
  
  
  
  
  
  

استاد عشق*   
(نگاهي به زندگي و تالشهاي پروفسور سيدمحمود حسابي)  

احمد سرمد  
  
حسابي1 از زبان فرزندش ايرج حسابي نقل ميشود؛ و با ايـن محمود دکتر استاد زندگينامة کتاب
که زندگينامه است و هيچ اشارهاي به موضوعات علمي ندارد جزو علوم محض ردهبندي شده اسـت.
نويسنده خاطراتي را که از پدر شنيده در قالب اين کتاب تدوين کرده است. زمان ثبت خـاطراتي ذکـر
نشده ولي از البهالي توصيفات نويسنده ميتوان دريافت که در هنگامي که نوجوان بـوده و احتمـاالَ
سالهاي آغازين دبيرستان را ميگذرانده اين خاطرات را شنيده است، چه شروع شنيدن خاطرات پـدر
را از روزي ذکر ميکند که بچههاي همسايه او را در بوتههاي گلمحمدي هل دادند و تيغي در دست 
32)؛ يـا بعـد از شـنيدن او رفت، پدر آن را با سنجاق بيرون آورد و اشکم داشت سرازير ميشـد (ص
خاطرهاي آن قدر گريه کردم تا لحاف خيس شد (ص 90)؛ يـا چـاپ مقالـه در سـالنامـة آخـر سـال

44، 128 و...)  دبيرستان هدف (ص 57) و اشاراتي از اين دست در صفحههاي ديگر (مـثالَ صـفحات
حاکي از آن است که مادة اصلي اين کتاب در همان سالهاي نوجواني راوي فراهم شده و با توجه به 
سال تولد او 1329 ميتوان حدس زد که اين خاطرات در سالهاي 1342 و 1347/8 نقل شده است، 
زماني که راوي بين 12 تا 18 سال داشته است و پدر بين 60 تا 67. اما به نظر ميرسد کـه او گـاهي
شنيدههاي متأخرتر را نيز در بين خاطراتي نقل ميکند که در نوجواني شنيده اسـت. او از قـول اسـتاد

حسابي ميگويد:  
ميداني که من حدود 38 سال است که از ساعت 12 به بعد آلماني ميخوانم، چون آلماني را ديرتـر از

زبانهاي ديگر شروع کردهام، اگر هر شب تمرين نکنم ممکن است فراموش کنم (ص 91).  
                                                 

ـ 55. نوشتار حاضر نقـدي اسـت بـر فيزيک، ش 1 و 2، بهار و تابستان 1387 (تاريخ انتشار مرداد 1388)، صص 51 * مجلة
نوشته ايرج حسابي که در سال 1381 از سوي سازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي عشق استاد کتاب

منتشر شده است.  
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اگر راوي اين حرف را حتي در سالهاي آخر دبيرستانش، يعني قبل از 1350، شنيده باشد، اسـتاد
حسابي تمرين آلماني را سالهاي آغازين دهة 1310 آغاز کـرده بـوده اســت. امـا در صـفحة بعــد 
ميخوانيم که ايشان بعد از يادگيري زبانهاي فرانسه، عربي، ايتاليايي، سانسـکريت، يونـاني، التـين،

پهلوي، اوستا، ترکي و روسي در سفري که با راوي و خواهرش به آلمان کرد، بر اثر ندانستن نام يکي 
از اسباببازيها به الماني، تمرين اين زبان را شروع کرد و قبل از خوابيدن نيمسـاعت يـا سـه ربـع و
آلمـاني بعـد از گاهي يک ساعت در تمام اين 38 سال آلماني ميخواندند (ص 92). اگر تمرين زبـان

اين بوده، يعني زماني که راوي و خواهرش بچه بودهاند، مثالَ 6 ساله، آنگاه استاد حسابي بعد از حدود 
1335 به مدت 38 سال آلماني تمرين کرده و اين موضوع را راوي بايد حتماَ در سالهاي آخر حيـات

