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١٣٨٩ تابستانِ ، ٢٣ یِ شماره ، گاما

علیمحمدی مسعود یادِ به

آقامحمدی امیر

او شد. شهید بمب�گذاری ی در منزلش درِ جلویِ علیمحمدی مسعود ١٣٨٨ دی�ماه ٢٢ روزِ صب

دیدم را او من که باری اولین بود. آمده دنیا به تهران در ١٣٣٨ شهریورِ سوم یعن قبل سال پنجاه حدودِ

همین، برای �شد، م ارائه لیس ان زبانِ به شیراز دانش�گاه در درس�ها زمان آن بود. ١٣۵۶ سالِ تابستانِ

وسط همان از جدید ورودی�هایِ برایِ زبان کوتاه دوره�یِ ی پاییز، اولِ در کالس�ها �یِ رسم شروع از قبل

نیم و شش حدود از کالس�ها و بود رمضان ماه بود. رده چند در و زیاد کالس�ها تعدادِ �گذاشتند. م تابستان

�شد. م شروع صب

ی در او با که هم�اتاقیم، بود. دستش هم سامسونت کیفِ ی و بود پوشیده کرم�رن وشلوارِ کت

شروع همان�جا از ما �یِ دوست ه!“ فیزی هم رشته�اش مسعوده! این ” گفت و کرد صدا را من بود، زبان کالس

سال ۴ و لیسانس فوقِ سال ٣ شیراز، دانش�گاه در لیسانس دوره�یِ سالِ ٨ یعن تحصیل، دورانِ همه�یِ شد.

دانش�گاه سالش ٣ حدودِ لیسانس، دوره�یِ سالِ ٨ آن از بودیم. هم با را شریف �یِ صنعت دانش�گاه در دکترا

دانش�گاه دانش�جوی اعتصاباتِ خاطرِ به انقالب دورانِ هم ترم ی و شد تعطیل فرهن انقالبِ خاطر به

بود. تعطیل

هم تصویری البته بود. کرده انتخاب را رشته این عالقه با و داشت دوست را فیزی اول همان از مسعود

کرده عالقه�مند فیزی به را او دبیرستان دوره�یِ ِ انی م بحثِ بود. انی م بیش�تر داشت فیزی از که

�خوند. م کُرکُری فیزی موردِ در بقیه برای مدام هم خواب�گاه تویِ بود.
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مسعود طریق از بار اولین من بود. مذهب دوران همان از

همین�طور هم بعدها شدم. آشنا شریعت مرحوم ار اف با

بود. دانش�جوی اعتصاب�هایِ زمانِ و انقالب از قبل ماند.

رده ن شرکت امتحان در هم ما و بود ریخته هم به امتحان�ها

که بودیم فیزی بخش راهرویِ تویِ مسعود و من بودیم.

اتاق�ها از ی واردِ سری من بخش. تویِ ریختند گاردی�ها

کردند ولش که بعداً افتاد. گیر و جنبید دیر مسعود ول شدم،

زدند. باتوم چندتا همش گفت �آد. م ون �لن لن داره دیدم

بودیم. گرفته معرکه خواب�گاه تو موضوع همین بابتِ شب

ول نبود. درس�خواندن محیط ما اطرافِ محیط البته نبودیم، درس�خوان دانش�جوهایِ انقالب از قبل

شروع فرهن انقالبِ دورانِ تعطیالتِ از پس اه�ها دانش �یِ بازگشای از بعد خصوص به و انقالب از بعد

�یِ درس کتابِ و داشتیم �فیزی ریاض درس بازگشای از بعد اولِ ترم است یادم درس�خواندن. به کردیم

حل �ها بعض کند. حل را مسائل همه�یِ �کرد م سع مسعود بود. ن آرف ِ فیزی در ریاض روش�هایِ مان

�گرفت، م زیادی وقتِ کار این بود. کرده ر ف مسئله�ها همه�یِ موردِ در او ول �شد، نم حل بعض و �شد م

