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 سـخن از بزرگـی و عظمـت یکی از چهره هـای به یادماندنی تاریخ 
منابـع طبیعـی ایـران و یکـی از سـازندگان و پایه گـذاران دانشـکده 
منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران و برخـی دانشـکده های منابـع طبیعی 
ایـران کـه می تـوان او را به واسـطه دانایـی و احاطـه اش بـر بیشـتر 
علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی به منزلـه دایرة المعـارف زنـده و 
گویـای عصـری که در آن زندگی می کرد، دانسـت، سـخت و دشـوار 
اسـت. شـخصیت کم نظیـری که تـا دهه های آینـده نام وی بـر تارک 
دانشـگاه های ایـران خواهـد درخشـید؛ بزرگمـرد اخـاق و دانش و 
مظهـر انصـاف و نیک اندیشـی کـه آبشـار کامـش ترنـم زمزمه های 
محبـت در گـوش طفـان گریزپـا بـود. هیچ وقـت 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 سـختی ها 
و نامایمـات روزگار کنـار آمـد تـا وظیفـه اسـتادی خـود را به نحو 
احسـن به انجام برسـاند. سـخن از مردی اسـت که زندگـی پرثمرش 
در آموختـن گذشـت و دلـش بـه بـودن در راه و رفتـن بی همـراه 
زنـده بـود. سـروقامتی در دل کویـر تفتیـده بـود تـا بـه انتهای سـبز 
پرصمیمیـت جنـگل برسـد. سـال ها رنـج و مشـقت، جهـد و تـاش 
را بـا عشـق و خلـوص درآمیختـه و عمـر گران سـنگ خـود را پای 
درس و بحـث، تفکـر و اندیشـه و تدریـس و تألیف صـرف کرده بود 
تا عالمی وارسـته و دردآشـنا شـود و نشانه ای باشـد برای جویندگان 
راه دانـش منابـع طبیعـی. مـردان بزرگـی چـون او بـه مـا می آموزند 
کـه می توانیـم بـه زندگـی خویـش اعتـا 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 زنده یاد سـید محمـد طباطبایی 
از دیـار آذربایجـان که در غروب یکـی از روزهای اوایل پاییز سـال 
1305 شمسـی در بنـدر شـرفخانه، روسـتای قانچـی کـه پیش تـر از 
توابـع تبریز بود و اکنون از توابع شبسـتر اسـت، چشـم بـه این دنیای 

پررمز و راز گشـود. 

 * دانشیار گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
vetemad@ut.ac.ir :پست الکترونیک
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پـدرش سـید میـرزا ابوالقاسـم طباطبایـی از سـادات حسـینی و 
معتمـدان خوش نـام و نیک سـیرت منطقـه به شـمار می رفـت 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 زیان هـای جبران ناپذیری 

بـر اقتصـاد خانـواده آنهـا وارد کردند. 

سـید محمـد طباطبایـی در آغـاز کودکی، هنگامی که سـه سـال 
بیشـتر نداشـت، پدر خویش را از دسـت داد و مادرش زرین تاج خانم 
دوراندیـش مجبور  شـد برای ادای دیـن و بدهی هـا، مایملک زندگی 
را به فـروش رسـانده و بـا اطفال خردسـالش به تبریز نـزد پدربزرگ 
بچه هـا مهاجـرت کنـد و در منـزل ایشـان در محله سـرخاب سـاکن 
شـوند. میـرزا تیمورپاشـاخان دوراندیـش مـردی فاضـل، جهان دیده 
و باتجربـه بـود. وی در منزلـش اتاقـی بـرای اسـکان نوه هـای خود 
اختصـاص داد و ماهانـه مقـرری بـرای آنهـا تعییـن کـرد کـه البتـه 

به سـختی بـرای گـذران زندگی کفاف مـی داد. 
محمـد از همان کودکی مـورد توجه پدربزرگ بـود و در کارهای 
مختلـف ازجملـه نگهـداری گل هـا و گیاهـان باغچـه منـزل، کمـک 
می کـرد و درعـوض، پدربـزرگ که بـه زبان فرانسـه آشـنایی خوبی 
داشـت، بـه وی کلماتـی را می آموخـت. همیـن رویه تربیتـی موجب 
شـد شـعله آموختـن در دوران کودکـی در وجـود محمـد شـعله ور 
شـود تـا اینکـه در سـن شـش سـالگی به شـوق آموختـن و رفتن به 
کاس اول باوجـود بی تفاوتـی اطرافیـان و نبـود تمکن مالی، شـخصًا 
پـس از پرس وجـوی فراوان توانسـت در دبسـتان حافظ کـه ازجمله 
مـدارس به نـام شـهر تبریز بود نام نویسـی کنـد. او مجبور بـود به دلیل 
نبـود امکانـات، تکالیـف دروس ریاضی و فارسـی را بـا زغال روی 
آجرفـرش منـزل تمریـن کند یـا به علت محدودیت روشـن گذاشـتن 

چـراغ اتـاق بـا یک شـمع بـه درس خواندن بپـردازد.
ایشـان بـا گذشـت همـه ایـن سـختی ها ، در تمـام دوران ابتدایی 
شـاگرد اول کاس بـود و در سـال 1317 شمسـی موفـق شـد بیـن 
تمـام دانش آمـوزان شـهر تبریز کاس ششـم را بـا رتبه اول بـه اتمام 

