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ســال 1377 بود که بخش آموزش و مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسِی »سازمان حسابرسی« به یکی از خیابانهای 
جداشــده از خیابان جردن منتقل شــد که  اتاقی هم به نشریه  »حسابرِس« تازه مجوِز انتشــار گرفتِه اختصاص داده شده بود که 
توران اکوان)مدیر اجرایی( و من)ســردبیر( که قرار بود امور »حســابرِس« را پیش َبریم در آن اتاق که در طبقه اول واقع شــده 
بود، مســتقر شــدیم. من روزهایی که می رفتــم دفتر مجله صبح خیلــی زود آنجا بودم و معموال دقایقــی بعد دکتر فضل اهلل 
اکبری1می آمد و اغلب یا در راه پله یا در آبدارخانه که می رفتیم غذایمان را در یخچال بگذاریم یا اگر چایی یا آب جوشی گیرمان 
می آمــد، همدیگر را می دیدیم و ســام و علیک و صبح به خیــری و گاه گفتگویی پیش می آمد و دکتر اکبری هم که در بیشــتر 
گفتگوهــای حتی کوتاه و گذرا به نحــوی آدم را از دنیای مجاز به معنا می برد؛ با گفتن حکایت یا خاطره ای یا توضیح مفهومی و 

پاسخ به پرسشی که از ایشان می کردی، و به هرحال گفت وشنود با استاد همیشه مطبوع بود و دلنشین و آموزنده. 
توران اکوان کمی بعد می آمد و بیشــتر ممکن بود اشــاره ای گذرا به مهمترین خبری که شــب قبل منتشــر شــده بود می کرد و 
یکراســت می رفت پشــت میزش. بعد از این دیگر کم کم ساعت رسمی کار شروع می شــد؛ و همکاران آموزش و مرکز و کتابخانه 
یکی یکی سرمی رســیدند؛ بهناز عابدی و نســرین حیدری همکاران کتابخانه، الســی قازاریان طراح و صفحه آرای مرکز و 
دیگران که نام شــان را به دقت به خاطرم ندارم. اما مثًا کمتر می شــد که آمدن علی اکبر جانا رئیس کتابخانه را ببینم. بیشتر وقتی 

به کتابخانه می رفتم دیدار با او اتفاق می افتاد. 
پس از این به تدریج پژوهشــگران تمام وقت مرکز می آمدند؛ عزیز عالی ور، عباس ارباب ســلیمانی؛ دکتر رضا نظری، دکتر 
 یداهلل مکرمی،ناصر آریــا و ... . باز به ندرت به دیدار دکتر رضا شــباهنگ نائل می شــدم؛ در عــوض نظام الدین ملک آرایی 
رئیس مرکز همیشــه پشــت میِزدفترش که به طور معمول پرده هایش تمام وکمال بسته بود حاضر و ناظر بود. اما حبیب اهلل تیموری 
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ماسوله ای2، که گفتن دارد که ماسوله جانِ جهانش بود، هر 
وقت که می رســید اول می آمد دفتر »حســابرس« و کمی با 
سردبیر »حسابرس« که من بودم شوخی می کرد، جواب های 
متقضی می گرفت و مثل همیشه سرش را می انداخت پایین 
و راهش را می کشید و ســر درگریبان می رفت؛ آخرش هم 
نفهمیدم  حبیباهلل تیموری بیشــتر فکــر می کرد یا زندگی. 
مصطفی علی مدد3 بعدازظهرها به مرکز می آمد و چنان که 
عادتش بود معلوم نبود اول از کجای آن ســاختمان ســر در 
می آورد و باالخره کی می رود بنشــیند پشــت میزی که در 
اتاق عباس ارباب ســلیمانی داشــت. ممکن بــود اول برود 
پیش الســی قازاریان تا با او درباره ی صفحه هایی از کتابش 
کــه داده بود خود آقای علی مــدد ببیند صحبت کند یا خیلی 
وقت ها می رفت کتابخانه پیش علی اکبر جانا یا بیاید پیش ما 
یــا برود آبدارخانه با همکار آبدارخانه مان که مثًا روز قبلش 
حالش خوش نبوده احوالپرسی کند و همانجا با او تعریف کند 

