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 فر( الدین رفیع )جالل سرآغاز

 معلمی با وسعت مهربانی یک پدر 

این بار نوبت او بود، هر چند آمدن و رفتن اصالً نوبتی نیست! هر که آمد، روزی خواهد 

سال پیش  56همیشه زود است! او هنوز کارهای زیادی داشت که  رفت که این روز

شروع کرده، ولی به اتمام نرسانده بود. در جامعه محققین و اهل فکر، روال کار همین 

ای در کار نیست. زیرا هر روز و هر لحظه  است. تا آخرین لحظه، هنوز کار تمام شده

تر کردن آنها  روزرسانی و کامل بههایت فکر کنی و در حال  بایستی به نظرها و نوشته

باشی. ولی افسوس که حقیقتِ مرگ چیز دیگریست! او کار خودش را در موقع 

کند. مهدی طالب از جمله استادانی بود که بیش از نیم قرن به کار  شده تمام می تعیین

اش را از دانشگاه  شناسی پژوهش و تدریس در دانشگاه تهران پرداخت. او دکترای جامعه

شناسی روستایی در  یکی از اولین پژوهشگران جامعه وی هر تولوز )فرانسه( گرفت.ش

گذاران رشته  مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و نیز یکی از بنیان

 توسعه روستایی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود.

اعظم عمر خود را در  دکتر مهدی طالب مانند بسیاری از همکاران دیگرش، بخش

روستاها و میان روستاییان گذراند تا این جامعه به ظاهر ساده، ولی بسیار پیچیده را که 

سهم مهمی در فرهنگ و اقتصاد کشور دارد، به درستی فهم و معرفی نماید و برای 

ها و مقاالت  پیشرفت و توسعه آن، راهکارهای علمی و عملی ارائه دهد. کتاب

های وسیع و عمیق او طی سالیان دراز هستند، به روشنی  حاصل پژوهشسنگی که  گران

اصول و »، «اعتبارات روستایی در ایران»نمایانند. کتب درخشان  زحمات باارزش او را می
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ها مقاله، حاصل  و... در کنار ده« شناسی روستایی جامعه»و « های تعاونی اندیشه

تمامی عمر مفیدش را در بردارند. مهدی های علمی او در  های میدانی و فعالیت پژوهش

های اصلی گروه  طالب به همراه دو همکار دیگرش مصطفی ازکیا و منصور وثوقی، ستون

های بلندی که هنوز هم کسی  توسعه روستایی در دانشکده علوم اجتماعی بودند. ستون

 شناسیم.  همتراز آنها نمی

های  پدرش به یکی از خاندانمهدی طالب متولد شهر نهاوند با اصلیت لری بود. 

ورزید و همیشه  بزرگ و معروف این شهر تعلق داشت. به همین دلیل به عشایر عشق می

کرد. بیش از سی سال همکاری نزدیک و صادقانه، ما را به  به ایلیاتی بودنش افتخار می

دو دوست صمیمی تبدیل کرده بود. صمیمیت ما به حدی بود که مانند دو برادر با هم 

راوده داشتیم. این صمیمیت باعث شده بود که او را آنقدر دقیق بشناسم که بتوانم م

 حقیقت وجودی او را دریابم. 

اش بیشتر پی  تعداد و متنوع در کنار هم، فرصتی بود تا به فضایل اخالقیسفرهای پر

د. شناس ببرم و از او بیاموزم. در همین سفرها دریافتم او مرام و معرفت را به خوبی می

هرگز ندیدم در مردانگی، سخاوت، صداقت، پایمردی، و پایبندی به اصول اخالقی و 

انسانی در هر شرایطی کم بگذارد. در امور خیریه همیشه در صف اول بود و هر آنچه 

گذاشت. طالب برای حل  دریغ و بدون منّت و ریا در طبق اخالص می توانست بی می

ماند تا مشکل را  کرد و تا آخر، پای کار می ر نمیمشکالت دیگران از هیچ تالشی فروگذا

های بارز او بود. حرف آخر را اول  گویی از ویژگی پرده حل کند. جسارت، شهامت و بی

کرد.  زد. با کسی هم تعارف نداشت. در مقابل ظلم و ظالم تا توان داشت ایستادگی می می

کرد و حاضر  لتی را تحمل نمیعدا ای داشت. بی برای نقد نامالیمات، زبان تند و گزنده

ش نبود. راه نشود. دورویی و تزویر در قاموس بود در مقابل آن هزینه هم بپردازد تا محقّق

برد. سیاسی  شناخت و هر کجا الزم بود، از آن به درستی بهره می گذشت را به خوبی می

نبود، ولی سیاست را دوست داشت. برای تعقیب رویدادهای سیاسی روز، وقت 

حرف بود. با وجود اینکه فردی حساس و زودرنج بود، ولی به  گذاشت. اصوالً کم می



 

 

 

 

 
   3سرآغاز     

 

 

شد. بارها دیده بودم هر نوع نظری درباره هر کسی  اش دیده می ندرت عصبانیت در چهره

کرد. طالب از بحث سیاسی با افراد پرهیز داشت.  داشت، با شهامت در حضورش بیان می

گفت و از چند کلمه تجاوز  ا خالصه و کوتاه میهایش ر کرد، صحبت اگر هم بحث می

کرد. پژواک او  محابا، نظراتش را ابراز می هایش با صدای رسا و بی کرد! امّا در کالس نمی

شد و همین  به حدی بود که نه فقط در کالس و دانشکده، بلکه در دانشگاه نیز شنیده می

بعد از بازنشستگی  ل شود.خصوصیت باعث شده بود که او به یک چهره دانشگاهی تبدی

تا زمانی  شد، از زمانی که وارد اطاق می آمد، قط یک روز در هفته به دانشکده میهم که ف

به  یک لحظه اطاقش خالی نبود. از دانشجو گرفته تا استاد، دسته دسته ،رفت که می

ن م که از آسانسور بیرویشنید پای او را میرفتند. وقتی صدای  میمدند و آ دیدنش می

، به شوق دیدن لبخند شیرین و سرشار از رود زنان به طرف اطاقش می آید و عصا می

رفتیم  مدیم که ناخواسته به اطاقش میآ میامیدی که همیشه بر لب داشت، چنان به وجد 

اش را بریده  امان «کم نفسی»ای بگیریم. این اواخر با وجود اینکه  تا با دیدنش جان تازه

نمود، ولی  اش بشاش می ظاهرش آرام و چهره. دانشکده بود باز هم نفسبود، ولی 

 زد. درونش از نگرانی موج می

رسد!  و به کجا می رود اش آینده کشور بود که به کجا می این اواخر دغدغه اصلی 

نهایت  بست برسد و از تاریکیِ راه بازگشت، بی نگران بود راهی که در پیش است، به بن

ها فکرش را شدیداً مشغول کرده  حل برای عبور از بحران هوحشت داشت. پیدا کردن را

شناسی ایران بود، سمینارهای  بود. زمانی که مشاور وزیر مسکن یا رئیس انجمن انسان

اند. از  ها مانده ریزی و مدیریت کرد که هنوز در خاطره پرمحتوا و باشکوهی را برنامه

بافضیلت بود. نقش مهم  کار واش، داشتن همسری مهربان، فدا های مهم زندگی شانس

های دکتر طالب انکارناپذیر است. مهدی به راستی  فروغ زمان بارنجی در موفقیت خانم

مرد سفر بود. برای سفر به هر کجا و در هر زمانی و با هر کسی آماده بود. فقط در سفر 

استاد شد او را در باالترین سطح از آرامش دید. دکتر مهدی طالب، فقط یک  بود که می
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نبود، بلکه معلمی بود با وسعت مهربانی یک پدر. افسوس که تقدیر او را با باد برخاسته 

 از طوفان کرونا با خود برد تا این آخرین سفرش باشد. روحش شاد.

 

 فر الدین رفیع جالل

 دانشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی استاد 

 



 

 

 فرد( حمد حسن ابوترابیسید ماالسالم والمسلمین  حجت)مشاور عالم و صادق 

ای نشست که بیش از نیم قرن به کار پژوهش،  بار دیگر دانشگاه تهران در سوگ فرزانه

 تدریس و تعلیم و تربیت همت گمارد.

استاد فرزانه و گرانمایه، برادر واالمقام و بزرگوار، دوست بسیار عزیز و گرانقدر،  

رفیق شفیق، استاد مهدی طالب  مشاور عالم و صادق، همراه مؤمن، بصیر، فداکار و

بخش، لبیک اللّهم لبیک،  ثراه( دعوت خدای خویش را لبیک گفت و با نوای آرام  )طالب

 لبیک ال شریک لک لبیک به دیدار حضرت دوست شتافت.

شناسی روستایی در  این استاد مبرز دانشگاه تهران از نخستین پژوهشگران جامعه

گروه مطالعات توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی  مند گذاران دغدغه کشور و از پایه

 دانشگاه تهران بود.

تحقیقات میدانی، تألیفات و مقاالت پرشمار او که میراث ماندگار ایشان در علوم 

اجتماعی است، بازگوکننده توجه عمیق ایشان به مسایل پیچیده و معضالت جامعه 

 روستایی کشور است.

شناس با استفاده از دستاوردهای دانش بشری و مطالعات  تاین دانشمند فقید و مسئولی

 فشرد. میدانی فراوان و فهم عمیق زیست بومی، بر توسعه بومی و درونزا پای می

یافتگان محضر آراسته به علم، اخالق و  به بیان پرمغز یکی از شاگردان و تربیت

 بود.« طالب آبادانی ایران زمین»و « مهدی دانش»محبت او، 
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ن بار در مسجد دانشگاه تهران، این پایگاه سراسر نور و معرفت، در جمع نخستی

باری از علم و دانش در اشتیاق زیارت  های مشتاقی او را زیارت کردم که با کوله چهره

السالم(  اهلل علیه و آله و سلّم( و امامان معصوم بقیع )علیهم خانه خدا، حرم نبوی )صلّی 

 صبرانه در انتظار حضور در محضر دوست بودند. شناختند و بی سر از پا نمی

ای فرا خوانده بود. به گمان حقیر، این دعوت  خداوند حکیم آنان را به مهمانی ویژه

 بود.« معلم دانشگاه»به پاس خدمات شایسته ایشان در کسوت پرافتخار 

استاد مهدی طالب یکی از شهرهای پرفروغی بود که از روزهای نخست، قدرشناس 

گرفت تا در خدمت این  ش بهره میهمانی بود و از ظرفیت و توان واالی خویاین م

 همانان برگزیده، خادمی شایسته و متواضع باشد.م

منزلت علمی، اخالقی، فروتنی و دغدغه او برای تحکیم پیوند علم و دین، دانش و 

 معنویت، دیانت و سیاست به ویژه در محافل علمی و دانشگاهی، او را در جایگاه

 ممتازی قرار داده بود.

ناپذیر در  ا اشتیاقی توصیفدر طول ربع قرن ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی، همیشه ب

 راه و طرحی نو برای ارائه خدمتی متفاوت بود. اندیشة

استادان گرانمایه و فرهیخته، دوستان عزیز و وفادار، همسفران زیارت حرمین شریفین 

در جوار خانه حضرت حق، پیمان دوستی و مودت را که در پرتو انوار پرفروغ وحی و 

 دانستند. مستحکم کردند، او را ستون فقرات جمع می

های عمره و حج استادان،  نقش این معلم سترگ در برگزاری شایسته و مؤثر کاروان

اعتکاف استادان در مسجدالحرام، محافل نورانی ماه مبارک رمضان در مسجد دانشگاه 

ی در محضر قرآن کریم، اردوهای زیارتی و فرهنگی، دیدارها، تهران، جلسات هفتگ



 

 

 

 

 
   7مشاور عالم و صادق    

 

 

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استادان، بسیار برجسته و  ها و فعالیت نشست

 کننده بود. تعیین

های او بخیر. یاد  یاد چهره برافروخته و نگاه نافذ او بخیر. یاد قطرات اشک بر گونه

های کوتاه و دلنشین او در فراهم آوردن  سخنرانیهای او بخیر. یاد  ردای احرام بر شانه

پایان او در خدمت به  های بی های استوار و دغدغه زمینه مشارکت جمع بخیر. یاد قدم

دوستان، همراهان، همسفران و یاران اعتکاف و... بخیر. یاد قلب پرتپش او در میقات 

 بخیر. یاد نوای لرزان او هنگام ذکر لبیک اللّهم لبیک بخیر.

او که دلباخته میقات، احرام و طواف خانه حضرت دوست بود، در روزهای نخست 

االوصیاء و وارث علم انبیاء، محمد بن علی  الحجه الحرام و در ایام شهادت وصی ماه ذی

بن الحسین )علیهما السالم( به دیدار خدای کعبه شتافت و از عالم ملک به عالم ملکوت 

گانی اشکبار و قلبی حزین، سوگوار رحلت مردی  دیدهپرواز کرد و ما سوگواریم. با 

 هستیم که شمع محفل انس ما بود. سوگوار پرواز مردی از جنس دانایی و معرفت.

رحلت این عزیز را از سوی خویش و جمع دوستان دانشگاه آن دوست دیرین، 

مادی گاه قابل اعت های زندگی، تکیه خدمت همسر مکرمه ایشان که در تمام فراز و نشیب

برای همسر و فرزندان عزیز خویش بودند و حضور فرزندان برومند، برادران معزز و 

های معزا، جامعه علمی و دانشگاهی، به ویژه اعضاء هیأت  گرانقدر ایشان و خانواده

علمی، کارکنان و دانشجویان فرهیخته استاد در دانشکده علوم اجتماعی تسلیت عرض 

 حمد و آله الطاهرین صلواتک علیهم اجمعین. نمایم. اللّهم احشره مع م می

 

 فرد االسالم و المسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی حجت

 امام جمعه موقت تهران



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نامه  بخشی از وصیت

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

دهم به وحدانیت حق تعالی و این بنده خدا مهدی طالب فرزند مرحوم جالل شهادت می

طالب و یازده فرزندش صلواه اهلل   و امامت علی ابن ابیعبداهلل به رسالت محمد بن

 آورم به درگاه بانوی دو عالم، زهرای اطهر و اما بعد...علیهما و سر تعظیم فرود می

کردم که انجام ندهم و حتی به مقابله با آن برخیزم. از چند چیز بیزار بودم و سعی می

زه و برای جوانان حکم سیاست را دارد. یکی از آنها چاپلوسی و ریا بود؛ آنچه که امرو

شکنی بود؛ حتی اگر قانون بد باشد. زیرا معتقدم اگر ضوابط یا مقررات بر دیگری قانون

ای را که از چرخد. لذا جملهامور حاکم نباشد، امور بر وفق مراد قلدران و نامردان می

د را هم باید اجرا کرد ام، همواره آویزه گوش دارم که قانون بمرحوم دکتر صدیقی شنیده

و یا اینکه سعی در عوض کردن آن کرد و تا عوض نشده است، محترم است. در کار 

ام و اگر کسی از من رنجیده باشد، به نظرم بیشتر بر این دانشکده به این اصل پایبند بوده

 اساس بوده. لذا خواستند، ببخشند و نخواستند، داوری را به داور اصلی واگذارند.

ام مدتی در دانشجویانی که افتخار داشتهبا یعنی  ام دارم،مله هم با ثمره زندگیدو ج

ام در طبق اخالص بگذارم. ام خودم باشم و هر چه آموختهشان باشم. سعی کرده خدمت

را به خدای بزرگ و ام از ناتوانی من بوده است... ولی دوستان عزیز تاگر موفق نبوده

کنید درست انجام تان راه توسعه بپیماید، هر کاری میهخواهید جامعسوگند، اگر می
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دهید. وقت کافی برای هر کارتان بگذارید تا خسر الدنیا و اآلخره نشوید. گوشت و نان 

های سوهها برای اندیشمندان جامعه ما نباید مالک باشد. شما اُو زندگی مرفه تا مدت

خود روا دارید تا جامعه بتواند پس از ها دود چراغ و سختی به جامعه باید به قول قدیمی

های مختلف توان با حفظ سمتراه پیشرفت را پیش گیرد. نمی ،بارای ریاضتطی دوره

و همه مظاهر مادی زندگی به توسعه رسید. باید کاری کرد از این اعتیاد به مصرف نجات 

تار و کردار یافت و سختی دادن به خود را هموار کرد تا آینده کشور را ساخت. به رف

نمای خوشگذران و مسرف نگاه نکنید. موتور و انگیزه و همت ما باید چند روحانی

گونه باشد. برای ایران اسالمی، زندگی علی و زهرای اطهر باید مالک باشد و هر علی

کس جز راه و پندار و کردار این دو بزرگوار را ترویج کند، به نظر حقیر مسلمان نیست 

خائن به اسالم است. در وجدان جمعی مسلمانان شیعه باید روحیه  نکرده و یا خدای

حد و حصر بازار که با پول تولیدی دمید و بازار را به سوی تولید هدایت کرد. بزرگی بی

را به خدا به خود آیید و و شود، راه بر تولید حتی تولید غذا بسته است. تنفت چاق می

خواهیم، غذا شود، ولی همیشه گندم میت تمام میذلت ایرانیان را برای آینده نخرید. نف

خواهیم. اگر غذای خود را خود نکاریم، فردا برای سیر کردن شکم خود خیلی از  می

ازار جهانی با کدام مزیت نسبی چیزهایمان را باید در معرض فروش بگذاریم و در ب

قاومت در خواهیم حاضر شویم؟!!! راه حسین )ع( راه حق و عدالت است و راه م می

تر های زمان در هر لباس و هر رنگ. باید فلسفه محرم و عاشورا را مفصلمقابل طاغوت

خواهند. چون به نسل بعد یاد داد و به آنها یادآور شد که فرزندان حسین، آزادگی را می

تواند حفظ کند خواهد و چون اساس تعادل زندگی این دنیایی را میفطرت همین را می

فاوت حسین و راه حسین را از معاویه و یزید و راه آنها را به مردم جامعه تواند تو می
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نشان دهد. خدا که بر همه چیز آگاه است، ولی راه حسین معیار حق و باطل برای کسانی 

 خواهند راه سالمت برگزینند و امتحان الهی را بدهند.است که در دنیای مادی می

را آرزو دارد، از خود شروع کند و خود  برای توسعه کشور، هر کس باید هر آنچه

را توسعه دهد. انتظارش را از دیگران ببُرد. همه که این باور را پیدا کردند، توسعه میسر 

ها تغییر نکنند، جامعه فرماید تا انسانگردد. مگر خدای بزرگ در قرآن مبین نمیمی

 کند... تغییر نمی

یگان امروز و دیروز، خویشان و آشنایان از همکاران، دانشجویان فعلی و قبلی، همسا

طلب بخشش نمایید. برای محل دفن هر چه خدا بخواهد. ولی تصور من این است که 

در کنار مرحوم پدرم دفن خواهم شد... استدعا دارم پس از انجام مراسم تدفین، این شعر 

ر روی حافظ شیرازی را در سر قبرم با صدای خوش بخوانند و اگر میسر شد، آن را ب

 سنگ قبرم نقش کنند: 

 راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
 

 خرم آن روز کز این منزل ویران بروم 
 

 من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
 

 گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب 
 

 رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
 

 دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 
 

 مان برومبه هواداری آن سرو خرا
 

 طاقت چون صبا با تن بیمار و دل بی 
 

 کش و دیده گریان بروم  با دل زخم
 

 در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت 
 

 خوان بروم تا در میکده شادان و غزل
 

 نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی 
 

 تا لب چشمه خورشید درخشان بروم
 

 کنان به هواداری او ذره صفت رقص 
 

 پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم
 

 تازیان را غم احوال گران باران نیست 
 

 خدا همه ما را رحمت نماید. التماس دعای خیر از همه دارم.

 مهدی طالب



 

 



 

 

 نامه  زندگی

در منطقه مرکزی شهر نهاوند به دنیا آمد.  1161دکتر مهدی طالب در نهم مهر ماه سال 

حاجیه اشرف شهبازی بود. پدر مهدی طالب، جالل طالب و مادرش حاج پدرش 

فروخت. حاج جالل  التحریر، لوازم ساختمانی و ... می دار بود و لوازم خانگی، لوازم مغازه

طالب مانند بسیاری از افراد آن زمان، از حیاط پدرش، فقط اتاقی داشت که خانواده در 

واقع بود. « تغارچه قالع»کردند. محل زندگی در کوچه احمدی، نزدیک  آن زندگی می

، جنب شرکت نفت، «ها چال کولی»ساله بود که مرحوم پدرش از  مهدی طالب، حدوداً ده

قطعه زمینی خریداری کرد که محل قبلی منبع زمینی نفت شهر بود. پدر به تدریج آنجا را 

بود که به منزل جدید منتقل شدند. در منزل جدید،  1111ساخت و حدوداً تابستان سال 

 کشی، برق و ... وجود نداشت و فاصله آن با همسایگان زیاد بود.  ولهآب ل

دانست که در  از آنجایی که مهدی طالب، فرزند بزرگ خانواده بود و وظیفه خود می

یافت و در خدمت خانواده به ویژه پدر و مادر باشد، همواره در مغازه پدر حضور می

بعدها برای ادامه تحصیل به تهران رفت، کرد. وی حتی وقتی  انجام کارها به او کمک می

 کرد.  ها با او درباره کارهای مغازه مشورت می پدر تا سال

دکتر مهدی طالب از کودکی مهر و عالقه خاصی به مادر داشت. ایشان همیشه 

زدنی برای مادر بود که این امر موجب دلگرمی و خوشنودی مادر  و حامی مثالپشتیبان

مند باشد. در همان عنفوان  ایشان همواره از دعای خیر مادر بهرهو سبب شده بود  شد می
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نوجوانی که دکتر طالب برای ادامه تحصیل در دبیرستان به تهران رفته بود، با اینکه به 

تحصیل اشتغال داشت و از درآمد چندانی برخوردار نبود، همواره درمان مادر را پیگیری 

دیدار انتظار ،ها پشت در اتاق عمل دد و ساعتکرد تا ایشان به سالمتی کامل بازگر می

)چه زمانی که به مادر نزدیک بود   کشید. ایشان در تمام دوران زندگی دوباره مادر را می

کرد در خدمت و به یاد  یا زمانی که چندین هزار کیلومتر از او فاصله داشت( سعی می

 مادر باشد. 

زمان عبارت بودند از: مرحوم  سن مهدی طالب در آن دوستان خوب و تقریباً هم

گلی، برادران نصرتی )محمدرضا و پسرعمویش فیروز و  منوچهر قوامی، مجید دسته

لی تر از آنها بودند(، یداهلل نصرتی و برادرش عبداهلل که چند سا برادران دیگر که کوچک

مهدی طالب در خاطراتش دکتر تر بودند.  بزرگ اش از مهدی طالب و دوستان همسن

های بزرگتر از ما،  های محل بود. بچه مراتب سنی بین بچه نکته مهم، سلسله»وید: گ می

گذاشتیم و هم از  واقعاً برادر بزرگترِ همه ما بودند. ما کوچکترها، هم به آنها احترام می

کردند و دقیقاً معلوم بود چه  بردیم. پدران محله نیز برای همه ما پدری می آنها حساب می

هایی ارتباط دارند. همه دختران محله، خواهران ما بودند و اگر  ه خانوادههایی با چ بچه

ای آش برای همسایگان، موجبات آشنایی و انس  ای در محل بود، با فرستادن کاسه غریبه

را به یاد دارم که هر از گاهی، خانواده « وَرکوازی»کرد. هنوز مزه آش  را فراهم می

ریای  های بی . گفتن این خاطرات و یاد مهربانیآورد مشهدی حبیب نفتی برای ما می

 «.کند و دلم را غمگین.... همسایگان منقلبم می

« لفگاه»، در دبستان پهلوی نهاوند واقع در کوچه 1111مهدی طالب در مهر ماه سال 

تحصیل خود را آغاز کرد. او به دلیل استعداد خاصی که داشت، بسیار زود در دبستان 

وی بود.   های فوق برنامه مدرسه بر عهدهفت و بسیاری از فعالیتمورد توجه قرار گر
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برداشت من از مدرسه این بود که در آنجا معلم »گوید  اش می مهدی طالب در خاطرات

شوید. روز  شنو باشید و گرنه تنبیه می ای حرف کند و باید بچه زند، ناظم فلک می کتک می

های کالس اول، در حکم  که از نظر ما بچهها ) باالتری اول مدرسه، صف بستیم و کالس

کرد( ما را به کالس اول  مان جاری می شان، اشک از چشمان هایی بودند که اَخم ژنرال

ام، که خدا رحمتش کند و روحش را شاد  بردند. طولی نکشید که اولین معلم زندگی

ر( است. بین پدر و نه پس بین )حق فرماید، وارد کالس شد. منظورم مرحوم رحمان حق

ها همیشه شیرین و  ایشان واقعاً خیلی با محبت با من رفتار کردند. طبیعتاً صحبت معلم

عزیز است. ایشان در آن روز درباره علم و اهمیت درس خواندن و حرمت و ارزش 

ای  باسوادی توضیحاتی دادند و گفتند هر کس خوب درس بخواند، روزی طیاره

ترین زمینی بود که  ترین و مسطح ال )در آن موقع وسیعآید و در زمین فوتب )هواپیما( می

برد. این  کند و به فرنگستان می ان را سوار میوخ های درس نشیند و بچه شناختیم( می می

ت اظهارش را به احدی و امیدی را پدید آورد که هنوز جرأحرف در ذهنم حک شد 

قق یافت و خداوند توفیق ام. ولی آن رؤیای کودکی و جوانی من بود. هر چند تح نداشته

ای  بین مغازه داد که باالخره به فرنگ رفتم، ولی نه از زمین فوتبال زادگاهم... مرحوم حق

که  1116خانه تبدیل کرده بود. مرحوم پدرم تابستان سال  را در اختیار گرفته و به مکتب

بین بروم و  خانه مرحوم حق کالس اول را به پایان رسانده بودم، اجازه دادند به مکتب

«. ...گشتم م و وقت ناهار به خانه برمیخانه بود قرآن یاد بگیرم. روزها تا ظهر در مکتب

بین، برخی از افراد بزرگ تأثیرگذار بر مهدی طالب در آن دوران  عالوه بر مرحوم حق

های باشخصیت و موقّر  عبارت بودند از: مرحوم حبیب ظفری )از معلمان باسواد و انسان

هایش در ذهن وی زنده ماند(، جناب هاشم قدوسی، مرحوم  میشه یاد خوبیشهر که ه

الدین سیفی، جناب محمد علی قدوسی، دکتر علیرضا زابلی، جناب نعمت صالحی،  سیف
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استادی که بسیار به دکتر طالب آموخت و مرحوم حسین شهبازی، که در واقع، دوست و 

 پدر مرحوم مهدی طالب بود و .... 

حین تحصیل، به یاور بسیار نیرومندی برای پدر تبدیل شده بود،  مهدی طالب در

طوری که اکثر کارهای مغازه را بر عهده داشت. وی در امتحانات نهایی سال آخر )ششم( 

بعد از اتمام دوره دبستان در سال او دبستان، رتبه دوم را در شهر نهاوند کسب کرد. 

تر بود.  که قدری به منزل ایشان نزدیکش کبیر نهاوند شد و، وارد دبیرستان کور1115

)سیکل اول( در این دبیرستان تحصیل کرد و سپس برای ادامه تحصیل  سال سوموی تا 

در رشته ریاضی به دبیرستان سعدی رفت و تا سال پنجم در آنجا بود. از آنجایی که 

د، دبیرستان برای دایر کردن کالس ششم ریاضی، دبیر کافی نداشت و کالس تشکیل نش

مهدی طالب به اجبار به تهران رفت و با اقامت در خانه یکی از اقوام دورِ مادری، در 

مدرسه پهلوی سابق در میدان قیام )میدان شاه سابق( در کالس ششم ریاضی مشغول به 

ای که هر  درس کتبی داشتند و حداکثره نمره 16آموزان  تحصیل شد. آن زمان دانش

بود. مجموع نمرات  666توانست به دست آورد،  بی میآموز از مجموع دروس کت دانش

شد و وی به دلیل دریافت این نمره باال، رتبه  106امتحانات کتبی سال آخر دکتر طالب، 

برای من جالب بود، بعد از »گوید  اول را در دبیرستان کسب کرد. ایشان در خاطراتش می

که به مدرسه رفته بودم، دیدم در ام در منطقه، به مدرسه اعالم شد، یک روز اینکه رتبه

«. گفت طالب اینِ؟با تعجب اتاق مدیر، جلسه است و شلوغ بود. همان موقع یکی از آنها 

، با 1111مسئوالن مدرسه نمرات شفاهی را نیز محاسبه کردند و بنابراین ایشان در سال 

یز در آن پذیرفته شد و در منطقه شش، که دبیرستان دارالفنون و مروی ن 61/10معدل 

 قرار داشت، به کسب رتبه سوم نائل گردید.
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های سیاسی در جامعه و اصالحات  دوره تحصیل وی در دبیرستان، با اوج فعالیت

ارضی همراه شده بود. وی در خاطراتش به توصیف رفتارهای برخی معلمانش پرداخته 

ام را دید،  رگهای را به دست آوردم و وقتی معلم، ب سرعت جواب مسئله یک بار با»است: 

دست نوازش بر سرم کشید و من در آن لحظه، غرق در شادی شدم.... معلم دیگری 

داشتم که معلم ادبیات ما در تهران بود. وقتی همراه مادرم به بارگاه حضرت عبدالعظیم 

رفتم، دیدم ایشان کفشدار آنجاست و بدون تزلزل و خجل شدن، من را با گرمی و 

رسی کرد. معلم دیگری به نام نعمت صالحی داشتم که من و محبت صدا زد و احوالپ

کرد و کار به جایی رسید که همراه با  دیواری ترغیب می دوستانم را به تهیه روزنامه

ها نه تنها برای مدرسه خودمان، بلکه برای چند مدرسه دیگر  ها و جمعه شنبه دوستانم، پنج

وق نوشتن و شاید آنچه که باعث شد به کردیم. این معلم ش دیواری تهیه می هم روزنامه

 «.  شناسی عالقمند شوم را در من به وجود آورد جامعه

در مدرسه همه بزرگسال »گوید:  ایشان همچنین در خاطراتش از دوره دبیرستان می 

بودند و من تنها کسی بودم که با جُثه کوچک به مدرسه آمده بود و خیلی برای دیگران 

های خوبی بودند، اما  بچه آنها های دیگر عمدتاً فوتبالیست بودند. مایه سرگرمی بود. بچه

خواستند شوخی  رفت، می شان سر می شان با من جور نبود. هر وقت حوصله قد و قواره

کردند. برایم جالب است یکی دو  کنند، تو کالس یک چیزی از عقب روی سرم پَرت می

کردند  اند، آن اواخر از من خواهش می لهای مختلف مشغو نفر از آنها که االن به فعالیت

 «. که به آنها درس بدهم

آن زمان برای کنکور ابتدا از سه درس زبان فارسی، زبان انگلیسی و معلومات عمومی 

توانستند در امتحانات  گرفتند و افراد در صورت پذیرش در این آزمون، می آزمون می

ه، کالس زبان انگلیسی چندان های مختلف شرکت کنند. در آن دور تخصصی دانشکده
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آموزان از سال اول دبیرستان با نبود معلم زبان  شد و در نهاوند نیز دانش جدی گرفته نمی

انگلیسی مواجه بودند. بنابراین از آنجایی که مهدی طالب و بسیاری از دوستانش به 

ی در لحاظ تسلط بر زبان انگلیسی ضعیف بودند، بار اول به دلیل عدم کسب نمره کاف

 آزمون زبان انگلیسی، در امتحان ورودی دانشگاه پذیرفته نشدند.  

مشکل بزرگ دکتر مهدی طالب در آن زمان این بود که کنکور قبول نشده بود و  

دانست چه کار کند. از طرف دیگر، پدر ایشان در نهاوند از او خواست که به نهاوند  نمی

کرد و حتی  تهران، ایشان مغازه را اداره میبرگردد. زیرا قبل از مراجعه دکتر طالب به 

ها بعد از اقامت در تهران، پدر از طریق نامه، درباره حساب و کتاب مشتریان  مدت

پرسید. مهدی طالب که مایل نبود به نهاوند برگردد و به  سؤاالتی را از ایشان می

عات و تحقیقات داری بپردازد، به طور اتفاقی آگهی پذیرش دانشجو در مؤسسه مطال مغازه

در دیپلم بود. ایشان  10نام در آن، داشتن معدل  اجتماعی را در روزنامه دید که شرط ثبت

نفر دیگر در مؤسسه  19 نام کرد و از بین متقاضیان، همراه با که واجد شرایط بود، ثبت

نگشت و مدتی مغضوب رببه نهاوند  ت اجتماعی پذیرفته شد. بنابراینتحقیقامطالعات و 

  گردید، طوری که دیگر پولی برایش ارسال نشد. پدر

دکتر مهدی طالب که درس ریاضی خوانده بود و با مباحث فلسفی و اجتماعی بیگانه 

شد که در آن درباره فالسفه، ارسطو، هگل، سیسرون و غیره  بود، وارد دنیای دیگری 

دانشجویانی گفتند. ایشان در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در کنار  سخن می

سال بعد  ار داشتند.در سطح باالیی قرو فهم علمی قرار گرفت که به لحاظ شخصیت 

ای از آنها در کنکور پذیرفته شدند و به دانشکده پزشکی، دانشکده  تعداد قابل مالحظه

مجدداً در کنکور شرکت  1111فنی و غیره رفتند. دکتر طالب نیز در سال بعد یعنی سال 

طالعات بازرگانی قبول شد. ولی همان یک سالِ اول حضور در مؤسسه کرد و در رشته م
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های علوم اجتماعی و نحوه عمل اساتیدی مانند دکتر غالمحسین  و شرکت در کالس

شناسی، وی را به  شناسی ایران و آشنایی با حوزه کاری جامعه صدیقی، پدر جامعه

بنابراین تغییر رشته نداد و همراه مند کرده بود.  اش و ادامه فعالیت در مؤسسه عالقه رشته

طلب و مرحوم عظیم رحیم و چند نفر دیگر در مؤسسه ماند و به  با خانم دکتر ژاله شادی

های درس  تحصیل و فعالیت خود در حوزه علوم اجتماعی ادامه داد. ایشان در کالس

د علی محمدکتر دکتر جمشید بهنام، اساتیدی مانند مرحوم دکتر غالمحسین صدیقی، 

دکتر مهدی امانی، دکتر جلیلی، دکتر نراقی، دکتر احمد اشرف، دکتر اردالن، کاردان، 

 اسماعیل عجمی، پرویز ورجاوند، دکتردکتر مهندس کمالی )سازمان برنامه و بودجه(، 

کوب و .... حضور داشت و در تمامی عمر،  نوری، دکتر زرین ودیعی، دکتر خواجه کاظم

دانست. ایشان در خاطرات خود درباره تأثیر  آنها می  تهمواره خود را مدیون زحما

در دوره دانشگاه، تأثیر مرحوم دکتر »گوید:  مرحوم دکتر غالمحسین صدیقی بر خود می

شناسی در ایران( بر من فراوان است. معلم و استاد  غالمحسین صدیقی )بنیانگذار جامعه

 «. در معلمی نظم خاصی داشت...دیدم. وی جدا از مسائل سیاسی،  بودن را در ایشان می

دکتر طالب همراه با شروع تحصیل در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی  

ماهه تربیت پرسشگر و محقق، به توصیه  ( پس از شرکت در دوره شش1/5/1111)

ر بخش تحقیقات روستایی مشغول به کار د اساتید خود، عصرها و در ساعات غیردرسی

گوید  بخش افزوده شد. وی در خاطراتش میاین ر عالقه وی به و روز به روز ب گردید

، در بخش تحقیقات روستایی مشغول به کار شدم و نوروز همان 1111از همان سال »

سال برای بررسی آثار اصالحات ارضی، با سایر همکاران گروه، عازم روستاهای استان 

تابستان و ایام نوروز، همواره  ایالم شدیم و به همین ترتیب از همان زمان، به طور مرتب،

 «.دادیم به کارهای تحقیقی ادامه می



 

 

 

 

 
 یادنامه دکتر مهدی طالب     21   
 

 

نژاد، یکی دیگر از افرادی است که بر دکتر مهدی طالب بسیار  استاد جواد صفی

یادم هست از کسانی که خیلی روی »نویسد:  اثرگذار بوده است. ایشان در خاطراتش می

نژاد بودند. اولین بار،  ناب استاد صفیمن تأثیر گذاشت، استاد دانشمند و محقق ممتاز، ج

نژاد آن  در خدمت ایشان، پای در طریق روستا یعنی روستاشناسی گذاشتم. دکتر صفی

کردند. اولین باری که با  موقع در گروه تحقیقات روستایی و عشایری مؤسسه کار می

قمند شدم شان خیلی آموختم. من به شیوه ایشان عال ایشان روستا رفتم، از صبر و متانت

پوشید و یک هفته، ده  و سعی کردم آن را یاد بگیرم. شیوه ایشان این بود که پیژامه می

کرد و به اطالعات زیادی دست  ها صحبت می کرد. با خانواده روز در دِهی زندگی می

های ایشان واقعاً به لحاظ اطالعات عمیق هستند. یک بار به روستایی در  یافت. کتاب می

گفتند این قنات ما  رفته بودیم و باالی چاهی نشسته بودیم. مردم می نزدیکی محالت

بندیم و این آب در تونل جمع  هایی دارد که در فصل زمستان جلوی آب را می اتاقک

آبی داریم، جلوی  رود. بدین ترتیب، وقتی در تابستان کم ها می شود و به داخل اتاقک می

شویم.  آبی مواجه نمیشود و دیگر با کم ازیر میها سر کنیم و آب از اتاقک آب را باز می

کرد که چه کار کند. ما به پایین روستا رفتیم و وقتی  نژاد نشسته بود و فکر می آقای صفی

نژاد کجا هستند؟ گفتند ایشان به  برگشتیم، دیدیم ایشان نیستند. پرسیدیم آقای صفی

ر ایشان بودیم. نگران بودیم که یک انتهای قنات رفتند. ما با نگرانی زیاد باالی چاه منتظ

وقت اتفاقی برای ایشان نیفتد. وقتی ایشان باال آمدند، دیدیم خندان و خوشحال هستند. 

روی زمین نشستند و مشغول کشیدن شکل آن چیزی شدند که در انتهای قنات  سپس

بررسی دیده بودند. ایشان این خصوصیت را داشت و همه چیز را با دقت و طمأنینه 

 «. ...کرد یم
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رسید. بعد از اتمام  دوره تحصیل در مؤسسه بعد از دو سال طبیعتاً باید به اتمام می

هایی که انجام شد، شورا تصویب کرد که دکتر مهدی طالب و سایر  این دوره، با پیگیری

کنند. بنابراین، دکتر هایش در مؤسسه به دانشگاه بروند و لیسانس دریافت  ای دوره هم

جتماعی از از همکارانش، موفق به اخذ درجه لیسانس علوم انفر چند و  مهدی طالب

( همزمان 1115-1111در دوران تحصیل در مقطع لیسانس ) دانشگاه تهران شدند. ایشان

به عنوان پرسشگر و تکنسین تحقیق در بخش تحقیقات روستایی مؤسسه مطالعات و 

شد.  داده نمی ایشانا حقوق نقدی به . امندتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران فعالیت داشت

چینی در چاپخانه تهران مصور یا کارهایی رو  بنابراین مدتی به کارهایی از قبیل حروف

که نیاز به تخصص خاصی نداشت و با حقوق دریافتی، زندگی را به سادگی  ندآورد

 د.دنگذران می

نام  ه توکیو بهبا استاد ژاپنی از دانشگا 1111دکتر مهدی طالب در تابستان سال 

گذرانید. موریو انو  که فرصت مطالعاتی خود را در ایران می آشنا شد 1فسور موریو اُنوپر

پرداخت. دکتر طالب به  شناس واقعی بود و به تحقیق درباره روستاهای ایران مییک ایران

 کرد. بعدها نیز دکتر طالب در دورانعنوان همکار و راهنمای ایرانی با او همکاری می

( همراه با ایشان مطالعاتی انجام 1156-1151و  1105فرصت مطالعاتی خود در ژاپن )

داد. دکتر طالب به ترکیه، چین، کره جنوبی، فرانسه، انگلستان، اتریش و ... نیز سفرهای 

 پژوهشی داشته است.

، دو سال خدمت سربازی را در سپاه 1115ایشان بعد از پایان دوره لیسانس در سال 

دکتر طالب . ندو مدیر پایگاه ساوه بود ند)مناطق و روستاهای ساوه( سپری کرد بهداشت

 ند( همچنان در مؤسسه به پژوهش مشغول بود1119-1115ر دوران خدمت سربازی )د

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1. Morio-Ono 



 

 

 

 

 
 یادنامه دکتر مهدی طالب     22   
 

 

و به دلیل عالقه وافر به حوزه مطالعات روستایی، چندین مونوگرافی روستایی تهیه 

ه تحقیقات و آموزش تعاونی از دل مؤسسه ، مؤسس1110. به گفته ایشان، در سال ندکرد

مطالعات و تحقیقات اجتماعی پدید آمد و مسئول این مؤسسه دکتر ودیعی بود که 

ریاست گروه مطالعات روستایی در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی را نیز بر عهده 

 داشت.

 از آنجایی که»گوید:  وی در خاطراتش از دوران خدمت در سپاه بهداشت می

شناسی خوانده بودم، به سازمان بهداشت طرحی پیشنهاد کردم که در آن،  جامعه

روستاهای دارای سپاه بهداشت با روستاهای بدون سپاه بهداشت مقایسه شود. بنابراین 

های علوم اجتماعی و ... تشکیل شد  ها، لیسانس نزدیک به چهل گروه متشکل از پزشک

روستایی که سپاه  166وستایی مختلف رفتیم. از بین و با یک ماشین و راننده به مناطق ر

روستا را انتخاب کردیم. دهات شاهد را دهاتی انتخاب  16بهداشت در آن فعال بود، 

با شهر را داشتند،   کردیم که همان جمعیت، اقتصاد، وضعیت عمومی و همان میزان فاصله

گذاری  ت طبیعی با شمارهکرد. سرشماری را به صور اما سپاه بهداشت در آن فعالیت نمی

ی مشخص زدند و بعد از مدت ها واکسنی به روستاییان می ها انجام دادیم. پزشک خانه

گانه مصون هستند یا خیر. شش ماه در بسیاری از  های سه بیماری شد که آنها در مقابل می

ی را که نقاط ایران کار کردیم. آن دوران از بهترین ایام عمر من بود، چون بسیاری از نقاط

ندیده بودم، در این سفرها دیدم. نتایج آن تحقیق بسیار جالب بود. نتیجه این بود: در 

کرد، افراد  کرد، با دهاتی که سپاه بهداشت فعالیت نمی دهاتی که سپاه بهداشت فعالیت می

هایی که برای واکسن  طبیعی بود، چون سازمان نتیجهاز نظر مصونیت یکسان بودند. این 

کردند. ولی نکته جالب و مهمی که وجود  کردند، در همه دهات کار می الیت میو ... فع

کرد، رشد جمعیت باالتر از دهاتی  داشت، این بود. در دهاتی که سپاه بهداشت فعالیت می
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بود که سپاه بهداشت در آنجا فعالیت نداشت. وقتی آمارها را دیدند، گفتند اشتباه شده، 

ی شدند. به آنها گفتم در جایی که سپاه بهداشت وجود دارد، داد و فریاد کردند و عصبان

آیند، زنده  مرگ و میر کمتر است، بیماری کمتر است، بنابراین متولدینی که به دنیا می

مانند. زیر بار  نمی زنده مانند. ولی آنجایی که سپاه بهداشت وجود ندارد، متولدین می

خواهد کار تحقیق  ای که می جامعه نرفتند. ولی هنوز تو دل من هست که چطور این

انجام دهد، اصالً متوجه موضوع نیست. طبیعی است که تعداد مرگ و میر در جایی که 

گفتند ما کلی  پزشک وجود دارد، کمتر است و بنابراین رشد جمعیت باالتر است. آنها می

بدهیم گیریم، حاال چطور آمار  های کاهش جمعیت و ... از دولت پول می بابت برنامه

 «. کنیم، رشد جمعیت بیشتر شده است؟ آنجایی که ما فعالیت می

ازدواج کرد. اولین فرزند ایشان به نام مازیار در سال  1115دکتر مهدی طالب در سال 

و سومین فرزند )ماندانا(  1151آ( نیز در سال  به دنیا آمد. دومین فرزند ایشان )پانته 1119

به »نویسد:  ن در خاطراتش درباره نقش مهم همسرشان میبه دنیا آمد. ایشا 1106در سال 

اند،  دلیل اینکه از بدو ازدواج، همسرم اداره امور فرزندان و مدیریت خانه را بر عهده داشته

ام و اگر توفیق نسبی در تدوین کتاب و  وقت و فرصت الزم برای مطالعه در اختیار داشته

 «. ه همسرم برایم مهیا کرده استمقاله نصیبم شده است، مدیون فرصتی هستم ک

، مدتی نیز در مدرسه عالی کشاورزی همدان 1151دکتر مهدی طالب تا قبل از سال 

، به عنوان کارشناس تحقیق موضوعی به استخدام رسمی 1151و در سال  ندفعالیت داشت

( با مرتبه دانشگاهی 1155-1110های ) طی سال ایشان. در واقع، ندمؤسسه درآمد

به عنوان کارشناس تحقیق و مسئول بخش تحقیقات مؤسسه تحقیقات و  لیسانس،

. بعد از اتمام تحصیل در مقطع لیسانس، با ندآموزش تعاونی به فعالیت مشغول بود

استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه تهران، برای مدت دو سال همراه با خانواده )همسر و 
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، همزمان به تحصیل در 1و در شهر تولوز نددو فرزند در آن زمان( به فرانسه عزیمت کرد

ارشد )در رشته روستاشناسی از دپارتمان دانیل فوشه در دانشگاه   دو رشته کارشناسی

گرایش روستایی  -شناسیشناسی از دانشگاه میرال( و دکترای جامعه میرال و رشته جامعه

به تدریج »د: گوی (. ایشان در خاطراتش می1150-1151) ند)از دانشگاه میرال( پرداخت

یکی یکی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتیم. وقتی دکتر وثوقی برگشت، من 

خواندم، تا اینکه باالخره توانستم  رفتم. دو سال در انجمن ایران و فرانسه، زبان فرانسه می

پذیرش بگیرم. بنابراین دو سال مرخصی بدون حقوق گرفتم و به فرانسه رفتم. در فرانسه 

ختی فراوان دوره را طی کردم. سختی از این نظر که با درآمد کم، با زن و دو بچه با س

کردم، خیلی زیاد بود. شاهد هم دارم. دوستانی آنجا  کردم. روزهایی که کار می زندگی می

بودند که االن هم اعضای هیأت علمی دانشگاه هستند. واقعاً با چه تالش و زحمتی 

 «.بود که به ایران برگشتم 1150وره تمام شد و اواخر کردیم. تا اینکه د زندگی می

که در  بود« شناسی روستاشناسی جامعه»کارشناسی ارشد ایشان   نامه عنوان اولین پایان

بور و خلخال آن منابع معیشت سه روستای ایرانی را در سه نقطه کشور از جمله در نیشا

نامه کارشناسی ارشد  پایان .اند کردهاپنی، موریو اُنو( بررسی فسور ژ)در ایران با کمک پر

 16آباد نیشابور ظرف  نیز درباره تغییرات اجتماعی روستای ابراهیم دوم دکتر مهدی طالب

و  ات اولیه درباره آن قبالً توسط ایشانسال بعد از اصالحات ارضی بود که تحقیق

بود و در واقع، گذراند( انجام شده  اش را می پرفسور اُنو )که در ایران فرصت مطالعاتی

های بعد از اصالحات  دکتر مهدی طالب، تغییرات ده سال بعدِ آن روستا )یعنی در سال

( ایشان نیز 1955. عنوان رساله دکتری )ندارضی( را مورد مطالعه و مقایسه قرار داد

 بااست که « 1955تا  1905اجتماعی در یک روستای ایرانی از سال  -تحوالت اقتصادی»

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1. Toulouse 
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تمام »گوید:  انجام شده است. ایشان در این باره می 1موند لدروتراهنمایی ری

سال به سرعت از بین رفته بود. قبالً مردم در یک قلعه  16ساختارهای سنتی روستا ظرف 

د. های زراعی خانه ساخته بودن کردند، ولی با شروع اصالحات، مردم در زمین زندگی می

ه احیاناً با بود و برخی از زارعین بانفوذ کهم خورده  هماهنگی و یگانگی بین افراد بر

بورژوازی روستا را شکل  یا با نیروهای دولتی در ارتباط بودند، خرده شهر ارتباط داشتند

داده بودند و بنابراین، هدف اصالحات که ایجاد برابری و یکسانی افراد بود، تحقق 

 «.نیافت

در فرانسه اساتید دانشجوها را »گوید:  وی در خاطراتش درباره تحصیل در فرانسه می 

گرفتیم. با یک کیسه خواب،  زیادی را یاد می بردند و در سفر موضوعات به میدان میخیلی 

هم همراه ما بود، در  6رفتیم. یک بار که هانری مندراس کیلومترها پیاده به روستاها می

ساتید توضیحاتی داد. هر کدام از ا درس را توضیح می ارفتیم، استاد جغرافی جنگل که می

دادند... بر این اساس، تصمیم گرفتم من هم در ایران هر سال دانشجویان  راجع به منطقه می

 «. را به سفر ببرم

با مشکل  نشکدهبعد از اتمام مقطع دکتری و بازگشت به میهن و ورود به دا ایشان

لعات و مؤسسه تحقیقات و آموزش تعاونی با مؤسسه مطا . در واقعبزرگی مواجه شدند

تشکیل دانشکده علوم اجتماعی را  1151تحقیقات اجتماعی یکی شده بود و در سال 

گروه در دانشکده ایجاد شده بود که عبارت بودند از: گروه چهار آن زمان داده بودند. 

شناسی. به  شناسی و گروه جامعه شناسی، گروه مردم ، گروه جمعیتو رفاه اجتماعی تعاون

گروه تعاون وضعیت مناسبی نداشت. یک عده اعضای دائمی »ره گفته ایشان در آن دو

داشتند، مانند آقای دکتر هوشنگ نهاوندی. رئیس گروه نیز از جای دیگری آمده بود، 
ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ

1. Raymond Ledrut  

2. Henri Mendras  
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آقای دکتر خسروی، و داخل گروه اختالفات شدیدی وجود داشت. اعضای گروه، هم از 

را رحمت کند. ایشان به من  درون دانشکده و هم از بیرون بودند. خدا آقای دکتر امانی

گفتند شما در گروه تعاون بودید و به هر حال خیلی زحمت کشیدند. ایشان پیگیری 

 «. کردند و خدا را شکر من به گروه تعاون وارد شدم

به عنوان استادیار گروه آموزشی تعاون و رفاه  1155بدین ترتیب دکتر طالب از سال 

. ایشان ندانشگاه تهران به تحقیق و آموزش پرداختاجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی د

نیز به درجه استادی  1141و در سال شدند  موفق به اخذ درجه دانشیاری 1109در سال 

مطرح ایشان پیرو درخواستی که ند. گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی نائل گردید

ه علوم اجتماعی دانشکدبه گروه آموزشی توسعه روستایی  1146، در سال ندکرده بود

ریزی رفاه اجتماعی و گروه  . ایشان در خاطراتش درباره تشکیل گروه برنامهمنتقل شدند

یک واقعه مهمی هم که اتفاق افتاد، این بود که مجموع »گوید:  مطالعات روستایی می

ها مجدداً فعالیت خود را  ها تحت عنوان علوم اجتماعی قرار گرفت. همه رشته گرایش

. اسم دانشکده را دانشکده علوم اجتماعی و تعاون گذاشتند. اما مسائلی شروع کردند

پیش آمد. بعد عنوان تعاون را از آن حذف کردند. هیچ اصراری هم به وجود این عنوان 

خورد. بعد شرایطی پیش آمد که گروه تعاون  نداشتیم، به دلیل اینکه خیلی به هم نمی

ریزی تشکیل شد. ما گروه دیگری به نام  برنامه توانست ادامه بدهد. تا اینکه گروه نمی

مطالعات روستایی تشکیل دادیم که اعضای آن آقای دکتر ازکیا، آقای دکتر منصور 

نفر  5طلب، و شخصی از گروه دیگر بودند و نهایت با  وثوقی، خانم دکتر ژاله شادی

یم. بعد هم با اندازی کرد گروه را تشکیل دادیم و فوق لیسانس توسعه روستایی را راه

اندازی کردیم. االن هم دیگر اواخر خدمتم است و  تالش دوستان، دوره دکتری را راه

م. ولی امیدوارم که این دَکه بسته نشود، به خاطر اینکه مسائل فرهنگی و ور دارم می
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اجتماعی ما در فرهنگ و سنن گذشته ما ریشه دارد، با روستا بیگانه نیست و به عبارت 

ها هستند. این دَکه بسته نشود تا الاقل افرادی را  ییان نگهدارنده این سنتدیگر روستا

شناسی روستایی بپردازند.  های مختلف بتوانند به جامعه تربیت کنند که در سطح دانشکده

اش  هنوز روستا در ایران حذف نشده است. در حال حذف آن هستند، در حال دگرگونی

ست و بسیاری از مسائل اجتماعی ما، حتی مسائل هستند، ولی هنوز روستا حذف نشده ا

توجهی به روستاهاست که  ترافیکی ما، حتی مسائل جوانان ما در شهرها، ناشی از بی

های مختلف کرده است. امیدوارم روزی  امروزه شهرهای ما را دچار مسائل و گرفتاری

ها،  بیکاری تر شود تا یک مقدار از شدت تر و عاقالنه نگاه ما به روستاها، مثبت

ها در جامعه شهری کاسته شود. این آرزوی من است.  شکنی  ها، و سنت نابهنجاری

امیدوارم دوستانی که بر این باور هستند، بر این اعتقاد هستند، این موضوع را بیشتر مورد 

 «.توجه قرار دهند

 ( به عنوان استاد برگزیده دانشکده1144-1145دکتر مهدی طالب در سال تحصیلی )

، ای خدمت تدریس کردنده . دروسی که ایشان در طی سالندعلوم اجتماعی انتخاب شد

عبارت است از: مدیریت روستایی در ایران؛ سمینار بررسی مسائل اجتماعی روستایی و 

شناسی روستایی؛ تحلیل تحوالت جامعه روستایی ایران؛ روش  عشایری ایران؛ جامعه

سعه روستایی در کشورهای دیگر؛ روش تحقیق تحقیق کیفی؛ روش تحقیق؛ تجربیات تو

روستایی؛ توسعه  -های توسعه اجتماعی در توسعه؛ طرح تحقیق؛ تجارب جهانی و مدل

ریزی روستایی؛ تأمین اجتماعی؛ اصول و  های مشارکتی روستایی؛ برنامه اقتصادی؛ سازمان

مینار مسائل های همیاری؛ اقتصاد روستایی؛ س ها و شیوه های تعاونی؛ زمینه اندیشه

 روستایی؛ روش تحقیق عملی؛ مدیریت و رهبری؛ روش تحقیق دکتری.
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شناسی روستایی،  در زمینه جامعه یدکتر مهدی طالب صاحب کتب و مقاالت متعدد

و اعتبارات ها  تعاونی ،، توسعه روستایی، تأمین اجتماعیمدیریت روستایی، روش تحقیق

. به عنوان نمونه، در ندبودنیز شی بسیاری های پژوه مجری طرحایشان  .هستندروستایی 

و بعد از وقوع زلزله رودبار،  1106همکاری با بنیاد مسکن انقالب اسالمی در اواخر دهه 

توان مشارکت مردم به ویژه روستاییان را در بازسازی  که چگونه می ندبه دنبال آن بود

این حوزه، انجام های دکتر طالب و همکاران او در  کن محقق کرد. حاصل تالشامس

شده بر اثر زلزله رودبار بود که   هزار واحد مسکونی تخریب 666موفق بازسازی بیش از 

توان  می اجرایی ایشان -های علمی . از مسئولیتبر اساس مدل مشارکتی انجام شد

مواردی مانند پرسشگر و تکنسین تحقیق در بخش تحقیقات روستایی مؤسسه مطالعات 

گروه آموزشی تعاون در مدیر (؛ 1110-1111دانشگاه تهران ) و تحقیقات اجتماعی

کارشناس تحقیق و مسئول بخش تحقیقات  (؛1151-1119دانشکده کشاورزی همدان )

سه آموزش و (؛ رئیس کتابخانه مؤس1155-1110مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی )

(؛ معاون 1105-1101همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه )تحقیقات تعاونی؛ 

(؛ دبیر سمینار نظام 1156-1104( و )1106-1155آموزشی دانشکده علوم اجتماعی )

(؛ مدیر گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی در دانشگاه تهران 1159تعاون در ایران )

همکاری با دکتر مصطفی ازکیا، دکتر اسماعیل (؛ 1150-1151( و )1154-1156)

اندازی رشته توسعه روستایی در  مید انصاری برای راهشهبازی، دکتر ایروانی و دکتر ح

؛ مشاور اجتماعی وزیر مسکن و (1156دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم اجتماعی )

(؛ تأسیس شورای اجتماعی وزارت مسکن و شهرسازی؛ مسئول 1150-1156شهرسازی )

؛ عضو (1150-1151شورای علمی در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری )

 (؛ رئیس مؤسسه تحقیقات تعاون1150-1151ت امناء وزارت مسکن و شهرسازی )أهی
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-1150(؛ مشاور بنیاد مسکن انقالب اسالمی )1150-1155در دانشکده علوم اجتماعی )

(؛ مدیریت بخش تحقیقات اجتماعی و اقتصادی بنیاد مسکن انقالب اسالمی؛ 1159

(؛ عضو هیأت 1141-1159لوم اجتماعی )سرپرست دوره تحصیالت تکمیلی دانشکده ع

مؤسس مجتمع دانشگاهی دولتی )مراکز آموزش عالی دولتی نهاوند(؛ عضو هیأت 

مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی امید نهاوند و سرپرستی افتخاری مؤسسه 

درآمدها در مناطق  (؛ مسئول کمیته راهبری مطالعات مربوط به اسکان کم1146-1199)

شناسی ایران؛ معاون  طرح مطالعاتی بانک جهانی(؛ رئیس انجمن انسانشهری ایران )

(؛ مدیر گروه توسعه 1140-1141پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران )

(؛ عضو اندیشکده امور اجتماعی مرکز الگوی 1149-1140روستایی در دانشگاه تهران )

های توسعه  سیاستمینار س(؛ دبیر علمی سه 1195-1196اسالمی ایرانی پیشرفت )

؛ دبیر علمی اولین همایش ملی 1155و  ،1151، 1151های  مسکن در ایران در سال

 ( و ... را نام برد. 1191توانمندسازی و کارآفرینی روستایی در ایران )

. ایشان در به افتخار بازنشستگی نائل شدند 64/16/1190دکتر مهدی طالب در تاریخ 

، همواره در انو حتی تا آخرین روزهای زندگی گهربارش دوره بعد از بازنشستگی

بدیلی در  نقش بی دکتر مهدی طالب. ندیافت های درس حضور می دانشکده و کالس

های بارز  . از ویژگیندشناسی روستایی و توسعه روستایی ایران داشت پیشرفت رشته جامعه

نه مطرح و به دنبال حل مندا به گواه همکارانش این است که وی مسائل را دغدغه ایشان

تر بود. دکتر  آن بود، به ویژه در حوزه مسائل روستایی و توسعه روستایی این نکته نمایان

به عنوان خادم کاروان  ها یارت خانه خدا داشت و سالمهدی طالب عالقه بسیاری به ز

ر زیارتی اساتید دانشگاه تهران، خانه دوست را طواف کرده بود و اکنون خود به دیدا

 دوست و معبود شتافت.
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به دلیل سکته مغزی در بیمارستان  1199ماه تیر 66دکتر مهدی طالب، شبانگاه 

ماه نیز بعد از تشخیص ابتالء به بیماری کووید تیر 65سری تهران بستری شد. جمعه ک

تیر در اورژانس  16، از بیمارستان کسری مرخص و مجدداً دوشنبه شب یعنی 19

تیر ماه نیز به بخش کرونا و سپس  11شنبه  ستری گردید. عصر سهبیمارستان فیروزگر ب

مرداد ساعت  5. پایان سفر دنیوی ایشان، صبح روز یکشنبه ندانتقال یافت ICUبه بخش 

 صبح بود.  16

 روحش شاد



 

 

 تر مهدی طالبکای از سخنان د گزیده

دانشجوی علوم اجتماعی بودم و  1111 سال در تابستان»

روستایی مؤسسه مطالعات و در بخش تحقیقات 

ها  تحقیقات اجتماعی به پرسشگری و استخراج داده

پرداختم. در آن ایام پرفسور موریو اُنو استاد دانشگاه  می

گذرانید.  توکیو فرصت مطالعاتی خود را در ایران می

یس بخش که برای انم پیشنهاد او بود یا مأموریت رئد نمی

ز روستاهای نیشابور در استان خراسان با این محقق نگاری )مونوگرافی( یکی ا انجام تک

ماهه در روش مطالعات روستایی نگارنده تأثیر فراوانی  ژاپنی همراه شدم. اثر این سفر یک

های  م بخشید. در این مطالعه با وجود تعیین سرفصلوارد و ارتباط با محقق مزبور را تدک

روز به  65تا  66های مربوط، حدود  مهمطالعه قبل از ورود به روستا و حتی تنظیم پرسشنا

مشاهده مستقیم و مشارکتی گذشت و جز دوربین وسیله دیگری در روستا همراه نداشتم. 

  شد. در طول روز و هنگام حضور در بین روستاییان مطلقاً از قلم و کاغذ استفاده نمی

رفتیم، ایشان شرح  بام می برای استراحت به پشتهنگام خواب وقتی ها  شب

کرد  مشاهدات خود را به زبان ژاپنی در ضبط صوت کوچکی که همراه داشت، ضبط می

کرد.  و با من از مسایلی که در طول روز گذشته بود و روابط روستاییان با هم صحبت می

جالب اینکه پس از کمتر از یک هفته، اسامی مردان و کودکان را یاد گرفته بود و آنها را 

الی مستقیم گاه سؤ روستا و در بین مزارع، هیچقدم زدن در  زد. هنگام به نام صدا می
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شد. روزی در پاسخ سؤال من در مورد  کشت و میزان محصول و ... مطرح نمی درباره

هنوز زود است. یکی دو روز برای این »کنیم؟ پاسخ داد  ها را پر نمی اینکه چرا پرسشنامه

اتی که در پرسشنامه و طرح کلی کار کافی است. سعی کن اطالعات خود را در مورد نک

. من که با این شیوه آشنا نبودم و در مراجعات قبلی به روستاها «مطالعه آمده کامل کنی

برای تکمیل پرسشنامه بعضاً در یک روز به چند ده مراجعه و با صرف چند ساعت 

 کردیم؛ حضور طوالنی در روستا را اتالف وقت وقت، پرسشنامه دو سه روستا را پر می

دانسته و برای مونوگرافی نیز صرف سه چهار روز و حداکثر یک هفته را کافی 

شماری بود و از  ها را بیرون آوردیم، چون همه دانستم. در روزهای آخر که پرسشنامه می

کردیم، ابتدا به خانه یکی از روستاییان جوانتر  بایست پرسشنامه پر می همه خانوارها می

مراجعه و شروع به طرح سؤاالت کردیم. به خاطر دارم  ،داشتکه مراودات بیشتری با ما 

که در پاسخ به دارا بودن وسایل منزل، منکر داشتن موتورسیکلت شد و وقتی تعجب من 

مدعی  ،اتاق قرار داشتکه )مرکب هر روزه او بود( در گوشهدید را با نگاه به موتوری 

در پاسخ به سؤاالت دیگر به ویژه  شد که متعلق به او نیست و به رسم امانت نزد اوست.

ها )با توجه به اطالعاتی که ظرف چند  آنچه که به وضعیت اقتصادی مربوط بود، پاسخ

روز اقامت در ده به دست آورده بودیم( نادرست و غالباً در جهت نشان دادن وضع 

تر بود. وقتی پرفسور اُنو تعجب من را دید، گفت از فردا سؤاالت  ضعیفاقتصادی 

قنات  کنارپرسیم. بنابراین کودکان را  ها می بوط به وسایل و تسهیالت زندگی را از بچهمر

پرسیدیم، آنها  جمع کرده و وقتی راجع به داشتن یا نداشتن رادیوی یکی از خانوارها می

نه تنها از وجود یا نبود رادیو در بین روستاییان مطلع بودند، بلکه از مبلغ خرید، مارک و 

گیرد یا نه، آگاه بودند و در برخی  و حتی اینکه کدام ایستگاه را خوب میمدل رادیو 

کردند. در  موارد راجع به تعداد بره یا بزغاله برخی از خانوارها با یکدیگر جدال هم می

با توجه به سابقه رابطه دولت با روستا به ویژه در آن روستاییان این سفر آموختم که 



 

 

 

 

 
   33دکتر مهدی طالب     ای از سخنان گزیده

 

 

های جنسی به  ه تا وام نقدی و حتی در مواردی کمکروزها )که دولت از زمین گرفت

مالکی از صحنه روستا و  پرداخت و تبلیغات دولت در جهت هدم بزرگ روستاییان می

 ارتباط مالک و عوامل وی با روستااز  شان ت از روستاییان بود( و نیز تجربهحمای

ذکر کنند. زمانی که اند که همواره وضع معیشتی و اقتصادی خود را کمتر از واقع  آموخته

کردند، وقتی خوشه گندم را به دست  در مزرعه نشسته بودیم و به ما چای تعارف می

گفتند  گفتیم الحمدهلل امسال محصول خوب است، آنها از سال قبل سخن می گرفته و می

تخم هم برداشته است. ولی  65تخم برداشتیم، حتی فالنی تا  66که دست کم تخمی 

پرسیدیم، غالب آنها از  ردن پرسشنامه از مقدار زمین و محصول آنها میوقتی هنگام پر ک

کردند و در پاسخ به هر  مان نبود، صحبت می کمی محصول و اینکه به اندازه مصرف

شان خوب نیست و مستحق کمک هستند.  سؤال سعی داشتند به ما بفهمانند که وضع

واقع رسمی و هنگامی که قلم و کرد که در م زیرکی و تیزهوشی روستایی به او حکم می

کاغذ در میان است، باید به نفع خود بحث کند. آنها به چشم خود دیده بودند که 

و چه کسانی بدون داشتن حق فهرست تهیه شده توسط نمایندگان چه آثاری داشته است

نسق، زمین گرفتند و چه کسانی با وجود استحقاق، چگونه بدون زمین باقی ماندند. 

ای ن هنگام اخذ اطالعات در چنین جوامعی که تشخیص محقق از کارمند دولت بربنابرای

 .1«تری استفاده کرد های مطمئن از شیوه روستاییان آسان نیست، باید

در بخش تحقیقات روستایی مشغول به کار شدم و نوروز  1111از همان سال »

ه، عازم روستاهای ارضی، با سایر همکاران گرو اصالحاتهمان سال برای بررسی آثار 

استان ایالم شدیم و به همین ترتیب از همان زمان، به طور مرتب، تابستان و ایام 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
های عملی مطالعات اجتماعی )روش تحقیق کمی و کیفی(. تهران:  (. شیوه1191. طالب، مهدی )1

 (. 145-145انتشارات دانشگاه تهران. )صص 
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نکاتی به نظر  ،دادیم. از این دوره مطالعاتی نوروز، همواره به کارهای تحقیقی ادامه می

رسد که الزم است خدمت دانشجویان و محققان جوان عرض کنم. اول اینکه،  می

آن زمان در گروه توسعه روستایی، توسط افرادی تهیه شده بود که زیر  ای که پرسشنامه

کردند، حاوی سؤاالتی بود که پرسش آنها از روستاییان با  نظر یک نفر فرانسوی کار می

موانع زیادی روبرو بود. برای مثال از روستایی اطالعاتی درباره میزان مصرف قند و 

خواستند که به لحاظ محیطی  این قبیل را می چای، تعداد مرغ و خروس، و اطالعاتی از

پرداخت یا قادر به درک سؤاالت یا  قابل طرح نبود و روستایی به نوعی به تمسخر می

پاسخگویی به آنها نبود. بنابراین به خاطر دارم هنگامی که در یک روستا در همان 

یک بار قند  ل از روستایی بودم که هر چند وقتسؤامنطقه ایالم، مشغول پرسیدن این 

خرید، یکی از دوستان که شاید در جلسه حاضر باشند، با  خرید یا چقدر قند می می

پرسی؟ گفتم چون در پرسشنامه مطرح  آمیزی از من پرسید چرا اینها را می لحن طعنه

کیلو قند، ... کیلو چای، برای تعداد  15شده است. ایشان گفتند برای روستایی بنویس 

ها در  ای دادند و من متعجب شدم. کار به جایی رسید که این تفاوت هدام و ... نیز نسخ

از آن  های مأخوذ وجب گردید که پرسشنامهبرداشت پرسشگر از سؤاالت و طرح آنها م

زمان به بعد، قبل از استخراج، هر کدام مورد بازدید و بررسی مجدد قرار گیرد. آن 

این کار بودیم. جالب مشغول  ول سالها دستی بود و ما در ط زمان استخراج پرسشنامه

میزان زمین، کشت، درآمد و امثال اینها، وقتی درباره مثالً  آمده،به دست   است آمارهای

شد. به  ، برای تنظیم گزارش به محققان ارائه میگرفت قرار میول نهایی اجددر 

تی نظیر این. محققانی که غایب بودند. به عبارت دیگر به کارمند سازمان برنامه یا ادارا

شد تا آنها گزارش را بنویسند و  این جداول توسط یک نفر خدمت آنها ارسال می

پذیرفتند و مسائلی  ارسال کنند. نکته مهم این است که آنها محتوای این جداول را نمی
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کردند. به  نظیر اینکه این ارقام زیاد است، این مقدار زمین کم است و ... را مطرح می

دیم که ما باید به ارقام مورد نظر آنها نزدیک شویم و جدولی تنظیم تدریج متوجه ش

خواستند. این موضوع باعث شده است باور من به پرسشنامه به هر  شود که آنها می

شکل و صورت از بین برود. چون این شیوه تحقیق برای جامعه روستایی کاربردی 

سکوت این موضوع اره بندارد. ممکن است برای شهر کاربرد داشته باشد. من در

ای که در جامعه  کنم، چون درباره شهر آشنایی ندارم. ولی با توجه به چند مطالعه می

شهری برای رادیو و تلویزیون انجام دادم، نتیجه گرفتم بعد از مدتی کار، این میل در 

در  آید که چرا زحمت بکشم و از افراد سؤال بپرسم. بنابراین پرسشگر به وجود می

نویسم. این باور من است. این حالت به  نشینم و اعداد را با کمی تفاوت می یخانه م

کند. در  کننده نیز همین طور عمل می آید. کسی نیست که کنترل کند. کنترل وجود می

 دانم که این کار میسر نیست. دانم، ولی در جامعه روستایی می مورد شهر خیلی نمی

بر حضور در منطقه و لمس واقعیات و مشاهده خواهم بگویم، تأکید  نکته بعد که می

دانم که بدون معاینه میدان، بدون  اوضاع از نزدیک است. من هیچ محققی را مجاز نمی

حضور در میدان بخواهد اظهارنظر کند. بنابراین شاید یکی از اشکاالت بزرگی که جامعه 

ا استاد یا مدیر پروژه اط ببعدم ارتنویسی دچار آن است، ناشی از  نامه و رساله ما در پایان

کنید، و بدتر از این  که مشاهده میآید  درمی. بنابراین، اوضاع و احوال به صورتی است

 1«.نیز خواهد شد

در طی دوره تحصیل و تدریسم در دانشکده که وارد چهل و هشتمین سال خود »

ن جوانم به دهم که چند نکته به دانشجویان و همکارا شود، این جرأت را به خود می می

صورت نصیحت یا وصیت بگویم. البته به شرایط زمانی و تغییر و تحوالت آگاه هستم. اما 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
 . برگرفته از خاطرات دکتر مهدی طالب1
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ام. نکته اول این است که دانشجو باید به  ها در کشورهای دیگر و ایران را نیز دیده دانشگاه

م بیاموزم یا بخوان ،گوید دانشجو باشد. منظور این نیست که هر چه استاد می معنای واقعی

و پاسخش را بدهم. بلکه منظور این است که همه مسائل مربوط به آن موضوع یا درس را 

با دانشجویان دیگر مباحثه کنم تا آن مطلب نم. در دانشکده حضور داشته باشم و پیگیری ک

را به خوبی فرا گیرم. این تفاوت بین حوزه و دانشگاه است و دانشگاه باید به نوعی این 

د. سر ساعت به کالس رفتن و سر ساعت بیرون آمدن از کالس، دانشجو ایراد را رفع کن

یان باید با هم آورد. دانشجو باید در داخل دانشکده حضور داشته باشد. دانشجو پدید نمی

با هم صحبت کنند. فقط این نیست که در کالس حضور داشته و  نشست داشته باشند

ر دانشکده حضور داشتم و بسیاری از شب د 4صبح تا  4باشند. وقتی دانشجو بودم، از 

مسائل را در بیرون از کالس و در بحث با سایر دانشجویان آموختم. نکته بعد این است که 

وقتی دانشگاه فردی را به عنوان استاد انتخاب کرد و به کالس فرستاد، باید به نظر دانشگاه 

 اند. بنابراین علمی را سنجیدهاحترام گذاشت. مطمئناً مالحظات الزم را انجام دادند. مسائل 

شوم. اما در دین اسالم بر این موضوع  احترام به استاد، واجب است. وارد مباحث دینی نمی

گویی، تمسخر، و ایراد گرفتن به معلم، به هر شکل و  تأکید شده است. بنابراین درشت

 56اید کند. من هنوز که ش صورت، مذموم و ناپسند است و مفهوم دانشگاه را سست می

بینم، از خود بیخود  سال از دوران تحصیلم گذشته است، در خواب هم وقتی استادم را می

گویم اگر  شوم و مایلم دست او را ببوسم. من این توصیه را به دوستان ندارم، ولی می می

 آید.  اصول، رعایت نشود، روزی بدتر از آن سر خودتان می

دادند که  در گذشته خیلی فرصت نمیبعد، مشارکت در مباحث کالس است.  نکته

های فوق لیسانس و دکتری، اصل  سؤاالت دانشجویان مطرح شود. ولی امروز در کالس

این فرصت را به نوعی که الزم است،  بایدبر مشارکت دانشجو در مباحث است و استاد 

 فراهم کند و دانشجو در بحث شرکت کند. 
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دی فوت کرد، اگر دانشجویانش چیزهایی نکته بااهمیت دیگر این است که وقتی استا

  1«.از او به یاد آوردند، آن استاد، استاد خوبی است

من از آغاز چه در دوره تحصیلم، چه در دوره تدریسم، چه در دوره تحقیقم، خیلی »

ها نبودم. نه اینکه ضد این آنها باشم. از نظرات آنها استفاده  مند به نظرات خارجی عالقه

وقت آقای ... یا آقای ... را محور کارم قرار ندادم. آنچه که باورم هست،  کردم، ولی هیچ

کامالً ، که نوشتم هم هایی آنچه که دیدم را بیان کردم، آنچه که هست. این موضوع در کتاب

مشهود است. سعی کردم خودم باشم. اگر خوبم، اگر بدم، هر چه هستم این است. ولی 

ا شناخت، جز اینکه سابقه ایران را شناخت، جز اینکه توان ایران ر باور دارم که نمی

های آن را فهمید. به همین دلیل هم اعتقادم به پیوند است و معتقدم اگر قرار است  ریشه

تحولی در جامعه ایران صورت گیرد، باید در پیوند با گذشته باشد. روی گذشته پیوند 

ها نپسندند. من  حاال شاید بعضیبخورد تا بتواند محصول خوبی بدهد. این نظر من است، 

کند، ولی وقتی به  پسندم که در آن فرد با نظریات مختلف رشد می خیلی وضعیتی را نمی

ترین مسائل نیست. کسی که این توان  ماند و قادر به تحلیل حتی جزئی آید، می خیابان می

رات هر کس، چه تواند مسائل اجتماعی جامعه را درک کند. معتقدم نظ را نداشته باشد، نمی

های  ایرانی و چه خارجی را باید خواند، شنید، مکث کرد، ولی بلندگوی آن نبود. به روش

کیفی عالقمندم. از پرسشگری شروع کردم. همه مسائل مربوط به پرسشگری و کار کمی را 

در آن ای خوب است که  ها برای جامعه دانم. این دوره را طی کردم. این روش هم می

دانم در منعکس کردن مسائل اجتماعی،  دقانه مسائل را منعکس کنند. من که میبتوانند صا

کننده.  چه مسائل و مشکالت زیادی وجود دارد، چه توسط پاسخگو، چه توسط مصاحبه

د. واقعیت را از طریق آمار، ارقام، ناین امکان را ندارند که واقعیت را منعکس کن

کنیم. چرا این همه آمار  چرا ما از اینها استفاده نمیتوان فهمید.  ها، و آرشیوها می شده ضبط
ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ

 ت دکتر مهدی طالب . برگرفته از خاطرا1
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شود. واقعاً برای من عجیب است که مثالً برای بررسی فالن  برای استفاده متمرکز نمی

شود؟ امکان ندارد. تنوع  خواهند اظهارنظر کنند. مگر می نمونه می 666مسئله در تهران، با 

دانند من اند ب هایی توضیح دادم که مایل آن نفر است. این را برای 666جامعه تهران بیش از 

 1«.ها بیشتر منعکس شود وضعیتی پیش بیاید که واقعیت شاءاهلل انچرا اینطوری هستم. 

