حاشیهای بر متن

اخالقمرد،زندهباداخالق
پرویز صداقت

نیمهی خردادماه امسال برای جامعهی
حس��ابداری ای��ران ،روزهای��ی تلخ بود.
مصطفی علیم��دد ،از چهرههای ماندگار
حسابداری کشور ،خاموش شد و از میان
ما رفت .درگذش��ت اس��تاد ،برای همهی
ما ،م��رگ چهرهای نمادی��ن از پایبندی
به اخالق بود .چنان که س�لامت حرفهای
و دلمش��غولی وی ب��ه امور پژوهش��ی،
همچون نم��اد مقاومت اخ�لاق در برابر
تباهی به شمار میرفت.
از اخالق ناگزيريم ،زيرا اخالق است
كه معين ميكند انس��ان چه بايد باشد .هر
چند زنجيرهي مناس��باتي ك��ه در آن قرار
گرفتهايم راه را براخالق میبندد .اما ،براین
گمانیم که درگذشت وی مرگ اخالق در
براب��ر ویرانگری و تباهیِ س��وداگری که
سکهی رایح این روزهاست ،نبود .حضور
صدها حس��ابدار در مراسم خاکسپاری و
ِ
زیست اخالق در
بزرگداشت وی نشانهی
ناخودآگاه جمعی ماس��ت .از این روست
که کورس��ویی از امید در برابرمان مینهد
که اگر نماد اخالق در حرفهی حسابداری
دیگر در میان ما نیست ،اما اخالق کماکان
در ناخ��ودآگاه وجودم��ان گاه ش��علهور
میشود .علیمدد ،حشمت و جاه و مقامی
داشت یکسره برخاسته از دانش و منش
اخالقیاش .از همین رو بزرگداشت وی
س��تایش اخالق و برخاستن در برابر نماد
انسانیت در روزگار کیمیا شدن اخالق و
انسانیت است.
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س��وفوكل در آنتيگون��ه ،اخ�لاق را
عدالتی طبیعی در سرشت انسان توصیف
می کند و میگوی��د" :چرا كه نه امروز و
نه ديروز ،كه تا ابد ،اين قوانين زنده است
و اح��دي نميداند كه از كجا سرچش��مه
گرفته است".
اما اعمال انس��ان ميتواند با تحريف
نش��انههاي گذش��ته ،و ب��ا به فراموش��ي
سپردنش��ان و ب��ا نابودي مطل��ق آنها،
تأثير عميقي بر حافظهی تاریخی بگذارد.
انتش��ار این ویژهنامه گامی برای زنده نگه
داشتن حافظهی جمعیمان است.
مطالب��ی ک��ه در ای��ن ش��ماره در
بزرگداش��ت خاطره و ی��اد و نام مصطفی
علیمدد آمده اس��ت عمدت ًا دلنوشتههایی
است در سوگ استاد و در حد مقدور ادای
دین به انس��انی اس��ت که دلمشغولیاش
دانش و ارتقای اخالق حرفهای حسابداری
در کش��ور بود .بخش��ی از این مقاالت نیز
متن مکتوب س��خنرانیهایی است که در
همایش مشترک تش��کلهای حرفهای در
بزرگداش��ت مصطفی علیمدد ارائه شد و
نجمی هاشمی نقش اصلی را در برگزاری
این همایش برعهده داشت .تردید نـداریم
که ایـ��ن یادداش��تها بهتنهای��ی قادر به
ش��ناخـت زوایـ��ای متع��دد ش��خصیت
علـیمدد نیسـت امـا برگ سبزی است در
پاسداش��ت وی و فریادی است از ژرفای
جان ،فری��ادی از ژرفای نومیدی که بانگ
مینهد :اخالق مرد ،زندهباد اخالق.

گاهشمارزندگی
مصطفیعلیمدد
آذرم��اه  :1315در تهران زاده ش��د ،پدرش مرحوم
ابوالقاس��م علیمدد ،متخلص به قطره ،نانوا بود و شاعر
مدایح و مراثی
 :1334اخذ دیپلم ریاضی
 :1337 - 1335اشتغال در در بنگاه عمران دهات به
عنوان کارمند و سه سال کار در دهات گرمسار
 :1337انتقال به تهران و ادامهی اشتغال در بنگاه عمران
دهات و سپس وزارت آبادانی و مسکن تا سال 1347
 :1337پذیرش در مؤسس��هی علوم اداری دانشگاه
تهران
 :1339اخذ گواهینامهی عالی حسابداری
 :1343ادامهی تحصیل در مؤسس��هی علوم اداری
دانشگاه تهران
 :1347اخذ لیسانس در رشتهی حسابداری
 :1347انتقال به وزارت علوم
مهر  :1347پذیرش در دورهی فوقلیسانس اقتصاد
در دانشگاه تهران
بهمن  :1348اخذ فوقلیسانس اقتصاد
 :1348آغاز تدریس حسابداری در موسسهی عالی

حسابداری تا سال 1352
 :1350مدیر کل طرحها و بررسیهای وزارت علوم
 :1357-1351س��فرهای متن��اوب پژوهش��ی و
آموزشی به انگلستان
 :1352تدریس در دانش��گاه تربیت معلم مامازن و
دانشکدهی مدیریت گیالن به طور پارهوقت
 :1353انتقال به بلوچس��تان به عنوان معاون و قائم
مقام رییس دانشگاه بلوچستان
 :1358معاون اجرایی وزارت علوم
 :1359بازنشستگی از خدمات دولتی
 :1359آغ��از به کار به عنوان پژوهش��گر پارهوقت
در مرکز تحقیقات تخصصی حس��ابداری و حسابرسی
سازمان حسابرسی
 :1369-1363تدریس در دانش��کدهی حسابداری
ش��رکت نف��ت ،دانش��گاه امام ص��ادق و دانش��کدهی
تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد
 :1369تدریس سیستمهای حسابداری و حسابداری
بانکها در دورهی کارشناس��ی ارش��د موسس��ه عالی
بانکداری ایران که کموبیش تا پایان عمر ادامه یافت.
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کتابها
• اخ�لاق و آیین رفتار حرفهای حس��ابداران ،مرکز
تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی1389 ،
• اص��ول حس��ابداری جلد  ،1با نظ��ام الدین ملک
آرای��ی ،مرک��ز تحقیق��ات تخصص��ی حس��ابداری و
حسابرس��ی ،س��ازمان حسابرس��ی ،1368 ،سیزدهمین
چاپ1380 ،
• اصول حسابداری جلد  ،2با نظامالدین ملک آرایی،
مرکز تحقیقات تخصصی حس��ابداری و حسابرس��ی،
سازمان حسابرسی ،1370 ،هشتمین چاپ1380 ،
• مبانی و روشهای عمومی حسابداری ،با نظامالدین
ملک آرای��ی ،مرکز تحقیقات تخصصی حس��ابداری و
حسابرس��ی ،سازمان حسابرسی ،1374 ،پنجمین چاپ،
1380
• حس��ابداری پیمانکاری ،با نظامالدین ملکآرایی،
ویرایش اول  ،1363ویرایش دوم  ،1378مرکز تحقیقات
تخصصی حسابداری و حسابرسی ،سازمان حسابرسی،
هشتمین چاپ1380 ،
• بررسی تحلیلی یا اس��تفاده از تجزیه و تحلیل در
حسابرس��ی ،با دکت��ر فضل اهللاکبری ،مرک��ز تحقیقات
تخصصی حسابداری و حسابرسی ،سازمان حسابرسی،
1379
• اوراق مشارکت :س��وابق ،مقررات و حسابداری،
مرکز تحقیقات تخصصی حس��ابداری و حسابرس��ی،
سازمان حسابرسی1380 ،
• حس��ابداری اس��تهالک ،با دکتر فضلاهلل اکبری،
مرکز تحقیقات تخصصی حس��ابداری و حسابرس��ی،
سازمان حسابرسی  ،1372پنجمین چاپ1378 ،
• گزیدهای از قوانین و مقررات تجاری برای مدیران
و حس��ابداران ،با نظامالدین ملکآرایی ،مرکز تحقیقات
تخصصی حسابداری و حسابرسی ،سازمان حسابرسی،
1364
• اقتص��اد ایران ،تألیف جولی��ان باری یر ،ترجمه با
مهدی تقوی ،تیموری و نفیس��ی ،مؤسس��ه حسابرسی
سازمان صنایع ملی1363 ،
• اس��تاندارد بینالمللی حسابداری شماره ،1افشای
رویههای حس��ابداری ،ترجمه ،با مهدی تقوی و عزیز
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عالیور ،مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی1360 ،
• اس��تاندارد بینالملل��ی حس��ابداری ش��ماره ،5
اطالعاتی ک��ه باید در صورتهای مالی افش��ا ش��ود،
ترجم��ه با دکتر مهدی تقوی و عزیز عالیور ،مؤسس��ه
حسابرسی سازمان صنایع ملی1361 ،
• اس��تاندارد بی��ن المللی حس��ابداری ش��ماره ،9
حس��ابداری فعالیته��ای تحقی��ق و توس��عه ،ترجمه با
گودرزی و تیموری ،مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع
ملی1361 ،
• استاندارد بین المللی حسابداری شماره  ،10وقایع
احتمالی و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ،ترجمه با
ارباب سلیمانی ،مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی،
1361
• اس��تاندارد بینالملل��ی حس��ابداری ش��ماره،11
حسابداری پیمانکاری ،ترجمه ،با ملکآرایی و عالیور،
مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی1361 ،
• اس��تاندارد بینالملل��ی حس��ابداری ش��ماره ،16
حس��ابداری اموال ماش��ینآالت و تجهیزات ،ترجمه با
عالیور و ملکآرایی ،مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع
ملی1361 ،
• اس��تاندارد بینالملل��ی حس��ابداری ش��ماره ،18
شناخت درامد ،ترجمه با عباس ارباب سلیمانی ،مؤسسه
حسابرسی سازمان صنایع ملی1362 ،
• اس��تاندارد بینالملل��ی حس��ابداری ش��ماره ،21
حسابداری آثار تغییرات نرخ ارز ،ترجمه با عباس ارباب
سلیمانی ،مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی1363 ،
• استاندارد بینالمللی حسابداری شماره  ،30موارد
افش��ا در صورتهای مالی بانکها و مؤسس��ات مالی
مشابه ،ترجمه با عباس ارباب سلیمانی ،مرکز تحقیقات
تخصصی حسابداری و حسابرسی ،سازمان حسابرسی،
1381
• رهنموده��ای بینالملل��ی حسابرس��ی :ش��امل
رهنموده��ای مقدم��ه ،ه��دف و دامن��ه حسابرس��ی
صورتهای مالی ،موافقتنامه حسابرسی ،اصول بنیادی
حاکم بر حسابرس��ی و گ��زارش حسابرس��ی ،ترجمه
ب��ا عباس ارباب س��لیمانی ،مرک��ز تحقیقات تخصصی
حسابداری و حسابرسی ،سالهای 70ـ1364

• اس��تانداردهای بی��ن المللی حسابرس��ی :ش��امل
استانداردهای مقدمه ،مبانی نظری و قرارداد حسابرسی،
ترجم��ه ،با عب��اس ارباب س��لیمانی ،مرک��ز تحقیقات
تخصصی حسابداری و حسابرسی ،سازمان حسابرسی،
سالهای 76ـ1373
• حس��ابداری کاالی امانی ،با نظامالدین ملک آرایی،
انتش��ارات پیام ،1353 ،ویرایش دوم ،انتش��ارات پیشبرد،
1370
• اشتباهات و اصالحات ،با نظامالدین ملک آرایی،
انتشارات پیام1354 ،
• جریان وجوه نقد ،با نظام الدین ملکآرایی مدرسه
عالی مدیریت گیالن1354 ،
• بخش عمومی و اقتصاد ایران 1354 ،منتشر نشده
برخی مقاالت
• حسابداران و ادب فارس��ی ،فصلنامهی حسابدار
رسمی ،شماره  ،17بهار 1391
• فرهنگ اصطالحات حس��ابداری ،میراث استادان
فقید،مجله حسابرس ،شماره ،28بهار 1384
• درآم��دی ب��ر اخالق و آئی��ن رفتار حس��ابداران
حرفهای ،مجله حسابرس ،شماره  ،27زمستان 1383
• نگاهی به ش��یوه تالیف زنده یاد دکتر عزیز نبوی،
مجله حسابرس ،شماره  ،22زمستان 1382
• اس��تانداردهای حس��ابداری و نقد حسابداری و
گزارش��گری مالی در بانکهای ایران ،مجله حس��ابرس،
شماره ،21پائیز1382
• پژوهش��ی در ضوابط تجدی��د ارزیابی دارائیهای
ثابت در جه��ان و مقررات و تجارب تجدید ارزیابی در
ایران – مجله حسابرس – شماره  – 16مهر و آبان 1381
• ش��ورای جامعه حسابداران رسمی ایران و چالش
پیش رو ،مجله حسابرس ،شماره  ،12پاییز 1380
• مروری تاریخی بر شکلگیری جوامع حسابداری،
مجله حسابرس ،شماره  ،3آبان 1378
• نگاه��ی به مبان��ی نظری ،ضرورته��ا و الزامات
تجدید ارزیابی داراییها ،حس��ابداری برق شمارههای
 20،19و  ،21بهار ،تابستان و پاییز 1378
• بحثی کارشناس��انه درباره اوراق مشارکت و مسائل
آن ،مجله پیام امروز ،شمارههای  26و  27مهر و آبان 1377

• م��روری اجمالی بر روشها و تکنیکهای تحلیل
مالی ،حس��ابداری برق ،شمارههای  12و  ،13تابستان و
پاییز 1376
• اوراق مش��ارکت ،س��رمایههای کوچ��ک ب��رای
طرحهای بزرگ ،مجله پیام امروز ،شماره  ،15دی 1375
• نگاه��ی ب��ه مبانی نظ��ری سیس��تمها در توضیح
کارکرد سیستم حسابداری ،حسابرس :مجموعه مقاالت
شماره  ،2انتشارات سازمان حسابرسی ،زمستان 1373
• نگاه��ی ب��ه عوامل نارس��ایی در بی��ان اطالعات
حس��ابداری ،حس��ابرس :مجموعه مقاالت ،شماره ،1
انتشارات سازمان حسابرسی ،تابستان 1372
• در تعریف سیس��تمی سیستم حس��ابداری ،مجله
حسابدار ،شماره  ،83-84نوروز 1371
• حس��ابداری و قان��ون در ایران ،مجله حس��ابدار،
شماره 80ـ ،79شهریور و مهر 1370
جوایز علمی
• کت��اب اصول حس��ابداری جلدهای  1و  2تألیف
مش��ترک با نظامالدین ملکآرایی به عنوان کتاب س��ال
 1371دریافت تقدیرنامه و جایزه از رئیس جمهور
• کت��اب بررس��ی تحلیلی ی��ا اس��تفاده از تجزیه و
تحلیل در حسابرس��ی تألیف مش��ترک با دکتر فضلاهلل
اکبری در نوزدهمین دوره انتخاب کتاب سال به عنوان
کتاب درخور تقدیر در سال 1379
• دریافت تقدیرنامه و جایزه به مناسبت پژوهشها و
خدمات انجام ش��ده از مراجع مختلف از جمله سازمان
حسابرسی و وزارت نیرو
• تجلیل به عنوان چهره پیشکس��وت حس��ابداری
ایران در روز حسابدار سال 1390
عضویت در مجامع حرفهای
• پذیرش در اولین دوره ،به عنوان حسابدار رسمی
در سال 1380
• عضویت در هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران
رسمی ایران
• عضوی��ت در تش��کلهای حرف��های انجم��ن
حس��ابداران خبره ای��ران ،انجمن حس��ابداری ایران و
انجمن مدیران مالی ایران
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یادگاریازنسل
انسانهایپرتالش
وکمادعا
س��ال  1360دانش��گاهها برای مدتی تعطیل ش��د و
اعضای هیأت علمی یا باید برای مرکز نش��ر دانشگاهی
کتاب ترجمه میکردند یا در مؤسسهای دولتی مأمور به
خدمت میش��دند .من کتابی برای مرکز نشر دانشگاهی
ترجم��ه ک��ردم و بعد از پای��ان آن ،به واس��طهی دکتر
محسن ش��ریفی ،دوس��ت قدیمیام ،از طرف دانشگاه
مأمور خدمت در مرکز تحقیقات مؤسس��هی حسابرسی
س��ازمان صنایع ملی و س��ازمان برنامه ش��دم که علی
مستأجران رییس آن بود.
اولین اقتصاددانی بودم که در این مرکز شروع به کار
کرد ،سپس با معرفی من حبیباهلل تیموری و محمدرضا
نفیسی هم به این مرکز آمدند .ما سه اقتصاددان در جمع
یک گروه حس��ابدار کارهای تحقیقاتی انجام میدادیم.
مصطفی علیمدد هم ،نه به شکل دایمی ،اما هرگاه وقت
پی��دا میکرد به این مرکز میآمد .نخس��تین کاری که ما
س��ه اقتصاددان همراه با علیمدد انجام دادیم ،ترجمهی
کتاب اقتصاد ایران جولی��ان بارییر بود .به خاطر دارم
که ساعتها چهار نفری دربارهی متنی که ترجمه کرده
بودیم ،بحث میکردیم .شاید دربارهی یک سطر کتاب
ساعتها بحث میکردیم تا واژههای مناسب را برای آن
پیدا کنیم .حاصل ،ترجمهی کتابی شس��ته رفته در مورد
اقتصاد ایران بود.
مصطف��ی علیمدد بس��یار با حوصل��ه و دقیق بود
و در عی��ن حال بس��یار فروتن .ترجم��هی این کتاب،
اولین کار ما س��ه اقتصاددان ب��ا علیمدد بود .حبیباهلل
تیم��وری و مصطفی علیمدد از م��ن بزرگتر بودند ،و
محمدرضا نفیس��ی جوانترین عض��و گروه بود .محیط
مرکز تحقیقات ،محیطی س��الم و دوستانه بود .عالوه بر
ما چهار نفر نظامالدین ملکآرایی ،دکتر حسینی ،فرشید
نویس��ی ،عباس ارباب س��لیمانی ،محمود قدس ،آرمان
نصر ،عزیز عالیور و کامبیز فرقاندوست حقیقی در این
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دکتر مهدی تقوی

مرک��ز کارهای تحقیقاتی انجام میدادند .اس��تاد همهی
م��ا مهندس علی مدنی نی��ز گاه به این مرکز میآمد ،که
از نظرات��ش نیز من ب��رای نگارش کت��اب کاربرد آمار
در حسابرس��ی بسیار اس��تفاده کردم .در دورهای که در
این مرکز تحقیقاتی بودم با همکاری دوس��تان کتابها و
مجموعههای بسیاری را ترجمه و منتشر کردم ،برخی از
استانداردهای حسابداری ،گزارشنویسی و...
بعد از بازگشایی دانشگاهها ،من به دانشگاه برگشتم،
اما چون مرکز تحقیقات نزدیک خانهام بود ،هر از گاهی
که میتوانس��تم سری به دوس��تان میزدم .در عیدهای
نوروز با برخی از دوستان مرکز معموالً به منزل مهندس
مدنی میرفتیم .با گذش��ت زمان و افزایش گرفتاریها،
دیدارها کمتر ش��د .حبیباله تیموری را گاه در خیابان
میدیدم .از مصطفی علیمدد از طریق دوس��تان دیگر،
خبر داش��تم .سخت شدن زندگی و افزایش سن و سال
وقت کمتری برای دیدن دوستان قدیم میگذارد و این
بسیار تأسف بار است.
ب��ه ی��اد م��یآورم هنگامی ک��ه دکتر امیرحس��ین
جهانبگلو ،اس��تاد ما که همه بس��یار دوستش داشتیم در
بس��تر بیماری بود 8 ،یا  9نفری به عیادتش رفتیم حال
او خوب نبود ،از منزل ایش��ان که بیرون آمدیم مدتها
در خیابان کنار جوی آب نشس��تیم تا توان برگش��تن به
خانه را پیدا کنیم.
مصطفیخان علیمدد ،عاشق حرفهاش بود و آنچه
را در توان داش��ت برای پیش��رفت این حرفه انجام داد.
س��اده زیس��ت و بس��یار پرحوصله و صبور بود .جای
خال��ی مرحوم علیمدد را به س��ختی میت��وان پر کرد.
امیدوارم از بین حس��ابداران جوان یکی بتواند راه او را
ادامه دهد .نسلی که علیمدد و حبیباهلل تیموری به آن
تعلق داشتند ،نسل انسانهای پر تالش و کمادعا بود.
یادش همواره گرامی باد.

برخی در میان جمع س��وداهای بلندپروازانهتری در س��ر دارند و به آین��دهی دور مینگرند؛ ژرفنگرند و
جستوجوگر و عملگرا و بهبود خواه؛ جمع را با خود همراه میسازند ،امید میدهند وبه حرکت در میآورند،
و پیش میبرند ،تا به دستاوردهای برجسته و ممتازی میرسند؛ اهل مدارا و منصف و فروتناند و خوشبین و
خویشتن دار؛ و بیش از همه از خویش مایه میگذارند؛ بی توقع و بی هیچ منتی بر جمع و جامعه؛ مثل مصطفی
علیمدد؛ و روزی هم همه را میگذارند و میروند و خاط ِر جمع را پریشان میکنند؛ مثل امروز.

