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معرف ١

فیزی رشته ی در شریف صنعت اه دانش از ١٣٧٨ کارشناس فارغ التحصیل و ١٣۵۶ متولد حاجیان امیر

مرکز از ١٣٨٧ در و کاشناس ارشد زنجان علوم پایه در تکمیل تحصیالت مرکز از ١٣٨٠ در است.

اه دانش در کار سال ۴ از پس گرفت. دکترا هندوستان در (IUCAA) اخترفیزی و نجوم اه میان دانش

او است. مشغول پژوهش به تورنتو در (CITA) کانادا نظری اخترفیزی انستیتوی در اکنون هم پرینستون،

م توانید بیشتر اطالعات برای است. ‐عموم علم مقاله ی چند و ، ‐پژوهش علم مقاله ی ده ها نویسنده ی

کنید. رجوع آمده زیر در که او اه منزل به

http://cita.utoronto.ca/~ahajian

گو و گفت ٢

ویید. ب خود سابق و فعل شغل موقعیتهای مورد در چیز هر از قبل لطفاً •

سال چهار این از پیش هستم. تورنتو در (سیتا) کانادا نظری اخترفیزی انستیتوی ارشد ر پژوهش من ◦

در رش دی سال دو و فیزی ده ی دانش در آن سال دو که بودم ا آمری نیوجرزی در پرینستون اه دانش در

بودم. دانشجو که هم آن از پیش بود. پرینستون اه دانش نجوم ده ی دانش

بوده؟ چه خواندن فیزی از شما انگیزه یِ •

بخش سه به را علوم ما مدرسه ی بود. راهنمایی آخر سال های دارم دوست فیزی فهمیدم که باری اولین من ◦

بود. ناپذیر تحمل نجه ی ش ی من برای فیزی بخش و بود کرده تقسیم شناس زیست و شیم و فیزی

به که کهنه ای دانش نداشتند، نوآوری برای جایی هیچ که مساله هایی م کردی، حفظ باید که رابطه هایی

و خیال پردازی جای و بود جذاب بی نهایت عکس، بر ریاض درس نبود. آموختنش در لذت هیچ وضوح

درس ی از ریاض که بود رض زاده آقای راهنمایی مان دوم ریاض دبیر اثر م کنم فکر داشت. نوآوری

وقت همه ی که بود روزهایی اوج درست روزها آن بود. شده تازه یافته لذت ی به تبدیل من برای عذاب آور

یادگرفتن مشغول و بودم خریده را آدلر کتاب های م کردم. یادگرفتن هندسه صرف را داشتم که اضاف ای

پایان ناپذیر منبع همیشه هم شهریاری پرویز کتاب های بودم. پرگار و کش خط با هندس ساختمان های

یادم کرد. بیان ریاض رابطه های با بشود باید را دنیا همه ی که داشتم باور عمیقا بودند. ریاض رازهای

بودیم، گرفته یاد را طالیی» «نسبت جبرمان دبیر شاهمرادی آقای خدابیامرز از که راهنمایی سوم سال هست

داشتم دفترچه ی م کردم. ریاض بنیادی ثابت های میان رازآلود رابطه های پیداکردن صرف وقت ساعت ها

حساب را بودم بلد روزها آن که ری دی چیز هر و پی و (e) ئ عدد میان ریاض نسبت های همه ی که

http://cita.utoronto.ca/~ahajian
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روز ی که این تا کنم. پیدا را عددها و طبیعت میان رابطه ی م خواستم چون م داشتم. نگه و م کردم

ترمودینامی واژه ی روز آن تا داد. هدیه من به « کالسی ترمودینامی «اصول کتاب ی مادربزرگم

دچارشان من که ریاض ای رابطه های همین دیدم و خواندم را کتاب اوی کنج با بود. نخورده گوشم به

توضیح را ر دی چیزهای خیل و گاز ول های مول روی بر گرما اثر و یخچال کارکردن روش م توانند هستم

در من که چیزی واق در و هست فیزی از شاخه ی ترمودینامی فهمیدم گرفتم، که را پی اش بدهند!

