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در  بیانی)به  بست فردآباد تهران، خیابان سمندر، کوچۀ بندر محلۀ نازی 1339فروردین  14در تاریخ 

 درآغاز پدرم شغلدنیا آمدم. ه ب ای مذهبیخانواده در رانی(شرکت واحد اتوبوسآباد نازیانتهای خط 

 یخراز ۀمغازو  ساختمان یفروشمصالح داریمغازه)از  گوناگون یکارها به سپس و بود ونیکام گیرانند

 و تسمه نیز و وخودر دوم دست یدکی لوازم ۀمغاز و یخواربارفروش ۀمغازگرفته تا فروشی ریتحرلوازم و

 همراه وقت،پاره صورتبه منزل در قرآن، سیتدر و یدارخانه برافزون ز،ین مادرم. روی آورد( یفروشنگیاُر

بود که  1355سال . بود مشغول یاطیخ آموزش و زنانه لباس دوخت و یطراح به کارآموز، نفر چند

      ساکن شدیم.  متری گلشهروپنجچهلخیابان قل مکان کردند و در ان کرج نبه شهرستام خانواده

آمال و  ۀکعبی مدرسۀ ملّنادر، دولتی  رسۀمدترتیب در دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را به

کرج  بابک درملّی  رستانیاز دب 135۶در سال و سرانجام گذراندم آباد نازی عدل  دولتی مدرسۀ 

سال در مدارس مّلی دولتی و پنج  سال آموزش رایگان در مدارسم )در مجموع هفت شد لیالتحصفارغ

ابستان، تتعطیالت در  ،دبیرستانسالگی تا پایان دورۀ از سن نه (.مادر پدر وو با پرداخت شهریه از دسترنج 

کوبی فروشی، ل نتتحریر و خرازیسازی، لوازموگری قالی، دوچرخههای رفمغازه، در پدر و مادرمتوصیۀ  به

                                                                                                    فروشی پدرم کارکردم.خوارباری ساختمان و فروشی و نقاشدرو، مصالح)ترمز و کالچ( خو

با و  (یشخص ۀنیهزبا  لیتحصکار و از کالج )به قصد  رشیپذ گرفتن با، 1357در هشتم اسفند سال 

و  سال یک از پس. مرفت کایدر آمر کاگویبه شهر شطرفه( یک بلیتهمراه بهدالر  2100پدرم ) پشتیبانی

 کاگو،یدر ش لیو تحص...( فروشی وی تاکسی، کارگری ساختمانی، بستنیها، رانندگ)در رستورانکار  نیم

در  یرویساز دانشگاه م وافضاو ه کیمکان یمهندس ۀرا در رشت خود یکارشناس و مرفت یوریسم التیبه ا

 مکانیک مهندسیرشتۀ ارشد یکارشناسمقطع  و مبازگشت شیکاگو . سپس بهمکرد افتیدر 19۸2 ماه م ی

 .به پایان رساندم یشمال ینویلیدانشگاه ادر  19۸3 دسامبر در پژوهشیآموزشی ـ  بورس گرفتنرا با 

 و کیمکان یمهندس رشتۀ در پژوهشیآموزشی ـ  بورس دریافتبا  را یدکتر ۀدورموفق شدم سپس 

ا دکترپسا یپژوهش سالۀیک ۀدورآنگاه  .بگذرانم 19۸7 )آلباُکرکی( در ماه م ی کویومکزین نشگاهدااز  رباتیک

رباتیک و مهندسی در بخش  کایآمر آالموسالس یملّ  شگاهیدر آزمابا حقوق و مزایای بسیار خوب را 

                               م. گذرانداتوماسیون 

ای فرهنگی برآمده با دختری آمریکایی به نام ش ری لین هولدرد ــ که از خانواده ،19۸2در سوم ژوئیۀ 

های مریم و سارا و پسری به نام نیماست پیوند من و ش ری دو دختر به نام ثمرۀبود ــ ازدواج کردم. 

ا را به ای  مکه اخالق و صداقت و سالمت کاری و حرفه )مریم متولد آمریکا، سارا و نیما متولد ایران(

با کوشش و پشتکار و  هااند و مایۀ افتخار ما. آنو موفق اند و هر سه فرزندانی بسیار خوبمیراث برده

 اند. هبه ما بخشیدای اندازهبی تحصیالت عالی و زندگی  سالم شادمانی 



 

2 
 

یش و ب سی از دانشگاه صنعتی شریف گرفتآموزش زبان انگلی ارشد خود را در رشتۀری کارشناسیش 

مقاالت مللی ایرانی، الدو مجلۀ بین رایش ادبی مقاالت انگلیسی وقت به ویصورت پارههاز یک دهه است که ب

 ردازد. مریم دکتری خود را در رشتۀپهای آزاد مکالمۀ زبان میو ارائۀ کالس دانشجویان و استادانعلمی 

هنر و عکاسی از دانشگاه هنرهای  رشتۀد ارششیمی از دانشگاه نیویورک گرفت و سارا کارشناسبیو

سوتای دانشگاه مینه ازمعماری  دکتری در رشتۀ مقطع آموختۀاست. نیما نیز دانشتجسمی نیویورک 

 ،ساله(سینا )یک ، از دخترم مریم، وساله(ساله( و آنا )پنج، لیا )دهتاکنون ،مفرزندزادگان آمریکاست. تنها

 شریف ودانشگاه صنعتی  آموختۀ، دانشآقای سعید باقری ،ماماد نخستین دااز دخترم سارا، هستند. 

حویژه طرهب نۀ گوناگون،نیکوکارادی متدیّن و خیّر در امور فر یو .استآمریکتی آیا م دانشگاه دکتری از

ریکایی، تازه به پوست آمجوان سیاه ،آقای داوریس واکر ،امم سازی در ایران، است. داماد دوسههای مدر

ارشد کارشناسیآموختۀ و دانشپوستان اش از دنیای حماسی سیاهنق است اسالم گرویده و هنرمندیدین 

ان، فرزندان و فرزندزادگپیشرفت تماشای رشد و . شهر نیویورک دانشگاه هنرهای تجسمی نقاشی از  رشتۀ

فرزندان  دیگرو  هانو امیدوارم آیندۀ همگی آ انگیز بودهای شگفت، برای ما تجربهسالیاناین  خاللدر 

                م.اهرا داشتاز آنسعادت برخورداری که من مراه با همان موفقیتی باشده کمسرزمینم دست

 در گیرودار ) 13۶۶آذر  27در تاریخ  ،دکتری و گذراندن دورۀ پسادکتری تحصیالت از پایان پس

فرزند دوممان که ــ همسرم و  (کودکی خردسالمریم )فرزندم  نخستینبه همراه  (ایرانعراق و جنگ 

یرانی ا آموختۀزمان نخستین دانشاز پزشک، به ایران بازگشتم. آن ردار بود ــ با گرفتن مجوز پروازرا با

 علم رباتیک در ایران بودم. با تخصصدکتری  ۀدور

مهندسی رشتۀ علمی )استادیار عضو هیئت شگاه صنعتی شریف به عنواندر دان 13۶۶ماه دی ابتدایاز 

های اجرایی گوناگونی در دانشگاه ، مسؤلیتخدمت خاللدر یک و رباتیک( مشغول به کار شدم. مکان

تا  137۶از سال )مهندسی مکانیک  دانشکدۀ ۀبرگزید ئیسها رترین آنام که مهمصنعتی شریف داشته

                                                                                         بوده است.                          ( 13۸9تا مهر  13۸0)از مهر و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  (1379

 یگردشریف و انجام  دانشگاهپژوهشی رباتیک در ایران و اندازی نخستین آزمایشگاه آموزشی ـ با راه

 یاستادمرتبۀ  به 137۶در سال  و یاریدانش ۀبه رتب 1371در سال  ،یوظایف آموزشی ـ پژوهشی ـ اجرای

 یتمام مهندس استاد نیترلقب جوان رانیا کیانجمن مهندسان مکان سویو در همان سال از م افتیارتقا 

نسبت به پیشنهاد و تأسیس اولین قطب علمی  1370 ۀده پایاندر  دریافت کردم.کشور را  کیمکان

به وزارت علوم، تحقیقات و  «طراحی، رباتیک و اتوماسیون»دانشگاه صنعتی شریف و کشور با عنوان 

                                                                                                 ام برعهده داشتم.را تا زمان بازنشستگیسال مدیریت آن 20کرده و به مدت ری اقداموآفنّ

 برای فرشتگان المللبین دانشگاه تأسیس پیشنهاد ،گزارش ۀارائ و نامه همراه 4/10/1395 تاریخ در

 تقدیم فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به را ـ شنواناشنوا و کم ـۀ با محوریت جامعدارای معلولیت  افراد

 آموزش گسترش کمیسیون و ـ فرهادی محمد دکتر آقای جناب ـ علوم وقت وزیر عنایت با که ،کردم
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 آزاد دانشگاه سپس. شد ابالغ منبه  9/5/139۶ تاریخ در علوم وزارت گسترش دفتر اصولی موافقتعالی، 

 کترد آقای ـ این دانشگاه وقت رئیس با موافقت و کردم انتخابپیشنهاد و  برای این منظوررا اسالمی 

 آغاز رسما   کار مقدمات ـ والیتی اکبرعلی دکتر آقای ـ امنای آن تهیئ رئیس و ـ طهرانچی محمدمهدی

 حکم صادرشده از با، الملل فرشتگانبین واحد اندازیراه مسئولیت 27/9/1397آنگاه از تاریخ . گشت

آن حکم سرپرستی  30/2/139۸در تاریخ  و سپس اینجانب سپرده شدبه  طهرانچی دکتر آقای سوی

بهمن  2۶ناشنوا در تاریخ  با محوریت جامعۀ استثنائیواحد را گرفتم. این واحد دانشگاهی برای شهروندان 

 در ده رشتۀ 1400ـ1399یان ورودی آن در سال تحصیلی دانشجوشد و نخستین  بازگشایی 139۸

 آغاز از رو،ویروس کرونا پذیرش شدند. ازاینگیری همهزمان با دوران سخت کاردانی و کارشناسی هم

 انعنو به ام،که به این مجموعۀ نوپا یافته سبب احساس خوشایندیبه ،را «فرشتگان» واژۀ 1400سال 

                                                                                                             برگزیدم.        مقداری  «فرشتگان»علی  صورتهب خود میانی نام

در جلسات عمومی  هانکه گهگاه با آ نوشتم به توصیه و درخواست گروهی از دانشجویانم را این کتاب

های تحصیل، تلخ و شیرین دوره زندگی، خاطرات گوناگون هایها و تجربهبارۀ موضوعرو خصوصی د

های گوناگون و فرهنگ هاخارجی و آشنایی با سنت های دانشگاهی، سفرهای داخلی واشتغال و مدیریت

جه به با تو ، اماکردمنوشتن چنین کتابی فکر می به از بازنشستگی ها پیش. از سالکردمصحبت می

)برابر با  1400فروردین  14وشبختانه از . خهای کاری، فرصت مناسبی برای آن فراهم نشدمشغله

 یر خودم ــبه تعبــ  سال خدمت از دانشگاه صنعتی شریف 34به درخواست خود پس از  زادروزم( که

های گذشته سال ام درهای پراکندهکی فرصت یافتم تا خاطرات و نوشتهشدم، اند «هنگامهب بازنشستۀ»

، انمدانشجوی ، همچوندیگر با این امید که برای خوانندگان ؛تحریر درآورم ۀبندی کنم و به رشترا دسته

 د باشند. سودمنو  ،آموزنده گیرا،

و همسویی  «فرشتگانآمال+شریف+ کعبۀ» هاینخست واژهف آمیختن حروانی برگرفته از )عن کاشف

زندگی(  خاللرخدادهای جدید در ها و پدیدهخاطر و کنجکاوی من به  دلبستگیمفهومی و تصادفی آن با 

یکه به یاد م از زمانی ،مابه مجموعۀ خاطرات و تحوالت زندگیکتابی است که بیانگر سفری رؤیایی و 

کعبۀ راهنمایی  خاطرات و رویدادها از مدرسۀ روند. پردازد، میآورم تا روزهای پایانی نگارش و چاپ آن

 دانشگاه صنعتی شریفدر سپس  رسد،دوران تحصیل در آمریکا می بهشود، میآباد آغاز در نازی آمال

شگاه دان پیشنهاد و تأسیس به تجربۀ آموزشی و پژوهشی و اجرایی هاسال سرانجام پس ازو یابد ادامه می

رای امیدوارم مطالب کتاب ب. یابدنوا و دارای معلولیت پایان میبرای شهروندان ناش الملل فرشتگانبین

هایی از یک زندگی مستقل و شخصیت خودساخته به ها و تجربهگرامی پرجاذبه باشد و درس خوانندگان

                  دارد.                                                                            ارزانی هانآ

مقداری «فرشتگان»علی   

1401 تیرماه   
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 1339فروردین  14آباد تهران، نازید، محل تولخانۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1342، دآباد مشهوکیل  

خواهر، مادر، برادر و مادربزرگ پدر،از راست به چپ: علی مقداری،    
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هنگامی که کودکی هفت یا  آمدم.ه دنیا در جنوب شهر تهران ب 1339چهاردهم فروردین سال روز در 

« دربهسیزده»در فرهنگ ما ایرانیان که  ،روز سیزدهم فروردین ه، مادرم برایم تعریف کرد کساله بودمهشت

 ویه سب «در کردن سیزدهه ب»اصطالح بهترم برای و برادر بزرگبه همراه پدر  ،نام دارد «روز طبیعت»یا 

گذشت، اش مییباردار نیم ازهفت ماه و  ان راه، با اینکه حدودا ر میرفتند و دد تهران میوامامزاده داو

ه های شدیدی کگشتند و صبح روز بعد، در اثر تکانهنگام به خانه بازطرسواری کرد. شبناگهان هوس قا

به  ــ راه دنیا آمدن خویش زودتر از موعد ب موضوع روی داده بود، زایمان کرد. من سواری قاطر خاللدر 

 به ــ«آمدی که عجله داری و صبر نداری ادنیه ماهه بمگر هفت»معروف ایرانی که  پندانۀکم این حُ

                                دانم.  ارتباط نمیام بیپیمودن سریع مراحل زندگی

اهلل یببزرگم میرزا حبراکم. پدردر شهر اَ «حقدادی»جالب دیگر اینکه بنده از نوادگان خاندان  نکتۀ

 ۀبرای گرفتن شناسناماو ی یکی از روحانیون شهر اراک و خیاط پیراهن مردانه بود. هنگامی که حقداد

خش چربا  ،وادگی پدرم راب مشکی نام خانبا قلم و مرکّ ، کارمند ثبتپدرم به ادارۀ ثبت احوال اراک رفت

 پدر و مادرو  نداشت کاربردیدر آن زمان چندان  . شناسنامه ظاهرا درج کرد «مقدادی» ،کامل نوک قلم

که مادرم برای  تر اینکه هنگامیکه دیگر کار از کار گذشته بود. جالب هنگامی متوجه این اشتباه شدند او

را « د»حرف  ، به ادارۀ ثبت احوال رفت، کارمند مربوطبار در تهرانگرفتن شناسنامۀ من، البته این

ام از گونه بود که نام خانوادگیاین درج کرد و «مقداری»صورت بهرا تر نوشت و نام خانوادگی مکشیده

اجازه ندادم اشتباه دیگری در خصوص  البته من بدل شد.« مقداری»به  و سپس« مقدادی»به  «حقدادی»

اکنون به سالمت حفظ و حراست را ت «مقداری»نام خانوادگی فرزندانم رخ دهد و همگی نام خانوادگی 

              ایم! کرده

انبار سیمانی با ها یک آبخانه بیشتر  کشی نداشت. در حیاطآباد ابتدا آب لولهخانۀ ما در محلۀ نازی

را  بار آنای یکزمین وجود داشت که شهروندان هفتهمتر مکعب در زیر پنج تا هشت  در حدودحجمی 

 میراب کسی بود که وظیفۀاین کردند و های شب پر میی آب محله، با حضور میراب، در نیمهاز طریق جو

موردنیاز را به درون آب  ایاستفادۀ تلمبهبا  برعهده داشت. مابه منازل را  یرساننظافت جوی آب و آب

شو و حمام استفاده میوکشیدیم که در آن نزدیکی قرار داشت و از این آب برای شستای میحوضچه

که  کردیمتأمین می یتری از سر کوچه و شیر آبیلهای ده و بیستنیز با گالن راکردیم. آب آشامیدنی 

انبار ک برادرم آبکم گاه بهساله بودم و گه، من کودکی هشتهنگام ین منظور وجود داشت. در آنبرای ا

و  های محلۀ ما حمام خصوصی نداشتندساختیم. بسیاری از خانهآبگیری آماده میبرای  ،شستیممیرا 

رفتن به های عمومی مردانه و زنانه بروند. وشوی هفتگی به حمامبرای شستکه مردم عادت داشتند 

و  هاکشها، یعنی همان کیسهدالک عمومی با مادر )در خردسالی( و نیز همراه پدر و آنگاه دیدن حمام
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تجربۀ جالب و گاه « نوصابون برگرد»به  شهورهای سنتی ایرانی مها از کف صابونسوزش چشمتحمل 

کمتر با آن آشنایی  یامروزجوان های که نسل بود آوریاشک

                                                                                                                         دارند.

ل کالس او در ممادراصرار  ساله بودم که بهتقریبا  شش

آمادگی رفتن به مدرسه را نداشتم  . من اصال  نام کردمدبستان ثبت

باد آنام به دبستانی در نازیزور و گریه، برای ثبتو مادر مرا، به

 تۀیک بس ، برای اینکه آرام گیرم،راهبرد. یادم هست که در میان 

را  آلود آنشکفر مینو برایم خرید که با چشمان ابیسکویت وی

 یرمدبه ام را مهخوردم. وقتی به مدرسه رسیدیم و مادر شناسنامی

نیمۀ دوم سال است  ، فرزند شما متولدخانم» :گفت داد، اونشان 

ش نامتوانیم ثبتاست. نمی سالش تمام نشدهو هنوز هفت 

 مادرم گفت:اما  مقصود مدیر را دقیقا  نفهمیدموقت آن«. کنیم

 از این و «بیا! آقای مدیر گفته برو سال دیگرس گریه کردی از ب»

 چسبید، چون ویت ویفر مینو خیلی بیشتر از همیشه به منروز بیسکآندر شادی شدم. غرق او  حرف 

 م!        به مدرسه نرفتهم  و مه بودهم بیسکویت گرفت

               

 

 معمولی و از طبقۀ کارگرای ها و رؤیاهایی داشتم. در خانوادهآرزومن هم مثل هر کودکی، در خردسالی، 

ته لی چیزها داش. دوست داشتم خی)تصویر زیر( کامیون و مادرم خیاط بود بودم. پدرم رانندۀدنیا آمده ه ب

وارد  تازگی به ایرانبلند که بهچرخه، دوچرخۀ دستهوارنگ، سههای رنگبازیچیزهایی مثل اسباب ؛باشم

شده بود، کیف و کفش و 

های شیک و متنوع. لباس

هم رفتنم حتی مدرسه

های بود و دفترچه «باکالس»

ا جلدهای مقوایی و سیمی ب

 هایی راخواستم. پولزیبا می

 ماز پدر یا مادرهر هفته که 

گرفتم در قلّکی سفالی می

چند هر کردم وجمع می
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هم دادم تا ها قرار میدر اختیار آنها را بخشی از این پول ،داشتممیاندک، به هنگام خرید  آنچه دوست 

. به یاد دارم زمانی را ها فشار مالی کمتری وارد شودنبه آهم مشارکت داشته باشم  یدکردنخودم در خر

ای به مشهد رفتیم و در مسافرخانه ،هروزسفری ده با خانواده سوار بر اتوبوس، برایام کودکی که در ای

اسباب  شیندر مسیر بازار و به سمت حرم مطهر حضرت رضا )ع(، چشمم به یک ما یروزکردیم. اقامت 

خیره شد. بود، ای زن زیبا، که پشت ویترین مغازههای چشمکچراغ با سفیدرنگ فلزی آمبوالنس بازی

 رفت داخل مغازه و قیمتش پرسید.هم مادر  .«مهخوادوست دارم و میمن این ماشین را » :گفتم مبه مادر

این چیزها ولی من «. گران است» :گفتمادرم از مغازه بیرون آمد وقتی  «.توماندوازده » :فروشنده گفت

 زدن ماشین را خواستمهای بلند و ضجّهه! خالصه با گریهیعنی چ «گران است»فهمیدم ام نبود و نمیحالی

در و مادرم حسابی دلگیر بودم. آرام نداشتم و از پ ،رفتیم و به خانه برگشتیمتا حرم حتی وقتی و 

    ن آنچیز را کرده بودند جز خریدهر ریال خود حساب همهسفر برای این ر ها دم که آندانستنمی

به حرم رفته بود،  برای نماز ظهرتنهایی به مبعد که پدر روزمن. خالصه برای  قیمتازی گرانباسباب

ه من داده گویی دنیا را بکرد.  مافلگیرن آن آمبوالنس زیبا حسابی غبا خریدوقتی به مسافرخانه بازگشت، 

ای شاد و خندان، با چهره بودم، کنروز تا زمان بازگشت به تهران پسری خوب و حرف گوشاز آن  .بودند

                                                           به من هدیه کرده بودند.  ضا )ع( که بهترین پدر و مادر دنیا راو شکرگزار خداوند و امام ر

هنگام گاه و شببود که گه های شگفتیو نوجوانی من خواب های دوران کودکیویژگیدیگر از  یکی

های طال و اسکناس همراه با باریدن سکه بخش ویشاد ناک، گاه اندوهناک، وگاهترس آمد. گاهاغم میبه سر

شدم دوست داشتم که وقتی بیدار می، چنانداشتند رؤیاگونها واقعا  حالتی ی از این خواباز آسمان. بعض

ی بیدار اما وقت شوم؛ور خواب غوطه جهان رازآلود و زندگی مجلل   روم و در آن نعمتواب دوباره به خ

بدنم را کامال   که و پتوی پشمی دیدمدوز خانگی میای دستشدم، خود را روی همان تشک پنبهمی

غالبا   ها بود کهچیزی نگویم. همین خواب اجازه دهیدآور های ترسناک و دلهرهاز خوابه بود. پوشاند

شد. گاه بعد می از پدر یا مادرم در صبح روز یک کتک حسابی کردنشدن تشک و نوش جانسبب خیس

 زدم تا آن خیسیبه خواب میاز شدت ترس آنقدر خود را صبح شدم، ای روبرو میوقتی با چنین پدیده

اَمن و اَمان و  چیزو همه انگار که هیچ اتفاق ناگواری نیفتاده ؛خواب بیرون بیایمخشک شود و بعد از رخت

                                                                                                       !است کامال  آرام

، گذراندم. معلم کالس اول آباد، واقع در نازی«دبستان دولتی نادر»، دوران ابتدایی را در هر تقدیره ب

های اول و مهربان بود. در سالنامی بود که خیلی جدّی و در عین حال  «خانم نعیمی»ما  م دبستان و دو

، تا قبل از تعطیالت نوروز ،مکه سال دوطوریهب گرفتم،می های پاییندبستان در درس امال نمره دوم

در از کنم. آنقفراموش نمی گاهآن سال را هیچ . تعطیالت نوروز ها را گرفته بودممعموال  کمترین نمره

هایم برگ را با نوشتهشصت دو یا سه دفترچۀکردم )حدودا  و رونویسی  مطالب کتاب فارسی مشق نوشتم
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 و از آن از نمرات جدید امالیم تعجب کردند پدر و مادرم م ومعل ،( تا باالخره بعد از تعطیالتسیاه کردم

                                                              م.      پیدا کرد ای ویژهگارش عالقهبه زبان فارسی و ن بود که پس

 

 

                                    

 

 

 

 

 

     

  

 

 1397آباد تهران، دبستان نادر، نازی

من است و  ای رخ دادهبود که گویی معجزهدیدم چنان ها گهگاه میهایی که شبخوابدیگر از یکی 

دم، شولی صبح که از خواب بیدار میدانم؛ می گونه، از پیشای الهامرا، به شیوه مهای معلسؤالپاسخ همۀ 

                                                                  آوردم!انگار نه انگار، چیزی به خاطر نمی

های آجرپزی، ای بارگیری به کورهاش برراه مرحوم پدرم با کامیون کمپرسینیز هم گاه ،ایام در همان

فرسای کار واقعا  طاقتدیدن کارگران و محیط سخت و  م.یرفتو معادن ماسه و خاک میگچی، آهکی 

ده روی سقف کورۀ پخته ش شامۀ ناهار یا آبگوشت کارگری ریزجوبرنآور بود. ای حیرتبرایم تجربه

و همراه د بوبخش انصافا  هر دو لذت ( کهاربهی یک)ما سنگگ تازه بود یا چلوکباب کوبیده آجرپزی با نان

                                                                                           های زیبا در حلقۀ باصفای کارگران.اطرهبا خ

حاج احمد فیّاض های دورۀ دبستان بود. معلم ما ترین سالترین و معنویاز مهمبرای من  کالس سوم

دم یادگیری کرزندگی می ای مذهبیبود. برای من که در خانواده آبادنازی ۀای در محلشدهروحانی شناخته

آموزی اهمیت بسیار داشت. مشهور بود هر دانش ، از جمله نمازخواندن درست،دینی پایۀ واجبات و امور

 شود وخواندن و واجبات آشنا مییان، هم با نمازآقا فیّاض بگذراند، در پارا با مرحوم حاجم که کالس سو

                                                                   گیرد. او نیز فردی جدّی و در عین حال مهربان بود.یک مداد نفیس جایزه می از دست او سر صفهم 
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سینی )ع( که پدرم مرحوم ثاران حنهای جمعه در هیئت مذهبی جانشب ،از ابتدای کالس چهارم

؛ کردمهای مختلفی میرا داشت فعالیت اهلل مقدادی سرپرستی آنحاج عزّت

کردند آوری مبالغی که اعضای ثابت هیئت پرداخت میاز نوشتن قبض و جمع

س قرائت قرآن، نصب بلندگو و ن برای مجلآوری رحل و قرآتا توزیع و جمع

ر ن را دهای بعد که قرائت قرآیهمانان. در سالم ای بینن، و توزیع چمیکروفو

جلسات هیئت نزد حاج حسین بنکدار یادگرفتم، آموزش قرائت قرآن به 

جلسات ما تقریبا   ها به من سپرده شد.کودکان و نوجوانان هیئت برای سال

شد و با ورود روحانی هیئت می ت آغازساعت قبل از مراسم رسمی هیئ یک

در پایان ماه  و کردیمتحریر تهیه میهیئت مقداری لوازم از وجوه ظر پدر، هرسال. با نیافتپایان می

دادیم. هدیه میی که حاضر بودند شاگردان مبارک رمضان به همۀ

باس ل طلبۀ جوانی بود که تازه ،زمانآن ،ما یکی از سخنرانان هیئت 

 تروحانیت به تن کرده بود و به دعوت پدرم به عنوان روحانی ثاب

االسالم برنامۀ سخنرانی داشت. او آقای حجتهفته  هر

رئیس اسبق آقای دکتر شریعتی، شریعتی ) ینالددصدرسی

یاد دارم که ه طباطبایی بعد از انقالب( بود. خوب باه عالمهدانشگ

 از جمله روحانیون انقالبی عصر بود. آن دورهزمان نیز ایشان آن

آقای شریعتی حاج باای ا خاطرات سفرهای کوتاه و پراکندهنیز ب

اعضای هئیت  قم به همراهو ه امامزاده داود، شاه عبدالعظیم ب

های مذهبی هیئت سجادیه شرکت در برنامه گاه نیز سپری شد.

معتاد ر، خواجوانانی خالفکار، کبوترباز، شرابآباد بعضا  شاهد حضور تَه  خط نازی آن زمان محلۀکردم. می

کردن این عصر تالش برای ارشاد های مذهبی و روحانیون آنهای هئیتبود. از ویژگیبه مواد مخدّر و... 

ها برای زیستن و تشویق آندادن راه درستها به مجالس مذهبی، نشانآن دسته از جوانان و کشیدن

ایی از این دست و تغییرات همن نیز بارها شاهد سرگذشت کار حالل و ازدواج بود. خودویافتن کسب

که بسیاری را طوریهب بودم؛ ،اندک توجه از سوی بزرگان جمع راد، در اثرافاز ناگهانی و مثبت در برخی 

                                                                   کردند.     میتشویق شان بخشیدن به زندگی، به ازدواج و سروسامانپس از هدایت و اشتغال

ام بود. بازی فوتبال و دوران کودکی هم از کارهای فتنرعالقه به فوتبال و از در و دیوار و کُمد باال 

روی زمین با  )مشابه توپ فوتبال( ک در حیاط منزل، کوچه و مدرسه، و هدایت کیف مدرسهکوچگُل

 کم دو بارخدا، در سال دستتا آنجا که مادرم، بنده ام بود؛کار همیشگی ،تا منزل ، از مدرسهشکف ت شو

های شده باالی کُمدهای پنهانگذاشته بود. جعبۀ شیرینی «علی وَرج ه»خرید و لقب مرا برایم کیف نو می

 از دست من در امان نبودند!    معموال  هم  ظروف و لباس
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 1349آباد تهران، حیاط خانۀ ما در نازی

  

سرعت ام بهنیدوران کودکی و نوجوا

های عالءالدین، سپری شد. یاد بخاری

های زمستانی، اجاق گرم هایکرسی

روشنایی های ای نفتی، چراغفیتیلهسه

غالی و نفتی و... زگردسوز نفتی، سماورهای 

ر کدام یادآور روزگاری ساده و که ه خیربه 

. اگر آالیش و در عین حال زیباستبی

ای بنویسم ــ اطرههریک خ بخواهم دربارۀ

دربزرگ و مادر با چراغ پزهای ماواز پخت

های شیرینی گرفته تا چایافیتیلهسه

عصرانه با نان داغ و پنیر تبریز، انجام 

مگر مدرسه زیر نور چراغ گردسوز،  تکالیف

های چراغ عالءالدین در زمستان، و قصهشدن دور 

های طوالنی و سرد پدربزرگ و مادربزرگ در شب

ــ خود  غالیزهمی در زیر کرسی تان با دورزمس

به یاد آن دوران فقط به  است.کتابی جداگانه  مندنیاز

کنم و بقیۀ ماجرا می تصویر بسنده قطعۀ چند نمایش

                                                      گذارم.ل خوانندگان گرامی وامیرا به قدرت تخی
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الت همزمان با تحصیکارِ  واسطۀهب ،اما وقتیم کردمیفکر ن به این موضوع چندان بودم، نوجوان هنگامی که

ی روبرو شدم، توجهم به آن جلب اجتماع های تلخ و شیرینِواقعیتبا تدریج به ،ی و دانشگاهیآموزدانش

در نظام آموزش عالی  اجرایی یتمدیرهمچنین و  اشتغال به استادیِ دانشگاه هاسالپس از  ویژهبهشد؛ 

ر چه د بدانی، ها را بشناسیآن ، شایسته استبرعهده داریرا ایت دیگران هد ت ووقتی نقش تربی کشور.

ت ه دالیلی ممکن اسیا حتی چ است را شکوفا ساختهشان یاملی استعدادهاچه عواند، شرایطی بزرگ شده

رفته گکه غالباً نادیده ها ــ یافتن به این موضوعآگاهی ، تنها راهِ. به نظر منشود هامنجر به شکست آن

 «. دیدن»است و « شنیدن»شود ــ می

کنیم دقت گوش میبریم؛ نه بهدرستی بهره نمیبه« گوش»و « چشم»اری از ما از موهبتِ داشتن یبس

تی ح افتد غافلیم. بعضیاتفاق می نماروست که از بسیاری از آنچه پیرامونه. هم ازاینخوبی مشاهدو نه به

ه خداوند د. اینکآی این قابلیت در زندگی چندان به کار کنممین اما تصور ند حرف بزنند،توانمیزیر آب هم 

و د یمو چشم و یک دهان داده است، بی حکمت و دلیل نیست؛ برای آن است که بتوانبه ما دو گوش و د

  ندارد.برایمان  ایدادن هیچ هزینهیدن و گوشآنکه شن ویژهبه؛ زدن، ببینیم و بشنویمحرف برابرِ

همانند  ،نیزدهیم و آن هایی است که بهای اندکی به آن میدن و تماشاکردن هم از دیگر نعمتدی

 اتمشاهدۀ جزئی»تد دو نوع است: یکی افاتفاق می« دیدن» ای که در«مشاهده»، رایگان است. شنیدن

ولیت ئمس که نخستیناز آن تا پیش کنممی. اذعان «پدیدهمشاهدۀ تصویر کلی از یک »و دیگر « کوچک

 گاهچهیرا تجربه کنم، ، مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف ریاست دانشکدۀ خود، اجراییمهم 

 یمدیریتی کلی از مجموعۀ تصویرواقع تفاوت میان مشاهدات جزئی و همچنین کوشش برای درک به

نظرم هدایت ماً در مجموعۀ زیر چیز را مستقیزودی آموختم که نباید همهبه اما خویش را درنیافته بودم؛

در  ه آیاپرسیدم ککنم. ابتدا از خود می کناری بایستم و نظارت و رهبریباید در مواقع  بیشترِکنم، بلکه 

اما  مجموعه از دستم خارج شود؟ اختیار و ادارۀ نخواهد شدگرفتنِ چنین شیوۀ مدیریتی سبب پیش

 که وقتی در میان آن است ریت مدرن و بهینه اندوختمای که از شیوۀ مدیترین تجربهمهمچنین نشد. 

، مسائلی را گیریچیز فاصله مییک گام از همه هنگامی که. بر کارها تسلط بیشتر داریماجرا نباشی، 

ه گاه بسیار اهمیت دارد. اگر همیش« غافلگیری»عنصر این و  کندمی کنی که بعضاً غافلگیرتمشاهده می

به هدف و نتیجه  تمرکزت ، ناخودآگاه همۀسئولیتی که داری، با توجه به مدهی قرار خود را در میان کار

ی همکاران مجرّبی که هاو به قابلیت گیریرویدادها فاصله می از مرکزِ هنگامی که اما ؛شودمیمعطوف 

و شود تر میگسترده دیدت ، میدانایستیمی و از دور به نظارۀ عملکردشان کنیاعتماد می ایبرگزیده

 بشناسیرا  اد مجموعۀ خودافر هم حاالت و عادات و توانمندیِ ببینی، ها راماجراامور و  همۀ توانیمی هم

های گروه من بود که حتی در ادارۀ های دوران کاریِترین درسارزشواقع یکی از بااین به .کنیو ارزیابی 
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ک رباتیک و رباتی پژوهشیِ آموزشی ـهای و نیز در آزمایشگاهپژوهشی  یاران آموزشی ـیی و دستدانشجو

ه از ه این بدان معنا نیست ک. البتبه همراه داشتیج بسیار خوبی و نتابه کار بستم  هاسالاجتماعی طی 

 های بعدی بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.غافل شده باشم. در بخش یکسرهات جزئی

را در  درم، تعطیالت تابستانیبا تشویق و وساطت ما ،بار ساله بودم که برای نخستیننه یا ده تقریباً

مشغول به  ،آباد قرار داشتمتری منزل ما در نازیصد که در یک ،کوچک رفوگری فرش و قالیچه مغازۀ

به خاطر بافت ایرانی آشنا شدم. های دستره فارسی و گره ترکی در فرشزمان بود که با گکار شدم. آن

جز با اینکه هر روز صبح، بهداد؛ ان )ده ریال( به من حقوق میی یک تومامغازه هفتهدارم که صاحب

 ام آب و جاروکردن داخل و جلواش بودم و وظیفهدرِ مغازه شب 8صبح تا  8از ساعت  ،روزهای جمعه

مغازه و گاهی هم کمک در بافت و حمل قالی بود. بعدها متوجه شدم که همان یک تومان را هم مرحوم 

ی از های بسیارتنیز یکی از سنّ تشویق به کار شوم. این آخر هفته به من بدهد تا داده کهمی مادرم به او

 ،تا کار یاد نگیرند و سود نرسانند ،شانکه به شاگردان (هستالبته و )در ایران بود  استادکاران قدیم

 ند. کردمیدستمزدی پرداخت ن

 و جوان جواننو هزاران ،بزرگی مانند تهران شهر در

 زا بسیاری. ندارند یدرآمد و شغل که کنندیم یزندگ

رخ دهد  شانیزندگ در یتحول خواهندیم واقعاً  هاآن

  یکس دنبال دیشا. باشند حال خانوادۀ خودیا کمک

 فرصت کی ای دهد شاننشان را درست راه تا گردندیم

 شیپ خوب شهیهم طیشرا اما. کند خلق شانیبرا یکار

 به سازندهو  اقخلّ یذهن گاهی که نجاستیا. رودینم

قناعت، تمرین خودباوری و  سازنهیزم و دیآیم یاری

 یبعد یهاشرفتیپو  های خویشمتّکی به توانمندی

روزها وقتی  ، بعضیهمان دوران کودکی از .شودیم

پس  قُلّکاندکِ  ، با سرمایۀپدرم تا دیروقت سرکار بود

از شب قبل،  خریدم وندازم مقداری آلبالوی خشک میا

 مقداریکردم. همچنین با آلبالو درست میپنج لیتر آب و حدوداً خیساندم آن را در یک ظرف آب می

ها ه آنبیخ قالبی سنتی  کمی کردم. بعد،اسه با حجم تقریبی پنج لیتر دوغ آماده مییک کماست ترش، 

رم این نوع کار را خیلی دوست راستش پدفروختم. آلبالو و دوغ میافزودم و نزدیک در منزلمان آبمی

 .دزدی و کالهبرداری خطاست بلکه گفت کاسبیِ سالم و پاک عیب نیست،نداشت ولی مادرم همیشه می

. دیایدربآب از خوشمزه تا دارد هم یگرکوزهفن وفوت تا چند البته. بود یاساده کارو دوغ  آلبالوآب ۀیته

 .ستین هم هیشب کدامشانچیهۀ مز د،یخوریمو دوغ  آلبالوآب که ییهرجا شما که است نیهم یبرا
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، که عمومًا کودکان هاآلبالو یا دوغ یک ریال بود و برای آنکه مشتریزمان قیمت هر لیوان کوچک آبآن

 کردمای را پر از آب میای شیشهاستوانه ق به خرید شوند یک بانکۀتشوی ،سال خودم بودندو نوجوانان هم

سکۀ  ،توانست از دهانۀ باالی بانکهمشتری می . اگردادمیک تشتک فلزی کوچک قرار میو در تَهِ بانکه 

 نهایتًا در درون تشتک فلزی قرار ،پس از سقوط در آب ،ندازد کهبی داخل ایگونهریالی خود را بهیک

توانست ک نفر مینفر شاید فقط یدادم. اگرچه از هر ده جایزه میآلبالو هم گیرد، به او یک لیوان دوغ یا آب

ه دست آورد، بازی و سرگرمی و ایدۀ جالبی برای جلب مشتری بود. همۀ بساط و سرمایۀ بچنین موفقیتی 

ش آلبالو، شفروشگاه نُقلی و سیّار من عبارت بود از: یک عدد بانکه و تشتک فلزی، دو کاسۀ دوغ و آب

 یهاوانیل در را و دوغ آلبالوآب و نبود فبارمصرکی یهاوانیل از یخبر زمانای کوچک )آنلیوانِ شیشه

مالغه، مقداری یخ قالبی، یک پارچ آب برای (، یک نمکدان، دو دادمیمها به مشتری یاشهیش کوچکِ

می  عنوان میز و رومیزی استفادهها بهآنها، یک جعبۀ بزرگ و سفرۀ پالستیکی که از شوی لیوانوشست

   کردم.

مغازه منزل مشغول به کار شدم. صاحب نزدیک دوچرخه و موتورسازیِ سال بعد را در مغازۀ تابستانِ

مان های محلههیئتیهماز از دوستان پدرم و  ،سازحسین دوچرخهه حاجملقب ب، حسین سلماسیحاج

های هتعمیر و بازسازی دوچرخ وفنشان کار کردم و حسابی با فوتبستان متوالی نزد ایبود. برای دو تا

ین دوچرخه و های دوچرخه و موتور، نوارپیچی و تزیگیری طوقهگیری، لنگی و تابمستعمل، پنچر

 مکردیمماه حقوقی دریافت ن یاد بگیرم، برای یکرا از آنکه کار  نا شدم. در آغاز، پیشآش سیکلتموتور

 معادل بود با قیمت یک شیشۀ تقریباًم که گرفتمی ریالی دستمزد، هرشب یک سکۀ دهبعد از آن ،ولی

 لیتری شیر پاستوریزه. نیم

، وقتی با لباس هنگام در هوایی بارانیکردم، شبسازی کار مییکی از روزهایی که در مغازۀ دوچرخه

ه بودند توجهم را جلب کرد. او را پشت در شتنوزادی که درون سبدی گذا گریۀ گشتم،کار به خانه بازمی

ندیدم. گشتم کسی را را  ربَ و ، به حال خود رها کرده بودند. هرچه دوربرقر چراغنار یک تیک خانۀ ما،

م وقتی مطمئن شد نوزاد سرراهی است، او را به ماجرا را به او گفتم. مادر زنگ در را زدم و مادرم آمد و

ی بود ــ دو مان آبی و موهای طالیبا چشای زیبا ــ که پسربچهنوزاد از تولد  گفتخانه آورد. مادرم می

ا مخانۀ میهمان ده روز  ابتداآن نوزاد ، چون هنوز بند نافش آویزان بود. سه روزی بیشتر نگذشته است

ی پیدا اشد، گفتیم و سپردیم که چنین بچهبود. منتظر بودیم شاید والدینش سراغ او بیایند. هرجا که می

ت؛ نوزاد را گفبرپا بود موضوع  منزلمان لین جلسۀ روضۀ زنانه که هر ماه درحتی مادر در او است.شده 

نفره )پدر و مادر، دو شیرین در دل ما جا باز کرده بود. ما خودمان یک خانوادۀ شش نوزادِ. اما خبری نشد

کردیم که نوزاد را خودمان نگه داریم اصرار  من و برادر و خواهرانم به پدر و مادر برادر و دو خواهر( بودیم.

یم در ه بودقول دادها ر پذیرفتند؛ ما بچهاصرا بعد از دو هفته خالفت کردند، امابزرگ کنیم. اول مو 

ای اضافی به پدر و مادر تحمیل تا هزینه کنیم او مان را خرجحتی پول هفتگینگهداری او کمک کنیم و 
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خوبی هب انجسپردن بچه به پرورشگاه نداشتند، چون نگران بودند آ بهای هم عالقهپدر و مادرم البته  نشود.

بود و با گذشت داشتن بچه بدون شناسنامه ممکن ننگه وشنی نداشته باشد. اماتربیت نشود و آیندۀ ر

(، که همگی کودک و نوجوان بودیم، چهار فرزند خودما )با  مپدر و مادر .شدمیتر زمان مسئله پیچیده

، ویژه اینکهبهو  بردنگرفته تا ارث بودنشند؛ از موضوع محرم و نامحرمرا در میان گذاشت چندوچونِ کار

ها وقتآن بودنش را بداند. بعد مسئلۀ انتخاب نام پیش آمد.کم تا دورۀ بلوغ، نباید ماجرای سرراهیدست

 بامزه و زرنگ و شیطان و جوان یهایش پسرکشد که یکی از شخصیتیک مجموعۀ تلویزیونی پخش می

سرعت توافق کردیم که نام نوزاد آن بود که همگی به. جالب بود (اصفهانیلهجۀ  اد یا جواتی )بهبه نام جو

 در میان گذاشت و یکی از پزشکان خانوادگی یافته را جواد بگذاریم. فردای آن روز، مادر ماجرا را باتازه

امه برای او شناسن ،ثبت احوالسازمان با مراجعه به  توانست گواهی تولد بچه را به نام خود بگیرد و بعد،

با ما زندگی  چهار ماه. جواد نزدیک برادر و خواهر تا شده بودیم پنج، ماهدر کمتر از یک  صادر شد. هم

صعب  ی زنده. وقتی چهار ماهش بود دچار یک بیماریعروسکتر از پیش، همچون هر روز شیرین کرد،

 ی بردند. مادرم نزدیکهای خصوصاو را به یکی از بیمارستان منام مننژیت مغزی شد. پدر و مادره العالج ب

سرنوشت چیز دیگری ولی  شد انجام دادندمیهر کاری اش برای بهبودی یک هفته باالی سر او بود.

 بودیم.شده و همگی حیران از حکمت خداوند  آفرین سپردما در بیمارستان جان به جانخواست. جوادِ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1351، سال 24 دوچرخۀدوست خوبم واد، خواهرم و من، ج
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کردم؛ تجربه می پرورشودر آموزشرا  4-3-5نسلی بودم که نظام جدید  نخستین از بود و من 1350سال 

های جامع و نظریِ دبیرستان که درمجموع سال دوره 4ۀ راهنمایی و سال دور 3ابتدایی،  سال دورۀ 5

واقع در  «الآم کعبۀ»ملّی راهنمایی  مدرسۀه ابتدایی ب سال. بنابراین، پس از پایان دورۀ 12 شودمی

 آباد، خیابان مدائن، چهارراه دخانیات رفتم. کعبۀ آمال یک مدرسۀ خصوصیِ اسالمی و مدیریت آننازی

 بود. برادرم که دو ،اخالقمدیری بسیار محترم و مهربان و خوشو  معلم ،طباسیّدجواد بنیمرحوم حاجبا 

ما را  . مادرم با کار و زحمت شهریۀ مدرسۀکردمیتر بود نیز در همین مدرسه تحصیل سال از من بزرگ

اهل بیت )ع(  عنوان مدّاح، که بعدها بههای مادرسکرد. از همپرداخت می قسطی صورتبهتأمین و 

. برادرم( بود درسمرتضی طاهری )همدیگر حاجمن( و  درسمحسن طاهری )همیکی حاجمشهور شدند، 

و  طبا شنیدمرا از زبان مرحوم بنی« دانشگاه استادیِ»بار عنوان  برای نخستین این مدرسه بود که در

صف ایستاده بودم و به سخنان و یکی از روزها که در حیاط مدرسه در . را برانگیخت امکنجکاوی

 ویژهبهاز جایگاه شغل معلمی و  دادم، ایشان، گوش میقبل از ورود به کالس ،رهنمودهای مدیر مدرسه

رنامهب داشتن و ان را به اندیشیدن و هدفآموزدانشو  ها، گفتند، در مقایسه با سایر حرفهدانشگاه استادیِ

هم استاد دانشگاه خوامی»روز، وقتی به خانه آمدم، گفتم: آنند. ردتشویق کای روشن ریزی برای آینده

ترسیم تصویری زیبا از آن و شنیده بودم طبا آقای بنی ام را از زبانگیپیام تأثیرگذار زنداولین «. شوم

اگرچه محیط و فضای محقّری داشت،  کعبۀ آمالترازی آن با شغل انبیا بود. دانشگاه و هم شغل استادیِ

 عشق بود. برای ما مدرسۀ اما

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 1397، آبادنازیدر  «کعبۀ آمال» متروکۀ راهنمایی ماندۀ مدرسۀباقی
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 در عموماًدر زندگی  هاانسانای در ذهنم ایجاد شد که احتماالً در همان زمان و مکان جرقه

ی هدف وجهت بریزند تا  آن در را شانزندگیمحتوای  که خواهندمی ظرفی ؛ندامفهوم و معنا جویوجست

ن ظرف ای کعبۀ آمال مدرسۀ .ندک فراهمی الزم دارند تا امکان رسیدن به هدف را اشتیاقنیز  و داشته باشد

 با معموالً ل در زندگیتحو معرفی و پیشنهاد کرد.ــ بودم  ان ممتاز همآموزدانشکه جزو ــ را به من 

های گردد و اتفاقبدل می هافرصت به هاچالش که هاستلحظه این در شود ومیآغاز  یا چند پرسش یک

 در ذهن من برای نخستین بار مطرح شد این بود: روزآنکه  پرسشی جدید و متفاوت روی خواهد داد و

 من نتوانم استاد دانشگاه شوم؟ چرا
اوایل سال  ویژهبهاز روزهای سال ) ها و بعدازظهرِ بعضی، تابستانهمراه برادرم، بهتحصیلی در آن دورۀ

کردیم. کار می آبادنازی تحریر )فروشگاه رُز( در همان محدودۀ( در یک فروشگاه خرازی و لوازملیتحصی

 ن دفترچه و کتاب وکردمیپرورش، سیوآموزش ی درسیِهاکتاباجناس مختلف گرفته تا  از فروشندگیِ 

اری متنوع و این نیز ک. ... نه و مردانه وهای زناپیراهن و روپوشایِ پارچههای دکمه کردنتی منگنهح

 . آخرین تعطیالتهای متعددامل با مشتریزدن و تعهکننده بود همراه با سروکلآموزنده و سرگرم اندکی

 کار تهران شوش میدان در واقع اتومبیل ترمز و کالچ کوبیلنت یک مغازۀ در را راهنمایی تابستانِی دورۀ

 ریالیِدو هایاتوبوس با صبح روز هر. بود پدرم مرحوم دوستان از ،قاسمحاج مرحوم ،مغازهصاحب. کردم

گشتم. این کار تابستانی را بهرفتم و عصرها به خانه برمیمی شوش میدان به آبادنازی از واحد شرکت

بود و این احساس به من دست یکی اینکه مغازه از منزلمان خیلی دور  ی دوست داشتم:دالیلی خیل

ای تنهایی طی کنم و در منطقهم بهتوانمیاین مسیر را  ام و پدر و مادرم باور دارندداد که بزرگ شدهمی

خت داشت که س« یمکانیک» نوع کار ارتباط نزدیکی با حرفۀ کار کنم؛ دوم اینکه نینشمرفّهچندان نه

واری، کامیون و کالچ و ترمز خودروهای س های فرسودۀمدتی آموختم لنتود و در اندکام بعالقهمورد

ن و خداشناس و قاسم مردی بسیار مؤمویض و تعمیر کنم؛ سوم اینکه حاجهای نو تعاتوبوس را با لنت

داد؛ چهارم اینکه او خورشت یا چلوکباب کوبیده میباز بود و هرروز به شاگردانش ناهار چلودلودست

  که منصفانه بود. کردمیروز کار در هفته دستمزد پرداخت  میونپنجریال( برای  180تومن ) 18ای هفته

 

ستی و ای یادبود پُآوری کلکسیون تمبرهجمع ،که از آن دوره آغاز شد ،عالیق شخصی من از دیگریکی 

، کلکسیون تمبر را فروختم و از مدتی ایرانی و خارجی بود. پس های قدیمها و سکهبرخی از اسکناس

هنوز هم آن را دارم. دیدن این مجموعه مرا به یاد  گه داشتم و گسترش دادم کهها را نفقط اسکناس

ها را، پیش از آنکه در ام. این پولاندازد که در طول زندگی کردهمیخاطرات گذشته و سفرهایی  تاریخ و

هفته نسرگذشت و روایتی  شک دستان هزاران انسان لمس کرده است؛ هریک، بیدکلکسیون من قرار گیر
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های متنوع خالی از شیرینی یا تلخی و شگفتی احتماالً ی گویا داشتند، بیانشاناگر زباندارند که در خود 

از  ،اردیگر ایران و چند کشور  های قدیمها و سکهبرای نمونه، تصویر تعدادی از اسکناس ،نبود. در ادامه

 آورم.می کلکسیون شخصی خود،
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گذراندم.  آبادنازیبازار دوم واقع در محدودۀ  «دبیرستان دولتی عدل»ی اول و دوم متوسطه را در هاسال

( ملّی )خصوصی پس از سه سال تحصیل در مدرسۀ ،حضور در دبیرستان دولتی و پرجمعیت عدلتجربۀ 

روشگاه فکار در رانندگی کامیون به پدرم از  ،اممتفاوت بود. در این ای، اندکی عجیب و کعبۀ آمال و کوچکِ

ک به ایشان، بعد از مدرسه، در شغل داده بود. من و برادرم هم برای کم فروشی ساختمان تغییرمصالح

ه نه، صادقانبا پدر بود وگرکردیم. انجام این کار بیشتر از روی وظیفه و همیاری فروشندگی می اشمغازه

 ای به آن نداشتم. بگویم، هیچ عالقه

زمان بسیار خلوت ، که آنمتری گلشهر کرج45را فروختیم و به منطقۀ  آبادنازی ، خانۀ1355در سال 

 ود.ب آباد خریدهتر از خانۀ نازیکاره و بزرگساختمانی نیمه پدر در گلشهر کوچ کردیم. ،جمعیت بودو کم

کار جدیدش وای برای کسبا به حالت مسکونی درآورد و همراه با مغازهر ساختمان که بود، سختیبه هر 

سوپر کوچک با اجناس در ابعاد و اندازۀ یک  تقریباًی ــ تصمیم گرفت مغازۀ خواربارفروش رد.آماده ک

اه گما فروشگاه مناسب دیگری وجود نداشت. اسم این فروش بازکند، چون در آن هنگام در منطقۀ ــ متنوع

ی و فروشندگی و دار، ما هم بعد از مدرسه به مغازهپسثبت شد. ازآن «امیر»به نام برادرم  از همان ابتدا

 ستادکارهاییکی از ار کنار آن، من خودم گهگاه، همراه . دپرداختیممی نیاز برای فروشتأمین اجناس مورد

یند و عملیات نقاشی ای با فراندازهکردم و تا امیهم ، کار نقاشی ساختمان ماننقاش ساختمان محله

 ساختمان نیز آشنا شدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1356، نمایی از فروشگاه امیر

 و من وز، فیرامیر برادرم :از راست به چپ
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واقع در  «دبیرستان ملّی بابک»در فیزیک ـ  ریاضی رشتۀ م و چهارم متوسطه را دری سوهاسال

ی ملّای مدرسه کعبۀ آمالکشاورزی گذراندم. بابک نیز همانند  دان اصلی شهر کرج، خیابان دانشکدۀمی

بسیار خوب و مشهور در نظام  دبیرانو ی و فضایی متوسط آموزدانش عیتجم)خصوصی( با 

آموزگارانی چون آقایان اخترخاوری )جبر و مثلثات(، واعظی )ادبیات  .بود پرورش شهر کرجوآموزش

دائی )ریاضی جدید( در این دبیرستان یک و مکانیک(، اعتمادی )هندسه( و فارسی و نگارش(، رخشان )فیز

پیدا نی نازنی د. در بابک دوستان بسیار زبده ودبیرستان آقای مصطفی بریمانی بوو مدیر دادند درس می

همکار دانشگاهی شدم. ازجمله دو تن از بهترین دوستان  ،بعد هاسالشان، با بعضیدوستانی که کردم؛ 

( و مهندس همایون برق دانشگاه صنعتی شریف دکتر فریدون بهنیا )استاد دانشکدۀدوره آقایان  آن

ما سال  ای همۀ)آخرین سال مقطع دبیرستان( بر 1357صنایع دفاع( هستند. سال  رحیمی )بازنشستۀ

 و بر مسائل درسی و تالش برای شرکت در آزمون سراسری، تحوالت سیاسیخت و متفاوتی بود. عالوهس

از  1357 ددر خردا. از انقالب فکر همه را به خود مشغول داشته بود های پیشتظاهرات مردمِی سال

 ها شرکت کردم.سراسری دانشگاه لتحصیل شدم و در آزمونادبیرستان بابک فارغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1357دبیرستان بابک در کرج،                                                                               

 

 

 

 و من. فریدونهمایون، تصویر امروز  :چپ به راست از     
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، بدون اطالع پدر و مادرم، 1357رو، در همان اوایل سال اینهم عالقۀ بسیار داشتم. ازخلبانی  من به حرفۀ

نام های سالمت بدنی خلبانی ثبتو مصاحبه و آزمایشهای معمول به نیروی هوایی رفتم و در آزمون

ت رضای ه سن قانونی نرسیده بودم بایدچون هنوز ب وقت گذاشتم؛ اما برای این کار حدود سه ماهکردم. 

ط هواپیمای یک خلبان تلخی از سقو کردم. رفتم نزد مرحوم پدرم و چون قبالً تجربۀم را جلب میوالدین

ن مثل ای»گفت: کرده و لحنی آرام ، پدر با حالتی بغضیشاوندان( وجود داشت)از میان خونیروی هوایی 

 پر از اسکناس را؟ البته پاسخ من معلوم یداری یا اتاقبپرسند پسرت را بیشتر دوست کسی است که از 

در مقایسه با سایر مشاغل در آن زمان خلبانان نیروی هوایی چون  ) «است؛ پسرم را بیشتر دوست دارم

این حرفش آنچنان بر من تأثیر گذاشت که  .کردند(حقوق و مزایای بسیار خوبی دریافت میدولتی 

چشم، اگر شما و مادر راضی نباشید نخواهم » نامه را پاره کردم و او را در آغوش گرفتم:های رضایتفرم

)دانشگاه ام ( و دانشگاه موردعالقهمکانیک )مهندسییجۀ کنکور آمد. در رشته تچند ماه بعد، ن«. رفت

 مرحوم ) چندی بعد، به توصیۀ یکی از بستگان ه نشده بودم. حسابی پَکَر شدم.صنعتی آریامهر( پذیرفت

 ییهوا ، در یک سانحۀخلبان نیروی هوایی ،هاتف عبدالحسین هاتف که برادرش سرگرد ابوالقاسمحاج

ه تو حاال ک: »پیشنهاد کرد برای ادامۀ تحصیل به خارج از ایران برومبود(، پدرم  سقوط کرده و درگذشته

به مهندسی مکانیک و هواپیما عالقه داری، برای دانشگاه برو آمریکا نزد یکی از اقوام و در همین زمینه 

دانست در قلب و روح من چه می برایم غیرمنتظره و جالب بود. گویی شنیدن این حرف«. تحصیل کن

تحصیل و زندگی من در آمریکا را  ه او بضاعت الزم برای تأمین هزینۀستم کدانمیلبته من گذرد. امی

ه . برا جدّی گرفتم ، پیشنهادشرحالهبه باشد اما،پدرانه ف سادۀ سخن او شاید فقط یک تعار ندارد و

تادم و رسام را فمدارک تحصیلی نامه نوشتم و از من به آمریکا رفته بود سال پیش یککه  خویشاوندی

از  مه های ایراندانشگاه پذیرش بگیرم.از کالج معتبری در شهر شیکاگو کمک کند که  از او خواستم

رو به  تدریجبهتظاهرات، اعتصابات و اعتراضات مردمی به حکومت شاهنشاهی  با ادامۀ 1357مهرماه 

وال بود که پذیرش از نبود. در همین اوضاع و اح روشن رفت و وضعیت آیندۀ کشور چندانتعطیلی می

 خیلی روزها آنکه  ن ویزا رفتم به سفارت آمریکاپُست به دستم رسید. برای گرفتکالج شیکاگو از طریق 

و شب تا صبح جلبرای گرفتن شمارۀ ویزیت از نیمه ایستادند.های طوالنی میم در صفبود و مردشلوغ 

از  بعد. شدمیویزا پذیرش ن نفر برای مصاحبۀروزانه بیش از پنجاه  ند اماکردمینویسی در سفارت نام

وهشتم بودم و بگیرم. نفر چهلنوبت  1357 آذرچند بار مراجعه باالخره موفق شدم برای یکی از روزهای 

ارائه به مأمور ویزا  جهت ،مدارک تحصیلی و حمایت مالی پدر را یک هفته فرصت داشتم که همۀ تقریباً

رض ق یکی از دوستانش مبلغیحمایت مالی از بانک، پدرم از  رای تهیۀ نامۀ، آماده کنم. بدر سفارت آمریکا

اش در بانک به حدّنصاب الزم برسد و بانک گواهی معمول اش گذاشت تا موجودیکرد و در حساب بانکی
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رش یلی، فرم پذی. پس از تحویل مدارک تحصرسید و به سفارت رفتمفرا را صادر کند. سرانجام روز موعود

م و او، کارمند سفارت پاسخ داد هایسؤالپاشکسته به و، با انگلیسی دست، پاسپورت و نامۀ بانکیاز کالج

 مراجعه برای گرفتن گذرنامه همراه با مهر ویزاکه چند روز دیگر گفت  ،دقیقه مصاحبه 30 تقریباًبعد از 

 مراجعه کردم و پس از شرکت شدم. چند روز بعد دوباره به سفارت ناپذیر روانۀ خانهکنم. با شادمانی وصف

پاسپورت و ویزای تحصیلی  آمریکا، مقررات و فرهنگ با آشنایی برای ایدقیقه 45 ۀمعارفجلسۀ  یک در

 خود عمل رسیده بود که پدر به تعارف و وعدۀویل گرفتم. حال دیگر زمان آن فراآمریکا را تح چهارسالۀ

انداز چندانی دانستم که پسبودم و می خوبی آگاههبکار او وشرایط مالی و وضع کسب البته من از کند.