بهیادمیمانی
محمد شلیله

ِ
صرف
هرکس به دیدارش میآمد ،برمیخاست؛ نه به
ادای تشریفات ،که از سر احترامی که برای دیگران قائل
بود وطبع مهربان و ادب ذاتی که داش��ت وتا احس��اس
نمیکرد ش��رط ادب به جای آورده اس��ت نمینشست.
به همه یکس��ان احترام میگذاش��ت؛ با روی باز با همه
روبهرو میش��د؛ همیش��ه برای همه وقت داشت و در
دسترس بود؛ اتاق مخصوصی به عنوان دفتر کارنداشت؛
ترجیح میداد دسترسی به او آسان باشد .با هر سازمانی
کار میکرد وبه هر جا که رفت و آمد داش��ت ،بهزودی
ش��ناخته میش��د؛ همه دوستش میداش��تند و رابطهای
صمیمان��ه ب��ا او برقرار میکردند؛ ب��دون اینکه همهی
آنها ،با او رابطهی کاری داشته باشند .همین هم بود که
هر جا حضور مییافت یک چیز بارها ش��نیده و تکرار
میش��د :سالم ،آقای علیمدد؛ س�لامی که از طرز ادای
ِ
مخصوص استاد مصطفی
آن بر میآمد س�لامی اس��ت
علیمدد .سادگی و صمیمت و صداقت خدشه ناپذیری
داش��ت.در همهی ارتباطات و معاش��رتهایش رفتاری
راحت و روان داشت؛ با جمع میآمیخت .تن به تافتهی
ج��دا بافته بودن نمیداد .تا آنجا که میتوانس��ت با هر
کوشش��ی در راه پیشرفت حرفهی حسابداری مشارکت
میکرد؛ با وجود اش��تغاالت نفسگیر و وقتگیری که

داش��ت ،نه نمیگفت .در مقام دوست هم در کنار همه
بود و گاه نخس��تین کس��ی بود که بس��یاری مشکالت
شخصیش��ان را با او در میان میگذاش��تند؛ و او که تا
میتوانست به همه کمک میکرد؛ غمخوار همه بود.
ب��ه ارکان زندگی اجتماعی ،به س��ازمانها و حقوق
آنه��ا و حقوق اش��خاص ذینفع و ذیح��ق در ابعاد
گوناگون ،و به اصول و ضوابط پذیرفته شده در نظمهای
مربوط به خود احترام میگذاشت؛ بر اجرای آنها تأکید
میکرد و پای میفش��رد ،ام��ا حق نقد و اعتراض به هر
گونه کژی و کاس��تی در هر یک از این زمینهها را برای
خود محفوظ میداشت و پشت حرفش میایستاد .بارها
در موقعیت مش��اوره به سازمانها و دستگاههای دولتی
و مؤسس��ات کالن اقتصادی و ج��ز آن قرار گرفت .در
چنین موقعیت��ی اگر رویکردها و سیاس��تگذاریها و
تصمیمگیریهای اینگونه سازمانها را بر پایهی اصول
و ضوابط کارشناس��ی یا به حکم قانون ناکارآ مییافت،
تمام توان خویش را بهکار میبست تا دالیل ،مستندات
و پیشبینی پیآمدهای اقتص��ادی نادیده گرفتن اصول
وضوابط مربوط را بهروش��نی و بهدقت و با ش��کیباییِ
سرچش��مه گرفت��ه از مس��ئولیتی که احس��اس میکرد
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با آنه��ا در میان بگذارد و راه��کار معنیدار و مؤثری
پیشنهاد کند ،اما با نادیده گرفته شدن مبناهای پیشگفته
کنار نمیآمد .با این همه ،در همهی این گونه مناس��بات
از یک چیز مراقبت میکرد و آن حرمت اش��خاص بود.
موقعیت فرد را از واقعیت انس��انی او باز میش��ناخت.
تنه��ا روش و رویک��رد افراد در موقعیت��ی را که در آن
قرار داش��تند وکاس��تیها و ناکاراییهای تصمیمگیری
آنه��ا راهدف نقد و اصالح قرار میداد؛ نه ش��خصیت
آنه��ا را .به همین ترتیب از ابراز تردید و تش��ویش در
مورداش��خاص دوری میکرد؛ رفتاری که به آنها که از
خدمات او اس��تفاده میکردند احساس ایمنی و اطمینان
خاطر میداد .همین هم بود که حتی مدیران س��ازمانها
و مؤسس��اتی که علیمدد گاه تا ابطال سیاستگذاریها
و خطمش��یها و تصمیمگیریهای آنها پیش رفته بود،
به او احترام میگذاش��تند؛ روش��ی داشت که تدبیرها و
رایزنیهایش را نافذ میس��اخت .ش��رافت حرفهایاش
از هم��هی رفتارهایش پیدا ب��ود .نیت ِ بهبود خواهانه و
اصالحگرایان��هاش در هر قضاوت و اظهار نظرش نمود
داشت و حس میشد.
حق��وق اجتماعی هر کس در چارچوب مناس��باتی
که با علیمدد داشت به نحوانکار ناپذیری محفوظ بود؛
از جمله حق نقد ک��ردن دیدگاهها و رویکردهای خود
او .زمان��ی در پی بحثی که امیر پوریانس��ب در زمینهی

12

واژه شناسی در ماهنامهی حسابدار آغاز کرده بود ،استاد
علیمدد نقدی بر جنبههایی از مقالهی ایش��ان نگاش��ته
بود و امیر پوریانس��ب نقدی بر نقد ایشان و من نقدی
بر لحن ِ منتقد (آقای علیمدد) و مش��ی پاسخگو (آقای
پوریانس��ب) در نقدی بر نقد ِ آقای علیمدد و پاس��خ ِ
آقای پوریانسب (ماهنامهی حسابدار :تیر  ،1380شماره
 )143نوش��تم .مضمون این نقد را مس��ئوالن ماهنامهی
حسابدار پیش از چاپ با آقای علیمدد در میان گذاشته
بودند و آقای علیمدد ،نقل به مضمون ،گفته بودند این
حق هر کس��ی است که روش و رویکرد دیگری را نقد
کند و من به آن فکر خواهم کرد .هر کس میتوانس��ت
ح��رف و نظرش را با آق��ای علیمدد در میان بگذارد و
ش��نیده ش��ود ،همان گونه که آقای علیمدد حق انتقاد
صریح را برای خودش محفوظ میداش��ت؛ منتقد بود،
مدع��ی نبود .همه چیز نزد او ب��ا قبول حق و احترام به
دیگری پیوند داشت؛ حد نگه میداشت.
برخ��ی دیدگاهه��ا و رویکردهای آق��ای علیمدد
مخالفانی هم داش��ت؛ در طیف��ی از مخالفانی که صرف ًا
به ش��یوه ای دیگر میاندیشیدند تا آنها که مشی آقای
علیمدد را مانع پیشبرد مقاص ِد گاه معطوف به منافع خود
میدانس��تند ،بدون اینکه دالیل و نیات خود را آشکار
س��ازند .او اما با دقت مضمون همهی این مخالفتها را
مورد توجه قرار میداد؛ به آنها فکر میکرد ،و در مواردی
استدالل و مشی آنها را میپذیرفت و در مواری به آنها

در طریقی که پیش میگرفتند حق میداد ،در جایی هم
که عنصر مغرضانهای را درمخالفتها مییافت به دیده
نمیگرفت ،به دل هم نمیگرفت .سرشت واقع بینانهای
داشت.
با دقت و پیگیری تحوالت جهان را بهویژه در پیوند
با دانش و حرفهی حس��ابداری در نظر داشت .همواره
خ��ود را به روز نگه میداش��ت .هیچگاه از آموختن باز
نایستاد .کامپیوتر که در مؤسسات اقتصادی و سازمانها
رواج یافت مثل یک دانشآموز وظیفه ش��ناس نشست
پش��ت کامپیوت��ر و از هرک��س که چیزی میدانس��ت
آموخت ت��ا کاربرد کامپیوتر را در ح��وزهی کارش یاد
گرف��ت و پیش رفت و از همان جا به دانش خویش در
مورد سیستمهای اطالعات و ازجمله سیستم اطالعات
حسابداری افزود و عمق بخشید.
نگران آینده بود .دراین زمینه امیدش بیشتر به جوانان
مبتکر و عالقهمند و خوب درس خوانده بود .به همآموزی
با جوانان اعتقاد داش��ت .با جوانها همراه میش��د و از
هرگونه همکاری و یاری دادن به آنها و ایجاد شرایطی
که بتوانند تواناییهایش��ان را به میدان بیاورند و تجربه
کنند دریغ نمیکرد .چنان با آنها محشور بود که احساس
نمیکردند با کس��ی با فاصلهی س��نی و تجربی بسیار از
خودشان معاشرند .دوستش داشتند.
اما ج��ا دارد در چنین روایتهای��ی همچنین نقش
س��ازمانها و افرادی که در فاصلهی نزدیک با آنها قرار
داش��تهاند را م��ورد توجه ق��رار داد .او در مصاحبه ای
که در س��ال  1368با وی داش��تم گفت ..." :در رشتهی
حسابداری ش��اگرد دکتر اکبری ،ش��اگرد مرحوم دکتر
جورابچی ،ش��اگرد دکتر عزیز نبوی که واقعا بر من در
رش��تهام حق بس��یاری دارند ...و در این اواخر بهنوعی
ش��اگرد آقای س��جادی نژاد بودم "؛ یعن��ی فرصتی که
همراه با عالقه و انگیزه و بینش و بصیرت واستعدادهای
فردی ،میتوانس��ت راه پیش��رفت را برای کسی که در
آن زم��ان (دههی چهل) به رش��تهی حس��ابداری پای
میگذاشت هموارتر س��ازد و در جایی دیگر در همان
مصاحبه دربارهی چگونگی همکاری خود با نظام الدین
ملکآرایی در تألیف کتابهـای مش��ترک تا آن زمـان،
افزود" :این (همکاری) جـدی است .من اگر بخـواهم
خالصه کنم ،بای��د بگـویـم بدون علیمدد محتمل بود
کتاب حسابداری در بیاید ،نه با این کیفیتی که حاال هر

چقدر هس��ت ،اما بدون ملـکآرایی حتم ًا در نـمیآمد.
او جمع کنندهی کار اس��ت .بدون این تشکل (دو نفره)
الاق��ل من کار چندانی نداش��تم " .آق��ای علیمدد آثار
متع��ددی با دیگران ،از جمله ب��ا دکتر فضل اهلل اکبری،
جبی��باهلل تیموری و ...پدید آورده اس��ت؛ در این میان
 12اثر را با همکاری عباس ارباب سلیمانی ،پژوهشگر
پیشین مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان
حسابرس��ی ،ترجمه کردهاند که تکرار این همکاری تا
پدید آوردن  12اثر مشترک را میتوان به تأثیر همکاری
ارباب سلیمانی در گسترش بخشی از فعالیتهای آقای
علیمدد نیز تفسیر کرد .در گستردهتر گردانیدن عرصهی
فعالیتها و خـدمات آقـای علیمدد دریـغ است که از
دکتر مـهدی تقوی اس��تاد اقتصاد و دکتر حس��ین عبده
تبریزی اس��تاد مدیریت مالی نام نبرد و از سازمانهایی
که در این زمینه نقش برجس��ته ایف��ا کردهاند؛ از جمله
و بهوی��ژه از س��ازمان حسابرس��ی و مرک��ز تحقیقات
حسابداری و حسابرسی این سازمان و همکارانش.
مصطفی علیمدد ب��ا میراث پر ارجی که از خویش
برجای گذاش��تهاند از میان ما رفتهاند .اگر سودای تداوم
پیش��رفت دانش و حرفهی حس��ابداری را در سر داریم
باید میراث او را هم در برنامههای آینده مورد توجه قرار
دهیم .باید هیجانهای این روزها را پش��ت سر بگذاریم
و به عقب برنگردیم .سرعت تحوالت دوران اخیر وقتی
ب��رای درنگ و تردید نگذاش��ته اس��ت .نقش مصطفی
علیمدد در تحوالت چهل س��ال اخیر حسابداری ایران
تعیین کننده بود؛ از مش��ارکت در گسترش مبانی دانش
حس��ابداری گرفته ت��ا کاربردهای آن و روششناس��ی
تألیف منابع حسابداری و حسابرسی و توسعهی واژگان
و ادبی��ات و فرهنگ حس��ابداری و تا تأس��یس و دفاع
از تش��کلهای حرفهی حسابداران واس��تقرار نظمهای
درون و پیرام��ون آنه��ا .تا زود اس��ت و هنوز با دورهی
فعالیته��ای مصطف��ی علیمدد فاصل��ه نگرفتهایم و تا
هنوز همراهان آقای علیمدد در میان ما هستند میتوان
ب��ه آنچه او به آنها فکر میکرد هم��راه با آنچه خود در
سر داریم تداوم ببخشیم؛ بهویژه با پدیدار شدن گرایش
فعالیت مش��ترک در میان نهادهای حرفهی حس��ابداری
که با تاس��ف نخس��تین اجالس آن با سوگ او همزمان
ش��د؛ وگرنه از ادای دین مس��ئوالنه به او و پیشینیانش
بازمیمانیم و از انجام وظیفه در برابر آیندگان.
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حسابعلیمدد

گفت��ن دربارهی علیمدد ،عین خوش��حالی اس��ت
چون:
• به عکس شیوهی معمول ،خرد را بر خود منحصر
نمیدانست .پس به دیگران گوش میکرد و چون صادق
بود ،با صداقت میشنید .گوش هوش هم داشت و این
دوگانه موجب ش��ده بود که شنوایی هوشمند در او به
اندازهای نامتعارف توسعه پیدا کند .آنهم در جامعهای
که س��امعه از محتوا خالی شده و فقط ساختارش باقی
مان��ده .یعنی این توانایی به طور جمعی دچار مش��کل
شده است.
• آرامشی داشت که دیگران آن را در دامن آیینهای
باطنی جستجو میکنند .اما آرامش او جبّلی بود .مثل این
که آن را با خود به دنیا آورده بود.
• اس��تاد بود واقع ًا .ولی ن��ه فقط در محدودهی یک
حرفه ،بلکه در قلمرو بس��یار وسیعتری که شعور اصیل
را نی��ز دربر میگرفت که تنها س�لاح انس��ان در برابر
سرنوشت جهانی است.
• جامعاالط��راف ب��ود .یعن��ی ع�لاوه ب��ر حرفهی
حسابداری ،در فلسفه ،هنر و جامعهشناسی هم صاحبنـظر
بـ��ود .آنها را نمینوش��ت ،میگفت و میش��نید و این
ویـژگی سـبب شد که تکنیـکهای اشاعهی فرهنگ از
طریق گفتگو را کشف کند و از این طریق فرصـتی آفرید
ی فرهنگ در جامعهای که اش��اعهی
برای انتقـال ش��فاه 
مکتوب آن با دشواریهای مزمن مواجه است.
اینهمه موجب خوشحالی است.
گفتن دربارهی علیمدد ،عین دردناکی است چون:
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رضا زاهد

• وجود چنین انس��انهایی تناقضآمیز است .آنها
واجد صفاتی هس��تند که معکوس مشخصات مهندسی
اجتماعی دنیایی اس��ت که در آن زاده شدهاند .بنابراین
کارشان سخت است ،هرچند وجودشان به دلپذیرترین
وجهی متناقض نماست.
• امثال علیمدد ،نیک نفس��ی نامحدود دارند .یعنی
ی کامل برخوردارن��د .آنهم در محیط
از س�لامت روان 
متشنج امروز که این ویژگی کمیاب است.
• و باالخ��ره اینک��ه چنی��ن آدمهایی دیگ��ر تولید
نمیش��وند ،چون از زهدانی زاده ش��دهاند که در دنیای
جدید منجمد ش��ده است .مگر نه این که نسلها مولود
محتوای زمانهاند و زمانهها ،محصول معرفت نس��لها؟
دردناکی قضیه اینجاست.
علیمدد اینجا نیست و هیچ نیازی به تأیید هیچکس
ن��دارد .آنچه من میگویم در دفاع از «ش��رافت نفس»،
«دانش» و «روشنفکری»س��ت و مرگ علیمدد فرصتی
اس��ت برای این کار .اگر این کلمات دست ر ّدی باشد
بر سینهی دروغزنان و مخالفان شعور ،زهی سعادت! و
صد چندان سعادت است اگر مرهمی باشد بر زخمهای
انسانهای «ذیشعور»« ،درستکار» و «روشنفکر».
علیم��دد حس��ابدار بزرگ��ی ب��ود و انبوه��ی از
حس��ابهای گوناگ��ون را رس��یدگی ک��رد .م��ن هم
خالصهای از حس��اب ش��خصیت او را عرضه میکنم:
مردی ب��از بود ،در جامع��های که در آن« ،بس��تهبودن»
رسم غالب است .برای همین وقتی که مرد ،نابود نشد.
اینطور آدمها کماند ،اما اگر باشند اینطورند.

درتاریکی
ستارهها
جلوهگرمیشوند
دکتر حسين عبده تبريزي

اين نشس��ت به عنوان مراسمی در حضور مصطفي
عليم��دد در قيد حيات طراحي ش��ده ب��ود ،و نه براي
عليمددِ زندهتر در اذهان ما حاضران در اين جلس��ه*.
طراحي جلس��ه البته براي ش��خص عليمدد نبود ،براي
كارهايي بود كه شخصي بهنام مصطفي عليمدد در طول
حياتش انج��ام داده بود .تالشهايي در طول يك عمر،
دائم�� ًا در تقال و در تب و تاب؛ تالشهايي براي اغناي
روحي بزرگ و انس��اني؛ تالشهاي��ي نه براي موقعيت
شغلي و ش��كوه ،و صد البته نه براي كسب سود ،بلكه
ب��راي خلق چيزهايي كه آنه��ا را مادهی خام و مصالح
روح انساني ميپنداشت؛ چيزي كه حداقل در عرصهی
حسابداري كشور تا امروز بسيار كمياب بوده است.
بنابراين ،عليمدد كه هميشه امين ديگران بوده است،
مراس��م امش��ب را نيز به امانت بهنام خود كرده اس��ت،
چرا كه اين مراس��م براي حمايت و پش��تيباني از همهی
خوبيهايي است كه آنها را نمايندگي ميكرده است.
مخاطب اين مراس��م در گام نخست ،مردان و زنان
جوان ،حسابداراني هستند كه تصميم گرفتهاند ،پاي بر
ج��اي پاي عليمدد قرار دهن��د ،و همانقدر دلواپس و
مضطرب حرفهی خود باش��ند ك��ه عليمدد بود .مردان
و زناني كه رابطهی حسابداري و توسعه را ميفهمند.
در س��الهاي اخير در ايران ،در وضعيتي ناخواسته
قرار گرفتهايم كه بافت مالكيت به شكل عمدهاي تغيير
ك��رده اس��ت :تركيب مالكيت بيش��تر به س��مت تراكم
ثروت در دس��ت افراد ثروتمندت��ر حركت ميكند .اين

