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١٣٨٩ تابستانِ ، ٢٣ یِ شماره ، گاما

�زاده رکن رسول با گو گفتو

معرف ١

از را ریاض دیپلم (1978) ١٣۵٧ سالِ آمد. دنیا به اصفهان در (1960) ١٣٣٩ سالِ �زاده رکن رسول

از پس شد. مشهد �یِ فردوس اه دانش وارد فیزی رشته�یِ در سال همان و گرفت اصفهان سعدی�یِ دبیرستانِ

(1986) ١٣۶۵ سالِ و برگشت اصفهان به را فیزی �یِ کارشناس دوره�یِ ادامه�یِ فرهن انقالبِ تعطیالتِ

فیزی ارشدِ �یِ کارشناس دوره�یِ (1990) ١٣۶٩ سالِ گرفت. اصفهان دانش�گاه از را فیزی �یِ کارشناس

از را نظری ِ فیزی دکترایِ (1999) ١٣٧٨ سالِ باالخره و رساند پایان به مشهد �یِ فردوس دانش�گاه در را

و است کرده چاپ پژوهش مقاله�یِ ١٨ کنون تا او کرد. اخذ آلمان در کالوست�هال١ �یِ صنعت دانش�گاه

است. اصفهان دانش�گاه فیزی دانشیارِ هم�اکنون

گو گفتو ٢

بوده؟ چه فیزی خواندن از شما یزه�ی ان •

لذت آن مورد در مطالعه و و گفت از نوجوان دوره�ی از �دانم م فقط �آورم، نم یاد به را مشخص یزه ان ◦

که �کردم م ر ف این به زیادی مدت�های بودم راهنمای دوره�ی شاید یا دبستان هنوز وقت مثال �بردم. م

بین جالب رابطه�ی �شود. م چه شم ب باال را ر دی طرف آهنربا با من و باشد وزنه�ای ترازو طرف ی اگر

(یعن بودم که دبیرستان یا است. جدید کشف ی این �کردم م ر ف زمان آن در کرده�ام. پیدا نیرو دو

کردم. خواندن به شروع ول با و خریدم را اینشتین نسبیت کتاب ترجمه�ی (١٣۵٧ تا ١٣۵٣ سال�های حدود

بود، بخش لذت برایم هم بعد سال�های در حت کار این �فهمیدم. نم چیز هی تقریباً که بزنید حدس �توانید م

انتخاب را اه دانش چند ریاض و فیزی رشته�های فقط ١٣۵٧ ور کن در رشته انتخاب ام هن که طوری

کردم.

Clausthal University of Technology١
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عوضشده؟ مرور به شما یزه�ی ان آیا •

است. شده گسترده�تر کم ول است بخش لذت برایم فیزی مفاهیم با رفتن ور به اشتیاق آن هم هنوز نه. ◦

شده بیشتر کم جالب موضوعات تعداد حاال ول �بردم م لذت فیزی مباحث از بعض از فقط قدیم در

و سن افزایش با و شود عالقمند آن به �تواند نم نداند را چیزی آدم تا است، واض هم آن دلیل البته و است

�شود. م هم بیشتر عالیق دایره که است معلوم اطالعات گسترش

بود؟ ک داشتید که استادی بهترین بودند؟ کسان چه استادهایشما •

دبیرستان در که بود این مشهد به رفتنم دلیل بودم. مشهد فردوس اه دانش در فرهن انقالب از پیش من ◦

اه�های دانش از بعض زمان آن در دادم. امتحان زبان همین به هم ور کن در و بودم خوانده فرانسه زبان من

شد باعث همین و باشد، داده امتحان لیس ان زبان به باید حتما داوطلب که �کردند م شرط کشور بزرگ

انتخاب است؛ بوده انتخاب�هایم بهترین از ی �کنم م حس امروز و کنم؛ انتخاب را فردوس اه دانش که

کشور خوب اه�های دانش از ی در و علیه، سالم�الله هشتم، امام خدمت مداوم به�طور را مدت شد باعث که

باشم.

همان از هم دانشجوی دوره تقریباً و شدم منتقل اصفهان به معلولیتم، به توجه با ، فرهن انقالب از پس

تاب سلطان�ال محمود دکتر و پور کیاست احمد دکتر از همه از بیشتر اصفهان در .(١٣۶٢) شد شروع زمان

دارم. هم هنوز را آنها با اری هم افتخار که بردم بهره
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رحیم دکتر و سربیشه�ای محسن دکتر به آنجا در بازگشتم؛ مشهد به دوباره ارشد کارشناس دوره�ی در

دارم. را دین بیشترین کوه

انی م (H. D. Doebner) دوبنر دیتریش هانس پروفسور استادم نزد آلمان در دکتری دوره�ی در

بوخ�هولتز دِتلف پروفسور درس�های ول گشود برایم جالب چشم�اندازهای که دیدم را پیشرفته�ای کوانتوم

فیزی انستیتو در میدان نظریه�ی در ری عمل روش�های و میدان نظریه�ی زمینه�ی در (Detlev Buchholz)

آموخت. من به بسیار ن گوتین نظری

هستید؟ راض بودن پیشه فیزی از آیا •

داشته آن از جداشدن به میل یا باشم دیده موفق�تر ر دی زمینه�های در را خود که �آید نم یادم حداقل �ام. راض ◦

باشم.

�کنید؟ م پژوهش زمینه�ای چه در اکنون •

به �کنم. م کار بیشتر آن) (هندسه�ی کوانتوم انی م ریاض ساختارهای و کوانتوم اپتی زمینه�ی در ◦

نانو) (ساختارهای ال چ ماده�ی در کوانتوم اپتی به اخیراً البته همدوس. حالت تعمیم�های خاص طور

�پردازم. م نیز

است؟ کدام تان خودتان نظر به کارتان به�ترین •

روز ی امیدوارم است. زود کارم بهترین مورد در نظر اظهار من مثل متوسط و تازه�کار فرد برای هنوز ◦

در که دادیم انجام آلمان گروه ی با را مشترک کار ی اما کنم. معرف هم شما به تا ببینم را آن خودم

کرده ارائه مقاله�ای ط قبال که ـــ� فضا خمیدگ فیزی تأثیرات اندازه�گیری برای آزمایش برپایش ی آن

حوزه کردن باز مشغول زمینه این در رسید. چاپ به PRA در ٢٠٠٨ سال در که کردیم پیشنهاد ـــ� بودیم

هستیم. جدیدی

را؟ فردی یا دارید دوست را جمع کار •

پژوهش گروه تاسیس ام، عالقمندی این برای شاهدی �دانم. م ضروری را آن و عالقمندم بسیار جمع کار به ◦

کار زمینه�ها بعض در کردیم سع جا آن در است. اصفهان اه دانش در ارانم هم کم با کوانتوم اپتی

است. نبوده بد آن ثمرات کار اینجای تا کنیم. تمرین را واقع معن به تیم

از بیشتر «کار» به کس هر که است آن جمع کار اساس ویم. ب هم اخالق جمله�ی ی نیست بد

یادگیری سرعت جمع کار در حال هر به است. «گذشت» آن مبقیه�ی و موجده علت کند. توجه «خود»

