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نیمه ی خردادماه امسال برای جامعه ی 
حس��ابداری ای��ران، روزهای��ی تلخ بود. 
مصطفی علی م��دد، از چهره های ماندگار 
حسابداری کشور، خاموش شد و از میان 
ما رفت. درگذش��ت اس��تاد، برای همه ی 
ما، م��رگ چهره ای نمادی��ن از پای بندی 
به اخالق بود. چنان که س��المت حرفه ای 
و دل مش��غولی وی ب��ه امور پژوهش��ی،  
همچون نم��اد مقاومت اخ��الق در برابر 

تباهی به شمار می رفت. 
از اخالق ناگزیریم، زیرا اخالق است 
که معین مي کند انس��ان چه باید باشد. هر 
چند زنجیره ي مناس��باتي ک��ه در آن قرار 
گرفته ایم راه را براخالق می بندد. اما، براین 
گمانیم که درگذشت وی مرگ اخالق در 
براب��ر ویرانگری و تباهِی س��وداگری که 
سکه ی رایح این روزهاست، نبود. حضور 
صدها حس��ابدار در مراسم خاکسپاری و 
بزرگداشت وی نشانه ی زیسِت اخالق در 
ناخودآگاه جمعی ماس��ت. از این روست 
که کورس��ویی از امید در برابرمان می نهد 
که اگر نماد اخالق در حرفه ی حسابداری 
دیگر در میان ما نیست، اما اخالق کماکان 
در ناخ��ودآگاه وجودم��ان گاه ش��عله ور 
می شود. علی مدد، حشمت و جاه و مقامی 
داشت یک سره برخاسته از دانش و منش 
اخالقی اش. از همین رو بزرگداشت وی 
س��تایش اخالق و برخاستن در برابر نماد 
انسانیت در روزگار کیمیا شدن اخالق و 

انسانیت است.

س��وفوکل در آنتیگون��ه، اخ��الق را 
عدالتی طبیعی در سرشت انسان توصیف 
می کند و می گوی��د: "چرا که نه امروز و 
نه دیروز، که تا ابد، این قوانین زنده است 
و اح��دي نمي داند که از کجا سرچش��مه 

گرفته است". 
اما اعمال انس��ان مي تواند با تحریف 
نش��انه هاي گذش��ته، و ب��ا به فراموش��ي 
سپردن ش��ان و ب��ا نابودي مطل��ق آن ها، 
تأثیر عمیقي بر حافظه ی تاریخی بگذارد. 
انتش��ار این ویژه نامه گامی برای زنده نگه 

داشتن حافظه ی جمعی مان است.
در  ش��ماره  ای��ن  در  ک��ه  مطالب��ی 
بزرگداش��ت خاطره و ی��اد و نام مصطفی 
علی مدد آمده اس��ت عمدتاً دل نوشته هایی 
است در سوگ استاد و در حد مقدور ادای 
دین به انس��انی اس��ت که دل مشغولی اش 
دانش و ارتقای اخالق حرفه ای حسابداری 
در کش��ور بود. بخش��ی از این مقاالت نیز 
متن مکتوب س��خنرانی هایی است که در 
همایش مشترک تش��کل های حرفه ای در 
بزرگداش��ت مصطفی علی مدد ارائه شد و 
نجمی هاشمی نقش اصلی را در برگزاری 
این همایش برعهده داشت. تردید ن�داریم 
که ای���ن یادداش��ت ها به تنهای��ی قادر به 
ش��ناخ�ت زوای���ای متع��دد ش��خصیت 
عل�ی مدد نیس�ت ام�ا برگ سبزی است در 
پاسداش��ت وی و فریادی است از ژرفای 
جان، فری��ادی از ژرفای نومیدی که بانگ 

می نهد: اخالق مرد، زنده باد اخالق.

حاشیه ای بر متن

اخالقمرد،زندهباداخالق
پرویز صداقت
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آذرم��اه 1315: در تهران زاده ش��د، پدرش مرحوم 
ابوالقاس��م علی مدد، متخلص به قطره، نانوا بود و شاعر 

مدایح و مراثی
1334: اخذ دیپلم ریاضی

1335 - 1337: اشتغال در در بنگاه عمران دهات به 
عنوان کارمند و سه سال کار در دهات گرمسار

1337: انتقال به تهران و ادامه ی اشتغال در بنگاه عمران 
دهات و سپس وزارت آبادانی و مسکن تا سال 1347

1337: پذیرش در مؤسس��ه ی علوم اداری دانشگاه 
تهران

1339: اخذ گواهینامه ی عالی حسابداری
1343: ادامه ی تحصیل در مؤسس��ه ی علوم اداری 

دانشگاه تهران
1347: اخذ لیسانس در رشته ی حسابداری

1347: انتقال به وزارت علوم
مهر 1347: پذیرش در دوره ی فوق لیسانس اقتصاد 

در دانشگاه تهران
بهمن 1348: اخذ فوق لیسانس اقتصاد

1348: آغاز تدریس حسابداری در موسسه ی عالی 

حسابداری تا سال 1352
1350: مدیر کل طرح ها و بررسی های وزارت علوم
و  پژوهش��ی  متن��اوب  س��فرهای   :1357-1351

آموزشی به انگلستان
1352: تدریس در دانش��گاه تربیت معلم مامازن و 

دانشکده ی مدیریت گیالن به طور پاره وقت
1353: انتقال به بلوچس��تان به عنوان معاون و قائم 

مقام رییس دانشگاه بلوچستان
1358: معاون اجرایی وزارت علوم

1359: بازنشستگی از خدمات دولتی
1359: آغ��از به کار به عنوان پژوهش��گر پاره وقت 
در مرکز تحقیقات تخصصی حس��ابداری و حسابرسی 

سازمان حسابرسی
1363-1369: تدریس در دانش��کده ی حسابداری 
ش��رکت نف��ت، دانش��گاه امام ص��ادق و دانش��کده ی 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد
1369: تدریس سیستم های حسابداری و حسابداری 
بانک ها در دوره ی کارشناس��ی ارش��د موسس��ه عالی 

بانکداری ایران که کم وبیش تا پایان عمر ادامه یافت. 

گاهشمارزندگی
مصطفیعلیمدد
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کتابها
• اخ��الق و آیین  رفتار حرفه ای حس��ابداران، مرکز 

تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1389 
• اص��ول حس��ابداری جلد 1، با نظ��ام الدین ملک 
آرای��ی، مرک��ز تحقیق��ات تخصص��ی حس��ابداری و 
حسابرس��ی، س��ازمان حسابرس��ی، 1368، سیزدهمین 

چاپ، 1380 
• اصول حسابداری جلد 2، با نظام الدین ملک آرایی، 
مرکز تحقیقات تخصصی حس��ابداری و حسابرس��ی، 

سازمان حسابرسی، 1370، هشتمین چاپ، 1380 
• مبانی و روشهای عمومی حسابداری، با نظام الدین 
ملک آرای��ی، مرکز تحقیقات تخصصی حس��ابداری و 
حسابرس��ی، سازمان حسابرسی، 1374، پنجمین چاپ، 

 1380
• حس��ابداری پیمانکاری، با نظام الدین ملک آرایی، 
ویرایش اول 1363، ویرایش دوم 1378، مرکز تحقیقات 
تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 

هشتمین چاپ، 1380 
• بررسی تحلیلی یا اس��تفاده از تجزیه و تحلیل در 
حسابرس��ی، با دکت��ر فضل اهلل اکبری، 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 حسابرسی، 1380 
• حس��ابداری اس��تهالک، با دکتر فضل اهلل اکبری، 
مرکز تحقیقات تخصصی حس��ابداری و حسابرس��ی، 

سازمان حسابرسی 1372، پنجمین چاپ، 1378 
• گزیده ای از قوانین و مقررات تجاری برای مدیران 
و حس��ابداران، با نظام الدین ملک آرایی، 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 ملی، 1363 
• اس��تاندارد بین المللی حسابداری شماره 1، افشای 
رویه های حس��ابداری، ترجمه، با مهدی تقوی و عزیز 

عالی ور، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1360 
• اس��تاندارد بین الملل��ی حس��ابداری ش��ماره 5، 
اطالعاتی ک��ه باید در صورت های مالی افش��ا ش��ود، 
ترجم��ه با دکتر مهدی تقوی و عزیز عالی ور، مؤسس��ه 

حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 
• 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 

ملی، 1361 
• استاندارد بین المللی حسابداری شماره 10، وقایع 
احتمالی و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، ترجمه با 
ارباب سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 

 1361
• اس��تاندارد بین الملل��ی حس��ابداری ش��ماره11، 
حسابداری پیمانکاری، ترجمه، با ملک آرایی و عالی ور، 

مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 
• اس��تاندارد بین الملل��ی حس��ابداری ش��ماره 16، 
حس��ابداری اموال ماش��ین آالت و تجهیزات، ترجمه با 
عالی ور و ملک آرایی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع 

ملی، 1361 
• اس��تاندارد بین الملل��ی حس��ابداری ش��ماره 18، 
شناخت درامد، ترجمه با عباس ارباب سلیمانی، مؤسسه 

حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1362 
• اس��تاندارد بین الملل��ی حس��ابداری ش��ماره 21، 
حسابداری آثار تغییرات نرخ ارز، ترجمه با عباس ارباب 
سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1363 
• استاندارد بین المللی حسابداری شماره 30، موارد 
افش��ا در صورت های مالی بانک ها و مؤسس��ات مالی 
مشابه، ترجمه با عباس ارباب سلیمانی، مرکز تحقیقات 
تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 

 1381
ش��امل  حسابرس��ی:  بین الملل��ی  رهنموده��ای   •
دامن��ه حسابرس��ی  و  مقدم��ه، ه��دف  رهنموده��ای 
صورت های 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، سال های 70�1364 
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• 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 76�1373 
• حس��ابداری کاالی امانی، با نظام الدین ملک آرایی، 
انتش��ارات پیام، 1353، ویرایش دوم، انتش��ارات پیشبرد، 

 1370
• اشتباهات و اصالحات، با نظام الدین ملک آرایی، 

انتشارات پیام، 1354 
• جریان وجوه نقد، با نظام الدین ملک آرایی مدرسه 

عالی مدیریت گیالن، 1354 
• بخش عمومی و اقتصاد ایران، 1354 منتشر نشده

برخیمقاالت
• حسابداران و ادب فارس��ی، فصلنامه ی حسابدار 

رسمی، شماره 17، بهار 1391 
• فرهنگ اصطالحات حس��ابداری ، میراث استادان 

فقید،مجله حسابرس ، شماره 28،بهار 1384 
• درآم��دی ب��ر اخالق و آئی��ن رفتار حس��ابداران 

حرفه ای ، مجله حسابرس، شماره 27، زمستان 1383 
• نگاهی به ش��یوه تالیف زنده یاد دکتر عزیز نبوی، 

مجله حسابرس، شماره 22، زمستان 1382 
• اس��تانداردهای حس��ابداری و نقد حسابداری و 
گزارش��گری مالی در بانکهای ایران، مجله حس��ابرس، 

شماره21، پائیز1382 
• پژوهش��ی در ضوابط تجدی��د ارزیابی دارائی های 
ثابت در جه��ان و مقررات و تجارب تجدید ارزیابی در 
ایران – مجله حسابرس – شماره 16 – مهر و آبان 1381 
• ش��ورای جامعه حسابداران رسمی ایران و چالش 

پیش رو، مجله حسابرس، شماره 12، پاییز 1380 
• مروری تاریخی بر شکل گیری جوامع حسابداری، 

مجله حسابرس، شماره 3، آبان 1378 
• نگاه��ی به مبان��ی نظری، ضرورت ه��ا و الزامات 
تجدید ارزیابی دارایی ها، حس��ابداری برق شماره های 

19،  20 و 21، بهار، تابستان و پاییز 1378 
• بحثی کارشناس��انه درباره اوراق مشارکت و مسائل 
آن، مجله پیام امروز، شماره های 26 و 27 مهر و آبان 1377 

• م��روری اجمالی بر روش ها و تکنیک های تحلیل 
مالی، حس��ابداری برق، شماره های 12 و 13، تابستان و 

پاییز 1376 
• اوراق مش��ارکت، س��رمایه های کوچ��ک ب��رای 
طرحهای بزرگ، مجله پیام امروز، شماره 15، دی 1375 
• نگاه��ی ب��ه مبانی نظ��ری سیس��تم ها در توضیح 
کارکرد سیستم حسابداری، حسابرس: مجموعه مقاالت 
شماره 2، انتشارات 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 84-83، نوروز 1371 
• حس��ابداری و قان��ون در ایران، مجله حس��ابدار، 

شماره 80�79، شهریور و مهر 1370 

جوایزعلمی
• کت��اب اصول حس��ابداری جلدهای 1 و 2 تألیف 
مش��ترک با نظام الدین ملک آرایی به عنوان کتاب س��ال 

1371 دریافت 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 فضل اهلل 
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

عضویتدرمجامعحرفهای
• پذیرش در اولین دوره، به عنوان حسابدار رسمی 

در سال 1380 
• عضویت در هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران 

رسمی ایران
انجم��ن  حرف��ه ای  تش��کل های  در  عضوی��ت   •
حس��ابداران خبره ای��ران، انجمن حس��ابداری ایران و 

انجمن مدیران مالی ایران
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س��ال 1360 دانش��گاه ها برای مدتی تعطیل ش��د و 
اعضای هیأت علمی یا باید برای مرکز نش��ر دانشگاهی 
کتاب ترجمه می کردند یا در مؤسسه ای دولتی مأمور به 
خدمت می ش��دند. من کتابی برای مرکز نشر دانشگاهی 
ترجم��ه ک��ردم و بعد از پای��ان آن، به واس��طه ی دکتر 
محسن ش��ریفی، دوس��ت قدیمی ام، از طرف دانشگاه 
مأمور خدمت در مرکز تحقیقات مؤسس��ه ی 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 حبیب اهلل تیموری و محمدرضا 
نفیسی هم به این مرکز آمدند. ما سه اقتصاد دان در جمع 
یک گروه حس��ابدار کارهای تحقیقاتی انجام می دادیم. 
مصطفی علی مدد هم، نه به شکل دایمی، اما هرگاه وقت 
پی��دا می کرد به این مرکز می آمد. نخس��تین کاری که ما 
س��ه اقتصاددان همراه با علی مدد انجام دادیم، ترجمه ی 
کتاب اقتصاد ایران جولی��ان باری یر بود. به خاطر دارم 
که ساعت ها چهار نفری درباره ی متنی که ترجمه کرده 
بودیم، بحث می کردیم. شاید درباره ی یک سطر کتاب 
ساعت ها بحث می کردیم تا واژه های مناسب را برای آن 
پیدا کنیم. حاصل، ترجمه ی کتابی شس��ته رفته در مورد 

اقتصاد ایران بود. 
مصطف��ی علی مدد بس��یار با حوصل��ه و دقیق بود 
و در عی��ن حال بس��یار فروتن. ترجم��ه ی این کتاب، 
اولین کار ما س��ه اقتصاددان ب��ا علی مدد بود. حبیب اهلل 
تیم��وری و مصطفی علی مدد از م��ن بزرگ تر بودند، و 
محمدرضا نفیس��ی جوان ترین عض��و گروه بود. محیط 
مرکز تحقیقات، محیطی س��الم و دوستانه بود. عالوه بر 
ما چهار نفر نظام الدین ملک آرایی، دکتر حسینی، فرشید 
نویس��ی، عباس ارباب س��لیمانی، محمود قدس، آرمان 
نصر، عزیز عالی ور و کامبیز فرقاندوست  حقیقی در این 

مرک��ز کارهای تحقیقاتی انجام می دادند. اس��تاد همه ی 
م��ا مهندس علی مدنی نی��ز گاه به این مرکز می آمد، که 
از نظرات��ش نیز من ب��رای نگارش کت��اب کاربرد آمار 
در حسابرس��ی بسیار اس��تفاده کردم. در دوره ای که در 
این مرکز تحقیقاتی بودم با همکاری دوس��تان کتابها و 
مجموعه های بسیاری را ترجمه و منتشر کردم، برخی از 

استانداردهای حسابداری، گزارش نویسی و...
بعد از بازگشایی دانشگاه ها، من به دانشگاه برگشتم، 
اما چون مرکز تحقیقات نزدیک خانه ام بود، هر از گاهی 
که می توانس��تم سری به دوس��تان می زدم. در عیدهای 
نوروز با برخی از دوستان مرکز معموالً به منزل مهندس 
مدنی می رفتیم. با گذش��ت زمان و افزایش گرفتاری ها، 
دیدارها کم تر ش��د. حبیب اله تیموری را گاه در خیابان 
می دیدم. از مصطفی علی مدد از طریق دوس��تان دیگر، 
خبر داش��تم. سخت شدن زندگی و افزایش سن و سال 
وقت کمتری برای دیدن دوستان قدیم می گذارد و این 

بسیار تأسف  بار است.
ب��ه ی��اد م��ی آورم هنگامی ک��ه دکتر امیرحس��ین 
جهانبگلو، اس��تاد ما که همه بس��یار دوستش داشتیم در 
بس��تر بیماری بود، 8 یا 9 نفری به عیادتش رفتیم حال 
او خوب نبود، از منزل ایش��ان که بیرون آمدیم مدت ها 
در خیابان کنار جوی آب نشس��تیم تا توان برگش��تن به 

خانه را پیدا کنیم.
مصطفی خان  علی مدد، عاشق حرفه اش 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 علی مدد را به س��ختی می ت��وان پر کرد. 
امیدوارم از بین حس��ابداران جوان یکی بتواند راه او را 
ادامه دهد. نسلی که علی مدد و حبیب اهلل تیموری به آن 

تعلق داشتند، نسل انسان های پر تالش و کم ادعا بود.
یادش همواره گرامی باد.

