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درآمد
دکتر خســرو بهــرون ،فرزند ســید صــدر ع ّزالدینخانالحســینی یا

حسینیتفرشی قمی و نوۀ حاجی سید علیرضاخان امیندواب مستوفی ،به

سال  1295هجری شمسی [یا در برخی اسناد تحصیلی  ]1297در خیابان
ری ،ســهراه امینحضور تهران ،در کوچۀ بهرون [که هنوز وجود دارد] که

از امالک خانوادگی ایشــان بود ،دیده به جهان گشود .در شناسنامهای که

پس از انقالب اســامی برایش صادر شــده ،تاریخ دقیق تولد او ذکر نشده،

اما تاریخ تنظیم سند شناسنامه بر اساس سجل قدیمی 21 ،سرطان 1298

آورده شده است ،و با شمارۀ هویت  9071از ناحیۀ  9طهران در دفاتر ثبت

احوال و ســجل به ثبت رسیده اســت .نامخانوادگی جدید او نیز بر اساس
توضیحات مندرج در شناســنامه ،در تاریخ  5آبان ماه  1316شمســی ،از

بهاءالدیــن به بهرون تغییر داده شــده اســت .نامخانوادگی قدیمی به نظر

میرسد از نام پدر حاجی امیندواب ،میر بهاءالدینالحسینی ،به یادگار بوده

و برخی از فرزندان امیندواب ،نامخانوادگی الحسینی یا حسینی را با پسوند
تفرشــی یا تفرشیقمی برگزیدهاند ،ولی مجیرهمایون ،همچنان به نام سید
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صدر عزالدینخان بهاءالدین خوانده میشده است.

این خاندان ،همواره از ســادات مورد احترام و بســیار معتبر محسوب

میشــدند .جد بزرگ ایشان ،آقا میرهادىالحســینى ،از روحانیون نامدار و

مورد احترام و از ســادات و علمــاى مذهبى عصر خویش در منطقۀ برخوار

و اصفهــان بوده و به نمایندگى از طرف شــیخ بهایى ( 1083-953هجرى
قمرى) براى ادارۀ امور شــرعیه و حســبیۀ مردم و تبلیغات مذهب تشیع

(علیهمالســام) در این منطقــه و بلوك برخوار منصوب شــده بود .بعدها

نوادهی او ،سیّد ابوالحسنبن سیّد محمّدبن میر هادىالحسینى [مدفون در

بقعۀ امامزاده شــاه نعمتاهلل گز] و فرزندانش آقایان میر مهدى ،میر هادى،

ســید كمالالدین ،همگى در تشــكیل شاكلۀ
محمد آقا ســلطان و آقا
میر ّ
ّ

اجتماعى و تاریخى این ناحیه ســهیم بودهاند و قســمتى از تاریخ و تمدن
منطقه را پایهگذارى کردهاند.

نسب این خاندان بنا بر شــجرۀ خانوادگی که در اسناد بهرون محفوظ

اســت ،به عبداهللبن امام محمدباقر (علیه الســام) میرسد که با حضرت

اباعبداهلل جعفر بن محمد ،امام صادق ،از یک مادر هستند .مادر بزرگوار ایشان
اُمفروه ،دختر قاســم بن محمدبن ابیبکر صدیق است که هم پدربزرگش از
یاران امیرالمومنین علی علیه الســام بوده و هم جد بزرگوارش از صحابی

کبــار و یا ِر غار پیامبر بزرگوار اســام (صلی اهلل علیه و علی آله و ســلم)

هســتند .بر پایۀ آنچه ما یافتهایم ،عبداهلل بعدها به دست بنیامیه مسموم

شد و مرقدی منتســب به وی در شهرستان دیلم استان بوشهر ،در منطقۀ

ماهرویان وجود دارد.

جد خسرو بهرون ،حاجی میرزا سید علیرضاخان امیندواب یا در برخی
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منابع به غلطِ نگارشــی ،امینالدواب ،کالســکهچی مظفرالدینشــاه قاجار

بود .او ابتدا در زمان ناصرالدینشــاه از اجزای ادارۀ شــترخانه و قاطرخانه

دولتــی (ادارۀ صاحبجمعی دواب دیوانی یا ادارۀ شــترخانه و قاطرخانه و
گلئی و غیره) بود و سمت مشرف شــترخانه ّ
شــتران ّ
گلئی را داشت .در
آغاز ســلطنت مظفرالدینشاه (ابتدا در زمان ریاست شاهزاده محمدحسین

میرزا یمینالسلطان و ســپس در زمان ریاست محمدولی خان دولو قاجار

آصفالســلطنه امیرتومان [حاجبالدوله] صاحبجمع همایونی در ســال

 1317قمری) مســتوفی ادارۀ یادشــده بود و ســپس در زمان نیابت سید
مهدی وزیر دواب ،مستوفی و محاسب ادارۀ شترخانه و قاطرخانه ،به منصب

کالسکهچیباشی مظفرالدینشاه رسید .برادر او ،مدیردواب ،هم از مستوفیان
قاطرخانــه در همین اداره به شــمار میآمد .منزل خانــدان امیندواب در

میدانگاهی باغ پســتهبگ یا پســتهبیگ در کنار قراولخانۀ اول کوچۀ حمام
زنها یا عزبدفتر 1قرار داشت.

