در یادداشت های پیشین عرض كردهام كه من در سال  1339بالفاصله پس از اخذ
لیسانس به استخدام آزمایشگاههای اپتیك جناب آقای دكتر حسابي در آمدم و مسئولین

قبلي آزمایشگاهها پس از مدت كوتاهي برای ادامۀ تحصیالت به خارج رفتند و تمامي
مسئولیتها به دوش ناتوان اینجانب افتاد .ادارة آزمایشگاه ها در آن مقطع زماني خیلي
مشكل مينمود زیرا چند نفری از دانشجویان از دوستان خود من بودند كه قبالً با هم
پشت میز كالس نشسته بودیم و حاال به دلیل این كه بعضي كار ميكردند و علل دیگر

مجبور بودند درس اپتیك و آزمایشگاه مربوط به آن را مجدداً اختیار كنند و دانشجویان
دیگر هم یكي دو سال از من عقبتر بودند كه با آنها سالم و علیك داشتیم و در نتیجه
فقط یك سال تفاوت سني داشتیم و مثل حاال نبود كه مثالً من با دانشجویان بیست
سي سال تفاوت سني داشته باشم و در نتیجه آنها حداقل احترام موی سفید ما را داشته

باشند .این بود كه من باید طوری رفتار ميكردم كه این دوستان فكر نكنند كه حاال
فالني خودش را به اصطالح برای ما ميگیرد و از طرفي باید به عنوان دبیر آزمایشگاه
جناب آقای دكتر حسابي شأن و منزلت ایشان مراعات ميشد.

چون دانشجویان در واقع با من رودر بایستي نداشتند ،همه جور پرسشي را در آزمایشگاه
مطرح ميكردند و بدون جواب ماندن آنها به صالح نبود و همانطور كه در
یادداشتهای دیگر عرض كردهام در آن موقع منابعي هم غیر از كتاب دیدگاني فیزیكي
كه تازه انتشار یافته بود وجود نداشت و پرسشهایي در مورد آزمایشهای مربوط به
قطبش (پالریزاسیون) نور مطرح ميشد كه دسترسي به پاسخ آنها در آن شرایط ممكن
نبود .اوضاع مثل حاال نبود كه برای هر مطلبي حداقل ده بیست كتاب ترجمه شده از
بهترین كتابهای فیزیك دنیا و منابعي به زبان خارجي وجود داشته باشد و باالتر از همه
هر مطلبي را در رایانه جستجو كنید صدها مطلب و مقاله و كتاب در هر سطحي در
اختیار باشد ،روزگاری كه تصور آن حتي به مخیلۀ شخصي مثل ژولورن هم خطور
نميكرد! به هر حال كلید ماجرا مثل همیشه در دست جناب آقای دكتر گلشني بود.
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قبالً در یادداشت های دیگر گفته ام كه با آقای دكتر گلشني همكالس بوده ام و به علت
كمبود شدید منابع برای درسها دوستان اشكال های خود را از ایشان ميپرسیدند .ایشان
چون زبان انگلیسي را بخوبي ميدانستند از كتابهای انگلیسي كه تعدادشان خیلي هم
كم بود استفاده ميكردند .وضع ایشان در كالس طوری بود كه در كالس پرجمعیت آن
موقع كسي مطلقاً به فكر رقابت با ایشان نبود مثالً اگر معدل نفر دوم كالس  14یا 15
بود معدل دكتر گلشني  18یا  19بود و رقابت اصالً معني نداشت.
من دیده بودم كه آقای دكتر گلشني برای هر آزمایشگاهي یك دفتر ،به نظرم  40برگ
داشتند و شرح آزمایشها و جواب پرسشها و مطالب حاشیهای مربوط به آن آزمایشها
را با نظم و ترتیب خاصي در آن مينویسند و به همین ترتیب جزوهای هم برای
آزمایشهای مربوط به اپتیك دارند.

جمعي از دانشجویان فیزیك دانشگاه تهران
نفر چهارم آقای دكتر مهدی گلشني

وقتي آقای گلشني شاگرد اول شده بودند و ميخواستند برای ادامۀ تحصیالت به

خارج بروند با وجودی كه ميدانستم ایشان به این جزوهها عالقۀ خاصي دارند و
ممكن است در خارج به بعضي از آنها نیاز داشته باشند از ایشان خواهش كردم كه
جزوة مربوط به آزمایشگاه اپتیك را در اختیار من بگذارند و ایشان هم بدون هیچ
تردید و با بزرگواری آن را به من دادند.

این جزوة طالیي حالل مشكل های من در آزمایشگاه اپتیك بود زیرا پاسخ هر
پرسشي راجع به آزمایشها با شرح و بسط كافي در آن آمده بود و من آن جزوه را
بارها خواندم و دیگر بال تشبیه حالت شخص یك چشم در آن سرزمین معروف را
داشتم! این است كه من فعالیت خود را در آزمایشگاه اپتیك همواره مرهون

بزرگواری استاد دكتر گلشني و جزوة طالیي ایشان ميدانم.
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