
               ۱۲شماره                                                      آرمان                                                                

45 

 

  

، نآرمان: با سپاس از پروفسور گوئل که

کتاب  ۀکه این مقدمه دربار ساکن لندن

خود را در اختیار آرمان  ۀتازه منتشر شد

 قراردادند.

گوئل کهن در پژوهش و روایت نمونه های تاریخ شفاهی و  پروفسور متودولوژی 

ویژگی های   ،نظر مورد دوران تاریخیدقیق  ۀخاطرات استوار است بر مطالع

جغرافیایی و محلی، شناخت عمیق از شخصیت صاحب خاطرات و کار با او جهت 

بر . در سال های اخیر، پروفسور گوئل کهن کتاب های گسترش درونمایه های روایت

)خاطرات راو یدیدیا شوفط( و بچه کاشی )خاطرات لرد داود آلیانس( را با  بال خرد

 ودولوژی منتشر ساخته است.این مت

سالمتی آقای یوسف شاهری، از چهره های درخشان مطبوعات مهاجرت ایرانیان در 

 آمریکا را آرزومندیم. 

*** 

های سیاسیی  اتمایا،ی     ای در زمینه هایی که هر یک به گونه چه خوب که افراد و شخصیت

انید ییا    آفیری  بیود      نقی  فرهنگی  اقمصادی  صنعمی و حمی مذهبی و ،قیدتیِ ایران معاصیر 

آموزی با خود دارند  خویشم  را موظی  و ممعدید    های درس مشاهدات و اطال،ات و ناگفمه

 

 در جستجوی راستی

 
نامه یوسف خاطرات و زندگی

 شاهری
 

تا  تهران از سرای امیر در بازار

در شوفار سردبیری مجله 

 نیویورک
 

 پروفسورپژوهشی از 

 گوئل کهن
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 با ای  اقدام  نه تندا ها را بیان کنند  بنویسند و منمشر سازند. روش  است که آنان  بدانند که آن

 
دهنید   مان را گسمرش می کنند و دامنۀ ا،مبار منابع تاریخی تاریخی را تقویت می انبارۀ حافظۀ

نییز سیدای و نقشیی     تکرار تلخ تاریخبلکه چه بسیا بمواننید در تالش برای پرهیزِ آینیدگان از 

برای بیان صادقانۀ زیر و  «یوس  شاهری»داشمه باشند. از های  رو  آمادگی و قبول مسئولیتِ 

های زندگی طوالنی خود و بیه مشیارکت گذاشیمِ  تبریبیات شخصیی بیا نسی  کنیونی و          بَم

مداریِ او در قبال تامعه به شییاار آورد   تیوان نیو،ی تعددپذیری و وظیفه های بعد را می نس 

ۀ شیفا  و  که بر آن باور داشمه است. افزون بر ای   نباید فراموش کرد که کسی که به ،رضی 

اش را آشیکارا بیه داوری دیگیران     پیردازد و کارنامیۀ زنیدگی    صادقانۀ سرگذشیت خیود میی   

شیک از شیدامِت در خیور تیوتدی نییز برخیوردار اسیت. شیاهری در رواییت           گذارد  بی می

هاچنان کیه از چگیونگی ورود بیه     -« در آمریکا»و  «در ایران» -زندگی خود  در دو بخ  

زمیان میا را بیه     گویید  هیم   در بازار تدران سخ  می سرای امیرر دنیای کسب و کارِ خوی  د
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های فرهنگی در ندادی نوپا و ممشک  از گروهی از توانان پرشیورِ یدیودی در    ،رصۀ فعالیت

هیا در   ای از کوشیندگی  کشیاند و گوشیه   های تنگ دوم تدیانی میی   سال  تدران و در واپسی 

و بعد « سرای امیر»سفری با شاهری در  هم سازد.  یتامعۀ دیرپای یدودیان ایران را نیز ناایان م

در دفمر کاری او در خیابان بوذرتادری و در دیدارها و مباحثیات شییلی و تخصصیی او در    

نحیوۀ کسیب و   »های صنایع نساتی در تدران و چند شدر دیگر  با،ث آشنایی میا بیا    کارخانه

« و اقمصیادی میردم آن منیاط    هیای ندفمیه در پیکیرۀ فرهنگیی  اتمایا،ی       رگه»و با « کار وی

هیا نییز    شود. آگاهی از تبربۀ سفرهای ممعددِ کاریِ او به ژاپ  و آمریکا و شناخت تفاوت می

