
 
 
 
 

سپاسگزاري
 

ساعت 12 ظهر روز شنبه 16 خردادماه 1383 همسری مهربان و وفادار و پدری بینظیر چنــد 
دقیقه پس از ورود به خانه با سفر به ابدیت ما را ناباورانه بــه سـوگ نشـاند. اکنـون کـه از آن 

هنگام یک سال گذشته است برای بزرگداشت یاد و خاطرۀ او به نشر خاطرات و مقاالت علمی  
او در دو مجلد پرداختهایم. برعهدۀ خود میدانیـم از همـۀ کسـانی کـه در طـی ایـن مـدت بـا 
مهربانیهای خویش یار و یاور ما بودهاند سپاسگزاری کنیم. از رئیس محترم دانشکدۀ مهندســی 
سپاس بیکران داریم که به همت خود امکان چــاپ ایـن کتـاب و مجموعـۀ مقـاالت را فراهـم 
آوردند و از جناب آقای دکتر قهرمانی که تدوین مجموعۀ مقاالت را با دقتنظر و توجه بســیار 
ــهای بـر بخـش  به عهده گرفته و به پایان رساندند و همچنین جناب آقای دکتر رازانی که مقدم
فارسی آن کتاب نگاشتند کمال تشــکر را داریـم. همچنیـن جـا دارد سـپاس خـود را از همـۀ 
استادان، دانشجویان، دوستان و آشنایانی که مطالبی برای چاپ در این یادمان نگاشــتهاند ابـراز 
ــان بـود و نـیز دوسـت  کنیم. از آقای مهدی محسنی که زحمات فنی چاپ این دو کتاب با ایش
ــۀ طـرح جلـد ایـن کتابـها را پذیرفتنـد صمیمانـه  هنرمند، جناب آقای مرتضی محالتی که تهی

سپاسگزاریم. 
 

در اين زندگي گذرا، جاودانگي در برجاي گذاشتن ارزشهاي ماندگار است. 
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خالصة زندگينامه 
 
 

لطفعلي بهپور (تفنگدار) در سال ١٣٢٣ در اصفــهان از پـدر و مـادري شـيرازي متولـد شـد. دورة 
ــتان حيـات  تحصيالت ابتدايي را در دبستان زينت شيراز و دورة تحصيالت دبيرستاني را در دبيرس
شيراز با احراز رتبة اول در تمام مراحل تحصيل به پايان رساند. در سال ١٣٤١ با كسب رتبة دو در 
كنكور ورودي دانشگاه شيراز مشغول به تحصيل گرديد. در سال ١٣٤٦ با كسب رتبة اول به عنوان 
ــارغالتحصيل  دانشآموختة ممتاز دانشگاه در رشتة مهندسي راه و ساختمان با درجة فوق ليسانس ف
شد. در همان سال با يكي از دانشجويان همدورة خود، خانم مهندس نعمتاللهي، ازدواج كرد كــه 
حاصل اين ازدواج يك دختر به نام آزاده و دو پسر بــه نامـهاي پوريـا و بـاوند ميباشـد. در سـال 
ــك مربـي در دانشـكدة مهندسـي مشـغول بـه كـار شـد و همزمـان در مقطـع  ١٣٤٦ به سمت كم
فوقليسانس تخصصي (MSc)  در گرايش مهندسي ژئوتكنيك دانشگاه شيراز مشغول به تحصيل و 
در سال ١٣٤٩ موفق به اخذ مدرك فوق ليسانس تخصصي گرديد. در سال ١٣٤٩ به عنوان مربي به 
عضويت هيأت علمي بخش راه و ساختمان درآمد. از ١٣٥٠ تا ١٣٥٥ به علت فعاليتهاي سياسي در 
زندان سياسي به سر برد. پس از رهايي از زندان و تا اواخر سال ١٣٥٧ در شركت مهندسان مشاور 
مدام با سمت سرپرست نظارت ساختمانهاي دانشگاه شيراز و ساختمانهاي مركز آموزش عشــايري 
به كار مشغول بود. وي هرچند در اين مدت موفق به اخذ پذيرش جهت ادامة تحصيــل در مقطـع 
دكترا از دانشگاههاي كمبريج انگلستان، ETH  سوئيس و سيراكوز آمريكا شد ليكن به علت مسايل 
ــه كـار  سياسي موفق به ادامة تحصيل نگرديد. در سال ١٣٥٨ مجددًا توسط دانشگاه شيراز دعوت ب

شد و تدريس در بخش راه و ساختمان را از سرگرفت. 
 

سمتهاي اجرايي در دانشگاه شيراز: 
رئيس مؤسسة ژئوتكنيك ايران 

معاونت اداري و مالي دانشكدة مهندسي  
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مديركل ادارة مهندسي 
سرپرست دانشكدة مهندسي 

رئيس مركز مطالعات و تحقيقات آب 
 

فعاليتهاي آموزشي: 
عضويت هيأت علمي بخش مهندسي راه و ساختمان از سال ١٣٥٨. دروس تدريــس شـده توسـط 

ايشان بيش از بيست درس ميباشد كه برخي از آنها عبارتاند از: 
 - «مكانيك خــاك» و آزمايشـگاه، «زمينشناسـي مهندسـي» و آزمايشـگاه، «مصـالح سـاختماني»، 

«پيسازي»، «روسازي راه» و «راهسازي» در مقطع كارشناسي؛ 
 -  «سدهاي خاكي» و «مكانيك خاك پيشرفته» در مقطع كارشناسي ارشد؛ 

 -  «مكانيك خاك تجربي» و «ديناميك خاك پيشرفته» در مقطع دكترا. 
 

فعاليتهاي پژوهشي: 
ــه در طـول  حاصل فعاليتهاي پژوهشي و مشاورتي شادروان مهندس بهپور مقاالت متعددي است ك
ــرادي و مشـترك در كنفرانسهـاي ملـي و بينالمللـي ارائـه گرديـده اسـت.  ساليان به صورت انف

مجموعة مقاالت به صورت مجلد جداگانهاي در كنار كتاب حاضر چاپ شده است. 

 

فعاليتهاي فني و مشاورتي: 
ــن مـرز و بـوم و  زندهياد مهندس بهپور براساس وظيفه و رسالتي كه براي خويش در خدمت به اي
ــاركت  حرفة مهندسي قائل بود در بسياري از پروژههاي مهم بدون هيچگونه چشمداشت مادي مش
داشت. مشاورة عالي ايشان در زمينة تخصص خود با ارگانهايي چون سازمان ميراث فرهنگي استان 
ــان دانشـگاه شـيراز و … سـاليان سـال  فارس، ادارة مهندسي دانشگاه شيراز، تعاوني مسكن كاركن
ــاورتي مؤسسـة ژئوتكنيـك ايـران وابسـته بـه  مداومت داشت. وي در اكثر پروژههاي خدماتي مش



 ٣

ــهفردي را ايفـا نمـود. نمونـههايي چنـد از پـروژههـاي  دانشگاه شيراز نقش فعال و بعضاً منحصرب
خدماتي مشاورتي ايشان عبارتاند از: 

١-تحكيم پي و بهسازي مجتمع و برج ارگ كريمخاني كه با پشتيباني ســازمان يونسـكو بـه انجـام 
رسيد؛ 

٢- پايدارسازي گودحفاري و طراحي پي برج دوم «هتل بينالمللي پارس»؛ 
ــانع از  ٣- پايدارسازي خط لولة گاز در ايستگاه ٢٠١ نورآباد كه مقاومت آن در برابر زمينلغزش، م

قطع گاز شيراز براي چندين شبانهروز گرديد؛ 
٤- طراحي و بهسازي پي بيمارستان شهيد بهشتي شيراز؛ 

٥- پيشبارگذاري همراه با زهكشهاي شني پي سيلوي گنبد؛ 
٦- مطالعات ژئوتكنيكي محل احداث مخازن روغننباتي در بندرعباس؛ 

٧- طراحي پي مخازن آب موند در شيراز؛ 
٨- ارزيابي وضع پي موجود سيلوي اكبرآباد شيراز و طراحي مجدد آن؛ 

٩- پيشبارگذاري همراه با زهكش هاي شني مخزن بزرگ آمونياك پتروشيمي شيراز؛ 
١٠- حوضچههاي استحصال نمك پتروشيمي شيراز در درياچة نمك؛ 

١١- نظارت بر بيش از ٢٠٠ طــرح ژئوتكنيكـي در مؤسسـة ژئوتكنيـك دانشـگاه شـيراز از جملـه 
احداث خوابگاه دانشجويان دانشكدة كشاورزي در بهمنماه ١٣٧٠. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يادمان
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با ياد دوست، كه هرچه هست از اوست 
 

یاد اون روزا به خیر! 
 

صُبای گاهِ گاهِ (!) چهارشنبهها، حدود ساعت هفت، با مــهندس بـهپور و دکـتر بنـان، میرفتیـم 
ــه تـا، نظـارت  پروژِی فاز یک تعاونی مسکن دانشگاه خدمت دکتر دهقان و همکاراشون. ما س
عالی پروژَ رو داشتیم و بازو فنی تعاونی بودیم. اول با نون سنگک داغ و آش سبزی همــرا بـا 
لیموی فراوون و فلفل تند، جلسه رو شروع میکِردیم و او وقت چای داغ داغ. بعدِش میرفتیــم 

سر بحثای جدی و سین جین کِردن عوامل اجرا و بحــث در مـورد نقشـهها و مشـکالت کـار  
و … . 

بَرُوی هضم آش وَک و وَلمی که خورده شده بود حتماً بازدید از پروژه و بالو و پوییــن 
رفتن از پلههای هف هشت طبقه رو شاخش بود. گاهی هم تو ای بازدیدا به اوسّای قــالببند و 

بتنریز و ویبرهزن گیر میدادیم، البت نه چندون به ناحق. 
او وقتا، من سَرُم به سنگ نخورده بود و مشکل پِیدو نکِرده بودم و ســیگار میکشـیدم. 
نه زیاد و نه کم. در طول بازدیدا سه چارتایی میشد. مهندس هم سیگار میکشید. نمدونَم چطو 
بود که او اوّال دُرُس حسابی روش نمیشد، تک توکی سیگار میکشید. ولی رفتهرفتــه کمرویـی 
ــی  مهندس در سیگار کشیدن از بین رفت. وقت و بیوقت سیگار دستش بود. حُکماً فشار روح
ــچ کـاری رو بیحکمـت و هیـچ  ناشی از گاهِ بودنِ در غار و گرفتارییای روزگار، او رو که هی
عملی رو بیعلت نمیکِرد به سوی سیگار کِشونده بود. گاسَم همین سیگار لَنتی بود کــه قبـل از 

ای که به بلندی قامتِ سرونازِ باغ ارمِ شیراز به بار بشینه، او رو خیلی زود از همه گرفت. 
 

خیلی حیف شد. زود بود که او در جمع ما نباشه. 
 

تو آن قصیدۀ شیوای ناتمامی، کاش 
به شیوهای که بشاید تو را ادامه دهیم 

 

انوار- ارديبهشت ٨٤   



 ٨

گوشههايي از زندگي برادرم مهندس لطفعلي بهپور 
 

ــود نداشـت. پـدر مـا  … در دوران کودکی ما، وسایل سرگرمکنندۀ امروزی مانند تلویزیون وج
سرگرمی خودش کتاب بود و ما را هم به کتاب خواندن وامیداشت. شاهنامۀ قطع رحلی بزرگی 
داشت که نزد او عزیزترین کتابها بود. شبها پس از درس و مشق فرزندان، شاهنامه را مــیآورد، 
ابتدا چند سطری خود میخواند و سپس کتاب را به من و برادرم لطفعلی مــیداد تـا بخوانیـم و 

بیشتر علی بود که میخواند و با هوش و ذکاوت فراوان، درست و بیغلط میخواند… . 
برای همۀ مادران و پدران بارها و بارها اتفاق افتاده که فرزندشان در مجلسی رفتاری کرده یــا 
سخنی گفته که موجب شرمساری والدینش شده و بعداً او را سرزنش کردهانــد کـه چـرا چنیـن 

گفتی و چنین کردی؟ به خاطر ندارم که علی در کودکیاش چنین سرزنشهایی شنیده باشد.  
ــود و ایـن  از دوران کودکی مالحظهکار بود و کاری نمیکرد که دلی بیازارد؛ بلکه انساندوست ب
دوستی منحصر به خانواده و آشنایان نبود. در غم افراد بیگانه هم غمگین میشد. فهم و بصیرت 
او در سنین نوجوانی، استثنایی و کمنظیر بود: خیلی چیزهــا را کـه همسـاالنش پـس از سـالها 
ـتر از  میفهمیدند، او سالها پیش فهمیده بود. از دوران جوانی مشاور همساالن و حتی افراد بزرگ
خود بود و در سالهای بعد که به سنین کمال نزدیک میشد در خــانوادۀ مـا، هـرگـاه کسـی بـا 
مشکلی که رفع آن دشوار بود مواجه میشد با علی مشورت میکرد و صالحدید و صوابدیــد او 

بر دیگران رجحان داشت. 
سرعت انتقال و درک سریع او را، بنده که 45 سال تدریس کردهام در هیچ دانشــجوی دانشـگاه 
ــتان  ندیدهام و این توانایی منحصر به دوران دانشجویی او نبود. به خاطر دارم که وقتی به دبیرس
میرفت، غالباً در خانه کتابهایی غیر از کتابهای درسی مدرسه، مطالعه میکرد. زمانی به او گفتم 
ــم درس میدهـد  چرا درس مدرسه را نمیخوانی؟ گفت: «من در کالس درس همانوقت که معل
درس را یاد میگیرم و دیگر احتیاج به مطالعه ندارم.»؛ و چون دید من حرفش را باور نداشتهام 
ــت: «هـرچـه میخواهیـد از ایـن کتابـها از مـن  کتابهای درسی خود را جلو من گذاشت و گف
بپرسید.» هر پرسشی کردم تامّ و تمام پاسخ داد و آنگاه با شگفتی تصدیق آوردم که هر مطلبــی 

را که یکبار بشنود از خاطرش محو نمیشود…. 
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ــالت دانشـگاهی در همـۀ سـالها  او درتمام دوران تحصیل از کالس اول ابتدایی تا پایان تحصی
بالاستثناء شاگرد اول با نمرههایی بسیار عالی بود… 

سخن از برادرم مهندس بهپور را با این دو بیت شعر کهن که در مرگ شهید بلخی شاعر مشـهور 
هزارسال  پیش سروده شده به پایان میبرم که با آنکه شعری به ظاهر مبالغهآمیز اسـت، امـا در 

مورد افرادی چون مهندس بهپور مبالغه نیست: 
 

ــــه گـــیر و میاندیـــش کـــاروان شـــهید رفـــت از پیــــش  وان مــا رفت
ــــش از شــمار دو چشــم یــک تــن کـــم  وز شـــمار خـــرد هـــزاران بی

 
شيراز- نوزدهم خرداد ١٣٨٣   منوچهر دانشپژوه 
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آري برادر! 

 
 

ــازنینات  از آن روز تلخ بهاری، که پیر و جوان، خرد و کالن و غریب و آشنا در فقدان وجود ن
میگریستند سالی گذشت. درست زمانی که میبایست نظارهگر به ثمر نشستن فرزندانات باشی 

به ناگهان چشم از جهان و هرچه در آن است فروبستی، بال گشودی و به ابدیت پیوستی. 
ــتوار، چونـان درختـان کـه ایسـتاده  تو آنگونه رفتی که زیستی، باشکوه و ایستاده بر پاهای اس

میمیرند! 
آن روز هرکس تو را بیشتر میشناخت، اندوهگینتر بود. 

برادرم! در چشمهای درشتات همیشه برق محبت و مهربانی میدرخشید. 
دستهای بزرگ و نیرمندت عمری دست درماندگان را میگرفت. 

ــزرگات جـز فکـر  پاهای محکم و استوارت همیشه راه کمک به مردم میپیمود و در اندیشۀ ب
سازندگی نبود. 

قلبات همچون آتشکدهای بود که آتش عشق به مردم در آن خاموش نمیشد. 
دلسوخته بودی، بس که بر همگان دل میسوزانیدی؛ چه خوب میدانستی که دلسوزی تنها رمز 

بقای آدمیت است. 
بعد از تو روزها چه ســرد و تـاریکاند. گویـی گذشـت زمـان هـم نتوانسـت حتـی ذرهای از 

اندوهمان بکاهد. 
… و تو بیشتر از هر زمان با ما بودی، شبها در خواب و روزها در بیداری. 

