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 جناب آقای دکتر توسلی

 

من   تان را درباره شادروان استاد دکتر محمود حسابی خواندم و بهره بردم.با عرض دست مریزاد نوشته پرارج

م و به روش تدریس و اههای استاد حاضر بود، در درس1329-32ام در دانشگاه تهران، های دانشجوئیهم در سال

اندیش دکتر گو و راستشما شاگرد راست ای اجتماعی او اشراف دارم. های علمی و آموزشی و تا اندازهاندیشه

فرصت برای یاد گرفتن   استاد تا پایان زندگی خود دانشجو هم بود. ید دکتر حسابیِئگودرست میحسابی هستید.  

به آزمایش  . های روز پژوهش کندهم کوشید در نادانستهدر موارد فراوانی   شمرد.را غنیمت می و نوشتن و یاد دادن

-60های ولی زیرساخت آموزشی و پژوهشی دانشگاه  دست یازید، نظریه پرداخت و با این و آن در میان گذاشت.

 اندام صاحبانِ برای ابراز جسارت و عرضاالصول بنیه ضعیف جامعه علمی آن روزمان، سال پیش کشور و علی 50

ای در یافته اشنند بسیاری از معاصریناهم م مین جهت از استاد محمود حسابیه به  نبود.آماده روزها  آن اندیشهِ

 شود. جهانی دیده نمی هایدانش

های آیا کافی نیست که نسل  مگر الزم است همه مردمان بزرگ دنیا مقاله علمی داشته باشند؟ باکی نیست. 

بدانند که محمود حسابی بزرگ مردی بود که فیزیک نوین را در کشور  حاضر و آینده کشور و حتی خارج از کشور

  دانان کشور را به تنهائی تربیت و حمایت کرد و آنان را از هیچ به استادی رساند؟پایه گذاشت و اولین نسل فیزیک

 ین نسل از برای چند ییجوو دانش یپژوهدانش الگویبه معنای کلمه  ی نیست همه بدانند محمود حسابیآیا کاف

اندیشان درستراست کرداران و  و سنتی از خود به جا گذاشته است که گان کشور بوده است؟ دیدهدانشگاه

 کنند؟مان به پیروی از آن افتخار میدانشگاهی

 ها نه تنهااین پیرایه  دارا نبود.بندند، اش به او میهائی را که بعضی از منسوبیناستاد حسابی خیلی از پیرایه

شود. تاریخ علمی کشور می لبقای سبب تشویش ذهن نسل جوان و تا اندازه بکند بلکه سباستاد را بزرگ نمی

ی، بینواقعاید که .  به دفعات گفته و نوشتهتوجه کنند فرمائیدتان میهائی که در نوشتهامیدوارم پندآموزان به توصیه

   ؟ا چنین نبینیم ونگوییم و ننویسیم.  چری شرط توسعه علمی استنویسع گوئی و واقواقع
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