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از آنزمانی بگویید که آمدید دانشگاه صنعتی شریف و چطور به استخدام دانشگاه
درآمدید؟

زمانی که آمدم چیزی وجود نداشت که شباهتی به یک دانشگاه داشته باشد .در یک
دبیرستان ممکن است آیین آموزشی ،اداری و غیره موجود باشد .ولی در دانشگاه شریف،
آنزمان از این موارد خبری نبود .تنها موردی که شنیده میشد آن بود که قرار است
مرحوم دکتر مجتهدی ،رئیس دانشگاه اینجا را تبدیل به دانشگاه معتبری کند و از اول
مهر همان سال دانشجو وارد دانشگاه شود .همچنین کالسهای درس ،آزمایشگاه و سایر
موارد مربوط بهآن آماده شود.
در سال 0911شاه دستور ساخت این دانشگاه را صادر کرد بهگونهای که دانشگاهی در
سطح ام.آی.تی باشد و از دکتر مجتهدی خواست که مسئولیت مدیریت این دانشگاه را
بهعهده گیرد .دکترمجتهدی نیز وقت خواست و دفعه بعد که نزد شاه رفت ،گفت؛ من 6
شرط دارم :یکی آنکه رئیس دانشگاه(تولیت عظمی)خودتان باشید و من نایبالتولیه شوم.
شاه درخواست دکترمجتهدی را پذیرفت و به همین دلیل ،نام این دانشگاه آریامهر بود.
دلیل نپذیرفتن سمت ریاست دانشگاه از سوی دکتر مجتهدی این بود که مهندس ریاضی،
رئیس دانشکده فنی آن زمان بود و میتوانست سدی مقابل دکتر مجتهدی باشد و جلوی
خواستههای او را بگیرد .شرط دوم این بود که حقوق استادانی که دکتر مجتهدی به
دانشگاه میآورد مبلغ 5هزار تومان در ماه باشد .شاه تعجب کرد و گفت؛ سپهبد چنین
حقوقی نمیگیرد .واقعا هم همینطور بود .چون حقوق یک وزیر در حدود6هزار و پانصد
تومن در ماه بود .دکتر مجتهدی در پاسخ گفت؛ اگر میخواهید این دانشگاه ،دانشگاه
خوبی باشد و افرادی که خارج از کشور هستند کارشان را رها کنند و بیایند باید حقوقشان
باال باشد .در نتیجه شاه این شرط دکتر مجتهدی را نیز قبول کرد.
دکتر مجتهدی در آذر  0911به آلمان آمد .در آن موقع دکترایم را در گرایش معدنی از
دانشگاه فنی کارلهوهه گرفتهبودم و در همان دانشگاه مشغول کار بودم .از اداره سرپرستی
دانشجویان در آلمان برای من نامهای آمد .در متن نامه آمدهبود که قرار است دانشگاهی
ساخته شود و دکتر مجتهدی در این تاریخ برای مالقات فارغالتحصیالن به مونیخ میآیند.
در آن جلسه دکتر مجتهدی کلیاتی گفت در مورد دانشگاهی که قرار بود ساخته شود .پس
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از آن هر کدام از فارغالتحصیالن به شهر خودمان برگشتیم و به کارمان مشغول شدیم.
اوایل سال  0915دوباره نامهای از اداره سرپرستی آمد که شما استخدام شدید .من هم در
مرداد  0915به ایران آمدم و در دانشگاه صنعتی شریف (آریامهرسابق) مشغول کار شدم.
این عمل را دکتر مجتهدی ادامه داد و به دیگر ممالک اروپائی و همچنین آمریکا سفر
کرد .درواقع افرادی که در سالهای 0912و 0911به دانشگاه آمدند بههمین طریق
دعوت به کار شدند.
 61مرداد  0915به دانشگاه آمدم و از همان زمان استخدام شدم .از یکسو در ارتباط با
دانشکده شیمی ،نه برنامه درسی بود و نه آزمایشگاهی .از سوی دیگر من چون سالها
خارج از ایران بودم از برنامه درسی دبیرستان هم اطالعی نداشتم .در چنین شرایطی قرار
بود جزوات درسی را هم ،فراهم کنیم .آزمایشگاه شیمی(چاپخانه کنونی) پر از گچ ،آجر و
مصالح ساختمانی و وسائل آزمایشگاهی بود .خالصه بگویم رنگ و بویی از دانشگاه نداشت.
اما در عرض چهلروز که امروزه ممکن است همان کارها چهارسال طول بکشد
آزمایشگاهها ،کالسهای درس ،جزوات درسی و آزمایشگاهی آماده شد و برای یکم مهرماه
0915همهچیز برای تدریس سال اول مهیا بود .بهخاطر دارم در روزهای اول که مشغول
شدم ،دفتری برای کار وجود نداشت و یک هفته اول روی پلههای ساختمان مرکزی (تنها
ساختمان دانشگاه) مینشستم و در آنجا جزوه درسی مینوشتم .اما بعدا دفتر آماده شد و
ما محلی برای کار در آنجا داشتیم.
الزم است بگویم دکتر مجتهدی از این نظر خدمت بزرگی کرد که هم توانست افراد را
جذب کند و هم در مدت کوتاهی دانشگاه را سروسامان بدهد و راه بیندازد .از اینرو در
سازندگی اولیه این دانشگاه ،نقش بسیار ارزشمندی داشت و همکاران باید قدر زحمات
ایشان را بدانند و همیشه از ایشان یاد کنند .روحش شاد و یادش گرامی باد.
این نکته را هم باید بگویم؛ دکتر مجتهدی با توجه به خصوصیاتی که داشت چندان مدیر
موفقی برای دانشگاه نبود .چون ایشان سالها عهدهدار مدیریت دبیرستان البرز بود و انتظار
داشتند که دانشگاه هم به طریق دبیرستانی مدیریت شود که این امر با خواستههای هئیت
علمی که اکثرا از خارج آمده بودند چندان هماهنگی نداشت .به همین دلیل مدیریت
ایشان در این دانشگاه بیش از دو سال دوام نیاورد .پس از ایشان ،پروفسور رضا حدود یک
سال در این دانشگاه مدیریت کرد و سپس دکتر امین آمد که باید به جرات گفت که
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سازنده این دانشگاه از نظر ساختاری که هنوزم برهمان پایه استوار است مرحوم دکتر امین
بود.


