
در اواخر آبان ماه 1۳۹۰، برای تهیه ی گزارشی از گروه تحقیقاتی دکتر محمد 
تقی توسلی با ایش��ان قرار مالقاتی در دفترشان در دانشکده ی فیزیک دانشگاه 
تهران گذاش��تیم.  کارهای پژوهشی  دکتر توس��لی مشخصه هائی دارند که ما 
را بر آن داش��ت اولین گزارش پژوهشی-آموزش��ی فیزیک روز را از گروه ایشان 
تهیه کنیم. این مشخصه ها عبارتند از: گستردگی در زمینه های مختلف اپتیک، 
محلی بودن آنها، جهت دار بودن ش��ان در طول چندین س��ال با برنامه ریزی های 
بلند مدت، اس��تفاده از امکانات پژوهش��ی داخلی و طراحی ِ بس��یاری از وسایل 
مورد نیاز در داخل کش��ور، کاربردی بودن پژوهش های تجربی ایشان در صنعت،  
حل  نظری و تجربی مسائل پژوهشی ِ هر دانشجو توسط خود دانشجو، نحوه ی 

راهنمایی دانشجوها.
 ب��رای این که دق��ت علمی گزارش در زمینه ی اپتیک، حفظ ش��ود از خانم 
دکتر معصومه دشتدار، استادیار دانشگاه شهید بهشتی که از دانشجویان دکتری 
سابق دکتر توسلی بوده اند نیز کمک گرفته ایم. از ایشان برای کمک در مصاحبه 
و بازخوانی گزارش سپاس گزاریم. اطالعات مربوط به این گزارش مربوط به تاریخ 
مصاحبه هستند. در همین شماره مقاله ئی هم از ایشان داریم که در آن به تفصیل 

ب��ه مرور کارهای پژوهش��ی خود پرداخته اند و در این گ��زارش به آن هم ارجاع 
داده ایم. مشروح مصاحبه ئی را که برای تهیه ی گزارش با ایشان داشتیم در آینده 

در بخش مصاحبه ها در وبگاه مجله قرار خواهیم داد.

فعالیت های آموزشی- اجرایی
اس��تاد دکتر محمد تقی توس��لی از س��ال 1۳۵۰ به عضویت رسمی هیئت 
علمی دانشکده ی فیزیک دانشگاه تهران درآمد و هم اکنون استاد بازنشسته ی این 
دانشکده اس��ت و هم چنان به کارهای پژوهشی خود مشغول است. او دوره های 
کارشناس��ی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران، زیر نظر دکتر محمود 
حسابی گذراند. برای ادامه ی تحصیل به انگلستان، دانشگاه لندن رفت و در سال 
1۳۵7 از رس��اله ی دکتری خود با عنوان »مطالعه ی تشکیل بلورهای نمک های 

قلیائی با میکروسکوپ الکترونی« زیر نظر دکتر میلر دفاع کرد. 
از زمان بازگش��ت به ایران در ترجمه، ویرایش و  انتش��ار اولین کتاب های 
فارسی فیزیک در ایران و شکل گیری مرکز نشر دانشگاهی  شرکت داشته است، 
هم چنین از اعضای اولیه ی انجمن فیزیک ایران پس از انقالب بوده که با همکاری 

گزارش از گروه پژوهشی
استاد محمد تقی توسلی
استاد بازنشسته ی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
سیما قاسمی

دکتر توسلی به خاطر فعاليت ھای پژوھشی خود در طی سالھا، در زمينه ی پراش از پله ی فازی، 
ی جھانی گاليلئو گاليلئی در سال  توسط کميسيون بين المللی اپتيک  به عنوان نامزد دریافت  جایزه 

  . شناخته شد ٢٠١٠.م/١٣٨٩ش .ه
  
  
   
  
  

دکتر توسلی به همراه 
همکاران و دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی در 
گروه اپتیک دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی 
در علوم پایه زنجان 
)زنجان-1۳86(

گزارش از گروه های پژوهشی-آموزشی
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 ھا ان سمينارھای منظم داشته اند و در سميناربرای ایجاد فرھنگ کار پژوھشی ھمواره در گروھش
دکتر توسلی به ارتباط بين المللی اھميت زیادی می دھد و . کامال حرفه ای به بحث و جدل پرداخته اند

ھمواره دانشجویانش را تشویق و حمایت کرده است که در کنفرانس ھای بين . آن را واجب می داند
او چند سال ھم با کالج زمستانی مرکز تحقيقات بين . دھند المللی شرکت کنند و کارشان را ارائه

