
 

 

 به ياد دكتر محمدعلى مجتهدى

 بر بلنداى البرز

 ايرج باباحاجى

 

 

او درباره شنيده هايم و خوانده ها به توجه با ولى نديده. هرگز را او كه بنويسد كسى درباره بخواهد آدمى است                      غريب

زمستان سياه آن در گذشته سال كه معلمى آن مثل است. ايرانى فداكار و دلسوز معلم يك نمونه كه بدهم گواهى                       مى توانم

به چشم زخمى جانش فداى با تا دويد و برداشت نحيفش دست هاى با را كالس كرده پاره زنجير و آتشين                     بخارى

تا بود آمده كه سپرد آتشى به را صورتش و سر شمال خطه در كه آموزگارى ديگر يا و نيفتد اهالى                       امانت هاى

دانش آموزان غم بار آنها بوده تا است. بوم و مرز اين فرهنگيان و معلمان تمام حكايت اين ببلعد. را                     دانش آموزانش

زنگ مقدم پارچه بافى كارخانجات رئيس مقدم حاجى به پنهانى بود. قماش همين از هم او كشيده اند، دوش به را                     خود

لباس دست صد چند بشوند. متوجه دانش  آموزان آنكه بدون كند كمك بى بضاعت دانش آموزان به او كمك با تا                    مى زد

نفر ۵۵۰۰ از زمانى هيچ مى داد. قرار بى بضاعت دانش آموزان اختيار در البرز دبيرستان جوايز عنوان به                  مى خريد

اين مى گيرند. هم توجيبى پول حتى و مى كنند تحصيل مجانى نفر ۵۰۰ كه نمى شد متوجه كسى البرز                   دانش آموز

ياد بى اختيار كنى دقت خوب كه البرز دبيرستان قديمى ساختمان آن بر حاكم سكوت و تابستانى گرماى اين در                     روزها

به و گذراند البرز نام و ياد با را عمرش سال هاى تمام مجتهدى محمدعلى دكتر مى گيرد. جان ذهنت در او تصوير                       و



اينجا به امروز و آمدند و گذشتند و بودند هم با همواره دو اين آب. البرز و بود ماهى او كه انگار رساند. پيرى                          مرز

نميرد نكونام مرد «سعديا است. ميان در نامى و يادى تنها او از و رفته او و مانده البرز كه تفاوت اين با                         رسيدند،

ابتدايى تحصيالت او آمد، دنيا به الهيجان در شمسى هجرى ۱۲۸۷ سال مهر اول در مجتهدى محمدعلى دكتر                    هرگز».

ثبت  نام عالى دانش سراى در و آمد تهران به سالگى هفده سن در او رساند. اتمام به شهر آن حقيقت دبستان در را                        خود

را خود دبيرستانى تحصيالت و رفت شرف مدرسه به دانش سرا اين از بعدها مجتهدى شد. تحصيل مشغول و                    كرد

در سال همان تابستان در ديپلم اخذ از بعد مجتهدى دكتر كرد. دريافت آنجا از را خود ديپلم ۱۳۱۰ سال در و                        تكميل

كارشناسى مدرك اخذ و تحصيل ادامه براى آزمون آن در قبولى از بعد و كرد شركت خارج به محصل اعزام                      آزمون

به فران» «كلرمون شهر پاسكال» «بلز شبانه روزى مدرسه در سال يك مدت مجتهدى محمدعلى شد. فرانسه                  راهى

كارشناسى مدرك اخذ با توانست و شد ليل شهر دانشگاه وارد او دوره اين پايان از پس پرداخت. فرانسه زبان                      آموزش

دانشجويان كه آنجا از بود. دانشگاه در رشته اين ممتاز دانشجويان از يكى او شود. فارغ التحصيل آنجا از                    رياضيات

در و شد منتقل پاريس به فرانسه در ايران فرهنگى نماينده تشويق با او دهند تحصيل ادامه رايگان به مى توانستند                      ممتاز

«شايان درجه با توانست و گذراند موفقيت با را فوق ليسانس دوره آنجا در داد. ادامه را تحصيالتش سوربن                    دانشگاه

