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«نمى توانيد بدون لمس كردن، لمس شويد.» اين 
قانون سوم نيوتن است!

از هيچ نوع بازى هم نمى توانيد لذت ببريد، مگر 
آن كه قاعده هاى آن بازى را بدانيد. اين هم اولين 

قانون همة بازيهاى دنياست!
اين قانون را هم همه مى دانيم كه بدون شناخت 
قواعد طبيعت نمى توانيم ارزش حقيقى محيط 
پيرامون خود را بشناسيم و اين علم فيزيك است 
كه در هماهنگى با ساير دانشها، به شناخت اين 

قواعد مى پردازد.
جمالت باال را پل جـى ـ هيوئيت در كتابش، 
ــايد اين تنها  ــت. ش فيزيك مفهومى، آورده اس
ــه راحتى  ــن فيزيك را ب ــد كه قواني كتابى باش
راحت الحلقوم و هلويى كه در گلو ُسر مى خورد، 
اثبات كرده باشد و بعد از حداقل 10 بار ويرايش 
ــيارى از كشورها، يك فيزيك دان  و چاپ در بس
ايرانى با ادبيات ساده و شيوايش، آن را به فارسى 

ترجمه كرده باشد!

ــه كرديم تا با مترجم خوب   كتاب را بهان
آن، خانم دكتر منيژه رهبر گپ وگفتى داشته 
ــتم اگر موافق است  ــيم از ايشان خواس باش
ابتدا دوره هاى تحصيالت دانشگاهى شان را 

مرور كنند.
ــل از آن برايتان بگويم كه آن  ــه. اما قب  بل
ــى جامع در  زمان مانند امروز كتابهاى درس
اختيار نداشتيم. بيشتر از جزوه هايى استفاده 
ــتگاههاى الكلى تكثير  مى كرديم كه با دس
مى شدند و مجبور بوديم كلمات كمرنگ يا 

جا افتاده را پررنگ كنيم.
در دبيرستان رياضى خواندم، اما دوست 
ــتم فيزيك بخوانم. وقتى وارد دانشگاه  داش
علوم تهران شدم، دورة ليسانس، از سه سال 

به چهار سال افزايش يافت.
پايان تحصيالت تكميلى ام با افتتاح مركز 

ــگاه تهران هم زمان شد.  راكتور اتمى دانش
ــز گذراندم.  ــوزى را در آن مرك دورة كارآم
ــته اى بود. تازه آن جا  ــم فيزيك هس گرايش
ــود كه از نزديك تمام آن چه را كه خوانده  ب
بودم، لمس كردم و برايم تفهيم شد. مدتى 
ــگاه بودم و شار الكترون را  ــتيار آزمايش دس
ــدازه مى گرفتم. آن قدر به موضوع فيزيك  ان
هسته اى عالقه مند شدم كه به لندن رفتم و 
در اين رشته ادامة تحصيل دادم. بعد از آن، 
ــازمان انرژى اتمى تشكيل شد و من هم  س
ــگاه، به فعاليت در  در كنار تدريس در دانش

آن جا پرداختم.
 كار در آزمايشگاههاى هسته اى خطرناك 

نيست؟!
ــفر با خودروى شخصى  ــما س  به نظر ش

بيشتر خطرناك است يا هواپيما؟!
 طورى مى پرسيد كه فكر كنم بايد بگويم، 

خودروى شخصى.
ــند،  ــقوط هواپيما مى ترس  بله. همه از س
ــى كمتر از  ــقوط هواپيما خيل اما تلفات س
ــت. ترس ما  ــاده اى اس ــار تصادفهاى ج آم
ــوادث هوايى  ــك دليل دارد: خبر ح فقط ي
ــاده اى پخش  ــريع تر از حوادث ج خيلى س
مى شود و غير عادى تر به نظر مى آيد. اخبار 
ــته اى هم، سريع تر منتشر  نيروگاه هاى هس
مى شود و عجيب تر است. در جهان هميشه 
ــت. درحالى كه  ــر برابر اس ــم با خط اين اس
خطر نيروگاههاى هسته اى به مراتب كمتر 
ــئله اى اگر  ــت. با هر مس از مراكز ديگر اس
ــت برخورد نشود، مشكل ساز مى شود.  درس
ــته اى، به  براى مثال عكس بردارى هاى هس
اختصار NMR معرفى شد. اما مردم از واژة 
هسته اى وحشت مى كردند و به ياد بمباران 

ــن خاطر  ــد. به همي ــيما مى افتادن هيروش
 MRI به NMR ــد و ــرف N حذف ش ح
ــر يافت. با اين ترفند ديگر مردم از اين  تغيي

آزمايش پزشكى نمى ترسند.
ــتان  ــرا اين قدر از درس فيزيك خوش  چ

مى آمد؟
ــتم.  ــت داش ــون معلم فيزيكم را دوس  چ
ــه را به آزمايشگاه  يكى از كالسهاى مدرس
ــاى فيزيك اختصاص داده بود. اين  پديده ه
ــگاه كوچك و ساده و معلم خوب و  آزمايش
ــان در كنار هم مطالب را آن قدر خوب  مهرب
در ذهنم تفهيم مى كردند كه براى هميشه 
به فيزيك عالقه مند شدم. در مقابل، يكى از 
ــها را اصًال دوست نداشتم، چون معلم  درس
آن درس، سؤالهايم را به مسخره مى گرفت. 
ــتش را بخواهيد، هنوز هم از اين درس  راس

