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١٣٩٣  ﭘﺎﯾﯿﺰ،٢٩ ،ﮔﺎﻣﺎ ﺷﻤﺎره ی

Gamma, no. 29, Fall 2014

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
اﻣﯿﺮ ﺣﺎﺟﯿﺎن

ﭼ ﯿﺪه
ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ ارﺷﺪ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﯾ
.ﻧﻈﺮی ﮐﺎﻧﺎدا )ﺳﯿﺘﺎ( در ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﺳﺖ

(١٣٩٣/٨/١٠) ١ ( وﯾﺮاﯾﺶ١٣٩٣  )ﭘﺎﯾﯿﺰ١  ﻣﻘﺎﻟﻪ ی،٢٩  ﺷﻤﺎره ی،ﮔﺎﻣﺎ

Abstract
This is an interview with Amir Hajian, who is currently a Senior Research
Associate in the Canadian Institute for Theoretical Astrophisics, Toronto, Canada.
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 ١ﻣﻌﺮﻓ
اﻣﯿﺮ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۵۶و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ  ١٣٧٨از داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ در رﺷﺘﻪی ﻓﯿﺰﯾ
اﺳﺖ .در  ١٣٨٠از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ در ﻋﻠﻮمﭘﺎﯾﻪ زﻧﺠﺎن ﮐﺎﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ و در  ١٣٨٧از ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﯿﺎنداﻧﺸ ﺎﻫ ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

) (IUCAAدر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از  ۴ﺳﺎل ﮐﺎر در داﻧﺸ ﺎه

ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ﻧﻈﺮی ﮐﺎﻧﺎدا ) (CITAدر ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .او

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی دهﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻋﻠﻤ ‐ﭘﮋوﻫﺸ  ،و ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻋﻠﻤ ‐ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟ ﺎه او ﮐﻪ در زﯾﺮ آﻣﺪه رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.
http://cita.utoronto.ca/~ahajian

٢

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ

• ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠ ﻓﻌﻠ و ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑ ﻮﯾﯿﺪ.
◦ ﻣﻦ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ ارﺷﺪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ﻧﻈﺮی ﮐﺎﻧﺎدا )ﺳﯿﺘﺎ( در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل

در داﻧﺸ ﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن در ﻧﯿﻮﺟﺮزی آﻣﺮﯾ ﺎ ﺑﻮدم ﮐﻪ دو ﺳﺎل آن در داﻧﺸ ﺪهی ﻓﯿﺰﯾ

و دو ﺳﺎل دﯾ ﺮش در

داﻧﺸ ﺪهی ﻧﺠﻮم داﻧﺸ ﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدم.
• اﻧﮕﯿﺰهیِ ﺷﻤﺎ از ﻓﯿﺰﯾ

ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻪ ﺑﻮده؟

◦ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻓﯿﺰﯾ
ﻓﯿﺰﯾ

دوﺳﺖ دارم ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺎ ﻋﻠﻮم را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ

و ﺷﯿﻤ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺨﺶ ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾ

ﺷ ﻨﺠﻪی ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد.

راﺑﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﻣ ﮐﺮدی ،ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻮآوری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،داﻧﺶ ﮐﻬﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺿﻮح ﻫﯿﭻ ﻟﺬﺗ در آﻣﻮﺧﺘﻨﺶ ﻧﺒﻮد .درس رﯾﺎﺿ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﺟﺎی ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی و
ﻧﻮآوری داﺷﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﺛﺮ دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿ دوم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻣﺎن آﻗﺎی رﺿ زاده ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺎﺿ از ﯾ
ﻋﺬابآور ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ

درس

ﻟﺬت ﺗﺎزهﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .آن روزﻫﺎ درﺳﺖ اوج روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی وﻗﺖ

اﺿﺎﻓ ای ﮐﻪ داﺷﺘﻢ را ﺻﺮف ﻫﻨﺪﺳﻪ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣ ﮐﺮدم .ﮐﺘﺎبﻫﺎی آدﻟﺮ را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدم و ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﺑﻮدم .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
رازﻫﺎی رﯾﺎﺿ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺎور داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی دﻧﯿﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﺑﺎ راﺑﻄﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﯾﺎدم
ﻫﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاﺑﯿﺎﻣﺮز آﻗﺎی ﺷﺎﻫﻤﺮادی دﺑﯿﺮ ﺟﺒﺮﻣﺎن »ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼﯾﯽ« را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ،
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ وﻗﺖ ﺻﺮف ﭘﯿﺪاﮐﺮدن راﺑﻄﻪﻫﺎی رازآﻟﻮد ﻣﯿﺎن ﺛﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی رﯾﺎﺿ ﻣ ﮐﺮدم .ﯾ

دﻓﺘﺮﭼﻪ داﺷﺘﻢ

ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿ ﻣﯿﺎن ﻋﺪد ﺋ ) (eو ﭘﯽ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾ ﺮی ﮐﻪ آن روزﻫﺎ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدم را ﺣﺴﺎب
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ﻣ ﮐﺮدم و ﻧﮕﻪ ﻣ داﺷﺘﻢ .ﭼﻮن ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻋﺪدﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾ
ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ﯾ

ﮐﻼﺳﯿ

ﮐﺘﺎب »اﺻﻮل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿ

روز

« ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ داد .ﺗﺎ آن روز واژهی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿ

ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮐﻨﺠ ﺎوی ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪم و دﯾﺪم ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿ ای ﮐﻪ ﻣﻦ دﭼﺎرﺷﺎن
ﻫﺴﺘﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روش ﮐﺎرﮐﺮدن ﯾﺨﭽﺎل و اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟ ﻮلﻫﺎی ﮔﺎز و ﺧﯿﻠ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾ ﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺪﻫﻨﺪ! ﭘﯽاش را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿ
رﯾﺎﺿ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدهام ،ﺷﺎﺧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﯿﺰﯾ

