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اسماعیل جمشیدی محسن مقدم، آندره مالرو 
و نشان لژیون دونور

مهمترینموزهخصوصيهنرجهانرادرتهرانساخت

یکي از مراجعین تقریبًا هر روزه کتابفروشي نوبل ما در سال 1345، مرد متین و موقري 
بود که هر وقت کتاب تازه اي پشت ویترین مي دید داخل مي شد آن کتاب را نگاه مي کرد،  
مشتریان  و  مي شد  مغازه  داخل  هر وقت  ولي  نمي خرید،  گاه  و  مي خرید  گاه  مي زد،  ورق 
جوان دانشجو او را مي دیدند با حالتي خاص اداي احترام مي  کردند. خیلي زود دانستم این 
مراجعه کننده هر روزي ما دکتر مهدي  کي نیا استاد دانشگاه تهران و شخصیتي فرهنگي است 
و مسیر دانشگاه تا منزلش )خیابان حشمت الدوله( را پیاده مي رود، از آنجا که مؤلف و عاشق 
کتاب است سر راه سري هم به کتاب فروشي ما مي زند، از آن پس من هم مثل دانشجویان 

وقتي داخل مغازه مي شد اداي احترام مي کردم.
با دکتر کي نیا خیلي زود دوست شدم )مخصوصًا که خیلی زود دانستم همشهري ما هم 
هست(، چند دقیقه اي که در کتاب فروشي ما توقف داشت فرصت را از دست نمي دادم، از هر 
دري صحبت مي کردیم و بیش تر درباره کتاب، کتاب سه  جلدي او »علوم جنایي« در چاپخانه 
در  کتاب  به مشکالت چاپ  ما  از صحبت هاي  و بخشي  تهران حروفچیني مي شد  دانشگاه 
ایران و غلط گیري مفصل آن و غلط هاي چاپي راه یافته در کتاب هاي فارسي مربوط مي شد. 
همانطور که من خیلي زود دانستم ایشان مؤلف و استاد دانشگاه است او هم دانست که 
من خبرنگار و نویسنده مطبوعات هستم و گزارش هاي هفتگي مجّله امید ایران و بعدها سپید 
و سیاه را مي نویسم، با مجله سپید و سیاه آشنا و خواننده اتفاقي آن بود اما مجله اي که به طور 
مرتب به خانه شان مي رفت اطالعات هفتگي بود که در آن زمان از همکاران آن مجّله نبودم، 
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دکتر کي نیا یك روز خوشحال و سرحال به من گفت:
براي جنابعالي یك سورپرایز دارم، سوژه اي فوق العاده براي یك گزارش!

و بعد درباره پروفسور محسن مقدم، استاد ممتاز دانشگاه تهران، کسي که از آندره مالرو 
وزیر فرهنگ فرانسه نشان هنر و ادب با درجه اوفیسیه گرفته و بنیانگذار دانشکده هنرهاي زیبا 
بوده و خانه بسیار زیبا و کلکسیون هاي قیمتي از حرف زد، چنان  با شوق و شیفتگي درباره 
محسن مقدم و خانه اش حرف زده بود که کنجکاو و مشتاق آشنایي و دیدار با این مرد شدم. 
ترتیب مالقات ما را خود او داد و من یك  روز با قرار قبلي همراه با کیومرث درم بخش 
که در آن زمان به عنوان عکاس با مجله سپید و سیاه همکاري داشت به دیدار محسن مقدم و 
خانه دیدني او رفتیم، گزارشي از این خانه تهیه کردم با عنوان »گران ترین خانه هنري جهان 
در تهران« در شماره هشتم دیماه سال 1346 سپید و سیاه چاپ شد، این اولین گزارش من از 
مهم ترین موزه شخصي جهان بود که مورد توجه خیلي از محافل و مجامع هنري و از جمله 
مجله »پاري ماچ« چاپ پاریس قرار گرفت و مطالب آن نقل شد، این اولین گزارش بزرگ من 
بود که باالترین حق التحریر تا آن تاریخ را از مدیر مجله گرفتم و تمام هزینه ازدواج من در 

آن سال فقط با همین حق التحریر تأمین  شد!
در همان اولین دیدار، پروفسور گیر شمن ایرانشناس معروف و همسرش را در خانه او 
دیدم که خیلي با هم خودماني و دوست بودند، ویژگي هاي جذاب شخصیتي و هنري محسن 
باستان شناس،   با محافل هنری جهان داشت توجهم را جلب کرد،  او  ارتباطی که  مقدم و 
استاد هنر، کلکسیونر اشیاء عتیقه و موزه دار بود، درباره تاریخ هنر ایران و جهان معلومات 
وسیع و گسترده اي داشت، حافظه او به قدري قوي بود که درباره هر پدیده هنري مي توانست 
ساعت ها حرف بزند و معلومات بدهد، من روزنامه نگار جواني بودم که در کار روزانه ام براي 
تکمیل گزارش هایي که مي نوشتم نیاز به اطالعات و معلومات فوري داشتم، نیاز به شخصیتي 

فرهنگي و ادیب که هر وقت برای تکمیل گزارش مي مانم مشکلم را حل کند.
روزي که استاد سعید نفیسي فوت کرد من در جمع نویسندگان مجله روشنفکر بودم 
ابراز تأّسف از درگذشت سعید نفیسي  و فرج اهلل صبا که روزنامه نگاري برجسته بود ضمن 
با ناراحتي گفت: حیف شد این مرد بزرگ رفت، ما هر وقت در مورد صحت مطلبي دچار 
مشکل مي شدیم از معلومات سعید نفیسي استفاده مي کردیم، )نقل  به مفهوم( و من یادم بود 
که نویسنده مطبوعات در هر موقعیت و مقامي که باشد نیاز به کمك و راهنمایي افراد خبره اي 

دارد که بتوانند سریع مشکلش را حل کنند.
وقتي با محسن مقدم آشنا شدم احساس کردم این مرد و خانه اش و موقعیت  دانشگاهي اش 
مي تواند کمك بزرگي در کارهاي مطبوعاتي ام باشد و چنین هم شد، بعد از چاپ آن گزارش 
تا پایان مرگ این استاد هنر، من ده ها و بلکه صدها گزارش ادبي و هنري و تاریخي ام را با 
کمك و راهنمایي او نوشتم، این نکته را هم اشاره کنم که از همان آغاز به کار در مطبوعات 
آدمي محجوب بودم، هیچ وقت نمی توانستم و نخواستم خودم را به کسي تحمیل کنم، همواره 



طرف مقابل هم باید نسبت به من اعتماد و احترامي مي یافت عالقه خود را بروز مي داد تا 188
دوستي و روابط ما ادامه یابد.

