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مراسم بزرگداشت استاد دکتر علیاکبر سیاسی برگزار شد

دکتر سیاسی ایران را عزیز و بزرگ میخواست
با حضور رئیس و اسـتادان پیشکسـوت دانشگاه ،اعضای خانواده

اسـتاد سیاسـی اسـت ،گفت :پیش از شروع جلسـه دکتر نمازی

و جمعی از دوسـتداران اسـتاد علیاکبر سیاسـی ،مراسم تجلیل

یـادآوری کردنـد کـه ایـن نخسـتین جلسـه تجلیـل و تکریم از

و گرامیداشـت ایـن اسـتاد بـزرگ دانشـگاه عصر روز پنجشـنبه

اسـتاد سیاسـی اسـت که این مسـئله برای مایی که انسـانهای

 22تیـر  96در موزه ملی علوم پزشـکی کشـور برگزار شـد.

قدرشناسـی هسـتیم تـا حدی بعید اسـت.

پس از سرود جمهوری اسالمی و تالوت آیاتی از کالمالله مجید،

دکتـر جلیلـی افـزود :امـروز همگی جمع شـدیم تا بزرگداشـت

دکتـر جلیلـی ،رئیس موزه ملی علوم پزشـکی ضمـن خیرمقدم

علم ،شـجاعت و شـهامت ،راسـتی و درستی ،گذشـت و انصاف،

بـه همـه حضـار شـرکتکننده در ایـن مراسـم گفـت :بسـیار

میهنپرسـتی و عشـق به پیشـرفت ایران عزیز را گرامی بداریم

مفتخـرم بـه همـه بزرگوارانی که در مراسـم بزرگداشـت اسـتاد

و همـه ایـن مـوارد در وجـود دکتـر سیاسـی متبلور شـده بود؛

دکتر علیاکبر سیاسـی شـرکت کردهایـد ،خیرمقدم عرض کنم.

و یـاد کسـی را گرامـی میداریـم کـه ایـران را عزیـز و بـزرگ

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مراسـم اولیـن مراسـم تجلیـل از

میخواسـت و درراه رسـیدن به این هـدف ،از هیچچیز مالحظه

نمیرفـت؛ همچنیـن نـوع نـگاه اسـتاد بهعنـوان فـردی کـه از
بـزرگان علمی زمان خود بود ،رئیس دانشـگاه بود و  ...به رابطه
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دانشـگاه با دانشـجو ،همچنین دانشـگاه با حاکمیـت درسهای
زیـادی بـرای همـه ما خواهد داشـت.

ÁÁاحسـاس دین به مـردم ،محرک تالش بی
وقفه دکتر سیاسی
در ادامـه برنامـه دکتر ایرج سیاسـی ،فرزند اسـتاد سیاسـی در
سـخنانی ضمـن تقدیـر از برگزارکننـدگان ایـن مراسـم گفـت:
واقعـاً موهبـت بزرگی اسـت که انسـان پدری داشـته باشـد که
هـم خـودش او را دوسـت بـدارد و هـم دیگـران و ایـن افتخـار
بزرگـی بـرای من اسـت.
وی افـزود :هـر چیـزی کـه در زندگـی دارم و به هـر چیزی که
دسـتیافتهام از پـدر اسـت و همـواره در زندگـی تلاش کـردم
تـا رضایـت پـدر را جلب کنم و خرسـندی پدر در هـر زمینهای
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نمیکرد و همواره در این راه ثابتقدم بود.

برایم بسـیار مهـم بود.

وی در ادامـه بـا توصیه به مطالعه کتاب «گـزارش یک زندگی»

دکتر ایرج سیاسـی افـزود :یکی از بزرگتریـن لذائذ زندگی من

گفـت :ایـن کتاب بـه قلم خود اسـتاد ،وقایـع زندگی ایشـان را

این است که همواره همکاران و شاگردان پدر از ایشان به نیکی

بـه تصویر میکشـد و مطالعه آن برای همـه ،بهخصوص جوانان

یادکردهاند و من در دلم همواره از این امر خشـنود بودهام.

نکات فراوانی خواهد داشـت.

وی در پایان ریشه و دلیل اصلی زندگی پرشور و خستگیناپذیر

رئیـس مـوزه ملـی علـوم پزشـکی بـا بیـان نکاتـی از زندگـی و

پـدر را احسـاس دیـن به مردم سـرزمینش عنوان کـرد و گفت:

خدمـات دکتـر سیاسـی ،گفـت :اسـتاد زیـر دیـن هیـچ قدرتی

پـدر بیش از  60سـال باانرژی و بـدون توقف در حال کار و ارتقا

موقعیـت کشـور بـود زیرا همـواره بابـت هزینه بورسـیهای که ز
طـرف دولـت برای اعزام ایشـان به خارج از کشـور هزینه شـده
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بـود؛ خـود را مدیون مردم سـرزمینش میدانسـت.

