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زندگینامه استاد فقید دکتر سید محمد طباطبایی

برخیز و چاره کن تو طبا باز گل بکار
وحید اعتماد

*

* دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
پست الکترونیکvetemad@ut.ac.ir :

سـخن از بزرگـی و عظمـت یکی از چهرههـای بهیادماندنی تاریخ
منابـع طبیعـی ایـران و یکـی از سـازندگان و پایهگـذاران دانشـکده
منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران و برخـی دانشـکدههای منابـع طبیعی
ایـران کـه میتـوان او را بهواسـطه دانایـی و احاطـهاش بـر بیشـتر
علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی بهمنزلـه دایرةالمعـارف زنـده و
گویـای عصـری که در آن زندگی میکرد ،دانسـت ،سـخت و دشـوار
اسـت .شـخصیت کمنظیـری که تـا دهههای آینـده نام وی بـر تارک
دانشـگاههای ایـران خواهـد درخشـید؛ بزرگمـرد اخلاق و دانش و
مظهـر انصـاف و نیکاندیشـی کـه آبشـار کالمـش ترنـم زمزمههای
محبـت در گـوش طفلان گریزپـا بـود .هیچوقـت از زیر بـار وظیفه
سـنگینی کـه زمانـه بـر دوشـش گذاشـته بـود ،شـانه خالـی نکرد و
مقتـدر و صبورانـه رنـج را بـر کنـج دل قبـول کـرد و بـا سـختیها
و نامالیمـات روزگار کنـار آمـد تـا وظیفـه اسـتادی خـود را بهنحو
احسـن به انجام برسـاند .سـخن از مردی اسـت که زندگـی پرثمرش
در آموختـن گذشـت و دلـش بـه بـودن در راه و رفتـن بیهمـراه
زنـده بـود .سـروقامتی در دل کویـر تفتیـده بـود تـا بـه انتهای سـبز
پرصمیمیـت جنـگل برسـد .سـالها رنـج و مشـقت ،جهـد و تلاش
را بـا عشـق و خلـوص درآمیختـه و عمـر گرانسـنگ خـود را پای
درس و بحـث ،تفکـر و اندیشـه و تدریـس و تألیف صـرف کرده بود
تا عالمی وارسـته و دردآشـنا شـود و نشانهای باشـد برای جویندگان
راه دانـش منابـع طبیعـی .مـردان بزرگـی چـون او بـه مـا میآموزند
کـه میتوانیـم بـه زندگـی خویـش اعتلا بخشـیم ،از خود اثـری بر
جـای گذاریـم و اکنـون کـه بیش از هـر زمـان دیگری منابـع طبیعی
ایـن مرزوبـوم نیازمند چنیـن همت بلندی اسـت ،پـای در راه پرفراز
و نشـیب آن گذاریم.
او کسـی نیسـت جز اسـتاد فقیـد زندهیاد سـید محمـد طباطبایی
از دیـار آذربایجـان که در غروب یکـی از روزهای اوایل پاییز سـال
 1305شمسـی در بنـدر شـرفخانه ،روسـتای قانچـی کـه پیشتـر از
توابـع تبریز بود و اکنون از توابع شبسـتر اسـت ،چشـم بـه این دنیای
پررمز و راز گشـود.

96

irannature.areeo.ac.ir

پـدرش سـید میـرزا ابوالقاسـم طباطبایـی از سـادات حسـینی و
معتمـدان خوشنـام و نیکسـیرت منطقـه بهشـمار میرفـت کـه بـه
کار تجـارت و کشـاورزی و تأمیـن مایحتـاج مردم اشـتغال داشـت.
زمـان تولـد سـید محمد مصـادف بـا خـروج نیروهای بیگانـه روس
و انگلیـس از ایـران بـود و نیروهای روسـی هنگام خـروج انبارهای
کاالی سـید میـرزا را بـه آتـش کشـیدند و زیانهـای جبرانناپذیری
بـر اقتصـاد خانـواده آنهـا وارد کردند.

برسـاند .هنگامیکـه مـادر از ایـن ماجـرا باخبـر شـد ،فرزنـدش را
تشـویق کـرد و بهدلیـل فقدان امکانـات مالی برای ادامـه تحصیل وی
بـرای دوره بعـدی حزنآلـود بهگریـه افتـاد .در آن زمان بـرای ورود
بـه دبیرسـتان بایـد ماهانـه  20ریـال شـهریه پرداخت میشـد که آن
هـم از طـرف خانـواده امکانپذیـر نبود.
سـید محمـد بـا همـان افـکار بلنـد و همـت واال و عالقـهای که
در وجـودش بـرای رسـیدن بـه پلههـای ترقـی شـعله میکشـید ،به

