




مشحون بهرام با گفتگویی

باشد جامعه خدمت در باید فیزیک

و پژوهش سال ده ها از پس سرشناس، فیزیکدان مشحون، بهرام دکتر

از و بازگشته  میهن به غرب دانشگاه های و تحقیقاتی مراکز در تدریس

پیوسته پژوهشگاه نجوم پژوهشکدۀ علمی کادر جمع به ١٣٩۵ بهار اواخر

دهۀ اوائل در که دانشجویانی بیشتر برای مشحون» «بهرام نام است.

آشنایی نام می کردند تحصیل شریف صنعتی دانشگاه در شمسی پنجاه

آن از پس بود. کوتاه مدت دانشگاه آن در وی حضور هرچند است

پژوهشگاه، فیزیکدانان جمله از ایران، در فیزیک اهل از بسیاری نیز

نسبیت نظریۀ در برجسته محققی عنوان به دورادور را مشحون دکتر

با اخبار نشریۀ خوانندگان و همکاران سایر اینکه برای می شناخته اند.

مصاحبه ای شوند، آشنا بیشتر نامبرده دیدگاه های و پژوهشی و کاری سوابق

می خوانید. اینجا در را آن متن که داده ایم انجام مشحون دکتر با کتبی

سوابق و تحصیالت مسیر دربارۀ قدری لطفاً مصاحبه آغاز در اخبار:

بگویید. خود کاری

در آمده ام. دنیا به تهران در ١٣٢۶ شهریور ١٨ در من مشحون:
در کنکور، در شرکت با و گرفتم دیپلم البرز دبیرستان از ١٣۴۴ سال
مشغول آنجا در ماهی چند و شدم قبول تهران دانشگاه فنی دانشکدۀ
سال آن زمستان در فیزیک، رشتۀ به عالقه خاطر به اما بودم. تحصیل
سال در رفتم. برکلی در کالیفرنیا دانشگاه به رشته آن در تحصیل برای
مشاور و راهنما گرفتم؛ برکلی از را فیزیک کارشناسی مدرک ١٣۴٨
(Emilio G. Segrè) سگره امیلیو مقطع، آن در من (mentor)

در آنجا در و رفتم پرینستون دانشگاه به تحصیل ادامۀ برای سپس بود.
زیر سیاهچاله ها، دربارۀ خود دکتری رسالۀ گذراندن به موفق ١٣۵١ سال
بازگشتم تهران به آنگاه شدم. ،(John A. Wheeler) ویلر جان نظر
آریامهر صنعتی دانشگاه فیزیک دانشکدۀ علمی کادر جزو سال یک و
رفتم، پرینستون به باز ١٣۵٢ سال در بودم. کار مشغول فعلی) (شریف
تا ١٣۵٣ سال های (در بعداً پسادکتری. پژوهشگر عنوان به بار این
دادم ادامه یوتا و مریلند نسبیت گروه های در را خود تحقیقات (١٣۵٧
پژوهشی عضو و مدرس سمت (١٣۵٩ تا ١٣۵٧) سال دو سپس و
گرانش گروه عضو بعد، سال پنج طی داشتم. کالیفرنیا، کلتک، در را
در بودم. آلمان، کلن، در (Friedrich W. Hehl) هیل فریدریش
سال در شدم. میزوری ـ کلمبیا دانشگاه در فیزیک دانشیار ،١٣۶۴ سال
که ١٣٩۴ سال تا و کردم احراز دانشگاه آن در را استادی رتبۀ ١٣٧۴
تعقیب میزوری در را سنگینی و فشرده تحقیقاتی برنامۀ شدم، بازنشسته

می آید.) مطلب ادامۀ در تحقیقات این از مختصری (شرح می کردم

دهۀ با مقایسه در حاضر، حال در را ایران در فیزیک وضعیت اخبار:

بوده چگونه نظرتان به آن رشد کیفیت و آهنگ می بینید؟ چگونه پنجاه،
است؟

در چشمگیری و زیاد بسیار پیشرفت مدت این در ایران مشحون:
جدی و عمیق خیلی توازن عدم من نظر به ولی است داشته فیزیک
انقالب از قبل حتی که دارد وجود نظری فیزیک و تجربی فیزیک بین
تجربی دانش یک فیزیک است. شده تشدید حاال ولی داشت وجود نیز
ارزشی فیزیکی تئوری های است. آزمایش آن اساس بنابراین، و است
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مشحون بهرام پژوهشی کارنامۀ به نگاهی

کالسیک موجی پدیده های بر متمرکز و موج ـ ذره، دوگانگی با عام نسبیت سازگاری میزان به مربوط مشحون بهرام دکتری رسالۀ موضوع
این داد. نشان را گرانشی چشمۀ یک چرخش و فوتون هلیسیتۀ بین عام برهم کنش یک وجود بعداً وی است. بوده گرانشی میدان یک در
برهم کنشی چنین است. بوده آن به معطوف حاضر زمان تا مشحون پژوهش های که است اسپین ـ چرخش ـ گرانش برهم کنش مبنای موضوع،
شده ظاهر می کردند مطالعه گرانشی میدان های و شتابدار سیستم های در موج معادالت زمینۀ در که دیگر فیزیکدان چند تحقیقات در قبال
اثرات گونه این اندازه پذیری مسئلۀ نیز و ذاتی اسپین لختی برحسب برهم کنش این فیزیکی تعبیر به زمینه، این در مشحون مستقل سهم بود.
اسپین ـ چرخش خالص برهم کنش مورد در است، فعلی آزمایشی امکانات از فراتر برهم کنش این گرانشی جنبه های هرچند می شود. مربوط
فاز چرخش پدیدۀ منشاء برهم کنش این مثال دارد. وجود چرخش و فوتون هلیسیتۀ برهم کنش از فراوانی شواهد اکنون نیست. چنین
به دارد. وجود زمین چرخش با هسته ای اسپین برهم کنش برای غیرمستقیمی شواهد همچنین است. GPS در (phase wrap-up)
وقتی که شده پیشنهاد انرژی انتقال طریق از اسپین ـ چرخش برهم کنش مستقیم اندازه گیری برای نوترونی تداخل سنجی آزمایش یک عالوه،
قطبش سنجی طریق از مستقیماً ٢٠١۵ سال در اثر این می دهد. رخ می گذرند، اسپین چرخان (flipper) برگردان یک از اسپین دار ذرات

می نامند. مشحون» «اثر گاهی را اسپین ـ چرخش برهم کنش است. شده مشاهده نوترونی
فراتر نظریه، این کرد. عرضه مینکوفسکی فضازمان در شتابدار سیستم های دربارۀ غیرموضعی نظریۀ یک ١٩٩٣ سال در مشحون
تأثیری اندازه گیری در لحظه هر در ناظر شتاب که فرض این یعنی است، بودن موضعی فرض بر مبتنی که است نسبیت متعارف نظریۀ از
در شتابدار سیستم های به لورنس ناوردایی تعمیم زیربنای بودن موضعی فرض است. مطرح ساعت فرضیۀ در که فرضی همان ندارد،
جهانخط روی متوسط گیری مستلزم غیرموضعی نظریۀ شود. نقض موجی پدیده های مورد در می رود انتظار و است مینکوفسکی فضازمان
غیرموضعی نظریۀ می شود. بازیابی تابش پرتوهای (eikonal) شمایلی حد در بودن موضعی فرض که نحوی به است شتابدار ناظر گذشتۀ
داده نشان مشحون زمینه این در است. شده طرح اسپین ـ چرخش برهم کنش متعارف نظریۀ به مربوط مسائل از بعضی حل برای همچنین
رهیافت، این فعلی هدف دارد. متناظر حد در کوانتومی مکانیک با بهتری توافق متعارف، نظریۀ به نسبت غیرموضعی نظریۀ که است
توسط ٢٠٠٩ سال در اینشتین گرانش نظریۀ از کالسیک غیرموضعی تعمیم یک است. گرانش دربارۀ غیرموضعی کالسیک نظریۀ یک ارائۀ
است. یافته گسترش غیرموضعی عام نسبیت به اکنون غیرموضعی خاص نسبیت دیگر، عبارت به یافت. انتشار مشحون و هیل فریدریش

می کند. شبیه سازی را تاریک مادۀ می رسد نظر به گرانش غیرموضعی دیدگاه که است این نظریه این مهم مشاهداتی پیامد یک عالوه، به
نوسان نرمال شبه حالتِ های نظری مطالعۀ در و داشته پرباری علمی همکاری های خود پژوهشی و کاری دورۀ طی مشحون بهرام

است. کرده مشارکت کیهان شناسی، و گرانشی، تابش ،(tidal) کشندی دینامیک گرانشی، سیاهچاله ها، مغناطیس

بدین تجربه، طریق از طبیعت قوانین کشف با رابطه در مگر ندارند
کید تأ ایران در متأسفانه می زند. علمی آزمایش را آخر حرف که معنی

است. نظری فیزیک روی اصلی

چه در است بهتر ایران در فیزیکی تحقیقات شما عقیدۀ به اخبار:

حول بیشتر بازدهی برای است بهتر آیا برود؟ پیش جهاتی و مسیرها
مسائلی؟ یا موضوعات چه باشد؟ متمرکز خاصی مسائل و موضوعات

باشد. جامعه خدمت در باید دیگر علوم مانند فیزیک مشحون:
بنابراین می خورد. درد چه به فیزیکی تحقیق یک که پرسید باید همیشه
مثال، برای باشد. کشور پیشرفت جهت در باید فیزیک اول اولویت
چند ردیف در لحاظ این از و دارد فراوانی نفت و گاز مخازن ایران
طور به و نفت و گاز دربارۀ تحقیق مورد در ولی است جهان اول کشور

است. اول درجه کشورهای از عقب تر بسیار انرژی کلی

یا دارد فیزیکی پژوهش های پیشبرد در نقشی چه آی پی ام اخبار:

این در پژوهش ها این فعلی روند دربارۀ نظرتان باشد؟ داشته می تواند
دارد؟ اشکاالتی یا نقائص چه احیاناً چیست؟ پژوهشگاه

وسیع سطح در را تجربی فیزیک می تواند پژوهشگاه این مشحون:
دایر انرژی و نفت گاز، مورد در تحقیقاتی مراکز مثال، برای و ببرد پیش

کند.

قرن در نظری فیزیک عمدۀ مسائل و جریان ها شما نظر به اخبار:

چیستند؟ بیست ویکم

من که است شده تخصصی و کرده پیشرفت آنقدر فیزیک مشحون:
دهه های در بزنم. حرف خودم تخصصی زمینۀ مورد در می دانم جایز فقط
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کیهان شناسی و اخترفیزیک، نجوم، در بسیار پیشرفت های شاهد اخیر
و تاریک مادۀ نام های به  بغرنجی پدیده های کشف باعث که بوده ایم
امروزه شده اند. کشف گرانشی امواج نیز اخیراً است. شده تاریک انرژی
امیدواری است. گرفته قرار فیزیکی تحقیقات اول خط در کیهان شناسی
تاریک مادۀ به مربوط مسائل به آینده در تجربی کشفیات که است این در
گرانش نظریۀ بنیادی پیشرفت برای را راه و کنند کمک تاریک انرژی و

کنند. باز

کرده اید. تدریس و پژوهش آمریکا دانشگاه های در سال ها شما اخبار:

آمـوزشی و پـژوهشی نظام در ذکـری شایـان مثبت جنبه هـای اگر
دانشگاه های الگوی می توانند احیاناً که دیده اید آمریکا خوب دانشگاه های

بدهید. توضیح آنها دربارۀ لطفاً گیرند قرار ما

پیشبرد برای که می دهد نشان پیشرفته کشورهای تجربۀ مشحون:
بخورند، جامعه درد به که مختلف دانشگاه های در تحقیقی رشته های
بررسی آن هدف که کرد دایر ملی تحقیقاتی سازمان یک می توان

باشد پروژه هایی بر نظارت و پژوهشگران به پژوهانه دادن پروپوزال ها،
می شوند. پذیرفته که

و (راهنمایی mentoring آمریکا، دانشگاه های مثبت جنبۀ یک
تازه که آنهایی mentoring خصوص به است، دانشگاه در هدایت)

باتجربه. و قدیمی استادان توسط می شوند استاد

است؟ بوده چه ایران به بازگشت از شما انگیزۀ اخبار:

خدمت سال ٣٠ از پس (١٣٩۴) ٢٠١۵ سال در من مشحون:
خود علمی کادر میزوری دانشگاه فیزیک دپارتمان شدم. بازنشسته
ندارد. بازنشسته استادان برای کافی فضای بنابراین و داده توسعه را
برود. خانه به و کند تخلیه را اطاقش باید بازنشستگی از پس شخص
که بودم کرده غیرموضعی گرانش دربارۀ کتابی نوشتن به شروع من ولی
بنابراین کند. حمایت کار این از بود عالقه مند خیلی فیزیک دپارتمان
٢٠١٧ سال در کتاب این بمانم. آنجا در کار این اتمام تا می توانستم
در من و یافت انتشار کسفورد آ دانشگاه انتشارات توسط (١٣٩۶)
آخری سال ٢٣ در آمدم. بیرون میزوری از سال آن آوریل ماه انتهای
شده خالصه کارم در زندگی ام و می کردم زندگی تنها بودم میزوری در که
خانه در تنها را عمر بقیۀ اینکه فکر بازنشستگی، از پس ولی بود.
برگردم تهران به گرفتم تصمیم رو این از بود. تحمل غیرقابل برایم بمانم
و دوستان البته و حیات اند، قید در که بستگان از بعضی نزدیک و
خیلی ولی می کنم زندگی تنها هم تهران در باشم. قدیمی، همکاران
قدری و می شویم، جمع هم دور خانواده اعضای یا دوستان با وقت ها

دارم. اجتماعی زندگی و معاشرت

و دانشگاه ها در ایرانی دانشمند زیادی تعداد حاضر حال در اخبار:

می توان چگونه جنابعالی نظر به کارند. مشغول خارج تحقیقاتی مراکز
گرفت؟ کمک کشور در علم جریان پیشبرد برای علمی نیروی این از

نمی دانم. را سؤال این جواب مشحون:

همکار یک با خداحافظی

شایستۀ و کوشا همکاران از یکی راد، اصغری رمضانعلی
افتخار به ١٣٩۶ ماه آبان در خدمات، بخش در پژوهشگاه
ریاضیات پژوهشکدۀ مراجعان و اعضا شد. نائل بازنشستگی
وظیفه شناسی، شاهد سال دهها طی اطالع رسانی مرکز و
همواره را او و بودند راد آقای اخالق حسن و سخت کوشی،
نامبرده از تقدیر و بازنشستگی مراسم داشت. خواهند یاد به
شد. برگزار همکاران از زیادی عدۀ شرکت با آبان یازدهم روز

داریم. شادکامی و تندرستی آرزوی راد آقای برای
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الکترونیکی: منابع گسترش
کتـابخـانه جـدیـد مدیـریت هـدف

کیانی معصومه

١٨ قریب از پس ،١٣٩۶ سال در پژوهشگاه کتابخانۀ مدیریت
سمت به ٩۶ مردادماه در کیانی معصومه خانم و یافت تغییر سال،
کتابخانۀ شد. منصوب کتابخانه ریاست به آذرماه در و سرپرستی
تأسیس با همزمان و ١٣۶٨ سال (در آن تأسیس آغاز از پژوهشگاه
زیر ١٣٧٨ سال تا ریاضیات) و نظری فیزیک تحقیقات مرکز
بهزادی ماندانا دکتر همکاری (با بود شهشهانی سیاوش دکتر نظر
تا ١٣٧٨ سال های در سپس، کتابخانه). امور مشاور مقام در
نامبرده داشت. عهده به را کتابخانه ریاست بهزادی خانم ،١٣٩۶
شده منصوب کتابخانه امور مشاور سمت به جدید تغییرات در
کتابخانه جدید رئیس با اخبار مصاحبۀ حاصل زیر، متن است.

است.

رئیس با پژوهشگاه همکاران و کتابخانه مراجعان آشنایی برای اخبار:
خودتان شغلی سوابق و تحصیالت دربارۀ قدری لطفاً کتابخانه، جدید

بدهید. توضیح

را پزشکی اطالع رسانی و کتابداری کارشناسی دورۀ من کیانی:
دورۀ و همدان، پزشکی علوم دانشکدۀ در ١٣٨٩ تا ١٣٨۵ سال های در
تا ١٣٩٠ سال های در را دانش شناسی و اطالعات علم ارشد کارشناسی
دانشجوی ١٣٩۴ سال از و گذرانده ام تهران خوارزمی دانشگاه در ١٣٩٢

در اطالع رسانی) و (کتابداری دانش شناسی و اطالعات علم دکتری
هستم. دکتری رسالۀ تهیۀ مرحلۀ در فعال و اصفهان دانشگاه

دانشگاه دندانپزشکی کتابخانۀ رئیس ،١٣٩۶ تا ١٣٨٩ سال های در
علم سنجی، کمیتۀ عضو مجازی، کتابخانۀ کمیتۀ مسئول البرز، پزشکی علوم
از بوده ام. البرز پزشکی علوم دانشگاه آموزش توسعۀ دفتر عضو و
محول من به بنیادی دانش های پژوهشگاه کتابخانۀ ریاست ،١٣٩۶

است. شده

عناوین تعداد پرسنل، تعداد لحاظ (از کتابخانه فعلی وضعیت اخبار:
دیسک های میکروفیلم ها، الکترونیک، و چاپی مجله های و کتاب ها
کتابخانه) اعضای تعداد و پایان نامه،ها الکترونیک، پایگاه های نوری،
هر نیز کتابخانه عملکرد جنبه های سایر و وبگاه دربارۀ است؟ چگونه
خواهد امتنان مایۀ دهید قرار اخبار اختیار در که روشنگری اطالع

بود.

