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در دگری تجـربهبردن به کار
تا به یکی تجـربه آموختـن
سعدی
							

آموزههای اخالقي در همة جوامع بشری ،قدرشناسي از استادان تالشگر و
فرهیخته را وظیفهای بزرگ تلقی نموده و در ادبیات ما ایرانیان نیز ،بزرگان ادب
همواره به تجلیل از مقام استاد سفارش کردهاند تا جایی که شیخ اجل ،سعدی شیرازی
«جور استاد را به از مهر پدر» دانسته است.
و اما سخن کوتاه! در این بیان مجمل قطعاً نمیتوان دربارة وارستگی انسان
فرهیختة هموطنی که سالها ،دور از خانه و کاشانه و نیز میهن خویش به تحصیل،
تدریس و تحقیق پرداخته است تا به پیشرفت بشریت یاری رساند ،سخن را به کمال
رساند اما از آنجا که موالنا فرموده بود:
آب دریا را اگر نتوان کشید

هم بهقدر تشنگی باید چشید

ما نیز خاطرات استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مهندس علی آذریان را به زیور طبع
آراستیم تا در مرور بیش از نیمقرن تالش علمی ایشان ،نسل جوان بتوانند بهرهها
از تجربیات این بزرگمرد بگیرند و نیز همنسالن او را به یاد خاطراتی بیندازیم که با
آنها آشنا بوده و میتوانند با آن همزادپنداری نمایند.
علی آذریان ،اصالتاً مشهدی است و به سال  1326در خانوادهای مذهبی
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به فرانسه رفت و در رشتة متالورژی و مواد به درجة مهندسی از مدرسة معادن
پاریس نائل آمد .گذراندن رسالة دکتری و اخذ مدرک آن در مدتی کمتر از دوسال
در مرکز تحقیقات اتمی فرانسه ،نشانگر هوش سرشار اوست .استاد آذریان پس از
اتمام تحصیالت به ایران بازگشت تا به مردم کشورش خدمت کند و برای همین
در  1353به استخدام دانشکدة فنی تهران درآمد و مشغول تدریس شد .تدریس
در دانشگاههای معتبری همچون پلیتکنیک (امیرکبیر) و ملی (شهید بهشتی) و
همچنین مدرسة عالی کاشان و ماشینسازی اراک ،بخشی از کارنامة درخشان این
استاد فرهیخته است.
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آورده شده است.
اگر خاطرات استاد آذریان را با چشم دل بخوانیم ،صفحاتی از تاریخ معاصر
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مقدمه

چند سال پیش ،من پس از شروع دوران بازنشستگی و کمشدن فعالیت حرفهای،

تصمیم به نوشتن دو کتاب گرفتم .کتاب اول (تجزیهوتحلیل عملکردی سیستمها)

به زبان فرانسه 1و دربارة مهندسی صنایع و سیستمها بود که باالخره به لطف خدا
در شهریورماه ( ١٣٩۵سپتامبر  )٢٠١٦در پاریس به چاپ رسید .این کتاب،
براساس تجربیات من و همکارم ،دکتر یان پوله 2،برای تدریس همین رشته در

مدارس مختلف مهندسی و شرکتهای دولتی و خصوصی در کشور فرانسه تدوین

شده است.

یک سال پس از چاپ این کتاب قرار شد مشاور عالیرتبۀ شرکت برق فرانسه،

کتاب ما را بررسی و برآورد کند و گزارشی درمورد محتوای علمی و فنی این کتاب

ارائه دهد .این شخص که به سختگیری معروف است ،گزارش بسیار خوبي درمورد
محتوای کتاب نوشت و آن را به مدارس مهندسی و شرکتهای عمدۀ فرانسه ،از جمله

 ٨٠شرکت معتبر ارسال کرد.

این کتاب مهندسی براساس فرهنگ فنی رایج در صنایع کشور فرانسه تدوین

شده است و به این دلیل آن را به زبان فارسی ترجمه نکردم که در ایران فرهنگ
فنی امریکایی وانگلیسی و تا حدی آلمانی رواج دارد و ترجمة آن به فارسی ،بسیار

ثقیل و نامفهوم درمیآید و خالی از اشکال نیز نخواهد بود.

