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١٣٩٢ پاییز ،٢٧ ی، شماره ,Gammaگاما no. 27, Fall 2013

با گو ��گفتو

پورفائز � ابراهیم سانل

یده چ

لیدن اه دانش در پسادکتری شاغل� ی فعال که فائز �پور ابراهیم سانل با است ی گو و گفت این

است. هلند در
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معرف ١

١٣۶٠ متولدِ است، هلند در لیدن اه دانش در پسادکتری شاغل ی فعال که فائز، �پور ابراهیم سانل

تونته اه دانش از 2007 سال در شد. شریف صنعت اه دانش فیزی ی دوره وارد ١٣٧۶ در است. (1981)

تحصیل سال در گرفته. فیزی ی دکترا آمستردام اه دانش از 2011 سال در و ، فیزی لیسانس فوق (1)

٩ حدود کنون تا او بود. هفت�نفره) و چهل�نفره یِ (دورها فیزی المپیاد دانش�اموزان جزو ١٣٧۵-٧۶

است. کرده منتشر بین�الملل ی مجله�ها در مقاله

گو گفتو ٢

بوده؟ چه خواندن فیزی از شما یِ یزه ان •

ور کن شر از خالص اش اصل یزه ان بود. المپیاد، دوره در خواندم فیزی جدی طور به که جای اولین ◦

ی آموزش دوره آن از من خواندم. نم فیزی اه دانش در شاید شدم نم تیم عضو اگر بود. سراسری

فیزی که گرفتند من از زودتر را تصمیمشان آنها کردم. پیدا نزدی دوستان و بردم لذت خیل ساله

داشتیم المپیاد دوره در که معلمهای بشوم. جدا آنها از که نبودم آماده رشته انتخاب ام هن هم من و بخوانند

خوب خیل احساس بنشینم کالسشان سر توانستم م هم باز فیزی ده دانش در ه این از بودند. موثر خیل

داشتم.

شده؟ عوض مرور به شما یِ یزه ان آیا •

شود م قبل سوال جواب از شاید بشود. طوالن خیل احتماال سوال این جواب خاطر همین به بارها! بله، ◦

چندباره تغییرات این ه این برای باشد. داشته توانست نم چندان ماندگاری من اولیه یزه ان که زد حدس

ریاض دبیرستان در خودش من پدر کنم. شروع دبیرستان سالهای از باید برسد نظر به موجه من یزه ان در

تر موفق آموزان دانش ذهن پرورش در زمان آن فیزی ریاض دوره که داشت عقیده و کرد م تدریس

این وجود با نداشت. تجرب دوره دبیرستان آخر سال تا اصال هم ما مدرسه کرد. م عمل تجرب دوره از

بر احتماال هم دلیلش بخوانم. پزش اه دانش در من که داشت اصرار همیشه ریاضیات، برای پدرم احترام

ترونی ال مهندس است بهتر و شوم نم خوب پزش من بودم کرده اش قان اما من است. ار آش هم

روباتهای ساختن مشغول را خودم همیشه هم رویاهایم در کنم. خلق جدید چیزهای داشتم دوست کال بشوم.

به دانستم. م تر جالب اکتشاف از را اختراع ویم، ب خالصه بخواهم اگر کردم. م بزرگتصور و کوچ

(1)Twente
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خوب ی بودم. پاستورعالقمند و انشتین مثل دانشمندان از بیشتر هم ادیسون و بل گراهام مثل مخترعین

مدرسه علم اههای نمایش از من بود. اه باش اه آزمایش در توال آقای حضور من برای المپیاد دوره ر دی

پدیده نمایش برای ابزار ساختن که دانستم م کرد، م بازی شان برگزاری در را اصل نقش ایشان که مان،

هم تری عمیق کارهای ساده ابزار همین با که شدم متوجه المپیاد دوره در است. مفرح چقدر فیزی های

اه، دانش در متاسفانه کرد. بیشتر را اش تجرب نوع از مخصوصا ، فیزی به من عالقه و داد انجام شود م

شده دلسرد بسیار موضوع این از من و نبود پویا، اه آزمایش ی یعن ، مفرح بازیهای این از خبری ر دی

کنم. جبران آنجا اه آزمایش در را خال این بتوانم شد باعث پژوهان دانش اه باش با ارتباطم حفظ اما بودم.