با مهربانی دستی به سرم کشید و ندارد. خبر دریافت ویزا را به او دادم و گفتم الوعده وفا.  برای این کار

اندازم این مغازۀ خواربارفروشی است و این اتومبیل پیکان مدل دانی که همۀ پسمی باشد. اما تو» :گفت

هزار تومان  35یک هفتۀ بعد اتومبیل پیکانش را به قیمت «. کرد توانمی هببینم چصبر کن  .1353

پس اگر  تو که از وضع مالی ما باخبری. ،علی»گفت:  هزار تومان به من داد. یادم هست که 20فروخت و 

نیا مثل اینکه د«. کنی!میبرو ببینم چه  خواهی دید!ان را هم پول از ایر را دیدی، فرستادنِ پشت گوشت

از )اگو شیک طرفۀ تهران بهیک رفتم و بلیتپیمایی ملی ایران به دفتر شرکت هوامن داده باشند؛ را به 

مستقیم به  هواپیمایی ملی ایران پرواز ،زمانآنهزار تومان خریدم. در  5به قیمت  ( راطریق نیویورک

 یت، رفتمرفتند. بعد از تهیه بلبه شیکاگو میاز نیویورک و رک با توقفی کوتاه در لندن داشت مقصد نیویو

دالر آمریکا  2100مانده، باقی هزار تومانِ 15و با پرداخت بانک ملی ایران، شعبۀ خیابان فردوسی  به

ک چیز  برای یری و کفش و پوشاک مناسب هم خریدم. دیگر تقریباً همهکیف و کتاب و دیکشنخریدم. 

بود. در آن زمان مقرر بود  1357ماه اواخر دی من بلیت. تاریخ پرواز ودآماده ب به دیار غربت سفر طوالنی

س فرودگاه مهرآباد تحویل دهند و ر پلیدفت را به خود ، گذرنامۀاز پرواز ارج، سه روز پیشخ که مسافرانِ

از  یشه دادم اما یک روز پپلیس فرودگا قبل از پرواز گذرنامه را به . من هم سه روزدر روز پرواز بازگیرند

ما پروازهای هواپیمایی ه همۀبه اعتصابات مردمی پیوستند و  ان شرکت هواپیمایی ملی ایرانکارکن پرواز،

ر فتبه د رو، بعد از چند روز بازازاینداشتند. پرواز از ایران  های هواپیمایی خارجیلغو شد و تنها شرکت

اریخ صدور تاز  تا سه ماه بعد گرفتم. تقریباًو برای اطمینان بیشتر گذرنامه را پس م پلیس فرودگاه رفت

ماه آن گذشته بود. یکی از بستگان  یکحدودًا  یزا فرصت داشتم که خود را به خاک آمریکا برسانم کهو

این قیمت  تهیه کنم. بلیتآمریکن پانو از شرکت هواپیمایی  هواپیما را پس دهم بلیت پیشنهاد کرد که

 «ض کنی؟را عو بلیتم و هن بداتوم 500ی هخوامی» :. پدرم گفتبود بیشترتومان  500 تقریباًبلیت 

اهلل خمینی به تا زمان ورود آیت ی اعتصابماجرا «.دارم دو ماه دیگر وقت ، فعالً کنیمخیر، صبر » :گفتم

ایشان دستور ، 1357من به 22تثبیت انقالب در  ( ادامه داشت. بعد از1357بهمن  12در تاریخ )ایران 

کارکنان شرکت هواپیمایی ملی ایران نیز در اوایل کارکنان دولت به سر کار خود بازگردند.  همۀدادند که 

، با مراجعه به دفتر برقرار شد. در آن هنگام و پروازهای داخلی و خارجی ماه از اعتصاب خارج شدنداسفند
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نیویورک به  اِیر به نیویورک رفتم و ازز ایرانکردم و با دومین پروارا رزرو  1357اسفند  8 پرواز هما

سفر فقط یک چمدان داشتم و یک ساکهنگام  .پرواز کردم TWAآمریکایی  هواپیمای شرکت شیکاگو با

 . در صفحۀگذاشت داخل چمدانمهدیه کرد و قرآنی به من  ،از سفر رم، شب پیشدستی. مرحوم ماد

 گذارم.خط خود نوشته بود که تصویرش را عیناً اینجا میستقرآن پند و اشعاری را با د بتدای آنسفید ا

شعار ا ش خیلی خوب بود. بهان بود ولی سواد اجتماعی و قرآنیششم دبستا سواد تحصیلی او فقط تا

خواند و به نظرش شنید یا میهای قدیم عالقۀ وافر داشت و همیشه آنچه را میالمثلبزرگان و ضرب

ها را در زندگی آن کوشیدمی و همچنین کردمیای یادداشت در دفترچه رسیدجالب و پندآموز می

 من و در زندگی های مادرانه و اشعارنوشتهدستاین  توصیه کند. رد و به دیگرانکارگیه اش بشخصی

 ( تأثیر بسیار گذاشت.1366)پس از پایان تحصیالت در سال  بازگشتم به ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دردت دوا ُبوَدبشنو نصیحتی که به 

 گر درک آن کنی به خدا کیمیا ُبوَد

 ست ز قرآن کالم حقایقانون چکیده

 غافل مشو که مجری قانون خدا بُوَد

 بر هم مزن ز کینۀ دل آشیان کس

 مشکن دلی که مخزنِ نور خدا ُبوَد

 وپنجه نرمبا سرنوشت کس منما دست

 صدا بُوَدغافل مشو که چوب خدا بی

*** 

 پشیمانی شد و پیری  نادانیجوانی صرفِ 

 گردددريغا روز پیری آدمی ُهشیار می

 که بهر دنیا موشکافی، ای شَقی تو

 ذهن و احمقیبَهرِ عُقبا ُکند

*** 

 شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد

 ای راکند ويرانهای خوش آن شمعی که روشن می

 
یادگاری این قرآن از جانب مادرت هاتف به شما علی مقداری به 

را درک  اهلل که حقیقت آنءشاسپارم. انرا به آن می سپرده شد. تو

 .1357 ،پورآن عمل کنی. به امید خدا. هاتفی کنی و به احکام
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 (1979فوریۀ  27) 1357اسفند  8،  ، آمریکانخستین لحظات ورود به فرودگاه شیکاگو

 علی مقداری و علی هاتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1987 مارس 11) 1365اسفند  20، دکتری ۀدور هایروزآخرین 
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1979سال ، میشیگان در حال تفکر و برنامه ریزی چهبه شیکاگو، کنار دریای مماه های ورود نخستین
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و در  زندگی در سراسر باید هاانسان همۀ که است از جمله مفاهیمی «خودآگاهی» و« خودشناسی»

نگامی ه اما شناسندمی را خود که کامالً کنندمی گمان افراد بیشترِ. به آن توجه کنندرشد  مختلفِ مراحل

ها، ارزش. دهنددرخوری نمی پاسخ ،دپرسنمی مسائل دیگر و زندگی هایارزش اهداف، دربارۀ هاآن از که

 در حالی پویا، صورتبه در انسان، دیگر همواره هایموضوع از بسیاری و نیازها احساسات، عالیق، باورها،

 دانش «خودآگاهی» د؟شومیبالندگی  و شادکامی، پیشرفت باعث همیشه تغییرات این آیا اما؛ تغییر است

 ها،نگرش ها،ارزش از شفاف و واضح تصویری دستیابی به ، یعنیدندار انخودش از افراد که است درکی و

 ینا با ؛است نزدیک بسیار« خودشناسی» به مفهوم این .است ی خویشهااولویت و اهداف عالیق، نیازها،

 این چراییِ  دانستن خودشناسی اما ،افکار و احساسات دانستنِعبارت است از  خودآگاهی که تفاوت

 است.  افکار و احساسات

 قاارت را اجتماعی و فردی زندگی سالمت توانمی خودشناسی تنها با که دریافتمگذشت تا  هاسال

 هایمباور به اندازه چه تا عواطفم و رفتارها تجربه دریافتمبه اهمیت خودشناسی پی بردم که به زمانی. داد

 از مثال، برای. ماست خاص باورهای و هانگرش براساس هاآدم و دنیا به ما احساس، زیرا است وابسته

 البج .است ناپسند امری «دروغ»، ما داوریِ ، بنابرکه دلیل این به شویممی دلگیر دیگران گفتنِدروغ

نسبت به  و دزننمی دست به داوری هاارزش همین براساس هم خودشان دربارۀ هاانسان که اینجاست

 سرزنش و سرافکندگی یا رضایت و غرور احساسخویش 

 زرگیب نقش احساسات که است روشن بنابراین، .کنندمی

 ینترمهمانسان  فکرِ طرزو  کنندمی بازی روان سالمت در

در جایی شنیده . ستاو تعیین سرنوشت در ارادی عامل

 هک آگاه است فردی خودشناس یا خوانده بودم که انسانِ

 وکند  آزاد محیط هایتحمیل و هاتعصب بند از را خود

 همچنین خویش برگزیند. زندگی برای آگاهانه مسیری

 سطح در انسانی چنین در طول زندگی دریافتم که

 هایرفتار از صحیح شناخت و بینیروشن با نیز اجتماع

 دست دوراندیشانه و خردمندانه هاییانتخاب به خویش

مرا مسیر خودشناسی  در هااین سالطی  آنچه .زندمی

ها، ارزش یق،: شناختن عالیاری داد از این قرار است

 تنگرفدر پیشتعیین سبک زندگی. نیز  ، ودر دسترسگذاری مناسب و های شخصیتی، هدفویژگی
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ی، کنترلیۀ خود، تقویت روحمناسب هایشادکامی و رضایتمندی، گرفتن تصمیم بهی رویکرد چنین

 .انجامیدرشد فردی همچنین و  ر فشارهای اجتماعی، شناخت دیگران،مقاومت در براب

 اب و روشن ایشیوه به که است خودشکوفایی برای ضروری بستری و مندفرایندی نظام خودشناسی

 و خود که این بود بهبود شرایط و تغییر در گام بنابراین، نخستین. شودمیمشخص دنبال  هدفی

 نشناخته بودم، رسمیت به و ندانسته را «موجود وضعیت» هنگامی که تا بشناسم. را های خودویژگی

 هک کند ادعا دتوانمین کسکنم؟ هیچ آغاز را «مطلوب وضعیت» سمت به حرکت ستمتوانمی چگونه

 بسیاری سبب است که همین به. دارد را شخصیتی هایویژگی و هارفتار ،هاعادت بهترین از ایمجموعه

به را خود که زمانی تا اما؛ دبردارن گام فردی توسعۀ و بهبود مسیر در دارند همواره دوست هاانسان از

 شناخت باتنها  انسان .بود دخواه اثربی یا اثرکم هدف،بی زمینه این در هایشانتالش اند،نشناخته   خوبی

 .بردارد گام روشن مسیری در دتوانمی خویش هایقابلیت و نیازها و خویش

 

تر دارند. تصور های قوی، انگیزهدیگر نسبت به بعضی ،هاانساناز  ها دریافتم که چرا گروهیبا گذر سال

 اند اشتیاق و انگیزۀ بیشتر برای کار و کوششتجربه کردهکودکی شرایط سختی  کسانی که درکنم می

 که در امدهآور یاد خود ام، بهداشتهو به امید و شوق نیاز  شده، هرگاه در زندگی دچار وقفه روازایندارند. 

نیز از همین  هایمها و مادربزرگحتی پدربزرگبر پدر و مادر، افزون ام وهطبقۀ کارگر بالیدای از دهخانوا

 هترب یت من خیلیوضع، در این میان، اتفاقاً و تا روزگار بگذرانند اندسخت کار کردهو همیشه  بودهطبقه 

( آبادنازیدر جنوب شهر تهران ) که من از زادگاهم کنندمیتعجب است. گاه دوستان و همکارانم هاز آن

 ، دلپذیرهای تلخ و شیرینات زمانی و مکانی و خاطره، همراه با جزئیبرای من یاد گذشتهاما . کنممییاد 

ها ها و گروهتر دریابم که چرا در میان بعضی جمعراحت شودمیسبب  بخش است؛ مثالًو بلکه الهام

ز ا. همیشه بیش مورزمینهای آنان حسادت زندگی و داشتههرگز به و البته  کنممیاحساس بیگانگی 

باشم دیگر علی مقداری  ارکای بیگویی اگر لحظهام. م کار و تالش کردهدیگر دوستان و همکارانبسیاری از 

رخواهم را ب« انگیزه»، قطعاً یکی را برگزینم« انگیزه»و  «استعداد» نیستم. درهرصورت اگر بخواهم از میان

 ایبر ا، تمرکزیافتنهکوشی، تحمل دشواریاست از اشتیاق برای سخت انگیزه ترکیبی ،نگاه من در. گزید

 شکست.  برابر و پایداری درحل مشکالت، 

در  ،های موفقیت در کار و زندگی است. یکی از دیگر اصولی کهریزی مناسب از دیگر مؤلفهبرنامه

او همیشه دالیلی . که در سر دارم ای استهر کار و ایدهریزی برای حوم مادرم آموختم برنامهاز مر ،جوانی

کوشید موضوع را از می آورد وبه ذهن و زبان میهر چیز را  منفی نکات مثبت و برای کارهایش داشت؛

ـ حتی برایمسائل  ریزی و اندیشیدن درباببرنامه. بسنجدزوایای مختلف  ن کوتاه، خریدفری س گوناگون ـ
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های اعتمادداشتن به تواناییشایان ذکر است که بخشد. نفس میه انسان اعتمادبهبلوازم منزل و... ــ 

. برای مثال، دانشجویان و همکاران جوان ویژهبه نفس دیگرانکردنِ اعتمادبهتقویت بامتفاوت است خویش 

  د،پیوندنمی علمی به جمع استادان دانشکدهتعنوان عضو هیئشده که بهالتحصیلتازه فارغ همکاران جوانِ

 بساچه ،نظرم، بهکه کافی ندارندنفس کسوت اعتمادبهپیش کارها و استادانِدر کنار کهنهمعموالً درآغاز 

اند. در اینجا نقش استادان پیششده همکار دوران دانشجوییِ خویش هایسوهها و اُتبُ روست که باازاین

. ، بسیار کارساز و راهگشاستنفسن تجربه و اعتمادبه، برای پیداکردترهاکسوت در سپردن میدان به جوان

فس و نبهتزلزل اعتمادگاه موجب  مشکالت تسلط نداریم و اینو  بسیاری از مسائلبر در زندگی غالباً 

 کهایگونهــ به کردن باورهاتوکل به خداوند، صبوری و نهادینه . در چنین شرایطی،دشومیهایمان انگیزه

 خشــ نیروب بدانیم تحت سرپرستی خود های خود یا گروهِتر از توانمندیآمده را ضعیفپیش مشکالتِ

 . دهنده استآرامشو 

 طراحی و دانشگاهی به اندازۀ زماندهی کارهای گروهی و یک مجموعۀمدیریت و سادرست است که 

 اما، چیده نیستدارو و واکسن جدید پی ساختن های هوشمند رباتیکی یاساخت ابزارها و سیستم

زماندهی سا است که با بخشهنگامی ثمرفقط  ند هر کار دیگرپژوهشی نیز مانعلمی ـ  های گروهیِفعالیت

 د.باشهمراه خوب و سیستم مدیریتی قوی 
 

برایم اهمیت داشته است. نظم در دوران  همیشه در خانه و مدرسه آموختم ورا از دوران نوجوانی  «نظم»

و پوشیدن  یمهاکتابها و کردن دفترچهکردن ناخن و مرتبمدرسه شامل تراشیدن موی سر و کوتاه

 ه ومدرستکالیف هنگام دادنِ بهموقع و انجامبیدارشدن بهو  خوابیدن مشکی و و سفید ایِدوریقه روپوش

، در دورۀ دبستان، راهنمایی و دبیرستان روازاین بود.و...  مالقاتکالس درس یا قرارهای شدن در حاضر

از وظایف قرارگرفتم، یکی  اجراییدانشگاه و  های استادیِ در مسئولیتهم که بعدها  بود. 20انضباطم  نمرۀ

 ستم. البته گاهدانمی های دانشجویان و همکاراندادن به کارهای علمی، فعالیتمهم خود را نظم و ترتیب

خوردم که میانۀ خوبی با این نظم نداشتند و هرگز برمی (یا دوستان های کاریدر گروه) به افرادی

 کنم.  تشویق به انضباط ،ویژه در امور گروهیبه ،ها راوانستم آننت

 ودب این شاید شیلیکی از دال و ان عمیقًا متعهد بودندکردند و به کارشپدر و مادرم همیشه کار می

ه ست کنی برخوردار نبودند. آشکار ات اجتماعی چنداچون شغل آزاد داشتند، از بیمۀ شغلی و امنی که

ر، هایی، برای زندگی و آیندۀ بهتو به دانشگاه بروند و مهارت تحصیل کنند خواستند پسرهایشانها میآن

سخت کارکردن و نها راه موفقیت در زندگی بودم که تهای معصومشان دریافته . از نگاهکسب کنند

قتی و کردمی گرفته بود و تعجب میجاگونه مفهوم کار و تالش در ذهنم ایناست.  بودن به خویشمتکی

قتی وبه نظر من، . گیرندینادیده م بهانۀ نداشتنِ وقت کافیبه شان را دیدم که استعدادهایافرادی را می
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 دهدبه او دست می مندید احساس رضایتکنمی را خویش کوششنهایتِ  ،یبرای دستیابی به هدف ،انسان

 و د دوستان و دانشجویانبو. اگر بنا شودمی ها نتیجه داد، احساس رضایت او افزونکوشش هنگامی کهو 

اند و نیز افرادی از اشتیاق و انگیزه تُهی اما دارند یان افرادی که هوش و استعداد فراوانرا از مهمکارانم 

ضی شاید بعدم؛ زیرا دادارند انتخاب کنم، دومی را همواره بر اولی ترجیح میاشتیاق و انگیزۀ بسیار  که

شگر الت مدت عملکردی درخشان داشته باشند اما بعید است، بدون انگیزه و روحیۀافراد بااستعداد در کوتاه

 بگذارند.محیط پیرامون خویش  و منضبط، تأثیری بسزا و  ماندگار بر

از دست  نفس خود را زودبسیاری از افراد عزم راسخ ندارند، اعتمادبه ام کهدر طول زندگی دریافته

. باورش برایم سخت گیردمیفرا وجودشان راتردید  و افتندبه لرزه می وزش نسیمی، با اندک دهندمی

 ریرهب و جامعه نقش درونی بتواند در زندگی شخصی، کاربدون عزم راسخ و باور عمیق  است که کسی

ای برای انجام ها برای من هم پیش آمده است که هیچ انگیزهکنم بعضی وقتکند. اقرار میمؤثری ایفا 

در اما و ماندگی را از من دور کند.  رخوت دیگری این و نیاز داشتم نداشتم و با خود صادق نبودم کار

ثیری بس سترگ تأ خوب دوران مدرسه و دوستانِ های خانواده، آموزگاران، راهنمایینوجوانی و بلوغدورۀ 

ه خصوص هنگامی کبه خودم چندان دچار تردید شده باشم؛ و پابرجا بر من نهاد. به یاد ندارم که دربارۀ

یاالت متحدۀ ا ایران را ترک کردم و عازم کشور و جامعۀ ناشناختۀ یلتحص در اَوان جوانی برای ادامۀ

ـ ـ دکتریساشروع مقطع کارشناسی تا پ از ام ــدوران تحصیل دانشگاهی شدم. حدود نُه سال از آمریکا

 با کار و تالش و انگیزۀ فراوان، ر نبودم،و با اینکه از حمایت مالی مناسبی برخوردا در آمریکا گذشت

نجام و ا هایمشستن لباس ای کسب کردم. دورانی که همۀ کارهایم را ــ از آشپزی تاهای شایستهموفقیت

و زندگی در  تحصیل .آوردمدادم و خرج زندگی را هم درمیم میامور شخصی و اداری ــ خودم انجا همۀ

 نفسم بیشتر شود.ام تقویت و اعتمادبهغربت به من کمک کرد که باورهای درونی

شود اهمیت فراوان دارد. میوضوع م و ارزیابی صرف تفکرنظرم، زمانی که، پیش از هر تصمیم مهم، به

ام، بلکه با عبرت یا هرگز در گذشته نمانده اماای به گذشته و بناهای تاریخی دارم، ژهویقۀ من عال

ام. یخی، همواره رو به سوی حال و آینده داشتهات ارزشمند تارگرفتن از وقایع و جمالت و تجربیسرمشق

سیاو کارشن تصمیم درست، کار دقیقم که روش مناسب برای رسیدن به ، متوجه شدبا باال رفتن سن

همیشه شتاب داشتم که کارها پروا بودم؛ صبر و بی، کماجراییکار شده است. در ابتدای شغل استادی و 

. کردمیم اعمال کارها در را شیخو نظر مشورت، و یبررس بدون ،هانجام شوند و شاید بعضی وقتا زودتر

رؤیاهای  انسان ،. در جوانی«فکر کنم اشاجازه دهید درباره»نداشتم که بگویم آن را الً شجاعت احتما

 یجتدربه کسب تجربه، و این ویژگی، با افزایش سنخواهد زودتر به آن دست یابد اما می بسیار دارد و

های ، عوامل و محرک...دیدن و خواندن و انگیزه و نظم و شنیدن و بریقین، عالوه. بهشودکمرنگ می

انسان نقش دارد. همۀ ما محصول تصادفیِ دی رکلی در زندگیطوفراوانی در خودشناسی، خودسازی و به

سازد؛ ت و آیندۀ ما را میقرعۀ بخت و محیط و اتفاق است که شخصی ی پدران و مادرانمان هستیم واِناِ
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دن سپرگوش . مطالعه و تماشای زندگی دیگران ودر اختیار داریم: چشم و گوش اما دو ابزار بسیار مهم هم

 .اماست که در سراسر زندگی انجام دادهی موفق از بهترین کارهایی هاانسان به پندها و تجربۀ
 

. «شناس باشدروغ نگو، دزدی نکن، عمرت را بیهوده تلف نکن و وقت»ند: گفتمیهمیشه  پدر و مادرم

و تا ام ه سحرخیز بودههمیشندارم.  زیاد عادت به خوابِ م.ناسی بیزارشنامن از دیرکردن و وقت ،روازاین

م. معموالً جزو نخستین کسانی بودم که در مدرسه و محل کار و و مطالعه هستکار سرگرم پاسی از شب 

 هایدارد. بعضی جوان یدادِ بیشتری و برونبح زود معموالً کارآیص کار در آغازم. شددانشگاه حاضر می

دانشجوی جوانی ! استحضرت نوح  شان مثلعمر و دارند دنیا فرصت که تا پایان نندکامروزی تصور می

د درصروی او تنها پنج  سال پیشِ  بیند، زیرادور میتا حدودی که بیست سال دارد تولد بعدی خود را 

اوضاع سالگی پنجاه دراما اش سپری کرده است. موقع در زندگیاست که تا آن از زمانی( 20به  1)نسبت 

ی است که زمان( از 50به  1)نسبت درصد دو  با سالگی برابرویککند، زیرا فاصلۀ زمانی تا پنجاهفرق می

تر و با درصد زمانی کمتری رود فرارسیدن زادروزها سریعاید؛ یعنی هرچه سن باالتر میزندگی کرده

به  شوید، بیشترتر میبا تجربه تر ودیدههرچه سال. بنابراین، درسبه نظر می نسبت به طول عمرتان

یابید که حتی درمیرفته رفته اندیشید؛ش میماندۀ عمر خویباقیهای لحظهاز زمان و  استفادۀ درست

ها و روزهای رو، شبروزهای آزادِ پایان هفته هم فرصت و موهبتی است تکرارنشدنی. ازاین یک ساعت و

تر هم گفتم که در دوران نوجوانی و جوانی، توجهم پیشفرقی ندارند.  عطیل با غیرتعطیل دیگر برایتانت

این . کردممی که باید همزمان با تحصیل کار هم بود روز به این علتبه استفادۀ بهینه از ساعات شبانه

 تهنیز پیوس در آمریکاهنگام تحصیل  نیز ادامه دارد. شد و همچنان عادتبرای من بدل به  تدریجبهرویه 

 ت(. زمان پول اس« )Time is Money» تأثیرگذار سر زبان مردم بود که المثلضربن ای
 

های سینمایی داشتم. این ی تلویزیونی و فیلمهامجموعهبه تماشای  فراوانی ۀی عالقدر نوجوانی و جوان

 با دوستانم اهداد. اگرچه گ های گوناگوناخبار روز از رسانه پیگیریشت زمان جای خود را به عالقه با گذ

فراغت های من بوده است. بیشتر اوقات که ورزش جزو سرگرمی گفت توانمین کردم،میبازی  فوتبال

، چون فرصتی برای گذرانم. ایرانگردی و جهانگردی را بسیار دوست دارمخود را با مطالعه و سفر می

کوتاه  سیاحتیِ سفرهای علمی، زیارتی و  تاکنون. کندمیفراهم  فرهنگ اقوام گوناگون شناخت یادگیری و

سنگاپور، عمان، ژاپن، کانادا، آمریکا، اُردن،  چین، عربستان، مالزی،: امکرده کشور جهانبیست به بیش از 

رس، بهند، مصر، لبنان، سوریه، استرالیا، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، انگلستان، هلند، آلمان، ایتالیا، ق
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ها شباهت دیدنو فرصتی برای  ردهای خود را داجاذبه ی. هر کشورمراکش و اِمارات، قطرفرانسه، عراق، 

رنگ به هر کجا که روی آسمان همین »المثل که این ضرب بنابه اما ست؛خدا یهاآفریدههای و تفاوت

 واست  منوالهمین  راوضاع زندگی ب ها نیزو در دیگر سرزمین جا هستهمهمشکل و گرفتاری  ،«است

له اهل گ مسر و فرزندانمهکه  اماقبال بودهخوشخیلی  ، من. راستشداردن مامحل زندگی فرق چندانی با 

زوم لو  ۀ زیادهزین دلیلبه)آن هم  مها را همراه خود نبردآنسفرها  بیشترِ درو اعتراض نبودند و از اینکه 

 ارهموه مبرای دانشگاهیعلمی و امور  انجام ای بر من نگرفتند.هایی که داشتم( خردهمأموریتتمرکز بر 

و طراری ضا پیشامدی اینکهد، مگر کنوارد چیزی به کارم لطمه رگز اجازه ندادم هداشت و ولویت ا

  داد.رخ میخانوادگی 
 

، وقتی های نمونبر. خورندمیشکست  افراد موفق هم در زندگیکه  باشدن کردنیتصورشاید برای بسیاری 

 م کشیدهنقاشی بد ه اوباور کنیم  دشوار است که، نگریممیفرش  ۀبافند یبا و مشهور یک نقاش یااثر زبه 

برجسته ان معمار ان وورزشکار ان وجرّاح ان وسازفیلمو  گاننویسند دربارۀ. است هم بافته معمولی فرشو 

از پا را  بعضیشکست  .ایمها در زندگی شکست را تجربه کردم ۀهم اما .اندیشیمگونه میهم همین

رای پرهیز از شکست است ما ب نفس، اراده و پشتکارِاعتمادبهبخشد. یدیگر انگیزه مبعضی و به  اندازدمی

داشتن کارو پشتبر آن گماشتن و همت به کار باورداشتن .کندمیایجاد برای موفقیت  یبیشترۀ که انگیز

ز ا ام؛هبا شکست روبرو شد در زندگی یهر انسان دیگر همچون. من نیز اسباب توفیق استین ترمهم

و  مدتسلیم نش گاههیچ اماگرفته تا شکست تحصیلی و شغلی، جوانی  ۀدور های عشقی و عاطفیِشکست

رای مناسب ب راهبا تفکر، مطالعه، مشورت و راهنمایی و سرانجام  پیش رفتمبا امید به آینده و پشتکار 

 یافتم. موفقیت را 

 «تجربه» هب چون ،است یادگیرییند فرا ازبا وجود ناخوشایندبودن، بخشی  ،شکستفرمایید که: توجه ب

 !دهدمی درس سپس و گیردمی امتحان نخست که دنیاست معلم ترینرحمبینیز  تجربه و دانجاممی

 راه و رسیده بستبن بهکه  کندیم احساس را تجربه و لحظات دشواری یزندگ طول در بارها انسان البته

 ۀتجرب یزندگ طول در بار دوییک حداقل که یکس عنوانبه ،هیدد اجازه اما. ی برایش نمانده استگشتازب

 انسان» :هک کنید فکر موضوع این بهگاه با شکست مواجه شدید، هر: ، اینجا بنویسماست داشته شکست

یموا   ار انسان یزندگ بلکه ،افتدفقط در لحظۀ زادن اتفاق نمی "تولد"د، یعنی آیینم دنیاه ب بار یک تنها

 ما بر دتوانیم یهمگ و... هاارزش عشق، آموزش، دانش، تجربه، زمان،. دکن متولد ا از نور خود بارها دارد

  .«را در ما ایجاد کندتولدی دوباره  تواناییِ  ود شو تغییر أمنش و دباش تأثیرگذار
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 1985آلباکُرکی ـ نیومکزیکو، آمریکا، 

 (، پدرفرزندم مریم )نخستین، من و مادراز راست به چپ: 
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ۀ

تحصیالت دانشگاهی  سالگی به قصددر سن نوزده( 1979فوریۀ  27)برابر با  1357اسفند  8به تاریخ 

 و شرایط و شهری که دربارۀ مردم، فرهنگ کشور؛ برای نخستین بار به آمریکا و شهر شیکاگو رفتم

های هالیوودی و تگزاسی دیده بودم ها و فیلمسریال بعضی جز آنچه دربه ،دانستمهیچ نمیآن اجتماعی 

 ، به نامن وودساالهم . در طول پرواز، تصادفاً با یکیکردمیتلویزیون ملی ایران قبل از انقالب پخش  که

 داف تحصیلی و نیاز به پیداکردِن شغلنظر اهاز عازم شیکاگو بود وو  اهل کرج ، آشنا شدم کههمایون

کارفرما نیاز  ، اگرزودتر کار پیدا کرد رو، با هم قرار گذاشتیم هرکدامی مشابه من داشت. ازاینشرایط

معروف  «شهر بادهای سرد»های بسیار سردی دارد و به . شیکاگو زمستانوبر دهد دیگری، به داشت

روزی بود که وارد  سه ریباً دواست. تق

علی هاتف در منزل موقتاً شیکاگو شده و 

صمیمی دوران  انو دوست یکی از وویشان)

وز هنه بودم. ساکن شد (امکودکی و نوجوانی

ف ساعت بین تهران و شیکاگو به اوتال

نکرده بودم و زمان ( عادت ونیمساعت)هشت

 صبحِهم ریخته بود. ام به وواب و بیداری

تصمیم گرفتم هرطور شده برای م روز سو

بروم و اطراف  از وانه بیرونپیداکردن کار 

جا ، هم باریده و همهمترسی سانتی روز برفی سنگینی، در اندازۀنشناسایی کنم. آبهتر را  ماقامت محل

 بود.  تقریباً سفیدپوش

شتاقانه ماموش نکنم و ا که مسیر بازگشت را فررفتم، تا آنج با پای پیاده زنانو کیلومتر قدمدحدود 

. البته اطالع زیادی هم از قوانین اشتغال و مجوزهای الزم نداشتم گشتم وقتپاره یجوی کارودر جست

در آمریکا زندگی یا همۀ کسانی که ــ که برای  1«تأمین اجتماعی د ملی یا شمارۀکُ»هنوز حتی و 

ـ هم نگرفته بودم. در راه، به یک ساوتمان بلندمرتبۀ مسکونیِ الزم استد نکنمیتحصیل  یم برووردم قد ـ

 بانِ های زکالس ؛ با همان دانش اندکی که ازمتوسط بود ام در حدزبان انگلیسیبازسازی بود. که در حال 

رده های وارجی تهران به دست آوزبان مدت در مؤسسۀچند دورۀ کوتاهشرکت در های ایران و دبیرستان

 به) «Help Wanted» آگهی بزرگی که پشت شیشۀ آن ساوتمان نصب شده و روی آن نوشته بود بودم.

                                                             
1. Social Security Number 
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ان شدم و وارد ساوتمتمام  و احتیاطِ گفتن «اهللبسم»توجهم را جلب کرد. با  نیازمندیم(، کمکی نیروی

    فت: گ با دیدن من از جا برواست و .را دیدم که پشت میزی نشسته بود ست آمریکاییسفیدپو یک مرد

«Hello, May I help you?  »(،تان کنم؟توانم کمکمی سالم.) آمدم به شما من » :سالم کردم و گفتم

دقیقاً یادم هست که به او گفتم: «. که شما به کمک نیاز دارید! است آگهی نوشته در چون ،کمک کنم

«I am here to help you! .»ام و تازه آمده وارجی هستم فهمید که بودم تعجب کرد و از حرفی که زده

 :پرسید «.د؟!هووانه. مگر کارکردن هم اجازه می» گفتم: .«کار داری؟ اجازۀ»آمریکا. با لبخندی پرسید: 

آیت   آمریکا و جهان بود و نام انقالب ایران موضوع روز اوبار روزها. آن«ایرانی» گفتم:«. کجایی هستی؟»

نا آش «اُریجینال»قولی بود که با یک ایرانی اصیل یا به برایش جالب شنیده بودند. نی را همهاهلل ومی

صورت هحقوق ب توانیمنمی ،ار و کارت تأمین اجتماعی نداریک پس چون اجازۀ»شده است. بعد گفت: 

زمان که آن)ا حداقل حقوق پایه رو  بپردازیم، ولی به کارگر ساوتمانی نیاز داریمبه تو رسمی و با چک 

اگر آمادگی  پردازیم.الیات در پایان هر روز به شما میصورت نقدی بدون کسر مهب (دالر بود 3ساعتی 

ساعت با بعدازظهر کار کنی )یعنی روزی ده  5ولی باید تا ساعت  ،بیا سرکار 7داری از فردا صبح ساعت 

ورودم  چهارمین روز روز کهفردای آن ویلی ووشحال شدم و پذیرفتم.«. برای ناهار(ساعت استراحت  یک

را  آندر ذهنم  الزحمه دریافت کردم و همان جادالر نقدی حق 30شب اول  به آمریکا بود رفتم سرکار.

در مقایسه با انجام زمان، ن! این رقم در آناتوم 210زمان( کردم که شد ن )نرخ دالر در آناومت 7ضربدر 

 ها،ازی درسسادۀ ساوتمان و آماده بسیار ووبی بود. کارم از نوع کارگریِ ، حقوق کارهای مشابه در ایران

 ای جهت نصب لوازم جدید و نقاشی و... بود. دوآپارتمانی برای پیمانکاران حرفه دیوارها و کف واحدهای

 .«د؟ینیاز دار ی همدیگر آیا به نیروی»یدم: آشنا شدم، از سرکارگر پرسروزی که کار کردم و با محیط  سه

و جریان  نبه همایون تلف ،ه بازگشتمه به وان. عصر آن روز ک«دیبگو بیا اگر مثل تو کاری استبله. » :گفت

ا هم روز بویلی ووشحال شد چون هنوز نتوانسته بود کاری پیدا کند. فردای آن را برایش تعریف کردم.

ساوتمان مشغول به کار شدیم. هر دو در طبقات مختلف معرفی کردم و به کارفرما  سرکار رفتیم. او را

. تقریباً سه ووردیم که از وانه آورده بودیمی میمعموالً ساندویچ کوچک وقت ناهار با هم بودیم وفقط 

سال منی تا شروع نخستین. کاماًل آماده شودآنجا کار کردیم تا ساوتمان  ،ساعتای پنجاه هفته ماه،

شهریۀ تحصیل و  برایدالر هزار  2ده کردیم و حدود فرصت استفا این از فرصت بود. تحصیلی پنج ماه

بود.  نماهر دو براینظیر ی کمفرصت انداز کردیم. کار ساوتمانیهای زندگی دانشجویی پسسایر هزینه

ای ن ووبی برتمری ها برایمان فراهم شد کهانگلیسی با آمریکایی زبان هم در محیط کار امکان مکالمۀ
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ادیم و در طول سه ماه مبلغی شروع سال تحصیلی جدید هدر ندبود، هم اوقات تعطیل را تا  تقویت زبان

 انداز کردیم.پســ  از ایران به همراه آورده بودیم تقریباً معادل آنچه ــ دروور

، 1979ماه آگوست اواسط در 

ت دانشگاهی وود را در تحصیال

که )های شهر شیکاگو یکی از کالج

پذیرش گرفته بودم( آنجا از قبالً 

 دانشگاه آغاز کردم. نخستین سالِ

در شهر و کشوری بیگانه، در آن 

 با رویدادهای گوناگون سن و سال،

نخستِ های همراه بود. در هفته

 ـ کالج با دو دانشجوی اصفهانی

های احمد )از به ناماصیل  ایرانیِ

و رضا )از میدان ویابان چهارباغ( 

 و تصمیم گرفتیم آشنا شدمکهنه( 

ووابه اجاره کنیم. بعدها دریافتم که این تصمیم چقدر در آن شرایط عاقالنه بود، زیرا با هم آپارتمانی یک

زندگی با آن دو دوست اصفهانی  بیشتری دارند و گریِحسابها، ا تهرانیویژه در مقایسه ببه ،هااصفهانی

کارهای انجام  تر ورج کنم.شدهی را حسابوقتارهپاز کارهای  حاصل انداز و درآمدِ موجب شد که پس

 تقسیم کرده بودیم. هم میان وود منزل راو نظافت  هافشوی ظروو شستوانه از جمله آشپزی، ورید 

ساعت ها از ، شبو چهار روز در هفتهکردم های درس شرکت می، روزها در کالسهای نخستدر ماه

در مرکز شهر شیکاگو  3«آرنیز» به نام 2«رآش»های معروف ویابان ، در یکی از رستوران24تا  18

به میزان انعامی که هر شب  بسته ،ام برای شش ساعت کارم. دریافتیکردمیشویی و ظرف گارسون بودم

آشپز آشپزوانه دیدم کمکهایی که در دالر بود. بعدها با آموزش 35تا  25تقریباً بین  دادند،به من می

اندم ووتقریباً به همین صورت گذراندم؛ یعنی هم درس میل را شدم و حقوقم اندکی بیشتر شد. سال او

ر تحصیل دکننده بود. کار در رستوران با فرسا و وستهر طاقتبسیاکردم که ها کار میهم در رستوران

ید وواست بام نبود و هرگاه مدیر رستوران میبه دست وودچون اوتیارم  تناسب نداشت، دانشگاه چندان

الً درکی از شرایط درسی و دانشگاهی من و لزوم معمو هاشدم. مدیران رستوراندر محل کار حاضر می

را  تر تصمیم گرفتم کارمرو، بعد از مشورت با دوستان باتجربه. ازاینها نداشتندشرکت در کالس و آزمون

ۀ رانندگی مناگواهی طبق مقررات، ،اگرفتم امرانندگی  مۀناگواهیی بپردازم. به رانندگی تاکس ییر دهم وتغ

                                                             
2. Rush Street 
3. Arnie's 
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دگی، مۀ راننناگواهیعالوه بر  ،انندگان تاکسی در آمریکا بایدر کرد. همۀبرای اجارۀ تاکسی کفایت نمی

عمومًا که  ــرانی برای شرکت در آزمون تاکسیرو، رانی هم داشته باشند. ازاینتاکسیمۀ ناگواهی

های اصلی، اماکن عمومی و اداری مهم، ها و بزرگراههایی دربارۀ میزان آشنایی با ویابانپرسش

ــ به ادارۀ  های شهر بودو فرودگاه آهنهای راهها، ایستگاهبیمارستانها، هتلهای بزرگ، فروشگاه

ون آزمشهری را تهیه و مطالعه کردم و  اطالعات رانی شهر شیکاگو رفتم. نقشۀ شهر و کتابچۀیتاکس

رانی شهر تاکسی مۀناگواهیم. تصویر زیر رانی گرفتتاکسی مۀناگواهیموفقیت گذراندم و  با کتبی را

مجبور  ،کار نداشتم اجازۀچون م. کردمیکارشناسی از آن استفاده کاگوست که تقریباً تا پایان دورۀ شی

ر کار د تعطیل کار کنم تا از جریمۀ مأموران ادارۀ مهاجرت یا ادارۀ از ساعات اداری و در ایام بودم بعد

ن رانندگا شیکاگو، همچون نااَمنیکار در شب چند برابر کار در روز بود و در شهر  امان باشم. وطرات

 به و وطرناک ای مناسب برای دزدان کارکشتهطعمه داشتند،همراه وود همیشه پول نقد  که تاکسی

توانستم می ،زمان که وقت آزاد داشتماین بود که هر  رانندگی شغلهای مهم . از ویژگیرفتندشمار می

کنم؛ رئیسِ های مناسب اجاره و کار رانی بروم و تاکسی را برای روزها یا ساعتهای تاکسیبه شرکت

ام را با بودم و برنامۀ کاری موود

ها های تحصیلی و آزمونبرنامه

 در دوران م. معموالًکردمیتنظیم 

 شنبه و)، روزهای تعطیل تحصیل

های بعضی شبنیز و  (نبهیکش

 17دوازده ساعت )از ساعت هفته 

م، چون کردمییکسره کار  (5تا 

صورت هتاکسی ب شرایط اجارۀ

برای دوازده  کمدوشیفته و دست

از  یا، 17تا  5از  یعنی) ساعت بود

صبح روز بعد(. به دالیلی  5تا  17

عمدتاً  وز کهوالف ساعات رمسافران، بر مجبور بودم در ساعات شب کار کنم که ،ه کردمتر اشارکه پیش

. در بهترین ندشدبودند، هر قشر و طبقۀ اجتماعی و اوالقی و فرهنگی را شامل می هاکارمندان و وانواده

بود. دالر  120تا  80بین  حاصل از دوازده ساعت رانندگی برای من تقریباً وضعیت، درآمد والصِ
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هایی دارد، زیرا حال جاذبهاست پروطر که درعینِی تاکسی در هر شهر و کشوری شغل حال، رانندگیِهربه

ای ملهران کلمه یا ج. از بعضی مساففرصتی است مناسب برای آشنایی بیشتر با اقشار مختلف آن جامعه

رانندۀ  رانی برایشغل تاکسی به نظرم، سبک زندگی مردم آشنا شد.شهر و  و با حوادث توان شنیدتازه می

زندگی ــ  دانشگاهِی ــ آن هم دانشگاه تنهایی یک دورۀ تحصیلِمند و باهوش وود بههعالق وقتِتمام

م. نمسافر سوار نکبرای جنوب شهر شیکاگو  هاشب تر هشدار داده بودند که. دوستان مجرب پیشاست

را شروع کرده بودم، اتفاق ترسناکی افتاد. جلو  4رنگکت زردرانی شرتاکسیکار در تازگی شب که بهیک 

عقب تاکسی را باز کرد و سوار شد. شمارۀ  درِ ر مسافر بودم که ناگهان مردیمنتظرستورانی پارک کرده و 

برای  تبار بود.که وی را به آنجا برسانم. او پُرتوریکوییداد و از من وواست را در جنوب شیکاگو  ویابانی

و اصلی به کوچه  راندم و از بزرگراه و جادۀ یساعتمنی ای که داده بود، حدوداًه نشانیرسیدن ب

ناگهان اسلحه یا چیزی  ،شب لوتیِ. در تاریکی و وای تاریک در جنوب شهر رسیدیمهای محلهکوچهپس

دستپاچه هایم را به او بدهم. من که از ترس پولکه  پشت گردنم گذاشت و تهدید کردرا شبیه اسلحه 

 آرامی دست راستم را در جیب جلو پیراهنم بردمهب را برنگرداندم که او را ببینم. م حتی صورتمشده بود

بی حرکتی  ،را مشت کرده دالر( 15تا  10دالری و شاید حدود های یکداشتم )عمدتاً اسکناسو هرچه 

کفش  وکف جوراب پا در رشت را های دآمووته بودم که اسکناس تر. پیشاش، به او دادمرای شناساییب

بازکرد و پا به فرار گذاشت. من هم از ترس تاکسی  تاکسی را در ،ها را از من گرفتوقتی پول .پنهان کنم

آژیر ناگهان چراغ و  ؛ اماراندم سوی وانهد وارد بزرگراه شدم و بهرا به حرکت درآوردم و با سرعت زیا

 فسراسر دیدم و شنیدم. وودرو را به گوشۀ بزرگراه هدایت کردم و ایستادم. را از پشتپلیس راه شیکاگو 

دانی با چه می» مه و کارت بیمه وواست. گفت:ناگواهی پلیس پیاده شد و به سمت پنجرۀ تاکسی آمد.

«. ی؟کردمیسرعتی حرکت 

 «.؟چطور مگرویر. » :گفتم

 ردر این بزرگراه حداکث» :گفت

مایل در ساعت  45سرعت 

مایل در  70با سرعت  ت و تواس

من  «.چرا؟ راندی!ساعت می

و روبرو شدن با  دزد که از ترس

رویم پریده بود پلیس رنِگ 

وقت شما کجا بودید آن»گفتم: 

که من به پلیس نیاز داشتم؟ 

که به شما نیاز ندارم پیدا حاال 

                                                             
4. Yellow Cab Company 
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ز ای جالبته من چاره» :گفت اظهار تأسف کرد و افر و دزدی را برایش تعریف کردم.قضیۀ مس .5«شدید؟!

والصه اینکه «. رسی!نمی ه دهی احتماالً سالم به وانهبا این سرعت ادام اگر ندارم، چون کردنتجریمه

 ،ن کرد کهمعیّهم گرفت و تاریخی را  امرانندگی مۀناگواهیقبض جریمه نوشت و اصل دالر  35پلیس 

دالر در آن  50به وانه رفتم و غمگین از اینکه حداقل . به دادگاه بروم ،جریمه برای بخشودگی احتمالیِ

ه ب وودرو دادنکه برای تحویل. صبح دشواری ووابم برد، سر به بالین گذاشتم و بهامروز وسارت دیده

عقب تاکسی  لنگۀ کفشش را ،از ترس ،در حال فرار «آقادزده»رانی رفتم، متوجه شدم که شرکت تاکسی

م و در در کیسۀ نایلونی گذاشت و تنها آلت جرم را برداشتم .کفش سیندرال( ۀ)مشابه لنگشته است! جاگذا

 حضور داشت. هنگامینیز  کنندهپلیس جریمهروز دادگاه روز موعود با وودم به دادگاه بردم. جالب اینکه 

 ماجرا را برایش رفتم و کیسه را روی میز گذاشتم و همۀقاضی  انِوسوی پیشخکه نوبت به من رسید به

 .بله» :گفت پلیس«. ی؟کنمیهای ایشان را تأیید آیا گفته» د:به پلیس کر روسالخورده قاضی  شرح دادم.

 آن با این تفاوت که امروز رنگِ روی ویلی بهتری دارد اما رد؛تعریف کرا دقیقاً همین ماجرا  آن شب هم

در حال که  گفتم«. ی؟کنمی اینجا چه»قاضی از من پرسید:  «.وجودش را گرفته بودهمۀ شب ترس 

کنم. رانندگی تاکسی هم می وقتپارهصورت هب ،تحصیل و زندگی هزینۀر دانشجو هستم و برای کمکحاض

باطل پس داد، قبض جریمه را  مه راناگواهی کنم(گاه فراموش نمی)که هیچای کوتاه با لبخند و جمله

 . 6«مواظب باش!پسرم بیشتر »اش این بود: کرد و از وطای من گذشت. جمله

در اواسط ماه ، 1359م مرداد پنج

، همزمان با اسارت مبارک رمضان

های سفارت آمریکا در ایران گروگان

توسط دانشجویان پیرو وط امام بود که 

 با فراووان سراسری انجمن اسالمیِ 

 برای ،دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا

تظاهرات گسترده علیه شاه و یک 

، به ر قبال ایراندهای آمریکا سیاست

و ابوالفضل و دو  رضا همراه احمد و

ر از شیکاگو عازم شهر دانشجوی دیگ

سی شدیم. برای این دیواشنگتن

وازم صر لیک هفته اجاره کردیم و با مخت برایوودرویی را صورت مشترک، بهو  شخصی با هزینۀ، منظور

و شب را در مسجد  سی رساندیمیدشنگتنپس از پانزده ساعت رانندگی وود را به وا ،شخصی و ووراکی

                                                             
5. Where were you when I needed a Policeman? You appear now that I don’t need you?! 
6. My Son, Be More Careful! 
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تدریج به آمریکا به همراه سایر دانشجویان ایرانی که از سراسر، بههمان بودیم. تمام شببزرگ این شهر م

مشغول پالکاردنویسی و  ،پیوستندما می

تظاهرات کردن شعارها و بَنرهای آماده

)برابر  مرداد 6ودیم. صبح روز دوشنبه ب

 اًحدود همراه (1980جوالی  28با 

 در فاصلۀ ی دیگردانشجوهزاروپانصد 

وِ ردر پیاده کاخ سفید، متریِبی صدتقری

مستقر  ،کاخ بوستان مشرف به محوطۀ

برای  ،شدیم. البته مسئوالن انجمن

 برگزاری این تظاهرات در محل مورد

قبالً مجوزهای الزم را از مراجع  ،نظر

لیس های پربط گرفته بودند. اتومبیلذی

جوز . مو اطراف کاخ سفید نظارت داشتند سوار کامالً بر محوطۀ بوستانو اسب های پیادها پلیسهمراه ب

. این یافتپایان می ز جماعت ظهر و عصربرپایی نمااز  برنامه پسصبح بود و  12 تا 9ما برای ساعت 

طرف  وبر رسید که ناگهان  12:30ساعت اما ادامه یافت. هم نماز  آرامش آغاز شد و تا بعد از برنامه در

 تظاهراتهمان محل همان روز و در  16 تا 13که از ساعت  اندمجوز گرفته رژیم پهلوی همداران شاه و 

و علیه انقالب اسالمی ایران شعار  کنند

دانشجویان انجمن اسالمی از . دهند

 محوطه شنیدن این وبر ناراحت شدند و

، های پلیسرغم تذکر و هشدار، علیرا

ترک نکردند و در بوستانِ مقابل متفرق 

ای در فرارسید و دسته 13شدند. ساعت 

حدود دویست تا سیصد نفر 

های بیمتشکل از وانم ،طلبسلطنت

حجاب با لباس و تور مشکی بر سر و 

با  ،مشکی آقایان با کت و شلوار

ستر در ب (مرداد)یعنی پنجم روز قبل شاه را آغاز کردند. آنجا بود که متوجه شدیم  پالکاردهایی تظاهرات

یان ای از دانشجو، عدهتظاهرات د. در ضمنانبه همین سبب بعضی سیاه پوشیدهو  درگذشته استبیماری 

فر از )صدوهشتاد نتن از دانشجویان درگیر شدند که منجر به دستگیری دویست با هم ها طلبو سلطنت

 (احمد و رضا)م هایاتاقیشد. من و هم ،روایجاد سدّ مَعبر در پیادهبه جرم  ،(پسران و بیست نفر از دوتران
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کارت  کسدادند، هیچمی حتمال درگیری و دستگیریکه همگی اها بودیم. ازآنجانیز جزو دستگیرشده

اعالم « زینب»و دوتران  «عبداهلل»پسران همگی نام وود را  ،روازاین. نیاورده بود شناسایی همراه وود

ند که بربه کار میبرای افرادی  که معموالً کا عناوینی به هرکدام از ما نسبت دادپلیس آمریکردند ولی 

نام پسران را  ؛هویتشان نامشخص است

ه شماره و نام دوترها را به همرا 7جان دُو

 و من شماره گذاشت به همراه 8جِین دُو

 قبض تصویر روبرو. بودم 101جان دو 

ی من به و لوازم شخص هاتحویل لباس

 است. مسئوالن زندان

های بوسهمۀ ما را با مینی ،روز اول

ی سدییژه به زندان شهربانی واشنگتنو

ا ب)نفر را در یک سلول بردند و هر شش 

 2به ابعاد تقریبی  (شوییتوالت و دست

مربع( انداوتند. از همان متر 6متر ) 3در 

دقایق نخست، همه تصمیم گرفتیم 

اعتصاب غذا کنیم. سه روز کامل در این 

 یوانها زندانی بودیم و فقط یک لسلول

یم و دوورآب و مقداری شکر در روز می

نخورده پس همۀ غذاهای زندان را دست

ها ویلی بد بود. سلولشرایط  دادیم.می

هم در دسترس کردیم و حمامی حاجت می قضای ،هنگام نیاز، فقط بهروزدر سلولی کوچک، طی سه شبانه

ندان ادارۀ به ز ما را تا اتوبوس با پنج نبود. بعد از سه روز، زندانبانان آمدند و به ما دستبند و پابند زدند و

ه از نفرار گروه تقسیم کردند؛ سه گروه شصتما را به چه مهاجرت منتقل کردند. در آنجا دویست نفر از

زندان، هریک از  کردن امکانات حمام و لباساهمفراز دوتران. پس از  نفرهپسران و یک گروه بیست

هایی که فاقد هرگونه امکانات ( بردند. سالنکه مشابه آکواریوم بود)ی اها را به یک سالن بزرگ شیشهگروه

د. کردن و به داشتن مالفه قناعت ها را پس دادندها تشکای ما مالفه و تشک آوردند. بچهبود و فقط بر

باوبر  اند، حتی کنسولگری ایران و منابع محلیدانست دانشجویان زندانی ایرانی را کجا بردهکسی نمی

، روزی زندانبانان شدیم. با تغییر نوبت کارتر میروز ضعیفر بود و روزبهبرقرا اعتصاب غذا همچناننبودند. 

                                                             
7. John Doe 
8. Jane Doe  
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دادند. البته دانشجویان ویلی میتحویل دی زندانبانان بع ند و بهکردمیشمارش  سه بار ما را به صف و

های سالن ند و با ماژیک و وودکار روی شیشهزدمیهم  به ند و صف شمارش را مرتبکردمیهمکاری ن

هنگام نماز ظهر و بار در روز، به فقط یک روز هم ما را در این محل نگه داشتند و پنجند. نوشتمی شعار

 گرداند. بعضی ازای بازمیهای شیشهساعت به سالن از یک دبردند و بعبه حیاط زندان می ،عصر

 هایالنس، بعد از نماز، و برای تبادل نظر و اوبار کردند، از این فرصت استفاده مییهماهنگا ب ،دانشجویان

ذای روز از اعتصاب غ هشت ند. تقریباًکردمیدیگر عوض با یک ،بدون آنکه زندانبانان متوجه شوند ،وود را

کار  ، گرچهندکردمییت همراهی اما با جدّ به ووامت بود از دانشجویان رو گذشت و حال بعضیما می

 مسئوالن مربوط نگران بودند که اگر به دانشجویان کشید. از سویی، به بیمارستان و سُرُم اندکیتعداد 

های آمریکایی را در برسد، دانشجویان پیرو وط امام در ایران تالفی کنند و گروگان ایی صدمهزندان

، ویلی تالش کردند که اعتصاب غذای دانشجویان را بشکنند ولی روازاینمعرض آزار و اذیت قرار دهند. 

توان به تسلیم واداشت، برنامۀ صورت گروهی و متحد نمیهدانشجویان را ب ند. وقتی دیدندموفق نشد

باز به مهاجرت آمدند و  ن به زندان ادارۀامأموراز ای شب عده 9ساعت  حدود دیگری به اجرا گذاشتند؛

ا . پنج اتوبوس بسمت حیاط زندان بردندور بهزبهها را آنو  قفل و زنجیر زدند دستبند و دانشجویان

فقط یک پیراهن و شلوار ساده و نازک که کولرهای روشن و بسیار سرد آمادۀ سوارکردن ما بودند، درحالی

لیس با پ در حال پرواز بود و وودروهای کوپتری با نورافکنها هلیتوبوسبه تن داشتیم. باالی سر ا زندان

ها در نیم با این اتوبوسوساعتند. حدود یککردمیرا اسکورت ها شت اتوبوسآژیرهای روشن از جلو و پ

درست  به فرودگاهی نزدیک شده بودیم.گویی گوشمان رسید.   پیماهایی بههواصدای  حرکت بودیم که

هواپیمای سی آورده بودند و دو دیا را به یک فرودگاه نظامی در حومۀ واشنگتنم حدس زده بودیم؛

نظامِی  130-پیکر سیغول

 بودند.روشن در انتظارمان موتور

سوار هواپیما  همگی با دستبند

ههای تسمشدیم و روی صندلی

برزنتی که ویژۀ چتربازان است 

 تیسخنشستیم و کمربندها را به

بستیم. با  با کمک ودمۀ پرواز

، دستبندهای فلزی گذشت زمان

تر و تنگ مانهای دستروی مچ

هواپیما به پرواز درآمد. هرچه از ودمۀ پرواز و مأموران  ،تر شده بود. بعد از حدود نیم ساعتآزاردهنده

که )ند. یکی از مأموران کردمان و فقط نگاه برند، پاسخی ندادندما را کجا میادارۀ مهاجرت پرسیدیم که 

نشسته بودم. همگی از من بین احمد و رضا  .«بریمتان تهران!داریم می»بدجنس است( گفت:  معلوم بود
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م. رضا یکردمیلحظات را سپری  و ونده با شووی ی دیگرسویه چیست و از که قضبودیم نگران  سویک

ا همگی افطار را در محضر امام ومینی وواهیم اهلل فردءشاان» :زداش فریاد میبا لهجۀ شیرین اصفهانی

نه » :گفتمی یکی دیگر«. صلوات! ،بود

ببرند روی  د ما رانهوواها میاین !بابا

باال بدون چتر  س و از هماناقیانوس اطل

والصه «. کنند وسط اقیانوس! پرتمان

مختلف به هم روحیه  هایها به شیوهبچه

 در ساعت یک دادند! هواپیما تقریباًمی

حال پرواز بود که حس کردیم دارد 

بنابراین به نظر  دهد.کاهش ارتفاع می

رسید که هنوز در واک آمریکا می

 بود که هواپیما شبحدود نیمه هستیم.