متخصص نیروی نفر ١١ مجموع در کتابخانه پرسنل تعداد کیانی:
نفر ١ کتابخانه، رئیس سمت در کتابداری دکتر نفر ١ شامل است
ارشد کارشناس نفر ٣ کتابخانه، امور مشاور سمت در کتابداری دکتر
دورۀ گواهی دارای اپراتور نفر ١ کتابداری، کارشناس نفر ۴ کتابداری،
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کتابخانه. شبکۀ مسئول عنوان به پاره وقت نیروی نفر ١ و کتابداری

کتاب عنوان ٢٩٠٢٩ حدود است: قرار این از کتابخانه مجموعۀ
عنوان ١٢۶ فارسی؛ کتاب عنوان ٢٣٩ نسخه)؛ ٣٣۶۵٨) غیرفارسی
چاپی مجلۀ عنوان ١٠ الکترونیکی؛ پایگاه ٩ جاری؛ الکترونیکی مجلۀ
نوری؛ دیسک عنوان ١٨٣ میکروفیلم؛ عنوان ۶٠٣ جاری؛ غیرفارسی
حاضر حال در کتابخانه غیرفارسی. و فارسی پایان نامۀ عنوان ١٠٩

دارد. عضو ۵۴۴۴

سعی همیشه و بوده غیرمجاز منابع از عاری همواره کتابخانه وبگاه
طریق از پژوهشگران شود. رعایت مؤلف حق قانون که است این بر
جامــع سیسـتـم در یکپـارچـه جستــجوی و کتابخــانه وبگاه نشانـی

موجود منابع کتاب شناختی اطالعات از می توانند کتابخانه اطالع رسانی
حاصــل اطالع پایان نامه هــا) و مقــاالت ادواری، نشریـات (کتاب هـا،
اشتراک تحت الکترونیکی پایگاه های و مجالت به دسترسی نمایند.
منابع قسمت در است. میسر وبگاه همین طریق از نیز کتابخانه،
شامل فهرستی پژوهشکده، هر نام تفکیک به وبگاه (Resources)
صفحات و چاپی مجالت الکترونیک، مجالت الکترونیک، پایگاه های
رایگان منابع هم انتها در و شده ارائه پژوهشکده آن با مرتبط اینترنتی
اعضا استفادۀ جهت موضوعی حوزۀ آن با مرتبط (Open Access)
صفحات (Useful Links) مفید پیوندهای بخش در شده اند. ذکر
المعارف ها دائره و بزرگ پژوهشی ـ علمی مراکز از برخی به مربوط وب

شده اند. معرفی لغات معتبر فرهنگ های و

غیره) و مجله (کتاب، کتابخانه ای مواد خرید حاضر، حال در اخبار:
و معین سازوکار آیا می گیرد؟ صورت چگونه پژوهشگاه کتابخانۀ برای
پژوهشی واحدهای طرف از مواد این سفارش و انتخاب برای منظمی
به می گیرد؟ صورت گهگاهی و موردی صورت به کار این یا دارد وجود
زمینۀ در پژوهشگاه پژوهشی واحدهای با کتابخانه ارتباط کلی، طور

است؟ منوال چه بر کتابخانه ای مواد خرید و انتخاب

می شوند: تهیه کتابخانه برای طریق دو از کتاب ها اصوال کیانی:
بار دو مرتب صورت به که کتاب نمایشگاه های در شرکت طریق از (١
صورت این به می شوند، برگزار آبان و اردیبهشت ماه های در سال در
را ناشران از دریافت شده الکترونیکی و چاپی کاتالوگ های کتابخانه که
درخواستی کتاب های پژوهشگران تا می کند ارسال پژوهشکده ها برای
جهت کتاب ها پژوهشگران، انتخاب براساس و کنند مشخص را خود
که است سالی چند اینکه به توجه با می شوند. داده سفارش خرید
طریق از کتابخانه نیست، میسر خارجی ناشران از کتاب ارزی خرید
درخواستی منابع می کنند فعالیت زمینه این در که معتبری کارگزاران

زمانی فاصلۀ از خارج پژوهشگری اگر (٢ می کند. خریداری را خود
خاصی الکترونیکی یا چاپی کتاب سال طی در و نمایشگاه دو برگزاری
کتابخانه مجموعۀ به و شده خریداری کتاب آن باشد، داشته نظر در

می شود. اضافه

مجالت انتخاب براساس مجالت خرید مورد در کتابخانه سیاست 
هر و انتخاب پژوهشکده ها توسط که است (Core Journals) پایه
سیاست گذشته سال چند در می  شود. تجدیدنظر آنها در سال چند
اینکه مگر است بوده مجله الکترونیک فرمت براساس مجالت سفارش
آن چاپی فرمت صورت آن در که باشد نداشته الکترونیک فرمت مجله ای
عنوان کردن اضافه یا و حذف تقاضای پژوهشکده ای اگر می شود. تهیه
مجالت سفارش در نظر این باشد داشته مجله سفارش برای جدیدی
شامل کتابخانه اشتراک تحت الکترونیکی پایگاه های شد. خواهد اعمال
تخصصی پایگاه های که هستند تخصصی و عمومی پایگاه های دسته دو
پایگاه های و می شوند انتخاب پژوهشکده ها تخصصی حوزۀ تناسب به
در هستند. پژوهشگران و رشته ها کلیۀ برای منابعی شامل عمومی
اشتراک که است این بر کوشش همیشه پایگاه ها اشتراک خصوص
است طبیعی نشود. قطع دسترسی ها و باشد داشته تداوم پایگاه ها
می شود. الکترونیکی منابع خرید صرف بودجه از توجهی قابل درصد که

کتابخانه و کتاب و شده معروف دیجیتال عصر به حاضر عصر اخبار:
پذیرفته اند. الکترونیک انقالب از را تأثیر بیشترین که هستند مواردی جزو
کشور در تحقیقات پیشرو مراکز از یکی بنیادی دانش های پژوهشگاه
روزآمد علمی اطالعات تأمین در مهمی نقش می تواند کتابخانه و است
کتابخانۀ سمت به حرکت می رسد نظر به باشد. داشته مرکز این برای
دیجیتالی کتابخانۀ دقیق توصیف و تعریف باشد. اجتناب ناپذیر دیجیتالی
تحوالت با همگامی برای برنامه هایی و ایده ها چه و چیست شما نظر از

دارید؟ الکترونیکی

تخصصی کتابخانه ای دیجیتالی یا الکترونیکی کتابخانۀ کیانی:
الکترونیکی شکل به رسانه ها سایر یا کاغذ جای به منابع آن در که است
الکترونیکی آثار فراهم آوری الکترونیکی کتابخانۀ وظیفۀ شده اند. ذخیره
نشریات الکترونیکی، کتاب های از اعم محققان و ناشران توسط بنیادی
الکترونیکی کتاب های است. الکترونیکی اطالعاتی پایگاه و الکترونیکی
اصوات و تصاویر، متون، مختلف انواع از اعم وسیعی طیف شامل
،HTML مانند می شوند، اجرا رایانه ای فایل  های قالب در که است
صوتی منابع بر عالوه کتابخانه نوع این غیره. Textو ،Word ،PDF
شبیه سازی شده، اشیای سه بعدی، اشیای چون چیزهایی تصویری، و

گیرد. دربر نیز را مجازی دنیای و متحرک تصاویر
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امکانات از الکترونیکی منابع بودن دارا بر عالوه الکترونیکی کتابخانۀ
برخوردار آن کاربرد و جستجو و اطالعات تولید برای آنها با مرتبط فنی
ساختار مهم ترین و اصلی هستۀ الکترونیکی، کتابخانۀ نرم افزار هستند.
نرم افـزار اصلی ویژگی هـای از است. الکترونیکـی کتابخـانۀ فنـاوری
مختلف، قالب های با مدارک انواع از پشتیبانی الکترونیکی، کتابخـانۀ
و نمایه سازی، پیوسته، محتوای روزآمدسازی ابرداده ها، از پشتیبانی
و دسترسی مدیریت چندزبانه، پشتیبانی بازیابی، و جستجو ذخیره،

است. جهانی استانداردهای از پشتیبانی و مجموعه ادارۀ کاربرد،

وظیفۀ که است متخصصی کتابداران دارای الکترونیکی کتابخانۀ
و خریداری منابع، کردن دیجیتال و اسکن سازماندهی، گزینش، آنان
مشاوران همانند کتابداران این است. دیجیتال صورت به منابع تهیۀ
آموزش کاربر به را الکترونیکی منابع کاربرد و می کنند عمل اطالعاتی
دارای و می دهند انجام را اطالعات بازکاوی وظیفۀ واقع در و می دهند
و الکترونیکـی ابزارهای رایانه ای، نرم افزارهـای به مربوط اطالعات

هستند. الکترونیکی اطالعات اشاعۀ سودمند مهـارت هـای

کرد: اشاره موارد این به می توان الکترونیکی کتابخانۀ مزایای از
وسیع و قوی بسیار امکانات از استفاده منابع، به دور راه از دسترسی

خاص. منبع یک از هم زمان استفادۀ و اطالعات، مرور و جستجو

جامعۀ و اطالع رسانی و کتابداری علم متخصصان نظر به امروزه
است سنتی کتابخانه های دیجیتالی شدۀ وجه الکترونیکی کتابخانۀ علمی،
الکترونیکی مواد یعنی سنتی و دیجیتال مجموعه های متوازن طور به که
و دانشگاه ها کتابخانه های حاضر، حال در می گیرد. دربر را کاغذی و
برای جدید روش این از جهان معتبر آموزشی و پژوهشی مؤسسات
زیرساخت های بودجه، امکانات البته، می کنند. پیروی دانش اشاعۀ

قابل کتابخانه ها این در الکترونیکی منابع به دسترس پذیری و فنی،
نیست. ما کشور امکانات با مقایسه

رعایت با مادر سازمان اهداف راستای در نیز پژوهشگاه کتابخانۀ
سال چند در می کند. پیروی روند این از مؤلف حق به مربوط مسائل
و الکترونیکی قالب در مجالت فراهم آوری کتابخانه سیاست گذشته،
می توانند پژوهشگران و است بوده الکترونیکی اطالعات پایگاه های
داشته دسترسی الکترونیکی منابع این به کتابخانه محیط از خارج
الزم فنی زیرساخت های و بودجه چنانچه کتابخانه، آتی اهداف از باشند.
کتاب های خصوص به الکترونیکی، منابع گسترش شود، فراهم آن برای

است. مؤلف حق قوانین حفظ با الکترونیکی،

تحول و توسعه برابر در موانعی و مشکالت چه شما نظر به اخبار:
دارد؟ وجود کتابخانه

محدودیت که گفت باید موانع و مشکالت خصوص در کیانی:
مشکالت از یکی بودجه اختصاص تداوم عدم آن از مهمتر و بودجه
اشتراک هزینۀ میالدی ٢٠١٨ سال در که است ذکر قابل است. اساسی
وضوح عدم دیگر اساسی مشکل است. نشده پرداخت هنوز پایگاه ها
کتابخانه عالوه، به است. دیجیتال محیط در مؤلف حق به مربوط قوانین
استانداردهای با سازگاری جهت زیرساختی تسهیالت بهبود نیازمند
و کامپیوتری تجهیزات به لحاظ این از و است بین المللی نرم افزاری
مناسب کتابخانه فعلی فضای همچنین دارد. نیاز بیشتری الکترونیکی
بـا مطابق کتابخانه فضـای و اسـت قدیمـی آن ساختمــان نیست.
است نشده طراحی تخصصی کتابخانۀ یک برای جهانی استانداردهای
اساسی فکر باید جدید ساختمان یک احداث مورد در مسلم طور به و

شود.

۶| | ٨۶ پیاپی شمارۀ | ١٣٩۶ پاییز



چیست؟ معناشناختی برون گرایی

مـوسـویـــان نصـراله سید
تحلیلـــی فلسفـــۀ پـژوهشکـــدۀ

مقدمه

در ،(semantic externalism) معناشناختی» «برون گرایی دیدگاه
بوده مناقشه برانگیز تحلیلی فلسفۀ مختلف حوزه های در گذشته، قرن نیم
علیه یا له استدالل های «توضیح» قصد نه کوتاه، یاداشت این در است.
فلسفی مسائل بعضی در را آن تأثیرات می خواهم نه و دارم را دیدگاه این
فنی، غیر زبانی به را، آن اصلی ادعای تا کرد خواهم سعی تنها کنم، بیان

کنم.١ معرفی

مفاهیم دربارۀ نظریه نوع دو یکم.
کنم: شروع زیر پرسش با بدهید اجازه

چیست؟ (concept) «مفهوم» از منظور (١)

و متافیزیک در مباحثی درگیر را ما ،(١) پرسش بـه گفتن پاسـخ
میان باید اول قدم در می کند. مفاهیم (semantics) معناشناسی
دربارۀ معناشناسانه نظریۀ یک و مفاهیم دربارۀ متافیزیکی نظریۀ یک

بگذاریم. تمایز آنها

پژوهشگاه فلسفۀ تابستانی مدرسۀ در من سخنرانی مقدمۀ از برگرفته یادداشت این .١
ارزنده ای نکات و خواند را آن از نسخه ای که مروارید محمود از است. ١٣٩۶ سال در

سپاسگزارم. بسیار داد، تذکر را

داشتن» وجود «نحوۀ تبیین پی در مفاهیم دربارۀ متافیزیکی نظریۀ هر
دهم. توضیح سؤال چند طرح با را مطلب این نیست بد است. مفاهیم

بگیرید: نظر در را (٢) پرسش ،(١) پرسش جای به

است؟ (object) «شیء» یک «مفهوم»، هر آیا (٢)

بدانیم شیء را «درخت» مثال بپذیریم، را غیرشیء و شیء میان تمایز اگر
متافیزیکی ای نوع به است راجع (٢) پرسش غیرشیء، را «شادی» و
می شوند. طبقه بندی آن تحت «مفاهیم» که (metaphysical kind)
باشیم، (nihilist) هیچ انگار یا (skeptic)شکاک مفاهیم دربارۀ اگر
عنوان به را مفاهیم طبیعتاً ،(Machery 2009) مشری ادوارد مانند
را آنها اگر اما نمی پذیریم. متافیزیک مان در ٢ هویات از واحد نوع یک
متافیزیک دربارۀ ما دیدگاه بپذیریم، هویات از واحد نوع یک عنوان به

در «thing» عام کاربرد معادل گسترده ای، بسیار معنای در اینجا در را «هویت» .٢
«اشیاء» از اعم معنایی در را «هویات» خاص طور به می برم. کار به انگلیسی زبان
(existents) «موجودات» یا ((properties) ویژگی ها مقابل (در (objects)
این در «اعیان» کاربرد از می برم. کار به ((nonexistents) معدومات (متضاد
فلسفه در «اعیان» تاریخی پیشینۀ که چرا کرده ام، پرهیز «هویات» جای به عام معنای
چه ثابته»، «اعیان چون اصطالحاتی در آن کاربرد نظیر میانه، سده های در عرفان و

باشد. گمراه کننده معاصر زمینۀ و ظرف در بسا
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به را آنها آیا که می کند معین آنها، داشتن» وجود «نحوۀ دربارۀ یعنی آنها،
طبقه بندی (abstract) انتزاعی چه و مادی چه عالم، در اشیائی عنوان
،(dispositions)تمایالت ،(states)حاالت شبیه را آنها یا می کنیم،
men-) ذهنی اعمال یا و ،(behaviors) رفتارها ،(uses) کاربردها
که نیست این من قصد می کنیم. متمایز عالم «اشیاء» از (tal acts
روشن کنم. معرفی را مفاهیم متافیزیک دربارۀ متفاوت دیدگاه  های
پیچ در پیچ داالن به را ما دیدگاه ها این از یک هر معرفی که است

می کشاند. دیگری پرسش های

متافیزیکی نظریه های بین که است این دارد اهمیت من برای آنچه
بگذارم. تمایز آنها دربارۀ معناشناختی نظریه های و «مفاهیم» دربارۀ
در را آنها هستی شناختی جایگاه مفاهیم دربارۀ متافیزیکی نظریۀ یک
دیگری نقش های یا (ویژگی ها می کند. معین عالم اثاثیۀ و اسباب میان
توضیح به است ممکن مفاهیم دربارۀ متافیزیکی نظریه های که هستند هم
(individuation) یکتایی یا «تفرد مثال بپردازند، نیز آنها تبیین و
می گذارم.) کنار را دیگر نقش های یا ویژگی ها من اینجا، در مفاهیم».
ارتباط بدون نه و آن مقابل در مفاهیم، دربارۀ معناشناختی نظریۀ یک
وجود نحوۀ الزاماً نه و «مفاهیم»، از دیگری جنبۀ توضیح پی در آن، با
(content) «محتوا»ی را آن اینجا در من که چیزی آنهاست، داشتن
نظریه های که هستند هم دیگری نقش های یا (ویژگی ها می نامم. مفاهیم
نیز آنها تبیین و توضیح به است ممکن مفاهیم دربارۀ معناشناختی
در مفاهیم». (compositionality) بودن «ترکیبی مثال بپردازند،

می گذارم.) کنار را دیگر نقش های یا ویژگی ها این من اینجا،

که مطلب این بیان برای است استعاره نوعی من برای «محتوا»
(contains) «حاوی» هست) که آنچه هر مفهوم، یک (یعنی چیزی
می باشد. هست) که آنچه (هر محتوا یعنی دیگری چیز «دربردارنده» یا
زبان یک ترم های به می دهیم نسبت مفاهیم به اینکه از جدا را محتوا
طبیعی زبان نوعی اینجا، در «زبان»، از من منظور می دهیم. نسبت هم
«چیستی تبیین پی در مفاهیم دربارۀ معناشناختی نظریۀ یک است.