استاد شنيده باشد.2  
در موردي مشابه، باز هم به نقل از همان خاطراتي که در ايام نوجواني شنيده اسـت از قـول پـدر
مينويسد: آرزو داشتم روزي بتوانم براي تمام لغات علمي جديد معادل فارسي پيدا کنم (که البته ايـن
کار را بيش از 70 سال ادامه دادم) (ص 171). اين قول بيترديد مربوط به سالهاي آخر عمـر اسـتاد
حسابي بوده که نويسنده آن را با خاطرات کودکي مخلوط کرده است. همچنين، در صفحة 82 به نقل 
از دکتر حسابي مينويسد که همکار ايشان در بيروت در سالهاي 23ـ1922 به استاد گفته است ايـن
1922 نمـيتوانسـته جور کارها براي ممالک جهان سوم فايده ندارد. يقيناَ همکار استاد در سالهـاي
اصطالح جهان سوم را به کار ببرد چون اين اصطالح third World در سال 1952 سـاخته شـده و

170، در  قاعدتاَ اين خاطره نيز از رواياتي است که در سالهاي اخير نقل شده است. ايضـاَ در صـفحة
ادامة همان خاطرات شنيده شده در دهة 1340 نقل ميشود درست مثل کساني که امروزه بـاغهـا را

نابود ميکنند و به جاي آن برج ميسازند که هم نابود کردن باغها براي برجسازي در تهران و هم به 
کار بردن همين کلمة برج براي ساختمانهاي چند طبقه به زمانهاي اخير برميگردد.  

اختالف در تاريخ وقوع برخي رويدادها، مخصوصاَ در موارد تحصـيلي اسـتاد حسـابي بسـيار زيـاد
است. استاد در 17 سالگي (1298/ 1920) از دانشگاه آمريکايي بيروت ليسانس ادبيات ميگيـرد (ص

81)؛ در 19 سالگي (1922/1300) ليسانس بيولوژي ميگيرد (ص 81)؛ در 22 سالگي (1925/1303) 
در رشتة مهندسي راه و ساختمان فارغالتحصيل ميشود (ص 82)؛ در 25 سالگي (1928/1306) در بيروت 
درس مهندسي معدن ميخواند (ص 101) و سپس به پاريس ميرود. راوي نميگويـد تحصـيل مهندسـي
معدن چند سال طول ميکشد و استاد چه سالي عازم پاريس ميشود، ولي اگر فرض کنيم که دکتر حسابي 
در همان 25 سالگي مدرک مهندسي معدن گرفته و بيروت را ترک کرده باشد آنگاه در 1306 به پـاريس
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ـ 1928) (ص 103): بعـد از ـ 1929/1306 رفته است و يک سال در آنجا حقوق خوانده است (1307
ـ 1929) (ص 104). در فصـل ـ 1933/1307 آن چهار سال هم به مدرسة پزشـکي مـيرود (1311

 2 هفتم کتاب، درست بعد از خاطرة مربوط به تحصيل پزشکي استاد ميخوانيم که ايشـان بـه مـدت
1933 تـا سال رياضيات عمومي ميخواند (اگر بعد از مدرسة پزشکي بوده به ظـن قـوي مـيشـود از
1935)؛ سپس يک سال در رياضيات محض ادامة تحصيل ميدهد (احتماالَ از 1935 تا 1936) و بعد 
ستارهشناسي را انتخاب ميکند و استرونوميست ميشود (ص 110). گرچه تعداد سـالهـاي تحصـيل
ستارهشناسي ذکر نشده است، ولي اگر آن را هم دستکم 2 سال فرض کنيم به طوري که فـارغالتحصـيل
1938 در رشـتة بتواند در رصدخانة معروف فرانسه شروع به کار کند. (ص 110) پس ايشان در سـال
ـ 1938) استاد حسابي در رصدخانه  نجوم فارغالتحصيل شده است. 4 در دو سال بعدي (احتماالَ 1940
کار ميکند و سينوزيت ميگيرد (ص 111) و دو سال بعد در رشتة مهندسي برق فارغالتحصـيل مـيشـود
(ص 114)، سپس يک سال کار ميکند (همان جا) يعني احتماالَ تا سال 1943، و بـه رشـتة فيزيـک

