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  نام خدابه

  

23/4/1393  

  پيوست دارد

  جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

  

  اميد عمومي موضوع:

  

 ؛با سالم و نهايت احترام

  

مطالبي مطرح شده كه اصوًال بايد از طريق مجامع علمي و پژوهشي پيگيري شود. اما چون تجربه شخصي من  امهناين در 

نجمن محترم فيزيك ايران نيز طرف نيست و افناوري ناظر بيتحقيقات و نشان داده كه معاونت محترم پژوهشي وزارت علوم، 

كنم. را نيز براي مسئوالن مربوطه ارسال ميكنم و رونوشت آنتقديم ميحضرتعالي غرض نيست، بنابراين اين نامه را بهبي داور

ها محو شود، لذا پس از تحويل دادن مسئولتيبيو ها رود كه اين نامه در پيچ و خم تنگ نظرياز طرف ديگر چون احتمال مي

  كنم.ي پست، در اينترنت نيز منتشر ميبه اداره

اميدوارم دانيد. قطعاً حضرتعالي بهتر از من معني اين عنوان را مييد، اناميدهدولت خود را دولت تدبير و اميد جنابعالي 

اشاره با اجازه دهيد . دولت شما را محق چنين عنواني بداندكه  كند واداررا  اي باشد كه خرد جمعيبگونه عملكرد دولت جنابعالي

نيست، بلكه نام ايران با تمدني ايران تنها يك كشور اين نوشته را ادامه دهم. اميد عمومي در كشوري چون ايران مفهوم بهكوتاهي 

اميد همگاني بين . داردي آن نهيو متناسب با تمدن ديرويژه مفهومي اميد همگاني در اين سرزمين، و  استسرشته شده سرفراز 

دست هاي مادي و معنوي در داخل كشور، افزون بر بهروزي در زمينهاي نزديك آيندهاينكه در بهداشتن باور ، يعني ايرانيان

تمدن اين اي كه شايسته ، هنري، ورزشي و... در سطح جهان است بگونهفرهنگيهاي علمي، فناوري، يافتن ايران در تمام زمينه

ه وظيف. ته ساالري در جامعه نهادينه شودشايساين مهم در صورتي امكان پذير است كه رقابت سالم و باشد. چند هزار ساله 

شود، دولت مربوط ميكه بهو هرگونه نارسايي يا وجود فضاي ناسالم رقابتي تا جايي استدولت ايجاد فضاي سالم رقابتي بر عهده 

   نام شما ثبت خواهد شد.در افكار عمومي به

دانيد و در اين زمينه بسيار رساتر مياز من بهتر  محترمتان  جنابعالي و همكاران ،هاي علميعلم و نوآوريدر اهميت توجه به

يك هاي مهم و تأثير گذار علمي، معموالً با كنم كه مباني پيدايش نظريهتنها به اين نكته اشاره مياز من توان بيان داريد. پس 

گيري يك اما مراحل مختلف شكلگيرد. ع علمي شكل ميرويداد علمي غير منتظره يا مطرح شدن سئوالي دور از انتظار مجام

كه چرا سيب بعد از جدا شدن از شاخه درخت بعنوان مثال اينسئوال علمي و تالش براي يافتن پاسخ آن روندي قابل توجه دارد. 

هاي نخستين ظهمور تمدنبا نيوتن مطرح نشد، بلكه احتماالً حتي قبل از رود، طرف آسمان نميكند و بهسمت زمين سقوط ميبه

بايست زير بر داشت كه نخست مي. اما پاسخ دادن به اين سئوال، روندي زمانه استهاي اوليه نيز مورد سئوال بودبراي انسان
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تيب زماني در يونان ترهاي علمي بسياري بهتالشدهد، كه تاريخ مكتوب نشان ميشد. تا جاييهاي علمي آن فراهم ميساخت

زير  ا استفاده از ايننيوتن ب وهاي اسالمي بويژه ايران زمين، اروپاي قرون وسطي، اروپا در زمان رنسانس انجام شد كشورباستان، 