3

1. Analyse fonctionnelle des systèmes
2. Yann Pollet

 .3در سالهای  ١٣۵٦و  ،١٣۵٧من و دو همکار عالیقدر در دانشکدۀ فنی ،کتابی به نام «ریاضیات
عمومی» (با محتواي رياضيات مدرن) به زبان فارسی برای معلمان ریاضی و دانشجویان دانشسرای
عالی ایران نوشتیم که وزارت آموزش و پرورش آن را چاپ کرد.
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اما کتاب دوم ،همین کتاب حاضر است .تصمیم اولیة تدوین آن را زمانی گرفتم که

به نطق دکتر محمدعلی مجتهدیگیالنی( 1روح این مرد خدمتگزار و وطنپرست شاد
و قرین دریای رحمت خداوند باد) رئیس اسبق دبیرستان البرز در امریکا گوش فرا دادم.
دکتر مجتهدی معتقد بود که مسئلۀ عمدۀ ما ایرانیان ،فرهنگی و اجتماعی

است و تا زمانی که خودمان را اصالح نکنیم و نقاط ضعفی که داریم از جمله تقلب،

دروغگویی ،دورویی و بهخصوص عدم رعایت قانون ،برطرف نشود و مهمتر از همه سطح
و درجۀ دانش و علم ما باال نرود ،گرفتاریهای ما ملت همچنان ادامه خواهد داشت.

همچنین ،دکتر هوشنگ منتصری( 2خداوند روح این مرد خدمتگزار را شاد کند)
مرا به تألیف این کتاب تشویق کرد .اوالً ،ایشان حق معلمی بر گردن من داشت و
ثانیاً ،در برخی عقاید اجتماعی و فرهنگی باهم نقاط دید مشترکی داشتیم .در اواخر
عمر او ،من بارها در پاریس به دیدارش رفتم و از محضرش استفاده کردم.

من بر این باورم که اگر بهترین سیستم سیاسی موجود در دنیا را بردارند و به
مملکت ما بیاورند تا در ایران پیاده شود ،طبیعتاً این سیستم باید توسط ما ایرانیها
 .1دکتر محمدعلی مجتهدی گیالنی ،از چهرههای برجستة آموزشی کشور ،به سال 1287
در الهیجان متولد شد .وی پس از تحصیالت مقدماتی در گیالن به تهران آمد و وارد مدرسه
دارالمعلمین شد .در  1310با گذراندن دورة  6سالة متوسطه ،دیپلم گرفت و در آزمون «اعزام
محصل به فرانسه» پذیرفته شد و لیسانس مکانیک را در سه سال بهدست آورد .وی طی سالهاي
 1314تا  1317موفق به اخذ مدرک فوقلیسانس شد و پس از آن نیز دورة دکترا را گذراند .دکتر
مجتهدی در  1317به ایران بازگشت و بهعنوان دانشیار ریاضی دانشکدة علوم و دانشسرای عالی
مشغول فعالیت شد .وی ضمن تدريس در دانشكدة فني دانشگاه تهران ،در دبیرستان «البرز» نیز
صاحب مسئولیت شد و در مدت  34سال مدیریت در این دبیرستان ،پایهگذار تربیت بسیاری
از دانشمندان و مشاهیر علمی کشور بود .دکتر مجتهدی همزمان با ریاست این دبیرستان ،در
 1340ریاست دانشگاه شیراز را نیز برعهده گرفت و در آذرماه  ۱۳۴۱به مدت سه سال ،رئیس
دانشگاه پلیتکنیک تهران شد و  4سال بعد در  ،1344بهترین دانشگاه فنی کشور (دانشگاه
صنعتی شریف) را تأسیس کرد .وی همچنین در  1345عهدهدار ریاست دانشگاه شهید بهشتی
بود (به نقل از سایت بنیاد ملی نخبگان) .در نهایت ،دکتر محمدعلی مجتهدی گیالنی در ۱۳۷۶
در شهر نیس فرانسه درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد.
 .2دکتر منتصری ،همکار نزدیک و دستیار دکتر غالمحسین صدیقی ،معاون دکتر مصدق بود.
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که نقاط ضعف زیادی داریم اداره شود.

بدیهی است که برای اداره و گرداندن چنین سیستمی نمیتوان رفت و از آلمان

یا ژاپن مدیر آورد یا از مدیریت فردی فرازمینی از کرۀ دیگری در فضا استفاده کرد.