در تریست ایتاليا ھمکاری داشته است و در این دوره ) آی سی تی پی(المليی فيزیک نظری 
او می . بخش اپتيک آی سی تی پی آزمایشگاه و کالس نظری دارد. ھولوگرافی درس می داده است

لب، برندگان جایزه ی نوبل به آنجا می آمدند و کالسھا و اغ. آی سی تی پی بر ما اثر گذاشت” : گوید
  . “ما ایده ی  اغلب کارھای با آزمایش ساده را از آنجا گرفتيم. سخنرانی ھای خوبی برگزار می شد

  
  

.   دکتر توسلی تاکيد زیادی بر اھميت اندازه گيری بر توسعه ی تحقيقات اپتيک و صنعت اپتيک دارد
او . ھم که مشغول به حل آنھا شده است مربوط به اندازه گيری ھستند اولين مسایل پژوھشی ای

خودمان را نباختيم و . برای تست قطعات نياز به دستگاه ھایی داشتيم که در ایران نبود: "می گوید
یکی از ". اعتقاد داشتيم حاال که نداریم نمی شود تست نکرد، پس باید خودمان دست به کار شویم

 .Optics Express, 15976, Vo.19, No(به ھمراه دکتر درودی و ھمکاران نوشته اند مقاالت ایشان که 
او با  دیدی که  به اھميت اندازه . استبوده )  ؟(با الترین دان لود ماه در سال گذشته مقاله ی با ) 17

ت و دستگاھھا داشته تا سالھا مسایل پژوھشی گروه خود را طرح کرده اسمواد و کيفيت  گيری خواص 
دانشجوی دکتری و بيش از شصت دانشجوی کارشناسی ارشد در این سالھا مشغول کار بر شانزده 

  . سال گذشته منتشر کرده اندبيست در ھای زیادی  روی این مسایل بوده اند و مقاله 
  :دانشجویان دکتری  تا به امروز

  :دانشگاه تحصيالت تکميلی زنجان
محمد اميری، آرش ثباتيان، سيف اله درودی، احمد ، رزادف حسينی محمود، فرد خالصیحميد رضا 
مشغول به (صابر ، احد اخالقی  ، عليرضا مرادی، رسول عالی پور، احسانمعصومه دشتدار رسولی،
  ). مشغول به تحصيل( صغری اسانلو، )تحصيل

  
  :دانشگاه تھران

  )حصيلمشغول ت(، روح هللا حسينی اسدی ، رضا معدنی پورخسرو ابوالحسنی، محمد
  
  
  

مھمترین دستاوردھای پژوھشی دکتر توسلی از دید خودشان به ھمراه اسامی دانشجویان دکتری ای 
  : و ھمکارانی که در این زمينه ھا کار کرده اند،  در زیر آمده است

دیگر فیزیک پیشگانی همچون دکتر یوسف ثبوتی و دکتر رضا منصوری توانستند 
این انجمن را دوباره بعد از سال ها فعال کنند. مرکز نشر دانشگاهی از سال 1۳61 
انتش��ار مجله ی فیزی��ک را آغاز کرد و دکتر توس��لی از همان ابتدا عضو هیئت 
ویراستاران آن مجله به سردبیری و مدیر مسئولی  دکتر رضا منصوری بود. این 
فصل نامه که آغاز کننده ی نوشتار روان فیزیک به زبان فارسی بود در طول نزدیک 

به سی سال انتشار، کمک زیادی به رشد فیزیک در کشور کرده است. 

شیمی دان ها مطالب تخصصی مربوط به رشته ی خود را درس می دادند. تعطیلی 
این دوره ضربه ی مهلکی به توسعه ی اپتیک در کشور بود.« 

کارهای پژوهشی
از دکتر توس��لی درباره ی ساختار گروه های پژوهشی اش در طول سی سال 
گذشته س��ؤال کردیم. او می گوید: »ما سلسله مراتب کار علمی  در ایران نداریم. 
جای پژوهشگران پسادکتری و همکاران جوان هیئت علمی در گروه های پژوهشی 
خالی ست. ما از دانشجویان دکتری که در سال های باالتر بودند به جای پژوهشگر 
پس��ادکتری برای راهنمایی دانشجوهای جدید استفاده می کردیم.« روش دکتر 
توس��لی این بوده است که دانشجویان را راهنمایی کلی بکند و برایشان دستگاه 
س��ر هم نکند. او باور دارد که باید کار را بر عهده ی دانشجو گذاشت، پشت او را 
خالی نکرد ولی کمک قدم به قدم هم نکرد تا دانشجو رشد کند. وقتی دانشجو جلو 
رفت و به مشکل برخورد آن وقت راهنماییش کرد. او باهم کارکردن دانشجویان 
را بسیار تشویق می کند و برای دانشجویان کارشناسی ارشد اهمیت خاصی قائل 