ما قراراست �کردیم م ر ف موق آن بود. انقالب دلیلش ی شود. �پیشه فیزی بود گرفته تصمیم او ول

که �دیدیم م . بودیم شده مواجه زیادی تعطیالتِ با که بود این احتماال رِمان دی دلیل بسازیم. را دنیا

دانش�گاه�ها �یِ بازگشای از بعد صورت هر در رفته�ایم. ن یاد زیادی چیزِ هنوز ما و گذشته زیادی زمانِ

برایِ را نفر چند فیزی بخش کار آخرِ �شد. م به�تر روز به روز هم نمره�ها بود. خواندن درس اصل کارِ

ورودی�یِ امتحانِ در ١٣۶۴ سالِ که این از بعد البته بود. آن�ها بین هم مسعود که کرد معرف خارج بورس

این دهد. تحصیل ادامه�یِ جا همین گرفت تصمیم شد قبول شریف صنعت دانش�گاه ِ فیزی �ارشدِ کارشناس

از بعد دانش�گاه�ها، �یِ بازگشای از پس شریف صنعت دانش�گاه ِ فیزی دانش�کده�یِ که بود دوره�ای دومین

دانش�جوهایِ بودند. کرده شروع ما از قبل ترم اول دوره�یِ �گرفت. م دانش�جو ، فرهن انقالبِ تعطیالتِ

شیرزاد، احمد زند، منصور دادخواه، اسدلله ، پیام محمود ، بروجن سیروس ، ابوالحسن محمدرضا اول دوره�یِ

بودیم. من و مسعود ، ملوان سینا ، کاویان کامران هم دوم دوره�یِ پذیرفته�شده�هایِ بودند. وصال منصور و

بعض دوره آن کشید—در طول سال سه ما �ارشدِ کارشناس دوره�یِ بود. هم با عمدتاً دوره دو این کالس�هایِ

مصوب مقدارِ از بیش اگر ما دانش�جوهایِ االن بود. خوب دوره�یِ گذراندیم. درس واحدِ ۵٠ از بیش ما از

بدهند. پول باید یرند ب درس

فیزی دکترایِ دوره�یِ که بودند این دنبالِ گلشن مهدی و ، ارفع حسام�الدّین اردالن، فرهاد ما، استادان
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، �خان شفی عزیزاله ، خرم محمد راست: به چپ از باال ردیف .١٩٩١ تابستان تریسته، ایتالیا، :١ ل ش

به چپ از نشسته ، دائم رنجبر سیف�الله وفا، کامران اسدی، امیرحسین منصوری، رضا علیمحمدی، مسعود

. ابوالحسن محمدرضا �پور، کریم وحید شیرزاد، احمد آقامحمدی، امیر راست:

شیرزاد، احمدِ است یادم �کردیم. م دنبال را قضیه این دانشجو عنوان به هم ما بیفتد. راه کشور داخل در

شیرزاد، ، ابوالحسن ١٣۶٧ سالِ در �رفتیم. م علوم وزارتِ به موضوع این �گیری�یِ پ برایِ من و مسعود

شریف �یِ صنعت دانش�گاه ِ فیزی دکترایِ دوره�یِ اولین دانش�جویانِ من و مسعود مهذب، �پور، کریم وحید

جدی کارش در کرد. شروع ارفع دکتر هدایتِ با و ریسمان نظریه�یِ زمینه�یِ در را پروژه�اش مسعود بودیم.

بودم آن�ها خانه�یِ من یا جدی امتحان�هایِ موق تقریباً �خواندیم. م هم با را چیزها خیل ما بود. �گیر پ و

مثال است یادم �که جای تا بود. ما دوره�یِ �هایِ ویژگ از ی خواندن تیم این �کنم م ر ف ما. خانه�یِ او یا

گروه نظریه�یِ هم با باشند داشته را درس�ها این که این بدونِ و رسم چارچوبِ از خارج �پور کریم و مسعود

خیل گرفتم یاد · · · و شیرزاد ، خرم �پور، کریم مسعود، از من که چیزهای حجم �خواندند. م توپولوژی و

