
 

  

  دکتر سامان مقیمی مسئول رمدی
دانشجويي است. مخاطبان اصليي نن دانشلجويان  اینشريه تكانه

 كارشناسي، دانشجويان تحصيالت تكمييي، و اسلاادان دانشلك  
فيزيك دانشگا  صنعاي شريف هسان . ه ف از اناشار تكانه بهبود 
نموزش و پژوهش فيزيك در بين مخاطبان نشلريه اسلت. تكانله از 

 كن .قبال ميهمكاري همه مخاطبان نشريه به گرمي اسا
 يلا هينشلر مخاطبلان يهمله براي باي  نم  خواه  تكانه در ننچه

 ملوارد از يكي شامل و ،بود  مفي  و مناسب هانن از بخشي ح اقل
 : باش  زير

 از را درسي منابع در ش   مطرح مباحث كه نموزشي هايمقاله 
 عمل ت و گسلارش را هلانن يلا كن مي بررسي ديگر ایزاويه
 بخش .مي

 هايشلاخه بلا كّيلي نشلنايي قصل  به كه نموزشي هايمقاله 
 يمطالعله براي مخاطبان یانگيز  برانگيخان و فيزيك مخايف
 .شون مي نوشاه هازمينه نن در بيشار

 فيزيك نموزش هايروش دربار  هاييمقاله. 
 فيزيك فرهنگ يا تاريخ دربار  هاييمقاله. 
 نموزش با مساقيمًا كه هينشر مخاطبان به مربوط صنفي مطالب 

 .باشن  مربوط فيزيك پژوهش يا
 مخاطبلان پژوهشلي و نموزشي كارهاي معرفي به كه مطالبي 

 .پردازن مي فيزيك یدربار  هينشر
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از " ج ا  وقای اولين بار، اولين سردبير تكانه را دي م از او پرسي م: "ه فاون از تشكيل اين نشريه چی بود؟" گفت:
بحث عيمی، نيا در دانشك   مشكيی ن اري ؟ همه چيز خوبه؟ همه نوع امكانات هست؟ كمی وكاسای ن اري ؟ از تمامی 
اسااداتون راضی هساي ؟ اگر درخواسای ب ي ، به سرعت پيگيری ميشه؟". واقعا درست می گفت، اگر جنبه عيمی اين 

مشكالت فراوانی هست كه تا ما به دنبال حل كردن نن ها نباشيم،  ماجرا را كنار بزاريم، می بينيم كه دانشك   ما پر از
هيچ كس نه به سراغشون مير  و نه كسی دلش برای ما می سوز . اين رو ب وني  كه يكی از مهم ترين اه اف اين نشريه 

   اوم ي . خييی ) و شاي  مهم ترين ه ف (، بهبود شرايط شما دانشجويانی هست كه با هزار امي  و نرزو به اين دانشك
از شما )تقريبا همه شما( وقای دور هم جمع ميشي ، اولين حرفی كه می زني  يا دربار  مشكل توی يک درسه، يا دربار  
يک اسااد ، يا دربار  يكی از كمبودهای دانشك ست، يا دربار  مشكالت خوابگاهاست و ... . شما می توني  حرفای 

به شماست بزني . خييی از شما از خييی از اساتي  شكايت داري  و هميشه وقای خوتون رو توی نشريه ای كه ماعي  
هم يگه رو می بيني ، شروع می كني  به غيبت كردن، ولی وقای كه نوبت به كار  می رسه، نمی دونم چرا هيچ كس 

دربار  اساتي تون نظر  نيست. مثال همين پرسشنامه هايی كه توی ارديبهشت ما  به شما داد  ش  تا اونا رو پر كني  و
ولی اين رو ب وني  كه تكانه اونق ر ق رت پي ا كرد  كه ب ي  ) درساه كه ناايج منفی اساتي  در نشريه چاپ نميشه،

نايجه يک اسااد رو مساقيما يا توسط رييس دانشك   بهش برسونه(، ولی همونطور كه دي يم خييی ها )كه ادعاشون 
رو بردن و نياوردن و حای نسخه اينارنای اون رو هم ) كه خييی وقت براش صرف ش   هم می ش ( اين پرسش نامه ها 

بود( پر نكردن. شاي  نهاياا د  دقيقه از وقاشون رو می گرفت )الباه دانشجو های اين دانشك   همگی نابغه هسان  و 
ب وني  كه خودتون نمی خواي  ممكنه در طول اين د  دقيقه يه چيز ج ي  كشف كنن، واقعا بعي  نيست(. پس اين رو 

كه مشكالتاون حل بشه. درساه كه خييی از مشكالت بنياديه و ما نمی تونيم كاری براشون كنيم، ولی خييی از 
مشكالت هم هسان كه فقط توسط ما حل ميشن. امي وارم كه دانشجويان بيشاری به اين نشريه كمک كنن تا روز به 

 باز كنه. هم گر  از مشكالت زن گی دانشجويی ردن سطح عيمی دانشجويان،عالو  بر باال ب روز پيشرفت كنه و

تكميل كنيم. برای نوشاه های اين شمار   را خ ا را سپاس گزاريم كه ما را ياری نمود تا اين شمار  از اين نشريه
واريم كه )مخصوصا بخش نموزشی(، مانن  شمار  های قبل وقت زيادی صرف و زحمت زيادی كشي   ش   است. امي 

ی داري ، می تواني  از طري  پست مطالب اين شمار  برای شما خوانن گان محارم مفي  باش . اگر اناقاد و يا پيشنهاد
مراجعه كني  و نظرات ارزشمن  خود را برای ما ارسال   www.takaneh@physics.sharif.irبه ندرس  الكارونيكی ما

 نمايي . 

 با تشكر فراوان از شما                                                                                                             

  مه ی اسحاقی                                                                                                                  

 یادداشت سردبیر



 گزارش مختصری از مدرسه بهاری گرافین

 (bd@yahoo.com-Alek) کارشناسی فیزیک –الک بدرویا 

 (mehdi.mashkoori@gmail.com)دکتری فیزیک  –مهدی مشکوری 

 

 

من در این گزارش ابتدا به معرفی کلی شرکت کنندگان خارجی دعوت شده به مدرسه بهاری گرافین می پردازم 
آورده ام که توضیح مفصلی در رابطه با موضوعات مختلفی حول برگزاری این اخوان و سپس مصاحبه ای با دکتر 

 جامع ایشان و وقت زیادی که برای  وجا دارد تا از دکتر اخوان بابت توضیحات دقیق  شده است.مدرسه داده 
در ادامه این مطلب ، گزارشی توسط آقای دکتر  ، تشکر کنم.قرار دادندتهیه این گزارش در اختیار تکانه 

 مشکوری از زاویه دید علمی نسبت به این مدرسه نیز تهیه شده است.

 

 

 

 با تشکر از دکتر اخوان که ما را در نوشتن این مطلب یاری نمودند.
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روز  چهار سخنران داشت كه دربار  هرك ام اين م رسه سه 
 م.يبه توضيح مخاصری می پرداز

  :ایزدکتر گرون

در حال حاضر به عنوان اسااد تمام در دانشگا  كولوگن 
 نلمان مشغول می باش  و حوز  اصيی تحقيقات وی عبارت

ست از: ساخاار الكارونيكی و ارتعاشی مواد، ا
 .و بع ی مانن  گرافيناسپكاروسكوپی نانولوله ها و مواد د

 

 

 

 

 

 حسن سیدقریب: دکتر

و يال تحقي  در دپارتمان فيزيک انسامشغو 2004سال در 
 Écoleدر نزمايشگا  فيزيک  2005عيمی هن  بود  و سال 

Normale Supérieure    در پاريس مشغول به تحقي  بود
كنون در انساياو س از نن به هن  باز می گردد و تااست پ

 واقع در شهر چنای مشغول فعاليت می باش . عيوم رياضی

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر میکیتو کوشینو:

( مشغول تحقي  روی 2010تا  2003سال)از سال  7به م ت 
سيسام های دوبع ی در انساياو صنعای توكيو تحت 

سرپرسای دكار نن و بود  است و پس از نن در همان 
و تا كنون تحت  ش  ( در دانشگا  توهوكو اسااد 2010سال)

دكار كوشينو در حال    عنوان اسااديار مشغول به كار است.
 ی موضوعاتی نظير ماد  چگال، خواصحاضر بر رو

الكارونيكی گرافين، مواد دو بع ی و توپولوژيک، اناقال 
 كواناومی و اثر كواناومی هال می باش .

 

 

 

 

 

 

 سلوف:ودکتر کنستانتین نو

در شوروی ماول  ش  و م رک  1974در سال  سيوفودكار نو
ی از انساياو فيزيک و سالگ 23سن ارش  خود را در 

سكو دريافت كرد و م رک دكاری خود را در تكنولوژی م
از دانشگا  رادبود  ، تحت نظر دكار نن ر  گيم2004سال 

با عنوان "انجام نزمايش  2010هين  دريافت كرد و در سال 
پيشگامانه برای دسايابی به ماد  دو بع ی گرافين" موف  به 

 گردي .دريافت جايز  نوبل 
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ارديبهشت ما  امسال يک دور  با موضوع در هفاه اول 
در  (PAM) گرافين توسط گرو  فيزيک مواد پيشرفاه

عنوان رييس اين گرو  ه دانشك   برگزار ش . ممكن است ب
 كيياتی از اه اف اين گرو  در اخايار مجيه تكانه قرار دهي .

خوشحالم كه مجيه تكانه در اين ارتباط فعال است. گرو  
اه چن  سالی است كه بطور رسمی فيزيک مواد پيشرف

تشكيل ش   است. ه ف گرو  ارتقاء همكاريهای عيمی 
های گسارد  پردازان شاخهگران و نظريهنزديک بين تجربه

های عيوم پايه ماد  چگال است. گرو  اين ه ف را از دي گا 
 1352كن . ببيني ، من سال  و كاربرد و فناوری تعقيب می

نشك   وارد ش م و با توجه به سال پيش به دا 42يعنی 
امكانات مح ود و نبود همكار در زمينه كاريم مجبور بودم به 

و  نمگذاری كيقاتی مغناطيس را پايهتنهايی نزمايشگا  تحق
ام. ولی حاال با توجه به ها به تنهايی كار كرد  برای سال

امكانات بيشار و حضور تع اد زيادی همكاران هم رشاه، 
يی كار كردن و تاسيس نزمايشگا  نه ممكن ديگر به تنها

ه های تحقيقاتی تشكيل شود و باست و نه جايز. باي  گرو 
عنوان عضو گرو  كار تحقيقاتی كرد. فيسفه ايجاد گرو  
فيزيک مواد پيشرفاه نيز چنين بود  است. ما در گرو  عالو  
بر همكاری روی مسايل نموزشی، در تعريف پروژ  های 

ايم و دانشجوی مشارک ک اق ام كرد تحقيقاتی مشار
داريم. حيطه كاری گرو  نيز از دانشك   فراتر است چون 

های گذشاه عيم را باي  به معاق يم كه مرزبن ی
 داد و دانشجويان باي  باوانن   ها گسارشایرشاهميان

بسياری از مسايل عيمی كه با كارشان بطور غيرمساقيم 
 وزن .مربوط است را نيز بخوبی بيام

كه عيم و فناوری مقوله ای جهانی است،  الباه از ننجايی
مصمم هسايم اين اه اف را با جيب نظر و مشاركت 
دانشمن ان برجساه و شناخاه ش   جهانی تعقيب كنيم. 
بنابراين، دعوت ما از دانشمن ان برجساه جهانی برای 

های كوتا  و بين  م ت در ايران و همكاری و برگزاری دور 
های گرو  تبادل اسااد و دانشجو با ننها در اولويت برنامه

 قرار دارد.

 

 تا كنون گرو  چه برنامه های عيمی داشاه است؟

دانم چون  های عيمی را در دانشك   الزم میچنين فعاليت 
شود.  جامعه عيمی و به ويژ  دانشجويان می موجب نشاط

 كنم می تع اد اين فعالياها افزايش ياب . فكر می جا دارد
در بار  های عيمی را هر هفاه يک شود چنين فعاليت

دانشك   داشاه باشيم. الباه  دانشگا  و يا هر ما  يكبار در
ريزی و صرف وقت و انرژی بسياری اين امر نياز به برنامه

دارد. سال گذشاه چهارمين كنفرانس پيشرفاهای 
را در دانشك   برگزار كرديم. اين   (NCAS4)ابررسانايی 

در  1387ها را برای اولين بار در سال  سری كنفرانس
ر دوسال در يكی از موقع ه دانشك   برگزار كردم و از نن

های كشور با موفقيت برگزار ش   است. پنجمين  دانشگا 
ها نيز سال نين   در اروميه برگزار  اين سری كنفرانس

خواه  ش . در چهارمين كنفرانس در شريف سه دانشمن  
های نناونی لگت،  برجساه در موضوع ابررسانايی به نام

رشارگی؛ پاول در ابررسانايی و اب 2003برن   نوبل فيزيک 
، اولين ابررسانای با دمای گذار باالی (YBCO)چو، كاشف 

اسااد برجساه دانشگا  دمای نياروژن مايع؛ و وارن پيكت، 
ديويس برای دو هفاه به كشور دعوت ش ن  كه در چهار 

سخنرانی ايراد كردن  و اسااد معين  9دانشگا  كشور 
اعضای  دانشك   فيزيک نيز ش ن . اين اساتي  همچنين

المييی گرو  فيزيک مواد پيشرفاه هسان  و مشاورين بين
توان  در  ها می ها ادامه دارد. اين همكاری همكاری ما با نن

های مشارک و تبادل دانشجو و غالب تعريف پروژ 
ني  در پايان اين پساكاری و اسااد گسارش ياب . يادم می

ت كه روي اد يک دانشجوی خوب دكاری دانشك   به من گف
تری به عيم پي ا كرد  است كه  حاال چق ر دي  وسيع

گر از گر و يک محاسبهپرداز و يک تجربهبين  يک نظريهمی
كنن  و مكمل  سه منظر روی يک مسئيه واح  كار می

يك يگرن . بنابراين، اين روي اد از نظر ابعاد مخايف برای 
در ضمن، اين سه  ما تاثيرات مثبای داشت.جامعه عيمی

اسااد پس از بازگشت به نمريكا چن ين سمينار در ارتباط 
با سفر موفقشان به ايران برگزار كردن  و يک مقاله نيز در 

 Nature Physicsدر مجيه معابر  2014شمار  جوالی 
نوشان  و تجربيات سفرشان به دانشگا  شريف و ايران را 

 مواد پیشرفته برنامه های  گذشته و آینده گروه فیزیک

 )مصاحبه با دکتر محمد اخوان(   



 Natureكنم.  را توصيه می تشريح كردن  كه خوان ن نن

Physics, Vol. 10, July 2014, pp 465).)  در تابساان
شركت های همبساه قوی را با گذشاه اولين م رسه سيسام
های مايكل فارله از نلمان و دو دانشمن  برجساه به نام

بسكاران از كانادا و هن  برگزار كرديم. حضور همزمان يک 
ها پرداز در اين دور  به غنای بحثگر و يک نظريهتجربه

مركز و دانشگا  كشور با  17كنن گان از افزود و شركت
ری اين مسائل روز ماد  چگال نشنا ش ن . در حين برگزا
مابين نيز دور ، روی يک قرارداد همكاری عيمی گسارد  فی

 تواف  ش .

ای كه در موضوع لطفًا توضيحات بيشاری در مورد دور 
 گرافين برگزار كردي  ب هي .

بهاری در موضوع گرافين كه اخيرًا برگزار  ه ف ما در دور 
كرديم چنين بود كه حضور چهار دانشمن  جوان برجساه، 

پرداز، باي  باوان  انگيز  بيشاری كار و دو نظريهبهدو تجر
برای محققين جوان و پسادكاری و دانشجويانمان ايجاد 

الم ت را كن . و در ضمن پاانسيل ايجاد همكاريهای طويل
ممكن خواه  نمود. بنابراين، از نووسيوف از منچسار 
 انگيساان، كوشينو از ژاپن، گرونايز از اطريش و نلمان و سي 
رقيب از هن  كه همگی بسيار جوانن  دعوت كرديم. اين 
اساتي  همگی از محققين برجساه و دارای مقاالت با ارزشی 

هسان . در  Scienceو  Natureدر مجالت معابری مانن  
اين روي اد عيمی نموزشی سه روز ، مبحث خواص 
الكارونيكی و اپايكی مواد دو بع ی توسط نووسيوف، 

های مرزی نن توسط يک گرافين و حالتای بر فيزمق مه
كوشينو، موضوع اسپكاروسكوپی مواد دو بع ی با اسافاد  

های ای بر روشاز تابش سنكروترون توسط گرونايز، و مق مه
ای كواناومی توسط سي  رقيب ت ريس ش . كاًل، خوشه

ساعت و با توجه  30جيسات رسمی ت ريس و بحث به م ت 
 ش .ساعت می 100وز از به جيسات غير رسمی ماجا

های كوانامی در حاشيه برگزاری م رسه بهاری پ ي  
 نسااناين نووسيوف در سالن جابربننوظهور در گرافين، ك

حيان دانشگا  صنعای شريف به ارائه سخنرانی عمومی خود 
با موضوع مواد در سرزمين مسطح پرداخت و به زبانی ساد ، 

ها و كاربردهای گرافين را برای دانشجويان و اساادان ويژگی
حاضر در جيسه توضيح داد. وی كه تبعه كشور روسيه است 

گايم،  سالگی به همرا  دكار نن ر  36سن و در  2010در سال 
جايز  نوبل فيزيک را دريافت كرد و نام خود را به عنوان 

روسيه است،  ترين برن   جايز  نوبل كه دارای تابعيتجوان
ثبت كرد. اين جايز  به پاس تحقيقات اباكاری اين دو 

ها  دانشمن  در زمينه ساخت ماد  دو بع ی گرافين به نن
 61دانشجو از  170اسااد و  30در اين دور   .تعي  گرفت

اسااد از كشور همسايه  3دانشگا  و مركز عيمی كشور و 
ها رخواهیعراق برای شركت در اين دور  اناخاب ش ن  و نظ
ايم چون نشان داد  كه در اين امر موف  بود 

كنن گان عالو  بر اينكه از نظر عيمی اقناع ش ن  شركت
كنن گان و با توانسان  ارتباط عيمی خوبی با ديگر شركت

كنن . در ضمن، ما مطالب همه م رسين دور  برقرار 
درس اين اساتي  را ضبط كرديم و برای  سخنرانی های

 ايم.همگان روی سامانه گرو  قرار داد اسافاد  

ها با گرو  ها و يا مراكز ديگر در برگزاری اين دور  نيا دانشگا 
 ان ؟فيزيک مواد پيشرفاه همكاری داشاه

ها تا كنون عماًل اين كار نش   است و فشار اعظم اين فعاليت
بر دوش اعضای گرو  بود  است. ولی با توجه به اينكه يكی 

گرو  گسارش همكاری با همه محققين كشور و از اه اف 
اسافاد  بهينه از امكاناتی است كه اين گرو  توانساه فراهم 

ها  های شهرساان كن ، همكاری بسياری با دانشگا 
ها به  ايم امكانات خود را با ننايم و سعی كرد داشاه

اشاراک بگذاريم. در اين راساا همانطور كه گفام سه 
های صنعای اصفهان و  را به دانشگا  دانشمن  نمريكايی

ها  دانشگا  اصفهان و دانشگا  شيراز برديم و در نن دانشگا 
سخنرانی عمومی ايراد كردن  كه با اساقبال بسياری روبرو 
ش . در م رسه بهار  اخير نيز سي رقيب را برای يک هفاه 
 قبل از دور  به دانشگا  صنعای اصفهان فرسااديم تا

ی باوانن  از نزديک با او مشاور  كنن . محققين اصفهان
ايشان چن  جيسه سمينار و مذاكر  با اساتي  و دانشجويان 
داشاه كه گام موثری در اين همكاری برداشاه ش . 
همچنين، روز بع  از دور  دو نفر از م رسين، گرونايز و 
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كوشينو را به دانشگا  تحصيالت تكمييی زنجان فرسااديم 
جا دو سمينار ارائه دادن  و مورد اسقبال اساتي  و  كه در نن

جا قرار گرفت و م رسين نيز از اين فرصت  دانشجويان نن
نم   مذاكرات برای های پيشذت بردن . در اين فرصتل

همكاری عيمی صورت گرفاه است. از اين نظر همه زحماتی 
ريزی و اجرای دور  كشي   است ثمر را كه گرو  در برنامه

 توانم بگويم دور  موفقی را برگزار كرديم. داد و می

هايی با چالش تكانه: تا چه ان از  در برگزاری چنين دور 
 برو هساي ؟رو

توانم بگويم كه مااسفانه دانشك   و دانشگا  از ابزار و  می
هايی و همچنين زيرساخت الزم برای برگزاری چنين دور 

برقراری همكاريهای عيمی پاي ار چه در ابعاد فردی و يا 
سيسامی با مراكز عيمی جهانی محروم است. وقت و انرژی 

مق مات و جوانب و زيادی از اساتي  باي  صرف فراهم كردن 
اجرای كار شود. اغيب اوقات كوچكارين امور را باي  شخصًا 
انجام داد. الزم است ايجاد يک سازوكار الزم برای 

المييی در اولويت دانشگا  و های عيمی بينهمكاری
دانشك   قرار گيرد. دانشك   باي  باوان  از پاانسيل 

جهانی برای ارتباطات شخصی اساتي  با دانشمن ان برجساه 
ارتقاء دانشك   اسافاد  كن  و در نايجه نشاط عيمی در 

بينم شوم وقای می دانشك   ايجاد كن . من خوشحال می
ها و دانشجويان برای چن  ماهی بع  از برگزاری اين دور 

 ها شارژ هسان  و احساس رضايت میسخنرانی نوبييست
كنيم. تا گذاری ها سرمايه كنن . ما باي  روی اين فعاليت

ها با همت وافر اعضای گرو  ممكن گشاه  كنون اين فعاليت
های غير قابل تصور به ويژ  در مهریاگرچه اوقاتی نيز با بی

خواهم وارد جزييات  ايم كه نمیيک محيط عيمی روبرو بود 
تری  ريزی دقي نن بشوم. مطمئنم در سال نين   هم برنامه
. در اينجا خوب و هم تنش بسيار كماری خواهيم داشت

است از مشاركت همكاران بسيار خوبم و خيل عظيم 
دانشجويان مقاطع مخايف دانشك   و به ويژ  انجمن عيمی 

 ايمهايی كه تا كنون برگزار كرد دانشك   در اجرای دور 
تشكر كنم. اين همه شوق و ذوق دانشجويان در واقع نيروی 

ذت ميبرم وقای محركه ما برای ادامه كار بود  است. خييی ل

 شجويان مشااق هسام كه همه چيز راناظر اين همه دان
كم رنگ ها را بينیيمات و كوتهكن  و رنج و نامال ممكن می
 می كن .

ها توسط گرو  فيزيک مواد با توجه به اينكه اين برنامه
اجرا  (IRPAM)المييی نن و شاخه بين PAM)(پيشرفاه 

های نين   اين گرو  و برنامه المييیش  ، لطفًا همكاريهای بين
 را برای ما توضيح دهي .

در سامانه گرو  با ندرس  PAMبرنامه گرو  
<http://physics.sharif.edu/~pam/>  در دانشك   قابل

های گذشاه و نين   گرو  با ذكر رص  است. همه فعاليت
اسامی اعضاء و سابقه عيمی ننان در سامانه هست. در عين 

برای اظهار نظر و پيشنهاد مراجعه كنن گان  حال، محيی نيز
توان  ما را در ادامه كارمان رهنمون  به سامانه هست كه می

كنم به اين سامانه مراجعه كني  و نظراتاان  باش . توصيه می
های نين   گرو  در  اما در مورد فعاليت را برای ما بفرساي .

انس در ايران: قص  داريم الاقل هر سال دو دور  و يا كنفر
های تخصصی ماد  چگال برگزار كنيم. در پاييز نين   زمينه
ايم ت ارک دي   های دو بع یی را با موضوع سيسامابرنامه

كه جزييات نن بزودی روی سامانه گرو  قرار خواه  گرفت. 
اين از موضوعات ج ي  و مهمی است كه امكان بررسی نن 

خواهيم  می برای محققين كشورمان نيز هست. در عين حال
ها و صنايع محققين كشورمان را با كاربرد اين سيسام

ست كه عيم را باي  ا مربوطه نيز نشنا كنيم. نظر گرو  اين
 برای حل معضالت و مسايل جامعه بكار گرفت.

با توجه به اعابار عيمی و اجرايی كه گرو  مضافًا، 
(IRPAM) المييی كسب نمود  و نشنايی كه با در سطح بين

های ئ سری كنفرانس تي  مربوطه داريم، هيئت امنااسا
برگزاری اين كنفرانس در  Asia-Pacificباسابقه و معابر 

در ايران را به گرو  فيزيک مواد پيشرفاه واگذار  2016اكابر 
 سخنران م عو 40است. برای اجرای اين كنفرانس با  كرد 

ماعاقبًا ريزی جامع و مفصل خواه  بود كه نياز به يک برنامه
عالو  بر برگزاری  (IRPAM)از طري   .اعالم خواه  ش 

های كوتا  و بين م ت، امكان تبادل دانشجو و دور 
المييی پسادكاری و هيئت عيمی با مراكز عيمی بين
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توان  ها ارتباط داريم وجود دارد. می اساتي ی كه با نن
دانشجويان را برای ادامه تحصيل و در حين تحصيل برای 

های عيمی تحقيقاتی به اين مراكز فرسااد. همكاران ما دور 
شناسيم ا را چن ين دهه است میه در خارج كه نن

كنيم دي  بسيار  ارتباط با قبول افرادی را كه پيشنهاد میدر
مساع ی دارن . امي واريم كه باوانيم افرادی را نيز به ايران 

طرفه بياوريم و اين ارتباطات و همكاريهای عيمی دو 
  گسارش ياب .

های برگزار ش   مخاص به دانشجويان كارشناسی نيا برنامه
 ارش  و دكاری است و يا دانشجويان كارشناسی هم می

 ببرن ؟ ها بهر  توانن  از نن

ها برای دانشجويان اهم اسافاد  عيمی از اين برنامه
است ولی نباي  كارشناسی ارش  و دكاری و هيئت عيمی 

ها را دست  كارشناسی از اين فعاليت جوياناسافاد  دانش
كم گرفت. درست است كه ممكن است مطالب ارائه ش   از 

ها باش ، ولی نشنايی با  های نننظر عيمی فراتر از يافاه
های عيمی و مسايل مطرح روز فيزيک و مراكز زمينه

كن  تا  تحقيقاتی و دانشمن ان برجساه جهانی كمک می
را رقم بزن . اين چيز كمی نيست كه  شاننين   زن گی عيمی

دانشجويان كارشناسی باوانن  اطالعات خوبی از نين   كاری 
ها منجر به خود پي ا كنن . حضور فعال ننان در اين دور 

ها با دانشمن ان مطرح جهانی و با موضوعات  نشنايی نن
شان را پي ا شود و از اين را  نين   جالب و مطرح روز می

 تعجب خواهي  كرد كه اين تجربيات چق ر می خواهن  كرد.
دهی نين   دانشجويان كارشناسی موثر باش . توان  در شكل

المييی كافی است برای نمونه به اثرات كنفرانس بين
(MSM99)  در دانشك   برگزار كردم  1378كه در سال

كشور در نن شركت  50نفر از  400توجه كني  كه در نن 
دانشجويان كارشناسی و كارشناسی كردن  و تع اد زيادی 

ارش  توانسان  با اساتي  م عو ارتباط برقرار كنن  و دكاری 
خود را در مراكز تحقيقاتی و نزمايشگاههای ننان بگيرن  كه 

و يا  ان اكنون عضو هيئت عيمی ما ش  ها هم  بعضی از نن
ها  اساتي ی كه دور  فرصت مطالعاتی خود را در مراكز نن

ان  كه با توجه  . بارها اساتي  خارجی به من گفاهانگذران  

به تع د درخواساهايی كه از دانشجويان كشورهای مخايف 
كنن . ولی حال كه ها نمی كنن ، توجهی به نن دريافت می

ان  احارام خاصی برای دانشجويان ايرانی را از نزديک دي  
ای  ها توجه ويژ های ننان  و به درخواستها پي ا كرد  نن
كنن . بنابراين، چون به اصطالح، روزی به گشت است،  می

ها اسافاد  كنن  و نه را  كنم فعاالنه از اين فرصت توصيه می
 هم بعنوان پاسخ نپذيرن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 نیدومین مدرسه بین المللی گراف



 وز نخستر

از من خواساه ش  گزارشی از م رسه پ ي   های كواناومی 
نوظهور در گرافين تهيه كنم. تصميم گرفام كه روز نوشای 

ه كنم. تجربه حضور ئرا تهيه كنم و به مجيه وزين تكانه ارا
برن گان جايز  نوبل ان ک ان ک در شريف برايمان 

رسن ی است تكرارپذير ش   است و برای من بسی مايه خ
گال در م تی زمانی در ح ود چكه اين تجربه در حيطه ماد  

همزمان با  92يک سال دوبار تكرار ش   است. در زمساان 
برف پوش ش ن تهران، ميزبان پروفسور لگت )برن   جايز  

در ابررسسانايی و ابرشارگی( بوديم و اكنون در  2003نوبل 
 2010ن   جايز  نوبل ) بر  1ميزبان پروفسور نووسيوف 94بهار 

در گرافين(. هردو اين برنامه ها توسط گرو  فيزيک مواد 
پيشرفاه برگزار ش   است. نكاه ديگر كه در اين م رسه 

ز اهميت است، حضور ميهمانانی ديگر از نسيا و ئبسيار حا
يک ميهمان از اروپا است. پروفسور حسن از هن وساان، 

گرونايز از نلمان. جالب پروفسور كوشينو از ژاپن و پروفسور 
است كه دو سخنران شرقی ما نظری كار هسان  و دو 
ميهمان غربی ما، تجربی كار هسان . اساقبال بسيار خوبی 

نفر )از  200از اين م رسه صورت گرفاه است. تاكنون بالغ بر 
دانشگا  كشور( در م رسه ثبت نام كرد  ان . عالو  بر  61

مم به چن  ميهمان از كشور ميهمانانی از سراسر كشور، چش
همسايه مان، عراق، می خورد كه نشان از عيم دوسای در 

 اين كشور دارد.

در برنامه امروز يک سخنرانی عمومی برای خانواد  دانشگا  
 شريف و م عوين از نوبييسامان داريم كه به معرفی گرافين
و ساير ساخاارهای دوبع ی اخاصاص يافاه است. چكي   
سخنرانی ايشان اين است كه فيزيک ماد  چگال و به شكل 
اخاصاصی، فيزيک مواد نوين و پ ي   های نوظهور، مشاه   
ش   در نن ها به طور قطع در نين   نه چن ان دور زن گی 

 ميموس را در جعبه های ماع دی، تغيير خواه  داد. جالب 

                                                           
Konstantin Novoselov1 

 

اين است كه در طييعه هزار  سوم، گمان اين كه در كمار از 
د  سال تع اد فراوانی ساخاار دوبع ی پيش روی ما قرار 

كه امروز با ننورد اناظار نبود. حال داشاه باش  چن ان م
تع اد فراوانی ساخاار دو بع ی روبه رو هسايم كه می توان 
ساخاارهای با تناوب دلخوا  ساخت و ويژگی های دلخوا  را 

 مهن سی كرد.

سخنران ديگر روز نخست، پروفسور كوشينو در دو 
سخنرانی بسيار نموزن   و كامال مبانی بر م رسه بودن اين 

ه كالس درسی برای نشنايی با گرافين داير كردن . در برنام
سخنرانی نخست كيياتی از ويژگی های گرافين، اين ساخاار 

ه كردن . در سخنرانی دوم نيز با به ئدوبع ی كربن را ارا
نمايش درنوردن محاسبات دست نوشاشان، تالش كردن  تا 
نشان دهن  كه چرا سروكيه فرميون های ب ون جرم نسبيای 

بست  2گرافين پي ا می شود. در حقيقت حل م ل تنگ در
در شبكه النه زنبوری منجر به ظهور معادله ديراک می 

 گردد.

𝐻 = 𝑉𝐹�⃗�. �⃗⃗� 

در پايان سخنران عزيز ما نشان دادن  كه چرا شبه الكارون 
های ب ون جرم گرافين در برخورد مساقيم به س  پاانسيل 

با احامال يک از س  پاانسيل  3دليل تک دست بودنبه 
عبور می كنن . اين موضوع پيش تر به نام ماناقض نمای 

در فيزيک انرژی های باال پيش بينی ش   بود و  4كالين
وفسور پر گرافين در ساحت تجربه درسای نن را نشان داد.

گر زبردست، مق مه ای بر روش گرونايز به عنوان يک تجربه 
ی های طيف ارايه كرد. در ادامه به معرفی 5سنج
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 نظریه پردازان شرق و آزمایشگران غرب در ایران
 در گرافین نوظهور پدیده های کوانتومیمللی مواد پیشرفته در زمینه گزارش دومین مدرسه بین ال



پرداخت. اين ابزار  6ARPESابزار بسيار مهم و ارزشمن  
امروز  برای تشخيص ساخاار نواری و طيف مواد به كار می 
رود. در ادامه با افزودن عناصر مخايفی به گرافين ناايجی 

ير ساخاار نواری و طيف نزمايشگاهی ارايه كردن  كه تغي
م، هي روژن گی گرافين را در حضور اتم های كيسيبرانگيخا

گونه كه ايشان در فرصت  و نياروژن نشان می داد. نن
پذيرايی به من می گوين  تصميم دارن  كه در نين   نزديک، 

مجهز كنن  كه  7ARPES-Sچي مان نزمايشگاهيشان را به 
اين نكاه امكانات بسيار گسارد  ای برای بررسی ويژگی 

 های وابساه به اسپين را در اخايارشان قرار خواه  داد.

سخنرانی پروفسور حسن با عنوان مق مه ای بر م ل هابارد 
و ح  جفت ش   گی های قوی نن، بسيار نموزن   است. در 

انشنايی را به واقع به نظر من اين سخنرانی هر شنون   ن
راحای با مفاهيم كيی و كيي ی سامانه های هم بساه قوی 
نشنا می كن . نكاه جالب اين است كه به باور پروفسور 
 حسن، فيزيک بحث ذر  ای جنگيی از پ ي   های نوظهور را

گونه كه  كنش قوی است. ننبه همرا  دارد و اين مقهور برهم
درمورد سامانه  او به من می گوي  تاكنون حای يک مقاله

های تک ذر  ای ننوشاه است. چراكه زيبايی فيزيک را در 
بيان می كن  كه اين م ل  پ ي   های جمعی و بس ذر  ای

كنش قوی به م ل هايزنبرگ نگاشاه می شود. در برهم
بع  و باالتر از نن حل  2ايشان تأكي  دارد كه م ل هابارد در 

رای حل اين م ل فرا دقي  ن ارد و فيزيك انان را به تالش ب
می خوان ، گويی اين دعوتش كنايه ای است به ننان كه 
م عی ان  نظريه همه چيز را ارايه كرد  ان . روش های 
محاسباتی ماع دی را نيز به صورتی گذرا معرفی و در مورد 

 ه می كن .ئنقاط ضعف و قوت نن ها توضيحاتی را ارا

 روز دوم

ز ش . در اووسيوف نغدومين روز با سخنرانی پروفسور ن
ادامه معرفی سامانه های دوبع ی و كاربردهای مانوع نن ها 
به خازن كواناومی پرداخان . در اين زمينه سان ويچ تک 
اليه ای نيارات بورون با دو اليه گرافين به عنوان خازن 
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كواناومی معرفی ش . در واقع نقش گرافين به عنوان 
رون به عنوان دی صفحات رسانای يک خازن و نيارات بو

الكاريک معرفی ش . نكاه قابل توجه اين است كه در اين 
خازن ظرفيت دوجميه دارد كه يک جميه ناشی از هن سه و 
جميه دوم به دليل وابساگی پاانسيل شيميايی به چگالی 
است. جالب اين است كه با ان از  گيری ظرفيت كواناومی 

ک يمهم در فيز كه كميای بسيار 8می توان چگالی حالت ها 
در ادامه در مورد اثر د  چگال است را ان از  گيری كرد. ما

و شكل گيری  9كواناومی كسری هال، الگوی مار 
ر حضور مي ان مغناطيسی در گرافين ساخاارهای فركاالی د

صحبت كردن . نكاه قابل توجه به كار گيری تركيب های 
است. از ب يع از ساخاارهای دوبع ی در نزمايش های ايشان 

جميه اين ساخاارها سالناي  و سيوفي  عناصر واسطه ای 
است.  ,WS2 , MoSe2 , WSe2  MoS2است كه شامل

 -نكاه هيجان انگيز در اين تركيبات قوی بودن اثرات اسپين
م ار است و برخالف گرافين در اين تركيبات ساخاار نواری 
وابساگی اسپينی قوی دارد و جالب اينكه گاف نسباأ 

یبز بين دو صفحه گرافين  MoS2دارد. سان ويچ  10رگ
ساخااری است كه از نن به عنوان يک ترانزيساور نام برد  
 11می شود. در اين ساخاار می توان نسبت روشن به خاموش

ايجاد كرد و در حيطه بسام   106بسيار بزرگی از مرتبه 
نيز امكان فعاليت دارد. موضوع های ديگری كه در  THzهای 

نخرين سخنرانی اسااد فيزيک دانشگا  منچسار به نظر 
جذاب می رس ، داد  هايی است كه نشان از امكان تب يل 
نور به اخاالف پاانسيل و نيز تب يل اخاالف پاانسيل به نور 
است كه به ترتيب همان رفااری است كه از سيول های 

اناظار داريم. نكاه پايانی 12ديودهای نورتاب  خورشي ی و
 اين سخنرانی م ول يانگ در گرافين است.

ايشان  كالس درس امروز پروفسور حسن ان كی فنی است.
 تالش می كن  تا با تكنيک اناگرال مسير در سامانه های
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 اين گاف از مرتبه يک الكارون ولت است. MoS2به عنوان مثال در 10 
11 On-off ratio 
12 LED (Light Emitting Diode) 

 10 نیدومین مدرسه بین المللی گراف



 13فرميونی ابزاری بسيار مفي  بنام نظريه اخاالل خوشه ای
م ل هابارد به كار ببرد. در واقع را معرفی و نن را در مورد 

تالش ايشان بر اين مبانی است نشان ده  مادامی كه 
دو سامانه يكسان باش ، يک تابع ای از تابع برهمكنش در 

گرين مساقل از ابعاد شبكه وجود دارد كه با دانسان نن می 
را محاسبه كرد و داشان اين كميت در  14انرژی -توان، خود

سامانه های بس ذر  ای بسيار ارزشمن  است. در واقع 
تكنيک نظريه اخاالل خوشه ای رهيافای برای به دست 

 به صورت اخااللی است. نوردن اين تابع

سخنرانی پروفسور گرونايز در ادامه سخنرانی ديروز مامركز 
ررسی ويژگی های گرافين افزونه دار ش   با اتم های ببر 

كيسيم، هي روژن و نياروژن است. در واقع ايشان نشان می 
ده  كه وارد كردن كيسيم در گرافين به افزايش برهمكنش 

همچنين حضور هي روژن باعث الكارون فونون می انجام . 
می شود كه گاف انرژی در گرافين ايجاد شود و همچنين 

م ار را در گرافين بسيار افزايش می  -برهمكنش اسپين
ده . در ادامه به بررسی وارد كردن اين اتم های در ديگر 
ساخاار های دوبع ی، يعنی تک اليه فسفر يا همان فسفر 

ت می پردازد. به و حای گرافي MoS2سيا  و همچنين 
عنوان مثال نشان می ده  كه وارد كردن يون پااسيم بر 
روی گرافيت منجر به تغيير رنگ ذرات می شود و رنگ 

 طاليی به خود می گيرن .

كالس درس پروفسور كوشينو در مورد اثر كواناومی هال در 
گرافين است. در واقع ايشان نشان می ده  كه ترازهای 

به عنوان يک ساخاار دوبع ی كه رابطه الن ائو در گرافين 
پاشن گی خطی دارد، با فيز معمول بسيار مافاوت بود  و به 
عنوان مثال فاصيه بين تراز ها ثابت نيست. به همين طري  
اثر كواناومی هال نيز در اين ساخاار بسيار جالب توجه 
است. كالس های در س پروفسور كوشينو با اساقبال بسيار 

   است و حای در ساعت های بحث و خوبی همرا  ش
 پذيرايی نيز دانشجويان گرداگرد ايشان يافت می شون .

