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  از گذشته تا اكنون
  

براي بر پاداشتن مجلس بزرگداشت خانم دكتـر دادسـتان، اسـتادي            » سمت«دعوت سازمان   
را دانـشگاه  شناسي در ايران است و قدر زحماتش  كه در زمرة معدود اساتيد پيشاهنگ روان   

نهند كاري بجا و در خور است هر چند كـه حـق     دانند و ارج مي     جويان مي تهران نه كه دانش   
  .و بر گردن دانشگاه خيلي بيش از اينهاستا

ام شـايد از آنجـا باشـد كـه از عهـد دبيرسـتان كـه                   دار معرفي او شده     كه من عهده  اين  
هاي درس دانشگاه تهران را بـه اصـطالح         وست شديم تا امروز كه هر دو كالس       همدرس و د  

 ايـن متـاع توليـد       ايم تـا خروارهـا از       كنندگان علم باز گذاشته     معمول و زشت امروز به توليد     
ايـم، نـه او از مـن          راه پرفراز و نشيب زندگي را با هم و تقريباً مشابه يكـديگر پيمـوده              ،  كنند

  .شناسم تر از او دوستي مي تر دارد و نه من همدل و همزبان كسي دوست
  .يخبري بود و عهد برناي  كه عالم بينوشتن شرح آن زمان بازگشت به روزهايي است  

ــام  ــردي بايـ ــرا بـ ــود مـ ــا بـ ــه تـ ي كـ
انديشم اكنـون گـوئي آن روز        چو مي 

ــده  ــو ديـ ــم نـ ــو  دلـ ــالمم نـ ــو عـ ام نـ
ــاد آور ــشم دبي ــه در چ ي آن روزم ك

ــازگي داشــت  ــور ت بچــشم مــن كــه ن
  

گـر بـود   همان بـود از جهـان عمـري ا          
ــود    ــر ب ــري دگ ــر و عم ــاني ديگ جه
وجـــودم نـــو نـــشاطم نـــو غمـــم نـــو
زمين طرحي زمان رنگي دگر داشـت      

ــازه  ــه نقــشي ت ــر داشــت جهــان كهن ت
  

شهري با جمعيـت نـسبتاً       .گردم كه سالهاي طاليي شهر تهران بود        باز مي به روزهايي   
 سر به زيـر و  آرام و امن، خيابان خلوت و كم ماشين، هواي سالم و خوب، مردمان    ،متناسب
شـد، دختـران و پـسران          طاليي و روشن كه درهاي مـدارس بـاز مـي           به آن پاييزهاي  . نجيب

  .شدند  كيف و كتاب به دست راهي كالسها ميشاداب و با نشاط
  يـــي و قلمــابــتـري و كــتـكودكي ياد باد و مكتب و درس            دف

سالي كه ششم ادبي را انتخاب كردم در تمام تهـران فقـط دو مدرسـه دخترانـه ايـن                      
بـاد از   آ   شـاه  رشته را آماده داشت يكي از آنها دبيرستان شـاهدخت بـود، در ابتـداي خيابـان                

  درسه وي كه مخصوص مـاهـشاـوص رضـدبيرستاني از بناهاي مخص .سوي ميدان بهارستان
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آمـوز از     اي دبيران كارآزموده و نامور و گروه كثيري دانش          عده. بسيار مجهز و آبرومند بود    
  .اي در آنجا جمع بودند هر دستي و خانواده

  تحصيلداي  ها سو   اغلب بچه   و كالس ما نسبت به رشته طبيعي مشتري چنداني نداشت          
جـده دختـر    هفـده ه  . نمودنـد   م انساني رغبت مـي    هاي علو   پزشكي داشتند و كمتر به رشته     

گـر آمـده بودنـد؛ از خيابانهـاي      بقيـه از دبيرسـتانهاي دي   ،كـه جـز مـن و تنـي چنـد           بوديم
هاي م جديدشـان بخـوانم ديگـر ايـن تـداعي          دست مثالً اميريه و شاهپور كه اگر به اسـ         دور

 آبـي تنـد     كه تهران شهر كودكي من آسـمانش      ين تداعي ا  ،افتد   و جذاب اتفاق نمي    شيرين
كردنـد    آمـد مـي   و  حال و آرام رفت     دهنده داشت، مردم آسوده     بود، آفتابش گرماي شادي   