ساختمانهایی که در دانشگاه ایجاد شد را به خاطر دارید؟

بله ،تعدادی از آنها مانند ساختمان تاالر ورزش را با نظم و انظباط و پشتکاری که دکتر
مجتهدی داشت ،همان زمان ساختند .از آنجا که دکتر مجتهدی عالقه زیادی به امتحان
داشت در سال اول از دانشجویان ،امتحان دروس پایه ریاضی ،فیزیک و شیمی گرفتهبودند.
هر شنبه امتحانی برای یکی از دروس در این تاالر ،برگزار میشد .یک سالن غذاخوری نیز
ساخته و سایر تاالرها نیز پایهریزی شد .در آن مدتی که ایشان در اینجا بود کارهای ساخت
و ساز به خوبی پیش میرفت چون بودجه به اندازه کافی در اختیار ایشان قرار میگرفت.
درهمان زمان ساختمان دیگری ساخته شد .این بنا ،ساختمان سابق دانشکده کامپیوتر در
شمال ساختمان ریاست دانشگاه بود که در قسمت شرقی آن کادر فیزیک و در قسمت
غربی آن کادر شیمی مستقر بودند .کالسهای درس در ساختمان اداری کنونی (مشرف به
خیابان آزادی) بود .چندتا اتاق را کالس کرده بودند و ما آنجا درس میدادیم .از آنجا که
اتاقها بزرگ نبود مجبور بودیم هر درس را چند بار تکرار کنیم .در سال اول تمام کالسها
در همین ساختمان برگزار میشد.