سـید محمـد طباطبایـی در آغـاز کودکی ،هنگامی که سـه سـال
بیشـتر نداشـت ،پدر خویش را از دسـت داد و مادرش زرینتاج خانم
دوراندیـش مجبورشـد برای ادای دیـن و بدهیهـا ،مایملک زندگی
را بهفـروش رسـانده و بـا اطفال خردسـالش به تبریز نـزد پدربزرگ
بچههـا مهاجـرت کنـد و در منـزل ایشـان در محله سـرخاب سـاکن
شـوند .میـرزا تیمورپاشـاخان دوراندیـش مـردی فاضـل ،جهاندیده
و باتجربـه بـود .وی در منزلـش اتاقـی بـرای اسـکان نوههـای خود
اختصـاص داد و ماهانـه مقـرری بـرای آنهـا تعییـن کـرد کـه البتـه
بهسـختی بـرای گـذران زندگی کفاف مـیداد.
محمـد از همان کودکی مـورد توجه پدربزرگ بـود و در کارهای
مختلـف ازجملـه نگهـداری گلهـا و گیاهـان باغچـه منـزل ،کمـک
میکـرد و درعـوض ،پدربـزرگ که بـه زبان فرانسـه آشـنایی خوبی
داشـت ،بـه وی کلماتـی را میآموخـت .همیـن رویه تربیتـی موجب
شـد شـعله آموختـن در دوران کودکـی در وجـود محمـد شـعلهور
شـود تـا اینکـه در سـن شـش سـالگی بهشـوق آموختـن و رفتن به
کالس اول باوجـود بیتفاوتـی اطرافیـان و نبـود تمکن مالی ،شـخص ًا
پـس از پرسوجـوی فراوان توانسـت در دبسـتان حافظ کـه ازجمله
مـدارس بهنـام شـهر تبریز بود نامنویسـی کنـد .او مجبور بـود بهدلیل
نبـود امکانـات ،تکالیـف دروس ریاضی و فارسـی را بـا زغال روی
آجرفـرش منـزل تمریـن کند یـا بهعلت محدودیت روشـن گذاشـتن
چـراغ اتـاق بـا یک شـمع بـه درس خواندن بپـردازد.
ایشـان بـا گذشـت همـه ایـن سـختیها ،در تمـام دوران ابتدایی
شـاگرد اول کالس بـود و در سـال  1317شمسـی موفـق شـد بیـن
تمـام دانشآمـوزان شـهر تبریز کالس ششـم را بـا رتبه اول بـه اتمام

مـادر اطمینـان داد کـه بـه هـر طریق ممکـن ادامـه تحصیـل خواهد
داد و نگرانـی وی را برطـرف خواهـد کرد .ازاینرو به دبیرسـتانهای
مختلـف شـهر مراجعه کرد امـا نتیجهای نگرفـت .روزی ناامید از همه
جـا در خانـه نشسـته بود کـه یکی از آشـنایان ،او را به دانشسـرایی
کـه بهتازگـی در شـهر تبریـز افتتـاح شـده و تحصیـل در آن رایگان
بـود ،معرفی کرد .سـابقه درخشـان تحصیالت ،حسـن اخالق و همت
بلنـد و واالی او موجـب شـد تا بیشـتر مـورد توجه مدیر دانشسـرا
قـرار گیـرد و همین امر باعث شـد او را در دبیرسـتان فردوسـی که از
بهتریـن مـدارس شـهر تبریز بـود ،ثبتنـام کند.
سـید محمـد طباطبایـی پـس از موفقیـت در امتحانـات نهایـی
دوره متوسـطه و اخـذ دیپلـم مـورد تشـویق اطرافیـان قـرار گرفـت
و در سـال  1324شمسـی بـرای ادامـه تحصیلات دانشـگاهی بـا
کمـک مالـی مادربـزرگ و مـادرش عـازم تهـران شـد و در کنکـور
پزشـکی دانشـگاه تهـران و دانشـکده کشـاورزی کرج ثبتنـام کرد.
وی توانسـت بـا اندوختههـای علمی خـود در بین 2هـزار و  685نفر
متقاضـی دانشـکده پزشـکی به رتبـه  27و در دانشـکده کشـاورزی
بـه رتبـه دوم دسـتیابـد .سـید محمـد جـوان بـ ه پیشـنهاد متصدی
نامنویسـی دانشـجویان ،پیگیـری و تالشهـای زیادی بهعمـل آورد
تـا بهصـورت رایـگان بـه دانشـکده پزشـکی راه یابد ،ولی متأسـفانه
بهعلـت نداشـتن تـوان پرداخـت هزینـه شـهریه از ثبتنـام در آن
دانشـکده منصـرف شـد و در دانشـکده کشـاورزی کـرج کـه ثبتنام
در آن رایـگان بـود ،نامنویسـی کـرد .وی در بـدو ورود به شـهر کرج
بـرای تأمیـن مخـارج زندگـی مجبور شـد از عصر تا پاسـی از شـب
در کارخانـه قنـد این شـهر مشـغول بهکار شـود.
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،4مهر -آبان 1396
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دوران تحصیل وی مقارن با پیوسـتن دانشـکده کشاورزی
بـه دانشـگاه تهـران گذشـت و از نظـر سیاسـی جو مناسـب و
مطلوبـی در دانشـکده حاکم نبـود و از ایننظر مشـکالتی برای
کسـانی کـه قصـد درس خوانـدن داشـتند ،بهوجود آمـده بود.
سـید محمـد با همه این سـختیها در تابسـتان  1327شمسـی
موفق شـد زیر نظر اسـتادان بهنامی چون اسـتاد کریم سـاعی،
اسـتاد حبیـباهلل ثابتـی ،اسـتاد محمدحسـن مهـدوی ،اسـتاد
جلال افشـار و دههـا اسـتاد نامـی کشـور ،بهعنـوان مهنـدس
کشـاورزی با رتبه دوم از دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهران
فارغالتحصیل شـود .سـپس با دو نفر از بهترین همکالسـیهای
خـود زندهیـاد اسـتاد فقیـد دکتـر رضا حجـازی و اسـتاد قـدرتاهلل
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تمدنی موفق شـدند در همان سـال به اسـتخدام دانشـکده کشـاورزی
کـرج درآیند.
مهندس سـید محمد طباطبایـی بهعنوان متصدی آزمایشـگاههای
فیزیـک و هواشناسـی زیر نظر اسـتاد منجمی ،مهنـدس رضا حجازی
بهعنـوان دسـتیار اسـتاد سـاعی و متصـدی آزمایشـگاه جنـگل و
مهنـدس قـدرتاهلل تمدنـی بهعنوان متصـدی آزمایشـگاه هیدرولیک،
آبیاری و سـاختمانهای روسـتایی زیر نظر اسـتاد فرزانـه در اول مهر
1327در دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهران مشـغول به کار شـدند.
اواخـر سـال  1329شمسـی مهنـدس حجازی و مهنـدس تمدنی
بـرای ادامـه تحصیـل عـازم بلژیـک شـدند و مهنـدس طباطبایـی
مجبور شـد مسـئولیت آزمایشـگاههای دوسـتان خود را نیز عهدهدار
شـود .مدتهـا بـا ایـن وظیفه سـنگین بـهکار
خـود ادامـه داد تـا اینکـه به خدمت سـربازی
اعـزام شـد .طباطبایی پـس از اتمام سـربازی
دوبـاره به دانشـکده کشـاورزی مراجعه کرد و
مسـئوالن وقـت بـا آغوش بـاز از او اسـتقبال
کردنـد .عالوهبـر مسـئولیت آزمایشـگاههای
پیشـین ،بهدرخواسـت شـادروان مهنـدس
عطایـی ریاسـت وقـت دانشـکده ،مسـئولیت
آزمایشـگاه زراعت و اصلاح نباتات و مزرعه
آموزشـی در عمیدآبـاد زنجـان نیـز بـه دوش
وی نهاده شـد.
در سـالهای  1327تـا  1337شمسـی
تمامـی سـفیران ،اسـتادان و مهمانـان خارجی
کـه از دانشـکده کشـاورزی بازدیـد میکردند،
از نظـر دقـت و لیاقتی کـه مهنـدس طباطبایی
در مدیریـت آزمایشـگاهها از خـود نشـان
داده بـود ،تمجیـد کـرده و بارهـا بورسـیههای
تحصیلـی بـه نـام وی اختصـاص میدادنـد
کـه متأسـفانه بهعلـت نبود جانشـین مناسـب،
بورسـیههای تحصیلـی بـه نزدیـکان یا کسـان
دیگـری تعلـق میگرفـت.
مهنــدس طباطبایــی بارهــا بــرای اعــزام
بــه خــارج و ادامــه تحصیــل اقــدام کــرد ،ولی
همــواره بــا ســنگاندازیهای بیمــورد
ســد راه وی میشــدند .نخســتین اقــدام
وی پــس از بازگشــت از خدمــت ســربازی،
پیگیــری و ایجــاد آزمایشــگاه جنــگل و
چــوب بــود کــه بــا همــکاری و کمــک مالــی
ایــران و آمریــکا ،ســازمان خواربــار جهانــی
(فائــو) ،ســازمان برنامــه و دانشــگاه تهــران
بهتصویــب رســیده بــود.
در سـالهای  1330تـا  1334شمسـی
بـا کمـک دکتـر وارسـیو ،کارشـناس هلنـدی
کـه در رشـته چوبشناسـی تخصص داشـت،