بدم مى آيد.
ــال  ــنيده ام حدود 40 س ــم رهبر! ش  خان
ــى تدريس  ــاوت تحصيل ــاى متف در دوره ه
ــيهاى يك معلم، محتواى  كرده ايد. از خوش
ــت دانش آموزان  ــى و وضعي كتابهاى درس

برايم مى گوييد؟
ــه. باالترين خوش حالى من اين بود كه   بل
ــا درس را خوب فهميديم  ــا بگويند م بچه ه
ــه  و در يك مورد خاص به كار برديم. هميش
ــعى مى كردم با شوق و ذوق درس بدهم،  س
اما خيلى وقت ها مى ديدم كه بچه ها مثل من 
ــوند.  محتواى كتاب هاى  هيجان زده نمى ش
ــبت به گذشته كه به شكل معما  درسى نس
ــدند و به زحمت آن را  برايمان مطرح مى ش
ــر هيجان زده  ــت آخ درك مى كرديم و دس
مى شديم، بسيار بهتر شده است. بزرگ ترين 
مشكل دانش آموزان هم اين است كه نوشتن 

فيزيك     زندگى
زهرا شعبانيگفت وگو با  دكتر منيژه رهبر، سردبير مجلة رشد آموزش فيزيك
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ــتند. اگر فعاليتهاى روزمرة خود را  بلد نيس
ــند، بعد از  ــاده و اصولى بنويس به صورت س
مدتى اين مهارت مهم را ياد مى گيرند. حتى 
ــى اهل تالش  ــاى ممتاز هم كه خيل بچه ه
هستند، مفاهيم اولية فيزيك را درست درك 
ــر مى كنند فيزيك در فرمول  نمى كنند. فك
ــود،  ــده خالصه مى ش ــط تعريف ش و ضواب
ــائل زندگى  ــه فيزيك همان مس درحالى ك

روزمره ما در طبيعت است. 
ــخ  ــش دانش آموزى هم پاس  به اين پرس
مى دهيد كه اين همه ظرافت و نكته سنجى 

براى درك مفاهيم درس براى چيست؟
ــورى، نيروى انسانى   ثروت اصلى هر كش
متخصص است كه مى تواند امكانات موجود 
ــتى  ــد، به درس ــر قدر هم كه كم باش را ه
ــت  مديريت كند. به اعتقاد من درك درس
ــاى مهم  ــى از پايه ه ــى يك ــم درس مفاهي
ــت. با در  مديريت دانش آموزان در آينده اس
ــاخص هاى ثروت، ما بايد از  نظر گرفتن  ش
ــيم. اگر  ــورهاى دنيا باش ثروتمندترين كش
ــت و  ــكال كار كجاس ــتيم بايد ديد اش نيس
ــايش  ــرا با اين همه مصرف انرژى در آس چ
نيستيم. قدم اول اين است كه روش درست 

برخورد علمى با هر مسئله اى را بشناسيم.
ــرى كتاب هاى  ـ وقتى تصميم گرفتم به س
ــر رهبر  ــه خانم دكت ــك مفهومى، ك فيزي
ــتند نگاهى بياندازم بعد از  مترجم آن هس
ــته از قوانين  ــاعتى متوجه شدم آن دس س
ــتان درست  را كه هيچ وقت در دورة دبيرس
دركشان نكردم. حاال مى توانستم به راحتى 
ــه آن روز برايم غير ممكن  كه تصورش تا ب
بود، بفهمم. يك متن ساده و شيوا كه خبرى 

از فرمولهاى پيچيدة رياضى در آن نيست!

ــوب اين مجموعه   ــوان مترجم خ  به عن
ــه  ــى آن را چ ــن ويژگ ــمند مهمتري ارزش

مى دانيد؟
ــيوايى متن، كليد درك  ــاده و ش   زبان س
ــريع آن است كه كتاب «فيزيك  راحت و س

مفهومى» اين ويژگى را دارد.
وقتى ديدم در سطح جهانى از آن استقبال 
ــوزان و  ــراى دانش آم ــت آن را  ب ــده اس ش

دانشجويان ايرانى  ترجمه كردم .
  بعد از گفت وگو با خانم رهبر كنجكاو شدم 
تا برخى از مطالب كتاب را مرور كنم. شايد 
ــندگى» براى شما هم  خواندن فرايند «پاش

جالب باشد:
هر كسى رنگين كمان خودش را مى بيند! 
وقتى دوست شما مى گويد ببين چه قدر اين 
قوس رنگى زيباست مى توانيد به او بگوييد 
بگذار جاى تو بايستم تا رنگين كمان تو را هم 
ببينم! رنگين كمان حاصل فرايند پاشندگى 
است براى ديدن آن خورشيد بايد يك طرف 
ــمان باشد و قطرات آب موجود در ابر يا  آس
بارانى كه فرو مى ريزد در بخش مقابل آن. 
ــت به خورشيد قرار بگيريم طيف  وقتى پش
رنگ را به صورت كمان مشاهده مى كنيم 

اما اگر زمين مانع نبود و مى توانستيم از 
ارتفاع خيلى باال به آن نگاه كنيم يك 

دايرة كامل رنگى را مى ديديم!


