
گزارشی از یک مجلس انس
اسفندیار معتمدی1

روز جمعه 1394/6/27 مجلس بزرگداشــت اســتاد دکتر یوســف ثبوتی در تهران برگزار شد. 
این مجلس با شکوه نه به دست دولتمردان و در سازمان های علمی و آموزشی کشور و رسمی 

بلکه در خانه مردی دولتمند، تاجر و ادیب و عاشق علم و ایران و ایرانی برگزار شد.
در آن مجلس انس، از علم و اخالق و روش کار اســتاد ســخن ها گفته شــد که الزم اســت 
گر به نامی دلخوشــند، نامدار  معلمان آنها را بشــنوند و بر آن شــیوه بروند تا اثربخش باشــند و ا

شوند.
کرد: کاشانی آغاز  که با شعر مجتبی  نخستین سخن از میزبان بود 

کنیــم کالم  وارد  را  کنیمعشــق  تــا بــه هــر عــابــری ســالم 

کنیمهرکجــا اهــل مهــر پیــدا شــد ازدحــام  اطرافش  در  ما 
و چنین ادامه داد: در زیر این ســقف کوچک مردان و زنان بزرگی جمع شــده اند تا از یکی 
دیگر از فرزندان اثر گذار بر علم و آموزش کشور تقدیر و تشکر کنند. او آقای دکتر یوسف ثبوتی،  

زاده زنجان است.
پــس از برگــزاری مجالــس بزرگانــی چــون دکتر محمدحســن گنجــی، دکتــر محمدابراهیم 
کنون  باســتانی پاریــزی، دکتــر مهدی محقق، دکترمنوچهر ســتوده، اســتاد ایــرج افشــار و ... ا
نوبت این استاد بزرگ است. همه شما خوش آمدید. من مدیریت مجلس را به جناب آقای 

دکتر سعیدی وامی گذارم و از همه شما تشکر می کنم.

1- مدرس و محقق فیزیک و تاریخ علم
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آن گاه دکتر سعیدی پشت میز و میکروفن قرار گرفت و ضمن شمردن خدمات و خصایل 
دکتــر ثبوتــی گفــت چون مــن متخصص علــم نیســتم از اهل علم برای ســخن گفتــن دعوت 

کرد. کل یونسکو در ایران دعوت به سخن  می کنم و از دکتر نصیری قیداری مدیر 
گردان دوره  دکتر نصیری پس از تشکر از میزبان و مقدمه ای چنین گفت: من از نخستین شا
دکتری اســتاد هســتم. در دانشگاه شــیراز دوره ارشــد فیزیک و دکتری را که ایشان پایه گذاری 
کردنــد، گذراندم و پس از تأســیس مرکــز تحصیالت تکمیلی زنجان در خدمت اســتاد بودم. 
گر فردی  آن گاه حــدود ســی خصلــت اخالقی و کار مهم علمی از اســتاد برشــمرد بطــوری که ا
فقــط یــک یــا تعداد کمی از آنها را داشــته باشــد مؤثــر و قابل احترام اســت. مدیر کل یونســکو 
یا، متواضع،  این ویژگی های دکتر ثبوتی را نام برد: اســتاد مردی اســت خیرخواه، دلســوز، بی ر
خســتگی ناپذیر، با تالشــی مستمر. دلنشین ســخن می گوید و ســاده و صریح می نویسد. بی 
ســر و صدا کار می کنــد. عضــو بســیاری از انجمن هــای علمــی و اجتماعی اســت، بنیانگذار 
دوره هــای ترمــی- واحدی در ایران اســت و پیشــنهاددهنده دخالت پژوهــش در ارتقای رتبه 
اســتادان بــوده اســت. پایه گذار دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی زنجان اســت. تنها دانشــگاه 
بی دیوار ایران از میان 2500 مؤسسه عالی آموزشی ایران. او با مدیریت علمی دانشگاه را اداره 
کــرده و دیــواری از ادب و احتــرام دور آن کشــیده اســت که هیچ کس به خــود اجازه نمی دهد 
کــه از آن بگذرد. مردم زنجان و دانشــجویان او را در قلب خــود جای داده اند. او با قدم زدن در 
دانشــگاه علــم و ادب و انســانیت آموزش می دهــد. دکتر نصیری در خاتمه بــه آقای مهندس 
انصاری اســتاندار زنجان پیشــنهاد کرد که نام دانشــگاه تحصیالت تکمیلی زنجان را به نام 