یادگاریازنسل
انسانهایپرتالش

وکمادعا
دکتر مهدی تقوی
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هرکس به دیدارش می آمد، برمی خاست؛ نه به صرِف 
ادای تشریفات، که از سر احترامی  که برای دیگران قائل 
بود وطبع مهربان و ادب ذاتی که داش��ت وتا احس��اس 
نمی کرد ش��رط ادب به جای آورده اس��ت نمی نشست. 
به همه یکس��ان احترام می گذاش��ت؛ با روی باز با همه 
روبه رو می ش��د؛ همیش��ه برای همه وقت داشت و در 
دسترس بود؛ اتاق مخصوصی به عنوان دفتر کارنداشت؛ 
ترجیح می داد دسترسی به او آسان باشد. با هر سازمانی 
کار می کرد وبه هر جا که رفت و آمد داش��ت، به زودی 
ش��ناخته می ش��د؛ همه دوستش می داش��تند و رابطه ای 
صمیمان��ه ب��ا او برقرار می کردند؛ ب��دون این که همه ی 
آن ها، با او رابطه ی کاری داشته باشند. همین هم بود که 
هر جا حضور می یافت یک چیز بارها ش��نیده و تکرار 
می ش��د: سالم، آقای علی مدد؛ س��المی که از طرز ادای 
آن بر می آمد س��المی اس��ت مخصوِص استاد مصطفی 
علی مدد. سادگی و صمیمت و صداقت خدشه ناپذیری 
داش��ت.در همه ی ارتباطات و معاش��رت هایش رفتاری 
راحت و روان داشت؛ با جمع می آمیخت. تن به تافته ی 
ج��دا بافته بودن نمی داد. تا آن جا که می توانس��ت با هر 
کوشش��ی در راه پیشرفت حرفه ی حسابداری مشارکت 
می کرد؛ با وجود اش��تغاالت نفس گیر و وقت گیری که 

داش��ت، نه نمی گفت. در مقام دوست هم در کنار همه 
بود و گاه نخس��تین کس��ی بود که بس��یاری مشکالت 
شخصی ش��ان را با او در میان می گذاش��تند؛ و او که تا 

می توانست به همه کمک می کرد؛ غم خوار همه بود. 

ب��ه ارکان زندگی اجتماعی، به س��ازمان ها و حقوق 
آن ه��ا و حقوق اش��خاص ذی نفع و ذی ح��ق در ابعاد 
گوناگون، و به اصول و ضوابط پذیرفته شده در نظم های 
مربوط به خود احترام می گذاشت؛ بر اجرای آن ها تأکید 
می کرد و پای می فش��رد، ام��ا حق نقد و اعتراض به هر 
گونه کژی و کاس��تی در هر یک از این زمینه ها را برای 
خود محفوظ می داشت و پشت حرفش می ایستاد. بارها 
در موقعیت مش��اوره به سازمان ها و دستگاه های دولتی 
و مؤسس��ات کالن اقتصادی و ج��ز آن قرار گرفت. در 
چنین موقعیت��ی اگر رویکرد ها و سیاس��ت گذاری ها و 
تصمیم گیری های این گونه سازمان ها را بر پایه ی اصول 
و ضوابط کارشناس��ی یا به حکم قانون ناکارآ می یافت، 
تمام توان خویش را به کار می بست تا دالیل، مستندات 
و پیش بینی پی آمدهای اقتص��ادی نادیده گرفتن اصول 
وضوابط مربوط را به روش��نی و به دقت و با ش��کیبایِی 
سرچش��مه گرفت��ه از مس��ئولیتی که احس��اس می کرد 

محمد شلیله

برخی در میان جمع س��وداهای بلندپروازانه تری در س��ر دارند و به آین��ده ی دور می نگرند؛ ژرف نگرند و 
جست وجوگر و عمل گرا و بهبود خواه؛ جمع را با خود همراه می سازند، امید می دهند وبه حرکت در می آورند، 
و پیش می برند، تا به دستاوردهای برجسته و ممتازی می رسند؛ اهل مدارا و منصف و فروتن اند و خوشبین و 
خویشتن دار؛ و بیش از همه از خویش مایه می گذارند؛ بی توقع و بی هیچ منتی بر جمع و جامعه؛ مثل مصطفی 

علی مدد؛ و روزی هم همه را می گذارند و می روند و خاطِر جمع را پریشان می کنند؛ مثل امروز.

بهیادمیمانی



12

با آن ه��ا در میان بگذارد و راه��کار معنی دار و مؤثری 
پیشنهاد کند، اما با نادیده گرفته شدن مبناهای پیش گفته 
کنار نمی آمد. با این همه، در همه ی این گونه مناس��بات 
از یک چیز مراقبت می کرد و آن حرمت اش��خاص بود. 
موقعیت فرد را از واقعیت انس��انی او باز می ش��ناخت. 
تنه��ا روش و رویک��رد افراد در موقعیت��ی را که در آن 
قرار داش��تند وکاس��تی  ها و ناکارایی های تصمیم گیری 
آن ه��ا راهدف نقد و اصالح قرار می داد؛ نه ش��خصیت 
آن ه��ا را. به همین ترتیب از ابراز تردید و تش��ویش در 
مورداش��خاص دوری می کرد؛ رفتاری که به آن ها که از 
خدمات او اس��تفاده می کردند احساس ایمنی و اطمینان 
خاطر می داد. همین هم بود که حتی مدیران س��ازمان ها 
و مؤسس��اتی که علی مدد گاه تا ابطال سیاست گذاری ها 
و خط مش��ی ها و تصمیم گیری های آن ها پیش رفته بود، 
به او احترام می گذاش��تند؛ روش��ی داشت که تدبیر ها و 
رایزنی هایش را نافذ می س��اخت. ش��رافت حرفه ای اش 
از هم��ه ی رفتار هایش پیدا ب��ود. نیت ِ بهبود خواهانه و 
اصالح گرایان��ه  اش در هر قضاوت و اظهار نظرش نمود 

داشت و حس می شد. 

حق��وق اجتماعی هر کس در چارچوب مناس��باتی 
که با علی مدد داشت به نحوانکار ناپذیری محفوظ بود؛ 
از جمله حق نقد ک��ردن دیدگاه ها و رویکرد های خود 
او. زمان��ی در پی بحثی که امیر پوریانس��ب در زمینه ی 

واژه شناسی در ماهنامه ی حسابدار آغاز کرده بود، استاد 
علی مدد نقدی بر جنبه هایی از مقاله ی ایش��ان نگاش��ته 
بود و امیر پوریانس��ب نقدی بر نقد ایشان و من نقدی 
بر لحن ِ منتقد )آقای علی مدد( و مش��ی پاسخگو )آقای 
پوریانس��ب( در نقدی بر نقد ِ آقای علی مدد و پاس��خ ِ 
آقای پوریانسب )ماهنامه ی حسابدار: تیر 1380، شماره 
143( نوش��تم. مضمون این نقد را مس��ئوالن ماهنامه ی 
حسابدار پیش از چاپ با آقای علی مدد در میان گذاشته 
بودند و آقای علی مدد، 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 می توانس��ت 
ح��رف و نظرش را با آق��ای علی مدد در میان بگذارد و 
ش��نیده ش��ود، همان گونه که آقای علی مدد حق انتقاد 
صریح را برای خودش محفوظ می داش��ت؛ منتقد بود، 
مدع��ی نبود. همه چیز نزد او ب��ا قبول حق و احترام به 

دیگری پیوند داشت؛ حد نگه می داشت.
برخ��ی دیدگاه ه��ا و رویکرد های آق��ای علی مدد 
مخالفانی هم داش��ت؛ در طیف��ی از مخالفانی که صرفًا 
به ش��یوه ای دیگر می اندیشیدند تا آن ها که مشی آقای 
علی مدد را مانع پیشبرد مقاصِد گاه معطوف به منافع خود 
می دانس��تند، بدون این که دالیل و نیات خود را آشکار 
س��ازند. او اما با دقت مضمون همه ی این مخالفت ها را 
مورد توجه قرار می داد؛ به آنها فکر می کرد، و در مواردی 
استدالل و مشی آن ها را می پذیرفت و در مواری به آن ها 
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در طریقی که پیش می گرفتند حق می داد، در جایی هم 
که عنصر مغرضانه ای را درمخالفت ها می یافت به دیده 
نمی گرفت، به دل هم نمی گرفت. سرشت واقع بینانه ای 

داشت. 
با دقت و پیگیری تحوالت جهان را به ویژه در پیوند 
با دانش و حرفه ی حس��ابداری در نظر داشت. همواره 
خ��ود را به روز نگه می داش��ت. هیچ گاه از آموختن باز 
نایستاد. کامپیوتر که در مؤسسات اقتصادی و سازمان ها 
رواج یافت مثل یک دانش آموز وظیفه ش��ناس نشست 
پش��ت کامپیوت��ر و از هرک��س که چیزی می دانس��ت 
آموخت ت��ا کاربرد کامپیوتر را در ح��وزه ی کارش یاد 
گرف��ت و پیش رفت و از همان جا به دانش خویش در 
مورد سیستم های اطالعات و ازجمله سیستم اطالعات 

حسابداری افزود و عمق بخشید. 

نگران آینده بود. دراین زمینه امیدش بیشتر به جوانان 
مبتکر و عالقه مند و خوب درس خوانده بود. به همآموزی 
با جوانان اعتقاد داش��ت. با جوان ها همراه می ش��د و از 
هرگونه همکاری و یاری دادن به آن ها و ایجاد شرایطی 
که بتوانند توانایی های ش��ان را به میدان بیاورند و تجربه 
کنند دریغ نمی کرد. چنان با آن ها محشور بود که احساس 
نمی کردند با کس��ی با فاصله ی س��نی و تجربی بسیار از 

خودشان معاشرند. دوستش داشتند.
اما ج��ا دارد در چنین روایت های��ی همچنین نقش 
س��ازمان ها و افرادی که در فاصله ی نزدیک با آنها قرار 
داش��ته اند را م��ورد توجه ق��رار داد. او در مصاحبه ای 
که در س��ال 1368 با وی داش��تم گفت: "... در رشته ی 
حسابداری ش��اگرد دکتر اکبری، ش��اگرد مرحوم دکتر 
جورابچی، ش��اگرد دکتر عزیز نبوی که واقعا بر من در 
رش��ته ام حق بس��یاری دارند... و در این اواخر به نوعی 
ش��اگرد آقای س��جادی نژاد بودم "؛ یعن��ی فرصتی که 
همراه با عالقه و انگیزه و بینش و بصیرت واستعداد های 
فردی، می توانس��ت راه پیش��رفت را برای کسی که در 
آن زم��ان )دهه ی چهل( به رش��ته ی حس��ابداری پای 
می گذاشت هموارتر س��ازد و در جایی دیگر در همان 
مصاحبه درباره ی چگونگی همکاری خود با نظام الدین 
ملک آرایی در تألیف کتاب ه�ای مش��ترک تا آن زم�ان، 
افزود: "این )همکاری( ج�دی است. من اگر بخ�واهم 
خالصه کنم، بای��د بگ�وی�م بدون علی مدد محتمل بود 
کتاب حسابداری در بیاید، نه با این کیفیتی که حاال هر 

چقدر هس��ت، اما بدون مل�ک آرایی حتمًا در ن�می آمد. 
او جمع کننده ی کار اس��ت. بدون این تشکل )دو نفره( 
الاق��ل من کار چندانی نداش��تم ". آق��ای علی مدد آثار 
متع��ددی با دیگران، از جمله ب��ا دکتر فضل اهلل اکبری، 
جبی��ب اهلل تیموری و... پدید آورده اس��ت؛ در این میان 
12 اثر را با همکاری عباس ارباب سلیمانی، پژوهشگر 
پیشین مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان 
حسابرس��ی، ترجمه کرده اند که تکرار این همکاری تا 
پدید آوردن 12 اثر مشترک را می توان به تأثیر همکاری 
ارباب سلیمانی در گسترش بخشی از فعالیت های آقای 
علی مدد نیز تفسیر کرد. در گسترده تر گردانیدن عرصه ی 
فعالیت ها و خ�دمات آق�ای علی مدد دری�غ است که از 
دکتر م�هدی تقوی اس��تاد اقتصاد و دکتر حس��ین عبده 
تبریزی اس��تاد مدیریت مالی نام نبرد و از سازمان هایی 
که در این زمینه نقش برجس��ته ایف��ا کرده اند؛ از جمله 
و به وی��ژه از س��ازمان حسابرس��ی و مرک��ز تحقیقات 

حسابداری و حسابرسی این سازمان و همکارانش.

مصطفی علی مدد ب��ا میراث پر ارجی که از خویش 
برجای گذاش��ته اند از میان ما رفته اند. اگر سودای تداوم 
پیش��رفت دانش و حرفه ی حس��ابداری را در سر داریم 
باید میراث او را هم در برنامه های آینده مورد توجه قرار 
دهیم. باید هیجان های 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 
علی مدد در تحوالت چهل س��ال اخیر حسابداری ایران 
تعیین کننده بود؛ از مش��ارکت در گسترش مبانی دانش 
حس��ابداری گرفته ت��ا کاربرد های آن و روش شناس��ی 
تألیف منابع حسابداری و حسابرسی و توسعه ی واژگان 
و ادبی��ات و فرهنگ حس��ابداری و تا تأس��یس و دفاع 
از تش��کل های حرفه ی حسابداران واس��تقرار نظم های 
درون و پیرام��ون آنه��ا. تا زود اس��ت و هنوز با دوره ی 
فعالیت ه��ای مصطف��ی علی مدد فاصل��ه نگرفته ایم و تا 
هنوز همراهان آقای علی مدد در میان ما هستند می توان 
ب��ه آنچه او به آنها فکر می کرد هم��راه با آنچه خود در 
سر داریم تداوم ببخشیم؛ به ویژه با پدیدار شدن گرایش 
فعالیت مش��ترک در میان نهادهای حرفه ی 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 

بازمی مانیم و از انجام وظیفه در برابر آیندگان.



14

گفت��ن درباره ی علی مدد، عین خوش��حالی اس��ت 
چون:

• به عکس شیوه ی معمول، خرد را بر خود منحصر 
نمی دانست. پس به دیگران گوش می کرد و چون صادق 
بود، با صداقت می شنید. گوش هوش هم داشت و این 
دوگانه موجب ش��ده بود که شنوایی  هوشمند در او به 
اندازه ای نامتعارف توسعه پیدا کند. آن هم در جامعه ای 
که س��امعه از محتوا خالی شده و فقط ساختا رش باقی 
مان��ده. یعنی این توانایی به طور جمعی دچار مش��کل 

شده است.
• آرامشی داشت که دیگران آن را در دامن آیین های 
باطنی جستجو می کنند. اما آرامش او جبّلی  بود. مثل این 

که آن را با خود به دنیا آورده بود.
• اس��تاد بود واقعًا. ولی ن��ه فقط در محدوده ی یک 
حرفه، بلکه در قلمرو بس��یار وسیع تری که شعور اصیل 
را نی��ز دربر می گرفت که تنها س��الح انس��ان در برابر 

سرنوشت جهانی است.
• جامع االط��راف ب��ود. یعن��ی ع��الوه ب��ر حرفه ی 
حسابداری، در فلسفه، هنر و جامعه شناسی هم صاحبن�ظر 
ب���ود. آنها را نمی نوش��ت، می گفت و می ش��نید و این 
وی�ژگی س�بب شد که تکنی�ک های اشاعه ی فرهنگ از 
طریق گفتگو را کشف کند و از این طریق فرص�تی آفرید 
برای انتق�ال ش��فاهی  فرهنگ در جامعه ای که اش��اعه ی 

مکتوب آن با دشواری های مزمن مواجه است.
این همه موجب خوشحالی است.

گفتن درباره ی علی مدد، عین دردناکی است چون:

• وجود چنین انس��ان هایی تناقض آمیز است. آن ها 
واجد صفاتی  هس��تند که معکوس مشخصات مهندسی 
اجتماعی دنیایی اس��ت که در آن زاده شده اند. بنابراین 
کارشان سخت است، هرچند وجودشان  به دلپذیرترین  

وجهی  متناقض نماست.
• امثال علی مدد، نیک نفس��ی  نامحدود دارند. یعنی 
از س��المت روانی  کامل برخوردارن��د. آن هم در محیط 

متشنج امروز که این ویژگی کمیاب است.
• و باالخ��ره اینک��ه چنی��ن آدم هایی دیگ��ر تولید 
نمی ش��وند، چون از زهدانی زاده ش��ده اند که در دنیای 
جدید منجمد ش��ده است. مگر نه این که نسل ها مولود 
محتوای زمانه اند و زمانه ها، محصول معرفت نس��ل ها؟ 

دردناکی قضیه این جاست.
علی مدد اینجا نیست و هیچ نیازی به تأیید هیچ کس 
ن��دارد. آنچه من می گویم در دفاع از »ش��رافت نفس«، 
»دانش« و »روشنفکری« س��ت و مرگ علی مدد فرصتی 
اس��ت برای این کار. اگر این کلمات دست رّدی باشد 
بر سینه ی دروغ زنان و مخالفان شعور، زهی سعادت! و 
صد چندان سعادت است اگر مرهمی باشد بر زخم های 

انسان های »ذی شعور«، »درستکار« و »روشنفکر«.
علی م��دد حس��ابدار بزرگ��ی ب��ود و انبوه��ی از 
حس��اب های گوناگ��ون را رس��یدگی ک��رد. م��ن هم 
خالصه ای از حس��اب ش��خصیت او را عرضه می کنم: 
مردی ب��از بود، در جامع��ه ای که در آن، »بس��ته بودن« 
رسم غالب است.  برای همین وقتی که مرد، نابود نشد. 

این طور آدمها کم اند، اما اگر باشند این طورند.

حسابعلیمدد
رضا زاهد
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این نشس��ت به عنوان مراسمی در حضور مصطفي 
علي م��دد در قید حیات طراحي ش��ده ب��ود، و نه براي 
علي مددِ زنده تر در اذهان ما حاضران در این جلس��ه*. 
طراحي جلس��ه البته براي ش��خص علي مدد نبود، براي 
کارهایي بود که شخصي به نام مصطفي علي مدد در طول 
حیاتش انج��ام داده بود. تالش هایي در طول یک عمر، 
دائم��ًا در تقال و در تب و تاب؛ تالش هایي براي اغناي 
روحي بزرگ و انس��اني؛ تالش های��ي نه براي موقعیت 
شغلي و ش��کوه، و صد البته نه براي کسب سود، بلکه 
ب��راي خلق چیزهایي که آن ه��ا را ماده ی خام و مصالح 
روح انساني مي پنداشت؛ چیزي که حداقل در عرصه ی 

حسابداري کشور تا امروز بسیار کمیاب بوده است. 
بنابراین، علي مدد که همیشه امین دیگران بوده است، 
مراس��م امش��ب را نیز به امانت به نام خود کرده اس��ت، 
چرا که این مراس��م براي حمایت و پش��تیباني از همه ی 

خوبي هایي است که آن ها را نمایندگي مي کرده است. 
مخاطب این مراس��م در گام نخست، مردان و زنان 
جوان، حسابداراني هستند که تصمیم گرفته اند، پاي بر 
ج��اي پاي علي مدد قرار دهن��د، و همان قدر دلواپس و 
مضطرب حرفه ی خود باش��ند ک��ه علي مدد بود. مردان 
و زناني که رابطه ی حسابداري و توسعه را مي فهمند. 