ÁÁاسـتقالل دانشـگاه ،میراث گرانقدر دکتر
سیاسی
در ادامـه برنامـه دکتـر فرجـی دانا ،وزیر سـابق علـوم تحقیقات
و فنـاوری و مشـاور عالـی رئیـس دانشـگاه تهـران ضمـن ابـراز
خرسـندی از حضور در مراسـم گرامیداشت دکتر سیاسی گفت:
برای من مایه مباهات و افتخار اسـت که از پیشکسـوتی تجلیل
میکنیـم کـه همه مـا بابت میـراث گرانقـدری که بـرای ما به
ارث گذاشـت ،مدیون او هستیم.
وی افـزود :از دکتـر جعفریـان بابت برگزاری این مراسـم تشـکر
میکنـم و پیشـگام بـودن دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در
برگـزاری چنین مراسـمی قابلتقدیر اسـت؛ همچنیـن امیدوارم
بتوانیـم در جلسـهای بزرگتر و باشـکوه از این اسـتاد برجسـته
تجلیـل کنیم.

سیاسـی به نقـل از دکتـر ایرج افشـار پرداخت.

دکتر فرجی دانا آتانومی (اسـتقالل) دانشـگاه را میراث گرانقدر

ÁÁپیگیـری اسـتقالل دانشـگاه از خدمـات
مانـدگار دکتـر سیاسـی

کـه در  15بهمـن  1321بـه تصویـب رسـید؛ در سـه حـوزه

سـخنران پایانـی مراسـم ،دکتر علـی جعفریان ،رئیس دانشـگاه

«اسـتقالل علمی»« ،استقالل اداری و تشـکیالتی» و «استقالل

علـوم پزشـکی تهـران بـود کـه ضمـن خیرمقـدم بـه حضـار

مالی» قابلبررسـی اسـت.

شـرکتکننده در جلسـه گفـت :بهطور خـاص از حاجآقا دعایی،

وی افزود« :اسـتقالل علمی» دانشـگاه به معنای رجوع دانشـگاه

مسـئول محترم موسسـه اطالعات تشـکر میکنم و ارادت قلبی

بـه سـازوکارهای درونـی خـود در حوزههای آمـوزش و پژوهش

خـود را نسـبت بـه ایشـان ابـراز میکنـم همچنیـن از خانـواده

اسـت؛ همچنیـن بـا تحقـق «اسـتقالل اداری و تشـکیالتی»،

دکتر سیاسـی ،مسـئولین موزه ملی علوم پزشکی و دکتر فرجی

َمناسـب دانشـگاه با سازوکارهای درونی دانشـگاه تعریف خواهد

دانـا کـه قبـول زحمت کردنـد و در این مراسـم شـرکت کردند

دکتـر سیاسـی معرفـی کـرد و گفت :مبحث اسـتقالل دانشـگاه

شـد و تغییـر دولتها و سیاسـتمداران باید کمتریـن تأثیر را در

تشـکر میکنـم و امیـدوارم ایـن جلسـه بتواند بخشـی از دینی

دانشگاه داشـته باشد.

که جامعه دانشـگاهی به شـخصیت دکتر علیاکبر سیاسی دارد

مشاور عالی رئیس دانشگاه تهران افزود :استقالل مالی دانشگاه

را ادا کند و اسـتفاده مناسـبی از این جلسـه شـود.

در  15بهمن  1325تصویب شد اما تا تحقق کامل آن چندین

وی بـا بیـان اینکـه امروز نـکات خوبی در مورد بخشـی از تاریخ

سال طول کشید و همین استقالل مالی که تا امروز دانشگاههای

شـنیدیم؛ گفـت :به اعتقـاد من جایـی مثل موزه علوم پزشـکی

ما از آن برخوردار هستند؛ میراث همان دوران است.

مـکان خوبـی بـرای ایـن کار اسـت و بایـد بـه تاریخ چـه تاریخ

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه بیـان ابعـاد علمـی

معاصر ،چه تاریخ گذشـته بپردازد ولی باید توجه داشـته باشیم

دکتـر علیاکبـر سیاسـی پرداخـت.

اگـر بخواهیـم منصفانـه در مـورد تاریخ صحبت کنیـم ،هم باید

در ادامـه علـی دهباشـی ،سـردبیر مجلـه بخـارا با گرامیداشـت

همـه حقایـق را بگوییـم و هـم از بزرگنماییهـا و تقدیسهـای

یـاد دکتـر ایرج افشـار ،به بیـان نکاتی از زندگی دکتـر علیاکبر

بیمـوردی که گاه ممکن اسـت اتفـاق بیفتد اجتنـاب کنیم که
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بـه عقیـده مـن در صحبتهایـی که امروز شـنیدیم ،این مشـی

کــه بــا درجاتــی در آن موفــق بودنــد؛ مــورد دوم پایبنــدی بــه

منصفانه وجود داشـت.