از بخت خوش، چنین موقعیتي بین من و محسن مقدم پیش آمد. در جریان چاپ همان 
اولین گزارش چند عکس و سند به امانت از او گرفته بودم و قرارمان این بود که پس از چاپ 
گزارش آن را برگردانم، به روال عادي و عادت همیشگي ام با محسن مقدم نیز چنین کردم، 
پیرمرد به حدي از کارم خوشحال شد و ابراز رضایت کرد که در حضور همسرش »سلما« با 

صراحت گفت:
آقاي اسماعیل جمشیدي، شما از این پس جزو دوستان ما هستید و َدرِ این خانه به روي 
شما باز است، هر وقت هر کاري داشتید به  من مراجعه کنید، خوشحال مي شوم خدمتي به 

 شما بکنم.
بعد، سر درد دلش باز شد و گفت: بعضي از همکاران شما آمدند و اسناد و عکس هایي 
از من به امانت گرفتند و بردند و هیچ وقت برنگرداندند، پي گیري من هم فایده نداشت، فالني 
از تهران مصور آمد و فالني که مي خواست درباره برادرم حسن مقدم نویسنده جعفر خان از 

فرنگ آمده مقاله ای بنویسد نامه ها و عکس هایي گرفت و برد و نیاورد و مرا ناراحت کرد.
از موقعیتي که نزد پیرمرد پیدا کردم شادمان شدم و از اینکه بعضي از همکارانم چنان 
کرده بودند، ناراحت. محسن مقدم و موزه هنري اش گنجینه اي بود که به کارم مي آمد، وقتي 
برادر  او  او را نسبت به خود دیدم بسیار خوشحال شدم و وقتي دانستم  صمیمیت رفتاري 

• اسماعیل جمشیدی و دکتر محسن مقدم )عکس از کیومرث درم بخش(
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آمده است طرح گفت وگویي  فرنگ  از  نمایشنامه معروف جعفرخان  نویسنده  مقدم  حسن 
دیگر را ریختم، همان که بعدها به صورت گزارش دنباله دار ))1 شماره( در سپید و سیاه چاپ 

شد و کمي بعدتر به صورت کتاب در آمد.)1(
 6( دانشمند  مرد  و  ساله   (4 جواني  بین  هم مشربي  اصطالح  یا  و  شدن  دوست  لغت 
ساله شاید چندان گویاي ُحسن روابط ما نباشد، ولي ارتباط معنوي و اعتمادي که نسبت به  
من ابراز کرده بود و نزدیکي عقاید و باورهای اجتماعي عامل مهمي در لذت بخش  کردن 

دیدارهاي بعدي ما شده بود واین احساس برای تداوم دیدارها نقشي اساسي داشت.
درد مشترکي از خلق و خوي بعضي از هم وطنانمان داشتیم، مثاًل در جریان همان اولین 
در  زیاد  زحمت  با  را  کشورمان  فرهنگ  عتیقه  و  هنري  اشیاء  از  بسیاري  او  دانستم  دیدار 
خانه اش جمع کرده و این ثروت عظیم را مي خواهد به دانشگاه تهران ببخشد، گفتم: استاد 
شما ایراني وطن پرستي هستید، یك دفعه برآشفت و به حالت اعتراض و فریاد گفت: خواهش 
مي کنم درباره من هر چه مي نویسید بنویسید ولي کلمه وطن پرست را ننویسید، گفتم: چرا 

استاد؟ از سر درد گفت:
»آخر هموطنان عزیز ما از بس از این لغت سوءاستفاده کردند، از بس آمدند به نام وطن 
و در راه وطن کاله وطن را برداشتند و آشکار و پنهان خیانت کردند، من دیگر از این عنوان 
شیاد  و  حقه باز  آدم هاي  به  قیافة  مي  کنم  احساس  مي شوم.  ناراحت  و  مي خورد  بهم  حالم 
درآمده ام، من این مجموعه را به خاطر دلم جمع کردم، عاشق هنر و فرهنگ ایران هستم، از 
هرچه در این زمینه از گذشته های دور داریم خوشم مي آید، دوست دارم، لّذت مي برم که 
این مجموعه را ساختم، وصیت کردم پس از مرگم همة این زندگي وقف دانشکده هنرهاي 
زیبای دانشگاه تهران شود. لذت و پاداش من در این است که جوانان این سرزمین، اهل هنر، 

محققین و پژوهشگران دانشگاه از آن استفاده کنند.«
سلما  به نام  فرانسوي  دختر  یك  با  که  است  سال  از سي  بیش  دانستم  دیدار  همان  در 
به  ایران  با خود  این زن را  ازدواج کرده و  به هنگام کار مطالعاتي در سوئیس آشنا شده و 
آورده، اکنون رئیس کتابداري مجلس شوراي ملي است. ازدواجشان عقبه اي نداشته و مقدم 
به من گفته بود بسیار خوشحال است که بچه دار نشده اند چون راحت تر توانسته اند به کارهاي 

هنري خود بپردازند.
یکي از سرگرمي هاي او نقاشي بود، سالني از این خانه بزرگ را به صورت آتلیه  در آورده 
و کار نیمه تمامي از اندام یك زن لهستاني داشت، جالب اینکه کار این تابلوي نیمه تمام تا 
سال )5 طول کشید، بعد از انقالب وقتي طبق معمول گشتي در خانه اش مي زدیم دیدم دوباره 

روي آن تابلوي بزرگ کار مي کند، با طنز و شوخي گفت: 
مي ترسم زیبایی این تابلویي که حاصل عمر من است موجب نابودي اش بشود! 

در معرفي خود به عنوان آخرین بازمانده خانواده اشرافي احتساب الملك گفته بود:
1( حسن مقدم و جعفرخان از فرنگ آمده، چاپ سوم، انتشارات زرين- بهار 1373.
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آمدم،  به دنیا  داریم  االن حضور  که  در همین خانه  و  تهران  در  در سال 9))1 شمسي 
پدرم محمدتقي خان مقدم )احتساب الملك( از کارمندان عالي رتبه کشور و مّدتي سفیر ایران 
در سوئیس بود و پدر بزرگم عبدالعلي خان ادیب الملك وزیر علوم ناصرالدین شاه،  جّد من 
به شکل  دادگستري  مؤسس  و  باني  واقع  در  و  عدلیه  وزیر  اعتماد السلطنه  علي خان  حاجي 
امروزي است. پس از تحصیل ابتدایي در دبستان تربیت تهران، دوازده ساله بودم که به سویس 
رفتم و مدت چهار سال در کالج کالسیك لوزان تحصیل کردم. با شروع جنگ بین الملل اّول 
به ایران بازگشتم و به تحصیالت خود در دارالفنون ادامه دادم. سپس به مدرسه صنایع مستظرفه 
نزد کمال الملك)1( به تحصیل نقاشي مشغول شدم، این را هم بگویم که از کودکي ذوق نقاشي 
داشتم، قبل از آنکه یك انسان  شناس و باستان شناس و عتیقه شناس باشم نقاش بودم و یکي 
از اولین نقاشي هایم پُر تره برادرم حسن مقدم، نویسنده نمایشنامة جعفر خان از فرنگ آمده، 
در یك نمایشگاه  بین المللي برنده جایزه شد. در سال 1919 پس از پایان جنگ به ایتالیا رفتم 
و مدت سه سال در شهر فلورانس به سر بردم تا تحصیل نقاشي کنم، فلورانس جور عجیبي 
مرا عالقمند به  هنر موزه داري کرد، این شهر که خودش بي شباهت به یك موزه بزرگ نیست 
مرا چنان شیفته آثار خود کرد که تصمیم گرفتم جز هنر به کار دیگري نپردازم. در آن دوران 
به طور مستمع آزاد درس فلسفه هم مي خواندم، بعد به آلمان رفتم و یك سال ونیم  در موزه هاي 
آلمان مطالعه هنر کردم، سرانجام خود را به پاریس رساندم و مدت ده سال در این شهر و 
در موزه هاي آن به جستجوي آثار هنري پرداختم، تا اینکه دولت وقت ایران که از عالقه من 
به این کارها باخبر شد هزینه تحصیل مرا به عهده گرفت و خواست در رشته باستان شناسي در 

مدرسه »لوور« درس بخوانم که خواندم و دیپلم این مدرسه را به دست آوردم.
درباره ازدواج خود با سلما که پس از سي سال اقامت در تهران )سال 46( حاال دیگر 

