ﻓﺼﻞ اوَل
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻋﺮض ﻣﯿﮑﻨﻢ :زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮاﺳﺮ درد و رﻧﺞ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ اﮐﺜﺮاً ﺻﺮف اﻣﻮر ﻻﻃﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺷﺮح و ﺑﺴﻄﯽ ﻧﺪارد ﻣﻨﺘﻬﺎ
ﭼﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺑﯿﻮرد ﺑﻌﻤﻞ آورده ام ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻣﯿĤﯾﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮم ﮐﻪ اﺟﻤﺎﻻ ﺑﻨﻮﺷﺘﻦ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازم.
ﻣﻈﻔﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﺴﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﺎ دو ﺳﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮕﺮدد )ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﺪر
ﺣﺒﯿﯿﺐ اﻟﻪ ﺑﻤﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣﺸﺮف و ﺑﻪ ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ( ﺟﺪ ﻣﺎدری ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ )ﭘﺪرم( ﻣﻼﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﺴﺮ
ﮐﺮﯾﻢ آﻗﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﭘﺴﺮ ﻋﺮﺑﺸﺎه و ﻣﺎدر ﭘﺪرم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺎﻧﻢ دﺧﺘﺮ ﻣﺎه ﻧﺴﺎ ﺧﺎﻧﻢ دﺧﺘﺮ ﺣﺎج ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺨﺎن اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ و
ﺿﺎﺑﻂ اﯾﻞ اﯾﻨﺎﻧﻠﻮی اﻓﺸﺎر ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺪر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻼﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اواﯾﻞ رﻣﻀﺎن  1336ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎل  1296ﺷﻤﺴﯽ در اﺑﯿﻮرد ﺷﯿﺮاز در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮده
از ﺻﻮرت ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﯽ و اﯾﻼﺗﯽ ﺧﺎرج و در ﺷﻬﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﮔﺸﻮده ام .ﭘﺪرم ﺑﺎﺻﻄﻼح آن دوره
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ و ﻣﺒﺎﺷﺮ اﯾﻞ ﺧﺎﻧﯿﻬﺎی اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﺑﻮداز ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻮاد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮه واﻓﯽ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻗﺪﯾﻤﯽ داﺷﺖ ﻣﻌﻬﺬا ﺑﺴﺒﮏ و روش ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ ﺧﻄﯽ زﯾﺒﺎ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﻋﺠﯿﺐ داﺷﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ او ﺧﻮب و
اﮐﺜﺮا اﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮا را ﺣﻔﻆ ﺑﻮد .وﻗﺎﯾﻊ دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮدت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻮﻫﺎﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ از دو ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم رﺿﺎﻗﻠﯿﺨﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ دارای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ادﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﻣﺬاﻫﺐ و ادﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻊ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد ﺧﻄﯽ زﯾﺒﺎ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺷﻌﺎری ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﭽﯿﻦ ﺑﺨﻂ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﻮی دﯾﮕﺮم ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ در ﺷﯿﺮاز و ﻧﺠﻒ
اﺷﺮف ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم و ﺣﺠﺞ اﺳﻼم ﺑﺪرﺟﻪ اﺟﺘﻬﺎد رﺳﯿﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻋﻠﻮم ﺣﮑﻤﺖ ،ﻓﻘﻪ ،اﺻﻮل ،ﻣﻨﻄﻖ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻧﺎﺑﻐﻪ دوران ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺎم او ﯾﻌﻘﻮﺑﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺨﻌﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ در ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ از ﻃﺮف ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ
ﻣﻼﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﺸﯿﺮاز آﻣﺪ در دوره دوم از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز ﺑﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب و در
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﻋﺮف ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﺋﯽ دارد .ﺧﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻃﺒﻊ ﺷﻌﺮی ﻏّﺮا داﺷﺖ ﮐﻪ
دﯾﻮان او ﺑﻨﺎم »ﮐﻨﺰاﻟﻨﻄﺎﯾﺢ ﯾﺎ ﮔﻨﺞ ﺳﻌﺎدت« در ﺳﺎل  1325ﺷﻤﺴﯽ در ﺷﯿﺮاز ﺑﭽﺎپ رﺳﯿﺪه و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺣﻮاﺷﯽ
ﻣﺘﻌﺪد دارد .ﻫﻔﺖ ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺨﻂ زﯾﺒﺎی ﻧﺴﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺎدرم ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﺠﺎن ﭘﺴﺮ
ﺣﺎج اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺠﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﺧﻮد از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺪﯾﻤﻪ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺧﻄﯽ زﯾﺒﺎ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮدی
ﺷﺠﺎع و ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﻮده .ﻣﺎدر ﻣﺎدرم ﺣﺎﺟﯿﻪ رﻗﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻪ )دوم( ﺗﺎﺟﺮ اﺑﯿﻮردی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﯿﺮاز و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﻣﯿﺎن اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﭼﺎدر ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺸﯿﺮاز ﻣﯿĤﯾﺪ ﻣﻌﻬﺬا ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﻮده از ﺗﺠﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﺸﻮد ،رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻤﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﯿﻠﺖ
و ارﺑﺎب ﻋﻤﺎﺋﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺎﻧﻪ او در ﺷﯿﺮاز ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه ﮐﻮﭼﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﮐﺮدﻫﺎ در ردﯾﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی

آن زﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از ﻓﻀﻼ و ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮐﺜﺮاً در آﻧﺠﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری
ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺷﺒﻬﺎی اﺣﯿﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺿﯿﺎﻓﺖ و ﺳﻔﺮه داده ﻣﯿﺸﺪه اﺳﺖ .از ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﺸﺖ ﭘﺴﺮو دو دﺧﺘﺮ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن در ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻓﻮت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از او اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ و ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﻪ او ﻫﻢ در ﺳﻦ 12

ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺮض آﺑﻠﻪ از ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد ﻓﻮت ﻧﻤﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻫﻮش و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺪرس ﺑﻮد) .ﺧﻮد ﻣﻦ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻬﺎرم ﻫﺴﺘﻢ(.
وﺿﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻧﻤﻮﻗﻊ  -ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺮﺣﻮم رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ ﻫﻨﻮز آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
و ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در اﯾﺮان ﻫﻤﺎن »داراﻟﻔﻨﻮن« ﺑﻮد و ﻋﻠﺖ ﮐﻤﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ را ﻣﻨﻊ و در
واﻗﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻤﺪرﺳﻪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد ﮐﺎﻓﺮ و زﻧﺪﯾﻖ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻣﻬﺪوراﻟﺪم ﺑﻮد و
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮاز از ﺗﻌﺪادی اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎرﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﻣﺘﺪرﺟﺎً ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ
آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ دارم :ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﻪ ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﯿﻦ ﺧﺎﻗﺎن و ﻣﺆﺳﺲ آن ﺷﻌﺎع
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻀﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر واﻟﯽ )اﺳﺘﺎﻧﺪار( ﻓﺎرس ﺑﻮد .ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﭘﺎزارﮔﺎد ﻣﺆﺳﺲ آن
ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﺎﺟﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺸﯿﺮاﻟﻤﻠﮏ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ ﺣﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮ آن ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﯿﺎت و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
اﺳﺘﺨﺮ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را آﻧﻬﻢ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﮐﻼس دﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪارس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺲ آن ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎزی ﭘﺪرآﻗﺎ ﻣﻬﺪی ﻧﻤﺎزی
)ﺳﻨﺎﺗﻮر( ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺮﻫﺎن ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﻮاﻣﯽ ﻣﺆﺳﺲ آن ﻗﻮام اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺪرت .ﻣﺪرﺳﻪ زﯾﻨﺖ
ﻣﺆﺳﺲ آن ﺣﺎﺟﯿﻪ زﯾﻨﺖ اﻟﻤﻠﮏ ﻋﯿﺎل ﻧﺼﯿﺮاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ رﺿﻮی زاده ،ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪ داﻧﺶ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺪرا ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺻﺖ ،ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﻤﺪﯾﻪ )ﺑﻌﺪاً ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﮔﺮدﯾﺪ( ﻣﺪﯾﺮ آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﻫﺎﺷﻢ زاده و ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﺳﺘﻐﯿﺐ ﺑﻮد .ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺎج ﻗﻮام از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺣﺎج ﻗﻮام ﺑﺰرگ ،ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﺎﻇﻤﯿﻪ ﻣﺆﺳﺲ آن ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﻇﻢ اﻟﻤﻠﮏ ،ﻣﺪارس ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد و از ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺠﺰ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی
ﻋﺼﻤﺘﯿﻪ و ﻋﻔﺘﯿﻪ و ادب ﺑﻨﺎب و اﺧﯿﺮاً ﻫﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﻻﺟﺮاﻟﺪ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای ﭘﺴﺮﻫﺎ
ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﺑﻮد.