"دانشگاه دکتر ثبوتی" تغییر دهند. 
سخنران بعدی دکتر محمد رضا خواجه پور استاد نامدار فیزیک بود. ایشان چنین گفت: 
نخستین برخورد من با دکتر ثبوتی زمانی بود که خیلی جوان بودم. روزی به دانشگاه و به دفتر 
اســتاد رفتم و از ایشــان خواســتم که اجازه دهند از کتابخانه دانشــکده اســتفاده کنم. ایشان 
بی درنگ دست مرا گرفتند و به کتابخانه بردند و به کتابدار گفتند به این جوان کتاب بدهید 
بخواند. ســال ها بعد بود که من به عنوان اســتادیار به اســتخدام دانشــگاه درآمدم. اکنون 45 
ســال اســت که خدمت استاد هســتم و همکاری می کنم. من در کنفرانس نجوم مقاله ای در 
گفته ام که چگونه باید مانند دکتر ثبوتی  کارهای اســتاد نوشــته ام و در آنجا به جوانان  وصف 
کار اساسی می کند  کار کرد و ماندگار شــد. دکتر ثبوتی هرچند ســال روی موضوع مشــخصی 
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و آن را بــه جامعــه عرضه می نماید. مانند همیــن کار بزرگی که در رابطه با افزایش دمای زمین 
گرم را نوشته است. کتاب زمین  کرده و 

که از پدر فیزیک ایران نام برد و از قول او گفت  مهندس ایرج حسابی سخنران بعدی بود 
که این دو برادر یعنی مرحوم دکتر محمد ثبوتی و دکتر یوسف ثبوتی از امید های فیزیک ایران 
هستند. پدر به من گفت هرچه اشکال علمی داری از محمد ثبوتی بپرس. او عشق به علم و 
کشور است و عشق ایشان را به این پایه رسانده است. ایران دارد. دکتر یوسف ثبوتی افتخار 

دکتر جعفر توفیقی وزیر پیشــین علوم و آموزش عالی و عضو فرهنگســتان علوم، سخنران 
بعــدی بــود. او ســخن خــود را با نام خدا آغــاز کرد و گفت دکتر ثبوتی بیش از 50 ســال اســت 
گرد مســتقیم ایشــان نبــوده ام اما ایشــان اســتاد من در  کــه صادقانــه خدمــت می کند. من شــا
علمی اندیشیدن و علمی کارکردن بوده است. ما در وزارت علوم همیشه در اندیشه مدیریت 
کار ایشــان در مرکز  کــردن بــر دانشــگاه ها بودیــم ولــی وقتی با آقــای دکتــر ثبوتی آشــنا شــدیم از 
تحصیــالت تکمیلــی درس مدیریــت بر جامعه علمی را فــرا گرفتیم. آن مرکــز بزرگترین قطب 
کشــور بوده و هســتند. دکتر  که جزو مدیران برتر علمی  کرد  کشــور بود و افرادی تربیت  علمی 
ثبوتی نوآور اســت. توان شکســتن ســنت های فکری کهن را دارد. همیشــه حرف جدید برای 
گفتن دارد. هرچه تجربه بیشتر یافته، نواندیش تر شده است. یک نهاد علمی را مدیریت کرده 

و قطب علمی قوی به وجود آورده است.
کــه گفت: دلم برای ســتاره های تهــران تنگ  دکتــر رضــا انصــاری چهارمین ســخنران بود 
شــده اســت. فضای عاطفی ما هم تیره و تار شده است. همه چیز شده اقتصاد. اختالفات، 
سیاسی نیست بلکه اقتصادی است و برای پول است. ما نیازمند عواطف انسانی هستیم. 
مــن در اینجــا فضــای علــم، هنــر و فضایی که تاریخ بشــر زنده به آن اســت را یافتــه ام. آمده ام 
کــه از آن بنوشــم و زندگــی کنــم. بایــد این فضــا را در همه جا رونــق داد. خانواده دکتــر ثبوتی از 
همسر، دختر، پسر، داماد، عروس و نوه ها در چنین فضایی زندگی می کنند و آن را می سازند 