 
 

نيره دانشپژوه 
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به ياد شادروان مهندس بهپور دوست و همكار عزيــزي كـه از ميـان مـا 

براي هميشه به ناگهان رفت 
 

 
شادروان مهندس بهپور را از زمان دانشجویی چه در سالهای آخر مقطــع کارشناسـی و چـه در 
دوران کارشناسی ارشد از نزدیک می شناختم او دوست من بود. در زمــان دانشـجویی همیشـه 
ــاور  شاگرد اول و بهترین دانشجو بود. درس را برای یادگرفتن میخواند نه نمره گرفتن، یار و ی
و مشاور استادان و همکالسانش بود. همکالسیهایش را واقعاً دوست داشت و بــه آنـها روحیـه 
ــکالت  میداد و در فهم مطالب به آنها کمک میکرد. آموزش دانش و فنآوری را برای حل مش
و رفع نیازمندیهای جامعه می خواست، بــه موضوعـات و مطـالب جدیـد عالقمنـد بـود و در 

جلسات درس سؤاالت جالب و بدیعی را مطرح میکرد.  
در دوران دانشجویی در دانشکدۀ نوپای مهندسی پــروژههای جالبی را اجراء کرد کــه 
ـــد. در ایجـاد و گسـترش آزمایشـگاهها و سـاختمان دانشـکده کمکـهای  هنـوز بــرپا هستن
چشـمگیر و بـیشــائبهای کرد. پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود را با اینجانب با درجۀ عالی به 
پایان رسانید؛ چون علم را در خدمت خلق میخواست از میان همه موضوعات پرطمطرق ولـی 
بدون کاربرد آن زمان موضوع «بررسی مصــالح و فرمـها بـرای طـرح سـاختمانهای روسـتایی 
ــهرماه  خشتی مقاوم در مقابل زلزله در ایران» را با همکاری اینجانب انتخاب کرد که آن را در م
1349 به پایان رسانید. در این پایاننامه که هم تجربی و هم تئوری بــود مسـأله بـهترین فـرم 
مقاوم ساختمانهای خشتی و آجری غیرمسلح و رفتار آنها تحت اثر نیروهــای افقـی دینـامیکی 
ــران انـواع مدلـهای بـا مقیـاس  ناشی از ضربه بررسی شد و برای این کار برای اولین بار در ای
ــده بـود  کوچک روی میز لرزان و ضربهگیر دستساز که در دانشکدۀ مهندسی شیراز ساخته ش
ــأله بـاال بـردن مقـاومت و کیفیـت  آزمایش گردید. عالوه بر این، ایشان در پایاننامۀ خود مس
مصالح خشتی، مالطها و اندودها را نیز بــا ســاختن و آزمایــش نمونـههای متعـدد آزمـایش 
کردند. قسمتی از نتایج کار ایشان در چهارمین سمینار جهانی مهندسی زلزله در دانشگاه رودکی 
ــی قـرار  در هندوستان ارائه گردید و مورد توجه پژوهندگان جهان سوم و سـازمانهای بینالملل
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ــت و  گرفت. موضوع و نتایج پایاننامۀ ایشان حتی امروز با گذشت 35 سال پرمحتوا و تازه اس
میتواند در مقاومسازی ساختمانهای خشتی و آجری غیرمسلح روستاها و بافت قدیم شهرها و 
مراکزهای فرهنگی که پس از زلزله اخیر شهرستان بم مورد توجه قرار گرفته است به کار رود. 
ــی در بخـش مهندسـی عمـران  شادروان مهندس بهپور به عنوان یک عضو هیأت علم
دانشکدۀ مهندسی دانشگاه شیراز استخدام شدند. ایشان از همان ابتدا بین همکاران، کـارمندان و 
ــۀ فـردی کـه واجـد بـهترین و واالتریـن  دانشجویان به عنوان یک استاد توانمند و آگاه و نمون
ــد. بـه همـه محبـت داشـتند. مخصوصـاً بـه  خصوصیات اخالقی و انسانی است زبانزد گردیدن
دانشجویان و زیردستان. رفتارشان با همه عادالنه بود. درب اطاقش همه وقــت بـرای مالقـات 
مراجعان و دانشجویان باز بود. حالل مشکالت بود، قانون طالیی «یعنی با دیگران همان کن که 
انتظار داری در شرائط مساوی با تو همان کنند» را عمالُ رعایت می کرد. تئوری و تجربه را در 
ــه دانـش و فـنآوری خـود اعتقـاد داشـت.  کارهای حرفهای و اجرایی خود به کار میبست. ب
سنگصبور بخش بود و به حرفها، گلهمندیها و درددلهای کارمندان و دانشجویان و همکاران بــا 
ــک میکـرد. در عیـن  دقت گوش میداد و تا حدی که میتوانست در حل مشکالت به آنها کم
ــت انسـانی  احترام به دانش و فن آوری غرب در عمل غربزده نبود. تجلیبخش شرافت و کرام
ــه شـخصیت  بود. هیچوقت ندیدم که افرادی را که با او کار میکنند تحقیر کند یا کاری کند که ب
آنها لطمه زند. ستارالعیوب بود، اسرار و آبروی اشخاص را نگهداری میکــرد و اگـر لغزشـی از 
کسی میدید سعی میکرد با نصیحت و کمک آن را رفع کند تا آبروی افراد بیهوده ریخته نشود. 
ــه نمیکـرد و مجموعـۀ خوبیـها و بدیـهای فـرد را در  در قضاوت نسبت به افراد و کارها عجل
قضاوت خود دخالت میداد، نه به صورت منفرد و جزء به جزء. زود برانگیخته نمیشد و صــبر 
ــود. همـه وقـت بـا  و بردباری و تحمل زیادی داشت. انتقاداتش همه وقت سازنده و آموزنده ب
ــردن بـا او بـاعث خوشـحالی و  همگان با ادب، احترام و محبت رفتار میکرد. مالقات و کار ک

سرور میگردید. انسان را به همۀ تواناییها و ضعفهایش میشناخت. 
ــود نـیز ابعـاد آمــوزشی و پــژوهش را  در کارهای حــرفهای و مشـاورۀ فنــی خ
ــه عـهده او  فراموش نمیکرد. هر طرح یا پروژهای که اجراء میکرد، هر کارگاهی که نظارتش ب
ــیری نبـود بلکـه بـهترین  بود یک کالس درس و یک آزمایشگاه بود. هدفش از نظارت عیبگ
ــد بـا حفـظ مشـخصات و  کوشش و کمک خود را میکرد که پیمانکاران و اجراءکنندگان بتوانن
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ــها بـا  استانداردهای قابل قبول کار را به سهولت اجرا کنند. دانشجویان را دوست داشت و با آن
گرمی و محبت پدرانه رفتار میکرد. اگر به آنها نمره ردی میداد خودش بیشتر از آنها نــاراحت 
ــود  میشد چه فکر میکرد که نتوانسته است انگیزش کافی در آن دانشجو ایجاد کند تا درس خ
را فرا گیرد. همکارانش را چه در سطح استاد و چه در سطح حرفه دوست داشت. هیچوقت در 
مورد کسی از او حرفی نشنیدم که دال بر نفرت و کینه باشد. با همه با احترام و تواضع حرفهای 
برخورد میکرد و در عین حال نظر خود را در هر مورد چه در جلسات شوراها و چه در بحث 
ــاً نـیز  در مسائل مختلف صریحاً بیان میکرد و محافظهکاری در ابراز عقیدۀ خود نداشت. عموم
نظراتش سنجیده و متکی بر تحلیل صحیح و تجربه و عملی بود. طرفدار حق و عدالت بود ولی 
حق و عدالت را با محبت پیاده میکرد. یکی از تخصصهای ایشان تدریــس طراحـی و سـاخت 
شالودههای مقاوم ساختمانها بود. خود ایشان به مثابه یک شــالوده مقـاوم در سیسـتم بخـش و 
ــۀ مبارکـۀ «...کانـهم بنیـان المرصـــوص» بـــودند. در  دانشگاه تجلی میکردند و مصداق آی
کارهای فنی و حرفهای دقت میکردند که نتایج کارشناسان در عین بهینه بودن، مقــاوم و کــارا 
باشــد. و در اینجـا نیز مصــداق «المؤمن اذا عمل عمالً اتقنه» را متجلی میساختند. هر وقت 
اینجانب او را در راهروی بخش میدیدم قلبم مطمئن میشد و به آیندۀ بشریت امیدوار میشدم. 
ــای مـا را پـایدار  چون میدیدم هنوز افرادی وجود دارند که مانند میخها و ستونهای محکم دنی

کردهاند. به هرصورت دست تقدیر او را زودتر از موعد ناگهان از میان ما برد. 
گفتنیها در ذکر صفات و خصائل اخالقی و علمی و حرفهای ایشـان بسـیار اسـت. مـا 

همکاری را از دست دادیم که قابل جایگزین نیست. 
 

بار بربست و به گردش نرسيديم و برفت  گويي از صحبت ما نيك به تنگ آمده بود   
كاي دريغـا به وداعش نرسيديم و برفت  همچو حافظ همه شب ناله و زاري كرديـم

 
 

رضا رازاني، مرداد ١٣٨٣     
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اواخر زمستان سال 52 بود. اغلب بچهها را از زندان اوین به زندان قزلقلعه منتقل کرده بودنــد. 
ــدان آمـدم.  پس از حدود 5 ماه دستگیری (در اواخر شهریور) و زندان انفرادی من هم بدین زن
در میان زندانیان از هر گروه و تفکری وجود داشتند. پس از مدت کوتاهی علی هم بدین زندان 
منتقل شد. همۀ مذهبیون از بچههای سازمان و روحانیون در بند چهار بودند. بند چهار در واقع 
ــهمش میشـد. در آن  یک اطاق بزرگ بود که هر نفر جایی به اندازهای که بتواند دراز بکشد س
ــی احـترام و عالقـه داشـتند.  زمان کلیۀ افراد مبارز خصوصاً مذهبیون به بچههای سازمان خیل
ــود در  سازمان هم برای آموزش و حفظ روحیۀ افراد و هم برای نشان دادن توانایی تئوریک خ
زمینۀ انقالبی و مذهبی هر هفته چهارشنبه پس از نماز مغرب و عشاء، جلسات تفســیر قـرآن و 
ــرگـزار میکـرد. روشـن اسـت کـه سـخنرانان از بـهترین کادرهـای  نهجالبالغه در بند چهار ب

ایدئولوژیک سازمان انتخاب میشدند. 
ــی بـرای  به خوبی به یاد دارم که در یکی از این جلسات نوبت سخنرانی علی بود. عل
ــد محـور ایـن خطبـه مسـألۀ  بحث خطبۀ شقشقیه را انتخاب کرده بود. همان طوری که میدانی
خالفت در اسالم است. در قطعات 18 الی 20 حضرت علــی (ع) شـرایط قبـول خالفـت را از 
طرف خود برمیشمارد. شرط اول اقبال مردم و انتخاب آنهاست. شرط دوم علم و شرط ســوم 
ــه صـورت  عدالت فردی است. علی با تکیه بر روی شرط اول موضوع دمکراسی در اسالم را ب
ــرد یقیـن بـه برتـری  مفصل مورد بحث قرار داد و نتیجه گرفت که بدون رأی مردم، حتی اگر ف
خود در علم و عدالت نسبت به دیگران داشته باشد باز نمیتواند خلیفۀ خدا بر مردم باشد همان 

طوری که حضرت علی عمل کرد و بیست و پنج سال خانهنشین شد. 
ــد کـه چـرا محـور  پس از ختم جلسه مسؤوالن سازمان علی را مورد انتقاد قرار دادن
سخنرانی را دمکراسی در اسالم قرار داده است. (در آن زمان محور همه چیز انقالب مسلحانه و 
ــدان  مبارزه با امپریالیسم و حکومت دستنشاندۀ آنها بود. سخن از دمکراسی و حقوق مردم چن
موضوعیت نداشت.) دوم اینکه چرا بدون توجه به نظر علمــای شـیعه مسـألهای شـبههانگیز را 
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ــوذ سـازمان در بیـن روحـانیون و در نتیجـه  مطرح کرده است که ممکن است باعث کاهش نف
مذهبیون گردد. علی اصرار بر صحت برداشت خود از خطبه داشت. اما استدالل دیگر مسؤوالن 
ــد کـه  بر محور بودن حفظ پایگاه مردمی سازمان، علی را مجبور کرد که به روحانیون بند بگوی

آنچه در سخنرانی مطرح نموده است، نظر شخص است و نظر سازمان نمیباشد. 
 

دكتر كريم رستگار
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به ياد مرگ ناباورانة استاد مهندس بهپور 
 
 
 

ــم  حدود سالهای 1310 شمسی استاندار وقت فارس که شاهزادهای قاجاری است باز هم تصمی
به انتقام میگیرد و خیابان جدید التأسیس زنــد را از وسـط مجموعـۀ کریمخـانی مـیگذرانـد. 
درنتیجه بخشی از فضای سبز باغ نظر و تمامی محوطهها و میدانــها را بـه سـاخت و سـازهای 
اداری میسپارد. کاخ خورشید، چندین دهانه از مغازههای بازار وکیل و حجرههای کاروانسرای 
ــور کنـد! اسـتاندار  روغنی و ساختمانهای دیگری ویران میشوند تا خیابان زند خطکشوار عب
ــۀ کریمخـانی عزمـی راسـخ بـه کـار  دیگری در سال 1372 شمسی در ترمیم و احیاء مجموع
میگیرد. آقای دانشمنفرد استاندار وقت فارس در اجرای این مهم سعی بلیــغ بـه کـار میبـرد. 
ــن  شهربانی خریداری و تخریب میشود؛ کالنتری سابق یک و چندین واحد از مغازههای طرفی
آن که قبالً تملک شده بود نیز تخریب میگــردد. احیـاء مجموعـۀ وکیـل از ایـن تـاریخ آغـاز 

میگردد. 
ــادر  ضلع شرقی و جنوبی ارگ که قبل از آن پنهان بود این بار آزاد شد و شهروندان ق
به دیدن آن شدند. از جمله ورودی اصلی و تاریخی ارگ. برج بین اضالع جنوبی و شــرقی بـه 
علت فعالیت چندین سالۀ آبریزگاه شهربانی که در جوار آن برپا شده بود دچار مشکل شده بود 
و به ویژه به علت آنکه همه روزه در معرض دیدار شهروندان و بازدیدگان داخلــی و خـارجی 
قرار داشت تصمیم به ترمیم و مرمت آن گرفته شد. دو گزینه در مورد نشست 21 درجهای برج 
ــردن  وجود داشت: الف- شاقولی یا راست کردن برج؛ ب- تثبیت برج در شرایط موجود و پرک
ــیراث  فاصلۀ به وجود آمدۀ برج و بارو. گزینۀ دوم مورد تأیید و تصویب شورای فنی سازمان م

فرهنگی قرار گرفت و جهت اجراء به میراث فرهنگی فارس ابالغ گردید. 
اینجانب که مسؤولیت میراث فرهگی استان را برعهده داشتم با چند نفــر از دوسـتان و 
ــاوره پرداختـم.  آشنایان که در رشتۀ عمران فارغالتحصیل شده و تجارب اجرایی داشتند به مش
تقریباً همگی دعوت از مهندس بهپور استاد بخش راه و ساختمان دانشکدۀ مهندســی را توصیـه 
کردند. بنده که تا آن زمان با مشارالیه آشنایی نداشتم طی یک نامۀ رسمی از ایشان دعــوت بـه 
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عمل آوردم. به فاصلۀ کوتاهی قبول دعوت نموده، به دیــدار اینجـانب آمدنـد. چـهرۀ نجیـب و 
ــره پرداختیـم. خیلـی زود یـک تیـم  مصمم ایشان را زیارت کردم و دربارۀ تثبیت برج به مذاک
اجرایی مرکب از مهندسان و تکنسینهای میراث فرهنگی تحت نظر ایشان مطالعات خود را آغاز 
کرد. کارگران حفار، اطراف نیمۀ نشستۀ برج را خالی کردند. از همان آغاز کار، مــهندس بـهپور 
هر روزه قبل از ساعت 8 صبح در کنار برج حاضر میشدند، دستور کار داده میشــد و حوالـی 
ــرده، دسـتور مجـدد صـادر  ساعت 12 ایشان مجدداً باز میگشتند و پیشرفت کار را مالحظه ک
ــهد کـودک  میکردند. گاهی به شوخی میگفتم: حضور مرتب و منظم شما مرا به یاد بچههای م
ــح زود او را تحویـل میدهـد و سـاعت 12 او را از مـهد  میاندازد که یکی از والدین، هر صب
ــرعت  تحویل میگیرد. میگفت درست است، این برج هم بچۀ من است! کار، بدون وقفه و به س
ــود، عکـس و نقشـه  در حال پیشرفت بود؛ به زیر پی رسیده بودیم، شمعهای تقویتی زده شده ب
مرتباً از مراحل کار تهیه میشد. ضعف الیههای آبرفتی زیر و اطراف پی، دلیــل انحـراف بـرج 
ــۀ اجـرا در  تشخیص داده شد. این بار طرح تقویت پی و تثبیت برج باید تهیه میشد و به مرحل
ــای مـهندس  میآمد. توضیحاً کلیۀ عوامل اجرای پروژه کارکنان میراث فرهنگی بودند و تنها آق
ــهای  بهپور مهمان تلقی میشدند. لذا حسب وظیفه، میزان مبلغ مورد تقاضای ایشان جهت نظارت
قبلی و تهیه و اجرای طرح تثبیت استفسار گردید. مهندس لبخندی زد و گفت باشد بعداً حساب 
میکنیم! چندین نوبت اصرار کردم باز همان لبخند و همان گفتار! بعداً آشنایان ایشان گفتند شما 

هرچه پرداخت کنید یقیناً ایشان اعتراضی نخواهند داشت. 
نقشۀ اجرایی تهیه گردید و به مرحلۀ اجرا درآمد. مرحلۀ حساسی بود: تکهتکه زیر پی 
ــرد و سـرانجام  خالی میشد و بتون مسلح به صورت دستکهای قدرتمند زیر پیها را اشغال میک
ــر روی رینـگ و دسـتک منتقـل  دستکها به یک رینگ مقاومت متصل شدند و کل سازۀ برج ب
ــان از استحکامبخشـی، الیـهپوشـی انجـام  شده، پس از تستهای مختلف آزمایشگاهی و اطمین
ــد.  گرفت. بدین ترتیب با چندین ماه کار، مطالعه، تحقیق و اجرا برج در جای خود تثبیت گردی
ــام بـود  الزم به توضیح است در روزهایی که کار آرماتوربندی، جوش و بتنریزی در حال انج

مهندس همه روزه چندینبار جهت نظارت در محل حاضر میشدند. 
پس از استعالم از موارد مشابه حدوداً مبلغ پنجاه میلیــون ریـال جـهت پرداخـت بـه 
مشارالیه در نظر گرفته شد. به ایشان تلفن زده شد تا در دفتر اینجانب در ارگ تشریف بیاورند. 
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ــد از حسـابداری  پس از حضور ایشان و تشکر از تالشهای چند ماهۀ مشارالیه، یادآوری گردی
چک خود را دریافت دارند. باز هم همان لبخند بر لبان مهندس نقش بست و سپس گفتند شــما 
گاهی میگفتید رفتار من با برج مثل یک والد با بچۀ مهد کودکی است، اما من میگویم برج کج 
شده همانند پدر پیر و معلول است که اوالً به شــدت بـه آن مـهر مـیورزم ثانیـاً نسـبت بـه او 
ــاید  احساس دین و تعهد دارم ثالثاً پیوسته بدان میاندیشم تا بر عمر و سالمت آن بیفزایم! آیا ب
در قبال انجام این وظایف، چشمداشت مزدی از دیگران داشته باشم؟ توجیــهات و اصرارهـای 
مکرر اینجانب مبنی بر قبول چک به جایی نرسید. مهندس پس از آنکه اطمینان حاصل کرد که 
وجوه چک مورد نظر صرف هزینۀ بخشهای دیگر ارگ میشود دفتر اینجانب را تــرک گفتنـد. 
ــای تـاریخی  بعدها بارها و بارها تلفنی یا حضوری جهت هرگونه همکاری و دفع خطر از بناه

اعالم آمادگی میکردند. 
 

