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استاد دکتر شهریار خالدی

  

اشاره  

  در ادامة آشنایی با پيشکسوتان 
آموزش جغرافيا، در این شماره سراغ استاد 

گران قدر جناب آقای دکتر شهریار خالدی رفته ایم.

جناب 
از  استـــاد، 
اینكـه مـوافقـت 
فرمـودید گفت وگویي 
داشته  معلمان جغرافیا  با 

باشید خیلی متشکرم.

 از جناب عالی خواهش می کنم 
برای آشنایی بيشتر خوانندگان مجله، 

خودتان را معرفی بفرمایيد.
- شهریار خالدی و عضو هیئت علمی در دانشکدة علوم 

زمین دانشگاه شهید بهشتی و گروه جغرافیا هستم.

 لطفًا از تولدتان برای ما بگویيد.
- در اردیبهشت ماه سال 1332 در خانواده ای متوسط در محلة میدان 
شاهپور )بازارچة قوام الدوله( در نزدیکی باغ معروف معیر )خیابان وحدت 

اسالمی کنونی( به دنیا آ مدم.

مرضیه سعیدى  
دبير جغرافيا و عضو هيئت تحريريه مجله

 از خانـواده  
هم بفرمایيد.

خانـــوادة  یــک  در   -
شش نفـــری متولـد شـدم و 
ســه خواهر دارم و سومین فرزند 

خانواده ام.

 از عالیق دوران کودکــی و  آرزوهای 
کودکی چه به خاطر دارید.

- از عالیــق و  آرزوهای دوران کودکی خود زیاد به خاطر 
ندارم، ولی دوست داشتم مهندس راه و ساختمان شوم که نشد، 

ولی پسرم دکترای معماری دارد.

 تحصيل در دبستان چگونه بود؟
- به دلیل مأموریت پدرم سه ســال اول دورة  ابتدایی را در شهر اراک 
ســپری کردم، بعد به تهــران آمدیم و تا پایان دورة متوســطه و دورة 
کارشناسی در تهران بودم. به خاطر وجود باشگاه های ورزشی متعدد در 

محله، در کنار تحصیل به ورزش هم مشغول بودم.

 به چه ورزش هایی عالقه دارید و در کدام رشــتة ورزشی 
فعاليت داشتيد؟

- شنا، فوتبال و کشتی.

 بعد از دیپلم، چه کردید و چطور شد که در رشتة جغرافيا به 
تحصيل ادامه دادید؟

- پس از اخذ دیپلم ریاضی، دو ســال به خدمت مقدس سربازی 
رفتم و پس از دورة آموزشــی در پادگان مخابــرات جی تهران به 
خدمت خود ادامه دادم. دوران سربازی ام فرصت خوبی برای مطالعه 
و تقویت زبان و ورزش بود. سرانجام در سال 1354 در دانشگاه ملی 
سابق )شهید بهشتی فعلی( در رشتة جغرافیای طبیعی مشغول به 

تحصیل شدم.

با پیشكسوتان



۲۳۲۳ ٣رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و پنجم / شمـــارۀ ٣رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و پنجم / شمـــارۀ ٣/ بهار ۱۴۰۰

 چه سفارشی برای دانشجویان دارید؟
- در درجــة اول، صبــور بودن، اخالق مــداری، افزایش جهان بینی و 
بزرگواری را در زندگی خود پیشــه کنند. تکریم دانشجو اهمیت زیادی 
دارد. یادگیری زبان تخصصی، کامپیوتر، جی. آی.اس و استفادة بیشتر از 

نقشه و متون جغرافیایی به زبان انگلیسی در اولویت قرار دارد.

 برای آیندة جغرافيا چه پيشنهادی دارید؟
- افزایش گرایش ها و شاخه های جغرافیا به تعداد زیاد برای ارتقای این 
رشته ضروری به نظر می رسد. شخصًا با تجمیع رشته ها موافق نیستم. 
برای مثال در آمریکا، جغرافیا 24 گرایش دارد و در اروپا، رشتة جغرافیا 

یکی از شش رشتة آمایش سرزمین است.