ســید علیرضاخان ،پنج پســر داشــت که از این میان تنها ســه تن به

نامهای سیداسداهللخان ،ســید احمدخانالحسینی تفرشی( 2مولف روزنامۀ

یادداشتهای وقایع مشــروطیت ایران ملقب به تمجیدالسلطان که عالوه بر

خطخوش و نقاشی ،در صنعت عکاســی و قلمدانسازی هم دستی داشت.
 .1در وزارت استیفا به کسانی که دوندگی ارباب رجوع را انجام میدادند و بین مردم و مستوفیان
کارگشا و رابط بودند ،عزبدفتر اطالق میشد( .م.ب).
 .2برای آگاهی فزونتر از آثار و شــرح احوال تمجیدالســلطان بنگرید بــه :نهضت ترجمۀ آثار مولیر
در ایران نواحی خاورمیانه (از آغاز تا پایان قرن نوزدهم میالدی) و کمدی مســیو پورســنیاک (کاتب احمد

الحسینی ابن میرزا علیرضای امیندواب تفرشی) به کوشش نیایش پورحسن .جلد چهارم .تهران «کوله
پشتی»  .1396صص  156تا .161
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وی ســفری به همراه پدرش ،به مکه معظمه مشرف شد و سفرنامهای از این

سفر نگاشته است) و سیدعزالدینخان مجیرهمایون را میشناسیم.همچنین

یکی از دختران وی تا سال  1352شمسی در قید حیات بوده است.

ســید عزالدینخان ملقب به مجیرهمایون بهرون ،پدر دکتر خســرو

بهرون اســت .مجیرهمایون از کارمندان عالیرتبۀ وزارت امورخارجه بود
که در فهرست کارمندان این وزارتخانه (در سالنامۀ وزارت امور خارجه در

دوران ســلطاناحمد شاه به سال  1332قمری که توسط میرزا هاشمخان

رئیس دایرۀ پرســنل وزارتخانۀ مزبور تهیه شــده بــود) وی را اینگونه
معرفی کردهاند:

«ع ّزالدینخان ( ُمجیرهمایون)؛ تولد  1307قمری در تفرش ،دخول در

خدمت وزارتخارجه و ثباتی در ادارۀ تحریرات عثمانی  20شعبان ،1328
مباشر ارسال مراسالت در کابینه با رتبۀ ثباتی غرۀ ذیالقعدۀ  ،1330منشی

دویمی کابین ه  22ذیالقعدۀ ».1331

همچنین بر اساس سندیکه اکنون در مخزن مجموعه آثار دکتر بهرون

در دانشگاه شهید بهشــتی نگهداری میشود ،مجیرهمایون در اواخر دوره
قاجار مأمور ســفارت ایران در بمبئی هندوســتان بوده و در ســال 1301
شمسی مفتخر به دریافت نشان از سلطاناحمد شاه قاجار شده است.

مادر او نیز ،رقیه اعتمادیه دختر حاجی میرزا علیاکبر خان تاجرباشــی

طهرانــی بود کــه چون به نــکاح مجیرهمایون در آمد ،نامــش را به رقیه

عزتالملــوک بهاءالدین بهــرون تغییر داد .در برخــی از مکاتبات ملکی و

وصیتنامــۀ برجای مانده ،او را عزتالحاجیه بهرون هم خواندهاند .زمینها و
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منزل خانوادگی اعتمادیه نیز در کوچۀ نصیرالدوله قرار داشته است .از اینکه
چرا مجیرهمایون نامخانوادگی خود را از الحسینیتفرشــی به بهرون تغییر

داده ،چیزی نمیدانیم ،فقط اینگونه میشود حدس زد که در زمان انتخاب

نامخانوادگی ،بر اســاس فضای حاکم بر ایران عصر رضاشــاهی ،نامهایی با

پیشــینۀ اساطیری بیشــتر مورد توجه بوده است .چرا که بهرون نام ایرانی
اســکندر مقدونیایی اســت .اما با این همه نام مرسوم این سلسله از سادات
تفرشی همانند خویشــاوندان فراهانی و هزاوهای خود ،الحسینی بوده و در
سیادت آنها بر اساس اسناد موجود در شجره ساداتالحسینی و مشیری و
قائممقامی ،شکی وجود ندارد.

شجرهشناسی دکتر خسرو بهرون براساس نسبنامهای که در میان اسناد

خطی بهرون محفوظ است و اکنون در مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه

شهید بهشتی نگهداری میشود چنین است:

سید عبداهللبن ســید عزالدینخان ملقب به مجیرهمایون ابن سید
علیرضاخــان ملقب به حاجی امیندواببن حاج ســید بهاءالدینبن
میرزا سیدعلیبن میرزا سید محمد [مشهور به میر جمالالدین] ابن
میر ابوالحسنبن میرهادی مشهور به میرزابن میرقاسمبن سید عبدبن
سید عبدالعزیزبن ســید عبداهللبن سید عبدالرحیمبن میر عبداهللبن
میر عبدالصمدبن میر عبدالعلیبن میر عبدالکریمبن سید عبدالواحدبن
میر عبداهللبن میرعبدالعزیزبن میر عبدالغفوربن میر عبدالحیبن میر
عبدالحکیمبــن میر عبدالرحیمبن میر عبدالصبوربن میرعبدالکریمبن
میر عبدالعلــی [و هوالعلیالمهدی] بن میر عبدالصمد [و هو محمد]
بن میــر عبدالغفوربــن میرعبدالقادربن میر عبدالشــکوربن ســید
عبدالحیبن سید عبدالحکیمبن ســید عبداهللبن میر عبدالمطلببن
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میر عبدالهاشمبن میر عبدمنافبن میر عبداالئمهبن میر عبدالعظیمبن
میر عبداهللبن امامالهمام ابی جعفر محمد [بن علی] باقر علیهالسالم.

