
 يا مار باش يا ماهي
گفت و گو با زين العابدين مؤتمن (1)

گفت وگو: مرتضى رسولى پور

زين العابدين مؤتمن آخرين بازمانده از دودمان فتحعلى خان صبا، ملك الشعراى 
دوران فتحعلى شاه قاجار، نمونه اى بارز از معلمان فاضل و ادباى توانا بود كه در 
نوجوانى(16 سـالگى) نوشـتن را آغاز كرد و از 22 سـالگى به تدريس پرداخت. 
او  مـدت 42 سـال به تعليم و تربيت نوجوانان و جوانان كشـور همت گماشـت  
همـواره معلمـى را از بهتريـن افتخارات زندگى خـود مى شـمرد. مركز اصلى 
فعاليـت فرهنگى او دبيرسـتان البرز بود و در دبيرسـتانهاى  دارالفنون، رازى، 
ايـران، نوربخش  نيز تدريس مى كرد. او عالوه بر تعليم و تدريس، نويسـنده اى 
چيره دسـت و شاعرى توانا و محققى انديشمند بود. هيچگاه از تأليف و تصنيف 
غافل نبود و كتابهاى آشـيانة عقاب، شـعر و ادب فارسـى (برندة جايزة بهترين 
كتاب)، تحول شـعر فارسى (كتاب برگزيدة سـال 1332)، تحقيق دربارة سبك 
صائب و برگزيدة اشـعارش، گوهرهاى راز از درياى انديشـة صائب را در كارنامة 

فعاليتهاى ادبى خود به جا گذاشت.
شـاگردان ديروز مؤتمن در دبيرستانهاى تهران، امروز نويسندگان، مترجمان و 
استادان برجسته اى در عرصة فرهنگ و هنر ايران هستند و شيوة تدريس او را، 
كه همواره با نشاط و با روحية باز و تازه نفس در برابر شاگردان ظاهر مى شد، در 

عالقه مندى به ادبيات بسيار مؤثر مى دانند. 



نامبرده در آبان 1384 چشـم از جهان فرو بسـت و در قطعه هنرمندان بهشـت 
زهراى تهران به خاك سپرده شد. 

متن پيش  رو حاصل 12 سـاعت گفت وگو با نامبرده اسـت كه در سالهاى 1382 
و 1383 انجام گرفته و پس از پياده شـدن از نوار و تنظيم، بخش نخسـت آن به 

شرح زير به عالقه مندان تقديم مى شود.  

� براى ما افتخار بزرگى اسـت كه از دانش و تجربيات ارزشـمند جناب عالى بهره بگيريم. 
بى گمان، خاطرات و به يادمانده هاى شما حاوى نكته هاى ظريفى خواهد بود كه مى تواند راهنماى 
نسل امروزى و نسلهاى آينده باشد. شما، عالوه بر چند دهه تعليم و تدريس، به تحقيق و تأليف 
نيز پرداخته و آثار ادبى به ياد ماندنى از خود  بجا گذاشـته ايد. ضمن تشـكر از اينكه دعوت ما 
را بـراى اين مصاحبه پذيرفتيـد، خواهش مى   كنم قدرى از پيشـينه خانوادگى خودتان براى ما 

صحبت كنيد.     
ــما تشكر مى كنم كه مقدمات اين گفت وگو را فراهم كرده ايد. زندگى   بنده هم از ش
ــيرين است و من آن اندازه حضور  من هم مثل همه آدمها مجموعه اى از خاطرات تلخ و ش
ــته را بيان كنم مگر اينكه سؤالى پيش بيايد و زمينه اى  ذهن ندارم كه همة خاطرات گذش
ــكر  ــما تش ــود، مثل حاال و بتوانيم در موضوعى صحبت كنيم. به هر حال، از ش فراهم ش

مى كنم و اميدوارم موفق باشيد. 
ــدم. نياكانم اصالتاً اهل خوى در  ــرداد 1293 در تهران به دنيا آم ــيزدهم خ بنده در س
ــن طايفه هنوز در خوى  ــب بودند1 و بازماندگان اي ــه طايفة دنبليها  منتس ــان و ب آذربايج

1. دنبليها قبيله اى از اكراد بودند كه ابتدا در نواحى موصل عراق زندگى مى كردند. در اوايل قرن هفتم و اندكى بعد از 
607ه . ق از عراق به ايران آمدند و در نواحى سكمن آباد خوى ساكن شدند. ناحية سكمن آباد امروز دهستانى مركب 
ــمال غربى خوى بر سر راه سياه چشمه واقع است. كردهاى  ــت و مركز آن زورآباد در 45 كيلومترى ش از 40 آبادى اس

دنبلى تابع كردهاى ايوبى بودند و آمدن دنبليها به اين نواحى با لشكركشى ايوبيها مربوط است. 
ــنت را كه مذهب آن روز مردم آذربايجان و حاكمان وقت  ــاى قبيله دنبلى پس از از موطن اصلى، مذهب اهل س رؤس
ــا آنكه هنوز هويت كردى خود را  ــه افراد قبيله هم از آنها پيروى كردند. در دوره صفويه، ب ــد و رفته رفت ــود پذيرفتن ب
ــب صفوى، كه حمالت مداوم عثمانيها  ــاه طهماس ــيع به ميان آنان راه يافت. در دورة ش حفظ كرده بودند، مذهب تش
ــد. او  ــپرده ش ــهر خوى و مناطق اطراف آن به حاجى بيگ دنبلى س ــهرهاى مرزى را به خطر انداخته بود، ادارة ش ش
ــا (حاكم وان) به خوى،  همراه با جمع كثيرى از مردم  ــى اسكندر پاش ــال 955 در لشكركش چندى بعد در حوادث س
ــيد. بنگريد به: شمس الدين، شرف خان بدليسى. شرفنامه. صص310- 317؛ فرهنگ جغرافيايى ايران.  خوى به قتل رس
ــان  ــش دكتر احس تهران، دايره جغرافيايي ارتش، 1330. ج 4، ص 273؛ قاضى احمد قمى. خالصهk التواريخ. به كوش
ــگاه تهران. ج1، ص336؛ دكتر محمدامين رياحى. تاريخ خوى، تهران، انتشارات توس،  ــراقى. تهران، انتشارات دانش اش



ــان  زم در  ــد.  مى كنن ــى  زندگ
ــه موضوع فتح  ــاه عباس دوم ك ش
ــران پيش آمد، با  ــار براى اي قنده
ــش به معناى  ــه اينكه ارت توجه ب
ــت،  ــروزى و منظم وجود نداش ام
ــه  قبايل و طوايف مختلف از گوش
ــركت در اين  ــار به منظور ش و كن
ــرادى را به مركز  ــى، اف لشكركش
ــتادند. از جمله عده اى از  مى فرس
ــركت  دنبليها نيز در اين جنگ ش
ــادى از آنان  ــتند و تعداد زي داش
كشته شدند. از دو برادر كه رئيس 
ــه بودند، برادر كوچك تر  اين طايف
ــدن جوانان  ــته ش ــه دليل كش ب
دنبلى، ديگر حاضر نشد نزد برادر 

بزرگش، به خوى  برگردد. اين بود كه به كاشان منتقل شد. مدتى بعد به پاس خدماتى كه 
انجام داده بود ضرابخانة كاشان را  [به تيول ] در اختيارش گذاشتند و از آن زمان خود و 

خاندانش به ضرابى معروف شدند.2
ــاور لطفعلى خان زند) و ديگرى، كه  اجداد پدرى من، يكى محمدعلى خان (وزير و مش
برادر كوچك تر بود، آقافتحعلى يا همان فتحعلى خان صبا، شاعر دربار لطفعلى خان زند نام 
ــر كسب  ــهايى كه ميان لطفعلى خان زند و آغا محمد خان قاجار بر س ــت. در كشمكش داش

1372. صص113- 135. (م.ر) 
2. مطابق نظر نويسندة كتاب تاريخ كاشان، نام اين شخص غياث بيگ دنبلى فرزند اميرعلى خان دنبلى بود كه در ركاب 
ــد؛ اما از 4000 تن از خوانين و كدخدازادگان دنبلى، كه همراه او بودند،  ــاه عباس دوم براى تصرف قندهار عازم ش ش
يك تن هم زنده نماند! به اين سبب او از ترس مرتضى قلى خان(حاكم منطقة خوى) و ايل دنبلى جرأت بازگشت به 
آذربايجان را نداشت و شاه عباس دوم براى دلجويى از او و قدردانى از خدماتش، ضرابخانة كاشان و امالكى را در آن 
ــهيل كاشانى). مرآت القاسان (تاريخ كاشان). به كوشش ايرج افشار.   ــامان به  او بخشيد. عبدالرحيم كالنتر ضرابى (س س

تهران، فرهنگ ايران زمين، 1341. صص323 و 356. (م.ر) 

زين العابدين مؤتمن



ــنگدلى و  ــد، آغامحمد خان جد بنده (يعنى محمد على خان) را با نهايت س ــدرت پيش آم ق
ــهيد كرد و از آن پس ساير بازماندگان  ــاند و به قول ما ش ــيانه  اى به قتل رس به طرز وحش
ــرادر كوچك تر محمدعلى خاِن مقتول) منزوى و  ــن خانواده، از جمله آقا فتحعلى صبا (ب اي
ــين شدند.3 تا اينكه آغا محمد خان همان طور كه مى دانيد در قلعة شوشى، در آن  خانه نش
ــد و تاج و تخت به برادرزاده     اش بابا خان، كه وليعهد و والى فارس  ــوى رود ارس، ترور ش س

بود، رسيد. 
ــوى تهران عزيمت كرد، در حين عبور   وقتى كه بابا خان براى تصرف تاج و تخت به س
از كاشان مورد استقبال فتحعلى خان قرار گرفت؛ به اين شكل كه كسانى وساطت كردند و 
از او خواستند مديحه اى براى شاه جديد بگويد. او هم قصيده  اى در مدح باباخان سرود. از 
ــوى ديگر، باباخان هم به قصد دلجويى اين خاندان بابت مصائبى كه تحمل كرده بودند  س
ــرار داد و او را با خود به تهران آورد و همان طور كه  ــا فتحعلى را مورد لطف و عنايت ق آق

مى دانيد به او لقب ملك الشعرايى دادند و باباخان جهانسوز هم فتحعلى شاه شد. 
� به اين ترتيب، دودمان شما از كاشان به تهران منتقل شدند... 

ــوز معدودى  ــدند. البته هن ــل و در آنجا متوطن ش ــج به تهران منتق ــه، به تدري  بل
ــخاص طراز اول از جمله پسر  ــرجنبانان و اش ــان هستند ولى س ــاوندان در كاش از خويش

ــتة عبدالرحيم كالنتر در مرآت القاسـان، آقا محمد ضرابى جد ضرابيهاى كاشان نوادة همان غياث بيگ بود  3. به نوش
ــر آقا محمد، دو تن نياى خاندانهايى هستند كه اديبان نامدارى از ميان  ــت. از ميان پنج پس و در دورة زنديه  مى زيس
ــراى معروف و از مداحان  ــته 1238) شاعر قصيده س ــعرا (در گذش ــته اند: يكى فتحعلى خان صبا ملك الش آنها برخاس
ــر ميرزا محمدعلى خان وزير، ميرزا احمد  ــاه و ديگرى ميرزا محمدعلى خان وزير لطفعلى خان زند بود. پس فتحعلى ش
شهيد متخلص به صبور در كاشان نزد عمو و پدر تربيت يافت و در شعر و ادب به مقام وااليى رسيد. با استقرار عباس 
ــتوفيان در آمد. ميرزا احمد در جنگها  ــلك دبيران و مس ميرزا وليعهد در تبريز، ميرزا احمد به آذربايجان رفت و در س
با روسها نايب عباس ميرزا در فوج بهادران بود و در 1226 به فرماندهى آن فوج از رود ارس گذشت و بر سپاه روس 
پيروز شد ولى در اوايل محرم 1228 در جنگ ارگوان طالش به دست روسها به شهادت رسيد. از ميرزا احمد صبور، 
ــت: يكى ميرزا زين العابدين مؤتمن االطبا طبيب  ــر داش فرزندى به نام ميرزا محمد بر جاى ماند. ميرزا محمد دو پس
ناصرالدين شاه و ديگرى ميرزا احمد خان ملك الشعراى بهار از بازماندگان ميرزا احمدخان و پدرش (صبورى) تخلص 
خود را از صبور شهيد گرفته بود. عبدالرحيم كالنتر ضرابي، همان، صص367- 368؛ نگارستان دارا. تصحيح خيام پور. 
تبريز، بي نا، 1342. ص102؛ ميرزا محمدتقى لسان الملك. ناسخ التواريخ. به كوشش جهانگير قائم مقامى، جلد قاجاريه. 
ــران، خيام، 1339. ج 9،  ص486،  ــص127- 128؛ رضا قلى خان هدايت. روضهk الصفا. ته ــران، طهوري،  1337. ص ته
ــاي كتاب، 1367. ج 3، ص1506؛ و دكتر  ــلطنه. تاريـخ منتظم ناصرى. به تصحيح دكتر رضوانى. تهران، دني اعتمادالس

محمدامين رياحى. تاريخ خوى. تهران، توس، 1372. صص 288- 292 (م.ر)



محمد على خان به نام ميرزا احمد صبور كه جد مستقيم من بود به تهران آمد. ميرزا احمد 
ــركت  ــاوران عباس ميرزا بود و همراه او در جنگهاى ميان ايران و روس ش از نزديكان و مش
ــهيد ياد  ــيد و ما در خانواده و فاميل از او به عنوان ميرزا احمد ش ــهادت رس كرد و به ش
ــعراى بهار در شعرى  ــت. مرحوم ملك الش مى كنيم و ديوان خطى او نزد من باقى مانده اس

خود را از اعقاب او دانسته و گفته است:4
ــت ــان اس ــن گهر از كاش ــوس و ليك ــدم ط  مول
ــان او را ــه كاش ــور، آنكه ب ــت صب ــد من هس  ج
ــه آل برمك ــت ب ــي پش ــد از پس س  مي رس
ــوص مخص ــر  دبي ــود  ب را  ــلطنه   نايب الس
ــكار و جهاد ــف پي ــد اندر ص ــن حال ش ــا چني  ب
ــهيد ــالم ش ــد از غيرت اس ــف رزم ش  در ص

ــي بود ــر از ناي ــا هن ــي، ام ــد ز ن ــه آم  نغم
ــي بود ــوي همتاي ــش صبا، دع ــا عم خوي  ب
ــباب خودآرايي بود ــب آن روز اس ــن نس  وي
ــي بود ــهره به زيباي ــط او ش ــيرين خ ــه ش  زآنك
ــمن يغمايي بود ــتخوش دش ــه وطن دس  ك
ــودايي بود ــر س ــع غيور و س ــا طب ــه ب  زآنك

ــعراى بهار با من پيوند  ــخصيت اديبى مثل ملك الش ــت ش البته موجب افتخار من اس
ــاوندى داشته باشد؛ اما صحت و كيفيت انتساب ايشان به ميرزا احمد صبور بر من،  خويش
ــتم، چندان روشن نيست؛ روزى  ــل ميرزا احمد صبور هس كه آخرين فرد باقى  مانده از نس
ــت و سرور گرامى  ام دكتر محمد امين رياحى به خانة من  مرحوم مهرداد بهار، همراه دوس
آمدند. ضمن نشان دادن ديوان خطى به آنان، ياد آور شدم كه صّحت اين انتساب همچنان 
بر من روشن نيست. مهرداد بهار گفت: اين مطلب بر من هم روشن نيست و در مقدمه اى 

كه بر آخرين چاپ ديوان ملك الشعرا بهار نوشت، به تفصيل اين نكته را بيان كرد. 
حتى يك روز از فرزنِد برادِر مرحوم ملك الشعرا كه، در گذشته، شاگرد من در دبيرستان 
ــاب بپرسد. چندى بعد به من گفت: از  ــتم كه از پدرش در مورد اين انتس البرز بود، خواس

پدرم پرسيدم اما او هم اطالعى در اين مورد ندارد. 
البته شجره    نامه ها موجود است و ميرزا عبدالرحيم كالنتر، كه خودش از خانوادة ضرابى 
ــت، در كتاب مرآت القاسان عين مطلبى را كه عرض كردم نوشته و آقاى ايرج افشار هم  اس
ــت. گمان من هم اين است كه آدمى مثل ملك الشعراى بهار،  چند بار آن را چاپ كرده اس
ــت و،  ــاب او به خانوادة صبور از طريق مادر اس ــاب  نمى زند. احتماالً اين انتس حرف بيحس

4. محمدتقي بهار. ديوان بهار. تهران، انتشارات توس، 1368. ج 1، صص 737-733.