اگر یک معلم بخواهد واقعاً و باشرافت، وقت و نیروی خود را وقف دانشجویانش »

ت اقدام به دزدی بایس کند، باید با همان حقوق دولت بسازد. ولی اگر نتواند بسازد، می

رود و کسی که وقتش را جای دیگری،  کند. من فرقی بین کسی که از دیوار مردم باال می

وقت باشد. معلم یعنی شمعی  بینم. خاصه اگر تمام سوای محل تعهدش صرف کند، نمی

از آن « فروشم وقت اضافی خود را می»بخشی کرده است.  که خود را وقف روشنی

ای است که شنیدنش هم برایم مشکل است. زیرا معلم وقت  هپای های پوچ و بی حرف

اضافی ندارد. اگر هم ظاهراً فرصتی دارد، باید مطالعه کند و همواره مراقب رفتارش 

  6«.بندد باشد، زیرا رفتار و کردارش در آیینه صاف و پاک شاگردانش نقش می

چون باالخره انسان کنم هیچ انسانی نیست که به وطنش عالقمند نباشد.  من فکر می»

به جایی تعلق خاصی دارد. من هم به  که باید یک شناسنامه داشته باشد و نشان دهد

بین  شناسان جوان دارم. واقع ای به جامعه ورزم و دوستش دارم. توصیه کشورم عشق می

باشید و با جامعه زندگی کنید. زبان مردم را بفهمید. نظرات آنها را به سُخره نگیرید... 

ن و موقعیت فرهنگی جامعه خودتان را خوب بشناسید. یاد بگیرید به زبان مردم زما

گری دارید، الاقل اول خود شنا یاد  حرف بزنید. با آنها دمخور باشد. اگر قصد ناجی

  1«.شود مثالً غریق را با مشت زد، بعد او را نجات داد؟ بگیرید. مگر می
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عیت و پول نبود )در مدت دو سه ادامه تحصیل من در این رشته برای کسب موق»

های چاپ  آید سه بار کتاب دادند. یادم می کردم، حقوقی نمی سال که در مؤسسه کار می

مؤسسه را به جای حقوق به ما دادند( و رشته علوم اجتماعی در آن دوره، نه نانی داشت 

د! و تاکنون ان شناس شده و نه نامی. اگرچه امروزه این دو را دارد. اما عوضش همه جامعه

اند. بنابراین، نانی هم که  دیده واگذار کرده شناس دوره شناسی را کمتر به جامعه کار جامعه

  1«.امروزه برای همه هست، برای او نیست

های بوستان  گفتند و ما کتاب می ءآن زمان در مدرسه معمول بود از کلیله و دمنه امال»

لی مالکی، مدیر موفق مدرسه بود و خواندیم. آقای محمد ع و گلستان سعدی را می

گزار بود، ولی شخصیتی در  مرحوم عصاری، ناظم مدرسه و آقای رهبری با اینکه خدمت

شگاه به شغل کنم کسی که در دان حد معلمان داشت. )شاید از آن زمان همواره فکر می

اید امور خدماتی را بر عهده دارد، به لحاظ شخصیت و اخالق ب یاپردازد  رانندگی می

برازنده دانشگاه باشد و همان شخصیت معلم را داشته باشد. چون در محیط فرهنگی، 

   6«.همه چیز باید فرهنگی باشد(
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 .14(، ص 9. برگرفته از خاطرات دکتر مهدی طالب در گاهنامه فرهنگان، شماره )1

 . 66-61(، صص 9ی طالب در گاهنامه فرهنگان، شماره ). برگرفته از خاطرات دکتر مهد6



 

 



 

 

 ها یادداشت

 نژاد( )جواد صفی یک روز کنار رودخانه

ایم. در  ساله هستیم و بارها با هم سفر رفته 16-16ما دوست 

م. یکی از سفرهای مختلف، خاطرات بسیار فراوانی داری

و نیمه اول  1156خاطراتی که با هم داریم، به نیمه دوم سال 

با همدیگر چندین بار به منطقه گردد که  برمی 1151سال 

تر بود، چون  از همه برایم جالب سفرهااین یلویه رفتیم. کهگ

چیزهای مختلفی آموختم. در آن زمان، از طرف بنیاد مسکن انقالب اسالمی طرحی تهیه 

که مدیر طرح یعنی آقای دکتر مهدی طالب استاد دانشگاه تهران و همکارانش  شده بود

زاده در بنیاد  خواستند آن را اجرا کنند. این طرح زیر نظر فردی به نام آقای رضی می

یلویه و بویراحمد بود و ما با دکتر طالب ابتدا شد. طرح مربوط به کل کهگ اجرا می مسکن

ی یا بهمئی جنوبی رفتیم. پس از ورود به منطقه، نماینده به منطقه گرمسیری بهمئی احمد

بنیاد مسکن آنجا، روزهای اول و دوم حضورمان در منطقه، شب ما را به منزل آقای 

در خوانی داشتند.  عطای طاهری در دهدشت دعوت کردند. آن شب در آنجا شاهنامه کِی

خواندند، اصالً سواد  . افرادی که شاهنامه میشدیمموضوع بسیار مهمی آنجا متوجه 

نداشتند. ولی همه خطوط شاهنامه را خط به خط حفظ بودند و اگر کسی هم اشتباه 

شدند. آنها معموالً متناسب با اهداف مختلف،  گفت، اشتباهاتش را یادآور می می
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های  خواندند. مثالً اگر در زمان صلح بودند، بخش های مختلفی از شاهنامه را می بخش

های دیگری از شاهنامه را  امه و اگر در دوران جنگ بودند، بخشخاصی از شاهن

زدند و  ها می گرفتند و به سینه خروش می خوانی . آنها آن شب حین شاهنامهخواندند می

آقای کِی شیرزاد هم خواننده شاهنامه «. خروش گرفتیم، آماده جنگ هستیم»گفتند  می

ها  کِی  بودیم و همهعطا  ل آقای کِینیمه شب، در منز بعد از 1بود. آن شب تا ساعت 

 دیدیم.  را می چیزیحضور داشتند. این اولین باری بود که ما چنین 

ای که از دکتر طالب به یاد دارم، این هست که ما با هم نزد عشایر  دومین خاطره

ای رسیدیم. من به دکتر طالب پیشنهاد  خانه بیژنی رفته بودیم. روز اول در مسیر به قهوه

خانه غذا بخوریم. ایشان هم قبول کردند و آنجا نشستیم. دکتر طالب  م در همان قهوهکرد

هر چی داری، برای ما بیاور، ولی خودت هم بیا کنار ما »چی را صدا کرد و گفت  قهوه

چی هم قبول کرد. در حین غذا خوردن از  قهوه«. بنشین و به هزینه ما، با ما غذا بخور

گفت من بچه اینجا هستم، زادگاهم اینجا  چی به ما  م. قهوهپرسیدی چی سؤاالتی  قهوه

کنند. مادرم هنوز در قید حیات است و در  ها زندگی می ام در این جنگل هست و خانواده

ها تنها  حاال که در این جنگل :گفت آرزویم این است گذشته بارها مادرم به من می

بفهمم یک کاروانی از اینجا رد  کنم، صدای زنگ کاروانی به گوشم بخورد تا زندگی می

کرد و آنها تقریباً تنها بودند.  شود. در واقع در گذشته خیلی آدم در آنجا زندگی نمی می

روزی نیست که  66/65/1151 چی ادامه داد اما امروز که شما تشریف آوردید، یعنی قهوه

خانه  ه این قهوهوانت از اینجا عبور نکند. اکثر آنها برای صرف غذا و استراحت ب 56-06

چی  گفت این تفاوت زمان گذشته با زمان حال است. سپس قهوه آیند. او می می

کشاورزی را صدا کرد و کشاورز نزد ما نشست و درباره موضوعاتی صحبت کرد. 

ای به سمت بیرون وجود نداشت و  گفت در قدیم در ده ما )ده ماغَر( جاده کشاورز می
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ای برای ما درست کردند. این  د نداشتیم. ولی حاال جادهای برای رفت و آم اصالً جاده

تواند از اینجا عبور کند. سپس در انتهای  یمه میده آنقدر پهن است که یک خَر با هجا

یک دره، سنگی را به ما نشان دادند که خیلی بزرگ، مثالً ده متر در ده متر مکعب بود. به 

ها در این سوراخ  ها آدم رد و گاهی وقتما گفتند که این سنگِ انتهای دره، سوراخی دا

چی با فرد دیگری برای دیدن سنگ به انتهای  کنند. من و دکتر طالب و قهوه زندگی می

دره رفتیم. ارتفاع سنگ یک متر از زمین باالتر بود و یک سوراخ طبیعی در آن وجود 

کرد. از او ها معرفی  داشت. در همان حین فردی نزد ما آمد و خودش را مالک آن زمین

هایی  گیرد؟ ایشان گفت در زمان پرسیدیم این سنگ در چه مواقعی مورد استفاده قرار می

ها به داخل سوراخ این  خواهند از اینجا عبور کنند، ما با خانواده که حیوانات درنده می

گذاریم. وقتی حیوانات درنده،  رویم و جلوی این سوراخ چند سنگ می سنگ می

آییم. در آنجا از  جا عبور کردند و رفتند، دوباره از این سوراخ بیرون میجمعی از این دسته

خواهیم  خلیفه لیکک هم پرسیدم که این چیست؟ گفت اینجا انبار ما هست و وقتی می

دهیم و با خودمان به  مان، خیش و ... را در این سوراخ قرار می کوچ کنیم، تمام مایحتاج

 و کاری دشوار است. کنیم، چون سنگین  سردسیر حمل نمی

ما در همین سفرها یک روز کنار رودخانه منتظر نشسته بودیم تا ما را از رودخانه رَد 

خانوار عضو آن  096ای که  کنند. در همان حین فردی )تاج محمدخان، سرپرست طایفه

اند( از بزرگان قومیِ آن منطقه کنار ما نشسته بود و درباره مشکالت با ما صحبت  بوده

کاریم.  یاد، گندم میما در اینجا، وقتی سال خوب باشه و باران ب»گفت  رد. ایشان میک می

هامون خیلی خیلی  خوب بود. ما در اینجا گندم کاشتیم، و گندم یک سالی باران خیلی

رشد کرد و خوب بهره داد و ما مازاد بر مصرف خودمان، خیلی گندم داشتیم. وقتی 

چیز  های بی هامون را چه کار کنیم؟ به همه خانواده دمخواستیم کوچ کنیم، گفتیم گن می
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های کوه ریختیم و درِ آن سوراخ  هم گندم داده بودیم. مازادش را در یکی از این سوراخ

را بستیم و به کوچ رفتیم. وقتی از کوچ برگشتیم و آمدیم تا در سوراخ را باز کنیم که 

یم که باران کوهستانی داخل سوراخ ریم و نان درست کنیم، دیدوها را بیرون بیا گندم

توانستیم از  های ما سبز شده. خروارها گندم همه سبز شده بود و نمی آمده و تمام گندم

  «.آنها استفاده کنیم

یکی دیگر از خاطرات مشترکی که با هم داشتیم، این بود که ما وقتی وارد لیکک 

اش مهمان کرد. فردای آن روز  هشدیم، آقای خلیفه صفایی، پسر خانِ آنجا، ما را به خان

عالوه بود، ما را گرداند و من دیدم در خیابانی  هم در خیابان آنجا که به صورت یک به

فروشی بود. از  ها، هندوانه که مثالً بیست مغازه در آن وجود داشت، شاید ده تا از مغازه

هم قرار دارد؟ مگر فروشی کنار  کِی خلیفه صفایی سؤال کردم چرا اینجا ده مغازه هندوانه

فروشی در اینجا وجود دارد؟ ایشان گفت  شما چقدر جمعیت دارید که ده مغازه هندوانه

خانوار هستند که خود به  665حسینی،  های مختلفی داریم. مثالً رده شاه ما در اینجا رده

ه کند که متعلق ب ای هندوانه خریداری می ای از مغازه شوند. هر شاخه سه شاخه تقسیم می

شان  شوند از مغازه همسایه طایفه یا رده خودشان است. آنها هیچ وقت حاضر نمی

 هندوانه بخرند. 

خاطراتی هم از دکتر طالب در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دارم. آن 

کردیم، همه عضو کالسی بودیم که در مؤسسه،  گروهی که در مؤسسه کنار هم کار می

شد. من، دکتر طالب، دکتر ازکیا، و دکتر وثوقی در آن  می برای تربیت پژوهشگر برگزار

دوره شرکت کردیم. آنهایی که در دانشکده استاد شدند و برخی از اساتید از جاهای 

دیدیم، از  معموالً وقتی همدیگر را میآن زمان دیگر، همه در آن کالس حضور داشتند. 

در جریان اطالعات به دست کردیم و همدیگر را  خاطرات سفرهایمان با هم صحبت می
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گذاشتیم. دکتر ازکیا بیشتر در خراسان کار کرده بود و از آب و آبیاری آنجا  آمده می

کرد و به صحبت درباره عشایر  کرد. دکتر طالب در منطقه عشایری کار می تعریف می

پرداخت. البته موضوعات دیگری هم بود که اطالعات آن را در اختیار هم قرار  می

کردم. دکتر  های جمعیتی بودم و از جمعیت صحبت می یم. من بیشتر مسئول شاخهداد می

گفتند ما باید برای این مباحث، درسی بگذاریم تا دانشجویان نیز از  طالب و دکتر ازکیا می

ها  زمینه»مشاهدات مستقیم ما از جامعه مطلع باشند. بنابراین دکتر طالب درسی با عنوان 

ه گروه پیشنهاد کردند و گروه آن درس را تصویب کرد. بُنه در آن ب« های همیاری و شیوه

شد. از آنجایی که من  زمان بسیار معروف شده بود و در آن درس، مسئله بنه بحث می

 متخصص این موضوع بودم، تدریس این درس را بر عهده گرفتم. 

انش به در مورد طرح بنیاد مسکن، مدیر طرح یعنی دکتر طالب از تعدادی از همکار

کرد، مثالً  خودش کار می  کرد که با همدیگر کار کنند. هر کسی در رشته تناوب دعوت می

بندی و .... کار می کردم. دکتر طالب درباره انواع  عشایرشناسی، رده  من در رشته

، مسکن سردسیری، چادر سیاهچادر، انواع  های عشایری و روستایی، کَپَر، سیاه مسکن

ازه مساکن، ظرفیت مساکن برای زندگی چه تعداد افراد، معنی مال، مسکن گرمسیری، اند

کردند. آن زمان مال در عشایر و نیز موضوع  انواع مال، یک مال دو آش و ... مطالعه می

کردم و دکتر طالب هم در  بُنه تدریس می ،ها افتاده بود. من در کالس بُنه خیلی سر زبان

دادند. ایشان  روستایی و عشایری درس میکالس دیگری مال را تحت عنوان مساکن 

کردند که سرانجام من هم در آن مشارکت کردم. منزل  هایی از این مال را تعریف می نظام

توان برداشت و به جای دیگری برد. عشایر به اجبار برای خودشان هزار  عشایری را نمی

چادر  ر طالب درباره سیاهچادر ابداع کرده بودند. دکت سال بود که منزل متحرکی به نام سیاه

توانستند هزار گوسفند را وارد  ها محدود بود و عشایر نمی کرد. از آنجایی که مرتع کار می
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بندی کرده بودند. مال یعنی ده  یک مرتع کنند، به همین دلیل اینها را به مال تقسیم

ان را با ش خانواری که با هم خویشاوند یا دوست نزدیک هستند. این خانوارها گوسفندان

کردند و  کردند. وقتی گوسفندها چرا می دادند و از آنها مواظبت می همدیگر حرکت می

گوسفندان را ده کیلومتر به دوباره برای شیردوشی توانستند  رفتند، عشایر نمی پایین می

دادند. در واقع، آنها به جای اینکه  عقب برگردانند، بنابراین مکان مسکن را تغییر می

چادر را ده  تر ببرند، مسکن، مال، سیاه را برای شیردوشی ده کیلومتر عقبگوسفندان 

بردند. دکتر طالب نام آن را مساکن متحرک گذاشته بودند. بین مسکن  کیلومتر جلوتر می

شود،  آباد گفته می شهری و عشایری تفاوتی وجود دارد. وقتی در شهرها به جایی حسین

ها یا مساکن  دارد. ولی در عشایر این مال آباد سر جای خودش قرار همیشه حسین

گفتند  شان مثالً حسین علی است و آنها می عشایری و روستاهای عشایری به نام رئیس

بردند. تفاوت این  دادند و آن را به جلو می مالِ حسین علی و مکان این مال را تغییر می

ثابت نیستند، یعنی هیچ  است که مال در شهرها و روستاها ثابت هستند، اما در بین عشایر

توانست تا آن زمان باور کند که روستای متحرک یعنی چه؟. اینها از ابداعاتی  کسی نمی

آوری کرده بودیم. ما با هم درباره این موضوع بحث  بود که ما در سفرهای خودمان جمع

فت؟ توان گ شوند، به آن چه می کردیم که اسم آن را چه بگذاریم. وقتی از هم جدا می می

کنند؟ یک موضوع دیگر این بود که آن زمان که در جلسات  آنها چطور حرکت می

کردیم، هوشنگ کشاورز هم در جلسات ما  دانشکده درباره این موضوعات صحبت می

 تر بود. کردند و این از همه مهم شرکت می

 اول را درباره منطقه رفته، ما سه جزوه درباره مال تهیه کردیم. من جزوه هم روی

یلویه تهیه کردم. دکتر طالب هم درباره مسکن در بختیاری و ممسنی کار گرمسیری کهگ

های رنگی  های من و دکتر طالب در جلدهای جداگانه همراه با نقشه کردند. نوشته می
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نسخه بیشتر  5ها خیلی محدود بود و اصالً به چاپ نرسید. ظاهراً  تکثیر شد. این نسخه

اهش و تمنا از آن کسی که در مؤسسه بود و در وزارت مسکن تکثیر نشده بود. من با خو

های خود من را به من دادند. ولی این اواخر  کرد، خواستم یک نسخه از نوشته هم کار می

که نزد دکتر طالب بودم، در اتاق ایشان سه جلد از آن مجموعه را دیدم. من جلد چهارم 

 شد. دانم چند نسخه از آنها تکثیر  را  نوشتم و نمی

 

 نژاد جواد صفی

 دانشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی استاد 
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 )اسماعیل شهبازی( دایی اسماعیل، قدم به قدم با مهدی جان

، شاهد به دنیا آمدن اولین 1161ساله بودم که در مهرماه  نه

ظهور و  طالب در شهر نهاوند بودم.« مهدی»خواهرزاده عزیزم 

اش،  ی او در دوران کودکیزدن بروز هوش و ذکاوت مثال

 اش بود. ای از نبوغ و استعداد ذاتی او برای زندگی آینده نشانه

دوران تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در نهاوند طی کرد 

در کالس زبان، به او و « دبیر کمکی»های سیکل دوم، مدتی به عنوان  و در یکی از پایه

ریاضی رشته سال از دوره متوسطه در  دادم. او آخرین هایش انگلیسی درس می همکالسی

 را در دبیرستانی در انتهای خیابان ری تهران گذرانید.

در گروه تحقیقات روستایی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی  1151از سال  

دانشگاه تهران به ریاست دکتر کاظم ودیعی و سپس دکتر مشکات و دکتر غالمرضا سلیم 

 وقت شدیم. همکار نیمه

نیز هر دو در مدرسه عالی کشاورزی همدان به ریاست دکتر علی  1151ر از مه

وقت شدیم )اینجانب مدرس و مدیر گروه آموزشی ترویج کشاورزی  اقبالی، همکار نیمه

 (.   و او به عنوان مدرس و مدیر گروه آموزشی تعاون روستایی

جلب حمایت ، به پیشنهاد اینجانب و همراهی مهدی طالب، برای 56در اوایل دهه 

پور( به منظور تأسیس آموزش عالی  نماینده شهرمان در مجلس شورای ملی )اکبر صفی

تالش کردیم که پس از چند بار   کشاورزی در شهرستان نهاوند در رشته مدیریت مزرعه

 پیگیری به سرانجام نرسید.

و من  های بعد، مهدی برای ادامه تحصیل به دانشگاه تولوز فرانسه اعزام شد در سال 

هم در تهران پیگیر امور مربوط به او بودم. پس از اتمام دوره دکترای ایشان در فرانسه و 
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مراجعه ایشان به ایران و اشتغال به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با 

های وی، این بار او در تهران بود و من در دانشگاه تولوز فرانسه، مشغول تحصیل  پیگیری

 .توسعه کشاورزی و عمران روستایی بودم در دوره دکترای

ای در بنیاد مسکن  های پس از انقالب اسالمی، هر دو به عنوان همکار مشاوره در سال

محسن حبیبی از دانشکده معماری دانشگاه سید انقالب اسالمی، ضمن همکاری با دکتر 

وره در تهران و دکتر عباس سعیدی از دانشگاه شهید بهشتی در تحقیق، بررسی و مشا

های توسعه و عمران و آبادانی به جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و سایر مؤسسات  زمینه

  .مسئول، با هم همراه بودیم

بار با کمک ، این 56مان در اوایل دهه  ، به دنبال حرکتِ ناموفق56در اوایل دهه 

و کمک جانانه گروهی از فرهیختگان همشهری مانند حسن  مهدی طالب و گردهمایی

اسیار، محمدحسین علیمرادیان، محمدرضا امامی، محمدتقی شهبازی، محمدعلی سیفی، پ

مند به  عالقه بحیرایی، حسین داودی، محمدجعفر شهبازی و تنی چند از همشهریان

تأسیس آموزش عالی دولتی در شهرستان نهاوند، باالخره، نه تنها در تأسیس دانشگاه 

ی نیز در چند مؤسسه آموزش عالی غیردولت دولتی در نهاوند توفیق حاصل شد، بلکه

تا آنجا که ریاست افتخاری یکی از همین مؤسسات را  شهرستان نهاوند تشکیل گردید

 شخص دکتر مهدی طالب بر عهده داشت.

در دورانی که دکتر مهدی طالب، مسئولیت مدیریت گروه یا معاونت آموزشی در  

های تهران و عالمه را بر عهده داشتند،  های تعاون و علوم اجتماعی دانشگاه دانشکده

اینجانب بنا به دعوت او تصدی ارائه دروس ترویج و توسعه کشاورزی و روستایی را بر 

 عهده داشتم و با هم همکار بودیم.
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در دانشگاهای ژاپن، با  1151-1156 های در فرصت مطالعاتی ایشان در سال  

، اینجانب به ژاپن اعزام شدم تا ضمن های دکتر طالب و با حمایت بنیاد مسکن پیگیری

های جمعیتی  های عمومی مردم، نحوه مقابله توده های آموزشی و پناهگاه بازدید از مجتمع

آموزان مدارس ابتدایی با حادثه زلزله در شهرهای شیذوکا و سایر مناطق نمونه را  و دانش

-های آموزشی زارشمشاهده و بررسی کنم و ضمن کسب تجربه در این زمینه، به تهیه گ

 ترویجی بپردازم.

گزارش این مأموریت را به بنیاد مسکن )که در آن دوران امور مربوط ، 1151در سال  

کرد( و شورای عالی آموزش و پرورش، برای تهیه و  به پیامدهای زلزله را پیگیری می

و در  56در سال  .هایی برای حفظ امنیت مدارس ارائه دادم تصویب و صدور مصوبه

دوران حضور دکتر طالب در فرصت مطالعاتی ژاپن، کار ویراستاری فنی و ادبی گزارش 

را تا مرحله طبع و نشر و چاپ اول آن در مؤسسه « مدیریت روستایی»کامل کتاب 

های متعدد دیگر که به  انتشارات دانشگاه تهران  بر عهده داشتم و به انجام رساندم و قدم

 .گنجد لحاظ موضوعی در این مقال نمی

روانش شاد و راهش در آموزش و ترویج تعاون در فرایند توسعه کشاورزی و عمران 

 روستایی ایران عزیزمان پُررهرو باد.

 

 اسماعیل شهبازی

 استاد دانشگاه شهید بهشتی

 



 

 

 

 

 
   10    ها یادداشت

 

 

 )فریدون سکویی( شهرت در مجامع علمی و تحقیقاتی

، که مؤسسه آموزش و 1110سال قبل یعنی در سال  51من 

قات تعاونی تأسیس شد، با دکتر طالب آشنا شدم. در آن زمان تحقی

شناسی بود و عصرها  او دانشجوی سال آخر لیسانس رشته جامعه

های روستایی مؤسسه مطالعات و تحقیقات  نیز در بخش پژوهش

کرد. دکتر طالب در آن مؤسسه، استعداد و  اجتماعی کار می

ن موضوع باعث شد بعد از تأسیس مؤسسه های درخشانی از خود نشان داد و همی قابلیت

آموزش و تحقیقات تعاونی، مسئولیت بخش تحقیقات این مؤسسه را به دکتر طالب 

محول کنند. آن زمان رئیس گروه مطالعات روستایی در مؤسسه مطالعات و تحقیقات 

اجتماعی و رئیس مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی، دکتر کاظم ودیعی بود که شناخت 

از دکتر طالب داشت. بنابراین دکتر طالب را از بخش تحقیقات روستایی مؤسسه کافی 

مطالعات و تحقیقات اجتماعی، به مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی دعوت کرد تا در 

مؤسسه مذکور کار کردند و جدید به فعالیت بپردازد. دکتر طالب مدتی در   این مؤسسه

ند، به خدمت سربازی رفتند و به عنوان افسر التحصیل شد از دوره لیسانس فارغوقتی 

سپاه بهداشت خدمت کردند. جالب این بود که دکتر طالب در دوره سربازی نیز دست از 

های تحقیقاتی مرتبط با محل خدمت  تحقیق و مطالعه برنداشت. وی پیوسته در طرح

ؤسسه های پژوهشی از محل سربازی خود برای م کرد و ماهیانه گزارش خود شرکت می

او به پایان رسید، به مؤسسه برگشت و به   کرد. وقتی دوره خدمت سربازی ارسال می

 صورت رسمی به استخدام دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی درآمد. 

کار و تالش دکتر طالب در بخش تحقیقات روستایی مؤسسه مطالعات و تحقیقات 

های مؤسسه آموزش و  یز مشارکت در پژوهشاجتماعی، و در دوره خدمت سربازی و ن
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یافته از او ساخت که باعث شهرت او در  تحقیقات تعاونی، محقق و شخصیتی قوام

کرد،  های مختلف سفر می مجامع علمی و تحقیقاتی گردید. وی در آن دوران به استان

ه داد و از طرف محیط روستایی و محافل علمی شناخته شد تحقیقات فراوانی انجام می

بود. همچنین با توجه به اینکه صالحیت دکتر طالب از هر نظر مورد تأیید قرار گرفته 

بود، ایشان برای غنا بخشیدن به دانش خود، از طرف مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی 

های علمی کشورهای پیشرفته  و دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل و آشنایی با پیشرفت

نام  فسور لدخو ثبتشناسی دانشگاه تولوز زیر نظر پر ه جامعهعازم فرانسه شد و در گرو

کرد و به تحصیل در دوره فوق لیسانس و دکتری پرداخت. وی بعد از بازگشت به 

کشور، به عنوان عضو هیأت علمی گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه به 

 تدریس و پژوهش پرداخت.

دانشکده، چندین دوره به عنوان مدیر گروه  دکتر طالب عالوه بر تحقیق و تدریس در

برگزیده شد و در این دوران در افزایش کیفیت و توسعه دروس تعاونی، نقش و سهم 

بسیار مهمی را ایفا کرد. تالش وی در این زمینه باعث شد گروه تعاون در بین محافل 

ن معاون علمی و تحقیقاتی بیشتر شناخته شود. دکتر طالب چندین دوره نیز به عنوا

های پژوهشی  آموزشی دانشکده فعالیت داشت. ایشان عالوه بر مدیریت و انجام فعالیت

ها و  و تدریس، وقت خود را صرف نگارش مطالب علمی مختلفی کرد. کتاب

های او در  ها و کوشش های تحقیقاتی منتشر شده ایشان، حکایت از قابلیت گزارش

کردند. همواره از  سمینارهای مختلفی شرکت میمحافل علمی و تحقیقاتی دارد. ایشان در 

آمد. هرگاه  دکتر طالب به عنوان یک متخصص و کارشناس عالیقدر دعوت به عمل می

کرد، جوش و خروش خاصی در آن سمینار به وجود  ایشان در سمیناری شرکت می
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محافل  آورد. نگاه نقادانه او به مسائل و شناختی که از روستاها داشت، همیشه در این می

 گرفت.  علمی مورد بحث و جدال قرار می

ام، دکتر طالب خلق و خوی بسیار خوبی داشتند و من از شنیدن خبر  دوست قدیمی

درگذشت ایشان بسیار متأسف شدم. افسوس من نتوانستم او را ببینم. البته یک ماه قبل، 

لب در زمانی از تلفنی با ایشان صحبت کرده بودم. من از این بابت متأسفم که دکتر طا

دنیا رفت که جامعه علمی امکان بدرقه او را نداشت. اگر فوت ایشان در دوران دیگری 

دهنده ارتباط  توانست نشان کردند، می او شرکت می مراسمافتاد، جمعیتی که در  اتفاق می

دکتر طالب با جامعه ایرانی از یک سو و دانشجویان بسیارش باشد. در هر حال دانشگاه 

بایست همچون هر شخصیت دیگری که از او استقبال به عمل  فل علمی نیز میو محا

 آمد، از فوت دکتر طالب متأثر شده باشد. می

ام. دکتر جاللی، دکتر دولوقاجار،  طی چند سال اخیر، دوستان زیادی را از دست داده

دکتر طبیبی و دکتر حسنی. دکتر حسنی مردی آرام و محجوب بودند. شخصیت ایشان 

قائل بودند. ایشان  احترامانگیخت. همه برای ایشان  وری بود که احترام خاصی را برمیط

کردیم. در آن مدت ندیدم کسی با  صبور بود. ما چندین سال با هم در یک گروه کار می

ای داشته باشد. دانشجویانش بسیار به او عالقمند بودند و از  دکتر حسنی مشکل یا مسئله

بته من با دکتر طالب در مراسم ختم دکتر حسنی شرکت کردیم. ولی او رضایت داشتند. ال

از چندین سال قبل که دکتر حسنی بیمار شده بود، نتوانسیم آن طور که باید و شاید، 

 وظیفه خود را در قبال ایشان انجام دهیم.

 فریدون اسکویی

 دانشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی استاد 
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 )مصطفی ازکیا(دن توسعه روستایی ای بو رشته اعتقاد به میان

من از همکاران و دوستان نزدیک جناب آقای دکتر 

طالب هستم که هنوز هم درگذشت ایشان را باور 

ندارم. آشنایی من با استاد بزرگوار و فرهیخته، شاید 

سال پیش در دانشکده علوم اجتماعی،  56به حدود 

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و گروه 

 گردد. ات روستایی برمیتحقیق

من برای جناب دکتر طالب به عنوان یک محقق ارزشمند احترام خاصی قائل هستم. ما 

با هم و تعداد دیگری از دوستان یعنی آقای امیرشاهی، آقای دکتر وثوقی و بسیاری دیگر، 

ای که توسط بخش تحقیقات روستایی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی برای  در دوره

ماه شرکت کردیم و پس از اتمام این دوره،  1-1یت پژوهشگر بر پا شده بود، به مدت ترب

به عنوان محقق در بخش تحقیقات روستایی پذیرفته شدیم. در واقع همراه با دکتر طالب، 

ای از  خلق، دکتر عسگری نوری، جمع اولیه دکتر وثوقی، دکتر مهاجر ایروانی، دکتر نیک

انه تا امروز دو نفر از این بزرگواران را از دست دادیم، که اولین آن دوستانی بودیم که متأسف

 خلق و سپس هم استاد بزرگوار آقای دکتر مهدی طالب. آقای نیک

های  مرحوم دکتر طالب از اساتید فرهیخته دانشکده علوم اجتماعی بود و در زمینه

های آموزشی، در  یتآموزشی و اداری دانشکده زحمت فراوان کشید. ایشان در کنار فعال

مطالعات روستایی، یکی از   داشتند. ایشان در زمینه یپژوهش نیز مقام شامخ و رفیع

ها تدریس  بزرگان و فرهیختگان توسعه روستایی بوده است و آثارش هنوز نیز در دانشگاه

های تعاونی،  شناسی روستایی، سیر اندیشه های ایشان در زمینه جامعه . تعداد کتابشود می
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ها در رشته توسعه روستایی تدریس  فاه و تأمین اجتماعی، و توسعه روستایی که سالر

 شد و اکنون نیز مورد توجه دانشجویان است، بیانگر مقام واالی علمی ایشان است.

صحبت راجع به ایشان، زبانم خیلی رسا نیست و قادر هم نیستم که آن سجایای برای 

ویی و در واقع بدون تعارف بودن ایشان را گ اخالقی، دوستی و آن به اصطالح رک

ایشان در واقع مورد تأیید همه دوستان است. راجع به آثار   رفتار و اخالق علمیبگویم. 

و تحقیقات ایشان گفتگو فراوان هست و من در این چند روز دیدم که از مؤسسات 

خواهم  ت و میای که مغفول مانده اس مختلفی درباره ایشان گفتگو کردند. اما یک نکته

ای بودن توسعه روستایی بود. به همین جهت، بعد از  رشته بیان کنم، اعتقاد ایشان به میان

گروه ترویج دانشکده کشاورزی، آقایان دکتر  انقالب ما با کمک برخی از دوستانِ

ای را به نام توسعه روستایی  یکی دو تابستان، رشته دوستانایروانی، حجازی و بقیه 

و جناب دکتر طالب یکی از همراهان تدوین م که چهار گرایش داشت طراحی کردی

برنامه دروس این رشته در دانشکده علوم اجتماعی بودند. در واقع به دنبال واگذاری 

های  ها و رشته پروژه تأسیس رشته توسعه روستایی به اینجانب، جستجو درباره دپارتمان

تنی چند از دانشجویان زیر نظر اینجانب های دنیا با کمک  توسعه روستایی در دانشگاه

انجام شد. بعد از تدوین برنامه تأسیس این رشته و دروس مربوطه، این موضوع در گروه 

در معرض افکار همکاران قرار گرفت و آقای دکتر طالب نیز از افرادی بودند که در حک 

طلب  دکتر شادیو اصالح برنامه درسی دوره دکتری همراه با آقای دکتر وثوقی و خانم 

نقش بسزایی داشتند. سپس این برنامه در زمان تصدی آقای دکتر آزاد ارمکی به دانشگاه 

ای که برای دکتری  و سپس به سازمان گسترش ارسال گردید. آن زمان در جلسه دفاعیه

رئیس کمیسیون   پور فرامرز رفیعرشته توسعه اجتماعی روستایی برگزار شد، آقای دکتر 

جفاست همکاران ارجمندی نظیر آقای »ی در سازمان گسترش بیان کردند که علوم انسان
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طلب با  دکتر ازکیا، آقای دکتر وثوقی، آقای دکتر طالب، و سرکار خانم دکتر شادی

و « اند، دانشجوی دکتری نداشته باشند ها در این زمینه اندوخته تجاربی که در طول سال

  بدین ترتیب این رشته تصویب شد.

حل بود. ایشان از دلسوزان  اد ایشان ابتدا به مطالعه و شناخت، و سپس ارائه راهاعتق 

های ایشان به  رفت و کارنامه فعالیت و تحقیقات و مشاوره حوزه روستایی به شمار می

ها  اندرکار توسعه روستایی، گواهی بر این مدعاست. ایشان سال نهادها و مؤسسات دست

های  آبادی روستاهای ایران تالش کرد و در سازمان به عنوان مشاور برای عمران و

روستایی فعالیت داشت تا بتواند به جامعه روستایی کمک کند و گامی در  توسعهمختلف 

 اند. کنم توانسته این راه بردارد که من فکر می

برداری  های بهره مقاالت متعددی در زمینهدر طول عمر پربار خود این استاد فرهیخته 

رسد، به  فقره می 56های روستایی، که تعداد آن به بیش از  اعتبارات و تعاونیاز زمین، 

شناسی غربی  های جامعه رشته تحریر درآوردند. مرحوم دکتر طالب اعتقادی به نظریه

کرد و معتقد بود توسعه روستایی باید  شناسی روستایی بومی دفاع می نداشت و از جامعه

شود.  بگیرد و فقط در کشاورزی خالصه نمیهای علمی نیز کمک  از سایر رشته

شخصیت علمی و اخالقی او زبانزد بود و دانشجویان از مشاوره با او دست خالی 

گاه هم در دانشگاهی جز دانشگاه تهران تدریس نکرد. از دست دادن  گشتند و هیچ برنمی

به  ای علمی بر حوزه آکادمیک کشور است. من واقعاً این ضایعه را اول او ضایعه

شان، به مازیار و بقیه اعضای خانواده، آقای دکتر شهبازی و بقیه دوستان و سپس  خانواده

 گویم. به همه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران تسلیت می

 مصطفی ازکیا

 دانشگاه تهرانعلوم اجتماعی  هدانشکداستاد 
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 )منصور وثوقی(ر پرکاناپذیر و  خستگی

ست که به شرح زندگی و در این فرصت کوتاه مجال آن نی

های علمی آن دوست عزیز بپردازم که خیلی زود و  فعالیت

دانم از کجا شروع کنم که بتوانم  . نمیکردناگهان ما را ترک 

 ای از حیات علمی پربار و مناقب او را به اختصار بیان کنم. شمه

سال دوام  55من با دکتر مهدی طالب،  همکاریدوستی و 

 زمانیشد. مشیت الهی بود. دوستی ما از یافت که چنین ن ی ادامه میدوست آورد. کاش این

است که به عنوان پرسشگر و محقق مؤسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران به اتفاق 

دوستان دیگر از جمله دکتر مصطفی ازکیا، دکتر محمد مهاجر ایروانی، دکتر عسگری 

به پژوهش  1111ش تحقیقاتی در سال خلق در آن بخ نوری و مرحوم دکتر علی اکبر نیک

 در زمینه مسائل روستایی کشور پرداختیم.

دکتر طالب از جمله پژوهشگرانی بود که در اولین طرح تحقیقاتی گروه تحقیقات 

روستایی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ارتباط با بررسی اقتصادی اجتماعی 

رکت و فعالیت داشت. دکتر طالب در تمام روستاهای مناطق ایالم، دهلران و مهران مشا

ناپذیری، مشکالت سفر به مناطق دوردست روستایی را با  ها با عالقه وصف پژوهش

 داد. کرد و به دیگران روحیه می های هموار و امکانات، تحمل می توجه به فقدان راه

، اولین 1110سسه تحقیقات و آموزش تعاونی در سال  ایشان پس از تشکیل مؤ

قی بود که از مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به آنجا منتقل شد و مشارکت محق

روستایی  های تعاونیهای  های تحقیقاتی مؤسسه نوپا در ارتباط با فعالیت خود را در طرح

اجتماعی  –های اقتصادی تأسیس پس از اصالحات ارضی آغاز نمود. وی در بررسی تازه

های روستایی مناطق  مناطق مختلف، از جمله تعاونیتأسیس  تازهروستایی های  تعاونی
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دکتری خود از  الب پس از دریافتساری، کاشان و خلخال مشارکت فعال داشت. دکتر ط

داشت، کشور فرانسه، به دلیل تجربیات فراوانی که از مطالعات میدانی جوامع روستایی 

جمله مشاورت در های علمی و دولتی کشور از  سازمانمصدر خدمات بسیاری در سایر 

 وزارت مسکن گردید. 

ن نبود آاز های دانشگاهی و ملی، مانع  تدریس و پژوهش بهدر واقع اشتغال دکتر طالب 

اجتماعی کشور نیز بتواند مصدر خدمات مفیدی گردد و -که در ساختارهای اقتصادی

و  های متعدد روستایی بود که فرصت تدوین همین تجربیات و اطالعات ناشی از پژوهش

 .آوردرا برای وی فراهم « شناسی روستایی جامعه»انتشار کتاب بسیار مفید 

ها و اطالعات  کالس درس دکتر طالب به شهادت دانشجویان وی، مشحون از مثال

های میدانی وی بود که تدریس او را پویاتر و مفیدتر  مؤثق، همه برآمده از پژوهش

از تجربیات میدانی  ناشیشواهد گوناگون  . به عبارت دیگر، تدریس را با کمک نمود می

کرد. ذهن فعال او، انباشته از تاریخی طوالنی از تحوالت  تر می خود پربارتر و پرمایه

 روستایی نیم قرن اخیر ایران بود. 

های اخیر که بیماری توان وی را  ناپذیر و پرکار بود. در سال او پژوهشگری خستگی

ای دوشنبه ضمن رفتن به دانشکده به مالقاتش به شدت کاهش داده بود، و من روزه

گفت و من هرگاه برای خوشایند و زدودن خستگی وی، از  رفتم، به ندرت سخن می می

ها )که با هم در سفر بودیم یا در  گفتم و خاطراتی از دوران گذشته گذشته سخن می

کالمش  شد و نمودم، چنان مشعوف می کردیم( بیان می بخش تحقیقات روستایی کار می

ای از آن خاطرات را که من فراموش کرده  آمد که او خود نیز گوشه به حرکت در می

هایی که ادامه نیافت و مؤسسه علمی  خورد از پژوهش کرد و تأسف می بودم، بازگو می

 که به تعطیلی کشیده شد.
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ن توا دکتر طالب از جمله بزرگانی بود که در این دوران وانفسا، کمتر نظیر او را می

 یافت. او دلسوز، بامحبت، صادق و جدی بود. روانش شاد و یادش گرامی باد.

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق           ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 

 منصور وثوقی

 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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 اخالص و صراحت
 )محمد میرزایی(*

 روزی سراغ وقت من آیی که نیستم کیستمتا هستم ای رفیق ندانی که 

 ،یک بار دیگر مصیبت درگذشت دوست و همکار عزیز

دکتر مهدی طالب را به حضور همسر گرامی ایشان و 

شان، خاندان محترم طالب، شهبازی و دوستان و  فرزندان

گویم. تأثر ناشی از فقدان دکتر طالب  همکاران تسلیت می

عزیز از دست رفته را از یک طرف نوشتن در مورد آن 

برایم مشکل کرده است و از یک طرف نیز ضرورت دارد که در این یادنامه به عنوان یک 

دوست و همکار با سابقه بیش از پنجاه سال مشارکت نمایم و مطلبی بنویسم. به ویژه 

 اینکه اوضاع و احوال کرونایی اجازه نداد آن طوری که باید حق ایشان ادا شود. 

دوره لیسانس علوم اجتماعی دانشگاه تهران  1111دکتر طالب ورودی سال یاد  زنده

بودم. از اواسط دوره لیسانس، هر دو در مؤسسه مطالعات  1116بود و من ورودی سال 

فعالیت یاد در بخش تحقیقات تعاون  و تحقیقات اجتماعی مشغول به کار شدیم. آن زنده

م. پس از تأسیس ؤسسه فعالیت داشتشناسی م ت جمعیتو من در بخش تحقیقاکرد  می

هر دو با استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه  1156دانشکده علوم اجتماعی، در دهه 

 1154تهران، برای ادامه تحصیالت در دوره دکترا به خارج از کشور رفتیم و در سال 

وزشی یاد در گروه آم مجدداً در دانشکده به هم ملحق و با یکدیگر همکار شدیم. آن زنده

شناسی بودم و این همکاری  تعاون و رفاه اجتماعی و من در گروه آموزشی جمعیت

 مجدد بیش از چهل سال استمرار یافت.

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
 (64/65/1199) متن سخنرانی *
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شود، هر چند  طبیعتاً استمرار دوستی و همکاری منجر به انس و الفت بیشتر می

. هایی نیز وجود داشته باشد سلیقه نظرها و اختالف ممکن است در این رهگذر، اختالف

یاد دکتر طالب نه تنها در محیط کار همکاری مؤثر، صدیق و کارساز بود، بلکه در  زنده

محضر و باصفا  های دوستانه و به ویژه در سفرها نیز بسیار خوش محفل انس و نشست

بود. بسیاری از همکاران در سطح دانشکده و حتی دانشگاه، از جمله خود اینجانب، 

 اند )یاد باد آن روزگاران یاد باد(. یاد داشته معیت آن زندهسابقه و تجربه سفر حج را در 

یاد دکتر طالب در ارتباط با محیط کاری و اجتماعی،  واقعیت این است که زنده

اش  مند و مراقب بود. اهل سفر بود و به لحاظ طبیعت تخصص و رشته کاری دغدغه

های  ترین ویژگی برجستهعاشق سفر به مناطق روستایی بود. به لحاظ منش و رفتار شاید 

ایشان شفافیت، اخالص و صراحت بود. هر چند ویژگی صراحت او گاه ممکن بود 

دانست چطور با  ورزی نبود، می باعث رنجش نیز شود، ولی از آنجایی که اهل کینه

شنیدی. به همین لحاظ به دل  دیدی و می مخاطب خود کنار بیاید. او همانی بود که می

در وجودش محسوس بود. به ویژه اینکه حرف حساب را قبول نشست و اخالص  می

بخش برای من بود و  ای روحیه به این حقیر داشت و این سرمایه نیز کرد. لطف خاصی می

اش بود،  اهلل پیوست و شعر زیر که مورد عالقه اکنون جایش بسیار خالی است. او به لقاء

 د.تحقق یافت. روحش شاد و رحمت واسعه الهی شاملش با

 ز پی جانان بروما راحت جان طلبم و خرم آن روز کزین منزل ویران بروم   

 

 محمد میرزایی

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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 اهلل سام آرام( عزت) «تعاون»استاد به حقِ رشته 

خبر درگذشت استاد بزرگ تعاون و توسعه روستایی، دکتر 

و دردناک. خبری که  مهدی طالب خبری بس ناباورانه بود

داغی بس جانسوز را بر دل دوستان، همکاران و دانشجویان 

اینکه  ،او نهاد که تحمل آن دشوار است. دشوارتر از آن

گذاریم و ببخواهیم به یاد آن استاد بزرگ، قلمی بر کاغذ 

ای از سرگذشت چند دهه همکاری علمی و دوستی و دوران  ای بنویسیم. یادنامه سوگنامه

ای از روح بزرگ او را برای خوانندگان  ای که گوشه مندی که با هم داشتیم. نوشتهارزش

یعنی یاد دکتر مهدی طالب در دانشگاه تهران بود.  متجلی کند. اولین آشنایی من با زنده

زمانی که در فرایند کسب مجوز ایجاد رشته )تعاون و رفاه اجتماعی( برای دانشکده علوم 

کردم. آن زمان ایشان  ه طباطبایی با اساتید این رشته مشورت میاجتماعی دانشگاه عالم

شناسی روستایی، برخی از دروس تعاون را نیز در دانشگاه تهران  عالوه بر دروس جامعه

کردند و اولین مرجع علمی رشته تعاون در ایران بودند. رهنمودهای ایشان و  تدریس می

ته تعاون در دانشگاه عالمه قبول همکاری برای تدریس برخی دروس تخصصی رش

طباطبایی موجب شد که شورای گسترش وزارت علوم، بسیار سریع با ایجاد رشته 

 در دانشگاه عالمه طباطبایی موافقت کنند. « تعاون و رفاه اجتماعی»

های مختلف  بعد از آن هم در سفرهای مطالعاتی و بسیاری از سمینارها در استان

بسیاری را برایمان به جا گذاشت. در چند رساله همسفر بودیم که خاطرات شاد 

با هم همکاری داشتیم و آخرین آن، حدود یک ماه قبل از  نیز دانشجویان دکتری

درگذشت ایشان بود. ایشان به من تلفن کرد که داوری یک رساله دکتری درباره عشایر 
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فضای مجازی با  لرستان را بپذیرم و من با افتخار قبول کردم و در جلسه دفاع، از طریق

دانستم که این آخرین مالقات من با آن استاد بزرگوار  ایشان مالقات داشتم. افسوس نمی

کردند تالش بودند و بسیار « تعاون»یاد دکتر مهدی طالب، استاد به حقِ رشته  است. زنده

تا نظام تعاون و تعاونی در ایران، بر اساس دانش بومی تعاون ایرانی و با بکارگیری 

های علم تعاون در دنیا تعریف و انجام شود. او در این مسیر کتب بسیار  ها و روش ریهنظ

های بسیاری از دیدگاه  نفرانسنوشت. مقاالت ارزشمندی چاپ کرد و در سمینارها و ک

                                         درباره تعاون دفاع کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد.                                                  خود

 

 اهلل سام آرام عزت

 عالمه طباطباییاستاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
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 طلب( )ژاله شادی یادی از یک همکالسی خوب

)سال  اجتماعی علوم دانشجویی دوره آغاز در ما دیدار اولین

ده  زا بیش دیدم، را ایشان که باری آخرین از و ( بود1111

 دوره دو به را قرن نیم حدود این خاطرات گذرد. سال می

 جوانی اول، دوره کرد. تقسیم توان می انقالب از بعد و قبل

 اخالق با دهی آینده. طالب شکل برای هایی و تالش است

 مطالعات روستایی مؤسسه مطالعات بخش در زود خیلی و کرد می دوستی با همه خوش

 عمر کاری تمام در را اصلی نقش که شد اساتیدی با کار به موفق اجتماعی، تحقیقات و

 داشتند.  جامعه روستایی در او

 از بعد های سال رفتیم. در دیگری کشور به تحصیل ادامه برای ما از هر کدام بعدها

 اجتماعی علوم دانشکده همسایگی در و بودجه برنامه سازمان در من انقالب، اشتغال

 پروژه در تا دعوت نمایم او از و کنم پیدا را او دوباره که شد سبب بهارستان، ساختمان

 شرکت گنبد و گرگان در پنبه تولید کاهش دالیل درباره بودجه و برنامه سازمان پژوهشی

 روستاییان با گفتگو و بحث از همچنان و بود سختکوش دانشجویی کند. او مانند دوران

  نوشت. می خوب بسیار و برد لذت می

 او بود. با عمر در تمام ویژگی این و بود نکرده تغییری او داری مردم و شخو اخالق

 تا مستخدم از راست، از کارمند و استاد، چپ و از باشد داشته را همه کرد سعی می

ضربه  آن از نبود و آسانی گوناگون، کار های طیف از همگان حفظ گاه رئیس. گرچه

 داشت.  پایان تا را روش این خورد، ولی می

 میان در بحث مورد موضوعات بود. از کرده تغییر اندکی مورد یک در اما

تشکیل خانواده را  است بهتر زنان بود که این طالب به اعتقاد چهل،  دهه های همکالسی
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 انتقال ایده که است این واقعیت در اولویت قرار دهند و سپس به بازار کار بیاندیشند. اما

 بود رسیده باور این به اوست. گویی از تهران دانشگاه به بودجه و سازمان برنامه از من

 مردان به را های مهندسی  رشته آنکه نیکوتر گرچه کنند. کار توانند هم می زنان که

  شاد. که برازنده آنهاست، بپردازند. روانش استادی شغل به خود و واگذارند

 

 طلب ژاله شادی

 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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  فر( الدین رفیع جالل) *دبوشناس  مردمشناسی که  جامعه

ابتدا یک بار دیگر این فقدان دردناک را به خانواده محترم 

دکتر مهدی طالب و نیز دوستان، همکاران و دانشجویان عزیز 

 کنم. در این چند روزی که از ایشان تسلیت عرض می

که درگذشت این استاد بزرگ گذشته است، شاهد بودم 

تألمات قلبی همکاران و دانشجویان بسیار زیاد بود و همچنان 

برند. دکتر مهدی طالب آدمی نبود که  در بهت و حیرت از این اتفاق زودهنگام به سر می

به سادگی بتوان او را فراموش کرد یا اینکه بتوان به سادگی از کنار این اتفاق بسیار 

 سنگین، ناگوار و دردآور گذشت.

ام با دکتر طالب مطالبی را بیان کنم، به طور خالصه باید  م از شرح آشناییاگر بخواه

که وارد دانشگاه تهران شدم، با ایشان آشنا شدم و دورادور با هم   56بگویم از آغاز دهه 

، از آنجایی که ایشان مسئولیت معاونت 46  کردیم. تا اینکه ده سال بعد در دهه کار می

دانشکده را بر عهده داشت و من هم مسئولیت گروه  آموزشی و تحصیالت تکمیلی

هایمان را افزایش دهیم. این اتفاق  شناسی را بر عهده داشتم، مجبور بودیم همکاری مردم

باعث شد که غیر از داشتن همکاری و روابط خشک کاری با هم، کم کم به دلیل 

دیل شود. این رابطه مان به روابط صمیمی و دوستانه تب شناخت بیشتر از یکدیگر، روابط

شد. تا  تر می تر و وسیع ادامه داشت و روز به روز هم عمیق 1199دوستانه تا پنجم مرداد 

 اینکه متأسفانه در این تاریخ رابطه ما برای همیشه قطع شد. 

ای که داشت، در  دکتر طالب از جمله افرادی بود که به دلیل خصوصیات اخالقی ویژه

ای بود و به همین دلیل، زیاد مورد توجه بود و  شده شناختهدانشگاه و دانشکده، آدم 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
 (64/65/1199) متن سخنرانی *
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همکاران زیادی داشتیم که عالقه داشتند با ایشان روابط بسیار خوب و نزدیک داشته 

 باشند که این روابط هم واقعاً وجود داشت. 

شان را دریافت کردم، با وجود اینکه اطالع  وقتی در روز پنجم مرداد، خبر درگذشت

ان چند روزی است که در بیمارستان بستری هستند، ولی با این حال، این خبر داشتم ایش

بسیار برایم غیرمنتظره، دور از انتظار و بسیار سنگین بود. در آن لحظات دشوار، فقط 

توانستم با نوشتن جمالتی درباره خصایل و خصوصیات ایشان، آرام و از این حالت  می

د خطی نوشتم و خوشبختانه فردای آن روز در افسرده خارج شوم. به همین دلیل چن

روزنامه اطالعات چاپ شد که شاید برخی از دوستان دیده باشند. اما در این فرصت 

 خواهم خصوصیات دیگری از دکتر طالب را بیان کنم که در آن نوشته نبود.  می

بلکه هایی بود که نه تنها در دانشکده و دانشگاه تهران،  دکتر طالب از جمله شخصیت

دانستند که  ای داشت و همه می در سایر محافل علمی و اجرایی کشور نیز جایگاه ویژه

ایشان واقعاً دارای چه خصوصیات خوبی است و به همین دلیل همیشه مورد احترام همه 

های خاص دکتر طالب صحبت کنم، اول باید بگویم که  بودند. اگر بخواهم درباره ویژگی

ها  سیاسی و اجتماعی، نظرات خاص خودش را داشت و جریانایشان درباره موضوعات 

کرد و  دیدند. به همین دلیل بر نظر خودش پافشاری می دید که دیگران نمی را طوری می

سعی داشت که دیدگاهش را معرفی کند و به استدالل درباره آن بپردازد. مثالً در مورد 

ر بار دانشگاه آزاد نرفت و به دانشگاه آزاد دیدگاه خاصی داشت و تا آخرین لحظه زی

رود. ایشان  کرد دانشگاه آزاد راه درستی را نمی کرد. چون فکر می شدت از آن انتقاد می

کند و بیشتر از اینکه اهداف علمی را دنبال  معتقد بود این دانشگاه اصول را رعایت نمی

دانشگاه آزاد  کند. به همین دلیل با هر استادی که با کند، به اهداف اقتصادی فکر می

کرد، در چالش بود. ایشان معتقد بود که همکاری با دانشگاه آزاد به معنای  همکاری می
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ارزش کردن علم و مدرک علمی و در نهایت تخریب جامعه علمی کشور  مشارکت در بی

های دولتیِ با سابقه  های ایشان، ورود دانشگاه است. در این اواخر یکی از نگرانی

مسیر غلط دانشگاه آزاد بود. البته این نکته مورد تأیید همه نیست و درخشان به همان 

 جای بحث خود را دارد. 

باره در جلسه مهمی بدون اطالع  بینی نبود. برای مثال، یک دکتر طالب اصالً قابل پیش

پرسیدیم که چرا شرکت نکردید؟ در یک عبارت  کرد. وقتی از او می قبلی شرکت نمی

کالم ایشان بود که در هنگام  این عبارت تکه«. چی کار؟ وِلم کنبیام »گفت  سریع می

شناختند، بالفاصله با شنیدن  برد. افرادی که او را می مخالفت با چیزی یا نظری به کار می

شدند که مخالفت شدیدی با مسئله دارد که از این  این کلمات از زبان ایشان متوجه می

 کند. واژه استفاده می

صحبتی بود، ولی در جایی که الزم  ینکه در مجموع فرد آرام و کمدکتر طالب با ا

زد و  بود، زبان برنده و گویایی داشت و در نهایت حرف خودش را خوب می

های  دانست چگونه حرفش را بزند تا تأثیر الزم را داشته باشد. از جمله ویژگی می

های  در حالی که قابلیت، بسیار خوب دکتر طالب این بود که به دنبال پست و مقام نبود

داشت. وی در زمانی که مدیر گروه یا معاون آموزشی بود، یا را برای این کار الزم 

های سنگین دیگری داشت، طوری کار کرد که جای پای او هنوز به صورت  مسئولیت

پررنگ وجود دارد. کارهایی که انجام داد، زیربنایی و ساختارساز بود. از این جهت 

رهای زیربنایی انجام دهد و اصول را هم زیر پا نگذارد. متأسفانه کمتر دوست داشت کا

فرصت انجام کارهای مهم و از این دست به او داده شد. ضمن اینکه او مرد میدان بود 

 نشینی گریزان.و از پشت میز 
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شناسی فاجعه با خانم  کارهای مطالعاتی که ایشان بعد از زلزله رودبار در حوزه جامعه

آیند. با  طلب انجام دادند، هنوز از بهترین منابع در این بخش به شمار می دیدکتر شا

ن های فراوان یا فجایع دیگری مانند سیل و امثالهم، هنوز کاری در آ وجود وقوع زلزله

 بینی در میدان دیده نشده است. سطح و با آن حد از دقت و باریک

شناس بود. علت اصلی  مشناس باشد، یک مرد دکتر طالب قبل از اینکه جامعه

های او در کارهای تحقیقاتی نیز شاید همین بود. چون ایشان با فرمان  موفقیت

شناسی و با تکیه بر مطالعه فرهنگ جوامع قبل از هر چیزی، به طرف  مردم

زد و از این  های نو می کرد. به همین دلیل او همیشه حرف شناسی حرکت می جامعه

شناسی روستایی بیشتر از  ابل توجه بود. او به مردممنظر دیدگاه ایشان همیشه ق

ها انجام  شناسی روستایی توجه داشت. کارهایی که در حوزه مطالعات تعاونی جامعه

تواند باشد. به همین دلیل بود که مانند همکار بسیار  داد، به خوبی مؤید این دیدگاه می

، مرد میدان بودند و کمتر به نژاد که عمرشان دراز باد عزیز دیگرمان، استاد جواد صفی

 . ندپرداخت ای می کارهای تحقیقاتی کتابخانه

کرد. از زمانی که با یک محقق ژاپنی به نام  ها کار می دکتر طالب بیشتر به سبک ژاپنی

اش را با ایشان شروع کرد، شیوه کارش را تا حدودی  پرفسور اُنو آشنا شد و همکاری

ساله به ژاپن رفت، کامالً با شیوه  فرصت مطالعاتی یک تغییر داد. ایشان بعدها که برای

 کرد. هایش استفاده می ژاپنی آشنا شد و از آن به خوبی برای انجام پژوهش

گرفت و به همین دلیل  ها و باورهایش تصمیم می دکتر طالب همیشه بر اساس یافته

آنها بدانند که رنجاند. بدون اینکه  ای را از خودش می هایش گاهی عده گیری در تصمیم

ها سال  این تصمیمات بر اساس یک سلسله ضوابط و اصولی است که او پس از ده

کرد.  هایی نیز پیدا می تحقیق به آن رسیده است. به همین دلیل گاهی با رؤسایش درگیری



 

 

 

 

 
 یادنامه دکتر مهدی طالب     71   
 

 

 گرفت که ها باال  ن درگیریمثالً یک بار در زمانی که ایشان مسئولیتی داشت، تا حدی ای

ی شدن او در بیمارستان قلب کشید. چون ایشان زیر بار مسائل غیرعلمی و کار به بستر

 رفت.  اساس نمی بی

اش  توان درباره توانیم به این سادگی معرفی کنیم. چون بسیار می دکتر طالب را نمی

صحبت کرد و مطلب نوشت و در حد چند دقیقه و چند صفحه، واقعاً امکان معرفی 

ط جا دارد که از بعضی از همکاران ایشان هم نام برده شود درست ایشان وجود ندارد. فق

که در گروه تعاون با ایشان همکاری بسیار نزدیکی داشتند، مانند آقای دکتر حمید 

طلب و مرحوم دکتر حسن  انصاری، آقای دکتر فریدون اسکویی، خانم دکتر ژاله شادی

بودند و به   زمان تشکیل داده ای دیگر که واقعاً گروه بسیار خوبی را در آن حسنی و عده

 بردند. خوبی کارها را پیش می

شناسی ایران انتخاب شد و یک  ای به عنوان رئیس انجمن انسان دکتر طالب در دوره

هایی که در دوره ایشان انجام شد،  ساله را در آن انجمن فعالیت کرد. فعالیت دوره سه

اسی است. همچنین زمانی که ایشان شن های انجمن انسان ترین دوره واقعاً جزء درخشان

در وزارت مسکن و شهرسازی، به عنوان مشاور وزیر مسئولیتی داشت، همه شاهد بودیم 

ریزی و مدیریت کرد که واقعاً  که سمینارهای بسیار درخشان و پرباری را برنامه

ایشان را   های بسیار مهم و پرثمر زندگی کاری نشدنی است. یکی از دوره فراموش

ت ممیزه در دانشگاه مشغول یأوانیم به زمانی اختصاص دهیم که به عنوان نماینده هت می

بود. در این مسئولیت هم کارنامه کاری خوبی از خود به جا گذاشت. گرچه طول عمر 

ای را از  کاری دکتر طالب زیاد نبود، ولی در همین مدت کوتاه موفق شد کارهای ارزنده

ایشان از سالگی که بسیار زود بود برای اینکه  55نه در سن خود به یادگار بگذارد. متأسفا
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او را برای همیشه به  1199مرداد  5سته از طوفان کرونا در روز بین ما بروند، باد برخا

 کنیم. روحش شاد. سفر ابدی برد و ما را تنها گذاشت. برایش طلب آمرزش می

 

 فر الدین رفیع جالل

 اه تهراندانشگدانشکده علوم اجتماعی استاد 
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 فرد( سید محمد حسن ابوترابیاالسالم والمسلمین  حجت) *راهگشادانشی 

محضر خانواده علوم اجتماعی کشور، اساتید، 

دانشجویان و کارکنان معزز دانشکده علوم اجتماعی به 

 ویژه دانشجویانی که در محضر این استاد فرزانه، توفیق

ه دارم. و استفاده داشتند، عرض تسلیت ویژ تلمذ

آقای  معزز و سه فرزند جنابخدمت خانواده محترم و 

گاه قابل اعتمادی برای همسر و  دکتر مهدی طالب به ویژه همسر مکرمه ایشان که تکیه

های  خویش بودند و خدمت برادران گرانقدر ایشان و یکایک خانواده فرهومند فرزندان

در گرامی ایشان، جناب آقای معزا عرض تسلیت و ادب دارم. از بیانات و سخنان برا

ای محضر دوستان دانشگاهی دارم که  هاشم طالب استفاده کردیم. همچنین تسلیت ویژه

بسیار های متعددی، خصوصاً زیارت خانه خدا، همسفر، دوست و رفیق  در طول برنامه

 ، راهنما و خادم دلسوز، جناب آقای دکتر طالب را از دست دادند.  و شایسته عزیز

کنم: قال  عرایضم را آغاز می شهادت آن بزرگوارکالم امام باقر علیه السالم در ایام  با این

عمادُ العِلم. مرحوم  السالم: الرُوحُ عِمادُ الدین و العلمُ عِمادُ الروح و البیانُ الباقر علیه

مراد از روح در این  :فرمایند واژه روح در این روایت می اهلل مقامه درباره  مجلسی اعلی

عماد، ستون، و رکن دین، عقل، اندیشه و تفکر روایت، عقل است. العقل، عمادُ الدین. 

کند. والعِلم عمادُ العقل. ستون و رکن  است. انسان عاقل در مدرسه دین حضور پیدا می

خرد اگر با دانش و علم  عقل، دانش است. ما در اندیشه عقل پرورده شدهِ با علم هستیم.

گاه دانش است.  نشیند. والبیان عمادُ العلم. بیان و قلم، ستون و تکیه گره خورد، به ثمر می

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
 (64/65/1199) متن سخنرانی *
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گیرد. در پرتو بیان است که  در پرتو قلم است که دانش در معرض نگاه و فهم قرار می

گردد و اگر قلم و بیان نبود، حیات انسانی تهی از  زمینه انتقال علوم و معارف فراهم می

اعضای تعلیم  فرماید عَلًمَ بالقلم. درستی خدای متعال میدانش و علم بود. از این رو، به 

قرآن  زمینه استفاده ما را از محضر وحی و ست. قلمانسان و تربیت انسان عالم، قلم ا

 ما را در محضر طیف عظیم دانشمندان حاضر کرده است. کریم فراهم آورده است. قلم

بع قرن، از نزدیک محضر آن استاد دکتر مهدی طالب که حقیر افتخار داشتم بیش از ر

ای بین حقیر و آن  محضر او استفاده ببرم و ارتباط نزدیک ویژه و ازبزرگوار را درک کنم 

مند بود.  عالم فرزانه وجود داشت، به راستی از هر سه حوزه حیات در این روایت بهره

و اندیشه این حیات عقالنی او بود که راه را برای حیات علمی او هموار کرد. این تفکر 

بود که زمینه تربیت علمی او را فراهم کرد. او را به دانشجوی سختکوش و پرتالش در 

تبدیل کرد که جناب آقای دکتر ایمانی  16مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در دهه 

نژاد، آقای  به خوبی اشاره کردند. فرزانگانی در این دهه تربیت شدند، آقای دکتر صفی

اب آقای دکتر میرزایی و جناب آقای دکتر طالب. بزرگانی که انصافاً دکتر ازکیا، جن

پذیری بزرگواران، دغدغه آنان  شخصیت علمی آنها، شخصیت انسانی آنان، مسئولیت

 نسبت به حوزه دانش و علوم اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.

را به یک که راه را برای تربیت یک انسان عالم هموار و او  این تفکر و اندیشه بود

ها مطالعه میدانی و  ها مقاله، ده دانشمند علوم اجتماعی مبدل کرد. ایشان با تدوین ده

 کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و تألیف کتب، از بیان و قلم به شایستگی استفاده کرد.

یافتگان این مدرسه علمی به زیبایی  گونه که شاگردان و تربیت های درس او آن کالس

اند، سراسر دغدغه و احساس مسئولیت نسبت به جامعه و دانشگاه  یان کردهاند و ب نگاشته

بوده است. او از دانش، علم، کالس و مدرسه برای فهم مشکالت اجتماعی و ارائه 
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اساتیدی که این فهم، و  از آنها، تربیت جوانان، دانشجویان، رفت راهکار برای برون

فاده کرد )که در بیانات اساتید بزرگوار به آن اندیشه و تفکر را داشته باشند، به خوبی است

اشاره شد(. جناب آقای دکتر افتخاری و اساتید بزرگوار دیگر، به خوبی به این موضوع 

 پرداختند. این یعنی استفاده شایسته از عمر خویش.