این شجرهنامه ،در ربیعالمولود سیچقانئیل  1315باستانی [شمسی و

برابر با  1355قمری] به خط نســتعلیق و شکستۀ خوش کتابت شده است

محرر و ناظم آن نیز ،سید حسن
و بر باالی خود نام شجرۀ طایفگی را داردّ .
بن ســید باقربن میرزاطاهربن حاج طیببن میر طاهربن میر ابوالحسنبن

میرهادی ،عضو اداره کل تجارت بوده است که در پایین شجرهنامه ،نام خود

و انتسابش به این شجره را نیز آورده است.

در شــجرهای که از فرزندان امام محمدباقر علیهالسالم وجود دارد ،نام

عبداهلل که در شــجرۀ طایفگی بهرون ،میرعبداهلل آورده شــده ،به چشــم
میخورد .معالوصف در آنجا برای وی فرزندانی ذکر نشده است.

مجیرهمایون و همســرش ،عالوه بر ســید عبداهلل یا همان خسرو و دو

پســر دیگر به نامهای پرویز و منوچهر [مدیرکل دفتر طرحها و بررسیها و

ســپس عضو هیئت مدیرۀ سازمان مسکن در سال  1344و در کابینۀ 109
به نخستوزیری تیمسار ارتشبد غالمرضا ازهاری ابتدا معاونت وزیر آبادانی
و مسکن ،تیمسار ربیعی و سپس تا  57/8/26وزیر آبادانی و مسکن گردید].

دو دختر هم به نامهای فاطمه (ملقب به شکوه) و اخترالسادات داشتند که

اخترالسادات در زمان حیات والدین ،وفات کرد.

مجیرهمایــون در زمان تشــکیل حکومت پهلــوی و انتقال قدرت ،در

کســوت خدمت وزارت خارجه ،مدتی به مشــهد منتقل شــد و فرزندش،
خســرو را در آنجا به مدرسۀ ابنیمین فرســتاد تا دورۀ ابتدایی را تکمیل
نماید .بر اســاس تصدیقنامۀ ششــم ابتدایی ،خســرو بهاءالدین در تاریخ
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 16اردیبهشــت  1308شمســی از این مدرســه با تصدیق ششم ابتدایی
فارغالتحصیــل میگردد .پس از این زمان ،مجیرهمایون از ســوی وزارت

خارجه ،به تهران فراخوانده و خســرو برای ادامۀ تحصیل به شــعبۀ علمی
مدرســۀ دارالفنون فرستاده شد .بر اســاس تصدیقنامۀ نهایی تحصیالت
متوسطه که در بهمنماه آن سال برای او صادر شده او توانست در شهریور

ماه  1313شمســی ،با معدل  12/1شــعبۀ علمی و متوســطۀ مدرسه را

به پایان برســاند .خســرو خان بهاءالدین که دیگر با نامخانوادگی بهرون

شناخته میشود ،در خرداد ماه  1317از اولین دورۀ دانشکدۀ فنی دانشگاه

تهران با معدل  13/38از عهدۀ امتحانات رشــتۀ مهندسی برق برآمده و با

عنوان مهندس برق ،فارغالتحصیل میگردد در همان زمان ،کمی پیش از

فارغالتحصیلی در مرداد و شهریور ماه  1315شمسی ،دوره کارآموزی خود

را به عنوان کارشناس الکتریسیته و برق در کارخانۀ سیمان ایران یا همان

کارخانۀ ســیمان ری در نزدیکی تهران به نحو شایسته به پایان میرساند.

ســپس به خدمت سربازی فراخوانده شــده و در سال  1318در دانشکدۀ
افسری ،به عنوان ســتوان دوم مهندس وظیفه ،ابتدا وارد خدمت ارتش و

ســپس به عنوان رئیس دفتر ادارۀ آموزش مهندسی ارتش ،دوران سربازی
خود را طی میکند .با توجه به نفوذ مجیرهمایون در میان رجال طراز اول

دربار و حسن شهرت مهندس بهرون و اقداماتش در ادارۀ مهندسی ارتش،

خسرو خان در فاصلۀ ســالهای  1319تا  ،1320ابتدا به عنوان معاون و

سپس به عنوان رئیس ساختمانهای سلطنتی سعدآباد انتخاب میشود و
در این شغل پس از تکمیل امور مربوط به بیوتات سلطنتی از طرف پهلوی
اول مورد تشــویق و تمجید قرار میگیرد .در اواخر ســال  1321به سمت
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مهندس ادارۀ راه شوســه وزارت راه به خدمت مشغول میگردد .در فاصلۀ

ســالهای  1321تا  1322نیز ،مدیر مســئول روزنامه بهرام ( ناشر افکار

جمعیت عدالت) شد و در سال  1323به عنوان وابستۀ مطبوعاتی سفارت
ایران در ایاالت متحده آمریکا ،به واشــنگتن عزیمت نمود .این نخســتین

باری اســت که در تاریخ وزارت خارجه ،ایران صاحب وابســتۀ مطبوعاتی
سیاســی میگردد .بر اساس اسناد موجود خســرو بهرون در سال 1323

محمد شایسته در ایاالت متحدۀ آمریکا) به سمت نمایندگی اداره
(سفارت ّ

کل انتشــارات و تبلیغات در آمریکای شــمالی برای شناســاندن شئون و
مزایای علمی و صنعتی و تاریخی ایران ،مأمور به خدمت میشود.