به یاد رادمردی در عرصۀ علم و فن مدرن که فرهنگ کهن را پدر مینامید و به او جانانه عشق 
میورزید. 

روانش شاد و راهش برای دانشجویان پررهرو باد. 
 

هوشنگ رسولي
٨٤/٢/٢٨
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يادي از يادآور؛ مهندس لطفعلي بهپور 
 
 

وز شمار خرد هزاران بیش  از شمار دو چشم یک تن کم
 

سرکار خانم مهندس نعمتاللهی، فرزندان برومند مهندس بهپور 
 

ــد دارم کـه خداونـد  من از خبر درگذشت آقای مهندس لطفعلی بهپور بسیار متأسف شدم و امی
صبری بیپایان به همۀ شما عنایت بفرماید. هرچند جانبازیها، فداکاریها و شــکنجههایی کـه آن 
ــا را در  عزیز سفر کرده تحمل کرد به قلم نمیآید، من سعی دارم گوشهای از آن یادها و فریاده

آستانۀ اولین سالگشت آن مرحوم به رشتۀ تحریر درآورم. 
آشنایی غیرمستقیم من با مهندس بهپور در هفتــۀ اول شـهریورماه 1350 و در زنـدان 
قزلقلعۀ تهران بود که با برادر ایشان آقای تفنگدار مالقات داشتم. در اول شهریور 1350 تعداد 
زیادی از اعضای مجاهدین خلق دستگیر شدند که بخشی از آنها در زندان قزل قلعــه و بخشـی 
هم در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه بودند. یادم میآید که از جمع بچــههای مجـاهدین 
شیراز از جمله چند نفر آنجا بودند: دکتر کریم رستگار، حمید مشکینفام، جواد برایی، شمس و 
ــده  … که اینجا در بند 4 عمومی زندان قزلقلعه بودند، اما هنوز آقای مهندس بهپور دستگیر نش
بود. دومین آشنایی غیرمستقیم من با مرحوم مهندس در زندان اوین بود. در زندان اوین هم مـن 
ــتان میرفـت بـا  ایشان را ندیدم، ولی وقتی سخن از نحوۀ دستگیری و تاریخ بازداشتهای دوس
فعالیتهای مهندس آشنایی بیشتری پیدا کردم. از طریق مجاهد شهید سعید محســن کـه مسـؤول 
دوستان شیراز بود و رابطۀ مستقیمی با مهندس داشت به روحیات این برادران و نحوۀ آموزشـها 
ــازمان  پی بردم. در یکی از بندهای عمومی زندان اوین که چهل نفر از اعضای بازداشت شدۀ س
ــد. همـه در  حضور داشتند، ریشهیابیهایی دربارۀ علت ضربۀ سال 1350 به سازمان انجام میش
این امر فعال بودیم. اینجا بود که از نقش ایشان در مرتبط کردن بچههای سازمان مجــاهدین بـا 
سازمان الفتح اطالع پیدا کردم. مهندس به زبان انگلیسی مسلط بود و توانست در مذاکرات بیــن 

بچههای سازمان و رهبران الفتح نقش فعالی داشته باشد. 
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آشنایی من به طور مستقیم با مهندس در بند 3 زندان قصر در خردادماه 1351 بود. در 
فضایی در زندان قصر دور هم جمع شدیم که رهبران سازمان در بیدادگاههای نظامی، محاکمه و 
در دو نوبت 29 فروردین و 4 خرداد 1351 به شهادت رسیدند و بقیه نیز در همین دادگاهها بـه 
ــود نـیز در  حبسهای طوالنی محکوم شده بودند. آقای بهپور که به ده سال حبس محکوم شده ب
جمع 70 نفرۀ زندان قصر حضور داشت. ویژگی بارز ایشان مطالعۀ عمیق و بیان آموزشی ایشان 
بود. اولین مطلبی که ایشان در زندان قصر به من گفتند ایــن بـود کـه مزیـت مبـارزۀ مسـلحانۀ 
مجاهدین بر مبارزۀ مسلحانۀ فداییان اسالم و مؤتلفه در مکتبی بودن این مبارزههاست؛ به ایــن 
ــه مـا قـادریم در سـایۀ  معنی که زیربنای مبارزه را مکتب اسالم میدانست و بر این باور بود ک
ــیز برخـوردار باشـیم. جمعبنـدی ایشـان از ویـژگـی  مکتب از تئوری و استراتژی مرحلهای ن
ــالب بـود و در  مجاهدین و اینکه مکتب زیربنای استراتژی، تاکتیک و تئوریهای ماست برایم ج

زندگی مبارزاتیام نقش بسزایی ایفا کرد. 
آقای بهپور از آنجا که مسؤول بچــههای مجـاهد در شـیراز بـود نـه تنـها بـر تمـامی 
آموزشهای سازمان اشراف داشت، بلکه آموزشدهنده و معلم خوبی هم بود. گفتارش نــه مـانند 
خیلی از سیاسیها پیچیده بلکه خیلی روان و قابل فهم بود. تالشهای جمع 70 نفرۀ زنــدان قصـر 
در خاطرات جلد دو اینجانب به نام «آنها که رفتند» آمــده اسـت و تـالش ایشـان در تدویـن 
جزوههای آموزشی در زندان بر کسی پوشیده نبود. باید توجه داشت که جزوههای آموزشـی در 
ــه رژیـم سـلطنتی هـر روز  زندان نقش اسلحه در بیرون را بازی میکرد. از آنجا که مبارزه علی
توسعه مییافت، بر تعداد زندانیان افزوده میشد، بنابراین به دلیل جای کــم و برخـورد تنبیـهی، 
ــهد، زنـدان اصفـهان، زنـدان  برخی از زندانیان را به زندانهای شهرستان تبعید کردند: زندان مش
شیراز، برازجان و … .من به دوسال زندان  محکوم شده بودم که ده ماه از آن را در کنار مرحوم 
بهپور و دیگر دوستان در زندان عادلآباد شیراز گذراندم. خاطرات فراموشنشدنی من از زندان 
عادلآباد به تفصیل در کتاب «آنها که رفتند» آمده است. آقای مهندس به دلیل روابــط عمومـی 
خوبی که داشت و همچنین به دلیل شیرازی بودن و نیز مقام علمی، توانست ارتباطات مفیدی با 
مقامات زندان برقرار کند که در سایۀ این ارتباطات، هرگونه امکانی که زندانیان میخواســتند از 
بیرون فراهم میشد. ایشان هفتهای سه روز به ســتوان یکـم پیشـهور، معـاون زنـدان درسـهای 
ــن ارتباطـات  دانشگاهی را تعلیم میداد چون او دانشجوی دانشگاه پهلوی بود. در راستای همی
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ــار  بود که خبرهایی کسب میشد. مثالً چه روزی پلیس برای بازرسی به زندان میآید. این اخب
ــد بـه  بچهها را هوشیار میکرد که حفاظت خوبی از جزوهها و کتابها به عمل آورند. یادم میآی
آقای مهندس گفته بودند که قرار است یک بازرسی دقیق از بند سیاسیها (بنــد 4) انجـام شـود. 
ــرده  مقامات زندان هم دوست نداشتند که ساواک از آنها نقطهضعفی پیدا کند، بنابراین پیشنهاد ک
بودند که کتابهایمان را در دفتر زندان به امانت بگذاریم و آنگاه که بازرسی تمام شد دوبــاره بـه 
ــوش  زندانیان برگردانده شود. این پیشنهاد را تخطئه کردند و فضای درگیر شدن با پلیس و فرام
کردن اینکه ما زندانی هستیم و محبوس، کاری به سرمان آورد کــه همـۀ امکانـات را از دسـت 
دادیم. در شرایط عادی هر امکــانی کـه میخواسـتیم از طریـق مقامـات زنـدان، محمـد خـان 
ضرغامی، مینو خانم نعمتاللهی و دیگر خانوادههــا در اختیارمـان قـرار مـیگرفـت. مدیریـت 
آشپزخانه زندان در دست ما بود. مالقات حضوری هم داشتیم. کتاب و حتی رادیــوی دو مـوج 
که به اخبار خارج هم از طریق آن دسترسی پیدا میکردیم. به هر حال این فضــای درگـیری از 
یک سو و هار شدن ساواک و کمیتۀ مشترک از سوی دیگر، منجر بــه درگـیری فـیزیکی میـان 
ــکنجه نسـبت بـه زندانیـان  زندانیان و ساواک شد و از آن پس محدودیتهای زیادی همراه با ش
اعمال گردید. در راستای اعمال شکنجه حتی به افراد بزرگ و مبارزی چون طــاهر احمـدزاده، 
ـاه در  عزتاهللا سحابی، عباس مجری و … نیز رحم نکردند تا چه رسد به جوانها. پس از چند م
مرداد 1352 بود که مقامات زندان با هواخوری زندانیان، آن هم به طور محدود موافقت کردند. 
ــاعته میتوانسـتند افـراد اتاقـهای  به طوری که افراد هر اتاق در بسته در طول هواخوری یکس
ــد. در همیـن فرصتـهای یکسـاعته از آقـای مـهندس بـهپور  دیگر زندان را ببینند و گفتگو کنن
ــهریور آزاد میشـوم، دسـتاوردهای گـروه ایدئولـوژی زنـدان  خواهش کردم که چون اوایل ش

عادلآباد را برایم بازگو کند. 
گروه ایدئولوژی زندان شیراز مرکب بود از آقایان مهندس عــزتاهللا سـحابی، مـهندس 
لطفعلی بهپور، شهید محمد اکبری آهنگر، دکتر سید محمد میالنی و زینالعابدین حقانی. ایشــان 
ــت، چکیـدۀ دسـتاوردهای  خواهش مرا پذیرفت و از آنجا که توان آموزشدهندگی خوبی داش

خود را برایم گفت. 
آنچه خوب یادم میآید این بود که ایشان میگفــت اگـر بـه چـهار اصـل دیـالکتیک 
ــابلقبولی  دستاورد بشر، اصل هدفداری و سمتداری را اضافه کنیم به لحاظ اسالم دیالکتیک ق
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خواهیم داشت. این جمعبندی شستهرفته و نقلی مرا بــر آن داشـت کـه روی آن تمرکـز کنـم و 
بعدها در سال 1355، اصل هدفداری را اصل بدانم که بر همۀ اصلهای دیالکتیک سایه افکنــده 

است و در یکایک آن چهار اصل تجلی دارد. 
آن روز قبل از آزادی در دوم شهریور 1352 با آقای مهندس بهپور قــدم مـیزدم و از 
مطالعات ویژۀ علمی ایشان بهره میگرفتم. اما آنچه مسلم است آقایان مهندس ســحابی و دکـتر 

میالنی بهتر میتوانند دربارۀ شخصیت ایمانی و علمی آقای بهپور قضاوت کنند. 
پس از آزادی از زندان، دو مرتبه در 27 مرداد 1353 دستگیر، مجروح و از دو چشــم 
نابینا شدم و در جریان پیروزی انقالب در 8 آبان 1357 از زندان قصر آزاد شدم. تازه از زندان 
قصر تهران آزاد شده بودم که به اصفهان و شیراز رفتم و همۀ دوستان شیرازی که زنــدان بودنـد 
ــارزات ملـت اوج گرفتـه بـود. آقـای بـهپور  در منزل مهندس جواد برایی جمع شده بودند. مب
ــم ستمشـاهی و دیگـر  میگفت ویژگی پایدار ملت ایران آزادگی است و امروز میبینیم علیرغ

ستمها این ویژگی دو مرتبه بروز و ظهور کرده است. 
ــهپور  از آن مهربانترین مهربانان و از آن خدای جمیل، برای همسر و فرزندان مهندس ب

صبری جمیل آرزو میکنم. 
 

روحش شاد، روانش تابناک. 
 
 

مهندس لطفاهللا ميثمي 
فروردين ١٣٨٤ 
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كه ما سيل روانيم 
 
 

با استعانت از كالم سحرآميز موالنا سخني چند پيرامون حــال و هـواي معنـوي بـهپور بـا شـما در ميـان 
ميگذارم. 

 
وجود ماندگار 

ــان بيمعناسـت. وجـود آنـها در  بعضي از شخصيتها از صحنة اذهان پاك نميشوند، پس مرگ براي آن
عمق جان حس ميشود اگر چه از عالم ظاهر براي هميشه كوچ كردهآند. 

 
ـــق عاشــقان گــر بينشــانيم چـو جـان انـدر جـهان گـر نـاپديديــم  چـو عش
كـه مـا چـون جـان نـــهانيم و عيــانيم ولـــي آثـــار مـــا پيوســـتة توســــت 

 
اين گونه انسانها وجودي ديناميك دارند، هنوز هم پــس از رحيـل در جـوش و خـروش و حركتانـد. 
شاداب و باطراوتاند و با خود تازگي و نوي ميآورند. طراوتي كه از روابط، آرزوهــا و خواسـتههاي 

عادي و مادي فراتر است. 
 

بـــه بـــاالتر نگـــــر بــــاالي آنيــــم هر آن چيزي كه تــو گويـي كـه آنيـد 
درآ در مــا كــه مــا ســــيل روانيـــم تـو آبـي ليـــك گردابــي و محبــوس 

 
مرگ به مثابه باالترين مرحلة حيات 

براي بعضي از جانهاي شيدا و دلباخته، مرگ نه تنها نيستي نيست كه تعالي و تكامل است. 
 

وز نمــــا ُمــــردم ز انســــــان دم زدم از جمـــادي ُمـــردم و نـــامي شــــدم 
پس چه ترسم كي ز مــردن كـم شـدم مــــردم از حيوانــــي و آدم شــــــدم 
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ــــك بـــال و پـــر حملــــة ديگــــر بمــــيرم از بشــــــر  تــا بــرآرم از مالئ
ــــك پـــّران شـــوم  ـــدر وهــم نــايد، آن شــوم بــار ديگــر از َملَ وآنچـه ان
ــــون.» پس عــدم گـردم عـدم چـون ارغنـون  گويــدم كــه: «انــا اليــه راجع

 
حتي در جستجوي مرگ هستند زيرا اين مرگ دنيوي براي آنــان دريچـهاي بـه ناشـناخته اسـت كـه بـا 

شوق آن را ميگشايند. 
 

ــرگجـو هم چــو نيلوفـر بـرو زيـن طـرف جـو  هم چو مستسقي حريص و م
زيـن سـپس نـه كـم شـــود نــه بدلقــا وصــف او فــاني شــد و ذاتــش بقـــا 

 
بريدن است و رها شدن، از ابر تن برآمدن. بهپورها گره از دست و پا گشودهاند. 

 
ــو كنـده  تو به چنگ خويش بايد كه گره ز پــا تو چو باز پاي بسته، تن تو چ

 
 

آن كه آني دارد 
چه چيز است كه ذات و كنه شخصيت انسان اســت؟ عـالم بـودن، حرفـهاي بـودن، مـهارت، اسـتادي و 

شاگردپروري؟ (كه همه را بهپور داشت.) همة اينها هست … و نيست. 
 

گول شدم، هول شــدم وز همـه بركنـده شـدم گفت كه تو زيرككي، مست خيــالي و شـكي 
جمـع نيـم، شـــمع نيــم، دود پراكنــده شــدم گفت كه تو شمع شدي، قبلة اين جمع شــدي 
ــيخي و سـري، پيشـرو و راهـبري  ـــدم گفت كه ش شـيخ نيـم، پيـش نيـم، امـر تـو را بنـده ش

  
عالم بودن و حرفهاي بودن و استاد و پيشرو بودن همه عافيت است و امنيت. 

 
ــاهد ُبـدم، عـاقل و زاهـد ُبـدم  ـــــه پريــــدي؟ بگــــو. مرد مج عافيتـــا از چ
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انسان توانا 
از نخستين نشانههاي انسان سالك، وصول به مرحلة توانايي است. انسان (به معني خــاص چـون بـهپور) 
داراي اقتدار آرام و پرنفوذ است نه جنب و جوش بيهوده  دارد و نه سكون و رخوت، از رفتــار و منـش 

او و از نگاه او آرامش و اقتدار ميتراود. 
 

ـــم  ــــن كَـــه درربـــايم چــو آب آهســته زيــر كَــه درآي بــه نــاگــه خرم
 
 

انسان زيبا 
بعد مرحلة زيبايي است. همانگونه كه بهپور حرف و عملش زيبا بود. همگان ظرافت و زيركي دريافت 
اين زيبايي را ندارند؛ از فيضان وجودي آنان بياعتنا درميگذرند و خسراني عظيم را به جان ميخرنـد. 