او واقعاً به این معنا اعتقاد داشت که باید زیست بومی را به معنای کامل و دقیق 

ها به یکدیگر، بهترین مسیر برای توسعه  و شناخت و با پیوند این زیستکلمه فهمید 

روستایی کشور را شناخت و تدوین کرد. آقای دکتر ایمانی در آن مطلبی که مرقوم 

در منطقه رودبار، این  06کنند که در موضوع زلزله اواخر دهه  داشتند، اشاره می

ه او مدیریت و هدایت را در دست دانشمند به همراه دانشمندانی از این دانشکده ک

کار خود قرار داد. او مقطع ارباب و رعیتی، اشت، مطالعه سه حوزه را در دستور د

مقطع حضور دولت در روستاها و مقطع انقالب اسالمی را مطالعه کرد و با این مطالعه، 

راهکار و روش مشارکت روستاییان برای ساخت زندگی جدید را ارائه نمود و حضور 

نش در مدیریت، و حضور دانشگاه را در هدایت مدیران به نمایش گذاشت که آن دا

داریم. بنده همیشه بر  کنیم یا در مسیر آن قدم برنمی نیازی است که ما یا احساس نمی

اگر دانشگاه در حوزه مدیریت کشور حضور شایسته و درخور که ام  این اعتقاد بوده

ت نه مدیران. این دانشگاه و اساتید هستند که ندارد، این دانشگاه است که مسئول اس

باید این بستر را فراهم آورند و راه حضور خود را در مدیریت کشور تعریف نمایند و 

با عزم و اراده بپیمایند. در دهه شصت امکان حضور یک استاد به عنوان مشاور در 

این برنامه اجرا  سطح وزارت مسکن فراهم بیاید و او اندیشه را به برنامه مبدل کند و

 شود. مدلی است که باید از آن الهام گرفت.
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ای را بگویم. جلسه شورای دانشگاه بود.  اجازه بدهید همین جا در این دانشکده نکته

بنده چون اطالع داشتم که بنای دانشکده علوم اجتماعی متناسب با فضای دانشگاهی 

ان جا در جلسه شورا بیان کردم نیست و در این بنا، این تفکر حضور نداشته است، هم

در دانشگاه تهران با وجود دانشکده هنرهای زیبا، و دانشکده معماری، به دلیل عدم 

ها در طراحی بنای دانشکده علوم اجتماعی  حضور دانش در مدیریت، از این دانشکده

 گیریم.  هم از دانش و علم بهره نمی  شود. ما گاهی در مدیریت دانشگاه استفاده نمی

دکتر طالب کار بزرگی را آغاز کرد. عمالً دانش او دانشی راهگشا بود. یعنی دنبال 

فهم دقیق مسایل جامعه روستایی با مطالعه میدانی بود نه در کتاب یا با تکیه به 

هایی که دیگران تدوین نمودند و در اختیار قرار دادند. او از دانش بشری به خوبی  دانش

نش بشری را با مطالعات میدانی خود گره زد. از سنن بومی بهره استفاده کرد. اما این دا

گرفت و توانست نقشه راهی را ارائه دهد که راه مشارکت جامعه روستایی را برای 

ساختن زندگی فعلی هموار کند. من اینجا باید بیان کنم که این راه امروز نیز تداوم دارد. 

ر حرکت به سمت توسعه روستایی، زده، د هما تجربه بسیار خوبی در بازسازی مناطق زلزل

های آسیبی دیگری نیز داریم. اما در این  بازسازی و نوسازی روستا داریم. حاال حوزه

شود و نقش دانشکده علوم  حوزه از این تجربه استفاده شده و امروز هم استفاده می

ین های ا اجتماعی و شخص جناب آقای دکتر مهدی طالب، که به حق یکی از ستون

 دانشکده بودند، بر کسی پوشیده نیست.

های متمادی شاهد خصایص و  عالوه بر این شخصیت و جایگاه، بنده در طول سال

فضائل اخالقی او بودم که اساتید بزرگوار در همین مراسم بیشتر به آن پرداختند. در 

همان روزهایی که نخستین سفر زیارتی خانه خدا را در محضر آن بزرگوار تجربه 

کردم، از همان روزهای نخست مبدل به یک خادم متواضع دلسوز گردید. او یکی از  می
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های ما در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تهران بود. بنده  ارکان کلیدی همه برنامه

کردم. او مشاوری صادق، دلسوز،  شاید بدون مشورت با این بزرگوار تصمیمی اتخاذ نمی

پیوند علم و دین را داشت. او به راستی  تحکیماستی دغدغه امین و عالم بود. او به ر

دغدغه تحکیم دانش و اخالق را داشت. او به راستی دغدغه تحکیم پیوند دین و سیاست 

داد.  کرد. نقشه راه ارائه می را داشت. این دغدغه را داشت و نگران بود و برای آن فکر می

های کوتاه اما بسیار مؤثر  ید. سخنراننمو دوستان را برای حرکت در این راه بسیج می

و علمی ما فراهم  های گوناگون فرهنگی و زمینه مشارکت اساتید را در برنامه داشت

جمع دانشگاهی که در محضرشان هستیم، اساتیدی که از نزدیک با آن بزرگوار کرد.  می

ای متعدد، شناختند، اساتیدی که در طول سفره ارتباط داشتند، دانشجویانی که او را می

محضر او را درک کرده بودند، واقعاً سوگوارند. سوگوار در فقدان یک دوست و یک 

 برادر دلسوز، فداکار، امین، صادق و متواضع.

نامه او این روح بلند  امیدوارم که خدای متعال روح بلند او را )که در کلمات وصیت

ش، پیامبر اعظم و ا زد( با اولیای مکرم این ایمان راسخ موج می و حضور داشت

السالم، ائمه معصومین و حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا  امیرالمومنین علی علیه

اهلل علیها محشور بفرماید و بر درجات این عالم بزرگوار و این استاد دلسوز و  سالم

های  ناپذیر بیافزاید و همه ما را قدرشناس خدمات و قدم صمیمی، پرتالش و خستگی

 شاءاهلل انر طول نیم قرن حضور مؤثر در دانشگاه برداشت( قرار دهد و استوار او )که د

ها اثر  های علمی او و ده جامعه علمی، جامعه دانشگاهی، و مدیران کشور را از تالش

 مند بفرماید. گرانقدری که از او باقی مانده است، بهره

ب آقای دکتر مجدداً محضر اساتید گرانقدر و بزرگوار، معاونت محترم دانشگاه جنا

ستان دکتر هستند و یکایک بزرگوارانی که در محضرشان هستیم، عرض از دوحسینی که 
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یسه دانشگاه، آرزوی توفیق رئ آقای دکتر حسینی، و اعضای هیأتادب دارم. برای جناب 

رئیسه محترم دانشگاه در فقدان این عالم  ای را که ریاست و هیأت م و بیانیهروزافزون دار

نمایم و برای خانواده معزز آن بزرگوار، از خداوند صبر جمیل  شتند، تقدیم میبزرگوار دا

 .اهلل و برکاته والسالم علیکم و رحمه لت دارم.أمساجر جزیل  و 

 

 فرد االسالم والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی حجت

 تهرانموقت امام جمعه 
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 الدین افتخاری( )عبدالرضا رکن *علمی اخالقادب و 

 ام با سوختن تا آخرین دم زنده شمعم و
    

 قطره قطره سوختم تا آفریدم خویش را 
 

 از شـمـار دو چـشـم یـک تـن کـم
  

 از شـمـار خــرد هـزاران بـیـش 
 

 

 .ای بودن روستا، غریب بود و غریبانه کوچ کرد رشته اندیشمندی که با نگاهی به میان

ؤسسه استاد دکتر مهدی طالب با تجربه کاری در م

مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 

های تهران،  در دانشگاه تدریستحصیل در فرانسه، 

عالمه طباطبایی و تربیت مدرس، حضور و مشاوره 

های دولتی و حضور  در نهادهای مدنی روستا، سازمان

در روستاهای ایران و فراملی مانند فرانسه و ژاپن و...، زیست علمی با اندیشه 

ورزی علمی او  ای در روستا و توسعه روستایی را تجربه کرد که زیربنای اندیشه رشته انمی

را شکل داده است. ایشان به این اندیشه و سنت علمی تا زمان حیات پربارشان وفادار 

به راهروان روستا انتقال داد و قطره قطره سوخت تا آن را ماند و به آن ژرف بخشید، 

 خود باشد. آفریده خویش و راهروان

ای/  شناسی ناحیه گرایی و توسعه سیستمی و روش فکری را که با ساخت سنتاین 

 توان چنین ترسیم کرد: موردی همراه است، می

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
 (64/65/1199) متن سخنرانی *
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  اندیشه علمی استاد دکتر مهدی طالب

را در رسد که افتخار شاگردی ایشان  می 1105علمی من با حضرت استاد به سال  آشنایی

ریزی روستایی در دانشگاه تربیت مدرس  ارشد رشته جغرافیا و برنامه  دوره کارشناسی

پیدا کردم. در دوره دکتری نیز افتخار مشاوره رساله را به من ارزانی داشتند و این آشنایی 

ها و حضور در مؤسسه توسعه روستایی ایران، بنیاد مسکن، تدریس،  با همکاری در پروژه

شاگردی بیش از -تر و پایدارتر گردید و پیوند استاد ها ژرف اوری در رسالهمشاوره و د

 .تر و با ژرف راهبردی همراه بود پیش صمیمی

مندی حضوری از محضرشان  در کنار مطالعه آثار ماندگار ایشان و بهره شناختاین  

  11یی آشنا اینبرآیند  در روزهای دوشنبه تا بروز پدیده جهانی کرونا استمرار داشت.

 :توان در چند نکته بیان کرد ساله را می

 چارچوب فلسفی اندیشه علم استاد

شناسی و جغرافیای انسانی و کار در مؤسسه  حوزه جامعه تحصیل در فرانسه در دو

دانشگاه تهران در کنار اساتیدی مانند دکتر کاظم ودیعی و  اجتماعیمطالعات و تحقیقات 

منصور وثوقی و دکتر مصطفی ازکیا از ایشان محقق همکاران اندیشمندی مانند دکتر 

 دکتر طالباندیشه علمی    

 گرا امکان

 سیستمیتوسعه  ساختارگرا

 ای/ موردی شناس ناحیه روش
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شناسی  گرا، رهیافت ساختاری و روش ای با اندیشه فلسفی امکان رشته ورز میان اندیشه

 ای با شیوه موردی ساخته است. ناحیه

بدین سان که در گام نخست به شناخت، فهم و بکارگیری نظام انسانی با نظام طبیعی و 

گرایانه  های روستایی اعتقاد داشت. دوم اینکه در واکاوی تعامل دهتعامل آن در واکاوی پدی

شناسی کیفی با شیوه موردی و در توسعه روستایی، دوری از الگوهای  به روش

بندی )آمایش( با  سازی  و پذیرش الگوی سازگار با سرزمین از طریق ساختار منطقه یکسان

یرفته شده علمی باور داشت و در رهیافت درونزا و بومی در چارچوب استانداردهای پذ

 آثار علمی خود و رفتار عملی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره به آن وفادار بود.

 کانون حوزه مطالعاتی استاد

ای و  اندیشی در آن با پارادایم توسعه روستایی درونزای منطقه تمرکز بر روستا و ژرف

گرایی،  وژی اجتماعی، تعاونزیست در چهار جنبه اکول محلی و مشارکتی سازگار با بوم

کاری در آموزش،  پراکندهرفاه اجتماعی و مدیریت روستایی با شیوه موردی و دوری از 

پرداز )دارای دکترین( در حوزه روستا  پژوهش، و مشاوره، از ایشان اندیشمندی نظریه

 ساخته بود که امروز جامعه ایرانی نیاز راهبردی به آن دارد.

 تادسبک و شیوه معلمی اس

 :توان به چند آموزه راهبردی اشاره کرد های معلمی استاد می از ویژگی 

 .رعایت ادب و اخالق علمی در برخورد با دیگران با حفظ حقوق شهروندی -1

ای در آموزش، پژوهش و مشاوره و باور به خرد  رشته رفتاری کردن کار جمعی میان -6

 .جمعی
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ها به نحوی چندسویه  ادله علمی و انتقال آموختهاعتقاد به گفتمان علمی چندجانبه، مب -1

 .و یادگیری متقابل

های روستا با  اعتقاد به تجربه زیستی علمی در شناخت، فهم و بکارگیری پدیده  -1

تأکید بر جعبه سیاه بودن  روستاها که راز و رمز آن را باید با حضور و زیست در 

 روستا واشکافت.

ار، بیان، کردار و رفتار دیگران، صداقت علمی در انتقال، آمیز به پند اعتقاد احترام -5

انصاف علمی در داوری، پذیرش انتقاد، شکیبایی در رفتار و متعهد به ملک و ملت و 

 .کار و دغدغه زیست اقتصادی مردم به ویژه روستاییان

( حضرت استاد یکی از نادر روستاشناسان 1توان گفت  با توجه به آنچه بیان شد، می 

( پیرو 6روستا و توسعه روستایی است؛  ای بودن رشته ای در ایران با پذیرش میان سعهتو

 وارگی به آموزش و پژوهش روستا؛ گرا با رهیافت ساختاری و نگاه اندام مکتب امکان

ای و موردی در مطالعات روستا و  شناسی کیفی با شیوه منطقه باور به رجحان روش -1 

 ای. می به الگوی توسعه روستایی سازگار با رهیافت منطقهباور عل -1توسعه روستایی؛ 

نهایت باید گفت ایران و روستاییان سرزمین و دانشگاه، سرمایه علمی ملی را از  در

اش پایدار، راهش  اندیشه دست داد که تا حدی مشکل است نسل ما جای او را پر کند.

 پردوام و روحش با رحمت بیکران ایزدی با آرامش و شاد.

 

 الدین افتخاری عبدالرضا رکن

 دانشگاه تربیت مدرسدانشکده علوم انسانی استاد 
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 )عباس احمد آخوندی( صدیقمشاوری 

چه سال سخت و نامرادی است. هر روز باید خبر از دست 

رفتن عزیزی را بشنویم و امروز باخبر شدم که استاد عزیز، 

اه شناسی دانشگ جناب آقای دکتر مهدی طالب استاد جامعه

است.  و به دیار ابدی شتافته   تهران دعوت حق را لبیک گفته

او مدتی طوالنی استادی گرامی و مشاوری صدیق برای من 

 ستودمش.  بود. از صمیم قلب او را دوست داشتم و می

دیده بر اثر  ویژه در جریان بازسازی مناطق آسیب در مدت مسئولیت بنیاد مسکن و به

هزار واحد  666همکاری ما اوج گرفت. بیش از  1109سال منجیل در  -زلزله رودبار

دیده بودند و ما افزون بر تدارکات فنی، تجهیزاتی و مصالح  مسکونی بر اثر زلزله آسیب

افزایی  ویژه روستاییان و نحوه توان دیدگان به ساختمانی، نیاز به فهم نحوه تعامل با آسیب

نظیری برای ما  ستایی بود، راهنمای کمآنان داشتیم. استاد طالب که متخصص تعاون رو

تنها در ستاد و در جریان تدوین نحوه سازماندهی نظام بازسازی مناطق  بود. ایشان نه 

زده شخصاً حضور یافتند. هم  دیده به ما کمک کردند که خودشان در منطقه زلزله آسیب

یده از زلزله، د با روستاییان آسیب  تمام همکاران ما را آموزش دادند و هم در نشست

روستاییان را در عمل مستقر کردند. این تجربه بازسازی از -سازمان مشارکت بنیاد

دیده بود و استاد مهدی طالب در آن نقش  های بازسازی مناطق سانحه ترین تجربه موفق

 مؤثری داشت. 

عنوان  ای که در وزارت مسکن و شهرسازی نیز بودم، به  مهدی طالب عزیز در دوره

امور اجتماعی همکار من بود. ما بر این باور بودیم که امر مسکن صرفاً مسئله فنی  مشاور

عنوان  یا مالی نیست. بلکه، دارای ابعاد اجتماعی مهمی است. ما به شهر و خانه به 
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کردیم و معتقد بودیم که باید در کنار سایر مسائل،  سازمان و نهادهای اجتماعی نگاه می

قرار گیرد. او شورای اجتماعی وزارت مسکن و شهرسازی را  این بعد نیز مورد توجه

برای آنکه تجربه یک نیز کرد. در پایان  ها به ما کمک می گیری بنیان گذاشت و در تصمیم

سال، چهار  چهار»دوره وزارت مسکن و شهرسازی تدوین شود، در تدوین مجموعه 

 ،مسکن و شهرسازی استهای مهم من در دوره وزارت  که در واقع گزارش اقدام «گام

  .کمک جدی به من کرد

کنم، تماماً از او خاطره خوب  های بعد از آن نگاه می اکنون که به آن دوران و زمان

دارم. برای او از درگاه حضرت احدیت، آرزوی آمرزش و غفران دارم و برای خانواده 

ها و رفتار او  ساش در دانشگاه تهران و دانشجویانی که از کال محترمش، همکاران گرامی

کسب دانش کردند و برای تمام دوستدارانش آرزوی شکیب و سزای نیک دارم. خداوند 

ما را نیز به نیکی به این خوبان ملحق سازد و او را در جنت و فردوس خود جای دهد. 

 روحش شاد.

 

 عباس احمد آخوندی

 دانشگاه تهراندانشکده مطالعات جهان استادیار 
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 )حمید پارسانیا( آخرین دیدار اولین تصویر و

اولین تصویری که اینک پس از چهل سال از دکتر 

طالب در قاب ذهن من نقش بسته است، چهره 

صمیمانه و گرمی است که در کنار پنجره مشرف به 

حیاط دانشکده در بهارستان با یک خودکار و چندین 

ب داشت با ریش ورق در دست ایستاده و گمانم بر این است که سیگاری هم بر ل

پرفسوری، لباسی مرتب، به عنوان معاون آموزش دانشکده. در پایین پنجره چند میز و 

اند و او دانشجویان را  برخی از کارمندان و دانشجویانی که برای انتخاب واحد جمع شده

 داشت. نیزکرد، ضمن آنکه بر کار همه نظارت  در انتخاب واحد کمک می

ها  رس با ایشان داشتیم، تعاون بود و روستایی. درسدر طی دوران تحصیل چند د

شد. ایشان با نگاه دقیق و بومی خود به  کامالً ناظر به مسائل جامعه ایران ارائه می

شد،  های فرهنگی و تاریخی ایران طرح یا دنبال می توجه به واقعیت هایی که بی برنامه

ی و کمکی که به روستاییان ایحساس بود. کامالً به یاد دارم، در حاشیه طرح شهید رج

داد که پیامدهای این طرح را باید در  شد، به این نکته توجه می سال میباالی شصت 

مناسبات خانوادگی روستاییان بررسی و مطالعه کرد. پیرمردان در خانواده روستایی شأن 

ست و ریزی نی و منزلتی خاص دارند و معیشت آنها مستقل از معیشت خانواده قابل برنامه

 در صورت اجرا نیز ممکن است روابط خانواده را دگرگون کند. 

هایی که در حوزه تعاون با ایشان داشتیم، چون بنده متون فقهی را  در یکی از درس

خواندم با تشویق استاد تحقیقی را پیرامون نظام تأمین اجتماعی در اسالم انجام دادم.  می

هید صدر تالش شد تا نظام تأمین اجتماعی ش« اقتصادُنا»در آن تحقیق به روش کتاب 
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اسالم و الگوی آن توصیف شود. روش شهید صدر استفاده از فتاوای فقهی فقها بود. در 

های مختلف، سیستم توزیع خمس و  آن تحقیق نیز با رجوع به فتاوای فقها در دوره

 زکات دنبال شد.

فضای اقتصادی چپ آن  تحقیق مزبور از موضعی همدالنه با دکتر طالب، در پاسخ به

کرد و نتیجه تحقیق این بود که تأمین  ها را با دولت شروع می مقطع بود که برنامه

اجتماعی در نظام اقتصادی اسالم ابتدا متوجه فرد، سپس خانواده، محله، شهر و در نهایت 

متوجه دولت است. البته دولت ضمن مراقبت با هوشیاری سیستم تأمین را از مجاری 

کند و مباشرت مستقیم دولت، مختص به  به حسب ترتیب دنبال و تضمین می یادشده

 مواردی از تأمین است که در مراتب قبلی حاصل نشده باشد.

کنم تحقیق همچنان در  گرفت و فکر می ها بعد نشر آن تحقیق را پی می استاد تا مدت

 ان منتشر سازم.های آن موقع باشد و امیدوارم که بتوانم آن را به یاد ایش یادداشت

گیری و  کالس درس دکتر طالب تنها کالس مباحث درسی نبود. بلکه بستر شکل

 یافت. تکوین روابط عاطفی، انسانی و تربیتی نیز بود، و این روابط بعد از درس نیز ادامه می

کرد و اینکه برای  روزی در اتاق گروه دانشکده از مسائل خانوادگی خود صحبت می

یکی از دانشجویان پزشکی خواستگاری کرده است و خانواده داماد در خانم ایشان دختر

قم هستند و بعد هم از بنده که در قم مستقر بودم خواست تا برخی تحقیقات الزم را 

کنم هنوز ملبس هم نبودم.  انجام دهم. من آن زمان برای این کار جوان بودم و فکر می

دست آوردم. پدر داماد در بانک ملی قم  باالخره تجربه تحقیقات خواستگاری را نیز به

سمت و مسئولیتی داشت که اکنون یادم نیست و بنده به محل کار ایشان رفتم و از برخی 

شناختند، تحقیقاتی کردم و نتیجه، هم مفید و  از کسانی که داماد و خانواده ایشان را می

یقات بنده نبود و هم مثبت بود. خدمت ایشان عرض کردم. البته ازدواج دائرمدار تحق
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لکن این تحقیق هم بخشی از فرایند ازدواج یا مراسم آن به حساب آمد. بعدها ایشان به 

 گفت. مناسبت از نظام پزشکی قم و برخی از مسائل آن سخن می

اغلب موارد در دانشکده به اتاق گروه جهت دیدار و عرض ارادت و محبت و تجدید 

ن نیز دانشجویانی را به تناسب موضوع رساله و رفتم و ایشا عهد دوران دانشجویی می

دادند و برخی از مقاالت دانشجویان ایشان نیز با مشارکت  تحقیقات به بنده ارجاع می

 بنده منتشر شد.

کرد و هر چه پیشتر  دکتر طالب همواره ناظر به مسایل بومی و با شواهد عینی کار می

های فرهنگی و  تی که در زمینهآمد، نسبت به مباحث نظری محض خصوصاً نظریا می

ن اواخر نیز با صراحتی که شد و در ای تاریخی دیگری شکل گرفته بود، منتقدتر می

 کرد. ایشان بود، نارضایتی خود را نسبت به موارد و شواهدی از این قبیل بیان می مختص

گو، اعضای هیأت علمی دانشکده حضور داشتند، کنار ای که در تاالر گفت در جلسه

شان بودم و دکتر تأسف خود را از برخی مباحث نظری خیلی پرشور و با حرارت بیان ای

کرد و شروع کرد به نواختن میخائیل ویچ باختین که نظریه کارناوالی شدن او در آن  می

 شد. شناسان به کار برده می روزها برای تحلیل راهپیمایی اربعین توسط برخی از جامعه

انشکده جلسه نکوداشت ایشان و برخی از دیگر اساتیدی آخرین دیدار رسمی ما در د

بود که دوران موظفی خدمت آنها به انجام رسیده بود و آخرین دیدار بنده مربوط به چند 

 ،هفته قبل از ارتحال ایشان است. روز دوشنبه بود. از درب پشت ساختمان دانشکده

ال رفتن به حیاط دانشکده دار مربوط به ویلچر در ح استاد با عصا آهسته از سطح شیب

ایشان را دیدم و از پشت سر سالم و اظهار  رفتم. از پلکان به سوی دانشکده میبود و من 

داشتی اظهار لطف  با چهره خندان و دوستو روی خود را برگرداند ایشان . کردم ارادت
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د که ای بو کرد. به ایشان گفتم استاد شما را خیلی دوست دارم و شاید این آخرین جمله

 بین ما گذشت.

جامعه علمی ایران اینک در سوگ استادی عزیز داغدار است. در ارشاد القلوب 

عمله اذا مات الرجل انقطع »دیلمی از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نقل شده است: 

هنگامی که انسان از «. ولد صالح یدعو له و علم ینتفع به وصدقة جاریة  ثالث من إال

ماند.  شود و این ارتباط با سه عمل باقی می رتباط او با عمل دنیایی قطع میرود، ا دنیا می

ای که ادامه داشته باشد، دوم علمی که دیگران از آن منتفع شوند و سوم فرزند  اول صدقه

صالحی که برای او دعا کند و در روایت دیگری به جای علم از سنتی یاد شده است که 

 و آن سنت، منشأ و موجب هدایت مردم باشد.او در جامعه ترویج کرده باشد 

استاد طالب عالوه بر خیرات و مبراتی که داشته و فرزندان صالحی که تربیت کرده، 

زندگی و حیات خود را به فعالیت علمی و تأسیس سنت علمی مطالعات اجتماعی تعاون 

آموخت و  و روستایی گذراند. همه دانشجویان او فرزندان معنوی او هستند. او هم علم

 هم با تربیت دانشجو به تکوین سنت علمی سالم پرداخت.

فرمود خدای را سپاس که  اهلل می زاده آملی حفظه اهلل حسن استاد ما حضرت آیت

کارم، صفحه جان آدمیان، کشتزار من است. استاد طالب  کشاورز هستم، تخم معرفت می

که در شهر. دانشکده علوم نیز زندگی خود ر ا بر زراعت گذراند، نه در روستا، بل

ای که سال گذشته برای نکوداشت ایشان به هنگام  اجتماعی مزرعه او بود. در جلسه

بازنشستگی تشکیل شد، ایشان به این مطلب اشاره کرد که همه عمر علمی خود را در 

دانشکده گذرانده است. مزرعه او صفحه جان و دل دانشجویان بود که روستا، توسعه و 

موضوع مطالعه خود قرار داده بودند و همه آن دانشجویان امروز فرزندان او  تعاون را

 کنند. هستند که جز به نیکی از او یاد نمی
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شرایط کرونایی، اجازه تجمع و تشکیل مراسم و یادبودی را نداد که شایسته این 

یجاد استاد بزرگوار باشد و لکن، جامعه مراسم و مناسک متناسب با این شرایط را نیز ا

های  ها و گروه کرد. به طوری که دوستان و خانواده، اساتید و دانشجویان گردهمایی

های مختلفی از ختم قرآن تقدیم  های یادشده، دوره مجازی را تشکیل دادند و در گروه

ایشان شد. خداوند سبحان، ایشان را با باطن و حقیقت قرآن که خلق نبی اکرم و باطن 

 تعالی علیه و علی آله است، محشور بگرداند و به خانواده و اهلل پیامبر اعظم صلوات

 فرزندان جسمانی و معنوی ایشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید. 

 

 حمید پارسانیا

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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 (زاده سید حسین سراج) گذار سیاستشناسی  جامعه

شناسی ایران، درگذشت استاد  از طرف انجمن جامعه

ارجمند و فرهیخته، شادروان دکتر مهدی طالب را 

به خانواده و بستگان ایشان و نیز به همکاران، 

دوستان و دانشجویان این استاد فرهیخته و اجتماع 

سفانه این افتخار را نداشتم که من متأ  کنم. علمی علوم اجتماعی کشور تسلیت عرض می

م و از ایشان بیاموزم. اما در حد ارتباط محدودی که با ایشان داشتم دانشجوی ایشان باش

کنم  ام، چند نکته را بیان می و با توجه به آثار ایشان و آنچه که درباره استاد طالب شنیده

 که برای خود ما آموزنده باشد:

: دکتر طالب از استادانی بود که حرفه معلمی را جدی منش و روش علمی ایشان -1

رفت و اینطور  کالس نمی میلی سر بود. آن را دوست داشت. از روی تکلف و با بی گرفته

ام، رابطه بسیار خوبی نیز با دانشجویان داشت. این منش، منش قابل احترامی  که شنیده

است. اما ویژگی مهم دیگری که داشت، پیوند دادن آموزش با پژوهش و میدان مطالعات 

های  که در مطالعات پژوهشی و میدانی داشت، در کالساجتماعی بود. کارنامه پرباری 

شدند و تا جایی که بوروکراسی دانشگاهی  های او به خدمت گرفته می درس و آموزش

های پژوهشی داشتند  های میدانی و همکاری در طرح داد دانشجویانش، بازدید اجازه می

 هستند. و اثرگذاری آموزشی بسیار مؤثر که اینها در جذابیت

های منابع مالی در  ای شدن نظام آموزشی و به موازات آن، محدودیت سفانه تودهمتأ

ها به درستی اجرا شوند و  دهد این روش نظام آموزش عالی کشور، کمتر اجازه می

های مطالعه دارند. به طوری که  های آموزشی، ارتباط محدودی با پژوهش و میدان کالس
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گذراند، بدون اینکه یک بازدید  ناسی روستایی میش واحد جامعهگاهی دانشجویی دو یا سه 

 جویی کرد. ای است که باید به آن اندیشید و برای آن چاره از روستا داشته باشد. این نقیصه

شناسی علمی است که  : جامعهشناسانه برای بهبود زندگی مردم مسئولیت جامعه -6

دگی مردم آغاز شده شرایط زنای بهبود وضعیت جامعه و با یک تعهد و مسئولیت بر

است. به تعبیری دیگر، دانشی است که همواره با یک دغدغه روشنفکرانه برای ایجاد 

تر همراه بوده است. این دغدغه، مسئولیت و تعهد،  تر و انسانی ای عادالنه جامعه

های انقالبی و انتقادی مارکسیستی تا  های مختلفی داشته و در سنت ها و جلوه صورت

آنها،  الی دورکیمی و وبری، خود را نشان داده است. اما وجه مشترک همههای لیبر سنت

 علم را در خدمت بهبود وضع زندگی مردم قرار دادن بوده است.

هایی که در دانشگاه میرال فرانسه دید و با  شادروان دکتر طالب، با آموزش

ن، یک داری سنت فکری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهرا میراث

رویکرد لیبرالی دورکیمی به تعهد و مسئولیت علمی و اجتماعی برای بهبود زندگی 

 کرد. جامعه و مردم داشت و به این ترتیب آن مسئولیت را ایفا می

هایی که  : ایجاد و تقویت تعاونیهای علمی او برای اشاعه اندیشه تعاونی کوشش -1

م و مشارکت آنان در حل مسائل و توسط خود مردم ایجاد شدند، توانمند کردن مرد

ها و روستاها در مدیریت محلی و  مشکالت خود و برجسته کردن نقش مردم در محله

گذار پیش  شناسی سیاست ها را از طریق جامعه روستایی متمرکز بود و ایشان این ایده

گذارِ او، صورت اصیلی داشت و در راستای همان تعهد  شناسی سیاست برد. جامعه می

های  شناسی برای بهبود زندگی مردم بود. به تعبیری در ارتباطی که وی با سازمان عهجام

های مردم به ویژه  رو آنها نبود، بلکه طنین صدا و خواست اداری و اجرایی داشت، دنباله

کوشید با مطالعات میدانی و  های اجرایی بود و می ها و روستاییان در دستگاه مردم محله
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ها و توانمندسازی مردم، آنها را در  گیری از این ظرفیت حلی، با بهرههای م شناخت ظرفیت

های موفق آن، به نحوی که  مسیر بهبود جامعه و زندگی خودشان فعال کند. یکی از نمونه

هزار واحد مسکونی  666کند، انجام موفق بازسازی بیش از  دکتر ایمانی گزارش می

مبنای مدل مشارکتی و بر اساس حضور استاد در  شده در اثر زلزله رودبار بود که بر تخریب

 های اجرایی و دانشگاهی انجام داد.  میدان و مطالعات و تحقیقاتی صورت گرفت که با تیم

شناسی برای پیشرفت جامعه و بهبود  شناسی ایران در زمینه کاربرد جامعه جامعه

زدگی  به دور از عوام مدار اصیل و شناسان مردم زندگی مردم به همان میزان که به جامعه

نیاز دارد که در حوزه عمومی و جامعه مدنی تکاپوی علمی داشته باشند، به 

های انسانی و  گذار اصیل نیز نیاز دارد که صدای مردم و ارزش شناسان سیاست جامعه

گذاری و اجرا باشند و شادروان دکتر مهدی طالب یکی از  اخالقی در حوزه سیاست

دهد  ی خوب و آموزنده برای ما در این زمینه است که نشان میها ها و سرمشق نمونه

گذاری وارد  های انسانی به حوزه سیاست شناسی را بر اساس ارزش توان دانش جامعه می

شناسی شد. یاد این استاد  کرد و منشاء آثار نیک و ماندگاری برای جامعه و دانش جامعه

کنیم و برای همه  مغفرت آرزو میداریم. برای او آرامش و  فرهیخته را گرامی می

همکاران، دانشجویان و خانواده محترم ایشان نیز شکیبایی و بردباری در این سوگ و 

  ضایعه آرزومند هستیم. 

 

 زاده سید حسین سراج

 دانشگاه خوارزمیدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشیار 
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 )مریم نهاوندی( ریا مردی پاک و بی

های بعد از انقالب فرهنگی  در سال او استاد مهربان من

واحد درسی در دوره کارشناسی  9( بود. با ایشان 1106-1101)

گذراندم. ایشان جزء معدود اساتیدی بود که من و دوستانم را 

وادار نمود تا در آیات قرآنی و روایات اسالمی غور و تحقیق 

به « تعاون در اسالم»ای تحت عنوان  کنیم.  بدین سبب جزوه

یید ایشان تدوین گردید که به عنوان ضمیمه درسی جزوه درس ایشان برای استفاده تأ

دانشجویان در انتشارات آن زمان قرار گرفت که هنوز برای من یکی از افتخارات قلمی 

ای  دانستیم که ایشان در کسوت استادی لحظه ام. همه ما می است که به یادگار نگه داشته

 داند بیاموزاند...  گذاشت تا آنچه می ل از خود مایه میکرد و تمام و کما غفلت نمی

بعد از اینکه به عنوان همکار در کنار ایشان قرار گرفتم، در روزهای سخت ابتدایی 

داد. او  توانست مرا مورد لطف و مرحمت خویش قرار می ام تا آنجا که می پیشرفت علمی

وی بعضی از همکاران را های  ریا و رُک بود و چه بسا این خصلت بی ٫مردی پاک

 آورد... آزرد. در حالی که وی هر آنچه در دل داشت به زبان می می

 از خداوند مهربان برای ایشان مغفرت و آمرزش خواستارم. روحش شاد. 

 

 مریم نهاوندی

  دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی دانشیار
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 )سید حسین حسینی( *دانشکدهاهمیت اعتالی نام 

ی عرض ارادت خدمت استاد عزیزم، خدمت دوستان من برا

رسیده و قرار است صحبتی داشته باشم. افتخار آشنایی من با 

گردد که مدتی معاونت  برمی 46آقای دکتر طالب به دهه 

ها  دار بودند. یک سری آدم تحصیالت تکمیلی دانشکده را عهده

د، گیرن ای قرار می واقعاً اثرگذارند. وقتی آنها در مجموعه

های  ماند و ایشان از همان دوران یکی از انسان ها می دهند که این پیام هایی می پیام

  لب عزیز ارتباطی نداشتم. نکتهتأثیرگذار بودند. گرچه به لحاظ تخصصی با استاد دکتر طا

ما واقعاً بعضی از مفاخری را در دانشگاه داریم که این عزیزان، وقف  :استاین مهم 

ها بودند. من بعد از بازنشستگی استاد، این  استاد هم از این تیپ آدم دانشگاه هستند.

توفیق را داشتم که دو یا سه بار خدمت ایشان برسم. آنچه که برای ایشان مطرح بود، 

واقعاً نعمت بزرگی این دانشکده بود که این موضوع واقعاً خیلی مهم است.  اعتالی نام 

آنچه ادای وظیفه رود  شوند، و انتظار می ه میشستاست که پیشکسوتان ما با اینکه بازن

ولی تمام فکر و ذکرشان، دانشگاه و دانشکده است که آقای دکتر واقعاً  ،بود، انجام دادند

مند بودند. من هم گاهی این  اینطور بودند و برای کوچکترین مسائل دانشکده، دغدغه

به هر حال اینها آمرزیده هستند  کردم. فرد منتقل می ها را خدمت آقای دکتر اعتمادی بحث

 شود. اینکه چگونه ای به دانشگاه وارد می و با از دست دادن این گونه عالمان، صدمه

 ما با همت و تالشنسل جوان  شاءاهلل ان .است جایگاه آنها پر خواهد شد، موضوع مهمی

 ید، بسیار دشوارردن جایگاه این اساتبتوانند این جایگاه را در آینده پر کنند. البته پر ک

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
 (64/65/1199متن سخنرانی ) *
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کنیم. ما در دانشگاه تهران  است و باید شاکر باشیم که در چنین فضایی تنفس می

مان به  ها، یک مقدار توجه هایی را داریم که شاید بعد از دست دادن این گنجینه گنجینه

ها در قید حیات هستند، ما درست مانند ماهی  شود. تا زمانی که این گنجینه آنها جلب می

توانیم درک کنیم که چه گنجی در کنار ما  درون آب باشد، آنقدر این فضا را نمی که در

هایی است که ما به سوگش نشستیم. از درگاه خداوند  وجود دارد و استاد از این نوع گنج

متعال برای استاد عزیزمان طلب مغفرت داریم. برای خانواده ارجمندشان، اخوی 

لت داریم. السالم علیکم و اه خداوند متعال مسأسالمتی از درگبزرگوارشان، صبر و 

 رحمت اهلل.

 

 سید حسین حسینی

 استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
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 سید سعید رضا عاملی رنانی() گشایی از جامعه ایرانی دنبال گرهبه 

 بود ایران مسائل به نسبت مند دغدغه اساتید از طالب استاد 

 مانندخود از متعددی فاتتألی شناسی جامعه زمینه در که

 مدیریت ایران، در روستایی اعتبارات شناسی جامعه

 عملی های  شیوه اجتماعی، تأمین کتاب ایران، در روستایی

 یادگار به روستایی شناسی جامعه و اجتماعی مطالعات

 داشت. کشور در روستایی شناسی جامعه پیشرفت در مؤثری های تالش و نقش و گذاشت

 این که بود ایران در شناسی جامعه علم اهالی از و دانشگاهی فردی لب،طا مهدی دکتر

 جامعه از گشایی گره دنبال به و شناخت می میدانی مطالعات اساس بر و خوبی به را رشته

 فردی دانشگاه، فقید استاد این بود. اسالمی انقالب متعالی اهداف خدمت در و ایرانی

 خود دانشجویان برای و نبود دانشگاهی معلم فقط ایشان .بود استادپرور و دانشجوپرور

 معلم ایشان .داشت دلسوزی پدر، یک مانند ایشان مشکالت حل در و بود نیز زندگی معلم

 است. بوده ایران در شناسی جامعه رشته دانشجویان و التحصیالن فارغ اساتید، از نسل چند

 ویژه به کشور علمی امعهج و ایشان محترم خانواده به را طالب مهدی دکتر درگذشت

 شناسان جامعه خاص طور به و اجتماعی علوم آموختگان دانش و دانشجویان اساتید،

 خداوند از سختکوش و متعهد استاد این برای و کنم می عرض تسلیت کشور فرهیخته

 دارم. واسعه مغفرت و رحمت طلب متعال،

 

  رنانی عاملی رضا سعید سید

 تهران دانشگاه یاجتماع علوم دانشکده استاد
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 )اعظم راودراد( تواضع و تعاون

من افتخار دانشجویی آقای دکتر طالب را نداشتم. اما به عنوان 

کنم. سال  ای از ایشان دارم که در اینجا نقل می همکار، خاطره

ای برای سفر حج اساتید  بود. اولین بار بود که سهمیه 1146

ده بود که هر کس مای آ دانشگاه تهران ایجاد شده بود و نامه

کشی شود. من که خیلی مشتاق  نام کند تا قرعه تمایل دارد، ثبت

نام کرد تا شانس  کاری ثبت چنین سفری بودم، ثبت نام کردم و همسرم هم برای محکم

من باال برود. چون او قبالً به حج مشرف شده بود و قرار شد اگر اسمش درآمد، 

ی دکتر طالب در دانشکده مرا دیدند و پرسیدند از اش را به من بدهد. یک روز آقا سهمیه

نام  من و همسرم هر دو ثبت نام کنید؟ گفتم خواهید ثبت ای اطالع دارید؟ می چنین نامه

کنم و اگر اسم شما در  نام می یم و دلیلش را توضیح دادم. ایشان گفتند من هم ثبتکرد

کشی  میدواری منتظر نتیجه قرعهدهم. خیلی تشکر کردم و با ا نیامد، جایم را به شما می

ماندم. روزی که ایشان را در دانشکده دیدم و با خوشحالی اعالم کردم که اسم من و 

کشی اولین سفر اساتید دانشگاه به مراسم حج درآمده و عازم هستیم،  همسرم در قرعه

ن را لبخندی زدند و تبریک گفتند. روز بعد شنیدم که با ایشان همسفر هستیم. وقتی ایشا

آیید؟ ایشان گفتند بله من  کشی درآمده و شما هم می دیدم، پرسیدم اسم شما هم در قرعه

هم هستم و من اظهار خوشحالی کردم. غافل از آنکه دکتر طالب خودشان جزو 

 برگزارکنندگان این سفر هستند. 

که آن ) رابطه نزدیک ایشان با حاج آقا ابوترابی با مشاهده، رفتیمبعد از اینکه به سفر 

روابط و  (شدند زمان نماینده رهبری در دانشگاه و نیز روحانی کاروان حج ما محسوب می

ای که اساتید دیگر با ایشان داشتند، متوجه شدم که خود ایشان در واقع از متولیان  دوستانه
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آیید و ایشان هم در  این برنامه هستند. از خودم شرمنده شدم که پرسیده بودم شما هم می

د نقش خودشان در این کار چیزی نگفتند. این ویژگی اخالقی ایشان در نظرم ماندگار مور

 .استشان  و کار برای خدا، شیوه و منش د که اهل تظاهر و خودنمایی نیستندش

های شبانه که حاج آقا ابوترابی برایمان سخنرانی  ییدر همان آغاز سفر در گردهما

با یکی از  و نباشیدغات وسخرید که نگران کردند، دکتر طالب هم اعالم کردند  می

 آناند و با تخفیف از  های بسیار خوبی دارد، صحبت کرده فروشندگان که سجاده

گیرند. بعد هم بخشی از وقت خود را به همراه یکی دو نفر دیگر  ها برای همه می سجاده

صافاً هم از همراهان به این کار اختصاص دادند و سوغاتی برای همه تهیه کردند. ان

های بعد که مشرف شدم، مانند آن را  های بسیار خوب و مناسبی بود که در سال سجاده

دهنده دغدغه ایشان برای کمک به همراهان بود تا آنها  نیافتم. این کار از همان ابتدا نشان

ها تلف  به دلیل نگرانی بابت موضوع سوغات، وقت ارزشمند خود را در بازار و فروشگاه

یشان با این کار باعث شدند ما با فراغ بال به امور عبادی خود برسیم و نگران نکنند. ا

. دیگر از تواضع و همراهی ایشان بود ای مونهنخرید و سوغات و اینها نباشیم. این هم 

ای بودند، در کمال فروتنی به دنبال  شده با اینکه بزرگتر کاروان و استاد شناختهایشان 

 روان رفتند و هرگز هم منتی بر سر بقیه نگذاشتند.تأمین نیازهای اعضای کا

ایشان هرگز درنیافتند که در آن زمان، با هر بار تماسی که از دفتر نمایندگی رهبری با 

من و همسرم گرفته شد و افتادن قرعه به نام هر دو نفر ما اعالم شد، چه شور و شوقی 

این همه شور و شوق، دکتر طالب دانستم که پشت  پا شد. من نمی ام بر در من و خانواده

قرار دارد. از آنجایی که ایشان متوجه شده بودند من و همسرم هر دو عضو هیأت علمی 

هستیم، در کنار نام من که در قرعه درآمد، نام همسرم را نیز قرار دادند که تنها نباشم. 

ست. به هر در این سفر وجود داشته ا همسرانالبته ظاهراً تسهیالتی هم برای همراهی 
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دانستم  گونه بود که در سفر حج خود با همسرم همراه شدم. در حالی که نمی حال این

کردم فقط با ما  این همراهی را مدیون آقای دکتر طالب هستم. دکتر طالب که فکر می

کاره آن سفر است. هرگز هم خودشان این را  دانستم که تقریباً همه همسفر است و نمی

از قرائن و شواهد به موضوع پی بردم و از تصور اولیه خود شرمنده  نگفتند. فقط بعدها

شدم. هدفم از نقل این خاطره، نشان دادن تصویری از ایمان و اعتقاد، فروتنی و تواضع، 

همکاری و تعاون در فردی بود که هیچ یک از این صفات در ظاهرش هویدا نبود و 

مانی اینها را فهمیدم که با ایشان همسفر شد. تنها ز تظاهر و ریا در رفتارش مشاهده نمی

توان شناخت. خدایش بیامرزد و قرین  اند که دوستان را در سفر می شدم و چه نیک گفته

 رحمت خود سازد.

 

 اعظم راودراد

 دانشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی استاد 
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  )غالمرضا غفاری( مدار متنمدار تا  میدان شناسی جامعه

آشنای دانشگاه تهران پس  استاد نامدکتر مهدی طالب 

از نزدیک به نیم قرن تالش علمی، آموزشی و 

پژوهشی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و 

سالگی دار  55سایر مراکز آموزش عالی کشور در سن 

 فانی را وداع گفتند. 

و شناسی روستایی  استادی سختکوش و عالقمند به حوزه مطالعات روستایی، جامعه

پای گسترش فهم و ترویج شناخت  زدنی، توسعه روستایی که با تمام توان و عِرق مثال

حیات و مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه روستایی ایران ایستادند 

ای را به  و با تالش و مساعی وافر خود، که بسیار ستودنی است، آثار و تولیدات ارزنده

شناسی و توسعه روستایی  گذاران مشتاق مطالعات روستا یاستعالمان، پژوهشگران و س

های این حوزه مهم پژوهشی را از آنِ خود ساختند. نگاه  عرضه داشتند و سهمی از نوشته

گیری و  گرایانه داشت، جهت گرایانه و عمل و فعالیت او به میزانی که سمت و سوی واقع

در قامت اندیشمند و پژوهشگری ای که بیشتر خود را  سویه نظری نداشت. به گونه

کرد تا اینکه وقت خود را صرف مباحث  میدانی و مددکار جامعه روستایی تعریف می

 انتزاعی و نظری، که البته ارزشمندی خود را دارد، نماید. 

های تعاونی  آشنایی آغازین من با مرحوم دکتر طالب به کالس درس اصول و اندیشه

اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی )در مقطع کارشناسی(  در دانشکده علوم 1100در سال 

های  های عملی مبتنی بر اندیشه ای وافر، آموزه گردد که با حرارت و عالقه برمی

اجتماعی جایگاه ممتازی داشتند، را  عملگرایان، که روزگاری در تاریخ اندیشه و  تعاون

ای ایشان را نداشتم. لیکن به ه کردند. بعد از آن توفیق حضور در کالس طرح و بیان می
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های زیادی در حضر و  دلیل حضور و همکاری در دانشکده علوم اجتماعی، مصاحبت

ام. دکتر طالب کار و ورود  های زیادی از دانش و تجربه ایشان برده ام و بهره سفر داشته

د. دی های مفهومی و نظری نداشت و چه بسا حاصلی را هم در آنها نمی چندانی به مناقشه

واسطه  او چندان در پی خوانش، تحلیل و تفسیر متن نبود. بلکه بیشتر در پی شناخت بی

های میدانی و  های انباشته شده و حاصل از مشاهده گیری از عقل سلیم، تجربه و بهره

سهیم شدن در تجربه زیسته اجتماع و میدان تحت مطالعه و بازدید بود. وی چندان نظر 

های داخل، و این نگاه  ین بابت به درونزایی و استفاده از ظرفیتبه بیرون نداشت و از ا

 که ما خود همه چیز داریم و حاجت به بیگانه نیست، اصرار و اِبرام داشت. 

افزون بر این، به دلیل شور و ذوقی که به حل مشکالت جامعه روستایی داشت، حس 

های بومی،  درخواستگری برای حل مسائل و کمک به تحقق مطالبات و  و وَلع درمان

عِرق و گاهی تعصبی سخت در او به وجود آورده بود که بودن در میدان را برای او 

ای که با وجود کهولت سن، باز پا به سفر بود و  ساخت. به گونه شیرین و مطلوب می

دیدار با جامعه هدف و به گفتگو نشستن با آنها برایش بیش از هر چیز دیگر خوشایند و 

 ود. بخش ب مسرت

های حاصل از توسعه  کامی او همیشه دلواپس جامعه و مردم خویش بود و از تلخ

دید، در  ناموزون، که آثار و پیامدهای آن را در جامعه روستایی و عشایری آشکارتر می

فغان بود. وی در دهه آخر عمر گاهی با دستان و صدایی لرزان از رنجِ روستاییان و ندیده 

های کالن کشور، آن گونه که شایسته آنها است،  در برنامه شدن اجتماعات روستایی

 گالیه داشت. 

خدایش بیامرزد. میراث او خِیل کثیری از دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیأت 

اند. امید آنکه شاگردان  ها برده واسطه از خوان دانش او بهره علمی است که باواسطه یا بی
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های علمی، آموزشی و پژوهشی خود در راه  وم تالشیافتگان محضر ایشان با تدا و تربیت

سربلندی ایران اسالمی به ویژه در عرصه مطالعات روستایی و توسعه روستایی، که از 

 آرزوهای همیشگی استاد بود، بکوشند.

 

 غالمرضا غفاری

 دانشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی دانشیار 
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 )یونس نوربخش( فهمیدند می او را علمی زبان گذاران سیاست

شناسم. آن زمان  می 1104سال  از دکتر مهدی طالب را

 بودم. اولین بهارستان در کارشناسی مقطع دانشجوی 

 درباره فقر سمیناری به به تشویق ایشان  که  را مقاله

 بود.  کالسی در درس ایشان کار فرستادم،

 از چند تنی همراه به ایشان با بود. همسفری طنازی با همراهِ و جدی معلمِ مشوق،

 91 سال در دیار آن اجتماعی مسائل بررسی برای ایالم به اجتماعی علوم اساتید

 های پدیده فهم و مشاهده نیست، بلکه قلم و دفتر استاد داد نشان بود. او انگیز خاطره

از این رو،  داشت. اهمیت برای ایشان آنها با کنشگری حتی و میدان در اجتماعی

 اولین برای وقتی 1191 اردیبهشت  5 رفت. در با دانشجویان می ادیزی علمی سفرهای

  در آنجا تاریخ زیادی اساتید و کردیم برگزار را اجتماعی علوم دهه هشت همایش بار

 با را خود های دل و درد طالب دکتر دادند، قرار بررسی مورد را ایران در اجتماعی علوم

 گفت سخن ها تعاونی درباره روستاها و  قتحقی ضرورت از کرد و   بیان خاص اندوهی

 را مقوالت این به توجه او کرد. دعوت اساتید به بیشتر علمی احترام به را دانشجویان و

 دانست. می ایران اسالمی انقالب اهداف راستای در بلکه الزم تنها نه

 رو، این از و داشت ارتباط گذاران سیاست و کشور مدیریت بدنه با طالب استاد

 زبان نیز  گذاران سیاست کرد و می فهم خوب را مسائل و داد نمی فضایی های حل هرا

 سخن تکلف، اما جدی بی و کرد و صریح می گویی ایشان ساده فهمیدند. می او را علمی

 عین در و داد می انجام به خوبی را اش علمی وظیفه بود. متعهد شناسی جامعه گفت. او می

 به و داشت جامعه این در اجتماعی زیست مسلمان، و نقالبیا ایرانی، یک به عنوان حال

 بود.  واقف به خوبی  تعهداتش
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 در همواره و ورزید می عشق معلمی حرفه به و بود عاشق معلم یک طالب استاد

 سپری دانشجویان و اساتید با بیشتری را اوقات داشت دوست و داشت حضور دانشگاه

 پاس به خداوند گرفت. امیدوارم دوباره می جان و حیات اوقات این در گویا کند.

 غریق را تربیت، ایشان و تعلیم راه در تالش ها ل  سا دکتر مهدی طالب و علمی خدمات

     فرماید. رحمت

 

 یونس نوربخش

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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 )سید ضیاء هاشمی( تاب شناس بی جامعه

چه زود از میان ما رفت تا همکاران،  «دکتر مهدی طالب»

شاگردان و ارادتمندانش را در سوگی تلخ بنشاند. او رفت و 

تاب  نشان داد که نه فقط در مقابل نامالیمات اجتماعی بی

اش شامل اصل ادامه حیات در این دنیای  تابی بود، بلکه بی

 خاکی هم شد.

د. تألیفات و تحقیقات دکتر او زود رفت. ولی آثار و خاطراتش ماندگار خواهد مان

شناسی بود. بسیاری از  هایش آکنده از دغدغه و مسئولیت ها و سخنرانی طالب مانند کالس

ها و  دوستان و شاگردان دکتر طالب اشک او را هنگام توصیف و تحلیل چالش

های ویژه او در مواجه با  اند و شاهد غصه خوردن های ذاتی جامعه ایران دیده کشمکش

های شاخص  توان به حق یکی از چهره اند. او را می و معضالت اجتماعی بودهمسائل 

 شناسی اجتماعی در میان دانشگاهیان برشمرد.  مسئولیت

شناسانه  یلویه تا تألیفات روشاش در روستاهای کهگ حقیقات میدانیمسئولیتی که در ت

ن کامالً مشهود و خالقانه و تدریس پرهیجانش در دروس توسعه اجتماعی دانشگاه تهرا

هایی را که در جامعه ایران بود، به  ها و بیماری بوده است. او بسیار زود رفت. چون آسیب

 نمود. شناخت و البته تحمل آنها برایش دشوار می خوبی می

او خود تحت تأثیر بیماری نوظهوری قرار گرفت که بسیاری از ایرانیان را رنج 

و مهلک و کشف راه عالجش بسی دشوار شده  دهد. گویا شناخت دقیق ابعاد مخرب می

کند که خود  هایی را پرپر می گیرد و گل زمین، قربانی می است و هر روز از گلستان ایران

 زمین را داشتند. های ایران نقش باغبان و نگهبان شکوفه
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برای آن دانشمند فقید طلب غفران و رحمت الهی و برای خانواده محترم و همه  

 رزوی صبر و اجر دارم. بازماندگانش آ

 

 سید ضیاء هاشمی

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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 ()حسین ایمانی جاجرمی استادی بود معلم و معلمی بود استاد

به نظرم بهترین کاری که در مقام شاگرد و در 

توانم انجام دهم،  بزرگداشت استادم دکتر مهدی طالب می

های فعالیت در  ن در طول سالتوجه به زندگی پربار ایشا

دانشگاه تهران و توصیف مختصری از کارنامه علمی و 

یده بگویم که عملی او است. باید بتوانم به شکلی گز

و چه دستاوردها به جا گذاشته است. دکتر طالب تربیت شده  استاد چه کارها انجام داده

همان چند نفری است مکتب مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی است. ایشان یکی از 

در دوره تربیت محقق مؤسسه شرکت کردند و به عنوان محقق در  1116که در آغاز دهه 

بخش تحقیقات روستایی به کار پرداختند. نام آنها با روستا و مطالعات روستایی ایران 

توان تکاپوهای   پیوند خورده است. برای درک بهتر اهمیت کارهای دکتر مهدی طالب می

 ه شرح زیر برشمرد:او را ب

 اندیشه تعاون

نظران برجسته اندیشه و نظریه تعاون در ایران بود. وی پیشینه درازی در  طالب از صاحب

این حوزه داشت. او طرفدار اندیشه تعاون بود و باور داشت که رواج تعاون به شکل 

ا مطلوب در جامعه، حالل بسیاری از مشکالتی خواهد بود که کشورهای جهان سوم ب

العمل جامعه کارگری و روشنفکری اروپا  آنها درگیرند. طالب حرکت تعاون را به عکس

ها کوشیده بودند تا  دانست. بنا به روایت ایشان، این گروه داری مرتبط می به نظام سرمایه

بر اساس اشتراک مساعی، قدرت خرید انفرادی خود را به گروهی تبدیل کنند و دست 

یند و تعاونی مصرف تشکیل دهند که این، پایه نهضت تعاونی در ها را کوتاه نما واسطه

های مختلف علوم انسانی در  ای بود و رشته رشته اروپا بود. از نظر او تعاون فعالیتی بین

توجهی به ابعاد اجتماعی تعاون در کشور  آن اهمیت داشتند. طالب، دولت را در بی
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توجهی به اجرای درست اصول  بیکرد و آن را در ناشناختگی تعاون و  سرزنش می

ها  دانست. او راه درمان را عدم دخالت دولت در کار تعاونی تعاونی مسئول می

دانست، اما معتقد بود هدایت و حمایت دولت در موفقیت آنها اهمیت دارد. او  می

دانست.  مسئولیت دولت را در پیشبرد امر تعاونی، ایجاد فرهنگ تعاونی در جامعه می

های تعاونی را در ایران  گرا بود و بر همین اساس، ریشه شناسی بومی معهطالب جا

کرد و به این نتیجه رسیده بود که بر اساس اصل فعالیت مشترک و مالکیت،  جستجو می

گیری از  هایی میان تعاون وارداتی و تعاون بومی ایرانی بود. او با بهره باید قائل به تفاوت

ها و فنون  باغبانی بسیار مرسوم است، باور داشت که مدل که در کار« پیوندزنی»مفهوم 

وارداتی از بیرون، باید با بدنه تناور جامعه پیوند بخورد و به آن متکی باشد. در غیر این 

های وارداتی، مانند آفتی عمل خواهد کرد و به  صورت، غلبه ابعاد فنی و مهندسی پدیده

از « اصول و اندیشه های تعاونی»شد. کتاب  های جامعه ایران منجر خواهد نابودی بنیان

 دکتر طالب در این حوزه به یادگار به جا مانده است.

 مشارکت روستاییان و مسأله مسکن

و پس از زلزله مهیب رودبار  1106دکتر طالب در همکاری با بنیاد مسکن در اواخر دهه 

اییان را در بازسازی ویژه روست توان مشارکت مردم به  دنبال آن بود که چگونه می به 

هایشان محقق کرد. او در سه دوره متمایز ارباب و رعیتی، حضور دولت در  خانه

زده  روستاها، و انقالب اسالمی، به بررسی مشارکت روستاییان در بازسازی مناطق زلزله

های دکتر طالب و همکاران او در این حوزه انجام موفق بازسازی  پرداخت. حاصل تالش

ست هزار واحد مسکونی تخریب شده بر اثر زلزله رودبار بود که بر مبنای بیش از دوی

دانند که موفقیت این  مدل مشارکتی انجام گرفت. البته کوشندگان عرصه مشارکت می
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مدت محقق در میدان و ایجاد تفاهم و گفتگو میان او و  ها، نیازمند حضور طوالنی مدل

لب در آنها سرآمد و استاد بود. او در دوران هایی که دکتر طا جامعه مخاطب است. ویژگی

دانشجویی این فرصت را یافته بود تا با موریو اُنو استاد ژاپنی و نویسنده کتاب 

آشنا شود و از او نکاتی را برای کار میدانی در روستاها بیاموزد که بخشی « خیرآبادنامه»

کرده است. او با اُنو در تهیه بیان « های عملی مطالعات اجتماعی شیوه»از آنها را در کتاب 

روستایی در نیشابور همکاری کرد و متوجه شد که پیش از هر « آباد ابراهیم»مونوگرافی 

چیز باید با صبر و حوصله با مردم روستا آشنا شد و محقق با کارمندی که با عجله به پر 

طالب به پردازد، تفاوت دارد. این همکاری و دوستی سبب مسافرت  کردن پرسشنامه می

کوش این کشور شد. او  ژاپن و آشنایی بیشتر او با فرهنگ و سرشت مردمان سخت

کرد که حاصل مقایسه دو جامعه ایرانی و ژاپنی  ها به نکاتی اشاره می همواره در صحبت

ستود. انجام چنین تحقیق عملیاتی موفقی  کوشی و پشتکار آنها را می ویژه سخت بود و به

دهه هفتاد در وزارت مسکن و شهرسازی به مشاوره اجتماعی موجب شد تا طالب در 

های توسعه مسکن در ایران  مشغول باشد که حاصل آن، برگزاری چند سمینار سیاست

سازی یا به  سازی و انبوه انداز، کوچک های جدیدی مانند پس است که در آنها ایده

یت دانشجویان مستعد طرح شد. طالب در انجام این تکاپوها به تربماصطالح مسکن پاک 

و عالقمند نیز مشغول بود و برای مثال باید به تجربه همکاری خودم با ایشان در دو 

اشاره کنم که در دوران « های جابجایی در ایران سیاست»و « اندازه مطلوب شهر»طرح 

دانشجویی دکترا در اوایل دهه هشتاد انجام گرفت و در جریان آن، با عالقه استاد به 

و مشاهده و گفتگو با مردم در شهرهای تربت جام، مشهد، بندرعباس و زاهدان میدان 

های  پرداختیم که در آن سکونتگاه ای می آشنا شدم. در زاهدان باید به مشاهده تپه

غیررسمی برپا بود و باال رفتن از آن تپه برای استاد دشوار بود، اما او اصرار به دیدن آنجا 
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فراهم شد و او به مقصود خود برای دیدن وضع مردم از داشت. به هر ترتیبی اسبی 

 نزدیک رسید.

 مدیریت روستایی

های کمتر کاویده شده در مطالعات روستایی، مسأله اداره روستاها است. طالب  از حوزه

از نخستین کسانی است که به شکلی روشمند و با نگاه تاریخی، مسأله اداره روستا را 

کز او ابعاد اجتماعی مدیریت روستایی است. او در کتاب بررسی کرده است و نقطه تمر

پردازد، اسناد  به بررسی اداره روستا پس از مشروطیت می« مدیریت روستایی در ایران»

های خود پیوند  کند و آنها را با مشاهدات و تجربه و مدارک حقوقی را مطالعه می

دنبال وقوع  کند که به  ه میزند. در دوره معاصر به قانون انجمن ده و دهبانی اشار می

شود و بعد از انقالب، به شوراهای  کاره رها می نیمه 1155انقالب اسالمی در سال 

کند که قرار بود بر اساس مدل شورایی، روستاها را اداره  اسالمی روستایی توجه می

آید. طالب در همین زمینه به  کنند، اما در عمل نیاز به مدیریتی اجرایی پدید می

پردازد و در انتها طرحی  هایی مانند خانه همیار روستا و دفتر عمران روستا می بهتجر

 دهد. برای حکمرانی روستا ارائه می

از زمان تشکیل گروه توسعه روستایی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 

دکتر طالب تدریس درس مدیریت روستایی در ایران را بر عهده داشت و آخرین درس 

ارشد توسعه   برای دانشجویان کارشناسی 1199-1194در نیمسال دوم سال تحصیلی را 

محلی )گرایش روستایی( ارائه کرد. من در این کالس افتخار همراهی با او را داشتم و 

دانشگاه تحمیل کرده بود، با هایی که بحران کرونا بر  دیدم که با وجود همه محدودیت می

روز کرد و از منزل به تدریس  د ابزارهای ارتباطی جدید بهخود را در زمینه کاربر تالش
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در فضای مجازی پرداخت. اجل به او مهلت نداد تا شاهد انتشار آخرین کتابش با عنوان 

 باشد.« تحوالت مدیریت روستایی در ایران»

فعالیت دکتر مهدی طالب به عنوان عضو هیأت علمی نزدیک به نیم قرن طول کشید 

انشجویان زیادی از محضر او استفاده کردند. حتی پس از بازنشستگی، و در این مدت د

همکاری او با گروه مطالعات توسعه اجتماعی ادامه یافت و در هر نیمسال در دانشکده 

کنند و او را  علوم اجتماعی تدریس داشت. دانشجویان از استاد طالب به نیکی یاد می

و صمیمی و خاکی بود. برای دانشجو دارند. دلیلش برای من روشن است، ا دوست می

نشست. دست خِیر هم داشت، دست در دست  گذاشت و پای درد دلش می وقت می

دانست. با  داد. رازهای جوانمردی فرهنگ ایرانی را می گذاشت و وصلت سر می می

دانست. بنا به گفته خودش در دوران  دانشکده مأنوس بود و آن را مأمن خود می

شب در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی بود. این  4صبح تا  4دانشجویی نیز از 

رویه را تا آخرین لحظات عمر ادامه داد. استادی بود معلم و معلمی بود استاد. خود را 

 وقف کارش کرد. 

        

 حسین ایمانی جاجرمی  

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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 فیروزآبادی()سید احمد  عملگراشناسی  جامعه 

سابقه آشنایی اینجانب با دکتر مهدی طالب به بیش از 

در گروه مطالعات  1145گردد و از سال  بیست سال برمی

توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، افتخار همکاری با 

های مشترکی با  ایشان را داشتم. در طول این مدت پژوهش

صورت  ها به در برخی از کالس .یکدیگر انجام دادیم

و همراه با دانشجویان و سایر همکاران گروه، به سفرهای علمی  کردیم مشترک تدریس 

 ها رفتیم.  متعددی در طول این سال

مند و  دکتر طالب از جمله اساتید وفادار به دانشگاه تهران بود و نسبت به آن، دغدغه

مشکالت آن های دانشگاه، مسرور و از مسائل و  حساس بود. وی همواره از موفقیت

سال در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی  56شد. ایشان با حضور حدود  آزرده می

دانست و البته یکی از اعضای  و دانشگاه تهران، خود را کامالً متعلق به این خانواده می

 برجسته این خانواده نیز بود.  

سی مسائل شدیم، کالس برر های مشترکی که با هم در آن حاضر می یکی از کالس

ترین  ارشد و دکترا بود. در این کالس عمده  اجتماعی روستایی در مقطع کارشناسی

های مختلف سیاستی و مدیریتی مانند همیاری و  مسائل و موضوعات روستایی و حوزه

ها، اصالحات ارضی،  های زمین و آب، تعاونی برداری های سنتی در بهره مشارکت

های  محور در مناطق روستایی، سکونتگاه جتماعمدیریت خطر، فاجعه و بازسازی ا

روستایی، موضوعات حوزه جمعیتی و ازدواج، تجرد، تحوالت خانواده، تحوالت ارزشی 

ای و پیرامون  و سبک زندگی روستایی، تحوالت اشتغال روستایی، روستاهای حاشیه
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تایی های اجتماعی روس و آسیب های روستایی، شهرهای بزرگ، رفاه اجتماعی و بیمه

 شد.  های قومی و .... بحث می مانند فقر و محرومیت، بیکاری، اعتیاد، نزاع

گذاران مجله توسعه روستایی بود که بعدها پس از گسترش  دکتر طالب از بنیان

تر  و به تبع آن، تغییر عنوان گروه به عنوان عام« توسعه روستایی»هایی در گروه  رشته

شهری(  -وان مجله نیز به توسعه محلی )روستاییعن« مطالعات توسعه اجتماعی»یعنی 

محور اختصاص داشت که جای آن در  تغییر یافت که به همان مباحث توسعه اجتماع

 اجتماع علمی کشور خالی بود.

نقش نشجویان همواره در برپایی سفرهای گروهی با همکاران و دادکتر طالب 

طالب، همکاران گروه و  . در طول سفرهایی که همراه با دکترداشت اصلی و جدی

رفتیم، نکات ارزشمندی به  ارشد و دکترا به روستاها می  دانشجویان مقطع کارشناسی

کنم و مابقی را به  دست آمد که در این نوشتار برخی از آنها را به اختصار بیان می

 نمایم. فرصتی دیگر موکول می

 ورود به روستا

بااهمیت، شناخت جامعه روستایی و برداشت بسیار   معموالً در مطالعات روستایی، نکته

روستاییان از محقق است. نحوه ورود به روستا و هر نوع اجتماع محلی، برای یک محقق 

از اهمیت بسیاری برخوردار است. در واقع، برداشت اولیه روستاییان از محقق، در 

دولتی وارد گذارد. اگر با گروهی از کارمندان سازمانی و  ها تأثیر می سوءگیری پاسخ

روستا شوید و روستاییان احساس کنند که شما محقق و فردی دانشگاهی نیستید، کل 

ها  آوری اطالعات با مشکل مواجه خواهد شد. به طوری که پاسخ فرایند تحقیق و جمع

ها فقط به سمت نیازها و  کارانه خواهد بود و در برخی مواقع، پاسخ بسیار محافظه

ها خواهد رفت. ما در  ها و پتانسیل و دوری از بیان ظرفیت بازگویی مسائل و مشکالت
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اکثر سفرها با وجود امکان دسترسی به امکانات سازمانی و دولتی در محل، معموالً بدون 

شدیم و خودمان را به عنوان پژوهشگر دانشگاه تهران معرفی  آنها وارد روستا می

االت ؤو مشارکت در پاسخگویی به س کردیم. در نتیجه معموالً فضایی آکنده از اعتماد می

 آمد.  اساتید و دانشجویان به بهترین وجه ممکن پدید می

 اولین منبع کسب اطالع از جامعه روستایی

های ورود به مسائل و موضوعات  های عمومی در روستا، یکی از مکان معموالً حوزه

برای شروع های خوبی  خانه و مسجد، مکان روستایی است و میدان روستا یا قهوه

ها در  خانه ای از یکی از قهوه صحبت و گفتگو با اقشار مختلف روستا هستند. خاطره

روستاهای پیرامونی شهمیرزاد دارم. وقتی همراه با دکتر طالب و دانشجویان در آنجا 

خانه و مشتریان آن، ما را  حضور یافتیم، گپ و گفت صمیمی و روردرو با صاحب قهوه

 تری، با بسیاری از وقایع اجتماع پیرامونی آنجا آشنا کرد.  به شکل بسیار جامع

 روش مطالعه میدانی روستا 

روش کار در طول سفر با دکتر طالب و سایر همکاران و دانشجویان به این صورت بود 

های تک تک افراد در طول روز، به اطالع همگان  که هر روز عصر، تجارب و داده

آمد که گویی هر یک از ما همزمان در چند مکان  ید میرسید. بدین ترتیب وضعیتی پد می

ها، مشاهدات، تجارب و  حضور داشتیم. در واقع، در طول سفر، همزمان از مصاحبه

ارشد و دکترا( مطلع   های همه اعضای گروه )اساتید و دانشجویان کارشناسی یافته

 گرفت.  ها مورد بحث و گفتگو قرار می شدیم و این داده می
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 و اهتمام ویژه به روش کیفی در شناخت روستا توجه 

گشت و تجارب ایشان از  باز می 16سابقه مطالعات روستایی دکتر مهدی طالب به دهه 

پرسشگری و تکمیل پرسشنامه در روستا، وی را به این واقعیت رسانده بود که تکمیل 

یکسانی  پرسشنامه و انجام پژوهش کمی در همه انواع مطالعات روستایی، از بُرد

العه برخوردار نیست و الزم است که حتماً همراه با پژوهش کیفی باشد. این توجه به مط

قابل درک نبود، ولی به مرور که در میدان حاضر شدیم،  کیفی در ابتدا چندان برای ما

های جامعه روستایی و حتی اجتماعات  متوجه شدیم که در ایران بسیاری از واقعیت

ی و مطالعه عمیق کیفی و ورای روابط ظاهری اجتماعی و فهم محلی شهری، به بررس

 اولیه از پدیده مورد مطالعه نیاز دارد. 

 های روستا از طریق وضع موجود شناخت ظرفیت

در روستاهای مورد بررسی که شامل انواع روستاهای با اقتصاد کشاورزی، دامداری و 

ی کشور مستقر بودند، بهترین باغداری بود و در نواحی مرکزی، غربی، شمالی، و شرق

های شناخت روستا و نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا، مراجعه به اجتماع  شیوه

محلی و صحبت با آنها درباره زندگی روزمره و مسائل و مشکالت مردم بود. همان طور 

ها و  ها، پتانسیل که بیان گردید، روش مذکور، بهترین روش برای شناخت ظرفیت

های اجتماع روستایی بود و گاهی اوقات از درون گفتگوهای محلی با اجتماع  یکاست

شد و حتی  نظیری شناحته می های محلی، مسائل به طور بی روستایی و مدیریت

 گردید.  های خوبی نیز از طریق همین گفتگوها استخراج می حل راه

 

 مد فیروزآبادیسید اح                                                   

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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 )موسی عنبری( نظریه کار جمعی در ایران

با ورود به دانشکده علوم اجتماعی تا  1151من از سال 

پایان دوران تحصیالتم، شاگرد آقای دکتر طالب بودم. در 

این دوران به ویژه در دوره کارشناسی، مهمترین منبع 

ی من دکتر طالب بود. همیشه به اتاق ایشان فکری و علم

پرسیدم. با  ایشان می کردم و سؤاالتم را از مراجعه می

شان، و  ها و مقاالت های زیادی که با ایشان داشتم و بعدها با خواندن کتاب صحبت

همراهی در سفرهای علمی به روستاهای مختلف، مطالب زیادی از ایشان یاد گرفتم. 