ی گذاشتم را هندسه ام کتاب های روز همان از است. فیزی نام به شاخه ای بوده ام، دنبالش به ریاض

شناخت را هست جهان م شد آن با که هیجان انگیز دانش این آموختن دنبال رفتم و کتابخانه ام گوشه ی

جذاب قسمت های آن حت که فهمیدم کرد. شبیه سازی عدد با حت و داد توضیح را طبیع پدیده های و

حد در فیزی به عالقه ام مدت تا بوده اند! نور و دینامی مساله های واق در هم شهریاری پرویز کتاب های

برگزار سنندج در که ٧٣ سال دانش آموزی فیزی کنفرانس به گذارمان برادرم با که روزی تا بود، خواندن

فرزانگان از دانش آموزی گروه ی سال آن در بود. نو دنیای ی آغاز من برای تجربه آن افتاد. م شد

خودشان با و بودند ساخته گازی لیزر ی دارم) را گروه همان اعضای از ی همسری افتخار امروز (که

فهمیدم کرد. متحول را ذهن ام افق های همه ی چیزی چنین دیدن بودند. آورده کنفرانس به ارائه برای

و کرد پیدا کاری باید کرد. م شود نوشته اند بقیه آنچه فهمیدن و خواندن ورای بیشتری بسیار کارهای که

شد. متحول فیزی به ردم روی روز، آن از بیاید. کاری به آموخته ای که چیزهایی تا داد انجام پروژه ای

خوب خواندن شدم. عالقه مند فیزی پژوهش به عمیقا و شد تبدیل پروژه محور نگاه به المپیادمحورم، نگاه

سع شدم، عالقه مند فیزی به که اول روزهای همان از نم. ب نویی کار خودم داشتم دوست من ول بود

کردم. زیاد بیهوده کار نداشتم، راهنمایی هیچ چون ول بدهم. انجام م گیرم یاد که را چیزهایی بودم کرده

استادهای حت نند. ب نم توانستند زیادی کم کنکور در موفقیت روش های ورای مدرسه مان معلم های

را دبیرستان بچه ی ی به کم انگیزه ی و تجربه یرم، ب کم ازشان م کردم سع که هم اه دانش

با مختلف ه های شب در تراوایی آستانه ی محاسبه ی موفقیت آمیزم، و مستقل پژوهش کار نخستین نداشتند.

به بودم. گرفته فیزی انجمن چاپ و ترجمه کتاب ی خواندن از را ایده اش که بود شبیه سازی از استفاده

عشق دو هر و بودیم الس هم هم با روزها آن که هندی فرشید  آقای با و نوشتم را برنامه اش ال پاس زبان

سال آن که ای دانش آموزی فیزی کنفرانس برای فرستادیم را خالصه اش و دادیم انجامش بودیم فیزی

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

رازآلود. و ناشناخته راه ی در پاگذاشتن برای

شده؟ عوض مرور به شما انگیزه یِ آیا •

دنیای با و است نزدی تر من سلیقه ی به فیزی از شاخه ای چه که این از درکم نشده. عوض انگیزه ام ◦
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هنوز آیوکا در کیهان زمینه ی تابش گروه که وقت هندوستان. ‐ ٢٠٠٣ زمستان حاجیان امیر :١ ل ش

بود. جوان بسیار

کار از هم تعریفم است. شدن روز به حال در هم هنوز و کرده پیدا تکامل دارد کار و سر من عالقه ی مورد

دادن دست از از و واق بین کرده ام، پیدا که تکامل بزرگترین شاید کرده. پیدا تکامل تدریج به کردن علم

باشد. فیزی پیش از گونه افسانه تصور

بود؟ ک داشتید که استاد ی بهترین بودند؟ کسان ی چه شما استادها یِ •

خیل ها از و داشته ام زیادی استادهای سال ها این طول در خوانده ام. درس مختلف کشورهای در من ◦

من بینش و راه روی نبوده اند استادم که کسان حت نیست. ساده ای کار استاد بهترین انتخاب آموخته ام.

برخ از گرفتم، یاد دادن درس راه برخ از آموخته اند. من به چیزی هرکدام و گذاشته اند مهم تاثیرهای

فکر . باش آرمان شرایط در نیست الزم کردن کار برای که دادند یاد من به هم بعض پژوهش. روش

مسیر در را خیل ها پای رد م کنم، نگاه گذشته به که بار هر گرفتم. که بود درس مهمترین این م کنم

دوست خیل بوده. گذار تاثیر عمیقا ول کوتاه بسیار که بوده برخوردها برخ م بینم. علم ام و فکری

استاد رابطه ی شدم، دانش پیشه و خواندم درس من که دوره ای در ول ببرم، نام را خاص شخص ی دارم

استاد آن دانشجویان عنوان به ما و باشد داشته فکری ای تب م کس که نبود قدیم صورت به شاگردی و

اتفاق چنین عکس که آمده پیش حت باشیم. راه آن ادامه دهنده ی و بشویم بزرگ فکری تب م آن در

دانش درباره ی دوره هایی ی در که صلبی ذهن ساختارهای شده الزم گاه رفتن جلو برای و باشد افتاده
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ثابت علم هیات به پسادکترا ران پژوهش نسبت تورنتو). ‐ ٢٠١٣ (سال سیتا در اران هم با :٢ ل ش