ﯾ

ﻫﺴﺖ و در واﻗ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ در

ﺷﺎﺧﻪ از ﻓﯿﺰﯾ

اﺳﺖ .از ﻫﻤﺎن روز ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﻪام را ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﯾ

ﮔﻮﺷﻪی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪام و رﻓﺘﻢ دﻧﺒﺎل آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ داﻧﺶ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣ ﺷﺪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘ را ﺷﻨﺎﺧﺖ
و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و ﺣﺘ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺮد .ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﺘ آن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺟﺬاب
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﻫﻢ در واﻗ ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿ

و ﻧﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ! ﺗﺎ ﻣﺪﺗ ﻋﻼﻗﻪام ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾ

ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮد ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادرم ﮔﺬارﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﯿﺰﯾ
ﻣ ﺷﺪ اﻓﺘﺎد .آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ آﻏﺎز ﯾ
)ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﺴﺮی ﯾ

در ﺣﺪ

داﻧﺶآﻣﻮزی ﺳﺎل  ٧٣ﮐﻪ در ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺮﮔﺰار

دﻧﯿﺎی ﻧﻮ ﺑﻮد .در آن ﺳﺎل ﯾ

از اﻋﻀﺎی ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه را دارم( ﯾ

ﮔﺮوه داﻧﺶآﻣﻮزی از ﻓﺮزاﻧﮕﺎن

ﻟﯿﺰر ﮔﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن

ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻫﻤﻪی اﻓﻖﻫﺎی ذﻫﻨ ام را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد .ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ورای ﺧﻮاﻧﺪن و ﻓﻬﻤﯿﺪن آﻧﭽﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﭘﺮوژهای اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪای ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﯿﺎﯾﺪ .از آن روز ،روﯾ ﺮدم ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾ
ﻧﮕﺎه اﻟﻤﭙﯿﺎدﻣﺤﻮرم ،ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﭘﺮوژهﻣﺤﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﯿﺰﯾ

ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ.

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪم .ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮب

ﺑﻮد وﻟ ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺧﻮدم ﮐﺎر ﻧﻮﯾﯽ ﺑ ﻨﻢ .از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اوﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾ

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪم ،ﺳﻌ

ﮐﺮده ﺑﻮدم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎد ﻣ ﮔﯿﺮم اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ .وﻟ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮده زﯾﺎد ﮐﺮدم.
ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪﻣﺎن ورای روشﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر ﮐﻤ
داﻧﺸ ﺎﻫ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﻌ ﻣ ﮐﺮدم ازﺷﺎن ﮐﻤ

زﯾﺎدی ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑ ﻨﻨﺪ .ﺣﺘ اﺳﺘﺎدﻫﺎی

ﺑ ﯿﺮم ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻧﮕﯿﺰهی ﮐﻤ

ﺑﻪ ﯾ

ﺑﭽﻪی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧ را

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰم ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺗﺮاواﯾﯽ در ﺷﺒ ﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺪهاش را از ﺧﻮاﻧﺪن ﯾ

ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺑﻪ

زﺑﺎن ﭘﺎﺳ ﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش را ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﺎ آﻗﺎی ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ آن روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤ ﻼﺳ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺮ دو ﻋﺸﻖ
ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﻮدﯾﻢ اﻧﺠﺎﻣﺶ دادﯾﻢ و ﺧﻼﺻﻪاش را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﯿﺰﯾ

داﻧﺶآﻣﻮزی ای ﮐﻪ آن ﺳﺎل

در اروﻣﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﺪ .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﻢ و ﮐﺎرﻣﺎن را اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و آﻏﺎز ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﯾ

راه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و رازآﻟﻮد.

• آﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰهیِ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻋﻮض ﺷﺪه؟
◦ اﻧﮕﯿﺰهام ﻋﻮض ﻧﺸﺪه .درﮐﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﻪای از ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪی ﻣﻦ ﻧﺰدﯾ

ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻧﯿﺎی
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ﺷ ﻞ  :١اﻣﯿﺮ ﺣﺎﺟﯿﺎن زﻣﺴﺘﺎن  ‐ ٢٠٠٣ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن .وﻗﺘ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪی ﮐﯿﻬﺎﻧ در آﯾﻮﮐﺎ ﻫﻨﻮز
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺑﻮد.
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﻣﻦ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺑﻪ روز ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻔﻢ ﻫﻢ از ﮐﺎر
ﻋﻠﻤ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻠ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام ،واﻗ ﺑﯿﻨ و از از دﺳﺖ دادن
ﺗﺼﻮر اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﯿﺸ

ﺑﺎﺷﺪ.

• اﺳﺘﺎدﻫﺎیِ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎنی ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ داﺷﺘﯿﺪ ﮐ ﺑﻮد؟
◦ ﻣﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ درس ﺧﻮاﻧﺪهام .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺘﺎدﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪام و از ﺧﯿﻠ ﻫﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪام .اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدم ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ روی راه و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻤ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ .از ﺑﺮﺧ راه درس دادن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ،از ﺑﺮﺧ
روش ﭘﮋوﻫﺶ .ﺑﻌﻀ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ آرﻣﺎﻧ ﺑﺎﺷ  .ﻓﮑﺮ
ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ درﺳ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣ ﮐﻨﻢ ،رد ﭘﺎی ﺧﯿﻠ ﻫﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ
ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤ ام ﻣ ﺑﯿﻨﻢ .ﺑﺮﺧ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه وﻟ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده .ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ
دارم ﯾ