و یک چایی هم بخورد. 
اما، جمشید ارجمند، راهنمای ژرف نگر و همراِه همیشه 
گشاده روی مهربان و متواضع و دست به خیررساِن چاره ساز 
با پیشینه  درازمدِت سردبیری و ویراستاری و سرویراستاری 
نشــریه های معتبــر و مؤسســه های انتشــاراتی نامور که 
ویراستاری»حسابرس« را پذیرفته بود هر دو سه روز یکبار 
اواســِط روز با پوشــه ای در دســت به دفتر مجله می آمد و 
مقاله هایــی که ویرایش کرده بود می آورد و می داد به توران 
اکوان و توران اکوان هم پوشه  دیگری که تعدادی مطلب و 
مقاله در آن بود می داد به او برای ویرایش. جمشید ارجمند 
به طور معمــول دقایقی پیش ما می مانــد ؛ و بعد می رفت 
دفتر فصلنامه ی  پژوهشــی کشــاورزی که سردبیرش بود. 
گاهی هم خانم اکوان از او می پرسید:“ببخشید اقای ارجمند  
ممکن اســت )مثًا( ســرمقاله را زودتر  به ما برسانید؟” و 
جمشــید ارجمند که پاسخی با چنین لحنی می داد: “َچشم، 
همیــن االن می بینم و می دم خدمتت، امــا مقاله ها را باید 
سرحوصله ببینم.” بیشتر هم توران اکوان را دخترم خطاب 

می کرد. همین جا احساس می کنم از سوی جمشید ارجمند 
وکالت باحق توکیل به غیر داشته باشم که شهادت دهم او چه 
آنگاه که مــن آنجا)ایران( بودم و چه بعدها که اینجا)کانادا( 
و تا واپســین روزهایی که توان تکلم داشــت و بسیاری از 
آخــر هفته ها با هم گفتگو می کردیــم بارها از همکاری اش 
در سازمان حسابرســی ابراز رضایت کرد و بارها از کســانی  
که هر یک ِســَمتی در ســازمان داشــتند )و مــن به ترتیب 
ســمت آنها نام شان را می برم( به نیکی و گرمی یاد کرد؛ از 
دکتر ملک آرایی،  نظام الدین  صفارسفالیی،  محمدجواد 
یداهلل مکرمی ، توران اکوان و محمود مجدی؛ گذشــته از 
ارادتی قلبی که به پژوهشگران و همکاران آن مرکز داشت 
و می شناختشــان؛ از جمله حرمتی که برای دکتر فضلاهلل
اکبری که از قضا در زمانی که دانشــجوی دانشکده اقتصاد 
دانشگاه تهران بوده شــاگرد درس حسابداری دکتر اکبری 
بوده و همفکری هایی که بــا مصطفی علی مدد و حبیباهلل

تیموری داشت. 
این زمــان دیگر نه دکتر فضلاهللاکبــری، نه حبیباهلل
تیمــوری و نــه مصطفی علی مــدد در میان ما نیســتند. 
جمشــید ارجمند هم که دو ســه هفته پیش گذاشــتمان و 
رفت. حاال دیگر چشــم امید دانش و حرفه ی حسابداری 
به پژوهشگراِن برجســته ای است که پیشینه ای درخشان 
دارند و تا کنون دستاوردهای پرارجی پدید آورده اند که نام 
شــماری از آنها پیش از این ذکر شــد و ایــن زمان در کار 
و تاشــند تا با یاری دانش آموختگان جوانی که به ســپهر 
دانش و کاربرد حسابداری و حسابرسی در ایران پیوسته اند 
و آنها که در راهند جــای خالی  رفتگان را پر کنند؛ هرچند 
از انــدوه رفتن آنها که نــام بردیم نمی کاهــد. آنهایی که 
افزون بر موقعیت ها و مســئولیت های رسمی که داشتند و 
در پرتو آن دســتاوردهای ممتازی پدید آوردند، سرشــت 
مسئولیت پذیرشــان الگوهایــی از رفتار و کــردار برجای 
گذاشــته است که جایگزین کردنش آســان نیست. وصف  
دکتر فضــلاهللاکبری از زبان خود جمشــید ارجمند را که 
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گزیده وار در زیر آمده است  نمونه ای از چنان الگویی را به 
یادمان می آورد تا به خاطر بسپاریم: 

“ من شــاگرد دکتر اکبــری بــوده ام ! او با)همین( آرامش 
احترام انگیز خود، با )همیــن( صدای نافذ و بیدارگر خود، 
اولین درســهای آکادمیک رســمی حســابداری را به من 
آموخته اســت. اگر من حســابدار نشــدم، اگر حســابرس 
نشــدم، اگر هیچ نشــدم گناه خودم بود، گناه آهن ســرد 
من بود، ورنه اســتاد اکبری دم گرمش را داشــت. و امروز 
من فخر می فروشــم که »معاصر« او بودم، معنای شیرین 
و عمیــق مفهــوم »معاصر بودن« با دکتــر اکبری و »درک 