دیده تصویر ی میانه در ( کیهان زمینه ی تابش در نظری امان پیش (از باند دی است. بزرگ بسیار سیتا

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

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

بردارم. نو گام های

هستید؟ راض بودن پیشه فیزی از آیا •

این تجربه، به دنیاست. شغل بهترین بودن فیزی پیشه م کردم فکر که بود روزگاری م برم. لذت کارم از ◦

فیزی مختص تنها م کند، جذاب برایم را بودن فیزی پیشه که چیزی فهمیدم و کرد پیدا تکامل احساسم

م دهند، تو به نوآوری ان ام م کشند، چالش به را ذهنت که جالبی مساله های روی کردن کار نیست:

ر دی کارهای در م آید، دست به نو چیزهای یافتن از که رضایت احساس و نیستند زده یخ و دارند پویایی

تصمیم آینده مان برای سراسری کنکور رشته ی انتخاب شب ی در ما که زمان البته که م شوند پیدا هم

ول م برم لذت دادنش انجام از و دارم دوست را فیزی پیش امروز نداشتند. وجود هنوز م گرفتیم،

اوی کنج حس م توانند که هستند هم ری دی کارهای که م بینم و ندارم ر دی را پیشم سال چند تعصب

کنند. ارضا را نوآوری ام و

م کنید؟ پژوهش کارِ  زمینه ای چه در اکنون •

روش های با که هستم اخترفیزی ای داده های با کردن کار به عالقه مند خاص طور به . کیهان شناس ◦

برای نو روش های کردن پیدا من کار اصل تمرکز گذشته، سال های در م آیند. دست به روز پیشرفته ی

به نو روش های این از که نتیجه ای بوده. اخترفیزی مشاهده های و داده ها درون از اطالعات کشیدن بیرون

استفاده ی و برنامه نویس است. رفته کار به کیهان شناخت آزمودن نظریه های و مدل ها ساختن در آمده، دست
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م کند. جذاب تر من برای را کار این، و است من کار مهم از بخش رایانه، از گسترده

هستید؟ او شبیه شما آیا بود؟ ک شما راهنمایِ استادِ •

در بود. الله فت امیرحسین زنجان، تکمیل تحصیالت مرکز در کارشناس ارشدم دوران راهنمای استاد ◦

م شود انجام بزرگ بسیار گروه های در امروز کیهان شناس کار ول بود. سورادیپ تارون استادم دکترا زمان

دیوید با دکترا، گرفتن از پس مثال گرفته ام. تاثیری کس هر از و کرده ام کار هم ر دی خیل های با من و

گذاشته تاثیر م کنم امروز که کاری روی این ها همه ی کرده ام. کار زیاد باند دی و پیج الیمن اسپرگل،

چون کرده ام فرار کس شدن شبیه از همیشه واق در باشم! شده آن ها از کدام هیچ شبیه نم کنم فکر ول

م شود. انسان نوآوری توان رفتن بین از باعث

است؟ کدام تان خودِ نظرِ به تان کارِ بهترین •

داشتن تر دوست و پخته تر گذشته ام کارهای از نظرم به م کنم، که کاری هر نکرده ام! هنوز را کارم بهترین ◦

را، کار بهترین من است. کارم بودن پویا همین دارم، شغل این در که انگیزه ای تنها واق در و است.

انجامش در نوآوری از مختلف الیه های که کاری یعن من برای تمیز کار و م کنم. معن کار تمیزترین

نو، تمیز، روش به که کارهایی مثال دارد. زیادی اهمیت کار انجام روش مخصوصا باشد. رفته کار به

بزرگ گروه های با که آنجا از دارد. زیادی جذابیت من برای باشد شده انجام تازه ای فن آوری با و زیبا

ار هم نویسنده های نام که م شود بزرگ مقاله ی ی از فشرده بخش ی کارم وقت ها خیل م کنم، کار

آن در که است روش هایی بودن محافظه کارانه دست، این از کارهای ویژگ هست. مقاله آن روی زیادی

کوتاهترین در کار رسیدن نتیجه به است، مهم که چیزی ، م کن کار نفر صد با وقت چون م شود استفاده

که گفت م شود همین برای نم خواند. زیاد نوآوری با هم محافظه کاری است. ریس کمترین با و زمان

نوآوری و است کالسی دادنشان انجام روش که هستند کارها از دسته این ی م کنم. کار جور دو من

داشته دسترس نخورده ای دست داده های به م شود باعث ول ندارند الزم مساله حل روش طراح در زیادی

که است این  در کارها دسته این جذابیت . بده انجام بار نخستین برای را اندازه گیری ها بعض و باش

در بار اولین برای را کاری و م افتد داده هایی چنین به چشمت که بشر تمدن تاریخ در هست کس نخستین

از دادنشان انجام فرآیند همه ی که هستند آنهایی اما کارها ر دی دسته ی . م ده انجام دقت این با جهان

همراه نوآوری با و دلچسب و تازه خودت برای ، م کن چاپ را نتایجش که روزی آخرین تا پروژه اول روز

پالنک ماهواره ی کیهان زمینه ی تابش نقشه های از استفاده با سونیائف‐زلدوویچ اثر اندازه گیری هستند.