اي  ن خامـه زير و محجوب بودند، قنادي نوبخت نـا  هن سربامگين و پسر دختران ساده و شر   
وي مدرسه لبالب از آلبالوي خـشك و لواشـك و           ر هفروشي روب  نظير داشت، آن آجيل     بي

  .بادام سوخته بود
ــاد    ــر ب ــه ب ــازي رفت ــه ب ــد اي ب كجايي

ــي ــان    نمـ ــشتيد پنهـ ــا گـ ــم كجـ دانـ
بهر جا مشت خاكي از گذشـته اسـت

  

شــــما اي روزهــــاي رفتــــه از يــــاد   
كه من خود گم شـدم در جـستجوتان   

وم از خــــاك بوتــــاننروم تــــا بــــش
  

بخـش    اي دردناك است ورزشـي فـرح         كه شكنجه  آمد به مدرسه خالف امروز    و  رفت  
سـهولت   ه دراز را ب    و ر خندان و خرامان پياده راههاي دو       اغلب هر كس با يكي دو دوست       .بود

 نـه او از راه شـكايتي داشـت و نـه             ،رسـيد   كرد و در كمال امن و آسودگي به خانه مـي            طي مي 
انجاميـد كـه    مـي  ديرپا و پابرجا  و چه بسا كه همين اشتراك در مسير به مودتياي،  مادر نگراني 

  .شائبه و پاك است ماندني و پاييدني است انس و الفت كودكي از آنجا كه بي
چهـره    ظريف و خـوش يدختر. رسيدگان كالس ما پريرخ دادستان بود از جمله تازه   

 بـود از خيابـان اميريـه، مـنش و            او از دبيرستان ناموس آمـده      .ربكمتنه چندان گرم و اندكي      
گفت كه او از خاندانهاي باالدست است، شب كه نام همكالسان جديد              اين دختر مي  ش  رو

ود كـه اينـان از شـاهزادگان         فرمـ  .شـمردم پـدرم خـانواده او را شـناخت           را براي خواهر مـي    
هفتـه اول   . صبان كشورند من  ن لقب را دارد و اغلبشان از صاحب        پدرش فال  ،اند  شاهي فتحعلي

 آنان كه با او آمده بودند شـنيدم كـه او شـاگرد زرنـگ     ،نشدرس نگذشته بود كه از دوستا     
نفسي كه داشت محملي پيـدا كـرد،         ه با اين اوصاف تكبر و اعتماد ب       ،كالس خود بوده است   

 و او رقـابتي و پرهيـز و   بايست بـين مـن   ب من هم شاگرد اول كالس خود بودم و مثالً مي خُ
 چنـان  .ش آمـد عكـس ايـن احتمـال بـود       پـي  اما آنچه    ،شد   چندان دوستانه برپا مي    گريزي نه 

مجذوب يكديگر شديم كه دوستان ديگر را به حاشيه رانده و در مدرسـه و كوچـه و حتـي                    
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به تشخيص مـن  . خانه دو يار همدم و رفيق گشتيم و اين ارتباط بحمداهللا تا امروز ادامه يافت  
 من و او هـست  هر چند مشتركات اخالقي بين ما زياد است اما دو خصيصة طبيعي متضاد در 

و آن اينكـه او      .بـس شـده اسـت      خي آتش كه همين موجب حفظ اين مناسبت و به زبان شو         
 هـر  .زاده بـودم  خوي و ماليـم كـه درويـش    ذوق فرماندهي داشت كه شاهزاده بود و من نرم   

  .چند او هم با گذشت زمان سركشي را كنار گذاشت و تقريباً درويش شد
     كه بنشاندت پيش آموزگاربازي كند روزگار        يكي نغز

ــ    ــي زود ب ــديم   هخيل ــركردة كــالس ش ــاق س ــان را   .اتف ــسلط معلم ــواد و ت ــزان س  مي
از . خواسـتند   ز مـا تـصديق مـي       و معلمان هم هنگـام تـدريس ا        ،داديم   نمره مي  ،سنجيديم  مي

 بـه خـانم     شويم اعتـراض     از خجلت گرانبار مي    آوريم  ياد مي  ههايي كه هنوز هر وقت ب     شيطنت
ه و منطـق    ود ليسانسيه فرانسه كه البد اولياي مدرسـه او را نـاگزير بـه تـدريس فلـسف                 دبيري ب 

كالتي داشت و سرانجام مش   و تمسخر وا مي   سوادي او ما را به ايراد        كرده بودند و پيوسته كم    
  .هم برايمان به وجود آورد