عالقهمند ميشود و بعد از 3 سال (ص 134) درجة دکترا در فيزيک ميگيرد. بنابراين اگر با گاهشماري 
نويسنده پيش برويم، استاد حسابي در سال 1946 دکتر فيزيک مـيشـود کـه درسـت نيسـت. تارنمـاي

 1927 حسابي، تاريخ فارغالتحصـيلي ايشـان را در فيزيـک سـال دکتر زندگينامة دانشگاه تهران، در
مينويسد که درستتر است. راوي توضيح نميدهد. آيا استاد برخي از اين درسها را همزمان خوانده 
است يا نه، و با توجه به تنگدستياي که در سراسر کتاب از آن سخن رفته، چگونه انجام ايـن همـه
تحصيالت همراه با کار مقدور بوده است. فرض ميکنيم که استاد دروس رياضـي ( 3 سـال) و نجـوم
 25 (مثالَ 2 سال) را در بيروت خواندهاند، اما با توجه به تأکيد نويسنده بـر ايـنکـه اسـتاد حسـابي در
سالگي (1928) به فرانسه رفته و مهندسي برق (2 سال به اضافة يک سال کار)، حقوق (يـک سـال)
پزشکي (4 سال)، و فيزيک (3 سال) را در پاريس خوانده و دو سـال در رصـدخانه کـار کـرده اسـت،
عزيمت ايشان از پاريس بايد در سال 1940 يا 1941 رخ داده باشد که باز هـم درسـت نيسـت. مگـر

اينکه بپذيريم تحصيل ايشان در اکثر اين رشتههاي دشوار همزمان بوده است.  
ـ 1903) با يکي دو سال اختالف، هم دورة ديراک (1984ــ1902) ، فرمـي استاد حسابي (1992

ـ 1901)، هايزنبرگ (1976ــ1901)، و  ـ 1904) الورنس (1958 ـ 1901)، اوپنهايمر (1967 1954)
ـ 1904) بوده و دورة تحصيل دانشگاهي آنها در اروپـا يـا مراکـز آمريکـايي اخـتالف گاموف (1968
فاحشي با هم نداشته است. با نگاهي به زندگي آنها ميبينيم که اکثر ايـن بزرگـان توانسـتهانـد دورة
ليسانس، فوق ليسانس، و دکترا را فقط در يک رشته تا قبل از 30 سالگي به پايان ببرند. شايد ديراک 
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1923 رياضـيات شباهتي به دکتر حسابي داشته باشد از اين نظر که در 1921 مهندس برق شد و تـا
کاربردي خواند و در 1926 دکتراي فيزيک گرفت. الزامات آکادميک چه در ايام قديم و چه حاال مانع 
از آن است که دانشجو چند رشته را همزمان بخواند. اگر دکتر حسابي در  25 سالگي دکتراي فيزيک 
گرفته باشد (آنطور که در اکثر زندگينامههاي ايشـان، مـن جملـه در پايگـاه دانشـگاه تهـران روي

شبکه، درج شده است)  قول راوي مبني بر تحصيل چهار سال پزشکي و يک سال حقوق و چند سال 
ستارهشناسي،... خواننده را سردرگم ميکند. مگر فرض کنيم وقتي استاد خاطرات گذراندن درسهاي 
متداول در دورة عمومي دانشگاه را ذکر ميکرده، مثالً از واحدهايي که در زيستشناسـي يـا سـتاره-
شناسي گذرانده حرف ميزده است و راوي نوجوان آنها را معادل رشته دانشگاهي دانسـته کـه اسـتاد