در یک فرودگاه نظامی دیگر در ایالت 

به ی( قبل هایاتوبوس سردی مشابههوای با )نیویورک بر زمین نشست. پنج اتوبوس دیگر در فرودگاه 

 نیم بعدوساعتیک حدودها شدیم و ن بودند. سوار اتوبوسماکوپتر منتظرهمراه اسکورت پلیس و هلی

ازۀ های تمتفاوت و کامالً نوساز! آنجا به ما لباس شدیم. زندانی بسیار ی بزرگ و نوسازوارد حیاط زندان

چسبیده ولی انفرادی هدایت مههی بیهارا به سلولیک از دانشجویان هر  ،دادند و پس از حمام زندان

صاب اعتگرسنگی، کاری کنند که  وواستند با جداکردن ما از هم و فشاررسید که میکردند. به نظر می

 معاوضه تهران در ییکایآمر یهاگروگان باو بعد ما را  دارنداهمان نگ تریطوالن یمدتبشکنیم تا را  مانغذا

 ییکایآمر یهاگروگان با که ــ ستیمتود تدیونای معروف یسایکل یاهشیکش از یتئیه ،بعد روز. کنند

 مانیهاوواسته و میشد جمع زندان اطیح در یهمگ .آمدند نمادنید به ــ بودند ردهک دارید زین رانیا در

 جماعت نماز ۀاقام یبرا بار کی یروزکه  دادند اجازه زندان نمسئوال ،بعد به روز آن از. میکرد طرح را

 اوبار در بار نیاول یبرا که بود تئیه نیا دارید از پس. جمع شویم هم دور یهمگ ،زندان اطیح در

 ریسراز ما یسو به رانیا از هاامیپ. میهست ورکیوین در یزندان در سالمتدر  ما یهمگ که شد گزارش

کردند که  قیتشو را ما و آمدندن دارماید به ،لیوک با همراه ،رانیا سفارت از نفر چند ،بعد روز. شد

 دادگاه به را وود کامل مشخصات و نام که است این شما یآزاد شرط گفتند کنیم. یمعرف وودمان را

 لیوک و سفارت ازسوی مانیآزاد مقدمات تا میماند زندان در طیشرا نیهم با زین هفته کی باًیتقر. دیبده

پانزده  زا پس .کنند عمل لیوک و سفارت ۀیتوص به که کردند توافق هم با انیدانشجو تاً ینها. شود فراهم
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فرا یآزاد روز ،غذا اعتصاب و اسارت روز

 ساتوبو دستگاه پنج با را ما ۀهم و دیرس

 هیهد ما به که) ساده یارتش یهالباس و

 ورکیوین در یبزرگ مسجد به (کردند

 به مسجد در یادیز انیرانیا. بردند

 و مناسب یغذا ؛آمدندمان استقبال

 کمک و بودند برایمان آورده سبک

 لیتحص محل شهر به بعد روزکه  کردند

 روزهۀ پانزدهورد نیا در. میبازگرد وود

. بودم کرده کم وزن لوگرمیک 6 باًیتقر

 در ما یآزاد و یریدستگ یماجرا و وبر

 آگوست 11 خیتار به کیوزوین ۀمجل

  .شد درج 1980
 

سال اول دورۀ کارشناسی به هر 

های گذشت. بیشترِ درس که بود سختی

عمومی و علوم پایۀ رشتۀ مهندسی را در 

ر ل با نمرات و معدل بسیاهمان سال او

از دانشگاه و مؤسسات جوایز نقدی  واسطۀ نمرات عالی،موفق شدم، به ووب گذراندم. در همان سال نخست

یل ی ادامۀ تحصکمکم کرد. سپس براویلی سال دوم  در پرداوت شهریۀ یافت کنم کهعلمی وصوصی در

و از شهر کلمبیا پذیرش گرفتم   مهندسی مکانیک و هوافضا از دانشگاه میسوری در و ورود به دانشکدۀ

تحصیالت ، 1980پاییز سال 

کارشناسی وود را در  دورۀ

انشگاه ادامه دادم. این د

ی دانشجویی شهر «کلمبیا»

 600در  در ایالت میسوری،

کیلومتری جنوب غربی شهر 

. چون در شهر ست، اشیکاگو

کار  کلمبیا امکان یافتنِ

ود،  در ادامۀ میسّر نب مناسب
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به شیکاگو  وقت، برای کار تمامو تعطیالت تابستانی ، هنگام تعطیالت کریسمس و سال نوکارشناسی دورۀ

 کردم.انداز میهای تحصیل پسپول مناسبی برای تأمین هزینه معموالًآمدم و می

فروشی در ایام تابستان درآمد بسیار ووبی دارد. بستنی یکاگو آمدم، شنیدمبه شتابستان سال بعد که 

اجاره کنیم.فروشی از کاروانۀ بستنی گودهیومر قرار گذاشتیم که یک وودروی بستنی ،به توصیۀ احمد   

 و قراردادن آن در دالر 250به قیمت  وعمتن هایبستنی نو با ورید رفتیممی هر روز صبح به کاروانه

های یخ همراه قالبشده در وودرو بهیخچال تعبیه

وشک به سمت مرکز شهر شیکاگو حرکت 

میکردیم. پاتوق بستنیفروشی ما در نزدیکی برج 

ز9  بود، اگرچه تابلوی »توقف  110 طبقۀ سیاِر

 ،قبلاز  ،احمد با شگرد اصفهانی وودداشت!  «ممنوع

راه مشرف به برج با پلیسی که معموالً سر چهار

داد دوست شده بود و هر روز از او با کشیک می

و پلیس هم انصافاً هوایمان  کردمیبستنی پذیرایی 

 ،نظرحل موردصبح به م 10معموالً ساعت را داشت. 

 4رسیدیم و تا ساعت می ،آمد بودوکه بسیار پر رفت

شد. از محل فروش بعدازظهر یخچال کامالً والی می

بردیم که الر سود مید 250تا  200 ها نزدیکبستنی

یخچال پُر از  که با یم. یک روزکردمیبین وود تقسیم 

نظر رسیدیم، وبری از آن دوست بستنی به محل مورد

 چه منتظرلیسمان نبود. ظاهراً رفته بود مروصی. هرپ

شدن ظهر م نیامد. صف ورید بستنی با نزدیکشدی

 از اینکه فروش بودیم شد و ما هم ووشحالتر میطوالنی

به عهده ها را یلی ووبی داریم. احمد فروش بستنیو

 رانندگی داشتم نقش رانندۀ نامۀداشت و من که گواهی

در فروش به  ،هنگام شلوغی ،و گاهی هم داشتم کامیون

بود 13ساعت  نزدیکروز  آنم. کردمیاو کمک  که   

آقا از کنار ما عبور کرد و  وودروی پلیس با یک وانم و

و فریاد زد: گصدای بلند از پشت بلندس وانم با پلی

                                                             
9. Sears Tower 
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»کامیون بستنی حرکت کن!«10. من اتومبیل را روشن کردم و تقریباً یک متری به جلو رفتم و با اینکه 

ها ولشان کن، پلیس» :احمد گفت «.بیا برویم»به احمد گفتم:  ،ها همچنان در صف ورید بودندمشتری

چون راننده و  ،داشتم یترس من در دل«. یموبعد برو یم هبد ها را. صبر کن تا جواب این مشتریرفتند

ای گذشت و سروکلۀ حال حدوداً ده دقیقههربهبودم که به اوطار پلیس توجه نکرده بودم. مقصر من 

د. پلیس زن وود را پشت کامیون بستنی پارک کردن اره پیدا شد، ولی این بار وودرویها دوبهمان پلیس

 «.؟چرا حرکت نکردی وقتی اوطار دادم» و کارت بیمه وواست. بعد پرسید: مهناگواهی سراغ من آمد و

ها و به پلیس« بشکنیم انستیم دلشان راها توی صف بودند و نتوآور، مشتری»گفت:  جلو وآمد  احمد

که کامیون را روشن کنم و او عصبانی شد و به من دستور داد  از رفتار بستنی تعارف کرد. پلیس

قوانین را  هامالتی کوتاه مثل فیلمپلیس رسیدیم، با ج دارۀ پلیس بروم. وقتی به ادارۀسرشان تا اپشت

دالر و برای عدم توجه به اوطار  35شود ممنوع میشما در توقف قبض جریمۀ»برایم وواند و گفت: 

ه که ببرد کاروانون را با وودش تواند برود و کامیدوست شما می ساعت زندانی شوی. 24پلیس هم باید 

 افظی کردیم. تابلوییحکلید کامیون را به احمد دادم و ودا«. د تا بیشتر ضرر نکنیدها آب نشوبستنی

که وارد  زندان شدم. هنگامی روانۀگرفتن عکس برای پرونده با انداوت و  اتومبیل به گردنم مثل نمرۀ

بود.  روی نیمکتی َلم دادهای دیدم که در گوشهرا سال پوست میانفقط یک مرد سیاه محوطۀ سلول شدم

با همان لهجۀ شیرینش پرسید: »هِی آقا، شما را چرا اینجا آوردهاند؟«11 )جملۀ معمولی که زندانیها در 

زی نیست! دلم از بابا این که چی»گفت: پرسند(. ماجرا را برایش تعریف کردم. ابتدای آشنایی از هم می

من هم از روی «. !گفتم حتماً طرف آدم کشته یا کار وطرناک دیگری کرده و با وودترس ریخت پایین 

. یک شورولت قدیمی دارم پستچی هستممن »گفت:  «.شما برای چه زندانی شدید؟» کنجکاوی پرسیدم:

سرکار، ولی پارکینگ  بروم گردم تاو دنبال محل پارک می آیمبا آن از منزل به مرکز شهر میهر روز که 

بدون آنکه پولی  ،اندکنم که دستگاه پارکومتر گذاشتهمیپارک ناچار جاهایی کنم و بها نمیمجانی پید

 اند.آورم یک قبض جریمه روی شیشۀ جلو گذاشتهدر میزم. هر روز عصر وقتی وودرو را از پارک بپردا

یس اتومبیل . امروز پلرا با وود ببرد دارم تا حرکت باد آنه میاکن را روشن نگپاکقدر برفدر بزرگراه آن

هزار دالر جریمۀ  3حدود ز متوجه شدند که تماس با مرکدلیل سرعت غیرمجاز متوقف کرد و بعد از مرا به

نم تا فردا صبح قاضی تکلیف باید یک شب در زندان بمامعوقۀ پارکینگ بدهکارم. به همین دلیل، 

کار پس چه » :. گفتم«نه» :گفت «.ی؟هبد وب پول داری جریمه راو» :گفتم «.کندن را معیّ هایمجریمه

 ارزش وودروی» پرسیدم:«. ها!جای جریمهلتم را بردارید بهوویم شورگبه قاضی می» :گفت «.ی؟کنمی

پوست به آن شب نیز در کنار یک برادر سیاهوالصه  «.دالر 300» :با ونده پاسخ داد «.؟شما چقدر است

                                  کنم. به اوطار پلیس بیشتر توجه  پسآناز ویر گذشت و درس عبرتی شد که

                                                             
10. Ice Cream Truck, Move! 
11. Hey Man! What brought you here? 
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زندگی من در آن دوران بود. در سال سوم تحصیل در شهر  از ناپذیرجدایی کار و تحصیل دو بخش

ا و . روزهآشپز و گارسون بودمدر رستوران یک کلوپ تفریحی ـ ورزشی سه روز در هفته کمک ،لمبیاک

تم. یک روز گرفدالر حقوق می 4شب بود و ساعتی  11عصر تا  5 ها بینآور هفتهام کاری هایساعت

ها را پاک کنم. تا گذاشت و از من وواست که آن دیوید، سرآشپز رستوران، یک سبد بزرگ میگو جلویم

 :گفتم شد.میمور ودم. ترس همۀ وجودم را گرفته بود و بدنم مورزمان هرگز در عمرم میگو ندیده بآن

. مهدبیا یادت می». دیوید گفت: «!ها دست بزنمبه آن که من بلد نیستم و احساس ووبی هم ندارم»

یک  چند تا میگو را جلو من پاک کرد و به من «.ویلی هم ووشمزه هستند کاری ندارد و در ضمن

. من «با دستکش پاک کن، لمس کنی اگر دوست نداری میگوها را»دستکش پالستیکی داد و گفت: 

رم. عنوان غذا بخوشان کنم و بهدست بزنم و پاک چه برسد به آنکه بهشان ،آمدها بدم میی از دیدن آنحت

 ،بدون آنکه به میگو نگاه کنم م به سمت دیگر،صورت دادم. ابتدا با چرواندنباید این کار را انجام میاما 

 کردن میگوها کردم. او از این کار( شروع به پاکداده بود یادمهمانطور که دیوید )فقط با انگشتان دست 

م بعد از نی!«. ؟این دهاتی دیگر کیست» گفت:ه بود. احتماالً پیش وود میاش گرفتونده من حسابی

 دم، اگرچه همچنان حس ووبی از دیدن قیافۀپاک کر برایم عادی شد و یک سبد میگو راچیز ساعت همه

بار به جای ماهی یک تکه دُم  داد، یککرده میسرخ که همیشه شام به من ماهی ،دیوید. میگوها نداشتم

ل به من نگفت که ُدم وواری در بشقابم گذاشت. البته اوتا میگوی س شده و چندورچنگ کنتاکی

 طور کامل ووردمهبعد که شام را بآوردم! وردم و احتماالً وسط کار باال میوورچنگ است وگرنه نمی

کار از کار گذشته بود و الحق که هر دو ویلی  دیگر«. میگو!نی چی ووردی؟ ورچنگ و دامی»گفت: 

تر به مدیر رستوران چیزی نگو، چون این غذاها نسبت به ماهی ویلی گران»ووشمزه بودند. سپس گفت: 

ولی ، هرگز لب به ورچنگ نزدم از آن روز به بعد«. کرده باشی وواستم یک بار مزهو فقط می است

 ی وورشتی یکی از غذاهای محبوب من شده است.میگوی سوواری، کبابی و حت

، که ویژه در ادارات و محل کارهب ،هاهای بسیار پسندیده در فرهنگ آمریکاییاز ویژگیدیگر یکی 

هاست. این شدن برای کمک به دیگران و غریبهد، پیشگامتواند باشمیها مفید و آموزنده برای ما ایرانی

 مشاهده وعینه ، بهدر زبان و عمل، در سرتاسر آمریکا گردشگران وارجیرفتار را بیشترِ دانشجویان و 

های انک، کتابخانه، رستوران، فروشگاهسازمان، اداره، ب . برای نمونه، ممکن نیست که بهاندتجربه کرده

کارکنان مربوط نشنیده باشید: مردم یا کوتاه را از  ۀاین جمل کمپا بگذارید و دست. کوچک و بزرگ و..

 .12«؟تونم کمکتان کنمآیا می»

 

                                                             
12. May I Help You? 
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زاد ، که شغل آو همسرش دیوید کِرنی آقا آمریکایی، ین سال بود که به دعوت یک وانوادۀدر هم

در منزل آنان در شهر کوچک چند روزی را  ،13ملی شکرگزاری روزداشتند، برای تعطیالت و تجربۀ 

همان بودم. در فرهنگ میسوری م ـ فولتون

ها که به این نوع وانوادههای آمریکا دانشگاه

 وانوادۀ»ان دانشجویان وارجی هستند میزب

با چندروزه زندگی از   .گویندمی 14«میزبان

داشتم و فرصتی  ین وانواده حس ووبیا

ویژه هب .بیشتر با مردم آمریکا بود آشناییِ برای

ووبی از ایران و  ها نیز شناوتکه آناین

 ایران ارۀانی نداشتند و آنچه در وبرها دربایر

های ماجرای اسارت گروگان شنیده بودند به

حال هربه. مریکایی در تهران مربوط بودآ

، از های حکومتیسویۀ رسانهاز تبلیغات منفی و یکفارغ  حضور من در جمع این وانواده فرصتی بود که،

 امۀروزنر شهر کوچک فولتون به گوش یکدیگر آشنا شویم. وقتی وبر حضور من د با فرهنگ نزدیک

در منزل آقا و وانم ِکرن  ،نفرهآنجا رسید، فرصت را غنیمت شمردند و برای عکس یادگاری سه محلیِ

   و من همواره ازند کردمیهای مرا دنبال ا زمانی که در حیات بودند موفقیتحاضرشدند. این وانواده ت

 م.  کردمییی وود یاد عنوان والدین آمریکانی به زندگی من راه یافتند بهها که در جواآن

انیک مکمهندسی  ام ووب بود، در دانشکدۀ، با توجه به اینکه نمرات تحصیلیدر سال چهارم دانشگاه

درس  16تمرین( هایبرگه)تصحیح کننده  و گریدر 15های ریاضی و فیزیکو هوافضا، معلم وصوصی درس

من  وقتپارهکارهای  دورۀ کارشناسی بیشترِزمان تا پایان ه شدم. از آندانشکدستادان یکی از ا استاتیکِ

 از نوع دانشگاهی بود. 

ق شدم. یوسف یا ژوزف دانشجوی رشتۀ اتاهارم با یکی از دانشجویان ایرانی ـ یهودی همدر سال چ

و فرهنگ با آداب و رسوم  ۀ ما موجب شدسالیک نشینیمهندسی عمران دانشگاه میسوری بود. هم

ون بدضمن حفظ باورها و اعتقادات وود، بود که همیشه دوست داشتم،  جالبآشنا شوم.  اندکی یهودیان

نگرش متأثر از این ویژگی شاید  .را بدانمها تفاوت های گوناگون آشنا شوم وو فرهنگبا مذاهب تعصب، 

ود به دین و عیسی» برد:با افراد گوناگون به کار می مرحوم مادرم بود که این عبارت را گاه در رویارویی

از ماه  پسری بسیار ووب و معتقد به دین وویش بود و واطرات ووبی یوسف«. و موسی به دین وود!
                                                             
13. Thanksgiving  
14. Host Family 
15. Math & Physics Tutor 
16. Grader 
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 هایراه از یکی یهود شریعت که در 17«تَعَنیت»به زبان عِبری داری یهودیان )مسلمانان و ایام روزه رمضان

بری و اتاق بودم اما پس از آن دیگرماست( داشتیم. تا پایان دورۀ کارشناسی با او ه وداوند به نزدیکی

   ندارم.از او 

ای از وانواده تصادفی با دوتری آمریکایی کامالًصورت هکارشناسی بود که ب سال آور دورۀدر نیم

در ایالت میسوری  و ری لین هولدرد اهل ایالت کلرادوهمانی آشنا شدم. وانم شِفرهنگی در یک مجلس م

یم که من گذاشت قرار ،بود. پس از صحبتی کوتاه المللیرشتۀ مدیریت بازرگانی بین مدانشجوی سال سو

اجبار سال آور بهکه در نیم)درس تاریخ آمریکا  به او کمک کنم و او هم در ریاضی و جبر هایدرس در

گاه و یا در دانش ،. بنابراین، در طول هفتهکند مکمک التحصیلی را احراز کنم(تا شرایط فارغ بودم گرفته

م و با دیدیمی گاه یکدیگر را ،شب باز بودن دانشگاه میسوری، که تا پاسی از نیمهتریای بیمارستاکافه

که هر دو  ، پدر و مادر شری،د دو ماهاز حدو پرداوتیم. پسها میشیدن قهوه به مطالعه و تمرین درسنو

در شهر زیبا و کوهستانی   مس و سال نو،در ایام تعطیالت کریس ، از من دعوت کردندمعلم بودند

باشم. والدین شِری نیز در طول ودمت عادت داشتند  ها، مهمان آنواقع در ایالت کلرادو ،18اِوِرگرین

میزبان بروی دانشجویان وارجی 

لی شکرگزاری باشند و در روز م

عالقۀ بسیاری به آشنایی با 

های گوناگون داشتند؛ ولی فرهنگ

انشجوی ا دو تنه من نخستین

وود دعوت  ایرانی بودم که به وانۀ

برای من نیز این دیدار  ند.کرد

 آمریکاییِ  فرصتی بود تا وانوادۀ

دیگری را با فرهنگ و آداب و رسوم 

 و مردی بسیار مهربان بود.دبیر شیمی در سطح دبیرستان ایران و مسلمانان آشنا کنم. شادروان پدرش 

دو  )مثل ما: ها چهار فرزند داشتند. آنبود در همان شهر اِوِرگریننیز معلم کالس سوم دبستان  مادرش

وارج از  هایتدریس در مدرسه ری تجربۀ. پدر و مادر شِو شِری فرزند سومشان بود پسر و دو دوتر(

تدریج بهبازگشت از سفر به محل تحصیلمان،  مس و، پس از تعطیالت کریسروازاین. آمریکا را داشتند

که تحصیل علم  ،می راشد. هر دو دانشجو بودیم و دور از وانواده هدف مهیکدیگر بیشتر میعالقۀ ما به 

ری که دوتر باهوشی بود چندان مشکل نبود، ولی ریاضی به شِ دادنکردیم. آموزش و یاددنبال می ،بود

با گذراندن ، همزمان کارشناسی سال پایانِی دورۀهم در نیم آن ،تاریخ آمریکا به من دادنآموزش و یاد

                                                             
17. Ta'anit 
18. Evergreen 
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بود که استاد برای آن  یهایای نبود. این درس از اندک درس، کار چندان سادهمهِم تخصصی هایدرس

تاریخچه، رویدادهای تاریخی،  از بود کدام روایت و داستانی متفاوتبود و هر شش کتاب معرفی کرده

روزها را بدین صورت ها و ساعتسرزمین آمریکا. گیری داولی و افراد مهم و تأثیرگذار در شکلهای جنگ

رسنگی پیتزای ووشمزه رفع گرفتیم و با ووردن ه برای رفع وستگی به سینما و بوستان میگاگذراندیم و 

زی به شِری پیشنهاد ازدواج دادم. او از شنیدن این وبر تقریبًا جا رویم. مدتی گذشت تا اینکه کردمی

 ،جابرای ازدو ،آشنایی بود که با هم آشنا بودیم و این مدت کوتاهوورده بود، چون کمتر از سه یا چهار ماه 

ر احتماالً د هفته طول کشید که شِری پاسخ بدهد. است. حدود یکدر فرهنگ آمریکا تقریباً نامرسوم 

ا فردی از فرهنگی بازدواج دایم  جوانبوواست همۀ اش بود و میشورت با دوستان نزدیک و وانوادهحال م

ینب  ری به من پاسخ مثبت داد و من به مادر و پدرم تلفن کردم. هزینۀ تلفنوت را بسنجد. شِکامالً متفا

دقیقه موضوع بود. سعی کردم طی ده  (دالر 3ای دقیقهبرای تماس با ایران زمان بسیار زیاد )مللی آنال

های ما چندان مخالفت میممیان بگذارم. از زمانی که کودک بودیم، پدرم با کارها و تص ا با پدر و مادرم درر

، تلفنی گفتم: بود تنهایی همه را حریف بود! به مادرم، که فردی دیندار و باوداکرد ولی مادرم بهنمی

ازدواج کنم و دوست دارم نظر شما را  استفرهنگی ای ام که از وانوادهوواهم با دوتر موردعالقهمی»

مان مسلآیا »این بود: اولین چیزی که گفت «. بدانم

ایشان » :گفتم «.هللشاءااِن»گفتم: «. شود؟می

 مادرم«. اشکالی ندارد؟ نظر شما آمریکایی است. از

ا اگر تو بپسندی، م بندۀ وداست.»: گفتبالفاصله 

، پسباد. ازآن شاد روان مادرم«. پسندیمهم می

های من و مادرم فقط کار و درس گووگفت محتوای

م هدربارۀ مراسم عروسی من نبود، با اشتیاق فراوان 

که یم. با توجه به اینکردمیریزی صحبت و برنامه

از مقطع کارشناسی  1982ماه می  15من در تاریخ 

ها تمرکز د بر درسشدم و الزم بوالتحصیل میفارغ

 ،ریشِ باشم، پس از مشورت با وانوادۀداشته  بیشتر

 1982گذاشتیم تاریخ ازدواجمان سوم جوالی  قرار

جوالی  4ستقالل آمریکا که از روز ملی ا یشپ )شبِ

ران، در والف ای. بررگرین باشدر اِوِ( در شهاست

ها و هزینۀ مراسم عروسی همراه با تهیۀ جهیزیۀ مختصر کامالً برعهدۀ وانوادۀ عروس آمریکا هماهنگی

سایر هزینهچندروزه و تأمین  مربوط به عقد رسمی، ماه عسلِ هایاست و داماد مسئول پرداوت هزینه

، التحصیلیپس از پایان امتحانات و جشن فارغبالفاصله  ،روازاینشروع یک زندگی مشترک است.   های



55 
 

نم و فراهم کای رانندگی تاکسی اندووتهپرداوتن به کار شدم تا با روز عازم شیکاگو وپنج برای چهل

اش مسئولیت بقیه کارها شِری و وانوادهه کلرادو برسانم. م جوالی وود را ببرای مراسم عروسی قبل از سو

و حتی  یک از وویشاوندانهیچپذیرفتند. چون  را

 ، قرارم حضور نداشتنددر مراس وستان نزدیک مند

 کردیم که نبود کار واصی انجام دهم و با هم توافق

 توجه به آداب با مور را به وانوادۀ او بسپاریم تااین ا

مان برای عقد شامل رزرو ز)و رسوم متداول وود 

رسمی محضری، تهیه لباس عروس، سفارش کیک، 

برداری، و دعوت از چیدمان فضای پذیرایی و عکس

بعد از اینکه هر . البته کنندریزی برنامه( میهمانان

یم، صیغۀ عقد دو رضایتمان را برای ازدواج اعالم کرد

. هنگام مان جاری شده بودبیننیز  موقت اسالمی

نیز ودوسال داشتم و شری عروسی من بیست

 ساله بود. ویکای بیستدوشیزه

 ،التحصیلیونیم پس از فارغماه قریباً یکت 

نی کردم و رادر شیکاگو تاکسیطور فشرده، هب

روز قبل از  ،هزار دالر 3انداز حدود با پس

کلرادو ، وود را به اِوِرگرین ـ مراسم عروسی

، روز برگزاری مراسم عروسیرساندم. پس از 

م جوالی به یکی از شهرهای کوهستانی سو

 19مجاورت دریاچۀ زیبای دیلون درکلرادو 

رفتیم و برای ماه عسل سه روز آنجا بودیم. 

کردیم و در هتل شیک آن میسواری قایق

 شهر اقامت داشتیم. 

از دانشگاه ارشد کارشناسی برای دورۀ

 ـ بورس آموزشینویز، همراه با شمالی ایلی

در فاصلۀ  که تقریباً رساندممی داشتم و باید اوایل ماه آگوست وود را به آن شهرپذیرش  ،پژوهشی

تقل نهمان دانشگاه موود به  کارشناسی برای ادامۀ تحصیل دورۀ شِری نیز شمال شیکاگو بود. اعتیِ سدو

زندگی جدید و مشترکمان  ی برای شروعکشرو، پس از ماه عسل، ویلی زود آمادۀ سفر و اثاثشد. ازاینمی

                                                             
19. Lake Dillon 
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شن جکمی بعد، با حضور والدین و بستگان و دوستان نزدیک من، البته ما  در فضایی متفاوت شدیم.

. در این مراسم بود که شِری برپا کردیم داب و رسوم ایرانیمطابق آهم در ایران )در شهر کرج(  یمختصر

از دست پدر و مادر و برادر و وواهرانم 

بند و هدایایی از جنس طال )گردن

رسم تبریک و ...( به گوشواره و النگو و

 برایش ویلی تازگی یادبود دریافت کرد و

 هم نخستینهمچنان بود. داشت و جالب 

بندی را که از شادروان مادرم هدیه گردن

را  و آن است نزد وود حفظ کرده گرفت،

در این سفر تابستانی   بسیار دوست دارد.

همراه پدر و مادرم فراهم شد که،  فرصتی

ن پدرم به اصفهان ژیا ماشینبا  ،و شِری

ی سفر برای من و شِری و شیراز برویم که

بود. در  انگیزوالنی اما هیجانساده و ط

ها گردش و طی سفر، هم در بوستان

های اقامت کردیم و هم در هتل

هم  ،ماندیمبنیاد مستضعفان  شدۀمصادره

شیک و مجهز  های بهداشتیسرویس

  تجربه کردیم!راهی را بین  ۀستارتک

به ایرانگردی و سپس  شخصاً

م و هست مند بودمهردی بسیار عالقجهانگ

ن دیدهای بومی و آشنایی با فرهنگو 

تر و اماکن تاریخی همیشه برایم جذاب

انگیزتر از بناهای جدید و مدرن هیجان

ر سفرهای زیارتی حتی د بوده است؛

اماکن ملی و  را به بازدیدِ  زمانیمعموالً 

اوتصاص میهر شهر یا کشور  اریخیت

 دهم.
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ۀ

 ـ ارشد با دریافت بورس آموزشیبرای ادامۀ تحصیل در مقطع کارشناسی، 1982اوایل ماه آگوست  در

، همراه شِری عازم این شهر واقع در شهر دِکَلب ،نویزدانشگاه شمالی ایلی پژوهشی از دانشکدۀ مهندسیِ

ای ووابهرتمان یکما در این شهر کوچک دانشجویی بود. آپا زندگی مشترک و متأهلیِ شدیم. اولین تجربۀ

در حد نیاز یک زندگی دانشجویی تهیه  دانشگاه اجاره و سپس مبلمان و لوازم منزل تأهلینِدر ووابگاه م

بدی  کردیم. تنها واطرۀ

از این آپارتمان دارم  هک

های متعدد وجود سوسک

هنگام بود که گاه شب

سختی شدند و بهظاهر می

 توانستیم از شرّشانمی

. در این راحت شویم

دانشگاه، من همزمان در 
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هندسی دستیار پژوهشی و در م دانشکدۀ

های دانشکدۀ فیزیک دستیار آزمایشگاه

شِری نیز که  بودم.  2و  1فیزیک 

بود، پس از گذشت  وقتپاره دانشجوی

فروشی دانشگاه به در کتاب ،چند ماه

مشغول به کار  وقتپارهعنوان صندوقدار 

چندانی مشکل مالی ، شد. بدین ترتیب

 در سطح و انتظاراتزندگی  نداشتیم و امور

د. در این شووبی تأمین میهدانشجویی ب

مند هرباتیک عالق دوره بود که من به حوزۀ

 وواندم و (تبار بود)که دانشمندی هندیبا آقای دکتر سِنگُودا گَنِسَن  را «مبانی رباتیک»درس  شدم.

بر و کنترل بازوهای رباتیکی گذراندم. افزون دینامیک ارشد وود را نیز با وی در زمینۀشناسیکار پروژۀ

در  آن دانشکده کهیکی از استادان ) دکتر شِی فِرآقای  در دانشکدۀ فیزیک با ،رباتیک پژوهش در حوزۀ

طراحی و ساوت یک اجاق آشپزی  در زمینۀ( کردمیهای نو کار کارگیری انرژیهتبدیل و ب حوزۀ

 جام که تصویر آن نیز در اینکردمیوورشیدی که قابلیت تعقیب وورشید در طی روز را داشته باشد کار 

 آمده است.

م کردیمبازی  نام داشت هم« پاس» ایرانی کهم فوتبال دانشجویان در تی همزمان با کار و تحصیل، گاه

کشورهای وارجی به مقام قهرمانی دست  های دانشجویی متعلق بهبار در بازی با سایر تیم و حتی یک

 یافتیم.
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 صورتهارشد را ب، دورۀ کارشناسیصورتدرهر

ی در این سال و یک ترم تابستانفشرده در سه نیم

 1983دسامبر  15دانشگاه به پایان رساندم و در 

 با 1984سال  التحصیل شدم. سپس، از ژانویۀفارغ

 از دکتری مهندسی مکانیک دورۀ پذیرشِ گرفتن

 یپژوهش ـ آموزشی بورس با نیومکزیکو همراه دانشگاه

ب واقع در جنو ،ایالت نیومکزیکو به شهر آلباکرکی در

 ،ر شدمجبوواطر من م. شِری نیز بهرفت ،غربی آمریکا

کارشناسی وود را در  تحصیالت دورۀ ،با انتقال مجدد

 ، بار و بندیلمانروازاین دانشگاه نیومکزیکو ادامه دهد.

از شیکاگو به  درازی دور و سفر آمادۀ را بستیم و

 آلباکرکی شدیم.

 

ۀ

ه ب دانشگاه نیومکزیکورشتۀ مهندسی مکانیکِ دکتری  بود که برای تحصیل در دورۀ 1983یه اوایل ژانو

و ترین شهرِ ایالت نیومکزیکبزرگ آلباکرکی کردیم. ی واقع در جنوب غربی آمریکا مهاجرتشهر آلباکرک

هزار کیلومتر است.  2اً حدودهزار نفر دارد. فاصلۀ بین ِدکَلب تا آلباکرکی  600تی نزدیک به جمعی است و

اجاره کرده اثاث  همراه تریلر کوچکی که برای حمل بار ووودروی شخصی به بعد از چهار روز رانندگی با

یلی وه مسیر طوالنی بود، . با اینکبه مقصد رسیدیم ،بودیم

که از هوای بسیار سرد شهرهای شیکاگو و ووشحال بودیم 
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  ، ازفر. در این سرویمگرمش میآفتاب زیبا و مردمان وون دِکلب به هوای گرم و دلچسب آلباکرکی با

شهری  دیم. آلباکرکیو دنور عبور کردیم تا به آلباکرکی رسی لوئیس، کانزاسشهرهای بزرگی چون سَنت

اما ازنظر ترکیب جمعیتی،  بود زیبا

ها و نوع معماری ساوتمانفرهنگ 

ویژه هبا سایر شهرهای آمریکا و ب

 .شرق این کشور اندکی تفاوت داشت

های مسکونی بسیاری از ساوتمان

بود و  شکل(وِشتی) شکلدوبیاَ

 ،از منظر معماری ،محیط شهر

های به ساوتمانهای زیادی شباهت

 ت؛ش( دابدون بادگیرشهر یزد )البته 

که احتماالً یک یزدی در طوریهب

کمتر احساس غربت  این شهر

 جمعیت درصدِ 42د. تقریباً کنمی

 47 سفیدپوست، البوکرکی شهر

 3 تبار،التین یا هیسپانیک درصد
درصد  5 پوست،درصد سیاه

 زردپوست درصد نیز 3و  پوستسرخ

زبان دوم این  .هستند( آسیایی)

 ایالت اسپانیولی است.

آسمان شهر  ،پاییزدر فصل 

مدت نه روز در ماه اُکتبر آلباکرکی به

های رنگارنگ المللی بالونبا جشنوارۀ بین

 ترینبزرگ . این جشنوارهشودمزیّن می

می محسوب دنیا در داغ هوای بالون جشنوارۀ

بزرگی  از بوستان نوبال 750 شود که بیش از

 زا یکی. ندشومیفرستاده  هوا در این شهر به

نمایش به جشنواره هایبخش دارترینرطرفپُ

 و واص هایشکل در هانوبال گذاشتن

 همچون هاییبازی جشنواره این زیباست. در
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 نوبال همزمان این جشنواره پرواز یهابرنامهدیگر  از یکی. دشومی برپا نیز مسافت یا سرعت مسابقۀ

                                      .است آسمان روی بر هایشانپرچم  دادنتکان و مختلف کشورهای

ود. ب های بسیار،من پرواطره، البته با تفاوت برای ،کارشناسی ، همانند دورۀدکتری تحصیل در دورۀ

 18سال نخست تحصیل را با گرفتن 

اندم و همزمان دستیار گذردرسی واحد 

، «انتقال حرارت» هایآموزشی درس

  آزمایشگاه »و همچنین « نامیکدی»

 ،مبودم. از میانۀ سال دو« گیریاندازه

پس از گذراندن آزمون جامع و تدوین 

دستیار عنوان ، بهپیشنهاد پژوهشی

تأسیس ازهپژوهشی در آزمایشگاه ت

ای ت کردم. از ابتدالیرباتیک شروع به فع

در دانشگاه  مسال دوم تحصیل

از ایالت )پور ، آقای دکتر محسن شاهیننیومکزیکو

اه . چند مرئیس دانشکدۀ مهندسی مکانیک شد( نیویورک

ز ای که ا، با توجه به پیشینه و عالقهکار ویپس از شروعِ 

 توافق دو هر، داشتم رباتیک به حوزۀ ارشدمقطع کارشناسی

د. اشب نامۀ دکتری مناد راهنمای پایانکردیم که ایشان است

ر فکپور، در آن روزگار، از استادان بنام و ووشدکتر شاهین

برجستۀ حوزۀ رباتیک در آمریکا دانشگاه شیراز و از استادان 

که در دورۀ  من مایۀ افتخار استو برای  رفتبه شمار می

ارزنده و های دکتری از راهنمایی

ایشان  برادرانۀ ایشان بهره بردم.

استادی پرکار و فعال و همیشه در پی 

و در نظرم اُسوۀ  ندبودهای نو  ایده

بعدها  که ،فکریووشکوشی و سخت

را  هام این ویژگیاههمواره کوشید

در وود و سپس در  نخست

 دانشجویان و همکارانم تقویت کنم.  
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ین دانشگاه ادامه داد و همزمان با در هم وقتپارهصورت هکارشناسی وود را بشِری نیز تحصیالت 

 ن دانشگاه اجاره کرده بودم.ووابگاه متأهلیدر دیم. از همان ابتدا آپارتمانی دوووابه التحصیل شهم فارغ

 فرزندم مریم در ماه جوالی ، نخستینپس از گذراندن آزمون جامع

و  دنیاآمدن مریم، کارهاهاز ب یشبه دنیا آمد.  چند هفته پ 1985

ر و مادرم به آمریکا انجام دادم و سفر پدهای الزم را برای هماهنگی

به  هماهسفری سه ها برایآن آمریکا و بلیت برایشان تهیه کردم.ویزای 

 فرد و جالب بود. مادرم پیشی که برایشان منحصربهسفر آمریکا آمدند؛

 هو کارِ وان)تصویر زیر(  پخت نانآشپزی و در ــ  شِری و پس از زایمانِ

 ویلی به او کمک کرد.  و همچنین نگهداری از دوترم مریم ــ

صورت هب ،های زندگی متأهلیبرای تأمین هزینه ،تحصیل و کار دانشگاهی بر، افزوندکتریدر دورۀ 

آن  در من هایدغدغهعالوه، یکی از هدوم هم مشغول بودم. ب های دستِفروش وودروبه وریدو ،محدود

وجود  ، فروشگاهیآمریکا در بسیاری از شهرهای کوچک و دانشجوییِ زمان تأمین گوشت حالل بود.

. ا عرضه شوددر آنجگوشت حالل  که نداشت

 ،ناچار من و تعدادی از دوستانمبه روازاین

، برای ورید گوسفند یا بار تقریباً هر ماه یک

های از مزرعه به یکی، ذبح اسالمیمرغ زنده با 

رفتیم و گوشت می ماننزدیک شهر محل اقامت

ته، ی گذاشیخدان در کردن،بندیرا بعد از بسته

 درآوردیم و برای مصرف ماهانه به وانه می

ست از را)تصویر زیر در داشتیم. ه میافریزر نگ

این  .همایون، پدرم، حسین، و رضا (به چپ

 هک من روش ذبح را نیز بیاموزم شد نیاز باعث

ای بردر سفر حج تمتع و روز عید قربان،  بعدها

 و ،اروان استادان دانشگاهکمک به مدیریت ک

به کارم آمد. این  ،، حسب نیازامدیگر اینیز در 

گوشت گوسفندهای نکته را هم بگویم که 

صالً طعم و مزۀ گوسفندهای ایران را آمریکا ا

دلیل است که گوشت د و شاید به همین ندار

 ۀاندازرژیم غذایی مردم آمریکا بهگوسفند در 

  ندارد. دارطرفویلی گوشت گوساله 
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هرگاه  رای دیدن ما به آمریکا آمده بود. مادر،که ب هنگامی ،بنویسم از مرحوم مادرمهم جالبی  واطرۀ

سالن فرودگاه باشد یا کنار  کردکرد. فرقی نمیسر میرا نمازش جا که بود چادر هر ،شدوقت نماز می

برایش اهمیت نداشت که دیگران، یعنی اصالً های بزرگ و... . ای داول فروشگاهبزرگراه یا راهروه

 یفکر العملی نشان دهند یا دربارۀ او چهشنا با آداب مسلمانان در آن روزگار، چه عکسآهای ناآمریکایی

ا جسارتش ر موود ،راستش را بگویمآنچه من،  ند.کن

مادرم زبان انگلیسی بلد نبود و با زبان دل با  نداشتم.

ه دانشجویان یک روز در ووابگا کرد.میمردم رفتار 

شده با دارچین پخت تزیین زردِآش نذری و شُله ،متأهل

 به کمک همسر یکی از دوستانِ  ،های کوچکو در ظرف

فرستاد و تعجب همگان را  برای همسایگان ،دانشجو

ای های که در همسایگی ما، وانوادگونههب؛ برانگیخت

 ه بودند و به اویهودی که از این کار وی به وجد آمد

 بازگشتها پس از ، تا مدتشتنداگذای میژهاحترام وی

 گرفتند. مادر به ایران، سراغش را از من می

شمند جوان دان یک ایِنظری و عملی در دورۀ دکتری در آیندۀ شغلی و حرفه کار پژوهشیِ  تجربۀ

های تها و شکسموفقیت تواند بامیراهنمای دانشور و زبده،  داشتن استادانِ دانشجو، بابسیار مؤثر است. 

ساس آن، مسیر آیندۀ اَبسا، برو چه کوچکی روبرو شود

نشینی با همدر دورۀ دکتری،  .اش شکل گیردزندگی

شناوت بهتری که  موجب شد ووب دوستان و استادانِ

. وواهموواهم و آنچه نمیاز آنچه در زندگی می پیدا کنم

 1987مِی  17در  ،نیمواز گذشت سه سال بعد سرانجام

شدم  التحصیلدکتری از دانشگاه نیومکزیکو فارغ با درجۀ

ۀ رشت آمووتۀو از طرف دانشکدۀ مهندسی، برترین دانش

لوح و  ندسی مکانیک در آن سال شناوته شدم ومه

را دریافت کردم.   20«شوسیوای وریادبود پروفس ۀجایز»

شِری نیز همزمان در همین سال مدرک کارشناسی وود 

 از دانشگاهالمللی بینمدیریت و بازرگانی  در رشتۀرا 

 دریافت کرد.نیومکزیکو 

                                                             
20. Y.C. Hsu Memorial Award 
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نجام کارهای اداری مربوط به فارغدر حین ا

کاری دریافت کردم؛ یکی از  ی، دو پیشنهادِالتحصیل

عنوان به دانشگاه نیومکزیکومهندسی مکانیکِ  دانشکدۀ

از بخش رباتیک علمی استادیار و دیگری عضو هیئت

 150 آالموس در نیومکزیکو )با فاصلۀآزمایشگاه ملی ُلس

 ــ که شهرت جهانی دارد ــ( کیلومتری شمال آلباکُرکی

ان زمتر اینکه در آنعنوان پژوهشگر پسادکتری. جالببه

 درصد بیش 30دورۀ پسادکتری تقریباً حقوق پیشنهادی 

انشگاه محل تحصیلم  استادیاری در د قوق پیشنهادیِاز ح

موقعیت  دلیلمشورت با استاد راهنمایم، به پس ازبود. 

 موس برایم فراهم بود و نیزآالیگانه و واصی که در لُس

، دورۀ نداشتممدت در آمریکا چون قصد ماندن دراز

و بالفاصله مشغول به  برگزیدم راآالموس پسادکتریِ لُس

علمی  کز  بزرگ امر از   21آالموسلُس کار شدم. آزمایشگاه  ملی 

ال آمریکاست که در س ینیومکزیکو ایالت در فدرالدولت  به متعلق

 2 در حدود ایبودجه که آزمایشگاه است. این تأسیس شده 1943

ایالت مرکز  ،سانتافه شهر شمال در دارد سال در دالر میلیارد

لی است. بِرکد و وابسته به دانشگاه کالیفرنیای دار قرار ،نیومکزیکو

 نای در اُوپنهایمر رابرت سرپرستی به جهان اتمی بمب نخستین

بخش عمدۀ فعالیت من در  .شد ساوته منهتن پروژۀ طی آزمایشگاه

 پیرامونِ  ،آالموسدورۀ پسادکتری، در بخش رباتیک آزمایشگاه لُس

مکانیکی رباتیکی سازگار با محیط کاری  طراحی و ارزیابی بازوهای

ی اتوماسیون ویژه براهب ،رادیواکتیو و ساوت فیکسچرهای الزم

، بود. دانشمندان   22تُنی معروف به گالوباکسهای سُربی بزرگ چهاردر جعبه شدهعملیات از پیش تعریف

های مختلف این آزمایشگاه در قسمتدکتری  ا درجۀبهای گوناگون( نفر با تخصص 3500زیادی )حدوداً 

یط کار ها در محاز آن بود که همنشین بعضیند و برای من فرصتی بسیار استثنایی و آموزنده کردمیکار 

دالر و  2150برابر با  ، هر دو هفته،ساعت کار 80زای اِ حقوق دریافتی من در تقریباً ،زمانباشم. در آن

                                                                                           گذارم.را اینجا می امهای حقوقیبود. برای نمونه، تصویر یکی از فیش دالر 4500 ماهیانه حدود

                                                             
21. Los Alamos National Laboratory 
22. Glovebox 
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و نیستم. پدر  هگاه بنده آن نبوددوست داشتم، هیچرچه پول و ثروت را اگ ،از همان اَوان کودکیمن، 

کسی  گاه محتاجتا هیچزندگی را بگذرانم  ،جویی و قناعتبا صرفه ،م کرده بودند کهطوری تربیت و مادرم

های مادی دیگران را داشتهحسرت ثروت و  . هرگززندگی کنم بافیو ویال پروازیبا بلنداینکه ، نه نشوم

 یاندکهنری نخبگان علمی و  دانش و هوش بعضی ازبه  :گاهی در مقابلام، ولی صادقانه بگویم نداشته

کسی از  ،بار، حتی یک تحصیل و زندگی د و به یاد ندارم که در دورۀدا. غرورم اجازه نمیوورمیم غبطه

ا این وصلت ر ام.قرض داده، پول در هنگام نیاز ،به دوستان یا اقوام یگاهپول قرض گرفته باشم، اگرچه 

اد به ی قرض کند. از کسی پولگاه، حتی در شرایط بسیار سخت، ندیدم ام که هیچبرده از پدرم به میراث

 5بودم برای مدتی کار کنم و  نتوانسته ها،دلیل پرداوتن به درسهب دارم که یک بار در دورۀ کارشناسی،

رانی کردم ره تاکسیسروز را یکشانزده ساعت در شبانه رفتم وکامل دانشگاه ن سه روزِ نداشتم. دالر بیشتر 

 به فضای دانشگاه و تحصیل بازگردم.  بازدست آورم و ه برا  ،ماه مخارج یک دالر، یعنی هزینۀ 500 تا

ماندن در آمریکا و بازگشتن به  و بین ه دست آوردهالتحصیلی دکتری بدر شرایطی که پس از فارغ

هنگام عزیمت به آمریکا به من  همان بیت شعری که شادروان مادرم در قرآن نوشته ود بودم، ردّوطن مُ

 داد:ه بود، وجدانم را گاه قلقلک میهدیه داد
 

محفل    شمع  
رد ذوقی     شااهن   شدن     زبم    ای  را کند  ورياهنای خوش  آن شمعی  هک  روشن  می  ندا
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در آمریکا  که ماندن ندند، به این نتیجه رسیدموواشووی مرا دیوانه میبه اگرچه بروی از دوستان

چندان  کشور من در آن بود و نبودِ و چراغ است، یعنی حفل شاهان با هزاران شمعشمعی برای م همانند

ران ویجنگ تحمیلی عراق  از که ایران ــوطنم به  نبازگشت سودی نخواهد داشت؛ اماو  کندنمی مورسند

ای شمعی است که به ویرانه همانند ،پس از بازگشایی ،هاو پاسخگویی به نیاز مبرم دانشگاهــ  بود شده

 مدر آمریکاست. به همین دلیل، از شِری وواست ماز ماندن ام اینجا بیشروشنی وواهد بخشید و اثرگذاری

ایران و  از اینکه هنوزنخست ها جویا شود. آن مادرش در میان بگذارد و نظرشان را موضوع را با پدر وکه 

رایمان و ب ما سرانجام شرایط ما را درکدند ااندکی ابراز نگرانی کربردند، عراق در جنگی طوالنی به سر می

برای دیدار ما به ایران سفر کنند. فرصت  حتی قول دادند که در اولینو  آرزو کردندو موفقیت  سالمت

از ها سالایران گذارندند، و ظات ووبی را در و روزها و لح مدنده پس از پایان جنگ هم به ایران آبالفاصل

 کردند. ی دوستان و آشنایان وود بازگو میبرا نوازی ایرانیانو میهمان واطرات

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1370 اصفهان، ،یشر و سارا، ،(یشر پدر) دونالد م،یمر ،(یشر مادر) نیشارل: چپ به راست از

تر ید دفتأیبه که و تصویر مدارک تحصیلی  )شامل نامۀ رسمی، رزومه یک پاکت پستی با فرستادنِ

 یآقا) کیمکان یمهندس ۀدانشکد وقت سیرئ به (مه بودرساند سیدیحفاظت منافع ایران در واشنگتن

    اعالم آمادگی کردم. دانشگاه صنتعی شریفدر  علمیئتهی ای عضویتبر ،(یصالح محمود دکتر
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تصاویری از مدارک  1366 ، تیرماهشریفدانشگاه صنتعی  در علمیهیئتعضویت استخدام به عنوان  رایب

 یدانشکدۀ مهندس از طریق پست برای ریاستِ تحصیلی خود را به همراه کارنامک علمی و یک نامۀ رسمی

را از  درخواستم موافقت دانشگاه با باً دو ماه طول کشید تا نامۀتقری ارسال داشتم.آن دانشگاه  مکانیکِ

و  مکانیک دانشکدۀ مهندسیدکتر محمود صالحی رئیس  انآقای ،زمانآن. در یافت کردمست درطریق پُ

سربازی را نگذرانده بودم، با  صنعتی شریف بودند. چون هنوز دورۀ دکتر عباس اَنواری رئیس دانشگاه

وقت وزیر آقای دکتر محمد فرهادی، موافقت 

در  استادانتوانستم از طرح سربازی  علوم،

از روز  45 اده کنم و قرار شد فقطدانشگاه استف

روز جمعه . تابستان دورۀ آموزش نظامی ببینم

ماهه که هفت)م همراه همسر، 1366آذر  27

با پرواز شرکت  ،مریم دخترمو  (باردار بود

ایی آلیتالیا به تهران بازگشتیم. روز شنبه هواپیم

الم کتباً اعرا در ایران به دانشگاه رفتم و حضورم 

همان هفته  شنبۀسهاه نیز از کردم. دانشگ

حکم کارگزینی ( 1366دی  1)یعنی 

 را (استادیار پیمانی در مرتبۀمن ) علمیِهیئت

ن اهزار توم 10حقوق ماهیانه با  کرد.صادر 

مشغول به کار  دالر آمریکا( 100)معادل حدوداً 

کمتر از آخرین  ابررب 45شدم، یعنی تقریباً 

آالموس ام در آزمایشگاه ملی لُسحقوق ماهیانه

 دیوانگی محض بود یا عشق! دانممینآمریکا.  در

 ابکردم که در شیکاگو داشتم. استفاده می ایتجربهاز ناچار باید به ،با این حقوق دریافتیِ اندک

کرج( تا برگشت از خانه )گلشهر وه خریده بودم هر روز در مسیر رفتک 1346پیکان مدل  خودروی

 مبلغی کهباید بگویم م و شوربختانه کردمیمسافرکشی  ،خاموشچراغ صورتبه(، دانشگاه )میدان آزادی

یاریِ من بود که از بختالبته . دانشگاه بود همان حقوقِمعادل  آوردمماهانه از این طریق به دست می

درآمد حاصل از دوران دانشجویی و اندک با  ،آمریکا بودم هنگامی که زیراکردم رداخت نمیخانه پاجارۀ 

وقتی به  ابنا کنم ت بام منزل پدریبر پشت تدریج یک آپارتمان دوخوابۀ صدمتریتم بهتوانس، دکتریپسا
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باشم. البته پس از پنج سال کار، در سال خانه نداشته  ، دغدغۀکار حداقل در آغاز ،گردمایران بازمی

 ن افزایش یافت.اهزار توم 30 ام به حدود، حقوق دریافتی ماهانه1371

 

 

 

 

 

 

 

تقی امیدوار تهرانی )همکاری بسیار مهربان و کارآزموده( معاون ، آقای مهندس محمدزمانآندر 

به من واگذار  67-66 دوم سالنیمکه برای تدریس در  هاییین درساول. نیک بوددانشکدۀ مکاآموزشی 

 67-66 دوم سالنیمبود.  (مقطع کارشناسیهای )از درس «کنترل اتوماتیک»و « دینامیک عمومی»شد 

 هایبود با تهدیدها و حمله مصادف

موشکی رژیم عراق به تهران و 

از  ،های تهرانشدن دانشگاهتعطیلنیمه

جمله دانشگاه صنعتی شریف. در این 

گرفته، ی انجامهایهماهنگ با ،سالنیم

 ماًدانشگاه عمو نظریِ های آموزشیِدرس

)هیلتون  هتل استقالل اول ر سه طبقۀد

در حالت اضطراب و نگرانی برگزار سابق( 

آزمایشگاهی عملی و  هایدرس اما شدمی

دانشجویان  .به حالت تعلیق درآمد

ی هاهدر دانشگا شهرستانی مجاز بودند

                                                                  .دشون مهمان خود مرکز شهرِ

 درس تدوین و تصویب طرح

 ارشد،یکارشناس مقطع در «کیربات»

ـ  یآموزش شگاهیآزما یاندازراه و زیتجه

 1367 سال مهرماه از کشور در بار نیاول یبرا ) که درس این سیتدر یبرا شدنآماده و کیربات یِ پژوهش

 ادشنهیپ به در همان زمان، .دادم انجام فراوان یریگیپ و تالش با که بود یفیوظا جمله از( شدارائه می
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 کیمکان دانشکدۀ مهندسی یپژوهش معاون عنوانبه را اماجرایی تیمسئول نخستین ،یصالح دکتر یآقا

 ۀارائ و یریزبرنامه سپس .رفتمیپذ 1367 سال لیاوا در ،(داشتم یکار ۀحوز نیا در ی کهاندک ۀتجرببا )

 غازآ کشور و دانشگاه در ،یمهندس و هیپا علوم مطرح استادان از دعوت با ،را یهفتگ یپژوهش ینارهایسم

لی )دوست صمیمی امروز و همکار آقای دکتر محمد دورع سمینارهااز سخنرانانِ آن دورۀ  یکی .کردم

صنعتی اصفهان به صنعتی شریف در شُرُفِ انتقال از دانشگاه  . در آن ایام، ایشان( بودزمانآن باوفا و همراهِ

یراد اکده در دانشرا « وازتا پرموشک: از نیاز »و در خاطرم هست که سخنرانی مفید و جالبی با عنوان  بود

برای جامعۀ  ویژهبه ،ی اقتصادی و تجهیزاتیهامانواع تحری. تدریس و پژوهش در زمان جنگ با کرد

 .مهندسی و علوم پایه، کاری بس دشوار بود

 

 پرورش و د،یام و یخودباور جادیا بضاعت، و توان حد در یشگاهیآزما التیتسه کردنفراهمو  اندازیراه

 فیشر یصنعت دانشگاه در خدمتم طول در من اهداف از همواره انیدانشجو در گوناگون یهایتوانمند

 دانشکدۀ مهندسیپژوهشی رباتیک در ـ  آزمایشگاه آموزشی اندازیراه، برای 1367سال اوایل از همان . بود

 ود.ب در این زمینه شگاه  تخصصی کشورن آزمای، نخستیدر زمان خود مکانیک کوشیدم. این آزمایشگاه،
همکف طبقۀ در  ،متر مربع 50به مساحت تقریبی  ،پیکربی در و  و مسقف یفضای مدیریت دانشکده

 در اختیارم ،برای این منظور آزمایشگاه مکانیک سیاالت، ک، کنارمکانیدانشکدۀ ساختمان قدیمی 

گذاشت. با همکاری یکی از کارکنان خدماتی دانشکده )مرحوم آقای حسین اینانلو( و دو تن از دانشجویان 

 آن در مدت آمیزی داخلپنجرۀ آهنی و حفاظ و رنگو  این فضا را با نصب در ظاهرِ  ،مارشدکارشناسی

آن نصب  را در ورودیِ «های مصنوعیآزمایشگاه آدمک»تابلوی  ماه به شکلی مناسب درآوردیم.یک 

 ۀنیزم در ارشدکارشناسی دو پروژۀ .راه انداختیمنفتی  یک بخاری  با آن راو سیستم گرمایش کردیم 

 انیدانشجو از گروه نیاول تعریف کردم و« یکیتیبرنیس یمصنوع دست کی ساخت و یطراح»

دانشکدۀ  کنونیِ همکار و دوست) وحدت یوثوق ژنیب دکتر .شدند کار به مشغول مارشدکارشناسی

 مهندس رضا ومهندس مهرداد محمودیان شریف(، مهندس مسعود عارفی،صنعتی  دانشگاه برقِ مهندسی
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ده بن همراهــ به مهندسی پژشکی بودند ارشدکارشناسی اولکه همگی از دانشجویان دورۀ  قدمی ــشاه 

 ــ بودیم راهنما استاد صورت مشترککه هر دو به ــ (برق دانشکدۀ مهندسیاز )و دکتر اِدموند زاهدی 

. برعهده گرفتیم «های مصنوعیآدمک»را در آزمایشگاه نوسازِ  هاپروژهسئولیت هدایت و انجام این م

کو و نشگاه نیومکزیی رباتیک داهاشکاری که در بخ سپس به توصیۀ رئیس وقت دانشکده، با تجربۀ

 فاکتورهایی )پروفورما( از بعضی، اقدام به تهیۀ پیشآالموس آمریکا پیدا کرده بودمآزمایشگاه ُلس

 ۀدسازن ی خارجیِهاتشرک

 ـ بازوهای رباتیکی آموزشی

تقریباً سه پژوهشی کردم. 