و دیگران را با خود شریک می کنند.
ســخنران بعدی مهندس جمشید انصاری استاندار زنجان بود که خود را به این مجلس 
منور رسانده بود. پشت میکروفون قرار گرفت و چنین گفت: اصالح گر و انقالبی با هم تفاوت 
کــه در وجود خــود دارد به حرکت  دارنــد. اصالح گــر در اندیشــه آن اســت که افــراد را با نیرویی 
ســازنده درآورد و آنهــا را بــه قبــول و بــاور خــود برســاند که دســت بــر زانو گیرنــد و به آبــاد کردن 
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کرده  که  کاری  بپردازند. انقالبی هیجان به وجود می آورد. دکتر ثبوتی یک اصالح گر است. با 
مردم زنجان را به حرکت در جهت ساختن بر انگیخته است. ایشان نقش مؤثری در این زمینه 
گرفتند. نقش دکتر در کلیه امور  دارد. خیلی از افرادی که در این وادی وارد شدند از دکتر مایه 
اســتان بی بدیل بوده اســت. ما به ایشــان فقط به صورت یک چهره علمی نگاه نمی کنیم. ما 

به ایشان به عنوان یک سرمایه بی بدیل و یک مرجع نگاه می کنیم. 
خانــم همــا ارژنگی شــعر زیبایی در باره آذربایجــان با عنوان "آتور پاتکان"خواند که بســیار 
هنرمندانــه بــود.  بعــد از شــعر خانم ارژنگــی آقای رضا طیبی شــعری از موالنا بــا آواز خواند که 

روحبخش بود.
کــرد و گفت:  بعــد آقــای عباس ســخاوت از دبیران پیشــین آموزش و پرورش آغاز ســخن 
کل و معاون وزیر بودم لکن افتخار من به همان ده سال دبیری است. هنگامی  سال ها مدیر 
که در منزل نقش بر زمین شدم و مرا به بیمارستان امام خمینی بردند پس از چند روز که چشم 
گردانم اســت که جراحی مرا برعهده داشــته و  گشــودم دیدم دســت من در دســت یکی از شــا
کــردم. من در این  کنــون بــر بالینم آمده و جویای احوالم اســت. بــر زمان معلمی خود افتخار  ا
کشور معلمان بزرگی چون دکتر محمد قریب را دیده ام. او دو مطب داشت یکی در نیاوران و 
دیگری در جنوب شهر تهران. زندگی خود را از راه مطب نیاوران اداره می کرد و بیماران جنوب 
شــهر را رایگان می دید و به منشــی خود گفته بود که داروی نسخه های آبی رنگ را از داروخانه 
تهیه کن و مجانی به بیماران بده. ما در این کشور چنین انسان هایی داشته ایم. باید از پیران 
گیریم. جوانان ستون های این خانه  کار  کنیم و نیروی جوانان را به  پر تجربه و عارف استفاده 
و پیران ســقف آن هســتند. پروفسور ثبوتی را می ســتائیم که انسان ساز است. عالم شدن چه 
آسان، آدم شدن چه مشکل. برای انسان شدن باید عقل را به کار انداخت. عقل در اثر تجربه 
و ایدئولوژی رشد می کند. شرط انسان شدن داشتن عقل و شرط داشتن عقل داشتن سیستم 
اســت. دین خود یک سیســتم اســت که هارمونی و هم آهنگی دارد. برای انســان شدن علم و 
عمــل و تجربه و مشــورت و اخالق باید داشــته باشــیم و ایــن همان چیزهایی اســت که دکتر 
ثبوتی به آنها دســت یافته اســت. باید به آنجا رســید که ابوالحســن خرقانی رســیده اســت. از 
نامش نپرسید، نانش دهید. هر کس به جان ارزد، به لقمه نانی ارزد. بعضی از مردم چنینند.
گفت. پیر ســپید موی زنجان ســخن خود را با این  در آخر، دکتر ثبوتی با حاضران ســخن 
کرد به اصالح  گرفتن اســت" و ســپس شــروع  کار معلم غلط  کرد "من یک معلم و  جمله آغاز 
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گفت: در این  که یا درســت نبودند و یا با غلو همراه بودند. او  گفته ها در مورد خود  بخشــی از 
مجلس از فرمایش شیخ خرقان یاد شد. چند روز پیش در مجلسی سخن از حقوق بشر بود، 
کــه حقــوق بشــر چیســت و آن را چگونه باید تعریــف کرد. فرموده شــیخ ابوالحســن خرقانی را 
خواندم: هر آن کس که در این ســرای درآید نانش دهید و از ایمانش نپرســید. چه آن کس که 
در پیش خدای به جان ارزد در ســرای بوالحســن به نان ارزد. این ســخن به نظر من عالی ترین 
برداشــت از حقوق بشــر اســت. جناب آقای دکتر نصیری به من نسبت دادید که در دانشگاه 
شــیراز سیســتم ترمــی- واحدی ایجــاد کرده ام و ارتقای اســتادان بــر مبنای پژوهــش را من جا 
انداختــه ام. ایــن درســت نیســت و مطلب از این قرار اســت: من چند ســال پیــش از انقالب 
بــا روزنامه اطالعات علمی مصاحبه ای داشــتم. درباره دانشــگاه شــیراز و چگونگی به وجود 
آمدن آن سخن گفتم و از نوآوری های آن، که پیش از آن در دانشگاه های دیگر کشوری سابقه 
نداشــت، یاد کردم. گفتم سیســتم ترمی- واحدی و مرسوم شــدنش در ایران توســط دانشگاه 
گرفته است و اینکه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی بر مبنای پژوهش جدی و  شیراز انجام 
اصیل باشد و به ترجمه متون خارجی یا نوشتن مقاله در روزنامه ها و مجالت اجتماعی روزمره 
کیدهای دانشــگاه شیراز است. حرف های من از مقوله ها بود و من هم در آن  کتفا نشــود از تأ ا
ک خورده مصاحبه  سال ها در شیراز بودم و همراه دیگران، نه کم و نه بیش. بعدها یک شیر پا
من را جور دیگری خواند و همه نوآوری های شــیراز را به من نســبت داد و روی وب ســایت ها 
گذاشــت. سال هاســت سعی می کنم این نسبت نادرست را تصحیح کنم و موفق نمی شوم. 
یاد گذشته  آن پنجاه مقاله را هم من در سال 1352 نوشته بودم و از آن زمان تا امروز سال های ز