حسابي در آنها فارغالتحصيل شده است.  
موضوع ديگري که نياز به بازنگري و تدقيق دارد نظرية بينهايت بودن ماده و در همـين ارتبـاط
ـ 136). در ص مالقات اسـتاد حسـابي بـا آلبـرت اينشـتين اسـت (فصـل نهـم کتـاب، صـص 147
137 گفته ميشود که بور، فرمي، ديراک، و شرودينگر به خاطر پيچيدگي نظريـة دکتـر حسـابي از او
ميخواهند با اينشتين مالقات کند. استاد اطالعات الزم را براي اينشتين در پرينستون ميفرسـتد و از
ميان چند هزار داوطلبي که تقاضاهاشان را براي ارائة کار به اينشتين فرستاده بودند، به عنوان يکي از 
پنج نفر انتخاب ميشود تا در کرسي اينشتين حضور پيدا کند. استاد براي مالقات بـا اينشـتين سـراغ
کرسي او ميرود (ص 138)؛ دستيار اينشتين به نام شتراؤس که خود فيزيکدان ممتازي بـود از فهـم
نظرية حسابي باز ميماند و سرانجام استاد با اينشتين مالقات ميکند و تئـوري خـود را بـازميگويـد
ـ 138). اينشتين بعد از يک ماه که به قول شتراؤس عميقاَ روي آن کـار مـيکـرد (ص (صص 139

139) در مالقات بعدي ميگويد که نظريه متقارن نيست. دکتر حسابي به دانشـگاه شـيکاگو مـيرود، 
143). ايـن بـار روي تئوريش کار ميکند و سرانجام براي دفاع دوم پيش اينشتين بـازميگـردد (ص
مالقات در حضور اعضاي ژوري صورت ميگيرد و آخراالمر، اينشتين به خاطر زيبايي و تقارن نظريـة
دکتر حسابي به ايشان تبريک ميگويد. (ص 146). تأييد اينشتين در امريکا باعث ميشود فرانسـوي-

ها نشان کوماندر دولوژزيون دونور را به استاد اعطا کنند (همان جا).  
اينشتين از زماني که در سال 1933 بـه پرينسـتون رفـت، اکثـراَ در مؤسسـة مطالعـات پيشـرفته

تحقيق ميکرد و درس نميداد يک سمينار در زمينة رياضيات مربوط به نسبيت در دانشگاه برينستون 
داشت که کرسي محسوب نميشد. ولي به هر صورت از زماني که اينشتين در پرينستون بود، چـه در
آرشـيو،  مؤسسه و چه در دانشگاه تمام قرارها، مکاتبات، و مالقاتهاي رسمي او ثبت شده است. ايـن
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حاوي بيش از 43000 سند از نوشتههاي علمي و غيرعلمي اينشتين (و يا مرتبط با اينشتين) است که 
اکنون در مؤسسة فناوري کاليفرنيا (کل تک) نگهداري ميشـود و خوشـبختانه از طريـق اينترنـت در
نشاني http://www.albereinstein.info در دسـترس اسـت. مکاتبـات اينشـتين بـا افـراد
مختلف، از مهاتماگاندي گرفته تا بور، و از دکتر قاسم غني تا غالمرضـا عسـجدي (دبيـر رياضـي در

تهران) و افراد ديگري چون فياض در تبريز و تهراني و ثابت در تهران در اين آرشيو ضبط شده است. 
در اين ارشيو اثري از مکاتبه بين اينشتين و دکتر حسـابي نيسـت، کـه يـا ناشـي از گـم شـدن ايـن
مکاتبات ميتواند باشد و يا اين که مالقات دکتر حسابي با اينشتين مالقاتي رسمي نبوده است که در 

دفتر اينشتين در مؤسسه يا دانشگاه ثبت شود.  
نظرية بينهايت بودن ماده نيز تاکنون به طور شايستهاي مورد بحث اهل نظر قرار نگرفته اسـت.
از دو مقالهاي که استاد حسابي در اين مورد منتشر کرده است پژوهشگران ديگر استقبال نکردهانـد و

اين از تعداد ارجاعها به آن مقالهها معلوم است. عين نظر ويراستار يا وارسيکنندههاي هر دو مقاله در 
شکل آمده است.  

