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 به نام خداوند جان و خرد

به وضگگع ی  که نسگگ ی اسگگی هشگگی داددا گگی ۀرافات دانشگگگاهی مجموعتاع
دی رودکربا  ، بودژه در علوم انسانی های ادران در سالهای اخ ر دانشگاه وهش ژپ

 و زوال اسگگتادان دانشگگگاه  فارسگگی رتوردک نگارش افولنگرد. از میانتقادی 
شخص  س کهای مؤ  فقد آگاهی انتقادی و رواج   ه  گودد و از میثر و دارای ت

 علم به جای علم اص ل. 

ه منتشر کردم ک  ام کاروند پارسی نخسی در وبالگ  خصی   را ها ادن داددا ی 
دانشگگگاه فردوسگگی تارگاه در ن ز چند داددا گگی با اق ال خوانندگان مواجه  گگد. 

 صفحات مختلف در ادنترنی منتشر  د.منتشر  د. و برخی از آنها ن ز در  مشهد

 .رواج دابدما  دانشگگگاه اندر م ان  ننو گگت در نقد خودش، ام د که ادن سگگان
 .در مس ر تفکر انتقادی اسی ما مقدمه حرکی، خودشتننگرش انتقادی به 

 اددون باد 

 محمود فتوحی رودمعجنی

 ردوسی مشهددانشگاه ف

 4931مهر 
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 نسل قلم در دانشگاه  زوالِاندر  (1

ستاد  دران ان،در ذهن ما ا دربازز دا شگاه،   یا ست  یاجتماع دگانپا دکدان ه به آرا
  ی،اسگگتاد یحشگگمی و حکمی بوده اسگگی. هنوز در گو گگه و کنار جامعه، رت ه

سی فرزانه، اند   تی خص   دادآور س ک، با منش      مند،دشا صاحب  صاحب نظر، 
چه در درون  -  ان. حشگگمی و اقتدار دانشگگگاه  مانهحک یِمندانه و مَشگگدانش

در  ادشگگان اقتدار حاصگگل – یاجتماع یو چه در قلمروها یگفتمان تخصگگصگگ
 در قدرت سخن. دعنیاسی،  یآورو نو ی یآورگفی

 دن. ا ود یم  ده ن  دشاندذهن ژرف دک یآثار قلم استاد صاحب نظر، صدا    از
صاحب قلم اسی،  ددگاهپژواکِ نگرش و د دندگو« مؤلف یِصدا»صدا که آن را  

ستاد اسی و    یدشه اسی، اثر انگشیِ اند    یطرز نگاه او به واقع  «یِان اِ ید»ا
 محقق  ّزِمُمَ آددیکه در قلم اُسگگگتاد به جلوه م یسگگگ ک دی. آن فردیو یفکر

 اسی از مُقلِِّد.

ش نه روزها ب ادن شگاه    ی  صدا  یسخنان دان س ک حک  یاز   یته  مانهمؤثر و 
 دچار آمده نشگگگانییو ب دیاند و کالم ما به خنثاما رنگ باخته یهااسگگگی. قلم

 گگده اسگگی   تردسگگییروز به روز ته یاسگگی. زبان علم در گفتمان دانشگگگاه
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. محقق، سوار بر مرکب  دالزم را ندارن  رو تأث یها، رسانگ نها و متها، جملهواژه
سی، زبان ن سی و  قلمش پا   ادهسخن پ   دانبلکه در م   سته یا سا  یب  دینار

ان جاتمکه آمار نو ته   مما که همچنان سرمسی از آن   دغازبان و فقر واژگان. در
 . ماریب هاماندشها و همااسی و مجله  اربس

 یرا به مرت ه یفربه یعلم یهاپرونده  زهمم  أتدر ه یتخصگگصگگ هایکم ته
 یکه آراسگگته به چهل مقاله دیهاپرونده کشگگند یبر م یو اسگگتاد دریدانشگگا

ص    ص ضوع    یتخ سی! اما هر مقاله در مو متفاوت و با چند همکار  یو با قلم یا
 یلمع یهپروند دکنام در  صددکچهل س ک و  داچهل قلم  دبنامتجانس. قر

احب را به ص یاستاد دا  اری امخ دانش یقرار اسی کرس  زهمم  أت. هندا مسه
 یپرونده  ن: صگگاحب چنپرسگگدیم  دار. وجدان بددنما دضتفو یاپرونده  نچن
ص     رغ ص سته    یتخ س س   نکدام یااز هم گ شگاه   یعلم یتازه یکر را در دان
 دنا داآ  گگود یم متعهدموجود را  یکرسگگ  نکدام یتداوم و بقا دا گشگگاددیم

به ارمغان    یعلم  ی دانشگگگگاه مت وعش، مرجع  یصگگگاح ش و برا یپرونده برا 
 آورد یم