ماه طول کشید تا از 

نمایندگی شرکت یونیمیشن 

اصالتاً یک )که  در سوئیس

رکت آمریکایی بسیار ش

بازوهای  معتبر در حوزۀ

رباتیکی است( برای سفارش 

-PUMAیک بازوی رباتیکی 

از شرکت توشیبا در ، 560

کیو در انگلستان برای سفارش -، و از شرکت تیTOSHIBA ARMژاپن برای سفارش یک بازوی رباتیکی 

 قبالً  چونفاکتورهای الزم را تهیه کنم. پیش MA3000 و  MA2000دو دستگاه بازوی رباتیکی آموزشی 

کی ی پژوهشی خوبی دارند، ـ ی آموزشیهاتقابلی دانستممی کار کرده بودم و ی پوما و توشیباهاتبا ربا

اکبر دانشگاه )آقای دکتر علیوقت  نامه از رئیسدادم و با گرفتن معرفی قرار ویت انتخابرا در اول هاآناز 

به مدیریت دفتر پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی جهت بررسی و تخصیص ارز موردنیاز،  ،صالحی(

 . نخستین برخوردیرفتم (راه فلسطینذیل معاونت پژوهشی آن وزارتخانه؛ واقع در خیابان انقالب، چهار)

ومعل  دانشگاه علمیهیئتعضو )آقای دکتر م. ح. ش. ف. که از مدیر وقت دفتر پژوهشی وزارت علوم  که

آریامهری و  ،قبل از انقالب ،مادانشگاه ش»گاه فراموش نکردم این بود: هیچ بود( دیدم و صنعت ایران

این برخورد برای . «الً در اولویت خریدهای خارجی نیست!و فع اندچیز خریدهنورچشمی بوده، برایش همه

 چون آگاهی چندانی دربارۀ وضعیتچه بگویم، دانستم من که استادی جوان بودم خیلی عجیب بود. نمی

رئیس دانشگاه با خود آوردم و  فاکتورها را همراه نامۀهای پیش از انقالب نداشتم. پیشدر سالدانشگاه 

ۀ شما بنده به توصی» دانشگاه دادم و نوشتم: تحویل مسئول دفتر رئیس یادداشتی کوتاه، ، باپرونده را

ماهی  . چند«دانید اقدام بفرماییدطور صالح میلطفاً هر ج است.عمل کردم اما ادامۀ کار از عهدۀ من خار

زودی مجوز هو ب است دادند که مشکل حل شده ی روزی خبراز این موضوع گذشت و آقای دکتر صالح
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 های واسطهشرکت هنگامی که ،کرد. پس از صدور مجوز خرید خواهیمخرید تجهیزات رباتیکی را دریافت 

( جهت تخصیص ارز موردنیاز به بانک مرکزی مراجعه نددادمیانجام  ای خارجیکه برای دانشگاه خریده)

م به آن ه ،، رَد کردندتضمین کرده بود آن رابا اینکه شرکت سوئیسی فروش  ،را اولفاکتور کردند، پیش

 (فَکس ریق)ازطپیام  شرکت ژاپنی توشیبا با فرستادن این دلیل که اصل کاال آمریکایی بود! در آن میان،

آن ربات نیز محروم  اعالم کرد و از خرید ،ی آمریکاهامتحری سببهب ،انصراف فروش ربات خود را به ایران

مرور زمان دچار مشکل ، از ترس اینکه مجوز خرید با شرکت واسطه اچار با توصیۀنشدیم. سرانجام، به

ه ک نتیجه گرفتم وقتادم. همانوزشی و نامرغوب انگلیسی دی صرفاً آمهاتجبار تن به خرید رباا، بهشود

های سفارش ، شخصاً اقدام کنم و هرگز، از طریق ادارۀآزمایشگاهم نیاز داشتم برای پس اگر کاالییازاین

 ،آنازنکنم و در طی سی سال گذشته تا زمان بازنشستگی و حتی پس کاالهای بُنجُلاقدام به خرید  ،خارج

 ،م و همواره آزمایشگاهماکردهدمات، و هدایای مردمی چنین از محل اعتبارات، قراردادهای پژوهشی، خ

ءاهلل شاان مکانیک و دانشگاه بوده است و دانشکدۀ مهندسیی هاهروزترین آزمایشگا، از بهدر حد بضاعت

 .بماند روزبهال و فع آقای دکتر علیرضا طاهری س نیز با مدیریت خوبِپازاین

رهای پژوهشی و نوآورانه داشتم. به انجام کا ایویژه لیتم در دانشگاه صنعتی شریف عالقۀاز ابتدای فعا

ی هاشتحصیل با حضور در مجامع علمی و همای ایامرا که در  ایتجربههمواره دوست داشتم دانش و 

هنگامی ، 1368. در اواخر سال مکانیک به عمل آورم دانشکدۀ مهندسیدر  المللی کسب کرده بودمبین

لیتی میک شرکت چندمسئوالنِ  ،با صنعت دانشکده را برعهده داشتممعاونت پژوهشی و ارتباط  سِمَت که

رمبشالا به نام  زۀدر حو ، 1رگ

اف منابع نفت و گاز، به من اکتش

طبق  تلفن کردند و گفتند

با وزارت نفت ایران  قراردادی که

 با مند به مصاحبههعالقدارند، 

 برق و...تعدادی مهندس مکانیک و 

ختگان دانشگاه آمودانشمیان از 

ها آن و استخدام صنعتی شریف

له الفاص. باندبرای اشتغال در ایران

 پس از هماهنگی با مسئوالن

                                                             
1. Schlumberger 
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رای ب ،طی دو روز ،آن شرکت کنندۀهیئت مصاحبهی در پیش گرفتم که فرایند ،دانشکده و دانشگاه

که به  ،سال آخر کارشناسیبا دانشجویان  دانشکده حضور یابند و سمعی و بصریِ در اتاقمعرفی شرکت 

 یکسخ دهند. حدود آنان پا هایبه پرسشحال، درعینِو استخدامی کنند  مصاحبۀ این کار عالقه دارند،

 شدگانمن استخدانیز در میا من ارشدِکارشناسی اول سال دانشجویان از یکینام متوجه شدم که  ،بعد ماه

 اند و بناست، برای مدت شش ماه،مزایای بسیار خوبی به او پیشنهاد کرده حقوق وو  هستاین شرکت 

مصر برود. هنگامی که برای  این شرکت در شهر اسکندریۀ ایِقهبه پایگاه منط ،ی شغلیهاشجهت آموز

دانشگاه  ،ماه بعد ندآرزوی موفقیت کردم. چش مطلع شدم و برایجزئیات کار  خداحافظی نزدم آمد، از

از  مهندسی مکانیک بود. اعالِن فراخوان همایش المللی در حوزۀقاهره میزبان یک همایش بین اَالَزهرِ

علمی دانشکده همکاران هیئت برای آن را ه بود کهمعاونت پژوهشی دانشگاه به دستم رسید سوی

 ستاز طریق پُ را مقاله نامۀ پذیرش آنکه. چند نفر از ما به این همایش مقاله فرستادیم و پس از فرستادم

پذیرش  دلیلز قطع روابط دیپلماتیک با مصر بهبعد اکه  دفتر حفاظت منافع مصر ــ، به دریافت کردیم

ر این . دشور را گرفتیمبه آن ک ــ رفتیم و ویزای سفر تازگی در تهران بازگشایی شده بودشاه ایران، به

 شادرواندکتر خیّر و  حی، دکتر نوری بروجردی، شادروانصال حمودآقایان دکتر احمدیان، دکتر م ،سفر

گرفتنِ دریافت اطالعات برای زمان که در آن. ازآنجانیک حضور داشتنددانشکدۀ مکادکتر کارگرنوین از 

 مبرگر استخدامشالکه در شرکت ا ،با دانشجوی سابقم نبود، سادگی ممکنبه امکانات و دیگراقامت  جای

 عد. بجا بگیردبرای گروه ما  محل همایش نزدیک هتلی ، دردر صورت امکان ،، تماس گرفتم تاشده بود

اند در سفر به مصر مسئوالن شرکت از گروه ما دعوت کرده تلفنی به من اطالع داد کهاو  ،از چند روز

 یم. آشنا شو هاآنی فنی هاهو آزمایشگا هره و اسکندریه بازدید کنیم و با محیطدر قاها آنشرکت  حتماً از
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مان ه روز مهد اننده را فراهم کردند و از لحظۀ ورود به مصر تاو ر ، تسهیالت اقامت و خودروروازاین

 یک ساعته ۀابتدا مورد بازجویی و مصاحب ،قاهره شدیمفرودگاه وقتی وارد  .مبرگر بودیمشرکت اشال

و  از انقالب هایی بودیم که بعدمهاجرت مصر قرار گرفتیم، چون ظاهراً جزو اولین ایرانی ۀادار انمأمور

قطع روابط به آن کشور رفته بودیم و این موضوع اندکی برایشان عجیب بود و نگران ارتباط ما با جمعیت 

ون آمدند و به هتل شرایت شرکت به پیشوازمان نمایندگان خروج از فرودگاه، پس ازالمسلمین بودند! اِخوان

 از برنامۀ همایش، ابتدا از شرکت بازدید کردیم . بعدبرگزاری همایش بود، رفتیم که محل ،زَمالک در محلۀ

انگیز سفری بس شگفتاختیم؛ )نظیر اَهرام( پردگذار در آثار تاریخی شهر قاهره ومدتی به گشتو سپس 

شهرهای قاهره، اسکندریه، بندر آزاد سعید، کانال معروف  ویژهبهی مصر هایدیدن و متفاوت و سیری در

 سماعیلیه.ئِز، و اسو

گام خروج از بندر آزاد سعید، ناگهان پلیس امنیت بود که در هنهای خاِص سفر این یکی از تجربه

س از یکی دو ساعت تخبارات شهر فراخواند! پبه ادارۀ اس ،جهت ارائۀ توضیح و شناسایی ،ما را مصر

م م، متوجه شدیایدهو به دعوت چه سازمانی آم کنیمکه در مصر چه میها پرسش اینبازجویی و پاسخ به 

گفتۀ  به های یادگاری بوده است.نداختن عکسز و اکانال عظیم سوئ که ظاهراً اشتباه ما ایستادن در کنار

این ممنوعیت  و ما متوجه عالمت یا هشداری مبنی بر مأمور مربوط، عکاسی در آن محل ممنوع بود

ن محل ممنوع اعالم شده بود(. سرانجام، با برای اسرائیل عکاسی در آ م )ظاهراً از ترس جاسوسیدینبو

دادن فیلم د به مصر و تحویلها و ویزای وروبرداری از پاسپورتبرخورد محترمانه و دوستانۀ مأمور، کپی

 به تهران بازگردیم.اهره روانه شدیم تا ق سویایی گرفتیم و بهدوربین عکاسی، مجوز ره
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 استادانبازدید  برای هماهنگی بودم معاون پژوهش و ارتباط با صنعتای که هدورجالب از خاطرات یکی 

ی ناوهای آمریکای سکوهای نفتی خلیج فارس بود کهو  پیکر،ی غولهاشالوان، نفتک جزیرۀاز  دانشکده

. این استادان عبارت بودند از: دکتر محمود ندبودآن را تخریب کرده در جنگ تحمیلی ایران و عراق 

تر یچ مگردیچیان، دکصالحی، دکتر علی میرعشقی، شادروان دکتر محمدحسین کارگرنوین، دکتر مگرد

زاده، دکتر علی نوری بروجردی و مهندس علی امیرفضلی، مرحوم دکتر منوچهر راد، دکتر ابراهیم اسماعیل

از  خسروشاهی کهمصطفی آقای مهندس  ، با1367در سال  ،دیدباز . برای اینمحمدتقی امیدوار

وان نفتی ال و جزیرۀدر شرکت نفت فالت قاره  بود ومکانیک  دانشکدۀ مهندسیختگان سابق آمودانش

اگرچه این بازدید هماهنگ کرده بودیم.  را برعهده داشت سکوهای نفتی بخش فنی و مهندسی دیریتم

سکوهای  بسیار مؤثر و روشنگرانه بود، دیدنِ دانشگاه و صنعت نفت میان علمی هایهمکاری درجهتِ

ما به انگیزی در ذهن ه اقتصاد و منابع کشور خاطرۀ غمآن ب ی ناشی ازهاتشده و خسارتخریبنفتی 

    جای گذاشت.
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  در درسی هایکتاب غیرمجازو صحافی  تکثیر شاهد شریف صنعتی دانشگاه در های کارسال نخستین در

 در امدانشگاهی تحصیالت دوران در ؛ آنچهبودم دانشجویان به هاآن فروش و دانشگاه فروشیکتاب

 هایکتاب همیشه ما آمریکا در .بودم هرگز ندیده( دکتری تا کارشناسی مقطع از) آمریکا یهاهدانشگا

 در که دارم خاطر به .خریدیممی دانشگاه فروشیکتاب از، هرچند گران، (دست دوم یا نو) را اصلی درسی

در ( گارسونی تا گرفته هانارستور در شوییظرف از) فرساطاقت دانشجویی کار با تحصیلی سالنیم هر

 هزینه و اندازپس کتاب خرید برای باید را( نامیثبت هایدرس تعداد به بسته) دالر 250 تا 150 حدود

 به تا فروختممی فروشیکتاب به ،قیمت نصف به ،سالنیم هر پایان در هم را هاکتاب از بعضی. کردممی

 در دانشجویی دوران هایآموزه و فرهنگ با ،هرحالبه. دبفروش جدید دانشجویان به مستعمل قیمت

 جز نبود هم ایچاره غیرعادی و ناخوشایند بود و گویا ایران در درسی کتاب غیرمجاز تکثیر آمریکا،

                         جماعت و فرهنگ رایج!                                                                                                           شدن باهمرنگ

 ناختم،شخوبی میبهآن را که  ،رباتیک زمینۀ در کتابی گرفتم تصمیم (م 1992) 1371 سال یلااودر 

 انفورداِست دانشگاه ت علمیهیئ زمانآن در ریگکِ یجِ جان دکتر آقای کتاب مؤلف. کنم ترجمه فارسی به

 تایپ اینامه ،ترجمه کار آغازکردن از قبل. نبود هنوز فراهم فکس و اینترنت به دسترسی زمانآن. بود

 برازا فارسی زبان به کتاب ترجمۀ به در نامه تمایلم را .مفرستاد ایشان به هوایی پست طریق از و کردم
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 یخدمت و وظیفه ،ایران در متقاضیکمو  تخصصی یکتاب هم آن کتاب، چاپ و ترجمه که کردم و نوشتم

 5/1 تا 1 نسخه هر قیمت به حداکثر ایران در کتاب افزودم که این .ندارد مادی هایانگیزه و است معنوی

آن  درصد 10 حدود و رفت خواهد فروش به دالر

 زایاِ در سنت 15 تا 10 حق مترجم است، یعنی

هر نسخۀ از  زمانآن کتاب. از نسخه هرفروش 

 از. رفتمی فروش دالر 30 در آمریکا اصلی کتاب

 را کتاب موافق است، چنانچه درخواست کردم او

، 1992 سپتامبر ماهدر  کنم. ترجمه فارسی به

 ستپ طریق از را نامه پاسخبعد،  ماه سهیا یعنی دو 

 هنوشت پاسخ در کریگ دکتر آقای. کردم دریافت

 نامۀ وقتیاست که  بوده جالب برایش خیلی که بود

 دکتر )شادروان( به آن را و کرده دریافت مرا

 آمریکا به مهاجرت از پیش کهــ  سراجی همایون

 صنعتی دانشگاه برق دانشکدۀ مهندسی استاد

که مرا از  ایشان است، داده نشان بود ــ شریف

 هایو در آمریکا با او درس شناختنزدیک می

بودم ه گذراند سیک و کنترل دیجیتال راکنترل کال

 ای،کره ،ژاپنی زبانپنج  به تاکنون کتابش که بودنوشته  کریگ دکتر. است کرده توصیه به موافقت

 ذفح چینی و ایتالیایی است اما نامش را از ترجمۀ شده منتشر و ترجمه چینی و ایتالیایی لهستانی،

 اعالم برای. گریک است خرسند بسیار امکرده مجوز کسب او از من اینکه ازنوشته بود  عالوه،هب! اندکرده

 کتاب ابتدای در آن را که از من خواست و بود نوشته زبانانفارسی برایهم  پیشگفتاری خود رضایت

اره در نامه اش بفرستم. برایش ،یادگار رسم به ،را شدهکتاب ترجمه از نسخه دو بیاورم. همچنین قرار شد

 باست اما ازنظر او ترجمۀ کتا« اَدیسون وِسلی»کتاب متعلق به انتشارات  رایت اصلیِ کرده بود که کپی

 استقبال زنی هاآن و گذاشتم میان در شریف صنعتی دانشگاه انتشارات نالمسئو با را بالمانع است. موضوع

 آمادۀ و هترجم کتاب !است نبوده عُرف تاکنون کسب مجوز از مؤلف اصلی موضوع که گفتند البتهو  کردند

مؤلف  پیشگفتار چاپ با ارشاد وزارتدر آغاز،  .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مجوز نیازمند و شد چاپ

 ندارد، وجود با این عنوان ایصفحه اصلی نسخۀ در که بود این دلیلشان و کردن زبانان موافقتبرای فارسی

 را مذکور پیشگفتار درج بدون چاپ اجازۀ که کردم اعالم هم من! بیاید ندتوامین هم ترجمه دربنابراین 

 شود  درج ترجمه درمؤلف  پیشگفتار کرد موافقت ارشاد وزارت تا کشید طول ماه سه حدود نخواهم داد.

 .شد چاپ 1374در سال  کتابسرانجام  و
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      فارسی ۀنسخ بر پیشگفتاری ویرتص                  کتاب رباتیک   اول چاپ ۀشناسنام

  

 همایش» پیشنهاد برگزاری ،رئیس دانشکدۀ مکانیک، آقای دکتر محمود صالحیبه  1370 در فروردین

 22الی  19)از شریف  صنعتی با میزبانی دانشگاهدر ایران،  «مکانیک مهندسی کاربردهای یالمللبین

 ،اکبر صالحیه از این پیشنهاد، آقای دکتر علیو همکاران دانشکد (، را دادم. با استقبال ایشان1371 خرداد

ی پژوهشی و هاتبه فعالی ایویژه ، که عالقۀپور راصادق صادقیتر محمدو آقای دک من ،دانشگاه رئیس

ژاد، نعالوه، دکتر مهدی بهادریهمایش تعیین کردند. به اجراییدبیران علمی و  عنوانبه ،نشر داشتیم

دکتر عیسی خیّر و دکتر زاده، شادوران دکتر محمدحسین کارگرنوین، شادروان دکتر ابراهیم اسماعیل

ش مهمی در برگزاری همایش برعهده داشتند. نق اجراییو  علمیهیئتاعضای  عنوانبهمحمود صالحی 

 با حمایت مادی و ی در رشتۀ مهندسی مکانیک در ایران بود کهالمللبیناین همایش نخستین همایش 

معنوی دانشگاه صنعتی شریف، وزارت صنایع سنگین، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت صنایع، 

 یک ایران برگزارو انجمن مهندسان مکانگروه صنایعِ ویژه اسالمی ایران،  فرهنگستان علوم جمهوری

را خانم ایراندخت شهنواز کردم.  مقاالت را آمادهشد. دبیرخانۀ همایش را در دفترم برپا و فراخوان می

 ۀدانشکدکارشناس آموزش تعیین کردیم )بعد از پایان همایش، ایشان  عنوان منشی داخلی همایشبه
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خانم شِری لین هولدرد  (.دانشکده انجام داد برای ارزشمندی سال کارهایمکانیک شد و در طی سی 

   شد. ی همایشالمللبینمنشی داشت مادی، صورت داوطلبانه و بدون چشمبه )همسرم( نیز،

( آغاز شد. برای و...بدون اینترنت، تلفن همراه، چاپ دیجیتال ) زمانآن با امکانات محدودِ هاتفعالی

ی و سفر مهمانان خارجی الزم بود با وزارت امور خارجه هماهنگ المللبینهای علمِی برگزاری همایش

شمی ها یبا پیگیری رئیس محترم دانشگاه، مرحوم آقا جمهور مجوز داشته باشیم.کنیم و از دولت و رئیس

های تری از زمینهپوشش طیف وسیع ورِمنظصادر فرمودند. به را جمهور وقت( مجوزهارفسنجانی )رئیس

ن . در پاسخ به فراخواگذاشتیم« کاربردهای مهندسی مکانیک»نام همایش را  ،لمی در مهندسی مکانیکع

پس از بررسی و  کشور جهان دریافت و 18نگلیسی از کامل به زبان ا چکیده و مقالۀ 350، حدود اولیه

مجموعۀ مقاالت همایش پذیرفته شد. مجموعۀ مقاالت  ه و چاپ درمقاله برای ارائ 195 ،داوری علمی

یک و اتبیومکانیک، رب: اولجلد )به چاپ رسید جلد بندی و در سه لحاظ موضوعی دستهشده بهپذیرش

 محدود، دینامیک خودرو، ارتعاشات، االستیسیته و اجزای :دومجلد  ساخت، هوش مصنوعی و کنترل؛

ز ا الت و تبدیل انرژی(. در برگزاری این همایشانتقال حرارت و جرم، مکانیک سیّا م:جلد سو علم مواد؛

کتر رحمت شورشی، دکتر محسن د)مهندسی مکانیک در خارج از کشور  رشتۀ پنج استاد شاخص ایرانیِ

 انسخنران عنوانبه (کدکتر بهروز تبرُّ شادروانو  گودرز احمدی، دکتر مسعود کاویانیپور، دکتر شاهین

 المللنبیدفتر روابط  مدیریگیری آقای دکتر ابوالحسن وفائی، با تالش و په عمل آمد. کلیدی دعوت ب

ر حضو ، در همایشبا استفاده از طرح تُوکتِن ،سازمان ملل متحد هزینۀدانشگاه، سخنرانان کلیدی به

ر یادبود توسط شرکت طراحی و چاپ تمب همایشهای این یافتند و بر غنای آن افزودند. از دیگر ویژگی

و درآمد حاصل از آن موجب شد  بود. برگزاری این همایش 1371ال پست جمهوری اسالمی ایران در س

، آن بهتر شود شکل ظاهری وبیش نونَوار شود؛ ازجملهکم)ساختمان قدیم( مکانیک  دانشکدۀ مهندسی

گاه و دست و کامپیوتر چاپگرهای لیزریین اولمجهز شود،  اتاق شورای استادان و بصری وهای سمعی سالن

 هنگام برگزاری همایش نقشی مهمهب ،رئیس وقت دانشکده ،اصغر مظفریخریداری شود. دکتر علیفَکس 

 یادماندنی از، تصاویری تاریخی و بهدر ادامهداشتند.  فضاهای مناسب سازیآمادهحمایت، پیگیری و در 

              .همایش یادشده را مالحظه کنید

                               . 
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از راست: دکتر اسالمی، دکتر احمدی، دکتر بهادری نژاد، دکتر صالحی، دکتر شاهین پور، شادروان 

 1371سال خردادماه ، دکتر خیّر، دکتر مقداری، دکتر ظهور، دکتر اسماعیل زاده
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 در دانشگاه اجراییم مدیریت تدریج دریافتهای اجتماعی و گروهی بود که بهبا انجام این دسته از فعالیت

ید یزیون، یا تولید داروی جدهواپیما، تلو شگاهی به پیچیدگی طراحی و ساختدان -یک فعالیت پژوهشی

نیازمند یک سیستم مدیریتی قوی و پویا است.  ،نیهر مجموعه و سازما مطلوبِ ادارۀ نیست اما، همچون

کارگرفتن آنان برای هبدرست هنر مدیر در سازماندهی خوب و تقسیم درست وظایف بین اعضای گروه و 

ن واتمیفقط با سازماندهی خیلی خوب است که  ن است. همچنین دریافتم کهی معیّهدف دستیابی به

                                                                               کنار هم کار کنند.     در درستی انتظار داشت همۀ عناصر گروه به

مدیر گروه مهندسی پزشکی  عنوانبه ،نیکدانشکدۀ مکا حسب نیازِ ،1372تا  1368از سال 

ین حسن دکتر محمدیان دکتر کیخسرو فیروزبخش و شادرواآقا ،زمانآن)بیومکانیک( منصوب شدم. در 

 اندازیراهموتور محرک  کارگرنوین و من

این رشته در دانشکده  ارشدکارشناسی

بودیم. من از همان ابتدا بر آن بودم که باید 

توانمند آگهی  ی جذب نیروی انسانیِبرا

ای از این . نمونهاستخدام منتشر کرد

های استخدام در تصویر روبرو آمده آگهی

التحصیالن تعداد فارغ زمانآن. اگرچه است

مدرک دکتری این رشتۀ نوپدید که  ایرانیِ

 آگهیِو  بسیار اندک بودهم داشته باشند 

ری در تی زدنِشرایط به  استخدام در آن

رای ب ،را این نوع اعالم نیازها ماند،تاریکی می

مقاطع تحصیالت  در دانشجویان ایرانی که

                                                                             دانستم.های موردنیاز کشور مینتخاب رشتهبرای اد، راهنمایی شایسته ردنکمی تکمیلی تحصیل

جمله اتفاقات از  مهندسی مکانیک های دکتریِاندازی و گرفتن مجوز اجرای دورهراهی برای ریزبرنامه

ر د موفق رخ داد. با برگزاری چند رشتۀمهندسی مکانیک  امیدبخشی بود که پس از برگزاری همایش

 ،دانشکده علمیتهیئاعضای  ی و کیفیِاز انقالب و ارتقای کمّ در دوران پس ارشدکارشناسی مقطع

های دکتری در دوره اندازیراههای پژوهشی و انتشارات علمی به فکر فعال در زمینهاز همکاران  ایدهع

ده، دکتر محمود زانژاد، دکتر ابراهیم اسماعیلادریان معززی چون دکتر مهدی بهدانشکده افتادند. استاد

کتر علی نوری پور، دکتر کیخسرو فیروزبخش، دکتر حسن ظهور، دصادق صادقیصالحی، دکتر محمد

سیدعلی میرعشقی، شادروان دکتر تقی احمدیان، دکتر محمد دورعلی، دکتر بروجردی، دکتر محمد
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ادی است عنوانبهبر این کار همت گماشتند. من نیز  دکتر منوچهر راد شادروانین، ارگرنوحسین کمحمد

ها و مقررات در بیشتر جلسات تحصیالت تکمیلی نامهنویس آیینها و نگارش پیشجوان از ابتدا در بحث

مسئول برگزاری مشارکت و حضور فعال داشتم. همچنین چندبار  شدمیکه برای این منظور تشکیل 

                                                یار خوبی اندوختم.بس هایشدم و تجربهدر دانشکده دکتری  ای ورودی و جامع دورۀهآزمون

آموزشی، پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و پرورشی و نیز های الیتدر فعبودن روزآمادگی و به

« بخت» که دانماستادی است. نمی ی شغلِ هایویژگین ترمهماز  گماشتن برای ایجاد تحولِ کارآمدتهم

صوالً در زندگی و ا . آیا بخت یا شانسکار چند بار به من روی آورده استدر دوران تحصیل، زندگی و 

گاهی، ی دانشهاتدر موفقی ،معتقدمام آمده باشد اما جدّاً موفقیت انسان تأثیر دارد؟ شاید بخت گاه به یاری

منوط است به انسان خردمند  یهات. بخشی از پیشرفدارد «بخت»از  بیش یگفته نقشعوامل پیش

 هی کتا جای». اینکه نوشتم ها تا جایی که ممکن استیا دوری از آنعوامل غافلگیرکننده کردنِ حذف

اری است. بسیهمراه رویدادهای ناخواسته و ناشناخته  به این دلیل است که زندگی همواره با« است ممکن

موضوعات  ، به اینناپذیرصورتی خستگی، معموالً و بهما استادان در دانشگاه و خانه کاریِ از اوقاتِ

محیط کار و  سازیآمادههمکاران،  سازیآمادهدانشجویان،  سازیآمادهخود،  سازیآمادهاختصاص دارد: 

 هایبینپیشو  هارنامهببهترین  ،مثل هر فعالیت دیگری ،حال. بااین و... فرزندان سازیآمادهآزمایشگاه، 

. یا اصالح مسیر نیز آماده بودییر الزم است برای تغ ، گاهبنابراین ممکن است در اجرا دچار مشکل شوند.

ا ممحتاط دانشگاهی  سازی است؛ آنچه جامعۀاز دیگر عناصر مهم مرتبط با آماده )ریسک(« خطرپذیری»

اند، سر ی کارشناسی باید میزان خطرپذیری را به حداقلهای. البته در بررسندارد با آن میانۀ خوبی معموالً

ش پذیر تواناییِ  ای، به، تا اندازههاتاز فرص اما باید توجه داشت که الزمۀ پیشرفت و استفادۀ مناسب

ی هاتصفر شدنِگونه که گاه الزم است صبر پیشه کنیم و منتظر پدیداربعضی خطرها مربوط است. همان

                                                     .     مناسب باشیم

 

با عنوان استاد پژوهشی فرصت مطالعاتی خود را  ین دورۀاولسال  به مدت یک 1372فروردین تا اسفند از 

 مریکا()آ دیویس ـ کالیفرنیا دانشگاه ی پیشرفتۀهااتوبان ، پژوهشکدۀمکانیک دانشکدۀ مهندسیدر 

با  ،دشمیاداره  نقل کالیفرنیاوحمل که با پشتیبانی و حمایت سازمان در این مرکز پژوهشیگذراندم. 

آن در  ی پیشرفتههانانگهداری اتوب برای ساخت، تعمیر و ی هوشمند رباتیکیهاسیستمطراحی و کاربرد 

 تیو وِلینسکی مدیران اینپروفسور بهرام روانی و پروفسور اِس م.و به تحقیق پرداختشدم آشنا  ایالت

، هک ترین خاطرات دوران کار من استاری با این مرکز پژوهشی از شیرینهمک نوین بودند. پژوهشکدۀ

   با سازوکار و مدیریت نخستین باربرای موجب گشت که  بر گسترش دانش و کسب تجربه،عالوه
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ی مادی و معنوی معاونت پژوهشی دانشگاه هاتاز حمای. آشنا شوم ی علمیهاقطبها و پژوهشکده

                                                             دیویس صمیمانه سپاسگزارم. ـ حمایت دانشگاه کالیفرنیا صنعتی شریف و میزبانی و
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 تمعاون به ،راد منوچهر دکتر شادرواندر زمان ریاست  ،1375 تا آغاز 1373سال  هایمیانهاز 

نو و خاص بود. از همان سال نخست،  ایتجربهمکانیک منصوب شدم که  دانشکدۀ مهندسی آموزشیِ

د ، ذهنم را به خوبودم پدیدۀ عجیبی، که در هنگام تحصیل دورۀ کارشناسی در آمریکا با آن مواجه نشده

کاماًل دستی انجام  صورتبه سالنیمهر های نام کالسبود که ثبت مشغول داشت. موضوع از این قرار

 آمدند و هرکه زودتر آمده یانام میثبتنوبت  نویسی و گرفتن. دانشجویان از سحرگاه برای شمارهشدمی

 مثالً دوریدلیل )هرزورش بیشتر بود در انتخاب درس و استاد دست باال را داشت. دانشجویانی که به

ــ در اولویت آخر قرار  بودند دانشجویان دختر عمومًا و  ــ رسیدندر به دانشگاه مییرتد مسافت(

که در شأن دانشجو و دانشگاه  شدها و برخوردهایی میگرفتن صفگرفتند. این وضعیت موجب شکلمی

 به کمک خانم شهنواز )کارشناس ی متفاوتی کردم؛ریزبرنامهبعد  تحصیلیِ سالنیم، برای روازایننبود. 

نجام اکشی دستی ، قرعهدانشجویی ، با استفاده از شمارۀمختلف هایسال آموزش( بین دانشجویان ورودی

 ( درج کردیم.نامثبت دانشجویان را، در فهرستی )پشت پنجرۀ ادارۀ نامثبتساعت  م و روز و بازۀدادی

دن خوابیبو ش کشیدنموضوع صف

ادارۀ آموزش دانشکده با  پشت درِ

یافت.  تدبیر ساده پایان همین

 دهی میاننوبت فرایندِ این  پسازآن

دانشجویان و کارشناسان دانشکده و 

شهرت « رَندوم فرایند»دانشگاه به 

در نیز های بعد در سال یافت و

 نامثبتسیستم آموزش و 

ه ه در پیش گرفتدانشگا کامپیوتریِ

 امای در آنمهم دیگری که  شد. اتفاق

کل  تعداد یافتنرخ داد کاهش

درسی بود. وزارت علوم واحدهای 

های واحدهای درسِی رشتهتعداد 

رشته   واحد و 140به  رامهندسی 

واحد  135را به  های علوم پایه

و  سازیآمادهبرای  کاهش داد.

مندی اصالح گردش کار، جهت بهره

، دانشجویان دانشکده و دانشگاه

را انجام دادیم. ی الزم هابینیپیش
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 حدِّ  مدیر هر اداره و سازمانی که باشی باید بتوانی، تا ،تجربه آموختموقت بود که برای اولین بار بههمان

هبرنام نی و برای دستیابی به آن،ی کبینپیشانداز سازمان خود را مسیر چند سال آینده و چشم ،امکان

عالوه، در ه، در دسترس داشته باشی. بشرایط و امکاناتزمان و ، متناسب با و مدوّن اندیشیدهازپیش  ای

روز و توانمند و به علمیِتئهیبندی رسیده بودیم که جذب اعضای دانشکده به این جمع رئیسۀهیئت

ترین معیارهای ارتقای علمی یک دانشکدۀ ، از کلیدیهای فعال و جدیدپُرانرژی، متناسب با نیاز رشته

ذب جصدد ، همواره بر این نکته تأکید داشتم و درگرفتم باالتری قرارپویاست. بعدها که در مناصب 

در دانشکده و دانشگاه بودم. نکتۀ دیگر اعتماد به  انرژیو پُر فکر، خلّاقی علمی بسیار خوب، خوشنیروها

، بود که همواره کوشیدم به آن جامۀ عمل هاتسپردن کار و مسئولیر، برای تهمکاران جوان توانایی

 هبدان توج ،در سنوات مختلفاعتقاد دارم که در کشور ما،  بپوشانم. من به ارتقای مدیریتی پلکانی

قرارگرفتن  شرایطِتالش کرد تا ابتدا و  قای شغلی و مدیریتی باید کوشیدبرای ارت نشده است. ایشایسته

در کسب تجربه و عملکرد مناسب  ، همراه با شایستگی ویجتدرنظر را به در جایگاه واالی مورد

                                                                                                                   احراز کرد. درستیبه ،ینی پیشهاتمسئولی

         

و  شدمرئیس دانشکده انتخاب  عنوانبهمکانیک  دانشکدۀ مهندسیشورای  ازطرف 1375در تیرماه سال 

این سِمَت منصوب شدم. شناخت و  بهدانشگاه( وقت  رئیساالسالم صدرنژاد )با حکم آقای دکتر خطیب

حاصل کرده بودم به من کمک  مکانیک مهندسیدانشکدۀ در  پیشین یهاتر مسئولیهایی که دتجربه

 در اوقات فراغت هنگامی که. وران نیز توفیق یابم و کارهایی اثربخش انجام دهمدفراوانی کرد تا در این 

ی نتایج اندیشیدم بهمدت مسئولیتم می رگذاری بیشتر دربه مشکالت دانشکده و وظایف خود برای تأثی

؛ درسعجیب به نظر می هاشو رو هابرنامهتغییر در  به اثرِ زیاد کردنِکرم: گاه فیافتاز این قبیل دست می

مکاران ه نداشتنِ مجموعآمادگیشود؛ گاه فضای حاکم و میشکست  منجر بهگی برنامنظمی و بیگاه بی

جز تنظیم سرعت تغییر و اقدام جهت نبود ای رو، چارهد. ازاینشومینگام همانع پیشرفت و موفقیت به

دانشگاه صنعتی شریف در  ،. به نظر مندانشکده ن در داخل و خارجهمکارابا مجموعۀ  هابرنامهاجرای 

 موعۀمج غالب فرهنگِاین نوع تغییر و تحول ساختاری دارد و  هر برابر بسیار درو مقاومت مجموع اینرسی 

با روحیات و  کار ساخته است. این ویژگی، محتاط و محافظهاهسال ت را، در طولمدیریحوزۀ ران و همکا

( تمهسالبته و )معتقد بودم  وسال اصالً سازگار نبود و از آن در رنج بودم، زیرامن در آن سن انرژی درونیِ

ا یدر کشور و آموزش عالی دارد، اما  بیشتر رای راهبری و تأثیرگذاریِب که این دانشگاه ظرفیت فراوانی

که پیشینیان )البته  دهد مسیر دیگری را پی گیرداقف نیست و یا ترجیح میاین ویژگی و خود به

تر و از همکاران جوان هرروی، گروهیاند. بهبنابه اقتضای زمان و شرایط( برای آن ترسیم کردهدرستی، به
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 و دیگر همکاران تحوالت سودمندی ایجاد کنیم. هاآنمعاونان خود برگزیدم تا با کمک  عنوانبهانرژی را با

آقایان دکتر غفوریان )معاون آموزشی(، دکتر فرهانیه )معاون پژوهشی(، دکتر میرعشقی )معاون تحصیالت 

            دکتر اکبری )معاون دانشجویی(. و ؛(تکمیلی

. بود سی مکانیکی تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندهاشحذف گرای ازجمله کارهای مهمِ آن دوره

ر ارت علوم نتیجه گرفتیم که بهتر است دو وز دانشگاه و دانشکدهسطح در  هایینشستبا برگزاری سلسه

 وندهماهنگ با ر برنامۀ درسی مقطع کارشناسی را، دورۀ کارشناسی بازنگری صورت گیرد و سیِ ردبرنامۀ 

 از یاکارشناسی مجموعه نامۀ جدیدِکنیم. البته در بر ، تدویندنیای برتر هاهو دانشگاتحوالت جهانی 

 هایی را انتخاب کنند. در عوض،درس ، بنابر عالیق خود،سبدهای درسی را در نظر گرفتیم تا دانشجویان

های تهرش زمانآن گسترش دادیم.را مهندسی مکانیک رشتۀ  ارشدِکارشناسیمقطع  ی تحصیلیِهاشگرای

های گروه صورتبه ای در همۀ مقاطع،ی انرژی و مهندسی هستههاسیستممهندسی هوافضا، مهندسی 

 .مجزّا نبود ایدهو هرکدام دانشک شدمیمکانیک ارائه  دانشکدۀ مهندسیزیر چتر ، آموزشی

 (سال ۀ)در آخرین چهارشنبگذاری شد برگزاری جشن پایان سال یی که در آن دوره پایههاتاز سنّ

د که و تقدیر از کارکنان برتر بو ،و ناهار شیرینی و به صرف میوهاالت دانشکده، در آزمایشگاه مکانیک سی

جشن پایان سال  ی ازتصاویردر ادامه . ندشدانتخاب میو مدیریت دانشکده  علمیتئهیاعضای ازسوی 

 . آیدمی 1377شدن برای نوروز آمادهو  1376در اسفند 
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 بازنشستۀمایه و گراناستاد  محمود حسینی،سیّدآقای دکتر  یادی کنم ازشایسته است اینجا  در

 مشهورت یو جدّ کوشی و نظمبه سختهمکاران و دانشجویان  مکانیک، که در میان دانشکدۀ مهندسی

یک خود ند که بعدها تحصیالت دکتری مهندسی مکادانشگاه بو علمیهیئت. ایشان جزو اولین اعضای دبو

شایعه بود که اگر . برای همکاران جوان بودنظم و جدّیت  خوب و مثالِآلمان گذراند و الگوی بسیار  را در

          شود.می مهندس مکانیک بگذارند، مقاومت مصالح را با او دروس استاتیک و آزمایشگاهبتواند کسی 
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 زمواجه شد که عمدتاً ناشی ا خاصیمدیریتی  دانشگاه با بحران ،در زمان ریاست آقای دکتر صدرنژاد

علمی تها و اعضای هیئبا رؤسای دانشکدهسلیقه و روش ایشان و بعضی معاونان و مدیرانشان اختالف 

در  ، منتقد سبک و سیاست وینحوی، هریک بههادانشکده رؤسای، دوره در ادارۀ دانشگاه بود. در آن

 احترام به نظر ویژهبه)مانده از گذشته جای بههاتسنّگاه بودند و کوشش بسیار کردند که دانش ۀادار

ها ها و حاشیهبرد و اختالف( حفظ شود؛ اما بعضاً راه به جایی نمیدر شورای دانشگاه علمیتهیئاعضای 

سای رؤ توجهی از، شمار قابلریاست ایشان ، در اواخر دورۀسبب شد که دانشگاه فراوان بود. این مشکل در

 ورتصبه ،شورای دانشگاه ۀو همزمان با جلس ت شورای دانشگاه شرکت نکننددیگر در جلسا هادانشکده

 بسیاریبرگزار کنند. سرانجام صورت موازی هب هادانشکدهشورای سرپرستان را در یکی از  ، جلسۀچرخشی

اتاق شورای دانشگاه  در ای، جلسهاستادان دانشگاه صنعتی شریف اسالمیِ به دعوت جامعۀ ،از استادان

ل دکتر عزبرای  )آقای دکتر هاشمی گلپایگانی( از وزیر وقت علوم تشکیل دادند و تصمیم بر آن شد که

یکی دو روز پس از این . جای ایشان بنشیندبهپور دکتر سعید سهراب و صدرنژاد درخواست فوری شود

ابتدا به ، با حکم وزیر علوم ،مکانیک( دانشکدۀ مهندسیپور )استاد سهرابتر دک، 1376در سال  ماجرا،

، 1389ی شریف منصوب و مشغول به کار شد. ایشان تا تابستان دانشگاه صنعتریاست  و سپسسرپرستی 

 در این دوران. بود و خدمات چشمگیر و ارزشمندی ارائه کردت مَدر این سِ ،سالیعنی به مدت سیزده 

هادهای و ن هاناسازمو  هاناپادگ یک محیط علمی و دانشگاهی با ادارۀ ادارۀ که آموختم تجربه و مشاهدهبه

پذیر نیست و باید خود، در تصمیمدیگر تفاوتِ بسیار دارد و جامعۀ نخبه و دانشگاهی عموماً مدیریت

گاه فضای دانش پورسهرابآقای دکتر  با شروع مدیریتِد. را، حضور و مشارکت فعال داشته باشو اج  یگیر

فضای علمی مناسبی  ،جواننیز استادان تر و قدیم استادانتر شد و با همکاری و همبستگی رفته آرامرفته

از دانشگاه شیراز )در  پورسهرابفرما شد. با تجربیات مدیریتی ارزشمندی که آقای دکتر مجدداً حکم

( با خود به معاون عمرانی )در جایگاههای بهداشت و علوم نهوزارتخا ند معاونت دانشجویی دانشگاه( ومس

ی هاهخوابگا، هادانشکده، هانااز ساختم سازی و بازسازی بعضیتوسعه و نو فرایند، همراه آورده بود

ی کودر پس از ،دانشگاهچهرۀ بیشتری گرفت و  دانشگاه شتاب ی عمومیِهاو فضا هاهآزمایشگادانشجویی، 

 د.شی سبز زیباتر هافضا و با بازسازی تدریج روزآمدبه ،آن مواجه شده بودبا جنگ تحمیلی  که در دورۀ

، مدت مکانیک را برعهده داشتم و در آن دانشکدۀ مهندسیمسئولیت ریاست  همچنان 1379من تا سال 

در  تغییراتی ،نو معاونا استادان قدیم، با همکاریِ های عمرانی دانشکدۀفضا عالوه بر پیگیری و توسعۀ

های از: توسعۀ رشتهعبارت بود  هاآن ینِترمهمکه  ی آموزشی مهندسی مکانیک ایجاد کردیمهابرنامه

 مهندسی مکانیک و کارشناسیِ  کردن برنامۀ مقطعو دکتری، حذف گرایش و یکدست ارشدکارشناسی

  .متنوع برای  انتخاب دانشجویانایجاد سبدهای درسی 

دان گروه مهندسی هوافضا جمعی از استا آن بود که در دانشکده مدیریتم ی دورۀهاشیکی از چال

ل یشکتاه در دانشگمستقل  ایدهو دانشکمکانیک جدا شوند  دانشکدۀ مهندسیاز به دالیلی تمایل داشتند 
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آمادگی الزم برای پذیرفتنش را  ،نظراز هیچ  ،نه دانشگاه و نه دانشکده زمانآندهند. درخواستی که در 

 ،نیکدانشکدۀ مکاضا همچنان زیر چتر دانشکده، گروه هواف من در مدیریت تا پایان دورۀلذا، نداشت. 

  .دادی آموزشی و پژوهشی خود ادامه هاتبه فعالی ،هاههمانند سایر گرو
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پور، دکتر تبریزی، دکتر احمدیان، فرّهی، دکتر صالحی، دکتر مقداری، دکتر سهراب دکتر: راست از

 زاده، دکتر محمود صالحیدکتر حسینی، دکتر حاجی
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 ناگواری برای دانشگاه و دانشکدۀق دار بودم اتفامکانیک را عهده دانشکدۀ مهندسیای که ریاست در دوره

وه ما را از اند ۀهمو روح رخ داد که قلب ( دانشکده بودوقت رئیس  تابشیحیی  دکترآقای ) علوم ریاضی

و  یاضیر مسابقات ۀدور نیودومستیب از بازگشت ریمس در 1376 اسفند 26 خیتار در .فراوان آکند

 املح اتوبوس ،بود شده برگزار اهواز چمران دیشه دانشگاه در کهریاضی  دانشجویی سمینار نخستین

 استان دخترپل شهر یحوال)در  زال ۀدر به ،تنگ پل نام به یمکان در ،فیشردانشگاه صنعتی  انیدانشجو

یان و یک نفر از دانشجو فیشر یصنعت دانشگاه انیدانشجو از نفر هفتاثر آن،  در کرد و سقوط (لرستان

 دو هر. دشدن کشته ،بودند یاضیر یالمللنیب و یمل یادهایالمپ دگانیبرگز از اغلب که ،دانشگاه تهران

 ۀبرند زن نینخست و یرانیا ۀبرجست دانیاضیر ،یرزاخانیم میمریاد زنده نیز جان باختند. اتوبوس ۀرانند

بار مغادثۀ از این ح که بود اتوبوس نیا نانیسرنش جمله از ،(لدزیف مدال) یاضیر یعلم نشان نیتریعال

                                                                                             جان سالم به در برد.

به دستور رئیس  پس از این حادثه، فشارهای زیادی بر مجموعۀ مدیریت دانشگاه وارد و موجب شد،

یی به دیگر شهرها، برای مدتی، متوقف دانشجو ـ ، همۀ سفرهای علمیپورسهرابآقای دکتر دانشگاه، 

ـ فرهنگی کوشیدند. اندازیراهبرای  های دانشجوییبعد، گروه شش ماه د.شو  ایهدع مجدد سفرهای علمی 

رای ب صنعتی، ـ سفری علمی مکانیک از آقای دکتر دورعلی درخواست دانشکدۀ مهندسی از دانشجویانِ

، زحمت نظیرندصنعت کمهم که در ارتباط با د. ایشان ، کردنبازدید از کارخانه چوب و کاغذ مازندران

 فقط مانده بود کسب های الزم را انجام دادند.با مدیریت کارخانه برای بازدید و اسکان هماهنگی کشیده،

دکتر شکن. ناسب برای این سفر خطین اتوبوس منقلیه و تأم رئیس دانشگاه و هماهنگی با ادارۀ مجوز از

 پورهرابسدکتر  بودم، در میان گذاشتند و خواستند که نظررئیس دانشکده  دورعلی موضوع را با بنده، که

 . ایشان ابتدا ابرازبازگو کردم پورسهرابدکتر ای جریان سفر را برای را جویا شوم. من نیز طی جلسه

. ر دانشجوییِ دیگری موافقت کنندسف با ،از آن حادثۀ ناگوار پس ،برایشان سخت بود کهی کردند. نگران

ر آقای دکت» گفتم:«. استاد تا پایان سفر همراه دانشجویان خواهد بود؟ عنوانبهچه کسی » :پرسیدند

باشد، » :. اندکی فکر کردند و سپس گفتند«مایهنامۀ کتبی گرفتاز والدین دانشجویان نیز رضایت .دورعلی

 ان همراه دانشجویاناستاد رئیس دانشکده و یکی از شرط که خودت هم همراه آنان بروی، تااما به این 

قت رئیس مواف» :به دکتر دورعلی گفتم «.به روی چشم! لسم بشکند،ط نیا نکهیا یبرا» :گفتم «.باشند

ان به ایشخود را  شرط مربوط به همراهی«. ریزی کنیدتوانید برای سفر برنامهام. میرا گرفتهدانشگاه 

ساختمان پشِت  ،جلوِ درصبح  8ساعت  سررسید و اتوبوس دانشگاه فرا جمعه بود موعود کهنگفتم. روز 

سوار اتوبوس  نفر از دانشجویان، با بار و وسایل سفر، 35 نزدیکِ . پارک شده بود ،نیکدانشکدۀ مکاقدیم 

ا ، باز قبل .بودند توضیحاتی و ارائۀیان سرشماری دانشجو شدند و آقای دکتر دورعلی هم سرگرممی
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، از سفرکه روز جمعه، پیش حسین اینانلو )کارمند خدماتی دانشکده( هماهنگ کرده بودم شادروان 

با  بر،خ، بینیز مخود .دشوکارمندان دانشکده توزیع  آن میانو گوشت اتوبوس قربانی  گوسفندی جلوِ

ان یشان و دانشجویا «.خواهید؟سفر نمیهم» :پرسیدمو از آقای دکتر دورعلی دستی رفتم  یک ساکِ 

، بی هیچ اغراق کردند. اتوبوس معیّن ام را درزده و خوشحال شدند و با شادمانی صندلیحسابی شگفت

ام در های دوران استادیچندروزه از زیباترین خاطره با دانشجویان و دکتر دورعلی در این سفرِ همراهی

 شد.     دانشگاه از سر گرفتهدانشجوییِ  ـ های علمیبازدید ن سفر،بعد از ای. دانشگاه بود

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر زندگی شخصی من روی داد که بعضیاتفاقاتی هم د ،مکانیک دانشکدۀ مهندسیبر ریاست  دورۀ در

کارم نشسته بودم که تلفن  در دفتر 1378ی سال روزهایکی از  در .بودبرانگیز یادماندنی و تأملبه خیلی

 استادان ر عمرۀ مفردۀبرای اعزام به سف رهبری در دانشگاه اعالم کردند کهمقام از دفتر  زنگ خورد.

سازمان حج  کردند وپرداخت میتومان پیش هزار 150سفر حج عمره  زمان متقاضیان. آنامدهانتخاب ش

 آمدمینکشی درای در قرعهکرد. اسم عدهها را اعالم میاسم سراسری، شیکقرعه طریقاز  ایران، و زیارت

د که اگر آمادگی این سفر را دارم، حداکثر به من اعالم ش هرحال،بهند. ماندمی در نوبت اعزامسال  چندیا 
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این سفر معنوی  ۀدربار حج و زیارت واریز کنم.اب سازمان به حس تومان هزار 350مبلغ  تا یک هفتۀ بعد،

. دادم مدارکم را در مهلت مقرر به مراجع مرتبطدرنگ پذیرفتم و خیلی شنیده بودم. بیاز پدر و مادرم 

از بستگان  ،معمول موعد سفر در ماه رجب رسید. شب پیش از سفر، بنابر رسم تدریجزمان گذشت و به

نیز رفتم.  سال داشت 90 تقریباً  زمانآن که( ازسوی مادر)سراغ مادربزرگم  دوستان خداحافظی کردم. و

کرد. دربارۀ این در منزل ما زندگی می بود و سپری شده شوهرش بیش از چهل سال از زمان درگذشت

ج سازمان ح کشی سفر عمرۀچیزی به او نگفته بودم؛ زیرا بیش از سه یا چهار بار نامش را در قرعهسفر 

ج حسفر  ویژهبهالی خیلی عالقه داشت که به سفرهای زیارتی و س. او از میاننوشته بودیم و درنیامده بود

نتوانستم حقیقت و هرچه کردم، روم. کجا میشد به او بگویم دلم راضی نمی .شدمیجور ن ره برود اماعم

احتماالً پیش  دشوار بود. برای او درک موضوع ،در آن سن ،چون توضیح دهم آمده را برایششرایط پیش

 آلودبا چشمان اشک و!نه برای ا ،ماهو سفر را برای خودم جور کرد امبودهن کرد به فکرشمی خود تصور

ای عازم آمریکا هفتهدو ، برای شرکت در یک همایش دانشگاهیِ معمولم که، مطابق گفت بوسیدمش و

این  یم ورفتبه آمریکا می همسرم هرسال یا تجدید دیدار با اقوامِهستم. معموالً برای شرکت در همایش 

 او .به یادش بودمدر طول سفر پیوسته اما  .خداحافظی کردم گونه از اوحرف من خیلی عجیب نبود. این

ای سفره سفری معنوی و متفاوت با همۀ سفر مکه .هایش کشیده بودزحمات زیادی برای من و دیگر نوه

از  خالی! ن و بستگانهمکاراجای دوستان و مدینه و مکه بودم. ماه رجب در  رِم بود. دو هفتۀ آخدیگر

داشتم. عادت داشتم که بزرگ پنهان میاز مادر را موضوع گذشت و همچنانچند روز  م وبازگشتسفر 

ام بنویسم. یک شب، حدود ساعت ای علمی در کامپیوتر شخصیگزارش یا مقاله ،ها در منزلآخر شب

به سفیر کشور  ،به زبان انگلیسی ،صفحه ای در یک، ناگهان فکری به ذهنم رسید و چنان بود که نامه11

ی درخواست ویزاو پدرم،  رمادمادربزرگ و  ، با همراهیِ رای سفر عمرهعربستان در تهران بنویسم و ب

 استمخو م و از اودادخانم قبادی، مسئول دفتر، به نامه را نوشتم و روز بعد، در دانشکده، کنم. توریستی 

نشد.  و خبریگذشت  ااین ماجراز تقریبًا یک هفته تا ده روز فکس کند.  آن را به دفتر سفارت عربستان

سفارت عربستان تماس بگیرد و به خانم قبادی گفتم با  ،از رفتن به کالس درس، پیش یک روز صبح

قسمت  مسئول» :خانم قبادی با خوشحالی گفت ت. وقتی از کالس بازگشتم،پاسخ نامه چیس بپرسد که

 فرصت تنگ اند.ا درخواست آقای دکتر موافقت کردهاست که ب یروز سفیر چند ویزا در سفارت گفت

 هاتو پاسپور هابلیت شامل مدارک سفرماه مبارک رمضان است. و زمان اعزام عمره حداکثر تا دهم  است

، مامتتقریباً شبیه معجزه بود. با خوشحالی زمان و شرایط این اتفاق در آن !«.د تا ویزا صادر شودرا بیاورن

یک  ح دادم و با وجود اینکه حدودشرماجرا را  و )رئیس دانشگاه( رفتم پورقای دکتر سهرابنخست نزد آ

، نظرش را جویا شدم. ایشان با همان روحیۀ مهربان و عمره رفته بودمحج به  ،برای دو هفته ،ماه قبل

ی مادربزرگ آمده برااستثنایی پیشبرو و از این فرصت  حتماً نگران دانشکده نباش.» :خود فرمودند پدرانۀ

 م.میان گذاشت دربا مادرم موضوع را «. و والدین استفاده کن و موقتًا کارها را به معاونان دانشکده بسپار
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جز بهم. به مادربزرگ حرفی نزن است چیز قطعی نشدهکرد تا همهخیلی خوشحال شد ولی سفارش 

نی کردیم که کار آسامی همگی گذرنامۀ آماده داشتیم. فقط باید برای گرفتنِ گذرنامۀ او اقدام ،مادربزرگ

ه عکاسی ب ،گذرنامه برای گرفتن عکسِ مادربزرگ را، گوناگون )عکس یادگاری( ابتدا با ترفندهای . هم نبود

پرداختی به ادارۀ  بانکیِ شناسنامه و فیش ، باهای گذرنامه را پرکردهفرم ،شدن عکس. پس از آمادهبردیم

پدر  محضری همسر یا نامۀدرخواست رضایت ادارۀ گذرنامه با دیدن مدارک، مأمور م.کرج رفتگذرنامۀ 

، در هاپس از انقالب و تعویض شناسنامه ،م که، دیدنگاه کردم وی را کرد! وقتی بادقت به شناسنامۀ او

س پبود.  ثبت احوال ت نه فرزندانش. اشتباه از ادارۀاش آمده اسشناسنامۀ او نه نامی از شوهِر درگذشته

نداشت. نزد  ندش هم سواد خواندن و نوشتخو ندیده بود. آن رادقت هم کسی بهاز دریافت شناسنامه 

جناب »شوخی گفتم: م شرایط را برایش توضیح دادم. بهکرج رفتم و با معرفی خودرئیس ادارۀ گذرنامۀ 

، نه شوهر دارد و نه طبق سند تشخیص هویت رسمی جمهوری اسالمی ایران سرهنگ، مادربزرگ من،

چارۀ کار  ه سفر عمره مفرده برود!خواهد قبل از مرگ بساله است که می 90فرزند. بنابراین یک دوشیزۀ 

اش ایشان با تعجب به شناسنامه نگاهی کرد و از توصیفات من خنده«. چیست؟ موجود تقانون و مقررابا 

ود نب یا گواهی فوت شوهرش را بیاور )که معلوم، برای ما دردسر درست نکن. دکتر جان» :گفت گرفت.