شد. خواهد حرفه�ای�تر و عمیق�تر کارها و است باالتر

چیست؟ ایران در پژوهش کارهای از شما ارزیاب •

�کند. م حرکت روان�تر لحظه هر و است، افتاده راه کشور در که است سال بیست حدود در پژوهش ارابه�ی ◦
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رو این از جدی. مسابقه�ی ی در مشارکت برای نه است کاف اک اصط بر غلبه برای فقط حرکت این اما

به جلو به رو دادن هل سازوکار و بیابد را خود راه زودتر چه هر باید ارابه این ول راضیم. آن افتادن راه به از

کمترین با ایران ران دانش از بخش �بینیم م �کنیم، م اه ن گذشته به وقت شود. تبدیل خودکار سامانه�ی ی

عریض بس راه �بینیم م ریم، �ن م است مطلوب آنچه به وقت اما داده�اند. انجام �توانسته�اند م آنچه هزینه

تحقیقات است، نشده برداشته ما ران پژوهش توسط هنوز که گام مهم�ترین داریم. رو پیش در طویل و

که �دانید م شود. منجر ایده�ای تحقق یا ، مشخص محصول به که است پژوهش منظورم است. حرفه�ای

ما ران پژوهش به تا بود مهم بسیار کار ابتدای در که است، مقاله چاپ برای داخل پژوهش�های عمده�ی

است، آن ثانوی محصول مقاله که حرفه�ای، پژوهش سوی به مرحله این از گذر اما بدهد. نفس به اعتماد

مقاله�ای سال ی ظرف اگر که جوان استادیاران به امیدی کار این برای شود. شروع زودتر چه هر باید

دارند پایداری وضعیت که دانشیاران و استادان توسط باید کار این نیست. شوند، م اخراج نند ن چاپ

راه حرفه�ای پژوهش�های برای مراکزی باید و شود، آغاز وبند ب را جدیدی جاده�های حوصله با �توانند م و

(نه مرتب طور به بتوان را آن�ها نتای که رفت کارهای سوی به باید اول مرحله�ی در �رسد م نظرم به بیفتد.

راه دارد، مدت دراز کارهای به نیاز که کار این شدن روال با رساند. چاپ به نیچر یا PRL در ندرت) به

�شود. م باز نیز تر جدی کارهای برای

کشف اما نیازها. به ر دی چشم و مرزها به چشم کنند، اه ن چشم دو با باید ما ران پژوهش حال هر به

است بوده کنون تا چه آن از غیر ردی روی با مردم توسط باید که است حرفه�ای کاری نیز ما واقع نیازهای

پذیرد. صورت

یا ، مشخص محصول به که است پژوهش ”منظورم گفته�اید و برده�اید اسم حرفه�ای تحقیقاتِ از •

�گویید؟ م حرفه�ای تحقیقاتِ مورد در بیش�تر کم شود“. منجر ایده�ای تحقق

بعض راه�اندازی تجرب کارهای حد پیش سال چند تا شاید است. واض منظورم تجرب کارهای حوزه�ی در ◦

در حرفه�ای کارهای امروز اما بود. متقاضیان به خدمات بعض ارائه�ی تحقیق حد و کاربردها و آزمایش�ها از

�توان م ر دی طرف از است. معین کارکرد دارای که است اه دست یا معین محصول ی به دسترس دنیا

کار تعریف این بر بنا نیست. تخصص رشته�ی ی محصول امروز جهان در اه دست هی تقریباً گفت

کارهای برای اما است. شده یاد هدف با بین�رشته�ای و تیم پژوهش �کارها، تجرب برای حرفه�ای پژوهش

حل قصد به نظری کارهای عموم است. مربوطه رشته�ی اصل سؤاالت به پرداختن حرفه�ای کار نظری،

کارهای �شود. م انجام �مانند م ابتر هم معموال و است بریده شاخه آن اصل پرسش�های از که مسئله�ای

است. اصل هدف آن به دسترس برای کوچ کارهای و است اصل مسائل به پرداختن نظری، حرفه�ای

که داریم نوین مواد و ال چ ماده�ی در تجرب داده�ی زیادی مقادیر ما نیست: بد رابطه این در مثال ی
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John) کاردی جان شما است. ضروری آن�ها ارائه�ی ول ندارد وجود دقیق ریاض مدل�های آن�ها برای

شده مطرح مسائل همه حل برای را طرح پیش سال چند �شناسید. م را میدان نظریه�ی متخصص (Cardy

از آن انجام برای را علم تیم چندین و کرد ارائه همدیس میدان�های نظریه�ی طریق از نوین ال چ ماده در

این ر دی جای در کوانتوم بزرگراه مورد در هم را ر دی مثال ی کرد. کار به دعوت اروپا اتحادیه�ی طریق

کرد. خواهم مطرح مصاحبه

دارید؟ اعتقاد هدایتکند پژوهشرا سازمان شخصیا که این به آیا •

است. رسیده ارزشمندی نتای به جهان در اخیر سال�های در سازمان هدایت این چون بله «نه». و «بله» ◦

تعیین این�ها کار اما بوده�اند. ثمربخش بسیار ا آمری و اروپا اتحادیه�ی در پژوهش برای مسئول سازمان�های

طور به باید آنها در سرمایه�گذاری که است اولویت�های برای مل گیری تصمیم ه بل نیست پژوهش نوع

امر این و هستند؛ درگیر ران دانش هم باز تصمیم�گیری، و تصمیم�سازی فرایند در اما پذیرد. صورت جدی

همه�ی �تواند نم کشوری هی چون است، ضروری کشور هر مال مناب محدودیت به توجه با خصوص به

کند. حمایت را اشخاص عالقه�ی مورد و هزینه�بردار پژوهش�های

کنند شناسای را مفید پژوهش�های همه�ی �توانند نم حام سازمان�های که این ی دلیل: دو به نه، اما

کشور در ندرت به معموال ه آن دوم باشد. باز جدید مرزهای گشودن برای ران دانش از گروه دست باید و

شدن رف عیب دو این معتقدم البته برخوردارند. پژوهش�ها هدایت برای کاف توانای از تصمیم�گیران ما

بود. امیدوار آینده به �توان م و است

حرفه�ای پژوهش�های نیست، مقاله تولید قصد به پژوهش�ها همه�ی که باشیم داشته توجه همواره باید

�تواند نم نظری، قدرتمند جریان ی انداختن راه یا معین محصول تولید هدف با کردم، اشاره که همانطور

متولیان توسط پژوهش اه�های گرانی تعیین جز راه مناب محدودیت و برسد نتیجه به مل سرمایه�گذاری بدون

�گذارد. نم باق

هدایت برای کاف توانای از تصمیم�گیران مثال که دارید شواهدی آیا امیدوارید؟ مبنای چه بر •

شد؟ خواهند برخوردار پژوهش�ها

نیافته کاف بلوغ هنوز نیز ما علم جامعه�ی معتقدم ه بل نیستم. اه دانش بیرون در جریان منتظر اصال من ◦

تا که نباشم امیدوار اگر گذشته سال بیست طول در علم مجموعه�ی این رشد روند به توجه با اما است.

