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 هفت

  شگفتاريپ

تباط خود  ار1379 تيرماه 22ام براي بازنشستگي از روز چهارشنبه پس از ثبت تقاضاي كتبي   
 ادبيات و علوم انساني دانـشگاه تهـران قطـع كـردم و بـه كارهـاي مطالعـاتي و        ةرا با دانشكد 

در مهرماه آن سال به پيشنهاد رياست و معاونت پژوهشي سازمان ميـراث             . پژوهشي پرداختم 
 گنبد كاووس رفتم و گزارش كـاوش را در اسـفندماه همـان              ةتپفرهنگي براي كاوش به آق    

 بـا   1379مـاه    بهمـن  15بعد از دريافت حكم رسمي بازنشـستگي خـود در           . مسال چاپ كرد  
 مقـاالت   ييتر به كارهاي مطالعـاتي و نوشـتن مقـاالت جديـد و ويـرايش نهـا                خيالي راحت 

طـرح بـازنگري    « بـراي سرپرسـتي و اجـراي         1380مـاه سـال     مجدداً در دي  . ام پرداختم قبلي
سيلك كاشان رفـتم و پـنج فـصل طـرح را تـا              به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي به       » سيلك
با امكاناتي كه سازمان در اختيارم قـرار داده بـود ايـن             .  سرپرستي و اجرا كردم    1384ماه  دي

المعارفي اداره كردم و نتيجه را در شش جلـد گـزارش            طرح را به صورت مديريتي و مجمع      
ه اين بدعتي جديـد در      هر جلد را در پايان هر فصل به چاپ رساندم ك          . چاپ و منتشر كردم   

بعد از اجـراي طـرح بـا آمـدن دولـت نهـم و دهـم                 . شناسي در ايران بود   هاي باستان پژوهش
نشين شدم و اوقاتم را به ويـرايش مقـاالتي كـه قـبالً نوشـته بـودم اختـصاص دادم و يـا                     خانه

 سـال  يكـي از مقـاالتم را در  . شناسي ايران نوشتممقاالت جديدي در ارتباط با مسائل باستان  
شناسي سپردم ولي چون تعـداد زيـادي مقالـه در            وزين انسان  ة براي چاپ به يك مجل     1387

يكي ديگر از مقـاالتم را بـراي چـاپ          .  چاپ شد  1389نوبت چاپ داشت مقالة من در سال        
اد دكتر محمود بروجردي به دكتـر حميـد تنكـابني           ي دوست و مشوق عزيزم زنده     ةدر يادنام 

هايم را بايگاني كردم تـا هـر زمـان كـه امكـان               نوشته ةبقي. اپ شد تحويل دادم كه آن هم چ     
  .ها را در يك جلد منتشر كنماي از آنها فراهم شود، بتوانم مجموعهچاپ آن

 ةاند و بـا تعـويض شـمار       هايم اندكي تار شده    متوجه شدم كه چشم    1392در آذرماه   
 و بـه تـشخيص او چـشم         پزشك مراجعه كـردم   شود بنابراين به چشم   عينك مشكل رفع نمي   



 

 هشت

 روز، براي   28 ةماه همان سال، يعني با فاصل      بهمن 6ماه و چشم راستم را در        دي 8چپم را در    
در اواخر بهمن تاري ديد چپم بسيار زياد شد و چشم راستم . ترميم آب مرواريد عمل كردم    

راجعه هايم را انجام داد م    به همان پزشكي كه عمل آب مرواريد چشم       . هم ديد كمي داشت   
 % 40اسـت و ديـد چـشم راسـتم           % 20او پس از معاينه اطالع داد كه ديد چشم چپم           . كردم

 چشم چپم بايد به يـك متخـصص شـبكيه مراجعـه     ةاست و عالوه بر اين به دليل تورم شبكي        
 پزشكان فقـط  1393 آذرماه 4 مراجعه كردم و تا هپزشك متخصص شبكيبه چند چشم  . كنم

ــرا عــوض مــي  ــوع داروي م ــدكن ــه چــشم . ردن ــبالً در  در نهايــت ب پزشــك ديگــري كــه ق
 با تزريـق آمپـول آووسـين تـاري چـشمم را بـر طـرف كـرده بـود             1391ماه سال   ارديبهشت

 تزريق كرد و تا ايـن زمـان         1393 آذرماه   16مراجعه كردم، وي اولين آمپول آووسين را در         
چـشم چـپم انجـام شـده         ة بار اين تزريق بر روي شـبكي       11كه مشغول نوشتن اين متن هستم       

 چشمم تزريق آمپـول آووسـين       ةدر اين فاصله چهار ماه هم به دليل خشك شدن قرني          . است
 1392 اسـفندماه  ةدر فاصل. متوقف شد و دو بار هم تزريق آن به صورت آزمايشي انجام شد        

اي ويـران دچـار     توانـستم بخـوانم و بنويـسم بـا روحيـه           چون نمـي   1393تا اواسط خردادماه    
  : استاد سخن، سعدي، به دادم رسيد كه اين بود ازگي شده بودم كه يك بيتافسرد

  ميفكن خود را چو روباه شل           برو شير درنده باش اي دغل
به توصيه و پيشنهاد دوستان و      .  مقاله آماده كردم   بيستبراي اين مجموعه ابتدا     

يچي اميرخيـز   همكارانم آقايان دكتر محمدرضا سـعيدي هرسـيني و دكتـر احمـد چـا              
ديگر را نيز كه قبالً      ةمقالچند   آن بيست مقاله را ويرايش كردم و عالوه بر آن            ًمجددا

ها براي دانشجويان بسيار مشكل است مجدداً ويرايش        اند ولي دسترسي آن   چاپ شده 
  . و به مجموعة جديد اضافه كردم

 در مقـام رياسـت   اين مجموعه را به دكتر فيروز باقرزاده كه در زمان مسئوليت خـود     
شناســي در ايــران بــه همــراه هــاي باســتانشناســي ايــران در اعــتالي پــژوهشمركــز باســتان

  .كنمشناسان ايراني سنگ تمام گذاشت تقديم ميباستان
تا ابد يدر پايان از دوستان و همكارانم التماس دعا دارم تا هرچه زودتر چشمم بهبود               

يرايشي كلي دارند براي چـاپ آمـاده كـنم و همـانطور       ديگرم را كه نياز به و      ةبتوانم ده مقال  
  .كنمكه به پزشك معالجم قول دادم آن جلد را به او تقديم 



 

 نُه

پاسـخ   كـنم واگـر   ي مـ  يسپاسـگزار  و تـشكر  درايـن كتـاب     مقاالتم يناقدان علم  از
 سم و اگر حـق بـه جانـب   ينويداشته باشم م  ها   نقد آن  مستدل و مدارك و اسناد موثق در رد       

  . خواهم داد اصالحات الزم را انجام شد حتماًباها آن
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