برسـاند. هنگامی کـه مـادر از ایـن ماجـرا باخبـر شـد، فرزنـدش را 
تشـویق کـرد و به دلیـل فقدان امکانـات مالی برای ادامـه تحصیل وی 
بـرای دوره بعـدی حزن آلـود به گریـه افتـاد. در آن زمان بـرای ورود 
بـه دبیرسـتان بایـد ماهانـه 20 ریـال شـهریه پرداخت می شـد که آن  

هـم از طـرف خانـواده امکان پذیـر نبود.
سـید محمـد بـا همـان افـکار بلنـد و همـت واال و عاقـه ای که 
در وجـودش بـرای رسـیدن بـه پله هـای ترقـی شـعله می کشـید، به 

مـادر اطمینـان داد کـه بـه هـر طریق ممکـن ادامـه تحصیـل خواهد 
داد و نگرانـی وی را برطـرف خواهـد کرد. از این رو به دبیرسـتان های 
مختلـف شـهر مراجعه کرد امـا نتیجه ای نگرفـت. روزی ناامید از همه 
جـا در خانـه نشسـته بود کـه یکی از آشـنایان، او را به دانش سـرایی 
کـه به تازگـی در شـهر تبریـز افتتـاح شـده و تحصیـل در آن رایگان 
بـود، معرفی کرد. سـابقه درخشـان تحصیات، حسـن اخاق و همت 
بلنـد و واالی او موجـب شـد تا بیشـتر مـورد توجه مدیر دانش سـرا 
قـرار گیـرد و همین امر باعث شـد او را در دبیرسـتان فردوسـی که از 

بهتریـن مـدارس شـهر تبریز بـود، ثبت نـام کند.
سـید محمـد طباطبایـی پـس از موفقیـت در امتحانـات نهایـی 
دوره متوسـطه و اخـذ دیپلـم مـورد تشـویق اطرافیـان قـرار گرفـت 
و در سـال 1324 شمسـی بـرای ادامـه تحصیـات دانشـگاهی بـا 
کمـک مالـی مادربـزرگ و مـادرش عـازم تهـران شـد و در کنکـور 
پزشـکی دانشـگاه تهـران و دانشـکده کشـاورزی کرج ثبت نـام کرد. 
وی توانسـت بـا اندوخته هـای علمی خـود در بین2 هـزار و 685 نفر 
متقاضـی دانشـکده پزشـکی به رتبـه 27 و در دانشـکده کشـاورزی 
بـه رتبـه دوم دسـت  یابـد. سـید محمـد جـوان بـه  پیشـنهاد متصدی 
نام نویسـی دانشـجویان، پیگیـری و تاش هـای زیادی به عمـل آورد 
تـا به صـورت رایـگان بـه دانشـکده پزشـکی راه یابد، ولی متأسـفانه 
به علـت نداشـتن تـوان پرداخـت هزینـه شـهریه از ثبت نـام در آن 
دانشـکده منصـرف شـد و در دانشـکده کشـاورزی کـرج کـه ثبت نام 
در آن رایـگان بـود، نام نویسـی 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 به کار شـود.
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تمدنی موفق شـدند در همان سـال به اسـتخدام دانشـکده کشـاورزی 
کـرج درآیند. 

مهندس سـید محمد طباطبایـی به عنوان متصدی آزمایشـگاه های 
فیزیـک و هواشناسـی زیر نظر اسـتاد منجمی، مهنـدس رضا حجازی 
به عنـوان دسـتیار اسـتاد سـاعی و متصـدی آزمایشـگاه جنـگل و 
مهنـدس قـدرت اهلل تمدنـی به عنوان متصـدی آزمایشـگاه هیدرولیک، 
آبیاری و سـاختمان های روسـتایی زیر نظر اسـتاد فرزانـه در اول مهر 
1327در دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهران مشـغول به کار شـدند.

اواخـر سـال 1329 شمسـی مهنـدس حجازی و مهنـدس تمدنی 
بـرای ادامـه تحصیـل عـازم بلژیـک شـدند و مهنـدس طباطبایـی 
مجبور شـد مسـئولیت آزمایشـگاه های دوسـتان خود را نیز عهده دار 
شـود. مدت هـا بـا ایـن وظیفه سـنگین بـه کار 
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 
آزمایشـگاه های  مسـئولیت  عاوه بـر  کردنـد. 
مهنـدس  شـادروان  به درخواسـت  پیشـین، 
عطایـی ریاسـت وقـت دانشـکده، مسـئولیت 
آزمایشـگاه زراعت و اصـاح نباتات و مزرعه 
آموزشـی در عمیدآبـاد زنجـان نیـز بـه دوش 

نهاده شـد.  وی 
شمسـی   1337 تـا   1327 سـال های  در 
تمامـی سـفیران، اسـتادان و مهمانـان خارجی 
کـه از دانشـکده کشـاورزی بازدیـد می کردند، 
از نظـر دقـت و لیاقتی کـه مهنـدس طباطبایی 
نشـان  خـود  از  آزمایشـگاه ها  مدیریـت  در 
داده بـود، تمجیـد کـرده و بارهـا بورسـیه های 
می دادنـد  اختصـاص  وی  نـام  بـه  تحصیلـی 
کـه متأسـفانه به علـت نبود جانشـین مناسـب، 
بورسـیه های تحصیلـی بـه نزدیـکان یا کسـان 

