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سارقـان علمـی را باید معرفـی كرد

در حـال حاضر جامعۀ مـا دچار معضلی به نام كتاب سـازی 

شده است. علت  چیست و چه باید كرد؟

ــت. در  ــئلۀ نبود نقد اس ــازی، مس ــت كتاب س ــن عل اصلی تري

جامعه ای كه نقد جدی نباشد، پژوهش درست انجام نمی شود. 

ــت كه كاستی ها را مشخص می  كند؛ بعد از آن  قدم اول نقد اس

ــود و نوبت پاسخگويی به پرسش  مسئلۀ پژوهش متولد می  ش

ــود، مرحلۀ نهايی به  ــت. تا دو مرحلۀ قبل بخوبی انجام نش اس

ثمر نخواهد رسيد. هر چند سال يک بار می گوييم علوم انسانی 

مرده است، حال آن كه اينجا خود ما علوم انسانی را می  كشيم. 

متأسفانه بايد گفت كه ادعای دانايی در اين مملکت بسيار رواج 

دارد. كسانی ادعای فضيلت می كنند كه شايستگی ندارند.

ــان منتقدان در حوزۀ پژوهش   ــيب هايی كه مي از ديگر آس

ديده می شود، كلی گويی و پرداختن به موضوعات فرعی است. 

ــتانه نيز در ميان پژوهشگران رايج  عالوه بر اين، تعارفات دوس

ــات نقد، ميهمانان از سوی  ــت؛ به  طوری كه در اغلب جلس اس

ــن روند، نبايد انتظار نقد جدی  ــوند. با اي صاحب اثر تأييد می ش

علمی داشته باشيم.

به عقیدۀ شما نقد علمی باید در دانشگاه ها صورت بگیرد یا 

در رسانه ها بابی برای نقد باز شود؟

بايد سارقان علمی را معرفی كرد. تنها راه اين است كه فضای 

صدا و سيما به سمتی پيش برود كه اجازۀ معرفی آثار ضعيف و 

ــته باشيم. با اين كار، نويسندگانی كه  مؤلفان غيرحقيقی را داش

ــتگی ندارند، منزوی می شوند. آسيب  ها و نقايص موجود  شايس

ــان نمی دهد. زمانی متوجه  ــانی نش در حوزۀ علوم خود را به آس

اين معضالت می شويم كه فرصت از بين رفته است.  وقتی در 

ــد و كاسبی جدی باشد، هر كس به خود  جامعه كار جدی نباش

اجازۀ ورود می دهد.

یعنـی معتقدیـد جامعه در حـال حاضر با كمبـود نقد علمی 

مواجه شده است؟

ما بيشتر ادای نقد را در می  آوريم؛ زيرا نقد به معنی جديد كلمه 

از غرب آمده و اين نقد بر مبانی متعددی استوار است؛ از اين رو، 

ــی جديد و منطقی در اين زمينه صورت  ابتدا بايد معرفت  شناس

ــتر يا  بگيرد. با اين نگاه كه با نظر بزرگان، راه بر پژوهش بيش

ــی بسته می  شود، نقد در جامعه می  ميرد؛ نگاهی كه  نقد و بررس

ــتاد و پژوهشگر در  ــود گمان كنيم چون فالن اس سبب می ش

مورد اين موضوع نظر داده اند، به حقيقت كامل دست  يافته ايم.

معضـل كتاب سـازی عـالوه بـر حـوزۀ كتـاب به مقـاالت و 

پایان نامه ها نیز سرایت كرده است. در این باره چه باید كرد؟

ــه ای از نقل قول  های  ــگاهی غالبًا مجموع پايان نامه های دانش

ــندگان و پژوهشگران مختلف است. وقتی در دانشگاه ها  نويس

ــتيم،  با اطالعيه های متعدد برای »تأليف پايان نامه« مواجه هس

چگونه می توانيم انتظار داشته باشيم كه پايان نامه ها پاسخگوی 

پرسش  های علمی باشند؟ در جلسات داوری، بر اغالط مطبعی، 

رونويسی و موضوعات تکراری ايراد گرفته می شود؛ نه روش و 

محتوا و اين در حالی است كه رساله  های ما اغلب با رونويسی 

و گردآوری تنظيم می شود.

در زمينه های فرهنگی، گاه افرادی فعاليت می  كنند كه نه 

ــگاه  در علوم حوزوی تحصيالت بااليی دارند و نه مدارج دانش

ــف مديريت فرهنگی مواجه  ــی كرده اند؛ از اين رو با ضع را ط

ــت افراد كم كم برای خود پژوهشگاه تأسيس  هستيم. اين دس

ــت می كنند؛ به همين دليل است كه  می كنند و جايگاهی درس

نقد در حوزۀ علوم انسانی و ديگر علوم، جدی  نيست.           ■

* استاد بازنشستۀ دانشگاه عالمه طباطبايی
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