آزمایشگاهی که راهاندازی شد آزمایشگاه شیمی عمومی بود؟

بله ،چون  6سال دروس پایه بود و همه دانشجویان با رشتههای تحصیلی مختلف ،موظف
بودند دروس پایه یعنی ریاضی ،فیزیک و شیمی را بگذرانند .از اینرو در همان مهرماه،
آزمایشگاه شیمی آماده شده بود .دانشکده شیمی از سال 0911با  6دانشجو شروع بهکار
کرد و سالهای بعد از آن ،مانند دیگر دانشکدهها دانشجو گرفتیم.


اولین همکارانی که جذب شدند چه کسانی بودند؟

موقعی که من آمدم دکتر مهنا از شرکت نفت ماموریت داشت با دانشکده شیمی همکاری
میکرد و بعد از مدتی از دانشگاه رفت .مهندس وحدت و دکتر ترپوگسیان هم چندماه بعد

4

از من آمدند ولی سال  0912دیگر همکاران چون دکتر هژبری ،دکتر دادگر ،دکتر یلبانی،
دکتر نجفی به ما پیوستند که همه ما در همان ساختمان مستقر بودیم.
با آمدن دکتر امین در سال 0911و به کمک اعضا هئیت علمی آنزمان ،آییننامههای
آموزشی ،پژوهشی ،استخدامی ارتقاء و غیره نوشته شد .بهخاطر دارم این اقدامات در
شورای دانشگاه انجام میشد و گاهی اوقات این جلسات تا نیمهشب طول میکشید.


بیشترین منابع مالی برای ساخت ساختمانها و آزمایشگاه را شرکت نفت میداد؟

بله ،چون تولیت عظمی این دانشگاه خود شاه بود ،دانشگاه از نظر مالی بهخوبی حمایت
میشد و بهنظرم این شرط دکتر مجتهدی که از شاه خواست خود ریاست دانشگاه را
بهعهده گیرد برای پیشبرد اولیه دانشگاه با توجه به جو آن زمان بسیار اساسی بود.


آیا دکتر مجتهدی این نکاتی را که میگویید در خاطراتش قید کردهاست؟

بله ،واقعیت دارد .برای اینکه پس از انقالب کامال محسوس بود ،چون افرادی که در
دانشگاههای دیگر در آموزش عالی مدیریت میکردند ،برای ما سنگ میانداختند یعنی
امتیازاتی که به سایر دانشگاهها مانند امیرکبیر ،علم و صنعت و غیره میدادند به ما
نمیدادند چون معتقد بودند دانشگاه شریفیها از قبل امتیازاتی گرفتهاند .از اینرو امکانات
چندانی به این دانشگاه نمیدادند .در اینجا میتوان به این واقعیت پی برد تا چهاندازه شرط
دکتر مجتهدی یعنی ریاست شاه بر دانشگاه در اقدامات سازندگی اولیه نقش داشت.


دلیل اینکه دکتر مجتهدی رفت چه بود؟

دکتر مجتهدی دشمنانی حتی در داخل دانشگاه هم داشت که با مدیریت ایشان موافق
نبودند .درضمن همانطور که گفتم ایشان دانشگاه را با نگاه دبیرستانی اداره میکرد .مثال
خود من یک بار ساعت هشت و پنج دقیقه وارد دانشگاه شدم و ایشان دم در اصلی بهمن
گفت؛ آقای دکتر ساعت هشت و پنج دقیقه است (ساعت شروع کار ساعت هشت صبح
بود) .دیگر اینکه حضور و غیاب استادان بهطور ناشایستهای مطرح بود که این اعمال برای
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هئیت علمی چندان خوشایند نبود در حالیکه تمام هئیت علمی آن زمان ،تماموقت را
بهطور کامل ،رعایت میکردند.


