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روند نگران کننده تخلف در مقاالت علمی

این اقلیت  پرکار
برد برد با دانشگاه

یک ســال زیر فشار بودن و 
درس خواندن برای کنکور 
حالــم را حســابی خــراب 
کرده بــود. مِن پر از انرژی 
را که همیشه کلی کار روی 
ســر خودم ریخته بودم، سال کنکور بدون کار 
جانبــی و ورزش به یــک فنر کشــیده تبدیل 
کرد. من بودم و یک عالم وقت خالی و درس. 
بیشتر آن زمان را به فکر کردن و خیال پردازی 
دربــاره  آینــده گذراندم، دربــاره  اینکه بعد از 
کنکــور چنین کنــم و چنان کنــم. وقتی وارد 
دانشــگاه شــدم، در واقــع از یــک قفس رها 
شــده بودم اما با آن  همــه آرزو و رویاپردازی ، 
نشستن ســر کالس برایم امری نشدنی شده 
بود. هرجور شیطنتی می توانستم، می کردم 
که ســر خودم را گرم کنــم و در کالس بمانم. 
اما بعد از مدتی، تالش مذبوحانه را رها کردم 
و دیگــر ســر کالس نرفتــم. آن وقت ها خودم 
را هــم نمی شــناختم. نمی دانســتم که با چه 
روشــی بهتر یاد می گیرم. نمی دانســتم برای 
من که آدم ســمعی ای هســتم، بهترین روش 
یادگیــری اتفاقا ســر کالس رفتن اســت. آن 
وقت هــا پیش خــودم می گفتم بعــدا با بازده 
بیشــتری کتــاب را می خوانــم و خــودم را به 
کالس می رســانم. پــس به جای ســر کالس 
رفتن، وقتــم را صرف کار هایــی می کردم که 
دوســت داشــتم یا الزم می دانســتم. نمراتم 
نســبت به چیزی که می توانست باشد بسیار 
پایین تر می شد ولی من وارد یک معامله شده 
بودم. وقتــم را می دادم تا در ازایش تجربیاتی 
را که فکر می کردم برایم الزم هســتند کســب 
کنم و به دنبال دغدغه هایم بروم. آن تجربه ها 
را کســب کــردم. آدم بهتری شــدم. خودم و 
جامعه ای را که در آن هســتم کمی شــناختم 
و در نهایت آن انرژی افسارگســیخته آرام آرام 
به آرامش تبدیل شــد. حاال فهمیده ام درسی 
را که می خوانم، دوســت دارم. می دانم ســر 
کالس رفتن بیشترین بازده را برای کسی مثل 
من دارد. االن در کالس ها حاضر می شــوم و 
خیلی بیشتر و مشــتاقانه تر درس می خوانم. 
البتــه کاش با همین آرامشــی کــه االن دارم 
وارد دانشــگاه می شــدم. در آن صــورت، از 
همان ابتدا ســر همــه  کالس هایــم می رفتم 
و نمراتــم هم خیلــی بهتر می شــد. اما وقتی 
برمی گردم و به تمام این سال ها نگاه می کنم، 
حس می کنم شــریف یک لطف بــزرگ به من 
کرده اســت. اینکه کالس هــای اختصاصی 
شــریف - یا الاقل دانشــکده  ریاضی شــریف 
- حضــور غیاب اجبــاری ندارند، باعث شــد 
خود من مســئول کار هایم باشم و من تصمیم 
بگیرم که یک کالس چه ســود و چه هزینه ای 
برایــم دارد. در ایــن رونــد عاقل تر شــده ام و 
مســئولیت کارم متوجه خودم اســت. گرچه 
این مســئولیت پذیری باید در ســنین خیلی 
پایین تــر و در مدرســه در من ایجاد می شــد، 
ولی این هم غنیمت اســت و جای شکر دارد. 

مرسی شریف جانم!

سرمقاله

۱۶ نوامبر ۲۰۱۸، در یک اتفاق تاریخی، نمایندگان ۶۰ 
صفحه  4 کشور دنیا به بازتعریف یکاهای  ... 

جریان اصلی فلســفه 3 ضلع و 3 راس دارد. اگر به تاریخ 
صفحه  5 فلسفه نگاه کنیم، خواهیم دید  ... 

در هفته ای که گذشت، یک رویاپرداز را از دست دادیم؛ 
صفحه  6 یکی از آن آدم هایی که دیگر ...  

وقتی قهرمانان یتیم شدندمتافیزیک میدان را خالی نمی کندجور دیگر باید دید

سارا کرمانی

صفحه  2 

صفحه  3 

در جشنواره فرهنگی اقوام ایرانی چه خبر است؟

دانشگاه زیبا شد

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

س: میالد مظفری
عک
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جهانگیری درونت را بشناس
حدود یک ســال گذشته، 
بــا نوســانات ارزی کــه در 
آن اتفــاق افتــاده، یکــی 
از دوران هایــی اســت کــه 
احتمــاال بعدهــا در تاریخ 
اقتصاد ایران از آن بســیار حــرف زده خواهد 
شد. آتش افروخته تورم و شعله های سرکشش 
کــه اقتصاد نحیــف ما را دچار یــک تب مزمن 
کــرده، نتیجــه مســتقیم تصمیم گیری های 
اشتباه سیاستگذاران اقتصادی کشور است. 
اینکه چطور چنین شــد و زنجیره تصمیم های 
غلط و هیجانی این دومینوی ســقوط را خلق 
کرد، بحثی جداگانه است. اجماال می خواهم 
بــه یک نکتــه از داســتان ارز اشــاره کنم و آن 
هم »اصــرار بر تصحیح نتایج بــه جای اصالح 
سیاست ها«ست. در اقتصاد، قیمت )هر کاال 
و ارزی( یک شاخص است، مثل عدد نمایشگر 
دماسنج اتاق که شاخص میزان گرما/ سرمای 
اتاق است. قیمت ها با سیاست ها و اصطالحا 
 Regulation هــا باال و پاییــن می روند لذا باال 
رفتن قیمت )حتی اگر حبابی باشــد( به دلیل 
سیاست هایی اســت که به آن منجر شده اند. 
یکی از خطاهای شناختی این است که به جای 
اصالح سیاست )کم کردن دبی شوفاژ( به دنبال 
تغییر نتیجه )دستوری پایین آوردن دما( باشیم. 
دالر 4200 تومانی تنها یکی از نمونه های »اصرار 
بر تصحیح نتایج به جای اصالح سیاســت ها« 
در جامعه ماســت. جای دوری نرویم، به همین 
دانشــگاه و تحصیالت تکمیلــی خودمان نگاه 
کنیم که قوانین آموزشــی آن چقــدر بر مبنای 
این خطای شناختی نوشته شده است. جریمه 
ســنوات، ممنوعیــت کار حیــن تحصیل برای 
دانشــجو در مقاطــع تکمیلــی، افزایش تعداد 
مقاالت اجبــاری برای دفاع دکتــری، اجباری 
کردن اخذ دروس و موارد بســیار دیگری که اگر 
پای صحبت دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
بنشــینید، روضه ای پرگریه دربــاره آنها برایتان 
خواهنــد خوانــد. روی دیگر ســکه تحصیالت 
تکمیلــی، سیاســت های اشــتباه وزارت علوم 
بــرای »اصرار بر تصحیح نتایــج به جای اصالح 
سیاست ها«ســت که گریبانگیر اساتید شده و 

معروف ترین آنها سیستم ارزشیابی است. 
اشتباه دومی که عمدتا شرایط را در این خطای 
شناختی بسیار وخیم تر می کند، گوش ندادن به 
صدای انتقاد و در نظر نگرفتن بازخوردهاست. 
سیاســت گذاری که عزم خود را جــزم کرده به 
هر طریق شــده است نتایج را تصحیح کند، هر 
صدایی که بخواهد او را از این مســیر به مســیر 
دیگری ببرد، متــرداف »قاچاق« می بیند. لذا 
عجیب نیست که از زبان چنین سیاست گذاری 
در پاســخ به فیدبک ها و انتقادها بشنوید »اگر 
کســی بــا محدودیت ها رشــد نکنــد خودش 
مقصر است چون معتقدیم که هر معلولی، اگر 

بخواهد، می تواند فاتح اورست شود.« 
ســخن آخر، ســخن دکتر برنــه برون اســتاد 
پژوهشی دانشگاه هیوستن آمریکاست که در 
کتاب معروفش به اســم »موهبت های ناکامل 
بودن« می گوید رهبری )لیدرشــیپ( نیازمند 
تصدیق ندانستن است، نه تایید دانستن همه 
چیز. از پذیرفتن سخنان و اصالح سیاست هایی 
که به نتایج اشــتباه منجر می شــوند، گریزی 
نیست که اگر چنین نکنیم، دستاوردی جز دالر 

4200 تومانی برای جامعه نخواهیم داشت. 

سرمقاله

کمتر کســی می داند مرغوب تریــن گالب دنیا در کرمان به دســت 
صفحه  2 می آید و وسیع ترین گلستان های گل محمدی کشور  ...  

ســــــال گذشتـــــــه ، بــه مناســبت روز دانشــجو، روزنامه از 
صفحه  6 دانشجویان خواست یک پرسشنامه را تکمیل کنند که  ...  

جای خالی را با حرکت مناسب ورزشی پر کنیدکسب و کار عاشقانه خانواده صنعتی

مرتضی محمودی

صفحات4و  5

صفحه  3 

دغدغه مسئوالن صنعت فضایی کشور 

از فضا غافل نمانیم

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

فصل پنجم  رادیو شریف
صدا را به تصویر کشیدیم. 

رادیو شریف تصویری 
شد! هم در یوتیوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif

س: میالد مظفری
عک

دردورهدکتریچهمیگذرد؟

مغزهای بزرگ زنگ زده



 ۲

کدام رابط؟ کدام حقوق؟ کدام شهروندی؟
دکتر آراســتی به ســمت رابط حقوق شــهروندی در دانشگاه شــریف منصوب شد. این 
خبِر اول ســایت دانشگاه اســت که بعید می دانیم به آن ســر بزنید. اگر دکتر آراستی را 
نمی شناســید، باید بدانید که او هم اکنون مدیر مرکز برنامه ریزی راهبردی دانشگاه و از 
اســتادان مشهور برنامه ریزی استراتژیک است. از طرف کجا منصوب شد؟ دستیار ویژه 
وزیر علوم در امور حقوق شهروندی که احتماال نامش به گوشتان هم نخورده است. پس 
از مواجهه با این خبر ســواالت متعددی به ذهن ما هجوم می آورد. ســوال اول این است 
که اصال دکتر آراســتی رابط کجای دانشگاه با کجای کشور است؟ سوال دوم این است 

که اصال این رابطه چه نوع رابطه ای است و جهت آن از کدام طرف به کدام طرف است؟ 
یعنی مثال ما با حقوق شهروندی رابطه داریم یا حقوق شهروندی با ما؟ بعد همه اینها به 
کنار، نقش رابط چیست؟ قرار است شرایط مناسب را برای رابطه ما و آن طرف جور کند 
یا چه؟ ولی خب، همه ســواالت را که به کناری بگذاریم و نیمه ُپر لیوان را بنگریم، خیلی 
هم خوب است که شریف پس از ادای تمام حقوق اساسی دانشجویان و به پیروی از بقیه 
مملکت، قصد ادای حقوق شهروندی را دارد. فقط امیدواریم مثل بقیه کشور در احقاق 

این حقوق موفق نشود!
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زنگ پژوهش فیزیک  را گزارش م  د آ معمــوال 
غافلگیــر می کنــد. بیشــتر اســتادان 
دانشــکده هم خود را مقید به حضور در 
جلسه می دانند و همین موضوع باعث 
اقبال دانشــجویان و در نتیجه رونق این 
جلسات کامال علمی شده است. بیشتر 
موضوع ها نیز به فیزیک مربوط می شود 
امــا این بــار موضــوع عمومی تــر بود؛ 
فرصت هــا و چالش های افزایش کمیت 
مقاالت علمی در کشــور. چاپ مقاالت 
علمی یا همان چیزی که امروز در ادبیات 
سیاســی کشــورمان به »تولیــد علم« 
مشهور اســت، در ســال های 2000 تا 
2018 همراه با دنیا رشد کّمی فزاینده ای 
داشته و این روند از سال 2010 تا 2018 
تشدید شده اســت. اما چگونه باید این 
رشد را تفسیر کنیم؟ این سوالی بود که 
ظهر روز یکشنبه، 27 آبان، دکتر مشفق 
در آمفی تئاتــر فیزیــک )دکتر جناب( با 
حضور اکثر استادان دانشکده فیزیک و 
دکتــر بنایی مدیر تحصیــالت تکمیلی 

دانشگاه به آن پاسخ داد.

