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  - تاریخ مصاحبه:

  عمران مهندسیدانشکده: 

  1367سال ورود: 

 

  لطفا بیوگرافی خودتان را بفرمایید:

 56تحصیل خود را در دانشکده برق این دانشگاه آغاز و پس از تغییــر رشــته بــه ســازه در بهمــن  52بنده در مهر 

خار حضور در جمع موفق به کسب درجه کارشناسی در این رشته گردیدم. متعاقبا بدعوت مسئوالن دانشکده افت

مشــکالت  بــدلیل کــاهش تعــداد هیئــت علمــی که هیئت علمی را به عنوان مربی یافتم و در سالهاي اول انقالب

تــدریس دروس مختلــف بــا سایر مربیــان دانشــگاه  همچون زیادي در اداره دانشگاه ایجاد شده بود تالش نمودم

به منظور ادامه تحصیل از دانشگاه به عنــوان  1362سال  در وظیفه خود را در سرپا نگاهداشتن دانشگاه ایفا نمایم.

پس از کسب درجه دکتري به کشور مراجعت نموده و فعالیــت خــود  1367بورسیه به انگلستان اعزام و در سال 

  را به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده عمران از سر گرفتم.

  مه تحصیل دادید؟ممکن است بفرمایید در کدام دانشگاه و در چه گرایشی ادا

ســازه هــاي این توفیق نصیب بنده شد که در سه گرایش  1367تا  1362کالج لندن. در فاصله سالهاي در امپریال 

درجه کارشناسی ارشد، و در گرایش مهندسی زلزله فوالدي، مکانیک خاك و مهندسی زلزله، و تاریخ صنعت 

عیت تحصیلی ام در اولین سال ورود، از ســوي دانشــکده بــه درجه دکتري کسب نمایم. در واقع، با توجه به وض

، عــالوه بــر تــدریس عنوان دستیار تحقیقاتی استخدام شدم و این فرصت را یافتم تا همزمان با شروع کار دکتري

در دو گــرایش  با توجه بــه عالقــه شخصــی، شرکت نموده و دلخواهم به منظور علم اندوزي يدر سایر کالسها

  کانیک خاك و تاریخ صنعت موفق به گذراندن امتحانات مربوطه گردم.کارشناسی ارشد م

  کمی در مورد فعالیتهاي علمی و مدیریتی خود از زمان بازگشت و شروع کار مجدد در دانشگاه بگویید.

 بنده در کنار انجام وظایف آموزشی نظیر تدریس و انجــام تحقیقــات ایــن قــرار و مسئولیتهاي اهم فعالیتها م.ش:

 بوده است: اداره مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه، اداره بخش سازه پژوهشگاه بین المللی زلزلــه شناســی،

ي، اداره مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (به عنوان قائم مقــام)، اداره مرکــز تحقیقــات و مطالعــات راه و ترابــر

، همکــاري میته آیین نامه زلزله صنعت نفــت، عضو ک2800عضو و مسئول گروه سازه کمیته بازنگري آیین نامه 



طبقــه  54نظیر کنترل ایستایی سازه اي برج  با مهندسین مشاور مختلف و مشارکت در طرحهاي مختلف مهندسی

  .(بلندترین ساختمان فعلی در ایران) تهران

  ی؟به این سابقه، آیا نسبت به کارهاي مدیریتی بیشتر کشش دارید یا امور آموزشبا توجه 

پاسخ به این سوال قدري مشکل است. در واقع چنانچــه در مــدیریت بتــوان منشــا خــدمتی در خــور بــود، بنظــرم 

ارزش آن را دارد که عمر و وقت خود را وقف آن کنیم اما شاید این شــرط بــه نــدرت محقــق گــردد. از ســوي 

تکراري و خســته کننــده میشــود امــا دیگر اگر منظور از امور آموزشی تدریس صرف باشد براي بنده خیلی زود 

  اگر با تحقیق توام باشد همواره دلچسب و جذاب است.