آن سالها فعالیت صنایع مونتاژ و برخی صنایع مادر همچون ذوبآهن و ایرانخودرو
آغاز بهکار کردهبود .بنا به آنچه در حکم صادره برای دکتر مجتهدی آمده یکی از دالیل
تأسیس دانشگاه آریامهر ،پرورش متخصصانی بود که بتوانند در حوزه صنعت ،خدمات
ارزشمندی ارایه دهند .آیا دانشگاه به سمت تحقق این هدف گام برداشت؟

البته یکی از دالیل ساخت این دانشگاه همین موضوع بود .چون در اصفهان کارخانه
ذوبآهن و تهیه فوالد تأسیس شده و قرار بود این دانشگاه هم به سمتی برود که
دانشجویانی با تجربه از آن فار غالتحصیل شوند و در آن صنایع مشغول بهکار شوند .البته
احتماال راهاندازی این دانشگاه ،فقط برای پوششدادن صنایع ذوبآهن نبود و قرار بود کل
صنایع را دربر بگیرد که کامال هم منطقی بود .اما شک دارم نسبت به اینکه آیا ما این
عمل را درست انجام دادهایم و میدهیم؟


دکتر ترپوگسیان و دکتر هژبری برنامههای بازدید و دوره کارآموزی برای دانشجویان
برگزار کردهبودند .واکنش دانشجویان نسبت به این دورهها چگونه بود؟

مرحوم دکتر ترپوگسیان و همچنین دکتر هژبری هم ،عالقه به رشتههای کاربردی داشتند
و هر  6دروسی در همین ارتباط در دانشکده شیمی ارایه میدادند .یکدوره کارآموزی 6
ماهه در شیراز در ارتباط با دروس پتروشیمی برگزار کردند و تعدادی دانشجو از این دوره
بهره بردند .در ضمن یک بازدید از صنایع پتروشیمی آلمان در آنزمان توسط این آقایان
ترتیب داده شد و تعدادی از دانشجویان دانشکده شیمی در آن بازدید شرکت کردند .گاهی
اوقات که فارغالتحصیالن آنزمان را در گردهماییها میبینیم کلی از آن دورهها تعریف
میکنند و میگویند چقدر برایشان مفید بودهاست.
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ارتباط استادان و دانشجویان در آنزمان چگونه بود و تاکنون چه تغییری کردهاست ؟

زمانیکه به دانشگاه آمدم چون استادان همه جوان بودند و اختالف سنی میان استاد و
دانشجو نیز کم بود ،روابط بین استاد و دانشجو خیلی دوستانه بود .یادم میآید خود من در
سال  0915با دانشجویان والیبال بازی میکردم ،پس از آن سر کالس میرفتیم ولی در
کالس ،معلم و شاگرد بودیم .فعال روابط بین استاد و دانشجو خوب است .من به استادان
راهنما توصیه میکنم که روابط آنها با دانشجویانشان فقط منحصر به مسائل درسی نشود و
تا آنجا که ممکن است به مسائل اجتماعی آنها نیز توجه کنند .بهخصوص دانشجویانی که
از شهرستان به این شهر بزرگ میآیند کمبودهایی حس میکنند و با مسائلی روبهرو
میشوند که در پیشرفت آنها تاثیر میگذارد .استادان راهنما به خوبی میتوانند به این
دانشجویان کمک کنند.
یادم می آید خودم جلوی چند طالق را گرفتم .بچهها اینجا آشنا شده و باهم ازدواج
کردهبودند و میخواستند جدا شوند .با پسر تنها و با دختر تنها صحبت کردم و بعد هردو
آنها را آشتی میدادم .امیدوارم هنوز هم روابط خوبی بین دانشجو و استاد راهنمایش وجود
داشته باشد.


از همکارانی که بگویید که معتقدید در آنها ویژگیهای بارزی به لحاظ کاری ،اخالقی،
حرفهای و جدیت ،وجود دارد.

همه آنهایی که از قبل میشناسم به خوبی وظیفهشان را انجام میدهند .ولی بازهم توصیه
میکنم که استادان بهرغم مشغله زیادشان ،کمی بیشتر وقت برای دانشجویان بگذارند و
آنها را راهنمایی کنند بهویژه استادان پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا.
انتظار میرود دانشجویان را با توجه به خواستههای مملکت و کار آینده آنها ،جهتدار
آموزش دهند.