بودم پایه فیزی سرکالسهای نمایش آزمایشهای برگزاری مشغول ارفع دکتر یری پی با هم سال ی البته

به را فیزی وقت هی اما نبودم، استعداد ب چندان مساله حل در ه این با بودند. بخش انرژی خیل که

شریف) اه دانش در کم (دست خواندن فیزی شدم متوجه که هم دوم ترم از نداشتم. دوست خاطر این

فضای افتادم. رشته تغییر ر ف به است، تر پیچیده های مساله حل برای محاسبه دانش تقویت معن به بیشتر

منصرف اما کردم اقدام کامپیوتر به رشته تغییر برای بار ی رد. ن جذبم چندان برق ده دانش بر حاکم

شریف در که بودم معماری تحصیل دنبال شدم، اجرا ای رشته دو قانون که اه دانش سوم سال از شدم.

و ، دوندگ اری، ن نامه ماهها ندارم. خوش خاطره چندان تهران اه دانش اداری بخش از شد. نم تدریس

طراح من برای شدم. صنعت و علم اه دانش در صنعت طراح رشته وارد نهایت در و بود نتیجه ب انتظار

کیفیت از حال این با یز. بران تحسین و نواز چشم کیفیت با خلق در تخصص بود: آل ایده رشته صنعت

و کردم تمام که را فیزی کارشناس ندادم. ادامه ر دی ترم دو از بعد و نبودم راض اصال آنجا تدریس

کارشناس هلند در که بود وقت شدم خواندن فیزی مشغول که دوم بار شدم. سربازی خدمت مشغول

از خروج برای ری دی راه که بود این من خواندن درس دلیل کال زمان آن خواندم. م نولوژی نانوت ارشد

شدن محقق برای چندان یزه ان هم ابتدا در بود. فیزی کارشناس داشتم که مدرک تنها و نداشتم ایران

تحقیق مشغول که زمان شد. خواهم صنعت دنیای وارد مدرکم گرفتن از بعد که کردم م ر ف و نداشتم

و شدم (2) الخندای اد راهنمایم استاد بلندپروازیهای و استعداد مجذوب بودم ارشدم کارشناس تز روی

ام. مانده باق محقق هم امروز تا و بدهم ادامه تحقیق به گرفتم تصمیم او تشویقهای با

(2)Ad Lagendijk
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بود؟ ک داشتید که ی استاد بهترین بودند؟ ی کسان چه شما یِ استادها •

ی به آنها همه مسلما هستند. زیاد خیل ام، نشسته سرکالسشان که هستند کسان استاد از منظور اگر خب ◦

الخندای اد من دکترای و ارشد کارشناس تز راهنمای استاد اند. نبوده تاثیرگزار من علم زندگ بر اندازه

نباشد. آشنا چندان شما های خواننده برای شاید اسم این است.

دوره ترین آموزنده بدهم. اینطور را سوال این جواب ذارید ب است. کل بسیار مفهوم هم بودن بهتر

دکتر آبادی، بهمن دکتر دوره این در ما معلمهای بود. فیزی المپیاد دوره ش ب برایم فیزی تحصیل

ترین ماندن یاد به بودند. توال آقای و شیرزاد دکتر ، شریعت دکتر اجتهادی، دکتر علیشاهیها، دکتر ، خرم

گذاشتند درس آن تدریس برای ایشان که انرژی پور. کریم دکتر با بود فیزی ریاض داشتم که درس

کردم، م مراجعه آنها به داشتم ری ف هم به نیاز زمان هر که استادهایم، ترین همراه بود. تحسین قابل واقعا

کرد آشنا عمل تحقیق روش با را من که بود کس اولین اجتهادی دکتر بودند. شریعت دکتر و ارفع دکتر

ویژه احترام یرم. ب جدیتر را اه آزمایش کار که کرد تشویقم موق به بسیار که ممنونم خیل ایشان از و

به های اشاره آن به تزم نوشت پ در من و است مفصل داستانش �گذارم. م (3) استون هوارد منش به ای

در (4) بیناکر کارلو تدریس شیوه بزنم، مثال بخواهم اگر اخیر سال چند از ام. کرده او با ام آشنای نحوه

(3)Howard Stone
(4)Carlo Beenakker
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پیر دکتری دانشجوی ن. ارالن در ما اه آزمایش میز کنار در Pierre Türschmann با :١ ل ش