آموزند  است. مداترت ناگدانی از ایران در اوج موفقییت و زمیانی کیه     ای  برای هر خوانند 

ال بعید را مشیاهد    های انقالبیی یکیی دو سی    ها و نابسامانی دیگران چندان نشانی از دگرگونی

شناسییِ آگاهانیه کیه بخی  دوم ایی        کردند  حدیث مفصلی است از قاطعیت و موقعیت نای

کماب به آن اخمصاص یافمه است. رواییت شیاهری از آزیاز ییک زنیدگی تدیید در محیی         

گیری  پوییایی و تسیمبوگری     ناآشنای آمریکا نیز ناادی دیگر از اتکیای بیه خیود و تیالش    

پذیری و خدمات اتماا،ی فرهنگی  مسئولیت»و چه در ابعاد « کسب و کار»است: چه در بُعد 

 «.و ندادسازی

ها و سیر تحوالت زنیدگی او    نامه و خاطرات شاهری و آشنایی با فعالیت با نگاهی بر زندگی

شود که چگونه یک توان شیاز  در بیازار سینمی تدیران کیه بیا نیخ و         ای  پرس  مطرح می

سر و کار دارد  در سی سالگی  به سر،ت به سوی تکنولوژی نوی  نساتی و پارچه و چُرتکه 

رود تا از مزایای آن برخوردار شود و سر از ژاپ  در آوَرَد. او با هوشاندی و حوصله و بیا   می

ها  بیه رزیمِ زربیت ییک سیاله از       کوشد تا با درک اولویت آمد  می اسمفاد  از فرصتِ فراهم

و ف ِ نخ و رنگ و ریسندگی و چاپ بر پارچه در مقیاس  اش  به فوت هاسر و نوزاد نورسید 

ای در ایباد و توسعۀ  سازِ الگوی تاز  پیشرفمه سر دربیاوَرَد و دست پُر به ایران برگردد و زمینه

پردازی   هاوست که با تکیه بر اص  کیفیت ارتباطِ صنعت داخلی و صنایع نساتی ژاپ  باشد. 

هیای   نظیری  توتیه بیه تنیگ    کند کیه بیی   نفسی کسب می چنان ا،مااد به کرداری  آن و راست

های تنگ و تاریک معایول در آن محیی      سنمی و رقابت مرسوم در صحنۀ بازار و بازرگانیِ

کند که بدون خُل ِ  قیات اقالم مورد فروش خود را بر پایۀ سطح خدمات و کیفیمی تعیی  می

شیفافیت و صیداقت  در   د. هایی   شیو  ارائیه میی   بیه مشیمریان   گویی  و،د  و با پرهیز از گُند 
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های ایران را  های ژاپنی و صنایع و کارخانه درازمدت  سرمایۀ اصلی او در مراودات با کاپانی

کنید کیه هییا بانیک و موسسیۀ       ا،مباری برای  ایباد میی »دهد و به قول خودش:  تشکی  می

بیازار و  را در پیونید  از های  روست که شاید بموان شیاهری  «. مالی  توانایی خل  آن را ندارد
 سبک به شاار آورد.  صاحب صنعت مدرنِ ریسندگی و بافندگی به  بازرگانی سنمی ایران

توان دریافت که او در دفیا  از حقیقیت     نامه و خاطرات یوس  شاهری می از مطالعۀ زندگی

 رو دربایسیمی   داری  بیی  پذیری و امانیت  کند و براساس اص  مسئولیت شدت ایسمادگی می به

که حر  بزند  برپایه ا،مقاد خود به مبیانی ایایانی و ن ی      کند. او بی  از آن گیری می موضع

پیردازد و بیه تیای تکییه بیر       گا   بیه ،ای  میی    صریح تورات  ابمدا شنوندۀ دقیقی است و آن

اوسیت.   1گراییی ییا پراگااتیسیمِ    بینیی و ،ای    گفمار  بر رفمار گرای  دارد که ناایانگر واقیع 

هیا و سییر تحیول     مند حرکت کرد   در ،ی  حال  نه تندا بیرخال ِ واقعییت   قانونشاهری که 

گییری نکیرد   بلکیه در آن تدیت  پیشیگام هیم بیود  اسیت. او          اتماا،ی و فرهنگی  موضع