فارسي را خوب اّما با لهجه صحبت  مي کرد گفت:
بدون تعارف به شما باید بگویم اگر با سلما آشنا نمي شدم هرگز ازدواج نمي کردم، با سلما 
در پاریس و در »انجمن مطالعات درباره ایران« آشنا شدم، هر دوي ما درس باستان شناسي 
مي خواندیم، »انجمن مطالعات درباره ایران« را در واقع خود من تأسیس کرده بودم و دبیرش 
بودم، دفترم در سفارت ایران قرار داشت و استادان معروف به  این انجمن مي آمدند ودرباره 
هنر ایران سخنراني مي کردند، در این دفتر من سه منشي داشتم یکي مرحوم دکتر بهرامي بود 
یکي دیگر خواهر سرلشگر ارفع و سومي آن همین سلما خانم. سلما دختر زیبا و شایسته اي 
بود و در کارش همچون من عشق داشت و نسبت به  تاریخ هنر ملي ایران صمیمانه ارادت 

1( درباره كمال الملك خاطره اي براي من نقل كرد كه آن را روي نوار ضبط كردم، مقدم گفت: »كمال الملك 
پرده اي براي احمد شاه كشيد و تقديم كرد، احمدشاه 300 تومان به او داد، اين رقم از نظر كمال الملك خيلی كم 
و توهين آميز به نظرش آمد و سبب خشم و ناراحتي شد از من خواست ماجرا را به پدرم بگويم و از او بخواهم 
كه گله اش را به احمد شاه برساند و بگويد ناصرالدين شاه براي يك چنين كاري 5 هزار تومان مي داده،  پدرم كه 
از نزديكان احمدشاه بود گله را شنيد و به فكر فرو رفت، بعد گفت به كمال الملك بگو احمد شاه خسيس است، 

از آن پول ها ندارد كه به كسي بدهد!«
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• دکتر محسن مقدم با همسرش سلما در حیاط منزل مسکونی اش که هم اکنون یکی از موزه های مهم هنری 
جهان شده است واقع در خیابان امام خمینی )سپه سابق(. )عکس از جعفر دانیالی(
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با  ما  قرار گرفت، دوستي  توجهم  بسیار مورد  کردار و شخصیت سلما  رفتار و  مي ورزید، 
عشق مشترکمان به هنر ایران آغاز و سپس به  عشق بین دو انسان کشید، من و سلما با عشق 
به  هنر ازدواج کردیم و پس از پایان دوره در سال 1936 به ایران آمدیم و بالفاصله در اداره 
باستان شناسي ایران مشغول خدمت شدیم، پس از مدتي تدریس در دانشسراي عالي در سال 
)1(1949 بنیان دانشکده هنرهاي زیبا را گذاشتم و در همین دانشکده کرسي تدریس تاریخ 

که  نگذشت  دیري  دارد.)1346(  ادامه  هنوز هم  که  به عهده گرفتم  را  دنیا  هنرهاي عمومي 
به عضویت شوراي عالي دانشگاه تهران درآمدم.

در بخش دیگري از گفت وگویمان به چگونگي شکل گرفتن خانه مسکوني او که اکنون 
بزرگترین و مهم ترین موزه خصوصي دنیا شده است پرداختیم. او به من گفت: این خانه ارثیه 
پدري من است با دو هزار و پانصد متر زمین. در زمان سلطنت مظفرالدین شاه ساخته شد، یکي 
دوبار به بهانه عریض شدن خیابان سپه کمي از ملك ما رفت.))( ولي هنوز هم خانه بزرگي است. 
من از کودکي، دقیقاً از دوازده سالگي، کلکسیونر شده بودم. اولین کلکسیون من کلکسیون تمبر 
بود. در شانزده  سالگي بدون آنکه اطالعاتي درباره هنر باستانشناسي داشته باشم خودم به سلیقه 
خودم مشغول خرید چوب چپق و قلیان شدم. چوب هایي که روي آن کار هنري انجام گرفته 
بود جمع مي کردم، مثاًل در دوران صفویه که قهوه خانه رفتن عادت شده بود و بازار پررونقی 
داشت و مردم با ذوق و سلیقه اي  به آنجا مي رفتند. نقاالن نقالي مي کردند و داستان هاي شاهنامه 
را با صداي بلند مي خواندند، مشتري هاي قهوه خانه تحت  تأثیر داستان شاهنامه و نشة دود چپق 
با ذوق و سلیقه روي چوب چپق تصویر داستان را با کنده کاري، مي ساختند. چوب چپق هایي 
دارم که رستم و سهراب و یا بیژن و منیژه و لیلي  مجنون روي آن کنده کاري شده و این مجموعه 
اکنون یکي از دیدني هاي موزه من است. آنها که موزه لووررا دیده اند یا موزه هاي بزرگ و مهم 
دیگر اروپا، متوجه شده اند که بسیاري از آثار باستاني و هنري ایران موجب اهمیت آن شده 
است. در زمان ناصرالدین شاه عتیقه شناسان هر چه توانستند از ایران بردند. خبر این یغماگري را 
وقتي به ناصرالدین شاه دادند، شاه گفت: بگذارید این تیله میله ها را ببرند، حاال که فرنگي ها به این 

آت وآشغال دل خوش کردند بگذارید ببرند و دلشان خوش باشد.
از کودکي اهمیت جمع آوري این آثار را شناختم و به فکرم رسید هرچه در تهران دارم 

بخرم و در حفظ آن بکوشم.
محسن مقدم در نقل مطالب مربوط به آثار هنري دل پُردردي داشت و بیش از همه از 

ایراني هاي حسود ابراز نفرت مي کرد:
حسادت در کشور ما ویرانگر است،  خیلي از هم وطنانمان که خودشان حوصله و یا ُعرضه 

1( آقاي مقدم اين خاطرات را از دفتر يادداشت هاي روزانه اش كه به فرانسه بود نقل مي كرد.
2( عريض شدن خيابان سپه در زمان رضاشاه صورت گرفت، مقدم به من گفت: پدرم احتساب الملك اوايل روي 
قاجاريه همين  احترام كند.  بيش تر رجال  اداي  قلدر  اين مرد  به  بود كه نمي تواند  ناراحت  كار آمدن رضا شاه 
روحيه را داشتند. رضا شاه مبادي آداب نبود و شأن و منزلت بزرگان دربار احمدشاه را به هيچ مي گرفت. يكي از 