مقاالت علمی به روایت اعداد
دکتر مشفق ارائه خود را بر پایه اعدادی 
گذاشــته بود که از منابــع معتبر علمی 
و آمــاری جهــان و ایران در حــوزه علم 
پیــدا کــرده بود. اســالیدها هــر چند 
کمی زمخت بودنــد، مطالب جالبی را 
دربــاره وضعیت مقــاالت علمی ایران و 
جهان در خــود داشــتند. اولین مقاله 
نمایه گذاری شده )indexed( در جهان 
به سال 1788 و در ایران به سال 1818 
برمی گردد. البته به محض اینکه مشفق 
این مســاله را مطرح کرد، سوال اول از 
سوی حضار پرسیده شــد که منظور از 
اولین مقاله ایرانی چیســت؟ پاسخ این 
بــود که مقاالتی در ایــن تحقیق ایرانی 
به حســاب می  آیند که حداقل یک نفر 
از دست اندرکاران آن نام یا آدرس ایران 
)Affiliation( را داشــته باشند. سپس 
روی نمودار نشان داد که تعداد مقاالت 
چاپ شــده در جهان در بازه سال های 
2000 تــا 2017 حدود دو برابر شــده 
است به طوری که تعداد مقاالت علمی 
چاپ شده در پایگاه استنادی اسکوپوس 

به 2/7 میلیون عدد رسیده است.
نمودار بعدی رشــد فزاینده چاپ مقاله 
را در آسیا نشان می داد. در اوایل هزاره 
سوم بیشترین مقاالت به ترتیب متعلق 
به اروپا و آمریکا بودند تا اینکه در ســال 

2010 آســیایی ها خــود را بــه آمریکا 
رســاندند و در ســال 2014 از اروپا نیز 
جلو زدند. بیشتر این مقاالت نیز متعلق 
به کشور چین بودند. رشد ایران در این 
ســال ها نجومی بوده اســت! در ســال 
2000 حــدود 1700 مقالــه از ایران به 
چاپ رســیده و این عدد در سال 2017 
به بیش از 50 هزار مقاله رســیده است. 
البته این رشد بیش از آنکه نشان دهنده 
وضعیت خوب امروز باشد، نشان دهنده 

وضعیت نامطلوب آن سال هاست.
مورد دیگر ســرانه مقاله بود که ایران در 
ایــن زمینه در رتبه 46 جهان ایســتاده 
اســت. این مورد نیز تفاســیر مختلفی 
می طلبد. به طور مثــال، ایران باالتر از 
چین و هند اســت که به خاطر جمعیت 
زیاد آنهاست. از طرفی سوییس، ایسلند 
و دانمارک به ترتیب در رتبه های یک تا 3 
قرار دارند که به قول خانم دکتر صدوقی، 
یکی از دالیل سبقت سوییس می تواند 
حضور نهادهای بین المللی علمی در آن 

)مثل سرن( باشد.

فعال در تولید علم، در مظان 
بی اخالقی!

ایران هم اکنــون از لحاظ تولید مقاالت 
در رتبــه 16 و از لحاظ ارجاعات در رتبه 
17 جهان قرار دارد. این 2 رتبه در سال 
2008 به بیشــینه فاصله خود رســیده 
بودند که نشــان می داد کیفیت مقاالت 

ایرانی با کمیت آنها فاصله زیادی دارد. 
البتــه یکی از حضار پرســید که آیا روند 
»ارجــاع به خود« نیز در ایــن آمار قابل 
مشــاهده است که پاســخ دکتر مشفق 
منفی و معتقد بود شناســایی و تفکیک 
این پدیده بسیار سخت و زمان بر است.

امــا در بــاب کیفیــت، یکــی دیگــر از 
پیشــرفت های قابــل توجــه، افزایش 
مقاالت یک درصــد برتر ایران در جهان 
است که از 0/71 درصد در سال 2012  
به 2/82 درصد در ســال 2017 رسیده 
است. در همین مقوله کیفیت، شاخص 
 Q1 دیگر، سهم مقاالت ایران در مجالت
بود. از میان مقاالت چاپ شده ایرانی در 
ســال های اخیر، حدود 20 درصد آنها 
در Q1 بودند که اکنــون چند درصدی 
افت داشته و به 17 درصد رسیده است. 
مشــفق این نکته را اضافه کرد که اکثر 
مقاالت با کیفیت بــاال )ایمپکت فکتور 
باال( کارهایی است که به صورت گروهی 
یا بین المللی در کشور انجام شده است.
مشــفق یکــی از دالیل اصلــی افزایش 
کیفیت و حفظ رشد کمیت را در مقاالت 
کشور قوانین وزارت علوم و عملکرد خوب 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانست. 
اما آمار بعدی بســیار نگران کننده بود. 
ایــران در حالــی که حــدود 2 درصد از 
مقاالت علمی جهان را دارد، 6/5 درصد 
از تقلب های دنیای مقاالت را نیز انجام 
می دهد! این عدد چند سال پیش به 8 

درصد رسیده بود، یعنی از هر 12 تقلب و 
بی اخالقی که در چاپ مقاالت شناسایی 
می شــد، یک مورد به ایران مربوط بود. 
بر اســاس گزارش اخیر مجله ساینس 
در ماه اکتبر 2018، در مجموع از سال 
2000 تــا 2017 میــالدی 558 مقاله 
 )Retracted( از ایران مهر بازپسگیری
خورده است، یعنی از هر 10 هزار مقاله 
14 مقاله. پس از ایران، رومانی با 10/4 
مقاله و ســنگاپور بــا 7/8 مقاله بدترین 
وضعیــت را در زمینه اخالق در پژوهش 

و انتشار مقاالت دارند.
دکتر مشــفق دالیل اصلــی این حجم 
از تقلــب را عدم صرف وقت مناســب از 
سوی بعضی از استادان برای راهنمایی و 
مشاوره دانشجویان در نوشتن پایان نامه 
و پژوهش، عــدم آگاهــی، میل برخی 
از پژوهشــگران بــه تقلــب و همچنین 
نبود حساســیت کافــی به ایــن مقوله 
دانســت. وی ســپس به قانون مجلس 
برای پیشگیری از تخلف و تقلب علمی 
در تابستان 96 اشاره کرد که با اجرایی 
شدن آن شاید بتوان این حجم از تخلف 

را کاهش داد.

هرچه ماند
بخش پایانی صحبت های دکتر مشفق 
بــه جمع بنــدی گذشــت. بیشــترین 
همکاری هــای بین المللــی ایــران در 
زمینه پژوهش )چاپ مشترک مقاالت( 
با آمریکا، کانادا و انگلیس است. در سال 
2000 سهم دانشــگاه صنعتی شریف 
از کل مقاالت کشــور بیش از 10 درصد 
بوده که در سال 2018 به حدود 4 درصد 
رسیده است. این افت نشان دهنده فعال 
شدن دانشگاه های دیگر کشور است نه 
افت شریف در ایران. شاهد این مدعا هم 
چاپ 1600 مقاله در سال 2018 با نام 
دانشگاه شریف است که با توجه به تعداد 
حدود 470 عضو هیات علمی آن، تقریبا 
هر اســتاد حــدود 3/5 مقاله در ســال 

منتشر کرده که عددی معقول است.
تعداد مقاالت نمایه گذاری شده از سال 
1788 تا 14 نوامبر 2018 در جهان 56 
میلیون و 211 هــزار و 951 مقاله بوده 
اســت. تعداد مقاالت ایــران نیز از ابتدا 
تاکنون اســت - که 98 درصد آن در 20 
سال گذشته و 78 درصدش در سال های 
2010 تا 2018 نوشته شده - 430 هزار 

و 303 عدد است.
 * ایمپکت فکتور باال معموال برای 
کارهای گروهی و بین المللی است. 

با رشد فزاینده کمیت مقاالت

اخالق نباید فدا شود
Ó	 نشریات دانشــگاه این هفته شاهد حضور

مهمان های تازه هســتند. جشنواره اقوام 
که این روزها همه دانشــگاه را در تســخیر 
خودش دارد، بــا تعداد زیــادی  ویژه نامه، 
به نشــریات دانشــگاه هم رنگ اقوام داده 
است. استان های مختلف هرکدام  ویژه نامه 
مختصــر و 4 صفحــه ای منتشــر کرده اند 
تــا اســتان و فرهنــگ قومی خــود را برای 

هم دانشگاهی ها توصیف کنند. 
Ó	 معرفــی مشــاهیر تقریبا بخــش ثابت این

 ویژه نامه هاست. فضای کم سد بزرگی است 
بر سر راه نویسندگان تا بتوانند مشاهیرشان 
را به خوبی معرفی کنند، چه برای انتخاب 
و ارائه یک لیســت کامل و چه برای معرفی 

حداقلی این مشاهیر. 
Ó	 معرفــی مکان هــای گردشــگری بخــش

مشــترک دیگر  ویژه نامه هــای هفته اقوام 
است. توضیح مختصر و کوتاه برای معرفی 
این جاذبه های فرهنگی و گردشگری اتفاق 
خوبی است. با این حال، تالش برای معرفی 
همه جاذبه ها در یک یا 2 صفحه A4 بدون 
شک تالش موفقی نخواهد بود. به همین 
خاطر تفکیکی بین مثال جاذبه های طبیعی 
و ابنیه تاریخــی نمی بینیــم و جاذبه های 
گردشــگری، صنایــع دســتی و غذاهای 
محلی در بیشــتر موارد در کنار هم صفحه 
را پر کرده اند. نبودن نقشــه و راه دسترسی 
یا پیشــنهاد زمان مناســب برای بازدید از 
مکان ها هم کاســتی دیگری اســت که به 

چشم می آید. 
Ó	 معرفی غذاها و شــیرینی های ســنتی در

چنــد  ویژه نامه دیــده می شــود؛ مطالب 
کوتاه و مختصری که در کنار عکس مرتبط 
خواندنی هستند. »خیابان سپه« قزوینی ها 
به خوبــی از عهده این کار برآمده در حالی 
که از نان های خوشــمزه و کباب های لذیذ 

کردستان در  ویژه نامه اش خبری نیست. 
Ó	 گرفتن پیام از یک چهره استان یعنی دکتر

صالحی تالش خوبی برای تولید محتوای 
تازه در نشریه قزوینی هاست. آذربایجانی ها 
این کار را با مصاحبه با دکتر فرهانیه استاد 
دانشــکده مکانیک انجام داده اند. متن به 
زبــان آذری هم یک کار خوب این نشــریه 
اســت که جای خالی اش در  ویژه نامه های 

دیگر احساس می شود. 
Ó	 در نهایت باید گفت تالش ستاد جشنواره

برای حضــور پررنگ ویژه نامه هــا در هفته 
اقــوام ســتودنی اســت. هر چنــد حجم 
اندک صفحات نشــریات کار آنهــا را برای 
پرداخت بهتر و کامل تر سخت کرده است. 
رویدادهای فرهنگی و مراسم  محلی هم با 
همه جذابیت هایشــان جایی در نشریات 
ندارند. شــاید 8 صفحه ای شدن نشریات 
می توانســت فرصت بیشــتری برای تولید 
محتوا و صفحه آرایــی جذاب تر در اختیار 

تحریریه ویژه نامه ها بگذارد. 