نفر بیاور مبنی بر اینکه  محضری با تأیید چهار د محلیِ هاشیا یک استپس از چهل سال کجاست(، 

 د محلیهاشبرای است سرعتبه .«حال حاضر مجرد استو ایشان در  شوهرش چهل سال پیش از دنیا رفته

 بلیتمشکل بعدی تهیۀ  هم آماده شد. خانم مادربزرگیهحاج اقدام کردیم و چند روز بعد، گذرنامۀ

اسالمی ایران )هما( بود که تمامی ری عربستان از هواپیمایی جمهوبرگشت به مقصد جدّۀ ورفت

پرواز مستقیم اختیار سازمان حج و زیارت بود. چارتر در  صورتبهو  شده فروشپروازهایش، دربست، پیش

زمان جناب آقای خوشبختانه در آن اد به مقصد عربستان وجود نداشت.آز صورتبهدیگری از ایران 

درس اقتصاد  عنوان استاد مهمان،به ،سالنیمهر  ، بود ومدیر عامل هواپیمایی هما ،مهندس شفتی

 بلیتداد. به ایشان تلفن کردم و موضوع را شرح دادم. ما به چهار می مهندسی را در دانشکدۀ ما درس

گیرد، معموالً در هر پروازی که به جدّه صورت می»گفت:  محبت ایشان با برگشت نیاز داشتیم.ورفت

ما چهار صندلی را  ایر است. درخواست خود را کتباً بنویسید.در اختیار ایران هایتعداد اندکی از صندل

مایی هواپی را از باجۀ هابلیتآن را پرداخت کنید و  گذاریم. هزینۀای مسیر رفت در اختیار شما میبر فعالً

نگران » گفت:«. ه کار کنیم؟برای برگشت چ» :. پرسیدم«هما در سازمان حج و زیارت دریافت کنید

 ،ارکمد کردن همۀآمادهانجام پس از . سر«!گردانیمبه ایران برمی ما شما را باالخره .فعاًل بروید .نباشید

ه شدیم. در روز نهم ماه مبارک رمضان وارد جدّ ،هاو با درج ویزا در پاسپورت به سفارت عربستان رفتم

دار یک صندلی چرخ ،از سفر پیش مکه( کردیم. در مدینه و ده روز در روز اقامت )ده روز قصد بیست

ابتدا به مدینه  ،ا اجارۀ یک خودروی شخصیب تهیه کردم. ،داشت رفتنبرای مادربزرگ، که مشکل راه

مان ، آپارتپیشخوان هتل کارمندانِ راهنماییِ  نیز به و مرحوم پدرم ی، باهتل کوتاه در و با توقف رفتیم
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ای ونهگشرایط به کردنی نبود کهباور خودم همبرای شب اقامت اجاره کردیم. ای برای ده خوابهشخصی یک

درم تالش مرحوم ما ،مدت در آن .نصیبم شودعمره سفر بار  دو سعادت ،ماه دوفراهم شود که، در طول 

هوای وبزرگ را برای اجرای مناسک عمره آماده کند. ماه رمضان در مدینه و مکه حالربسیای کرد که ماد

و  گماردنِ مردمهمتقرائت قرآن گرفته تا  ی مستمر شبانۀهابرنامهدارد. از  ی سالهاهمتفاوتی با سایر ما

محدودۀ خانۀ و روها و مساجد و افطار، در پیاده سحرنگام ههبزوّار اطعام بعضی زائران و شهروندان به 

، به مسجد شجره روز ریا. پس از گذشت دهای بسیار ساده و دلپذیر و منظم و بیخدا؛ آن هم به شیوه

مان مجدداً آپارت ،ی مربوطهابرنامهمناسک و با اجرای م و همگی مُحرِم شدیم. به مکه رفتیم و رفتی

در طی را چهره و لبخند رضایت مادربزرگ . روز در مکۀ مکرمه اقامت کردیماجاره و ده شبانه دیگری

سِنّی و شرایط  در آن هایوجود تمام سخت بااسم مختلف و زیارت اماکن مقدس، سفر و شرکت در مر

 با ،سرانجام .خاطرات زندگی من است دلپذیرترین. آن بیست روز از کنمنمی گاه فراموشهیچ جسمی،

شگفت  بازگشتیم. ایران آرامش به، در هجدّ  ایر دراز دفتر ایران بلیت تهیۀ تهران ودفتر از  گرفتنراهنمایی

 250شد، یعنی هر نفر حدود یک میلیون تومان  روزه برای چهار نفرآنکه مجموعِ هزینۀ آن سفرِ بیست

ه و مدینه و تردد بین جدّبرای  خودروییهم  یمه بوداجاره کردبا اینکه ما هم منزل شخصی هزار تومان؛ 

دو ماه پیش از حدوداً ای است که روزهمقایسۀ هزینۀ این سفر با هزینۀ سفر چهارده مکه. شگفتی من از

   بود. شده هزارتومان  350رفته بودم و تنهایی به ،ارتحج و زیاز طریق سازمان  آن،

ارم دانشکده و دفتر ک به هنگامی که رفته بودم بازگشتم و و مادربزرگکه با پدر و مادر  عمره سفر حج از

عجب ت نامه را که خواندم خیلیخارج برایم رسیده است. فکس از  داد که یک نامۀ ، منشی دفتر خبررفتم

اه م که چندای بود. طرح پژوهشیمراکش  در سازمان کنفرانس اسالمی دراز دفتر آیسسکو  . نامهمکرد

ته آن سازمان، طرح برتر شناخ تکنولوژیِعلوم و  بخش جوایزه بودم، در پیش از سفر عمره برایشان فرستاد

اواخر در  ،ماه بعد چند عالوه، از من دعوت کرده بودند،هزار دالر برده بود. به 5ای به مبلغ هجایز شده و

، با همسرم به شهر رَباط ی جهان اسالمهاههنگام برگزاری نشست رؤسای دانشگا ،(م 1998) 1378سال 

 نقدی خود را از رئیس آیسسکو ای پیرامون طرح یادشده جایزۀسخنرانیم و با ایراد برو (مراکش)در 

پس از ورود به شهر . کردندپرداخت  را (او غذهواپیما و هتل  بلیت) سفر هایهزینه دریافت کنم. همۀ

حل م ، کههتل سفیر برنامۀ سفر را ارائه کرد. به سسکو در فرودگاه به پیشوازم آمد وای دۀنماین ،رباط

 دگانِ برنهریک از  ،بعد از افتتاحیه روز دومِ. بود، رفتیم ی جهان اسالمهاهبرگزاری نشست رؤسای دانشگا

ه ما اهدا بهمراه لوح تقدیر لسه، جوایز نقدی بهو در پایان ج جوایز مختلف بیست دقیقه سخنرانی کردند

دانشگاه  ، رئیس وقتجاسبیعبداهلل آقای دکتر و  با استقبال گرم سفیر ایران ،پس از برگزاری مراسم .شد
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ز ا هم دانستند یک نفرنمی ،حظهتا آن لمواجه شدیم که در مراسم حضور داشتند و ظاهراً، آزاد اسالمی، 

جناب آقای سفارت جمهوری اسالمی ایران و منزل  برای شام، به .یکی از جوایز همایش است ایران برندۀ

مرا دادی!  کنم. چه زیبا و زود جایزۀخدایا تو را شکر می» :به خود گفتم همان جا .دعوت شدیم سفیر

                   «. در ماه مبارک رمضان خودت انۀسفر و مهمانِی مادربزرگ به خ بالفاصله پس از
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عنوان استاد ین دورۀ فرصت مطالعاتی خود را، بهدوم ،سال یک ، برای1380 تا شهریور 1379مهر از 

 های هوشمندمکاترونیک و سیستمقطب علمی ، سیستم و انرژی دانشکدۀ مهندسیدر  ،پژوهشی

گذراندم. در این مرکز پژوهشی که با پشتیبانی و  آمریکا(در گلدن ) یمعدن کلرادودانشگاه  بیومدیکالِ

ی هوشمند هاسیستم، با طراحی و کاربرد شدمیاداره  بنیاد علم آمریکا و قراردادهای صنعتیحمایت 

جایگزینی مفاصل ساز حرکت مفصل زانو، طراحی و ساخت شبیه، وپدیتاُری هایبرای انواع جراح رباتیکی

رحمت پروفسور  پرداختم. در این زمینه و به تحقیقشدم آشنا  و... با پروتزهای مصنوعی زانو و ران

اری بودند. همک مهندسی پزشکی در حوزۀنوین  این پژوهشکدۀ انمدیرو دکتر ریچارد کامیزتِک شورشی 

ش دانش گستر برام بود که افزوندلپذیر دوران دانشگاهیخاطرات  از دیگریکی  نیز پژوهشیکز ابا این مر

عالوه، هبم. ی علمی بیشتر آشنا شوهاقطب و مدیریتکار با سازو فرصتی فراهم آورد که و کسب تجربه،

گاه با دانشویان آن سطح دانشج و مقایسۀ ارشدکارشناسیتدریس دینامیک پیشرفته در مقطع  تجربۀ

ی مادی و معنوی معاونت پژوهشی هاتجا دارد از حمایشریف خالی از لطف نبود.  نظیرِدانشجویان کم

                                          شکر کنم. صمیمانه ت گلدن یدانشگاه ُکلُرادو دانشگاه صنعتی شریف و میزبانی و حمایت
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ه آورد به دستآمریکا پژوهشی  ـ علمیکز امر فرصت مطالعاتی ازدورۀ که در دو  هاییها و اندوختهتجربه

می عل قطب تأسیس بار، طرح پیشنهادیِ آن داشت که، برای نخستین مرا بر 1380در مهرماه سال  بودم،

)دکتر وثوقی،  از همکارانم با مشارکت گروهی و برنامۀ چهارسالۀ آن را،« و اتوماسیون طراحی، رباتیک»

مو دکتر عاص کارگرنویندکتر  اکبری، پور، دکتر ظهور، دکتر اَلستی، دکتردکتر دورعلی، دکتر سهراب

لوم، عارت و برای تصویب به وزکنم آماده دانشگاه صنعتی شریف  مکانیکِ دانشکدۀ مهندسیدر  ، (پور

 ،(از بازنشستگی سال پیش قریباً یک)ت 1399تا سال  ،. همچنین قرار شدوری بفرستمقیقات و فناتح

بعدی همکاران دیگری  های چهارسالۀالبته در دوره دار باشم.به انتخاب اعضای آن عهده را قطبمدیریت 

مۀ (، با توجه به کارناو دکتر نجات زادهپور، دکتر عالمی، دکتر بیگ)ازجمله دکتر فرهمند، دکتر بهزادی

. آقای دکتر قطب درآمدند ی که داشتند، با حکم وزیر علوم به عضویت ایندرخشان پژوهشیِ  ـ علمی

، کترید( تا پایان دورۀ رباتیک قطب علمی باً از هنگام تأسیسکارشناسی )تقری حسین نجات که، از دورۀ

م حک و انتخاب اعضا رد، بهدا های قطبخچه و فعالیتو بیشترین آشنایی را با تاری بود دانشجوی من

همکاران گرامی سایر  و و. برای اعهده دارندبر آن رااکنون مدیریت ، همرئیس دانشگاه صنعتی شریف

  دارم.آرزو  توفیق روزافزون
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پور، د سهرابسعیدکتر قطب علمی رباتیک، آقای  اندازیراهتقریباً بالفاصله پس از پیشنهاد و بااینکه 

را به من واگذار کرد، آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  تمعاون سِمَتِ زمان،در آن دانشگاهرئیس 

کردم حس می حتی گاه م.دادام در آزمایشگاه رباتیک ادامه های آموزشی و پژوهشیبه فعالیتهمچنان 

صحبتی به هم را هفته هایی ازمعاونت، نیاز دارم زمان اجراییِکارهای مربوط به رهایی از خستگیِ  برای

ی موفقی که تعریف کردم هاپروژهیکی از کنم.  ها در آزمایشگاه سپریآن کردنِدانشجویان و راهنماییبا 

آن مشارکت داشتند، طراحی و ساخت ربات امدادگر سِدرا )برای استفاده در  وهی از دانشجویان درو گر

مسابقات ربوکاپ سال در  طرحاین با  شده در اثر حوادث مختلفی چون زلزله( بود.ی تخریبهاطمحی

 سفرهای. در طراحی و کاربرد به دست آوردیم دوم ( شرکت کردیم و رتبۀی ایتالیاشهر پادُوار د) 2003

 فمندبیشتر و هد برای تالشِ هاییانگیزه و استبسیار آموزنده معموالً برای دانشجویان  فرهنگیو  علمی

های کنند که دانشگاهشرکت می ایسابقات خارجیدر مدانشجویان ویژه وقتی به. کندها ایجاد میدر آن

شود و این خودباوری همان است که ها تقویت میمطرح دنیا نیز در آنجا حضور دارند، خودباوری آن

 نظرم مکمل دیگر فرایندهای دورۀ آموزش دانشگاهی است.دانشجویان بسیار به آن نیازمندند و به
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 تأسیس و اندازیراه «طراحی، رباتیک و اتوماسیون»علمی  یکی از دستاوردهای مهم و تأثیرگذار قطب

دانشکدۀ  کف ساختمان قدیمِ در قسمت هم 1392 تابستاندر  «شناختی ـ آزمایشگاه رباتیک اجتماعی»

 در گسترده صورت بهآن هم  ها،تربا از یرگیهبهرپژوهش و  دهه چند از پس بود.مهندسی مکانیک 

 ونددیبپ قتیحق به یلیتخ ـ علمی هاینداستا سندگانینو یایؤرکه بود  دهیرس آن زمان صنعت، صۀعر

 وارد شوند و او ۀروزمر کار و یزندگ طیمح به انسان همدم و دوست عنوانبه هوشمند یابزارها نیا و

 در وپان مفهوم کی عنوانبه ،یشناخت و یاجتماع کیربات .باشند نانساگرِ یاری ار،یدست و همراه عنوانبه

 ای و یداریشن ،یکالم ،یعاطف تعامالت انسان با که گویدسخن می هاییرباتاز  ک،یربات یپژوهش اتیادب

 یزندگ وارد درمانگرکمک ای و معلم اریدست همدم، دوست، در مقامِ و رنددا( هوشمندتمام/مهین) یینایب

 .شوندیم( سالمندان ای و بیمار یا استثنائیی کودکان ویژههباو )

اس کاربردی( در شنورود خانم دکتر مینو عالمی )زباناصلی تأسیس این آزمایشگاه ابتدا با  جرقۀ

 آموزش»ای در حوزۀ رشتهملی نخبگان و انجام پژوهشی میان با حمایت بنیاد ،دکتریقالب پژوهشگر پسا

ی ایشان و دانشجویان هاشتالشکل گرفت.  1392 سالاز فروردین  ،«تربا کمک بهانگلیسی  زبان

سبب شد کاربردی  یشناسرباتیک و زبان ـ مهندسی مکانیک رشتۀ و دکتریِ ارشدکارشناسیکارشناسی، 

 جامبه خود بگیرد و سران نوپدید شتاب و نیز شکلی دیگر های این حوزۀهای ما در سایر بخشفعالیت که

 هک یشگاهیآزما. شناختی شود ـ ایشگاه رباتیک اجتماعیرسماً منجر به تأسیس آزم 1392در تابستان 

ی کاربردی و هاشبا انجام پژوه کنون، تا و داده جیترو را نوظهور عرصۀاین  یشتریب سرعت با سال هر

ختی شنا ـ اجتماعیرباتیک . است آورده به دستی المللبیندر سطوح ملی و  بسیاری افتخارات ،نظری

 چونهم گوناگونی علوم و دانشجویان استادان میان افزاییهم مندازین کهاست  ایرشته نِیب کامالً ایهحوز

 یطراح ،شناسیزبان ،شناسیروان ،یشناخت ،یمصنوع هوش افزار،نرم ک،یالکترون رباتیک، ک،یمکان

 حوزه نیا در یجهان هایتیفعال دربابِ ما ۀگسترد مطالعات ،روازاین. است گرافیک و شنیمیان ،یصنعت

 در روشن اندازیچشم یمبتوانکه  فراهم کرد را امکان نیا کشور، یداخل طیشرا و هاظرفیت نیهمچن و

با حمایت نهادهای  ،ثرؤممدوّن و  یهایگام کشور در آن جیتروآموزش و  جهت درو  نیمک میترس حوزه نیا

گیری و در شکل علمی ناگونِگو هاییان با تخصصدانشجوو  استادان که بدیهی است .یمبردار مربوط،

جی( نقش کلیدی و ی اجتماعی )ایرانی و خارهاتکارگیری رباهو ب ی طراحی، ساختهاپروژهانجام 

مهندسی مکانیک بود که با تعریف  دانشجوی دکتریِ نخستیندکتر علیرضا طاهری  اند.تأثیرگذار داشته

ای در زمینۀ رباتیک اجتماعی رشته ی گروهی و بینِ هاشدر انجام پژوهۀ عطفی نقط خود نامۀانجام پایانو 
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که این  توان گفتت میبه جرئ. این آزمایشگاه داشت هایفعالیت توسعۀ و نقش کلیدی در ایجاد کرد

بر مبنای حل  ،یادگیری ـ یاددهی فرایندپژوهشی در  ـ ترین فضاهای علمیآزمایشگاه یکی از جذاب

 در دانشگاه صنعتی شریف بوده است. ،مسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی رباتیکِپژوهشی آزمایشگاه  ازاکبر سیاسی ساله شادروان دکتر علیپنجمالی حمایت 
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این آزمایشگاه در کمتر  جمله دستاوردهای از یرانیا یِاجتماع یهاتربااز  ایدهخانواطراحی و ساخت 

 یهاتشرفیپ ،گوناگون یهاتیمحدود رغمیعل ،گروه ما بوده است که پژوهشیِـ  از یک دهه فعالیت علمی

 سنجش و یبررس یبرا یخارج یِتجار هوشمندِ یهاتربا از ما ابتدا در .است داشتهتاکنون  یریچشمگ

 در را آمدهدستبه جینتا و استفاده کودکان درمانکمک و آموزش فرایند در هاآن یرگذاریتأث زانیم

 دلِ از هآمددستبه هایهتجرب از گرفتنمالها با. میکرد ارائه یالمللبین یهاشیهما و معتبر مجالت

 یاجتماع کِیربات ۀحوز در شرویپ یکشورها پژوهشگرانِ کار جینتا مرورهمچنین  و یدانیم یهاشپژوه

 زین خود است الزم د،ینوپد ۀحوز نیا در ایدن ازنماندن عقب یبرا که میدیرس جهینت نیا به ،یشناخت ـ

 محصوالتدارای  و صاحب فکر

 ،یاجتماع نوع از یکیربات

 و هدف جامعه با متناسب

 ،روازاین. میباش ،روز یازهاین

 یطراح بر گروه برنامۀ راهبردیِ

 یهاتربا ۀخانواد» ساخت و

 یبرا «یرانیا یِاجتماع

 دش متمرکز گوناگون هایکاربرد

 و هاطرح ،هدفمند یصورتبه و

 ۀحوز در یمتعدد یهاپروژه

 اب یشناخت ـ یاجتماع کیربات
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هب و ندامانجا حال در که کردیم فیتعر نوجوانان و کودکان با تعامل یبرا یدرمانکمک و یآموزش کردیرو

 یهاتربا ۀخانواد از نمونه چنددر ادامه، . اندهشد ییرونماتدریج، به ،یعموم یآگاه و یسازفرهنگ منظور

 برم:نام می است بوده ما و آزمایشگاه گروه محصول که را یرانیا یاجتماع

 و یمارستانیب یهاطیمح یبرا «مینیآرش =آرمین »و  «شآر» یاجتماع ربات ساخت و یطراح. 1

 .هاآنخدمات آموزشی به  و ارائۀ مزمن یهایماریب ریسا ای سرطان به مبتال کودکان با تعامل
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 .شنواکم و ناشنوا کودکان به اشاره زبان یآموزش اریدست: «رَسا» ربات ساخت و یطراح. 2
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دیگر و  ، سرطان،سمیتوا به مبتال کودکان با تعامل یبرا: «ایما» هوشمند ربات ساخت و یطراح. 3

 .های درمانیمحیط
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براز ا تیقابل بای تعامل اجتماعبررسی برای  :«نتابا»ه نام یکی بربات سرِیک  ی و ساختطراح. 4

 .کودکان نارساخوانیبهبود گفتاردرمانی و  به عنوان همیار در احساسات به کمک پروژکتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «.روما». طراحی و ساخت ربات مانکن 5
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 .آب و انرژی به کودکان بهینۀبرای آموزش مصرف  :«آپو»اجتماعی . طراحی و ساخت ربات 6
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 آزمایشگاه آموزشی اندازیراهکنندۀ اندازهای خستهدست ی وهای اداری و تشریفاتنشیباز فراز و  دبع

ی هاروژهپنیازهای تجهیزاتی و قطعات مهم ، تصمیم گرفته بودم تر به آن اشاره کردم(که پیش)رباتیک 

ی هاتدریج، در سفرهای معمول یا ضمن سفر برای شرکت در همایشبهدانشجویان و آزمایشگاهم را 

خصوص ، در حد کفایت و مقدور، از منابع خارج از ایران تهیه کنم؛ بههاتمحدودیهمۀ با وجود  خارجی،

 تر بود.های حمل ارزاننههم هزیو بازی( مطمئن بودم دلیل حذف داللها )بهاینکه هم از اصالت آن

که، در  امسفری به خارج از کشور نداشته ،گذشته چند سالِ و، در طی سیم بگویمتوانای که میگونهبه

تهیه نکرده و دانشجویان کوشایم  موردعالقهداشتن آزمایشگاه ای برای روزآمد نگاهبازگشت از آن، وسیله

 ،رباتیک حوزۀ ترین امکانات پژوهشیِ مدرن از در حدِّ امکان،باتیک همیشه، باشم. دانشجویان آزمایشگاه ر

های پیشرفته گرفته تاپهیزات کامپیوتری و لپاز تج اند؛، برخوردار بودهیمهاپروژهدر حد بضاعت مالی 

مانیتورهای کوچک، نمای اجتماعی، ی انسانهاتهای واقعیت مجازی، رباتا انواع ابزارهای هپتیک، دوربین

هانگ روزو به کردنتجهیز . و... ها، حساسهقطعات مکاترونیکی و موتورهای الکتریکیبعدی، ی سهچاپگرها

ها و کردن طرحاجرایی دانشجویان با هدف برای استفادۀ هاآن و در دسترس گذاشتنِآزمایشگاه  داشتنِ

شاید به این دلیل  است.های خدمتم در شریف بوده سالمن در طول  هایدغدغهین ترمهمهایشان از ایده

 یادِ ز شریف پیدا کرده بودم و به توان و هوشصنعتی از دانشجویان  ی درستشناخت ،در مدتی کوتاه ،که

 هایشریف» :جای گرفته بوددر ذهنم المثل این ضرب هاآندر توصیف  و داشتمکامل اعتماد باور و  هاآن

ایر را با دانشجویان سدانشجویان شریف وقتی  «.!وگرنه شناگران بسیار قابلی هستندبینند، آب نمی

در دانشگاه و کشور کمتر  هاآنقدر  رسیدبه نظرم می گاه کردم،در آمریکای شمالی مقایسه می هاهدانشگا

 خوردم.و از این بابت افسوس بسیار مید شومیدانسته 
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ضور فعال در همایشبر حافزونفرهنگ بومی بود.  ، اجتماعی و برخوردار ازتمام معناه ب ،آزمایشگاه ما

وروز، ننظیر برگزاری مراسم )شیرین دیگری  رویدادهایبا ی، المللبین و ملی و سفرهای علمیِ  ها، مسابقات

 نیز همراه بود.  (جشن عروسی دانشجویانافطار در ماه مبارک رمضان و 
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ی که من و همۀ فرزندانِ فعال در رویدادهای هولناکها همیشه شیرین نیستند. ازجمله خاطرهالبته 

داشتنی دوست ختگانآمودانشاز مهندس مهدی اِسحاقیان دُرچه، شدن را داغدار کرد، کشته مآزمایشگاه

 درهمگی بود.  1398 ید 18 کراینی در تاریخ خودی به هواپیمای اوهای موشکاثر آتش  در ،مانگروه

 لی دشوار بود. روحیاش خو خانوادهپدر گریان  چهرۀبا روبروشدن  اش شرکت کردیم.مراسم تشییع جنازه

   شاد و یادشان گرامی باد. دلخراش  همۀ شهدای آن حادثۀ

 

 

 

  فیشر یصنعت دانشگاه از ناشنوا زانآمودانش دیبازد
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و ویدئوهای  (آموزش زبان اشارۀ ایرانیکمک به سا )برای حی و ساخت ربات اجتماعی رَطراخبر 

 رَسا در برنامۀی آرش و هاترباهمچنین،  پخش شد.صداوسیما های اجتماعی و در شبکه از آن یکوتاه

معلم مدرسۀ ، طاهباز کوکب خانمای از . یک روز نامهبه نمایش درآمدشبکۀ چهارم صداوسیما از  چرخ

 ایشان ازطریق ایمیل دریافت کردم. ،(ناشنوایان تهران مخصوصِدخترانۀ های نیمروز )یکی از مدرسه

 تصویر این نامه در زیر آمده است: .ز ربات رَسا بازدید کنندا مدرسهزان آمودانشکرده بود که  درخواست
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ز با خانم طاهبا و قطب علمی رباتیک( خواستم که از خانم دکتر عالمی )پژوهشگر معین آزمایشگاه

نیمروز از  مدرسۀ زانِآمودانشاز الزم را برای بازدید حدود شصت نفر ی هایتماس بگیرند و هماهنگ

ه بدر طی خدمتم در شریف تا آنجا که د. و کتابخانۀ دانشگاه انجام دهنی رباتیک هاهو کارگا هاهآزمایشکا

ۀ زان یک مدرسآمودانشپذیرای شماری از ین باری بود که ما در دانشگاه صنعتی شریف اولیاد دارم، این 

یز بسیار نکردند این رخداد برای دانشجویانی که در آزمایشگاهم فعالیت می مانشان بودیم.معلاستثنائی و 

همانان گرفت تا معهده ا برای روز بازدید برای روظیفهه مشتاقان هریک کهای گونههب ؛جالب بودجدید و 

دنی ساعاتی یادمانخوش و به ایخاطره ما با

های آذر روزیکی از را در شریف بگذرانند. 

 مانهمراه معلزان آمودانشبود که این  1397

دانشگاه وارد  ،با دو دستگاه اتوبوس ،خود

را به سه  هاآنشریف شدند. از همان آغاز، 

و هر گروه، به نفره تقسیم کردیمبیست گروه

از یکی از  ،چرخشی صورتبهترتیب و 

زمایشگاه و درمجموع از هر سه آ هاهآزمایشگا

 ی ماهاکردند. فضای آزمایشگاه بازدید

ی هاتبا ربازان آمودانش . در این بازدید،نبود ،جایک صورتها، بهذیرش همۀ آنکوچک بود و امکان پ

. دندمطرح کر هاییسؤالبا کنجکاوی آشنا شدند و  هاهدیگر تجهیزات آزمایشگا و اجتماعی رَسا، آرش، نائو

، گروهی به پیشنهاد من ،سپس .نقش بستو دانشجویانم من  دلپذیر در ذهنای ها خاطرهحضور آن

که ) ی رباتیکالمللبینبرای شرکت در مسابقات  ،نیمروز را، با همراهی مدرسۀزان آمودانشاز این  نفرهسه

 م.کردی انتخاب (شدکیش برگزار  دانشگاه صنعتی شریف در جزیرۀ المللبینهمان سال در پردیس 

. دادارائه  هاآنبه  های الزم را، آموزشمسابقاتآغاز از پیش  ،مربی در جایگاه ،پورمهندس علی قرباندائی

سیار ب ت و البتهمتفاو ایو این خود نیز تجربه بود هامناشنوا در بین سایر تی تنها گروه گروه نیمروز

 ما بود.  ارزشمند برای همۀ
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ر د اجرایی استادی و پیشینۀ چندین سال کار با مرتبۀ علمیِ ،سالگیویکهلچدر سن ، 1380 در مهر

 تت معاونمَبه سِ ،دانشگاهپور، رئیس سهراببا حکم دکتر سعید  ،مکانیک دانشکدۀ مهندسیسطح 

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی مسئولیت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه منصوب شدم. 

ی ایران نبودم و سراسرِ هادانشگاه آموختۀدر هیچ مقطع دانشگاهی دانشکه  منو بود  ی در دانشگاهممه

 یهاهدانشگادر تحصیالت دانشگاهی خود را دوران 

های آموزشی و بعضی برنامه ،آمریکا گذرانده بودم

هنگام را، در مقایسه با آنچه بههای معمول روش

و حتی  عجیب ناقص و ،تحصیل تجربه کرده بودم

چهارده سال کار آموزشی با البته  افتم.یمیمنطقی غیر

عۀ مطالبا  و نیز در دانشگاه شریف اجراییو پژوهشی و 

 از ی گوناگونهاتروای شنیدنپیشینۀ دانشگاه و 

شناختی تقریباً ، به کسوتپیش و کارکنانِ استادان

د نچ کم. به نظر من، مدیر هر سازمان باید بتواند آینده )دستیت موجود دست یافته بودموضع جامع از

، در همان و ترسیم مسیر راه گذاریهدفو  یریزبرنامه با بینی کند.امکان پیش را تا حِد   (رو پیشِ  سالِ

معاونت آموزشی و  ای چهارساله را، برای اجرا در حوزۀ، کلیات برنامهشروع به کارهای نخستین ماه

های به پرسش نفرۀ دانشگاه ارائه کردم و، تدوین و در یکی از جلسات شورای چهلتحصیالت تکمیلی

لیات این برنامه در شورا تصویب کهمکاران پاسخ دادم. 

دکتر جعفر  به دعوت ،در همان سال، . این برنامه راشد

ی وقتِ وزارت علوم، معاون آموزشتوفیقی داریان، 

 معاونان آموزشی ، در سمینار ساالنۀوریتحقیقات و فنا

ارائه کردم و در  نیز در شهر اراکی کشور هادانشگاه

ار بود ب نخستیناین  آن جلسه نقد و بررسی شد. گویا

د ون چهارساله م که معاون یک دانشگاه با برنامۀ

 )پژوهش و ارتباط با صنعت(، شادروان دکتر محمد کرمانشاه آن دوره، در 1د!کرفعالیت خود را آغاز می

علی مهندس  و دکتر کسری برکشلی )دانشجویی و فرهنگی(، مهندس عباس مظفر )اداری و مالی(

ب پس از طرح و تصوی بودند.دیگر معاونان و مسئوالن دانشگاه ( دانشگاه مقدسیان )مدیر دفتر ریاست

                                                             
 دسترس است:  در وبگاه شخصی من در این نشانی قابلهمچنان  ،سال این برنامه، پس از گذشت بیست کامل . نسخۀ1

http://meghdari.sharif.edu/files/4-Year%20Program%201380.pdf 

http://meghdari.sharif.edu/files/4-Year%20Program%201380.pdf
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ها، مدیران حوزۀ آموزش را انتخاب کردم و سرپرستان دانشکدههمکاران  برنامۀ پیشنهادی و شنیدن نظر

 تشکیل دادم.  ،انتظارو اقداماتِ مورد ها برنامه یبرای بررس ،معاونت آموزشی را حوزۀ و شورای مدیرانِ
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 ۀدانشکد در استادی وظایف انجام افزون بر ،سالنُه  حدوددرمجموع یعنی  ،1389تا مهر سال 

اران و بعضی همک. بودم شریف صنعتی دانشگاه تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاون مکانیک، مهندسی

از بدو را به من داده بودند زیرا، « المعاونین دانشگاه صنعتی شریفشیخ»دوستانم در آموزش عالی لقبِ 

در  ،رغم استعفاهای مکررجم عمر دانشگاه، علیپنیک تنها کسی بودم که تقریباً ،شریفتأسیس دانشگاه 

 گاهیدانش عزیز همکاران بیشترِ ۀصادقان و خالصانه حمایت ، ازمدت این درآورده بودم!  این مسئولیت تاب

 درکه  عضی همکاران ارجمندی رانام بدانشگاه،  رئیسۀهیئت و لطف عالوه بر محبت. برخوردار بودم

رم: آودر اینجا میند بود مددکارم و یار تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت مختلف هایحوزه مدیریت

 امیر تردک هروی،جاللی مهدی دکتر تفضلی، محسن دکتر بزرگمهری، رامین دکتر اکرامی، اکبرعلی دکتر

 نادر کترد سیدریحانی، مرتضی دکتر الدینی،رکن سیدمحمدرضا مهندس دولتی، ابوالقاسم دکتر دانشگر،

 مدعلیمح دکتر طاهری، کریمی علی دکتر بخش،فیض علیرضا دکتر فرهانیه، بیژن دکتر طباطبایی،

 مسعود دکتر، وفایی ابوالحسن دکتر مهدوی، سیدمحمد دکتر مظفری، اصغرعلی دکتر زاده،کوچک

اظمک   سیامک دکتر حصارکی، محمود دکتر نجفی، ابوالقاسم دکتر موسوی، سیدرضا مهندس عسکری،

 محترم مدیران .معصومیان فرناز دکتر و زنجانی یوسف رسول مهندس ،باستانی داریوش دکتر زاده،

 و مستقیم ،دانشجویی هایگروه و آموزشی معاونت کارکنان و همۀ آموزشی مراکز و هادانشکده

 همکاری و پشتیبانی بدون .ندبود ماندگار هایفعالیتو  های نوایدهها و طرح حامی و قمشو  ،غیرمستقیم

یادی  شایسته است ،عالوههب. بودن پذیرامکان هابرنامه از یکهیچ موفق اجرای ،عزیزان این ۀدلسوزانیا نقد 

 ،برزویی رجبعلی دکتر و خالقی حسن دکتر توفیقی، جعفر دکتر چون عزیزانیهای مشفقانۀ حمایت از کنم

در  نوآورانه ۀشدمطرح هایایده و هاطرح از، فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی معاونت ۀحوز در

 .شریف صنعتی دانشگاهدر  عالی آموزش کیفی و یکم  گسترش و بخشیتنوع جهت
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 دانشگاه در بار اولین برای زمانبعضی در آن که ،را حوزه این هایفعالیتسرفصل  مکوشمی ،ادامه در

 شکبی. عرضه کنم دانشگاه، آموزشی تاریخ در ثبت منظوربه رسید، اجرا مرحلۀ بهشد و  مطرح کشور و

 وردگارپر رضایت مانهدف کهآنجااز اما باشد، نقد نیاز ازبی اشکال و بدون ،که یستن طرحی و برنامه هیچ

 که یتجرئ و خودباوری به پشتوانۀ ،کوشیدیم همواره ،بودعزیز  ایرانِ و دانشگاه آموزشیِ و علمی ارتقای و

برنامه  و هاطرح ارائه با بودیم، به دست آورده دانشگاه محترم استادان و نمسئوال ارزشمندِ هایحمایت از

 به ،الیع آموزش نظام عنوان الگوی مناسب و پیشرو و تأثیرگذارِرا، به شریف صنعتی دانشگاه ،نوین های

ها از سرفصل فعالیت .است قاضی بهترین تاریخ ،تردیدبیو در این زمینه،  کنیم ارائه ایران علمیِ جامعۀ

 این قرار است:

 دانشجویان برای ،کشور در بار اولین برای، 2مدرک بدونِ آموزشی برنامۀ طرح موفق اجرای و طراحی. 1

 هایشهریه پرداخت با دانشگاه در درستک ـ میهمان صورتبه ،دانشگاهی التحصیالنِفارغ و دانشجویان

( دانشگاهی مدرک بدون) درس چند یا یک در نامثبت و دانشگاه به ورود، طرح این اجرای از پیش. مربوط

 شدهتعریف اصول با مغایر که نبود پذیرامکان سادگیبه هادانشگاه سایر التحصیالنفارغ و دانشجویان برای

 دنیا بود. مطرح هایدانشگاه در

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت و دانشگاه آموزشی هاینامهآیین بیشترِ، 1380 سال از پیش تا. 2

 مشکلدچار  ،تحصیل ادامۀ در ،هردلیلبه که بود دانشجویانی برای تسهیالت ایجاد و حمایت جهت در

 تشویق جهت در هایینامهآیین علوم، وزارت حمایت و دانشگاه این ابتکارِ با. دندشمی مشروطی یا آموزشی

 اغلب .دش اجرا و تدوین هادانشگاه درخشانِ استعدادهای و ممتاز التحصیالنفارغ و دانشجویان جذب و

 و درخشان استعداد شوراهای ابتکارِ و تجرئ با ابتدا درخشان استعدادهای با مرتبط هاینامهآیین

  :اندجمله آن از. نددرآمد اجرا مرحلۀ به الزم هایمجوز گرفتنِ با وشد  تدوین دانشگاه تکمیلیِ تحصیالت

 کشور عالی آموزش و دانشگاه در درخشان استعدادهای شناساییِ  هاینامهآیین نخستین تدوین (الف

 نخبگان و ایهسته دانشمندان آزمون بدون پذیرش برای درخشان استعدادهای ویژۀ شورای تشکیل و

 ؛تکمیلی تحصیالت هایدوره در علمی

 مقطع در کارشناسی هایدوره ممتاز التحصیالنفارغ آزمونِ بدون پذیرش نامۀآیین (ب

 ؛(درصد 10 طرح) ارشدکارشناسی

 ؛دکتری مقطع در ارشدکارشناسی هایدوره ممتاز التحصیالنفارغ آزمونِ بدون پذیرش نامۀآیین (ج

 دورۀ در کارشناسی هایدوره ممتاز التحصیالنفارغ آزمونِ بدونمستقیم و  پذیرش نامۀآیین (د

 ؛دکتری

                                                             
2. Non-Degree Program 



119 
 

 جهان برتر دانشگاهبیست  از کهــ  کشور ممتازِ التحصیالنفارغبدون آزمون  پذیرشنامۀ آیین (ه

)و  شریف صنعتی دانشگاه باالترِتحصیلیِ  هایدوره در ــ اندداشته تحصیلی بورس همراه پذیرش

 ؛یک بار اجرای این طرح(

 . علمی مسابقات و دانشجویی المپیادهای برندگان از مایتح هایطرح اجرای و تدوین (و

 1382 سال در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سوی از شدهمطرح هایضرورت منظوربه. 3

 ،هاگاهدانش درآمدزایی به کمک و تکمیلی تحصیالت مقاطع در عالی آموزش گسترش لزوم بر مبنی

 از پس ،که بود( دوم نوبت) ارشدکارشناسی هایدوره اجرای دهندۀپیشنهاد و مبتکر دانشگاه این

 ارشدکارشناسی هایهرود اجرای و طرح ،عالوههب. درآمد اجرا به کشور یهادانشگاه همۀ در ،تصویب

 آغاز شد. شریف صنعتی دانشگاهاز  بار نخستین نیز نامه()بدون پایان محورآموزش

 و عالی آموزشهای بخشی به فعالیتتنوع منظوربه ،شریف صنعتی دانشگاه بار یننخست. 4

در ایران  را خارجی یهادانشگاه با دانشگاهی مشترک هایدوره اجرای المللی،بین هایهمکاری

 علوم، وزارت حمایت با و دکر مطرح

. دش اجرا فناوری و تحقیقات

ی مشترک هایدورهبرگزاری 

 مهندسی کارشناسی همچون

 علوم دانشگاه همکاری با مکانیک

 هایدوره آلمان، آخن کاربردی

 مدیریت واِی بیمارشد اِکارشناسی

 و کالگری یهادانشگاه با پروژه

کارشناسیدورۀ  کانادا، ودزرُ رویال

 دانشگاه با صنایع مهندسی ارشد

 شد.  اجرا و طراحی موفقیت با ایران در بار اولین برای که کارهایی بود ازجمله سوئد یلولیا

 دانشجویان ویژهبه و تکمیلی تحصیالت دانشجویانحمایت از  هایطرح موفقِ اجرای و طراحی. 5

 بار اولین برای (،AA) اجرایی دستیار و( RA) پژوهشی دستیار ،(TA) آموزشی دستیار قالب در دکتری

 در دکتری اندانشجوی از حمایت نامۀآیین سپس. صورت گرفت شریف صنعتی دانشگاه در در ایران

 ،دانشگاه این متعدد هایگیریپی از پس ،که تدوین شد ملی نگاه با( RA) پژوهشی دستیار قالب

 دانشجویان تحصیلی سنوات کاهش به منجر ،هاسالآن  در یادشده، هایطرح اجرای .دش ابالغ و تصویب

 .دش دانشگاه علمی مقاالت و انتشارات چشمگیر افزایش و دکتری

 هایفعالیت گسترش ی برایهاینامهآیین تدوین و پشتیبانی طراحی، در فعال مشارکت. 6

 داوطلبانِ عزیمت روند کاهش و خارجی دانشجوی جذب با هدفِ ) کیش جزیرۀ در دانشگاه آموزشی
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 پردیس تأسیس و( انسانی و مالی هایسرمایه خروججلوگیری از  و منطقه کشورهای به تحصیل ادامۀ

 .(غیرانتفاعی) شریف صنعتی دانشگاه المللبین

 12 یدورهم ۀجلس)در  یالمللبین ۀعرص در هادانشگاه بندیرتبه اهمیت موضوع کردنِحطر. 7

آش رشته دکتر مقداری شهرت یافت(  ۀتن از اساتید که بعدها به جلس 200مابین حدوداً  1385آذر 

 ثبت در ارزشیابی و نظارت سنجش، مدیریت همکارانِ و آموزشی معاونت سریع و موقعبه اقدام و

  .برای نخستین بار جهانی هایبندیرتبه در شریف صنعتی دانشگاه جایگاه

 هایگزارش راهنمایی، نام،ثبت برای دانشگاه آموزشجامع  الکترونیکی سامانۀ اجرای و طرح. 8

 و شکلی ارتقای و طراحی. آموختگاندانش به مربوط امور و هانامهآیین ،هانمره واردکردن آموزشی،

 اب( انگلیسی و فارسی) دوزبانه صورت به دانشگاه التحصیالنفارغ به اعطایی هایدانشنامه کیفیِ

 .رسمی و تحصیلی هایکارنامه کیفیت ارتقای و جعل غیرقابل امنیتیِ هایویژگی درنظر گرفتنِ

 ریزیبرنامه کمک به علمی، هایقطب توسعۀ و گیریشکل در فعال مشارکت و ریزیبرنامه. 9

هب   .دانشگاه آموزشی معاونت نظارت تحت تأسیس بدو در دانشگاه، در کارآفرینی مرکز ایجاد برای

 دانشگاه التحصیالنفارغ شغلی مشاورۀ و کاریابی الکترونیکی سامانۀ اولین اندازیراه و طراحی عالوه،

 دکتر فرناز معصومیان. خانم مدیریت با کشور در

 و آموزشی فضای به بخشیتنوع منظور به خارجی دانشجویان پذیرش دفترایجاد  و طرح .10

ی دانشجوبرای نخستین بار، چهل  زمان،. با اجرای این طرح در آندانشگاه جهانی رتبۀ ارتقای

 شدند.و مشغول به تحصیل  پذیرش مختلف مقاطع در خارجی

 و سفارش طراحی التحصیلی،فارغ مراسم برگزاری کیفیِاجرای بر  کامل نظارت ومدیریت  .11

. دانشگاه عمومی روابط و برنامهفوق و فرهنگی هایمدیریت همکاری با و... التحصیلیفارغ هایلباس

شود. می نعتی شریف که هر سال در مراسم خواندهالتحصیلی دانشگاه صنگارش متن دعای فارغ

   .مربوط نالمسئو به آن پیشنهاد و دانشگاه هایمحوطه و هاخیابان گذارینام همچنین،
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 ایرس از بهینه استفادۀ و دانشگاه بزرگِ شوراهای و جلسات برگزاری تعیین روز چهارشنبه برای. 12

 . پژوهشی و آموزشی هایبرنامه سایر و هاکالس ترمناسب ریزیبرنامه برای هفته روزهای
 به توجه با ،تحصیلی سالنیم دو هردر  کهطوریبه ؛دانشگاه ساالنۀ آموزشی تقویم تنظیم. 13

 سایر و هاو آزمون هاکالس یریزبرنامهبرای  مناسب و الزم زمان ،کشور غیررسمی و رسمی تعطیالت

 . دشو فراهم استادان و دانشجویان برای آموزشی امور
 منظوربه 1383 تا 1380 یهاسال در دانشگاه ریزیبرنامه شورای منسجم و منظم تشکیل. 14

 بدس بازکردن برای فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به الزم پیشنهادهای ارائۀ و درسی هایبرنامه بازنگری

 . شد این زمینه درنسبی  تحول و تنوع نهایتًا منجر به که( واحد 20) کارشناسی عمومی هایدرس
 تجهیزات ارتقای و آموزشی هایکارگاه و گرافیک مراکز در تحولایجاد  از مستمر و یجد  حمایت. 15

 همکاران و مدیران مشارکت با ،کامپیوتری گرافیک به سنتی هایروش از مهندسی گرافیک هایکالس

 . مربوط مراکز آموزشیِ دستیاران و
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 عمرانی عملیات و دانشگاه هایزبان مرکز ارتقای جهت در ،تمَسِ حفظ با ،پیگیر و یجد  مشارکت. 16

 ایجاد جهت الزم مجوزهایگرفتن  و «شناسیزبان و هازبان مرکز» به آن تبدیل و فیزیکی فضای توسعۀ و

 «انگلیسی زبان آموزش»ی هارشته

 در مقطع« رایانشی شناسیزبان» و

 جذباقدام برای  و ارشدکارشناسی

جدید و علمی هیئت اعضای

 و آموزشی هایحوزه در شایسته

 سدو دربرای ارائۀ  ،پژوهشی
و ادبیات  زبانآشنایی با »عمومی 

 و «زبان انگلیسی»و « فارسی

 آموزش زبانهمچنین رشتۀ 

  .شناسی رایانشیو زبان انگلیسی

 اجرای و تدوین طراحی،. 17

 کارشناسیِ هایدورهو مهارت افزایی دانشجویان در  بخشیتنوع برای 3فرعی هایدوره آموزشی نامۀآیین

و دانشجویان ممتاز از آن استقبال  مراکز و هادانشکدهبیشترِ  که کشور در بار نخستین برای دانشگاه

  کردند.
 و روزبه و کامپیوتری صورتبه استادان التدریسحق قرادادهای محاسبۀ نظام ارتقای و طراحی. 18

 گذاریارزش .علمیهیئت اعضای مزایای و حقوق به مربوط تحوالت با متناسب جدیدِ  هاینامهآیین تدوین

 مدیریت حوزۀ در اختصاصی درآمدهای سازیشفاف و مختلف مقاطع در شدهارائه هایکالس یکسان

 .ممکن حد  در مربوط هایپرداخت سازیروان و آزاد هایآموزش
 معاونت پوششِ تحت هایحوزه فیزیکیِ  فضای در تحول ایجاد و عمرانی امور گیریپی و پیشنهاد. 19

 تجهیزات با سیناابن ساختمان در آموزشی هایکالس وضعیت ارتقای و تکمیلی تحصیالت و آموزشی

 با آن طراحی مراحل زمانآن که دانشگاه در آموزشی ساختمان یک ساخت پیشنهاد همچنین. آموزشی

آن  شدۀآن را ادامه دادند و البته طرح بهینه ن بعدیشد و سپس مسئوال آغاز جانباین مستقیم مشاورۀ

  افتتاح شد.آماده و ی اخیر هاسالدر 

                                                             
3. Minor 
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 بر عالوه ،کهطوریبه دانشگاه دانشجویان همۀ برای دانشجویی هوشمند کارت طرح اجرای و طراحی. 20

 دانشگاه هایمحوطه به ورود و غذاخوری سالن کتابخانه، از استفاده برای الزم تسهیالت ،شناساییموضوعِ 

 .کند فراهم را بانکی و اداری موارد سایر و هاخوابگاه و
)با هدف کاهِش  دانشگاه به علمیهیئت اعضای فرزندان انتقالهمانی و م نامۀآیین از حمایت. 21

 ایجاد های کوتاه یا بلندمدت(. مهاجرتدغدغۀ استادان مجر ب و آسیب رسیدن به دانشکده ها ناشی از 

 ییهانامهیینآ تدوین و دانشگاه یسرئ حمایت با دانشگاه کارکنان فرزندان برای مشابه تقریباً تسهیالتی

  ها.آنشفاف  اعالم و مربوط هایکمیسیون طریق از وطنانهم سایر انتقال و همانیمبرای 
 20 سهمیۀ اختصاص کشور، برتر یهادانشگاه در دانشجو گزینیبومی نظیر هاییطرح از نتقاد. ا22

 متمرکز گزینش به منجر که هاییطرح ارشد، کارشناسی هایدوره به ورود برای نمتأهال به درصدی

این  هب صرفاً ) برتر یهادانشگاه در علمیهیئت اعضای متمرکز گزینش و جذب و د،شو دکتری دانشجوی

و رقابت سالم  پیشرفت مانع و ناعادالنه ،دانشگاهی و علمی اصول خالف را هاطرح این که دلیل

 (.مستدانمی المللیبین و ملی عرصۀ در کشور پیشرو و برتر یهادانشگاه
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، ااز ایده تا اجر ،پیگیری هر یک از این کارها ی، طرح موضوع وریزبرنامهتفکر، برای بنده و همکارانم 

. ها و شوراهای گوناگون صرف کردیمبسیاری در کمیتهزمان 

سرگرم در خانه قدر شب آنتا نیمه هاه بر آن، بیشتر وقتعالو

ده انواخ مفیدی برای توانستم وقتکه کمتر میبودم کار دانشگاه 

ممکن  بردن این کارهاام اختصاص دهم. پیشو زندگی شخصی

گاه، در حق  هیچدگی همسرم که بهنبود مگر با صبوری و دلدا

قدی متوجه همۀ دوران خدمتم، از من گالیه نکرد و یا حتی ن

 خویشاوندان یا دوستان در این زمینهمن نساخت و هرگاه 

علی »پاسخش این بود:  ،زدندمی ایکردند یا طعنهحبتی میص

 . «ن نباید مزاحم وقت و کار او شوم!آمده ایران که خدمت کند و م
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  اختصاصی هایدرآمد و تکمیلی تحصیالت توسعۀ بهای و مقایسه آماری نگاهیجدول. 

 علمیهیئت هرم اصالح و آموزش حوزۀ در

 1389 مهر 1380 مهر سالنُه  در هافعاليت آماري مقايسۀ رديف

 17 12 ی دکتریهارشته دتعداد کُ 1

 64 45 ارشدهای کارشناسیرشته دتعداد کُ 2

3 
 حوزه  در مالی گردش و اختصاصی درآمد

 دانشگاه آزاد هایآموزش

 میلیون دویست حدود

 تومان

 میلیاردهفت حدود

 تومان

 1118 902  کارشناسی مقطع در شدهپذیرش دانشجوی تعداد 4

  ارشدکارشناسی مقطع در شدهپذیرش دانشجوی تعداد 5
654 

 روزانه

1337 

 +816 روزانه)

استعداد درخشان 

 دوم نوبت+ 170

351) 

 201 100  دکتری مقطع در شدهپذیرش دانشجوی تعداد 6

 641 142 دکتری التحصیالنفارغ تعداد 7

 10365 3462 ارشدکارشناسی التحصیالنفارغ تعداد 8

 22630 15600 کارشناسی التحصیالنفارغ تعداد 9

 830 750 کاردانی التحصیالنفارغ تعداد 10

 34466 19954 دانشگاه التحصیالنفارغ کل تعداد 11

 1389 سال در 1380 سال در

 مربی استادیار دانشیار استاد مربی استادیار دانشیار استاد

56 84 165 57 141 113 160 44 

 458:    علمیهیئت اعضای کل تعداد 362:      علمیهیئت اعضای کل تعداد
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مطرح  دانشگاه مجازی شریف را ایدۀ بار در ایران برای نخستین( 1381)اسفند  2003سال  در ماه فوریۀ

ا رضدکتر حمید با همکاری وکردم 

 یعی، که مدت کوتاهی بود دررب

 شریف استخدام ی تدانشگاه صنع

 ، سمیناری در این زمینه،بودشده 

همراه با بورسِ سفر  به دعوتِ

ارائه آماده و تی، آیدانشگاه ام

با همکاری دکتر  عالوه،هکردم. ب

الدینی ربیعی و مهندس رکن

 مقدمات اولیه و استودیوی

 حوزۀهای مجازی را نیز در کالس

 .کردیممعاونت آموزشی فراهم 

 برداریدرستی بهرهکرونا به شده، تا پیش از شیوع بیماریدیدهرکیده و امکانات تداجالب اینکه از این ا

 از آن استقبال کردند. ،هاسالآن طی  نشد و تنها درصد اندکی از استادان،

 

از استادان  ایکاروان ویژههمراه ، فرصتی فراهم شد که معاونت نخست دورۀی هاسالدر همان 

روان این کا علمی درحدود صدوهشتاد نفر عضو هیئتبه سفر معنوی حج تمتع بروم.  ی کشورهادانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف و عبارت بودند از: دکتر مجید عباس علمیهیئتعضو ها آنبودند که هشت نفرِ 

اصغر دکتر علیاصغر مظفری، الدین هاشمیان، دکتر علیجاللی هروی، دکتر سیدجمالدکتر مهدی   پور،

االسالم روحانی کاروان ما حجت و من. دکتر مهدی وکیلیان الهدی، مهندس سیدرضا موسوی،اعلم

و اکنون  نهاد رهبری در دانشگاه تهران زمان نمایندۀفرد )آنابوترابی دمحمدحسنیسحاج والمسلمین

ای سیدمصطفی خامنهوالمسلمین حاجاالسالم ( و روحانی معین کاروان حجتموقت تهران جمعۀامام

یقات م و زیارت اماکن مقد س در مدینه و مکه، ماهه با کاروان استادانتقریباً یک زیارتیِاین سفر  .بودند

در ذهن نفره چندهای مشترک اتاقاقامت در  تجربۀو قیامت، یا  صحرای محشریادآوریِ و آداب حج، 

ام که تا کنون رفته گریدهای مکان و سفرها ۀهم با سفر نایجای گذاشت. دربه همۀ ما خاطراتی ماندگار 

 یمکان در مخصوصاست  یلباس دنیپوش ساده، اریبس زبان به که، بود «احرام» با آغازششت. دا فرق
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 خودت دست با دیبا .)ع( لیخل میابراه دعوت اجابت در یدیتوح یگفتار تکرار با و خالص یتین با خاص،

یب دیسف ۀپارچ دو با تنها و بیرون کنی تن از را «مباهات» و ،«فخر» ،«یآلودگ» ،«انیعص» یهالباس

                                                                                 بیابی. اری میحر به ورود ۀاجاز تا یبپوشان را خود یاکرده هیته حالل مال از که کفن چون نشان،

 بود. چند روز پیش روز عید قربانمراسم  های این سفرخاطره ترینترین و شاید یگانهجالب یکی از

ی افراد بهکه برای روز عید قربان مناسک و آداب حج اعالم شد  شبانۀدر یکی از جلسات  ،از عید قربان

گوشت  کردنتان که قبالً خاطرۀ فراهماز دوس کردن گوسفند بلد باشند. بعضیذبح نیاز داریم که کارِ

وز موعود من ر شد که در کردند. قرار منبه  رو ا را شنیده بودند،در آمریکحالل در دورۀ دانشجوییِ من 

و برویم  هی از اسامی استادان به کشتارگاابوترابی با لباس احرام و فهرست آقاو دو سه نفر دیگر همراه حاج

آقا حاج .آن روز فرا رسید ذبح کنیم. ، گوسفندانیبا ذکر نام و دعای مربوط ان،داز استا به نیابت از هریک

یک، با هبو یک کردند، شماری از گوسفندان را، از میان انبوه بسیار، جدا میشرعیطبق ضوابط  ابوترابی،

اران نیابت از همکتقریبًا بیست گوسفند را به  آن روزد. سپردنبرای ذبح به من می نام استادان، خواندن

تنها اید ششیمی دانشگاه شریف(  ان بازنشستۀ دانشکدۀاستاد. به قول دکتر جاللی هروی )از ذبح کردم

 یمهایاتاقهم وبه من  با شوخی ای داشتم. ایشانچنین تجربه ی کشور بودم کههادانشگاهمعاون آموزشی 

، نانبه تعبیر بسیاری از دانشجویان و کارک البته«. دِ دانشجویان دانشگاه شریف برسد!خدا به دا» :گفتندمی

لقب شنیده بودم که ام و بعضاً مدیران دانشگاه بودهاستادان و ترین قلبترین و خوشنازکمن یکی از دل

 بودند. به من اطالق کرده« دارندۀ قلب طالیی»
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رۀ مدیهیئتو عضو  رئیس دانشگاه غیرانتفاعی کیش ،یرعسکدکتر مسعود  به دعوت 1382در سال 

 و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدۀ مهندسی علمیهیئتعضو  سازمان منطقۀ آزاد کیش و البته

و از  سفری کوتاه به جزیرۀ کیش کردم

 ی گردشگری و ظرفیتهاینزدیک با زیبای

 جا آشنا شدم.آن آموزشیِی علمی و هاتفعالی

شهرت و  واسطۀهی برعسکدکتر آقای 

دانشگاه صنعتی شریف  ی علمیِ هایتوانمند

و  به شریف شانو همچنین تعلقِ خاطر

، در این سفر پیشنهاد همکاری کیش جزیرۀ

در مقاطع ی تحصیلی هادورهو برگزاری 

ر دتوسط دانشگاه صنعتی شریف  مختلف

با توجه به بازار داغ آموزش عالی و  ،کیش را

یگر، دمدتی از این موضوع گذشت. از سوی  مطرح کردند. ،در کشوری محدود پذیرش هاتظرفی

 و ه صنعتی شریف در کشورهایی نظیر امارات، کویتنشگاهایی از داپیشنهادهایی برای تأسیس شعبه

ای فیر ایران در امارات ضمن نامهس ،پور، رئیس وقت دانشگاه، شده بود. ازجملهسوریه به دکتر سهراب

 ازار پُررونقِب شمالی، استرالیا و...، با توجه به، آمریکای ییاروپا یی از کشورهایهادانشگاهکه  اعالم کرده بود

ود ی خهادانشگاههایی از شعبهی اندازراهتأسیس و  های عظیم برگذاریبا سرمایه منطقه، آموزش عالیِ

شجویان پذیرش دان منظورِاند، آن هم عمدتاً بهدر قطر و امارات و عمان و کشورهای دیگر همت گماشته

صنعتی شریف یا دیگر چرا دانشگاه : »ایشان نوشته بودجمعیت منطقه! ایرانی و دیگر کشورهای پر

رئیسۀ هیئتطرح این موضوع در با  «.داشته باشند؟بازار رقابتی برنامه و سهمی نی ایران در این هادانشگاه

 در اینرفتم.  ماراتو سپس ا قطر ، بهدعوت سفیر ایران، به عنوان معاون آموزشی دانشگاهمن به دانشگاه،

های آموزش عالی در آن کشورها آشنا شدم و پس از برنامهوتاه تا حدودی با ابعاد مختلفِ سفرهای ک

 ، گزارشی ارائه و نهایتاً پیشنهادی به شرح زیر مطرح کردم: رئیسههیئت، در اولین جلسۀ بازگشت

نه  بازگشتم،از آمریکا به ایران  آموزش عالیِ ایرانو  وطنبه قصد خدمت به  1366بنده در سال »

با توجه به شرایط سیاسی این کشورها و آیندۀ نامشخص، خلیج فارس!  به کشورهای حاشیۀخدمت برای 

تحصیلی   هایبرنامهگذاری و توسعۀ م. به جای آن، سرمایهکنمیتوصیه ن در آنجارا گذاری شریف سرمایه

کنم، و قوی اً از آن حمایت می دانمتر میمناسب ،آزاد کیش دعوت سازمان منطقۀ ، بنابرکیش را در جزیرۀ

  .«ایران خواهد بود جغرافیایی و سرزمینیِ آن در محدودۀ از و آبادانی حاصل هاتفعالی زیرا همۀ
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روند اجرایی کار را  نمسئوالدیگر ری و سبب شد که، آقای دکتر عسک اظهارنظر ش وراین گزا ارائۀ

دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف، رؤسای ن جانبه میانامۀ سهمقدمات امضای توافق بررسی کنند و

نامه مقرر شد که دانشگاه طبق این توافق آزاد کیش فراهم شود. و سازمان منطقۀغیرانتفاعی کیش 

گاه غیرانتفاعی کیش تا زمان دانشدر ی دایر هارشتهضمن پشتیبانی علمی از  ،صنعتی شریف

 دانشجو پذیرش کند و در پایان یک دورۀ نظری موردهارشتهدر التحصیلی دانشجویان آن، هرسال فارغ

یش جایگزین دانشگاه غیرانتفاعی ک ،طور کاملهب ،دانشگاه صنعتی شریف المللبینپردیس  ،چهارساله

ی هاتمجوز فعالی انشجوی جدید نداشته باشد. سپسگذرا پذیرش د شود و دانشگاه کیش در این دورۀ

رت کیش از وزادانشگاه صنعتی شریف در  یِالمللنبیپژوهشی و پذیرش دانشجو در پردیس  ـ آموزشی

وری اخذ شد. علوم، تحقیقات و فنا

مضمونِ مجوزی که شورای 

گسترش آموزش عالی برای شریف 

دانشگاه : »بود چنین صادر کرد

 تواند در همۀصنعتی شریف می

ی دایر در تهران، در هارشته

 حسببر ،مقاطع تحصیلی تمامیِ

کیش  یرۀدر جز ،نیاز و ضرورت

اقدام به پذیرش دانشجو و 

پژوهشی  ـ ی آموزشیهاتفعالی

و تنها دانشگاه  شریف نخستین زماندر آن «.کند

ت علوم به پذیرش دانشجو کشور بود که با مجوز وزار

ابق تحصیلی )بدون آزمون( در منطقۀ ساس سواَبر

 در آموزش عالیِ  نو ایو تجربه آزاد کیش پرداخت

برای  زممجوزهای ال گرفتنپس از . کشور پدید آمد

نامه با سازمان و امضای توافق پذیرش دانشجو

سنجش برای آزمون اختصاصی و نظارت )که بعدها 

 ،به قانون سنجش پذیرش در مناطق آزاد تبدیل شد(

 یتمسئولشادروان دکتر سیدقاسم میرعمادی 

از مهر سال رسماً  دانشجو های شریف در کیش را برعهده گرفت و پذیرشی و مدیریت برنامهاندازراه

تأسیس ی، موفق شدیم مجوز رعسکدکتر من و  یهایبا پیگیر ،در ادامه. در کیش آغاز شد 1383

دیگر مدیریت را از وزارت علوم برای این پردیس اخذ کنیم.  های علوم و مهندسی و دانشکدۀدانشکده
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گیری و تحکیم پردیس شکلی، ریزبرنامهکار در  شروعِ ی نخستهاسالکه در  قدریهمکاران گران

تانی، دکتر ابوالقاسم نجفی، دکتر داریوش باساند از: شریف در کیش نقش کلیدی داشتند عبارت المللبین

رضا موسوی، مهندس حسین زمان، دکتر زاده، مهندس سیدر شاهین روحانی، دکتر سیامک کاظمدکت

همچنین و  غفاری، دکتر کامبیز قائمی اسکوئیکتر علی سلکدالهدی، اصغر اعلمدکتر علی نادر طباطبایی،

 نعتیص دانشگاه یالمللبین پردیسبنابراین، شریف در کیش.  یالمللبیننای پردیس مَاُهیئتاعضای 

 در (کیش آزاد ۀمنطق سازمان به وابسته) کیش دانشگاه همکاری با را خود فعالیت 1383 سال در شریف

دا از همان ابت ،مادر معاون دانشگاهِ عنوانهای مسئولیتم، بهنیز بنا به ضرورتمن . کرد آغاز کیش ۀجزیر

، به کیش چهارشنبه عصر تا جمعه عصر از ،دو هفته ، تقریباً هر هفته یا1389تا پایان مسئولیتم در سال 

ش شگاه کین و مدیران محترم دانبا حضور رئیس و معاونا ،اجراییی و ریزبرنامهرفتم تا هم در جلسات می

 .نظارت داشته باشم دانشجویان شریف بر مسائل مختلف آموزشیِو هم  شرکت کنم ،و پردیس شریف

 ریفش صنعتی دانشگاه به رسماً ،«المللبین پردیس» عنوان اب ،کیش دانشگاه 1388 سال در سرانجام،

 هایرشته در دکتری و ارشدکارشناسی ،کارشناسی مقطع سه در تدریجبه دانشگاهی واحد این. شد واگذار

در شریف  پردیس یاندازراه  از  پس  سال چند  .پذیردمی دانشجواست و شده فعال  مهندسی و فنی

 تهران، به پیروی ی علوم پزشکی شیراز وهادانشگاهدانشگاه تهران و همزمان با آن  1386در سال کیش، 

 به منطقۀ هادانشگاهدانشگاهی در کیش کردند. با ورود این های اقدام به تأسیس شعبه هریک ،از شریف

قش ن .ل شدبد نیز قطب آموزش عالیبه  ،ه بر قطب گردشگری و تجاریعالو ،عمالً این جزیره ،آزاد کیش

بخشی به آموزش عالی کشور عتنو رای این سیاست واج طراحی و راهبری دانشگاه صنعتی شریف در

 بود.پررنگ 

رضا ریاست آقای دکتر  در دورۀ

 آزاد بر دانشگاه صنعتی شریفروستا

ی هارشته، (1392تا  1389)

ه ب ،کارشناسی این پردیس دانشگاهی

بدون مشورت با  ،خواست ایشان

و  گذاران این پردیسبنیانطراحان و 

 وناگهان  ای مدو نبدون داشتن برنامه

شد.  غیرفعال 1394البته موق تاً تا سال 

 و وجب ناخرسندیِ بسیاراین اتفاق م

 دش یدیگر همکاران ومن شدید  اعتراض

 آموختگانِدانش از سی تن حدود. مجموعه زحمت کشیده بودیم آن یاندازراهو  برای تأسیس هاسالکه 

شریف در  المللبین سیپرد جذب یعلمهیئتعضو  عنوانبه برتر یهادانشگاهبعضی از  و فیشر یدکتر
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 در. شد هکاستشان تعداد از تدریجبه ،تیریمد رییتغ و یکارشناس یهادوره توقف با ،که ه بودندشد شیک

متأسفانه رخداد هم  این !ه استماند یباق سیپرد آن دروقت تمام علمیهیئت عضوچهار  تنها ،حاضر حال

 ،شخص یا اشخاصی به دست است از تضعیف یا تخریب زحمات گروهی از همکاراندیگری آشکارِ  مثالِ

طراحی و ترین نقشی در که کوچکاشخاصی  تجربگی.یا شاید از روی کم و یا مبهم اغراض سیاسی با

به پردیس  ناشدنیجبران هایتخسارها در آن سال دانشگاهی نداشتند ـ فرهنگی ساخت آن مجموعۀ

قبلی در خوردۀ تجربۀ شکستتکرار ها حاکی از شریف در کیش وارد کردند. متأسفانه شنیده المللبین

 است!صنعتی شریف ریاست جدید دانشگاه  دورۀ

 

 

 

 

 
 

تعدادی از  ها، همراه باآنو تعامل با  لبنان و سوریهی هادانشگاهبعضی از  برای بازدید ،1387سال در 

تههف، در سفری یکعهده داشتنددانشجویان شاهد و ایثارگر را بر راهنماییِ هاسالاستادان دانشگاه که 

ارگر ایث مدیر دفتر دانشجویان شاهد واشجع،  محمودمهندس  .رفتیمبه جنوب لبنان و سپس سوریه   ای

اهای فرد بود. از جسفر به لبنان و سوریه منحصربه .دانشگاه، زحمت هماهنگیِ این سفر را برعهده داشتند

و  رانرایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایهمراه به بازدید کردیم. همچنین،شهر بیروت ی دیدن

از  روهیبا گ و رفتیم و مناطق جنگی اسرائیل تا مرز لبنان و ،با یک دستگاه اتوبوس ،اهللحزبنمایندگان 

 نزدیک، اندکیاز  ،و مناطق جنگیاوضاع آن سرزمین  با دیدار کردیم و و آوارگان فلسطینی رزمندگان

در این سفر، عالوه بر اهلل بودیم. هم میهمان حزب لبنانییک ناهار  ،در بازدید از جنوب لبنانآشنا شدیم. 