  چه دروسی را تدریس میکنید؟

اســتاتیک، مقاومــت مصــالح، مکانیــک خــاك، در دانشگاه در مقاطع مختلف دروس زیر را تدریس نمــوده ام: 

ها، دینامیک سازه، مهندســی زلزلــه، رح خمیري سازهتحلیل سازه، طراحی فوالد، طراحی بتن، فوالد پیشرفته، ط

  .اي سازه، پایداري، تئوري االستیسیتهمهندسی زلزله پیشرفته، طراحی لرزه

هاي بتنــی، طــرح اي سازههاي فوالدي، طرح لرزهاي سازههاي تخصصی: طرح لرزهدورهو در خارج از دانشگاه 

، مباحــث مختلــف 2800تحلیل دینامیکی زلزلــه، آیــین نامــه  ، روشاي پلهاهاي آجري، طرح لرزهاي سازهلرزه

البته در حال حاضر عمــدتا دروس مهندســی زلزلــه، طراحــی لــرزه اي، دینامیــک  دستورالعمل بهسازي لرزه اي.

  سازه و فوالد را تدریس میکنم. 

پرداختید. این سفر چــه کارتان را با تدریس در دانشگاه آغاز کردید و سپس در انگلستان به تدریس و تحقیق 

تاثیري بر شیوه کار آموزشی شما داشت؟ و اصوال در مقایسه با آنجا دانشجویان و دانشــگاههاي مــا را چگونــه 

  ارزیابی میکنید؟

دانشجویان ما به ویژه دانشجویان شریف به مراتب از دانشجویان خارجی تیــز هــوش ترنــد. از نظــر ریــز مــواد و  

چندانی وجود ندارد. در مورد مقایسه استادان نیز گمان نمیکنم بطور آمــاري تفــاوت  محتواي دروس نیز تفاوت

چندانی داشته باشیم اما این نباید موجب غره شدن ما گردد و ما را از نقطه ضعف اساسی کــه در گذشــته داشــته 

بــر ایم غافل سازد. دانشگاههاي غرب در دویست سال گذشــته ضــمن آمــوزش، محــور اصــلی کــاري خــود را 

تحقیق و تولید علم قرار داده اند در حالی که ما بیشتر بر آموزش تکیــه نمــوده ایــم. ایــن باعــث شــده اســت کــه 

همواره مصرف کننده تولیدات علمی دیگران باشیم. بحث در جزئیات این موضــوع بســیار مهــم نیــاز بــه مجــال 

اثیر عمیقــی بــر بنــده نهــاد و موجــب مفصلی دارد اما بطور مختصر باید عرض کنم مشاهده این تفاوت بنیادي تــ

نوعی دگردیسی در شیوه نگرش بنده به آموزش و علم گردید که گمانم در دوره کاري ام پس از بازگشــت از 

انگلستان مشهود باشد. مشخصه اصلی این نگرش همانا تاکید بر تحقیق و ارزش و اصــالت تولیــد نظریــه و علــم 



لفت با مقید نمودن دانشجو و فشار بیش از حــد بــه وي بــراي آمــوزش از دیگر نتایج این تغییر نگرش مخااست. 

را آموخــت و  تشخیص مساله و تالش براي یافتن راه حــلمطالب معین است و بجاي آن معتقدم باید به دانشجو 

فضاي آزادتري فراهم نمود تا وي بتواند قدرت خود را در یافتن مطالب علمی مورد نیاز و اســتفاده از آن بــراي 

    مساله را تقویت نماید. حل

  آیا توانسته اید این شیوه را پیاده کنید؟

میدانید که تغییر روش براي دانشجویی که یک عمر به روش خاصی عادت کــرده کــار بســیار تا حدودي. م.ش:

 مشکلی است. در سیستم آموزشی ما مساله را استاد میدهــد و راه حــل را نیــز قــبال آمــوزش میدهــد. آنگــاه تنهــا

هایی است که قبال آموزش دیده اســت در حــالی کــه در شــیوه اي کــه از آن وظیفه دانشجو انطباق مساله با حالت