ازدواج از بعد مجتهدى بود. ايران رياضيات دكتر نخستين او آورد. دست به را رياضيات دولتى دكتراى درجه                    افتخار»

و مراحل اين گذراندن از بعد مجتهدى (دكتر شد. ايران راهى آرزو و اميد هزار با ۱۳۱۷ سال در فرانسوى دختر يك                        با

وطن به حتمًا خود خارجى تحصيالت اتمام از بعد كه مى كرد توصيه خود شاگردان به همواره مرارت ها                   اين

ديرى شد. تدريس به مشغول عالى دانش سراى در رياضى دانشيار سمت با ايران به مراجعت در مجتهدى                   بازگردند.)

سربازى ماجراى شد. خدمت مشغول اهواز شهر در ستوان دومى درجه با و شد خوانده وظيفه نظام خدمت به كه                     نپاييد

از يكى او براى اهواز در خدمت دوران بازگشت. تهران به او و شد منتفى ايران به انگليس و روس قواى هجوم با                         او

كار چه نمى دانست فرانسوى همسر يك با غريب شهر آن در بى پناه و بى پول او كه روزهايى بود. خاطرات                     تلخ ترين

شبانه  شيفت مسئوليت نيز همزمان و شد رياضى تدريس مشغول فنى دانشكده در او دوران اين پايان از بعد                     كند.

البرز دبيرستان رياست  به ۱۳۲۳ سال در سال سه از بعد شبانه شيفت مسئوليت اين گرفت. عهده به را البرز                      دبيرستان

  منتهى شد، مسئوليتى كه سى و چهار سال طول كشيد. مدرسه البرز در سال ۱۲۵۲



 

 

بود كالسه ۴ آغاز در مدرسه اين شد. تاسيس آمريكايى هيات يك وسيله به ناصرالدين شاه سلطنت اواسط در                    خورشيدى

ساالنه مدرسه اين مى شد. اداره آمريكايى هوارد مستر وسيله به و درآمد كالسه ۶ صورت به زمان مرور به بعدها                      و

در كار سال ۲۵ از پس هوارد مى داد. آموزش را آنها و مى پذيرفت را تهران اشراف و اعيان فرزندان از شاگرد ۵۰                      

تبديل را آن و گرفت عهده به را مدرسه اين اداره همسرش اتفاق به جردن دكتر و رفت ايران از ۱۲۷۷ سال در                         ايران

مدرسه و مدارس ديگر ميان در زمان آن در آمريكايى ها مدرسه يا البرز كالج نام كرد. البرز شبانه روزى كالج                     به

جردن ام. ساموئل دكتر نبودند. آشنا زياد آمريكايى ها و آن با خانواده ها از خيلى و بود جديدى نام فرانسويان                     ژاندارك

آنها دادند. انجام ايران در چشمگيرى آموزشى خدمات داول مك دكتر و بلير دكتر مانند آمريكايى اش دوستان ديگر                    و

و كردند بنا ايران شهر چند و تهران در تهيدستان براى رايگان درمانگاه هاى و بيمارستان  ها كارها اين بر                    عالوه

آن دبيران اكثر كه كرد تاسيس روزگار آن تهران شمال در را البرز كالج يا پيشرفته، دبيرستان جردن دكتر بعد                      چندى

كارهاى بر عالوه دوليتل خانم همسرش و او بود. خوابگاه داراى شهرستانى دانش آموزان براى و بودند                  آمريكايى

(بلوار كرج آب سرپل پيك نيك و تجريش در كوهپيمايى دسته جمعى گردش به را البرز كالج دانش آموزان                  آموزشى

به سال اين در اينكه تا مى شد اداره همسرش و جردن دكتر دست به ۱۳۱۹ سال تا كالج اين مى بردند.                      كشاورز)

و چهل جردن دكتر شد. دولتى البرز دبيرستان و شد خريدارى دولت توسط مدرسه اين تاسيسات تمام رضاخان                    دستور

و نوشت رضاخان به نامه اى حتى او بكند، دل آن از نمى توانست و بود كرده البرز صرف را خود عمر از سال                        يك

به جردن از بعد البرز رياست  و نكرد قبول شاه اما بدهد ادامه را كارش و بماند آنجا معلم يك عنوان به كرد                         درخواست

رياست به پرتوى محمدعلى نكشيد طول بيشتر سال يك رياستش كه تنكابنى از بعد شد. گذاشته تنكابنى وحيد                    عهده



اين رياست به دانشگاه استاد صورتگر لطفعلى دكتر ۱۳۲۱ اسفند در و ذوقى حسن ترتيب به پرتوى از بعد                     رسيد.