نويسنده در ابتداي فصل دهم کتاب خواننده را گيجتر ميکند: در انتهاي فصل نهم گفته ميشـود
که استاد حسابي زماني که در پرينستون بوده و در کنار بهترين استادهاي جهان پـژوهش مـيکـرده
نميخواهد دست در سفرة خارجيها بگذارد و تصميم ميگيـرد بـه وطـن بـازگردد (فصـل نهـم، ص
147). اما تصويري که از زمان بازگشت ايشان ترسيم ميشود با دوران بازگشت او از پاريس به ايـران
در سالهاي قبل از 1930 منطبق است نه با سالهاي بعد از 1934 (يادمان باشد که اينشتين بعـد از
1933 در پرينستون بود). نقشهکشي جنوب، تأسيس مدرسة راهسازي5 ساخت اولين راديو، و تأسـيس
دارالمعلمين که جزو کارهاي استاد حسابي بعد از بازگشت از پرينستون قلم داد شده (صفحات 162 تا 
177 ) همه قبل از سال 1930 رخ داده است و در تارنماي دانشگاه تهران نيز چنين آمده است. دکتـر

حسابي حتما! بعد از تأسيس دانشگاه تهران به پرينستون رفته است.  
اشاره به چند نکتة ديگر هم الزم مينمايد. آن چـه در مـورد پـرواز هواپيمـا بـه ايـران، تأسـيس
ايستگاه هواشناسي، و نبود ساعت رسمي در ايران گفته شده است (ص 182) نياز به تحقيق دارد. اين 
را که يک ايستگاه کوچک محلي چگونه مقدمة پرواز هواپيماها را فراهم آورده است بايد تاريخنگاران 
ص 182)  صنعت هواپيمايي توضيح بدهند. اندازهگيري طول و عرض جغرافيايي تهران (يـا ايـران (؟)
براي عرضه به گرينويچ نيز ظاهراَ نميتواند جدي باشد چرا که انگليسيها از دههها پيش دقيقتـرين
نقشههاي ايران را فراهم کرده بودند و نيازي نداشتند دوباره نيروهاي محلي آنها را اندازهگيري کننـد.
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مسـئله و ايـران کافي است نظري بياندازيم به نقشهاي که ويليام جان ترنر در سال1891 براي کتاب
17) اگـر نوشتة لرد کرزن تهيه کرده است. همچنين قول مبني بر اين که تا همين اواخر (قـرن ايران
کسي به ابنسينا توهين ميکرد اعدام ميشد (ص 183) درست نيست. ايضاَ بعيد به نظر ميرسد کـه
دکتر حسابي گفته باشد که کلمههاي آقا و خانم در 7000 سال تمدن ايرانـي معـاني وااليـي داشـتند
(ص 27). ايشان آنقدر زبانهاي ايراني و تاريخ ميدانستند که به اين دو واژة ترکي و مغولي مرسوم 

شده قدمت 7000 ساله ندهند.  
مشکل اين کتاب آن است که نويسنده بدون در نظر گرفتن آداب آکادميک و واقعيتهاي دنيـاي
علم، خاطراتي را بدون وارسي و تحقيق در کنار هم نهاده تا نـام پـدر را پـرآوازه کنـد، در حـالي کـه
حاصل کار نتيجة معکوس داده است. کارهايي که دکتر حسابي کرده است اگر محققانه بررسي شـود

و آثار نوآوريهاي او اگر به طور آکادميک مورد کنکاش قرار گيرد، بزرگي واقعي او را مجسم ميکند. 
بزرگي او در تأسيس دارالمعلمين عالي در فرهنگ قجري است، نه در اين که شتراوس بگويد نظريـة
تو را نميفهمم، قدر واالي او تربيت صدها فيزيکپيشه است نـه در تکـرار نـام بـردن از او بـا لقـب
پروفسور. استاد حسابي دبير فرهنگستان بود و به قول خودش 70 سال تالش کرد براي الفاظ خارجي 
معادل فارسي پيدا کند، به کار بردن پروفسور به جاي استاد حتماَ روح او را آزرده ميکند، همـانطـور

که دادن لقب پروفسور به اينشتين چيزي بر شأن او نميافزايد.  
تاريخنويسي، علمي است که قواعد خود را دارد؛ زندگينامهنويسي هم همينطور. بياييـد بزرگـاني
را که داريم آنطور که بودند به نسل حاضر و نسلهاي بعد بشناسانيم نـه ايـن کـه تصـويري چنـان
غيرواقعي و مخدوش بسازيم که ترديدها برانگيزد و سؤالهاي بيحواب در پي داشته باشد. دو نمونـة
تأثير زندگينامهنويسي (تصوير 3) اين چنيني را ببينيد که اولي آدم را ياد يـک روز در زنـدگي ايـوان 

دينسوويچ اثر الکساندر سولژنيتيسن مياندازد.  
  