خوشبختانه که باشم بدبین بسیار باید شد خواهد انجام �تری بال افراد توسط تصمیم�سازی�ها آت سال�های

نیستم.
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ال اش نه، اگر �دهند؟ م درستانجام را پژوهشهستندکارخود متول که �کنیدسازمان�های م ر ف •

کجاست؟ کارشان

روشن به که سازمان�های از ی است. آنها با مستقیم کار و کاف اطالعات مستلزم درست تحلیل

(دفتر پژوهش�اند مدیریت تیم�های ترین حرفه�ای از ی که است نانو فناوری ستاد بدهم، نظر �توانم م

و �پردازند م فناوری توسعه�ی بحث به است سال ٢۵ از بیش که جمهوری) ریاست فناوری اری�های هم

نیروهای و وارد کشور به را جدید فناوری و علوم زمینه�های جدی�ترین از ی توانستند اخیر سال چند در

�توان م ونه چ که �دهد م نشان نمونه این ضعف و قوت نقاط همه�ی با کنند. متمرکز آن روی را زیادی

سازمان مثل سازمان�ها؛ بقیه�ی رد عمل نحوه�ی مورد در کرد. هدفمند و جدی کشور در را پژوهش جریان

�توانم نم خانه�ها، وزارت و سازمان�ها پژوهش معاونت�های یا و ده�ها، پژوهش ، صنعت و علم پژوهش�های

امر ی صورت به ما مدیران برای پژوهش هنوز که دید روشن به �توان م را چیز ی اما بدهم. دقیق نظر

آن خاطر به این �دانیم م همه و است آنها ضعف مهمترین این که است نیامده در حیات و اصل ضروری،

خرج نفت پول با حت و کرده�اند مدیریت و فروخته�اند نفت ما دولت�های که است دهه ۶ از بیش که است

کرده�اند. لوکس کاالی ی صورت به پژوهش

تأمین مسئول را دولت عمده طور به اه�ها دانش در ما یرم. ب ارانم وهم خود به هم ال اش ی اما

صورت به هم آن اه�ها، دانش توسط باید پژوهش هدایت که حال در �دانیم. م خودمان عالئق برای بودجه

ندارند، اه دانش به مراجعه برای کاف بلوغ هنوز ما صنای اکثر که است درست پذیرد. انجام حرفه�ای
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اه دانش در «گروه» ی به �توانند م کارهای چه برای �دانند نم اه�ها دانش از بیرون سازمان�های واقعاً اما

در �توانند م نظری حوزه�های و پایه علوم بحث حت بخواهند. حل راه آنها از ل مش برای و کنند مراجعه

به �کنیم. م موکول ری دی وقت به را زمینه این در گفتن سخن که بیابند را خود اه جای حرفه�ای پژوهش�های

داشته واقع به�طور را مسئول سازمان�های نقد بتوانیم تا داریم اه دانش در خودمان جدی نقد به نیاز ما حال هر

کشیده�ایم خودمان دور امروز که بسته�ای حلقه�ی از ما نشود شروع نقد این اگر کنیم. ارزیاب را آنها و باشیم

آن به اهیان دانش که است منتظر هم بیرون و بشود خبری بیرون از که است منتظر اه دانش �رویم: نم بیرون

کنند. ارائه راه�کاری

برایِ قاعدتاً هستند. پژوهش مدیریت تیم�های ترین حرفه�ای از نانو فن�آوری�یِ ستادِ �گویید م •

گفته�اید که سال�های �یِ ط مدیریت این �یِ پژوهش محصولِ ببینیم باید آن�ها مدیریتِ �یِ ارزیاب

دهید؟ توضی مورد این در کم بوده؟ چه�قدر بودجه�شان چه�بوده؟

روی مطالعات کار دهه دو این طول در که �شناسم م آن�ها مانند را مجموعه�ای کمتر که است آن منظورم ◦

گسترده�تر اطالعات به نیاز کم ارزیاب مورد در اما باشد. کرده ایران در حرفه�ای پژوهش موان و ضعف�ها

ندارم. دست�رس آن�ها به من که دارد دقیق�تری شاخص�های و

بوده�اید؟ سهیم بوده�اید که مدیریتمؤسسه�های در حد چه تا •

بوده�ام. ری دی اه دانش تحقیقات مرکز مسئول و فیزی گروه مدیر و اه�ها دانش از ی آموزش معاون زمان ◦

بیش و کم و است نبوده بد گسترده) (نه محدود حوزه�های در گذاری تأثیر برای مدیران با روابطم همواره اما

کرده�ام. کم آنها به پست و پول دریافت بدون

چه�قدر؟ �دهید؟ م آموزشاهمیت به آیا •

بسیار آن به که است طبیع است؛ ضروری کشیدن نفس مثل برایم معلم و دارم دوست خیل را آموزش ◦

داشته�ام بسیار را شناس قدر و خوب دانشجویان شانس همواره خدمتم سال�های طول در البته �دهم. م اهمیت

است. نشده کم آموزش برای یزه�ام ان خاطر همین به و

به را مخاطب �تواند م که است معلم گرم و شور بیشتر آموزش در که �کنم م عرض مله ت عنوان به

روی چیزی یا و �گوییم م سخن گرم به ما وقت دانشجویان کند. هدایت و دهد حرکت یادگیری سوی

آن یز ان دل داستان در مولوی قول به هست. خبری حتماً �کنند م حس ما سخن گرمای از �نویسیم، م تخته

مقلد �کرد، م تبعیت او از و �افتاد م راه بود کرده گم را شترش واقعاً که کس دنبال به تقلید به که شخص

بود: مطمئن شخص آن اشتیاق از فقط شتر وجود به

او هیهای این نیست گزافه که او �های گرم و جد از برد بوی

آموزش اما است. عالم برای واقعیت کشف علم دارد. وجود زیادی تفاوت علم آموزش و علم بین که �دانید م
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دانشجویان �کند. م تغییر آموزش فرایند کدام هر تغییر با که است متعلم و معلم بین مشارکت کار ی علم

است پژواکصدای منشأ مانند من برای دانشجویان چشم و گوش �شنوند! نم را چیز ی مطلقاً کالس ی

چشم و گوش صاحبان از جمع که داریم را کسان نقش معلمان ما مشتاق�ترم. صدا آن شنیدن به خود که

این جان و تن با آن کنش برهم از نه و بارانیم آن کننده�ی نازل ما نه که �بریم م ریزش حال در زیرباران به را

خبریم: با هستیم) آنها بین در هم خودمان (که افراد

وی لب�های در پنهانست دهان ی ن همچو گویا داریم دهان دو

اوست هیهای از روح هوی و های اوست دم�های از نای این دمدمه�ی

باید منطق غیر بعضاً آموزش�های و دکتری و ارشد کارشناس سط در خصوص به پیشرفته آموزش ی بین