دیگـری تعلـق می گرفـت. 
ــزام  ــرای اع ــا ب ــی باره ــدس طباطبای مهن
بــه خــارج و ادامــه تحصیــل اقــدام کــرد، ولی 
بی مــورد  ســنگ اندازی های  بــا  همــواره 
اقــدام  نخســتین  می شــدند.  وی  راه  ســد 
ــربازی،  ــت س ــت از خدم ــس از بازگش وی پ
پیگیــری و ایجــاد آزمایشــگاه جنــگل و 
چــوب بــود کــه بــا همــکاری و کمــک مالــی 
ــار جهانــی  ایــران و آمریــکا، ســازمان خوارب
ــران  ــگاه ته ــه و دانش ــازمان برنام ــو(، س )فائ

ــود. ــیده ب ــب رس به تصوی
شمسـی   1334 تـا   1330 سـال های  در 
بـا کمـک دکتـر وارسـیو، کارشـناس هلنـدی 
کـه در رشـته چوب شناسـی تخصص داشـت، 

 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 این نظر مشـکاتی برای 
کسـانی کـه قصـد درس خوانـدن داشـتند، به وجود آمـده بود. 
سـید محمـد با همه این سـختی ها در تابسـتان 1327 شمسـی 
موفق شـد زیر نظر اسـتادان به نامی چون اسـتاد کریم سـاعی، 
اسـتاد حبیـب اهلل ثابتـی، اسـتاد محمدحسـن مهـدوی، اسـتاد 
جـال افشـار و ده هـا اسـتاد نامـی کشـور، به عنـوان مهنـدس 
کشـاورزی با رتبه دوم از دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهران 
فارغ التحصیل شـود. سـپس با دو نفر از بهترین همکاسـی های 
خـود زنده یـاد اسـتاد فقیـد دکتـر رضا حجـازی و اسـتاد قـدرت اهلل 
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توانسـت آزمایشـگاه چوب شناسـی را کـه شـامل بخش هـای آناتومـی 
و بیولـوژی چـوب، فیزیـک و مکانیک چوب، شـیمی چـوب، نگهداری 
و آغشـتگی چـوب، عکاسـخانه و بخـش اداری بـود، راه انـدازی کنـد. 
اسـتاد طباطبایـی بـرای تکمیـل ایـن آزمایشـگاه ها مکاتبات زیـادی را 
بـا مسـئوالن فائـو و اصل 4 ترومـن زیر نظر اسـتاد حجازی انجـام داد. 
وی سـرانجام دسـتگاه های مختلف آزمایشـگاه چوب را بـا کمک فردی 
بـه  نـام زنده یـاد مهندس محمـد ریاحی کـه در بخـش لبنیات دانشـکده 
کشـاورزی مسـئولیت فنی داشـت، از انبار فائو تحویل گرفت و با شـوق 
و اشـتیاق زیـادی کلیـه دسـتگاه ها را آماده بـه کار کـرد. وی در آن زمان 

مسـئولیت آزمایشـگاه بیولـوژی و آناتومی چـوب را برعهـده گرفت.
زنده یـاد اسـتاد حجازی در سـال 1332 پس از اتمـام تحصیات و 

اخذ درجه دکتری در رشـته چوب شناسـی از دانشـگاه ژامبلو در کشـور 
بلژیک و بازگشـت بـه میهن، به عنوان اسـتادیار چوب شناسـی کار خود 
را در دانشـکده کشـاورزی دنبـال کـرد تـا درس هـای چوب شناسـی و 
دروسـی را کـه اسـتاد کریـم سـاعی ارائـه می کـرد، تدریـس کنـد. وی 
توانسـت پـس از مـدت کوتاهـی بـه مقام دانشـیاری رشـته خـود نایل 

شـده و در شـورای دانشـکده کشاورزی شـرکت کند. 
کـه  چوب شناسـی  سـاختمان  تـا  شـد  موجـب  وی  تاش هـای 
احـداث آن در سـال 1330 شمسـی شـروع شـده بـود، چهارسـال بعد 
به پایـان برسـد و در اتمـام کار آزمایشـگاه ها کـه پیش تـر به آن اشـاره 
شـد، سرپرسـتی کنـد. ایجـاد آزمایشـگاه چوب شناسـی و فعالیت هـای 

پیگیرانـه و بی دریـغ مهنـدس محمـد طباطبایی انگیزه ای قوی  شـد 
تـا به همـراه دکتـر حجازی بـا هم عهـد ببندند تـا اهـداف عالی و 
آرمان های اسـتاد خود را به نتیجه 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 جنگل شناسـی( بود. 
دوره آمـوزش در مقطـع لیسـانس تـا سـال 1334 شمسـی 
رشـته  مـدرک  دانش آموختـگان،  همـه  بـرای  و  بـود  سه سـاله 
کشـاورزی عمومـی صـادر می شـد. از مهـر سـال 1334 شمسـی 