است. 
دکتر توس��لی می گوید: »ما نیاز داریم کس��ی که از دکتری می آید مستقل 
و خالق باش��د و فقط فرمان بر استاد نباشد. بشیند، فکر کند و کار کند و جواب 
مسئله را پیدا کند.« او می گوید  این روش را از دکتر حسابی آموخته است.  یکی 
از خصوصیت های گروه پژوهش��ی دکتر توسلی این است که هر دانشجو وظیفه 
دارد هر دو بخش نظری و تجربی مسئله ئی را که به آن مشغول است جلو ببرد.

یکی از آزمایشگاه های اپتیک در دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان

برای ایجاد فرهنگ کار پژوهشی همواره در گروه سمینارهای منظم برقرار 
بوده  و در س��مینار ها بحث و جدل کاماًل حرفه ای در جریان بوده است. دکتر 
توس��لی به ارتب��اط بین المللی اهمیت زیادی می ده��د و آن را واجب می داند. 
همواره دانش��جویانش را تش��ویق و حمایت کرده اس��ت ک��ه در همایش های 
بین المللی ش��رکت کنند و کارش��ان را ارائه دهند. او چند س��ال هم با کالج 
زمس��تانی مرک��ز تحقیقات بین المل��ی ی فیزیک نظری )آی س��ی تی پی(2 در 
تری یسته  ایتالیا همکاری داشته است و در این دوره هولوگرافی درس می داده 
اس��ت. بخش اپتیک آی سی تی  پی آزمایشگاه و کالس نظری دارد. او می گوید: 
»آی سی تی  پی بر ما اثر گذاشت. اغلب، برندگان جایزه ی نوبل به آنجا می آمدند 
و کالس ها و س��خنرانی های خوبی برگزار می ش��د. ما ایده ی اغلب کارهای با 

آزمایش ساده را از آنجا گرفتیم.«
دکتر توس��لی تأکید زی��ادی بر اهمیت اندازه گیری برای رش��د تحقیقات 

»ما سلسله مراتب کار علمی در ایران نداریم. جای پژوهشگران 
پسادکتری و همکاران جوان هیئت علمی در گروه های 

پژوهشی خالی ست. ما از دانشجویان دکتری که در سال های 
باالتر بودند به جای پژوهشگر پسا   دکتری برای راهنمایی 

دانشجوهای جدید استفاده می کردیم.«

دکت��ر توس��لی در زمان جنگ تحمیل��ی هم همکاری هائ��ی با بخش های 
نظامی داشته است و این همکاری او را به این نتیجه رساند که ما در کشور نیاز 
به شیشه ی اپتیکی داریم. او با همکاری دکتر رضا منصوری و حمایت مالی بانک 
صنعت و معدن در سال های 1۳64 و 1۳6۵ کارخانه ی شیشه ی اپتیکی را در کشور 
به راه انداخت که متأسفانه بعد از چند سال به دالیلی تعطیل شد. اولین شیشه ی 
اپتیکی استاندارد و  شیشه ی عینک )هر دو  نوع شیشه ی سفید و فوتو کرومیک( 
در ایران در آن کارخانه تولید شد. او می گوید: »تولید شیشه ی اپتیکی در کشور 
اقتصادی نیس��ت، استراتژیک اس��ت.« برنامه ی دکتر توسلی این بوده است که 
مرکزی تحقیقاتی بسازد که شیشه ی اپتیکی تولید کند و در کنارش کتاب خانه 
و آزمایش��گاه هم داشته  باشد. با عالقه ئی که صنف عینک سازان نشان می دهد، 
عالقه مند به راه اندازی دوره های آموزش��ی برای عینک س��ازان می شود.  انجمن 
فیزیک مسئولیت اداری برگزاری این دوره را به عهده می گیرد . با دوره های یک 
ماهه ش��روع می کنند و بعد دوره های ش��ش ماهه و کم کم دوره های دو س��اله 
به راه می افتد. برنامه ی این دوره ی کاردانی را ش��ورای عالی انقالب فرهنگی هم 
تصویب می کند. این دوره کامال غیر انتفاعی برگزار می شد. با هزینه ئی که شرکت 
کنندگان پرداخت می کردند، آزمایشگاه تجهیز و حق التدریس به مدرسان دوره 
پرداخت می شد. امور حسابداری دوره بر عهده ی انجمن فیزیک ایران بوده است. 
محل تشکیل کالس ها برای مدتی در ساختمانی متعلق به شرکت مخابرات ایران 
بود و بعدها اتحادیه ی عینک سازان ساختمانی به آنها داده است تا آزمایشگاه ها و 
کارگاه ها و کالس ها را آنجا برگزار کنند. او می گوید: »مطالعات من نشان می داد 
خیلی کش��ورها از راه عینک سازی به پیش��رفت در اپتیک رسیده اند. زایس1 و 
دیگران همگی عینک ساز بوده اند.« به دلیل حمایت و عالقه مندی عینک سازان 
کش��ور، دکتر توسلی در حال برنامه ریزی برای راه اندازی دوره ی کارشناسی بود 
که متأسفانه بعد از چهار سال در سال 1۳84 این دوره که تحت نظارت دانشگاه 
جامع علمی-کاربردی  کار می کرد تحت فشار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، دانشجو نمی پذیرد و دوره متوقف می شود. با این استدالل که عینک را 

