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 چكيده

 
  

  
از دكتر محمود حسابي دو تصوير بسيار متفاوت و بعضا متضاد در اذهان 

اي  از افراد جامعه ما نقش بسته است. در تصوير اول، او به صورت نابغهبسياري 
اش همسنگ با كارهاي نيوتون و  شود كه كارهاي علمي ي ظاهر ميا هاسطور

اينشتين است و رفتار و كردارش فوق بشري است. در تصوير دوم، او فردي 
از او  عادي است كه تنها به سبب پيشكسوت بودنش در فيزيك دانشگاهي بايد

 اش كاري درخور توجه انجام نداده است. هر نامي برده شود و در طول زندگي
دو تصوير نادرست است و تصوير واقعي چيز ديگري است. راوي اين گزارش 

هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجوي  عالوه بر آن كه در دوره
بعهده داشته، از  دكترحسابي بوده و ايشان راهنمايي رساله كارشناسي ارشد او را

كه در 1353-57هاي  (سال درگذشت او) منهاي سال1371تا  1345سال 
ها، تهيه درسنامه، و  انگلستان مشغول تحصيل بوده، در طراحي و انجام آزمايش
اين رو بطور عميق  تحقيقات با استاد همكاري نزديك و طوالني داشته است. از

ها و عملكرد او آشنايي دارد.  دگاهو گسترده با كارهاي علمي، آزمايشگاهي، دي
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در اين گزارش سعي شده در سايه اين آشنايي طوالني و ارائه سند معتبر براي 
مرور شود تا جايگاه بطور اجمال دكتر محمود حسابي علمي زندگي  ،هر مورد

  .دگردبرانگيز است روشن   واقعي او كه بسيار احترام
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