ﺷﺨﺺ ﺧﺎص را ﻧﺎم ﺑﺒﺮم ،وﻟ در دورهای ﮐﻪ ﻣﻦ درس ﺧﻮاﻧﺪم و داﻧﺶﭘﯿﺸﻪ ﺷﺪم ،راﺑﻄﻪی اﺳﺘﺎد

و ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺪﯾﻤ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺘﺐ ﻓﮑﺮیای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آن اﺳﺘﺎد
در آن ﻣ ﺘﺐ ﻓﮑﺮی ﺑﺰرگ ﺑﺸﻮﯾﻢ و اداﻣﻪدﻫﻨﺪهی آن راه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﺘ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗ
اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻦ ﮔﺎﻫ ﻻزم ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨ ﺻﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﯾ

دورهﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی داﻧﺶ
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ﺷ ﻞ  :٢ﺑﺎ ﻫﻤ ﺎران در ﺳﯿﺘﺎ )ﺳﺎل  ‐ ٢٠١٣ﺗﻮرﻧﺘﻮ( .ﻧﺴﺒﺖ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ ﺛﺎﺑﺖ
ﺳﯿﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ .دﯾ

ﺑﺎﻧﺪ )از ﭘﯿﺸ ﺎﻣﺎن ﻧﻈﺮی در ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪی ﮐﯿﻬﺎﻧ ( در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه

ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ی ﺟﻮاﻧﺘﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و روش داﻧﺶﭘﯿﺸ

ﺗﻪ ذﻫﻨﻢ رﺳﻮب ﮐﺮده ﺑﻮده را ﺑﺸ ﻨﻢ و از ﻧﻮ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻮآوری ﮐﻨﻢ و

ﮔﺎمﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮدارم.
• آﯾﺎ از ﻓﯿﺰﯾ ﭙﯿﺸﻪ ﺑﻮدن راﺿ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
◦ از ﮐﺎرم ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم .روزﮔﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﻓﯿﺰﯾ
اﺣﺴﺎﺳﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﯿﺸﻪ ﺑﻮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،اﯾﻦ

ﭘﯿﺸﻪ ﺑﻮدن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺬاب ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﯿﺰﯾ

ﻧﯿﺴﺖ :ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ذﻫﻨﺖ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣ ﮐﺸﻨﺪ ،اﻣ ﺎن ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻨﺪ،
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﯾﺦ زده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺘ ﮐﻪ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ،در ﮐﺎرﻫﺎی دﯾ ﺮ
ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﯾ
ﻣ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﻫﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻓﯿﺰﯾ

ﺷﺐ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪی ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای آﯾﻨﺪهﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﭘﯿﺸ

را دوﺳﺖ دارم و از اﻧﺠﺎم دادﻧﺶ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم وﻟ

ﺗﻌﺼﺐ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﻢ را دﯾ ﺮ ﻧﺪارم و ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾ ﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺲ ﮐﻨﺠ ﺎوی
و ﻧﻮآوریام را ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
• اﮐﻨﻮن در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﮐﺎرِ ﭘﮋوﻫﺸ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
◦ ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳ  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دادهﻫﺎی اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی روز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﻨﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠ ﮐﺎر ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن روشﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن اﻃﻼﻋﺎت از درون دادهﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎی اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ﺑﻮده .ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦ روشﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ

دﺳﺖ آﻣﺪه ،در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪلﻫﺎ و آزﻣﻮدن ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺧﺘ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ و اﺳﺘﻔﺎدهی
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ﮔﺴﺘﺮده از راﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از ﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ،ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺬابﺗﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ.
• اﺳﺘﺎدِ راﻫﻨﻤﺎیِ ﺷﻤﺎ ﮐ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ او ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
◦ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی دوران ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪم در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ زﻧﺠﺎن ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻓﺘ اﻟﻠﻬ ﺑﻮد .در
زﻣﺎن دﮐﺘﺮا اﺳﺘﺎدم ﺗﺎرون ﺳﻮرادﯾﭗ ﺑﻮد .وﻟ ﮐﺎر ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳ اﻣﺮوز در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد
و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﻠ ﻫﺎی دﯾ ﺮ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدهام و از ﻫﺮ ﮐﺴ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪام .ﻣﺜﻼ ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ دﮐﺘﺮا ،ﺑﺎ دﯾﻮﯾﺪ
اﺳﭙﺮﮔﻞ ،ﻻﯾﻤﻦ ﭘﯿﺞ و دﯾ

ﺑﺎﻧﺪ زﯾﺎد ﮐﺎر ﮐﺮدهام .ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ روی ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣ ﮐﻨﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ

وﻟ ﻓﮑﺮ ﻧﻤ ﮐﻨﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ! در واﻗ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺴ ﺷﺪن ﻓﺮار ﮐﺮدهام ﭼﻮن
ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻮان ﻧﻮآوری اﻧﺴﺎن ﻣ ﺷﻮد.
• ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرِ ﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮِ ﺧﻮدِ ﺗﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
◦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرم را ﻫﻨﻮز ﻧﮑﺮدهام! ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم از ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪام ﭘﺨﺘﻪﺗﺮ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﺗﺮ
اﺳﺖ .و در واﻗ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارم ،ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻮدن ﮐﺎرم اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر را،
ﺗﻤﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﻨ ﻣ ﮐﻨﻢ .و ﮐﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﻌﻨ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﻧﻮآوری در اﻧﺠﺎﻣﺶ
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روش اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﻣﺜﻼ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻤﯿﺰ ،ﻧﻮ،
زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﻓﻦآوری ﺗﺎزهای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻢ ،ﺧﯿﻠ وﻗﺖﻫﺎ ﮐﺎرم ﯾ

