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سال اول
شماره اول

مايکل فارادی و حازم فريپور

در سال 1356 که در سازمان کتابهای درسی ايران بودم در کتابخانه آنجا به کتابی برخوردم که برايم بسیار 
جالب و برانگیزاننده بود. عنوان کتاب »مايکل فارادی« و موضوع آن شرح زندگی و فعالیت های علمی و 
عملی و آثار او برای  مردم سرزمینش انگلستان و درکل جهان بود. خواندن آن کتاب کششی در من بوجود 
آورد که حیفم آمد ديگران را در اين لذت سهیم نکنم. از اين رو به ترجمه آن دست زدم و آن را به پايان بردم 
و برای چاپ و نشر، آن را به انتشارات امیرکبیر سپردم که در اثر تحوالت بعدی نه ديگر خبری از کتاب يافتم 
و نه از ترجمه آن. اما هیچ گاه فعالیت، پشتکار، سازگاری و امیدواری اين پسر نعلبند انگلیسی از خاطرم 
دور نشد. پرسشگری، مشاهده گری و باالتر از همه آزمايشگری و گزارش نويسی او برايم بسیار جالب بود.

اسفنديار معتمدی 
کارشناس و مروج علم

مایکل فارادی و حازم فریپور

 در اين کت��اب ف��ارادی را کودکی، جوان��ی و حتی 
کهنس��الی به ترتیب معرفی می کرد که يک لحظه 
از يادگرفتن و ياد دادن غاف��ل نبود. زمانی که در 14 
سالگی ش��اگرد صحافی کتابفروشی جورج ريبو بود 
هر کتابی را برای صحافی ي��ا برای چاپ به او تحويل 
می دادند تا آن را نخواند و يادداش��ت برداری نکند و 
ديگران را در آموخته های خود شريک نکند دست از 
آن بر نمی داشت )1805(. زمانی هم که در آزمايشگاه 
سلطنتی پذيرفته شد گر چه به عنوان نظافتچی به کار 
پرداخت اما با سرعت توانست همه ی رمز و رازهای 
آزمايشگری را فراگیرد و به آزمايشهای ابتکاری دست 
بزند و سرانجام قانون القای الکترومغناطیسی را کشف 
کند. زمانی هم که رئیس انجمن سلطنتی انگلستان 
شد دست از ياد گرفتن و ياد دادن برنداشت و توانست 
خاصیت  ديا مغناطیسی را کشف کند و رابطه  میان 

نیروی مغناطیسی و نور را پايه گذاری کند. چیزی که 
از کتاب فارادی بیش از همه برايم جالب و آموزنده بود 
دو تصوير در دو صفحه از کتاب بود که روبروی هم قرار 
داشت: تصوير اول فارادی را نشان می داد که مشغول 
آزمايش الکترولی��ز بود و گروه��ی از دانش آموزان، 
معلمان و مردم عادی کوچه و بازار روبروی او ايستاده 
و نشسته بودند و به مشاهده و همچنین مشارکت در 
کارهای فارادی مشغول بودند. اين تصوير مربوط به 
سال 1821 بود که برنامه آخر هر هفته را نشان می 
داد.تصوي��ر دوم مربوط به س��ال 1956 يعنی 135 
سال بعد بود. اين تصوير دوروتی هاوکین بلورشناس 
انگلیسی را نش��ان می داد که س��اختمان  ويتامین 
ب-12 را کش��ف کرده بود و چگونگی ساختمان آن 
را با استفاده از دستگاه پرتو نگاری اشعه ايکس شرح 
می داد.در زير نويس اين تصوير ش��رح داده بود که 
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آنچه فارادی به طور هفتگی در آزمايشگاه کوچک و محدود خود شروع کرد، مداومت يافت 
و اکنون با بهره گیری از امکانات راديو و تلويزيون در س��طح بسیار گسترده انجام میشود و 

مداومت دارد.

***
در سال تحصیلی 63-1362 که در مرکز تیزهوشان عالمه حلی فیزيک درس می دادم برای 
نخستین بار آقای حازم فريپور را ديدم. ايشان در آن موقع در دانشگاه تحصیل می کرد. اما 
مرکز تیزهوشان را رها نکرده و رابطه خود را با مدرسه و معلم و شاگردان همچنان حفظ کرده 
بود، فعالیت تدريس و آزمايشگاه داشت و همزمان آن چه را در دانشگاه میآموخت به دانش 
آموزان منتقل می کرد. در مدرسه نمايشگاه و سمینار و مجلس سخنرانی تشکیل می داد 
 و دانش آموزان و معلمان را به شرکت فعال در آن فعالیتهای علمی و عملی تشويق میکرد و

برمیانگیخت. اکنون از آن زمان حدود سی سال می گذرد. در اين مدت بارها در حضور حازم 
بوده ام. با امیدهايش، با رنجهايش، با تالشهايش آشنا و ش��ريک بوده ام.حازم فريپور برای 
جامعه ما يک فارادی است. او هر آنچه در توان دارد برای گسترش و ترويج علم در کشور به 
کار گرفته است. عشق او آبادی ايران و خدمت به جامعه ايرانی است. حازم را هرجا و هر زمان 
ديده ام بر امیدم افزوده است او با نگاهش، زبانش، عملش پويايی و صداقت را القاء و منتقل می 
کند. برايش همواره يک چیز روشن است و آن وظیفه و تکلیف انسانی اوست. او کار کردن و 
خدمت کردن را حق مسلم خود می دادند و هیچ توقعی برای خود ندارد. حازم به توانايیهای 
خود آگاه است. می داند که فرزندان ايران زمین استعداد ياد گرفتن، انديشیدن و ساختن را 
دارند، از اين رو می کوشد هر آنچه در توان دارد برای شکفتن اين استعدادها به کار گیرد تا 

ايران در جايگاهی که سزاوار آن است قرار گیرد. 
حازم را نبايد در يک آزمايشگاه کوچک، در يک زيرزمین ايستگاه مترو و حتی در يک مؤسسه 
بزرگ علمی محدود کرد. قلمروی فعالیت او می تواند همه مدارس کش��ور، پژوهشگاهها و 
دانشگاهها و همه کوشندگان راه آبادانی و توسعه پايدار ايران باشد تا صدای رسای خود را به 

گوش همگان برساند و بر بیداری و کوشندگی آنها بیفزايد.