به مصداق «از کوزه همان برون تراود که در اوست» ،خاطرجمع باشید که چنین

سیستمی هرچند کامل و ایدئال باشد با ا ِعمال مدیریت ما ،شانس موفقیت زیادی
نخواهد داشت.

من برخالف دوران جوانیام ،امروز معتقدم که مسئلۀ ما سیاسی نیست و به

همین دلیل در این کتاب سعی کردهام که مطالب و مباحث سیاسی را تا حد امکان

کنار بگذارم؛ هرچند که همهچیز کموبیش رنگ سیاسی دارد و بهآسانی میتوان
ایراد گرفت که اینجا یا آنجای نوشتة من بوی سیاست میدهد؛ درحالیکه من

چنین خیالی نداشته و ندارم.

ما ایرانیان با داشتن تاریخ کهنسال و همچنین تجربههای فراوان و گوناگونی

که طی قرنها کسب کردهایم ،متأسفانه از آموزههای تاریخی کشورمان بیخبریم
یا مطلقاً از آنها درس نگرفتهایم و حتی اگر هم از بعضی تجربهها مطلع شدهایم،
معهذا از آن تجربهها نتایج الزم را نیاموخته ،درس عبرت نگرفته و آنها را به کار

نبستهایم و هنوز هم نمیبندیم.

جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

حافظ

من که باالجبار با تاریخ کشور فرانسه آشنا شدهام باید بگویم که تاریخ ایران در

مقایسه با کشور فرانسه ،بدون رودربایستی مملو از خیانت است .ما یا متوجه این

حقیقت نیستیم یا نمیخواهیم قبول کنیم که چگونه در خالل قرنها و سالها
خیانت یک مشت نادان و بخصوص فرصتطلب بیفرهنگ ،صرفاً برای منافع
شخصی ،این آب و خاک را بارها و بارها بر باد دادهاند و از پیشرفت و ترقی آن
جلوگیری کردهاند.
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ما ملتی هستیم که ادبیات غنی و بینظیری داریم اما چه کم هستند کسانی

که به گفتار روشنفکران و ستارههای ادبیات فارسی که مانند لؤلؤ در زمان خود

درخشیدند گوش فرادهند یا نصایح آنها را بهکارگیرند.

ایران ملتی باهوش دارد ولی چه فایده که متأسفانه اغلب ،این هوش و ذکاوت

برای مقاصد غلط و راههای نادرست بهکار میرود ،نه در مسیر سازندگی ،خالقیت

و بهبود کشور یا خدمت به مردم.

من به لطف خداوند متعال این فرصت را در زندگی پیدا کردم که در دوران

تحصیالت دانشگاهی خود در فرانسه از امکانات آموزشی این کشور که در سطح
نسبتاً خوب و باالیی قرار دارد برخوردار شوم .در رشتۀ مهندسی با بورس دولت

فرانسه مدرک مهندسی گرفتم و سپس در مرکز تحقیقات اتمی فرانسه موفق به

اخذ درجۀ دکترا در عرض کمتر از دو سال شدم.

صادقانه فکر میکنم که چنین تحصیالتی امروز برای محصل یا دانشجویی که
از ایران به فرانسه بیاید تقریباً غیرممکن است؛ زیرا درهای مدارس خوب و درجه

اول مهندسی یا دانشگاههای معتبر و مراکز تحقیقاتی نظیر مرکز اتمی ،مانند سابق
برای یک خارجی باز نیست .این تحصیالت برای انسان تکلیف ایجاد میکند که به

همنوعان خود کمک کند و قدمی هرچند ناچیز در جهت بهبود اجتماع و کشورش

بردارد.

والدین من و تمامی معلمان و استادان من ،چه ایرانی و چه فرانسوی و چه از دیگر

کشورها ،به من علم و دانش ،وطنپرستی ،خدمت به مردم ،پاکی و صداقت و صفات
عالی انسانی را آموختند .من نیز در مقابل آنها احساس مسئولیت میکنم و درحقیقت
این کتاب هدیهای است ناقابل برای سپاسگزاری از زحمات آنها .ولی متأسفانه

اغلب آنها دیگر دا ِر فانی را ترک کردهاند و نمیتوانند شاهد نتیجۀ کار من باشند.