بهــرون در همان زمان حضور در آمریکا ،با کســب اجازه از حســین

عالء ،ســفیرکبیر وقت ایران در آمریکا (از شهریور  1324تا اسفند ،)1328

برای ادامۀ تحصیل ،وارد دانشــگاه علمی و فنی کالتک گردید .این دانشگاه

در زمینۀ تحصیالت تکمیلی در رشــتههای مهندسی و علمی و بخشهای
تحقیقاتی و آموزشــی و اکتشافی ،یکی از مشــهورترین مؤسسات آموزش
عالی ایاالت متحده به شمار میآید.

دکتر قاســم غنی در یادداشــتهایش دربارۀ حضور بهرون در آمریکا و

تحصیالت او مینویسد:

 10فوریۀ 1946
صبح ســاعت هفت حرکت نموده ،امروز ماشــین قریب  440میل تا
به حال رفته؛ قــدری تندتر حرکت میکردیم .دیــروز و امروز آقای
مهندس خسرو بهرون اتومبیلرانی به مخلص یاد میدهند .چند متری
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هم راندم ولی در جبین این کشتی نور رستگاری نمیبینم...
 11فوریه
صبح ســاعت  5بیدار شده پس از اســتحمام در حدود ساعت هفت
حرکت کردیم ...همسفر من آقای مهندس بهرون (خسرو) ،جوان 29
سالهای اســت که در ایران مدرسۀ فنی را تمام کرده .مدتی در دربار
مهندس ساختمان بوده ،بعد به عزم مسافرت به آمریکا حرکت کرده
و برای تســهیل تذکره ،انتساب به وزارت خارجه پیدا کرده ،به عنوان
وابســتۀ مطبوعاتی (زیرا در تهران دست درکار روزنامۀ حزب عدالت
بوده) قریب یکسال در واشنگتن در سفارت به این سمت برقرار بوده.
فع ً
ال به عزم تحصیل و تکمیل در رشتۀ مهندسی عازم ایالت کالیفرنیا
است و در این سفر با من همسفر است .رانندگی اتومبیل هم با ایشان
است .جوان مهربان و ّ
مهذبی است.

وی پس از پایان تحصیالت و اخذ درجۀ کارشناســی ارشــد و ســپس

دکتــری در علوم و در رشــتۀ مهندســی برق در  27ســپتامبر  ،1946و

همچنین تحصیالت تکمیلی در اکتشاف و نیز رشتۀ اقتصاد با مرتبۀ بسیار

باال و دریافت مقام و عنوان  Caltech manاز دانشگاه کالتک و رتبۀ بسیار باال
از منظر ارائۀ پایاننامۀ دکتری ،مجدد به سفارت ایران در واشنگتن بازگشت
و مدتی مشــغول به کار شد .در همان زمان ،حسین عالء ،سفیر کبیر وقت

ایران در آمریکا ،معرفینامهای برای او مینویسد و او را به دبیرخانۀ سازمان

ملل معرفی میکند.ســازمان ملل نیز خسرو بهرون را نامزد مدیر کلی یکی
از دوایــر  IROدر ژنو میکنــد .به فاصلۀ کمی از ایــن انتخاب ،یعنی بین

ســالهای  1947و  ،48بهرون به عضویت اجرایی مؤسسۀ تحقیقاتی ایران
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در آمریکا منصوب میشــود .دوری از وطن و تأکیدهای مجیرهمایون برای

بازگشت خســرو به ایران و خدمت به وطن از یک سو و نگرانی از وضعیت
و احوال مادر از ســوی دیگر ،عاقبت وی را که اینک دکتر مهندس خسرو

بهرون خوانده میشود در ســال  1329به ایران میکشاند تا مابقی عمر را
در خدمت به وطن و مردم ســرزمین خویش بگذراند .در همان آغاز ،او به

عضویت شورایعالی اقتصاد کشور درمیآید و در تهیۀ طرحهای صنعتی و
سازمانهای اقتصادی کشور ،حضور مؤثری پیدا میکند.

دکتر بهرون عاقبت در سال  ،1330با توجه به سوابق تحصیلی و حرفهای،

به عضویت ارشــد شورایعالی برق کشور منصوب میشود که به یقین نقطۀ

عطفــی در زندگی حرفــهای او و نقطۀ قوتی در کارنامۀ شــورایعالی برق

کشور و صنعت برق ایران اســت .بهرون در فاصلۀ یک سال ،دست به تهیۀ

طرحهای شــبکۀ برق کشور میزند و موفق میشود آن را در سال  1331به
اتمام رســانیده و تقدیم هیئت دولت نماید .در این زمان است که به واسطۀ

تبحر و دقتنظر و نکتهســنجی در تهیۀ این طرح ،از سوی نخستوزیر وقت
مورد تمجید و تقدیر قرار میگیرد و طرح پیشــنهادی او با نظارت خودش،

در دستور کار اجرایی کشور قرار داده میشود.

از همــان زمان که او به ایران باز میگردد ،همواره این دغدغه را دارد

که دانش خویش را به نســل جوان کشــورش انتقال دهد ،پس با جدیت
در امر تدریس دانشــجویان نیز میکوشــد و در فاصله سالهای  1329تا

 ،1332به دعوت دانشــکده افســری و موافقت و دعوت رســمی تیمسار
سپهبد رزمآرا ،رئیس کل ستاد ارتش ،به عنوان استاد رشتۀ الکتریسیته و
رادیو و آزمایشــگاههای برق و بیسیم سال سوم دانشکده افسری مشغول
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به تدریس میشود .در همین فاصله به سمت استادی دانشکدۀ مهندسی

پست و تلگراف و تلفن [اســتاد پروژۀ تلگراف و تلفن شعبۀ تکمیلی] نیز

پذیرفته شــده و طرحی نیز برای شبکۀ تکمیلی تلفن کشور ارائه میدهد
کــه مورد موافقت هیئت وزیران قرار میگیرد .وی برای تدریس در وزارت
پست و تلگراف و تلفن  ،از اول آذر  1331برای هفتهای  4ساعت تدریس

فراخوانده میشــود .در اواخر همان ســال نیز برای تدریس الکتریسیته

[اســتاد الکتریسیته شعبۀ اول] در سال دوم دانشــکدۀ مهندسی وزارت
پست مورد تأیید وزی ِر وقت قرار گرفته و امر آموزش این کالس نیز به وی
محول میگردد.