است.٣ مفاهیم محتوای»

ساده اصطالح چند دوم.
(mental entities) ذهنی» «هویات مفاهیم، کنیم فرض بدهید اجازه
مثل آنها، ویژگی های بعضی توضیح دهندۀ می تواند آنها محتوای هستند.
چرا که را این باشد. آنها (informativeness) اطالع بخشی ویژگی
توضیح گونه این می توان دربردارد، را اطالعاتی چنان و چنین مفهوم یک

یا معرفت شناختی مثال مفاهیم، دربارۀ دیگر انواع از نظریاتی طرح از من اینجا، در .٣
«مفاهیم» به شده داده اسناد دیگر نقش های یا ویژگی ها تبیین در سعی که روان شناختی،

کرده ام. پرهیز دارند،

اگر قیاس، همین به است. مفهوم آن محتوای همان اطالعات این که داد
هستند، (linguistic entities) زبانی» «هویات ترم ها که کنیم فرض
ویژگی مثل آنها، ویژگی های بعضی توضیح دهندۀ می تواند آنها محتوای
ترم یک چرا که را این باشد. آنها، (meaningfulness) معناداری
معنا این که داد توضیح گونه این می توان دارد، معنایی چنان و چنین

است. ترم آن محتوای همان

گسترده، پیچیده، طرز به آنها) محتوای از (جدا مفاهیم و ترم ها
رابطۀ اختصار، برای بدهید اجازه ارتباط اند. در یکدیگر با عمیقی و
بنابراین، بنامیم. (expression) کردن» «بیان را مفاهیم و ترم ها بین
مفاهیم محتوای با عمیقی و گسترده، پیچیده، طرز به ترم ها محتوای
و (ترم ها) «معناداری» پدیدۀ که است معنی بدان این ارتباط اند. در
ارتباط اند در یکدیگر با شکل همان به نیز (مفاهیم) «اطالع بخشی»
به توضیحات این می برم). به کار اصطالح یک عنوان به را «معنا» (من
اینکه از قبل باشد. چنین که امیدوارم من حداقل یا می رسد، روشن نظر
ویژگی هایی ترم ها، که کنم اشاره هم نکته این به نیست بد برویم، پیش
(reference) دادن» «ارجاع مثال دارند، نیز بودن» «معنادار از غیر
مفاهیم متناظری، صورت به بودن». جمالت و عبارات «سازندۀ یا
«درباره گی» مثال دارند، بودن» «اطالع بخش از غیر ویژگی هایی هم
من که است (روشن بودن». باورها و افکار «سازندۀ یا (aboutness)
«افکار» نظیر مقوالتی اینکه مثال دارم، زیادی پیش فرض های اینجا در

هستند.) معتبری نظری مقوالت «باورها» یا

مثال دو یکی سوم.

متافیریکی نظریۀ یک تمایز به اجماال اول، داده ام. انجام کار دو تاکنون
و، کرده ام اشاره آنها دربارۀ معناشناختی نظریۀ یک از مفاهیم دربارۀ
برای کرده ام. معرفی را مفاهیم و ترم ها دربارۀ ساده اصطالح چند دوم،
برویم. پیش مثالی با نیست بد معناشناختی» «برون گرایی دیدگاه توضیح

شده ایم. آشنا کودکی مان دوران در «سیاره» مفهوم با ما از بسیاری
ستاره ها (ولی نمی زنند «چشمک» شب در سیاره ها که می دانیم مثال
بر نه (و می چرخند ستاره ها دور به سیاره ها اینکه یا می زنند) چشمک
همان «زهره» از منظورمان است، سیاره یک زهره اینکه یا و عکس)
جملۀ حاال می کنیم. مشاهده زمین از که است آسمانی جرم درخشان ترین

بگیرید: نظر در را زیر

است. سیاره زهره (٣)

را این و است صادق (٣) دور. سال های از می دانیم، را (٣) ما
واقع در است، صادق (٣) می گوییم وقتی می دانیم. دور سال های از نیز
چون است. صادق می کند بیان (٣) جملۀ که «معنایی» که می گوییم
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باور نام به ذهنی حالت یعنی داریم. نیز باور آن به می دانیم، را (٣)
کنیم: گزارش این گونه را آن محتوای می توانیم که داریم

است. سیاره زهره که دارم باور من (۴)

اگر شد. پیدا «محتوا» و «معنا» سروکلۀ دوباره که می کنیم دقت
محتوای دارند، نقش آن ساختن در مفاهیم که باشد ذهنی ای حالت باور،
دسترسی اگر داشت. خواهند نقش باورها محتوای ساختن در نیز مفاهیم
که گویی تو باشد، زبانی ترم های محتوای طریق از مفاهیم محتوای به ما
دوباره داریم. دسترسی جمالت «معانی» بوسیلۀ باورها محتوای به ما
مثال سال هاست، که را واقعیت این و بگیرید نظر در را (۴) و (٣)
راه از کسی حاال است. سیاره زهره دارید باور که است، سال ٢٠
(۴) با که باوری محتوای یا (٣) معنای که می گوید شما به و می رسد
سال، بیست این طول در بدانید، شما اینکه بدون کرده اید، گزارش
و شما، ذهنی حالت یک محتوای دیگر، عبارت به است. کرده تغییر
کرده تغییر بدانید، شما اینکه بدون شما، ذهن محتوای دیگر عبارت به
حریم به مثال که همانطور می کند، عصبانی را شما مسئله این اگر است.
شخصی تان، دارایی های از یکی به یا باشد شده تعرض خصوصی تان
باشد، شده دست درازی شما اجازۀ بدون ذهنتان، محتوای به یعنی
شما احتماال نه، اگر می کند. عصبانی را شما معناشناختی» «برون گرایی
خصوصی تان حریم داخل را باورهایتان) (مثل ذهنی تان حاالت محتوای
از و نمی کنید تلقی شخصی تان دارایی های جزو را آنها یا نمی دانید
عصبانی شود عوض ذهنتان محتوای شما اجازۀ و اطالع بدون اینکه
نخواهد عصبانی را شما معناشناسانه» «برون گرایی وقت آن نمی شوید،
کنید «فرض گفت: هم گونه این یبلو، استیو اقتفای به بتوان، شاید کرد.
در که هستند سنگ هایی هم ذهنی تان حاالت و است جیبتان ذهنتان
دالیلی به و باشند، نایاب جایی در است ممکن سنگ ها این دارید. جیب
باشند داشته ویژه ای کاربرد خاص، اعتقادی مثال نیست، مهم ما برای که
جای در است ممکن سنگ ها همین باشند. قیمت گران بسیار الجرم و
ارزشی لذا و نباشند هم استفاده مورد و شوند یافت وفور به دیگری،
گرفته اید، قرار محیط کدام در شما اینکه به بسته باشند. نداشته هم
برون گرایی کند. تغییر تان جیب داخل سنگ های ارزش است ممکن
سنگ های «ارزش» شبیه را ذهنی تان حاالت «محتوای» معناشناختی
شدن جابه جا با تنها است ممکن که طور همان می داند: جیبتان داخل
برود، شما جیب در دستی عمال اینکه بدون و مختلف، محیط های در شما
یک از شما شدن جابه جا با است ممکن کند، تغییر دارایی هایتان ارزش
تغییر ذهنی تان حاالت خود عمال اینکه بدون دیگر، محیط به محیط
در کند. تغییر ذهنتان محتوای الجرم و ذهنی تان، حاالت محتوای کند،
شبیه را ذهنی تان حاالت «محتوای» معناشناختی، درون گرایی مقابل،
جرمی چه سنگ ها این اینکه می داند: جیبتان درون سنگهای «جرم»

فیزیک فرض (با ندارد ربطی هستید محیط کدام در شما اینکه به دارند،
بیرون یا سنگ ها، خود از بیرون امور معمولی). شرایط در و کالسیک
درون گرای یک برای ندارند. تأثیری سنگ ها جرم تعیین در شما، از
هم را نکته این این گونه اند. نیز ما ذهنی حاالت محتوای معناشناختی،
مدافعان از بسیاری نیست. رسا جهتی از باال مثال که کنم اضافه باید
ذهنی، حاالت محتوای تغییر با که معتقدند معناشناختی، برون گرایی
tokenهای عنوان با آنها از که (آنچه هم حاالت آن نمونه های خود

می کنند. تغییر می کنیم) یاد ذهنی حاالت

تز معناشناختی: برون گرایی چهارم.

تـرم های «معانی کـه است دیدگاه این معناشناختـی» «برون گـرایی
امور با ضرورتـاً آنها» با شـده بیان باورهـای «محتوای و ارجـاع دهنده»
بــه است ممکـن بلکه نمی شونـد، معین فـرد (internal) «درونی»
شــود معین فــرد بـه نسبت (external) «بیــرونی» امـور واسطۀ

که ترم هایی معنای که این دیگر، سخن به .(Kallestrup 2012, 1)
چیست دارید ذهن در که باورهایی محتوای یا چیست می برید به کار شما
در چیزهایی اگر نمی شود؛ معین شما ذهن درونی امور با تنها ضرورتاً
که معانی ای نخواهید، چه و بخواهید چه کند، تغییر شما ذهن از خارج
ممکن دارند شما باورهای که محتوایی یا و می کنند بیان شما ترم های

کند. تغییر است

را معناشناختی برون گرایی بودن عادت ـ آمد ـ خالف آنکه برای
ارجاع دهنده) ترم ها(ی معانی دربارۀ را دیدگاه این دهیم، توضیح بهتر
با می توانیم که بگیرید نظر در آنها توسط بیان شده باورهای محتوای و
ترم یک معنای بنامیم: (descriptivism) «توصیف گرایی» تسامح
فرد برای ترم آن که توصیفاتی وسیلۀ به آن با بیان شده باور محتوای یا
«زهره»، ترم اگر مثال می شود. معین می کند (association) تداعی
می شود» مشاهده زمین از که آسمانی جرم «درخشان ترین نظیر توصیفی
است» سیاره «زهره یعنی ،(٣) جملۀ معنای کند، تداعی فرد برای را
می شود دیده زمین از که آسمانی جرم درخشان ترین که بود خواهد این
«جمعی» نسخۀ به «فردی» نسخۀ از را توصیف گرایی اگر است. سیاره
آن، توسط بیان شده باور محتوای یا ترم یک معنای دهیم، بسط آن
یک (در آن شایستۀ کاربر برای ترم آن که است توصیفاتی یا توصیف
ترم های اگر توصیف گرایی، بر بنا می کند. تداعی مشخص) زبانی جامعۀ
برای را یکسانی توصیفات گذشته سال ٢٠ طول در «سیاره» و «زهره»
محتوای یا و (٣) معنای کنند، تداعی فارسی زبان شایستۀ کاربر یا فرد
است»، سیاره زهره که دارم باور «من یعنی ،(۴) با گزارش شده باور
نیست: این گونه معناشناختی، برون گرایی دیدگاه بر بنا نمی کند. تغییر
زبان شایستۀ کاربر یا فرد برای «سیاره» و «زهره» ترم های اگر حتی
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از خارج دیگری اتفاقات کنند، تداعی را یکسانی توصیفات همچنان
دربارۀ ٢٠٠۶ سال در ستاره شناسان نظر تغییر مثال زبان، کاربر یا فرد
تغییر را زبان کاربر یا فرد باورهای محتوای می تواند «سیاره»، تعریف

دهد.

انواع معناشناختی: برون گرایی پنجم.
فیزیکی، است: شده مطرح شکل سه در حداقل معناشناختی برون گرایی
برون گرایی از (Putnam 1973) پاتنم هیلری تاریخی. اجتماعی،
فیزیکی محیط اساس، این بر است. کرده دفاع معناشناختی فیزیکی
مؤثر فرد ذهنی حاالت محتوای تعیین در می تواند زبان، کاربر پیرامون
معناشناختی اجتماعی برون گرایی از (Burge برج(1979 تایلر باشد.
و زبانی قراردادهای در تغییر دیدگاه، این بر بنا می کند. جانبداری
جامعۀ آن افراد ذهنی حاالت محتوای می تواند عام، شکل به اجتماعی،
برون گرایی از (Davidson 1987) دیویدسون دانلد دهد. تغییر را زبانی
شناختی تاریخچة او، نظریۀ اساس بر می کند. دفاع معناشناختی تاریخی
فعلی وضعیت الــزامـاً نــه و فـرد، یک (cognitive history)

دخالت فعلی اش ذهنی حاالت محتوای تعیین در می توانند شنـاختی اش،
قراردادهای فیزیکی، محیط یعنی موارد، این تمامی باشند. داشته
به می باشند. «فرد» از بیرون اموری شناختی، تاریخچۀ و اجتماعی،
«محتوای» تفرد یا اینهمانی شرایط معناشناختی برون گرایی اعتبار، این
خود از بیرون اموری به وابسته «علی االصول» را فرد یک ذهنی حاالت
بدون ذهنی حاالت یا «ذهن» شناخت که بپذیریم اگر می داند. فرد
معناشناختی برون گرایی اگر و نیست، ممکن آنها محتوای شناخت
مناسب ارتباط داشتن ذهن شناخت الزمۀ که بپذیریم باید باشد، درست
به ماست. شناختی تاریخ یا و اجتماعی قراردادهای فیزیکی، محیط با
خویش پیرامون محیط با مناسبی ارتباط در اینکه بدون دیگر، سخن
برون گرایان از بعضی بشناسیم. را خویش ذهن توانست نخواهیم باشیم،
محتوای یا ما ذهن شناخت اساس، این بر دارند. افراطی تر دیدگاهی
اجتماعی قراردادهای فیزیکی، محیط شناخت بدون ذهنی مان حاالت
این دیدگاهی چنین اخالقی نتیجۀ نیست. ممکن ما شناختی تاریخچۀ و
شود. می آغاز ما ذهن  از بیرون امور شناخت از ما ذهن  شناخت است:

بیشتر کمی تا است کرده عالقه مند را شما کوتاه یادداشت این اگر
و معناشناسی، ذهن، فلسفۀ در محوری ایده های از یکی دربارۀ
خصوص به زیر، مراجع شاید بخوانید، معاصر معرفت شناسی

نباشند. بدی آغاز ، (Kallestrup 2012)
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نظامیــه هـــا

اسالمی تمدن در علمی ـ آموزشی مراکز از رشته یک با آشنایی

نظامیه مدارس است. «نظامیه» اسالمی، تمدن در علمی ـ آموزشی مراکز تاریخ در نام ها معروف ترین از یکی
ملکشاه و ارسالن آلپ مقتدر وزیر نظام الملک خواجه اهتمام و دستور به هجری پنجم قرن دوم نیمۀ در
در مدارسی نظام الملک خواجه آوردند. دوام قرن سه حدود تا آنها از تعدادی و شدند تأسیس سلجوقی
موصل، بلخ، اصفهان، نیشابور، بغداد، مانند بزرگ شهرهای در که مدارسی اما ساخت شهر هفتاد از بیش
«دانشگاه ها»ی اصطالح به و عالی آموزش برای مراکزی و داشته بیشتری اهمیت کرد تأسیس هرات و
علوم دانشوران برجسته ترین تدریس محل شدند، مشهور «نظامیه» به که مراکز این بوده اند. خود دوران
باشند. گذرانده دیگر مدارس در را علوم مقدمات که می پذیرفتند تحصیل برای را طّبی و بودند دینی
نظامیه، اثرگذارترین و معتبرترین ولی شده تأسیس نیشابور در یافته، شهرت نام این به که مدرسه ای اولین
عالقه خاطر به نظام الملک خواجه و بود عباسی خالفت مقر بغداد زیرا است بوده بغداد نظامیۀ مدرسۀ
و می داشت مبذول بغداد مدرسۀ به را توجه بیشترین خالفت، مقر فرهنگی و مذهبی اعتبار اعتالی به
خلفای که باشد قاهره جامع االزهر برای نیرومندی رقیب تا داد اختصاص آن به را امکانات بیشترین
فکری و علمی جو اسالم، دنیای از بزرگی قسمت در بودند.  کرده ایجاد قاهره در مصر اسماعیلی مذهب
عالقه مندان برای مدارس این به نگاهی رو، این از بود. نظامیه ها سیطرۀ تحت کمابیش قرن سه حدود در
مدارس واقع در اسالم جهان قدیمی دانشگاه های این نیست. فایده از خالی اسالم در علم و تفکر تاریخ به
بنگریم، آنها به دید این از فقط اگر که بودند سنت اهل چهارگانۀ مذاهب از یکی چارچوب در دینی عالی
معاش تأمین بسیار، امکانات از برخورداری ضابطه مندی، و نظم قبیل از مثبتی جنبه های و امتیازات
تنگ نظری اما داشته اند. علم اهل احترام و ارج ارتقای و مکفی و مستمر طور به دانشجو و استاد
تشویق را دیگر مذهبی فرقه های با ضدیت برنمی تابید، را عقلی علوم و فلسفه که مدارس این بر حاکم
را اندیشه ورزی آزادی و نداشت، توجهی چندان ریاضیات و طبیعیات مانند دینی غیر علوم به می کرد،
یکی کرده اند. مطرح صاحب نظران از عده ای که است انتقاداتی مستوجب نبود، قائل دانشوران برای
به مکرراً نوشته هایش و سخنرانی ها در که است منصوری رضا دکتر معاصر، دورۀ در صاحب نظران از

است. پرداخته نظامیه مدارس مختلف جنبه های
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بغداد، نظامیۀ خصوص به نظامیه، مدارس از تصویری مقاله این
مقایسۀ و آنها آموزشی سازمان و تأسیس اجتماعی و سیاسی زمینۀ
به نظامیه ها تأسیس از قبل دوره های در علمی مراکز با مدارس این
مدارس کتاب از برگرفته عمدتاً مقاله تاریخی فاکت های می دهد. دست
که است کسایی نوراله تألیف ١ آن اجتماعی و علمی تأثیرات و نظامیه
معاصر دورۀ در که است فارسی کتاب جامع ترین و مفصل ترین ظاهراً
از برداشت ها و فاکت ها بعضی مورد در شده. نوشته نظامیه ها دربارۀ
بهره نیز منصوری رضا نوشتۀ ٢ ایران در علم معماری کتاب پنجم فصل

برده ایم.