ري او دختـ . درسهاي آخر سال را به اتفاق خوانديم تا در امتحان نهايي شركت كنيم       
گيري او نبـود شـايد چنـدان        ، اگـر سـخت    با پشتكار و سمج بود و من سربه هـوا و بـازيگوش            

مدرسـه  .  از بركـت همنـشيني بـا او در امتحـان نمـرات عـالي گـرفتم       .شد توفيقي نصيبم نمي  
خواسـت او هـم        دلم مـي   .كوه شدم دشت فيروز   رسم هر سال راهي سيمين      هتعطيل شد و بنا ب    

هم چون مـا     با سماجت و اصرار از خانواده او اجازه گرفتيم آنان            .چند روزي همراه ما باشد    
  .ترش بيژن روانه كردند شناختند مخالفت نكرده و دخترشان را با برادر كوچك را مي

مـن  كـده و انـس و الفـت او بـا خـانواده      گـذار در ده  و  خاطرات آن چند روز گشت      
هــاي شــيرين آن دگاريرين و مجلــسي گــرم داشــت از يا پــدرم كــه معاشــرتي شــاًمخــصوص
 د كه براي رفتن به گردشگاهي كه ما خاطرة پررنگ من از آن چند روز وقتي بو.روزهاست

سـرعت   ه و بـ    ساير مردان ناگهان بـر اسـبي پريـد         ها االغ سوار شده بوديم او مثل پدرم و          بچه
 كـرده  فرياد و فغان همه بلند شد كه اسب او را برداشـته و فـرار        .  پرواز كرد  اي  سمت دامنه   هب

مينش خواهد زد ولي با كمال تعجب ديديم كـه خـانم مغـرور و خنـدان                 قريب ز   است و عن  
  . ماهري است سواركار به سمت ما آورد و نشان داد كهاسب را
همـان  . هاي شهريور بود كه از ده به شهر آمدم تا آماده رفتن بـه دانـشگاه شـوم                   نيمه  

انشجوي ممتاز به شرط توفيـق در      وقت وزارت آموزش و پرورش آگهي كرد كه تعدادي د         
هـا بـوديم خـود را    من و او كه در زمـره بهترين . دكن ميمسابقه به خرج دولت به خارج اعزام      

بيرسـتان  پـي در د   در   مقدمات قرار شد در دو روز پي       پس از فراهم كردن   . آماده كار كرديم  
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  .دشت بودند م هنوز در سيمين پدر و مادر.دارالفنون امتحان بدهيم
 .روز اول به جلسه امتحان رفتم و براي آنان پيغـام فرسـتادم كـه چنـين قـصدي دارم                     

شب روزي كه قرار بود به جلسه دوم بروم آنان به سرعت بـه تهـران آمدنـد و بـا رفـتن مـن                     
خامي و بچگي قهر كردم و به جلسه نرفتم و همان شد كه من مانـدم                  از سر  .مخالفت كردند 

  .شناسي بخواند درس روانرفت كه در سوئيس . و رفتو ا
 مادر مرحومش هر وقت مـرا       .اش رفتم تا صبح هر دو گريستيم        شب عزيمت به خانه     

گفـت مـن هـم هـيچ وقـت از يـاد               ديد از گريه آن شب و چشمان سرخ و متورم مـا مـي               مي
برم كه پدر پير او در آن تاريك روشن صبح زمستان توي چادري كه به جـاي اتـاق در        نمي

سـجده  ه خترش را سوار هواپيما كـرد و روي زمـين سـرد سـر بـ           د د ا كرده بودن  په  فرودگاه ب 
  .برداشت و نماز خواند

 تابستاني  ،تنها يك بار پس از پنج شش سال       . سالهاي توقف او در ژنو به درازا كشيد         
آن سـالها كـه     . ارتبـاط مـن و او از راه نامـه برقـرار و محكـم بـود                . به ايران آمـد و برگـشت      

گيري درگير بـود مـدتي بـراي دانـشجويان          پولي و سخت    كتر مصدق با بي   رحوم د حكومت م 
 .فرسـتادند   ها با سختي براي فرزندان مختـصري پـول مـي             خانواده  و فرستادند  بيچاره ارز نمي  

 مدتي با سختي و مرارت و كارهـاي         :گفت   مي ،دوست من هم گرفتار مشكل مالي شده بود       
اش را بـه       رسـاله  وفـسور پيـاژه معـروف بـود،        برجـسته پر    او شـاگرد   .جنبي درسم را خواندم   