رسيد، البرز رياست به مجتهدى محمدعلى دكتر ۱۳۲۳ سال در اينكه تا نبودند زياد هم آنها اما رسيدند.                    دبيرستان

نام كه زمانى مدت كشيد. طول سال چهار و سى بار اين و نشد ساله يك و ماهه چند قبلى اسالف برخالف كه                         وظيفه اى

مثال گونه اين را موضوع اين گذشته سال هاى آن در موتمن زين العابدين استاد داد. پيوند هم با را البرز و                      مجتهدى

هر كه عجيب مجتهدى. و البرز رياست  ديگرى آن و پادشاهى مقام يكى نيست تغيير قابل ايران در مقام دو                      مى زد:

دكتر شد. مستعفى هم ديگرى آن و شد انقالب قهر گرفتار يكى رفتند. كنار خود پست هاى از ۱۳۵۷ سال در آنها                       دوى

و شيراز دانشگاه هاى رياست  و مديريت به البرز رياست حفظ با سال چهار و سى اين طى مجتهدى                    محمدعلى

دانشگاه رياست در او شد. مشغول البرز همان به و واگذاشت را آنها سريع خيلى اما رسيد هم ملى دانشگاه و                       پلى تكنيك

تبانى و سازش اهل او برمى گشت، او اخالق به استعفاها و كناره گيرى ها اين تمام علت نياورد. دوام بيشتر ماه ۵                      ملى

با او بود. برخوردار قوى اراده اى و نفس به اعتماد بيدار، وجدانى از كه اصول به پايبند بود مردى او نبود. سفارش                        و

بند و زد و سفارش اهل و مى كرد ايستادگى مقامى هر و كس هر جلوى خودش ذاتى نفس به اعتماد همان و صفات                         اين

مى شد انجام تابستان نخست ماه هاى در كه البرز در دانش آموزان ثبت نام هنگام و سال  ها آن در است معروف                    نبود.

آنجا شب و مى گرفتند جا دبيرستان ورودى در و مى آوردند هجوم ثبت نام روز قبل شب از تهرانى                   خانواده هاى

اهل مجتهدى دكتر يعنى دبيرستان رئيس كه مى دانستند همه نمانند. جا البرزيان قافله از ثبت نام فرداى تا                   مى خوابيدند

يك فرزند يا سپهبد يك فرزند و شهردارى رفتگر يك فرزند بين او براى نيست. پارتى بازى و سفارش و نامه و                       رابطه

بود. مهم او براى نيز نمره صدم چند حتى مى كرد توجه معدل نمره به فقط ثبت نام روز در و نداشت وجود فرقى                        وكيل

و ۱۸ تا معدل ها الباقى و مى كردند پر را روزانه نفرى ۶۰۰ سهميه زود خيلى ۹۸/۱۹ و ۹۹/۱۹ و ۲۰                      معدل هاى

اگر نيايد. پيش حرفى بعد تا بود والدين نمايندگان با هميشه نيز رتبه بندى و ثبت نام كار مى رفتند. شبانه البرز به ۵/۱۸                     

را او حرف و مى انداخت كنارى به كردن باز بدون و مى گرفت را نامه مجتهدى مى آمد، نامه  با                    مراجعه كننده اى

من اما است محترم من براى نوشته نامه كه مقامى هر مى گفت حتى و مى گذاشت احترام همه به هميشه او                      مى شنيد.