دور زمين وجود طرف زمين و گردش ماه بهاي بين سقوط سيب بهچه رابطه"ها سئوال را به اين گونه مطرح كرد كهساخت

  . )1687(قانون جهاني گرانش توسط نيوتن بود بنديو فرمولپاسخ اين سئوال، كشف  "دارد؟

كه پاسخي از جمله ايناما از زمان نيوتن سئواالت بيتغيير داد. را طبيعت از  درك انسانو قوانين نيوتن، مسير علم و فلسفه 

آزمايشگاهي مشخص شد مرور زمان و پيشرفت وسائل هبريزد؟ مطرح بود. چرا بر اثر قانون جاذبه عمومي، جهان در هم فرو نمي

هاي نسبيت ها توسط اينشتين تكميل و در نظريهبازنگري دارد. اين باز نگريكه قانون دوم نيوتن و قانون جهاني گرانش نياز به

معادله كيهان شناختي خود را منتشر كرد. اين معادله در  1917اينشتين در سال ارائه گرديد. ) 1915(و عام ) 1905(خاص 

به اين بازنگري اعتراض داشت، اما سرانجام نخست  اينشتينان روسي بازنگري شد. هرچند سط فريدمان رياضيدتو 1922سال 

 معادله فريدمان. در آمدمعادله فريدمان را پذيرفت و معادله كيهان شناختي اينشتين بعنوان حالت خاصي از معادله فريدمان 

اما در نظريه انفجار بزرگ . استتوضيح قابل با آن دهد و انفجار بزرگ (بيگ بنگ) زيربناي كيهان شناختي مدرن را تشكيل مي

 وجود ندارد. آن و قبل از  بيگ بنگهيچ توضيحي براي علت 

علم حاصل تالش مستمر در همكاري آشكار و پنهان انديشمندان و پژوهشگران جهان در طول دهد كه نشان ميرد اين موا

، در ايران زمين حفظ و توسعه يافت و در اواخر قرون داده شدو بسط  كه در يونان باستان كشفتاريخ است. بخشي از آنچه 

مواجه شد و مورد نقد قرار با استقبال ايرانيان  راه يافت و در قرن اخير دانش جديد به ايران. رونق گرفتوسطي دوباره در اروپا 

سال  درنقادانه با دانش فيزيك آشنا شدم. نگرشي گرفت. من هم يكي از كساني بودم كه كه از آغاز كودكي با كنجكاوي و 

د كه آيا قانون دوم نيوتن و قانون جهاني مآپيش برايم اين سئوال  صنعتي با قوانين نيوتن آشنا شدم و در هنرستان 1341

ديگري با سئواالت زمان مرور هبنكرده است. مطرح را اين سئوال قبل از من كسي گيرند؟ تقابل با يكديگر قرار ميگرانش در 

توان آيا مي"تمركز كردم:يك سئوال اساسي روي بندي كرده و مدت ده سال طول كشيد تا سئواالت خود را جمعمواجه شدم. 

  سرعت حد امواج الكترومغناطيسي را از انرژي به ماده تعميم داد؟ ،و نسبيتبا استفاده از قوانين مكانيك كوانتوم 

با تعريف ساختمان فضاهاي كوانتومي را كنار گذاشتم و  1366باالخره در سال زمان براي يافتن پاسخ آن تالش كردم و از آن

چنين نگرشي نتايج درخشاني در بر داشت كه در فوتون (ذرات حامل انرژي الكترومغناطيسي) وارد فضاهاي زير كوانتومي شدم. 

  شامل دو مرحله بود:ها اين تالشادامه به آنها اشاره خواهم كرد. 