در س��ال هاي اخیر در ایران، در وضعیتي ناخواسته 
قرار گرفته ایم که بافت مالکیت به شکل عمده اي تغییر 
ک��رده اس��ت: ترکیب مالکیت بیش��تر به س��مت تراکم 
ثروت در دس��ت افراد ثروتمندت��ر حرکت مي کند. این 

درحالي است که درصد بسیاري از شهروندان زیر خط 
فقر زندگي مي کنند. به دلیل وجود شواهد اولیه درمورد 
نامناسب بودن وضعیت، توجه به ترکیب مالکیت براي 

دولت اهمیت عمده اي یافته است. 
چال��ش اصلي کش��ور در هزاره ی س��وم، هم چون 
بسیاري از کشورهاي درحال توسعه ی جهان، آن است 
که س��رزندگي اقتصادي کشور حفظ شود. براي تحقق 
ای��ن ه��دف، ایران نی��از دارد تا در نظ��ام مالي خود به 
اصالحات ساختاري بپردازد؛ نظامي که مسیر تدارکاتي 
اقتصاد کشور اس��ت، و براي کارکرد صحیح این نظام، 

حسابداري دست مایه ی کار است. 
جامع��ه ی روش��نفکري ایران ناچار به ط��ور دائمي 
در مع��رض این پرس��ش بزرگ اس��ت که آیا کش��ور 
عالقه مند است به مثابه ی جامعه اي یک پارچه و منسجم 
ب��ا آینده اي اطمینان بخش پی��ش رود و یا مي خواهد به 
جامع��ه اي تبدیل ش��ود که در آن گروه ه��اي اقتصادِي 
پراکنده و متفاوت، بدگمان نس��بت به آینده و یکدیگر 
ب��ا تنش در کنار هم زندگي مي کنند. طبعًا این جامعه و 
در کنار آن حس��ابداران نمي خواهند ایران به کش��وري 
در مجموعه ی جهان درحال توس��عه بدل ش��ود که از 
نظر اقتصادي جامعه اي طبقاتي و الیه الیه ش��ده است؛ 
نمي خواهن��د درصد مح��دودي از ثروتمندان کش��ور 
کانون تمرکز بیشترین ثروت و درآمد باشند. از توجه به 
چنین متغیرهایي است که مفهوم توسعه ی پایدار شکل 

مي گیرد. 

دکتر حسین عبده تبریزي

درتاریکی
ستارهها

جلوهگرمیشوند
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ثبات سیاس��ي نیازمند آن است که با سرعت بسیار 
وضع طبقه ی متوس��ط در جامعه ی ایران��ي بهبود یابد. 
طبقه ی متوس��ط ای��ران کوچک اس��ت و ت��وان آن را 
ن��دارد که با تقویت موقعیت خود، ثبات سیاس��ي الزم 
براي کش��ور را فراهم آورد، چراکه به طور دائمي روي 
دس��تورکار اقتصادي متمرکز شده اس��ت. بدین منظور 
نرخ هاي رش��د اقتصادي باالتر مورد نیاز اس��ت. امري 
که بدون برق��راري نظام هاي کنترلي و نظارتي، از جنس 

خدماتي که حسابداران ارائه مي دهند، ناممکن است. 
هم��ه ی م��ا قب��ول داریم توس��عه ی کش��ور بدون 
ارائه ی گس��ترده ی خدمات حس��ابداري و حسابرسي 
ممکن نیست؛ توس��عه، متضمن کنترل و نظارت است 
و جامعه ی حس��ابداري و حسابرسي کشور، در اِعمال 
چنی��ن نظارت های��ي و در تولید اطالع��ات الزم براي 
توس��عه ی اقتصادي ای��ران نقش درجه ی اول��ي دارد. 
اتفاقاتي ش��بیه واقع��ه ی انرون و واقع��ه ی ورلدکام که 
زمینه ی تصویب قانون اکسلي بود، نشان داد که هرچند 
تمدن قرن بیس��ت ویکم بدون شکل گیري شرکت هاي 
س��هامي عام ب��زرگ و اخت��راع ابزاره��اي مالي جدید 
ناممکن بوده است، اما درعین حال بدون نظارت بر این 
نهاده��ا، بروز وقایعي چون بحران س��ال 2007، حیات 

اقتصادي کشورها را به خطر مي اندازد. 
حس��ابداران و حسابرس��ان ای��ران به رغ��م همه ی 
مشکالت، حجم عظیمي از اطالعات را تولید مي کنند و 
در اختیار کسب وکارها قرار مي دهند. اطالعاتي که بخش 
عمده ی آن ها متأسفانه مورد استفاده ی سرمایه گذاران و 

دست اندرکاران اقتصاد قرار نمي گیرد.
در نبود اطالعات تولیدي حسابداران، تصمیم گیري 
بدون اطالعات و دس��تکاري در نظام قیمت ها، شفافیت 
حداقل��ي موجود را هم از بین مي برد و باعث مي ش��د 
تخصی��ص مناب��ع در اقتص��اد ای��ران حت��ي به ش��کل 
نادرس��ت تري انجام شود و توس��عه با هدف اشتغال و 
سرمایه گذاري حتي در س��طح نازل جاري هم به وقوع 

نپیوندد. 
براي این که چنین اتفاقي نیفتد، بي شک حسابداران 
نقش��ی حیاتی دارند. بدیهي است جامعه ی حسابداري 
کش��ور دائمًا نگران موضوعاتي مختل��ف بوده که رفع 
مش��کالت در آن حوزه ها را در راستاي توسعه ی ایران 
مي دیده اس��ت، و علي مدد نیز در این تب وتاب دایمي 
با دیگر حس��ابداران، به رفع بس��یاری از این مشکالت 

همت گماشته است.
روحی��ه ی آزاده طلب��ي علي مدد، روحی��ه اي بود که 
بگوید مطمئن نیس��ت که درس��ت مي گوید. بي ش��ک 
روحیه ی هدایت صحیح و رهبري صحیح آن روحیه اي 
اس��ت که مطمئن نیس��ت که در همه ی زمان ها درست 
مي گوی��د. درواقع وي از جمله ی آموزگاران و مدیراني 
بود ک��ه مطمئن نبود ح��ق با اوس��ت، و چنین بود که 

علي مدد عمیقًا به دیگران گوش فرامي داد.
مارک تواین روزگاري گفته است حضرت آدم )ع( 
تنها انس��اني روي کره ی خاکي بوده که مي توانس��ته با 
اطمینان ادعا کند که آن چ��ه مي گوید را براي اولین بار 
او ب��ه زبان رانده اس��ت. بنابراین، علي مدد مي دانس��ت 
بس��یاري از آن چه را که مي خواس��ته بگوید، قباًل گفته 
ش��ده اس��ت و چنین بود که به کار دیگران سخت ارج 

مي نهاد. 
فرهنگ دیني و ملي ما ریشه در این دوانده است که 
برخوردهاي ما با عدالت همراه ش��ود. افراد موفق آناني 
هس��تند که با آغوش باز با مش��کالت مواجه مي شوند 
و فرا گرفته اند خوش��بین باش��ند، به ویژه در آن ساعاتي 
که اوضاع مبهم و تاریک اس��ت، و وقتي خبري خوش 
فرا مي رس��د و یا اقبال رو مي کند، از فرصت ها استفاده 
کنند. شیوه اي که علي مدد مسأله ی شکل گیري حرفه ی 
حسابداري را دنبال کرد و خوشبختانه به تولد جامعه ی 

حسابداران انجامید، بسیار منطبق با این الگو بود. 
علي م��دد با بزرگ��واري براي هم��ه ی آن چه انجام 
م��ي داد، معتقد بود که کار بزرگي نکرده اس��ت، و اگر 
هم کاري کرده است، کشور و اقتصاد ایران استعداد آن 
را داش��ته اس��ت. معتقد بود این که ما چه قدر کار انجام 
مي دهیم، چن��دان اهمیت ندارد که چه قدر با عالقه این 
کارها را انجام مي دهیم. یله نشستن و کاري نکردن براي 
وي بس دش��وار بود، حتي اگر عده ی زیادي بر علیه او 
حرکت مي کردند. وي از جمله ی صاحب نظراني بود که 

فراگرفته بود روي اشتباهات خود سرمایه گذاري کند.
با این که علي مدد در شیوه ی زندگي خود قناعت پیشه 
بود و به دلیل گرایش هاي اومانیس��تي و انسان  گرایانه ی 
عمیق خود، بسیاري از ظواهر غربي را نمي پسندید، اما 
بازار را اختراع نظام س��رمایه داري نمي دانست و معتقد 
بود بازار طي قرن هاي متمادي وجود داش��ته و اختراع 
و س��اخته ی تمدن اس��ت. بنابراین، حس��ابداري را در 

چارچوب اقتصاد بازار دنبال مي کرد. 
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حرفه اي ک��ه علي مدد نمایندگ��ي آن را مي کرد، از 
جن��س حرفه اي بود ک��ه عرفاني ها، س��جادي نژادها، و 
اکبري ه��ا نماینده ی آن بودند. هرچند این حرفه زندگي 
مادي همه ی این بزرگان را پاس��خگو بود، اما انگیزه اي 
که آن��ان را به حرکت درمي آورد، از جنس��ي بود که با 
روح و قلب حس��ابداران رابطه داشت. در این نحله از 
حسابداران، عش��ق، افتخار، دلس��وزي، غرور، احترام، 
آبرو، شرف، حرمت، نام نیک، رضاي خدا، عزت نفس، 
مباهات، هم دردي، ایثار، گذشت، فداکاري،... معناهاي 
عمیق خود را داشتند و حسابداران براي بیان و پافشاري 

روي این صفت ها، مورد استهزا قرار نمي گرفتند. 
حسابداران جوان دوباره مي باید با این مفاهیم آشنا 
شوند. باید آموزش ببینند که از چیزهایي بترسند و نگران 
آن ها باش��ند. در عین حال، در انجام مسئولیت هاي خود 
به ش��جاعت نیازمندند. در فرایند اجراي کارهاي خود، 
ناچارند به حقای��ق و واقعیت ها رو کنند؛ واقعیت هایي 
که از جنس قلب و روح اند. به همان حقایق جهاني که 
بدون توجه به آن ها، هر کاري زودگذر و فناپذیر است. 
بي ش��ک در جوامع حس��ابداري همه ی کش��ورها، 
بس��یاري را مي توان یافت که اخالق حرفه اي را به جد 
رعایت مي کنند. اما این که همه ی ما تا این حد مصطفي 
علي م��دد را در ش��رایط امروز ایران متمای��ز کرده و به 
او موقعیت واال مي دهیم به ش��رایط نامناس��ب و محیط 

کس��ب وکار در ایران برمي گردد. اگر امروز نام مصطفي 
علي م��دد را دائمًا تکرار مي کنیم، براي این همه تاریکي 
است که بر عرصه ی اقتصادي کشور سایه انداخته است. 
هم��ه مي دانیم که فقط در تاریکي اس��ت که س��تاره ها 
جلوه  گر می شوند. آن چه علي مدد انجام داده است، اداي 
وظیفه ی حرفه اي است. اما در کشوري زندگي مي کنیم 

که اداي وظیفه، فضیلت محسوب مي شود. 
آتش��ي در درون جامع��ه ی فکري ایران اس��ت که 
هیچ آبي آن را فرونمي نش��اند و هیچ خاکس��تري آن را 
خاموش نمي کند: مس��أله ی ناعدالتي. حل این مسأله در 
گرو توسعه ی کشور است. آواز روشنفکري ایران همان 
است که در هر کشور در حال توسعه بلند است: »ایران 
مي باید پیش��رفت کن��د؛ باید قدرت مند و آباد باش��د.« 
حس��ابداران جوان تا زماني که از چنین چش��م اندازي 
ب��ه کار خ��ود نگاه نکنن��د، از منظر توس��عه ی ایران به 
حس��ابداري نگاه نکرده اند و نقش انس��اني و خدماتي 

حسابداري را نادیده گرفته اند. 
م��ا که در این مکان به احترام حس��ابداري اخالقي 
گرد آمده ایم با پوزش نمي پذیریم که کشور ما نمي تواند 
در مسیر توس��عه گام بردارد. حسابداران بر نقش خود 
در این توس��عه پا مي فش��ارند. کافي است به یاد آوریم 
که انس��ان ها صرف��ًا از آن رو که ت��الش مي کنند، نامیرا 
و جاودانه اند، و حس��ابداران جوان��ي که مي خواهند پا 
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بر جاي پ��اي علي مدد گذارند، ای��ن نامیرایي را تداوم 
مي بخش��ند. بله، معذرتًا نمي پذیریم که همیشه باید در 
بر همین پاش��نه بچرخد و محیط کس��ب وکار کش��ور 
نامناسب باش��د. معتقدیم نسل جدید حسابداران نه تنها 
به تالش هاي حرفه اي خود ادامه مي دهند، بلکه در این 

تالش ها موفق هم خواهند شد. 
مس��یر زندگي علي مدد به حسابداران جوان کشور 
مي آم��وزد که نه تنها به دلیل نقش��ي که هم چون س��ایر 
پویندگان دانش دارند، در توس��عه ی این کشور صاحب 
ح��ق و نقش اند، بلکه چون حرف��ه را از جنس روح و 
عشق مي دانند، روحي براي حرمت، عزت نفس، تالش 
و ایثار، بي ش��ک موفق خواهند ش��د. علي م��دد به یاد 
حس��ابداران جوان مي آورد که در مس��یر کارشان براي 
پیش��رفت این دان��ِش هنوز جوان و در حال رش��د در 
کش��ور ما، به عزت و آبرو نیاز دارند،  و باید امید طلب 
کنند. این حس��ابداران فرامي گیرند که غرور، هم دردي، 
آبرو و فداکاري نمونه هایي برجسته و نمایندگاني به نام 

در حرفه ی آنان دارد. 
زندگي علي مدد به هر دانش آموخته ی حس��ابداري 
ایران��ي مي آموزد که غی��ر از تأمین حیات مادي خود از 
گذر ای��ن حرفه، به عنوان حس��ابدار، نماینده ی ملت و 
زمان خود باشد و از عمر و استعداد خود چیزي را براي 

»خدمات عمومي« صرف کند. 
در حوزه ی آموزش، تحصیالت علي مدد و زندگي 
معلمي او نش��ان مي دهد که دانش��گاه عرصه اي زمیني 
است که در آن کس��اني که از ناداني منزجرند، حداکثر 
مس��اعي خود را به کار مي برند تا بفهمند و دانا ش��وند. 
آن های��ي ک��ه گردآمده اند به دنب��ال حقیقت اند و تالش 
مي کنند تا دیگران نیز این حقایق را درک کنند. متأسفانه 
در زمان و مکاني زندگي مي کنیم که ناداني هنوز به وفور 
یافت مي شود و حقیقت کمتر دریافت مي شود. نحوه ی 
برخ��ورد علي مدد با زندگ��ي تحصیلي خودش نمایش 
جاري کمدي- درام کش��ور ما را که پر اس��ت از دکترا 

بازي و مدرک طلبي به سخره مي گیرد.
تحلیل زندگي مصطفي علي مدد خود سطح زندگي 
حس��ابداراني را که فرصت ادامه ی حی��ات دارند ارتقا 
مي بخش��د و زندگي کردن را با ارزش تر مي کند. زندگي 
او ب��ه حس��ابداران جوان اجازه مي دهد خواهان رش��د 
شهروندان و ملت خود باشند، امیدوار باشند، و زندگي 
بهت��ري را براي فرزندان خود طلب کنند. به آنان اجازه 
مي دهد حرفه را از مجراي حسابداري براي رشد پایدار 

کشور دنبال کنند.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش 
مشترک تشکل های حرفه ای حسابداری
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اس��تاد مصطفی علی مدد در بیمارس��تان بود و چند 
روزی ب��ود ک��ه به دی��دارش نرفت��ه بودم، دل ش��وره ی 
زیادی داش��تم، خبرهای چند روز اخی��ر هم آزار دهنده 
بود. با هرتلفن یا تماس��ی، دلم می ریخت. دل شوره یکی 
دوروزی بود که دس��ت از سرم بر نمی داشت. شِب آخر 
تا صبح خوابم نبرد، س��ر درد عجیب��ی آزارم می داد و با 
استامینوفن و مسکن های دیگر هم آرام نمی گرفت، انگار 
زمان واقع��ه نزدیک بود. حدود س��اعت یک بعدازظهر 
یکش��نبه چهاردهم خرداد، تالش کردم اس��تراحت کنم، 
شاید قیلوله ی نیمروزی نجاتم دهد، که پیامک هوشنگ 
خستویی رسید، خبر این بود: "روح استاد علی مدد به دیار 
باقی شتافت، ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خانواده 
محترم ایش��ان و حسابداران کش��ور به اطالع می رساند 
مراسم تشییع پیکر استاد ساعت 9 صبح روز چهار شنبه 
17 خردادماه از بیمارستان مهراد خیابان میرعماد به سمت 
بهشت زهرا قطعه ی نام آوران 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 شماره ای از آنها داشتم، فرستادم. فاجعه ی بزرگی برای 
حرفه رخ داده بود. حرفه ی حسابداری انسانی وارسته و 
اس��تادی بی بدیل را که جایگزینی نداشت از دست داده 
بود. چه باید کرد؟ حدود دو ساعت در اتاق قدم می زدم، 

ساعتی به کوچه زدم، گذشته ها را مرور کردم.
اول بار استاد را در موسسه عالی حسابداری در مهر 
ماه س��ال 1349 دیده بودم. س��عادت ش��اگردی مستقیم 
و حضور درکالس درس حسابرس��ی و س��ایر دروسی 
که تدریس می کردند را نداش��تم ول��ی از همان برخورد 
اول و پرس��ش و گفتگ��و درباره ی موضوع��ی مرتبط با 
حسابرسی، ش��یفته ی حسن خلق، روش و منش انسانی 

و عمق دانش و توانمندی بی نظیر ایش��ان ش��دم. بعد از 
آن، مرج��ع بی بدیلی برای پرس��ش های خود یافته بودم. 
از آن ج��ا که از س��ال 1346 یعنی در زم��ان تحصیل در 
اواخر دوره ی سیکل )راهنمایی فعلی( به کار حسابداری 
در کارخانه ای در جاده ی آبعلی )ش��رکت پارس لوکس 
تولیدکنن��ده ی اتوب��وس و مینی بوس( مش��غول بودم و 
همراه آن دروس دبیرس��تان را می خوان��دم، با برخی از 
اصول و روش های 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 پرسش های عملی در باره حسابداری و یا در 
حین برخورد با حسابرس��ان مستقل کارخانه )مؤسسه ی 
حسابرس��ی کوپرز( مواردی درباره ی حسابرس��ی برایم 
مطرح می ش��د. بعد ها با ش��روع کار حرف��ه ای، با آن که 
دانشجوی استاد فرهیخته و عزیز از دست رفته نبودم، با 
بزرگ منش��ی و برخورد انسانی اولیه ای که از استاد دیده 
بودم، ایش��ان اولین کسی بود که به عنوان مرجع دریافت 
پاسخی درخور، علمی و حرفه ای برای پرسش هایم سراغ 
داشتم و هر گیر و گره و گرفتاری علمی را با او در میان 
می گذاش��تم. برخورد استاد فرهیخته با دانشجو، آن چنان 
انس��انی و بی نظیر بود که موجب شد، این رابطه ی استاد 
و ش��اگردی به عنوان عزیزترین رابطه انسانی در دوران 
آموزش��ی و حرفه ای 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 می گرفتم! 