به همـت اسـتاد محمدحسـن مهـدوی در نظام آموزشـی دانشـکده 
کشـاورزی تغییراتی به وجـود آمد و از این زمان مقطع کارشناسـی 
چهارسـاله شـد. ازاین رو دانشـجویان باید دو سـال دروس عمومی 
شـده،  اخـذ  نمـرات  از  معدل گیـری  از  پـس  و  می گذراندنـد  را 
می توانسـتند بـر حسـب معـدل در یکـی از رشـته های جنـگل، 
ماشـین های  کشـاورزی،  عمـران  و  آبیـاری  زراعـت،  باغبانـی، 
در  تخصصـی  دروس  گذرانـدن  بـا  آفـات  دفـع  و  کشـاورزی 
رشـته های فوق به تحصیل بپردازند و  مدرک فوق لیسـانس رشـته 
خـود را بـا گذرانـدن 180 واحـد درسـی اخـذ کنند. تا ایـن زمان 
درس هـای جنـگل )جنگل شناسـی، درخت شناسـی و اندازه گیری 
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آناتومـی چـوب جـزء  و  بیولـوژی  جنـگل(، چوب شناسـی، 
درس هـای دوره لیسـانس کشـاورزی عمومـی بود که توسـط 
اسـتاد سـاعی، اسـتاد رضـا حجـازی و عملیـات آنها توسـط 
مهنـدس طباطبایـی تدریـس می شـد. از ایـن تاریـخ به بعـد با 
ایجـاد رشـته جنـگل ایـن دروس به عـاوه تعـداد زیـادی از 
دروس تخصصـی دیگر ارائه شـد. اسـتادانی که برای نخسـتین 
بـار به تدریـس درس هـای ایـن رشـته مشـغول بودنـد عبارت 
بودنـد از: دکتـر رضـا حجازی )چوب شناسـی، صنایـع چوب، 
درخت شناسـی(، مهندس بنان )مهندسـی جنـگل و عکس های 
هوایـی(، مهنـدس محمدحسـین جزیـره ای )جنگل شناسـی و 
اندازه گیـری(،  و  )آمـار  میرحیـدر  مهنـدس  جنگل هـا(،  جغرافیـای 
زغال گیـری(،  و  جنگلـی  )فراورده هـای  مجتهـدی  ناصـر  مهنـدس 
مهنـدس ناصر گلسـرخی )مرتـع(، مهنـدس بریمانی )ماهی شناسـی(، 
دکتـر منوچهـری )آفـات و بیماری های جنـگل( و دکتـر میمندی نژاد 
)اکولـوژی زراعـی(. از دانشـجویانی کـه افتخار این را پیـدا کردند که 
جـزء نخسـتین دوره فارغ التحصیان رشـته جنگل محسـوب شـوند، 
می تـوان به اسـتاد فقیـد زنده یاد دکتر کریم جوانشـیر خویی و اسـتاد 

دکتـر فیـروز نخجوانـی اشـاره کرد. 
سـازمان خواربار جهانی )فائو( در سـال 1333 شمسـی از دولت 
ایـران درخواسـت کـرد تا نخسـتین کمیسـیون جنگلبانـی خاورمیانه 
به منظـور طـرح موضوعات مختلـف درباره جنگلبانـی ازجمله روش 
تدریـس، مسـائل فنـی و ایجـاد مدرسـه جنگلبانی برای کشـورهای 
خاورمیانـه برگـزار شـود. در سـال 1334 شمسـی این کمیسـیون با 
حضـور پروفسـور مارسـل للو ریاسـت بخـش جنگلبانی فائـو، تنی 
چنـد از اعضـای این سـازمان و نمایندگانی از کشـورهای خاورمیانه 
و مؤسسـه های تحقیقاتـی ازجمله ایران تشـکیل شـد. در این جلسـه 
اسـتاد رضـا حجـازی از دانشـگاه تهـران حضـور داشـتند و زنده یاد 
مهنـدس بنـان سـخنرانی ارزنـده ای ایـراد کردنـد کـه بـا تماس های 
مثبتـی کـه بـا نماینـدگان و اعضـای مؤثـر سـازمان فائـو و بخـش 
جنگلبانـی آن ازسـوی اعضـای ایرانـی به عمل آمـد، زمینه مناسـبی 
بـرای تأسـیس انسـتیتوی جنـگل در ایـران فراهـم شـد. مهنـدس 
طباطبایـی به منظـور هرچـه باشـکوه تر برگزار کـردن این کمیسـیون 
پیگیری هـای زیـادی کرد. از این سـال به بعد توسـط اسـتاد حجازی 
و همکاری هـای پیگیرانـه و دلسـوزانه محمـد طباطبایـی و حمایـت 

ریاسـت وقـت دانشـکده، محمدحسـن مهـدوی و حمایت هـای رضا 
برنامـه و بودجـه و یحیـی نظیـری از اداره  صدقیانـی از سـازمان 
آمـوزش و روابـط بین الملل جنگلبانـی و به ویژه پروفسـور والدیمیر 
تریگوبـوف کارشـناس سـازمان ملـل، مقدمـات تأسـیس انسـتیتو 
جنگل فراهم شـد؛ به طوری که در هشـتم اردیبهشـت 1341 شمسـی 
موافقت نامه تشـکیل انسـتیتو جنگل و مرتع در دانشـکده کشـاورزی 