صت مقتضی متنی درباره جایگاه دیدگاه ایشان در علوم اجتماعی قصد هم دارم در فر

های مردمی و کار جمعی در  ایران بنویسم، چون به اعتقاد من ایشان در حوزه مشارکت

توان این را به آسانی دید.  ایران صاحب نظریه هستند. با تورقی در آثار علمی ایشان می

شد که نکات بسیار مفید و  چاپ می های ایشان در قالب جزوات درسی بخشی از نوشته

ای در همین زمینه دارند. ممکن است برخی از محققان و اساتید این جزوات را  آموزنده

 ندیده باشند. 

کنم. ما با اساتید  یک نکته هم درباره ویژگی اخالقی و شخصیت ایشان بیان می

و مزاح پیشکسوت خودمان به دلیل جایگاه شاگردی که داشتیم، خیلی کم شوخی 

کردیم. نه  کنیم. اما در مقابل با دکتر طالب خیلی راحت بودیم و با ایشان شوخی می می

گویند. این از فروتنی  تنها من، بلکه سایر همکاران و عمده دانشجویان ایشان این را می

استاد بود که دانشجویان با ایشان راحت بودند. دانشجویان گاهی مسائل شخصی و 

خواستند. ایشان هم مانند  حل می گذاشتند و از ایشان راه یشان در میان میخانوادگی را با ا

کرد. استاد خیلی دوست داشتند نه فقط در درس و  یک پدر، کمک و راهنمایی می
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های کار و حتی حوزه خانوادگی به دانشجویان کمک کنند و  در حوزه بلکهتحصیالت، 

کنند دکتر طالب در زندگی  اذعان میکردند. دانشجویان زیادی هستند که  کمک نیز می

اند. با این لطف و محبتی که ایشان  شان، بسیار به آنها کمک کرده شخصی و خانوادگی

شان را شاد کند  اءاهلل روحش ما دشوار است. خدواند ان شان برای همه داشتند، اکنون فقدان

 شان سالمتی عنایت فرماید. و به خانواده

 

 موسی عنبری

 دانشگاه تهرانشکده علوم اجتماعی داندانشیار 
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 )حسین میرزایی( دغدغه ایران را داشت 

یاد، نام و خاطره استاد عزیز و فقیدمان، دکتر مهدی طالب را 

داریم و خدمت همکاران، اساتید، دانشجویان گرامی  گرامی می

و به خصوص خانواده معزز، برادر گرانقدر و همه وابستگان 

سال  65ای که برگرفته از  چند نکته کنم. من تسلیت عرض می

ارادتی است که به آقای دکتر طالب داشتم، خدمت دوستان 

کنم که احتماالً این نکات برای همه دوستان آشنا است. آقای دکتر طالب  عزیز بیان می

تمتع و عمره تشریف برده بودند. من یک بار داشتند و مکرر  دوستخیلی حج رفتن را 

لیل تشرف مکرر به حج چیست؟ ایشان یکی دو تعبیر را به کار از ایشان پرسیدم د

شد.  دانستند. انگار نفسی تازه می بردند. ایشان حج را در حکم نوعی نفس کشیدن می می

 دانستند. حسی از این نوع داشتند. همچنین آن را نوعی وضو گرفتن می

یتی بود که به خانواده گرایی ایشان و اهم نکته دیگر در مورد آقای دکتر طالب، خانواده

شان توجه داشتند. معموالً یکی  دادند. ایشان از این حیث به دانشجویان و همه اطرافیان می

جمعی  کردند، این بود که افطاری دسته از کارهایی که ایشان در ماه مبارک رمضان می

و دادند. در افطاری همکاران گروه ما )گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشکده(  می

کردند.  در  دانشجویان دکتری را همراه با خانواده به محل باصفایی برای افطاری دعوت می

دیدند. از این حیث  هایمان همدیگر را می دیدند. بچه ها همدیگر را می افطاری، خانواده

خیلی مهم بود. در یکی از سفرهایی که قصد مطالعه درباره بومیان و روستاییان کیش را 

خواستم دو گلدان بگیرم. اما از آن گلدان، یکی بیشتر وجود  م به بازار رفتیم. میداشتیم، با ه

« توانستید آن گلدان دوم را پیدا کنید یا نه؟»گفتند  شد، می نداشت. بعدها هر وقت بحث می



 

 

 

 

 
 یادنامه دکتر مهدی طالب     001   
 

 

من »گفتند  ای بود که با هم حضور داشتیم، می دیدند یا جلسه هر وقت هم همسرم را می

 کردند. خیلی به این چیزها توجه می«. را بگیردگفتم که گلدان دوم 

نیز بسیار دقت داشتند. کالً برای ازدواج خیلی پافشاری  دانشجویانایشان به ازدواج 

گفتیم آقای دکتر بپرسید  کردیم و می کردند. به همین دلیل گاهی در گروه شوخی می می

کردند و از این  به ما می ازدواج کردید یا خیر! دکتر هم با روی گشاده و خندان، نگاهی

 کردند. موضوع عبور می

زدیم که ایشان قبول  نکته دیگر این است که هر وقت در جلسه یا گروهی حرفی می

کردند و ما هم دیگر یاد گرفته بودیم و گاهی سقف را نگاه  نداشتند، سقف را نگاه می

این حیث ما در  فهمید که موضوع چیست و از خندید و می کردیم و خالصه دکتر می می

جلسات گروهی که خدمت ایشان، اساتید پیشکسوت دیگر، و سایر اساتید جوان گروه 

بودیم، خیلی دوران خوشی را با حضور آقای دکتر طالب و سایر اساتید بزرگوار و 

 دوستان عزیز داشتیم.

ه روستاهای ب 1191گیری ایشان بود. خاطرم هست سال کوشی و پی نکته دیگر، سخت

شور یعنی روستاهای پاوه، مریوان، بانه و ... رفتیم. به خصوص بانه که قرار بود غرب ک

شهر و روستاهای آن را مطالعه کنیم. رساله سه نفر از دانشجویان دکتری درباره مناطق 

آنجا بود. سفرمان در پاوه چند روز طول کشید و به بسیاری از روستاهای مختلف و 

گو و بحث درباره موضوعات در جریان بود. اما دوستان مناطق اطراف پاوه رفتیم و گفت

واقعاً خسته شده بودند و دیگر توان آمدن به مریوان و بانه را نداشتند. در حالی که دو 

رفتیم و با مردم  می نیز رساله دیگر گروه مربوط به مریوان و پاوه بود و باید به آنجا

ه به دکتر طالب را راضی کنم که از پاوکردیم. دوستان من را واسطه کردند که  گفتگو می

جهتی  کار سخت و غیرممکنی است. به دوستان گفتم تالش بی دانستم تهران برگردیم. می
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است، ولی اصرار داشتند صحبت کنم. شب بود و در تراس نشسته بودیم و همه دوستان 

وستان هیأت علمی و دوستان دانشجو حضور داشتند. طرح بحث کردم. گفتم آقای دکتر د

خواهند از پاوه برگردند و اگر موافق  گویند خسته شدیم و به تهران برگردیم. آنها می می

 هستید مراجعه به مریوان و بانه را به سفر دیگری موکول کنیم. 

«. داند. من مشکلی ندارم، من میرم بانه هر طور صالح می کسهر »دکتر طالب گفتند 

میم که چیزی به نام برگشت از پاوه وجود ندارد. همه ما بفه تااین یک جمله کافی بود 

منظور دکتر طالب این بود که نه تنها مریوان، بلکه بانه را هم خواهم رفت. اسم مریوان را 

روم، شما هر طور خودتان  نیاوردند، چون مریوان وسط راه بود. گفتند من به بانه می

 دانید. این یک جمله، خالصه کار را تمام کرد. صالح می

واقعاً وضعیت جسمانی دکتر طالب، وضعیت سختی بود. اما با این وضعیت و با آن 

شان باشند. ما از ایشان این را  ر میدان تحقیق در کنار دانشجویانحال، اصرار داشتند که د

یاد گرفتیم که در میدان تحقیق باید در کنار دانشجو بود. هر چند واقعاً مانند ایشان 

ولی تقریباً این اتفاق راجع به اغلب دانشجویان دکتری گروه ما  نتوانستیم عمل کنیم.

احتیاط صحبت کنم، برای بخش قابل توجهی از ه است. البته اگر بخواهم خیلی باافتاد

ها یا  روستاگردی آنها انجام شده است. ما واقعاً این را مدیون آقای دکتر هستیم.

دهند، بخش قابل  ا در گروه انجام میهایی که همکاران م پژوهی محلهها و  روستاپژوهی

 توجهی، یادگار آقای دکتر طالب و تأکیدی است که ایشان به میدان داشتند.

ه شناسی که دغدغ دانم. جامعه شناس ایرانی می طالب را یک جامعه دکترمن آقای 

که دغدغه مردم را داشت. به خصوص دغدغه جامعه  شناسی ایران را داشت. جامعه

مند و دردمند بود و مسائل را  اشت. ایشان از این جهت خیلی دغدغهروستایی را د

را « پاتنام»گفت مثالً  ها را به عمد اشتباه می کرد. گاهی هم اسامی خارجی بومی نگاه می
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به من چه که پاتنام راجع به سرمایه اجتماعی چی »گفت  همیشه می«. پانتام»گفت  می

خواهد این  تلفظ اشتباه اسامی این است که می دانستیم هدف ایشان از همه می«. گه! می

موضوع و این افراد را خیلی مرجع نداند. از این حیث خیلی نگاه بومی داشت، نگاه 

شناس ایرانی بود و ایشان از این حیث  ایرانی داشت. دغدغه ایران را داشت. یک جامعه

نقدر که دکتر طالب نیز به همین معنا اصالت داشت. میدان برای دکتر طالب مهم بود. آ

بر میدان و تا حدودی بر روش تأکید داشتند، ندیدم تأکیدی بر حوزه تئوری داشته 

آزمایی  باشند. به همین دلیل ایشان جزو افرادی هستند که به نوعی کمتر قائل به تئوری

های میدانی تأکید داشتند.  پرداختند. ایشان بر یافته بودند و چندان به این مقوله نمی

نظریه را بسازد و سامان دهد. از این حیث  توانست یک شبه های میدانی که می تهیاف

ایشان یک وجه ممیزه خیلی مهمی داشتند. روح آقای دکتر شاد و یادشان جاودان. 

که نسل شاگردان آقای دکتر طالب بتوانند راه او را ادامه دهند و ادامه آن  شاءاهلل ان

مان  مسائل، کاهش مشکالت و آالم مردم و جامعه مسیر، در خدمت جامعه ایران و حل

های بلندی بردارند و باقیات و صالحاتی برای آقای دکتر طالب  آنها گام شاءاهلل انباشد. 

 نشدنی ما باشند.  عزیز و فراموش

                                                                    

 یئحسین میرزا

 دانشگاه تهرانلوم اجتماعی دانشکده عدانشیار 
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 )محمدرضا رضوانی( ای رشته میانرویکرد 

-1151های مهم در برنامه دوم توسعه کشور ) یکی از بحث

( برای ساماندهی روستاها، بحث تجمیع روستاهای 1154

پراکنده بود و در فصل جامعه روستایی این برنامه، یکی از 

« روستاهای پراکنده سنجی تجمیع امکان»های اجرایی  برنامه

طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی  00بود و در این راستا 

 11سنجی تجمیع روستاهای پراکنده و  با موضوع امکان

طرح توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی با موضوع ساماندهی روستاهای پراکنده تهیه 

های  تانشد که بنده هم مسئولیت تهیه سه طرح ساماندهی روستاهای پراکنده در اس

 عهده داشتم. سیستان و بلوچستان و ایالم را بر

ها به عنوان مشاور با بنیاد مسکن همکاری داشتند و در  آقای دکتر طالب در این سال

بنده با ایشان نیز از بنیاد مسکن  ارتباطهای متعدد روستایی مشارکت نمودند و  تهیه طرح

مینه روستاهای پراکنده، مخالفت با بندی بنیاد مسکن در ز شروع شد. به طور کلی، جمع

 تجمیع روستاهای پراکنده در شرایط عادی و تأکید بر ساماندهی آنها بود.

برای تبیین  1155آبان  15در این راستا، سمینار ساماندهی روستاهای پراکنده در 

مسکن انقالب اسالمی در شهر  بنیادموضوع و ابعاد ساماندهی این روستاها توسط 

 ار شد و بنده نیز افتخار شرکت در این سمینار و ارائه مقاله را داشتم.همدان برگز

مفهوم و متدولوژی »آقای دکتر طالب در سخنرانی خود در این سمینار با عنوان 

پراکنده، به صورت مستدل بر  روستاهایضمن مخالفت با تجمیع « ساماندهی روستاها

جام ساماندهی را مطرح کردند. در این ساماندهی این روستاها تأکید داشتند و فرایند ان

ای را  با این عنوان مطرح  سخنرانی در بخش فروض اساسی در ساماندهی روستاها، نکته
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میراندن روستاها و همچنین کورتاژ آنها ممنوع، سزارین در صورت الزم بالمانع »کردند: 

در ذهن من  این نکته جالب از جناب آقای دکتر طالب در سخنرانی خود، همیشه«. است

ماندگار شده است. به طور کلی استاد فقید دکتر طالب تعلق خاطر و دلسوزی زیادی 

 نسبت به روستاهای کشور داشتند و مطالعات روستایی بخش مهمی از زندگی ایشان بود.

ارزشمند استاد فرزانه، جناب آقای دکتر طالب که همواره بر  های دیدگاهیکی دیگر از 

های مختلف اعم از  و مشارکت رشته« مطالعات روستایی»طرح موضوع آن تأکید داشتند، 

شناسی و کشاورزی بود. از دیدگاه ایشان روستا  شناسی، جغرافیا، اقتصاد، مردم جامعه

های  ماهیت و ابعاد مختلف دارد و موفقیت مطالعات روستایی، مستلزم مشارکت رشته

 مختلف در این عرصه است.

های روستایی با همین رویکرد و با مشارکت مؤثر  ش، مجله پژوه1149در سال 

شماره آن چاپ شده است. ایشان  16ایشان به عنوان عضو تحریریه منتشر شد و تاکنون 

 تأکید داشتند. زمینههای مرتبط در این  همواره بر مطالعات روستایی و مشارکت رشته

 

 محمدرضا رضوانی

 دانشگاه تهراندانشکده جغرافیا  استاد 
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 سید علی بدری()های زندگی در دانشجویان  پرورش مهارت

ای در جای خودش الزم و ضروری نظریات و مباحث نظریه»

است، ولی باید تالش کنید آنچه را که از نزدیک در واقعیت 

کنید، مالک و معیار برای زندگی مردم روستا مشاهده می

گاه یچریزی و مداخله در محیط سکونت قرار دهید.... هبرنامه

ریزی کرد. به جای حرکت در فضا،  توان برنامه در خالء نمی

روزترین منابع  که در شهر بنشینید و با مطالعه بهپای خودتان را روی زمین بگذارید!! این

توانید برای روستا ها، میشده خارجی، تصور کنید که با تسلط بر جدیدترین مدل منتشر

 «.هید!ریزی کنید، کامالً در اشتبابرنامه

های نظری بود که استاد مهدی طالب، نه تنها در کالس مطالبیاینها بخشی از 

مواجه با مسایل و مشکالت  دانشگاه، بلکه در سفرهای علمی و میدانی و هنگام

 کردند. شنیدیم، مطرح میای که مستقیماً از زبان روستاییان می روزمره

ریزی روستایی در ایران با استاد  نامهزمانی که اولین بار در کالس درس دو واحدی بر

ارشد، توفیق  نامه کارشناسیکردم که عالوه بر راهنمایی پایانآشنا شدم، تصور نمی

المللی نصیبم شود. در این همکاری و همراهی با ایشان در چند طرح و پروژه ملی و بین

جنوب  سال تحصیلی، در خدمت استاد دو سفر علمی به مرکز ودرس و طی یک نیم

های این دو سفر، بخشی از ابعاد شخصیت علمی کشور داشتیم که بیان نکاتی از آموخته

 کند.  تری ارائه میو اجتماعی استاد را به صورت شفاف و روشن

ریزی و انجام سفرهای علمی اول اینکه با وجود مشکالتی که معموالً برنامه

اغراق، کمتر استادی حاضر به هدایت سازد و بیهایی مواجه میدانشجویی را با دشواری

شود، ایشان شایق به انجام آن بودند. این اشتیاق را باید در و سرپرستی این سفرها می
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اعتقاد راسخ استاد به اهمیت این سفرها و مطالعات میدانی در ارتقای فهم و درک صحیح 

زیرا ایشان  های موجود در زندگی روستاییان جستجو کرد.و دقیق دانشجو از واقعیت

تر از مباحث نظری در فضای کالس دانشگاه های میدانی بسیار عمیقمعتقد بودند آموزش

کنم در سفری همراه با استاد به منطقه کمیجان استان مرکزی، گاه فراموش نمیاست. هیچ

ایشان برای اولین بار شیوه عملی سنجش دِبی آب قنات را با وسایل بسیار ابتدایی )یک 

گیری از بخشی از مسیر جریان آب که از دیواره سیمانی ستیکی مدرج شده، بهرهدبه پال

یا دیواره خاکی با عرض و عمق نسبتاً دقیق برخوردار باشد و یک تکه چوب( به 

 دانشجویان آموزش دادند. 

های  دومین بُعد شخصیت استاد، ارتباطات بسیار خوبی بود که با نهادها و سازمان

های روستایی مانند جهاد سازندگی سابق و فعال و حاضر در عرصه دولتی و غیردولتی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی داشتند. این ارتباطات به نوعی زمینه انجام سفرهای علمی 

کرد. مضاف بر اینکه به راحتی هر گونه پذیر میدانشجویی را با سرعت و سهولت امکان

زدید به صورت رایگان در اختیار قرار موجود در روستاهای مورد با خدماتامکانات و 

الیه ای به منطقه سراوان، سیب و سوران در منتهیهفته شد. در سفر حدود یکداده می

شرقی کشور، عالوه بر یک مجموعه استراحتگاهی رایگان همراه با سه  مرزهای جنوب

یار گروه وعده غذایی، خودرو با راننده برای رفتن به روستاهای مختلف منطقه، در اخت

 بود. قرار داده شده 

های زندگی در دانشجویان بود. این استاد، پرورش مهارت شخصیتیسومین ویژگی 

های برقراری ارتباط با اجتماعات محلی دارای های علمی و شیوه ها هم زمینهمهارت

 شد که های رفتار با دانشجو را شامل میگرفت و هم شیوههای متفاوت را در بر میفرهنگ

ها باشیم، مؤثر و آموزنده بود. با توجه به  برای امثال ما که قرار بود مدرسان آینده دانشگاه
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های پرسشگری تسلط استاد بر نحوه ارتباط با مردم محلی، آشنایی و تمرین عملی شیوه

های گروهی در چند روستای مورد بازدید )در منطقه کمیجان و منطقه فردی و مصاحبه

هایی است که به خوبی از آنها در کارهای بلوچستان( از آموخته سراوان سیستان و

 دهم.تحقیقاتی شخصی، بسیار بهره بردم و در حال حاضر نیز به دانشجویان انتقال می

استاد مهدی طالب در زمینه رفتار با دانشجویان همراه نیز به دور از هر تکلفی، با 

خوردند و در عین حال با ذکر خاطراتی می خوابیدند. با هم غذادانشجویان در یک اتاق می

های زندگی و امور مدیریت از زندگی شخصی، نکات و مسایل آموزشی را در باب مهارت

شدند. به یاد دارم در سفر به منطقه سراوان، به دانشجویان تذکر دادند به خانواده متذکر می

 یار مختصر میل کنید. دلیل گرمای هوا، بهتر است در خوردن غذا اِمساک نمایید و بس

نامه بسیار نزدیکی که با استاد پیدا کرده بودم، موضوع پایان به دلیل عُلقه و رابطه

ارشد خود را با مشورت ایشان انتخاب و کار را با راهنمایی استاد شروع  کارشناسی

ا دادند تا موضوع رکردم. سبک و سیاق ایشان این گونه بود که به دانشجو آزادی عمل می

ارشد  نامه کارشناسیبر اساس عالقه خود انتخاب کند. در آن زمان معموالً هر پایان

شد و با توجه به اینکه نفری شامل استاد راهنما و دو مشاور هدایت می توسط یک تیم سه

زیادی آماری و تکنیکال بود، این امکان را نیز برای بنده  موضوع مورد نظرم تا اندازه

 . 1اساتید مشاور را خود انتخاب کنمفراهم کردند تا 

کار تدقیق عنوان و مراحل انجام آن از مبانی نظری گرفته تا انجام کارهای میدانی و 

های ناشی از بدیع بودن موضوع در آن نامه، با وجود دشواریتحلیل و تدوین نهایی پایان

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
موردی: بخش جعفرآباد یابی مراکز توسعه روستایی؛ نمونه  ارشد: مکان نامه کارشناسی عنوان پایان .1

گازران قم. استاد راهنما جناب آقای دکتر مهدی طالب، اساتید مشاور: آقایان دکتر بابایی )گروه آمار، 

 مدرس( و مهندس سعیدنیا )گروه شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران(. دانشگاه تربیت 
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اری آن روزهایِ افزافزاری و سختزمان، دسترسی اندک به منابع و کمبود امکانات نرم

نامه  مدرس، بدون هیچ دغدغه خاصی به انجام رسید و با موفقیت از پایان دانشگاه تربیت

دفاع شد. بدون اغراق باید اذعان کنم که نوع نگاه استاد و ارائه کمک فکری و به ویژه 

اعتمادی که ایشان به دانشجو با دادن آزادی عمل برای طی شدن روند انجام کار داشتند، 

بود. با همین نگاه، استاد  مؤثرآمیز کار بسیار در ایجاد آرامش فکری و اتمام موفقیت

در بنیاد مسکن « بندی روستاهای کشورسطح»ای فراهم کردند تا طرح پژوهشی زمینه

انقالب اسالمی به تصویب برسد و شروعی برای همکاری بنده با بنیاد باشد که تاکنون به 

 گوناگون ادامه دارد.  انحای مختلف و در اشکال

دفتر بسیج »گیری و شکل 1109بعد از وقوع زلزله رودبار و منجیل در خردادماه سال 

 که با همکاری و حمایت برنامه عمران ملل متحد 1«توان فنی کشور برای مقابله با زلزله

(UNDP) دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد تحت نظر بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 

ای برای بررسی و مطالعه ابعاد مختلف این زلزله تشکیل و گانه های شش م شد، گروهانجا

اجتماعی به دکتر مهدی طالب واگذار گردید. –سرپرستی و هدایت گروه مطالعات اقتصادی

ادامه همکاری با استاد در این گروه، افتخار دیگری بود که ضمن فراهم کردن زمینه آشنایی 

المللی، ایده اصلی برای های علمی داخلی و بین شی با گروهبا کارهای مشترک پژوه

های بعد را شکل داد. همراهی با استاد در در سال 6انتخاب موضوع برای رساله دکتری

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
تغییر یافت و با ساختار تشکیالتی جدید  به پژوهشکده سوانح طبیعی 1146عنوان این دفتر در سال  .1

 ادامه فعالیت داد. 
. عنوان رساله دکتری: ارزیابی پایداری در راهبرد اسکان مجدد روستایی؛ نمونه موردی: مجموعه 6

بر. استاد راهنما جناب آقای دکتر افتخاری، اساتید مشاور: آقایان دکتر علی عسگری )دانشگاه  ادغامی آب
 المللی امام خمینی(. دکتر ناصر براتی )دانشگاه بینیورک کانادا( و 
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آباد، و طارم علیا و بازدید از زده در رودبار، رستم چندین سفر مطالعاتی به منطقه زلزله

اسکان موقت و بازسازی روستاهای  روستاهای مختلف و آشنایی با چگونگی فرایند

دیده و ایجاد انگیزه در آنان برای شده، عالوه بر آشنایی با نحوه تعامل با مردم آسیب تخریب

مشارکت در فرایند احیای مجدد ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاهای خود، 

راوانی به روی این شاگرد کوچک قرار داد و کمک ف چارچوب فکری وسیعی را پیش

های قبلی نمود. اینجا بود که متوجه عمق دیدگاه بازاندیشی در مطالعات نظری و آموخته

استاد درباره لزوم تعامل با مردم محلی و حرکت در فضای واقعی زندگی آنها برای داشتن 

شناخت دقیق ابعاد زندگی به منظور کمک به ایجاد فضای بهتر زیست انسانی و ارتقای 

ی روستاییان با مشارکت خودشان شدم. همان نکاتی که در برخی متون علمی کیفیت زندگ

از محققانی مانند چمبرز و هیران دیاس مطالعه کرده بودم. برای نمونه شاید خالی از لطف 

 نباشد که در اینجا خاطره کوتاهی از یک مورد خاص را بیان کنم.

ربوط به مدیریت روستایی های تخصصی و مورد عالقه استاد، مباحث میکی از حوزه

 بود و کتابی نیز با همین عنوان به قلم ایشان در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده

شده منطقه طارم علیا  مربوط به بازسازی روستاهای تخریباست. در حین عملیات 

زده رودبار و  )استان زنجان( استاندار وقت زنجان برای بازدید، سفری به منطقه زلزله

هایی که مسئولین ستاد بازسازی مستقر در منطقه به  منجیل داشتند. با توجه به گزارش

ایشان داده بودند، قرار شد از روستای انذر بازدید و مشکالت ایجادشده در فرایند 

بازسازی روستا را با حضور مردم دنبال کنند. در این سفر استاد نیز استاندار را همراهی 

در معیت استاد حاضر بودم. وقتی یک نفر از اهالی )که بعداً متوجه کردند و بنده نیز می

سفید محل و معتمد اهالی است( در حضور همه شروع به بحث با استاندار  شدم ریش

کرد و نظر وی درباره ضرورت جابجایی روستا و انجام بازسازی در محل جدید )که 
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از مقام عالی دولتی و با طرح کیلومتر از روستا فاصله داشت( را بدون واهمه  5حدود 

این همان رهبری محلی است که سر »ادله زیر سؤال برد، استاد همان جا به بنده فرمودند 

 «. کردمکالس برای شما بیان می

شاید یکی از خاطرات شیرین از استاد، زمانی بود که در اواسط جلسه دفاع از رساله 

ضو هیأت داوران( داشته باشند، صرفاً دکتری، بدون اینکه مسئولیت خاصی )به عنوان ع

ای که بین این شاگرد کوچک و ایشان برقرار بود، در جلسه حضور پیدا به دلیل عالقه

گاه آن را از یاد نخواهم کردند. ایشان با این کار، نیروی مضاعفی به بنده دادند که هیچ

را به عنوان یک شاگرد هایی هستند که امید دارم یک یک آنها برد. همه این مطالب، آموزه

کوچک، در عمل برای دانشجویان خود به کار بگیرم. زیرا یقین دارم همان گونه که این 

بنده، آثار مثبتی بر جای  امثالای گیری شخصیت علمی و اخالق حرفهها، در شکل آموزه

این  گذاشتند، با انتقال آنها به نسل جدید دانشجویان، در وجود آنها نیز تأثیر بگذارد و

 به روح آن استاد همام، واصل خواهد شد.  شاءاهلل انای است که همان ثمره جاریه و طیبه

 

 سید علی بدری

 دانشگاه تهراندانشکده جغرافیا دانشیار   
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 زادگان( )شهناز صداقتروح بلند، سرزندگی و قوت فکری 

ای که  با مشقت بسیار و پس از پشت سر گذاشتن موانع عدیده

ترین آن کنکور بود، به دانشکده علوم اجتماعی راه  کوچک

یافته بودم. برای کسب مهارت اندیشه پیرامون جامعه، مسائل 

  داشتم.های آن، سری پرشور  حل راهجامعه و 

ترم چهار کارشناسی و قدری گیج و سرخورده  1156سال  

نصیبم شده از مطالب درهم و برهمی که طی دو سال گذراندن واحدهای دانشگاهی 

های مرحوم دکتر صبوری فرصتی برایم پیش آورد تا  شناسی سازمان بود، درس جامعه

ترین اساتید دانشکده،  عملکرد دانشکده علوم اجتماعی را از زبان تعدادی از برجسته

شوندگان آن  موضوع تحقیق درس قرار دهم. طرحی مبتنی بر مصاحبه نوشتم که مصاحبه

 و از جمله آقای دکتر طالب بودند. نشکدهشامل اساتید باسابقه دا

بودم.  اش در راهروهای دانشکده دیده گاهی استاد را با صالبت همیشگی قبالً گاه

واحدی تعاون را نیز در خدمت ایشان داشتم. اساتید یکی افتخار گذراندن یک درس دو

ای که  مصاحبهاما بهتر از دیگری سخاوتمندانه با حوصله و دقت به سؤاالتم پاسخ دادند،

ای با حوصله و دقت و مفصل و  با دکتر طالب داشتم مرا بسیار متحیر کرد. ایشان به گونه

گویی در این خصوص قبالً چندین که داد بندی شده به سؤاالت باز من پاسخ می طبقه

تحقیق به انجام رسانده و چند ترم آن را تدریس کرده است. حضور ذهن، نظم و قوت 

 شود.  گاه فراموشم نمی الساعه بود، هیچ هایی که برای ایشان خلق به سؤالفکری در پاسخ 

تصورم از استاد فردی شد که در لحظه لحظه زندگی خود هنگام قدم زدن در 

راهروهای دانشکده، هنگام غذا خوردن، حتی هنگام حضور در کنار خانواده، همواره به 

دی استاد دیگر بین ما نیست، اما روح اندیشد. هر چند وجود کالب جامعه و مسائل آن می
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بلند، سرزندگی و قوت فکری ایشان را هرگز از یاد نخواهیم برد. برای بازماندگان محترم 

 و سالمتی آرزومندم. این مرد بزرگ، شکیبایی 

 

 زادگان شهناز صداقت

 دانشیار دانشگاه پیام نور
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 تی()مهدی رحمد مصداق متخصصِ متعه

های باز  بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افق

فهمید.  نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می

از زمان شنیدن خبر سفر استاد عزیزم، دکتر مهدی 

طالب، با وجود پذیرش مشیت الهی، اما تصور و 

یابد، و تصویری از فقدان این مرحوم به ذهنم راه نمی

ار نیک و ماندگاری است که در طول آث این به واسطه

 بیش از سه دهه همراهی و تلمذ از ایشان در وجودم جاریست.

بود که دانشجویان ناراضی از وضعیت  1104-1105اوایل نیمسال تحصیلی دوم سال 

تحویل آن به  تدریس یکی از مدرسان مدعو گروه تعاون، طوماری را تهیه کردند و قرعه

م بنده افتاد. با خشمی مضاعف، که ناشی از شرایط تحصیل در مدیر گروه تعاون به نا

های میانی قرار داشتن در سال گرایش تعاون بود، راهی اتاق مدیر گروه شدم. به واسطه

دانستم که  دوره کارشناسی، هنوز جز به نام، شناختی از دکتر طالب نداشتم و تنها می

دانشجویان را به  شده، طومار امضاء ایشان مدیر گروه تعاون است. وارد اتاق که شدم

به محتوای طومار، با عصبانیت از  ای ضمن اشارهبال آن چند دقیقهو به دن ایشان دادم

فضای نامناسب گروه تعاون و نگرش نامناسبی که در دانشکده از جانب برخی اساتید و 

داده بودم، دانشجویان به گرایش تعاون وجود داشت، گله کردم. با رفتاری که انجام 

ای که همواره، حتی در حالت ناراحتی و تصور یک برخورد پرچالش را داشتم. با چهره

یک پدر مهربان بود، مرا به نشستن دعوت کرد، و با  ناخشنودی، تصویری از چهره

نشاند:  ای را گفت که مانند آبی سرد، هیجان و خشم مرا فرواحترام و حرارت جمله

م به این در است تا دانشجویی از در وارد شود و این مطالبات خیلی وقت است که نگاه»
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-باصفای استاد ای شد بر آغاز یک رابطهباری، همان برخورد مقدمه«. را طلب کند

 شاگردی بین من و ایشان، که بیش از سه دهه و تا هنگام سفر آخرت ایشان ادامه داشت.

آموزی، همواره و در هر  علمدر طی سالیان بسیار از ایشان آموختم. اما بیش از 

توانم اذعان کنم که در کنار آموختم. به جرأت میبرخورد از ایشان درس زندگی می

شاگردی در محضر اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بسیاری از نکات و 

ای پژوهش را از ایشان آموختم. ایشان بود که به من آموخت نظریه های حرفهکاریریزه

دیده نشود، پژوهش به ثمر  اید در عمل به کار آید، و تا تن پژوهشگر در میدان آبب

نخواهد نشست. به واقع، مصداق متخصصِ متعهد بود، و این تعهد در کردار و رفتارش، 

در سطح خرد و کالن صورت عملی داشت. در سفرهای پژوهشی بسیاری که با ایشان به 

سفیدان روستا او را به نام  را دیدم که بزرگان و ریش مناطق روستایی رفتم، کمتر روستایی

روستایی در وجودش روستا و  ای صمیمی با وی نداشته باشند. دغدغهنشناسند و رابطه

اش به مسائل گرفت. احاطهشد، غمی سنگین او را فرا میگاه سخن از روستا میبود و هر

شناسی جامعه پژوهش در حیطه هنظیر بود و با چنان تعهدی به مقول روستایی ایران کم

 برانگیز است. پرداخت که برای نسل پژوهشگران فعلی رشکروستایی می

، این توفیق نصیبم گردید که از 1109منجیل در سال -رودبار پس از وقوع زلزله

طلب، به  ام، مرحوم دکتر طالب و سرکار خانم دکتر شادیمحضر دو استاد بزرگ زندگی

آموزی کنم. این دو استاد بزرگ، که در حکم والدین اوب درسصورت مستمر و متن

ام بودند، از هیچ کوشش و حمایتی برای پیشرفت من دریغ نکردند، و بسیار فراتر علمی

ای نفسی و مناعت طبع با من برخورد کردند. به گونه از یک استاد و معلم، همواره با نیک

اغراق، در  شان دلگرم بودم. بییی و حمایتکه در فراز و فرودها، در همه حال به راهنما

گرفتم و ارتباط هر نشست، برخورد و مصاحبتی با این دو بزرگوار، درسی فرا می
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مرزهای علمی،  آموزی را فراتر از محدودهی درسهاام با آنها، کرانهصمیمانه و گسترده

 ام گسترش داد.های زندگیبه همه ساحت

ام نگرم، عمده توشهمسیر سپری شده زندگی خویش میاکنون که با تأمل بیشتر به 

آموزی، و شاگردی اساتید بزرگوار و خوبم در دانشگاه تهران، به حاصل مصاحبت، درس

طلب بوده است. با  ویژه دو استاد بزرگوار، دکتر طالب فقید و سرکار خانم دکتر شادی

شناسی ورزش و معهام به سمت جاوجود تغییر جهت فعالیت و تالش علمی و پژوهشی

هایم از این دو استاد بزرگوار در طریق معلمی و شناسی اجتماعی، همواره آموختهآسیب

 پژوهش راهگشایم بوده و هست.

از پروردگار بزرگ برای استاد سفرکرده طلب آمرزش، و برای همه اساتید عزیز و 

 عزت دارم.آرزوی تندرستی، عمر طوالنی و با امگرامی

 

 مهدی رحمتی

 دانشگاه گیالن دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشیار
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 )زهره نجفی اصل( آالیش بیمتواضع و 

 چگونه باز کنم بال در هوای وصال         که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق

، استاد مهربان، یاور شفیق و سنگ  سه روز است که پدر معنوی

ها هم نیست.  شنبهصبورمان دیگر نیست. دیگر امیدی به دو

های هر هفته روزهایی طالیی برای همه ما بود. دفتر  دوشنبه

مان بود که همه در  کار شما میعادگاه همیشگی و باغ دلگشای

ها و  ها، جوانی کردن آنجا جمع بودیم. قیل و قال

هم ها  پذیرا بودید. دیگر امیدی به دوشنبه  هایمان را چه پدرانه با لبخندی دلنشین ناپختگی

های ناچیزمان چه  نیست. پدر جانم در زمان دلتنگی سنگ صبورمان بودید. از موفقیت

کردید. همگی  شان چه بسیار سبک می ها را با کوچک انگاشتن شدید. غصه بسیار شاد می

 آوردیم. حال غم از دست دادنتان را به کجا بریم؟ مان را به پیش شما می غم

ربانی نکشیدید. همچنان برایم پدری کردید. شما حتی با وجود کسالت دست از مه

های درستان  ادعایم برای کالس گویی مهربانی با تاروپود وجودتان عجین بود. استاد بی

با های مختلف  چقدر دلتنگم. چه صبورانه اصالحات ارضی و مدیریت روستا را در دوره

دادید.  ، توضیح میگذران عمر طوالنی در روستا بودکننده  که تداعی  هایی شیرین مثال

دویدند.  های شما سرعتی عجیب داشتند. انگار در پی هم می ها و دقایق در کالس ثانیه

صد حیف که از وجودتان بهره کافی نبردم. صد حیف که قدرتان را ندانستم. صد حیف 

تان را همیشگی پنداشتم. هنوز به ما یاد نداده بودید چطور با نبودنتان  که مهربانی و لطف

ار بیاییم. هنوز درس مانده است. چرا اینقدر زود از بین ما رفتید؟ شما که همیشه ما را کن

ها قبل  کردید، از یار چه بشنیدید؟ کجا رفتید؟ هر چند که سال فرزندان خود خطاب می

اید. آخر شما دل به این دنیا نبسته  اید و مهیا شده فرموده بودید، چمدان سفر را بسته
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کرد. کوچک  سرایی بیش نبود. فریبنده نبود. خودنمایی نمی برایتان ویران بودید. این دنیا

 زیست. با دلی بزرگ و دریایی. بود. ساده بودید و ساده

آوردید،  ها هم نیست. اگر این دوشنبه به دانشکده تشریف نمی دیگر امیدی به دوشنبه

صادف جالبی! استاد . چه ت66دادیم. دیگر چرا قطعه  وعده دوشنبه دیگری را به خود می

تان هم شبیه نمره خودتان است. دیگر امیدی به  باصفایم شماره قطعه آرامگاه ابدی

آیید. استاد عزیزم هنوز درس ناتمام است.  آیید. دیگر نمی ها هم نیست. شما نمی دوشنبه

 هنوز این درس برای ما مانده بود که چطور با نبودنتان کنار بیاییم؟

رسیدیم. حاال وقت امتحان ما دانشجویان شماست. باید آن چه زود به آخر ترم 

چشاندید، هرگز  مان می های عشق و ایمان را به کام تشنه ای که آیه لحظات جاودانه

به جان و دل آنها را فراموش نکنیم. اصالً باید هر روز و هر لحظه مرورشان کنیم. 

 نمیرد. و بسپاریم تا دلمان سرد و یخی نشود

آالیش.  نوازی را بدان. استاد ما از جنس تو بود. متواضع و بی مهمان ای خاک، رسم

 تان مبارک. استاد مهربانم پر کشیدن، رهایی از بند تن و اوج گرفتن

 شود غبار تنم حجاب چهره جان می
 

 خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم
 

 چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
 

 غ آن چمنمروم به گلشن رضوان که مر
 

کنم. یادم  بیان میدارم که در ادامه، چند مورد از آنها را از استاد گرانقدر  خاطراتی

آید برای امتحان جامع بسیار دلشوره داشتم. وقتی ایشان وارد کالس محل برگزاری  می

شناسی در طبقه چهارم با میزهای تکه تکه که در کنار هم  امتحان شدند )کالس انسان

زد    دادند(، از شدت اضطراب قلبم چنان می بودند و میز گردی را تشکیل می قرار گرفته

مان متوجه این حال شدند، از آقای  خورد. وقتی استاد مهربان که تکه میز جلویم تکان می

ای نوشیدم و مهربانی پدرانه ایشان  رمضانی خواستند برای همه چای بیاورند. وقتی جرعه
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بعدازظهر ادامه داشت. یادم هست آن  0. آن روز امتحان تا را دیدم، حالم کمی بهتر شد

روز ایشان از روی لطف چندین بار به آن کالس تشریف آوردند تا از حال 

اینطوری که شما دارید، امتحان »شان باخبر شوند و با لحن مهربانی فرمودند  دانشجویان

. کمی آرامش بگیرید و دهید باید آمبوالنس خبر کنم تا در محوطه حضور داشته باشد می

تا آخر عمر مدیون لطف و صفایشان هستم. خاطره دوم «. بعد جواب سؤاالت را بنویسید

بود. در آن زمان من دانشجوی سال دوم دکتری بودم. ایشان  1196مربوط به حدوداً سال 

شناسی  خواهم خودت را آماده کنی و یکشنبه با من به کالس درس جامعه می»فرمودند 

از شدت اضطراب نزدیک بود قالب تهی «. ی بیایی و  درس آن روز را تو بدهیروستای

کنم. نذر کردم آن روز کالس تشکیل نشود و به ایشان عرض کردم که نذر کردم کالس 

تشکیل نشود. وقتی ایشان متوجه هیجانم شدند، برای اینکه به من دلداری دهند، با 

خواستم برای اولین بار سر  قتی من هم میطبیعی است، و»شان فرمودند:  تواضع همیشگی

کالس بروم، همین حال را داشتم. در آن زمان آقای دکتر شهبازی )دایی بزرگوارشان( در 

کرد و  توان س کردند و دیدم دیگر کاری نمیکالس را باز کردند و من را داخل کال

«. شود م میاشروع به درس دادن کردم. تو هم که درس دادن را شروع کنی، اضطرابت تم

آنقدر از من تعریف کردند که از   روی بزرگواریایشان از به محض ورود به کالس 

برو در جای من »خواستم زمین دهان باز کند و من را ببلعد. ایشان فرمودند  خجالت می

خیلی دلم «. بنشین و درس بده و خودشان رفتند و در کنار دانشجویان نشستند

توانستم پشت میز  لرزید که می اد. چون زانوهایم چنان میخواست بروم پشت میز است می

پنهانش کنم. ولی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. برای همین در کنار کالس 

ت و از سر بزرگی و متان ،ایستادم و شروع به درس دادن کردم. وقتی کالس تمام شد

«. ، من هم یاد گرفتمکالس خوبی بود»من فرمودند: شان جلوی جمع به  لطف همیشگی
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تواند بزرگوار باشد تا کوچکترین دانشجوی خود را چنین مورد  چقدر یک انسان می

عنایت و لطف خود قرار دهد. در دوران تحصیل در مقطع دکتری برای سفر علمی به 

سمنان رفتیم. ایشان در آن سفر کمردرد شدیدی داشتند و آتل به کمرشان بسته بودند. 

اما ایشان  .ایشان گفتیم با این وضعیت اجازه بدهید سفر را کنسل کنیمقبل از سفر به 

شدند. ولی حتی یک بار هم  بوس پیاده و سوار می نپذیرفتند و با سختی فراوانی از مینی

 از درد کمر شکایت نکردند و پا به پای دانشجویان در سفر بودند.

اجتماعی استخدام شده  ترم اولی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشکده علوم 

های مختلف  بودم، درسی با عنوان مدیریت ریسک و بحران داشتم. برای تدریس آیتم

های فراوانی بود. در این زمینه هم برای ایشان زحمت داشتم. استاد با  درس نیاز به مثال

به ها را در کالس  های ارزشمندی را مطرح فرمودند که وقتی این مثال لطف فراوان مثال

بردند. خدا را شکر که تا به حال  کردم، دانشجویان بسیار لذت می از ایشان بیان میقل ن

هایم بوده است.  بخش کالس در همه دروسی که تدریس کردم، نام مبارک ایشان زینت

ام است. متأسفانه مادرم متوجه پله  خاطره دیگر مربوط به روز دفاع از رساله دکتری

و به زمین خوردند. ایشان با بزرگواری هر چه تمام پایین  جلوی در تاالر شریعتی نشدند

 چادر مادرم را بوسیدند و ما را کلی خجالت دادند.

 

 زهره نجفی اصل

 دانشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی استادیار 
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 )محبوبه بابایی(استادی با این همه تواضع و مهربانی 

ام،  از آنجایی که هفت سال دانشجوی دکتر طالب بوده

ای را که روایت  خاطرات زیادی از ایشان دارم. خاطره

، است که با استاد داشتمکنم، مربوط به آخرین دیداری  می

ام دفاع  ، روزی که از رساله دکتری1199تیر  6تاریخ  یعنی

 کردم. 

آن روز مانند همه روزهای دیگر به اتاق استاد رفته بودم. البته برای اینکه با ایشان 

های الزم را برای جلسه دفاع داشته باشم. ایشان مانند همیشه به من آرامش  هماهنگی

گوی ما تمام شد و قصد داشتم از اتاق ایشان خارج شوم، به من گفتند دادند. وقتی گفت

هدیه »ام. ایشان گفتند  تان تهیه کرده ای برای شما به مناسبت روز دفاع از رساله هدیه

آیم  گفتم استاد بعد از دفاع می«. داخل ماشینم هست. االن بهتون بدم یا اینکه بعد از دفاع

خواستم بدونی که برام مهم هستی و  فقط می»ر ادامه گفتند گیرم. د خدمتتان و از شما می

 تشکر کردم.از ایشان « ادگاری از من داشته باشیدیک ی

شان سپرده بودند که به من بدهند. وقتی  بعد از جلسه دفاع، ایشان هدیه را به راننده

ایشان  اند. با رفتم تا از ایشان تشکر کنم، متوجه شدم که استاد دانشکده را ترک کرده

شان را پاسخ ندادند. تا اینکه شب استاد خودشان با من تماس گرفتند  تماس گرفتم، تلفن

از خواندن رساله شما »و مجدداً دفاع از رساله را به من تبریک گفتند و در ادامه گفتند 

لذت بردم و بسیار خوشحالم که دفاع شما بدون تنش برگزار شد و اساتید داور هم 

ایراداتی هم که برخی از اساتید گرفتند، اصالً ناراحت نباشید. کار شما  راضی بودند. از

 «.دانید، مطابق نظر داورها آن را اصالح کنید خوب بود، هر طور که خودتان صالح می
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شان خیلی برایم دلنشین بود. در واقع، استادی با این همه  هدیه ایشان، محتوای تماس

، استادی که نگران باشدجهت به فکر دانشجویانش تواضع و مهربانی، استادی که از هر 

 های دانشجویانش باشد، بسیار نادر است. یادشان گرامی باد.  نگرانی

 

 محبوبه بابایی

 1140 سال دانشجوی ورودی
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 زاده( )حسن بخشی به تمام معنا بخشنده

ماه  معلم مثل پدر، واالمقام است. اولین دیدار استاد، در مهر

سال  15؛ حدود 1199و آخرین دیدار در تیر ماه  1145

 کسب دانش و علم زندگی از  خدمت دکتر مهدی طالب...

ترین متنی باشد که در  این متن، متفاوت شاید برای بنده

ام درباره تأثیرگذارترین انسان سرنوشتم  طول زندگی

اش موفق به  های پدرانه یینویسم. برای استادی که در طی این مدت، زیر سایه راهنما می

 -کتب و مقاالت، مدیریت مجله علمی ارشد و دکتری، تألیف  دریافت مدرک کارشناسی

ام. استاد ارجمندی که هسته محوری  پژوهشی، تشکیل خانواده و یک زندگی خوب گشته

و « رساند، تو توکل کن و کارهایت را جلو ببر خدا می»هایش این بود که  ها و گفته حرف

 رساند.... یقین خدا میبه 

شناسی صرف مهم نیست، بلکه با دانش  من از استادم آموختم که دانش و علم جامعه

شناسی، زندگی کردن اصل است. در میدان و حوزه تحقیق بودن همیشه  و علم جامعه

مقدم است. در واقع دکتر طالب به ما یاد داد که این دانش را باید از میدان برداشت و با 

 شناسانه آن را پرورش داد. ذهن جامعههنر و 

برای حضور در مراسم عقدم از ایشان  درخواستم دکتر طالب یکی از خاطراتم درباره

بسیار حتی زودتر از خانواده من با روی گشاده و خوشحالی  . ایشان( بود1191)شهریور 

ده بودم  و التحصیل ش بودند. من آن موقع تازه فارغ آوردهدفترخانه تشریف  و همسرم به

های  کار ثابتی نداشتم و صرفاً کارهای نشریه توسعه محلی )با سردبیری ایشان( و طرح

دادم. وقتی مراسم عقد من شروع شد و عاقد پرسید کار داماد  پژوهشی را انجام می

چیست؟ من ماندم که چه بگویم، استاد با صدای بلند گفت که محقق هستند آقا حسن، 
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د... )در آن مراسم از طرف خانواده من، فقط استادم، دکتر طالب پژوهشگر و محقق هستن

ام را  حضور داشتند و از آنجایی که خانواده من شهرستان بودند، ایشان جای تمام خانواده

 (. برای منچه افتخاری بود حضور دکتر طالب برایم پر کردند. 

یم. دکتر طالب یک آموزش و تجربه برای من بود که همیشه بخشنده باش این خاطره

خواهم به عنوان یک دانشجو، همیشه رحمت  به تمام معنا بخشنده بودند. از خدا می

واسعه خودش را برای استادم بفرستد و خانواده محترم ایشان در صحت و سالمت کامل 

 و مانند همیشه پرافتخار زندگی کنند.

 

 زاده حسن بخشی

 1145دانشجوی ورودی سال 
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 (زاده )زهرا فرضیذیری اجتماعی پ مصداق مسئولیت

جناب آقای دکتر مهدی طالب ، ارجمند غم از دست دادن استاد

غم بسیار بزرگی است و تحمل آن برای همه ما دشوار. یادنامه 

م. ایشان در کن استاد را با نقل یکی از جمالت ایشان آغاز می

وقتی استادی فوت کرد، اگر » فرمودند: شان خاطرات

یزهایی از او به یاد آوردند، آن استاد، استاد دانشجویانش چ

 «.خوبی است

( 1146-1154کارشناسی )به دوره تحصیل در مقطع  استاد گرانقدر تصویر ازاولین 

ایشان را تا  . آن روزروز آخر حضورشان در دانشکده بود ما دیدارگردد و آخرین  برمی

 کردم. و سپس خداحافظی همراهی  شان کنار ماشین

با  های همیاری( ها و شیوه )از جمله درس زمینه چند واحد درس کارشناسی در دوره

برایم جذاب بود. در نیمسال اول همواره های ایشان در کالس  صحبتو  استاد داشتم

ابتدا درس روش تحقیق را با ایشان داشتیم. نیز  (1140-1141ارشد )  مقطع کارشناسی

مان در  دند درباره موضوع مورد بررسیاستاد در کالس روش تحقیق از ما خواسته بو

نامه، فکر و مطالعه کنیم و هر جلسه درباره آن در کالس بحث شود. مطالب ایشان  پایان

دادند( را در من  می در این کالس، شوق مطالعه روستاییان )البته با آن روشی که استاد یاد

مشورت کردم و . چندین جلسه با ایشان درباره موضوع مورد مطالعه دوچندان کرد

 شان راهگشایم بود.  های ارزنده راهنمایی

ل در این مقطع، به روستا بروم در نهایت قرار شد از همان ماه اول نیمسال دوم تحصی

کرد در هر ماه از سال  تحقیقم را آغاز کنم. ماهیت موضوع مورد بررسی ایجاب میو 

نیمه ماه( و هر بار به مدت  ، دو زمان مشخص )یک بار در آغاز ماه و بار دیگر در1145



 

 

 

 

 
   043    ها یادداشت

 

 

چند روز در روستا حضور داشته باشم تا هم به مشاهده )مشارکتی و غیرمشارکتی( 

 کنمانتخاب شده بودند، مصاحبه  ای که بر اساس برخی معیارها وادهخان 65بپردازم، هم با 

را مادر آوری و در عین حال، جدول  های روزانه برخی روستاییان را جمع و هم یادداشت

ام به روستاییان و مطالعه آنها بیشتر از  . با هر بار حضور در روستا، عالقهنیز تکمیل نمایم

شد. در آن سال، یک روز وقتی حدود ظهر پس از مصاحبه با روستاییان به  قبل می

به من گفتند آقایی به اینجا آمده بود  ر راه چند نفر از اهالی روستاگشتم، د اقامتگاهم برمی

ها را توصیف کردند، متوجه شدم استاد برای دیدن  گشت. وقتی ویژگی شما می و دنبال

چون ایشان قبالً نگفته بودند که برای میدان تحقیق به روستا آمدند و بسیار متعجب شدم. 

تلفن  ه استاداز منزل یکی از روستاییان ب سریعآیند.  دیدن میدان تحقیق من به روستا می

نطقه خارج شدم. به کارت ادامه بده، من هم در منطقه متوجه از م»ایشان گفتند  زدم و

استاد در تهران ضمن تشویق من «. گذارم موضوعاتی شدم که در تهران با شما در میان می

به ادامه تحقیق فعلی، پرسش جدیدی را نیز بر اساس آنچه تا آن زمان به دست آمده بود، 

کشید،  طول می 1145ل که تا پایان سال مطرح کردند و قرار شد بعد از اتمام تحقیق او

در همان روستا انجام دهم. تحقیقی که ادامه تحقیق  1140تحقیق دیگری را نیز در سال 

اول بود. در واقع پژوهش اول به سؤال چیستی و پژوهش دوم به سؤال چرایی پاسخ 

یان برای های مهم استاد، توجه به حضور در میدان تحقیق دانشجو داد. یکی از ویژگی می

ارائه راهنمایی به آنها بود. صرف مدت زمان کوتاهی در یک روستا کافی بود تا ایشان به 

 نحوی عمیق، متوجه زوایای پنهان موضوع شوند. 

اهلل مجید به من  ارشد، یک جلد کالم نامه کارشناسی  لسه دفاع از پایانایشان در روز ج

های توسعه  اولویت»، در ترجمه کتاب 1145هدیه دادند. بعد از اتمام این مقطع، در سال 

( 1196-1144با استاد همکاری داشتم. در آن سال و نیز در مقطع دکتری )« روستایی
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گفتند در یک یا دو جلسه از کالس روش تحقیق ایشان شرکت و  استاد گاهی به من می

حبت برای دانشجویان صهای حاصل از آن  و آموزهاز تجربه تحقیق میدانی در روستا 

ند، به ای معتقد بود رشته کنم. همچنین از آنجایی که دکتر طالب، به انجام مطالعات بین

متوسلی استاد دانشکده اقتصاد محمود دستیار آقای دکتر  توصیه ایشان در این دوره،

دانشگاه تهران نیز شدم. در انجام رساله دکتری نیز از راهنمایی آقای دکتر طالب و آقای 

آوری اطالعات  مند گردیدم. از آنجایی که در این دوره برای جمع هرهدکتر متوسلی ب

ماه در منطقه روستایی حضور مستمر داشتم و به تهران نیامدم،  0-5میدانی، به مدت 

دادم و ایشان در جواب،  گزارش مطالعه در روستا را از طریق ایمیل، برای استاد شرح می

 کردند.  ه، به پیشبرد کار کمک میبا تشویق مستمر و بیان رهنمودهای ارزند

ام آمدند و دو روز در  به منطقه مورد مطالعه 1191استاد همچنین یک بار در آذر سال 

آنجا اقامت داشتند. حضور ایشان بسیار به پیشبرد بهتر تحقیق کمک کرد. البته استاد در 

ک هفته بستری الریه مبتال شدند و بعد از برگشت به تهران به مدت ی همان سفر به ذات

بودند. اما برای اینکه من بدون نگرانی، به تحقیق در منطقه ادامه دهم، اجازه نداده بودند 

از موضوع بیماری ایشان مطلع شوم. در چندین سفر پژوهشی نیز کنار استاد بزرگوار 

های مختلف با ایشان مشورت  بودم و از ایشان بسیار آموختم. همواره در موقعیت

بت استاد به من از نوع محبت پدری بود. نه تنها پیشرفت تحصیلی و کردم. مح می

 ام نیز دغدغه استاد بود.  پژوهشی من، مورد توجه استاد بود، بلکه بهبود وضعیت زندگی

ازخودگذشتی؛ محبت و احترام به دانشجویان؛ توجه همزمان به پیشرفت تحصیلی 

و زمینه؛ ارائه رهنمودهای و پژوهشی و بهبود زندگی دانشجویان و کمک در هر د

نیازی؛ تواضع؛ متانت؛ رازداری؛ خیرخواهی، و خواهان عزت دانشجویان،  اثربخش؛ بی

پذیری اجتماعی بودند.  ایشان مصداق مسئولیت های استاد گرانقدر بود. برخی از ویژگی
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 باشم. مامیدوارم بتوانم با عملکردم، همواره باعث افتخار و شادی روح استاد گرانقدر

 شان شاد.   روح

  

 زاده زهرا فرضی

 دانشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی استادیار 
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 )صدیقه پیری(دوراندیشی حاصل از تجارب واال 

 چه سازم به خاری که در دل نشیند      خلد گر به پا خاری، آسان برآرم    

سلیم سوگوار نازنین مردی هستیم، با باوری از عمق جان به ت

در برابر مشیت الهی. اما رفتنش را هرگز باور نخواهیم کرد و 

ما سوگواریم، سوگوار رفتن فاضل و  تحملش بسیار سخت.

 نظیر که پاسدار حرمت انسانیت بود. فرزانه، دانشمندی کم

گرانقدر دکتر مهدی طالب، عضو  خبر درگذشت استاد

یر بود. به عنوان کسی که چندین ت علمی دانشگاه تهران، به غایت سخت و باورناپذهیأ

ام، بر خود الزم دانستم دست به قلم  سال توفیق شاگردی و همکاری با ایشان را داشته

  ببرم و مختصری از اوصاف اخالقی و علمی ایشان را بازگو کنم.

بخشی به  بارزترین ویژگی اخالقی دکتر طالب همراهی، حمایتگری و انگیزه

بعد از دوران بازنشستگی و با وجود مشقات فراوان،  حتی ایشان دانشجویان بود.

که کیلومترها از مرکز فاصله  ،های مطالعاتی آنها دانشجویان را برای بازدید از میدان

کردند. حضور ایشان در میدان مطالعاتی همواره قوت قلبی برای ما  داشت، همراهی می

مانند گذشته همراهی  نشا های اخیر که قوای جسمانی ر سالدانشجویان بود. حتی د

شان همواره  کرد، در دانشکده حضور داشتند و تا آخرین روزهای عمر، فضای اتاق نمی

های دانشجویان باز بود. احساس تعهد و  وگوهای علمی و پیگیری رساله برای گفت

 پیگیری مسائل دانشجویان بسیار در وجودشان برجسته بود.

های بارز ایشان بود.  طالب، از دیگر ویژگی دوراندیشی حاصل از تجارب واالی دکتر 

در حیطه مطالعات محلی، اشراف چشمگیری به مسائل روستایی ایران داشتند و با هر 

. با کردند بسیار دقیقی برای هر مسأله مطرح میهای  بینی پیش ،گپ و گفتگویی با ایشان
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بودند،  صرف تحصیل و پژوهش در کشورهای دیگر کرده را های زیادی اینکه سال

ها  اهتمام به واقعیات بومی، مسائل محلی موجود و معطوف به حل مسأله بودن پژوهش

کردند و برای درونی کردن آن، آنچه از  در بطن و متن جامعه ایرانی را همواره گوشزد می

مندِ جامعه ایران بودند و  دادند. ایشان نگران و دغدغه انجام می ،آمد میشان بر دست

تر و  ی خاص مشارکتی و نزدیک شدن به مردم را برای فهم واقعیها همواره روش

  کردند. تر مسائل به ما توصیه می عمیق

گویم که  اوصاف نیک استاد به لحاظ علمی و اخالقی بسیار زیاد است. همین قدر می

دکتر طالب عزیز، غم از دست دادن شما برای ما بسیار سخت است. ما از بزرگی و 

تان را  مانیم و راه ها خواهیم گفت. همواره شاگرد شما می میشه سخنمندی شما ه شرافت

 .دهیم ادامه می

شناس متعهد و فرهیخته را به خانواده محترم  در پایان غم از دست دادن این جامعه

ایشان، اجتماع علمی کشور، دوستان، همکاران و دانشجویان این استاد گرامی تسلیت 

 کنیم. ان برای روح بلندش آرامش و رحمت مسألت میکنیم و از خداوند مهرب عرض می

  

 صدیقه پیری

 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی
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 )حمیده دباغی(اسوه یک استاد بزرگ 

 مرد یک عنوان به همیشه من ذهن در طالب دکتر عزیز، استاد

به راستی برای  ایشان .اند بسته نقش دوست خانواده و دانا سخاوتمند

تمامی آنچه در وادی علم  و در کنار دبودناستاد بزرگ  کمن اسوه ی

آموختم، یاد گرفتم برای یکدل شدن با دانشجویان باید  ایشاناز 

را در  ایشانشان باشم. خداوند  دردشان را بشنوم و جویای احوال

شان  سایه رحمت خویش قرار دهد. حضور تمامی حضار و ناراحتی

برای  ثر آقای دکتر طالب است. اگرچه دلم واقعاًؤم زندگانیگواه بر  ،در این چند روز

  روح خداوندت. در بهشت ملکوتی اس شاناما یقین دارم که جای ،شود تنگ می ایشان

  است. زنده ما دل در ایشان یاد گرداند. مهربانیش قرین را ایشان
 

 دباغی حمیده  

 طباطبایی عالمه دانشگاه استادیار
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 )رشید احمدرش(صفا مردی از جنس سادگی و 

 سالیان تا دلسوز و ساده مهربان، استاد این خاطره و یاد شک بی

 خصوصاً تهران، دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده تارک بر سال

 به شد نمی درخشید. خواهد روستایی توسعه مطالعات دپارتمان

 مالقات شان اتاق در را استاد حضرت ولی رفت، گروه و دانشکده

 غیاب در استاد! جناب گیرد، می دلمان شما بدون ما ،استاد نکرد!

 به دزدکی دستمان شما، بدون ندارد! مزه هم شمال ماهی و شهمیرزاد آبگوشت  شما

 تهران قدیمی های خانه همه شما بدون اصالً  رود! نمی هم سمنانی دهقان های لوچهآ

 لرها ندارند! هم را سیگار کردن چاق دماغ و دل قدیمی، های خانه پنجره گیرد. می شان دل

 با توانیم نمی حتی که دریغ ندارند... سفر حوصله و حال هم ها بادیآ رشک هیچ، که

 کرونا به لعنت کنیم. مرور را مان خاطرات عزایت در نیستند! هم شمار کم که دوستدارانت

 بزرگ. مرد شاد روحت کرد. پرتاب مان خاطرات اعماق به را ما و شما زود چقدر که

 

 احمدرش درشی 

 کردستان فرهنگیان دانشگاه استادیار
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 )حسین دانشمهر(نزا  هوادار توسعه بومی و درو 

درگذشت استاد فاضل و مرد اخالق را خدمت دانشجویان، 

شناسی  شناسی خاصه جامعه همکاران و دوستداران جامعه

نمایم. استادی ارزشمند  مدار تسلیت عرض می ایرانی و مردم

شمداشتی پیگیر امور و مسائل دانشجویان که بدون هیچ چ

داشت و این حس از کالم و  بود. عاشقانه آنان را دوست می

شد. انگار در دنیای پرمتالطم امروزی، طبقه چهارم  نگاهش به مخاطبانش منتقل می

بخش بسیاری از دانشجویان و همکاران  دانشکده علوم اجتماعی و اتاق استاد فرزانه، الهام

ه عاشق روایت دانشجویانش بود و مسئله تحقیق را از دل همین گفتگوهای بود. هموار

کشید. به زعم پیتر برگر مسائل بدیهی پیرامون حیات اجتماعی ما از  دوستانه بیرون می

مهمترین موضوعات پژوهشی هستند و استاد فرزانه این گزاره را به سادگی برای تمامی 

ینکه به دوردست ترین مناطق روستایی ایران سفر بخشید. با وجود ا دانشجویانش معنا می

کرد و این رویه همیشه همراه منش ایشان بود، اما همواره مشتاق دیدن و شنیدن  می

شناسی  بر سنت جامعهنفعان بود و همیشه نگران شیوه مطالعات مسلط  های ذی روایت

شان هوادار توسعه بومی و  این وضعیت باعث شده بود تا پایان عمر بابرکتایرانی بود. 

ها، کتب و کارهای علمی ارزشمند ایشان،  ها، پژوهش درونزا باقی بماند و سیر اندیشه

 .  مشی فکری است. روحش شاد و یادش گرامی گواه بر ثبات در این خط

 

 حسین دانشمهر

 استادیار دانشگاه کردستان
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 سفوند()سامان یوها  جهان تولید علم اجتماعی در گرو فهم زیست  

مان نیستید، اما صدای اندیشه و گرچه در میان استاد عزیزم

تان پایدار خواهد ماند...درگذشت استاد  سنت فکری

اخالق، معرفت،  جمندم، دکتر مهدی طالب را که اسوهار

ر علمی کشو هدوستی بود، خدمت جامع تواضع و نوع

محترم ایشان تسلیت عرض  شناسان و خانواده ویژه جامعه به

اخالقی و علمی ایشان بسیار است، اما در این  نمایم. سخن درباره شخصیت برجسته یم

 کنم. علمی ایشان بیان می توضیحی مختصر درباره خدمات ارزندهنوشتار 

شناسی  شان، در برابر سنت جامعه ها استاد طالب و همکاران قدیمی طی این سال

سنتی خاص و میراثی گرانقدر بر  متعارف ایستادگی کردند و با تربیت شاگردان خود،

شناسی بومی را بایستی در آثار بزرگانی  که ظهور ادبیات جامعه طوری  جای گذاشتند. به 

غایت دغدغه مصائب و  طالب جستجو کرد که به همچون استادِ فرزانه، دکتر مهدی

الی  بهایرانی را داشتند. وی بیشتر از اینکه صرفاً مسائل جامعه را از ال مشکالت جامعه

ان، در پی تولید نظران خارجی استخراج کند، با مطالعات میدانی فراو کتب و آثار صاحب

گشت، زیرا بر این باور بود که تولید علم اجتماعی در  ایرانی می مفاهیم خاص جامعه

های  د بر فهم عقالنیتهای مختلف است. این استاد فقید با تأکی جهان گرو فهم زیست

ورزی را برای  های فکری و اندیشه و رفتارهای اجتماعات محلی، پایهکنش  بومی و نحوه

 بومی و مبارزه با فقر فراهم آورد. تولید ادبیات توسعه

های مرحوم دکتر طالب، این را همیشه به  از مجموعة آثار، گفتگوها و سخنرانی

ها و  گروهگرو گفتگو و اجماع عقالنی میان  خاطر دارم که توسعه و پیشرفت ایران را در

گرایی کارگزاران  جانبه دانست و بر این باور بود که یک نیروهای اجتماعی مختلف می
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برای « مشارکت» رو، مقوله  در ایران است. از این توسعه، عامل شکست الگوهای توسعه

ترین اصل توسعه را مشارکت نیروهای  ایشان بسیار حائز اهمیت بود، تا حدی که مهم

 کرد. جامعه تلقی می های بالقوه رساندن توانایی   علیتف به اجتماعی مختلف در 

رویکرد  شناسی بومی و با استاد طالب در آثار خود با در نظر داشتن مبانی جامعه

الگوهای بومی توسعه در ایران تالش داشت. ایشان معتقد بود  گرایانه، برای ارائه محلی

راستای منافع کشورهای غربی بوده ای در ایران در  بیشتر اقدامات و مداخالت توسعه

داشت که میان  دانست و اظهار می است. وی توسعه در ایران را کاالیی وارداتی می

 باورهای فرهنگی بومی و این کاالی وارداتی، تناسبی شکل نگرفته است.

کرد و بر  تعریف می« پیوند»توسعه در ایران را مسئلة  این استاد فرزانه، حلقه مفقوده

است. توسعه نه با نفی دستاوردهای « پیوند»ور بود که توسعه در ایران مستلزم این با

پذیر است و نه با نفی مبانی و باورهای فرهنگی بومی. بنابراین  کشورهای دیگر امکان

به  ای کشورهای دیگر ز تجربیات توسعهبرای پیشرفت در ایران الزم است ضمن استفاده ا

یافت. به  ا آنها اقدام کرد تا بتوان به پیشرفتی پایدار دست ایرانی ب -پیوند فرهنگ اسالمی

این معنا که صنعت و فناوری و عناصر توسعه را با تنة جامعه )سنت، فرهنگ و واقعیات 

 موجود( پیوند زد.

ه بدون توسع»توان اندیشة استاد عزیزم درباره توسعه را در این جمله خالصه کرد:  می

است. همچنین توسعه بدون توجه به « کور و نابینا» توجه به دستاوردهای جهانی

است. از این رو، نظریة پیوند ایشان محل « تُهی»های بومی و باورهای فرهنگی  ظرفیت

 تأمل فراوان است.

 

 سامان یوسفوند

 های مجلس شورای اسالمی پژوهشگر مرکز پژوهش
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 )شاپور سلمانوندی(استاد علم و اخالق 

با دلی  دانم اد فقید، بر خودم الزم میستبه عنوان شاگرد این ا 

اندوهگین چند سطری در توصیف این استاد بزرگ بنویسم. 