با ایجاد ســازمان اصل چهار امریکا در ایران ،بهرون به عنوان قائممقام

در امــور مربوط به برنامههای کارگری و نیروی انســانی و آموزش صنعتی،
حفاظت صنعتی و روابط کارگران و کارفرمایان و اتحادیههای کارگری ،امور

ساختمانسازی و شهرکسازی و تشریکمساعی با وزارت کار ایران ،معرفی

و ســپس مشغول به کار میشود .در این راستا خسرو بهرون در همکاری با

وزیــر کارِ وقت ،دکتر عالمی و معاون او دکتر بختیار در کابینۀ دکتر محمد
مصدق ،دست به یک سلســله اقدامات اصالحی در امور کارگری در سطح

کشور میزند که نتایج مهمی را به بار میآورد.

پس از برکناری ســپهبد زاهدی ،در فروردین  1334با موافقت حسین

عالء نخســتوزیر وقت ،برای عضویت در هیئت نظارت ســازمان برنامه و
ســازمان برنامه و بودجه انتخاب میشود.
تأســیس این ســازمان با عنوان
ِ

پس از موافقت مجالس شــورای ملی و ســنا در تأسیس سازمان برنامه ،از
اواخر  1334تا  1339به عنوان بازرس عالی سازمان بازرسی شاهنشاهی و
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رئیس امور فنی و خارجۀ ســازمان بازرسی مشغول به کار میگردد .بهرون
پیشــنهادهایی برای اصالح امور اجرایی در وزارت خارجه ،صنایع و معادن
و کار و امور فنــی [در بخشهای صنعتی ،معادن ،امور برق ،امور آب ،امور
خارجــه و متفرقۀ فنی] در کشــور ارائهمیدهد که همگــی با موافقت و

اســتقبال صاحبنظران مواجه میشود .او در راستای پیشنهادات اصالحی
برای قوانین مربوط به ســازمانها و نهادهای فوقالذکر ،در چهارم آبانماه

 ،1339مفتخر به دریافت نشان همایون ،از درجۀ چهارم با فرمان و حمایل
میشود .در همین زمان وی با بازرسی از وزارت فرهنگ و هنر و موزۀ ایران

باســتان ،دســت به تدوین قانونی برای یکسانســازی حفاری و انتقال آن

به سیســتمهای مورد وثوق دولتی و تحتنظارت کارشناسان تحصیلکردۀ
ن و مؤسســۀ باستانشناسی میزند .این
ایرانی و خارجی و تشــکیل سازما 

کار در حقیقت شالودۀ بنای ســازمان میراث فرهنگی به شمار میآید و از
نقاط قوت و پر اهیمت کارنامۀ خدماتِ فرهنگی دکتر بهرون اســت .طرح

پیشنهادی بهرون برای تأسیس شورایعالی باستانشناسی با هدف نظارت

و پیشرفت امور باستانشناسی و موزهداری ،در همان زمان مورد تأیید وزیر

فرهنگ قرار گرفته و به مرحلۀ اجرا در میآید .او همچنین در زمینۀ مبارزه
با دالالن اشــیاء عتیقه و جلوگیری از خروج این اشــیاء از کشور ،اقدامات
مهمــی را صورت داد که در بخش اســناد ،مختصــری از آنها را میتوان
مشاهده کرد.

در همین سمت ،با بازرسی دقیق از کتابخانۀ سلطنتی (کتابخانه خطی

کاخ گلســتان تهران) و کتابخانۀ ملی ،به وضعیت آشفته و نابسامان این دو

کتابخانۀ بینظیر کشــور رسیدگی میکند .اســنادی که از این بازرسیها
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و جمعآوری مدارک و مســتندات از میان اســناد دکتر بهرون به دست ما
رسیده ،عالوه بر اینکه برای نخستین بار در این مجموعه منتشر میشود ،از
منظر تکمیل اطالعات دربارۀ این دو نهاد مهم فرهنگی بسیار حایزاهمیت

اســت .تالش وی در اصالح وضعیت کتابخانۀ ملی و ســامان دادن به آن،

یکــی از مهمترین اقدامات فرهنگی بهرون در اواخر دهۀ  30و ابتدای دهۀ
 40شمســی است .به نظر میرسد یکی از طرحهای مهمی که توسط او به
سازمان بازرسی شاهنشاهی ارائه میشود ،طرح شورای کتابخانۀ سلطنتی

کاخ گلســتان در تهران اســت .این طرح در آبان و آذر  39توسط خسرو

بهــرون با رعایت نکات فنی و حرفهای به نگارش درآمد و در همان ســال

مورد تأیید ریاســت بیوتات ســلطنتی و رئیس وقت کتابخانۀ سلطنتی و
ریاســت سازمان بازرسی ،ســپهبد یزدانپناه قرار گرفت ،اما معالوصف به

مرحلۀ نهایی و اجرایی نرســید .بازرسی دکتر بهرون از کتابخانۀ سلطنتی
با اســتناد به اسناد موجود در مجموعۀ حاضر ،یکی از حلقههای مفقود در
شــناخت ما از وضعیت کتابخانۀ سلطنتی است .وی در این مدت ،بر نحوۀ

خرید کتاب بــرای کتابخانۀ ملی ،خروج کتب خطی از کشــور ،تعقیب و
مجازات قانونی نسبت به جعل یا مخدوش کردن کتب خطی ،تهیه دستگاه

اشــعۀ ایکس ،تهیۀ فهرســت آثار ملی کتب خطی نفیس و فروشندگان و
اهداکنندگان کتــاب به این نهاد و برخی موارد دیگر ،بازرســی و نظارت
دقیقی را اعمال نمود که در بخش اسناد میتوان آنها را به صورت مشروح

مالحظه کرد.