آموختم. درس �یِ رسم کالس�هایِ سرِ که بود چیزهای از بیش

روزه چند و چهل سفرِ ی رفتیم. ایتالیا تریستِ به (۱۹۹۰) ١٣۶٩ سالِ تابستانِ یعن دوره اواسط

که بود این کرد افسرده را ما بیش�ترِ سفر این در که چیزی اما بودیم. شده دل�تن بیش�ترِمون آخراش که

منتشر مقاله چند �های�ِشان بعض و بودند آمده ا آمری از مثال ر دی جاهای از ما مثل دانش�جوهای �دیدیم م

این ما بحثِ بیش�ترِ همان�جا بودیم. رده ن چاپ مقاله�ای موق آن تا ما از �کدام هی که حال در بودند، کرده
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١٣٧١ شریف، صنعت اه دانش ، فیزی دکتری ی دوره اولین فارغ�التحصیل :٢ ل ش

داشتیم. آماده مقاله چند ما از کدام هر بعد سال�هایِ �کنم م ر ف کنیم. جبران را ضعف این چه�طور که بود

چند هر شد. شروع مقاله�های�ِمان ردشدنِ مرحله�یِ مرحله، این از بعد فرستاد. را مقاله اولین مسعود احتماال

(۱۹۹۲) ١٣٧١ سالِ شدند. چاپ جزی یا کل اصالحات و تغییرات با و تدری به مقاله�ها این همه�یِ

بود. کشور داخل ِ فیزی دکترایِ فارغ�التحصیل اولین مسعود

شد. برگزار من و مسعود �پور، کریم شیرزاد، یِ فارغ�التحصیل برایِ دکترا �یِ فارغ�التحصیل جشن اولین

معموال که فرم لباس�هایِ از آیا بپوشیم. لباس چه ما فارغ�التحصیل مراسم در که بود این دانش�کده بحثِ

کت�شلوارِ دست چهار ما برایِ هواشناس سازمانِ ِ کم با باالخره بپوشیم؟ �پوشند م دنیا دانش�گاه�هایِ در

تیم اعضایِ عینهو شدیم �گفت م مسعود پوشیدیم، را لباس�ها وقت دادند. سفارش ل ش ی سرمه�ای�یِ

! کشت �یِ ملّ

پژوهش�گاه در را �ی�ِمان پژوهش کارهایِ ما همه�یِ اما رفتیم، مختلف دانش�گاه�هایِ به دکترا از بعد

که روزهای �کردیم. م دنبال بود نظری ِ فیزی تحقیقاتِ مرکزِ اسمش آن�موق که بنیادی دانش�هایِ

زمان�های بودیم. محاسبه مشغولِ آن�جا در دیروقت تا و �شدیم م جم مرکز در �رفتیم نم دانش�گاه�های�ِمان

و �گرفتیم م دست را چای�ِمان لیوانِ بودیم، کرده گیر محاسبه در که این یا �کردیم نم محاسبه خودِمان که

از بعد ترتیب این به �کردیم. م �ی�ِمان پژوهش مسئله�یِ موردِ در بحث به شروع و �رفتیم م ر هم�دی اتاقِ به

مقاله�یِ بعدی دو -میلزِ یان زمینه در هم خرم و من مسعود، شد. تولید مشترک مقاله�یِ کلّ سال چند
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راست: به چپ از تهران، اه دانش پردیسعلوم، ، فیزی ی ده دانش ورودی در مقابل ،١٣٨۶ بهمن :٣ ل ش

عزیزاله شیرزاد، احمد ، �الله فت امیرحسین آقامحمدی، امیر �پور، کریم وحید ، پیام محمود ری، لن عبدالله

علیمحمدی. مسعود با یادگاری س ع . خرم محمد ، شریعت احمد ، �خان شفی

�پور کریم مسعود، هم�دیس. میدان�هایِ نظریه�یِ هم و کنش-پخش فرآیندهایِ زمینه�یِ در هم داریم، مشترک