ذات زيبايي در انسانهايي از اين دست متجلي است. 
 

ــــا جمـــالي  ــــي، تـــو ز پرتـــو خدايـــي تــو بــه روح بيزوالــي، ز درونــه ب تــو از آِن ذوالجالل
ـــه ديــدي  ســحري چــو آفتــــابي ز درون خـــود برآيـــي تـو هنـوز نـاپديـدي، زجمـال خـود چ
چو مسيح دم روان كن كــه تـو هـم از آن هوايـي بشـكن سـبوي خوبـان كـه تـــو يوســف جمــالي 

 
انسان شاد 

ــه بـر عقـل و هـوش هـم  شادي در عميقترين اليههاي دروني خانه دارد. شاديي كه نه تنها بر اندوه بلك
سيطره دارد، چهرة ديگري از «آن» است. 

 
ــان مـن باشـد مرا عهدي است با شادي كه شادي آن من باشد   مرا قولي است با جانان كه جانان ج

 
جان انساني از صورت شاد به باطن شاد ميرسد: 

 
بپوشــد صــورت انســان ولــي انســان مــــن باشـــد يكي جان است در عالم كه ننگش آيد از صورت 
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شادي، خودكفايي است. نگاه را نافذ و چهره را درخشان ميكند: 
 

ُرو بـه محبوسـان غـــم ده ســاقيا افيــون خويــش بـاده غمگينـان خورنـد و مـا ز مـي خوشــدلتريم 
هر غمي كو گرد ما گرديد شد در خون خويــش خون ما بــر غـم حـرام و خـون غـم بـر مـا حـالل 
ـــت بــر رخســار بيمــاران غــم  ما خوش از رنــگ خوديـم و چـهرة گلگـون خويـش بـاده گلگونـه اس

 
 

انسان زيرك 
ما بسيار در گرداب اشتباهات خود غرقيم. گاه جانهاي واصل از كنار ما ميگذرند و غافليم. انگيزههاي 
ــايي مـا را بـه اسـارت گرفتـهاند. چـه طـور بـايد سـرمان را از زيـر بـرف  مادي، ميل به قدرت و خودنم
درآورد؟ اين انسان واصل، حيلهگر ماهري است. بايد آناني را كه استعداد بــالقوه دارنـد تكـان دهـد و 

شكار كند. 
 

ــــهر دو ســـه طرارنـــد  كـــه بـــه تدبـــير كلـــه از ســـر مـــه بردارنـــد هلــه هشــدار كــه در ش
كـه فلـك را بـه يكـــي عربــده در چــرخ آرنــد دو ســـه رندنـــد كـــه هشـــياردل و سرمســــتند 
ــــن مـــردم ديگـــر همـــه مردمخوارنـــد مردمــي كــن بــرو از خدمتشــــان مـــردم شـــو  زآنكــه اي

 
 

به سمت شناخت برويم 
اگر نگاه ظاهربين داشته باشيم انسان واصل هم مثل بقيه است. ولي اگر زماني لطف دوست شامل حــال 
ــيِ دلانگـيز و جـانافزا  ما شود يا برحسب اتفاِق فرخندهاي به كشف ايشان نايل شويم به سرچشمة زالل
ــان  ميرسيم. عطش سوزاني را كه از آن غافل بوديم حس ميكنيم و آن را فرومينشانيم. آنها با نگاهش

و كالم غيرمستقيمشان عظمت ميفروشند و بايد اقبال خريدار بودن را داشت. 
 

ـــده بــه نــور كبريــاييم  بيگانــــه و سختآشــــــناييم مـا زن
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ـــي  گر ما رخ خــود بـه مـه نمـاييم مـه توبـه كنـد ز خويشبين
ــيد  ـــرگشــاييم در سـوزد پـر و بـال خورش چـون مـا پـر و بـال ب

 
موالنا، شمس تبريز را بهانهاي ميداند كه ما را به سمت شناخت موالنا راهبر است. البته براي چشمهاي 

تيزبين و درونشكاف. 
 

ــــه اســـت  ــــن لطـــف، مـــاييم. شــمس تــبريز خــود بهان مــاييم بــه حس
 
 
 

مهندس مصطفي همتآبادي
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تقديم به روح پاك استاد و پدر فرزانهام مهندس بهپور 
 
 

هیچگاه باور نمیکردم که زمین توانایی دربرگرفتن این حجم از انسانیت را در خود داشته باشد. 
ــن  هیچگاه گمان نمیکردم حجابی بتواند این روح بزرگ را از حرکت بازدارد. نمیدانستم که ای
خاک بیشرم، بیهیچ واهمهای آمادۀ ربودن چنین گوهــری اسـت. شـاید زمیـن دیگـر تحمـل 
نگهداشتن چنین بزرگمردی را نداشت. و شاید روح واالیش دیگــر قـادر بـه زیسـتن در میـان 
ــان  اینهمه زشتی و پلشتی نبود. به واقع آنهمه صفات پاک چگونه میتوانست در وجود یک انس
ــوه دانـش بـود، عاشـق و  متجلی شود. آرام و باوقار، گرم و مهربان، صبور و بیادعا، او یک ک
وارسته. آری تنها عشق میتوانست عمر پرتالشش را توجیه کند. عمری که بیش از نیمی از آن 
ــرز و بـوم شـد. در بدتریـن شـرایط جـوی و در  صرف آموزش اندیشههایش به جوانان این م
دورترین نقاط فارس پروژههای بزرگ عمرانی را تنها به عشــق وطنـش سـاماندهی میکـرد و 

دشوارترین مشکالت را با آغوش باز پذیرا بود. 
ــه  شاید اگر کمتر به خود سخت میگرفت هنوز به خوابی آرام و ابدی فرونرفته بود. اما او اینهم
ــا  رنج را بر خود هموار کرد تا خویشتن را جاوید سازد. او اینهمه مصائب را به جان خرید تا ب
رفتنش هزاران چشم را اشکبار کند. خدایا نمیدانم چرا چنین انسانهایی را که تمام شرف زمین 
ــا تـو میدانـی کـه اگـر انسـان را  به بوسیدن قدمهای آنهاست به دست مرگ میسپاری؟ خدای
ــرا  سزاوار جانشینی خود بر روی زمین ساختهای به واسطۀ انسانهایی چون بهپور است. پس چ
ــدام کـالم فریـاد  باید این جهان از موهبت حضور آنها محروم باشد؟ نمیدانم اندوه خود را با ک
بزنم. نمیدانم دیگر چگونه میتوانم از انتهای راهرو بخش عبور کنم و اتاق 303 را ببینم، خالی 
و محزون. باور نمیکنم که دیگر کسی بــه صـدای در زدن مـن پاسـخ نمیدهـد هنگـامی کـه 
میخواهم با کوهی از اندوه و مشکالت وارد شوم و آرام و آسوده، با قلبی پرامید از اتاق خارج 
گردم. نمیدانم در غم از دست دادنش چه کسی از همـه اندوهگینتـر اسـت: همسـر وفـادار و 
ــکدۀ مهندسـی، و یـا  بزرگوارش، فرزندان برومندش، دانشجویان و همکارانش، نگهبانهای دانش
شمعدانیهای اتاق 303. آری به راستی نمیدانم. هیچگاه باور نمیکنم که او از بین ما رفته باشد. 

من ایمان دارم که او هنوز زنده است، زنده و جاوید، برای همیشه و تا ابد. 
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ــا یـاد او ایـن  روحی چنین بزرگ با آنهمه قداست و پاکی همواره زنده است. و هرسپیدهدمی ب
حدیث را تکرار میکنیم: 

 
ـــه عشــق  ثبـــت اســـت بـــر جريـــــدة عــــالم دوام مــــا هـرگـز نمـيرد آنكـه دلـش زنـده شـد ب
ـــــم  اي بيخــــبر ز لــــذت شــــرب مــــــدام مـــــا مــــا در پيالــــه عكــــس رخ يــــار ديدهاي

 
مهراب اميري



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يادداشتها
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به ياد استاد 
 

هنوز هم باور نداریم، 
 

ــوش  به دنبال زنگ صدایش که در گوشه و کنار دانشکده و بهخصوص در کالسهای درس به گ
میرسد، او را جستجو میکنیم. او را که یک معلم بود، به مفهوم واقعی کلمۀ معلــم. حرفـهایش، 
رفتارش و … همه و همه به دل مینشست و حکایت از اندیشهای واال که در خور فرهیختــهای 

چون او بود میکرد. 
 

چه سبکبال رفت استاد لطفعلی بهپور، یادش گرامی. 
 

دكتر محمد رضا بنان
عضو هيأت علمي بخش راه ساختمان دانشكدة مهندسي

 
 

ــی آن زندهیـاد بـود. همیشـه بـا  روحیۀ همکاری مهندس بهپور از بارزترین خصوصیات اخالق
ــروژههـای زیـر را کـه  خوشرویی و گشادهروییای که داشت حاضر به کمک به دیگران بود. پ
ــن پـروژههـای مشـترک را  دانشجویان در قالب خدمات جهادی انجام میدادند همیاری داد. ای

اینجانب با زندهیاد به راه انداخته، نظارت کرده و به اجرا بردیم: 
1- پروژۀ مخزن آب شرب شهر دیّر استان بوشهر؛ 

2- پروژۀ سد انحرافی دهگپ از نوع بتنی در منطقۀ دشمنزیاری در سال 1363؛ 
3- پروژۀ بررسی سیالب آذر سال 1365 در استانهای فــارس و بوشـهر، مـأموریت از طـرف 

استانداری فارس و دانشگاه شیراز؛ 
4- پروژۀ سد خاکی شادکام واقع در شمال غرب فارس در 1372؛ 

5- پروژۀ سد شهید چمران قطبآباد جهرم سال 3-1372؛ 
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ــالن  6-  پروژۀ حفاظت دیوارههای ساختمان 11 طبقۀ رودکی (شامل هتل، منازل مسکونی، س
سینما، خیابان و کوچههای مجاور) سال 1377؛ 

7- همکاری در راهاندازی مؤسسۀ آب دانشگاه شیراز. بــا توجـه بـه قـدرت تصمیـمگـیری و 
مدیریت باالی مهندس بهپور، ریاست دانشگاه وقت (آقای دکتر زمانی) ایشان را به اتفــاق 
ــدت کوتـاه  آراء استادان آب دانشگاه شیراز به سمت رئیس مؤسسه انتخاب نمودند و در م
ــط مشـی آینـدۀ  این سمت، کارهای زیربنایی شامل اساسنامۀ انستیتو آب تهیه گردید و خ
انستیتو نیز مشخص شد لکن با تغییر مدیریت دانشگاه ادامۀ کار این مؤسسه متوقف ماند؛ 

ــه  8-   همکاری ایشان با دانشجویان بخش آبیاری در انجام پروژههای درسی که ایشان همیش
ــرای بعضـی از دانشـجویان وقـت  با خوشرویی مراجع مفید در اختیار آنها قرار میداد و ب

زیادی را جهت توضیح بیشتر اختصاص میداد. 
ــروژههـا  من به یاد ندارم که حتی برای یک مرتبه زندهیاد دربارۀ حقالزحمۀ یکی از پ
ـار  سخنی به میان آورده باشد. برای یک پروژه، کارفرما بارها از اینجانب در مورد حقالزحمۀ ک
ــرای  ایشان سؤال کرد و عاقبت هم جوابی دریافت نکرد. به ناچار کارفرما مجبور شد هدیهای ب

ایشان بفرستد و این درست 2 سال پس از اتمام پروژه و بهرهبرداری از پروژه انجام گردید. 
ــرده  به یاد ندارم حتی یک مرتبه از یک نفر کوچکترین کالم ناامیدکننده و یا خدای نک
ــود و بـه قـول  ایرادی از ایشان شنیده باشم. مثل شمعی بود که همیشه اطرافش را روشن مینم
ــود کـه  یکی از دانشجویان 25 سال قبل (مدیر موفق فعلی) مهندس بهپور جزء معدود افرادی ب
«نسخۀ پیچیده به دست دانشجو میداد نه آنکه دانشجو را سرکار بگذارد و به دنبال نخود ســیاه 

بفرستد.» 
روحش شاد. 

 
دكتر محمود جوان
٨٤/٢/١٠
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اینجانب در طول ده سال که با مرحوم جناب مهندس بهپور در دانشکدۀ مهندسی آشــنا شـدم و 
در ارتباط با بعضی پروژهها از نزدیک با ایشان در تمــاس بـودم، ایشـان را فـردی وارسـته و 
درستکار دیدم و عالقهمند به خدمت به مردم بدون هیچگونه چشمداشت یافتم. فقدان این عزیز 

ضایعۀ بزرگی برای دانشگاه شیراز میباشد. 
 

دكتر عبدالحسين جهانميري
دانشيار بخش مهندسي شيمي

نزديك به يك سال گذشت … 
 

ــا خصوصیـات  چون با مرحوم مهندس بهپور در یک زمینۀ تخصص فعالیت داشتم، از نزدیک ب
ــانزده سـال قبـل در بـدو ورود بـه بخـش مهندسـی راه و  ایشان آشنایی کامل داشتم. حدود پ
ـه  ساختمان اولین پروژۀ ژئوتکنیکی را به صورت مشترک با ایشان داشتم. پروژۀ مزبور مربوط ب
ــها احتیـاج بـه  حوضچۀ استحصال نمک در دریاچۀ مهارلو بود که یکی از مواردی بود که نه تن
بررسی مطالعات ژئوتکنیکی داشت بلکه نظارت کامل بر نحوۀ اجرای آن نیز بسیار بااهمیت بود 
و مهندس بهپور با دید عمیق خاص خود کلیۀ جوانب ریز مربوط به آن را که جزء الینفک یک 
کار حرفهای بود مد نظر قرار میداد. پس از آن نیز پروژههای دیگری نیز به ایشان ارجــاع داده 
میشد که هرکدام در نوع خود شاید منحصر به فرد باشد. بررسی و ارائۀ تمــهیدات الزم جـهت 
پایدارسازی برج کریمخانی از این قبیل بود. نکتۀ بسیار حائز اهمیت در تمامی این پروژهها آن 
ــایند  بود که ایشان سعی داشتند تا با مشارکت گروه ژئوتکنیک تجربۀ حرفهای خود را منتقل نم
ــۀ بسـیار بـه دانشـگاه  که در این زمینه بسیار موفق بودند. یکی دیگر از ویژگیهای ایشان عالق
خصوصاً دانشگاه شیراز بود. ایشــان بـرای پیشـرفت و توسـعۀ دانشـگاه از هیچگونـه تالشـی 
فروگذار نمیکردند و بدون هیچگونه چشمداشت مادی در پــروژههـای مربـوط بـه طرحـهای 
عمرانی و توسعۀ دانشگاه فعالیت مینمودند. و باالخره، هر کس که با ایشان ولــو بـرای مـدت 
کوتاهی آشنایی داشت نمیتوانست وقار و تواضع ایشان را که الزمۀ شخصیت علمی یک عضو 
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ــاختمان  هیأت علمی دانشگاهی است نادیده انگارد. حضور ایشان برای بخش مهندسی راه و س
و گروه ژئوتکنیک غنیمت و سرمایۀ بسیار بزرگی بود. روحش شاد. 

 
دكتر قاسم حبيبآگهي
٨٤/٢/٨

ــتادی دانشـمند و  مهندس بهپور دوستی صمیمی، همکاری صدیق، انسانی عادل و بامحبت و اس
ــانی و اخالقـی بـود. او انسـانی قـابل  باتجربه بود. او واجد بهترین و عالیترین خصوصیت انس
ــاران  ستایش و احترام، حقشناس، دوستدار دانش و دانشجو، منصف نسبت به کارمندان و همک
ــی بـرای  و فداکار نسبت به خانواده و فرزندان بود. مرگ ناگهانی و غیرمنتظرۀ او مصیبت بزرگ
دوستان، همکاران، دانشجویان و جامعۀ مهندسان است. این مصیبت عظیم را به همسر دانشــمند 
ــزرگ ایشـان از صمیـم قلـب تسـلیت  و فداکار و فرزندان دوستداشتنی و فرهیخته و فامیل ب
ــی  میگویم. فقدان او در همۀ عرصهها علیالخصوص عرصۀ آموزش و پژوهش و حرفۀ مهندس

قابل جبران نیست. 
دكتر رضا رازاني

 
Dear Minoo,
This is to let you know that you had a wonderful husband. He was always so pleasant and nice
with everyone he came in contact with.
I am so sorry for you and your children that he passed away so soon.
I hope and pray that God will continue to give you patience in your years ahead.