قابل بررسي و هاي پيدا كردن زمينهسئوال علمي و ابهام و شك و ترديد بهتبديل ، 1351تا  1341مدت ده سال از  -1

 كوانتوم براي يافتن پاسخ سئوال.مطالعه در سه نظريه مكانيك كالسيك، نسبيت و مكانيك 

 مطالعه و تفكر براي يافتن پاسخ سئوال  1366تا  1351مدت پانزده سال از  -2

در مقاله ها و شوراي عالي انقالب فرهنگي ارسال كردم. ظرف چند ماه چهار مقاله توصيفي نوشتم و براي برخي از دانشگاه

هاي فيزيكي توضيح دادم و در مقاالت بعدي با استفاده از مقاله اول برخي از پديدهاول اصل تعميم سرعت نور را از انرژي به ماده 

هاي گرانشي را مطرح و بررسي كرده بودم. بدون توجه بهرا توضيح دادم و در مقاله چهارم طبيعت فيزيكي جاذبه و طوفان

فرموده شوراي عالي انقالب فرهنگي، بهكه سرانجام اينمخلص كالم بود.  پايهيان شده در بقيه مقاالت بيمطالب ب ،نخستين مقاله

(وزارت علوم، كردمتقديم معاونت محترم پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي بههايم را كه شامل چهار متن بود، نوشته

  ] را مالحظه فرماييد.)1بيشتر [ اتبراي توضيحفعلي،  تحقيقات و فناوري

فرد دريافت امضاي آقاي شجاعيپژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي بهمحترم از معاونت اي نامه 6/7/1367تاريخ در 

آخرين نوشته من در مورد طبيعت فيزيكي جاذبه اشاره داشت كردم كه براي انجمن ستاره شناسي ايران فرستاده بودند و تنها به

مطالب قبلي ور مطالبي آمده بود كه بدون توجه بهدر نوشته مذك ).1پيوست كه براي بررسي و اظهار نظر ارسال شده بود (

  ]1[. ستاره شناسي نيز قابل پيش بيني بودمحترم اسخ انجمن و پ نبودمستدل 
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. ي نظراتمتا پژوهش و توسعه دنبال تأمين هزينه زندگي باشمبا رشد تورم و باال رفتن هزينه زندگي، مجبور شدم بيشتر به

و اي از جناب آقاي محمد خاتمي رياست محترم جمهوري وقت تقاضا كردم كارهاي من مورد توجه طي نامه 1381در سال 

دبيرخانه تحقيقات و پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تماس گرفتند كه بهمحترم قرار گيرد. از طرف معاونت بررسي 

رياست محترم دبيرخانه 		امين منصور		با جناب آقاي 1381ماه اي كه در تاريخ چهاردهم ارديبهشتفناوري مراجعه كنم. در جلسه

تحقيقات و فناوري داشتم، اظهار داشت كه بنابر فرموده جناب آقاي دكتر رضا منصوري، معاونت محترم پژوهشي وزارت علوم، 

دانان را براي داوري بود) هيئتي حداقل سه نفره از فيزيك نيز ايشان رئيس انجمن فيزيك ايرانهمزمان تحقيقات و فناوري (

اي شش نفر از استادان محترم شود شركت كنند. طي نامهتشكيل ميراي داوري بهمانجا در اي كه معرفي كنم تا در جلسه

انجمن فيزيك ايران براي داوري معرفي كنم، هاي مختلف كشور را معرفي كردم. سپس گفتند اين هيئت را بهفيزيك از دانشگاه

رد يا تعميم؟ را نيز  -هاي علميماده و يك جلد كتاب نظريهوتاهي در توضيح تعميم سرعت نور از انرژي بهچنين كردم و متن ك

دريافت امضاي آقاي دكتر رضا منصوري بهفيزيك ايران محترم از انجمن اي نامه 1381تاريخ يازدهم خرداد در ضميمه كردم. 