بنابراین ،حاصل زحمات چندسالة خود را تقدیم به ملت ایران و بهخصوص نسل
جوان آن میکنم که از تجربیات و تفکرات من برخوردار شوند.
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بسیاری از مردم کشور ما حتی دیگر حاضر به قبول حرف حساب یا گوشدادن

به حرفهای روشنفکران جامعه نیستند .عکسالعمل آنها در مقابل نصایح و

راهنماییهای پدرانه این است :ولکن بابا ،کی حوصله داره!

آزمایش نشان داده که تاکتیک عدهای از افراد ،از جمله مزدوران بیمخ و اين

قبيل گروهها ،براساس شایعهسازی و تهمت بنا شده است ولی این مردم هستند که
باید حواسشان جمع باشد و گوش به الطائالت و حرفهای بیاساس و بدون مدرک

یا شاهد ندهند .مصداق این حرف ،دکتر مجتهدی است که سالها استاد ریاضی

دانشکدۀ علوم و دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران بود .به قول یکی از همکارانش ،او تا
سهشنبه بعدازظهر استادی باسواد محسوب میشد ولی از صبح چهارشنبه ،همهجا
شایعه افتاد که ایشان بیسواد است .یاللعجب! هیچ کسی نفهمید که چه فعل و
انفعاالت شیمیایی انجام شد که این استاد ارجمند ،یکشبه بیسواد شد!

ما در خرابکردن رقبای خود یا افرادی که از آنها خوشمان نمیآید حدوحصری

نمیشناسیم .هرچه از دستمان برآید یا زبانمان اجازه بدهد یا ندهد بدون کنترل
و فکر میگوییم ،بدون اینکه در نظر بگیریم که آخر این کارها یا حرفها ،از جمله

بهتانها و تهمتهای بیخود ،ممکن است آینده و عواقب بدی داشته باشد و تازه
مالكهاي اخالقي هم به ما اجازة بسياري از اين سخنان و كارها را نميدهد.

متأسفانه در مملکت ما قانونی وجود ندارد که بتواند از این نوع کارها و حرفها

جلوگیری نماید یا این مجرمان را تنبیه کند .درحقیقت حرف بیخود و تهمتزدن
مجانی است و مجازاتی ندارد و اگر زدی ،طوری نیست و اشکالی هم ندارد!

اما درمورد عنوان این کتاب باید بگویم که در پاییز  ١٣٩١در مدرسة مهندسی EPF

نزدیک پاریس مسئول تدریس دو واحد مهندسی شده بودم .یکروز برای تدریس به این
دانشکده رفتم .شنیدم که یک دانشجو در حیاط مدرسه از دوست خود پرسید« :امروز

بعدازظهر چه کاری داری؟» و دانشجویدیگرجوابداد«:باموستاش( 1سبیل)درسدارم!».
1. Moustache
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وقتی رفتم سر کالس دیدم این محصل در ردیف جلو نشسته است .فهمیدم
که مقصودش از موستاش یا سبیل ،احتماالً من باید باشم! البته این لقب در زبان
فرانسه جنبۀ بد یا توهینآمیز ندارد و احتماالً این صفت را دانشجویان فرانسوی

بهخاطر داشتن سبیل پرپشت به من دادهاند.

کالس درس مدرسۀ مهندسی  EPFدر  ١٣٩١که دانشجویان آن،
لقب موستاش (سبیل) به من دادند.

درهرحال ،در این کتاب رویدادها و خاطرات واقعی و نوشتههای پراکنده از

دوران زندگی و باالخص جوانی من درج شده است که برای هر رویداد یا واقعه،
تجربه و درسی عبرتآموز وجود دارد؛ برای همین ،قسمتی را به تجزیهوتحلیل آنها

اختصاص دادهام .برخی داستانها را با اتکا به نوشتههای زمان گذشته و بهخصوص
براساس یاری حافظه و آنچه را که به یاد داشتم ذکر کردم ولی طبیعی است که

ذکر و درج وقایع گذشتههای دور ،خالی از خلل و تقریب نیست.
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قطعاً هدف از نگارش این کتاب ،جمعآوری پول و کسب درآمد یا رسیدن به

