
  سال 25 حدود چون من و ديدم حسابي ايرج مهندس آقاي با را اي مصاحبه ها سايت از يكي در اخيراً

  ايشان خود نظير که وجودي با و امبوده حسابي محمود دکتر آقاي جناب ، ما همۀ استادِ کنار در پيوسته

  نزديک از که را هايي نكته که آمد حيفم ولي ، شوم هايي بحث چنين وارد که ندارم ييعالقه هيچ

  قول به و کردن بزرگ به حسابي دکتر آقاي معتقدم شدت به اينكه ضمن ، نشوم يادآور ام بوده شاهد

  .ندارند نيازي کارها اين به و هستند بزرگ کافي بقدر ايشان .ندندار نياز نماييبزرگ به دوستان از بعضي

   سهم حسابي دکتر آقاي خاطرۀ و ياد حفظ در که بود هم حسابي ايرج مهندس آقاي ممنون بايد البته

  مثل ارجمندي استادان ياد و کنند همتي موارد اين در نيز ديگران که کاش اي و اندداشته بزرگي بسيار

  به نامشان ذکر که ديگر بسياري و خمسوي دکتر ، جناب دکتر ، شيباني دکتر ، هشترودي دکتر آقايان

  زنده ، اند داشته وجود ها آن از بسياري ، هم ديگر هاي دانشكده و ديگر هاي رشته در و کشد مي درازا

 .گردد حفظ دستاوردهايشان و بماند

  دکتر آقاي صالحديد با  ( فيزيک کارشناسي امروز )  فيزيک ليسانس اخذ از پس  1339 سال در من

  بعدا) اهرابي آقاي و خشكبارچي خانم سال آن در . درآمدم اپتيک آزمايشگاه هاي استخدام به حسابي

  بدون تقريبا خشكبارچي خانم ، من آمدن با .کردندمي اداره را ها آزمايشگاه اين ،  (اهرابي دکتر آقاي

  عهده به را اتمي مرکز رياست که آزاد دکتر آقاي حمايت با ماه دو از پس اهرابي دکتر آقاي و فاصله

  اداره وظايف بنابراين . رفتند فرانسه و سوئد به حسابي دکتر آقاي پشتيباني و صالحديد با  و داشتند

  و برخاسته دانشكده ميز پشت از تازه که من مثل ناواردي و تجربهبي شخص به اپتيک هاي آزمايشگاه

  با حسابي دکتر آقاي که اين منظور .شد سپرده بود نشسته اپتيک هاي آزمايشگاه مسئول ميز پشت

  ادامه مانع و نداشتند مخالفتي گونه هيچ  شرايط آن در اهرابي دکتر آقاي بعدا و خشكبارچي خانم رفتن

 .بودند نيز آنها مشوق بلكه ، هيچ که نشدند  آنها تحصيالت
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  خانم ، حمزه نيره خانم ياد زنده قيمت ذي خدمات از اپتيک هاي آزمايشگاه مقاطعي در بعدها البته

  موقع روي هر به .است بوده برخوردار توسلي دکتر آقاي و زاده طالب مهرانگيز خانم ، معيني صديقه

  بودند مشغول فيزيكي ديدگاني کتاب نوشتن به حسابي دکتر آقاي ، اپتيک آزمايشگاه هاي به من آمدن

-بي شخص به کار ادامه و بود رسيده نيمه به کارها اين پي گيري اهرابي دکتر آقاي رفتن موقع و

  که پاريس دانشگاه اپتيک استاد مارشال پروفسور آقاي مواقع همين در .شد سپرده من مثل ييتجربه

 .آمدند ايران به ايشان دعوت به بودند حسابي دکتر آقاي دوستان از

  گراش ، آن کاربردهاي و فاز تمايز نظير مطالبي که بس همين حسابي دکتر آقاي بودن روز به از

  در ، شد ارائه کنفرانسي در و بود مطالعه دست در مارشال پروفسور توسط که تصاوير پااليش و نمايي

   .اند شده آورده فيزيكي ديدگاني کتاب

  ، مقبليحسابيدکتر  آقايان دکتر توسلي،: از راست به چپ
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 خانم .داشتند همكاري ايشان با که بودند افرادي تحصيالت ادامه مشوق همواره حسابي دکتر آقاي

  که اينجانب و توسلي دکتر آقاي زاده، طالب خانم ، معيني زهرا خانم ، معيني صديقه خانم ، حمزه

  و ايم گذرانده حسابي دکتر آقاي خدمت در را ( ارشد کارشناسي امروز ) خود ليسانس فوق همگي

  و تحصيالت ادامه مانع اپتيک آزمايشگاه در کار ادامه براي شرايطي هيچ در و وقت هيچ ايشان

  و کاهنربايي نگرۀ کتاب ايشان ، فيزيكي ديدگاني کتاب از پس .اند نشده ديگر جاي در کسي پيشرفت

  چه نبود جامد حالت از اسمي هيچ جامد حالت کتاب نوشتن موقع .نوشتند  را جامد حالت کتاب سپس

  علمي مجالت مطالعۀ با که حسابي دکتر آقاي ولي .باشد درس يک موضوع که موضوع اين به برسد

  انگليسي و فرانسوي، آلماني، زبان به زيادي علمي مقاالت و ها کتاب سفارش به بودند باخبر آن از

  اپتيک زمينه در ايشان درس هاي به  که حالي در کردند تاليف را جامد حالت فيزيک کتاب و پرداختند

  تحصيل براي ايشان تشويق به باز و سال دو به نزديک مدت براي من آن از پس .نداشت ارتباطي هم

  به مراجعت موقع . رفتم انگلستان به 1346 سال در شود روز موضوع تا رفت مي که ليزر زمينه در

  حالي در ، دارند نگارش دست در را کُوانتيک ديدگاني کتاب حسابي دکتر آقاي که کردم مالحظه ايران

  با همواره حسابي دکتر استاد که اين خالصه .نبود ميان در مِيزر و ليزر از اسمي ايران در موقع آن که

 .اند پرکرده را آمده وجود به خالء و اند بوده قدم هم خارج علمي پيشرفت هاي

 طريان دکتر خانم
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  به ايشان اتفاق به اغلب و بودند حساس اندازه همين به نيز اپتيک هاي آزمايش مورد در ايشان

  اندازي راه به ايشان واسطه همين به .رفتيممي مي کردند وارد آزمايشگاهي وسايل که هايينمايندگي

  تمام کارشان آزمايشگاه در دانشجويان که اين از بعد اغلب و داشتند وافري عالقۀ جديد هاي آزمايش

  آزمايش کردن بهتر براي ايشان رفتيممي پايين ها پله از داشتيم ظهر از بعد 5 ساعت مثال و مي شد

 !آمدند مي باال ها پله از جديد هاي آزمايش اندازي راه و قبلي يها

  علمي سپهر کردن روز به و پيشرفت در که بودند نادري افراد جمله از حسابي دکتر استاد روي هر به

  زمينه اين در که هايي مرارت و زحمات قدر که است الزم و کردند ارزنده يي بسيار خدمات کشور

   .بداريم پاس را خود بزرگان قدر که برماست و بماند محفوظ و محترم ، اند کشيده

 (1391 ماه آذر مقبلي، ناصر)

 جمعي از استادان فيزيک دانشگاه تهران
 از مجموعۀ شخصي ناصر مقبلي: عكس
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