در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﮑﺘﺐ دارﻫﺎ و ﻣﻼﺑﺎﺟﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪارس اﻣﺮوزی را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎ در
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﮑﺎﯾﺎ درس ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺻﺪا در ﺻﺪای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داده و از »اﻟﻒ دو زﺑﺮان و دو زﯾﺮان و دو ﭘﯿﺶ آن«
ﺷﺮوع و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی داﺳﺘﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻓﻠﮏ ﻧﺎز و اﻣﯿﺮ ارﺳﻼن و ﭼﻬﻞ ﻃﻮﻃﯽ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و
ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻮب و ﻓﻠﮏ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺪی ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ﻣﺨﺎرج
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﻃﻔﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در آن زﻣﺎن داﺷﺘﻦ ﺳﻮاد در ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی و ﻧﺼﺎب اﻟﺼﺒﯿﺎن و ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ و ﺗﻨﻮﯾﻦ و ﺗﺠﻮﯾﺪ و ﮐﺘﺐ و رﺳﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻣﻼء از ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻣﺪارس ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﯾﺎ ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎی دوران ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﺣﻘﺎ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺒﺮ و ﻣﺜﻠﺜﺎت و ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻬﺮه ای ﭼﻨﺪان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ
ﺧﻂ و رﺑﻂ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺴﺎب و اﻣﻼء و اﻧﺸﺎء ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ )اﮔﺮ ﺟﺮات ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ( اﻣﺮوزه دارای ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
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ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و اﻗﻼ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻏﻠﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ادارات و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮی ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺠﺮی
ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻘﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺎﯾﻪ وﻣﯿﺰان ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻋﻠﻮم و اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻗﯿﺎت در ﺣﺪ اﻣﺮوزی ﻧﺒﻮد ﺳﻮاد ﻫﻢ ﺗﺎ
ﻫﻤﺎن ﺣﺪودی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺮوزی را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ داﺷﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﭼﺮخ اداره ای را ﺑﺨﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪه ﺑﺮ آﯾﺪ.
ﺑﺎری ﭘﺪر ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی در
ﻃﺮف ﺧﻠﻮت )ﺑﯿﺮوﻧﯽ( اﻃﺎﻗﯽ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎم و ﻧﺎﻫﺎر او
ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮد و ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻖ ﺧﻂ ﻫﻔﺘﻪ ای ﺳﻪ روز روزی ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﻣﯿĤﻣﺪ و ﺳﺮ ﻣﺸﻖ ﻣﯿﺪاد و ﺑﺸﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﻣﯿﮑﺮد .ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺸﻖ ﺧﻂ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ زاده و ﺑﻘﯿﻪ درﺳﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪآﻗﺎ ﻧﻮرﮔﺴﺘﺮ و ﻣﺸﮑﻮهّ ﭘﺴﺮ
ﺳﺎﻋﺪاﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ درس ﻣﯿﺪاد .در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮐﺜﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ و اﻃﻔﺎل ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﺣﻤﺪﻋﻠﯿﺨﺎن ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮم و ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه از
ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺨﻌﻠﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪ اﺑﯿﻮردی ﮐﻪ ﻋﻤﻮی ﻣﺎ ﺑﻮد ﭘﺪرﻣﺎن ﻣﺎ را ﺑﻤﺪرﺳﻪ اﺣﻤﺪﯾﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﺎه ﺷﯿﺮاز
ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ .ﺧﻮب ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﻢ
ﻣﺪرﺳﻪ زﻧﮓ را ﺑﺼﺪا در ﻣﯿĤورد ﻫﻤﮕﯽ ﺻﻒ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﻖ ﺧﻂ ﺑﻮد اراﺋﻪ ﻣﯿﻨﻤﻮدﯾﻢ
ﻫﺮﮐﺲ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﯿﺰران )ﯾﮏ ﻧﻮع ﭼﻮب( و ﯾﺎ ﺷﻼق ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪ .ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و دﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻮﻫﺎی
ﺳﺮ و ﻧﺎﺧﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪاً ﯾﮑﻨﻔﺮ از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﺧﻮب و آوازی ﺧﻮش دﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ )ﻏﺎﻟﺒﺎً
دوازده اﻣﺎم ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ( و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﺮ ﮐﻼس ﺑﻪ ﮐﻼس ﺧﻮد ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺸﻖ ﺧﻂ و ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪ .ﺳﺎﻋﺖ اول ﮐﻼس ﺣﺘﻤﺎً اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از ﮐﻼم اﻟﻪ ﻣﺠﯿﺪ داﺷﺖ و در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿَﻦ ،ﻓﺎرﺳﯽ از ﮐﺘﺎب آﺋﯿﻦ داﻧﺶ و ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﻗﺮﯾﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻞ ﮔﻼب،