  روز آخر
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سخنرانی های امروز پروفسور گرونايز به نوعی جمع بن ی و 
أمورياشان را مهن سی اف  های پيش رو است. ايشان م

بع ی معرفی می كن . در اين سخنرانی با ساخاارهای دو 
تجربی در مورد حضور اتم های كيسيم در  توجه به داد  های

گرافين و تأثير اين اتم های در افزايش جفت ش گی 
فونون دمای گذار ابررسانايی در گرافين افزونه دار  -الكارون

كيوين پيش بينی می كنن . در پايان  5/1ش   به كيسيم را 
وابساه به اسپين پرداخاه و  ARPESنيز به معرفی تكنيک 

كه در نين   امكان بررسی ويژگی های  بيان می كنن 
 الكارونی وابساه به اسپين را در اخايار خواهن  داشت.

نخرين سخنران م رسه ما پروفسور حسن بود كه سخنرانی 
نخست در ادامه سخنرانی پيشين بود. در واقع ايشان تالش 

را به نوعی  15كرد تا مكانيزم نظريه مي ان ميانگين ديناميكی
ش پايانی سخنرانی ايشان به لحاظ نموزش ده . بخ

رياضياتی سبک تر بود. در اين بخش با معرفی اجمالی م ل 
كه حل پذير دقي  نيز  – 16كياائف بر روی شبكه النه زنبوری

تعميمی از اين م ل را معرفی كرد. اين م ل تعميم  -هست
هابارد می نام  در ح  ب ون  –يافاه كه نن را م ل كياائف 

ويژگی های توپولوژيكی جالبی از خود ( U=0برهمكنش )
نشان می ده  و در اين حالت ناايج كامال دقي  است. با وارد 
كردن برهمكنش هابارد، اين م ل حل دقي  ن ارد و الجرم 
باي  با روش های محاسباتی به بررسی نن پرداخت كه ناايج 

ه ش   بسيار هيجان انگيز است و از جميه ناايج گذار از ئارا
   انا به فاز حالت كواناومی هال در اين م ل است.فاز رس

 پايان بخش اين م رسه، بخش اناقادها و پيشنهادها بود:                   

  ه فمن  تر ش ن جيسات بحث بين سخنرانی ها برای فعال
كردن هرچه بيشار تحييل سخنرانی ها و همچنين تعريف 

 دانشجويان.سواالت ج ي  در نايجه اين بحث بين 

  تمركز بيشار بر بحث با م عوين و سخنران ها تا عكس
 گرفان با نن ها. در واقع اين نوع عميكرد ما است كه به
ه ئميهمانان تصويری از وضعيت دانش در كشورمان ارا

 خواه  كرد.
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 مقدمه

 Floating waterداساان از پ ي   پل معي  نب )

bridge  شروع ش ، وقای كه من در ترم چهارم با اين )
يب و غريب نشنا ش م و خواسام از فيزيک اين اتفاق عج

كه داخل دو  [1]مسئيه سر در بياورم. پ ي   اينطور بود 
( می ريزيم و بين  deionizedبشر كوچک، نب خالص ) 

نن دو اخاالف پاانسيل ش ي  الكاريكی ايجاد می كنيم 
)مثال بيست هزار ولت(. اين ولااژ باعث می شود يک پل 

((. به 1ايجاد ش   و پاي ار بمان  )شكل)از نب بين دو بشر 
دنبال شرايطی می گشام كه باوانم نزمايش های دقي  
انجام دهم كه به نزمايشگا  فيزيک پزشكی رسي م. 
همينطور كه نزمايش ها شروع ش  و پيش رفت، كم كم با 
فضای نزمايشگا  و ساير پروژ  ها و م ل كاری دكار 

ی در پروژ  ها امج ی نشنا ش م و نقش های مخايف
 پذيرفام.

 
 floating(: تصوير از جيو و از باالی پ ي   پل معي  نب )1شكل)

water bridge تصوير از مقاله ی خودمان ) 

در ادامه اشار  مخاصری خواهم داشت به م ل كار در 
اين نزمايشگا ، اتفاقاتی كه در مسير بررسی پ ي   ی پل 

برای موتور اليه نبی رخ داد. پي ا كردن تئوری درست 
(، پيش بينی و كشف پ ي   liquid film motorمايع )

( و liquid film electric generatorژنراتور اليه مايع )
 چرخش -كشف تصادفی پ ي   چرخش و پاد

(counter-rotation effect نهاياا فضای اين .)
نزمايشگا  توصيف می شود و اشار  ای خواهيم داشت به 

كه در اين گرو  طی می شود. مثل  ساير مسير هايی
 منجر ش ن كارها به فعاليت های صنعای و كاربردی.

 کارکردن با آقای دکتر امجدی

نزمايشگا  فيزيک پزشكی، نكوسايک و الكارونيک 
تحت نظر دكار امج ی ادار  می شود. نقای دكار امج ی 

به دانشجوياِن »فردی بسيار خوش اخالق، مثبت نگر و 
است. شاي  ناشی از همين امر « هن  خويش اهميت د

است كه فعاليت تحت نظر ايشان يک مشخصه مهم دارد، 
نن هم جايگا  بسيار موثر دانشجويان و نزادی نن ها در 
پيش برد و جهت دهی به فراين  های مخايف است. در 
اين نزمايشگا  ها، اين دانشجويان هسان  كه می توانن  

دهن ، نزمايش طراحی  پروژ  تعريف كنن ، گرو  تشكيل
كنن ، تئوری ب هن  و مقاله بنويسن . الباه ايشان به 
عنوان اسااد، معموال نظرات موثری دارن  كه باعث جهت 
دهی به كارها می شود، اما نقش دانشجو بيش از ح  
معمول است. اين مسئيه می توان  مثبت يا منفی تيقی 

مطيوب  شود، اما برای كسی مثل من فوق العاد  جذاب و
است. زيرا او می توان  پژوهش را به شيو  خود و به شكل 
مطيوب پيش ببرد و در اين فراين  بيش از هر حالت 
ديگری پيشرفت كن . اما در عين حال شرايط را كمی 
سخت می كن . هيچ ضمانای برای رسي ن به نايجه 
وجود ن ارد و اگر دانشجو تالش نكن  و انرژی و انگيز  

 باش ، به جايی نخواه  رسي . كافی ن اشاه

 پل آبکی

بر می گرديم به توضيح پ ي   ی پل نب كه با مي ان 
((. پ ي   در 1الكاريكی در هوا معي  ش   بود )شكل )

و وقای كار را شروع  [1]كشف ش   بود  2007سال 
كرديم، گرو  های مخايف داليل مخايفی برای اين پ ي   

ای كالسيک گرفاه پيشنهاد كرد  بودن . از تئوری ه
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تا توضيحاتی مبانی بر نظريه مي ان كواناومی!  [2,3]
(Quantum Field Theory )[4]  هنوز اخاالف نظر در

مورد منشا فيزيكی اين پ ي   وجود داشت )و هنوز هم 
دارد!( و من دوست داشام حالل اين مشكل در جهان 

  باشم! )فاز دانشمن  بودن(

كاری كه شروع كرديم در ابا ا كار نسانی به نظر می نم . 
تصميم گرفايم نزمايشات ساد  ای انجام دهيم تا بفهميم 
ك ام تئوری با نزمايش تطبي  دارد. با اين وجود انجام 

كه بع  از اين « افااد مشكل ها » همين كار ساد  نن ق ر 
كار به يک پژوهشگر با تجربه شبيه ش   بودم. برای 

ن از  گيری ها از روش های ديجياال تحييل تصوير ا
اسافاد  كرديم، برای تخمين مي ان از شبيه سازی با 

، برای ان از  گيری از ابزار های COMSOLاسافاد  از  
دقي  و سااپ سخت اسافاد  می كرديم. به هر حال كار 

الباه چاپ ش ن مقاله اول  ما تمام ش  و مقاله چاپ ش .
چن  بار به ژورنال ها ارسال كرديم،  هم مصيبای بود.

داورها رد كردن  و مقاله را به ما ارجا دادن . سری اول 
نويسن گان جوان اين مقاله »داور پيشنهاد داد  بود كه 

بهار است برون  و يک سوژ  ساد  تر برای پژوهش پي ا 
سری های بع ی داساان كمی نبرو دار تر بود و در «. كنن 

مبنای نظرات داور ها اصالحات انجام نهايت نن ق ر بر 
داديم، سطح كار باال رفت و بع  از ح ود نه ما  در ژورنال 

Physical Review E  كه يكی از معابر ترين ژورنال ها
. كار ارزشمن  و جالبی [5]در اين زمينه است مناشر ش 

ش   بود، زيرا عمال نشان داد  بوديم كه حاصل جمعی از 
است كه پ ي   را توجيه می كن . تئوری های كالسيک 

اين مقاله به خاطر ارزش عيمی و جذابيت ظاهری مسئيه، 
و روی هم رفاه باعث   [6]بازتاب ش  Scienceدر ژورنال 

 شادی ما ش .

الباه كار روی اين مسئيه تمام نش . هنوز گرو  های 
مخايفی با نظر ما مخالفن . به عالو  مسائل ماع دی 

ين پ ي   توجيه نش   است. جريان وجود دارد كه در ا
های عجيب سيال، تولي  حباب های نانو و تغيير ساخاار 

نب از اين نمونه ها است كه برای حل اين مسائل نزمايش 
های مخايفی طراحی كرد  ايم و پيش می رويم. مثال در 
يكی از نزمايش ها، پل را در معرض مي ان الكاريكی 

ديم كه ساخاارهای ماغير قرار داديم و مشاه   كر
شكل در نن پ ي  می ني  « دانه تسبيحی»عجيب 
« پل نب رقصن  »((. اسم اين پ ي   را 2)شكل)

(dancing water bridge نامي يم، نن را بررسی كرديم )
و در حال حاضر مقاله اين موضوع در حال داوری در 

می باش . به ه ف  Physical Review Lettersژورنال 
ي ئو كوتا  ساخايم كه در نن اين كار تفريح هم يک و

پژوهشی را توضيح می دهيم. اين وي ئو هم مورد توجه 
قرار گرفت و در سايت های مخايفی نشر يافت. مثال در 

به هر حال اين كار تا . Science [7]بخش اخبار نشريه 
حاصل ش ن يک درک عمي  از فيزيک اين مسئيه 

 پيچي   ادامه دارد.

 
«. پل نب رقصن  »ی نوسانی در پل نب، يا همان (: م ها2شكل )

 فريم بر ثانيه می باشن . 1200تصاوير از باال به پايين فريم های وي ئو 

 الیه ای که می چرخد

پ ي   ی بع ی كه در اين نزمايشگا  با نن نشنا ش م، 
( Liquid film motor« )موتور اليه سيال»مسئيه ی 

صابون )مثل -بود. در اين پ ي   يک اليه ی معي  نب
همان اليه هايی كه درون نن ها فوت می كنيم و حباب 
تشكيل می شود( در يک مي ان الكاريكی قرار گرفاه و 
از داخل نن جريان الكاريكی گذران   می شود. در نايجه 
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اين جريان و مي ان، اليه در صفحه خودش با سرعت می 
اين پ ي   چن  سال پيش در همين  .((3چرخ )شكل )

و از نن زمان، مانن   [9] -[8]نزمايشگا  كشف ش   بود
ب و غريب ماع دی برايش پل نب، تئوری های عجي

 من ابا ا در نقش نزمايش [11] -[9]. پيشنهاد ش   بود

گر برای كمک به تحييل مي ان سرعت ظاهر ش م، اما 
بع ا تالش كردم تا تئوری درست پ ي   را تنظيم كنم و 
ارائه دهم. مطمئن بودم كه تئوری های مطرح درست 

زگار نيست، زيرا با نزمايش های مخايف و با منط  سا
نبود! يک تئوری كالسيک م  نظر من بود اما در ابا ا 

 تجربه كافی برای اظهار نظر ن اشام.

 
 (: چينش شماتيک نزمايش موتور اليه مايع.3شكل )

بع  از م تی كه بر روی پ ي   كار كرديم و با نزمايش ها 
نشنا ش م، با پروفسور موريس در دانشگا  تورناو نشنا 
ش م و در اين مورد مكاتباتی داشام. پروفسور موريس 
ساليان سال بر روی مسئيه اليه های معي  سيال كار 
كرد  بود و تجربه ارزشمن ی داشت. در عين حال، فردی 

و جالب بود. بسيار رک و عالقه من  به  خوش اخالق
مسائل پيچي   فيزيک بود. بع  از شاي  د  ها صفحه 
مباحثه با موريس و در عين حال بحث با دكار امج ی و 
صادق فيض )در حال حاضر، دانشجوی دكارای 
نزمايشگا  با همين موضوع پايان نامه( فكر می كرديم كه 

اثبات، يک برنامه  تئوری درست را پي ا كرد  ايم. برای
شبيه سازی نسباا پيچي   نوشايم و معادالت را م ل 
كرديم. ناايج به طور كيفی با نزمايش ها سازگار بود. 

 Theory of the liquid film)مقاله ای با عنوان 

motor در حال داوری و تقريبا در شرف چاپ در ژورنال )
Physical Review E سه می باش . الباه كار برای مقاي

دقي  اين تئوری با نزمايش هنوز ادامه دارد كه با 
دشواری های ماع دی در نزمايش و شبيه سازی مواجه 

 می باش .

 موتور ژنراتور؟

در حالی كه نزمايش ها و فهم موتور اليه سيال را به پيش 
می برديم، در مقطع مشخصی به يک پيش بينی 

مل رسي يم؛ اين كه اين وسييه می توان  برعكس هم ع
كن . به اين معنی كه به جای اين كه برق رد كنيم و 
چرخش ببينيم، می توانيم چرخش ايجاد كنيم و از اين 
اليه برق بگيريم. در ابا ا، دكار امج ی با حس فيزيكی 
به اين نايجه رسي . من هم با تئوری همين پيش بينی را 
می كردم. اما نزمايش ها خييی دل سرد كنن   بودن ، 

ر را نمی دي يم. تقريبا يک هفاه شبانه روز دكار زيرا اث
امج ی و صادق فيض در تالش بودن  كه نزمايش های 
موف  انجام دهن  و نهاياا موفقيت حاصل ش . مسائل 
كوچک ماع د در سااپ نزمايش دي ن پ ي   را سخت 
كرد  بود اما با ابزار های دقي  و فراين های بهينه ش  ، 

بينيم و داد  های قابل اعاماد موف  ش يم پ ي   را ب
بگيريم )الباه من تقريبا هيچ كار  ی اين قضيه بودم، 

 اعابارش می رود برای صادق و دكار!(.

ما پ ي   ی ج ي ی را كشف كرد  بوديم كه می توانست 
كاربرد خاصی برای تولي  انرژی باش . مهم تر از نن، 

ي  می وجود اين اثر عاميی بود كه صحت تئوری ما را تاي
كرد و بررسی نن، فيزيک ناشناخاه ی اين دساه مسائل 
را روشن تر می ساخت. بالفاصيه، يک شبيه سازی 
كامپيوتری نوشايم كه با همان معادالتی كه برای چرخش 
در موتور نوشاه بوديم، پ ي   ژنراتور را م ل می كرد. 
ناايج درست مشابه نزمايش ش  و همه چيز مطاب  با 

رفت. مقاله را فورا نوشايم و به شكل  پيش بينی پيش
در  (Fast track communicationsيک مقاله ی فوری )
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به چاپ  Microfluidics and Nano fluidicsژورنال 
. شاي  براياان سوال باش  كه اين پ ي    [12]رسان يم

سياالت در مقياس های بزرگ مقياس چه ارتباطی به 
ميكرو و نانو دارن ؟ پاسخ در نوع كاربرد ها و فيزيک 
مشابه است. از همين پ ي   هايی كه به برهم كنش سيال 
با الكاريسياه مربوط می شود، در مقياس های بسيار 
كوچک اسافاد  می شود تا كارهای ماع دی انجام شود. 

ر افشان نمونه هايی از اين كاربرد ها در پرينار های جوه
( Lab-on-a-chip)و در نزمايشگا  های مييی ماری 

 (( دي   می شود.4)شكل )

 

اين ابزارها در حال  Lab-on-a-chip.[13](: نمونه ای از يک 4شكل )
حاضر يک موضوع داغ تحقيقاتی به شمار می رون  و نزمايشگا  ها و 

ن ها كار گرو  های پر شماری بر روی مكانيزم های ممكن برای توسعه اي
 می كنن .

 دوران!    -اثر انجماد مرکز، اثر پاد

بعضی وقت ها پ ي   ها را پيش بينی می كنيم و در 
نزمايش سعی می كنيم نن ها را پي ا كنيم. برای مثال 
همان ژنراتور. بعضی وقت ها هم پ ي   ها ی كامال 
تصادفی خود را به ما نشان می دهن . مثال يک بار كه 
صادق سعی می كرد نزمايش ژنراتور را با ماد  ای خاص 

ی كه داشت اليه ی سيال را با دست انجام ده ، در حال
در مي ان الكاريكی حركت می داد، احساس كرد كه 
وقای اطراف اليه ی داير  ای را می چرخان ، وسط نن 
ثابت مان   و حركای ن ارد. ابا ا فكر كرديم اين اتفاق 

گذرا است و به دليل كم بودن ويسكوزياه ی اليه می 
نكردِن اليه، غير  باش ، اما صادق اصرار داشت كه حركت

نزمايش را در يک سااپ پاي ار و پايا انجام  عادی است.
داديم و ماوجه ش يم كه پ ي   ای عجيب و ج ي  
مشاه   كرد  ايم. وقای مرز های اليه ی نازک اين مايع 
خاص را در داخل مي ان الكاريكی می چرخانيم، مركز 
نن ثابت می مان  و حركت نمی كن . حای در نزمايش 
های بع ی مشاه   كرديم كه در مي ان های خييی 
ش ي ، وقای مرز های اليه را در يک جهای می چرخانيم، 
مركز نن با سرعای بسيار باال در جهت كامال برعكس می 

 Counter-rotation)دورانی -چرخ . اين پ ي   را اثر پار

effect)  نام گذاری كرديم و در تالش می كنيم از نن سر
! پ ي   ای كه اين بار كشف كرد  بوديم بسيار در بياوريم

جذاب به نظر می رسي  اما نمی توانسايم كاربردی برای 
نن پي ا كنيم. نگا  مهن سی اين تصور را القا می كن  كه 
چيزی كه كاربردی ن ارد، ارزشی هم ن ارد. اما ظاهرا 
بسياری از فيزيک دان ها چنين عقي   ای ن ارن . مثال 

فسور موريس در اين مورد صحبت می كردم، وقای با پرو
( نم  . بحث كاربرد و 5نكات جالبی گفت كه در شكل )

اهميت پ ي   ها هم بحث مفصيی است كه نه در اين 
 .مقال می گنج  نه در توان بن  
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   يپ  كاربرد مورد در سيمور بادكار من مكاتبه از یقسما(: 5) شكل
 .دوران-پاد



 مدل های دیگر فعالیت در این حوالی

مسيری كه من در اين نزمايشگا  طی كرد  ام حول محور 
 پژوهش و عيم بود  است. مسيرهای ممكن ديگری وجود 

دارد كه دوساان ديگر طی می كنن . مثال يكی ديگر از 
حالت ها، رسان ن كارها به ناايج كاربردی و صنعای است. 
طی يكی دو سال اخير، گروهی از دانشجويان كه در اين 

و در نزمايشگا  نكوسايک فعاليت داشان ، نزمايشگا  
د  از امكانات، در زمينه نكوسايک تالش كردن  با اسافا

ارتباطی با صنعت ايجاد كنن . مسيری كه نن ها طی 
تر و پر فراز و نشيب تر از مسير  كردن ، چه بسا سخت

عيمی بود  است. اين دوساان توانسان  به مرور و با 
دانشگا  بگيرن  و با پس  زحمت، پروژ  هايی از خارج

زمينه عيمی، نن ها را به نحو احسن پيش ببرن . اين كار 
به مرور گسارش پي ا كرد و پروژ  های بزرگ تری جذب 
ش . در حال حاضر، از دل اين پ ي   يک شركای با ه ف 

صنعای در زمينه نكوسايک به وجود -فعاليت های عيمی
را  درازی پيش نم   و با وجود موفقيت های پی در پی، 

ی توان  در زمينه های ماع د ديگر رو دارن . اين كار م
صورت بگيرد، همچون فيزيک پزشكی، ليزر، سياالت و 
زمينه های ماع د ديگر. اما ب ون شک نياز به تالش و 

 ممارست ج ی از سوی دانشجويان دارد. 

                                                                                                                                                                روی هم رفته...

اين جانب به عنوان دانشجوی كارشناسی، درگير تحقي  و پژوهش در يک حيطه مورد عالقه ام ش م و از اين بابت بسيار 
ه  نن هسايم كه دانشجويان بيشاری درگير اين مسئيه می شون  و به نظر من، اين يكی از مفي  ترين خرسن  هسام. شا

فراين  های عيمی ای می باش  كه ممكن است دانشجويان تجربه كنن . صرف نظر از نايجه، انرژی گذاشان ج ی برای اين 
ای دكار امج ی هم از اي   های ج ي  و افراد عالقه امر به ش ت نموزن   و باعث رش  است. نزمايشگا  فيزيک پزشكی و نق

من  به ش ت اساقبال می كنن  )الباه همه ی اين ها برداشت شخصی من است، نه از طرف نزمايشگا  يا دكار(. امي وارم 
 .توصيفی كه از اين اتفاقات خ مت شما عزيزان ارائه دادم، مفي  بود  باش 
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همه چيز از يک بحث كوچک در نزمايشگا  فيزيک 
ين كه ج ي ، بر سر نزمايش فوتوالكاريک شروع ش . ا

خط "بنفش رنگ" بع  از خط سبز طيف المپ جيو ، 
تر اين كه اگر "بنفش" "نبی" است يا "بنفش"؟! و مهم

است، پس نن خط "نبی رنگ" بع ی چه رنگی است؟! 
سؤال اين جا بود كه باي  به دانش فيزيكی خود مبنی بر 

های طيف )سبز، نبی، بنفش( بيشار اعاماد ترتيب رنگ
هايی نی ميان رنگ خطوط طيف و رنگكنيم يا تطاب  ذه

شناسيم. ش ت ولااژ قطع مربوط به خط به كه از پيش می
و اين  1ظاهر نبی، از خط به ظاهر بنفش، بيشار بود

موضوع، اعاماد ما را به دانش ترتيب خطوط طيف، 
خوان ن نخرين خط  2تقويت كرد. مسئيه را با "نييی"
نمود و از نظر ترتيب طيف )كه به ظاهر به رنگ نبی می

تر بود( و احامال ت اخل نور خطوط به رنگ بنفش نزديک
قرمز و نبی طيف به دليل مشكالت اپايكی )و در نايجه 

ی به بنفش دي ن خط نبی طيف(، حل كرديم. اين مسئيه
ه ق ر تری ايجاد كرد: چی بزرگظاهر حل ش  ، مسئيه

بينيم، اعاماد كنيم؟ رنگ توانيم به ننچه كه میمی
ها چيست؟ "دنيای واقعی"، دنيای سيا  و سفي  خرگوش

 است يا دنيای رنگی ما؟

ی شود؟ از دي ن. قصهها از كجا شروع میی رنگقصه
ايم: دي ن چه طور؟ از اصيی كه از كودكی با نن خو گرفاه

اب ش   از نن به چشم ما بينيم زيرا نور بازت"چيزی را می
ی ديگری تكميل ش : رس ." اين اصل بع ها با جميهمی

بينيم زيرا نن رنگ، نور را "چيزی را به رنگ خاصی می

                                                           
اگر ولااژ قطع )كه به ازای ولااژهای بيشار از نن در خالف جهت  1 

ده ( برای ها، ديگر پ ي   فوتوالكاريک رخ نمیحركت الكارون
طول موج  پرتويی بيشار باش ، يعنی نن پرتو انرژی بيشار و در نايجه

ها )در واقع به ولااژ بيشاری برای ماوقف كردن الكارونتری  دارد كم
 نياز است(. نن ها يا صفر كردن شااب

قرمز، نارنجی، زرد،  ی امواج مرئی:تر طيف پيوساههای واضحرنگ2 
 .سبز، نبی، نييی، بنفش

 

كن ." به طيف های نور را جذب میی رنگبازتاب و بقيه
ی نورهای مرئی رجوع كرديم، جايی كه پيوساه

ش   ا نمیای به سادگی پيهايی مانن  صورتی و قهو رنگ
هايی، ما را به سمت منشأ و ع م حضور عينی چنين رنگ

 های مخايف نور كشان :رنگ

ای وجود ن ارد. : در اين فرنين  واسطه3فرنين  افزايشی
يک جسم نورانی به داليل ماع د )عبور جريان 

ای و غير ، در الكاريكی، واكنش شيميايی، واكنش هساه
شود( از خود ون )نور( میواقع ننچه كه منجر به تابش فوت

های مخايف كن ، به طوری كه نورها با رنگنور ساطع می
مساقيمًا،  ب ون اين كه به جسم رنگی ديگری برخورد 

رسن  )مانن  نوری كه از يک ساار  كنن ، به چشم ما می
رس  يا  نور مساقيم ساطع ش   از سرخ به چشمان ما می

 المپ(.

، سبز و نبی و قرمز هسان . سه رنگ اصيی در اين حالت 
های نور را در اين فرنين  ( چگونگی تركيب رنگ1شكل )

  4ده .نشان می

 

 

 

 

 

                                                           
3 Additive color  

و  ،های اصيی، مق ار نسبی هر رنگ در تركيبعالو  بر تركيب رنگ4 
ها نيز مؤثر است. )برای نزمايش اين موضوع، ی هر ك ام از ننروشناي

، با Edit Colorsكامپيوترتان اسافاد  كرد  و در  Paintتواني  از می
 بازی كني !( ،ها در تركيبروشنايی و مق ار نسبی رنگ
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 (نور) رنگ بيترك یشيافزا ن يفرن(: 1) شكل



ی جاذب نوری : در اين حالت واسطه5فرنين  كاهشی
كن . بنا بر ساخاار وجود دارد كه نور را جذب و بازتاب می

های ميكروسكوپی مواد، هر ماد  طول موجمولكولی و 
ها را صرف ارتعاشات يا كن  و ننخاصی را جذب می

ها های نزاد انرژی كرد  و بخش ديگری از طول موجحالت
توان  حساسيت كن . نور بازتاب ش   میرا بازتاب می

رس ، به چشم ما را برانگيزد. اگر جسمی نبی به نظر می
تا  490های ای از طول موجم  اين  دليل است كه بخش ع

نانومار )بنفش( جذب  400نانومار )قرمز تا سبز( و  650
توان  حساسيت چشم را مان ، میان  و ننچه باقی میش  

 طوری برانگيزد كه جسم در ذهن ما، نبی نقش ببن د.

و  7ای، فيروز 6در اين فرنين ، سه رنگ اصيی، ارغوانی 
های نور را تركيب رنگ ( چگونگی2زرد هسان . شكل )

 ده در اين فرنين  نشان می

 

 

 

 

 

 

در ساخت  RGBفرنين  افزايشی، مبنای تكنولوژی 
برای ما اين سوال ايجاد ش  صفحات نمايشی نيز هست. 

های ديگر كه چرا تنها سه رنگ، مبنای ساخت رنگ
رنگ زرد هم  ،كواتروندر تكنولوژی ج ي تر شون ؟ می

رس  وضوح و به كار رفاه است كه از طرفی به نظر می
كن  و از طرفی، مورد تر میدقت رنگی تصوير را بيش

نای اين اناقادها اين است كه رنگ گيرد. مباناقاد قرار می
                                                           
5 Subtractive color  
6 magenta 
7 cyan 

ج ي ی در اين تكنولوژی تولي  نش   است و حای نور 
های ناخواساه پ قرمز و سبز، ت اخلالمپ زرد با نور الم
 كنن .و مخربی ايجاد می

عيت وجود تنها سه رنگ اصيی، نن هم قرمز و سبز و 
 توان در فرنين  دي ن جست:نبی، را می

های ها سيولی چشم كه به ننهای شبكيهسيول
ی پردازش رنگ را بر عه   گوييم،  وظيفهمی 8مخروطی

ها بر حسب حساسياشان به طول دارن . اين سيول
ترين بيش های مخايف، سه نوع هسان ، يعنیموج

های سبز، نبی يا قرمز حساسيت را نسبت به طول موج
 دارن .

ی ارتباط ما و جهان اطراف، امواج پس انگار واسطه
الكارومغناطيسی می باشن  كه از اجسام بازتابي   و 

های چشم ما، ثبت و توسط مغز ما، تحييل توسط سيول
ی "رنگ" به شناسانه شون . تب يل مفهوم زيبايیمی
خوش  9های فيزيكی امواج، شاي  به مذاق هر كسیزیبا

                                                           
8cone cell 

شناسايی راز گل  كار ما نيستگوي  "سهراب سپهری می9 
سرخ/ كار ما شاي  اين است كه در افسون گل سرخ شناور 

 ".باشيم
و بع ها معيمان و نويس : "... دكار شريعای در "شب كوير" می

ان  هايی ها سنگ دانايان شهر خن ي ن  كه: نه جانم! اين
بازمان   كراتی خرابه و در هم ريخاه كه چون با سرعت به 

گيرن  و نابود از تماس با جو نتش می ،افان طرف زمين می
رفام گردن . و چنين بود كه هر سال كه يک كالس باالتر میمی

ها و  ها و لذتگشام، از نن همه زيبايیو به كوير برمی
های سرشار از شعر و خيال و عظمت و شكو  و اب يت پر نشئه

اغ نن ب ...ش متر میمحروم ،«ماوراء»های پر از از ق س و چهر 
های رنگين و معطر شعر و خيال و الهام و احساس ل  پر از گل

پري  ل شوق در نن می یام همچون پروانهكه قيب پاک كودكانه
دل پژمرد و صفای اهورايی درد و بیدر سموم سرد اين عقل بی

، به اين عيم كردها، كه درونم را پر از خ ا مینن همه زيبايی
 رنگ ش  و الماسفريبی نبیو نسمان ان يش نلود؛ع دبين و مصيحت

هايی بر سقف شب زن و بازيگر ساارگان  نه ديگر روزنههای چشمک
هايی بر حصار عبوس غربت من، چشم در به فضای اب يت، پنجر 

 نور یهارنگ بيترك یكاهش ن يفرن :(2) شكل
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نياي ، چرا كه يكی از قابل اعامادترين اطالعات اطراف را 
ا كش  و يا "لذت تماشای مناظر  رنگارنگ" ربه چالش می

بينيم" به "تالش برای تجزيه و تحييل نن چه كه می
كن . اما نقاشان، ب ون اين كه چيزی از لذت تب يل می

ها و تركيبات نن ها را خوب دي ن كم شود، رنگ
شناسن  )و تحت عنوان "رنگ شناسی"، به تجزيه و می

پردازن  هايی میها و تشخيص رنگتحييل تركيب رنگ
 نقاشی نياز دارن (: نميزی يکكه برای رنگ

ای از قوانين ( نم   است، خالصه3نن چه كه در شكل )
رود )در رأس تركيب رنگی است كه در نقاشی به كار می

اش در پايين قرار دارد، سه رنگ اصيی مثيثی كه قائ  
هايی كه از شود و در رأس مثيث ديگر، رنگدي   می

جاد های اصيی دو سوی نن ايتركيب دو به دوی رنگ
های يک رنگ اصيی های ديگر هم تركيبشون . رنگمی

 و يک رنگ فرعی هسان (.

های اصيی فرنين های برايمان عجيب بود كه چرا رنگ
 كنن . از های اصيی نقاشی  فرق میتركيب نور با رنگ

                                                                                    
نژاد كوير و كه كراتی همانن  و هم، چشم نن خويشاون  تنهای من

 اشكو  و تقو... !رزاد زمين و ب تر از زمين و ب تر از كويجنس و همهم
اگر   . و شگفای و زيبايی شورانگيز طيوع خورشي  را باي  از دور دي

های زير انگشت ،ايم. لطافت زيبای گلنزديكش رويم از دساش داد 
 "  ...!فهم نمیرا ها پژمرد! ن  كه عقل اينتشريح می

ان  كه شاعران گفاهی نسان": "اما به قول فاينمن در "شش قطعه
هايی ها را صرفًا كر . زيرا كه نن كن زيبايی ساارگان را ضايع می عيم،
ها را در توانم ساار اما من هم می ، دان های گاز میها و مولكولاز اتم

توانم می .را حس كنم نن ها نسمان شب كوير ببينم و شكو  و زيبايی
نم فيک را با چشم بزرگ تيكسوپ پالومار تماشا كنم و ببي اين چرخ
ی نغازی كه شاي  زمانی ها دارن  از هم يگر، از نقطهكه ساار 
كنم گمان نمی، شون بود  است، دور می تمامی نن ها سرچشمه

زيبايی اين و ای به رمز و راز جساجو برای فهمي ن اين چيزها، لطمه
چرخ فيک بزن . راسای شاعران امروزی چرا حرفی از اين چيزها 

ردمانی هسان  اين شاعران كه اگر ژوپيار خ ايی جور م زنن ؟ چهنمی
سراين ، اما اگر در كه نمی او در هيئت انسان باش ، چه شعرها برای

ی عظيم چرخانی از ماان و نمونياک باش ، سكوت اخايار قالب كر 
  "كنن ؟می
  

 

 (: تركيب رنگ و چرخه نقاشی3شكل)

                   

ی " ی به ظاهر قانع كنن  كودكی، اين تضاد را با جميه
فرق دارن ." كنار گذاشاه بوديم؛ غافل از اين  نورو  رنگ

خاصی  چيزی را به رنگی "كه توجيهمان با جميه
های نور ی رنگبينيم زيرا نن رنگ نور را بازتاب و بقيهمی

كن " تناقض دارد. رنگ، چيزی جز نور را جذب می
سخ اين است كه در واقع اصل تركيب رنگ نيست. پا

نقاشی هم چيزی جز فرنين  كاهشی تركيب نور نيست، 
های اصيی نقاشی، دقيقًا همان با اين تفاوت كه رنگ

ی توان به تاريخچههای اصيی نور نيسان . میرنگ
 های تركيب رنگ نگاهی ان اخت:نظريه

ی رنگ را نيوتن به شكل يک ديسک اولين چرخه 
چرخي ، سفي  ی كرد. اگر ديسک با سرعت باال میمعرف

های خود در مورد ش . نيوتن بر اساس فعاليتدي   می
دانست. سفي  ها را نور میی نور منشور، بنياد رنگتجزيه

توانست دي   ش ن ديسک رنگی در حين چرخش، می
 10تايي ی بر تئوری او باش .

 

 

  

                                                           
 مناشر ش  . 1704اولين نظر نيوتن در كااب اپايک وی در سال  10 
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ها ، فييسوف سوئ ی، نموداری را از رنگ11ريچارد والر
طراحی كرد كه به هر رنگ هويت مشخص و خاص خود را 

 داد.می

 

 ها" از دي  والر: "شخصيت رنگ(5) شكل                 

دو محق  ديگر نيز بر اساس فرضيات و  13و ماير 12چافر
ها و های ماع دی برای تركيب رنگنظريات خود، را 

های ديگر ارائه دادن . طبقه بن ی درست كردن رنگ
ها ها معيارهای مافاوتی را مثل سرد و گرم بودن رنگنن

 گرفت.يا تير  و روشن بودن نن ها، در نظر می

 

  

 

 
                                                           
11 Richard Waller 
12 Schäffer 
13 Mayer 

 

 

 

 

 

شاعر و فييسوف معروف، گوته نيز كاابی به نام "تئوری 
ی ای دربار من انهنن به بحث روش ها" دارد كه دررنگ

 پردازد. ها میتأثير رنگ

 

 

 

 

 

 

ها، تشكيل يک رنگ از تركيب ی نناشاراک كار همه
های ديگر است و مثيث ماير، عالو  بر اين، ادعا رنگ
های اصيی هسان  )نبی و كن  كه رئوس مثيث رنگمی

قرمز و زرد(. تصور عمومی در ق يم همين بود كه زرد و 
های اصيی هسان ؛ درواقع دي   بودن  قرمز و نبی رنگ

رنگی سبز از تركيب مواد رنگی نبی و زرد ی كه مثاًل ماد 
 شود. درست می

رس  "نبی اصيی نقاشی"، چيزی بين "نبی به نظر می
 14ای فرنين  كاهشی"اصيی فرنين  افزايشی" و "فيروز 

                                                           
داساان رنگ "نبی" سر درازی دارد كه حای را  به شعر حافظ 14 

برد! در حين جست و جويمان، يک بار برای يكی از نشنايان كه می
چن ی پيش در نزمايشگا  فيزيک شاه  دانست، نوشايم: "ادبيات می

م و با دوساان و اساادان به يهای نور ش خطاهای دي ی به خاطر بازی

 : مثيث ماير(7) شكل        نيوتنی رنگ : چرخه(4شكل )       

 شافر : مربوط به كارهای(6) شكل  

 ی رنگ گوته: چرخه8 شكل
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چيزی بين "قرمز اصيی فرنين   و "قرمز اصيی نقاشی"،
افزايشی" و "ارغوانی فرنين  كاهشی" است )"بين" به 

( قابل دريافت است و 8( و شكل )3معنايی كه از شكل)
دقيقًا معنی وسط )تركيب درص  برابری از دو رنگ بيان 

ی اول، با در نظر به طور مثال، در وهيه 15ده ( .ش  ( نمی
رود تركيب زرد و نبی، گرفان فرنين  كاهشی، اناظار می

 سبز كمی نبی، اگر كه حالی است در اين سيا  شود.
 خاطر به ،(شود نزديک ایفيروز  به) باش  داشاه

 فرنين  ج ي ، نبی و زرد تركيب در سبز رنگ اشاراک
 و زرد رنگ تركيب اثر در را سبز رنگ تشكيل كاهشی،

  .ده می توضيح( دارن  اناظار نقاشان چيزی كه) نبی

های تركيب رنگ نقاشی و تركيب نور، وقای كه نظريه
ی نور مرئی برای ما همخوان ش ن ، به طيف پيوساه

ی رنگ و بازگشايم، جايی كه طب  اناظاری كه چرخه
نورد، هم نارنجی، بين قرمز و تركيب رنگ به وجود می

چيزی كه ما را  زرد قرار دارد و هم سبز، بين زرد و نبی.
هايی كه تشخيص كرد اين بود كه بين رنگوسوسه می

                                                                                    
در اين ميان،  .ميحث و مطالعه راجع به عميكرد نور و چشم پرداخاب

كه   ، باز  هايی هسان م: "رنگ ها مطي  نيسانيگفا هميک بار به 
حافظ كه  مصراعاين  مثاًل  .اشاراک هم داشاه باشن است حای ممكن

اساعار  به نظر  تنها يکمزرع سبز فيک دي م و داس مه نو" "
های ديگر حافظ و بعضی شعرهای غزلچون در بعضی   رسنمی

چن  روز بع ، در  ."شعرای ديگر هم از رنگ نسمان به سبز ياد ش  
كه: "نيا حافظ  عنوان اينی دانشگا ، مطيبی چاپ ش  با روزنامه

نسمان را سبز می دي ؟" كه در نن، راجع به قومی نوشاه بود كه 
ز نبی ها، سبز توانن  رنگ نبی را ببينن ، در عوض، به بعضی انمی
های بينايی سيول . همچنين گفاه بود كهگوين  با درجات گوناگونمی

 .ديرتر از ديگر سيول ها در چشم تكامل پي ا كرد  ان  ،مربوط به نبی
های اروپايی، ی نقاشیپس از خوان ن اين مطيب، به ياد همهالباه 

اپذير و رنگ فيروز  ای و الجوردی انكار ن هاهای كييساشيشه كاری
م كه همه مربوط به پيش از قرن هشام نيز يمعماری اسالمی افااد

شاي   ،داد رس  حافظ نبی را تشخيص نمینمی شون . پس به نظرمی
 " خوان  .اسم ديگری  نن را به  فقط

های های كامپيوتری، به رنگجالب است كه اگر در فروشگا 15 
های های اسافاد  ش   برای ساخان رنگها دقت كني ، رنگپرينار

ای و های اصيی فرنين  كاهشی هسان : زرد، فيروز ديگر، همان رنگ
 ارغوانی. 