 مهم ترین نکته یا جمله یا حادثه ای که در اقليم شناســی 
ذهن شما را به خودش مشغول کرده یا می کند، کدام نکته یا 

جمله یا حادثه است؟
- پدیده های جغرافیایی تغییر اقلیم.

  از آموزش یا آموختن چه مطلبی در گروه آموزشی جغرافيا 
خيلی لذت برده اید؟

- از آموختن یا آموزش در جغرافیا، مردم مهمان نواز و مهربان مناطق 
خشــک را دوســت دارم و عالقة زیادی به مطالعة هرچه بیشتر در این 

اکوسیستم های بیابانی دارم.

 با اجازة شما چند سؤال خودمونی تر هم بپرسيم. چه سالی 
ازدواج کردید و چند فرزند دارید و در چه رشــته ای تحصيل 

کرده اند؟
- سال 1360 ازدواج کردم. پسرم دکترای معماری و دخترم دکترای 
زیست شناسی گیاهی دارد. فرزندان ما براساس سلیقه ها و خواسته هایشان 

راه خودشان را انتخاب کرده اند.

 کدام قســمت از ایران را بيشتر برای سکونت یا گذران 
اوقات فراغت دوست دارید؟

- همه جای ایران ســرای من اســت. البته چون در بیابان ها مطالعه و 
پژوهش کردم آ نجاها را ترجیح می دهم. مردم باصفایی در مناطق خشک 
وجود دارند. در درجة اول به خاطر آن ها بود که بعد از اتمام تحصیل به 

ایران برگشتم.

 به جز کتاب های مربوط به جغرافيا چه کتاب هایی را مطالعه 
می کنيد؟

- به شعرای ایران از جمله حافظ، سعدی و مولوی ارادت دارم و تاریخ 
ایــران را مطالعه و به آن افتخار می کنــم. ورزش های حرفه ای را خیلی 

دوست دارم.

 رابطه تان با شبکه های مجازی چگونه است؟
- با شبکة مجازی به صورت علمی و دور از حاشیه موافقم.

 با توجه به پاندمی کرونا و شيوع آن در ایران، نگاه شما به 

 از تحصيل در رشتة جغرافيا رضایت دارید؟
- از اینکه در این رشــته و این دانشگاه پذیرفته شدم بسیار خرسندم. 
در دورة کارشناسی با تفکر استادان جغرافیا آشنا شدم و عشق و عالقه ام 
به این رشته افزایش یافت. همین طور وجود  آقای دکتر ایران پور جزنی 
که مؤسس رشتة جغرافیای دانشگاه ملی بودند و وجود آزمایشگاه های 
فتوگرامتری و کارتوگرافی و نیز آرشــیو بسیار قوی از نقشه هایی که از 
کشور آلمان خریداری شده بود، غنای رشتة جغرافیا را صدچندان کرد و 

من هم عالقه مند شدم.

 تحصيل در خارج از کشور چگونه بود؟
- بــرای تحصیل در خارج از کشــور باید آماده می شــدم. ابتدا 
در طی تحصیل در دانشــگاه شهید بهشــتی، یک تابستان را برای 
یادگیری زبان انگلیســی به کشور انگلستان رفتم که در روند و نگاه 
به ادامة تحصیلم اهمیت داشت. در سال 1359 برای ادامة تحصیل 
به فرانســه عزیمت کردم و در دانشگاه ســوربن )پاریس( در رشتة 
منابــع طبیعی که متعلق به گروه جغرافیا بود وارد شــدم که نگاه 
زیســت محیطی مرا پایه گذاری کرد. در ادامة تحصیلم در دانشگاه 
سوربن در دورة دکتری در رشتة آب و هواشناسی مشغول تحصیل 
شــدم. تفکر عمیق و اخــالق و رفتار برازندة جغرافی دانان کشــور 
فرانسه بسیار غنی و تأثیرگذار بود و با پروفسور ژان  درش، پروفسور 
کک و دکتر اســکورو و نیز ژان دومانژیم آشــنا و از دستاوردهای 