صحبت میکنیم بزرگترین گام همانا یافتن و طــرح صــورت مســاله اســت. چیــزي کــه در سیســتم آموزشــی مــا، 

جو، دوختن گــوش بــه کمتر تجربه میکند. وظیفه اصلی محصل و دانش محصل و دانشجو در طول دوره تحصیل

دهان استاد، و چشم به کتاب داشتن است و وظیفه اي براي یافتن صورت مسائل جهان پیرامــونی خــود نــدارد و 

اگر تالشی هم در این جهت بنماید جنبه شخصی داشته و جایگاهی در نظام آموزشی نداشته و قــدري بــراي آن 

دینــه شــده کــار بســیار دشــواري اســت. ایــن ســختی و قائل نیستیم. بیشک تغییر رویه اي که به ایــن صــورت نها

صعوبت مانع از تالش بنــده بــراي تــرویج ایــن نگــرش نگردیــد. نمــود بــارز ایــن تــالش را میتــوان در کارهــاي 

با تشویق دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري که تزشــان را بــا مــن میگذراننــد بــه ایــن راه  دانشجویانم جست.

  فتن مسائل بومی و غیر بومی، و ارائه راه حل فراهم شده است.امکان طرح نظریه هاي نو و یا

  ممکن است به نمونه هایی از آن اشاره کنید؟

البته. یک نمونه بارز و اثر گذار طرح مساله اتصاالت خرجینی بــراي اول بــار در کشــور بــود کــه افتخــار آن بــه 

اولین آزمایشها در ایران و جهــان توســط دانشــجوي اینجانــب دانشگاه ما تعلق دارد. به دنبال طرح مساله و انجام 

بسیاري از ناگفته هاي و زوایاي پنهان موضــوع از جملــه خطــر نهفتــه ایــن نــوع  1369آقاي دکتر کرمی در سال 

اتصال در زلزله هویدا شد و مورد توجه جامعه علمی کشور قرار گرفت و موضوع دهها تز کارشناســی ارشــد و 

مدد همین تحقیقات، توانسته ایم پیش نویس آیین نامه اتصــاالت خرجینــی را آمــاده ســازیم.  دکتري گردید. به

تــالش  ، وطــرح مســالهعلم عبارت است از تولید بنده این را یک مصداق روشن بکارگیري روش فوق میدانم: 

  براي یافتن حل مساله

شریف است زیــرا مطالــب آن یــا مــاخوذ از  سهم عمده اي از افتخار تهیه این آیین نامه متعلق به دانشگاه صنعتی

تزهایی است که در اینجا انجام شده است و یا توسط استادانی هدایت شده است که فارغ التحصیل دانشــگاه مــا 

  هستند مانند آقایان دکتر میرقادري و آقا کوچک.



از آن براي بهســازي  یک نمونه دیگر بگمانم موفق، تالش مستمر بیست ساله بر روي شناخت میانقاب و استفاده

شناخت خواص مکــانیکی میانقابهــاي بنــایی و بتنــی، لرزه اي است که شرح کامل آن در این فرصت نمیگنجد. 

ارائه روش تحلیل، یافتن تکنیکهاي موثر براي بهبود و کنترل عوامل مقــاوم در میانقــاب، و بــاالخره نشــان دادن 

ساختمانها حاصل این تالش بیوقفه بوده است. تالشی که  روش بکارگیري از این اطالعات در بهسازي لرزه اي

  در آن تعداد زیادي دانشجویان این دانشگاه شرکت داشته اند.