هميشه البرزى دانش آموزان تحصيل دوران در او مى دهم. انجام برآيد عهده ام از اگر و مى شنوم را شما                   حرف هاى

رسيدگى و مى كرد ثبت را آنها نمره هاى تمام و مى نوشت آن در را محصلين نام و مى كرد تنظيم را                     دفترچه هايى

در البرز دانش آموختگان تمام نام كه بود دفترچه چهار و سى همين البرز از دورى دوران در او يادگار تمام                      مى كرد.

دفترچه ها همين روى از مى خواست پاريس در اقامت دوران در انقالب از بعد مجتهدى بود. شده ثبت                   آن

اما بود شده ذكر آنها مقام و تحصيالت و دانش آموزان تمام نام آن در كه بياورد به وجود البرز براى                     دايره المعارفى



تمام به و بود دانش آموزان مواظب تحصيل روزهاى تمام در مجتهدى نرسيد. سرانجام به كار اين او مرگ با كه                      دريغ

شخصيتى بار هر و مى كرد برپا مدرسه سالن در نيز سرگرمى و تفريحى برنامه هاى او داشت. نظارت آنها                    كارهاى

مواظب البرز بلنداى بر عقابى مانند او كند. آشنا زندگى اصول با را دانش آموزان تا مى كرد دعوت سخنرانى براى                     را

اهداف هميشه او بود. شيوه سريع ترين و بهترين دانش آموزان پرورش و آموزش براى او شيوه بود. جزئيات                   تمام

بر اينها بر عالوه داشت. پرهيز فرعى امور و ظاهرسازى به پرداختن از و مى كرد انتخاب را مستقيم و                     سرراست

بود معتقد او بود. واقف آنها گرفتارى هاى و مشكالت تمام به و داشت نظارت نيز البرز دبيران و معلمين كار                      روى

دانشگاه در كه كارى همان كند. تدريس و دهد آموزش بهتر مى تواند شغلى و مالى دغدغه بدون استاد يك يا                      دبير

و اجاره خانه دغدغه بدون تا كرد تعيين تومان پنج هزار ماهيانه را استادان حقوق بار اولين براى و كرد                    صنعتى

مى آمدند او نزد خداحافظى براى كه خارج به عازم دانشجويان تمام به او برسند. آموزش كار به آمد و رفت و                       معيشت

گرفتار را خودتان هم و مى كنيد بدبخت را او هم چون نگيريد خارجى زن يكى نكنيد؛ فراموش را چيز دو                      مى گفت

دانش آموختگان همواره او كنيد. خدمت ملت اين به و برگرديد بايد رفتيد كه مملكت اين از نكنيد فراموش دوم                     مى كنيد،

زدن كله و سر البرز در خدمت دوران تمام در مجتهدى دكتر مى كرد. تشويق مردم به خدمت و ميهن به بازگشت به                        را

در الهيجان وكالت پذيرش به حاضر حتى او نكرد. تعويض دولتى و سياسى مهم پست هاى انواع با را دانش آموزان                     با

آدمى با بار اولين براى و شد شاه تعجب باعث خصوصيات اين تمام نشد.  تهران يا گيالن انتصابى سناتور                      مجلس

عنوان به ۱ نمايد. پيشنهاد دو او به شاه تا شد باعث اخالق همين نبود. چاپلوسى و مقام و پست دنبال كه شد                         روبه رو

در آنها دردسر و مشكالت شنيدن با و نمايد رسيدگى آمريكا و اروپا در مستقر دانشجويان اوضاع به فرهنگى                     سفيركبير

و سفرا زمان آن (در بازگردند خود كشور به تحصيل اتمام از بعد دانشجويان اين تا بشتابد آنها كمك به غربت                       ديار

در صنعتى و علمى لحاظ از بزرگ بسيار دانشگاه يك اينكه يا و بودند) كرده عاصى را جوان ها اين جوان                      كنسول هاى

هفته دو اين مدت در كند. چاره تا خواست فرصت هفته دو پيشنهادات اين شنيدن از بعد مجتهدى آورد. به وجود                      تهران

برود. خزانه كافى پول با رويايى سفر و ماموريت يك به كه مى كشيدند او رخ به را اول پيشنهاد آشنايان و دوستان                        تمام