هیا  در   اسیت و اسیمعدادها و خالقی یت   « تشیکیالت اتمایا،ی  »  مولودِ «شخصیت»داند که  می

شوند. بر های   کنند و شکوفا می ور و رشد پیدا میتشکیالت اتماا،ی و فرهنگی  امکان ظد

ورزد که خود نیز در تدیت   مبناست که با پیوسم  به ندادهای فرهنگی و اتماا،ی  تالش می

باشگا  »آفری  باشد. حضور او در دوران توانی در  ها و تشکیالت تدید  نق  ایباد سازمان

  و فعالییتِ   بعید در نیوییورک و ،ضیویت    در ایران و چدار دهیۀ « مبلۀ ،الم یدود»و « برادران

در  تایگیا  و اهاییت تشیکیالت   فراگیر در چند نداد ممفاوت  نشان از ا،مقاد و اتکیای او بیه   

 پروری است.  رشد و توسعه اتماا،ی و شخصیت

ییابیم کیه شیاهری  در برخیورد بیا       با مطالعۀ روندِ تحوالت شییلیِ او در ایی  کمیاب  در میی    

انیدرکاران   اندی  برخی از دست گاهی که در اذهانِ کج های گا  و بی انینامالیاات و نامدرب

صنعت و بازرگانی نسبت به خود در بازار و در شدرهای تدیران  کاشیان  اصیفدان  سیانان و     

صحت و »کرد   هاوار  با سالحِ  مید  خود در ژاپ  تبربه می سفری با هم یزد و حمی در هم

پرداخمه است.  ها می پروری زدودنِ زنگارهای ذهنی و نفرت  به دفا  از خوی  و به «صداقت

دهد که نه تندا در ،رصۀ کسب و کار نوینی که در آمریکا  او در ای  کماب آشکارا نشان می

                                                 
1. Pragmatism. 
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الانفعه  های ،ام ای از اوقات خود را صر  فعالیت بر پا ساخت بلکه در زمانی که بخ  ،اد 

گریزان اسیت  « ها بست ب »کند  هاوار  از  مداتر میو پیشبرد ندادهای تامعه ایرانیان یدودی 

پذیرد: چه در مواتده  تکیه دارد و توق  را نیز نای« ها راسمی»پروا  با کسب آگاهی  بر  و بی

گییری   یاری و ایباد کنیسا در نیویورک باشد و چیه در مرحلیۀ تصیایم    با خُل  و،د  در هم

هیای خواسیمه و ناخواسیمه از     رخورد با زفلتبرای ا،طای کاک به یک بیاار نیازمند  یا در ب

هیای اداری در ندیادی فرهنگیی ییا حمیی در بییان        روی باورها و ا،مقادات تاعی  و چه ک یج 

های تلخ در بار  هاسرگزینی یک توان و ذکیر مشیک ِ تفیاوتِ فرهنگیی و شیکا        واقعیت

 « کبوتر با کبوتر  باز با باز...»الاث ِ  طبقاتی و تاکید بر ضرب

ها ی چه در ایران و چیه در    های کسانی که سال نامۀ یوس  شاهری با برداشت وای زندگیمحم

خوانی دارد و بیانگر ای  واقعیت است که او با  اند  هم آمریکا ی با او نشست و برخاست داشمه 

داند که در را   بیگانه است. افزون بر ای   وقت آدمی را ارزشاندتر از آن می« تظاهر»و « ریا»

یابیم که  تویی یا انکارِ دیگران صر  شود. با مطالعۀ کارنامۀ شاهری در می بینی و ،یبخود

گونه که او در ،رصۀ کسب و کار نشان داد   در تایی که امور اتماا،ی و  فرهنگی و  هاان

هیا   شاارد و با ای  که نقدِ سازمان ای را تایز نای ا،مقادی تامعه مطرح باشد نیز هیا مالحظه

پردازی فاصله  داند اما از نکوه  و شٌبده ها و ،الکردهای افراد را ضروری می یریگ و تدت

گرا باشید تیا بیا تکییه بیر چنیی         تسمبوگر و ،ا   واهاه   دهد که بی گیرد. او ترتیح می می

هیا را تعریی  کنید و بیرای ارتقیای ندادهیای          سیازندگی «خوداصالح بودن»محوری  ضا  

در »رزد. برمبنیای ایی  وییگیی اسیت کیه بایید گفیت ،نیواِن         فرهنگی تیالش بیوَ   -اتماا،ی 
هیا در   کنند  و بیانگر بخشیی از هایی  واقعییت    بر ای  کماب  چه بسا توتیه «تسمبوی راسمی

 زندگیِ چندگانۀ او باشد. 