دلخوري هاي پدرم از رضاشاه همين گشاد كردن خيابان سپه بود كه مقداري از ملك ما هم رفت.
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کارهاي اساسي را ندارند وقتي یکي مي آید و از این کارها مي کند انواع تهمت ها و بدگویي ها را 
پشت سرش به زبان مي آورند، مثاًل شنیدم درباره من گفته اند مقدم زماني که با موسیوگدار کار 
مي کرده و موزه ایران باستان را مي ساختند اشیایي را بلند کرده و موزه اش را با دزدي آثار هنري 
به وجود آورده، کدام دزدي؟ دزدي براي چي؟ من اگر ثروت مي خواستم و اهل پول درآوردن 
بودم همان امالك پدري و مستغالت الله زار را حفظ مي کردم، این کارهایي که کردم کار عشق 
است و کار دل. بچه که بودم یکي از تفریحات و سرگرمي هاي من رفتن به  بازار مسجدشاه 
بود، جلوي مسجد شاه دستفروش ها بساط پهن مي کردند و سکه هاي قدیمي و اشیایي که در 
حفاري ها و موقع خراب کردن خانه ها به دست مي آوردند مي فروختند، من هر چه پول داشتم 
مي دادم و این اشیاء را مي خریدم. بعدها که بزرگ تر شدم و توانستم موزه ام را شکل و شمایلي 
بدهم ایراني های عالقمندي بودند که وقتي فهمیدند من ذوق و شوق نگهداري آن را دارم 
خودشان داوطلبانه هدایایي به  من دادند )چون در نگهداري آنها جّدی و کوشا بودم( مثاًل چوب 
چپقي دارم که روي آن داستان رستم و سهراب به شکل زیبایي کنده کاري شده، این چوب چپق 
را صادق هدایت از شیراز براي من آورده بود. او که خود دستي در کار فولکلور ایران داشت 
مرا تشویق مي کرد که هرچه بیش تر روي تکمیل موزه ام و جمع آوري آثار هنري ایراني کار کنم. 
یکي دیگر از کارهاي مهمي که در آن سال ها انجام دادم حضور پي گیر در خراب کردن خانه هاي 
قدیمي بود. نسل جدید دوران تجدد به آثار قدیم توجه و عالقه اي نداشت، من یاد گرفته بودم 
مثل دستفروش هاي بازار مسجدشاه سر این ساختمان ها بروم و آنچه که از نظر صاحبخانه 
آت وآشغال و از نظر من اثر هنري و تاریخي بود بخرم، یا مجاني به دست آورم. خیلي ها از 
جمله پدر و مادرم این عشق و عالقه را دیوانگي مي دانستند، اّما برادرم حسن مقدم که نویسنده 
و هنرشناس بود تشویقم مي کرد. مقدار زیادي از کلکسیون ظروف گلی و کاشي و پارچة موزه 

من حاصل همان پرسه زدن ها، در خرابه هاي خانه هاي قدیمي تهران است.
متلك هم زیاد شنیدم، بعضي از افراد خانواده ام وقتي عالقه جنون آمیز مرا به جمع آوري 
این اشیاء دیده بودند مي گفتند محسن جهود شده، از نظر آنها فقط جهودهاي تهران بودند که 

عالقه به این کار داشتند. البته این آقایان جهودها از این راه پول در مي آوردند.
شوهر  و  زن  این  مسکوني  محل  ضمنًاً  که  مقدم  محسن  موزه  از  مکرر  دیدارهاي  در 
و  ادیب  و  روشنفکر  دوستان  از  معموالًً  که  داشت،  قرار  حوضخانه اي  بود  هم  دانشگاهي 
هنرمندش مثل صادق هدایت، سعید نفیسي، گیرشمن،  گدار و... آنجا پذیرایي مي کرد. در 
چهار دیوار این حوضخانه چهار دوره از تاریخ هنر ایران به نمایش گذاشته شده است. محسن 

مقدم درباره این حوضخانه گفته بود:
آثار هنري  ایران است؛ دیوار شمال  تاریخ هنر  از  به چهار دوره  این چهاردیوار مربوط 
نقاشي  دیوار جنوبي کاشي و  نشان مي دهد،  را  قاجاریه  نقاشي روي کاشي دوره  کاشي و 
دوره صفویه، دیوار شرقي آثار دوره مغول در قرن 13 و 14 میالدي و دیوار غربي آثار دوره 

تیموري است.
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در همان اولین دیدار، یك کاشي فوق العاده زیبای شیر وخورشید نظرم را جلب مي کند، 
مقدم درباره آن مي گوید: از این کاشي شیر و خورشید مربوط به دوره مغول فقط دو عدد در 
دنیا وجود دارد، یکي همین است که من در دیوار کار گذاشته ام و دومي آن در موزه لوور 
وجود دارد، نشان شیروخورشید از دوره مغول جنبه مّلي پیدا کرد و طرح پرچم ایران از آن 
اقتباس شده است. من از ترس دزدها و اینکه یك روزي بمیرم و پول دوست ها آن را بفروشند 
و از ایران خارج کنند طوري آن را در دیوار کار گذاشتم که هیچ کس نتواند آن را بردارد و 
از ایران خارج کند. آرزویم این است که این آثار در کشورم بماند و دانشجویان ایراني براي 

مطالعه از آن بهره ببرند، بدون اینکه رنج سفرهاي دور و دراز داشته باشند.
در همان زمستان سال 1346 که من براي اولین بار به خانه دیدني محسن مقدم رفته بودم 
تا گزارشي براي مجله سپید و سیاه تهیه کنم دانستم که روزهاي جمعه، این خانه اختصاص 
سفراي  زنان  از  مقدم  محسن  همسر  سلما  مثاًل  دارد،  هنرمندان  و  دوستان  از  پذیرایي  به  
اروپایي پذیرایي مي کند، عالوه بر این افراد خارجي مقیم تهران، شخصیت هاي هنردوست و 
میهمانان رسمي دولت هم که از این خانه و دیدني هاي آن خبر داشتند با وقت قبلي میهمان 
او مي شدند. بعدها من هم اجازه یافتم دوستان خود را به بازدید این خانه ببرم. یکي از این 
دوستان من ساموئل خاچیکیان فیلمساز ایراني بود که که در آن زمان دیدارهاي مرتب هفتگي 
از  بعضي  اما  به اسم مي شناختند  فقط  را  مقدم و سلما، ساموئل خاچیکیان  داشتیم، محسن 

میهمانان آن روز، فیلم های ساموئل را دیده بودند و از او استقبال کردند.
در بازدید از خانه اي با معماري قاجاري ودیدني هاي ویژه آن،  ساموئل عالقمند شد که 
فیلمي در این خانه بسازد، فیلمي سینمایي که زن و شوهر در آن نقش داشته باشند. موضوع 
را وقتي با من مطرح کرد گفتم فکر نمي کني با این کار بار معنوي این خانه را پایین مي آوري. 
از این  با تو است ولي چنان وسوسه استفاده  کمي فکر کرد و گفت: جمشیدي جان حق 
لوکیشن ها شده ام، چنان گیج شده ام که باید مدتي فکر کنم، مثاًل همین االن در ذهنم است که 

خانم سلما با فانوسي از اتاق بیرون بیاید و از کنار استخر رد شود و...
خاچیکیان بعدها به من گفت: چنان تحت تأثیر فضاي شعرگونه این زندگي قرار گرفتم 
که آرزو مي کنم فرصتي طالیي پیدا کنم و فقط از این زن و شوهر و دیدني هاي این خانه 
فیلم بسازم )مستند ساز نیستم( بدون آنکه فکر نمایش عمومي و گیشه فروش را داشته باشم.

فرصتي که پیش نیامد.
در جریان جشن هاي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي پروفسور محسن مقدم یکي از 
مشاورین تاریخي این جشن ها شده بود، از کلکسیون پارچه او براي لباس رسمي زنان مهم 

دربار استفاده شده بود، یك روز او را بسیار ناراحت و غمگین دیدم، به من گفت:
نمي  دانم این همه هزینه چه دستاوردي دارد. من آدم سیاسي نیستم، از من مشاوره خواستند 
کوتاهي نکردم، ولي )با پوزخند( آن ریش و سبیل هاي مصنوعي که براي سربازان آوردند و با 
گریم نمایش درست کردند و گرماي تخت جمشید این ریش و سبیل ها را حرکت داد، نمایش 
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• از آخرین عکسهای دکتر محسن مقدم )سال 1363( عکس از غالمحسین ملك عراقی
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کمدي و خنده دار شد، بیهودگي چنین نمایشي را حس کردم.
همان طور که قباًل اشاره کردم تا زماني که این زن و شوهر زنده بودند مرتب به دیدارشان 
مي رفتم، هم براي کار خودم، گزارش هاي زیادي که با استفاده از معلومات این زن و شوهر 
مي نوشتم و در دل مطبوعات آن دوره چاپ شده و هم گاهي دوستان روشنفکر و هنردوستي 
آثار  با  تا  به میهماني هفتگي شان مي بردم  با خود  که مشتاق دیدار خانه محسن مقدم بودند 