بیـن دولـت ایـران و صنـدوق سـازمان ملـل به امضا رسـید. 
از  پـس  حجـازی  رضـا  اسـتاد  شمسـی   1338 سـال  اواخـر 
بازگشـت از مسـافرت علمی در کشـور آلمـان به ماقات پروفسـور 
هانـس مایـر و گلیـن اسـتاد برجسـته در انسـتیتوی جنـگل و چوب 
علمـی،  ارتباطـات  برقـراری  رفـت و ضمـن  هامبـورگ  دانشـگاه 
بورسـیه تحصیلـی نیز برای مهنـدس طباطبایی دریافـت کرد. مهندس 
طباطبایـی به محـض اطـاع  از ایـن خبـر مسـرت بخش به رغم همه 
سـنگ اندازی ها موفـق شـد موافقت هـا را پـس از سـال ها انتظـار 
بـرای ادامـه تحصیـل نـزد بهترین اسـتاد چوب شناسـی جهان کسـب 
کنـد و ایـران را به قصـد دانشـگاه هامبـورگ در کشـور آلمـان ترک 
کـرد. پروفسـور هانـس وگلین پـس از آشـنایی با محمـد طباطبایی 
بـه او تکلیـف می کند 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 می دهـد 300 نمونـه از چوب هـای بلوطـی که بـرای مطالعه 
ایـن درخـت باقـی مانـده اسـت، در اختیـار طباطبایی قـرار دهد که 
متأسـفانه به دالیلـی ایـن کار 9 مـاه طول می کشـد. محمـد طباطبایی 
پس از این همه انتظار و نامایماتی که ازسـوی مسـئوالن آزمایشـگاه 
می بینـد، بیـکار ننشسـته و بـه آزمایشـگاه های چوب در کشـورهای 
انگلسـتان، ایتالیـا، پرتغـال، فرانسـه و اسـپانیا مراجعـه می کند و پس 
از 22 روز تـاش، موفـق می شـود 105 نمونـه چـوب بلـوط تهیـه 

کـرده و بـه دفتر خـود انتقـال دهد. 
سـید محمـد طباطبایی دکتـری خود را در سـال 1340 شمسـی 
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 به تدریـس در آن دانشـگاه 
مشـغول بود، کشـور آلمـان را به قصد ایـران ترک کرد و در انسـتیتوی 

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 100



101 طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 4، مهر- آبان 1396

جنـگل در کنـار اسـتاد حجـازی و سـایر اسـتادان دیگـر به تدریـس 
درس تشـریح و شناسـایی چـوب پرداخـت. وی بـا عشـق و عاقـه 
فراوانـی تـا سـاعاتی از شـب به مطالعـه و کارهای تحقیقاتی مشـغول 
بـود، به طوری کـه توانسـت در مـدت کوتاهـی بیـش از 100 نشـریه 

توسـط دانشـکده کشـاورزی و انسـتیتوی جنگل منتشـر کند. 
کار انسـتیتو به خوبـی پیش می رفت و آزمایشـگاه چوب شناسـی 
از نظـر امکانـات و پژوهش چشـم و چراغ دانشـکده کشـاورزی بود. 
هـر زمـان وزرا یـا مهمانـان عالی قـدری از داخـل و خـارج کشـور 
بـه دانشـکده کشـاورزی می  آمدنـد، رؤسـای وقـت دانشـکده آنها را 
بـرای بازدید بـه این آزمایشـگاه راهنمایی می کردند. متأسـفانه هرچه 
پیشـرفت می کـرد و معروف تـر  انسـتیتوی جنـگل  کار آزمایشـگاه 
می شـد، حسـادت برخـی عناصـر مغـرض و تنگ نظـر هم نسـبت به 
آن افزون تـر می شـد. فکـر و انگیـزه ایجـاد دانشـکده جنـگل ذهـن 
اسـتادان فقیـد دکتر حجـازی و دکتـر طباطبایی را یـک لحظه به خود 
وا نمی گذاشـت. بـه ایـن ترتیـب بـود کـه بـا کمک هـای فکـری و 
پشـتیبانی والدیمیـر ترگوبـوف، طرح تأسـیس دانشـکده جنگل داری 
در 26 خرداد 1345 شمسـی در ششـصد و بیسـت و هشتمین شورای 
دانشـگاه به ریاسـت جهانشـاه صالـح مـورد موافقـت قـرار گرفـت. 
دانشـکده جنـگل داری دانشـگاه تهـران بـا سـه گـروه جنـگل داری 
و اقتصـاد جنـگل، چوب شناسـی و فراورده هـای جنگلـی و احیـای 
مناطـق خشـک و کوهسـتانی شـروع بـه کار کـرد. اعضـای گـروه 
چوب شناسـی و فراورده هـای جنگلـی عبـارت بودنـد از: دکتـر رضا 
حجـازی به عنـوان مدیر گـروه و دکتر محمد طباطبایـی و خانم پوران 

سـلیمانی به عنـوان اعضـای گروه. 
و  آموزشـی  فعالیـت  بـه  کـه  سـال هایی  در  طباطبایـی  اسـتاد 
پژوهشـی مشـغول بود، موفق شـد در امتحانی که به مناسـبت اسـتفاده 
از دو بورسـیه ای کـه سـازمان فرهنگـی الکسـاندر فون هومبولـد در 
اختیـار ایـران قـرار داده بـود، شـرکت کـرده و در بیـن 268 نفـر از 
اسـتادان سراسـر کشـور، به عنوان نفر اول از این بورسـیه استفاده کند. 
وی توانسـت به مـدت یـک سـال زیـر نظـر پروفسـور لیزه، ریاسـت 
انسـتیتوی جنـگل و چـوب دانشـگاه هامبـورگ کـه شـهرت جهانی 
داشـت، به کارهای علمی بپـردازد و مقاالت زیـادی به زبان آلمانی در 
معتبرتریـن مجـات علمـی به چاپ برسـاند. در پایان مهلت بورسـیه، 
پروفسـور لیـزه از دولـت و مسـئوالن دانشـگاه تقاضا می کنـد تا یک 