همان طور كه اطالع داريد، در شجره نامه ها انتساب از ناحية اناث را نمى  نوشتند.5 
�  در مـورد پدر بزرگ خودتان يعنى ميـرزا زين العابدين مؤتمن االطبا، كه از طبيبان دورة 

ناصرى بود و جايگاهى كه نزد ناصر الدين شاه داشت، چه اطالعى داريد؟ 
 مؤتمن االطباء (پدر بزرگ من) نوادة مستقيم ميرزا احمد صبور بود. تصور مى كنم ميرزا 
ــتوفيان دربار بود؛ او همان زين العابدين  ــت كه از مس احمد برادرى به نام زين العابدين داش

اول بود. مؤتمن االطبا، زين العابدين دوم و بنده زين العابدين سوم هستم. 
مؤتمن االطبا در دارالفنون تحصيل كرد و شاگرد ممتاز و طراز اول بود. مدرك ديپلم او 
را دارم كه سند با ارزشى است چون چند نفر از زعماى آن دوره، از جمله سفير عثمانى در 
ــاگرد ممتاز و طراز اول دارالفنون بوده. آقاى ايرج افشار تصوير  ايران، تأييد كردند كه او ش
ــده چاپ كردند. پس از پايان تحصيل و اخذ مدرك طبابت اش  ــن مدرك را در مجلة آين اي
ــتند كه طبيب مخصوص عماد السلطنه والى كرمانشاه باشد. به كرمانشاه رفت و   از او خواس
مدت 15 سال آنجا بود. در سال فقط يكى دو بار به تهران مى آمد، چون همسر و فرزندش 
ــد، براى ديدن  ــكالت آن روز به تهران مى آم ــود و گاهى هم كه با مش ــود نبرده ب ــا خ را ب

همسرش بود و بعد هم به كرمانشاه  مراجعت مى كرد. 
مى دانيد كه عماد السلطنه پدر بزرگ دوست نزديك من آقاى دكتر اسماعيل دولتشاهى 
بود. اين مطلبى كه مى خواهم بگويم شايد خوب نباشد اما پدر بزرگم از عماد السلطنه خوب 
ــت  ــته بود، به خّس ــاه از خود باقى گذاش تعريف نمى كرد. او با اينكه آثار خيرى در كرمانش
معروف بود؛ مؤتمن االطبا مى گفته كه 15 سال جوانى و نيروى خود را در خدمت اين مرد 

خسيس (كه بسيار سختش بوده كمى پول خرج كند) سپرى كرده است. 
ــمار طبيبان  خاص ناصرالدين شاه  ــال به تهران آمد و در ش مؤتمن االطبا بعد از 15 س
ــاه طبيبان ديگر و حتى طبيب فرنگى هم  ــرانش در آمد. مى دانيد كه ناصرالدين ش و همس
ــد (حتى انيس الدوله زن سوگلى  ــت؛ با اين وصف، اگر در حرم شاه كسى بيمار مى ش داش
ــه بپردازد. عالوه بر  ــه از آنها عيادت كند و به معالج ــط مؤتمن االطبا مجاز بود ك ــاه) فق ش

طبابت در دربار، در نزديكى منزل هم مطبى داير كرد. 
تابستانها كه ناصر الدين شاه معموالً به ييالقات اطراف تهران و كوهپايه هاى البرز تا نور 

5. همان، مقدمه به قلم مهرداد بهار، ص دو.



و كجور در مازندران سفر مى كرد، پدربزرگ من  هميشه ملتزم ركاب  شاه بود. از اين نظر 
ــت پروردة  ــوادة ما، از پدرم گرفته تا پدربزرگ و اجدادم، همه نانخور، خدمتگزار و دس خان
ــاهان قاجار چه اندازه خوب يا بد بودند،  ــتگاه قاجاريه بودند. لذا، صرف نظر از اينكه ش دس
ــاس نزديكى نسبت به آنان دارم. هر چند قبول دارم   ــه در اعماق ضميرم نوعى احس هميش
ــت، يكى از نهضتهاى بزرگ ايران  ــروطيت، با همة نقايص و ضعفهايى كه داش نهضت مش

است. 
�  خانه اى كه در آن سكونت داريد به نظر مى رسد از بناهاى دورة قاجارى است ... 

ــش هزار متر در  ــعت پنج تا ش ــت. اين خانه مجموعة بزرگى به وس  همين طور اس
ــمت اندرونى آن، در سه طبقه، با  ــت كه حاال فقط همين قس محلة پامنار بود و باغى داش
ــتر از 700 متر باقى مانده؛ سازمان ميراث فرهنگى، با توجه به قدمت 200  ــاحتى بيش مس
ــت. بنده و پدرم در همين خانه به دنيا آمديم و  ــانده اس ــالة اين خانه، آن را به ثبت رس س
ــر خانة همين مجموعه متولد شد. به طور كلى خانوادة ما،  مرحوم مؤتمن     االطبا در حمام س
ــدند و فعًال من و خواهرم با فرزندانش در اينجا  ــل، در همين خانه متولد ش ــل بعد نس نس

ساكن هستيم.6 
ــتيم و حتى كاخ  ــه طبقه نداش ــاً اطالع داريد كه آن زمان در تهران اصًال خانة س حتم
ــاخت،  به  ــه طبقه س ــتان دو طبقه بود. وقتى كه عمارت اندرونى را پدر بزرگم در س گلس
ــبتى كه حاال يادم نيست، با لهجة شاهانة  ــاه گزارش دادند و او در يك مناس ناصرالدين ش
ــه طبقه  ــنيده ام عمارت س ــى، ش ــاص خودش خطاب به پدربزرگم گفته بود: حكيم باش خ
ــت كه  ــون داده بود كه مثًال از بركت نان و آبى اس ــم جوابى به اين مضم ــاخته اى! او ه س
اعليحضرت همايونى مرحمت فرمودند و ... ضمناً پامنار يكى از چند محل معروف و مرغوب 
ــفارت روسيه در  ــاختمانى متعلق به س ــت. عالوه بر اين، س تهران بود و تكية معروفى داش

همين محل بود كه االن هم در اختيار سفارت روس است. 

6. منزل ياد شده در 1262 خورشيدى ساخته شده و در خيابان پامنار تهران كوى نورى زاده واقع است و مساحت آن 
ــتونها و ايوانها و بافت معمارى خود، نمونه اى از معمارى و خانه هاى سنتى  ــد. اين خانه، با س 800 متر مربع مى باش
ــت كه بخشهايى از آن، با گذشت زمان، تغيير  ــامل بخشهاى اندرونى و بيرونى اس ــمار مى رود و ش دوران قاجار به ش
ــده و باغى كه در گذشته به بنا  ــاخته ش ــه طبقه س ــت. در محل حمام اختصاصى اين بنا اكنون يك بناى س يافته اس
ــت. اين خانه  ــده و اكنون در هياهوى بافت تجارى منطقة پامنار جاى گرفته اس متصل بوده از مجموعة آن تفكيك ش

به شمارة 3104 در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده است. (م.ر) 



قسمتي از حياط و تزيينات نماي اصلي عمارت مؤتمن االطبا، برگرفته از كتاب از طهران تا تهران



�  حـاال اگر موافق باشـيد در مورد تحصيالت اولية خودتان بفرماييـد كه در كجا و به چه 
كيفيتى درس خوانديد؟ 

ــد و من هم از كودكى  ــعر بودن ــور كلى خانوادة من همه اهل قلم، كتاب و ش ــه ط  ب
ــة  ــمار بود؛ مثل مدرس ــدم. در آن دوران تعداد مدارس تهران انگشت  ش با كتاب بزرگ ش
ــطه هم در تهران بسيار كم بود و جز  ــيه و انتصاريه. تعداد مدارس متوس امير اتابك، اقدس
ــتان ديگر، هنوز مدارس جديد به وجود نيامده  ــرف، علميه و يكى دو دبيرس دارالفنون، ش

بود. 
ــتم را گرفت و به مدرسة اقدسيه برد و در آنجا ثبت نام  ــت كه روزى پدرم دس يادم هس
ــت و در كوچه اى قرار گرفته بود.  ــكل خانه هاى معمولى چند اتاق داش ــه به ش كرد. مدرس
تصور مى كنم حالت اجاره اى داشت و هر سال مكان آن تغيير مى كرد. سه يا چهار سال از 

دورة ابتدايى را در اين مدرسه گذراندم. 
ــته  ــه درس مى خواندم كه مرا ختنه كردند و چون دور كمرم لنگ بس ــن مدرس  در اي
بودند، مدتى به مدرسه نمى رفتم اما به هر زحمتى بود به پشت بام منزل مى رفتم و از آنجا 

مدرسه و كالسهاى آن را تماشا مى كردم. 
�  مى دانم كه رئيس مدرسـه، سـعيد العلماء الريجانى معروف به شمسى از فرهنگيان به نام 
آن زمـان به شـمار مى رفت و كسـانى كه تاريخ مشـروطيت ايران را خوانده اند مكـرر به نام او 
برخورده انـد. به ياد داريد در آن روزگار چه كسـانى در اين مدرسـه تدريس مى كردند يا حتى 

درس مى خواندند. به هر حال، اطالعات شما در اين مورد مغتنم است. 
ــان در همين  ــعيد العلما ياد كرديد جالب بود. فرزند ايش ــما از س  همين اندازه كه ش
ــه درس مى خواند و سالها دوست و رفيق من بود.7 معلم عربى ما در اين مدرسه آقا  مدرس
ــفيع بود كه صرف و نحو درس مى داد و هنوز زنگ صداى او را كه َضَرَب، َضَربا،  ــيخ ش ش
َضَربُوا مى گفت و مضارع آنها را صرف مى كرد در گوشم هست. خاطرة ديگرى از اين مدرسه 

به ياد ندارم. 
ــه يادم هست كه سالهاى پايانى حكومت قاجاريه بود و احمد شاه  اما در بيرون از مدرس
ــكه رد مى شد. من هم كنارى  ــفر اروپا به ايران آمده بود و از مقابل پامنار با كالس تازه از س

ــتين هنرمندان تئاتر ايران است كه بعدها در بانك ملى ايران استخدام شد.  ــى از نخس 7. منظور مرحوم محمد شمس
ــفاهى مؤسسه مطالعات تاريخ  ــيو تاريخ ش ــال قبل نگارنده در مصاحبه اى خاطرات او را ضبط كردم كه در آرش 12 س

معاصر نگهدارى مى شود. (م.ر) 



ــتى تكان داد؛ صورتش چاق  ــر خود را از كالسكه بيرون كرد و دس ــتاده بودم كه او س ايس
ــم كه براى آخرين بار ايران را ترك كرد در مقابل باغ ملى او را، در حالى كه  ــود. روزى ه ب
ــكه اش نشسته بود، ديدم. مثل اينكه احساس كرده بود ديگر رفتنى است؛ درست  در كالس
مانند محمد رضا شاه در ماههاى پايان حكومتش، اين احساس او را مى توانستيم به خوبى 
ــاه را در آن روز به ياد دارم.  ــت. من هنوز برق كاله احمد ش درك كنيم كه او هم رفتنى اس
ــاج و تخت قاجار، روحيه اى انزوا   طلب پيدا  ــاه به عنوان آخرين وارث ت به هر حال، احمد ش
كرده بود و نمى توانست در مقابل حوادث پس از كودتاى سوم اسفند 1299 دوام بياورد و 

اوضاع را به نفع خود تغيير دهد. 
�  مثل اينكه بعد به مدرسة آمريكايى رفتيد. 

 پسرخاله اى داشتم كه از خانوادة ناصرى و تربيت شدة كالج آمريكايى بود. او ديپلم 
ــدد و فرنگى مآب بود. من و برادرم را  ــى هم بلد بود؛ به اصطالح متج گرفته و زبان انگليس
به مدرسة آمريكايى برد و من از كالس چهارم ابتدايى شاگرد اين مدرسه شدم. محل اين 
مدرسه در خيابان قوام السطنه كوچة مير شكار سابق بود كه تصور مى كنم هنوز هم بقاياى 
ــتوده همكالسم بود و پدرش  ــاى انجيلى). منوچهر س ــاختمان آن موجود است (كليس س
ــمت Primary [مقدماتى  ] بود. يادم هست كه يكى از ديپلمه هاى  ميرزا  خليل رئيس قس
ــة آمريكايى به نام بيرجندى دست مرا گرفت و با خود به كالس مقدماتى انگليسى  مدرس
ــوب مى شدم. اين مدرسه  ــاگردان 13 نفر بودند كه من هم يكى از آنها محس برد. تعداد ش
براى تبليغ مسيحيت ايجاد شده بود و من سه سال در اين مدرسه درس خواندم. آن موقع 
ــف آباد هنوز ساخته نشده بود. زمينهاى نسبتاً وسيع اين  كالج آمريكايى بيرون دروازة يوس
ــاهى كه همان زمان هم مبلغ اندكى بود خريده بودند و  ــه ش منطقه را به قيمت مترى س
ــر مسيحيت در اختيارشان قرار داده  با بودجه اى كه نيكوكاران آمريكايى براى تبليغ و نش

بودند ساختمان كالج فعلى را ساختند. 
ــه،  ــت كه روزى دكتر جردن، رئيس مدرس خاطره اى كه هرگز از يادم نمى رود اين اس
ــركت در مراسم كلنگ زنى مدرسه همراه خود و تعدادى از معلمان  ــاگردان را براى ش ما ش
ــم تا بيرون دروازة  ــلطنه راه افتادي ــتان فعلى برد؛ يعنى از خيابان قوام الس به محل دبيرس
ــه  ــركت كرديم. زمانى كه اين مدرس ــم كلنگ زنى ش ــف آباد و به اين ترتيب در مراس يوس
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ــة قبلى كه عرض كردم و در خيابان قوام السلطنه بود،  ــد، من در همان مدرس ــاخته ش س
تصديق ششم ابتدايى را گرفتم و براى ادامة تحصيل به مدرسة جديد رفتم. به هر حال در 

همين مدرسة آمريكايى در رشتة  ادبيات ديپلم ادبى گرفتم. 
�  شيوة  تدريس در اين مدرسه چگونه بود؟ 

ــنبه ها و جمعه ها تعطيل بوديم. مدتى بعد با  ــور آمريكا بود. يكش  مانند مدارس كش
ــئولين مدرسه مجبور شدند برنامه هاى درسى را مطابق برنامة  دخالت وزارت فرهنگ، مس
آن وزارتخانه  ايران تنظيم كنند؛ به اين ترتيب، تعطيلى يكشنبه  ها ملغى شد و مثل ساير 
ــا تعطيل بوديم. حتى موقعى كه در كالس دهم درس مى خواندم به  مدارس فقط جمعه ه
ــة امريكايى درس مى خوانيد، مدرك تحصيلى شما در دورة  ما اعالم كردند چون در مدرس
ــت. از اين رو مجبور شدم در امتحانات  ــطه مورد قبول وزارت فرهنگ نيس ابتدايى و متوس
ــركت كنم و به اين ترتيب در 1315 ديپلم ادبى گرفتم و بالفاصله وارد  مدارس دولتى ش

دانشسرا شدم ... 
�  عجيب اسـت كه در زمان مديريت آمريكاييها، رشـتة ادبى رايج بود ولى بعدها كه دكتر 
مجتهدى رياست كالج البرز را به عهده گرفت هيچ وقت رشتة ادبى در اين مدرسه رايج نبود. 

ــت؛ او به دنيا  ــاره كرديد. دكتر مجتهدى به ادبيات اعتقادى نداش  به نكتة خوبى اش
ــگاه مى كرد. حتى يك بار به دانش آموزى گفته بود: اگر  ــد همان تحصيالت خودش ن از دي
ــرت نمى شود برو سعدى شو! خيال مى كرد سعدى شدن يا حافظ شدن موضوع  رياضى س
ــعبة ادبى را داير كرد ولى  ــت. البته يك سال به اصرار من ش ــاده اى اس پيش پا افتاده و س
ــت، تحمل نكرد و آن را تعطيل كرد. در حالى  ــال بعد چون درك كافى از ادبيات نداش س
كه آمريكاييها به ادبيات فارسى آن مقدار اهميت مى    دادند كه، فقط با پنج شاگرد، كالسى 
ــفق را، كه آن موقع  ــخصيتى مثل دكتر رضازاده ش ــته ايجاد كردند. حتى ش براى اين رش
ــيار معتبر بود، به مدرسه آوردند تا به ما درس بدهد. خانم دكتر فاطمة سياح هم يكى  بس
ــى  ــان ادبيات ما بود. هر دو نفر، با بيان و كيفيتى زيبا، ما را به ادبيات فارس ــر از معلم ديگ
عالقه مند كردند. عالوه بر اين دو، بديع الزمان فروزانفر هم به ما درس مى داد و من خود را 
هميشه مديون آنها مى دانم. دكتر مجتهدى در آخرين سال كه مدرسه را تحويل جمهورى 
اسالمى داد، آن مدرسه 5000 دانش    آموز داشت. اما با اين همه شاگرد، هيچ دانش آموزى 
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ــت؛ در حالى كه  ــعبة ادبى نداش ــه ش ــتة ادبيات درس نمى خواند چون اصًال مدرس در رش
ــدند با پنج شاگرد و اختصاص بودجة كافى شعبة ادبى داشته باشند  آمريكايى ها حاضر ش

و من هم يكى از آنها بودم. 
�  از همكالسيهاى دورة دبيرستان چه كسانى را به ياد داريد؟ 

 همان طور كه اشاره كردم، پنج نفر بوديم و بارزترين شخص دكتر محمود صناعى بود 
ــال از من كوچك تر بود و در سن و سال بسيار كم قادر بود به زبان انگليسى  ــه س كه دو س
ــتاد و به سؤاالتى كه از او  ــخنرانى سر جاى خود مى ايس ــخنرانى كند. او بعد از پايان س س

مى شد پاسخ مى داد. به نظر من در شمار نوابغ بود و متأسفانه خيلى زود از دنيا رفت. 
ديگرى دكتر تقى مرتضوى، كه باز او هم با استعداد بود و، به عالوه، سالها با هم همكار 
بوديم؛ يعنى به شغل معلمى پرداخت. بعد به امريكا رفت و دكتراى اقتصاد گرفت و پس از 
بازگشت به ايران مدتى در سازمان برنامه معاون بود. متأسفانه چند سال پيش فوت كرد. 
ــم كوچكش مرتضى بود. آدمى معمولى بود و وقتى كه  ــاه و اس نفر بعدى اهل كرمانش

ديپلم گرفت به دنبال زندگى خود رفت و خبرى از او ندارم. 
ــد و اصًال ديپلم نگرفت.  نفر چهارم مرتضى گوهرى بود كه در امتحان نهايى مردود ش
ــه در امور فرهنگى و  ــك در آمد. من هم نفر پنجم بودم كه هميش ــتخدام بان بعدها به اس
معلمى فعاليت كردم؛ يعنى بعد از اخذ ديپلم ادبى وارد دانشسرا شدم و در 1319 در رشتة 
زبان انگليسى ليسانس گرفتم. از 1315 و در حين تحصيل، در مدرسة آمريكايى به صورت 
ــمى تدريس هم مى كردم. زمانى كه در دانشسرا درس مى خواندم، كالج آمريكايى  غير رس
يك دورة  علمى تأسيس كرده بود كه غالب معلمان جز يكى دو نفر، بقيه آمريكايى بودند. 
بنابراين در 1319 كه از دانشسرا ليسانس زبان انگليسى گرفتم، از كالج هم به اخذ درجة 
ــدم. اين مدرك از امريكا صادر مى شد و در  ــانس است، موفق ش ــطح ليس BA ؛8 كه همس

ــانس  ــرا ليس ــر بود. اين مطلب را هم اضافه كنم كه مدتى بعد، از دانشس ــور معتب آن كش
ادبيات فارسى گرفتم و زمانى كه در وزارت فرهنگ استخدام شدم ادبيات فارسى، عربى و 