ت كه بـا اسـتادي نظيـر پيـاژه          اين آرزوي هر دانشجويي اس     .راهنمايي او نوشت و دفاع كرد     
  .كار كند و مورد پسند او باشد

 دارد و هـم بـه        توانـست نگـه     يس مـي  ئ او را در سـو     ، هم ،وقتي دكتري گرفت استادش     
.  خدمت و اداي دين داشت     يادزادبوم خود بود و سو      بستة  اما او سخت دل   . امريكا توصيه كند  

گاه شناسـي ژنتيـك در دانـش       به شـناخت  استاد او پروفسور پياژه به فكر تأسيس مركزي موسوم          
صدي ايـن مركـز بگمـارد و كـار را بـدو             پروردة خود را به ت     تهران افتاد، تصميم گرفت دست    

دسـت آورد و بـا دكتـر     هناخت بـ شـ   اين پروژه را از مراكـزي كـه مـي      سهمي از بودجة  . بسپارد
راه  هقت دانشگاه تهران قرار گذاشت كه به سرپرستي شاگرد مذكور كـار را بـ              سياسي رئيس و  

دكتر سياسي به او گفت چـون شـما تـازه از راه             .  خانم دادستان به دانشگاه تهران رفت      .بيندازد
  و ايـن مركـز را شـخص        كـار كنيـد    هايد بهتر است بدواً در دانشگاه با دانشياري شروع ب           رسيده

باز زد و پريـرخ دادسـتان هـم سـرخورده و      ت با سياسي سرافقپياژه از مو. ديگري تصدي كند 
  .پذيرفتننوميد آمدن به دانشگاه را 

آمـوزش و پـرورش     بايست براي وزارت      چون با بورس دولتي تحصيل كرده بود مي         
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شد رفت و     ارتخانه اداره مي  اي آن وز    تكنيك كه زير نظر معاونت حرفه      كار كند پس به پلي    
  .دو سال در مركز راهنمايي تحصيلي دانشجويان كار كرد

تكنيـك و از جملـه بـه مركـز راهنمـايي             زي درخشش وزير وقت به بازديـد پلـي        رو  
كنيـد؟ او گفـت اينجـا مثـل            از خانم دكتر دادستان پرسيد شما اينجا چـه مـي           !تحصيلي آمد 

المللـي    يزي شبيه آنهاست، بودجه را نيز سازمان بـين        تكنيك فرانسه است و كار ما هم چ         پلي
  .كار داده است

او جـواب داد آنچـه   . كنـد   همين چيزهاست كه مملكـت را خـراب مـي         : وزير گفت   
  .كند كساني نظير شما هستند مملكت را خراب مي

ه تكنيـك بـ    از پلـي  . ابالغ آموزگاري مفتخر شد    دادستان به دريافت      دكتر فردا خانم   
 در انـدك    اي كـه او داشـت       مدرسـه . يـا را تأسـيس كـرد      ؤ چندي بعد دبستان ر    خانه رفت و  

كه مدارس ملـي را دولـت       آن  به فعاليت خود ادامه داد تا      1354 الس مدتي بلندآوازه شد و تا    
  .مصادره كرد

و هـايش در دانـشگاه ژنـ        همدوره.  نبود آمدن او به دانشگاه تهران نيز خالي از مشكل          
 هـر چـه بـود       .نـد تافت  د اين همكار سـختكوش و باسـواد را برنمـي          مقام بودن  كه حاال صاحب  

نتوانستند لياقت او را منكر شوند و پيام تبريكي كه پروفسور پياژه بـه رئـيس وقـت دانـشگاه                    
ساز شد و او را بـه اسـتادياري    تهران به مناسبت نامزدي او براي آمدن به دانشگاه فرستاد كار        

  .شناسي برگزيدند گروه روان
 انقالب چند سال مدير گروه شد و سپس مشكالت و درگيريها قد علم كـرد                پس از   

توانست چشم بسته كار كند از كار كناره گرفت و در اتاق كوچـك                و استاد دلسوز كه نمي    
يي دانـشجويان  اي گرفـت و بـه درس و بحـث و راهنمـا     طبقه چهارم دانشكده ادبيات گوشه    

رفـتم تـا گپـي بـزنم و چـاي             به اتـاق او مـي      من از كالس     هاي تفريح اغلب زنگ . سرگرم شد 
آمدند و هر كدام كاري و سخني داشتند مانع از خلوتي             م اما دانشجوياني كه پياپي مي     بخور