دالیل همین به که است کارهایی از ی روزت س ای اشعه ی ماهواره ی شان که خوشه های نمونه های و

تغییری هیچ بدون را آن مجله داور که وقت تا فرستادیم چاپ برای که روزی از و دارم دوستش خیل باال

دارم، دوستش مشابه دالیل به هم باز که کارهایی از ر دی ی کشید. طول روز پن پذیرفت، چاپ برای
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قابل وپ تلس بزرگترین دستگاه، این ویرجینیا). ‐ ٢٠٠٧ (سال بنک گرین وپ تلس رادیو :٣ ل ش

ساخته. بشر کنون تا که است چرخش
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با کیهان شناس درباره ی زیادی چیزهای کار این هنگام شد. چاپ خوشه ی و هزار نام به که بود کاری

بسیار دانشجوی ی با بودم پرینستون در هنوز که زمان را کار آموختم. شان که خوشه های از استفاده

کار آغاز از پس کوتاه خیل مدت ول کردم، آغاز پرینستون ریاض رشته ی کارشناس دوم سال خوب

از استفاده با کار همه ی و بود دور راه از دادم، دانشجویم به که آموزش هایی همه ی تقریبا آمدیم. تورنتو به

فن آوری ای از استفاده با و «ابر» روی اصطالح به را مقاله مان حت شد. انجام اجتماع ه های شب انات ام

م کند کار من با که کس هر با من نوشتن مقاله روزمره ی روش امروز و بود تازه خیل زمان آن که نوشتیم

شده.

را؟ فردی کارِ یا دارید دوست را جمع کارِ •

گروه کار ول باشد. جم کردن قابل زودتر است ن مم نفری تک کار دارم. دوست بیشتر را گروه کار ◦

م کند. نگاه مساله به خودش دید از و دارد تخصص گروه در کس هر است. مهم یادگیری فرایند خودش

و اری هم پروژه، مدیریت تمرین به نیاز گروه کار ر، دی طرف از م شود. کار شدن زیبا باعث این

در نویی کار بخواهید اگر این ها، بر اضافه نم آید. دست به فردی کارهای در که دارد زیادی تحمل

و م شود انجام بزرگ داده های با بزرگ کارهای دارید. خیل ها کم به نیاز نید، ب امروز کیهان شناس

کیهان شناس در روزها این که مقاله هایی همین برای است. بزرگ گروه های دسترس در بزرگ داده های

دلبخواه گزینه ی ی روزها این شناس کیهان در کردن گروه کار دارد. زیادی نویسنده های م شود نوشته

جهات از را کیهان شناس ویژگ این م کند. ن مم را خوب و نو کارهای انجام که است ضرورت نیست.

و پیچ درگیر را پژوهش که دارد ناخوشایندی جنبه های هم گاه است. کرده بنیادی ذرات فیزی مانند

خار بی گل بفرما معقول فکر شیراز، حافظ قول به ول م کند. بیهوده و گریزناپذیر حاشیه های و خم ها

است. کیهان شناس و اخترفیزی در پژوهش گروه های شدن بزرگ نتیجه ی هم الت مش این کجاست؟

چیزهایی؟ چه م خوانید؟ هم غیرِفیزی یِ چیزها آیا •

«داده»هاست. با کردن کار من، عالقه های از ی م کنم. خواندن صرف را روزم از خیل زیاد. بله. ◦

فن آوری های هستند، تازه ای و جذاب موضوع که (مهداده ها) بزرگ داده های داده ها، با کردن کار روش های

اطالعات استخراج حت و داده ها ساختار لرنینگ و ماشین مانند بزرگ داده های با کردن کار پیش رفته ی

درباره ی من خواندن های از زیادی مقدار و هستند من اخیر سال دو ی دلمشغول اجتماع ه های ازشب

باشد کرده جالب داده ی جور ی با کس که کاری درباره ی ببینم نوشته ای که جایی هر موضوع هاست. این

پختن» «نان خصوص به پختن به بخوانم. چیزها خیل روزها این شده باعث عالقه این و م شوم جذبش

پیدا نان پختن روش و دانش درباره ی نوشته ای یا کتابی جا هر که م شود سال چند و دارم عالقه خیل