بهگردشنرسیدیم
وبرفت

دکتر یحیی حساس یگانه
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خدمات علمی و حرفه ای استاد شامل آموزش، تألیف 
کتب ارزش��مند و مقاالت بی نظیر آنچنان ممتاز و شهره 
اس��ت که بنده را از ط��رح آن بی نیاز می کند. ولی برخی 
از ارزش ها، باورهای انس��انی و رفتار او آنچنان برجسته 
است که یادآوری آن برای ثبت در تاریخ ضروری به نظر 
می رسد. استاد علی مدد مانند تمام انسان های فرهیخته و 
وارسته، دارای قدرت اجتماعی ناشی از شخصیت، دانش 
و منش انس��انی بود. قدرت را از مقام و موقعیت شغلی 
نمی گرف��ت و از اینگونه قدرت ها 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 علی مدد در تاس��یس دانش��گاه سیس��تان و 
بلوچس��تان نق��ش اساس��ی بعه��ده داش��ت. همچنین 
س��مت های مهمی از قبیل قائم مقام دانش��گاه سیستان 
و بلوچس��تان و مع��اون وزارت عل��وم و... را در حین 
کار حرفه ای و علمی داش��ت. افزون برآن، اس��تاد اکثر 
اهالی حرفه بود، با این همه، هیچ گاه از قدرت ناشی از 
موقعیت ها و سمت های یادشده استفاده نکرد. اگر قرار 
باش��د انسانی که ش��یفته قدرت ناشی از موقعیت نشده 
باشد را مثال بزنیم، استاد علی مدد اولین کسی است که 

در ذهن هریک از اهالی حرفه متبادر می شود.
روزه��ای 15 و 16 خ��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 بی نظیر، 

هم��ه ی اهالی حرفه حاضر بودن��د و نه اختالفی بود و 
نه تنگ نظری 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 بی غروب  استاد علی مدد 
را در نیم��روز چهارش��نبه هفدهم خرداد م��اه در قطعه 
255 )نام آوران(، ردیف 32، نمره 10، بهش��ت زهرا با 
دس��ت های 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 ویرانه ات آباد

  بازار جهان تاب ندارد ثمنت را
هوا گرم ش��ده بود و قشون شکسته تشییع کنندگان 
را شکس��ته تر می کرد. یک لحظه به خود آمدم دیدم که 
نه بر اس��تاد علی مدد که بر فرهنگ و بر دانش و حرفه 
حس��ابداری و حسابرسی ایران زم�ین می گریم. سال ها 
ب��ود که چنین مردی، چن�ین ش�هس��واری در عرصه ی 
فرهن��گ این کش��ور،رخ نن�موده بود. م��ردی که تتبع، 
تحقی��ق، تعمق و ارزش ه��ای واالی انس��انی را یکجا 
داش��ت. مردی برخاس��ته از خان��واده ای محترم که در 
شاه نشین فرهنگ و دانش حسابداری و حسابرسی این 

کشور نشسته بود.
شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست  
جای دعاست شاه من بی تو مباد جای من

با کالم روح نوازش بی نظیر بود و ش��یوا س��خن و 
شیوانویس بود. هیچ شعر و نوشته ای درد و دریغ ما را 
بیان نمی کند. گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود 

بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت.
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جهان کشت زاری 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 
بی ش��ک س��خن گفتن از علی مدد س��خت است. 
س��خت تر از سختی است . سخن از نبود استاد علی مدد 
اس��ت. اما به راستی »نبود« واژه ای 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 حرفه ای سخن می گفت. 
این گون��ه اس��ت که می ت��وان آرامش یاف��ت تا در 
غرفه های خاطرمان نور چشمک زند و چهره ی مهربان 
و گفته ه��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��ه ای را پاس بداریم. و پن��دار اخالقی و 

کردار بزرگوارانه ی 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 می بری.

هوشنگ خستوئی

قـــقنوسدرآتـــش
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مرکز آموزش و تحقیقات تخصصی حس��ابداری و 
حسابرس��ی موسسه حسابرس��ی صنایع ملی و سازمان 
برنامه در اواخر س��ال 1360 پذیرای من شد. یک روز 
دوس��ت و هم دانش��کده ای اوایل دهه 1340 من، دکتر 
مهدی تقوی، اس��تادی را به همکاران مرکز معرفی کرد. 

در آن روز نمی دانستم...
از اواخ��ر 1360 ی��ا بهت��ر بگوی��م اوان 1361 یک 
همکار هم اتاقی پیدا کردم، مردی بود آراسته و مسلط به 
زبان انگلیس��ی. کار مرکز در آن زمان بیش از هر چیزی 
برگردان��دن متن های انگلیس��ی به زبان پارس��ی بود. با 
مختصر اندوخته ی انگلیس��ی که داشتم ترجمه ی برخی 
از متنها به من و ایش��ان س��پرده می شد. در این راه بود 
که کم کم به گس��تردگی دانش و دید ایشان پی بردم هر 
چند حیف که بس��یار اندک پی بردم. همواره می گفتند 
"اس��تاندارد" یعن��ی قانون. متن قان��ون اغلب مختصر و 
موجز است، هر واژه ی آن سنجیده و با منظور ویژه و با 
وس��واس بسیار انتخاب و به کار گرفته شده است. پس 
در برگرداندن آن باید یک، نهایت دقت را داشته باشیم، 
دو، برگردانی مناس��ب و گویای موض��وع برگزینیم؛ و 
س��ه ، واژه ها چنان کنار هم چیده شوند که درک مطلب 

را آسان کند. 
روزی ی��ک بند از اس��تانداردی را با وس��واس به 

پارسی برگردانیده بودم. ایشان پس از خواندن آن بدون 
رودربایستی و رک گفتند "من نمی فهمم. عباس، به زبان 
خودمانی بگو چه می خواهی بگویی )همیشه مرا عباس 
ص��دا می زدند مگر در حضور اغیار ک��ه نام خانوادگی 
مرا با پیش��وند آقای صدا می کردند(. خوب به یاد دارم 
که برداش��تم را، به قول ایشان خودمانی برایشان گفتم. 
اندکی از اخم پیش��انی ایشان کاسته شد و نیم لبخندی 
بر لبانش��ان نقش بست. این گفتگو درسی بزرگ به من 
آموخت؛ چنان بنویس که گویی، بیان می کنی )تا برآمده 

از دل بر دل نشیند(. 
"وس��واس" مرا به ی��اد خاطره اي انداخت که ش��اید 
ش��نیدنش از زبان نظام الدین ملک آرایي، دلنشین تر باشد. 
به هر حال، روزي آقاي ملک آرایي به روال هر روزش��ان 
به اتاق ما آمدند و پس از تعارفات معمول، پرس��یدند در 
چه مرحله اي از انجام کار هس��تید ؟ گفتیم فالن استاندارد 
بین المللي حس��ابداري را ش��روع کرده ایم و بند 11 آن را 
داری��م ترجمه مي کنی��م. دو روز بعد باز هم این گفتگو و 
پرس��ش تکرار شد. گفتیم بند 9 استاندارد را کار مي کنیم. 
ب��ا تعجب گفتند دفعه ی پیش که پرس��یدم، گفتید بند 11 
هستید چطور اس��ت که حاال بند 9. پاسخ شنیدند که در 
مرور دوباره بند 9 متوجه مطلبي شدیم که ناچار به برگردان 
دوباره آن شدیم. دلیل این کار، دقت نظر وافر ایشان بود. 

عباس ارباب سلیمانی
یادوارههایيازیاِدمراد
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در گزینش برابرهای پارسی برای واژه ها و عبارات 
انگلیسی، وسواسی دلچسب داشتند و تا همه ی جوانب 
منطقی، علم��ی و ادبی مربوط را در نظ��ر نمی گرفتند، 
رضای��ت نمی دادن��د. نمونه ه��ای بس��یاری می توان��م 
 International Accounting برش��مارم مثاًل ب��رای
Standards Committeeا)IASC( با این استدالل که 
کمیته، بین المللي اس��ت، آن را ب��ه "کمیته ی بین المللي 
اس��تانداردهاي حس��ابداري" برگرداندن��د و ما امروز 
گاه مي بینی��م ک��ه مي گوین��د و مي نویس��ند "کمیت��ه ی 
اس��تانداردهاي بین المللي حس��ابداري". آی��ا واقعًا این 
"کمیته" نیس��ت که ب��ا توجه به اعضای��ش ) نمایندگان 
جوامع حرفه اي کشورهاي گوناگون(، بین المللي است؟ 
یا فکر مي کنیم "اس��تانداردهاي حس��ابداري" است که 
بین المللي اس��ت؟ همان اس��تانداردهایي ک��ه در برابر 
عرف، قوانین و شرایط ویژه هرکشور، سرفرود مي آورد.
وقت��ی تدوین اس��تانداردهای حس��ابداری ویژه ی 
ایران مطرح شد )تعدادی از اس��تانداردهای بین المللی 
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 ژرف اندیش��ی و گستره ی 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 حرفه ی حسابداری است. در 
جایی که برخی از اعضای کارگروه، تنها به حسابداری 
می اندیش��یدند، ایشان مسائل حس��ابداری را افزون بر 
حس��ابداری، از دیگر دیدگاه ها در نظر می گرفتند؛ برای 
مثال اثر یا آثار قوانین موجود را نیز می دیدند. سرانجام 
"مبانی نظری حس��ابداری و گزارشگری مالی در ایران" 
)نشریه شماره 113 سازمان حسابرسی( پس از نزدیک 
به یک دهه کار مس��تمر و اندیش��مندانه در سال 1376 
چاپ و منتشر شد. در مقدمه ی این کتاب )صفحه 13( 
زیر عنوان متدولوژی تدوین مبانی نظری استانداردهای 

حسابداری بند "الف- مطالعه" می خوانیم: 
• مطالع��ه، بررس��ی و نقد پژوهش��ها، گزارش ها و 
چارچوب های نظ��ری مراجع حرفه ای کش��ورها... و 

کمیته ی بین المللی استانداردهای حسابداری. 
• مطالعه ی  موضوعات مربوط... در کتابهای معتبر... 

و مقاالت مندرج...
• مطالعه ی قانون اساسی )ایران( و قانون برنامه دوم... 
• مطالعه ی قوانین تجاری، موارد مربوط به عقود و 

معامالت، اموال و تعهدات در قوانین مدنی و... 
• مطالعه ی  قوانین مالی و مقررات مالی و محاسباتی... 
سرچشمه ی این مطالعات یا دست کم بیشتر آن ها، 
دید گس��ترده و ژرف ایشان بود. افزون بر این، نگارش، 
جمله بندی و یکنواختی کل کتاب، دس��ت رنج ایش��ان 
بود. اما اش��تباه نشود که می گویم 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 دوره ی زمانی تدوین این کتاب و بر اثر 
فشارهای وارد بر سازمان حسابرسی از هر سو، قرار شد 
"رهنمودهای حسابداری" با اس��تفاده از استانداردهای 
بین المللی حس��ابداری که به پارسی برگردانده شده بود 
برای دوره ی گذار تا تدوین "استانداردهای حسابداری 
ملی" چاپ و منتش��ر ش��ود؛ و دریغ چون نه طبق قرار 

عمل کردند نه اصول الزم را به کار بستند. 
و، ایش��ان دست از تدوین اس��تاندارد بر شستند و 

هرگز بدان نپرداختند. 
تش��کیل یک انجم��ن حرفه ای فراگیر مطرح ش��د. 
الیحه ی نوشته شده توسط شخص ایشان، بدون افزودن 
یا کاس��تن حتی یک حرف در س��ال 1372 به تصویب 
مجلس ش��ورای اسالمی رس��ید؛ پدیده ای بی سابقه در 

تاریخ قانونگذاری ایران. 
آگهي نشست بیستمین س��ال روز تأسیس کمیته ی 
بین المللي اس��تانداردهاي حسابداري را نزدیک به یک 
س��ال پیش از آن دریافت کردی��م. مدت ها در مرکز به 
آن پرداختی��م و س��رانجام به این نتیجه رس��یدیم براي 
آنکه ما )ایران(  هم حرفي براي گفتن داش��ته باشیم باید 
در آن نشس��ت شرکت و کوش��ش کرد به عضویت آن 
درآییم. ایش��ان و همکارانشان نزدیک به شش ماه شبانه 
روزي کوش��یدند تا ابزارهاي آبرومندي ایران و ایراني 
را فراهم آورند. حاصل این کوش��ش ها، بروشوري دو 
زبانه براي معرفي س��ازمان حسابرسي شد که هنوز هم 
از آن استفاده مي شود. چه وسواسي در گزینش مطالب 
و عبارات، دس��ته بندي اطالعات و نحوه ی ارائه آنها به 
خرج دادند. واقعًا دست مریزاد. از تهران وقت مالقات 
با مقامات جوامع حرفه اي بسیاري از کشورها گرفتیم. 
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مسئولین صدور اجازه ی ماموریت خارج از کشور، 
با این دیدگاه که نفراتي براي کف زدن و هورا کش��یدن 
به هزینه ی بیت المال به خارج مي روند، تنها مجوز س��ه 
نفر را صادر کردند. ایشان، من و یکي از اعضاي هیات 
عامل به این س��فر دو هفته اي رفتیم. عصر روز پیش از 
نشست، مراسم آشنایي و معارفه گونه اي برگزار مي شد 
که به پیشنهاد ایشان که مي فرمودند حداقل باید با تاکسي 
به محل برویم تا آبرومندانه وارد ش��ویم، فاصله ی کمتر 
از یک کیلومتري را با تاکس��ي رفتیم. ببینید تا چه اندازه 
ایران دوس��ت بودند. اندکي پس از ورود، دبیر کمیته را 
که هنگام ورود به ما خوش��امد گفته بود دوره کردیم و 
او با خوشرویي هر چه تمامتر ما را در یافتن افراد مؤثر 
یاري داد. در مدت حدود دوساعتي که در جمع بودیم، 
با مقامات بیش از ده انجمن حرفه اي و رییس و دبیرکل 
فدراسیون بین المللي حسابداران گفتگوي کوتاه و بلند 
داشتیم. این گفتگوهاي دوستانه و غیررسمي به تعدادي 
نشس��ت رسمي چه در حین نشست اصلي و چه در ده 
روز پ��س از آن انجامید. به گفته ی یکي از همراهان،  ما 
چ��ه مي کردیم و در ایران فک��ر مي کردند چه مي کنیم! 
در تمام دو هفته اقامت، تنها یک روز یکش��نبه را براي 
خودمان داش��تیم، آخر هیچ مقامي ب��راي آن روز قرار 

مالقات با ما نگذاشت!
روزي گفتگویمان درباره کار حسابرسي بود. پرسیدم 
چرا هرگز به کار حسابرس��ي روي نیاورده اید؟ پاسخ داد 
"حسابرسي هم کرده ام. اما تنها یک بار. شرکتي را به اتفاق 
گروهي حسابرس��ي کردم. مالیات شرکت را نیز برآورد 
کردی��م. هنگامي که پیش نویس گ��زارش را با مدیریت 
شرکت، مرور مي کردیم مدیریت خواهان حذف بندهایي 
ش��د که برخي قابل حذف بودند ک��ه کردیم. یکي دو تا 
بند بود که طبق اصول و ضوابط نمي شد حذف شود که 
زیربارحذف آنها نرفتیم. تصادفاً این بندها بر مبلغ مالیات 
ش��رکت نیز اثرگذار بود. افزون بر این، مدیریت خواهان 
اعم��ال اصالحاتي بود که مبل��غ مالیات را کاهش بدهد. 
این اصالحات مغایر اص��ول و ضوابط بود و نپذیرفتیم. 
مدیریت وقتي پافش��اري ما را نس��بت ب��ه نظرمان دید، 
گفت "م��ا این قدر مالیات نمي دهیم که هیچ، نیمي از آن 
را هم نمي پردازیم." گفتم اگر ش��ما کم تر از این مالیات 
پرداختید، من هم دیگر حسابرس��ي نمي کنم. این شد که 

دیگر هرگز حسابرسي نکردم. 
روزي دیگر درباره ی سیستم هاي مالي و به ویژه بهاي 

تمام ش��ده گفتند شرکتي براي تدوین سیستم مالي از ما 
دعوت کرد. پس از کسب شناخت به تدوین بخش هایي 
از سیستم پرداختیم. در مرحله تدوین سیستم بهاي تمام 
ش��ده ) پس از طي بیش از نیمي از راه(  بودیم که روزي 
مدیرعامل ش��رکت درخواست نشس��ت با ما را کرد. در 
آن نشس��ت و پس از گفتگوي بس��یار ) از مزایاي داشتن 
بهاي تمام شده(  گفت: "ببینید، من یک سیستم بهاي تمام 
شده مي خواهم که بهاي تمام شده از آن بیرون نیاید!" از 
آن روز ب��ه بعد دیگر برای��ش کار نکردم و امروز هم آن 

شرکت، سیستم بهاي تمام شده ندارد. 
روزي گفتند"عباس، مي خواهم کامپیوتر یاد بگیرم". 
گفتم فالن مؤسسه و بهمان مؤسسه دوره هاي آموزشي 
خوبي براي ای��ن کار دارند. با لبخندي و نگاهي پرمعنا 
گفتن��د بدون کالس و معلم هم مي ش��ود ی��اد گرفت. 
چندي نگذشت که بر کامپیوتر مسلط شدند. روزي زیر 
لب غرولند مي کردند که چرا انجام نمي ش��ود؟ پرسیدم 
چه چیز؟ کاري را که مي خواس��تند ب��ا کامپیوتر انجام 
دهند، اش��اره کردند. گفتم هیچ کاري نیست که نشود با 
کامپیوتر انجام داد. فرداي آن روز گفتند "عباس، راست 
مي گفت��ي". انجامش داده بودند. ناگفته نماند که همه ی 
کتاب هایي را که پس از ورود »ورد 93« به بازار نوشتند 
خودشان تایپ،  صفحه بندي و صفحه آرایي مي کردند و 
خالصه ی کالم، آماده ی چاپ، تحویل مرکز مي دادند. 