ﺗﺎرﯾﺦ ذﮐﺎء اﻟﻤﻠﮏ ﻓﺮوﻏﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺼﺎب ،ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺣﺴﺎب رﻫﻨﻤﺎ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی و از ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﻫﻢ اﻣﻼء ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻫﺮ روزی ﮐﻪ درس ﻣﯿﺪادﻧﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ ﻋﯿﻨﺎً ﻫﻤﺎن درس را ﺟﻮاب ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺳﺮوﮐﺎرش ﺑﻪ ﭼﻮب و ﺷﻼق و ﺳﺮزﻧﺶ و ﺣﺘﯽ ﮐﻼه ﮐﺎﻏﺬی و اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﯿﺎﻓﺘﺎد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯿﺸﺪ ﻫﻤﺎن
ﺷﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ از ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺗﺎ ﺧﻮب ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ
زﻧﮓ راﺣﺖ ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﺎزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎی زرﻧﮓ در زﻧﮓ
راﺣﺖ ﻫﻢ از ﺧﻮاﻧﺪن درس ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺗﻨﻘﻼت ﺳﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺰدﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﻫﺎ ﻫﻢ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ در ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و دو ﺳﺎﻋﺖ
ﻋﺼﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﮐﻼس ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﺪادش ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد و ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ﻣﺮﺣﻮم
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ﻞ اول – ﻘﺪ و ﺮح زﺪ ﯽ ﮕﺎرﺪه –

ﻣﺎ ﯽ ا ﻮردی

ﻣﺴﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮرﭼﯽ و در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﻪ ﻣﺴﺘﺮ ﺑﻠﻮﭼﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﯿﻮ ﻓﺮﯾﻮر ﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درس ﻣﯿﺪاد.
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻻﺑﺮاﺗﻮار در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اداره آن ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻠﺴﻮف رواﻧﺸﺎد ﺑﻮد.
ﺑﺮادرم اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺗﺎ ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ و ﻣﻦ در ﮐﻼس ﺳﻮم در ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﻤﺪﯾﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻌﺪاً ﺑﻤﺪرﺳﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﻪ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن
وﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﺎرت ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ اﺣﺪاث ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﭘﻮر و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﻪ
را ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ( ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﯿﻦ ﺧﺎﻗﺎن و ﭘﺲ از او ﭘﺴﺮش ﻣﯿﺮزا اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﺧﯿﺮی از آﻧﺎن ﺑﻤﯿﺎن ﺑﯿﺎورم ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی،
ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻪ آﺗﺸﯽ ،ﻣﯿﺮزا آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻣﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺒﺎری ،ﻓﺎﺿﻞ ﭘﺪر ﻓﺎﺿﻞ زاده ﺑﺪﯾﻊ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﺳﻌﺎدت ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﻌﺎدت ،اﺳﺘﺎد رﺟﺎﺋﯽ و دﺳﺘﻐﯿﺐ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻏﺮﯾﻖ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﻪ دوﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻨﺎم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﭘﻮر و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﻨﺎم دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗﺮی )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﺮا
ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻠﮏ ﺳﻪ راه ﻣﺪﺑﺮی ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻤﻮد( در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮادرم ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻞ اول
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﻃﻬﺮان رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ در ﮐﺎﻟﺞ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آن ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺟﺮدن ﺑﻮد ﺑﺎداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ )دﯾﭙﻠﻤﻪ( ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ را در ﺳﺎل  1311از ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺎﻗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم و ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﻫﻢ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﺎﻫﭙﻮر و ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدم ﮐﻪ
روزی روزﮔﺎری ﻓﺮا ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﻋﻘﺮﺑﻪ زﻣﺎن روی ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺮﻗﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﺪان ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ زﯾﺮا در آﻧﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن
ﮐﯿﻔﯿﺖ درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺪرس دادن و ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ داﺷﺘﻨﺪ دارﻧﺪه ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد را از آب ﺑﮑﺸﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻢ او را ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﻣﻦ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺣﻖ داﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮاب اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﻧﻪ ﺑﯿﻨﻢ.
دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮادران دﯾﮕﺮم ﺟﻤﺸﯿﺪ )ﺧﺎﻧﺠﺎن( و ﻏﻀﻨﻔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻗﺮﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﮐﺎر رﻓﺘﻢ .اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪی در ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﻮاﻣﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدم و ﺑﻌﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ای در اﺑﯿﻮرد و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﻢ ﺑﻨﺎم دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻈﻔﺮی
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدم دو ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را اداره و در ﺳﺎل  1314ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺎﻫﺮﺿﺎی اﺑﯿﻮردی )ﻗﻮام دﻓﺘﺮ( ﺑﻨﺎم ﻗﻤﺮ
ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﺪرم و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻣﯿﺸﻮد ازدواج ﻧﻤﻮدم .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺸﻐﻞ دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮم ﻟﺬا ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ )ﮐﻨﺘﺮاﺗﯽ( ﺑﺨﺪﻣﺖ اﻣﻨﯿﻪ )ژاﻧﺪارﻣﺮی( در آﻣﺪم .اﺑﺘﺪا ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﻧﻮﯾﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﮓ  8اﻣﻨﯿﻪ ﺷﯿﺮاز ﺑﻌﺪاً ﻣﺪﺗﯽ آﺟﻮدان ﮔﺮوﻫﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﻪ ﮐﺎزرون و ﯾﮑﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﺮاز و ﻣﺪت
ﯾﮑﺴﺎل ﻫﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل  1316ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﻫﻨﮓ اﻣﻨﯿﻪ اﻫﻮاز و آﺟﻮدان ﮔﺮوﻫﺎن دزﻓﻮل ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدم .از
ﻓﺮوردﯾﻦ  1317ﺑﺨﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪس ﺳﺮﺑﺎزی وارد ﺷﺪم در ﻫﻨﮓ  12ﮔﺎرد ﭘﯿﺎده ﺳﻠﺤﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدم .در اﯾﻦ ﻣﺪت
دوﺳﺎل در دﻓﺘﺮ ﻫﻨﮓ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﻮدم .ﭘﺲ از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎ
ﺳﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺮخ اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﺎ ﭼﻬﻞ ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ )ﺗﺼﻮر ﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﺳﺖ( ﮐﻪ آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺣﻘﻮق
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم .ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه  1320در ﺷﺮﮐﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻮدم ﺑﻌﺪاً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﻣﺮودﺷﺖ ﺑﻄﻮر
ﺣﮑﻤﯽ وزارﺗﯽ ﭘﯿﺸﻪ و ﻫﻨﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭼﻐﻨﺪر در آﻣﺪم و ﭼﻮن در ﻓﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﺑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
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ﺑﻮدم داﻣﻨﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻢ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﺣﻘﻮق زﯾﺎدﺗﺮ از ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺼﺖ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺷﺪم و
ﺑﮑﺎرﻫﺎی آزاد ﭘﺮداﺧﺘﻢ .در ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی آزاد ﺑﺎ ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﺮو ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺟﺮﮔﻪ ارادﺗﻤﻨﺪان ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﮐﻪ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد در آﻣﺪم و ﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻢ .در ﺳﺎل  1328ﺷﺨﺼﺎً اﻣﺘﯿﺎز روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺗﻔﺎق را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره ای اﻧﺘﺸﺎر دادم
و دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺪورات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل در ﺳﺎل  1336ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار و ﮐﻔﯿﻞ
ﺷﻬﺮداری اردﮐﺎن ﻓﺎرس ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ وارد ﺷﺪم .از ﺳﺎل  1340رﺋﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﻬﺮداری ﺑﺮازﺟﺎن و از ﺳﺎل
 1341ﺗﺎ  1343ﺷﻬﺮدار ﺑﺮازﺟﺎن و ﺗﺎ ﺳﺎل  1345ﺷﻬﺮدار ﮐﺎزرون و ﺗﺎ ﺳﺎل  1349در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻬﺮدار درﮔﺰ
)اﺑﯿﻮرد( ﺑﻮدم.