پخت در که این تا م کنم آزمایش آموخته هایم این اساس بر را مختلف روش های م خوانم. اشتیاق با کنم
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نیوجرزی. در ای کافه در ٢٠١۴ سال :۴ ل ش
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وپ تلس ی پروژه روی بر کار روزهای نخستین .٢٠٠٧ پاییز پرینستون، فیزی ی ده دانش :۵ ل ش

تا اکت) (سرگروه پیج الیمن از هستند عکس این در زیادی آشنای نام های (اکت). آتاکاما کیهانشناخت

.( فیزی نوبل ی جایزه ی (برنده اندرسون فیلیپ و ( کیهان شناس معروف کتاب (نویسنده ی پیبلز جیم

آمده اند ما خانه ی به که کسان کنم. ثبتش و کنم پیدا را هست سلیقه مان مطابق دقیقا که دستوری ، نان هر

زیادی عالقه ی هم سالمت و ورزش به م پزیم. خودمان را خودمان نان ما که م شود سال چند که م دانند

تغذیه ی و ورزش خوب صفحه های که هست سال چند و کردم شروع درباره اش خواندن کتاب از دارم.

ورزشمان و زندگ روش طراح برای آن ها از و م کنم دنبال اجتماع ه های شب و مجازی دنیای در را سالم

را ایران‐ روزنامه های ویژه به ‐ روزنامه ها (مثال م کنم دنبال مرتب که خبرهایی از گذشته م کنم. استفاده

شیوه های و تاریخ امروز، دنیای سیاس و مال ساختار درباره ی هم پراکنده ای مطالعه های م خوانم) روز هر

ر همدی با بی ارتباط نظر به این ها نخست نگاه در است ن مم م کنم. آدم ها مختلف جوام در نوین فکری

چند از بعد آدمیزاد که ساختارهایی از که این از هستند. بشر ساخته های از نمونه هایی آن ها همه ی ول باشند

فارس داستان و شعر هم خواندن ام عالقه های ثابت پای م برم. لذت دربیاورم سر بناکرده تمدن هزارسال

دلچسب. و است نو همیشه که است

م کنید؟ ورزش قدر چه •
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«تا که دارم قبول را نیچه حرف این عمیقا م کنم. فرار صندل روی نشستن از کنم پیدا فرصت که وقت هر ◦

آزادانه حرکت حال در و باز فضای در که را اندیشه ای گاه هیچ کن. دوری نشستن از م توان که جایی

از ی به را کردن ورزش این و است بی نظیری همراه کردن ورزش در همسرم نگیر». جدی نشده متولد

‐ روزمره کلیشه های از کم ورزش، برای م کنیم. ورزش مرتب طور به م کند. تبدیل خانواده کارهای

با و رفته ایم دورتر ‐ هدف بدون و شی ورزش های ، اه صبح اجبار روی از ورزش ، طوالن دویدن های

معموال ورزش هنگام داده ایم. آموزش ماندن سالم و کردن ورزش دانش درباره ی را خودمان زیاد، خواندن

خسته تا باشد جذاب باید زندگ در ری دی کار هر مانند هم ورزش م کنیم. دنبال را خاص برنامه های

بهتر باعث ورزش گونه ی این باشد. بخش نتیجه تا شود ریزی برنامه خرد و دانش اساس بر و نشود کننده

خاطر به این م شود. بیشتر آینده به امیدشان و هستند شادتر م کنند، ورزش که کسان م شود. کردن زندگ

استرس درمان بهترین باشد. درست م کنم فکر م شود. آزاد خون در ورزش خاطر به که است هورمون هایی

بعض و دارد طوالن زمستان های که دنیا طرف این مخصوصا است. مرتب و جدی ورزش ، افسردگ و

. ببین را آفتاب رنگ که این بدون م گذرد روزها وقت ها

و ، پژوهش ، آموزش یِ کارها از شما یِ ارزیابی چیست؟ قبل یِ نسلها پیشه هایِ فیزی موردِ در شما نظرِ •

چیست؟ آنها یِ مدیریت

که بود ما از پیش نسل های زحمت های هستم. قائل زیادی احترام پیش نسل فیزی پیشه های برای من ◦

سب به را دانش از گونه ای آن در توانستیم ما که برد پیش و آورد وجود به ایران در را فیزی دوره ی

و کار هم با و بشویم ر دی کشورهای آموخته های فیزی با گفت وگو وارد آن با که بیاموزیم روزآمدی

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

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

میان در وضوح به ما زمان در فیزی پیشرفته ی پژوهش دوره های پیش بردن و ایجاد شور شود. تلق بدیه

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

است؟ طور چه آنها با شما رابطه یِ •

جهانخط هایمان تالق ان ام یا م آیم ایران به من وقت هر بوده ایم. تماس در هم با داشته ان ام که جایی تا ◦