هايی كه دارن ، ارتباط مساقيمی دهيم و طول موجمی
 گيری درسای نيست:برقرار كنيم كه ماوجه ش يم نايجه

حساسيت مربوط به هر سيول مخروطی چشم نسبت به 
( نمايش داد  ش   است. هرگا  9طول موج، در شكل)

رس ، هر ك ام ل موجی خاص به چشم ما میموجی با طو
های مخروطی  را به ميزانی كه در شكل دي   از سيول

شود، تحريک كرد  و مغز نن را به عنوان يک رنگ می
كن .به زبان رياضی، با توجه به تابعی كه در تحييل می

شود،  ع دی را به هر ك ام از سه رنگ نمودار دي   می
های اين سه رنگ، بردارده ؛ گويی اصيی نسبت می

ای برای فضای سه بع ی رنگ ها هسان . ننچه ذهن پايه
های كن ، مجموع خطی ضريبی از اين بردارما تحييل می

پايه است كه تابع مربوط به هر سيول، ضريب نن را 
بنابراين، اساس پردازش رنگ مثل يک  16كن .مشخص می

سه  تابع از فضای اع اد حقيقی )طول موج( به فضای
ای مربوط به نن فضای سه بع ی است و مغز ما  به داد 

ده . اگر موجی بر هم نهاد  از بع ی، هويت يک رنگ می
امواج مخايف به چشم ما برس ، موج نوری با سری فوريه 

شود و نن را به موج های تک فركانس تفكيک تحييل می
 شود.كرد ، سپس فرنين  فوق تكرار می

 

 

 

 

ای بودن نن در ی رنگ، چرخهی چرخهترين نكاهعجيب
حالی است كه طيف نور مرئی تنها بخشی از يک طيف 
                                                           

گذارد. هر چه ش ت الباه ش ت نور هم بر اين ضرايب تاثير می16 
 تر خواه  بود.ها نيز بيشريک سيولتر باش ، تحبيش
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های ميزان حساسيت هر ك ام از سيول: (9) شكل
 مخروطی چشم نسبت به طول موج



ای های مخايف است. نكاهيكنوا از امواجی با طول موج
گ توسط چشم و مغز ما كه بر تفاوت فرنين  تشخيص رن

ها، و تركيب فيزيكی امواج يا تركيب رياضی طول موج
صحه گذاشاه است و معمای حضور رنگ بنفش را ميان 
رنگ قرمز و نبی )كه هر ك ام در يک سر طيف نور مرئی 

تر به كن ، معمايی كه با دقت بيشقرار دارن ( ايجاد می
 شود:(، حل می9نمودار شكل)

شناسيم، نمودار هايی كه به عنوان بنفش میدر طول موج
های قرمز، همان طور كه در نمودار شكل حساسيت سيول

ی موضعی دارد كه باعث شود، بيشينه( دي   می9)
های بنفش را تركيبی نسبی از نبی و قرمز شود تا رنگمی

  حس كنيم.

همه چيز از يک بحث كوچک در نزمايشگا  فيزيک ج ي ، سر نزمايش فوتوالكاريک شروع ش . بحث كوچكی كه در واقع 
 را نسبت به "دنيای رنگی اطرافمان" دگرگون كرد.نگا  ما 

 منابع:

های گوناگون و صحبت با افراد مخايف، تصميم گرفايم ها و كااب)از نن جا كه پس از جست و جو در سايت
 توانيم  اغيب منابع خود را معرفی كنيم.(اين جساار را ثبت كنيم، ماأسفانه نمی

1)www.colourlovers.com 
2) en.wikipedia.org/wiki/Munsell 
3)en.wikipedia.org/wiki/Color theory 
4) Commons.wikimedia.org 
5)en.wikipedia.org/wiki/Quattron 
6)en.wikipedia.org/wiki/Cone cell 
7) www.scienceaid.co.uk/biology/hum Ans/eye.html 

 حييمی حسين محم  ترجمه ايان، اثر رنگ، كااب(8
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اهگروه یهینظر در کوتاه یسفر  

 کارشناسی فیزیک – سینا رسولی 

(rasoolibox193@gmail.com) 

 

، نوشته نیا از هدف. پردازدیم( گروه یهینظر) مجرد جبر ی ازمختصره توضیح ب نوشته نیا

 یهاشیبازنما ،یل یجبرها و هاگروه یمطالعه یبرا الزم یازهاینشیپ با ییآشنا

(Representations )تقارن یهاگروه از یکی عنوان به لورنتز گروه یرسبر رمنظو به هاآن 

از نشریه تکانه تشکر می کنم که این فرصت را در  می باشد. ذرات کیزیف در مهم اریبس

 اختیار ما قرار داده است.

 

م.های مفید ایشان تشکر و قدردانی می کناز خانم دکتر صدوقی به خاطر راهنمایی  
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 مقدمه

 اسافاد  خود منابع از یحيصر اريبس طور به نوشاه نيا
 ذهن در را بودم كرد  مطالعه كه یمطالب واقع در. كن ینم

 از .اورميب را هانن ميمساق شكل به تا امكرد  اسافاد 
 هانن زين شما كنمیم هيتوص اريبس كه منابع نيا یجميه

 كااب ،[1]«مجرد جبر با يینشنا» كااب ، يكن مطالعه را
 [3]پوریميكر دكار یهاجزو  و [2] «هاتقارن و هاگرو »

 .هسان ( مرور و خالصه کي عنوان به)

 یسع ابا ا كه است گونهنيا به نوشاه قالب و سبک
 مورد مطيب با رابطه در یحاتيتوض و هامثال شودیم

 سپس و شود نورد  نن  يدق فيتعر، شود گفاه بحث
 به توجه با. شود انيب نن ميتفه یبرا یشاريب یهامثال

 را «مثال» و «فيتعرشيپ» یهاقسمت موضوع، نيا
 یبرا یاصي یهاقسمت الباه كه) گرفت   يناد توانیم

تعريف ها را  و هسان  هانيهم  ،يج  موضوع کي درک
 (.می توان در يک صفحه گنجان 

فصيی است. در  4ی اين مان اولين فصل از يک مقاله
تر ی كاملوبسايت شخصی اينجانب به ندرس زير، نسخه

های بع ی من ان وجود دارد )بخشاين مان برای عالقه
های احاماال پس از اتمام اماحان –نيز اضافه خواهن  ش  

 پايان ترم(.

http://physics.sharif.ir/~rasouli_sina/ 

 گروه

 فيتعرشيپ

 عيوم ريسا و کيزيف عت،يطب در یاريبس یهاتقارن
 ساخاار کي معمول طور به هاتقارن نيا. شون یم  اريپ 

 انجام را كار هر وارون توانیم نن در هم كه دارن  مشابه
. داد انجام يك يگر سر پشت را كارها توانیم هم و داد

 در هموار  كهی اضير یساخاارها نيتریاديبن از یكي
 از یكنون بحث و شودیم ظاهر ساخاارها یهمه فيتعر

 كه یش نيچن  یعني ;است مجموعه ست،ين مجزا هانن
 یهایش ريسا كه كنن یم یرويپ یمشارك یقاع   از

 مجموعه، یهيپا بر سپس. كنن ینم یرويپ نن از جهان
 كرد فيتعر اعضا انيم می توان زين ی راگريد یساخاارها

 .شودیم توجه اعضا انيم یهاعمل به مان نيا در كه

 . يريبگ نظر در را ريز یهاعمل مثال طوربه: مثال

 جمع عمل و یقيحق اع اد یمجموعه. 

 كه ريپذوارون مخايط یهاسيماتر یمجموعه
n ماتريس هايی ×  n     عمل همچنين وهسان 

 ی.سيماتر ضرب

 ضرب عمل و وساهيپ توابع یمجموعه. 

 1}  از توابع تمام یمجموعه, ⋯ , n} خودش به 
 .بيترك عمل با

 ترماقارن شما نظر از االضالعیماساو مثيث کي: مثال
می توان شكيی  اين ن؟يالساقیماساو مثيث کي اي است

 معنا چه به تقارن اصالً  ؟ماقارن تر از داير  در صفحه يافت
 است ارتباط یبرقرار یبرا یشهود یكيمه کي اين است؟

( مشخص یایاضير ساخاار) من قانون یساخاار به اي
 دارد؟ اشار 

 یهاتقارن تع اد به ،یمنظر از توانیم را بودن ماقارن
  ی:عني. داد ربط شكل کي

 را صفحه در االضالعیماساو مثيث کي یهاتقارن 
 . يببر نام

 مب ا در نن مركز كه) صفحه در مربع کي یهاتقارن 
 . يببر نام را( دارد قرار

 هاانعكاس درجه، 240 و 120 و 0 یهادوران: مثيثپاسخ : )
 270 و 180 و 90 و 0 یهادوران: مربع|  هاارتفاع حول

 (مخاصات یهامحور و قطرها حول هاانعكاس درجه،

 مثيث از ترماقارن مربع» گفت توانیم پس
  يكن توجه كه است مهم اريبس .«است االضالعیماساو

 از پوشا  و کيبهکي تابع» مجردش، یمعنا به «تقارن»
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 کي یعني  .دارد یمعن «نن مجموعه خود به یامجموعه
 ،ءاعضا( نكردن اي) كردن جابجا با و رديگیم را مجموعه

 .گردان یم باز را مجموعه خود

 ییدوتا عمل

 فيتعر

زير  تابع ، S یرو يیدوتا عمل  ،S یمجموعه کي یبرا
  است.

b ∶  S ×  S →  S 

 . يكن توجه ريز یهامثال به: مثال

 تابع   
 ( 𝑥, y ): ℝ ×  ℝ →  ℝ 

 شكل زير تعريف ش   است.  به
 (𝑥, 𝑦) = |𝑥 − 𝑦| 

 است؟ برقرار ريز یتساو اين
 (x, (y, z)) = ((x, y), z) 

 یهاسيماتر تمام یمجموعه 𝑛 ×  𝑛 یهاهيدرا با 
 یقيحق

𝑀𝑛× 𝑛 (ℝ) 
 e مانن  یعضو اين.  يريبگ نظر در جمع عمل با را 

 در رابطه زير ص ق كن ؟ كه دارد وجود
∀ m ∈  Mn× n (ℝ) ∶  e + m = 0n× n 

 

 یفضا یرو یايهرم یعميگرها تمام یمجموعه 
 نظر در بيترك عمل با را یكواناوم یهاحالت

 دارد؟ وارون عميگر کي عميگر، هر اين.  يريبگ
 (كن  یخنث را نن اثر كه یعميگرعميگر وارون: )

 (ريخ -بيه -ريخ:  پاسخ)

 گروه و دیمونو گروه،مین

 فيتعر

زير را در نظر داشاه  يیدوتا عمل همرا  به S یمجموعه
 باشي .

⋆ ∶  S ×  S →  S 

 یريپذشركت تيخاص ⋆ يیدوتا عمل اگر

∀ a, b, c ∈  S ∶  (a ⋆  b) ⋆  c = a ⋆ (b ⋆  c) 
 .شودیم گفاه  گرو مين  (⋆,S)  زوج به باش ، داشاه را

 ك ام  يكن یبررس و  يريبگ نظر در را ريز یهاعمل: مثال
 :هسان  گرو مين يک

 يی عميگردوتا ⋆∶ ℝ × ℝ → ℝ ريز شكل به را 
 :  يكن فيتعر

a ⋆  b = bea  
 یهاسيماتر تمام یمجموعه  n ×  n  ضرب عمل با 

 ی.سيماتر

 از کيبهکي توابع تمام یمجموعه ℝ به ℝ عمل و 
 .توابع بيترك

 (بيه -بيه -ريخ:  پاسخ)

 فيتعر

 كه باش  یژگيو نيا یدارا (⋆,𝑆) گرو  مين اگر

∃ e ∈  S, ∀ s ∈  S ∶  e ⋆  s =  s ⋆  e =  s 

 .شودی م گفاه  يمونو  نن به (یهمان عضو وجود) 

 کي ك ام  يكن یبررس و  يكن توجه ريز یهامثال به: مثال
 هسان . گرو مين اي و  يمونو

 ضرب عمل و حيصح اع اد. 

 عمل +∶ ℂ × ℂ → ℂ شكل به كه 
x +  y =  Real(x)  +  y 

 (سرهم پشت انجام) بيترك عمل و مثيث یهاتقارن. 

 ( يمونو - گرو مين -  يمونو:  پاسخ)

 فيتعر

  :باش  وارون عضو وجود  یژگيو یدارا (⋆,S)  يمونو اگر
∀ a ∈  S, ∃ b ∈  S ∶  a ⋆  b =  b ⋆  a =  e  

 را نن و مينامیم a وارون را b عضو. مييگویم گرو   نن به
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 گرو  يیدوتا عمل به معموال .ميدهیم شينما 𝑎−1 نماد با
a و مييگویم ضرب ⋆ b ضرب ميخوانیم را a در b . 

 ) يكن یبررس را ی نن هاهاعمل و ريز یهامجموعه: مثال
می  گرو  و  يمونو گرو ،مين کي ك ام كه نيا نظر از

 .باشن (

 1 و 1 از ريغبه  حيصح اع اد-  (ℤ −  و  ({1,1−}
 .ضرب عمل

 یهاسيماتر تمام n ×  n مخايط یهاهيدرا با 
 (Mn× n (ℂ) ) ضرب عمل با. 

 یهاحالت یفضا یرو یكاني یهاليتب  تمام مجموع 
 ی.كواناوم ساميس کي

 (گرو  - يمونو -گرو مين:  پاسخ)

 قرارداد

 اي و ستيچ نظر مورد يیدوتاعمل باش  واضح كه یزمان
  ( ⋆,G)  نماد یجا به نباش ، بحث موضوع يیدوتا عمل

 را ضرب نماد نيهمچن. ميكنیم اسافاد   G از
a یجا به یعني;ميسينوینم ⋆ b  ميسينویم  ab . 

 خاص یهاگروه

 فيتعرشيپ

 «گرو » کي به موارد اغيب در توانیم كه یگريد  يد
 به. است مجموعه کي یها تقارن تمام یدساه داشت،

 عمل و صفحه در مربع کي یهاتقارن تمام ،مثال طور
 یعني ;است گرو  کي( هاتابع سرهم پشت انجام) بيترك
 90 دوران مانن ) كن  ريتصو خودش به را مربع یتابع اگر

كه اين شرايط را  تابع دو بيترك ،(گرد ساعت درجه
 .كن یم ريتصو خودش به را مربع زين داشاه باشن  

 لورناز، یهاليتب  به كه یزمان شودیم باعث  يد نيا
 م،يشيان یم صفحه یهایزوماريا و یامانهيپ یهاليتب 
 موج تابع ،ینكوفسكيم طول كه نيا  نيد با یراحا به

 وارون كه ميدانیم و) مانن یم ثابت بردار طول و جواب

 زينن نن ها بود گرو  ،(است جنس همان از زين کيهر
 .باش  واضح

 مشاه  
 هر بودن ريپذوارون عيت به گرو  کي در كه  يكن دقت
 كه دارد وجود یایژگيو( عضو هر یبرا وارون وجود) عضو

 را اجاز  نيا یژگيو نيا. شودیم شناخاه حذف تيقابي به
 را كساني یهاعامل توانیم ،یتساو کي در» كه ده  یم
  𝐆و  گر یبرا تر يدق انيب به. «كرد ساد  طرف دو از

 خواهيم داشت:

∀ 𝐚, 𝐛, 𝐜 ∈  𝐆 ∶  𝐚 ⋆ 𝐛 =  𝐚 ⋆ 𝐜 
𝒂−𝟏⋆
→   𝐛 =  𝐜 

∀ 𝐚, 𝐛, 𝐜 ∈  𝐆 ∶  𝐚 ⋆ 𝐛 =  𝐜 ⋆ 𝐛 
⋆𝒃−𝟏

→   𝐚 =  𝐜 

  ياداد  انجام جمع عمل با اريبس كه است یكار قايدق نيا
 را نن عالمت و ميبریم یتساو گريد طرف به را ع د» كه
𝒃 اگر كه كن یم انيب یژگيو نيا. «ميكنیم نهيقر ≠ 𝒄  

𝐚 ننگا  ⋆ 𝐛 ≠ 𝐚 ⋆ 𝐜 . 
 

 فيتعر

 توان به مخايط اي یقيحق اع اد در كه شكل همان به
 امn توان توانیم زين گرو  کي در ش ، فيتعر  نيرس
 :كرد فيتعر ريز شكل به را a مانن  عضو کي

a0 =  e , a1 =  a , an =  a ⋆ an−1 

 .ميرسانیم |n| توان به را  𝑎−1 بود، یمنف 𝑛 اگر

                                                                   مشاه  
  كه شودیم جهينا فيتعر زا

𝐚𝐧 ⋆ 𝐚𝐦 = 𝐚𝐧+𝐦, (𝐚𝐧)−𝟏 = (𝐚−𝟏)𝐧 

 
 (Dihedral Group) یدووجه گروه

 فيتعر

 یدووجه گرو  ،یهن س یهامثال از دساه کي عنوان به
(Dihedral Group) کي. ميكنیم یمعرف را n 

 گرو .  يريبگ نظر در را صفحه در مناظم یضيع
 «یدووجه گرو » را یهن س شكل نيا یهاتقارن
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 نيا. دهن یم نشان Dih(2n) نماد با را نن كه نامن یم
 حول یهادوران نن عضو n كه است عضو 2n یدارا گرو 
 حول یهاانعكاس ،گريد عضو n و هسان  شكل مركز

 .را تشكيل می دهن  شكل تقارن یمحورها

 (Symmetric Group) یتقارن گروه

 فيتعر

 Symmetric) یتقارن گرو  ها،گرو  نيترمهم از یكي

Group) اشابا  «هاتقارن گرو » با كه شود دقت) است 
 را X یتقارن گرو  ،𝑋   دلخوا یمجموعه کي یبرا (.نشود

به شكل زير تعريف  و دهن یم شينما  Sym(X) نماد با
  می شود:

ر}مجموعه Sym(X)ی تمام توابع وارون پذي =  
ز  با عمل تركيب{ 𝑋به  𝑋ا

 توانیم را «پوشا و کيبهکي» ،«ريپذوارون» معادل كه)
 و یماناه X یمجموعه یاعضا تع اد اگر(. كرد نيگزيجا

 نن به و دهن یم شينما Sn با را گرو  نيا باش ، n برابر
 ن يگویمی ش n یهاگشتيجا گرو 

                                                                     مثال

 توابع گرو ، نيا یاعضا.  يريبگ نظر در را 𝐒𝟒 گرو 
𝐒 یمجموعه از پوشا و کيبهکي = {𝟏, 𝟐, 𝟑,  خود به  {𝟒

 : يريبگ نظر در را ريز تابع حال. هسان  اين مجموعه
𝐟(𝟏) = 𝟐, 𝐟(𝟐) = 𝟑, 𝐟(𝟑) = 𝟏, 𝐟(𝟒) = 𝟒 

𝐟 كه است واضح ∈ 𝐒𝟒 یبرا ترخالصه یشينما . معموال  
𝐟 است: ريز شكل بهكه  رن يگ یم نظر در 

𝒇 = (
𝟏 𝟐 𝟑 𝟒
𝟐 𝟑 𝟏 𝟒

) 

 : يريبگ نظر در زين را ريز فيتعر با 𝒈 تابع حال

𝒈 = (
𝟏 𝟐 𝟑 𝟒
𝟏 𝟐 𝟒 𝟑

) 

𝒈 تابع ∘ 𝒇 بيترك كه 𝒇 و 𝒈 فيتعر صورت نيا به است 
𝒈) كه شودیم ∘ 𝒇)(𝟐) دادن اثر ابا ا با است برابر 𝒇 

( 3) حاصل یرو 𝒈 دادن اثر سپسو  3 ده یم كه 2 یرو

𝒈(𝟑) ده یم كه =  پس. 𝟒

𝒈 ∘ 𝒇 = (
𝟏 𝟐 𝟑 𝟒
𝟐 𝟒 𝟏 𝟑

) 

𝒇 حاصل ∘ 𝒈 :نيز به شكل زير است 

𝒇 ∘ 𝒈 = (
𝟏 𝟐 𝟑 𝟒
𝟐 𝟑 𝟒 𝟏

) 

𝒇 شودیم   يدهمانطور كه  ∘ 𝒈 ≠ 𝒈 ∘ 𝒇  . 

 زير را در نظر بگيري : فيتعر با 𝒉 تابع اگر

𝒉 = (
𝟏 𝟐 𝟑 𝟒
𝟐 𝟏 𝟑 𝟒

) 

𝒇 كه  ينيبب  يتوانیم ∘ 𝒉 = 𝒉 ∘ 𝒇 . 

 

 (Abelian Group)ی آبل گروه

 فيتعر

 كه باش  یژگيو نيا یدارا (⋆,S) گرو  اگر
∀a, b ∈ S ∶  a ⋆ b =  b ⋆ a 

 گرو  اي (Abelian Group)ی نبي گرو  را نن
 .نامن یم يیجابجا

 مثال
 عمل كه يیهاگرو  به توانیم هاگرو  نيا یهامثال از
 .كرد اشار  ،است یع د ضرب اي جمع هانن

 (ℂ ,  .است ینبي $(+

 (ℝ ,  .است ینبي (×

 (𝔾𝐿𝑛(ℝ),  .ستين ینبي(×

  ستين ینبي مثيث یهاتقارن گرو. 

 (𝑀𝑛×𝑛(ℂ),  .است ینبي (+

 𝑆𝑛 ستين ینبي. 

 
 قرارداد

 ینبي یهاگرو  عمل یبرا «جمع» یكيمه معمول طور به
ی اسافاد  می زمان «ضرب» یكيمه و شودیم برد  كار به

 .ن ارد یاياهم اي ميدانینم را نبودن اي بودن ینبي كه شود
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 (Cyclic Group)گروه دوری 

 فيتعر

 با توانیم را نن عضو هر.  يريبگ نظر در را (+,ℤ) گرو 
 ا، ي نوشت خودش با( 1−) نن وارون اي و 1 یماوال جمع

,1,1−}) گرو  در 𝑖, −𝑖},  حاصل شكل به عضو هر  ، (×
 مثال. است نوشان قابل( نن از حيصح یتوان) 𝑖 از یضرب

 تساوی های زير را ببيني .

1 = 𝑖0, −𝑖 = 𝑖−1, −1 = 𝑖2, 𝑖 = 𝑖1 

 برحسب توانیم زين یگريد یهاشكل به هرچن 
 نظر، مورد موضوع اما ،داد شينما را اعضا 𝑖 یهاتوان
 نيا حال. هاشينما خود نه و است كار نيا يیتوانا

 .ميكنیم تریكي را مشاه  

 :ميباش داشاه  (⋆,𝐺) گرو  یبرا اگر 

∃ 𝑔 ∈ 𝐺, ∀𝑎 ∈ 𝐺, ∃ 𝑛 ∈ 𝑍 ∶  𝑎 = 𝑔𝑛 

 .شودیم گفاه (Cyclic) دوری ،  (⋆,𝐺) گرو  به

 مشاه  
(  توان فيتعر به توجه با)  يده نشان  يتوانیم یراحا به
 .ده یم جهينا را بودن ینبي گرو ، بودن یدور كه
 

 (Generated Group)گروه تولید شده 

 فيتعر

⋆ يیدوتا عمل : 𝑆 × 𝑆 → 𝑆 یرمجموعهيز و  A ⊆ S  
 اگر تحت ضرب بساه است A مييگویم.  يريبگ نظر در را

  داشاه باشيم :

∀𝑎, 𝑎′ ∈ 𝐴 ∶  𝑎 ⋆ 𝑎′ ∈ 𝐴 

 داشاه باشيم: اگر تحت وارون بساه است A مييگویم و

∀𝑎 ∈ 𝐴 ∶  𝑎−1 ∈ 𝐴 

⋆ يیدوتا عمل : 𝑆 × 𝑆 → 𝑆 یمجموعه ريز و 𝐴 ⊆ 𝑆 را 
 كه 𝑆 یوعهممج ريز نيتركوچک به.  يريبگ نظر در

گرو   باش ، بساه وارون و ضرب تحت و باش  A شامل
> با را نن و مييگویم  Aتولي  ش   توسط  𝐴  شينما <

> یبرا مول  کي 𝐴 یمجموعه به. ميدهیم 𝐴 > 
 .ن يگویم

 (Free Group)گروه آزاد 

 فيتعر

 نظر در را 𝑦 و 𝑥 حرف دو یهارشاه تمام یمجموعه
,𝑊(𝑥  يريبگ 𝑦) به كمکرشاه دو چسبان ن عمل با+   .
  مثال طور به

𝑎 = 𝑥𝑥−5 𝑦𝑥2 𝑦𝑦𝑥𝑦−1, 𝑏 = 𝑥𝑦−3 𝑥𝑦𝑥𝑦𝑥2 

,𝑊(𝑥 از يیعضوها 𝑦)  كه. هسان 𝑎 + 𝑏 شكل به 

𝑎 + 𝑏 = 𝑥𝑥−5 𝑦𝑥2 𝑦𝑦𝑥𝑦−1 𝑥𝑦−3 𝑥𝑦𝑥𝑦𝑥2 

 نوشان،  ميكن فيتعر را ساد  كردن اگر. شودیم فيتعر
 یش   ساد  یعني یتوان صورت به ی يكسانماوال حروف

a :به شكل زير خواه  بود 
a = x−4 yx2 y2 xy−1 

,W(xی كيمات ساد  ش  ی مجموعه y) عمل همرا  به 
 را نن كهن  دهیم ليتشك گرو  کي ،كردن ساد  و جمع

 عضو 2 یرو نزاد گرو  نن را  و دهن یم شينما  F2 با
 .نامن یم

 نزاد یهاگرو  ها،گرو  از یایاديبن اريبس یدساه
 FS نماد با كه  S یمجموعه یرو نزاد گرو  .هسان 

 :شودیم فيتعر ريز شكل به شود،یم داد  شيمان

 𝑆 یاعضا توسط ش   ساخاه یش   ساد  كيمات یهمه»
 «كردن ساد  و كيمات چسبان ن عمل همرا  به

 (Group Multiplication Table)جدول ضرب گروه 

 فيتعر

 هر ضرب حاصل توانیم  ،نباش یماناه گرو  یاعضا اگر
 ج ول کي در یعني. داد نشان ج ول کي در را عضو دو
 است گرو  یان از  نن یهاساون و سطرها تع اد كه
 . يكن توجه ريز مثال به(. گرو  یمجموعه یان از )

 30 سفری کوتاه در نظریه گروه ها



 

0 1 2 

0 0 1 2 

1 1 2 0 

2 2 0 1 

 سطر در عنصر. است  ℤ3 گرو  ضرب ج ول باال، ج ول
𝑖ساون و ام 𝑗،نيا در) ضرب حاصل یدهن   نشان ام 

 است گرو  عضو نيام𝑗 و گرو  عضو نيام𝑖( جمع مثال
𝑎𝑖 یعني ⋆ 𝑎𝑗  . 

 و ام𝑗 سطر در عضو برابر عضو نيا باش ، ینبي گرو  اگر
 یاصي قطر به نسبت ج ول یعني شودیم زين ام𝑖 ساون
 .بود خواه  ماقارن

 توجه

 ج ول، کي در عضوها دادن قرار هر كه  يكن تصور  يشا
 به. است نادرست تصور نيا. ده یم شما به گرو  کي
 ساون، اي سطر هر در ها،گرو  در «حذف» یژگيو ليدل
 نوع نيا. شود ظاهر گرو  عضو هر  يبا بار کي قايدق

 .نامن یم (Latin Square)مربع التين  را هاج ول
 كه) نيالت مربع هر كه  ينيبب یراحا به  يتوانیم حال
 به را گرو  عناصر دارد، را یهمان عضو كه یساون و سطر
 .است گرو  ضرب ج ول کي (باش  داشاه بيترت

 (Group Presentation)نمایش گروه 

 فيتعر

 به گرو ، کي( كردن مشخص) یمعرف یهارا  از یكي
 روش نيا در. است (Presentation)نمايش  یيهيوس

 کي كه) ميكنیم مشخص را( 𝑆) مول  یمجموعه ابا ا
 انيب به سپس و( ده  یم نشان را مرتبه نن از نزاد گرو 
 .ميپردازیم( 𝑅) دارد وجود مول ها انيم كه يیهارابطه

> نماد با رااين گرو   𝑆 | 𝑅  .ميدهیم شينما <

  يكن توجه ريز یهامثال به: مثال

 < { 𝑥, 𝑦 } > =  𝐹2 
 < 𝑥 | 𝑥2 = 𝑒 > =  ℤ2 
 <  𝑥, 𝑦 | 𝑥𝑦𝑥−1𝑦−1 = 𝑒 >  

 طوربه را گرو  یاعضا تمام توانینم مواقع یاريبس در
 انيم روابط و مول ها توانیم تنها و كرد مشخص حيصر
 اي است یماناه گرو  نكهيا  نيد یحا) كرد انيب را هانن

 توانیم كه يیهامثال از(. است دشوار اريبس یكار ،خير
 نظر از كه كرد اشار  توانیم يیهاگرو  به ،بيان كرد

 یهن س هانن یاعضا انيم رابط و شون یم   يد یهن س
:  خاص مثال) است دشوارتر هانن یجبر درک و است
 (.گر  کي مكمل یفضا یاديبن گرو 

 (نرمال)بهنجار رگروهیز و رگروهیز

 رگروهیز

 فيتعر

A یمجموعه ريز اگر.  يريبگ نظر در را (⋆,S) گرو  ⊆ S 
 يیدوتا عمل توانیم باش ، بساه وارون و ضرب تحت

 نكهيا بر عالو  ⋆ برد یعني ;كرد  يتح  A به را 𝑆 یرو
 .می باش  زين 𝐴 یرمجموعهيز است، 𝑆 یرمجموعهيز

⋆𝐴∶  𝐴 × 𝐴 → 𝐴 

 در. است گرو  (𝐴 ,⋆𝐴 ) گفت خالصه توان یم تينها در
 شينما و است Sزيرگرو   A مييگویم صورت نيا
𝐴 ميدهیم ≤ 𝑆 . 

 رگرو يز ر،يز یهامثال از کي ك ام كه  يكن یبررس: مثال
 :هسان 

 جمع و زوج اع اد (2ℤ ) جمع و (ℤ). 

 جمع و حيصح اع اد در جمع و فرد اع اد. 

 ريپذوارون یهاسيماتر 𝑛 × 𝑛 جمع عمل و (𝕊𝐿𝑛 )
𝑛 یقيحق یهاسيماتر تمام در × 𝑛  (𝑀𝑛×𝑛  )و 

 .جمع عمل

 از یامجموعه ريز عنوان به مثيث یهاتقارن 
 .مناظم یضيع 6 یهاتقارن
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 (بيه - ريخ - ريخ - بيه:  پاسخ) 

 هادستههم

 فيتعر

به .  يريبگ نظر در را نن از 𝐻 رگرو يز و 𝐺 گرو 
 شكل به یهامجموعه

{𝑎𝐻 = {𝑎ℎ |ℎ ∈ 𝐻}   برای هر𝑎  در𝐺 } 
  ،مشابه یشكي به. مييگویم G در H چپ یدساههم
 به شكل زير تعريف می شود: G در H راست یدساههم
{𝐻𝑎 = {ℎ𝑎 |ℎ ∈ 𝐻}  برای هر𝑎  در𝐺 } 

 یهيگردا.  يريبگ نظر در را نن از H رگرو يز و 𝐺 گرو 
 نكهيا شرط.  يريبگ نظر در را H یهادساههم یهمه

𝑎𝐻 تساوی = 𝑏𝐻 ست؟يچ  برقرار باش 

 ان  زيماما اي هادساههم گرو ، در یحذف تيخاص ليدل به
 :ميدار  𝐻 رگرو يز یبرا 𝐺 گرو  در یعني ;ان  كساني اي و

∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺 ∶ 𝑎𝐻 =  𝑏𝐻 يا 𝑎𝐻 ∩ 𝑏𝐻 = ∅ 

 نشان درسای عبارت باال را  يتوانیم تامل یكم با) 
 به توانیم را باال یگزار  كه  يكن دقت نيهمچن (. يده

 دساههم کي» نام به یارز هم یارابطه فيتعر شكل
 اگر ،است رابطه در 𝑎 با 𝑎 كه یمعن نيا به «ساخان

𝑎𝐻 = 𝑏𝐻  ،می توان مشخص تر به اين  كه كرد انيب
 اگر فقط و اگر ،است رابطه در 𝑏 با 𝑎 شكل نوشت كه
𝑎−1𝑏 ∈ 𝐻 . 

 الگرانژ یهیقض

 فيتعر

 به یعني) كنن یم افراز را گرو  هادساههم نكهيا ليدل به
 اي و ان  برابر اي كه كنن یم ميتقس يیهامجموعه ريز

 اريبس یاهيقض ی،ماناه یهاگرو  یبرا ،(ن ارن  یاشاراك
G = ∪a∈G تساوی كه يیننجا از. دارد وجود مهم aH 
 توانیم است، برقرار نن از 𝐻 رگرو يز و 𝐺 گرو  یبرا

ی عني ;داد انجام زيماما یهادساههم یرو تنها را جمع
 داريم:

𝐺 = ∪𝑎𝑖∈𝐺  𝑎𝑖𝐻   كه i ∈ {1,⋯ , k}كه يیننجا ز. ا 
  :است 𝐻 برابر 𝑎𝐻 یمجموعه هر تع اد اعضای

∀𝑎 ∈ 𝐺 ∶ |𝑎𝐻| = |𝐻| 

 تع اد ها،دساههم بودن مجزا به توجه با توانیم پس 
 :نوشت را 𝐺 یاعضا

|𝐺| = ∑𝑖=1
𝑘 |𝑎𝑖𝐻| = ∑𝑖=1

𝑘 |𝐻 |  =  𝑘. |𝐻| 

 𝐻 مانن  گرو  ريز هر یان از » كه است نيا یمعن به نيا
 گرو  یاعضا تع اد یعني ;«شماردیم را گرو  یان از  ،

 به) نن رگرو يز یان از  در حيصح یبيضر با است برابر
 (.دلخوا  رگرو يز هر یازا

 یگروه اگر كه است نيا الگرانژ یهيقض ميمساق جيناا از
 7 یرگروهيزنمی توانيم  م،يباش داشاه یعضو 10
 نيا عكس با رابطه در اما. ميباش داشاه نن از یعضو
 2 یرگروهيز ،یعضو 10 گرو  کي در اين» یعني ،هيقض

 .مين ار یاطالعات هنوز «دارد؟ وجود یعضو

 مثال

  گرو ( ℤ , , 𝑛ℤ ) گرو  ريز و ( +  نظر در را ( +
= nℤ)  . يريبگ {n z |z ∈ ℤ }) 

𝛼 شكل به nℤ یهادساههم +  𝑛ℤ  كه هسان 𝛼 
𝑛 و 0 نيب یع د −  یهان  ينما یعني. است 1
 .ان  𝑛 یمانهيپ به اع اد ها،دساههم

  گرو ℤ6  رگرو يز و 𝐻 =  نظر در را نن از  {0,3}
 انجام 6 یمانهيپ به جمع كه شومیم ادنوري)  يريبگ
 :از ان  عبارت ℤ6 در 𝐻یهادساههم(. شودیم

0H =  0 +  H = {0 , 3} 
1H =  1 +  H = {1 , 4} 
2H =  2 +  H = {2 , 5} 

 یرابطه از هادساههم تع اد الگرانژ، یهيقض طب 
 زير محاسبه می گردد:

|ℤ6|

|{0,3}|
=
6

2
=  3 
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  یهاگشتيجا گرو 𝑛 ينور ادي به را یش ( 𝑆𝑛) .
 تمام ،𝐴𝑛 نام به گرو  نيا از یرگروهيز

 یاعضا تع اد كه ميدانیم. است زوج یهاگشتيجا
 كه ميدانیم نيهمچن و است !𝑛 برابر 𝑆𝑛( یان از )

!𝑛 زوج، یهاگشتيجا تع اد
2

 نيا یمعن به نيا. است  
 2 برابر ، 𝑆𝑛 در 𝐴𝑛 یهادساههم تع اد كه است
 ،𝐴𝑛 خود هادساههم از یكي واقع در كه است

 فرد یهاگشتيجا یگريد و زوج، یهاگشتيجا
 .است

 یبرا یدووجه گرو  در 𝑛 یضيع، 𝐷𝑖ℎ(2𝑛)، 
 یهمان و هاانعكاس از یكي از ش   ليتشك رگرو يز
 گرو  یاعضا تع اد.  يريبگ نظر در را( یعضو دو)

2𝑛 اين پس .است 2 رگرو يز نيا یان از  و است 
 .دارد دساههم 𝑛 گرو 

 

 میبدان شتریب

ی كوشی قضيه خاص، یحالا در الگرانژ، یهيقض عكس
(Cauchy’s Theorem)  كن یم انيب و دارد نام 

 را گرو  یان از  كه باش  حيصح ع د کي p اگركه 
 .دارد وجود p یان از  با یدور یرگروهيز شمارد،یم

ی قضيه نام به هيقض یسر کي از زين یگريد یهيقض
بيان  كه دارد وجود (Sylow Theorems)سييو 

 باش p  اول ع د از یتوان نيتربزرگ pm اگرمی كن  كه 
 با رگرو يز کي ح اقل شمارد،یم را گرو  یان از  p كه

 .دارد وجود Gگرو  در pm یان از 

 

 (بهنجار) نرمال رگروهیز

 فيتعرشيپ

= G گرو  𝔾Ln(ℝ)  تمام.  يريبگ نظر در را 
  نانيدترم با يیهاسيماتر

1

2
 یامجموعه ريز عنوان به را 

𝐻1 نام به ،  يريبگ نظر در 𝐺 از
2

  ادلخو یعضوها یازا به . 

𝑔 ∈ 𝐺  و ℎ ∈ 𝐻1
2

ghg−1 ميدار  ،  ∈ H1
2

 رايز،  

𝐻1 یمجموعه یعني ;است یضرب نانيدترم
2

 نيا تحت 

 ميبخواه اگر. است بساه اعضا، ريسا با كردن ضرب نوع
 باش ، داشاه را تيخاص نيا كه ميريبگ نظر در یرگروهيز
 تحت زين رگرو يز نيا كه ميريبگ نظر در را  𝐻1  يبا

 𝔾𝐿𝑛(ℝ) از خاص رگرو يز نيا به. است بساه باال ضرب
 گفاه 𝕊𝐿𝑛(ℝ) هسان ، 1 نانيدترم با يیهاسيماتر كه
 .شودیم

 بودن بساه. ميسيبنو را باال یهارابطه ،گريد یانيب به حال
 به توجه یكم با) است ريز یمعن به باال عمل تحت
 (گرو  یحذف تيخاص

∀g ∈ G: gHg−1 = 𝐻  يا∀𝑔 ∈ 𝐺: 𝑔𝐻 = 𝐻𝑔 
 با 𝑔 است ممكن كه نشان می ده  ما به راست سمت
ا جه جاب 𝐻 یمجموعه خود با اما نشود جاه جاب 𝐻 یاعضا

 :نوشت توانیم گريد یريتعب به هم باز كه شودیم

∀𝑔 ∈ 𝐺, ∀ℎ ∈ 𝐻, ∃ ℎ′ ∈  𝐻 ∶  𝑔ℎ = ℎ′𝑔 
(𝑔ℎ𝑔

−1
= ℎ^′) 

 عضو كن ،ر عبو كه ℎ از g كه كرد انيب گونه نيا توانیم
 .رديگ قرار نن یجاباي   ، ′ℎ، یگريد

 فيتعر

 رگرو يز به.  يريبگ نظر در را نن از 𝐻 رگرو يز و 𝐺 گرو 
𝐻،   نرمال(Normal) اگر مييگو بهنجار اي  

∀𝑔 ∈ 𝐺 ∶ 𝑔𝐻 =  𝐻𝑔 

⊵ 𝐻 ميدهیم شينما و  𝐺. 