هنري گذشته آشنا شوند.
در جریان انقالب نگران مقدم و خانه اش شدم، در اولین دیدار پرسیدم: فکر نمي کنید در 

این شرایطي که پیش آمده و در این شلوغي ها صدمه اي به شما و آثار شما وارد شود؟
آقای مقدم گفت: نگراني که البته وجود دارد، تابلوهاي زیادي دارم که ممکن است غارت 
شود، دلم به این خوش است که کلیه اموال منقول و غیر منقول خودم را وقف دانشگاه تهران 
کردم، من و همسرم در واقع مستأجر این خانه هستیم، هر دو پیر هستیم، باالخره دیر یا زود 
مي رویم،  تنها نگراني  این است که در شلوغي  ها کسي تحریك کند و خانه ام غارت شود، آن 

وقت بدجوري مي میرم، با حسرت،  درد و پشیماني.
همه  اینکه  وجود  با  نزد،  لطمه اي  او  موزه  و  مقدم  محسن  به خانه  انقالب  خوشبختانه 
مي دانستند او و همسرش از مشاورین هنري دربار بوده اند، فقط تابلوي بزرگ دختر لهستاني 
را داوطلبانه دستکاري کرده بود که اگر یك وقتي به این خانه ریختند صدمه اي به آن زده نشود، 

در همان روزهاي انقالب به من گفته بود:
من  از  مي کردند  رفت و آمد  خانه  به این  همسران شان  با  که  سفرایي  خارجي،  دوستان 
سوربُن  دانشگاه  در  داده  ترتیبي  گفت  آنها  از  یکي  حتا  کنم،  ترك  را  ایران  که  خواسته اند 
مشغول تدریس بشوم، دولت فرانسه هم به احترام نشان لژیون دونور اوفیسیه)1( که به من داده 
آپارتماني در اختیارم مي گذارد. از این پیشنهادها زیاد شده،  وضعیت هم نگران کننده است، 
اّما این را هم مي دانم که شاگردان و همکاران دانشگاهي ام در انقالب مقام و موقعیت دارند. 
هرچه فکر مي کنم مي بینم دور شدن از این خانه امکان ندارد، من تا وقتی در این فضا نفس 
مي کشم زنده هستم، هیچ وقت وارد سیاست نشدم و پُست و مقامي طلب نکردم. حتا در 
دانشکده هنرهاي زیبا نخواستم رییس بشوم و مهندس سیحون که از شاگردان خوب من بوده 
رییس شده و معاونت او را پذیرفتم، تمام عمر درس دادم و روي تاریخ هنر زحمت کشیدم. 
نمي دانم بر سر من و این خانه چه مي آید، ولي گاه فکر مي کنم اگر حتی خشم انقالبي دامن 
مرا هم بگیرد و در این خانه کشته بشوم باز بهتر از این است که بروم فرانسه یا ایتالیا، فکر 

مي کنم در رفاه و آسایش آنجا زودتر مي میرم.
درباره شاه که از نزدیك او را مي شناخت گفته بود: »ممکن است فکر کند براي مردم 

1( در يكی از ديدارها ؟؟ مدال ها و نشان هايی كه گرفته بود آورد تا ببينم. درباره نشان لژيون درنور با غرور گفت: 
»من اولين ايرانی هستم كه لژيون دونور با درجه اوفيسيه از دست آندره مالرو وزير فرهنگ دوگل گرفتم، در 

سفری كه ژنرال دوگل رئيس جمهور فرانسه به ايران داشت من راهنمای فرهنگی او بودم.«
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علیه اش شعار  بر  و  مي شوند  وارد خیابان ها  اینهمه جمعیت  وقتي  ولي  کرده،  کارها  خیلي 
مي دهند معني و مفهوم آن اینست که مردم دیگر او را نمي خواهند، بهتر است بگذارد و برود 

و به اشتباهاتش فکر کند.«
از او که احمدشاه)1( را هم از نزدیك مي شناخت خواسته بودم درباره آخر و عاقبت این 
دو پادشاه نظرش را بگوید، فقط گفت: »این شاه خیلي بد آخر و عاقبت شده، پدرش با اینکه 

تبعید شده وضعش بهتر بود.«
تا شهریور سال 1359 که در تحریریه روزنامه اطالعات فعال بودم تقریبًا هر روز تلفني 
با او صحبت مي کردم و حال و احوالش را جویا مي شدم، از او خواسته بودم اگر احتماالً 
مشکلي براي او پیش آمد فوري مرا خبر کند. تا شاید با امکانات و آشنایان روزنامه اطالعات 
که در اوج تیراژ و قدرت بود بتوانم براي او کاري انجام بدهم، خوشبختانه مشکلي پیش 
نیامد. اّما با از دست دادن کار روزنامه )سال 59( تماس و دیدارمان کمتر شد، ضمنًا انقالب 
هم از تب و تاب اولیه افتاده آرام گرفته و آرامش بهتري بر جامعه حاکم شده بود. در جریان 
جنگ در یکي از دیدارها از او خواستم نظرش را درباره انقالب بگوید، گفت: »مطمئن نیستم 
دولت بتواند براي مردم کاري انجام بدهد، سرایدار ما و زنش از کمبود پنیر شکایت مي کنند، 

نمي دانم دولتي که نتواند پنیر مردم را تأمین کند چه سرنوشتي خواهد داشت.«
از جنگ به شدت متنفر بود، گاه به شوخي و جدي مي گفت:

»خانه ام و خودم از انقالب جان به در بردیم، ولي مورد جنگ را نمي دانم، این جنگ که 
اصاًل نمي فهمم بر سر چیست. اگر صدام و بمب هایش این خانه را خراب کنند مرا با آزار 

دوبار کشته اند، چون خارجي هستند و دشمن.«
اشاره کردم تماس و مالقات ما از اوایل دهه شصت خیلي کم شده بود یك دلیلش اینکه 
بسیار خسته و  پیر  دلیل دیگرش زن و شوهر  نداشتم، و یك  فعال روزنامه  کار  من دیگر 
بي حوصله شده بودند، دوستانشان عمومًا از ایران کوچ کرده و رفته بودند، چه داخلي و چه 

خارجي، پروفسور محسن مقدم درباره این تنها افتادن گفت: 
همان بهتر که رفتند وگرنه با این وضع گوشت و برنج و روغن من چه طوري مي  توانستم 

از آنها پذیرایي بکنم!
اوایل سال 1364که کاري فرهنگي ولي غیر مطبوعاتي داشتم تلفني جویاي احوالش شدم، 
سلما با من حرف زد و خبر داد استاد در بیمارستان بستري است. خیلي ناراحت و حتا کمي 
دستپاچه شدم، خودم هم حال و روز خوبي نداشتم )شاید این توجیه سهل انگاري و تنبلي من 
باشد( از منشي ام خواستم که با سبدي ُگل به عیادتش برود، رفت و آمد و گفت: پیرمرد خیلي 

1( يكي از خاطرات او از احمدشاه مربوط به روز  مرگ پدرش بود. به من گفت: احمد شاه و برادرش وليعهد در 
پاريس بودند، سردار سپه داشت شاه مي شد. احمدشاه خيلي عصباني شده بود و در مطبوعات فرانسه نوشت 
رضاخان حق ندارد سلطنت او را بگيرد. اميدش اين بود مردم ايران كاري كنند كه او برگردد، چنين نشد. همان 
وقت پدرم در پاريس ُمرد مرا خواست و دو در نهايت شگفتي، هزار تومان داد تا ترتيب كفن و دفن آبرومندانه باشد. 
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شکسته شده، از دیدن من و از سبد گل خیلي خوشحال شد. یك ساعتي نزدش نشستم و با 
او حرف زدم از خاطراتش با شما گفت و خیلي جویاي حال و روز شما شد. با وجود اینکه 
بسیار فرسوده شده، ولي براي حفظ روحیه من گاه شوخي هم مي کرد. او تنها بود. مالقاتي 
دیگري غیر از من نداشت، نه دوستان، همکاران و نه حتا شاگردانش، مي گفت مي دانم همه 

گرفتارند، خبر ندارند.
امیدوار بود به زودي مرخص شود و به خانه اش برود.