دکتر دولتی، آزاد، زاده، دکتر روستاپور، دکتر وثوقی وحدت، دکتر کوچکدکتر سهراب من و برادرم امیر،

می رَدکتر کَ دکتر مصطفوی، فومنی،سعادت ترشمی، دکتر اکرامی، دکتر مصطفوی، دکهایدکتر محمود

  .حضور داشتند و مهندس اشجع
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در معاونت آموزشی سال از آخرین روز مسئولیتم ، در زمان نگارش این کتاب، نزدیک به دوازده با اینکه

 و تبریک سال نوقدردان آموزش برای  کارکنانِ گذرد، دید و بازدید خودجوش ساالنۀدانشگاه شریف می

 مایۀ برایم مرور خاطرات گذشتهدرمجموع، و  روز تولدم )چهاردهم فروردین( همچنین برای شادباشِ

برای قدردانی  رئیس محترم دانشگاه،هماهنگی با  ، بعد از1386در تابستان سال و مباهات است. خرسندی 

نِ نقش گرفتبا برعهده (رودوُنام دانشجویان نوویژه در هنگام پذیرش و ثبتهب) کارکنان از خدمات مشفقانۀ

را، همراه اعضای  نفر( مدیران حوزۀ معاونت آموزشی )شامل شصت کارکنان و مدیر کاروان، تقریباً همۀ

طالب )ع(، به روز میالد علی بن ابیدر سال وعاً حدود صدوپنجاه نفر(،ممجیعنی ) هاآننزدیک خانوادۀ 

سرای بزرگ و همانم. همگی در یک ممشهد مقدس بردسفر زیارتی با قطار به  ،روزسه شب و مدت سه 

ز ا های زیارتی،سفر ما سفری مذهبی و فرهنگی بود و عالوه بر شرکت در برنامه م.زیبا اقامت گزیدی

سی در شهر طوس هم بازدید کردیم. همکاران دانشگاه از آن سفر به سفری دلنشین و آرامگاه فردو

ی ها و دلدادگتر شدن قلبآن نزدیک اصلیِ دستاوردنظرم، به ،سفری کهکنند؛ ای ماندگار یاد میخاطره

 .به کار و ارتقای خدمات به دانشجویان و مراجعان بود
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در نظام آموزشی دانشگاه  مستمر اجراییِخدمات  سال، پس از نُه 1389 سال در مهرماه سرانجام

تعدد های مهمراه با نوآوری آموختگانصنعتی شریف که، به تعبیر بسیاری از استادان و کارکنان و دانش

سیدقاسم میرعمادی )که دکتر ، ت معاونت آموزشی دانشگاه را به دوست و همکار خوبممسئولی بود،

 گرامی باد( واگذار کردم.  یادشروانش شاد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ی شریف، به دعوت و حکم گیری از معاونت آموزشی دانشگاه صنعتتقریباً دو سال پس از استعفا و کناره

به  یطرح توسعۀ دانشگاه در زمین اجراییِ یتمدیرزاد )رئیس وقت دانشگاه( به آروستاآقای دکتر رضا 

دانشگاه نیروی  بزرگراه شهید خرازی و کنار، تهران 22واقع در منطقۀ  هکتارپنجاه مساحت تقریبی

 تندخواسفعال و پرتحرک بودم و میه این دلیل که فردی بیشبهم  وب شدم؛ شایدمنص ،انتظامی امین

  !اشمب سرگرم یمدتتا  ، چنین مسئولیتی به من سپردندبرای مدیریت دانشگاه مزاحمت ایجاد نکنم

شید سال طول ک، داستان مفصلی دارد. تقریباً بیش از بیست خود و مالکیت بر آن، این زمین خرید

ش این ای برای پذیرهرصورت، وظیفهشگاه صنعتی شریف قرار گیرد. دردر اختیار داناین زمین تا 

 اشدر کارنامه خواری مکررمسئولیت احساس کردم، زیرا در شهر و کشوری که پیشینۀ مصادره و زمین

 طبق توافق و شرایطی بود. ان موضوعی بس مهمآیندگ هست، حراست از زمینِ دانشگاه و تحویل آن به

این ( اهلللیسَبیف باًیتقر) 1393 تا 1391ی هاسال سخن گفتم، در فاصلۀ آزادکه دربارۀ آن با دکتر روستا
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رف ص هفته دررا  یزمان ،یاستاد ۀحرف یهاتیمسئول گرید با همزمان . در آن دوره،رفتمیپذمسئولیت را 

 و یحصارکش و نیزم ۀمحدود کردنمشخصهدفم  نخستین .کردممی ریبا نِیزم نیا یآبادان و یطراح

 کوچکی التیتشک و دفتر نایسابن ساختمان چهارم ۀطبق در ابتدا! بود ناپاک چشمان از آن کردنمحفوظ

   .بود نیز با من اسم انتخاب ابتکار. مهی ا کردم «22 ۀمنطق در فیشر یفناور و پژوهش سیپرد» یبرا

 جلو ،التیتشک و ساختار جادیا و یریزبرنامه بدون ،هکتارپنجاه از شیب وسعت به ینیزم یبرا دشیمن

 و هاساختمان فضاها، تیموقع و یکشابانیخ ت،یسا ۀنقش برای استخراجِ مشاور مهندسان گروه از .رفت

   نیزم نیا بر ییربنایز و یعمران اقدامات نیترکوچک یبرا حتی دانشگاه. مکمک گرفت رساختارهایز

سازی یک وبگاه اینترنتی و افتتاح حساب با آماده ،رونیازا. بودم آگاه کامالً هم من و نداشت یابودجه

 آموختگاندانش از یجمع یمال تیحما با کردم یسع ،کار یابتدا همان از ،بانکی ویژه برای پردیس

 و نهال هزار باً یتقر کاشت با و گردانم مسطحو  محصور را نیزم از یکوچک بخش ری خافراد  و دانشگاه

ۀ چهر ،استادان و دانشگاه یشهدا و آموختگاندانش نام به ،«تدرخ کی لیالتحصفارغ هر» شعار با درخت

کاری  هر و و تلفن گاز داشت نه برق و آبنه  هنوز که ینیزم درطراحی کنم؛ آن هم  آنجادر  یمتفاوت

 ۀتوسعطرح و  یبرا یابودجه چون هنوز ،به بیان دیگر. بود... و یشهردار با یهماهنگ و یدوندگ نیازمند

 دهم نشان نم وک آماده ییهانقشه و طرح ،نهیهز نیکمتر با ،که بود نیا ۀ منیاول هدف م،ینداشت جامع

 را آن صاحب همت دیشه بزرگراه و نیزم یِورود در ییتابلوها نصب بای دارد و صاحب نیزم نیا که

بوستان  کی صورتبهآن را  کم،، دستای کنم یمعرف «فیشر یصنعت دانشگاه یورافن و پژوهش سیپرد»

 اب، همراه انیدانشجوو  کارکنان استادان، یدورهم و فراغت اوقات یبرا( هیمنظر بوستان مشابه) پُردرخت

 ونیلیمپانصد به کینزد ،سال دو مدت در ،توانستم ، سرانجامهاکوشش نیا با. درآورم ،شانهاخانواده

 پردیس، ساختمان نیاول و کنم یآورجمع دانشگاه آموختگاندانشاستادان و  از یبرخ و نیری خ از تومان

 در و گذاشتم نام «دیسپ تاالر»مجهز کنم. این سالن را  و احداث را ،یمربع متر 450 سالن کی یعنی

الح نکهیا با. دکر افتتاحآن را ( دانشگاه وقتآن سیرئ) روزآبادیف یفتوح محمود دکتر ،1393 اسفند

 نفر 150 حدود یبرا هیافتتاح روزدر  شخصاً ،هانهیهز در مالحظه و ذوق یرو از ،نداشتم یمناسب  وروز

سته شای .عمل آمده همانان پذیرایی مناسبی بشتیم از مو با امکانات اندکی که دا بودم پخته رشتهآش

ت( در در این مسئولی است از همکاری و خدمات بی دریغ آقای محسن نمازی )کارمند و تنها یاور من

که  یناگهان یهااستیس رییتغ با ،گرید بار کی ،متأسفانهاما اری کنم. طی این دوره صمیمانه سپاسگز

 کار ۀادام لتحمدیگر  1394 بهشتیارد در ،دهدروی می دانشگاه در هاتیریمدریاست و  رییتغهمراه با 

 (دانشگاهآن دورۀ  یِادارـ  یمال معاون) مظفر عباس مهندس و یفتوح دکتر به ناًیع را پروژه ونداشتم 

چون اندک باور و  ،رالوکس  نِیزم نیا که پیشِ رو این بود اندازچشم. کردم یخداحافظ و تحویل دادم

 ،تاکنون سال آن از نکهیا بارترتأسف .گرفت خواهند فیشر از روزی باالخره ،همتی در دانشگاه وجود ندارد

لکه ب ه است،نشد برداشته دانشگاه سوی از نیزم نای یآبادان و توسعه جهت در یقدمن یترکوچکنه تنها 
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 تاس و ساختمان مذکور، زمین دچار فرسودگی شدهمناسب محوطه ناو نگهداری  نکردنرسیدگی علتبه

 من. اندهشد خشک رفتهرفته داشتم نقش هانآ یاریآب و کاشت در خودبعضًا  که یدرختان از یاریبس و

نیاز و  متناسب باگیرند گان آنچه را تحویل میکه آیند دانماین می از گذشتگان را تقدیر و تشکر نیبهتر

 طعم گرید بار کیدر واقعۀ مربوط به زمین دانشگاه،  نسل بعدی دهند. و تحویل بخشند امکانات روز ارتقا

همان جا بود که  !شدمدچار  یافسردگ م و حتی مدتی بهدیچش رابه خدمات گذشتگان  یتوجهکم تلخ

 دوران یِزندگ و لیتحص ۀنیهز که یکسان. شدم یفیشر دوستان از یاریبس با مخود یۀروح تفاوت متوجه

 افتیدر نقداً  را خود خوبِ اریبس نمرات و یاضیر هوش پاداشِ  و گویا اندپرداخته گرانید را شانجوانی

 جیار یهایدوندگ و یکیزیف دشوار یکارها یسخت قدر معموالً (اندبوده همسزاوار آن  البته که) کردندمی

 انجام آنگاه که ژهیوهبدانند؛ مین ،دشویم گسترده در مجموعۀ دانشگاهرفاه  و یسازندگ به منجر که را،

 کنندیم تصوربسا گونه دوستان چهشته باشد. اینندا شانیبرا یشخص و مستقیم سود ی دشوارکارهااین 

 !همان هستندم ها در دانشگاهآن ، گوییکنند و امکانات الزم را فراهم باشند آنان درخدمت باید گرانید

جی همکاران به زمین برای آغاز تردد تدری دیگری هم از آن دوره در ذهن دارم. خاطرۀ ناخوشایند

دانشگاه را برای برگزاری یکی  ممیزۀهیئتبار اعضای  احتمالی آنان، یک مندی از نظرهایمذکور و بهره

خود آوردند! یکی  نیافتنضورای برای حپردیس دعوت کردم. اما هر یک بهانه الر سپیدِ از جلسات به تا

به خود  با دلی شکسته خالصه آنکه استقبالی نشد و . ...گفت راه دور است، دیگری ترافیک را بهانه کرد و

شود که عمر و تر یافت نمیتو دیوانه ازکسی  ،علمیهیئتاعضای  خیال! ظاهراً در میانبی علی،»گفتم: 

کاری و خانوادگی  سرمای زمستان با تمام مشغلۀ سوزِسوزنیتان و انرژی خود را در گرمای سوزان تابس

چیز را حاضر و آماده میدانشگاه صرف کند! این دوستان همهزمین متعلق به این  که داری برای آبادانیِ

بع رانندگی و از هوای پاک در مکانی رُیکحتی عادت ندارند به خود سختی دهند و به اندازۀ  خواهند و

  «.!دیگر استفاده کنند
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 لیتحوچگونه  1391 سال در 22 ۀمنطق در دانشگاه نیزم دهدیم نشان است آمده ادامه در که یریتصاو
 .شدجانب این
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 سالاردیبهشت  در چگونه 22 ۀمنطق در دانشگاه نیزم دهدیم نشان است آمده ادامه در که یریتصاو

 .شدداده ل یتحو نِ وقتبه مسئوال 1394
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دانشگاه صنعتی شریف قو ت  ع تغییر رئیسموضو ،و با روی کار آمدن دولت جدید 1393اوایل سال  در

 انتخاب این بود کهسیاست وزارت علوم  گفتند.جا دربارۀ آن سخن میهمههمکاران دانشگاهی  گرفت و

ان یکی از نقدکنندگ باشد. منیا نمایندگان آنان  علمیهیئتنظر اعضای رأی و  دانشگاه مطابقرئیس 

 در مقایسه با دیگر نامزدها،اینکه بودم؛ اما با ی دورۀ ریاست آقای دکتر روستاآزادهاتجد ی و آشکار سیاس

ای به حضور در این عرصه را در دانشگاه صنعتی شریف داشتم، عالقه اجراییکار  بیشترین تجربه و سابقۀ

 نم همسر یکی از دالیلش این بود که .نداشتم مان،زکم در آن، دستو رقابت برای احراز چنین سمتی

ن مربوط گاه از نظر مسئوالاین موضوع هیچ داریم وندانم هم اقامت آمریکا است و بنده و فرز مریکاییآ

ثبت  و اقامتی ما را )هنگام همۀ مدارک رسمیایران  وزارت امور خارجۀست هاسال. پنهان نبوده است

  حدسالبته  .ددار رانی برای همسر و فرزندانم( در اختیارای گذرنامۀ ورت ملی ازدواج، صدور شناسنامه و کا

ای احراز این مسئولیت تأیید بعید است مراجع مربوط صالحیتم را بر ،حتی در صورت انتخاب ،زدم کهمی

 کتبیدکتر عباس انواری )رئیس اسبق دانشگاه( و دعوت  شفاهی و حضوری ترغیببا  هرحال،هب .کنند

احتماالً فقط برای  ــ جو(وجست )رئیس اسبق دانشگاه و رئیس کمیتۀ محمد رنجبردکتر علی شادروان

ادی پیشنه تدوین و ارائۀ برنامۀ ابــ  تر شوداینکه تنور انتخاباتشان با حضور نامزدهای مختلف گرم

 در این رقابت شرکت کردم.  جووجست به کمیتۀخود مکتوب راهبردی 
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همدیگر از  با همراهی برخی ،دار بودندرا عهدهکه همچنان ریاست دانشگاه  آزاددکتر روستاالبته 

همواره  در طول عمرمکه  من .ای دانشگاه بودندرگردان این انتخابات نمایشی در شوصحنه ،فکرانشان

از سیاست ،ن(ی این عناوی)به مفهوم سیاسطلب گرا بودم نه اصالحشخصیتی مستقل داشتم و نه اصول

در فضای  خویشسیاق وبه سبکشریفی  طلبانِاصالحاجازه دادم ظاهراً و  مرودست خورددو طرف  بازانِ

با شناختی  وقت صرف کردم و 4بیش از صد ساعت برای نوشتن برنامۀ پیشنهادی !سواری کنندموججدید 

را، در ترین برنامه ترین و کاملجامعکنم تصور می پیدا کرده بودم، در شریف اجراییکار  هاسالکه طی 

نامزدها به  یک ازهیچبرنامۀ  ،از آن گیری و نه پیش، نوشته بودم. نه در روز رأیدیگر نامزدها مقایسه با

 نامیدوارم از نوشتۀ م نرسید! (آزاد بودنددکتر روستا شورا )که بیشترشان منصوبانِ انرؤیت اعضای هم

قد من و ن ای قائلماحترام ویژهای سه نامزد دیگر ، زیرا برای شخصیت علمی و حرفهبرداشت اشتباه نشود

 أموریتیچنین م ،پس از انقالب ،باربرای نخستین بود که دانشگاه ظاهراً دموکراتیک  نسبت به روش فقط

توصیف در  نداشتیم،را ای و حرفه پاکیک انتخابات  عادالنۀ برگزاری، ولی چون ظرفیتِ شدسپرده  مابه 

       «.!کردیم ضایعهمگی » توانم عرض کنم کهمی )البته به زبان طنز(، یک کلمهبا چه رخ داد، آن

 

                                                             
 دریافت در این نشانی:. قابل4

http://meghdari.sharif.edu/files/barname%20rahbordi.pdf 

http://meghdari.sharif.edu/files/barname%20rahbordi.pdf
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در دانشگاه  اجرایی ـ علمی کار چون در میان نامزدها بیشترین شهرت و سابقۀ صادقانه بنویسم؛

سال در ، داشتم )نزدیک به هجده تا معاونت دانشگاه گرفته هاترین ردهرا، از پایین صنعتی شریف

 ،پورآقای دکتر سهراب ، پس از پایان دورۀزدن بر جایگاه ریاست دانشگاه رای گوناگون(، تکیههاتمسئولی

 ،ر فتوحیدکت یاآزاد دکتر روستاانستم و نه دالبته با برگزاری یک انتخابات آزاد و پاک، شایستۀ خود می

هایی که هیچای را با زحمت و تالش در مسئولیتچون تمامی مراحل قبلی برای ارتقای شغلی و حرفه

افرادی که بدون زحمت و طی مکدام لوکس و تشریفاتی نبودند طی کرده بودم. از طرفی اعتقاد داشت

، مگر با احراز برندیابند، عمومًا از نوعی رانت بهره میکردن مسیر پلکانی ناگهان به جایگاهی ارتقا می

ارها از جانب زمان پذیرش برخی رفتآنحال، رهبه !آن مسئولیت و رقابت پاک برای کسبشایستگی 

که  حتماالً حکمتی در کار خداوند بودا کننده بود، امااندکی برایم سخت و ناراحت ترین همکاراننزدیک

ارای دو افراد  ناشنوایان )ویژۀفرشتگان  المللِبین گیری دانشگاهبعد وقتی جرقۀ شکل هاسال !چنین شود

 عدیس ، به یاد این بیترا به من سپردند ی و سرپرستی آناندازراه و توفیق شد در ذهنم ایجاد (تیمعلول

  :بعد آمده است( ۀ)حکایت و اشعار کامل در صفح سخن افتادمشیرین

 

ی  دیگری کرم  و  هب فضل   گشاید  ردی ببندد   هب حکمت ار   خدا

 

برنامه  بساچه و پاشدیفروم اهایؤر کند،یم رییتغ اوضاع و شودیم بسته یردَ آگاه باشیم، کهی آنبگاه 

 یوقت. گشایدمی گرید یدر وندخدا شودیم بسته یدر یوقت اما ؛شودیمتار  در آینۀ نگاهمان ندهیآ یها

 در ابتدا شاید دشوار باشد؛ یاله تی مشحکمت و  دادن آن بهنسبت ،شویمیم روبرو یناکام با یزندگ در

اگر ایمان داشته باشیم، ما  و در چیست ما ریخ که انددیم خود وندخدا. امیافتهردرا  آن بهتجرمن به اما

 تمام به یتوانیم او به توکل و خداایمان به  ابنویسم: به زبان ساده می. کندیم تیهدا سوی آنبه را

یار که بس ،را عدی در این زمینهبوستان س دست یابی. ابیات هستند، تانتظار در که یامعرکه چیزهای

ن روزها را در ذهن خود و اتفاقات آ کنمبه گذشته فکر میبا آرامش امروز که  .آورم، اینجا میپندآموزند

سرپرستی ی و اندازراه، با رضایتمندی و شکر به درگاه خداوند، باور دارم که مسئولیت مکنمیمرور 

زدن بر زشمندتر و تأثیرگذارتر از تکیهاراز جهت خیر دنیا و آخرت، بسی  فرشتگان، یالمللبین دانشگاه

این  .مراجعه شود(کتاب به فصل ششم لطفاً  در این زمینه) بوده استریاست برترین دانشگاه کشور 

 تبریز )به همتدر شهر  1303سال از زمان تأسیس اولین دبستان ناشنوایان در  شاید کهاست موهبتی 

 امیدوارم ه است.نشد جز من نصیب شخص دیگریدر بخش آموزش عالی  تاکنون (بانجب ار باغچه یادزنده

شاهد بالندگی و حضور چشمگیر  همگیبه درختی تنومند تبدیل شود و  این نهال نوپا روزی

  یردولتی باشیم.مشاغل دولتی و غکارآفرینی و در  التحصیالن این مجموعهفارغ
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 بر تندرویی خداوند مال  بنالید درویشی از ضعف حال

 بر او زد به سر باری از طیر بانگ  دل نه دانگنه دینار دادش سیه

 سر از غم برآورد و گفت ای شگفت  دل سائل از جور او خون گرفت

 نترسد ز تلخیِ خواست؟مگر می  روی باری چراست؟توانگر تُرُش

 براندش به خواری و زجر تمام  نظر تا غالمکوتهبفرمود 

 شنیدم که برگشت از او روزگار  به ناکردن شکر پروردگار

 عطارد قلم در سیاهی نهاد  بزرگیش سر در تباهی نهاد

 نه بارش رها کرد و نه بارگیر  شقاوت برهنه نشاندش چو سیر

 پاکمشعبدصفت کیسه و دست   فشاندش قضا بر سر از فاقه خاک

 بر این ماجرا مدتی برگذشت  سراپای حالش دگرگونه گشت

 نهادتوانگر دل و دست و روشن  غالمش به دست کریمی فتاد

 چنان شاد بودی که مسکین به مال  حالبه دیدار مسکینِ آشفته

 هاش سستز سختی کشیدن قدم  شبانگه یکی بر درش لقمه جست

 کن مرد درمنده راکه خشنود   نظر بنده رابفرمود صاحب

 ایخویشتن نعرهبرآورد بی  ایچو نزدیک بردش ز خوان بهره

 عیان کرده اشکش به دیباچه راز  دل آمد بر خواجه بازشکسته

 که اشکت ز جور که آمد به روی؟  خویبپرسید ساالر فرخنده

 بختبر احوال این پیر شوریده  بگفت اندرونم بشورید سخت

 خداوند امالک و اسباب و سیم  اندر قدیم که مملوک وی بودم

 کند دست خواهش به درها دراز  چو کوتاه شد دستش از عز  و ناز

 ستم بر کس از گردش دور نیست  بخندید و گفت ای پسر جور نیست

 که بردی سر از کبر بر آسمان؟  نه آن تندروی است بازارگان

 دور گیتی نشاندبه روز منش   من آنم که آن روزم از در براند

 فروشست گرد غم از روی من  نگه کرد باز آسمان سوی من

 گشاید به فضل و کرم دیگری  خدای ار به حکمت ببندد دری

د  نوا سیر شدبسا مفلس بی  5بسا کار منعم ز بر زیر ش

 

                                                             
 .366-365. ص 1385تصحیح محمدعلی فروغی. تهران: انتشارات هرمس. . بهکلیات سعدیالدین. سعدی، مصلح. 5 
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آزاد بر دانشگاه صنعتی شریف، من همیشه روستادکتر  از دورۀ ریاست سال پس یکاز بدو استخدام تا 

بود، می امخانه و خانواده ی که باید برایوقتو حتی  در خدمت این دانشگاه بودم وقتِ دوبرابرمماصورت تهب

کار  دیگری تی به یاد ندارم که روز یا ساعتی را در جایح برای رسیدگی به کار دانشگاه گذاشته بودم.

 اهدانشگ ام دری جوانیهاسالبهترین که  مرا ــ ،مخر بناشی از برخی اقدامات سرخوردگیِ ا کرده باشم. ام

ز ااز دانشگاه صنعتی شریف دور شوم و  ،برای مدتی ،ین فرصتاولدر شده بود ــ بر آن داشت که  صرف

همکاران  همراهی با ،هاآنبه دادن شکلکه برای  نباشم ییریختن ساختارهاهمهشاهد تخریب و بنزدیک 

کشورهای در یکی از  اشتغالابتدا برای مدتی تصمیم به مهاجرت و  .میخورده بود هاخون دل ،مدلسوز

ۀ دانشکدمسئولیت رئیس  گرفتم. حتی برای پذیرشِو عمان ر، ِامارات خلیج فارس نظیر قط حاشیۀ

سخنرانی علمی ایراد یک برای و حضوری شدم  شارجه دعوت به مصاحبۀ دانشگاه آمریکایی مهندسیِ

 :گفتم مخود . بهکنماز ایران ا نتوانستم خودم را راضی به رفتن تاه به آن دانشگاه زیبا کردم، امسفری کو

که اینخالصه با«. ماندی، آمریکا میبا شرایطی که داشتی و داری ،مهاجرت بودی تو اگر اَهلِ خوب! پسرِ»

 از آن منصرف شدم.ای داشت، کنندهوسوسهئولیت حقوق و مزایای پذیرش این مس

 چند وقت دانشگاه آزاد اسالمی،آنی معاون آموزشوروز بودم که دکتر حسین غریبی، در همین حال

 اصرارو به بار با من تلفنی تماس گرفت

دعوت کرد مسئولیت مرکز امور 

دانشگاه آزاد اسالمی را  علمیهیئت

دعوت ایشان را . سرانجام، بپذیرم

از  وقت،صورت نیمههپذیرفتم و ب

، این کار 1394تا مرداد  1392ند اسف

صادقانه اذعان کنم  برعهده گرفتم.را 

از  زمان شناخت کافیکه تا آن

گاه آزاد اسالمی نداشتم. دانشعۀ مجمو

 دانشگاه صنعتی شریفتوجه کنید که 

 دارد علمیهیئتعضو چهارصدوپنجاه 

و بیش از سیآموزش عالی مرکز  هی جامع با بیش از چهارصد واحد ودانشگادانشگاه آزاد اسالمی اما 

های چنین کاری این بود که در همان هجده یکی از خوبی .استدر سراسر کشور  علمیهیئتعضو هزار 

ی فرصتها و شهرهای ایران پیدا کردم؛ دیگر استانآموزش عالی در از  شناخت نسبتاً جامعی ،همکاری ماه

اه ین دانشگاهمکاری با  .شریفدانشگاه صنعتی ، حتی در اه در زندگی برایم فراهم نشده بودگکه هیچ



158 
 

برای سربلندی ایران عزیز تالش  ،به سهم خود ،ها نیزبیابم که آن ستان و همکاران جدیدیودسبب شد 

ی هادانشگاه بای دولتی هادانشگاه کردنِمقایسهاز  ویژههب ،های ناروامن همیشه خود را از تعصب. کردندمی

ی هادانشگاههمانند در مجموع  ،دانشگاه آزاد اسالمیکه  گویمام. منصفانه میاه داشتهنگ دور ،غیردولتی

اگر تأثیرگذار بوده است. موفق و های مختلف کشور ، در بخشبهداشتوزارت علوم و  تحت پوشش وزارت

ست هم هی دولتی هادانشگاهاز  آزاد اسالمی وارد است، به تعدادی از واحدهای دانشگاه نقدی به بعضی

هبدر دانشگاه آزاد اسالمی،  علمیهیئتمرکز امور ند. ای و کیفیو هر دو مجموعه نیازمند اصالحات کم 

های تخصصی ارتقای ، کمیسیونعلمیهیئتو بورس  های جذبفراخوان اعالنمسئول  ،صورت متمرکز

بین  علمیهیئتدانشگاه، مأموریت و انتقال اعضای  ممیزۀ هیئتها در و طرح آن علمیهیئتاعضای 

 مونهن دونوشتن دارم که تنها به  م در این مسئولیتاز حضور خاطرات جالبیواحدهای این دانشگاه است. 

 م. کنمیبسنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و شورای  دانشگاه آزاد اسالمیوزارت علوم، های بایست در برخی کمیسیوندلیل مسئولیتم میبه

ر بود که د «هادانشگاهکردن شورای اسالمی»از این جلسات یکی  کردم.عالی انقالب فرهنگی شرکت می

گروه  و قم شد. نمایندگانی از حوزۀ علمیۀهر دو هفته یک بار تشکیل می وریوزارت علوم، تحقیقات و فنا

د اسالمی در این ی تهران و دانشگاه آزاهادانشگاهاز  ، دو وزارت علوم و بهداشت، بعضیمعارف اسالمی
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عالی  ای ذیل شوراینژاد عدهمحمود احمدیدکتر  جمهوریظاهراً در دورۀ ریاست .کردندشورا شرکت می

آرمانی  ایه گونهبرا  «هادانشگاهشدن سند اسالمی»ی دریافت کرده بودند تا اانقالب فرهنگی بودجه

گان )نظیر سند نخب هاینویسولی در مقایسه با دیگر سندد. از میزان آن بودجه اطالعی ندارم تدوین کنن

توانست مبلغ ، نمیشنیده بودمها مالی آن در خصوص بار وی داغ پیدا کرده بود بازار ایکه در دوره و...(،

 لعۀ این سند و ارائۀمطا هادانشگاه کردنی اسالمیشورا اعضای ظیفۀونظرم ، بهصورتدرهر باشد. اندکی

هس  من که تنها فرد عضو با صورتِ بود! هادانشگاه برایاجرایی آن  نامۀشیوهتنظیم و  کارراه پیشنهاد و

ی ورایهر ش جلسه در این شورا شرکت کردم و مانند چند ،به نمایندگی از دانشگاه آزاد اسالمی ،تیغه بودم

؛ اما همزمان با خود دیگران بودم ظرن ، صرفاً شنوندۀکنمت میقبلی شرک که برای اولین بار و بدون تجربۀ

قای آ»گفت:  دبیر جلسه ،چند جلسه گذشت از بعد که این دوستان به دنبال چه هستند.کردم فکر می

، با این سخن ایشان«. !نظری ندارید که ما هم استفاده کنیم؟ خیلی ساکت هستید. شما ،دکتر مقداری

بتدا صحبتم را با یک شوخی شروع جلسات قبلی معموالً سنگین بود، ا فضایچون  ونطق من باز شد 

از  کهدر این جلسه هستم و چنان "اسالمی"دانشگاه آزاد  دانید من نمایندۀطور که میهمان»: کردم

ای وقتی فض«. شدن بیشتر ندارد!میدانشگاه ما از اساس اسالمی است و نیازی به اسال پیداست اسمش

 ن سندای یکی از بندهای کلیدیِگویا » لبخندهای هویدا بر لب، تا حدودی، تغییر کرد، گفتم:جلسه با 

اهم خواگر اجازه دهید، می پیشکش؛ هادانشگاهست. هادانشگاهی آزاداندیشی در هایایجاد و ترویج کرس

به ف هستیم، ه با سالیق و باورهای مختلنفر، که جمعی بیستخودمانسند را، فقط میان همین بند از 

ای بفرمایید آق» جلسه گفت: دبیر .«که چقدر تحمل آزاداندیشی در ما وجود دارد و ببینمآزمون بگذارم 

ها به سند کردن دانشگاهشدن و اسالمیا اصل این سند مشکل دارم! اسالمیمن ب ،بوخ» :. گفتم«دکتر

 وشرایط  های گوناگون دربارۀشده و روایتهای نوشتهکتاب نیاز ندارد و ما به اندازۀ کافی نامهو شیوه

ای، نسکافۀ کیسه و جلو هریک از اعضا یک فنجان، چای روی میز .«اسالمی داریم یک جامعۀهای ویژگی

جوش درون این فنجان خالی است. اگر آب» جوش بود. فنجان را دست گرفتم:آب فوری و یک فالسک

شود فنجان چای! اگر قهوه ای در آن بگذاریم، میکیسهاگر چای  جوش! شود فنجان آبآن بریزیم می

کنندۀ م عرض کنم که محتوای فنجان تعیینخواهبا این مثال ساده می ود فنجان قهوه!شبریزیم می

 ،ند و به تبع آنامردمش مسلمان درصد 98کنیم که بیش از ما در کشوری زندگی می ت.ت آن اسماهی

ند. پس ااستادان و کارکنان مسلمان درصد جمعیت دانشجویی و 98ا بیش از ی مهادانشگاهدر 

کامالً اسالمی  و زاده استکه مظروف مسلمان و مسلمانند مانهایی میظرف، از اساس، به ی ماهادانشگاه

غیر مسلمان بودند طرح ایجاد دانشگاه اسالمی موضوعیت بهتری اگر اکثریت قاطع جمعیت کشور  هستند.

 . «در اروپا و آمریکاکرد، مثالً ا میپید

 اش دودر دورۀ ریاست جمهورینژاد احمدیدکتر از آقای »هایی زدم: به برادران حوزوی هم حرف

ن فلسطی ال هوشمندانه شنیدیم. او وقتی با خبرنگاران خارجی دربارۀ موضوع هولوکاست و مسئلۀسؤ
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؟ است هولوکاست در کجا و به دست چه کسانی اتفاق افتادهجنایت ( 1 پرسید:ها کرد از آنمصاحبه می

های نازی اتفاق افتاده، چرا فلسطینیان باید تاوان آلمان اگر در آلمان و به دست( 2 پاسخ : آلمان نازی؛

ترین بر تن دارید و مهم)ص( که لباس پیامبر آن جنایت را بپردازند؟ حال بنده از شما دو بزرگوار 

 هید:د دارم که لطفاً صادقانه پاسخ دو پرسشبه دین اسالم است  انج و دعوت غیرمسلمانتان ترویمأموریت

مسلمان را به دین مبین اسالم غیرکافر یا اید یک انستهتو تانخدمت ، آیا در طی دورۀکنونی روش ( با1

ال دوم من از سؤ ،تریکی از برادران روحانی با لبخندی پاسخ داد آقای دکف کنید؟ )همان لحظه، مشر 

فراری الهی دینی یا سایر ادیان و به بیزده کرده دلین اسالم چند نفر را از د. تاکنون 2!(. شما در هراسم

 «.ید؟اهداد

رسید  نظرماما به ؛بود و برخوردشان مؤدبانه در حضور من زیادالبته انصافاً تحمل آزاداندیشی دوستان 

منظور  رای اینا شرکت نکنم و از دانشگاه بخواهم فرد دیگری را ببهتر است در جلسات بعدی این شورکه 

ضا تنگ ف تلطیف آن شورا دلشان برای اعضای د. بعد از مدتی، از دبیر جلسه شنیدم که بعضیمعرفی کن

 گیرند!می سراغ مرا شده است و

 یعال ئتیه کارگروه وتابِتب پُر جلسات در شرکت به مربوط دارم تیمسئول نیا از که یگرید ۀخاطر

 نآ در که نبود یاجلسه چیه باًیتقر. یفرهنگ انقالب یعال یشورا یهاساختمان از یکی در است جذب

 یحمدعلم دکتر ژهیوبه جلسه، نیا یاعضا شترِیب یِفکر یایدن. نشوم خارج آن از یدیناام با و ابمی حضور

 هگانیب استخدام در ایدن منعطف و روز یهاروش با اغلبشان. بود محدود اریبس جلسه، سیرئ نژاد،یک

 دکتر یجمهور استیر ۀدور در که یعلمئتیه متمرکز جذب ندیفرا به درمجموع، من، البته. بودند

 یجد ینقدها شد، آغاز دانشجو کامران دکتر و یزاهد یمحمدمهد دکتر وزارت و نژادیاحمد محمود

 و هااهدانشگ در استخدام ۀویش یِقبل اتیتجرب با سهیمقا در که یریگنفس و دهیچیپ ندیفرا. داشتم

. ندارد یعلمئتیه تیعضو انیمتقاض یبرا یتیجذاب چیه کشورها، گرید در معمول یهاروش نیهمچن

 یجا به طنز، سرِ از من! جاذبه تا دارد دافعه تیماه شتریب و ندارد «جذب» ۀواژ با یتیسنخ هاروش نیا

 ست،ا گرفته شکل منظور نیا به که ییشوراها و هاتهیکم و دفترها بیشترِ یبرا ،«جذب» ۀواژ از استفاده

 دفع ییاجرا کارگروه ،یعلمئتیه دفع یعال ئتیه ،یعلمئتیه دفع دفتر: برمیم کار به را «دفع» ۀواژ

 و هایبررس در ریتأخ و نامحترمانه و یارحرفهیغ و یرعلمیغ یهامصاحبه با گاه که... و یعلمئتیه

 شده،استخدام افراد یایمزا و حقوق رهنگامید پرداخت و یاستخدام یهاحکم صدور در یبوروکراس

 آورده فراهم را شدگاناستخدامتازه ای یعلمئتیه تیعضو داوطلبان از یاریبس یدیناام و ریتحق موجبات

 ، و به نظر من یکی از علل مهاجرت دانش آموختگان برتر از ایران.است

 ازین و کشور برتر یهادانشگاه یِدکتر مقطع آموختگاندانش شیافزا به رو روند به توجه با همه،نیباا

 انِ یمتقاض استخدام در عیتسر یبرا را یطرح ،یاسالم آزاد دانشگاه در یعلمئتیه هرم یِفیک یارتقا به

 انیم یانامهتوافق براَساس طرح نیا .کردم آماده یاسالم آزاد دانشگاه یواحدها در یعلمئتیه تیعضو
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 ،رئیس وقت دانشگاه آزاد اسالمی دکتر حمید میرزاده، و ،رئیس بنیاد ملی نخبگاندکتر سورنا ستاری، 

جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، یکی دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس د.به اجرا درآم

( بود که 1370سال پاییز دورۀ کارشناسی )نیم« دینامیک مکانیکِ»از بهترین دانشجویان من در درس 

هترین ترم بهای آزمون پایان( را گرفت. من همیشه عادت داشتم برگه19بهترین نمرۀ کالس )یعنی نمرۀ 

های آنان را در مقاطع مختلف تحصیلی رصد کنم. برایم خیلی جالب دانشجویانم را حفظ کنم و پیشرفت

 وسویی در آینده هدایت خواهد کرد.  بود که ببینم کوشش و همچنین تقدیر این عزیزان را به چه سمت

نیاد ملی نخبگان در آموختگان مقطع دکتری تحت پوشش ب، چنانچه دانشنامۀ یادشدهتوافق ساسبراَ

صورت آمدند، بنیاد و دانشگاه، بهمیدر علمیهیئتیکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی به عضویت 

 داد. و دومِ استخدام در اختیارشان قرار می اولی هاسالدر  ایمشترک، تسهیالت و پژوهانۀ ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از طرف و  هاز استادان برجستۀ کشور شناخته شدیکی عنوان به ،ترند سال پیشچیادم هست که 

دکتر محمود احمدیجمهور، از دست رئیس را طباطباییجایزۀ یادبود مرحوم عالمه ،بنیاد ملی نخبگان

جمهور و خواه، معاون علمی و فناوری رئیسسپس خانم دکتر نسرین سلطانم؛ ه بود، دریافت کردنژاد

ی از یک زمان،. آنمنصوب کرد عنوان عضو شورای نخبگان بنیادرئیس وقت بنیاد ملی نخبگان، مرا به

و  علمیهیئتکارگیری اعضای هبوروکراسی در استخدام و بیندهای پیچیده و فراکاهش من ی هادغدغه

لبان سرگردانی داوط تجربه دریافته بودم که، زیرا بهکشور بود ها و نهادهایآموختگان برتر در سازماندانش

 ها از جمله دالیلبه درخواست گوییدر پاسخ هادانشگاهو ُکشی نهادها وقت اشتغال واستخدام و هنگام 

   .مهاجرت نخبگان استاساسیِ 
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، از بودم به خانه از دانشگاه صنعتی شریفکه در مسیر بازگشت  هنگامی، 1394در یکی از روزهای پاییز 

مهندس ا ب حضوری م کردند به یک جلسۀدعوتوزارت نیرو تلفن و ی انسان منابع و قاتیتحق معاونتدفتر 

گو و ونیم گفتواعتسو پس از یک وز بعد به دفتر ایشان رفتمچند ر. معاون وزیراکبر مهاجری، علی

من پیشنهاد کردند. مهندس مهاجری به وری وزارت نیرو را یر کلیِ دفتر آموزش، تحقیقات و فنامد، مذاکره

 این .ی من آشنا بودهایو دورادور با تجربیات و توانمند ام دیدههای بنده را در وبگاه شخصیفعالیت

 شد و در همانمهم به من پیشنهاد می تخانۀستادی یک وزار بار بود که مسئولیتی در حوزۀ نخستین

 (دارمواسطۀ آن من هم اقامت آمریکا را بهو  ریکایی استآغاز، شرایط خانوادگی خود را )اینکه همسرم آم

بنده »به عرض ایشان رساندم: 

ا م، امو مشتاقبرای خدمت آماده 

بررسی بفرمایید که  اوللطفاً شما 

وجود حساسیتی در این زمینه 

 حدوداً یک هفته .«نداشته باشد

 گذشت و ایشان اطالع دادند که

است و انجام شده  هایبررس

 ،وزیر نیرومشکلی نیست و 

 ،چیانچیتحمید مهندس 

 صادر خواهند کرد.زودی حکم هب

تا بهمن  1394این از آذرماه بنابر

در  ،با حکم وزیر نیرو، 1396

آموزش، مدیر کل دفتر جایگاهِ 

 شدم.مشغول به کار  وریفناتحقیقات و 

 یرون وزارت انسانی نیروی تربیت و آموزش نظام یِسازمانده مسئول یورافن و قاتیتحق آموزش، دفتر

 در آموزش اجرای بر نظارت و برق و آب صنعت کارکنان همۀ و توانمندسازی یآموزش ریزیبرنامه .است

 و توسعه حقیق،ی برای تریزبرنامهعالوه، هیکی از وظایف این دفتر است. ب نیرو وزارت آموزشی مراکز

 تباطار ویژههب علمی، ارتباطات ۀتوسع و برق و آب صنعت در پژوهشی امور هماهنگیو  دانشگاه با ارتباط

. با اینکه از قبل شناخت چندانی نسبت به سازوکار از دیگر وظایف آن است هادانشگاه با ،برق و آب صنعت

 انِدوستیعنی دفتر ) ن و کارشناسانمهندس مهاجری، معاوناحمایت  وزارت نیرو نداشتم، تالش کردم با

 ،آموزش و تحقیقات حد بضاعت و توان و پذیرش مجموعه، اقداماتی در حوزۀ در(، ارجمندم نویافتۀ
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 .نمکسب ک آب و برق صنعت جدیدی نیز در حوزۀو البته تجربیات  انجام دهم ،متناسب با مأموریت دفتر

نامۀ استعفا  ،و تعهدات دانشگاهیدلیل کسالت ، بهدکتر رضا اردکانیان ،تغییر دولت و آمدن وزیر جدید با

      خداحافظی کردم.  وزارت نیرو از مجموعهموافقت ایشان  باو  نوشتم
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 یبتهذیم دار وظیفه «انسان»و کسب کماالت است. ما در مقام  یخودسازو  رشد کانون نیبهتر« خانواده»

 اختنسۀ اندیش درگری، معلمی و مربی در راستای شغلعالوه شایسته است، یم. بهکن خودسازی و نفس

من در سن  .است خانواده تشکیل گام رینتممه و اولین دیگران، ساختنِ برای. باشیم هم دیگران

گی صاحب سالویکسالگی صاحب نخستین فرزند و در پنجاهوپنجودوسالگی ازدواج کردم، در بیستبیست

ــ سه فرزند و سه فرزندزاده دارم.  کران خداوند بزرگ راسپاس بی ن ــاکنواولین فرزندزادۀ خود شدم. هم

 ۀسای در تنها مهمامر  این و است و مادران پدران بزرگ فیوظا جمله از فرزندان تربیت و خودسازی

 و رزندانف تربیت مهم یهاروش از تنبیه و تشویق. است میسر خویشتنداری و، صبوری اعصاب بر تسلط

 در عمر پایان تاآثار آن  وگذارد یم فراوان ریتأث انسان تیشخص یریگشکل برمواردی است که  جمله از

 جمالت بیان و یدلجوی باکنم؛ یعنی  تشویق« زبان»گاهی کوشیدم فرزندانم را به . ماندیم یباق او

شان شویقت «عمل»نیز به گاه . کنم دلگرم فعالیت و کار به را هاآن و شان توجهگفتار و رفتاربه  آمیز،محبت

به  ها، کوشش کردمبه گردش بردن آن و هدیه نخرید کردن،نوازش ،کشیدنآغوش درکردم؛ یعنی با 

علت ناآگاهی و کنم که در جوانی، گاه و در مواردی اندک، بهاذعان می .کنم شانتشویقکار درست 

 ام اما بعدها سعی کردم تا حدودی جبران کنم. های تنبیهی تندروی کردهناآشنایی، در روش

 محیط از بهتر هاآن شخصیت رشد و فرزندان صحیح تربیت و خودسازی برای مکتبی یچه نظرم،به

 را فشیوظا بتواند که و تأثیرگذار باشد موفق جامعه در تواندیم یکسعالوه، به .و خانواده نیست خانه

 که درست انجام دهد خانواده در وظایفش را تواندکسی می هد ود انجام خود درست ۀخانواد درابتدا 

 گرید از خانواده یاعضا و فرزندان با بودندوست. ای از خود نشان دهدالگوهای رفتاری و عملیِ شایسته

ودکی ام فرزندانم را از کبا توجه به این باور و تجربۀ شخصی، کوشیده. است فرزندان تیترب درعوامل مؤثر 

در  پذیر باشند وای که بتوانند، همانند خودم، در سن کم مسئولیتآگاه و مستقل پرورش دهم؛ به گونه

نسل امروز و شرایط حاکم بر جامعه  فضایی دور از خانواده و در غربت نیز روی پای خود بایستند. اگرچه

دادنِ خانواده در کردن و تشکیلما تفاوت بسیار دارد، همواره فرزندان خود و جوانان را به ازدواج ۀبا دور

  ام. ایام جوانی تشویق کرده
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 .1379، سفر به کرمانشاهمسیر یم، نیما و شری در رچپ: سارا، من، م از راست به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمرم و چپ: سارا، من از راست به     
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 اشنوان کودکان به یرانیاۀ اشار زبان آموزش برای کمک به که است یآموزش یِاجتماع ربات کی نام« رَسا»

 رانفناو و پژوهشگران از تیحما صندوق یِ مال یبانیپشت باابتدا  طرح نیا. است شده ساخته و یطراح

 در، اطالعات یفناور و مخابرات پژوهشگاه سپس و کشور

 تردک ومن  تیریمد و شنهادیپ بای، پژوهش ۀپروژ دو قالب

( غرب تهرانِ واحد ـ یاسالم آزاد دانشگاه)از  یعالم نویم

 یعتصن دانشگاه یِشناخت -یاجتماع کیربات شگاهیآزما در

 انیدانشجو از نفرهشش یگروه ، با همکاریفیشر

 در را طرح نیا جینتا. شد انجام ی،لیتکمالتیتحص

 زا بود دادم و همان جاارائه  کایآمر در یالمللبین یشیهما

آگاه شدم که  ی به نام گَلودِت در آمریکادانشگاه وجود

 انینایناب و انیناشنوا ویژۀ دارد و هسالقدمتی صدوپنجاه

ی اندازراه یِاصل جرقۀ است. آشنایی با این دانشگاه

 شنوا وافراد ناشنوا و کم ختصمدانشگاهی 

حرکتی در ایران را در  ـ معلولین جسمی

ایجاد کرد. هنگام بازدید از دانشگاه ذهنم 

وگو با استادان و دانشجویان گَلودِت و گفت

 کنجکاو پژوهشگر هر مثل، ناشنوای آن

 کایآمر در اگر» :آمد دیپد مذهن در یسؤال

 دانشگاه استاد تواندیم مطلق یناشنوا کی

د . چنین ش«بتواند؟ دینبا رانیا در چرا شود،

 یلبخند سرنوشت ۀجاد 1395 سال درکه 

 دانشگاه» سیتأس موضوعِ و زد به من گرید

 روزگارِ  رشو همان با به ذهنم رسید. ،ناشنوا ۀجامع تیمحور با یی،استثنا شهروندان یبرا «فرشتگان

باید گامی در این  کردممی احساسکار را آغاز کردم.  ،بودم آمده فیشر به هتاز ی، همان روزهایی کهجوان

 دنبال بسیاری .ندارد یتوجه آن به یکس واست  مانده نیزم بر هادهه که است یکار راه بردارم؛ گویی

دوست  شهیهم و ارمند یتکرار یکارها انجام به یاعالقه اصوالً یزندگ در من !یبرندساز نه، هستند برند

 دکتر ژهیوهب، دوستان از بعضی با ها نبوده است.در پی آن یکس که بزنم ی باارزشیکارها به دست داشتم

 دست! نکن یخال شانه. توست کار نیا ی،عل»: گفتم خود مشورت کردم و بعد به ،زیعز یدورعلمحمد 
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سخن باز پندی گهربار از سعدی شیرین«. کرد خواهد کمک خدا. دنبالش برو است. خواسته گونهینا ریتقد

 به یادم آمد:    

 

 کار شیپ از آن کز تو نیاید چیه  رسد کاری بکنای هک دستت می

                                                                                       

  آورم:ام اینجا میها از آن آموختهقصیدۀ پرمغزِ سعدی را که نکته

 دل به دنیا درنبندد هوشیار  بس بگردید و بگردد روزگار

 نیاید هیچ کارپیش از آن کز تو   رسد کاری بکنای که دستت می

 تن اسفندیاررستم و رویینه  اندها آوردهاینکه در شهنامه

 کز بسی خلق است دنیا یادگار  تا بدانند این خداوندان ملک

 هیچ نگرفتیم از یشان اعتبار  چشماین همه رفتند و مای شوخ

 وقت دیگر طفل بودی شیرخوار  خبرای که وقتی نطفه بودی بی

 عذارسروباالیی شدی سیمین  تا بلوغ مدتی باال گرفتی

 فارِسِ میدانِ صید و کارزار  آور شدیهمچنین تا مرد نام

 چه بینی هم نماند برقراروین  آنچه دیدی بر قرار خود نماند

 خاک خواهد بودن و خاکش غبار  دیر و زود این شکل و شخص نازنین

 فروریزد ز بارور نچیند خود   شک باغبانگل بخواهد چید بی

 تخت و بخت و امر و نهی و گیرودار  بگذردهمه هیچ است چون میاین

 به کز او ماند سرای زرنگار  نام نیکو گر بماند ز آدمی

 که با ما بود پاریا کجا رفت آن  داند حسابسال دیگر را که می

 خفته اندر کلۀ سر سوسمار  خفتگان بیچاره در خاک لحد

 ای برادر سیرت زیبا بیار  ظاهر هیچ نیستصورت زیبای 

 من بگویم گر بداری استوار  هیچ دانی تا خرد به یا روان

 ورنه جان در کالبد دارد حمار  آدمی را عقل باید در بدن

 گردش گیتی زمام اختیار  پیش از آن کز دست بیرونت برد

 بایدت تخمی بکارخرمنی می  گنج خواهی در طلب رنجی ببر

 خرده از خردان مسکین درگذار  خداوندت بزرگی داد و حکم چون
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 زیردستان را همیشه نیک دار  چون زبردستیت بخشید آسمان

 جان ده زینهارزینهاری را به  عذرخواهان را خطاکاری ببخش

 گزاردوست دارد بندگان حق  شکر نعمت را نکویی کن که حق

 ست بیرون از شمارفضلیفضل او   ست بیرون از عددلطف او لطفی

 شکر یک نعمت نگویی از هزار  گر به هر مویی زبانی باشدت

 تا بماند نام نیکت پایدار  نام نیک رفتگان ضایع مکن

 گاهی اندر خمر و گاهی در خمار  بانان را نشاید روز و شبملک

 تا همه کارت برآرد کردگار  کام درویشان و مسکینان بده

 تا رود نامت به نیکی در دیار  اندازه کنبیبا غریبان لطف 

 گر جهان لشکر بگیرد غم مدار  زور بازو داری و شمشیر تیز

 وز دعای مردم پرهیزگار  از درون خستگان اندیشه کن

 سخت گیرد ظالمان را در حصار  منجنیق آه مظلومان به صبح

 خارجای گل گل باش و جای خار   با بدان بد باش و با نیکان نکو

 بل بترس از مردمان دیوسار  دیو با مردم نیامیزد مترس

 دیر زود از جان برآرندش دمار  هرکه دد یا مردم بد پرورد

 قتل مارافسا نباشد جز به مار  با بدان چندان که نیکویی کنی

 پند من در گوش کن چون گوشوار  ای که داری چشم عقل و گوش هوش

 نشنود قول من الّا بختیار  نشکند عهد من الّا سنگدل

 حق نباید گفتن الّا آشکار  دانی بگویسعدیا چندان که می

 از ختا باکش نباشد وز تتار  هرکه را خوف و طمع در کار نیست

 باد تا باشد بقای روزگار  دولت نویین اعظم شهریار

 تبارانکیانو سرور عالی  خسرو عادل امیر نامور

 کنم بر وی نثارمن جواهر می  آورنددیگران حلوا به طرغو 

 وارکنم درویشمن دعایی می  پادشاهان را ثنا گویند و مدح

 وز بقای عمر برخوردار دار  یارب الهامش به نیکویی بده

ر  جاودان از دور گیتی کاِم دل  1در کنارت باد و دشمن برکنا

                                                             
 .965-964. ص 1385تهران: انتشارات هرمس.  تصحیح محمدعلی فروغی.. بهکلیات سعدیالدین. . سعدی، مصلح1
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 یبرا انفرشتگ المللبین دانشگاه سیتأس شنهادیپ

 1/9/1395تاریخ  در ابتدارا  شنواافراد ناشنوا یا کم

 و قاتیتحق علوم، وزارت به یگزارش و نامه همراه

 ریوز زمان دکتر محمد فرهادیآن .ی فرستادمفناور

 موزشآ گسترش ونیسیکم علوم بود. با عنایت ایشان و

 در علوم وزارت گسترش دفتر یاصول موافقت ،یعال

، با توجه شدو پیشنهاد  ابالغبه من  9/5/1396 خیتار

به شرایط کشور، بهتر است، از نظر مالی و اجرایی، یک 

  .اندازی این کار پیدا کنمنهاد پشتیبان برای راه

پس از دریافت موافقت اصولی اولیه از وزارت علوم 

 به تاریخناشنوایان ایران  ۀو درخواست انجمن خانواد

ی در اجرایتوجه به سوابق علمی و ، با 21/3/1397

  دانشگاه صنعتی شریف، ابتدا پیشنهاد تأسیس

را  «بین المللی علوم و مهندسی فرشتگان ۀدانشکد»

رئیس و معاون وقتِ  به 1397در اوایل شهریور ماه 

که آنجا. ازآموزشی دانشگاه صنعتی شریف ارسال کردم

گونه بازخورد و پاسخی از ها انتظار هیچپس از هفته

اه دریافت نکردم، از پیگیری موضوع مسئولین آن دانشگ

 سال رایزنی ویک از پسمنصرف شدم. البته همزمان 

 زادآ دانشگاهکه  ه بودمرسیدنیز به این نتیجه  ،یبررس

 است.گزینه  ترینمناسب منظوربرای این  یاسالم

یادداشتی  با نگارش، 1397 آبان پانزدهم درسرانجام 

آن  ۀهیأت ممیز ۀجلس ۀدر حاشی ،یاسالم آزاد دانشگاه سیرئ، یطهرانچ یمحمدمهد دکتر به  کوتاه

 را مطرح کردم که «نفرشتگا المللِبین واحد» یاندازراه شنهادیپم، در آن عضو بودنیز  خوددانشگاه که 

 خیلی زود ،یاسالم آزاد دانشگاه یمنااُهیئت سیرئ، یتیوال اکبریعل دکتر و دانشگاه سیرئ خوشبختانه



171 
 

راه تیمسئول 27/9/1397تاریخ  در یطهرانچ دکتر. شد آغاز رسماً کار مقدمات و کردند موافقت با آن

  را، طی حکمی، به من سپردند. واحد یانداز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را تشکیل دادم که، عالوه بر خودم، گروهی از  فرشتگان المللبین واحد یراهبرد یشوراسپس 

 دکتر ،یطهرانچ یمحمدمهد دکتری در آن حضور داشتند: عال آموزش در نظرصاحب نمسئوال و استادان

 دکتر ،یدورعل محمد دکتر ،یریآقام محمودرضاسیّد دکتر ،ییرهاعلیرضا  دکتر پور،سهرابسعید 

 علیرضا ردکت ،ییطباطبانادر  دکتر ش،یداداند پروین دکتر ،یدولتابوالقاسم  دکتر پوراعتماد،درضا یحم

و  زادهنیعابدحامد  مهندس ،یطاهرعلیرضا  دکتر ،یعالممینو  دکتر ان،یوریگحسن  دکتر عطار،خیش

 مشخص تهران شهر و استان در واحد مکانِ  و راه ریمسهایی، بعد از صحبت ی.موسورضا سیّد مهندس

 واحد که شدقرار  ابتدا همان از .1 شمارۀ ن،یزمرانیا بلوار یابتدا ن،یخورد ابانیخ صنعت، دانیم: دش

 کترد کند. تیفعال تهران استان یاسالم آزاد دانشگاه یبانیپشت و تیحما با فرشتگان المللبین

 یمرکز یشورا جلسات از یکی در ،تهران استان یاسالم آزاد دانشگاه سیرئ ی،ریآقام حمودرضامدیس

 المللبین واحد بانیپشت عنوانبه را اسالمشهر و غرب تهرانِ مرکزی و تهرانِی واحدها ،تهران استان

ناسبم و یبازساز جهت هیاول یهاتیفعال عمالً تهران، در واحد مکانِ نییتع با .نددکر نییتع فرشتگان
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ی برا ،ادامه در. دش آغاز دانشگاه طیمح یساز

 علوم، وزارت از واحد سیتأس یِقطع مجوز گرفتن

 و شد انجام مالز یهایریگیپی، فناور و قاتیتحق

 منصور دکتر، 21/1/1398 خیتار در سرانجام

 واحدایجاد  با در آن دوره، علوم ریوزی، غالم

 رد موافقت قطعی کردند که فرشتگان المللبین

 یعتیشر یمجتب دکتر ۀنام یط 23/2/1398 خیتار

 به ،علوم وزارتآن وقتِ  یآموزش معاون ،اسرین

 ی،اسالم آزاد دانشگاه ممقاقائم، رنجبر ژنیب دکتر

 خیتار دردکتر طهرانچی در ادامه  .شد ابالغ

 المللبین واحد یسرپرست حکم 30/2/1398

 الزم اقدامات .ندکرد صادر ه نام منب را فرشتگان

 یاعضا یریکارگهب و جذبعمل آمد. همزمان هب 26/11/1398 تاریخ افتتاح رسمی واحد در یبرا

     .دارد ادامه همچنان وشد  شروع واحد وردنیازِ م کارشناسان و یلمعهیئت
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 نماد اشارۀ ناشنوایان برای توصیف دکتر مقداری  
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 اندازچشم

 با و یاسالمی ـ رانیا یهاارزش و یغن خیتار بر هیتک با فرشتگان المللبین واحدی ـ اسالم آزاد دانشگاه

 موفق نهاد کی عنوانبه یاسالم آزاد دانشگاه درخشان و رگذاریتأث ۀسابق و یعلم توان از یمندبهره

 ۀجامع تیمحور با و ژهیو یهایازمندین با انیدانشجو خدمت در ،منطقه و یمل سطح در ی،عال آموزش

دانش  نیترطیشرا واجد اول انتخاب به شدنلیتبد یبرا یدانشگاه واحد نیا. بود خواهد شنواکم/ناشنوا

 یسازآماده و رشیپذ نیهمچن و ،یشناختی ـ جسم یهایتوانکم از یمتنوع گروه انیدانشجو و آموزان

 مرتبط یشغل یهاحرفه دنبال به کهاست  شده سیتأس ممتاز انیدانشجو و آموزاندانش ریسا از یدرصد

 یابیدست یبرا الزم یهامهارت و دانش ۀارائ با را خود النیالتحصفارغ دانشگاه نیا. هستند هدف ۀجامع با

یم یزندگ و کار آن در که سازدی توانمند میجوامع در یرگذاریتأث و یاحرفه و یشخص یهاتیموفق به

 منظوربه جهان و منطقه کشور، در شرویپ یپژوهشی ـ علم منبع کی به شدن لیتبد یبرا عالوه،هب. کنند

 .                                                                                                                        کندمی تالش آنان یزندگ تیفیک یارتقا و هدف جامعه با مرتبط یازهاین به ییگوپاسخ

 دانشگاه تیمأمور

 ؛هدفۀ جامع یبرا منطقه و کشور یپژوهش و یآموزش یازهاین ییشناسا ـ

 ی؛دکتر و ارشدیکارشناس ،یکارشناس ،یکاردان مقاطع در بلندمدت یآموزش یهادوره ۀارائـ 

با  مناسب خدمات ۀارائ یبرا کارکنان و کارشناسان مدرسان، ،تاداناس به یتخصص یهاآموزش ۀارائـ 

 نیازهای جامعۀ هدف؛

 ؛هدف ۀجامع یازهاین با متناسب یهاآموزش یبرا یافزارسخت و یافزارنرم امکانات آوردنفراهمـ 

  ؛هدف جامعه با مرتبط یهاطرح یمجر یالمللبین/یرانیا یهاشرکت به یامشاوره/یپژوهش خدمات ۀارائـ 

 ؛هدف ۀجامع یازهاین با مرتبط یتخصص یهاهمایش و هاکارگاه مدت،کوتاه یهادوره یبرگزارـ 

 یعال آموزش مراکز و ،یخصوص و یدولت یهاشرکت ،یتیحاکم ینهادها با ثرؤم یارتباط ۀشبک جادیاـ 

 . هدف ۀجامع در ینیکارآفر یهافرصت ای جذب و یتیحما یهاتیظرف از یحداکثر یمندبهره منظوربه

 و یپژوهش ،یآموزش خدمات ئۀارا به متعهد را خود ،یاجتماع و یمل یهاتیمسئول لحاظ از ،دانشگاه

 باور نیا بر ،لذا. داندیمهدف  ۀبه جامع یفیک یاستانداردها سطح نیباالتر در یعموم یسازفرهنگنیز 

 رانیمد یهایتوانمند شیافزا و ختهیفره و ممتاز سانو مدرّ استادان جذب با تنها مهمامر  نیاکه  است

 .رسدیم مطلوب ۀجینت به کارکنان و
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  1400 آذرماه 4 ری،علی، شهر بان، چشمهزنده یاد جبّار باغچهروز درگذشت سال
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 های تحصیلی معرفی رشته

های حوزۀ آموزش با گرفتن مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پذیرش دانشجو از فعالیت

در یازده رشتۀ تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی آغاز شد و  1400-1399ابتدای سال تحصیلی 

ه، در با گرفتن مجوز در هشت رشتۀ جدید، در مجموع، به نوزده رشت 1401-1400در سال تحصیلی 

مشغول به ها دانشجو در این رشته 260ارشد، افزایش یافت. اکنون، مقاطع کاردانی تا کارشناسی

 ند. اتحصیل

  1401-1400های تحصیلی در سال تحصیلی فهرست رشتهجدول. 
 