باید اپتومتریست ها بسازند نه عینک سازان! 
او ساخت شیشه ی اپتیکی در کش��ور و راه اندازی دوره های کاردانی عینک 
س��ازی را از مهم ترین کارهای خود در ایران می داند و می گوید: »ما بدون هیچ 
س��رمایه گذاری جوان ها را مشغول کرده بودیم. دانشگاهی ها آزمایشگاه را اداره 
می کردن��د و ریاضی اش را درس می دادند. اپتومتریس��ت ها، چشم پزش��ک ها و 
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شده و تالطم جو به دقت اندازه گیری شده است. طیف و پاشندگی خطوط پهن، 
جابه جایی های زیر میکرونی، توابع انتقال دس��تگاه های نوری از جمله چاپگرها، 
خواص اپتیکی غیر خطی، پاش��ندگی مایع در مایع، و بسیاری اندازه گیری های 

دیگر با این تکنیک انجام گرفته است)صفحه ی 24 همین شماره(. 
4- تداخل س�نجی: کار قابل توجه در تداخل س��نجی ابداع روشی برای 
باز سازی دو سطح موج مجهول با تحلیل نقش تداخلی آنها در سه بعد بوده است 
که با همکاری احمد درودی، احسان اخالقی و چند دانشجوی کار شناسی ارشد 

انجام گرفته و در حال گسترش است.
دکتر توسلی و دانشجویان شان بیشترین آزمایش ها را در دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی در علوم پایه ی زنجان انجام داده اند. دکتر توسلی محیط کاری مناسب 
در آن دانش��گاه را مدیون حضور دکتر ثبوتی می داند. او می گوید: »من دانشگاه 
تهران را هم بسیار دوست دارم اما بیشتر برای ارزش تاریخی. اینجا شرایط کاری 
زیاد فراهم نیست. ولی در دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان شرایط فراهم بود. 
امکانات برای کار دانشجو فراهم بود. خرید قطعات و تجهیز آزمایشگاه راحت تر 
بود. دانش��جو باید برای انجام کار پژوهشی دغدغه نداشته باشد و حمایت مالی 
شود که در زنجان می شد. فضای آموزشی، آزمایشگاه، کتابخانه و کامپیوتر همه 
فراهم بود. طوری بود که علی رغم عالقه ام به  این که در دانشگاه تهران کار کنم، 

دو روز وقت برای رفت و آمد می گذاشتم و به زنجان می رفتم و می آمدم.«
در طول مصاحبه آنچه خیلی به نظر می آمد این بود که همواره با نگاه خاصی 
که دارد و اهمیتی که به اندازه گیری می دهد مسائلی را در اطراف خود پیدا کرده 
و تبدیل به مسئله ی پژوهشی کرده است. بعد قدم به قدم با دانشجویان دکتری 
آن رو به جلو برده و تا جایی که امکان پذیر بوده وسایل مورد نیاز خود را در داخل 
کشور ساخته است.  او می گوید: »همواره از کارهائی که می کرده ام لذت برده ام. 
این که این کار مهم است  یا نه همیشه در اولویت دوم من بوده است، البته گاهی 
به ارتقا و دانشجو و اینها هم فکر کرده ام . اما این کار را دوست دارم. االن هم که 

بازنشسته شده ام کار می کنم. هیچ کس برای فروش رمان نمی نویسد.«
به خاطر س��ال ها فعالیت های پژوهش��ی در زمینه ی پ��راش از پله ی فازی، 
کمیس��یون بین المللی اپتیک دکتر توس��لی را در سال 2۰1۰ میالدی برنده ی 