روان شاد استاد دکترفضل اله اکبري، یاد و خاطره شان 
ابدي، که خود ادیب، س��خنور، پارسي دان، عربي دان و 
انگلیس��ي دان بودند پس از یک دوره بیماري در خارج 
از کش��ور با دستي پر به ایران برگشتند؛ زیربناي نشریه 
شماره 143 س��ازمان حسابرسي با نام "بررسي تحلیلي 
یا استفاده از تجزیه و تحلیل در حسابرسي". با استفاده 
از این دس��تمایه، کتاب بررس��ي تحلیلي را تهیه کردند. 
ب��ه روال کار مرکز که هیچ کاري ب��ه صورت انفرادي 
نبای��د مي بود، کتاب را براي اظهارنظر به ایش��ان دادند. 
حاصل بازنگري ایشان تا بدان اندازه بود که آقاي دکتر 
اکبري در یادداش��تي خطاب به ایشان با عنوان "دوست 
دانشمند" ) آقاي دکتر اکبري صبح ها و ایشان عصرها به 
مرکز مي آمدند و ناچار با پیک نامه اي بیشترین ارتباط را 
داش��تند(  مي نویسند "در این تألیف سهم شما حقا بیش 
از من بود و حال بیشتر هم مي شود. در مقدمه به هنگام 
تجدید نظر باید "سهم تألیف" یا "سهم الشرکه ی تألیف" 
هر یک مشخص شود."ادیبي چون روان شاد دکتر اکبري 
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در یادداشت دیگري مي نویسد "زهي حسن تشخیص و 
پشتکار و راه حل یابي شما در پوشش دادن به غیبت من 
و فرجام بخش��یدن به موضوع". دریادداشت هاي دیگر 
مي نویسند "...فرمي خام به خود گرفت نیازمند پختگي 
قلم ش��ما. طبق معمول، از قلم تواناي ش��ما در اصالح، 
پرورش مطالب ناپخته و تکمیل نوشته یاري مي جویم." 
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 نمی دانس��ت ولی 
همچنان پافش��اری می کرد، با برآشفتگی به او می گفتند 
"تو نمی دانی، تو نمی فهمی". همین دانشجو را چند روز 
بع��د می دیدم که به دیدار ایش��ان آمده اس��ت و پس از 
گفتگو با ایشان، سبک بال و خندان از نزد ایشان می رود. 
هیچ یک از دانش��جویاني که ایشان استاد راهنما یا استاد 
مشاورش��ان بود، پایان نامه ی خود را با نمره کمتر از 18 
دفاع نکرد. به معنای راستین کلمه، راهنما و مشاور بودند. 
از اواخر 1386 و پس از خارج ش��دن از س��ازمان 
حسابرس��ي و پیوستن به جامعه ی حس��ابداران رسمي 
ای��ران همواره کوش��ش کردم نظر ایش��ان را به کار در 
مرک��ز آموزش و تحقیقات حس��ابداري و حسابرس��ي 
حرفه اي جامعه جلب کنم. مدت ها با این بهانه که کاري 
نیمه تمام براي س��ازمان حسابرس��ي را در دست دارم، 
از گفتگو در این باره ش��انه خالي کردند. اینک مي فهم 
دلیلي بس مهم تر داشتند، سرپا نگه داشتن مرکز آموزش 
و تحقیقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان 

حسابرس��ي. مرکزي که نقش��ي بس بزرگ در باز زنده 
کردن دانش و حرفه ی حسابداري ایران ایفا کرده است. 
پس از نش��ر کتاب ایش��ان با نام "اخ��الق و آیین رفتار 
حس��ابداران حرف��ه اي" در اوای��ل 1389 پیگیري آقاي 
ملک آرایي و من براي جلب رضایت ایشان به همکاري 
ب��ا جامعه حس��ابداران دو صد چندان ش��د. با بهانه ی 
لزوم کس��ب اجازه ی ترجمه از فدراس��یون بین المللي 
حسابداران و اجازه سازمان حسابرسي، گفتگوي جدي 
در ای��ن ب��اره را به آین��ده موکول مي کردن��د. مجوزها 
درسال 1390 دریافت شد و من با زباني درازتر از پیش 
درخواس��تم را دوباره مطرح کردم. دس��تاویزي جدید 
پیش کش��یدند که اتاقم را در س��ازمان حسابرسي باید 
سرفرصت! تخلیه کنم و پس از آن خواهم آمد. خستگي 
و حوصله نداش��تن، دستاویزهاي دیگري براي به عهده 
تعویق انداختن ایشان بود. چه غافل بودم! ایشان کوشش 
مي کردند مرکز آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسي 
را زنده نگه دارند همان گونه که آن طفل، برگ درخت 
جلوي پنجره ی اتاق مادرش را به درخت مي چس��باند! 
همزمان با درگذشت ایش��ان، سازمان حسابرسي کتابي 
را منتش��ر کرد که اثري از " مرک��ز آموزش و تحقیقات 
تخصصي حس��ابداري و حسابرس��ي" نداشت.  مرکزي 
که افزون بر 190 نش��ریه منتش��ر کرده است و مقدمه/
پیش��گفتار بسیاري از آن نشریات، تراوش فکري و قلم 
رساي ایشان بود؛ )منظورم نشریاتي است که ایشان در 

پدیدآوردنشان به طور مستقیم دخالت نداشتند.( 
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شب روز درگذشت ایش��ان رویایي داشتم که فک 
باالی��م از میان به دو نیم ش��د و این رویا چه زود تعبیر 
ش��د، در کمتر از ط��ول یک روز! هرگ��ز تحمل دیدار 
ایش��ان را در بس��تر بیم��اري نداش��تم گویي ک��ه باور 
نمي کردم ایش��ان هم ممکن اس��ت بیمار شوند. تلفني 
جویاي احوال شان مي شدم و چه شیرین از من دلجویي 
مي کردند. انگار که بیمار نیس��تند یا اگر هس��تند، مشابه 
سرماخوردگي ساده است. گویي بي تحملي مرا، ناگفته، 
 مي دانستند و درک مي کردند. چه گونه باور توانم کرد که 
دیگر بین ما نیس��تند؟ من که در دیدار پایاني در بهشت 
زهرا هماني را دیدم که همیشه مي دیدم و بدون هرگونه 
تغییر، گویي که در خواب ناز خفته است. هنگامي که با 
ناباوري تمام، متن پیامک درگذش��ت ایشان را خواندم، 
به گونه اي ناخودآگاه همس��ر و دخترم را از این فاجعه 
خب��ر دادم. دخت��رم بي درنگ اما با لحني تس��لي بخش 
گفت "حاال دیگر، اش��کاالت و ای��رادات خود را از که 

مي پرسي؟"
ش��هردار و ش��هرداري تهران چه زیبنده ی ایش��ان 
عمل کردند. پیام تسلیت شهردار تهران و کارکنان مرکز 
مطالعات و برنامه ریزي شهرداري تهران که خاکسپاري 
ایش��ان را در قطعه ی "نام آوران"  بهش��ت زهرا، جایگاه 
درخور ش��ًان نام آوري چون ایش��ان، امکانپذیر کردند؛ 

باشد که درس عبرتي باشد براي دیگران. 
من ک��ه نیم��ه ی بزرگترم از دس��ت رفت��ه چگونه 
مي توانم درباره این بزرگ مرد معاصر چیزي بگویم، که 
زب��ان قاصر اس��ت و گنگ،یا چیزي بنویس��م، که قلم، 

شکس��ته اس��ت و مرک��ب ریخت��ه. از کدامین صفتش 
بگویم که دیگر اوصافش ناگفته نماند. از کدامین زاویه 
نگاهش کنم که خورشید بود و چشم، توان نگریستن به 
خورش��ید ندارد. از کدامین منشش بگویم که در نمانم. 
تنها مي توانم بگویم که س��ردرگم و چشم به راه دیدار. 
حاال از که مي توانم بپرسم یا مشکلم را به کدامین حاّلل 

مشکالت بسپارم؟
از تفرق��ه و دوروی��ي بي اندازه بی��زار بودند. هرگز 
ب��راي ش��نیدن بدگویي، گوش��ي ش��نوا نداش��تند. از 
چنددستگي "حس��ابداران" بسي رنج مي بردند. همواره 
در اندیش��ه ی تشکل و یکپارچگي حسابداران حرفه اي 
بودند. ایزد یکتا را س��پاس فراوان دارم که اندکي پیش 
از مرگش��ان خبر یافتند که همه ی تشکل هاي حرفه اي 
در تدارک نشس��تي مشترک هس��تند. هر چند در ای�ن 
نشس��ت قرار بود از ایشان تجلیل ش�ود، ایشان پذیراي 
تج�لیل ن�بودند. درگذش��ت ایش��ان چن��د روزي پیش 
از این نشس��ت، ش��اید خواس��ت درون�ي ایش�ان بود. 
ج�اي س��پاس از تشکل هاي حرفه اي است که با وجود 
درگذشت ایش��ان، نشس��ت تجلیل را برگزار کردند و 
قول تداوم این نشس��تها را دادند؛ و چه شایسته یاد آن 

بزرگوار را نکوداشتند. 
آیا اکنون مي دانم؟  باورم این است که خیر. 

مصطف��ي علي مدد دیگ��ر در میان ما نیس��ت. مراد 
بسیاري از مریدان، چشم بر جهان خاکي فروبست و به 

ملکوت اعال پرکشید. 
روانش شاد و زیستنش در بهشت، پایدار.
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بهانتظارتصویرتوایندفترخالی
تاچندورقخواهدخورد

ودلتکبوترآشتیاست،درخونتپیدهبهبامسرد
بااینهمه

چهباال،چهبلندپروازمیکنی…
ج��وان که بودی��م یادم��ان دادن��د که دای��ره، این 
عارفانه ترین شکل هندسی هس��تی، از نقطه ی پرگاری 
و شعاعی شکل می یابد و حافظ نیز فرموده بود: عاقالن 
نقطه ی پرگار وجودند ولی، عشق داند که در این دایره 
س��رگردانند؛ عاق��الن و عالمان، همگ��ی نقطه ی پرگار 
وجودن��د! ولی عاش��قان و عارفان می دانن��د که در این 

دایره سرگردانند.
راه عرف��ان و معرف��ت از جهل به عقل و از عقل به 
عش��ق می گذرد؛ اس��تاد علی مدد در این دایره ی هستی 
که بود؟ اس��تاد علی مدد در کجای این دایره ی هس��تی 
ایس��تاده بود؟ آیا او در این دایره مرتبت جهل را پیموده 
ب��ود؟ یا در نقطه ی پرگار وجود جا خوش کرده بود، یا 

نه او در وادی عشق طی طریق می کرد؟
اگر این آخری نبود؟ چه عقل دنیایی حکم می کند؟ 
که بی مزد و منتی عمر خود را با عشق درآمیزد و با مهر 

ارزانی آموزش به دیگران بنماید؟
ن��ه! آن که حک��م می کرد عقل دنیایی نبود! عش��ق 
بود، عش��قی که می دانست، 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 حرفه ای پایبند باشیم.
سهم او از این دنیای دنی چه بود؟ سهم او از آسمان 
پنج��ره ای بود که آویختن پرده ای آن را از او می گرفت! 
س��هم او از این دنی�ای هستی اتاق کار محقری بود که 
هنگام بس��ت�ری شدنش در بیمارست�ان قبل از رحلتش، 

آن را از او گرفت.
حال استاد علی مدد از میان ما رفته است؛ بی آن که 

پرده ای سهم او را از آسمانش بگیرد!
ارجع��ی الی رب��ک؛ ب��اور دارم او اکن��ون در کنار 

پنجره ای ایستاده است که آویختن هیچ پرده ای حتی به 
وسعت تمامی هستی، سهم او را از آسمانش نمی گیرد.

دیگر در طریقت او تکیه بر پست و مقام و جایگاه و 
اتاق، و چهره ی ماندگار شدن، کافری است. که پیر خرد 
گفته بود: تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است.

و به ما می گوید:
به سراغ من اگر می آیید … 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��یرین ترین 
لبخن��دش از عرش اعالء به ما می نگرد و نگران اس��ت 
که مبادا اخالق و آیین رفتار حرفه اش 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 حرفه ای 

او را پاس بداریم تا آرامش  بخش روح او باشیم.
به یاد او قطعه ای را می خوانم:

به جست و جوی تو
بر درگاه کوه می گریم

در آستانه ی دریا و علف،
به جست و جوی تو
در معبر بادها می گریم

در چار راه فصول،
در چارچوب شکسته ی پنجره ای

که آسمان ابرآلوده را
قابی کهنه می گیرد …
به انتظار تصویر تو،

این دفتر خالی،
تا چند،
تا چند،

ورق خواهد خورد؟!
نامتسپیدهدمیستکهبرپیشانیآسمانمیگذرد

متبرکبادنامتو
وماهمچناندورهمیکنیم

شبراوروزرا
هنوزرا

دکتر علی اصغر کبوته
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با اس��تاد علی مدد در مؤسسه ی عالی حسابداری در 
سال 1351 آش��نا شدم. اس��تادی  عارف مسلک، مبادی 
اخالق، منظم و باوقار در س��ال های 53-1352 که 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 می دانستیم عالقه ویژه ای به دکتر 
عزیزنبوی، رئیس دانشکده دارد، علی مدد به عنوان استاد 
واسطه ی دانش��جویان ودانش��کده مورد اعتماد ما بود. 
درواقع گروه راهبری که بعدها مش��خص شد کمیته ی 
دانش��جویی زیرنظر آن قرار دارد تأکید کرده بود که در 
جریان اعتصاب��ات و روابط دانش��جویی احترام برخی 
استادان از جمله استاد علی مدد در همه ی حاالت محفوظ 
بماند. بعدها درسال1353 باآقای مسعود غالمرضا مدتی 
در دانش��گاه آزاد ایران همکار ش��دم که بعد از انقالب 
به طور تصادفی متوجه شدم نام برده خواهرزاده ی استاد 
علی مدد اس��ت و همچون دایی محترم انس��انی وارسته 
وخاکی مس��لک بود )نام برده ازاعض��ای هیأت مدیره ی 

شرکت ملی نفت در دهه ی1370 بودند(. 
علی م��دد در گفت��ار و کردار نمونه ی یک اس��تاد و 
معلم بود که هیچ گاه 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��ی های 
حس��ابداری س��ازمان صنایع ملی و سازمان حسابرسی 
منش��اء خدمات برجس��ته به حرفه ی حس��ابداری شد. 

روزگاری ک��ه مرک��ز تحقیق��ات در خیابان زرتش��ت 
مس��تقر بود به دلیل نزدیکی منزل مس��کونی ام با مرکز، 
بعدازظهرها به دفتر استاد نظام الدین ملک آرایی می رفتم 
و با بزرگواران حرفه، علی مدد، عالی ور، ارباب سلیمانی، 
ش��باهنگ و تیموری گپ می زدی��م. بعضی اوقات هم 
جرئت می کردم و چند طنزخاص مطرح می شد. بعدها 
در دهه ی هفتاد با رهنمود ایشان و کوشش محمدشلیله 
و نجمی  هاشمی فشارکی و تنی چند از فارغ التحصیالن 
موسسه ی عالی حس��ابداری در بزرگداشت خدمات و 
یادبود ش��ادروان دکتر نبوی "انجم��ن فارغ التحصیالن 
مؤسس��ه" را با توجه به مش��کالت وتنگناهای تأسیس 
انجمن ها در آن زمان، درقالب "ش��رکت سرمایه گذاری 
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 علی رغم بی وفایی هایی که برخی 
ازمس��ئولین آن به وجود آوردند، به فعالیت آموزش��ی 

خود ادامه می دهد.
مح��ور م��ا فارغ التحصیالن درای��ن انجمن و مرکز 
آموزش شادروان علی مدد بود که همیشه باصبر و متانت 
ما را به خونس��ردی دعوت و کوشش می کرد "آب رفته 
را به جوی بازگرداند". علی مدد همواره درصدد احیای 
زبان پارس��ی و دل مشغولی وی س��ایر همزبانان پارسی 
همچ��ون تاجیک و افغانی و... بود که کوشش��ی هم به 
عمل آورد تا بلکه "اتحادیه ی حس��ابداران پارسی زبان" 

غالمحسین دوانی

ازروزگار
اعتصابات
دانشجویی

تاامروز
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را به وجود آورد. او بیش از آن که دغدغه و دلمشغولی 
کس��ب و کارحرفه ی حس��ابداری را داشته باشد نگران 
ری��زش اخالق حرف های و پایبندی به اخالق حرفه ای 
به عنوان س��تون وپای بس��ت خیمه تداوم فعالیت حرفه 
بود. نگ��ران بود ک��ه حسابرس��ان درفرآیند خصوصی 
ش��دن حرفه نتوانند رسالت اجتماعی وحرفه ای خود را 
به درس��تی انجام دهند و بر حرفه همان رود که درسال 

1358 برکانون حسابداران رسمی رفت.
رفتار اس��تاد علی مدد 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 می دانند 
و از هر نفد و انتقادی باکینه برخورد می کنند درحالی که 
جایگاه آن��ان عاریتی و جایگاه اس��تاد علی مدد وامثال 

ایشان بالذات است.
باشد که در جامعه ای 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 مرده پرست

هرزنده بود به نزد ما، قدرش پست
برزنده اگرچه دستگیر نکنیم

چون مرد، بریم  مرده اش دست به دست
از ش��ادروان مصطفی علی مدد 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 دهه ی 1350 نیز در مراسم یادبود 
دکتر نبوی به س��تایش از نقش ارزن��ده اش در آموزش 

حرفه ی حسابداری پرداخت.
جمعیت فارغ التحصیالن رش��ته حس��ابداری ونسل 
فرهیخته ای که حاصل تالش های امثال علی مدد هستند 

امروز زمزمه می کنند که:
باغبان،که ریشه خاک می درید

ساقه گل را یادگارشبنم و سوسن نمود
ور سر هر شاخه ای، صد برگ  گل، دانه زند

بر سر هر دانه ای صد شاخ گل، ریشه زند
راز مان��دگاری مصطف��ی علی م��دد و امثال وی نه 
صرفًا در دانش و س��واد حرفه ای که در س��لوک نیکو، 
پای بندی به اخالق و شرافت حرفه ای و انسانی، پیروی 
از مس��ئولیت های اجتماعی، تواض��ع و فروتنی در قبال 
انسان ها و عتاب و رنجش از بیگانگانی بود که در حرفه 
رس��وخ کرده اند. این آخری ها نگرانی و دل مش��غولی 
ویژه ای به "مرکز آموزش حسابداران همراه " داشت که 
نکند اغیار در آن نفوذ کرده و نام نیک "مؤسسه ی عالی 
حسابداری" مورد استفاده ی دیرآمدگانی که همیشه زود 

می خواهند ببرند و بروند قرار گیرد!
آخر آن که، به قول س��یاوش کسرایی "آوازه خوان 
می گذرد، ولی گل می کند ترانه اش، به دامن کوهپایه ها." 