داوري مبلغ پنج ميليون ). در صورت تمايل به2پيوست بررسي ندارد (بهارزش است و نياز داشتم كه نوشته بود اين نظريه بي

حساب واريز كنم تا يك نفر را براي داوري تعيين كنند. اين سئوال پيش آمد كه چرا نخست گفتند كه هيئتي را معرفي ريال به

 ]1[ ؟و بعد چنين اظهار كردند كنم

اين با هستند، ايران فيزيك انجمن محترم اعضاي از نيز شده معرفي هيئت هرچند كه داشتم اظهار تشكر ضمن پاسخ در		

ام انجام شود، كه داوري در حضور هيئتي كه قبالً معرفي كردهحساب واريز كنم مشروط بر آنحال حاضرم مبلغ تعيين شده را به

در بيست و پنج سال گذشته دهد نشان ميجناب آقاي دكتر رضا منصوري هاي ها و نوشتهسخنراني ).3پيوست كه نپذيرفتند (

از  ميز، ندنگفته است، كاش زماني كه پشت ميز معاونت وزير نشت سخن از اهميت پژوهشايشان كس در ايران به اندازه هيچ

  ميز. ايشان از ، نه گرفتايشان رنگ مي

با استادان و دانشجويان خارجي ارتباط بر قرار كردم و نظرات خود را انگيز آن آشنا شدم. با اينترنت و قدرت اعجابآنگاه 

ها و . در مجموع برخورد آنان بهتر از هم ميهنان عزيز بود. در بحثتوانستنم به بحث گذاشتمو بهر طريقي كه مي مطرح كردم

  ام تأثير عميقي داشت.نظريه كه در تكميل و شيوه بهتر ارائهرو شدم رو بهمختلفي و نظرهاي تبادل نظر با سئواالت 

را در برخي از نتايج آنطور فشرده بهچند خط بيشتر نيست، اما  ،م فكري، مطالعه و بحثحاصل بيش از پنجاه سال كار مداو

  كنم:زير فهرست مي

 ]2[سي صورت نسبيتي قانون دوم نيوتن. برر وارائه نظريه زير كوانتوم انرژي  ،تعميم سرعت حد از انرژي به ماده -1

، تكينگي را با حجم صفر و دادها انجام پس از كارهايي كه روي سياه چالهبا استفاده از نسبيت عام، استيون هاوكينگ،  -2

همزمان با كارهاي ايشان، من در ايران در حال توسعه دادن نسبيت عام بودم و سرانجام نهايت تعريف كرد. چگالي بي

در  نظر هاوكينگارائه كردم و  تعريف جديدي از تكنيگي، توجه به تقابل قانون دوم نيوتن و قانون جهاني گرانشبا 

 ]3[رد كردم. نهايت را حجم صفر و چگالي بيمورد 

رسايي اين معادله در توضيح دليل انفجار بزرگ گذرد، نايهان شناختي فريدمان ميدر نود سالي كه از ارائه معادله ك -3

بخشي از كارهاي سال نتيجه بود. تقريباً بيست قبل از بيگ بنگ بيها براي شناخت و توضيح آشكار بود و تمام تالش

 ]4من به اين مورد اختصاص داشت و سرانجام معادله فريدمان را بازنگري كردم و دليل انفجار بزرگ را بيان كردم. [

ان چگونه ميد دارشد تا كنون هيچ توضيحي در مورد اين كه ذرات باركه جريان الكتريكي و ذرات باردار كشف از زماني -4

هاي مجازي (حامل نيروي كنند و ورودي اين ماشين (ذره ي باردار) چيست كه خروجي آن فوتونالكتريكي توليد مي

 ]5[ دم.را توضيح دا هاي مجازيفوتونالكترومغناطيسي) است، ارائه نشده است. براي نخستين بار مكانيسم توليد 

كند. من بدون در مكانيك كوانتوم خالء تهي نيست و طبق اصل عدم قطعيت، فضا انرژي الكترومغناطيسي توليد مي -5

توليد انرژي در خالء را  نسبيتي قانون دوم نيوتن، مكانيسم بررسي صورتاستفاده از اصل عدم قطعيت و با توجه به

 ]6[ توضيح دادم.
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هاي اساسي طبيعت ذراتي كه نيروي، است )هامكانيك كوانتوم، ذرات تبادلي (بوزونيكي از مباحث بسيار مهم در  -6

در مكانيك كنند. را حمل مي )اي ضعيفاي قوي و هستههسته هاينيروي الكترومغناطيسي، نيرويگرانش،  نيروي(

ها ارائه نشده كنش آنها و مكانيسم ي توليد آناند، اما هيچ توضيحي در مورد نحوهرا پذيرفتهذرات كوانتوم وجود اين 

 ]6[ ام.ها را توضيح دادهو علت برد آن هابراي نخستين بار مكانيسم توليد فرميون است.

