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در یکصدمین شماره مجله حسابرس، یکی از مهم ترین بخشهایی که از همان ابتدا در فهرست کارهایمان قرار دادیم، یاداوری و گرامیداشت 
نام و یاد بزرگان و همکارانی بزرگوار بود که از نخســتین شــماره مجله در آن نقش و سهم درخورتوجهی داشتند و از هنگام وداعشان با جهان 
فانی، جایشان نزد ما خالی است و هر روز که می گذرد، نه تنها از غم نبودشان نمی کاهد، که هر بار یاداوری گنجینه آن همه یاد و خاطره نیک، 

بر این غم می افزاید.
گرامیداشــت یاد آن عزیزان و تجلیل از نام آنان در هر فرصتی، تنها گرامیداشــت زحمات درخور ایشــان نیست؛ تجلیل از دانش، آزادگی، 
مناعت طبع، پشتکار و امانتداری آنان در ترویج دانششان است. تالشی برای زنده نگهداشتن رسم دیرینه وفاداری و بزرگداشت مفاخر زندگی 
»حســابرس«، و افروختن چراغی در راه، که آن را برای نســل جوان و آیندگانی که در راهند، روشن نگهداریم؛ تا آنان را به طی طریق در این 

مسیر برانگیزیم.

یاد باد؛
آن روزگاران یاد باد!

 توران اکوان
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یادکــردن از چهره هــا و نمونه هــای درخشــان فعالیت علمــی مجله 
حســابرس، فریضه ای فراروی ماست که به صورت حلقه وصل، میاِن آن 
طنینهای خفته در گلوی گذشــته و قلمهای بر زمین گذاشته شده و روزگار 
حاضر، محاسبه خواهد شــد. گرچه تا خود بودند، در کمال مناعت طبع و 
افتادگی، از آوردن نام خویش و طرح آن برای هر ســپاس و بزرگداشــتی، 

احتراز می کردند.
لیکن ما انتشار صدمین شماره مجله حسابرس را فرصت مغتنمی یافتیم 
تا ســنت حســنه »تکریم بزرگان و دانایان روزگار« را به جای آوریم، با 
ایــن نیت که با ســتودن آن بزرگان، ارج چهره خــود را در آینه های پاک و 
بی زنــگار آن فرزانگان نیز بیازماییم؛ از آن رو که بــاور داریم، یاد بزرگی و 
بزرگواریشان، تجسم کمالیست که فرهنگ و روزگار امروز و دیروز ایرانیان 

را شایسته است.
و اما؛ مطلبی که پیِش روی دارید، برگرفته از خاطرات ناگفته و نوشتارهای 
مکتوبی اســت که از روزگار مؤانســت و مجالســت با آن همراهان بزرگ و 

بزرگوار به یادگار در دل و جان، یا بر صفحات کاغذی مجله نگاشته ایم.
شــرح کامل و گویای شــخصیت و خصوصیات فردی هر یک از ایشان 
مجالی مفصل را می طلبد، اما همین مختصر در حد بضاعت، نشانی است 
که: ســیره علمی و تحقیقی آنان، منزلتشــان را بر جریــده تاریخ حرفه اِی 
که آنان زندگی خود دانســتند، ثبت کرده اســت. آری، هر کس مسیر خرد 
و عقالنیت را طــی کرد، راهش در کمال زندگی به گــواه کارنامه عمرش، 
گرچه پرفراز و نشیب اما با دستاوردی شیرین، هموار گردید. داستان زندگی 
خردمندان به ما آموخته اســت که ســرآغاز هر موفقیتی خردمندی و تعقل 

است.
بار دیگر پیمانهای موّدتمان را در پیوند معنوی با روحهای بزرگ ایشــان 
همچنــان و تا روزی که »حســابرس« به حیات خود ادامــه دهد، برقرار و 
ماندگار تجدید می کنیم. باشــد که »پیوند« و»پیوندنگهدار« گذشــته و حال 