 جهينا
 اگر.  يريبگ نظر در را 𝑮 گرو  در 𝐇 رگرو يز یهادساههم

 به ،ميكن فيتعر هادساههم نيا انيم یضرب ميبخواه
  :شكل

 [𝒂𝑯] ⋆′ [𝒃𝑯] ≔ [𝒂𝒃𝑯] 
 شينما اگر كه نيا یمعن به. ميدار «یفيتعر خوش» به ازين

 ;كن  رييتغ ضرب حاصل  ينبا م،يده رييتغ را دساههم گر
 یعني

a ≠ a′ = ah1 و b ≠  b′ = bh2 
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,h1كه   h2 ∈ H  :اما داريم 
 [aH] = [a′H] و [bH] = [b′H] 

 تنها) ان نكرد  یرييتغ هادساههم چون كه ميدار اناظار
 كساني ضرب حاصل ،(است ش   عوض هانن گرينما

  یعني ;شود
 [abH] =  [a′b′H] 

 : ميدار یگذاريجا با
b−1a−1a′b′ = b−1h1b h2 ∈ H → 

b−1h1b ∈ H 

𝑏 هر یبرا باال یتساو ∈ 𝐺 هر و ℎ1 ∈ 𝐻 است برقرار. 
 جهينا .است 𝐺 در 𝐻 بودن نرمال فيتعر همان نيا اما
 کي یهادساههم انيم ضرب فيتعر یبرا كه است نيا
نكاه بسيار  .ميهسا نن بودن نرمال ازمن ين رگرو ،يز

 نن رگرو يز هر باش ، ینبي گرو  اگرمهم اين است كه 
 .است نرمال

 ؟هسان  نرمال ر،يز یهارگرو يز از کي ك ام:مثال

 𝐴𝑛 در 𝑆𝑛. 

 در هاانعكاس از یكي توسط ش    يتول رگرو يز 
𝐷𝑖ℎ(2𝑛). 

 یهادوران.  يريبگ نظر در را صفحه یهادوران تمام 
 .نن رگرو يز عنوان به حيصح

 (است ینبي بيه، - ريخ - بيه)

 (Conjugacy Classes)های تزویجی کالس

 فيتعر

,𝑎 یاعضا و 𝐺 گرو  کي در 𝑏 به نن، در 𝑎𝑏𝑎−1،  مزدوج
b  توسطa مييگویم. 

 یجيتزو كالس کي در( یارزهم) یا رابطه گرو ، کي در
 است یجيتزو كالس کي در 𝑏 با 𝑎:  شودیم فيتعر بودن
 داشاه كه یطور به 𝑐 باش  داشاه وجود اگر فقط و اگر
= 𝑎  ميباش  𝑐𝑏𝑐−1. 

  :كرد فيتعر زين ريز شكل به توانیم را 𝑎 یجيتزو كالس 

[𝑎] = {𝑔𝑎𝑔−1 |𝑔 ∈ 𝐺} 

                                                                  مشاه  
 یعضو تک ،یجيتزو یهاكالس ،ینبي گرو  کي رد

                                                              .هسان 

 یهاكالس ،یرنبييغ كوچک گرو  چن  یبرا: نيتمر)
 ( يابيب را یجيتزو

 خاص یهارگروهیز

 كه شودیم فيتعر یخاص یهاگرو  ريز گرو ، هر در
 . دهن یم قرار ما ارياخا در یمهم اطالعات هانن شناخت

 گروه مرکز

𝑎 ميباش داشاه 𝐺 گرو  از 𝑏 و 𝑎 یاعضا یبرا اگر ⋆ 𝑏 =

𝑏 ⋆ 𝑎    مييگویمنن گا a  باb  شكل به اي شودجابجا می 
 .  شودجابجا می aبا  b مشابه

 تمام با كه دارد وجود 𝑎 مانن  یعضو  يكن فرض حال
 داريم: یعني ;شودیم جابجا  𝐺یاعضا ريسا

∀𝑔 ∈ 𝐺 ∶ 𝑎 ⋆ 𝑔 =  𝑔 ⋆ 𝑎 

  يريبگ نظر در را يیها𝑎 نيچن تمام یمجموعه حال
 ريسا تمام با کيهر كه 𝐺 یعضوها تمام یمجموعه)

 𝑍(𝐺) نماد با را مجموعه نيا(. شودیم جابجا 𝐺 یاعضا
 .ن يگویم Gمركز  نن به و دهن یم شينما

 یرگروهيز Z(G) كه  يده نشان یراحا به  يتوانیم
𝑍(𝐺). )است 𝐺 از نرمال  ⊴ 𝐺 ) 

 مشتق گروه

 به اعضا تمام توسط ش    يتول رگرو يز،  𝐺 گرو  در
 رگرو يز را 𝐺 در 𝑏 و 𝑎 هر یازا به،  𝑎𝑏𝑎−1𝑏−1 شكل
 فرض .ميدهیم شينما ′𝐺 نماد با را نن و مييگویم مشا 

 صورت نن در. ميباش داشاه 𝐺 مانن  یاینبي گرو   يكن
  داريم:
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∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺 ∶ 𝑎𝑏 =  𝑏𝑎 → 𝑎𝑏𝑎−1𝑏−1 = 𝑒 
 گرو  اگر اما. شون یم جابجا 𝑏 و 𝑎 عضو دو هر یعني

 جابجا كه دارن  وجود يیاعضا نباش ، ینبي
 داريم: یعني;شون ینم

 

𝑎𝑏 ≠ 𝑏𝑎 → 𝑎𝑏𝑎−1𝑏−1 ≠ 𝑒 

   نش ن جابجا از یناش ،اعضا نيا تمام صورت نيا در

𝑎𝑏𝑎−1𝑏−1$ یرگروهيز به كه نيا یبرا. هسان  ها 
 در مول  را عضوها نيا  يبا دارد، را اعضا نيا كه ميبرس
 عنوان به)   .ده یم جهينا را مشا  گرو  كه ميريبگ نظر
′G  يده نشان نيتمر ⊴ G .) 

 قسمت خارج گروه

  فيتعر

 یا گونه به را یبن  دساه نيا ميخواهیم معمول طور به
 ساخاار شود،یم جهينا كه یساخاار كه ميده انجام

 یمجموعه اگر یعني) باش  داشاه را هياول یمجموعه
 اگر. باش  داشاه را گرو  ساخاار ،است بود  گرو  هياول

 یفضا اگر. باش  یبردار یفضا ،است بود  یبردار یفضا
 .( ⋯ ، (Category)رساه کي است يا بود  کيتوپولوژ

 فيتعر

𝑁 نرمال رگرو يز و 𝐺 گرو  ⊴ 𝐺 يريبگ نظر در را  .
 نظر در را ،𝐺، 𝐺/𝑁 در N یهادساههم یمجموعه

 ميده ميتعم ريز شكل به 𝐺/𝑁 به را 𝐺 ضرب اگر.  يريبگ

∀[𝑎], [𝑏] ∈ 𝐺/𝑁 ∶  [𝑎] ⋆′ [𝑏]  =  [𝑎 ⋆ 𝑏] 
 یدساههم» ميكن فيتعر را «دساههم دو ضرب» یعني

/G) ، نن گا               «هادساههم ینمادها ضرب

N ,⋆′ ) قسمت خارج گرو  نن به كه است گرو  کي G 
 و  شودیم گفاه N بر ميتقس G اخاصار به اي Nتوسط
 .دهن یم شينما G/N با تنها را نن معموال

 توجه

  به اين معنی باش یماناه گرو  كه یحالا در  يكن دقت

| G|كه  < | G/N|ميدار ،∞ =
|G|

|N|
 یهيقض طب  كه  

 .است یعيطب یع د ميدانیم الگرانژ

 توجه قسمت خارج یهاگرو  از ريز یهامثال به:مثال
 . يكن

 ℤ/2ℤ$ مشابه یساخاار ℤ2 دارد. 
 𝔾𝐿𝑛/𝕊𝐿𝑛 اساس بر را هاسيماتر واقع در 

−ℝ مشابه یساخاار و كن یم ج ا نانيدترم {0} 
 .دارد ضرب و

 Sn/An  دارد ضرب و {1,1−} با مشابه یساخاار. 

 حيتوض بع  یهابخش در را «مشابه یساخاار» یكيمه)
 .(«یخايكري» عنوان تحت، ميدهیم

𝑯 نرمال رگرو يز و ℤ𝟒 گرو :مثال = {𝟎,  نظر در را {𝟐
 در كه است ريز شكل به گرو  نيا ضرب ج ول.  يريبگ
 .است ش   مشخص اول ساون دو و فيرد دو در 𝐇 نن

 

0 2 1 3 

0 0 2 1 3 

2 2 0 3 1 

1 1 3 2 0 

3 3 1 0 2 

 یهابيوک است، مشخص باال ج ول در كه گونههمان
2 ×  خارج با واقع در. ان  ش   تكرار باال ج ول در 2
 كه ميكنیم فيتعر باز ،𝐻 به نسبت گرفان قسمت

 نگا  یبيوك شكل به ج ول به و است عناصر ك ام ،یهمان
 ℤ4/𝐻 قسمت خارج گرو  یبرا را ريز ج ول كه ميكنیم
 .خواه  داد جهينا
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0 1 

0 0 1 

1 1 0 

                                                                     نايجه
 بيترت به) هاساون ننوشا درست با ها،ضرب ج ول رد

 قسمت خارج توانیم( هانن در یاعضا و هادساههم
 ضرب ج ول كردن یبيوك شكل به را( ميتقس اي) گرفان

 .مشاه   كرد

 مهم اریبس

 به باال مثال در كه گونههمان قسمت، خارج فيتعر در
 درست یعموم طور به مجرد حالت در و) ش    يد وضوح
 عضو رد،يگیم صورت ميتقس نن بر كه یرگروهيز ،(است
 واقع در. كن یم فيتعر قسمت خارج گرو  در را یهمان

 را  يج  یهمان كردن، ميتقس با ،یبردار یفضاها همانن 
 تمام بر گروهی را اگر مثال طور به یعني.  يكنیم فيتعر
 گرو  در م،يكن ميتقس $1+$ نانيدترم با يیهاسيماتر

 نانيدترم تفاوت تنها اعضا تفاوت اريمع قسمت، خارج
  .بود خواه  هانن

 كه است نيا شود، مناقل هسام تا تالش در كه یگرشن
 ميتقس نن به كه یرگروهيز یاعضا تمام م،يتقس با
 کي در یهمان با) شون یم یهمان ارزهم م،يكنیم

 گريد كه شودیم باعث كار نيا و( رن يگیم قرار دساههم
 گرفان قسمت خارج در  يد نيا. نشود   يد هانن تفاوت
 .شودیم   يد تر واضح مشا ، گرو  توسط

 خاص یهاقسمت خارج

 مشتق گروه قسمت خارج

 ،𝐺 گرو  کي در مشا  رگرو يز یمول ها كه مي يد
 دسته ب عضوها ريسا نش ن جابجا از كه هسان  يیاعضا

  ،يج  یگروه در را اعضا نيا اگر باوانيم حال. ن ينیم

 كه ميباش مطمئن ميتوانیم ،«ميريبگ یكي یهمان با»
 ميكن انيب يیابا ا بسيار طور به. است ینبي  يج  گرو 

 بردن نيب از با باشن ، نش ن جابجا عامل هاپرتقال اگر»
 مشا  رگرو يز، زيرا «شودیم جابجا زيچ همه ها،پرتقال
. است مجاز گرفان قسمت خارجدر نايجه   است، نرمال
 به نسبت گرفان قسمت خارج با كه ميدانیم نيهمچن

 جهينا. ميكنیم یكي یهمان با را نن یاعضا رگرو ،يز کي
 .است ینبي ′G/G قسمت خارج گرو  ،Gگرو  هر در نكهيا

 یبرا اگر: كرد انيب توانیم زين یتر یقو صورت به یحا
 ، است ینبي  G/N كه ميباش داشاه N نرمال رگرو يز

′G حاما ننگا  ≤ N. 

 گروه مرکز قسمت خارج

 اگر. ميپردازیم یگريد خاص قسمت خارج به حال
 شودیم جهينا است، یدور 𝐺/𝑍(𝐺) كه ميباش داشاه

 ثابت فيتعار به توجه با نيتمر عنوان به) است ینبي 𝐺 كه
 نظر نيا كامال و  ينیم نظر به ترخاص مثال نيا .( يكن

 دارد یترجالب یژگيو قسمت خارج نيا اما ،است درست
 هنوز اصطالح چن  هرچن ) :شودیم انيب ريز شكل به كه
 گرو  با G/Z(G) قسمت خارج گرو  (ان  نش   فيتعر

 .است ختيكري یداخي یهایخايخودر

 

 یختیکری و یختیهمر

 فيتعرشيپ

 انيم یهانگاشت یبررس به ساخاارها، فيتعر از پس
 كه يیهانگاشت به خصوص به شود،یم پرداخاه هانن

ميازم نن است  طبع به كه) كنن یم حفظ را یاول ساخاار
 به(. باش  داشاه یمشابه ساخاار زين مقص  یفضا كه

 : يكن توجه ريز یهامثال

 ک،يبهکي ینگاشا با توانیم اين ℤ   جمع عمل بارا 
 ℤ3  و ℤ با رابطه در سوال نيهم به نشان ؟ ℝ در
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ℤ3).  يده پاسخ = جمع  3+ كه  (3+,{0,1,2})
 .(است 3ی به پيمانه

 مثيث، یهاتقارن گرو  مانن  یرگروهيز توانیم اين 
 یهاتقارن با رابطه در افت؟ي مربع یهاتقارن در

 چطور؟ مناظم یضيع 6 و مثيث

 به هيشب» توانیم اين»  (ℤ,+)در را (ℝ,×) به 
 افت؟ي رگرو يز کي عنوان

 (بيه - ر،بيهيخ - ريبيه،خ:  پاسخ)

 یاصي گرو  از شناخت و اطالعات كه رساخاارهايز همانن 
 گرو  به گرو  کي از كه يیهانگاشت دهن ،یم ما به را
 یخوب شناخت ها،نن یهایژگيو و شون یم فيتعر گريد
 یارز هم كالس  يبا نيهمچن. دهن یم ما به گرو  از

 یجایجا همانن  قايدق. كرد فيتعر كساني ساخاار یدارا
 از یكي «یتساو» مثال طور به. یزن گ و اتياضير گريد

 موضوع نيا تياهم. است یارز هم یهارابطه نيچن
 رابطه در را يیادعا  يخواهیم كه شودیم مشخص یزمان
 رابطه در است یكاف تنها.  يكن ثابت اءياش از یادساه با
  يكن اثبات ،است یارزهم كالس در كه يیهانن از یكي با
. است صادق اعضا ريسا با رابطه در  يباش مطمئن و
 است یكاف شناخان را یبع -2 یبردار یفضا کي: مثال)
 (.دارد 2 بع  كه یبردار یفضا هر یمجزا شناخان نه و

 فيتعر

 نگاشت به. می باشن  گرو  (∘,H) و (⋆,G)   يكن فرض
ϕ: (G,⋆) → (H,∘) داشاه اگر مييگو یخايهمر کي 

 :ميباش
∀g1, g2 ∈ G ∶ ϕ(g1 ⋆ g2)   = ϕ(g1) ∘ ϕ(g2) 

 ميدهیم نشان اسا الل، روش دادن شينما و نمونه یبرا
ϕ(G)  كه ≤ H . 
 (.است 𝐻 از یرگروهيز ،𝜙 توسط 𝐺 گرو  ريتصو)

 مشاه  
𝝓(𝒆𝑮)  = 𝒆𝑯 گرو  در یهمان عنصر ريتصو یعني 𝑮، 

ر یهمان عنصر همان   نيهمچن. است 𝑯د
∀𝝓(𝒈−𝟏) = 𝝓(𝒈)−𝟏  کي وارون» ريتصو یعني 

 تالش یكم با)«عضو نن ريتصو» وارون با است برابر «عضو
 .( يكن ثابت  يتوانیم

 

 ادعا کی اثبات

𝜙(𝐺): ادعا ≤ 𝐻  كه  𝜙(𝐺) = {𝜙(𝑔)|𝑔 ∈ 𝐺 

 :  برهان

ℎ1, ℎ2 ∈ 𝜙(𝐺) 
 )طب  تعريف(

 h1 = ϕ(g1), h2 = ϕ(g2) 

h1 ∘ h2 = ϕ(g1) ∘ ϕ(g2) 
 )همريخای(

ϕ(g1 ⋆ g2) 
 )طب  عمل دوتايی(

𝑔1 ⋆ 𝑔2 = 𝑔 ∈ 𝐺 
 تعريف تصوير()طب  

ℎ1 ∘ ℎ2 = 𝜙(𝑔) ∈ 𝜙(𝐺) 
 یشكي به ايقضا و ادعاها ريسا اثبات یبرا اسا الل روش
 حيتوض باش ، داشاه وجود یای گيچيپ اگر) است مشابه
 (.ش  خواه  داد 

 یمعرف نگاشت اين كه  يكن یبررس ريز یهامثال در:مثال
 .ريخ اي است یخايهمر ش  ،

 ϕ: (ℝ,+) → (ℂ,+) 
𝜙(𝑥) = 𝑥 ∗  ( 1 +  𝑖 ) 

 𝜙: 𝑆3 → 𝑆_4 

𝜙 (
1 2 3
𝑖 𝑗 𝑘

) = (
1 2 3 4
𝑖 𝑗 𝑘 4

) 

 𝜙:ℤ → 𝔾𝐿2(ℝ) 

𝜙(𝑧) = (
1 𝑧
0 1

) 
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 𝜙:ℤ → 𝔾𝐿2(ℝ) 

𝜙(𝑧) = (
𝑧 0
0 1

) 

 (ريخ - بيه - بيه - بيه)

 یسع ن،يشيپ یهامثال دساه یبرا  يتوانیم نيهمچن) 
 ( يكن یمعرف را ش   فرض یهایخايهمر  يكن

 ،یجبرخط همانن  نباش ، کيبهکي نگاشت کي اگر
 یبرا است؟ «کيچن به» كه كرد جووجست توانیم

  سپس و زيچ چن  فيتعر به منظور ش ن تر روشن
𝜙:𝐺 یخايهمر .ميپردازیم هانن حيتوض → 𝐻 در را 
 𝑘𝑒𝑟𝜙 نماد با را نن كه  ϕتنگاش یهساه.  يريبگ نظر
 ی گردد:م فيتعر ريز شكل به، دهن یم شينما

𝑘𝑒𝑟ϕ = {g ∈ G  |ϕ(g) = e } 

 به دهن یم شينما 𝐼𝑚𝜙 با را نن كهϕ ريتصو نيهمچن
 ی گردد:م فيتعر ريز شكل

𝐼𝑚𝜙 = {𝜙(𝑔) | 𝑔 ∈ 𝐺 } 

                                                              مشاه 
𝒌𝒆𝒓𝝓 از رگرو يز کي 𝑮 كه ميكرد ثابت ترشيپ. )است 

𝑰𝒎𝝓 ≤ 𝑯 )  

 فيتعرشيپ

 همانن )ی ارزهم یهاكالسيكسان بودن  فيتعر یبرا
 كه ميهسا نيا ازمن ين ،(هانهيضم ريسا در یتساو

  يطر از كار نيا .ميده ارتباط هم به را ساخاارها
 کي یعني ;است اناقال قابل نگاشت کي بودن یخايهمر

 گرو  در هياول گرو  ساخاار  ،يگویم یخايهمر نگاشت
 یكساني نكهيا یبرا(. كامل طور به نه) دارد وجود هيثانو

 و کيبهکي نگاشت كه ميدار ازين م،ينيبب ميباوان را كامل
 .باش  پوشا

 فيتعر

 اگر ن يگو يكريختيا  نكساي را 𝐻 و 𝐺 یهاگرو 
𝜙:𝐺 یخايهمر → 𝐻 و کيبهکي كه باش  داشاه وجود 

𝐺نويسيم در نن صورت می. باش  پوشا ≡ 𝐻  يكسانی .
هايی كه عمل روی گرو  نايجه می ده  كه  مجموعه

ها تعريف ش   است، تع اد عضو برابر دارن  و با تناظر نن
مناسب ميان اعضاء ، عمل تعريف ش   نيز ماهيت 

 يكسان دارد.

 مثال
 ϕ:ℤ2 → ({−1,1},×) 

𝜙(0) = 1 , 𝜙(1) = −1 
 𝜙:ℤ/𝑛ℤ → ℤ𝑛 

 𝜙(𝛼 + 𝑛ℤ) = 𝛼 , 𝛼 ∈ {0,1,⋯ , 𝑛 − 1} 

های به عنوان تمرين سعی كني  يكريخای ميان تقارن
 شی( پي ا كني . 3های )گرو  جايگشت 𝑆3مثيث و 

 یختیکری و یختیهمر هیقض

 فيتعرشيپ

 یم( جا نن در ريتصو و هساه و یبردار یفضاها همانن )
 بودن «کيچن به» گرو ، کي از یخايهمر کي یبرا توان

 نن، كمک با ميباوان شودیم باعث كه كرد فيتعر را
 یاهياول یفضا از الباه) ميبساز پوشا و کيبهکي ینگاشا

 شناخان یبرا كه است یزيچ همان قايدق نيا(. مافاوت
 .مياداشاه ازين هاگرو 

                                                                  هيقض
𝝓: 𝑮 یخايهمر و 𝑯 و 𝑮 یهاگرو  → 𝑯 نظر در را 

 :است صادق هموار  ريز حكم.  يريبگ
𝐆/𝐤𝐞𝐫𝛟 ≡  𝑰𝒎𝛟 

يک بودن همريخای را در به بيان ديگر، اگر چن به
يک و پوشا ميان هم بهنظر بگيري ، يک تابع يک

 های اوليه و تصوير، خواهي  داشت.دساه

 مثال
 های زير توجه كني .به مثال

 ϕ:𝔾𝐿𝑛(ℝ) → ℝ 
𝜙(𝑔) = det(𝑔) 

 ده :كه نايجه می

𝔾𝐿𝑛(ℝ)/ 𝕊𝐿𝑛(ℝ) ≡ ℝ − {0}  
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ی نشنايی با مطالب را دقت كني  كه اين مان تنها جنبه
تر و بهار مفاهيم، باي  به داشاه است. برای درک عمي 

ی جبر بپردازي  و سعی كني  به ن و مطالعه در زمينهتمري
 اي  نگا  كني .مطالب، به دي ی كه اكنون نموخاه
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 قانون گاؤس در ماده
 کارشناسی فیزیک – کیارش نادری
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شوند های آزاد نوشته میحسب کمیتهای ماکسول برگاهی معادله

مانند  –شوند هایی تعریف میجریان آزاد( و میدانبار و چگالی )چگالی

های چگالیکه در فضا )از جمله داخل ماده(  –الکتریکی جایی جابهمیدان 

ها، به کنند. اما در تعریف این میدانناآزاد را از چگالی های آزاد جدا می

رسیم که در قطبی می-قطبی و بردار چگالی دو-هایی مانند بسط چندکلمه

شوند. این موضوع را با شکل دیفرانسیلی قانون ها دیده میتقریب زدن میدان

 کنیم.گاؤس بررسی می
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 مقدمه

الكاريكی خارجی قرار گيرد، ممكن ای در مي اناگر ماد 
نقطه را در هر  𝜌 –باراست مي ان را تغيير ده . چگالی

بار چگالی و𝜌𝑓  –بار نزادتوان به شكل جمع چگالیمی
نهی، نوشت. از اصل برهمبار مقي ( )چگالی 𝜌𝑏  –ديگری

های الكاريكی مي ان الكاريكی كل برابر مجموع مي ان
 بار مقي  است. يعنی:بار نزاد و چگالیچگالی

𝑬 = 𝑬𝒇 + 𝑬𝒃 

 ار است.برای هر مي ان الكاريكی قانون گاؤس برقر

∇ ∙ 𝑬 =
𝜌

𝜖0
 

𝑫𝑬اسافاد  از رابطه  با ≔ 𝜖0(𝑬 − 𝑬𝒃)  تساوی زير
 ني .دست میبه

∇ ∙ 𝑫𝑬 = 𝜌𝑓 

ی باال كم يک بردار وجود دارد كه در رابطهبنابراين، دست
پذيری برداری دوبار مشا مي ان 𝑭كن . اگر ص ق می

𝑫𝑬باش ،  + ∇ × 𝑭 ی باال ص ق چنان در رابطههم
ی باال ص ق كن . با در رابطه 𝑫كرد. فرض كني  خواه 

𝑷𝑏 ≔ 𝑫− 𝜖0𝑬شود:، نايجه می 

∇ ∙ 𝑷𝑏 = −𝜌𝑏 

ش   به ها هسان . جريان ايجاد بارها چگالیمنشأ جريان
 ی باال برابر است با:از رابطه 𝜌𝑏ی وسييه

𝑱𝑏 =
𝜕

𝜕𝑡
𝑷𝑏 

 مغناطيسی ن ارد. پس:فرض كني  ماد  خاصيت 

∇ ×
𝑩

𝜇0
= 𝑱𝑓 +

𝜕

𝜕𝑡
𝑫 

𝑱𝑓 جريان نزاد ش   از بارهای نزاد، يا چگالیجريان ايجاد
الكاريكی را برحسب خواص ماد  جايی بردار جابه است.

 نويسن :میرا به شكل زير هم  𝑫گيرن . بردار درنظر می

𝑫 = 𝜖0𝑬 + 𝑷  (1) 

𝑷در هر نقطه مانن  قطبی است. -بردار چگالی دو كه𝒓 ،
حجمی را از نظر ماكروسكوپی كوچک و از نظر 

گيريم و از تعريف، بردار ميكروسكوپی بزرگ درنظر می
، بر ع د حجم نن 𝒓قطبی اين حجم را نسبت به مب أ -دو

ی حاصل، بردار كنيم. در اين ح ، نايجهتقسيم می
قطبی الكاريكی در نن نقطه است. سؤال اين -چگالی دو

∇ ت كه نيا اس ∙ 𝑫 = 𝜌𝑓طور مشابه نيا ؟ يا به∇ ∙ 𝑷 =

−𝜌𝑏؟ 

است كه ، فرض ش   (1) دست نوردن رابطهبرای به
-ی بارهای نزاد )تکوسييهپاانسيل )و مي ان( تنها به 

نين ، وجود میهايی كه در ماد  بهقطبی-قطبی( و دو
ای در مي ان الكاريكی خارجی شود. اگر ماد ايجاد می

-های چن طور مشابه چگالیيرد، ممكن است بهقرار بگ
ها رس  اين چگالینظر میوجود نين . بهقطبی هم به

الكاريكی( مؤثر جايی كم در تعريف بردار جابه)دست
باشن .      سؤالی كه ممكن است ايجاد شود اين است كه 

قطبی( ويژگی خاصی دارد كه باعث شود -نيا دو )دو
بی )بار( به تنهايی رفاار ماد  قط-قطبی و تک-چگالی دو

نظر قطبی )صرف-دهيم كه دورا توضيح دهن ؟ نشان می
)ُبع  « سه»از سطح( ويژگی خاصی دارد؛ به اين معنا كه 

قطبی نيز بردار است و با -فضا( ع د خاصی است. دو
را بررسی  (1)ی شود. در ادامه، رابطهع د بيان می« سه»

 كنيم.می

 قطبی-بسط چند

)كه به طور كامل  𝜌بار ای را با چگالیگزي  بار جایتوزيع
كنيم گيريم. فرض میقرار دارد( درنظر می 𝑉در حجم 
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ی ای بار هم به وسييههای سطحی، خطی، و نقطهچگالی
بار هسان . با اسافاد  از های دلاای ديراک در چگالیتابع

 شود با:، پاانسيل چنين توزيعی برابر می [1]قانون كولن 

𝜙(𝑟) =
1

4𝜋𝜖0
 ∫

𝜌(𝑟′)

|𝑟 − 𝑟′|
𝑑𝑣′

𝑉

 

|′𝒓|توان مخرج را بر حسب نسبت می

|𝒓|
بسط داد. جمالتی  

های توزيع قطبی-ها چن نين  كه به ننبه دست می
 :[1]گوين . می

𝝓(𝒓) =
𝟏

𝟒𝝅𝝐𝟎
 [
𝒒(𝑽)

𝒓
+
𝒑 ∙ 𝒓

𝒓𝟑
+
𝟏

𝟐
∑𝒒𝒊𝒋

𝒓𝒊 𝒓𝒋

𝒓𝟓
𝒊,𝒋

+⋯]  (𝟐) 

در دساگا  مخاصات  𝑿ُام بردار -𝑖ی ، مؤلفه𝑋𝑖منظور از 
ی چهارقطبی را درنظر بگيريم، قائمی است. اگر تا جميه

𝑞(𝑉) قطبی و بار خالص توزيع، -ی تکدر جميه𝒑  در
ی در جميه 𝑞قطبی توزيع و -قطبی و بردار دو-ی دوجميه
 قطبی توزيع می باشن .-قطبی و تانسور چهار-چهار

 قطبی-چهار

كه برابر  شودع د بيان می 9قطبی توزيع با -چهار
 هسان  با:

𝒒𝒊𝒋 = ∫(𝟑𝒓
′
𝒊𝒓
′
𝒋 − 𝒓

′𝟐𝜹𝒊𝒋)𝝆(𝒓
′)𝒅𝒗′

𝑽

  (𝟑) 

3ها را در ماتريسی اين ع د × درنظر  ( 𝑞مانن  )  3
، دوران 𝑅در دساگا  مخاصاتی با دوران  𝑞گيريم؛ می

در دساگا  مخاصاتی با اناقال به  𝑞است.  𝑞ی يافاه
-قطبی و تک-اگر دو )گا  اوليه از دست 𝒂ی بردار  از ان

با  تغيير نخواه كرد. (قطبی )بار( توزيع صفر باشن  
 صفر است. 𝑞شود رّد ی باال نايجه میاسافاد  از رابطه

𝒕𝒓(𝒒) =∑𝒒𝒊𝒊

𝟑

𝒊=𝟏

= 𝟎 

 قطبی-پتانسیل چگالی حجمی چهار

𝑄  (ی قطبی حجمی در نقطه-چگالی چهار𝒓 )  را مشابه
با  𝑉حجم كنيم. قطبی حجمی تعريف می-چگالی دو

گيريم. جزئی به حجم را درنظر می 𝑄قطبی -چگالی چهار
𝛿𝑉  ی در نقطه𝒓′ ای برابر قطبی-، ماتريس چهار

𝑄(𝒓) 𝛿𝑉  نسبت به𝒓′ پاانسيل (2)ی دارد. با رابطه ،
 برابر است با: 𝒓ی قطبی در نقطه-چهار

𝝓(𝒓) =
𝟏

𝟖𝝅𝝐𝟎
∑∫

𝑸𝒊𝒋(𝒓
′)(𝒓 − 𝒓′)𝒊(𝒓 − 𝒓

′)𝒋
|𝒓 − 𝒓′|𝟓

𝑽

𝒅𝒗′

𝒏

𝒊,𝒋

 

,𝑖ی برای جميه 𝑗 توان عبارت مقابل اناگرال را بر می
 حسب گراديان نوشت:

𝑸𝒊𝒋(𝒓
′)(𝒓 − 𝒓′)𝒊(𝒓 − 𝒓

′)𝒋
|𝒓 − 𝒓′|𝟓

=
𝑸𝒊𝒋(𝒓

′) �̂�𝒋 (𝒓 − 𝒓
′)𝒊

𝟑
∙ 𝛁′

𝟏

|𝒓 − 𝒓′|𝟑
 

�̂�𝑗 ای در جهت بردار يكه𝑗-گا  مخاصات قائم ُام دست
 چنين:ماست. ه

𝑬 ∙ 𝛁𝒇 = 𝛁 ∙ (𝒇𝑬) − 𝒇𝛁 ∙ 𝑬 

 ی ديورژانس:با اسافاد  از قضيه

∫ 𝑬 ∙ 𝛁𝒇 𝒅𝒗 = ∫ 𝒇𝑬 ∙ �̂� 𝒅𝒔 − ∫ 𝒇𝛁 ∙ 𝑬 𝒅𝒗
𝑽𝝏𝑽

 

𝑽

      

 توان نوشت:در نايجه، می

𝝓(𝒓) =
𝟏

𝟖𝝅𝝐𝟎
∑∫

𝑸𝒊𝒋(𝒓
′) �̂�𝒋 (𝒓 − 𝒓

′)𝒊

𝟑|𝒓 − 𝒓′|𝟑
∙ �̂� 𝒅𝒔′

𝝏𝑽𝒊,𝒋

−∫
𝟏

|𝒓 − 𝒓′|𝟑
𝛁′

𝑽

∙ [
𝑸𝒊𝒋(𝒓

′) �̂�𝒋 (𝒓 − 𝒓
′)𝒊

𝟑
] 𝒅𝒗′ 

 برابر است با: 𝒑قطبی -پاانسيل دو

𝜙𝒑(𝒓) =
𝒑 ∙ (𝒓 − 𝒓′)

4𝜋𝜖0|𝒓 − 𝒓
′|3
  

 چنين:هم
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𝒙𝒋 (𝒓 − 𝒓
′)𝒊 = 𝒙𝒋 (𝒓 − 𝒓

′) ∙ 𝒙𝒊 

وجود نم   از چگالی ی اول، پاانسيل بهبنابراين جميه
 است كه: 𝑫𝑺قطبی -سطحی دو

𝑫𝑺(𝒓) =
𝟏

𝟔
∑𝒙𝒊𝑸𝒊𝒋(𝒓) 𝒙𝒋 ∙ �̂�

𝒏

𝒊,𝒋

 

 كنيم.ی دوم را محاسبه میجميه

𝛁′ ∙ [
𝑸𝒊𝒋(𝒓

′) �̂�𝒋 (𝒓 − 𝒓
′)𝒊

𝟑
]

= [𝛁′𝑸𝒊𝒋(𝒓
′)] ∙

�̂�𝒋 (𝒓 − 𝒓
′)𝒊

𝟑

+ 𝑸𝒊𝒋(𝒓
′) 𝛁′ ∙ [

�̂�𝒋 (𝒓 − 𝒓
′)𝒊

𝟑
] 

𝑖دو حالت وجود دارد؛ اگر  ≠ 𝑗: 

𝛁′ ∙
�̂�𝒋 (𝒓 − 𝒓

′)𝒊

𝟑
= 𝟎 

𝑖و اگر  = 𝑗: 

𝛁′ ∙
�̂�𝒊 (𝒓 − 𝒓

′)𝒊
𝟑

= −
𝟏

𝟑
 

ی باال در پاانسيل برای حالت ی دوم رابطهسهم جميه
𝑖 ≠ 𝑗  صفر است. در حالت𝑖 = 𝑗   اين سهم برابر خواه
 بود با:

−𝟏

𝟖𝝅𝝐𝟎
∑∫ 𝑸𝒊𝒊(𝒓

′) (−
𝟏

𝟑
)𝒅𝒗′

𝑽

𝒏

𝒊

=
𝟏

𝟐𝟒𝝅𝝐𝟎
∑𝒒𝒊𝒊 =

𝟏

𝟐𝟒𝝅𝝐𝟎
𝒕𝒓(𝒒)

𝒏

𝒊

= 𝟎 

ی دوم برابر ان  يا نه، جميه 𝑗 و 𝑖نظر از اين كه پس صرف
 :عبارت زير برابر استپاانسيل با 

𝟏

𝟖𝝅𝝐𝟎
∑∫

−𝟏

|𝒓 − 𝒓′|𝟑
𝛁′𝑸𝒊𝒋(𝒓

′) ∙
�̂�𝒋(𝒓 − 𝒓

′)𝒊

𝟑𝑽

𝒅𝒗′

𝒏

𝒊,𝒋

 

وجودنم   از چگالی ی دوم، پاانسيل بهبنابراين جميه
 است كه: 𝑫𝑽قطبی -حجمی دو

𝐷𝑉(𝑟) = −
1

6
∑�̂�𝑖∇𝑄𝑖𝑗(𝑟) ∙ �̂�𝑗
𝑖,𝑗

 

وجود نم   نايجه اين كه پاانسيل )و مي ان( الكاريكی به
قطبی، همان پاانسيل )و مي ان( -از ماتريس چگالی چهار

و  𝑫𝑺(𝒓)قطبی سطحی -به وجود نم   از چگالی دو
ها توان نشان داد كه اين عبارتاست. می 𝑫𝑽(𝒓)حجمی 

 مساقل از دوران دساگا  مخاصات ان .

 قطبی-𝟐𝒏+𝟏پتانسیل چگالی حجمی 

1

|𝒓−𝒓′−𝒔|
|𝒔|توان برحسب را می  

|𝒓−𝒓′|
 :بسط داد 

𝟏

|𝒓 − 𝒓′ − 𝒔|
= ∑

𝟏

𝒏!
(𝒔 ∙ 𝛁𝒔)𝒏

𝟏

|𝒓 − 𝒓′ − 𝒔|
|𝒔=𝟎

∞

𝒏=𝟎

 

 با اين فرض كه:

(𝒔 ∙ ∇𝒔)0 = 1 

∇𝒔  گيری نسبت به مشا𝒔 چنين:است. هم 

(𝒔 ∙ ∇𝒔)𝑛
1

|𝒓 − 𝒓′ − 𝒔|
|𝒔=0

= ∑ 𝑠𝛼1 …𝑠𝛼𝑛𝒟𝛼1…𝛼𝑛
𝑠

1

|𝒓 − 𝒓′ − 𝒔|
|𝒔=0

𝛼1…𝛼𝑛

 

)ُبع  فضا( تغيير  3تا  1ها از  𝛼1…𝛼𝑛هرك ام از 
𝒟𝛼1…𝛼𝑛كنن . می

𝑠 گر مشا  به صورت زير است:عمل 

𝓓𝜶𝟏…𝜶𝒏
𝒔 =

𝝏

𝝏𝒔𝜶𝒏
… 

𝝏

𝝏𝒔𝜶𝟏
 

 ی زير برقرار است:توان نشان داد كه رابطهمی

𝓓𝜶𝟏…𝜶𝒏
𝒔

𝟏

|𝒓 − 𝒓′ − 𝒔|
|𝒔=𝟎 = 𝓓𝜶𝟏…𝜶𝒏

𝒓′
𝟏

|𝒓 − 𝒓′|
 

ای با گزي  بار جایتوزيعقطبی -2𝑛در نايجه، پاانسيل 
 وجود دارد: 𝒓ی در نقطه ′𝒓ی اطراف نقطه 𝜌بار چگالی
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𝝓𝒏(𝒓) =
𝟏

𝟒𝝅𝝐𝟎𝒏!
∑ 𝒒𝜶𝟏…𝜶𝒏

𝒏 𝓓𝜶𝟏…𝜶𝒏
𝒓′

𝟏

|𝒓 − 𝒓′|
𝜶𝟏…𝜶𝒏

 

 كه در نن:

𝒒𝜶𝟏…𝜶𝒏
𝒏 ≔ ∫ 𝝆(𝒓′) 𝒔𝜶𝟏 … 𝒔𝜶𝒏

𝑽

𝒅𝒗′  (𝟒) 

1

|𝒓−𝒓′|
ی لهصفر مخرج، در معادهای غيری نقطهدر همه 

 كن . اين ب ين معنی است كه داريم:الپالس ص ق می

∑𝒟𝛼𝛼
𝑟′

1

|𝒓 − 𝒓′|

𝑛

𝛼

= 0 

تعريف  (3)ی قطبی را با رابطه-بنابراين اگر عناصر چهار
شود و پاانسيل قطبی صفر می-كنيم، رد ماتريس چهار

خواه  ش . اما  (2)قطبی در -ی چهارنن هم مطاب  جميه
 (4)ی قطبی هم با رابطه-كنيم چهاردر ادامه فرض می

های شود؛ هر چن  تفاوت نن ها در ضريبتعريف می
 ثابای است.