میز نشریات
محمدصالح انصاری 
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روشن، روشن شد
چراغ های حیاط خوابگاه احمدی روشــن مدت ها معیوب و ازکارافتاده بودند و به 
همین دلیل شب ها این حیاط برای دانشــجوها عمال غیرقابل استفاده می شد. 
چند ماه پیــش خوابگاه اقدام به نصب چند پروژکتــور در حیاط کرد که وضعیت 
آن را کمی بهبود داد ولی باز هم تا حد زیادی تاریک بود. با پیگیری های شــورای 

صنفی این خوابگاه، چراغ های حیاط آن پس از مدت ها تعمیر و روشــن شــدند و فضای بسیار دلنشینی را 
به وجود آوردند. روزنامه شــریف به نمایندگی از بچه های خوابگاه احمدی روشن از این اقدام خوب شورای 

صنفی این خوابگاه تشکر می کند.

فوتسال استاد - دانشجو
این روزها اکثر دانشــجویان مشغول دست و پنجه نرم کردن با امتحانات میان ترم 
هستند اما بعضی از آنها دغدغه دیگری هم دارند؛ فوتسال. شنبه مرحله مقدماتی 
سومین دوره مسابقات فوتسال استاد - دانشجو به پایان رسید و دیروز مرحله حذفی 
آن با حضور تیم دانشکده های مکانیک، ریاضی، هوافضا، م شیمی و نفت، عمران، 

مواد، کامپیوتر و برق شــروع شــد. اگر خیالتان بابت میان ترم ها راحت اســت، می توانید به سالن قهرمانی 
ســاختمان تربیت بدنی بروید و مسابقات را از نزدیک تماشا کنید! ساعت برگزاری بازی ها و اخبار آنها را در 

کانال تلگرامی sharifsport@ دنبال کنید.

آبان 97 سه شنبه  29   شماره 789   بــــــــخش  خـــــــبری

مسئولیت سازی و 
مخاطب تراشی 

علی توالیی 2 ســر طیف تشــکل های 

اصلی دانشگاه که در هر دوره ریاست جمهوری 
نسبت به شــخص منتخب در نقش مخالف یا 
موافق ظاهر می شــوند، نمــودی جز گرفتن 
عناوین شغلی یا استفاده از مسئولیت خود به 
عنوان فعال دانشــجویی در گرفتن امتیازات 

خاص نداشته اند.
آنها برای فعال نشــان دادن خود،  نظیر آنچه 
در تاریخ 97/8/23 در دانشگاه اصفهان رخ 
داد، با شعار و مشــت به جان یکدیگر افتادند 
کــه بگویند من خوب هســتم و دیگری نه!  هر 
صدایی جــز موافق خود را ســرکوب و خود را 
دبیری موفق معرفی می کنند که شــاید روزی 
با همیــن مسئولیتســازیها نماینــده مجلس 
شــوند، کما اینکه ترقی بر مبنــای رانت های 
سیاسی و غیره و نه شایسته ساالری در کشور 

ما کم نیست.
همیــن تفکــر مسئولیت ســاز کــه از کیفیت 
محتوا در رویدادهای دانشــگاه کاسته است، 
کاهش مخاطبش را نه به دلیل عملکرد خود، 
بلکه ناشــی از نرســیدن صدایش به مخاطب 
می داند. پس به فکر ورود به دانشکده هاست 
تا با مشت گره کرده و حالتی پدرخوانده مآبانه 
خود را در صدر مســائل فرهنگی دانشکده ها 
بگنجانــد. البتــه کــه هنــگام محــدود بودن 
تعــداد عناوینــی نظیــر رئیــس فالن شــورا 
تشــکل های  تشــکیل  مجمــع،  بهمــان  و 
ایــن محدودیــت   دانشــکده جبران کننــده 

است. 
دانشــکده ها در تمامی سال های گذشته نیاز 
خود را به تنها 2 گروه از دانشــجویان نشــان 
داده انــد: انجمن هــای علمــی و شــوراهای 
صنفــی که با انتخابات و کاندیدا شــدن - و نه 
انتخاب از طرف تشکل مرکزی درون دانشگاه 
- به امور صنفی دانشکده ها و نیز رویدادهایی 
خــارج از برنامه نظــام آموزشــی وزارت علوم 

می پردازند. 
ورود یــک تشــکل  به هر کــدام از این 2 حوزه 
درون دانشــکده ای، در کنــار نانــی که قطعا 
برای طیف فکری همســو با آن تشکل خواهد 
داشت، همین 2 روند طبیعی را نیز با اختالل 
مواجــه می کنــد. چنددســتگی در برگزاری 
رویداد هــای درون دانشــکده ای و رقابــت و 
ســهم خواهی از معاونت فرهنگی دانشــکده 
- همانند دانشــگاه )مثل اردوی ورودی های 
مشــهد( – از نتایج آن است. قطعا اگر تاکنون 
فقــط کــم بــودن تعــداد مشــارکت کننده را 
در فعالیت هــای فرهنگی تشــکل ها شــاهد 
بوده ایم، در آینده ای نه چندان دور - با حضور 
تشکل های یادشــده - فروپاشی فعالیت های 
دانشکده ای را نیز شــاهد خواهیم بود. البته 
تشکلی که به مسئولیت سازی می پردازد، نفع 

خود را خواهد برد. 

این هفته از معدود زمان هایی است  کــه بچه هــای خوابگاه، بــه جای گزارش
تی شــرت و کاپشن و شلوار لی و مانتو، انگیزه ای دارند 
برای آنکه لباس جایی را بپوشــند کــه از آنجا آمده اند و 
حراســت هم به آنها گیر ندهد. چرا؟ چون جشــنواره 
فرهنگ اقوام ایرانی در دانشگاه در حال برگزاری است 
و هر کس قرار اســت با لهجــه خود حرف بزند، با لباس 

خود راه برود و از سنت ها و فرهنگ زادگاه خود بگوید.
این هفتــه اگر از در انرژی رفت و آمــد کرده یا یک قدم 
از ابن ســینا باالتر آمده باشــید، حتما متوجه شده اید 
که دانشــگاه میزبان یک رویداد بســیار بزرگ اســت. 
جشــنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی به هفته آخر 
آبان شریف رنگ، بو و حتی مزه )!( جدیدی داده است؛ 
جشنواره ای بسیار گسترده و با حجم کار اجرایی زیاد که 
اکثر فعالیت های فرهنگی این روزهای دانشگاه را تحت 

تاثیر خود قرار داده است.

داالن استان ها
جلوی ســالن جباری یک راهروی موقــت بزرگ ایجاد 
شــده اســت که وقتــی وارد آن می شــوید، می بینید 
استان های مختلف کشور آنجا غرفه برپا کرده اند. البته 
همه اســتان ها حضور فعال ندارند و برخی از آنها حتی 
غرفه هــم نگرفته اند. اکثــر غرفه های هر اســتان پر از 
دانشجوهای اهل همان استان  است که با رویی خوش 
و باحوصله به سواالت بازدیدکنندگان پاسخ می دهند. 
کافی است کمی ذوق و توانایی برقراری ارتباط داشته 
باشــید تا مقدار زیادی اطالعات و دانســتنی از اقوام و 
اســتان های ایران در این نمایشــگاه کوچک به دست 
آورید. اکثر غرفه ها پر اســت از بروشور و پوسترهایی که 
ادارات میراث فرهنگی استان ها به آنها داده اند. برخی 
اســتان ها روش های خاصی برای جلب توجه انتخاب 
کرده اند. مثال در غرفه هرمزگان پخش موسیقی پرانرژی 
جنوبی و شــابلون های حنا روی دست و پا جلب توجه 
می کند. کردهــا و بلوچ ها با لباس محلی خود کامال از 
بقیه ممتاز هســتند و کرمانی ها شــما را به تست قوتو 
مهمان می کنند. بسیاری از استان ها هم نشریه زده اند 
و توضیحاتی درباره مشاهیر، جاهای دیدنی، سوغات 

و تاریخ خود به مراجعان می دهند. زیبایی این جشنواره 
مشــارکت دانشجویان و کارمندان پرانرژی دانشگاه در 

غرفه هاست.

جشن های شبانه
گول این عنوان را نخورید! ســاعت 6 بعد از ظهر دیگر 
هوا تاریک است و به اجبار جشن اقوام به شب می کشد، 
وگرنه ما دانشــجویان اصال تاریکی را قبل از ساعت 10 
به رســمیت نمی شناسیم. ســاعت 18 هر روز در هفته 
جاری ســالن جابر یا آمفی تئاتر مرکزی میزبان یکی از 

اقوام ایرانی از خانواده شریف است. 
شــنبه جشــن بزرگ آذربایجانی ها در جابــر با عنوان 
»شــهریار«، به یاد شــاعر معاصر و شــهیر آذری زبان، 
برگزار شد. شعرخوانی آذری، دکلمه شورانگیز مجری، 
موســیقی و رقص محلی از برنامه های جذاب جشــن 
آذربایجانی ها بود. البته 2 ویدئوکلیپ هم پخش شــد 
که اولی مشــخص بود دانشــگاه آن را تهیه نکرده ولی 
آخرش تدوینگر نام دانشگاه را ناشیانه وارد کلیپ کرد. 
دیگری هم حاوی تعدادی مصاحبه با دانشجویان فارس 
و آذری زبان و پر از ســوژه های جالب در مورد آذری ها و 
اقوام دیگر بود.  جشن بعدی را یکشنبه، بچه های قزوین 
برگزار کردند. جشن قزوینی ها به شلوغی آذری ها نبود 

ولی با حضور تعدادی از اســتادان قزوینی دانشــگاه، 
پخش موســیقی و کلیپ هایی فاخر از مشاهیر و تاریخ 
قزوین حال و هوای شادی داشت. اما شاید گل برنامه را 
بتوان نقالی شاهنامه دانست که پس از پایان آن، همه 
سالن به افتخار نقال ایستادند و او را تشویق کردند. شب 
گذشته نیز جشن کردها در سالن جابر و جشن بلوچ ها 
در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شد که به این گزارش نرسید.

تجاوز به ورزش دانشگاه
جشــنواره اقوام با تمام زیبایی هایش یک مشکل بزرگ 
دارد که اعتراض عده زیادی از دانشجویان را در فضای 
مجازی به دنبال داشــته و آن برپایی نمایشگاه فروش 
خوراکی و صنایع دستی به مدت 5 روز )یک هفته کامل( 
در سالن ورزشی مرحوم جباری است. این نمایشگاه 46 
غرفه دارد که 7 غرفه آن خالی است. از عجایب دیگر این 
نمایشگاه فضاها و راهروهای بسیار پهن و بالاستفاده آن 
است و این ســوال را برای بازدیدکنندگان و ورزشکاران 
دانشــگاه به وجود می آورد که آیا الزم بــوده این تعداد 
غرفه در سالن ورزش تازه ترمیم شده جباری برپا شود؟ 
در این نمایشــگاه 10 غرفه کیف و کفش چرم، 8 غرفه 
بدلیجــات، 6 غرفه خوراکــی، 3 غرفه گلیــم و فرش و 
زیرانداز، 4 غرفه صنایع دســتی چوبی، 2 غرفه صنایع 
دستی شیشــه ای و 6 غرفه »همه چیز« می فروشند. 7 
غرفه هم تا پایان روز دوم متولی نداشــتند. غرفه هایی 
که خوراکی می فروشــند 3 میلیون تومــان بابت 5 روز 
می پردازند و غرفه های صنایع دستی با تخفیف بیشتر 
در این نمایشگاه فعالیت می کنند. تعدادی از غرفه داران 
معتقدند که اســتقبال کمتر از چیزی اســت که انتظار 

داشته اند و نمایشگاه در طول روز بیشتر خلوت است.
در حاشیه نمایشــگاه، در برخی ســاعات، موسیقی 
محلی به صورت زنده اجرا می شود که پرمخاطب ترین 
برنامه اســت. البته بیرون از ســالن جباری نیز بساط 
فروش محصوالت در خیابان بین ساختمان ابن سینا 
و تاالرها برپاســت. جذاب ترین آنها شاید چادر عشایر 
است که دانشــجویان از آن انواع خوراکی های سنتی 
را مثل آش دوغ و آش رشــته خریــداری و در چادر دور 

هم میل می کنند.