Sally Razani

 
به نام آفريدگار عشق 

 
از مرگهایی که باورش برایم خیلی سخت است مرگ زندهیاد لطفعلی بهپور است که از دیرباز و 
ــا و  از زمان تحصیل در دبیرستان زینت شیراز میشناختمش. انسانی وارسته، خوشخلق، بیری



 ٣٧

دست و دلباز در آگاهی دادن به دیگران. دوستی صمیمی و عضوی صادق از جامعۀ مهندســی 
کشور، که زودهنگام و زمانی که هنوز خیلی میتوانست دیگــران را یـاری رسـاند و بیـاموزاند 

چشم از جهان فروبست. 
نام بردن از ویژگیهای اخالقی او در این مجال نمیگنجد، فقط اشاره میکنم به توصیـههایش در 
ــم شـده اسـت: «دانشآموختگـان مـا  مراسم دانشآموختگی مهندسان سال 83 که آویزۀ گوش
افتخار کنند به مملکتی که دارند، به تمدنی که داشتند، به شهری که در آن بــزرگ شـدهاند و بـه 
چیزهایی که اآلن دارند. همین اآلن ما چیزهایی داریم که در کمتر جای دنیا میتوانید پیدا کنید، 
هرچند کاستیهای زیادی هم داریم. اگر ما انسان مسؤولی باشیم، اگر قناعتپیشه باشیم و عاشق 

باشیم، این مملکت را میتوانیم بسازیم.» 
محمدرضا راهنما
دانشآموختة سال ١٣٤٩ دانشكدة مهندسي دانشگاه شيراز

 
ــار شـاهد  … ظرف مدت 35 سال که از نزدیک شادروان مهندس بهپور را میشناختم حتی یکب
ــی بـروز  عصبانیت مهندس نبودم. بعضی اوقات به خاطر مسائل غیرمنطقی ناراحت میشدند ول
ــاش و گشـاده و خندانـی داشـتند. بعضـی  نمیدادند؛ در خودشان میریختند. همیشه چهرۀ بش
ــن اسـت میآمدنـد و احوالـی  اوقات که تا دیروقت دبیرخانه بودم و میدیدند چراغ اتاق روش
میپرسیدند. یادم نمیرود چه به عنوان عیدی چه به عنوان پاداش و به طرق مختلف به طــوری 
ــه همکـاران پرداخـت میکردنـد و  که فرد متوجه نشود از جیب خودشان وجوه قابل توجهی ب

میگفتند حقوقشان کم است و عیالوارند. 
ــا گفتـن و نوشـتن  علی ای حال بازگو کردن خوبیهای شادروان مهندس لطفعلی بهپور به روزه
تمام نمیشود چون آنها که با مهندس کار کردهاند میدانند که مهندس چه گوهــری بـود کـه از 

میان ما رفت و به ابدیت پیوست و همین جمله را بسنده میکنم: 
«حاصل عمر دو چیز است: عمل ثواب و نام نیک. از دو چه بگذری کلُّ من عَلیها فان.» 

با احترام،
مصطفي شناور
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ــه  وقتی نام مهندس بهپور به میان میآید چهرۀ خندان و مهربان او برایم یادآور میشود. کسی ک
ــان  در خدمت کردن مصمم بود و عشق میورزید تا بتواند مشکلی را حل کند. از خصائص ایش

معرفت و قدرشناسی ایشان بود. 
وقتی که کلمات را به زیبایی ادا میکرد شخصیت و حرمــت خـاصی بـه طـرف صحبـت خـود  
میداد. از این رو مصاحبت با ایشان بسیار دلپذیر و دلچسب بود. ای کاش بیان خصاثص ایشان 
ــارای  درس عبرتی باشد تا بتوانیم یکدیگر را یاری نماییم همچون او که صمیمیت و صداقتش ی

هرکس بود. 
اختر صديقي

 
مهندس بهپور انسانی بود آزاده، با طبعی بلند، و سرشار از محبــت و زنـدگـی، صـاحبرأی و 
اندیشه و در یک کلمه انسان بود. دوستی و همکاری با وی در بدو ورودم به بخش مهندسی راه 
و ساختمان از سال 1363 آغاز گشت. نظرها و اندیشههای مهندس بهپور در مســائل مهندسـی 
ــزون بـر کسـب دانـش روز در زمینـۀ مسـائل  راه و ساختمان زبانزد خاص و عام بود. وی اف
ــازی و ایمنـی  کاربردی مهندسی راه و ساختمان به ویژه مکانیک خاک و ژئوتکنیک و پایدارس
ــا مـهندس بـهپور همکـاری  ساختمانها، حرفهای عمل میکرد. در چندین پروژۀ مشاورتی که ب
ــردم. وی ایـن ویـژگـی را داشـت کـه  داشتم، از وسعت نظر و دید عالی مهندسی ایشان لذت ب
میبایست خود از محل پروژه بازدید داشته باشد و کلیۀ مسائل مرتبط با پروژه را در محــل بـا 
ــه  دقت نظر فراوان مورد بررسی قرار دهد. وسواس و دید موشکافانۀ علمی و مهندسی ایشان، ب
ویژه در بازدیدهای میدانی و استفاده از تخصصهای مختلف در پروژههای درگــیر، بـرای همـه 

آموزش بود. 
مهندس بهپور همکاری دلسوز و استادی فرهیخته و فرزانه بود و در عین حــال توجـه 
خاصی به دانشجو و کارمند داشت. نکات مثبت افراد را میدید و از منفیها عبور میکرد. او مرد 
عمل و اصول بود. بلندنظری، متانتطبع و افکار بلندش مایۀ افتخار و درس بزرگی برای بنده و 

دیگر همکاران و دانشجویانش بود. روحش شاد. 
همکار و دوست استاد مهندس لطفعلی بهپور
دكتر ناصر طالب بيدختي
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شادروان مهندس لطفعلی بهپور استاد دانشکدۀ مهندســی دانشـگاه شـیراز در زنـدگـی پربـار و 
نهچندان دراز خویش میراثی عظیم به یادگار گذاشت. شاگردانی فرهیخته و موفق در مهندسـی، 
ــزرگ عمرانـی  خدمات ارزندۀ ایشان به میراث فرهنگی و جامعۀ مهندسی و انجام پروژههایی ب
ــادگـار مـیگـذارد.  بدون توقعات مالی نام نیک ایشان را در ذهنها همیشه زنده و جاویدان به ی
ــا ایشـان را داشـتم.  اینجانب در ساخت سیلوی عظیم اکبرآباد شیراز افتخار همکاری نزدیک ب
ــات بـود.  نظریات ایشان در علم و عمل، کار و زندگی و امور اجتماعی همیشه آرامبخش جلس
شادروان همیشه از پاکی، صفا و بیآالیشی استقبال میکرد. اینجانب در طول خدمت پربارشـان 
ــتم و فقـدان  همیشه روابط بسیار نزدیکی چه در بعد کاری، اجتماعی و خانوادگی با ایشان داش

ایشان را ضایعۀ بسیار بزرگی برای دانشگاه و انجمنهای مهندسی میدانم. 
 

روح پر فتوح آن مرحوم شاد باد، 
دكتر منصور طاهري
عضو هيأت علمي بخش مهندسي شيمي

 

دوست دارم چند جملهای از گذشتههای مهندس بهپور از آنچه به من گفته اســت بگویـم. مـن 
کارمند بخش راه و ساختمان هستم. ما روبروی دفتر مهندس هستیم. مهندس گــاهی مـرا صـدا 
ــهندس مـردی  میزد و من به اتاق او میرفتم. گاهی هم در حین کار با هم صحبت میکردیم. م
باخدا، باایمان، باحوصله و باسواد بود. بهتر بگویم تمام چیزهای خوبی که خداوند ممکن اســت 

برای یک انسان درنظر بگیرد در قلب ایشان وجود داشت. 
ــود. گفـت:  چند روز پیش از آنکه از دنیا برود مرا به اتاقش صدا کرد. دختر من منشی ایشان ب
ــرده باشـم، آدم نمیتوانـد بـه فـردای خـودش  آقای عظیمی، میخواهم کاری برای دخترت ک
ــر اگـر  اطمینان داشته باشد. گفتم خدا نکند، انشاءاهللا که عمر 120 ساله کنید. مهندس گفت عم
ــهتر  20 سال باشد اما با عزت و درستکاری و همراه با کمک و درک کردن گرفتاریهای مردم، ب
از عمر 120 سالهای است که با بیاعتنایی و بیهیچ کار مثبتی بگذرد. مهندس همیشه کمکــهای 
مالی فراوانی به نیازمندان میکرد و حتی اگر احساس میکرد که در دفتر کــارش چـیزی مـورد 

احتیاج است خودش خریداری میکرد. 
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چرا خوبان در جوانی میمیرند؟ 
حجتعلي عظيمي
كارمند دانشكدة مهندسي
بخش راه وساختمان

 
ـا  عالقۀ ایشان به ایران و ملیت ایرانی و آبادی و سرافرازی کشور و حساسیت ایشان در رابطه ب
ایجاد عالقۀ خدمت و امید به آینده در جوانان همواره به عنــوان یـک اصـل در نظـر اینجـانب 

ماندگار مانده است و امید بنده این است که بتوانم مرام ایشان را ادامه دهم. 
دكتر ابراهيم فرجاه
عضو هيأت علمي بخش برق

 
يادي از يار مهربان و دلسوز 

 
ــه و یـک شـهر (شـیراز)  اینجانب آقای مهندس بهپور را از سالها پیش میشناسم. در یک محل
ــم) و در یـک دانشـکده و  بزرگ شدیم، در یک دانشگاه تحصیل کردیم (هرچند همدوره نبودی
دانشگاه همکار بودیم. آنچه در میان دوستان مورد اتفاق است این اســت کـه ایشـان در ابعـاد 
گوناگون ممتاز و سرآمد بودند. در دوران تحصیل رتبــه اول، در مسـائل علمـی صـاحبنظر، در 
ــان بـه  مسائل اجتماعی ژرفنگر و دارای سجایای اخالقی فوقالعادهای بودند. عمق عشق ایش
مملکت و ملت را میتوان از سخنانی که در آخرین بهار زندگی سراســر متعهدانـۀ خویـش در 
جشن دانشآموختگان دانشکدۀ مهندسی سال 1383 ایراد نمودند به خوبی درک کرد. آنچه من 
خود شاهد آن بودم دفاع مسؤوالنه از حقوق دانشجویان گرامی و نیز تــالش پیگـیر ایشـان در 
ــگاه بـود کـه بـرای  شورای آموزش دانشکدۀ مهندسی برای بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش دانش
اینجانب خاطرهای ماندگار باقی خواهد ماند … و در یک کالم: عاش سعیداً و مات سعیداً. یــاد 

ایشان گرامی باد. 
با احترام،
دكتر عباسعلي نظربلند
عضو هيأت علمي دانشكدة مهندسي
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حضور محترم خانوادة مهندس لطفعلي بهپور 
 

ــه انسـانها قـدم بـه عرصـۀ  در ابتدای آفرینش تا پایان دنیا شیوۀ زندگی بر این بوده و هست ک
ــی وجـود  وجود بگذارند و پس از چند صباحی چشم از جهان فروبندند، اما در این میان مردان
دارند که یاد و خاطرۀ آنها هیچگاه از صفحۀ ذهن آنهایی که او را میشناختند محــو نمیشـود، 

گرچه در این جهان نباشند. 
آقای مهندس لطفعلی بهپور از اندک مردان فرزانه و انگشتشــماری بـود کـه در زمـان حیـات 
ــته و بـارز ایشـان  خویش نقش بزرگی در زمینههای علمی-فرهنگی ایفا کرده و صفات برجس

همواره به صورت نماد انسانی برای دوستان وی ماندگار است. 
ــدان دردنـاک را بـه  دانشکدۀ مهندسی عمران و مجالت ساینتیا و شریف دانشگاه شریف این فق
بازماندگان ایشان به ویژه همسر محترمشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سالمتی برای 

خانوادۀ وی و غفران و رحمت الهی برای آن مرحوم دارد. 
 

با احترام،
دكتر ابوالحسن وفايي
رئيس دفتر همكاريهاي علمي و بينالمللي دانشگاه صنعتي شريف

 
 

به ياد مهندس بهپور 
 

ــتان  شاید آخرین دیدار من با مرحوم مهندس بهپور هنگام خداحافظی در اتاق ایشان بود (تابس
82). من برای فرصت مطالعاتی به خارج از کشور میرفتم و او مانند همیشه آرام و باوقار در 
گوشۀ اتاقش پشت میزی که چون همیشه مرتب بود پشت به گلدانهایی که او را میدیدم هرروز 
برای آب دادنشان طول راهرو بخش را میپیمود و ظرفی را پر آب میکرد و برمیگشت، تنــها 

نشسته بود. 
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ــی 82-81 کـه در جمـع همکـاران وزیـن  و شاید در آخرین شوراهای بخش در سال تحصیل
مینشست و به حرفهای دیگران گوش میداد. نمیدانم. 

ولی اولین دیدار با وی را خوب به یــاد دارم. سـالهای دور. کـالس درس سـاختمانی و قـامت 
ایستادۀ وی در کنار تابلو کالس در دانشکدۀ مهندسی. 

و بعدها در سالهای اولی که به عنوان همکار در کنار او بودم، باز هم چــهرۀ پرآرامـش او را در 
کمیتهای که متشکل از ایشان، دکتر بیدختی و من برای گوش دادن به درددلهای دانشــجویان در 

مورد امور بخش تشکیل شده بود به خوبی به یاد دارم. 
ــای مشـترک، درسـهای مشـترک،  و در طول سالهای 70 و 82 در هنگام  کار بر روی پروژهه
جلسات، مسافرتها و میهمانیهای صمیمانهای که تقریباً در همۀ آنها مهندس پایۀ اصلی بود چهره 

و منش او را به خوبی به یاد دارم. 
 

و از خود ميپرسم اين چه رسم تقدير است؟! 
 

دكتر نادر هاتف
ارديبهشت ١٣٨٤

 

رسم وفاداری و حقشناسی مرا بر آن داشت به یاد مهندس بهپور (همسر خواهر ایثارگر باوفای 
همسرم) همیشه بگریم. 

 
به ياد يار و ديار آنچنان بگريم زار 

كه از جهان ره و رسم سفر براندازم 
 

دوستی با محبت سرشار از عاطفه و انسانیت بود. شرف و قیمت و قدر مهندس بهپور به فضل و 
ــه فضـل و هـنر بـزرگ شـود  هنر او بود نه به دینار و به سود و زیان. هر بزرگی که چون او ب
بیتردید محبوبیت جهانی پیدا میکند. روحش شاد. یادش فراموش نشدنی اســت. سـخنی کـه 

الیق او میدانم خرد است که به خاک او باید نوشت. 
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خرد را به پای تو باید نوشت 
که چون آمد افزود و چون رفت کاست 

 
دكتر ايرج هادي

 

يادداشتهاي كوتاه 
 

اندوه رفتنات قلبهایمان را شکست و امری باورنشدنی را برما تحمیــل نمـود. هنـوز نگاهـهای 
مهربانانه و دلسوزانهات در کالسهای درس زنده و زیباست. سالی که بدون شــما کالسـها آغـاز 
ــار از خوشـحالیت را در  گردد نمیدانم با چه رنگ و بویی قابل توصیف باشد. هنوز نگاه سرش
زمان شنیدن خبر ازدواجم، نصایح پدرانــهات در مـورد کارهـای خـارج از دانشـگاهم، ذوق و 
تبریک گرمت در زمان شنیدن تولد فرزندم و لطفهای استادانهات، درسهایی که دیگر شنیدن آنها 
را از زبان دیگری بعید میدانم و … در ذهنم نقش بسته و فراموش نخواهــد شـد … و خواهـم 
ــان  گفت و به گمانم همه خواهند گفت که ای استاد گرانقدر هیچ پروژهای را بدون یاد تو به پای
نخواهیم برد زیرا خود به خود روزانه با پیامهای پدرانهات روبهرو خواهیم شــد. امیـدوارم کـه 
ــا را نـیز  مورد لطف و نظر حق تعالی و ائمۀ معصومین قرار گیری و روسفید در آن دنیا دست م

بگیری. ما نیز با دعای خود شما را فراموش نخواهیم کرد، 
ارادتمند شما،
سيد احسان اصنافي
٨٣/٣/١٩

 
 

خدایش بیامرزاد، سی سال او را میشناختم، مردی کامل بود. 
م. ج. ملكزاده
٨٣/٣/١٩
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به خواب دیدم که مردی بزرگ را به خاک سپردیم در بقیع. خدایش بیامرزاد. ما را در غم خود 
شریک بدانید. 

پيام ستوده
 

ــر فشـاری کـه بـود،  خبر را که شنیدم خاطرات، مرا به فضایی برد که در آن انسانی فارغ از ه
ــته شـود. همسـرش را  هوای دیگران را داشت و تالش میکرد جوی پدید آید که از تنشها کاس
پیغام میداد تا هرچه را که بندیان الزم دارند به گونهای به داخل بند فرستاده شود؛ کتاب، میوه، 
خوراکی. و خودم را همیشه بدهکار این خانواده میدانم، خدایش رحمت کند و خاطرهاش زنده 

باشد. 
عبداهللا حسنآقايي كشكولي

 
مرد پاک را زندگی و زمان تنها نمیگذارد: زنــدگـیاش از او دفـاع میکنـد و زمـان تبرئـهاش 

میکند. یادش گرامی، 
امير رضا شهكالهي
ورودي ٧٦

اگر زمین میدانست که چه ابرمردانی را در کام خود فروبرده است چنین آرام نمیگرفت. 
مهندس عباس خواجوي

 
هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد 

داند که سخت باشد قطع امیدواران 
سعدی به روزگاران، مهری نشسته بر دل 

بیرون نمیتوان کرد اال به روزگاران 
 

استاد عزیزمان مهندس بهپور، 
غم از دست رفتنات بر قلبمان چون کوهی سنگینی میکند و چشمۀ چشمانمان در اندوه فراقت 

خواهد خشکید. 
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هرگز چهرۀ مهربان و قلب پاکات را از یاد نخواهیم برد. 
دانشجويان ورودي ٧٧ بخش ساختمان

 
بزرگ بود و از اهالی امروز بود 

و با تمام افقهای باز نسبت داشت 
و لحن آب و زمین را چه خوب میدانست 

و عاشقانهترین انحنای وقت خودش را برای آیینه تفسیر کرد. 
 