توانسـت آزمایشـگاه چوبشناسـی را کـه شـامل بخشهـای آناتومـی
و بیولـوژی چـوب ،فیزیـک و مکانیک چوب ،شـیمی چـوب ،نگهداری
و آغشـتگی چـوب ،عکاسـخانه و بخـش اداری بـود ،راهانـدازی کنـد.
اسـتاد طباطبایـی بـرای تکمیـل ایـن آزمایشـگاهها مکاتبات زیـادی را
بـا مسـئوالن فائـو و اصل  4ترومـن زیر نظر اسـتاد حجازی انجـام داد.
وی سـرانجام دسـتگاههای مختلف آزمایشـگاه چوب را بـا کمک فردی
بـ ه نـام زندهیـاد مهندس محمـد ریاحی کـه در بخـش لبنیات دانشـکده
کشـاورزی مسـئولیت فنی داشـت ،از انبار فائو تحویل گرفت و با شـوق
و اشـتیاق زیـادی کلیـه دسـتگاهها را آماده بـهکار کـرد .وی در آن زمان
مسـئولیت آزمایشـگاه بیولـوژی و آناتومی چـوب را برعهـده گرفت.
زندهیـاد اسـتاد حجازی در سـال  1332پس از اتمـام تحصیالت و

ی شـد
پیگیرانـه و بیدریـغ مهنـدس محمـد طباطبایی انگیزهای قو 
تـا بههمـراه دکتـر حجازی بـا هم عهـد ببندند تـا اهـداف عالی و
آرمانهای اسـتاد خود را بهنتیجه برسـانند .کادر علمی آزمایشـگاه
چـوب در ایـن زمـان متشـکل از دکتـر رضا حجـازی (دانشـیار)،
محمـد طباطبایـی (معلـم آزمایشـگاه و متصـدی شـعبه چـوب)،
مهنـدس ریاحـی (کارمنـد فنی) ،مهنـدس نیلوفری (متصدی شـعبه
خـواص فیزیکـی و مکانیکـی و آغشـته کـردن چـوب) و مهندس
نگارسـتان (متصـدی آزمایشـگاه جنگلشناسـی) بود.
دوره آمـوزش در مقطـع لیسـانس تـا سـال  1334شمسـی
سهسـاله بـود و بـرای همـه دانشآموختـگان ،مـدرک رشـته
کشـاورزی عمومـی صـادر میشـد .از مهـر سـال  1334شمسـی