علمی  آن ها برخوردار شدم.
ما حدود هشت نفر دانشجو و تقریبًا هم کالسی در گروه جغرافیای 
شــهید بهشتی بودیم که پس از اتمام تحصیالت به گروه جغرافیای 
اولیة خود برگشــتیم و مشغول خدمت شــدیم. پس از بازگشت به 
ایران در مهر 1364 در همان دانشگاهی که دورة کارشناسی را طی 
کردم، یعنی دانشگاه شهید بهشتی مشغول خدمت شدم و تاکنون، 
همچنــان در گروه جغرافیای طبیعی حضور دارم. البته در طی این 
سال ها با برخی واحدهای دیگر دانشــگاه ها، از جمله واحد علوم و 
تحقیقات تهران، همکاری آ موزشــی و پژوهشــی نیز داشته ام. بین 
ســال های 1369 تا 1371 نیز مدیر گروه جغرافیای دانشگاه شهید 

بهشتی بودم.

 اولين کار ترجمه یا تأليفتان چه بود؟
- کتاب پروفسور ژان درش با عنوان »جغرافیای نواحی خشک« اولین 

کتابی بود که ترجمه کردم و در سال 1372 به چاپ رسید.

 کدام دانشجو در خاطر شما ماندگار شده است؟
- در واقع صدها دانشجوی باشخصیت و بااخالق داشته و دارم و بر 
این اعتقاد هســتم که دانشگاه کارخانة انسان سازی است و باید روح 
و روان آن  ها را صیقل دهیم؛ انسان های وارسته، باشخصیت، بااخالق 
و فرهیخته که عاشــق میهن خود و خدمت گزار این مردم هستند. از 
این میان جا دارد که از یکی از دانشــجویانم، آقای دکتر صدرالدین 
متولی که بعدها ریاست واحد نور دانشگاه آزاد را تقبل کرد، نام ببرم. 
آقــای دکتر صدرالدین متولی در آنجا تحوالت علمی به وجود آورد و 
از جمله استادان بااخالق است که با نوآوری های منحصربه فردش ما 

را مفتخر کرد.
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آكروكلیمایي مركبات در استان لرستان با استفاده از مدل هم پوشاني شاخص و منطق فازي و 

مقایسة مدل ها«. فصلنامة جغرافیایي آمایش، نسخة 8، 1389.
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25. ش. خالدي. »اقلیم معماري در شهرستان كوهدشت«. نسیم بامداد، 1388.
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این بحران چگونه است؟
- بهتر اســت صبور باشیم و موارد بهداشتی را رعایت کنیم. سرانجام 

مهار خواهد شد.

 چه پيامی بــرای دبيران جغرافيا دارید، چون بيشــتر 
خوانندگان مجله، دبيران جغرافيا هستند؟

- دبیران و به طور کلی دبیران جغرافیا بهتر است ادامه تحصیل دهند و 
ارتقای علمی بیشتری پیدا کنند تا نقش خود را به خوبی ایفا کنند. به طور 
کلی در کشــوری که مادر، دبیر و دانشمند وظایف خود را خوب انجام 

دهند و مرفه باشند، خوشبختی و بهزیستی وجود خواهد داشت.

 استاد، چه چيزی باعث شد با دیپلم ریاضی در گروه علوم 
انسانی و جغرافيا تحصيل کنيد؟

- سرنوشــت ما این بود و از اینکه جغرافیایی هستم افتخار می کنم. 
جغرافی دانان همیشه در برابر دیگر علوم حرفی برای گفتن دارند. 

 دوست دارید در آخر این گفت وگو چه بگویيد؟
- جمالتی از لرد آویبوری در کتاب در  آغوش خوشــبختی: »طبیعت 
زیباست، ولی مردم نمی بینند؛ می بینند، ولی نگاه نمی کنند؛ نگاه می کنند، 
ولی به اسرار کائنات پی نمی برند ...« و جمالتی از ژان  دومانژو در کتاب 
محیط های طبیعی کره زمین: »از ســوی دیگر جغرافی دانان با مطالعة 
محیط طبیعی، پروردگار را ستایش می کنند. محیط طبیعی جغرافی دانان 

به مراتب از اکوسیستم محیط شناسان غنی تر و محکم تر است ...«

 باز هم تشکر می کنم از اینکه فرصت این گفت وگو را به ما و 
خوانندگان مجله دادید. بهترین ها را برایتان آرزو دارم.
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