نظامیه ها از پیش

آغاز هجری سوم قرن اوایل از اسالمی تمدن در علمی نهادهای ایجاد
هارون زمان در آن تأسیس مقدمات که بغداد در بیت الحکمه نهاد شد.
از عده ای و کرد کار به آغاز مأمون زمان در بود شده فراهم عباسی خلیفۀ
پهلوی و یونانی زبان های از علمی آثار ترجمۀ به شروع آنجا در محققان
یک و کتابخانه دارای بیت الحکمه کردند. عربی زبان به سریانی و
عنوان و آموزشی جنبۀ نهاد این بود. وابسته علمی انجمن و رصدخانه
در که می رفت شمار به تحقیقاتی و علمی مرکز یک بلکه نداشت مدرسه
مختلف ملیت های از دانشمندانی و نبود خاصی مذهبی فرقۀ انحصار
انگیزۀ که گفته اند داشتند. اشتغال کار به آنجا در گوناگون مذاهب با و
و فلسفه و عقلی علوم به او عالقۀ بیت الحکمه، از حمایت در مأمون
تأسیس در که شده گفته نیز و است، بوده مختلف مکاتب آرای از گاهی آ
شده الگوبرداری شاپور جندی مؤسسۀ از موارد، بسیاری در نهاد، این

است.

شوش) و شوشتر (بین خوزستان در شاپور جندی علمی ـ درمانی مرکز
اسالمی اولیۀ قرون در بود شده تأسیس ساسانی اول شاپور زمان در که
ساسانی، دوران همان از مرکز، آن در می داد. ادامه خود فعالیت به نیز
مسیحی) خصوص، (به گوناگون مذاهب و اقوام از محققانی و پزشکان
جندی معروف پزشکان از داشتند. اشتغال بیماران درمان و تحقیق به
برد، نام بختیشوع خاندان اعضای از می توان اسالمی دورۀ در شاپور
درمان را عباسی خلیفۀ منصور که بختیشوع بن جرجیس خصوص به
یافتند. راه عباسیان دربار به شاپور جندی پزشکان پس، آن از و کرد
پزشکان از بغداد رشیدی بیمارستان تأسیس در الرشید هارون بعداً
میراث از متعددی آثار مؤسسه، این در کرد. استفاده شاپور جندی
زبان به هندی و پهلوی و یونانی و سریانی از گذشته تمدن های علمی
مهم واسطه های از یکی می توان را شاپور جندی و شد برگردانده عربی
به نامش که کسی آخرین آورد. شمار به اسالمی تمدن به علوم انتقال در

است سهل بن شاپور شده، ذکر شاپور جندی بیمارستان رئیس عنوان
است. یافته وفات هجری ٢۵۵ سال در که

آزاد تفکر و مناظره و بحث و ندادند ادامه را او راه مأمون جانشینان
پیش در معتزله و علویان با خشنی رفتار خصوص به و کردند ممنوع را
قلمرو به دانشمندان از بسیاری مهاجرت موجب وضع این گرفتند.
دوران این در شد. آل بویه، خصوص به و سامانیان ایرانی، حاکمان
این قلمرو در هجری) پنجم قرن دوم نیمۀ تا سوم قرن دوم نیمۀ (از
کتابخانه ها، دارالعلم ها، مدارس، (ایجاد علم برای نهادسازی حاکمان،
و اندیشه ورزی برای نیز آزادی نسبتاً جو یافت. گسترش رصدخانه ها) و
مختلف رشته های در می توانستند دانشوران و داشت وجود دانش پژوهی
کندوکاو و تحقیق پیشین تمدن های فلسفی و علمی میراث در و علمی
شکوفای دورۀ آزاداندیشی، نسبی امکان با همراه نهادسازی این کنند.
تکرار کامل طور به هرگز که دوره ای آورد، پدید را اسالمی تمدن در علم
چهره هایی اسالمی، تمدن در علم درخشان بسیار چهره های بیشتر نشد.
خیام، و رازی، زکریای بیرونی، ابوریحان سینا، ابوعلی  فارابی، چون
می زیسته اینها از قبل کمی که هم را خوارزمی دارند. تعلق دوره این به
شاخص ریاضیدانان و منجمان دیگر از افزود. فهرست این به می توان
آل بویه رصدخانۀ معروف (منجم صوفی عبدالرحمن از می توان دوره این

برد. نام گیالنی کوشیار و بوزجانی ابوالوفای و شیراز) در

نظامیه مدارس تأسیس انگیزۀ و زمینه

مرحلۀ وارد سلجوقیان آمدن کار روی با اسالم دنیای در علم تاریخ
اسالمی سرزمین های به شرق طرف از که سلجوقی ترکان شد. تازه ای
هندوکش کوه های از که وسیعی بسیار امپراتوری توانستند آوردند یورش
تا شمال در ماوراءالنهر از و غرب در شام و آناتولی فالت تا شرق در
اداره کنندۀ و متفکر مغز کنند. ایجاد داشت وسعت جنوب در خلیج فارس
نظام الملک خواجه  آن، اقتدار دورۀ در گسترده امپراتوری این اصلی
دوره این در بود. سلجوقی ملکشاه و ارسالن آلپ ایرانی وزیر طوسی
گهگاه و بود شدید بسیار مذهبی فرقه های بین مشاجرات و اختالفات
مذهب شافعی خود که خواجه می انجامید. کشتار و کشت و درگیری به
وسیع امپراتوری این در را محلی حکمرانان که همان طور می خواست بود
فرقه های بود، کرده مرکزی حکومت تابع را همگان و برداشته میان از
طریقۀ و شافعی (مذهب واحد نگرش و مذهب یک نفع به را مختلف
خصوص به و کند خارج میدان از بود خودش اعتقاد مورد که اشعری)
سلجوقی شاهان هم و او هم بگیرد. را شیعه و اسماعیلیه پیشرفت جلو
معنوی و سیاسی اقتدار تجدید راه در و بودند عباسی خلفای طرفدار
این در می کوشیدند. بود) شده تضعیف قبل قرن دو طی (که خلفا
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مشهد در طوسی نظام الملک خواجه تندیس

بود او نگرانی مایۀ بسیار اسماعیلیه گستردۀ تبلیغات خصوص به زمان،
داشت، عهده به صباح حسن ایران در را آن ریاست که فرقه، این زیرا
خواجه شخص و سلجوقیان و عباسی خلفای برای خطرناک دشمنی
به خود، مرام تبلیغ بر عالوه آن اعضای و می شد محسوب نظام الملک
دست به سرانجام هم خواجه چنانکه می زدند دست نیز مخالفان ترور
بودند اسماعیلی   مذهب که مصر فاطمی خلفای شد. کشته فرقه این
مذهب تقویت برای قاهره در را االزهر دانشگاه هجری چهارم قرن در
در که هرچند بودند، کرده تأسیس فرقه این مبلغان تربیت و اسماعیلی
عقلی علوم و فلسفه نهاد، بنیان خواجه که مدارسی خالف بر االزهر
تسامح با مسیحیت و یهود حتی دیگر، مذاهب با و بود توجه مورد نیز
جامع با رقابت اول وهلۀ در نظامیه ها تأسیس از هدف می شد. رفتار
طریقۀ و شافعی مذهب در خبره دانشورانی تربیت کلی طور به و االزهر
برای مناسب و دیگر فرقه های با جدل و بحث در متبحر که بود اشعری
قبیل از مناصبی باشند، دولتی و اجتماعی و مذهبی مناصب تصدی
این حکومتی. ارشد کارگزار و قاضی و واعظ و محدث و مفتی و فقیه
مدارس این برای شخصاً نظام الملک خواجه که وقف نامه هایی در هدف
با بود. متجلی آنها مدرسان و متولیان انتصاب در و بود کرده تدوین
گسترده تری دامنۀ علمی شکوفایی دوران در که «علم» مفهوم هدف، این
دینی معارف آموزش محل به هم «مدرسه» و شد محدود و مقید داشت،

گردید. تبدیل خاص فرقۀ یک دیدگاه از

۴۵۵ سال حدود از را نظامیه ها تأسیس برنامۀ نظام الملک خواجه
در مدتی و بود خراسان اهل خود وی کرد. آغاز نیشابور در هجری
شروع التواریخ، زبدة مؤلف ابرو حافظ بود. کرده تحصیل نیشابور
ارسالن آلپ سلطان «روزی است: کرده حکایت چنین را برنامه این
سلطان بودند. ایستاده مسجد در بر فقها از جمعی درآمد. نیشابور به
ایشان و علماءاند اینها گفت نظام الملک کسانند؟ چه اینها که فرمود
به روی و کرده اند فانی دنیای لذات ترک آنکه بهر از آدمیانند بهترین

عنایت و عاطفت مایل سلطان خاطر آورده. نفس کمال و فضائل کسب
شهری هر در بود اجازت اگر که داشت عرضه نظام الملک شد. ایشان
وظیفه ایشان برای از و نشینند آنجا در جماعت آن که نهند بنا موضعی
دعای و بود توانند مشغول تحصیل به فراغت به ایشان تا کنند مقرر
اطراف به نظام الملک و فرمود اجازه سلطان گویند. سلطان دولت دوام
مال از سال آن در مدرسه هفتاد که گویند چنین و مدارس بنیاد به نوشت
است.» نهاده حسنه سنت این که است کسی اول او و ساختند سلطان

مالی منابع

اختیارش در سال هر پادشاه که بودجه ای محل از نظام الملک خواجه
خود، شخصی اموال نیز و مملکت) درآمد دهم یک (حدود می گذاشته
به کمک و نظامیه ها نگهداری و احداث صرف را دینار هزار ۶٠٠ ساالنه
و خانقاه ها، مساجد، (احداث دیگر خیریۀ امور و آنها طالب و مدرسان
عنایت که سلجوقی ملکشاه و ارسالن آلپ است. می کرده بیمارستان ها)
خیریه امور صرف خواجه که کالنی مبالغ از و داشته خود وزیر به ویژه ای
او حقوق و اختیارش تحت بودجۀ بر سال هر بوده اند، گاه آ می کرده
نوشته خواجه خدمات از تجلیل با ارسالن آلپ چنانکه می افزوده اند
بر رایج زر از دینار هزار پنجاه و بیفزودیم او مواجب حال ...» است:
و نموده خود زیردستان مایحتاج و معاش صرف تا کردیم زیاد وی اقطاع
خواجه، به پادشاه دو این عطایای جمله از بگذراند.» معیشت فراغت به
اراضی هنگفت، مبالغ و بسیار تحفه های و گرانبها خلعت های بر عالوه
یک از چنانکه حال، این با می داده اند. قرار او تیول در که بوده امالکی و
چندانی شخصی استفادۀ خواجه پیداست، مقتدرش وزیر به ملکشاه نامۀ
و مدرسه ها مصرف به را آنها عمدۀ و نمی کرده مالی منابع همه آن از

است. می رسانده دیگر خیریۀ امور

خواجه  باشند دائمی و ثابت عواید دارای نظامیه مدارس آنکه برای
او امر به چنانکه داد، تخصیص آنها به بسیاری موقوفات نظام الملک
کاروانسراها، امالک، و ساختند بغداد نظامیۀ مدرسۀ اطراف در بازارهایی
مشابه شدند. نظامیه وقف همه که کردند خریداری دکان هایی و حمام ها،
موقوفات از همه و گرفت صورت هم نظامیه ها سایر مورد در اقدام این
صورت شود. تضمین خواجه از بعد آنها بقای تا شدند بهره مند کافی
نظر مورد ضوابط و می گردید ثبت دفاتری در مدرسه ها اموال و موقوفات
مدارس عملکرد و پرسنل شرایط و عواید هزینه کرد نحوۀ مورد در واقف
خواجه مرگ از بعد موقوفات این عواید می شد. قید وقف نامه در
نظامیه ها دست اندرکاران و مدرسان به گزاف حقوق های پرداخت برای
دوره های بعضی در ولی می کرد، کفایت کامال طّب معاش تأمین و
صورت درآمدها این در هم حیف ومیل هایی گهگاه خواجه، زمان از دور
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خلیفۀ ناصر وزیر مهدی بن نصرالدین سید زمان در چنانکه می گرفت
مدرسه کتابدار برای وقفنامه موجب به که حقوقی درهم ده از عباسی

نمی رسید! او به درهم سه از بیش بود شده مقرر

بغداد نظامیۀ

مربوط بغداد نظامیۀ مدرسۀ به داریم نظامیه ها از که اطالعاتی بیشتر
گریخته و جسته مطالب به محدود نظامیه ها سایر دربارۀ گاهی آ می شود.
و نظام الملک خواجه حال شرح یا سلجوقیان دربارۀ که است متونی در
از است. شده نوشته مدارس این فارغ التحصیالن و استادان از بعضی
نظامیۀ مدرسۀ به مربوط می آید، پس این از که مطالبی عمدۀ رو، این

است. مدارس این کامل و عالی نمونۀ عنوان به بغداد

به وافرش عالقۀ و مذهبی تعصب خاطر به نظام الملک خواجه
مدرسه ای که داشت ویژه ای اهتمام عباسی، خلفای اعتبار و اقتدار تقویت
دارالعلم صورت به می سازد عباسیان، خالفت مقر بغداد، شهر در که
قاهره، االزهر جامع برای نیرومندی رقیب و درآید اسالم جهان مرکزی
و بودجه حداکثر منظور، این به باشد. اسماعیلیه، فرقۀ اصلی دانشگاه
توجه بیشترین و داد اختصاص مدرسه این به را امکانات و موقوفات
آن برای شایسته مدرسان تعیین و بغداد نظامیۀ عملکرد به را نظارت و
آن، اطراف موقوفات از بعضی و مدرسه ساخت متصدی می کرد. مبذول
خواجه به که بود نیشابوری صوفی ابوسعید نام به او نزدیکان از یکی
ارض معمورۀ در که کنم بنا مدرسه ای تو نام به بغداد «در بود: گفته
سال، دو ظرف و ماند.» باقی قیامت تا تو نام و نشود یافت مانندش
شرق در زیبایی ساختمان اطراف، بناهای و خانه ها تخریب و خرید با
حجره های و بزرگ ایوان های و وسیع فضای دارای که کرد بنا دجله رود
کتابخانه، مؤذن، مخصوص غرفۀ مسجد، مدرسان، اقامت برای متعدد
دستور به همچنین بود. روشنایی و سوخت لوازم مخصوص مخازن و
حمام هایی و کاروانسراها و ساخت آن اطراف در بازارهایی خواجه،
که گفته اند باشد. آن هزینه های تأمین منبع و مدرسه وقف تا خرید
خواجه به دینار هزار ۶٠ ولی کرد نظامیه بنای خرج دینار هزار ١٩ او
برده پی موضوع این به خواجه که فهمید وقتی و داد!، صورتحساب
صریح اعتراف بدون و برگشت خواجه نزد بعدها گریخت. بصره به
خواجه واگذارد. خدا به کرده خیانت را که هر حساب خواست او از
کرده ای خیانت دیگری یا تو که نیست مالی از «اندوه گفت: پاسخ در
نیست. ممکن آن تدارک و شده فوت که است زمانی از من اندوه بلکه
و منصور جامع بنای مانند باشد محکم بنا را مدرسه این خواستم من
گچ زنبیل آجر یک برای ایشان که شنیدم چه عضدالدوله، بیمارستان
منقوش آجر در را عمارت وجه تو که گفته اند من به و برده اند کار به

با این از بیش و شود». خراب زود که می ترسم آن از و کرده ای صرف
معماری چنان مدرسه این ساختمان همه، این با نکرد. تُندی ابوسعید
با دیده اند را آن که سیاحانی بعد، قرن ها تا که داشته باشکوهی و زیبا