آید که او چه در مورد خود و چه در مواتده با  الی روایت یوس  شاهری چنی  بر می به از ال

آگاهی و درک خوی  از یک موضو  یا ییک  »ها  زمانی که بر مبنای  ازماندیگر افراد یا س

کند. ناونیۀ بیارزِ ایی  قاطعییت را بیه       رسد  با قاطعیت ،ا  می می« شناخت»به مرحلۀ « پدید 

توان مشاهد  کیرد و آن زمیانی اسیت     گیری او در خروج از ایران می طور شفا   در تصایم

نظر و اصرار اطرافیان و هاکیاران   ایران  برخال  نقطه که شاهری در اوج موفقیتِ کاری در
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ناگزیر بایید تی  بیه زربیت دهید  در       یابد به که در می در بازار و در صنعت و بازرگانی  های 

 شود. ندد و راهی آمریکا می زدۀ آنان  هاه چیز را پشت سر وا می مقاب  چشاان شگفت

ه با اسمقامت و تکیه بر خود  در زربیت نییز    دهد که چگون به ای  ترتیب او بار دیگر نشان می

شود و کسیب و کیاری    ای می سازِ زندگیِ تاز  در فضایی به کلی ممفاوت از بازار ایران  زمینه

اندازد که اص  بنیادی  آن هاچون گذشمه  دقت و شفافیت و تسمبوی درسیمی   را به را  می

در معامییالت تیا هیم خیود      « م بییاال حب»و « سودِ کم»در کارها و مراودات باشد و ا،مقاد به 

های کسیب و کیار او راضیی و     تاعیت خاطر و آرام  ذه  و روان داشمه باشد و هم طر 

بُرد »مشدورِ  1اسموار باانند. شیگفمیا که شیاهری ی چه بسیا ناخودآگا  ی با راهبییٌرد یا اسمراتییِ

هر دو طر   که ضا  بدینه ییا  کند یعنی رسیدن به نمیبه یا حاصلی برای  حرکت می 2«ی بُرد

بودن  پایدار است و ا،ماادبرانگیز. از ایی  رو  در ایی  کمیاب بیا شخصییمی       3«بدمری  حالت»

مواتدییم که هایوار  به مقمضیات زمان و نیازهای ضروری در رواب  اتماا،ی پی بیرد  و از  

معیه  تایگیا    روی طبیعتِ آن مقمضیاتِ اتماا،ی و مناسبات موتود در سطوح گوناگون تا

کنید  بیه هایی  دلیی       کنید و در آن مسییر ،ای  میی     بینی می خود و تیییر و تحوالت را پی 

 توانسمه است در بسمر تاریخ تامعۀ خود  ،ام  موثری باشد.

یوس  شاهری در نخسمی  بخ  از روایت زندگی طوالنی و رنگارنگ خود در ای  کمیاب   

گیری و ابعاد فرهنگی  اتماا،ی  ی با روندِ شک پس از شناخت تاریخیِ شدر اصفدان و آشنای

اش از اصیفدان بیه    و سنمی یدودیان آن دیار  از پیامدهای قحطی و کوچ اتباریِ تیدِ  پیدری  

ها و کابودهای زمانیه در آن خیانواد     دسمی هایی از تنگ دهد و صادقانه صحنه تدران خبر می

تواند وضیعیت   می« پذیری مسئولیت کاری و سخت»کند تا نشان دهد که چگونه  را ترسیم می

ای محروم و مداتر به محی  ناآشنای پایمخیت را ارتقیا بخشید. او در بییان خیاطرات       خانواد 

های پدر در تدران ی که اینک صیاحب زن و فرزنید شید  ی نییز ییاد         خود  از چگونگی تالش

قاطعییت و  سیازد کیه وی ضیا      دار شیدن او  خاطرنشیان میی    کند و با تشریح نحوۀ خانیه  می

ها و ا،مقادات مذهبی  خود و فرزندان  را به موقعیمی در خور  مندی  با تکیه بر حرمت هد 

                                                 
1. Strategy. 

2. Win – Win. 

3. Optimize. 
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که به فاصلۀ یک نس   فرزند ارشیدش ی یوسی  شیاهری ی بیه        شود  چندان توته رهناون می