در جشنواره فرهنگی اقوام ایرانی چه خبر است؟

دانشگاه زیبا شد

نامه وارده
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16 نوامبــر 2018، در یــک اتفاق  علمی
تاریخی، نمایندگان 60 کشور دنیا سینا هوشنگی

بــه بازتعریف یکاهــای کمیت هــای اصلی دســتگاه 
بین المللــی یکاهــا )SI( رای دادند و تعریفشــان را از 
واحدهای جرم، شــدت جریان الکتریکی، دما و مقدار 
ماده برای همیشه تغییر دادند. این تصمیم در کنفرانس 
 )CGPM( عمومی اداره بین المللی اوزان و مقیاس ها
که در ورسای فرانسه برقرار بود، گرفته شد. از این زمان، 
یکاهای اصلی بر حســب ثابت های طبیعی که دنیای 
پیرامون ما را توصیف می کند، بیان می شود. این تصمیم 
پایداری یکاهــای اصلی را تضمین می کنــد. در واقع 
تعریف های جدید، تعریف های جهان شمولی هستند 
که در همه  جا برقرار خواهند بود. این تغییرات از 20 می 
2019 اعمال می شوند و پایانی هستند بر اجرام فیزیکی 

برای تعریف یکاهای فیزیکی.
مهم ترین تغییر در مورد »کیلوگرم« است که 143 سال 
اســتوانه ای از آلیاژ پالتینیوم  برای تعریف آن استفاده 
می شــد. پایداری این نمونه  تنها به وسیله مقایسه اش 
با کپی آن مشــخص می شود که کاری بسیار غیردقیق 
است. تعریف جدید کیلوگرم با استفاده از ثابت پالنک، 

بنیادی ترین ثابت فیزیک کوانتومی، خواهد بود. 
7 یــکای اصلــی دســتگاه SI عبارتنــد از: ثانیه، متر، 
کیلوگــرم، آمپر، کلوین،  مول و کاندال. تعریف بعضی از 
ایــن یکاها بر پایه ثوابت فیزیکی اســت. به طور مثال، 
از ســال 1983 تعریــف متــر برابر بود با طولــی که نور 
طی 299792458/1 ثانیه طی می کند. اما امســال 
اندازه شناســان تصمیم گرفتند که 4 واحد اصلی را که 
مبنای تعریف آنها جســم فیزیکی، آزمایــش یا پدیده 

فیزیکی بود، تغییر دهند.

تعریف های قدیم و جدید یکاها
ثانیــه: مدتــی کــه اتــم ســزیوم 133 در حالــت پایه 

9192631770  بار نوسان می کند.
متر: طولی که نور در مدت یک بر 299792458 ثانیه 
طی می کند و ثانیه بر حسب نوسانات اتم سزیوم تعریف 

شده است.
کیلوگرم: تا 143 ســال قبل تعریف کیلوگرم بر مبنای 
استوانه ای از آلیاژ پالتینیوم بود که در پاریس نگهداری 
می شد. از این به بعد این واحد با استفاده از مقدار عددی 
ثابت پالنک که با دقتی بی ســابقه اندازه گیری شــده 
است، تعریف می شود. مقدار عددی ثابت پالنک برابر 
اســت با 6.62607015*10-34 کیلوگرم در مجذور 

متر بر ثانیه که متر و ثانیه بر حسب تعریف های باالست.
آمپر: تعریف آمپر بر مبنای نیرویی بود که 2 سیم با طول 
بی نهایت حامل جریان در خأل به یکدیگر وارد می کردند. 
اما از این به بعد تعریف آمپر بر مبنای مقدار بار الکتریکی 
پایه یعنی 1.602176634*10-19 کولن خواهد بود. 

یک کولن برابر است با یک آمپر در ثانیه.
کلویــن: تا قبــل از این، تعریــف کلوین برابــر با نقطه 
سه گانه آب بود، یعنی نقطه ای که آب خالص در 3 شکل 
جامــد، مایع و گاز در حالت تعادل قرار دارد. دمای این 
نقطه برابر با 273.16  کلوین اســت. اما تعریف جدید 
کلوین بر اســاس ثابت بولتزمــان خواهد بود که مقدار 
آن 1.380649*10-23 ژول بــر کلویــن یا کیلوگرم 
مترمربع بر مجــذور ثانیه بر کلوین اســت. کیلوگرم بر 
حســب ثابت پالنک و بقیه واحدها بر حســب تعاریف 

مشخص می شوند.
مــول: قبل از این برای تعریف واحد اندازه گیری مقدار 

ماده، از جرم مولی اتم کربن 12 اســتفاده می شد، اما 
امــروزه این تعریف جای خود را بــه عدد آووگادرو یعنی 
6.02214076*1023  داده است. یک مول موجود 

دقیقا برابر است با عدد آووگادرو موجود.
کاندال: واحد اندازه شدت درخشندگی در یک راستای 
خاص که از روی مقدار ثابت درخشــندگی چشمه نور 

تکفام با بسامد 540 تراهرتز مشخص می شود.
در زندگــی روزمره تعریف جدید یکاهــا تاثیر عملیاتی 
خاصی ندارد. اما تعاریف جدید بر حسب ثوابت فیزیکی 
به این معنی است که فیزیکدانان می توانند این یکاها 
را در هر زمان و مکانی یا در هر مقیاســی اندازه بگیرند. 
ایــن بازتعریــف واحدهای SI ممکن اســت همــراه با 
تکنولوژی های جدید باشــد، همان طــور که بازتعریف 
ثانیه در سال 1967 پایه ای فراهم آورد برای فناوری های 
جدید مثل GPS و اینترنت که چگونگی ارتباط ما را در 

سراسر دنیا به طور کلی دگرگون ساخت.

بازتعریف 4 یکای اصلی

جور دیگر باید دید

دانستنی ها

انتقال کلید های رمزنگاری شده 
کوانتومی، سریع تر از همیشه

انتقال کلید های رمزنگاری شده کوانتومی در 
طول 421 کیلومتر فیبر نوری رکورد سریع ترین 
انتقــال داده را برای مســافت های طوالنی به 
جــای گذاشــت. آلبرتو بوآرون و همــکاران در 
دانشگاه ژنو و آی دی کوانتیک سوییس با تغییر 
دادن آشکارسازهای توزیع کلیدهای کوانتومی 
در جهت کاهش نویز به این رکورد دست یافتند. 
آزمایش این پژوهشــگران پیشــرفت مهمی در 
جهت انتقال امن اطالعات کوانتومی به شمار 
می آید. توزیــع کلید کوانتومی با اســتفاده از 
قوانیــن مکانیــک کوانتومی ایــن را تضمین 
می دهد که هرگونه استراق سمع در راه انتقال 
اطالعــات، فرســتنده و گیرنده را به ســرعت 
مطلع می کند. در دهه های اخیر پیشرفت های 
زیاد در رمزنــگاری کوانتومی به منظور انتقال 
اطالعات حساس برای نهادهایی مثل بانک ها 
و دولت ها بســیار قابل توجه بوده  است. با این 
حال، همچنان رمزنگاری کوانتومی با موانعی 
مثل فاصله انتقال اطالعات و آهنگ رمزگشایی 
روبه رو اســت. یکــی از علت هــای اصلی  این 
موانع افت  و خیزهای گرمایی آشکارســازهای 
فوتون های حامل اطالعات اســت. همچنین 
تابش جســم ســیاهی که در فیبرهــای نوری 
وجود دارد، به بروز مشــکالتی منجر می شود. 
این افت  و خیزهای گرمایی شــمارش اشتباه 
فوتون ها در آشکارسازها را در پی دارد. اشتباه 
در شمارش فوتون ها با طول انتقال اطالعات به 
صورت نمایی افزایش پیدا می کند و در نتیجه 
نسبت سیگنال به نویز و متعاقبا سرعت انتقال 

اطالعات به شدت کاهش می یابد.
این تیم از محققان توانســتند آشکارساز خود 
را بــه گونــه ای تغییر دهند که میــزان نویز در 
سیستم به شدت کم شود. مجموعه آشکارساز 
آنهــا متشــکل از نانوســیم های ابررســانای 
تک فوتون بــود که به صــورت مارپیچی روی 
سطح تخت قرار گرفته بودند. این نانوسیم ها 
تــا دمای 0/8 کلوین ســرد شــدند تــا افت  و 
خیزهــای گرمایــی به حداقل خود برســد. با 
این تغییرات، اشتباه در شمارش فوتون ها دو 
مرتبه بزرگی کاهش می یابد و آهنگ بازگشایی 
اطالعات را تا صد برابر افزایش می دهد. نتایج 
این پژوهــش در مجله فیزیــکال ریویو لترز به 

چاپ رسیده  است. 

علمــــــــــــــــــــــــــی آبان 97از کوارک تا کیهان سه شنبه  29   شماره 789  

SI از سیر تا پیاز
دســتگاه بین المللی یکاها، SI، سال  سینا هوشنگی

1340 شمســی در یازدهمین کنفرانس اوزان و مقیاس ها 
)CGPM( تاسیس شد.  CGPM یک سازمان بین المللی 
اســت که وظیفه انتشار گسترده اطالعات SI و اصالح آن 
را مطابق آخرین پیشــرفت های علمــی و فناوری بر عهده 
دارد. CGPM تحــت قرارداد دیپلماتیک »متر« که ســال 
1254 شمسی بین 17 کشور امضا شد و سال 1320 مورد 
بازبینی قرار گرفت، به دست آمد. در حال حاضر 60 کشور، 
  CGPM شامل اکثر کشــور های صنعتی دنیا، به عضویت
درآمده انــد. قرارداد متــر همچنین باعث تاســیس اداره 
بین المللی اوزان و مقیاس ها )BIPM( و کمیته بین المللی 
اوزان و مقیاس ها )CIPM(  شــد. مقــر BIPM در پاریس 
اســت. BIPM مرکز اندازه شناســی علمی دنیا به شــمار 
مــی رود و وظیفــه آن تضمیــن وحــدت اندازه گیری های 

فیزیکــی و حفــظ و نگهــداری نمونه هــای اســتاندارد 
اندازه گیــری زیر نظر CIPM  و در نهایتCGPM  اســت. 
CIPM شــامل دانشــمندان و اندازه شناســانی از سراسر 
دنیاست که توسط CGPM انتخاب می شوند و تصمیمات 
آن را نهایی و اجرا می کنند.CGPM   متشکل از نمایندگانی 
از تمام کشورهای عضو است که هر 4 سال یک بار فعالیت 
آن را در نشســتی سراســری مورد بازبینی قرار می دهند. 
کمیته های کوچک تر مشورتی که تحت این معاهده تشکیل 
 CGPM می شــوند، وظیفه دارند اصالحات مورد نیاز را به
پیشنهاد دهند. فعالیتCGPM  از طرف دولت های عضو 
انجــام می شــود و گزارش ها و پیشــنهادهای CIPM را به 
اطالع کشورهای عضو می رساند تا در آزمایشگاه های آنها 
بررســی و در نهایــت اصالح های مــورد نیاز در سیســتم  

اندازه گیری اعمال شود.
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IPM مرد ثابت
دکتر حمید وحید دستجردی نزدیک 3 دهه است که بر کرسی ریاست پژوهشکده فلسفه 
تحلیلی IPM تکیه زده؛ اســتاد برجسته فلســفه تحلیلی ایران که مقاالت پرتعدادی در 
مجالت معتبر جهانی به چاپ رسانده. وحید دستجردی هفته گذشته به دعوت انجمن 
علمی فلسفه علم مهمان دانشگاه بود و در سالن گروه فلسفه علم از تاریخ و چیستی فلسفه 
تحلیلی گفت. او که دانش آموخته سال های دور شریف است، تالش کرد در سخنرانی خود 
تاریخ فلســفه تحلیلی را به صورت فشرده  برای شریفی های مشتاق دنیای اندیشه بازگو 
کند؛ فلســفه ای که بخش بزرگی از قرن بیستم را به خودش اختصاص داده است و باید 

آن را محصول کار اندیشمندان کمبریج و آکسفورد دانست.  دکتر وحید دستجردی قرن 
بیستم را در تاریخ فلسفه به 3 بخش تقسیم کرد. ثلث اول همراه با شکل گیری منطق جدید 
و شروع تالش ها برای درک منطقی زبان بود. در ثلث دوم منطق و فلسفه زبانی توسعه و 
نمو یافت، ســواالت را پاســخ داد و به چالش کشیده شد. ثلث سوم اما زاییده همان ثلث 
دوم بود که متافیزیک این بار با پشتوانه ابزارهای منطقی و زبانی جدید به عرصه بازگشت. 
صفحه اندیشه این شماره جمع بندی کوتاه و فشرده ای از همین سخنرانی است. ستون 

صفحه هم به 2 سوال مطرح شده از سوی حضار اختصاص دارد. 