اصــول در مدیریــت دانشــگاه بــود کــه مــوارد متعــددی از ایــن

رئیـس دانشـگاه بـا اشـاره بـه وجـه برجسـته دکتر سیاسـی در

روحیــه در کتابشــان موجــود اســت و مــورد مهمــی کــه در

تعریـف رابطه «دانشـگاه» بـا «حاکمیت» ،گفت :دکتر سیاسـی

ســایه ریاســت دانشــگاهی ایشــان تــا حــدی مغفــول مانــده،

همـواره معتقـد بـود کـه بیـن دانشـگاه بـا سـایر ادارات دولتی

بحــث اجبــاری و رایــگان کــردن تحصیــات عمومــی بــود کــه

تفـاوت وجـود دارد و در اثر تالشهای ایشـان و بخشـی به علت

بــه جــد پیگیــر اجــرای ایــن طــرح بودنــد.

نیـاز حکومـت این مسـئله جاافتاده اسـت که دانشـگاه با سـایر

وی افـزود :ویژگـی مهمی که باید در مورد دکتر سیاسـی به آن

مجموعههـای دولتـی متفاوت اسـت و مدل مدیریـت و اداره آن

اشـاره کـرد ،پیگیـری و اجرای همـه این امـور علیرغم نزدیکی

بایسـتی متفاوت باشـد.

بـه حاکمیـت بـود و ایشـان هیـچگاه وجهـه دانشـگاهی خود را

وی بـا اشـاره به چالشهـای دائمی بین حاکمیت و دانشـگاه در

از دسـت نـداد و اعتقـاد داشـت عملکرد دانشـگاه درسـت ،باید

برهههـای مختلـف تاریخـی ،گفـت :حاکمیـت بهواسـطه اینکه

اینگونه باشـد و متناسـب با شـرایطی که داشـت سعی میکرد

امکانـات و بودجـه دانشـگاه را تأمیـن میکنـد انتظاراتـی از آن

ایـن مواضـع را اجرایـی کند که در بعضـی موارد موفـق و طبعاً

دارد و خواسـتار تبعیـت دانشـگاه اسـت؛ در مقابـل دانشـگاه بر

در بعضـی دیگـر ناموفق بود.

اسـاس اصـل ( )academic freedomبـرای خـود آزادی عمل و

رئیـس دانشـگاه ضمـن اشـاره بـه تجربیـات دکتـر سیاسـی در

اسـتقالل در زمینههـای خاصی میخواهد کـه در اثر این تضاد،

مدیریت دانشـگاه گفت :در بحث ارتباط دانشـگاه با حاکمیت به

ایـن دو نهـاد فـارغ از نـوع حکومـت در مسـائلی باهـم چالـش

اعتقـاد مـن حفظ یک ارتبـاط منطقی بین دانشـگاه و حاکمیت

پیدا خواهنـد کرد.

با رعایت یک فاصله مناسـب یک ضرورت اسـت؛ در بحث آزادی

وی افزود :اگر واقعگرایانه ارتباط نهاد دانشـگاه با نهاد حاکمیت

عمـل علیرغـم اینکـه با شـرایط ایدئـال فاصله داریم نسـبت به

را بررسـی کنیـم ،همـواره چالشهایی بیـن این دو نهـاد وجود

سـایر ارگانهای دولتی وضعیت بهمراتب بهتری داریم و مبحث

داشـته کـه منبعث از ماهیت آنها بوده اسـت.