هاي مورد توجه و كنكاش انديشمندان و فالسفه بوده و هست. بازنگري در قوانين مقولهاز ماهيت زمان از ديرباز يكي  -7

توان گفت از نظر ذرات زير اي كه ميهاي زير كوانتومي زمان وجود ندارد. بگونهاندازهنيوتن و نسبيت نشان داد كه در 

  ]. 6و  3گذرد [ي آن است) نميهانهايت جهانبياز اي از پيدايش هستي (كه جهان آشكار يكي كوانتومي، هيچ لحظه

ت. اسمكانيك كالسيك، نسبيت و مكانيك كوانتوم مشتركات با توجه بهموارد ياد شده، برخي از نتايج بازنگري قوانين نيوتن 

هاي غير اخالقي با تمام مشكالت معمولي كه همه با آن درگير هستند، همراه با فشار طاقت فرساي اقتصادي، زير فشار اهانت

ي ناماليمات را با بردباري و اميد تحمل كردم همهآن معاونت محترم پژوهشي و انجمن محترم فيزيك ايران بودند،  كه مسببين

دانستم و همين به من نيرو و اميد مي داد و همواره تالش خود را در راستاي رقابت سالم علمي بين ايران و ساير كشورها ميو 

داند چه كس نمييچهاي ذهني اتفاق ميفتند و ههاي علمي و تغيير پاراديمدر هر صورت انقالبارهايم را تا اينجا پيش بردم. ك

پيش خواهد است، چه من باشم يا نباشم بهانقالب علمي كارها و نظرات من آغازي يك شود، زماني و از كجا و چگونه شروع مي

كساني  21سوادان قرن بي"مي گويد: الوين تافلرآموختن ضرورت قرن بيست و يكم است. و باز هم دوباره دوباره خردورزي،  رفت.

   ."هاي قديمي و دوباره يادگرفتن را ندارندهستند كه توان يادگرفتن، دست كشيدن از آموخته

هاي بحث و تبادل نظر ها و  عرصهها، آزمايشگاهي علمي كشور، در كتابخانهواقعيت اين است كه كار اصلي پژوهش و توسعه

نتايج هاي موجود نيست، رسيدن بهاثبات بيشتر نظريهنتايج مورد انتظار و رسيدن بهشود. همچنين پژوهش علمي تنها انجام مي

كه متأسفانه در ايران در حالينيز مشخص كند. ها را نظريهزواياي مبهم و امكان ناپذير نادرست نيز بخشي از پژوهش است تا 

اي كه هر نظريهبايد باور داشت ني ندارد. هاي موجود، با نگرش اعتقادي فاصله چندانظريهكم نيستند كساني كه نگاهشان به

  اي پايان علم نيست. زمان خود است و هيچ نظريهداراي اعتبار نسبي نسبت به

ي بررسي كرده، در صورتانتظار دارم مقرر فرماييد وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري مطالب مذكور در اين نامه را در پايان 

هاي هاي علمي، كالسدر دانشگاه ها، انجمنريزي كنند تا آن وزارت خانه محترم اتخاذ و پايهدر را كه حق با من بود، روشي 

عنوان در يك جمله، اميدوارم حضرتعالي ب جو حاكم بحث و تبادل نظر باشد. ،هاي  علميمحور و كنفرانسهاي علمدرس، رسانه

داريد، داراي چنان عملكردي باشيد كه ميزتان، از شما رنگ ر، در مدتي كه در كاخ رياست جمهوري تشريف كشورئيس جمهور 

  گيرد.ب ي متناسب با تمدن اين سرزمينمنزلت
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