آیا این نتایج در مقاله ها و تالیفات ارائه شده است، و تــا چــه حــد مــورد توجــه و پــذیرش جامعــه علمــی و 

  مهندسی قرار گرفته است؟

ر زمینه میانقاب تا کنون در دهها مقاله علمی در ژورنالها و کنفرانسهاي معتبــر ارائــه حاصل کارهاي تحقیقاتی د

شده است. عالوه بر آن، در کتابهاي زیر بطور مفصل ارائه و بحث شده است و تا آنجا که میــدانم، اثــر اول کــه 

طالعه و اســتقبال شــده به انگلیسی است توسط بسیاري از محققان عالقه مند به موضوع میانقاب در سطح جهان م

بعدي که به فارسی است هــم اینــک توســط اســتادان ارجمنــد کشــورمان تــدریس میشــود و در  کتاباست. دو 

  فاصله کمی بارها تجدید چاپ شده اند.
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  1373اي ساختمانهاي آجري، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، طرح لرزه. 2
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مبــانی و کــاربرد  –نتایج کارهاي تحقیقاتی انجام شده در زمینه اتصاالت خرجینی نیز در کتاب مهندسی زلزلــه 

  ردیده و مورد استفاده وسیع مهندسان کشورمان قرار گرفته است.بطور مفصل تشریح گ

از اهمیت تحقیق گفتید و لزوم توجه به موضوع تولید علم. آیا تا کنون موفق به پردازش و ارائــه نظریــه اي 

  علمی شده اید؟

لمــی موجــود، و بــاالخره بیشک تالش همه محققان متوجه یافتن راه حلهاي نو، توسعه تکنیکها و نظریه هــاي ع 

مهمترین یافته اي که در طــول دوره کــاري ام داشــته ام ارائــه نظریــه  پردازش و ارائه نظریه هاي نو و بدیع است.

ذهن بنده را بخود مشغول ساخت و به مرور ابعاد گسترده  1990طراحی لرزه اي بهینه است. این موضوع از سال 

و دکتراي متعــدد گردیــد و بــاالخره منجــر بــه ارائــه نظریــه اي بنــام اي یافت و موضوع تزهاي کارشناسی ارشد 

  شد.طراحی لرزه اي بهینه 

کمی بیشتر توضیح دهید. آیا این یک نظریه نو است؟ تا آنجا که شنیده ایم طراحی بهینه موضــوعی قــدیمی 

  است. 



اروپایی زلزله مطرح کــردم بــراي همــه خیر. این موضوع کامال نو است. در سال گذشته که آن را در کنفرانس  

محققانی که سالهاست در این زمینه کار میکنند تازگی داشــت: بزرگــانی نظیــر پرفســور کراوینکلــر از دانشــگاه 

ایلینوي، پرفسور فایفر مدیر ژورنــال مهندســی زلزلــه و دینامیــک ســازه، و پرفســور پریســتلی رئــیس پژوهشــگاه 

ظریه در واقع بر بستر نظریه طراحی عملکردي استوار گردیده است که بــیش از این ن مهندسی زلزله رز در ایتالیا.

سال از عمر آن نمیگذرد. این نظریه ما را ممکن میسازد بــا انتخــاب هــر شــاخص دلخــواه بــراي رفتــار ســازه  10

(چرخش خمیري گره ها، تغییر مکان نسبی طبقات، سرعت و یا حتی شتاب نقاط مختلف ســازه) بــه عنــوان قیــد 

طراحی، با صرف کمترین میزان مصالح سازه را در برابر هر زلزله داده شــده پایــدار ســازیم. در واقــع، روشــهاي 

بهینه سازي قدیمی، همگی نیروي زلزله را یک تابع معین و مشخص در نظر میگیرند کــه نســبت بــه زمــان ثابــت 

. در واقــع، زلزلــه صــرفاً بــه عنــوان یــک است در حالی که در نظریه مزبور، نیروي زلزله نه معین است و نه ثابت

تحریک دینامیکی در نظر گرفته میشود که سازه به آن به صورت دینامیکی پاسخ میدهد. این پاســخ نــه تنهــا بــه 

تحریک مزبور بستگی دارد بلکه به مشخصات دینامیکی خود سازه نیز وابسته است و با تغییر طرح ســازه، پاســخ 

رو، ارائــه طــرح بهینــه بــراي چنــین حــالتی بســیار دشــوار بلکــه غیــر ممکــن مینمایــد. آن نیز تغییر میکند. از ایــن 

خوشبختانه تحقیقات پانزده سال گذشته منجر به یافتن روشی محکم و عملی براي حل این مساله گردیــد کــه بــا 

شــده اســت.  بهینه تــاکنون در دههــا مقالــه در ژورنالهــا و کنفرانســهاي معتبــر ارائــه عنوان نظریه طراحی لرزه اي

مبــانی و کــاربرد، و یــا تــز دکتــراي  –عالقمندان میتوانند براي آشنایی با آن به فصل سوم کتاب مهندسی زلزلــه 

  آقایان دکتر کرمی و دکتر حاجی رسولیها در این دانشگاه مراجعه کنند.