انگليسى تدريس مى كردم. 
� در مـورد اهـداف و عملكرد مدارس خارجى در ايران نظـرات متفاوتى وجود دارد. برخى 

8. Batural of Art.



معتقدند هدف اصلى از تأسيس اين مدارس گسترش مسيحيت بوده است، نظر شما چيست؟ 
ــت يا منفى در اين مورد  ــه مى فرماييد قضاوتهاى متفاوتى اعم از مثب ــور ك  همين ط
ــده است. شكى نيست كه علت غايى از تأسيس اين مؤسسات در كشورهايى نظير ايران  ش
ــت. سابقة تأسيس اين مدارس به 150 سال قبل، يعنى  ــيحيت بوده اس تبليغ و ترويج مس
ــاه، بر مى گردد. آمريكاييها ابتدا به نواحى آذربايجان غربى  ــلطنت ناصر الدين  ش ــط س اواس
ــويها،  ــهرهاى ديگر و تهران آمدند. خارجيها اعم از امريكاييها، فرانس و اروميه و بعد به ش
ــان به ايران آمدند، نه اين كه  ــلم براى تبليغ دين خودش ايتالياييها و آلمانيها، به طور مس
ــم در اين زمينه كمكهاى مالى كردند،  ــاً يك خدمت فرهنگى به ما ارائه كنند؛ اگر ه صرف
ــى،  ــا، به هر حال، تالش آنها به رواج زبان انگليس ــيحيت بود. ام ــاز نيت اصلى تبليغ مس ب
ــيلة كار آنها ترويج علوم روز  ــگاه و كتابخانه هم انجاميد. به عبارت ديگر، وس ايجاد آزمايش
ــة آمريكايى درس مى خواندم تعداد  ــر فرهنگ جديد بود. زمانى كه من در مدرس دنيا و نش
ــه 40 هزار نسخه كتاب داشت. از منظر يك  دانش آموزان 200 نفر بود، اما كتابخانة مدرس

جردن در كنار محمود جم وزير داخله، محمدولي خان اسدي و سعيد نفيسي [5973-11ع]



ــلمان معتقد با ديدگاه خاص سياسى، ممكن است  تصور شود كه آنها، عالوه بر تبليغ  مس
مسيحيت، جاسوسى هم مى كردند.9 همين موضوع نوعى افتراق و دو گانگى ميان دو ملت 
ايجاد كرده و نوعى نگرش منفى را نسبت به اين گونه فعاليتها دامن زده است. آنچه مسلم 
ــت تبليغات مسيحيان در ايران، با همة تالشهايى كه كردند، مطلقاً اثر نكرد؛ شايد يكى  اس
دو نفر يهودى به دين مسيحيت در آمده باشند اّما حتى يك نفر از مسلمانان را به ياد ندارم 
كه به مسيحيت رو آورده باشد. من، كه تربيت شدة يكى از اين مدارس هستم، هيچ وقت 
ــتم و حتى كارهايى كردم كه اصًال بنياد مدرسه را به تزلزل  ــيحيت هماهنگى نداش با مس

افكند كه، چنانچه الزم باشد، عرض مى كنم. 
ــبهاى پنجشنبه يا  ــاگرد مكتب شريعت سنگلجى بودم و ش ــالهاى جوانى ش در آن س
ــات مذهبى  ــنگلج مى رفتم و در مكتب او درس مى آموختم. احساس ــبهاى جمعه به س ش
ــتم؛ نماز مى خواندم و روزه هم مى گرفتم و خالصه هيچ گرايشى به مسيحيت  خاصى داش
ــه آمريكايى، يك معلم مسيحى داشتيم كه به  ــتم. هيچ وقت يادم نمى رود در مدرس نداش
ــخنرانى تحت عناوين: اميد در  ــه يك سلسله س ــاگردان ادبيات درس مى داد. در مدرس ش
مذهب بودا، اميد در مذهب برهما، اميد در مذهب يهود و اميد در مذهب مسيحيت گذاشته 
ــتاخ بودم و  ــيحيت آماده كنند. من هم كه يك مقدار گس بودند تا فكرها را براى تبليغ مس
هميشه حرفم را مى زدم و در بين دانش آموزان به عنوان يك مسلمان معتقد شناخته شده 
ــدم كه دانش آموزان به هم مى گفتند: پس اسالم چى؟! منظورشان آن بود  بودم، متوجه ش
ــخنرانى كند. معلم مسيحى نمى توانست  ــالم» س كه يك نفر هم در مورد «اميد از نظر اس
ــت  باالخره اسالم دين رسمى مردم ايران است ولى در  مخالفت كند، چون خوب مى دانس
ــخنرانى نبودم) و كس  ــا اين تصور كه  من قبول نمى كنم (چون اصًال اهل س ــن حال ب عي
ديگرى هم نيست كه بپذيرد، در حضور جمع، وقتى كه شاگردان گفتند پس اسالم چى؟ 
ــان در موضوع اميد در  آن معلم با صداى بلند گفت: جناب زين العابدين مؤتمن. يعنى ايش
ــخنرانى خواهند كرد. من هم بنا به اعتقاداتى كه داشتم، و به عنوان يك تكليف  ــالم س اس

شرعى، قبول كردم.
ــتراحت مى كرد و در غياب  ــردن مريض بود و در منزل اس ــاً دكتر ج ــود اتفاق  روز موع

ــاً  ــيحى بيجا نبود و اساس ــيونرهاى مس ــلمان به ميس ــك مردم مس ــتعمارى دول غربى، ش 9. با توجه به عملكرد اس
ميسيونرها همراه با ماسونرها پيشقراوالن سپاه استعمارى محسوب مى شدند. (تاريخ معاصر) 



ــه را اداره مى كرد) حضور  ــيحى متعصب بود و مدرس او، دكتر بويس، معاونش (كه يك مس
ــت. باز يادم هست كه آن روز مرحوم حسن صدر هم كمك كرد تا بچه ها خوب جا به  داش
ــتقر شوند. من سخنرانى خود را در موضوع اميد در  ــوند و هر كدام در جاى خود مس جا ش
ــالم به مدت 15 دقيقه انجام دادم. تأثير اين سخنرانى به حدى بود و چنان اثر كرد كه  اس
ــت زدند و كالهها را به هوا پرتاب  ــلمان، مدتى براى من دس حاضران، اعم از ارمنى و مس
ــت، گوش نمى كردند و به تشويق  ــت، بس اس كردند. هرچه دكتر بويس مى گفت: بس اس
ادامه مى دادند. اين سخنرانى در سال 1315 يا 1316 يعنى سال اول معلمى من بود. حاال 
ــه اى كه براى تبليغ مسيحيت ايجاد شده بود، يك معلم ساده مى توانست  ببينيد در مدرس
ــد تا دو مأمور عالى رتبه كه براى تحقيق  ــالم حرف بزند. همين سخنرانى موجب ش از اس
ــال است در ايران براى  ــند ما 100 س از آمريكا به ايران آمده بودند، در گزارش خود بنويس
ــيحيت تبليغ مى كنيم ولى هيچ نتيجه اى نگرفته ايم. البته مأموران در گزارشهاى قبلى  مس
ــته بودند كه بله، دانش آموزان فالن كالس مسيحى شده اند... به هر حال، اين  به دروغ نوش
ــد كه آنها به كلى از تبليغات خود مأيوس شوند و بعد هم كه دولت و  ــخنرانى موجب ش س
وزارت فرهنگ فشار آوردند كه ادارة اين مدارس بايد به دولت ايران واگذار شود، آنها خيلى 

زودتر از فرانسويها و آلمانيها تسليم شدند و مدرسه را به دولت واگذار كردند. 
ــيحيت بود و مقاله اى هم در  به هر حال، من بر اين باورم كه نيت اصلى آنها تبليغ مس
اين مورد با عنوان البرز در گذشته و حال نوشته ام كه شرح ماجرا را به وضوح روشن مى كند. 
ــان هم در ايران  ــه، ايتاليا و آلم ــورهاى غربى ديگر مانند فرانس ــالوه بر آمريكاييها، كش ع
ــتند. مدارس ژاندارك، رازى و آليانس فرانسوى بود؛ مدرسة صنعتى ايران و  ــى داش مدارس
ــه شبانه روزى ايتالياييها در خيابان قوام السلطنه  آلمان را آلمانيها اداره مى كردند و مدرس
ــد ولى، همان طور كه عرض كردم، هيچ كدام به هدف خود  ــوى ايتالياييها تأسيس ش از س
ــيدند. البته امكانات اين مدارس، دانش آموزان ايرانى را با فضاى جديدى آشنا مى كرد.  نرس
در نظر بگيريد اين اندازه كه فعاليتهاى ورزشى طى 90 سال گذشته در ايران رواج يافته و 
مورد توجه قرار گرفته، همه و بدون استثنا، يادگار مدرسة آمريكاييهاست. تا قبل از ايجاد 
ــود، حاصل  ــنا نبوديم و آنچه امروز به ورزش مربوط مى ش اين مدارس ما با ورزش دنيا آش
ــت. در مدرسة آمريكايى زمين تنيس و فوتبال وجود داشت و  فعاليت اين مدارس بوده اس
ــكاران بعدى ايران نمونه و الگو بودند؛  همة معلمان، و به خصوص دكتر جردن، براى ورزش



چون در اين مدرسه به ورزش اهميت داده مى شد، در حالى كه تا قبل از آن براى ما ورزش 
ــت. عالوه بر اين، تا آن زمان، در كدام يك از مدارس ما (حتى در دارالفنون)  اهميت نداش
البراتوار مجهز وجود داشت؟ جز مدرسة آمريكايى، هيچ كدام از مدارس ما چنين امكاناتى 
ــين تحرير بود كه دانش آموزان ياد مى گرفتند چگونه  ــه 30 ماش ــتند. در اين مدرس نداش
ــتيم. دو نوبت معلم نداشتيم، به  ــين كنند. هر روز نه نوبت كالس داش مقاالت خود را ماش
ــاق مطالعه (study hall) كتاب  ــت به جاى حضور در كالس، در ات ــن معنى كه مى بايس اي
مى خوانديم. ما را به كتاب خواندن عادت داده بودند. عالوه بر اين در مدرسه چند انجمن 
ــعدى و چند  ــى، انجمن س ــيقى، انجمن فردوس ــت؛ غير از ورزش، انجمن موس وجود داش

انجمن ديگر داشتيم كه هر كدام هفته اى يك روز جلسه برگزار مى كردند. 
يكى ديگر از خدمات اين مدارس، شبانه روزى بودن آنها بود و همين نكته، به خصوص 
ــن قيمت از خوابگاه  ــم مى كرد تا با كمتري ــتانى، امكاناتى فراه ــراى دانش آموزان شهرس ب
ــتانى فراهم بود.  ــتفاده كنند. اين امكانات براى 100 دانش آموز شهرس ــالم اس و غذاى س

دارالفنون، كه معتبرترين مدرسه در ايران بود، شبانه روزى نداشت. 
� آيا ارائه چنين امكاناتى با پرداخت شـهريه بود؟ شـما براى تحصيل در اين مدرسـه چه 

ميزان شهريه مى پرداختيد؟ 
 زمانى كه در مقطع ابتدايى تحصيل مى كردم، به گمانم، شهريه 15 تا 20 ريال بود. 
ــهريه 6 تومان بود كه البته مبلغ قابل توجهى بود و من نمى توانستم  ــطه ش در دورة متوس
ــس را صاف كن. به اين  ــد: برو زمينهاى فوتبال و تني ــه جاى آن به من گفتن ــردازم و ب بپ
ــه كار مى كردم و به جاى 6 تومان، يك  ــت مى گرفتم و در محوطة مدرس ترتيب، زنبه دس
ــى نمى داديم. اين روش در آمريكا هم معمول بود  ــان از ما مى گرفتند. گاهى هم هيچ توم
ــانى كه قادر به پرداخت هزينة تحصيل نبودند مجبور بودند كار كنند. شما مى دانيد  و كس
ــخصيتهاى بزرگ آمريكايى همين كارها  ــاى جمهورى آمريكا و خيلى از ش كه غالب رؤس
ــت كه  ــه بودم و خوب يادم هس را در دوران نوجوانى كرده بودند. مدتى هم تلفنچى مدرس
ــت اتاق دكتر جردن، يك تلفن چهار شماره اى داشتيم. من، با آنكه لكنت زبان داشتم،  پش
به تلفنها جواب مى دادم. البته تنها من نبودم كه پول نداشتم، دانش آموزان ديگرى هم كه 
نمى توانستند شهريه بپردازند، ساعتهايى از روز را در مدرسه كار مى كردند. از دانش آموزانى 
ــد؛ با اين وصف  ــتفاده مى كردند پولى مى گرفتن ــبانه روزى و غذا اس ــم كه از امكانات ش ه
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ــه، چنانچه شاگردى را  ــتند و اولياى مدرس ــانى بودند كه پول نداش در ميان آنان هم كس
مستحق كمك مى ديدند، به او كمك مى كردند و تعدادى از شاگردان به طور رايگان درس 

مى خواندند. 
ــه درس مى خواندند.  در مقابل اين دانش آموزان، بچه هاى اعيان هم بودند كه در مدرس
نوكران خانواده در حالى كه كيف بچه هاى ارباب را در دست مى گرفتند، آنها را به مدرسه 
ــه مى آورد. فرزندان فرمانفرماييان  مى آوردند و گاهى پدر، با اتومبيل، فرزندش را به مدرس

مثل عليداد، فاروق، علينقى و ... جزو اين دسته شاگردان بودند. 
� نحـوة ادارة مدرسـه در زمان مديريت دكتر جـردن چه تفاوتى بـا دورة مديريت دكتر 

مجتهدى داشت؟  
 اين دو از نظر شخصيت و نوع ادارة مدرسه بسيار متفاوت بودند. رفتار دكتر جردن با 
ــت مثل يك پدر با دانش آموزان رفتار مى كرد. چوبى هم در  دانش آموزان پدرانه بود و درس
ــت و هميشه مى گفت: «بعضيها با گوش مى شنوند و بعضى با پوست.» خودش  دست داش
ــتان خودش مى دويد  چرك يا جوش صورت بچه ها را با پنبه و الكل پاك مى كرد. در زمس
ــوند. او سعى مى كرد، باور كنيم  ــته ش ــتر وا داش تا بچه ها از او تقليد كنند و به تحرك بيش
ــى را به ما آموزش مى دهد تا به او بيشتر احترام  ــت در عمل، دموكراس كه قصد او اين اس
ــت. تربيت او از  ــتبدانه اى داش بگذاريم، در حالى كه دكتر مجتهدى خصوصيات ذاتى مس
ــوى بود و با نوع تربيت آمريكايى فرق داشت. دكتر جردن تا سال 1319 رئيس  نوع فرانس
ــد كه عذر خارجى ها را  ــال اوضاع سياسى به گونه اى ش ــه آمريكايى بود. در اين س مدرس
بخواهند. البته من به اسرار پشت پردة سياست كارى ندارم اما ظاهر قضيه چنين مى نمود 
ــتمداران آن دوره و حتى شخص رضاشاه مى كوشيدند مردم ايران بپذيرند و باور  كه سياس
كنند كه هيئت حاكمه عميقاً بر افكار و احساسات ناسيوناليستى و ملى گرايى تأكيد دارند. 
اين نوع افكار از زمان مشروطه، همچنان تبليغ و مطرح بود و در زمان سلطنت رضاشاه به 
اوج خود رسيد. به هر حال، اولياى آمريكايى كالج آمريكايى، به خصوص، از اينكه تبليغات 
ــده بود، از ادامة كار در ايران دلسرد شدند و مدرسه را به دولت  ــان مؤثر واقع نش مذهبى ش

واگذار كردند. از آن به بعد، اين مدرسه به دبيرستان البرز تغيير نام داد.
ــه را اداره كردند مثل  ــردن، افراد مختلفى هر كدام مدتى كوتاه مدرس ــد از دكتر ج بع
ذوقى، پرتوى، وحيد تنكابنى، لطفعلى صورتگر و محسن حداد؛ و سرانجام، دكتر مجتهدى، 



ــة شبانه روزى ارتش بود، از سوى دولت به سرپرستى مدرسة البرز انتخاب  كه مدير مدرس
شد. او، به رغم اخالق و شيوة  مستبدانه اش، با صميميت و حسن نيت مدرسه را به خوبى 
ــه بيايد، هر  ــيد. تا قبل از اينكه دكتر مجتهدى به مدرس ــرد و زحمات زيادى كش اداره ك
ــاه دوام نمى آوردند چون اوضاع  ــش م ــتر از پنج ش كدام از افرادى كه به البرز آمدند بيش
ــد. تا اينكه مجتهدى را آوردند. او  ــده بود و سنگ روى سنگ بند نمى ش ــور آشفته ش كش
ــرى را مى  گذراند و لباس نظامى به تن داشت. البد دولت صالح ديد  در آن زمان دورة  افس
ــبانه  روزى را خوب اداره كند. او از سال 1323 رياست البرز  كه او لياقت دارد و مى تواند ش
ــال آن را اداره كرد. او كالسها را مطابق استعداد  ــى و چند س را به عهده گرفت و  مدت س

دانش آموزان طبقه بندى كرده بود. 
� به اين ترتيب سابقة شما در مدرسة  البرز خيلى بيشتر از دكتر مجتهدى بود ... 