سال  15الب در طول خدمات علمی و آموزشی دکتر مهدی ط

قابل ستایش و تقدیر است. در اینجا هدف،  پژوهش و تدریس

بررسی این خدمات شایسته و سترگ نیست، بلکه اشاره به 

است. دکتر طالب هیچ وقت مطالعات خود مورد نظر صیت بزرگ زوایای دیگر این شخ

گاه واقعیت را فدای اثبات  . ایشان هیچندشناسی نکرد های انتزاعی جامعه را درگیر نظریه

انتزاعات نکردند. در این مورد شهامت، جسارت و کفایت خاصی داشت. ایشان با 

یخ، فرهنگ و جامعه ایرانی بود، گرایانه و نگرشی بومی که برساخته از تار رویکردی واقع

 کرد.  پردازی می دانست و با این رویکرد نظریه خود را متعهد به حل مسئله می

ایشان به شدت منتقد عدم همگرایی، نبود وفاق و ناپیوستگی بین محافل آکادمیک 

مطالعات روستایی در سه دانشکده مرتبط با موضوعات روستایی در دانشگاه تهران یعنی 

یا، کشاورزی و علوم اجتماعی بود. مضاف بر این، عدم بکارگیری نتایج جغراف

ریزان حوزه روستایی، نگرانی وی را  گذاران و برنامههای روستایی توسط سیاست پژوهش

ای را در پیش  کرد. ایشان معتقد بود هر کدام از این محافل، مسیر جداگانه دوچندان می

های توسعه روستایی در ایران  انع و گرفتاریاند و این مسئله را یکی از مو گرفته

هیچ  تحقیقی »دانست. دکتر طالب قویاً عملگرا بود و به صراحت اذعان داشت که  می

رسد،  گیرد، مگر برای بررسی یک مسئله باشد و هیچ پژوهشی به فرجام نمی انجام نمی

 «. مگر اینکه یک معضل یا مسئله را حل کند
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ی مشارکت پایبند بود و توسعه را مترادف با مشارکت دکتر طالب پیوسته به تئور

های روستاییان با تأکید بر  دانست. ایشان توسعه روستایی را موازی با توسعه توانمندی می

دانست. ایشان در حوزه مدیریت  های سنتی و بومی می حفظ، احیا و تقویت مشارکت

اند.  تر بوده جدید روستا موفقهای مدیریتی روستا از مدیریت  روستا معتقد بودند که سنت

روستاییان خودشان »وی به تعیین مدیر روستا توسط دولت اعتقاد نداشت و با بیان اینکه 

 ، اعتقاد به واگذاری مدیریت روستا به خود روستاییان داشت. «فهمند می

استاد طالب به تاریخ شفاهی مدیریت روستایی، به ویژه بعد از اصالحات ارضی 

های تازه و  های ایشان در این حوزه منجر به تحلیل داشتند و همیشه بحثاشراف کامل 

شد. این مهم در کتاب جدید ایشان با  کشف حقایق بیشتر در حوزه مدیریت روستا می

که با همکاری حقیر « تحوالت مدیریت روستایی در ایران؛ از ویسپاتی تا دهیاری»عنوان 

 ه خوبی نمایان است. و دکتر ایمانی جاجرمی تألیف شده است، ب

های فراوان، همواره روحیه امید در ایشان زنده بود. حضور ایشان تا  با وجود دغدغه

شان، مایه پشتگرمی به ویژه برای دانشجویان بود. وقتی از  واپسین روزهای عمر بابرکت

«. نگران نباشید»گفت  کردیم، با آرامش می نامالیمات روزگار و از مشکالت صحبت می

ای از زبان استاد در این اوضاع نابسامان چقدر برای ما امیدبخش  استی چنین کلیدواژهبه ر

مدار، سخاوتمند، متعهد و دلسوز  بود. دکتر طالب یک شخصیت برجسته، عملگرا، اخالق

 شان شاد و یادشان گرامی.بود. سخن در وصف ایشان زیاد هست و مجال ما کم...روح

 

 شاپور سلمانوندی

 مدرس دانشگاه پژوهشگر و 
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 )احمد مالکی(نشدنی  خاطرات فراموش

ها و  دانشجویان زیادی از دکتر طالب خاطره دارند. از کالس

اردوها تا سایر مراودات علمی و دانشگاهی. اردوی علمی بازدید 

که با حضور ایشان و سایر  1140سال  در از روستاهای کاشان

 خاطراتیبا  ه توسعه روستایی انجام شد،اساتید گرو

 سال نشدنی برای من و دانشجویان فوق لیسانس ورودی فراموش

دادند. میتونستی  می یبود. دکتر طالب از اساتیدی بودند که به آدم حس خوبهمراه  1145

داد.  کرد، بهت حس اعتماد به نفس می سفره دلت رو پیشش باز کنی. همیشه تشویقت می

کنم حتی در فاصله پایان  ز بود و اعتراف میدر اتاقش همیشه به روی همه دانشجویان با

رفتم. من از مهر ماه  فوق لیسانس تا شروع دکتری، به شوق دیدن ایشان به دانشکده می

لیسانس دانشکده شدم تا االن که در حال اتمام دوره  که وارد دوره فوق  1145سال 

فارش و توصیه سال پیوسته با ایشان در ارتباط بودم. به س 11دکتری هستم، در طول 

ایشان بود که به عنوان پژوهشگر حوزه مطالعات اجتماعی در صنعت نفت مشغول به کار 

از کارهایی که در این حوزه انجام  ،دیدم شدم. بعد از آن همیشه وقتی ایشان را می

گذاشت. قطعاً سایر اساتید و  نصیب نمی هایش من را بی پرسید و از راهنمایی دادم، می می

شناسی و  های علمی و پژوهشی ایشان برای گسترش دانش جامعه از تالش دانشجویان

اند. بنابراین من تالش کردم کمی  شناسی توسعه روستایی ایران بسیار نوشته ویژه جامعه به

تر در مورد این انسان و استاد شریف و دلسوز بنویسم. یاد، نام و آثارش برای  شخصی

 واهد ماند. روحش در آرامش باشد.همیشه در قلب ما دانشجویانش باقی خ

 احمد مالکی

 1145دانشجوی ورودی سال 
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 در(          )مهدی نایهای از نسل استادان بزرگ  بازمانده

آشنایی من با دکتر طالب، اول بار از طریق مطالعه آثار 

ایشان بود. آن زمان که قصد کرده بودم از علوم اقتصادی 

ام را در  الت تکمیلیبه علوم اجتماعی کوچ کنم و تحصی

 این رشته ادامه دهم و کتب ایشان جزء منابع کارشناسی

 ارشد بود. اما اولین دیدار من به روز مصاحبه کارشناسی 

ارشد   آن زمان که من کنکور کارشناسی 1141گردد. سال  ارشد توسعه روستایی برمی 

)گرایش توسعه  ها از جمله رشته توسعه روستایی ها و دانشگاه دادم، برخی رشته

متمرکز بود و عالوه بر آزمون کنکور  اجتماعی( دانشگاه تهران به صورت نیمه

یاد  کردیم. این اولین مواجه حضوری من با زنده بایست در مصاحبه نیز شرکت می می

دکتر مهدی طالب و دو استاد بزرگ دیگر گروه مطالعات توسعه یعنی دکتر مصطفی 

ود. از اولین روز قبولی در رشته توسعه روستایی تا آخرین ازکیا و دکتر منصور وثوقی ب

ام این افتخار را داشتم که در محضر ایشان شاگری  نامه التحصیلی و دفاع پایان روز فارغ

ام دفاع کنم، دکتر  نامه خواستم از پایان که می 1140کنم. در واپسین روزهای اسفند 

ر بودند و ایشان که آن زمان سمت موسی عنبری استاد مشاورم در سفر خارج از کشو

های  هماهنگی خود مدیر گروه توسعه را بر عهده داشتند، مانند پدری مهربان و دلسوز،

نظیرشان از  ها و محبت کم الزم با تحصیالت تکمیلی را انجام دادند و با صحبت

یده ام در نقش استاد مشاور شرکت نمودند. اصالً ا هایم کاستند و در جلسه دفاع استرس

های خورشیدی  اجتماعی مؤثر بر پذیرش آبگرمکن-عوامل اقتصادی»ام درباره  نامه پایان

در کالس درس روش تحقیق ایشان شکل گرفت. کالسی که یکی « در نواحی روستایی

های  شیوه»های تمام دوران تحصیلم بود و هنوز هم کتاب  از پربارترین و بهترین کالس
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طالب، راهنمای من برای انجام تحقیقات است. در این دکتر « عملی مطالعات اجتماعی

تا انبان علمی یک کشور از مطالعات اکتشافی پر »کالس بود که از ایشان آموختم: 

و شاید همین غفلت اساسی باشد که « توان به مطالعات تبیینی پرداخت نباشد، نمی

ها راهی نبرد  نهموجب شده است بسیاری از تحقیقات و مطالعات ما جز به قفسه کتابخا

 و گرهی نگشاید. 

ای قائل بود. نگاه  یاد دکتر مهدی طالب برای مطالعات روستایی اهمیت ویژه زنده

ایشان به روستا نه نگاهی نوستالژیک و از سر دلتنگی برای دیروز و گذشته، بلکه به این 

مادر شهرهای  روستاها»دانست و معتقد بودند:  می« شهرها را مولود روستاها»دلیل بود که 

خواهید درک و تحلیل درستی از جامعه  اگر می»کرد  و همواره تأکید می« ما هستند

امروزمان داشته باشید، باید جامعه روستایی ایران را بشناسید، بسیاری از مشکالت 

یکی از نقدهای اساسی ایشان به «. امروزمان ریشه در روستاهای دیروزمان دارد

اصالحات ارضی، جامعه روستایی ما را که تولید وجه »ه اصالحات ارضی این بود ک

و هنوز که هنوز است و با گذشت قریب به « ای مصرفی تبدیل کرد غالبش بود، به جامعه

پاشیدگی نظم و  در ازهم را توان تبعات ناگوارش سال از اجرای اصالحات ارضی می 06

 دید. « یمدیریت روستای»ها از جمله  نسق روستا در بسیاری از حوزه

به معنای واقعی کلمه بود و شاید بتوان گفت « استاد»یاد دکتر مهدی طالب  زنده

استاد مهدی طالب برای دانشجویانش فقط «. ای از آخرین نسل استادان بزرگ بازمانده»

بود. در این چند روز که از « پیر طریقت»معلم دانشگاه نبود، بلکه برای بسیاری از آنها 

ام که از تأثیر  گذرد، چندین خاطره از شاگردانی شنیده بزرگ  استاد میسفر آسمانی آن  

شان و چه زندگی  ای و کاری اند، چه زندگی حرفه شان گفته دکتر طالب بر مسیر زندگی

 شان و حضور ایشان در مراسم عقدشان.  شخصی
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ترین شاگردان  در زمره کوچککه  ،استادم دکتر طالب در ذهن مناز تصویری که 

پدری دانشمند و مهربان است که دغدغه توسعه ایران »نقش بسته، تصویر  ان هستم،ایش

چقدر لبخندهایش را دوست داشتم و پاکت سیگارش را. نامت «. زمین را داشت

 جاودان بزرگ استاد. 

 

 در مهدی نایه

  1141دانشجوی ورودی سال 
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 )مینا محمدخان خیرآبادی(دکتر طالب مهربان و دلسوز 

ر آن گردد. د بر می 1141من با دکتر طالب به سال  آشنایی

ارشد عالوه بر آزمون، مصاحبه هم  سال آزمون کارشناسی 

داشت. اولین بار وقتی ایشان را مالقات کردم، در اتاق 

مصاحبه بودند. ایشان به همراه دکتر وثوقی و دکتر ازکیا کار 

 دادند. مصاحبه را انجام می

. ایشان وقتی سوابق بنده ارائه کردمابق کاری و مقاالتم را ای از سو در آن روز رزومه

ای فعالیت دارم، بسیار  های عمرانی و توسعه را دیدند و متوجه شدند که من در فعالیت

در اولین جلسه کالس خوشحال شدند و سؤاالتی درباره این موضوع از من پرسیدند. 

ند. ایشان در طول دو سال دوره بنده را از روز مصاحبه به خاطر داشتایشان،  با درس

کارشناسی ارشد، همواره مشوق و راهنمای بنده بودند. دکتر طالب مهربان و دلسوز، 

های ایشان، پژوهش درباره عوامل مؤثر  ام نیز بودند و با راهنمایی نامه استاد راهنمای پایان

ها و  و حمایت نامه بر توسعه گردشگری روستایی را به انجام رساندم. انجام این پایان

دیگر نیز انجام  های ایشان باعث شد در زمینه گردشگری روستایی چندین کار تشویق

مندی به روستا و روستاییان را در من به وجود آوردند و  تر، ایشان عالقهدهم. از همه مهم

همین موضوع باعث شد که در بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 

 شان شاد و قرین رحمت الهی. ار شوم. روحمشغول به ک

 

 مینا محمدخان خیرآبادی

 1141دانشجوی ورودی سال 
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 )سعید اسدی(مهدی دانش و طالب آبادانی 

داد. نگاه نافذش دل  از جنس دانایی و معرفت بود. همیشه بوی عشق و محبت می

انی ایران زمین آباد« طالب»دانش و « مهدی»کرد. او  دانشجو را برای جذب آرامش نرم می

بود. خدایش بیامرزد و در فردوس برین با انبیاء و علمای عامل و صالح همنشین بفرماید. 

 کرد.  فکر نبودنش ذهن را مشوش و دل را آشوب می

مهدی طالب را  دکتر یاد ز و آسمانی شدن استادم، زندهکه خبر پروا ای لحظه از

کند  ته و قلبم قبض و بسطی را ضرب میاقلیم دلم به شدت ابری و بارانی گش ام، شنیده

فهم درست »ذهنش دغدغه  .مند بود دغدغه او .کرده است ن عزیز سفرآ نام که یادآور

به دلیل دلش . او دردمند بود. سازان را داشت جانب تصمیم از کشور دار اولویت «لئمسا

ه درد به خصوص روستاها ب جای جای کشور های توسعه در عدم اجرای اثربخش برنامه

 «عشق» اش کرد و با این مشق، با آفریننده می «قمش»او توسعه را در راه خدا . آمد می

در کتاب خداوند و علم نوشته او مصداق بارز گزاره ناب والتر هیتلر است که  .نمود می

. روحش شاد و «علم را باید در راه خدا به کار برد و در دانش نیز اهل دل بود» بود:

 .هش پوینده بادیادش زنده و را

                        

 سعید اسدی

 1141دانشجوی ورودی سال 
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 محمدی( اهلل خان )عنایت پدر مدیریت روستایی ایران

استاد فقید و روستاپژوه پیشکسوت، دکتر مهدی طالب را از 

شناختم. از آن روزهایی که در همایش  اوایل دهه نود می

خاص مردان دیار خود مصلحان روستایی با تاب و حرارت 

یعنی زاگرس در دفاع از روستا و روستاییان سخنانی را ایراد 

نامه کارشناسی ارشد  کردند تا آن روزهایی که برای پایان

اشخاص دیگری اینجانب )با آنکه از دانشگاه دیگر بودم و اساتید راهنما و مشاورم، 

و حتی تأکید کردند پس از هایی را ارائه دادند  اشتی مشاورهبودند( بدون هیچ چشمد

انجام کارها و اصالحیه، دوباره برای مشاوره نزد من برگردید. چند سال گذشت تا اینکه 

 در دانشکده علوم اجتماعی، شاگردی ایشان افتخاری برای بنده شد.

برکت خود از آموختن و تدریس غافل نماند. یکی از استاد تا آخرین روزهای عمر با 

وه مطالعات توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اقدامات ارزنده گر

که  ده خود را،دعوت از برخی اساتید پیشکسوت بود تا آنها بتوانند تجربیات مهم و ارزن

آید، به سادگی در اختیار ما دانشجویان و  ها مطالعه توسط امثال ما به دست نمی با سال

م یعنی پاسداشت پیشکسوتان در فرهنگ ایرانی و جوانان قرار دهند. بدون شک این اقدا

  اخالق اسالمی جایگاه واالیی دارد و آن را باید با تمام توان در جامعه ترویج کرد.

استاد به عنوان پدر مدیریت روستایی ایران، با همکاری مدیر محترم  ال گذشتهنیمس 

ش بیماری کرونا و کردند. با پیدای گروه، دکتر ایمانی، مدیریت روستایی تدریس می

ها، دکتر طالب گرامی نیز هر هفته با وجود مشکالت  های دانشگاه مجازی شدن کالس

شدند و  جسمی خود، رأس ساعت و حتی زودتر در محیط آموزشی مجازی حاضر می

گفتند. آخرین کالس ایشان در آن محیط نیز  های دوستان پاسخ می با حوصله به پرسش
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شناسی، اخالق و فروتنی، دردمندی و احساس  تعهد و وقتچند هفته قبل تشکیل شد. 

نظیر آن استاد فرزانه  های کم مسئولیت و عالقه به ایران به ویژه روستاها، برخی از ویژگی

 بود. روانش شاد و یادش گرامی. 

 

 محمدی عنایت خان

 1194دانشجوی ورودی سال 
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 )مریم مالیی( حق پدری

هدی طالب را شنیدم، وقتی خبر درگذشت استاد دکتر م

فقدان استادم دکتر طالب برای  اختیار قلبم مچاله شد. بی

اش پر نخواهد شد.  من، فقدان عزیزی بود که جای خالی

استادی به معنای واقعی کلمه. تمام خاطراتی که از ایشان 

داشتم، در ذهنم مرور شد و از جلوی چشمانم گذشت. 

چیزی ندیدم و بنابراین به جز خاطرات خوب اغراق، من جز خوبی از ایشان  راستش بی

 چیز دیگری وجود نداشت.

درِ اتاق دکتر طالب، همیشه به روی همه دانشجویان باز بود و ایشان با مهری پدرانه 

های ما حتی درباره مسائل کلی  کردند. درد و دل و برخوردی گرم از ما استقبال می

عی در حل مشکالت یا تعدیل آن داشتند. شنیدند و با راهنمایی و همدلی س زندگی را می

های  شان و نگاهم به دست های ارزنده های درس، خیلی گوشم به حرف در کالس

نظیر رقم  آوردند و متونی بی هایی که قلم را به حرکت در می پرمهرشان بود. دست

ر های کالسی، هم د دکتر طالب هم در ارائه کرد. زدند که خواننده را به خود جذب می می

پختگی، جوانی اسفرها و اردوهای دانشجویی و هم در فرایند آموزش، همواره با خامی، ن

 شدند. تجربگی ما، با صبر و بردباری همراه می و بی

های  کاری نامه ارشدم باشند. ریزه افتخار این را داشتم که ایشان استاد راهنمای پایان

گرفتم و سعی  کردند، یاد می قل مییک پژوهش روستایی را از خالل تجربیاتی که برایم ن

پذیری و دلسوزی پژوهشم  کردم آن نکات را به کار بگیرم. با صبر، حوصله، مسئولیت می

های ارزشمندشان، کیفیت کار را ارتقاء دهند  کردند با راهنمایی خواندند و تالش می را می

 و به من کمک کنند تا بیشتر و بهتر پیش بروم. 
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نظیرشان، و  نوازی بی همسرم به خانه استاد رفتیم. مهمان دو سال پیش همراه با

کلمه  ،صمیمیت در برخوردشان، همه و همه کتابی بود خواندنی و آموزنده که به حق

استادی را برازنده ایشان کرده بود. دکتر طالب بر گردن  بسیاری از دانشجویان حق پدری 

یادشان گرامی.  از دست دادند.شان را  داشتند. تسلیت به همه کسانی که پدر معنوی

 امیدوارم که بتوانم شاگرد خوبی برای استادم باشم.

 

 مریم مالیی

 1145دانشجوی ورودی سال 
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 )سیده طاهره سیدی مقدم(ای زندگی  دقیقه درس پانزده

دکتر طالب فقط به شکل عام استاد ما نبودند، بلکه ایشان فراتر 

بودند. چیزی که امروزه شاید « قرفی»شاگرد، یک -از رابطه استاد

کمتر شاهدش باشیم. ایشان بسیار فروتن و خوشرو بودند و 

شان به روی دانشجویان باز بود و هیچ وقت جز  همیشه درِ اتاق

 شد.  روی گشاده چیزی از ایشان دیده نمی

های اخالقی زیادی از ایشان یاد گرفتم. ایشان یک درس به من  به شخصه درس

شود... وقتی من و همسرم به عنوان دو نفر از  هرگز از خاطرم پاک نمیآموختند که 

شاگردهای استاد با هم ازدواج کردیم، ایشان بسیار خوشحال شده بودند و ما را صدا 

هایی که  شان رفتیم. ایشان آن روز دو ساعت برای ما وقت گذاشتند. حرف زدند و به اتاق

برای همیشه در خاطرمان ثبت شده است. آنقدر  رود و به ما زدند، هیچ وقت یادمان نمی

هر وقت از »شان این بود:  بیان بودند. آن روز آخرین حرف که استاد عزیز ما خوش

دقیقه از هم وقت بگیرید و بروید قدم بزنید و هوایی  همدیگر ناراحت شدید، پانزده

این «. ای دقیقه 15تان از بین نرود و اسمش را بگذارید قانون  بخورید تا احترام بین

 ها بود.  ای از پایبندی این استاد بزرگ به اخالق و شأن انسان نشانه

و فرهنگ روستایی برایشان « روستا»مند و کوشا بودند.  دکتر طالب بسیار دغدغه

اهمیت زیادی داشت و فعاالنه در مسائل توسعه روستایی مشارکت داشتند و بسیار خاکی 

گرا بودند و با همه با  کردند. ایشان بسیار اخالق د میو فروتن با مردم روستا برخور

بودند و « شناس مردمی جامعه»کردند. دکتر طالب در معنای واقعی کلمه  احترام رفتار می

منشانه ایشان، چیزی نقش نبسته است. ما اهالی  در یاد ما جز خاطره رفتار نیک و بزرگ

هایشان خواهیم بود... حیف که  قیاخال ها و خوش توسعه، برای همیشه دلتنگ مهربانی
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کن بیماری کرونا، استاد عزیز ما را با خود برد... حیف و صد حیف... اما نام سیل بنیان

نیک او برای همیشه ماندگار است و این چند روزه همه شاگردان ایشان در غم از دست 

خورند.  می افسوس ایشان  ن استاد عزیز عزادار هستند و به خاطر از دست دادندادن ای

مان. با ادای احترام  چون دکتر طالب برای ما مانند پدر بودند و رفیق روزهای دانشجویی

به روح استاد عزیز، دکتر مهدی طالب استاد بزرگوار ما در دانشکده علوم اجتماعی و از 

 گذاران رشته توسعه اجتماعی دانشگاه تهران. بنیان

 

 سیده طاهره سیدی مقدم

 1196ال دانشجوی ورودی س

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
   067    ها یادداشت

 

 

 )ابراهیم جعفری( زاناعتقاد به توسعه درو

گوید، ناگهان خاطرات،  هرگاه انسانی دعوت حق را لبیک می

اخالق، خدمات و به طور کلی یادگارهای او در اذهان تداعی 

شناسی  یاد دکتر مهدی طالب، استاد جامعه گردد. زنده می

 1105انب در سال هایی بود که اینج دانشگاه تهران از چهره

توفیق آشنایی با ایشان را پیدا کردم. در آن سال در معاونت 

اندرکار یک دوره آموزشی بودم که مدیران  ترویج وزارت جهاد سازندگی )سابق(، دست

های کشور در مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره( شرکت  بخش رادیویی روستایی استان

مدرسانی بودند که مباحثی را پیرامون توسعه کرده بودند و دکتر طالب نیز یکی از 

های برجسته دکتر طالب این بود که در طول دوران  نمودند. از ویژگی روستایی مطرح می

خدمت در دانشگاه، درب اتاقش به روی مراجعان باز بود و به ویژه دانشجویان را با 

بق دانشکده علوم پذیرفت. خاطره روزهایی که بنده و دوستانم در محل سا آغوش باز می

نشدنی است.  رفتیم، فراموش اجتماعی دانشگاه تهران )میدان بهارستان( به دیدارشان می

بان و دامنه همدلی با دکتر طالب تا آنجا بود که حتی در منزل، بنده و ایشان به تناوب میز

مان یکدیگر بودیم. با حضور اینجانب در معاونت ترویج سازمان جهاد سازندگی مه

، دکتر طالب دو 1156تا اواخر  1105کردستان به سبب آشنایی قبلی از اوایل سال  استان

بار به سنندج تشریف آوردند و در جمع اعضای شورای اسالمی روستایی استان و نیز 

اولین جشنواره فرهنگی روستایی کشور به همراه دکتر مرتضی فرهادی شرکت کردند و 

ها، که مقارن با  د. دغدغه دکتر طالب طی آن سالدرباره توسعه روستایی سخنرانی داشتن

ناشدنی بود  در کشور وصف ورد انحراف از مسیر توسعه درونزاعصر سازندگی بود، در م

های آن در جریان  و با حساسیت، جامعه روستاییان را زیر نظر داشتند تا مبادا ظرفیت
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نامه  نگام دفاع از پایانه 1145پیشرفت جامعه نادیده گرفته شود. با گذشت زمان در سال 

یکی از دانشجویان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که دکتر طالب به عنوان 

استاد مشاور حضور داشتند، یک بار دیگر توفیق زیارت ایشان را پیدا کردم. مقاالت 

ها و تألیف چندین کتاب درباره علوم اجتماعی، به ویژه توسعه روستایی  متعدد، مصاحبه

یادمانی در دانشگاه تهران و  های به های علمی و کالس در همایشها  در کنار سخنرانی

سایر مراکز آموزش عالی، باقیات و صالحاتی هستند که همواره نام و یاد دکتر مهدی 

فرستیم و از  سازد. به روان پاکش درود می پژوهان جاویدان می طالب را در اذهان دانش

ازماندگان، انتها و برای ب زیز سفرکرده، غفران و رحمت بیخداوند متعال برای این ع

 نماییم. لت میسالمتی و صبر جمیل مسأ

 

 ابراهیم جعفری     
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 )مهدی لبیبی( قدردان

خبر درگذشت استاد ارجمند، دکتر مهدی طالب را شنیدم و 

همه خاطرات دوران دانشجویی در دانشگاه تهران را با خود 

آوری منابعی  آن زمان ایشان مشغول جمع مرور کردم. در

شناسی روستایی بود. من و  برای تألیف کتابی درباره جامعه

چند نفر از دانشجویان با ایشان همکاری داشتیم. زمان 

ها از دکتر طالب خبری نداشتم. تا اینکه چند سال قبل بر حسب  گذشت و دیگر سال

اینکه چیزی بگویم، مرا صدا کرد و گفت بیا با اتفاق او را در دانشگاه تهران دیدم. قبل از 

ها گفت. به دفتر که رسیدیم، گفت  دل کرد و از گذشتهتا دفتر کارم برویم. دقایقی درد هم

بشین. بعد یک کتاب را آورد و ورق زد و به من گفت آخرین جمالت پیشگفتار را 

دانم از آقای مهدی  بخوان. همان خط اول کافی بود. استاد نوشته بود بر خود الزم می

ای به نگارنده  های ارزنده نویس کتاب، کمک لبیبی که چند سال پیش با مطالعه پیش

کردند، تشکر و قدردانی کنم. شرمنده بودم. اصالً یادم نبود که آن زمان چه کارهایی 

انجام داده بودم. اما درس بزرگی بود. اگر کسی به ما در نوشتن مقاله، کتاب، پژوهش یا 

ترین کمکی کند، خوب است از او یاد کنیم و قدردانش  ار دیگری، حتی کوچکهر ک

باشیم. اینها همان اخالق علمی گمشده این روزگار است. امروز دوباره به یاد استاد دکتر 

ها بیرون  را از البالی کتاب« شناسی روستایی جامعه»مهدی طالب، کتاب ارزشمند او 

 ن کردم. خدایش بیامرزد.کشیدم و دوباره شروع به خواندن آ

 

 مهدی لبیبی

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
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 )سعید حاصلی( دوستیادگار 

 خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
     

 پی جانان بروم   راحت جان طلبم و از 
 

 طاقت        چون صبا با تن بیمار و دل بی
 

 به هواداری آن سرو خرامان بروم    
 

اران و زا و معزز دکتر مهدی طالب و دوستدصمیمانه بر خانواده معسالم و درودی 

 آموختگان این استاد فرهیخته   دانش

 ام را منور کن  یا هو سینه 

 گاه ظهور خط و خال رخ یارت کن  تجلی

 بنگار ای نگارنده آن خط نانوشته بر این دفتر سینه... 

سخاوتی...  دردی... بی .. بیمروتی. بگو این چه حال است که بر سر ما آمده... بی

مه حال... در جامعه  در برگرفته... و در این میان هم همیشه و در ه     ریاکاری... جامعه را

ها را برایمان تسهیل  اند... دشواری تباری از جوانمردان که نمودی داشتهاند...  بوده

 دی است... این چه دربارالها!... «... اند ها بوده یادآور خوبی. »اند.. کرده

ا برگرفتی که روز است که یکی از آن قلندران را ز میان م 16در این میان... قریب 

لبته رسم دیرینه زمانه هم همین گونه بوده و ا دکتر مهدی طالب را...مان بود...  دلخوشی

 هست...
استاد، دوست و شخصیتی که حامی بود... غمخوار بود... یار و یاور بود... باسخاوت 

گو   گو و رک .. جمِ دردِ دردمندانِ جامعه را با خود داشت... اما طمأنینه داشت... گزیدهبود.

 بود... صبور بود... اهل اشارت بود...  

دکتر مهدی طالب عالوه بر مقام استادی دانشگاه تهران، احساس مسئولیت و تعهدی 

ر و پیگیر زندگی گ آموختگانش برای خود قائل بود. وی نظاره پژوهان و دانش به دانش

شان بود و این مسأله را جزء  اجتماعی و خانوادگی آنان، عالوه بر خانواده و بستگان
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هایشان در حد  اش اینکه در مراسم شادی و سوگواری نمود. نمونه وظایف خود تلقی می

 توانایی، موقعیت و امکان، قبل از هر کس دیگری پیشگام و پیشقراول  بود.

 دانند او چگونه بود.  ند. میآنان که آشنایی دار

آموختگی و دوستی ایشان را قریب به  او قلندری از تبار جوانمردان بود. افتخار دانش

ام. سفرهای زیادی در زمان دانشجویی، مطالعات پژوهشی و نیز در زمان  سال داشته 11

 ام. ها در معیت ایشان داشته تجدید دوستی

های  گفت. دوستی قوام و ارزش دوستی سخن میها بارها درباره  ایشان در میان جمع

آید...   دار در این روزگاران کم پیش می های ادامه دوستی دیرینه را باید پاس داشت...

تان بیاموزانید... از  های خالصانه را... گسترش دهید و به فرزندان ها و صمیمیت دوستی

بسیار به من عالقه بود...  نگرانمگذاشته بودم،  ها در وادی عرفان گام آنجایی که سال

روی، اما مطمئنم  کنی و در چه  مسیری  می دانم تو چه کار می گفت من نمی داشت و می

ش مرا های رانی... دلگرمی ای می فرمان هستی و حتماً در مسیر خوب و شایسته که خوش

او عاشق  عیار بود... شاید برخی ندانند... نمود... او عاشقی تمام تر می و راغبتر  دلگرم

ها و احزاب... به  ها و فرقه لبخند بر روی لبان کودکانِ جامعه بود... خارج از سیاست

 شناسِ فرهیخته... او دوستدار شاد زیستنِ مردمِ جامعه بود...  عنوان یک جامعه

برای من هم بسیار باارزش و افتخارآمیز بود که استاد دوستی مرا پذیرا شده بود. او  

ای... در تکوین زندگی... بود. او روحیات  خوار و همراه و پیر فرزانهبرایم یار و غم

 خاصی داشت.

کرد مشکالت دانشجویان، دوستان و اطرافیانش را در زندگی اجتماعی  او سعی می

اش... از  هایش تسهیل کند... با گفتارش با حضورش با کمک مالی روزمره در حد توانایی

سعی گاه...  .. به عنوان یک ستون خیمهبزرگ. گذاشت. به عنوان یک چیزی کم نمی
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اش را... که  گستردگی فراوانی داشت...  فضایش را برای آرامش و   کرد حریم خانواده می

 آسایش همگان فراهم سازد. 

ها و  در وقت شادیادلی بود یار و همدم... مشوقی بود باسخاوت... و دری

 مشی راهنمایان، متعهد و همراه... ها پیشقدم بود... راهنما بود. همچون غمگساری

مان بود... یکی از آموزگاران  یار غارمان بود... غمخوارمان بود... شمع و چراغ

مان بود...  عشق به کارش... نفس گرمش... به ما شاگردان و دوستان... با وجود  بلندمرتبه

...  انرژی شد اش ایجاد می زحمت و تبعاتی که به علت خصوصیات اخالقی برای خانواده

بعد از پروازش به دنیای ابدیت... هم جایش بخشید... تا زمانی که بود...  میو قدرت 

خالی بوده و هست... هم جایش خالی نبوده و نیست... زیرا در دل و جان مقبوالنش... 

 نشسته است... و هم چنان باز... ساری و جاریست...

مندان خاص، از او  ایر بهرهریزان سخاوت محبت، همچون س برخورداری از نعمت

استادی متمایز و فاخر، پیشقراولی قلندر... راهگشایی بصیر... بسترسازی توانمند... 

داری گهرمند... و دارای تألیفات ارزشمند ساخته بود... محققی ارزشمند... که به  خزانه

اشت. ای بودن توسعه روستایی در قالب مطالعات اکتشافی توصیفی اعتقاد د رشته میان

ای بود از مطالعات  ابتدا مطالعه و شناخت و سپس ارائه راه، الگوی کارش بود... گنجینه

ام... تا شاید به  های فراوانی از او برگرفته ها و ناگفته میدانی روستایی... این حقیر آموزه

 کار آید من جمله: 

ناپذیر و  او پژوهشگری خستگی»زیستی... مدارا... تالش و تالش  افتادگی و ساده 

تشویق و ترغیب و همراهی دلسوزانه دانشجویان در انجام »متعهد بودن «... پرکار بود

مندی... همیاری...  هدف«... دانست های پژوهشی را سرلوحه کارش می ها و فعالیت طرح
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گویی و در واقع بدون تعارف بودن ایشان ... خیرخواهی... هوشمندی و  رک

 ورزی معقوالنه... سیاست

داری و  احترام و حرمت«... دلسوز، بامحبت، صادق و جدی»قت و سخاوت صدا

 ورزی و مقام ادب را نگه داشتن... دریادلی... و دوست داشتن...  حرمت

هایم همانند فرزندانم هستند. انگار که هر کتاب، یک فرزند دیگر  گفت کتاب بارها می

 ن، آموزگار درس زندگی بود. شد. او عالوه بر استاد دانشگاه بود برای او محسوب می

داشت و انسان کاملی  گی و آزادمنشی را پاس می داران بود، آزاده او که از تبار کرم

بود. زیبااندیش بود و روح لطیفی داشت. تلخی و شیرینی دوران را به تمامیت در حد 

ا داد و اخالق چگونه زیستن ر کمالیت چشیده بود. مستقیم و غیرمستقیم درس زندگی می

 کرد.  به دیگران مشق می

اندیشان دیگر، او قلندری از تبار جوانمردان بود و مینوش خمخانه ذات  چون آزاده 

داران بود که طراوت کرم و اخالص در اثر مجالست و مؤانست در وی جاری و  کرم

 دانند. شناسند، می ساری شده بود. آنان که او را می

پیشه و دریادل بود...  ائمه اطهار بود... عاشق او عاشق مرام موالی متقیان علی )ع( و

یافتم و همچون دیگر  آنچه را که من در باطن استاد دکتر مهدی طالب پر از صفا می

داران  او خاک پای دوست»دیدم، این بود:  مفاخر، در آیینه ضمیر وجودش متجلی می

 «. صداقت و انسانیت بود

انه رخت بربست و به دیار حق شتافت. گرچه در این سکوت سردِ زمانه، استاد غریب

اش تاکنون به یمن الهی و همراهی خالصانه خانواده  اما همه امور مربوط به بدرقه

کیشانش با مدد وسایل ارتباط جمعی، با شکوه  منصبان، و هم بزرگوارش، دوستداران، هم

 تمام و غیرقابل وصفی در شرایط فعلی برگزار شد.
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آموختگانش، خواسته و ناخواسته  داران و دانش در دوست« او»در من جاریست. « او»

 جاریست... 

  .یادش گرامی، راهش پررهرو،  مهرش پویا، و روحش شاد
 من درد ترا از دست آسان ندهم »

 دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم 

 از دوسـت به یادگـار دردی دارم 

 «             کان درد به صد هزار درمان ندهم

 

 یسعید حاصل
 1105دانشجوی ورودی سال 
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 )طوبی رضایی گیوشاد( یاد استاد همیشه در دلم زنده است

من دانشجوی دکتر طالب عزیز و مهربان در دوره کارشناسی 

نامه من بودند. ارادت  ارشد بودم. ایشان استاد راهنمای پایان

زیادی به دکتر طالب داشتم. یک روز که از جلوی اتاق ایشان 

دم، من را صدا زدند و بعد از کلی گفتگو درباره ش رد می

شهرم بیرجند، از کشوی میزشان کادویی درآوردند و به من 

بعد از «. تعطیالت عید ایران نبودم، ولی آنجا به یادت بودم...»دادند و گفتند 

التحصیلی همیشه دنبال فرصتی بودم تا به ایشان تلفن بزنم. معموالً روز معلم و روز  فارغ

 ر بهانه خوبی بود که صدای ایشان را بشنوم.پد

شنبه نیز  یک دفعه که از شهرستان به تهران رفتم، یادم هست که چهارشنبه بود و سه

گرفتیم، اساتید به  دو تعطیلی قرار می  تعطیل رسمی بود. معموالً در این طور مواقع که بین

رشنبه دانشکده تشریف دارید؟ آمدند. به ایشان پیامک فرستادم که استاد چها دانشکده نمی

به دانشکده رسیدم. آسانسور که باز شد، دکتر طالب از  11ساعت «. آیم می»جواب دادند 

گفتم استاد «. کنی؟ کار میه اینجا چ»آسانسور بیرون آمدند. ایشان با دیدن من پرسیدند 

انه به من آیم. ایشان با لحن بسیار پدر تان می من دیروز به شما پیامک دادم که خدمت

از گفتن این جمله «. شد نوشتی که رضایی هستی تا طالب بیشتر خوشحال می می»گفتند 

شان برگشتند و حدود یک ساعت با استاد  خیلی به وجد آمدم. استاد مجدد به اتاق

 صحبت کردیم و بعد من را تا خوابگاه رساندند.

دوستان برایم پست شد، آن را از طریق  بعدها هر وقت کتابی از ایشان چاپ می 

نوشتند. تمام اطرافیان ما از میزان  خط خودشان یادداشتی در کتاب می کردند و با دست می

ام به دکتر طالب مطلع بودند و بعد از این اتفاق همه ناراحت هستند. از  ارادت و عالقه
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یشه در دهد که بیشتر بنویسم... یاد استاد هم استاد زیاد خاطره دارم، ولی بغض اجازه نمی

 دلم زنده است.

 

 طوبی رضایی گیوشاد

 1145دانشجوی ورودی سال 
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 )عبدالمنان حقیقی مقدم(یک استاد کامل   نمونه

یک استاد کامل و تمام بودند.   دکتر طالب نمونه

فردی داشتند که ایشان را از سایر   خصوصیات منحصربه

داد. خصوصیات  کرد و یگانه جلوه می اساتید متمایز می

خلقی به ویژه با دانشجویان؛  فردی از جمله خوش حصربهمن

زدنی در پاسخ به سؤاالت دانشجویان؛  صبر و حوصله مثال

رویی؛ وقت گذاشتن برای دانشجویان مشتاق؛  زیستی؛ خونگرمی و خنده گی و ساده افتاد

های پژوهشی؛  ها و فعالیت تشویق، ترغیب و همراهی دلسوزانه دانشجویان در انجام طرح

شد دانشجویان به راحتی جذب شخصیت و منش  تکلف بودن ایشان که باعث می بی

 فرد بود.  زدنی و منحصربه استاد شوند؛ صمیمیت خاصی که با دانشجویان داشت، مثال

واقعیت این است که نوشتن راجع به خصوصیات مردی که خودش، رسانه خودش بود،  

مکاران و به ویژه دانشجویان، به قول سهل و ممتنع است. به نظرم رابطه ایشان با ه

درآمد  ای که نیاز به هیچ پیش نشده بود. رابطه هابرماس نمونه یک رابطه آزاد، پویا و تحریف

شماری که با ایشان داشتیم، یک نکته مهم  نیازی از قبل نداشت. از بین مباحث بی و پیش

ام، با  تمام آنچه را آموخته پس از این همه سال همچنان در ذهنم نقش بسته و گاه و بیگاه

کشم. یادم هست در یکی از مباحث کالسی راجع به مدیریت توسعه در  آن به چالش می

های توسعه در  ها و مدل ایران در جواب سؤاالت دانشجویان مبنی بر دلیل شکست طرح

شور ایران، به صراحت و البته با آن لحن آمیخته با لبخند همیشگی و شیرین گفتند که این ک

 برای توسعه نیاز دارد. روحش شاد و یادش گرامی باد.« رضاخان کوچک»به یک 

 عبدالمنان حقیقی مقدم

 1145دانشجوی ورودی سال 



 

 

 

 

 
 یادنامه دکتر مهدی طالب     071   
 

 

 )فروغ زمان بارنجی(سال زندگی مشترک  ۱۵

 منش با سالم به روح پاک همسری مهربان و بزرگ

سال زندگی مشترک، ایشان همیشه مشغول  51در طول 

های اجتماعی بودند و من هم تمام ر مسئولیتتدریس و دیگ

تالشم در خانه، برقراری آرامش و آسایش ایشان و فرزندانم 

 بود...

 آمد. و او بود که همیشه با تنی خسته از کار فراوان به خانه می

خدا را شاکرم تا روزی که در قید حیات بودند، با وجود مشکالت جسمی که داشتم، 

کردم که از من راضی هستید؟ جواب  ها از ایشان سؤال میشان بودم. بار در خدمت

 دادند خدا بهترین را نصیبم کرده. می

های سالمت و موفقیست که  سال زندگی مشترک ما، بچه 51و خدا را شکر که نتیجه 

 شان خواهد بود. دعای خیر من و پدرشان همیشه همراه

 از خدای بزرگ طلب آمرزش برای این مرد بزرگ دارم. 

 شت برین در انتظارش به

 به امید دیدار در آن سرا

    فروغ همسر و یار و همسفرت

 

 فروغ زمان بارنجی

 

 

 



 

 

 

 

 
   071    ها یادداشت

 

 

 )مازیار طالب(ام  راهنمای زندگی خود را از کف داده

ناپذیر فوت پدرم و فقدان ابدی ایشان  رخداد ضایعه جبران

برایم مصیبتی جانکاه است، به نحوی که اکنون برای همیشه 

مشوق، دلسوز، معلم، مرشد و راهنمای زندگی خود را حامی، 

ام و بیش از هر زمانی خود را در مواجه با  از کف داده

 بینم. مشکالت و شداید زندگی تنهاتر از همیشه می

به هنگام رویارویی با انبوه تماس تلفنی، پیامک دوستان، همکاران و دانشجویان پدرم 

اه شامخ علمی و نیز سجایای اخالقی ایشان، ضمن عرض تسلیت و اشاره آنان به جایگ

 فرزند چنین پدری بودن، برایم مایه غرور و مسرت بود.

باری از تجربیات عملی و نگارش  پدرم در طول زندگی کاری و علمی خود با کوله

های ارزنده، شرکت در همایش ها جلد کتاب و صدها عنوان مقاله پژوهشی ده

های تقدیر پرشمار در زندگی، پایبند  یرنامه و لوحالمللی و داخلی و کسب تقد بین

های دینی بود. من از ایشان به عنوان یک معلم عاشق، دلسوز و  اصول اخالقی و آموزه

زیستی، قناعت و دوری از ظواهر مادی را آموختم. ایشان در طول زندگی  فداکار، ساده

ند و همواره در واپسین پربار خویش از بیکاری، بطالت و استراحت در خانه بیزار بود

و  روزهای عمر خود به شدت تمایل داشتند در فضای کاری مانند همیشه مثمر ثمر

فارسی و تحقیق و پژوهش بسیار مورد توجه و  مفید باشند. مطالعه کتب خارجی و

های درس، از آمادگی علمی  تأکید ایشان بود. ایشان پیش از حضور رساندن در کالس

برگیرنده تک کتب تألیفی خود، که هر یک در ند. ایشان به تکو مطالعه غافل نبود

ای که  ورزید. خاطره شان بودند، به مثابه فرزندان خود عشق می ها تحقیق و تجربه سال

از دوران خردسالی در ذهنم نقش بسته و ذکر آن شاید خالی از لطف نباشد، این است 
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مقطع دکتری، مدیریت زمان را به که ایشان در دوران دانشجویی در کشور فرانسه و در 

کردند، به نحوی که جزوات کوچک حاوی نکات مهم درسی را به  خوبی اعمال می

دیوار چسبانده بودند تا از زمان به خوبی بهره برده باشند. ایشان یگانه راه توسعه و 

و ای به عمران و آبادانی روستاها به منظور ایجاد اشتغال  پیشرفت کشور را نگاه توسعه

 دانستند. توسعه پایدار می

 

 مازیار طالب
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 آ طالب( )پانتهسالم بابای خوبم 

کردم بعد از رفتنت چه حالی دارم؟ خوشحالم  همیشه فکر می

بینمت و خوشحالم روزی رسید که  تر می که از همیشه زنده

بهت ثابت شد تو این دنیا تنها نبودی و این همه آدم دوستت 

 ی خوب بدرقت میکنن....ها داشتن و با خاطره

 بابا یادمه خیلی قربونی کردن دوست داشتی

 خیلی چیزا رو قربونی کردی

 پست و مقام

 کبر و غرور

 راحتی و آسایش 

 توجه و تمجید دیگران....

 ببین چه زیبا شدی، صاف صاف، سفیدپوش و سپید رو،

 واسطه در آغوش معبود ازلی؛ بی

 پر از عشق و نور  

 بول و عیدت مبارک بابای خوبم حجت ق

 «عشق چو قربان کندم                      عید من آن روز بود»

 

 آ طالب پانته
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 ()ماندانا طالب نگفتمحیف که این را هیچ وقت به شما 

 پدر عزیزم 

 دانم  از کجا شروع کنم و از چه بنویسم       نمی

خواهند به قلم سرازیر  چرا انبوه خاطرات وقتی می

تر از  دهند. ولی هر روز هزاران بار، تازه ن میشوند، جا

 دهند. دیروز، در خیالم جوالن می

 دفتر شعرم را با اشعار کودکانه خودم پر کرده بودم 

 .و هر چه که در آن بود، خوب یا بد، مورد تحسین شما بود و موجب خوشحالی من 

 کودکیم چه شتابان گذشت  

 .دختران هستند گویند که پدران، قهرمانان دنیای می 

    .حیف که این را هیچ وقت به شما نگفتم 

ام را روزی که دست در دستان مهربان شما  چطور توصیف کنم شوق سرشار کودکانه

 تجربه کردم. مکت دبستان، تخته سیاه دانشگاه رازودتر از نی

 دانم حس ششم پدرانه بود یا هوش سرشار شما؟؟؟ نمی

 شنیدید؟؟؟ کالم می چطور حرف دلم را بی

ها دلتنگی از دوری شما برای سفر مطالعاتی، با  هنوز مبهوت روزی هستم که پس از ماه

 ....زد، ولی عروسک آرزوهایم برگشتید. عروسکی که بارها از ویترین مغازه بهم چشمک می

 چه شتابی داشتم برای عبور از کودکی به جوانی 

 چه اصراری داشتم به انکار نوجوانیم

 کامل باشم، مثل شما، بدون نقص خواستم می 

های زیادی زیر پایم لگد شد. واقعاً آنها را  و دویدم؛ شاید هم سر راهم، گل دویدم 

 ....نجایی که شما ایستاده بودیدداشتم. نگاهم به آن دورها بود. آدیدم. عجله  نمی
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 رسیدم... رسیدم؛ تولوز  می  داشتم

زیر پای شما بود... چه باشکوه بود  سال پیش 16رسیدم به همان سکوی پرشی که  

کردید. در این  در تماشای قامت من تکرار می هاتون را های شوقتون وقتی گذشته شکا

 شهر پرخاطره... تولوز

 بدون هیچ کالس و کالمی از رفتارتان آموختم   

  .شجاع باشم

 .قوی باشم

 .توکل کنم

 .از اشتباه نترسم

 .کسی را قضاوت نکنم

 .چاپلوسی نکنم

 .مستقل باشم

 .به زن بودنم افتخار کنم

 صادق باشم.

 .اخالق هرگز توانم گاهی بداخالق باشم، ولی بی می

 .تالش کنم و تالش کنم... بدون خستگی

 هنوز  صداتون تو گوشمه تو اولین خوابی که بعد سفرتون مهمونم کردید:

 .تالش کن، تو زندگی تالش کن

 .بوسم را می تان ممنونم پدر، دستان پرمهر و خسته

 

 ماندانا طالب
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 )هاشم طالب(مرید و مراد 

سال مراد من بود و من مرید محض او. هفتاد سال  56او 

دستم را از دستش جدا نکردم که نکند راه را گم کنم. جانم 

به فدایش زمانی که از اورژانس بیمارستان فیروزگر 

 خواستند به بخش منتقلش کنند، دست مرا محکم گرفته می

 کرد...  بود و رها نمی

 بمیرم که نتوانستم همراهش بروم و برای اولین بار در عمرم دستش را رها کردم.

 خداوندا مرا ببخش که نتوانستم تا آخر همراهش باشم.

  

 لبهاشم طا                                                                                                      

 



 

 

 

 

 
   011    ها یادداشت

 

 

 )مولود طالب(آید  مییادم 

  داداش خوبم

 فقط دو سال از من بزرگتر بودی

آید روز اول مدرسه، مرا همراهی کردی و راه  یادم می

 را به من نشان دادی.

بردم. یادم  خواندم و لذت می های انشای شما را پنهانی می آید چطور مقاله یادم می

خواهر مهدی هستم، از اینکه به زرنگی و فهمیدند  های مدرسه می آید وقتی معلم می

 کردند. باهوشی شما نبودم، تعجب می

آید در شانزده سالگی به خاطر اینکه در شهرمان رشته ریاضی نبود، به تهران  یادم می

برد و ایشان ظهر به خانه  آمدی و زمانی که پستچی نامه شما را به در مغازه پدر می

  کرد. خواند و گریه می نامه را می آمد، مادرم قبل از کشیدن غذا، می

 بردی. آید که چطور حامی مادر بودی و همان زمان دانشجویی او را دکتر می یادم می

هایت منزل داشتید. برای خواستگاری  دانشگاهی آید در خیابان گرگان با هم یادم می

بت شما به اتفاق پدر و مادر و مادربزرگ به تهران آمدیم. چقدر به مادربزرگ مح

ربزرگ به اطراف شهر سفر آمدید، به اتفاق خانواده و ماد کردید. هر وقت نهاوند می می

و بعد از مرگ همسرم، شما بودید که مرا دلداری دادید و در شرایط سخت  کردید می

 درک کردید، ولی روزگار چه ناجوانمردانه شما را از من گرفت...

 

 مولود طالب
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 )ماندانا میرکمالی( مروز دخترکمما اا

خبر را که شنیدم، چیزی درونم فرو ریخت. یادم نیست و مایل 

هم نیستم چگونگی رساندن خبر را به تو که در حال آماده کردن 

خودت برای کنکور بودی، به یاد بیاورم. تنها نگاه مبهوت و تلخ 

شی تو در خاطرم نشسته است که ناباورانه به من گفتی: پس نقا

پرتره باباجون چی؟ خوب به یاد دارم هر زمان که پدربزرگت تو 

پرسید: ثمین کار پرتره من به کجا رسید. قول داده بودی  دید با شوخی و خنده می را می

که بعد از کنکور این کار را انجام بدهی. دخترم ثمین، سعادت این را داشتی که تا روز 

رای آمادگی کنکور در کنارشان بودی و گفتگوی قبل از عزیمت پدربزرگ به بیمارستان، ب

دقیقاً روز آخرت را با ایشان به یاد دارم که در مورد درس و حال و احوال آن روزهای 

 تو بود، و از امیدواریش برای پذیرش تو در رشته انتخابی دلخواهت. 

ود ای که قرار ب دخترکم همه این روزها برایم از ناباوری رفتنش گفتی و از پرتره

اش را بکشی، اما  برایش به تصویر بکشی. از تو خواستم که برای یادبودش، نقاشی چهره

در پاسخم گفتی: وقتی که نیست تا ببیند چه حاصل از این کار؟ اما من که از نزدیک 

اش،  شاهد عشق غیر قابل توصیف او به تو و متین بودم، و شاهد لبخند پرمهر همیشگی

بیند. اما امروز  ی در نبودش هم منتظر پرتره هست و آن را میاعتقاد راسخ داشتم که حت

دخترکم، در آخرین آزمون کنکورت، باباجون باوفای تو حضور داشت و تو را همراهی 

کرد و چه شاهدی بهتر از رؤیای صادقانه امروز صبح که باباجون اینجا و در منزل ما 

های  کی از مهمترین آزمونحضور داشت. شاد و خندان و با حال خوش، اما نگران ی

زندگیت. صدایت زد و از انتظارش برای آماده شدن تو برای رفتن به حوزه کنکور گفت 

 و دست در دست هم از خانه بیرون رفتید.



 

 

 

 

 
   017    ها یادداشت

 

 

دخترکم وقت آن رسیده است که بدانی و اطمینان حاصل کنی که مرگ آن عزیزِ سفر 

ر پرمهرش، لبخند سرشار از کرده، مرگ تن بود و جسم. دخترکم یادش، نگاه و حضو

های زندگی شما جاریست. پدر بزرگت اینک در  عشقش، همیشه و همیشه در تمام لحظه

بیند و  گیر زندگی تو و متین حضور دارد. هنوز هم شما را می تمام لحظات سخت و نفس

خواهم به رسم قدردانی از حضورش در  ورزد. از تو می به شما عشق می

 اش را به تصویر بکشی.  زندگیت، نقاشی پرترهسازترین روز  سرنوشت

 

 ماندانا میرکمالی
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 )بوبکر مرابط(یک شب زمستانی 

یکی از بهترین خاطرات من با دکتر طالب، یک شب زمستانی 

 در اصفهان است.

 هوا بسیار سرد بود و برای گرم شدن تصمیم به خوردن آش

 م.پل گرفتی در یک باغ بسیار زیبا در نزدیکی سی و سه

هایش  تمام عصر را در گفتگو درباره ایران و شگفتی

ها داستان در مورد روستاهایی که بازدید کرده بود و در مورد تنوع  گذراندیم. او ده

 فرهنگ ایرانی به من گفت.

 او در مورد امیرکبیر به من گفت و روز بعد او مرا به محل زندگی ایشان و حمام فین برد.

 گیری دیدن کردیم. ر کاشان به من گفت و از گالبهای عط او درباره مغازه

او در مورد کودکی خود و نهاوند به من گفت... و در مورد پدرش که او بسیار 

 کرد... او درباره زندگی به من گفت و اهمیت خانواده و دوستی. تحسینش می

 

 بوبکر مرابط
 

 



 

 

 

 

 
   011    ها یادداشت

 

 

 )یاسمن میرمحمد(قاب عکس  مثل جای خالی یک

نه باباجون. از از کتابخا دارم. را ترین خاطرهمن نوه اولم. بیش

نامه دانشجوها  ها و پایان اتاقش. از ماشینش که همیشه پر از برگه

حتی خودمم  حتی نتونستم آخرین لحظات بغلش کنم. بود.

که آنقدر سرحال تنگ شده هایی  موقع آنبرای  دلم نم چقدردا نمی

 .نست باهام شوخی کنهاتو بود که می

کایپ و فیس ندازه به دلم تصویر پروفایلش توی اس ا م چقدر چنگ میدان خودمم نمی

 قاب عکس خیلی قدیمی روی یه دیوار. بوکم. مثل جای خالی یک

 ترین باشی االن. نجایی که رفتی، خوشحالکاش آ

 

 یاسمن میرمحمد
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 )ثمین طالب( هنوز منتظرم از سفر برگردید

فکر  هنوز .ن ما نیستیدبی نوز که هنوزه، باور نکردم که دیگهه

برگردید و  ره یک ماه دیگهو قرا دسفر دور رفتی کنم یک می

تظرم دوران نخست مدرسه و ببینیم. هنوز منرا  باز همدیگر

کنم که خواسته ای  پرترهبه کشیدن و شروع  شودم کنکور تما

 یکمدم. یادمه آ تان می وچکتر که بودم بیشتر خانه. کبودید

تا  گذاشتید برنده شوم صد میشطرنج از ق دروبی داشتید و همیشه تخته نرد چ -شطرنج 

شهرها و روستاهای دیگه  در تان ال کنید. گاهی اوقات از خاطراتخوشح انید من رابتو

 ن داشتم.آمد، ولی خیلی دوستشا گفتید. هر چند زیاد پیش نمی می

های ناچیزی  تدیدم و فرص می ه دالیل مختلفی، خیلی کمتر شما رااین اواخر بنا ب

رم خلوت کردم س کردم. ولی امیدوار بودم و فکر می برای صحبت کردن با شما پیدا می

 بشنوم و از آنها های شما طرات و تجربهتا باز هم از خا نم بیایم پیش شمااتو شد، می

شما . در آخرین روزی که تان ن بار برای آماده شدن کنکور آمدم خانهاستفاده کنم. آخری

هم  اندنم راهایم و دانشگاه صحبت کردید و وضعیت خو درباره درس با من را دیدم،

پرسم. توی  پرسیدید. دوست داشتم که ازتون سؤال بپرسم. ولی با خودم گفتم بعداً می

. هیچ وقت انتظار نشد. تازه دیدمتا کرد که باورم نمییک هفته وضعیت طوری تغییر 

بدون خداحافظی. تمام سؤاالت و دیدارهایی که خبر و  نداشتم. اینقدر بی چنین رفتنی را

 ند.شان به دلم ما تک نیست و نابود شد و حسرت تکیکباره  انداخته بودم، به تعویق

 هنوز منتظرم از سفر برگردید. ولی افسوس...

 

 ثمین طالب



 

 

 

 

 
   010    ها یادداشت

 

 

 )رضا طالب( تان وجود نداشت زندگی  نامه واژه توقع در لغت

 دست در را تلفن گوشی که هم ور نکرده باشم. هنوزتان را با حق بدهید که هنوز رفتن

 از را تان سنجیده و آرام های حرف از ای تکه تا کنم می دوچندان را متمرکز ،گیرم می

 تان همکالمی و همراهی دلتنگ شوم، می دلتنگ شود می که  دوشنبه هم هنوز. ندهم دست

دتر بود در سلف دانشگاه تان مساع حال که ماعی و آن هنگاماجت علوم دانشکده سلف در

تان در  ها و نصایح تان بود. هنوز توصیه تربیت مدرس که تنوع غذاهایش بیشتر باب میل

 ،گوشم جاری است. هنوز برکت قرآنی که پای سفر چندساله تحصیل در دستانم گذاشتید

های  با حساب و کتاب در وجودم ساری است. غمخوار قریب و غریب بودید و غریبه

داد. دستانتان دستگیر بود و  های اطراف آزارتان می ها و ناهنجاری باطیضان مادی. بی

تان کوتاه بود  وجود نداشت. جمالت تان اصالً زندگی  نامه پرخیر. انگار واژه توقع در لغت

افتم که از دور جویای  تان می خواهر مرحومبه یاد لحظات تدفین شوهر تان بلند. و طبع

بارید. گفتم خدا شما را سالمت بدارد و آه که  تان می از صدای احوال مراسم بودید. حزن

 دانستم پروازتان چه نزدیک است... آن لحظه نمیدر 

 

 رضا طالب
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 )طاها طالب( او یک رو داشت

های من در زندگی این بود که تا چشم باز کردم  یکی از شانس

و دور و برم را دیدم، عمو مهدی )دکتر مهدی طالب( را به 

 ان یک الگو شناختم...عنو

از همان اوان کودکی تا به امروز در سی و چند سالگی، هر 

بستی در جلوی راهم بود،  خوردم، بن کجا به مشکلی برمی

بست، عمو مهدی بود. غیر از مدارج علمی و  اولین اسمی که در ذهنم نقش می

ک رو، مهربان اش، منش او نیز برای من سرمشق بود. او یک رو داشت، فقط ی دانشگاهی

هایی مثل کینه و  شد واژه دارای روح بسیار بزرگی بود که باعث می . اوبود و دلسوز

 معنی شود. ناراحتی برایش بی

 او از هیچ کس توقع نداشت، در حالی که برای همه هزاران کار کرده بود...

فهمید و شاید به همین دلیل آنقدر حرص و جوش  را می زبا یک نگاه همه چی

 ورد...خ می

صیالت چی ش مهم نبود شخص روبرو شغلش چیه، تحیلوتی بود و بامعرفت، برا

 کجاست، برای او شخصیت طرف مقابلش مهم بود... اش داره، ماشینش چیه و خانه

 م کهویو در پایان بگ 

 روح، دیگر جای شما نبود... این دنیای مادی بی

 استاد مهدی طالب... دارند، شان را به احترامت برمی تا ابد کاله  همگان

 

 طالب طه
 



 

 

 

 

 
   013    ها یادداشت

 

 

 نژاد( )ساجده طبیعیاهل فضل و دانش 

 تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس

  استاد بزرگوارم، عمو جانم

  آسوده بخواب که غم روزگار از پاى انداختت

  تر کرد هایت کمرت را هر روز خمیده وطن غصه هم

 علوم اجتماعى است. هاى عالمان همیشه یک بار سنگین نامرئى بر دوش

بار درد را همراه غم نبودنت براى ما به ارث گذاشتى  اما امروز براى همیشه این کوله

 و رفتى.

دیگر به امید چه کسى پاى در این دانشکده بگذارم که به خاطر شما از نوجوانى با 

نامش را اى که  هایتان، قدم در راه شما گذاشتم. دانشکده آنجا آشنا شدم و با امید حمایت

 ! نامم نه علوم اجتماعى تهران دانشکده عمو مهدى مى

  آرزوى شاگردى در کالس درستان را فردا باید به خاک بسپارم

  اى زنده است. اما همیشه یادتان، نامتان کنج هر کتابخانه

 

 نژاد ساجده طبیعی



 

 

 

 

 
 یادنامه دکتر مهدی طالب     014   
 

 

 )محمدرضا عبدالملکیان(یاد باد آن روزگاران یاد باد 

های  ، وقتی فرم1155اردیبهشت سال درست در اولین روز 

تکمیل شده را برای استخدام به اداره کل ترویج وزارت 

کشاورزی، واقع در بلوار الیزابت )بلوار کشاورز( تحویل 

منتظر باش، تا حدود یک ماه بعد، »دادم، به من گفتند: 

اتوبوس  خواستم به خیابان ناصرخسرو بروم و با دیگر کاری نداشتم. می«. کنیم خبرت می

ساعتی وقت داشتم. دیدم تا میدان کندی )توحید( فاصله زیادی  1-6به نهاوند برگردم. 

نیست. با خود گفتم بروم سری به پسرخاله مهدی )دکتر مهدی طالب( بزنم. آن زمان 

ایشان در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران شاغل بودند. بعد از دیدار 

ام به وزارت کشاورزی قرار گرفتند و  ، ایشان در جریان مراجعهو گپ و گفت معمول

 ات چیه؟ پرسیدند: االن برنامه

  خوام برم نهاوند گفتم دیگه در تهران کاری ندارم، می

 گفت مگه در نهاوند کار خاصی داری

 گفتم نه

 گفت پس اگر دوست داری همین مدت را پیش ما بمان

 ت ندارمگفتم آخه کار در تهران را زیاد دوس

 های تحقیقی است و... گفت کار اینجا هم بیشتر رفتن به مناطق روستایی و فعالیت

 گفتم باشه، از کی؟

 گفت از همین االن



 

 

 

 

 
   011    ها یادداشت

 

 

های همان مؤسسه برد. گفت این میز کارت. این متن  بعد مرا به یکی از اتاق

نویس را ویرایش کن و سپس خودت را آماده کن، پس فردا برای مأموریت به  دست

رویم. به همین سادگی من کارشناس قراردادی مؤسسه مطالعات و تحقیقات  کاشان می

 شدم. اجتماعی دانشگاه تهران

ایران در تب و تاب روزهای انقالب بود و حاکمیت کشور برای کنترل اوضاع سعی 

موافقت با در کسب رضایت مردم، از جمله کارمندان داشت که یکی از این اقدامات، 

رسمی بود. چنین شد که با مهرورزی دکتر از قراردادی به تخدامی اس تبدیل وضعیت

، کارشناس رسمی مؤسسه مطالعات و تحقیقات 1155مهدی طالب، من از اردیبهشت 

تغییر داد. نام  ام را اتفاق به طور کلی مسیر زندگی اجتماعی دانشگاه تهران شدم و همین

 ارجمند و یاد گرانقدرش، ماندگار.

 

 دالملکیانمحمدرضا عب
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 )احمد اکبرپور(دانستم عاقبت دوستی، جدایی است  نمی

با سالم و عرض تسلیت خدمت شما عزیزان و خودم که 

سالیان دراز چه در دانشگاه و چه بیرون از دانشگاه با 

سخن بودم. فقدان ایشان خالء  دکتر طالب، همراه و هم

عجیبی در دل و جانم افکنده است. نوشتن خاطرات و 

ویدادهای بیش از نیم قرن، در این شرایط دشوار است. ر

حتماً مقدار زیادی از یادم رفته و در ضمیر ناخودآگاهم به محبت و عشق خالصانه تبدیل 

 شده است.

از دانشکده علوم اداری و مدیریت بارزگانی به  11یا  1111به هر حال در سال 

خورد با جناب دکتر طالب، موجی مؤسسه تعاون دانشگاه تهران منتقل شدم و در این بر

زدند و کم کم  از محبت، دل و جانم را گرفت. هر از گاهی ایشان به اتاق کارم سر می

 شد.  محبت بین ما زیاد و زیادتر می

هیچ گونه کم و کاستی حرف دلم را بزنم  خواهم صادقانه و خالصانه و بی در اینجا می

گو و ساکت، کیس، هوشیار و صادق  یار گزیدهام را بیان کنم. ایشان بس و مکنونات قلبی

کردند و گاهی اگر با فرد نامناسبی  بودند. همیشه با درایت و محبت مرا راهنمایی می

و تک تک « اکبر از این آدم فاصله بگیر»گفتند  نشست و برخاست داشتم، فوراً می

 هایش بجا و دقیق بود. توصیه

سال پیش به علت سوختگی شدید در  16کنم وقتی برادرم حدود  هرگز فراموش نمی

قدم شدند. چقدر خاطره از  درنگ برای اهدای خون پیش بیمارستان بستری شد، بی

اکبر، این فال رو »اش که  های شادمانه های تلفنی شب یلدا و اعتراض همراه با خنده فال
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تا نذر روشن کردن شمع در شب عاشورا که حتی در نبود جناب « پارسال هم خوندی

 دادیم و ... قای دکتر در ایران، به سفارش ایشان انجام میآ

دانستم عاقبت دوستی، جدایی است. یک بار که با هم به بهشت زهرا رفته  من نمی

بودیم، وقتی بر سر مزار پدر و مادر بزرگوارشان رسیدیم، به آرامی گفت اینجا محل دفن 

ت، جز اینکه هرگز نمرد آنکه من است. من چه بگویم که زبانم قاصر و قلبم فشرده اس

                                                                          روحش شاد و یادش گرامی.                                                                                                        دلش زنده شد به عشق.

 

 پوراحمد اکبر
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 اکبرپور( )مرضیه بابا جان تو هم دختر من هستی

دلم گرفته، قلبم فشرده است. برای تسلی خاطرم، به گذشته پناه 

برم. از وقتی که یادم هست، پدرم دوستی داشت که از  می

برادرش به او نزدیکتر بود. عید و تابستان وعده دیدارمان بود. به 

ر طالب برایم از تهران، هایی که دکت روزهای شاد کودکی و هدیه

کنم. برای تفریحات  آورد، فکر می ژاپن و فرانسه سوغاتی می

آ و ماندانا، در رشت و  جمعی با مامان، بابا، مینا و مریم، خاله فروغ، مازیار، پانته دسته

اندازم. چقدر کوچک بودیم. پدر و مادرهایمان  های قدیمی می تهران. نگاهی به آلبوم

 شد. کنم کاش زمان متوقف می ی فکر میجوان بودند. گاه

دیدیم که دکتر طالب در حال مطالعه و  کردیم و از پنجره می ما در حیاط بازی می

نوشتن هستند. اتاقی پر از کتاب و کاغذ و مردی که غرق در مطالعه بود. گاهی که دلم 

دیدم. از  میشناسی روستایی تلویزیون ایشان را  های جامعه شد، در برنامه برایش تنگ می

 کردم.  فهمیدم. اما با اشتیاق نگاه می هایش چیزی نمی حرف

های دکتر طالب به پدرم و ماندانا به من را دارم که از ژاپن فرستاده  هنوز یکی از نامه

بودند. ما بزرگ شدیم. من پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم. دکتر طالب، به محض 

نام، مسیر دانشگاه تا خانه دکتر طالب را به  ثبت دیدنم، سرم را بوسید و پدرم همان روز

من یاد داد و خانه بلوار بیژن، خانه دوم من بعد از خانه پدری شد. درِ این خانه همیشه 

به روی من گشوده بود. هشت سال دختر خانواده دکتر طالب بودم و با شنیدن این جمله 

های دوری از والدینم را   احتیتمام نگرانی و نار« بابا جان تو هم دختر من هستی»که 

کردم. در غم و شادی کنارشان بودم. حتی وقتی ماندانا رفت لیون، من بودم  فراموش می

 تا تنها نباشند.
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شان تلفن زدم. از  کمتر از یک ماه پیش طبق معمول همیشه برای احوالپرسی به خانه

نگرانش بود، وقتی  همه پرسیدند. حتی یادشان نرفته بود که دست دخترکم شکسته است.

 گفتم خوب شده است، نفس بلندی کشید... 

... جای کسی که حق پدری به گردن من داشتند، خیلی خالی هست...  و االن

 روحش شاد. 

 

 مرضیه اکبرپور
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 )نیازی( رمشقس

ــت   ــه توس ــی از کین ــک خراب ــرخ فل  ای چ
 

ــت  ــه توســ ــیوه دیرینــ ــدادگری شــ  بیــ
 

ــر ســـ   ــاک اگـ ــکافند ای خـ ــو بشـ  ینه تـ
 

ــه در ســینه توســت  ــی ک  بــس گــوهر قیمت
 

  خاندان ارجمند و سوگوار طالب

یاد دکتر   در حالی ناباورانه چهل غروب غمبار بدون حضور مردی از تبار نیکان، زنده

مهدی طالب سپری شده و اربعین هجران استادی، که وجود عزیزش، نماد عینی 

تر و  رسد که با مرور دقیق ، در شرایطی فرا میفرهیختگی و مفهوم بارز روشنگری است

توان مشی، مرام و میراث گرانبهایش  آشنایی بیشتر با ابعاد گوناگون زندگی پربرکتش، می

شاد را  ترین نکوداشت یاد و خاطره آن روان را همچون سرمشقی قلمداد نمود و مناسب

ابراز همدردی  سعی وافر در حفظ و حراست از این میراث ارزشمند دانست. ضمن

 صمیمانه، شکیبایی و تندرستی بازماندگان معزز را آرزومندیم. 

 
 نیازی
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 )محمد باقر خسروی( خاطرات خوش

در دیدارت.... در حالی که  مهدی عزیزم چقدر کوتاهی کردم

بیشتر ببینمت؟! درست مانند آن روزهایی که شانه به شانه  شد می

ی کالس درس مدرسه پهلوی های چوب یکدیگر، روی نیمکت

. هرگز .شدی .... و من، نه. نشستیم و تو همیشه شاگرد اول می می

کردم آن روز بارانی که به دیدارت آمده بودم و تو مرا با  فکر نمی

چتر تا محوطه دانشکده همراهی کردی، آخرین دیدارمان باشد...؟! با اینکه خیس شده 

گر جدا شویم. مانند همان دوران مدرسه شانه به آمد که از یکدی بودیم، ولی دلمان نمی

خندیدیم. حاال هم  می مان و به خاطرات خوش دوران کودکیشانه زیر چتر ایستاده بودیم 

توانم باور کنم که تو نیستی.... هستی، چون یادت همواره با من  خواهد و نمی دلم نمی

شود...؟! دوست و  نمی خواهد بود. ولی ندیدنت این بار به حساب کوتاهی من، نوشته

 کالسی سالیان دور تو...  هم

       

 محمد باقر خسروی
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 )محمد تقی شهبازی( استاد عیار

کردم. با توجه به  ای نسبتاً پرجمعیت زندگی می در خانواده

ها و وسعت حیاط معموالً مستأجر هم  بزرگی و تعدد اطاق

ر خانه، و داشتیم. با این اوصاف، زمین بازی، همبازی د

ای هم در  ای در دسترس بود. محوطه محله همبازی هم

کاری،  گفتیم و فضایی محدود برای گل بخشی از حیاط داشتیم که به آن باغچه می

ها فراهم کرده بود. از خانه که به  نگهداری مرغ و خروس و... به ویژه برای سرگرمی بچه

ها یا دوستان  ای محله ی بازی کردن با بچهها و... برا ها، میدان گذاشتی، کوچه میپا بیرون 

ا با یها معموالً با حضور مهمان مدعو یا حتی بدون اطالع  قدیمی امروز فراهم بود. شب

راهنمایی و دبیرستانی که به آن  شد. مدرسه ابتدایی، میلی سپری مینشینی فا شب

مون کنکور و آز 1101 ها دارد. در سال ها و خاطره گفتند، نیز حکایت چریکستان می

رو بود. با توجه به اینکه سال دوم بازگشایی دانشگاه بود و تعداد  تربیت معلم پیش

ها نیز کم و با ظرفیت محدود بود، دانشگاه و قبولی در آن همچون غولی  دانشگاه

های آموزشگاه شهدا )الفتح( به قبولی  زرنگ  شد. تا جایی که بچه ر قلمداد میتسخیرناپذی

. امتحان مرحله اول و دوم کنکور را م )فوق دیپلم( زاهدان راضی بودندلدر تربیت مع

متمرکز رشته تربیت بدنی را  دادم و زیر نظر مرحوم رسول شهبازی، الگوی آزمون نیمه

گرفتم. وقتی نتیجه کنکور آمد، از آنجایی که اولین انتخابم، رشته علوم اجتماعی بود، 

م. قبولی در دانشگاه در نشگاه تهران را کسب کرددوم دا متوجه شدم در این رشته، رتبه

آن موقع مشکالت خودش را داشت. دوری از خانواده، شهرستان و فضای اجتماعی پویا 
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نبود امکانات ارتباطی امروزی  ،شرایط جنگی ،غربت در تهران ،نداشتن خوابگاه ،و گرم

 و.... دلتنگی را برایم ایجاد کرده بود. 