پس از این درخشش در سازمان بازرسی ،از خسرو بهرون دعوت میشود

تا در کابینۀ هشت ماهۀ جعفر شریف امامی پس از منوچهر اقبال ،در سمت
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وزیر پســت و تلگراف و تلفن ،به خدمات دولتی ادامه دهد .اما او این پست

را نمیپذیرد و ترجیح میدهد تا در ســازمان بازرســی بماند و در دانشگاه

به تدریس مشــغول شود .البته بهرون در یادداشتهایش به این نکته اشاره
میکند که شــرط وزارت ،پذیرفتن او در لژ فراماســونری و ماسون شدنش

به دســتور شریفامامی بود که از آن سر باز زده و ترجیح میدهد تا به این

کسوت در نیاید و این پست را نپذیرد.

دکتر بهرون در فاصلۀ سالهای  1342و  ،43با همکاری مهندس جمال

گنجی ،مهندس هوشــنگ ســیحون ،مهندس علیاصغر شکریان ،مهندس

ناصر گلســرخی و دکتر شاپور شفائی ،شرکتی را با عنوان مهندسین مشاور

خاورمیانه تأســیس میکند که اهداف آن به شرح زیر مورد تصویب هیئت

مؤسسین قرار میگیرد :مطالعه و مشاورۀ فنی و اقتصادی در برخی از رشتهها

نظیر معادن ،توسعۀ صنایع و کشاورزی ،مطالعات برق و انتقال انرژی ،اجرای

پروژههای نصب تلفنهای خودکار و بیسیم و تلویزیون ،راهآهن و پلسازی،
سدسازی و زهکشی و امور آبیاری ،امور عمران روستایی و مهندسی بهداشت،
تأسیسات اسکلهسازی و بنادر ،زیرساختهای فرودگاهی و خطوط ارتباطی

لولهکشــی فاضالبهای شهری و جادهســازی [آسفالتکشی] و خانهسازی

انبوه و تأسیســات ســاختمانی و شهرســازی و تهیۀ پروژههای مربوط به
رشتههای مهندسی و نظارت بر اجرای آنها.

دکتــر بهرون در طــول دوران فعالیت علمــی و فرهنگی خود ،نزدیک

بــه چهارصد صورتجلســه و طرح اصالحی و پیشــنهادی بــرای وزارت
فرهنگ ،شــورایعالی برق کشــور ،وزارت کار و وزارت راه و بسیاری دیگر

از ســازمانهای دولتی تهیه کرد و برخــی را به مرحلۀ اجرا نیز درآورد .در
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راســتای امور مربوط به اصالح وضعیت امور باستانشناســی کشور ،کتابی

با عنوان مارلیک در ســال  1343به نگارش درآورد و در مقدمۀ این اثر ،از

یک سلسله اصالحات که بهوسیلۀ او در امور باستانشناسی صورت پذیرفته

بود ،ســخن به میان آورد .در بین ســالهای  1343و  ،44کتابی با عنوان

سیست م اقتصادی و کمکهای خارجی آمریکا ،در سه مجلد تألیف کرد که این

کتاب در ســال  ،1347برای انتشار و توزیع در دانشگاه ،به شورای چاپ و

نشر دانشگاه تهران فرستاده شد ،معالوصف تا نیمۀ اول دهۀ پنجاه به طبع

نرسید و پس از آن نیز هرگز منتشر نشد.

دکتــر بهرون در دهــم بهمن مــاه  ،1347با گیتی نوخاســته پیمان

زناشــویی میبندد .پیمانی که تا آخرین دم حیات خویش به آن وفادار بود؛

گیتی نوخاســته پیش از دکتر بهرون در دوشنبه چهارم دیماه  1369در
بیمارستان مهراد تهران در سن  52سالگی درگذشت و دکتر بهرون مابقی

عمــر را به تنهایی گذرانید .هرچند این زوج فرزندی نداشــتند ،اما از میان
یادداشتهای برجای مانده از دکتر بهرون ،میتوان به عالقه و عشق عمیقی

که بین او و همسرش جریان داشت ،پی برد.

پــس از ازدواج نیز به فاصلۀ کمتر از یک ماه ،دکتر بهرون عازم ســفر

حج تمتع گردید و به عنوان بازرس شاهنشــاهی ،پس از بازگشــت از سفر

بیتاهللالحرام ،پیشنهادات و نظرات و گزارش مبسوطی دربارۀ ترتیب انجام
مناســک ،تامین رفاه حجاج ایرانی و آسودگی و امینت زائران به کمیسیون

حج ارائه داد که در نتیجۀ این پیگیریها ،وضعیت حجاج ایرانی در سالهای

بعد در برخی از موارد مذکور ،رو به بهبودی نهاد.