با خودم عهد کردم در اولین فرصت به دیدارش بروم، این فرصت خیلي دیر به دست آمد، 
باالخره یك روز زنگ زدم، سلما گوشي را برداشت، وقتي اسمم را گفتم و مرا شناخت یك 

دفعه دچار هیجان شد:
آقاي  شودم  تنها  من  ُمرده،  وقته  چند  ُمرد.  استاد  جمشیدي  آقاي  بودید  کوجا  »شوما 

جمشیدي، تنها شودم. شوما بیاین پیش من.«
و گریه کرد، از صداي گریه و بغض او منقلب شدم، گوشي را که گذاشتم عهد کردم که 
هر چه زودتر سري به خانه آنها بزنم، نمي دانم چقدر مي توانم گرفتاري هاي روزمره زندگي 
و کار مدیریتي که در یك مجتمع آموزشي داشتم را بهانه کنم، براي دیدار سلما هم شتاب 
به آن روزها فکر مي کنم جز سرزنش خودم و  نکردم، عجب روزگاري شده بود، حال که 
افسوس حرفي ندارم، براي دیدار سلما هم امروز و فردا کردم و نرفتم تا اینکه روزي در 
مجله آینده ایرج افشار باخبر شدم که سلما مقدم هم فوت کرده است. زن و شوهر پیر از این 
جهان رفته بودند و بزرگ ترین و گران ترین و مهم ترین موزه خصوصي جهان را در خیابان 

سپه    ]امام[ تهران نزدیك کاخ مرمر گذاشته و رفته بودند.
اولین شماره اي که به سردبیري من منتشر  انتشار مجله آرمان و در  سال 69 در جریان 
شد فرصتي یافتم در مقاله اي یاد و خاطره این مرد را زنده کنم، کاري بسیار دیر. چندي بعد 
ایرج افشار در مقاله اي که در مجله کلك علي دهباشي چاپ شد درباره محسن مقدم و موزه 
کم نظیرش مطلبي نوشت و در آنجا نشاني داد که وصف کامل این موزه نزد من است، او 
درست نوشته است. در طول بیست سال و در بیش از پنجاه مقاله و گزارش و گفت وگویي 
که درباره این خانه در مجالت و روزنامه اطالعات چاپ کردم هرچه درباره این موزه نوشتم 
و به چاپ رساندم. اما حاال از این موزه و سرنوشتي که بعد از انقالب و پس از مرگ صاحبان 
آن داشت نمي دانستم. موزه مقدم قبل از انقالب طي تشریفاتي به دانشگاه تهران واگذار شده 
بود. شنیده بودم دانشگاه تهران موزه را الك و مهر کرده تا در فرصتي مناسب بازگشایي شود. 
کسي هم سراغ من نیامد و اطالعاتي درباره آن نخواست، تا اوایل سال 80 به هنگام عبور 
از خیابان سپه سابق، سرایدار آشناي او را در کنار در کوچك قدیمي دیدم. بالفاصله توقف 
کردم و نزدیك شدم. حال و احوال کردیم، سرایدار هم پیر شده بود ولي مرا به خاطر رفت 
و آمد مکرري که به این خانه داشتم شناخت. درباره وضعیت موزه پرسیدم، گفت: ما فقط در 
قسمت بیروني خانه و در همان اتاق سرایداري زندگي مي کنیم، بقیه قسمت ها الك و مهر 
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شده و کسي اجازه ورود ندارد و گفت حقوق سرایداري را از دانشگاه مي گیرد و از مستغالت 
مرحوم مقدم در خیابان الله زار خبر ندارد.

تردیدي ندارم که بازگشایي و سروسامان دادن این موزه کار ساده اي نیست، اّما نمي دانم 
تا کي باید موزه به این وضع بماند. در این خانه اي که موسیو گدار رفت  و آمد داشت و من، 
پروفسور گیرشمن را بارها در کنار محسن مقدم دیدم و عکس یادگاري گرفته ام، خانه اي 
که ایران شناسان مهم جهان، هر وقت به ایران مي آمدند سري به آن مي زدند و از طرف محسن 

مقدم پذیرایي مي شدند، حاال در سکوت و الك و ُمهر فرو رفته است.
چاپ سوم کتاب حسن مقدم و جعفرخان از فرنگ آمده که منتشر شد بهرام بیضایي و 
اکبر رادي از جمله خوانندگاني بودند که از بابت عدم چاپ نمایشنامه »ایراني بازي« حسن 
مقدم در این کتاب انتقاد کرده بودند، یادم آمد که مرحوم محسن مقدم پس از چاپ اول 
کتاب بارها خواسته بود دست نوشته ها و از جمله متن نمایشنامه »ایراني بازي« را به من بدهد 
که نگرفتم )اکنون افسوس مي خورم()1( عالوه بر این او در همان اوایل انقالب چند بار سعي 
کرده بود بعضي از یادگارهاي مربوط به  برادرش و دست نوشته هاي خودش را به من بدهد که 
با غروري بي جا نگرفتم، به نظرم آمده بود که او به خاطر بي کاري تحمیل شده مي خواهد از 
این طریق کمکي به  من بکند. غرور، خودخواهي و یا هر چه که بشود اسم گذاشت موجب 

شد آن اسناد قیمتي و تاریخي را نگیرم و امروز از بابت آن سوگمندانه افسوس می خورم.
به هنگام نگارش این خاطرات برای کتاب »عکس های دونزه« یادم آمد اوایل سال 58 که 
به فکرم رسید در آن شرایط خاص بهتر است تاریخ پهلوي ها را براي مجله جمهوري بنویسم. 
به دیدار پروفسور محسن مقدم رفتم، او قباًل به  من گفته بود در طول زندگیش پنج پادشاه را 
از نزدیك دیده و با دوتایشان بیش از حد تشریفات روابط داشته است. آنچه را به عنوان تاریخ 
پهلوي با عنوان »ظهور و سقوط« در مجله جمهوري شروع کردم با توقیف مجله جمهوري 
به فراموشي رفت. گرچه کمي بعد دیگران این فکر را به خوبي دنبال کردند و ده ها کتاب در 
این زمینه نوشتند و ظاهراً سر من که آغاز گر بودم بي کاله ماند اما واقعیت چنین نیست، چرا 
که من نه در تاریخ نویسي مهارت دارم و نه اصوالً در آن شرایط حاد و احساساتي، وقت 
درست تاریخ نویسي بود. به هر صورت نواري از گفت وگوي ما به بهانه نگارش پاورقي »ظهور 
و سقوط« در مجله جمهوري نزدم مانده که مقدم در آن حرف هاي جالب زده است، شاید 

بخشي از پنهان تاریخ را بازگو کرده باشد، مقدم به عنوان یك شاهد عیني گفت:
از دوستان  یکي  پدرم  رفتم،  مظفرالدین شاه  به دیدار  پدرم  که همراه  بودم  خیلي کودك 
خصوصي مجلس لهو و لعب مظفر الدین شاه بود، در تمام سفرهاي فرنگ همراهش بود چون 