کلوین دو از کمتر دمای در را قرمز مادون نور با ولها -مول ت نش برهم سیستم این با من و تورشمان

کنیم. م ثبت

٢٧ دوره ی هم (5) مارکارت فلوریان یافتم. اثربخش خیل را تصادف ماتریسهای نظریه کوتاه دوره ی

به را دوره این تماشای آموختم. بسیار و کردم تماشا را آن ویدیوهای من که دارد اپتی کوانتوم ای جلسه

باره در چیزها خیل او از و است مدبری و موفق بسیار دان فیزی هم صندوقدار، وحید کنم. م توصیه همه

ام. آموخته داری گروه

هستید؟ راض بودن پیشه فیزی از آیا •

برم م لذت بسیار کنم م که علم کارهای از البته ندارم. سراغ خودم برای بهتری پیشه حاضر حال در ◦

دوست خیل را کردن سخنران و دادن درس است. تر مفرح تفریح هر از برایم تازه های ایده خلق و

تفری خاطر به ه این از کس چه دهند. م یل تش را اه آزمایش از خارج کار از ای عمده بخش که دارم

مخصوصا روزها، این شده اشباع کار بازار در گ پیشه فیزی حال این با شود؟ م ناراض یرد ب حقوق

ام خانواده و من به را زیادی بسیار فشار ، زندگ از مقاطع در که دارد را خودش های سخت راه، ابتدای در

نمونه اه آزمایش تجهیز برای گرفتن مال حمایت یا کردن، پیدا دایم شغل کرد. خواهند و اند کرده وارد

هستند. مقاط این از های

(5)Florian Marquardt
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�کنید؟ م پژوهش کارِ� ای زمینه چه در اکنون •

ماده فیزی به ای عمده گرایش ام داده انجام حاال تا که کارهای است. اپتی من پژوهش اصل شاخه ◦

مری نور برای (6) اندرسون) کردن موضع (شاید: روی دکترا دوره در داشته. نظم ب های سیستم و ال چ

انجام هم رویو مای و صوت با مرتبط کارهای است، موج پدیده ی کال این چون اما کردم م تحقیق

گرایشم هم باز اما کنم م کار پایین دماهای در ولها مول ت کوانتوم اپتی روی حاضر حال در دادم.

است. بیشتر ای ذره چند های پدیده مطالعه به

هستید؟ او شبیه شما آیا بود؟ ک شما یِ راهنما استادِ •
(8) ای لیزرکاتوره و (7) نور چندگانه پراکندگ مورد در کارهایش خاطر به شهرتش بیشتر . الخندای آد ◦

س فول پرتیراژ ی روزنامه در اش انتقادی های نوشته خاطر به اش، علم کار بر عالوه هلند جامعه در است.

را انتقادگرش محابا ب شخصیت از بخش که کنم ار ان توانم نم است. ای شده شناخته آدم (9) کرانت
(10) ه لن نباید ما که کرد م توصیه دانشجویانش باق و من به همیشه حال این با است، کرده ح من در

بشویم. او یِ

است؟ کدام تان خودِ نظرِ به تان کارِ بهترین •

روی که کاری به باشم. کرده ر ف شان بندی رتبه به که ندارم پرپیمان چندان پژوهش پرونده هنوز من ◦

نبود. خودم آزمایش هرچند کنم م افتخار خیل دادم انجام صوت گزیدگ جای در چندفراکتال مشاهده

نتایجش اما ام داده انجام کنون تا که است آزمایش ترین پیچیده مشغولشهستیم حاضر حال در که آزمایش

برایم را ثابت شغل یافتن که باشند گیر چشم آنقدر نتایجیش که بینم خوش خودم اند. نشده منتشر هنوز

کنند. آسانتر

را؟ فردی کارِ یا دارید دوست را جمع کارِ •

نفر ی فقط هم را آزمایش خود اگر حت است. تیم کار خواه نا خواه مدرن های اه آزمایش در کار ◦

وجود به اری هم به نیاز باال آوری فن با های نمونه تامین یا نظری مدلهای با مطابقت برای بدهد انجام

کشند. م طول بیشتر که ها مقاله نوشتن زمان در مثال دارد، هم را خودش دردسرهای این البته آید. م

میدان در ذره سه مساله حل پیچیدگ به نویسنده سه با ای مقاله نوشتن گفت م شوخ به من راهنمای استاد