ستادمان را     دنا افتدیم  روناز پرده ب دجآنچه به تدر اکنون سی که ما نقش ا ا
در  یارو همک داندانشجو  یهانو ته  دراستاری و نقد افکار به و دشه اند  داز تول

 ِ هِ  » دات باب تول «یساز جُن ش مقاله. »دماانتشار مقاالت نوقلمان فرو کاسته  
محقق  یصدا  یجز خامو   یما ارمغان یعلم یجامعه یرا باز کرد و برا «یعلم

آ گگگکار   ی. فرجام کار دانشگگگگاهِ ما که به زود       اورد و رنگ باختن قلم مؤلف ن  
، «علم یکرسگگگ»مانند     ک خاص آکادم    مجز زوالِ و انقراض مفاه   گگگودیم
نخواهد  «ینظرصگگاحب»و  «پردازیدهنظر» ،«یعلم  یمرجع»،«متخصگگص»

  بود.
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 نگارش صفری هدرج زیرنوشتن  (2

اسگگلوب  دعنی دند گو sublimeبه آن   ندر زبان الت ادد  ده گگن ی،مَطِ عالنَ
شکوه. در مقابلِ نمطِ عال    یس کِ عال  دعنیسخن،   یواال سخنِ بِ  س ک  ی،و 

ساده و ب       یدرجه داساده   سخن  سی.  ستگ  رنگیصفر گفتار ا و  یو فاقد برج
سی و ب   نکه در ع  رتأث نو تار   دا تارصفر گف  یبا د در درجه  نقصیحال در

سگگگخن  گگگود بر   رو تأث   ی که سگگگ ب ج اب    یقرار دارد. هر گونه برجسگگگتگ 
  کل  یکه نمطِ عال رودیجا مو تا بدان افزاددیس ک م  یو اعتال یمند کوه 

حَکّ نخ گ  ی،باسگگگتان، نمط عال     دونان . از  ردبگ ه بود یمند دانش  ار و ع یمِ
خص     لیدانش و فض  زنمودِرا با یمؤثر و نمط عال  ان ناسان، ب  اسی. سخن  

 .دانندیعالم م

سگگخن مسگگلط  یبر فضگگا یزبان گسگگترده و غن یمند، به پشگگتوانهقدرت ذهن
و سگگگرعی  یهنگام تفکر به ذهن روانو گسگگگترده هم به ی. زبان غن گگگودیم
شد یم شه انتقالِ اند دندِفرا  ان،و هم به گاهِ ب بخ سان و اثرگ ار م  د . سازد یرا آ

 یبماند. زبان غن نا ن ده بسا که    غ،بل یو ارائه  حفص   انب مددِینو، ب یدشه اند
 و کندیروانه م دگرد یهاها و زمانرا به مکان دشگگهو کالم مقتدر اسگگی که اند
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واژگان گسترده، دانستن    یدا تن خزانه  ی،. مراد از زبان غنسازد یاش مجاودانه
س  سی تا به مدد آن اند  و دانش ساخی   ارمترادفات ب  شه دواژه و ا تقاق و نحو ا

 زبان همان اسی که در  دشه چرا که اند دد درآ دانچون موم در قالب زبان به جر
 و پس از آن.  شپ دااز زبان   رونب ی کل گرفته و روان  ده اسی نه امر

 دان میم یکه زبان مادر پنداردمی. م منادرست  یپنداره دکاز ما دچار   اریبس  
پندار خطاسگگی   نهم ی. به اتکادمندار دشبه پرورش زبان و ذهن خو  ازیو ن

ما  یذهن و زبان چندان برا یمندسگگازو توان یزبان فارسگگ یِکه آموختنِ علم
و محاوره  یگفتار یگونه ی،که زبان مادر  مبدان دسگگیاسگگی. با  افتهن  یاهم

 یدو گونه  انم یدر زبان فارس  ی رسم  دا  ارمع یگونه یاسی و زبان دانشگاه  
 اسی.  ارفاصله بس  ارمحاوره و مع

 گوی،یفارس دک. دمفرق بگ ار «یمهارت زبان»با  «یدانش زبان»  انم بگ اردد
سی معن  سخن گفتن از همه  41 یممکن ا آن  یهزار واژه را بداند اما نتواند در 

.  ردهزار را به کار گ   2از   شهزار نتواند ب  41ها بهره ب رد. بسگگگا که از آن   واژه
  دنمرده اسی و فقط به هنگام  ن   مهن یها در ذهن واز آن واژه یبخش بزرگ

خاطرش م   دد  یبه  بان  آ مه ن یدانش ز عال   کار گگگان تول    آن یبرا ف که    د ها 
 دشه تا اند سازد یرا فراهم نم یاسر ار و آماده   یذهن ینو اسی فضا   یدشه اند

