دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﻋﻜﺎﺷﻪ

در ﺳﺎل  1315در ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ) ﺧﻮزﺳﺘﺎن ( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم  .دوره ﻫﺎي دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن را در زادﮔﺎه و
اﻫﻮاز ﮔﺬراﻧﺪم و در اﻫﻮاز ﺧﺮداد  1334ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ ﺷﺪم  .در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل رﺷﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ
را در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدم  .ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻴﺰﻳﻚ در ﺧﺮداد ﻣﺎه  1338در دﻳﻤﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻌﻨﻮان
داﻧﺸﺠﻮي ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اي ﻋﺎزم ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺪم  .ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره زﺑﺎن در ﺑﻬﺎر  1339در داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺷﺘﻮ ﺗﮕﺎرت ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻴﺰﻳﻚ و ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم و دروس ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻧﺰدﭘﺮوﻓﺴﻮر
ﻫﻴﻠﺮ ) ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻟﺰﻟﻪ ﻧﮕﺎري ﺟﻨﻮب آﻟﻤﺎن ( ﮔﺬراﻧﺪم.
ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺘﺎد ،ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮد اﻳﺸﺎن ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺮگ ﻫﻤﺮ در ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ) ﺿﻤﻦ
ﻋﻬﺪه داري ﭘﺎﻳﮕﺎه زﻟﺰﻟﻪ ﻧﮕﺎري ﻏﺮب ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ( اداﻣﻪ دادم ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮاي ﺧﻮد
را ) ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دروس ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ  ،ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ( ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪم و در ﭘﺎﺋﻴﺰ  1348درﺟﻪ
دﻛﺘﺮاي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدم  .در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻛﺎر ﺧﻮد را در ﻣﺆﺳﺴﻪ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ
ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺷﺮوع ﻛﺮدم.
ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻘﺎﻻت در ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ،ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻛﺘﺸﺎف
ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺳﺎل  1354ﺑﻪ داﻧﺸﻴﺎري ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻢ .ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺪرﻳﺲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت و اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﻫﺎ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه در اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ در ﺳﺎل  1364ﺑﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﺎدي
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪم .
در ﺳﺎل  1373 -1372در راه اﻧﺪازي رﺷﺘﻪ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ
ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل و در ﺳﺎل  1379در واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻢ  .در
ﺳﺎل  1387ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﻲ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدم .
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮدم در ﺳﺎل  1384اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدم .
از ﺳﺎل  1373ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوه ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ در واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮدم و در ﺳﺎل  1383رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﻜﺪه
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻮل ﺷﺪ و از ﺳﺎل 1384ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در اﻳﻦ واﺣﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻢ.

اﺳﺘﺎد ﻋﻜﺎﺷﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺻﺮﻳﺢ و ﺑﻲ ﭘﺮده ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ و آﻣﺎده ﺑﺮاي رﺧﺪاد
زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﻣﺨﺮب در ﺗﻬﺮان و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﻳﺮان ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﮔﺎه از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎ
ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻤﻼ ﺧﻄﺮ زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﺑﺎﻳﺪ در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .اﺳﺘﺎد ﻋﻜﺎﺷﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 80ﺳﺎﻟﮕﻲ ،ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ،در ﺑﻴﺎن واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻼﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎد ﺑﻬﺮام ﻋﻜﺎﺷﻪ از ﺟﺎي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
اداي اﺣﺘﺮام ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ اﺳﺘﺎداﻧﻲ ﭼﻮن اﻳﺸﺎن ،اﻣﺮوز ﻧﺴﻞ دوم و ﺳﻮم زﻟﺰﻟﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وارد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد  .ﻋﻤﻼ اﻣﻜﺎن ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪون ﺗﻼﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎداﻧﻲ
ﭼﻮن اﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺳﻼﻣﺖ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻋﺰت اﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن و
ﺑﻴﺶ از ﻗﺒﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻛﺴﺐ ﻓﻴﺾ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎي
اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻲ ﻛﻪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه راه و روش ﻋﻠﻤﻲ دﻛﺘﺮ ﻋﻜﺎﺷﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ زﻟﺰﻟﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮان روز ﺑﻪ روز ﻗﻮي ﺗﺮ و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺗﺮ ﮔﺮدد و ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ در اﻳﺮان و
ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ زﻟﺰﻟﻪ در ﻛﺸﻮر و ﻓﻼت ﻟﺮزه ﺧﻴﺰ اﻳﺮان ﻣﻮﻓﻘﺘﺮ ﺷﻮد.