یرد ب را آنها دست سوز با معلم ه آن شرط به پیشرفته دروس با دانشجویان اکثر دیده�ام من گذاشت. فرق

در امیرالمومنین دیدگاه این من حال هر به ندارند. ل مش بچشاند آنها به را تل گاه داروی آرام آرام و

را خود علم عالم اگر :( صال صبح البالغه نه ٣٧٢ مت (ح �فرمایند م که پذیرفته�ام را البالغه نه

به پاس و آن بستن کار به علم ردن ن ضای از حضرت منظور �زند. م سرباز یادگیری از جاهل کند، ضای

است. آن طالبان خواسته�های

کرده�اند؟ کار شما با ارشد کارشناس دانشجوی چند و دکتری دانشجوی چند کنون تا •

مورد ی و دکتری مورد دو کرده�اند. کار من با ارشد کارشناس هفت و دکتری دانشجوی سه مستقل طور به ◦

دانشجوی شش و دکتری دانشجوی دو حاضر حال در است. بوده ارانم هم مشارکت با هم ارشد کارشناس

هستند. کار حال در من با ارانم) هم مشارکت با آن مورد چند در (البته ارشد کارشناس

چیست؟ ایران در کارشناس آموزشفیزی کنون نظام مورد در شما نظر •

گرفتن یاد البته است. تقلیدی آن سراسر که است این احساسم همواره ه بل است، بد یا خوب ویم ب �توانم نم ◦

که �گیریم، م یاد کس از را چیزی ام هن معتقدم اما نیست، بدی کار آنها تجربیات از استفاده و ران دی از

تقلیدی فیزی کارشناس برنامه�ی و دروس کنیم. خود ِ آن از واق در و کنیم تولید باز خودمان برای را آن

در موجود دروس همه�ی کنیم احساس که طوری کند عقالن توجیه ما برای را آن ننشسته هم کس و است

هستند. مفید ما برای آن

دارید؟ عالقه فارس به نوشتن به چه�قدر •

را پژوهش جدی مباحث دارم عادت �نویسم. م حوصله با و فارس زبان به را درسنامه�هایم بیشتر زیاد. خیل ◦

اخیراً یا فیزی پژوهش مجله�ی برای مثال فارس مقاله�ی چند البته بفهمم. بهتر تا بنویسم فارس زبان به نیز

ول نیافته�ام را گاما مجله�ی برای نوشتن افتخار البته نوشته�ام. ر دی جاهای بعض یا فیزی مجله�ی برای

حمایت بدون را گاما چراغ که باشم داشته را عزیزی نویسندگان و ویراستاران با اری هم که عالقمندم جداً
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هم من به و بدهد پایداری توفیق آنها همه�ی به خداوند ه�داشته�اند. ن روشن زدن مثال یزه�ای ان با و سازمان

آنها. با اری هم توان

هستید؟ او شبیه شما آیا بود؟ ک شما راه�نمای استادِ •

و پژوهش در من نیستم. او شبیه من بود. دوبنر دیتریش هانس پروفسور دکتری دوره در من راهنمای استاد ◦

را آن من ول بدهد جواب آلمان در شاید شیوه آن البته �کنم. نم پیروی خیل او استیل از دانشجو تربیت

مهم کارهای از ی اما کند. تغییر کامال آموزش نظام که آن ر م �دانم نم ایران دانشجویان مناسب خیل

از و بود زومرفلد آرنولد فیزی ریاض انستیتو در ما یادگیری برای پویای بسیار علم فضای کردن فراهم او

بازنشست و زندگ هشتم دهه�ی در که کند طوالن را عمرش خداوند بردم. بهره بسیار کادمی آ فضای این

است. داشته سخنران نیز جباری شی دکتر به ویل جایزه�ی اعطای مراسم در که شنیدم است. فعال هنوز

؟ چ �خوانید؟ م هم فیزی غیر چیزهای آیا •

دین. و علم به مربوط مباحث اخیراً و مضاف) فلسفه�های ویژه (به فلسفه ، اسالم معارف بله. ◦

�کنید؟ ورزشم قدر چه •

ندارد. نداشتن وقت به ربط اصال و است �همت ب و تنبل فقط هم دلیلش نرمش. کم ◦

ایشان از خاطره�ای بودید. دوست شد شهید گذاری بمب جریان در که علیمحمدی دکتر با شما •

دارید؟

شیرین�ترین از ی او با دوست که همان�طور بود من زندگ حوادث �ترین تل از ی او شهادت واق به ◦

هر برابر در �اش آزادگ نیز و او نظر دقت و جدیت شاد. روحش کرده�ام. برقرار تاکنون که �های دوست

مشهور و بزرگ شخص ی حت یا مقاله کتاب، به ایرادی اگر ران ن بدون بود. آموزنده بسیار نظریه�ای

سخت با نبودند دمخور او با زیاد که کسان از بعض را او جدیت و کوش سخت �کرد. م مطرح �دید م

به بود، خاطره ی او با ساده تلفن وی گفت ی حت که بود کسان از ی او �کردند. م اشتباه گیری

زمان هستم. مسعود با و گفت حال در من که �فهیمد م فوراً همسرم �زد، م زن ما منزل به وقت که طوری

دلیل و کنم نظر تجدید تصمیمم در که خواست من از خاص حالت با داشتم را آلمان به رفتن به تصمیم که

ی حدود است. او عاطف بسیار شخصیت دهنده�ی نشان همین که �گفت م آشنایان و دوستان دلتن را آن

مباحث به و گفت همیشه مانند معمول وهای گفت کم از بعد بودم. مهمان منزلش در شهادتش از قبل ماه

داد توضی تاری ماده�ی مورد در مقاالتش آخرین مورد در و �کشید م علم خصوص به و اجتماع جدی

اصفهان به من دانشجویان دفاعیه�های برای بار دو بزنم. حرف او برای کارهایم مورد در تا خواست من از و

با بار دو هر در که دکتری دانشجوی ی برای بار ی و ارشد کارشناس دانشجوی ی برای بار ی آمد

�کرد. م راهنمای را آنها و �کشید م چالش به را بچه�ها جدی و دقیق پرسش�های
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او نام به بین�الملل کنفرانس ی شهادتش رد سال در آینده سال که گذاشتیم قرار دوستان بعض با

شفیق رفیقان از که گاما مجله�ی عزیزان هم و خودم هم که �کنم م مطرح دوباره جا همین را این کنیم. برگزار

نیم. ن فراموش بودند او

خداوند که کنم دعا �خواستم م نوشت: آن انتهای در و فرستاد ایمیل روزی بودم آلمان در که زمان در

�کنم م دعا بنابراین نداریم، راست خط خمیده فضازمان در دیدم اما کند هدایت راست راه به را ما همه�ی

کند. هدایت ژئودزی به را همه خداوند

مات و سعیداً عاش مصداق: واقعاً که فرماید قرین �کرانش ب رحمت با و کند شاد را روحش خداوند