درحالي است كه درصد بسیاري از شهروندان زير خط
فقر زندگي ميكنند .بهدليل وجود شواهد اوليه درمورد
نامناسب بودن وضعيت ،توجه به تركيب مالكيت براي
دولت اهميت عمدهاي يافته است.
چال��ش اصلي كش��ور در هزارهی س��وم ،همچون
بسياري از كشورهاي درحال توسعهی جهان ،آن است
كه س��رزندگي اقتصادي كشور حفظ شود .براي تحقق
اي��ن ه��دف ،ايران ني��از دارد تا در نظ��ام مالي خود به
اصالحات ساختاري بپردازد؛ نظامي كه مسير تداركاتي
اقتصاد كشور اس��ت ،و براي كاركرد صحيح اين نظام،
حسابداري دستمايهی كار است.
جامع��هی روش��نفكري ايران ناچار بهط��ور دائمي
در مع��رض اين پرس��ش بزرگ اس��ت كه آيا كش��ور
عالقهمند است به مثابهی جامعهاي يكپارچه و منسجم
ب��ا آيندهاي اطمينانبخش پي��ش رود و يا ميخواهد به
ِ
اقتصادي
جامع��هاي تبديل ش��ود كه در آن گروهه��اي
پراكنده و متفاوت ،بدگمان نس��بت به آينده و يكديگر
ب��ا تنش در كنار هم زندگي ميكنند .طبع ًا اين جامعه و
در كنار آن حس��ابداران نميخواهند ايران به كش��وري
در مجموعهی جهان درحال توس��عه بدل ش��ود كه از
نظر اقتصادي جامعهاي طبقاتي و اليهاليه ش��ده است؛
نميخواهن��د درصد مح��دودي از ثروتمندان كش��ور
كانون تمركز بيشترين ثروت و درآمد باشند .از توجه به
چنين متغيرهايي است كه مفهوم توسعهی پايدار شكل
ميگيرد.
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ثبات سياس��ي نيازمند آن است كه با سرعت بسيار
وضع طبقهی متوس��ط در جامعهی ايران��ي بهبود يابد.
طبقهی متوس��ط اي��ران كوچك اس��ت و ت��وان آن را
ن��دارد كه با تقويت موقعيت خود ،ثبات سياس��ي الزم
براي كش��ور را فراهم آورد ،چراكه بهطور دائمي روي
دس��تورکار اقتصادي متمركز شده اس��ت .بدينمنظور
نرخهاي رش��د اقتصادي باالتر مورد نياز اس��ت .امري
كه بدونبرق��راري نظامهاي كنترلي و نظارتي ،از جنس
خدماتي كه حسابداران ارائه ميدهند ،ناممكن است.
هم��هی م��ا قب��ول داريم توس��عهی كش��ور بدون
ارائهی گس��تردهی خدمات حس��ابداري و حسابرسي
ممكن نيست؛ توس��عه ،متضمن كنترل و نظارت است
و جامعهی حس��ابداري و حسابرسي كشور ،در اِعمال
چني��ن نظارتهاي��ي و در توليد اطالع��ات الزم براي
توس��عهی اقتصادي اي��ران نقش درجهی اول��ي دارد.
اتفاقاتي ش��بيه واقع��هی انرون و واقع��هی ورلدكام كه
زمينهی تصويب قانون اكسلي بود ،نشان داد كه هرچند
تمدن قرن بيس��تويكم بدون شكلگيري شركتهاي
س��هامي عام ب��زرگ و اخت��راع ابزاره��اي مالي جديد
ناممكن بوده است ،اما درعينحال بدون نظارت بر اين
نهاده��ا ،بروز وقايعي چون بحران س��ال  ،2007حيات
اقتصادي كشورها را به خطر مياندازد.
حس��ابداران و حسابرس��ان اي��ران بهرغ��م همهی
مشكالت ،حجم عظيمي از اطالعات را توليد ميكنند و
در اختيار كسبوكارها قرار ميدهند .اطالعاتي كه بخش
عمدهی آنها متأسفانه مورد استفادهی سرمايهگذاران و
دستاندركاران اقتصاد قرار نميگيرد.
در نبود اطالعات توليدي حسابداران ،تصميمگيري
بدوناطالعات و دس��تكاري در نظام قيمتها ،شفافيت
حداقل��ي موجود را هم از بين ميبرد و باعث ميش��د
تخصي��ص مناب��ع در اقتص��اد اي��ران حت��ي بهش��كل
نادرس��تتري انجام شود و توس��عه با هدف اشتغال و
سرمايهگذاري حتي در س��طح نازل جاري هم بهوقوع
نپيوندد.
براي اينكه چنين اتفاقي نيفتد ،بيشك حسابداران
نقش��ی حیاتی دارند .بديهي است جامعهی حسابداري
كش��ور دائم ًا نگران موضوعاتي مختل��ف بوده كه رفع
مش��كالت در آن حوزهها را در راستاي توسعهی ايران
ميديده اس��ت ،و عليمدد نيز در اين تبوتاب دایمي
با ديگر حس��ابداران ،به رفع بس��یاری از اين مشكالت
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همت گماشته است.
روحي��هی آزادهطلب��ي عليمدد ،روحي��هاي بود كه
بگويد مطمئن نيس��ت كه درس��ت ميگويد .بيش��ك
روحيهی هدايت صحيح و رهبري صحيح آن روحيهاي
اس��ت كه مطمئن نيس��ت كه در همهی زمانها درست
ميگوي��د .درواقع وي از جملهی آموزگاران و مديراني
بود ك��ه مطمئن نبود ح��ق با اوس��ت ،و چنين بود كه
عليمدد عميق ًا به ديگران گوش فراميداد.
ماركتواين روزگاري گفته است حضرت آدم (ع)
تنها انس��اني روي كرهی خاكي بوده كه ميتوانس��ته با
اطمينان ادعا كند كه آنچ��ه ميگويد را براي اولين بار
او ب��ه زبان رانده اس��ت .بنابراين ،عليمدد ميدانس��ت
بس��ياري از آنچه را كه ميخواس��ته بگويد ،قب ً
ال گفته
ش��ده اس��ت و چنين بود كه بهكار ديگران سخت ارج
مينهاد.
فرهنگ ديني و ملي ما ريشه در اين دوانده است كه
برخوردهاي ما با عدالت همراه ش��ود .افراد موفق آناني
هس��تند كه با آغوش باز با مش��كالت مواجه ميشوند
و فرا گرفتهاند خوش��بين باش��ند ،بهويژه در آن ساعاتي
كه اوضاع مبهم و تاريك اس��ت ،و وقتيخبري خوش
فرا ميرس��د و يا اقبال رو ميكند ،از فرصتها استفاده
كنند .شيوهاي كه عليمدد مسألهی شكلگيري حرفهی
حسابداري را دنبال كرد و خوشبختانه به تولد جامعهی
حسابداران انجاميد ،بسيار منطبق با اين الگو بود.
عليم��دد با بزرگ��واري براي هم��هی آنچه انجام
م��يداد ،معتقد بود كه كار بزرگي نكرده اس��ت ،و اگر
هم كاري كرده است ،كشور و اقتصاد ايران استعداد آن
را داش��ته اس��ت .معتقد بود اينكه ما چهقدر كار انجام
ميدهيم ،چن��دان اهميت ندارد كه چهقدر با عالقه اين
كارها را انجام ميدهيم .يلهنشستن و كاري نكردن براي
وي بس دش��وار بود ،حتي اگر عدهی زيادي بر عليه او
حركت ميكردند .وي از جملهی صاحبنظراني بود كه
فراگرفته بود روي اشتباهات خود سرمايهگذاري كند.
با اينكه عليمدد در شيوهی زندگي خود قناعتپيشه
بود و بهدليل گرايشهاي اومانيس��تي و انسانگرايانهی
عميق خود ،بسياري از ظواهر غربي را نميپسنديد ،اما
بازار را اختراع نظام س��رمايهداري نميدانست و معتقد
بود بازار طي قرنهاي متمادي وجود داش��ته و اختراع
و س��اختهی تمدن اس��ت .بنابراين ،حس��ابداري را در
چارچوب اقتصاد بازار دنبال ميكرد.

حرفهاي ك��ه عليمدد نمايندگ��ي آن را ميكرد ،از
جن��س حرفهاي بود ك��ه عرفانيها ،س��جادينژادها ،و
اكبريه��ا نمايندهی آن بودند .هرچند اين حرفه زندگي
مادي همهی اين بزرگان را پاس��خگو بود ،اما انگيزهاي
كه آن��ان را به حركت درميآورد ،از جنس��ي بود كه با
روح و قلب حس��ابداران رابطه داشت .در اين نحله از
حسابداران ،عش��ق ،افتخار ،دلس��وزي ،غرور ،احترام،
آبرو ،شرف ،حرمت ،نام نيك ،رضاي خدا ،عزت نفس،
مباهات ،همدردي ،ايثار ،گذشت ،فداكاري ...،معناهاي
عميق خود را داشتند و حسابداران براي بيان و پافشاري
روي اين صفتها ،مورد استهزا قرار نميگرفتند.
حسابداران جوان دوباره ميبايد با اين مفاهيم آشنا
شوند .بايد آموزش ببينند كه از چيزهايي بترسند و نگران
آنها باش��ند .در عينحال ،در انجام مسئوليتهاي خود
به ش��جاعت نيازمندند .در فرايند اجراي كارهاي خود،
ناچارند به حقاي��ق و واقعيتها رو كنند؛ واقعيتهايي
كه از جنس قلب و روحاند .به همان حقايق جهاني كه
بدونتوجه به آنها ،هر كاري زودگذر و فناپذير است.
بيش��ك در جوامع حس��ابداري همهی كش��ورها،
بس��ياري را ميتوان يافت كه اخالق حرفهاي را بهجد
رعايت ميكنند .اما اينكه همهی ما تا اين حد مصطفي
عليم��دد را در ش��رايط امروز ايران متماي��ز كرده و به
او موقعيت واال ميدهيم به ش��رايط نامناس��ب و محيط

كس��بوكار در ايران برميگردد .اگر امروز نام مصطفي
عليم��دد را دائم ًا تكرار ميكنيم ،براي اين همه تاريكي
است كه بر عرصهی اقتصادي كشور سايه انداخته است.
هم��ه ميدانيم كه فقط در تاريكي اس��ت كه س��تارهها
جلوهگر میشوند .آنچه عليمدد انجام داده است ،اداي
وظيفهی حرفهاي است .اما در كشوري زندگي ميكنيم
كه اداي وظيفه ،فضيلت محسوب ميشود.
آتش��ي در درون جامع��هی فكري ايران اس��ت كه
هيچ آبي آن را فرونمينش��اند و هيچ خاكس��تري آن را
خاموش نميكند :مس��ألهی ناعدالتي .حل اين مسأله در
گرو توسعهی كشور است .آواز روشنفكري ايران همان
است كه در هر كشور در حال توسعه بلند است« :ايران
ميبايد پيش��رفت كن��د؛ بايد قدرتمند و آباد باش��د».
حس��ابداران جوان تا زماني كه از چنين چش��ماندازي
ب��ه كار خ��ود نگاه نكنن��د ،از منظر توس��عهی ايران به
حس��ابداري نگاه نكردهاند و نقش انس��اني و خدماتي
حسابداري را ناديده گرفتهاند.
م��ا كه در اين مكان به احترام حس��ابداري اخالقي
گرد آمدهايم با پوزش نميپذيريم كه كشور ما نميتواند
در مسير توس��عه گام بردارد .حسابداران بر نقش خود
در اين توس��عه پا ميفش��ارند .كافي است به ياد آوريم
كه انس��انها صرف�� ًا از آنرو كه ت�لاش ميكنند ،ناميرا
و جاودانهاند ،و حس��ابداران جوان��ي كه ميخواهند پا
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بر جاي پ��اي عليمدد گذارند ،اي��ن ناميرايي را تداوم
ميبخش��ند .بله ،معذرت ًا نميپذيريم كه هميشه بايد در
بر همين پاش��نه بچرخد و محيط كس��بوكار كش��ور
نامناسب باش��د .معتقديم نسل جديد حسابداران نهتنها
به تالشهاي حرفهاي خود ادامه ميدهند ،بلكه در اين
تالشها موفق هم خواهند شد.
مس��ير زندگي عليمدد به حسابداران جوان كشور
ميآم��وزد كه نهتنها بهدليل نقش��ي كه همچون س��اير
پويندگان دانش دارند ،در توس��عهی اين كشور صاحب
ح��ق و نقشاند ،بلكه چون حرف��ه را از جنس روح و
عشق ميدانند ،روحي براي حرمت ،عزت نفس ،تالش
و ايثار ،بيش��ك موفق خواهند ش��د .عليم��دد به ياد
حس��ابداران جوان ميآورد كه در مس��ير كارشان براي
ِ
دان��ش هنوز جوان و در حال رش��د در
پيش��رفت اين
كش��ور ما ،به عزت و آبرو نياز دارند ،و بايد اميد طلب
كنند .اين حس��ابداران فراميگيرند كه غرور ،همدردي،
آبرو و فداكاري نمونههايي برجسته و نمايندگاني بهنام
در حرفهی آنان دارد.
زندگي عليمدد به هر دانشآموختهی حس��ابداري
ايران��ي ميآموزد كه غي��ر از تأمين حيات مادي خود از
گذر اي��ن حرفه ،بهعنوان حس��ابدار ،نمايندهی ملت و
زمان خود باشد و از عمر و استعداد خود چيزي را براي
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«خدمات عمومي» صرف كند.
در حوزهی آموزش ،تحصيالت عليمدد و زندگي
معلمي او نش��ان ميدهد كه دانش��گاه عرصهاي زميني
است كه در آن كس��اني كه از ناداني منزجرند ،حداكثر
مس��اعي خود را بهكار ميبرند تا بفهمند و دانا ش��وند.
آنهاي��ي ك��ه گردآمدهاند بهدنب��ال حقيقتاند و تالش
ميكنند تا ديگران نيز اين حقايق را درك كنند .متأسفانه
در زمان و مكاني زندگي ميكنيم كه ناداني هنوز بهوفور
يافت ميشود و حقيقت كمتر دريافت ميشود .نحوهی
برخ��ورد عليمدد با زندگ��ي تحصيلي خودش نمايش
جاري كمدي -درام كش��ور ما را كه پر اس��ت از دكترا
بازي و مدركطلبي به سخره ميگيرد.
تحليل زندگي مصطفي عليمدد خود سطح زندگي
حس��ابداراني را كه فرصت ادامهی حي��ات دارند ارتقا
ميبخش��د و زندگيكردن را با ارزشتر ميكند .زندگي
او ب��ه حس��ابداران جوان اجازه ميدهد خواهان رش��د
شهروندان و ملت خود باشند ،اميدوار باشند ،و زندگي
بهت��ري را براي فرزندان خود طلب كنند .به آنان اجازه
ميدهد حرفه را از مجراي حسابداري براي رشد پايدار
كشور دنبال كنند.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش
مشترک تشکلهای حرفهای حسابداری

بهگردشنرسیدیم
وبرفت
دکتر یحیی حساس یگانه

اس��تاد مصطفی علیمدد در بیمارس��تان بود و چند
روزی ب��ود ک��ه به دی��دارش نرفت��ه بودم ،دلش��ورهی
زیادی داش��تم ،خبرهای چند روز اخی��ر هم آزار دهنده
بود .با هرتلفن یا تماس��ی ،دلم میریخت .دلشوره یکی
دوروزی بود که دس��ت از سرم بر نمی داشتِ .
شب آخر
تا صبح خوابم نبرد ،س��ر درد عجیب��ی آزارم می داد و با
استامینوفن و مسکنهای دیگر هم آرام نمیگرفت ،انگار
زمان واقع��ه نزدیک بود .حدود س��اعت یک بعدازظهر
یکش��نبه چهاردهم خرداد ،تالش کردم اس��تراحت کنم،
شاید قیلولهی نیمروزی نجاتم دهد ،که پیامک هوشنگ
خستویی رسید ،خبر این بود" :روح استاد علیمدد به دیار
باقی شتافت ،ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خانواده
محترم ایش��ان و حسابداران کش��ور به اطالع میرساند
مراسم تشییع پیکر استاد ساعت  9صبح روز چهار شنبه
 17خردادماه از بیمارستان مهراد خیابان میرعماد به سمت
بهشت زهرا قطعهی نامآوران برگزار خواهد شد ".از جا
بلند ش��دم ،تمرکزم را از دست داده بودم ،تنها کاری که
کردم پیامک هوش��نگ را برای دوستان و شاگردان استاد
که شمارهای از آنها داشتم ،فرستادم .فاجعهی بزرگی برای
حرفه رخ داده بود .حرفهی حسابداری انسانی وارسته و
اس��تادی بیبدیل را که جایگزینی نداشت از دست داده
بود .چه باید کرد؟ حدود دو ساعت در اتاق قدم میزدم،
ساعتی به کوچه زدم ،گذشتهها را مرور کردم.
اول بار استاد را در موسسه عالی حسابداری در مهر
ماه س��ال  1349دیده بودم .س��عادت ش��اگردی مستقیم
و حضور درکالس درس حسابرس��ی و س��ایر دروسی
که تدریس میکردند را نداش��تم ول��ی از همان برخورد
اول و پرس��ش و گفتگ��و دربارهی موضوع��ی مرتبط با
حسابرسی ،ش��یفتهی حسن خلق ،روش و منش انسانی

و عمق دانش و توانمندی بینظیر ایش��ان ش��دم .بعد از
آن ،مرج��ع بیبدیلی برای پرس��شهای خود یافته بودم.
از آنج��ا که از س��ال  1346یعنی در زم��ان تحصیل در
اواخر دورهی سیکل (راهنمایی فعلی) به کار حسابداری
در کارخانهای در جادهی آبعلی (ش��رکت پارس لوکس
تولیدکنن��دهی اتوب��وس و مینی بوس) مش��غول بودم و
همراه آن دروس دبیرس��تان را میخوان��دم ،با برخی از
اصول و روشهای حس��ابداری و حسابرس��ی در عمل
آشنا بودم .پس از پایان دبیرستان و دریافت دیپلم ریاضی،
دانشجوی حسابداری در موسسه عالی حسابداری شدم
و افتخار شاگردی استاد بزرگوار مرحوم دکترعزیز نبوی
و س��ایر اس��تادان را پیدا کردم .در زمان دانشجویی و در
حین کار با پرسشهای عملی در باره حسابداری و یا در
حین برخورد با حسابرس��ان مستقل کارخانه (مؤسسهی
حسابرس��ی کوپرز) مواردی دربارهی حسابرس��ی برایم
مطرح میش��د .بعدها با ش��روع کار حرف��های ،با آنکه
دانشجوی استاد فرهیخته و عزیز از دست رفته نبودم ،با
بزرگمنش��ی و برخورد انسانی اولیهای که از استاد دیده
بودم ،ایش��ان اولین کسی بود که به عنوان مرجع دریافت
پاسخی درخور ،علمی و حرفهای برای پرسشهایم سراغ
داشتم و هر گیر و گره و گرفتاری علمی را با او در میان
میگذاش��تم .برخورد استاد فرهیخته با دانشجو ،آنچنان
انس��انی و بینظیر بود که موجب شد ،این رابطهی استاد
و ش��اگردی به عنوان عزیزترین رابطه انسانی در دوران
آموزش��ی و حرفهای خود ،تا آخرین لحظات زندگی با
این عزیز فرهیخته برقرار باشد و بنده از محضر آن عزیز
همواره یاد بگیرم .تالش کردم یاد بگریم فروتنی ،تواضع،
ارتباط انسانی ،اخالق و ...را.
کاش یاد میگرفتم!
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خدمات علمی و حرفهای استاد شامل آموزش ،تألیف
کتب ارزش��مند و مقاالت بینظیر آنچنان ممتاز و شهره
اس��ت که بنده را از ط��رح آن بینیاز میکند .ولی برخی
از ارزشها ،باورهای انس��انی و رفتار او آنچنان برجسته
است که یادآوری آن برای ثبت در تاریخ ضروری به نظر
میرسد .استاد علیمدد مانند تمام انسانهای فرهیخته و
وارسته ،دارای قدرت اجتماعی ناشی از شخصیت ،دانش
و منش انس��انی بود .قدرت را از مقام و موقعیت شغلی
نمیگرف��ت و از اینگونه قدرتها ب��ی نیاز بود و گویی
مصداق این کالم حافظ بود:
غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
اس��تاد علیمدد در تاس��یس دانش��گاه سیس��تان و
بلوچس��تان نق��ش اساس��ی بعه��ده داش��ت .همچنین
س��متهای مهمی از قبیل قائم مقام دانش��گاه سیستان
و بلوچس��تان و مع��اون وزارت عل��وم و ...را در حین
کار حرفهای و علمی داش��ت .افزون برآن ،اس��تاد اکثر
اهالی حرفه بود ،با این همه ،هیچگاه از قدرت ناشی از
موقعیتها و سمتهای یادشده استفاده نکرد .اگر قرار
باش��د انسانی که ش��یفته قدرت ناشی از موقعیت نشده
باشد را مثال بزنیم ،استاد علیمدد اولین کسی است که
در ذهن هریک از اهالی حرفه متبادر میشود.
روزه��ای  15و  16خ��رداد روزهای س��یاهی بود،
همه ناباورانه در س��وگ اس��تاد مات��م زده بودیم .صبح
روز هفدهم خردادماه اهالی حرفه در مقابل بیماس��تان
مه��راد برای تش��ییع پیکر پاک اس��تاد و ادای احترام و
آخری��ن خداحافظ��ی و بدرق��ه و درک آخرین درس
اس��تاد جمع ش��دند ،آموزش وح��دت و همدلی برای
حرفه حسابداری .مرگ استاد هم پیامی داشت بینظیر،
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هم��هی اهالی حرفه حاضر بودن��د و نه اختالفی بود و
نهتنگنظری و ...سپس با دلی شکسته و چشمی گریان
به سمت بهش��ت زهرا حرکت کردیم .در بهشت زهرا
همه ماتم زده بودند و گریان.
گویا در ش��عر نظامی خوانده بودم که«خورش��ید به
گل نشاید اندود» اما خورشید بیغروب استاد علیمدد
را در نیم��روز چهارش��نبه هفدهم خردادم��اه در قطعه
( 255نام آوران) ،ردیف  ،32نمره  ،10بهش��ت زهرا با
دس��تهای خود ،به گل ان��دود کردیم و پیکرش را که
همچن��ان جان جهان بود و جهان جان ،مانند گنجی در
خاک نهفتیم.
ای گنج چه بودی تو که ویرانهات آباد
 بازار جهان تاب ندارد ثمنت را
هوا گرم ش��ده بود و قشون شکسته تشییعکنندگان
را شکس��تهتر میکرد .یک لحظه به خود آمدم دیدم که
نه بر اس��تاد علیمدد که بر فرهنگ و بر دانش و حرفه
حس��ابداری و حسابرسی ایران زمـین میگریم .سالها
ب��ود که چنین مردی ،چنـین شـهس��واری در عرصهی
فرهن��گ این کش��ور،رخ ننـموده بود .م��ردی که تتبع،
تحقی��ق ،تعمق و ارزشه��ای واالی انس��انی را یکجا
داش��ت .مردی برخاس��ته از خان��وادهای محترم که در
شاهنشین فرهنگ و دانش حسابداری و حسابرسی این
کشور نشسته بود.
شاه نشین چشم من تکیهگه خیال توست
جای دعاست شاه من بیتو مباد جای من
با کالم روحنوازش بی نظیر بود و ش��یوا س��خن و
شیوانویس بود .هیچ شعر و نوشته ای درد و دریغ ما را
بیان نمیکند .گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت.