مکتب« او را چشیدم...”؛
همانجا می افزاید :

“... ســیمایی خــوش ولــی جــدی، آراســتگی ظاهر، 
طرز ســخن گفتنی بســیار مطمئن و آرام و شمرده و طرز 
ره  پیمودنی حساب شده و بی شتاب و استوار، مشخصه های 
او )دکتر فضلاهللاکبری( را تشکیل می داد. از همان جلسه 
اول عشق و سرسپردگیش به رشته تدریسش آشکار شد، 
و شــیوه انتقال آموختنیهایش، مرا که در برابر حسابداری 
گارد گرفته بودم در کوتاهترین زمان، با حسابداری آشتی 

داد”؛ و 
درادامه که: 

“ بــاری وقتــی بعــد از تقریبًا 30 ســال او را در ســازمان 
حسابرســی دیــدم احساســی پیدا کــردم که به درســتی 
توصیف ناپذیر اســت؛ از سویی شــادمانی فراوان از دیدار 
بــا یک یــادگار عزیز و زنــده دوره جوانی و از دیگر ســو، 
بازیافت رشــته های پیوند با علم آمــوزی و تلمذ به معنای 
واقعی و سرانجام نیازی شــدید به ابراز احترام. چنین شد 
که پیش رفتم و ســا می گرم کردم. البته منتظر نبودم که 
اســمم را به یادآورد؛ و به یاد هم نیــاورد. اما زود دریافت 
که دانشــجویش بوده ام و از قضا دانشجوی مورد توجهش 
هم. پیش رفتم و خواســتم دستش را ببوسم، دست پس 
کشــید. اصرار کردم و او بیشــتر کناره جســت...  در دهه 

پنجم عمرم بودم ولی دســت و پایم را جلوی این تندیس 
خالص علــم و اخا ق گم کرده بودم. دیــدم ظاهر همان 
دکتر اکبری اســت؛ همان قامت خدنگ، همان چشــمان 
نافــذ ولی مهربان، همان اندام درشــت توانا... ولی البته 
بر چهره اش ســایه ســنگینی افتاده بود که بیش از گذشت 
عمــر، به انبوهی فضل و علم منتســبش کردم. همه چیز 
حکــم می کرد که به رغم این بار ســنگین دانش، طرفی از 
مال دنیا نبسته است. خود را کوچکتر از آن دیدم که در این 
باره پرسشــهایی از او بکنم؛ و چه خوب کردم که نکردم. 
آن همــه غنای روحی و آن همه قناعــت اخا قی، جایی 
حتی برای اندیشــیدن به چیزی بیــش از گذراندن زندگی 

باقی نمی گذارد؛ ... ”؛ و
در پایان می آورد: 

“من شــاگرد کوچک و معاصر دکتر فضلاهللاکبری بودم. 
کتابهای درســی اش را دارم. درجات علمی و مفاخرش را 
نه از دهان خودش که ســالها بعــد از دوره تدریس از قلم 
دوســتدارانش و مریدانش دریافتم، و این نکته شگفت را 
هــم در پایــان اضافه می کنم که خــودم را در افتخارات او 
ســهیم می دانم؛ یعنی می بالم به این که اســتاد من چنین 

بزرگ مردی بوده است.” 
اینها قضاوت های آدمِ چابلوِس متملِق ریاکاری نیســت 
که به سودای کســب مال و نام و مقام، در وصف کسی که 
زمینه  پلشــت پروری داشــته، به میان آمده باشد، وصف 
دلبســتگی های سرچشمه گرفته از شــناخت ژرف کسی از 
دیگری اســت که می توان شماری شــهادت انسان هایی 
را که عمر در طریق روشــنگری و رســتگاری جامعه ی ما 
گذاشــته اند در مورد شــرافت، فروتنــی و دانش و اخاق 
متعالــی خــود او پیش روی گذاشــت که نمونــه ای از آنها 
شــهادت داریوش شــایگان )1314 - ...( فیلسوف و 
اندیشمند معاصر ایرانی و اســتاد فلسفه تطبیقی است که 
کتاب آیین هندو و عرفان اسالمی او را، جمشید ارجمند  

از فرانسه به فارسی برگردانده است که شهادت می دهد:
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“جمشــید ارجمنــد از خشــم و کینه توزی مبراســت و از 
تورم نفــس و خودنمایــی هــم آزاد اســت. او بــه چنان 
شفافیت درون، تواضع و صفای دل آراسته است که انسان 

