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  استاد عشق

  
  زندگينامه  پرفسور سيد محمود حسابي پدر علم فيزيک و مهندسي نوين ايران 

  نگارش ايرج حسابي

 

  ) :www.tafresh.net(بخشهايي از زندگينامه اين استاد از سايت 

  

در  تفرشي مادري از پدر و) ش. هـ( 1281ر سال د  سيد محمود حسابي

تهران سپري نموده  آودآي رادرچهار سال از دوران . تهران متولد شدند

 7در  .عازم شامات شدند) پدر، مادر، برادر(بودند آه به همراه خانواده 

هاي  سالگي تحصيالت ابتدايي خود را در بيروت، با تنگدستي و مرارت

هاي فرانسوي آغاز آردند و همزمان،  درمدرسه آشيش دور از وطن،

تحت ) گوهرشاد حسابي خانم(خود  توسط مادر فداآار، متدين و فاضله

. استاد، قرآن آريم را حفظ و به آن اعتقادي ژرف داشتند .آموزش تعليمات مذهبي و ادبيات فارسي قرار گرفتند

 داشتته و به بوستان و گلستان سعدي، شاهنامه فردوسي، مثنوي مولوي، منشآت قائم مقام ديوان حافظ را نيز از بر

  .اشراف داشتند

 

جنگ جهاني اول آغاز شد، و به علت تعطيل شدن مدارس فرانسوي، پس از دو  ه متوسطه،پس از ورود به دور

ليسانس  سالگي، موفق به اخذ 1 7ادامه تتحصيل، به آالج آمريكايي بيروت رفتنند و سپس در سن سال، براي

اختمان شده و با مهندسي راه و س سالگي ليسانس بيولوژي گرفته، سپس موفق به اخذ مدرك 19در . ادبيات گرديدند

هاي پزشكي، رياضيات و  ضمنًا استاد در رشته. آردند مي آشي و راهسازي، به امرار معاش خانواده آمك نقشه

به خاطر قدرداني از زحمات وي، شرآت راهسازي فرانسوي آه در آن . داشتند شناسي، تتحصيالت آآادميك ستاره

دانشكده  م به 1924به آشور فرانسه اعزام آرد و در سال  بودند، ايشان را براي ادامه تحصيل، مشغول به آار

هم زمان با تحصيل در . شدند م فارغ التحصيل 1925برق اآول سوپريورد و الكتريسيته پاريس وارد و در سال 

مهندسي معدن را گرفتند، و در معادن آهن شمال فرانسه و  آردند، تا رشته معدن، در راه آهن برقي فرانسه آار مي

سپس به خاطر روحيه علمي آه داشتند، تحقيقات خود را در . مشغول خدمت شدند دن زغال سنگ ايالت سارمعا

فيزيك خود  سالگي دانشنامه دآتراي 25م در سن  1927سوربن، در رشته فيزيك دنبال آردند و در سال  دانشگاه

ستاد با موسيقي سنتي ايراني و موسيقي ا .را با رساله حساسسيت سلولهاي فتوالكتريك با درجه عالي دريافت آردند

در چند رشته ورزشي آسب موفقيت . و ويولن تبحر داشتند آالسيك غربي به خوبي آشنا، و در نواختن پيانو

  .نجات غريق شدند نمودند، در شنا داراي ديپلم
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  .بخشهايي از اين کتاب را اينجا آورده ام اما در مورد کتاب مذکور که 

  صفحه اول کتاب جذابيتي ندارد ولي صفحات بعد مطالب بسيار خوب و جذاب و آموزنده ميشودبه نظر من چند  

بخش عمده اي از کتاب به وضعيت زندگي و تحصيل و معاش اين مرد بزرگ اختصاص دارد که بايستي خود 

نسبت به تحصيل  او چنان با روحيه خستگي ناپذير و عشق و عالقه اي. کتاب را خواند تا اين بزرگوار را شناخت 

  .و کارو تالش پرداخته که واقعا باور آن دشوار مي نمايد

  

  :برداشتهايي از متن کتاب 

در ان روزها به . سال بيشتر نداشتم موفق شدم از دانشگاه فرانسوي بيروت ليسانس ادبيات  بگيرم 17در حالي که 

  .ليسانس ادبيات کارنميدادند

  

سالگي ليسانس بيولوژي را از همان  19در . ي جز اين چاره اي نبوددرس خواندن  ضمن کار دشوار بود ول

  دانشگاه گرفتم و در آزمايشگاهي مشغول کار شدم از بخت بد اين کارهم از کار اولي بدتر بود

  

  سالگي از دانشگاه آمريکايي بيروت مدرک مهندسي راه و ساختمان گرفتم  22حدود 

  

به عنوان کسي که در فيزيک " ستادم و او در مالقاتي نظر مرا شنيد و گفت نظريه ام را براي پروفسور انيشتين فر

تجربه يي دارد بايد با شهامت  بگويم  ؛ نظريه شما در آينده يي نه چندان دور ؛ علم فيزيک را در جهان متحول 

  .قرار شد براي ادامه تحقيقاتم آزمايشگاه مجهزي پيدا کنند" خواهد کرد

من در يک البراتوار بسيار . پيشرفته بود مهم تر از آن آزمايشگاههاي متعدد و معتبر آن بود دانشگاه شيکاگو بسيار

پيشرفته اپتيک ؛ مشغول به کار شدم در خوابگاه دانشگاه هم اتاق مجهزي براي اقامت به من داده شد از نظر 