سـال دیگر بـه اسـتاد طباطبایـی فرصت دهند تـا کارهای پژوهشـی 
بیشـتری انجـام دهـد کـه بـا ایـن درخواسـت موافقـت شـد و وی به 
فعالیت هـای پژوهشـی خود ادامـه داد. در پایـان دو سـال کار مداوم، 
ازسـوی دولـت آلمـان مسـافرتی به مـدت 20 روز برای پژوهشـگران 
جهـان کـه در آن کشـور دوره پژوهشـی خـود را طـی می کردنـد، بـه 
سراسـر اروپـا ترتیـب داده شـده بـود کـه پـس از پایـان ایـن مـدت 
به حضـور رئیس جمهـوری وقت، پروفسـور تئودور هویس، شـرفیاب 
 شـدند. از بیـن 2300 نفـر از مدعویـن در ایـن جلسـه و به نیابـت از 
همـه، اسـتاد طباطبایـی سـخنرانی موجـز، عالمانـه و کوتاهـی ایـراد 
می کنـد که مـورد توجـه شـخص رئیس جمهوری قـرار گرفتـه و وی 
از اسـتاد طباطبایـی تشـکر کـرده و او را به طـور خصوصـی به حضور 

پذیرفـت تـا مـورد تشـویق و قدردانی قـرار دهد.
اسـتاد طباطبایـی در سـال 1343 شمسـی به سـمت دانشـیاری 
و در اواخـر سـال 1345 شمسـی به مقـام اسـتادی نایـل شـد. وی 
در ایـن سـال ها به عنـوان معاون آموزشـی و پژوهشـی در دانشـکده 
 1348 سـال  در  اینکـه  تـا  بـود  مشـغول  به خدمـت  جنـگل داری 
به کفالـت دانشـکده جنگل داری دانشـگاه تهران منصوب شـد. در این 
زمـان، سیاسـت ریاسـت دانشـگاه تهـران بـر این مـدار قـرار گرفت 
کـه 400 نفـر 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، 
نامـه ای بـه ریاسـت دانشـگاه ارسـال داشـت و او را از عواقـب بدی 
کـه ایـن تصمیم دربـر دارد، آگاه کـرد. وی تاش هـای فراوانی کرد و 
دیدارهـای متعـددی با مقامات دانشـگاه و وزارت علـوم انجام داد اما 
متأسـفانه هیچ کـدام از ایـن اقدامـات به جایـی نرسـید و درنهایت نام 
وی را  نیـز به پـاس ایـن همـه پیگیری  در فهرسـت قـرار داده و حتی 
یک سـال زودتر از اسـتاد حجـازی در تاریـخ 1348/12/15 با 22 
سـال خدمـت درخشـان و آن همـه عشـق و عاقه و دانـش و علمی 
کـه اندوختـه بود، بازنشسـته کـرده و دانشـجویان را از وجـود چنین 

اسـتادی محـروم کردند. 
بـود کـه در  به حـدی  اسـتاد طباطبایـی  دانـش  دامنـه علـم و 
طـول خدمـت پیـش از بازنشسـتگی و پـس از بازنشسـتگی بـرای 
تدریـس در دانشـگاه های همـدان، شـیراز، اهـواز، گرگان، کرمانشـاه 
و سـاری در زمینه هـای باغبانـی، جنـگل، فضای سـبز و علـوم پایه 
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هواشناسـی،  فیزیـک،  دروس  تدریـس  و 
آبیـاری و عمـران، گل هـا و گیاهان زینتی، 
جامعه شناسـی  و  اکولـوژی  گیاه شناسـی، 
گیاهـی و ده هـا درس دیگـر دعـوت بـه 

می شـد. همـکاری 
اسـتاد طباطبایـی در سـال های 1349 
تـا 1358 شمسـی در راه اندازی دانشـکده 
کشـاورزی همـدان، دانشـکده کشـاورزی 
مازنـدران و همچنیـن ایجـاد گـروه جنگل 
و مرتـع و تدریـس و قبول مسـئولیت های 
مختلـف در این دانشـکده ها فعالیت هـای زیادی 
کـرد. وی مجموعـه نفیسـی از نمونه هـای چوب 
خـود را کـه سـال ها بـرای تهیـه آن از اقصـی 
به همـراه  بـود،  کشـیده  زحمـات  دنیـا  نقـاط 
کتابخانـه شـخصی اش به دانشـکده منابـع طبیعی 