قـــقنوسدرآتـــش

هوشنگ خستوئی

جهان کشتزاری است با رنگ و بوی
دِرو مرگ و عمر آب و ما کشت اوی
نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار
به یاران رفته درودی فرست
بیش��ک س��خن گفتن از علیمدد س��خت است.
س��ختتر از سختی است .سخن از نبود استاد علیمدد
اس��ت .اما بهراستی «نبود» واژهای مناسب است؟ واقعی
اس��ت یا پیروی از عرف مرس��وم است .اگر مرده است
پس تو و من کیستیم؟ آیا استمرار او نیستیم؟ اگر نباشیم
پس رویکرد استاد چه بوده؟

او ققنوس حرفه در آتش بود که حتی در آتش بستر
مرگ هم از دوستی و یکدلی حرفهای سخن میگفت.
اینگون��ه اس��ت که میت��وان آرامش یاف��ت تا در
غرفههای خاطرمان نور چشمک زند و چهرهی مهربان
و گفتهه��ای فخی��م او ج��اودان ش��ود .پس ،ن��ه برای
س��وگواری که برای تجدید میث��اق با او که علمدار بود
و رایت در اهتزازش در غریبی و ناباوری هم به چش��م
آشنا است ،بار دیگر متفق شویم که:
از بیگانگی و تفرق دوری جس��ته و همبس��تگی و
وح��دت حرف��های را پاس بداریم .و پن��دار اخالقی و
کردار بزرگوارانهی او را اشاعه دهیم.
س��پاس پر از اشکم نثارت باد ای بزرگ که فارغ از
خویش بودی و ما را هم پا به پای خود میبری.
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يادوارههايياز يا ِدمراد

عباس ارباب سلیمانی

مرکز آموزش و تحقیقات تخصصی حس��ابداری و پارسی برگردانیده بودم .ایشان پس از خواندن آن بدون
حسابرس��ی موسسه حسابرس��ی صنایع ملی و سازمان رودربایستی و رک گفتند "من نمیفهمم .عباس ،به زبان
برنامه در اواخر س��ال  1360پذیرای من شد .یک روز خودمانی بگو چه میخواهی بگویی (همیشه مرا عباس
دوس��ت و هم دانش��کدهای اوایل دهه  1340من ،دکتر ص��دا میزدند مگر در حضور اغیار ک��ه نام خانوادگی
مهدی تقوی ،اس��تادی را به همکاران مرکز معرفی کرد .مرا با پیش��وند آقای صدا میکردند) .خوب به یاد دارم
که برداش��تم را ،به قول ایشان خودمانی برایشان گفتم.
در آن روز نمیدانستم...
از اواخ��ر  1360ي��ا بهت��ر بگوی��م اوان  1361یک اندکی از اخم پیش��انی ایشان کاسته شد و نیم لبخندی
همکار هماتاقی پیدا کردم ،مردی بود آراسته و مسلط به بر لبانش��ان نقش بست .این گفتگو درسی بزرگ به من
زبان انگلیس��ی .کار مرکز در آن زمان بیش از هر چیزی آموخت؛ چنان بنویس که گویی ،بیان میکنی (تا برآمده
برگردان��دن متنهای انگلیس��ی به زبان پارس��ی بود .با از دل بر دل نشیند).
"وس��واس" مرا به ي��اد خاطرهاي انداخت كه ش��ايد
مختصر اندوختهی انگلیس��ی که داشتم ترجمهی برخی
از متنها به من و ایش��ان س��پرده میشد .در این راه بود ش��نيدنش از زبان نظامالدین ملك آرايي ،دلنشينتر باشد.
که کمکم به گس��تردگی دانش و دید ایشان پی بردم هر به هر حال ،روزي آقاي ملكآرايي به روال هر روزش��ان
چند حيف که بس��یار اندک پی بردم .همواره میگفتند به اتاق ما آمدند و پس از تعارفات معمول ،پرس��يدند در
"اس��تاندارد" یعن��ی قانون .متن قان��ون اغلب مختصر و چه مرحلهاي از انجام كار هس��تيد؟ گفتيم فالن استاندارد
موجز است ،هر واژهی آن سنجیده و با منظور ویژه و با بينالمللي حس��ابداري را ش��روع كردهايم و بند  11آن را
وس��واس بسیار انتخاب و به کار گرفته شده است .پس داري��م ترجمه ميكني��م .دو روز بعد باز هم اين گفتگو و
در برگرداندن آن باید یک ،نهایت دقت را داشته باشیم ،پرس��ش تكرار شد .گفتيم بند  9استاندارد را كار ميكنيم.
دو ،برگردانی مناس��ب و گویای موض��وع برگزینیم؛ و ب��ا تعجب گفتند دفعهی پيش كه پرس��يدم ،گفتيد بند 11
س��ه ،واژهها چنان کنار هم چیده شوند که درک مطلب هستيد چطور اس��ت كه حاال بند  .9پاسخ شنيدند كه در
مرور دوباره بند  9متوجه مطلبي شديم كه ناچار به برگردان
را آسان کند.
روزی ی��ک بند از اس��تانداردی را با وس��واس به دوباره آن شديم .دليل اين كار ،دقت نظر وافر ايشان بود.
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در گزینش برابرهای پارسی برای واژه ها و عبارات
انگلیسی ،وسواسی دلچسب داشتند و تا همهی جوانب
منطقی ،علم��ی و ادبی مربوط را در نظ��ر نمیگرفتند،
رضای��ت نمیدادن��د .نمونهه��ای بس��یاری میتوان��م
برش��مارم مث ً
ال ب��رای International Accounting
Standards Committeeا( )IASCبا اين استدالل كه
كميته ،بينالمللي اس��ت ،آن را ب��ه "كميتهی بينالمللي
اس��تانداردهاي حس��ابداري" برگرداندن��د و ما امروز
گاه ميبيني��م ك��ه ميگوين��د و مينويس��ند "كميت��هی
اس��تانداردهاي بينالمللي حس��ابداري" .آي��ا واقع ًا اين
"كميته" نيس��ت كه ب��ا توجه به اعضاي��ش (نمايندگان
جوامع حرفهاي كشورهاي گوناگون) ،بينالمللي است؟
يا فكر ميكنيم "اس��تانداردهاي حس��ابداري" است كه
بينالمللي اس��ت؟ همان اس��تانداردهايي ك��ه در برابر
عرف ،قوانين و شرايط ويژه هركشور ،سرفرود ميآورد.
وقت��ی تدوین اس��تانداردهای حس��ابداری ویژهی
ایران مطرح شد (تعدادی از اس��تانداردهای بینالمللی
حسابداری به پارسی برگردانیده شده بود) .ایشان یکی
از اعض��ای کارگروهی ش��دند که ب��رای انجام این کار
تش��کیل شد .ایش��ان با ژرفاندیش��ی و گسترهی دید
بس��یار فراتر از هر کس ،بر تدوین چارچوب نظری به
عنوان نخس��تین گام این راه پای فشردند و خوشبختانه
پذیرفته ش��د .نگارش و تدوین هر نوع قانون اساس��ی،
ب��ه بینش ،آینده نگری و دانش ویژه نیاز دارد تا قانونی
پویا و استوار پدید آید .چارچوب نظری حسابداری به
مثابه قانون اساس��ی برای حرفهی حسابداری است .در
جایی که برخی از اعضای کارگروه ،تنها به حسابداری
میاندیش��یدند ،ایشان مسائل حس��ابداری را افزون بر
حس��ابداری ،از دیگر دیدگاهها در نظر میگرفتند؛ برای
مثال اثر یا آثار قوانین موجود را نیز می دیدند .سرانجام
"مبانی نظری حس��ابداری و گزارشگری مالی در ایران"
(نشریه شماره  113سازمان حسابرسی) پس از نزدیک
به یک دهه کار مس��تمر و اندیش��مندانه در سال 1376
چاپ و منتشر شد .در مقدمهی این کتاب (صفحه )13
زیر عنوان متدولوژی تدوین مبانی نظری استانداردهای
حسابداری بند "الف -مطالعه" میخوانیم:
• مطالع��ه ،بررس��ی و نقد پژوهش��ها ،گزارشها و
چارچوبهای نظ��ری مراجع حرفه ای کش��ورها ...و
کمیتهی بینالمللی استانداردهای حسابداری.
• مطالعهی موضوعات مربوط ...در کتابهای معتبر...

و مقاالت مندرج...
• مطالعهی قانون اساسی (ایران) و قانون برنامه دوم...
• مطالعهی قوانین تجاری ،موارد مربوط به عقود و
معامالت ،اموال و تعهدات در قوانین مدنی و...
ی قوانین مالی و مقررات مالی و محاسباتی...
• مطالع ه 
سرچشمهی این مطالعات یا دست کم بیشتر آنها،
دید گس��ترده و ژرف ایشان بود .افزون بر این ،نگارش،
جملهبندی و یکنواختی کل کتاب ،دس��ترنج ایش��ان
بود .اما اش��تباه نشود که میگویم کار فردی ایشان بود،
خیر .دیگرانی چون عزیز عالی ور ،دکتر رضا شباهنگ،
دکتر علی ثقفی ...،و دیگر اندیش��مندان حسابداری در
تکمیل این کتاب سهم داشتند.
به دلیل طول دورهی زمانی تدوین این کتاب و بر اثر
فشارهای وارد بر سازمان حسابرسی از هر سو ،قرار شد
"رهنمودهای حسابداری" با اس��تفاده از استانداردهای
بینالمللی حس��ابداری که به پارسی برگردانده شده بود
برای دورهی گذار تا تدوین "استانداردهای حسابداری
ملی" چاپ و منتش��ر ش��ود؛ و دریغ چون نه طبق قرار
عمل کردند نه اصول الزم را بهکار بستند.
و ،ایش��ان دست از تدوین اس��تاندارد بر شستند و
هرگز بدان نپرداختند.
تش��کیل یک انجم��ن حرفهای فراگیر مطرح ش��د.
الیحهی نوشته شده توسط شخص ایشان ،بدون افزودن
یا کاس��تن حتی یک حرف در س��ال  1372به تصویب
مجلس ش��ورای اسالمی رس��ید؛ پدیدهای بی سابقه در
تاریخ قانونگذاری ایران.
آگهي نشست بيستمين س��ال روز تأسيس كميتهی
بينالمللي اس��تانداردهاي حسابداري را نزديك به يك
س��ال پيش از آن دريافت كردي��م .مدتها در مركز به
آن پرداختي��م و س��رانجام به اين نتيجه رس��يديم براي
آنكه ما (ايران) هم حرفي براي گفتن داش��ته باشيم بايد
در آن نشس��ت شركت و كوش��ش كرد به عضويت آن
درآييم .ايش��ان و همكارانشان نزديك به شش ماه شبانه
روزي كوش��يدند تا ابزارهاي آبرومندي ايران و ايراني
را فراهم آورند .حاصل اين كوش��شها ،بروشوري دو
زبانه براي معرفي س��ازمان حسابرسي شد كه هنوز هم
از آن استفاده ميشود .چه وسواسي در گزينش مطالب
و عبارات ،دس��تهبندي اطالعات و نحوهی ارائه آنها به
خرج دادند .واقع ًا دست مريزاد .از تهران وقت مالقات
با مقامات جوامع حرفهاي بسياري از كشورها گرفتيم.

23

مسئولين صدور اجازهی ماموريت خارج از كشور،
با اين ديدگاه كه نفراتي براي كف زدن و هورا كش��يدن
به هزينهی بيتالمال به خارج ميروند ،تنها مجوز س��ه
نفر را صادر كردند .ايشان ،من و يكي از اعضاي هيات
عامل به اين س��فر دو هفتهاي رفتيم .عصر روز پيش از
نشست ،مراسم آشنايي و معارفه گونهاي برگزار ميشد
كه به پيشنهاد ايشان كه ميفرمودند حداقل بايد با تاكسي
به محل برويم تا آبرومندانه وارد ش��ويم ،فاصلهی كمتر
از يك كيلومتري را با تاكس��ي رفتيم .ببينيد تا چه اندازه
ايراندوس��ت بودند .اندكي پس از ورود ،دبير كميته را
كه هنگام ورود به ما خوش��امد گفته بود دوره كرديم و
او با خوشرويي هر چه تمامتر ما را در يافتن افراد مؤثر
ياري داد .در مدت حدود دوساعتي كه در جمع بوديم،
با مقامات بيش از ده انجمن حرفهاي و رييس و دبيركل
فدراسيون بين المللي حسابداران گفتگوي كوتاه و بلند
داشتيم .اين گفتگوهاي دوستانه و غيررسمي به تعدادي
نشس��ت رسمي چه در حين نشست اصلي و چه در ده
روز پ��س از آن انجاميد .به گفتهی يكي از همراهان ،ما
چ��ه ميكرديم و در ايران فك��ر ميكردند چه ميكنيم!
در تمام دو هفته اقامت ،تنها يك روز يكش��نبه را براي
خودمان داش��تيم ،آخر هيچ مقامي ب��راي آن روز قرار
مالقات با ما نگذاشت!
روزي گفتگويمان درباره كار حسابرسي بود .پرسيدم
چرا هرگز به كار حسابرس��ي روي نياوردهايد؟ پاسخ داد
"حسابرسي هم كردهام .اما تنها يكبار .شركتي را به اتفاق
گروهي حسابرس��ي كردم .ماليات شركت را نيز برآورد
كردي��م .هنگامي كه پيشنويس گ��زارش را با مديريت
شركت ،مرور ميكرديم مديريت خواهان حذف بندهايي
ش��د كه برخي قابل حذف بودند ك��ه كرديم .يكي دو تا
بند بود كه طبق اصول و ضوابط نميشد حذف شود كه
زيربارحذف آنها نرفتيم .تصادف ًا اين بندها بر مبلغ ماليات
ش��ركت نيز اثرگذار بود .افزون بر اين ،مديريت خواهان
اعم��ال اصالحاتي بود كه مبل��غ ماليات را كاهش بدهد.
اين اصالحات مغاير اص��ول و ضوابط بود و نپذيرفتيم.
مديريت وقتي پافش��اري ما را نس��بت ب��ه نظرمان ديد،
گفت "م��ا اينقدر ماليات نميدهيم كه هيچ ،نيمي از آن
را هم نميپردازيم ".گفتم اگر ش��ما كمتر از اين ماليات
پرداختيد ،من هم ديگر حسابرس��ي نميكنم .اين شد كه
ديگر هرگز حسابرسي نكردم.
روزي ديگر دربارهی سيستمهاي مالي و به ويژه بهاي

24

تمام ش��ده گفتند شركتي براي تدوين سيستم مالي از ما
دعوت كرد .پس از كسب شناخت به تدوين بخشهايي
از سيستم پرداختيم .در مرحله تدوين سيستم بهاي تمام
ش��ده (پس از طي بيش از نيمي از راه ) بوديم كه روزي
مديرعامل ش��ركت درخواست نشس��ت با ما را كرد .در
آن نشس��ت و پس از گفتگوي بس��يار (از مزاياي داشتن
بهاي تمام شده ) گفت" :ببينيد ،من يك سيستم بهاي تمام
شده ميخواهم كه بهاي تمام شده از آن بيرون نيايد!" از
آن روز ب��ه بعد ديگر براي��ش كار نكردم و امروز هم آن
شركت ،سیستم بهاي تمام شده ندارد.
روزي گفتند"عباس ،ميخواهم كامپيوتر ياد بگيرم".
گفتم فالن مؤسسه و بهمان مؤسسه دورههاي آموزشي
خوبي براي اي��ن كار دارند .با لبخندي و نگاهي پرمعنا
گفتن��د بدون كالس و معلم هم ميش��ود ي��اد گرفت.
چندي نگذشت كه بر كامپيوتر مسلط شدند .روزي زير
لب غرولند ميكردند كه چرا انجام نميش��ود؟ پرسيدم
چه چيز؟ كاري را كه ميخواس��تند ب��ا كامپيوتر انجام
دهند ،اش��اره كردند .گفتم هيچ كاري نيست كه نشود با
كامپيوتر انجام داد .فرداي آن روز گفتند "عباس ،راست
ميگفت��ي" .انجامش داده بودند .ناگفته نماند كه همهی
كتابهايي را كه پس از ورود «ورد  »93به بازار نوشتند
خودشان تايپ ،صفحهبندي و صفحهآرايي ميكردند و
خالصهی كالم ،آمادهی چاپ ،تحويل مركز ميدادند.
روانشاد استاد دكترفضل اله اكبري ،ياد و خاطرهشان
ابدي ،كه خود اديب ،س��خنور ،پارسيدان ،عربيدان و
انگليس��يدان بودند پس از يك دوره بيماري در خارج
از كش��ور با دستي پر به ايران برگشتند؛ زيربناي نشريه
شماره  143س��ازمان حسابرسي با نام "بررسي تحليلي
يا استفاده از تجزيه و تحليل در حسابرسي" .با استفاده
از اين دس��تمايه ،كتاب بررس��ي تحليلي را تهيه كردند.
ب��ه روال كار مركز كه هيچ كاري ب��ه صورت انفرادي
نباي��د ميبود ،كتاب را براي اظهارنظر به ايش��ان دادند.
حاصل بازنگري ايشان تا بدان اندازه بود كه آقاي دكتر
اكبري در يادداش��تي خطاب به ايشان با عنوان "دوست
دانشمند" (آقاي دكتر اكبري صبحها و ايشان عصرها به
مركز ميآمدند و ناچار با پيك نامهاي بيشترين ارتباط را
داش��تند)مينويسند "در اين تأليف سهم شما حقا بيش
از من بود و حال بيشتر هم ميشود .در مقدمه به هنگام
تجديد نظر بايد "سهم تأليف" يا "سهمالشركهی تأليف"
هر يك مشخص شود".اديبي چون روانشاد دكتر اكبري

در يادداشت ديگري مينويسد "زهي حسن تشخيص و
پشتكار و راهحليابي شما در پوشش دادن به غيبت من
و فرجام بخش��يدن به موضوع" .دريادداشتهاي ديگر
مينويسند "...فرمي خام به خود گرفت نيازمند پختگي
قلم ش��ما .طبق معمول ،از قلم تواناي ش��ما در اصالح،
پرورش مطالب ناپخته و تكميل نوشته ياري ميجويم".
بارها و بارها شاهد گفتگوی ایشان با دانشجویانشان
بودم که چه گوش��ی ش��نوا و صبری ایوب گونه داشتند
اما اگر دانش��جویی موضوع بحث را نمیدانس��ت ولی
همچنان پافش��اری میکرد ،با برآشفتگی به او میگفتند
"تو نمیدانی ،تو نمیفهمی" .همین دانشجو را چند روز
بع��د میدیدم که به دیدار ایش��ان آمده اس��ت و پس از
گفتگو با ایشان ،سبک بال و خندان از نزد ایشان میرود.
هیچ یک از دانش��جویاني که ایشان استاد راهنما یا استاد
مشاورش��ان بود ،پایاننامهی خود را با نمره کمتر از 18
دفاع نکرد .به معنای راستین کلمه ،راهنما و مشاور بودند.
از اواخر  1386و پس از خارج ش��دن از س��ازمان
حسابرس��ي و پيوستن به جامعهی حس��ابداران رسمي
اي��ران همواره كوش��ش كردم نظر ايش��ان را به كار در
مرك��ز آموزش و تحقيقات حس��ابداري و حسابرس��ي
حرفهاي جامعه جلب كنم .مدتها با اين بهانه كه كاري
نيمه تمام براي س��ازمان حسابرس��ي را در دست دارم،
از گفتگو در اين باره ش��انه خالي كردند .اينك ميفهم
دليلي بس مهمتر داشتند ،سرپا نگه داشتن مركز آموزش
و تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان

حسابرس��ي .مركزي كه نقش��ي بس بزرگ در باز زنده
كردن دانش و حرفهی حسابداري ايران ايفا كرده است.
پس از نش��ر كتاب ايش��ان با نام "اخ�لاق و آيين رفتار
حس��ابداران حرف��هاي" در اواي��ل  1389پيگيري آقاي
ملكآرايي و من براي جلب رضايت ايشان به همكاري
ب��ا جامعه حس��ابداران دو صد چندان ش��د .با بهانهی
لزوم كس��ب اجازهی ترجمه از فدراس��يون بينالمللي
حسابداران و اجازه سازمان حسابرسي ،گفتگوي جدي
در اي��ن ب��اره را به آين��ده موكول ميكردن��د .مجوزها
درسال  1390دريافت شد و من با زباني درازتر از پيش
درخواس��تم را دوباره مطرح كردم .دس��تاويزي جديد
پيش كش��يدند كه اتاقم را در س��ازمان حسابرسي بايد
سرفرصت! تخليه كنم و پس از آن خواهم آمد .خستگي
و حوصله نداش��تن ،دستاويزهاي ديگري براي به عهده
تعويق انداختن ايشان بود .چه غافل بودم! ايشان كوشش
ميكردند مركز آموزش و تحقيقات سازمان حسابرسي
را زنده نگه دارند همان گونه كه آن طفل ،برگ درخت
جلوي پنجرهی اتاق مادرش را به درخت ميچس��باند!
همزمان با درگذشت ايش��ان ،سازمان حسابرسي كتابي
را منتش��ر كرد كه اثري از "مرك��ز آموزش و تحقيقات
تخصصي حس��ابداري و حسابرس��ي" نداشت .مركزي
كه افزون بر  190نش��ريه منتش��ر كرده است و مقدمه/
پيش��گفتار بسياري از آن نشريات ،تراوش فكري و قلم
رساي ايشان بود؛ (منظورم نشرياتي است كه ايشان در
پديدآوردنشان به طور مستقيم دخالت نداشتند).
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شب روز درگذشت ايش��ان رويايي داشتم كه فك
باالي��م از ميان به دو نيم ش��د و اين رويا چه زود تعبير
ش��د ،در كمتر از ط��ول يك روز! هرگ��ز تحمل ديدار
ايش��ان را در بس��تر بيم��اري نداش��تم گويي ك��ه باور
نميكردم ايش��ان هم ممكن اس��ت بيمار شوند .تلفني
جوياي احوالشان ميشدم و چه شيرين از من دلجويي
ميكردند .انگار كه بيمار نيس��تند يا اگر هس��تند ،مشابه
سرماخوردگي ساده است .گويي بيتحملي مرا ،ناگفته،
ميدانستند و درك ميكردند .چهگونه باور توانم كرد كه
ديگر بين ما نيس��تند؟ من كه در ديدار پاياني در بهشت
زهرا هماني را ديدم كه هميشه ميديدم و بدون هرگونه
تغيير ،گويي كه در خواب ناز خفته است .هنگامي كه با
ناباوري تمام ،متن پيامك درگذش��ت ايشان را خواندم،
به گونهاي ناخودآگاه همس��ر و دخترم را از اين فاجعه
خب��ر دادم .دخت��رم بيدرنگ اما با لحني تس��لي بخش
گفت "حاال ديگر ،اش��كاالت و اي��رادات خود را از كه
ميپرسي؟"
ش��هردار و ش��هرداري تهران چه زيبندهی ايش��ان
عمل كردند .پيام تسليت شهردار تهران و كاركنان مركز
مطالعات و برنامهريزي شهرداري تهران كه خاكسپاري
ايش��ان را در قطعهی "نامآوران"بهش��ت زهرا ،جايگاه
درخور ش�� ًان نامآوري چون ايش��ان ،امكانپذير كردند؛
باشد كه درس عبرتي باشد براي ديگران.
من ك��ه نيم��هی بزرگترم از دس��ت رفت��ه چگونه
ميتوانم درباره اين بزرگ مرد معاصر چيزي بگويم،كه
زب��ان قاصر اس��ت و گنگ،يا چيزي بنويس��م ،كه قلم،
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شكس��ته اس��ت و مرك��ب ريخت��ه .از كدامين صفتش
بگويم كه ديگر اوصافش ناگفته نماند .از كدامين زاويه
نگاهش كنم كه خورشيد بود و چشم ،توان نگريستن به
خورش��يد ندارد .از كدامين منشش بگويم كه در نمانم.
تنها ميتوانم بگويم كه س��ردرگم و چشم به راه ديدار.
حاال از كه ميتوانم بپرسم يا مشكلم را به كدامين حلاّ ل
مشكالت بسپارم؟
از تفرق��ه و دوروي��ي بياندازه بي��زار بودند .هرگز
ب��راي ش��نيدن بدگويي ،گوش��ي ش��نوا نداش��تند .از
چنددستگي "حس��ابداران" بسي رنج ميبردند .همواره
در انديش��هی تشكل و يكپارچگي حسابداران حرفهاي
بودند .ايزد يكتا را س��پاس فراوان دارم كه اندكي پيش
از مرگش��ان خبر يافتند كه همهی تشكلهاي حرفهاي
در تدارك نشس��تي مشترك هس��تند .هر چند در ايـن
نشس��ت قرار بود از ايشان تجليل شـود ،ايشان پذيراي
تجـليل نـبودند .درگذش��ت ايش��ان چن��د روزي پيش
از اين نشس��ت ،ش��ايد خواس��ت درونـي ايشـان بود.
جـاي س��پاس از تشكلهاي حرفهاي است كه با وجود
درگذشت ايش��ان ،نشس��ت تجليل را برگزار كردند و
قول تداوم اين نشس��تها را دادند؛ و چه شايسته ياد آن
بزرگوار را نكوداشتند.
آيا اكنون ميدانم؟ باورم اين است كه خير.
مصطف��ي عليمدد ديگ��ر در ميان ما نيس��ت .مراد
بسياري از مريدان ،چشم بر جهان خاكي فروبست و به
ملكوت اعال پركشيد.
روانش شاد و زيستنش در بهشت ،پايدار.