شهرت نبوده و نیست؛ زیرا همۀ این ارزشهای مادی و شهرتطلبیها گذرا ،بیهوده

و دنیوی است .با توجه به تصویر روی جلد کتاب بهآسانی فهمیده میشود که بنا
بر دیدی که من دارم ،انسان درمیان كائنات و مخلوقات بیاندازه ناچیز است؛ فرقی
هم ندارد چه پولدار یا مشهور باشد و چه بیپول یا گمنام .افزون بر اینکه آفتاب
عمر من لب بام است و خدای را شاکرم که به لطف او ،با وجود دربهدری ،تحمل

غربت اجباری و خسارات زیادی که گریبانگیر من و خیلی از هموطنانم شده است

اکنون بعد از چهل سال کار و خوردن نان حالل ،بینیاز از چنین اموری هستم که
دیگر چندان دردی هم از من دوا نمیکند.

در اینباره بد نیست بدانید که حدود  ۴۵سال قبل خبرنگاری از یکی از ثروتمندان

گ فرانسه پرسیده بود« :با اینهمه ثروت چه احساسی دارید؟»
بزر 

شارالیه جواب داده بود« :شما میخواهید چه احساسی داشته باشم؟ همه
ُم ٌ

خیال میکنند که من بهجای یک تکه گوشت مرغ ،پنجاه تکه مرغ میخورم و

بهجای خوابیدن در یک رختخواب ساده در دهها رختخواب غلت میزنم .نهخیر،
معدۀ من هم مثل معدۀ شما حجم محدودی دارد و یک تکه گوشت مرغ با نان برای

پرکردن آن کافی است».

هدف اصلی من دعوتکردن و حتی میشود گفت وادارکردن شما خوانندة محترم

به فکرکردن دربارة نقاط ضعف اخالقی ما ایرانیان است تا شاید بتوانیم علت آن را

پیدا کنیم و بهنحوی الاقل آن را در سطح خودمان از بین ببریم .از نظر من نقاط
ضعف فرهنگی ما بسیار بسیار زیاد است ،ولی بدبختانه ما مردم ،خود را بیعیب و

بدون ایراد و حتی برتر از دیگران فرض میکنیم .بدیهی است که باید بتوانیم این
بیماری خودبزرگبینی را بهطور جدی درمان کنیم .اگر حقیقت امر را بخواهید،
من همیشه و در تمامی طول خدمتم در حرفۀ مهندسی در شرکتهای بخش

خصوصی ،لباس معلمی و تدریس دروس مهندسی و فنی هم بر تن داشتهام.
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من سالهای سال در ایران و در خارج از آن تدریس کردهام لکن در اینجا با

همان لباس میخواهم درمورد فرهنگ ،اخالق ،رفتار ،کردار و طرز تفکر ما ملت با
شما سخن بگویم.

هرگز من مدعی نبودهام و نیستم که در تجزیهوتحلیلهایم ،همیشه حق بهجانب

من است بلکه فقط نظر و عقیدهام و آنچه را که در طول عمر خود تجربه کرده،

آموخته و به آن رسیدهام را با شما صادقانه درمیان میگذارم.

تنها تقاضای من از شما خوانندگان محترم این است که با توجه به استداللها و

نظراتی که ابراز شده ،به خود و اطرافیان خویش بنگرید و کاله خود را قاضی کنید

و پس از کمی تأمل و تفکر تصمیم بگیرید که باید چه نظری داشته باشید.

من در اصل ،هدفم این بوده است که راهی برای تعمق بهتر و بیشتر هموطنانم

باز کرده باشم ولی هرگز قصد نداشتم و ندارم که خوانندگان این کتاب ،چشمبسته

و بدون تفکر ،حرفها یا نوشتههایم را به سمع قبول بپذیرند .درواقع ،بیشتر قصدم
شرح استداللها ،نظرها و عقایدم بوده است و خداینکرده قصد خودستایی و

منیت ندارم.
ّ

الزم به ذکر است که اغلب حکایات این کتاب ،با شرکت یا شهادت خود من

اتفاق افتاده است و بدین جهت است که خودبهخود من در مرکز داستانها قرار

گرفتهام.