جریان اصلی فلسفه  راس گزارش  3 و  3 ضلــع 
دارد. اگــر به تاریخ فلســفه نگاه کنیم، 
خواهیــم دید در هر زمانــی یکی از این 
رئوس اهمیت داشــته است. در فلسفه 
اسکوالستیک، متافیزیک محور اصلی 
است. در متافیزیک از موجودات مجرد 
صحبت می شود پس متکلم باید از قوایی 
برخوردار باشــد که از عهــده درک این 
موجــودات برآیــد. وقتــی وارد عصــر 
روشنگری می شویم، راس متکلم درجه 
اول اهمیت را پیدا می کند. فلسفه کانت 
نماد بــارز همین موضوع اســت، ابتدا 
متکلــم را توصیــف می کنــد و قــوای 

شناختی او را برمی شمارد. 
در قرن بیســتم اما راس زبــان اهمیت 
پیدا می کند. ما بــه دنبال خصوصیات 
زبان می رویم و این خصوصیات است که 
خصوصیات قوای متکلم و خصوصیات 
جهان را مشــخص می کند. جهان باید 
دارای خصوصیاتی باشد که گزاره های 
ایــن زبان بــرای آن صدق کند. راســل 
می گویــد همیشــه بــه زبان بــه عنوان 
مدیومی نگاه می کردم که شفاف است؛ 
یــک پنجره شــفاف که شــما را به عالم 
خــارج هدایــت می کند و تنهــا زمانی 
متوجه آن می شــوید کــه تصویر عالم را 

معوج به شما برساند. 

منطق فرگه 
فرگــه پــدر فلســفه تحلیلــی اســت؛ 
ریاضیدانی با دغدغه های فلســفی که 
منطق امــروزی را به عنــوان بزرگ ترین 
اتفاق تاریخ منطق بعد از ارســطو بنیان 
گذاشــت. فرگه گفت ما بایــد میان فرم 
دســتوری جمالت و فــرم منطقی آنها 
فرق بگذاریم چراکه بسیاری از خلط ها 
در فلسفه به دلیل اشتباه گرفتن این دو 

بوده است. 
فرگه، ویتگنشتاین و راسل همه تحت تاثیر 
ریاضی و مبانی ریاضیات به حوزه فلسفه 
کشیده شدند. از نظر فرگه، ما 2 نوع رابطه 
منطقی داریم: یکــی مندرج کردن یک 
شــیء تحت یک مفهوم و دیگری اندراج 

یک مفهوم تحت یک مفهوم.
عبــارت »اســب های تک شــاخ وجود 
ندارد« را در نظر بگیرید. وقتی این جمله 
به نحو منطق صوری لحاظ می شود، باید 
اسب  تک شاخ نحوه ای از وجود را داشته 
باشد که بتوان محمولی را بر آن بار کرد. 
اما در سیستم فرگه ای دیگر این مساله 
وجود ندارد چراکه می توانیم مفهومی را 

مندرج تحت مفهوم دیگری  کنیم. یعنی 
نمی گوییم اسب تک شاخ وجود ندارد، 
بلکه می گوییم مفهوم اســب تک شــاخ 
فاقد مصداق است. دیگر الزم نیست در 
آنتولوژی خودم چیزی برای تقرر اسب 
تک شاخ فرض کنم و تنها با یک مفهوم 
کار دارم. پــس ما یک زبان عادی داریم 
که موضوع و محمول دارد و می تواند ما 
را بــه وجود چیزهایی مقید کند. اما اگر 
جمله را در صورت منطق فرگه ای به کار 
ببریم، بسیاری از این مشکالت فلسفی 

حل می شود.

توصیفات راسلی
راســل همیــن راه را ادامــه می دهــد و 
می گوید مــا عباراتی داریم به نام وصف 
معین و مثالی می زند. کســی می گوید 
پادشــاه کنونی فرانســه عاقل اســت. 
پادشاه کنونی فرانســه وجود ندارد اما 
برای اینکه جمله درســت باشــد، باید 
فرض کنیم پادشــاه کنونی فرانســه به 
نحوی تقــرر دارد. یعنی شــما به وجود 
چیــزی به نام پادشــاه کنونی فرانســه 
متعهد می شوید که به نحوی تقرر دارد. 
در فلسفه اسالمی مثال دریای جیوه را 
داریــم و می گوییم دریــای جیوه وجود 
ذهنی دارد تا بتوانیم آن را موضوع قرار 

دهیم و محمول را بر آن حمل کنیم. 
راسل می گوید این فرم دستورِی عبارت 
است که ما را گمراه می کند و ما باید فرم 
منطقی عبارت را در نظر بگیریم: حداقل 
یک پادشاه فرانسه وجود دارد. حداکثر 
یک پادشــاه فرانســه وجــود دارد و هر 
چیزی که پادشاه کنونی فرانسه است، 
عاقل اســت. اما پادشاه کنونی فرانسه 

وجود ندارد، پس گزاره کاذب است. 

ویتگنشتاین اول و دوم
ویتگنشتاین در رساله فلسفی منطقی 
می گوید کار زبان توصیف جهان است. 
گزاره ها تصویر عالم خارج هستند و  اگر 
گزاره ها را بشــکنیم، به گزاره های اولیه 
می رسیم. با کشــف فرم زبان می توانید 

ســاختار جهان را درک کنیــد. از نظر او 
این تصویر بیان کردنی نیست و باید آن 
را نشــان داد، مانند رابطه شباهت یک 
پدر و پسر که درک می کنید. در این زمان 
حلقه وین هم تشکیل شده است که کل 
گزاره های فلسفی را فاقد معنا می داند. 
ویتگنشــتاین در دوره دوم فکــری اش 
تئــوری تصویــری را کنــار می گــذارد، 
اما بر همــان نظری که بــا تحلیل زبان 
می توان تمام مسائل فلسفه و اشتباهات 
فیلسوفان را شرح داد، باقی می ماند. او 
می گوید برای دوری از این اشتباه کافی 
است به کاربرد صحیح جمالت و الفاظ 
در زبان عرفی نگاه کنید و الزم نیســت 
ســراغ زبان منطقی برویــد. چیزی که 
گزاره ها را معنا می کند، تالش و پذیرش 
اجتماعی است و تنها کافی است همین 
قواعد درستی زبان عرفی و مولفه هایش 
را درک کنیم تا همه مســائل فلســفی را 
منحل کنیم و ببینیم مســائل فلســفی 
ناشــی از توهم زبانی است که این بار نه 
به دلیل خلط فرم منطقی و فرم دستوری 
که به دلیل ناصحیح به کار بردن قواعد 

زبان است. 

آغاز جدال
ماحصل این دوره در فلسفه این است:

 1. مسائل فلســفی ناشی از خلط های 
زبانی است. 

2. بــا وجــود معنــاداری عبــارات در 
زبان شــما نباید تئوری سیســتماتیک 

معناداری بدهید. 
به نظر می رســد این 2 نتیجه خودشان 
دارای تنش هایــی باشــند. از طرفــی، 
همــه چیــز ناشــی از معنــای جمالت 
اســت و از طرف دیگر، مــا نباید تئوری 
سیســتماتیک درباره معنا بدهیم. این 
تنش در نهایــت باعث به وجــود آمدن 
تئوری هــای سیســتماتیک معناداری 
شد. یکی نظریه ای اســت که معنا را بر 
اســاس قصد متکلم تعریف می کند. به 
این مفهوم که جمله ای معنادار خواهد 
بود کــه اگر متکلم اراده کنــد، با اظهار 

آن واکنشــی را در شــنونده ایجاد کند. 
نظریــه دوم نظریه داللت هــای کنایی 
است. ما معموال در زمان صحبت بیش 
از آنچه ابراز می کنیم، منتقل می کنیم. 
این ســوال مطرح می شــود که چگونه 
می توان بین آنچه گفته می شود و آنچه 
منتقل می شــود، فرق گذاشت. تئوری 
دیگر معناداری این است که برای درک 
معنای جمله کافی اســت شروط صدق 

جمله را بیابیم. 

بازگشت متافیزیک 
در ســال 1970 کریپتــی تصوری را که 
همه مباحث فلسفی ناشی از توهم زبانی 
اســت، بر هم  می زند. پوزیتیویســت ها 
می گفتند تمــام گزاره هــای تحلیلی، 
ضــروری و ماقبــل تجربی همــه از یک 
جنســند. اما کریپتی می گوید اینها 3 
مفهوم مختلف مربوط به 3 قلمرو متفاوت 
هستند و نباید احکامشان را خلط کنیم. 
با کارهــای کریپتی متافیزیــک دوباره 
جایگاه ســابقش را پیــدا می کند. ذات 
گرایی که به عنوان یک میراث ارسطویی 
مطرود اســت، مجددا مطرح می شود و 
همین ســیر توســط دیگران ادامه پیدا 

می کند.
باید گفت فلسفه زبانی 3 اصل دارد: 1. 
هدف فلسفه درک ساختارهای مفهومی 
ماســت و بنا نیست راجع به عالم خارج 
ســخن بگوید. 2. هدفش این است که 
مســائل فلســفی را منحل کند چراکه 
اینها اساســا معنا ندارند. 3. روش این 
فلســفه، تحلیل مفهومی اســت. نکته 
مهم مــورد ادعای این فلســفه هم این 
اســت که فلسفه هیچ ســهمی در ارائه 
معرفت ما نســبت به عالم خارج ندارد و 
تنهــا کارش ارزیابی رابطه بین ایده ها و 

مفاهیم ماست. 
اما غلبــه در فضای آکادمیک فلســفه 
امروز با کسانی است که مباحث گذشته 
را بــا تاکیــد بــر تکنیک های فلســفی 
زبانی دنبال می کنند. درست است که 
مباحث راســل و فرگه نشان داده چطور 
زبان و منطق اشــتباهات و کژتابی ها را 
به ما نشــان می دهند، اما همه فلســفه 
محصول خلط نیســت. وقتی فیلسوف 
ســخن می گوید، درباره عالــم خارج و 
از خصوصیــات جهان خارج می گوید و 
البتــه در توضیح اینهــا از تحلیل زبانی 
و ذهنی کمک می گیرد. پس فیلسوف 
به عالم خارج می اندیشد اما با توجه به 

بحث های منطقی و زبانی.