ﺧﺪای را ﻫﺰارﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻪ در ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد و در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ام ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮ ﺑﻮده و رو ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده ام
و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و وزارت
ﮐﺸﻮر دارم و ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی و ﺟﺸﻦ
ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه ام .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ را ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ در ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺑﻤﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ و ﻃﺒﻊ ﺷﻌﺮی ﻫﻢ دارم .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺰﻋﻢ ﺧﻮد اﺷﻌﺎری
ﻣﯿﺴﺮاﯾﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل را ﻗﺎدر داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ روزی ﻣﻘﺴﻮم ﻗﺎﻧﻊ و ﺑﺮای ﻋﯿﺸﯽ و ﯾﺎ روﻧﻖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ از ﺟﯿﺶ اﻫﺮﻣﻦ
ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺮ ﻋﻄﺎی ذواﻟﻤﻨﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و ﺗﻦ ﺑﺪﻧﺎﺋﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﭘﺴﺘﯽ ﻧﺪاده ام .از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﭼﻨﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺗﺎزه از ﻣﺎدر زاده
ام و ﺑﻘﻮل ﻣﺮﺣﻮم اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا از ﻣﺎل ﺟﻬﺎن ز ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﻮ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ دارم:
دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ﺑﻨﺎم ﭘﺮﯾﭽﻬﺮ )رﻗﯿﻪ( را ﺑﻪ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﺣﺎج ﻧﻮراﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﺪرم داده ام .اﺳﻤﻌﯿﻞ در ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﺎﯾﮕﺎه زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﯿﺮاز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪاﻧﺸﮕﺎه ﻃﻬﺮان ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ،ﺧﺴﺮو ،ﻗﺒﺎد ،ﻓﺮزاد )رﺿﺎ( و دﺧﺘﺮاﻧﯽ
ﺑﻨﺎم ﺛﺮﯾﺎ و زﻟﯿﺨﺎ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی ﺳﻦ ﻣﺪارج ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﻃﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮم ﺧﻮرﺷﯿﺪ زن ﻟﻄﻒ اﻟﻪ ﭘﺴﺮ
ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ )داﺋﯽ ﻣﺎدرم( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﮑﺎر زراﻋﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﺰﯾﺰ ،ﺧﺸﺎﯾﺎر ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺳﯿﻤﺎ دارد ﮐﻪ
درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ .دﺧﺘﺮ ﺳﻮﻣﻢ ﺑﻨﺎم اﯾﺮاﻧﺪﺧﺖ ﺑﺎزدواج ﻋﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮادی ﭘﺴﺮ ﻣﺸﻬﺪی ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ از ﻓﺎﻣﯿﻠﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
در آﻣﺪه .اﯾﺮان و ﻋﻠﯽ ﺑﺨﺶ در ﮐﺎدر آﻣﻮزش ﻗﺮار دارﻧﺪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺎم ﻧﺎزﻟﯽ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻢ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ  12ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ  1330ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ )دﯾﭙﻠﻤﻪ( ﮐﺎﻟﺞ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻃﻬﺮان
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺴﻠﻂ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻟﻐﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﺲ ﻟﻐﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ از
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺳﺌﻮال ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻼﺗﺄﻣﻞ ﺟﻮاب ﻣﯿﺪاد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﯾﮑﺴﯿﻮﻧﺮی ﺳﯿﺎر )ﻓﺮﻫﻨﮓ( ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از
ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻃﻬﺮان در ﺳﺎل  1312و ﻃﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪس ﺳﺮﺑﺎزی در دﻓﺘﺮ ﻫﻨﮓ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ
و در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪاً ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ ﺑﺨﺪﻣﺖ در اﺻﻞ
) 4ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ( در آﻣﺪ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ داﺷﺖ .ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل اﺻﻞ  4در ﺷﯿﺮاز ﺑﺎداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ
و رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  1346در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮض ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮﺣﻤﺖ اﯾﺰدی ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎن در ﻓﻦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺒﺤﺮ و اﺳﺘﺎد وﯾﻠﻦ و از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺒﺎ و ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎﺣﻘﯽ ﺑﻮد .ﺷﻌﺮ ﺧﻮب ﻣﯿﺴﺮود ﺷﻤﻊ ﺟﻤﻊ
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دوﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﻟﻄﯿﻔﻪ ﻫﺎ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﮑﺮ او زﺑﺎﻧﺰد ﯾﺎران و روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ در ﺣﺪ ﺧﻮد ﻧﺒﻮغ داﺷﺖ .ﻋﯿﺎل او ﮐﻮﮐﺐ اﻟﻤﻠﻮک دﺧﺘﺮ
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺧﺎن ﻣﺸﯿﺮ دﻓﺘﺮ دﺑﯿﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﭘﺮوﯾﺰ و ﻓﺮﯾﺒﺮز و ﭼﻨﮕﯿﺰ و دﺧﺘﺮی ﺑﻨﺎم ﻣﺎﻫﻠﻪ )ﻫﻠﻦ(
دارد .ﭘﺮوﯾﺰ دﮐﺘﺮ ارﺷﯿﺘﮑﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ در اﺗﺮﯾﺶ و ﻋﯿﺎﻟﺶ ﺑﻨﺎم
ﯾﻮﺣﻨﺎ از اﻫﺎﻟﯽ ﻫﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﺑﺮدﯾﺎ و ﺷﯿﺮازه و اﻣﻠﯽ دارد .ﭘﺮوﯾﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ذوب آﻫﻦ اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.