دم تا اینکه از طریق آقای مهندس محمدرضا عبدالملکیان مدتی بدون خوابگاه بو

شاعر معاصر توانستم در خوابگاه اسکان یابم. ایشان آن زمان در مؤسسه مطالعات و 

تحقیقات اجتماعی شاغل بود. سال دوم دانشکده، درس اصول تعاون را با آقای دکتر 

کنم، به این فکر  مهدی طالب نهاوندی داشتم. در کالس بیش از آنکه به درس توجه

گیرند یا خیر. بعد از کالس ایشان  کردم که اگر خودم را معرفی کنم، ایشان تحویل می می

خواستم دوستانم ضایع  دیدم، نمی را دنبال کردم. با توجه به آنچه که از تکبر دیگران می

 ند.شدام را ببینند. دکتر طالب از راهروهای دانشکده خارج و وارد محوطه  شدن احتمالی

تا نزدیک درب ساختمان مرکز تحقیقات )که دفترش  ایشانمن هم از پشت سر به دنبال 

که دل را به  نددر آنجا بود( رسیدم. در حال ورود به داخل ساختمان  بر روی پله بود

 دریا زدم و جلو رفتم و گفتم:

 استاد. -

 دکتر طالب برگشت و گفت بله. -

 ببخشید شما نهاوندی هستید؟ -

 .بله -

 ام. من هم نهاوندی -

 منتظر بودم ببینم با آن چهره باوقار چه واکنشی در انتظار است؟ -

 ای متبسم تبدیل شد.   ناگهان چهره جدی دکتر طالب به چهره -

 ات چیه؟ فامیلی -

 شهبازی. -

 کاری داشتی در جریان باشم.  -
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طرات بعدی، از و این گفتگوی کوتاه و تبسم دلنشین، آغازی بود برای روابط و خا

 جمله پیگیری ایجاد مراکز دانشگاهی نهاوند. 

یاد،  پردازی زنده در راستای پیگیری احداث مراکز آموزش عالی در نهاوند که با ایده

دکتر مهدی طالب مطرح شد، ترکیبی از نخبگان دانشگاهی و اجرایی و .... نهاوند و چند 

جتمع دانشگاهی نهاوند در تهران دانشجوی دانشگاه تهران تحت عنوان هیأت مؤسس م

کار خویش قرار داد.  اندازی مراکز دانشگاهی در نهاوند را در دستور شکل گرفت و راه

از جمله در تهران و  نیز های مختلف  ها و گردهمایی در این رهگذر، جلسات، همایش

 همدان برگزار شد. 

زال و ن تهیه پرپوه کارشناسی ارشد، زمابعد از گذشت سه نیمسال تحصیلی در دور

نامه رسید. با توجه به سابقه فعالیتی که در زمان سربازی و پس از آن در امور  انجام پایان

مطالعاتی و پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری داشتم، موضوع 

پیشنهاد دادم. با « تعریف مفاهیم و اصطالحات مواد مخدر و روانگردان»نامه را  پایان

نامه، آقای دکتر فریدون وحیدا از اساتید مطرح دانشگاه  ه نو بودن موضوع پایانتوجه ب

نامه را پذیرفت. همچنین با توجه به ارادتی که به جناب دکتر اصفهان راهنمایی پایان

طالب داشتم، از ایشان هم تقاضا کردم که به عنوان استاد مشاور، من را یاری نمایند. 

شناسی دانشگاه اصفهان آماده دفاع شد.  نامه دوره جامعه ولین پایانام به عنوان ا نامه پایان

دانشگاه اعالم کرد که حضور استاد مشاور در جلسه دفاع الزم است. وقتی موضوع را با 

زمینه  دانشگاه تهران و ایشان در  جناب دکتر طالب مطرح کردم، با توجه به پیشینه

رسید. اما ایشان در عین حال پذیرفتند که  می غیرضروری به نظرنامه و دفاع، حضور  پایان

نامه حضور یابند. با توجه به اوضاع  مالی دانشجویی با اتوبوس  در جلسه دفاعیه پایان

خودم را به اصفهان رساندم و دکتر طالب هم صبح روز موعود با هواپیما وارد اصفهان 
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گاه شدیم. با ورود به شدند. پس از استقبال از دکتر طالب در معیت ایشان وارد دانش

اند؟ چرا  اینها چه کار کرده»دانشکده علوم انسانی دانشگاه، دکتر خطاب به من فرمود: 

نامه  شویم و به بررسی پایان نفر جمع می  اند؟ ما در تهران چند این همه شلوغش کرده

)جلسه هایی تحت عنوان  نامه و دعوت  ها کرد، اطالعیه آنچه نظر را جلب می«. پردازیم می

نامه .... مکان سالن اجتماعات... ساعت .... با حضور اساتید و دانشجویان  دفاعیه پایان

ای نداشتم، چیزی هم  های دانشگاه( بود. از آنجایی که جواب و تجربه سایر دانشکده

دانم استاد. ولی ساعتی بعد فهمیدم که در چه  برای گفتن نداشتم. فقط عرض کردم نمی

ها و با توجه به  تم. به عنوان اولین تجربه و متفاوت با بقیه دفاعیهوضعیتی قرار گرف

های مختلف، در معرض  محدوده وسیع موضوع و حضور نمایندگان و جمعیتی از رشته

ت الهی و مشارکت های مختلف قرار گرفتم. با این حال با عنای پرسش و پاسخ رشته

یت، به کمکم آمدند، در نهایت از به ویژه استاد مشاور که با درک وضعاساتید راهنما 

نامه دفاع شد. در این برنامه آنچه سؤال و تعجب همگان را برانگیخته بود، این بود  پایان

نامه یک دانشجو، این  که استاد دانشگاه تهران، آن هم دکتر مهدی طالب به خاطر پایان

اب دکتر مهدی رنج سفر را پذیرفته است؟ بعد از مراسم، دانشگاه به افتخار حضور جن

ده های دانشجویان تدارک دی طالب ضیافت بزرگی را با حضور اساتید دانشگاه و نماینده

همان آن ضیافت و در کنار دکتر طالب مستقر شدم. بود. توفیق حاصل شد و من هم م

بعد از پایان ضیافت و خداحافظی و بدرقه دکتر طالب توسط دانشگاهیان اصفهان، زمان 

رسید. من نیز با دکتر طالب خداحافظی کردم و ایشان به سمت  بازگشت به تهران

 فرودگاه رفتند. روحش شاد. نامش جاودان. دکتر مهدی طالب، زنده و جاوید است.

 نـام نـمـیرد هرگز سـعـدیـا مـرد نـکو

 مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.

محمدتقی شهبازی



 

 

 

 



 

 

 های تسلیت پیام

 

 تر سید محمد خاتمیپیام تسلیت دک        

 
*** 
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 پیام تسلیت دکتر منصور غالمی         

 

** 
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 گردیم همه به سوی خدا باز می

مبرزضایعه درگذشت استاد فقید، شادروان دکتر مهدی طالب، از اساتید پیشکسوت و

نشگاه تهران، دارئیسههیأتتأسف و تأثر فراوان به همراه داشت.دانشکده علوم اجتماعی،

با احترام به میراث ماندگار ایشان در حوزه علوم اجتماعی و ادای سپاس به یک عمر 

فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی این استاد پیشکسوت و فرهیخته، این ضایعه را خدمت 

تمامی دانشجویان، استادان و همکاران تسلیت عرض نموده و برای ایشان مغفرت و 

 نماید. رای بازماندگان، صبر و اجر از درگاه ایزد منان طلب میالهی و بواسعهرحمت

 رئیسه دانشگاه تهران هیأت 
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بدین وسیله ضایعه درگذشت استاد ارجمند، جناب آقای دکتر مهدی طالب، از اساتید 

دانشکده را خدمت تمامی اساتید، دانشجویان و همکاران دانشگاهی مبرزپیشکسوت و

صبر و اجر از درگاه ایزد  و برای ایشان مغفرت و برای بازماندگانتسلیت عرض نموده 

 کنیم.  منان طلب می

 هیأت رئیسه دانشکده علوم اجتماعی 

 

*** 
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آور درگذشت استاد گرامی، جناب آقای دکتر مهدی طالب را خدمت  ضایعه تأسف

اه خداوند نماییم و از درگ و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کشورجامعه علمی 

 متعال، برای ایشان مغفرت و برای بازماندگان، صبر آرزومندیم.

 

 گروه ارتباطات اجتماعی

*** 

 طالببا نهایت تأسف و تأثر، درگذشت ناگهانی استاد ارجمند، جناب آقای دکتر مهدی 

محترم ایشان، جامعه علمی و همه شاگردان و ارادتمندان آن استاد گرامی  خانوادهرا به 

علو درجات و رحمت واسعه و از خداوند متعال برای آن مرحوم عرض نموده  تسلیت

 لت داریم. گان صبر در تحمل این مصیبت را مسأالهی و برای بازماند

 

 ریزی اجتماعی گروه برنامه

*** 

ار استاد گرانقدر، دکتر مهدی طالب موجب تأثر و تأسف گردید. این اندوهب درگذشت

ی و دانشگاهی کشور تسلیت عرض م و معزا و نیز جامعه علممحتر خانوادهضایعه را به 

و از خداوند متعال برای ایشان، غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان  نماییم می

 صبر جمیل آرزومند هستیم.

 شناسی گروه جامعه

*** 

خبر درگذشت استاد فرهیخته، جناب آقای دکتر مهدی طالب، جامعه علمی کشور را 

بزرگ علمی کشور و خانواده این استاد  ن نمود. ضمن عرض تسلیت به جامعهاندوهگی

ت و برای بازماندگان صبر جمیل ، از خداوند متعال برای ایشان علو درجاگرامی

 لت داریم. مسأ

 شناسی گروه جمعیت

*** 
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درگذشت همکار عزیزمان آقای دکتر مهدی طالب موجب تألم و تأثر فراوان گردید. 

ها باقی خواهد  یاد او به عنوان دانشمند فرهیخته و متین، همواره در دل شک نام و بی

شناسی با نهایت تأسف، فقدان ایشان را به خانواده و همکاران  ماند. اعضاء گروه مردم

 نماید.    محترم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تسلیت عرض می

  شناسی مردمگروه 

 

 کل من علیها فان

بار و دردناک فقدان استاد دانشمند و فرهیخته، جناب آقای دکتر مهدی  ضایعه تأسف

از  نماییم و را به خانواده بزرگوار ایشان و جامعه علمی کشور تسلیت عرض می طالب

 لت داریم. لهی را برای آن عزیز سفر کرده مسأآرزوی غفران و رحمت امتعال،  خداوند

 مطالعات توسعه اجتماعی گروه     

*** 
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درگذشت استاد پیشکسوت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس اسبق انجمن 

را به جامعه علمی و خانواده محترم ایشان دکتر مهدی طالبشناسی ایران، جناب انسان

 شان پرپوینده و یادشان پایدار باشد. گوییم. باشد که راه تسلیت می

 شناسی ایران انجمن انسان 

 

  
شناسی و  درگذشت استاد دکتر مهدی طالب، استاد پیشکسوت جامعه بدین وسیله

محترم ایشان، دوستان، همکاران و دانشجویان این استاد  خانوادهمطالعات روستایی را به 

شناسی و علوم اجتماعی کشور و اعضای انجمن  فقید، و به اجتماع علمی جامعه

تاد ارجمند شاد، میراث علمی و کنیم. روان این اس شناسی ایران تسلیت عرض می جامعه

 اش تأثیرگذار و ماندگار، و یادش گرامی باد. اخالقی

 شناسی ایران انجمن جامعه 

  
رساند.  با کمال تأسف، ضایعه درگذشت استاد فقید دکتر مهدی طالب را به اطالع می

ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان، اصحاب علوم اجتماعی و اعضای محترم انجمن، 

و اجر از درگاه حضرت احدیت  رای آن استاد فقید مغفرت و برای بازماندگان صبرب

 لت داریم.مسأ

 شناسی ایرانانجمن جمعیت
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جامعه دانشگاهی ایران اخیراً با ضایعه از دست دادن دکتر مهدی طالب، استادی 

نظر و برجسته در زمینه مطالعات اجتماعی روستایی روبرو شد. ایشان  صاحب

سال تجربه مطالعه و فعالیت در حوزه روستایی بود که  56با حدود   ری گرانقدرپژوهشگ

نگاری روستایی، مدیریت  های مطالعاتی مانند مردم وسعت نظری و افق فکری وی، میدان

، مسائل اجتماعی روستایی، تعاون و رفاه اجتماعی و مطالعات اصالحات ارضی روستایی

  گرفت. ایران را در بر می
شناسی روستایی نبود، بلکه  الب فقط تئوریسین مطالعات بنیادین در جامعهدکتر ط

های نظری در راستای تغییر و بهبود  گرا با هدف بکارگیری آموخته شناسی عمل جامعه

هایی مانند مشاوره اجتماعی در وزارت  بود. از این رو ایشان مسئولیت اجتماعیوضعیت 

های متعدد و پیشبرد  ر شد و با انجام پژوهشدا عهده 56مسکن و شهرسازی را در دهه 

های مؤثری برای  گام« های توسعه مسکن در ایران سیاست»امور مربوط به سمینارهای 

دکتر مهدی طالب سرمشق عملی و  اقتصادی کشور برداشت.-دگرگونی شرایط اجتماعی

آینده  رود در شناس ایرانی است که امید می پژوهان جامعه نظری باارزشی برای دانش

شناسی روستایی و عشایر انجمن  گروه تخصصی جامعه شان پررهرو باشد. همچنان راه

شناسی ایران، بدین وسیله درگذشت این استاد فرزانه و ارجمند را به خانواده  جامعه

 کند. ایشان و جامعه علمی کشور تسلیت عرض می

 شناسی روستایی و عشایر گروه تخصصی جامعه

 ایرانشناسی  انجمن جامعه

**** 

** 
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درگذشت استاد ارجمند و پیشکسوت علوم اجتماعی و مطالعات روستایی ایران، دکتر 

مهدی طالب را به خانواده محترم، اساتید، شاگردان و کلیه منسوبین ایشان تسلیت 

 نماییم. عرض می

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 

 

 

 
 بازگشت همه به سوی اوست

درگذشت استاد گرانقدر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر مهدی 

طالب را خدمت خانواده ارجمند، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران تسلیت عرض نموده 

و از درگاه پروردگار برای عزیر سفر کرده آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان 

 شکیبایی خواستاریم.

 عات و تحقیقات زنان دانشگاه تهرانمرکز مطال
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 قایآ جناب بزرگوار استاد روستایی، توسعه در کسوتپیش استاد درگذشت ناگوار خبر  

 روستایی توسعه و روستا به عالقمندان و شاگردان فراوان اندوه موجب طالب، مهدی دکتر

 ایشان به خداوند .ستا بزرگی غم ما همه برای علمی سرمایه چنین رفتن دست از .گردید

 و شاگردان و کرده سفر عزیز نآ خانواده ویژه هب بازماندگان برای و بیکران رحمت

 فرماید. عنایت شکیبایی ایران روستایی توسعه انجمن و  ایشان همکاران

 ایران روستایی توسعه انجمن
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 ن بیشاز شمار دو چشم یک تن کم                از شمار خرد هزارا      

در کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که استاد فرهیخته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 

 تهران، جناب آقای دکتر مهدی طالب امروز دعوت حق را لبیک گفتند.

اینجانب از طرف هیأت مدیره انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، این مصیبت را 

رومند و خواهران دلسوز و کلیه خانواده محترم، فرزندان گرامی، برادران ب همسربه 

و بخصوص دایی بزرگوار ایشان، استاد گرامی جناب آقای دکتر اسماعیل شهبازی  عزادار

جویان آن فقید سعید تسلیت و به همه دوستان، همکاران و همراهان دانشگاهی و دانش

تعهد بودن کنم. برای آن عزیز سفر کرده، که الگوی ایمان، اخالق، معلمی و م عرض می

و بوم، و به ویژه مناطق روستایی بودند، غفران و رحمت  به توسعه و آبادانی این مرز

شان  لت دارم. روحدیدگان صبر و اجر و سالمتی مسأ بتواسعه الهی و برای کلیه مصی

                                                                    شاد، یادشان گرامی.

 لمی ترویج و آموزش کشاورزی ایرانانجمن ع

 

**** 
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تأثر اطالع یافتیم که استاد برجسته و چهره ماندگار و پیشکسوت وتأسفبا نهایت

اجتماعی دانشگاه تهران و از بانیان نهضت تعاونی در ایران، دکتر مهدی  علومدانشکده 

 طالب بدرود حیات گفته و رخ در نقاب خاک کشیده است. 

عمیق از درگذشت این استاد برجسته، این تأسفعلمی تعاون ایران، ضمن اظهار انجمن

و بستگان ایشان، باالخص جناب آقای دکتر اسماعیل  محترمضایعه تلخ را به خانواده 

مندان از محضر وی و همه اعضای  شهبازی و سپس به استادان و دانشجویان و بهره

گوید و  ران کشور تسلیت میگتعاون نشگاهی وجامعه داو خانواده بزرگ دانشگاه تهران 

 نماید. برای روح آن استاد تالشگر و فرهیخته، رحمت و رضوان الهی طلب می

 انجمن علمی تعاون ایران 
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 اناهلل و انا الی راجعون                                                                                             

 خانواده به را طالب مهدی دکتر گرانقدر استاد آن درگذشت ضایعه انجمن، مدیره هیأت

 مرحوم آن برای متعال خداوند از نموده، عرض تسلیت کشور علمی جامعه و ایشان محترم

 نماید. می تمسأل جزیل اجر و جمیل صبر ماندگانباز برای و الهی واسعه رحمت و غفران

 ایران روستایی ریزی امهبرن و جغرافیا علمی انجمن

***** 
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 انا هلل و انا الیه راجعون

 نظر صاحب و اجتماعی علوم گرانقدر استاد طالب، مهدی دکتر مرحوم درگذشت خبر

 گردید. تأثر و تأسف موجب تعاون حوزه برجسته

 انجام تعاون حوزه در ارزشمندی های پژوهش خود بهای گران عمر طول در طالب مرحوم

 حل را اقتصادی مشکالت از بسیاری کور گره تواند می تعاون توسعه بود معتقد جد هب و داد

 ساله پنجاه زحمات مدیون را ایران در تعاون مفهوم نشستن بار به توانیم می نوعی به .کند

 بدانیم. حوزه این در طالب مرحوم

 بخش دانشگاهی، جامعه مرحوم، آن خانواده دوستان، به تسلیت عرض ضمن اینجانب

 از صبر انبازماندگ برای و الهی مغفرت و رحمت فقید آن برای وابستگان، سایر و تعاون

 نمایم. می لتمسأ متعال خداوند درگاه

 

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تعاون امور معاونت

***** 
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م شک درگذشت ناگهانی استاد فرهیخته و گرانقدر دکتر مهدی طالب ریاست محتر بی

تأثر و اندوه  شمند فاخر شهرستان نهاوند، موجبدانشگاه غیرانتفاعی امید و نیز اندی

اکنون که مشیت حضرت حق ما را از وجود نعمت آن عزیز  امافراوان گردیده است. 

فقید محروم نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و برای 

ه دانشگاهی شهرستان، صبر و شکیبایی را از بارگاه ملکوتی خانواده محترم ایشان و جامع

 حضرت حق خواستاریم.

 هیأت علمی و کارکنان دانشگاه دولتی نهاوند یریاست، اعضا

* 
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 هوالباقی

 نهاوند، افتخار ایران، دانشمند جهان اسالم شایستهنخبه و فرزند 

 دکتر حاج مهدی طالب

پدر  شناسی و تعاون دانشگاه تهران، وت و برجسته جامعهکس پژوهشگر و استاد کهن

طراح  مرکز الگوی ایرانی اسالمی،  روستایی ایران، عضو اندیشکده شناسی جامعه

پرداز و عضو مؤثر هیأت مؤسس مراکز  نظریه اراضی ایران و ژاپن، سازی  یکپارچه

اسوه اخالق و منش دانشگاهی نهاوند، رئیس افتخاری مؤسسه آموزش عالی امید نهاوند، 

دوستی، عشق و مهربانی به ملکوت اعلی  آزادگی، صداقت و سخاوت، تندیس وطن

 پیوست. 

 شاد، یادش گرامی، و راهش پررهرو و نامش جاودان. روانش

 هیأت مؤسس، کارکنان و اساتید دانشگاه غیرانتفاعی امید نهاوند



 

 

 

 

 
   223    های تسلیت پیام

 

 

 

 انا هلل و انا الیه راجعون

  ذشت اندوهبار دکتر مهدی طالب، اندیشمند و فرهیختهبا کمال تأسف و تأثر، درگ

اش برای توسعه فردی و  وقفه شک تالش بی نهاوندی موجب تألم و تأثر شد. بی

های این نخبه نهاوندی بود که در  عزیزمان ایران از ویژگی کشورسازندگی و بالندگی 

باشد که دل در  تواند الگویی برای جوانانی عمر پربرکت خود به یادگار گذاشت و می

 گرو توسعه و پیشرفت این مرز و بوم دارند.

بار آن عزیز را به مردم عزیز نهاوند، استان و میهن  اینجانب درگذشت نابهنگام و تألم

عزیزمان ایران به ویژه خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان 

 لت دارم.و شکیبایی مسأ رای بازماندگان صبربرایشان آرامش ابدی و ب

 فرمانداری نهاوند

*** 

 بازگشت همه به سوی اوست

 زاران بیشـخرد ه شـمـاروز    چشم یک تن کم دوشمار  از

 شناسی استاد سرشناس جامعه درگذشت

شناسی توسعه روستایی ایران، همشهری نامدارمان، دکتر مهدی طالب را به  پدر جامعه

گوییم. این دانشمند  معه علمی و دانشگاهی تسلیت میهمه اهالی شهرستان نهاوند و جا

ورزید و آرزوهای باالبلندی برای  نامدار توسعه روستایی به زادگاه خویش عشق می

داریم و  نام ملی را گرامی می پیشرفت نهاوند در سر داشت. نام و یاد این استاد صاحب

 .ش شاد و یادش گرامینماییم. روح برایش از درگاه خداوند، آمرزش و آرامش طلب می

 شهرداری و شورای اسالمی شهر نهاوند
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 مهلت ما اندک است و عمر ما بسیار نیست

 ، مرا با زندگی پیکار نیستفرصتدر چنین 

 دگی را تازه دارـاغ زنـ، بعـشـقم ـیـسـبا ن

 کرار نیستـنه جز تـهـک روزگـارورنه کار 

برای ما فرزندان روستا با معیار و استاد ارجمند مرحوم دکتر مهدی طالب، زندگی را 

استانداردهای واالیش از کرسی تدریس دانشگاه تهران و میدان عمل معنی کرد. به شوق 

 داریم. و محبت ابدی، یادش را گرامی می

 دفتر کارآفرینی دانشگاه علمی و کاربردی استان اردبیل        

 

شناسی روستایی  بزرگان جامعهشناسی دانشگاه تهران و از  استاد جامعه« مهدی طالب»

سالگی درگذشت. دکتر طالب تألیفات متعددی در  55در سن  امروزایران، صبح 

را در های علمی علوم اجتماعی از خود به جا گذاشت و دانشجویان زیادی  حوزه

های کشور به  که بسیاری از این دانشجویان در دانشگاه های مختلف تربیت نمود حوزه

 1161مشغول ارائه خدمت هستند. دکتر طالب، متولد سال  علمیعنوان عضو هیأت 

از دانشگاه تهران، را نهاوند بود و مدرک کارشناسی خود در رشته علوم اجتماعی 

رشته جغرافیای ی از دانشگاه میرال فرانسه و شناس ارشد را در رشته جامعه  کارشناسی

نسه و دکتری خود در رشته انسانی از دپارتمان دانیل فوشه در دانشگاه میرال فرا

از دانشگاه میرال فرانسه اخذ نمود. بالغ بر چندین کتاب از او در را نیز شناسی  جامعه

 شناسی روستایی و تأمین اجتماعی به یادگار مانده است. شناسی، جامعه های جامعه زمینه

 نامه ن همدا
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هدی طالب را به خانواده فرزانه، ریاست دانشگاه امید نهاوند، دکتر م دانشمنددرگذشت 

محترم ایشان و جامعه علمی کشور و همشهریان عزیز نهاوندی تسلیت عرض نموده، 

دگان را از درگاه خدای مهربان شادی روح آن بزرگوار و صبر و تحمل برای بازمان

 لت داریم.مسأ

 ای عقیق تحریریه گروه رسانه

 

تردید در برابر  قد، استوار و بی تمامبازد از معنا؛ آنگاه که انسانی  ، رنگ میمرگگاهی »

های  دست مردان میدان و انسان  دکتر مهدی طالب، از آن«. ها ایستاده باشد دشواری

 انگیز است. استوار بود که شنیدن خبر درگذشتش، محنت

های مختلف علمی، نه برای  برانگیز دکتر مهدی طالب در عرصه دستاوردهای تحسین

انگیز.  تی نهاوند، بلکه برای جهان راهگشا بوده است و احترامایران و استان همدان و ح

جوی ایرانی، همدانی و نهاوندی را به بشریت معرفی  ایشان هر جا که بود، انسان تعالی

و همشهریانش را برانگیخت. به عموم مردم ایران و خصوصاً   کرد و مباهات هموطنان

نماییم  مند بزرگوار را تسلیت عرض میها و جامعه علمی جهان، فقدان این دانش نهاوندی

های علمی و  و شهرمان، با تالش  و تنها آرزویمان این است که جوانان برومند سرزمین

 شان، راه علمی مرحوم دکتر طالب را با شتاب و پربار ادامه دهند. یادش گرامی. فناورانه

 ورز جوان فرمانداری شهرستان نهاوند هیأت اندیشه

******** 
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شناس، پدر مدیریت روستایی ایران، معلم اخالق، دکتر مهدی  پیشکسوت جامعه استاد

طالب بدرود حیات گفت. کانال روستاپژوهی، عروج ملکوتی این استاد شریف و 

خدمتگزار راستین ایران را به خانواده گرامی ایشان، جناب آقای دکتر اسماعیل شهبازی، 

 گوید. روانش شاد و یادش گرامی. ت میمندان تسلی اساتید عزیز، شاگردان و عالقه

 شناسی کانال روستاپژوهی، توسعه و ایران

 

ارتحال استاد عزیز، متخلق، و پیشکسوت دکتر مهدی طالب را به جامعه علمی، اصحاب 

کنم و از  علوم اجتماعی و اساتید دانشکده و به وابستگان ایشان تسلیت عرض می

برای خانواده محترم صبر جمیل و اجر جزیل  خداوند سبحان برای ایشان علو درجات و

 لت دارم. مسأرا 

 حمید پارسانیا

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

فقدان مرحوم استاد دکتر طالب را به خانواده محترم ایشان، اساتید، همکاران ارجمند 

 گویم.   دیرین و نوپا تسلیت می

 سید حسن حسینی

 م اجتماعی دانشگاه تهراناستادیار دانشکده علو
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نظر و تجربه نیم قرنی در  طالب استاد علوم اجتماعی و صاحب درگذشت دکتر مهدی

گویم. از خداوند  حوزه مطالعات روستایی را به جامعه علمی علوم اجتماعی تسلیت می

کنم. موجب بسی  برای ایشان مغفرت و برای خانواده ایشان صبر و شکیبایی طلب می

ست که شرایط کنونی، گردهمایی حضوری برای ادای احترام به یک استاد تأسف ا

نظیر در زمینه مطالعات روستایی را  پرسابقه در حوزه آموزش و پژوهش بومی و کم

مشکل کرده است. امید است که بتوانیم به نحو مقتضی در این ادای احترام شریک و 

 سهیم شویم.

 علیرضا دهقان

 جتماعی دانشگاه تهراندانشیار دانشکده علوم ا

 

 شـود غــبـار تـنـم حـجاب چـهره جـان مـی

 خوشـا دمـی کـه از آن چـهـره پـرده بـرفکنم

 چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست

 روم بـه گـلـشـن رضـوان کـه مرغ آن چمنم

ای  درگذشت استاد گرامی و فرهیخته آقای دکتر طالب، هر چند برای جامعه علمی ضایعه

ناپذیر و برای انبوه دانشجویان و دوستداران ایشان جانکاه است، اما برای آن استاد  جبران

عارف و عالیقدر، رهایی از قالب تن و پر کشیدن به سوی محبوب است. برای 

الهی از شان صبر و برای روح بلندشان آرامش و رحمت واسعه  و عزیزان بازماندگان

 م.کن ت میخداوند رحمان و رحیم مسأل

 جاه مریم رفعت

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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. خداوند ایشان را قرین رحمت کنم لب را تسلیت عرض میطامهدی درگذشت دکتر 

 خود فرماید. 

 علی اصغر سعیدی

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

نواده محترم، اساتید و ایه، جناب آقای دکتر طالب را خدمت خارگذشت استاد گرانمد

دانشجویان عزیز تسلیت عرض نموده و از درگاه پروردگار برای عزیز از دست رفته 

 طلب آمرزش و آرامش دارم. 

 ملیحه شیانی

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

درگذشت غریبانه استاد و همکار عزیز، شادروان دکتر طالب را که به حق یکی از 

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودند، به خانواده محترم ایشان، جامعه  های ستون

دانشگاهیان کشور و کلیه همکاران در دانشکده علوم اجتماعی خصوصاً گروه توسعه، 

 کنم. یاد و نامش گرامی باد.  تسلیت عرض می

 سهیال صادقی

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهراندانشیار 

 

استاد گرانقدرم آقای دکتر طالب را به جامعه علمی کشور و خانواده  درگذشت غمبار

که روح آن استاد فقید، قرین رحمت الهی  شاءاهلل انکنم.  ایشان تسلیت عرض می محترم

 باشد.

 موسی عنبری

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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  د.اان شش کنیم. روح درگذشت آقای دکتر مهدی طالب را تسلیت عرض می

 مهر خیام عزیزی

 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

درگذشت استاد عزیز، دکتر مهدی طالب را خدمت خانواده محترم ایشان و همکاران 

ای سخت و وافر صرف شناخت  عرض تسلیت دارم. مساعی ایشان که با جدیت و عالقه

هی را برای ایشان از و پاداش و غفران الو معرفی جامعه روستایی ایران شد را ارج نهاده 

 نمایم. لت میدرگاه حق مسأ

 غالمرضا غفاری

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

*** 

غم درگذشت غیرمنتظره استاد ارجمند و فرهیخته، جناب آقای دکتر مهدی طالب، غم 

 دانشجویانرامی و بزرگی است و تحمل آن دشوار. به خانواده محترم ایشان، اساتید گ

برای ایشان رحمت الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندم.  کنم و تسلیت عرض می

 شان شاد.  روح

 زاده زهرا فرضی

 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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گاه از  خوانم که هیچ قرآن را به یاد استاد، دوست و همکار وارسته خود می 61جزء 

انقالب اسالمی و سربلندی شجره برآمده از آن تا آخر عمر دست  تالش برای تدوام

 داشتنی و مهربان او واصل گردد. نکشید. باشد که ثواب آن به روح دوست

 حسین کچوییان

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

ران این مصیبت را به خانواده محترم آن عزیز از دست رفته، خاندان طالب، دوستان، همکا

 نمایم. لت میأو جامعه علمی تسلیت گفته و از خداوند برایشان صبر و اجر مس

 محمد میرزایی

 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

درگذشت استاد پیشکسوت توسعه روستایی دانشگاه تهران، فقط ذات حق باقی است. 

اران دانشگاهی دکتر مهدی طالب را خدمت خانواده گرامی ایشان، دوستان و همک

دانشکده علوم اجتماعی و دانشجویان علوم اجتماعی تسلیت عرض  اساتیدخصوصاً 

کنم. آن استاد پیشکسوت حدود نیم قرن در دانشگاه تهران به تربیت دانشجو و تألیف  می

و تحقیق و مجاهدت علمی مشغول بود. برای او آرامش و غفران الهی و برای خانواده 

 کنم. شکیبایی از حضرت حق طلب می محترم ایشان، صبر و

 میثم موسائی

 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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 بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران

 کز سنگ ناله خیزد، روز وداع یاران...

اش را داشتم، بار  استاد و همکارم دکتر مهدی طالب که قریب به دو دهه افتخار شاگردی 

با اندوه خویش تنها گذاشت. به خانواده گرامی و فرزندانش عرض سفر بست و ما را 

 خواهم او را با موالیش محشورش گرداند. تسلیت دارم و از خداوند می

 احمد نادری

 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

هایتان در صحرای عرفات به بهشت برین منتهی شود. خانواده محترم  استاد مهربانم، گام

کنم. یاد ایشان  یت عرض میتان درگذشت استاد گرانقدر را تسل خدمتآقای دکتر طالب، 

 ان تا همیشه باقی است. همکاران و دانشجویانشهمواره در دل و جان دوستان، 

 زهره نجفی اصل

 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

کتر طالب را به خانواده ای د، جناب آقدانشکده درگذشت استاد ارجمند و فرهیخته

از خداوند متعال برای مرحوم کنم.  تسلیت عرض میمحترم، اساتید و همکاران دانشکده 

 لت دارم.شان، صبر و سعه صدر مسأ اده گرامیمغفور، شادی روح و برای خانو

 

 اهلل نصرتی روح

 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

* 
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نظر در حوزه روستایی و  الهجه، صاحب شناس، صریح هدرگذشت استاد نازنین، جامع

و پیشکسوت، جناب آقای دکتر طالب را به خانواده ایشان، دوستان و  مدار اخالقتعاون، 

کنم. اتاق مرحوم استاد فرزانه، کنار  همکاران گرامی و جامعه علمی تسلیت عرض می

ده بودند که این خود جای االحوال و بازنشسته ش اتاق بنده بود. ایشان با اینکه مریض

آمدند و با حضورشان گرمابخش دانشکده  شان می تأسف دارد، تا چند روز پیش به اتاق

بودند. این استاد و معلم پیشکسوت، آنقدر عاشق علم و دانشگاه تهران بودند که گویا 

توانستند نفس بکشند. وقتی پشت میز کارشان در دفتر  خارج از این محیط نمی

شدم، داخل  شان رد می شدند. من هر بار از جلو اتاق نشستند، شاداب می ن میشا استادی

کردم. من دانشجوی ایشان در دوره لیسانس بودم و چند سالی  رفتم و ادای احترام می می

کردند. در همایش هشتمین سالگرد علوم  است همکار هستیم. بسیار به همه احترام می

هایی را بیان  گفتهاسخنرانی مهمی داشتند و ن 1191اجتماعی در دانشگاه تهران در سال 

 کردند که به تدریج تقدیم خواهم کرد. روحش شاد.

 یونس نوربخش

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

** 

  نماید. خویش رحمت قرین را بزرگوارم استاد مهربان، خداوند

 نهاوندی مریم

 تهراندانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
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 را طالب دکتر  مرحوم فقیدمان، استاد روح شادی و درجات علو بزرگ، خداوند بارگاه از

  باد. محشور الهی اولیای با و شاد شان روح کنم. می لتمسأ

 هاشمی ضیاء سید

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

 یاران سایر و من مکه سفرهای همسفر و پدر رفیق، و یار ترین گرامی و عزیزترین، بهترین،

 آن باد یاد ببوسد. را حجر تا کنم بغل را او سفر هر در بودم کرده عهد که یاری رفت.

 جلسات یاران وحی، سرزمین همسفران دانشگاهی، همکاران همه به باد. یاد روزگاران

 ابوترابی اآق حاج ویژه به مرحوم، آن معظم خانواده فرهنگی، کمیته یاران کریم، قرآن تفسیر

 بیامرزد. خدایش باد. تسلیت

 زهتابیان غالمرضا

 تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس استاد

 

 پرهیزگار، و بلند طبع با ارد مردم گفتار، شیرین روی، خوش خوی،  خوش بود مردی او

 و گو حق کردار، درست و راستگو خادم، و شرافتمند عادل، و نجیب صادق، و بااخالص

 .شاد روحش متواضع. و جو، قیقتح

 خراسانی اهلل نعمت

 تهران دانشگاه طبیعی منابع دانشکده استاد
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 ارجمندمان برادر ادعا، بی اندیشمند محقق و استاد باوفا، و دیرین یار رحلت فراوان تأثر با

 ،داساتی دوستان، کلیه و ایشان ایثارگر و معزز خانواده خدمت را طالب مهدی دکتر مرحوم

 الهى واسعه رحمت و غفران مرحوم آن براى نموده، عرض تسلیت همکاران و دانشجویان

 اجر و جمیل صبر احدیت تحضر درگاه از ارجمند دوستان و بازماندگان خانواده، براى و

 نمایم. می تمسأل جزیل

 اللهى آیت حمیدرضا

 

است عزیزی را کند که یک وقت ممکن  چقدر غفلت دارم. آدم اصالً فکرش را هم نمی

کنیم که  تر اینکه خودم هم حضور نداشته باشم. فکر می از دست بدهد و از آن مهم

همیشه هستیم. همین چند وقت پیش بود که دکتر طالب با من تماس گرفتند و فرمودند 

رسم. ولی از آنجایی که  گفتم من خدمت شما می«. خواهم بیایم دانشکده ببینمت می»

س داشتم، صبر کردم ترم اول سال تحصیلی گذشته تمام شود که ها جلسه و کال دوشنبه

ام و  شان. االن من مانده سپس با کرونا برخورد کردیم. میسر نشد که بروم خدمت

حسرت! مستقیماً دانشجوی دکتر طالب نبودم. ایشان استاد همسرم در مقطع ارشد بودند. 

ی را با هم گفتگو داشتیم و من با هم همسفر بودیم و اوقات زیاد 46در حج تمتع بهمن 

آموختم. یکی دو بار هم رفت و آمد خانوادگی. بعد از حج نیز در  از ایشان می

های حاج آقا ابوترابی معاشرت داشتیم. همواره با همسرم فضایل و  افطاری

خواهم این عزیز را سرشار از رحمت و  کردیم. از خدا می هایشان را مرور می فرهیختگی

شان،  ر دهد و با اولیاءاهلل محشور گرداند. به همسر و فرزندان گرامیلطف خود قرا

ای بود تا برای چندمین بار به  کنم. تجربه شان تسلیت عرض می دانشجویان و دوستان

 «.شود زود دیر می»خود یادآور شوم که 

 ابراهیم انتظاری
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مکاران اران و هدرگذشت این استاد گرانمایه را خدمت خانواده محترم و نیز به دوستد

 شان شاد.  کنم. روح محترم ایشان تسلیت عرض می

 محمد مهدی عزیزی

 استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

 

 همه از خداییم و به سویش باز می گردیم

ان( روستایی بزرگ و ارزشمند معاصر، شناس )و البته جغرافید الب، جامعهدکتر مهدی ط

یش رحمت خدا �🜿�ش شاد و راهش پاینده.امروز دعوت حق را لبیک گفت. روح

کند. دکتر مهدی طالب از اعضای اولین دوره هیأت امنای مؤسسه توسعه روستایی ایران 

بود که عمری را برای خدمت به جامعه روستایی و آموزش دانشجویان در حوزه مسائل 

به  متخدگمان هر نکته آموزنده این استاد شادروان در جریان  روستایی گذراند. بی

مند خواهد  روستاییان جاری است و آن مرحوم نیز از آثار اخروی آن، نسل به نسل بهره

در  خاطراتشباد و خداوند روح او را با علما و اولیا محشور فرماید.  گرامیبود. یادش 

به خانواده  یکتاخداوند . افروز و ماندگار است مؤسسه توسعه روستایی ایران همواره دل

کنیم به روح آن استاد  تقدیم ش شکیبایی، سالمتی و عاقبت نیک عطا فرماید.و بازماندگان

 .عزیز قرائت حمد و سوره با ذکر صلوات

 سید علی بدری

 دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

** 

  نماید. رحمت قرین و بیامرزد را بزرگ مرد این خدا

 پارسایی منوچهر

 

 



 

 

 

 

 
 یادنامه دکتر مهدی طالب     236   
 

 

 

 را از دست دادیم این روزها...توانم بشمارم که چه عزیزانی  نمی

از بین ایشان دکتر مهدی طالب را بیش از همه باور ندارم. معتقدم روحش قرین آرامش 

خواهد بود. چون دعای مردمان روستا بدرقه اوست. عرض تسلیت به خانواده و همه 

 همکاران محترم. 

 میثم بصیرت

 استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

 

 قرآن جلسه یار و مدینه و مکه همسفر طالب، مهدی دکتر جناب مغفور حوممر روح شادی

 آل و محمد علی صل اللهم الصلوات. مع فاتحه قرء من تعالی اهلل رحم جمعه، های صبح

 فرجهم. عجل و محمد

 بطحائی محمدتقی

 

ضایعه فقدان استاد برجسته و تأثیرگذار دانشگاه تهران و از مفاخر مطرح علمی کشور را 

محضر دوست و همکار گرانقدر، جناب آقای دکتر رضا طالب و وابستگان ارجمند ایشان 

و نیز استاد و همکار گرانمایه، جناب آقای دکتر شهبازی از صمیم قلب و ارادت تسلیت 

ان غریق رحمت واسعه الهی قرار گرفته و راهش شاءاهلل انکنم.  و تعزیت عرض می

 سلیت.. با تجدید احترام و تبادرهرو پر

 حسین جاللی ترشیزی

 دانشگاه شهید بهشتیاستادیار 

**** 
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 را ابوترابی آقا حاج و اساتید جلسات و سفرها در عزیز همراه و دوست درگذشت مجدداً

 روحش گویم. می تسلیت آقا حاج خصوص به و مرحوم آن دوستان و محترم خانواده به

 شاد.

 زاده اهلل تقی عزت

**** 

های زیادی به خانه  مسافرت در ارتباط نزدیک داشته و با ایشان 1154اینجانب از سال 

بودم و در این مدت، غیر از کار خداپسندانه  داخل کشور در رکاب ایشانو نیز  خدا

چیزی از ایشان ندیدم. ال نعلم منه... اال خیرا رحمه اهلل من قرا سوره الفاتحه مع الصلواه. 

 نماید. شهدا و اجدادم محشور دا،سع خداوند روح ایشان را با شاءاهلل ان

 سادات حسینی

 

 او وصل امید باشد اگر

 نیست مردن سرد، خاک  به رفتن فرو

 او بدون باشی اگر

 نیست بودن که آسودن تن خواب و خور

 است ذوقی بی معشوق خانه بر شدن توشه تهی

 نیست نشستن او با کوی در خرد بی سزای

 او بی ابد تا مانی که پنداری تو

 نیست مهلت که را رفیقان رفتن پی رفتن نببی

 عاشق شوریده دل ای دان یقین

 کو زمان هر شد نزدیکتر سفر

 نیست ماندن جای

 درریز حسن

*** 
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ارتحال استاد فرزانه و اندیشمند دلسوز، جناب آقای دکتر مهدی طالب را خدمت 

تسلیت عرض  و کلیه عالقمندان روستا و توسعه روستایی شاگردانخانواده، همکاران، 

نمایم و برای ایشان از درگاه خداوند بزرگ، رحمت و مغفرت الهی و علو درجات  را  می

های مختلف در این مطالعات، از  خواستاریم. تأکید بر مطالعات روستایی و نقش رشته

های اخیر بود. یاد و خاطره ایشان  ها و تأکیدات ارزشمند ایشان در سال جمله دیدگاه

 گرامی باد.

 مدرضا رضوانیمح

 استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

 

مردان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  خدایش بیامرزد و رحمت کند که از نیک

بود و بر گردن همه ما که روزگاری از دانشجویان آن دانشکده بودیم، حق استادی 

 اش گرامی باد. داشت. یاد و خاطره

 مازندرانی محمد جواد زاهدی

 شناسی دانشگاه پیام نور تهران دانشیار جامعه

 

 دانشگاهی، همکاران ایشان، محترم خانواده به را طالب دکتر جناب محترم استاد درگذشت

 مرحوم آن روح برای گویم. می عرض تسلیت رفته ازدست عزیز آن دانشجویان و دوستان

 درخواست منان ایزد از هی،ال  درگاه مقربین و شهدا و صالحین کنار در  درجات علو عزیز،

 دارم. آرزو سالمتی و شکیبایی نیز دوستان و ایشان محترم خانواده برای دارم.

 فر محمد ستاری
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 ما میان از مکه سفر چندین همسفر عزیز دوستان و همکاران ترین گرامی از یکی متأسفانه

 دلسوزانه هچ اعمال شرایط تسهیل در اساتید، عمره سفر دراولین هست یادم رفت.

 همکاران همه به و ایشان محترم خانواده به را گرامی برادر این فقدان کردند. می راهنمایی

 ابوترابی آقا حاج ویژه به کریم، قرآن تفسیر جلسات و مدینه و مکه همسفران دانشگاهی،

 نمایم. می عرض تسلیت بزرگوار

 فرد شجاعی

 

 شان روح گوییم. می تسلیت را طالب دکتر استاد ذشتدرگ طالب، محترم خانواده خدمت

  رحمت. قرین

 شهبازی محمد

 

 و دوستان خانواده، به را علیه اهلل رحمت طالب دکتر آقاى جناب گرامى استاد گذشت در

 عمر که ایشان براى تعالى خداوند از نمایم. مى عرض تسلیت  کشور دانشگاهى جامعه

 الهى واسعه غفران است، نموده رفص کشور جوانان تعلیم و تربیت در را خود پربرکت

    .فاتحه ایشان روح شادى براى  مجدد تسلیت عرض با  دارم. مسألت

 ىطالی علیرضا

*** 
 همه محضر طالب دکتر سعید و فقید، عزیز، همکار غمبار ارتحال تسلیت عرض ضمن

 اجر و جمیل صبر و مرحوم آن برای الهی واسعه رحمت و غفران استدعای و عزیزانم

 یک برای مجالی به را واتساپ یادواره گروه که کنم می پیشنهاد بازماندگان، برای یلجز

 به محترم ادمین لطفاً کنیم. تبدیل مرحوم آن روح به آن ثواب اهدای و کریم قرآن ختم دوره

 کنند. تقسیم دانند، می صالح که نحوی

 کریمی عباس
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ی دکتر طالب را به جامعه علمی و گذار و استاد ربانی، جناب آقا ارتحال دانشمند خدمت

نمایم. با اهدای  عموم دوستان، آشنایان و خانواده معزز آن مرحوم تسلیت عرض می

اهلل مجید، در مراسم غریبانه تشییع و تدفین آن بزرگوار  فاتحه و قرائت آیاتی از کالم

 مشارکت معنوی فرمایید. 

 محمد علی محققی

 

 خانواده محترم دکتر طالب

کنم و برای آن مرحوم،  جانگداز دکتر مهدی طالب را به شما تسلیت عرض میدرگذشت 

 لت دارم. اندگان صبر جزیل از ایزد منان مسأغفران الهی و برای بازم

 مدرسیمحمد حسین 

 

خداوند استاد محترم را در جوار اولیا و انبیاء محشور کند و ما معلمان دانشگاه  شاءاهلل ان

 تاد محترم را پیاده کنیم تا راهش تداوم یابد. های اسهم بتوانیم ایده

 محمدعلی مرادی

 

روح بلند و افتخار کشور، حضرت استاد معرفت و عارف امیر، مهدی خان طالب در 

 پیشگاه حضرت حق و ملت ایران آرمیده است. روحش شاد و راهش پررهرو باد.

 جعفر میرفخرایی
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 مردم، و وطن برای دلسوز و مخلص میمعل درگذشت مناسبت به تسلیت عرض و سالم با

 منت و مزد بی خدمت عمری با آموختن و آموزش در متواضع اسالم، برای راستین خادمی

 دکتر مرحوم سالمت و صداقت ،عزت با سراسر زندگانی و گرا خالقا مردی ،جامعه به

 دارد. همراه به آخرت در را متعال خداوند مغفرت و رحمت که شاءاهلل ان طالب.

 قدمم

 

 است چون مردمان حال طلبت در که ببین    است خون در نشسته چشمم مردم گریه ز   

 اجتماعی علوم دانشکده داشتنی دوست غایت به و بااخالق فرزانه، استاد طالب مهدی دکتر

 بودند. دوستی نوع و انسانیت اخالق، معلم واقع به ایشان رفتند. ما میان از تهران دانشگاه

 سراغ دادند. انجام علمی فعالیت زمینه این در ها سال و بودند ایران روستایی جامعه عاشق

 شخصی های دغدغه و مسایل به درسی، مباحث کنار در ایشان اندازه به کسی ندارم

 دلسوزی و یکرنگی و متواضعانه منش نماید. تالش شان حل برای و دهد اهمیت دانشجویان

 الهی. رحمت قرین شان روح و گرامی یادشان رفت. نخواهد یادها از وقت هیچ نایشا

 امیرپناهی محمد                                                                            

 طباطبایی عالمه دانشگاه استادیار

 

هایی که ایشان را  سالا قرین رحمت گرداند. در تمام خداوند روح این استاد بزرگ ر

کردم، صفا و صمیمیت در وجودشان موج  حضرشان شاگردی میشناختم و در م می

 زد. همیشه دغدغه ما دانشجویان را داشتند و پیگیر احوال ما بودند. می

 زاده اهلل رستمعلی ولی

 استادیار مؤسسه مطالعات و مدیریت

 جامع و تخصصی جمعیت کشور
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 شان، محترم وادهخان به است. نکردنیباور و بزرگ غم طالب، مهدی دکتر دادن دست از

 و آمرزش مورد را ایشان خداوند کنم. می عرض تسلیت ایشان شاگردان و همکاران همه

 کند. عنایت شکیبایی ایشان دوستداران و گرامی خانواده به و دهد قرار خویش رحمت

 الهی. رحمت غریق شان روح

 پیری صدیقه

 طباطبایی عالمه دانشگاه استادیار

 

 شهادت من گیرد، می بر در را شما شریف بدن خاک که لحظات این در بزرگوار، استاد

 برای را خود علم زکات و بودند شریفی مرد زندگی زمان در طالب مهدی دکتر که دهم می

 بودند. عمل و اخالق مرد طالب دکتر که دهم می شهادت پرداختند. شان دانشجویان

 دباغی حمیده

 طباطبایی عالمه دانشگاه استادیار

 

اندیشی بود. خلیق بود و مهربان، آرام بود و روشن و  لب، از اهالی تعاون و نیکدکتر طا

بسیار عمیق در موضوعاتی که ما به دلیل ظواهر اجتماعی جرأت گذر از آنها را نداریم. 

که من دانشجویش بودم، از پوسته صعب گذشته بود و به  06های دهه  او در همان سال

ق، دوستی و بخشش رسیده بود و میل داشت چشمه زالل درون جامعه یعنی عش

های زمخت جامعه را در زیر باران رحمت الهی خیس کنند و آنها  دانشجویان نیز پوسته

نفس  ،عشق است و طیبه که تعاون، دوستی، حیاترا از تن جامعه بزدایند تا منفذهای 

تعالی بکشد و حیات روشن، طیب و لطیف جای زمختی، تاریکی و جمود نشیند. روح م

او قرین رضوان خداوند باد و غم سنگین فراغ او در صبری ستودنی و زیبا بر خانواده و 

 .دوستانش  هموار گردد

 آبادی حمید قاسمی فیض
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 از شمار دو چشم یک تن                  و از شمار خرد هزاران بیش     

ها  مهدی طالب در واژهمانند آقای دکتر  اندوه خبر درگذشت استاد فرزانه، روستاشناس بی

مانند بود. اولین درسی  گنجد. استادی که اخالق و منش متواضعانه و یکرنگی ایشان بی نمی

شکده دادند، درس اخالق و انسانیت بود. دفتر کار ایشان در دان شان میکه به دانشجویان

با روی  باز بود و ایشان همواره به روی دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه تهران همیشه

های پژوهشی، علمی، خانوادگی و شخصی دانشجویانش را مرتفع  گشاده همه دغدغه

 کردند. می

شان را وقف مجامع علمی  شان، عاشقانه زندگی ایشان تا آخرین روزهای زندگی پربرکت

های عمیق و عالمانه ایشان در عرصه روستاشنایی، فتح بابی  و پژوهشی کردند. پژوهش

اند. در واقع، عرصه روستاپژوهی ایران پژوهشگری  شماری شده های بی در پژوهش

بااخالق و فرهیخته را از دست داد که جایگزینی نخواهند داشت. با چشمانی اشکبار و 

دلی اندوهگین، این فقدان را به خانواده محترم ایشان، دانشجویان ایشان که معلم بزرگوار 

 گویم. داران ایشان تسلیت می ن و دوستو پدری دلسوز را از دست دادند، و به همکارا

 محبوبه بابایی

 ۵831دانشجوی ورودی سال 

 

های دانشجویی با نقدهای دکتر طالب، رنگ و روی جالبی داشت. شاید تنها استادی  سال

ام، با احترام بیشتری  دید با بچه سر کالس نشسته آمد و می کالس می بهبود که وقتی 

کرد. یک اردوی دانشجویی به سمنان و شاهرود  رفتار میهای دیگر با من  نسبت به بچه

های روستایی  شناسی روستایی و تعاونی رفتیم و به طور عملیاتی آنچه از جامعه

دانست، به ما آموخت. امروز پنجم مرداد نود و نه، برای همیشه ما را ترک کرد و  می

 روحش شاد. .ردیدگحق راهی دیار 

 اعظم آهنگر سله بنه

 ۵831ورودی سال دانشجوی 
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 خاصه کشور علمی جامعه به را طالب مهدی دکتر مرحوم فقید استاد درگذشت سالم،

 عمر بقای و الهی غفران نموده، عرض تسلیت تعاون و اجتماعی علوم رشته فرزانگان

 خواهانم. خداوند از را مرحوم آن بازماندگان

 تجلیل مهدی

 ۵811دانشجوی ورودی سال 

****** 

 و دانشجویان همه و گروه محترم اساتید به را عزیز طالب دکتر بزرگوارم، داستا درگذشت

 یاد و شاد شان روح کنم. می عرض تسلیت روستایی-اجتماعی توسعه رشته آموختگان دانش

 باد. گرامی شان خاطره و

 رحیمی کاظم

 ۵83۱دانشجوی ورودی سال 

*** 

  ر خرد هزاران بیشاز شمار دوچشم یک تن کم           وز شما          

استاد فرزانه، صبور و سخاوتمند، و پدری مهربان برای دانشجویان  درگذشتاندوه خبر 

همه را متأثر کرد... با چشمانی اشکبار و دلی اندوهگین، این فقدان را به خانواده محترم، 

 گویم. دانشجویان، همکاران و دوستداران ایشان تسلیت می

 طوبی رضایی گیوشاد

 ۵83۱ورودی سال  دانشجوی

  

کنم خدمت تمام دوستان عزیز. از این مرد  روح دکتر طالب عزیز شاد. تسلیت عرض می

 بزرگ و متواضع بسیار آموختیم.

 سعید منظری

 ۵831دانشجوی ورودی سال 
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خداوند روح دکتر طالب عزیز را شاد کند. به خانواده ایشان، و همه همکاران و 

  گویم. شان تسلیت می دانشجویان

 طیبه بصیری

 ۵833دانشجوی ورودی سال 

 

آید. استاد گرامی، آقای دکتر مهدی  این روزها خبر مرگ است که یکی پس از دیگری می

طالب که بیش از ده واحد درسی را در محضر ایشان گذراندم و هیچ وقت خشم و 

 خدایش رحمت کند. .، دعوت حق را لبیک گفتکنم نمیلبخندهایش را فراموش 

 یاتمجتبی ب

 *۵831دانشجوی ورودی سال 

 

با دلی اندوهگین باید پذیرفت که استاد عزیزمان امروز از میان ما رفت، اما میراث و 

 شان قرین رحمت. شان ادامه دارد. روح اندیشه و راه

 سامان یوسفوند

 های مجلس شورای اسالمی پژوهشگر مرکز پژوهش
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 شاد روحشون

 است ندانیفرز چنین این نیازمند عزیز ایران

  خاک فرزند

 کند... می طلوع سمت کدام از خورشید کند نمی فرق برایت باشی که خاک فرزند

 کنی... نمی درو را خودت گندم های خوشه فقط باشی که خاک فرزند

 توست... احساس ترجمه ها زبان همه ها، اندیشه همه ،وطن جای همه

 نمیکنی... نگاه ها تاریخ به

 فکر چیز یک به فقط و شوی می آن طراوت سرمست و کنی می ماماستش را خاک بوی فقط

 کنی؛ می

 کنی... برداشت عشق و بکاری جان وطن، پاک مزرعه در که

 کنند... استقالل رقص سال سالیان گندمت طالیی های خوشه

 شاهد ات، دوباره تولد از بعد نه که مرگت از بعد چنین این  و

 دهند... می سر ار آزادگیت سرود که باشی خوبان بزم

 ...خاک فرزند شاد روحت

 مریم دایی

 ۵813دانشجوی ورودی سال 

**** 

شان شاد و قرین رحمت الهی. استاد طالب، برکت گروه توسعه بودند و یقیناً  روح *

 یادشان همیشه گرامی خواهد بود.

*سعید هراسانی

 ۵831دانشجوی ورودی سال 
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 داشتنی. داحافظ استاد دوستات بود. خ واژه استاد، به حق برازنده

 معصومه شفعتی

 ۵831دانشجوی ورودی سال 

*** 

 مرده آنست که نامش به نکویی نبرند     سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز        

ادعا، و  زیست، مهربان، دلسوز، بی درگذشت استاد فرزانه، سخاوتمند، صبور، ساده

ناپذیر برای دانشکده علوم اجتماعی،  ای جبران پاکدامن جناب دکتر مهدی طالب، ضایعه

اساتید، دانشجویان و دوستداران ایشان است. خداوند روح بزرگ ایشان را قرین رحمت 

شان شاد و یادشان  شان صبر جزیل عطا فرماید. روح خویش قرار دهد و به بازماندگان

 گرامی. 

 شاپور سلمانوندی

 پژوهشگر و مدرس دانشگاه

 

غمگین شدم. تصاویر سفر سمنان و گفتگوهای کالسی با دکتر  خیلی از شنیدن این خبر

های آخر، کمتر فرصت داشتم  شود و حسرت اینکه این سال طالب، مدام برایم مرور می

شان در آرامش باشد. ای کاش زمان بهتری بود و  روحشاءاهلل  انایشان را ببینم. 

 شان کنیم. شان همراهی توانستیم در سفر آخر زندگی می

 مه مقدسیفاط

 *۵831دانشجوی ورودی سال 
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که در کالس درس این استاد بزرگوار بودم، نه تنها درس  40تا  41های  بین سال

روستاشناسی، بلکه درس اخالق و معرفت و زندگی آموختم. تحمل این داغ جانسوز 

برای همه کسانی که در کالس ایشان، مشق علم و زندگی آموختند، بسیار دشوار است. 

 ان شاد و قرین رحمت الهی.ش روح

 مینا محمدخان خیرآبادی

 ۵831دانشجوی ورودی سال 

****** 
درگذشت استاد پیشکسوت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر 

سال تدریس و فعالیت در حوزه مطالعات روستا و توسعه  15مهدی طالب، پس از 

نماییم.  عه علمی و دانشجویی تسلیت عرض میروستایی را به خانواده محترم ایشان، جام

 شان شاد و یادشان گرامی.  روح

 ۵831 دانشجویان ورودی

 مطالعات توسعه روستایی

 

مکاران درگذشت این استاد گرانمایه را خدمت خانواده محترم و نیز به دوستداران و ه

 .میکن محترم ایشان تسلیت عرض می

 ۵811سال دانشجویان ورودی 

مان را تسلیت عرض  تید، دوستان و همراهان عزیز، درگذشت استاد گرامیبه همه اسا

 شان شاد و یادشان گرامی.  کنم. روح می

 مینا بابایی

 ۵838دانشجوی ورودی سال 
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 آقای دکتر طالب

در  41ترین درس را روز عرفه سال  هاتون بسیار آموختم. اما قشنگ من از شما در کالس

ن وحی یاد گرفتم. از چادر بیرون آمدم دیدم شما کنار چادرهای حجاج در سرزمی

های افراد کاروان هستید؟ جلو آمدم گفتم آقای دکتر چرا شما؟  مشغول مرتب کردن کفش

. این نه خانم بفرمایید داخل»ن کنم. بهم گفتید کنم اجازه بدین کمکتو خواهش می

این روزها یاد «. نمک من دارم به مهمانان خانه خدا خدمت می ید،سعادت را از من نگیر

 کنم.  شما هستم و آن درس ایمان، تواضع و فروتنی را که یادم دادید، مرور می

 صالحینشهرزاد 

 ۵831دانشجوی ورودی سال 

 

شان و  آسمانی شدن استاد گرانقدر دکتر مهدی طالب را در درجه اول به خانواده محترم

علو  و لوم اجتماعی تسلیت گفتهپژوهان ع و دانش در درجه دوم به اساتید، دانشجویان،

  م.لت دارأروح ایشان را از خداوند منان، مسدرجات و شادی 

 فروغ سادات اخضری

 ۵811سال  دانشجوی ورودی

 

عرض تسلیت و طلب غفران و رحمت الهی برای استاد فرهیخته و مرحوم دکتر طالب 

جات برای ایشان را ان و علو دربازماندگ برای دارم. از خداوند منان، صبر و شکیبایی

 نماییم. لت میمسأ

 ابوالفضل کافیان
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کنم. خداوند ایشان را رحمت کند و به  درگذشت دکتر طالب را تسلیت عرض می

 شان صبر عنایت نماید. خانواده محترم

 فرد زهرا محسنی

 

 بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 

 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

انسانی که مظهر صداقت و محبت بود. چه گونه رفتنت را بپذیریم. این ادیبی فرهیخته و 

غم بزرگ را به خانواده محترمش تسلیت گفته و صبر و شکیبایی را از خداوند رحمان 

 برایشان آرزو داریم.

 ای همسر مکه رفتی و خداحافظ 

 جایت همه جا خالیست رفتی و خداحافظ. 

 بدریه شهید کلهری

 

مند و فرزانه، جناب آقای دکتر طالب را خدمت خانواده محترم و درگذشت استاد ارج

اساتید دانشگاه و دوستان جلسه تفسیر قرآن تسلیت عرض نموده و امیدوارم خداوند، 

ایشان را مورد رحمت واسعه خود قرار دهد و به بازماندگان و دوستان صبر عنایت 

 شود.   نماید. خاطرات خوب آقای دکتر فراموش نمی

 مهدی متوسلی محمد

 

درگذشت دانشمند و استاد عزیز، آقای دکتر طالب را خدمت خانواده محترم ایشان و 

 گویم.  جامعه علمی کشور تسلیت می

 ابوذر متوسلی

****** 
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فرزند »با نهایت تأثر و تألم، درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدی طالب 

علمی دانشگاه تهران، همه ما و جامعه از مفاخر ارزشمند کشور و عضو هیأت « نهاوند

سوگ نشاند. اینجانب ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی با خانواده  بهعلمی را 

درگذشت آن عزیز و دانشمند فقید را به جامعه دانشگاهی  سوگمندانهگرانقدر ایشان،

را رحمت و مغفرت واسعه الهی کشور و شهرستان تسلیت عرض نموده، علو درجات و

نمایم. روحش شاد  لت میاوند متعال مسأای آن استاد پرتالش، متدین و بااخالق از خدبر

 و یادش گرامی باد.

 نیا حسن بهرام

** 

شناسی روستایی  فسور مهدی طالب، پدر جامعهبار دانشمند فرهیخته، پر شت تأسفدرگذ

  ،شاگردان ریزی و توسعه روستایی دانشگاه تهران را به عموم ایران و قطب علمی برنامه

استاد فقید و اهالی شریف شهرستان نهاوند تسلیت   آن  دوستان و به ویژه خانواده محترم

مرحوم، غفران و آرامش ابدی و برای  عرض نموده، از خداوند قادر منان برای روح آن 

 شان صبر و بردباری خواستارم. بازماندگان

 اسماعیل زارعی کوشا

 

 دوستان و اساتید همه خدمت را بزرگ غم این باشد. الهی رحمت قرین شان روح شاءاهلل ان

 گویم. می تسلیت گرامی

 اسکندری رضا

 

خداوند ایشان را سر سفره اباعبداهلل )ع( مهمان کند. برای بازماندگان استاد ارجمند، صبر 

 جمیل را آرزومندم.

 علی قجری
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ه افتخار شاگردی درگذشت استاد ارجمند و اندیشمند فرهیخته دکتر مهدی طالب را ک

ام، به خانواده، بازماندگان، دانشجویان و همشهریان  ایشان در دانشگاه تهران را داشته

به ویژه دانشمند ارزشمند دکتر اسماعیل شهبازی تسلیت عرض  یاد زندهنهاوندی آن 

نماییم که روح مطهرش در آرامش و ذیل نگاه  لت میو از پروردگار متعال مسأکنم  می

مرد سفر کرده رحمت  ی باشد. برای بازماندگان صبر و سالمتی و برای آن بزرگپرمهر اله

 کنم. لت میواسعه الهی مسأ

 علیرضا شهبازی

*** 

درگذشت دانشمند فرزانه و فرزند نخبه شهرمان و عضو هیأت مؤسس و ریاست دانشگاه 

ور و نهاوند، دکتر مهدی طالب را به خانواده محترم ایشان و جامعه علمی کش امید

کلیه پرسنل و اساتید و دانشجویان دانشگاه امید نهاوند  همشهریان عزیز نهاوندی و

تسلیت گفته و شادی روح آن بزرگوار و صبر و تحمل برای بازماندگان را از درگاه 

 لت داریم.أخدای مهربان مس

 شاپور قپانوری

 

حمت و خداوند ایشان را غریق رحمت واسعه خویش گرداند. برای آن مرحوم، ر

 ت داریم.ن معظم، صبر جمیل و اجر جزیل مسألمغفرت و برای خاندا

 صدرای ماهگلی

 

درگذشت استاد معظم، جناب دکتر طالب را حضور خانواده محترم معزم تسلیت عرض 

ت داریم و برای بازماندگان شادی روح آن مرحوم را مسألنموده، از خداوند، رحمت و 

 یزد منان خواستاریم. صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ا

 هراتیمحمد حسین 
** 
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 کنم. روحش شاد. مصیبت وارده را به خانواده محترم دکتر طالب تسلیت عرض می

 هوشنگ نعمتی

 

با عرض سالم و تسلیت خدمت خانواده محترم طالب. از خداوند منان مغفرت برای آن 

 ان گرامی.شان شاد و یادش مرحوم و صبر برای بازماندگان را خواهانیم. روح

 خانواده آقامحمدی

 

سالم و عرض تسلیت به خانواده محترم مرحوم مغفور، استاد گرانقدر جناب آقای  با

دکتر طالب و طلب علو درجات برای ایشان و آرزوی صبر و اجر برای خانواده گرامی 

  .ایشان

 اکبر فاضل

 

تان تسلیت  محترم جناب حاج آقا طالب، درگذشت برادر ارجمندتان را به شما و خانواده

 کنیم.  عرض می

 خانواده مرحوم کامران جابری

 

شناسی و تعاون دانشگاه تهران،  بدین وسیله، درگذشت پژوهشگر و استاد برجسته جامعه

پرداز  شناسی روستایی ایران، عضو اندیشکده مرکز الگوی ایرانی اسالمی و نظریه پدر جامعه

ند نهاوند را خدمت همه بازماندگان تسلیت معاصر، جناب دکتر مهدی طالب فرزند بروم

 کنم. روح مطهرشان ذیل نگاه پرمهر و همیشگی پروردگار متعال.  عرض می

 خانواده ناونی
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 ودیـدن بـیـای آرمـه جـاش کـای ک

 ودیــدن بـیــن ره دور را رسـا ایـی

 کاش از پی صد هزار سال از دل خاک

 یدن بودیـر دمـد بـیـزه امـبـون سـچ

 خاندان ارجمند طالب

بزرگ خاندان، خبری تأثربرانگیز برای عموم آشنا با شخصیت « استاد مهدی طالب»فقدان 

واالی علمی و فرهنگی ایشان است. تسلیت صمیمانه ما را بپذیرید و در غم خویش ما را 

ن شریک بدانید. با عنایت به آثار به جا مانده از آن فقید، به ویژه تربیت خیل دانشجویا

توان  ای به جامعه بوده و هستند، به جرأت می برومندی که هر کدام منشأ خدمات ارزنده

دانست. بدین وسیله بردباری کلیه همواره زنده استاد را در محافل علمی جامعه 

 ت داریم. سالمتی و طول عمر با عزت را مسأل بازماندگان سوگوار را آرزومندیم و

 

 خانواده مقصود نیازی

 

تان تسلیت عرض  ج آقا طالب، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمجناب حا

 نماییم. برای خانواده شما صبر و برای آن عزیز، رحمت واسعه الهی را خواستاریم. می

 خانواده داود نیازی
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داران ارجمند آن انسان مؤمن و  تقدیم به برادران، دوستان، همراهان، شاگردان و دوست

ها همواره  اد فرزانه و شریف، جناب آقای دکتر طالب. یادشان در دلصالح و است

 ده خواهد ماند.  بخش و روشنایی گرمی

 ره نیابد کوی جانان را کسی جز عاشقان
 

 هر دلی در آن گلستان می نگیرد آشیان
 

 ای، ای خوش تو را رود چون سایه دور هستی می
 

 ای نوشی ز جام عشق و گردی جاودان جرعه
 

 هد هستی از اطاعت می  چشی گر طالبیش
 

 بر رضای خاطرش کن بینوایی شادمان
 

 گلشن پرغنچه و گل را خزان ویران کند
 

 رسد گاه رحیلش ناگهان آدمی هم می
 

 بر دلت بنواز نایِ یاد او را روز و شب
 

 چون شوی در حصنِ یادش، هر کجایی در امان
 

 هرنگ غفلت را زُدا از دل، نما چون آین
 

 جلوه آن یار ناپیدا ببینی هر زمان
 

 گوش قاسم تا که فیض رحمتش گردد نصیب
 

 روسیاهی باشدش آن کس که شد از غافالن
 

 )از کتاب عندلیب گل(

 فرهمندحمیدرضا 

* 

*** 
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 طالب مهدی دکتر آقای جناب یاد زنده فرهیخته، و گرانمایه ،عزیز استاد اندوهبار درگذشت

 و شاگردان تمامی و دانشگاهی و علمی جامعه ،ایشان محترم خانواده به را اخالق اسوه

 آن برای متعال خداوند از و نموده عرض تعزیت و تسلیت ارجمند استاد آن ارادتمندان

 تحمل در شکیبایی و صبر بازماندگان برای و الهی واسعه رحمت و درجات علو بزرگوار

   داریم. لتمسأ را مصیبت این

  یگودرز فریبا

 

 

درگذشت استاد فرزانه، دکتر مهدی طالب را به خانواده، بازماندگان، دانشجویان و 

یاد به ویژه اندیشمند فرهیخته، دکتر اسماعیل شهبازی تسلیت  همشهریان نهاوندی آن زنده

خواهم که روزی شاهد تحقق آرزوی همیشگی آن  کنم و از خداوند مهربان می عرض می

 ه تابش خورشید توسعه پایدار بر کهن دیارمان بود. شادروان باشم. آرزویی ک

 حسن پاسیار

 

ت ها، نه در قد و قامت و مال و ثروت که در آگاهی و بصیرت و خدم راز برزگی انسان

که همگان اذعان دارند،  طور  . همانگیرد به مخلوق است که مورد سنجش قرار می

سعدیا »)ره( است که سروده: مرحوم دکتر مهدی طالب مصداق بارز این بیت از سعدی 

 «نام نمیرد هرگز...ومرد نک

 شهبازی امیرپیمان
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 آنان که محیط فضل و آداب شدند

 در جمع کمال شمع اصحاب شدند

 ره زین شب تاریک نبردند برون

 ای و در خواب شدند گفتند فسانه

 خاندان معظم طالب

الوه بر غم عمیق بستگان و ع« دکتر مهدی طالب»درگذشت ناباورانه استاد علم و اخالق 

سنگ آن  مندان آثار گران آموختگان ادوار و نیز بهره نزدیکان، اندوهی به وسعت دانش

 یاد است. زنده

این ضایعه غیرقابل جبران را به محضر شما بازماندگان داغدار تسلیت عرض نموده و 

شان  نامشان شاد و  تان آرزومندیم. روح عظمت صبرتان را به وسعت دریای اندوه

 جاویدان.

 حمیده، محمود، مقصود و ژیال نیازی 

*** 

جناب آقای حاج هاشم طالب، فقدان برادر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت. 

عزت برای متی و طول عمر باغفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سال

 جنابعالی از پروردگان متعال خواهانیم. 