بهانتظارتصویرتوایندفترخالی
تاچندورقخواهدخورد

دکتر علیاصغر کبوته

و دلت کبوتر آشتی است ،در خون تپیده به بام سرد
با این همه
چه باال ،چه بلند پرواز میکنی…
ج��وان که بودی��م یادم��ان دادن��د که دای��ره ،این
عارفانهترین شکل هندسی هس��تی ،از نقطهی پرگاری
و شعاعی شکل مییابد و حافظ نیز فرموده بود :عاقالن
نقطهی پرگار وجودند ولی ،عشق داند که در این دایره
س��رگردانند؛ عاق�لان و عالمان ،همگ��ی نقطهی پرگار
وجودن��د! ولی عاش��قان و عارفان میدانن��د که در این
دایره سرگردانند.
راه عرف��ان و معرف��ت از جهل به عقل و از عقل به
عش��ق میگذرد؛ اس��تاد علیمدد در این دایرهی هستی
که بود؟ اس��تاد علیمدد در کجای این دایرهی هس��تی
ایس��تاده بود؟ آیا او در این دایره مرتبت جهل را پیموده
ب��ود؟ یا در نقطهی پرگار وجود جا خوش کرده بود ،یا
نه او در وادی عشق طی طریق میکرد؟
اگر این آخری نبود؟ چه عقل دنیایی حکم میکند؟
که بیمزد و منتی عمر خود را با عشق درآمیزد و با مهر
ارزانی آموزش به دیگران بنماید؟
ن��ه! آن که حک��م میکرد عقل دنیایی نبود! عش��ق
بود ،عش��قی که میدانست ،لمیدگان در این نقطه پرگار
وجود سرگردانند!...
از عقل زمینی گذش��ته بود ،به عشق رسیده بود ،تن
رها کرده بود تا نخواهد پیرهن.
و با همین منش س��وگندمان داد تا تن به پلش��تی و
زشتی ندهیم و به اصول حرفهای پایبند باشیم.
سهم او از این دنیای دنی چه بود؟ سهم او از آسمان
پنج��رهای بود که آویختن پردهای آن را از او میگرفت!
س��هم او از این دنیـای هستی اتاق کار محقری بود که
هنگام بس��تـری شدنش در بیمارستـان قبل از رحلتش،
آن را از او گرفت.
حال استاد علیمدد از میان ما رفته است؛ بی آن که
پردهای سهم او را از آسمانش بگیرد!
ارجع��ی الی رب��ک؛ ب��اور دارم او اکن��ون در کنار

پنجرهای ایستاده است که آویختن هیچ پردهای حتی به
وسعت تمامی هستی ،سهم او را از آسمانش نمیگیرد.
دیگر در طریقت او تکیه بر پست و مقام و جایگاه و
اتاق ،و چهرهی ماندگار شدن ،کافری است .که پیر خرد
گفته بود :تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است.
و به ما میگوید:
به سراغ من اگر میآیید … نرم و آهسته بیایید …
مبادا که ترک بردارد ،چینی نازک تنهایی من …
ح��ال او از می��ان ما رفته اس��ت و با ش��یرینترین
لبخن��دش از عرش اعالء به ما مینگرد و نگران اس��ت
که مبادا اخالق و آیین رفتار حرفهاش را نادیده بگیریم.
بیایی��م بار دیگر ب��ا روح نازنین او پیم��ان ببندیم و
سوگندمان را تجدید کنیم و اخالق و آیین رفتار حرفهای
ش بخش روح او باشیم.
او را پاس بداریم تا آرام 
به یاد او قطعهای را میخوانم:
به جست و جوی تو
بر درگاه کوه میگریم
در آستانهی دریا و علف،
به جست و جوی تو
در معبر بادها میگریم
در چار راه فصول،
در چارچوب شکستهی پنجرهای
که آسمان ابرآلوده را
قابی کهنه میگیرد …
به انتظار تصویر تو،
این دفتر خالی،
تا چند،
تا چند،
ورق خواهد خورد؟!
نامت سپیده دمیست که بر پیشانی آسمان میگذرد
متبرک باد نام تو
و ما همچنان دوره میکنیم
شب را و روز را
هنوز را
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ازروزگار
اعتصابات
دانشجویی
تاامروز
غالمحسین دوانی

با اس��تاد علیمدد در مؤسسهی عالی حسابداری در
سال  1351آش��نا شدم .اس��تادی عارفمسلک ،مبادی
اخالق ،منظم و باوقار در س��الهای  1352-53که موج
اعتصابات جنبش دانش��جویی اوج گرفته بود و من هم
در گروه راهبری اعتصابات همراه س��یروس بختیاری،
فریدون عبادیان ،مهدی اطقیا ش��رکت داش��تم ،ازمیان
استادان علیرغم آن که میدانستیم عالقه ویژهای به دکتر
عزیزنبوی ،رئیس دانشکده دارد ،علیمدد بهعنوان استاد
واسطهی دانش��جویان ودانش��کده مورد اعتماد ما بود.
درواقع گروه راهبری که بعدها مش��خص شد کمیتهی
دانش��جویی زیرنظر آن قرار دارد تأکید کرده بود که در
جریان اعتصاب��ات و روابط دانش��جویی احترام برخی
استادان از جمله استاد علیمدد در همهی حاالت محفوظ
بماند .بعدها درسال 1353باآقای مسعود غالمرضا مدتی
در دانش��گاه آزاد ایران همکار ش��دم که بعد از انقالب
بهطور تصادفی متوجه شدم نامبرده خواهرزادهی استاد
علیمدد اس��ت و همچون دایی محترم انس��انی وارسته
وخاکیمس��لک بود (نامبرده ازاعض��ای هیأت مدیرهی
شرکت ملی نفت در دههی 1370بودند).
علیم��دد در گفت��ار و کردار نمونهی یک اس��تاد و
معلم بود که هیچگاه موقعیت معلمی خود را با عناوین
و مناص��ب آل��وده نکرد و هم��راه تنی چند از اس��اتید
همفک��ر دیگر دربرپایی مرکز تحقیقات و بررس��یهای
حس��ابداری س��ازمان صنایع ملی و سازمان حسابرسی
منش��اء خدمات برجس��ته به حرفهی حس��ابداری شد.
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روزگاری ک��ه مرک��ز تحقیق��ات در خیابان زرتش��ت
مس��تقر بود بهدلیل نزدیکی منزل مس��کونیام با مرکز،
بعدازظهرها بهدفتر استاد نظامالدین ملکآرایی میرفتم
و با بزرگواران حرفه ،علیمدد ،عالیور ،اربابسلیمانی،
ش��باهنگ و تیموری گپ میزدی��م .بعضی اوقات هم
جرئت میکردم و چند طنزخاص مطرح میشد .بعدها
در دههی هفتاد با رهنمود ایشان و کوشش محمدشلیله
و نجمی هاشمی فشارکی و تنی چند از فارغالتحصیالن
موسسهی عالی حس��ابداری در بزرگداشت خدمات و
یادبود ش��ادروان دکتر نبوی "انجم��ن فارغالتحصیالن
مؤسس��ه" را با توجه به مش��کالت وتنگناهای تأسیس
انجمنها در آنزمان ،درقالب "ش��رکت سرمایهگذاری
حس��ابداران آین��ده" با ه��دف احیای "موسس��ه عالی
حس��ابداری" تاسیس کردیم واین ش��رکت در راستای
رهنمودهای اس��تاد مرکز آموزشی حسابداران همراه را
تاس��یس که هنوز هم علیرغم بیوفاییهایی که برخی
ازمس��ئولین آن به وجود آوردند ،به فعالیت آموزش��ی
خود ادامه میدهد.
مح��ور م��ا فارغالتحصیالن درای��ن انجمن و مرکز
آموزش شادروان علیمدد بود که همیشه باصبر و متانت
ما را به خونس��ردی دعوت و کوشش میکرد "آب رفته
را به جوی بازگرداند" .علیمدد همواره درصدد احیای
زبان پارس��ی و دلمشغولی وی س��ایر همزبانان پارسی
همچ��ون تاجیک و افغانی و ...بود که کوشش��ی هم به
عمل آورد تا بلکه "اتحادیهی حس��ابداران پارسیزبان"

را به وجود آورد .او بیش از آن که دغدغه و دلمشغولی
کس��ب و کارحرفهی حس��ابداری را داشته باشد نگران
ری��زش اخالق حرفهای و پایبندی به اخالق حرفهای
بهعنوان س��تون وپایبس��ت خیمه تداوم فعالیت حرفه
بود .نگ��ران بود ک��ه حسابرس��ان درفرآیند خصوصی
ش��دن حرفه نتوانند رسالت اجتماعی وحرفهای خود را
بهدرس��تی انجام دهند و بر حرفه همان رود که درسال
 1358برکانون حسابداران رسمی رفت.
رفتار اس��تاد علیمدد در نقدپذیری و تعامل با اهل
حرفه باید درس بزرگی برای کس��انی باشد که از مسند
قانون خود را صاحب اختیار حرفه و استاندارد میدانند
و از هر نفد و انتقادی باکینه برخورد میکنند درحالیکه
جایگاه آن��ان عاریتی و جایگاه اس��تاد علیمدد وامثال
ایشان بالذات است.
باشد که در جامعهای که برخوردهای حذفی نهادینه
ش��ده در پایداری حرفه ازطریق پاسداری ازاهل حرفه
وکس��انی که دراین وادی نقش حاف��ظ حرفه را دارند
بکوشیم .تا خدای ناکرده مصداق شعر زیر نباشیم:
مائیم همه مردمی مردهپرست
هرزنده بود به نزد ما ،قدرش پست
برزنده اگرچه دستگیر نکنیم
چون مرد ،بری م مردهاش دستبهدست
از ش��ادروان مصطفی علیمدد آموختیم که اس��تاد
ومعل��م خ��ودرا فراموش نکنی��م و به آن��ان ارج نهیم
– کاری ک��ه وی در قب��ال دکت��ر عزیز نب��وی به عنوان

اس��تاد خود در دوره ای که نام عزیز نبوی برای برخی
خوش��ایند نبود ،انجام و مسبب آن ش��د .چنین بود که
دانش��جوی معترض دههی  1350نیز در مراسم یادبود
دکتر نبوی به س��تایش از نقش ارزن��دهاش در آموزش
حرفهی حسابداری پرداخت.
جمعیت فارغالتحصیالن رش��ته حس��ابداری ونسل
فرهیختهای که حاصل تالشهای امثال علیمدد هستند
امروز زمزمه میکنند که:
باغبان،که ریشه خاک میدرید
ساقهگل را یادگارشبنم و سوسن نمود
ور سر هر شاخهای ،صد برگ گل ،دانه زند
بر سر هر دانهای صد شاخگل ،ریشه زند
راز مان��دگاری مصطف��ی علیم��دد و امثال وی نه
صرف ًا در دانش و س��واد حرفهای که در س��لوک نیکو،
پایبندی به اخالق و شرافت حرفهای و انسانی ،پیروی
از مس��ئولیتهای اجتماعی ،تواض��ع و فروتنی در قبال
انسانها و عتاب و رنجش از بیگانگانی بود که در حرفه
رس��وخ کرده اند .این آخریها نگرانی و دلمش��غولی
ویژهای به "مرکز آموزش حسابداران همراه " داشت که
نکند اغیار در آن نفوذ کرده و نام نیک "مؤسسهی عالی
حسابداری" مورد استفادهی دیرآمدگانی که همیشه زود
میخواهند ببرند و بروند قرار گیرد!
آخر آن که ،به قول س��یاوش کسرایی "آوازه خوان
می گذرد ،ولی گل میکند ترانهاش ،به دامن کوهپایهها".
بدرود علیمدد!
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سعید جمشیدی فرد

عنوان اس��تاد خیل��ی برازندهی مصطف��ی علیمدد
اس��ت .به نظر من چنین عنوان��ی به مقبولیت عمومی و
همهپسند او مربوط میش��ه .همین پذیرش عمومیه كه
عناوین اداری ،رس��می ،بخشی و تشریفاتی را كمرنگ
میكنه .تصور كنید كه مصطفی علیمدد با پیشوند دكتر
و یا پس��وند حسابدار رس��می ،عضو فالن انجمن و یا
بهمان جامعه معرفی بشه .حق وجودش را ادا نمیكنه و
راستش اص ً
ال نمیچسبه.
اس��تاد علیمدد هم سواد داش��ت ،هم اخالق و هم
هدف .همه اینها باید با هم و در حدی باال باش��د تا به
یكی بشود گفت استاد؛ مثل س��جادینژاد ،مثل اكبری.
وف��اداری به دان��ش و اخالق و نش��ر آن در كالسها،
كتابها ،نوش��تهها ،مصاحبهها ،میزگردها و حضورش
حس میش��د .ولی اخالقش چیز دیگری بود .هر وقت
میدیدمش و یا با دوستان در موردش صحبت میكردیم،
نه كتابها و نوش��تههای ماندنیش ك��ه چهرهی مهربان و
دلنش��ین و رفتار متین و دلپذیرش ،خلق پس��ندیدهاش
را برجس��تهتر نش��ان میداد .ازاینرو غرور در رفتارش
نبود ،در اوج محبوبیت س��وادش را در معرض نقد قرار
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میداد ،در كار مش��ترك پیشقدم بود و همواره بیریا در
میان جمع بود .اس��تاد علیمدد به اعتالی حس��ابداری
ایران اعتقاد داش��ت و هدفش خدم��ت بود كه اگر این
نبود و یا بخشینگری داشت مرزبندیهای محیط به او
مقبولیت عمومی نمیداد.
او از ویژگی برجس��ته و ارزشمندی برخوردار بود؛
حض��ور و كالمش آرام��ش به مخاطب��ان هدیه میداد.
دارن��دگان چنین صفتی میتوانن��د دغدغهها را با تدبیر
برط��رف كنند .او آرامش مدبرانه را به دور از هیجانات
كاذب و افراطیگ��ری به ما یاد داد و برای حس��ابداری
خرج كرد .تعامل نزدیكتر تش��كلهای حسابداری هم
محصول این ویژگی اس��ت .ما به ای��ن آرامش احتیاج
داریم و محیط حس��ابداری نباید از این بابت دچار خأل
ش��ود اگر چه هستند كسانی كه چنین ارزشی در چهره
و كالمشان مشهود است.
خدمت بیچشمداش��ت در ردیف سواد و اخالق،
محبوبی��ت و پذیرش همه گیرش را در تمام س��طوح و
ابعاد مثلث آموزش ،پژوهش و كار حرفه ای حسابداری
ماندگار كرد.

علیمدد
درکویرهایتفتیدهی
بلوچستان
جمعی از نخستین دانشآموختگان دانشگاه بلوچستان

در زاوی��های دور از س��رزمین اهورای��ی م��ا و در
پهندش��ت ایران بزرگ ،درخت تن��اوری بالیده و به بار
آمده و بار دانش گرفته اس��ت .مدرسهای شده است که
بیست هزار نفر را در خود جای داده است ،شهری شده
اس��ت که میهنمان را تأللوی دیگری داده است ،کمی
مانده است که نور فواره زند ،تا بوسه بر آن باره زند.
دومین مرکز دانش��گاهی کش��ور با بیست هزار نفر
دانش��جوی محصل در رش��تههای متعدد تحصیلی و با
دهها دانش��کده را مردانی پایه گذاشتند که اینک مراسم
یادبود یکی از آنها برقرار است.
س��ی و هش��ت س��ال پیش ،چن��د نف��ر از ایرانیان
فرهیخت��های که دل در گرو آبادانی کش��ور داش��تند ،با
دس��تانی خالی و قلبهایی به وسعت کویرهای تفتیده
بلوچستان یا علی گفتند و عشق آغاز شد.
بلوچستان سرزمین مردمان نیکسیرتی است که در
میان��هی فقرها و محرومیته��ای تاریخی ،اصالتهای
فرهنگی میهن ما را به شایستگی حفظ کردهاند ،سرزمین
اسطورههای افسانهای و ملی ماست ،سرزمینی است که
حکیم طوس بنمایه شاهکار جاویدان خویش را از آن
یافته اس��ت ،سرزمینی است که سیاحتگر آن در گذار از
جغرافیای منطقه ،ناگاه خویش��تن را در کمرکش تاریخ
مییابد .آنچه را در تاریخ یافته است در جغرافیا میبیند.
روزگاری انبار غله ایران و مهد تمدن بسیار باشکوه
و درخش��ان ش��هر س��وخته بوده ،و اینک نیز مرکزیت