 بله، قبل از اينكه او به البرز بيايد،  مدت هفت سال من در اين مدرسه تدريس كردم؛ 
ــه درس خواندم، مدت پنج سال به طور غير رسمى در  ــالهايى كه در اين مدرس عالوه بر س
آنجا معلم بودم. در آذر 1320 به طور رسمى در وزارت فرهنگ با حقوق ماهيانه 70 تومان 
ــتخدام شدم؛ اما يك سال هم اضافه كردند؛ يعنى آغاز خدمت من  از 1319 به حساب  اس
ــته شدم. بعد از بازنشستگى باز  مدت  ــال خدمت بازنشس آمد. در 1350 با بيش از 30 س

هفت سال ديگر (تا انقالب اسالمى) به توصية دكتر مجتهدى در مدرسه معلم بودم. 
� در آن زمان جلسـاتى هم به عنوان انجمن ادبى تشـكيل مى شـد كه مرحوم افسر آن را 

اداره مى كرد. آيا در اين جلسات هم شركت مى كرديد؟ 
ــوراى ملى و رئيس انجمن ادبى ايران  ــر معاون مجلس ش  عرض كنم كه مرحوم افس
ــهور آن روزگار در اين انجمن  ــة ادباى مش ــخصيتهاى مهمى مثل اورنگ  و هم ــود و ش ب
ــات اين انجمن مدتى در خيابان  ــركت مى كردند. به هر حال، انجمن معتبرى بود. جلس ش
ــان تپه برگزار مى شد. من هم  عين الدوله (خيابان ايران فعلى) و مدتى هم در خيابان دوش
ــال هفته اى يك شب آنجا مى رفتم. البته پشت  ــاله بودم و مدت سه ـ چهار س 17- 18 س
ــدم و  ــدند قاطى آنها مى    ش در صبر مى كردم و وقتى كه چند نفر از اين بزرگان وارد مى ش

به داخل مى رفتم. 
يادم هست كه كسروى هم تازه كتاب حافظ چه مى گويد را نوشته بود و حرفهاى عجيب 
و غريبى در ضديت با ادبيات ايران در آن آورده بود. از او دعوت كرده بودند به انجمن ادبى 



ــه به اين  ــت دو جلس بيايد و حرفهاى خود را در حضور ديگران بزند. آن طور كه يادم هس
ــتاخى و لحن خاصى كه داشت سخنرانى كرد و ضمن صحبت خطاب  انجمن آمد و با گس
ــخنرانيها او به ادب فارسى و ديوان حافظ  ــته باد ... در اين س به انورى گفت: دهانت شكس
ــت كه دوستان ديوان حافظ را باز كردند و به  ــه يادم هس انتقاداتى كرد. بعد از پايان جلس

تعبيرى فال گرفتند تا ببينند حافظ چه چيزى خواهد گفت؛ اين غزل آمد كه: 
ــت ــل دل مگو كه خطاس ــخن اه ــنوي س ــناس نه اي جان من خطا اينجاست چو بش  سخن ش

اين غزل تو دهنى محكمى به كسروى و ادعاهاى او بود و بهتر از اين نمى شد. كسروى 

گروه كوهنوردي مدرسه البرز به همراه نصرت اهللا شادمان [48-114ش]



گروه خودش را داشت و دو مجله هم به نامهاى پرچم و پيمان منتشر مى كرد.  من در حالى 
كه 17- 18 ساله بودم، به خيال خودم در دفاع از ادبيات فارسى مقالة مفصلى نوشتم و آن 
ــروى فرستادم. اين مقاله از افتخارات ادبى من است و كسروى  را براى يكى از مجالت كس
هم آن را چاپ كرد؛ منتهى خيلى محترمانه جواب هم داد. همان موقع غالمرضا عسجدى 
هم كه معلم رياضى بود مقاله اى در نقد اظهارات كسروى نوشت؛ ولى كسروى مقاله      اش را 
ــنام مؤدبانه هم به او داد؛ عبارتى شبيه «نادان» يا «ساده لوح».  چاپ نكرد و حتى يك دش
ــعدى ايراد مى گيريم، به محتواى فكرشان ايراد  ــروى به او گفته بود اگر به حافظ و س كس

مى گيريم وگرنه سخن آنان در منتهاى فصاحت و بالغت است. 
� عالوه بر كسـروى، افراد ديگرى مانند على اكبر حكمى زاده و شـريعت سـنگلجى هم در 
دورة سـلطنت رضا شـاه به چارچوب منظومة فكرى روحانيون ايراداتى گرفته بودند كه موجب 

تحريك علماى وقت شد. در اين مورد چه اطالعاتى داريد؟ 
ــده و نخوانده ام، اما  ــرى هم از او ندي ــم و كتابى يا اث ــن حكمى زاده را نمى شناس  م
ــنگلجى خيلى نزديك بودم و خوب مى دانم كه افكارش با روحانيون ديگر  ــريعت س به ش
متفاوت بود، كما اينكه امروز هم مى بينيد همة روحانيون و صاحبنظران در مورد آموزه هاى 
ــريعت سنگلجى هم به نظر  دينى يك نظر واحد ندارند و هر كدام دنياى متفاوتى دارند. ش
ــتيم. صبحى و  ــانى پاى منبر او مى آمدند كه اصًال انتظار نداش ــنگرا بود. كس من يك روش
ــخصيتهاى مطرح آن دوره پاى منبر او مى آمدند. اكنون هم در  اورنگ و خيلى ديگر از ش
ــوند كه چهره هاى ادبى مثل حافظ و سعدى را خوب  ــخاصى ديده مى ش بين روحانيون اش
مى شناسند. مسلّم بدانيد نوع شناخت اين افراد حتى در مورد متون دينى با سايرين فرق 
ــاير روحانيون در موضوع رجعت را نمى پذيرفت؛ مثًال  ــريعت سنگلجى تلقى س مى كند. ش
ــهداى كربال و قاتالن آنها دوباره زنده شوند و امام حسين(ع) شمر را به  اينكه در قيامت ش
ــيوه به قتل برساند، از نظر او قابل قبول نبود. طرز بيان و نوع استدالل او، همه را  همان ش
ــد، صبحى مثل يك طفل زار زار گريه مى كرد.  ــيفتة خود مى كرد و زمانى كه او فوت ش ش
ــتند و اشعارى سرودند. از جمله من هم قطعه شعرى براى  در رثاى او ديگران مقاالت نوش

او سرودم كه ماده تاريخ مرگ او هم هست.10 

ــه حاصل جمع عددي كلمة  ــت. و چنان چ ــع عددي عبارت «دريغ از آن همه علم»، عدد 1463 اس ــل جم 10. حاص
ــريعت سنگلجي (1322 خورشيدي)  ــر كنيم تاريخ مرگ ش «علما»، يعني عدد 141 را با توجه به صنعت اخراج، كس



ــان جه ــاي  تنگن ز  ــريعت  ش ــت  بتاف رو  ــو   چ
ــات ــال وف ــل س ــر عق ــن از پي ــت مؤتم  بخواس
ــد زجمع ــون رون ــه چ ــو ك ــا» ج ــت: از «علم  بگف

ــغ از آن همه علم ــان، دري ــت ز كيه ــروش خاس  خ
ــغ از آن همه علم ــخندان، دري ــك بود س  كه ني
ــغ از آن همه علم» ــان، «دري ــه خروش ــوند جمل  ش

� آن طور كه پيداست در ماده تاريخ مندرج در شعر تعميه اى هم نهفته است. 
ــعر سيد كاظم (فرزند شريعت  ــرودن اين ش ــت. به هر حال، بعد از س  همين طور اس
سنگلجى)، كه دوست و همكار فرهنگى من در مدرسة البرز بود، عباى خاص پدرش را به 
عنوان صله به من هديه داد و من تا 40 سال از اين عبا استفاده كردم، به طورى كه نخ نما 

شد و من عباى ديگرى براى خود تهيه كردم. 
� بـه هر حال، از نظر روحانيـون، افراد نامبرده به انحراف فكرى در آموزه هاى دينى گرفتار 
شـده بودند؛ حكمى زاده با نوشـتن كتاب اسـرار هزار سـاله و انتشـار مجلة همايون و شريعت 
سـنگلجى با نفى «اسـتخاره» و انكار موضوع «رجعت جسـمانى» (كه جناب عالى به آن اشـاره 
كرديد) و موضوعاتى از اين قبيل به مواضع اعتقادى علماى وقت و آموزه هاى دينى آنها اشكال 
گرفتـه بودنـد. در آن زمان آيت اهللا خمينـى، كه از فضالى حوزة قم به شـمار مى رفت، كتابى با 
عنوان كشف االسـرار در پاسـخ به انحراف فكرى آنها نوشت و  بى امان به سياستهاى فرهنگى و 

مذهبى رضا شاه حمله كرد.    
ــخصى خودم در دنياى فكرى ام در آن زمان بود؛  ــتنباط ش  آنچه من گفتم نتيجة اس
ــته بودند؛ منتهى آن موقع هنوز  ــنيدم كه آقاى خمينى رديه اى نوش ولى بعدها من هم ش
ايشان را نمى شناختم؛ جوانى كم سن و سال و در مسير ديگرى بودم. با اين وصف، خيال 
ــاعه و ترويج اين نوع آموزه ها  ــاه هم جلوگيرى از اش مى كنم روية حكومت در دورة رضا ش
ــالهاى آغازين پس از شهريور 1320 گروهها و دستجات سياسى  بود.11 در حالى كه در س

به دست مي آيد. (م. ر)
ــريعت سنگلجى، به موارد ياد شده محدود نمى شود. او يك  11. خوانندة آگاه به خوبى مى داند كه ايرادات وارده بر ش
ــيع نظير: امامت،  ــلطنت رضا خان و با حمايت او، آموزه هاى اصلى تش ــت در دوران س وهابى جدى بود وتصميم داش
ــل به اهل بيت(ع)، زيارت خاندان پيامبر(ص) و مهدويت و... را مورد ترديد قرار دهد و به آنان  ــفاعت، توس عصمت، ش
ــو گرفته و آن را، رمز بقاى خود و  ــب اعتقادات دينى مردمى را كه قرنها به اين مكتب خ ــد و به اين ترتي ــه نماي حمل
استقالل كشور مى دانستند، سست نمايد. در شرايطي كه مرجعيت شيعه و حوزه شيعي در ايران توسط رضاخان تحت 

فشار بود و سركوب مي شد، سنگلجي آزادانه بر ضد مكتب اهل بيت (عليهم السالم) فعاليت مي كرد. (تاريخ معاصر)



ــتند هر نوع فكر و مرامى را آزادانه  ــبى فراهم آمده مى توانس ــاية آزادى نس و مذهبى در س
ــنديد، دست كم تا چند سال بعد  تبليغ كنند و حكومت، چنانچه حتى اين رويه را نمى پس

نتوانست از ادامة فعاليت آنان جلوگيرى كند. 
ــريعت سنگلجى صرفاً جنبة كالمى و استداللى نداشت و گاهى با او  ضمناً برخورد با ش
برخورد فيزيكى هم مى كردند. يادم هست كه برادران لنكرانى يك بار او را در خيابان كتك 

زدند و به او بيحرمتى كردند. 
 � جناب عالى چه اندازه خالصى زاده را مى شناختيد؟ 

ــهر راجع  ــخنان او پاى منبرش رفتم. قرار بود در جنوب ش ــنيدن س  يك بار براى ش
ــتانم به مكانى كه او  ــخنرانى كند. من هم با يكى از دوس ــام زمان (عج اهللا فرجه) س ــه ام ب
ــورد امام زمان (عج )  ــتدالل او در م ــتم بدانم منطق و اس ــخنرانى كرد رفتيم. مى خواس س
ــت؟ مبناى اصلى سخنان او ضرورت بازنگرى در اوضاع جوامع اسالمى، تجديد قواى  چيس
ــتداللى كه ساير روحانيون هم كما   آنها و لزوم دگرگون كردن اوضاع جهانى بود؛ همان اس
ــايعاتى در  ــالح امروزيها، او يك آخوند امام زمانى بود. اما ش ــش ارائه مى دهند. به اصط بي
ــت كه مثًال با سفارت انگلستان روابطى دارد كه من در مورد صحت و  اطراف او وجود داش

سقم آنها اطالعى ندارم. 
� آن طور كه اطالع دارم، ميان شـما و مرحوم سـيد صادق گوهرين دوستى نزديكى برقرار 

بود. اين صميميت از چه زمانى به وجود آمد و اصوالً آن مرحوم چگونه آدمى بود؟
ــيدصادق جواهرى  ــم آقا س ــيد صادق گوهرين كه البته آن موقع، به اس  مرحوم س
ــايگى ما زندگى مى  كرد. از دوران  ــال من بود و در همس ــن و س ــد، همس ــناخته مى ش ش
نوجوانى، باهم دوست و رفيق بوديم. پدرش متمول بود و ميراث قابل توجهى براى او به جا 
ــت كه كفاف خرج تمام زندگى  اش را مى  داد. نياكانش همه تاجر و سرمايه  دار بودند؛  گذاش
ــواده  اى كتابخوان و اديب به دنيا آمده  ــت و در عين حال، در خان در حالى كه، من تهيدس

بودم و ذوق ادبى هم داشتم.
ــه ممكن بود كتاب  ــويق من، تا جايى ك ــالهاى نوجوانى، گوهرين به تش ــان س در هم
ــبى فراهم آورد تا از  ــتم، موقعيت مناس خريد و اين براى من، كه قدرت خريد كتاب نداش
كتابهاى او استفاده كنم. اگرچه او ذاتاً اديب و شخص با استعدادى بود اما در خط كتاب و 

كتابخوانى نبود و شايد اگر تشويقهاى من نبود، اصالً كتابخوان نمى  شد.



ــتم (گوهرين) آن  ــنايى من با ديوان صائب، در واقع مديون كتابخانه اى بود كه دوس آش
ــرى كتابهاى خود را از رمضانى (كاللة خاور) خريدارى كرد.  را تهيه كرده بود. او اولين س
در ميان كتابهايى كه براى كتابخانه اش خريدارى كرد، ديوان صائب هم بود. اين كتاب 24 
ــعر داشت. و در هند چاپ شده بود و من در حالى كه كالس پنجم ادبى بودم،  هزار بيت ش
ــيار بدخط و مغلوط بود، و چون سبك شعرى آن،  ــدم آن را بخوانم؛ كتابى كه بس موفق ش
ــى مثل فروزانفر و بهار هرگـــز سراغ چنين سبكى نمي رفتند  هندى بود، بزرگان سرشناس
ــال بود كه  ــبك هندى مدت 200س و حتى از آن دورى مي كردند. همانطور كه مي دانيد، س
ــى به طرف آن نمي رفت. اگر  ــده بود و اصالً كس حكم لكة حيض پيداكرده و دور انداخته ش

كسى هم پيدا مي شد و به طرف آن مي رفت، به بي ذوقى و بى اعتبارى متهم مي شد. 
به هر حال، مطالعة اين كتاب براى من، توفيق بزرگى بود و بدون آنكه سبك هاى شعرى 
ــق سعدى  ــبك هندى عالقه مند كرد. تا آن زمان، من عاش ديگر را ناديده بگيرم، مرا به س
ــافرتها همراه مى بردم.  ــعرهاى او را خالصه كرده در مس ــيارى از حكايتها و ش بودم و بس
بنابراين مطالعة ديوان صائب براى من يك كار جنبى بود. چندين بار اين كتاب را به دقت 
خواندم و پايين ابياتى كه به نظرم جالب مي آمدم، خط مى كشيدم. باالخره نزديك به شش 
ــتم كه  ــت را انتخاب كردم و مقدمة مفصلى نزديك به 100 صفحه هم بر آن نوش ــزار بي ه
مى توانست به عنوان رسالة دكترا در دانشكدة ادبيات مطرح شود. اين كتاب با عنوان اشعار 
برگزيدة صائب، نخستين اثر تحقيقى ـ ادبى من بود كه در 1320 چاپ و منتشر شد. كاشف 

تبريزى هم مشابه اين كار را در مورد ديوان مثنوى انجام داده بود. 
در مرحلة بعد، ابيات انتخاب شده را باز غربال كرده سرانجام دو هزار بيت را گلچين و 
ــعراى بهار، در خط  آنها را در 185 موضوع تنظيم كردم. مرحوم كاوه، كه به قول ملك الش
ــال، آن را خوشنويسى كرد. كاوه در  ــتعليق، ميرعماد عصر خود بود، در مدت شش س نس
دبيرستان البرز، همكار من بود و تنها اثر مضبوط و متشكل كه از او در خوشنويسى به جا 
مانده، همين كارى است كه من به گردن او گذاشتم. اين كتاب 200 صفحه، و هر صفحه 
ــت و خيلى مورد توجه قرار گرفت. هر دو كتاب را مرحوم افشارى تقبل كرد  14 بيت داش

و البته بدون پرداخت حق  التأليف، آنها را چاپ و منتشر نمود. 
ــته باشد، در  ــت و چون مايل بود ديپلم ادبى داش مرحوم گوهرين به ادبيات عالقه داش
ــركت كرد و نمره  هاى خوبى هم گرفت، اما چون درس انگليسى  ــال ششم ش امتحانات س



ــى بعد به كالج رفت و زبان  ــد. مدت ــف بود و در امتحان نمرة صفر گرفت، رفوزه ش او ضعي
انگليسى خود را تقويت نمود. با منوچهر ستوده هم دوست بود و ضمناً با استادان هم رابطة 
ــتانه  اى برقرار كرد. بسيار خوش ذوق بود و با سخنرانيهاى بليغ خود در كالج البرز، به  دوس
ــوان يك معلم، در ميان دانش آموزان نفوذ زيادى يافت. تحصيالت خود را تا پايان دورة  عن
دكترا ادامه داد و آثار ارزشمندى از خود به يادگار گذاشت. دانشمند، اديب و شاعر بود و از 
ميان شاعران به مولوى بسيار عالقه داشت. آثار ادبى زيادى تأليف كرد؛ از جمله، چند جلد 
كتاب امثله نوشت كه از هركدام يك نسخه به من هديه كرد. بعدها استاد برجسته  اى شد 
ــهرتش موجب گرديد به عنوان يك مولوى شناس، به انگلستان دعوت شود، اما چون  و ش
ــى را در سطح عالى نمى  دانست، بعد از چند ماه، لندن را ترك كرد و به ايران  زبان انگليس

بازگشت و به عنوان استاد ادبيات و عرفان دانشگاه تهران به تدريس پرداخت.12
 � جدا از سوابق دوستى، به لحاظ فكرى و اجتماعى چه اندازه با مرحوم گوهرين هماهنگ 

بوديد؟
ــى و روش زندگى اجتماعى است، بايد عرض كنم كه  ــه سياس  اگر منظورتان انديش
ــا چند نفر، از جمله برادر  ــاره  اى امور از هم متفاوت بود. در اوايل جوانى ب ــدگاه ما در پ دي
بزرگ تر اسفنديار بزرگمهر (حاال اسم كوچكش را فراموش كرده  ام) از غالم احمد، سردمدار 
ــالمى در هند، كه بر ضد تبليغات مسيحى پايه  گذارى شده بود، پيروى مى كرد.  نهضت اس
ــفنديار بزرگمهر، آنها را سرپرستى  ــت كه برادر بزرگ اس اين نهضت، عواملى در ايران داش

ــالت ابتدايى و  ــح، پس از اتمام تحصي ــنده، محقق، مدرس و مصح ــن متولد 1293، نويس ــادق گوهري ــيد ص 12. س
متوسطه، از دانشسراى عالى در رشته  هاى ادبيات فارسى و فلسفه ليسانس گرفت و در 1319 تدريس ادبيات، فلسفه 
ــتانهاى تهران آغاز كرد و ضمن خدمت، موفق به اخذ دكترى در رشتة ادبيات فارسى شد  ــى را در دبيرس و روانشناس
ــن رومى، به نام فرهنگ لغات و تعبيرات مثنـوى در 9 جلد تدوين نمود.  ــود را در لغات آثار موالنا جالل  الدي ــالة خ و رس
ــرات عرفانى، مجازات و  ــه ترتيب الفبا، اصطالحات و تعبي ــت كه در آن ب ــن كتاب مهم ترين و مفصل  ترين اثر اوس اي
ــرح كرده و هر تركيب را در محل دقيق  اصطالحات نجومى، طبى، قرآنى و حديثى را كه در مثنوى مولوى آمده، ش

آن بيان داشته است. 
ــار وى حجهk  الحق ابوعلى سـينا، پير چنگى؛ حكاياتـى از مثنوى؛ مقدمه  اى بر شـمس الحقايق؛ تصحيـح و تعليقات  ــر آث از ديگ
منطق الطير عطار نيشابورى؛ داستان بهرام گور؛ تصحيح و تعليقات اسرارنامه عطار نيشابورى؛ شرح اصطالحات تصوف (10 جلد) 

و شيخ مغان است. 
گوهرين بيشتر ايام عمر خود را، صرف تدريس دروس ادبى و عرفان و نيز تربيت دانشجويان، در دو مقولة ادب و عرفان 

كرد و شاگردان فراوانى پرورش داد و سرانجام در ششم آذرماه 1374 در 81 سالگى درگذشت. (م. ر)



ــر مى  كردند و  ــى چاپ و منتش مى  كرد. آنها، بعضى از جزوه هاى غالم احمد را در ايران، به زبان فارس
گوهرين كه احساسات مذهبى داشت، مدتى با اين گروه از نزديك همكارى مى  كرد.

