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ارش چهار کتاا  استاد دکتر حسابی افزون بر توجهی که به مطالب درسی و مسائل نظری داشتند و نگ

اپتیاکو دینامیاکالکتارومفصالی راجاب باه جزوه هایو تهیه اپتیکمختلف شاخه هایدرسی برای 

آ مایشااگاه هایدر مااورد دروف لملاای و آن هاساا جملاا باارای دروف فااوس لیسااان  ا  کوانتااومی

ار حسااف جدیاد بسایآ مایش هاایو ایجاد آ مایش هاخاصی داشتند و نسب  به بهبود لالق مختلف 

و 2ضاریب و قطبش نور شامل درف نظری بااکاهنربایینگرةو اپتیکدرف نمرةدر آن  مان . بودند

و در 6نمارةبسایار پایش آماده باود کاه مانالج دانشاجویی در درف . باود1آ مایشگاه با ضاریب نمرة

اساتاد دکتار حساابی . می شادقبول 10گرفته بود و به این ترتیب با معدل 18نمرةآ مایشگاه آن درف 

گرفتاه 6مارةنکه منالج این دانشجوی ضعیفی اس  و شاید با ارفاس هم نمی فرمودندهیچ وق  و هرگز 

یان و این ا  طرفی مبین ا. می کردندوارد امتحانیرا در لیس  10نمرةاس ، بدون هیچ تردید و تأملی 

مربوط می شاد که مربی در آ مایشگاه داده بود اطمینان داشتند و ا  طرفی به اهمیتینمره ایبود که به 

.که ایشان برای آ مایشگاه قائل بودند
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دناد وساایل موجی به آ مایشگاه آمدند و فرمواپتیکرو ی ایشان پ  ا  اتمام کار آ مایشگاه و اما، 

فریزهاایفاصاله هاییببینم در چاه می خواهمکجاس ، دومنشوریمربوط به آ مایش تداخل توسط 

تند و را نوشادومنشاوریچراغ سدیم را روشن کردند و فرمول مربوط باه . می شوندایجاد واضح تری

منالج این قدر رنلفا  چشمی دومنشوریفاصل باید دومنشوریشکاف ا  فاصل فرمودند که با داشتن 

شان  نا   د و در این موقب تلفن اتاس ای. نمی شدتشکیل فریزیمی بردندباشد ولی هر چه جلو لقب 

ناد دقیقاه کاه پ  ا  چ. ایشان برای جوا  دادن به تلفن، به اتاس خود که مجاور آ مایشگاه بود رفتند

  چه کار فرمودند لجیب اس. می شوندکامالج واضح دیده فریزهاتشریف آوردند مالحظه کردند که 

کردمکردید؟ لرض 

ا تاچرخانادمخاود صافح جنا  استاد کاری نکردم فقط شاکاف جلاوی چاراغ را چناد درجاه در 

هماین ه اشنتیجالملای در یاک کاار تجرب : فرمودند. شوددومنشوریشکاف موا ی فصل مشترک 

رای بعضای ا  بمی کنیدرا خاموش چراغ هاسپ  ایشان فرمودند که آ مایشگاه شما حتی وقتی . اس 

باه حیااط روپنجره هاایمناسب نیس  و بهتر اس  در خواس  خریدی بنویساید تاا بارای آ مایش ها

قاای یازدان آ مایشگاه بود گفاتم آخدم فردای آن رو به آقای یزدان که جزو . سیاه تهیه شودپارچ 

متار 9لوم شد به ایشان یک پنجره را متر کردند که مع. را متر کنپنجره هامتر را بردار و برو باالی میز 

و در بار  ساانتی متر80متار و 19می شادسیاه نیا  دارد و چون دو پنجره بود پارچ سانتی متر90و 

چناد . سیاه تهیه کنندپارچ متر 20اپتیکدرخواس  خرید نوشتم که برای تاریک کردن آ مایشگاه 

سیاه پارچ واس  رو  بعد که با  استاد دکتر حسابی به آ مایشگاه تشریف آوردند فرمودند مگر درخ

باه نادمی گویو داده امکه چرا بر  درخواس  را به کار پردا ی بارای خریاد کردم لرض . نکردید

را پارچه هان دوباره چند رو  بعد که ایشان به آ مایشگاه آمدند فرمودند هنو  ای. می کنند ودی تهیه 

چاه فرمودناد کاه در درخواسا  خریاد. می خاریمباه  ودی می گویناد؟ لرض کردم نکرده اندتهیه 

ه شاما معلوم اسا ، اشاتبا: فرمودند. سیاه مورد نیا  اس پارچ متر 20نوشته املرض کردم . نوشته اید

گیریاد و در فرمودند فردا بروید درخواسا  قبلای را ب! لرض کردم استاد چه اشتباهی؟! جاس همین 

هماین کاار را ! سایاه نیاا  داردپارچا به یک توپ اپتیکیک درخواس  جدید بنویسید آ مایشگاه 

تیجاه آن دو در ن! اسا اپتیاکسیاه پش  در آ مایشگاه پارچ کردم دو سه رو  بعد دیدم یک توپ 

سایاه نیاا  ارچا پدیگر هم می گفاتم اگار باه آ مایشگاه هایسیاه  دیم و به مسئولین پارچ پنجره را 

ماورد ساال های گردگیارپارچا تعدادی به این ترتیب مصرف شد و بقیه نیز به لنوان . دارید ما داریم

.استفاده قرار گرف 
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