𝑄𝛼1…𝛼𝑛+1
𝑛+1 –  2چگالی𝑛+1-ی قطبی حجمی در نقطه𝒓 

كنيم. فرض قطبی حجمی تعريف می-را مشابه چگالی دو
قطبی حجمی -2𝑛+1تنها چگالی  𝑉 كنيم در حجممی

 وجود دارد. بنابراين:

𝟒𝝅𝝐𝟎(𝒏 + 𝟏)!𝝓𝒏+𝟏(𝒓)

= ∑ ∫ 𝑸𝜶𝟏…𝜶𝒏+𝟏
𝒏+𝟏 𝓓𝜶𝟏…𝜶𝒏+𝟏

𝒓′
𝟏

|𝒓 − 𝒓′|
𝒅𝒗′

𝑽𝜶𝟏…𝜶𝒏+𝟏

 

 چنين:هم

𝒟𝛼1…𝛼𝑛+1
𝑟′

1

|𝒓 − 𝒓′|
= �̂�𝛼𝑛+1 ∙ ∇

′𝒟𝛼1…𝛼𝑛
𝑟′

1

|𝒓 − 𝒓′|
 

 با تعريف زير:

�̃�𝛼1…𝛼𝑛
𝑛+1 (𝒓′) ≔ ∑ �̂�𝛼𝑛+1𝑄𝛼1…𝛼𝑛+1

𝑛+1 (𝒓′)

𝛼𝑛+1

 

  ی زير خواهيم رسي :به رابطه

𝟒𝝅𝝐𝟎(𝒏 + 𝟏)!𝝓𝒏+𝟏(𝒓)

= ∑ ∫ �̃�𝜶𝟏…𝜶𝒏
𝒏+𝟏 (𝒓′)

𝑽𝜶𝟏…𝜶𝒏

∙ 𝛁′𝓓𝜶𝟏…𝜶𝒏
𝒓′

𝟏

|𝒓 − 𝒓′|
𝒅𝒗′ 

 ی ديورژانس داريم:با اسافاد  از قضيه

4𝜋𝜖0(𝑛 + 1)!𝜙𝑛+1(𝒓)

= ∑ {∫ �̃�𝛼1…𝛼𝑛
𝑛+1 (𝒓′)

𝜕𝑉

𝑛

𝛼1…𝛼𝑛

∙ �̂� 𝒟𝛼1…𝛼𝑛
𝑟′

1

|𝒓 − 𝒓′|
𝑑𝑠′

+∫ [−∇′

𝑉

∙ �̃�𝛼1…𝛼𝑛
𝑛+1 (𝒓′)] 𝒟𝛼1…𝛼𝑛

𝑟′
1

|𝒓 − 𝒓′|
𝑑𝑣′} 

وجود نم   نايجه اين كه پاانسيل )و مي ان( الكاريكی به
بی حجمی، برابر پاانسيل )و مي ان( قط-2𝑛+1از چگالی 

𝑄𝑆𝛼1…𝛼𝑛قطبی سطحی -2𝑛به وجود نم   از چگالی 
𝑛  و

𝑄𝑉𝛼1…𝛼𝑛حجمی 
𝑛 :است كه برابر ان  با 

𝑸𝑺𝜶𝟏…𝜶𝒏
𝒏 (𝒓) =

𝟏

𝒏 + 𝟏
�̃�𝜶𝟏…𝜶𝒏
𝒏+𝟏 (𝒓) ∙ �̂� 

𝑸𝑽𝜶𝟏…𝜶𝒏
𝒏 (𝒓) =

−𝟏

𝒏 + 𝟏
𝛁 ∙ �̃�𝜶𝟏…𝜶𝒏

𝒏+𝟏 (𝒓)  (𝟓) 

𝟐𝒏-قطبی 

2𝑛-ی بردار با اناقال به ان از ای گزي  توزيع جای قطبی
𝒂 20ی اگر همه (گا  اوليه از دست≤𝑠<𝑛-ها صفر قطبی

 تغيير نخواه كرد. )باشن  

2𝑛-2ی وسييهش   بهخالص ايجاد قطبی𝑛+1- قطبی
 برابر است با: 𝛼1…𝛼𝑛حجمی برای 
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(𝒏 + 𝟏)𝒒𝜶𝟏…𝜶𝒏
𝒏 = ∫ [−𝛁′ ∙ �̃�𝜶𝟏…𝜶𝒏

𝒏+𝟏 (𝒓′)] 𝒅𝒗
𝑽

+∫ �̃�𝜶𝟏…𝜶𝒏
𝒏+𝟏 (𝒓′) ∙ �̂� 𝒅𝒔 = 𝟎

𝝏𝑽

 

2𝑛-2ی چگالی وسييهقطبی خالصی به𝑛+1-قطبی 
 يجاد نكرديم.حجمی ا

 ماده در میدان خارجی

ای در مي ان الكاريكی خارجی قرار بگيرد، اگر ماد 
و  وجود نين قطبی در نن به-های چن ممكن است چگالی

، 𝑷قطبی حجمی -مي ان الكاريكی ايجاد كنن . چگالی دو
∇−قطبی )بار( حجمی -چگالی تک ∙ 𝑷 و چگالی تک-

𝑷قطبی )بار( سطحی  ∙ �̂�  كن . چگالی چهاررا ايجاد می-
و چگالی  𝑫𝑽قطبی حجمی -، چگالی دو𝑄قطبی حجمی 

ترتيب، كن . به همينرا ايجاد می 𝑫𝑺قطبی سطحی -دو
حجمی و  قطبی-2𝑛چگالی حجمی،  قطبی-2𝑛+1چگالی 

كن . بنابراين، در نهايت پاانسيل از سطحی ايجاد می
قطبی -قطبی سطحی، و چگالی دو-های چن چگالی

-چگالی دونم . دست خواه به 𝑷𝒃حجمی مؤثری مانن  
ی ای به ان از بار  حجمی، خود چگالی𝑷𝒃قطبی حجمی 
−∇ ∙ 𝑷𝒃 سازد. بنابراين:می 

∇ ∙ 𝜖0𝑬 = 𝜌𝑓 + [−∇ ∙ 𝑷𝒃] 

الكاريكی به جايیها، با تعريف بردار جابهبا اين فرض
𝑫شكل  ≔ 𝜖0𝑬 + 𝑷𝒃رسيم:ی زير می، به رابطه 

∇ ∙ 𝑫 = 𝜌𝑓  (6) 

و  𝑬ای ميان ، رابطه(6)ی ، و رابطه𝑬و  𝑷𝒃ای ميان رابطه
𝜌𝑓 يطی خطی( به عنوان مثال، اگر )در مح كن .برقرار می 

𝑷𝒃 = (𝜖 − 𝜖0)𝑬  كه𝜖 گا  ع دی ثابت است، نن
 داريم:

∇ ∙ 𝑬 =
𝜌𝑓

𝜖
 

های با شرطی يكاايی برقرار است و در اين حالت قضيه
الكاريكی و پاانسيل مسئيه حل مرزی روی مي ان

چگالی خواه ش .                                                         
𝑛قطبی حجمی )-2𝑛ای كه چگالی قطبی حجمی-دو >

 برابر است با: (5)ی سازد، با اسافاد  از رابطه( می1

𝑷𝑏
𝑛(𝒓)

= ∑ �̂�𝛼1
(−1)𝑛−1

𝑛!
𝒟𝛼𝑛…𝛼2
𝑟 𝑄𝛼1…𝛼𝑛

𝑛 (𝒓)

𝑛

𝛼1…𝛼𝑛

 

 چنين:هم

𝑷𝑏
1(𝒓) = 𝑷 

 چنين است.الكاريكی جايیبنابراين، در نهايت بردار جابه

𝑫 = 𝜖0𝑬 +∑𝑷𝑏
𝑛

∞

𝑛=1

 

𝑷𝑏های الباه اگر مجموع جميه
𝑛 گرا باش .هم 

  

   قطبی برابر رابطه زير است:-تا تقريب چهار (3)ی تعريف رابطهالكاريكی با جايیبردار جابهدر نايجه                

𝑫 = 𝜖0𝑬 + 𝑷−
1

6
∑ �̂�𝑖∇𝑄𝑖𝑗(𝒓) ∙ �̂�𝑗
𝒏
𝒊,𝒋

 & Jackson, John David 1999. Classical Electrodynamics. 3rd ed. John Wiley [1]منـــبـــع:

Sons      

کار را توجیه کرد و توان تابعقطبی نمی-با تشکر از دکتر سامان مقیمی به دلیل توجیه این که احتماالً با چهار

 الکتریکی.جاییماکسول با بردار جابه-ی قانون آمپرمشخص کردن  ارتباط رابطه

 45 قانون گأوس در ماده



 

 مصاحبه با کامران وفا

 (sahel.azizpour@gmail.com)  کارشناسی فیزیک -ساحل عزیزپور

 (oveis.sheibani@yahoo.com) کارشناسی فیزیک –اویس شیبانی 

 

 با تشکر از دکتر ارفعی که ما را در انجام این مصاحبه یاری نمودند.

 

 ۱۹۶۰ سال متولد( Cumrun vafa)وفاکامران 
برجسته  دانانفیزیک او از است. تهران میالدی در

و هم اکنون استاد  باشدمی ذرات فیزیک در زمینه
یک نظریه پرداز در  او. دانشگاه هاروارد است

پژوهش های وی بر است.  نظریه ریسمان زمینه
و رابطه بین هندسه  گرانش کوانتومی روی ماهیت

متمرکز شده  نظریه های میدانهای کوانتومی و
کشف  ،به دلیلاست. او در جامعه نظریه ریسمان

آن .شده استاشترومینگر شناخته  با خود مشترک
-نتروپی بکنشتاینآ که نمودند کشفها 

را می توان با استفاده از  سیاهچاله یک هاوکینگ
بیان نمود.  ،نظریه ابرریسمان سالیتونی های حالت

توضیح رابطه بین هندسه و دلیل وی همچنین به 
ها  نظریه های میدان که از دوگانگی های ریسمان

 ۲۰۰۸وی در سال  . بر می آید، شناخته می شود
. گروه شد مدال دیراک میالدی موفق به دریافت

علمی نشریه تکانه طی سمیناری که وی در مرکز 
داشته اند، مصاحبه ای  (IPMپژوهش های بنیادی)

 را با ایشان ترتیب داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 46 مصاحبه با کامران وفا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C_%D8%A8%DA%A9%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C_%D8%A8%DA%A9%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1


 

یک مختصری از مراحل تحصیلتان در  لطف می کنید تكانه:

 مندیتان به ایران و خارج ایران و همینطور منشاء عالقه

 را برای ما شرح دهید؟ فیزیک

"من در ايران به دنيا نم م و در ايران بزرگ كامران وفا: 
ش م، مقطع ابا ايی را در دبساان مهر و پرورش و مقطع 
ماوسطه و دبيرساان را در م رسه ی البرز بودم. بع  از 
نن هم كه برای ادامه تحصيل به نمريكا رفام. ليسانس را 

ت در دانشگا  ام نی تی ادامه در رشاه فيزيک و رياضيا
دادم و بع  از نن برای مقطع دكاری به دانشگا  
پرينساون رفام. در نخر هم به دانشگا  هاروارد برگشام 

تاكنون در ننجا هسام. تقريبًا از زمانی كه  1985و از سال 
تزم را تمام كردم و به هاروارد برگشام، روی نظريه ی 

مخايف اين نظريه ،  ريسمان كار كرد  ام. قسمت های
مخصوصًا ساخاار غنی رياضی نن، نظرم را جيب كرد  
است. اما عيت اوليه ی عالقه من ی خود به فيزيک را 
دقي  نمی توانم بگويم، می توانم مثال هايی بزنم كه 
شاي  كمی از طري  نن ها به ياد می نورم. ق رتی كه 

ن معادالت ساد  ی رياضی به فهم جهان می داد برای م
بسيار جذاب بود، به اين معنی كه شما از يک چيز بسيار 
ساد  می تواني  يک چيز عجيب را كشف كني . منظورم 
از عجيب و غريب چيزهای كواناومی نيسان ، مثاًل همين 
مسير پرتابه، اگر كسی چيزی راجع به نن ن ان  و ببين  
كه بسيار ساد  توسط يک معادله توصيف می شود، باي  

عجيب باش . اعجاب اين مسأله كه معادالتی  برای او
ساد  گاهی می توانن  پ ي   های عجيبی را توصيف 

 كنن ، من را جذب خود كرد، اما دليل نن را نمی دانم!"

بیشتر تحصیالت شما در کدام بخش بوده است؟  تكانه:

 ریاضی یا فیزیک؟

"فيزيک. الباه عرض كردم كه من ليسانسم كامران وفا: 
زيک و رياضی مشاركًا گرفام و بع  از نن باي  را در في

تصميم می گرفام كه رياضی را ادامه دهم يا فيزيک و 
چيزی كه مرا به فيزيک جيب كرد اين بود كه عالو  بر 

بود، در حالی كه  1شهودیساخاار غنی رياضی نن، بسيار 
رياضی هميشه اين طور نبود و اين گاهی من را اذيت می 

به نن احساس بيگانگی می كردم و كرد و گاهی نسبت 
تنها وقای رياضی برای من جذاب می ش  كه شهودی می 
ش  و می توانسام در يک قالبی كه برايم قابل درک بود، 
نن را حس كنم.  همين قسمت فيزيک برای من جذاب 
بود و باعث ش  تصميم بگيرم بيشار به سمت فيزيک 

 بروم تا به سمت رياضی."

ریسمان از زمان پیدایش خود تا به امروز نظریه ی  تكانه:

 چه مسیری را طی کرده است؟

"نظريه ی ريسمان بسيار تصادفی به وجود كامران وفا: 
نم  و رش  نن هم تصادفی شبيه به يک رن وم واک بود  
است. درطی سال ها به جهت های مخايفی گرايش پي ا 
كرد  است و پيچ های غير قابل پيشبينی را طی كرد  

ت. اساسًا از همان ابا ا به دليل ادغام نيروی گرانش و اس
مكانيک كواناومی به وجود نيام   است، در حالی كه 
مهارين چيزی كه ما اكنون راجع به نن صحبت می كنيم 
اين است كه اين نيروها را با هم وح ت داد  و مكانيک 
كواناومی و گرانش را در يک قالب جای داد  است. اين 

  كه نظريه ی ريسمان ساخااری است باالتر نشان می ده
از سطح فهم ما و بشر در به وجود نوردن نن نقشی 
ن اشاه است. گويی يک گوشه ای را كشف كرد  ايم كه 
هميشه وجود داشاه است، و هنوز هم نن را درست درک 
نكرد  ايم. اين است كه نن را زيبا می كن ، اينكه وجودی 

ق ان نظريه ی ريسمان فكر سوای ما دارد. برخی از منا
می كنن  اين نظريه چيزی است كه ما )جامعه  
فيزيك انان( نن را درست كرد  ايم، چيزهايی اضافه و كم 
می كنيم. ما اصاًل راجع به نن اين گونه فكر نمی كنيم، 
زيرا واقعيت ن ارد. ما يک سری چيزهايی كه اناظار نن ها 

نيم و مثل اين می را ن اريم در اين نظريه مشاه   می ك
مان  كه در حال پرد  برداشان از واقعيت روبه رويمان 
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هسايم.  هنوز هم با وجود اينكه بسياری از قسمت های 
مخايف اين نظريه پرد  برداری ش   است، حس می كنيم 

 كه قسمت كمی از نن را درک كرد  ايم."

 

در راستای بحثی که در آزمایش پذیر بودن این نظریه  تکانه:

وجود دارد، تا به حال آزمایشی تجربی برای تحقیق نظریه ی 

 ریسمان طراحی یا انجام  شده است؟

"به صورت مساقيم خير، اساسًا انرژی هايی كامران وفا: 
كه برای انجام اين نزمايش ها نياز است، تقريبًا د  
ميييارد برابر انرژی های معمولی است كه در نزمايشگا  

قابل تصور نيست. د  برابر كردن ها تولي  می شود كه 
انرژی بسيار سخت است چه برس  به د  ميييارد برابر 
كردن نن. در نايجه نزمايش كردن مساقيم به نظر بسيار 
سخت می ني . برخی سعی می كنن  از اين نظريه در 
انرژی های باال اسافاد  كنن  و ببينن  برای انرژی های 

، برای اين كار الزم پايين چه پيشبينی ای می توان كرد
است ب انيم كه دقيقًا چه پارامارهايی در نظريه ی 
ريسمان در جهانی كه در نن قرار داريم ص ق می كن  كه 
هنوز كشف نش   ان . در نايجه برای انرژی های پايين 
نمی توانيم پيش بينی دقيقی كنيم. برای انرژی های باال 

نظر می رس   نيز نزمايش ها قادر نيسان ، بنابراين به
كمی گرفاار ش   ايم. الباه شانس هايی ممكن است 
وجود داشاه باش . برای مثال در ابا ای مهبانگ، چه بسا 
شرايط و انرژی هايی وجود داشاه است كه ممكن است 
سؤال های فيزيكی كه به نظريه ريسمان مرتبط می شون  
را مطرح كن . بنابراين اين امكان وجود خواه  داشت كه 

اوانيم نظريه ی ريسمان در انرژی های باالتر را به ب
چيزهايی كه در حال حاضر در كيهان شناسی می بينيم 
ارتباط دهيم. اما هنوز هم يک سری سؤاالت تكنيكی 
وجود دارد كه ناوانساه ايم پاسخی برای نن ها پي ا 
كنيم. برای مثال اينكه ريسمان ها در دماهای باال چطور 

ن ها مسائيی است كه هنوز هم درک عمل می كنن ، اي
 درسای از نن ها ن اريم."

ن به عنوان پس به نظر می رسد شاید بتوانیم از کیها تكانه:

 آزمایشگاه نظریه ی ریسمان استفاده کنیم؟

"دقيقا؛ در واقع می گوييم كيهان بزرگارين كامران وفا: 
شااب هن   ای است كه وجود دارد، اما تنها يک بار اتفاق 
افااد  است! مااسفانه نمی توانيم نزمايش را تكرار 

 كنيم."

مختلف در این با این حال اساساً چگونه بین فرضیات  تكانه:

زمینه انتخابی صورت می گیرد و نظریه ای موفق تلقی می 

 شود درحالی که آزمایشی وجود ندارد؟

"در خود نظريه ی ريسمان يا بين نظريه ی كامران وفا: 
 ريسمان و نظريات جايگزين نن؟"

 در هر دو آن ها. تكانه:

" در نظريه ريسمان نظريات مخايف وجود كامران وفا: 
ن ارد. نظريه ريسمان يک نظريه ی واح  است. تنها می 
توانيم راجع به اين صحبت كنيم كه در نظريه ريسمان 
كشف چگونه صورت می گيرد. سؤاالتی وجود دارد كه 
هنوز به نن ها جوابی داد  نش   است. اگر كسی ادعا 

شما نن جواب را در  كن  كه جواب سؤالی را داد  است،
حالت های مخايف بررسی می كني . اگر در حالت های 
مخايف هيچ تناقضی به وجود نياي  و به نظر برس  كه 
نايجه گيری جالبی خواه  بود، نن گا  نرام نرام نن را 
می پذيري . در نايجه فهم ما از نظريه ريسمان باال می 

فكری رود. اغيب اين چک كردن ها همان نزمايش های 
است كه معمواًل ساخااری غنی از رياضی هم دارد و در 
نايجه هر بررسی فيزيكی به بررسی های رياضی تب يل 
می شود. اگر نن فردی كه سعی در حل يک مساله 
فيزيكی كرد  است، به جواب هايی برس  كه از لحاظ 

است و نن فرم رياضی را رياضی دانان ب يهی رياضی هم 
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هم بررسی كنن  و نن ها نيز جواب را بپذيرن ، نن گا  به 
 نظر می رس  كه درست است."

نوع نگرش نظریات فیزیکی در مقاطع مختلف بر  تكانه:

انسان ها به جهان تأثیر زیادی داشته اند، مانند تئوری 

مکانیک کوانتومی یا نسبیت انیشتین. در صورت اثبات نظریه 

ریسمان و مقبولیت آن، این نظریه چه جهان بینی را به انسان 

 عرضه می کند؟

"ما هنوز به فرم نهايی نظريه ی ريسمان كامران وفا: 
ی توانم جواب دقيقی به سؤال نرسي   ايم، در نايجه نم

شما ب هم اما می توانم اين را بگويم كه در نن ح ی كه از 
نظريه ريسمان نموخاه ايم و از نن مطمئن هسايم، می 
دانيم كه يک سری از اصول فكری فيزيكی كه به نن 
معاق  هسايم را باي  زير و رو كنيم تا اين كه اين نظريه 

از چيزهايی كه اناظار نن  جای بگيرد.  برای مثال بسياری
ها را ن اريم رخ می دهن . جاذبه به نيروی پيمانه ای ربط 
پي ا می كن  ، ذرات به ريسمان ها، انحنای فضا به 
نيروهای پيمانه ای و همين طور ُبع  ها و توپولوژی ها ی 
مخايف به يك يگر ربط پي ا می كنن . همه چيز به نحوی 

زی بين دو قسمت فيزيک در هم ادغام می شود. ديگر مر
وجود نخواه  داشت و همه قسمت های مخايف فيزيک 
يک جا وارد می شون . مثل سوپی كه همه ی قسمت های 
مخايف را در خودش جای داد  است و ب ون اينكه 
قسمت ها را از هم ج ا كني  همه به هم تب يل می شون . 
به يک معنی تع اد ناورداها كمار می شود. اينكه می 

ييم اين با ديگری مافاوت است، در حقيقت تفاوتی گو
ن ارد. اگر يک سری پارامار ها را تغيير دهيم،يكی به 
ديگری تب يل خواه  ش . مانن  اين كه شما از مايع به 
گاز برسي ، گاهی می تواني  يک تغيير فاز انجام دهي ، 
گاهی تغيير فاز به صورت مشهود نيست، به اين معنی كه 

رامارهای دما و فشار و... را به شكل خاصی اگر شما پا
تغيير دهي ، می تواني  از گاز به مايع برسي ، ب ون اينكه 
به طور محسوس تغيير فازی انجام ش   باش . نظريه ی 

ريسمان چيزی شبيه به اين است. حاالت مخايف به 
يك يگر تب يل می شون ، ب ون اينكه تغيير فاز 

اين يک حالت كيی  محسوسی در جايی مشهود شود و
 است كه ما در نظريه ی ريسمان مشاه   كرد  ايم."

به این علت که نظریه ریسمان به یک داستان علمی  تكانه:

تخیلی شباهت دارد، برای عموم مردم بسیار جالب به نظر 

می رسد. کتاب های عامه پسند بسیاری نیز در این زمینه 

این زمینه تألیف شده است و بسیاری از مردمی که در 

متخصص نیستد، راجع به آن اظهار نظر می کنند. آیا عام 

 شدن چنین مباحث تخصصی برای این نظریه مفید است؟

"سوال خوبی است، زيرا اين مسأله دو كامران وفا: 
قسمت دارد، اگر ما فيزيك ان ها در زمينه ای كار می 
كنيم، جامعه از ما حمايت می كن  كه اين كار را انجام 

م. حقوق دانشمن ان از طري  جامعه تأمين می شود. دهي
به يک معنا جامعه باي  از فعاليت های ما نگا  باش . نمی 
توانيم بگوييم ما مشغول به كاری هسايم كه به شما هم 
مربوط نمی شود، كاربردی هم ن ارد، اما شما باي  از كار و 

را زن گی ما پشايبانی كني  و اجاز  ب هي  كه ما كار خود 
ادامه دهيم. تا ح ی طبيعی است كه نن جامعه بخواه  
ب ان  كه شما چه فعاليای می كني  و بخواه  توضيح 
دهي  كه اين ها چه فاي   ای برای بشريت دارد. در 
نايجه نمی توانيم بگوييم كه نباي  اطالعات دهيم يا نباي  
به زبان قابل فهمی كه هرچن  غير عيمی است، سعی 

يک دي  كيی به جامعه دهيم. اين كار را به كنيم ح اقل 
دليل اجبار انجام می دهيم، زيرا از طرفی هم وظيفه 
داريم و هم عاّمه به اين موضوع عالقه من  است كه ب ان  
بحث هايی كه در حال حاضر در فيزيک بنيادی مطرح 
است، در واقع چه چيزی است؟ اما از طرفی خطرناک هم 

ه می داني  چه اتفاقی هست. شما اگر حس كني  ك
درحال رخ دادن است، ممكن است فكر كني  ب ون اين 
كه نياز باش  مطالعه ای در نن قسمت از فيزيک انجام 
دهي ، مسأله را به خوبی فهمي   اي . به عبارتی نن دي  
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كيی ممكن است به توهمی تب يل شود كه ديگر درست 
م در عين نيست. بنابراين ما دانشمن ان باي  مراقب باشي

حال كه توضيح می دهيم كه در حال انجام چه كاری 
هسايم، جامعه را ماوجه كنيم كه فهم دقي  نن توأم با 
مفاهيم و محاسبات دقيقاری است كه نمی توان نن ها را 
به سادگی توضيح داد. اما مسأله ديگری كه در حال 
حاضر پيش نم   است اين است كه بعضی اوقات راجع به 

ی مخايف عيمی، بين دانشمن ان موافقت كامل نظريه ها
وجود ن ارد و اين الباه به توسعه عيم كمک می كن  و 
چيز مثبای است. اما اين ع م وجود تواف  وقای كه به 
جامعه مناقل شود، جامعه را دربار  اين كه واقعيت چه 
جيزی است، گيج می كن . اگر در يک محفل اجاماعی 

وان نادانی دانشمن ان تيقی مطرح شود می توان  به عن
شود و ممكن است اعاماد جامعه را نسبت به رون  
پيشرفت عيمی سيب كن . يک مثال جالبی كه راجع به 
اين موضوع می توانم بزنم اين است كه در زمان انيشاين، 
وقای او و پودولسكی و روزن كار معروف خود را روی 

-انيشاين مكانيک كواناومی انجام می دادن  و پارادوكس
روزن مطرح ش ، قبل از اينكه مقاله نن در -پودولسكی

مجيه ای فيزيكی مطرح شود، روزنامه نيويورک تايمز 
مقاله ای را مناشر كرد مبنی بر نن كه انيشاين مكانيک 
كواناومی را با اين پارادوكس رد كرد  است و با تفسير 
راجع به اين مسأله صحبت كرد  بود. انيشاين خبردار 

شود و به روزنامه نامه می نويس  كه شما با اناشار  می
اين مقاله خطای بزرگی مرتكب ش   اي ، جايگا  مقاله 
عيمی در محفل عيمی است نه در روزنامه. اين حرف در 
واقع می خواه  بگوي  كه به هر ترتيب اگر من گفاه ام 
مكانيک كواناومی غيط است، به نن معنی نيست كه 

كانيک كواناومی كار می كن  حرف كسی كه روی م
اشابا  است و من در يک جمع عيمی اين را ثابت كرد  
ام. او با اين مقاله مخالفت كرد هرچن  از جهاتی به نفع او 
بود و كاری كه انيشاين كرد كار درسای بود اما ماأسفانه 
امروز  كمار چيزی شبيه به اين می بينيم. گاهی پيش 

می ني  كه نظريات دانشمن ان قبل از اين كه به گوش 
باقی دانشمن ان برس  و نن ها فرصت نظر دادن داشاه 

ی شود. حای اين به عنوان باشن ، در روزنامه ها مناشر م
يک كشف و حقيقت مطي  پخش می شود و اين چيز 
خطرناكی است، زيرا هم جامعه را گمرا  می كن  و هم 
دانشمن انی كه می خواهن  در اين بار  بحث كنن  تا ح  
زيادی تحت تأثير مطبوعات قرار می گيرن . اين ها همه 

ايسپ، است؛ ب 2نكاتی منفی است. يک مثال ديگر بايسپ
همان طور كه  -در نزمايشی كه در حال انجام دادن بود 

ابا ا فكر كردن  كه نشانه ای از وجود  -اطالع داري  
امواج گرانشی كواناومی پي ا كرد  ان  و حای فكر كردن  
كه اين نظريه تورم كيهانی را اثبات می كن . قبل از اين 
 كه دانشمن ان فرصت كنن  راجع به نن صحبت كنن  و
نن را نق  كنن  كه نيا نايجه اين نزمايش درست است يا 
خير، مطبوعات اين خبر را به صورت وسيعی مناشر كرد  
و حای با اب اع كنن گان اين نظريه مصاحبه كردن . تا اين 
كه نظريه از سوی گرو  مخالف رد ش  و گفان  نن چيزی 
كه شما دي   اي  گرد و خاک بود  است. اين داساان 

عيم به طبع مضر است. از طرفی به نظر من نن برای 
دانشمن ان هم باي  به اين كه چگونه نظر خود را به 
جامعه مناقل كنن ، بيشار فكر كنن . مطبوعات هم از 
احساسی كردن داساان بپرهيزن  و بحث را در جامعه 
عيمی نگه دارن  و اجاز  دهن  كه دانشمن ان خود 

نن ها می توانن  مسايل نظريات و ناايج را نقل كنن . 
كيی را بيان كنن ، مثاًل تورم كيهانی به چه معنا است، 
راجع به نن چه فكر می كنيم، چه قسمای از نن مشهود 

 است و چه قسمای از نن هنوز اثبات نش   است. "

فکر می کنید جدی ترین انتقادی که به نظریه  تكانه:

 ریسمان وارد می آید چیست؟
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"اين كه هنوز نزمايش نش   است.   كامران وفا:
مهمارين مشكل نن اين است. يا به نظر من می توان 

)خن   حضار( نه، تنها گفت تنها اشكال نن اين است! 
 اشكال اين نيست، مهم ترين اشكال اين است."

یک مقدار بحث را ببریم به سمت اتفاقاتی که در ایران  تكانه:

می افتد. سطح کیفی کارهای فیزیکی که در فضای آکادمیک 

 ایران انجام می شود را چطور ارزیابی می کنید؟

"دانشمن انی كه اينجا كار می كنن ، اواًل كامران وفا: 
باي  بگويم كه در واقع تا ح  زيادی از خودگذشاگی می 
كنن . برای نن ها راحت تر است كه به محافل عيمی 
خارج از كشور بياين  و فعاليت خود را ادامه دهن . 
كاركردن در اينجا سخای های زيادی دارد و نن ها به 

می كنن . در نايجه اول از  خوبی اين سخای ها را تحمل
همه باي  از اين اساتي  تشكر كرد كه از جان گذشاگی 
می كنن  و تا ح  زيادی از پاانسيل های خود می گذرن  
تا در محيطی كار كنن  كه در نن محافل عيمی به نن 
صورتی كه در غرب هست وجود ن ارد. اين را هم باي  

سفر كرد  ام، بگويم كه ظرف سی سال اخير كه به ايران 
تغييرات را به خوبی احساس می كنم. سطح عيمی به 
صورت مشهودی باال رفاه است و همينطور باالتر نيز 
خواه  رفت. سخنرانی هايی كه دانشجويان اينجا )نی 
پی ام( می كنن ، مثال در همين كنفرانسی كه برقرار 
است، می بينم كه سطح سخنرانی ها به گونه ای است كه 

ابل عرضه در تمام محافل بين المييی است. اما كامال ق
مسائيی وجود دارد كه باي  حل شود. من نمی دانم اين را 
چطور می توان حل كرد اما را  هايی كه به نظر من می 
ني ، كمک جامعه است به ارزش گذاشان به توسعه ی 
عيمی، مخصوصًا توسعه عيمی كه لزومًا كاربرد ن ارد. 

دارد كه مشخصًا برای مردم ارزشمن  چيزهايی كه كاربرد 
است. چيزهايی شبيه به نظريه ريسمان يا رياضيات 
محض و مباحثی به اين شكل مق اری از غافيه عقب می 
مانن  و جامعه لزومًا توجه كافی به نن ها ن ارد، الزم است 

كه اين ها از لحاظ بودجه دهی دولای مورد توجه قرار 
ها پيش برون . اما سوای اين بگيرن  تا به كمک نن ها كار

مسأله افرادی كه از لحاظ مالی از وضعيت خوبی برخوردار 
هسان  و عالقه من  به انجام كارهای خير هسان ، باي  به 
اين توجه كنن  كه كارهای خير تنها به درست كردن 
بيمارساان و غير  مح ود نمی شود و می توانن  به 

ارن ، مانن  نظريه چيزهايی كه در حال حاضر كاربرد ن 
ريسمان يا عيوم نظری مثل رياضيات محض توجه كنن . 
سعی كنن  به انساياوها مخايف برای رش  تحقيقات در 
تمامی عيوم كه شاي  در كوتا  م ت هيچ كاربردی 
ن اشاه باش ، كمک كنن . اين اتفاق اگر رخ ده ، جو از 
لحاظ امكانات می توان  كاماًل مافاوت شود. يكی از 
چيزهای مهم عيمی، ارتباط بين دانشمن ان و محققين 
است. در اين حالت دانشمن  می توان  با همكار خود كه 
در غرب، نمريكا يا هر جای ديگر دنيا است  به راحای 
صحبت كن  و برعكس، نن ها هم می توانن  به اين جا 
بياين  و به راحای ارتباطات را حفظ كنن . اين اتفاقات در 

به دليل مشكالتی كه وجود دارد به ن رت  حال حاضر
اتفاق می افا . اگر اين مشكالت حل شود پيشرفت می 
توان  بسيار سريع تر اتفاق بيفا . وجود نمونه هايی از 
اساتي  و دانشجويانی كه كارهای با ارزشی در اين جا 
انجام می دهن ، ثابت می كن  كه پاانسيل های زيادی 

ردن امكانات نن ها به يک سری وجود دارن  اما فراهم ك
 چيز هايی نياز دارد كه هنوز وجود ن ارن ."

 
اگر نظریه ی ریسمان یا به طور کلی فیزیک زمینه  تكانه:

کاری شما نبود، فکر می کنید در حال حاضر در چه زمینه ای 

 فعالیت داشتید؟

" نمی دانم در حال حاضر فضای فكری كامران وفا: 
واهن  به دانشگا  برون  چطور جوانانی كه تاز  می خ

سال پيش، زمانی كه من دانشگا  را  38است، ولی تقريبًا 
شروع می كردم، يک سری رشاه ها بودن  كه توجه همه 
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را جيب می كردن  چه بسا در حال حاضر نيز همان رشاه 
ها محبوب باشن . رشاه هايی مثل پزشكی، مهن سی 

 برق ، م يريت و... ."

 هنوز هم همین رشته ها محبوب هستند. تكانه:

" تأسف می خورم )خن   حضار(. شوخی می كامران وفا: 
مهمی هسان ، اما نن زمان كنم، اين ها نيز رشاه های 

فقط اين ها بودن . در نايجه در نن زمان كه من می 
خواسام تصميم بگيرم كه چه رشاه ای را بخوانم، صحبت 
اين كه بخواهم فيزيک  يا رياضی را به عنوان رشاه اصيی 
خود بخوانم اصاًل به ذهنم خطور نمی كرد. فيزيک و 

نوان يک بازی رياضی را دوست داشام اما به نن ها به ع
كه به نن عالقه داشام نگا  می كردم، نه به عنوان چيزی 
كه در نين   به شغل من تب يل شود. به همين عيت سال 
اول كه به ام نی تی وارد ش م فكر می كردم كه می 
خواهم رشاه ی برق را بخوانم و شروع كردم به برداشان 

يک درس هايی مثل شبكه و اقاصاد و تصورم اين بود كه 
تيفيقی از مهن سی و دروس اقاصادی ياد خواهم گرفت. 
اما بع  از م تی فهمي م اين چيزهايی كه ياد می دهن  
مرا جذب نمی كن ، مثال در مهن سی برق مشخصًا چيزی 
كه برای اساتي  مهم بود كاربرد نن تكنيک بود نه اين كه 
چرا نن تكنيک كار می كن . می گفان  كه برای اينكه 

كه را باواني  حل كني ، باي  اين كار را بكني ، اين شب
قانون كيرشهف و غير  است و اين كار را كه بكني  حل 
می شود. اين برای من جالب نبود، مهم تر از كاربرد نن 
برای من فهمي ن نن بود. اين بود كه فهمي م شاي  ذائقه 
من به مهن سی برق نزديک نيست. اقاصاد نيز به نظرم 

غير كّمی داشت و مع ود قسمت های كّمی  بسيار جنبه
كه داشت نيز روابط ساد  رياضی بودن . الباه مفاهيم 
اقاصادی خييی جالب بودن  اما قالب رياضی نن ها بسيار 
ب يهی بود و در نايجه جذابيت الزم را برای من ن اشت. 
در ترم دوم الكارومغناطيس را برداشام و كااب پرسل را 

دم و دي م كه فوق العاد  زيباست، به شروع به خوان ن كر

طوری كه راجع به رياضی و فيزيک در عين واح  صحبت 
می كرد. برای من خييی زيبا بود و شيفاه ی 
الكارومغناطيس ش م. سال اولی كه در تابساان از 
نمريكا برای دي ن پ ر و مادرم  به ايران برگشام، با پ رم 

پرست بود صحبت و يكی از دوساان پ رم كه بسيار وطن 
می كردم و می گفام كه من فيزيک و رياضی را دوست 
دارم اما به نظر نمی رس  از اين طري  شغيی در نين   
داشاه باشم. از طرفی اگر بخواهم اين دو را ادامه دهم به 
خاطر وضعيت اين رشاه ها ممكن است ديگر امكان نن 
 نباش  كه برگردم، در حالی كه دوست دارم به كشورم
برگردم. دوست پ رم گفت كه اگر اينق ر اين رشاه را 
دوست داری، نگران برگشان نباش، تو كارت را ادامه ب   
و به دنبال عالقه ات برو، در هر صورت عالقه ات مهم تر 
است. تصميم دشواری بود، زيرا از طرفی مطمئنًا دوست 
داشام كه برگردم و از طرفی عالقه ام مانع از اين حقيقت 

ش . در پايان نيز در نن جهت ق م گذاشام و رياضی  می
و فيزيک را ادامه دادم. الباه در حال حاضر جو از نن 
زمان كه من تصميم گرفام تفاوت كرد  است. در نن زمان 
واقعًا تحقيقات در رياضی و فيزيک به اين صورتی كه 

 حاال هست، وجود ن اشت."

فیزیک و ریاضی یعنی موضوع های دیگری به جز  تكانه:

برای شما جالب نبوده است که بخواهید در آن زمینه ها 

 فعالیت کنید؟

" از چيزهايی كه برای من جالب بود می كامران وفا: 
توانم روانشناسی را مثال بزنم كه برايم فوق العاد  جذاب 
بود، كااب های روانشناسی را می خوان م، فيسفه هم 

ی فيسفی هم می برايم بسيار جالب بود و كااب ها
خوان م. دوست داشام چيزهای مخايفی بخوانم، نه اين 
كه بخواهم كااب هايی كه به فيزيک ارتباطی ن ارن  را 
كنار بگذارم. اگر انسان بخواه  خودش را مح ود كن ، 
كار اشاباهی كرد  است. از نظر من انسان تا جايی كه 

ز كن . ممكن است باي  دي  خود را به تمام رشاه ها را با
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انسان باي  سعی كن  تا جای ممكن خود را در يک قالب 
قالب قرار قرار ن ه ، زيرا به محض اين كه خود را در يک 

ده ، به نحوی خود را منزوی كرد  است. به نظر من همه 
رشاه ها جالب هسان . وقای گفام به سمت مهن سی 
نرفام، صرفًا به خاطر اين بود كه از نظرم فيزيک جالب تر 
بود. كارهايی كه مهن س ها می كنن  بسيار جالب و 
سرسام نور است، مثاًل همين چيزی كه اآلن با نن ص ا را 
ضبط می كني  يا كارهايی كه در اينارت می كني ، اين ها 
همه تكنولوژی است. الكارومغناطيس نن را نقای 
ماكسول نوشت و تمام ش . اما پياد  سازی و درست 
كردن نن ها جالب است. اين ها را مسيمًا نباي  دست كم 
گرفت. اما در اناخاب شخصی، توانايی های خود فرد هم 

ال من در كارهای دسای واقعًا ضعيف مهم است. برای مث
هسام و كارهای اكسپريمناال برای من سخت است. اگر 
سخت نبود چه بسا می رفام به سمت اين كار ها، يا 
تيفي  می كردم. اگر توانايی و عالقه در يک جهت قرار 
نگيرن ، مشكل ساز خواهن  بود. فيزيک و رياضی برای 

ي  به غير از اين ها من اين نقش را داشان . اگر می پرس
چه كار می كردم، در پاسخ باي  بگويم مجبور می ش م يا 
از عالقه ام بزنم يا از توانايی ام. درنايجه برای من سخت 
خواه  بود كه بگويم. اما چيزهايی بود  است كه عالقه 
داشاه ام و هنوز هم دارم. مثاًل در حال حاضر يكی از 

دوران تحصيالتم نقطه ضعف هايی كه حس می كنم در 
داشاه ام، ن اشان اطالعات كافی دربار  بيولوژی است. 
در دبيرساان ماأسفانه اين درس را به صورت بسيار 
ابا ائی می خوان يم. در واقع از فهم نن فرار می كرديم. 
فكر می كرديم چيز های حفظ كردنی است و طوری بود 

به ح ی كه من بع  از نن كاماًل از عيوم طبيعی زد  ش م. 
كه حای در ام نی تی يک كالس بيولوژی هم برن اشام و 
اين به نوعی يک خالء در دانش من است و من راجع به 
يک رشاه  مهم در عيم بشر اطالع كمی دارم. شما كه 
دانشجو هساي ، باي  از رشاه های مجاور درس برداري . 
شيمی، بيولوژی و چيزهای مخايف. در اين عصر تمام 

مخايف در حال وصل ش ن به يك يگر رشاه های 
هسان . مثاًل  در حال حاضر تع ادی فيزيک مغز و ربط 
نن به اتفاقاتی كه از لحاظ بيولوژيک در ب ن می افا  را 
بررسی می كنن . اين هم مسايزم دانش بيولوژيک و هم 
فيزيكی است. باي  سعی كنيم در مورد تمام دانش هايی 

وسعت نظر داشاه كه بشر درحال كسب كردن است 
 باشيم و خود را مح ود نكنيم ."

