
فصل نام��ه ی »فیزی��ک روز« حاص��ل هم فکری ه��ای چندین 
جلس��ه ی هیئ��ت مدی��ره ی انجم��ن فیزیک ای��ران و مش��ورت با 
صاحب نظران��ی از خ��ارج از این مجموعه اس��ت. آش��نایی بیش��تر 
قش��رهای جامعه با جلوه های جذاب و زیبای فیزیک و به کارگیری 
آنه��ا در امور ج��اری زندگی یعنی »همگانی کردنِ  فیزیک«  و یا به 
تعبی��ری »افزایش ضریب نفوذ فیزی��ک در جامعه« هدف محوریِ  
انجمن فیزیک از انتشار این مجله است. مردم ایران ملتی علم دوست 
و عالم پرور شناخته شده اند و شاید یکی از دالیل  گسترش عارضه ی 
مدرک س��االری )و البته نه تمامی دالیل آن( نیز همین ش��یفتگیِ  
کسب مدارج علمی باشد. لیکن در عمل و الاقل در این زمانه بهره ی 
الزم از این ره گذر به ویژه در زندگی روزمره نصیب آنها نشده است. 
دانشگاه ها و مراکز علمی ما هنوز در حصارهای مستحکمی قرار دارند 
که مردم عادی کوچه و بازار از نزدیک شدن به آنها احتراز می کنند. 
در چنین ش��رایطی اهتمام به مقوله ی »ترویج علم« و گشودن زبان 
گفت وگو و تعامل علم پیشگان با دیگر قشرهای جامعه از اهمیت ویژه 
برخوردار است. در جوامع غربی نیز که از تجربه ی بیشتری در کسب 
و بهره گی��ری از دانش جدید بر خوردارند از مدت ها قبل برنامه های 
فراگستر2 با هدف مردمی کردن علم به راه افتاده است.  »فیزیک روز« 
گامی کوتاه در این راستاست. ارتباط بیشتر فیزیک پیشگان و اطالع 
به هنگام ایشان از رویدادهای جدید فیزیک و نیز غنا بخشیدن به زبان 
فارس��ی ِ علمی از دیگر اهداف انتشار این مجله است. این مجله در 
س��اختاری حرفه ای و البته هزینه بر منتشر خواهد شد که تجربه ی 
جدیدی در انجمن فیزیک ایران خواهد بود و امید اس��ت جامعه ی 
فیزیک کشور با مشارکت پویای خود این نونهال را به درختی تنومند 

و اثر گذار در گستره ی علمی کشور بدل کند.
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1. مدیر مسئول »فیزیک روز« و رئیس انجمن فیزیک ایران
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