مقاله�یِ هم کوانتم گروه�هایِ زمینه در �پور کریم و مسعود داشتند. مقاله کنش-پخش فرآیندهایِ در خرم و

داشت. مقاله هم فضا پیچش با آن ارتباط و نوترینو نوسان زمینه�یِ در شریعت احمد با مسعود داشتند. مشترک

عوض مرکز اوضاع مدت از بعد �خوندیم. م هم برایِ که بود کُری�های و �ها شوخ هم جلسه�ها این �یِ چاشن

علم�وصنعت دانش�گاه در پژوهش�کده�ای به مرکز از بعد ترککردیم. را آن مسعود پیش�نهادِ به از تعدادی و شد

این راه�انداختن دنبالِ خیل مسعود است یادم �که جای تا رفتیم. کاربردی ِ فیزی پژوهش�کده�یِ عنوانِ با

علم دانش�گاه به وقت که بود، ١٣٨٠ سالِ فروردین ۶ �رفتیم. م آن�جا به ماه ۶ حدودِ ما رفت. پژوهش�کده

برایِ کاربردی ِ فیزی پژوهش�کده�یِ قصه�یِ و ندادند راه را ما هم دانش�گاه درِ از کردیم، مراجعه صنعت و

شد. تموم ما

بود نظری ِ فیزی زمینه�یِ در متنوع�اش �یِ پژوهش کارهایِ حاصل که پژوهش مقاله�یِ ۵۵ علیمحمدی

انرژی�یِ ِ فیزی زمینه�یِ در او مقاالتِ از بسیاری رساند. چاپ به فیزی �یِ بین�الملل معتبر مجالتِ در را

این و ،cond-mat در نرم الِ چ ماده اصطالحاً زمینه�یِ در هم تعدادی شده�اند، آرشیو hep-th در باال
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رئیس مدت او شده�اند. آرشیو gr-qc در شناس کیهان و گرانش زمینه�یِ در مقاله�هایش از تعدادی هم اواخر

ممیزه�یِ هیأتِ عضوِ اخیر سال�هایِ در و علوم دانش�کده�یِ �یِ پژوهش معاونِ تهران، دانش�گاه ِ فیزی گروه

خاورمیانه منطقه�یِ شتاب�گرِ ، سزام شورایِ در ایران نماینده�یِ هم مدت این�ها بر عالوه بود. تهران دانش�گاه

شد. خوارزم جایزه�یِ برنده�یِ هم ١٣٨۶ سالِ بود. و یونس نظر زیر

که جزوه�های که شنیده�ام بود. هم خوب معلم بود، پرتالش پژوهش�گرِ که این بر عالوه مسعود

را مسعود که کسان همه�یِ �گردد. م دست به دست دانش�جوها بین �نوشتند م کالس سرِ دانش�جویانش

نظر اتفاقِ ایران ِ فیزی از دوره�ای در او نقش بر ران، دی چه و بودند دوستش که آن�های چه �شناختند، م

داشت. سهم دکترا دوره�یِ اولین راه�اندازی�یِ در بود. خودش نسل �پیشه�هایِ فیزی موفق�ترین از او دارند.

را آن نحو بهترین به که �کرد م تالش بضاعتش حدِ در �کرد م شروع را کاری اگر بود. آرمان�گرا انسان او

ری دی چیزِ فدایِ را کیفیت �گاه هی بود شده استاد که زمان یا دانش�جوی دورانِ در برساند. سرانجام به

به او مثل که کسان یا نیستند، کم او استعدادِ با کسان امروز جامعه�یِ جوانِ نسل میانِ در حتماً �کرد. نم

را �ها ویژگ این همه�یِ که کسان اما باشند، انرژی از سرشار او مثل که آن�های یا بورزند، عشق کشورشان

نادرند. باشند داشته

در زیادی �پاس ب سئواالتِ هنوز ول �گذرد م علیمحمدی مسعودِ شهادتِ زمانِ از ماه ۶ از بیش االن

دارد. وجود او شهادتِ موردِ
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