كرد ارائه و نوشت را شريف صنعتى دانشگاه اساسنامه هفته يك ظرف در و كرد قبول را دوم پيشنهاد و نپذيرفت او                        اما

و مى كرد دلسوزى بروند خارج به نمى توانستند مالى لحاظ از كه جوانانى براى هميشه او كرد. ساختمان به شروع                     و

در دولت طرف از دانشگاه اين زمين كرد. شروع عشق با را صنعتى دانشگاه ساخت اصل همين روى بود. آنها فكر                       به

فارغ التحصيالن از يكى كرد. شروع را كار البرزى آرشيتكت هاى و مهندسين كمك با او و شد اهدا مهرآباد                    حوالى

و نكرد دريافت دستمزد بابت دينارى او كرد. طراحى را دانشکده ۹ ساختمانى نقشه هاى تمام امانت حسين نام به                     البرز



پانصدساله و دوهزار جشن هاى جريان در بعدها جوان اين داد. انجام مجتهدى استادش افتخار با را كارها اين                    تمام

و نفرى چهارصد و نفرى صد سالن هاى كرد. تهيه را دانشگاه ساختمان متر هزار ۷۰ نقشه او شد. (آزادى) برج                      معمار

 ششصد نفرى به اضافه يك ناهارخورى بزرگ و اتاق هاى ۵۰ نفره كه مى توانستند آنجا بنشينند و درس بخوانند.

ماه شش پروژه اين ساختمان كار بودند. دانشگاه اين بناهاى ديگر از مجتهدى خود نام به ساختمان يك و آمفى تئاتر                      يك

در پهلوى فرح كرد. كار به شروع محصل ششصد با دانشگاه اين اول سال ۱۳۴۴ سال مهرماه در و نكشيد طول                       بيشتر

اين جواب در مجتهدى دانست. انبار شبيه را آن و گرفت ايراد ساختمان ها نماى و طرح از دانشگاه اين از                      بازديدى

قصدم من دهيم. تعليم اينها به باشند كه هم چادر زير ما جوان هاى بايد كه است اين فكرم طرز من داد: پاسخ                        ايراد

نفر صد بتوانم تا ساخته ام سريع است انبار شما قول به كه را ساختمان ها اين بلكه نيست مرمرين ساختمان هاى                     ساختن

و نياورد دوام بازهم اما شد برگزيده آنجا رياست عنوان به مجتهدى خود صنعتى دانشگاه كار آغاز در دهم. آموزش                      را

ايجاد به مى شود البرز در او ديگر خدمات از بازگشت. البرز به و كردند بركنارش شده تعيين پيش از برنامه يك                       طى

فيلم هاى پخش كتابخانه، دروس، از خارج خارجى زبان آموزش مكانيكى، كارگاه شيمى، و فيزيك                آزمايشگاه هاى

سال چهل البرز دبيرستان همان گوشه آپارتمانى در مجتهدى محمدعلى دكتر كرد. اشاره برنامه فوق امور و                   آموزشى

موفق و بزرگ معلمى توانا، و دلسوز معلمى بود. معلم يك عمر تمام و نرفت ثروت و پول دنبال هيچگاه و كرد                        زندگى

انقالب از بعد شدند. ايران و انسانيت و علم دنياى به واقعى خدمتگزاران و اول تراز محققين و اساتيد او شاگردان                       كه

از هميشه براى او ديگر نامه اى طى ايام همان در شد. خانه نشين و داد استعفا البرز دبيرستان رياست از مجتهدى                      دكتر

بازنشسته ۱۳۵۰ سال در مجتهدى دكتر است توضيح به (الزم شد. قطع بازنشستگى اش حقوق و منفصل دولتى                   خدمات

به مجبور خود نوه خطرناك بيمارى خاطر به سال همان در مجتهدى مى شد.) تمديد البرز در خدمتش دوران و بود                      شده

و ايران به بازگشت اول سال هاى خاطرات دوباره سال ها آن كرد. اقامت فرانسه نيس شهر در و شد كشور                     ترك