بود. سعیدا

دارید؟ دوران آن از خاطره�ای شدید. مجروح تحمیل جن دوران در شما •

فضای برای شاید چه آن اما دارم زیادی خاطره�های بود. عقایدم آزمودن برای صحنه�ای بیشتر جن من برای ◦

ی برای را آن�ها و زدود را رخوت ما مردم و جوانان از جن ویم ب که است آن است مناسب مصاحبه این

من چند هر بوده�ایم. چه جستجوی در اسالم انقالب در که یافتیم جن در ما آورد. میدان به جدی تالش

از جن اما نشوند، آن دچار گاه هی کشوری هی مردم که امیدوارم و �دانم م وحشتناک بسیار را جن

صحنه�های در آنها از بسیاری هم امروز و ساخت توانا و ارزشمند فرماندهان نظام تجربه�ی بدون جوانان

هستند. اثر منشأ مختلف

چیست؟ اه�ها دانش مدیریت ساختار مورد در شما نظر •

کار سر بر حزب جریان ی با معموال ما اه�های دانش مدیریت ندیده�ام. ساختاری اه�ها دانش مدیریت در من ◦

خوشبحتانه هنوز چون اما بد. هم گاه و �آید م در خوب گاه است. سلیقه�ای آن�ها کارهای عموم و �آیند م

نیست. خراب اوضاع خیل دارند را کادمی آ تربیت حداقل و �شوند م انتخاب اه دانش درون از افراد این

و اه�ها دانش در مدیریت پست�های احراز شرایط تعریف اول است: ضروری یافتن ساختار برای چیز دو اما

شرایط با موجود شرایط مقایسه و مطالبه ان ام کردن، انتخاب با اه. دانش ارکان همه�ی کردن انتخاب دوم

شد. خواهد �تر شدن موعود یا مطلوب

ارکان مهم�ترین �توانند م بازار و کوچه مردم که مااست کشور در دموکراس ساختار تناقض�های از این

عضو صد چند اما کنند انتخاب را خبرگان مجلس یا شورا مجلس نمایندگان یا جمهور رییس مانند نظام

رییس انتخاب شایست اه دانش دری �شود، م زده جار آن�ها نخب کرنا و بوق در که ، علم هیات

آوری جم با جمهوری ریاست کاندید ی صالحیت اروپای کشورهای بعض در �دانید (م ندارند. را خود

وضعیت به که کسان برای ضروری کارهای اولین از ی شاید �شود). م تایید اه دانش صد چند از امضا

است واض البته باشد. اهیان دانش عموم به آن عرضه�ی و احراز شرایط تدوین اند، منتقد اه�ها دانش اداره�ی
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چنین احتمال که زمانهای حت که است داده نشان تجربه اما شد، نخواهند آن تسلیم زودی این به دولت�ها که

ایم. نداشته روشن حرف ما است داشته وجود کارهای

کردید؟ آغاز زمان چه از را تدریس کار •

مدرک اخذ از پس اه دانش در رسم درس اولین �کردم. م تدریس دبیرستان�ها در دانشجوی دوره از ◦

(سال بود تهران اه�های دانش از ی برق مهندس دانشجویان برای مدرن فیزی درس ارشد، کارشناس

.(١٣۶٩

استاد ایران در که هم االن گذرانده�اید. آلمان در را بخش و ایران در را آموزشتان از بخش شما •

درحدتجربیات را اه�هایدوکشور دانش یِ ومدیریت پژوهش ، سیستم�هایآموزش اههستید. دانش

کنید. مقایسه خودتان

از پس افراد آلمان، در بدهم. توضیح اه دانش از قبل نظام مورد در که مایلم آموزش مورد در آموزش: اول ◦

Orientierungsstuffe اصطالح در که �شوند م وارد راهنمای ساله�ی دو دوره�ی به دبستان سال چهار ط

آشنا نیز ( لیس (ان دوم خارج زبان با بچه�ها که است دوره�ای این �شود. م نامیده جهت�گیری مرحله�ی یا

گروه سه به دوم زبان و ریاض درس دو در دانش�آموزان توانای به توجه با مرحله این از پس �شوند. م

دوها درجه �روند، م (Gymnasium) دبیرستان به باشند خوب درس دو این در که گروه �شوند: م تقسیم

مدارس به سوم دسته�ی و �شوند) م تربیت کارمندی کارهای برای که (کسان (Realschule) رآل�شوله به

ساله هفت دوره�ی ی ط از پس �روند م دبیرستان به که کسان �شوند. م وارد (Berufschule) حرفه�ای

انسان علوم یا تجرب یا ریاض مختلف رشته�های در آنها ساله هفت دوره�ی این در �شوند. م وارد اه دانش به

علوم یا ادبیات رشته�ی به ریاض در ناتوان دلیل به کس یعن �شوند. م جدا عالیق حسب بر آن مانند و

�شود. نم وارد ر دی انسان

برای او صالحیت و است کار این به عالقمند فقط بخواند فیزی �خواهد م که دانشجوی مقدمه این با

از آنها(که لیسانس فوق و لیسانس دوره آموزش ساختار بنابراین است. شده تعیین دبیرستان از پیش کار این

انی م درس ی فقط آلمان در بزنم. مثال چند ذارید ب �شود. م متفاوت کل به�طور ما با نیستند) جدا هم

گلدشتاین، کتاب حد در چیزی �شود، م ارائه ارشد کارشناس و کارشناس دوره�های مجموع در کالسی

که دارند ترودینامی ال واحدی چهار درس ی یا داریم. کالسی انی م درس سه ما که حال در

ارائه را ترودینامی ال و ٢ و ١ ترومغناطیس ال درس سه ما که حال در است. سون ج کتاب سط در

کوانتوم انی م درس چهار ما شود. ارائه ترودینامی ال درس دو است بهتر �گوییم م تازه و �کنیم م

در ما که است چیزی آن از پیشرفته�تر بسیار که �شود م ارائه درس دو آلمان در که حال در �دهیم. م ارائه

خود مقاالت آخرین از ی درس جلسه�ی آخرین در من استاد �کنیم. م ارائه دانشجویان به ارشد کارشناس
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دانشجویان برای پیشرفته�ای بسیار دروس اما ندارند رسم درس آنها دکتری دوره�ی در �کرد. م تدریس را

دکتری دانشجوی ی ه این با من خود �کنند. م شرکت آنها در نیز دکتری دانشجویان معموال که �شود م ارائه

تنها و ندارند کم چیزی آنها به نسبت ما دانشجویان گذراندم. فیزی و ریاض بخش در درس ده حدود بودم،

من �آید. م به�وجود آنها در سخت کار این اثر در که است زیادی بسیار ای ات خود و نفس به اعتماد تفاوت

کوانتوم انی م کالس در استادم را هیدورژن اتم برای ر شرودین معادله�ی حل همه�ی که �آورم م یاد به

�داد. م بچه�ها به لیف ت ی صورت به

فیزی گروه ی ما مثال �گیرند. م ل ش توانا افراد محور بر آلمان در پژوهش انستیتوهای پژوهش: دوم