اخذ درجه دکتری در رشـته چوبشناسـی از دانشـگاه ژامبلو در کشـور
بلژیک و بازگشـت بـه میهن ،بهعنوان اسـتادیار چوبشناسـی کار خود
را در دانشـکده کشـاورزی دنبـال کـرد تـا درسهـای چوبشناسـی و
دروسـی را کـه اسـتاد کریـم سـاعی ارائـه میکـرد ،تدریـس کنـد .وی
توانسـت پـس از مـدت کوتاهـی بـه مقام دانشـیاری رشـته خـود نایل
شـده و در شـورای دانشـکده کشاورزی شـرکت کند.
تالشهـای وی موجـب شـد تـا سـاختمان چوبشناسـی کـه
احـداث آن در سـال  1330شمسـی شـروع شـده بـود ،چهارسـال بعد
بهپایـان برسـد و در اتمـام کار آزمایشـگاهها کـه پیشتـر به آن اشـاره
شـد ،سرپرسـتی کنـد .ایجـاد آزمایشـگاه چوبشناسـی و فعالیتهـای

بههمـت اسـتاد محمدحسـن مهـدوی در نظام آموزشـی دانشـکده
کشـاورزی تغییراتی بهوجـود آمد و از این زمان مقطع کارشناسـی
چهارسـاله شـد .ازاینرو دانشـجویان باید دو سـال دروس عمومی
را میگذراندنـد و پـس از معدلگیـری از نمـرات اخـذ شـده،
میتوانسـتند بـر حسـب معـدل در یکـی از رشـتههای جنـگل،
باغبانـی ،زراعـت ،آبیـاری و عمـران کشـاورزی ،ماشـینهای
کشـاورزی و دفـع آفـات بـا گذرانـدن دروس تخصصـی در
رشـتههای فوق به تحصیل بپردازند و مدرک فوقلیسـانس رشـته
خـود را بـا گذرانـدن  180واحـد درسـی اخـذ کنند .تا ایـن زمان
درسهـای جنـگل (جنگلشناسـی ،درختشناسـی و اندازهگیری
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جنـگل) ،چوبشناسـی ،بیولـوژی و آناتومـی چـوب جـزء
درسهـای دوره لیسـانس کشـاورزی عمومـی بود که توسـط
اسـتاد سـاعی ،اسـتاد رضـا حجـازی و عملیـات آنها توسـط
مهنـدس طباطبایـی تدریـس میشـد .از ایـن تاریـخ بهبعـد با
ایجـاد رشـته جنـگل ایـن دروس بهعلاوه تعـداد زیـادی از
دروس تخصصـی دیگر ارائه شـد .اسـتادانی که برای نخسـتین
بـار بهتدریـس درسهـای ایـن رشـته مشـغول بودنـد عبارت
بودنـد از :دکتـر رضـا حجازی (چوبشناسـی ،صنایـع چوب،
درختشناسـی) ،مهندس بنان (مهندسـی جنـگل و عکسهای
هوایـی) ،مهنـدس محمدحسـین جزیـرهای (جنگلشناسـی و
جغرافیـای جنگلهـا) ،مهنـدس میرحیـدر (آمـار و اندازهگیـری)،
مهنـدس ناصـر مجتهـدی (فراوردههـای جنگلـی و زغالگیـری)،
مهنـدس ناصر گلسـرخی (مرتـع) ،مهنـدس بریمانی (ماهیشناسـی)،
دکتـر منوچهـری (آفـات و بیماریهای جنـگل) و دکتـر میمندینژاد
(اکولـوژی زراعـی) .از دانشـجویانی کـه افتخار این را پیـدا کردند که
جـزء نخسـتین دوره فارغالتحصیالن رشـته جنگل محسـوب شـوند،
میتـوان به اسـتاد فقیـد زندهیاد دکتر کریم جوانشـیر خویی و اسـتاد
دکتـر فیـروز نخجوانـی اشـاره کرد.
سـازمان خواربار جهانی (فائو) در سـال  1333شمسـی از دولت
ایـران درخواسـت کـرد تا نخسـتین کمیسـیون جنگلبانـی خاورمیانه
بهمنظـور طـرح موضوعات مختلـف درباره جنگلبانـی ازجمله روش
تدریـس ،مسـائل فنـی و ایجـاد مدرسـه جنگلبانی برای کشـورهای
خاورمیانـه برگـزار شـود .در سـال  1334شمسـی این کمیسـیون با
حضـور پروفسـور مارسـل للو ریاسـت بخـش جنگلبانی فائـو ،تنی
چنـد از اعضـای این سـازمان و نمایندگانی از کشـورهای خاورمیانه
و مؤسسـههای تحقیقاتـی ازجمله ایران تشـکیل شـد .در این جلسـه
اسـتاد رضـا حجـازی از دانشـگاه تهـران حضـور داشـتند و زندهیاد
مهنـدس بنـان سـخنرانی ارزنـدهای ایـراد کردنـد کـه بـا تماسهای
مثبتـی کـه بـا نماینـدگان و اعضـای مؤثـر سـازمان فائـو و بخـش
جنگلبانـی آن ازسـوی اعضـای ایرانـی بهعمل آمـد ،زمینه مناسـبی
بـرای تأسـیس انسـتیتوی جنـگل در ایـران فراهـم شـد .مهنـدس
طباطبایـی بهمنظـور هرچـه باشـکوهتر برگزار کـردن این کمیسـیون
پیگیریهـای زیـادی کرد .از این سـال بهبعد توسـط اسـتاد حجازی
و همکاریهـای پیگیرانـه و دلسـوزانه محمـد طباطبایـی و حمایـت
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ریاسـت وقـت دانشـکده ،محمدحسـن مهـدوی و حمایتهـای رضا
صدقیانـی از سـازمان برنامـه و بودجـه و یحیـی نظیـری از اداره
آمـوزش و روابـط بینالملل جنگلبانـی و بهویژه پروفسـور والدیمیر
تریگوبـوف کارشـناس سـازمان ملـل ،مقدمـات تأسـیس انسـتیتو
جنگل فراهم شـد؛ بهطوریکه در هشـتم اردیبهشـت  1341شمسـی
موافقتنامه تشـکیل انسـتیتو جنگل و مرتع در دانشـکده کشـاورزی
بیـن دولـت ایـران و صنـدوق سـازمان ملـل به امضا رسـید.
اواخـر سـال  1338شمسـی اسـتاد رضـا حجـازی پـس از
بازگشـت از مسـافرت علمی در کشـور آلمـان به مالقات پروفسـور
هانـس مایـر وگلیـن اسـتاد برجسـته در انسـتیتوی جنـگل و چوب
دانشـگاه هامبـورگ رفـت و ضمـن برقـراری ارتباطـات علمـی،
بورسـیه تحصیلـی نیز برای مهنـدس طباطبایی دریافـت کرد .مهندس
طباطبایـی بهمحـض اطلاع از ایـن خبـر مسـرتبخش بهرغم همه
سـنگاندازیها موفـق شـد موافقتهـا را پـس از سـالها انتظـار
بـرای ادامـه تحصیـل نـزد بهترین اسـتاد چوبشناسـی جهان کسـب
کنـد و ایـران را بهقصـد دانشـگاه هامبـورگ در کشـور آلمـان ترک
کـرد .پروفسـور هانـس وگلین پـس از آشـنایی با محمـد طباطبایی
بـه او تکلیـف میکند که دروسـی را در دانشـکده ریاضیـات و علوم
هامبـورگ بگذراند .وی سـپس او را به آزمایشـگاه و دانشـجویان و
همکارانـش معرفـی کـرده و به دسـتیارش که دانشـجوی دکتـرا بود،
دسـتور میدهـد  300نمونـه از چوبهـای بلوطـی که بـرای مطالعه
ایـن درخـت باقـی مانـده اسـت ،در اختیـار طباطبایی قـرار دهد که
متأسـفانه بهدالیلـی ایـن کار  9مـاه طول میکشـد .محمـد طباطبایی
پس از این همه انتظار و نامالیماتی که ازسـوی مسـئوالن آزمایشـگاه
میبینـد ،بیـکار ننشسـته و بـه آزمایشـگاههای چوب در کشـورهای
انگلسـتان ،ایتالیـا ،پرتغـال ،فرانسـه و اسـپانیا مراجعـه میکند و پس
از  22روز تلاش ،موفـق میشـود  105نمونـه چـوب بلـوط تهیـه
کـرده و بـه دفتر خـود انتقـال دهد.
سـید محمـد طباطبایی دکتـری خود را در سـال  1340شمسـی
خورشـیدی در رشـته بیولوژی چوب در دانشـکده ریاضیات و علوم
دانشـگاه هامبورگ از دسـت پروفسـور هانـس وگلیـن دریافت کرد
و مـورد تشـویق تعداد زیـادی از اسـتادان خارجی حاضر در جلسـه
قـرار گرفـت .وی پـس از چنـد ماهـی که بهتدریـس در آن دانشـگاه
مشـغول بود ،کشـور آلمـان را بهقصد ایـران ترک کرد و در انسـتیتوی