اوايل سال 82 برحسب تصادف  بازي«  از سال ها جستجو براي به دست آوردن متن نمايش »ايراني  1( پس 
فهرست مطالب مجله فردوسي كه مدير آن نعمت اهلل جهانبويي با زحمت زياد فراهم كرده بود به دستم افتاده. در 
اين فهرست و در ميان مطالب چاپ شده سال 1332 چشمم به »ايراني بازي« افتاد و آقاي جهانبويي در نهايت 
لطف آن دوره را در اختيارم گذاشت، فتوكپي گرفتم و اميدوارم در چاپ چهارم كتاب حسن مقدم و جعفر خان 

از فرنگ آمده، كتاب من از اين بابت بي نقص شده باشد!
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فرانسه مي دانست و پاریس را هم خوب مي شناخت.
چنان به پدرم اعتماد داشت که به هنگام بیماري آخرهاي عمرش فقط از دست پدرم دارو 
مي گرفت و مي خورد. بعدها پدرم گفت مظفرالدین شاه از اول طرفدار مشروطه خواهان بود و 
چون در حال مرگ بود موافقت کرد پس از او ایران مشروطه بشود. این نکته را سران انقالب 
مشروطیت به خوبي مي دانند، براي همین به مجلس شوراي ملي مي گفتند مجلس مظفري و 
سردرش هم عدل مظفر زده بودند، بعد از مظفرالدین شاه، پسرش محمدعلي شاه، شاه شد. 
رابطه پدرم با او زیاد خوب نبود، ممدلی شاه مي گفت پدرش از روي ضعف و بیحالي فرمان 
مشروطه را امضا کرده، پدرم مي گفت این درست نیست مظفرالدین شاه از روي عقل و خرد 
و مخصوصًا پس از سفر به فرنگ پذیرفته بود چیزي که مردم مي خواهند باید به آنها داد. بعد 
محمدعلي شاه به دامن روسها افتاد، پدرم خوشش نیامد یادم هست یك روز با اوقات تلخي 
از پیش شاه آمد و گفت این آقا زیادي روسوفیل شده. روسوفیل ها هیچ خیر و برکت براي 
ما ندارند. محمدعلي شاه چند روز بعد مجلس را به توپ بست و باالخره هم مجبور شد تن 
به خواست مردم بدهد و دست از سلطنت بردارد، من او را چند بار در پاریس دیده  بودم. 
بازي  با من  به احتسابیه، ملك پدري ام مي  آمد و  از شاه شدن مي شناختم،  قبل  را  احمدشاه 
مي کرد، چند تا عکس هم از او دارم که خودم کنارش ایستاده ام. پدر من، آقای احتساب الملك 
میانة  بود،  قاجار  دربار  رجال  از  یکي  پدرم خودش  اصوالً  مي گذاشت.  احترام  به او  خیلي 
احمدشاه و شیخ خزعل خیلي خوب بود، انگلیسي ها به او وعده سلطنت خوزستان را داده 
بودند. شیخ خزعل به احتسابیه هم مي آمد چون با پدرم دوست بود دست کم در عیاشي با هم 
رفاقت داشتند. من از قیافه شیخ خزعل خیلي خوشم آمده بود تیپ کامل یك مرد عرب را 
داشت. زیبا و جذاب نبود ولي دوست داشتم چهره اش را نقاشي کنم، تیپش مرا گرفته بود. 
جلوي عمارت ما حوض بزرگي بود که فواره اي وسط آن بود، یك روز دیدم شیخ از پدرم 
ایراد مي گیرد که چرا دور حوض نرده نزده، پدرم گفت نرده براي چي  شیخ گفت براي اینکه 

آدم وقتي مست مي شود و از کنارش رد مي شود نیفتد توش. از این حرف  همه خندیدند.
شیخ خزعل خیلي مرد با سخاوتي بود، یادم هست به یکي از نوکران پدرم 00) تومان 
انعام داد که در آن زمان پول خیلي زیادي بود، احمدشاه که شاه بود هیچ وقت چنین انعامي 

به نوکرانمان نداده بود.
میانه پدرم با احمدشاه خیلي خوب بود اما همیشه مي گفت ضعیف است و انگلیسي ها 
در  احمدشاه  که  مي گفت  هم  را  این  اما  نمي خواهند.  ولي ضعیف  شاه خوب  ایران  براي 
مجموع قدرت و شجاعت اداره یك مملکت را ندارد، این فرنگ رفتن هایش براي تفریح 
نیست بیش تر از این مي ترسد که رضاخان بالیي سرش بیاورد. چون یکبار در کاخ دیده بود 
که سردار سپه نخست وزیر، در حضور او به کسي که اداي احترام نکرده بود پس گردني زد 
که: »خم شو، من صدراعظم هستم. باالخره احمدشاه و پدرم هر دو در پاریس فوت کردند، 

اول پدرم بعد احمدشاه.«
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با هم حرف زدیم،  او به من گفته بود: »رضاشاه را در نهایت یکبار از نزدیك دیدم و 
سال 1936 میالدی بود که به ایران آمدم، از طرف معارف به  ما مأموریت داده شده بود که 
بودیم یك  تازه کار  بازرسي کنیم. من و همسرم  را  فرانسوي  برویم و کار حفاران  به شوش 
جایي را براي سکونت خود درست کردیم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوردیم. خبر دادند که 
رضاشاه به جنوب آمده یك کارهایي داشته انجام داده و حاال مي خواهد از کار ما هم  بازدید 
کند. پیشنهاد کردم یك جاي دست نخورده، یکي از قبرها را که عالوه بر استخوان ُمرده اشیایي 
هم در کنارش باشد جلوي شاه باز کنیم تا یك چیزي ببیند. رضاشاه آمد ولي به آپادانا رفت، 
مرا به عنوان نماینده معارف ایران احضار کرد رفتم خدمت شان. پرسید اینجا چي پیدا مي شود، 
عرض کردم جایي که شما آمدید فعاًل حفاري نمي شود، هي مي خواستم او را بکشانم به جایي 
که داشتیم حفاري مي  کردیم ولي نمي آمد. گفت آثاري که پیدا شده کجاست؟ گفتم چیزهایي 
که اینجا پیدا شده فرانسوي ها بردند به موزه لوور، بنا کرد به ُغرُغر کردن که یعني چي ثروت 
مملکت را بردند به لوور، گفت حاال اینجا چي هست، گفتم کف این اتاق یك نوع سیمان 
قرمزه که اینها را حفظ کردیم، گفت: به، خیلي لطف کردید کف اتاق ها را حفظ کردید! مانده 
بودم چه بگویم و چه بکنم گفتم یك سرستون هست که مأموریت دارم این را به موزه ایران 
باستان ببرم، سر ستون بزرگي است و خیلي ارزش دارد، گفت: البد این سرستون آنقدر سنگین 
بوده که نتوانستند ببرند، باز ُغرُغر کرد، ضمناً ما از قبل یك سرُگرز 4500 سال پیش، از نقره 
پیدا کرده بودیم قرار شد من از طرف هیأت فرانسوي که حفاري مي کرد این را تقدیم شاه بکنم 
چون مي دانستیم شاه از طال و نقره خوشش مي آید، این را آماده کرده بودیم که تقدیم کنیم ولی 
قهر کرد و نیامد به جایي که قرار بود این را تقدیم کنیم ولي سوبیتش را فرستاد )همراهان( 
از میان رجالي که همراهش بودند فقط شکوه الملك نیامد چون سرباالیي بود قلبش ناراحتي 
داشت، ولي افرادي که اسمشان را نمي دانم )از همراهانش( آمدند ُگرز را گرفتند و گفتند این 
تمدن ما چي بود که 4500 سال پیش این چیزها را داشتیم، یکي گفت خوب تمدن جایش 
تغییر مي کند. یك وقتي این ور است یك وقتي آن ور و از این حرفها. ولیعهدش هم همراهش 
بود، پشت سرش راه مي رفت، من آنجا اولین بار محمدرضا را که بعداً شاه شد دیدم. خالصه 
این بازدید باعث شد حقوق 00) توماني مرا به بهانه اینکه محصل دولتي بودم به 50 تومان 
کاهش دادند، البته نگفتند براي چه این حقوق را کم کردند، ولي براي من معلوم بود که بازدید 
کار خودش را کرده، وزیر معارف آقاي حکمت بود که قباًل با من دوست بود ولي بعد از این 