باشیم.
گرچه صد رود است در چشمم مدام 

                                                          زنـــده روِد بـاغ کاران یـاد بــاد
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سخن را با نام زنده یاد استاد عزیز، آقای دکتر فضلاهلل اکبری آغاز می کنیم.
 آقای دکتر اکبری را باید ذوالفنون و جامع العلوم روزگار خویش از عرصه حســاب و ســیاق تا »مروج حســابداری علمی و نخســتین استاد 
حسابداری در ایران«، نام نهاد. ایشان درست به مانند نامشان »فضل الهی« بودند. کسانی که از جریانهای اجتماعی و فرهنگی در پای گرفتن 

دانش حسابداری آگاه هستند، به خوبی می دانند که نقش ارزنده ایشان در این حوزه تا چه اندازه موجد و مؤثر بوده است.
آقای دکتر اکبری، عمر گران قدر خود را مصروف کســب علم و یاددهی آن به خیل عظیم عالقه مندان و دانش پژوهان در حرفه حســابداری 
ساخت و با صداقت و پاکی و صمیمیتی وصف نشدنی، دانش خود را به عنوان معلمی یگانه و استثنایی به جویندگان این حوزه از دانش ارائه کرد.
»مروج حســابداری علمی« و »نخســتین استاد حسابداری در ایران«، به سال 1300 هجری شمسی در گلپایگان چشم به جهان گشود و در 
یازدهم فروردین 1384دیدگان خود را به روی جهان بست. در حالی که پدیدآورنده تحوالت چشمگیر و برجسته ای در تاریخ حسابداری ایران 

گشت و در این باره آگاهیهای بسیار داشت.
همــکاری زنده یاد آقای دکتر اکبری با مجله حســابرس، در زمان حیات ایشــان مایــه مباهات و بالندگی و اینک جزو یــادگاران پرافتخار 

ثبت وضبط در صفحات مکتوبی است که در تاریخ رسانه ای حسابداری و حسابرسی باقی خواهد ماند.
آقای محمد شــلیله، در مقاله ای که در ویژه نامه بزرگداشت ایشــان با عنوان»دکتر فضلاهلل اکبری؛ مصداق مفهوم دانشمند« برای مجله 
حســابرس نوشتند، آورده اند: “دکتر اکبری از نظر مرتبه دانشــوری در مفهوم دقیق کلمه »دانشمند« بودند. عرصه ژرف کاویهایشان به حوزه 
مجرد دانش تخصصی شان محدود نبود. پدیده ها، نظریه ها و دستاوردهای علمی را از جنبه معرفت شناختی نیز به سنجش می گرفتند. کل نگر 
بودند و همه جانبه نگر. در پژوهشــها و بررســیهایی که انجام می دادند تنها به منابعی که ادبیات رســمی آن رشته از دانش را تشکیل می دهد 
بســنده نمی کردند، بیش از این، با شهامتی که از شناخت وسیع شــان از دیگر حوزه های دانش و معرفت و از جمله ادبیات اجتماعی و فلسفی 

سرچشمه می گرفت، پیوندهای معرفت شناختی موضوعهای تخصصی حسابداری را با سایر مقوله ها برقرار می کردند و آشکار می ساختند.
آقای دکتر اکبری در عین حال که حرمت همگان را نگه می داشــتند با اطرافیان رفتاری محکم، منطقی و مهربان داشــتند. استوار و قاطع، 

اما اهل اعتدال بودند. بی ادعا بودند و فروتن. از نقد و نفی دیگران پرهیز و مراعات حقوق دیگران را از هر حیث می کردند.
زندگی علمی و دانش آقای دکتر اکبری همچنان زنده و ماناست که خود نیز اعتقاد داشتند، این کارها ماندنی است و قائم به شخص نیست 

که به حیات مؤلف بستگی داشته باشد.”
روحشان شاد و بهشت جایگاهشان باد!