رفمه  نه تندیا در کسیب و    شود تا رفمه ای مناسب  ظاهر می ،نوان فردی معمبر و موف  در حرفه

 آفرینی کند. های اتماا،ی و فرهنگی نیز نق    بلکه در ،رصۀ فعالیتکار

های فرهنگیِ یوس   را باید نقطه ،ط ِ تالش شوفارگزاری  مدیریت و سردبیری مبله  بنیان

  در مقطعی از یک سفر طیوالنی   «در تسمبوی راسمی»شاهری به شاار آورد. از ای  رو  ما 

شویم که شاهری آن را ابمدا بیه صیورت    ای آشنا می شریهبا چگونگی را  پرپیا و خم ایباد ن

چینیی   گا  شاهد تحول در حرو  خ ِ خود منمشر کرد. آن ای با دست تک ورقِ چدار صفحه

خواهیم بود تا گام به گام و صیفحه بیه صیفحه       صد صفحه و چاپ هر شاارۀ آن در بی  از 

وقفیه ورق بیزنیم. شیاهری در ایی       بیانبوهی از مطالب ممنو  آن را طی سی و دو سال انمشار 

بخ  از روایت زندگی خود  ما را به دو تش  سیزد  سالگی و بیست و ش  سیالگی مبلیه   

بَر د تا در ندایت  برخال  کارنامۀ درخشان آن  به ،لت ناتوانی تسای و با تاسی    شوفار می

نبر به توق  ناگدیانی آن  یاد کند که م« دیگری»نامۀ شوفار به  بسیار  از اقدام به واگذاری ما 

 کند. شد  اقدامی که او اکنون با افسوس  آن را خطایی بزرگ در زندگی خوی  قلاداد می

هییا  امییور خیییر و    ای از اقییدامات و کوشییندگی  بخیی  دوم اییی  کمییاب  شییرح گوشییه    

هیای مشیابه    های گوناگون است کیه هایرا  بیا ذکیر تیالش      های شاهری در زمینه رسانی یاری

ک دورۀ چد  ساله در نیویورک  نیه تندیا چگیونگی مدیاترت بیزرگ تامعیۀ       دیگران در ی

سیازد بلکیه بیه     ایرانیان یدودی در اثر روی کار آمدن حکومت اسالمی در ایران را ناایان می

های گسمردۀ بخشی از پیکرۀ چند میلیونی مدیاتران ایرانیی    شناخت و تشریح ندادها و فعالیت

نامه و خاطرات یوس  شاهری  شاید ای   اممیاز کماب زندگیپردازد.  در تاریخ معاصر نیز می

باشد که هم روایت دست اولی از زندگی یک فیرد تالشیگر اسیت و هیم مسیمندی اسیت از       

کنید و   نگاری هم می شاهد و راوی رویدادهای پیرامونی و ،وام  محیطی تاتری که روزنامه

شود و دسیمی هیم بیر چرخیۀ      نیز میهای فرهنگی  گرایانه و مسمقیم وارد گردونۀ فعالیت ،ا 

حبرۀ بازار و چُرتکه و پارچه و نیخ  »ای که از  آفرینیِ چندگانه امور اتماا،ی دارد. ای  نق 

بندی  گیری و صفحه تا ترتاه و نگارش و زل « کازذ و کامپیوتر در نیویورک»و « در تدران

گییرد  بیه نوبیۀ خیود      میی اخبار و مقاالت و امور اداری و مُعض ِ توزیع ییک مبلیه را در بیر    
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 نظیر و بسیار تالب. ای است کم پدید 

هیای   ها و خاطرات افراد و شخصییت  نامه نکمۀ دیگر ای  که به رزم حبم باالی انمشار زندگی

هیای خیاطرات    سیاسی  فرهنگی  مذهبی  ،قیدتی و هنری در چدار دهۀ اخییر  سیدم کمیاب   

ازرگیانی و کیارآفرینی بسییار انیدک بیود       ایرانیانِ دست اندرکار حوزۀ اقمصاد و صنعت و ب

گران  بازرگانان و کارآفرینیان ممعیدد در تامعیۀ ایرانییان      ای  وضعیت در مورد صنعت است.