و بپرورانم تنهای به را هایم ایده است ن مم که جای تا بتوانم دارم دوست من است. ر دی ی گرانش

که رسد م زمان همیشه حال این با بدهم. انجام است دستم دم که وسیله هر با خودم را اولیه آزمایشهای

(6)Anderson localization
(7)multiple scattering
(8)random laser
(9)Volkskrant

(10)clone
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به چپ از کنم. دفاع ام دکتری تز از من ه این از قبل کم آمولف موسسه در ما پژوهش گروه :٢ ل ش

1- Mohamed Tachikirt, 2- Paolo Scalia, 3- me, 4- Ramy Eldardiry, 5- Timmo راست:

van der Beek, 6- Ronald Mooiweer, 7- Ad Lagendijk, 8- Jochen Aulbach, 9- Bergin

Gionaj
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نیست. ساده چندان کتابخانه و اه آزمایش و خانه بین ی تف ، پژوهش کار در :٣ ل ش

در ران دی با را تستهایم نتای و ایده زمان آن و کنم م پیدا تر پخته مدلسازی یا تر پیشرفته نی ت به نیاز

کارهای در مخصوصا پسندد. نم گروه رییس هر را کاری روش این که ویم ب باید البته گزارم. م میان

شود. خسارت و نارضایت ایجاد باعث است ن مم روش این ، اه آزمایش

؟ ی چیزها چه �خوانید؟ م هم غیرِفیزی یِ چیزها آیا •

خیل هم را دانشمندان بیوگراف خواندن اکونومیست. مجله مانند سیاس تحلیلهای و خبر بیشتر ! خیل نه ◦

(TED) تد های سخنران هم وقتها بعض خوانم. م همه از اول را گاما مصاحبه بخش مثال دارم. دوست

است. غیرفیزی آموزش اما نیست، خواندن البته که کنم م تماشا را

�کنید؟ م ورزش قدر چه •

لیست در کنم. م حس بخوب سالمتم از) (کاست در را تاثیرش و کنم م ورزش کم خیل متاسفانه ◦

است. کردن ورزش بیشتر پراهمیت موارد جزو بدهم باید ام زندگ در که تغییرهای

و ، پژوهش ، آموزش یِ کارها از شما یِ ارزیاب چیست؟ قبل یِ نسلها یِ پیشه�ها فیزی موردِ در شما نظرِ •

چیست؟ آنها یِ مدیریت

ده را نظرم باشد بهتر شاید حال این با هستم. ایشان با گاما مصاحبه در اجتهادی آقای نظر هم کل در من ◦

اعتنای قابل نظر بتوانم تا باشم کرده پیدا را گویید م که کارهای این تجربه خودم که بپرسید ر دی سال
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بدهم.

است؟ طور چه آنها با شما یِ رابطه •

م ر ف است. شده تن برایشان دلم خیل االن بود. دوستانه و غیررسم خیل مان رابطه بودم ایران وقت ◦

معرکه علم های نوشته داشتم امروزم علم دید و ها دانسته با همزمان را زمان آن شبیه ای رابطه اگر کنم

کنیم. تولید توانستیم م ای

چیست؟ فیزی تبِ م شما نظرِ به •

در است. جای به عبارت هم من نظر به اما نیست، رایج چندان عبارت این که دارید قبول دارم یقین ◦

مثال اگر اما نباشند تعریف خوش چندان فیزی اتب م یا تب م شاید فلسف تب م رای واژه با قیاس

تعریفش بشود تر راحت شاید کنیم مقایسه سینمای سب آن از تر ساده یا سینمای تب م اصطالح با

تفاوت تا کند م م کم ه این ضمن فهمم. م را فیزی تب م من که است ای طریقه این واق در کرد.