بعـدی کـه در زمـان دکتر سیاسـی مسـئله مبتالبه نبـوده ولی

دکتــر جعفریــان در ادامــه بــا بیــان خدمــات دکتــر سیاســی

اکنون موضوع مهمی برای ماسـت ،یکسـان نگری و اسـتفاده از

گفــت :مــورد اول پیگیــری و تصویــب اســتقالل دانشــگاه بــود

نسـخه واحـد برای تمام دانشـگاههای کشـور اسـت کـه نیاز به

بازنگری در حوزه تدوین ضابطهها بهشدت احساس میشود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـگاهها ماهیتـاً یـک محیـط علمی
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هسـتند؛ گفـت :در ارتبـاط بیـن حکومـت و دانشـگاه ،دو طرف
همـواره بایـد بـه خطوط قرمـز هم احتـرام بگذارند و بـه عقیده
مـن حاکمیـت میتوانـد انتظارات بیشـتری از دانشـگاه داشـته
باشـد و قطعاً دانشـگاه میتوانـد از عهده این وظایـف بربیاید اما
باید توجه داشـت برای حفظ اصل پاسخگویی اجتماعی (social
 ،)accountabilityنبایـد انتظار داشـت دانشـگاه تابع هیچ گروه
و تفکر سیاسـی باشـد؛ البته این به معنی بیتفاوتی دانشـگاه به
حوزه سیاسـت نیسـت بلکه به این معناسـت که موضع دانشگاه
نباید درگیر این موضوع شـود و اگر این مسـئله بهدرستی درک
شـود ،بسـیاری از مشـکالت ،بهخودیخود حل خواهد شـد.
دکتـر جعفریـان در پایـان بـا ادای احتـرام بـه مرحـوم دکتـر
علیاکبـر سیاسـی گفـت :یاد و نـام اسـتاد علیاکبر سیاسـی را
گرامـی میداریـم و قدردان زحمات و خدمات ایشـان برای نهاد
دانشـگاه هسـتیم و آرزو میکنـم روح ایشـان در آرامش باشـد.

ادامه تحصیل در رشـته روانشناسـی پرداخت .در سـال ۱۳۰۹

بخـش پایانی این نشسـت ،پخش یک مسـتند در مـورد زندگی

موفـق بـه دریافـت درجـه دکتری شـد .بـه خاطر رسـالهای که

اسـتاد دکتر علیاکبر سیاسـی بود.

بانـام (ایـران در تمـاس با مغرب زمین) نوشـته بـود جایزهای از
آکادمی فرانسـه دریافـت کرد.

ÁÁمختصـری از زندگینامـه دکتـر علیاکبـر
سیاسی

تعلیمات عالیه در وزارت فرهنگ منصوب شد و در تدوین قانون

دکتــر علیاکبــر سیاســی ،زاده  1274در تهــران ،روانشــناس،

تأسـیس دانشـگاه تهـران شـرکت کرد .بـه ابتکار او دانشسـرای

مؤلــف ،سیاســتمدار و رئیــس دانشــگاه تهــران از  ۱۳۲۱تــا

مقدماتی و دانشسـرای عالی برای تربیتمعلم در ایران تأسـیس

 ۱۳۳۳بــود .وی تحصیــات ابتدایــی را در مکتبخانــه و بعــد

شـد .پـس از تأسـیس دانشـگاه تهـران از اداره تعلیمـات عالیـه

در مدرســه خــرد و مدرســه ســلطانی انجــام داد .ســپس وارد

اسـتعفا داد و بـه تدریس در دانشـکده ادبیـات پرداخت.

مدرســه سیاســی شــد .بــا گذرانــدن امتحان جــزو دانشــجویانی

دکتـر سیاسـی بـا پیگیـری سـعی در مسـتقل کـردن دانشـگاه

شــد کــه بــه خــرج دولــت ایــران بــرای ادامــه تحصیــل بــه

تهـران از وزارت فرهنـگ کـرد و باالخـره در  ۱۵بهمـن ۱۳۲۱

اروپــا اعــزام میشــدند .او در گروهــی از  ۲۳نفــر دانشــجو بــه

اسـتقالل دانشـگاه را در مراسـم سالگرد تأسـیس دانشگاه اعالم

سرپرســتی موســیو ریشــار خــان بــه پاریــس رفــت و پــس از

کرد .بر اسـاس طرح اسـتقالل دانشـگاه ،انتخاب رئیس دانشگاه

مدتــی در دانشــگاه روآن بــه تحصیــل پرداخت .در همــان زمان

به عهده شـورای دانشـگاه تهران بود .نخستین شـورای دانشگاه

نــام خانوادگــی «سیاســی» را ،بــا اشــاره بــه دوره تحصیلــش در

تهران با اکثریت آرا دکتر سیاسـی را به ریاسـت دانشـگاه تهران

مدرســه سیاســی تهــران ،برگزیــد.

برگزید .پیش از ریاسـت او بر دانشـگاه تهران این دانشـگاه جزو

بـه خاطـر درگیـری جنـگ جهانـی اول ناچـار بـه بازگشـت به

وزارت فرهنگ بود و اسـتقالل نداشـت و از این نظر او نخسـتین

ایـران شـد و در دارالفنون و مدرسـه علوم سیاسـی بـه تدریس

رئیـس دانشـگاه تهران به شـمار میرود.

پرداخـت .در همیـن دوره انجمـن ایـران جوان را تأسـیس کرد.

دکتـر علیاکبـر سیاسـی در سـال  ۱۳۶۹در سـن  ۹۵سـالگی

در  ۱۳۰۶دوبـاره بـه فرانسـه رفـت و در دانشـگاه سـوربن بـه

درگذشـت.

سـپس در سـال  ۱۳۱۰بـه ایـران بازگشـت و بـه ریاسـت اداره