است. 
گفتند و با القاب و عناوین ســخاوتمندانه ای از من  که در این جمع ســخن  از بزرگوارانی 
و کرده هایــم یــاد کردنــد سپاســگزارم. باید اذعان کنم ایــن عناوین چنان فاخــر بودند که یک 
لحظه شــک کردم نکند من واقعًا همین  که می گویند هســتم و کم مانده بود به ســیاق عارف 
بزرگ بســطام، بایزید، اعالم کنم "ســبحانی ما اعظم شــأنی". ولی خدا را شــکر چنین نکردم. 
واقع بینانه ترین توصیفی که در این مجلس از من شد توسط آقای دکتر خواجه پور بود. مرا یک 
یاد و نه  کــرد و کارهایی را که کرده ام در حد امکان هر آدمی دانســت نه ز آدم معمولــی معرفــی 
کم. از ایشــان سپاســگزارم. در مورد فرمایشــات آقای دکتر توفیقی مقدمه ای عرض کنم. من از 
ســال 1343 در دانشــگاه شــیراز بوده ام و قبل از آن در ســال 1329 دانشــجوی دانشگاه تهران 
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بوده ام. شــصت و پنج ســال با دانشــگاه محشور هســتم، در داخل و خارج، به عنوان دانشجو 
و اســتاد و پژوهشــگر و مدیر و...، داســتانی تعریف  کنم: در ایام خدمتم در شیراز در سفری در 
انگلســتان بــودم. می بایســت ســؤال های امتحانی درس ریاضــی فیزیک را که قرار بــود دو روز 
کاغذ آوردم به تقریب  گیرد، از طریق تلکس به شیراز بفرستم. آنچه روی  بعد در شیراز انجام 
به شــرح زیر بود: با اســتفاده از سری تیلور نشــان دهید...، با استفاده از قضیه هلم هولتز فالن 
کنیــد...، فالن تابع را بســط فوریه بدهید، در فضای هیلبــرت فالن کنید، ثابت پالنک فالن 

است...
کار به نوشته ام انداختم به خودم گفتم من در این سؤاالت،  در نگاه دوباره ای که در پایان 
یه و پالنک و غیره را برای دانشجویانی می فرستم که نام هایشان  اسامی تیلور و هلم هولتز و فور
حســن و حســین و رقیه و سکینه اســت. آیا خواسته و نخواسته به جوان ایرانی القاء نمی کنم 
کــه دانش هــای نویــن روز در شــان انســان های از مــا بهتــر اســت و تقی هــا و نقی هــا و لیال هــا و 
کــه در البه الی مجله ها  الله هــا حــد و حق عــرِض اندام در آنها ندارند. آرزو کردم روزی برســد 
و کتاب های علمی نام های خودمانی و شــرقی هم ببینم. به پژوهش و جســتجوگری کشــش 
داشــتم. با خودم عهد بســتم در گسترش علمی محیط کوچکی که می توانستم در آن اثرگذار 
باشــم کوتاه نیایم. از آن زمان تا به امروز بخش قابل توجهی از ســال های کاری ام را در پیشبرد 