دیدارها این از خوبی خاطره های و تجربه ها م بینیم. را ر همدی حتما م شود، فراهم ایران از بیرون جایی

است. مانده

چیست؟ فیزی تبِ م شما نظرِ به •

متوجه را فیزی تب م از شما منظور م توانم م کنم فکر ول ندیده ام فیزی تب م نام به چیزی من ◦

است. اه دانش یا ده پژوهش ی در فیزی پژوهش خاص و بوم روش ترکیب، این از من برداشت بشوم.
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باشد. خاص کادمی آ محیط ی خاص که فیزی آموزش و پژوهش از طعم یعن

م شود؟ ساخته طور چه فیزی تبِ م •

و دسترس در منابع به توجه با هم پایدار فیزی تب م ی آدم ها، رِ دی ِ فرهنگ  ساخته های همه ی مانند ◦

با کار این هم ری دی بشری ساختار هر مانند م شود. ساخته دارد کار و سر آن با که جامعه ای نیازهای

دارد. مدت بلند برنامه ریزی و طراح به نیاز و م شود انجام فراوان زحمت

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

ساخت؟

ایران غالب فیزی تب م هست. فیزی تب م ایران در من نظر به بله. ، فیزی تب م از باال تعریف با ◦

دیده ام، سال ها این در ایران آموخته های فیزی از و کردم تجربه فیزی آموزی سال شش در من که جایی تا

اه های دانش در و مختلف سلیقه های با است بزرگ کشور ایران البته است. ریاض طعم با نظری رد روی

صورت به و کرده زیادی رشد که فیزی از بخش آن ول م بینیم فیزی از متنوع طعم های مختلف

دستگاه در میدان نظریه ی دانستن مثال زیرشاخه هایش. با است فیزی ریاض است، درآمده قوی سنت ی

مشخصه های گرین تابع های و پربندی انتگرال های حل توانایی یا دارد. بسیاری اهمیت ایران اه دانش

داشته ام کار و سر آن با من که فیزی آماری درجامعه ی کم دست (یا هستند ایران در فیزی آموزش بنیادی

نسل تخصص خاطر به گرایش این است. فیزی به نظری رد روی ی کار لوازم این ها و بوده) گونه این

را کشورمان فیزی پژوهش و آموزش در ریشه دار سنت و است ایران در فیزی نوین پژوهش بنیان گذار

است. گذاشته پایه

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

کرده، رشد م کنند بنیادی پژوهش های که کسان تعداد هم است. کرده زیادی بسیار رشد ایران در پژوهش ◦

به ارجاع ها تعداد که خواندم روزنامه در دیروز هم شده، زیاد م شود چاپ ایران از که مقاله هایی تعداد هم

ایران از را کس ، باش که کارگاه و مدرسه و کنفرانس هر در روزها این است. کرده رشد ایران مقاله های

است. رم دل مایه ی بسیار این و م بین

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

م کنیم. تعیین علم شاخه های برای ارزش گذاری سیستم ی داریم یعن م کنیم صحبت اهمیت از که وقت ◦

ن هم ان م نظر از نه ول دارد وجود بشر تمدن همه جای در نشود) اعالم صراحت به اگر (حت سیستم این

واق بین بخش ول نیست. بندی تقسیم این موافق ذهنم آرمانگرای بخش آن ناورداست. زمان با نه است

چاره ای است، الزم کاری هر انجام برای که انسان ای نیروی و مال منابع نبودن نامحدود به توجه با ذهنم

که شاخه هایی به توجه من نظر به کنیم، انتخاب باشد الزم اگر نم بیند. شاخه ها برخ به دادن اولویت جز
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شود. برخوردار بیشتری اولویت از م تواند دارند، بیشتری بازده امید و رشد ان ام

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

انداخت؟ راه ایران در را شاخه ها این م توان

ایران در که رشته ای آموختن برای پیش سال سیزده من که شد باعث موضوع همین راستش است. درست ◦

طور چه که این باشند. داشته را داشتم دوست من که ویژه ای گرایش آن که جایی بروم و کنم کوچ نبود،

به من که سال همان دارم. آن درباره ی اول دست تجربه ی هم آورد وجود به جایی در را شاخه ای م شود

استاد عنوان به را کارش تازه و بود برگشته هندوستان به کانزاس اه دانش از هم سورادیپ تارون رفتم، آیوکا

آن، داده های از کیهان شناخت اطالعات استخراج و کیهان زمینه ی تابش زمان آن در بود. کرده آغاز آیوکا

کسان هم م کردند کار زمینه این در که آن ها نداشت. هندوستان در سابقه ای که بود تازه ای و نو رشته ی