اصل دروس قواعدی اساس بر که بودند تجرب و نظری فیزی انستیتوهای از مجموعه�های ه بل نداشتیم

، کالسی انی م ، فیزی ریاض شامل: نظری درس�های �شد. م تقسیم (فول�پروفسورها) اساتید بین

سط تخصص درس�های و پایه فیزی دروس و نظری�ها توسط کوانتوم انی م و ترودینامی ال

توسط نیز پایان�نامه به توجه با پیشرفته درس�های �شود. م ارائه گرایش دو هر متخصصان توسط کارشناس

پژوهش انستیتو ی در افراد تجم محور بنابراین �شدند. م ارائه انستیتوها در شاخه همان متخصصان

فوق �رود م کالس به که استادی انصافا اما شود. انجام باید جانب صورت به آموزش و است آنها مشترک

به را کتاب که �دانند نم خود شان در اساتید و �شود م تدوین وی خود توسط درسنامه است. آماده العاده

روی کامل صورت به درس �شوند. م معرف کتاب�ها از مجموعه�ای ه بل کنند. معرف درس مرج عنوان

است دار معن کامال تابلو روی شده نوشته جمالت �دارند. برم یادداشت دانشجویان و �شود م نوشته تابلو

سر از و �شود م انجام حرفه�ای کامال صورت به تدریس کالس مدت طول در . ریاض فرمول�های صرفاً نه

آن�ها عمق و کم درس�ها تعداد هستند. بری کامال آن مانند چیزهای و دادن کنفرانس یا کردن بندی هم

که استادیاران، و دانشیاران و اساتید توجه قابل تعداد به توجه با است. زیاد بسیار کردم اشاره که همان�طور

است. پژوهش همه اصل کار �کنند، م پژوهش فقط و نیستند درس ارائه�ی به مجاز

پروژه ی ابتدا . خصوص بخش یا دولت بخش از �شود، م تهیه استاد آن توسط پژوهش بودجه�ی

رشته�های از است ن مم که اساتید و پسادکتری�ها (بیشتر اران هم تعداد پروژه آن در �شود. م تعریف

مورد این در �شود. م داده تخصیص بودجه آن از پس و �شود م مشخص ارشد و دکتری دانشجویان و ر) دی

پروژه ی دنبال به بعد �کنند، م پذیرش را دکتری دانشجویان اه�ها دانش هستیم. آن�ها س ع درست ما

دریافت چیزی دکتری دانشجوی هم بین این در �روند. م بودجه و انات ام دنبال به آن از پس و �گردند م

کس چرا دارند مال نیاز و داده�اند خانواده یل تش بچه�ها معموال که سال و سن در نیست معلوم و �کند نم

بچه�هاست این تالش به مربوط �دهند م مقاالت تعداد برای اه�ها دانش که پزی همه�ی نیست. آنها ر ف به

که کنیم یاد اخیر سال�های در نانو ستاد حمایت از باید هم باز اینجا در �شناسد. نم را آنها قدر س هیچ ول
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�دهد. م هزینه�ای کم فعالند، زمینه این در که دانشجویان برای

کنند. تأمین را آن ین سن بودجه�های بتوانند تا باشد داشته مشخص �های حام باید حرفه�ای پژوهش�های

که �یابد م افزایش آن�ها بودجه�ی گاه و کم بودجه�ی دارای زمینه�ها بعض زمان�های در که است طبیع

زدیم. حرف موردش در این از پیش که اولویت�ها و پژوهش سیاست�های بحث به �گردد بازم

همان�طور است. باال به پایین از پژوهش مراکز و اه�ها دانش در مدیریت نظام اساس مدیریت: سوم

بسیار معموال پایین مدیریت�های �کند. م حمایت را آن سازمان و �دهد م ل ش فرد را انستیتوها گفتم که

استاد درجه�ی دارای که کاندیداهای بین از معموال اه�ها دانش روسای و ما!) وض با کنید (مقایسه پایدارند

دارند، مشارکت آن در نیز اهیان دانش که شهر سنای توسط باشند، کشور سراسر از �توانند م و هستند تمام

انستیتوها رؤسای انتخاب در دقت بیشترین ندارد. سیاس و حزب جنبه�ی وجه هی به و �شود م انتخاب

طبیع و کنند تزریق اه دانش به را زیادی بودجه�های و دهند سامان را حرفه�ای پژوهش�های باید که �شود م

�رسد. م پایان به آن�ها بازنشست با آن�ها ریاست دوره�ی معموال و پایدارند خود اه جای در بسیار که است

را خود انستیتوهای �توانند م معموال دارند پژوهش مدیریت برای کاف قابلیت که مستعد جوان�ترهای البته

یرند. ب ری دی کس جای نیست الزم شوند. حمایت و کنند بنا

رییس پالن ماکس انستیتو گرانش بخش برای �خواستند م که ام هن که بدانید است جالب مثال

ی پنسیلوانیا در و است هندی اصالتاً �دانید م که (Abhay Ashtekar) ر اشت ابه از کنند انتخاب را

پست این نپذیرفتن دلیل �گفت م من استاد کردند. دعوت کار برای �کند م اداره را گرانش ده�ی پژوهش

هر به است. بوده ران ن آلمان در نژادپرستانه اخبار بعض از و است هندی همسرش که بود آن وی توسط

نقش آن در ملیت مرزهای حت و �کنند م ر ف جدی مدیران انتخاب در آن�ها چقدر �دهد م نشان این حال

است مربوط بسیار هم فیزی به که ما تحقیقات مرکز بزرگترین رییس که ویم ب را سربسته�ای مثال ندارد.

�دانست. نم هم را نوترون و پروتون فرق نظرم به که بود کس

کار سر بر قدرتمند مدیران که است آن خاطر به هم آن و است جمع کار آن�ها قوت نقطه�ی بزرگترین

خبر کوانتوم اپتی بزرگ اساتید از ی اخیراً �پیوندند. م هم به را تسبی دانه�های نخ مانند و �آیند م

اروپا، در اه دانش ده که بود آن منظور داد. را (Quantum Highway) کوانتوم بزرگراه ی ایجاد از

کار کوانتوم محاسبات و اطالعرسان بزرگ پروژه�ی ی روی هم با �پیوندند، م هم به راه�آهن طریق از که

اهداف به دستیاب به بخشیدن سرعت و راری ت پژوهش�های از جلوگیری آن ایجاد از را خود قصد �کنند. م

کردند. اعالم شده تعیین

و پژوهش ، آموزش کارهای از شما ارزیاب چیست؟ قبل نسل پیشه�های فیزی مورد در شما نظر •

چیست؟ آن�ها �یِ مدیریت
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عمدتاً که ذریم، ب آن�ها توسط شده تربیت بالفاصله نسل حت و تهران اه دانش مؤسسین اول نسل از اگر ◦

نقش و نیستند سط ی در آن�ها همه�ی هم بعدی نسل در است، بوده دبیر تربیت محل برای�شان اه دانش