جایزه ی جهانی گالیلئو گالیلئی اعالم کرد.
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اپتیک و صنعت اپتیک دارد. اولین مسائل پژوهشی ئی هم که مشغول به حل 
آنها شده است مربوط به اندازه گیری هستند. او می گوید: »برای آزمودن قطعات 
نیاز به دس��تگاه هائی داش��تیم که در ایران نبود. خودمان را نباختیم و اعتقاد 
داشتیم حاال که نداریم نمی شود قطعه ها را نیازمود، پس باید خودمان دست به 
کار ش��ویم.« او با این دید نسبت به اهمیت اندازه گیری خواص مواد و کیفیت 
دس��تگاه ها سال ها مس��ائل پژوهش��ی گروه خود را طرح کرده است و شانزده 
دانشجوی دکتری و بیش از شصت دانشجوی کارشناسی ارشد در این سال ها 
مش��غول کار درباره ی این مس��ائل بوده اند و مقاله  های زیادی در بیست سال 

گذشته منتشر کرده اند. 

دانشجویان دکتری تا به امروز
دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان: حمیدرضا خالصی فرد، 
محمود حسینی فرزاد، احمد درودی، محمد امیری، آرش ثباتیان، سیف اله 
رسولی، معصومه دش��تدار، علیرضا مرادی، رسول عالی پور، احسان اخالقی، 

احد صابر)مشغول به تحصیل(، صغری اصانلو )مشغول به تحصیل(.
دانش�گاه تهران: محمد ابوالحسنی، خسرو معدنی پور، رضا اسدی، روح اهلل 

حسینی )مشغول به تحصیل(.

مهم ترین دست آوردهای پژوهشی دکتر توسلی از دید خود او اینهاست: 
1- ره یافتی جدید به پراکندگی: با توجه به ره یافت جدید به پراکندگی 
که در این گروه پژوهش��ی فرمول بندی و آزمایش شده است، تصویر در سطوح 
ناصاف هم تشکیل می شود. تشکیل تصویر در سطوح ناصاف در این روش بررسی 
می ش��ود و از این طریق توزیع ناصافی های س��طح به دس��ت می آید . از قدیم 
می دانس��تند که پراکندگی باعث تعدیل طیف می ش��ود، چه نور هم دوس باشد 
چه ناهم دوس. اما در این گروه، پراکندگی نور هم دوس از سطح ناصاف گسترده 
را فرمول بندی کرده اند و مش��غول انجام محاسبات برای نور نا هم دوس هستند  
)صفحه ی 24 همین شماره(. معصومه دشتدار، محمدتقی توسلی، زهرا عبادی، 
ارشمید نهال)از همکاران در دانشگاه تهران(، صغری اصانلو و تعدادی دانشجوی 

کارشناسی ارشد در این زمینه کار کرده اند. 
2- پراش فرن�ل از پله ی فازی: پراش فرنل به قرن هفدهم بر می گردد. 
پراش فرنل معمول در اثر قراردادن مانع کدر در بخش��ی از مس��یر نور هم دوس 
رخ می ده��د و ف��از در آن تغییر نمی کند و به همین دلی��ل کاربرد محدود دارد. 
پژوهش های گروه دکتر توس��لی نش��ان داده اس��ت پراش فرنل از پله هم اتفاق 
می افت��د. وقت��ی نور به پله بتابد فاز تغییر ناگهانی می کن��د و باعث ایجاد نقش 
پراش می ش��ود. برای اولین بار در فیزیک، فاز پراش به دل خواه تغییر داده  شد و 
کاربردهای آن در اندازه گیری پیدا ش��د. پراش از پله ی فازی خیلی دقیق تر از 
تداخل است. دقت اندازه گیری در تداخل سنجی از مرتبه ی دهم طول موج است 
در حالی که دقت روش پراش از پله ی فازی به نانومتر رسیده  است )صفحه ی 24 
همین شماره(. با این روش ضخامت الیه ی نازک، ضریب شکست، گرادیان دما و 
تغییر طیف اندازه گرفته شده است. محمدامیری، آرش ثباتیان، رسول عالی پور، 
احد صابر، خس��رو حسنی )از همکاران در دانشگاه تهران(، ایمان معدل، رکسانا 

رضوانی، ارشمید وخرشاد در این زمینه کار کرده اند.
۳- تکنیک ماره: برای اولین بار این تکنیک در تلس��کوپ ها به کار گرفته  
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