با کردن کار خاطر به من بودند. شده رشته این وارد کیهان ساختارهای یل تش دانش پیشینه ی با که بودند

آمد. وجود به کیهان زمینه ی تابش گروه صورت این به بودم. تارون دانشجوی نخستین و رفتم آیوکا به تارون

که م دیدم من و نم کرد ما کار به شبیه کاری کس برم داشتیم، رشته این در را گام ها اولین که روزها آن

زمینه ی تابش م شود. ن مم ونه چ توسعه حال در کشوری در نو رشته ی ی در پژوهش آوردن وجود به

در هم هندوستان به مخصوص روش و سنت ی و است شده هند در جاافتاده رشته ی ی امروزه کیهان

اولین که ویم ب م توانم جرات به وجود آمده. به هستند هند در رشته این دانش آموخته ی که آن ها رد روی

زیرساخت های بودن جهان، با رابطه همچنین بود هدف روی تمرکز و پشتکار اراده، کار، این موفقیت دلیل

بینش داشتن و تارون دانش بودن روز به هندوستان، در و آیوکا در کار این برای الزم پیشرفته ی محاسبات

به در مهم بسیار عامل های م انجامد خوب نتیجه ی به زمینه هایی چه در سرمایه گذاری که این از عمیق

است. انجام قابل ایران در کارها این همه ی بود. کار این رسیدن نتیجه

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

شده داده قرار دسترس در که وقت از گاما آرشیوآنالین به ندارم. فیزی مجله ی به آسان دسترس متاسفانه ◦

م برم. لذت فیزی خواندن فارس از و م زنم سر

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

هستید؟ انجمن این عضوِ  آیا اصال چیست؟

ندارم. خبری هم ر دی ل های تش از و نیستم فیزی انجمن عضو نه. ◦

چیست؟ فیزی المپیادِ موردِ در شما نظرِ •

المپیاد م کنم فکر دارد. زیادی تفاوت دیده ام من که دنیا از ری دی جاهای با ایران در فیزی المپیاد ◦

دبیرستان های در دارد. ( فرهنگ (بیشتر بازنگری به نیاز هست، ایران در امروز که ل ش این به فیزی
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از هنگام زود شدن رد برای است مسابقه نوع و م کنند نگاه شی کنکور نوع چشم به المپیاد به ایران،

نگاه، این در دانشجویی. دوره ی در آن به مربوط رانت های از استفاده و سربازی از شدن معاف و کنکور

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

تنها نهایت در که مسابقه ای (یعن است بازده  کم مسابقه ی ی تنها ببرد، باال را دبیرستان ها در فیزی

روش به شدن دانشجو و سربازی و کنکور و اول خانه ی سر م گردند بر بقیه ی و م شوند کامران نفر پن

با خاص مساله های مجموعه ی حل راه آموختن به تشویق را دانش آموزان المپیاد، غول این .( معمول

آن ها به را م نگرد جهان شناختن برای دانش چشم به فیزی به که دوراندیش نگاه و م کند خاص روش

دنبال پربازده، شده ی حساب راه های روی سرمایه گزاری و پژوهش روحیه ی آموزش جای به و نم دهد یاد

م کند. نهادینه دانش آموزان در دبیرستان دوران همان از را میان بر راه های کردن

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

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

نم شد زیادی کار واقعا ول کنم. فکر موضوع این به زیاد شده باعث دیده ام، سال ها این در که چیزهایی ◦

انتخاب م شد چارچوب همان در فقط و بود محدود انتخاب هایمان نیم. ب کردیم که کارهایی آن جز به

کرد.

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

این مهم دارد. زیادی اهمیت سیاست ها آن راستای در هدایت و پژوهش سیاست گذاری ِ م کنم فکر من ◦

سازمان ی ران پژوهش از بزرگتری بسیار جامعه ی با ارتباط در و وسیع دید ی با کار این که است

فیزی پیشه های شامل که دارند مشاور گروه ی معموال فیزی پژوهش بزرگ موسسه های یرد. ب انجام

سال چند هر گروه این دارند. دست هم جهان فیزی سیاست در دانش، بر عالوه که است پیش کسوت

پیشنهاد ارائه ی و آینده راه نقشه ی کردن روز به در کم و نظر مورد موسسه ی کارکرد بررس برای بار ی

مطمئن آنجا در پژوهش ماندن پویا و بودن زنده از فشرده طور به روز چند در و م شوند دعوت موسسه به

م شوند.