ــد و به مسائل اجتماعى، نگاه خاصى   مدتى بود كه در حاالت او، دگرگونيهايى پيدا ش
ــت  ــتان ربط مى  داد و مى گفت: دنيا روى انگش ــت انگلس پيدا كرد و همه چيز را به سياس
ارادة انگلستان مى  چرخد. براى همين بود كه به عنوان يك معلم بانفوذ در دبيرستان البرز، 
هزينه هايى متحمل شد و دانش آموزان مدرسه را، گروه گروه، به گردشهاى بيرون مدرسه، 
ــتان  ــمنى او با انگلس ــويق كند. دش مى  برد تا افراد زيادى را براى حمايت از حزب توده تش
ــد تا به توده  ايها كمك كند. حمايت او، تا زمانى كه در درون حزب توده انشعاب  موجب ش
ــد، ادامه يافت، اما كمونيست نبود و چيز زيادى از كمونيسم نمى دانست. اختالف  ايجاد ش
ــترك بود، ارتباط ما  ــان من و او همين بود؛ اما چون ذوق ادبى در هر دِو ما مش ــرى مي فك

همچنان ادامه يافت.
ــت؛ مثًال يك ماه به  ــنين جوانى، حاالت عجيبى داش ــه لحاظ رفتارى و ذوقى، در س ب
ــهد رفت و در غارى گوشه نشينى اختيار كرد و مدعى بود برايش، غذا مى  رسيده است.  مش
زمانى كه در دانشسرايعالى درس مى  خواند، ارتباطش با منوچهر ستوده بيشتر شد و ستوده 
سر سفرة او زياد نشسته است. سالها بعد كه استاد برجسته  اى شد، باز دوستى و صميميت 
ميان ما همچنان ادامه يافت. سفرها و گردشهاى زيادى با هم كرديم و تمام مسير درياى 
ــمت بندرانزلى تا نواحى شرقى مازندران و گلستان را باهم پياده طى نموديم و  خزر، از قس

همگام و همذوق بوديم. 
ــت. اين اواخر براى اينكه  ــان عمر ازدواج نكرد و فرزندى نداش ــالهاى پاي گوهرين تا س
ــد، با خانمى از خانوادة بنى صدر ازدواج كرد. باغى در منطقة ييالقى  ــته باش همدمى داش
فشم داشت كه بارها با هم به آنجا مى رفتيم. يادم هست، آخرين بار كه با او به آنجا رفتيم، 
ــت، تمام كتابها و وسايل  ــانى بودند كه خانة او را تميز و مرتب مى  كردند. بعد از بازگش كس
زندگى و اشياء عتيقه  اى كه در منزل بود، از سوى همان خانم به غارت رفت و چندى بعد 
ــرى به وجود آورد و خبر  ــر ديگ ــرش هم كه خيلى مديون گوهرين بود، برايش دردس نوك
ــاير  ــمند، در كنار س ــد تا اين مرد دانش داد كه فالنى درخانه ترياك دارد. همين موجب ش
ــفانه، در زندگى خصوصى،  ــس را تحمل كند؛ به اين ترتيب متأس ــش ماه حب معتادان، ش

سرنوشت خوبى نداشت. 



� در سـالهاى بعد از شـهريور 1320، نابسامانيهاى حاصل از اشغال ايران و فعاليتهاى حزب 
توده چه تأثيرى در وزارت فرهنگ و اوضاع اجتماعى گذاشت؟ 

ــاس ضد و نقيض در من ايجاد شد. از يك سو، چون تربيت  ــال 1320 دو احس  در س
ــة آمريكايى بودم و از اصول دموكراسى دفاع مى كردم، نحوة حكومت رضاشاه  ــدة مدرس ش
ــغال  ــاه و حكومتش بودم. لذا وقتى كه ايران به اش ــتم و باطناً مخالف رضا ش را قبول نداش
متفقين در آمد و رضا شاه سقوط كرد، قلباً راضى بودم و حتى زمانى كه او را از خاك ايران 
بيرون كردند، خوشحال شدم و خيال مى كنم عموم مردم ايران چنين احساسى داشتند. 

ــاختمانى بلند قرار داده بودند و اخبار جنگ را  ــدان توپخانه بلندگويى بر فراز س در مي
براى مردم پخش مى كردند. وقتى كه اعالم مى كردند در فالن جبهه آلمانيها پيروز شده اند، 
ــت مى زدند؛ يعنى اكثريت قاطع مردم طرفدار آلمان بودند. بيسوادها و متعصبين  همه دس
ــم خودم ديدم كه در آن نوشته بود: «هيتلر همان كسى  ــر كردند كه با چش ورقه اى منتش

است كه شيعيان منتظر ظهورش هستند». 
ــت و سستى و بى ثباتى  ــت بيگانگان آزار دهنده اس ــغال ايران به دس طبيعى بود كه اش
دولتها موجب شد كه گروهها و احزاب مختلف دوباره نيرو بگيرند؛ خصوصاً حزب توده؛ كه 
ــود را اعالم كرده بود، به تدريج از  ــاه از قدرت، موجوديت خ اندكى پس از بركنارى رضا ش

بازديد محمدرضا پهلوي و فوزيه از اردوگاه نظاميان امريكايي در تهران، پس از اشغال متفقين [662-121پ]



قدرت خاصى برخوردار شد و موفق شد بسيارى از جوانان را به سوى خود جذب كند. 
ــانى كه به تازگى از زندان بيرون  ــنا بودم؛ با كس ــتر توده ايها در آن زمان آش من با بيش
آمده بودند از جمله با احسان طبرى از زمانى كه 16 سالم بود دوستى زيادى داشتم چون 
مستأجر عمة من و همساية ديوار به ديوار ما بود. پدرش كارمند دادگسترى و وكيل درجة 
ــد،  ــال از من كوچك تر بود. زمانى كه او از زندان آزاد ش دو اما دغل بود و خودش هم دو س
من اولين كسى بودم كه او به مالقاتم آمد. وضع مالى بسيار بدى داشت و واقعاً به نان شب 
ــت بودى؟ گفت: اگر هم كمونيست نبوديم، در  محتاج بود. به او گفتم: آيا تو واقعاً كمونيس
زندان كمونيست شديم. او و انور خامه اى جوان ترين كمونيستهاى عضو گروه 53 نفر بودند 
ــدن داشتند. يادم هست  يك وقتى از يكى از همكاران  ــت ش و زمينة فكرى براى كمونيس
ــيدم: تو چه طور كمونيست شدى؟ گفت: بعد از  ــت شده بود، پرس فرهنگى       ام، كه كمونيس
اينكه ليسانس گرفتم، در كرمانشاه معلم شدم و چون به نمايش و تئاتر عالقه داشتم، دلم 
مى خواست در يكى از سالنهاى وزارت معارف نمايشهايى اجرا كنم؛ اما مسئوالن، سالن در 
ــالن در اختيارم  قرار داد،  من، خود به  اختيارم قرار ندادند. وقتى كه حزب توده آمد و س
خود، به حزب توده گرايش پيدا كردم. بسيارى ديگر از توده ايهاى ما، كه ادعاى انقالبيگرى 
داشتند، در اثر همين زمينه      هاى كوچك اجتماعى به طرف كمونيسم كشيده شدند. وقتى 
كه يك نارضايتى كوچك در قلب كسى ايجاد شود و بعد كسى ديگر پيدا شود و به داد او 
برسد، مى تواند او را به راه خود بكشاند؛ بعضى از توده ايهاى افراطى را مى شناختم كه قبًال 

فاشيست و طرفدار هيتلر بودند.
ــورى و نظاميگرى مخالف بودم و خود  ــودم بايد عرض كنم چون با ديكتات ــورد خ در م
ــان طبرى همفكرى داشتم و حتى به حزب توده  ــتم، از اين نظر با احس را مليگرا مى دانس
گرايش پيدا كردم بدون آنكه عضو اين حزب باشم. هيچ وقت افكار چپگرايانه و كمونيستى 
ــد تا هر روز در كافه فردوسى واقع  ــتم اما ضد رضاشاه بودم. اين همفكرى موجب ش نداش
ــويم. اين كافه پاتوق چپيها و درس خوانده هاى فرنگ رفته و  ــتانبول جمع ش در خيابان اس
ــده بود. صادق هدايت در رأس غير توده ايها بود. احسان  معدودى غير توده اى مثل بنده ش

طبرى، انور خامه اى و جالل آل احمد از بقيه جوان تر بودند.
ــاه  ــيزدهم (كه نمايندگان آن منتخب دورة رضاش  اوايل آذرماه 1322 عمر مجلس س
ــد و مدتى بعد مجلس چهاردهم آغاز به كار كرد. من در انتخابات اين دوره  بودند) تمام ش



ــلطنه و دكتر مصدق كه از رجال استخواندار بودند  ــيد ضياء الدين طباطبايى، قوام الس به س
رأى دادم. به سه چهار نفر از توده     ايها مثل رادمنش هم رأى دادم. 

اين وضع نابسامان تا سه سال طول كشيد تا اينكه كافتارادزه در رأس هيئتى از سوى 
دولت شوروى به ايران آمد و امتياز نفت شمال را مطالبه كرد.13

در اين زمان كه حزب توده پايگاه و هوادارانى پيدا كرده بود تصميم گرفت به طرفدارى 
ــتين ميتينگ  ــى نزديك به 5000  نفر در نخس ــى برگزار كند. جمعيت ــها ميتينگ از روس
ــركت كردند و نيروهاى شوروى هم با تانكهايى كه آن روز به خيابانها آورده  حزب توده ش
ــت  ــد، از جمعيت تظاهر   كننده حمايت مى كردند. اين حمايت علنى بود و چيزى نيس بودن
ــد؛ همه با چشمهاى خود اين صحنه ها را مشاهده كردند. آنها  كه تهمت به حزب توده باش
ــان  ــزدور بيگانگان بودند و براى منافع ايران كار نمى كردند. در همين زمان احس ــًال م عم
طبرى در روزنامة مردم ارگان حزب توده مقالة معروف خود را نوشت و اعالم كرد: مناطق 

ــهريور 1323 به منظور اخذ امتياز نفت شمال به  ــوروى در 20 ش ــارياى امور خارجه ش 13. كافتارادزه معاون كميس
ــوى  ــركتهاى خارجى از س ايران آمد. اما پس از تصويب طرح دكتر مصدق مبنى بر عدم واگذارى هر گونه امتياز به ش

نمايندگان مجلس، در 18 آذر همان سال ايران را ترك كرد. (م.ر)  

دانش آموزان دبيرستان البرز همراه با محمدعلي صفاري [248-6578ص]



ــت و دولت ايران مى بايست امتياز نفت شمال را به  ــمالى ايران حريم امنيت شوروى اس ش
آنها واگذار كند. زعماى حزب توده در ظاهر خود را روشنفكر و اصالح طلب جلوه مى دادند 
و از كمونيسم حرفى و سخنى به ميان نمى آوردند؛ اما در عمل سر سپرده و تسليم مقامات 
ــن داد و درگيرى ذهنى زيادى  ــاهدة اين تظاهرات تكان عجيبى به م ــوروى بودند. مش ش
ــب در حالى كه دوستانم در كافه فردوسى نشسته و سرگرم جر و  برايم پيش آورد. يك ش
ــفارت انگليس قدم  ــان بودند، من در خيابان و كوچه هاى خلوت اطراف س بحثهاى خودش
مى زدم؛ كالهم را قاضى كردم و با خود گفتم: تا چه وقت قصد دارى به اين رفتار منافقانه 
ــيد ضياء  ــه دهى؟ «يا مار باش يا ماهى»؛ اما «مار ماهى نباش». معنى ندارد هم به س ادام
رأى بدهى و هم به توده ايها! اين جورى نمى شود؛ تكليف خودت را روشن كن. پس از فكر 
ــوان يك ايرانى طرفدار ملّيت و فرهنگ ايران،  ــاى زياد باالخره تصميم گرفتم به عن كردنه
ــتم. البته اين بدان  ــم و تا امروز هم بر همين عقيده هس ــم باش ضد توده اى و ضد كمونيس
ــم چون، همان طور كه قبًال عرض كردم، نحوة  ــلطنت و شاه باش معنى نبود كه طرفدار س

تربيت من با استبداد و ديكتاتورى جور در نمى آمد... 
� آيا تا آن زمان هيچ وقت در جلسات بحث و انتقادى كه خليل ملكى و احسان طبرى در 

حزب توده اداره مى كردند شركت مى كرديد؟ 
اصًال در اين جلسات شركت نمى كردم و اين در حالى بود كه با تمام توده ايها دوست 
ــتان البرز بود و  ــان طبرى با قدوه، كه فرهنگى و همكار ما در دبيرس بودم. عالوه بر احس
ــاورز، دكتر رضا رادمنش  ــر برده بود؛ همچنين دكتر فريدون كش مدتى هم در زندان به س
(پسر خالة دكتر مجتهدى)، خليل ملكى و ديگران دوستى داشتم. دكتر كشاورز متخصص 
ــخصيت معتبرى بود، اما به لحاظ فكرى  طب اطفال بود و با وجودى كه از نظر توده ايها ش
ــت تمام  ــتر هوچيگرى مى كرد، در حالى كه خليل ملكى يك سوسياليس عميق نبود و بيش
ــت و خوش قيافه   اى بود كه  ــناختم؛ مرد بلند قام ــار و عميق بود. كيانورى را هم مى ش عي
ــايد يك  ــروطه اعدام كرده بودند و ش ــيخ فضل اهللا نورى، را در جريان مش پدر بزرگش،  ش
ــيده  ــد به راههايى كش ــه دوانده بود و همين موضوع موجب ش نارضايتى در وجودش ريش
ــود. زمانى كه در اروپا تحصيل مى كرد فاشيست بود و در سالهاى بعد از شهريور 1320  ش
ــمار توده ايهاى پر و پا قرص در آمد و گمان مى كنم، بعد از رادمنش، دبير كل حزب  در ش

توده شد. 



به هر حال، در پاسخ به شما عرض كنم كه خودم را مستقل مى دانستم و حتى يك بار 
در جلسات بحث و انتقاد حزب توده شركت نكردم. نكتة ديگر اين بود كه خود را از طبرى 
و سايرين باالتر مى دانستم و حاضر نبودم در جلسه اى كه او و امثال او سخنرانى مى كنند 
حاضر شوم. اگر اجازه بدهيد خاطره اى در مورد دكتر كشاورز دارم كه عرض مى كنم چون 

شنيدن آن خالى از لطف نيست. 
� خواهش مى كنم بفرماييد. 