دانشجويان عمران، ورودي ٨٠
 
 

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق 
ــا  ثبـت اسـت بـر جريـدة عـالم دوام م

 
آری، فرزانهای گرانقدر و فرهیخته استادی، سالی اســت کـه از میـان مـا پرکشـیده و حرمـان 
ــش را بـه  دوریاش بر ما چه سخت گذشته. چه او را نه تنها استاد، بلکه پدری یافتیم که توالی
عمق جان دیدیم و او را معمار استادی یافتیم که ویرانه دلهایمان را به هنرمندیاش عمران نمود 

و بندبند هستیمان را به خشتهای عطوفت پدری بیاراست. 
آری وقتی از بزرگمردی سخن میگوییم، کـالم فحـوای خـود را گـم میکنـد و هیـچ 
نوشتهای امانتداری الزم را حتی برای بازگفتن نام او ندارد. از کجای زندگی این فرزانه بگوییم، 
ــان، بیقـرار و گسـترده، یـا دنیـایی از آرامـش و اندیشـۀ تابنـاکش در پیکـر  از دریای خروش
عارفانهاش؛ نه، شاید بهتر باشد از او به زبان لطافت همۀ گلها و شبنمها سخن بگوییم. مردی در 
توان بیکران اندیشه و علم تا جایی که دنیا را با تأللؤ زیباییاش پشت سر نهاده و وجدان بیـدار 
و آگاهش را ماالمال از امید و تعهد کرده بود. کسی که در تارتار رگــهایش جوشـش و جـالی 
دوستی شاگردانش موج میزد. جان آگاهش پوینده و بیقرار، و هستی او رها از اسارت هرچــه 

حصار، دیوار، سازه، فوالد و بتن … . 
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ــان ربـود و ابـر  آری از دل نرود هر آنکه از دیده برفت ولی فراق تو فروغ از دیدگانم
ــاری از سـیمای  غمی بر ما گستراند که بارانش خاطرات آن روزهای با تو بودن را که چون غب
ــد. آنگـاه  تو نشان دارد و بر چهرۀ روزگار پراکنده است جمع میکند و از نو نثار آستانت میکن
ــام بـا گامـهایت  است که درمییابیم که هرگز تو از پیش ما نرفتهای و ما با تو چون سایه همگ

پوییدهایم و میپیماییم. 
 

گروه علمي دانشجويان بخش مهندسي راه و ساختمان
 

رفتي و رفتن تو آتش نهاد بر دل … .  
به ياد استاد عزيز،
پرژنگ منجمي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوگوارهها
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آخرين كالس 
 

چه خاطرهانگیز شد این شنبههای آخر حضور ما 
یک هفته، ما منتظر سر کالس 

با هیچ دغدغه، بیهیچ دلهره، بیذرهای هراس 
این عادتی شده بود دیگر برای ما 

که هرشنبهای، دو دقیقه مانده به ساعت چهار 
تو میآیی 

با آن لباسهای اتوکرده و تمیز 
آرام و باوقار 

و با یک مکث دلنشین شروع میکنی 
درس جدید را. اما چه انتظار … 

اما چه انتظار. 
تو دیگر نیامدی و به راستی به جز دست مرگ 

چه کسی یا قدرتی، 
بزرگ بود آنقدر که مانع شود تو را، 

به رسیدن سر کالس. 
آری تو رفتهای، ولی ما مؤمنیم به ماندن کنار تو … 

و این شنبه کنار تربت پاکات ایستادهایم 
محزون و سوگوار 

و از نشئۀ حضور تو 
مست و بیقرار 

این بار تو آرام خفتهای و ما حرف میزنیم 
اما در انتهای قلبمان، انگار ما هنوز هم ساکتیم 
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و تو اینگونه آغاز میکنی سخن: 
«فرزندان من، این درس آخر است: 

هرکس در این جهان، اینگونه زیست 
«مردانهوار و مَرد» 

بیشک به یاد او 
این آخرین کالس هم تشکیل میشود.» 

 
آری هنوز هم تو به ما درس میدهی 

یک درس دیگر از کتاب عشق 
یک درس «زندگی» 

و ما از یاد نمیبریم که روزی در این جهان 
مردی بزرگ 

به پهنای آسمان 
میکرد زندگی. 

و هرکس اینگونه زیست 
«مردانهوار و مَرد» 

بیشک به یاد او 
ای آخرین کالس هم تشکیل میشود. 

 
مهراب اميري
دانشجوي عمران



 ٥١

 
 

ـــاغ لبخنــد  ـــود در قلبــش خداونــد مـردي در اينجـا خفتـه بـا يـك ب مـردي كـه جـاري ب
ــــاني كـــز ســـتم افتـــاد در بنـــد مردي كه با لطــِف علـي از حـق همـيگفـت  حتــي زم
ـــازندگــي بــود  شــــالودهها ميســــاخت مــــانند دمـــــاوند در او گذشـت و صـبر بـا س
ــــرق مـــهرباني ميدرخشـــيد  ـــد چشــمش ز ب پيوســته جــانش بــا محبــت داشــت پيون
ـــق فرزنــد با يار خــود مـهري بـه رنـگ آسـمان داشـت  در قلـب او صـد شـعله بـود از عش
نـام تـو بـر لبـــهاي آنــان هســت ســوگنــد: اي دوســت، اي اســتاد محبــــوب جوانـــان 
ـــند» «در ســينة يــاران بــود مــــهر تـــو جـــاويد  جــان تــو بــادا تــا ابــد از عشــق خرس

 
كرامتاهللا تفنگدار



 ٥٢

 
 

تکیده و 
        غمگین 

بی تکیهگاه عشق و 
خار خنجری در گلو 

چنان که آهِ سیاهِ حنجرۀ زخمیام 
     خراش خونآلود فریادیست 

     که خوابِ خاموشِ خفتگانِ خاک را 
پریشان میکند 

 
 
 
 

آی! 
    رفیق همیشۀ تنهایی شبهای من 

         در سالهای سخت بیهمزبانی! 
هنوز وقت آن نبود که 

   بر زورق مرگ بنشینی و 
     از مرز شیدایی و فراموشی 

     این گونه شتابان 
بگذری 

 
آ… ی! 

      سنگ صبور گالیههای تلخ من 
        بر بالش خیس اشک! 

هنوز برگریزان تندباد پاییز 



 ٥٣

       یاسهای سپید شببو را 
       بر خاک نیفشانده بود 

که تو 
      چونان شاپرکی بالافشان 

     از رخنۀ دیوار گلزار جهان 
    به ناکجاآباد خزان هجران 

          پربگشایی 
 
 

آ… ی! 
  یار یاور نیوشای گریههای دلتنگی من 

 در بستر بارانخوردۀ بیماری! 
هنوز فرزندان زمین 

         گسترۀ شعور و دانش تو را 
         چونان گشادگی دستانت 

     به تجربه 
     درنیافته بودند 

که زبان گرم مهربانت را 
       درکام کشی 

       و ما را 
    مغموم و دلشکسته 

    در هیاهوی سکوت وهمآلود خود 
           بنشانی 

 



 ٥٤

نه! 
باور نمیکنم 

باور نمیکنم که برج بزرگ ارگ فروریخته باشد 
هنوز باور نکردهام 

          که ضجۀ غریبانۀ خواهرانم 
           نبودن تو را جار میزند 

هنوز باور نکردهام 
         که هقهق سوزان آزاده و 
         پوریا و 

         باوند 
         در خاموشی لبان تو باشد 

نه! 
هنوز باور نکردهام 

                    که چشمان مینو 
     در حیاط خانه 

        دنبال تو میگردد 
نه! … نه! … نه! 

هنوز باورم نیست 
                    که دستهای تو 

                دیگر دیوان حافظ را نمیگشاید 
                 و لبهایت 

           عاشقانهترین ترانۀ ایمان را نمیسراید 
نه! 

تو، هنوز اینجایی 



 ٥٥

و هر روز صبح، پیاده 
              از خانه به سوی دانشکده میروی 

هنوز درختان 
              در انتظار گذشتن تو 
              در دو سوی خیابان 

                                     صف کشیدهاند 
هنوز دو چشم منتظر 

                        با عادتی چهلساله 
                        در خانه 

                   به در خیره مانده است. 
 
 

تیرماه 83 
 
 



 ٥٦

در سوگ درگذشت برادر بيهمتايم مهندس لطفعلي بهپور 
 

 

ــــر  رســم تــو ايــن نبــود كــه تنــــها روي ســـفر اي نــور چشــم اهــل نظــر، رفتــي از نظ
ــــامِت گلـــزار علـــم و خـــوي  ــر؟ تــو ســرو ق سروي كه ديده همچو تو با رنگ و بوي و ب
ـــر مــانند شــمع، جلــوهگــر بــزم اهــل فضـــل  چـون شـمعِ جمـع، سـوخته از پـاي تـا بـه س
از خرمــن كمــال تــــو، داناســـت ريزهخَـــور از پرتـــو جمـــال تـــو، دانشـــوران بصـــــير 
ــــد تـــو ســـرفراز  هــم دوســتان بــه دوســتيات گشــته مفتخـــر هــم خــاندان بــه نــام بلن
آنجـا كـــه عقــل، اهــل خــرد از تــو بــهرهور آنجـا كـه علـم، فضـل تـو برتـر ز هـــر عليــم 
ــرد و كـالن در فـراز و شـيب  مرهــــمگــــذار غمــــزدة ســــوخته جگـــــر مشكلگشاي خُ
ـــبردي نصيــب و كــام  از بــاغ عمــر خويــش نچيــدي گــل و ثمــــر از روزگـار و بخـت ن
ــــو رهســـپر بــا پــاي خســته، رهســــپر ســـنگالخ دهـــر  بــر مقصــد عــدم چــه شــتابان ت
ــاي جـاي چـه خـوش كـردهاي گـذر از همرهـان جـدا شـده ســر در دگــر طريــق  زين تنگن
ـــا كــه بريــدي زمــا بصــر پيونـــد مـــهر تـــو، َرَســـني نـــاگسســــتني  از مـا چـه رفـت؟ ت
ـــه پــير فلــك ز صــبر  ـــــو تــــو آورد پســــر١ ديگـر اميـد نيسـت ك از مـــام روزگـــار چ
ــون دل گريسـت  ـــحر در ماتمت نه من كه شفق خ در مــرگ تــو بدوخــت پــالس ســيه س
ني چون كسي كه رفــت زدل چـون نـه در نظـر از ديــــده رفتــــــهاي ز دل مـــــا نميروي٢ 
ــودهاي  ـــه چــو تــو همدلــي دگــر بـا مـن تـو هـم بـرادر و هـم دوسـت ب تنـها چـه بـايدم؟ ن
پـــرواز كـــرد تـــا شـــودش آســـمان مقــــر روح بلنــد تــو كــه زميــن اليقــــش نبـــود 
ــم پـاك تـو را همچـو جـان بـه بـر شـيراز هـم كـه تربتـش از آسـمان بـــه اســت  بگرفت جس

 * * *
ــــهره بـــه پـــاكي، عزيـــز دار  ــــده قـــدر او هـــدر اي خــاِك شُ ايــن پيكــر شــريف و م
ــد  كــز حبســگاه خــاك، نُبدشــان دگــــر مفـــر بـس اهـل علـم و فضـل و هـنر در تـو آرمي
ـرنهاد  «حـافظ» ز مـادري چـو تـو شـد صـــاحب هــنر «سعدي» ز تو جهان گرفت و به تو باز س
«سعدي» كه هفت كشور از او يافت زيب و فر٤ تيغ قلــم بـه كـف، بگشـوده اسـت هـر ديـار٣ 
شـــيراز را بـــهين وطـــن و بـــهترين حضـــــر پاكـان شـهر خويـش، بـهين مردمـان شـــمرد٥ 



 ٥٧

مــهمان توســت پيكــــري از جـــان عزيزتـــر اي شـــــهر مـــــن، وطـــــن ميــــــهماننواز 
 

شيراز- هفدهم خرداد ١٣٨٣   منوچهر دانشپژوه

حواشي 
                                                           

تا دگر مادر گيتي چو تو فرزند بزايد  صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را ١-  اشاره به بيت: 
از دل برود هرآنكه از ديده برفت   ٢- اشاره به مصراع:

سپاس دار كه جز فيض آسماني نيست   جهان به تيغ بالغت گرفتهاي سعدي ٣- اشاره به بيت:
بيمقاالت سعدي انجمني   ٤- اشاره به بيت:  هفت كشور نميكنند امروز
به سر بردم ايام با هر كسي  در اقصاي عالم بگشتم بسي ٥- اشاره به ابيات:

ز هر خرمني خوشهاي يافتم  ز هرگوشهاي توشهاي يافتم
نديدم كه رحمت بر اين خاك باد  چو پاكان شيراز خاكينهاد

 
 

 



 ٥٨

به مناسبت چهلمين روز درگذشت برادر عاليقدرم مهندس لطفعلي بهپور 
 

 

ـــم جــهان گريســت ــر جسـم و جـان گريسـت بـر خفتـن دو چشـم تـو چش بر جسم همچو جان تو ه
«مينـو» بديـن سـراي و بـه جنـت «جنـان» گريســـت سـر رواِن تـو، نـــه بــه هــر گلشــن اســت و بــاغ
ميرفــت و در فــراق تــــوي مـــهربان گريســـت آن مـهربان پـدر كـه از ســـر عــالم گذشــته بــود
ـــــر بس روز و شب كــه در طلبـت هـر زمـان گريسـت مـــادر كـــه ســـالها بـــه وجـــود تـــو منتظ
در دوري تــو ديــــدة خُـــرد و كـــالن گريســـت بــودي تــــو غمگســـار همـــه از ســـنين خُـــرد
ــــــج ــــمان گريســـت در دورة شــــباب و جوانــــي خريــــده رن بــر جــان خويــش، كــز آن آس
ابــر ســخاي تــو چــــو يـــمِ بيكـــران گريســـت مــهر تــو همچــو مــهر فلــك نوربخــش عــــام
ــــتان گريســـت چينند هر گلي كــه بـه اسـت آن بـه رنـگ و بـوي گلچيــن دهــر چيــد گــل و بوس
پرسـيد و نالـه كـرد و هـم ايـن و هـم آن گريســت غوغـــا فتـــاد و ولولـــه در شـــهر، ايـــــن از آن
وان يـك چـو مـرغ خسـته پـري زآشـيان گريســت اين يــك بـه كـوي گفـت كـه مـردي رشـيد ُمـرد
جويــاي علــم و فضــل بــر آن آســتان گريســـت خــالي چــو مــاند مســــند درس تـــو ز اوســـتاد
گويـي بـه رفتـــن تــو زمــان بــر مكــان گريســت در علـم و حلـم، چـون تـو كـم آيـد بـه روزگــار
آن چشـمها كـه اشـِك چـو جـوي روان گريســـت بــس چشــمههاي اشــك بخشــــكيد در غمـــت
ــــده رخ هـم پـيرِ پشـت خمشـده همچـون كمـان گريســـت هــم نوجــواِن چــهره چــو گــل، پژمري
گـر تـاب جسـم رفـت بـه سـوگـت روان گريســت چـل روز رفـت كـز غـم مـرگـت بـه پيـچ و تــاب
ـــش ـــان گريســت چــل روز رفــت و در عجبــم از تــوان خوي وز پيكـري كـه گـه بـه نـهان،گـه عي
ــــزان گرفـــت بعــد از تــو بــايدم بــه بــهار و خــزان گريســــت عمــر بــهاريات چــه شــتابان خ
ـــا زمــان گــذرد ســوگ و غــم، ولــي ــت گوينـد ب بـس غـم كـه بـايدش بـه جـهان جـاودان گريس
ــــاروان گريســـت هســـتي مـــا كـــه قافلـــهاي رهـــــرو فناســــت گــم كــرده راه در پــي تــو ك
ــــت هــر پــير كــــاو بـــالي جـــهان بيـــش آزمـــود پيرانهســـر بـــه مـــاتم پـــير و جـــوان گريس
ــــاد دهـــر ـــــت برنــا كــه همچــو ســرو نجنبــد بــه ب از پافتــــاده همچــــو مــــن نــــاتوان گريس
هـر واژه قطـرهاي اسـت كـه چشـم زبـان گريســت از نــوك خامــه، خــون قلــم بــــر ورق چكيـــد
بـس عقدههـا كـه مـانده بـه كـام و دهـان گريســت بـــس نالـــهها رســـا شـــد و فريـــاد بركشـــــيد



 ٥٩

ـــاك! بايد بــه حـال خويـش و بـر ايـن خـاكدان گريسـت بـر خـاكت آيـم و چـو ُرخـت در نقـاب خ
 * * *

ــــي قصـــة غـــم اســـت آن كـاو بخوانـد غصـه بـر ايـن داســـتان گريســت دنيــا كتــاب قصــه، ول
عـاقل بـه خنـده بـر سـر ايـن خـان و مـان گريســت دنيـا و هـرچـه هسـت در او چـون نمـاندني اســت

 

نياوران- تيرماه ١٣٨٣   منوچهر دانشپژوه          



 ٦٠

 
نام تو … يادواره 

 
 

بگو تو را چه بنامم؟ 
بگو تو را چه بنامم؟ 

قدیس من! 
لقاح مطهر! 

مسیح مقدس! 
نجیب، شریف، بزگوار … 
نامت ستارهای است سعد 

در آسمان طالع مینو 
نام تو، 

اسطورۀ همیشگی یار و یاوریست 
نامت علیست 

شاید که خسته از زمانۀ بدخو رفتی، 
اما تو زندهای 

تو هیچگاه نمیمیری 
طنین صدایت در فضا جاودانه است 

و باز 
تصویر چهرۀ پرمهرت تکرار میشود: 

در نگاه صبور آزاده 
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در پیشانی بلند باوند 
و در ذکاوت چشمان پوریا 

که هوشمندانه میخندد 
هستی دوباره تداوم مییابد … . 