دکتر بهرون ،همواره بانی بســیاری از امور خیریــه و عامالمنفعه در
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عرصههای اجتماعی و فرهنگی بود .اختصاص بودجهای ساالنه به دانشکدۀ

فنی و کتابخانههای آن در دانشگاه تهران و همچنین وقف امالک شخصی
برای امور خیریه ،گوشهای از خدمات اوست .صورت پرداخت وجوه شرعی
نماز و روزههای قرضی از جانب مادر و پدر ،و نمازها و روزههای همســر

مرحومش و شخص او به دفاتر آیات عظام در قم و پرداخت برخی دیگر از

وجوه شرعیه ،همگی در مجموعۀ اسناد برجای مانده از وی دیده میشود.
شــاید مهمترین وقف دکتر بهرون را بایــد ،اختصاص و وقف کل امالک،

اموال و داراییها و کتابخانۀ شخصی کمنظیرش به دانشگاه شهید بهشتی

در زمان ریاســت دکتر ندیمی به سال  1382دانست .او ابتدا مایل بود تا

تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود را وقف دانشــگاه تهران کند ،جایی

که در آن درس خوانده و از نخســتین دانشآموختگان دانشکدۀ فنی آن
بود  ،اما با بیمیلی اولیای وقت دانشــگاه تهران مواجه شــد و ســرانجام
تصمیم گرفت تا تمامی دارایی خود را به دانشــگاه شــهید بهشتی وقف
کند .اموال موقوفه از جانب وی در زمان ریاســت دکتر لطیفی و ســپس

دکتر شــعبانی به کتابخانۀ مرکزی (به زمان ریاست دکتر احمد خاتمی)

منتقل شــد و بعدها در بخشهای موقوفــۀ کتاب و خزانۀ طبقات زیرین
کتابخانــه جای گرفت .البته تابلوها و اثاثۀ منزل وی ،مدتی مدید و پیش

از ریاســت دکتر فریدزاده بر کتابخانه مرکزی دانشگاه ،در اتاقی در طبقۀ

همکف سرســرای اصلی کتابخانه محفوظ بود .به نظر میرســد یکی از
مهمترین موارد این وقف پس از کتابخانۀ عظیم او ،وقف ساختمان هفت

طبقهای در خیابان فرصتالدولۀ شــیرازی به دانشــکدۀ الهیات و ادیان
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دانشگاه شهید بهشتی بوده باشد.

ســرانجام دکتر بهرون که ســالها بود با بیمهریهای فراوان از جانب

نزدیکان و حتی برخی از دوســتان و خدمۀ منزلش مواجه بود و در میان
کتابخانۀ خویش در آپارتمان شخصی مسکونی خود در مجتمع آپارتمانهای
پارک ســاعی ،اوقات را به تفکر و تدبر در قرآن کریم و نهجالبالغه و سیرۀ

امیرالمومنین علی علیهالســام و نگارش کتابــی در باب هویت و اصالت
استناد از قرآن کریم ،میگذرانید ،در دی ماه  1388در تنهایی و در میان

همان کتابخانه چشــم از جهان فروبست .پیکر او طبق درخواست و وصیت
خودش ،در حرم مطهر حضرت سید میر حمزه مشهور به شاهزاده حمزه یا

شاه حمزه در میدان کهنۀ قم ،در جوار مقبرۀ مادر و دیگر اقوام و در داخل

قبر قدیمی پدر خویش آرام گرفته و به خاک سپرده شده [داخل حسینیۀ

خانوادگی حاجسیدبهاءالدین ،پدر حاجی امین د ّواب].

اکنون در یکصدمین ســال تولد این دانشــمند فقید  ،برآن شدیم تا با

انتشــار این یادنامه ،گامی هرچند خرد برای شناســاندن این فقید فرزانه
برداریم .گامی در راســتای روشــن کردن زوایای ناپیدای شخصیت دکتر

خســرو بهرون کــه به یقین تا امروز و پیش از ایــن کتاب ،هرگز به چنین

گســتردگی مورد کاوش قرار نگرفته و پیرامون آن بحث و گفت و گو نشده
اســت .شخصی که با وقف تمامی دارایی خویش به دانشگاه شهید بهشتی،

کوشــید تا پس از مرگش نیز به فرهنگ و دانش این کشور ،همانند دوران
حیات خدمت نماید .روانش خرسند و شادمان و در میان َف َر َو َهرهای پاکان
و نیاکان پاکنهادش در آرامش و آسایش باد.
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چگونگی دستهبندی و استنساخ اسناد

اســناد حاضر از میان انبوه مکاتبات و اسناد مجموعۀ وقفی دکتر خسرو

بهرون در مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه شهید بهشتی گزینش شده
اســت .این سندها ،ابتدا بر اساس موضوع تفکیک گردید و سپس به جهت

طبقهبندی ،انگلزدایی و اســکن ،به واحد آرشــیو مؤسسۀ مطالعات تاریخ
معاصر ایران ســپرده شــد .پس از گندزدایی ،طبقهبندی و تصویربرداری،

تصاویر به همراه کلیه اوراق اسناد به کوششگر تحویل شد تا مرحلۀ بازخوانی

آنهــا انجام پذیرد .در این مرحله ،ســندها از منظر دارا بودن محتوای مورد

نظر به جهت کار در یادنامه ،مورد بررسی مجدد قرار گرفت و از میان آنها،
اســناد مورد نظر جدا شــده و پس از بازخوانی ،محتوای آنها اســتخراج و
تنظیــم و تدوین گردید .پس از صفحهآرایی اولیه ،نمونهخوانی و تطبیق به

حد
دفعات بر روی آنها توســط کوششگر و ویراستاران انجام پذیرفت که تا ّ
امکان ،کار بدون ایراد به صفحهآرایی نهایی سپرده شود .پس از صفحهآرایی

نهایی نیز کار مجدد مورد بررســی و سندها از دیدگاه زمانبندی [تاریخی]
طبقهبندی شــده و کار تکمیل گردید .الزم به ذکر اســت ،بازنویسی اسناد
براساس رسمالخط نگارشی رایج زبان فارسی امروز صورتگرفته و بنابر این

عالئم ســجاوندی و دستوری وارد شــده در متن اصلی اسناد ،فاقد عالمت

افزودۀ [ ] هستند.