   آقاي دکتر خاطره اي در باره مسائل دانشگاه بیان بفرمایید.

صی بود. در این زمان، شیفتگان و عالقمندان انقالب همه به نــوعی تــالش میکردنــد بــه انقــالب سال خا 58سال 

 خدمت کنند. بنده و تنی چند از همکاران در دانشکده سازه در پی آن بودیم که از ایــن احســاس نیرومنــد بــراي

اها از مشــکل بــی اکثــر روســت .حل مسائل کشور کمک بگیریم. یکی از این مسائل عقب ماندگی روســتاها بــود

 58در بهــار  از ایــن رو اقــدام بــه ســازماندهی داوطلبــان نمــوده و آبی، بی برقی و نبــود بهداشــت رنــج میبردنــد. 

دانشجویان را براي کمک رسانی در روزهاي تعطیل به روستاهاي اطراف تهران بردیم. کم کم تعداد داوطلبــان 

ز نقاط محروم کشور برویم. در ایــن راســتا اغلــب همکــاران به یکی ا 58تصمیم گرفتیم براي تابستان  زیاد شد و

نــام  دانشکده از جمله آقاي مهندس علیزاده و دکتر سید هاشم موسوي، و بسیار از دانشجویان مشارکت داشــتند.

در فرصــت باقیمانــده تــا تابســتان شــروع بــه آمــوزش  را براي این حرکت انتخاب کرده بودیم. ستاد سازندگی

 ، آخــري. در راي گیري براي انتخاب استان محروم، از میــان بلوچســتان، کردســتان و لرســتاندانشجویان کردیم



برنده شد. این حرکت مورد توجه سایر دانشگاهها هم قرار گرفت و خاطرم هست دوست عزیــزم جنــاب آقــاي 

حفــظ  در این جلسات شرکت میکردند. ایشان که بعدها مسئولیت بســیج کشــور و ریاســتسردار علیرضا افشار 

آثار جنگ را بر عهده گرفتند در آن زمان در دانشگاه شریف تحصیل میکردند و از فعاالن دانشــجویان انقالبــی 

بودند. با مشاهده این حرکت، ایشان و تنی چند نزد امام رفتند و موافقت ایشان را بــراي یــک حرکــت سراســري 

اهنگی شد و پذیرفتیم. بنــده در تابســتان آن با ما هم هم جلب نمودند. جهاد سازندگیدر سطح کشور با عنوان 

سال دفتر جهاد سازندگی لرستان را راه انداختم و به همراه آقاي مهنــدس علیــزاده و بســیاري از دوســتان دیگــر، 

  جهاد لرستان یکی از موفق ترین مراکز جهاد سازندگی در کشور شد. 

  فت میکردید؟آیا در ازاء این خدمات حق الزحمه یا اضافه کار دریا

بهیچوجه. هیچیک از ما اعم از استادان و یا دانشجویان حق الزحمه اي دریافت نمیکردیم و هدف ما از پیوســتن 

به این حرکت صرفا اداي دین به هموطنان نیازمند بود و بس. خــاطرم هســت کــه آقــاي مهنــدس ترکــان بعــد از 

ام استخدام محل خاصی نبودند براي گذرانــدن زنــدگی ناچــار دوماه به ما پیوستند و با توجه به اینکه در آن هنگ

به فروش خودروشان شدند تا بتوانند خانوده خود را تامین کرده و فی سبیل اهللا در لرستان خدمت کنند. بقیه نیــز 

کم و بیش چنین بودند. این روحیه در کل دانشگاه نیز حاکم بود. نقش و عملکرد دانشگاه شــریف در انقــالب، 

شتگی دانشــگاه در ایــن راســتا مثــال زدنــی به دولت در حین جنگ بر کسی پوشیده نیست. از خود گذ و کمک

  است.