ــت كه، در دبيرستان البرز، شاگرد من بود و  ــاورز پسرى به نام رستم داش  دكتر كش
ــى او بودم. او درسخوان نبود و مى دانستم كه در امتحان نمرة خوبى  من معلم زبان انگليس
ــخصاً مايل نبودم از او  ــت. قبًال هم از من، دو بار، نمرة صفر گرفته بود. اما ش ــد گرف نخواه

مرتضي يزدي و نورالدين كيانوري از سران حزب توده هنگام حضور در دادگاه نظامي [1969-4ع]



امتحان بگيرم و به او نمرة صفر بدهم؛ چون ممكن بود شايعه درست كنند و بگويند چون 
مؤتمن ضد كمونيست است، با دادن نمرة پايين خواسته در حق اين بچه اجحاف كند و از 
اين نوع حرفها. بنابراين به حسن صدر كه از رفقايم بود و زبان انگليسى را خوب مى دانست 
ــهريور  ــما از او امتحان بگير. او هم امتحان گرفت و به او نمرة صفر داد. در اول ش گفتم ش
ــة شوراى معلمين به رياست دكتر مجتهدى تشكيل شد تا به نمرة تجديديها  ماه كه جلس
رسيدگى شود، هر قدر دكتر مجتهدى و سايرين در شوراى معلمين اصرار كردند به او نمرة  
ــور 60- 70 معلم ديگر گفتم:  ــم، تنها معلمى بودم كه زير بار نرفتم و در حض ــى بده قبول
ــؤاالت را تصحيح  ــت؛ من كه امتحان نگرفتم و حتى س چنين كارى از عهدة من خارج اس
ــه بار نمرة صفر گرفته. چطور مى توانيد با اين وضع او را  ــت و س ــاگرد من اس نكردم، اما ش
ــخص  ــت و با او جر و بحث زيادى كردم. او ش ــاورز هم حضور داش قبول كنيد؟ دكتر كش
ــن  ــال س ــاده اى بودم كه كمتر از 30 س اول حزب توده و آدم متنفذى بود و من معلم س
داشتم و مخالفت با او كار ساده اى نبود. در نتيجة مقاومت من، آن سال پسر دكتر كشاورز 
(وكيل مجلس كه مدتى بعد به مقام وزارت فرهنگ رسيد) با سه نمرة صفر رفوزه شد. اين 
مطلب را در پرانتز گفتم. و اما در ادامة صحبت قبلى، پس از آنكه تصميم گرفتم خود را از 
ــى رفتم و صميمانه و با جديت خطاب به رفقا گفتم: من  توده ايها جدا كنم به كافه فردوس
ــتم و از امروز مسيرم از شما جداست. به قول آنهايى كه خود را  ديگر مؤتمن روز قبل نيس

روشنفكر مى دانستند، به تمام معنا يك مرتجع شدم. 
� تصور مى كنم موقع آن رسيده كه در مورد نفوذ توده ايها در وزارت فرهنگ، به خصوص در 
زمان نخست وزيرى قوام السلطنه كه سه وزير توده اى به هيئت دولت راه يافتند، و كشمكشهايى 

كه با توده ايها در دبيرستان البرز داشتيد خاطرات خود را بيان بفرماييد. 
ــلطنه  ــت آن روز ايران را، به خصوص زمانى كه قوام الس  البته من قصد ندارم سياس
ــت. اما در مورد وزارت فرهنگ  ــريح كنم چون اين در حد من نيس ــد، تش ــت وزير ش نخس
ــتند و  مى توانم بگويم كه اغلب كاركنان و مديران اين وزارتخانه مكتب و مرام خاصى نداش
مى خواستند فقط در شغل خود باشند، يا با زد و بند رئيس شوند و منافع خودشان را دنبال 
كنند. اين افراد، بسته به اوضاع و احوال روز، وقتى كه مى ديدند يك توده اى در رأس وزارت 
فرهنگ قرار گرفته، به تقال مى افتادند كه به هر نحوى زد و بند كنند و به مقامى برسند.

 موقعى كه قوام السلطنه به نخست وزيرى رسيد و سه تا وزير توده اى را وارد كابينه كرد، 
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ــدم و اصًال حيرت كردم و با  ــتم، خيلى ناراحت ش من كه از منويات باطنى او اطالعى نداش
خود گفتم: مثل اينكه او هم مرعوب قدرت حزب توده شده است. بعدها بود كه فهميدم او 
سياست زير كانه اى در پيش گرفته تا ارتش شوروى را از داخل خاك ايران بيرون كند. بايد 
ــت كه دولت ايران به هيچ وجه همطراز دولت شوروى نبود و ما خيلى ضعيف تر  توجه داش
ــد. با اين وصف، نخست وزير ايران  ــوروى بعد از جنگ به يك ابر قدرت تبديل ش بوديم. ش
ــت آنها را فريب دهد. توده ايهاى داخل كشور هم  ــوروى بود و توانس زيرك تر از مقامات ش
وقتى كه مشاهده كردند در ابتداى كار قوام، چند وزير توده اى به هيئت دولت راه يافته اند، 
خوشحال بودند، اما در حقيقت آنها هم فريب خوردند. ما هم كه ضد توده اى بوديم خيال 
ــده و با سياستى كه او در پيش گرفته اگر آذربايجان از  مى كرديم قوام مرعوب توده ايها ش
ــوروى داده خواهد شد. بنابراين، احساس  ــمال به ش ــود، حتماً امتياز نفت ش ايران جدا نش
ــه حمايت آمريكاييها و  ــت چه مى كند. البت ــتيم؛ در حالى كه قوام مى دانس نارضايتى داش
اولتيماتوم ترومن هم تأثير زيادى در پيشبرد اهداف قوام داشت و موجب شد كه نيروهاى 
شوروى خاك ايران را تخليه كنند. وقتى كه مجلس با اكثريت قاطع آرا موافقتنامة نفت را 
كان لم يكن شناخت، رضا مندى قلبى قوام را هرگز از ياد نمى برم كه تبسمى كرد و گفت: 

وظيفة  ملى خود را به نحو دقيق انجام داديم. 
ــاورز براى مدت چند ماه وزير فرهنگ شد و  ــؤال شما؛ در دولت قوام، فريدون كش برگردم به س
ــته كرد. حتى دكتر محمود مهران  نزديك به 60 نفر از فرهنگيان را تصفيه و تعدادى را هم باز نشس

را كه از شخصيتهاى شناخته شدة فرهنگ بود در اختيار وزارت كار قرار داد. 
� در مورد جناب عالى، با توجه به اينكه سـوابق ضد توده اى داشتيد و به پسردكتر كشاورز 

هم نمرة پايين داده و موجب مردود شدن او شده بوديد چرا اين تصفيه انجام نگرفت؟ 
ــزاوارتر بودم كه تصفيه  ــؤال خوبى كرديد. در بين تمام فرهنگيان من از همه س  س
ــوم اما او هيچ اقدامى در مورد من نكرد. باور كنيد كه شجاعت من باعث شد كه تصفيه  ش
ــت؛ اگر مرا از فرهنگ كنار مى گذاشت همه مى گفتند به اين  ــن اس ــوم. جواب آن روش نش
ــدگان ضد  ــرده او را تصفيه كرده اند. كلية تصفيه ش ــر فرهنگ را رد ك ــر وزي جهت كه پس
ــت و تنها من بودم كه  ــتان البرز نزديك به 150 معلم داش توده اى تر از من نبودند. دبيرس
ــتها مخالفت مى كردم. اگر حمل بر خود ستايى نشود همين شجاعت من بود كه  با كمونيس

مرا نجات داد. 



� قرار شد در مورد كشمكشهايى كه با توده ايها در دبيرستان البرز داشتيد صحبت كنيد. 
ــيارى از  ــالها معلمين زيادى به حزب توده گرايش پيدا كرده بودند. در بس  در آن س
ــتان البرز  ــمكش به وجود آمده بود. در دبيرس مدارس تهران ميان توده     ايها و مخالفان كش
ــتگى شديد به وجود آمده بود. چند شخص توده اى در مدرسه نفوذ كرده  هم نوعى دو دس
ــكوت اختيار كرده و محافظه كار  بودند و عده اى ديگر فقط كار خود را مى كردند و روية س
بودند مثل دكتر حميدى شيرازى كه اصًال كارى به سياست نداشت و مورد توجه ديگران 

هم نبود، گرچه به لحاظ ادبى و شعر و شاعرى كم نظير بود. 
� در آن سالها مثل اينكه مرحوم احمد آرام هم در مدرسة البرز تدريس مى كرد؟ 

ــناختم. در آغاز  ــال جلوتر در كالج البرز معلم بود و من او را خوب مى ش  بله، چند س
ــد و، به مرور،  ــت نش كارش چپگرا بود و به عضويت حزب توده در آمد؛ اما هرگز كمونيس
ــبت به من هم اظهار  ــيد و به كار ترجمه پرداخت و نس خودش را از آن ماجراها كنار كش
ــفانه، با همة دانش و فضلى كه داشت، معلم چيره دستى نبود و  ــت. متأس لطف خاصى داش
ــه شلوغ و پرحاشيه بود. دكتر  ــت خوب كالس را اداره كند. كالسهاى او هميش نمى توانس
مجتهدى از اين جهت ناراحت بود و به من مى گفت: شما بهتر است سر كالس او برويد و 
ــند. همين  بچه ها را نصيحت كنيد تا دانش آموزان به او احترام بگذارند و مقامش را بشناس
ــأن و مقام معلمشان را حفظ كنند. به هر  ــاگردانش را نصيحت كردم تا ش كار را كردم و ش
حال، شخصيت علمى و ادبى او هميشه محفوظ است و با توجه به عمر طوالنى اش، موفق 
ــد آثار با ارزشى ترجمه كند و من نسبت به مقام علمى و پاك سيرتى او سر تواضع فرو  ش

مى آورم. 
يكى ديگر از معلمان البرز «بى آزار» بود و با آنكه افكار چپى داشت، دوست صميمى و 
ــت كه هر وقت مرحوم آرام ما دو نفر را با هم مى ديد، مى گفت:  قديمى من بود. جالب اس
من حيرت مى كنم از اينكه شما دو نفر با آنكه به لحاظ فكرى در دو دنياى كامًال متفاوت 
ــتيد. او درست مى گفت و  ــر مى بريد، اين اندازه در كنار هم با صميميت هس و متضاد به س
واقعاً همين طور بود. بى آزار با آنكه مدعى بود عضو حزب توده نيست اما بيش از يك عضو 

سادة  حزب با چپيها همكارى مى كرد. 
ــتم در برابر دو گروه، كه قبًال عرض  ــى به توده ايها نداش به هر حال، من كه هيچ گرايش
كردم، احساس تنهايى مى كردم؛ چون مى ديدم كمتر كسى به فكر امور آموزش و پرورش 



است. حتى در نيمة بهمن 1327، كه در دانشگاه تهران به شاه سوء قصد شد و متعاقب آن 
حزب توده منحل گرديد، آنها همچنان تحت عناوين مختلف، مثل جمعيت هواداران صلح 
و غيره، به فعاليتهاى خود ادامه مى دادند؛ هر چند اجازه نداشتند ميتينگ برگزار كنند، با 
اين وصف، افراد سرشناس مثل بهار و دهخدا در شمار طرفداران آنها به حساب مى آمدند. 

البته هر دو نفر وطن خود را دوست داشتند و به فرهنگ ايران عشق مى ورزيدند.
 زمانى كه بهار وزير فرهنگ بود، من يادم هست كه عامل اجراى صحيح نظريات دولت 
ــمال شكست خورد، مثل همة   ــوروى در مذاكرات مربوط به امتياز نفت ش بود و از اينكه ش
ــه كار و با مبول  باز  ــد. خودش مى گفت: من خودم كهن ــحال ش ايرانيهاى غير توده اى خوش
ــام خيانت وارد كرد. من خيال  ــم؛ بنابراين، نمى توان به آنها اته ــتم و قضايا را مى فهم هس
ــنين افول عمر، بار ديگر خود را  ــى فقط براى آنكه در س ــوابق سياس مى كنم آنها با آن س
مطرح كنند و نامشان همچنان سر زبانها باشد، گاهى در جمعيتهاى وابسته به حزب توده 
شركت مى كردند و مورد سوء  استفادة توده ايها قرار مى گرفتند. كما اينكه مرحوم بهار شعر 
ــت، به حزب توده و انجمن صلح  ــروده هاى اوس ــوم به جغد جنگ را كه از آخرين س موس
ــتفاده كردند. در حالى كه تقى زاده شخصيت  ــوء اس ــعر به نفع خود س داد و آنها از اين ش
ــر حال، با همة احترامى كه  ــت و مى گفت من همين ام كه مى بينيد. به ه محكمترى داش

براى ملك الشعراى بهار و دهخدا قائلم، روية آنان را در برابر حزب توده نمى پسنديدم. 
ــل مدافع توده ايها بود. او  ــتان البرز، در عم ــر مجتهدى هم به عنوان رئيس دبيرس دكت
ــاه به عنوان خادم ايران ياد مى كرد، با  ــت نبود و هميشه از رضاش ــلّم كمونيس به طور مس
ــلطنتش مخالفتى نداشت ولى، به هر حال، در  ــال ابتداى س ــاه هم در 12 س محمدرضا ش
زمان رياست او، دبيرستان البرز به كانونى براى فعاليتهاى حزب توده تبديل شده بود. بارها 
به او تذكر مى دادم كه اتاقهاى زيرزمين مدرسه به كانون تبليغاتى حزب توده تبديل شده 
ــرد و من خيال مى كنم يكى از داليل  ــل، هيچ اقدام جدى اى در اين باره نك ــا او، در عم ام
اصلى همان بود كه قبًال عرض كردم؛ او پسر خالة رضا رادمنش (دبير كل حزب توده) بود 
و از او مالحظه داشت. به هر حال، اختالف ميان من (و يكى دو نفر ديگر كه به هيچ حزبى 
گرايش نداشتيم) با توده ايها در مدرسه موجب شد كه من و منوچهر آدميت را به نوعى از 

مدرسة البرز تبعيد كنند. 
ــة  البرز به مركزى براى برخورد عقايد و آرا و نزاع و  جريان هم اين طور بود كه مدرس



ــمكش جوانان كشور تبديل شده بود. در يك جبهه حزب توده در آنجا نفوذ كرده بود  كش
ــن پزشكپور قرار گرفته بود،  ــتها، كه در رأس آنان محس و، در مقابل، تعدادى از پان ايرانيس
ــطه شاگرد من بود و اصًال از داخل كالس من  ــكپور در دورة  متوس با هم درگير بودند. پزش
ــد. تعداد زيادى از معلمان هم، مثل ناصر خموش،  ــمت فعاليتهاى سياسى كشيده ش به س
ــده بودند. دكتر مجتهدى به غلط، پنداشته بود كالسهاى انشاى  كامًال جذب حزب توده ش
ــلوغيهاى مدرسه است؛ چون در اين  ــى، كه در رأس آنها من بودم، منشأ ش معلمين فارس
كالسها، دانش آموزان فرصت كافى براى ابراز عقيده پيدا كرده بودند وهر موضوعى كه براى 
انشاء تعيين مى كرديم، دانش آموزان به نحوى آن را به مسائل سياسى مربوط مى كردند . 
اين بود كه من و پنج نفر ديگر از معلمين درس فارسى را در اوايل سال تحصيلى [1329] 
ــه محروم و مرا به يكى از مدارس شلوغ جنوب شهر منتقل كرد.  از ادامة تدريس در مدرس
من به هيچ وجه، حاضر نبودم به آن مدرسه بروم و حتى، به مرحوم دهقان كه از متصديان 
وزارت فرهنگ آن روز بود گفتم: اگر سر مرا ببريد به آنجا نخواهم رفت. خوشبختانه كاتب 
ــت مدرسة  دارالفنون را به عهده داشت، دست به كار  ــتانم بود و رياس همايونى، كه از دوس
شد و مرا به دارالفنون منتقل كرد چون عموى من مرحوم مسيح الدولة مؤتمن سابقاً رئيس 
ــناختى از ما داشت. عالوه بر اين در  ــابقه و ش دارالفنون بود و كاتب همايونى يك چنين س

دبيرستان البرز هم مدتى ناظم بود.
ــته ترين مدارس دولتى محسوب مى  ــه يادگار اميركبير بود و يكى از شايس اين مدرس
ــكدة افسرى براى تربيت نظام بود و شش كالس درس و  ــد. دارالفنون در واقع يك دانش ش
ــعبة ادبى داشت. در دوره اى كه من در مدرسة آمريكايى، در رشتة ادبى درس مى  يك ش
خواندم، افراد ديگرى نيز در دارالفنون، به تحصيل در اين رشته مشغول بودند و به گمانم 

تنها در اين دو مدرسه، شعبة ادبى وجود داشت.
� در مدارس علميه و مروى رشتة ادبى نبود؟

 چرا بود. اين دو مدرسه هم رشتة ادبى داشتند؛ اما تعداد افرادى كه در مدارس البرز 
و دارالفنون، در اين رشته درس مى خواندند بيشتر بود. اسامى كسانى كه در خاطرم مانده 
دكتر محمود صناعى، دكتر تقى مرتضوى، ناظرزادةكرمانى و محمد قاضى هستند وكسانى 
ــت كه  ــعراى بهار و بديع الزمان فروزانفر از ما امتحان مى گرفتند. يادم هس مثل ملك الش
ــود. او با  ــر ش ــيد كتابش چاپ و منتش محمد قاضى در اوايل كار ترجمه، خيلى مى كوش



خانوادة قاضى مقتول در كردستان نسبت داشت و توده ايها از او حمايت مى كردند. بعدها 
بى آنكه به حمايت آنها نيازى داشته باشد، مترجم قابل و چيره دستى شد. 