برای بسیاری از دانشجویان فیزیک جالب است تا  تكانه :

 نظر استاد وفا را درباره هنر و ارتباط آن را با علم بدانند.

" به نظر من خالقيت در هنر بسيار به كامران وفا: 
خالقيت در عيم نزديک است و تفاوت زيادی بين نن ها 

ن در كودكی به نقاشی عالقه داشام و به نوعی نيست. م
نن شكل كشي ن و ترسيم من را ارضا می كرد. بع  ها كه 
فيزيک را مطالعه كردم ماوجه ش م نن نيازی كه در 
نقاشی كردن در كودكی در من ارضا می ش ، جای خود را 
به خالقيت فيزيک داد  است. يعنی نياز من به خالقيت 

می ش . گويی ريشه ی هر دو  توسط نقاشی پاسخ داد 
يكی بود. خالقيت يعنی نفرينش چيزی از هيچ. اين هم 
در فيزيک وجود دارد هم در هنر. در عيم نيز هموار  
محق  از خود می پرس  كاری كه انجام می دهم زشت 
است يا زيبا؛ يا وقای نظريه ج ي ی می نويس ، اين 

يم سؤال برای او پيش می ني . زيبايی شناسی در ع
غريزی است. مثاًل من هيچ كالسی من باب اين كه زيبايی 
شناسی در عيم چگونه است برن اشاه ام. ما در خودمان 
حسی داريم  كه می گوي  چه چيزی زيبا است. مثال 
معادالت انيشاين يا وح ت نيرو ها زيبا است. اين حس 
لزومًا عيمی نيست، هنری است يا می شود گفت فيسفی 

و فيسفه را به هم نزديک می بينم و نمی است. من هنر 
توانم نن ها را از هم ج ا كنم. برای هنر زيبايی مهم 
است. مرزی وجود ن ارد كه باوان عيم و هنر را از هم ج ا 
كرد.  هنر بخشی از عيم است و همين طور عيم بخشی از 
هنر است. اما تفاوت هايی هم دارن . معمواًل هنر سخت 
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در می ني ، اما ريشه های بسيار  3تر به صورت عينی
 مشابهی دارن  كه اخاالف را كم تر از شباهت ها می كن . 

 به غیر از فیزیک به چه فعالیت هایی می پردازید؟ تكانه :

" خييی چيزها! زن گی خييی فراتر از كامران وفا: 
فيزيک است. فيزيک زيبا است و جای خودش را دارد 

ت. مثاًل ورزش زمينه ای ولی زن گی وسيع تر از اين  اس
است كه من باي  بيش تر در نن فعاليت كنم! سعی می 
كنم هر روز صبح نيم ساعت شنا كنم و نن نيم ساعت را 
اسافاد  می كنم تا باز هم به فيزيک بپردازم! دكارم به 
من می گوي  باي  سريع تر شنا كنی و من می گويم وقای 

ه فيزيک فكر سريع تر شنا می كنم ديگر نمی توانم ب
كنم، حواسم پرت می شود! من را  رفان را خييی دوست 
دارم. اكثر اوقات در اتاقم بن  نمی شوم. هموار  در حال 
حركت هسام. حای اسكار وايي  در بار  نن گفاه است: 

اتفاقًا راجع به اين تحقي  «. پای بشر موتور فكر است»
رد هم ش   است كه ورزش كردن ربط مساقيم به فكر دا

و برای من اين مسأله مشخص است، زيرا وقای شنا می 
كنم بع  از د  دقيقه اول فكرم خود به خود بهار می شود 
و به اي   های ج ي ی می رسم. مثاًل من به سينما عالقه 
دارم؛ به كااب خوان ن هم عالقه من  هسام و هم نيسام، 
الباه شما به اين قسماش گوش ن هي ! كااب خوان ن در 

ينه های مخايف باعث می شود تا چيزهای زيادی ياد زم
بگيريم. اما من از كودكی هنگامی كه كاابی را مطالعه می 
كردم خودم را جای نويسن   كااب می گذاشام و نزرد  
می ش م كه نويسن   می خواه  فكر من را به مسير 
خاصی بكشان ، حواسم پرت می ش  و كااب را كنار می 

ر خوان ن رمان ها مشكل داشام اما گذاشام. درنايجه د
خوان ن كااب های بيوگرافی و تاريخی  را خييی دوست 
دارم. الباه امي وارم حمل بر اين نشود كه ديگران هم 
باي  همين طور باشن . به موسيقی عالقه زيادی دارم. در 
كودكی پيانو می زدم، كالسيک و كمی ايرانی و افاخار 

                                                           
3 Objective 

ف برای دو يا سه ما  اسااد می كنم كه بگويم جواد معرو
من بود  است اما باز هم به ق ر كافی تمرين نكردم و اين 
يكی از نقاط ضعف من است. دوست داشام بيشار از 
موسيقی ب انم. به جای من هر سه پسرم بسيار بهار از 
من پيانو می زنن . صحبت كردن با همسرم را بسيار 

ربار  دوست می دارم، به خصوص صحبت های مخايف د
مسائل اجاماعی. صحبت های سياسی برايم جالب است، 
اتفاقاتی كه در دنيا می افا . ياد گرفان از قسمت های 
مجاور عيم هم برايم جالب است، چيزهايی كه می شنوم. 
مسئيه اين است كه چيز های كمی وجود دارن  كه برای 
من جالب نيست. اما توانايی هايم نيز مح ود است، 

يشار به سمای می روم كه در نن ها توانايی بنابراين ب
 های بيشاری دارم ."

در پایان مصاحبه برای دانشحویانی که سودای فیزیک  تكانه:

 دان شدن را دارند چه نصیحتی و راهنمایی دارید ؟

"من فكر می كنم باي  ابا ا ب انن  كه به چه كامران وفا: 
چيزی از فيزيک عالقه دارن  و عيت عالقه خود به 
فيزيک را برای خودشان روشن كنن  و اين ساد  نيست و 
كمی طول می كش . ضمنًا نباي  بارسن  اگر كسی به نن 
ها ايراد می گيرد و می گوي  اين يا نن غيط است. اين 

ين ، مثاًل من در دبيرساان به اتفاقات گاهی پيش می ن
فيزيک عالقه داشام و يک بار در كالس الكاريسياه 
راجع به الكارومار صحبت می ش . از معيم سؤالی 
پرسي م و پاسخ او به نظرم قانع كنن   نبود و من باز 
سؤال پرسي م، اما او كه می دي  من همينطور به سوال 

پرخاش به كردن ادامه می دهم، پاسخی با عصبانيت و 
من داد. من می توانسام همان موقع از فيزيک ناامي  
شوم. اما مسأله اين است كه انسان باي  ب ان  چه چيزی 
او را به سمت موضوعی كشان   است و اجاز  ن ه  
مسئيه ای حاشيه ای او را ناامي  كن . باي  به دنبال عالقه 
رفت و انرژی گذاشت. نباي  حرف كسی شما را دلسرد 

  و تا جای ممكن چشم و گوش باز باشي  تا ببيني  در كن



 

اطراف شما در رشاه های مجاور چه می گذرد. يكی از 
ئل من در ام نی تی اين بود كه در ايران طب  فرهنگ مسا

ما هميشه مشخص بود كه همه باي  چه كاابی را بخوانن  
و ترسيم های اجاماعی نيز غالب بود. اين كه چه رفاار 
اجاماعی درست است يا غيط. من هم در همين فضا 
بزرگ ش   بودم و عادت داشام مشخص باش  كه درس 

واح  اناخاب كنم، چه درس هايی  هايی كه باي  به عنوان
هسان . وارد دانشگا  كه ش م برای اولين بار مجبور 
ش م تا درس را خودم اناخاب كنم. برای من سخت بود. 
چه باي  می كردم. دنبال كسی می گشام كه به او اعاماد 
داشاه باشم  و ب انم كه او می دان  كه دقيقًا چه كار باي  

"دنيل كوئل" كه برن    م ال  بكنم. رياضی دانی به اسم
فيي ز بود اسااد هن سه تحيييی من در سال اول بود و 
من به درس دادن و همه چيز او بسيار عالقه داشام و 
تقاضا كردم كه او اسااد راهنمايم شود. پيش او رفام و 
گفام چه كنم؟ گفت به چه چيزی عالقه داری؟ گفام بين 

ی دانم كه ك ام را اناخاب توپولوژی و جبر و نناليز و... نم
كنم. به من دربار  همه اين درس ها توضيح داد. باز هم 
پرسي م ك ام را بردارم و باز هم توضيح داد كه هرك ام 
چه هسان  و من باز هم پرسي م كه چه بر دارم! و او 
طوری به من نگا  می كرد گويی فكر می كن  كه من 

اين بود كه يک  حرف او را نمی فهمم. اما رون  فكری من
فردی كه من به او اعاقاد دارم، برای من تصميم بگيرد و 
در اين صورت خيال من راحت است ، زيرا اگر تصميمی 
اشابا  باش  تقصير اوست! در نن جا فهمي م كه اين رون  
درست نيست. شاي  يک مق ار طول بكش  تا بفهميم چه 
 كنيم اما بسيار مهم است. مخصوصًا در چيزی مثل
فيزيک، زيرا شما باي  چيزی كه اساسًا ممكن است وجود 
ن اشاه باش  را به وجود بياوري  و كسی نيست كه به شما 
كمک كن  و شما را راهنمايی كن  كه چه كار كني  يا چه 
كار نكني . حای شاگردی سر كالس انيشاين هم باي  
ب ون خجالت بگوي  كه تو اشابا  می كنی. چه بسا 

بگوي . اين كه يک نفر معابر باش  درست شاگرد درست 

نيست و همه ح  دارن  داليل خود را با اسا الل بگوين . 
 اين طرز تفكر كه يكی باالتر و ديگری پايين تر است

مردود می باش  و يک حالای از مساوات فكری در عيم 
وجود دارد. هنوز هم اين تفكر در جامعه وجود دارد و اين 

را سخت می كن . سعی كني   پيش برد كارهای عيمی
عالقه شما كارهای عيمی را پيش ببرد، اين كمی سخت 
اما بسيار مهم است. اين نقطه ضعفی است برای جامعه ای 
كه من در نن بودم ولی الزم است كه اصالح شود."
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بع  از گذران ن ح ود دو هفاه تعطيالت نوروزی در سال  
، بار ديگر دانشگا  شروع ش   بود. معموال دانشجو 1394

ها در ترم های زوج، تا قبل از عي  زياد درس نمی خوانن  
ها خوان ن درس های خود را به بع  از عي  و اكثر نن 

موكول می كنن . اولين روز بع  از تعطيالت، شنبه بود كه 
به سخای گذشت. من كه به شخصه بسيار نگران درس 
هايی بودم كه ت ريس ش   بودن  و من هنوز نن ها را 
حای نگا  هم نكردم. روز بع  يكشنبه بود. مااسفانه من 

بع ازظهر به  1بح تا ساعت ص 8يكشنبه ها از ساعت 
صورت م اوم كالس داشام. بع  از گذشان اين كالس ها 
و صرف نهار، من و دوساانم، خودمان را برای كالس حل 
تمرين نماد  می كرديم. همه در فكر كوييز بوديم كه يک 
دفعه يكی از دوساانم گفت:" بچه ها امروز زنگ پژوهش 

نبود و اصال نمی نمياي ؟" من كه حواسم به زنگ پژوهش 
دانسام كه موضوع پژوهش نن هفاه چه بود و اين كه چه 
كسی می خواست ارايه ده . دوسام گفت قرار است كه 
يک فيزيك ان ايرانی كه دانشجوی دانشگا  

( نمريكا است، دربار  شاخه ای از كواناوم Cornellكرنل)
صحبت كن . من كه به كواناوم عالقه زيادی داشام، 

ام كه به جای كالس حل تمرين و كوييز، به تصميم گرف
زنگ پژوهش بروم. همين كه وارد نمفی تياتر دانشك   
ش م، تقريبا تمام اعضای هييت عيمی دانشك   را دي م. 
برايم بسيار جالب بود ب انم كه چرا اكثر اساتي  نم   
بودن . كسی كه قرار بود مطالب خود را ارايه ده ، صورت 

. اولين سوالی كه در ذهن من به بسيار جوانی داشت
 كه او چن  سال سن دارد. با شروع وجود نم  اين بود

ش ن برنامه، ابا ا دي م كه دكار رحيمی تبار در حضور 

و گفت كه باعث  جمع او را معرفی كرد و از او تشكر كرد
افاخار ما است كه پای صحبت های شما بنشينيم. دكار 

خطاب كرد. من  دكار ابولحسن واعظیرحيمی تبار او را 
كه در ابا ا فكر می كردم كه اين شخص هم سن وسال 
من است، حيرت زد  ش   بودم. بسيار راحت و ماين 
صحبت می كرد و به سواالت اساتي  به صورت كامل 

اد. برای من كه واقعا عجيب بود! در پايان هم پاسخ می د
دكار رحيمی تبار گفان  كه نرزو می كنيم كه بازهم در 
خ مت شما باشيم. بع  از پايان برنامه، از چن  نفری كه 
سال بااليی بودن  يا حای دانشجوی دكاری، پرسي م كه 
او را می شناسن  يا نه. باالخر  يكی پي ا ش  كه او را 

ناخت. او گفت كه دكار ابولحسن واعظی كامال می ش
سالگی  19دانشجوی همين دانشك   بود  است و در سن 

تز ارش  خود را نوشاه و برای گرفان م رک دكاری به 
دانشگا  ام نی تی رفاه است. بع  از پايان دور  دكار 

عيمی اين دانشك   بود  و هم اكنون  هيئتم تی عضو 
در دانشگا  كرنل به سر برای گذران ن دور  پسا دكاری، 

عيمی  هيئتمی برد و شني   ام كه م تی ديگر، عضو 
دانشگا  اسانفورد خواه  ش . همان شب نام او را در 

ميالدی است  1987اينارنت جساجو كردم. او ماول  سال 
سال دارد. او دور  ارش  خود را در طول يک  28و تنها 

اين دور  دكار سال به پايان رسان   و اسااد راهنما او در 
رحيمی تبار بود  است. عالو  بر تز ارش ، ايشان 
تحقيقات زيادی را همرا  با دكار رحيمی تبار انجام داد  
ان  كه از جميه نن ها می توان به تحقي  بر روی عاي  
های توپولوژيک در فاز مايع اشار  كرد. ايشان هم اكنون 

جالب  نيز چن  دانشجوی دكاری دارن . شاي  برای شما

 علمی تجوان ترین عضو هیأ

 (m.eshaghi2010@gmail.com) کارشناسی فیزیک –مهدی اسحاقی 
نمودند. با تشکر از دکتر رحیمی تبار که ما را در نوشتن این مطلب یاری  
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، يعنی زمانی كه 2012-2011باش  ب اني  كه او در سال 
سال داشاه است ) يعنی اگر فرض كنيم كه  24تنها 

سالگی درميانه دور   24ساله تمام كنيم،  4كارشناسی را 
ارش  است( ، اسااد دانشگا  شريف بود  است. حاال می 
فهمم كه چرا تمامی اساتي  برای شني ن حرف های او 

ز نظر من او انسان بزرگی است. كسی كه نم   بودن . ا
دكار رحيمی تبار دربار  او می گوين :" ايشان در تاريخ 

سال داشان  كه تز  19دانشك   ما خاص بود  ان . تنها 
ارش  خود را نوشان . پخاگی عيمی ايشان همانن  يک 
پژوهش گر درجه يک است، گويی سال های بسياری 

عت مطالعات ايشان است كه در حال پژوهش هسان . وس
بسيار گسارد  است و اين موضوع را می توان از چشم 
های ايشان كه هموار  حالت بی خوابی دارن ، فهمي . 
ايشان عالو  بر هوش سرشار، بسيار پركار هسان . يكی 
از وظايف اسااد، ارتقاع سطح عيمی دانشجو است كه من 

شان تمامی سعی خوم را كردم تا از بيشارين پاانسيل اي
 برای پيشرفاشان اسافاد  كنم." 

در همان چن  روزی كه در تهران بودن ، از طرف نشريه 
تكانه با دكار واعظی هم كالم ش م و چن  سوال كيی از 

 ايشان پرسي م كه در ادامه بيان می شود. 

ی از نظر خودتون ذهن و فكر شما از هم سن و سالی ها
كه  ني ك سعی می ،يا با مطالعه زياد استباالتر  خودتون

 ها فاصيه بگيري ؟ نناز
و  منخوشبخاانه دوساان هم دانشگاهی دكار واعظی: "

 ،دانشجويان دانشگا  صنعای شريف االخصوصعيی 
انسان هايی خوش ذوق و اهل مطالعه و پرسش و پژوهش 
هسان . بن   سعی می كردم پا به پای نن ها در يادگيری 

از فهم مطالب  دانش، به خصوص فيزيک كوشا باشم و
 " لذت ببرم.

  
 به فيزيک چه بود؟ شما چرا فيزيک؟منشا عالقه من ی

موضوع اصيی و مهم ترين  ،از دي  بن  دكار واعظی:" 
فهم و  ،رسالت عيم فيزيک پيش و بيش از هر چيزی

كشف راز و رمزهای جهان هسای و شناخان نفرينش می 
از دانش به باش . كاربردی كردن اين يافاه ها، بهر  گيری 

دست نم   در فن نوری و تالش برای بهبود زن گی انسان 
نظر بن   ه ف  عيم فيزيک ميسر می شود كه از با كمک

محسوب می  فيزيک (درجه دوم)در و رسالت بع ی 
. فكر می كنم اين دو مورد به ان از  ی كافی دليل شود

های قانع كنن   و انگيز  بخش برای ادامه ی تحصيل در 
و برای بن   بسيار جذاب و دوست داشانی  فيزيک
 " باشن .

 

 هم خوان   اي ؟ را رشاه ديگری ،نيا در كنار فيزيک
 ؟مخصوصا رياضی
اما هموار  به  ،به صورت رسمی خيردكار واعظی:" 

رياضی عالقه ی ويژ  ای داشاه و دارم. رياضيات زبان 
و اناقال مفاهيم  درک، عيم فيزيک است و ب ون نن

حای  ، تقريبا ناممكن می شود. رد پای رياضياتفيزيكی 
. در را می توان در فيزيک يافت نن در عالی ترين سطوح

موارد بسياری هم پرسش ها و انگيز  های فيزيكی باعث 
پي ايش و رش  و پيشرفت شاخه های مهمی از رياضيات 
ش   ان . هم چنين به برخی دروس مهن سی كه به 

مطالعاتی داشاه و ن  بود  عالقم ،فيزيک مرتبط هسان 
اگر فيزيک نبود، احاماال به سراغ رياضيات می  ام.

 رفام."

 

 .بيان كني زمينه كاری خودتون  مخاصری دربار 
زمينه ی پژوهشی بن   فيزيک ماد  دكار واعظی: "

چگال و سيسام های هم بساه ی قوی است. در اين 
رفاار دساه جمعی تع اد زيادی ذر   ،زمينه ی پژوهشی

ها ن ن شیبكه برهم كنش بين نن ها به نسبت انرژی جن
قوی است، بررسی می شود. بن   به طور خاص به 
سيسام هايی كه رفاارهای توپولوژيک )به معنای پاي ار 

. هسام عالقمن ، و غيرحساس به جزييات سيسام( دارن 
يزيكی بسيار توصيف رياضی اين دساه از سيسام های ف

يكی از ابزارهای  ،ست. به عنوان مثالو دل نشين ا زيبا
نظريه مي ان های ، مهم برای فهم بهار اين سيسام ها

كواناومی توپولوژيک است كه از ابزارهای اصيی در شاخه 
های ديگری از عيوم مانن  نظريه ی گر  ها و يا نظريه ی 

 " ريسمان می باش .
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 شما به كامپيوتر های كواناومی مربوط می زمينه كارینيا 
در نين   ای  ؟ كامپيوتر هايی كه گفاه می شودشود

 ؟ه خواهن  ش نزديک ساخا
همان طور كه در پاسخ پرسش قبيی دكار واعظی:" 

ی يسيسم ها ، عرض كردم، يكی از عالي  پژوهشی بن  
با نظم توپولوژيک است. اين سيسام ها پايه زمينه ی 

ری به نام نظريه ی محاسبات كواناومی پژوهشی ديگ
توپولوژيک هسان  و بن   هم به اين نظريه عالقمن  
هسام و سعی می كنم كه در ح  خودم به رش  نن كمک 

در  كنم. اين كه نيا كامپيوترهای كواناومی )از هر نوع نن(
، سوال سخای می شون  يا خيرنين   ای نزديک ساخاه 

زيادی از جميه ميزان نن به عوامل  به است و پاسخ
اما  ،سرمايه گذاری در اين زمينه بساگی دارد

خوشبخاانه نشانه های امي بخشی از ساخت نمونه های 
 "نن در نين   ای نه چن ان دور دي   می شود. هاولي

 

 )مثل ورزش، دهي ؟ كار های غير عيمی هم انجام می
 ...(خوان ن كااب های مخايف هنر، موسيقی،

و  اطیبه هنر، به ويژ  خط بسيارقطعا. دكار واعظی:" 
و از موسيقی لذت می برم. به  هسام طراحی عالقمن 

اتفاق دوساان هم فوتبال، واليبال و پينگ پنگ و گا  
كااب های مطالعه ورزش های ديگر انجام می دهم. 

 ".دوست دارمرا هم خييی  مرتبط با عيوم انسانی
 
 برتردر دانشگا  های   رای دانشجو هايی كه دوست دارنب

به  چه صحبای داري ؟ هن ادامه ب  افيزيک ر ، رشاهدنيا
 نظر شما چه فاكاور هايی نقش مهمی در اين را  دارن ؟

باش  رمز  كه به نظر من انسان هر كجادكار واعظی: "
نن هم عالقه و  و پيشرفاش يک چيز بيشار نيست

س مهم نيست كجا در خييیپشاكار است. به نظر بن   
بخوانيم. مساله مهم تالش و كوشش خساگی ناپذير و 

باور كني  هيچ كس نمی   توام با عالقه و عش  است.
توان  شخصی را كه تصميم به پيشرفت دارد و در اين را  
از هيچ كوششی فروگذار نيست، از حركت باز دارد. باي  

ج ی برای يادگيری و پيشرفت در عيم  ای عزم و اراد 
 "سايل از دي  من كم اهميت هسان .م داشت. بقيه

 

 ؟ها چيستدانشجو پايانی شما با حرف
تر  تنها توصيه من همان است كه پيشدكار واعظی:" 

ردی باش  يا اجاماعی، گفام. هيچ پيشرفای، خوا  ف
دست  به ب ون تالش و كوشش بی وقفه و سخای و مرارت

 خود نمی ني . تا می تواني  تالش كني  و به كار و درس
مزد نن را دير يا زود خواهي  ب اني  كه عش  بورزي  و 

"گرفت.
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 ی ارزیابیتحلیل پرسشنامه

ر کالس درسد اتیداس  

 
  سینا رسولی –  کارشناسی فیزیک

)rasoolibox193@gmail.com( 

 )کاری از گروه آموزشی نشریه تکانه(

 

ی ای که توسط دانشجوهای دانشکدهاین نوشته به تحلیل نتایج پرسشنامه

فیزیک، به منظور ارزیابی عملکرد استادهای این دانشکده پر شده است، 

 پردازد.می
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 مقدمه

اين دانشك  ، پرسشنامه ای طراحی ش  تا ميزان رضايت سازی و بهبود ارتباط ميان اساتي  و دانشجويان  به منظور شفاف
در حقيقت اين س  ارتباطی هموار  بين  های مخايف حوز  نموزش بررسی شود. دانشجويان از عميكرد اساادها در قسمت

دانشجويان و اساادها وجود داشاه است و نثار مخرب نن بر كسی پوشي   نيست. برای مثال خييی از دانشجويان قادر 
شود كه دانشجو  يسان  با روش ت ريس يا حای اخالق يک اسااد به خوبی ارتباط برقرار كنن . اين مساله گاهی باعث مین

درس را به خوبی فرانگيرد و حای در بعضی موارد ممكن است به نفرت او از نن مبحث منجر شود. بنابراين نياز است در اين 
ويان مساقيما به سمع و نظر اساادها برس . اين پرسشنامه و به طبع تحييل ميان روشی وجود داشاه باش  تا نظرات دانشج

تا هم دانشجويان را نسبت به محيط نموزشی كه توان  پيی باش  بر روی اين س   نن )و به امي  ادامه يافان نن در نين   ( می
فرصای داشاه باشن  كه باوانن  روش و هم نينه ای باش  برای اساادها تا هاست نگا  تر كن   قسمت بزرگی از زن گی نن
همه دست به انشجويان نن به اين ه ف جيب شود. اساادها و د ،امي  است توجه اين دانشك   نموزش خود را ارتقاء دهن .

 ق می در راساای تحق  اين امر برداريم.  تا دست هم دهيم

دادن  و همينطور تشكر فراوان دارم از دوساانی كه در  با تشكر از تمام كسانی كه پرسشنامه را تكميل نمودن  و به ما تحويل
شهرزاد زارع، اويس شيبانی و ساحل  ان :ان همكاری بسياری انجام داد طراحی و توزيع پرسشنامه، ويرايش و نوشان اين م

 عزيزپور.

 

 مراحل کار

ها و خالصه سازی های بسيار، تب يل ی مفصيی توسط گرو  نام برد  طراحی ش  كه پس از رايزنی در ابا ای كار پرسشنامه
به چيزی ش  كه يا دي   اي  يا در ادامه مشاه   خواهي  كرد. به دليل كم بودن تع اد افراد حاضر در در دانشك   در طول 

ی افراد حاضر پخش شود )مشاركت ح اكثری( تا بيشارين دقت ممكن در هفاه، تصميم گرفاه ش  كه پرسشنامه بين همه
های مخايف )كاابخانه، سايت، انجمن عيمی و...( بين حاصل شود. تع اد بسيار زيادی پرسشنامه در مكان نايجه گيری

رو ش  و از سوی بسياری ديگر به عيت طوالنی دانشجويان توزيع ش . اين كار از سوی تع ادی از دوساان با تشوي  روبه
شگا  با اعاراض همرا  بود. درنهايت با اصرار و اسامرار ی معمول نموزش دانبودن اين پرسشنامه نسبت به پرسشنامه ها

نفر همكاری كردن  و باقی هم رفي  نيمه را  ش ن  )پرسشنامه ها را با خود بردن  و ديگر از نن ها  51گرو  توزيع كنن   
مكان دسارسی به خبری نش (. عالو  بر پرسشنامه كاغذی ، نسخه ای ننالين نيز طراحی ش   بود تا از نظرات كسانی كه ا

نن ها نبود) در دانشك   حضور ن اشان  يا فارغ الاحصيل ش   بودن ( نيز اسافاد  كنيم ، كه نهاياا  پس از ايميل ش ن نن 
داد  به مجموعه اضافه گشت. در پايان نيز داد  های جمع  5به تع اد بسيار زيادی از  دانشجويان ق يم و ج ي  دانشك  ، 

ه در ادامه خواهي  دي ، مورد تحييل و بررسی قرار گرفت. قابل ذكر است كه تنها قسمای از ناايج در نوری ش   به صورتی ك
باقی ناايج به صورت مكاوب و به تفصيل به دست خود اساتي  و مسئولين مربوطه خواه   اين مقاله بازتاب داد  ش   است.

 رسي .
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 های راهکم و کاستی

در اخايار داشان تع اد قابل قبولی از داد  های تصادفی است. ع م  ،ب يهی است كه الزمه ی هرتحقي  و تحييل نماری
توانيم به  وجود تع ادی رضايت بخش از داد  ها ما را از ارائه يک تحييل كمی و با دقت قابل قبول معذور می دارد و تنها می

نياز به ارائه يک تحييل مناسب، واضح و مبرهن است كه برای تحق  اين امر و در نايجه نن  يفی بسن   كنيم.يک تحييل ك
، باوانيم از نل ما اين است كه در هر نظرسنجی اي   همكاری )همياری( بيشار تمامی دانشجويان از مقاطع مخايف است.

ی داشاه باشيم كه مااسفانه در اين شمار  محق  نش  ،به اين دانشجويان ورودی هر سال تع اد تقريبا برابری داد  نمار
مافاوت است و اين مساله به طبع دقت تحييل را پايين می  بسيار ،معنی كه تع اد داد  ها از ورودی های سال های مخايف

امي  است در شمار  های بع ی  نورد.
باوان خطاها را تا ح  قابل قبولی 

 كاهش داد.

 

 

 

 

 نامههای پرسشپرسش

 وارد می ش ( -5و 5)برای هر سوال باي  نمر  ای بين  پرسش های پرسشنامه به شرح ذيل ان :

 مشخص درس طرح داشان و درس به اسااد دادن اهميت ميزان .1

 مباحث بر اسااد تسيط .2

 مفاهيم اناقال در اسااد توانايی .3

 دانشجويان های پرسش به اسااد پاسخگويی و توانايی ميزان .4

 اعاراضات به پاسخگويی و دهی نمر  ارزيابی، برای نن عادالنه اجرای و شفاف روشی داشان .5

 دانشجويان و اسااد سازن   تعامل ميزان .6

 پذيری اناقاد ميزان .7

 ..( و اماحانات م ت و زمان) دانشجو شرايط از اسااد ی گرايانه واقع دي  .8

 نموزشی دسايار با اسااد هماهنگی ميزان و مناسب نموزشی دسايار اناخاب در توانايی .9

 داري  رضايت" اسااد اين" با درس اين گذران ن از چق ر .10
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 نتایج اساتید برگزیده

در ماوسط ، ت. بع  از اين اساتي اسااد برتر در ج اول زيرگزارش ش   اس 4ناايج  به دست نم   از اين نظرسنجی مربوط به 
ها برای هر اسااد در تمامی دروس ارائه ج ول زير حاوی ميانگين نمر  نزديک به يک نمر  وجود دارد . فاصيه ای ،نمر  ها

همچنين  ش   توسط ايشان است. در دو ساون نخر، تع اد داد  ها و همچنين خطای اساان ارد هر سطر نورد  ش   است.
 ها نم   است.و تع اد داد  بيشارين نمر ،كمارين نمر خطای اساان ارد، ميانه، 

 

 

 های هر اسااد در تمامی دروس به تفكيک هر سوال نم   است.در ج ول زير نيز ميانگين نمر 

 

 نم   است. تي ن اساهای نماری به تفكيک دروس ارائه ش   توسط ايو ج ول زير نيز ميانگين ها و باقی پارامار

 

 

اين ناايج نشان دهن   تعامل سازن   اسااد و دانشجو و تحق  اه اف نموزشی در سطح قابل قبولی از نن است . جای تق ير 
و تشكر بسيار دارد از اساادانی كه در اين را  تالش كرد  ان  و با اين كار به باال بردن سطح عيمی اين دانشك   كمک شايانی 

 كنن . می
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 نامنتایج بی

اسااد برتر نيز  4اطالعات ها نم   است كه در ص ر ننان  داد  هايی از ديگر اساتي  ب ون اشار  به اسامی نن ،در ج ول زير
 برای مقايسه درج ش   است.

 

 

نم   است  نن ها ی هر پرسش برای اساتي  ب ون ذكر نامميانگين نمر  ،در مقايسه تبرای  سهول صفحه بع در نمودارهای 
نمودارهای ی اساادها در شمار ام ميانگين كل است. 11و ساون  10 تا 1های ها از چپ به راست ميانگين پرسش)ساون

در برخی  ،كني همانطور كه مشاه   می. ايم(و ... نامي  « 1اسااد »ها را نام بودن ننمخايف لزوما يكی نيست و تنها برای بی
رس  اساتي  نمراتی قرينه ها به نظر می تفاوت نشكاری بين اساتي  وجود دارد و حای در تع ادی از نن ،از دروس اصيی

شويم كه عالو  بر تفاوت در ، ماوجه اين امر میدوبار  به اين ج اولو نگاهی با توجه به اين نكاه  ان .يك يگر دريافت كرد  
از سطح كيی اساتي  مخايف در نموزش ، اخاالف در توانايی ارائه دروس مخايف نيز )نه به ان از  مورد قبل( وجود دارد. 

ئه دروسی اخاصاصی ميانگينی منفی را به خود اخاصاص داد  ان  مشخصا اساتي ی بود  ان  كه در ارااين ج اول طرفی در 
در اين سيسام نموزشی  ترين امور ها همه نكاتی است كه پرداخان به ننان از مهم اين كه اين  امر جای تاّمل بسيار دارد.

 شود.دانشجويان میمنجر به پايين نم ن سطح نموزشی اين دانشك   و نارضايای ، است و در مقابل بی توجهی به ننان 
چيزی كه باي  -در راساای بهبود وضعيت نموزشی اين دانشك    ،سازی، اناقادی صورت گيردمطمئنًا اگر در مسير اين شفاف

امي  داريم اين ارزيابی به صورت سازمان يافاه تر، گسارد  تر و با  است. -ی ما، چه دانشجويان و چه اساتي  باش ه ف همه
چه كه در محيط نموزشی اين دانشك    نين   صورت پذيرد و در پايان هر ترم اطالعاتی دقي  از نن مشاركت همگانی در

نياز است كه اين مساله به دغ غه ای همگانی و همكاری با اين  ،ده  جمع نوری شود. در راساای تحق  اين امرروی می
 جريان از نقطه نظری به يک وظيفه تب يل شود.
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 چند گرایشی در کارشناسی خوب است یا بد؟

 کارشناسی فیزیک –مصطفی آسمانی 

(Mostafa.asemani@gmail.com) 

سؤاالتی كه معمواًل دانشجويان و مخصوصًا دانشجويان 
های مخايف دانشك    تاز  واردپس از نشنايی با بخش

فيزيک از خودشان می پرسن ، اين است كه نين   شغيی 
ام را چگونه رقم بزنم؟ تجربی يا نظری؟ چه گرايشی؟ و 
سؤاالتی از اين قبيل كه ناشی از گساردگی عيم فيزيک 
است. در اين ميان كسانی هسان  كه از قبل زمينه 
 فعاليت نين   خود را مشخص كرد  ان  و شاي  مصّمم
بمانن  و شاي  هم پشيمان شون  كه فيزيک را به عنوان 

به نن چيز كه م   رشاه خود اناخاب كرد  ان ، زيرا
نظرشان بود  نرسي   ان . كسانی هم هسان  كه فعاًل 
كاری با گرايش ن ارن  و فقط روی دروس اصيی تمركز 

كه به نظر من موف  تر خواهن  -گروهی ديگر ان .كرد 
دروس اصيی، به گرايش های مخايف دست افزون بر  -بود

ها برمی دارن  )برای مثال نجوم  می برن  و واح ی از نن
ذرات، اپايک،  شناسی، فيزيک حالت جام ،وكيهان

نكوسايک، ليزر و ...(. ظاهرًا كه اين دروس ارتباط خاصی 
با هم ن ارن  و در واقع هر ك ام از نن ها در مقاطع باالتر 

تخصصی قيم اد می شون . اين  به عنوان يک زمينه
دانشجويان با اينگونه اناخاب ها، نخست تالش می كنن  
عالقه خود را بيابن . عالو  برنن در زمينه های مخايف 

در همه  ،كنن  و به قولی وبی كسب میفيزيک اطالعات خ
زمينه ها سررشاه خواهن  داشت كه اين برای يک 

است. برای مثال فيزيك ان نين  ، به نظر من بسيار مهم 
خوب نيست وقای از يک دانشجوی فيزيک كه در اپايک 

ليزر در دور  كارشناسی بسيار پيش رفاه است،  و
سؤاالتی دربار  فيزيک پالسما يا نجوم يا اصاًل نسبيت 

در ضمن  بپرسيم و او هيچگونه اطالعاتی ن اشاه باش .
های  يادگيری دروس نظری گرايش همانطور كه دربار 

مثال  به بخش تجربی هم باي  توجه كنيم. مخايف گفايم،
چنانچه در اپايک،ت اخل يا پراش را به صورت نظری 
نموخايم، خييی جالب نيست كه وقای بخواهيم همين 
پ ي   ها را نزمايش كنيم و نايجه محاسبات را ببينيم، 
بشينيم و در و ديوار را ببينيم! پس كار به نزمايشگا  ها 
هم مربوط می شود. اما برای فارغ الاحصييی تنها الزم 

و  رانيما از اين دست نزمايشگا  ها را بگذدو تاست 
عنوان درس اضافی، احامااًل بعي  است كه دانشجويی به 

. اين موضوع هم را  حل اناخاب كن واح  نزمايشگاهی 
چنانچه دوست داري  در نزمايشگا  كار كني  يا  دارد.

ح اقل كار ياد بگيري ، توصيه من به شما خوانن گان 
اين است كه با اعضای هيئت عيمی  )دانشجويان( گرامی

كه كار نزمايشگاهی می كنن ، همكاری داشاه باشي  كه 
در كار  اين اق ام هم برای افزايش مهارت شما

( بخواهي  تجربی كار شوي  نزمايشگاهی )شاي  در نين  
چه قص  تحصيل در خارج از  ضروری است و هم چنان

ری شما ثبت كا كشور را داري ، به عنوان بخشی از سابقه
 ش   و شانس بيشاری را برای تحصيل خود در دانشگا 

من ان به های بهار فراهم می كني  )اين بحث برای عالقه
كار نزمايشگاهی توصيه می شود(. حال پرسش ديگر اين 
است كه از چه زمانی وارد اين كار شويم؟ جواب اين 
پرسش الباه كمی دشوار است و به شرايط دانشجو هم 

است. به طور مثال نيا به درس دانشجو لطمه وارد  مرتبط
می شود يا نمی شود؟ الباه برای اين موضوع توسط 
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به شرايط دانشجو  ،می شود اّما همانطور كه عرض كردمسه ترم نخر توصيه  دانشجويان با تجربه تر در اين زمينه،

هم بساگی دارد. به عنوان نخرين نظر شخصی خود، از 
از هر  .سفر  ای كه پهن است، تنها يک م ل غذا نخوري 

م ل يک مق ار برداري  و بخوري . اين گونه لذت بخش تر 
ها نظر  ست با خود بگويي  خب اين صحبتاست. ممكن ا

نويسن   است كه خود يک دانشجو است و صرفًا نظر 
خود را می گوي ! حال من در جواب می گويم كه كامال 

بهار است كه از نظرات اهل فن بهر  است.  ح  با شما
اساادان ما  ،بگيريم. طبيعاًا كارشناسان اين زمينه

هسان . در ادامه توجه شما را به نظرات اساادان گرامی 
 .جيب می كنم

 به نظر شما دانشجويان چگونه با گرايش ها نشنا شون ؟

ما كه اصاًل گرايش ن ارد.  دانشك   دكار مقيمی عراقی:
همه اين درس ها را بردارن  اگر دوست  ،دانشجويان اصالً 

اخبار عيمی می توان  در دارن . اما به نظر من خوان ن 
اناخاب بهار نن ها در نين   مؤثر باش . طبيعاًا باي  
دروس اصيی را خوب بخوانن  اما رون  مشخصی وجود 

اما اگر كسی دروس اصيی  وجود داردبسيار تنوع  ن ارد.
را خوب نخوان ، نمی توان  فيزيك ان خوبی شود. باي  به 

 مانوعی از نن های مخايف نگا  بين ازد و چيزهای بخش
ها ياد بگيرد. در واقع در اين دور  كار خاصی نمی توان  

ها برس . به هرحال هرك ام  بكن  و به درک عمي  در نن
ها در مقاطع باالتر يک زمينه تخصصی هسان .  از نن

شما هركاری در دور  كارشناسی كردي ، می تواني  كار 
به طور كيی  اما، ديگری را در دور  های باالتر انجام دهي 

 دانشجو باي  طعم بخش های مخايف را بچش .

 دور ، كارشناسی به نظر من دور  دكار بهمن نبادی:
گرايش نيست. در واقع دور  ای است كه شما باي  دايرة 
المعارف باشي  و باي  در همه حوز  ها يک تجربه كوتا  

 . در غير اين صورت در نين   دچار كمبود يداشاه باش
شما باي  در اين دور  اطالعات عمومی خود از  می شوي .