کل در جداست. ژانر از سینمای سب هم سینما در چون کنم تجسم را پژوهش شاخه و فیزی تب م

را بحثش بتوانیم ری دی جای شاید که بینم م هنر تولید و امروزی علم تولید بین بسیاری شباهتهای من

از سیر این بینم. م مساله حل سیر به رش ن نوع در را فیزی تب م ی من مقدمه، این با کنیم. بازتر

ارزش نوع قدم، هر در البته یابد. م پایان حل راه گزارش نحوه در و شود م شروع مساله انتخاب نوع

دانان فیزی از گروه ی مثال کند. م جدا هم از را مختلف علم های سب که شود م دخیل هم گذاری

حال در بینند م اهمیت دوم مرحله در را تجربه دنیای با آن ارتباط و دانند م اصل را مساله نظری طرح

گروه هم مساله حل نحوه در کنند. م انتخاب علم مشاهدات میان از را هایشان مساله ر دی گروه که

در نتای دقت میزان به ر دی گروه و دهند م بیشتری اهمیت نظریه بودن کل و فرضیات بودن کمتر به

آزمایش. انجام یا مساله حل طریقه در علم گاف نبود و اه آزمایش مشاهدات با انطباق

نوشت ساینس در ای مقاله او دانم. م اندرسون فیلیپ وامدار را فیزی تب م از فهم این خودم

قرار انتقاد مورد را بنیادی ذرات دانان فیزی گرایانه کاست دیدگاه آن در و کند” م فرق ”بیشتر نام به

که است تر بنیادی فیزی از ای شاخه بودند معتقد ای عده که گردد م بر تعبیر این به او اعتراض داد.

را فیزی بقیه شوند، شناخته نیروها این اگر کند. م توصیف را آنها بین نیروهای و ها ذره ترین کوچ

را تقارنها توان م بیشتر های ذره ترکیب با که کند م استدالل اندرسون اما کرد. بنا آن اساس بر شود م

که کرد خواهیم مشاهده ابررسانای مانند (11) جدیدی های پدیده تقارن، ست ش این خاطر به و ست ش

از ای کمیته مقابل در که بود کس او که بدانید شاید کند. نم فهمشان به کم بنیادی نیروهای شناخت

همپای اما نشد تصویب نهایت در که ای پروژه داد. شهادت دهنده شتاب پروژه ی علیه بر ا آمری سنای

(11)Emergent phenomena
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فیزی همه به را اندرسون مقاله این خواندن کال آمد. م شمار به سرن در بزرگ هادرون دهنده برخورد

کنم. اش ترجمه گاما برای حاضرم بخواهید اگر و کنم م توصیه ها پیشه

�شود؟ م ساخته طور چه فیزی تبِ م •

اندرسون، فیل یا ویتن تام مثل پرقدرت و اریجینال بسیار دان فیزی ی تاثیر تحت شاید دانم، نم درست ◦

مثل برسند ماندگاری برای بحران جرم به تا کنند م تربیت اثرگذار دانشجوی آنقدر که ار پشت با گروه یا

سابق. شوروی در النداو مدرسه مدرسین

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

ساخت؟

سال چهل در سینمایش وض مشابه را ایران در فیزی کنون وض کنم، مقایسه سینما با بخواهم هم باز اگر ◦

در شدن تولید از نشان که هویت هنوز ام خوانده را ایران فیزی تولیدات من که جای تا بینیم. م پیش

فرانسوی ها، آلمان روسها، تولیدات اگر که حال در بینم. نم آن در باشد داشته را مشخص تب م ی

پیدا هایشان نوشته در را شان علم رش ن از اثری حتما بخوانید، افانه موش را ها ژاپن یا ها ای آمری ها،

ایران بوی و رن با فیزی نظرم به است، ساخته را خودش هویت ما امروز سینمای که همانطور کنید. م

پیش البته شد. ط النداو مدرسه در که بشود راه شبیه احتماال هم راهش شد. خواهد ساخته باالخره هم

ی گذار پایه توانند م که برسند نفس به اعتماد از درجه این به ای عده یا نفر ی که است این نیازش

مجازی کالس یا کتاب صورت به فیزی درس طرح کامل دوره ی تدوین صورت این در شوند. تب م

باشد. خوب نخست گام شاید باشد عموم پیروی مورد که

چیست؟ ایران در پژوهش یِ کارها از شما یِ ارزیاب •

پنجاه یا چهل سینمای تولیدات کیفیت با مقایسه قابل را کنون پژوهش تولیدات کیفیت گفتم که همانطور ◦

کارها، از بزرگتری بخش اما کنید م پیدا هم اصیل خوب تولیدات ردید ب خوب اگر بینم. م پیش سال

داشت. نخواهند چندان ماندگاری من، نظر به

چیست؟ اهمیت) ب (یا مهمتر و مهم به فیزی یِ شاخه�ها یِ تقسیم�بندی موردِ در شما نظرِ •