 مقطع تحصیلی    تحصیلی ۀرشت               گروه            مجموعه ردیف            

 ارشدکارشناسی شناسی )گرایش ناشنوایی(زبان یشناسزبان و ادبیات علوم انسانی 1

 ارشدکارشناسی معماریمهندسی  معماری هنر و معماری 2

 کارشناسی  نقاشی هنر هنر و معماری 3

 کارشناسی  معماری داخلی معماری هنر و معماری 4

 کارشناسی  طراحی لباس و پوشاک هنر هنر و معماری 5

 کارشناسی  طراحی و ساخت طال و جواهر هنر معماریهنر و  6

 کارشناسی  تبلیغاتـ عکاسی  هنر هنر و معماری 7

 کارشناسی  شارۀ ایرانیمترجمی زبان ا شناسیو زبان ادبیات علوم انسانی 8

 کارشناسی  مترجمی زبان انگلیسی یشناسزبان و ادبیات علوم انسانی 9

 کارشناسی  علوم ورزشی بدنیتربیت علوم انسانی 10

 کارشناسی  حسابداری انسانی علوم ادبیات و علوم انسانی 11

 ی شناسکار مهندسی کامپیوتر فناوری اطالعات و مهندسی فنی 12

13 
 فناوری اطالعات فنی و مهندسی

اینترنت و ) فناوری اطالعات

 (های گستردهشبکه
 کاردانی 

 کاردانی  فناوری اطالعات فناوری اطالعات فنی و مهندسی 14

 ی دانکار شاره ایرانیمترجمی زبان ا یشناسزبان و ادبیات علوم انسانی 15

 کاردانی  گرافیک ـهنرهای تجسمی  هنر هنر و معماری 16

 کاردانی  عکاسی ـهنرهای تجسمی  هنر هنر و معماری 17

 کاردانی  عکاسی ـفتوگرافیک  هنر هنر و معماری 18

 کاردانی  گرافیک ـگرافیک  هنر معماریهنر و  19
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 ایرانی  اشارۀ زبان مترجمی کارشناسی و کاردانی هایرشته

 در «ایرانی اشارۀ زبان مترجمی کارشناسی و کاردانی» هایرشته برای دانشگاه این پیشنهادی برنامۀ

 و علمی توسعۀ تدریجبه ایرانی اشارۀ زبان مهم، اقدام این تصویب شد. با فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 .و جامعۀ ناشنواست یتمعلولدارای افراد  حقوق از حمایت قانون راستای در همانا که یافته است رسمیت

 تحصیلیِ هایدر رشته ،عنوان نخستین و تنها مجریبه ،1400 سال مهر از فرشتگان المللبین دانشگاه

 پذیرش کرده است. یادشده دانشجو
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 یکتاب درستألیف و چاپ 

ر زبان ای بمقدمهبا توجه به کمبود منابع درسی و نیاز مبرم به آموزش و ترویج زبان اشارۀ ایرانی، کتاب 
شناسی و زبان اشارۀ ایرانی تألیف شد. برای نوشتن این کتاب، از چهار متخصص حوزۀ زباناشارۀ ایرانی 

)ناشنوا(، دکتر سارا سیاوشی، دکتر مینو عالمی و دکتر  بیگیدعوت به همکاری شد: خانم فرزانه سلیمان

با همکاری مؤسسۀ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف  1400اَردوان گیتی )ناشنوا(. کتاب در آذر ماه سال 

 به چاپ رسید و طی مراسمی از آن رونمایی شد.
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 فرشتگان المللِاز دانشگاه بیننشگاه صنعتی شریف کسوت داپیش بازدید جمعی از استادان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از راست: مهندس موسوی، دکتر نجفی، دکتر مهدیقلی، دکتر خسروی، دکتر طایفی، دکتر ارفعی،

 دکتر مقداری و پوردکتر سهراب
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تر و آمادهذهنی  کهسالی ــ جوانی و میانام را در دورۀ عالقهد واره آرزو داشتم کارهای مهم و مورهم

 نکهای نه در اوج کناره بگیرم، قهرمانان ورزشیو همانند  انجام دهم ــ دارم و انرژی و توانی بیشتر  ترفعال

به سی سال  در دانشگاه صنعتی شریفخدمتم های ها پیش از آنکه سالاز مدت روایناز !بگذارند کنار مرا

. از تقدیم رئیس دانشگاه کنم ام رادرخواست بازنشستگی برسد، تصمیم گرفته بودم، در زمانی مناسب،

اد، افر بهتر است های جذب و استخدام در ایران،با توجه به محدودیت ، همیشه بر آن بودم که،سوی دیگر

درخواست  ،شانمتناسب با شرایط کار و زندگی، خود داوطلبانه و پس از انقضای تاریخ مصرف مفیدشان

 سازمانهای آن رگتازه به  یخون شدندمیده را برای پذیرش نیروهای جوان و ابازنشستگی دهند و فض

نقش در  ،شدهریزیصورتی برنامههب ،متخصص جوانان امکان کارِ آمدنِفراهم و بعد ازمهیّا کنند یا دانشگاه 

مومی خوب ارتباط با جامعه و روابط ع. قرار دهند شانرا اختیار تجربیات ارزندۀ خویش ،مشاور و راهنما

باهوش و جوان و هموارکردن راه پیشرفت و موفقیت  التحصیالنِکارگیری فارغهبرای شناسایی، جذب و ب

ر شده و مستمریزی دقیق و حسابن ساده نیست و به برنامهامری ضروری است. البته این کار چندا آنان

 . نیاز دارد

 گاه نخستینهیچها، با حالتی از وفاداری، کنند و اغلب آنتر فضای دانشگاه را پویاتر میاستادان جوان

ای . برکنندفراموش نمی ، فرصت همکاری و کسب تجربه دادکرد اعتماد ای را که به آنانفرد یا مجموعه

انداز و سیرهای پُردستحتی حاضرند در م و )در مقام تمثیل( ممکن نیستچیز نانیروهای جوان هیچ

 های گذشتهرا با دورههای جذب و ارتقای فعلی نامه)دشواریِ آیین های خاردار نیز گام بردارندروی سیم

دارند و تر گام برمیی امنمسیرهایبیشتر، در  کاریِمقایسه کنید(؛ اما استادان سالخورده غالباً، با محافظه

کنند. در محیط  فاای هایی ارزشمندترنقش اعتمادو راهنمایانی قابل ی ارجمندتوانند در جایگاه مشاورانمی

ها روی آن ، زیرایفیت عملکرد سازمان را افزایش دهندک که روددانشگاه، از افراد هر نسل انتظار می

 بهتر های مدیریتیِپژوهشی و آموزشـ  آموزشی امکاناتِداشتن  ایستند و باهای پیشین میهای نسلشانه

ترها الگوهایی عالوه، وقتی جوانههای گذشته را تکرار کنند. بهای نسلتجربگیها و کمنباید اشتباه

ا آسکسوت بیابند، گویی نیرویشان با معجونی معجزهاستادان پیش مطمئن، خیراندیش و دلسوز در میان

 کنند.دا میتر پیها و مشکالت، پایداری و کوششی افزونبرابر دشواری در آمیزد ودرمی

 ود وشازکارافتادگی تعبیر می هو بعضًا باست خوبی تبیین نشده در کشور ما موضوع بازنشستگی به

بهانه   بسا بهحتی چه و ای ندارندبرای دورۀ بازنشستگی خود برنامه به همین دلیل است که بیشترِ مردم

 د،شنگاه متفاوتی که به بازنشستگی داشتم موجب  .زنندآن سربازمی نگامِ هبههای گوناگون از پذیرش 

با نوشتن  1/3/1397 در تاریخ ،در دانشگاه صنعتی شریف سالهبالفاصله پس از پایان دورۀ خدمت سی
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 کنم وقت دانشگاه،، رئیس آندکتر فتوحی فیروزآبادی خود را تقدیم ای رسمی درخواست بازنشستگنامه

 . در نامه چنین نوشتم:بنامم« نگامهبازنشستگی به»را درخواست  و آن

 ۀمرتب در ،یعلمتئیه جذب به رانیا یهادانشگاه مبرم ازین به توجه با، 1/10/1366 خیتار درمن »

 به 1376 رماهیتدر  و یاریدانش به 1371 خرداد در. درآمدم فیشر یصنعت دانشگاه استخدام به اریاستاد

 یمهندستمام  استاد نیترجوان عنوان به کشور کیمکان مهندسان انجمن یسو از و افتمی ارتقا یاستاد

 قیتوف گذشته ماه شش و سال سی در که شاکرم را خدا. شدم شناخته( یسالگوهفتسی سن در) کشور

 یهاتیفعال و اجرایی ،یپژوهش ،یآموزش فیوظا کامل انجام با و افتمی را رانیا یعال آموزش به خدمت

 ۀشکران به که اکنون .امکرده فهیوظ انجام گوناگون یهانقش در شد ازین اعالم که جاهر همزمان ،یاجتماع

فارغ برترین  از یاریبس کهیطورهب است ــ افتهی توجهشایان  شرفتیپ و توسعه رانیا یعال آموزش ،یاله

 ــ هستند یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه در ژهیوهب اشتغال یبرا انتظار صف در یدکتر النیالتحص

 یراب را فضا دیبا و است من امثال یازخودگذشتگ ازمندین کشورم که کنمیم فهیوظ احساس گرید بارکی

 خدمت در گذشته سالسی  یط داشتم توان و شهیاند در هرآنچه ریحق. ردک ایّمه دیجد یروهاین جذب

 دوش بر پس،، ازاینرا خود یایمزا و حقوق یمال بار که است دهیرس آن زمان معتقدم و دادم قرار کشورم

 سنگر و دهم قرارــ  امکرده زیوار به آن ماه هر را خود سهم سالدر این سی  کهــ  یبازنشستگ صندوق

 نقش زین نانآ تا ،اندجذب منتظر مشتاقانه کهواگذارم  یدانشمند و جوان یهانسل به را یعال آموزش

. کنند افیا کشور در ،روز ازین و دانش با همگام خویش، توان و قهیسل با متناسب و ستهیشا نحو به را خود

 شومشناخته می یسالگوهفتپنجاه در رانیا کیمکان یمهندس ۀبازنشست استاد نیترجوان نیز بارنیا البته

 یسالگهفتادوسه تا «یکشور ۀنمون تاداس»دلیل برخورداری از امتیاز به مستتوانیم قانون طبق اگرچه)

 «. (دهم ادامه تیفعال به

رئیسۀ تعجب رئیس و هیئت )به تعبیر آقای دکتر فتوحی( موجب بازنشستگیزودهنگامِ این درخواست 

مخالفت خود را با این درنگ بی ،اندانشگاه شد. دکتر فتوحی، پس از تماس تلفنی و بیان نظرگاهش

در اواخر سال  را پذیرفتم.آن احترام به نظر ایشان  ، اعالم فرمود که از سرصورت کتبیهب ،درخواست

الملل فرشتگان پیش آمد و مسئولیت آن از طرف اندازی دانشگاه بینکه موضوع تأسیس و راه 1397

دن با شدرگیر  گاه آزاد اسالمی( به من سپرده شد، شرایط تغییر کرد.آقای دکتر طهرانچی )رئیس دانش

، با محوریت برای شهروندان دارای معلولیت آموزش عالی اندازی یک مجموعۀراهه و مسائل جدید و پیچید

)که من همیشه در نوآوری و خالقیت کشور فراهم نبود، با روح  درتر که تجربۀ آن پیش ،ناشنواجامعۀ 

در من پدید آورد. ازآنجاکه  برای آغازی دوباره ای دوچندانپروراندم( کامالً سازگار بود و انگیزهخود می

متأسفانه باشم )آنچه « چندشغله»اصطالح بههای مختلف و همزمان در مسئولیتنداشتم عالقه گاه هیچ

  همزمانبصورت و گوناگون را های مهم ر ایران بسیار مرسوم است و گاه افراد به دالیل گوناگون مسئولیتد

صدور  و(، با شروع فعالیت دانشگاه فرشتگان آیندشایستگی برنمییک بهاز عهدۀ انجام هیچپذیرند و می
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ام مورد کردم، تا اینکه سرانجصورت کتبی، درخواست بازنشستگی دو بار دیگر، بهیکی ،سرپرستیحکم 

، مصادف با 1400فروردین  14ریخ در تاسرانجام گرفت و  قرار دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه، موافقت

ی بال و آسودگ با فراغِ، آنکه حال از دانشگاه صنعتی شریف شدم. «هنگامبازنشستۀ به»زادروزم، رسماً 

دانشگاه بین الملل »توانستم فرصت بیشتری برای این نهال نوکاشتِ خاطر و بدون عذاب وجدان می

در هنگام  ،ن ارشد دانشگاه آزاد اسالمیبا همراهی مسئوالو ، تا به یاری خداوند صرف کنم «فرشتگان

تا، اگر خدا خواهد، با  بسپارم ،مخاطب، ترجیحاً از میانِ جامعۀ ایشایستهرا به دست فرد  مقتضی آن

 .ل کندرا به درختی تنومند و پایدار بد آن بلند،همت 

 

 

 

 

 

 علی آموزنده و پور، شهید مهدی اسحاقیانغفاری، دکتر طاهری، مهدی هاتفی سلک دکتر از راست: من،
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 یپسادکتر پژوهشگر و یدکتر مقطع در یشاگردپرور و همکار استاد یا راهنما استادجدول.  

ری آموختگان دکتداشتن در تعلیم و پرورش نزدیک به سی تن از دانشحاصل عمر دانشگاهیِ خود را نقش

 دانم که همه، با سربلندی و افتخار، در خدمت ایران و جامعۀ جهانی هستند. و پژوهشگران پسادکتری می

 

همکار یا مشاور استادان محل اشتغال فعلی سال فارغ  مقطع تحصیلی 

 التحصیلی

 نام و نام خانوادگی

آمریکا -دانشگاه آالباما  یمیدکتر فربد فه 1378 دکتری -   

همدان -دانشگاه ابوعلی سینا  یدکتر داود نادر 1378 دکتری دکتر محمد دورعلی   

تهران مرکز–دانشگاه آزاد اسالمی مهررضا روان دکتر 1384 دکتری دکتر بهرام روانی   

یجعفر یدکتر عل 1386 دکتری دکتر فرزام فرهمند شرکت نیرو محرکه قزوین  

پردیس گیالن –دانشگاه تهران  یاسکوئ یقائم زیدکترکامب 1387 دکتری دکتر سعید سهرابپور   

یمیابراه رضایدکترعل 1388 دکتری دکتر مهدی بهزاد شرکت پژوهش و نوآوری فراتک  

، آمریکابوکیسفشرکت  در مدیر کتر نادر جلیلید  یمحبوب فیحن دیدکترس 1388 دکتری   

تبریز -دانشگاه صنعتی سهند  یدکترمحمودرضا آذغان 1388 دکتری دکتر فرزام فرهمند   

کیش -دانشگاه صنعتی شریف  یسلک غفار یدکترعل 1388 دکتری دکتر غالمرضا وثوقی   

تهران -دانشگاه صنعتی شریف  یکنارشینجات پ نیدکترحس 1389 دکتری -   

زادهیگدکتر برهان ب 1389 دکتری دکتر سعید سهرابپور دانشگاه علم و صنعت ایران  

فوالد نیآس یشرکت مهندس انیصادق یدکتر هد 1392 دکتری دکتر اَلستی و دکتر ساالریّه   

 دکتر کاوه مرآت 1393 دکتری دکتر آریا اَلستی  انیدانش رهپو شرکت صنعت و

انیشرکت صنعت و دانش رهپو ینیدکتر محمد عابد 1393 دکتری دکتر حسن ساالریّه   

ایکرآم-شیکاگو ،زنویایلیانشگاه د یابطه دکتر منصور 1393 دکتری دکتر غالمرضا وثوقی   

عالمیدکتر پوراعتماد و دکتر م.  دانشگاه صنعتی شریف، تهران یطاهر رضایدکتر عل 1396 دکتری   

چین -دانشگاه کینگ دائو   ینعمت رضایعل دکتر 1396 دکتری دکتر نجات و دکتر سهرابپور 

یاصطهبانات  

فعال در صنعت –آزاد  یلواسان ینیحس دکترمحمد 1397 دکتری دکتر حسین نجات پیشکناری   

دارای مطب خصوصی مشاوره و 

 روانشناسی

استادراهنمای اول کتر عالی پور د

اهواز -از دانشگاه شهید چمران   

دکتری روانشناسی 

 تربیتی

 دکتر رُزیتا حیدری 1398

تهران -دانشگاه صنعتی شریف  شهاب یمهندس مجتب 1402 دکتری دکتر عالمی و دکتر پوراعتماد   

تهران -دانشگاه صنعتی شریف  اسفندبد رضایعل دکتر 1401 دکتری دکتر ع. طاهری و دکتر م. عالمی   

تهران -دانشگاه صنعتی شریف   مهندس سید رمضان حسینی 1402 دکتری دکتر ع. طاهری و دکتر م. عالمی 

تهران -دانشگاه صنعتی شریف   مهندس احمد زیبافر دانشجو دکتری دکتر سعید خدایگان 

تهران -دانشگاه صنعتی شریف  یطاهر رضایعل دکتر   محمد جعفر مهندس دانشجو دکتری 

 ذواالنواری

تهران -دانشگاه صنعتی شریف  یطاهر رضایعل دکتر   مهندس امیرعلی رسایی فرد دانشجو دکتری 

1392-93 پسا دکتری - انستیتو پژوهشی مخازن، آمریکا  دکتر عاطفه خشنود 

تهران غرب–دانشگاه آزاد اسالمی یپسا دکتر -   1392-94 یعالم نویدکتر م   

نجات پیشکناریدکتر حسین  دانشگاه تهران یپسا دکتر    1393-94 آندوآبیم یدکتر احسان معان   

انگلستان -دانشگاه کالج لندن  یپسا دکتر -   96-1395 یعتیدکتر آزاده شر   

تهران -دانشگاه صنعتی شریف  1397 و پسا دکتری  یدکتر  یطاهر رضایدکتر عل 1396   
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 ردکت یآقا یشاگرد افتخار تا پایان مقطع دکتری (کیمکانمهندسی  1378 سال یورود) یکارشناس دوران از بنده

 کیربات یجهان مسابقات در شرکت جمله از به دست آوردم؛ یفراوان اتیتجرب واسطۀ آن،به و داشتم را یمقدار

 و یدکتر و ارشدکارشناسی ۀنامانیپانگارش  مختلف، یهاکنفرانس در شرکت ،(RoboCup RESCUE 2003) ایتالیا

 بعضی از .سته بنده ذهن درآقای دکتر مقداری  از یادیز نیریش خاطرات. ایشان با مختلف هایسدر گذراندن

کردند برگزار می مختلف یهامناسبت به شانیا که بود یامانهیصم و یدورهم یهایمهمانمربوط به  خاطرات نیا

 صراحت صداقت، به توانیم یمقدار دکتر یآقا شاخص یهایژگیو از. کردندیم دعوت را شگاهیآزما یهابچه و

 بنده جالب خاطرات از یکی. کرد اشاره مختلف موضوعات در عیبد یهاحلراهارائۀ  و اقانهخلّ نگاه و تواضع لهجه،

. گذراندم یکارشناس سومِ سالنیم در را کینامید درس شانیا با که یزمان است، 1379 سال مربوط به شانیا از

 ،انیدانشجو اشارۀ از بعد .نوشتندروی تخته  اشتباه را یفارس عبارت کی دادندرس هنگام در که هست خاطرم

 :فرمودند و کردند اصالح و رفتندیپذ را اشتباه خود مانهیصم و متواضعانه یلیخ

  حاال. رفت ادشی خودش رفتنراه دریبگ ادی را کبک رفتنراه اومد کالغ»

 «.میکرد فراموش را یفارس میخواند درس کایآمر تمیرف که ددار را ما تیحکا

 پیشکناری نجات نیحسدکتر 

 کیمکان یمهندس ۀدانشکد دانشیار

 فیشر یصنعت دانشگاه
 

***** 
 که استادان محترم، افتادم خودم در گذشته لیتحص سخت یروزها ادیبه  ،شدم فرشتگان دانشگاه وارد که یروز

کم . کنند برقرار ارتباط من امثال و من با چگونه دانستندینم ،داشتم که ناشنوای مطلق() یاژهیو طیشرا دلیلهب

 شجاع و باکیب هاآن با ییارویرو در و بجنگم لیتحص راه یهایدشوار با نیرو، و یانرژ نهایتِ با ،که ادگرفتمی کم

. التحصیل شومفارغ یبدنتیترب ارشدیکارشناس در مقطع توانستم و کنم لیتبد فرصت به را هاتیمحدود ،باشم

 ندوش یزبان تا دادند قرار راهم سر بررا  ریمقدا یعل دکتر یآقا چون یاختهیفره افراد که هستم ییخدا سپاسگزار

( نواناش) خاص ازین با یزانیعز حال شامل خداوند رمهرپ   نگاه که خوشحالم اکنون. ندارند ایگو زبان که آنان یبرا

 محترم تاداناس و کارمندان با و کنند لیتحص آرامش کمال در بتوانند که است شده فراهم یامکانات و طیشراشده و 

                                               .  بپیمایند را تیموفق مراحل و برقرار کنند ارتباط فرشتگان دانشگاه

 «.اهستپس اتریکی از  روشنایی  و  دیدن نور  امیدواری تواانیی »            
 

                                                                                           انتشارات مسئول و یبدنتیترب سمدرّ ،ینادر دشهابیس

 فرشتگانالملل بین واحد اسالمی، آزاد دانشگاه
 

 

***** 
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در دانشگاه صنعتی شریف  عیصنا یمهندس ۀرشت مقطع کارشناسیِ دوم سال یدانشجو ، زمانی که1392 سالدر 

 از دبع. از دنیا رفتند یناگهان یلیخ (بودندهم  یمقدار دکتر دوست و همکار که) نیکارگرنو دکتر پدرم ،بودم

 ،زمانآن در. بود معنایب و کیتار میبرا ندهیآ و کردمیم یدیناام و یگشتگگم احساس شدتبه ،پدرم درگذشت

 و هاصحبت به ؛بودند رایپذمرا  کارشان دفتر در خواستمیم که زمان هرکردند.  کمک خیلی به من یمقدار دکتر

 افراد از یکی به شدند لیتبد شانیا. کردندیم ماییراهنما مانهیصم و پدرانه و سپردندیم گوش میهاینگران

 در یول بودم شانیجووتجس در شهیهم که کردندتشویق  یاهداف کردندنبال به مرا .من ۀندآی ریمس در رگذاریثأت

 و داشتند امندهآی یاحرفه ریمس نییتع در ییبسزا نقش یمقدار دکتر. بودم کرده فراموش ها راآن پدر نِنبود

به پایان  کایمرآ ینویلیا دانشگاه در را مارشدکارشناسی ۀدور نکهیا از بعد. شد من شرفتیپ باعث شانیا یهاکمک

 و گرفتم تماس شانیا با، مرفتیم (یوجرسین در یدکترتحصیل در دورۀ یعنی ) مایبعد مقصد سوی به و بردم

 یمقدار دکتر .بودم مهمانشان روز سه .هستند یوجرسینمنزلشان در  در ،مهربانشان همسربا  ،که شدم متوجه

 آن یهایبلندویپست و کایآمر به آمدن و یبزرگسال تا یکودک دوران خاطرات و بودند پخته یاخوشمزه اریبس آش

 .بود من یبرا یخوش اریبس اوقات روز سه آن .کردند تیروا میبرا ،عکس دادن، با نشانایام را

 

 نیکارگرنو دایشمهندس 

 عیصنا یمهندس یدکترا یدانشجو

 ، آمریکااورالندودانشگاه فلوریدای مرکزی، 

 ***** 

 فرد هر ،یطورکلهب ،ای ریمدیا  معلم یهایژگیو نیتریاساس از یهمدل جادیا و ثرؤم ارتباط یبرقرار ییتوانا

 ــبود لمس قابل پررنگ و ابعاد ۀهم درکه  ــ را یهمدل نیا ،یمقدار دکتر با همکاری ۀدوردر . است یارذرگیثأت

 هجانبهمهاز او حمایتی  وکند را درک می دانشجو یهاهغدغد که توانا یاستاد گاهیجا در چه ؛در ایشان یافتم

 عنوانبه همچنین و کیربات گروه ۀشبان یهاینیهمنش در پندآموز یسخنان با دلسوز یپدردر مقام  چه کند،می

 دلنشین یهابوستان تا ایاسپان یبایز یهاهتل و ویتوک شلوغ یهاابانیخ از ی مختلف،سفرها در یمیصم یدوست

   یاستاد و پدر و دوست تصویرِم ذهن در یول زنمیم صدا «دکتر» را شانیا احترام از سرِ من. کارون رودنزدیک 

 گونهنیهم من از هم گرانید یروز دارم آرزو و هستمش ونیمد عمر پایان تا که است بسته نقش از ایشان مانندیب

 .کنند ادی

 
 

 

 نوباوه آموزنده یعلمهندس 

 مهندسی مکانیک یدکترا دانشجوی

 لند، هلفتدِ یصنعت دانشگاه
 

***** 
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 ،داشتمیبرم قدم فیشر دانشگاه ۀمحوط در روز هر ،یفرسودگ و یدیناام و یخستگ از یآوار با ،که بود 138۶ زییپا

 به روزها آن در یمقدار دکتر یآقا که یتوجه کنم. تصور نروش یاندهیآ مبتوان امیدی داشته باشم و هآنک بدون

 آنتحمل  تنهانه  که بود دانشگاه یآموزش معاون عنوانبه ناشیا ۀشدفیتعر فیوظا از خارج کرد من درخواست

 بیست نزدیک که ،امروز به تا من یشغل و یلیتحص سرنوشتبر  ینوعبه بلکه کرد برایم آسان را سخت یروزها

 دو در کارشناسی آخر سال یدانشجو من که بود قرار نیا از داستان گذاشت. ریثأت از آن روزها گذشته است، سال

 مقطع وارد کنکورشرکت در  بدون مناتویم نکهیا گمانِ هبآن سال، . بودم نفت یمهندس و عیصنامهندسی  ۀرشت

 دو معدلکه  دمیفهم بعد اما. مه بودنکرد نامثبت ارشدکارشناسی آزمون یبرا ،شوم تیریمدرشتۀ  ارشدِکارشناسی

 به هامدت یستم.ن کنکور بدون ارشدورۀ کارشناسید به ورود طیشرا واجد و شودیم حساب هم با من ۀرشت

کس توجه چیه اما دنکن حساب جدا رام ۀرشت دو معدل کردم کهیم خواهش ورفتم دانشگاه می موزشِآساختمان 

ه و توج ممعقول نسبتاً درخواست در پاسخ به نکهای از نیخشمگ و بودم یدیناام در غرق . کامالًکردینم یتیحما و

 خواهش کردم. صحبت ناشیا دفتر یمنش با و رفتم باال یمقدار دکتر دفتر یهاپله از روز کی .بینمنمیحمایتی 

 دکتر یآقا گفتمیو  کردیم درخواست مرا رد ناشیا .حرف بزنم یمقدار دکتر با که بدهند وقت من به کردم

 پاچهدست که من. بروم اناتاقش که به ندخواست و نددیشن را میصدامقداری  دکتر یآقا ،نیح نیهم در. درندا وقت

 گوش منهای حرف به یصبور با یمقدار دکتر مدت تمام. دمدا شرحماجرا را  و شدم انشیا اتاق وارد بودم شده

 :گفتم نانیاطمبا  «.ود؟شیم 17 یباال میبکن حساب جدا را معدلت اگر ینئمطم» :دندیپرس تینها در ند وداد

 آموزش ریمد به خطاب خودشان دستخط به نامه کی جا ناهم دکتر یآقا(. نبودم نئمطم یلیخ کهیدرحال) «بله»

 شد 17 یشتر ازب اگر و شود حساب رشته هر یبرا جداگانه و یدست صورتبه من معدلکه  ندداد دستور و نوشتند

 گرفتم را ایشان دستخط من. تیریمد ۀدانشکد به شود ارجاع ارشدکارشناسیدورۀ  به کنکور بدون ورودِ یبرا اًفور

. بود 02/17 که کردم حساب را معدلم عیسر و نشستم راهرو در که بود نیا کردم که یکار نیاول و رونیب دمیپر و

 ،موانع ۀهم روز ده طی و گذشت باد و برق سرعت هب زیچهمه بعد به جاآن از و آموزش ۀادار رفتم دکتر یآقا ۀنام با

 برداشته نداشتم، راشان کردنبرطرف توان بود و یخالم دست دانشجو عنوانبه و بود مراه جلو بزرگ یسدّ مثل که

 یندگز بر سراسر اقتصاد و تیریمد ۀرشت در لیتحص. شدمپذیرفته  تیریمدرشتۀ  ارشدِکارشناسی ۀدور در و شد

 نیا در در ایران، تیریمد ۀدور پایانِ از پس. است اثر گذاشته نویسم،ای که این یادداشت را می، تا همین لحظهنم

 عنوانبه امروز گرفتم و کایآمر در لییِ دانشگاه از 2018 سال در را اقتصادم یدکترا مدرکبعد  و کار کردم نهیزم

 و توجه اگر. برمیم لذت تینهایب کارم از روز هر و هستم فعال کایمرآ در یخصوص بخش در یاقتصاد مشاور

 کارشناسی مقطع ناهم در چه بسا وکرد خیلی فرق می امیزندگ ریمس دیشا نبود، دکتر یآقا روزِنآ یدلسوز

                !                                                                                                                            شهیهم و امروز هستم، یمقدار دکتر یآقا یدلسوز و تیحما و توجه ارزسپاسگ تینهایب. شدمیم متوقف

                                                                                                       
 دکتر مونا بیرجندی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی

 لیتحل گروه پژوهشگرِ

 بوستون، ماساچوست، آمریکا
 

***** 
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 من هک گفتند یمطلب یمقدار دکتر ،رباتیک اجتماعی شگاهیآزما انیدانشجو یِدورهم ای گروه جلسات از یکی در

تیفعال   بر عالوه که کردند دیکأت ایشان. ندمب کاره ب را شانیا ۀنکت مکوشید یتیموقع هر در و منبرد ادی از گاهچیه

 همۀ ابو بلکه تعامل  یعلم ۀجامع با لتعام ییتوانا .دیریبگ ادینحوۀ ارتباط با اقشار مختلف جامعه را  ،یعلم یها

بود.  ، کلید موفقیت منمواقع از یاریبس در ،یباورنکردن ایگونه به و...، زادآ مشاغل گرفته تا کارگرطبقۀ  از اقشار

 آسان میبرایی ن توانایا ۀواسطبه ،نداشتم ییشناآ و دوست بودم و کایمرآ درزمانی که  خصوصبه ،سخت یروزها

 .                                                                                                                  دانمیم شانیا ونیمد را خودم و شتگ

                                                           

  پوریهاتف یمهد

 کیزیف یدکتر یدانشجو

 ، آمریکا.ورکیوین دانشگاه

 

 

***** 

بلکه  و خاطره برای من، همه به طول انجامید، 1384 تا 1379 از ، کهیمقدار دکتر با کارکردن سال پنج کینزد

 دفاع ۀجلس مربوط به ،است جالب و مهم میبرا هم اریبس که ،یادماندنیآخرین خاطرات به از یکی. بود یزندگ درسِ

 داور من پنج دفاع ۀجلس در .بودم قاتیتحق و علومدانشگاه  یدانشجو من هاسالآن  در ی است.دکتراز رسالۀ 

 یعلمتئیه ی است عضوسالبیست  دمخو که االن) شد یچالش یکم دفاع ۀجلس حضور داشتند و یخارج و یداخل

فاع در د من و داشت هاییانتقاد امرساله از هاییبخش به انداور از یکی .!(دباش دینبا هم نیاجز  کهدانم یم هستم

 اصخ اتیادب با ووارد بحث شدند  یمقدار دکتر تاًینها. افتادمین انشیا مقبول دادم کهمیوضیحاتی تاز کارم 

 دیبا»: هست خاطرمدر  ناکلماتش تکتک هاسال گذشت از بعدهم  هنوز. کردند مکار از جانانه یدفاع، ناخودش

 عملکرد هاسال نیا تمام در قدرنیا و کرد عوض زادآ دانشگاه بهنظر مرا  کالً مهندس یقاآ نیا که کنم اعتراف

 مثبت رنظ با جلسه آن نکهیا خالصه. ...«کردم دایپ ار زادآ اهگدانش با یهمکار ۀزیانگ شخصاً من که داشت یمناسب

این بود  و گرفتم یمهم درسمن  ؛ اماشد تمام ممکن شکل نیبهتر به یمقدار دکتر یهاتیحما البته و داوران

 انیپا در. دکر یبانیپشت مراحلۀ هم درکند یم یط ار کیکادمآ ریمس زهینگابا و پرتالش که ییدانشجواز باید  که

 دکتر غیدریب یهاکمک و هامشاوره از شهیهم هم لیتحصاز  فراغت از بعد یهاسال در که کنم اضافه هم ار نیا

                                              .سپاسگزارم ناشیا از اریبس و بردم بهرهمقداری 
 

  روانمهر رضادکتر 

 وتریکامپ یمهندس گروه یعلمتیئهعضو 

 مرکز تهرانِ واحددانشگاه آزاد اسالمی، 

***** 
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 ینگرندهیآ و ینیبروشن ،یتیریمدبرجستۀ  ییتوانا باال، هوش چون یفردبهمنحصر اتیخصوص هاانسان گروهی از

 ۀبندیزیادشده  صفات ۀهم از یبرخوردار رغمیعل یمقدار دکتر یآقا. کندیم متمایز انگرید از را هاآنکه  دارند

یم   «مرام» جیرا اصطالح در . به این صفتشودیم همگان دیده در ندرتهب که هستند یاخالق یِانسان صفت کی

 بنده یهمکار خاطرات تمام. است فرد یِاجتماع و یفرهنگ ۀگذشت ای و ینیبجهانو  تفکر هرگونه از جدا که ندیگو

 ۀهم تیرعا ضمن چگونه که امبوده شاهد بارها و دارد قرار بزرگ مرد نیا مسلک و مرام الشعاعتحت شانیا با

 در تیانسان و رتیغ و مرام ۀشعل با را وفادار و یشگیهم دوستان از یاحلقه ،یاحرفه اخالق و یقانون جوانب

  .                             کنندیم جاودانه هاخاطره در را او که است کرده حفظ و جادیا خود رامونیپ
                                                 

 ی                                                                                                                         حنان ۀزادکاظم امکیسدکتر 

                                                                                                               کیمکان یمهندس ۀدانشکدتمام  استاد

   فیشر یصنعت دانشگاه

 

 

***** 

 کهرا  یروزارشد مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف بودم. دانشجوی کارشناسی 1394تا  1392از سال 

 ۀنامانیپا از دفاعزمان  به یماه چند هنوز. کنمینم فراموش وقتچیه رفتم یمقدار دکتر نزد ورتمش یبرا

 نرفته (بودند من یاصل یراهنما استاد که) شانیا نزد یدرس ۀمشاور یبرا روزآن اما. بود مانده ارشدمکارشناسی

ه ب شروع یدیجد ۀحوزدکتر مقداری در . بپرسم خود ۀندیآ یِشغل ۀبرنام ۀدربار راایشان  نظر بود قرار روزآن. بودم

 . قصد داشتمبود جذاب یلیخ میبرا و بودم شده رشیدرگ شانیا یدانشجو عنوانبه هم منکه  بود کردهتحقیق 

 .بپرسم این زمینه در را یمقدار دکتر نظر خواستمیمو  کنم یاندازراه یاجتماع یهاربات ۀحوز در آپاستارت کی

 که فراوان یهامشغلهبا وجود  دکتر مقداری،. شوندمی همراه من با کار نیا یبرا ایشان هم کردمینم فکر اصالً

 خرج رلومتیک صفر یدانشجو کی یبرا خود ۀتجرب و اعتبار از شدند حاضر ،دارد دانشگاه ۀسابقبا تمام استاد کی

 ی کهیهالحظه همۀ ینجامد،ب تیموفق به آپاستارت نیا تالش، سال سه از بعد که، تقدیر نخواست اگرچه. کنند

 را خود یاحرفهکار  باشد یافتهاقبال  یکس کمتر دیشا بود. تجربه هاسالبرای من به اندازۀ  ،مبود ایشان کنار در

 ایجغراف یمرزها در نکهیا بدون ،کنمیم احساسمن  ند اماک آغاز یادهیادیدن و بزرگ تیشخص نیچن کنار در

 . بچشم را یمقدار دکتر یهاتجربه ۀنیگنج از یشهد امتوانسته باشم، شده جاجابه

                                                                              

 مهندس احسان صفاری 

  محصول ریمد

 نینو یفناور بهپو انبنیشدان شرکت

***** 
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 اهدانشگ یِلیتکم التیتحص و یآموزش معاونت در یمقدار دکتر آقای جناب تیمسئول زمان در که هست خاطرم

 معاونت، آن یهاتیحما با دوستانم، و بنده یعنی دسی مکانیک،ندانشکدۀ مه یِدکتر انیدانشجو ،صنعتی شریف

  تجربه نیا ساسبرا  . ، شرایطی مطلوب داشتیمیدکتر ۀرسال انجام و یپژوهش تیفعال بر تمرکز را شکر، برای خدا

 شانیا که بزنم حدس توانمیم پژوهش، و آموزش امر در و ییدانشجو اسیمق در مشابه یشخص یهاتجربه ریسا ای

 یگیهمسا در یمدت ،یپسادکتر ۀدور در. اندداشته ییاجرا امور انجام در فراوان یِدلسوز و برانگیزنیتحس ییتوانا

 در ایام آن از ییبایز خاطرات و بودم دانشکده ونِیاتوماس و کیربات ،یطراح یعلم قطب در واقع شانیا کار دفتر

 ۀتجرب کسب و افتخار باعث همواره ،یعال آموزش سطح در شانیا یهاینوآور و ارزشمند خدمات. دارم ذهن

 یاخالقه و گوناگون برجست یهایژگیو از زیعز یمقدار دکتر. است بوده بنده همچون یترجوان همکاران

عبارت است  ،امشناخته شتریب ،شانیا با دانشکده در امیهمکار نوع سبببه ،که هاآن از و چند نمونه ندربرخوردا

                                                                                                                         کارها. انجام در یدلسوز و توجه دقت، نظم، از:

                                       

یمراد حامددکتر    

کیمکان یمهندس ۀدانشکد اریدانش  

فیشر یصنعت دانشگاه  

***** 

ال ممکن نیست. در این مج کوتاه متناین  ام داشته است دریزندگ در یمقدار دکترنقش مؤثری که  نوشتن دربارۀ

 ابعاد یتمام به توجه استاد در جایگاه شانیا یهایژگیو نیترمهم ازیکی  ،بنده نظر به :توانم بنویسمکوتاه فقط می

 بر عالوه ،یمقدار دکتر است، اما یعلم امور به منحصر دانشجو و استاد نیب روابط معموالً. ستا انیدانشجو یزندگ

 یاجتماع ارتباط خصوصبه انیدانشجو یهاییتوانا ریسابه  شگاه،یزماآ و انیدانشجو یعلم سطح داشتنهانگ روزبه

 نیبهتر .ستینکمتر  یعلم دانش از ها در زندگینآ نقش که کننددارند؛ یعنی به اموری توجه می توجه هاآن

 از ویژه آنگاه که؛ بهمیداشت با هم فراغتشان یهازمان در کهاست  ییوگوهاگفتمربوط به  شانیا از ما خاطرات

 فراوان ایههتجرب ار ازسرشزندگی ایشان  ، زیرابود آموزنده و جالب اریبس ما یبرا ندگفتیم شانتایتجرب و خاطرات

 الترس نیا به، همچنان فرشتگان دانشگاه سیسأت با ایشان، البته بود. هاعرصه همۀ در یکاربرد و نینو یکارها و

 راتییتغ یبرا بودنقدمشیپ شانیا اتیتجرب همۀ مشترکِ قطۀنترین مهم .دهندیم ادامه توانایی ستودنی، با ،خود

                                                                                       .                 میبردار گام ریمس نیهم در میبتوان هم انیدانشجو ما دوارمیام است. یکاربرد و دیجد یهادهیا یسازادهیپ و مثبت

  از کیمکان یمهندس ۀرشت لیالتحصفارغ ،یخرُ نبیزمهندس 

  ؛1392 سال یورود ،یکارشناس) فیشر یصنعت دانشگاه

 (1397 سال یورود ارشد،یکارشناس

 فرشتگانالملل بین دانشگاه در هیپاعلوم  دروسمدرّس 

***** 
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همان سال اسفند  دهماز  بمباران تهران شناسم. تازه از آمریکا برگشته بود.می 13۶۶دکتر علی مقداری را از سال 

آمد. او استاد درس کنترل دانشگاه شریف نیز فرود  د. موشک داخل محوطۀادامه پیدا کربعد فروردین سال  تا دوم

در هتل استقالل برگزار  ،امنیت بیشتر برای ،سالهای آن نیمکالسیک ما شد. دانشگاه تصمیم گرفت که اتومات

های هتل را به کالس تبدیل کردند و او در هتل برای ما از معیار پایداری راث، مکان هندسی شود. برخی از اتاق

ناسی کارش گاه فراموش نخواهم کرد. او پروژۀیادماندنی را هیچگفت! این کالس بهو نمودار نایکوئیست میها ریشه

من و دوستم مهندس مهرداد لقا را طراحی و ساخت گریپر پنوماتیکی ربات تعریف کرد. تجهیزات عملگر آن گریپر 

 را با خودش از آمریکا آورده بود.

و ریاکارنبودن است. اکنون  پرستیوطن ارتباط مؤثر باال، نی، هوش هیجانی وهای او شجاعت، مهربااز ویژگی

 ساز رانندگی اتوبوس و کامیون دمخور شده وبرای آموزش از طریق دستگاه شبیه یکم بسیاریکه با رانندگان پایه

کتر عیّاری د با روحیۀ گری آنانهای زیادی بین مرام و لوطیام، مشابهتبا فضایل اخالقی آنان آشنایی پیدا کرده

کامیون بوده است، این آزادمنشی و جوانمردی را  پدر مرحوم ایشان که خود یک رانندۀ بینم. احتماالًمقداری می

 برای فرزندش به ارث گذاشته است.

م اما به اهمیت مفهو ندادکتر مقداری الگویی ممتاز برای جوانانی است که در این کشور زاده شده هویت ایرانیِ

های زندگی انسان را شکل ها و ترجیحات و لذتخوبی واقف نیستند. هویت، معنی و مفهوم و ارزشبه« هویت»

تأثیر انقالب و جنگ تحمیلی قرار انی است که هویت آنان شدیداً تحتایرانی سی و چهلِ دهد. او از نسل دهۀمی

نگ تصمیم گرفت ج جوشد و خواهد جوشید. در بحبوحۀوشید و میجگرفته است. عشق به ایران در وجود او می

دانست چند ماه بعد فرزندش به دنیا خواهد آمد. برای نسل جدید ممکن است در حالی که می که به ایران بیاید؛

 نظر برسد.چنین تصمیمی عجیب و غیرمنطقی به

ه کالس اول دبستان ساله بشش سال، علیِن بان دیده از جهان بست. در هماار باغچهمرحوم جبّ  1345در سال 

سه توان فقط با خودش مقایبان را پر کند. البته مقداری را میکه بداند قرار است در آینده جای باغچهرفت، بدون این

شنوا سالگی برای ادای دِین به فرشتگان ناشنوا/کمرد. فصل اصلی زندگی او تازه در شصتمشابه ندا کرد؛ قطعاً

 تر از خود علم بوده است.علم مهم ت. برای او کاربرد و فایدۀاسشروع شده 

 ات دگر مارد گیتی چو تو فرزند زباید       صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را 
 

 علی نحوی  دکتر

 مهندسی مکانیک علمی دانشکدۀعضو هیئت

 و ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 نصیرساز شرکت فناور شبیه مدیرۀرئیس هیئت

 

 

***** 
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رباتیک شدم و افتخار داشتم که پروژۀ  وارد قطب علمیبودم ساله ودووقتی دانشجویی بیست 1385در سال 

ویان جوان دانشح ارشدم را با هدایت پروفسور علی مقداری بگذرانم. توجهی که ایشان به پیشبرد تحقیقکارشناسی

در من شد.  نظیریب یشدن حس ابتکارایشان در آن دوران باعث بیدار هایها و اعتمادبخشیو راهنمایی داشتند

های موازی بود؛ های مصنوعی در رباتاستفاده از ماهیچه کردند زمان به منانگیزی که در آنبسیار شگفتتوصیۀ 

 ست. رباتیک اک اساس تحقیقات کنونی من در سافتشآنچه بی

تمام نیاز دانشجویان اهدکتر مقداری در تهیۀ مواد و وسایل مورد ،ما ارشدِدر دورۀ کارشناسی ،به یاد دارم که

ا برای ر زمانبرداریِ آناز آمریکا، بهترین کارت داده IPMCقیمت مواد بسیار گران بسیار داشتند. گذشته از تهیۀ

از ایشان دریافت  ،یعنوان دستیار پژوهشز اولین دستمزدهای دانشگاهیِ خود را، بهیکی اانجام پروژه تهیه کردند. 

 ارزشمند بود.  و برایم بسیار توجهی قابلمبلغدالر و معادل هزار  وقتم که آنکرد

طی  ،با حمایت بنیاد ملی نخبگان عنوان پژوهشگر پسادکتریتخار بزرگ من همکاری با ایشان بههمچنین اف

های شک از تأثیرگذارترین دورهبی، است که در آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی 1397تا  1395های سال

 رۀباکردن درانگیز کارای و اجتماعی مرا شکل داد؛ تجربۀ شگفتهای تفکرات حرفهزیرا پایه است. زندگی من

ی پیشبرد هدفی بسیار براگوناگون داشتند  های علمیِهمکاری با افرادی که زمینه ای وهای بین رشتهموضوع

. های گوناگونولوژی برای کمک به کودکانی از طیفآوردن تکنربات و فراهم ارزشمند که عبارت بود از ساخت

زهای دیگر نارسایی شنوایی داشتند. انگیمبتال بودند و عدهتیسم وا ز این کودکان به سرطان و بعضی بهبعضی ا

را  انیداستند و ها افسردگی از اتاق بیرون بیایدن به کودکان مبتال به سرطان با این هدف که بعد از ماهبخشی

ودند و همچنین پیشرفت کودکانی که مجذوب حرکات انگشت ربات زبان اشاره ب کند،که ربات تعریف می بشنوند

روند یبدیلی به شمار مآداب اجتماعی همگی ازجمله تجربیات بی موسیقی ووتیسم در یادگیری اکودکان مبتال به 

 که از این دوره به یادگار دارم.

بلند  و واالجایگاهی  و دانشمند بلکه پدری دلسوزند ی برجسته واستاد ری، در نظر من، نه تنهاپروفسور مقدا

ای در راست توان دانش خالص آکادمیک را با مدیریت صحیح و هدفمند. ایشان به من آموختند که چگونه میدارند

   نهایت ارزشمند است.این آموزه برای من بی ه کار بست وبهبود شرایط جامعه ب

 

دکتریدکتر آزاده شریعتی، پژوهشگر پسا  

های هَپتیکرباتیک نَرم و سیستم پژوهشگر  

 دانشگاه کالجِ لندن، انگلستان

 

 

 

 

***** 
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 یصنعت دانشگاه یشناسزبان و هازبان مرکز در (یمرب ۀمرتب با) یعلمتئیه عضو عنوان به ابتدا ،1387 سال در

 شجودان همچنان کردم تالش م،دبو کرده کسب دانشگاه در یدیجد گاهیجاو  نقش نکهیا با. شدم استخدام فیشر

 موختنآ به و است دهیرس تیکفا به که کند احساس دانشگاه در یکس اگر. حفظ کنمو روحیۀ یادگیری را  بمانم

 خطرناک ۀنقط به ندارد، یازین یدانشگاه یهاتیفعال درحاضران  ۀهم و جوانانحتی  و بزرگان و تاداناس محضر از

تازه تاداناس ۀهم یبرا و دانشگاه یآموزش معاون زمانآن یمقدار دکتر. است دهیرس حرکت انیپا و سقوط

 یف،دانشگاه، وظا بارۀالی که دراعتماد بودند. هر سؤ، دلسوز و قابل(mentor) مجرّب یم رشد ای راهنما شدهاستخدام

خود  یتجرب و یعلم یهااندوختهپرسیدیم، با سخاوت، میاز ایشان علمی حقوق مادی و معنوی یک عضو هیئت

بار توصیه ایشان یک م،اشتغال های نخستِکنم که در همان سال. هرگز فراموش نمیندشتگذامی ماناریاخت دررا 

صیالت خود را در دارید، حتماً تح استادی در یک دانشگاه خوبهیئت علمی و شغل  اگر تمایل به»کردند که 

ای دوچندان برای ادامۀ تحصیل در مقطع دکتری انگیزه در من . پیشنهاد جدّی ایشان«ادامه دهید یمقطع دکتر

 طباطبایی ایجاد کرد. در دانشگاه عالمه

 با داشتن پژوهشی ـ ارتباط علمی یعنی ،ایرشتهانیم یفضا دانستنمتیغن و افتنیدر علوم، ۀگستر در

های نوین ناسی کاربردی و نقش فناوریشزبان ۀعرص دررو، متعاقباً ایناز. ای دارداهمیت ویژه ی گوناگون،هارشته

یات بسیار تجرب، با حمایت بنیاد ملی نخبگان ،امتحصیلی و عالقه واسطۀ پیشینۀهب ،یادگیری ـ در فرایند یاددهی

ردم. شریف کسب کشناختی دانشگاه صنعتی  ـ گروه و آزمایشگاه رباتیک اجتماعیدکتری در خوبی در دورۀ پسا

ن گوناگو و گروهی بودم و هم از محضر استادانهای کاربردی های نوین در پژوهشدهدر این راستا هم منشأ اثر و ای

پژوهشی همچنان در قطب  ـ این همکاری علمی .شناسی بهره بردمو علوم روان و دانشجویان فنی و مهندسی، هنر

ی و توانمند هنر ،متواضعانه ،ختی ادامه دارد. پروفسور مقداریشنا ـ اتیک و آزمایشگاه رباتیک اجتماعیعلمی رب

های گوناگون و با روحیّات متفاوت ها و گرایشاز تخصص یگروهی بین افراد کارای در ایجاد و مدیریت العادهخارق

به پشتکار و ها ندارند و همواره گروهیدانشگاه محل تحصیل یا اشتغال هم دارند. جالب اینکه تعصبی نسبت به

های کنم که از محضر و راهنمایی. اذعان می، توجه دارندهای سازمانیمستقل از وابستگی توانمندی اعضای گروه،

استادی دانشگاه و خدمات تأثیرگذار در اجتماع که منجر به پیشنهاد و تأسیس دانشگاه فرشتگان  ایشان در حرفۀ

 شد بسیار آموختم. 
 