دانشجویان اولین تربیت با شریف صنعت اه دانش نظری دانان فیزی گروه که نقش مثال نیست. سان ی آن�ها

اه�های دانش در را نفس به اعتماد روح و کردند ایفا کشورند، این فیزی مفاخر هم امروز که دکتری،

شود. فراموش نباید �گاه هی دمیدند، کشور داخل

را پایین�تری این اما داشتند پایین�تری مرتبه�ی پژوهش و آموزش در ین میان طور به قبل نسل حال هر به

و �بینیم م را بهتری افق�های ما امروز �دانم. م ساختمان بقیه به نسبت ساختمان پ بودن پایین�تر مانند من

سمت به باید �گوید م که شنیده�ام بار چند کش زحمت عزیزان از ی از من داریم. بزرگ�تری ادعاهای

به خداوند باشیم. داشته داخل شده�های تربیت از نوبل جایزه برنده�ی ی ر دی دهه�ی دو ی تا که رفت

خیر جزای �کنند، م و کردند فراهم ساخت حال در عمارتِ این برای خشت ترین کوچ که عزیزان آن همه�ی

فرماید. عطا

است؟ طور چه آن�ها با شما رابطه�ی •

�کند نم فرق است. توفیق برایم آن�ها دیدن ومادر، پدر به نسبت فرزند مانند عمیق، احترام با توأم رابطه�ای ◦

دارم. دوستشان دل صمیم از نه. یا باشم کرده شاگردی مستقیم طور به که

�شود؟ م ساخته طور چه فیزی تب م چیست؟ فیزی تب م شما نظر به •

ندارم. آن�ها مورد در کاف تحقیق ول الندائو؛ تب م مثل شنیده�ام، فقط را فیزی تب م چند نام من ◦

اه ن فیزی مثال علم ی ره�آوردهای همه�ی به کسان یا کس که �گیرند م ل ش زمان واق در تب�ها م

را ری دی دید زاویه�ی و کنند کشف خود برای مجدداً را شوفات م همه�ی ر دی بیان به باشند، داشته نو

مانند است، مشخص�تر فلسفه در این �بینیم. م الندائو سری در را همه این و شایند. ب علم شاخه�ی آن در

فورت. فران تب م یا مالصدرا یا کانت تب م

کنم. دنبال را بحث مثال با ذارید ب �شود. م ایجاد خاص ری تف طرز با آدم�های توسط تب م ی

V. I.) آرنولد والدیمیر به ٢ Trans. Am. Math. Society مجله�ی از شماره ی ١٩٩٧ سال در

آرنولد که نامه�ای از بخش آن مقدمه�ی در بود. شده داده اختصاص روس شهیر �دان فیزی ریاض (Arnold

ویم ب اگر است گستاخ است: آمده نوشته (A. S. Pushkin) ین پوش نام به شخص به پیش سال�ها

وضوح به هرچند گذاشته�ام، آموزش وزارت کل از بزرگتری تأثیر من جوان�تر، نسل پیشرفت و رشد نظر از

تب م ی ایجاد قدرت شخص ی در نفس به اعتماد این و اه ن این است. نبوده برابر هم با اناتمان ام

کتاب ـــ� است فیزی ریاض در علم سب صاحبان زمره�ی در آرنولد �دانید م که همان�طور و �دهد م را

serie 2, vol. 80٢
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که دارد نفس به اعتماد چنان به نیاز فیزی تب م �شناسید. م حتماً را او کالسی انی م معروف

وجود با فیزی اتب م ر دی بیان به باشد. مطمئن کامال مبان به تسلط نیز و خود اه ن و رد روی به کس

به دورتر افق از که ام هن ه بل بسازد، تب م یرد ب تصمیم �تواند نم کس هی �شوند. م معن افراد این

شده زده تب م آن شدگان تربیت همه بر آن نقش که �بینیم م را نوین نسق و نظم ریم، �ن م کس کارهای

باشد، ذهن از دور کم شاید بیابد تسلط چنین فیزی مبان همه�ی به کس که آن توق امروز البته است.

گذاری تأثیر طبیع طور به بقیه روی و باشد فیزی شاخه�ی ی در حت است ن مم جدید دید زاویه�ی اما

کند.

در فیزی تب م �توان م آیا نیست، اگر است؟ کدام هست، اگر هست؟ فیزی تب م ایران در آیا •

ساخت؟ ایران

شدن «عارف» برای گیری تصمیم به شبیه سازی تب م به تصمیم �شناسم. نم فیزی تب م من ایران در ◦

درست کند، رویش وحش طور به �تواند م تب م است. آن به نرسیدن و آن نقض شدن، عارف قصد است؛

را کارهایمان باید ایران در ما �روید. م علف و آب ب و خش بیابان ی در گاه که زیبا گل ی مانند

شد. خواهد خود به خود شود، پیدا باید اگر تب م یریم، ب جدی هست که سطح هر در

چیست؟ مهم�تر و مهم به فیزی شاخه�هایِ بندی�یِ تقسیم موردِ در شما نظرِ •

�شود. م ان م و زمان شرایط با متناسب تغییر دستخوش کامال اما باشد داشته وجود �تواند م بندی تقسیم این ◦

باشند، حرفه�ای و جهت�دار پژوهش�ها اگر بنابراین �شود. م مهم اهم و اهم مهم، خاص اهداف اساس بر یعن

سازگاری البته را کیفیت شود. کیفیتحفظ تا �شود م مختلفچنین ان�های م در و دوره هر در طبیع به�طور

به نیاز و است ل مش کار نظرم به همیشه، برای مهم�تر و مهم به تقسیم�بندی اما �کنیم. م تعریف اهداف با

دارد. (! شرع (یا علم حجت

�توان م چه�طور شما نظر به دارید؟) قبول (آیا ندارند. وجود ایران در فیزی شاخه�های از بعض •

انداخت؟ راه ایران در را شاخه�ها این

�کنند: م تعریف فناوری توسعه زنجیره�ی نام به را زنجیره�ای �کنند م کار فناوری توسعه�ی زمینه�ی در که مردم ◦

آموزش ↔ پژوهش ↔ محصول تولید ↔ بازار تقاضا↔

بازار و بازار ایجاد عامل تقاضا یعن است چپ به راست از امروز دنیای در ان�ها پی این جهت �گویند م

تا و دارد را لوکوموتیو نقش تقاضا ر دی بیان به است. آموزش و پژوهش متقاض تولید و تولید متقاض

س ع بر ان�ها پی جهت ما کشور در �شود م گفته رفت. پژوهش و آموزش دنبال نباید نشود ایجاد تقاضای

مالک اخیراً است. جدی آموزش زمینه�های بعض در مناب اتالف موضوع ما کشور در دلیل همین به است.