مرور فلسفه تحلیلی با دکتر حمید وحید

متافیزیک میدان را خالی نمی کند

انـــــــدیـــــــشــــــــه

 آیا بشر در فلسفه 
جلو رفته است؟

ممکن است این ســوال مطرح شود که اساسا 
فلســفه پیشرفتی داشــته اســت یا نه؟ به یک 
اعتبار، در مســاله ذهن و جســم مــا همانقدر 
عقب هستیم که در زمان ارسطو عقب بوده ایم. 
ما حتی نمی توانیم مســاله خودآگاهی را بیان 
کنیم، چه برســد به آنکه آن را از لحاظ فیزیکی 
حل کنیم. پس سوال مطرح می شود که فلسفه 
در این مدت چه کار کرده است؟ من پاسخ این 
سوال را دقیق نمی دانم. اما پاسخی که صریح 
می توان داد این اســت که مقوالتی که در حوزه 
معرفــت بیان می شــوند، تنهــا از جنس علم و 
ساینس نیستند. چیزی به نام understand هم 
داریم، چیزی به نام فهم. ما امروز مسائل فلسفی 
را بــه مراتب بهتر از گذشــتگان درک می کنیم. 
امروز ما واقعا می فهمیم مســاله ذهن و جســم 
چرا مساله است، خودآگاهی چرا مساله است. 
اگر شما به گذشته برگردید، انواع خلط ها را در 
این مباحث می بینید. بیشــترش هم به خاطر 
بیرون رفتن از قواعد منطق و زبان است. اما ما 
امروز به طور کامل می توانیم بفهمیم که مشکل 
در کجاســت، حتی اگر پاسخی برایش نداشته 
باشــیم. البته به بســیاری ســواالت هم پاسخ 
مطلوبی داده شده است. اگر بگوییم رشد علوم 
در تاریخ علم به صورت خطی بوده، رشد فلسفه 
حلزونی بوده اســت اما پیشــرفت داشــته ایم، 

 .understand حداقل در مبحث

 آیا طبیعت گرایی 
رویکرد فلسفه تحلیلی است؟

در پاســخ باید گفت شاید بسیاری از چهره های 
فلسفه و دانش امروز فیزیکالیست و طبیعت گرا 
باشــند. اما این تنها یک رویکرد اســت در کنار 
رویکردهای دیگــر. نمی توان گفت تنها رویکرد 
فلسفه تحلیلی، طبیعت گرایی است. نمونه اش 
مســاله خودآگاهی اســت. اگر فیزیکالیســت 
باشــید، باید بتوانید خودآگاهــی را به فیزیک 
فروبکاهیــد؛ امری که به نظر بســیاری ممکن 
نیست. اساسا تجربه ما نشان داده این فروکاستن 
مســائل به هم و reduction همیشه مشکالتی 
داشــته و هیچ وقت قدر موضوعی که فروکاسته 
شده، دانسته نشده است. به نظر می رسد بشر 
تا امروز در مسائل اصلی و بنیادی خودش موفق 
به reduction نشده. فلسفه تحلیلی هم اساسا 
بناست به انجام کارهای کوچک بپردازد، نه اینکه 

نظریات بزرگ سیستماتیک بدهد. 
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در هفته ای که گذشــت، یک رویاپرداز را از دســت دادیم؛ یکی از آن آدم هایی که دیگر کم پیدا می شــوند؛ اســتن لی؛ خالق تعداد زیادی از ابرقهرمان های محبوب که انگار دورانشــان تمام شدنی  گفت وگو
نیست. او شاید از معدود نویسندگانی باشد که خودش هم به اندازه آثارش دیده شده و این را بیشتر مدیون حضورهای کوتاه و چند دقیقه ای )cameo( است که در فیلم ها داشته. متن زیر از میان سحر بختیاری

مصاحبه های مختلف او در چند سال اخیر انتخاب شده است: 

اســتن لی هــم مثل بقیــه آدم ها 
گاهــی از دســت ابرقهرمان هــا 

خسته می شود؟
نه، هیچ وقت.

نــه؟ حتــی وقتــی بــه افتتاحیه 
فیلم هــا دعوت می شــوید و باید 
به ســواالت تکراری مردم جواب 

بدهید؟
طرفدارها معموال مهربان رفتار می کنند و 
این باعث می شود از صحبت با آنها خسته 
نشــوم. خیلی کم پیش آمده اســت کسی 

رفتار تندی داشته باشد.
کال در مراسم  مختلف زیاد شرکت 

می کنید.
از من خیلی دعوت می کنند. بعضی از آنها 
از کشــورهای دیگر بوده که مجبور شده ام 
ردشان کنم چون در این سن دیگر توانایی 
الزم را برای مســافرت های طوالنی ندارم. 
ولی هرچه داخل کشور بوده، تا حد امکان، 
سعی کرده ام در آنها شرکت کنم چون برایم 
مهم است که با طرفدارانم در ارتباط باشم. 
آنها برایم الهام بخش هســتند و بیشــتر از 
اینکــه آنها از من یاد بگیرند، من از آنها یاد 

می گیرم.
چه چیزی اولیــن بار باعث خلق 

چنین آدم هایی شد؟
احســاس می کردم بایــد ابرقهرمان هایی 
خلق کنم که الیه های جدیدی از پیچیدگی 
و انسانی بودن در شخصیت هایشان باشد؛ 
قهرمانانی که بی روح نباشــند، حتی اگر 
ظاهرا از گرانیت ســاخته شده باشند. این 

آدم ها هم مثل بقیه تمایالت و احساسات 
انســانی چون عشق، حرص و طمع، غم و 
اندوه یا افســردگی دارند. دوســت داشتم 
بخش هایی از زندگی خصوصی آنها را نشان 
بدهم؛ بخش هایی که مثل یک ابرقهرمان 
بــه نظــر نمی آینــد و برعکــس، مثل یک 
انسان عادی ضعیف و آسیب پذیرند، اینکه 
آنها همزمان هم انســان و هــم ابرقهرمان 

هستند.
اسم هایشــان را چطــور انتخاب 

می کردید؟
هیــچ حقه یا راه دررویی ندارد. ســاعت ها 
می نشستم و فکر می کردم. اصال هم آسان 
نبود. مثــال در مورد مــرد عنکبوتی دنبال 
اسمی بودم برای کسی که توانایی هایی از 
عنکبوت یا حشــرات پیدا کرده و می تواند 
از دیوار راســت باال برود یا از سقف آویزان 
شود؛ اسمی که جذاب باشد و شاید کمی 
آهنگین یا حماســی. مرد حشره ای؟ مرد 
پشــه ای؟ این اســم ها به ذهنم می رسید، 
ولی هیچ کدام آن اســمی که من دنبالش 
بــودم نبودنــد. تــا اینکه رســیدم بــه مرد 

عنکبوتی )اسپایدرمن(. 
تعیین اینکه در فیلم ها چه نقشی 

را بازی کنید، با خودتان است؟
اوه، نه نه، آنها تصمیم می گیرند. اگر به من 
بــود، به هر کدام از نقش هایم نیم ســاعت 
زمان می دادم! آنها فقــط چند ثانیه زمان 
در اختیار من قــرار می دهند و با این حال 
می ترسند که ســتاره فیلم را تحت الشعاع 

قرار بدهم! می دانید که!

یــک ســوال کمــی تــا قســمتی 
 Avengers فضوالنه! از فیلم های

خوشتان آمد؟ راضی بودید؟
خیلی! هر چیزی که یک فیلم ابرقهرمانی 
الزم دارد، ایــن فیلم هــا دارنــد. اگرچــه 
چیزهایــی در ایــن فیلم ها هســت که من 
آنها را ننوشته ام، مثل شــخصیت اولتران 
که اصال نمی شــناختمش و اولین بار رفتم 

سینما که ببینم این از کدام گوری آمده!
یــک جــوان  یــک جایــی  االن 
رویاپرداز نشسته و به عکس های 
اســتن لــی نــگاه می کنــد و فکر 

می کنــد: »من هم یک روز مثل او 
می شوم؟« برای او چه توصیه ای 

دارید؟
اول، سعی کند نگاه خودش را در هر کاری 
که انجام می دهد، پیدا کند و از کسی تقلید 
نکند. دوم، متواضع باشد و متواضع بماند. 
ســوم، از افکار منفی دوری کنــد و ناامید 
نشــود. ناامیدی مســاوی اســت با هرگز 

موفق نشدن.
شــما اولین بــاری که بــه عنوان 
نویســنده مشــغول کار شــدید، 
نویسنده بخش آگهی های ترحیم 

بودیــد! ایــن روزها از ایــن فکرها 
می آیــد توی ســرتان کــه »بعد از 
مرگــم، آدم هــا از من چطــور یاد 

می کنند«؟
مســلما. ولی راستش، خیلی مهم نیست. 
وقتی مرده باشــی، برای خودت که دیگر 
فرقی نمی کند! همسرم هم تقریبا همسن 
خود من است و کمی بعد پیشم خواهد آمد! 
می ماند دخترم که خوب مرا می شناســد و 
نیازی نیست چیزی را به او ثابت کنم. تنها 
کســانی که در دنیا برای من مهم هستند، 

همین 2 نفرند.

استن لی رفت و دنیای کمیک استریپ ها خالی شد

وقتی قهرمانان یتیم شدند
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پیانیست
میالد مظفری سوم ابتدایی بودم که بابام دستمو 

گرفت برد واســم یه ارگ خرید، ازین ارگ کوچیکا. بعد 
از یــه مدت کالس پیانو ثبت نامم کرد و این شــد جرقه  
موســیقی توی زندگیم. دوم یا سوم راهنمایی که بودم 
می تونستم کم و بیش ارگ بزنم برا همین واسم یه ارگ 
کاســیو خرید و شروع کردم به کالس رفتن با استادای 
مختلف. خب من اصالتا آذری ام، همین شــد که رفتم 
سراغ اصل و ریشــه  خودم؛ موسیقی آذری. االن شما 
می خوای داریوش فارابی رو شارژ کنی، یه آهنگ آذری 

بذاری تمومه، تا شب شارژِ شارژه.
یــه کم که از کالســام گذشــت و دیدم تقریبــا پیانو رو 
فهمیدم، رفتم ســراغ ســاز بعــدی. با بابــام رفتیم یه 
آکاردئون 80 باس خریدیم و این شد شروع آکاردئون. 
یه مدتی که تمرین کردم، دیدم می تونم برم برنامه اجرا 
کنم. منظورم مشــخصه دیگه؟! سعی می کردم قیمتا 
کم باشــه ولی کیفیت اجرا باال. خدایی هم درســتش 
همینه، شــنونده باید حال کنه با چیزی که می شنوه. 
عروسی آشــنایان هم اگر بود، وقتی بلندم می کردن، 

به جای وسط می رفتم سراغ ساز! 
گذشــت و گذشــت تا رسید به عروســی خودم، حدودا 
بیســت روز بعد از عروســیم بود که وارد دانشگاه شدم. 

کارم هم از اول تو دانشــگاه مشخص بوده، نامه رسانم، 
خدماتــی در واقع. در طول روز چنــد باری باید از باال تا 
پایین دانشــگاه رو طی کنم و یه سری نامه رو برسونم به 
صاحباشون. شاید چند باری در روز گذرم به دانشکده  
مدیریت و اقتصاد هم بیفته. اتفاقات کم نبوده توی این 
چند سال. یه بار یه نامه  محرمانه رو که برای ریاست بود، 
اشتباهی بردم جای دیگه و تا 3، 4 روز قهر بودن باهام. 
ولــی از اون به بعد دیگه کارهــا روی غلتک افتاد. البته 
خب، همیشه دید بقیه به ما این بوده که فقط خدماتی 
هستیم، همین و بس. هرچند حس می کنم یه جاهایی 
تونسته م این دید اشــتباه رو تغییر بدم. مثال توی یکی 
از برنامه های اســتقبال ورودی ها پیانویی که واسه  اجرا 
آورده بودن مشکل داشت و من درستش کردم. خالصه 
که درسته در روز با دوچرخه و نامه و قوری و استکان سر و 
کار دارم، ولی خب یه تیکه  بزرگ از زندگیم هنوز موسیقیه. 
واقعا اگه موسیقی آذری گوش نکنم روزم شب نمی شه. 
توی گوشیم خوباشو دارم و هر وقت بشه گوش می کنم.
دارم سعی می کنم دخترم رو هم با موسیقی آشنا کنم، 
بعضی وقتا می ذارمش پشت پیانو یه کم باهاش بازی 
کنه، ولی خب برای بچه 4 ســاله پشــت پیانو نشستن 

شاید یه کم زود باشه.

