
  !سازان اي بر غربت غريب استاد حسابي در هياهوي خاطره نامه رنج

  رضا منصوري

  

ياد دكتر حسابي بي شك يكي از موثرترين خدمتگزاران علم و فرهنگ ايران در عصر حاضر و از پيشگامان  زنده
رود كه خالصانه كمر به آباداني ايران بست و  رواج دانش جديد و ايجاد نهادهاي علمي نوين در كشور به شمار مي

فيزيك نايل شود، با شوق خدمت به كشور  توانست به باالترين سطوح علمي جهان در رشته در شرايطي كه مي
گذاري و  هاي جهان رها كرد و به ايران بازگشت و با پايه مناسب علمي خود در بزرگترين دانشگاه  موقعيت

بديل و تاريخي در مسير توسعه  مشاركت در ايجاد بزرگترين نهادهاي علمي، آموزشي و اجرايي كشور نقشي بي
  . علمي ايران ايفا كرد

، اين استاد فقيد در حالي چند سالي است كه نامش )ايسنا(زارش خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايرانبه گ
هاي درسي و آرامگاهش در شهر دانشگاهي تفرش پذيراي  اش زينت بخش كتاب نامه ها، زندگي آذين بخش خيابان

هاي علمي و  همانند بسياري از چهره 1371اش در شهريورماه  شيفتگان بسيار است كه تا پيش از درگذشت غريبانه
هاي حيات خود گمنام و ناشناخته ماند و جز  فرهنگي و خدمتگزاران صادق اعتالي ايران حتي در واپسين سال

  . اقليتي از اهالي علم و فرهنگ كمتر كسي با جايگاه علمي و خدمات ماندگار وي آشنايي داشت

وم حسابي از پيشگام دانش نوين كشورمان شد، تجليل جمعي از شايد مهمترين تقديري كه در زمان حيات مرح
شاگردان و دوستداران قدرشناسش در انجمن فيزيك ايران از وي در كنفرانس شصت سال فيزيك ايران در سال 

امري كه در آن . اختصاص دادند» پدر فيزيك ايران«بود كه بخشي از مراسم را به تجليل از او به عنوان  1366
  ! ا برخي موانع و انتقدات نيز همراه بودها ب سال

ها مطرح شده و ديري نگذشت  با اين حال اندك زماني پس از درگذشت دكتر حسابي به يكباره نام او را در رسانه
گرفت،  شد و كمتر مسئولي سراغي از او مي كه اين استاد پيشكسوت كه در طول عمرش كمتر نامي از او مطرح مي

ها و اماكن مختلفي در سراسر كشور به  ها و مدرسه سابقه دست يافت، به طوري كه خيابان يبه سرعت به شهرتي ب
  . هاي درسي شد اسم وي نامگذاري شد و نام او زينت بخش كتاب

معموال اولين شرط براي  - شكي نيست كه متاسفانه در كشور ما مرگ ــ ترجيحا از نوع غريبانه و ناگهاني 
هاي بزرگ علمي و فرهنگي است، ولي در مورد مرحوم دكتر حسابي به نظر  شخصيتبازشناسي و قدرداني از 

  . باره وي مؤثر بوده است رسد، داليل ديگري هم در شهرت باال و يك مي

مركز «اي موسوم به  در رشته فيزيك از سوي مؤسسه 1990از جمله آنها طرح اعطاي عنوان مرد علمي سال 
  . به مرحوم دكتر محمود حسابي استكمبريج » المللي بيوگرافي بين



عنواني كه اگر چه به زعم جامعه علمي و فيزيك پيشگان كشور با توجه به عدم اعتبار علمي آن مؤسسه هيچ چيزي 
بر افتخارات ماندگار و جايگاه علمي درخشان مرحوم دكتر حسابي نمي افزايد، ولي در تبليغات و مطالبي كه از 

ز آن به عنوان يكي از بزرگترين افتخارات و عناوين علمي اين دانشمند فقيد ياد شود، ا سوي برخي مطرح مي
  ! شود مي

يكي ديگر از مهمترين افتخارات و عناويني كه درباره مرحوم حسابي مطرح شده و همچنان سرتيتر بسياري از 
  . است» تينتنها شاگرد ايراني انش«ها و مقاالت و خبرها در مورد ايشان است، عنوان  بيوگرافي

هاي اخير و به ويژه با  البته با توجه به جايگاه برجسته آلبرت انشتين به عنوان يكي از بزرگترين دانشمندان سده
توجه به جايگاه و موقعيت منحصر به فرد اين فيزيكدان بزرگ به عنوان سمبل علم و دانشمند در جامعه علم 

ان يك فيزيكدان ايراني به اين دانشمند برجسته قرن كه دوست ما، تالش براي انتساب دكتر حسابي به عنو
روزگاري هم زمان با حضور وي در دانشگاه پرينستون بوده است، چندان غريب نيست، با اين حال مرحوم حسابي 