 خچیخانواده نایبی ایل

 

برای آن مرحوم، و درگذشت جناب آقای دکتر مهدی طالب را تسلیت عرض نموده 

 آمرزش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

 مهین السادات متقی

 محمد نادر شهبازی

*** 
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شان  روح. دارم عرض تسلیت و آرزوی صبر و آرامش برای خانواده و بستگان ایشان

 قرین رحمت حق.

 ندا شهبازی

 

ر شدم. بنده این واقعه دردناک را ثبسیار متأدکتر مهدی طالب  شنیدن خبر فوتاز 

لت دارم. سأکنم و از درگاه خداوند متعال صبر م میخدمت خانواده محترم تسلیت عرض 

 تان شریک دانید.  رفته را در غم عزیز از دستما 

 هدایت بیگزاده

 

و طلب مغفرت از درگاه پروردگار  لیت به خانواده گرامی استاد طالبتسسالم و عرض 

 . روحش شاد. دارم برای آن مرحوم و شکیبایی و بردباری برای بازماندگان

 شهرام محمدزاده

 

کنم.  باسالم و عرض ادب خدمت خانواده محترم طالب. با ذکر فاتحه تسلیت عرض می

 روح این مرد بزرگ شاد. 

 رحمت انصاری

 

ایران متفکری بزرگ و اندیشمندی خردمند را از دست داد. به خانواده بزرگ متفکرین و 

 کنم.  خانواده محترم طالب تسلیت عرض می

 پیام پرندا
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خاندان معظم و بزرگوار طالب، فقدان آن عزیز بزرگ و اندیشمند را خدمت شما تسلیت 

رامش را از درگاه پروردگار کنم. برای شما صبر و بردباری و برای ایشان، آ عرض می

 متعال خواستارم. 

 آزاده، آالله و علیرضا اردالن

 

ست. مصیبت وارده را تسلیت عرض پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نی اندوه بی

نمایم و از خداوند منان برای مرحوم دکتر طالب عزیز، غفران و برای بازماندگان  می

 شاد. شان  محترم صبر آرزومندم. روح

 پروین رادمنش

 

خاندان معظم و محترم دکتر طالب، درگذشت استاد عزیز و گرانقدر را خدمت شما 

عزیزان تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند منان برای شادی روح آن عزیز سفر 

 کرده، علو درجات را خواستارم. 

 نژاد محمد طبیعی

 

ر طالب تسلیت گفته و ما را در غم خود این مصیبت وارده را به خانواده محترم آقای دکت

 شریک بدانید. 

 فریده نیازی

 

تسلیت خدمت خاندان محترم طالب و شهبازی. روح دکتر مهدی طالب شاد و در 

 آرامش. 

 خانواده حاج قدرت نیازی
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 الشان برای روح بزرگ استاد عظیم درجات آرزوی آمرزش و غفران واسعه الهی و علو

 دارم.

 علی توسطی

 

و نسبی از های سببی  خانواده محترم طالب و تمام فامیلذشت استاد گرانقدر را به درگ

 نمایم.  صمیم قلب تسلیت عرض می

 شریفی

 

از صمیم دل، ضایعه از دست دادن استاد دکتر مهدی طالب را به جامعه بزرگ دانشگاهی 

خداوند کنم و از  و بازماندگان و خانواده محترم آن تازه درگذشته تسلیت عرض می

تقاضای علو مقام و محشور شدن با اولیاء و انبیاء را برای آن عزیز سفر کرده  ،بزرگ

 . دارم

 سید محمد میرکمالی

 

ضمن تا چهلمین روز  در .را در کنار خود پذیرا باشید حضور ما ،این روزهای سخت در

ر روح آن بزرگوابه  تالوت و ن راهر روز یک صفحه از قرآ عزیزتانگذشت پدر در

  .نمایم می قدیمت

  زاده فرجی رقیه

 

بازگشت همه به سوی اوست. درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مهدی طالب را 

خدمت خانواده ارجمند و برادر بزرگوار آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد 

 منان برای این عزیز سفر کرده، علو درجات و برای بازماندگان صبر خواهانیم.

 هاله شیخ االسالمی و شفیعی
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عزیزم  های عزیز و فامیل مصیبت وارده را به تمام جامعه علمی و دانشگاهی و همشهری

نمایم و برای بازماندگان از خداوند متعال صبر و تسلی  از صمیم قلب تسلیت عرض می

 خواهانم. 

 عباس فقیهی

 

مکاران به دوستداران و ه درگذشت این استاد گرانمایه را خدمت خانواده محترم و نیز

 کنم.  محترم ایشان تسلیت عرض می

 شاهرخ شهابی

 

گنجد.  ها نمی اندوه ما در غم از دست دادن استاد مهدی طالب عزیز و بزرگوار در واژه

تنها از خداوند برای بازماندگان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب 

 کنم.  می

 سارا شریفی

 

رض ادب خدمت جناب آقای هاشم طالب و خاندان محترم مرحوم دکتر با سالم و ع

 .شان شاد و قرین رحمت الهی روح. مصیبت وارده عرض تسلیت دارم دلیلبه  .طالب

 سید صالح صدرالدینی

 

وقف  مهدی طالب که عمر خود را دکتر ،درگذشت فرد دانشمند و فرهیخته نهاوندی

باعث  و نمود تربیت قشر تحصیلکرده شجویان ودان هب ثرؤخدمت م کشورش در دانشگاه و

 م ویگوی دست رفته تسلیت می از خواهران این عزیز برادران و را به بود افتخار شهرمان

 .یادش همیشه گرامی باد روحش شاد و .میکن رزو میآ سالمتی برای بازماندگان صبر و

 زهره محمودزاده ی امیدی وهاد
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 .هایش همیشه در یاد و خاطره ماست ها و مهربانی خوبیذکر  .هنوز رفتنش را باور نداریم

از خداوند برای  .تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ خانواده طالب و شهبازی

 .شما صبر و شکیبایی خواستاریم

 نرگس شهبازی و همسر

 

 خداوند روح مرحوم دکتر طالب را قرین رحمت قرار دهد و دعایش را بدرقه راهمان. 

 میدیکاوه ا
 

ن اتفاق دردناک ای .ثر شدمأمت اندوهگین و شنیدن خبر فوت دکتر مهدی طالب عمیقاًاز 

 کنم و هندس ماندانای عزیز تسلیت عرض میم آ و دکتر پانته، یارآقا ماز، را به خانم دکتر

شکیبایی  برای بازماندگان صبر و از خداوند متعال برای روح بزرگوار وی طلب آرامش و

  ان هستم.ت شریک غم وتقاضا دارم 

 شهبازی(ایران عبدالحسین زاده )

 

و با اهل بیت عصمت و طهارت محشور  خداوند روح آن مرحوم را غریق رحمت فرماید

 .به شما سالمتی و صبر و اجر عنایت فرمایدو  گرداند

 عمو حمید

 

 شمناند درود بر پاکان و ، سالم ومعرفت راه انسانیت و عشق و سالم بر سالکان درود و

فردا یکی بودند و یکی  آنهایی که دیروز و امروز و ،تباهی مردم، درود بر صدیقان فساد و

را از  معنوی خود کسانی که سرمایه مادی و ،یاوران مردم درود بر دوست و .خواهند بود

لم أت ثر وأتاد محترم دکتر مهدی طالب باعث تفقدان اس .زیند دانند و با مردم می مردم می

خاندان  میتسلیت خدمت تما با عرض. یادش گرامی و راهش جاویدان .ردیدهمگی گ

 د منان آرزو داریم. ، صبر و سالمتی همگی را از خداونمحترم طالب و وابستگان

 یخانواده فقیه
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خبر درگذشت دکتر مهدی طالب )پسرخاله عزیزم( همه ما را در غمی بزرگ و جانکاه 

عظیم را برای بازماندگان ات را برای وی و صبری از خداوند متعال علو درج .فرو برد

  یم.خواستار

 سهیال شمس و وحید آقایی               

 

گاه از  شان هیچ. یاد و خاطره ایبا عرض تسلیت مجدد، ما را در غم خود شریک بدانید

 . شان شاد و در آرامش، یادشان گرامی رود. روح ذهن ما بیرون نمی

 پور خانواده خواجه

 

 را انز دست دادن پدر عزیز و گرانقدرتغم اوقتی  .مویگ صانه از ته دل تسلیت میخال

ن شاد و اش روح .الهی همنشین حضرت علی )ع( باشند .خیلی ناراحت شدمشنیدم، 

 .یادشان گرامی باد

 قاسمی

 
 

مکاران درگذشت این استاد گرانمایه را خدمت خانواده محترم و نیز به دوستداران و ه

 . کنم ان تسلیت عرض میمحترم ایش

 شاهرخ شهابی 

 

را به خانم دکتر طالب و همه خانواده محترم ایشان تسلیت عرض  این ضایعه ناگوار

شان شاد و قرین رحمت  روح. رزو دارمآنمایم و از خداوند برایتان صبر و شکیبایی  می

  .الهی

 فتحیفرزانه 
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استادان  عروس گرامی، پسر و، هر دکتر مهدی طالب را به خانوادگذشت استاد بزرگوادر

با چهارده معصوم  روحش شاد وگوییم.  مینظران در علوم اجتماعی تسلیت  صاحب و

  محشور گردند.

 زاده خانواده فرجی

 

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و 

. لت دارمأصبوری و شکیبایی مسخانواده محترم و همچنین خانواده ارجمند استاد طالب 

 .خداوند قرین رحمتش فرماید

 پورعبدالحسین
 

شان تسلیت  درگذشت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر طالب را خدمت خانواده گرامی

  .برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندم. عرض میکنم

 مهران الفت

 

 ،جناب آقای دکتر مهدی طالب را که اسوه صداقت درگذشت استاد عزیز و وارسته

شان  برای خانواده گرامیو شان تسلیت گفته  به خانواده محترم ،دمهربانی بودن، و سادگی

م و همیشه در قلب من یاد و مغفرت را از خدای بزرگ آرزومند ،صبر و برای آقای دکتر

 .شان مانا خواهد بود خاطره

 عیار آزیتا

 

 و کنیم تسلیت عرض می تان را گرامی درگذشت برادر ،طالب اشمحاجی هجناب آقای 

 شان شاد.  روح سالمتی آرزومندیم. و برای بازماندگان صبر

 خانواده مرحوم کامران جابری
 



 

 

 

 

 
   261    های تسلیت پیام

 

 

با کمال تأسف ضایعه درگذشت استاد فقید دکتر مهدی طالب را به خانواده محترم ایشان 

مغفرت و  ،برای آن استاد فقید و دهو اصحاب علوم اجتماعی ایران تسلیت عرض نمو

 .ت داریمألر و اجر از درگاه حضرت احدیت مسبرای بازماندگان صب

 ابوالفضل کریمی

 

 نمایم. خانواده ایشان تسلیت عرض می و استاد بزرگوار را خدمت خانم طالبفقدان 

از خداوند بزرگ برای شما بزرگواران صبر  .قرین رحمت الهی باشد شان شاد و روح

 .سالمتی آرزو دارمو

 اکبریمریم 
 

ین اتفاق دردناک ثر شدم. اأاندوهگین و مت مهدی طالب، عمیقاً شنیدن خبر فوت دکتر از

کنم  میکنم و از خداوند متعال برای روح بزرگوار وی طلب آرامش  را تسلیت عرض می

 تان هستم.  رای بازماندگان دارم. شریک غمو تقاضای صبر و شکیبایی ب

 سیمحسن قیا
 

برای . زمین شریک بدارید تاد عزیز و سرمایه اجتماعی ایرانما را در غم از دست دادن اس

مورد آمرزش خالق هستی واقع  شاءاهلل انرزومندم و آن مرحوم صبر آهمه داغداران 

فقدان جناب آقای دکتر مهدی طالب استاد گرانقدر دانشگاه تهران را به جامعه . گردند

از خداوند بزرگ برای ایشان غفران و محترم طالب تسلیت گفته دانشگاهی و خانواده 

 .شکیبابی آرزومندم برای خانواده ایشان صبر و الهی و

 زاده حاتم
 

ن عزیز از دست آبرای   تسلیت عرض نموده و  درگذشت پدر بزرگوار و گرانقدرتان را

 .اری آرزومندمتان صبر و بردب رفته غفران و رحمت الهی و برای شما و خانواده محترم

 ابراریسمیرا  
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همکاران و  ،دوستان ،درگذشت استاد دکتر مهدی طالب را به خانواده گرامی ایشان

  .روحش شاد و یادش گرامی باد .کنم تسلیت عرض می دانشجویان ایشان

 رحیم محمدی 

  
برای همگی سخت  از دست دادن یک عزیز و بزرگی از بزرگان جامعه علمی حقیقتاً 

برای بازماندگان نم و ک به خانواده محترم و بازماندگان تسلیت عرض می .هست و بوده

 دارم.آرزوی صبر 

 سپهوند 

 

عروج آقای دکتر طالب را به خانواده محترم ایشان و خواهران و برادران آقای دکتر طالب 

 بازماندگان سالمت باشند.  شاءاهلل انکنم.  و آقای نصرتی تسلیت عرض می

 ادهزهرا محمودز

 

شان  کنم. روح درگذشت استاد بزرگ و فرزانه را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می

 شاد و قرین رحمت الهی. از خداوند منان صبر و سالمتی برای شما خواهانم.

 بایرامی

 

روح آن عزیز سفرکرده شاد. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای 

 کیبایی خواهانم. بازماندگان ایشان صبر و ش

 حامد مظاهریان
 

ضایعه درگذشت استاد عزیز دکتر مهدی طالب را به خانواده آن مرحوم، دوستان و 

 نمایم. روحش شاد.  مندان علوم اجتماعی تسلیت عرض میآشنایان و اندیش

ضمیری



 

 

 ها تقدیرنامه
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   261    ها تقدیرنامه
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   270    ها تقدیرنامه

 

 

 

 



 

 



 

 

 کارنامه 

 تحصیالت

  .شناسی )گرایش روستایی(. دانشگاه میرال. تولوز. فرانسه. ه. جامع1150دکتری 

  روستاشناسی. دانشگاه میرال )دپارتمان دانیل فوشه(. تولوز. 1150ارشد.  کارشناسی .

 فرانسه.   

  .شناسی. دانشگاه میرال. تولوز. فرانسه.   . جامعه1155کارشناسی ارشد 

  .ران. تهران. ایران. . علوم اجتماعی. دانشگاه ته1115کارشناسی 

  .ریاضی. دبیرستان پهلوی. تهران. ایران. 1111دیپلم . 

 سوابق خدمت دانشگاهی

  پرسشگر و تکنسین تحقیق در بخش تحقیقات روستایی مؤسسه مطالعات و تحقیقات

 )مرتبه دانشگاهی: پرسشگر( -( 1110-1111اجتماعی دانشگاه تهران )

 یقات مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی کارشناس تحقیق و مسئول بخش تحق

 )مرتبه دانشگاهی: لیسانس( –( 1110-1155)

 ( 1151-1119عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی همدان) 

  استادیار گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه

 )مرتبه دانشگاهی: دکتری( -( 1109-1155تهران )
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 ه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه دانشیار گرو

 (1141-1109تهران )

 ( 1146-1141استاد گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی) 

 ( 1146استاد گروه آموزشی توسعه روستایی در دانشکده علوم اجتماعی )تاکنون 

 (1144-1145م اجتماعی )سال تحصیلی استاد برگزیده دانشکده علو 

 (  64/16/1190بازنشستگی) 

 کتاب )تألیف(

  ،تحوالت (. 1199ایمانی جاجرمی، حسین )و سلمانوندی، شاپور، طالب، مهدی

. مدیریت روستایی در ایران از ویسپاتی تا دهیاری به همراه نتایج یک مطالعه میدانی

 تهران: اندیشه احسان. 

 ( 1190طالب، مهدی .)چاپ ششم(. تهران: دانشگاه تهران.   مدیریت روستایی در ایران(

 ]کتاب برگزیده وزارت جهاد سازندگی، جشنواره روستا[

 ( 1191طالب، مهدی و عنبری، موسی .)شناسی روستایی با تأکید بر ابعاد تغییر و  جامعه

 .)چاپ چهارم(. تهران: دانشگاه تهران توسعه در جامعه روستایی ایران

 ایرانی بر مبنای پیوند با  -توسعه اسالمی(. 1191زاده، حسن ) طالب، مهدی و بخشی

تهران:  های فرهنگی و بومی؛ با تأکید بر اجماع اندیشمندان حوزه و دانشگاه. ریشه

 انتشارات الگوی پیشرفت.

 ( 1191طالب، مهدی .)های عملی مطالعات اجتماعی )روش تحقیق کمی و  شیوه

 [1146تهران: دانشگاه تهران. ]کتاب برگزیده دانشگاه تهران در سال   دوم(. )چاپکیفی( 

 ( 1191طالب، مهدی .)چاپ هفتم(. تهران: دانشگاه تهران.های تعاونی  اصول و اندیشه( 
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 های متولی توسعه روستایی در  سازمان(. 1144زاده، حسن ) طالب، مهدی و بخشی

 تهران: پیوند مهر. .ایران

  ،چاپ ششم(. مشهد:  ها تأمین اجتماعی: با تجدیدنظر و افزوده(. 1141مهدی )طالب(

 دانشگاه امام رضا )ع(.

 ( 1155طالب، مهدی .)های توسعه مسکن در  خالصه مقاالت سومین سمینار سیاست

. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان دانشگاه تهران 1155مهر ماه  14-10ایران 

 ملی زمین و مسکن. 

 ( مجموعه1151طالب، مهدی .) های توسعه مسکن در  مقاالت دومین سمینار سیاست

. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان دانشگاه تهران 1151مهر ماه  16-16ایران 

 ملی زمین و مسکن.

 ( مجموعه1151طالب، مهدی .) های توسعه مسکن در ایران  مقاالت سمینار سیاست

. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی دانشگاه تهران 1151مهر ماه  11-11

 زمین و مسکن.

 ( 1156طالب، مهدی .)شناختی به مسائل اعتبارات روستایی در ایران نگاهی جامعه .

 تهران: وزارت جهاد سازندگی، معاونت ترویج و مشارکت مردمی.

 ( 1109طالب، مهدی .)امیرکبیر.. تهرانچگونگی انجام مطالعات اجتماعی : 

 ( 1104طالب، مهدی .)مراکز تربیت معلم  -روش تحقیق در علوم اجتماعی سال اول

 های درسی ایران.    تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب .(های درسی کتاب)
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 کتاب )ترجمه(

 ( .1191داوان، ام. ال .)ترجمه مهدی طالب، احمد های توسعه روستایی اولویت .

 ، و حسین قهاری )چاپ دوم(. تهران: دانشگاه تهران.زاده محمدی، زهرا فرضی

 ( 1196گوها، راماچاندرا .)ترجمه مهدی طالب و احمد محمدی. شناسی اجتماعی بوم .

 تهران: دانشگاه تهران.

  پژوهشی( -مقاالت )علمی

 ( سازمان اجتماعی و نظام1199طالب، مهدی .)  های تولید روستایی. در محمد کاظم

-101. جلد چهارم. صص مجموعه پنج جلدی جغرافیای جامع ایرانی. موسوی بجنورد

 های ایرانی و اسالمی(. المعارف بزرگ اسالمی )مرکز پژوهش . تهران: مرکز دایره614

 ( مرگ کوچندگی و نگاه به اسکان در طایفه 1199طالب، مهدی و بابایی، محبوبه .)

 . 64. شناسی نامه انساناستان لرستان.  -سیل در شهرستان دلفان

 ( ریشه1194طالب، مهدی و درویشی، زهرا .) جمعی بین چند نسل  های دسته یابی نزاع

استان -)مورد مطالعه: جامعه روستایی امامزاده عبداهلل )ع( از توابع شهرستان هندیجان

 .116-691(، 61)6. شهری( -توسعه محلی )روستاییخوزستان(. 

 (. جایگاه انواع سرمایه 1194شفعتی، معصومه ) طالب، مهدی، زاهدی، محمدجواد، و

. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایرانبرداری خانوادگی.  در پایداری نسلی نظام بهره

4(6 ،)661-655. 

 ( هرمنوتیک حدس و 1195اکبری، یونس، طالب، مهدی، و ایمانی جاجرمی، حسین .)

. ات و تحقیقات اجتماعی در ایرانمطالعگمانی به مثابه روش پژوهش در علوم اجتماعی. 

5(1 ،)559-594. 
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 ( مطالعه جامعه1195طالب، مهدی و مالیی، مریم .)  شناختی درک بومی سالمندان از

توانمندی در جامعه روستایی )مورد مطالعه: روستای لریجان، شهرستان محالت در استان 

 . 154-115(، 14)1. روستایی( -توسعه محلی )شهریمرکزی(. 

 ای توسعه در اجتماعات  های مداخله (. گفتمان1195وسفوند، سامان و طالب، مهدی )ی

 .141-104(، 6)9. های روستایی پژوهشمحلی. 

 ( تحلیل کیفی 1195سلمانوندی، شاپور، ایمانی جاجرمی، حسین، و طالب، مهدی .)

بعد اجتماعی مدیریت متمرکز روستایی، از مشروطه تا اصالحات ارضی: مطالعه 

مطالعات اجتماعی رود در بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه.  روستاهای حاشیه زاینده

 .41-51(، 11)1. ایران

 ( مطالعه کیفی 1190طالب، مهدی، نجفی اصل، زهره، و احمدی اوندی، ذوالفقار .)

جمعی )مورد مطالعه: شهرستان ایذه(.  های دسته عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر نزاع

 .166-51(، 1)11. تماعیتوسعه اج

 ( ارزیابی عوامل مؤثر در 1190طالب، مهدی، میرزایی، حسین، و نادری، عفوات .)

های تجمیع مناطق روستایی )مطالعه موردی: شهرستان پاوه، بخش نوسود،  ناکامی طرح

 .116-115، 155. مسکن و محیط روستاشهرک شرام(. 

 (. بررسی موانع تحصیل 1190محمود ) زاده، زهرا، طالب، مهدی، و متوسلی، فرضی

 .111-115(، 169)1. تعلیم و تربیتدختران روستایی )پژوهشی کیفی(. 

 ( آسیب1195نجفی اصل، زهره و طالب، مهدی .)  :شناسی تحوالت الگوی مصرف

پرستی، پدیده نوظهور در جوامع روستایی کنونی ایران )مطالعه  گرایی و تجمل مصرف

 .646-601(، 1)5. بررسی مسائل اجتماعی ایرانخروان قزوین(. موردی: روستای حصار
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 ( مطالعه تحول 1191طالب، مهدی، ایمانی جاجرمی، حسین، و سلمانوندی، شاپور .)

توسعه تمشیت امور روستا از مهارگری تا تمرکز در دوران قبل از اصالحات ارضی. 

 .666-199(، 11)6. شهری( -محلی )روستایی

 (. بازار مرزی و مناطق 1191مد، طالب، مهدی، و میرزایی، حسین )امیرپناهی، مح

های  پژوهشروستایی: بررسی نقش و جایگاه روستاییان در بازار مرزی شهرستان بانه. 

 .511-515(، 1)0روستایی. 

 یابی دالیل موافقت و  یشه(. ر1191پور، محمد ) میرزایی، حسین، طالب، مهدی، و کاکه

سازی اراضی )مورد مطالعه:  های یکپارچه مشارکت در طرح مخالفت کشاورزان با

 . 119-115، 96 .های جغرافیای انسانی پژوهش. روستاهای منتخب شهرستان بوکان(

 ( تحلیل 1191طالب، مهدی، سوری، فرشاد، تاجبخش، غالمرضا، و یوسفوند، سامان .)

واحدهای پرورش  اقتصادی کیفیت زندگی کارکنان روستایی-اکتشافی ابعاد اجتماعی

ماهی )موردپژوهی: کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی شهرستان سلسله(. 

 .40-05(، 16)1. ریزی فضایی جغرافیا برنامه

 ( تبیین ساختار اجتماعی فقر از منظر فقرای 1191طالب، مهدی و پیری، صدیقه .)

از توابع شهرستان شناسی آن )مورد مطالعه: روستای گنبد پیرمحمد  روستایی و گونه

 .616-619(، 6)5. بررسی مسائل اجتماعی ایراناستان ایالم(.  -ملکشاهی

 شناختی  بررسی جامعه(. 1196زاده، زهرا، متوسلی، محمود، و طالب، مهدی ) فرضی

توانمندی اجتماعی و اقتصادی، درک بومی از آن، عوامل مؤثر بر رشد آن و موانع در 

 .16-1(، 4)1. شهری( -ه محلی )روستاییتوسع. جامعه زنان روستایی
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 ( 1196نجفی اصل، زهره و طالب، مهدی .) بررسی عوامل تأثیرگذار بر تحوالت نسلی

. (خروان استان قزوین بررسی موردی روستای حصار)خانواده روستایی در نیم قرن اخیر 

 .00-11(، 4)1 .شهری( -توسعه محلی )روستایی

 تحلیل محتوای کیفی (. 1196ن، و یوسفوند، علی )طالب، مهدی، یوسفوند، ساما

شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در شهر 

 . 54-11، 06. فصلنامه علوم اجتماعی. محور آباد: از منظر رویکردهای توسعه خرم

 ( بررسی ارتباط خرده1196طالب، مهدی و یوسفوند، سامان .)  با توسعه فرهنگ محلی

های  پژوهشمشارکتی )مطالعه موردی: روستاهای منطقه کهمان، شهرستان سلسله(. 

 .110-161(، 1)1. روستایی

 های روستایی و حکمرانی روستایی  (. تعاونی1191زاده، حسن ) طالب، مهدی و بخشی

 .10-65(، 6)1. شهری( -)روستایی توسعه محلیدر ایران. 

 (. ارزیابی نقش مشارکت در 1191ن، و نادری، عفوات )طالب، مهدی، میرزایی، حسی

های تجمیع مناطق روستایی(.  های توسعه مناطق روستایی )بررسی موردی: طرح طرح

 .14-1(، 1)1. شهری( -توسعه محلی )روستایی

 (. بررسی عوامل 1191پور، محسن، و سلمانوندی، شاپور ) طالب، مهدی، ابراهیم

برداری خانوادگی   سطح عمقی شدن کشت در نظام بهرهانسانی و تکنیکی مؤثر بر 

های  پژوهشکار شهرستان کرمانشاه(.   برداران خانوادگی صیفی  )مطالعه موردی: بهره

 .150-115(، 1) 1. روستایی

 ( 1196طالب، مهدی و حقیقی مقدم، عبدالمنان). ای  بازاندیشی طرح توسعه منطقه

 .56-69(، 5)6 (.شهری -توسعه محلی )روستایی سلسله. 
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  طالب، مهدی، ایمانی جاجرمی، حسین، فیروزآبادی، سید احمد، و صادقی، علیرضا

رویکردهای توسعه در شعارهای تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلس شورای (. 1196)

 .196-105(، 14)14. شناختی مطالعات جامعه. اسالمی در شهر تهران

  ،(. پیامدهای 1196جب میاندواب، پیمان )محمدی، محمدرضا، و پوررطالب، مهدی

های خریدار شیر در نواحی روستایی )مطالعة موردی: روستای  تداوم حضور واسطه

 .115-111(، 6)6. های روستایی پژوهششیشه، شهرستان اهر(. 

 ( مسأله1149طالب، مهدی، فیروزآبادی، سید احمد، و پیری، صدیقه .)  شناسی فقر از

 .106-111(، 6)9. زن در توسعه و سیاستان روستایی. دیدگاه زنان و دختر

 ( آموزه1149طالب، مهدی و نجفی اصل، زهره .)  هایی از روند مشارکت روستایی در

 . 14-65(، 6)1های روستایی.  پژوهشایران. 

 ( فراتحلیلی بر مطالعات فقر در 1149طالب، مهدی، پیری، صدیقه، و محمدی، سمیه .)

  .16-61(، 6)6. توسعه روستاییران. جامعه روستایی ای

 ریزی تعاملی  (. برنامه1149زاده، حسن ) طالب، مهدی، میرزایی، حسین، و بخشی

گردشگری روستایی با رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی )مورد مطالعه: روستای 

 .11-19، 51های جغرافیای انسانی.  پژوهش«(. سردابه»آباد  وکیل

 (. توسعه کشاورزی یا روستایی؟ تشابهات و 1144اصل، زهره ) طالب، مهدی و نجفی

 .90-09(، 16)6شناسی.  انساننامه های کشاورزی در ایران و ژاپن.  تعارضات سیاست

 (. مبانی نظری مشارکت 1145زاده، حسن، و میرزایی، حسین ) طالب، مهدی، بخشی

(، 1)11روستا و توسعه.. ریزی گردشگری روستایی در ایران اجتماع روستایی در برنامه

65-56. 
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  طالب، مهدی، فیروزآبادی، سید احمد، ایمانی جاجرمی، حسین، و صادقی، علیرضا

های هدف در تبلیغات هشتمین انتخابات مجلس شورای اسالمی  بررسی گروه(. 1145)

 .141-105(، 6و  1)9. شناسی ایران جامعه. در شهر تهران

 (. عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری 1145دی، مینا )طالب، مهدی و محمدخان خیرآبا

رود بخش سامان استان چهار محال و  روستایی )مطالعه موردی روستاهای حاشیه زاینده

 .55-15(، 15)10. شناختی مطالعات جامعهبختیاری(. 

 (. پیامد اعتبارات خرد روستایی بر 1140و نجفی اصل، زهره ) طالب، مهدی

زنان سرپرست خانوار: نگاهی به نتایج طرح حضرت زینب کبری توانمندسازی اقتصادی 

 .60-1(، 1)16. روستا و توسعه)س( در روستاهای بوئین زهرا. 

 ( بررسی جایگاه و نقش مطالعات بین1145طالب، مهدی و عنبری، موسی .) ای  رشته

 .51-15(، 15)1. روستا و توسعهدر مطالعه جوامع روستایی با تأکید بر ایران. 

 ( دالیل ناکامی نظام برنامه1145طالب، مهدی و عنبری، موسی .)  ریزی توسعه در ایران

 .661-141، 65. شناختی مطالعات جامعهعصر پهلوی دوم. 

 ( جایگاه رشته1141طالب، مهدی .)  .های مختلف علوم اجتماعی در مطالعات روستایی

 .16-01(، 5)1. شناسی انسان نامه

 های  (. قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه1141زی، محسن )طالب، مهدی و گودر

 .14-61(، 1)6. پژوهش زنانقومی در سیستان و بلوچستان. 

 ( قومیت، نابرابری آموزشی و تحوالت 1146طالب، مهدی و گودرزی، محسن .)

 .116-111، 61. نامه علوم اجتماعیجمعیتی. 

 ( افزا1141طالب، مهدی و ویویه، آن سوفی .) د: همبستگی اجتماعی و خوداتکایی

 .45-15(، 6)1شناسی.  نامه انسانمحلی در یک روستای ایرانی. 
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 و الحسابی، مهران،  حبیبی، سید محسن، طالب، مهدی، سعیدی، عباس، علی

مسکن . های روستایی از اندیشه تا عمل ساماندهی سکونتگاه(. 1141پور، محسن ) سرتیپی

 .61-1، 94. و محیط روستا

 ( 1146طالب، مهدی و توسطی، علی .) جنبش مشارکت مردمی در توسعه روستایی

-66، 90-95. مسکن و محیط روستا. ای از کره جنوبی )طرح ساموئل آندونگ( تجربه

15. 

 ( بررسی مشارکت روستاییان در بازسازی مناطق زلزله1146طالب، مهدی .)  .نامه زده

 .   105-111، 14. علوم اجتماعی

 15. نامه علوم اجتماعیهای همیاری در ازدواج در ایران.  (. شیوه1159لب، مهدی )طا ،

165-116. 

 ( فرهنگ شورایی و تأمالتی در مدیریت شهری. 1155طالب، مهدی .) فصلنامه

 . مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی.شهرسازی و معماری آبادی

 ( شوراهای اسالمی رو1155طالب، مهدی .) .فصلنامه ستایی، کارکردها و تنگناها

 .پژوهشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی

 ( طرحی برای مدیریت روستایی در ایران. 1151طالب، مهدی .)تحقیقات جغرافیایی .

16(1 ،)61-1. 

 ( مسائل و موانع جامعه1151طالب، مهدی .)  .نامه شناختی توسعه روستایی در ایران

 .164-91(، 5)5. اجتماعیعلوم 

 ( مسائل و مشکالت توسعه در ایران. 1156طالب، مهدی .)نامه علوم اجتماعی . 

 ( آزادسازی کشاورزی: توسعه کشاورزی یا مرگ روستاها. 1156طالب، مهدی .)

 .606-619. شماره ویژه. اقتصاد کشاورزی و توسعه
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 ( سی1156طالب، مهدی .) المللی تعاون  امین کنگره اتحادیه بینL.C.A . نامه علوم

 (. 0)1. اجتماعی

 ( نقش واحدهای بهره1104طالب، مهدی .)  .برداری خانوادگی در توسعه کشاورزی

 .115-106(، 1)1. نامه علوم اجتماعی

 ( شیوه1105طالب، مهدی .)  .نامه علوم های همیاری در جامعه روستایی ایران

 . 146-105، 1. اجتماعی

 Taleb, Mehdi (1992). Rural Management in Iran. The Korean Journal of the 

Middle East Studies. 13. 

 

  مقاالت همایش 

 شناختی موانع توانمندی  بررسی جامعه(. 1195زاده، زهرا ) طالب، مهدی و فرضی

 های آن در ایران. شیراز. . همایش ملی تغییرات خانواده و چالشاقتصادی زنان روستایی

 ( 1191طالب مهدی و نجفی اصل، زهره .) بررسی نسلی روند تحوالت قدرت و کارکرد

خروان از  های روستایی در نیم قرن اخیر )مطالعه موردی: روستای حصار آن در خانواده

 های اجتماعی زنان و خانواده. بابلسر. سومین همایش ملی آسیب استان قزوین(.

 ( 1191طالب، مهدی و نجفی اصل، زهره .)ها در حوالی  شناسانه شهرک بررسی آسیب

روستاهای نزدیک به شهرهای بزرگ )مطالعه موردی: زیباشهر در منطقه محمدیه استان 

 فضایی روستایی. ایران.  _. اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی قزوین(

 ( 1144طالب، مهدی .)هنگ . همایش فرفرهنگ و مدیریت جهادی از پیدایش تا تعلیق

 و مدیریت جهادی. تهران.

 ( 1140طالب، مهدی .)همایش ملی توسعه ها در توسعه روستایی تضادها و تعارض .

 روستایی. تهران. 
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 ( 1145طالب، مهدی .).همایش  مسائل و موانع انجام مطالعات و تحقیقات در ایران

 های تحقیق در علوم انسانی. دانشگاه امام حسین )ع(. المللی روش بین

 ( 1145طالب، مهدی .)همایش ملی نقش اعتبارات خرد در تأمین عدالت اجتماعی .

 اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی. تهران.

 ( 1141طالب، مهدی .)همایش ملی های اساسی بازتولید سرمایه اجتماعی چالش .

 انداز توسعه پایدار شهر تهران. تهران. چشم

 ( 1154طالب، مهدی .)اسالم و تکنولوژی، سیر دگرگونی اجتماعی و الزامات  مقاله

 . سمینار اسالم و مدرنیزم. دانشگاه پیام نور. نیشابور. تکنولوژیک

 ( 1154طالب، مهدی .)سمینار اعتیاد و خانواده. دانشگاه الزهرا. خانواده و اعتیاد . 

 ( 1154طالب، مهدی .)نیسم. نیشابور. . سمینار اسالم و مدرخانواده ایرانی و ژاپنی 

 (1155طالب، مهدی .)شناختی موانع بازگشت مهاجرین جنگ تحمیلی بررسی جامعه .

 تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

 ( 1155طالب، مهدی .)سمینار توسعه اولویت پژوهش فرهنگی در جامعه مدنی .

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. های پژوهشی. معاونت پژوهشی  فرهنگی و اولویت

 دانشگاه تهران. 

 ( 1155طالب، مهدی .)دومین همایش نهاوندشناسی. بحران در خانواده . 

 ( 1150طالب، مهدی .)دومین گردهمایی عوامل و موانع توسعه پایدار در نهاوند .

 مؤسسه فرهنگی علیمرادیان.«. نهاوندشناسی»های  سلسله سخنرانی

 ( 1150طالب، مهدی .)همایش تخصصی مسکن در ابعاد اجتماعی مسکن در ایران .

 برنامه سوم. وزارت مسکن و شهرسازی. دانشگاه اردبیل.



 

 

 

 

 
   211   کارنامه 

 

 

 ( 1150طالب، مهدی .)چهارمین های شهری مشارکت شرط الزم دخالت در بافت .

 های توسعه مسکن در ایران. وزارت مسکن و شهرسازی. دانشگاه مشهد. همایش سیاست

 سمینار ساماندهی مفهوم و متدولوژی ساماندهی روستاها(. 1155هدی )طالب، م .

 روستاهای پراکنده. بنیاد مسکن انقالب اسالمی. همدان: دانشگاه بوعلی. 

 ( 1155طالب، مهدی .)سمینار توسعه. دانشگاه تربیت معلم سبزوار.مشارکت و توسعه . 

 ( 1151طالب، مهدی .)های توسعه  ومین همایش سیاست. دهای مسکن در ایران تعاونی

 مسکن در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی. دانشکده فنی دانشگاه تهران.

 ( 1151طالب، مهدی .)وزارت ای بر مقوله تعاونی مصرف کارکنان دولت مقدمه .

 تعاون. تهران.

 ( 1151طالب، مهدی .)شناسی. دانشگاه  . سمینار جامعهتوسعه روستایی، زوال روستا

 ه طباطبایی. عالم

 ( 1151طالب، مهدی .).اولین همایش  نگاهی دیگر به مقوله مسکن در ایران

 مسکن در ایران. وزارت مسکن و شهرسازی. دانشگاه تهران.توسعه های  سیاست

 ( 1151طالب، مهدی .)همایش اولین . های مسکن در مقابل تغییر و دگرگونی تعاونی

 زارت مسکن و شهرسازی. دانشگاه تهران. های توسعه مسکن در ایران. و سیاست

 ( 1151طالب، مهدی .)نقش زنان روستایی در اقتصاد ایران و مقایسه آن با کشور ژاپن .

 دانشگاه الزهراء با همکاری وزارت جهاد سازندگی.

 ( 1156طالب، مهدی .)هشتمین سمینار زده مشارکت مردم در بازسازی مناطق زلزله .

های آینده، مرکز مقابله با  راهبردهای مقابله با آثار زلزله -ی برای زلزلهبین المللی پیش بین

 سوانح طبیعی. دانشکده فنی دانشگاه تهران. 
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 ( 1156طالب، مهدی .)سازندگی با  . وزارت جهاداهمیت مشارکت مردم در توسعه

 یلویه و بویراحمد. همکاری استانداری کهگ

 ( 1156طالب، مهدی .)سمینار توسعه کشاورزی. وزارت رزیآزادسازی کشاو .

 کشاورزی.

 ( 1156طالب، مهدی .)سمینار شناختی تأمین اجتماعی در ایران های جامعه ویژگی .

 تأمین اجتماعی. دانشگاه تهران.

 ( 1156طالب، مهدی .)شناختی به مسائل و مشکالت توسعه در ایران نگاهی جامعه .

 ریزی. مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه. نخستین کنفرانس برنامه

 ( 1156طالب، مهدی .)سمینار جمعیت. شناختی جمعیت هایی از مسائل جامعه جنبه .

 وزارت آموزش و پرورش.

 ( 1156طالب، مهدی .).مسائل و مشکالت مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 

 برگزیده[شناسی و توسعه. دانشگاه تربیت مدرس. ]مقاله  سمینار جامعه

 ( 1156طالب، مهدی .)شناسی. کره جنوبی: سئول. . سمینار ایرانمدیریت روستایی 

. اولین سمینار فقرزدایی در ایران. استراتژی توسعه در فقرزدایی(. 1104طالب، مهدی )

 سازمان بهزیستی کشور. تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران.

 ( 1105طالب، مهدی .)ها در ایران.  . سمینار مسائل مشاعدر کشورها  لزوم تشکیل مشاع

 وزارت کشاورزی. تهران.

 ( 1105طالب، مهدی .)کنگره ملی برداری در توسعه کشاورزی نقش واحدهای بهره .

 توسعه کشاورزی، وزارت کشاورزی. ]مقاله برگزیده[

 ( 1105طالب، مهدی .)دانشگاه فردوسی مشهد و شناختی ترویج های جامعه جنبه .

 رت جهاد سازندگی.وزا
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 ( 1100طالب، مهدی .)ینار . سممقاله علوم اجتماعی در کتب درسی آموزش و پرورش

. دانشکده علوم اجتماعی با همکاری وزارت علوم اجتماعی در نظام آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش.

 ( 1100طالب، مهدی .)دانشگاه فردوسی مشهد و شناختی ترویج های جامعه جنبه .

 جهاد سازندگی.  وزارت

 ( 1100طالب، مهدی .)سمینار علمی ترویج. برداری خانوادگی ترویج واحدهای بهره .

 دانشگاه ارومیه.

 ( 1105طالب، مهدی .)همایش استقرار صنعت در ها در صنعت روستا نقش تعاونی .

 روستا. دانشگاه اصفهان و وزارت جهاد سازندگی. 

 ( 1105طالب، مهدی .)همایش مشارکت میاری در جامعه روستایی ایرانهای ه شیوه .

 در روستا. دانشگاه شیراز و وزارت جهاد سازندگی. 

 ( 1105طالب، مهدی .)مجمع علمی عوامل اجتماعی مؤثر بر مهاجرت در ایران .

 های روستایی. دانشگاه تربیت مدرس. بررسی تحلیلی مهاجرت

 ( 1101طالب، مهدی .)دومین سمینار علمی ترویج. دانشکده . رابطه همیاری و ترویج

 کشاورزی کرج.

 ( طالب، مهدی--- .)همایش مشارکت و منابع ماهیت مشارکت در منابع طبیعی .

 ها و مراتع کشور. دانشگاه تربیت مدرس. طبیعی. سازمان جنگل

 Taleb, Mehdi (1993). Emigration in Iran. Sendai University. 

Japan. 

 Taleb, Mehdi (1994). Rural People Participation in 

Reconstruction. Proceeding of 10
TH

 European conference on 

Earthquake, Austria: Vienna. 
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 عناوین دروس 

 مدیریت روستایی در ایران 

 سمینار بررسی مسائل اجتماعی روستایی و عشایری ایران 

 شناسی روستایی جامعه 

 عه روستایی ایرانتحلیل تحوالت جام 

 روش تحقیق کیفی 

  روش تحقیق 

 تجربیات توسعه روستایی در کشورهای دیگر 

 روش تحقیق در توسعه 

 طرح تحقیق 

 روستایی -های توسعه اجتماعی تجارب جهانی و مدل 

 توسعه اقتصادی 

 های مشارکتی روستایی سازمان 

 ریزی روستایی برنامه 

 تأمین اجتماعی 

 های تعاونی و اندیشه اصول 

 های همیاری ها و شیوه زمینه 

 اقتصاد روستایی 

 سمینار مسائل روستایی 

 روش تحقیق عملی 

 مدیریت و رهبری 
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 روش تحقیق دکتری 

 های پژوهشی  طرح

 ( 1196طالب، مهدی .) تحلیل گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسالمی ایرانی

 می ایرانی پیشرفت.. تهران: مرکز الگوی اسالپیشرفت

 ( 1196طالب، مهدی .)شناختی اجتماعات بومی و مهاجر در منطقه آزاد  بررسی جامعه

 . سازمان منطقه آزاد کیش.کیش با تأکید بر شهروندی و سرمایه اجتماعی

 ( 1141طالب، مهدی .)های  طرح ارزیابی و تدوین تجربیات مشارکتی روستاییان در طرح

 ها. ریزی و هماهنگی طرح د مسکن انقالب اسالمی؛ دفتر برنامه. بنیاهادی روستایی

 ( 1146طالب، مهدی .) جایگاه و موقعیت کمیته عمران روستایی در رابطه با شورای

 . بنیاد مسکن انقالب اسالمی؛ معاونت عمران روستایی. اسالمی روستا

 ( 1150طالب، مهدی .)قابله با بینی و م آموزش خودیاری و همیاری برای پیش

مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی )کمیته کاهش بالیای  خسارات ناشی از زلزله.

 طبیعی کشور(.

 ( 1151طالب، مهدی .)های غیرمستقیم کنترل  تدوین گزارش تشویقی به عنوان مکانیزم

. مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی )کمیته کاهش بالیای ساختمان در برابر زلزله

 عی کشور(.طبی

 ( 1151طالب، مهدی .) بهینه روستاهای طرح ساماندهی روستاهای پراکنده؛ استقرار

. بنیاد مسکن انقالب های بهمئی و لنده( یلویه و بویراحمد )بخشپراکنده استان کهگ

 جلد(.   1اسالمی )
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 ( 1151طالب، مهدی .)زده گیالن و  مشارکت روستاییان در بازسازی مناطق زلزله

 جلد(. بنیاد مسکن انقالب اسالمی. 14)شامل  نزنجا

 ( 1151طالب، مهدی .)وزارت کار. _. دانشکده علوم اجتماعی های کارگری بررسی تعاونی 

 ( 1156طالب، مهدی .) بررسی الگوی مناسب بیمه خطر زلزله در ایران )طرح بسیج

ت مقابله با سوانح مرکز مطالعا (.UNDPزده، توان فنی کشور در بازسازی مناطق زلزله

 طبیعی ایران.

 ( 1156طالب، مهدی .) بررسی پیامد تعطیلی معدن سنگرود )طرح بسیج توان فنی کشور

 مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران.  (.UNDPزده، در بازسازی مناطق زلزله

 ( 1156طالب، مهدی .)ح بسیج زده )طر بررسی اقتصاد خانوار روستایی در منطقه زلزله

مرکز مطالعات مقابله با سوانح  (.UNDPزده،  توان فنی کشور در بازسازی مناطق زلزله

 طبیعی ایران.

 ( 1151طالب، مهدی .) بررسی اقتصادی و اجتماعی ادغام روستاها )طرح بسیج توان فنی

 .. مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران(UNDPزده،  کشور در بازسازی مناطق زلزله

 ( 1156طالب، مهدی .)گروه مطالعات و بندی روستاهای کشور )فاز اول( سطح .

 تحقیقات اجتماعی بنیاد مسکن. 

 ( 1156طالب، مهدی .)داری و احیاء جنگل  های تعاونی سرمایه بررسی اجمالی شرکت

 . وزارت جهاد سازندگی.در استان گیالن

 هادی روستایی.های  ارزیابی مشارکت روستاییان در اجرای طرح 

 1141های حاشیه شهری که از سال  مدیر طرح مطالعاتی سند ملی جابجایی در بافت 

 توسط بانک جهانی در ایران انجام شد. 

 بران در شبکه آبیاری منطقه گرمسار و ساوه مجری طرح مشارکت و مباشرت آب 
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 بران در شبکه آبیاری فومن مشارکت در طرح مشارکت آب 

 ها در ایران انجام شده است.  ها و ژاپنی برخی از مطالعاتی که توسط فرانسوی مشارکت در 

 های صیادی،  اجتماعی در زمینه شیالت کشور و تعاونی_انجام مطالعات اقتصادی

های صنایع دستی )فرش( و ... برای معاونت ترویج و  نشینان، تعاونی های جنگل تعاونی

 سال. 1گی به مدت حدود های مردمی وزارت جهاد سازند مشارکت

 1155های پژوهشی قبل از سال  طرح

  ،مسلم، غالمرضا، طالب، مهدی، عاطفت، رحیم، ارجمند، اصغر، و مشیرزاده مؤیدی

. تهران: مؤسسه بررسی شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان(. 1151داود )

 مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

 بررسی مقدماتی در مورد (. 1156، و طالب، مهدی )مسلم، غالمرضا، اسکویی، فریدون

. مسائل کارگری و تعاونی اعتبار کارگران واحد ساختمانی کارخانه، آریامهر )ذوب آهن(

 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

  ،و غریب، یوسف، عسگری نوری، میرزایی، احمد علی، طالب، مهدی، وثوقی، منصور

 های تولید مرزی خرمشهر )دهستان نهریوسف(. تعاونی(. 1156) مهاجر ایروانی، محمد

 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

 ( 1156مسلم، غالمرضا، طالب، مهدی، و عاطفت، رحیم .)های صنایع  بررسی تعاونی

 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. دستی اصفهان.

  ،بررسی (. 1156عاطفت، رحیم، و طالب، مهدی )مسلم، غالمرضا، اسکویی، فریدون

 . تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.های اعتباری کارگران اصفهان تعاونی

  .)....( تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات تعاونی.های ساوه بررسی تعاونیطالب، مهدی . 
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 ارزشیابی (. 1115هدی )مهاجر ایروانی، محمد، وثوقی، منصور، طالب، مهدی، و هاشمی، م

 . تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.های تعاونی روستایی منطقه تهران شرکت

  ،ودیعی، کاظم، مهاجرانی، مصطفی، خسروی، خسرو، میربها، ابوالحسن، مهاجر ایروانی

اجتماعی -بررسی اقتصادی(. 1110جزایری، محمد علی )و محمد، طالب، مهدی، 

 . تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.روستاهای اراک

 ( 1110طالب، مهدی .)تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات مونوگرافی ده نو اراک .

 اجتماعی.

 ( 1115طالب، مهدی و انو، موریو .)تهران:  نگاری ساعتلو ارومیه )رضائیه(. تک

 انتشارات دانشگاه توکیو.

 ( 1115طالب، مهدی .)تهران: مؤسسه آباد خلخال ستاهای میکائیلمونوگرافی رو .

 مطالعات و تحقیقات اجتماعی. 

 ( 1115طالب، مهدی و انو، موریو .)تهران: مؤسسه آباد نیشابور مونوگرافی ابراهیم .

 مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

  علویی، سید احمد، ازکیا، مصطفی، وثوقی، منصور، عربشاهی، محمد، و طالب، مهدی

بخش مهران، دهلران )وضع  6نفره مشاور تحقیق  0گزارش گروه  (.1111)

 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. اجتماعی(._اقتصادی

  علویی، سید احمد، ازکیا، مصطفی، وثوقی، منصور، عربشاهی، محمد، و طالب، مهدی

. رت(بخش مهران، دهلران )شرح مساف 6نفره مشاور تحقیق  0گزارش گروه (. 1111)

 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. 

 های مشهد، نیشابور،  های اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان مشارکت در بررسی

های  بیرجند، قاین، ایالم، خلخال، اراک و ...؛ بررسی آثار اصالحات ارضی در استان
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های  بررسی تعاونی مختلف؛ بررسی تعاونی تولیدکنندگان مرکبات گیالن و مازندران؛

های مسکن تهران؛ ادغام خدمات روستایی در روستاهای  مصرف تهران؛ بررسی تعاونی

محمدآباد، سنقر، رامجین و ... به عنوان پرسشگر، کارشناس، محقق یا مجری تحقیق در 

 (  1155-1110مؤسسه تحقیقات تعاونی )

  اجرایی -های علمی مسئولیت

 عضای هیأت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در نماینده هیأت اجرایی جذب ا

 (1190-1191کارگروه صالحیت علمی گروه مطالعات توسعه اجتماعی )

 ( 1191دبیر علمی اولین همایش ملی توانمندسازی و کارآفرینی روستایی در ایران) 

 ( 1195-1196عضو اندیشکده امور اجتماعی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت) 

 شناسی ایران نجمن انسانرئیس ا 

 ( 1191-1144سردبیر مجله توسعه روستایی) 

 پژوهشی مسکن و محیط روستا؛ مجله -عضو هیأت تحریریه در فصلنامه علمی

های روستایی؛ مجله روستا و توسعه؛ مجله توسعه  ریزی و بودجه؛ مجله پژوهش برنامه

 شهری( -محلی )روستایی 

 (1145ت ممیزه دانشگاه تهران )عضویت در دوازدهمین دوره هیأ 

 ( 1149-1140مدیر گروه توسعه روستایی) 

 ( 1145ارائه خدمات در راستای پیشبرد اهداف تحقیقاتی و پژوهشی جمعیت هالل احمر) 

 ( 1140-1141معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) 

 نی، اجتماعی و هنر در دانشگاه نامه جامع ارتقای علوم انسا عضو کمیته تدوین آیین

 (1141تهران )



 

 

 

 

 
 یادنامه دکتر مهدی طالب     214   
 

 

  عضو هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی امید نهاوند و سرپرستی افتخاری

 (1146-1199مؤسسه )

 )عضو هیأت مؤسس مجتمع دانشگاهی دولتی )مراکز آموزش عالی دولتی نهاوند 

 انت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایرعضو هیأ 

 (1146ها از طریق آموزش عالی ) المللی گفتگوی تمدن عضو کمیته علمی سمینار بین 

 ( 1146عضو کمیته برگزاری آزمون دوره دکتری دانشکده علوم اجتماعی) 

 ( 1141-1159سرپرست دوره تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی) 

 ( 1159-1154عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی ) 

 (1154المللی سالمندی در کشور، انجمن زنان نیکوکار ) عضو هیأت علمی همایش بین 

  عضو هیأت علمی همایش زمین و توسعه شهری وزارت مسکن و شهرسازی، دانشگاه

 (1154تهران )

  عضو هیأت علمی همایش مشارکت و منابع طبیعی وزارت جهاد سازندگی، دانشگاه

 (1154تربیت مدرس )

 درآمدها در مناطق شهری ایران  مسئول کمیته راهبری مطالعات مربوط به اسکان کم

 )طرح مطالعاتی بانک جهانی(

  مسئول شورای علمی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری و بررسی

شهرهای  های مربوط به کالن های در دست اجرای مرکز مذکور از جمله پروژه پروژه

 ماه( 66 کشور )به مدت

 عضو هیأت تحریریه نامه علوم اجتماعی و فصلنامه پژوهشی مسکن و انقالب 

  1مسئول شورای بررسی اقتصادی و اجتماعی وزارت مسکن و شهرسازی به مدت 

 سال و انجام مطالعات مختلف درباره مسکن و مسائل شهرسازی
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 ه( و انجام سرپرست بخش آموزش کمیته فرعی مقابله با حوادث طبیعی )زلزل

)اصول  6466نامه  های تشویقی و تنبیهی جهت کاربرد آیین مکانیسم»های مطالعاتی  پروژه

بینی و مقابله با خسارات  آموزش خودیاری و همیاری برای پیش»؛ «فنی مقابله با زلزله(

 و ...« ناشی از زلزله

  و مدیریت مدیریت بخش تحقیقات اجتماعی و اقتصادی بنیاد مسکن انقالب اسالمی

؛ «مدیریت روستایی در ایران»؛ «مدیریت روستایی در ایران»های مطالعاتی  پروژه

ی پراکنده ساماندهی روستاها»؛ «دیده زدگان در بازسازی مناطق خسارت مشارکت زلزله»

ساله بنیاد  های بیست گزارش فعالیت»؛ «یلویه و بویراحمددر دو بخش از استان کهگ

بررسی »؛ «های هادی روستایی و اثرات آنها بررسی طرح»؛ «مسکن انقالب اسالمی

های عمران روستایی در ایران؛ مطالعه ضمن اجرای مشارکت مردم در جریان  کمیته

 «.دیده بازسازی مناطق آسیب

 عضو هیأت امنای پژوهشکده سوانح طبیعی 

 انداز تحوالت فرهنگی استان  ت علمی همایش تغییرات اجتماعی و چشمعضو هیأ

 (1155مدان )ه

 ( 1150دبیر شورا در سازمان ملی زمین و مسکن) 

 ( 1159-1150مشاور بنیاد مسکن انقالب اسالمی) 

 ( 1150-1155مسئولیت پژوهشی در وزارت مسکن و شهرسازی  ) 

 ( 1155مهر  14-10های توسعه مسکن در ایران ) دبیر علمی سومین سمینار سیاست

 شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن. دانشگاه تهران. وزارت مسکن و

 ( 1150-1155رئیس مؤسسه تحقیقات تعاون در دانشکده علوم اجتماعی) 

  (1155عضو هیأت علمی سمینار علمی ساماندهی روستاهای کشور )آبان 
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 برداری از مسکن  سفر پژوهشی به انگلستان برای بررسی نحوه احداث، مدیریت و بهره

 ( )از طرف وزارت مسکن و شهرسازی(61/16/1151-15/16/1151اجتماعی )

 ( 1150-1151مسئول شورای علمی در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری) 

 ( 1151مهر  16-16های توسعه مسکن در ایران ) دبیر علمی دومین سمینار سیاست

 دانشگاه تهران. وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن

 (1150-1151ورای عالی الگوی مصرف کشور در ریاست جمهوری )عضو ش 

 (1150-1151امناء وزارت مسکن و شهرسازی ) عضو هیأت 

 ( 1151مهر  11-11های توسعه مسکن در ایران ) دبیر علمی اولین سمینار سیاست

 دانشگاه تهران. وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن

 ی وزارت مسکن و شهرسازیتأسیس شورای اجتماع 

 ( 1150-1156مشاور اجتماعی وزیر مسکن و شهرسازی) 

 مهر  5-5بینی برای زلزله ) المللی پیش خدمات علمی و اجرایی در هشتمین سمینار بین

1156) 

 های توسعه مسکن در ایران با همکاری برخی  های سیاست تشکیل دبیرخانه همایش

]حاصل این اقدام، برگزاری چهار همایش در دانشگاه  (.1150آذر  -1156اساتید )آذر 

های توسعه مسکن در ایران در سالروز اسکان بشر  تهران )دانشکده فنی( با عنوان سیاست

مقاله درباره  066جلد مجموعه مقاالت است که موجب نشر حدود  5در ایران و انتشار 

، چهار همایش تخصصی 1150مقوله مسکن در ایران شده است. عالوه بر این، در سال 

؛ و «سازی زمین شهری و آماده»؛ «های شهری بافت»؛ «انداز آینده مسکن و چشم»در زمینه 

 برگزار شده که مجموعه مقاالت آنها نیز به چاپ رسیده است[.« شهرهای جدید»

 ( 1150-1151مدیر گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی) 
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 بینی برای زلزله با همکاری دانشگاه  المللی پیش عضو هیأت علمی هشتمین سمینار بین

 (1156تهران )

 توکیو به منظور انجام مطالعه درباره -مأموریت مطالعاتی در دانشگاه دایتوبونکا

فروردین  -1151های روستایی در ژاپن )خرداد  یکپارچگی اراضی زراعی و تعاونی

1156) 

 بازی، دکتر ایروانی و دکتر حمید همکاری با دکتر مصطفی ازکیا، دکتر اسماعیل شه

اندازی رشته توسعه روستایی در دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم  انصاری برای راه

 (1156اجتماعی )

 ( 1156-1104معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی) 

 ( 1100دبیر سمینار علوم اجتماعی در کتب درسی با همکاری وزارت آموزش و پرورش) 

 (1105-1101ا دفتر همکاری حوزه و دانشگاه )همکاری ب 

 ( 1159دبیر سمینار نظام تعاون در ایران. دانشکده علوم اجتماعی و تعاون  ) 

 ( 1156-1154مدیر گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی) 

 ( 1106-1155معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی) 

 (1151-1119ی همدان )مدیر گروه آموزشی تعاون در دانشکده کشاورز 

 رئیس کتابخانه مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی 

  کارشناس تحقیق و مسئول بخش تحقیقات مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی

(1110-1155 ) 

  پرسشگر و تکنسین تحقیق در بخش تحقیقات روستایی مؤسسه مطالعات و تحقیقات

 (1110-1111اجتماعی دانشگاه تهران )



 

 

 



 

 

 کتب  معرفی

تحوالت (. ۵833ایمانی جاجرمی، حسین ) و سلمانوندی، شاپور، طالب، مهدی،

. مدیریت روستایی در ایران از ویسپاتی تا دهیاری به همراه نتایج یک مطالعه میدانی

 تهران: اندیشه احسان.

دکتر مهدی طالب در  مطالعات و آثار پژوهشی

حوزه مدیریت روستا، تا قبل از این مطالعه بر 

اجتماعی از  -های سیاسی مبنای تحوالت و جریان

قبیل انقالب مشروطه، تحوالت بعد از جنگ 

 1155جهانی دوم، انقالب سفید و انقالب اسالمی 

بخشی قبل از  بود و ایشان تمام تحوالت و سامان

های  نظم و نسق»و « عرف»این دوران را در قالب 

کرد. در کتاب فوق با عنوان  تحلیل می« محلی

حوالت مدیریت روستایی در ایران؛ از ویسپاتی ت»

داری و  با نگرشی تاریخی، تغییر و تحوالت مدیریت روستا بر اساس نظام زمین« تا دهیاری

که کل تاریخ زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم روستا متأثر از آن  -مالکیت زمین 

 -ف مطالعه تحوالت تاریخیتحلیل و بررسی شده است. در واقع در این کتاب با هد -بود
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اجتماعی مدیریت روستا، ارائه نیمرخی تاریخی از ادوار اداره امور روستا و نیز ارزیابی و 

 عملکرد مدیریت جدید روستایی، در هفت فصل تدوین شده است. 

در فصل اول کتاب، مهمترین مفاهیم و اصطالحات حوزه مدیریت و تمشیت امور 

)از قبیل مالک، هایی  این فصل، عالوه بر تعریف عاملیت روستاها تعریف شده است. در

داشتند، به فعالیت که به طور مستقیم در فرایند اداره امور روستا کدخدا، مباشر و...( 

 توصیف و معرفی نهادهای تأثیرگذار بر مدیریت روستا نیز توجه شده است.

صاص یافته است. فصل دوم به مروری بر مطالعات پیشین درباره مدیریت روستا اخت

مدیریت که ردپای توصیف  توجه شده هایی نگاری ها و تک در این فصل ابتدا به سفرنامه

کتب و آثار کالسیک درباره اداره امور روستاها و در شود. سپس  آنها دیده میدر  روستا

 است. مربوط به این حوزه مرور شده مسائل نهایت 

 شاملکتاب است. بخش نظری  شناسی فصل سوم درباره رویکرد نظری و روش

شناسی تاریخی است. در واقع با رویکرد  رویکرد نظری غالب بر تحقیق یعنی جامعه

گیری مدیریت نوین روستایی در  شناسی تاریخی، تجربه تاریخی و شکل نظری جامعه

شناسی این کتاب نیز با توجه به ماهیت  ایران توصیف و تحلیل شده است. بخش روش

شناسی تاریخی برای  روش جامعه :دو روش است شاملحقیق، موضوع و هدف ت

 مطالعات تاریخی و روش تحلیل مضمون برای مطالعات میدانی. 

اقتصادی روستاهای  -فصل چهارم کتاب نیز نگاهی کلی و گذرا به وضعیت اجتماعی

ایران در دوره قبل از اصالحات ارضی و انقالب اسالمی دارد. سپس درباره برنامه 

 ات ارضی به تفصیل بحث شده است.اصالح

با عنوان تحوالت تمشیت امور روستاها، به توصیف و تحلیل فوق فصل پنجم کتاب 

که روستاها در طول تاریخ تجربه اختصاص یافته چهار دوره ساماندهی و مدیریتی 
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است. در  نامیده شدهدر اداره امور روستا « انحصار -دوره مهارگری» . دوره اول،اند هکرد

برداری از زمین بوده است. بر این اساس  داری، شکل غالب بهره ین دوره نظام زمینا

داران و نمایندگان و افراد تحت سلطه آنها  ساماندهی و اداره امور روستا بر عهده زمین

داری حاکم بود، به دلیل موقتی بودن حاکمان، و استفاده  ای که نظام زمین بود. در دوره

داران، نظام پایداری برای  ها میان زمین و دست به دست شدن زمینها  ای از زمین دوره

  -وستا در این دوره به شکل مهارگریتمشیت امور روستا شکل نگرفت. تمشیت امور ر

داران از طریق دریافت خراج و انواع مالیات  انحصار بود. به طوری که در این دوره زمین

ی با روستاییان، اداره امور روستا را در سنگین، تصرف انحصاری زمین و روابط فراقتصاد

. نامیده شداداره امور روستا « دوره تمرکز»جهت منافع خود در دست داشتند. دوره دوم 

داری شدت یافت، تمرکز مدیریت امور روستا نیز  که با لغو تیول« مالکیت زمین»در دوره 

ی و نظارتی کدخدا شکل گرفت. تدابیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مالک، قدرت اجرای

های عمده مدیریت متمرکز روستا در این دوره  و نیز تدوین قوانین دولتی، مضمون

هستند. دوره سوم اداره امور روستا، دوران بعد از تقسیم اراضی و خرد شدن مالکیت 

دیریت روستا، این مقطع زمین است. با توجه به وضعیت، شرایط و عناصر حاکم بر م

شده است. با انجام اصالحات  نامیدهدر اداره امور روستاها « ندگیدوره تفرق و پراک»

و خارج ارضی در این دوره، روستا با تغییرات ساختاری مواجه شد. مالک از روستا 

 سپاه دانش، سپاه بهداشت و...قدرت کدخدا تضعیف گردید و نهادهای دولتی از قبیل 

به وجود  هاتگی در اداره امور روستاوارد روستا شدند. در این دوره ناهماهنگی و چنددس

. دوره چهارم که با وقوع انقالب رد مرحله جدیدی از حیات خود شدندوا هاآمد و روستا

شده   نامیده« دوره تالش برای مدیریت مشارکتی و مردمی»اسالمی ایران همراه است، 

ی پا به عرصه است. در این دوره ابتدا دولت با نهاد انقالبی جدیدی به نام جهاد سازندگ
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دفتر عمران روستا و نیز تشکیل شورای  بعد از آن با تأسیس خانه همیار، روستا گذاشت.

دولت با تشکیل  1156. سپس در سال شدتوجه شایانی به امور روستا  ،اسالمی روستا

 دهیاری و تداوم شورای اسالمی روستا با مدیریت فرد منتخب شورای روستا با عنوان

 چنین قانونی در روستاهای ایران پابرجاست.  د که تاکنوندهیار موافقت کر

نتایج تفصیلی یک مطالعه میدانی اختصاص یافته که بیان به کتاب نیز فصل ششم 

رود در بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه در  نگارندگان در روستاهای حاشیه زاینده

ی ها، روستاییان، شورااند. جامعه مورد مطالعه ( انجام داده1195استان اصفهان )سال 

ها و نیازهای  روستای منطقه مذکور است. تأمین خواستهشانزده اسالمی و دهیاران 

عمومی روستاییان از مدیریت جدید روستا، موضوع محوری این مطالعه از منظر دهیاران، 

 ،گیری در فصل هفتم نیز نتیجه است.اعضای شورای اسالمی روستا و روستاییان 

 پژوهشی بیان شده است.  -کاربردی و علمی -پیشنهادات عملیو ث بندی مباح جمع

آخرین اثر شادروان دکتر مهدی طالب است. حوادث و اتفاقات ناشی از کتاب فوق، 

و اجل مهلت نداد که ایشان  تشار کتاب را با تأخیر مواجه کردپاندمی ویروس کرونا، ان

 مهدی طالب تقدیم شده است. شاهد انتشار آن باشند. این کتاب به روح پاک دکتر 
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)چاپ ششم(. تهران: دانشگاه  مدیریت روستایی در ایران(. ۵831طالب، مهدی )

 تهران.  ]کتاب برگزیده وزارت جهاد سازندگی، جشنواره روستا[

کتاب مدیریت روستایی در ایران، یکی از 

مهمترین کتب دکتر مهدی طالب است که 

ات دانشگاه در انتشار 1151اولین بار در سال 

 1150تهران به چاپ رسید. این کتاب در سال 

با تجدیدنظر و اضافات به چاپ دوم و در سال 

به چاپ ششم رسید. کتاب فوق، حاصل  1190

پژوهشی است که با کمک بنیاد مسکن انقالب 

 اسالمی انجام شده است. 

 1109دکتر مهدی طالب در اوایل تابستان 

هادی   های طرح»المی، برای شرکت در سیمنار به دعوت بنیاد مسکن انقالب اس

شناختی  به همدان دعوت شده بود. در آن سمینار نکاتی کلی درباره ابعاد جامعه« روستایی

ای با  تر، منجر به طرح مقوله های تخصصی های مزبور مطرح شد که در خالل بحث طرح

تان همدان و عنوان مدیریت روستایی گردید. پس از بازدید از چند روستای شهرس

مشاهده اقدامات استانداری و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و جهاد سازندگی آن استان در 

مدیریت »ای درباره  زمینه تعیین کمیته عمران روستایی و مسئول عمران ده، انجام مطالعه

به دکتر طالب پیشنهاد گردید. ایشان با وجود مشغله بسیار، به دلیل عالقه به « روستا

، انجام مطالعه را با کمک بنیاد مسکن انقالب اسالمی بر عهده گرفت و قرار شد موضوع

بعد از بررسی وضع موجود و سوابق امر در گذشته، در مرحله دوم مطالعه، به ارائه 

های عملی و منطقی اقدام شود. توجه مسئوالن و محققان به گزارش مرحله اول  حل راه
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شده کفایت نکند. بنابراین به پیشنهاد سرپرست چند صد نسخه تکثیر  موجب شدتحقیق 

اقدام گردید. مرحله دوم  1151بنیاد مسکن انقالب اسالمی، به چاپ و نشر آن در سال 

جامعه روستایی انجام شد و آن زمان،  حلی مناسب برای نیز با هدف یافتن راه مطالعه

روستایی در  گزارش این مرحله در نسخ معدودی منتشر گردید. طرحی برای مدیریت

ه چاپ دوم کتاب ایران، حاصل گزارش مرحله دوم است که به صورت بخش الحاقی ب

 شده است.  ( اضافه1150)سال 

کتاب مدیریت روستایی در ایران از پنج بخش تشکیل شده است. بخش اول به بیان 

های مختلف مدیریت روستایی در ایران  کلیات اختصاص دارد. بخش دوم تا پنجم، دوره

های بعدی کتاب نیز بخشی با عنوان ارائه مدلی برای  شود. در چاپ ا شامل میر

 حکمروایی روستایی در ایران اضافه شده است.

در بخش اول به مسائلی که جامعه روستایی ایران به طور اعم و مدیریت روستایی به 

های روستایی بعد از مشروطه و  طور اخص با آن مواجه است، تحت عنوان برنامه

رسانی به روستاها پرداخته شده است. در ادامه  های دولتی در خدمات کاری دستگاه موازی

ها برای شناخت وضعیت مدیریت روستایی  های مختلف گردآوری داده این بخش، روش

 در ایران بیان شده است.

بخش دوم کتاب با عنوان مدیریت روستا قبل از مشروطیت، به توضیح درباره دوره 

روستایی در ایران اختصاص دارد. در این فصل درباره موضوعاتی مانند  اول مدیریت

ه عنوان عامل مالک در روستاها درت کدخدا بمنشأ قنحوه اداره روستاها در این دوره و 

شده است. در ادامه نقش و مشارکت روستاییان و نیز هدف مدیریت روستایی  صحبت

 ه است. بودمورد توجه 
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وره دوم مدیریت روستایی در ایران )دوره بعد از در بخش سوم کتاب که د 

شود، به نحوه اداره کلی روستاها و قانون  مشروطیت تا جنگ جهانی دوم( را شامل می

برای مشخص کردن وظایفی برای شورای بخش توجه  1110عمران روستایی مصوب 

و  شده است. قانون فوق، عمران روستایی را متشکل از دو بخش یعنی عمران خصوصی

عمران عمومی دانسته است. در قانون فوق، کدخدا همانند سابق، با تصویب مالک و 

شد و نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و  صدور حکم از جانب فرماندار مشخص می

. روستاییان همانند گذشته در تعیین کدخدا نقشی نداشتند، ولی بر بودهای دولتی  نامه نظام

عرض حال به مقامات دولتی را یافتند. در پایان این بخش ارائه امکان  ،خالف دوره قبل

نیز هدف مدیریت روستایی بیان شده است که در فصل و دوره گذشته با هدف کسب 

درآمد بیشتر از روستاییان بود و در این دوره، حفظ تعادل بین منافع مالک و خواست 

 دولت و مصالح روستاییان مطرح است.

ا اصالحات ستایی در ایران، فاصله زمانی جنگ دوم جهانی تدوره سوم مدیریت رو

های  است. در این دوره، دخالت دولت در زندگی روستاییان از طریق برنامهارضی 

های تعاون روستایی، تشکیل بنگاه عمرانی کشور،  عمرانی، تصویب و تشکیل صندوق

ها در  های بنگاه تصویب قانون ازدیاد سهم کشاورزان به عنوان منابع مالی فعالیت

توجه به بهبود وضعیت روستاها و معیشت روستاییان و روستاها، استمداد از اصل چهار، 

 بوده است. 