کرده اند. یاد آن از شگفتی

مراسم طی هجری ۴۵٩ سال ذی القعدۀ دهم روز بغداد نظامیۀ مدرسۀ
دولتی مقامات و مذهبی پیشوایان و دانشمندان شرکت با باشکوهی
از بسیاری بود. برقرار کمابیش بعد قرن سه حدود تا و یافت گشایش
دولتی عالی مناصب به مختلف دوره های در مدرسه این فارغ التحصیالن
در را نظامیه مدت ها تا آنها نفوذ و یافتند دست قضایی و مذهبی و
نگهداشت. مصون اجتماعی و سیاسی تحوالت و بحران ها از بسیاری
از که وقت، خلیفۀ دست به ۶٣١ سال در متنصریه مدرسۀ تأسیس با
چهار هر به (توجه بهتر برنامه های و گسترده تر تشکیالت و امکانات
و ریاضیات به توجه و مذهب یک فقط جای به سنت اهل مذهب
هجوم شد. کاسته حدی تا نظامیه رونق از بود برخوردار طبیعیات)
تخریب و مردم قتل عام و ۶۵۶ سال در بغداد به مغول هوالکوخان قوای
اهل از بسیاری شدن متواری یا کشته باعث شهر آن بناهای از بسیاری
این هرچند و شد علم دوستی و زندگی به عالقه روحیۀ تضعیف و علم
ایرانی حاکم جوینی عطاملک مساعی براثر هفتم قرن دوم نیمۀ در مدرسه
و عالقه مند دانشجوی و استاد کمبود یافت، ترتیبی و نظم دوباره بغداد
بازگشت از مانع مغول حملۀ از ناشی مصائب و اجتماعی نابسامانی های
تاریخ به که هشتم قرن دوم نیمۀ تا و بود قبلی درخشان دوره های به آن

داشت. کم رونق تری حضور پیوست،

نظامیه ها درون به نگاهی

مدرسان

را نظامیه ها مدارس برای مدرس انتخاب ضوابط نظام الملک خواجه
می کردند سعی مدارس این متولیان هم او از بعد و کرده تعیین شخصاً
نظامیه در استاد استخدام اساسی شرط سه کنند. اجرا را ضوابط همان
طریقۀ و شافعی مذهب به اعتقاد علمی، شایستگی از بود عبارت
خواجه، حیات زمان در اخالقی. اصول رعایت به شهرت و اشعری،
تحصیل را دینی علوم که وی می کرد. منصوب او خود اغلب را مدرسان
براساس و داشت برخاست و نشست صوفیه و علما و فقها با بود کرده
مباحثۀ و استدالل قدرت و دینی مباحث بر شخص یک تسلط و احاطه
مدرسی برای را او بود ممکن علم اهل میان در شهرتش و حریفان با او
او برای نداشت نظامیه مدرسۀ که شهری در حتی یا و برگزیند نظامیه
دانشوران شاخص ترین میان از طبعاً مدرسان این بسازد. مدرسه ای
استاد اولین شیرازی ابواسحاق مثال چنانکه می شدند برگزیده دینی
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می رفت شمار به خود دوران شافعی علمای برجسته ترین از بغداد نظامیۀ
باره این در خودش بودند. او شاگردان از شاخص فقهای از بسیاری و
پیشوا آنکه مگر نگذشتم قریه ای و شهر از خراسان تا عراق «از گفته:
یافتم.» اصحابم از یکی یا خود شاگرد را محل آن قاضی یا مدرس یا
شافعیان پیشوای جوینی، الحرمین امام نیشابور نظامیۀ استاد اولین یا
عنوان به که بود مختلف زمینه های در بسیار تألیفات صاحب و خراسان
او، شاگردان از یکی می شدند. تدریس نظامیه ها در درسی کتاب های
متفکران و فقها و متکلمان بزرگترین از که بود غزالی محمد ابوحامد امام
صاحب مدرسی، سمت به انتصاب هنگام در و می رود شمار به اسالمی
طول در نظامیه مدرس نام آورترین شاید و بود رساله و کتاب هفتاد حدود
سال چهار خود پرماجرای زندگی طول در وی باشد. مدارس این حیات
نویسندۀ و کرد تدریس نیشابور نظامیۀ در سال یک و بغداد نظامیۀ در
الفالسفه تهافت و دین علوم احیاء چون معروفی بسیار کتاب های
نوشته مشایی فلسفۀ خصوص به فلسفه رد در که اخیر کتاب است.
با مبارزه است. زمینه این در کتاب ها مؤثرین و مهمترین از یکی شده
و می شد دنبال نظامیه ها در پیگیرانه که است موضوعاتی از یکی فلسفه
جمله، از بودند. فلسفه ضد شاخص چهره های از آن مدرسان از عده ای
نظامیۀ مدرس غیالن ابن افضل الدین امام از می توان غزالی، بر عالوه
و نوشته سینا ابن آثار از یکی رد در را العالم حدوث رسالۀ که برد نام مرو
کرده اند خالف جهان حدوث مسئلۀ در «فیلسوفان که: است بوده معتقد
کند را آنان گمراه کنندۀ سخنان ریشۀ باید و شده اند دین در فساد منشأ و

است.» گمراهی و کفر آنان عقاید اصول که ساخت آشکار و

شرایط از نیز اخالقی صالحیت و مذهبی اعتقاد شد، گفته چنانکه
این از یک هر به مدرس پایبندی دربارۀ تردیدی اگر و بود مدرسی احراز
اخراج مدرسه از تدریس، سال ها از پس حتی می آمد، پیش مورد دو
شدن روشن از پس استرآبادی فصیحی نام به مدرسی مثال می شد.
معروفترین از کیاهراسی، ابوالحسن یا شد برکنار تشیع به او گرایش
و دارد گرایش اسماعیلیه به که گرفت قرار سوءظن مورد نظامیه، مدرسان
است! بوده بیجا سوءظن شد معلوم تا گردید زندانی حتی و اخراج مدتی
خواجه نوادگان از ابونصر نام به مدرسی ،مثال نیز، اخالقی زمینۀ در
کرده ازدواج وی با ابونصر بود کرده ادعا زنی اینکه جرم به نظام الملک
فاقد بود، نموده اعتراف آن به سپس و انکار را امر این ابتدا ابونصر و

گردید. اخراج و شناخته اخالقی صالحیت

حکومت مالی کمک های و موقوفات فراوان درآمد از عمده ای بخش
جنبه های از یکی اصوال و می یافت اختصاص مدرسان مزایای و حقوق به
وضعیت معموال آن از قبل که بود علم اهل رفاه تأمین مدارس، این مثبت
و نفوذ از مدرسان این عالوه، به نداشتند. مرفهی و ثابت معیشتی
گهگاه و بودند برخوردار نیز عظیمی سیاسی حتی و اجتماعی پرستیژ

غزالی اثر سعادت کیمیای کتاب از خطی نسخه ای

مزایای این می گرفتند. قرار مشورت مورد سیاسی امور فتق و رتق برای
و گوشه از را دانشمندان از بسیاری معنوی و اجتماعی اعتبار و مادی
مدرسی منصب به دستیابی برای رقابت و تالش به اسالم جهان کنار
مذهب تغییر غیرشافعی علمای از بعضی حتی و می داشت وا نظامیه
بود الزم نظامیه در تدریس برای که را بودن شافعی شرط تا می دادند
خواجه مجاورت در نحوی به می کردند سعی هم بعضی کنند! احراز
تا سازند آشکار او بر را خود فضل مراتب و گیرند قرار نظام الملک

کنند. دریافت او از را نظامیه در تدریس مجوز شاید

تولیت سوی از منشوری و مجوز صدور با جز مدرسی کرسی احراز
موجود هنوز منشورها این از (تعدادی نبود امکان پذیر مدارس این
هم، او از پس و داشت برعهده خواجه را نظامیه ها تولیت است).
نظامیۀ مورد در ولی بود شده محول اعقابش به وقف نامه ها، موجب به
گاه و وقت خلیفۀ یا پادشاه را مدرسی فرمان خواجه، از پس بغداد،

می کردند. صادر وزرا

استقبال می شد بغداد وارد مدرسی منشور با علما از یکی وقتی
و می شد برگزار معارفه مراسم سپس می آمد. عمل به او از باشکوهی
بر بود فاخری کسوت که را گرانبهایی خلعت دولت مقامات از یکی
کوچکی قبۀ در تدریس هنگام در مدرس می پوشاند. وارد تازه استاد
(بازگوکنندۀ معید دو که حالی در و می نشست بلندی نسبتاً کرسی روی

می داد. درس بودند ایستاده او طرف دو در مدرس) بیانات

نایبان

که شخصی تعیین تا گاه می شد. اطالق موقت مدرس به «نایب» عنوان
نایب عنوان با دیگری دانشور باشد، مدرسی برای شرایط بهترین واجد
برجسته علمای میان از هم نایبان می کرد. وظیفه انجام او جای به

برسند. مدرسی مرتبۀ به بعداً بود ممکن و می شدند انتخاب
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معیدان

استاد دستیار نقش و می شد برگزیده نخبه دانشجویان میان از افراد این
پرجمعیت و بزرگ اغلب که نظامیه کالس های در می کردند. ایفا را
با را او بیانات و می ایستادند استاد کرسی طرف دو در معید دو بود
مدرس خروج از پس و درس پایان در می کردند. تکرار بلند صدای
قسمت های و می دادند پاسخ طالب پرسش های به معیدان کالس، از
فراغت از پس معیدان از عده ای می کردند. تشریح را درس پیچیدۀ
می رسیدند. مدرسی و نایبی مرتبۀ به و می ماندند نظامیه در تحصیل از
نظامیۀ در هجری هفتم قرن اول نیمۀ در که معروف شاعر شیرازی سعدی
شعر این و بوده معیدان همین جزو زمان آن در می کرده، تحصیل بغداد

که: او

بود ادرار نظامیه در مرا
بود تکرار و تلقین روز و شب

است. موضوع همین به ناظر

کتابداران و کتابخانه

بود. بزرگ بسیار کتابخانه های داشتن نظامیه ها ویژگی های از یکی
نظامیه ها موقوفات عواید از مالحظه ای قابل بخش نظام الملک خواجه
عالوه، به داد. اختصاص مدارس این برای کتاب استنساخ و خرید به را
به کتاب که شد متداول ثروتمندان و دانشمندان و بزرگان میان در سنتی
نفیس، کتاب های از عظیمی گنجینه های نتیجه، در کنند. اهدا نظامیه
می توان را کتابخانه ها این آمد. فراهم بغداد، نظامیۀ در خصوص به
منصب دانست. اسالم دنیای در دانشگاهی مجهز کتابخانه های نخستین
حقوق و شده قید نظامیه وقفنامۀ در صریحاً دارالکتب) (خازن کتابدار
اهل میان از نیز کتابداران بود. شده گرفته نظر در او برای مشخصی

می شدند. انتخاب علم

واعظان و وعظ

خطابه و وعظ مجالس برگزاری طالب، برای درس کالس های بر عالوه
نظامیه برای نظام الملک خواجه که بود اساسی برنامه های از عموم برای
مجالس این بود. کرده قید وقفنامه در را واعظ تعیین و گرفته نظر در
خاطر به و می شد برگزار دینی پیشوایان و حکومت مقامات حضور با
فقیهان بلکه نظامیه، خودِ استادان و فقیهان فقط نه بغداد مدرسۀ اعتبار
یک برای می کوشیدند اسالم دنیای نقاط اقصی از مشهوری و برجسته
طریق این از و کنند پیدا را مدرسه این در وعظ امکان شده که هم بار

آمده تاریخ در واعظان این از بسیاری نام بیفزایند. خود اعتبار بر
اشعری و شافعی معارف ترویج و تبلیغ هدف با که مجالس این است.
و اختالفات بر دوره آن خاص شرایط خاطر به ضمناً می شد برگزار
و اغتشاش به منجر حتی گهگاه و می افزود نیز فرقه ای خصومت های
ابونصر وعظ مجلس از پس ۴٩۶ سال در چنانکه می شد، درگیری
گفت، سخن حنبلیان علیه و شافعیان از حمایت به آن در که قشیری،
هر از عده ای فرقه، دو هواداران زدوخورد در و شد پا به عظیمی بلوای

شدند. کشته طرف دو

طالب

جاهای در را مقدماتی علوم که افرادی زبده ترین میان از نظامیه طالب
نظامیه، اعتبار و شهرت می یافتند. راه مدرسه این به بودند آموخته دیگر
انتظار در که امتیازاتی و موقعیت و آنجا، در تحصیل عالی شرایط
نظامیه، مدرسی قبیل از مناصبی به (دستیابی بود آن دانش آموختگان
انبوه عالی) سطوح در حکومت کارگزاری و مذهبی، پیشوایی قضاوت،
هیچ طالب از می کشاند. مدرسه این سوی به را عالی آموزش مشتاقان
پوشاک و خوراک و مسکن هزینه های تمام نمی شد، دریافت شهریه ای
داده هم تحصیلی هزینۀ کمک نیازمند طالب به و بود، مدرسه برعهدۀ آنها
دینار هزار پانزده بغداد نظامیۀ در هزینه ها این جمع که نوشته اند می شد.
دولتی، حمایت نوع یک از علم طالب ترتیب، این به است. بوده سال در
بود کم سابقه زمان آن تا که می شد برخوردار ضابطه مند، و ثابت طور به
شرط بپردازد. تحصیل به معاش، بی دغدغه بال، فراغ با می توانست و
بود. شافعی مذهب به اعتقاد علمی، توانایی بر عالوه نظامیه در تحصیل
تحصیل، مدت نداشت. مشخصی ضابطۀ نظامیه خاص، مورد یک در
و نبود مشخص و ثابت نظامیه ها، از بعد و قبل دینی مدارس مانند
ممکن طالب از بعضی و داشت بستگی دانشجو پشتکار و استعداد به
وقتی باشند! تحصیل مشغول آنجا در سال پانزده از بیش حتی بود
گواهینامه ای استاد می گرفت، فرا خوبی به را مبحثی یا درس دانشجو

می کرد. تأیید مبحث آن بر را دانشجو تسلط که می داد او به

رشته ها و درس ها

معارف و علوم به منحصر تقریباً نظامیه تحصیلی رشته های و درس ها
ادبیات و کالم، علم قرآنی، علوم و تفسیر حدیث، اصول، (فقه، دینی
و داشته قرار مباحث این رأس در اصول و فقه است. بوده عرب)
دوم نیمۀ از شافعی فقه تعلیم مرکز مهمترین را بغداد نظامیۀ می توان
مدرسان زمانی، بازۀ این در دانست. بعد قرن سه حدود تا پنجم قرن
مذهب بزرگ فقیهان و پیشوایان از اغلب نظامیه فارغ التحصیالن و
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شیرازی، ابواسحاق اثر المذهب جمله، (از آنها آثار و بوده اند شافعی
این در غزالی محمد آثار همه،  از مهمتر و صباغ بن ابونصر اثر الشامل
کتاب عنوان به که والمستصفی) الوسیط، احیاءالعلوم، جمله، از زمینه،
در کتاب ها معتبرترین از داشته اند قرار استفاده مورد نظامیه در درسی
(شناخت جدل و خالف علم حال، عین در می روند. شمار به فقهی علوم
الزم هم نظر) مورد مذهب از جدلی دفاع توان و مختلف مذاهب آرای
در بایستی شافعی، مکتب بر عالوه طالب بنابراین، و می رسیده نظر به

می کرده اند. مطالعه نیز فرقه ها سایر آرای و عقاید

تدریس بوده، الزم الفرائض علم و فقه برای که حدی در ریاضیات
ریاضیات گویا هم آن استادان و نبوده مستقلی رشتۀ ظاهراً ولی می شده
اطالع نظامیه در طب تدریس از آموخته اند. نظامیه بجز محلی در را
درس های کنار در که، اطبایی به اشاراتی چند هر نیست دست در موثقی
کلی، طور به است. شده می ورزیده اند اشتغال طب تدریس به دیگر،
رشته ها، این و نمی شده چندانی توجه نظامیه ها در غیردینی مباحث به
داشته اند. حاشیه ای و فرعی جنبۀ باشند، بوده مطرح آنجا در اصال اگر
ِرد و نقد برای مباحثی قالب در می شده، مطرح اگر نیز فلسفه موضوع

است. بوده آن

تدریس زبان

به تدریس و بوده عربی زبان نظامیه در آموزش الزامی و رسمی زبان
چون است. می شده محسوب مدرسه مقررات از تخطی دیگر، زبان
می دانسته اند الزم فقهی مسائل استنباط برای را عربی زبان بر تسلط
ادبیات و زبان مختلف جنبه های بایستی نخست تازه وارد دانشجویان
در را بدیع) و بیان و معانی متون، قرائت نحو، و صرف (لغت، عرب

می گرفتند. فرا عالی حد

منفی و مثبت

برخورداری و اداری و آموزشی نظام مندی لحاظ از نظامیه مدارس
در مدارس تاریخ در ویژه ای جایگاه فراوان امکانات و موقوفات از
برای سختگیری مجهز، کتابخانه های بودن دارا دارند. اسالمی تمدن
رفاه تأمین و دانشجویان، بهترین جذب و استادان بهترین استخدام
این مثبت ویژگی های از علم اهل حیثیت ارتقای و دانشجو و استاد
و اجتماعی عظیم اعتبار و نفوذ از آنها مدرسان است. بوده مدارس
عباسی خلیفۀ قائم وقتی مثال چنانکه بوده اند برخوردار سیاسی حتی
در را بغداد نظامیۀ برجستۀ مدرس شیرازی ابواسحاق نظر درگذشت،
امام یا برگزید، خالفت به را مقتدی او و پذیرفتند خلیفه جانشین مورد