پينوشتها  
1. روي جلد کتابهايي که استاد انتشار داده محمود حسابي ذکر شده است، نامههاشـان را بـا ايـن نـام امضـا

ميکردند، در اولين زندگينامههاي ايشان که در دهة 1360 منتشر شد نيز نامشان چنين بود. اخيراَ پيشوند سيد بر 
نامشان افزوده شده است که البته در سيادت ايشان ترديدي نيست چرا که مهدي بامداد نيـز در شـرح حـال رجـال

ايران يمينالملک ـ جد استاد ـ را سيد مينامد.  
2. در هيچ جاي کتاب اشاره نميشود که استاد ديگر زبانها را هم تمرين ميکردهاند.  
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3. راوي ميگويد استاد حسابي در سفري به پاريس براي شرکت در کنفرانس، يک روز يکشنبه که کنفرانس 
 .(110 تعطيل بود، او و خواهرش را به همان رصدخانه در دامنههاي آلپ برد که زماني در آنجـا کـار مـيکـرد (ص
ارتفاعات آلپ در فاصلة دور در جنوب شرقي پاريس است و از هر راهي برويد 400 تا 500 کيلومتر با پاريس فاصله 

دارد. به احتمال قوي آنها به رصدخانهاي در حومة پاريس رفته بودند.  
Highway 4. در تارنماي دانشگاه تهران مدرسة راهسازي که استاد حسابي در سال 1928 تأسيس کرد بـه
Engineering School ترجمه شده است. گمان نميکنم کشـوري کـه جـادة شوسـه نداشـت مدرسـة بـزرگ

راهسازي تأسيس کرده باشد. ادارة بزرگراههاي آمريکا در 1926 تأسيس شد.  
  

1) (تصوير 2)   (تصوير
  

«ذرات  1) نظـر آ. پـاييس دربـارة مقالـة تصوير اظهارنظر دو مرورکننده دربارة دو مقالة دکتر حسابي: (تصـوير
Proceedings of the National Academy of Sciences, USA  بـار 1947 در نشـرية پيوسته» چـاپ
تعبير معادالت ماکسول در نسبت عام، که در آن ذرات به صورت توزيع پيوستة انـرژي بـا چگـالي متنـاهي در هـر
نقطة فضا ظاهر ميشوند و چگالي بار ذرات باردار نيز همه جا متناهي است، (تصوير 2) نظر جي. ال. سـينج دربـارة
1957: ظـاهراً Journal de physique et le Radium چـاپ مدل ذرة بينهايت (به زبان فرانسه) در نشـرية

اين مقاله تالشي است براي يافتن ميدان گرانشي برخاسته از يک ذره که بار الکتريکي و گشتآور مغناطيسي دارد. 
نمايندة ميدان لکترومغناطيسي، 4ـ پتانسيلي است با تنها دو مؤلفه غير صفر Φ3 و Φ4 ، اما برخي از فرمـولهـاي
اساسي مقاله رضايتبخش نيستند؛ به نظر ميرسد نويسنده در کاربرد مؤلفههاي پادوردا خطا کرده باشـد. بـا صـفر

گرفتن Φ3 = 0 نويسنده دچار مشکل عدم تقارن کروي (براي ميدان ذرة باردار) ميشود؛ او جواب شناخته شـدهاي 
 (1924 نسبيت، ويراست دوم (کمبـريج، رياضيات نظرية را دوباره به دست ميآورد [ر. ک:  کتاب آ. اس. ادينگتون،
ص 185 و انرژي را محاسبه ميکند. سپس دوباره سراغ Φ3 ميرود و با برهان ابعادي عجيبي مقداري براي آن به 
دست ميآورد و ظاهراً فراموش ميکند که حضور Φ3 تقارن کروي را بر هم ميزند کـه در نتيجـه عنصـر خـط را

نميتوان به کار برد. اما استدالل، همهجا، مبهم است و اين تعبير شايد درست نباشد. [ترجمه از ويراستار]  
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(تصوير 3)  
  