نم محدود مناب سر بر رقابت از بیش معنای که کنم م گمان است. غیرمنطق و غیرعلم کاری نظرم به ◦

الزم را توضی این اما گیری. تصمیم قدرت چه خوب دانشجوی چه باشند مال مناب این چه حاال دهد،

تحقیق شاخه آن روی که علم های جامعه بندی تقسیم و فیزی های شاخه بندی تقسیم بین که دانم م

علم های جامعه بعض خودم من نیست. ای ساده کار هم از کردنشان جدا چند هر قایلم، تفاوت کنند م

دانم. م باق از تر اعتماد قابل و تر احترام قابل را

طور چه شما نظرِ به دارید؟) قبول را این (آیا ندارد. وجود تقریباً ایران در فیزی یِ شاخه�ها از ی برخ •
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انداخت؟ راه ایران در را شاخه�ها این �توان م

های شاخه همه هم تر پیشرفته کشورهای از خیل در و نیست ایران مختص این که هرچند دارم. قبول بله ◦

وارد شروع برای راه بهترین شاید بدانیم، ضرورت را شاخه این ایجاد اگر شوند. نم داده پوشش فیزی

راه ترین طبیع داخل دانشجوی تربیت و شاخه آن برجسته محققین از جستن یاری احتماال باشد. آن کردن

اندازه به شاخه این حضور تا دارد الزم دانشجو نسل دو ی مسلما اما باشد، جدید شاخه ی ایجاد برای

بشود. پررن کاف

چیست؟ فیزی یِ مجله موردِ در شما نظرِ را؟ کدامها �خوانید؟ م را فیزی یِ فارس یِ نوشته�ها آیا •

در را گاما باشد. گذشته سال ده از بیشتر باید ول ندارم خاطر به را خواندم فیزی مجله که باری آخرین ◦

از را هایش مقاله همه اما نخواندم. ر دی شدم خارج ایران از وقت از ول خواندم، م انتشارش اول سال

بخوانم. که مشتاقم و ام گرفته وبسایت روی

فیزی انجمن موردِ در شما نظرِ خصوص، به چیست؟ ایران یِ پیشه�ها فیزی یِ لها تش موردِ در شما نظرِ •

هستید؟ انجمن این عضوِ� آیا اصال چیست؟

آموزی، دانش کنفرانس دوره چند در بودم ایران که زمان عمرم. آخر تا عضوم بله منصوری، دکتر لطف به ◦

این صنف لهای تش که زمان تا نظرم به دارم. زمان آن از خوش خاطرات و کردم شرکت داور، عنوان به

اگر اما شد. نخواهند گرفته جدی نند ن پیدا علم تولیدات سنجش و ریزی بودجه در پررن نقش ، چنین

بود، هم علم بودجه از بخش کننده تقسیم تر، دموکراتی ساختاری حت یا دموکراتی ساختار همین

باشد. ایران فیزی پژوهش در اساس تحول عامل توانست م

چیست؟ فیزی المپیادِ موردِ در شما نظرِ •

خاطره فقط سال آن از بود. المپیاد آمادگ دوره داشتم که فیزی آموزش دوره بهترین گفتم که همانطور ◦

فیزی از من اولیه شناخت تمام و بودم سهیم دوره اه آزمایش اداره در سالها هم آن از بعد دارم. خوب

های شیوه از جدید، آزمایش ی طراح ام هن هم هنوز گرفت. ل ش پژوهان دانش اه باش در تجرب

کرده شرکت مصح عنوان به هم جهان المپیاد دوره دو در گیرم. م الهام کردیم م استفاده موق آن که

شدند. م ترغیب بیشتر علم تالش به و بردند م لذت ای تجربه چنین از آموزان دانش همه نظرم به و ام

وارد که زمان همان از ما، کشور در ر دی چیزهای خیل مانند البته است. مثبت نظرم کل در بنابراین

دارد. انتقاد جای بسیار شود، م دولت تبلیغات و سیاست

�توانستید م موق آن در اگر کردید. فیزی آموختن به شروع و شدید اه دانش پیشواردِ سال پانزده تقریباً شما •