خلیفۀ و ملکشاه همسر خاتون ترکان میان اختالف در غزالی محمد
و پرستیژ رساند. توافق به را آنها و شد دعوت میانجی گری به مقتدی
تأسیس نظامیه آنها در که شهرهایی همۀ در علم اهل اجتماعی حیثیت
خاندان و نیشابور در جوینی الحرمین امام  مثال بود، گونه همین بود شده
برخوردار حکومت کامل حمایت از مدارس این اصفهان. در خجندی
پادشاهان از بسیاری آوردند دست به که عظیمی اعتبار و شهرت و بودند
مدارسی نظام الملک، خواجه از تأسی با که داشت آن بر را امرا و خلفا و
یا جامعه و دین به خدمت انگیزۀ به خواه کنند تأسیس خود نام به
حملۀ تا هجری پنجم قرن اواخر از خود. سیاسی قدرت تحکیم برای
خراسان و ماوراءالنهر از اسالم دنیای شرق در بیشماری مدارس مغول،
و اصفهان و فارس و کرمان و خوزستان و آذربایجان و طبرستان و
آنها راهبری و تأسیس در نظامیه ها مدرسان انبوه که شد دایر سیستان
مطالعه مورد اصلی موضوع واقع در که نیز، شافعی فقه داشتند. نقش
شد شکوفا بسیار نظامیه اولیۀ مدرسان تألیفات مدد به بود، نظامیه در
این در ابتکار و ابداع جنبۀ تدریج به بعد، به ششم قرن از هرچند
شرح و تلفیق و جمع و گذشتگان از تقلید جنبۀ و شد ضعیف تألیفات

گرفت. قوت آنها نوشته های تفسیر و

کم اهمیت وجه هیچ به نیز مدارس این منفی پیامدهای و جنبه ها اما
یعنی خاص نگرش و مذهب یک به نسبت شدید تعصب است: نبوده
تشدید به (که دیگر مذاهب با ضدیت و اشعری طریقۀ و شافعی مذهب
و فلسفه با دشمنی می انجامید)، فرقه ای خصومت های و اختالفات
ریاضیات و طبیعیات مانند غیردینی مباحث به کم اعتنایی عقلی، علوم
تحدید کالم، یک در و می نمود) الزم شرع و فقه برای که حدی در (مگر
و دینی مباحث به صرفاً «علم» فروکاستن و خردورزی و اندیشه ورزی
یک که بود نظامیه ها ویژگی های از عقاید آزادی و تنوع با مخالفت
(در اسالم دنیای در علم درخشان دورۀ مدارس به نسبت پسرفت نوع
هرچند نتیجه، در می رود. شمار به پنجم) اوائل و چهارم و سوم قرن های
فارغ التحصیالن یا مدرسان جزو برجسته ای بسیار متکلمان و فقیهان
و خوارزمی و سینا ابن و فارابی نوع از دانشمندی بودند، نظامیه ها

برنخاست. مدارس این از خیام و رازی ذکریای و بیرونی

منابع

آن، اجتماعی و علمی تأثیرات و نظامیه مدارس کسایی، نوراله .١
.١٣۵٨ تهران، تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسۀ

چهارم، جلد دوم، ویراست ایران، در علم معماری منصوری، رضا .٢
.١٣٩٣ تهران، الکترونیک، نسخۀ

فرهنگی مطالعات پژوهشکدۀ انتشارات در کتاب این ویراست آخرین
می شود. منتشر ١٣٩٧ پاییز در و است چاپ زیر اجتماعی و
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١٣٩۶ پائیز

رویــدادهـا

• پــژوهشــگاه •

شناختی علوم پژوهشکدۀ مدیریت تغییر •

پژوهشی معاون علیشاهیها، محسن دکتر ،١٣٩۶ ماه مهر در
شناختی علوم پژوهشکدۀ سرپرستی به سمت حفظ با پژوهشگاه،
دکتر عهدۀ بر ١٣٩۵ ماه مهر از پژوهشکده این ریاست شد. منصوب

بود. زارعی مجتبی

• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه چرمچی، فرید

Holographic thermalization.

، پژوهشگاه قائم مقامی، مجدزاده محمد

On the butterfly effect in 3D gravity.

، پژوهشگاه قدرتی، مهدیس

On complexity growth in massive gravity theories,
the effects on chirality and more!

، پژوهشگاه شاکر، سیدحامد

Physics and technologies of normal conducting high
gradient cavities.

شریف، صنعتی دانشگاه جعفری، اکبر

Dirac condensed matter.
، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Hydrodynamics excitation from chiral kinetic the-
ory and hydrodynamics frames (part 1: Chiral ki-
netic theory).

، پژوهشگاه عباسی، نوید

Hydrodynamic frames in a chiral system.

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه عابدی، جاهد

Echoes from the abyss: Tentative evidence for
Planck-scale structure at black hole horizons.

مازندران، فناوری و علم دانشگاه و پژوهشگاه لهی، خانپور حمزه

Generalized parton distributions (GPDs) and prob-
ing the 3D nucleon structure.

، پژوهشگاه صابری، حسین

Simulation techniques in advanced particle accel-
erators.

، پژوهشگاه تیزچنگ، صدیقه

The generation of B-mode and circular polariza-
tion of cosmic photons due to nancommutative
space-time background.
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شتابگر گروهی سمینار •

، پژوهشگاه حجری، صنایع شاهین

A momentum spectrometer for the IPM Linac.

، پژوهشگاه کسایی، سمیرا

Design of a spectrometer dipole and a solenoid
magnet for IPM Linac.

، پژوهشگاه خلوتی، محمدرضا

Design of an S-band RF pulse compressor for IPM
e-Linac.

ذرات پدیده شناسی در مجله کلوب •

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

Light signals from a lighter Higgs.

، پژوهشگاه تقوی، سیدفرید

– Non-linear hydrodynamic response in heavy ion
collisions.

– Alternatives to hydrodynamics in heavy ion col-
lision.

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

Probing CP-violating Higgs and gauge boson cou-
plings in the Standard Model effective field theory.

، پژوهشگاه حصاری، هدا

Multi-component dark matter: The vector and
fermion caser.

، پژوهشگاه اسکندری، اسماعیل

The Higgs as a composite Nambu-Goldstone boson.

، پژوهشگاه عبادی، جواد

LHC as a axion factory: Probing an axion expla-
nation for (g2) with exotic Higgs decays.

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه مهراب پور، هادی

Event plane method in heavy-ion collision.
، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Hydrodynamics attractors with applications to
heavy ion collision.

تجربی گروهی سمینار •

، پژوهشگاه ، کاوه حسام الدین

The W boson helicity in the dilepton final states at
13TeV .

فیزیک موضوع با ترکیه و ایران بین مشترک کنفرانس دومین •
LHC

موضوعات بررسی منظور به ماه آبان چهارم تا اول از کنفرانس این
بزرگ (برخورددهندۀ LHC آزمایش به مربوط پدیده شناسی و تجربی
شامل موضوعات این شد. برگزار پژوهشگاه در سرن، در هادرون ها)
سنگین، کوارک تاریک، مادۀ اگزاتیک، فیزیک ابرتقارن، هیگز، بوزون
و توسعه و آشکارساز، فیزیک سنگین، یون فیزیک پیشرو، فیزیک
و تشریح برجسته متخصصانی توسط که بود آینده برخوردکنندۀ ارتقای

شد. بررسی

مدعو سخنرانان
ترکیه سرن، کون، آ بورا

ترکیه آدیامان، دانشگاه چرسی، سلیم
فرانسه ،LLR پژوهشی واحد شارلوت، کلود

فرانسه ،(CNRS) علمی تحقیقات ملی مرکز و سرن دنگری، دنیل
مسکو دانشگاه هسته ای فیزیک انستیتوی کودولوا، اولگا

روسیه ،(SINP MSU)
انگلیس لندن، کالج امپریال نیکیتنکو، الکساندر

ترکیه گازیوسانپاسا، دانشگاه اوزتورک، سرتاک
،(LPNHE) باال انرژی و هسته ای فیزیک آزمایشگاه پاگلز، گابریال
فرانسه سرن، و ،(IN2P3) ذرات و هسته ای فیزیک ملی انستیتوی

ترکیه آدیامان، دانشگاه چرسی، سونار دنیز
اتریش ،(HEPHY) باال انرژی فیزیک انستیتوی وولز، کلودیا

سخنرانی ها

، پژوهشگاه عباسی، نوید

Hydrodynamic fluctuations in QGP.

، ترکیه سرن، کون، آ بورا

Performance of the CMS phase 1 pixel detector.

، پژوهشگاه عزیزی، کاظم

Recent progresses in heavy hadron physics.
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، پژوهشگاه بقراطی، بهزاد

Phase 2 upgrade of RPC link system.

، ترکیه آدیامان، دانشگاه چرسی، سلیم

Tests of QCD using jets at CMS.
، فرانسه ، LLR شارلوت، کلود

Higgs in CMS (H− > 4).
، پژوهشگاه چنارانی، شیرین

Measurement of the cross-section for tW produc-
tion in dilepton final state at 13TeV .

فرانسه، ،(CNRS) علمی تحقیقات ملی مرکز و سرن دنگری، دنیل

From W/Z to Higgs boson.
، پژوهشگاه الهی، فاطمه

Using the modified matrix element method to con-
strain Lµ− Lτ interactions.

، پژوهشگاه اسکندری، اسماعیل

LHC results on the SM Higgs boson in b-bbar and
c-cbar final states.

، پژوهشگاه اعتصامی، محسن

Top quark production in association with a vector
bosons at CMS.

، پژوهشگاه فرزان، یاسمن

Recent developments in neutrino physics.

، پزوهشگاه حصاری، هدی

Study of Higgs effective couplings at e-p collider.

شریف، صنعتی دانشگاه ژافره ای، آرش

The CMS ECAL upgrade for precision crystal
calorimetry at the HL-LHC.

، پژوهشگاه ، کاوه حسام الدین

Measurement of the W boson helicity using top pair
events in the dilepton final state.

، پژوهشگاه ، خاکزاد محسن

Central exclusive and diffractive production at
CMS.

، پژوهشگاه خطیبی، سارا

Constraining the monochromatic gamma-rays from
dark matter annihilation by the LHC.

، پژوهشگاه خسروشاهی، حبیب

Shedding light on darkness with galaxies.
مسکو دانشگاه هسته ای فیزیک انستیتوی کودولوا، اولگا

، روسیه ،(SINP MSU)

Aspect of QCD physics in CMS.
، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

Top quark protperties at CMS and the EFT inter-
pretations.

، پژوهشگاه نشاط پور، سیاوش

Flavour anomalies and their implications for new
physics.

انگلیس، لندن، کالج امپریال نیکیتنکو، الکساندر

BSM Higgs searches in CMS.
، ترکیه گازیوسانپاسا، دانشگاه اوزتورک، سرتاک

Searches for new physics in dijet and multijet final
states with CMS.

،(LPNHE) باال انرژی و هسته ای فیزیک آزمایشگاه پاگلز، گابریال
، فرانسه سرن، و ،(IN2P3) ذرات و هسته ای فیزیک ملی انستیتوی

Phase II upgrade of the RPC muon system.
، پژوهشگاه رضایی، فردوس

High-Luminosity LHC and its potential for selected
standard model measurements with CMS.
،(LPNHE) باال انرژی و هسته ای فیزیک آزمایشگاه ، روس لیدیا
، فرانسه سرن، و ،(IN2P3) ذرات و هسته ای فیزیک ملی انستیتوی

Higgs studies and related searches in ATLAS.

، ترکیه آدیامان، دانشگاه چرسی، سونار دنیز

Forward and low-x physics in CMS.
، پژوهشگاه تقوی، فرید

Flow harmonic probability distribution in heavy ion
collision.

اتریش، ،(HEPHY) باال انرژی فیزیک انستیتوی وولز، کلودیا

New ideas in L1 trigger.
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• ریاضیات پژوهشکدۀ •

تک  سخنرانی •

، امریکا جورجیا، جنوبی دانشگاه ناصح، سعید

DG homological algebra and vanishing of
(co)homology over local rings.

هاوایی، دانشگاه امیراصالنی، امیر

Problem-based learning.

ماهانه عمومی سخنرانی •

آلمان، هامبورگ، دانشگاه دیستل، راینهارد

Infinite graphs and matroids “and their mysterious
topological link”.

، پژوهشگاه رضوی، هدایت زاده محمدهادی سید

On the local Langlands program.

ترکیبیاتی جابه جایی جبر هفتگی جلسات •

٩۶ آبان ٢۵ تاریخ از ترکیبیاتی جابجایی جبر سمینارهای جدید دورۀ
سلسله قالب در جلسات این است. شده آغاز ریاضیات پژوهشکدۀ در
ترکیبیاتی جابه جایی جبر شاخۀ در مختلف موضوعات از درس هایی
استادان همچنین و تکمیلی تحصیالت دانشجویان حضور با که است
برگزار ١١ تا ٩ ساعت از پنج شنبه روزهای در عالقه مند محققان و

است: زیر کتاب دروس، سلسله این اصلی مرجع می گردد.

E. Miller and B. Sturmfels, Combinatorial
Commutative Algebra, Springer Science & Business
Media, New York, 227, 2004.

به کارگیری روش های با آشنایی جلسات، این برگزاری از هدف
و جبری هندسۀ و جابه جایی جبر از مسائلی حل در ترکیبیاتی ابزارهای
گردهمایی برای مناسب بستری همچنین جلسات این است. بالعکس
فراهم تحقیقاتی هسته های تشکیل و زمینه این به عالقه مند محققان
یک توسط فوق کتاب از بخشی جلسات این از یک هر در است. آورده
مناسب مطالعاتی منابع و مسائل و می گیرد قرار بررسی مورد سخنران
در زیر سخنرانان تاکنون می گردد. مطرح نظر مورد موضوع با رابطه در

داشته اند. همکاری جلسات این

پژوهشگاه ، بیگدلی مینا
پژوهشگاه و الزهرا دانشگاه ، ملکی آهنگری رسول

پژوهشگاه و امیرکبیر صنعتی دانشگاه ، مدنی سعیدی سارا
پژوهشگاه و امیرکبیر صنعتی دانشگاه ، بیاتی شمیال

بوئین زهرا دانشگاه ، بندری سمیه
پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه ، طوسی مسعود

پژوهشگاه و خوارزمی دانشگاه ، جعفری راحله

محاسبه و ترکیبیات هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه رضایی، طایفه بهروز

Saturation in random graphs.

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه جوهری، حسین

Streaming algorithms for estimating maximum
matching size.

، پژوهشگاه اعتصامی، امید

Phase transitions in computational problems.

، پژوهشگاه ابوالفتح بیگی، سلمان

An overview of quantum stabilizer codes.

، پژوهشگاه احمدی، عمران

Cryptocurrencies.

شریف، صنعتی دانشگاه صفرنژاد، مهدی

Computational complexity of polynomial time prob-
lems.

اصفهان، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه جوادی، رامین

Some problems on the size of Ramsey numbers.

شریف، صنعتی دانشگاه عبدالملکی، مجتبی

On decomposing complete tripartite graphs into 5-
cycles.

، اهواز چمران شهید دانشگاه و پژوهشگاه جزائری، مجتبی

On distance-regular Cayley graphs with small va-
lencies.

پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه و پژوهشگاه ، طاهرخانی علی
زنجان،
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Categorical product of hypergraphs and its coloring
properties.

، پژوهشگاه خزلی، علی

On a notion of discrete dimension for graphs.

، پژوهشگاه محمدیان، علی

Real vectors with specified inner products.

توپولوژی و هندسه هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه افتخاری، ایمان

Gauge theory and foliations.

، پژوهشگاه ، نریمان نژاد مجید

On Jones polynomial and geometry.

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه فخاری، عباس

A mechanism for ergodicity of higher dimensional
expanding actions.

، پژوهشگاه احمدیان، راضیه

An invitation to toroidalization problem.

آن کاربردهای و عملگرها جبر هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه مرادی، مهدی

.(IV ،I) شبه قطری عملگرهای جبر –

.(I) موضعی انعکاس –

، پژوهشگاه و امیرکبیر دانشگاه رستمی، مهدی

.(III ،II) شبه قطری عملگرهای جبر

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه گلستانی، ناصر

.(III ،II ،I ) متناهی تقریباً نشاندن

، پژوهشگاه مجاهدی، محمدصادق

.(I) موضعی انعکاس

، پژوهشگاه فروغ، مرضیه

.(III ،II ،I) موضعی ترفیع و ضعیف امید

ریاضی منطق هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه و امیرکبیر صنعتی دانشگاه پورمهدیان، مسعود

Some new generic structures.

، پژوهشگاه محسنی پور، شهرام

Model theory and real algebraic geometry.

انگلستان، آنجلیا، ایست دانشگاه آسپرو، دیوید

Forcing with symmetric systems as side condition
and adding few new reals.

، پژوهشگاه و امیرکبیر صنعتی دانشگاه مفیدی، علیرضا

Extermal combinatorial properties of definable sys-
tems.

• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

عمومی سخنرانی  •

، کانادا کلمبیا، بریتیش دانشگاه روشن بین، الهام

Graph burning.

شاخۀ در کنترل نظریۀ و سیستم دینامیک مؤسسۀ ، بوالتو میخائیل
، روسیه ایرکوتسک، ،(SBRAS) روسیه علوم کادمی آ سیبریایی

Collocation-variation difference schemes for
differential-algebraic equations.

پرتقال، لیسبون، دانشگاه دیگو، ترزا

Numerical methods for Volterra integral equations
of Lighthill-type.

، پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه گازر، مجید

Singularity and control.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه میرزائی، داوود

Scattered data approximation by kernels.

جبرها نمایش نظریۀ سمینار دومین •

برای مدرن ریاضیات در اصلی شاخه های از یکی جبرها نمایش نظریۀ
کالسیک خطی محاسبات از استفاده با غیرخطی ساختارهای مطالعۀ
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جبرها نمایش نظریۀ سمینار دومین در شرکت کنندگان از جمعی

در نظریه این کوییورهاست. و خطی عملگرهای ماتریس ها، مانند
گابریل، پیر فرانسوی، ریاضیدان کارهای با میالدی هفتاد دهۀ اوایل
سرعت به همکارانش و اوسلندر موریس توسط سپس و شد معرفی
جذابیت، و شده دنیا در ریاضی فعال زمینه های از یکی به تبدیل
دالیل از یکی است. کرده حفظ همچنان را خود پویایی و تازگی
بسیاری با آن تنگاتنگ ارتباط شاخه، این به ریاضیدانان عالقه مندی
ترکیبیات و لی، جبر جبری، هندسۀ ویژه به ریاضی، شاخه های از دیگر

است.

نظریۀ کنفرانس و مدرسه اولین ١٣٨٧ سال ماه خرداد در ایران در
هدف و شد برگزار پژوهشگاه ریاضیات پژوهشکدۀ در جبرها نمایش
جبردانان جامعۀ ویژه به و ریاضی جامعۀ بیشتر آشنایی آن، اصلی
ده از بیش تاکنون آن از پس بود. تحقیقاتی زمینۀ این با کشور
در کوتاه مدت آموزشی دورۀ و پژوهشی کارگاه و سمینار، کنفرانس،
در هم اکنون است. شده برگزار اصفهان و تهران در ویژه به زمینه این
شامل نفره بیست حدوداً گروهی ریاضیات، پژوهشکده اصفهان شعبۀ
این در تکمیلی تحصیالت دانشجویان و پسادکتری، محققان استادان،

می کنند. فعالیت زمینه

عنوان با سمیناری قبل سال

Isfahan Seminar on Representations of Algebras

سمینــار دومیــن شــد. بــرگــزار اصفهــان شعبــۀ در (ISRAمخفف)

ریاضیات پژوهشکدۀ در آذرماه، یازدهم تا نهم روزهای در (ISRA II)
سی از بیش سمینار این در شد. برگزار اصفهان دانشگاه همکاری با و

داشتند. شرکت کشور دانشگاه های دانشجویان و استادان از نفر

٧ پاریس دانشگاه استاد ،(Bernhard Keller) کلر برنهارد
نظریۀ زمینۀ در یک ساعته سخنرانی دو که بود دوره این مدعو سخنران

کرد. ایراد جبرها نمایش

سخنرانی ها

، (٧ (پاریس دیدرو پاریس دانشگاه کلر، برنهارد

– Quiver mutation and derived equivalence,

– The periodicity conjecture via Calabi-Yau cate-
gories.

، پژوهشگاه و گیالن دانشگاه بحیرائی، پیام

Homotopy category and derived category of N-
complexes.

، پژوهشگاه ، دره مهدی

Injective dimension of holonomic D-moudules and
F-finite modules.
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، پژوهشگاه حافظی، رسول

The Auslander-Reiten duality for subcategories.

اصفهان، دانشگاه حکیمیان، احسان

Non-commutative crepant resolution.

اصفهان، دانشگاه کشاورز، محمدحسین

Categorical resolution of bounded derived cate-
gories.

اصفهان، دانشگاه فالح، مهین علی

Specifying the Auslander transpose in submodule
category and its applications.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه اصفهانی، نصر علیرضا

Maximal forward hom-orthogonal sequences for
cluster tilted algebras of finite type.

اصفهان، دانشگاه و پژوهشگاه اسدالهی، جواد

Relative Auslander algebra.

اصفهان، دانشگاه اسدالهی، نجمه

Auslander’s formula: Variations and applications.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه فتوحی، فهیمه سادات

Orders of bounded and strongly unbounded lattice
type.

تهران، دانشگاه مرادی فر، پویان

Tilting modules and special base changes.

، پژوهشگاه فاضل پور، زیبا

Connections between representation-finite and
Kothe rings.

برگزارکنندگان
پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه ، اسدالهی جواد

پژوهشگاه ، حافظی رسول
پژوهشگاه ، واحد راضیه

منطق گروه هفتگی سمینار •

، تبریز دانشگاه سراجی، پیام

اول قضیۀ اثبات های برخی راسری شدن و ساختاری شدن امکان بررسی
گودل. ناتمامیت

اصفهان، صنعتی دانشگاه آقائی، مجتبی

ساختی. ریاضیات

هارمونیک آنالیز هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه نصراصفهانی، رسول

Measurable functions vanishing at infinity.

اصفهان، صنعتی دانشگاه نعمتی، مهدی

Harmonic functions on locally compact groups.

، خوانسار کامپیوتر علوم و ریاضی دانشکدۀ قانعی، محمدرضا

Amenability of locally compact guantum groups.

لی جبر هفتگی سمینار •

اصفهان، دانشگاه ایزدی، مهدی

Lie algebras associated to unit forms (I, II, III, IV)

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، کانادا کلمبیا، بریتیش دانشگاه دری، فاطمه

MuClone: Somatic mutation detection and classi-
fication through probabilistic integration of clonal
population structure.

، پژوهشگاه عیدی، زهرا

Modeling of migration and chemotaxis in dic-
tyostelium discoideum.

، کانادا تورنتو، دانشگاه آرش، حیدری عماد

Identification and characterization of novel up-
stream regulators of the Hippo signaling pathway.
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بیــوتکنــولــوژی در عــددی مـدل ســازی آموزشـی کارگاه •
زیستی مهندسی و زیست محیطی

بیوتکنولوژی بخش و زیستی علوم پژوهشکدۀ همکاری با کارگاه این
آبان هشتم تا ششم روزهای در هلند (Tu Delft) دلفت تو دانشگاه

شد. برگزار زیستی علوم پژوهشکدۀ در ٩۶

Cristian) پیچیورینو کریستین روزه، سه کارگاه این سخنران
زمینۀ با هلند، در دلفت صنعتی دانشگاه استاد (Picioreanu
طریق از پژوهشکده با وی آشنایی بود. بیوشیمی، مهندسی تخصصی
با مشترک پروژۀ یک در صفدری حدیثه دکتر با نامبرده همکاری

است. شده ایجاد زیستی علوم پژوهشکدۀ

بین از شرکت کننده ١٨ تعداد کارگاه بودن تخصصی علت به
شدند. انتخاب مرتبط کاری زمینۀ به توجه با متقاضی نفر ۵٠ حدود
نانو فیزیک، رشته های از دکتری فارغ التحصیل عموماً شرکت کنندگان
و دانشجویان پسادکتری، اعضای از آنها از نیمی و بیوانفورماتیک و

بودند. پژوهشگاه محققان

رشد شکل گیری نحوۀ و عددی مدل سازی از مقدماتی ارائۀ از پس
زیست الیه ها رشد مدل سازی بحث، مورد اصلی موضوع زیست الیه ها،
(reaction-diffusion) پخش ـ واکنش معادالت گرفتن نظر در با
عددی محاسبات انجام و بود پیوسته و گسسته صورت به بعد ٣-١ در
صورت متلب با کامسول لینک و کامسول توسط مدل سازی ها این در

گرفت.

این در به  روز و معتبر برنامه های از یکی دوره این که است ذکر شایان
دانشگاه های تمامی در نامبرده توسط حاضر حال در که می باشد زمینه

است. برگزاری حال در اروپا برتر

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشی سمینارهای •

ــ، اخالق پور، حسین و تهران دانشگاه صادقی، محمدامین

Recent advances in deep learning.

، پژوهشگاه وهابی، حسین

Flexibility of individuals in learning of action val-
ues in environmental changes.

، آمریکا درکسل، دانشگاه پوررضایی، کامبیز

Clinical neuroscience and clinical applications of
near infrared spectroscopy (NIRS).

بهشتی، شهید دانشگاه صفری، میرشهرام

Distinct roles of parvalbumin- and somatostatin-
expressing interneurons.

، پژوهشگاه ، قاضی زاده علی

Prefrontal cortex encodes long term memory of ob-
ject values for months.

، پژوهشگاه بوالحسنی، احسان

Enhancing synchrony by heterogeneity in neural
oscillators.

رویان، مؤسسۀ کیانی، سحر

Electrophysiological approach toward studying neu-
ral network.

برزیل، برازیلیا، دانشگاه تاوارِز، کلوتیلده ماریا

Working memory modulation by visual emocional
stimuli: EEG and behavioral correlations.

تهران، دانشگاه ، سلطانیان زاده حمید

Functional brain connectivity in neurological dis-
orders.

، استرالیا استرالیا، ملی دانشگاه رنجبر، یداله

Sensory coding in supragranular cells of the vib-
rissal cortex in anesthetized and awake mice.

، آمریکا نیوجرسی، فناوری دانشگاه ندیم، فرزان

The neural code and faithful conduction by axons.

آموزشی کارگاه •

، اسالملو، رنجبر یداله معین الدین، تألهی شیما و فضلعلی زینب
، استرالیا ملی دانشگاه پژوهشگاه،

Rodent electrophysilogy, imaging and data analy-
sis.
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داده علم یک روزۀ سمینار در شرکت کنندگان از جمعی

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

داده علم روزۀ یک سمینار •

پژوهشکدۀ در داده علم بین المللی سمینار اولین ١٣٩۶ سال آذر ٩ روز در
شد. برگزار آمستردام دادۀ علم مرکز همکاری با و کامپیوتر علوم

فعالیت های با ایرانی پژوهشگران آشنایی برای یکروزه سمینار این
آغاز بر مقدمه ای عنوان به نیز و داده علم جنبه های برخی پژوهشی
برنامه ریزی داده علم زمینۀ در کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ فعالیت های

شد.

نشان دهندۀ سمینار این از استادان و دانشجویان کم نظیر استقبال
نشانۀ نیز و داده علم روزافزون اهمیت از ایرانی پژوهشگران گاهی آ
زمینۀ در اطالع رسانی برای اجتماعی شبکه های از استفاده اهمیت
که رسید نفر ٣٠٠ از بیش به ثبت نام کنندگان تعداد همایش هاست.
رزومه های براساس گزینش شدند. انتخاب نفر ١۵٠ حدود آنها بین از

شد. انجام ارسالی

آزاد، سربازی حمید افتتاحیۀ سخنرانی از پس گردهمایی این در
آمستردام دادۀ علم مرکز رئیس و برجسته پژوهشگر دِرایکه مارتن

ترتیب به سپس و جستجو موتورهای زمینۀ در پژوهش ها آخرین دربارۀ
روش های و اهمیت دربارۀ سمینار هلندی میهمان دیگر وورینگ مارسل

کاربرد دربارۀ مظلوم مسعود داده ها، (visualization) دیداری سازی
آن کاربرد دربارۀ شریفی علی و بازاریابی و کار و کسب در داده علم

دربارۀ درایکه مارتن نهایت، در کردند. سخنرانی بیوانفورماتیک در
دربارۀ توسرکانی روزبه و آمستردام دادۀ علم مرکز برنامه های و ساختار
سخنرانی داده علم زمینۀ در کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ آتی برنامه های

کردند.

دانشگاه دارنی همدانی، پویا الفبا: ترتیب به برگزارکنندگان
حسین ؛ پژوهشگاه تویسرکانی، روزبه ؛ هلند آراسموس
فاطمی، فرشاد سید ؛ شریف صنعتی دانشگاه حاجی ابوالحسن،
شهید دانشگاه موحد، صادق محمد سید ؛ شریف صنعتی دانشگاه
ویسی، هادی و ؛ هلند آمستردام، دانشگاه مظلوم، مسعود ؛ بهشتی

. تهران دانشگاه

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

لهستان، ورتسالو، فناوری و علوم دانشگاه کاسپرزک، هنریک

Dynamics and biomechanical properties of the eye
structures and their application in ophthalmology.

بهشتی، شهید دانشگاه دالفی، علی

Optomechanical properties of ultracold atoms
trapped inside the optical lattice of a cavity.
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شیمی، مهندسی و شیمی پژوهشگاه جمشیدی، زهرا

Understanding metal cluster with theoretical spec-
troscopy.

، پژوهشگاه سیدعالئی، سیدحمید

Gaussian theory for derivation of continuum equa-
tions of self-propelled particles.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه مرادی، علیرضا

Super-resolved 3D imaging.

آلمان، گوتینگن، دانشگاه رضوانی، سمانه

Mechanical and biochemical micromanipulation of
individual suspended cells probed with optical tweez-
ers.

عمومی سمینار •

، پژوهشگاه ، علیشاهیها محسن

Holographic fidelity suscepibility.

شریف، صنعتی دانشگاه فردمنش، مهدی

Development of fully two-dimensional transistors
for biosensing applications.

تهران، دانشگاه حسنی، خسرو

Fresnel diffractometry and its applications in opti-
cal metrology.

تخصصی سمینار •

شریف، صنعتی دانشگاه حسنی، مجید

Digital quantum estimation.

بهشتی، شهید دانشگاه صالحی، نسترن

Two-dimensional metalloporphyrin monolayers
with intriguing electronic and spintronic proper-
ties.

شریف، صنعتی دانشگاه افسری، مریم

Autonomous quantum clocks: Does thermodynam-
ics limit out ability to measure time? (I)

شریف، صنعتی دانشگاه رمضانی، مهدی

Autonomous quantum clocks: Does thermodynam-
ics limit out ability to measure time? (II)

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه صادقی، علی

Bypassing the Kohn-Sham equations with machine
learning.

زنجان، تکمیلی تحصیالت دانشگاه خان احمدی، مریم

Generalized quantum reinforcement learning with
quantum technologies.

بهشتی، شهید دانشگاه عزیزی، بهنام

Emergence of strong ferromagnetism in silicene
nanoflakes via patterned hydrogenation and its po-
tential application in spintronics.

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

سخنرانی •

، فرانسه نیکو، ـ ژان مؤسسۀ ، بوویه آلبان

است؟ اجتماعی معرفت شناسی جنوب» «معرفت شناسی اندازه چه تا
معرفتی وابستگی مفهوم مثال: یک

، پژوهشگاه حسین خانی، علی

کریپکنشتاین. شک گرایانۀ پاسخ و استدالل از دیویدسون خوانش بررسی

، پژوهشگاه هریس، یوسفی علی

اراده. ضعف کردن روان شناسانه فرابازنمودن: و کردن، قصد کردن، اراده

، پژوهشگاه اباذری، آرش

مارکس. اندیشۀ در دیالکتیکی تناقض مفهوم

، پژوهشگاه مهاجری، مصطفی

تصمیم گیری. فرایند علّی مدلِ

، پژوهشگاه پوراسماعیل، یاسر

مفرد. اندیشه های و ادراک
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آموزشی کوتاه مدت دورۀ •

فلسفۀ پژوهشکدۀ در وسطی قرون و اسالمی فلسفۀ مطالعات گروه
چشم اندازهای اسالمی: منطق و «فلسفه عنوان با را کارگاهی تحلیلی،
این در کرد. برگزار ٩۶ آذرماه ٢١ و ٢٠ روزهای در معاصر» و تاریخی
مؤسسۀ مدرس، تربیت دانشگاه (از ایرانی پژوهشگران از گروهی کارگاه
دانشگاه اسالمی، بزرگ دائره المعارف فلسفه، و حکمت پژوهشی
به مستقل) پژوهشگر یک و بنیادی دانش های پژوهشگاه کمبریج،
و سیدنی دانشگاه از تام پل مدعو، غیرایرانی پژوهشگر دو همراه
در را خود جاری پژوهش های نتیجۀ مونیخ، دانشگاه از ادمسون پیتر

وسطی، قرون در متافیزیک و معرفت شناسی منطق، تاریخ زمینه های
ادمسون پیتر عالوه، به کردند. تشریح ارسطویی سنت در متدولوژی و
و وسطی قرون مطالعات رابطۀ بررسی به جداگانه ای سخنرانی در
دانشجویان خصوص به و همکاران استقبال پرداخت. تحلیلی فلسفۀ

بود. دلگرم کننده بسیار دیگر دانشگاه های تکمیلی تحصیالت

• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ گروه هفتگی سمینار •

دامغان، دانشگاه درخشان، وحید

Tailoring topological states in silicene using differ-
ent halogen-passivated Si(111) substrates.

، پژوهشگاه جمالی، طیب

Method for generatng two coupled Gaussian
stochastic processes.

، پژوهشگاه مظلوم، آزاده

State preparation of stripe phases with strongly
magnetic atoms.

