به نام حق
عنوان کتاب :استاد عشق
نویسنده :ایرج حسابی
تعداد صفحات۲۲۴ :
تعداد فصل۱۹ :
محمود حسابی در  ۳اسفند  ۱۲۸۱هجری شمسی در تهران و از پدر و مادر تفرشی ،زاده شد در چهار
سالگی به همراه خانواده( پدر مادر و برادر ) عازم شامات ( سوریه و لبنان )گردید .در هفت سالگی
تحصیالت ابتدایی خود را در بیروت با تنگدستی و مرارت های دور از وطن که از طرف پدربه او
و برادر و مادرش تحمیل شده بود ،در مدرسه کشیشهای فرانسوی آغاز کرد و همزمان توسط مادر
فداکار و متدین خود گوهرشاد حسابی تحت آموزش تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی قرار گرفت .استاد
قرآن کریم را حفظ و به آن اعتقادی ژرف داشت .دیوان حافظ را نیز ازبرداشت و به بوستان و گلستان
سعدی ،شاهنامه فردوسی ،مثنوی معنوی و منشات قائم مقام اشراف کامل داشت.
استاد به چهار زبان زنده دنیا (فرانسه انگلیسی آلمانی و عربی) تسلط کامل داشت و نیز به زبانهای
سانسکریت ،یونانی ،التین ،پهلوی ،اوستا ،ترکی و ایتالیایی اشراف داشت و آن را در تحقیقات علمی
خودبه خصوص در امر واژهگزینی زبان فارسی در برابر لغات بیگانه به کار می برد.
پروفسور محمود حسابی مدارج عالی تحصیلی را بدین شرح طی کرد :

لیسانس ادبیات در  ۱۷سالگی ،مهندسی راه و ساختمان در  ۱۹سالگی ،دروس پزشکی ،دانشنامه ریاضی
،نجوم و ستاره شناسی ،دانشنامه بیولوژی ،مهندسی برق ،مهندسی معدن ،دکترای فیزیک از دانشگاه
سوربن پاریس( در  ۲۵سالگی).
دکتر حسابی با وجود امکان ادامه تحقیقات در خارج از کشور به ایران بازگشت.
تاسیس مراکز علمی نظیر مدرسه مهندسی وزارت راه ،دارالمعلمین و دانشسرای عالی و تاسیس دانشگاه
تهران و...از برجسته ترین خدمات فرهنگی ایشان است همچنین داشتن چند هزار دانشجو ،فعالیت در دو
نسل کاری و تربیت  ۷نسل استاد ،شاخص عمده این بزرگ مرد است.
از مشاغل و اقدامات مهم استاد می توان به اولین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت ملی نفت ایران و

وزیر فرهنگ در دولت دکتر مصدق اشاره کرد.
تئوری بی نهایت بودن ذرات این دانشمند ایرانی ،در میان فیزیکدانان جهان شناخته شده است و بزرگترین نشان علمی کشور فرانسه
به همین مناسبت به ایشان اهدا شد.
طی سال ها تحقیق و مطالعات علمی در دانشگاه های معتبر دنیا ،با دانشمندان بزرگ جهان نظیر پروفسور انیشتین ،شرودینگر،
بورن و چندین فیزیکدان دیگر و همچنین علمای بزرگ مانند راسل و آندره ژید همکاری و تبادل نظر داشته و
تنها شاگرد ایرانی آلبرت انیشتین بود.
ایشان از سوی جامعه علمی جهانی به عنوان مرد اول علمی جهان در سال  ۱۹۹۰برگزیده شد و در کنگره شصت سال فیزیک ایران
در سال  ۱۳۶۶هجری شمسی ملقب به پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران گردید.
پروفسور حسابی در  ۱۲شهریور  ۱۳۷۱هجری شمسی در بیمارستان دانشگاه ژنو به هنگام معالجه قلبی بدرود حیات گفتند .مقبره
استاد بنا به خواسته ایشان در زادگاه خانوادگی در شهر دانشگاهی تفرش قرار دارد.
شرح خدمات این مرد بزرگ در این مقال نمی گنجد .از آنجایی که آشنایی با زندگی نامه انسان هایی که مایه فخر و مباهات ایران و
ایرانی هستند و الهام گرفتن از مسیر زندگی پر فراز و نشیب شان می تواند برای هر ایرانی و به خصوص نسل جوان و نواندیش ما

دستمایه تفکر و تعمق بیشتر در ساختن ایرانی آباد و آزاد و سربلند باشد ،خواندن این کتاب را به تمام هموطنان عزیز و فرهیخته ام
پیشنهاد می کنم .