  بگویید. آقاي دکتر کمی از خاطرات در مورد وقایع سیاسی در دانشگاه

بــا  خاطرات بسیاري از قبل و بعد از پیروزي انقالب وجود دارد که انتخاب را دشــوار میســازد. درگیــري دائمــی

گارد در دانشگاه، اعتصابات دانشجویی که باالخره به اعتصاب عمومی در دانشگاه انجامید، و هیــاهو و جنجــال 

گروه هاي چپ گرا. از این میان، یکی از خاطراتی که همواره در ذهنم میدرخشد، حضور آیــت الــه بهشــتی در 

همــانطور  و گروههاي چپ گرا صورت گرفــت.به منظور مناظره با منافقین  58آمفی تاتر شیمی بود که در بهار 

که آگاهید، آقاي بهشتی قبل و بعد از انقالب همواره آماج تیرهاي زهرآگین تهمت و افتراي گروه هــاي چپــی 

قرار داشتند. بعد از انقالب، به دلیل آزادي بیحد و مرز این گروه ها فرصت یافتند تا تهمــت، دروغ و افتــرا را بــه 

دامنه این تهمتها رفته رفته وسیعتر شد تا آنجا که مــردم عــادي نیــز آن گــاهی ناخواســته آن را منتها برسانند. این 

. نقش محوري آقاي بهشتی در انقالب به گونه اي بود که ترور تدریجی شخصیت ایشــان باور و تکرار میکردند

ز تفکــر و رایزنــی بــه ایــن روح دوستداران انقالب را شدیداً آزرده ساخته بود. آقاي دکتر موسوي و بنــده بعــد ا

نتیجه رسیدیم که بهتر است از آقاي بهشتی دعوت کنیم شخصاً در مناظره شرکت کرده و بــه ایــن یــاوه گوییهــا 



پاسخ دهند. با شناختی که از شخصیت ایشان داشتیم مطمئن بودیم ایــن منــاظره بــه ضــرر دشــمنان انقــالب تمــام 

ند و برعکس، کسانی که قــبالً کــوس شــرکت در منــاظره میزدنــد خواهد شد. ایشان دعوت ما را فروتنانه پذیرفت

یک یک با بهانه هاي مختلف عقب نشینی کردند اما زمانی که دریافتند قرار اســت عقــب نشــینی آنهــا را اعــالم 

برگــزار  1358کنیم چاره اي جز شرکت در جلسه نیافتند. این جلسه که در آمفی تاتر دانشــکده شــیمی در بهــار 

ي دیدنی تاریخ دانشگاه شد. در آن روز از همه جاي شهر به دانشگاه هجوم آورده بودند و سالن و شد از روزها

محوطه بیرونی و زمین اطراف دانشکده سوزن انداز نبود. بسیاري تحــت تــاثیر القائــات چپیهــا منتظــر از پــاي در 

تهــا را تکــرار کردنــد امــا حضــرت آمدن آقاي بهشتی در این مناظره بودند. نمایندگان چپ با لحن بی ادبانه تهم

ایشان با آن لحن آرام، متین و بیاد ماندنی سخن را با یاد پروردگار آغاز نمود و ناصحانه سخنها گفــت تــا آنجــا 

وجدان آن مناظران بدخواه و بددهان را نیز جذب کرد. حالتی بــر جلســه که نه تنها دل حضار را ربود که گمانم 

موج شادي و شوق در دل دوستداران انقالب موج میــزد و در پایــان جلســه حاکم شد که وصف کردنی نیست. 

 و منــافقین غریو درود بر بهشتی تنها چیزي بود که شنیده میشد و گمانم این آخرین مناظره اي بود کــه چپــی هــا

  جرات کردند با ایشان داشته باشند. 

  