مصداق مفهوم دانشمند
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هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق            ثبت است بر جریده عـالـم دوام مـا
در واپســین روزهای سال 1388 یکی دیگر از همراهان مجله حسابرس ســفر خود را از دارفانی به دنیای باقی، آغاز کرد. “حبیباهللتیموری 
ماســوله؛ محقق و پژوهشگر توانا، از شمار شــخصیتهای علمی- فرهنگی خودســاخته ای که در کمتر دوره ای از تاریخ و در کمتر نقطه ای از 
این جهان می توان یافت.” این عبارتیســت که آقای اکبر سهیلی پور مدیرعامل سازمان حسابرسی در رثای وی در سرمقاله چهل وهشتمین 

شماره حسابرس، با آن یاد آقای تیموری را گرامی داشت.
حبیباهللتیموری ماسوله در سال 1312 در ماسوله به دنیا آمد. برای کسب دانش از جان مایه گذاشت و به معنای واقعی کلمه، »خودساخته« 
بود. تحصیالت خود را در ایران با همت شــخصی آغاز کرد و به امریکا رفت و فوق لیســانس اقتصاد گرفت و به ایران بازگشت، تدریس کرد و 
قلم زد تا این که در ســال 1361 به ســازمان حسابرسی آمد و شد پژوهشگر مرکز آموزش و تحقیقات، و ماند تا سال 1387 که بازنشسته شد. 

اما همچنان به تحقیق و تألیف و ترجمه و ویرایش در خانه ادامه داد تا اسفند 1388 که درگذشت.
حبیباهللتیموری خود را متعلق به دورانی می دانســت که او و هم نســالنش شرایط دشوار اما ســازنده ای داشتند. می گفت: “می دانید، کار 
جوهر آدمی اســت. من در زندگی خودم همیشــه ناگزیر از قبول کارهای ســخت بوده ام که شرایطی که در آن قرار می گرفتم اشتغال به آنها را 
ایجاب می کرد. مثل کار در روســتا، در حجره تاجران ماســوله ای، و کارکردن به عنوان کارگر در لباسشویی در تهران، یا کشتیهای جمع آوری 

آلودگیهای نفتی از سطح دریا در امریکا.
زندگی من یکســره یادگرفتن است به طور مستقیم، و یاددادن است به طور غیرمســتقیم؛ از طریق تألیف و ترجمه کتاب و انتشار آنها. این 
کار همچنین به من فرصت می دهد که هر روز با موضوع جدیدی سروکار داشته باشم و به طور پیوسته به کندوکاو در واژگان و فرهنگ پارسی 

مشغول باشم.”
حبیباهللتیموری از بدو تولد مجله حسابرس، با ما در تهیه مقاله و تنظیم بخش چکیده انگلیسی مقاله های مجله همکاری مستمر داشتند. 
آقای تیموری 25 کتاب در حوزه های مختلف و بیشتر در رشته حسابداری، اقتصاد و آمار پدید آورد یا در پدیدآمدن آنها با دیگران مشارکت 

داشت.
آقای تیموری بزرگ و مهربان، بهشت جایگاهتان باد!

حبیباهللتیموری ماسوله
به معنای واقعی کلمه »خودساخته«!



فروردین _ اردیبهشت 51398

از شمار دو چشم یک تن کم          وز شمار خرد هزاران بیش

برای یادکردن از زنده یاد عزیِز مهربان آقای مصطفی علی مدد، قلم را به دستان و ذهن توانای آقای سیدمحمدرضا فاطمی می سپاریم:
“ او انســانی شریف، درستکار، منضبط، پرمایه و پرکار بود. اندیشمندی عالقه مند، بلکه حریص بر دانستن و دقیق در فهم و تدوین مطالب 
بود. هرگز صحت و کامل بودن مطلب را فدای ســرعت کار نمی کرد؛ بســیار دقیق و نکته سنج بود و همیشه سعی داشت تا کاری را که انجام 

می دهد به بهترین وجه ممکن ارائه کند؛ آثارش، خود گواه این مدعاست.
نثری صریح و روان و در عین حال محکم و استوار داشت، موضوعها را به بهترین شکل می پروراند و ارائه می داد. 

چند ســالی که افتخار همکاری نزدیک با ایشــان داشــتم، وی را اســتادی متین، مشــاوری امین، رایزنی صدیق و همکاری دلســوز و 
مسئولیت پذیر یافتم که دل در گرو خدمت صادقانه و خالصانه و به دور از ریا داشت. خوش دل و خوش قلب و در کارها چاره جو و راهگشا بود.

همکاران و شــاگردانش را دوســت داشت. استادان و پیشکسوتان را همواره و عمیقًا محترم می شمرد و از هیچگونه فداکاری و کوششی در 
جهت کمک بدیشان دریغ نمی کرد.