دانشـگاه مازنـدران اهـدا کرد. 
یکـی از اقدامـات اساسـی کـه اسـتاد طباطبایـی در طـول عمر 
پربـارش از خـود به یـادگار گذاشـت، ایجـاد باغ هـای گیاه شناسـی 
در مراکـز علمـی یـا پارک هـای شـهری بود کـه  نقش بسـیار مهمی 
در آمـوزش دانشـجویان و مـردم داشـت. در سـال 1350 ضمـن 
انجـام ایـن فعالیت هـا بـرای نخسـتین بار به تأسـیس دفتـر مشـاوره 
طبیعـت بـرای فعالیت هـای امـور جنگل، پـارک داری و فضای سـبز 
بـا همـکاری جمعـی از اسـتادان اهـل فـن اقدام کـرد کـه نتیجه آن، 
طرح هـای مختلفـی بـرای عمـران و آبادانـی کشـور ازجملـه طـرح 
عمـران جیرفـت بـود که مـورد توجـه دولـت آن  زمان قـرار گرفت. 
در سـال 1367 کتابخانـه تخصصـی خـود را به دانشـکده منابع 
طبیعـی دانشـگاه تهـران اهـدا کـرد کـه به علـت وجـود کتاب هـای 
گران بهـا 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 سـال های 1369 شمسـی برمی گـردد کـه حاصل 
باغ هـای  احـداث  و  متعـدد  کتاب هـای  انتشـار  همـکاری  ایـن 
گیاه شناسـی و انجـام طرح هـای مختلـف جنـگل کاری در ایـن دو 
شـهر بـزرگ بود. وی سـال ها به عنـوان مشـاور در این دو سـازمان 

بـه خدمتگـزاری مشـغول بود. 
یکـی از فعالیت هـای زنده یـاد سـید محمـد طباطبایـی پـس از 
بازنشسـتگی، همـکاری بـا معاونـت امـور باغبانـی وزارت جهـاد 
کشـاورزی در زمینـه اصـاح و توسـعه کاشـت درختان زیتـون بود 
کـه نتیجـه این همـکاری انتشـار بیـش از 80 فقـره گـزارش علمی 
و فنـی و چـاپ کتابـی باعنـوان زیتـون و روغـن آن بـود. همکاری 
بـا سـازمان جنگلهـا و مراتـع کشـور، دانشـگاه آزاد اسـامی در 
تأسـیس دانشـکده کشـاورزی محات، اسـتانداری تهران، سـازمان 
پژوهش هـای علمـی و صنعتـی ایـران، سـازمان اسـتاندارد و بخش 
صنایـع چـوب وزارت صنایـع و معـادن ازجملـه دیگـر فعالیت های 

ایـن اسـتاد عالی قـدر بود. 

اســتاد طباطبایــی بــه زبان هــای فرانســه، آلمانــی، انگلیســی و 
ــا زبــان روســی نیــز آشــنا بــود.  ترکــی تســلط کامــل داشــت و ب
وی در هنــر شــاعری و نقاشــی نیــز صاحــب ذوق و ســلیقه خاصــی 
ــان  ــا و گیاه ــان گل ه ــزی را از زب ــعار نغ ــه اش ــود به طوری ک ب

ســروده کــه مــورد توجــه اهــل فــن قــرار گرفتــه اســت. 
ــش  ــت خوی ــر پربرک ــول عم ــا در ط ــی باره ــتاد طباطبای اس
و  علمــی  انجمن هــای  کشــور،  دانشــگاه های  ازســوی 
ــن  ــت و در آخری ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی ــف م ــازمان های مختل س
بــاری کــه ازســوی دانشــگاه گــرگان از وی تقدیر شــد، دانشــجویان 
و اســتادان دانشــکده منابــع طبیعــی پیکــره ای چوبیــن کــه از ایشــان 
ــوزی های  ــا و دلس ــه توانمندی ه ــاس هم ــد را  به پ ــاخته بودن س

ــد.  ــان کردن ــتاد، تقدیم ش ــن اس ای
همـواره در ماقات هـای حضـوری همـگان را توصیـه می کـرد 
کـه  را  آنچـه  هـر  و  نمـی ارزد  نوشـته  یـک  بـه  گفتـه  هـزار  کـه 
می خوانیـد، به صـورت فیش بـرداری نگهـداری کنیـد تـا در زمـان 
مناسـب بتوانیـد از آن اسـتفاده علمـی کنیـد. وی در طول 89 سـال 
عمـر پربـار خویـش عاوه بـر تألیـف بیـش از ده ها کتـاب و صدها 
مقالـه و گـزارش علمـی و فنـی، صدهـا دانش آموختـه در سـطوح 
مختلـف کارشناسـی، کارشناسی ارشـد و دکتری  را تربیـت کرد و در 
ایـن مـدت موفـق بـه احـداث 8 بـاغ گیاه شناسـی در دانشـگاه ها و 

پارک هـای شـهرهای سراسـر کشـور شـد. 
ــع  ــا و مرات ــاح، ریاســت اســبق ســازمان جنگله ــع ف ــر ربی دکت
کشــور، بــه زنده یــاد اســتاد طباطبایــی، پیــر جنگل هــای ایــران لقــب 
ــر  ــی سراس ــای علم ــب انجمن ه ــی در اغل ــتاد طباطبای ــود. اس داده ب
ــاالت  ــه مق ــرای ارائ ــت داشــت و ب ــه چــوب عضوی ــان در زمین جه
ــش از 45  ــه بی ــی ب ــای بین الملل ــیاری از کنفرانس ه ــود در بس خ
کشــور مســافرت کــرد. امــا رحلــت او در ســال 1394 شمســی، ایــن 
ــدگان  ــرد و جوین ــش ب ــان عاقه مندان ــم را از می ــه و عل ــوه تجرب ک
ــع  ــورد مناب ــان انبوهــی از پرســش های علمــی در م ــش را در می دان