تحصیالت تکمیلی صرف کرده ام. 
ولی داشتن فوق لیسانس و دکتری فیزیک در شیراز برایم کافی نبود. یک روز، در سال هایی 
کــه دکتــر معیــن وزیر علوم بود، درد دل کردم که آموزش عالی ما در مقطع لیســانس کم و بیش 
موفق اســت و خوب پیش رفته اســت. ولی در مقاطع فوق لیســانس و دکتری نارســایی های 
جدی داریم. گفتم جنگ تحمیلی تازه تمام شده است، دانشگاه ها، پس از چند سال رکود، 
درهایشــان را دوبــاره بــاز کرده اند و با انبــوه متقاضیان تحصیالت  عالی روبرو هســتند. تعداد 
قابــل توجهــی از اســتادان پیش از انقالب هم کشــور را تــرک کرده اند. در مقابل بدنه ســنگین 
گر عالمه  کارمندی و خدماتی دانشگاه ها به جای خود باقی است. گفتم مدیران دانشگاه ها ا
کثرًا چنین هم نبودند( به زحمت بتوانند از عهده اداره  دهر و نابغه مدیریت هم باشــند )که ا
کــم تعداد، کارمنــد خدماتی  دوره هــای لیســانس، بــا امکانــات مالی نحیــف، هیأت علمی 
پرتعــداد و روش مدیریتــی متصلــب و انعطاف ناپذیــر، برآینــد. و بــا ایــن اوضــاع تحصیــالت 
تکمیلی مغفول می ماند. اجازه خواســتم جایی داشــته باشــیم با دانشجوی کم، بدون کهنه 
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یاد به آن نزدیک و به تحصیــالت تکمیلی بپردازیم. چون  یاد از تهــران دور و نه ز کارمنــد، نــه ز
تنهــا از علــوم پایــه ســر در مــی آوردم، کار را با علوم پایه آغــاز کردیم. با تقاضایم موافقت شــد و 

دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان به وجود آمد. 
کثریت قریب بــه اتفاق مدیران  علــوم پایــه زنجان در تمام ســال های گذشــته از حمایت ا
وزارت علــوم و ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی و اســتان برخوردار بوده اســت و من خداوند را 
برای این نعمتی که نصیبم کرده است سپاسگزارم. در میان این حامیان دو وزیر دولت های 
چهــارم و ششــم و هفتــم، جنابان آقایــان دکتر مصطفی معین و دکتر جعفر توفیقی، شــاخص 
بوده اند و ســنگ تمام گذاشــته اند. امیدوارم در ســال های آینده و دوری که من دیگر نخواهم 
بود گردانندگان علوم پایه زنجان بزرگواری این دو بزرگوار را به یاد داشته باشند و ارج بگذارند. 
که در این مجلس حضور دارد و ســخن گفت، دکتر محمدرضا  از یار و دوســت دیرینه ام 

کرده ایم و با هم ساخته ایم.  خواجه پور، نام ببرم. علوم پایه زنجان را با هم شروع 
از جنــاب آقــای حســین جانی این مرد خرد و فرهنگ و بانوی محترمشــان هم سپاســگزار 
باشــم که من کمترین را هم در حلقه دوســتان فرهیخته شان پذیرفته اند و بزرگوارانه کرده های 

کوچکم را بزرگ می نمایانند. 
که: که با این غزل حافظ شروع شد  پایان بخش جلسه، سخنان میزبان بود 

کردیم" " امشب از دولت می دفع ماللی 
در یــک محیــط کوچک و صمیمی، مراســمی نه در خور مقــام و جایگاه رفیع علمی دکتر 
ثبوتی، بلکه مراســمی در شــأن افتادگی علمی و مناعت طبع دکتر ثبوتی را شــاهد بودم و آرزو 
کــردم کاش می شــد تعــدادی از بــزرگان و حتــی فعاالن اجتماعــی و اقتصادی اســتان در این 
مراســم بودند و می دیدند چطور می شــود نه با انجام هزینه های ســنگین، بلکه تنها به صرف 

کرد. کاری بزرگ انجام داد و بخشی از دین خود را به بزرگان شهر ادا  چای و عصرانه، 