�دادید؟ م تان انتخابها در ی تغییر چه کنید، پیش�بین را امروز وضعیتِ



i
i

#١٢ — ١٢ page — ٢٠:۴۵ — ٢٠١٣/٩/٢٨ — “A١٣٢” i
i

i
i

i
i

Gamma, no. 25, art. 1 (Winter 2013), v. 1 (1 Mar 2013) page 12 of 13

آمستردام ه این با شود. م برگزار ری روشن عصر سب به هنوز هلند در دکتری دفاع جلسه :۴ ل ش

که محقق ام، شنیده من که طور آن بوده، ران پژوهش عقیده آزادی ار حمایت مراکز از ی زمان آن در

بعض که گویند م کرد. م بحث اش مخالفین با کلیسا در باید داشت را اش نامه پایان از دفاع قصد

دو همین برای است. داشته وجود نامه پایان مداف و جلسه در حاضرین بین فیزی درگیری ان ام اوقات،

دو حضور همین مراسم تشریفات کل از ، کنون زمان در رفتند. م دفاع جلسه به محقق همراه محافظ نفر

کنند م توصیه خارج دانشجویان به است. مانده باق داوری کمیته برای کاله و بلند لباسهای و همراه

یرم ب الهام خودمان تاری از کم ه این برای هم من کنند. تن بر رسم مراسم این در را شان سنت لباس

تناسب هم کم و تفری برای کرد. درست مادرم را لباس این کردم. انتخاب را درالفنون تاسیس دوره لباس

در آورد. خودش با مصر از رم دی دوست که اند، کرده تن به را مصری صحرانشین�های لباس همراهم دو

بود. ذهنم زمینه پس در هم اش، ترک شناس ستاره داستان و کوچولو، شازده قصه مراسم این کل تجسم
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این نتیجه اندازد. م (12) ساخت خوشحال درباره روانشناس تحقیق ی بیاد را من سوال سب این ◦

تحقیق های جنبه از ی کند. م سازی شبیه را روح مختلف حاالت انسان مغز که گوید م تحقیق

مبتالیان که اند کرده مشاهده خاص، طور به است. خودشان وضعیت از افراد خوشحال ابراز میزان مطالعه

شدن، برنده یا بیماری به ابتال از بعد سالها ، آزمای بخت بلیط میلیونر برندگان و درمان غیرقابل بیماری به

سوالتان جواب کنم م تالش وقت بنابراین کنند. م خوشحال احساس اندازه ی به ین میان طور به

جوابم اعتبار میزان تا کند بررس را خاص بخش آن فعالیت که کنید وصل مغزم به ری حس باید بدهم را

فیزی هم باز احتماال باشد. این بدهم سوال این به بتوانم که جواب بهترین شاید حال این با مشخصشود.

یاد سال پانزده این در که چیزهای مهمترین از ی خودم، نظر به متفاوت. کامال دلیل به اما خواندم م

در تا کنید، م تحصیل ای رشته چه که نیست مهم باشید، داشته عالقه و ار پشت اگر که است این ام گرفته

روی پیش های گزینه کیفیت اساس بر باید انتخاب بهترین دلیل، همین به کنید. موفقیت احساس نهایت

کیفیت با از ی شریف اه دانش در فیزی رشته تدریس، شیوه و استادها ترکیب نظر از نظرم به باشد. تان

فرض اگر اما، کردم. م انتخابش باید و داشتم را انتخابش ان ام پیش سال پانزده که بود های دوره ترین

کردم. م انتخاب را صنعت طراح شدند م تدریس کیفیت ی با ها رشته همه کنیم

دارید؟ اعتقاد کند هدایت را پژوهش یِ� کارها ی سازمان یا شخص که این به آیا •

علم گزاران سیاست نیازمند ما کشور، اداره همانند و ایست حرفه کار ی علم گزاری سیاست نظرم به ◦

است. مفصل بحث بشوند سازمانده ونه چ یالت تش یا افراد این که این اما هستیم. هم

اند؟ کرده کار شما با ارشد یِ کارشناس یِ دانشجو چند و دکترا یِ دانشجو چند کنون تا •

هی ◦

دارید؟ عالقه فارس به نوشتن به قدر چه •

رساندن در و نویسم م پیچیده گویند م اند خوانده را ام فارس های نوشته که دوستانم اما نیستم عالقه ب ◦

نیستم. موفق چندان منظورم

اید؟ کرده چه سمتها این در اید؟ داشته هم اجرای یِ سمتها شما آیا •

ام. نداشته ◦

(12)synthetic happiness
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