مباحث زير اتمی تا كهكشان ها را گسارد  كني . در 

دور  های باالتر است كه با توجه به عالقه ای كه به يک 
يا تع ادی از  اين گرايش ها پي ا می كني ، می تواني  

من اعاقادم  ظريف تر و عمي  تر وارد بشوي  و كار بكني .
در دور  كارشناسی، اصاًل كار تخصصی نباي   اين است كه

جنبه های مخايف فيزيک  ،انجام داد و باي  به طور  عام
را نموخت و اين خود نيز در اناخاب گرايش تخصصی 

بين رشاه »دانشجو مؤثر خواه  بود. الباه دنيا به سمت
حركت می كن  و تكنولوژی با « بين گرايشی»و« ای

در مقاطع  پيشرفت می كن . ها تيفي  رشاه ها و گرايش
باالتر دانشجو باي  در گرايش مورد عالقه خود پيشرفت 

های ديگر باعث می شود كه  كن  اما نشنايی با گرايش
اگر در زمينه كار خودش با مشكيی مواجه ش  كه به 
گرايش ديگر مربوط می شود، باوان  با توجه به نشنايی 

من تخصص از قبيی با نن، مشكل را حل كن . پس به نظر 
مقاطع باالتر شروع می شود و دانشجويان تاز  وارد نباي  

اناخاب خود را انجام داد   از همان ب و ورود به دانشگا ،
باشن . برای مثال می خواهن  حالت جام  كار كنن  و با 
مثاًل ليزر كاری ن اشاه باشن . خييی ب  است كه از 

ايساه ی اپايک هيچ سررشاه ای ن اشاه باشن . اين ش
 يک فيزيك ان نيست و نخواه  بود .

دانشجويان بر روی دروس اجباری خود تمركز كنن  يا بر 
 روی دروس اخاياری؟

دانشجويان با شيو  های مخايف كار  دكار مقيمی عراقی:
ها روش معينی تعيين كرد.  می كنن  و نمی توان برای نن

اما  نن ها خود هرگونه كه الزم باش  عمل خواهن  كرد.
ها  دروس تخصصی اجباری بسيار مهم هسان  و باي  نن

درغير اين صورت دانشجو در نين    را ياد گرفت،
 فيزيك ان خوبی نخواه  ش .

دانشجويان  مخصوصًا در دوسال اول دكار بهمن نبادی:
باي  به دروس تخصصی اجباری توجه كنن ، حای اگر 

عالقه من   عالقه ن اشاه باشن . نن ها باي  به اين دروس
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زيرا اين دروس بسيار مهم هسان  و مبانی فيزيک  شون ،
  محسوب می شون .

 چگونه اناخاب كنيم؟نظری يا تجربی را 

ماأسفانه ما خييی در حوز  نموزش  دكار مقيمی عراقی:
طبع نظری داريم، حای از دوران پايين تر به سمت نظری 

سری  فشاری وجود دارد، اما دانشجويان می توانن  يک
كارهای نزمايشگاهی هم انجام دهن . الباه نزمايشگا  

كرد. های نموزشی خييی به اين موضوع كمک نخواهن  
اگر خود دانشجو نزمايشی دربار  موضوعی خاص طراحی 
كن ، احامااًل باعث خواه  ش  كه لذت واقعی كار تجربی 

 را بچش .

به نظر من نزمايشگا  های نموزشی ما  دكار بهمن نبادی:
زيرا دانشگا  امكانات و زمان ، كه چنگی به دل نمی زنن 

نكرد   الزم برای انجام نزمايش های مانوع را فراهم
بسياری  اما برای بحث ورود دانشجو به كار تجربی،. است

از  اساتي  دانشك  ، خود مايل به جذب دانشجويان 
)الباه مح وديت دارن ( هسان . دانشجويان عالقه من  

ليه ای از ه اومی توانن  پس از جذب توسط اساتي ، تجرب
كار در نزمايشگا  پي ا كنن  و به دليل نن كه در اين 

مايشگا  ها دانشجويان تحصيالت تكمييی هم حضور نز
ها اطالعات خود را در اين  دارن ، می توانن  از طري  نن

زمينه ها نيزباال ببرن  و با كارهای نزمايشگاهی بيشار 
نشنا شون  و ببينن  كه اين حوز ، حوز  مورد عالقه نن 
ها می باش  يا خير. در بخش نظری هم همين طور است و 

خبر  در اين زمينه هم حضور دارن ، اساتي  
 برای كارهای محاسباتی و شبيه سازی.ً مخصوصا

از چه زمانی كار با يک اسااد )مخصوصًا اساتي  تجربی( را 
)چون به هرحال در سابقه كاری ثبت خواه   نغاز كنيم؟

ش  و در نين   موثر خواه  بود، مثاًلبرای تحصيل در 
 خارج از كشور(.

زمان مشخصی ن ارد  و به شرايط  قی:دكار مقيمی عرا
دانشجو وابساه است. می توان  زود يا دير اق ام كن  اما 
به نظر من)و معمواًل( سال سوم و چهارم مناسب می 

زيرا دانشجو ديگر دروس اصيی خود را گذران   و  باشن ،
تا ح ودی از مسائل مخايف سردر می نورد. الباه بهار 

يه بر دروس نظری است كه دانشجو نخست با تك
مرتبط)چون دانشجويان را نشنا خواه  كرد( و همچنين 
 احساس خود، يک نزمايشگا  را اناخاب كن  و نه بيشار،
زيرا كار در نزمايشگا  تحقيقاتی، وقت گير خواه  بود. 
در زمينه مح وديت نزمايشگا  های نموزشی، به هر حال 

تواني  ج ا اگر عالقه من  به كار نزمايشگاهی باشي ، می 
از چارت نموزشی دانشك   كه دو نزمايشگا  درسی 
اجباری دارد، تع اد واح  های نزمايشگاهی بيشاری 

با اينكه كمک زيادی نخواهن  كرد اما در كني . اناخاب 
الاقل  های مخايف فيزيک تجربی، نشنا كردن با بخش

 كمی مؤثر خواهن  بود.

دانشجويان  ،دومبه نظر من سال اول و  دكار بهمن نبادی:
فقط باي  درس بخوانن  و دروسی كه دارن  را به طور 

زيرا در  ج ی و حای فراتر از ت ريس دانشگا  فرا بگيرن ،
اين دو سال بنای نموزشی فيزيک دانشجويان بنا می 
شود. از سال سوم به بع  كه دروس كاربردی تر می 
شون ، دانشجويان می توانن  به نزمايشگا  های تخصصی 
مراجعه نماين . دانشجويانی بود  ان  كه از سال سوم 
جذب ش ن  و كارهای بسيار خوب نزمايشگاهی هم 
انجام دادن  و حای توانسان  در بعضی از مجيه های 
معابر بين المييی نيز مقاله داشاه باشن  و بنابراين اين 

اما مح ود است. به نظر من در دو  ،امكان موجود است
)اگر دور  كارشناسی را چهار ساله  سال دوم كارشناسی

در نظر بگيريم( دانشجويان می توانن  نشنايی اوليه و 
تجربيات خوبی را در زمينه های مخايف به دست نورن  
به طوری كه برای نن ها يک نقطه پرش در دور  
تحصيالت تكمييی محسوب خواه  ش  و نن ها راحت تر 

 جذب اسااد مورد نظر خود خواهن  ش .
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ها از نظر محاوای عيمی ) مثل نجوم يا  ی گرايشبرخ
به جز برای المپيادی ها، برای ديگر  كيهان شناسی (

دانشجويان نشنا نيسان  و ترسناک جيو  می كنن . به 
نظر شما ياد نگرفان اين دساه از دروس مشكيی ن ارد؟ 

 مؤثر  نباش .نين   هرچن  كه در 

لزومی دارد كه  سوال اين است كه نيا دكار مقيمی عراقی:
ها را كامل ياد بگيريم يا نه؟ مثال همين نجوم را اگر  نن

ياد نگيري ، مشكيی پيش می ني  يا خير. واقعًا الزم 
هايی را  نيست همه شاخه ها را بي  باشيم، طبيعاا بخش

كمار بي  هسايم. الباه برای دانشجوی فيزيک جالب 
های مانوع فيزيک  ی از بخشنخواه  بود كه سررشاه ا
 ها ترسي  و نيز می توان بر نن ن اشاه باش . نباي  از نن

 ها غيبه كرد و اين موضوع به خود دانشجو بساگی دارد.
 بهار است كه در ح  دانساه های اوليه، از همه اين بخش

ها را بياموزد و زمان  ها با خبر باش  و تا فرصت دارد، نن
 ناسی است.كارش نن نيز همين دور 

ذاتی بعضی  اين ترس، يک پ ي   دكار بهمن نبادی:
دانشجوها می باش  و ندم باي  جسارت عيمی داشاه 
باش . دانشجو باي  به دنبال اين باش  كه باألخر  يک 
مطيب را ياد بگيرد. اگر ترس دانشجو به اين دليل باش  
كه چون نشنايی ن ارم باعث می شود كه از كالس جا 

مر  خوب نگيرم و.... ، برای دانشجو س  بزرگی بمانم و ن
محسوب خواه  ش  و دانشجو باي  بر نن ترس غيبه كن . 

ها هسان . گاهی  ها مانن  ديگر درس درس گونه اين
فرضًا دانشجو عالقه ای به  .اجباری هسان  و گاهی خير

ها ن ارد اما وقای به سراغ نن ها برود، می بين  كه  نن
ديگر دروس می  ها را همچون ت و ننواقعًا مشكيی نيس

نموزد. اين ترس در همه وجود دارد. برای يک ع   كمار 
و برای يک ع   بيشار است. اين ترس يک مشكل 
نيست، بيكه يک ترس كاذب است و دانشجو خود باي  
نن را برطرف سازد. شاي  دانشجو پس از گرفان اين 

نين     ق ر به نن عالقه من  شود كه در رون دروس، نن

بگذارد و را  زن گی او را به كيی  عيمی او تاثير زيادی
چه عالقه واقعی او است، سوق پي ا  و به نن عوض كن 

دانشجويان از برداشان هيچ به عنوان توصيه نخر،   كن .
را  های خود درسی ابا ن اشاه باشن . هر درسی زيبايی

نن سوق نبين ، نمی توان  به دارد و تا ندم  زيبايی ها را 
 پي ا كن .

حاال كه نظرات دو تن از اساتي  دانشك   فيزيک را 
 بگيري .خوان ي ، امي وارم تصميم درسای 

با نرزوی موفقيت برای همه دانشجويان.
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های ديگر راجع به شني ن حرف دوساانمان از دانشك  
فيزيک و نزمايشگا  و دانشك   فيزيک، در حالی كه 

ا اماحان نزمايشگا  دادن  يا از نزمايشگا  فيزيک اخير
نشين نيست. اما اين نين ، چن ان دلپايه بيرون می

حرف ها زمانی كه از دوساان هم دانشك   ای ما شني   
تر نيز می شود، بيشار ناراحت كنن   است و ماأثركنن  

كنيم و به اين نايجه شود وقای به حرف نن ها فكر میمی
از نن ها، چن ان هم اشابا   ه گودا بعضیرسيم كمی
گوين . همين ماجرا باعث ش  كه دور هم جمع شويم نمی

 يابی كنيم.و سعی كنيم مشكل كار را ريشه
 

انجام  1392بخش نخست كارمان را در تابساان سال 
. با جست و جو در واح های نزمايشگا  داديم

دساوركارها و های ديگر، ماوجه ش يم كه اغيب دانشگا 
توان  روی كيفيت ها، مشابه هسان  و نن چه مینزمايش

ها است؛ مثل حضور ی اجرای ننكار اثر بگذارد، نحو 
اسااد درس در نزمايشگا ، تسيط بيشار دساياران 

ها، ها و عميكرد دساگا نموزشی روی مفهوم نزمايش
حوصيه، صبر و همكاری بيشار دساياران نموزشی و 

ار وسايل نزمايشگاهی. از ابا ای كار، نياز به كيفيت بيش
های مهم در نزمايشگا  را حس معين كردن مالک

كرديم. ما با تصوری از "يک فيزيک دان" و ننچه كه می
او در اين را  نياز دارد تا به ه ف خود نزديک شود، وارد 

ها را با م نظر دانشگا  ش   بوديم و كار يافان اين مالک
. پ ي  نوردن، زن   36ان تصور نغاز كرديمقرار دادن هم

ی ی عيمی، نكاهكردن و الباه زن   نگا  داشان روحيه
توان  دانشجو باش ، می مهمی است كه اگر وجود داشاه

را به مفهمومی از "يک فيزيک دان" نزديک كن  و اگر 
نباش ، تع اد زيادی از اين "فيزيک دان های نين  " را 

كن  كه به سادگی از كنار پ ي   ای به افرادی تب يل می
گذرن . صاحب اين مانن  افاادن سيب روی سرشان، می

های اطراف خود به دنبال روحيه ی عيمی، هم برای پ ي  
گردد و هم برای توضيحاتی كه در فيزيک توضيح می

گيرد، به دنبال پ ي   ای می نظری در كالس ياد می
اه   پذير")به گردد. در نايجه يادگيری مفاهيم "مش

                                                           
ی فيزيک مربوط هايی كه به دانشجويان رشاهرا با مالک خود كار .1

های مهم برای ، نغاز كرديم اما در بخش دوم، به مالک شمی
 های ديگر پرداخايم.دانشك  

تعبير فيزيكی، قابل ان از  گيری(، "نزمايش پذير" و 
های مطرح و كشف "تحييل ابعادی")شناخت كميت

ها( مهم گيری هر ك ام از ننهايی برای ان از روش
شود. از نظر ما، توانايی دنبال كردن يک دساوركار و می

تشخيص ارتباط نن با مفاهيم فيزيكی، طراحی نزمايش 
مفاهيم نزمايش پذير، كار با وسايل نزمايشگاهی، برای 

ی نزمايشی در صورت نياز، شناخت ساخت وسييه
خطاهای احامالی، به ح اقل رسان ن خطاهای نزمايش، 
تشخيص نن چه كه خطا است و نن چه كه واقعًا ممكن 
است به كشف عيمی مهمی منجر شود، تشخيص 

ها ی كميتهای معابر از غيرمعابر، تعيين همبساگداد 
افزارهای ها، تحييل داد  ها)چه كار با نرماز روی داد 

های محاسباتی مخايف و چه رسم دسای نمودار و بررسی
ها از مربوط به نن( و شرح صحيح مشاه ات و پ ي  

اهميت بسياری برخوردار بود. برای دانشجوی رشاه 
فيزيک مهم است كه با وسايل نزمايشگا  دوست باش  و 

را به همكاری دعوت كن ، اما وسايل نزمايشگاهی ها نن
ها را تنها چيزی نيسان  كه نزمايشگا  باي  همكاری با نن

ياد ب ه . برای پيشرفت، يادگرفان كار گروهی هم 
توان  اهميت داشاه باش . دي ی كه دانشجوی فيزيک می

در دنيای نسباًا اي   نل رياضی و روابط پاراماری فيزيک 
كن ، موضوع با اهميای است. اما بحث ینظری پي ا م

ی فيزيک عميی وجود دارد، بحثی مهمی هم در زمينه
عميی كه نن نباي  صرفًا به شكل تع ادی فرمول اي   نل 
رياضی درني ، برای مثال بحث ارقام معنادار و انواع 

گزارش كردن  حس كن  خطاها ) اين كه دانشجو
واح   1كه فقط تا كن  وقای با ابزاری كار می 1.53ع د

 (. معقول نيستكن ، ان از  گيری می
ها هايی اين چنين را مشخص كرد  و به كمک ننما مالک

ها، اصالحاتی و طی بازنگری دساوركارها و نزمايش
ها يادداشت پيشنهادی را در مان دساوركارها و نزمايش

. دساوركارها هم نياز به ويرايش زبانی دارن  و 37كرديم

                                                           
 های نزمايشگا  فيزيک پايهنزمايش ها و نظرات پيشنهادیاصالحيه .2

 به طور مفصل ثبت ش   است. به طور مثال، نزمايش ان از  گيری يک
در صورتی  ،ممكن است نخست بيهود  به نظر برس  العملزمان عكس

ی توان  از نظر نماری يا از جنبهتوضيح بهار، می كه در واقع با ارائه و
در  نن طرح نزمايش، حائز اهميت باش  و اين در حالی است كه اهميت

 كنار نزمايش نسباًا بی عيب و نقص نيروی ارشمي س، كمرنگ ش  
دار، بهار است راجع الً در آزمایش سطح شیب مث يا است.
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هم باي  گوياتر بيان شون  )الباه، گزارش كارهای 
تر كردن ای مثبت، به واضحتصويری هم به عنوان نكاه

ی ثبت تئوری كنن (. نحو ار با وسايل، كمک میی كنحو 
ی ها، به نحو های نزمايشها و همچنين خواساهنزمايش

ده  و برخورد دانشجويان با واح  نزمايشگا  جهت می
های مهم توان  به تحق  بخشي ن مالکها میبازنگری نن

در نزمايشگا  و توجه دانشجويان به نن چه م  نظر اين 
 .38است، كمک كن  واح های درسی

های مح وديت زمانی واح  نزمايشگا  )و الباه مح وديت
ديگری از جميه تک واح ی بودن نن( به طور طبيعی 

های مطرح ش   در ی مالکشود ناوان به همهسبب می
مورد نزمايشگا  پرداخت و اين واقعيت ما را به صحبت با 

های دكار اساادها وادار كرد. نن طور كه از حرف
ترين ه ف رسي ، مهمجاهادی و دكار مقيمی به نظر میا

های فيزيک پايه، نشنا ش ن دانشجو برگزاری نزمايشگا 
ها و با طبيعای است كه با ورود عوامل مخايف، از فرمول

گيرد؛ ی كااب های فيزيكی فاصيه میمسائل ساد  ش  
ناميم. وجود خطا در ها را خطا میعواميی كه معموال نن

                                                                                    
. تر و بهاری داد  شودبه چگونگی رها سازی سر  توضيحات كامل

ای پر از خطاهای غيرقابل كنارل اما قابل رون  نزمايش حركت پرتابه
 .حذف است

های گرو  و ی بحثنايجه های ارزشيابی نيزدر مورد نحو  و مالک .3
پيشنهاداتی به طور مفصل ثبت ش    های شخصی، به صورتبررسی

كارها نياز است بارم بن ی با  است. به طور مثال، در تصحيح گزارش
ی توجه به اهميت توانايی مرتبط در دانشجو صورت بگيرد )كه الزمه

 .(مرتبط می گردد دساياران نموزشیصبورانه اجرای نن به عميكرد 
توان  مطرح ت میهای سر كالسی، انواع مخايفی از سواالدر نزمون

ای مثل طرح های خالقانهی تئوری، سوال)اثبات يک رابطه شود
های مفهمومی مثل چرايی جزئيات نزمايش و نزمايش، سوال

های حفظی برای تسيط پيش از نزمايش روی دساوركار( كه سوال
ی بسيار نكاه. ها را داشاه باش دانشجو در طول ترم فرصت جبران نن

 ی تصحيح گزارشكاران، دقت ارزشيابی با توجه به نحو مهم در اين مي
های سركالسی، احامال خرابی )به ناچار نسباًا سريع(، موقعيت نزمون

دساگا  در نزمون پايانی يا كمبود زمان )و همچنين ع م توازن 
شود فكر چيزی كه باعث می ،ها برای افراد مخايف( استنزمايش

ا حای يک نمر  نه بيكه حای به نيم ي كنيم دقت نمر  دهی قطعًا
ی "دقت نمر  دهی" و ( است )مسئيه A B C D E Fصورت كيفی ) 

های نزمون پايانی برای افراد مخايف" در توازن نزمايش همچنين"
ترين كن  كه نباي  فراموش كنيم يكی از مهمحالی اهميت پي ا می

و  گيری" استاه اف نزمايشگا ، يادگيری مفهوم "دقت ان از 
"يكسان سازی ماغيرهايی كه مورد نزمايش  همچنين در يک نزمايش

 گيرن " اهميت زيادی دارد!(.قرار نمی

گيری و وجود عواميی در های ان از و روش وسايل
نزمايش كه شرايط را از وضعيت اي   نل مسائل تئوری 

كنن ، به مطرح ش ن مباحثی نماری يا مفاهيمی دور می
انجام . اين در حالی است كه دي  مثل ارقام معنادار می

كيی كه راجع به نزمايشگا  وجود دارد، با نگاهی منفی 
ها با تئوری ی نزمايشی نايجهفاصيهها و نسبت به خطا

همرا  است. دكار اجاهادی از خاطرات خود در 
گفان . وقای شااب گرانش را طی نزمايشگا  فيزيک می

گون بر روی سيمی نزمايش حركت يک ماحرک چرخ
به دست نورد  بودن  و  13بين  با شيبی مشخص، 

 ی فرمانروای. ياد قصه9.87و حای  9.8و  10ديگران، 
خوان م، فرمانروايی كه ای افاادم كه در بچگی میافسانه

برای تعيين جانشين خود از ميان جوانان سرزمين، به هر 
خواه  تا در ی گيا  داد  و میها يک دانهك ام از نن

ان  نمايان كنن . از زمانی مقرر، گياهانی را كه پروران  
تنها  های گل و گيا  زيبا،ها با گي انی ننميان همه

شود كه گي انی ی جانشينی شناخاه میپسركی شايساه
ها گردان ، به اين دليل ساد  و صادقانه كه دانهخالی برمی

ان . اما داساان نزمايش گرانش، اساسًا پخاه و نابارور بود 
پايانی مافاوت داشت. همه نمر  گرفاه بودن  جز دكار 

نيم، اگر كمی عمي  تر به داساان فكر ك 39اجاهادی.
شاي  دريابيم كه پايان داساان دكار اجاهادی هم با نن 

ی نن روز نزمايشگا  قصه تفاوتی ن ارد، چرا كه نمر 
فيزيک پايه در واقع نن چنان اهميت ن اشاه است. اين 

ش  از هيجان ص ای دكار زمان تعريف كردن پايان را می
 ماجرا فهمي . "خوبه كه دانشجوها ياد بگيرن از اين واح 

!" دكار اجاهادی اعاقاد داشان  كه لذت ببرننزمايشگا  
نيازی نزمايشگا   و درس فيزيک پايه، كه گاهی باعث هم
شود مباحثی نزمايش شود كه هنوز ت ريس نش   می

نورد كه دانشجو عالو  بر است، فرصای را فراهم می
های خود از اماحان كردن روابط تئوری و تثبيت نموخاه

گاهی باوان  از نزمايش به عنوان  طري  نزمايش،
خوانی و شناخای از درس اسافاد  نماي  )يا حای پيش

                                                           
در ادامه هم گفان  كه برای مسئول نزمايشگا  مفصل توضيح  .4

ان  كه اين نزمايش اساسًا خطاهای سيساماتيک قابل توجهی داد 
ر اثر حركت ماحرک و ی ان از  گرفاه ش   باز جميه تغيير زاويه، دارد
چنين دوران چرخ. مسئول نزمايشگا  هم پذيرفاه و حای دوبار  هم

ای ن اد  به اين بهانه كه جواب باالخر  نمر  امانزمايش را تكرار كرد  
 رس .نمی 13به با خطا هم كه حساب شود، 
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ب ون پيش داوری، به نزمايش پرداخاه و نايجه را تحييل 
 (.   40كن 

  
شود گفت كه ما اين چيزها را دكار مقيمی گفان : "نمی

فراهم كرديم و حاال دانشجو خود باي  بفهم  كه چه 
و لذت ببرد. نياز است كه ما نيز در مسيری را طی كن  

مشخص كردن مسير، كمک و همراهی كنيم." شاي  ع م 
محوری و كنجكاوی و لذت بردن از نزمايش، نمر  

مشكالتی كه در طرز نگا  بچه ها به نزمايشگا  ايجاد 
سال تحصيل دانشجو پيش از  12كن ، ريشه در می

ه دانشگا  ورودش به  دانشگا  داشاه باش . اما مااسفان
هم را  چن ان مافاوتی را برای ارزيابی اناخاب نكرد  

 است.
  

هر نن انجام داديم.  1393بخش تكمييی كارمان را در بهار 
ی تر بررسی كرد  بوديم، به دانشجويان رشاهچه پيش

ش ، اما اين بار به بررسی اهميت و نياز فيزيک مربوط می
های ديگر پرداخايم. ها برای دانشك  نزمايشگا 
ای هم با ای را به دانشجويان داد  و مصاحبهپرسشنامه

های ديگر ترتيب داديم )كه در بعضی از اساتي  دانشك  
ام(. خوب است برای اين كه شان را نورد ، نايجهامهاد

واح های نزمايشگا  برای دانشجويان هر رشاه مفهوم و 
های ها، نوع خواساهتأثيری داشاه باش ، در نزمون

ها و نزمايشی، تصحيح گزارشكارها و حای خود نزمايش
تر شود. از دي  نن ها پررنگ های مربوط به رشاهمالک

، نزمايشگا  فيزيک ی رياضیدانشك  ويان اغيب دانشج
پايه برای نن ها اهميای ن اشت. در عين حال، از نظر نن 

های ها از ميان مالکگيری و تحييل داد ها توانايی داد 
تر بود و ه ف نوشان گزارش كار هم مهم 41سوال ش  

نمود كه اغيب معاق  بودن  كه در بيشار همين می
                                                           

هايی بود كه برای يک نزمايشگا  كه هر دوی اين موارد، از مالک .40 
 نمود.ه، مهم میفيزيک پاي

توانايی دنبال كردن يک دساوركار  (2توانايی طراحی نزمايش (1 .6
توانايی داد  گيری و تحييل داد  (4نشنايی با وسايل نزمايشگا   (3
به دست (6يادگيری مفاهيمی مثل ارقام با معنی و انواع خطاها  (5

از تص ي  تئوری (7نوردن قوانين حاكم بر پ ي   از طري  نزمايش  
افزارهای توانايی كار با نرم(8پيش تعيين ش   از طري  نزمايش  

تعيين ماغيرهای اثرگذار در نزمايش (9مربوطه مثل اكسل  
ها در صورت امكان  تشخيص خطاهای احامالی و كاهش نن(10
   سازی ننتخمين هزينه نزمايش و بهينه(11

شود اما در اهميت داد  می نزمايشگا  به اين مالک
تصحيح گزارش كارها، نن طور كه باي ، به نن توجه نش   

ها عيت ع دسازی دانشجويان را اغيب تفاوت است. نن
 دانسان .ها با اناظار تئوری میداد 

به نظر دكار مق سی حای دي ن نزمايش نيز می توان  
مفي  باش . "برخی از نزمايش ها در عين سادگی می 
توانن  تأثير زيادی در دي  افراد نسبت به پ ي   ها و 
روي ادهای فيزيكی داشاه باشن . كسب مهارت در انجام 
نزمايش و نحو  ارائه ناايج يک نزمايش دو ه ف اصيی 

ن  نزمايشگا  فيزيک ان . الباه من فكر می درسی مان
كنم كه حساسيت بيش از ح ی روی ظاهر گزارش ها در 
چنين درس هايی مشاه   می شود كه چن ان مطيوب 
نيست. در واقع از نظر من خييی بهار بود كه از ابزار های 
اماحان و نمر  به شكل فعيی در نموزش عيوم كمار 

يز  های يادگيری تأثير اسافاد  می ش . چرا كه در انگ
نامطيوب می گذارد. فيزيک و رياضی باي  عمومی شون  و 
اينكار الزمه اش تبييغ نن عيوم است. الباه به روش 
مناسب خودش تا افراد با مفاهيم و مطالب نن نشنا شون  
و در اين صورت است كه انگيز  پي ا می كنن  برای نن 

ارتباط برقرار وقت بيشاری صرف كنن  و عمي  تر با نن 
                                                                           كنن ."

ی از دي  دكار حاجی ميرصادقی، عالو  بر اهميت همه
های مطرح ش  ، نظم نزمايشگاهی ويژگی مهمی مالک

ياب . چيزی ها تحق  میاست كه تنها در اين نزمايشگا 
ي  يک دساوركار يا نوشان گزارش مثل دنبال كردن دق

كار. "دانسان موضوعات ديگر مطرح در دنيا بسيار مهم و 
در برخی موارد مثل فيزيک، دي ن نن ها از خوان ن نن 

ی يک مفهوم با تر است. مشاه   و تجربهها مهم
نوشانش روی كاغذ مافاوت بود  و حيف است دانشجوی 

ز نظر ايشان در رياضی، كار ارزشمن  تجربی را نبين . ا
ميان دانشجويان رايج است "نن چه كه در رياضی 

ی شود، كافی است"، در صورتی كه توسعهخوان   می
دانايی به ح اقل دو موضوع، به كار در جاهای خوب دنيا، 

 كن .كمک می
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، نزمايشگا  ی شيمیدانشك  از دي  اغيب دانشجويان 
فيزيک پايه برای نن ها از نظر نشنايی با مباحث ديگر و 

های مرتبط، اهميت داشت. از ميان كسب توانايی
 وسايل با های سوال ش  ، به نظر نن ها نشنايیمالک

 داد  و يادگيری تحييل و گيری داد  نزمايشگا ، توانايی
تر بود و خطاها مهم انواع و بامعنی ارقام مثل مفاهيمی

نمود ه ف نوشان گزارش كار هم بيشار تحييل داد  می
های نشنايی كه اغيب معاق  بودن  در نزمايشگا  به مالک

ساوركار با وسايل نزمايشگاهی و توانايی دنبال كردن د
شود و در تصحيح گزارش كارها تا اهميت داد  می

ها ح ودی به توانايی تحييل داد  توجه ش   است. نن
عيت ع دسازی دانشجويان را كمبود زمان برای نوشان 

 دانسان .گزارش كار يا انجام نزمايش می
از نظر دكار سعي ی، نزمايشگا  فيزيک پايه و كار تجربی 

ی دانشجويان دارن . يری و نين  تأثير زيادی بر يادگ
در شيمی نلی ومع نی )بيورشناسی(  2"مباحث فيزيک 

ی خطا در اين جا اهميت پي ا كاربرد دارد و محاسبه
گيری كن . به دليل اهميت زياد كار با ابزار و ان از می

خطا، اين مباحث در دروس نزمايشگاهی شيمی هم 
 شون ."ت ريس می

اهميت فهم خطا، عوامل خطا و نژاد به دكار هرمزی
توانايی برطرف كردن نن در شيمی تجزيه، همچنين كار 

افزارهايی مثل اكسل و توانايی تحييل نمودارها و با نرم
اهميت كار با ابزار الكارومغناطيسی مثل نشكارسازها در 

های نماری مثاًل در شيمی تجزيه و الكاروشيمی، بحث
شار  كردن . "نزمايشگا  ترموديناميک )رفاار گازها(، ا

فيزيک پايه باي  به فهم موضوع و از بين بردن اشابا  
كمک كن ." از نظر ايشان، ارزيابی دانشجو باي  

ی دانشجو باش ، حای اخاصاصی و ماناسب با رشاه
های مخايف مافاوت ی ت ريس هم باي  برای رشاهنحو 

باش . ب ين شكل، در افراد ايجاد انگيز  ش   و 
."نباي  از ده نن ها نشان می ان ازی را از نين  چشم

   فيزيک ترس ايجاد شود."
از دي  دكار رحمان ساايش، توانايی كاليبر  كردن 

ها، تحييل داد  و نمودار، كار با اكسل، رسم دساگا 
دسای نمودار، كار با ماشين حساب مهن سی و 

بهار  ها باي دساگا گيری خطا بسيار مهم است اما ان از 
)تا خطای كماری داشاه باشن (. همچنين هر  و نو شون 

های ج ي  جايگزين شود تا دو سه سال يک بار، نزمايش
هم تنوع و پويايی ايجاد ش   و هم دانشجويان از منبع 

 های پيش برای نوشان گزارش كار اسافاد  نكنن .سال

"الزم است اسااد درس عالو  بر كارشناس و دساياران 
، الاقل برای م تی از زمان درسی در نزمايشگا  نموزشی

حضور داشاه باش . اين حضور در دانشجويان ايجاد 
انگيز  كرد  و سبب افزايش مسئوليت در دساياران 

ها برای ترغيب هيئت يكی از را  شود."نموزشی می
عيمی برای وقت گذاشان روی نزمايشگا ، قرار دادن 

 ازی نزمايشگا  و طراحی انواح  امايازی است )قباًل را 
نزمايش برای ترفيع ساالنه، اماياز مثبت به حساب 

نم (. از نظر ايشان از نن جا كه دساياران نموزشی می
كنن ، ممكن تنها برای چن  ترم در نزمايشگا  كار می

ها ن اشاه باشن . اين در است تسيط كافی بر دساگا 
ورت عميی و ست كه دانشجويان باي  با ابزار به صا حالی

نه تنها نظری، به خوبی نشنا شون . همچنين ممكن است 
دانشجو كار با دساگاهی مثل اسييوسكوپ را به خوبی 

ی زمانی، از ياد ببرد. به ياد بگيرد اما به خاطر فاصيه
همين خاطر تخصصی كردن نزمايشگا  برای دانشجويان 

توان  مفي  باش .از نظر ايشان، فيزيک پايه مخايف می
نياز و نه همنياز نزمايشگا  باش  و ه ف از باي  پيش

نزمايشگا  فيزيک پايه، نشنايی عميی با مفاهيم فيزيک 
و ايجاد انگيز  در دانشجو و يادگيری وسايل 

 نزمايشگاهی است. 
 

، ی مهن سی عمراندانشك  از دي  اغيب دانشجويان 
نزمايشگا  فيزيک پايه برای نن ها اهميت ن اشت. در 

توانايی داد  های سوال ش  ، حال، از ميان مالک عين
يادگيری مفاهيمی مثل ارقام با ، گيری و تحييل داد 
به دست نوردن قوانين حاكم بر ، معنی و انواع خطاها

افزارهای توانايی كار با نرمو پ ي   از طري  نزمايش  
تر بود و ه ف نوشان به نظرشان مهم ،مثل اكسل تبطمر

های بيشار تحييل داد  و مشاه  گزارش كار هم 
نمود كه اغيب معاق  بودن  در نزمايشگا  به نزمايشی می

شود و در تصحيح گزارش نمیها اهميت داد  اين مالک
ها كارها نن طور كه باي ، به نن توجه نش   است. نن

عيت ع دسازی دانشجويان را كمبود زمان برای نوشان 
 دانسان .گزارش كار يا انجام نزمايش می
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، ی مهن سی برقدانشك  از دي  اغيب دانشجويان 
نزمايشگا  فيزيک پايه از نظر يادگيری بهار درس 

های فيزيک پايه برای نن ها اهميت دارد. از ميان مالک
سوال ش  ، به نظر نن ها توانايی طراحی نزمايش و به 
دست نوردن قوانين حاكم بر پ ي   از طري  نزمايش، 

و ه ف نوشان گزارش كار بيشار توانايی تر بود مهم
نمود كه اغيب معاق  بودن  در نگارش گزارش عيمی می

گيری و تحييل نن نزمايشگا  بيشار به توانايی داد 
شود و در تصحيح گزارش كارها به مالک اهميت داد  می

ها عيت ع دسازی ذكر ش   توجهی نش   است. نن
ن گزارش كار يا دانشجويان را كمبود زمان برای نوشا

 دانسان .انجام نزمايش می
 

، ی مهن سی صنايعدانشك  از دي  اغيب دانشجويان 
نزمايشگا  فيزيک پايه برای نن ها اهميت ن اشت. در 

توانايی داد  های سوال ش  ، عين حال، از ميان مالک
يادگيری مفاهيمی مثل ارقام با ، گيری و تحييل داد 
تخمين هزينه نزمايش و بهينه ، معنی و انواع خطاها

افزارهای مربوطه مثل توانايی كار با نرمو   سازی نن
تر بود و ه ف نوشان گزارش كار ، به نظرشان مهماكسل

بيشار توانايی تحييل داد  و نگارش گزارش عيمی 
نمود كه اغيب معاق  بودن  در نزمايشگا  بيشار به می

گيری و تحييل توانايی دنبال كردن يک دساوركار، داد 
شود و در تصحيح گزارش كارها تا نن اهميت داد  می
ها عيت ها توجه ش   است. ننح ودی به مالک

ع دسازی دانشجويان را كمبود زمان برای نوشان 
 دانسان .گزارش كار يا انجام نزمايش می

از دي  دكار فااحی، نزمايشگا  فيزيک پايه به خصوص 
)و در مباحثی مثل  برای گرايش صنعای اين رشاه

ها( اهميت دارد. "خوب است كه اتوماسيون و ساز 
دانشجويان، مفاهيمی مثل سخای را در نزمايشگا  لمس 
كرد  باشن  و راجع به ساخت ماد  و قوانين حاكم بر 

ها ب انن ." از نظر ايشان، توانايی طرح نزمايش، پ ي  
ين نشنايی با وسايل نزمايشگاهی، به دست نوردن قوان

ها، تص ي  تئوری از طري  نزمايش و حاكم بر پ ي  
سازی، مباحث مهمی ی نزمايش و بهينهتخمين هزينه

 هسان .

دكار عشقی فرمودن  كه خوب است روی مباحثی مثل 
نور، حرارت و سياالت نيز در فيزيک و نزمايشگا  فيزيک 

 پايه كار شود.

 

، ی مهن سی شيمیدانشك  از دي  اغيب دانشجويان 
نزمايشگا  فيزيک پايه از نظر يادگيری بهار درس 

ای هفيزيک پايه برای نن ها اهميت داشت؛ از ميان مالک
سوال ش  ، به نظرشان نشنايی با وسايل نزمايشگاهی، 
توانايی تحييل داد ، توانايی طراحی نزمايش و يادگيری 

تر بود و ه ف مفاهيمی مثل خطا و ارقام بامعنی مهم
نوشان گزارش كار بيشار توانايی تحييل داد  و 

نمود كه اغيب معاق  بودن  ی نزمايشگاهی میمشاه  
شار به نشنايی با وسايل نزمايشگاهی در نزمايشگا  بي
شود و در تصحيح گزارش كارها به اهميت داد  می

ها عيت ها تا ح ودی توجه ش   است. ننمالک
ع دسازی دانشجويان را كمبود زمان برای نوشان 

 دانسان .گزارش كار يا انجام نزمايش می
از نظر دكار مشايخان، برای دانشجويان مهن سی نفت و 

زمايشگا  شيمی اولويت دارد و مطالب شيمی، ن
شود و در درس مبانی برق تكرار می 2نزمايشگا  فيزيک 

مباحث اين دو نزمايشگا  به طور مساقيم برايشان 
كاربرد ن ارد. بنابراين، اين دو نزمايشگا  بيشار از جهت 
نشنايی بيشار با دروس فيزيک پايه اهميت دارد )و الباه 

 ل پييمر(.هايی مثشاي  در گرايش
برای مهن سی  2از نگا  دكار شاد، نزمايشگا  فيزيک

نفت )مثاًل در درس نمودارگيری چا ( نياز است. گذران ن 
های اول جالب توان  برای دانشجويان ترماين دو واح  می

رس  باش  )مثاًل دنبال كردن دساوركار(. "به نظر نمی
كسب توانايی تخمين هزينه و بهينه سازی، در 

 های فيزيک پايه ميسر شود."ايشگا نزم
دكار يغمايی اعاقاد دارن  كه نزمايشگا  فيزيک پايه هم 
مثل نزمايشگا  شيمی مهم است. به طور مثال برخورد با 

 دارد. بسياری ها و ان از  گيری، اهميتكميت
دكار پيشوايی به اهميت نزمايشگا  در درس موازنه، 

گيری نن . "ان از كحرارت و مكانيک سياالت اشار  می
برای يک مهن س مفهمومی مهم است." نزمايشگا  
شيمی و فيزيک هر دو مهم هسان . )اهميت اين 

ی كارشناسی دي   ها به خصوص در دور نزمايشگا 
 شود.(می
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ی مهن سی مواد، دانشك  از دي  اغيب دانشجويان 
اهميت بود يا برای يادگيری نزمايشگا  فيزيک پايه يا بی

بيشار درس فيزيک پايه اهميت داشت. از ميان 
های سوال ش  ، از نظر نن ها توانايی طراحی مالک

تحييل داد  و نشنايی با وسايل نزمايشگاهی، نزمايش، 
تر بود و ه ف نوشان گزارش كار بيشار تحييل داد  مهم

نمود كه اغيب و يادگيری بيشار درس فيزيک پايه می
های ذكر ش   اهميت معاق  بودن  در نزمايشگا  به مالک

شود و در تصحيح گزارش كارها به مالک ذكر داد  می
ها عيت ع دسازی   است. ننش   تا ح ودی توجه ش 

 دانسان .دانشجويان را تفاوت داد  با اناظار تئوری می

توانن  دقيقًا ننچه ها نمیاز نظر دكار موح ی، نزمايشگا 
خوانيم، نشان دهن  اما به فهم بهار و را كه در تئوری می

كنن . "تحييل داد  مبحث يافان دي ی از نن كمک می
رود دانشجو در می مهمی است. همچنين اناظار

های پايه ياد بگيرد كه با چه دقای نزمايش نزمايشگا 
ها را گزارش ده ." از دي  كرد  و با چه دقای باي  يافاه

گيری اهميت ايشان، هم يادگيری كار با وسايل ان از 
ها. دانشجويان باي  دارد و هم شناخت دقت و خطای نن

اک را بهار ياد العمل و اصطكمفاهيمی مانن  عمل و عكس
بگيرن . نن ها باي  به اهميت نزمايشگا  )به خصوص 
مباحث مكانيک و يا مثاًل الكارومغناطيس در درس 

هايی مثل مقاومت مصالح خواص الكارونی مواد( در درس
ی ايشان، نزمايشگا  و مكانيک مواد پی ببرن ." به گفاه

 ی دانشجويان مهن سی نياز است.فيزيک پايه برای همه
"مهن سی فراتر از يک تخصص است." از نظر ايشان 

های حای نيازی نيست نزمايشگا  فيزيک پايه برای رشاه
مخايف تخصصی شود، چرا كه هر مهن س به اطالعاتی 
عمومی نياز دارد كه نه تنها در تخصص او، بيكه در 

 زن گی او نيز اثر خواه  داشت.   
 