جنـگل در کنـار اسـتاد حجـازی و سـایر اسـتادان دیگـر بهتدریـس
درس تشـریح و شناسـایی چـوب پرداخـت .وی بـا عشـق و عالقـه
فراوانـی تـا سـاعاتی از شـب به مطالعـه و کارهای تحقیقاتی مشـغول
بـود ،بهطوریکـه توانسـت در مـدت کوتاهـی بیـش از  100نشـریه
توسـط دانشـکده کشـاورزی و انسـتیتوی جنگل منتشـر کند.
کار انسـتیتو بهخوبـی پیش میرفت و آزمایشـگاه چوبشناسـی
از نظـر امکانـات و پژوهش چشـم و چراغ دانشـکده کشـاورزی بود.
هـر زمـان وزرا یـا مهمانـان عالیقـدری از داخـل و خـارج کشـور
بـه دانشـکده کشـاورزی میآمدنـد ،رؤسـای وقـت دانشـکده آنها را
بـرای بازدید بـه این آزمایشـگاه راهنمایی میکردند .متأسـفانه هرچه
کار آزمایشـگاه انسـتیتوی جنـگل پیشـرفت میکـرد و معروفتـر
میشـد ،حسـادت برخـی عناصـر مغـرض و تنگنظـر هم نسـبت به
آن افزونتـر میشـد .فکـر و انگیـزه ایجـاد دانشـکده جنـگل ذهـن
اسـتادان فقیـد دکتر حجـازی و دکتـر طباطبایی را یـک لحظه بهخود
وا نمیگذاشـت .بـه ایـن ترتیـب بـود کـه بـا کمکهـای فکـری و
پشـتیبانی والدیمیـر ترگوبـوف ،طرح تأسـیس دانشـکده جنگلداری
در  26خرداد  1345شمسـی در ششـصد و بیسـت و هشتمین شورای
دانشـگاه بهریاسـت جهانشـاه صالـح مـورد موافقـت قـرار گرفـت.
دانشـکده جنـگلداری دانشـگاه تهـران بـا سـه گـروه جنـگلداری
و اقتصـاد جنـگل ،چوبشناسـی و فراوردههـای جنگلـی و احیـای
مناطـق خشـک و کوهسـتانی شـروع بـهکار کـرد .اعضـای گـروه
چوبشناسـی و فراوردههـای جنگلـی عبـارت بودنـد از :دکتـر رضا
حجـازی بهعنـوان مدیر گـروه و دکتر محمد طباطبایـی و خانم پوران
سـلیمانی بهعنـوان اعضـای گروه.
اسـتاد طباطبایـی در سـالهایی کـه بـه فعالیـت آموزشـی و
پژوهشـی مشـغول بود ،موفق شـد در امتحانی که بهمناسـبت اسـتفاده
از دو بورسـیهای کـه سـازمان فرهنگـی الکسـاندر فونهومبولـد در
اختیـار ایـران قـرار داده بـود ،شـرکت کـرده و در بیـن  268نفـر از
اسـتادان سراسـر کشـور ،بهعنوان نفر اول از این بورسـیه استفاده کند.
وی توانسـت بهمـدت یـک سـال زیـر نظـر پروفسـور لیزه ،ریاسـت
انسـتیتوی جنـگل و چـوب دانشـگاه هامبـورگ کـه شـهرت جهانی
داشـت ،به کارهای علمی بپـردازد و مقاالت زیـادی بهزبان آلمانی در
معتبرتریـن مجلات علمـی بهچاپ برسـاند .در پایان مهلت بورسـیه،
پروفسـور لیـزه از دولـت و مسـئوالن دانشـگاه تقاضا میکنـد تا یک