دانشکده شیمی از این بابت رضایتبخش است؟

خوب است ولی معتقدم میتوانست بهتر از این نیز عمل کند .دانشجویان باید با توجه به
نیاز مملکت جهتدار شوند .به عبارت دیگر استادان باید نیاز مملکت را شناسایی و سعی
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کنند تا آنجا که میتوانند دانشجو را طوری تعلیم دهند که درآینده بتواند هم برای خود و
هم برای مملکت مفیدتر باشد.
اگر تعدادی از استادان دانشگاه که برای باالبردن مرزهای دانش تالش میکنند باتوجه به
شناخت نیاز مملکت از نظر صنعتی ،پروژههایی به دانشجویان بدهند و آنها را جهتدار
کنند در این صورت نه فقط در جهت حل مسائل صنعتی قدم برداشتهاند بلکه دانشجو را
برای آن صنعت خاص ،آماده کردهاند تا با دست نسبتا پُری دانشگاه را ترک کند و وارد
صنعت شود .در ضمن از این طریق ارتباط دانشگاه با صنعت هم بیشتر میشود و میتواند
از نظر مالی کمکی به محقق کند تا او هم امکانات بیشتری برای تحقیقات خود فراهم آورد.
درضمن به این وسیله میتوان تا اندازهای جلوی فرار مغزها را گرفت .همانطور که این امر
در دانشگاههای صنعتی ممالک پیشرفته انجام میشود و ارتباط تنگاتنگی بین دانشگاه و
صنعت وجود دارد.


دانشگاه پیر شده یا پخته؟

معیار پیری دانشگاه ،فقط با تعداد مقاالت چاپ شده در آن تعریف نمیشود .ممکن است
تعداد مقاالت چاپ شده چندان تغییری نکردهباشد ،مانند بهوجود آمدن رشتههای جدید
به ویژه رشته بین دانشکدهای .اما تحقیقات مورد نیاز جامعه ،مثل حل مسائل صنعتی
توسط دانشگاه انجام شده و یا کار آفرینی برای فارغالتحصیالن صورت گرفته باشد .چنین
کارهایی است که از پیر شدن دانشگاه جلوگیری میکند.


برای 51سال بعدی دانشگاه به نظر شما باید چه گامهایی برداشته و چه فکرهایی شود؟

دانشگاه باید خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازد و پیش برود .تحوالتی در دانشکدهها
در جهت تعلیم و تربیت جوانان برای گرایش به رفع کمبودهایی که در جامعه وجود دارد
صورت گیرد .دانشکدهها در دهههای گذشته درجا نزنند .در ضمن از دانشگاه صنعتی
شریف انتظار میرود این تحوالت را بیشتر برای شکوفائی صنعت در کشور و عدم وابستگی
به خارج انجام دهند که در این صورت هم به صنایع کمک کرده و هم قدمی برای اشتغال
فارغالتحصیالن برداشتهاست.
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نظر بعضی از استادان این است که ما میخواهیم دانشمند تربیت کنیم ،یعنی همان
باالبردن مرز دانش که شما از آن سخن گفتید .میخواهند آدمهای تحصیلکرده و
باالیی از نظر علمی و بهروز تربیت کنند .حاال اگر کشور ظرفیت دارد ،استفاده میکند،
اگر ندارد این افراد جای دیگر مورد استفاده قرار میگیرند.