 . 1یدودی در دوران معاصر نیز صادق است

نامه و خاطرات یوس  شاهری است که  های  کابود  به نوبۀ خود  بیانگر لزوم انمشار زندگی

اندازی و پیشبردِ یک کاپانی پیشرو در  در سرای امیر بازار تدران تا را از تبارت پارچه و نخ 

ای  صنعت و تبارت کازذ در نیویورک ی و در ،ی  حال ایباد و سردبیری و میدیریت مبلیه   

موف  و هدایت یا حاایت از چندی  نداد اتماا،ی و فرهنگی نوبنیاد ی را به موازات هم دنبیال   

بازرگییانِ »اییی  کمییاب را باییید روایمییی از زنییدگی یییک  کییرد  اسییت. بییر اییی  مبناسییت کییه

در دوران معاصر به شاار آورد که حمی « فرهنگیِ کارآفری  و ندادساز»با یک « نگار روزنامه

تیوانی ی هاچنیان در ایی  دو ،رصیۀ ممفیاوت         صد سالگی ی و کدولیت و کیم    در آسمانۀ یک

 حضوری فعال دارد.

خیاطر  پیردازیِ   »ا روش ابدا،یِ پروفسور کدی  یعنیی:   بر مبنای الگو ی« در تسمبوی راسمی»

شیک    2نامه و کماب خاطرات به کار بیرد   که پیشمر در تالی  و انمشار چند زندگی« پیوهشی

                                                 
آلیانس از جامعه یهودیان کاشانی که او نیز از سرای امیر  . پیش از این، کتاب خاطرات لرد داود1

« سلطان صنایع نساجی انگلستان»برخاست و چند سال بعد در عرصۀ صنعت و کارآفرینی جهانی، به 
 شهرت یافت، به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شد:

A Bazar, Life, The Autobiography of Lord David Alliance, The 

Robson Press, 2015. 

 .۱۳۹۶، ترجمه گوئل کهن، لندن، نامه و خاطرات داود آلیانس بچه کاشی: زندگی

 ( منتشر شده است:Methodologyشناسی ) گیری از همین روش های زیر با بهره . کتاب۱

نامه و خاطرات ماشاهللا فریور مدیر نخستین مدرسه دولتی کلیمیان شیراز،  زندگی حدیث یک فرهنگ:ـ 
 .۲۰۰۷آنجلس،  پژوهشی از گوئل کهن، بنیاد آموزشی فریور، لس

A Tale of a Culture, Memoires of M. Farivar, Researched by Goel 

Cohen, J. F. Educational Foundation, Los Angeles, 2008. 

نامه و خاطرات الیاس اسحاقیان، مدیر و دبیر مدارس اتحاد در تهران،  زندگی همراه با فرهنگ:ـ 
 .۲۰۰۸آنجلس،  اصفهان، یزد و سنندج، پژوهشی از گوئل کهن، لس

نامه و خاطرات حاخام یدیدیا شوفط: تاریخ هفتاد سال رهبری مذهبی، پژوهشی از  زندگی بر بال خرد:ـ 
 .۲۰۱۰آنجلس،  گوئل کهن،  لس



               ۱۲شماره                                                      آرمان                                                                

53 

 

ها از زبان شاهری در ای   تای روایت ها  در تای یافمه  گرفمه است. از ای  رو  افزون بر ،رضۀ

سب و ذکر منیابع تکایلیی  خواننیدۀ کنبکیاو     کماب  تالش به ،ا  آمد  تا با توضیحات منا

 هدایت شود. 

هیای بیشیمر و تشیوی  و ترزییب دیگیر       ساز پییوه   زمینه« در تسمبوی راسمی»رود  امید می

های اثرگذار در روند تحیوالت اتمایا،ی  فرهنگیی  اقمصیادی و صینعمی و حمیی        شخصیت

ه تبربیات و بیه مشیارکت گذاشیم     ،قیدتی ایرانیان ی به ویی  ایرانیان یدودی ی باشد برای ارائ  

های دیگیری تدیت    های خود با نس  کنونی و آیندگان و گشای  دریچه ها و دانسمه دیدگا 

 فدم و درکِ زمانه و رشد و ارتقای منابع تاریخیِ معاصر ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
نامه و خاطرات دکتر فریدون هژبری استاد و معاون دانشگاه صنعتی آریامهر  زندگی بر آب و آتش:ـ 

و چاپ دوم: انتشارات کویر، تهران،  ۲۰۱۳)شریف کنونی(، پژوهشی از گوئل کهن، کالیفرنیا، 
۱۳۹۶. 