درخشان علمی یافته است.
با درای��ت دریافته بودند که اگر قرار اس��ت ،کویر
عقبماندگیه��ا برچی��ده ش��ود ،نهال��ی از بوس��تان
معارف و دانش انس��انی بایس��تی غرس ش��ود ،باغبان
دلدادهی دلس��وختهای الزم است تا از بیابان و برهوت
عقبماندگیهای جهالت ،دانش��گاهی برآورند که اینکه
مایهی فخر و مباهات کشور است.
داستان تأسیس آن دانش��گاه ،داستان غریبی است،
داستان دلدادگی کسانی است که با هوشمندی تمام ،از
زندگانی خویش بهترین بهرهها را بردهاند و نام نیکشان
تا ابد باقی است ،داستان همتهای بلندی است برخاسته
از آرمانهایی بلندتر ،داس��تان کس��انی است که افقهای
دورت��ر را دیدهاند و همگان را برای رس��یدن به فردایی
بهتر برانگیختند .داستانی است که اگر مستند و مستقیم
نبود بیش��تر به افس��انه و روایتهای تاریخی ش��باهت
داشت.
در آن سالها ،چهار دس��تگاه سوله  600مترمربعی
را در یک قطعه زمین دو هکتاری س��اخته بودند ،چند
دس��تگاه منزل س��ازمانی در کوی ف��رح گرفته و با این
تمهیدات خواسته بودند که دانشگاهی بسازند که شکل
و شمایل آن امروز چنین ست.
البته دو دستگاه لندرور و دو دستگاه پیکان سواری
نیز داش��تند ،وانتی را هم به آقای ابوالقاسم فخیره داده
ب��ودن تا مایحتاج دانش��گاه را تدارک کند .نقش��ی نیز
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از روی س��کههای تمدن ش��هر س��وخته را برای نشان
دانش��گاه ساخته بودند تا وابستگی و پیوستگی تاریخی
آن را بیافرینند.
دانشنامهی ویکیپدیا ،شهر سوخته را پیشرفتهترین
ش��هر جهان قدیم میداند ،ش��اید در اندیشه آن بودهاند
که پیش��رفتهترین مدرس��ه نیمه ش��رقی فالت ایران را
پیافکنن��د که چنین نش��انی را ب��رای آن انتخاب کرده
بودند .بگذریم که در کوران حوادث ،آن نش��ان زیبا با
کجسلیقگی عوض شد.
چهل و شش نفر از دانشآموزان منطقهای را گزینش
کرده بودند ،یک سال برایشان در دانشگاه شیراز دورهی
تکمیلی گذاش��ته و چه��ل نفر را ه��م از طریق کنکور
سراس��ری انتخاب کرده و با این مقدمات در آبان سال
 1354دانشگاهشان را افتتاح کردند.
البته دانشگاهش��ان ،پیش��تر از آن که دانشگاه باشد،
بیشتر تصویر روزآمدی بود از کشتی نوح ،که در دنیای
پرتالطم و طوفانی جهالتها ،یارانی را برگیرند و همه
را به ساحل رستگاریها برسانند.
روز نهم مهر ماه س��ال  1354نام��های را با امضای
آقای احمد نادرنژاد مدیر امور آموزش دانشگاه دریافت
کردی��م که توفیق قبولی ما را در دانش��گاه تبریک گفته
بود و برای آش��نایی با مدیران دانش��گاه خواسته بودند
ک��ه در دفتر کوچک آنها در یک��ی از کوچههای فرعی
بهجتآباد حضور بیابیم.
جلسه را به مبارکباد قبولی آغاز کرده و آرزو کردند
که به عنوان اولین دانش��جویان دانشگاه توفیق خدمت
به میهن عزیزمان را بهدس��ت آوریم ،بعد از تش��ریفات
خیلی مختصری ،از موقعیت و محل دانش��گاه گفتند و
ای��ن که امکانات خیلی محدودی وج��ود دارد و تقریب ًا
هیچ ساختار مناس��ب شهری و تفریحی وجود ندارد و
مختصر آن که تالش کردند تا برای دانشجویان آمادگی
روح��ی بیافرینند ت��ا محیط کوچک دانش��گاه در بادی
امر قابل تحمل باش��د .در خاتمه نیز جلسهای با معاون
دانشگاه ترتیب دادند که بهیقین تأثیر شگرفی در روحیه
همه ما به بار آورد.
معاون دانش��گاه فرد مهربانی بود با موهای مشکی
ص��اف و تقریب ًا بلند ،قدی متوس��ط با جثهای نحیف و
الغر اندام ،چش��مانی بزرگ و پیشانی بلندتری که بیش
از آن که معاون باش��د متواض��ع و مهربان بود .کلماتش
محبتآمی��ز بود .نامه��ای ما را چندین ب��ار خوانده و
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اطالعات اولیه هر کدام ما را داشت ،بیشتر میخواست
که نامها را با چهرهها تطبیق دهد.
اولین درس دانشگاه را در آن جلسه داد ،از یکی از
دانش��جویان پرسشی کرد و از مخاطب پاسخ خواست،
مخاطب از امتداد نگاهش متوجه نش��د که وی بایستی
پاس��خ دهد ،آموزگارم��ان خیلی به راحت��ی و آرامش
گفت که بر اثر یک تصادف اتومبیل ،مش��کلی در امتداد
نگاهش وجود دارد ،هم عذر خواس��ت و هم درس داد
ک��ه با واقعیتهای زندگی بایس��تی برخ��وردی واقعی
داشت.
در میانهی جلس��ه درس دیگ��ری داد ،گفت که در
س��رزمینی محروم و با شرایطی دشوار قدم میگذاریم،
گف��ت که اگر طاق��ت راه داریم و مرد میدان هس��تیم،
همگی با هم کمر همت برمیبندیم و دانشگاهمان را آن
طوری میس��ازیم که خودمان دلمان میخواهد ،همین
طور هم شد.
از این که فرصتی داده بودند تا سنگ بنای مدرسهای
را بگ��ذارد خیل��ی راضی بود ،هم��ه را دعوت کرد که
مش��کالت را درک کنیم ،افقه��ای دورتر را ببینیم و به
فردایی که مدرسهی با عظمتی داشته باشیم بیاندیشیم.
عطوفت و مهربانی در کالمش موج میزد ،وقتی از
وی جدا میش��دی آرامش و طمأنینهای یافته بودی که
بینهایت به دل مینشست .البته کاله پوست سیاهرنگ
کاراگلی هم داشت که در هوای سرد به هیبتش میافزود.
کارهای اداری ثبتنام خاتمه یافت و روز بیست و
سوم مهر ماه  1354عازم زاهدان شدیم ،مسیر طوالنی را
با اتوبوس در بیس��ت و هفت ساعت طی طریق کردیم،
قریب چهارصد کیلومتر از این مس��یر خاکی بود .آقایان
مهدی درانی ،احمد روحی و محسن برادران از دوستان
عزیز دانشجوی همکالسی به استقبال آمده بودند.
به ش��هری وارد شدیم که تنها هتل آن نام با مسمای
کویری داش��ت و مرح��وم آقای رفع��ت مدیریت آن را
برعهده داشت ،البته کافه غذاخوری اسماعیلخان هم بود
که با دو س��ینمای مهربان و فروردین و چند فروش��گاه
تعاون��ی هم��هی تأسیس��ات زیربنای��ی ش��هر را فراهم
میکردند ،گردشگاههای شهر هم ،در شمال کالت ه مرحوم
آقای کامبوزیا ،در جنوب کالته رزاقزاده و البته در غرب
آن نیز چشمه گوربند با چهل یا پنجاه درخت بودند ،البته
بازار سرپوش و پاساژ برادران هم وجود داشت.
تمامی جادههایی که از ش��هر خارج میشدند هنوز

رن��گ آس��فالت را ندیده بودند .جای اعیانی ش��هر هم
مهمانس��رای جهانگردی و باشگاه کارمندان دولت بود.
مرکز تجاری ش��هر چهار راه رسولی بود که عبارت بود
از مح��ل تالقی دو خیاب��ان دوازده متری و محل داد و
ستد بازرگانان خرده پایی که مشهورترین سوغاتیهای
شهر از آنجا تهیه میشد.
در چنین محل و ش��رایطی بود که مدرس��ه را پایه
گذاشتند ،اولین کالس درس را هم با فیزیک دانشگاهی
شروع کردند.
تا ترم تحصیلی آغاز ش��ود ،س��ولهها س��اخته شده
بودند ،در میان آن محوطه ،جماعتی مش��غول تس��طیح
زمین بودند ،یک دس��تگاه تراکت��ور خیلی کوچک هم
مش��غول کار بود ،چون آب و برق خوابگاهها هنوز دایر
نبود ،از خوابگاه سازمان پیشاهنگی کمک گرفتند ،تا کم
کم امکان اس��تقرار فراهم شد .هیچ خبری هم از فضای
سبز و باغچه و دار و درخت نبود.
اینها گفته شد تا استقامت آنانی را که کمر همت بسته
بودند تا سنگ بنای با شکوه علم را پایه گذارند ،عرض
ش��ود .دانش��گاهی که اینک به عنوان زیباترین دانشگاه
کش��ور موس��وم اس��ت این چنین ش��کل گرفته است.

هرچند که در گذر س��الها ،افراد گمنام و بینشانی برای
آبادانی و رشد و ش��کوفایی آن از جان مایه گذاشتهاند
که به جای خود از همه آنها بس��یار سپاسگزاریم ،ولی
خاط��رات روز اول کار که مصطف��ی علیمدد در کنار
لندرور خویش و نشس��ته بر کنده درختی ،در اندیش��ه
ش��کوفایی چنین دانش��گاه زیبایی بوده است ،فراموش
نشدنی است.
در آن ش��رایط هزاران دلیل وجود داشت تا اگر هم
ِعرق ملی برای عمران و آبادانی وجود دارد ،در جایی به
کار بپردازند که حداقلی از ساختارهای زیربنایی وجود
داش��ته باشد ،در اینجا اص ً
ال ساختاری وجود نداشت تا
حداقلی داشته باشد.
با چند دستگاه سوله و تعدادی محصل و چند تایی
ساختمان در دس��ت احداث که قرار بود بعدا ً تبدیل به
خوابگاه و کالس و آزمایش��گاه ش��ود ،مهمترین عنصر
کار باقی مانده بود ،باید که معلمینی را بیافته و بیافرینند
ت��ا مانند خودش��ان از همه چیز بگذرند تا کالسش��ان
دایر باش��د ،برای این امر ،چند نفری از فارغالتحصیالن
دانشگاه تهران را برای طی دورهی سربازی جذب کرده
بودند ،چند نفری هم از اس��اتید بسیار مشهور کشور را
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دع��وت کرده بودند تا با  19نفر اعضای هیأت علمی و
 86دانشجو ،چراغ عمارت دانش را بیافروزند.
این چنین بود که در پاییز سال  ،1354نهال یکی از
بوستانهای معرفت انسانی ،در منتهیالیه جنوبشرقی
میهن عزیز ما به دس��ت باغبانانی همچون محمد جعفر
جدبابای��ی و مصطف��ی علیمدد غرس گردی��د .اینک
جایشان خالی است و ما به یاد مصطفی علیمدد یادش
را گرامی داشتهایم.
جوانان دانش��جوی دیروزی که اینکه برف پیری بر
صورتشان نشس��ته اس��ت ،فرزندان روحانی و معنوی
محم��د جعفر جدبابای��ی و مصطفی علیم��دد و تمام
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کس��انی که ح��ق آموزگاری ب��ر ما دارن��د ،همگی در
مقابل آنها س��ر تعظیم فرود آورده ،حق استادی را ارج
میگزاریم و به پیش��گاه معلمین ش��ریف خویش ادای
احترام میکنیم.
معلم پیر مدرس��ه ما ،قالب تن در شکس��ته و خرقه
تهی کرده ،به دیار رحمت بیکران حضرت دوس��ت پر
کش��یده ،کالبد خاکی را به ابدیت س��پرده و از رنجهای
این عالم رس��ته است ،ولی تا دانشگاه بلوچستان برقرار
اس��ت و تا دانشجویی در آن دیار به دانشجویی مشغول
اس��ت ،یادش و صفایش و حرمتش در قلب همهی ما
جای دارد.

خندیدوگفت:
نه،کسالتیبود
برطرفشد!

بهناز عابدی

مسئول پیشین کتابخانهی سازمان حسابرسی

...هم��ان روز که خبر را ش��نیدم ،که هنوز هم باور
نمیکنم ،پیام تس��لیتی فرس��تادم .خیل��ی ناراحت بودم
و میتوانس��تم تص��ور کنم ک��ه نزدیکان اس��تاد چقدر
اندوهگیناند .آن ش��ب که ش��نیدم چنان متأثر شدم و
گریه کردم که نمیتوانس��تم بخوابم .مدتها راه رفتم.
دلم میخواس��ت یکبار دیگر فرصتی دست داده بود تا
ایش��ان را ببین��م .خیلی غصه خوردم که چرا در س��فر
قبل��یام به ایران ،س��عی نکردم که ایش��ان را ببینم .چه
غفلتهایی میکنیم ما آدمها در زندگی.
ما آدمهای معمولی عادت داریم که با آدمهای بزرگ
و اندیش��مند فاصله داش��ته باش��یم و آنها را تافتههای
جدابافته ببینیم .ولی علیمدد برای من انگار "دوس��تی
عزیز و صمیمی" بود .نمیدانم چطور میتوانس��ت این
تع��ادل را در زندگیاش برقرار کند .هم اینقدر جدی،
اندیش��مند ،پرکارو پرمایه باش��د و هم اینقدر نزدیک
به آدمها .من به نخبگی ،مدارج علمی و پیش��رفتهای
رش��ک انگیز و تالیفات متعدد ایش��ان اش��اره نمیکنم.
اینها را همه میدانیم .در حیرتم که چهطور توانس��ت
غره نشود ،از مردم فاصله
از این همه تعریف و تمجید ّ
نگیرد ،باصفا بماند ،مهربان بماند و به دیگران فکر کند.
ان��گار وجود عزیزی از زندگیام حذف ش��ده ،هر
چند که سالها بود که ندیده بودمشان .همین که بودند
خوش��حال بودیم .جانه��ای بزرگ هر جا که باش��ند
سایهش��ان بر سر بقیه هس��ت و انرژی وجودشان را به
دیگران میبخش��ند .همین که میدانس��تم هستند و کار

میکنند خوشحال بودم.
فردای درگذش��ت علیمدد خ��واب عجیبی دیدم.
عجیب از این نظر که من هیچوقت یا خواب نمیبینم یا
یادم نمیماند .نمیدانم کدام درست است؟ من ایشان را
خواب دیدم در جایی مثل یک سالن بسیار بزرگ و مجللِ
همایش یا سخنرانی ،مثل همیشه بودند ،عین همیشه ،و
من توانستم مدتها با ایشان صحبت کنم .همینطور که
به س��مت جایی با جمعیت حرکت میکردند ،با ایشان
ح��رف میزدم .از هر دری ح��رف زدیم .و من باالخره
پرس��یدم که ..." :پس جریان چیس��ت؟ به من گفتند که
ش��ما ...خندیدن��د و گفتند :نه ،کس��التی بود و برطرف
ش��د .گفتم چرا به کس��ی نگفتید .چرا کسی من را خبر
نکرد که خبر راست نبوده؟ خندیدند و گفتند :حاال خبر
میکنند .و من از خوش��حالی در پوس��ت نمیگنجیدم.
وقتی که میخواستیم خداحافظی کنیم ،گفتم لطفا اجازه
دهید فق��ط به یک نفر من خبر بدهم .به آقای ش��لیله،
چون ما آنجا بههم نزدیک هس��تیم .خندیدند و گفتند:
باش��ه .تو خبر بده ".و من صبح که بیدار ش��دم آن قدر
خوش��حال بودم از اینکه فرصتی دوباره دست داده بود
تا با آقای علیمدد یک دل سیر حرف بزنم.
بالفاصله برای آقای ش��لیله ایمیل زدم و خوابم را
تعریف کردم .تا روزها همچنان خوشحال بودم و هنوز
هم همهی آن رویا با همهی جزئیاتش یادم است.
ام��روز فهمی��دم که ایش��ان اص� ً
لا ای می��ل من را
نگرفتهاند...
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خاطرهاشرا
ماندگار
سازیم
شهریار دیلم صالحی

علیمدد ،اس��تاد بود و نمیتوان نام ایشان را بدون
پیشوند استاد ،به زبان آورد .استادی ایشان در حسابداری
و باالت��ر از آن در اخالق ،مورد توافق همهی همکاران
و دوس��تانی است که حتی کمترین شناخت را از ایشان
دارند .بدون ش��ک ،استاد با خدمات شایان توجه خود،
از جمله تأس��یس دانش��گاه زاهدان و کمک به ایجاد و
فعالیت مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی مؤسسه
حسابرس��ی سازمان صنایع ملی و سازمان حسابرسی به
همراه تعدادی دیگر از اس��اتید بزرگوار ،منشاء خدمات
برجس��تهای به حرفهی حس��ابداری شدند و با چاپ و
انتش��ار مقاالت و کتب متعدد خ��ود ،نقش قابل توجه
و تحس��ینبرانگیزی در ارتق��ای ادبیات حس��ابداری و
ش��یوه تنظیم و تدوین منابع و کتب حسابداری داشتند
و همگان قدردان زحمات فراوان و بیش��ائبه ایشان در
این عرصه هس��تند و خواهندبود .اما استادی ایشان در
اخالق ،برجستهتر است .ایشان استادی بودند فروتن و
متواضع ،مب��ادی آداب و اخالق ،باوقار و در عین حال
انتقادپذیر که فراتر از معلمی حسابداری ،معلمی ایشان
در اخالق ،زبانزد همگان است.
زمانی که دانش��جوی دورهی لیس��انس حسابداری
بودم ،اسم استاد علیمدد و سجایای اخالقی ایشان را از
استاد بزرگوارم دکتر مهدی تقوی ،شنیدم و همیشه آرزو
داشتم که با ایشان از نزدیک آشنا شوم .تا این که روزی
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این توفیق نصیبم ش��د و برای کس��ب راهنمایی ،ایشان
را در س��ازمان حسابرس��ی مالقات کردم .خوشرویی
و وقار ایش��ان ،در حدی بود که بیش از پیش مش��تاق
دیدار ایشان شدم و از آن به بعد ،هر از چندگاهی برای
پرسیدن سؤالی و گاهی اوقات صرف ًا برای عرض ادب،
خدمت ایش��ان میرسیدم .اما آرزوی نشستن در کالس
درس ایش��ان ،همچن��ان در دلم بود .تا اینکه در س��ال
 ،۱۳۸۳توفیق حضور در یکی از کالس��های آموزش��ی
ایشان در جامعهی حسابداران رسمی ایران ،نصیبم شد.
چیزی که از ایش��ان برای همیش��ه در ذهنم باقی مانده،
وقار ،احترام و ادب ،خوش��رویی و آرامش بود و آرزو
دارم که روزی بتوانم گوشهای از این صفات را در خود
داشته باشم.
نکتهی برجس��ته دیگری که از شخصیت خاص و
اخالق واالی ایش��ان ناش��ی میش��د ،آرزوی ایشان به
ایجاد هماهنگ��ی و همدلی بین هم��کاران و انجمنها
و مراجع حرفهای کش��ور بود که بیش��ک میتواند در
ارتقای دانش و اخالق حرفهای همکارانمان ،تأثیر قابل
توجهی داشته باشد.
با امید به تأس��ی از اخالق و منش واالی این استاد
گرانمای��ه و تالش برای ایجاد این هماهنگی و همدلی،
قدردان زحمات این بزرگوار باش��یم و خاطرهی ایشان
را ماندگار سازیم.

انسانمآرزوست
صالح ضیائی شهمیری

ی��اد و نام مصطفی علیمدد که چند روزی اس��ت،
زندگ��ی جاودانهاش را آغاز کرده ،برایم یادآور س��خن
اثرگذار و س��ازنده استاد او ش��ادروان استاد دکتر عزیز
نبودی است ،که همه جا میگفت و مینوشت «نخستین
ش��رط الزم برای یک حس��ابدار و حسابرس درستی و
صحت عمل او است».
جملهای اس��ت اثربخش ،بر آنهایی که در فعالیت
حرف��های خود آگاهان��ه ی��ا ناآگاهانه صرف�� ًا به قصد
زیادهخواهی و توقعات مادی به جادهی خاکی منحرف
میشوند و برای خود و دیگران مشکل ایجاد میکنند.
مصطفی علیمدد حس��ابدار و حسابرس��ی بود که
همانند استادش درس��تی و صحت عمل را سرلوحهی
زندگی خود قرار داده بود.
مصطفی علیمدد هیچگاه اسیر زرق و برق زندگی
مادی نشد ،و از پستی و بلندیهایی که در مسیر زندگی
او ق��رار میگرفت به راحتی و با متان��ت و بزرگواری
عب��ور میکرد ،زیرا که او عاش��ق کارش و فعالیتهای
تحقیقاتی و پژوهشی بود.
مصطفی علیمدد در نوش��تهها و آثار خود همواره
بر اخالق و رفتار انس��انی حس��ابداران و حسابرس��ان
تأکید داشت ،او فلسفهی حسابرسی را از منظر انسانیت
مینگریست و به برخورد انسانی حسابرس با مخاطبان،
عالوه بر برخورد حرفهای باور داشت.
مصطفی علیمدد ازجمله انس��انهایی بود که تالش
میکرد بر«انس��انیت» تأکید کند ،همان گونه که «مولوی»
میگفت «از دیو و َدد ملول م و انسان م آرزوست».
مصطف��ی علیمدد در زندگی خ��ود تالش میکرد،

چراغ انس��انیت را که تنها راه رسیدن به فضایل اخالقی
و تکامل است ،روشن نگاه دارد .چرا که معتقد بود تنها
راه رس��یدن جوامع بشری به س��عادت ،انسانیت است.
مصطفی علیمدد به دلیل پاکی و ش��فافیت جان و دلش
همیشه از عملکرد آدمهای انساننما آزرده خاطر بود و
همین آزرده خاطری به تدریج او را به بیماری کشاند.
در خاتمه بای��د گفت ،که در اکثر جوامع بش��ری،
انس��انیت مرده اس��ت ،و انس��انهایی که در عرصههای
هنر و فرهنگ ،انس��انیت را محور اصلی کار خود قرار
میدهند ،مورد غضب و ش��تم و ضرب قرار میگیرند،
زیرا این قبیل انس��انها با اندیش��ه ،گفتار و رفتارش��ان
انس��انیت را فریاد میزنند ،با این امید و باور که ش��اید
اثری هرچند ناچیز بر روح و روان آدمها داش��ته باشد،
و جوامع را به س��وی س��عادت و تکام��ل هدایت کند؛
هم��ان گونه که «رادها کریش��نان» فیلس��وف هندی در
جمل��هی معروف خود گفته بود «ت��ا حاکمان حکیم و
حکیمان حاکم» نش��وند دنیا روی سعادت نخواهد دید.
باش��د که یاد و نام مصطفی علیمدد تداعی اندیشههای
حکیمانهیاو برای همه ما باشد.
افکار ،گفتار و رفتار او اثرگذار بود ،و امید داش��ت
این اثرگذاری س��ازندگی معنوی و حتی مادی به همراه
داش��ته باش��د؛ البته باید گف��ت این اثرگ��ذاری که در
عملک��رد حرفهای و فرهنگی او تبلور یافته بود همواره
ادامه خواهد داش��ت ،زیرا نام و ی��اد مصطفی علیمدد
همیشه ماندگار است.
ب��رای او در زندگی جاودانهاش ش��ادی و آرامش
جان و دل آرزو میکنم.
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تشکلهایحرفهای
هیچنقطهفاصلهایازهمندارند
غالمرضا سالمی

رییس شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران

با س�لام به ش��ما بزرگواران و درود به روح بزرگ
اس��تاد علی مدد ک��ه هم مایهی جان ب��ود و هم پایهی
*
خرد.
برگ��زاری اولی��ن گردهمای��ی تش��کلهای حرفه
حس��ابداری در وهل��ه اول مرهون نیت پ��اک مرحوم
علیم��دد ب��ود که ت��ا لحظه ه��ای آخر زندگیش��ان،
پیگی��ر تحق��ق این روی��داد میمون بود .برگ��زاری این
گردهمایی در وهلهی بعد مرهون نیت خوب دوس��تان
ِ
دعوت
و دس��تاندرکاران نهادهای حرفهای اس��ت که
دعـوتکنن��دگان را ب��رای تش��کیل ای��ن گردهمای��ی
ِ
پذیرفتند .جا دارد از
زحمات آقای نجمی هاش��می هم
تشکر کنم.
ای��ن گردهمای��ی قرار بود ب��رای تجلیل از اس��تاد
علیمدد در زمان حیاتش��ان برگزارشود .اما شاید بخت
این را نداش��تیم که این تجلیل را در زمان حیاتش��ان
برگزار کنیم .ایکاش خودشان نیز در جمع ما می بودند
و میدیدند که تش��کلهای حرفهای ،برخالف شایعاتی
که هست ،هیچ نقطه فاصلهای از هم ندارند.
هم��ه در یک جهت ب��ه فعالیت حرفهای مش��غول
هستند .بیشتر اساتید حاضر در این گردهمایی ،در مورد
خصایص خوب اس��تاد س��خنرانی خواهند کرد اما من
دوس��ت دارم که دقایقی درب��ارهی موضوع گردهمایی
س��خن بگویم .موضوع��ی که مورد عالقه خود اس��تاد
علیمدد بود.
ای��ن گردهمای��ی در جهت همگرای��ی و همافزایی
بیش��ت ِر اعضای حرفه و نیز تقویت نیتهایی برگزار شد
که اس��تاد علیمدد س��الها در ذهن داشتهاند .این نیت
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همان اعتالی حرفه حسابداری بود .مهم نیست که ما در
یک شرکت خصوصی کار میکنیم یا در یک مؤسسهی
دولتی ،مهم نیس��ت که در س��ازمان حسابرسی هستیم
یا در بخش خصوصی حسابرس��ی ،مهم این نیست که
از دانش��گاه ش��رکت نفت فارغالتحصیل ش��دهایم یا از
مؤسس��هی عالی حس��ابداری یا از هر دانشگاه داخل یا
خارج از کشور؛ مهم این است که همه حسابدار هستیم
و همه در هدفمان مش��ترک هستیم .یعنی تالشمان این
اس��ت که دانشمان و آموزههای علمی و اخالقی که از
استادانی چون علیمدد ،استاد سجادینژاد ،استاد اکبری
و دیگران��ی که در قید حیات هس��تند ب��ه کار ببندیم تا
بتوانیم در س�لامت اقتصادی کشورمان نقش ارزندهای
ایفا کنی��م .این همزمانی برگ��زاری اولین گردهمایی با
درگذش��ت جانگذاز اس��تاد علیمدد ،نشانهی این مهم
اس��ت که بودن و نبودن استاد علی مدد منشاء خیر بوده
است.
کار اصلی ایش��ان پـژوهـش بود؛ عـشقی که ایشان
به تعـلیم و تعـلم مـیورزیدند و به انتقـال دانـششان
ب��ه دیگـران داش��تند .اما مهمـترین چـی��زی کـه طـی
س��الها تلمـذ در محـضر ایش��ـان آمـوختـهام ،اخـالق
انس��انی و حرفهای اس��ت .هم اخـالق شخـصی و هم
اخالق کاری در ایشان به درجهی باال جلوهگر بود .اگر
حسابداران ما آن قسمت از کتابهایی را که تعدادشان
هم زیاد است نخـوانده باشـند و تنـها نظارهگر کردار و
رفتار این اسـتاد اخالق باشـند ،فـکر میکنـم جامعهای
حرف��های خواهـیم داش��ت که میتوان��د در کل جهان
نمونه باشد.