ﻓﺮﯾﺒﺮز ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮ اﺣﻤﺪﻋﻠﯿﺨﺎن دﮐﺘﺮ در رﺷﺘﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻣﺒﺮﯾﺞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﺮح دﺧﺘﺮ ﻏﻀﻨﻔﺮ
)ﺑﺮادرم( ازدواج ﮐﺮده ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻨﺎم ﻫﻮﺷﻨﮓ دارد .ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﺴﺮ ﺳﻮﻣﯽ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎن در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت و در اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺎﻫﻠﻪ )ﻫﻠﻦ( دﺧﺘﺮ اﺣﻤﺪﻋﻠﯿﺨﺎن دﯾﭙﻠﻤﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﻦ دﺑﯿﺮی اﻓﺴﺮ ژاﻧﺪارﻣﺮی ازدواج ﻧﻤﻮده
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻧﺎدر ،دارا ،ﺷﻬﺮﯾﺎر دارد.
ﺧﻮاﻫﺮم اﺳﯿﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1299ﺷﻤﺴﯽ ﻋﯿﺎل ﺑﻬﺮام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﮑﺮاﻟﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داراﺋﯽ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻨﺎم
ﻓﺮﺷﺎد دارد .ﺑﺮادر دﯾﮕﺮم ﺟﻤﺸﯿﺪ )ﺧﺎﻧﺠﺎن( ﻣﺘﻮﻟﺪ ذی ﺣﺠﻪ  1340ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻔﺖ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻪ ام ﮐﺎﮐﺎﺧﺎن
ﺑﯿﮓ اﺧﻮان ازدواج ﻧﻤﻮده ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری او ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﺑﺎﻧﮓ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮان و ﺑﻌﺪاً
در اﺻﻞ  4و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ )ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب( در ﺷﺮﮐﺖ داروﺋﯽ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ وﯾﻨﺘﺮوپ ﻃﻬﺮان ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ و درﺳﺘﮑﺎری ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻮده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و دارای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺣﺴﺎس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻓﺮﻫﺎد
داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ و ﺳﻌﯿﺪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً در ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ داﻧﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺪرﯾﺎﻓﺖ
ﺳﮑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻃﻼ ﻣﻔﺘﺨﺮ و ﻓﻌﻼ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﺮوش
ﮐﻪ او ﻫﻢ در رﺷﺘﻪ ارﺷﯿﺘﮑﺖ و در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .دﺧﺘﺮان ﺟﻤﺸﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﻨﻮ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻤﻪ و ﻋﯿﺎل اﺳﮑﻨﺪر
ﮐﺮﯾﻢ آﻗﺎﺋﯽ )ﺣﺴﻦ ﺑﯿﮕﯽ( اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﺑﺎﺑﮏ و ﺑﺮدﯾﺎ دارد .دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻓﻠﻮرا در ﻃﻬﺮان
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺮادرم ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1343ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﯿﻪ زﺑﺎن از دﺑﯿﺮان ﻓﻌﺎل و ﺧﻮب ﻣﺪﺗﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺑﺎده و ﺑﻌﺪ ﺑﺸﯿﺮاز
ﻣﻨﺘﻘﻞ و دﺑﯿﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و ﺣﺎج ﻗﻮام و ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
و اﺣﺘﺮام اوﻟﯿﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺣﻠﯿﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ
ﺷﯿﺦ ﺣﻤﺰه )ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻪ ام( ازدواج ﻧﻤﻮده دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم آذرﻣﯿﺪﺧﺖ )در ﮐﺎدر آﻣﻮزش و دﯾﭙﻠﻤﻪ و ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﭘﺴﺮ
ﻣﺸﻬﺪی ﻋﺰت اﻟﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت آب و ﺑﺮق ازدواج ﻧﻤﻮده ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم اﻧﻮﺷﯿﺮوان و ﻋﻠﯽ دارد( و آزاده )دﯾﭙﻠﻤﻪ و ﺑﺎ ﻓﻀﻞ
اﻟﻪ ﺧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﭘﺴﺮ ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ازدواج ﻧﻤﻮده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ
ﺑﻨﺎم راﻣﯿﻦ و ﻓﺮزﯾﻦ دارد( و ﻓﺮح )دﯾﭙﻠﻤﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﭘﺴﺮ اﺣﻤﺪﻋﻠﯿﺨﺎن ازدواج ﻧﻤﻮده ﭘﺴﺮی ﺑﻨﺎم ﻫﻮﺷﻨﮓ دارد( و ﻓﺮﺷﺘﻪ