مردمان شریف
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در کارگاه خدا
»از تاریخ آفرینش تاکنون، برای نخســتین بار، انســان توان آن را یافته اســت تا وارد کارگاه خدا شــود و همراه او کار کند. هرچه 
بیشتر گوشت تن را به عشق و دالوری و آزادی بدل سازد، فرزند خدا شدن را بیشتر تحقق می بخشد. چنین وظیفه ای خردکننده 
و سیری ناپذیر است. من تمام عمرم جنگیده ام و هنوز هم می جنگم...« نویسنده این عبارات و جمالت، نیکوس کازانتزاکیس، 
در جزیره کرت یونان زاده شده؛ خاکی که سال ها شاهد اشغال و جنگ و کشتار بوده است. کازانتزاکیس اما سالح اجدادی خود 
را در قامت واژگان به دســت می گیرد و از عظمت انســاِن در نبرد می نویسد؛ عظمت انسان، آنگاه که از تمدن و تمام زنجیرهایش 
بگریزیم و »پدر و مادرمان، آسمان و زمین را در آغوش گیریم«. انساِن از بندگریخته ای که فریاد می زند »زخم برداشتم اما نگذاشتم 
کسی از رنجم آگاه شود«، زورباوار بر تمام رنج ها و شکست هایش شادی می کند و می رقصد و هستی خویش را به سخره می گیرد.

یاد دارم که در ]ایاِم[ طفلی متعّبد بودمی و شب خیز و مولِع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدرعلیه الرحمه نشسته 
بودم و همه شــب دیده بر هم نبســته و ُمصَحِف عزیز در کنار گرفته و طایفه ای گرِد ما خفته. پدر را گفتم: یکی از 
اینان ســر برنمی دارد که دوگانه ای بگزارد. ]چنان خواب غفلت ُبرده اند که گویی نخفته اند که مرده اند[. گفت: 

جاِن پدر تو نیز اگر بخفتی ِبه که در پوستین مردم افتی. 
نبیند مدعی جز خویشتن را     که دارد پرده پندار در پیش 

حکایت هفتم باب دوم گلستان سعدی   گرت چشِم خدابینی ببخشند     نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش  

»سرنوشت من عذر خواستن از همه  روایت زندگی
بود. من حتی از خودم به  خاطر آنچه محمدحسین قاسمی

بودم، به خاطر طبیعت گریزناپذیرم، تقاضای بخشش 
دارم.« ماهیت زندگی و نحوه مواجهه با آن از بنیادی ترین 
مسائل بشر است که نمود آن را در ادبیات نیز مشاهده 
می کنیم. »بیگانه« اثر آلبر کامــو و »تنهایی پرهیاهو« 
نوشته  بهومیل هرابال نمونه های موفق در پرداختن به 
مقوله هســتی، به خصوص جنبه تلــخ و مرارت بار آن، 
هســتند. »هانتا«، شخصیت اصلی کتاب هرابال، 35 
سال است که با دستگاه پرس کتاب کار می کند. زندگی 
روزمــره او و روح زخمی اش دلیل تنهایی پرهیاهوی او 
هستند. اما »مورسو«ی بیگانه را می توان خودباخته ای 
خواند که در جســت و جوی لذات تن سرگردان است؛ 
شخصی که از جامعه خود بیگانه و از متن برکنار است. 
هر دوی این کتاب ها تحت تاثیر عواقب جنگ جهانی 
نوشته  شده اند. یکی از این عواقب را که حرکت به  سوی 
پوچی و رخنه  کردن ناامیدی در جامعه است، در این آثار 
می بینیم. نکته جالب اینکه هرابال تنهایی پرهیاهو را در 

دوره ممنوع القلمی خود نوشته است.
عنــوان تنهایی پرهیاهو را می توان با تناقضی غم انگیز 
تبیین کرد؛ »در میان انبوه انســان ها، تنهاییم«. و این 
حقیقتی انکارناپذیر است. سر و کار داشتن مداوم او با 
کتاب و متبادر  شدن اندیشه ها و افکار گوناگون به ذهنش 
باعث ایجاد وضعیتی اندوهبار و وهم انگیز می شــود. 
داســتان آنجا غم انگیزتر می شود که متوجه  می شویم 
شاید سرنوشت تمامی این آثار گرانبهای اندیشمندان 
و فیلســوفان پرس شــدن زیر دســتگاه و پیوســتن به 
زباله دان تاریخ باشد. لیکن هانتا کورسویی از امید برای 
ما نگه  می دارد: »اگر کسی می خواست کتابی را خمیر 

کند، باید ســر آدم ها را زیر پرس می گذاشت. ولی این 
کار فایده ای نمی داشت چون که افکار واقعی از بیرون 
حاصل  می شود«. با پیشرفت تکنولوژی و آمدن دستگاه 
پرس جدید، هانتا حتی از این کاِر با خستگی 35 ساله 
)این عبارت گویی ترجیع بند داستان است که به تناوب 
تکرار شــده و خواننده خستگی او را با تمام وجود درک 

 می کند( هم کنار  گذاشته  می شود.
در مقدمه کامو بر بیگانه آمده  اســت: »در جامعه ما هر 
کس که در تدفین مادر نگریــد، خطر اعدام تهدیدش 
می کند«، گویی باید بر موج توده مردم سوار شد و خطر 
متفاوت  بودن را به  جان  نخرید. مورســو اما تابع الگوها 
و هنجارهای اجتماعی نیســت و هیچ منطق عینی در 
اعمالش دیده  نمی شــود. از دیــدگاه وی، آدمی هرگز 
مســئولیتی در قبــال رخدادهای زندگی نــدارد چون 
نمی تواند هیچ نقشی در ایجاد یا تغییر آنها ایفا  کند. او، 
با این روش زندگی، وجود هرگونه هدف مشــخص را در 
انسان نفی می کند و به تبع آن مسئولیت و بار هستی از 
روی او برداشته می شود و بهتر می تواند زندگی را تحمل  
کند. رفتارهای نامتعارف مورســو حتی تا شب اعدام او 
نیز ادامه  پیدا  می کند. او در آن شرایط شادمان است اما 
امید دارد تماشاچیان او را با »فریادهای خشم و غضب« 

خود پیشواز  کنند.
در این 2 شــخصیت تشابهاتی دیده  می شــود. هر دو 
ارزشی برای پیوندهای انســانی قائل نیستند. مورسو 
حتی برای مرگ مادرش احساسی بروز  نمی دهد و هانتا 
نسبت به مرگ غریبانه دایی اش در لکوموتیو بی تفاوت 
است. اما یک تشابه رنج آلود بین این دو، عادت کردن به 
شرایط و »یکی  شدن با وضعیت« است، اینکه انسان هیچ 

شکایتی از زندگی پرمحنت خویش ندارد.

از »هانتا«ی تنها تا »مورسو«ی بیگانه

آورده اند که ...

هنر و ادبیات

 مرز مبهم میان اقتباس 
و دزدی هنری 

ویدا علی نژاد در فرهنگ فارســی عمید 

»اقتبــاس« فراگیری دانش و فایده گرفتن از 
کســی معنی شــده اســت. امــا اقتباس چه 
تعریــف و اقســامی دارد؟ آیا می تــوان معیار 
مشخصی برای تعیین برتری اثر اولیه یا ثانویه 
یافــت؟ مــرز اقتباس و دزدی هنــری چگونه 
مشخص می شود؟ آیا این مرز به راحتی قابل 
تبیین است؟ طبق تعریفی رایج، اقتباس ایده 
گرفتــن و اســتفاده از بخش هایی از یک اثر، 
پرورش و تغییر آن با رویکردی متفاوت و غالبا 
تعمیم دهنــده به زمان و موقعیتی مشــخص 

است.
اقتبــاس در حیطه هــای مختلــف هنــر بــا 
می گیــرد؛  صــورت  متفاوتــی  روندهــای 
روندهایی که با وجود شباهت ها، تفاوت های 
اساســی میان آنها مشاهده می شود. به طور 
مثال، اقتباس از روایــت یک کتاب قدیمی و 
تطبیق و توضیح آن با تبیین جزئیات مســتند 
 در زمــان حال، نمونه ای از یک اقتباس ادبی 

است. 
طبــق نظــر برخی منتقــدان این حــوزه، در 
چنین اقتباســی، اثر بر مبنای نســخه  اصلی 
آن ســنجیده می شود. چنین اثری در نهایت 
هــم نمی توانــد ارزش اثــر اولیه را به دســت 
بیــاورد. نوع دیگری از اقتباس در موســیقی 

دیده می شود. 
در حوزه موســیقی که ابزار حســی و ادراکی 
بیشــتری برای انتقــال مفهوم وجــود دارد، 
این عمل فرایندهای گســترده تری را شامل 
می شــود و چه بســا کوچک ترین تغییرات در 
اجــرا و تنظیــم، پیام رســانی را به طــور قابل 
توجهی بهبود بخشــد و به بــاال بردن کیفیت 

آن کمک کند. 
در ایــن نــوع اقتباس، ســخت تر می توان اثر 
اقتباســی را بر مبنــای اثر اصلی ســنجید و 
اثــری را بر دیگری برتــری داد. یکی از نکات 
جالــب در زمینه  اقتباس، عدم محدودیت در 
همجنس بودن هنر اســت. بــه عنوان مثال، 
نمایشــنامه ای را در نظر بگیرید که اقتباسی 
از یک داستان است و در نهایت به شکل تئاتر 

ارائه می شود. 
در ایــن مــورد، بــه دلیــل تفاوت در شــکل 
ارائــه ، قضاوت درباره  برتری مورد اقتباســی 
و اثــر اصلــی بســیار ســخت  و ممکن اســت 
معیارهــای دیگــری ماننــد عالقه  شــخصی 
دربــاره  ترجیح نوع هنر وارد ارزیابی شــوند.
خالقیت و اســتعداد مورد نیاز برای اقتباس 
از عناصری هســتند که می توانند میان عمل 
اقتبــاس و دزدی هنــری فاصلــه بیندازنــد 
و مــرز بکشــند. بــه طور کلــی، تبییــن این 
مــرز و داوری اثــر، عــالوه بــر تخصــص، به 
 عدم شــتابزدگی و بررســی جوانــب مختلف 

نیاز دارد. 
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 جستاری درباره  
همنوازی موسیقی و تصویر 

الال لند
روی پرده »دوست دارم تماشاگران در 

ابتدا یک فیلــم را همراه با علیرضا جعفراسماعیلی
موسیقی ببینند. برای بار دوم آن را بدون حضور 
موسیقی تماشا کنند. پس از آن دوباره آن فیلم 
را به همراه موسیقی نظاره کنند. در آن هنگام 
فکــر می کنم آنهــا به تصــور واضحی دســت 
خواهنــد یافــت که موســیقی بــرای فیلم چه 
می کند.« این سخنان آرون کوپلند برنده جایزه 
پولیتزر موســیقی است. این سخنان به خوبی 
اهمیــت این المان حیاتــی را در صنعت تولید 
فیلم یادآور می شــوند؛ المانی که بعضا توسط 
مخاطبان زیر ســایه دیگــر عوامــل فیلم قرار 