ــالهاى 1329 تا 1331 اوضاع آشفته اى  ــة دارالفنون هم در فاصلة س به هر حال مدرس
ــه در دست پنج شش نفر از گردن كلفتهاى آن روز افتاده بود. يادم  ــت و اختيار مدرس داش
ــان به مدرسه آمد، عده اى دست و پاى او را گرفتند  ــت وقتى كه يكى از نّظار و بازرس هس
و مثل آشغال، او را به بيرون از مدرسه پرت كردند. در چنين اوضاعى، من وارد دارالفنون 
ــدم. زمان نخست وزيرى رزم آرا، كالنترى مدير دبيرستان بود و كوشيد تا مدرسه را به  ش
ــت وديگر  ــه راندند. وقتى كه رفت، كالهش را جا گذاش نظم درآورد؛ اما او را هم از مدرس
برنگشت كه كاله خود را بردارد. مدتى هم آقاى كسايى كه مردى جدى بود، رئيس مدرسه 
ــامان گرفت و آخرين مدير، آقاى زهادى بود. ياد همة آنها  ــر و س ــد و تقريباً اوضاع، س ش

بخير. 
ــت كه عالوه بر تدريس در البرز و دارالفنون،  مطلب ديگرى كه بايد اضافه كنم اين اس
ــة نوربخش هم  ــتان دخترانة ايران (كه خانم جهانبانى مديرة آن بود) و مدرس در  دبيرس

مدتى تدريس كردم.
به هر حال من نزديك به 10 سال در دارالفنون تدريس كردم. با اين وصف، چون سابقة 
 زيادى در البرز داشتم و قديمى تر از بقيه بودم، اين انتقال برايم سخت بود. از يك طرف از 
ــوى ديگر، موضوع انتقال من بهانه اى به حزب  ــتم و، از س در و ديوار كالج البرز خاطره داش

توده داد و آنها همه جا برضد من تبليغات و جار و جنجال زيادى راه انداختند. 
ــت مدير مقتدرى باشد و همة كاركنان و  واقعيت اين بود كه دكتر مجتهدى مى خواس
معلمان مدرسه از او بى چون و چرا اطاعت كنند و در مقابلش دست به سينه بايستند؛ كما 
اينكه بزرگانى مثل دكتر گلشن، كه مدتى معاون دانشكدة  معقول و منقول شده بود، مطيع 
او بودند. از اين نظر و با توجه به آشفتگى پيش آمده در مدرسه،  ترجيح داد از شر افرادى 
مثل من كه شخص مستقلى بودم (و حاضر نمى شدم در برابر توده ايها كوتاه بيايم) خالص 
ــه برقرار سازد. بنابراين، از سال 1329 من  ــود و به اين ترتيب بتواند آرامش را در مدرس ش
ــتان دارالفنون ادامه دادم و يكى دو سال بعد به شرحى كه بعداً  ــغل معلمى را در دبيرس ش
ــتان البرز برگشتم؛ ولى همين موضوع رفتن من از البرز موجب شد  خواهم گفت به دبيرس
ــم. در نامة خود، دو  ــمس  الدين جزايرى) بنويس نامة  تندى به وزير فرهنگ وقت (دكتر ش



بيت از شاهنامه نقل كردم:
ــوه ك و  ــا  دري ــگ،  جن در  ــده  دي ــرا   م
ــت ــن اس ــواه م ــتاره گ ــردم، س ــه ك  چ

ــروه گ ــوران  ت ــداران  نام ــا  ب ــه   ك
ــت ــر پاي من اس ــردي، جهان زي ــه م  ب

ــدم و حاال به دليل عالقه به مليت ايرانى،  و تأكيد كردم كه من در كالج البرز بزرگ ش
ــتاده اند. البته وزير توجهى نكرد و وزراى  ــة ديگرى فرس مرا از آنجا تبعيد كرده و به مدرس
فرهنگ بعدى هم شايد جرأت نكردند، در برابر توده ايها مقاومت جدى كنند. در آن سالها 

اصوالً وزارت فرهنگ به نوعى ضعف و سستى گرفتار شده بود. 
� همان طور كه اسـتحضار داريد، در آن سـالها، محمد درخشـش جامعة ليسانسـيه هاى 
دانشسـراى عالى را تشكيل داد و نشرية مهرگان را منتشر مى كرد. در مقابل او شخص ديگرى 
به نام معرفت براى خودش تشكيالت مشابهى ايجاد كرد. شما كه دانش آموختة دانشسراى عالى 

بوديد آيا در چنين جمعهايى شركت مى كرديد؟  
ــكيالتى نبودم و هيچ پولى بابت  ــمى هيچ حزب و تش  قبًال عرض كردم من عضو رس
ــيه هاى دانشسراى عالى،  ــكيالت نمى پرداختم. در رأس جامعة ليسانس عضويت در اين تش

دكتر محمدعلي مجتهدي رئيس دانشگاه صنعتي آريامهر [صنعتي شريف] در كنار محمدرضا پهلوي، فرح پهلوي، 
اميرعباس هويدا، جعفر شريف امامي، عبداهللا رياضي [5713/1-11ع]



ــت. او در آغاز كار دنباله رو حزب توده بود، يعنى حزب توده آن را در  ــش قرار داش درخش
اختيار خودش گرفته بود؛ ولى مدتى بعد درخشش موفق شد خود را از توده ايها كنار بكشد 
ــراى عالى را در مقابل حزب توده قرار دهد. من درخشش  ــيه هاى دانشس و جامعة  ليسانس
ــناختم و با هم رفيق بوديم و گاهى اوقات تا نيمه هاى شب در خيابان با هم  را خوب مى ش

بوديم اما تا زمانى كه از حزب توده دنباله روى مى كرد به تشكيالت او كارى نداشتم. 
ــالم و عليكى با من  ــفنديارى) بود و س ــر خالة رفيق من (صديق اس معرفت هم كه پس
داشت يك جامعة ليسانسية دولتى تشكيل داده بود؛ اما آنچه كه اصلى و واقعى بود همان 
ــش در مقابل حزب توده  ــش در رأس آن قرار گرفته بود. زمانى كه درخش بود كه درخش
ــكيالت او باشم، در همة جلسات جامعة  ليسانسيه هاى  قرار گرفت، من بدون آنكه عضو تش

دانشسراى عالى شركت مى كردم و به سخنرانيها گوش مى دادم. 
ــكيالت در مقابل حزب  ــال، همان طور كه عرض كردم، هيچ كدام از اين تش ــه هر ح ب
توده وزنه اى نبودند. غير از حزب توده بقية گروهها و دستجات مثل «حزب عدالت» و حتى 
ــتر شباهت داشتند. وقتى كه ده بيست نفر از  «حزب ايران» حزب نبودند بلكه به باند بيش
ــوند، باند تشكيل مى دهند نه حزب.  ــخاص سياسى با عقايد نا معلومى دور هم جمع ش اش
ــوند؛  ــان جمع ش ــت كه جماعت كثيرى از مردم حول نظرى كما بيش يكس حزب آن اس

برنامه مدون داشته باشند و... . 
� به نظر مى رسـد زمانى كه دكتر مصدق نخست وزير شد، موقعيتى براى شما فراهم آمد تا 

مخالفت خود با دكتر مجتهدى را بيشتر كنيد ...  
 زمانى كه موضوع ملى شدن نفت مطرح شد و دكتر مصدق به قدرت رسيد، توده  ايها 
مطلقاً تغيير عقيده ندادند و در پوشش گروهها و انجمنهاى ديگرى مثل «طرفداران صلح» 
ــخصيت نافذ  ــوى ديگر، با آنكه اكثر وزيران تحت تأثير ش به فعاليت خود ادامه دادند. از س
ــفانه وزارت فرهنگ  ــف حزب توده بودند؛ اما متأس ــتند و در جبهة مخال ــدق قرار داش مص
ــد توده ايها انجام  ــمگيرى بر ض ــائل خاص خودش بود و فعاليت چش ــان درگير مس همچن
ــكنيهاى اين حزب برضد مصدق مانع از سامان گرفتن امور شد. آنان مخالف  نگرفت. كارش
ــخر مى گرفتند و به اشكال آشكار و  ــدن نفت بودند و اقدامات مصدق را به باد تمس ملى ش



پنهان مخالفت مى كردند؛ تا اينكه دكتر حسابى در رأس وزارت فرهنگ قرار گرفت.14
در زمان وزارت دكتر حسابى من و دوستانم فرصتى پيدا كرديم بر ضد دكتر مجتهدى، 
ــة البرز دخالت  كه مدافع توده ايها بود و به نحوى در تبعيد من و منوچهر آدميت از مدرس
داشت، وارد عمل شده به نتيجه برسيم. ضمن مالقات با دكتر حسابى، به او گفتم: موقعيت 
ــت؛  ــده اس ــة البرز در برابر وزارت فرهنگ به مثابه ايجاد دولتى در درون دولت ش مدرس
ــه البرز يك نوع ديكتاتورى راه انداخته و حتى به بازرس وزارت  دكتر مجتهدى در مدرس
ــه را نمى دهد. بعد از من منوچهر آدميت هم حرفهايى مشابه  فرهنگ اجازة ورود به مدرس
ــابى كرد كه آن مرحوم  ــخنان به او گفت. كالم ما چنان تأثير و نفوذى در دكتر حس اين س
ــود وزير  ــت. آخر چه طور مى ش ــا را پذيرفت و گفت: بله، بله، همين طور اس ــاى م گفته ه
فرهنگ يك بازرس به مدرسه بفرستد و رئيس مدرسه در مقابل مأمور ما بايستد و او را به 
مدرسه راه ندهد!؟ مگر چه نيرويى او را از بيرون پشتيبانى مى كند!؟ خالصه او متقاعد شد 

كه دكتر مجتهدى را از رياست البرز بركنار كند. 
� به نظر مى رسـد اختالف شـما با دكتر مجتهدى خيلى فراتر از ممانعت او از ورود بازرس 

وزارت فرهنگ به دبيرستان البرز بود ... 
ــتان البرز قبل از آن بود كه  ــن موضوع تنها يك بهانه بود. تبعيد ما از دبيرس ــه، اي  بل
دكتر حسابى وزير شود. البته با رئيس مدرسه البرز خصومت شخصى نداشتيم. او هم مثل 
ــترك  ــتى و عالئق مش ــبت به اعتالى علم و فرهنگ عالقه مند بود، اّما موضوع دوس ما نس
مطرح نبود؛ مسئلة اصلى آن بود كه توده ايها محيط فرهنگى كشور و خصوصاً مدرسة البرز 
ــدارى از ما، در كنار  ــن ميان، دكتر مجتهدى به جاى طرف ــرده بودند و، در اي ــفته ك را آش

توده ايها قرار گرفته بود. 
ــتيم حكم عزل دكتر مجتهدى را از  ــابى توانس باالخره با حمايت و موافقت دكتر حس
ــت البرز، نه فقط آرزوى من، بلكه  ــت دبيرستان البرز بگيريم. عزل مجتهدى از رياس رياس

آرزوى تعدادى از زعما و قدماى فرهنگى آن روز مثل مرحوم محسن حداد هم بود.
ــتان  ــد بهاء الدين پازارگاد جاى مجتهدى را در دبيرس ــيهاى زياد قرار ش  پس از بررس
بگيرد و من هم از سوى وزير مأمور شدم، براى ابالغ حكم، به ديدن پازارگاد بروم. از سالها 

ــد. پيش از آن رئيس دانشكدة  ــمت وزير فرهنگ منصوب ش ــابى در تاريخ 14 آذر 1330 به س 14. دكتر محمود حس
فنى، رئيس دانشكدة علوم و سناتور بود. (م. ر)  



ــة نوربخش بود و من هم چند ساعت در هفته در آن  ــناختم. او مدير مدرس قبل او را مى ش
ــئوليت را نپذيرفت؛ در حالى كه افراد زيادى  ــه تدريس مى كردم. او در ابتدا اين مس مدرس
مثل محسن حداد آرزو مى كردند روزى چنين مسئوليتى به آنها واگذار شود. باالخره پس 
ــة  ــرط كه مديريت مدرس ــاعتى گفت و گو و مذاكره و اصرار من، به زحمت و با اين ش از س

نور بخش با او باشد مسئوليت جديد را پذيرفت. 
ــوان ضد اصالحات قلمداد مى كردند و حتى  ــة مقابل، توده ايها امثال مرا به عن در جبه
ــوى ديگر، برخالف انتظار، نيروهاى ملى و  ــى به من تهمت اخالقى مى زدند. از س با فحاش
ــمس توفيقى، كه در  ــخصى مثل ش ــر توده اى هم نه تنها از ما حمايت نكردند بلكه ش غي
شمار نيروهاى ملى و سخنور زبر دستى بود، در حمايت از دكتر مجتهدى وارد عمل شد و 
دانش آموزان را تحريك كرد تا در اعتراض به بركنارى مجتهدى، كالسهاى درس را تعطيل 

كنند. به اين ترتيب، معلمين مدرسه اعتصاب كردند و مدرسه تعطيل شد. 
ــه شود.  در چنين اوضاعى دكتر پازارگاد به عنوان رئيس جديد جرأت نكرد وارد مدرس
با اين وصف، ما عقب نشينى نكرديم و به جاى پازارگاد، يكى از معلمهاى قوى رياضى، كه 
ــه را پذيرفت و به عنوان مدير انتخاب شد.  ــت، ابالغ رياست مدرس ــمش يادم نيس حاال اس
ــكنى طرفداران مجتهدى ايستادگى كرد. دكتر حسابى  ــش ماه در برابر كارش او نزديك ش
ــبت به تصميمى كه گرفته بود، اصرار داشت و سختگير بود. شايد هر كس ديگر به  هم نس
ــد؛ اما او ايستادگى كرد و به من و  ــليم مى ش جاى او بود، اين اندازه مقاومت نمى كرد و تس
منوچهر آدميت دستور داد، براى حفظ انتظامات، هر روز به مدرسه سركشى كنيم. در آن 
ــد. رابطة ما  ــه البرز هم قطع نش زمان، هر چند در دارالفنون معلم بودم، ارتباطم با مدرس
ــده بود چون توانسته بوديم اعتماد او را به خود جلب  ــتمر ش با وزير فرهنگ نزديك و مس
ــداد (معاون وزارتخانه)، عبداهللا گرجى  ــن ح كنيم. هر بار كه با او مالقات مى كرديم محس
ــاى فرهنگ، بيرون در اتاق وزير، گوش مى ايستادند تا ببينند داخل اتاق چه  ــاير رؤس و س

خبر است. 
ــت تا آنكه وزارت فرهنگ، از معلمين البرز دعوت كرد به تاالر آيينة وزارت  مدتى گذش
فرهنگ بيايند و ضمن صحبت مشخص شود كه تكليف چيست؟ تقريباً همة معلمين آماده 
بودند از دكتر مجتهدى حمايت كنند و به اين ترتيب، وزير فرهنگ را بيشتر مرعوب كنند. 
مجتهدى هم از بيرون، امور را زير نظر داشت. من احساس كردم كه در اين شورا بايد كارى 



كنم؛ چون يقين داشتم تا زمانى كه او در مدرسه باشد، اوضاع آرام نمى شود. جلسة مهمى 
بود و براى دومين و آخرين بار در عمرم مجبور شدم سخنرانى كنم و آنها را به تمكين از 
ــت كه  ــابى مجاب نمايم. خالصة حرفهايم اين بود كه: اين چه اوضاعى اس حكم دكتر حس
شما ايجاد كرده ايد، چرا مخالفت بى جا مى كنيد؟ ترومن (رئيس جمهور آمريكا) با يك ابالغ 
دو خطى فرمانده نيروهاى آمريكايى را در شرق آسيا و ژاپن (كه لقب فاتح ژاپن گرفته بود) 
عزل كرد ولى صداى كسى در نيامد. حاال وزير فرهنگ ايران حكم عزل رئيس يك مدرسه 
ــر و صدا راه انداخته ايد ... پس از آن، جلسه تعطيل شد و  ــما اين همه س را صادر كرده و ش
ــدند. قبل از آن هم در جايى نوشته بودم كه هر فساد و شلوغى اى در  آقايان هم متفرق ش
مدرسه زير سر رئيس آنجاست؛ اوست كه تحريك مى كند و تا زمانى كه بركنار نشود آنجا 
آرام نمى گيرد. بعدها دكتر مجتهدى هميشه اين مطلب را ياد آورى مى كرد و مى گفت: تو 

اين حرفها را به من زدى ... 
� صرف نظر از درست يا نادرست بودن بركنارى دكتر مجتهدى، بيشتر شخصيتهاى سياسى 
و فرهنگى آن دوره چنين تصميمى را،  با توجه به پيامدهاى آن كه مى توانست دولت را با بحران 

جدى مواجه كند، به دور از مصلحت مى دانستند. 

دكتر محمود حسابي، محمد بيات و عبدالحسين علي آبادي [1427-4ع]



ــد همان طور كه دكتر  ــده اى هم مثل من معتقد بودن ــل اين افراد، ع ــه در مقاب  البت
ــت اوضاع نابسامان داخلى را هم سر و  ــته شاه را با خود همراه كند، قادر اس مصدق توانس
ــه اين بوده كه تا حد امكان بيطرفى را رعايت كنم. در تمام  ــامان دهد. سعى من هميش س
ــه حتى تعدادى  ــا به همين خصوصيت بود ك ــتم و بن ــدت زندگى ام چنين رويه اى داش م
ــه انصاف و بيطرفى  ــوند چون مرا ب ــهاى من حاضر ش ــتند در كالس از توده ايها عالقه داش
مى شناختند. به هر حال، كارشكنيهاى مختلف از سوى توده ايها مانع از پيشرفت كار دكتر 
ــد. اشارة شما درست است كه دولت و شخص مصدق و تعدادى از نيروهاى ملى  مصدق ش
متنفذ از تصميم دكتر حسابى و اقدامات ما حمايت نكردند. دكتر حسابى هم همچنان به 
ــود ادامه داد و حاضر نبود به دفتر كارش در وزارت فرهنگ برود و در منزل به  ــت خ لجاج
كارها رسيدگى مى كرد. تا اينكه دكتر مصدق استعفا كرد و ماجراى 30 تير به وجود آمد. 
به هر حال، خيال نمى كنم تغيير مدير يك مدرسه آن اندازه مهم باشد كه در مسير مبارزة 

دولت با استعمار انگلستان خدشه وارد كند. 
� چرا دكتر مصدق  قبل از 30 تير وزير فرهنگ را بركنار نكرد؟ 

ــد و قوانين ايران چنين اختيارى را به او  ــت وزير را عزل كن  مطابق قانون نمى توانس
ــت اختيار نصب وزير جنگ را  نداده بود. به نظر من، عالوه بر اينكه دكتر مصدق قصد داش
داشته باشد و بيشتر افراد همين موضوع را دليل استعفاى او از سمت نخست وزيرى عنوان 
ــابى در دولت او نباشد يعنى او را از  ــتعفاى او آن بود كه دكتر حس كرده اند، دليل ديگر اس

وزارت فرهنگ بركنار كند. 
ــاه دل به دريا زد و با بركنارى دكتر مصدق، كار خطرناكى كرد و قوام السلطنة  البته ش
ــوده را (با آن همه اختالفاتى كه با شاه داشت) به نخست وزيرى منصوب نمود.  پير و فرس
ــين  ــرف را از قوام گرفتند، او خانه نش ــر از من مى دانيد پس از آن كه لقب جناب اش بهت
ــده و اصًال پير و بيمار بود. بنابراين انتصاب مجدد او به نخست وزيرى، از سوى شاه كار  ش
اشتباهى بود. اما همين آيت اهللا كاشانى كه هنوز از سوى دكتر مصدق و مليون، مورد طعن 
ــدور اعالمية چند خطى، مردم را به قيام عليه او دعوت كرد و  ــن قرار نگرفته بود، با ص ولع

بساط حكومت چند روزة قوام را بر چيد.   
� گفته مى شود در بركنارى دكتر حسابى و بازگشت دوبارة دكتر مجتهدى به مدرسة البرز، 