انشگاه باشد معلوم بود که همه وسايل رفاهي مثل اتاق يک هتل بسيار خوب بود آدم باورش نمي شد اين اتاق در د

هميت ؛ آزمايشگاهها و چگونگي چيز را براي دلگرمي محققين و اساتيد فراهم کرده بودند نکته خيلي  مهم و حائز ا

يک نمونه آن مربوط به ميزي ميشدکه در در آن آزمايشگاه به من داده بودند اين ميز کشوي . تجهيزات آن بود

کوچکي داشت از روي کنجکاوي آن را نگاه کردم دسته چک امضا شده اي بود که براي محققين قرار داده بودند تا 

  اده کنندبراي  سفارش تجهيزات از آن استف

  

 25ساعت شمش طاليي به طول  72به سادگي با سفارش به منشي ظرف . در آن آزمايشگاه نياز به طال داشتم 

  تحويل من داده شد  24سانتي متر با عيار باال به ميزان  5سانتي متر و قطر 
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باشد و بس فرقي نميکند علت ترقي و کشورهاي توسعه يافته اطمينان خاطر و احترام کارکنان مراکز تحقيقاتي مي

  شما تلفن چي باشيد يا استاد ؛ مجموعه آن مراکز در کشورهاي پيشرفته داراي احترام هستند

  

به من گفتند فني ترين و تخصصي ترين جايي . سپس به ايران آمدم متاسفانه براي پيدا کردن کار بسيار مشکل داشتم

لذا آنجا . است ) راه و ترابري امروز(و شوارع که ممکن است تحصيالت من بدردشان بخورد وزارت طرق 

  مشغول بکار شدم 

براي شروع کار به من پنج االغ و سه تفنگچي به من دادند و گفتند بايد بروي و راه بوشهر به بندر لنگه را نقشه 

ا صاف مي در بيابان گرم مجبور بوديم از آب انبارها و چاله ها بنوشيم بايد هميشه با پارچه آب ر.برداري کني

کرديم و با دستمال يا جوراب هايمان مي ريختيم و قبل از نوشيدن صافش مي کرديم تا کرمها و تخم کرمهاي آب 

  جدا شوند

  با وجود تمام مواظبتها من و همراهانمان اسهال خوني گرفتيم

ي بيات معاون وزارت دو سال بعد با همه مشقات نقشه را تهيه کرده به تهران آمدم وقتي نقشه ها را روي ميز آقا

دو سال رفته اي براي خودت گشته  " :راه گذاشته و شروع به توضيح دادم نگاهي به نقشه ها کرده رو به من گفت 

  "؟!اي و حاال کاغذها را خط خطي کرده جلوي من گذاشته اي

  

ي بعد اصرار به من دادند اتاق. در مالقات با وزير پيشنهاد دادم به من اتاقي دهند تا به تربيت مهندس مشغول شوم 

اما . و اين اولين مدرسه ي  مهندسي در ايران بود" . مدرسه ي مهندسي ايران ؛ وزارت طرق"و باالي آن نوشتم 

  يک نفر هم دانشجو پيدا نميکردم تنها فراش مدرسه بود که او هم بعد از مدتي در کالس خوابش مي برد

نفر بود و بعد از اتمام دوره  سه ساله مهندسي تعداد داوطلبين بعدي  11نهايتا بعد از اعالم افزايش حقوق مهندسين 

  نفر رسيده بود 28به 

  

  : تا سيس دانشگاه تهران 

رفته رفته با کمک همين دانشجويان چيزهايي ساختيم که در ايران وجود نداشت اولين ايستگاه هواشناسي در کشور 

  .يکي از انها بود

شنهاد تاسيس دانشگاه را دادم و او  بعد از توجيهات من موافقت کرد و به من گفت در مالقات با وزير فرهنگ پي

من بجاي واژه اونيورسيته واژه دانشگاه و بجاي واژه ي فاکولته کلمه دانشکده را انتخاب .طرح آن را آماده کنم

  "پيشنهاد تاسيس دانشگاه تهران " و خالصه اسم طرح من شد  . کردم 

  

رئيس تعليمات عاليه روبرو شد و من بناچار با پيشنهاد وزير فرهنگ به مالقات رضا شاه  طرح من با مخالفت

  رفته و طرح را براي او توضيح دادم و او بعد از توضيحات من که تحت تاثير قرار گرفته بود گفت بگوئيد طرح 
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 100با شاه يک حواله به مبلغ  جالب اينکه بعد از سه روز مالقات. را به مجلس ببرند و من نيز هر کاري بتوانم 

 100مبلغ اين حواله بقدري عجيب بود که يک کوچه و خانه هايش را به . هزارتومان براي ساخت دانشگاه رسيد

  تومان مي خرند و اين مبلغ باور کردني نبود

  

  :جهش هاي تحصيلي 

  جهش از کالس اول زبان انگليسي به کالس پنجم 

  دبيات سالگي ؛ ا 17اولين ليسانس در 

 سال 7مدرک کارشناسي مهندسي و دکترا در فاصله ي  8

  

  :زبانهايي که اشراف داشتند

  تسلط کامل به زبانهاي  فرانسوي انگليسي الماني عربي  

  و کاربري زبانهاي سانسکريت التين يوناني اوستايي پهلوي ترکي ايتاليايي روسي 

  

  

 