بدرود علی مدد!
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عنوان اس��تاد خیل��ی برازنده ی مصطف��ی علی مدد 
اس��ت. به نظر من چنین عنوان��ی به مقبولیت عمومی و 
همه پسند او مربوط می ش��ه. همین پذیرش عمومیه که 
عناوین اداری، رس��می، بخشی و تشریفاتی را کم رنگ 
می کنه. تصور کنید که مصطفی علی مدد با پیشوند دکتر 
و یا پس��وند حسابدار رس��می، عضو فالن انجمن و یا 
بهمان جامعه معرفی بشه. حق وجودش را ادا نمی کنه و 

راستش اصاًل نمی چسبه. 
اس��تاد علی مدد هم سواد داش��ت، هم اخالق و هم 
هدف. همه اینها باید با هم و در حدی باال باش��د تا به 
یکی بشود گفت استاد؛ مثل س��جادی نژاد، مثل اکبری. 
وف��اداری به دان��ش و اخالق و نش��ر آن در کالس ها، 
کتاب ها، نوش��ته ها، مصاحبه ها، میزگردها و حضورش 
حس می ش��د. ولی اخالقش چیز دیگری بود. هر وقت 
می دیدمش و یا با دوستان در موردش صحبت می کردیم، 
نه کتابها و نوش��ته های ماندنیش ک��ه چهره ی مهربان و 
دلنش��ین و رفتار متین و دلپذیرش، خلق پس��ندیده اش 
را برجس��ته تر نش��ان می داد. ازاین رو غرور در رفتارش 
نبود، در اوج محبوبیت س��وادش را در معرض نقد قرار 

می داد، در کار مش��ترک پیشقدم بود و همواره بی ریا در 
میان جمع بود. اس��تاد علی مدد به اعتالی حس��ابداری 
ایران اعتقاد داش��ت و هدفش خدم��ت بود که اگر این 
نبود و یا بخشی نگری داشت مرزبندی های محیط به او 

مقبولیت عمومی نمی داد.
او از ویژگی برجس��ته و ارزشمندی برخوردار بود؛ 
حض��ور و کالمش آرام��ش به مخاطب��ان هدیه می داد. 
دارن��دگان چنین صفتی می توانن��د دغدغه ها را با تدبیر 
برط��رف کنند. او آرامش مدبرانه را به دور از هیجانات 
کاذب و افراطی گ��ری به ما یاد داد و برای حس��ابداری 
خرج کرد. تعامل نزدیک تر تش��کل های 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 کسانی که چنین ارزشی در چهره 

و کالم شان مشهود است.
خدمت بی چشم داش��ت در ردیف سواد و اخالق، 
محبوبی��ت و پذیرش همه گیرش را در تمام س��طوح و 
ابعاد مثلث آموزش، پژوهش و کار حرفه ای حسابداری 

ماندگار کرد.

سعید جمشیدی فرد
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در زاوی��ه ای 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. مدرسه ای شده است که 
بیست هزار نفر را در خود جای داده است، شهری شده 
اس��ت که میهن مان 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��ته های متعدد تحصیلی و با 
ده ها 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��ه ای که دل در گرو آبادانی کش��ور داش��تند، با 
دس��تانی خالی و قلب هایی به وسعت کویر های تفتیده  

بلوچستان یا علی گفتند و عشق آغاز شد.
بلوچستان سرزمین مردمان نیک سیرتی است که در 
میان��ه ی فقرها و محرومیت ه��ای تاریخی، اصالت های 
فرهنگی میهن ما را به شایستگی حفظ کرده اند، سرزمین 
اسطوره های افسانه ای و ملی ماست، سرزمینی است که 
حکیم طوس بن مایه 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 
می یابد. آنچه را در تاریخ یافته است در جغرافیا می بیند.
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 
عقب ماندگی ه��ا برچی��ده ش��ود، نهال��ی از بوس��تان 
معارف و دانش انس��انی بایس��تی غرس ش��ود، باغبان 
دلداده ی دلس��وخته ای الزم است تا از بیابان و برهوت 
عقب ماندگیهای جهالت، دانش��گاهی برآورند که اینکه 

مایه ی 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 بهره ها را برده اند و نام نیکشان 
تا ابد باقی است، داستان همتهای بلندی است برخاسته 
از آرمان هایی بلندتر، داس��تان کس��انی است که افقهای 
دورت��ر را دیده اند و همگان را برای رس��یدن به فردایی 
بهتر برانگیختند. داستانی است که اگر مستند و مستقیم 
نبود بیش��تر به افس��انه و روایت های تاریخی ش��باهت 

داشت. 
در آن سال ها، چهار دس��تگاه سوله 600 مترمربعی  
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 

جمعی از نخستین دانش آموختگان دانشگاه بلوچستان

علیمدد
درکویرهایتفتیدهی

بلوچستان



32

از روی س��که های تمدن ش��هر س��وخته را برای نشان 
دانش��گاه ساخته بودند تا وابستگی و پیوستگی تاریخی 

آن را بیافرینند.
دانشنامه ی ویکی پدیا، شهر سوخته را پیشرفته ترین 
ش��هر جهان قدیم می داند، ش��اید در اندیشه آن بوده اند 
که پیش��رفته ترین مدرس��ه نیمه ش��رقی فالت ایران را 
پی افکنن��د که چنین نش��انی را ب��رای آن انتخاب کرده 
بودند. بگذریم که در کوران حوادث، آن نش��ان زیبا با 

کج  سلیقگی عوض شد.
چهل و شش نفر از دانش آموزان منطقه ای را گزینش 
کرده بودند، یک سال برایشان در دانشگاه شیراز دوره ی 
تکمیلی گذاش��ته و چه��ل نفر را ه��م از طریق کنکور 
سراس��ری انتخاب کرده و با این مقدمات در آبان سال 

1354 دانشگاه شان  را افتتاح کردند.
البته دانشگاه ش��ان، پیش��تر از آن که دانشگاه باشد، 
بیشتر تصویر روزآمدی  بود از کشتی نوح، که در دنیای 
پرتالطم  و طوفانی جهالت ها، یارانی را برگیرند و همه 

را به ساحل رستگاری ها برسانند.
روز نهم مهر ماه س��ال 1354 نام��ه ای را با امضای 
آقای احمد نادر نژاد 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 کوچه های فرعی 

بهجت آباد 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 به دس��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 تقریبًا 
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 جلسه ای با معاون 
دانشگاه ترتیب دادند که به یقین  تأثیر شگرفی در روحیه 

همه ما به بار آورد.
معاون دانش��گاه فرد مهربانی بود با موهای مشکی 
ص��اف و تقریبًا بلند، قدی متوس��ط با جثه ای نحیف و 
الغر اندام، چش��مانی بزرگ و پیشانی بلندتری که بیش 
از آن که معاون باش��د متواض��ع  و مهربان بود. کلماتش 
محبت آمی��ز بود. نام ه��ای ما را چندین ب��ار خوانده و 

اطالعات اولیه هر کدام ما را داشت، بیشتر می خواست 
که نام ها را با چهره ها 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 واقعیت های زندگی بایس��تی برخ��وردی واقعی 

داشت.
در میانه ی جلس��ه درس دیگ��ری داد، گفت که در 
س��رزمینی محروم و با شرایطی دشوار قدم می گذاریم، 
گف��ت که اگر طاق��ت راه داریم و مرد میدان هس��تیم، 
همگی با هم کمر همت برمی بندیم و دانشگاه مان را آن 
طوری می س��ازیم که خودمان دلمان می خواهد، همین 

طور هم شد.
از این که فرصتی داده بودند تا سنگ  بنای مدرسه ای 
را بگ��ذارد خیل��ی راضی بود، هم��ه را دعوت کرد که 
مش��کالت را درک کنیم، افق ه��ای دورتر را ببینیم و به 

فردایی که مدرسه ی با عظمتی داشته باشیم بیاندیشیم . 
عطوفت و مهربانی در کالمش موج می زد، وقتی از 
وی جدا می ش��دی آرامش و طمأنینه ای یافته بودی که 
بی نهایت به دل می نشست. البته کاله پوست سیاهرنگ 
کاراگلی هم داشت که در هوای سرد به هیبتش  می افزود.

کارهای اداری ثبت نام خاتمه یافت و روز بیست و 
سوم مهر ماه 1354 عازم 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 اسماعیل خان هم بود 
که با دو س��ینمای مهربان و فروردین و چند فروش��گاه 
تعاون��ی هم��ه ی تأسیس��ات زیربنای��ی ش��هر را فراهم 
می کردند، گردشگاه های شهر هم، در شمال کالته  مرحوم 
آقای کامبوزیا، در جنوب کالته رزاق زاده و البته در غرب 
آن نیز چشمه گور بند با چهل یا پنجاه درخت بودند، البته 

بازار سرپوش و پاساژ برادران هم وجود داشت.
تمامی جاده هایی که از ش��هر خارج می شدند هنوز 
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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 سوغاتی های 

شهر از آنجا تهیه می شد.
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��وله ها 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 خوابگاه ها 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 بی نشانی برای 
آبادانی و رشد و ش��کوفایی آن از جان مایه گذاشته اند 
که به جای خود از همه آنها بس��یار سپاس گزاریم، ولی 
خاط��رات روز اول کار که مصطف��ی علی مدد در کنار 
لند رور 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 اصاًل 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 بعداً تبدیل به 
خوابگاه و کالس و آزمایش��گاه ش��ود، مهم ترین عنصر 
کار باقی مانده بود، باید که معلمینی  را بیافته و بیافرینند  
ت��ا مانند خودش��ان از همه چیز بگذرند تا کالس ش��ان 
دایر باش��د، برای این امر، چند نفری از فارغ التحصیالن 
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 19 نفر اعضای هیأت علمی و 
86 دانشجو، چراغ عمارت دانش را بیافروزند . 

این چنین بود که در پاییز سال 1354، نهال یکی از 
بوستان های  معرفت انسانی، در منتهی الیه جنوب شرقی 
میهن عزیز ما به دس��ت باغبانانی  همچون محمد جعفر 
جد بابای��ی و مصطف��ی علی مدد غرس گردی��د. اینک 
جایشان خالی است و ما به یاد مصطفی علی مدد یادش 

را گرامی داشته ایم.
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 علی م��دد و تمام 

کس��انی که ح��ق آموزگاری  ب��ر ما دارن��د، همگی در 
مقابل آنها س��ر تعظیم فرود آورده، حق استادی را ارج 
می گزاریم و به پیش��گاه معلمین ش��ریف خویش ادای 

احترام می کنیم.
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 رنج های 
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 همه ی ما 

جای دارد.
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...هم��ان روز که خبر را ش��نیدم، که هنوز هم باور 
نمی کنم، پیام تس��لیتی فرس��تادم. خیل��ی ناراحت بودم 
و می توانس��تم تص��ور کنم ک��ه نزدیکان اس��تاد چقدر 
اندوهگین اند. آن ش��ب که ش��نیدم چنان متأثر شدم و 
گریه کردم که نمی توانس��تم بخوابم. مدت ها راه رفتم.

دلم می خواس��ت یکبار دیگر فرصتی دست داده بود تا 
ایش��ان را ببین��م. خیلی غصه خوردم که چرا در س��فر 
قبل��ی ام به ایران، س��عی نکردم که ایش��ان را ببینم. چه 

غفلت هایی می کنیم ما آدم ها در زندگی.
 ما آدم های معمولی عادت داریم که با آدم های بزرگ 
و اندیش��مند فاصله داش��ته باش��یم و آن ها را تافته های 
جدابافته ببینیم. ولی علی مدد برای من انگار "دوس��تی 
عزیز و صمیمی" بود. نمی دانم چطور می توانس��ت این 
تع��ادل را در زندگی اش برقرار کند. هم این قدر جدی، 
اندیش��مند، پرکارو پرمایه باش��د و هم این قدر نزدیک 
به آدم ها. من به نخبگی، مدارج علمی و پیش��رفت های 
رش��ک انگیز و تالیفات متعدد ایش��ان اش��اره نمی کنم. 
این ها را همه می دانیم. در حیرتم که چه طور توانس��ت 
از این همه تعریف و تمجید غّره نشود، از مردم فاصله 
نگیرد، باصفا بماند، مهربان بماند و به دیگران فکر کند.
ان��گار وجود عزیزی از زندگی ام حذف ش��ده، هر 
چند که سال ها بود که ندیده بودم شان. همین که بودند 
خوش��حال بودیم. جان ه��ای بزرگ هر جا که باش��ند 
سایه ش��ان بر سر بقیه هس��ت و انرژی وجودشان را به 
دیگران می بخش��ند. همین که می دانس��تم هستند و کار 

می کنند خوشحال بودم.
فردای درگذش��ت علی مدد خ��واب عجیبی دیدم. 
عجیب از این نظر که من هیچ وقت یا خواب نمی بینم یا 
یادم نمی ماند. نمی دانم کدام درست است؟ من ایشان را 
خواب دیدم در جایی مثل یک سالن بسیار بزرگ و مجلِل 
همایش یا سخنرانی، مثل همیشه بودند، عین همیشه، و 
من توانستم مدت ها با ایشان صحبت کنم. همین طور که 
به س��مت جایی با جمعیت حرکت می کردند، با ایشان 
ح��رف می زدم. 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 
می کنند. و من از خوش��حالی در پوس��ت نمی گنجیدم. 
وقتی که می خواستیم خداحافظی کنیم، گفتم لطفا اجازه 
دهید فق��ط به یک نفر من خبر بدهم. به آقای ش��لیله، 
چون ما آن جا به هم نزدیک هس��تیم. خندیدند و گفتند: 
باش��ه. تو خبر بده." و من صبح که بیدار ش��دم آن قدر 
خوش��حال بودم از این که فرصتی دوباره دست داده بود 

تا با آقای علی مدد یک دل سیر حرف بزنم.
بالفاصله برای آقای ش��لیله ای میل زدم و خوابم را 
تعریف کردم. تا روزها همچنان خوشحال بودم و هنوز 

هم همه ی آن رویا با همه ی جزئیاتش یادم است.
ام��روز فهمی��دم که ایش��ان اص��اًل ای می��ل من را 

نگرفته اند...

خندیدوگفت:
نه،کسالتیبود
برطرفشد!

بهناز عابدی
مسئول پیشین کتابخانه ی سازمان حسابرسی
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علی مدد، اس��تاد بود و نمی توان نام ایشان را بدون 
پیشوند استاد، به زبان آورد. استادی ایشان در حسابداری 
و باالت��ر از آن در اخالق، مورد توافق همه ی همکاران 
و دوس��تانی است که حتی کم ترین 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��ته ای به حرفه ی حس��ابداری شدند و با چاپ و 
انتش��ار مقاالت و کتب متعدد خ��ود، نقش قابل توجه 
و تحس��ین برانگیزی در ارتق��ای ادبیات حس��ابداری و 
ش��یوه تنظیم و تدوین منابع و کتب حسابداری داشتند 
و همگان قدردان زحمات فراوان و بی ش��ائبه ایشان در 
این عرصه هس��تند و خواهندبود. اما استادی ایشان در 
اخالق، برجسته تر 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 دوره ی لیس��انس حسابداری 
بودم، اسم استاد علی مدد 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 

این توفیق نصیبم ش��د و برای کس��ب راهنمایی، ایشان 
را در س��ازمان حسابرس��ی مالقات کردم. خوش رویی 
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 صرفًا برای عرض ادب، 
خدمت ایش��ان می رسیدم. اما آرزوی نشستن در کالس 
درس ایش��ان، همچن��ان در دلم بود. تا اینکه در س��ال 
1383، توفیق حضور در یکی از کالس��های آموزش��ی 
ایشان در جامعه ی 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 گوشه ای از این صفات را در خود 

داشته  باشم.
نکته ی برجس��ته دیگری که از شخصیت خاص و 
اخالق واالی ایش��ان ناش��ی می ش��د، آرزوی ایشان به 
ایجاد هماهنگ��ی و همدلی بین هم��کاران و انجمن ها 
و مراجع حرفه ای کش��ور بود که بی ش��ک می تواند در 
ارتقای دانش و اخالق حرفه ای 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 خاطره ی ایشان 

را ماندگار سازیم.

خاطرهاشرا
ماندگار
سازیم
شهریار دیلم صالحی
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ی��اد و نام مصطفی علی مدد که چند روزی اس��ت، 
زندگ��ی جاودانه اش را آغاز کرده، برایم یادآور س��خن 
اثرگذار و س��ازنده استاد او ش��ادروان استاد دکتر عزیز 
نبودی است، که همه جا می گفت و می نوشت »نخستین 
ش��رط الزم برای یک حس��ابدار و حسابرس درستی و 

صحت عمل او ا ست«.
جمله ای اس��ت اثربخش، بر آن هایی که در فعالیت 
حرف��ه ای خود آگاهان��ه ی��ا ناآگاهانه صرف��ًا به قصد 
زیاده خواهی و توقعات مادی به جاده ی خاکی منحرف 

می شوند و برای خود و دیگران مشکل ایجاد می کنند.
مصطفی علی مدد  حس��ابدار و حسابرس��ی بود که 
همانند استادش درس��تی و صحت عمل را سرلوحه ی 

زندگی خود قرار داده بود.
مصطفی علی مدد هیچگاه اسیر زرق و برق زندگی 
مادی نشد، و از پستی و بلندی هایی که در مسیر زندگی 
او ق��رار می گرفت به راحتی و با متان��ت و بزرگواری 
عب��ور می کرد، زیرا که او عاش��ق کارش و فعالیت های 

تحقیقاتی و پژوهشی بود.
مصطفی علی مدد در نوش��ته ها و آثار خود همواره 
بر اخالق و رفتار انس��انی حس��ابداران و حسابرس��ان 
تأکید داشت، او فلسفه ی حسابرسی را از منظر انسانیت 
می نگریست و به برخورد انسانی حسابرس با مخاطبان، 

عالوه بر برخورد حرفه ای باور داشت.
مصطفی علی مدد ازجمله انس��ان هایی بود که تالش 
می کرد بر»انس��انیت« تأکید کند، همان گونه که »مولوی« 

می گفت »از دیو و َدد ملولم  و انسانم  آرزوست«.
مصطف��ی علی مدد در زندگی خ��ود تالش می کرد، 

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 علی مدد به دلیل پاکی و ش��فافیت جان و دلش 
همیشه از عملکرد آدم های انسان نما 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 عرصه های 
هنر و فرهنگ، انس��انیت را محور اصلی کار خود قرار 
می دهند، مورد غضب و ش��تم و ضرب قرار می گیرند، 
زیرا این قبیل انس��ان ها با اندیش��ه، گفتار و رفتارش��ان 
انس��انیت را فریاد می زنند، با این امید و باور که ش��اید 
اثری هرچند ناچیز بر روح و روان آدم ها 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��ه ی 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 علی مدد تداعی اندیشه های 

حکیمانه ی  او 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 حرفه ای و فرهنگی او تبلور یافته بود همواره 
ادامه خواهد داش��ت، زیرا نام و ی��اد مصطفی علی مدد 

همیشه ماندگار است.
ب��رای او در زندگی جاودانه اش ش��ادی و آرامش 

جان و دل آرزو می کنم.