 علوم انسانی  تمام دانشکدۀر مینو عالمی، استاد دکت

 شناسی کاربردی گروه زبان

 غرب واحد تهرانِ دانشگاه آزاد اسالمی،

  ب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیونِعضو قط 

 فیشر یصنعت دانشگاه

 
 

***** 
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 استاد نظر ریز را یدکتر و ارشدکارشناسی ، دو مقطع139۶تا  138۶های طی سال ،که موهبتی است بندهبرای 

 شدم، مندهبهر شانیا یعلم یرهنمودها و هاتیحما از تنها نه دوران، نیا در. بگذرانم یمقدار یعل دکتر زمیعز

                             .                ببرمفایده  ییالگو نیچن از امیزندگ یهاجنبه همۀ در توانستم بلکه

 ،انیدانشجو با یفرد روابط در چه کار ۀحوز در چه ،که بود نیا شانیا شخصیتیِ ررنگپ  یهاجنبه از یکی

 انیاطراف یشخص مشکالت به شانیا. دادندیم قرار نظر مدّ را یزندگ وجوه همۀ ،یدرس و یعلم مسائلعالوه بر 

 نگاه که بود شده باعث جامعه و انیاطراف مشکالت حل به توجه. آمدندیبرم آن حل درصدد و داشتند بسیار توجه

 .نکنند بسنده دانشگاه طیمح در جیرا یاشهیکل هایعوموض و هاشهیکل به و ودر فراتر «دانشگاه استاد» از شانیا

پرداختن به ممکن بود از  تراستادان قدیم .صادق بود هم یعلم یهاپروژه از یاریبسانتخاب موضوعِ  در نگاه نیا

 همچون مجهزی هایهشگایزماآ جادیا. بود شرویپ نهیزم نیا در همواره شانیا اما ،غافل شوند ی نوهاپروژه بعضی

 هاآن از یریگبهره و یشناخت علوم یهاحوزه در هاتربا از استفاده یبرا ،یشناخت ـ اجتماعی کیربات شگاهیآزما

 رفتهگ سرچشمه شانیا نگاه نیهم از ،مارانیب درمان روندکمک به  ای و کودکانبه  موزشآ تیفیک بهبود جهت در

 نگاه که بود میعظ بس یگام( شنواکم و ناشنوا) توانکم افراد مخصوص یدانشگاه یاندازراه و سیسأت. است

                                                                           .                                دسازیم یاننما یخوببه را هاآن کردنبرطرف برای رشانینظکم ۀاراد و جامعه مشکالت در شناختِ شانیا ۀنانیزبیت

: کشویپا» ساخت و یطراح ۀدیا شانیا داشتم، را آن در یهمکار توفیق شخصاً بنده که هاییهپروژ از یکی در 

 .کردند مطرح را« یاسالم عتیشر و احکام با مطابق دفن یبرا انسان جسد کامل سازیآماده و غسل یکیربات سلول

 یدانشجو زماننآ در بنده. دندکر اقدام یمذهب مراجع از الزم یهاهیدییأتگرفتن  برای شخصاً شانیا جالب بود که

 پرتوان چنان و سنج و ریزبین استهمه نکتهاین که یقدرگران استاد یِشاگرد بههمواره و  بودم یدکتر اول سال

های الخانهغسّ در حضور یبرا شانیا کردن بایهمراه. دمکرمی افتخار ،داردیم بر قدم مشکالت حل جهت در

. است ماندگار یاخاطرهبرای من  هاغسّال با کردنصحبت و تیّم غسل یاجرا ۀنحو یبررس جهت زهرا بهشت

 استقبال یدستگاه نیچن شدنساخته از و ه دارندگل شغل نیا هایسختی از چقدر هاغسّال که بودم متعجب

)که دکتر مقداری بیش از یک دهۀ قبل  یدستگاه نیچن وجود چقدر معلوم شد کرونا یماریب وعیشبا . کنندمی

در این زمینه  یمقدار دکتر جناب ینگرندهیآ و ینگرژرف .است یضرور( طراحی و ساخت آن را پیشنهاد کردند

 شغولم دانشگاه یاستاد کسوت درکه  سال ده از پس د.ش منتشر مقاله دودر قالب  پروژه نیا جینتا .آشکار است

 ققانمح توجه است و ادیز چقدر مقاله دو این از دیبازد تعداد که است تعجب ۀیمابرایم  همچنان هستم، تیفعال به

 یردشاگ افتخار که گرید یاریبس و بنده. است کرده جلب خود بهرا  یاسالم یکشورها از بسیاری صنعتگران و

 گرانید هب کمک یبرا توان و وجود تمام با که شناسیممی یانسان نیراست یالگو ایم ایشان راهداشت را دکتر مقداری

                                                                                                 ی!     معلم نیچن داشتن رایب شاکرم را خدا .کندیم تالش طیشرا بهبود و

                             
 دکتر علیرضا نعمتی اصطهباناتی، استادیار

 پژوهیانستیتوی آینده

 دانشگاه چینگدائو

 چینگدائو، چین

***** 
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 یشماریب لیخ و جانبنیا یبرا او رفتار و منش ،یزندگ که سمیبنو یهمکار و زیعز دربارۀ یخط چند خواهمیم

 بوده آموزنده و الگو اندبوده همراه و همکار او با ینحو به ،دهه سه از شیب، که یکارکنان و اناستاد یان ودانشجو از

 ،شیپ سال یس حدود از ،کیمکان یمهندس ۀدانشکد به ورودش یروزها نیاول از را یمقدار یعل دکتر. است

 .نداشت قرار و آرام یالحظه و بود تکلفیب و یخودمان برخورد،خوش ما،یسخوش یجوان هاسال آن در .شناختم

با او فراهم  شدنصحبتهم و شدندوست امکان که کردیم احساس ،برخوردنخستین  با و نگاه نیاول در مخاطب،

 هاالس آن در که یصصتخ داشتن البته و دیام از سرشار ۀیروح ،یجوان نشاط داشتن با یمقدار دکتر. است شده

 صصتخ و دانش ۀحوزروزها  آن یعلم ۀجامع در که بود یفرد نخستین ،گفت بتوان ا اطمینانبشاید ، بود نوبرانه

 یبرگزارو  شگاهیآزما سیسأت مرتبط، هایدرس سیتدر جمله از ــ مختلف هایشیوه به و کرد مطرح را کیربات

 یجا عیسر یلیخ یمقدار دکتر. شد کشور در این عرصه یاعتال و رشد باعثــ  کیربات یالمللنیبملی و  مسابقات

 طیمح به خاطر تعلق خصوصاً و یکار باطِ ضان ،یفکرخوش. کرد باز دانشگاه و دانشکده همکاران میان در را خود

ایشان  به را دانشکده ها و ریاستنظیر معاونت ییهاتیمسئول های نخست،در همان سال ،شد باعث دانشگاه و یعلم

 دلخوش نیعناو به رایز ،دیبخشیم اعتبار آن به مسئولیتیدر هر  ایشان حضور همکاران، از یاریبس باور به. بسپارند

کار  شدیم باعث از سویی ایشان . این ویژگیِباشد رگذاریثأت کندآغاز می که یکار هردر  که بود نیا شعزم و نبود

 یانبوه با یمقدار دکتر هاآن از قبل رایز ،اشدب ترراحت گرفتندیم برعهده را تیمسئولهمان  اًبعد که یرانیمدبرای 

 توقع سطح شددیگر موجب می یسو از ؛بود کرده تربه کار نظم داده و آن را آسان هادستورالعمل و هانامهوهیش از

     .ردکمی یشتریب شتال باید برای جلب رضایت افراد یبعد ریمدای که ، به گونهبرود باال همکاران و مخاطبان

 گاهدانش. بود دانشگاه یلیتکم التیتحص و یآموزش معاونت در یمقدار دکتر تیفعال و کار درخشان ۀدور اما

 اول تراز یهادانشگاه با سهیمقا در هم هنوز ،خود درخشان تیفعال از قرن مین از شیب گذشت با ،فیشر یصنعت

  درخصوص به .دشویم محسوب نوپا ،(دارند دانشگاه شریف برابر سهکم و دست یطوالن نسبتاً که قدمتی) ایدن

 یآموزش حوزۀ در دانشگاه ۀادار یبرانی مدوّ ۀبرنام هنوز گرفت برعهده را کار تیمسئول یمقدار دکتر که یادوره

 دیجد یهابرنامه و هادوره، برپاییِ دانشگاه در نیادیبن تحولایجاد  دروی  نقش .نداشتوجود  و تحصیالت تکمیلی

 رینظیی هابرنامه؛ است رینظیب دوره آن در یآموزش یهادستورالعمل و هانامهوهیشو  هانامهنییآ نیتدو ،یآموزش

 ۀبرنام درخشان، استعداد ۀبرنام کشور، از خارج معتبر یهادانشگاه با )دوگانه( دوآل مدرک م،یمستق یدکترا ۀدور

  ۀبرنام و (minorهای فرعی )دوره ۀبرنام، آزاد یهاآموزش ۀتوسع ،یارشته دو ۀبرنام دوم، نوبت ارشدیکارشناس

 یهاهدانشگا. شد جادیا یمقدار دکتر و کوششِ فکر با، کشور در بار نیاول یبرا ،که بود اقداماتی جمله از درسکت

 دوره آن درایشان  که ییهانامهنییآ از یاریبس. گرفتند الگو فیشر یصنعت دانشگاه از را هابرنامه نیا بعداً گرید

ها امهنآیین وارد سپس و درآورد یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت از سر بالفاصله شد اجرا دانشگاه در وکرد  نیتدو

                                .شد یوزارت یهانامهبخشو 

، فیشر یصنعت دانشگاه در بار نیاول یبرا 1370 ۀده یِانیپا یهاسال در کشور، یعلم یهاقطب بحث در

های گیری قطبجرقۀ ایجاد و شکل «ونیاتوماس و کیربات ،یطراح» یعلم قطبپیشنهاد  نیتدو با یمقدار دکتر

شد. همچنین  کشور یعال آموزش سساتؤم و هادانشگاه در های علمیکه بعدها سبب گسترش قطبرا زد  علمی

 صنعتی شریف دانشگاه یالمللنیب سیپرداندازی و راهتأسیس  دکتر مقداری در دانشگاه، یِسازیالمللنیبعد ب  در

آوردن در فراهم دانشگاه، یالمللنیب یهاتیفعال کردننهینهاد ایشان برای. نقش کلیدی داشت شیک ۀریجز در
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 «هپروژ تیریمد» ارشدیکارشناسهای دوره و آلمان آخنِ یفن دانشگاه تیمحور با یکارشناس ۀدور یاجراهای زمینه

                                                                                                                     .کانادا نقش داشتند ر ودزِتوسط دانشگاه رویال «مدیریت»و  کانادایِ کلگر دانشگاهبا 

 ابداع و دانشگاهآموزش  در یادیبن راتییتغ یبرا دانشگاه یشورا کردنهمراه در دوره آن در یمقدار دکتر

 نکردنیگزیجا ،االصولیعلیا،  رندظنصاحب خود که یجمع کردنهمراه رایز ،دکر یط یدشوار راه نینو یهاروش

 و وقت ارزش هابرنامه ۀارائ و نیتدو در. او ستین یاساده کار شهیاندصاحب جمع کی در نو یهاهینظر و هادهیا

انجامِ  یبرا خود ۀخانواد و التیتعط و استراحت وقت از که بودم شاهد بارها و بود کرده درک یدرستبه را هافرصت

 کهی مشکل ؛بود امور انجام در یبوروکراس هرگونه یِجدّ مخالف دکتر مقداری. گذاشتیم هیما هابرنامه موقعبه

  .است دهشمنجر  کشور در اریبس یسوزفرصت به و گرفته را هاسازمان و هادستگاه از یاریبس بانیگر سفانهأمت

 همکار نیااز  اریبس خاطرات و هاناگفته .دارد کشور یعال آموزش و دانشگاه گردن بر یبزرگ حق یمقدار دکتر

 از .کنمیم بسنده اندک مقدار نیهم به لذا ،دارد ازین ه زمان و فرصتی بیشترب هاآن ییبازگو که دارم قدرگران

 اش سالمتیگرام ۀخانواد و او یبرا و دارم زمانیعز کشور یاعتال در شانیا یبرا روزافزون قیتوف بزرگ خداوند

  .آرزومندم

 یدیسع محمدحسندکتر 

 کیمکان یمهندس ۀدانشکداستاد تمام 

 دانشگاه صنعتی شریف
 
 
 

***** 

 : دربارۀ دکتر مقداری بپردازمخود  خواهم به بیان دو خاطرۀدر این یادداشت می

 و دقت با. دمشیم دهاآم فیشر دانشگاه در خود ارشدیکارشناس نامۀنایپا از دفاع یبرا کممک اول: خاطرۀ

)استاد راهنمای دکتر مجید نیلی احمدآبادی  برایهایی نسخه جداگانه و کرده پیتانامه را نایپا بسیار وسواس

 گرفته نتیپر یمقدار دکتراستاد راهنمایم  یبرا نیز را یاصلۀ نسخ .بودم کرده ریتکث داوراندوم( و نیز هر یک از 

 کهبودم  تهیه کرده هاییفولدر تهیکم یاعضا تعداد به کمی زیبا به نظر برسد، . همچنین برای اینکه ظاهر کاربودم

 و معموالً ندبود دانشگاه شریف یآموزش معاون یمقدار دکترزمان آن. شوندیم بسته کش با هستند و باکس هیشب

لفن ت دفترشان بهآزمایشگاه رباتیک  از. مدندآیم رباتیک قطبو  دانشکده در خودشان دفتر به یادار وقت از بعد

 همزمان شانیا و دادم نامهنایپا دربارۀ یحاتیتوض. دکتر سرگرم کار بودند. مشان بروکه نزد گرفتم اجازهکردم و 

. گذاشتم شانزیم یرو بودم گذاشته آن داخل را نامهنایپا هایهبرگ تمام کهرا  یزردرنگ فولدر بعد. ندکردیم گوش

 دکتر !نبود مرتبو  بودند آمده کشبیش از حد  هاشک ؛امدین مناسب یلیخ نظرم به فولدروضعیت  ،هنگام در آن

  یجورنیهمناگهان  هاهبرگ و بازکردند را فولدر!«. است مانامهنایپا نیا ،دکتر یآقا: »گفتم. «ه؟یچ نیا» :گفتند

 کرده یاشتباه ایگو. بود شده عوض یکم شانلحن .«ه؟یجورنیا چرا: »گفتند دکتر! ختندیر زیم یرو جمعیهدست
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 داوران بها ر تانامهنایپا یهخوایم یجورنیهم: »گفتند. «مگه؟ چطور: »گفتم !ستیچ دانستمینم که بودم

! خوب رپس هآخ: »گفت دکتر .«بکنم؟ یکار دیبا! گهید بله: »گفتم. ستین مرتب اوضاع که دانستمیم .«؟یهبد

 ای کنند یفنر یبد دیبا بخونن؟ راحت هم اهناو و یبد اهداور به یجورنیهم را برگه تا دویست نیا یدار انتظار

 بتونن را هاشونکامنت باشند و راحت خوندنش در اهداور تا نپاشند هم از یجورنیا که یکن رازهیش و طلق حداقل

 ذهنم در. دانستمینم را هانیا چرا که بودم شده شرمنده کمی من .!«ستین خوب اصالً یجورنیا ،نه. سندیبنو

 .دمبو جیگ یکم خالصه. بودم دهینشن من که بودند گفته ما هب کجا را هاچیز نیا که ردمکیم جووجست داشتم

یم درستش. واقعاً دیببخش. دونستمینم اصالً را هانیا چرا دونمینم. دونستمینم واقعاً! دکتر دیببخش: »گفتم

 نیهم نکهیا یبرا است، نیهم یبرا دانشگاه نباش، نگران! ستین یمشکل ،نه: »گفتند پدرانه لحن آن با دکتر .«کنم

 و امکرده مرور خود ذهن در راآن  شهیهم و بودبسیار  قلب تقوّ من یبرا دکتر ۀجمل نیا ....«یریبگ ادی را زهایچ

 دانشجو تا است یاجتماع ی تعاملی وهاتمهار نیهم آموزش یبرا دانشگاه که گویمیم زین خود انیدانشجو به

                    .کند دایپ بیشتری یرفتار بلوغ و روبرو شود دیگران با یبهتر نحو به بتواند

ازدواج  کردم.زندگی می نژادیمصل خوابگاه در که بود یسالکی بودم و یدکتر دوم سال یدانشجو دوم: خاطرۀ

 یظاهر تیوضعبه من دادند که  خوابهکی یِمترهفتاد واحد کی کردم. یهلتأم خوابگاه درخواستکرده بودم. 

 دانشگاه، یهاخوابگاه امور با ادیز بحث از پس .رفتیپذینم دانشگاه اما داشت ازین جدّاً به نقاشی و نداشت یمناسب

 یمقدار کتردآقای  به امتحصیلی یکارها شرفتیپ از یگزارش دیبا. رباتیک رفتم قطب سمت به ،صلأمست و دیناام

: دیپرس دکتر. قمم د حسابی  که بود مشخص. رفتم شاندفتربه  که بود و آخر وقت عصر شه،یهم مثل. دادمیم

                                                                                           «.!گرفتم یمتاهل خوابگاه! دکتر یآقا»: گفتم«. شده؟ غرق هاتیکشت ؟شده یچ»

 از ببر لذت و برو. هیارزشمند ۀتجرب و خوبه یلیخ! یمتاهل خوابگاه رییم باالخره پس! خوبه یلیخ نکهیاـ 

 . تیزندگ

 کاره چ دیبا دونمینم. دهینم هم را شاهنیهز کنه،ینم ینقاش را واحد دانشگاه. داره یمشکل یول! خوبه بلهـ 

 کنم؟ چه موندم. برام دکنن شاینقاش بدم ندارم پول مه خودم. کنم

 بشه؟ ریتعم دیبا ای خوادیم ینقاش فقطـ 

 .نداره هازیچ نیا و بیآس و ریتعم مشکل. خوادیم ینقاش فقط نه،ـ 

 ؟کنیینم شاینقاش چرا خودت خوب،ـ 

 خودم؟ـ 

 عتسا چند یروز و فتمریم دانشگاه از بعد. کردم ینقاش را خودم ۀناخ ش،یپ چندوقت نیهم اتفاقاً من. بلهـ 

          .ردمآو درش بهتر رونیب یهااشنق از هم یلیخ. شد ماتم شاینقاش لی باالخرهو دیکش طول یکم .کردمیم ینقاش

 رد یخوب یلیخ اطالعاتمقداری  دکتر ایگو اما. کنم ینقاش را واحد خودم دیبا چطور که کردم تعجب یلیخ

 یلیخ ،دارم یعمل یکارها در ییطوال دی من دانستیم که هم ایشان. کردم عالقه ابراز خالصه. داشت نهیزم نیا

گر ا معلوم شد که ایشان یِسرانگشت حساب با. یکن ینقاش یناتویم راحت خودت که گفتیم نانیاطم با و محکم

 راهای کار وفنو فوت مراحل ۀهم. بود یعال کهشود می نقاشی بیرون سومِکی حدود ۀ آننیهزخودم نقاشی کنم، 

 دیبا ار... و کاردک و سهیل و آب هیپا رنگ و فرچه و سمباده مثل یلوازم ابتدا در نکهیا. داد حیتوضم یبرا کیبهکی
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 را برایم توضیح داد. آن غلظت و میزان رنگ کردندرست ۀنحو و حتی مبزن سمباده را وارید بعد، مکن هیته مغازه از

                                                                                .کردم مکان نقل جاآن به وواحد آپارتمانی را تمام  ینقاش هفته دوخالصه، ظرف مدت 

زادهدکتر برهان بیگ  

مهندسی مکانیک دانشیار دانشکدۀ  

      صنعت ایرانودانشگاه علم

 
 
 

***** 

 دین زهاران باشدش رب دوش ما                                 رد نیب  سخن از دکترم آمد چو 

 و ارشدیکارشناس ،یکارشناسطع امق در را یمقدار دکتر با کارکردن افتخار که هستم یکس تنهاشاید  جانبنیا

همراه و همسفر وی در برخی همایش های علمی و  عالوهبه ام.داشته یپسادکتر پژوهشگرعنوان بهو  ،یدکتر

 ات 1387یعنی از سال ) امبوده فیشر یصنعت دانشگاه در)!( ایشان همکارعنوان به نیز یابرهه درالمللی و بین

 نیا زا فصل کی ی به اندازۀکم به صفحات، دستدارم مقداری دکتر یآقا ی که باخاطرات همۀ نگارشبرای (. کنون

 نابغه یتیریمد یهاعرصه در یمقدار دکتر( 1: است انیب قابل جمله چهار در میهاحرف ۀعصاراما  دارم؛نیاز  کتاب

 شکل به را شانیا که یقولخوش و پشتکار نظم،از  است عبارت یمقدار دکتر ۀبرجست یهاشاخصه( 2. است

( 4! نباشد شدنیانجام هایشانایده پذیرند که ممکن استدشواری میبه (3. کندمی زیمتما گرانید از یمعنادار

ی رادافمختص که  برسد یدانشگاه سیسأت به« سار » نام به یربات نِساخت از تواندیم که است یمقدار دکتر فقط

                                                                                                                .خواستارم انمنّ خداوند از برکت و تعزّهمراه با  یعمر طول محترمشان ۀخانواد و شانیا یبرا !است ژهیو یازهاین با

 

 یطاهر رضایعلدکتر 

 مهندسی مکانیک ر دانشکدۀاستادیا

 دانشگاه صنعتی شریف

 
 

 

 

 
 

***** 
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ها وارد گذشتیم و از پلهدانشگاه صنعتی شریف می مهندسی مکانیک دانشکدۀ فضای سبز جلو وقتی از محوطۀ

دکتر تاد دکتر علی مقداری بود. هنگامی که دفتر کار اس ،دانشکده سمت چپ ورودیِدر  ،شدیمدانشکده می

با دانشجویان در حال صحبت  عموماً شد؛ایشان شنیده میصدطنین خاص  معموالً داشتند، حضوردر دفتر  مقداری

. دکتر مقداری، های ممتاز ایشان بودان از ویژگیزم مدیریت عالیِ یت و نیزهوش سرشار و خالق و بحث علمی بودند.

 .فکر بودجوان و خوش همواره یکی از استادان ،های پژوهشی جدید و کاربردی در پیرامون خودبا ایجاد فرصت

اتیک را با ایشان درس رب بودم و توفیق گذراندن 1370 ر بهمنارشد طراحی کاربردی دمن ورودی کارشناسی

باال، با  آزادی ها با درجۀآوردن معادالت دینامیکی رباتدستهجهت برا، ای ، ایدههای آخر ترمداشتم. در هفته

، همچنان دربارۀ درس یافتنرغم پایانعلی ،چند ترم بعدرفت. شان قرار گکه مورد توجه ایشان در میان گذاشتم

فرستادم. پس از پایان دورۀ ایشان می ی خدمتبررسی و راهنمای نتایج را برای کردم واین موضوع تحقیق می

برای  ،1375 اه شیراز استخدام شدم. در آذردر بخش مهندسی مکانیک دانشگ 1372 ، از بهمنارشدکارشناسی

در قرار بود  «اهمعادالت دینامیکی ربات» کردم. مقالۀ شرکت المللیی بینهمایش در همراه دکتر مقداریبار  اولین

. در این سفر دکتر محمود صالحی و دکتر میرعشقی نیز حضور رباتیک در کشور سنگاپور ارائه شودکنفرانس 

یشرو در ی پکشورزمان سنگاپور ور عزیمت کردیم. در آنسنگاپ الزی رفتیم و پس از چند روز بهمابتدا به  داشتند.

 هتلدر  همایش. بنیان داشتهای اقتصاد دانشحوزه های مناسبی درو زیرساخت شدشرق آسیا محسوب می

 ترینزمان یکی از بلندمرتبهتازه احداث شده بود و در آنکه شد برگزار می( Westin Stamford) استامفورد نیستوِ

نکات تمرین کردم و ایشان  ،های دکتر مقداریقبل از ارائۀ مقاله، با راهنمایی. روز رفتهای جهان به شمار میهتل

 .مفیدی برای ارائۀ بهتر به من گفتند

م دادند. خوشبختانه های سفر را انجاالمللی تجربۀ بسیار داشتند و هماهنگیهای بیندکتر مقداری در همایش

در بیش از سی همایش  االت پژوهشیمق حضور و ارائۀهای بعد، امکان بی داشت و در سالاین سفر دستاوردهای خو

 .برایم فراهم کرد را کشورهای مختلفلمللی در ابین

اق مهندسی کشور به خلّ  با استاد دکتر علی مقداری، ایشان در صدر استادان در طول این سه دهۀ آشنایی

های استثنائی در محیط علمی و اجتماعی سرشاری که دارند، همواره در ایجاد فرصتو با هوش  روندشمار می

 اند. ای در کشور بودههمواره مصدر خدمات شایسته نیزو  اندپیرامون خود توفیق داشته

  حقیقی زادۀسیداحمد فاضلدکتر 

 دانشگاه شیراز ،مهندسی مکانیک دانشکدۀتمام استاد 

 انجمن مهندسان مکانیک ایران  استاد برجستۀ

 

 

 

 

***** 



212 
 

 نکهیا تا ؛بودم نکرده باور اما دهیشن را نیا. ستدیبا محکم عمل یپا تا باشد کار در بخشنده یدل دیبا میدانیم همه

 همان .کنندیم اهآن شِیآسا و آرامش وقف را خود و فهمندیم را گرانید دردِ که دهستنکسانی  شد باورم و دمید

. «قرار نماند را عضوها دگر /روزگار آورد درد به یعضو چو» جنسِ از یایقراریب. کرد قرارشیب انیناشنوا دردِ

 با روزآن .دارند ازین هاآن به که کنندیم یافراد وقف را خود جان یپا تا و جانشان به افتدیم یقراریب همان

؛ دمید را او که بود آنجا. میکن دنید نامخترع و هاربات از تا میشد حاضر فیشر دانشگاه ۀمحوط در انجمن زانیعز

 مخترع ،یمقدار دکتر یآقا جز نبود یکس او. دیباریم اشچهره از یفروتن و ییدانا و علم که رجذبهپ  و باوقار یمرد

 کمک با ندهیآ در توانستیم که بود ساخته یجالب ربات .فیشر یصنعت دانشگاه ا سبق معاون و استاد ،«ر سا» رباتِ

با همکاری و  داشت نهیزم نیا در یاریبس مهارت دکتر مقداری .کند صحبت انسان یجابه یمصنوع هوش

درجۀ  آن به هنوز هرچند. داشت یاژهیو کاربرد آن در اشاره زبان که ندبود انداخته راهساخته و  یرباتدانشجویانش 

 ندر میا. میشد صحبت گرم او با دوستانم و من. بود یخوب اریبس شروع اما ،بود دهینرس صحبت به زبان اشاره

 و کرد استقبال دهیا نیا از او. کند یاندازراه انیناشنوا درخور یاژهیو دانشگاه که کرد شنهادیپ دوستم ،هاصحبت

 تدس «.ندارد؟ انیناشنوا ۀژیو دانشگاه است انهیخاورم جزو که رانیاچرا  واقعاً» :گفت و فرورفت فکر به یالحظه

 و بود تالش در او اما ؛دهدینم یتیاهم ما یهاحرف به کردمیم فکر. میشد جدا گرییکد از و فشرد یگرم به را ما

 یزیچ انریا انِیناشنوا ۀجامعتا  بسازدبرای ناشنوایان  یدانشگاه بتواند چگونه که بود کرده فکر نیا به روزشبانه

! رانیا تا هگرفت کایآمر گلودت دانشگاه از. کرد قیتحق به شروع او. دنباش نداشته کشور از خارج انیناشنوا از کمتر

. میکرد یهمکار دل و جان با ما و خواست اطالعات و کرد ینظرخواه از ما نهیزم نیا در و آغاز را پروپوزال نوشتن

  .مو هستی هبود هم کنار در ما ،فرشتگان المللنیب واحدـ  یاسالم آزاد دانشگاه افتتاح زمان تا مراحل نیا تمام در

 جلساتش در بخواهد و شماردب محترم را ناشنوا منِ سرشناس آدم کی که شدیم گرم دلم ،دیبخواه را راستش

. ودب داده دست من به یقشنگ حس. بود هکرد دنیتاب یدیام نور دلم هِت  اما ؛سخت میبرا باورش .کنم یهمراه را او

 .بود رایمب یبزرگبسیار  افتخار کرده سربلندم و برده خود یایدن به و کشانده رونیب انیناشنوا ۀجامع از مرا نکهیا

 ۀندینما عنوانبه ،من. شدم همراه یراهبرد یشورا و میاسال آزاد دانشگاهسازمان مرکزی  در او با جلسه چند

 ما هک یزیچ آن به او و داشتم حضور دانشگاه سیتأس جلسات تمام در یمقدار دکتر کنار در ،و مشاور انیناشنوا

 انیناشنوا به را بزرگ خدمت نیا او همچون کسچیه میبگو توانمیم تئجر به. بود پوشانده عمل ۀجام میخواستیم

 وقت تمام دل و جان با و دادیم تیاهم اریبس انیناشنوا هایشنهادیپ و هانظر به که بود یکس تنها او. بود نکرده

 انشگاهد افتتاح که دارم دیام. کند برطرف یحدود تا را انیناشنوا اجیاحت برای اینکه ،کرد دانشگاهاین  صرف را خود

 و یعلمئتیه معاون، س،یرئ تدریج کارکنانی در جایگاهو به ناشنوا انیدانشجو جذب سبب فرشتگان المللنیب

 نخبه و توانمند و ناشنوا افراد ،(انیناشنوا فرشتگان )ویژۀ دانشگاه در دوارمیامشود. همچنین  دانشگاه شناسکار

 .  دهند گسترش را خود یهاییتوانا خدمات نیا از یوربهره با بتوانند

 دردانهم روزافزون یهاتیموفق شاهد یمقدار دکتر کنار درتوانم می که خرسندم اریبس .کنمیم کوتاه سخن

 ننشسته نیزم بر شیهاتالشگر باشد نظاره که شد خواهد زین یمقدار دکتر دل یشاد موجبات قطعاً و باشم خود

 تیوفقم و یسربلند .بود خواهد رانیا انیناشنوا ۀخانواد انجمن و ناشنوا ۀجامع یبرا یبزرگ افتخارتوفیق  نیا .است

 .   خواستارم منان خداوند از یمقدار دکتر یبرا ریچشمگ یآگاه و سالمت و ریخ نیهمچن و انیناشنوا روزافزون
                                                                                          

 حق ای
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 زادهنیعابد حامدمهندس 

 ،رانیا انیناشنوا ۀخانواد انجمن ۀریمدئتیه سیرئ

 یهاتشکل یمل ۀشبک ۀریمدئتیه سیرئ و رعاملیمد

 ییشنوا تیمعلول یدارا افراد نهادمردم

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

 شگاهندا یآموزش معاون او و بودم اقتصاد و تیریمد دانشکده سیرئ من کهیزمان 8013 سال از یمقدار دکتر یآقا با

مثبت یانسان یمقدار دکتر. بود پورسهراب دکتر یآقا با دانشگاه استیر دوره آن در. شدم آشنا بود صنعتی شریف

 کیمکان یمهندس حوزه در التشیتحص تمام نکهآ با او. است یسازندگ و خدمت به عالقمند و ،بتکرم  ال،فعّ ش،یاند

 بود معتقد او. بود معتقد یصنعت دانشگاه در یانسان معلو توسعه به بود دهیدرخش خوب زین حوزه آن در و بود

 حوزه در یموثرتر افراد بتوانند تا شوند آشنا یانسان علوم با دیبا یمهندس و یتجرب علوم یها رشته انیدانشجو

 و تیریمد دانشکده دتولّ  زمان از پورسهراب دکتر یآقا کنار در یمقدار دکتر اساس نیهم بر. باشند خود تیفعال

. کرد سیتاس را دانشگاه یزبانشناس و ها زبان مرکز اعتقادش نیهم جهت در. بود دانشکده آن انیحام از صادتاق

 گرفتیم قرار ها دانشگاه ریسا یبرا علوم وزارت استفاده مورد فیشر یصنعت دانشگاه در او مثبت اقدامات و ینوآور

تشکیل داد  را بازنشسته دیاسات یآپواتس گروه. افتی ادامه اشیبازنشستگ از بعد مثبت یگذاراثر و ینوآور نیا و

 انیاناشنورا برای  نفرشتگا المللگاه بیندانش. است فیشردانشگاه صنعتی  بازنشسته دیاسات کانون جادیا بدنبال و

 بداردش سالمت خداوند. دارد خدمتگذار و نوآور تالش،پر یاهیروح یمقدار دکتر. نهاد بنا یاسالم آزاد دانشگاه در

                                                                                            .گرداند یطوالن رانیا به شتریب خدمات یبرا را عمرش و

 یخیمشا ینقیعلدکتر 

 دانشکده مدیریت و اقتصاد ۀبازنشستاستاد تمام 

 دانشگاه صنعتی شریف
 

***** 
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بودهن  یکارشناس ۀپروژ یراهنما و یتخصصهای سدر اناستادیکی از  فقط من در نظر یمقدار دکتر استاد جناب

 الگو میبراسخنانشان  و عملکرد ت،یشخص شهیهم و شناسمیم را شانیا که است سال پنجوستیب کِینزد من. اند

 ای کهویژگی؛ ستا تواضع با همراه سرشار یهوشبرخورداری از  شانیا هایویژگی نیبارزتر از یک. یستا بوده

 ۀپروژ انجام زمان در هست، خاطرم. است کرده اثرگذار بدل و مانهیصم ایهرابط به را و شاگرد استاد ۀرابط

 یآموزش معاون استاد زمانآن. برسانم انیپا به را امپروژه توانستمینم که آمد شیپ یمشکالت ارشد،یکارشناس

 با و مدیدو سمتشان به ،رفتندبیرون می کیربات مرکز در از استاد که یهنگام روز، کی. بودند فیشر دانشگاه

 النا ،یمیکر خانم» :گفتند گشاده یرو با شهیهم مثلایشان   «.؟رمیبگ رو وقتتون شهیم! استاد»: گفتم یناراحت

 تحت قدرنآ. کنم ماتم موقعبه ار امپروژه تونمینم ، مناستاد»: گفتم«. کن صحبت راه تو ایب یول دارم جلسه

 راگ. ندماگذر ار واحدهام ۀهم هسال دو و هستم نوشمیگرا اول شاگرد االن .مهبد انصراف کالً خوامیم که فشارم

 ؛شده هم بیتصو و دادم دانشگاه به دیجد طرح کی اتفاقاً» :گفت و دیخند استاد «.؟شهیم یچ بدم انصراف کالً

 خورهیم مدرکت یتو امنته. ینابگذر درس ناریسم و پروژه یواحدها معادل یتونیم که پروژه بدون ارشد مدرک

 در اما. است مرسوم ایدن یجاهمه ارشدیکارشناس مدرک نوع نیا که دادند حیتوض میبرا و «.هپروژ بدون ارشد

 چون ،باش نداشتها ر شهیم یچ نکهیا اضطراب و کن دفاع و ماتم ار پروژه برو گمیم که من ،نیبب»: گفتند ادامه

یم  فقط و نداشتم یحلراهپیداشدنِ  انتظار اصالً و بودم رفته شانیا نزد یدیناام باکه  من«.یدار هم ار امکان نیا

 اول روز انگار که شدم خوشحال چنان ،نه ای داد انجام یخاص کار دیبا هم انصراف یبرا ایآ دانم کهب خواستم

 که کرد خوب را حالم چنان ،ی که در من ایجاد شدتیامن حس و نانیاطم و ایشان کالم آرامشِ .ستا دانشگاهم

 که بود راحت المیخ بودم، گذرانده هم یشتریب واحد تعداد چون را ادامه دهم. امپروژه گرفتم میتصم موقع همان

 .به پایان ببرم را پروژه آرامش در ، توانستملذا .گرفت خواهم یگرید معادل مدرک تاًینها ،نرسم رمقرّ موعد به اگر

 راهنما، استاد ،در مقام استاد درس و نددانشجومحور یراهکارها یافتن استادِ یمقدار دکترگفت  توانیم

اند و هبود انیدانشجو یبرا امن یطیمح جادیا در پی همراه، و دوست کی عنوانبه اکنون، یحت و دانشگاه معاونت

یم نگاهخود  فرزندان چشم به انیدانشجو به و اندهبود لیقا احترام انیدانشجو ۀهم یبرا شهیهم رایز ،ندهست

                                                                  .هستند هاآن ییشکوفا آرزومند یدلسوز باو   کنند

 کردن فضاییفراهم و عتواض ها عبارت است از:آن نیترمهم که آموختم یبزرگ یهادرس شانیا از شهیهم من

عرضه  حلراه گشاده یرو با استاد و دیبگو خود مشکالت از یراحتبهبتواند  دانشجو ؛ فضایی کهدانشجورای ب امن

 رسدیم نظر به اما بگذارد هیبق اریدراخت را هاآن است حاضر یکس کمتر که یاتیتجرب ،دیبگو اتشیتجرب از ای کند

 همچون یترگبزر اهداف ایشان عالوه،به. ستیندیگران  قضاوت نگران وقتچیه باال، نفس عزت لیدلبه ،شانیا

 .                            هستند استادش ما استادِ ؛ یعنی آنچهدیآینم دست به دانشجو به احترام با جز که دارند نظردر را انیدانشجو یتعال
  

  از کیمکان یمهندس ۀرشت التحصیلی، فارغمیکر الهاممهندس 

  ؛1376 سال یورود ،یکارشناس) فیشر یصنعت دانشگاه

 (1380 سال یورود ،کیومکانیب-یپزشک یمهندس ارشدیکارشناس

 تکیریا یالمللنیب شرکت، نیماش یطراحو ک یمکان مهندس
 

***** 
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انداز مباید بتوانیم چشایم که مسئولیت هر نهادی را برعهده بگیریم در زمان دانشجویی و پس از آن آموخته

 ـ های علمیها و مجموعهبینی کنیم. بدیهی است این نظریه درخصوص دانشگاهآینده را تاحدودی پیش

نظیر است اهمیت و پژوهشی که ذاتاً نهادهایی پویا و مملو از دانشجویان، پژوهشگران و استادان کم

راهبردی کوتاه و بلندمدت متناسب با امکانات و  هایکند. بنابراین، تدوین برنامهجایگاهی ویژه پیدا می

 المللی ضروری است. نیازهای حال و آینده برای دستیابی به اهداف معیّن و رقابت در عرصۀ ملی و بین

تر کارگیری بازیگران باهوش و جوانارتباط با جامعه و روابط عمومی خوب برای شناسایی، جذب و به

پیشرفت و موفقیتشان امری ضروری است. البته این کار چندان ساده نیست و همراه با هموارکردن راه 

 شده و مستمر است.ریزی دقیق، حسابنیازمند برنامه

 

توان عملکرد بهتری از فرزندان، تجربه گویای آن است که، با برخوردهای خشن و قهرآمیز، هرگز نمی

کردن و نیز با دمیدن روح خودباوری در ها، تشویقنهادن به آنمدانشجویان و همکاران دید، بلکه با احترا

ام که توان تعالی و بالندگی بیشتر را انتظار داشت. تاکنون معلم یا استاد یا مدیری ندیدههاست که میآن

با تحکم و ایجاد وحشت توانسته باشد، برای مدتی دراز، توفیقی به دست آورده یا، اگر به دست آورده، 

کند. آوردنش معجزه میاست که بر زبان« آفرین»های فارسی ا حفظ کرده باشد. یکی از زیباترین واژهآن ر

 : با تکیه بر بخت و شانسباشد بخشالهام مخاطبان از یاریبس یبرا تواندیم هانکته نیابه نظر من، 

 از یمنگذار ،یمباش مندزهیانگ یم،نکن یتراشبهانه ،یمکن جادیا رییتغ یم،بزن انتخاب به دست ،یمنکن یزندگ

 رادهیم،ف گوش مانیدرون یندا به یم،کنن رقابت یم،ده انجام بهترین شیوه به را هاکارشود،  استفادهسوء ما

 رد را که یم و شخصیتیباش نماخود که یمباش داشته شهامتو سرانجام اینکه  !گرانید خزعبالت نه

امیدوارم از سخن  .یمباش نیبهتر یمتوانیم که نکات استبا درنظر گرفتن این . یمریبپذ مان هستدرون

کوشند که نزد دانشجویان و همکاران محبوب ای از استادان و مدیران میمن تعبیر اشتباه نشود؛ عده

ها مرزهایی دارند که ها خودمانی شوند اما این روش در بیشتر اوقات مؤثر نیست. همۀ آدمباشند و با آن

شود. بنابراین، بهتر است که در روابط اجتماعی تر میکنیم، زندگی برای خودمان سخت ها عبوراگر از آن

 ارانهمک و انیدانشجو یزندگ در که یزمان تا است، بهتر مثالًای، حفظ شود. ها، تا اندازهای فاصلهو حرفه

 . مینکن شرکت آنان یخانوادگ و یخصوص یهایمهمان در م،یدار یتیریمد ای یاستاد نقش

در زندگی همواره در پی . شتمدا باور ها رانآ که دانمهایی میتیفعال یکی از نقاط قوت خود را انجام

. امدست یافته آرامشبه  گماشتن بر انجامشانام و با همتداشته باورها به آن قاًیعمام که کارهایی بوده
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م، با وجود ورزیم عشق هانآ به هکهایی کار انجام باام. شتهدا دوستکردن به دیگران را مثالً کمک

 .ماخود آورده یزندگ بهرا  یخوشحال و یخوشبخت کنمیم احساس های موجود،مشکالت و پیچیدگی

 هک یکار به را خود اشتیاق و شور امهمواره تالش کرده ،بخشی به دانشجویان و همکاران نیزمااله برای

 لهئمس فالن از گوییم کهحضور دیگران می در نظرم، وقتیبه .م آشکارا نشان دهمورزیم عشق آن به

یگران به د ما شوق و شور گذارد، زیرامثبتی بر جمع می ریثأت ،به آن مشتاقیم یا ایمشده زدهجانیه بسیار

ها کنجکاو ها یا بعضی از آنیم. احتماالً آنزانیانگیم بریِ آنان را کنجکاو حس کم،ستد یا، شودمنتقل می

 دارد. عالقهقدر این وضوعم فالن به ایشان چرا بدانند که شوندیم

 

 

هایی از آن را برعهده داشته باشیم، الزم است در هر مجموعه و سازمانی که کار کنیم یا مدیریت بخش

در وهلۀ نخست شناخت مناسبی از پیشینه و وضعیت جامعۀ اطراف و مخاطبان داشته باشیم. اگر شناخت 

تر ایجاد یاقِ همراهی بیشآسانی بتوانیم در آنان انگیزه و اشتدرستی از افراد نداشته باشیم، بعید است به

های متمادیِ تدریس و تجربۀ مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف آموختم؛ کنیم. این حقیقت را طی سال

تر بودم و فرصت کافی برای یادگیری و کسب تجربه داشتم. برای نمونه، در هایی که جوانیعنی در سال

های ا برعهده داشتم، گاه شاهد اعتراضای که معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ردوره

انشگاه رئیسۀ ددانشجویی به کیفیت غذای خوابگاه و رستوران دانشگاه بودم. دربارۀ این موضوع در هیئت

زمان، دوست و همکار خوبم، شادروان دکتر کسری برکشلی، استاد دانشکدۀ مهندسی شد. در آنبحث می

ها و رستوران جزو حیطۀ معاونت ئل مربوط به مدیریت خوابگاهبرق، معاون دانشجوییِ دانشگاه بود. مسا

دانشجویی بود و ارتباط چندانی به معاونت آموزشی نداشت. من که با سختی در خارج از کشور تحصیل 

گاه از موهبت خوابگاه و غذای ارزان و آماده برخوردار نبودم و البته تجربۀ زندگی در کرده بودم و هیچ

کردم. شجویی ایران را نیز نداشتم، در آغاز، از این ناسپاسی و توقع دانشجویان تعجب میهای دانخوابگاه

پور و دکتر برکشلی و دیگر مدیران دانشگاه، به دعوت انجمن صنفی دانشجویان، گاه همراه با دکتر سهراب

ند دیم. پس از چکررفتیم و تا پاسی از شب، به دردِ دل دانشجویان کارشناسی گوش میها میبه خوابگاه

ها، به نظرم آمد که مدیریت دانشگاه شناخت مناسبی از پیشینۀ دانشجویان بار شرکت در این نشست

های دوران دانشجوییِ خود ــ که غالباً از طبقۀ خوابگاهی ندارد و شرایط و نگاه نسل جدید را مشابه نسل

رایطِ حدوداً هزار نفر دانشجوی ورودی کند. بررسی شکمتر از متوسط جامعه برآمده بودند ــ تصور می

، آشکار ساخت که بیشترِ دانشجویان خوابگاهی و شهرستانی )براَساس خوداظهاری( از شهرها 1382سال 

ها تا پیش از آمدن به های باالی شهر خود بودند؛ یعنی بیشترِ آنهای برخوردار و ساکن محلهو استان

ها اند و تغذیۀ آنیا دونفره )با خواهر یا برادرشان( داشته نفرههای تکشریف، در منزل شخصی، اتاق
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ا نفرۀ خوابگاه، آن هم بهای چهار یا پنجها به شلوغِی اتاقمناسب بوده است. بنابراین، رفتار و اعتراض آن

 ای، اتفاقی طبیعی بودکیفیتِ یارانههایی از شهرهای دیگر با آداب و رسوم متفاوت و غذاهای کماتاقیهم

رئیسۀ دانشگاه، که با هدفِ که ما از آن غافل بودیم. پس از ارائۀ گزارش محرمانه و آماریِ من در هیئت

شناختِ بهترِ جامعۀ مخاطب انجام شد، مسئوالن دانشگاه کوشیدند راهکارهایی منطقی، در حد بضاعت 

 بیابند. گویی به نیازها و جلب رضایتمندی دانشجویان خوابگاهی، دانشگاه، برای پاسخ

 

گویی دوباره  شد. و شگرف ام دچار تحولی جدیدو دانشگاهیشخصی نشستگی، روزهای زندگی از زمان باز

مراه ه دنیایی بزرگ و بکر، مملو از یادگرفتن و یاددادن، ؛ی جدید پا گذاشته باشملد شده و به دنیایمتو

با دانشجویان و  ،صورت محدودهب ،ارتباط خود راگرچه آشکار و پنهان.  های گوناگونِوبلندیبا پست

انشگاه وقتم را در د بیشترِام، زمایشگاه رباتیک همچنان حفظ کردههمکارانم در دانشگاه صنعتی شریف و آ

 همچنین برایو  سازیو فرهنگ یادگیری برای فرشتگان موهبتی تازه بود .گذرانمفرشتگان میالملل بین

تا پیش از این، در آموزش عالی  ،ای کهی ایران؛ جامعهشنواپیرامون جامعۀ ناشنوا/کمیم هابردن ایدهپیش

نده و دهیدلگرمهمکاران و دانشجویان جدید و قدیم  تقریباً همۀ ی نداشت.ی و حامی جدّلّایران متو

مشتاق بودم دربارۀ تجربه در آموزش عالی ایران، کسب ها پس از سالند. اه بودمن در این رق مشوّ

که در تعالیِ جامعه نیز نقش واقعی و مؤثر  حال عموم شهروندان ی مناسبِدانشگاهنهادنِ های بنیانروش

دانشگاهی بنیان نهاده شود که در آن افرادی، گرچه ویژه آرزو داشتم بیشتر بدانم. به داشته باشد

توان( د کمویژه افراهدیگران )ب با شکیبایی اند وتشنۀ موفقیت که خود شمار، حضور داشته باشندانگشت

انشگاه ای همچون صنعتی شریف با ددانشگاه باسابقه ترغیب کنند. ، برای رسیدن به کارآیی بیشتر،نیز را

ها و آشنایی با نقاط قوّت و  آن ، مقایسۀحالبااین .های بسیار داردتفاوتها و نوپای فرشتگان شباهت

ر دو مجموعه تواند برای ه، میسازی فضاهای آموزشیفیت آموزش و مناسب، از منظر کیضعف هرکدام

 مثبت باشد. آموزنده و سرچشمۀ تأثیرهای

با توجه به آنچه از دور و نزدیک ست و کوشیدم که، در حّد بضاعت و این کتاب ماجرای زندگی من ا

خواستم خاطرات و میتحریر درآورم.  مهمی از آن را به رشتۀنکات ها و بخشخاطر داشتم،  در

زدیکان همکار و ن دوستانِ و بنویسم، نه اینکه دانشجویان قدیم ، به قلم خودتا زنده هستم ،را هایماندوخته

 ها،ها و کاستیکه توانست از دل دشواریاست خاطرات مردی  «کاشف»کنند.  را بازگو آن بعداً و خویشان

« کار» ر باشد. برای من زندگی همواره باخود تأثیرگذاکوچک  آید و در جامعۀون ، برو پشتکار کوشش با

و « نظم»، «نوآوری»، «تخالقی»ای است از درنظرم آمیزه« کار» ؛است پیوندی ناگسستنی داشته

خویش را های های کتاب یادآور شدم، موفقیتکه در نخستین بخش گونههمان .«اجتماعی اثربخشی»
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 یِکوشسخت ام.همواره بالیده نبه آ دانم کهدر جنوب شهر تهران میای کارگری زندگی در خانوادهاز  متأثر

یاد ندهزکِشی و پشتکار و زحمت بود کامیون و تریلی در سرما و گرمای تابستان پدرم که رانندۀ شادروان

هنوز در نگاهم زنده است. شاید تمایل آموزشی قرآن  و جلساتِدوزی مادرم در کارهای خیّاطی و گل

کارها دارم موجب شده است  شناسی، پشتکار و پیگیریِکوشی، وقتناخودگاهی که به سختذاتی و 

. دهند، عمر خود و جامعۀ مخاطب را هدر میسوزی و کُندکاریمنتقد مسئوالنی باشم که، با فرصت

و  هاکردن لحظهن در شکارالزم است مسئوال ،بنابراین نیست.در دسترس  های طالیی همیشهفرصت

به البته ، با اقتدار و سرعت و جامعه در میان است زمان که مصالح و منافع همۀآنویژه هب ،اهفرصت

 نیز و مرقابت کنم، با اینکه فردی باانگیزه و در پی چالش واذعان میعمل کنند.  ،شدهحسابای گونه

 امندگی کوشیدهچون در زم. انبوده توزکینههرگز  برم،اشتباهات گذشته را از یاد نمی ها وخوبی

ها و بینپرورها و خودبزرگبه طریقی جبران کنم. با تنآن را  خودساخته باشم، وفاداری را ارج نهم و

و با رانت  خواهندمیرسند و میکه ناگهان سر  ایمهمانان ناخوانده نیز باو  خودنماها میانۀ خوبی ندارم

یه اه ریاست فالن سازمان تکو بر جایگ نندطی ک یک شبه ره صدسالهقبلی  احرازشدۀ بدون شایستگیِ

برگرفته  این نیز .مراتبی باشدصورت پلکانی و سلسلهو مدیریتی باید به ارتقای شغلی زنند. بر این باورم که

 بود: امینوجوان در دورۀ سخنسعدی شیرین پندآموزِ از اشعارمرحوم مادرم  قول نقلِاز 

 

 کرد  کار هک  ربارد   جان گرفت  آن  مزد   شودنمی میّسر   گنج رنج   انربده

 

 آورم:ابیات کامل این قصیده را در ادامه می

 

 که شکر یکی از هزار کرد؟یا کیست آن  فضل خدای را که تواند شمار کرد؟

 چندین هزار صورت الوان نگار کرد  آن صانع قدیم که بر فرش کائنات

 نظر هوشیار کردازبهرِ عبرت   ترکیب آسمان و طلوع ستارگان

 خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد  بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی

 اسباب راحتی که نشاید شمار کرد  الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت

 احمال منّتی که فلک زیر بار کرد  سر گرفتبهآثار رحمتی که جهان سر

 ای دُرر شاهوار کرددانه وز قطره  از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد

 تا فرش خاک بر سر آب استوار کرد  مسمار کوهسار به نطع زمین بدوخت

 زار کردبستان میوه و چمن و الله  اجزای خاک مرده به تأثیر آفتاب
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 شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد  ابر آب داد بیخ درختان تشنه را

 نظر ز سر اعتبار کردتا کیست کاو   چندین هزار منظر زیبا بیافرید

 هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد  اند و بسآدمتوحیدگوی او نه بنی

 حیران بماند هرکه در این افتکار کرد  کسی شکر کدام فضل به جای آورد

 یا عقل ارجمند که با روح یار کرد  گویی کدام روح که در کالبد دمید

 غایت کرم که نهان وآشکار کرداز   الل است در زبان بالغت زبان وصف

 جان در رهش دریغ نباشد نثار کرد  زمین نهند سر چیست تا به طاعت او بر

 ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد  ای که سابقۀ فضل و رحمتشبخشنده

 فردوس جای مردم پرهیزگار کرد  پرهیزگار باش که دادار آسمان

 گرفت جان برادر که کار کردمزد آن   شودنابرده رنج گنج میسّر نمی

 دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد  هر کاو عمل نکرد و عنایت امید داشت

 جای نشست نیست بباید گذار کرد  دنیا که جسر آخرتش خواند مصطفی

 این جای رفتن است و نشاید قرار کرد  دارالقرار خانۀ جاوید آدمی است

 خردش چنان بکوفت که خاکش غبار کرد  چند استخوان که هاون دوران روزگار

 عادل برفت و نام نکو یادگار کرد  ظالم بمرد و قاعدۀ زشت از او بماند

 محبوبش آرزوی دل اندر کنار کرد  عیسی به عزلت از همه عالم کناره جست

 بازی رکیک بود که موشی شکار کرد  قارون ز دین برآمد و دنیا بر او نماند

 کآن تکیه باد بود که بر مستعار کرد  مستعان کنیمما اعتماد بر کرم 

 که بر همه هیچ اختیار کرددولت آنبی  بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست

 الّا کسی که در ازلش بخت یار کرد  بردوین گوی دولت است که بیرون نمی

 ست قضا کردگار کردچون هرچه بودنی  بیچاره آدمی چه تواند به سعی و رنج

 بخت و گرامی و خوار کردبدبخت و نیک  او پادشاه و بنده و نیک و بد آفرید

 چون صبح بر بسیط زمین انتشار کرد  سعدی به هر نفس که برآورد چون سحر

 در گوش دل نصیحت او گوشوار کرد  ای که خاتم دولت به نام اوستهر بنده

 ملوک دیار کردهر شاعری که مدح   باال گرفت و دولت واال امید داشت

د  شاید که التماس کند خلعت مزید  1سعدی که شکر نعمت پروردگار کر

 

                                                             
 . 954-952. ص 1385: انتشارات هرمس. تصحیح محمدعلی فروغی. تهران. بهکلیات سعدیالدین. سعدی، مصلح. 1 
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« سازندگی از درون» یک دانشگاه ماندگار موفقیتِ ام که ازجمله اَسرارتجربه آموخته و به مطالعه اب

کمک کنیم  واردترها و نیروهای تازهجوانعالوه بر جذب دانشمندان برجسته، به  ،بدین معنی کهاست؛ 

به را  آنانفقط ، نه اینکه ارتقا یابندخود را بیابند و  ها، با تالش مضاعف و کسب تجربه،و اجازه دهیم آن

یری خطرپذ ،ماندگار برای خلق یک مؤسسۀ ،این مسیر. مجهز کنیمروز بهبهترین تجهیزات و امکانات 

رف نیازمند شکیبایی فراوان و ص« سازندگی از درون»دارد. در درازمدت  بینی بیشترکمتر و قابلیت پیش

پایۀ تجربۀ مشترک، ایجاد  بر ،ماندگار ییندهایی است که روابطدسته فرا اما از آن بسیار است، وقت

 کارکنانعلمی و اعضای هیئت ابدی در میان نفس و وفاداریِبهاش ثبات، صمیمیت، اعتمادکند و نتیجهمی

ان الملل فرشتگدهی و ادامۀ فعالیت دانشگاه بینن همان سبکی است که برای شکلایمجموعه است.  آن

گاهی دانشبتوانیم در این مسیر گام برداریم و این دانشگاه به  درنظر دارم و امیدوارم، با درایت مسئوالن،

 شنوا بدل شود.اشنوا/کمماندگار برای شهروندان ن

فقط یکی دانم که ام و نیک میهای خود سردرگم نبودهگاه دربارۀ موقعیتهیچدر طول دوران کار، 

ی و کیفی آموزش کمّ  در توسعۀکه قبالً اتیکسوتپیش برایم. ابودهشده استخدام علمیِاز نیروهای هیئت

 من دارند، بر استادی از آنان حقِّو بسیاری  نقش داشتند ،ویژه دانشگاه صنعتی شریفهب ،عالی ایران

توسعۀ  و تالش برای میراثی ارزشمند م. نقش افرادی نظیر بنده فقط نگهبانی ازبسیار قائل احترام و ارزش

کوشی خود را از فداکاری و سختالمللی ملی و بینشهرت و اعتبار  این میراث بوده است؛ میراثی که

 ان کسب کرده است. پیشینی

وجود م برم و بنابر معیارهایهای زندگی لذت میخوبیها و باید بیفزایم که هرچند از نعمت در پایان،

 های دیگران حسادتداشته به گاهخواه نیستم و هیچزیادهولی شوم، محسوب میجامعه متوسط  جزو طبقۀ

رضایتمندی و سروصدا، با ایی آرام و بیدر فض ،امکه همراه با خانواده کوشممیهمواره  ورزم، بلکهنمی

 م. کنزندگی  فروتنی

 

 از یسپاسگزاربا  که یوحالحسست. او بنده با یبازعشق نهایتِ خداوند از و شکرگزاری یسپاسگزار

خدایمان  از اینکه نیست. گاه با هیچ حال دیگری برابرست و همتابی ددهیم ه انسان دستب خالق

افتیم. گریه میدهد و از این شادمانی به شادمانی بسیار به ما دست می نهایت بخشنده و مهربان است،بی

هایش و ها و نگاهدارینیها و نگاهباگرمیهمۀ پشتسبب خواهم خدای بزرگ را بهنخست میدر اینجا 

 سپاس گویم.  امزندگیهای ها و نداشتههمۀ داشته سببنیز به

 نمایبرا یکار ای آموزندمی ما به چیزی و کنندصرف می برای ما را انشیگرانبها وقت انزیعزبعضی از 

 ایستهش را بیابیم. گیرند تا شیوۀ درست زیستنرا می های دلسوزانه دستمانیا با حمایت دندهمی انجام
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هایم بود که منشی متن سخنرانی متداولبودم، صنعتی شریف ویژه زمانی که معاون آموزشی دانشگاه های قبل، بهدر سال .1

 ،را، بدون هیچ تغییر و ویرایشی هاشدۀ سخنرانینگاریمتن حروف تصویر  که ترجیح دادم در این فصل نگاری کند. را حروف

  ها به چشم بخورد.هم در آن یا نگارشی  جزئی امالیی یپی،تا هایاشکال ؛ هرچند ممکن استعرضه کنم
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در منزل، شهرک دانشگاه صنعتی شریف مکاردفتر   
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به خانواده و دوستان نمونه هایی از نامه های من و پاکت های پُست هوایی در دوران دانشجویی
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شهرها و  به یشه سفرهای کوتاههم. اندانسانزندگی های ها یادآور بهترین و ماندگارترین لحظهعکس

تاریخی، از آشنایی با  هایمکانعالوه بر شوق بازدید از  م.اهایران و جهان را دوست داشتمناطق دیدنی 

 در ایاالت متحدۀ مدتاقامت بلندجز بهبرم. های گوناگون نیز لذت میآداب و رسوم و فرهنگ ها وملت

 شش و بیست بههایی برایم فراهم شد که در طول زندگی، فرصت ،دانشگاهی تتحصیال رایآمریکا ب

ارمنستان، امارات متحدۀ عربی، اردن،  آلمان، ند از:ا. این کشورها عبارتکنم یکوتاه سفرهایکشور جهان 

چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور، عربستان سعودی، مصر، کانادا، گرجستان، عمان، مراکش، ایتالیا، سترالیا، ا

گونه سفرها نای هنگامیکه و قطر.ترکیه سپانیا، سوئد، فرانسه، انگلستان، ان، سوریه، لبنان، عراق، هندوستا

به  کشورها همراه شود، آن کار و زندگی شهروندان با کنجکاوی دربارۀ نحوۀ)ایرانگردی و جهانگردی( 

سبک  در ییهاشباهتاینکه متوجه عالوه بر های مختلف، شود. با سفر به سرزمیننتایج خوبی منجر می

الوه ع بریم. مایلم در این فصل،ای هم پی میهای آموزندهتفاوتها و به گوناگونی، شویممردم می زندگی

را به  خودسفرهای از  انگیزیام، تصاویر خاطرهایزندگی شخصی و حرفه ازماندگار  هایعکسبر برخی 

   است.  منو سرشت  خوولقخُاز  ایگرِ جنبهاشتراک بگذارم؛ تصویرهایی که هر یک نمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1394، سال پاریس، فرانسه )برج ایفِل(
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 1392، سال خوئی ررضایام و دکترمن ، پورانیرمضاناکبر یعل دکتراز راست: برادرم امیر، شادروان 

 

 

 

 

 

 

 

  ریام برادرم و مادرم، من،: راست از

 1385سال عربستان سعودی، سفر حج عمرۀ مفرده )مکّه و مدینه(، 
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 ت در مسابقات رباتیکبرای شرکآزمایشگاه رباتیک اجتماعی شریف همراه با دانشجویان 

 1396 سال و،یتوک ژاپن، 
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 ایرانی  کارگاه آموزشی یادگیری زبان اشارۀاولین 

 1397، ن آزمایشگاه رباتیک اجتماعیایدانشجو با گامهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدا و سیماسا به همراه دانشجویان در برنامۀ چرخ، شبکۀ چهارمِ و رَ های اجتماعی آرشحضور ربات
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 1398، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف ۀدر جمع دانشجویان و دانش آموختگان دانشکد
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 1395، سال شناختی، دانشگاه صنعتی شریف-در جمع دانشجویان آزمایشگاه رباتیک اجتماعی

بررسی  مصاحبه در زمینۀ 22ساعت  ،سیمااخبار 

1394، سال علل خروج نخبگان از کشور  
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 1391، سال و شری است: من، سعید، مریم، سارا، نیمااز ر

 

 

 

 

 

 

 

مریم از       دخترم آموختگی مراسم دانش در من                                                                 

 میالدی 2008سال آمریکا، دانشگاه ماساچوست،                                                              

 من            ( ومو دو لاو های)نوه و آنا لیا     
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 1397، سال و مشهد عراق ، نجف در اربعین حسینی )ع(،من و شری در سفر به کربال، کاظمین
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 آموزان ناشنوا تا تأسیس دانشگاه فرشتگاندانش آموزی رباتیکربات رَسا و مسابقات دانشساخت از 
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 اکبر صالحی، دکتر محمود صالحی، دکتر علی پورسهراب دیسع دکتردورعلی، محمد من، دکتر 

 

 

 

 

 

 

 1387ن دانشگاه شریف به لبنان و سوریه، مسئوالمشق در سفر برخی استادان و بازدید از دانشگاه د
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 1390از بنیاد ملی نخبگان، سال « ی عالمه طباطبایی )استاد برجسته(جایزۀ مل»مراسم دریافت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399سال  جمهوری،ریاستوری و فناعلمی  معاون، دکتر سورنا ستاری وشورای نخبگان  ۀجلس
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  2020ریس در مسجد نیویورک، دسامبرسارا و داو اسالمی مراسم عقد ،و سارا (دیجد ۀنو) نایسنیما، 
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 یی دیگرهانمازوایا و از  منماجراهای 
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 1390سال، ...و محل، آرامگاه گاندید از آثار تاریخی و باستانی: تاجگردشگری در هندوستان و بازدی
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