صفحهآرایی و حروفچینی این کتاب سترگ انجام نمیپذیرفت ،اگر یاری

ســرکار خانم ناهید کردگاری ،نمیبود .کوششگر از ایشان برای صبر و دقت
نظری که در انجام این مهم به ظهور رسانیدند ،کمال سپاسگزاری را دارد.

در پایان برخود واجب میدانم از اســتاد گرانقدر ،دوست بزرگوار و همکار
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ارجمندم جناب آقای دکتر محسن حاجی زینالعابدینی که نخستین بار فکر

بررســی اسناد بهرون را در ذهنم روشــن کردند و با گشادهرویی و همکاری
صمیمانه،تمامی اســناد را برای پژوهش و تدوین این کتاب در اختیارم قرار
دادند سپاســگزاری نمایم .همچنین بر من فرض اســت،از اســتاد گرامی و

دوســت ارجمندم جناب آقای دکتر رائد فریدزاده ،که همکاری بیشــائبه و

ســعۀ صدر ایشان با پژوهش و پژوهشــگران مثالزدنی است ،سپاس فراوان

داشــته باشم .ایشــان با دیدن شــوق من در اینکار ،موانع بسیاری را از سر
راهم برداشتند .از دوست عزیزم جناب آقای دکتر کیوان جورابچی که شرایط

قانونــی و حقوقی و مادی و معنوی انجام چنین اثری را در مقام رئیس مرکز

اسناد دانشــگاه با نگاه نکتهسنج خویش فراهم کردند ،سپاس بینهایت دارم.
از سرکار خانم پرســتو نقدی ،معاون کتابخانۀ مرکزی دانشگاه نیز که با بیان
برخی از نکات و خاطرات جســته گریخته از مرحوم دکتر بهرون و جستجو و

یافتن عکسهای بسیاری از ایشان ،لطف بیپایان خویش را بر من نثار کردند،

قدردانم .از دوســت فرزانهام جناب آقای دکتر رضا کسروی که بر من همواره

منت مینهند و با علم و دقت زایدالوصفی مرا یاری مینمایند ،سپاســگزاری
مینمایم .او به یقین یگانهای بیمانند در علم القاب و رجالشناســی برجسته

است .نظرات ارزشمند دوست بزرگوارم جناب آقای جالل فرهمند ،باعث شد

تا بر غنای علمی و اســتنادی کتاب افزوده شــود .از جناب آقای دکتر احمد

خاتمی که از اســتادان برجســته در حوزۀ علوم انسانی به شمار میآیند ،به
واســطۀ اینکه با روی گشاده پذیرای من شدند و ســاعاتی از وقت گرانبهای

خود را در اختیارم نهادند ،بسیار سپاسگزارم .همچنین از استاد بزرگوار جناب
آقای دکتر بهروز ُد ّری که با تمام مشــغلۀ آموزشی و پژوهشی ،من را از فیض
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فرمایشات خویش بهرهمند کردند ،کمال تشکر را دارم.

از ســرکار خانم آذرمه سنجری که در مقام معاون مرکز نشر آثار علمی با

دقت فراوان و نکتهســنجی بســیار نمونههای پیش از انتشار کتاب را بررسی

کردند و شــرایط تسریع در انتشــار آن را فراهم آوردند ،سپاس بیکران دارم.
وفقهاهلل تعالی فیالدارین.

آماده شــدن این کتاب میســر نمیشــد مگر با پیگیــری و تالشها و

مشــاورههای دوســت عزیزم جناب آقای مختار حدیــدی .همواره در این
ســالهای آشــنایی و ارادت ،از الطاف بیپایان و محبتهای ارزشــمند و

راهنماییهای ارزندۀ ایشان بهره بردهام.

دادار جهان آفرین نگهدار ایشان باشد.

مح ّمدرضا بهزادی

ولنجک؛ دوم فروردین ماه 1396

اول
بخش ّ

اسناد تحصیلی
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وزارت فرهنگ
دانشگاه تهران
دانشکده فنی

نظر به ماده هیجدهم قانون اساســی فرهنگ ،مصوب نهم جوزای هزارو

دویست و نود خورشــیدی نظر به قانون تأســیس دانشگاه مصوب هشتم
خرداد هزارو ســیصد و سیزده ،نظر به اساســنامه و مقررات دانشگاه فنی
مصوب  13شــهریور  1313و نظر به تصدیــق هیأت ممتحنه مورخ خرداد

 1317چون آقاى خســرو بهرون دانشجوى دانشکده فنى داراى شناسنامه
شــماره  9071صادره از  9تهران کــه در تاریخ  1295در تهران تولد یافته

در خرداد ماه  1317با معدل کل  13/38از عهده امتحانات رشته مهندسی
برق برآمده و شایســته دریافت مهندسی شناخته شده است به موجب این

دانشــنامه به او پایه مهندســی در رشــته برق داده می شود که از مزایای
قانونی آن بهرهمند گردد.

محل امضای رئیس دانشکده فنی
امضای رئیس دانشگاه تهران
امضای وزیر فرهنگ