صالح ضیائی  شهمیری

انسانمآرزوست
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با س��الم به ش��ما بزرگواران و درود به روح بزرگ 
اس��تاد علی مدد ک��ه هم مایه ی جان ب��ود و هم پایه ی 

خرد.* 
برگ��زاری اولی��ن گردهمای��ی تش��کل های حرفه 
حس��ابداری در وهل��ه اول مرهون نیت پ��اک مرحوم 
علی م��دد ب��ود که ت��ا لحظه ه��ای آخر زندگی ش��ان، 
پیگی��ر تحق��ق این روی��داد میمون بود. برگ��زاری این 
گردهمایی در وهله ی بعد مرهون نیت خوب دوس��تان 
و دس��ت اندرکاران نهادهای حرفه ای اس��ت که دعوِت 
دع�وت کنن��دگان را ب��رای تش��کیل ای��ن گردهمای��ی 
پذیرفتند. جا دارد از زحماِت آقای نجمی هاش��می هم 

تشکر کنم. 
ای��ن گردهمای��ی قرار بود ب��رای تجلیل از اس��تاد 
علی مدد در زمان حیاتش��ان برگزارشود. اما شاید بخت 
این را نداش��تیم که این تجلیل را در زمان حیات ش��ان 
برگزار کنیم. ای کاش خودشان نیز در جمع ما می بودند 
و می دیدند که تش��کل های حرفه ای، برخالف شایعاتی 

که هست، هیچ نقطه فاصله ای از هم ندارند.
هم��ه در یک جهت ب��ه فعالیت حرفه ای 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��اره ی موضوع گردهمایی 
س��خن بگویم. موضوع��ی که مورد عالقه خود اس��تاد 

علی مدد بود.
ای��ن گردهمای��ی در جهت همگرای��ی و هم افزایی 
بیش��تِر اعضای حرفه و نیز تقویت نیت هایی برگزار شد 
که اس��تاد علی مدد س��ال ها در ذهن داشته اند. این نیت 

همان اعتالی حرفه حسابداری بود. مهم نیست که ما در 
یک شرکت خصوصی کار می کنیم یا در یک مؤسسه ی 
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 فارغ التحصیل ش��ده ایم یا از 
مؤسس��ه ی 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 تالش مان این 
اس��ت که دانش مان و آموزه های علمی و اخالقی که از 
استادانی چون علی مدد، استاد سجادی نژاد، استاد اکبری 
و دیگران��ی که در قید حیات هس��تند ب��ه کار ببندیم تا 
بتوانیم در س��المت اقتصادی کشورمان نقش ارزنده ای 
ایفا کنی��م. این همزمانی برگ��زاری اولین گردهمایی با 
درگذش��ت جانگذاز اس��تاد علی مدد، نشانه ی این مهم 
اس��ت که بودن و نبودن استاد علی مدد منشاء خیر بوده 

است. 
کار اصلی ایش��ان پ�ژوه�ش بود؛ ع�شقی که ایشان 
به تع�لیم و تع�لم م�ی ورزیدند و به انتق�ال دان�ش شان 
ب��ه دیگ�ران داش��تند. اما مهم�ترین چ�ی��زی ک�ه ط�ی 
س��الها تلم�ذ در مح�ضر ایش���ان آم�وخت�ه ام، اخ�الق 
انس��انی و حرفه ای اس��ت. هم اخ�الق شخ�صی و هم 
اخالق کاری در ایشان به درجه ی باال جلوه گر بود. اگر 
حسابداران ما آن قسمت از کتاب هایی را که تعدادشان 
هم زیاد است نخ�وانده باش�ند و تن�ها نظاره گر کردار و 
رفتار این اس�تاد اخالق باش�ند، ف�کر می کن�م جامعه ای 
حرف��ه ای خواه�یم داش��ت که می توان��د در کل جهان 

نمونه باشد.

غالمرضا سالمی
رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

تشکلهایحرفهای
هیچنقطهفاصلهایازهمندارند
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م��ن به امید آن روز، آرزویی جز این ندارم که ببینم 
اخالق حرفه ای و اخالق ش��خصی که اس��تاد علی مدد 
نمونه اش بود، بین تمام حسابداران، به خصوص جوان ها 
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 می بینیم عکس آن اتفاق می افتد. نقش ما 

حسابداران بسیار بس��یار واالست. ما نقش اصلی را در 
بهبود سالمت اقتصادی جامعه ایفا می کنیم.

امیدوارم این گردهمایی بدعتی باش��د برای اتحاد و 
همدلی همزبانی در تمام عرصه های حرفه حس��ابداری 

کشور.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش 
مشترک تشکل های حرفه ای حسابداری

با کمال تأسف در حالي دور هم جمع شده ایم که استاد 
علی مدد از جمع ما جدا ش��ده  اس��ت.* من به خانواده ی 
بزرگ حسابداری و به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض 
می کنم. مصطفی علی مدد از میان ما رفت. خبر کوتاه بود، 
کوت��اه با کوله باری از اندوه. چرا که ما مردی را از دس��ت 
داده ایم 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 ارزنده ای 
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 ارائه ی تحقیقات 
خود به نسل جدید، اقدام به نگارش مقاالت و کتاب های 
متعدد کرد که ثمره ی تالش های او ترجمه و تألیف ده ها 
جلد کتاب ب��ود. کتاب هایی که برخ��ی از آنها به چاپ 
بیست و نهم رسیده است و هنوز هم از جمله کتاب های 
پرفروش هستند. اصول حسابداری 1 و 2 ایشان در سال 
1371 به عنوان کتاب س��ال انتخاب و در س��ال های بعد 
نیز برخی از کتاب های ایش��ان به عن��وان کتاب درخورِ 

تش��ویق انتخاب ش��دند. قطعاً بعد علمی علی مدد، تنها 
مایه ی ماندگاری او نیس��ت. حسن خلق او زبانزد همه ی 
همکاران بوده و هس��ت. فقط کافی بود یکبار با ایش��ان 
مواجه می ش��دید. پرتالش بود و از پشتکار فوق العاده ای 
برخوردار ب��ود. در زمانیکه بین همکاران، اختالفی بروز 
می ک��رد، منصف تری��ن داور ب��ود. بی  چشمداش��ت کار 

می کرد. فروتن، متواضع و ساده زیست بود.
دوس��تی نقل می کند که در زم��ان برگزاری یکی از 
سمینارها، مجری برنامه از خصایل استاد علی مدد بسیار 
گف��ت و او را م��ورد تمجید قرار داد. اما ایش��ان وقتی 
پشت تریبون آمد، با صمیمیتی وصف ناپذیر 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 همه ی 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 تشکل های حرفه ای حسابداری

رمزماندگاریوبلندآوازیعلیمدد
تجمیعهمهیصفاتحمیدهبود
اکبر سهیلی پور
رییس سازمان حسابرسی
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خداوند را شاکرم که در دوران حیات استاد علی مدد، 
دوس��تان و یاران وفادار وی، مراسم متعددی را به پاس 
خدمات ایش��ان و برای تجلیل این استاد عالیقدر برگزار 
کرده اند. من تقریبا دو ماه پیش که آقاي نجمي هاش��می 
پایه های اولیه ی برگزاری این نشست را بیان کرد، بسیار 
خرسند شدم. امید داشتم که در این نشست استاد علی مدد 
بود و خود، ش��اهد برگزاری اولین نشس��ت ارگان های 

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 نمی ش��د. در این سردرگمي، ناخودگاه 
به انباری خانه رفتم. ال ب��ه الي انبوه کتاب ها و مجالت 
دنبال خاطره هاي دور بودم. دو برگه یافتم. یکی از آن ها 
اولی��ن قب��ض پرداخت حق عضوی��ت در انجمن فارغ 
التحصیالن لیسانسیه ی موسسه ی عالی حسابداری بود؛ 
بهمن م��اه 1349. پیدا کردن این قبض ها به من آرامش 
داد. همچون کسی بودم که انگار پشتوانه ای را از دست 
داده ام. احس��اس می کردم برادر بزرگ��م را، تکیه گاهم 
را از دس��ت داده ام. 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 رشته ی حسابداری بسیار زیاد است. 

برهمین مبنا نیز همه ارگان ها بر خود الزم دانستیم تا از 
ایش��ان تجلیل کنیم. من از سال1349 دانشجوی ایشان 
بودم. درخالل درس ایش��ان، شیفته ی حسابرسي شدم. 
به دلیل اخالق خوب ایش��ان، شیفته ی خود استاد شدم. 
به انحای مختلف، دانش��جویان مایل بودند خودش��ان 
را به اس��تاد نزدیک کنند. ب��ه همین علت بالفاصله بعد 
از اتمام تحصیالت به اش��اره ای از اس��تاد عضو انجمن  
 فارغ التحصیالن لیسانس��یه موسس��ه عالی حس��ابداري 

شدیم. 
بعد از س��ال 1351 س��ال ها طول کشید تا بار دیگر 
اس��تاد علی مدد را پیدا کنیم. سال هاي زیادي گذشت و 
با تشکیل س��ازمان حسابرسی و حضور استاد علی مدد 
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 می داد و در کارم کاراتر 
می ش��دم. بخت یارم بود که با تشکیل مدیریت تدوین 
اس��تانداردهاي حس��ابداری هر هفته چند ساعتی براي 
چندین سال در خدمت استاد تلمذ کنم. در هرجلسه ای 
که ایش��ان را می دیدم، نکته های بس��یار ظریفی را بیان 
می کردند. به صورت عمیق وارد بحث مي شدیم. هیچگاه 

سوگیری و جهت گیری بدون مطالعه نمی کردند. 
درباره ی اخالق ایش��ان همین بس که هیچکس به 
اندازه ایش��ان شایس��ته ی نگارش و قرائت سوگندنامه 

یادباد
آنروزگاران
یادباد
دکتر علی ثقفی
رئیس هیأت مدیره 
انجمن حسابداری ایران
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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 
می ک��ردی، حج��ب و حیایی در وی ب��ود که در بیرون 
بس��یاری از کارهایی که خوب نبود و شایسته حسابدار 
نب��ود، انج��ام نمی دادیم چرا که می گفتیم 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 
بعداً چگونه با اس��تاد روبرو شوند. به همین خاطر همه 
س��عي مي کردیم طوري رفتار کنیم که ش��رمنده اس��تاد 

نشویم.
یکی دیگر 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��ئولین پیشین و کنونی سازمان حسابرسي 
تش��کر خاص مي کنم که با تش��کیل مرکز آموزش ساز 
و کاري را فراهم کردند که هم اس��تاد علي مدد هم سایر 
اس��تادان توانس��تند کتاب هاي متعددي ترجمه و تألیف 
کنند. بي شک بدون همراهي سازمان حسابرسي کار این 
استادان به ثمر نمي رسید یا حداقل در این حد نمي شد. 
اما هدف تش��کیل این جلس��ه، اولی��ن گردهمایی 
انجمن ها بود. اس��تاد عل��ي مدد بنیانگذار بس��یاری از 
همین تشکل هاس��ت. اکنون پرس��ش من این است که 
چرا برخی از اعضای این انجمن ها، رفتاری می کنند که 
اس��تاد علي مدد را آزرده خاط��ر کردند. برخی به لحاظ 
مادیّات فرومایه، اس��تاد را آزرده خاطر کردند. استادي 
که خود پایه گذار تشکیالت بود و به حرمت ایشان افراد 
دور هم جمع شدند. استاد نگران بود که بین ارگان هاي 

حس��ابداري کدورتي باش��د. ما اطمینان م��ي دهیم که 
چنین نیست، همه با هم دوست و همکار هستیم. 400 
هزار نفر حس��ابدار داریم باید به دنبال این باشیم که هر 
کدام از تش��کل های حرفه ای صد هزار نفر عضو داشته 
باش��یم. هنوز خیلي کوچک هستیم. مجموعه ی اعضاي 
م��ا به 15 هزار نفر نمي رس��د. باید فک��ر بزرگ بکنیم. 
باید در سراس��ر ایران ریشه بدوانیم. در عین کثرت باید 

وحدت داشته باشیم. 
ما باید فکر بین المللی شدن داشته باشیم. نه تنها در 
کش��ورهای فارسی زبان بلکه در همه جای دنیا چرا که 
تعداد حس��ابداران ایراني در سرتاس��ر دنیا بسیار است. 
طالب این هس��تیم که بزرگ ش��ویم. طالب این هستیم 
که انجمن حس��ابداران خبره ی ای��ران صد هزار عضو 
داشته باش��د. برخی می گویند چرا اینقدر فارغ التحصیل 
حس��ابداری داریم یا چ��را اینقدر دانش��کده داریم. اما 
بنده می گویم به به از این همه توس��عه. به به از گسترش 
حس��ابداران که پیام آوران س��المت اقتص��ادی جامعه 
هس��تند. باید بزرگ باش��یم تا این سالمت را به رگ و 
ریش��ه ی جامعه برسانیم. ش��فافیت یعنی همین. ما باید 
به همه ی شهرها و روستاهای کوچک کشورهم برویم. 
امی��دوارم این ش��بهه های ناروا برطرف ش��ود و روزی 
ش��اهد روزهای خ��وب ِ اعتالی حرفه مان در سراس��ر 
کشور باشیم.به امید آن روز. در پایان مجددا درگذشت 
استاد علي مدد را به خانواده ایشان به خصوص دختر و 
داماد ایشان و به همه دوستداران استاد تسلیت مي گویم 
و براي همه آرزوي صبر و س��المتي دارم. براي اس��تاد 

علي مدد طلب مغفرت و آمرزش دارم. 
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش 
مشترک تشکل های حرفه ای حسابداری

استاد علی مدد به همراه دوستان دیرینش علی مستاجران و نجمی هاشمی
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آش��نایی من با مصطفی علی مدد به سال های 1364 و 
1365 ب��از می گردد.* در دوره ای که مش��اور وزیر صنایع 
ب��ودم و ای��ن دغدغه را داش��تم که باید حرکت��ی را برای 
خصوصی سازی در کش��ور آغاز کرد. دو مجموعه را طی 
آن سال ها برای خصوصی سازی آماده کردیم اما جّو غالب 
در آن زمان موضوع را منتفی کرد و واگذاری متوقف شد. 
مصطفی علی مدد حامل عناصر بنیانی هویت ما ایرانیان بود. 

مکان: فالت ایران.
زمان: تاریخ پرافتخاری که لحظات بالندگی فراوانی را 

تجربه کرده و نیز لحظاِت ماندن و در جا زدن.
وسیله ی 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 حرفه  ای، اخالق معنوی وحکمت جاویدان بود.
از او چه آموخته ام؟ اندازه گیری، تداوم فعالیت، بهای 
تمام ش��ده، ثبت دوطرف��ه، دوره ی مال��ی، محافظه کاری، 

تحقق درآمد، تطابق هزینه با درآمد، ثبات رویه.
اما در وج��ود او زمینه ی دیگری نیز یافتم. آموزه های 
حکیمان این زمین و دیگر اقصای این جهان را به سرشت 
خود بدل س��اختن. او واقعیت ش��ناس و حقیقت گرا بود. 
مگر نه این که واقعیت شناسی از مجرای خودشناسی عبور 
می کند؟ او به این س��خن جاودانه ی س��قراط که می گوید 
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 دربردارنده ی 
پردازش گس��ترده ی کمیّت ها 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 

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 شهاب الدین سهروردی به 
یکپارچگ��ی درآمده بود. زنده یاد علی مدد با برخورداری از 
نگاه��ی گرم و زبانی نرم به میان همگناِن خود، آمده بود تا 
آن ها را هشیار کند: که یاران در زمانه ای زندگی می کنید که 
حقیقت را طرد می کند و واقعیت را مخدوش جلوه می دهد. 
او باگس��ترش آموزه های خود و با پردازش منطقی اعداد و 
ارقام کمک می کرد تا واقعیت را آنگونه که هست بشناساند. 
مگر نه اینکه این آموزه ی پیامبر برگزیده اس��الم بود که به 
درگاه پروردگار باری تعالی استغاثه می نمود: خدایا پدیده ها 
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 می کرد.
او می دانس��ت در جامعه ای ک��ه دروغ، ریا و فریب، 
س��که رایج می شود چاره ای نیس��ت جز تمسک به اعداد 
و ارقام و پردازش ش��فاف آنها و در مقابل چش��م و ذهن 
مخاط��ب قراردادن آن ها و این ک��ه می تواند پرده ی ریا و 

دروغ را پاره کند.
ش��فافیتی که او در بررسی های گوناگوِن مسائل طلب 
می نمود، به گمان من ریشه در دانش نور داشت. حکمت 
اش��راقی و عرفان حقیقی، دانش نور اس��ت و آنچه دانش 
نور شناخته می شود، دانِش مستوری ها و نامستوری ها نیز 

به شمار می آید.
او از تبار این س��رزمین بود. گل آن گلدانی، سرو آن 

سامانی که در او ریشه ی ماست. 
ما جلوه ی طلوع سپهریم و خاوریم

تا کی نظر به قافله ی باختر کنیم؟
م��ن از او درس واقعی��ت شناس��ی و حقیقت جویی 
گرفتم. درسی که پیشینیان ما درگلستان، واقعیت شناسی 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 

سید جعفر مرعشی
رییس پیشین سازمان صنایع ملی ایران و سازمان مدیریت صنعتی

علیمددحاملعناصربنیادی
هویتماایرانیانبود
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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 صحبت های او، س��ادگی، دوری از تجمالت، عدم 

دلبستگی به جاه و مقام موج می زند.
علی م��دد از کس��انی بود که ی��ک تنه ب��ه موضوعی 
می آغازید و ناهمراهی همگنان او را نمی آزرد. با صبوری و 
بردباری به امید اندکی نتیجه، گام در راه می نهاد. 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، مِن واله مست خیزم
به امید عفو خیزم، زتو انتظار دارم

*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش 
مشترک تشکل های حرفه ای حسابداری

ای��ن روزها همه از رفتن ّدر درخش��انی ب��ا نام نامی 
مصطفی علی مدد س��خن می گویند. گروهی گوی سبقت 
را در ادای احت��رام، از یکدیگر می ربایند. این روزها همه 
از رفتن مردی س��خن می گویند که در روز میالد حضرت 
عل��ی )ع( با همه ی م��ا بدرود گف��ت. مصطفی علی مدد 
چقدر سعادت�مند و عاق�بت بخ�یر بود که از موالی متقیان 
مدد گ�رف��ت و همزمان با می�الد م��والی م�تقیان لبی�ک 

گفت. 
افس��وس که امروز وقِت 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 همه ی رخدادها و رویدادهای دیگر، "احتمال". پس 
چرا امروز به یاد این گروه قلیل از بازماندگان و پیش��گامان 
دهه 20 و 30 نیستیم تا آنگاه که هنوز در قید حیات هستند، 

قدرشان را بدانیم و پاس شان 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 چه گونه س��ابقه 
و تاریخچه ی کتاب ها، مقاالت و یا دیگر پدیده های 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 این که بنیانگ��ذاران اولیه علوم 
حسابداری و حسابرسی در این مملکت چگونه و توسط 

چه کسانی پایه گذاری شد.
چه گونه اس��امی متداول حرفه ای ام��روز همانند تراز 

آزمایش��ی، ترازنامه، س��ود و زیان، صورت ه��ای تلفیقی 
و صده��ا عن��وان دیگر به وج��ود آمده بودند و هس��تند؛ 
انسان های واالمقام حاضر در حرفه که جوانان امروز بسیار 
مدی��ون مجاهدت ها و ایثار حرفه ای آن ها در طی نیم قرن 

اخیر بوده اند. 
اخالق س��نتی و دیرینه و هموارگی ما تقدیر و تجلیل 
و ارج نه��ادن ب��ه مقام پیشکس��وتان عرصه ه��ای علم و 
اندیش��ه، پس از مرگ شان است. بس��یار اندک و انگشت 
شمار بوده اند اندیشمندان و پیشگامان حرفه ای که دیگران 

به قرب و منزلت شان، در زمان حیات بها داده باشند. 
اس��تاد مصطفی علی مدد، در زمره ی انسان هایی بود که 
به علت کرامت انسانی اش، در زمان حیات شان بسیار مورد 
توجه بوده اند. ایش��ان که از زحمتکشان آموزش و توسعه 
علوم حسابداری کش��ور بود، از زمره ی حسابدارانی بودند 
که همه از خلق و خوی و خصایل نیک ایشان بسیار سخن 
می گویند. خلق و خوی ایش��ان می باید سر مشق و الگوی 
همگی باش��د. نیک تر 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 علی مدد را نداش��ته ام، اما با تحقیقات و تالیفات و 
کتاب های ایشان بخوبی آشنا بوده  و بسیار سود برده ام. امید 
است که روز مرگ و نیستی ما در این زمین، روز خجسته و 

میمونی به سان روز رفتن استاد علی مدد باشد.