معلم نه که است رشته�های و گروه�ها ایجاد آن نتیجه�ی معموال که �دانند م رشته�ها تعداد را اه دانش توسعه�ی
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تولید و بازار و تقاضا تعریف این البته �کنند. م توسعه به کم نه و دارند اشتغال�زای نه و حساب و درست

رشته ایجاد حال هر به ول بشود. نیز بنیادی و محض علوم شامل که داد تعمیم طوری �توان م را محصول

ناصواب کار باشد، شده نهادینه کاف پژوهش�های زمینه آن در و باشد داشته وجود اهدافمشخص ه آن بدون

یاد را چیزی کشور از خارج در معموال فارغ�التحصیل که است آن رشته�ها از بسیاری راه�اندازی دلیل است.

ایجاد را رشته�ای الب و زیاد فشار با است، چیزها همان آموزش است ساخته او از که کاری تنها چون و گرفته

که حال در کرده�اند. ایجاد نیز را آن وسوسه�ی و رشته�ها افزایش فرهن افراد این که است وجالب �کند م

موجود رشته�های به را درس چند حداکثر و دهند مسیر تغییر ر دی شاخه�های سمت به نیازها با متناسب باید

منفصل عقل صاحب جم ی اگر و کنند. دنبال جدی سطح در را زمینه آن در پژوهش کار و کنند اضافه

به که دارند وجود نیازهای و داریم کشور در نیرو و انباشته علم کاف اندازه�ی به ما که رسیدند نتیجه این به

را مشخصات این تمام رشته�ای اگر که دارم تجربه من بنمایند. رشته ایجاد به اقدام داریم نیاز نیرو تربیت

تأمل! �شود. م مواجه ل مش با علوم وزارت در حتماً باشد داشته

منجمد خود دکتری دوره�ی در نباید ما کنیم. تروی اران هم بین را پذیری انعطاف فرهن باید ما

باشیم. خودمان تثبیت دنبال به هدف، جامعه�ی نیازهای به توجه جای به و شویم

کرده�اید؟ چه اینسمت�ها در اید؟ داشته هم اجرای سمت�های شما آیا •

�رسیدند م نظر به راض مردم اما ردم. ن خاص کار البته . فیزی گروه مدیر و آموزش معاون گفتم، قبال بله. ◦

و بودم جوان (چون داشتم بود مدیریت تحت که جاهای توسعه برای مشخص برنامه�ی ویم ب �توانم نم ول

هر در اجرای کار از تجربه�ترم با که هم امروز �کردند. م ارزیاب چنین این را کارم نتیجه�ی ول تجربه) کم

فراری�ام. لش ش

چیست؟ مجله�یفیزی مورد در شما نظر را؟ ها کدام �خوانید؟ م را فیزی �یِ نوشته�هایفارس آیا •

بیشتر برده�ام. لذت خوانده�ام، گاما از را مقاالت که هم بار چند �خوانم. م را فیزی مجله�ی بیشتر بله. ◦

کم کم اخیراً هم خودم منصوری. دکتر نوشته�های یا و است ترجمه فیزی مجله�ی جالب مقاالت

این که امیدوارم و �روم نم گاما سراغ به مرتب طور به البته دیده�ام؛ خوب تألیف مقاالت گاما در اما �کنم. م

آن از باید فیزی معلمان ما همه�ی نظرم به بدهید. راه گاما مشترکان جم به هم را من شود باعث مصاحبه

کنیم. استفاده

که باشد آن�ها بین تعامل برای محل و کشور ان پیش فیزی وضعیت از آینه�ای باید فیزی مجله�ی

بشود آن خوب ویراستاران هیأت به توجه با امیدوارم و هستند آن شناس آسیب حال در البته نیست. چنین

است مانده خود پیش سال ٢۵ وضعیت در فیزی مجله�ی کرد. تبدیل جدی�تری نشریه�ی ی به را آن

نیازها امروز اما داشتیم. دسترس کتاب�ها و مجالت و اینترنت به ندرت به ما دانشجویان که دوره�ای یعن
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هستند درخشان بسیار بعض که دکتری نامه�ی پایان زیادی تعداد سال هر مثال است. کرده تغییر انات ام و

انجمن و فیزی مجله�ی بین منظم ارتباط یا نداریم. مجله در را آن�ها از گزارش ما که �شود م انجام

نیست. فیزی

انجمن مورد در شما نظر خصوص، به چیست؟ ایران پیشه�های فیزی ل�های تش مورد در شما نظر •

هستید؟ انجمن این عضو آیا اصال چیست؟ فیزی

کارشان عمده�ی انجمن�ها این هستم. ایران فوتونی و اپتی انجمن عضو هم و فیزی انجمن عضو هم من ◦

فعال�تر برای بپرسید هم من از اگر البته دارند. فعالیت کمتر سال طول در و است ساالنه کنفرانس�های برگزاری

انجمن چراغ ساله چند این در که کنند نظر اظهار کسان باید را این �دانم. نم �گویم: م کرد باید چه شدنشان

داشته�اند. ه ن روشن را

چیست؟ فیزی المپیاد مورد در شما نظر •

برخوردارند. عالقمندی و هوش بهره�ی از خود هم�قطاران از بیش که دانش�آموزان برای است فرصت المپیاد ◦

نظر از ما دانش�آموزان که است واقعیت این پذیرش واق در المپیاد است. غنیمت آن�ها برای فرصت، این

اما گیرد. قرار افراد اختیار در �ها توانای با متناسب فرصت که است آن عدالت و نیستند سان ی استعدادی

شود. انجام �کشند م زحمت آن برای است سال�ها که کسان و دست�اندرکاران توسط باید آن شناس آسیب

موق آن در اگر کردید. فیزی آموختن به شروع و شدید، دانش�گاه وارد پیش سال ٣٢ تقریباً شما •

�دادید؟ م انتخاب�هایتان در تغییری چه کنید، پیش�بین را امروز وضعیت �توانستید م

کنم، پیش�بین را امروز وضعیت �توانستم م اگر بنابراین �ام. راض آن از واق در دارم؛ خوب نسبتاً شرایط االن ◦

�دادم. نم انتخاب�هایم در تغییری ول �خواندم م درس جدی�تر �کنم م ر ف

شدم کامران خود همت منتهای بر خدا از کردم طلب چه هر که خدا ر ش

جستجو و یادگیری به عشق امیدوارم دارد. و داشته وجود همیشه خداوند لطف نه اگر است بوده کوتاه همتم

باشد. داشته قدری ربوب اه پیش در �کنیم م و کرده�ایم چه آن و نشود گرفته ما از �گاه هی فعل�الله درک برای

اله فعل با مقابله آن از نظری تخلف بیابد، قط چیزی به فیزی اگر �گویند م فتوا صاحب بزرگان امروز

نسبت کند بیان فیزی واقعیت از خود قطع درک خالف بر را چیزی و باشد روزه�دار کس اگر و است

وارثان اما انداختند به�راه مومنان را علم کاروان تاری طول در است. باطل روزه�اش و داده خداوند به دروغ

اما دیدند. خود مستقل عقل حاصل را میراث آن و بردند یاد از

باشد چین ر صورت خود ار حرام به نقشش یز، ان خیال کل زین فهم ند ن کو هر
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