طبیعــی تنهــا گذاشــت. 
ــا  ــی ب ــال 1342 شمس ــی در س ــد طباطبای ــید محم ــتاد س اس
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خانــم فاضلــه و بزرگــواری به نــام ســرکار قربانپــور حامــد ازدواج 
ــتاد  ــن اس ــای ای ــی و موفقیت ه ــواره در نقش آفرین ــه هم ــرد ک ک
ــه ایــن ضرب المثــل معــروف کــه پشــت  ــود و ب عالی قــدر مؤثــر ب
ــود دارد،  ــته وج ــداکار و ازخودگذش ــی ف ــی زن ــرد موفق ــر م ه

ــت بخشــید.  عینی
ــای  ــه نام ه ــر ب ــک دخت ــر و ی ــک پس ــی ی ــتاد طباطبای از اس
ــب  ــدر صاح ــد پ ــه مانن ــت ک ــده اس ــا مان ــی و دل آرا به ج عل
کمــاالت و بزرگــواری هســتند. دکتــر ســید علــی طباطبایــی اکنــون 
ــر  ــت. دخت ــان اس ــم آلم ــی مقی ــروف ایران ــام و مع ــان بن از جراح
ایشــان نیــز تحصیــات دانشــگاهی در رشــته هنــر دارد و در ایــران 

ــت.           ــغول اس ــری مش ــای هن ــه فعالیت ه ــان ب و آلم
 

عبارات و سخنان  نغز و ماندگار استاد سید محمد طباطبایی 
جوان هـا بایـد خودسـاخته باشـند و بتواننـد روي پـاي خـود 
بایسـتند و اگـر از تجربه بزرگ ترها اسـتفاده نمایند، مسـیرآنها براي 

رسـیدن بـه هـدف کوتاه تـر می گردد.
تـا می توانیـد در خدمـت مردم باشـید و اگـر بدانید که بخشـش 
و کمـک بـه نیازمنـدان چقـدر لذت بخـش اسـت،کفش هاي خـود را 

هـم بخشـیده و بـا پـاي برهنـه راه می روید.
چـرخ دنیـا به خاطـر هیچ کـس از حرکـت بـاز نمی ایسـتد پـس 
تـا می توانیـد از زندگـی لـذت ببریـد و اگـر بلـد نیسـتید، بگذاریـد 

دیگـران از زندگـی لـذت ببرند.
بزرگ تریـن سـرمایه من دوسـتان و دانشـجویان من هسـتند که 

ماننـد گل های بـاغ در سـرزمین ایـران پراکنده اند.
گردنـم در مقابـل حـرف حق از مـوي نازک تر اسـت و در مقابل 

ظلـم و حـرف زور مانند کوه محکم و اسـتوار ایسـتادگی می کنم. 
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 به فکر مردم وطنم روی کوهسار

می کاشتم درخت محبت به یادگار
از گونه های ممرز و مازو و نرمه دار 

تا گونه های گلده زیبای چون انار
از لیلکی و کلهو و افرا و نارون   

 تا گونه های استپی سنجد و چنار
زالزالک و بلوط و شن و از درخت ون

انچوچک و ولیک و درختان دیودار
بید و صنوبر و عرعر، اقاقیا

گردو و فندق و بادام در حصار  
انجیلی و کچف و کرکف و بنه 

تا گل کنند محلب و گلخونک و شیردار
از یاس زرد و به ژاپنی، ارغوان چین

اسپیره، ماگنولیا، پسته و کنار
یاس بنفش و راش و گلیسین و دارواش

ماهونیا، تمشک ولی شاخه پر ز خار
آویشن و پنیرک و جاشیر و فرفیون

باریجه و ورک، ز گون های خاردار
سیب و گابی و آلوچه و هلو

خرمالو و شلیل و به ترش آبدار
نراد و کاج و نوئل در کنار سرو

زربین که داشت قامت رعنای شاهکار 
از الله ها و سنبل و زنبق، آماریلیس 

رزهای دلفریب رونده به هر دیار
از جعفری و سیلن و سنبل، گل دوروی

از مارگریت و رزماری و یاس گل عذار 
از بهر چیست این همه زحمت عزیز من

تا گردد این کرجم دیدگاه یار
کوشید تا کند بهشت، کرج پیر دیر ما

با کاشتن درخت محبت چو سرخدار
هرگز مکن تو ناله ز کم لطفی رقیب

برخیز و چاره کن تو طبا باز گل بکار
  سید محمد طباطبایی 1380/8/12  

 منابع
جوانشـیر، ک.، 1378. تاریخ علوم منابع طبیعی ایران، انتشـارات فرهنگسـتان علوم

 جمهوری اسامی ایران، تهران.
حجـازی، ر. و معیری نـژاد، ج.، 1344. راهنمـای آمـوزش دانشـکده کشـاورزی 

دانشـگاه تهـران، چاپ افسـت، دانشـکده کشـاورزی.
سـالنامه بنگاه هـای علمـی فاحتی کرج سـال تحصیلـی 1317 - 1316، چاپخانه 

مجلس.
مذاکرات و مصاحبه های 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 دست نوشـته های منتشـر نشـده اسـتاد محمد طباطبایـی و مصاحبه های

 حضوری، در زمان حیات با ایشان.
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