دوره چهارم مدیریت روستایی در ایران، از اصالحات ارضی تا انقالب اسالمی را 

شود. با توجه به اینکه هدف اصالحات ارضی، حذف قدرت سیاسی مالکین  شامل می

ریت روستایی در این دوره به شدت دچار آسیب شد و پر کردن شکاف بوده، مدی
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های روستایی و... ناموفق  مدیریت از طریق اقدامات دولتی از جمله تأسیس تعاونی

 ارزیابی شده است. 

دوره پنجم مدیریت روستایی در ایران در محدوده زمانی پیروزی انقالب اسالمی تا 

های مختلف  است. در این دوره، فرایندها و جریان 1156زمان انجام پژوهش یعنی سال 

ها و مؤسسات  موجود در طی این دوره زمانی، از گسسته شدن شیرازه ارتباط سازمان

های دولتی در دوره بعد از انقالب  دولتی طی پیروزی انقالب تا ورود گام به گام سازمان

 است.  بررسی شدهاسالمی و تأثیر آن بر روستاها 
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شناسی روستایی با تأکید بر ابعاد تغییر  جامعه(. ۵831و عنبری، موسی ) طالب، مهدی

 )چاپ چهارم(. تهران: دانشگاه تهران. و توسعه در جامعه روستایی ایران

شناسی روستایی با تأکید بر ابعاد  جامعه»کتاب 

« تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایران

تألیف دکتر مهدی طالب با همکاری دکتر 

در انتشارات  1141عنبری، سال  موسی

کتاب در دانشگاه تهران به چاپ رسید. این 

نظر و اضافات، به همراه با تجدید 1145سال 

 نیز به چاپ 1191چاپ دوم و در سال 

 چهارم رسید.

شناسی روستایی، نتیجه  کتاب جامعه

چندین دهه مطالعات مستمر و عمیق دکتر 

هایی از  نویس بخش گرچه تهیه پیشت. مهدی طالب در مناطق روستایی ایران اس

های پس از انقالب اسالمی آغاز شده، ولی برخی از اطالعات مربوط،  کتاب، در سال

زیرا  ها فعالیت دکتر طالب در مناطق روستایی به صورت پرسشگر است. حاصل سال

از بدو شروع تحصیل در رشته علوم اجتماعی، امکان فعالیت در بخش تحقیقات  ایشان

 تایی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی را یافت. روس

ها و تعاریف اخیر و وارداتی کمتر  در این کتاب نه تنها بر نظریه دکتر مهدی طالب

تأکید کرده است، بلکه تحت تأثیر جو موجود در بخش تحقیقات روستایی و با 

یی ایران و فسور موریو اُنو در مناطق روستاهای نزدیک با پر رداری از همکاریبرخو
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شناسانه به مسائل داشته و پرداختن به مسائل  شناسانه و مردم ژاپن، نگاهی جامعه

 شناختی همراه بوده است. اقتصادی یا کالبدی با نگرشی جامعه

فصل تدوین شده و در پایان هر فصل، در  16شناسی روستایی در  کتاب جامعه 

درباره مباحث مطرح در فصل بیان هایی  های بحث گروهی، پرسش بخشی با عنوان زمینه

شناسی، روستا،  شده است. در فصل اول به تعاریف برخی مفاهیم مانند جامعه

های مختلف  شناسی روستایی پرداخته شده و سپس درباره نقش رشته جامعه

شناسی، اقتصاد، سیاست،  نگاری، جغرافیا، جمعیت شناسی، مردم شناسی، قوم )مردم

سی روستایی در شنا های کشاورزی و ...( و جامعه ریخ، رشتهروانشناسی اجتماعی، تا

 شده است.  مطالعات روستایی صحبت

های محیط روستایی بیان شده است. محیط روستا تحت تأثیر  در فصل دوم، ویژگی

آثار این دو  است که در این فصل،دو عامل عمده یعنی محیط طبیعی و محیط انسانی 

زندگی روستایی  براست. آثار محیط طبیعی  شدهبررسی عامل بر فضای جامعه روستایی 

و مساکن روستایی به  ،ریخت کلی روستاها ،در سه زمینه یعنی آهنگ زندگی روستایی

ر فضای جامعه روستایی تشریح تفصیل بیان شده است. در ادامه تأثیر محیط انسانی ب

عوامل  ،روستایی های افراد ویژگی ،های روابط اجتماعی روستاییان شده است. ویژگی

مؤثر بر میزان دلبستگی و عالقه روستاییان به روستا )یعنی اعتبار سنن روستایی، منابع 

اقتصادی، محیط همسایگی و روابط اجتماعی، گرایش شخصی، ارزش اجتماعی، ارزش 

، تحرک اجتماعی و تأمین اجتماعی(، روابط های جدید بودن شغل و کار، رسوخ شیوه

یرات اجتماعی جامعه روستایی و مشکالت تغییر در جامعه روستایی، تغی شهر و روستا،

 از موضوعات مورد بحث در این فصل است. 
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است. در این فصل « ها و تغییرات خانواده روستایی: انواع، ویژگی»عنوان فصل سوم 

های خانواده  های آن، تعریف خانواده روستایی، و ویژگی ابتدا تعریف خانواده، ویژگی

های اعضای خانواده  روستایی، نقش  ی مطرح شده است. سپس انواع خانوادهروستای

)مرد، زن، فرزندان و سالخوردگان(، موضوع ازدواج و آداب و رسوم آن و تغییر و 

های روستایی در ایران، به  تحوالت خانواده روستایی به تفصیل بیان شده است. خانواده

و فعالیت اقتصادی، اجتماعی؛ ساخت روابط لحاظ تعداد اعضا )بُعد خانوار(؛ کارکرد 

ای با ملحقات، خانواده  ای، خانواده هسته خانوادگی؛ وسعت خویشاوندی )خانواده هسته

یافته، خانواده ناقص( دچار تغییراتی  پدر و مادری )دو نفره(، خانواده پدر و مادری بسط

عامل عمده دانسته شده  اند. در این فصل، تغییرات در خانواده روستایی ناشی از دو شده

های کشاورزی خانواده روستایی از حیث  ( تغییرات در فعالیت1اند از:  است که عبارت

( عوامل 6عوامل و روابط تولید، منابع و شیوه تولید و چگونگی ترکیب آنها؛ 

 غیرکشاورزی )عوامل اجتماعی و اقتصادی(.  

ر قالب دو دسته روابط در فصل چهارم، روابط اجتماعی در روستاهای ایران د

عمودی و افقی بررسی شده است. روابط عمودی، همان روابط روستاییان در 

مراتب اجتماعی اعم از روابط تولیدی و اداری است. در واقع، منظور روابط  سلسله

زارعین و ساکنین روستاها با کدخدا، مباشر، نماینده مالک، مالک و نیز مقامات حکومتی 

های  مراتب اجتماعی روستا، در رده های اجتماعی است که در سلسله ایگاهو همه افراد با پ

باالتر از روستاییان قرار دارند. در ایران، تا قبل از تغییرات حاصل از برنامه تقسیم اراضی 

، نظام اجتماعی در جامعه روستایی در ارتباط با مالکیت 1116های دهه  زراعی در سال

های خاص بود. در  ( و روابط تولیدی مرسوم، دارای ویژگیعوامل تولید )آب، زمین و...
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ادامه پس از نگاهی سریع و گذرا به تطور و تحول مالکیت در جامعه روستایی، روابط 

 تولیدی بین مالکین و عوامل آنها با روستاییان بررسی شده است.  

ای روابط افقی اجتماعی نیز شامل مناسبات و ارتباطات اجتماعی بین خود اعض 

جامعه روستایی است که در ادامه این فصل، در قالب روابط افراد درون خانواده، روابط 

ها با یکدیگر، روابط زنان با یکدیگر، روابط مردان با یکدیگر و... بررسی شده  خانواده

های اجتماعی روستایی اختصاص یافته  است. پایان فصل مذکور نیز به بحث درباره گروه

هایی مانند شغل، طایفه، محل قبلی سکونت، مذهب، و موقعیت  که بر اساس مالک

 اند.   اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته

است. دهه « اصالحات ارضی و تغییر در جامعه روستایی»عنوان فصل پنجم کتاب 

های تحول در زندگی جامعه  یکی از مهمترین دوره در ایران و اصالحات ارضی، 1116

یرات در ساختار نظام ارباب رعیتی، زمینه را برای دگرگونی روستایی ایران است. تغی

اجتماعی در روستاهای ایران فراهم کرد. در این فصل ابتدا تعریف و اهداف اصالحات 

ها و عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر انجام اصالحات ارضی در ایران و  ارضی، زمینه

مدها و نتایج اصالحات ارضی مراحل اصالحات ارضی مطرح شده است. در ادامه نیز پیا

( تغییر شیوه زندگی روستاییان در اثر ارتباط با 1اند از:  در ایران بیان شده است که عبارت

( گسترش 1( پیدایش و رشد سریع بورژوازی روستایی؛ 1( تقطیع اراضی زراعی؛ 6شهر؛ 

عمل ( آزادی 0( آزادی عمل دهقانان در امور کشاورزی؛ 5برداری خانوادگی؛  بهره

های  ( تعاونی4( گسترش نفوذ دولت در روستاها؛ 5روستاییان در امور مختلف زندگی؛ 

روستایی به عنوان جانشین مالک در روستاها. در فصل مذکور، درباره هر کدام از 

 پیامدهای فوق به تفصیل توضیحاتی بیان شده است. 
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عه روستایی بیان شده های توس ها و استراتژی ابتدا مفاهیم، دیدگاه در فصل ششم نیز

های توسعه مناطق روستایی بر حسب دو دسته منابع،  است. سپس محورها و نیازمندی

یعنی منابع طبیعی و انسانی به تفصیل مطرح گردیده است. در فصل هفتم نیز مبحث 

ترویج و توسعه روستایی مورد توجه است. ترویج در توسعه نقش واالیی دارد و بدون 

های خدماتی و حمایتی الزم برای بهبود وضعیت کشاورزی و  برنامه آن، کشاورزان به

های تولیدی خود دسترسی نخواهند یافت. در واقع، ترویج جریانی است که در  فعالیت

آن انتقال دانش به روستاییان برای ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار آنها به صور مختلف 

رویج و توسعه روستایی، مخاطبان ترویج، شود. سابقه پیدایش ترویج، رابطه ت انجام می

های یک مروج خوب، از  مروجان، و موارد ضروری برای ارتقاء دانش مروجان و ویژگی

 موضوعات مورد بحث در این فصل است. 

به طوری که ابتدا به فصل هشتم به موضوع توسعه روستایی در ایران اختصاص دارد. 

ایران قبل و بعد از انقالب بررسی شده و  های توسعه روستایی در سیاستطور اجمالی 

بر نیافتگی مناطق روستایی کشور  سپس بر اساس نتایج یک مطالعه، درباره درجه توسعه

صحبت شده است. در پایان این  56و اوایل دهه  06در دهه اساس چندین شاخص 

ادی فصل نیز موانع توسعه روستایی کشور در ایران به لحاظ ساختی، اجتماعی، و اقتص

 بیان شده است. 

شده است. عوامل مؤثر توضیح داده در فصل نهم، درباره تقطیع یا یکپارچگی اراضی 

های  در چند قطعه بودن اراضی زراعی در ایران، مزایا و معایب تقطیع اراضی، و روش

یکپارچگی اراضی در سایر نواحی دنیا از نکات مورد بحث در این فصل است. در پایان 

ای از تجمیع خودبخودی اراضی  درباره یکپارچگی اراضی در ایران، نمونهنیز مختصری 
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در دوران بعد از انقالب اسالمی و عوامل مؤثر در یکپارچگی اراضی در ایران صحبت 

 شده است. 

برداری کشاورزی  فصل پایانی این کتاب نیز به توضیح درباره انواع واحدهای بهره

کال و ابعاد مزارع، قواعد و مقررات عرفی و اختصاص یافته است. شکل مالکیت، اش

نانوشته، تقطیع زمین، ساخت مساکن روستایی، چگونگی تلفیق و ترکیب عوامل مختلف 

برداری  تولید مانند کار، زمین و آب، همگی موجد تنوع و تحول واحدهای بهره

در برداری خانوادگی؛ و  اند. در گفتار اول این فصل، واحدهای بهره کشاورزی شده

های  برداری کشاورزی )کشت و صنعت گفتارهای بعدی به ترتیب واحدهای بزرگ بهره

برداری تولید گروهی یا تعاونی  های سهامی زراعی(؛ واحدهای بهره دولتی، شرکت

داری( زراعی به  های تولید کشاورزی(؛ و واحدهای بزرگ )سرمایه )مشاع، بنه، تعاونی

 تفصیل توضیح داده شده است. 
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ایرانی بر مبنای پیوند با  -توسعه اسالمی(. ۵831زاده، حسن ) ، مهدی و بخشیطالب

تهران:  های فرهنگی و بومی؛ با تأکید بر اجماع اندیشمندان حوزه و دانشگاه. ریشه

 انتشارات الگوی پیشرفت.

با هدف تولید دانش و تعمیق ادبیات فوق پژوهش  

ت ایرانی پیشرف -موضوعی در حوزه الگوی اسالمی

 نگاشت به صورت تک
علمی منتشر شده است. در 1

هایی مرور شده است.  نگاشت، ابتدا نظریه این تک

را شامل های غربی پیشرفت  گروه اول، نظریه

ئوری امپریالیسم که بر الیگارشی شوند: از جمله ت می

تقسیم اراضی جهانی از و داری،  مالی، صدور سرمایه

ری تأکید دارد. دا های سرمایه ترین دولت طرف بزرگ

تئوری نوسازی که بر ایده غربی شدن تأکید دارد. نظریه وابستگی که به استخراج مازاد 

داری اشاره دارد و نظریه نظام جهانی که بر نابرابری  بندی نظام سرمایه اقتصادی، و قطب

ز گیری ا نیافته مبتنی است. در نتیجه یافته و توسعه و شکاف فزاینده بین کشورهای توسعه

را یافتگی  های توسعه نهها، نه تنها زمی این بخش بیان شده است که پیروی از این نظریه

کند، بلکه زمینه را برای دور شدن از  ای مانند ایران فراهم نمی برای کشور در حال توسعه

 آورد.  پدید مینیز های فرهنگی و سنتی  ریشه

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
مبسوط است که توسط یک پژوهشگر متخصص درباره یک  نگاشت، نوشتاری تخصصی و نیمه تک .1

نگاشت به لحاظ حجم و محتوا، حد فاصل مقاله و کتاب است و  شود. تک موضوع خاص نوشته می
های پژوهشی جدید خود  خصصی پیشین و افزودن یافتهها و مطالعات ت نویسنده با پردازش و تحلیل یافته

 گشاید.  ای را در زمینه مورد بررسی می های تازه آنها، افقدرباره تحلیل جامع و منسجم ارائه و 
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الگوی غربی پیشرفت، با تأکید ایرانی پیشرفت با  -سپس درباره پیوند الگوی اسالمی

بیشتر بر الگوی اسالمی ایرانی بحث شده است. به اعتقاد نویسندگان، موانع فرهنگی و 

اجتماعی توسعه، ماهیت فرایندی، بومی و محلی دارند و نبود رویکرد نهادگرا به توسعه، 

کاری و تولید نبود نگاه یکپارچه و نادیده گرفتن تمام ابعاد، و نادیده گرفتن همیاری، هم

جمعی در فرهنگ سنتی، مانع توسعه در ایران هستند. این الگو به این نکته اهتمام دارد 

که برای طراحی الگوی توسعه در ایران، عالوه بر نظریات خرد و کالن باید به نظریاتی با 

های اقتصادی، فرهنگی،  سطح میانه نیز توجه داشت که تا حدودی منتج از جریان

 سیاسی ایران باشد.اجتماعی و 

نظران  های عدالت از نگاه صاحب به مرور مفاهیم و نظریه کتاب فوقبخش زیادی از 

است که  اختصاص یافتهای  اهلل خامنه این حوزه مانند امام خمینی )ره( و حضرت آیت

های توسعه اجتماعی  یکی از ضرورت ،برابر و متعادلای  جامعهمعتقد هستند وجود 

های اقتصادی  اجتماعی، و شاخص -ای نظری، راهبردی، فرهنگیه است. سپس شاخص

اندازی در راستای بهبود آنها و در پایان نیز  و سیاسی عدالت اجتماعی برای ارائه چشم

 علل عدم توسعه ایران بیان شده است. 
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های عملی مطالعات اجتماعی )روش تحقیق کمی و  شیوه(. ۵83۵طالب، مهدی )

 [1146]کتاب برگزیده دانشگاه تهران در سال  ران: دانشگاه تهران.ته  )چاپ دوم(.کیفی( 

فصل در  5در  1146ابتدا در سال فوق کتاب 

. این کتاب 1انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسید

، به عنوان کتاب برگزیده دانشگاه 1146که در سال 

نیز مجدداً  1196تهران انتخاب گردید، در سال 

به چاپ دوم رسید. به  فصل 4)با اضافات( در 

 کسبهای  ها و تکنیک اعتقاد نویسنده، شیوه

های اجتماعی، وابستگی شدیدی به  داده

های اجتماعی جامعه دارند و امکان استفاده  ویژگی

های  به ویژگی توجهای وجود ندارد. از این رو،  های مختلف در هر جامعه از شیوه

ناپذیر است. همچنین آگاهی به  اجتنابهای تحقیق در هر جامعه  شناختی شیوه جامعه

کند. عالوه بر این، تا  های تحقیق به تنهایی برای دستیابی به واقعیات کفایت نمی شیوه

ای صورت نگیرد، امکان انجام  زمانی که مطالعات اجتماعی به حد کفایت در جامعه

دد تأکید تحقیقات اجتماعی وجود نخواهد داشت. با عنایت به این مهم، این کتاب درص

 بر انجام مطالعات اجتماعی در جوامع شهری و روستایی است.   

در هشت فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول با  فوقچاپ دوم کتاب 

 توضیح دادهدرباره تحقیقات بنیادی و مطالعات کاربردی العه اجتماعی، ابتدا عنوان مط

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
 است.« ت اجتماعی )روش تحقیق عملی(های عملی مطالعا شیوه». عنوان چاپ اول کتاب، 1
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6اجتماعی و پیمایش 1است. تعریف مطالعه
های متعدد از هر یک از آنها،  الو بیان مث 

سابقه مطالعات اجتماعی، و رابطه نظریه و مطالعات اجتماعی از موضوعات مورد بحث 

ها  در این فصل است. نویسنده در ادامه، مطالعات و تحقیقات اجتماعی را بر اساس مالک

و معیارهای مختلفی )هدف، نوع متغیر مورد بررسی، چارچوب مطالعه، و موضوع 

های متعدد برای هر کدام  بندی کرده و به تشریح هر یک از آنها و ذکر مثال العه( دستهمط

پرداخته است. به طوری که مطالعات و تحقیقات اجتماعی بر اساس هدف به مطالعات 

اکتشافی، توصیفی، و تبیینی تقسیم شده است. همچنین مطالعات اجتماعی بر اساس نوع 

کمی یا کیفی و بر اساس معیار چارچوب مطالعه، به سه  متغیر مورد بررسی به مطالعات

ها  ها و سازمان دسته کلی یعنی مطالعه جامعه، مطالعه فرد یا فرد و محیط، و مطالعه گروه

مطالعات را بر اساس موضوع مطالعه به تاریخ  در نهایت نویسندهتقسیم شده است. 

طالعات به منظور دستیابی به مدل شناسی، و م نگاری، نوع اجتماعی، آمار اجتماعی، جامعه

 روابط بین متغیرها تقسیم کرده است. 

چهار مرحله اساسی انجام مطالعات اجتماعی بیان شده است که در فصل دوم کتاب، 

آوری  مرحله جمع -6مرحله مقدماتی یا تهیه و تنظیم طرح مطالعه؛  -1اند از:  عبارت

مرحله تدوین و  -1ل و تفسیر داده؛ و مرحله استخراج، تحلی -1ها؛  اطالعات و داده

های بعدی کتاب، درباره هر یک از  تنظیم گزارش نهایی. دکتر مهدی طالب در فصل

و گاه برای  بیان کردههای متعدد  همراه با ذکر مثالتوضیحاتی مراحل فوق به تفصیل 

عنی است. در فصل سوم، مرحله اول ی هایی نیز مطرح نموده موضوع، تمرین تفهیم بهتر

شده است. به نظر نویسنده، در مرحله تهیه  بیانبه تفصیل « تهیه طرح مطالعه»مرحله 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1. Study 

2. Survey 
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بیان ( 6( طرح، تحدید و تعیین موضوع؛ 1طرح مطالعه رعایت نکات زیر ضرورت دارد: 

( تعیین و تدوین 1( ساخت چارچوب نظری؛ 1های مطالعه؛  اهمیت موضوع و انگیزه

( تعیین جامعه مورد بررسی و 0( ساخت متغیرها؛ 5اهداف کلی و اختصاصی مطالعه؛ 

های مطالعه. نویسنده هر کدام از نکات  ( انتخاب شیوه یا شیوه5گیری؛  های نمونه شیوه

 است.  توضیح داده های عینی ل و همراه با مثالفوق را به تفصی

های  مطالعه در بررسی های چند شیوه عمده از شیوه درباره، کتاب در فصل چهارم

است. از آنجایی که استفاده از  شدهبحث  (های کاربردی آنها به لحاظ جنبهتماعی )اج

داشتن های مطالعه در جامعه ایران )مناطق شهری، روستایی و عشایری( مستلزم  شیوه

افراد در مقابل آنهاست، العمل  های جامعه و چگونگی عکس ویژگی دربارههایی  آگاهی

ست بعد از ارائه کلیاتی درباره هر شیوه، قواعد نویسنده در این فصل تالش کرده ا

هایی از تجربه خود در هنگام استفاده از  مربوط را از بُعد کاربردی بیان کند و نمونه

 بیان شدههایی که در این فصل از کتاب  های مذکور را نیز مطرح نماید. شیوه شیوه

( شیوه 1های ویژه؛  ( شیوه1( آزمایش و تجربه؛ 6( مشاهده؛ 1اند از:  است، عبارت

( شیوه تحلیل 5( شیوه پرسشنامه؛ 0( شیوه مصاحبه؛ 5استفاده از اسناد و مدارک؛ 

، نویسنده ضمن ختصاص دادهصفحه از کتاب را به خود ا 161محتوا. در این فصل که 

های آنها، مزایا و معایب هر روش  بندی های فوق و انواع دسته معرفی هر یک از شیوه

پرداخته است. برای مثال، از آنها نیز هایی درباره هر یک  و به ذکر توصیهرا مطرح کرده 

های آن، قواعد مشاهده،  در بحث درباره روش مشاهده، مزایا، معایب و محدودیت

انواع مشاهده )مشارکتی، غیرمشارکتی، مستقیم، غیرمستقیم( معایب و مزایای مشاهده 

است. همچنین در بحث درباره  شدهمشارکتی، اصول مشاهده مشارکتی و ... مطرح 

 روش مصاحبه، دو نوع عمده از مصاحبه یعنی مصاحبه هدایت نشده و هدایت شده را
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را بیان کرده است.  آنهاهای  محدودیتها و کاربرد ها، مورد بحث قرار داده و ویژگی

بندی سؤاالت بر اساس محتوای آن، مطلب دیگر در این فصل است و نویسنده، از  دسته

د نوع پرسش یعنی پرسش درباره واقعیات، پرسش درباره عمل یا رفتار فرد، پرسش چن

راجع به عقیده و قصد، و پرسش راجع به احساسات سخن گفته است. ذکر تجربیات 

های فوق، بر جذابیت این فصل  نگارنده کتاب در مناطق روستایی در حین کار با روش

 افزوده است. 

هاست  آوری داده انه یک مطالعه اجتماعی، مرحله جمعدومین مرحله از مراحل چهارگ

است. نویسنده کتاب در آغاز این فصل گفته  توضیح داده شدهکه در فصل پنجم کتاب 

های تحقیق، دفتر کار خود  است محقق به محض تهیه طرح مطالعه و تعیین شیوه یا شیوه

این مرحله از کار را از سایر کند و معموالً  را برای انجام بررسی در میدان مطالعه ترک می

دهد. متأسفانه دانشجویان و محققان مبتدی به این  تر تشخیص می بخش ها رضایت قسمت

کنند مرحله مقدماتی را هر چه زودتر به  مرحله توجه و عالقه بیشتری دارند و سعی می

رح، اتمام برسانند و به میدان تحقیق بروند. در حالی که مرحله مقدماتی یعنی تهیه ط

تعریف و تدقیق آن، و تنظیم چارچوب مطالعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و 

آوری اطالعات، نکات زیر را قابل  مستلزم صرف وقت است. نویسنده در مرحله جمع

( 6آوری اطالعات؛  انتخاب پرسشگران و همکاران برای جمع (1توجه دانسته است: 

( توجیه همکاران برای 1ه و شیوه بررسی؛ آموزش همکاران شامل توجیه اهداف مطالع

( توجیه سؤاالت و متغیرهای مورد 1ورود به جامعه مورد بررسی و برقراری تماس؛ 

به تفصیل  نویسندهآوری شده و تکمیل اطالعات ناقص.  ( کنترل اطالعات جمع5مطالعه؛ 

هایی در  ها و توصیه درباره هر یک از نکات چهارگانه فوق صحبت کرده و به ذکر مثال

 این زمینه پرداخته است. 
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ها  فصل ششم به تشریح مرحله سوم مطالعه اجتماعی یعنی استخراج و تحلیل داده

های مطالعه، نحوه کدگذاری، تفسیر و  ها، هماهنگی بین داده اختصاص دارد. وارسی داده

ها از موضوعات مورد بحث در این فصل است. در فصل هفتم نیز درباره  تحلیل داده

آخرین مرحله مطالعه اجتماعی یعنی تدوین و تنظیم گزارش نهایی صحبت شده است. 

با توجه به نوع مطالعه و اینکه محقق درصدد تدوین گزارشی اداری است یا قصد تهیه 

هایی در نحوه تنظیم و شیوه نگارش گزارش وجود خواهد  مقاله یا کتاب را دارد، تفاوت

ریح اجزای اصلی گزارش نهایی تحقیق یعنی بیان داشت. نویسنده در این فصل به تش

ای  ای درباره موضوع یا مسئله اصلی، سابقه یا تاریخچه طرح مطالعه، ذکر خالصه مقدمه

های مطالعه در  از مطالعات انجام شده قبلی، طرح مدل نظری و اهداف مطالعه، ذکر شیوه

گیری، نگارش  ایت نتیجهها، و در نه آوری، استخراج، تحلیل و تفسیر داده جریان جمع

 خالصه و نحوه استناد به منابع پرداخته است. 

اضافه شده به کتاب های کیفی، عنوان فصل هشتم کتاب است که در چاپ دوم  شیوه 

( 6( مطالعه موردی؛ 1اند از:  شود که عبارت است. این فصل، شش بخش را شامل می

( گرندد تئوری؛ 1ی سریع روستایی؛ ( ارزیابی مشارکتی روستایی و ارزیاب1مونوگرافی؛ 

شود، به  صفحه از کتاب را شامل می 619( تحلیل گفتمان. این فصل که 0( هرمنوتیک؛ 5

 های فوق اختصاص یافته است.  تفصیل به تشریح هر یک از روش



 

 

 

 

 
 یادنامه دکتر مهدی طالب     321   
 

 

)چاپ هفتم(. تهران: دانشگاه های تعاونی  اصول و اندیشه(. ۵83۵طالب، مهدی )

 تهران.

استاد لب که از ایشان با عنوان دکتر مهدی طا

مرجع  اولین ،بزرگ تعاون و توسعه روستایی

فردی پیشگام در علمی رشته تعاون در ایران و 

در آموزش،  کنند، مطالعات تعاونی یاد می

پژوهش و ترویج تعاون در فرایند توسعه 

کشاورزی و عمران روستایی ایران بسیار تالش 

تحقیقات و سسه  ایشان پس از تشکیل مؤکرد. 

، اولین محققی 1110آموزش تعاونی در سال 

بود که از مؤسسه مطالعات و تحقیقات 

های تحقیقاتی مؤسسه نوپا در  اجتماعی به آنجا منتقل شد و مشارکت خود را در طرح

تأسیسِ پس از اصالحات ارضی آغاز کرد.  روستایی تازه های تعاونیهای  ارتباط با فعالیت

تأسیس مناطق مختلف،  تازهروستایی های  اجتماعی تعاونی –تصادی های اق وی در بررسی

های روستایی مناطق ساری، کاشان، خلخال و ... مشارکت فعال داشت.  از جمله تعاونی

دانشگاه تهران گروه تعاون و رفاه اجتماعی ها در  ایشان برخی از دروس تعاون را سال

وزارت آموزش عالی گسترش کرد و رهنمودهای وی موجب شد که شورای  تدریس 

در « تعاون و رفاه اجتماعی»علوم، تحقیقات و فناوری، بسیار سریع با ایجاد رشته 

« تعاون»ایشان استاد به حقِ رشته به گفته همکاران، موافقت کند. انشگاه عالمه طباطبایی د

اون بود و بسیار تالش کرد تا نظام تعاون و تعاونی در ایران، بر اساس دانش بومی تع

شود. وی  علم تعاون در دنیا تعریف و اجرا های ها و روش ایرانی و با بکارگیری نظریه
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های فراوانی از  و در سمینارها و کنفرانس نوشتدر این مسیر کتب و مقاالت بسیاری 

 دیدگاه خود درباره تعاون دفاع کرد. 

 های تعاونی یکی از مهمترین آثار ایشان درباره این موضوع، کتاب اصول و اندیشه

است که چندین بار در انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. این کتاب اولین بار در 

 نیز به چاپ هفتم رسیده است.  1191چاپ شده و در سال  1150سال 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی و متعاقب  ،های تعاونی طرح کتاب اصول و اندیشه

ریزی علوم انسانی ستاد ه تعاون در گروه برنامهتجدیدنظر اساسی در برنامه درسی رشت

های دکتر مهدی طالب در مؤسسه آموزش و  انقالب فرهنگی تهیه شده است. فعالیت

تحقیقات تعاونی به عنوان کارشناس تحقیق و پژوهشگر، تجارب مربوط به مدیریت 

م ، انجا1151-1119های  ه کشاورزی همدان در سالگروه آموزشی تعاون در دانشکد

های مربوط به بخش تعاون ریزیها در فرانسه، مشارکت در برنامهتعاونی دربارهمطالعاتی 

مسئولیت امور آموزشی و بر عهده داشتن های بعد از پیروزی انقالب اسالمی،  در سال

معاونت فعالیت در دانشکده علوم اجتماعی، مدیریت گروه آموزشی تعاون، در پژوهشی 

جتماعی و تعاون دانشگاه تهران، همکاری در گروه مطالعاتی آموزشی دانشکده علوم ا

مربوط به بررسی ماهیت، حدود و شیوه فعالیت بخش تعاون در کمیته زیرساخت 

س شورای اسالمی و های خاص تعاون در مجلاقتصادی کشور و همکاری با کمیته

از تألیف سمؤسسه تحقیقات تعاونی دانشگاه تهران و... همگی زمینه سرانجام ریاست

تهیه شده بود و  1106نویس اولیه این کتاب قبل از سال  کتاب حاضر شده است. پیش

سال قبل از  15های تعاونی در طول  تجارب ناشی از تدریس درس اصول و اندیشه

ها المللی راجع به تعاونینگارش این کتاب، مشارکت در چندین سمینار و کنفرانس بین
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نویس اولیه آن را  ها در ژاپن، امکان تجدیدنظر در پیشاونیو انجام مطالعات درباره تع

 فراهم کرد.

کتاب فوق از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول، تعاریف تعاونی و 

کارکردهای واژه تعاون بیان شده است. در فصل دوم، بعد از بیان اجمالی جریان صنعتی 

های تعدادی  ی پیدایش تعاون، نظریههای اصل شدن و انقالب کبیر فرانسه به عنوان زمینه

)رابرت آون، سن سیمون، فیلیپ بوشه، شارل فوریه، حوزه تعاون نظران  از صاحب

بیان شده است. در فصل سوم،  66و  19پرودون، لوئی بالن، رایفایزن و...( در قرون 

 المللی تعاون و اظهارنظرهای مختلف سابقه تدوین اصول تعاونی، پیدایش اتحادیه بین

های  های تخصصی اتحادیه و اصول مصوب تعاون در کنگره مطرح شده در کمیسیون

 گردیدههای تعاونی مصوب آخرین کنگره بررسی  مختلف بیان شده و اصول و ارزش

است. فصل چهارم نیز به تشریح اصول و قواعد مختلف تعاونی اختصاص یافته است. 

ش، یکی از اصول تعاونی یعنی شود و در هر بخ این فصل، چندین بخش را شامل می

اصل آموزش و عضویت در تعاونی، حق رأی، مازاد برگشتی، اصل خودمختاری، 

در توضیح هر یک از اصول تعاونی، نویسنده ها به تفصیل تشریح شده است.  تعاونی

و سوابق اصول مذکور در قوانین کشورهای مختلف و  کردهبیان را نظرهای متفاوت 

 است. داده ضیح را توقوانین ایران 
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های متولی توسعه روستایی در  سازمان (.۵833زاده، حسن ) طالب، مهدی و بخشی

 . تهران: پیوند مهر. ایران

در چهار فصل تدوین شده و در آن  فوقکتاب 

توسعه های متولی  ضمن بیان تاریخچه سازمان

روستاهای کشور، وظایف آنها نیز ذکر شده 

 است. 

تاریخچه و سیر  در فصل اول با عنوان

های متولی توسعه روستایی در  تحوالت سازمان

ایران، به تحوالت پدید آمده در مدیریت 

روستایی ایران توجه شده و در ادامه درباره 

های دولتی صحبت شده که جایگزین  سازمان

مدیریت روستایی در دوران بعد از اصالحات 

است. در  گردیدهها بیان  سازمان گیری این اند. سپس پیشینه و خط سیر شکل ارضی شده

روستایی ایران در حال حاضر، نقش   های متولی توسعه فصل دوم با عنوان وظایف سازمان

های بخشی و مواردی از این  گذاری امور روستاییان، سیاست  های مختلف در اداره سازمان

های  سازمان و مسائل مرتبط با روستاها در چهار گروه بررسی شده است. گروه اول، قبیل

های متولی  شود. گروه دوم، سازمان های کشاورزی به معنای اعم را شامل می متولی فعالیت

اجتماعی )از جمله برگزاری انتخابات، حفظ انتظام روستا، مسائل  -های سیاسی فعالیت

های امور  های متولی فعالیت مربوط به ثبت وقایع چهارگانه و...( هستند. گروه سوم، سازمان

هایی مانند احداث یا تعریض معابر، حمل  شود. فعالیت رانی و بهسازی را شامل میعم

ها،  های اراضی، احداث و نگهداری و مدیریت حمام ها، اجرای طرح هادی و کاربری زباله
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کشی، توزیع برخی از امکانات و مصالح دولتی برای ساخت و  غسالخانه، شبکه آب لوله

های روستایی، تلفنخانه و ... از وظایف  مدرسه، راهساز، احداث، نگهداری و مرمت 

مربوط به اختالفات و  امورهای متولی  های مذکور است. گروه چهارم نیز سازمان سازمان

سفیدان،  های دور توسط معمرین، ریش دعاوی حقوقی هستند. این امور معموالً از گذشته

شده است. در اولین  حل و فصل  روحانیون، و افراد قابل قبول و مورد اعتماد روستاییان

اند، امور مربوط به  ها در ایران درباره مسائل روستایی تصویب کرده قوانینی که دولت

سفیدان  ای از ریش عدهاند. به طوری که زمانی  دعاوی حقوقی را به روستاییان واگذار نموده

. اکنون شدند ب میبرای این امور انتخا تحت عنوان خانه انصاف ،و افراد مورد قبول مردم

قضائیه، دادگستری، شورای حل اختالف و سازمان بازرسی کل   قوه  این وظایف بر عهده

 کشور است.

های متولی توسعه روستایی در ایران  در فصل سوم کتاب، وظایف و اختیارات سازمان

دهد بعد از  های مذکور نشان می تحلیل شده است. تحلیل وظایف و اختیارات سازمان

های بعد از پیروزی انقالب اسالمی، هر یک از امور  حات ارضی و در طی سالاصال

های  روستاییان به سازمانی واگذار شده که بدون هماهنگی و آگاهی از وظایف سازمان

های متعددی از تداخل وظایف  پردازند. در این فصل نمونه دیگر به ایفای نقش خود می

 ان شده است. ها و شکایت آنها از همدیگر بی سازمان

گیری و ارائه راهکاری برای مدیریت توسعه روستایی  در فصل چهارم که شامل نتیجه

تر بررسی شده است.  های مدیریت روستایی به طور مبسوط در ایران است، نارسایی

اند از: فقدان ساختار سازمانی و  ها در این حوزه عبارت برخی از مهمترین نارسایی

روستایی، تغییر مداوم ساختار مدیریت   جه به ماهیت توسعهتشکیالت یکپارچه با تو

گیری قابل توجه به سمت بهبود  گذشته بدون جهت  توسعه روستایی در چند دهه
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های متعدد اجرایی در  کاری و تداخل وظایف دستگاه وضعیت و اصالح ساختار، موازی

ریزی  کز در برنامهرویکرد بخشی و متمر  ریزی و مدیریت توسعه انسانی، غلبه برنامه

روستایی، بالتکلیفی مدیریت توسعه در محیط روستایی، نبود تشکیالت مشخص   توسعه

کننده  ای و محلی، کمبود تشکیالت حمایت برای مدیریت سرزمین در سطوح ملی، منطقه

برای رشد اقتصادی روستاها، و نبود عزم راسخ در مدیریت کشور برای تحقق توسعه 

های توسعه روستایی، اهداف زیر ذکر  برای تدوین مجموعه استراتژی هروستایی. در ادام

روستایی از توسعه شهری؛ اعتقاد به لزوم   شده است: اعتقاد به عدم جدایی توسعه

مشارکت فعال؛ باور به رعایت حقوق دیگران؛ اعتقاد واقعی به علم؛ اعتقاد به توسعه 

ایر علمی و فنی به روستاها در کنار ای؛ انتقال ذخ های فنی و حرفه روستایی؛ آموزش

استفاده از دانش بومی و تقویت آن؛ سازگار نمودن ساختار نظام آموزشی با نیازها و 

های مرتبط با  شرایط روستاییان؛ فراهم کردن شرایط جذب نیروهای متخصص در بخش

 توسعه روستایی؛ استفاده از سازوکارهایی که مصارف غیرضروری روستاییان را کاهش

های تنظیم و مهار  ای کشور در حوزه دهد؛ ایجاد هماهنگی در تخصیص منابع سرمایه

منابع طبیعی؛ ایجاد زیربناهای تحقیقاتی؛ ایجاد زیربناهای ارتباطی؛ ایجاد زیربناهای انرژی 

و ایجاد کارخانجات مدرن؛ تحول در نظام اقتصادی و اجرایی کشور. نویسنده در پایان 

ریزی و مدیریت توسعه روستایی الزم  برای تجدید سازماندهی برنامهاین فصل، نکاتی را 

( تجدیدنظر اساسی در نگرش و سازماندهی 1اند از:  دانسته است که برخی از آنها عبارت

ریزی مالی در  ( تأمین یک بازوی قوی برنامه6ای کشور؛  های توسعه ها و دستگاه سازمان

( توجه 1نگرش مربوط به تخصیص منابع پولی؛  ( تغییر1کنار سازمان برنامه و بودجه؛ 

نظر اساسی در ( تجدید5ریزی کشور؛  های برنامه خاص به تقویت بنیان تخصصی سازمان

 گیری. های تصمیم مفاهیم متداول توسعه در سطوح سازمان
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)چاپ ششم(. مشهد:  ها تأمین اجتماعی: با تجدیدنظر و افزوده(. ۵83۵طالب، مهدی )

 رضا )ع(.دانشگاه امام 

به چاپ  1104کتاب تأمین اجتماعی در سال 

نیز مجدداً برای  1141 اول رسید و در سال

بر اساس آنچه در  چاپ شد. ششمین بار

پیشگفتار کتاب بیان شده است، درس تأمین 

اجتماعی به پیشنهاد دکتر مهدی طالب در سال 

شناسی،  های جامعه جزء دروس رشته 1155

شناسی قرار  مردم شناسی و تعاون، جمعیت

های  گرفت و سپس به عنوان یکی از درس

اصلی دوره کارشناسی علوم اجتماعی به 

تصویب ستاد انقالب فرهنگی رسید. مطالب مطرح شده در کالس درس تأمین اجتماعی، 

تدریس آن بر عهده دکتر مهدی طالب بود، پس از تجدیدنظر اساسی به  ،که از آغاز

 .ی تدوین گردیدتاب  تأمین اجتماعصورت ک

اجتماعی پیدایش  -های اقتصادی هدف کتاب فوق این است که ضمن شناخت زمینه

تأمین اجتماعی، سیر تحول این پدیده با توجه به شرایط مختلف اجتماعی بررسی شود و 

تأمین اجتماعی در جهان، آثار تأمین اجتماعی بر  یتپس از ارائه تصویری کلی از وضع

شناختی، مسائل اقتصادی،  عیت )ساخت و حرکات(، مسائل جامعههایی مانند جم مقوله

 . بررسی گرددتوزیع درآمد و ... 

کتاب تأمین اجتماعی در شش فصل تدوین شده است. در فصل کلیات، تعاریفی از 

مفهوم نیاز، رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، بیمه اجتماعی، و خدمات اجتماعی بیان شده 
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فهوم تأمین اجتماعی به لحاظ دو بعد افقی و عمودی، ریسک است. در فصل دوم نیز م

اجتماعی، رابطه تأمین اجتماعی و تأمین اقتصادی افراد توضیح داده شده است. در ادامه 

های تأمین  های تأمین اجتماعی و انواع نظام ها و عوامل مؤثر بر پیدایش نظام زمینه

های تأمین اجتماعی، ابتدا درباره  ماجتماعی بیان شده است. در بحث درباره انواع نظا

مانند های اولیه حمایتی  انداز؛ سلول های سنتی تأمین اجتماعی )شیوه فردی و پس شیوه

های افراد( و سپس درباره  همیاریو خانواده، محله و ...؛ اقدامات خیرخواهانه توانمندان؛ 

تماعی نوین )انقالب ها و عوامل مؤثر در پیدایش نظام تأمین اج بیمه خصوصی، و زمینه

 شده است. صحبت صنعتی، انقالب فرانسه و ...( 

در فصل سوم، تأمین اجتماعی در دوره کالسیک و در فصل چهارم کتاب، تأمین 

شده است. در این دو فصل که در مجموع حدود  تشریحاجتماعی در دوره نوین به تفصیل 

از پیشینه و نحوه تکامل تأمین  صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده، مرور جامعی 166

های  اجتماعی در جهان بیان شده است. نظام جبران خسارت حوادث ناشی از کار و بیماری

های اجتماعی )بیمه بیماری، ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان،  شغلی؛ نظام بیمه

رخی های فوق و تأمین اجتماعی در ب های هر یک از بیمه بازنشستگی، بیکاری( و ویژگی

 کشورهای پیشگام و ... از موضوعات مورد بحث در این قسمت است. 

در فصل پنجم به تأثیر متقابل تأمین اجتماعی و جامعه توجه شده است. در این فصل، 

و ابتدا رابطه تأمین اجتماعی و جمعیت و تأثیر ساخت جمعیت بر نظام تأمین اجتماعی 

مه رابطه تأمین است. در ادا بررسی شده أمین اجتماعی بر ساخت جمعیتتأثیرات نظام ت

تأثیرات ساخت اقتصادی بر نظام تأمین اجتماعی و بر عکس، تأثیرات  اجتماعی و اقتصاد،

و در پایان نیز رابطه تأمین اجتماعی و  اجتماعی بر زندگی اقتصادی جامعه، نظام تأمین

 شناسی بیان شده است.  جامعه
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ایران اختصاص دارد. در این فصل پس از بیان فصل آخر کتاب به تأمین اجتماعی در 

اَشکال سنتی تأمین اجتماعی، سابقه تأمین اجتماعی در ایران بررسی شده است. سپس 

های  ها و سازمان توضیحاتی درباره مقررات مربوط به تأمین اجتماعی در ایران، صندوق

 مسئول در این حوزه ارائه شده است. 
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های توسعه مسکن در  صه مقاالت سومین سمینار سیاستخال(. ۵83۱طالب، مهدی )

. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، دانشگاه تهران ۵83۱مهر ماه  ۵3-۵1ایران 

 سازمان ملی زمین و مسکن.

های توسعه مسکن در  مقاالت دومین سمینار سیاست (. مجموعه۵831طالب، مهدی )

: وزارت مسکن و شهرسازی، . تهراندانشگاه تهران ۵831مهر ماه  ۵1-۵1ایران 

 سازمان ملی زمین و مسکن.

های توسعه مسکن در ایران  مقاالت سمینار سیاست (. مجموعه۵838طالب، مهدی )

. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان دانشگاه تهران ۵838مهر ماه  ۵۵-۵8

 ملی زمین و مسکن.

یکی از اقدامات مهم دکتر مهدی طالب در بنیاد 

قالب اسالمی، تشکیل دبیرخانه مسکن ان

های توسعه مسکن در  های سیاست همایش

( بود که با همکاری برخی 1150-1156ایران )

اساتید میسر شد. حاصل این اقدام، برگزاری 

چهار همایش در دانشگاه تهران )دانشکده فنی( 

های توسعه مسکن در ایران  با عنوان سیاست

جلد  5تشار در سالروز اسکان بشر در ایران و ان

مجموعه مقاالت است که موجب نشر حدود 
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مقاله درباره مقوله مسکن در ایران شده است. مجموعه مقاالت سمینارهای اول تا  066

های توسعه مسکن در ایران توسط دکتر مهدی طالب تدوین شده است که  سوم سیاست

1تصویر روی جلد آنها در این قسمت قابل مشاهده است.
  

 
  

 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
های  بافت»؛ «انداز آینده مسکن و چشم»چهار همایش تخصصی در زمینه  1150. عالوه بر این، در سال 1

نیز برگزار شده که مجموعه مقاالت آنها نیز به « شهرهای جدید»؛ و «سازی زمین شهری و آماده»؛ «شهری

 چاپ رسیده است.
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. شناختی به مسائل اعتبارات روستایی در ایران نگاهی جامعه(. ۵831، مهدی )طالب

 تهران: وزارت جهاد سازندگی، معاونت ترویج و مشارکت مردمی.

شناختی به مسایل  نگاهی جامعه»کتاب 

در  1156سال « اعتبارات روستایی در ایران

معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد 

اندازی ماهواره  مراه با راهسازندگی چاپ شد. ه

مسئول « شبکه روستا»در ایران و طرح مقوله 

وقت گروه اقتصاد سیمای جمهوری اسالمی 

ایران که مسئولیت طرح شبکه روستا را نیز بر 

عهده داشت، از دکتر مهدی طالب درخواست 

ای شرکت کند که به منظور  کرد تا در جلسه

رتیب داده بودند. در همین جلساتی که دکتر های روستایی ت ها و برنامه بررسی طرح

کردند، تصمیم گرفته شد  های پیشنهادی اظهارنظر می طالب شرکت و درباره طرح

ها و  ای درباره مسائل روستایی انجام شود تا مورد استفاده سناریونویس مطالعاتی پایه

ر جامعه روستایی های تلویزیونی قرار گیرد. بررسی نظام اعتبارات د کنندگان برنامه تهیه

یکی از موضوعاتی بود که توسط دکتر طالب و با همکاری تعدادی از دانشجویان انجام 

جانبه اعتبارات در جامعه روستایی ایران و  ، شناخت همهمطالعهشد. هدف کلی در این 

مطالعه سیر تغییرات وضعیت اعتبار بود. بررسی اجمالی روابط اقتصادی در جامعه 

های  های عمده خانواده زارع تا قبل از تقسیم زمین ؛ بررسی ویژگی1116 روستایی تا دهه

؛ بررسی منابع اعتباری غیررسمی و رسمی در جامعه روستایی تا 1116زراعی در دهه 

تا انقالب  1116های جامعه روستایی از  ؛ بررسی عوامل مؤثر در دگرگونی1116دهه 

تایی؛ بررسی منابع غیررسمی و رسمی های مبادله در جامعه روس اسالمی؛ بررسی شیوه
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وام و اعتبار در جامعه روستایی تا انقالب اسالمی؛ بررسی منابع غیررسمی و رسمی وام 

و اعتبار در جامعه روستایی بعد از انقالب اسالمی؛ بررسی مبادالت روستایی در جامعه 

در زمینه مبادله  موفق های های مردمی و تعاونی هایی از سازمان روستایی؛ و بررسی نمونه

 و اعتبارات روستایی، اهداف اختصاصی پژوهش فوق بود. 

این کتاب متشکل از سه بخش است. بخش اول آن به بررسی نظام اعتبار و مبادله در 

شود. در  جامعه روستایی تا اصالحات ارضی اختصاص دارد و دو فصل را شامل می

جامعه روستایی تا اصالحات ارضی، های اقتصادی و اجتماعی  فصل اول با عنوان ویژگی

های  برداری ارباب رعیتی با تشریح ویژگی روابط اقتصادی در جامعه روستایی، نظام بهره

برداری خانوادگی و با تأکید بر عوامل تولید، مدیریت، رابطه شهر و  واحدهای بهره

 های زارعین و مبادالت در سطح روستا بیان شده است.  روستا، ویژگی

در این کتاب، اعتبار  ه روستایی بررسی شده است.دوم، اعتبارات در جامعدر فصل 

یا حتی خدمتی تعریف شده است که شخص برای مدتی )محدود و مقدار پول یا جنس 

مشخص یا نامشخص( در مقابل دریافت بهره یا مبلغی اضافه یا بدون دریافت بهره یا 

عتبار شخصی در اختیار شخص دیگر الحسنه( یا دریافت وثیقه یا ا مبلغی اضافه )قرض

ها برای تولید زراعی و امور مصرفی مورد  دهد. در آغاز این فصل درباره انواع وام قرار می

ها تحت عنوان تقاوی و مساعده بوده و از  نیاز روستاییان صحبت شده است. این وام

شهری یا  داران منابع غیررسمی دریافت وام یعنی دکان سپسمالکان دریافت شده است. 

داران و نقش این گروه )جدا از حل مشکالت  خران، رباخواران، میدان تجار محلی، سلف

اقتصادی روستاییان( در نابودی جان و ریشه حیات اقتصادی زارعین مطرح شده است. 

در ادامه نیز در بحث درباره منابع رسمی دریافت وام روستایی، درباره بانک کشاورزی 

 نبع رسمی دریافت اعتبار صحبت شده است.به عنوان مهمترین م
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با عنوان نظام اعتبار و مبادله در جامعه روستایی از اصالحات فوق کتاب  بخش دوم

شود. فصل اول به بحث درباره عوامل  ارضی تا انقالب اسالمی، هفت فصل را شامل می

آن  های اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی ایران )که مهمترین مؤثر در دگرگونی

اصالحات ارضی است( و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از آن در 

های  ها به عنوان جایگزین روستاهای ایران اختصاص یافته است. در ادامه نیز تأثیر تعاونی

 شده است. بیانمالک در روستاها 

، 1155-1116های  در فصل دوم این بخش با عنوان مبادله در جامعه روستایی در سال

در ابتدا به عوامل موجد تحول در جامعه روستایی با تأکید بر دگرگونی در تولید، 

های ارتباطی در  آالت کشاورزی و سایر عوامل مانند بهبود زیرساخت گسترش ماشین

داری در روستاها توجه شده است. در قسمت بعد نیز  روستاها و تغییرات مبتنی بر سرمایه

غییرات در نظام مبادالت خانوارهای زارع، از مبادله جنس های حاصل از این ت دگرگونی

 با جنس تا مبادله جنس با پول مطرح شده است.

در فصل سوم، درباره اعتبارات روستایی با تأکید بر بانک کشاورزی ایران صحبت 

شده است. در این فصل هدف از تأسیس بانک کشاورزی در دوره اول، یعنی قبل از 

شاورزی ایران بیان شده است که عبارت است از توسعه عملیات تشکیل بانک تعاون ک

کشاورزی و دامداری و عمران روستایی، افزایش درآمد روستاییان، تقویت مالی 

های سهامی زراعی، و مشارکت با مؤسسات یا  های تعاونی روستایی و شرکت شرکت

های کشاورزی و  دههایی که عملیات آنها با تولید یا توزیع فرآور ها و کارخانه شرکت

های عمرانی. در ادامه اهداف بانک  دامی ارتباط دارد و پرداخت اعتبار برای اجرای طرح

کشاورزی در دوره دوم، یعنی همزمان با تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران بیان شده 

و شرایط پرداخت وام در  1155-1111های  است. سپس درباره منابع مالی بانک طی سال

ه زمانی در بخش تعاونی و غیرتعاونی توضیح داده شده است. در ادامه درباره همین دور
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شده است. در این  صحبت 1119-1111های  های پرداختی بانک کشاورزی در سال وام

  دوره اصالحات ارضی انجام شده و مالک به عنوان یکی از منابع غیررسمی مهم پرداخت

شده در  های پرداخت ر اینجا درباره واموام، از روستاها حذف شده بود. نویسنده د

ها بعد از اصالحات  توضیح داده که افزایش روزافزون تعاونی 1155-1119های  سال

 کرد. ارضی، نیاز به منابع مالی و اهرم اعتباری مستقل برای تقویت آنها را ایجاد می

فصل چهارم این بخش به بررسی تاریخچه، اهداف، وظایف و منابع مالی بانک 

های  های بانک توسعه کشاورزی و طرح کشاورزی اختصاص یافته و در ادامه پرداخت

 است. شدهمطالعه  1155-1115های  مصوب آن در سال

در فصل پنجم کتاب درباره سازمان مرکزی تعاون روستایی صحبت شده است. در 

های تعاونی روستایی با تأکید بر تعداد  این فصل، هدف سازمان و مشخصات شرکت

ها شرح  های فنی و خدماتی تعاونی ها و فعالیت ها، تعداد اعضا، سرمایه تعاونی شرکت

های روستایی و اهمیت آنها در تجمیع  های تعاونی داده شده و در پایان به اتحادیه

های عمده توجه شده است. در فصل ششم، منابع  امکانات مالی برای انجام فعالیت

لی هر یک از این منابع بیان شده و در فصل هفتم، های ک غیررسمی اعتبارات و ویژگی

 کننده اعتبارات مورد نیاز روستاییان مورد توجه بوده است. های منابع تأمین ویژگی

نظام اعتبارات و مبادله در جامعه روستایی بعد از  در بخش سوم این کتاب درباره

بیل همکاری با نهادهای های آن از ق انقالب اسالمی با تأکید بر بانک کشاورزی و فعالیت

های  نفره، و کمک های هفت تدوق بیمه کشاورزان، همکاری با هیأنانقالب اسالمی و ص

بالعوض بانک و در پایان درباره بانک کشاورزی بعد از تصویب قانون عملیات بانکی 

 بدون ربا توضیح داده شده است.
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 ن: امیرکبیر.. تهراچگونگی انجام مطالعات اجتماعی(. ۵813طالب، مهدی )

 

 

 

مراکز تربیت معلم  -روش تحقیق در علوم اجتماعی سال اول(. ۵813طالب، مهدی )

 های درسی ایران.   تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی[. ]کتاب
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. ترجمه مهدی طالب، احمد های توسعه روستایی اولویت(. ۵833داوان، ام. ال. )

 قهاری. تهران: دانشگاه تهران. زاده، حسین محمدی، زهرا فرضی

های توسعه روستایی سال  ترجمه کتاب اولویت

در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ  1144

نیز چاپ دوم آن منتشر  1191رسید و در سال 

از تجارب زیادی در  1ام. ال. داوانشد. 

المللی برخوردار است و  ی ملی و بینها سازمان

ستایی، عمدتاً ضمن فعالیت در رشتة توسعة رو

بر آموزش روستایی متمرکز شده است. این 

کتاب، با مرور و بررسی گسترۀ وسیعی از 

عة روستایی در کشورهای های توس برنامه

طرفانة هر یک از  ( تالش دارد ضمن نقد بیتا فقیرترین مناطقاز ثروتمندترین ) مختلف

گرچه نویسنده به طور مثال های آنها را نشان دهد.  ها و ضعف ها و تجارب، قوت برنامه

شدن در شرایط موجود، برای کشورهای فقیر به ویژه مناطق  عقیده دارد روند جهانی 

کند که  است؛ ولی در عین حال اضافه می  روستایی این کشورها مضر و ضدتوسعه

نیز در اختیار این کشورها قرار داده است که را شماری  های بالقوۀ بی شدن، فرصت  جهانی

 . تواند مفید باشد انی و ملی میهای جه ورت بازنگری در برخی سیاستدر ص

توسعة روستایی را افزایش توانایی جوامع  تاب، رسالت برنامهنویسنده در فصل اول ک

روستایی برای دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی آنها دانسته که این کار با 

ه بیشترین نیاز را دارند و نیز از طریق تخصیص هدفمند منابع مالی و فنی به مناطقی ک

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1. M.L. Dhawan  
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یابد. به اعتقاد وی اهداف برنامة توسعة روستایی  انجام اقدامات اثربخش تحقق می

اند از: ایجاد مشاغل مناسب و بازارهای متنوع؛ تأمین مسکن مناسب و ایمن و  عبارت

اجتماع؛ و تسهیالت اجتماعی نوین؛ امکانات رفاهی مدرن و قابل دسترس؛ توانمندسازی 

ارائة خدمات مؤثر و کارآمد به عموم. نویسنده در ادامه این فصل، به تشریح مفصل هر 

 یک از اهداف و راهبردهای دستیابی به آنها پرداخته است. 

فصل دوم کتاب به موضوع تأمین مالی روستایی و اعتبارات خرد اختصاص یافته 

ق توسعة روستایی و رونق کسب و است. نویسنده اعتبار خرد را به تنهایی برای تحق

توانند موجب موفقیت یا شکست کسب  داند. بلکه عوامل دیگری نیز می کارها کافی نمی

ها، سرمایة انسانی، اطالعات و  اند از زیرساخت و کارهای روستایی خرد شوند که عبارت

عوامل اجتماعی. تفاوت مؤسسات اعتباری رسمی و غیررسمی؛ دالیل عدم صالحیت 

ها برای پرداخت اعتبار به کسب و کارهای  سات اعتباری رسمی مانند بانکمؤس

پا مانند مسئله  تأمین اعتبار برای کارآفرینان روستایی خرده مربوط به روستایی؛ مسائل

هایی  مشی دسترسی به وام، نحوه انتخاب متقاضیان و انگیزه بازپرداخت وام؛ اصول و خط

الی مورد توجه قرار گیرد، از دیگر موضوعات مورد های م که باید در توسعه زیرساخت

 بحث در فصل دوم کتاب است. 

در فصل سوم با عنوان توسعه نظام مالی روستایی، نویسنده کتاب ضمن تشریح برنامه 

داند که با دسترسی مردم به  تر می ها را زمانی اثربخش اعتبارات خرد، این نوع برنامه

ولیه درباره سالمتی و تغذیه، تحصیل فرزندان و ... های بهداشتی، اطالعات ا مراقبت

همراه باشد. همچنین برنامة اعتبار خرد زمانی موفق است که با تلفیقی از اعتبار و 

ای کمک  های حاشیه انداز همراه باشد. پرداخت وام به صورت گروهی نیز به گروه پس

ارند، این نوع وام، امکان سهیم کند تا وام بگیرند. از آنجایی که فقرا وثیقة باارزشی ند می
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کند. نویسنده در ادامه فصل سوم به بیان برخی تجارب  شدن در ریسک آن را فراهم می

 کشورها در زمینه اعتبارات خرد پرداخته است.  

ها و  های دستیابی به اعتبار در جنوب آسیا؛ فرایندهای دریافت وام، چالش روش

در دو روستای سریالنکا نیز از موضوعات مورد  های مطالعه موردی موانع آن؛ و یافته

های توسعه روستایی است. نویسنده در پایان این  بحث در فصل چهارم کتاب اولویت

به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه  (ICT)فصل، از فناوری اطالعات و ارتباطات 

های آن  و قابلیت محور و افزایش توان روستایی و فقرزدایی از طریق ایجاد جامعه دانش

  گفته است.سخن 

فصل پنجم کتاب با بحث درباره رابطه تنگاتنگ فقر و تخریب محیط زیست و 

شرط حفاظت از محیط زیست آغاز شده است.  ضرورت توجه به فقرزدایی به عنوان پیش

شرط ضروری در این  آگاهی همگانی نیز به عنوان پیشافزایش های اولیه و  ارائه آموزش

های توسعه، آن دسته از رویه میت دارد. به اعتقاد نویسنده، در کشورهای در حال مسیر اه

سنتی که با محیط زیست سازگارند و واجد خصوصیت پایداری هستند، باید به روال 

ها باید مورد تشویق قرار گیرند، نه اینکه کنار  عادی زندگی روزمره بدل شوند. این رویه

ای و ناپایدار جایگزین آنها  ، اما ضدتوسعه«مدرن»وری ها و فناگذاشته شوند و رویه

محیطی را راهنمای  های توسعه باید دیدگاه زیست گردند. همچنین در ارزیابی همه پروژه

خود قرار داد و به نقش منابع طبیعی در معیشت مردم توجه کرد. به منظور تأمین پایداری 

حفاظت و مدیریت محیط زیست منابع طبیعی، شناخت همه ذینفعان و نقش آنها در 

توسعه با   هایی طراحی شود تا کشورهای در حال ضروری است. همچنین باید سازوکار

کمترین هزینه، به آخرین فناوری روز مجهز شوند. البته انتقال فناوری باید با شناخت 

کننده و انطباق با شرایط محلی  کامل بافت اجتماعی، اقتصادی و محیطی جوامع دریافت
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های   ورت گیرد و برای افراد بومی قابل استفاده و مفید باشد. عالوه بر این، فناوریص

تا حد امکان بهبود یابند و منطبق با نیازهای روز شوند تا مفید و  باید محلی موجود نیز

کارا باشند. برخی اوقات ترکیب دانش فنی مدرن و کامالً پیچیده با سازوکارهای سنتی، 

شود که بسیار کارا، قابل پذیرش و منطبق با فرهنگ  هایی می حل هگیری را موجب شکل

 بومی هستند.

ها در کاهش فقر روستایی است. نویسنده  ها و فرصت عنوان فصل ششم کتاب، چالش

در آغاز فصل ضمن بیان مشکالت فقرا یعنی محرومیت آنها از قدرت سیاسی، آموزش، 

ت، درآمد منظم و غذای کافی، بر رشد خدمات بهداشت و درمان، سرپناه مناسب، امنی

حامی فقرا تأکید کرده است. به اعتقاد وی، رشد اقتصادی باید حامی فقرا باشد و 

که آنها بتوانند در مشاغل مولد و   های شغلی درآمدزا ایجاد کند، به طوری فرصت

هتر های ب برخوردار از مزد مناسب شاغل شوند. عالوه بر این، رشد اقتصادی باید فرصت

ً در مصرف کم نیست، بلکه  کند. به اعتقاد نویسنده، ریشة فقر صرفا ایجاد برای زنان فقیر 

توجهی مقامات رسمی نیز  پذیری، نبود دارایی و بی در بیماری، فقدان آموزش، آسیب

دیده باشند، احتماالً دچار مسائل   است. در واقع، کسانی که از یکی از موارد فوق آسیب

 شوند.  دیگر نیز می

است و نویسنده در آغاز یادآور عنوان فصل هفتم کتاب نیز ارزیابی فقر روستایی 

توان صرفاً بر اساس کاهش درآمد یا مخارج خانوار تعریف کرد، شود که فقر را نمی می

آن نقش دارند و در این میان، نقش عواملی مانند  پیدایشبلکه عوامل دیگری نیز در 

هایی مانند  تر است. فقر با شاخص و بهداشت بسیار مهمدسترسی به آموزش میزان 

نام در  دسترسی به بهداشت، آموزش، نرخ مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی، ثبت

شود. وی در ادامه ضمن تأکید بر  مدارس ابتدایی و نرخ باسوادی زنان سنجیده می
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تقد است برای گذاری برای سرمایة انسانی نظیر آموزش و سالمت مع اهمیت سرمایه

کنی فقر  شنیده شدن صدای فقرا، توانمندسازی آنها ضرورت دارد و در واقع، پایة ریشه

 در مناطق روستایی، توانمندسازی فقرا است. 

ای کوتاه از  نویسد، بنابراین به اشاره نویسنده بسیار خالصه، گزیده، ساده و روان می

مداران، دانشگاهیان،  کتاب برای سیاستکند. این  های مختلف اکتفا می نظریات و برنامه

ای است و در ترجمة آن سعی  دانشجویان و محققان حاوی اطالعات مفید و آموزنده

بنابراین توضیحاتی مختصر در  شده است تا حد امکان اطالعات بیشتری داده شود،

 زیرنویس بیان شده است. 
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دی طالب و احمد . ترجمه مهشناسی اجتماعی بوم(. ۵831گوها، راماچاندرا )

 محمدی. تهران: دانشگاه تهران.

 1196سال « شناسی اجتماعی بوم»ترجمه کتاب 

در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسید. این 

انتشارات دانشگاه آکسفورد کتاب از مجموعه 

شبه قاره هند است. این کتاب شامل  درباره

های  های پیشگام این رشته است و در سال مقاله

های هند جزء منابع  ر برخی از دانشگاهاخیر د

درسی بوده است. دو عامل، مترجمان را به 

ترجمه این کتاب سوق داد. اول، نبود کتابی که 

شناسی و علوم اجتماعی پیوند برقرار  بین زیست

هر روز بیشتر  عی مرتبط با مسائل زیستی، این خالءکند. با توجه به تشدید مسائل اجتما

شناسی اجتماعی و  گیری رشته بوم ین کتاب، چارچوب کلی شکلشود. ا مشاهده می

ها  از آنجایی که اغلب کتاب دوم،دهد.  های ضروری برای ایجاد این رشته را نشان می گام

شود، این امر ما را از سیر اندیشه و شکل برخورد  از نویسندگان غربی ترجمه و منتشر می

کند. کشورهایی  رهای همسایه غافل میبا مسئله و حل آن در سایر کشورها، حتی کشو

که در واقع، به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تا حدود زیادی به ما نزدیک هستند 

 و با مسائلی روبرو هستند که بسیار شبیه مسائل ماست.

مسیر اصلی تحقیقات در علوم اجتماعی به فرایندهای  1به اعتقاد راما چاندرا گوهه

های  است. علت این است که دانشمندان علوم اجتماعی از سنتتوجه بوده  طبیعی بی

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1. Ramachandra Guha 
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علمی پیروی کردند که تحت تأثیر زندگی شهری بوده است و وابستگی به طبیعت نیز در 

شده  هاست. مقاالت این کتاب از بهترین مقاالت نوشته شهرها کمتر از روستاها و جنگل

های دیگر که به این رشته  جموعهخالف م شناسی اجتماعی در هند است. بر در زمینه بوم

کنند، در این کتاب، تصویری از رشته در حال  ای تثبیت شده نگاه می به صورت رشته

شود. بنابراین، موضوع هر فصل یعنی طبیعت و  شناسی ارائه می گیری در جامعه شکل

از شناسی استفاده و سوءاستفاده از منابع؛ رقابت اجتماعی برای استفاده  فرهنگ؛ جامعه

شناسی  تواند مسیرهای اصلی بوم طبیعت؛ و به سوی احیای اجتماعی و محیط زیست می

شناسی و  اجتماعی هند در آینده باشند. این کتاب، نویسندگان خارج از حوزه جامعه

 دهد.  شناسی اجتماعی را به هم پیوند می مردم

ابتدا درباره  وینویسنده در پیشگفتار توضیحاتی را درباره کتاب بیان کرده است. 

صحبت کرده و آن را داری نمودهای اجتماعی و زیستی دانسته است.  افزایش جمعیت

رشد اقتصادی در یک نقطه از جهان، از طریق تغییرات جوی، در محیط سپس معتقد است 

با افزایش اهمیت این موضوع، بین کشورهای  گذارد و نقاط دوردست نیز تأثیر می زیست

 زیستی مشترک مانند آب و کوه اختالفاتی بروز کرده است.  مرز دارای منابع هم

در برخی از مقاالت نیز سومین موضوع مورد بحث در کتاب است.  سیاست اجتماعی

های تحقیق بحث شده است.  بخش دوم و سوم کتاب، درباره کاربردهای علمی یافته

ی بازسازی مقاالت فصل چهارم معطوف به برنامه هستند و تا حد ممکن به مسیرها

کنند. این کتاب بر تحقیقات بنیادی متمرکز است و  محیطی اشاره می اجتماعی و زیست

محور نیستند. اما نویسنده معتقد است  هیچ یک از مقاالت آن، به طور صریح سیاست

محور باشند و  توانند سیاست شناسی در تحقیقات خود می شناسی اجتماعی و جامعه مردم

 جتماعی مشارکت کنند. شناسی ا در رشته بوم



 

 

 خاطرات به روایت تصویر

 

 (1156، حاجیه خانم اشرف شهبازی )هدکتر مهدی طالب و مادر مکرم

 

 (1191دکتر مهدی طالب و همسر گرامی، خانم فروغ زمان بارنجی )
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(1151کنار خانواده )دکتر مهدی طالب در   

 

 

 (1190) خویشاونداندکتر مهدی طالب در کنار 
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دکتر سمیعی، دکتر عسگری نوری، دکتر  از راست افراد نشسته: ،در  جمع همکاران و دانشجویان

 (1156)مدرسه عالی کشاورزی همدان، نیمه اول دهه  اسماعیل شهبازی و دکتر مهدی طالب

 

 محل استقرار سابق دانشکده علوم اجتماعی( ،مهدی طالب در جمع همکاران )باغ موزه نگارستان



 

 

 

 

 
 یادنامه دکتر مهدی طالب     346   
 

 

 

 مهدی طالب و برادران میرزایی 

  (مقطع لیسانس درالتحصیلی  مراسم فارغ)

 

طلب،  منصور وثوقی، ژاله شادی عه روستایی )از راست افراد نشسته:در جمع همکاران گروه توس

پور، موسی عنبری، سید احمد فیروزآبادی،  جواد ناطقب، مصطفی ازکیا و افراد ایستاده: مهدی طال

 ی جاجرمی، حسین میرزایی(حسین ایمان
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پور ایرانیان، مرحوم  فریدون اسکویی، جمشید مصباحی :راستدر جمع همکاران )از 

 حسین جاللی، محمد میرزایی، سید محمد علی توکل کوثری، مهدی طالب(

 

 نژاد و مهدی طالب در مراسم تجلیل از پیشکسوتان مطالعات  جواد صفی

 (1196بهمن  64شمندان علوم انسانی )روستایی ایران در خانه اندی
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 (1150، مهدی طالب در جمع همکاران )دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 مهدی طالب در جمع همکاران )دانشکده علوم اجتماعی(
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 (1111فسور موریو اُنو و مهدی طالب )روستای خیرآباد، پر

 

 فسور موریو اُنو و مهدی طالب پر
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 (1156-1151عه روستایی )دوره فرصت مطالعاتی در ژاپن، مطالعه جام

 

 (1156-1151مطالعه جامعه روستایی )دوره فرصت مطالعاتی در ژاپن، 
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 (1196ریزی توسعه روستایی ) اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه             

 

رشید احمدرش و افراد  زاده، اهلل رستمعلی مهدی طالب، ولی دکتر :از راست افراد نشسته

زاده، محمد امیرپناهی، سامال  زاده، زهره نجفی اصل، زهرا فرضی حسن بخشی :ایستاده

 (1196، اردوی علمی به سمنان) عرفانی
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 بازدید میدانی از مناطق روستایی 

 (1195)خوانسار، 

 

  مسجدالنبیزیارت 
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 (1194مراسم بزرگداشت اساتید بازنشسته )آذر 

 

 
 (1194مراسم بزرگداشت اساتید بازنشسته )آذر 
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 روز معلم

 

 اردوی علمی به شاهرود
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*** 

 

 نوشته دکتر مهدی طالب برای فرزندش دست

 

 اتاق کار دکتر مهدی طالب در منزل
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 (1199بیمارستان کسری )تیر 

 

 (1199رداد اتاق کار دکتر مهدی طالب در دانشکده علوم اجتماعی )م

 



 

 

 