مضمون بعضی از داستانها شاید این سوءتفاهم را برای برخی خوانندگان ایجاد

کند که من یک غربزدۀ تمامعیار هستم که فرهنگ و تمدن غرب را باالتر و برتر از
ایران میداند یا خداینکرده قصد تحقیر فرهنگ ایران یا مردم مملکتم را دارم .البته

باید این واقعیت را قبول کرد که فرهنگ غربی درمورد آموختن علم و دانش ،مؤثرتر
از ما عمل کرده است و خیلی از ابعاد آن دقیقاً مشخصات خوب فرهنگ شرق را به
خود گرفته است؛ حال آنکه ما خودمان مدتها است که این مالکها را بوسیده و

کنار گذاشتهایم یا از آنها فرسنگها فاصله گرفتهایم.
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متأسفانه امروزه ،ما فقط زیاد ادعا داریم ،خیلی زیاد حرف میزنیم و خود را

بهترین و بیعیبترین مردم عالم میدانیم؛ درحالیکه غربیها بهجای حرفزدن،
ادعا و شعارهای پوچ و توخالی دادن ،کار و کوشش و طلب علم و دانش را پیش

گرفتهاند که باعث ترقی و پیشرفت جامعۀ آنها شده است.
اما مطالب این کتاب ،شامل چند بخش است:

در ابتدا و مقدمه شرح دادهام که قصد من از نگارش این کتاب چیست؛ سپس

بخشهای مختلف کتاب را تشریح کردهام.

فصل اول کتاب ،بیشتر اختصاص دارد به نگاه و فهمی که من از اجتماع

ایران پس از مراجعت به وطنم آنهم بعد از  ٣٣سال دوری پیداکردم .با این نگاه

جدید ،تغییرات زیادی را مشاهده کردم و شرح دادم .در همین فصل ،یک سلسله

نوشتهها از رویدادهای حقیقی زندگی روزمرهام را نیز درج کردم که میتواند
موضوع درس عبرت باشد یا الاقل برای باالرفتن اطالعات خوانندگان محترم مورد

استفاده قرار گیرد.

فصل دوم کتاب ،مربوط به دروس و آموختههای دوران مدارس مختلف و

دانشگاهی من است.

در فصل سوم ،نتایج تجربیات خود را در تدریس دروس دانشگاههای ایران یا

خارج شرح دادهام .برای من مطالب این فصل اهمیت بسزایی دارد زیرا فکر میکنم

که با یک تحلیل مقایسهای نتایج مهمی از آن بهدست میآید و نقاط ضعف در
سیستم تعلیموتربیت موجود بهتر مشخص میشود.
در فصل آخر یا چهارم ،مجددا ً یک دنباله از داستانهای واقعی ارائه شده است

که همراه با یک نتیجهگیری کلی ،خاتمه میپذیرد و در آن دالیل و شرایط پیشرفت

یک اجتماع و کشور را بررسی کردهام.

من از خوانندگان محترم تقاضا دارم:
اوالً ،ضعف و کاستیهای مرا در امال و انشا ،بهخصوص در دستور زبان فارسی ،ببخشند.
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باید در نظر گرفت که برای فردی که نزدیک به نیمقرن در اروپا زندگی کرده است
نوشتن کتاب به زبان فارسی یعنی زبان مادریاش ،طبیعتاً دشواراست؛ مضافاً اینکه

ادبیات فارسی رشتۀ تحصیلی من نبوده و نیست.
جانب
ثانیاً ،اگر در بعضی از حکایات بهطور ضمنی و شاید ناخودآگاه حق را به ِ
برداشت و عقیدۀ خود دادهام ،قصدم خودبزرگبینی و ستایش از خویشتن نبوده و

نیست بلکه کوشش کردهام که حتیالمقدور با دلیل و برهان به توضیح مواضع و
دیدگاه خود بپردازم .در این مورد نیز باید ضعف قلمم را ببخشید که شاید مطالب

را بهخوبی ادا نکرده باشم و ممکن است که خداینکرده موجب سوءتفاهمی شده
باشد.

در خاتمه درمورد نظر و برداشت خود ،چنانچه دالیل قانعکنندهای ببینم و

بشنوم ،مسلم است که حاضر به قبول عقیده و موضع مخالف خواهم بود و صددرصد

به اشتباه خودم اعتراف خواهم نمود.
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