سـال دیگر بـه اسـتاد طباطبایـی فرصت دهند تـا کارهای پژوهشـی
بیشـتری انجـام دهـد کـه بـا ایـن درخواسـت موافقـت شـد و وی به
فعالیتهـای پژوهشـی خود ادامـه داد .در پایـان دو سـال کار مداوم،
ازسـوی دولـت آلمـان مسـافرتی بهمـدت  20روز برای پژوهشـگران
جهـان کـه در آن کشـور دوره پژوهشـی خـود را طـی میکردنـد ،بـه
سراسـر اروپـا ترتیـب داده شـده بـود کـه پـس از پایـان ایـن مـدت
بهحضـور رئیسجمهـوری وقت ،پروفسـور تئودور هویس ،شـرفیاب
شـدند .از بیـن  2300نفـر از مدعویـن در ایـن جلسـه و بهنیابـت از
همـه ،اسـتاد طباطبایـی سـخنرانی موجـز ،عالمانـه و کوتاهـی ایـراد
میکنـد که مـورد توجـه شـخص رئیسجمهوری قـرار گرفتـه و وی
از اسـتاد طباطبایـی تشـکر کـرده و او را بهطـور خصوصـی بهحضور
پذیرفـت تـا مـورد تشـویق و قدردانی قـرار دهد.
اسـتاد طباطبایـی در سـال  1343شمسـی به سـمت دانشـیاری
و در اواخـر سـال  1345شمسـی بهمقـام اسـتادی نایـل شـد .وی
در ایـن سـالها بهعنـوان معاون آموزشـی و پژوهشـی در دانشـکده
جنـگلداری بهخدمـت مشـغول بـود تـا اینکـه در سـال 1348
بهکفالـت دانشـکده جنگلداری دانشـگاه تهران منصوب شـد .در این
زمـان ،سیاسـت ریاسـت دانشـگاه تهـران بـر این مـدار قـرار گرفت
کـه  400نفـر از اسـتادان دانشـگاه را بازنشسـته کنـد کـه ازجمله نام
اسـتاد دانشـمند رضـا حجـازی در ایـن فهرسـت قـرار گرفتـه بـود.
اسـتاد طباطبایـی در اعتـراض بـه این اقـدام جسـورانه و غیراصولی،
نامـهای بـه ریاسـت دانشـگاه ارسـال داشـت و او را از عواقـب بدی
کـه ایـن تصمیم دربـر دارد ،آگاه کـرد .وی تالشهـای فراوانی کرد و
دیدارهـای متعـددی با مقامات دانشـگاه و وزارت علـوم انجام داد اما
متأسـفانه هیچکـدام از ایـن اقدامـات بهجایـی نرسـید و درنهایت نام
ی در فهرسـت قـرار داده و حتی
وی را نیـز بهپـاس ایـن همـه پیگیر 
یک سـال زودتر از اسـتاد حجـازی در تاریـخ  1348/12/15با 22
سـال خدمـت درخشـان و آن همـه عشـق و عالقه و دانـش و علمی
کـه اندوختـه بود ،بازنشسـته کـرده و دانشـجویان را از وجـود چنین
اسـتادی محـروم کردند.
دامنـه علـم و دانـش اسـتاد طباطبایـی بهحـدی بـود کـه در
طـول خدمـت پیـش از بازنشسـتگی و پـس از بازنشسـتگی بـرای
تدریـس در دانشـگاههای همـدان ،شـیراز ،اهـواز ،گرگان ،کرمانشـاه
و سـاری در زمینههـای باغبانـی ،جنـگل ،فضای سـبز و علـوم پایه
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و تدریـس دروس فیزیـک ،هواشناسـی،
آبیـاری و عمـران ،گلهـا و گیاهان زینتی،
گیاهشناسـی ،اکولـوژی و جامعهشناسـی
گیاهـی و دههـا درس دیگـر دعـوت بـه
همـکاری میشـد.
اسـتاد طباطبایـی در سـالهای 1349
تـا  1358شمسـی در راهاندازی دانشـکده
کشـاورزی همـدان ،دانشـکده کشـاورزی
مازنـدران و همچنیـن ایجـاد گـروه جنگل
و مرتـع و تدریـس و قبول مسـئولیتهای
مختلـف در این دانشـکدهها فعالیتهـای زیادی
کـرد .وی مجموعـه نفیسـی از نمونههـای چوب
خـود را کـه سـالها بـرای تهیـه آن از اقصـی
نقـاط دنیـا زحمـات کشـیده بـود ،بههمـراه
کتابخانـه شـخصیاش به دانشـکده منابـع طبیعی
دانشـگاه مازنـدران اهـدا کرد.
یکـی از اقدامـات اساسـی کـه اسـتاد طباطبایـی در طـول عمر
پربـارش از خـود بهیـادگار گذاشـت ،ایجـاد باغهـای گیاهشناسـی
در مراکـز علمـی یـا پارکهـای شـهری بود کـه نقش بسـیار مهمی
در آمـوزش دانشـجویان و مـردم داشـت .در سـال  1350ضمـن
انجـام ایـن فعالیتهـا بـرای نخسـتینبار بهتأسـیس دفتـر مشـاوره
طبیعـت بـرای فعالیتهـای امـور جنگل ،پـارکداری و فضای سـبز
بـا همـکاری جمعـی از اسـتادان اهـل فـن اقدام کـرد کـه نتیجه آن،