بازدید دشمن شد، کار فرانسوي ها اگر غیر قانوني بود به من چه ربطي داشت!
مقدم در همین بخش از گفت و گویمان که ضبط شده، حرف هایي درباره سلطنت زد که 
امروز پس از گذشت سالها وقتي آن را شنیدم به نظرم آمد در آن شرایط انقالبي ضد سلطنتي 

جالب بوده است، او گفت: 
خودم  من  نیست،  حرفي  مي شود  گرفته  پهلوي  به سلسله  که  ایرادي  هر  مي گویم  من 
در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه خیلي رنج دیدم، البته زندان نرفتم و شکنجه نشدم ولي 
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تومان به 50 تومان کم کردند، در حالیکه نه من فرانسوي ها را آورده  بودم، نه با آنها قراردادي 
داشتم. ولي با اینحال این را قبول ندارم که همه ي پادشاهان ایران را از دم محکوم کنیم، این 
عمل غیر عادالنه و غلط است. کوروش در تورات که یك کتاب آسماني است اسمش آمده 
و مقایسه کردند با مسیح، یك چنین مقامي برایش قائلند، یوناني ها مثل افالطون نوشته اند 
که کوروش یك نمونه کامل از یك انسان است، آن وقت سزاوار است یك چنین آدمي را 
هم بخواهند توي لجن بکشند چون شاه بوده؟ یا انوشیروان عادل که این روزها مسخره اش 
مي کنند، عنوان عادل را خودش به خودش نداده همین مردم به او دادند. یا مثاًل کریم خان زند 
چه خیانتي به مردم کرده، چه گناهي کرده، مردي به این پاکي، به این سادگي، به این خوبي، 
آخر چه طور مي شود همه  ي اینها را با هم به لجن کشید، من این حرف ها را در انجمن فلسفه 
و علوم انساني که خودم عضوش هستم )سال 58( گفتم و اعتراض کردم. گفتم شما حق 
ندارید هر گناهي فرضًا سلسله پهلوي کرده به حساب همه ي شاهان بگذارید، یا شاه عباس 
شاهي است که دین شیعه را در ایران رسمي کرده،  حاال شما مي خواهید مسجد شاه اصفهان 
مسجد شاه نباشد، هر جایي که اسم شاه است مي خواهید عوض کنید، پس شاتوت را هم 
عوض کنید. ما اینهمه سالطین در ایران داشتیم، اگر یك عده ظلم و تعدي کردند در آن زمان 
همه جاي دینا این طوری بوده، مگر همة جمهوري ها خوب بودند، جمهوري آلمان در زمان 
هیتلر نمونه ای از بدی هاست، چرا باید گفت هر سلطاني ظالم است و هر جمهوري خوب 

• اسماعیل جمشیدی )تیرماه سال 1390( عکس از مزدك جمشیدی
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است، اینها درست نیست، من باید این حرف ها را مي گفتم و گفتم در انجمن فلسفه، البته 
اینکه دوست پدرم  با  سلسله پهلوي کار بد خیلي کردند، کار خوب هم کردند. احمدشاه 
بود در وضعیتي قرار گرفت که انگلیسي ها برش داشتند، چون مي دانستند این شاه ضعیف 
نمي  تواند جلوي بالشویك ها بایستد. رضاخان را پیدا کردند، هم خوش قیافه و خوش قد و 
باال بود و هم ُجربزه کار داشت، پدرم مي گفت من عارم مي آید به این قاطرچي تعظیم کنم، 
براي همین هیچ وقت به او نزدیك نشد. حتا براي اینکه او را نزد مردم منفور کند شایع کرد 
که رضاخان بهایي است،  ولي این شایعه نگرفت، پدرم خودش با بهایي ها دوستی داشت. 
رضاخان یکي دو بار سعي کرد با پدرم رابطه برقرار کند با هم نشستند و حرف زدند ولي 
معامله شان نشد. اصوالً رضاشاه رجال قاجاریه را زیاد اذیت نکرد، حتا به درد بخورهایش را 
دعوت به کار کرده بود. خالصه پدرم نتوانست با رضاخان کنار بیاید، شاید به خاطر دوستي 

دیرینه اي که با قاجارها و مخصوصا احمدشاه داشت، باالخره ُمرد.
پروفسور محسن مقدم در جایی دیگر از صحبت هایش به من گفت: در برلین بودم که 
مشفق کاظمي و خیلي از روشنفکرها خبر آوردند که سردار سپه مي خواهد ایران را جمهوري 
کند ولي عشایر و بعضی از روحانیون مخالفت مي کنند. روحانیون از زمان ساسانیان در ایران 
بکنند. مي  گفتند مجتهدي  را  بودند رعایت روحانیت  بودند، سالطین مجبور  قدرت مهمي 
دروازه شهر  از  و  گرفت  را  مجتهد  اسب  دهنه  آمد  فتحعلي شاه خودش  بود  آمده  به تهران 
داخلش کرد، یعني شاه مملکت، خودش را کوچك تر از یك مجتهد مي دانست. البته مجتهدي 
که طرف توجه مردم شده بود. روحانیون تنها اشخاصي بودند که مردم از نزدیك صدایشان 
تلویزیون.  نه  و  بود  رادیو  نه  بود،  نه مجلس سخنراني  زمان  آن  اینکه  براي  مي شنیدند،  را 
رجال مملکت کسرشأنشان بود بروند براي مردم سخنراني  کنند. در دوره قاجاریه هیچ جا 
ذکر نشده که شاهي براي مردم صحبت  کرده باشد، فقط روحانیون بودند که مي رفتند باالي 
منبر و مردم صدایشان را مي شنیدند. طبیعي است وقتي مردم صداي یك گروه را مي شنوند 
تحت تأثیر همان گروه قرار مي گیرند. روحانیون در دوره رضاشاه مخالف شدند چون یك 
قوانیني مي گذشت که غیر اسالمي بود مثاًل یکیش مالیات بر ارث است، من البته منتظر ارث 
کسي نیستم، ولي روي اصول مي گویم مالیات بر ارث غیراسالمي است براي اینکه دولت هم 
وارث مي شود، اسالم دولت را وارث نکرده. اصوالً مخالف خوب است در هر کشوري که 
باشد، خوب است. بورژواها معتقدند حتا در یك بازي سیاسي مخالف کمونیست مستقل هم 
خوبست باشد چه اینکه در فرانسه متمدن و در ایتالیا حزب کمونیست وجود دارد، در اغلب 
کشورها هست، باید افکار مختلف باشد، بحث بکنند که حکومت یك طرفه نرود، خوبي 

صداي مخالف این است که حکومت متوجه اشتباه خودش مي شود.)1(

1( بخشی ديگر از كتاب منتشرنشده »عكس هاي دو نفره«