آنان که ایشــان را از نزدیک می شناختند می دانستند که چه بارهایی را مشــتاقانه و بی منت بر دوش می کشید و از آوردن نام خویش پرهیز 
می کرد.

در استادی، الگو و مرشدش استاد دکترفضلاهلل اکبری بود که رحمت خدا بر او باد!”
زیباتریــن تعبیــری که برای یادکردن از آقای علی مدد می توان به کار گرفت این اســت که: به معنای دقیــق کلمه »معلم« بود. او با 
نگارش بســیاری از متون حرفه ای جدید، اندیشــه و قلمش را در خدمت جامعه قرار داد. بهتر اســت بدانیم که کتاب قانون حسابدار 
رسمی در دور جدید را او نوشت و همین اثر بود که به کوشش دیگران بدون این که یک کلمه از آن کسر یا به آن اضافه شود، به تصویب 

مجلس رسید.
زندگی رودیست که جاریست تا روزی که حکمت خدای مهربان برآن قرار دارد. این رود به اقیانوس هستی می ریزد. جایی که در آن داستان 
شاه ماهی های بزرگ در تالطم امواج پست و بلند این اقیانوس نجوا می شود. استاد مصطفی علی مدد یکی از این شاه ماهی ها بود. خوش به 

احوال کسانی که داستان زندگی او را باور دارند و راه او را در معلمی و خدمت به دیگران استمرار می دهند.

ما مانده در این راه و سواران همه رفتند          چون َگـرد که اندر پی هر قافله ماند 

مصطفی علی مدد
اندیشمندی پرمایه، پرکار و پربار
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“بی مقدمه بگویم. من، جمشید ارجمند متولد 1318، زاده تهران، پرورده خانواده ای میان حال از تبار میرزاهای فراهان، درس خوانده 
همین آب وخاک و عاشق همین آب وخاک؛ تجربه ها کرده، دود چراغ خورده، سختی ها کشیده، آبدیده شده در کوره عشق به آزادی، 

نانخورده از سفره روزنامه نگاری و ترجمه و ویرایش؛ من مردی ثروتمندم. بسیار ثروتمند!”
جمشــید ارجمند بســیار دانا و عالم بود و بسیار فروتن! چنانکه نامش در شناســنامه مجله آمده بود »ویراستار ادبی«؛ همین 
دو کلمه مختصر! که چه بســا بســیارها بوده و هستند که بسیاربسیار کمتر از او می دانســتند و می دانند اما قطار عنوانها را طلب 

می کردند.
چهارده ســاله بود که از دوران دانش آموزی، کار روزنامه نگاری را آغاز کرد؛ و خواند و آموزش دید و یاد گرفت و این شــیوه زندگیش بود تا 
روزی که از میان ما رفت. ده کتاب نوشت، 22 کتاب ترجمه کرد، و بیش از 100 عنوان کتاب را ویراستاری کرد. بیفزاییم بر همه اینها، مقاله ها 

و نوشته هایی که حسابش از دست خود او هم به در رفته بود.
بر زبانهای انگلیســی، فرانسه و زبانهای باستانی ایران تسلط داشت و با همین اندوخته بود که آثار بسیار ارزشمندی در زمینه های مختلف 

علمی و فرهنگی از خود باقی گذاشت؛ منجمله برگردان متنهای فارسی پهلوی در مؤسسه آسیایی ایرانشناسی.
جمشید ارجمند پیشینه ای درازمدت از سردبیری و ویراستاری و سرویراستاری نشریه های معتبر و مؤسسه های انتشاراتی نامور داشت و در 
حوزه دیگری نیز اســتاد بود، که شــاید بتوان گفت با عرصه حسابداری و اعداد و ارقام غریب است، اما آقای جمشید ارجمند در آن بسیار توانا 

بود؛ دانش سینما و تئاتر.
در مورد آقای جمشــید ارجمند ســخت اســت که بتوان تمامی وجوه شخصیت فردی و فرهنگی او را نوشت. شــاید اگر خود ایشان بود از 
تعبیر »رند آزادمنش« خوشــش می آمد. انســانی فرهیخته و دل زنده، خالی از هرگونه تفرعن، بسیار احساسی و عاطفی، وطن دوست! اهل 

مصیبت خوانی و ناله نبود و میانه چندانی با گوشه نشینی و زانوی غم به بغل گرفتن نداشت.
ما گواهی می دهیم که:

“در طــول مدت افتخار همکاری و شــاگردی در محضرش، اخمهایش را هرگــز ندیدیم. صدای بلندش را نشــنیدیم. حرکت تندی از او 
ندیدیم. ناسزایی از او نشنیدیم و ... بدی از او ندیدیم.”