در مقابل او خواه ناخواه انسان بهتری می شود.” 
جمشــید ارجمند تنها ویراســتار نبود، ترانه ها ســرود ، 
طنز هــا نوشــت، ســینمای جهــان را مثل کف دســت 
می شناخت، درباره ی سینما و ســینماگران، آثار مرجعی 
پدیــد آورد، در ایــن زمینــه درس داد، مبتکــر و مروج 
شرح ونقد معطوف به حرمِت پدیدآورندگان آثار سینمایی 
ایران و جهان بود، آثار معتبری را به فارسی برگرداند و بر 
گنجینه   آثار مکتوب ما افزود، روزنامه نگاری صاحب سبک 
و اثرگذار بود، سردبیر نشریه های معتبری بود، در توسعه  
روزنامه نگاری واقع گرای ایران سهم خدشه ناپذیر داشت و 
پیشکسوت بود، آثار معتبری را به  زبان فارسی برگرداند، 
پهلوی شــناس بود و مطالعه ی  فرهنِگ ایران باســتان و 
زبانهای باستانی ایران از حوزه های مورد عاقه اش بود؛ 
زمانی کارشناس ســازمان  برنامه و در دوره ای از مدیران 
سازمان جلب  ســیاحان بود . اما سهم ما در »حسابرس«  
از این همه داراییهای او، ویراستاریش بود و یاری هایش 
در زمینه   ســردبیری. با چنین تجربه ای نه من که نزدیک 
به دو دهه با جمشید ارجمند کار کردم و متن های گوناگون 
را با ســطح باالی پیچیدگی زبان اختصاصی و تخصصی 
حسابداری و حسابرسی و مانند آن به ویرایش او سپردم، 
نه پژوهشــگران پرســابقه ای که در این رشــته کار کرده 
بودند و مطالب شــان را جمشید ارجمند ویرایش کرده بود 
و »حســابرس« منتشــر می کرد هرگز به موردی که زبان 
تخصصی در ویرایش نادیده گرفته شده باشد برنخوردیم. 
او برای اصالت مفهوم و محتوای متن و مراقبت از سبک 
نوشتن صاحب اثر اهمیت خدشه ناپذیری قائل بود؛ همان 
ویژگی که به او در مقام ویراستار اعتبار تام بخشیده بود. 

جمشــید ارجمند آنچه کرد از سرشت ویژه ای که »وجدان« 
می خوانیمش و از این که سرگشته   جهان عادالنه ای بود که به 

آن باور داشــت مایه می گرفت و هر چه در این راه می بایست 
کرد، بی هیچ چشمداشــتی، جز آنچه که هرکس برای زندگی 
کردن به آن نیاز دارد. شاید غزل زیر از میان غزلیات شمس 

تبریزی نزدیک ترین وصف حاِل جمشید ارجمند باشد: 
گل خندان که نخندد چه کند

علم از مشك نبندد چه کند

نار خندان که دهان بگشادست

چونك در پوست نگنجد چه کند

مه تابان بجز از خوبی و ناز

چه نماید چه پسندد چه کند

آفتاب ار ندهد تابش و نور

پس بدین نادره گنبد چه کند

سایه چون طلعت خورشید بدید

نکند سجده نخنبد چه کند

عاشق از بوی خوش پیرهنت

پیرهن را ندراند چه کند

تن مرده که بر او برگذری

نشود زنده نجنبد چه کند

دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ

نخروشد نترنگد چه کند

شیر حق شاه صالح الدینست

نکند صید و نغرد چه کند

) غزل 835 دیوان شمس (

پانوشتها:
1- دکتــر فضلاهللاکبــری)1300 - 1384(. بنیانگذار عضــو هیئت علمی و 
رئیس دانشــکده علوم اداری و بازرگانی دانشــگاه تهران و نخســتین استاد 
حسابداری دانشــگاه در ایران و پژوهشگر ارشــد مرکز تحقیقات تخصصی 

حسابداری و حسابرسی»سازمان حسابرسی«.
2- حبیــباهللتیمــوری ماســوله ای)1312 - 1389(. مترجم و پژوهشــگر 
حســابداری، اقتصاد و آمار و پژوهشگر مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری 

و حسابرسی »سازمان حسابرسی«.
3-  مصطفی علی مدد )1315 - 1391( دانش آموخته  اقتصاد و حســابداری؛ 
پژوهشگر و مدرس حسابداری دانشــگاه ها، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات 

تخصصی حسابداری و حسابرسی» سازمان حسابرسی«.