ــ در بيان خاطرات خود تنها به » دانشمند«از جمله مصاحبه تفصيلي با مجله   هايي كه داشته ــ در معدود مصاحبه
كند كه طي آن نظريه خود را براي آن فيزيكدان بزرگ مطرح كرده و  اشاره مي» آلبرت انشتين«ري كوتاه با ديدا

  . انشتين از او خواسته به تحقيقاتش در آن زمينه ادامه دهد

به رغم روايت مستند و روشن مرحوم حسابي درباره ديدار كوتاه وي با انشتين و انتقادات و هشدارهاي جسته و 
شود، متاسفانه  اي كه با مالحظه شان و جايگاه برجسته اين استاد فقيد از سوي جامعه علمي كشور ابراز مي تهگريخ

هاي عجيب و غريبي درباره آشنايي و مراوده استاد حسابي با انشتين هستيم كه هر ساله بر شاخ  سرايي شاهد داستان
ردازي فعال در اين عرصه كه روزگاري از استاد تنها به پ سازي و خيال شود و كارخانه خاطره و برگ آن افزوده مي

هاي اخير انيشتين را در كنار دانشمندان بزرگ ديگري چون شرودينگر،  كرد، در سال ياد مي» شاگرد انيشتين«عنوان 
رين ت نشاند كه البته در تازه پاي سفره هفت سين ايراني در منزل اين دانشجوي ايراني مي... فرمي، ديراك، بور و 

  !انگيز علمي افزوده شده است ها، عنصر اناثي از خانواده معظم انشتين هم به اين جمع خاطره سازي ورژن اين خاطره

ها از مشكل فقدان هرگونه تصوير و مدرك مستندي از ارتباطات و  سرايي كه سال از سوي ديگر، كارخانه داستان
برد به تازگي تصويري از انشتين را در كنار فردي كه  نج ميمراودات علمي و خانوادگي مرحوم حسابي با انشتين ر

آذين بخش خاطرات » تصويري كمياب از انشتين و دكتر حسابي«بي شباهت به استاد حسابي نيست به عنوان 
ها و وبالگستان فارسي كرده كه نشان از روند رو به گسترش و  عجيب و غريب رو به گسترش در روزنامه

  !ت آن داردكننده توليدا نگران

رضا منصوري، استاد فيزيك دانشگاه صنعتي شريف و رييس سابق انجمن فيزيك ايران كه باني مراسم تجليل از 
هاي اخير بارها نسبت به عواقب  بوده و طي سال 1366خدمات علمي استاد در كنفرانس فيزيك سال 

يگاه رفيع علمي و فرهنگي دكتر حسابي اساس در تخريب شخصيت و جا هاي بي پردازي ها و خاطره سرايي داستان
استمرار شيادي زيرلواي نام «هشدار داده، در يادداشتي انتقادي كه براي ايسنا نوشته با ابراز تاسف شديد از آنچه 

هاي فراوان ايجاد شده در برگزاري آن مراسم و شهامت دكتر  تراشي خوانده به دردسرها و مانع» مرحوم حسابي



كرد يك قدرداني ساده  كسي فكر نمي«: اني در بزرگداشت آن مرحوم اشاره كرده و نوشته استحداد عادل در سخنر
  . باعث اين همه دردسر ملي و شرمساري اهل علم ايران بشود

اي نه چندان قابل اعتنا در مورد ماده نوشت و با پرداخت  گذار فيزيك دانشگاهي ايران كه نظريه از حسابي، بنيان
هاي ديدار  تقلبي ايرانش كردند، از حسابي كه تنها ده دقيقه در يكي از زمان "ين مرد علمي سالاول"دويست دالر 

) به كتب درسي مراجعه كنيد(عمومي انيشتين با وي صحبت كرده بود، دانشمندي در قد و قواره نيوتون و انيشتين 
، ديراك و بور را در منزلش دعوت اي كه در يك مراسم نوروزي، انشتين، شرودينگر، فرمي اند، فرهيخته ساخته

  .كند هاي ملي ما مي كند و اين دانشمندان را مسحور تمدن ايران و آيين مي

اخيراً مشتي دروغ و اكاذيب كه در كنار عكسي از انيشتين با شخصي كه ادعا شده، مرحوم حسابي است در  
دان  رياضي(انيشتين ايستاده است، گودل شخصي كه در عكس كنار . ها چاپ شده يا منعكس شده است رسانه
  !است، نه حسابي) مشهور

مراجعه به . در توضيحات زير عكس ادعا شده است انيشتين همراه با خواهرش در مراسم نوروز شركت كرده است
نه ها  در اين سال. در پرينستون بوده است 1946تا  1940هاي  دهد كه خواهر انيشتين تنها در سال تاريخ نشان مي

شده است .... يعني جامعه ما تا اين حد . حسابي در پرينستون بوده است نه بور، نه فرمي، نه شرودينگر و نه ديراك
يي  هاي حقارت تا به اين حد به دروغ نياز دارد؟ كجاست شرف حرفه منظور رفع عقده  سازي به كه براي قهرمان