م��ن به امید آن روز ،آرزویی جز این ندارم که ببینم
اخالق حرفهای و اخالق ش��خصی که اس��تاد علی مدد
نمونهاش بود ،بین تمام حسابداران ،بهخصوص جوانها
که پس از این ارکان مهم حس��ابداری و مدیریت را در
دست خواهند گرفت ،نهادینه شود و کشور ما به سبب
این رفتار نیک ،بتواند راه سالمت اقتصادی را طی کند.
راهی ک��ه گاه میبینیم عکس آن اتفاق میافتد .نقش ما

حسابداران بسیار بس��یار واالست .ما نقش اصلی را در
بهبود سالمت اقتصادی جامعه ایفا میکنیم.
امیدوارم این گردهمایی بدعتی باش��د برای اتحاد و
همدلی همزبانی در تمام عرصههای حرفه حس��ابداری
کشور.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش
مشترک تشکلهای حرفهای حسابداری

رمزماندگاریوبلندآوازیعلیمدد
تجمیعهمهیصفاتحمیدهبود
اکبر سهیلی پور
رییس سازمان حسابرسی

با کمال تأسف در حالي دورهم جمع شدهايم که استاد
علیمدد از جمع ما جدا ش��دهاس��ت *.من به خانوادهی
بزرگ حسابداری و به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض
میکنم .مصطفیعلیمدد از میان ما رفت .خبر کوتاه بود،
کوت��اه با کولهباری از اندوه .چرا که ما مردی را از دس��ت
دادهایم که همچون نامش مصطفی ،در حرفه برگزیده بود.
وی پ��س از تحصی��ل ،برای پرداخ��ت زکات علمش ،به
تدریس روی آورد .به سمت دانشگاه سیستان و بلوچستان
رفت و در یکی از نقاط محروم مملکت خدمات ارزندهای
را ارائه و ش��اگردان زیادی را برای جامعه علمی کش��ور
پروران��د .پس از بازنشس��تگی ،آغاز دیگری داش��ت و با
جدیّت تمام راهی نو را آغاز کرد.
برای انتقال اطالعات و تجربیات و ارائهی تحقیقات
خود به نسل جدید ،اقدام به نگارش مقاالت و کتابهای
متعدد کرد که ثمرهی تالشهای او ترجمه و تألیف دهها
جلد کتاب ب��ود .کتابهایی که برخ��ی از آنها به چاپ
بیست و نهم رسیده است و هنوز هم از جمله کتابهای
پرفروش هستند .اصول حسابداری  1و  2ایشان در سال
 1371بهعنوان کتاب س��ال انتخاب و در س��الهای بعد
نیز برخی از کتابهای ایش��ان به عن��وان کتاب درخورِ

تش��ویق انتخاب ش��دند .قطع ًا بعد علمی علیمدد ،تنها
مایهی ماندگاری او نیس��ت .حسن خلق او زبانزد همهی
همکاران بوده و هس��ت .فقط کافی بود یکبار با ایش��ان
مواجه میش��دید .پرتالش بود و از پشتکار فوقالعادهای
برخوردار ب��ود .در زمانیکه بین همکاران ،اختالفی بروز
میک��رد ،منصفتری��ن داور ب��ود .بیچشمداش��ت کار
میکرد .فروتن ،متواضع و ساده زیست بود.
دوس��تی نقل میکند که در زم��ان برگزاری یکی از
سمینارها ،مجری برنامه از خصایل استاد علیمدد بسیار
گف��ت و او را م��ورد تمجید قرار داد .اما ايش��ان وقتی
پشت تریبون آمد ،با صمیمیتی وصفناپذیر گفت" :من
مصطفی علی مدد ،یک حسابدار هستم ".و بعد مطالب
خود را ارائه کرد.
صداقت ،مهمترین خصلت ایشان بود .فردی بسیار
صادق بود .در ی��ک کالم رمز ماندگاری و بلندآوازگی
استاد ،تجمیع همهی صفات حمیده در ایشان بود.
یادش گرامی ،راه��ش پر رهرو و با صاحب نامش
محشور باد.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش
مشترک تشکلهای حرفهای حسابداری
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یادباد
آنروزگاران
یادباد
دکتر علی ثقفی
رئيس هيأت مديره
انجمن حسابداری ایران

خداوند را شاکرم که در دوران حيات استاد علیمدد،
دوس��تان و یاران وفادار وی ،مراسم متعددی را به پاس
خدمات ایش��ان و برای تجليل این استاد عالیقدر برگزار
کردهاند .من تقریبا دو ماه پیش که آقاي نجمي هاش��می
پایههای اولیهی برگزاری این نشست را بیان کرد ،بسیار
خرسند شدم .امید داشتم که در این نشست استاد علیمدد
بود و خود ،ش��اهد برگزاری اولین نشس��ت ارگانهای
حسابداری بودند .هرچند ،ایشان همواره زنده هست.
خبر فوت اس��تاد را از طریق پیامک دریافت کردم.
بعد از شنیدن خبر حالتی سردرگم و ناراحت پیدا کردم.
لحظ��ه ای «ال ال��ه اال اهلل» و «انا هلل و ان��ا الیه راجعون»
از زبان من دور نمیش��د .در اين سردرگمي ،ناخودگاه
به انباری خانه رفتم .الب��هالي انبوه کتابها و مجالت
دنبال خاطرههاي دور بودم .دو برگه یافتم .یکی از آنها
اولی��ن قب��ض پرداخت حق عضوي��ت در انجمن فارغ
التحصیالن ليسانسیهی موسسهی عالی حسابداری بود؛
بهمن م��اه  .1349پیدا کردن این قبضها به من آرامش
داد .همچون کسی بودم که انگار پشتوانهای را از دست
دادهام .احس��اس میکردم برادر بزرگ��م را ،تکیهگاهم
را از دس��ت دادهام .پی��ش از این در اولین نشس��تهایی
که برای برگزاری این گردهمایی برگزار ش��ده بود ،در
نظر داشتیم تا از اس��تاد علی مدد به اتفاق تجلیل کنیم.
خدمات ایش��ان به رشتهی حسابداری بسیار زیاد است.
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برهمین مبنا نیز همه ارگانها بر خود الزم دانستیم تا از
ایش��ان تجلیل کنیم .من از سال 1349دانشجوی ایشان
بودم .درخالل درس ایش��ان ،شیفتهی حسابرسي شدم.
به دلیل اخالق خوب ایش��ان ،شیفتهی خود استاد شدم.
به انحای مختلف ،دانش��جويان مايل بودند خودش��ان
را به اس��تاد نزدیک کنند .ب��ه همین علت بالفاصله بعد
از اتمام تحصیالت به اش��ارهای از اس��تاد عضو انجمن
فارغالتحصیالن ليسانس��یه موسس��ه عالی حس��ابداري
شدیم.
بعد از س��ال  1351س��الها طول کشيد تا بار دیگر
اس��تاد علی مدد را پیدا کنیم .سالهاي زيادي گذشت و
با تشکیل س��ازمان حسابرسی و حضور استاد علیمدد
در این س��ازمان ،ایشان را دیگرباره یافتیم .بازهم همان
احس��اس و همان رابطه برقرار ش��د .با دیدن ایش��ان،
احس��اس شعف به من دس��ت میداد و در کارم کاراتر
میش��دم .بخت یارم بود که با تشکیل مدیریت تدوين
اس��تانداردهاي حس��ابداری هر هفته چند ساعتی براي
چندين سال در خدمت استاد تلمذ کنم .در هرجلسهای
که ایش��ان را میدیدم ،نکتههای بس��یار ظریفی را بیان
میکردند .به صورت عميق وارد بحث ميشديم .هيچگاه
سوگیری و جهتگیری بدون مطالعه نمیکردند.
دربارهی اخالق ایش��ان همین بس که هیچکس به
اندازه ایش��ان شایس��تهی نگارش و قرائت سوگندنامه

استاد علی مدد به همراه دوستان دیرینش علی مستاجران و نجمی هاشمی

حس��ابداران رسمي نبود .همه اتفاق نظر داشتند که تنها
فرد مورد نظر اس��تاد بود .یکی از چیزهایی که کمتر به
آن توجه ش��ده اس��ت ،این بود که وقتی به اس��تاد نگاه
میک��ردی ،حج��ب و حیایی در وی ب��ود که در بیرون
بس��یاری از کارهايی که خوب نبود و شایسته حسابدار
نب��ود ،انج��ام نمیدادیم چرا که میگفتیم اگر با اس��تاد
مواجه ش��دیم چه بگوییم .برای بس��یاری از افراد این
نگرانی وجود داش��ت از این که کار زشتی انجام بدهند
بعدا ً چگونه با اس��تاد روبرو شوند .به همين خاطر همه
س��عي ميکرديم طوري رفتار کنيم که ش��رمنده اس��تاد
نشويم.
یکی ديگر از خصایص بارز ایش��ان ،احترام خاص
ایشان برای اس��اتید بود .رفتارش چنان بود که استادان
بزرگ را به س��ازمان حسابرسی کش��اند؛ همچون دکتر
فضل اله اکبري ،استاد سجادي نژاد ،استاد موحدي.
من از مس��ئولين پیشین و کنونی سازمان حسابرسي
تش��کر خاص ميکنم که با تش��کيل مرکز آموزش ساز
و کاري را فراهم کردند که هم اس��تاد عليمدد هم ساير
اس��تادان توانس��تند کتابهاي متعددي ترجمه و تأليف
کنند .بي شک بدون همراهي سازمان حسابرسي کار اين
استادان به ثمر نمي رسيد يا حداقل در اين حد نميشد.
اما هدف تش��کیل این جلس��ه ،اولی��ن گردهمایی
انجمنها بود .اس��تاد عل��ي مدد بنیانگذار بس��یاری از
همین تشکلهاس��ت .اکنون پرس��ش من این است که
چرا برخی از اعضای این انجمنها ،رفتاری میکنند که
اس��تاد عليمدد را آزرده خاط��ر کردند .برخی به لحاظ
مادیّات فرومایه ،اس��تاد را آزرده خاطر کردند .استادي
که خود پايهگذار تشکيالت بود و به حرمت ايشان افراد
دور هم جمع شدند .استاد نگران بود که بين ارگانهاي

حس��ابداري کدورتي باش��د .ما اطمينان م��ي دهيم که
چنين نيست ،همه با هم دوست و همکار هستيم400 .
هزار نفر حس��ابدار داريم بايد به دنبال اين باشيم که هر
کدام از تش��کلهای حرفهای صد هزار نفر عضو داشته
باش��يم .هنوز خيلي کوچک هستيم .مجموعهی اعضاي
م��ا به  15هزار نفر نميرس��د .بايد فک��ر بزرگ بکنیم.
باید در سراس��ر ایران ريشه بدوانيم .در عین کثرت باید
وحدت داشته باشیم.
ما باید فکر بینالمللی شدن داشته باشیم .نه تنها در
کش��ورهای فارسی زبان بلکه در همه جای دنیا چرا که
تعداد حس��ابداران ايراني در سرتاس��ر دنیا بسیار است.
طالب این هس��تیم که بزرگ ش��ویم .طالب این هستیم
که انجمن حس��ابداران خبرهی ای��ران صد هزار عضو
داشته باش��د .برخی میگویند چرا اینقدر فارغالتحصیل
حس��ابداری داریم یا چ��را اینقدر دانش��کده داریم .اما
بنده میگویم بهبه از این همه توس��عه .بهبه از گسترش
حس��ابداران که پیامآوران س�لامت اقتص��ادی جامعه
هس��تند .باید بزرگ باش��یم تا این سالمت را به رگ و
ریش��هی جامعه برسانیم .ش��فافیت یعنی همین .ما باید
به همهی شهرها و روستاهای کوچک کشورهم برویم.
امی��دوارم این ش��بهههای ناروا برطرف ش��ود و روزی
ش��اهد روزهای خ��وب ِ اعتالی حرفهمان در سراس��ر
کشور باشیم.به امید آن روز .در پايان مجددا درگذشت
استاد علي مدد را به خانواده ايشان به خصوص دختر و
داماد ايشان و به همه دوستداران استاد تسليت ميگويم
و براي همه آرزوي صبر و س�لامتي دارم .براي اس��تاد
علي مدد طلب مغفرت و آمرزش دارم.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش
مشترک تشکلهای حرفهای حسابداری
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علیمددحاملعناصربنیادی
هویتماایرانیانبود
سید جعفر مرعشی
رییس پیشین سازمان صنایع ملی ایران و سازمان مدیریت صنعتی

آش��نایی من با مصطفی علیمدد به سالهای  1364و
 1365ب��از میگردد *.در دورهای که مش��اور وزیر صنایع
ب��ودم و ای��ن دغدغه را داش��تم که باید حرکت��ی را برای
خصوصیسازی در کش��ور آغاز کرد .دو مجموعه را طی
آن سالها برای خصوصیسازی آماده کردیم اما ج ّو غالب
در آن زمان موضوع را منتفی کرد و واگذاری متوقف شد.
مصطفی علیمدد حامل عناصر بنیانی هویت ما ایرانیان بود.
مکان :فالت ایران.
زمان :تاریخ پرافتخاری که لحظات بالندگی فراوانی را
ِ
لحظات ماندن و در جا زدن.
تجربه کرده و نیز
وسیلهی ارتباط :زبان فارسی.
ایدئولوژی :اسالم.
هدف :پیشرفت و تکامل.
به واقع ،تمام این عناصر هویتی در ایش��ان جمع بود.
اگ��ر از منظ��ر دیگری بخواهم س��خن بگوی��م وی پیوند
مفاهیم حرفهای ،اخالق معنوی وحکمت جاویدان بود.
از او چه آموختهام؟ اندازهگیری ،تداوم فعالیت ،بهای
تمام ش��ده ،ثبت دوطرف��ه ،دورهی مال��ی ،محافظهکاری،
تحقق درآمد ،تطابق هزینه با درآمد ،ثبات رویه.
اما در وج��ود او زمینهی دیگری نیز یافتم .آموزههای
حکیمان این زمین و دیگر اقصای این جهان را به سرشت
خود بدل س��اختن .او واقعیتش��ناس و حقیقتگرا بود.
مگر نه اینکه واقعیتشناسی از مجرای خودشناسی عبور
میکند؟ او به این س��خن جاودانهی س��قراط که میگوید
خودت را بش��ناس ،عمل کرده بود .به همین دلیل توانسته
بود به شناخت پیرامون خود بپردازد.
هرچند ب��ر مفاهیم منطق��ی حرفه ک��ه دربردارندهی
پردازش گس��تردهی کمیّتها و اعداد اس��ت سیطره یافته
بود هرگز در حجاب اعداد و ارقام مستور نشد.
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
او از تب��ار دلدادگان به حکمت در این س��رزمین بود.
حکمت��ی که از هرمس ،پ��در حکمت ،آغازی��ده بود و از
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کیخس��رو ،فریدون ،کیوم��رث ،بایزید بس��طامی ،منصور
حالج و دیگران و این همه ،یعنی حکمت اش��راقی که در
دل و اندیش��ه رعنای برنا ،شهید شهابالدین سهروردی به
یکپارچگ��ی درآمده بود .زندهیاد علیمدد با برخورداری از
نگاه��ی گرم و زبانی نرم به میان همگنا ِن خود ،آمده بود تا
آنها را هشیار کند :که یاران در زمانهای زندگی میکنید که
حقیقت را طرد میکند و واقعیت را مخدوش جلوه میدهد.
او باگس��ترش آموزههای خود و با پردازش منطقی اعداد و
ارقام کمک میکرد تا واقعیت را آنگونه که هست بشناساند.
مگر نه اینکه این آموزهی پیامبر برگزیده اس�لام بود که به
درگاه پروردگار باری تعالی استغاثه مینمود :خدایا پدیدهها
را آنگونه که هستند به من بنمایان .او که خود ،نام مصطفی
یعن��ی برگزی��ده را یافته بود ،واقعیت شناس��ی را عریان و
آنگونه که باید مطالبه میکرد.
او میدانس��ت در جامعه ای ک��ه دروغ ،ریا و فریب،
س��که رایج میشود چارهای نیس��ت جز تمسک به اعداد
و ارقام و پردازش ش��فاف آنها و در مقابل چش��م و ذهن
مخاط��ب قراردادن آنها و این ک��ه میتواند پردهی ریا و
دروغ را پاره کند.
ش��فافیتی که او در بررسیهای گوناگو ِن مسائل طلب
مینمود ،به گمان من ریشه در دانش نور داشت .حکمت
اش��راقی و عرفان حقیقی ،دانش نور اس��ت و آنچه دانش
ِ
دانش مستوریها و نامستوریها نیز
نور شناخته می شود،
به شمار میآید.
او از تبار این س��رزمین بود .گل آن گلدانی ،سرو آن
سامانی که در او ریشهی ماست.
ما جلوهی طلوع سپهریم و خاوریم
تا کی نظر به قافلهی باختر کنیم؟
م��ن از او درس واقعی��ت شناس��ی و حقیقت جویی
گرفتم .درسی که پیشینیان ما درگلستان ،واقعیتشناسی و
در بوستان ،حقیقت جویی را به ما آموخته بودند.
مصطفی همواره به گذش��ت و رحمت و بنده نوازی
آن معبود یگانه ،ایمان داش��ت و کار خود را در این جهان

و آن جهان به او واگذار کرده بود.
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است
آن بِه که کار خود به عنایت رها کنیم
در صحبتهای او ،س��ادگی ،دوری از تجمالت ،عدم
دلبستگی به جاه و مقام موج می زند.
علیم��دد از کس��انی بود که ی��ک تنه ب��ه موضوعی
میآغازید و ناهمراهی همگنان او را نمیآزرد .با صبوری و
بردباری به امید اندکی نتیجه ،گام در راه مینهاد .اکنون ،او

حیات برزخی خود را آغازیده اس��ت.گمان من بر آن است
که وصف حال او در دیروز و امروز این چنین بوده است:
من از آن در این کمندم که به عرش می کِشندم
به نشان سربلندی ،سر خود به دار دادم
چو به روز عرش خیزم ،منِ واله مست خیزم
به امید عفو خیزم ،زتو انتظار دارم
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش
مشترک تشکلهای حرفهای حسابداری

بهیادآنانکهرفتند
بهپاسآنانکههستند
دکتربهرام غیایی

ای��ن روزها همه از رفتن ّدر درخش��انی ب��ا نام نامی
مصطفی علیمدد س��خن میگویند .گروهی گوی سبقت
را در ادای احت��رام ،از یکدیگر میربایند .این روزها همه
از رفتن مردی س��خن میگویند که در روز میالد حضرت
عل��ی (ع) با همهی م��ا بدرود گف��ت .مصطفی علی مدد
چقدر سعادتـمند و عاقـبت بخـیر بود که از موالی متقیان
مدد گـرف��ت و همزمان با میـالد م��والی مـتقیان لبیـک
گفت.
افس��وس که امروز ِ
وقت رفتن ایش��ان بود .بهار دیگر
و زمس��تان دیگری نوبت شما و من است و این تنها امری
است که در این جهان هستی "حق" است و تنها قطعیّت این
است و همهی رخدادها و رویدادهای دیگر" ،احتمال" .پس
چرا امروز به یاد این گروه قلیل از بازماندگان و پیش��گامان
دهه  20و  30نیستیم تا آنگاه که هنوز در قید حیات هستند،
قدرشان را بدانیم و پاسشان بداریم؟
ایام اخیر نشان داده است که چقدر جوانان حرفه نبوغ
در شناسایی پیشکسوتان حرفه در دنیا را دارند ،از پاچیلیو
ایتالیایی گرفته تا معلمین امروز حرفه و یا چهگونه س��ابقه
و تاریخچهی کتابها ،مقاالت و یا دیگر پدیدههای علمی
دنیا را شناس��ایی بکنند .ولی متاسفانه در ایران هنوز کسی
دنبال مؤسسان و بنیانگذاران واقعی حرفه در ایران تحقیق
کافی به عم��ل نیامده و یا اینکه بنیانگ��ذاران اولیه علوم
حسابداری و حسابرسی در این مملکت چگونه و توسط
چه کسانی پایه گذاری شد.
چهگونه اس��امی متداول حرفهای ام��روز همانند تراز