نه، اگر م دهند؟ انجام درست را خود کارِ اند پژوهش از حمایت یِ متولّ که یی سازمانها م کنید فکر •

است؟ کجا شان کارِ الِ اش

بدهم. پاس سوال این به نم توانم نکرده ام پژوهش کار ایران در چون من ◦

چیست؟ اه ها دانش مدیریتِ ساختارِ موردِ در شما نظرِ •

که است دوری زمان های به مربوط مشاهداتم و بودم دانشجو م رفتم اه دانش ایران در که زمان تا من ◦

است. کرده تغییر سال ها این در مطمئنم
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کردید؟ شروع ک از را تدریس کار •

یا کارگاه ها یا تابستان مدرسه های در مثال بوده. پژوهش ام برنامه ی از بخش همیشه من برای دادن درس ◦

و نجوم درس های کیهان شناس بخش تدریس هم سال ها برخ م کرده اند. کار من با که دانشجوهایی به

پذیرفته ام. را اه دانش اخترفیزی

بوده اید؟ سهیم بوده اید آنها در که یی مؤسسه ها مدیریتِ در حد چه تا •

زیاد مدیریت و اجرایی کارهای به پرداختن ان ام هستم، که سیتا در نم برم. لذت مدیریت کار از من ◦

که وقت که نکرده ام حس خودم در رغبت گاه هیچ ول م شود. اداره جوان ها توسط موسسه چون هست

ذارم. ب مدیریت کارهای روی را نم ب آموختن و پژوهش صرف م توانم

قدر؟ چه م دهید؟ اهمیت آموزش به آیا •

دانشجویی به م شود نیست. ن مم قوی پژوهش درست، آموزش بدون ماست. کار پایه ی مهمترین آموزش ◦

یرد. ب دکترا م کند چاپ آن ها از که مقاله هایی با و کند حل را آن ها تا کرد راهنمایی اش و داد مساله هایی

پایه های آن روی پژوهش از وه باش ساختمان نم تواند باشد، ضعیف او دانش پایه های که وقت تا اما

دارم آموختن برای منظم برنامه ی ی هم خودم برای م شوند. م مح آموزش با پایه ها این کند. بنا سست

م کنم. دنبال مرتب طور به م دهد، انجام حرفه ای ار ورزش ی که روزانه ای تمرین های مانند را کار این و

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

باشند کرده کار من با مستقیما که این زیاد. خیل باشیم، نوشته مقاله و باشیم کرده کار هم با که این ◦

کاری در االن هم همه شان و دست. انگشتان اندازه ی به تقریبا بدانم، آن ها مسوول را خودم من که طوری

هستند. موفق م کنند که

چیست؟ ایران در کارشناس ِ فیزی آموزش یِ کنون نظام موردِ در شما نظرِ •

فیزی کارشناس دوره ی در آن چه آیا باشد. آسان تر دادنش پاس که بپرسیم شخص تر را سوال این ذارید ب ◦

آمده؟ کارم به آموختم کارشناس زمان در که چیزهایی از مقدار چه حدی. تا بله. آمده؟ کارم به آموختم

که هنگام ول کرده ام. استفاده آن از که بوده چیزهایی مهم ترین شاید کردن حل مساله  و کردن فکر روش

دوران زمان از زیادی چیز و گرفتم یاد صفر از خودم را داشتم الزم چه هر تقریبا کردم، آغاز را پژوهش کار

در داشتم، عالقه من که رشته ای در روز کار لوازم کنم. تکیه آن به که نداشتم کارشناس ارشدم و کارشناس

از که دانشجویان و نم شود داده آموزش ایران در آن ها بیشتر هم هنوز نم شد. داده آموزش ایران در جایی

که کس عنوان به درس ها این آموختن از آیا م زنند. لنگ کار این پیش نیازهای از برخ در م آیند ایران

درس ها م کنم فکر نه! بخواهید، را راستش اگر بردم؟ لذت کرد انتخاب بی نهایت عالقه ی با را فیزی

آدم در عالقه ای هیچ که بود خسته کننده و کند قدر آن پایه فیزی آموختن سرعت و کهنه آن قدر ما زمان
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و روزآمدتر و تر چاب را کارشناس دوره ی درس های ، تغییرات با م شود که دارم اعتقاد بر نم انگیختند.

و سرخورده شده، رشته این وارد شدن دان فیزی آرزوی با که دانشجویی که طوری کرد جذاب تر مراتب به

دارند. زمینه این در مهم بسیار تاثیر هم ده دانش جو و استادها البته نشود. بی عالقه

دارید؟ عالقه فارس به نوشتن به قدر چه •

دوست هم را فارس به علم نوشتن م نویسم. فارس به هم وقت ها خیل م نویسم. زیاد کال زیاد. بسیار ◦

نوشتن فارس شده. چاپ روزنامه ها در تازگ به هم آن از نمونه چند م نویسم. علم یادداشت های دارم.

است. لذت بخش
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