ﺑﺨﺶ ﻓﺸﺮده از ﯾ

ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻤ ﺎر

زﯾﺎدی روی آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺴﺖ .وﯾﮋﮔ ﮐﺎرﻫﺎی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻮدن روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ﭼﻮن وﻗﺘ ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨ  ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﮐﺎر در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ
زﻣﺎن و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﯾﺴ
ﻣﻦ دو ﺟﻮر ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻢ .ﯾ

اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻮآوری زﯾﺎد ﻧﻤ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روش اﻧﺠﺎم دادﻧﺸﺎن ﮐﻼﺳﯿ

اﺳﺖ و ﻧﻮآوری

زﯾﺎدی در ﻃﺮاﺣ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻻزم ﻧﺪارﻧﺪ وﻟ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ دادهﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﺨﻮردهای دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷ و ﺑﻌﻀ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫ  .ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴ ﻫﺴﺘ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دادهﻫﺎﯾﯽ ﻣ اﻓﺘﺪ و ﮐﺎری را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫ  .دﺳﺘﻪی دﯾ ﺮ ﮐﺎرﻫﺎ اﻣﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺸﺎن از
روز اول ﭘﺮوژه ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزی ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ را ﭼﺎپ ﻣ ﮐﻨ  ،ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺗﺎزه و دﻟﭽﺴﺐ و ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﻫﻤﺮاه
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺛﺮ ﺳﻮﻧﯿﺎﺋﻒ‐زﻟﺪووﯾﭻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪی ﮐﯿﻬﺎﻧ ﻣﺎﻫﻮارهی ﭘﻼﻧﮏ
و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﻬ ﺸﺎﻧ ﻣﺎﻫﻮارهی اﺷﻌﻪی اﯾ ﺲ روزت ﯾ

از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ

ﺑﺎﻻ ﺧﯿﻠ دوﺳﺘﺶ دارم و از روزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ داور ﻣﺠﻠﻪ آن را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﺑﺮای ﭼﺎپ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﭘﻨ روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﯾ

دﯾ ﺮ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬ دوﺳﺘﺶ دارم،

i

i
i

i

i

i

”#٧ — ٧ page — ١١:۵٩ — ٢٠١۴/١١/۵ — “A١٣۶

i
page 7 of 16

i

)Gamma, no. 25, art. 1 (Winter 2013), v. 1 (1 Mar 2013

ﺷ ﻞ  :٣رادﯾﻮ ﺗﻠﺴ ﻮپ ﮔﺮﯾﻦ ﺑﻨﮏ )ﺳﺎل  ‐ ٢٠٠٧وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ( .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﺴ ﻮپ ﻗﺎﺑﻞ
ﭼﺮﺧﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ.
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ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺰار و ﯾ

ﺧﻮﺷﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرهی ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﻬ ﺸﺎﻧ آﻣﻮﺧﺘﻢ .ﮐﺎر را زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺑﻮدم ﺑﺎ ﯾ

داﻧﺸﺠﻮی ﺑﺴﯿﺎر

ﺧﻮب ﺳﺎل دوم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ رﺷﺘﻪی رﯾﺎﺿ ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن آﻏﺎز ﮐﺮدم ،وﻟ ﻣﺪت ﺧﯿﻠ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ آﻣﺪﯾﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪی آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﻢ دادم ،از راه دور ﺑﻮد و ﻫﻤﻪی ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻣ ﺎﻧﺎت ﺷﺒ ﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺣﺘ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﺎن را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روی »اﺑﺮ« و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦآوریای
ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺧﯿﻠ ﺗﺎزه ﺑﻮد و اﻣﺮوز روش روزﻣﺮهی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ
ﺷﺪه.
• ﮐﺎرِ ﺟﻤﻌ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرِ ﻓﺮدی را؟
◦ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم .ﮐﺎر ﺗﮏ ﻧﻔﺮی ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ زودﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ .وﻟ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫ
ﺧﻮدش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﻤ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺴ در ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼ دارد و از دﯾﺪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎه ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺒﺎ ﺷﺪن ﮐﺎر ﻣ ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾ ﺮ ،ﮐﺎر ﮔﺮوﻫ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ،ﻫﻤ ﺎری و
ﺗﺤﻤﻞ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤ آﯾﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﯽ در
ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳ اﻣﺮوز ﺑ ﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤ

ﺧﯿﻠ ﻫﺎ دارﯾﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد و

دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ در دﺳﺘﺮس ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎی زﯾﺎدی دارد .ﮐﺎر ﮔﺮوﻫ ﮐﺮدن در ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﯾ

ﮔﺰﯾﻨﻪی دﻟﺒﺨﻮاه

ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﺮورﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮ و ﺧﻮب را ﻣﻤ ﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳ را از ﺟﻬﺎﺗ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾ

ذرات ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی دارد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را درﮔﯿﺮ ﭘﯿﭻ و

ﺧﻢﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﯿﻬﻮده ﻣ ﮐﻨﺪ .وﻟ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز ،ﻓﮑﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻔﺮﻣﺎ ﮔﻞ ﺑﯽ ﺧﺎر
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﺸ ﻼت ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ در اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ
• آﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎ یِ ﻏﯿﺮِﻓﯿﺰﯾ

و ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳ اﺳﺖ.

ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ؟

◦ ﺑﻠﻪ .زﯾﺎد .ﺧﯿﻠ از روزم را ﺻﺮف ﺧﻮاﻧﺪن ﻣ ﮐﻨﻢ .ﯾ

از ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی ﻣﻦ ،ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ »داده«ﻫﺎﺳﺖ.