 
نيره دانشپژوه
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ـــاور كــردهام  چشـمهاي خسـته را بيگانـه بـــا در كــردهام رفتـنات را اي رفيـق، اي يـار، ب
ـــي  بيكرانــي درد را يكســاله از بــر كــــردهام رنــج ســخت دل بريــدن، قصــة بيهمدم
بـر سـر پژمـردگـي تمريـن آخـــر كــردهام خانـه بيبـرگشـتن تـو، چشـم اشـكآلود مـــن 
حال در ســوگ تـو سـربند عـزا سـركردهام بـا تـوام همـواره بـر ســـر بــود تــاج ســروري 
خوب ميدانند خود بهر كــه پـرپـر كـردهام تختـه وگـچ، كفشـهايت، صندليـهاي كـــالس 
ـــردهام واي بر من، با ســپرد يـك امـانت پيـش خـاك  خصلـت مردانـه را بييـار و يـاور ك
خـاطرم را خـالي از هرنـام ديگـــر كــردهام همزبان! همدل! عليجــان، در خيـال مـن بمـان 
ـــافت بــر مــزار  ــردهام ايـن منـم بـا بچـههايت در ضي عفو كن گر آب زخم دل به ساغر ك

 

ف. دانش  شيراز – ارديبهشت ٨٤ 
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ـــدگــي  ـــودم و تــو بــودي و اســباب زنــدگــي اي يـاِر در هـواي خـوش و خـواب زن مـن ب
وارســته از ســقوط بــه غرقــــاب زنـــدگـــي در عيــن بيتكلفــي، از قيــد هــرچــه رنـــگ 
مينويـــي بلنـــد بـــه ســـيماب زنـــدگـــــي؟» ميگفتمــت: «علـي! مگـر ايـن عاشـقانه نيسـت 
ـــــدگــــي مــيگفتــيام همــاره: مــن و تــــو مســـافريم  در لحظـــة هميشـــگي و نـــاب زن
ــــت زيســـتن  ــــــاب زنـــــدگـــــي بــايد رويــم تــا كــه مگــر پش پيــــدا كنيــــم واژة ناي
ـــــهاي آداب زنــــدگــــي اي همســفر تــو بــا منــــي و در كنـــار مـــن  در هســـتيام گرفت
ــــي پيوســـته بـــا همايـــم پشـــت زالل اشـــــك  بيتـــرس از تبـــاهي و گـــرداب زنـــدگ
عكسي اســت جـاودان شـده در قـاب زنـدگـي تصويـر دسـتهاي مـــن و تــو بــه دســت هــم 
بــا قــايق تــو گــذر كنــم از آب زنــــدگـــي اكنــون رســــيدهام بـــه دِل مـــاجراي عشـــق 
ـــن  ــــي زيباســت ايــن تحمــل و تــاب و تــوان م در شـــور بيتحمـــل و بيتـــاب زنـــدگ

براي بانوي متفاوت، مينو نعمتاللهي 
ف. دانش
شيراز - فروردين ٨٤
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در بیکران آسمانها 
همانجا که در نگاه پرستوهای مهاجر 

خورشیدی میدرخشد 
آری 

در فراسوی تمام افقها آن روزها را میجویم 
کالسی که تو معلمم بودی و من دانشجو 

تو عشق میآموختی و من ... 
روزها چه زود میگذرد 

و چقدر آسان انسانیتها را میدزدند 
دیگر تو 
 نیستی  

و کالس خالی مانده است 
ولی خوب میدانم و ایمان دارم 

که در عرش خانهای از نور برگزیدهای. 
 

نرگس رياحي
٨٣/٣/١٩
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ـــه رفتنــد ــــدافسـوس كـه يـاران و عزيـزان هم اهــل ادب و دانــش و عرفــان همــه رفتن
ــــازنگوييد كـان قـوم سخنسـنج ســـخندان همــه رفتنــدديگــر ســخن از علــم و ادب ب
ـــــد ـــاك دبــيران ز دبســتان همــه رفتنــدديگـــر اثـــر دانـــش و تعليـــم نجويي كـان پ
چـون بـرق گذشـــتند و شــتابان همــه رفتنــدآن قافلــة دانــش و حكمــت ز پــــي هـــم
ـــش ــــدشـد بسـته در كـاوش و تحقيـق و پژوه نــابرده ره خويــش بــه پايــان همــه رفتن
ـانديم افسوس و صد افســوس كـه آنـان همـه رفتنـدافسوس و صد افسوس كه مايان همه م

 
ابوالقاسم عزيزي
  دهدشت–كهگيلويه 
٨٣/٣/١٩  
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بخشي از متن مصاحبه مهندس بهپور با نشرية «خشت» 
 مجلة گروه علمي بخش مهندسي راه و ساختمان 

 
 …

ــتان در  خشت: شاید بهتر باشد در اینجا کمی به گذشته برگردیم. معموالً فارغالتحصیالن دبیرس
ــم بپرسـم  زمان انتخاب رشتۀ دانشگاه، شناخت کاملی از رشتههای دانشگاهی ندارند. میخواه

که شما بر اساس چه شناختی، رشتۀ مهندسی راه و ساختمان را انتخاب کردید؟ 
- درواقع همانطور که خود شما فرمودید انتخاب رشته یا به صورت کلیتر سایر تصمیماتی کــه 
ــائل  یک فرد در زندگی میگیرد معموالً زمانی است که تجربه و دانایی کافی را ندارد و این مس
ــائلی هسـتند  از روی آگاهی کامل و بررسی دقیق انتخاب نمیشوند بلکه بیشتر تحت تأثیر مس
ــه مـن میخواسـتم در کنکـور شـرکت کنـم،  که در اختیار انسان نیست. به عنوان مثال وقتی ک
ــد.  دانشگاه شیراز به شکل کنونی نبود. دانشگاه شیراز به شکل فعلی در سال 1341 تأسیس ش
ــود ولـی کشـاورزی و  و فقط دانشکدۀ پزشکی، کشاورزی و ادبیات داشت که پزشکی آن بد نب
ــم فقـط  ادبیات آن امکانات محدودی داشتند یعنی زمانی که من دیپلمام را در سال 1341 گرفت
صحبتی بود که دانشگاه شیراز تغییر شکل بدهد و به شکل جامع امروزی دربیاید. کنکور هم به 
شکل امروزی متمرکز نبود و هر دانشگاهی برای خودش کنکور میگرفت. من ابتدا در کنکــور 
دانشگاه تهران شرکت کردم. در آن سال کنکور دانشگاه تهران دو مرحلهای شــده بـود. پـس از 
ــور اینجـا نـیز  پذیرفته شدن در مرحلۀ اول و در فاصلۀ بین دو مرحله به شیراز آمدم و در کنک
شرکت کردم. البته هنوز اسمی از دانشکدۀ مهندسی نبود و روال کار هم به این ترتیــب بـود کـه 
برای قبولشدگان، رشتهای مشخص نمیشد و کلیۀ دانشجویان دورهای دو ساله با نــام «علـم و 
ــان انگلیسـی، تـاریخ  هنر» را میگذراندند با درسهایی مثل شیمی، فیزیک، ریاضی، ادبیات، زب
ــه دارد.  تمدن و غیره. در این دو سال شخص خودش را ارزیابی میکرد که به چه رشتهای عالق

البته هنوز اسمی از مهندسی نبود ولی تأکید میشد که این دانشکده نیز تأسیس خواهد شد. 
ــتری بـود و  در همان ایام پدر من مریض شده بود و به علت بیماری در بیمارستان بس
برادربزرگم هم در تهران به سر میبرد و عمالً من سرپرســتی خـانواده را برعـهده داشـتم. اگـر 

دانشگاه شیراز را انتخاب میکردم میتوانستم به مسألۀ سرپرستی خانواده نیز بپردازم. 
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در کنکور دانشگاه شیراز نفر سوم شدم و چون رتبهام خــوب بـود توسـط مسـؤوالن 
دانشگاه تشویق شدم که در شیراز بمانم. به این ترتیب در شیراز ماندم و در مرحلۀ دوم کنکــور 
ــس  تهران هم شرکت نکردم. بعد از دو سال اول، دانشکدۀ مهندسی هم تشکیل شد و برای تدری
ــه کـار شـدند. در ابتـدا مـن داوطلـب رشـتۀ بـرق و  تعدادی استاد ایرانی و خارجی دعوت ب
ــتر  الکترونیک شدم چرا که به ریاضی و فیزیک عالقه داشتم و فکر میکردم به این رشته نزدیک
ــه شـدم کـه ایـن رشـتهای نیسـت کـه مـن میخواسـتم و  است. در دو هفتۀ اول درسها متوج
ــن تصمیمـی کـم  خوشبختانه در آن زمان تعویض رشته آسان بود. شاید دو هفته برای یک چنی

بود ولی به هر حال به عنوان رشتۀ دوم، مهندسی راه و ساختمان را انتخاب کردم. 
اما دلیل عالقۀ مــن بـه رشـتۀ ژئوتکنیـک و انتخـاب ایـن رشـته، اسـتادهای ایرانـی 
ــیس دانشـکده اکـثر اسـتادها  برجستهای بود که در دانشگاه استخدام شده بودند. سال اول تأس
ــا از سـال دوم تأسـیس، آقـای  خارجی بودند و در هر رشته یک یا دو ایرانی وجود داشتند ام
ــرور  دکتر وصال به خارج از کشور رفتند و استادان ایرانی را برای همکاری دعوت کردند. به م
ــان فراتـی و  که استادهای ایرانی زیاد میشدند از استادهای خارجی کم میکردند. در ابتدا آقای
ــر  دکتر پوروشسب و سپس آقایان دکتر رازانی و دکتر نورانی به دانشکده آمدند. از این چهار نف
ــک تخصـص  سه نفر یعنی آقایان دکتر فراتی، دکتر پوروشسب و دکتر نورانی در رشتۀ ژئوتکنی
ــر زلزلـه  داشتند. پایاننامۀ دورۀ کارشناسی ارشد من دربارۀ پایداری ساختمانهای ایران در براب
ــه بـه خـاطر وجـود اسـتادان  بود که مخلوطی از سازه و خاک بود. خاک را که عرض کردم ک
برجستۀ آن عالقهمند شدم و سازه را هم به دلیل وجود دکتر رازانی. چون ایشان در زمینۀ زلزله 
ــرده بـود. در  کار میکردند سخنرانیها و صحبتهای ایشان ما را به مسألۀ زلزله بسیار عالقهمند ک
سال 1368 نیز که برای گذراندن یک دورۀ تحقیقاتی در دانشگاه برکلی آمریکا بودم، تحقیقــاتم 

را دربارۀ زلزله انجام دادم و این به علت عالقهای بود که دکتر رازانی ایجاد کرده بودند. 
ــودم و بخشـی خـارج از  همان طور که گفتم انتخابهایی که انجام دادم بخشی دست خ
ــته نگـاه میکنـم میبینـم کـه شـانس آوردم و از  ارادۀ من بود و حاال که برمیگردم و به گذش
ــاختمان بـه  انتخاب مهندسی راه و ساختمان و رشتۀ ژئوتکنیک راضی هستم. مهندسی راه و س
ــود  طور کلی و رشتۀ ژئوتکنیک، خصوصاً هم از جنبۀ علمی و هم عملی برای من راضیکننده ب
چون این رشته به گونهای است که شخص مجبور نیست همیشه در محل کار خــاصی بـه کـار 
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ـام  بپردازد؛ از این جهت گستردگی دارد و کارها در محلهای مختلف و در شهرها و روستاها انج
ــهای  میشود. خود من به اکثر استانهای ایران برای کارهای ژئوتکنیکی سفر کردهام و کمتر منطق
ــه  در فارس وجود دارد که برای کارهای ژئوتکنیکی و یا ساختمانی به آنجا نرفته باشم. با توج
به روحیات خودم عرض میکنم که کاری را که با این گستردگی همراه باشد به کاری کــه فقـط 

در دفتر باشد ترجیح میدهم. 
 

ـا  خشت: آقای مهندس شما به نوعی به سؤال بعدی ما نیز پاسخ دادید. میخواستم بپرسم که آی
شما اگر انتخاب مجددی داشته باشید همین رشته را انتخاب میکنید؟ 

- بله، همین رشته را انتخاب میکنم. بین رشتههای مهندســی و سـایر رشـتههایی کـه بـا آنـها 
آشنایی دارم همین رشته را انتخاب میکردم. 

 
خشت: در صحبتهای خود به نام آقای دکتر وصال اشاره فرمودید. چه خصوصیــات شـخصی و 

آکادمیک در ایشان وجود داشت؟ 
- در مورد آقای دکتر وصال، جا دارد به دلیل خدمات بسیار ارزنده از ایشــان قدردانـی شـود. 
ــد کـه بعـد از تأسـیس دانشـگاه تـهران و  ایشان از نسل استادهای قدیمی ایران بودند. میدانی
ــی، هـنری و  گسترش آموزش و پژوهش به شکل جدید در ایران، در همۀ زمینههای علمی، ادب
ــد کـه  غیره نسلی از استادان چه در دانشگاه و چه در خارج از آن یا در کنار آن به وجود آمدن
ــه هدفـی کـه داشـتند  به دور از مالحظات مادی و جاهطلبیهای فردی و تنها با عشق و ایمان ب
کارهای بزرگی انجام دادند. مثالً مرحوم دهخدا وقتی لغتنامه را تألیف میکرد نه به فکر ارتقاء 
ــق سـال را بگـیرد بلکـه فقـط بـه خـاطر  درجۀ علمی بود و نه میخواست جایزۀ بهترین محق
عشقاش به فرهنگ ایران بود. در دیگر جاهای دنیا این کار را یک فرهنگستان انجــام میدهـد 
اما او بخش اعظم کار را به تنهایی انجام داد. در یک نسل چنین استادهایی زیاد داشتهایم مانند 
ــیاری دیگـر. ایـن  دکتر حسابی، دکتر هشترودی، استاد صبا، سعید نفیسی، استاد فروزانفر و بس
افراد غولهای ادب، فرهنگ، علم و هنر ایران بودند. از جمله مشخصات این نسل ایــن بـود کـه 
کار خودشان را خیلی جدی میگرفتند و به کار خودشان ایمان عجیبی داشتند. ممکن بــود بـه 
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ــها نبـود بلکـه کـاری را کـه شـروع  این افراد پول یا سمتی داده شود ولی این انگیزۀ اصلی آن
میکردند با عشق بوده است. 

ــبرز تـهران شـنیده باشـید. عالقـه و  شاید شما دربارۀ دکتر مجتهدی مدیر دبیرستان ال
ــه  احساسی که این فرد نسبت به کار و دانشآموزان خودش داشت همچنین تالش و کوششی ک
ــیر باشـد. در حـال حـاضر نـیز علمـای  ایشان در این راه انجام میدادند کمنظیر و شاید بینظ

بسیاری به این موضوع افتخار میکنند که روزی شاگرد دکتر مجتهدی بودهاند. 
آقای دکتر وصال نیز از همان نسل بودند که در مورد اعتقادشان اصالً کوتاه نمیآمدند. 
وقتی که ایشان به دانشگاه شیراز آمدند، معتقد بودند که دانشجو باید خیلی خوب درس بخواند. 
ــر در مـورد  اگر دانشجویی کارش خوب بود هر نوع امکانی را در اختیارش قرار میدادند و اگ
ــوع اعتقـاد داشـت،  امور تحصیلی کوتاهی میکرد دکتر اصالً تحویلش نمیگرفتند. به این موض
شاید گاهی زیادهروی میکرد ولی به هر حال این مسأله را باور داشت. عالوه بر این معتقد بود 
که دانشگاه خوب دانشگاهی است کــه اسـتاد خـوب داشـته باشـد. البتـه سـاختمان خـوب و 
ــود اسـت. بـه همیـن علـت  آزمایشگاه مجهز مهم است اما الزمۀ یک دانشگاه خوب، استاد خ
تالش میکرد که استادهای تراز اول را برای تدریس در دانشگاه بیاورد. بــرای ایـن کـار خـود 
ــرد کـه  ایشان به آمریکا رفت و با بسیاری از متخصصان ایرانی در آنجا صحبت کرد و تالش ک
ــاتی  امکاناتی را که میخواستند برایشان فراهم کند تا به ایران بازگردند و البته با توجه به امکان

که در اختیار داشت موفقیت زیادی هم به دست آورد. 
 

خشت: آقای مهندس شما به عنوان فــارغالتحصیل اولیـن دورۀ دانشـگاه شـیراز بفرمـایید کـه 
وضعیت دانشگاه شیراز در گذشته با زمان حال چه تفاوتهایی دارد؟ 

- هر دوره ویژگیهای خاص خــودش را دارد کـه بـر روی قسـمتهای مختلـف جامعـه تـأثیر 
میگذارد. در اینجا دربارۀ چرایی این مسأله بحث نمیکنیم چون بحث جداگانهای است ولی آن 
چیزی که خیلی مشخص است حداقل در مدتی که من با دانشجویان دورههای مختلف سـروکار 
داشتهام، این است که آن انگیزهای که در گذشته دانشجویان برای کارهای خود داشتهاند با حاال 
خیلی فرق میکند. یعنی زمانی که ما دانشجو بودیم و چند ســال بعـد از مـا، دانشـجو انگـیزۀ 
خاصی برای کار کردن داشت. شاید تا حدودی به خاطر این بود که مثالً مسائل شغلی به شـکل 
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امروز نبود و دانشجو فکر میکرد زمانی که درساش تمام شود از نظر مالی تأمین است امــا بـه 
نظر من تمام قضیه این نیست زیرا در آن زمان هم، برای رشتههایی مثل مهندسی و پزشکی بود 
ــود امـا  که کار خوب و تضمینشده وجود داشت و برای بسیاری رشتههای دیگر در این حد نب
ــد. جـو  دانشجویان این رشتهها هم به کارشان عالقۀ زیادی نشان میدادند و جدی کار میکردن
خاصی بین دانشجویان حاکم بود و آنها کار خودشان را بسیار باارزش تلقی میکردند. احترام و 
ارزشی که امروزه جامعه برای دانشجویان قائل است میراثی از آن زمان میباشد. اینکــه پـدر و 
مادرها میخواهند حتماً فرزندشان به دانشگاه وارد شود فقط مسألۀ شغل نیست و به این علــت 
ـته  است که فاصلۀ دانشجو با دانشآموز خیلی زیاد است. امروزه شاید این مسأله به شدت گذش

نباشد اما هنوز درون ذهن مردم هست. 
 