يعنى داروندارش تمام بود. برخورده مشكل به مالى لحاظ از مى كرد. يادآورى را اهواز در سربازى خدمت                   دوران

را قديمش شاگردان كمك دالر چندصدهزار حتى او بود. شده عزيزش نوه مداواى صرف البرز گوشه آپارتمان                   همان

از آمريكا در قديمى شاگردان كرد. قطع بايد را بگيرد پول فرزند از كه پدرى دست داشت ياد به پدرش از نكرد.                        قبول

پاريس در آمريكا كنسول شد. ارسال او براى دعوتنامه اى برود. آنجا به خاطره ها و ديدار تجديد براى كردند دعوت                     او

دوباره خير. بود: گفته هستيد؟ تى آى ام يا هاروارد دانشگاه  فارغ التحصيل شما آيا بود پرسيده او از ويزا مصاحبه                      در

گفته مجتهدى چيست؟ دعوت اين مناسبت پس بود پرسيده خير! بود: شنيده بوده ايد؟ دانشگاه اين استاد آيا بود:                    پرسيده

بود. ام آى تى و هاروارد دانشگاه هاى آرم به ممهور او دعوتنامه هستند. دانشگاه ها اين اساتيد از همه من شاگردان                    بود



اين در او اختراعات و بود جهان در ليزر كارشناسان برجسته ترين از يكى جوان على پروفسور او شاگردان از                     يكى

ماند. خيره نقطه اى به چشم شد پياده هواپيما از وقتى آمريكا بوستون فرودگاه برهوت آن در دارد. جهانى شهرت                     زمينه

ديدار انتظار در سال ها كه كودكانى مثل مى دهند. تكان دست برايش كه مى ديد را آنها اشباح هواپيما پلكان روى                     از

و بوئيدن و رسيدن هم به كه بعد مى آمد. باز دورى سال چندين از بعد كه انگار بود. ديدار لحظه اينك و مانده                         پدر

تا من. عزيزان مى كنيد چكار اينجا مى گفت: شاگردان به كه بود او آخر در و گفتند خانه از و نشستند هم دور                        بوسيدن

خانه اى دارد. احتياج شماها به خانه اين برگرديد. خانه به بايد رفتيد كه هركجا مى گفتم شماها تربيت هنگام در دارم                      ياد

زيبا مسافرخانه هاى اين در زندگى از شده ام خسته شماها مثل هم من دارم. كار خوبش و بد با مى خورم. را غمش                       كه

از او نيست. ما خانه اما دارد چيز همه است، قشنگ اينجا بست. دل اينها به نمى شود و نيست خانه مثل كه فرنگى                         و

با را شب آن بود. چشمانشان جلوى البرز روزهاى غبارآلود و گرفته مه ياد مى ريختند. اشك شاگردان و مى گفت                     خانه

تا كرد تحمل را سخت روزهاى و بازگشت فرانسه به استاد رفت. و آمد ديگر روزهاى و گذراندند البرز هواى و                       حال

دكتر درمان و بسترى روز چند از بعد بريد. را او امان و شد عارض بيمارى آن كه ۱۳۷۶ تيرماه هفتم شنبه                        روز

 محمدعلى مجتهدى ۱۶ تير ۱۳۷۶ براى هميشه رخ در نقاب خاك كشيد و از دست رفت.

در داشت كه بلندى سمت و علمى پشتوانه عالقه، به توجه با داشت. تاثيرگذارى نام و كرد تربيت دانشجو نسل سه                       او

 تمام مراكز علمى ايران و جهان چهره شناخته شده و قابل احترامى بود.

همه اين مى سوزد اين از دلم نبوديم. جوان ها اين نگهدارى اليق من امثال و بنده مى گفت: همواره اواخر اين                     در

متمول را اروپا و آمريكا و كانادا كه شده طورى وضع مان متاسفانه باشد. من مملكت از خارج در مى بايست                     ثروت

است. من امثال و من تقصير اين و فاضل جوانان اين لحاظ از كرديم فقير را ايران و فاضل جوانان اين لحاظ از                         كرديم

 اين را از ته دل مى گويم و دلم مى سوزد.

 

 

 