حسين مكى تأثير زيادى داشت. نظر شما در اين مورد چيست؟ 



ــويق كرد؛ محبوبيت زيادى  ــت قضيه مكى بود و او دولت را به اين كار تش  بله، پش
پيدا كرده بود و حرفش خريدار داشت. او با لفظ اهانت آميزى در مورد دكتر حسابى گفته 
ــد؛ بايد ابالغ بركنارى دكتر مجتهدى را  ــود: «وزير غلط كرده كه چنين ابالغى صادر كن ب
بليسد.» البته براى اين كار خود يك دليل شخصى هم داشت. مكى دوست نزديك و رفيق 
گرمابه و گلستان اسكويى (ناظم دبيرستان البرز) بود. اسكويى پنج سال در مدرسه شاگرد 
من بود و خيلى هم به من ارادت و محبت داشت، اما چون ناظم دبيرستان شده بود، طبعاً 
ــت داشت و همين  ــكويى را خيلى دوس ــتر همگام بود. مكى هم اس با دكتر مجتهدى بيش
ــد در اين اختالف، جانب دكتر مجتهدى را بگيرد. البته مكى نسبت به  ــتى موجب ش دوس
من هم محبت و اظهار  لطف مى كرد. يادم هست يك بار در خيابان وقتى مرا ديد، جلو آمد 
ــد و نزديك بود راه بند بيايد. به او گفتم،  ــلوغ ش ــت اظهار لطف كند كه خيابان ش و خواس

محض رضاى خدا، نمى خواهم اظهار لطف كنى، راه بند آمده، ... . 
ــر مصدق به قدرت، وزير فرهنگ تغيير كرد و  ــت مجدد دكت به هر حال، پس از بازگش
ــين دكتر حسابى شد. به اين  ــتان دكتر مجتهدى بود) جانش دكتر مهدى آذر (كه از دوس

حسين مكي و جمال حاتم [7-118ح]



ــار دريافت كه براى ادامة  ــت. اما اين ب ــر كار خود بازگش ترتيب، دكتر مجتهدى دوباره س
ــت رضايت ما را جلب كند؛ لذا تصميم گرفت با ما كنار بيايد.  ــت قاطع خود مى بايس رياس
ــرد؛ چون وقتى تصميمى  ــختگيرى و لجاجت ك ــن ميان، آقاى آدميت فوق العاده س در اي
ــتم. به  ــرش را تغيير دهد. در حالى كه من نظر ديگرى داش ــد نظ مى گرفت حاضر نمى ش
ــود منكر محاسن او شد؛ باالخره  ــخصى نبوده و نمى ش او گفتم: اختالف ما با مجتهدى ش
ــت كه ما  ــت اس ــت دارند و او هم قصد خدمت دارد. درس ــاگردان و معلمين، او را دوس ش
ــه برگرداندند؛ اما رفتن دوبارة ما به مدرسه البرز  ــت خورديم و او را دوباره به مدرس شكس
ــته مديريت كند. بنابراين رفتن ما به مدرسه،  ــت كه او بدون ما نتوانس هم به اين معنى اس
امتيازى است كه نبايد از آن گذشت. از اين گذشته، به قول سعدى، ختا و ختن با هم صلح 

كردند، چرا ما صلح نكنيم؛ اما حرفهاى من در او تأثيرى نكرد. 
ــخاصى را برانگيخت تا موجبات آشتى ميان من  ــتانى كه داشت، اش مجتهدى، با دوس
ــه در خانة هيچ كدام از ما  ــرط پذيرفتم كه اين جلس و خودش را فراهم كند. من به اين ش
ــنگلجى؛ كه از همكاران شريف ما در البرز  ــد. به اين ترتيب در منزل مرحوم كاظم س نباش
ــه اى با حضور چند نفر از زعما و پيرمردها مثل مرحوم بوذرى ترتيب يافت و در  بود، جلس
آنجا روى همديگر را بوسيديم و با خوشى و عزت و احترام قرار شد همكارى ما با مدرسه 

ادامه پيدا كند. 
ــى  ــخصيتها و جريانات سياس ــان داد كه در آن زمان چه اندازه افراد، ش اين ماجرا نش
ــت است كه دكتر مصدق با توده ايها هيچ نسبتى نداشت  ــتند. درس مرعوب حزب توده هس
ــوص در دورة اول زمامدارى اش، يعنى تا قبل از 30  ــه مصالح ملى فكر مى كرد؛ به خص و ب
تير، همة اقشار مردم (اعم از مذهبى، مليگرا و حتى سلطنت طلب) از او حمايت مى كردند؛ 
با اين وصف، در موضوع فرهنگ، او تصور مى كرد، مقاومت در برابر توده ايها موجب كاهش 
ــود و از اين نكته غافل بود كه تقويت حزب توده، فاصلة   حمايت مردم از حكومتش مى ش
ــتر خواهد كرد؛ در حالى كه توده ايها از اين  ــتان صميمى اش را بيش ميان او با مردم و دوس

موضوع به نفع خود استفاده كردند و روز به روز قوى تر شدند. 
ــرى زاده، عبدالقدير آزاد و  ــل دكتر بقايى، حائ ــخاصى مث ــن موافقان دكتر مصدق اش در بي
ديگران هم، كه تا آن زمان هنوز مخالفتهاى خود را آشكار نكرده بودند، بعد از واقعة 30 تير كه 

پرده ها برافتاد و مخالفت ميان شاه و مصدق آشكار شد، بالفاصله از مصدق فاصله گرفتند. 
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� جناب عالى در كدام جبهه قرار داشتيد؟ 
ــناخته شده، ضد كمونيست و  ــاده اما ش  همان طور كه گفتم من به عنوان معلمى س
حزب توده بودم و در مجموع با جريانات ملى احساس نزديكى مى كردم. نسبت به شاه هم 

كه هنوز جوان بود و اشتباهات زيادى مرتكب نشده بود مخالف نبودم. 
ــت در زمان مقتضى، به  ــه نمايندة مجلس بود، مى توانس ــر مصدق هم تا زمانى ك دكت
ــود و به نفع مردم فعاليت كند. شايد اگر او مسئوليت اجرايى  عنوان مخالف وارد ميدان ش
ــت خدمت كند؛ اما، به هر حال، جمال امامى با زيركى  به عهده نمى گرفت، بهتر مى توانس
ــدن نفت، به  ــش آورد. او براى اجراى قانون ملى ش ــع را طور ديگرى پي ــاص خود، وض خ
مصدق پيشنهاد كرد كه مسئوليت نخست وزيرى را بپذيرد و به نظرم با اين پيشنهاد، دكتر 
ــود در صحنة اجرا و عمل،  ــرار داد. تا آن زمان دكتر مصدق مايل نب ــدق را در تنگنا ق مص
ــود. با اين وصف، زمانى كه نخست وزير شد اكثر مردم ايران حامى او بودند.  وارد ميدان ش
ــان مى داد كه آيت اهللا كاشانى، به عنوان يك مقام بلند پاية  مذهبى، و شاه  ظاهر قضيه نش
ــورهاى غربى) طورى  و دربار هم از او حمايت مى كنند. اوضاع جهانى (به خصوص در كش
ــتان يك استثنا بود. من  ــته هاى دكتر مصدق مخالفتى كنند؛ البته انگلس نبود كه با خواس
ــبين بودم و خيال مى كردم حاال كه شاه و روحانيون با نيروهاى ملى و مصدق  خيلى خوش

هماهنگى و همفكرى دارند، كارها پيش خواهد رفت.
ــوى ديگر، دكتر مصدق در تمام دورة فعاليت سياسى اش، همواره با حكومت نظامى مخالف  از س

بود، در حالى كه وقتى نخست وزير شد، در تمام اين دوران، باز حكومت نظامى برقرار كرد.
نكتة مهم ديگر آن بود كه دكتر مصدق در تمام دورة نخست وزيرى اش همچنان قصد 
ــى كه در دوران نمايندگى ايفا  ــت نقش اقليت مخالف را بازى كند؛ يعنى همان نقش داش
كرده بود، در دوران زمامدارى هم ادامه داد؛ در حالى كه قدرت دست او بود. براى سلطنت، 
قدرتى نمانده بود و حتى بعضى اعضاى خانوادة شاه، كشور را ترك كرده بودند. براى دكتر 

مصدق مهم آن بود كه وجاهتش همچنان محفوظ باشد و وجيه المله بماند. 
گرفتارى اصلى آن بود كه مذاكرات مربوط به نفت، خوب پيش نمى رفت و گفت وگوها 
و مذاكرات بيحاصل بود. فروش نفت متوقف شده بود و عوايدى از آن نداشتيم؛ در نتيجه، 

وضع مالى دولت روز به روز بدتر شد. 
ــاس مى كردم هر زمان كه مذاكرات به جايى مى رسيد و دكتر مصدق مى خواست  احس
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ــفانه  ــرد، توده ايها جار و جنجال راه مى انداختند و مخالفت مى كردند. متأس تصميمى بگي
بعضى از نزديكان دكتر مصدق، از جمله مهندس حسيبى، هم با برداشتهاى نادرست خود 
مانع از پيشرفت مذاكرات مى شدند. در اين ميان حزب توده، برنامة خاص خودش را داشت 
ــت امكانات خود را در جهت تخريب، ايجاد خدشه و ناسازگارى به كار  و تا جايى كه توانس
ــتند؛ ولى در  گرفت. توده ايها در آغاز زمامدارى دكتر مصدق اجازة برگزارى ميتينگ نداش
دورة  دوم نخست وزيرى او آزادانه ميتينگ برگزار مى كردند. محل برگزارى اجتماعات آنان، 
شرق تهران و ميدان فوزيه (امام حسين فعلى) بود و من ناظر برگزارى اين اجتماعات بودم. 
اما در مورد اوضاع بعد از 30 تير و عواملى كه به سقوط دولت آقاى دكتر مصدق انجاميد، 

نظرى دارم كه ممكن است براى خيليها قابل قبول نباشد. 
ــى نبايد غير از  ــم تكرار مى كنم كه دكتر مصدق يك چهرة ملى بود و هرگز كس ــاز ه ب
ــئوليت اجرايى داشت، ريالى به عنوان  ــالهايى كه مس اين دربارة او قضاوت كند. در تمام س
ــود را در كمك كردن به محرومان  ــرماية خ ــوق و مزد از دولت دريافت نكرد، حتى س حق
ــتباه او  ــتباه كند؟! اش ــخصى نمى تواند اش ــتمندان صرف كرد. اما مگر يك چنين ش و مس

گسيختن از دوستان و از دست دادن افرادى بود كه، به او بسيار نزديك بودند. 
اشتباه ديگر او، ميدان دادن به توده ايها بود؛ تصور مى كرد مى تواند آنها را تحت اختيار 
خود قرار دهد. در وقايع 25 مرداد 1332 من شاهد بودم كه جمعيت عظيمى كه در ميدان 
بهارستان جمع شدند و عده اى هم سخنرانى كردند، همه چيز طبق برنامة حزب توده پيش 
ــركت كنندگان در اين اجتماع، توده اى و تعداد كمى طرفدار مصدق بودند و  رفت. اكثر ش

اثرى از توده   هاى مردم در اين مراسم نبود.
� مشاهدات شما از روزهاى پايانى مرداد 1332 چيست؟

ــا روز بعد، مردم  ــاره مى كردم. دراين روز، ي ــا حيرت وقايع را نظ ــرداد، ب  روز 25 م
ــور رفته اند؛ دكتر مصدق  ــرش (ثريا) فرار كرده و به خارج از كش ــاه وهمس فهميدند كه ش
ــتان،  ــت. در ميدان بهارس ــده اس فرمان بركنارى خود را نپذيرفته و نصيرى هم توقيف ش
ميتينگى برگزار شد و فاطمى (وزير خارجه) و يكى دو نفر ديگر از مليون، سخنرانى كردند. 
ــلطنت محمدرضاشاه ديگر تمام شد و حاال  ــخنان خود، به صراحت گفت: س فاطمى در س
كشور بايد جمهورى شود و حرفهايى از اين قبيل كه تا آن روز، سابقه نداشت. ظاهر قضيه 
ــان از  آن بود كه نيروهاى دولتى اوضاع را تحت كنترل گرفته اند. ملّيون كه تعداد نفراتش



600 نفر بيشتر نبود، در قسمت شمالى ميدان 
ــد جمعيت را  ــرده و فقط 10 درص اجتماع ك
ــة افراد،  ــد و 90 درصد بقي ــكيل مى دادن تش
ــد. تا قبل از آن،  ــور قاطع، توده اى بودن به ط
ــدان فوزيه اجتماع مى كردند؛  توده ايها در مي
ــه آن روز، اكثريت قاطع جمعيت  ــى ك در حال
در ميدان بهارستان، توده ايها و طرفدارانشان 

بودند.
ــود كه به  ــوده ايها آن ب ــك اصلى ت تاكتي
ــان دهند، ملت ايران يعنى ما. آنها  ملّيون نش
ــت است كه شما  ــتند بگويند: درس قصد داش
ــكيل  ــتان ميتينگ تش دولتمردان، در بهارس

ــتيم كه نقش اصلى را داريم. به همين جهت بود كه  ــيد كه ما هس داده ايد؛ اما غافل نباش
ــتة آنها بود]؛ و يكى دو نفر ديگر، نيم  ــخنرانى فاطمى [كه كامًال در جهت خواس بعد از س
ساعت قبل از آنكه قطعنامة نهايى قرائت شود، تصميم گرفتند ميدان را، از جمعيت، خالى 
كنند و بالفاصله، از مقابل مدرسة عالى سپهساالر[شهيد مطهرى كنونى] و كوچة نظاميه، 
ــى]؛ و باالخره ميدان  ــرق [اميركبير كنون ــمه و خيابان چراغ ب ــمت چهارراه سرچش به س
ــود، و در حالى كه  ــاس تاكتيك قبلى خ ــه، حركت كردند. آن روز، توده ايها، بر اس توپخان
ــر مى دادند، ملّيون را، در ميدان بهارستان تنها گذاشتند. اينها، مشاهدات  فرياد پيروزى س
ــى نمى تواند آن را انكار كند. به باور من، روز 25 مرداد، قبل از هر چيز،  ــت و كس من اس
روز پيروزى حزب توده بود؛ چون آنها يقين كردند با رفتن شاه از ايران، خيلى زود قدرت 

سياسى را به دست خواهند گرفت.
اغلب مردم ايران، كه اصًال اعتقادى به حزب توده نداشتند، در آن روز خاموش و ساكت 
ــد و هيچ كس، حتى دكتر مصدق، تصور نمى كرد چند روز بعد، حوادثى پيش بيايد و  بودن
شاه برگردد. روز 28 مرداد، توده ايها و طرفدارانشان از ترس جرأت نكردند از خانه هاى خود 
بيرون آيند. اگر وقايع روز 28 مرداد (به آن صورتى كه همه مى دانند) پيش نمى آمد، به 
ــيدند. زيرا ملّيون نيروى قابل توجهى نبودند،  طور قطع و يقين توده ايها، به قدرت مى رس

زين العابدين مؤتمن و مرتضي رسولي پور



ــت و با زمينه اى كه توده ايها در  ــوگند خورده داش ــر س در حالى كه، حزب توده 600 افس
ــت آوردند، به راحتى مى توانستند مصدق را عزل كرده يك جمهورى  روز 25 مرداد به دس
ــت من بود) با خط  ــوروى به وجود آورند. مصطفى بى آزار (كه دوس ــبيه جمهوريهاى ش ش
ــاء و امضاى خودش، اعالمية حزب توده را مبنى بر، برقرارى جمهورى دموكراتيك،  و انش

نوشته بود. 
ــت خيليها با نظر من مخالف باشند؛ اما گمان من اين است كه دكتر مصدق  ممكن اس
ــاه ناراضى بود، كما اينكه از روز اول هم، با خلع قاجاريه و  ــلطنت ش قلباً و باطناً از ادامة س
ــاه، كشور را،  ــلطنت به رضا خان هم مخالف بود ودر اعماق ضميرش از اين كه ش انتقال س

ترك كرده خوشحال بود.
� البتـه جهـت يادآوري عرض مي كنم كه دكتر مصدق دو روز پـس از واقعة 30 تير 1331 ، 
ضمن شرحى كه در پشت قرآن نوشت و آن را پس از امضا و مهر براى شاه فرستاد، تصريح نمود: 
«دشمن قرآن باشم اگر بخواهم برخالف قانون اساسى عمل كنم؛ و همچنين اگر قانون اساسى را 
نقض كنند و رژيم مملكت را تغيير دهند، من رياست جمهور[ى] را قبول نمايم». اين مطلب عينًا 
در كتاب خاطرات و تألمات آمده  و به خوبى نشـان مى دهد كه او، با ادامة سـلطنت شاه موافق 

بوده است. در چنين مواردى درست نيست به حدس و گمان تكيه كنيم.
ــًال آب پاكى را  ــخنرانى خود، اص ــد، در روز 25 مرداد، فاطمى در س ــه كني  مالحظ
كامًال ريخت و دكتر مصدق، هيچ وقت به طور رسمى، در مقام تكذيب او، برنيامد. همين، 
نشان مى دهد كه او، طبعاً از اظهارات وزير خارجة خود، خبر داشته و با او هماهنگ بوده 

است.
� البتـه آقـاى نصرت اهللا خازنى، كه در آن روزها، رئيس دفتـر دكتر مصدق بود و دائمًا با او 
ارتباط داشـت، نقل مى كرد كه ايشـان، از اين بابت رنجيده و نگران بـود. حاال از اين مطلب كه 

بگذريم،  بعد از 28 مرداد اوضاع چگونه پيش رفت؟
 پس از بازگشت شاه و تسلط او و سرلشكر زاهدى بر امور، موضوع تصفية توده ايها از 
دستگاههاى دولتى و ارتش، در دستور كار حكومت قرار گرفت. دولتى كه مستقر شده بود 
ــت، ضرب شستى به مخالفان نشان دهد، تا براى مدتى، خيالش آسوده شود. در  قصد داش
ــت توبه نامه نوشتند. نزديك به 40  اين زمان، اعضاى حزب توده و هواداران، توبه نامه پش
ــدند؛ عده اى ديگر مثل مصطفى  نفر (البته همه فرهنگى نبودند) پس از محاكمه، اعدام ش



بي آزار، زندانى و تعدادى هم متوارى شدند.
مدت دو سال طول كشيد تا شاه، كم كم توانست بر امور مسلط شود و زمانى كه دولت 
دكتر اقبال سركار آمد، شاه توانست تمام قدرت را به دست گيرد، به حدى كه وقتى يكى 
ــخ گفته بود: صبر كنيد تا شاه  ــتيضاح كرد، او در پاس از نمايندگان در مجلس، اقبال را اس
ــافرت خارج برگردد و پس از مذاكره با ايشان، من به شما، جواب خواهم داد. اوضاع  از مس

به اين كيفيت بود. 