، سی هوافضای مهن دانشك  از دي  اغيب دانشجويان 
نزمايشگا  فيزيک پايه از نظر يادگيری بهار درس 

های فيزيک پايه برای نن ها اهميت دارد. از ميان مالک
نزمايشگا ،  وسايل با سوال ش  ، به نظرشان نشنايی

 مثل مفاهيمی يادگيری داد ، تحييل و گيری داد  توانايی
 قوانين نوردن دست خطاها، به انواع و معنی با ارقام

 پيش از تئوری نزمايش، تص ي  طري  از پ ي   بر اكمح
 افزارهاینرم با كار نزمايش و توانايی طري  از ش   تعيين

تر بود )ولی نه چن ان با اكسل، نسباًا مهم مانن  مرتبط
اهميت( و ه ف نوشان گزارش كار، بيشار توانايی 

نمود كه اغيب معاق  بودن  در نگارش گزارش عيمی می
شود و در تصحيح ها اهميت داد  نمینزمايشگا  به مالک

گزارش كارها به مالک ذكر ش   تا ح ودی توجه ش   
ها ها عيت ع دسازی دانشجويان را تفاوت داد است. نن

 دانسان .رود، میبا چيزی كه ازتئوری اناظار می
 

ی مهن سی كامپيوتر، دانشك  از دي  اغيب دانشجويان 
يک پايه برای نن ها اهميای ن اشت. در نزمايشگا  فيز

يادگيری ، گيری و تحييل داد توانايی داد عين حال، 
توانايی كار و مفاهيمی مثل ارقام با معنی و انواع خطاها  

های از ميان مالک ،افزارهای مربوطه مثل اكسلبا نرم
تر بود و ه ف نوشان سوال ش  ، از نظر نن ها مهم

ی نايی تحييل داد  و مشاه  گزارش كار، بيشار توا
نمود كه اغيب معاق  بودن  در نزمايشگاهی می

های ذكر ش   نسباًا اهميت داد  نزمايشگا  به مالک
ها شود و در تصحيح گزارش كارها تا ح ودی به مالکمی

ها عيت ع دسازی دانشجويان را توجه ش   است. نن
ايش كمبود زمان برای نوشان گزارش كار يا انجام نزم

 دانسان .می

های مطرح ش   در ی مالکبه نظر دكار اس ی، همه
كه  2نزمايشگا  اهميت دارن . "نزمايشگا  فيزيک پايه 

افزار مهم است." از دي  ی سختبسيار برای رشاه
ی كارشناسی دانشجو باي  دي ی كيی ايشان، در دور 

خواه  در پي ا كن  و نباي  تصور كن  به اين خاطر كه می
ای نزديک تخصصی كار كن ، مباحث ديگر اهميای نين  

كن ، برای مثال ن ارن . "دي  كيی در زن گی كمک می
 دكار نبام توانايی كارگا  عمومی هم بسيار مهم است."

دساوركار،  يک كردن دنبال نزمايش، توانايی طراحی
 تحييل و گيری داد  نزمايشگا ، توانايی وسايل با نشنايی

 انواع و معنی با ارقام مانن  مفاهيمی ریداد ، يادگي
اكسل،  مانن  مرتبط افزارهاینرم با كار خطاها، توانايی

دانن . نن را مهم می سازیبهينه و نزمايش هزينه تخمين
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ی كارشناسی، ه ف يافان دي ی جامع است و "در دور 
 های مرتبط با رشاه."          نه صرفًا خوان ن درس

   
های به طور كيی، از دي  اغيب دانشجويان دانشك  

مشاه   ارتباط روابط درس ديگر، ه ف از نزمايشگا ، 
فيزيک پايه و واقعيت های نزمايشگا  بود و اعاقاد 
داشان  اين ه ف تا ح ودی در نظر گرفاه ش   است. با 

سازی به ی برخی دانشجويان به داد اين وجود، اشار 
ی تصحيح ی نزمايش و نحو نايجه عيت تفاوت تئوری و

كار و اعاراض نن ها به خطاهای زياد نزمايشگا  گزارش
ده  ( نشان می1)به خصوص نزمايشگا  فيزيک 

ان ركاران اين واح  درسی باي  بيشار در راساای دست
های تثبيت اهميت اين ه ف بكوشن . اغيب، ه ف نزمون

زمايش كار پيش از نی گزارشسركالسی را مطالعه
دانسان  كه اعاقاد داشان  تا ح ودی محق  ش   می

ها ه ف نزمون پايانی، يادگيری است. به نظر بيشار نن
بهار درس فيزيک پايه بود كه تا ح ودی به نن توجه 
ش   است اما تأكي  بر انجام نزمايش در زمانی مح ود، 

ها گفان  كه كن . بيشار نننزمون را از اين ه ف دور می
كردن  )تع ادی هم  ودی دساوركارها را مطالعه میتا ح

گاهی برای فهم بهار نن تالش كرد  و به طور مثال، 
كردن ( و اعاقاد دساوركارهای تصويری را دنبال می

ان . ها بود داشان  دساوركارها تا ح ودی گويای نزمايش
برای دو نفر   ها بر اين باور بودن  كه گرو اغيب نن

ميزان تسيط  نن ها است. بيشار نزمايش مناسب
ها، وسايل نزمايش و دساياران نموزشی را روی نزمايش
دانسان . خوب میيا  نظريه ها يا مطالب مرتبط، ماوسط

در عين حال، درخواست پاسخگويی )به خصوص به 
تر هنگام نزمايش، در نظارت بيش تر( وسؤاالت مفهومی

كه در نايجه نن  مشخص بود بعضی دانشجويان نظرات
 . باي  توسط دساياران نموزشی مورد بررسی قرار گيرد

 

امي واريم با اعمال پيشنهادات و توجه بيشار  در نهايت،
های نزمايشگا  و همچنين اعمال به اه اف و مالک

های های تخصصی رشاهها و توجه به نيازخواساه
مخايف، واح های نزمايشگا  چه برای دانشجويان 

با تصورشان از "يک فيزيک دان" و ننچه كه او )فيزيک 

در اين را  نياز دارد تا به ه ف خود نزديک شود( ، چه 
برای دانشجويان رياضی و شيمی و چه برای دانشجويان 

  تر و مفي تر شون .هر چه جذاب مهن سی،
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، تحصيل كرد  ان كه در دانشگا  شريف  اكثر افرادی
هر ساله  دانشگا ،  عادت دارن  كه در كنار مراسم مخايف

 باشن . نيز مخاطب جشنوار  موسيقی دانشك   فيزيک
به كه  ستی زيادی اها جشنوار  سالاين   نن چنان كه

دانشگا  دانشجويی در سطح  يكی از روي ادهای اصيی 
حوالی ارديبهشت كه می شود، در ت. تب يل ش   اس

م ام اين سوال را  از اسااد و دانشجو دانشك   فيزيک
از جشنوار  چه خبر؟" شاي  امسال، در " :می شنوي
دهمين جشنوار  موسيقی دانشك   برگزاری نساانه 

كمی راجع به اين صحبت  فيزيک، فرصت خوبی باش  تا
 كنيم: "از جشنوار  چه خبر؟"

را  دور و درازی را  تا به امروز جشنوار  موسيقی فيزيک
نم   است و داساان نن، كمی شبيه قصه های ق يمی، 

 تا به اينجا رسي  نقل ش   نسل به نسل و سينه به سينه 
 در (،)تا جايی كه ما می دانيم اولين دور  جشنوار . است
از نن سال تقريبا هر سال  برگزار ش  و  1384سال  بهار

 .است گردي  برگزار  )به جز يک سال( به صورت م اوم

 جشنوار  با همه خاطرات تيخ و شيرين و تجربياتش
نسل به نسل به دانشجوهای اين  )تجربيات پيرامونش( 

رسي   است و هر سال نيز  دانشك   به نوعی به ارث
از سال قبل برگزار نقص تر كم سعی ش   است بهار و 

رات بسياری ي. شيو  ی اجرای جشنوار  نيز تغيگردد
و تجهيزات حرفه ای  داشاه است. اسافاد  از ابزار

ص ابرداری، نورپردازی، زمان بن ی هر چه دقي  تر 
اجراها، شمار  گذاری صن لی های نمفی تئاتر، بهينه 

سيسام فروش بييط، تامين امكاناتی جهت نظم  سازی

و بسياری از كارهای ديگر تهويه سالن  و همچنين بيشار
ن ين سال تجربه و اجرا، از جميه اق اماتی بود كه طی چ

كم كم به صورت روال كاری برگزاری جشنوار  درنم . 
ر  بسيار بيشار از ظرفيت هموا، مخاطبين اين جشنوار 

سالن برگزاری بود  است و مشكالت فنی مح ود 
تئاتر فيزيک )كه به طور سنای )مخايف( سالن نمفی 

( و كم بودن است جشنوار  هموار  در نن برگزار ش  
اما به ت ريج و  .مشكل ساز بود  است هموار  ،ظرفيت نن

  است تا سعی ش  چه ذكرش ، با اق ام هايی مانن  نن
و  گرددحای االمكان جشنوار  با كيفيت مناسب برگزار 

 د( نن فراهم تری برای مخاطبان )ماع شرايط مطيوب
سطح و كيفيت اجرا ها سال به  ،شود. عالو  بر اين ها

سال ارتقا پي ا كرد و  اجراهای جشنوار  با دقت و 
ی  وسواس بيشاری از بين نمونه كارهای ارسال ش  

اين ت ابير، عاميی ش  بسيار، اناخاب می ش  و مجموعه 
به رفاه رفاه « جشنوار  موسيقی دانشك   فيزيک» تا 

 .گردداد دانشجويی معابری ب ل روي 

نوازن گان حرفه ای و گرو   ،طی ادوار مخايف جشنوار  
در نن هنرنمايی كرد  ان . ايران  های نام نشنای موسيقی

همچون نيما  ،چن  تن از پيانيست های بسيار خوب ايران
از  همه نن هاكه همن ، هوتن رايين و راميار خيييی )فر
( در اين جشنوار  بود  ان نشجويان دانشك   فيزيک دا

زمان از مسئولين جشنوار    اجرا داشاه ان  و در واقع هم
گچ نيز بود  ان . همچنين گرو  های مطرحی مانن  گرو  

ماد ميوزيک  ها،پژ، گرو  كهت ميان، گرو  مادر پ ر
(MUD MUSIC - )دريم روورز، عب اليه بهروانفر(DREAM 
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ROVERS  )،  گرو  های از و نيز بسياریگرو  خواب 
به هنر  در نن گوناگوندر سبک های  ،دانشجويی ديگر

 .ن ی پرداخاه ان م

 ،توان گفت جشنوار   موسيقی فيزيک ت میأبه جر
هموار  در ارائه سبک ها و اباكارات ج ي  در زمينه هنر 
و موسيقی در دانشگا  شريف پيشرو و سردم دار بود  

كمار  ،های كشور نن گونه كه در سراسر دانشگا  .است
و  ، زمان اجرايفيت، كای با تنوع تمام دانشجويی برنامه

های  . طی سالشود اسامرار مشابه نن برگزار می
از موسيقی كالسيک و  سبک های بسياری ،مامادی

سنای ايرانی و نواحی گرفاه تا راک ، كاناری ، موسيقی 
همه در جشنوار  فيزيک اجرا  ،فييم و موسيقی تيفيقی

ش   ان  و برخی از اين سبک ها برای اولين بار در سطح 
چن  باری هم  ،. عالو  بر اين هادانشگا  معرفی ش ن 

های  Art performanceاجراهای اباكاری و نمايشی و
 مخايف در جشنوار  به روی صحنه رفاه ان .

تمام اين ها را گفام تا  هم مروری بر جشنوار  داشاه 
فيزيک،  دانشك   جشنوار هم يادنوری كنم كه  باشيم و

ازی را در روي اد كوچک و پيش پا افااد  ای نيست و را 
بسياری از پيمود  تا به سطحی رسي   كه امروز، 

دوساان دانشگا  از دانشجو و اسااد، روی نن موسيقی
جشنوار  برای ی حساب ديگری باز می كنن . اما قصه 

شاي  برای من داساان  .استخود من، روايت ديگری 
، بسيار بيشار از رزومه ی پر و پيمان خود جشنوار 

 جشنوار  باش .

كه من وارد دانشك   ش م، زمزمه هايی از  1389سال 
وشم رسي  كه به موسيقی ربط داشت. اتفاق جذابی به گ

هم در از برای من كه هميشه در فضای سورئالی حاصل
( فيزيک )شاي  موزيک و بقيه چيزها تني گی موزيک و

 زن گی می كنم، همين كه حرف از ساز زدن و "شني ن"
و "شني   ش ن" بود، بسيار هيجان انگيز به نظر می 

كم كم پايمان به اتاق فوق  ،رسي . ترم دوم كه بوديم

كه الباه االن جای اين كالس تغيير كرد  برنامه باز ش  
برای كسانی كه تا به حال ق م در اين اتاق ) است

باي  بگويم كه فوق  ،نگذاشاه و اسم نن را نشني   ان 
در طبقه ی اول بود كه خييی از ما در نن  برنامه اتاقی

زن گی می كرديم و طی يک اق ام نمادين  از سوی 
م يريت دانشك   بساه و تب يل به كالسی ش  كه الباه 
 ،با تركيب عجيب و صن لی هايی كه به تخاه چسبي   ان 

جا بود  اولين بار در نن (.شباهت چن انی به كالس ن ارد
حرف زدم.  از دوساان ج ي م ندو ت كه كمی مفصل تر با

های  هر دو از نوازن   های بسيار خوب و مسئولين سال
گذشاه جشنوار  بودن . م تی بع ، در كمال ناباوری 
خودم، به روی صحنه جشنوار  رفام و ساز زدم. نن روز 

لذت بردم ق ر از اين كه چنين روي ادی وجود دارد  نن
سهمی  ،در وجود داشان نن كه دلم خواست من هم

داشاه باشم. اما حای نن زمان هم فكر نمی كردم كه به 
در اين دانشك   تب يل شود.  چنين جزء مهمی از زن گيم

، های بع  از نن كه مسئوليت چشنوار  به من رسي  سال
دامه دادن اين داساان اصال كار راحای فهمي م كه ا

شروع كرد، ساد   بسيارنيست. جشنوار  فيزيک شاي  
ها برگزاری به ت ريج نن را گسارد  تر،  اما تجربه سال

تر و حرفه ای تر كرد  بود. دشواری های پيش  باشكو 
نم   با معاونت فرهنگی )كه اناظار می رود برای چنين 
روي اد مهمی و در جهت ارتقای سطح هنری دانشگا ، 

اما در  ،همكاری را داشاه باش حمايت يا دست نهايت 
به يكی از  مااسفانه بيش از گذشاه هر سال،قت قيح

( از يک طرف و موانع اصيی جشنوار  تب يل ش   است.
مشكالت نيروی انسانی )روح نيم خفاه ی دانشك   كه 
معيوم نيست كی می خواه  از خواب بي ار شود( از سوی 

هر سال برگزاری نن را دشوارتر كرد. اين را هم  ،ديگر
ذكر كنم كه جشنوار  با بودجه كامال داخيی )حاصل از 
فروش بييط و گاهی كمک اساتي  و بعضا جيب 

( برگزار می شود و تامين هزينه دانشجويان دانشك  
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جشنوار  سال به سال برگزار ش  و  ،اما با همه ی اين هادغ غه های اصيی برگزاری نن بود  است.  ، جزءهای نن

برگزاری نن حاصل از كار شبانه روزی )و به معنای واقعی 
انی بود  است كه نن را جزئی ج ايی شبانه روزی( كس

ناپذير از دانشك   فيزيک می دانسان . كسانی كه 
ساعت ها در يک اتاق كوچک بحث می كردن  و اي   می 

كسانی كه شب ها تا  گاهی حای دعوا می كردن ،دادن  و 
صبح قطعات را گوش می كردن  و ترتيب اجراها را د  ها 

كسانی چي مان برسن ،  بار تغيير می دادن  تا به بهارين
كه ساعت ها در زيرزمين گرم و پر ص ا جيسات 
ص اگيری را ترتيب می دادن ، كسانی كه سيم كشی می 
كردن ، كولر ها را جا به جا می كردن ، پرد  های سالن را 
وصل می كردن ، صن لی ها را شمار  می زدن ، با مسئول 

ها را  حمل و نقل پيانو سر و كيه می زدن ، ساعت اجرا
نگه می داشان  و يک ما  را از اين طرف به نن طرف 

كسانی كه  دانشگا  تا روز برگزاری جشنوار ، می دوي ن .
باي  مكانيک تحيييی و الباه مانن  ديگران 

اما بسيار كار  رومغناطيس و كواناوم را می گزران ن ،الكا
برای خييی  ،می كردن  تا يک روز، فقط يک روز از سال

وز كامال مافاوت باش . هر چن  برای برخی از ما ها يک ر
صرفا "يک  ،جشنوار  بيشار از داشان و به وجود نوردن

 روز خوب" بود  است.

برای بعضی از ما جشنوار  نوعی مبارز  بود  است. مبارز  
با "نباي " ها و "ناوانسان" ها. مبارز  با رخوت و بی 

و "شني    تفاوتی و شاي  مبارز  برای اينكه "بشنوی"
هزينه دادن  تا اين مبارز  هنوز  خييی ها شاي  شوی".

ادامه داشاه باش  و هنوز جشنوار  ای باقی بمان  تا 
باوانيم دهمين دور  ی نن را داشاه باشيم. اين كه هنوز 
 ،در دانشك   شني   می شود "از جشنوار  چه خبر؟"

نشانه خوبی است. به عنوان يكی از شخصيت های اين 
به فصل های نن اان، امي وارم هر سال فصيی ج ي  داس

اضافه شود و نسل ج ي  و شخصيت های تاز  نن، 

جشنوار  فيزيک را باز هم بهار از پيش و با احارام 
 .نماين شايساه ی نن برگزار 
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 سفر به پرتغال

فیزیک فارغ التحصیل –زهرا اسکندری دکتر   
)zahrascan@gmail.com( 

  

 است شخصی كاماًل یتجربه يک ِ روايت اين :نوشتپيش
 تمامی در كه نيست معنی اين به وجه هيچ به طبيعاًا و

 همين به وضعيت هم ايران از خارج ديگر هایدانشگا 
 درخواست به فقط را ماجرا  ِ شرح اين. است ترتيب
 يک مرور عنوان به امي وارم و امنوشاه تكانه ینشريه
 .باش  مفي  نن خوانن گان برای تجربه،
 بودم دكارا یدور  ششم ترم نغاز در 89 سال ما  بهمن

 و نظری فيزيک مركز از ساله يک بازدي  يک برای كه
 پذيرش گرفام. رون  پذيرش ليسبون دانشگا  محاسباتی

 ،درخواست ِ ميلای فرساادن با و ساد  صورت به گرفان
 و كارم قبيی یزمينه مورد در مخاصری توضيح شامل
 اسااد از نامهتوصيه و كاری رزومه انضمام به هايم،عالقه
 داشت وجود اينارنت در مربوطه ش . نگهی انجام راهنما

 كه ديگر جویدانش هفااد ح ود همانن  من درخواست و
 مورد قبيی، شخصی نشنايی ب ون بودن ، داد  درخواست

 از بع  روز بيست ح ود نن ینايجه و گرفت قرار بررسی
 ش م. از پذيرفاه من و ش  مشخص ،درخواسام فرساادن

 به كه زمانی تا رسان ن  اطالعم به را نايجه كه روزی
 كشي . در طول ما  شش درست ،ش م وارد پرتغال كشور

 یارائه از بع  روز پنج و چهل ح ود در فقط م ت اين
 ص ور مناظر ،تهران در پرتغال یخانهسفارت به م ارک

 پشایكوله يک با و نمود  دريافت را نن نهاياًا و بودم ويزا
 اولين ش م. اين ليسبون عازم كييويی سی چم ان يک و

 كه بود بار اولين اما ،ش ممی خارج ايران از كه نبود بار
 اضطراب طبيعاًا .رفاممی ايران از بين م ت اقامای برای

 یخورد گر  كارهای الباه كه داشام زيادی ونگرانی

كرد. می اضافه نن ش ت بر ايران در دانشگاهی و اداری
 گروهی رئيس ليسبون، در كه اساادی سفرم، از قبل روز
 صورت به ش م،می كار به مشغول نن در من كه بود

 قرار هاميلای در ننچه تمام و گرفت تماس من با تيفنی
 و مركز سرایمهمان در جا رزرو مورد )در بوديم گذاشاه

 به دوبار  سرا( رامهمان محل به فرودگا  از رفان ینحو 
 تيفنی تماس كرد. همين تأيي  و تكرار شفاهی صورت
 ناخودنگا  هاینگرانی از زيادی بخش كه ش  باعث كوتا 
كنم.  شروع را سفر تریراحت خيال با و شود رفع من

 با اساادم قبيی، قرار طب  رسي م، ليسبون به كه وقای
 تا را من و نم  فرودگا  به خود شخصی ماشين
 من به را محل اطراف نن، از رسان . بع  مركز سرایمهمان
 به ،سوپرماركت در كوتاهی خري  از بع  و داد نشان
 چيزی از ترنسان خييی روز اولين و برگشايم سرامهمان

 رسي . پايان به كردممی تصور ذهنم در كه
 در كيوئي ی ذرات یمطالعه ليسبون، در من كار موضوع
 اين وارد كه نن از پيش اما بود، نماتيک مايع بيور محيط

 مورد افزارنرم و محاسباتی روش بود الزم ،شوم موضوع
 هفاه دو م ت به كار اين بگيرم. برای ياد را اسافاد 
 و كردم اساادم( مطالعه پيشنهاد را)به مربوط مقاالت

 روميزی كامپيوتر دساگا  كه )هنگامی نن از پس
 دو م ت كردم( به دريافت را من برای ش   خري اری

 برای ابا ا درگرفام.  ياد را اسافاد  مورد افزارنرم هفاه
 ،كنم پي ا را الزم مهارت محاسباتی ك  جزئيات در كه نن

 نماتيک سيسام يک فاز دياگرام كردن پي ا یمسأله
 فاز دياگرام يک نقاط كردن كردم. پي ا شروع را دوبع ی
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 خاطر به اما فرسا است،طاقت و گيرزمان كاری اگرچه
 و زير تا ش  باعث برنامه، اجرای یص بار  و بار د  تكرار

 خوبی ح  تا نن جزئيات با و بگيرم ياد را افزارنرم بم
 بخشی صورت به ماهه، سه دو ِ كار اين  ِ شوم. حاصل نشنا

 اين . در1ش  مناشر كوتاهی م ت در مقاله يک از
 بودم، نكرد  شروع را اماصيی یمسأله هنوز كه،م ت

 رئيس كمک به را ويزا و دانشگا  به مربوط اداری كارهای
 انجام گرو  در همكاران یبقيه و مركز منشی و گرو 
 حساب كردن باز مانن  كارهايی انجام دادم. برایمی

 جهت م ارک یتهيه شهر، یادار  در نامثبت بانكی،
 همكاران ساير و اساادم ،… و بين م ت ويزای گرفان
 هايیفرم تمامی كردن پر در حوصيه و صبر با امپرتغالی

 كمک من به ،داشان  نياز پرتغالی زبان دانسان به كه
 بودن پيچي   و بودن ُكن  از خودشان اگرچه و كردن 
 شكايت و گيه حال در م ام پرتغال در اداری كارهای رون 
 و كردمنمی احساس پيچي گی اين از چيزی من اما ،بودن 

 ش !می انجام سرراسای و سادگی به كارها من نظر از
 با مقايسه در جانن در اول روز از كه تفاوتی بزرگارين

 ینحو  در تفاوت كردممی احساس ج ی طور به 2ايران
 در كه افرادی بود. تمامی جودانش عنوان به من با برخورد

 دقي  بسيار ،افاادمی هانن به كارم و كردن می كار مركز
 طرف از كمک  ِ درخواست يا سؤال گونه هر به باحوصيه و

 حل يا جواب به رسي ن تا و دادن می مثبت پاسخ من
 كارهای دادن . ازمی انجام كامل پيگيری مشكل، ش ن
 كارهای تا گرفاه گرچاپ دساگا  با كار مانن  ساد ،

 من برای شانپيچي گی نهايت الباه كه اداری ترپيچي  
 همين به و بود كاغذ امضای و مربوط دفار به مراجعه
 خوان ممی كه مقاالتی مان از سؤالی گا  هر ترتيب

                                                           
1 N. M. Silvestre, Z. Eskandari , P. Patrício, J. M. 

Romero-Enrique, and M. M. Telo da Gama, Phys. Rev. E 

86, 011703 (2012). 
مركز فيزيک نظری و محاسباتی دانشگا   «جانن»منظور من از   2

فقط دانشگا  صنعای شريف  «ايران»ليسبون است و برای مقايسه با 
های ديگر ايران به ام، چرا كه از وضعيت دانشگا را در نظر داشاه

  .ی كافی اطالع ن ارمان از 

 و محاسباتی روش و برنامه ك  مورد در اگر يا داشام
 محاسباتی یخوشه روی برنامه اجرای ینحو  همچنين
 شكل، كشي ن نمودار، رسم ینحو  حای داشام، مشكيی
 و راهنمايی با تماماً  را كارها ساير و هافايل سازیذخير 

 عيت همين به و دادممی انجام ماخصص افراد سرپرسای
 معروف، قول به و رفتمی پيش خوبی سرعت با چيز همه

 افااد. در غياک روی سريع خييی زن گی و كار امورات
 مقايسهغيرقابل سرعای با اينارنت به دسارسی نن، كنار

 دانشگا  اينارنت خصوص به ايران، اينارنت سرعت با
 نياز، مورد عيمی مجالت به دسارسی نن از ترمهم شريف،

 دساگا  و الاحريرلوازم انواع به رايگان دسارسی حای
 روز هفت در مركز به نم  و رفت امكان گر،چاپ و كپی
 مح وديای هيچ ب ون روز شبانه از ساعت هر در و هفاه

 ظاهر به موارد بسياری و خروج و ورود هنگام ويژ  به
 مزاحم موانع كنم احساس بود ش   باعث نيز ديگر جزئی

 ان ش   برداشاه راهم پيش از بار يک به گير پا و دست و
 .بود گرفاه تریبيش بسيار نشاط امدانشگاهی زن گی و

 بودم، كرد  امضا ليسبون دانشگا  با كه قراردادی طب 
 بورس عنوان به يورو هشااد و نهص  مبيغ ماهانه

 زن گی برای مبيغ اين كه ش می پرداخت من به تحصييی
 مبيغی اين، بر بود. عالو  كافی كامالً  مق اری ليسبون در
 اقامام ابا ای در جايیجابه یهزينهكمک عنوان به هم
 به و بود كنن  كمک بسيار كه ش  داد  من به ليسبون در
 هيچ ليسبون، در امزن گی م ت تمام در من ترتيب اين

 من كه بود حالی در ن اشام. اين نگرانی مالی نظر از وقت
 روی توانسامنمی معمواًل ايران، در نن از پيش تا

 ( بهTA یالزحمهح  قالب )در دانشگا  هایهزينهكمک
 نن مبيغ تنها نه كنم. چراكه حساب درنم م منبع عنوان
 برای هم مشخصی تاريخ بيكه بود، ناچيز العاد فوق

 صورت به بودم ناچار ن اشت. بنابراين وجود نن پرداخت
 به موضوع اين و كنم كار نيز دانشگا  از خارج وقتپار 

 هفاه طول در را من ذهنی فضای و مفي  زمان ش ت
 هاشب بودم مجبور نن جبران برای من و كردمی مصرف
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 )كه هانخرهفاه همچنين و معمول كاری ساعت از بع 
 اخايار در وقای و اساراحت برای زمانی القاع  عيی

 باوانم تا باشم دانشگا  كارهای مشغول است( نيز خانواد 
 هر بودم كرد  عادت خاطر، همين ببرم. به پيش از كاری

 در و خانوادگی هایمهمانی در حای رفام،می كه جا
 خودم با دفار و كااب از باریكوله مسافرت، و تعطيالت

 و مطالعه یادامه برای فرصای بيكه باشم، داشاه همرا 
 كيی به ليسبون به رفانم از بع  كه عادتی كنم، پي ا كار

 در كاری هر اگر كه فهمي م جانن در تاز  و ش  ترک
 و ترراحت چق ر شود، انجام مناسبش مكان و زمان

 .رس می نايجه به ترسريع و مؤثرتر
 و نظری فيزيک مركز در كه ایمحاسباتی یخوشه

 يک ،داشت وجود اخايارمان در ليسبون محاسباتی
 به سال يک از بع  كه بود ایهساه د  و ص  یخوشه
 دو خوشه، اين كرد. در پي ا افزايش هساه پانص  از بيش
 برای يكی كه بود ش   تعريف« صف» سيسام نوع

 برای يكی روز( و شبانه يک از تر)كم كوتا  هایبرنامه
 اولويت و گرفتمی قرار اسافاد  مورد طوالنی هایبرنامه

بود. « كوتا » صف با ٪10 - ٪90 صورت به cpu شغالا
 تا )يک طوالنی اجرای زمان اغيب من هایبرنامه اگرچه
 اما ،گرفان می قرار« بين » صف در و هفاه( داشان  چن 

 تمامی كه محاسباتی یخوشه به رسي گی مسؤول
 و جزئيات تمامی به م اوم نظارت و شناختمی را كاربران
 مواظب كامالً  داشت، محاسباتی یخوشه تكنيكی مسائل

 دسارس در ایعادالنه بيش و كم صورت به خوشه كه بود
 به خاصی كاربر اشغال در احيانًا و بگيرد قرار كاربران

 بين احامالی هایدرگيری درنياي . همچنين طوالنی م ت
 به داشان  را ان از  از بيش یاسافاد  قص  كه كاربرانی
 تمام در من كه طوری به كرد،می فصل و حل سرعت
 مركز اين محاسباتی یخوشه از پيوساه طور به كه م تی

 اجرای برای هرگز ،سال( سه ح ود )در كردممی اسافاد 
 زيادی كامپيوتری یحافظه و اجرا زمان )كه هايمبرنامه

 نش م مواجه ایج ی نن ق ر مشكل داشان ( با الزم هم
 كن . ماوقف طوالنی م ت برای را كارم كه

 تشوي  كنم اشار  جااين در نيست ب  كه ديگری ینكاه
بود.  هاكنفرانس در افراد شركت از حمايت و

 طرف از يا همكاران طرف از كه مناسبی هایكنفرانس
 رئيس مثبت نظر با هموار  ،ش می پيشنهاد من خود
 شامل نن، در شركت هایهزينه تمام و ش می تأيي  گرو 
 یهزينه حای و اقامت یهزينه و برگشت و رفت بييت
 طور به ديگر، احامالی یهزينه گونه هر و پوسار چاپ
 هموار  نن، بر عالو ش . می پرداخت مركز طرف از كامل
 بازدي  برای جهان مخايف هایدانشگا  از مخايفی افراد

 يک هفاه هر تقريبًا كه طوری به نم ن ،می مركز از
 و بود گرو  هفاگی سمينار یدهن  ارائه خارجی مهمان
 ليسبون دراقاماشان  كوتا  م ت در هانن با گفاگو امكان
 .داشت وجود
 پاياخت نفر، پانص هزار ح ود جمعيای با ليسبون شهر

 قرار اطيس اقيانوس یحاشيه در كه است پرتغال كشور
 مردمانی زيبا، طبيعت معا ل، هميشه وهوايی نب. دارد

 كه ش  باعث غنی، فرهنگی و تاريخ با مهربان و خونگرم
 خوب، دانشگاهی گرو  يک در كردن كار لذت بر عالو 

 اين در زن گی از انگيزخاطر  و مان نی ياد به روزهايی
 از دوری دلانگی تحمل و بمان  باقی برايم زيبا شهر

 .شود ممكن برايم وطن و دوساان و خانواد 
 ليسبون در )اساادم تيوداگاما پروفسور گذشاه، سال بهار

 كوتاهی م ت من( برای دكارای یرساله مشاور اسااد و
 داشت حضور دانشك   در شريف دانشگا  از بازدي  برای

 ادامه همچنان بود ش   برقرار گرو  اين با كه ارتباطی و
 یزمينه از نگاهی برای كنممی پيشنهادپايان  دارد. در

 سايتوب به ،مركز اين از بازدي  هایفرصت و تحقيقاتی
 .نمايي  مراجعه 3نن
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 شورای صنفی دانشکده فیزیک

 (fatemehliaghi95@gmail.com) لياقی فاطمه

 

 خ مات به دانشجويان برنامه ريزی و نظارت بر ارائه، به منظور تقويت حضور و مشاركت دانشجويان در تصميم سازی
   است.نيين نامه شورای صنفی ت وين گردي  ،من ی بيشار امور راساای قانون و در ها دانشگا 

 

 :می توان به موارد زير اشار  كرد از اه اف شورا 

 .ايجاد هم لی در ميان دانشجويان و مسئولين دانشگاهی همكاری و تعاون، تقويت فضای مشاركت، .1

 .مسئوليت پذيری دانشجويان برای نين   الزم برای تجربه ان وزی و فراهم نمودن زمينه .2

 .امور در دانشگا ی ها و امكانات و چگونگی ادار   نشنايی بيشار دانشجويان با توانمن ی .3

 .راساای بهبود ارائه خ مات به دانشجويان ظرفيت های دانشجويی در سسه ازؤبهر  من ی م .4

 .افزايش نگاهی دانشجويان با حقوق و تكاليف دانشجويی .5

 .حل مشكالت رفاهی با تعامل و از طري  مجاری قانونی ،تقويت فرهنگ پيگيری .6

    است، می باش .دانشگا  ايران ت وين و اجرا ش 80 كه برای هرفاهي-اين نوشاه بخش كوچكی از نيين نامه شورای صنفی
 سيسات،أت كيفيت غذا، به اشت، بخش های مخايف )امور خوابگا  ها، يان درو دانشجو هسان  هايیشورا دانشگا  شريفدر 

به   ،باش در هر بخش وجود داشاهصورتی كه كمبود يا مشكيی  و در هسان  ...( فعال رفاهی و ،خ ماتی نموزش، حراست،
 راها اين ح   ودانشج به اين معنی كه ما .را بهبود ببخشن  تر وضعيت تا هرچه سريع هن لين هر بخش اطالع مي ومسؤ

اين در  سالیچهار يا پنج  حال ره به . زيرادخالت كنيمهيم و نظر ب ، ها نظارت كنيم دانشگا  بر اين بخش درداريم كه 
كنيم اعاراض نكنيم،  كه از اين امكانات اسافاد  می من و شمااگر  و ح  نب و گل داريمو به قول معروف  دانشگا  هسايم

نذر يا  ما  نبان در هر دانشك   و خوابگا  در هر ساله اناخاباتی كه دراعضای شورای صنفی  ؟چه كسی باي  اعاراض كن 
 . از فواي  اناخابات شركت كنن در و  نوش  ي كان  ننامی تو  ،ی هم كه عالقه دارننكساشون  و  اناخاب می ود،ش برگزار می

-رفاهی-كارهای م يريای ا نيز مشاه   می كنيم؛انشگا  رجنبه  ديگری از د ،كه عالو  بر درس و اماحان اين كار اين است
دانشك   فيزيک ما هم اناخابات برگزار ش  و  به يک تجربه مفي  برای نين   ما تب يل می شود. در و نيز می نموزيم ااداری ر

م تا به م ت يک اناخاب ش يارزشمن  شما  نرایهمرا  مه ی هاتفی پور و فرنيک نيک اخار به كمک  )ساتيا لياقی( بهمن
ر مشكيی در دانشك   وجود دارد يا اناقادی از اگما پل ارتباطی شما عزيزان هسايم و  سال در خ مت شما دوساان باشيم.

 دانشك   داري ، به ما خبر ب هي  تا ما نن را به صورت مساقيم با مسوولين درميان بگزاريم تا به نن رسي گی شود. همچنين
 پلاناقال دهيم. شورای صنفی كل  نن را بهتا ما  می تواني  با ما در ميان بگزاري  باز هم ،اگر در سطح دانشگا  مشكيی داري 

 asenfiphys@gmail.comshor می باش :اين قرار به كه است شورای صنفی فيزيک ندرس اينارنایارتباطی با ما هم 

 مشكالتاون رو با ما درميان بگزاري . ،همچنين می تواني  به صورت حضوری در انجمن عيمی دانشك   و يا سايت دانشك  
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 انجمن شاعران دانشجو
 کارشناسی ارشد فیزیک  -شهره انجم شعاع

(shohre.anjomshoaa90@gmail.com) 

 
 

 

 

 

  

 والسالم ،درنیابد حال ما را از مهندس های خام/غیر فیزیکی نخواند شعر من را

   

 به رفع مشکل بسیارم آرزوست 1حالل                         زخمی ز طول ترمم و تیمارم آرزوست               

 یک جزوه از مرام رفیقانم آرزوست                               طومار غیبتم همه تا سقف می رسد               

 به حل و فصل سواالتم آرزوست2تی ای                         یافت می نشود، جسته ایم ما  گفتند             

 آرزوسترقصی چنین میانه ی تاالرم                    یک دست گیر ماریون و یک دست سوی ریتس       

 دو واحد آسانم آرزوست ،در این میان                          جانم ملول گشت ز مشروط و حذف ترم           

 فیزیک را ملولم و عمرانم آرزوست                       یک به شکوه دهان را گشوده بود 3دی رنک       

 آرزوست بختم شود سه واحد کیهانم                        4کار من گذشت ز ریسمان ارفعی خود،            

 تا صبح کافئین فراوانم آرزوست                                 بگذشت دیگرم همه ایام فرجه ها              

 آرزوستدر امتحان ز فیض حریفانم                            زین نمره های بی سر و سامان دلم گرفت         

 دیگر ز معجزات مسیحایم آرزوست                                سعی من و چموشی این برگه ی سپید           

تپایان ترم، لطف فراوانم آرزوس                                   استاد! گر دمی تو به حالم نظر کنی             

                                                           
 حل المسائل 1
2 TA 
3 RANK 
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 ( برنامه سمينارها و همايش های نين   مركز پژوهش های ذرات بنيادیIPMو انجمن فيزيک ايران به شرح زي  ) ر می
باش .   ممكن است كه در نين   سمينارهای ج ي ی نيز به ليست زير اضافه گردن . برای اطالعات بيشار می تواني  به 

 سايت های زير مراجعه نمايي :       

                       www.psi.ir                                                                                                       

                www.ipm.ir     

 

 زمان برگزاری محل برگزاری    نام همایش

 
 كنفرانس فيزيک ايران

 
 دانشگا  فردوسی مشه 

 
 شهريور ما  5الی  2  

 
 بيست سومين گردهمايی دانش نموزی  فيزيک ايران

 
 )به زودی اعالم خواه  ش (

 
 94تابساان 

 
 شانزدهمين كنفرانس ديناميک شار  ها

 
 دانشگا  رازی

 
 نبان ما  28الی  26

 
IPM school and conference on 

Particle Physics (IPP15): Neutrino  
-physics, dark matter and B

physics 

 
 پژوهشگا  دانش های بنيادی

 
 مهر ما  5شهريور الی  31 

 
The 2nd Topical Workshop on 

Theoretical Physics 

 
 پژوهشگا  دانش های بنيادی

 
 مهر ما  16الی  15  
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