طرحهـای مختلفـی بـرای عمـران و آبادانـی کشـور ازجملـه طـرح
عمـران جیرفـت بـود که مـورد توجـه دولـت آنزمان قـرار گرفت.
در سـال  1367کتابخانـه تخصصـی خـود را به دانشـکده منابع
طبیعـی دانشـگاه تهـران اهـدا کـرد کـه بهعلـت وجـود کتابهـای
گرانبهـا و آرشـیو کامـل از کتـب مربـوط بـه علوم جنـگل و چوب
مـورد قدردانی ریاسـت دانشـگاه قـرار گرفت.
آغـاز فعالیـت و همـکاری وی بـا سـازمان فضـای سـبز شـهر
تهـران و کـرج بـه سـالهای  1369شمسـی برمیگـردد کـه حاصل
ایـن همـکاری انتشـار کتابهـای متعـدد و احـداث باغهـای
گیاهشناسـی و انجـام طرحهـای مختلـف جنـگلکاری در ایـن دو
شـهر بـزرگ بود .وی سـالها بهعنـوان مشـاور در این دو سـازمان
بـه خدمتگـزاری مشـغول بود.
یکـی از فعالیتهـای زندهیـاد سـید محمـد طباطبایـی پـس از
بازنشسـتگی ،همـکاری بـا معاونـت امـور باغبانـی وزارت جهـاد
کشـاورزی در زمینـه اصلاح و توسـعه کاشـت درختان زیتـون بود
کـه نتیجـه این همـکاری انتشـار بیـش از  80فقـره گـزارش علمی
و فنـی و چـاپ کتابـی باعنـوان زیتـون و روغـن آن بـود .همکاری
بـا سـازمان جنگلهـا و مراتـع کشـور ،دانشـگاه آزاد اسلامی در
تأسـیس دانشـکده کشـاورزی محالت ،اسـتانداری تهران ،سـازمان
پژوهشهـای علمـی و صنعتـی ایـران ،سـازمان اسـتاندارد و بخش
صنایـع چـوب وزارت صنایـع و معـادن ازجملـه دیگـر فعالیتهای
ایـن اسـتاد عالیقـدر بود.
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اســتاد طباطبایــی بــه زبانهــای فرانســه ،آلمانــی ،انگلیســی و
ترکــی تســلط کامــل داشــت و بــا زبــان روســی نیــز آشــنا بــود.
وی در هنــر شــاعری و نقاشــی نیــز صاحــب ذوق و ســلیقه خاصــی
بــود بهطوریکــه اشــعار نغــزی را از زبــان گلهــا و گیاهــان
ســروده کــه مــورد توجــه اهــل فــن قــرار گرفتــه اســت.
اســتاد طباطبایــی بارهــا در طــول عمــر پربرکــت خویــش
ازســوی دانشــگاههای کشــور ،انجمنهــای علمــی و
ســازمانهای مختلــف مــورد تقدیــر قــرار گرفــت و در آخریــن
بــاری کــه ازســوی دانشــگاه گــرگان از وی تقدیر شــد ،دانشــجویان
و اســتادان دانشــکده منابــع طبیعــی پیکــرهای چوبیــن کــه از ایشــان
ســاخته بودنــد را بهپــاس همــه توانمندیهــا و دلســوزیهای
ایــن اســتاد ،تقدیمشــان کردنــد.
همـواره در مالقاتهـای حضـوری همـگان را توصیـه میکـرد
کـه هـزار گفتـه بـه یـک نوشـته نمـیارزد و هـر آنچـه را کـه
میخوانیـد ،بهصـورت فیشبـرداری نگهـداری کنیـد تـا در زمـان
مناسـب بتوانیـد از آن اسـتفاده علمـی کنیـد .وی در طول  89سـال
عمـر پربـار خویـش عالوهبـر تألیـف بیـش از دهها کتـاب و صدها
مقالـه و گـزارش علمـی و فنـی ،صدهـا دانشآموختـه در سـطوح
مختلـف کارشناسـی ،کارشناسیارشـد و دکتری را تربیـت کرد و در
ایـن مـدت موفـق بـه احـداث  8بـاغ گیاهشناسـی در دانشـگاهها و
پارکهـای شـهرهای سراسـر کشـور شـد.
دکتــر ربیــع فــاح ،ریاســت اســبق ســازمان جنگلهــا و مراتــع
کشــور ،بــه زندهیــاد اســتاد طباطبایــی ،پیــر جنگلهــای ایــران لقــب
داده بــود .اســتاد طباطبایــی در اغلــب انجمنهــای علمــی سراســر
جهــان در زمینــه چــوب عضویــت داشــت و بــرای ارائــه مقــاالت
خــود در بســیاری از کنفرانسهــای بینالمللــی بــه بیــش از 45
کشــور مســافرت کــرد .امــا رحلــت او در ســال  1394شمســی ،ایــن
کــوه تجربــه و علــم را از میــان عالقهمندانــش بــرد و جوینــدگان
دانــش را در میــان انبوهــی از پرس ـشهای علمــی در مــورد منابــع
طبیعــی تنهــا گذاشــت.
اســتاد ســید محمــد طباطبایــی در ســال  1342شمســی بــا