خشت: آقای مهندس بهپور در بین ساعاتی که به مسألۀ تدریس اختصاص دادهاید در پروژهها 
و پژوهشهای دیگر نیز درگیر بودهاید. اگر ممکن است دربارۀ این فعالیتها توضیح بدهید. 

- خوب میدانید به طور کلی کسانی که در دانشکدۀ مهندسی کــار میکننـد الزم اسـت کـه بـا 
کارهای اجرایی، مشاورهای و علمی در تماس باشند و این مسأله از چند جهت اهمیت دارد؛ از 
جمله نیازی است که در بیرون به این قشر وجود دارد. در یک کشور هرچــه کـه یـک صنعـت 
گستردهتر باشد به آن گروهی که در این زمینه تخصص دارند نیــاز بیشـتری هسـت. خـوب در 
مملکت ما هم صنعت ساختمان خیلی گسترده شده و در نتیجه ارتباط بین صنعت و دانشگاه در 
این زمینه زیاد است. جنبههای دیگر قضیه هم این است که بخشی از مخارج دانشگاه از طریـق 
کارهای مشاورهای تأمین میشود که البته در همه جای دنیا هست و اشکالی هــم نـدارد. خـود 
ــن بـرای اسـتادها نـیز منبـع  دانشگاهها تمایل دارند که با بیرون ارتباط کاری داشته باشند و ای

درآمدی خواهد بود. 
ــائل مـالی آن  من شخصاً معتقدم که فرد باید با کار بیرون در تماس باشد حتی اگر مس
قابل توجه نباشد. فرض کنید زمانی که من یک مسأله را در کالس طرح میکنم و در کنــار آن 
ــته، ایـن  مثالی میگذارم و میگویم در فالنجا ما این کار را کردیم و این نتیجه را به همراه داش
برای دانشجو قابل درکتر است تا اینکه بگوییم اگر این کار را بکنید این طوری میشود. یعنــی 
اگر فردی بخواهد در زمینۀ آموزش موفق باشد باید تجربۀ کار بیرون را هم داشته باشد. به هــر 
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حال اگر شما بخواهید در زمینۀ مهندسی نوآوری داشته باشید باید با کارهای قبلی انجام شــده 
به قدر کافی آشنا باشید. در این صورت میتوانید در این زمینه حرف جدیدی برای گفتن داشته 

باشید. 
ــه  به همین دلیل هیچ زمانی نبوده که من ارتباطم را با کار بیرون قطع کنم و کارهایی ک
انجام دادهام خیلی متنوع بودهاند؛ بیشــتر در زمینـۀ کارهـای سـاختمانی، ژئوتکنیـک و زلزلـه. 
ــت  نمیتوانم بگویم تنها در یک زمینۀ خاص عمل کردهام و این از خصوصیات کار در ایران اس
که از شما میخواهند که مسائل متفاوتی را حل کنید. البته خوشبختانه در سالهای اخــیر کارهـا 
ــه انجـام دادهام کـار ژئوتکنیکـی بـوده  به سمت تخصصی شدن پیش میرود. بیشتر کارهایی ک
است. در مورد کارهای سازهای، آن دسته از پروژهها را انجـام میدهـم کـه کارهـای عـادی و 
معمولی نباشد؛ کاری باشد که برایم جالب بوده، از انجام دادن آن چیزی یاد بگــیرم. بـه عنـوان 
مثال بعد از انقالب سیلوهایی وجود داشت که مسؤول ساخت آنــها مهندسـان مشـاور آلمـانی 
ـر  بودند که بعد از انقالب از ایران رفته بودند و نقشهها را هم یا آنها با خود برده بودند و یا به ه
حال نقشهها از بین رفته بود. به این ترتیب سیلوهای ناتمامی با پیشــرفت اجرایـی بیـن 2% تـا 
80% کار باقی مانده بودند که از آنجایی که تــا آن زمـان تجربـۀ سیلوسـازی در ایـران وجـود 

نداشت تقریباً کار تازهای در ایران بود. 
ما مشاورۀ این کار را قبول کردیم چون برای اولینبار در ایران انجام میشد و اگر مــا 
این کار را انجام میدادیم سیلوسازی یک کار عادی میشد. در آن شرایط نمیتوانستند مشــاور 
از خارج بیاورند و گندمها را نیز نمیشد در بیابان انبار کرد. پــس مـا کـار را قبـول کردیـم و 
ـد  ضوابطی به وجود آوردیم که وقتی اولین سیلو را طراحی کردیم گروهی آموزش ببیند که بتوان
بقیۀ کار را خودشان ادامه دهند. دفتری تشکیل دادیم و با کمک تعدادی از استادان بخـش راه و 
ساختمان و همچنین استادانی از سایر بخشها، سیلوها را طراحی کردیم و همزمــان آن گـروه را 
ــد و  آموزش دادیم و بعد این گروه خودشان دفتری تشکیل دادند و بقیۀ سیلوها را طراحی کردن
ــک میکردیـم. بنـابراین  ما به عنوان یک مشاور عالی اگر سؤال یا مشکلی داشتند به ایشان کم
ارزشاش را داشت که کار را قبول کنم و مدتی هم مدیر طرح ایــن پـروژه بـودم ولـی بیشـتر 
کارهایی که انجام دادهام کارهای ژئوتکنیک بوده است و علــت اینکـه خیلـی درگـیر کارهـای 
ــانی  ژئوتکنیک شدم این بود که ما در دانشکده یک مؤسسۀ ژئوتکنیک داریم که بنیاد آن به زم
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برمیگردد که آقای دکتر پوروشسب استاد ما بودند. آن موقع سد درودزن ساخته میشــد و بـا 
ـد در  دانشگاه شیراز صحبت شده بود کارهای آزمایشگاهی مربوط به سد را انجام دهند. یک س
ــایی  مرحلۀ ساخت کارهای آزمایشگاهی زیادی دارد. در آن زمان با اینکه مهندسان سد آمریک
بودند از آقــای دکـتر پوروشسـب بـرای کارهـای ژئوتکنیکـی کمـک گرفتنـد و میخواسـتند 
آزمایشگاه سد زیر نظر دانشگاه شیراز تأسیس شود. آقای دکتر پوروشسب قرار گذاشتند که ما 
ــه دانشـگاه  این کار را انجام میدهیم به شرط اینکه بعد از اتمام کار، کل تجهیزات آزمایشگاه ب
شیراز تعلق گیرد و آنها هم قبول کردند. به این ترتیب بخشی از تجهیزات، از این راه تأمین شـد 
ــیراز  و بخشی خریداری شد. بدین صورت، اولین مؤسسۀ ژئوتکنیک در استانهای جنوبی در ش

تأسیس شد. 
در آن زمان اصالً نمیدانستند ژئوتکنیک چیست و فکــر میکردنـد همـان ژئوفـیزیک 
ــد. بعـد از  است. مسؤول این مؤسسه ابتدا آقای دکتر پوروشسب و سپس آقای دکتر فراتی بودن

انقالب این مسؤولیت بر عهدۀ من بود. 
ــراق بیشـتر از  این مؤسسه چون تنها مؤسسۀ ژئوتکنیک منطقه بود تا به حال بدون اغ
300 کار ژئوتکنیکی به آن ارجاع شده که اکثر آنها پروژههای بزرگی بودهاند و من مجبور بودم 

که در تمام این پروژهها به نوعی درگیر باشم. 
 

خشت: آقای مهندس، یکی از پروژههایی که شما درگیر آن بودید پروژۀ ترمیم ارگ کریمخان 
ــه طـور ایـن کـار را قبـول کردیـد و چـه  زند میباشد. لطفاً دربارۀ آن پروژه و اینکه شما چ
ــا در گذشـته نـیز کـار ترمیمـی انجـام  مراحلی را پشت سر گذاشت توضیح بدهید و اینکه آی

دادهاید؟ 
- عرض کنم که من شخصاً به کارهای مربــوط بـه مـیراث فرهنگـی و آثـار باسـتانی خیلـی 
ــه داشـته باشـند و در  عالقهمندم و فکر میکنم که همۀ ایرانیان باید به میراث فرهنگیشان عالق
حفظ و نگهداری از آثار گذشتگان نــهایت تـالش خودشـان را بکننـد. از خیلـی وقـت پیـش 
هرکاری که میراث فرهنگی داشته و من میتوانستم کمــک کنـم ایـن کـار را انجـام مـیدادم و 
معموالً این کار را در قبال گرفتن حق مشاوره انجام ندادهام و هرکــاری انجـام دادهام افتخـاری 

بوده چون به این کار عالقه داشتهام. 
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ــود و طبیعتـاً خطـر  میدانید که برج گوشۀ جنوب شرقی ارگ مدتها بود که کج شده ب
ــل کـار  فروریختن داشت و حیف بود چون از آثار ارزشمند معماری قدیم است. در مورد مراح
وقت نیست که وارد جزئیات شویم اما اگر فرصتی دست دهــد آنـها را در یـک مقالـه خواهـم 
آورد. ما کار را به دو مرحله تقسیم کردیم: 1- مرحلۀ بررسیها و آسیبشناسی که ببینم دالیــل 
به وجود آمدن این آسیبها چه بوده است؛ 2- مسألۀ ترمیم بنــا. بررسـیهای اولیـه را کـه ضمنـاً 
ــم تـا بـاالخره دالیـل  شامل بررسی جنبههای مختلفی از کل مجموعۀ زندیه میشد انجام دادی
مشخص شد و به مسألۀ ترمیم بنا رسیده بودیم. آن موقع چند پیشنهاد مطرح بود اول اینکه برج 
را به حالت اولش برگردانیم که این کار هزینۀ زیادی داشت و دیگــر اینکـه بـرج را بـه همیـن 
شکلی که هست حفظش کنیم. یک پیشنهاد بینابینی هم وجود داشت و آن این بود که برج را به 
ــه حـالت  همین شکل حفظ کنیم و تأسیساتی به وجود بیاوریم که اگر در آینده بخواهند آن را ب

اولیه برگردانند بتوانند. 
تصمیمگیری در این موضوع به تهران ارجــاع شـد و از تـهران هـم آمدنـد و بحثـهای 
زیادی شد و باالخره به این نتیجه رسیدند که برای برگرداندن برج به حــالت اول بودجـۀ الزم 
نداریم از طرفی همانطور که برج پیزا به علت کج بودنش اینقدر معروف شده شــاید کـج بـودن 
ــد کـه همیـن وضـع  این برج از صاف بودنش برای توریستها جالبتر باشد و به هر حال قرار ش
ــای فنـی  فعلیش را حفظ کنیم. پس یک برنامۀ مفصل و کامل برای ترمیم آن تهیه کردم و کاره

الزم را انجام دادیم که من به بخشی از آن در درس ترمیم ساختمان اشاره میکنم. 
ــرا شـد و بـه علـت  برنامهای که ما برای حفظ این بنا داشتیم مفصلتر از آن بود که اج
کمبود بودجه کارهایی که ما پیشنهاد کرده بودیم به طول کـامل نمیتوانسـتند انجـام دهنـد امـا 
همین کار محدود هم بهتر از این بود که کاری انجام نشود. در هر حال ترمیم در حــد امکانـات 
ــیز بـا مـیراث فرهنگـی  انجام شد و جلوی صدمات بیشتر گرفته شد. من در زمینههای دیگر ن
ــه شـش  همکاری کردهام اما هیچکدام به گستردگی کارهای اینجا نبود. کار ارگ طوالنی بود ک
ماه طول کشید و چون کار حساس بود نمیشد آن را رها کـرد. در طـول ایـن شـش مـاه مـن 

هرروز به آنجا سر میزدم. 
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خشت: آیا اآلن کار ارگ تمام شده است؟ 

- کارهای خاصی که مربوط به احیاء برج بوده تمام شده ولی قسمتهای آسیبدیدۀ ارگ زیــاد 
ــاید از بیـن بـرود  است و کار میراث فرهنگی هم در این مورد کار دشواری است. اصالت بنا بن
همچنین هزینۀ زیادی میبرد و بودجهای که در حال حاضر در اختیار میراث فرهنگی میباشــد 
ــه ارگ بـه مـوزه  برای اینکه بشود یک بنا را به سرعت ترمیم کرد بسیار کم است. قرار است ک

تبدیل شود و کالً کل مجموعۀ زندیه قرار است احیاء شود… . 
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خالصهاي از سخنان شادروان مهندس لطفعلي بهپور در مراسم جشــن 
دانشآموختگي دانشجويان دانشكدة مهندسي خرداد ١٣٨٣ 

 
  

ــه دنبـال شـادی و  قصد نصیحت نیست. توصیههایی است بر اساس تجربه. هرکس در زندگی ب
موفقیت است. این شادی و موفقیت جنبههای فردی، حرفهای و اجتماعی دارد. حال ببینیم چــه 

چیزهایی در این زمینه مهم است. 
 

الف- در زمینه فردی: 
1- احساس مسؤولیت 

انسان اگر مختار است، اگر باشعور است و اگر خلیفۀ خدا در زمین است چنانکــه در قـرآن 
آمده است که من میخواهم جانشینی (خلیفهای) در زمین ایجاد کنم که ترجمــۀ فارسـی آن 

این شعر حافظ است: 
ــید  قرعۀ کار به نام من دیوانه زدنــد آسمان بار امانت نتوانست کش

اینها همه به سبب «مسؤول بودن» اوست. 
 

این بار مسؤولیت چیست؟  
خالقیت است؛ اختیار است؛ شعور و خودآگاهی است. هرچــه هسـت مفـهوم آن مسـؤولیت 

است.  
اما مسؤولیت چیست؟  

پاسخگو بودن در مقابل خانواده، اجتماع، شهر و جهان به طور کلی. 
کار خود را خوب انجام میدهد؛  انسان مسؤول

حق دیگران را نمیخورد؛ 
دیگران را نمیآزارد؛ 

جهان را تخریب نمیکند. 
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2- قناعت 
قناعت به معنای صوفیانۀ آن مد نظر نیست؛ بلکه به معنی «کنترل خواستها در حد نیاز» 

است. چه نیازی به باغ شخصی است اگر از طبیعت لذت ببریم. چه نیازی به بهترین خودرو 
است اگر هدف فقط رفت و آمد باشد. چه نیازی به مقام است اگر مورد احترام اطرافیان 

باشیم. چه خوب گفت حافظ: 
 

ــم  با پادشه بگوی که روزی مقدر است ما آبروی فقر و قناعت نمیبری
 

ــر و قنـاعت را کمآبرویـی  حافظ میگوید «آبروی فقر و قناعت»، درست عکس مردم که فق
میدانند. 

 
3- عاشق بودن 

ــت، عاشـق انسـانها،  برای آرامش و احساس رضایت و خوشبختی، عاشق هنر، عاشق طبیع
عاشق تمدن و فرهنگ خود، عاشق زادگاه خود باشید. مغایرتی نیست بین عشق به جــهان و 

زادگاه. حافظ جهانی و وطندوست است. میگوید: 
 

ــان بگریـم  ـدازم به یاد یار و دیار آنچن که از جهان ره و رسم سفر بران
 

ب- در زمینه حرفهای: 
 یک کار را خوب بلد باشید؛ مداومت داشته باشید و در یک راه ممارسـت کنیـد؛ از سـختی 

نهراسید؛ در ابتدای کار سختی خواهید داشت، با سختیهای ابتدای کار بسازید. 
 در کاری که وارد نیستید سؤال کنید و کمک بگیرید یا شرکت نکنید. حق دیگران را بر حـق 
خود مقدم بدارید.کارتان را خوب انجام دهید؛ وجدان کاری داشته باشید؛ پاک باشید. با یک 

گل هم بهار میشود، اقالً برای خودتان. 
ـد.   به سالمت دیگران توجه داشته باشید؛ مسائل ایمنی را رعایت کنید. جهان را تخریب نکنی

به خصوص در زمینۀ مهندسی به هنر توجه کنید.  
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میراثدار باشید، نه میراثخوار. بنویسید، تجربیات را نگهدارید و منتقل کنید. 
 

پ- و باالخره در زمینه اجتماعی: 
اجتماعی فکر کنید. هویت داشته باشید؛ میهن خــود را دوسـت بداریـد. خودباختـه نباشـید. 
ــیم. تمـدن مـا یکـی از  بعضیها سعی در کوچک کردن ما دارند. اما ما باید غرور داشته باش
ــان و  بزرگترین تمدنهای بشری است که از نظر آثار باستانی، از نظر تعداد دانشمندان و بزرگ

از نظر «ماهیت انسانی» کم نظیر است. 
ــا را کـوچـک و   توصیه میکنم که تاریخ تمدن ایران را بررسی کنید.  هیچکس حق ندارد م
بیفرهنگ بشمارد. تمدنی که حافظ، بیرونی، ابن سینا، خواجــه نصـیر و هـزاران دانشـمند و 

شاعر و هنرمند و ...  به دنیا داده است کوچک نیست. 
 

 هویت اجتماعی هر انسان عالوه و شاید مهمتر از هویت فردی اوست. یک انسان با وحدت 
ــد  باشید. از نظر فردی، شغلی و اجتماعی هماهنگ باشید. انسان یک مجموعه است؛ نمیتوان
ــۀ جـهان متعلـق  تقسیم شود. انسان نمیتواند متناقض باشد. جهانی قکر کنید؛ خود را به هم

بدانید. شرط خوشبختی انسان این است که به خوشبختی دیگران توجه کند. 
 

در این صورت در هر شرایطی به شادی و خوشــبختی میرسـید. و بـه رضـایت کـه شـرط 
خوشبختی است. 
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