روشﻫﺎی ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دادهﻫﺎ ،دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ )ﻣﻬﺪادهﻫﺎ( ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺬاب و ﺗﺎزهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻦآوریﻫﺎی
ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪی ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺮﻧﯿﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر دادهﻫﺎ و ﺣﺘ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت
ازﺷﺒ ﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ دﻟﻤﺸﻐﻮﻟ ﯾ

دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﺧﻮاﻧﺪﻧ ﻫﺎی ﻣﻦ درﺑﺎرهی

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﺒﯿﻨﻢ درﺑﺎرهی ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﺎ ﯾ

ﺟﻮر دادهی ﺟﺎﻟﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ

ﺟﺬﺑﺶ ﻣ ﺷﻮم و اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺑﻪ ﭘﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص »ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻦ«
ﺧﯿﻠ ﻋﻼﻗﻪ دارم و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪای درﺑﺎرهی داﻧﺶ و روش ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺎن ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ .روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﯾﻢ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﺨﺖ
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ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ،ﭘﺎﯾﯿﺰ  .٢٠٠٧ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﭘﺮوژه ی ﺗﻠﺴ ﻮپ

ﮐﯿﻬﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘ آﺗﺎﮐﺎﻣﺎ )اﮐﺖ( .ﻧﺎمﻫﺎی آﺷﻨﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻻﯾﻤﻦ ﭘﯿﺞ )ﺳﺮﮔﺮوه اﮐﺖ( ﺗﺎ
ﺟﯿﻢ ﭘﯿﺒﻠﺰ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳ ( و ﻓﯿﻠﯿﭗ اﻧﺪرﺳﻮن )ﺑﺮﻧﺪه ی ﺟﺎﯾﺰه ی ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾ

(.

ﻫﺮ ﻧﺎﻧ  ،دﺳﺘﻮری ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪﻣﺎن ﻫﺴﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﺛﺒﺘﺶ ﮐﻨﻢ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ
ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎن ﺧﻮدﻣﺎن را ﺧﻮدﻣﺎن ﻣ ﭘﺰﯾﻢ .ﺑﻪ ورزش و ﺳﻼﻣﺘ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎدی
دارم .از ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن درﺑﺎرهاش ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺧﻮب ورزش و ﺗﻐﺬﯾﻪی
ﺳﺎﻟﻢ را در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺒ ﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﻢ و از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣ روش زﻧﺪﮔ و ورزﺷﻤﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻢ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﻢ )ﻣﺜﻼ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ‐ ﺑﻪ وﯾﮋه روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺮان‐ را
ﻫﺮ روز ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﻫﻢ درﺑﺎرهی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟ و ﺳﯿﺎﺳ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻓﮑﺮی ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﻮاﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ آدمﻫﺎ ﻣ ﮐﻨﻢ .ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾ ﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آدﻣﯿﺰاد ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ
ﻫﺰارﺳﺎل ﺗﻤﺪن ﺑﻨﺎﮐﺮده ﺳﺮ درﺑﯿﺎورم ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم .ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪﻧ ام ﻫﻢ ﺷﻌﺮ و داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻮ اﺳﺖ و دﻟﭽﺴﺐ.
• ﭼﻪ ﻗﺪر ورزش ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
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◦ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ از ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﺻﻨﺪﻟ ﻓﺮار ﻣ ﮐﻨﻢ .ﻋﻤﯿﻘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻧﯿﭽﻪ را ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ »ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧ از ﻧﺸﺴﺘﻦ دوری ﮐﻦ .ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪای را ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ آزاداﻧﻪ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮ« .ﻫﻤﺴﺮم در ورزش ﮐﺮدن ﻫﻤﺮاه ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ ورزش ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﯾ

از

ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ورزش ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ورزش ،ﮐﻤ از ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی روزﻣﺮه ‐
دوﯾﺪنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ  ،ورزش از روی اﺟﺒﺎر ﺻﺒﺤ ﺎﻫ  ،ورزشﻫﺎی ﺷﯿ

و ﺑﺪون ﻫﺪف ‐ دورﺗﺮ رﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺎ

ﺧﻮاﻧﺪن زﯾﺎد ،ﺧﻮدﻣﺎن را درﺑﺎرهی داﻧﺶ ورزش ﮐﺮدن و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن آﻣﻮزش دادهاﯾﻢ .ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻ را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ورزش ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎر دﯾ ﺮی در زﻧﺪﮔ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺴﺘﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺸﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ و ﺧﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪی ورزش ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ
زﻧﺪﮔ ﮐﺮدن ﻣ ﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ورزش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎدﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﯿﺪﺷﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ورزش در ﺧﻮن آزاد ﻣ ﺷﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن اﺳﺘﺮس
و اﻓﺴﺮدﮔ  ،ورزش ﺟﺪی و ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻦ ﻃﺮف دﻧﯿﺎ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ دارد و ﺑﻌﻀ
وﻗﺖﻫﺎ روزﻫﺎ ﻣ ﮔﺬرد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ رﻧﮓ آﻓﺘﺎب را ﺑﺒﯿﻨ .
• ﻧﻈﺮِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮردِ ﻓﯿﺰﯾ ﭙﯿﺸﻪﻫﺎیِ ﻧﺴﻠﻬﺎ یِ ﻗﺒﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ارزﯾﺎﺑﯽ یِ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرﻫﺎ یِ آﻣﻮزﺷ  ،ﭘﮋوﻫﺸ  ،و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ یِ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
◦ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻓﯿﺰﯾ
دورهی ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﯿﺸﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻢ .زﺣﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
را در اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در آن ﮔﻮﻧﻪای از داﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺒ

روزآﻣﺪی ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾ

آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر و

رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ .و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ آن ﻗﺪر از آﻏﺎز اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮب
ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﯿﺰﯾ

در اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد وﻟ ﻫﻨﻮز آن ﻗﺪر ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎﯾﯽ

ﺑﺪﯾﻬ ﺗﻠﻘ ﺷﻮد .ﺷﻮر اﯾﺠﺎد و ﭘﯿﺶﺑﺮدن دورهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﻓﯿﺰﯾ
ﻓﯿﺰﯾ

در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﻣﯿﺎن

ﭘﯿﺸﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤ روی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮﻫﺎی ﺗﺎزه ﮐﺎر ﻣ ﮔﺬاﺷﺖ.