باتوجه به تجربیاتی که حدود  51سال در این دانشگاه بهدست آوردم باید عرض کنم از
همکارانی که چنین عقیدهای دارند ،باید پرسید چند درصد از دانشجویان جذبشده در
دانشگاه به آن حدی که آنها انتظار دارند به لحاظ علمی میرسند .آیا هدف این است که
این جوانان برای جای دیگر تربیت شوند؟ نکته دیگر اینکه چند درصد از آنها میتوانند به
خارج از کشور بروند؟ مطمئنا اکثرا مجبورند به هر دلیلی در ایران بمانند و برای خود و
مملکتشان مفید باشند نه آن که آنها هم به فکر فرار باشند.
هرسال بیش از یک میلیون تومان از بیتالمال خرج تعلیم یک دانشجو میشود تا او
ساخته شود .مملکت چه تعهدی دارد یک چنین کاری انجام دهد .پول بیتالمال را خرج
دانشجو کند بعد بگوید بفرمایید بروید .جای تاسف است که بعضی از همکاران چنین
دیدی دارند.
باالخره هر انسانی در هر مملکتی زاده شده و زندگی میکند ارقی دارد .نمیتواند بگوید
بیارقم .پاسخ چنین دیدگاهی این است که ما باید سعی کنیم در درجه اول دانشجو را
طوری تعلیم دهیم که برای این مملکت مفید باشد .حاال اگر به دالیل خاصی خواست از
اینجا برود ما وظیفه خود را انجام دادهایم ولی نه این که جاده را صاف کنیم که دانشجو را
اینجا بسازیم و روانه کشورهای دیگر کنیم.
برگزاری امتحانات المپیاد برای شناسایی مغزهاست که شرایطی فراهم میکنند که آنها را
ببرند .میخواهم بگویم جاده را آنها صاف میکنند .دیگر خودمان این راه را برایشان صافتر
نکنیم.


یعنی معتقدید اگر سیستم دانشگاه به اینهایی که میخواهند کاربردی کار کنند ارزش
قائل باشد خودش به آن افراد جهت میدهد؟

معموال اگر عضو هئیت علمی بخواهد ارتقاء یابد ،طبق مقررات باید تعدادی مقاله چاپ
شده در نشریات معتبر داشته باشد .از اینرو او بیشتر سعی میکند دنبال مقاله برود .در
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صورتی که او بتواند با انجام یک پروژه صنعتی گرهای از صنعت باز کند باید به او هم امتیاز
برای ارتقاء بدهند ،این عمل باعث انگیزه جهت اجرای پروژههای صنعتی توسط اعضاء
هئیت علمی خواهد شد.


عدهای اعتقاد دارند که پایه دانشگاه آموزش محور بوده ،سیستم آموزش قوی و جدی
داشته و برند دانشگاه همین است .اگر دانشگاه میخواهد همان مسیر و همان برند را
حفظ کند باید همان راه را ادامه دهد .برنامههای آموزشی قوی ،سیستم آموزشی خوبی
داشته باشد و اگر بخواهد در ریلهای دیگر حرکت کند اینها را از دست میدهد.

یک دانشگاه خوب هم آموزشمحور است و هم پژوهشمحور .دانشگاه صنعتی شریف در
هردوی آنها موفق بوده است .بهنظرم برای همین است که در پروژههای تحقیقاتی تا
اندازهای هم جنبههای صنعتی با توجه به نیاز مملکت رعایت شود .در این صورت هم،
گرهای در صنعت ما باز شده است .و حتی میتواند منجر به صنعت جدیدی شود .بهعنوان
مثال ما در ایران معادن فسفات داریم که در آنها فلزات نادری به نام النتائیدها وجود دارد.
اگر استادی از دانشکده شیمی در ارتباط با استخراج و جداسازی این فلزات کار کند و به
نتیجه برسد ،میتواند چندین پاتنت از این کار پژوهشی بهدست آورد.
یک چنین کاری بیش از  01مقاله درجه یک ارزش دارد .چنین پروژه تحقیقاتی ،نه فقط
ارزش استاد را باال میبرد بلکه او و دانشجویانی که با او در این پروژه کار کردهاند ،جهتدار
کردهاست .زیرا با تجاریسازی این پروژه ،هم برای فارغالتحصیالن کار بهوجود آمده و هم،
با توجه به قیمت باالی این عناصر ،منافع زیادی عاید خواهد شد.
با انجام چنین پروژهایی دیگر محقق منتظر کمک مالی دولت برای اجرای پروژههایش
نخواهد بود .در این صورت هم کارهای تحقیقاتیاش به خوبی پیش میرود و هم به صنعت
کمک کردهاست.
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