خانــم فاضلــه و بزرگــواری بهنــام ســرکار قربانپــور حامــد ازدواج
کــرد کــه همــواره در نقشآفرینــی و موفقیتهــای ایــن اســتاد
عالیقــدر مؤثــر بــود و بــه ایــن ضربالمثــل معــروف کــه پشــت
هــر مــرد موفقــی زنــی فــداکار و ازخودگذشــته وجــود دارد،
عینیــت بخشــید.
از اســتاد طباطبایــی یــک پســر و یــک دختــر بــه نامهــای
علــی و دلآرا بهجــا مانــده اســت کــه ماننــد پــدر صاحــب
کمــاالت و بزرگــواری هســتند .دکتــر ســید علــی طباطبایــی اکنــون
از جراحــان بنــام و معــروف ایرانــی مقیــم آلمــان اســت .دختــر
ایشــان نیــز تحصیــات دانشــگاهی در رشــته هنــر دارد و در ایــران
و آلمــان بــه فعالیتهــای هنــری مشــغول اســت.

دیگـران از زندگـی لـذت ببرند.
بزرگتریـن سـرمایه من دوسـتان و دانشـجویان من هسـتند که
ماننـد گلهای بـاغ در سـرزمین ایـران پراکندهاند.
گردنـم در مقابـل حـرف حق از مـوي نازکتر اسـت و در مقابل
ظلـم و حـرف زور مانند کوه محکم و اسـتوار ایسـتادگی میکنم.
مـن موفقیتـم را مدیـون دعاي خیر مادرم هسـتم ،پس بـه مادر و
پـدر خود احتـرام بگذارید و همـواره در اطاعت امرآنها آماده باشـید.
هیچگاه ناله مکن ،چاره بکن.
برگرفته از سرگذشـت مختصر اسـتاد طباطبایی نوشـته سـید منصور
طباطبایی برادرزاده اسـتاد.

یک قطعه شعر زیبا از استاد سید محمد طباطبایی

روزی بهفکر مردم وطنم روی کوهسار
از گونههای ممرز و مازو و نرمهدار
از لیلکی و کلهو و افرا و نارون

زالزالک و بلوط و شن و از درخت ون
بید و صنوبر و عرعر ،اقاقیا

میکاشتم درخت محبت بهیادگار
تا گونههای گلده زیبای چون انار
تا گونههای استپی سنجد و چنار
انچوچک و ولیک و درختان دیودار
گردو و فندق و بادام در حصار

انجیلی و کچف و کرکف و بنه
از یاس زرد و به ژاپنی ،ارغوان چین
یاس بنفش و راش و گلیسین و دارواش
آویشن و پنیرک و جاشیر و فرفیون
سیب و گالبی و آلوچه و هلو
نراد و کاج و نوئل در کنار سرو
از اللهها و سنبل و زنبق ،آماریلیس
از جعفری و سیلن و سنبل ،گل دوروی
از بهر چیست این همه زحمت عزیز من
کوشید تا کند بهشت ،کرج پیر دیر ما
هرگز مکن تو ناله ز کملطفی رقیب

تا گل کنند محلب و گلخونک و شیردار
اسپیره ،ماگنولیا ،پسته و کنار
ماهونیا ،تمشک ولی شاخه پر ز خار
باریجه و ورک ،ز گونهای خاردار
خرمالو و شلیل و به ترش آبدار
زربین که داشت قامت رعنای شاهکار
رزهای دلفریب رونده به هر دیار
از مارگریت و رزماری و یاس گلعذار
تا گردد این کرجم دیدگاه یار
با کاشتن درخت محبت چو سرخدار
برخیز و چاره کن تو طبا باز گل بکار

سید محمد طباطبایی 1380/8/12

منابع

عبارات و سخنان نغز و ماندگار استاد سید محمد طباطبایی

جوانهـا بایـد خودسـاخته باشـند و بتواننـد روي پـاي خـود
بایسـتند و اگـر از تجربه بزرگترها اسـتفاده نمایند ،مسـیرآنها براي
رسـیدن بـه هـدف کوتاهتـر میگردد.
تـا میتوانیـد در خدمـت مردم باشـید و اگـر بدانید که بخشـش
و کمـک بـه نیازمنـدان چقـدر لذتبخـش اسـت،کفشهاي خـود را
هـم بخشـیده و بـا پـاي برهنـه راه میروید.
چـرخ دنیـا بهخاطـر هیچکـس از حرکـت بـاز نمیایسـتد پـس
تـا میتوانیـد از زندگـی لـذت ببریـد و اگـر بلـد نیسـتید ،بگذاریـد

جوانشـیر ،ک .1378 ،.تاریخ علوم منابع طبیعی ایران ،انتشـارات فرهنگسـتان علوم
جمهوری اسالمی ایران ،تهران.
حجـازی ،ر .و معیرینـژاد ،ج .1344 ،.راهنمـای آمـوزش دانشـکده کشـاورزی
دانشـگاه تهـران ،چاپ افسـت ،دانشـکده کشـاورزی.
سـالنامه بنگاههـای علمـی فالحتی کرج سـال تحصیلـی  ،1316 - 1317چاپخانه
مجلس.
مذاکرات و مصاحبههای حضوری با اسـتادان و کارشناسـان قدیمی دانشـکده منابع
طبیعی و دانشکده کشاورزی.
یادنامه بزرگداشـت هفتادمین سـال تأسـیس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهران،
.13 - 1376
خاطرات و دستنوشـتههای منتشـر نشـده اسـتاد محمد طباطبایـی و مصاحبههای
حضوری ،در زمان حیات با ایشان.
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،4مهر -آبان 1396
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