• راﺑﻄﻪیِ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻃﻮر اﺳﺖ؟
◦ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣ ﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣ آﯾﻢ ﯾﺎ اﻣ ﺎن ﺗﻼﻗ ﺟﻬﺎﻧﺨﻂﻫﺎﯾﻤﺎن
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون از اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺷﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻤﺪﯾ ﺮ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
• ﺑﻪ ﻧﻈﺮِ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺘﺐِ ﻓﯿﺰﯾ

ﭼﯿﺴﺖ؟

◦ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﻧﺪﯾﺪهام وﻟ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﺸﻮم .ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ،روش ﺑﻮﻣ و ﺧﺎص ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﯿﺰﯾ

در ﯾ

را ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه ﯾﺎ داﻧﺸ ﺎه اﺳﺖ.
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ﯾﻌﻨ ﻃﻌﻤ از ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش ﻓﯿﺰﯾ
• ﻣ ﺘﺐِ ﻓﯿﺰﯾ

i

ﮐﻪ ﺧﺎص ﯾ

ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﯿﻂ آ ﮐﺎدﻣﯿ

ﭼﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد؟

◦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪی ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ ِ دﯾ ﺮِ آدمﻫﺎ ،ﯾ

ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس و

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺸﺮی دﯾ ﺮی ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ
زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دارد.
• آﯾﺎ در اﯾﺮان ﻣ ﺘﺐِ ﻓﯿﺰﯾ

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

ﺳﺎﺧﺖ؟
◦ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ از ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

 ،ﺑﻠﻪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در اﯾﺮان ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺷﺶ ﺳﺎل ﻓﯿﺰﯾ

آﻣﻮزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم و از ﻓﯿﺰﯾ

ﻫﺴﺖ .ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﻏﺎﻟﺐ اﯾﺮان

آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ دﯾﺪهام،

روﯾ ﺮد ﻧﻈﺮی ﺑﺎ ﻃﻌﻢ رﯾﺎﺿ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻌﻢﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ از ﻓﯿﺰﯾ
ﯾ

ﺳﻨﺖ ﻗﻮی درآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻓﯿﺰﯾ

ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ وﻟ آن ﺑﺨﺸ از ﻓﯿﺰﯾ

ﮐﻪ رﺷﺪ زﯾﺎدی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت

رﯾﺎﺿ اﺳﺖ ﺑﺎ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ .ﻣﺜﻼ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﯿﺪان در دﺳﺘﮕﺎه

داﻧﺸ ﺎﻫ اﯾﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ اﻧﺘﮕﺮالﻫﺎی ﭘﺮﺑﻨﺪی و ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﮔﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی آﻣﻮزش ﻓﯿﺰﯾ

در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ درﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری ﻓﯿﺰﯾ

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده( و اﯾﻦﻫﺎ ﻟﻮازم ﮐﺎر ﯾ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾ

روﯾ ﺮد ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾ

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪام

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﻞ

در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺳﻨﺘ رﯾﺸﻪدار در آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﯿﺰﯾ

ﮐﺸﻮرﻣﺎن را

ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
• ارزﯾﺎﺑﯽ یِ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرﻫﺎ یِ ﭘﮋوﻫﺸ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
◦ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﺮان رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده،
ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﭼﺎپ ﻣ ﺷﻮد زﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻫﻢ دﯾﺮوز در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎعﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻫﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﺎرﮔﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺎﺷ  ،ﮐﺴ را از اﯾﺮان
ﻣ ﺑﯿﻨ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﯾﻪی دﻟ ﺮﻣ اﺳﺖ.
• ﻧﻈﺮِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮردِ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی یِ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ یِ ﻓﯿﺰﯾ
◦ وﻗﺘ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨ دارﯾﻢ ﯾ

ﺑﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﻬﻤﺘﺮ )ﯾﺎ ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ( ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزشﮔﺬاری ﺑﺮای ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ )ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻧﺸﻮد( در ﻫﻤﻪﺟﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ وﺟﻮد دارد وﻟ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣ ﺎﻧ ﻫﻤ ﻦ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻧﺎورداﺳﺖ .آن ﺑﺨﺶ آرﻣﺎﻧﮕﺮای ذﻫﻨﻢ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ .وﻟ ﺑﺨﺶ واﻗ ﺑﯿﻦ
ذﻫﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ای ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﻻزم اﺳﺖ ،ﭼﺎرهای
ﺟﺰ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ .اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
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اﻣ ﺎن رﺷﺪ و اﻣﯿﺪ ﺑﺎزده ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.
• ﺑﺮخ ی از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ یِ ﻓﯿﺰﯾ

در اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً وﺟﻮد ﻧﺪارد) .آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ؟( ﺑﻪ ﻧﻈﺮِ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻃﻮر

ﻣ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را در اﯾﺮان راه اﻧﺪاﺧﺖ؟
◦ درﺳﺖ اﺳﺖ .راﺳﺘﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ رﺷﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﻧﺒﻮد ،ﮐﻮچ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮوم ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﮔﺮاﯾﺶ وﯾﮋهای ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر
ﻣ ﺷﻮد ﺷﺎﺧﻪای را در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪی دﺳﺖ اوﻟ درﺑﺎرهی آن دارم .ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
آﯾﻮﮐﺎ رﻓﺘﻢ ،ﺗﺎرون ﺳﻮرادﯾﭗ ﻫﻢ از داﻧﺸ ﺎه ﮐﺎﻧﺰاس ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺎزه ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد
آﯾﻮﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪی ﮐﯿﻬﺎﻧ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺧﺘ از دادهﻫﺎی آن،
رﺷﺘﻪی ﻧﻮ و ﺗﺎزهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .آنﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی داﻧﺶ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎﻧ وارد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﺗﺎرون ﺑﻪ آﯾﻮﮐﺎ رﻓﺘﻢ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺎرون ﺑﻮدم .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪی ﮐﯿﻬﺎﻧ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
آن روزﻫﺎ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎ را در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮﻣ داﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﺴ ﮐﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﻤ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻣ دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﭘﮋوﻫﺶ در ﯾ
ﮐﯿﻬﺎﻧ اﻣﺮوزه ﯾ

رﺷﺘﻪی ﻧﻮ در ﮐﺸﻮری در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣﻤ ﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪی

رﺷﺘﻪی ﺟﺎاﻓﺘﺎده در ﻫﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾ

ﺳﻨﺖ و روش ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﻢ در

روﯾ ﺮد آنﻫﺎ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه .ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ،اراده ،ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻫﺪف ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در آﯾﻮﮐﺎ و در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ روز ﺑﻮدن داﻧﺶ ﺗﺎرون و داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻨﺶ
ﻋﻤﯿﻖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﻮب ﻣ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ در ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
• آﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ یِ ﻓﺎرﺳ یِ ﻓﯿﺰﯾ

را ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ؟ ﮐﺪاﻣﻬﺎ را؟ ﻧﻈﺮِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮردِ ﻣﺠﻠﻪیِ ﻓﯿﺰﯾ

◦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳ آﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪی ﻓﯿﺰﯾ
ﺳﺮ ﻣ زﻧﻢ و از ﻓﺎرﺳ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﯿﺰﯾ

ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺪارم .ﺑﻪ آرﺷﯿﻮآﻧﻼﯾﻦ ﮔﺎﻣﺎ از وﻗﺘ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار داده ﺷﺪه

ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم.

• ﻧﻈﺮِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮردِ ﺗﺸ ﻠﻬﺎ یِ ﻓﯿﺰﯾ ﭙﯿﺸﻪﻫﺎیِ اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﻧﻈﺮِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮردِ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾ
ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺻﻼ آﯾﺎ ﻋﻀ ِﻮ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
◦ ﻧﻪ .ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾ

ﻧﯿﺴﺘﻢ و از ﺗﺸ ﻞﻫﺎی دﯾ ﺮ ﻫﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﺪارم.

• ﻧﻈﺮِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮردِ اﻟﻤﭙﯿﺎدِ ﻓﯿﺰﯾ
◦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﯿﺰﯾ
ﻓﯿﺰﯾ

ﭼﯿﺴﺖ؟

در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﺎﻫﺎی دﯾ ﺮی از دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪهام ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی دارد .ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﻟﻤﭙﯿﺎد

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷ ﻠ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﻫﺴﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕ ( دارد .در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی
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اﯾﺮان ،ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻮﻋ ﮐﻨﮑﻮر ﺷﯿ

ﻧﮕﺎه ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮﻋ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای رد ﺷﺪن زود ﻫﻨﮕﺎم از

ﮐﻨﮑﻮر و ﻣﻌﺎف ﺷﺪن از ﺳﺮﺑﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از راﻧﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در دورهی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه،
آﻣﻮزش ﻓﯿﺰﯾ
ﻓﯿﺰﯾ

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻮدن اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻄ آﻣﻮزش

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾ

در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾ

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﮐﻢ ﺑﺎزده اﺳﺖ )ﯾﻌﻨ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ

ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻣﺮان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪی اول و ﮐﻨﮑﻮر و ﺳﺮﺑﺎزی و داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺪن ﺑﻪ روش
ﻣﻌﻤﻮﻟ ( .اﯾﻦ ﻏﻮل اﻟﻤﭙﯿﺎد ،داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ راه ﺣﻞ ﯾ
روش ﺧﺎص ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺎه دوراﻧﺪﯾﺸ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ

ﺑﻪ ﭼﺸﻢ داﻧﺸ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎن ﻣ ﻧﮕﺮد را ﺑﻪ آنﻫﺎ

ﯾﺎد ﻧﻤ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻣﻮزش روﺣﯿﻪی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺰاری روی راهﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﺷﺪهی ﭘﺮﺑﺎزده ،دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن راهﻫﺎی ﻣﯿﺎنﺑﺮ را از ﻫﻤﺎن دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
• ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ واردِ داﻧﺸ ﺎه ﺷﺪﯾﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﯿﺰﯾ

ﮐﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ در آن ﻣﻮﻗ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ

وﺿﻌﯿﺖِ اﻣﺮوز را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ی در اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﺗﺎن ﻣ دادﯾﺪ؟
◦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ دﯾﺪهام ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه زﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ .وﻟ واﻗﻌﺎ ﮐﺎر زﯾﺎدی ﻧﻤ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺟﺰ آن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑ ﻨﯿﻢ .اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﺎن ﭼﺎرﭼﻮب ﻣ ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮد.
ی ﭘﮋوﻫﺸ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ؟
• آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ی ﮐﺎرﻫﺎ ِ
◦ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریِ ﭘﮋوﻫﺸ و ﻫﺪاﯾﺖ در راﺳﺘﺎی آن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾ

دﯾﺪ وﺳﯿﻊ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ﯾ

ﺳﺎزﻣﺎن

ﮔﺮوه ﻣﺸﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﯿﺸﻪﻫﺎی

اﻧﺠﺎم ﺑ ﯿﺮد .ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﯿﺰﯾ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾ

ﭘﯿﺶﮐﺴﻮﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺶ ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﯿﺰﯾ
ﯾ ﺒﺎر ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﮐﻤ

ﺟﻬﺎن ﻫﻢ دﺳﺘ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
در ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪی راه آﯾﻨﺪه و اراﺋﻪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻋﻮت ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده از زﻧﺪه ﺑﻮدن و ﭘﻮﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﮋوﻫﺶ در آﻧﺠﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
• ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟّ یِ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺪ ﮐﺎرِ ﺧﻮد را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ،
اﺷ ﺎلِ ﮐﺎرِ ﺷﺎن ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟
◦ ﻣﻦ ﭼﻮن در اﯾﺮان ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ ﻧﮑﺮدهام ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳ ﺑﺪﻫﻢ.
• ﻧﻈﺮِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮردِ ﺳﺎﺧﺘﺎرِ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
◦ ﻣﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﺮان داﻧﺸ ﺎه ﻣ رﻓﺘﻢ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدم و ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎنﻫﺎی دوری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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• ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ را از ﮐ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ؟
◦ درس دادن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺸ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﮋوﻫﺸ ام ﺑﻮده .ﻣﺜﻼ در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﯾﺎ
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳ درسﻫﺎی ﻧﺠﻮم و
اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

داﻧﺸ ﺎه را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪام.

• ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ ﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻮدهاﯾﺪ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدهاﯾﺪ؟
◦ ﻣﻦ از ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﻟﺬت ﻧﻤ ﺑﺮم .در ﺳﯿﺘﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣ ﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ زﯾﺎد
ﻫﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮانﻫﺎ اداره ﻣ ﺷﻮد .وﻟ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه رﻏﺒﺘ در ﺧﻮدم ﺣﺲ ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ وﻗﺘ ﮐﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺻﺮف ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑ ﻨﻢ را روی ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﺑ ﺬارم.
• آﯾﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﻗﺪر؟
◦ آﻣﻮزش ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪی ﮐﺎر ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺪون آﻣﻮزش درﺳﺖ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﻮی ﻣﻤ ﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ داد و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽاش ﮐﺮد ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﭼﺎپ ﻣ ﮐﻨﺪ دﮐﺘﺮا ﺑ ﯿﺮد.
اﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی داﻧﺶ او ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷ ﻮﻫ از ﭘﮋوﻫﺶ روی آن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺳﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﺤ ﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻫﻢ ﯾ
و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی روزاﻧﻪای ﮐﻪ ﯾ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ دارم

ورزﺷ ﺎر ﺣﺮﻓﻪای اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﻢ.

• ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮ یِ دﮐﺘﺮا و ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮ یِ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ یِ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ؟
◦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺧﯿﻠ زﯾﺎد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻣﺴﻮول آنﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ .و ﻫﻤﻪﺷﺎن ﻫﻢ اﻻن در ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﻧﻈﺮِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮردِ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧ یِ آﻣﻮزش ﻓﯿﺰﯾ

ِ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟

◦ ﺑ ﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺷﺨﺼ ﺗﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳ دادﻧﺶ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ آنﭼﻪ در دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻓﯿﺰﯾ
آﻣﻮﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرم آﻣﺪه؟ ﺑﻠﻪ .ﺗﺎ ﺣﺪی .ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ آﻣﻮﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرم آﻣﺪه؟
روش ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام .وﻟ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ را آﻏﺎز ﮐﺮدم ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻻزم داﺷﺘﻢ را ﺧﻮدم از ﺻﻔﺮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی از زﻣﺎن دوران
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪم ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻢ .ﻟﻮازم ﮐﺎر روز در رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ ،در
ﺟﺎﯾﯽ در اﯾﺮان آﻣﻮزش داده ﻧﻤ ﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ در اﯾﺮان آﻣﻮزش داده ﻧﻤ ﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧ ﮐﻪ از
اﯾﺮان ﻣ آﯾﻨﺪ در ﺑﺮﺧ از ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﻨﮓ ﻣ زﻧﻨﺪ .آﯾﺎ از آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ درسﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴ ﮐﻪ
ﻓﯿﺰﯾ

را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﻟﺬت ﺑﺮدم؟ اﮔﺮ راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﻧﻪ! ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ درسﻫﺎ

زﻣﺎن ﻣﺎ آنﻗﺪر ﮐﻬﻨﻪ و ﺳﺮﻋﺖ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﺎﯾﻪ آن ﻗﺪر ﮐﻨﺪ و ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای در آدم
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ﺑﺮ ﻧﻤ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ .اﻋﺘﻘﺎد دارم ﮐﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ  ،درسﻫﺎی دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ را ﭼﺎﺑ ﺘﺮ و روزآﻣﺪﺗﺮ و
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺬابﺗﺮ ﮐﺮد ﻃﻮری ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آرزوی ﻓﯿﺰﯾ ﺪان ﺷﺪن وارد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﺮﺧﻮرده و
ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺎدﻫﺎ و ﺟﻮ داﻧﺸ ﺪه ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ.
• ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
◦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد .ﮐﻼ زﯾﺎد ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ .ﺧﯿﻠ وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻠﻤ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ را ﻫﻢ دوﺳﺖ
دارم .ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه .ﻓﺎرﺳ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
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رادﯾﻮﺗﻠﺴ ﻮپ ﮔﺮﯾﻦ ﺑﻨﮏ
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