گذاشتم و بـه گـروه    شدند و سرانجام با اوقات تلخ او را با آنها وا مي     خواست مي   كه دلم مي  
تابـستان   .داد  نان را تـرجيح مـي     ناگفته نماند كه رفيق قديم من مصاحبت آ       . رفتم  خودمان مي 

سه ناگهان و ناخواسـته     و   او را با درجه استادي پاية بيست       پس از بازگشت از سفر     1379 سال
 توليـد   ، مقدار انبوه  شاءاهللا به   روند تا ان   دادند كه مي  بازنشسته كردند و جايش را به همانهايي        

  .علم كنند
ه وطن با دكتر انوشيروان بهنام      خانم دكتر دادستان پس از ختم تحصيل و بازگشت ب           

 يا و آرش  ؤكه از خانواده با نام و نسبي بود ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد به نامهاي ر                 
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  اوضاع آشـفته و دغدغـة     .  مهر آنان شد   بستة كه در خردسالي پدر از دست دادند و مادر پاي         
.  دانـشگاه رفتنـد    هر دو بـه   . گشتتحصيل و آينده كودكان موجب فرستادن آنان به امريكا          

التحـصيل شـود و برگـردد كـه          يا ازدواج كرد و مقيم شد و آرش نزديك بـود كـه فـارغ              ؤر
  .قضاء السوءناگهان آنچه نبايد بشود شد نعوذباهللا من 

  

 دلي خورد و گلي حاصل شـد       بلبلي خون 
خـوش بـود    طوطيي را بهواي شـكري دل     

  

ــر ــين ةق ــاد  الع ــادش ب ــوه دل ي مــن آن مي
  

دل كـرد   ش خار پريـشان   باد غيرت به صد     
ناگهش سـيل فنـا نقـش امـل باطـل كـرد            
كه خود آسان بشد و كار مرا مشكل كرد

  

، حيران و نـاالن و      هر كه بود عقل از كف داده      . راستي كه كار او سخت مشكل شد      
نشست اما او بـه قـوت روح و تـسليم بـه قـضاي الهـي و                    خايان به كنجي مي    انگشت حسرت 

استوار و محكم بر كرسي استادي نشست كه در ازدحـام شـاگردان     چنان   ،راضي از مقدر او   
غـم از دسـت رفـتن فرزنـد را بـه كيميـاي عـشق                نوشت    خواند و مي    و انبوه كتابهايي كه مي    

كه امروز هر جا كـه باشـد و        چنان ،فرزندان اين آب و خاك و تعليم و تعلم آنان مداوا كرد           
   :د بوددر هر كالسي كه درس بدهد مصداق اين بيت خواه

  اي اي           جهاني است بنشسته در گوشه هـوشـو زدانش برد تـي كـكس
در پايان مقال براي دوست همسفرم پريرخ ديروز و استاد دكتر دادستان امروز عزت و طول                

  :نويسم كنم و اين چند بيت را خطاب به او و خودم مي عمر با سالمت آرزو مي
ــي   ــر بگردانــ ــر اگــ ــر عمــ دفتــ

ــشاني ز  ــا ف ــد  ي ــكي چن ــده اش دي
ــر ــة  بـ ــشان پنجـ ــنم نـ ــرجبيـ  عمـ

ــشاني    ــه پي ــن ب ــين م ــر چ خــط ه
زار دريـــغدلـــي آكنـــده از هـــ  

ــاي  ــال و زيبـ ــغ آن جمـ ياي دريـ
ــد را  ــو آن كمــان ق نيــك بنگــر ت
ــو  ــدگاني تـ ــصوير زنـ ــت تـ اوسـ

ــر دو ت ــاله ــد يمث ــود همي  از وج
  

وز گذشــــته حكــــايتي خــــواني  
ــشاي  ــا گ ــخره ي ــه س ــد ي ب اي لبخن

 عمـــرداغـــي از آتـــش شـــكنجة
ــساني خ ــت انــ ــي از سرنوشــ طــ

ــغ  ــار دريـ ــا زروزگـ ــاي دريغـ كـ
ــاي   ــباب و برنـ ــغ آن شـ ياي دريـ

را كــه بنگــري خــود را  بنگــر آن
ــي  ــش ب ــو   نق ــواني ت ــي از ج رنگ

ــر  ــةهــ ــددو آيينــ ــود هميــ  نمــ
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