آقای ارجمند عزیز؛ بهشت جایگاهتان و مائده های بهشتی خالق یکتای گشاده دست نصیب تان!

جمشید ارجمند
مردی از تبار کاتبان؛ مردی که زیاد می دانست
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ســال 1381 بود که همکاری جوان اما بسیار نکته سنج، دقیق، مؤدب، متین، مسئولیت پذیر، مهربان و کارامد، به جمع همکاران مجله 
پیوســت. قرار همکاریمان تایپ و حروفچینی مجله بود، اما همراهی و همکاری مســئوالنه اش کار را از قرارمان فراتر برد. همکاِر عزیز 
همه، چنان همراه و مســئول، وظایف خود را به موقع و تحســین برانگیز انجام داد که گاه از دیگر واحدهای ســازمان نیز، افزون بر کارش 
در مجله، از تخصص و آشــنایی دقیق و کاملش با نرم افزارهای متفاوت کامپیوتری اســتفاده می کردنــد؛ مهارتی که با فروتنی و حجب 
بســیارش، هیچگاه در مورد آن ادعایی نکرد، اما در حین کار به شکل تحسین برانگیزی آشکار می شد. به  گفته خودش، همه این کارایی 

و مهارت حاصل کنجکاوی و پشتکارش در کار با دستگاهی)کامپیوتر( بود که تازه راه به اداره های دولتی باز کرده بود. 
آرامــش او در بحبوبه و هنگامه های کارهــای روزنامه نگاری، در زمانهای جمع بندی مجله که مختــص حرفه روزنامه نگاری و کار 
مطبوعاتی اســت، موهبتی بــود که به همه انرژی می داد. باوجود ســن کم، درایت فوق العاده اش برای رفتار بــا هر یک از همکاران 
و درک موقعیتها، چنان وزنی به شــخصیت درخورتحســینش مــی داد که بی اختیار احترام و محبت همــگان را حتی در اولین برخورد 

برمی انگیخت.
اما آغاز تابستان سال 1382 برای سیما حاجی آخوندی، آغاز پاییزی زودرس و غم انگیز برای همه کسانی که دوستش می داشتند، بود. 
داســتان پایان، با تورمی در کنار گردنش، که خودش و در ابتدا همه آن را بی اهمیت می پنداشتند، آغاز شد! اما، موضوع خیلی مهم بود: 
»بیماری سخت و صعب العالج«! خبری سنگین برای همه ما که به نوعی او را در خانواده مجله حسابرس فرزند کوچکتر می دیدیم. گرچه 
او همچنان با چهره خندان و صورت آرام خود و روحیه بســیار باال که دیگران را به تســلی می خواند، دوران ســخت درمان را همچنان با 

حضورش در سر کار طی کرد.
لیکن زمستان، پایان داستان زندگی کوتاهش بود؛ پایان دوره همکاری فراموش ناشدنی همکار جوان و صمیمی مجله.

آقای محمدجواد صفار در یادداشــتی که در مجله، به مناســبت یادبود برای دخترک مهربان مجله حســابرس نوشتند، چنین از او یاد 
کردند:

“ســیما حاجی آخوندی- که مســئولیت طراحی و صفحه آرایی مجله را عهده دار بود- از میان ما رفت؛ اما حرفه ای گری، صمیمت در کار و 
متانت در برخوردهایش-  که بسیار خانمانه تر از سن وسال او بود- فراموش ناشدنی است.”

سیمای عزیز برایت زندگی شاد و فرشته واری را در بهشت آرزو داریم.

سیما حاجی آخوندی
آن گونه که رفت؛ گویا دعاهای ما مستجاب نشد!