  »!خورد مي پردازان را هاي ما كه به اين سهولت گول دروغ رسانه

اي در پاريس در  فرستد براي مجله اي مي مرحوم حسابي زماني مقاله«: در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است
اي بسيار عميق و برتر از  اي در دانشگاه اصفهان، آن را نظريه مورد آنچه كتب درسي مدارس ما يا برپاكنندگان كتيبه

دان  ، نسبيت)Synge(ه اسناد تاريخي اين مقاله براي داوري به استاد سينج بناب. اند هاي انيشتين تلقي كرده نظريه
  .پذيرد شود كه داور به دليل اشتباهات محاسباتي مقاله آن را براي چاپ نمي معروف داده مي

ند؟ اي ادامه ده خواهند به اين خفت رسانه هاي ما مي خواهيم به اين شرمندگي ادامه دهيم؟ تا كي رسانه ما تا كي مي
ها را برنچيند؟ تا كي  سوادي ما را در آن دانشگاه حفظ كند و كتيبه خواهد اين سند بي تا كي دانشگاه اصفهان مي
ها در مورد حسابي منحرف كند و  پردازي هاي ما را با اين دروغ خواهد چندين نسل از بچه آموزش و پرورش ما مي

قهرمان ! توان عالم و دانشمند ساخت از بدارد؟ با شيادي نميهاي بعدي را از مسير سالم رشد علمي و توسعه ب نسل
  .شود علمي كم از قهرمان جنگ ندارد و پيروزي در علم تنها با كار مستمر و ممارست فراوان حاصل مي

  »!دار ايران بت نسازيم كش و دوست هاي ساده زحمت از انسان

رفع عقب ماندگي ها و پيشرفت كشورش غلبه كرده و  توانست به عشق سرشار خود به چه بسا اگر دكتر حسابي مي
داشته شده  هاي علمي پيشرفته غرب را به شوق خدمت در جامعه عقب نگه ها و محيط آسايش كار در آزمايشگاه

گرفت، روزي  رها نكرده و تحقيقات علمي موفق خود را در عرصه فيزيك پي مي 1300هاي نخست سده  ايران دهه



شد؛ اما روح بلند و متعهد دكتر حسابي كه با اغناي  ر در عرصه جهاني و صاحب نظريه تبديل ميبه فيزيكداني نامدا
  . شد، آينده ديگري را براي او رقم زد خودخواهانه حس علم دوستي و كسب عناوين و افتخارات فردي سيراب نمي

اريخي و سازنده او در پيشرفت اندك تاملي در سوابق و خدمات درخشان اين دانشمند متعهد كه همگان بر نقش ت
كند كه عناويني چون  علمي ايران اذعان دارند، چنان تصويري باشكوه و ستودني از مرحوم دكتر حسابي ترسيم مي

آميز كه درباره جايگاه علمي آن مرحوم در عرصه  و برخي تعبيرات مبالغه» شاگرد ايراني انشتين«، »مرد علمي سال«
  . بازد ها رنگ مي د در برابر آنشو تحقيقات فيزيك مطرح مي

تر و  تر، ستودني داشتني داشتني، ستودني و بزرگ است و چه بسا دوست حسابي بدون اين عناوين هم دوست
  . تر بزرگ

  : ورزيد و به قول حافظ كه استاد عميقا به او عشق مي

  » اجت روي زيبا راز عشق نـاتمام ما جمـال يـار مسـتغني است به آب و رنگ و خال و خط چه ح« 

هاي بزرگ علمي آن هم در شرايطي كه چيزي بر قدر و  ها به شخصيت و بستن برخي پيرايه  گويي اگر چه مبالغه
ماند كه به راستي اگر حسابي طي  افزايد، امري قابل نكوهش است، اما در پايان اين سوال باقي مي منزلت آنها نمي

اي شناخته  فيزيكدان بزرگ قرن و صاحب نظريه«، »مرد علمي سال«، »شتينشاگرد ان«ها به عناويني چون  اين سال
  ماند؟  شد، آيا امروز نيز همانند دوران حياتش مهجور و گمنام نمي متصف نمي» شده در مجامع علمي جهان

هاي برجسته، اما مهجور و فراموش شده علمي و فرهنگي  ها و شخصيت نگاهي گذرا به فهرست پرشمار چهره
رساند كه براساس آن بايد در كنار تجليل از جايگاه دانشمنداني چون  ر، ما را به جوابي نه چندان خوشايند ميكشو

سال  70اي كه به رغم گذشت  حسابي بيش از پيش در ساماندهي بنيادي مفهوم علم و جايگاه دانشگران در جامعه
گونه كه در دنياي پيشرفته  مفهوم نوين علم را آناز تاسيس دانشگاه هنوز مجال تشكيل اجتماع علمي را نيافته و 

  . مرسوم است، به رسميت نشناخته تالش كنيم

 انتهاي پيام