آزمایش��ی ،ترازنامه ،س��ود و زیان ،صورته��ای تلفیقی
و صده��ا عن��وان دیگر بهوج��ود آمده بودند و هس��تند؛
انسانهای واالمقام حاضر در حرفه که جوانان امروز بسیار
مدی��ون مجاهدتها و ایثار حرفهای آنها در طی نیم قرن
اخیر بودهاند.
اخالق س��نتی و دیرینه و هموارگی ما تقدیر و تجلیل
و ارج نه��ادن ب��ه مقام پیشکس��وتان عرصهه��ای علم و
اندیش��ه ،پس از مرگشان است .بس��یار اندک و انگشت
شمار بودهاند اندیشمندان و پیشگامان حرفهای که دیگران
به قرب و منزلتشان ،در زمان حیات بها داده باشند.
اس��تاد مصطفی علیمدد ،در زمرهی انسانهایی بود که
به علت کرامت انسانیاش ،در زمان حیاتشان بسیار مورد
توجه بودهاند .ایش��ان که از زحمتکشان آموزش و توسعه
علوم حسابداری کش��ور بود ،از زمرهی حسابدارانی بودند
که همه از خلق و خوی و خصایل نیک ایشان بسیار سخن
میگویند .خلق و خوی ایش��ان میباید سر مشق و الگوی
همگی باش��د .نیکتر این اس��ت که بجای آنکه همکاران
فرصت را غنیمت بش��مارند گوی سبقت را در تبلیغات و
ی��ا نگارش مقاالت اخالق و ضد اخالق حسابرس��ی علیه
همکاران در پیش گیرند ،کمی از خلق و خوی نیک استاد را
در پیش گیرند .البته من سعادت همکاری و دوستی دیرینی
با استاد علیمدد را نداش��تهام ،اما با تحقیقات و تالیفات و
کتابهای ایشان بخوبی آشنا بوده و بسیار سود بردهام .امید
است که روز مرگ و نیستی ما در این زمین ،روز خجسته و
میمونی بهسان روز رفتن استاد علیمدد باشد.
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مرحبا
دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی

اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمة الیسدها شیء
استاد علیمدد را از سال  1343میشناسم *.روابط ما به
گونهای بود که او برادری بزرگتر و شایس��ته بود و با منی
که ش��اگرد ایشان بودم ،آنچنان پابرجا بود که تا به امروز و
تا به ابد هم همچنان ،باقی خواهد ماند .چنانکه فرمودهاند:
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جریدهی عالم ،دوام ما
علی مدد نمرده اس��ت .آثار علی مدد هس��ت .هزاران
هزار شاگرد از او باقی مانده است.
س��خن گفت��ن دربارهی این مرد آراس��ته ،این دوس��ت
دیرین ،برای من دش��وار اس��ت .چنان این مرد بزرگ بود و
آنقدر صفات حس��نه داش��ت که حتی نمی توانم بگویم من
کوچکترین ش��اگرد ایش��ان هس��تم .اگرچه ایشان محبت
بس��یاری به م��ن داش��تند .دو روز پیش از درگذش��تش در
بیمارستان نزد ایش��ان بودم .دنبال یک سرفصل میگشتم و
باالخره به این رس��یدم که اگر بخواهم یک عنوانی انتخاب
کنم ،نمیتوانم چیزی درخور و شایسته ایشان بیابم .اما به یاد
کسانی که در بیمارستان خدمت ایشان بودند و مرتب احوال
این دانشمند فرهیخته را میپرسیدند ،عنوان این سخنرانی را
گذاشتم :مرحبا .مرحبا بر شما که آموختید اگر مدیر سازمانی
و ارگان��ی نمیآید ،خب نیاید .ما نیازی نداریم که دکتر فالن
از فالن س��ازمان از استاد علیمدد تقدیر کند .استاد علیمدد
مجلل و تجلیلشده است .او نامش مصطفی و نامش برگزیده
است حتی ایشان در روز والدت آقا امیرالمومنین دار فانی را
وداع گفت .علیمدد خدمات بیشائبهای به کشور کرد .همهی
ما دربارهی خدمات ایشان به دانش مالی و حسابداری سخن
گفتیم .بی تردید علیمدد از شایستهترین مردانی است که در
ایران تا بهحال آمدهاند و اینگونه به جامعه خدمت کردهاند.
علیمدد یک فیلس��وف بود .از ایشان خواسته بودم تا
کتابی دربارهی فلسفهی حسابداری بنویسند .وقتی اهتمام
کردیم که مقطع کارشناسی ارشد حسابرسی را بنیانگذاری
کنیم ،اس��تاد با جدیتی ماهها و ماهها در جلس��ات حاضر
ش��د تا این اتفاق افتاد .یحیی حساس یگانه گفتند که این
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رش��ته در دانش��گاه عالمه طباطبایی هم برقرار ش��د .این
هم از خدمات اس��تاد علی مدد اس��ت .نمیتوان خدمات
ایشان را برشمرد .سبک خاصی در نوشتن داشت .ساده و
مفهوم مینوش��ت .من به عنوان معلمی در دانشگاه تأکید
میکنم ک��ه عزیزان بازهم کتابهای این اس��تاد فرهیخته
را بخوانند .این کتابها دس��ت آدم را به نویسندگی آشنا
میکند .چهطور میتوان اینگونه س��اده و روان مطالب را
بیان کرد و نوش��ت .چهگونه میتوان مطالب سخت را در
سادهترین ش��کل به دیگران منتقل کرد .اینها از خصایص
استاد علیمدد بود که شاید به این دلیل که در دانشگاههای
کش��ور غافلیم که حسابداری و حسابرسی چیست .اینها
را نمیآموزی��م .فارغالتحصی��ل میش��ویم اما جواب یک
سؤال س��اده را نمی توانیم بنویسیم .یک گزارش ساده را
نمیتوانیم بنویسیم .زیرا کتابهایی که خواندهایم ،کتابهای
سلیس��ی نیستند .اما اس��تاد علیمدد در تمام نوشتههایش،
همهی اصول را رعایت میکرد .بزرگمردی ناشناخته بود.
اما من به ش��ما عرض میکنم که اس��تاد علیمدد زنده
اس��ت .هزاران هزار دانش��جو دارد که او را از یاد نخواهند
برد .مرحبا برش��ما که قرار است جامعهای را متحول کنید
و جامعه قدر ش��ما را س��رانجام خواهد دانست .بگذارید
یکی دو مورد از این مسایل پیش بیاید آن وقت دولتهای
آینده خواهند فهمید که حس��ابداری و مالی و حسابرسی،
علم است .دانش است و محقق میخواهد و شما محققین
این رش��تهها هس��تید .هنوز ما را مجبور میکنند که وقتی
مقالهای مینویس��یم آن را در نشریات خارجی منتشر کنیم.
ما باید مجالت خودمان را ترغیب کنیم .چرا نباید مجلهی
خوب داش��ته باشیم؟ چرا دیگران از ما پیروی نکنند؟ مگر
خارجیها از ما چه چیزی بیشتر دارند؟ من دانشجویانی را
درکالس میبینم که واقع ًا اس��وهی اخالق هس��تند .اسوهی
یادگیری هستند .ما اینها را کنار میگذاریم .او آنچنان باادب
و بانزاکت ،رک و راس��ت و س��اده سخن میگفت که تمام
گفتههایش از دل بر میآمد و الجرم بر دل مینشست.
علیمدد شهامت داشت .او میگفت .او هیچوقت از رانت
کسی استفاده نکرد .خودش سراپا رانت بود .در هر جلسهای
که حاضر بود آنچنان آرام و با نفسی مطمئن سخن می گفت
که الجرم سخنانش بر دل مینشست .او نمرده است .او هست
و ماندگار خواهد بود .اگر جرات داشته باشم میگویم که ایشان
جزو قدیسین بود .روحش شاد و یادش گرامی باد.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش
مشترک تشکلهای حرفهای حسابداری

سپیدیکمال
دکتر حسین پورزرندی
معاون مالی و اداری شهرداری تهران

چنانکه در پیام شهردار محترم تهران ،جناب آقای دکتر
محمد باقر قالیباف بیان ش��د ،وقتی شوق آموختن ،شور
زندگی ،درک هستی ،تدبیر و سپیدی کمال در کسی جمع
*
گردد ،خود را چون استاد مصطفی علیمدد نمایان میکند.
اس��تاد با تالش بیوقف��ه و منظم خ��ود در علم و
تحقیقات به شهپر اندیشهای دست یافت که از طریق آن
به قلهای از معرفت رسید که آرزوی هر انسانی است.
این ش��هپر اندیش��ه وقتی با مکارم اخالق ،که یکی
از اصلیترین رس��التهای پیامبران خداست ،نیز مزین
گردد ،بدون ش��ک یکی از اهداف اصلی خلقت انسان
تحقق مییابد .آنگاه است که این انسان تمام فرشتگان
مقرب خدا را به پای خویش به سجده میکشاند.
بر اساس تحقیقات سازمان همکاریهای اقتصادی
و توس��عه  OECDشهرداریها نه تنها در ایجاد تحول
بنیادی در نظام مالی خود نقش��ی اساسی برعهده دارند،
بلکه در بیش��تر موارد پرچم��دار تحول و تغییر در نظام
مال��ی نهادهای بخش عمومی کش��ور خود نیز بودهاند،
شهرداری تهران این رسالت بزرگ را به دوش کشید تا
طرحی نو در نظام مالی شهرداریهای ایران دراندازد.
تصمیم به س��اختن بنایی ب��زرگ ،مردان بزرگی که
هم در علم س��رآمد باش��ند و هم در عمل کارکشته ،را
میطلبد .کس��انی که هم قابلیت دس��تیابی به آخرین
دستاوردهای بشری را داشته باشند و از افتادن در سیکل
اخت��راع مجدد چرخ پرهیز کنن��د و هم قابلیت دیدن و
لحاظ کردن محیط فعالیت شهرداری و قوانین حاکم بر
آن را داش��ته باشند .از این رو ،ش��هرداری تهران پیری
چون او را در کنار س��ایر عزیزان ق��رار داد تا قدمهای
محکم و استوار در این زمینه بردارد.
کسی که نه تنها در علم و حرفه خویش بسیار عمیق

و وسیع بود بلکه با کولهباری از تجربیات گرانسنگ در
این زمینه با خود برای شهرداری به ارمغان آورد.
شهرداری تهران با حضور او نه تنها به همهی تاریخ
حسابداری ایران دست یافته بود ،بلکه به سایر حوزههای
م��ورد نیاز ب��رای بنای این نظام ازجمل��ه قوانین و حتی
ادبیات مورد نیاز برای ارائهی نتایج نهایی کار هم دست
یافته بود و سرمست از خروج بیانیهها و مطمئن از اینکه
در ای��ن راه هی��چ وقت اخالق فدای گ��زارهای نخواهد
ش��د.اما همانطور ک��ه دنیا با هیچ کس عهد نبس��ته که
گوهرهای گرانبه��ای زندگیش را برایش نگه دارد ،برای
شهرداری هم این امر مصداق داشته است.
اواخر س��ال  90اس��تاد به بس��تر بیماری رفت .در
دورانی که س��لولهای س��رطانی سعی داش��ت تا تمام
وجود آن نازنین را ببلعد ،ایشان همچنان دغدغهی این
بن��ا را داش��ت و حتی در آخرین لحظ��ات عمر مبارک
خویش در بس��تر بیماری تالش داش��ت تا قبل از رفتن
خشتی بر این بنا بنهد.
اگرچه با رفتن ایش��ان ،ش��هرداری تهران با همهی
وجود خود ،شکافی که با رفتن عالِمی به وجود میآید
و هرگز آن ش��کاف پر نخواهد شد ،را حس میکند ،اما
میتوان ادعا کرد که س��نگ بنای ای��ن نظام با تالش و
وسواس بسیار زیاد ایشان به همراه سایر عزیزان ،چنان
بنا ش��د که بدون ش��ک ،طوفان ح��وادث در این بنای
سترگ بیتأثیر خواهد بود.
امی��دوارم خداوند حاص��ل ت�لاش او را همچون
رهتوش��های گران برای آخرتش��ا ن قرار دهد و روحش
شاد و یادش در این مرز و بوم جاودان بماند.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش
مشترک تشکلهای حرفهای حسابداری
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علیمدد
گنجینهیبیهمتایحسابداریبانکی
دکتر مرتضی اهللداد

رییس مؤسسهی آموزش عالی بانکی

اس��تاد مصطفی علیمدد در سالهای  1343و 1347
در دانش��گاه تهران حضور داشتند ،فارغالتحصیل شدند،
به وزارت علوم رفتند ،در کسوت مدیر کل انجام وظیفه
کردند ،سپس در پایه گذاری دانشگاه سیستان و بلوچستان
تالش بسیار کردند *.تألیف بیش از  20کتاب 100 ،مقاله،
صدها پایاننامه که تنها  40پایاننامه در مؤسس��هی عالی
بانک��داری بود ،ب��رای من به عنوان عض��و کوچکی در
مؤسسه ،جای بسی افتخار دارد .استاد علیمدد ،نامآشنا،
خوشنام و بااخالق در حرفهی حس��ابداری کشور بود.
ت�لاش هموارهاش آموزش آنچه بود ک��ه آموخته بود و
در کنار آموزش ،برای توس��عه و تثبی��ت جایگاه علمی
حسابداری و حسابرسی ،تالش وافر کرد.
درس��تکاری و صداقت حرف��های او ،زبانزد همهی
اعض��ای این جامعهی حرف��های بود .اخ�لاق حرفهای
مهمترین خصلت و صفت این استاد عالیقدر بود .امروزه
در کش��ور وقتی نگاه می کنی��م ،در تک تک بخشهای
اقتصادی ،پولی و مالی ،این کمبود اخالق حرفهای را به
وضوح حس میکنیم .از آگهی ب��رای نگارش پایاننامه
برای دانش��جویان گرفته تا مس��ایلی که امروز در بخش
اقتصاد شاهد آن هستیم؛ کمبود اساتید عالیقدر و صاحب
علم و کمال نظیر استاد علیمدد کامال حس میشود.
با بی��ان خاطرهای کوچک مطلب��م را ادامه میدهم.
هنگامی که وی در بیمارس��تان بود ،چند روزی قبل از
درگذشتش ،ش��اید نهم یا دهم خردادماه ،قبل از آن که
به من فرصت دهند بپرسم حالتان چهطور است ،گفتند
از حال من نپرس .گفتم از چه بپرسم؟ گفتند یک کتاب
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حس��ابداری بانکی هست که این بچهها دارند روی آن
کار میکنن��د ،س��عی کنید این کتاب را در مؤسس��ه به
چاپ برس��انید .صد البته ،ما این کار را خواهیم کرد و
یادش را گرامی میداریم.
دو نکت��ه را از زبان یکی از دانشآموختگان گرامی
مؤسسه که افتخارش دانشجوی علیمدد بودن است ،با
هم قرائت میکنیم:
گرامیداشت استاد عالیقدر استاد علیمدد
استادی پرکار ،پرتالش
 ...برحس��ب وظیفه از س��وی دانش��جویان ایشان،
مطالبی را بیان میدارم .در این مدت از تالشهای استاد
در زمینهه��ای مختلف نظیر تألی��ف و ترجمهی کتابها و
مقالههای حسابداری و حسابرس��ی ،سخنان بسیاری به
میان آمده است و کمتر به سعی و مداومت فعالیت ایشان
در زمینهی تدریس و راهنمایی پایاننامهها اش��اره ش��ده
اس��ت .بهجرات میتوان گفت ،ایشان با بیش از  20سال
تدریس در مؤسسهی عالی بانکداری ،به مثابه گنجینهی
بیهمتای حس��ابداری بانکی ،کمک ش��ایانی به سیستم
بانکی کش��ور کردهان��د .بار علم��ی و تجربهی حرفهای
ایشان در تحقیق و ترجمه سبب شد تا نه تنها دانشجویان
خود بلکه دیگر دانشجویان و استادان نیز از دانش ایشان
به عنوان مرجع معتبر حسابداری بهره گیرند.
ت��ا علیمدد زنده بود هنگامیکه با مش��کلی مواجه
میشدیم ،میدانستیم زیر آسمان این شهر شلوغ ،استاد
راهنمای ما کیس��ت .تا اس��تاد زنده بود ،یقین داش��تیم
سرعت چرخهی تولید علممان ،فزاینده است .تا ایشان

زنده بود ،میدانس��تیم اگر درجایی کوتاهی میکنیم ،او
در جایی در خلوت اتاقش ،با تفکری عمیق به مس��ایل
حل نشده میاندیشد.
دیدارش نیاز به هماهنگی و تش��ریفات نداش��ت.
همیشه در دس��ترس همهی پژوهشگران بود و هیچگاه
نمیپرس��ید استاد راهنمای شما کیست؟ فقط میپرسید
مشکل کجاست؟
ً
اتاق کارش دایما محل رفتوآمد بود .دانشجویان با
نگرانی ،با انواع مسایل حل ناشده وارد اتاقش میشدند
و ب��ا رضایت خاط��ر و آرامش قلب��ی از اتاقش خارج
میش��دند .ابتدای کالس اس��تاد تا انتهای کالس استاد
بسیار متفاوت بود .از هیچیک از یافتههای علمی خود،
برای آموزش کوتاهی نمیکرد.
در انتق��ال دان��ش روش خاصی داش��ت و تا راهی
برای رس��یدن به سرچش��مه دان��ش نمییافت ،کالس
را ت��رک نمیکرد .همواره بر این اص��ل ،معتقد بود که
دانشجو باید یاد بگیرد که چهگونه یاد بگیرد؟
در زمانی که دستیابی به برخی منابع دشوار بود ،این
استاد علیمدد بود که به مددِ دانشجویان میآمد و منابع
ارزشمند خود را در اختیار آنان میگذاشت.
اخالق حرفه ای را برهر کاری مقدم میدانس��ت و
همواره دیگران را به رعایت این مهم ارشاد میکرد.

قلم اس��تاد ،محکم ،پرمغز و دلنش��ین بود زیرا تا به
مطلبی اطمینان حاصل نمیکرد آن را به رشتهی تحریر
در نمیآورد .از این رو ،نقد آثارش��ان مش��کل میبود.
در جلس��ات دفاع از پایاننامهها شور و اشتیاق خاصی
داشت و فقط و فقط به ارتقای دانش میاندیشید و هیچ
سؤالی را بدون پاسخ رها نمیکرد.
همه میدانس��تیم زمانی که ایشان زحمت راهنمایی
پایاننامهه��ای م��ا را برعهده میگیرد ،بای��د حداقل به
مدت دو سال ،کفشهای آهنین بپوشیم ،مقاالت زیادی
را ترجمه کنیم ،به آیین نگارش فارس��ی مسلط شویم و
پا به پای ایش��ان تالش و کوش��ش کنیم .اما تمامی این
ام��ور را او به طریقی هوش��مندانه ،مدیریت میکرد تا
براساس مقتضیات و شرایط و تواناییهای یک دانشجو
باش��د .هیچیک از دانش��جویان به یاد نداریم که ایشان
خواسته یا ناخواسته موجب رنجش ما شده باشند.
ایش��ان بهرغ��م وس��عت دان��ش ،بس��یار متواضع
و اخالقگ��را ب��ود .همهی ای��ن ویژگیهای��ش بود که
دانش��جویان س��الها پس از پایان تحصیل ،همچنان از
همنش��ینی و آموزش از محضر ایش��ان بهرهمند شوند.
روحش شاد و یادش گرامی.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش
مشترک تشکلهای حرفهای حسابداری

الگوییبرایماندگان
سیدمحمدرضا فاطمی

چندسالی افتخار همکاری نزدیک با ایشان را داشتم،
وی را اس��تادی متین ،مش��اوری امین ،رایزنی صادق و
همکاری دلس��وز و مسئولیتپذیر یافتم که دل در گرو
خدم��ت صادقانه و به دور از ریا داش��ت .خوشدل و
خوشقلب بود و در کارها چارهجو و راهگشا.
همکاران و شاگردانش را دوست داشت .استادان و
پیشکس��وتان را همواره و عمیق ًا محترم میشمرد و از
هیچگونه فداکاری و کوش��ش در کمک به ایشان دریغ
نمیکرد .آنان که او را از نزدیک میشناختند میدانستند
که چه بارهایی را مشتاقانه و بیمنت بر دوش میکشید
و از آوردن نام خویش پرهیز میکرد .در اس��تادی ،الگو
و مرشدش مرحوم دکتر فضلاهلل اکبری بود .در کالس
و تدریس و توجه به امور دانشجویان بسیار جدی بود.

همهچی��ز را ب��ه بهترین ش��کلش میخواس��ت ،از
محتوای درس به هیچ دلیلی نمیکاست و در راهنمایی
دانشجویان برای تهیهی پایاننامهها بسیار دقیق و کوشا
بود .همیشه میکوشید که موضوع پایاننامهها ،کاربردی
و مفید باشد؛ نه فقط برای انجام وظیفه و کسب نمره.
در خدمت و تقویت تشکلهای حرفهای ،همچون
استاد حسن سجادینژاد ،مقیّد و کوشا بود .از همین رو،
در تش��کیل جامعهی حسابداران رسمی ایران و تدوین
ماده واحدهی آن سهم اصلی را داشت .همواره طرفدار
وحدت و مسالمت و اهل اصول بود.
هدف از نگارش این چند جمله آن بود که شخصیت
و منش و روش او ،الگویی باش��د برای ماندگان؛ وگرنه
چه نیاز به این همه تعاریف.
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