می گیرد.
عملکــرد موســیقی در کنــار فیلــم، بیــش از 
زیبایی شناســی، حاکــی از نوعی نیاز  اســت. 
موســیقی برخالف دیالوگ هــا و بازیگری - که 
برای هر شــخص مفهوم  خاصی پیدا می کند - 
حسی مشــترک را به وجود می آورد. حس های 
مشترک شور و شــوق، ترس، هیجان و... همه 
توسط موســیقی فیلم در تمام بینندگان ایجاد 
می شــوند. این حس هــا بعضا خــأل دیالوگ را 
در فیلم حتــی بهتر و کامل تر از آنچــه باید، پر 
می کنند. فیلم »روانی« آلفــرد هیچکاک را در 
نظر بگیرید. صدای سرد و جیغ سازهای زهی 
در این فیلــم کم دیالوگ به راحتی حس ترس و 
انزجار را به بیننده منتقل می کند. نمونه  دیگر، 
حس دلشــوره  و اضطرابی اســت کــه به لطف 
هانس  زیمر در تمام  طول فیلم »میان ستاره ای« 
جریان دارد. مثال دیگر موسیقی فیلم  وسترن 
»خوب، بد، زشت« است؛ موسیقی نامتعارفی 
که الهام گرفته از زوزه گرگ ها در بیابان  اســت و 
اگر هر جای دیگری آن را بشــنویم، قطعا از آن 
لذت نخواهیم برد. اما همین موسیقی در جای 
مناســب خود به نمادی برای یــک ژانر تبدیل 
می شود و در ذهن مخاطب یادآور سکانس های 
جذاب فیلم خواهد بود. بسیاری بر این باورند که 
اهمیت موسیقی فیلم تا جایی است که می توان 
آن را شناســنامه و یکی از رموز ماندگاری فیلم 
توصیف کرد؛ همانطور که موسیقی فیلم هایی 
چون »ســینما پارادایزو« اثر »انیو موریکونه« یا 
موسیقی متن فیلم مشهور »پدرخوانده« ساخته  
»نینو روتا« آهنگســاز ایتالیایی سند ماندگاری 
این فیلم ها در تاریخ سینمای جهان شدند و پس 
از چندین دهه همچنان الهام بخش دوستداران 

سینما هستند. 
مقوله هایی مثــل فیلم و موســیقی را هیچ گاه 
نمی تــوان به طــور کامل تعریف یا بــه گونه ای 
معرفی کــرد که همه  ابعادشــان  را دربر بگیرد. 
حال وقتــی ایــن  دو در کنار هم قــرار بگیرند، 
همزیســتی غیرقابل  وصفی را شکل می دهند 
کــه ارزش و لذت بهره از هرکدام را چندین برابر 
می کند. شــاید بیراه نباشــد اگر بگوییم وقتی 
سینما و موســیقی به هم رسیده اند، هیچ وقت 
ما را ناامید نکرده اند و اتفاقات شگفت انگیزی 

را برایمان رقم زده اند.

خوش نویس: هاجر جوادی



صفحـــــــه آخـــــــــر

135****0910: چــاي ریخته بودم که بشــینم و یه 
کاري با جــواب نگرفتن پایان نامه ارشــدم بکنم که 
پرونده دکتراي روزنامه رو خوندم. چایي م ســرد شد 
و کلــه م داغ. متشــکر از آب پاکــي که رو دســتمون 

ریختید.

  ببین، منطقی نیســت چایی ت به ســرد 
شــدن ادامه بده و سرت به گرم شدن و دماشون از 
هم بگذره. با اصول ترمودینامیک در تضاده اصال!

281****0933: چرا دانشگاه سگ نداره؟
  حاال شــما همین گربه هــا رو که زاییدن 

بزرگ کنید!
135****0912: دقت کردید حراست به اینایي که 

شبیه دانشجوها هستن بیشتر گیر مي ده؟
  کسی که ریگی به کفشش نباشه، نمی ره 

تیپش رو شبیه دانشجوجماعت درست کنه.

اس ام اس

عکس و مکث

 ۸

بگومگو

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

وقتی حتی یک نفر هم از 
اعضای معاونت فرهنگی 
گذرشان به سالن جباری 

نیفتد، آن را نمایشگاه می کنند. 
با تشکر از اداره تربیت بدنی 
بابت مقاومت جانانه در برابر 

تعطیل کردن یک هفته ای 
ورزش صدها دانشجو.

بیا بریم از اینجا
مکالمه زیر توسط عوامل 
روزنامه بــه طور مخفیانه 
از 2 نفــر کــه قصــد ترک 
وطن و مهاجرت به یکی از 
کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس را داشتند، شنود شده است. 

جمع کن بریم از اینجا.
یعنی زندگی مونو اینجا ول کنیم بریم؟

 چــه زندگــی ای؟ هــر روز یه مشــکل 
جدید.

مشکالتو می شه حل کرد. بگو تا بگم.
اینکه همه چی هر روز گرون تر می شه 

رو چطوری می خوای حل کنی؟
اون که به ما ربطی نداره.

چرا بابا داره. گرونی که می شه، دیگه 
کســی برای ما غذا نمــی ذاره جایی. 

مردم خسیس می شن.
خب خودشون هم چیز خاصی نمونده تو سبد 

غذایی شون.
همین دیگه. تازه همین خطرناکشون 
کرده. یکی دیروز تو خیابون یه جوری 
منو نگاه می کــرد. گفتم االنه که بپره 

بگیردم ببره کباب کنه بخوره.
نه بابا.

اصال این هیچی. خونه رو چی می گی؟ 
چطوری خونه بگیریم؟

می سازیم دیگه.
اگه باز نصف شــبی شــهرداری اومد 

خونه مونو آورد پایین چی؟
نگران نباش. مردم دارن ازمون دفاع می کنن. 
تو اینســتا و فیسبوک پســت می ذارن می گن 

هواشونو داشته باشین.
پس چرا هوامونو ندارن؟

خب خودشون هم مشکالت دارن. یه جاهایی 
اصال هوا ندارن که بخوان واسه ما هم بذارن کنار.

من پرسیدم. اونجاها هم هرچی فک 
و فامیل داشتیم، مهاجرت کردن.

خب کجا بریم ما؟
 گفتــم کــه، کشــورای عربــی مجاور 

خلیج فارس.
من شنیدم اونا سوسمار می خورن.

مهم اینه که ما رو نمی خورن.
یعنی اونا از اینا که تمدنشون 3500 ساله بوده 

بهترن؟
 آره بابا. هر کی می خواد منقرض نشه، 

میره اونجا.
مهاجرت سخته ها.

نه اینقدر که واســه آدما سخت شده. 
دیروز تو حیاط یه خونه بودم. طرف تو 
چشای من نگاه کرد و گفت خوش به 
حالتون. اگه بخواین مهاجرت کنین، 
پــرواز می کنین می رین. نــه عوارض 
خروج، نــه ویزا، نه... تــازه همه جا ما 
رو دوســت دارن. برو خدا رو شکر کن 

آدم نشدی.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به لهجه های شــیرین یزدی و اصفهانی، پیش از آنکه در گویش استاندارد 
و بی روح تهران حل شــوند. تقدیم می شــود به لباس های زیبای کردی و بلوچی، پیش از آنکــه مانتوهای کتان 
کوتاه و بلند تولید انبوه جایشــان را بگیرند. تقدیم می شــود به آذری ها، به ســاری گلین و کوچه لر که نوای آن هر 
فارســی زبان را با خود همراه می کند و وسوســه زمزمه و همراهی را در جان او می اندازد. تقدیم می شود به ایران، 
از مکران تا آذربایجان و از خراســان تا خوزســتان و پرچمی که ده ها قوم بــا صدها لهجه و گویش، با ســختی و از 

خودگذشتگی، آن را باال نگه  داشته اند.

تقدیم می شود به ...

سحر بختیاری
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استاد شریف ما

اســتاد شــریف ما آمد بــه یکــی از آزمایشــگاه های 
دانشــکده ســر بزند. در مورد طــرز کار دســتگاه ها و 
مشکالتشان پرســید. بعد از آنکه از خرابی دستگاه ها 
برایش گفتیم، به مسئول آزمایشگاه گفت دستگاه های 
خراب را به عنوان پروژه به همین دانشــجوها بدهید تا 

تعمیرشان کنند.
اســتاد شــریف مــا گفــت بــرای کارهــای پیچیده 

راه حل های آسان پیدا کنید.
دانشجوی شــریف ما فکر می کرد هند از کشورهای 

خاورمیانه است.
استاد شریف ما که کال 3 جلسه کالس برگزار کرده بود، 
در جلســه چهارم یکی از بچه ها هر سوالی می پرسید، 
می گفت اگــر کالس هــا را می آمــدی، این ســوال را 

نمی پرسیدی.
اســتاد شــریف ما آنقدر پیدا کردنش سخت است که 
بچه های دانشــکده مکانیک یک گروه زده اند به اسم 
استاد فالنی کجاست و آمار او را به محض پیدا کردنش 

در اختیار ادمین کانال می گذارند.
دانشجوی شریف ما وقتی می خواست دست چپ و 
راســتش را پیدا کند، با هر دو دستش شروع به نوشتن 
می کرد و می فهمید دســت راســتش کدام است چون 

می توانست با آن بنویسد. 
استاد شــریف ما با خواسته دانشــجوها که امتحان 
پایان ترم آز را که با امتحان یک درس تخصصی در یک 
روز بوده نگیرد، موافقت کرده اســت. چند روز بعد که 
دیگر حرفی از امتحان زده نشــده اســت، دانشجوها 
فهمیده اند منظور استاد این بوده که کال دیگر امتحان 

نمی گیرد. 
اســتاد شــریف ما می گوید کالس را از عقب پر کنید. 
چرا؟ »چون اگر جلوی کالس بنشــینید حواسم پرت 

می شود«. 
استاد شــریف ما معنی یکی از اصطالحاتی را که در 
اســالیدهایش به کار برده بود - و چند ســال است آن 
را درس می دهد - نمی دانســت بنابراین از دانشجو ها 

خواست معنی آن را سرچ کنند. 
اگر در هر لحظه از قیافه اســتاد شریف اسکرین شات 
گرفته شود، می توان با آن یک استیکر تلگرام تولید کرد 
که اکثر آنها در ژانرهای تعجب، آینده نگری، نگرانی و 

تفکر هستند.
استاد شریف ما در دانشکده هوافضا از بچه های سال 
چهارمی پرسید سرعت هواپیما روی زمین بیشتر است 
یا در هوا؟ سپس به دانشــجوهای شریف ما که جواب 
را نمی دانســتند گفت: خب اگر سرعت هواپیما روی 

زمین بیشتر بود پس چرا پرواز می کند.
استاد شــریف ما در کالس تاالر بعد از اینکه هر کسی 
عطســه می کرد می گفت »مگه گاوید کــه این طوری 

عطسه می کنید؟«
استاد شــریف ما با اینکه در کالســش فقط دو نفر از 
دخترها حاضر می شــدند و اســم آن ها هم اول لیست 
بود، در ادامه حضورغیاب وقتی به اسم دخترهای دیگر 

می رسید در کالس دنبالشان می گشت. 

آدرس: دانشــگاه صنعتی شــریف، جنب معاونت پژوهش و فناوری، 
daily@sharif.ir         ۶۶۱۶۶۰۰۶ :طبقۀمنفــی یــک         تلفــن

 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: مرتضی یاری     سردبیر: محمد صالح انصاری

   دبیر تحریریه: محمد جواد شاکر    تحریریه: حسین رجبی، عماد الدین کریمیان،
سحر بختیاری، محمد جوانمرد، هاتف محقق، محمد حسین هوائی، 
حسین شاهرخی، زینب محبی، سارا  زمردی، محمدجواد هاشمی، 

سپهر حجازی، پیمان ملک محمدی، امیررضا درودیان، فراز مالجعفری
   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       ســرویس عکس:  میالد مظفری    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: الله غزالی     
   مدیر داخلی: سیمین آبادی

شرح هجران
تا از تو جدا شده است آغوش، مرا

از گریه کسی ندیده خاموش مرا
در جان و دل و دیده فراموش نه ای

از بهر خدا مکن فراموش مرا
)موالنا جالل الدین محمد بلخی/ قرن هفتم/ رباعیات(