باال انرژی های گروه هفتگی سمینار •

، فرانسه تولوز، دانشگاه و پژوهشگاه ، نجفی زاده مجتبی

Recent advances in the theory of continuous-spin
particle.

، پژوهشگاه فرزان، یاسمن

MeV scale neutrino interactions.

، پژوهشگاه مظفر، محمدی محمدرضا

Aspects of entanglement in Lifshitz-type QFTs.

، پژوهشگاه مالباشی، علی

cMERA for interacting theories.

ژاپن، ،(YITP) یوکاوا نظری فیزیک مؤسسۀ ، کاپوتا پاول

Liouville action as path-integral complexity: From
continuous tensor networks to AdS/CFT.

ارمنستان، یروان، ایالتی دانشگاه نرسیسیان، آرمن

Superintegrable systems.

، پژوهشگاه حاجیان، کمال

Cosmological constant is a conserved charge.

، ویدیوئی) (پخش آمریکا هاروارد، دانشگاه بِرج، ادو

Joint detection of gravity waves and light from the
binary neutron star merger GW170817.

مجارستان، بوداپست، سیمتریون انستیتوی دارواس، گیورگی

Conservation of the isotopic field-charge spin.

آلمان، الیپزیگ، دانشگاه تهران، تسلیمی مجتبی

ABJM theory in curved space-time.

کاربردی فیزیک پژوهشی آزمایشگاه هفتگی سمینار •

کرۀ پوهانگ، فناوری و علوم دانشگاه ، بیرانوند ملکشاهی مهدی
جنوبی،

High performance perovskite solar cells: Crystal-
lization stability and hysteresis.

عمومی هفتگی سمینار •

، ترکیه دوغوش، دانشگاه و پژوهشگاه عزیزی، کاظم

The newly discovered Ωc resonances and doubly
charmed Ξcc state.

تهران، دانشگاه عبدی، یاسر

Fabrication of sensors and detectors based on 2D
materials.
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(HSE) محیط زیست و ایمنی، بهداشت، دورۀ •

به ،(HSE) حوزۀ در توانایی کسب و آموزشی نیازهای رفع منظور به
اضطراری، شرایط در مناسب واکنش چگونگی و حوادث مدیریت ویژه
روز در آزمایشگاه ها ویژۀ محیط زیست و ایمنی بهداشت، کارگاه اولین

شد. برگزار پژوهشگاه فرمانیۀ ساختمان در آبان ماه هفدهم

طول به (١۶ تا ٩ ساعت (از ساعت هشت که کارگاه این در
محیط زیست و ایمنی، بهداشت، حوزۀ در مجرب استادان انجامید،
، (MSDS) اضطراری، شرایط در واکنش مانند موضوعاتی دربارۀ
حریق، مبانی و اصول بسته، فضاهای خطرناک، نواحی برق، ایمنی
مدیریت ایمن ساز، رفتارهای محیط زیست، و حرفه ای بهداشت مفاهیم
و انسانی خطاهای فرایند، ایمنی مدیریت تغییر، مدیریت ریسک،

کردند. تدریس غیرمرسوم تعمیرات

و کارشناسان پژوهشگران، از تن ٩٠ از بیش شرکت با دوره این
الزهرا، دانشگاه های و پژوهشگاه، مختلف بخش های از تکنیسین ها
صنعت، و علم بهشتی، شهید پزشکی علوم شاهرود، مدرس، تربیت
زنجان، یاسوج، تهران، شریف، صنعتی تهران، تحقیقات، و علوم واحد
کارگاه این در شد. برگزار ژنتیک ملی پژوهشگاه و اصفهان صنعتی
کپسول های از استفاده نحوۀ عملی کارگاه نظری، کالس های بر عالوه
استقبال مورد که بود شده گرفته نظر در نیز واقعی شرایط در آتش نشانی

گرفت. قرار شرکت کنندگان

صنعت با ارتباط دفتر توسط دوره این که است ذکر شایان
علمی آزمایشگاه های شبکۀ همکاری با پژوهشگاه پژوهشی معاونت
شرکت گواهی پایان، در شد. برگزار فیزیک پژوهشکدۀ و (شاعا) ایران

شد. اعطا شرکت کنندگان به دوره در

بنیادی فیزیک ملی همایش پنجمین •

بنیادی فیزیک «نقش عنوان با بنیادی فیزیک ملی همایش پنجمین
پژوهشگاه در ٩۶ آذرماه ٢٩ و ٢٨ روزهای در علوم» آیندۀ تحوالت در
هدایت با یکبار سال دو هر بنیادی فیزیک ملی همایش شد. برگزار
فیزیک پژوهشکدۀ مساعدت و بنیادی فیزیک گروه ریاست گلشنی دکتر
از بیش آن در که همایش این دورۀ پنجمین در . می شود برگزار پژوهشگاه
انتخابی سخنران ٩ و مدعو سخنران ٧ کردند، نام ثبت شرکت کننده ١٠٠
در خود و نظرات یافته ها بیان به کشور برجستۀ پژوهشگران و استادان از
تحقق جهت در همایش این پرداختند. بنیادی فیزیک مختلف شاخه های
با فیزیک پیشگان و فیزیکدانان آشنایی (١ شد: برگزار عمده هدف سه
جهانی؛ سطح در حوزه این در تحوالت آخرین بررسی و بنیادی فیزیک
و تجربی علوم مختلف شاخه های در بنیادی فیزیک اهمیت تبیین (٢

سال های برای مرتبط زمینه های در تحقیق برای ایده پردازی (٣ فلسفه؛
شدند: ارائه بنیادی فیزیک از حوزه سه محوریت با سخنرانی ها آینده.
به کوانتوم گذار مسئلۀ ویژه به کوانتوم فیزیک در بنیادین مسائل یک)
سه) گاهی؛ آ و حیات توضیح در کوانتوم فیزیک نقش دو) کالسیک؛
نقاط از کیهان شناسی. و باال انرژی های فیزیک در بنیادین مسائل
مرتبط حوزه های و مفاهیم تبیین الف) به می توان همایش این عطف
مکانیک از استاندارد تعبیر کاستی های تبیین ب) بنیادی؛ فیزیک با
پ) کالسیک؛ به کوانتوم گذار و اندازه گیری مسئلۀ توضیح در کوانتوم
اهمیت تبیین ت) فیزیک؛ در اطالعات مفهوم بنیادین اهمیت تبیین
گذار و اندازه گیری مسئلۀ ویژه (به کوانتوم فیزیک بنیادین مسائل
باال انرژی های فیزیک بنیادین مسائل حل در کالسیک) به کوانتوم
تحقیق در علمی رویکرد بر تکیه اهمیت تبیین ث) کیهان شناسی؛ و
و حیات ویژه به زیستی فرایندهای در کوانتوم فیزیک نقش درک برای

کرد. اشاره گاهی آ

سخنرانی ها •

اصفهان، صنعتی دانشگاه ساالری، وحید

بیستم قرن اوایل از مدرن فیزیک تحوالت تاریخچۀ بر کوتاه مروری
تاکنون.

، پژوهشگاه شیخ جباری، محمدمهدی

کیهان شناسی. و بنیادی ذرات باال، انرژی های فیزیک چشم انداز

، خیام دانشگاه ایمان نژاد، پگاه

A quantum cognition analysis of human behavior
by Hardy’s non-locality argument.

بهشتی، شهید دانشگاه شهبازیان، شانت

Seeking ”identity” for real-space open quantum sub-
systems.

، پژوهشگاه رحمانی، فرامرز

کوانتوم. بوهمی رهیافت در کوانتومی پتانسیل جایگاه و اهمیت

شریف، صنعتی دانشگاه شفیعی، افشین

Physical reality and information: Wheeler point in
Bhom theory and GRW model.

شریف، صنعتی دانشگاه صنایعی، امیرحسین

دهد؟ توضیح را جهان می تواند تقارن آیا
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مازندران، دانشگاه چمنی، گلناز

فیزیک. از خارج حوزه های تحول در کوانتومی شناخت نقش

شریف، صنعتی دانشگاه تمسکی، ابوذر

Stapp’s quantum theory of consciousness.

شریف، صنعتی دانشگاه رمضانی، مهدی

Energy cost of getting information.

، تبریز دانشگاه متولی، حسین

Fundamental problems on the road to a theory of
everything.

اصفهان، دانشگاه شجاعی، فاطمه

Trans-Planckian physics and inflationary cosmol-
ogy.

شریف، صنعتی دانشگاه سلطان منش، علی

Quantum decoherence.

شریف، صنعتی دانشگاه شاه منصوری، نسیم

Interaction-free measurement.

، زهرا بوئین مهندسی و فنی دانشگاه احمدی، فاطمه

Particle-field theory: An alternative approach to
standard quantum mechanics.

، پژوهشگاه جعفری، قدیر

Measurement problem and quantum gravity.

شریف، صنعتی دانشگاه گلشنی، مهدی

است؟ مهم بنیادی فیزیک چرا

• نجوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، فنالند تورکو، دانشگاه گوزلی، قاسم

Contribution of the brightest group galaxies to the
total baryon content of halos.

، پژوهشگاه عابدی، جاهد

Echoes from the abyss: Evidence for Planck-scale
structure at black hole horizons.

بهشتی، شهید دانشگاه فرهنگ، مرضیه

A pipeline for cosmic string detection.

، پژوهشگاه مشحون، بهرام

Gravitational waves.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه زنوزی، حسنی اکرم

The M/L-[Fe/H] relation of globular clusters in
M31 galaxy.

، مشهد فردوسی دانشگاه روشن، محمود

Stellar bar evolution in the absence of dark matter
halo.

اصفهان، صنعتی دانشگاه زارعی، مسلم

Circular polarization: A window to new physics.

تهران، دانشگاه نورباال، مهدیار

Transition probabilities in stochastic single field in-
flation.

کرمان، باهنر شهید دانشگاه قاسم نژاد، مریم

The study of the structure and luminosity of su-
percritical viscous accretion flow in the presence
of large scale magnetic field and outflow.

، پژوهشگاه صادقی، لیال

An improved model for magnetic braking of low
mass stars plus application of the model for hot
brown dwarfs.

شریف، صنعتی دانشگاه باغرام، شانت

Triumphs and tribulations of ACDM.

، پژوهشگاه شاکری، سروش

Polarization as a test for fundamental physics.

(IPM Radio Astronomy) رادیویی نجوم مدرسۀ •

مدرسۀ در دارد. ویژه ای اهمیت رادیویی موج طول در ساختارها مطالعۀ
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نجوم پژوهشکدۀ اعضای از جمعی

ابزار با آشنایی بود. ساختارها این به پرداختن ما هدف رادیویی نجوم
و رادیویی چشمه های شناخت چالش ها، و موفقیت ها رادیویی، رصد
شد. بررسی کارگاه این در کیهان شناسی از شاخه این آیندۀ چشم انداز
امین دکتر همکاری با ٩۶ سال آذرماه ٢۶ و ٢۵ روزهای در کارگاه این
دانش های پژوهشگاه نجوم پژوهشکدۀ در میرآقایی حلیمه دکتر و امینایی

ارشد کارشناسی دکتری، دانشجویان از نفر ٣۵ حدود شد. برگزار بنیادی
کردند. شرکت کارگاه این در کارشناسی و

• ایران نور چشمۀ طرح •

فیزیک (سرگروه (Riccardo Bartolini) بارتولینی ریکاردو •

فیزیک برای آدامز جان مؤسسۀ استاد و دایاموند نور چشمۀ شتابگرهای
در ایران نور چشمۀ فنی مشاوران کمیتۀ رئیس عنوان به شتابگرها)
نشست های در و داشت حضور طرح این محل در مهر ٧ تا ۴ روزهای
به مربوط مدارک آخرین بررسی و بحث به فنی، گروه های با تخصصی

پرداخت. ایران نور چشمۀ شتابگر پایۀ طراحی

سفر مصوبات کردن اجرایی جهت در نشستی در ماه آبان هشتم روز •
(استاندار زاهدی عبدالمحمد حضور با قزوین استان به جمهوری ریاست
امام و قزوین مردم سابق (نمایندۀ ابوترابی فرد محمدحسن قزوین)،
محمدجواد مجلس، در قزوین استان نمایندگان تهران)، موقت جمعه
ایران، نور چشمۀ طرح و پژوهشگاه مسئوالن و مدیران دیگر و الریجانی
(شتابگر ایران نور چشمۀ ملی طرح عمرانی عملیات انجام توافقنامۀ

رسید. امضاء به ملی)

محدود گردهمایی دومین آذرماه هشتم و هفتم روزهای در •

اینفلد دیتر حضور با ایران نور چشمۀ شتابگر مشاوران کارگروه
ریکاردو فرانسه، ESRF سنکروترون مشاور (Dieter Einfeld)
Francis) پرز فرانسیس و فنی مشاوران کمیتۀ رئیس بارتولینی
همکاران و اسپانیا در آلبا سنکروترون شتابدهندۀ بخش رئیس (Pérez
شدند. بررسی طراحی ها آخرین گردهمایی این در شد. برگزار طرح فنی

دانشگاه در ایران نور چشمۀ طرح با آشنایی کارگاه آبان سوم روز در •
احسان جعفرزاده، مرتضی رحیقی، جواد المعی، محمد شد. برگزار یزد

بودند. کارگاه این سخنرانان زمانی آتیه و سلیمی

سلسله اندیشگاه زنگ علمی نشست نوزدهمین آبان سی ام در •

علم بر تازه نوری ایران، نور «چشمۀ عنوان با آزاداندیشی کرسی های
کاشان دانشگاه در ملی شتابگر طرح مدیر رحیقی جواد حضور با کشور»

شد. برگزار

کنفرانس سومین برگزاری در همکاری ضمن ایران نور چشمۀ طرح •

اصفهان صنعتی دانشگاه در آن کاربردهای و ذرات شتابگرهای ملی
با نیز طرح فنی همکاران کرد. برپا پروژه معرفی منظور به غرفه ای
دستاوردهای آخرین پوستر بیست از بیش و علمی سخنرانی چهار ارائۀ

کردند. معرفی را طرح

مهندسی مدیر با همراه نور چشمۀ طرح مدیر مهرماه دوم هفتۀ در •

از بودجه و برنامه سازمان کارشناسان از نفر سه با همراه ساخت و
جهت را الزم هماهنگی های و کردند بازدید اسپانیا آلبادر آزمایشگاه
آلبا آزمایشگاه از ایران کاربری برنامۀ در شرکت کننده گروه های اعزام

دادند. انجام
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ایران نور چشمۀ طرح

نشستی در طرح علمی سرگروه سلیمی احسان مهرماه دوم هفتۀ در •

عنوان با فنی

“Trends in analytical applications of synchrotron
based X-ray spectrometry techniques and develop-
ments in the supporting instrumentation”

کشور در اتمی انرژی بین المللی آژانس محل در روز پنج مدت به که
کرد. شرکت بود شده برگزار اتریش

و خالقی علی کنترل، بخش کارشناسان از نفر دو مهرماه سوم هفتۀ در •
کنترل سیستم های بین المللی کنفرانس «شانزدهمین در خلیل زاده علی
در (ICALEPCS2017) بزرگ مقیاس» آزمایشگاه های و شتابگرها
ارائه پوستر صورت به را خود مقالۀ چهار و کرده شرکت اسپانیا بارسلون

کردند.

٢١ (از ماه سه مدت به باریکه دینامیک سرگروه احمدی اسماعیل •
کرد. شرکت آلبا آزمایشگاه در آموزشی دوره ای در دی ماه) ٢١ تا مهرماه
به الکترون ها تزریق باریکۀ دینامیک شبیه سازی و مطالعه دورۀ این در

شد. انجام پالسی ضربه زن از استفاده با آلبا انبارش حلقۀ داخل

• ملی تورین طرح •

پژوهشگاه در (گرید) تورین کارگاه های •

کارگاه  های ادامۀ در بنیادی دانش های پژوهشگاه تورین رایانش گروه
فناوری های آخرین راستای در را ابری» و تورین «پردازش کارگاه خود،
در کرد. برگزار فرمانیه ساختمان سالن در مهرماه ٢٧ تاریخ در دنیا روز
کالن داده ها پردازش نحوۀ و ابری و تورین خوشه ای رایانش کارگاه این
ادامۀ در گروه این نیز و شد، ارائه پیاده سازی و آموزش محوریت با
رویکرد با را کالن داده ها» «پردازش کارگاه آموزشی، کارگاه های این
یک در ابزارها این راه اندازی همراه به کالن داده ها ابزارهای معرفی
ساختمان سمینار سالن در آذرماه ١٣ تاریخ در عملی کامال محیط
با کارگاه این در کرد. برگزار شرکت کننده نفر ۶۶ حضور با فرمانیه
،HDFS ،Spark ،Pig ،Hive مانند ابزارهایی راه اندازی آموزش
مثال های اجرای همراه به Mahout و Hadoop ،MapReuce

شد. مطرح کاربردی مفاهیم عملی،

اخبار قبلی شمارۀ جلد روی عکس
(١٣٩۶ تابستان ،٨۵ پیاپی (شمارۀ
مناسبت به که است تابلویی تصویر
میرزاخانی، مریم درگذشت سالروز
سفارش به برجسته، ریاضیدان
تهیه بنیادی دانش های پژوهشگاه
دیوارهای از یکی زینت بخش و شده
است. پژوهشگاه این نیاورانِ پردیس
را تابلو این تذهیب و خوشنویسی

است. داده انجام جوادزاده محمد
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