دکتربهرام غیایی

بهیادآنانکهرفتند
بهپاسآنانکههستند
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اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمة الیسدها شیء
استاد علی مدد را از سال 1343 می شناسم.* روابط ما به 
گونه ای بود که او برادری بزرگ تر 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. چنان که فرموده اند:

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جریده ی 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 درباره ی 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 
کوچک ترین 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 می گشتم و 
باالخره به این رس��یدم که اگر بخواهم یک عنوانی انتخاب 
کنم، نمی توانم چیزی درخور و شایسته ایشان بیابم. اما به یاد 
کسانی که در بیمارستان خدمت ایشان بودند و مرتب احوال 
این دانشمند فرهیخته را می پرسیدند، عنوان این سخنرانی را 
گذاشتم: مرحبا. مرحبا بر شما که آموختید اگر مدیر سازمانی 
و ارگان��ی نمی آید، خب نیاید. ما نیازی نداریم که دکتر فالن 
از فالن س��ازمان از استاد علی مدد تقدیر کند. استاد علی مدد 
مجلل و تجلیل شده است. او نامش مصطفی و نامش برگزیده 
است حتی ایشان در روز والدت آقا امیرالمومنین دار فانی را 
وداع گفت. علی مدد خدمات بی شائبه ای به کشور کرد. همه ی 
ما درباره ی خدمات ایشان به دانش مالی و حسابداری سخن 
گفتیم. بی تردید علی مدد از شایسته ترین مردانی است که در 

ایران تا به حال آمده اند و این گونه به جامعه خدمت کرده اند.
علی مدد یک فیلس��وف بود. از ایشان خواسته بودم تا 
کتابی درباره ی فلسفه ی حسابداری بنویسند. وقتی اهتمام 
کردیم که مقطع کارشناسی ارشد حسابرسی را بنیان گذاری 
کنیم، اس��تاد با جدیتی ماه ها و ماه ها در جلس��ات حاضر 
ش��د تا این اتفاق افتاد. یحیی حساس یگانه گفتند که این 

رش��ته در دانش��گاه عالمه طباطبایی هم برقرار ش��د. این 
هم از خدمات اس��تاد علی مدد اس��ت. نمی توان خدمات 
ایشان را برشمرد. سبک خاصی در نوشتن داشت. ساده و 
مفهوم می نوش��ت. من به عنوان معلمی در دانشگاه تأکید 
می کنم ک��ه عزیزان بازهم کتاب های این اس��تاد فرهیخته 
را بخوانند. این کتاب ها دس��ت آدم را به نویسندگی آشنا 
می کند. چه طور می توان این گونه س��اده و روان مطالب را 
بیان کرد و نوش��ت. چه گونه می توان مطالب سخت را در 
ساده ترین ش��کل به دیگران منتقل کرد. اینها از خصایص 
استاد علی مدد بود که شاید به این دلیل که در دانشگاه های 
کش��ور غافلیم که حسابداری و حسابرسی چیست. این ها 
را نمی آموزی��م. فارغ التحصی��ل می ش��ویم اما جواب یک 
سؤال س��اده را نمی توانیم بنویسیم. یک گزارش ساده را 
نمی توانیم بنویسیم. زیرا کتاب هایی که خوانده ایم، کتابهای 
سلیس��ی نیستند. اما اس��تاد علی مدد در تمام نوشته هایش، 
همه ی اصول را رعایت می کرد. بزرگ مردی ناشناخته بود. 
اما من به ش��ما عرض می کنم که اس��تاد علی مدد زنده 
اس��ت. هزاران هزار دانش��جو دارد که او را از یاد نخواهند 
برد. مرحبا برش��ما که قرار است جامعه ای را متحول کنید 
و جامعه قدر ش��ما را س��رانجام خواهد دانست. بگذارید 
یکی دو مورد از این مسایل پیش بیاید آن وقت دولت های 
آینده خواهند فهمید که حس��ابداری و مالی و حسابرسی، 
علم است. دانش است و محقق می خواهد و شما محققین 
این رش��ته ها هس��تید. هنوز ما را مجبور می کنند که وقتی 
مقاله ای می نویس��یم آن را در نشریات خارجی منتشر کنیم. 
ما باید مجالت خودمان را ترغیب کنیم. چرا نباید مجله ی 
خوب داش��ته باشیم؟ چرا دیگران از ما پیروی نکنند؟ مگر 
خارجی ها از ما چه چیزی بیشتر دارند؟ من دانشجویانی را 
درکالس می بینم که واقعاً اس��وه ی اخالق هس��تند. اسوه ی 
یادگیری هستند. ما اینها را کنار می گذاریم. او آنچنان باادب 
و بانزاکت، رک و راس��ت و س��اده سخن می گفت که تمام 

گفته هایش از دل بر می آمد و الجرم بر دل می نشست.
علی مدد شهامت داشت. او می گفت. او هیچ وقت از رانت 
کسی استفاده نکرد. خودش سراپا رانت بود. در هر جلسه ای 
که حاضر بود آن چنان آرام و با نفسی مطمئن سخن می گفت 
که الجرم سخنانش بر دل می نشست. او نمرده است. او هست 
و ماندگار خواهد بود. اگر جرات داشته باشم می گویم که ایشان 

جزو قدیسین بود. روحش شاد و یادش گرامی باد.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش 
مشترک تشکل های حرفه ای حسابداری

مرحبا
دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی
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چنان که 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 علی مدد نمایان می کند.* 
اس��تاد با تالش بی وقف��ه و منظم خ��ود در علم و 
تحقیقات به شهپر  اندیشه ای دست یافت که از طریق آن 

به قله ای از معرفت رسید که آرزوی هر انسانی است.
این ش��هپر  اندیش��ه وقتی با مکارم اخالق، که یکی 
از اصلی ترین رس��الت های پیامبران خداست، نیز مزین 
گردد، بدون ش��ک یکی از اهداف اصلی خلقت انسان 
تحقق می یابد. آن گاه است  که این انسان تمام فرشتگان 

مقرب خدا را به پای خویش به سجده می کشاند.
بر اساس تحقیقات سازمان همکاری های اقتصادی 
و توس��عه OECD شهرداری ها 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 بوده اند، 
شهرداری تهران این رسالت بزرگ را به دوش کشید تا 

طرحی نو در نظام مالی شهرداری های ایران دراندازد .
تصمیم به س��اختن بنایی ب��زرگ، مردان بزرگی که 
هم در علم س��رآمد باش��ند و هم در عمل کار کشته، را 
می طلبد. کس��انی که هم قابلیت دس��ت یابی 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 قدم های 

محکم و استوار در این زمینه بردارد.
کسی که نه تنها در علم و حرفه خویش بسیار عمیق 

و وسیع بود بلکه با کوله باری از تجربیات گران سنگ در 
این زمینه با خود برای شهرداری به ارمغان آورد.

شهرداری تهران با حضور او نه تنها به همه ی تاریخ 
حسابداری ایران دست یافته بود، بلکه به سایر حوزه های 
م��ورد نیاز ب��رای بنای این نظام ازجمل��ه قوانین و حتی 
ادبیات مورد نیاز برای ارائه ی نتایج نهایی کار هم دست 
یافته بود و سرمست از خروج بیانیه ها و مطمئن از اینکه 
در ای��ن راه هی��چ وقت اخالق فدای گ��زاره ای نخواهد 
ش��د.اما همان طور 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 90 اس��تاد به بس��تر بیماری رفت. در 
دورانی که س��لول های س��رطانی سعی داش��ت تا تمام 
وجود آن نازنین را ببلعد، ایشان همچنان دغدغه ی 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 همه ی 
وجود خود، شکافی که با رفتن عالِمی  به وجود می آید 
و هرگز آن ش��کاف پر نخواهد شد، را حس می کند، اما 
می توان 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 بی تأثیر خواهد بود.
امی��دوارم خداوند حاص��ل ت��الش او را همچون 
ره توش��ه ای گران برای آخرتش��ان  قرار دهد و روحش 

شاد و یادش در این مرز و بوم جاودان بماند.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش 
مشترک تشکل های حرفه ای حسابداری

دکتر حسین پورزرندی
معاون مالی و اداری شهرداری تهران

سپیدیکمال
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اس��تاد مصطفی علی مدد در سال های 1343 و 1347 
در دانش��گاه تهران حضور داشتند، فارغ التحصیل 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 20 کتاب، 100 مقاله، 
صدها پایان نامه که تنها 40 پایان نامه در مؤسس��ه ی عالی 
بانک��داری بود، ب��رای من به عنوان عض��و کوچکی در 
مؤسسه، جای بسی افتخار دارد. استاد علی مدد، نام آشنا، 
خوش نام و بااخالق در حرفه ی حس��ابداری کشور بود. 
ت��الش همواره اش 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��ه ای او، زبانزد همه ی 
اعض��ای این جامعه ی حرف��ه ای بود. اخ��الق حرفه ای 
مهم ترین خصلت و صفت این استاد عالیقدر بود. امروزه 
در کش��ور وقتی نگاه می کنی��م، در تک تک بخش های 
اقتصادی، پولی و مالی، این کمبود اخالق حرفه ای را به 
وضوح حس می کنیم. از آگهی ب��رای نگارش پایان نامه 
برای دانش��جویان گرفته تا مس��ایلی که امروز در بخش 
اقتصاد شاهد آن هستیم؛ کمبود اساتید عالی قدر و صاحب 

علم و کمال نظیر استاد علی مدد کامال حس می شود.
با بی��ان خاطره ای کوچک مطلب��م را ادامه می دهم. 
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 چه طور است، گفتند 
از حال من نپرس. گفتم از چه بپرسم؟ گفتند یک کتاب 

حس��ابداری بانکی هست که این بچه ها دارند روی آن 
کار می کنن��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 می داریم.
دو نکت��ه را از زبان یکی از دانش آموختگان گرامی 
مؤسسه که افتخارش دانشجوی علی مدد بودن است، با 

هم قرائت می کنیم: 
گرامیداشتاستادعالیقدراستادعلیمدد

استادیپرکار،پرتالش
... برحس��ب وظیفه از س��وی دانش��جویان ایشان، 
مطالبی را بیان می دارم. در این مدت از تالش های استاد 
در زمینه ه��ای مختلف نظیر تألی��ف و ترجمه ی کتابها و 
مقاله های حسابداری و حسابرس��ی، سخنان بسیاری به 
میان آمده است و کم تر به سعی و مداومت فعالیت ایشان 
در زمینه ی تدریس و راهنمایی پایان  نامه ها اش��اره ش��ده 
اس��ت. به جرات می توان گفت، ایشان با بیش از 20 سال 
تدریس در مؤسسه ی عالی بانکداری، به مثابه گنجینه ی 
بی همتای حس��ابداری بانکی، کمک ش��ایانی به سیستم 
بانکی کش��ور کرده ان��د. بار علم��ی و تجربه ی حرفه ای 
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 علی مدد زنده بود هنگامی که با مش��کلی مواجه 
می شدیم، می دانستیم زیر آسمان این شهر شلوغ، استاد 
راهنمای ما کیس��ت. تا اس��تاد زنده بود، یقین داش��تیم 
سرعت چرخه ی تولید علم مان، فزاینده است. تا ایشان 

دکتر مرتضی اهلل داد
رییس مؤسسه ی آموزش عالی بانکی

علیمدد
گنجینهیبیهمتایحسابداریبانکی
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  سیدمحمدرضا فاطمی 

زنده بود، می دانس��تیم اگر درجایی کوتاهی می کنیم، او 
در جایی در خلوت اتاقش، با تفکری عمیق به مس��ایل 

حل نشده می اندیشد.
دیدارش نیاز به هماهنگی و تش��ریفات نداش��ت. 
همیشه در دس��ترس همه ی پژوهشگران بود و هیچ گاه 
نمی پرس��ید استاد راهنمای شما کیست؟ فقط می پرسید 

مشکل کجاست؟
اتاق کارش دایمًا محل رفت وآمد بود. دانشجویان با 
نگرانی، با انواع مسایل حل ناشده وارد اتاقش می شدند 
و ب��ا رضایت خاط��ر و آرامش قلب��ی از اتاقش خارج 
می ش��دند. ابتدای کالس اس��تاد تا انتهای کالس استاد 
بسیار متفاوت بود. از هیچ یک از یافته های علمی خود، 

برای آموزش کوتاهی نمی کرد.
در انتق��ال دان��ش روش خاصی داش��ت و تا راهی 
برای رس��یدن به سرچش��مه دان��ش نمی یافت، کالس 
را ت��رک نمی کرد. همواره بر این اص��ل، معتقد بود که 

دانشجو باید یاد بگیرد که چه گونه یاد بگیرد؟
در زمانی که دستیابی به برخی منابع دشوار بود، این 
استاد علی مدد بود که به مددِ دانشجویان می آمد و منابع 

ارزشمند خود را در اختیار آنان می گذاشت.
اخالق حرفه ای را برهر کاری مقدم می دانس��ت و 

همواره دیگران را به رعایت این مهم ارشاد می کرد.

قلم اس��تاد، محکم، پرمغز و دلنش��ین بود زیرا تا به 
مطلبی اطمینان حاصل نمی کرد آن را به رشته ی تحریر 
در نمی آورد. از این رو، نقد آثارش��ان مش��کل می بود. 
در جلس��ات دفاع از پایان نامه ها شور و اشتیاق خاصی 
داشت و فقط و فقط به ارتقای دانش می اندیشید و هیچ 

سؤالی را بدون پاسخ رها نمی کرد.
همه می دانس��تیم زمانی که ایشان زحمت راهنمایی 
پایان نامه ه��ای م��ا را برعهده می گیرد، بای��د حداقل به 
مدت دو سال، کفش های 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 می کرد تا 
براساس مقتضیات و شرایط و توانایی های یک دانشجو 
باش��د. هیچ یک از دانش��جویان به یاد نداریم که ایشان 

خواسته یا ناخواسته موجب رنجش ما شده باشند.
ایش��ان به رغ��م وس��عت دان��ش، بس��یار متواضع 
و اخالق گ��را ب��ود. همه ی ای��ن ویژگیهای��ش بود که 
دانش��جویان س��ال ها پس از پایان تحصیل، همچنان از 
همنش��ینی و آموزش از محضر ایش��ان بهره مند شوند. 

روحش شاد و یادش گرامی.
*متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش 
مشترک تشکل های حرفه ای حسابداری

چندسالی افتخار همکاری نزدیک با ایشان را داشتم، 
وی را اس��تادی متین، مش��اوری امین، رایزنی صادق و 
همکاری دلس��وز و مسئولیت پذیر یافتم که دل در گرو 
خدم��ت صادقانه و به دور از ریا داش��ت. خوش دل و 

خوش قلب بود و در کارها چاره جو و راهگشا. 
همکاران و شاگردانش را دوست داشت. استادان و 
پیش کس��وتان را همواره و عمیقًا محترم می شمرد و از 
هیچ گونه فداکاری و کوش��ش در کمک به ایشان دریغ 
نمی کرد. آنان که او را از نزدیک می شناختند می دانستند 
که چه بارهایی را مشتاقانه و بی منت بر دوش می کشید 
و از آوردن نام خویش پرهیز می کرد. در اس��تادی، الگو 
و مرشدش مرحوم دکتر فضل اهلل اکبری بود. در کالس 
و تدریس و توجه به امور دانشجویان بسیار جدی بود.

همه چی��ز را ب��ه بهترین ش��کلش می خواس��ت، از 
محتوای درس به هیچ دلیلی نمی کاست و در راهنمایی 
دانشجویان برای تهیه ی پایان نامه ها بسیار دقیق و کوشا 
بود. همیشه می کوشید  که موضوع پایا ن نامه ها، کاربردی 

و مفید باشد؛ نه فقط برای انجام وظیفه و کسب نمره.
در خدمت و تقویت تشکل های حرفه ای، همچون 
استاد حسن سجادی نژاد، مقیّد و کوشا بود. از همین رو، 
در تش��کیل جامعه ی حسابداران رسمی ایران و تدوین 
ماده واحده ی 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.

الگوییبرایماندگان