و ﻓﺮﯾﺒﺎ و ﻣﮋﮔﺎن و ﭘﺴﺮی ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
ﺑﺮادرم دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  10ﻣﺤﺮم  1345ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺼﺎب و روان از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻃﻬﺮان و
ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در وزارت ﺑﻬﺪاری و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮر و ﺑﯿﺒﺎﻧﮏ ،داراب ،ﮔﻨﺎوه ،ﺷﯿﺮاز ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازی ﻃﻬﺮان
اﻧﺠﺎم و ﻓﻌﻼ در ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ و ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺷﺘﻐﺎل دارد .در ﺑﻮرد ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﺨﺎن )ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻪ ام( ازدواج ﻧﻤﻮده ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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ﻣﯿﻨﺎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ رواﻧﮑﺎوی ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺒﺎس آﻗﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺧﺎن و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺎم ﺻﻮﻓﯿﺎ دارد .ﻧﺼﺮاﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻫﻮش و ﻧﻤﺮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻮش اﺑﯿﻮردی دﺧﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺧﺎن ﭘﺴﺮ ﻗﻮام دﻓﺘﺮ ازدواج
ﻧﻤﻮده .دﺧﺘﺮان دﯾﮕﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮوغ و ﻣﺮﺟﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﯾﺎدی
ﻫﻢ از ﻣﻬﺮداد ﻋﺰﯾﺰم ﺑﮑﻨﻢ ﭘﺴﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻫﻮش و از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﺰرﮔﺎن را داﺷﺖ اﻓﺴﻮس در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺟﺎﻧﮕﺪاز از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را داﻏﺪارﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب »ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺧﺘﻼﻻت
آن« ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺟﻮادﻧﻮرﺑﺨﺶ و ﻣﻌﻨﻮی و اﯾﺰدی ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮم ﻣﺘﻮﻟﺪ  1309ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺑﺘﺪا در ﮐﺎدر
آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﻌﺪاً ﺑﺨﺪﻣﺖ در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ وارد ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﻌﺪاً در ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺎ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ اوﻟﯽ ﺳﻔﺎرت و
ﻓﻌﻼ راﯾﺰن ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ )ﻣﺎدرﯾﺪ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ اوﻟﯿﺎی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و در ﻓﻮاﺻﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺑﻄﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺣﺴﺎس دارد .دﮐﺘﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن دارای ذوق ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﮕﯽ ﮐﺘﺎب
ﻣﺎدام ﮐﻮری را از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻔﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺮ او ﻣﻨﯿﮋه ﺧﺎﻧﻢ دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻪ دﺑﯿﺮی )ﺣﺴﺎم دﻓﺘﺮ(
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﺳﺎﺳﺎن و زوﺑﯿﻦ و آزﯾﺘﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
روداﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺮ دﯾﮕﺮم ﻣﺘﻮﻟﺪ 1314ﺷﻤﺴﯽ دﯾﭙﻠﻤﻪ ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﻗﻠﯿﺨﺎن )ﺑﻬﺮوز( ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ
ﻋﻤﻮزاده ام ازدواج ﻧﻤﻮده .رﺿﺎ ﻗﻠﯿﺨﺎن دﯾﭙﻠﻤﻪ و در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺷﯿﺮاز اﺷﺘﻐﺎل دارد .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺳﯿﺎوش و ﻓﺮوزان و آرش
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎوش و ﻓﺮوزان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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