 یاسترده گ «یدانش زبان»فالن فرد  د م. اگر بگو رددر آن به سهولی  کل بگ  
سی  یمعن  نبه هم  سی برخوردار ن  رومندین «یزبان ایهمهارت»دارد اما از   ا
معموالً  یو ادراک دارد اما مهارت اجرا ندارد. فرد در زبان مادر      دافی  که توان در 

مندتر اسگگی از دو مهارت توان  اربسگگ« خواندن»و  « دن گگن»در دو مهارت 
ن در دو گرادبر د  رو فن تأث یکه اقتدار زبان دمن ر داداز «. نو گگتن»و « گفتن»

 نددخواندن و  گگُنُفتن که دو فرا نه در  گگودیمهارت گفتن و ن ِشگگتن محقق م
 . اندیو انفعال یفرد
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 پندارندیم یو استحسان   د نیتز یمتن را امر دراستاری و  اناز دانشگاه  بس اری 
 ما فراتر از یهاحال آن که مشکل غالب نو ته   نگرند یبدان نم یو چندان جد

تر از وها فراز نو گگته  اریمتن اسگگی  بسگگ  راسگگتگیکاربرد نادرسگگی زبان و ناپ
صگگفر  یدرجه زدرنو گگتن » گود میکه م دنصگگفر نگارش اسگگی. ا  یدرجه

شه و اند یهنوز معن دعنی، «نگارش سخن در          د سی   شده ا ستقر ن سخن م در 
. جمله، منط ق با  سگگین دندهمُراد گو یزبان، روان نشگگده و گزاره، حاو د ارجو

 یها در کنار هم انسجام دستور  بندنو ی  یهاجمله  سی  زبان ن دیمنطق معنا
 یکه برابر اصگگطالحات خارج هادیندارند. نو واژه یاسگگتوار دیمعنا  وسگگتارو پ

. از داو ناگو دندنارسگگا یزبان فارسگگ یواژاز نظر قواعد سگگاخی  گگودیسگگاخته م
 هایدگانیو ناخوانده به با خوانده مسگگسگگی ما، ن  یهاروسگگی که متن  نهم

 . ودیم درسراز یتخصص

ستاد  ی جهنت آدا ستار که و یکار ا ود    دشخو دانخوان کار دانشجو و نمونه درا
نوقلم و  دسگگندگانِمسگگتمر نو یسگگ ک اسگگی  مطالعه یجز فقر زبان و سگگسگگت

روزها در اثر   دن. اکند یدسگگگی و ناتوان م دسگگگی، ذهن و زبان ما را تنگ   خام 
س ک   یهاخواندن نو ته  سا،  سیِ  یسسی و کاربردها   یهانار زبان چنان  نادر

 اباندو ارز دسگگندگاننو دراسگگتاران،و  ران،سگگردب ی گگده که حت  عیما ط  یبرا
 .انگارندیرا درسی م  یو واژگان یفاحش دستور  یخطاها ی،دانشگاه  یهامقاله

 یکه قرار اسگگگی زبان علم با گگگد، در ان وهِ خطاها یکه زبان دماکنون  گگگاهد
روان  گگود و در  اشرچشگگمهکه از سگگ از آن  شو پ فُسگگُرَدینخ گانش فروم

 .پژمُرَدیگ ارد در خود فرو م  رتأث یمخاط 

صرف » موج س ب  تاب ترجمه  ده،       ،«یعلم هایدهدر کاربردِ نظر دیگرام
شنری  دن با د مترجم یپنداره» سا را     یهاترجمه  لس   زن «دک سی و نار نارا

  مگیکه سگگراسگگ   - دیفضگگا   ندر چن دافتنبازار علم کرده، پرورش  یروانه
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شگاه برا  و  یعال مطن یبرا یمجال دگرد -بر آن  ده   ددعلم هم مز  دتول یدان
سی. د     سلوب واال نگ ارده ا شتن به ا س  دگرگفتن و ن  . خواندیکتاب واال نم یک

تر و نارساتر  فهم درآورتر، دروز به روز مالل دانما امروز یپس اگر نگارش فارس 
ما د گگوار  داندانشگگجو یبرا یدانشگگگاه یهاهناماگر خواندن درس  گگود یم
دد   یم ما تاب  یها از د گگگوار و اگر آن ن   چ دگی و پ یو جزوات درسگگگ ها ک

با  ان ! اگر مُراسالت و مکات ات ما دانشگاه  کنندی کوه م  یعلم هاییسخنران 
س   سی سنگ ن علم هم  طمح  اقس ک و  و اگر اهل علم از نگارش مکتوبات   

 یماسگگگی. برا  یمَدان ند، همه و همه فرجام زبان     و مؤثر قاصگگگر   نمت یرسگگگم
 یبرا و  انددشگگگ م  ب یو زبان غن  ذهن ورشبه پر  دد بحران با  دناز ا گ ری شپ

. م کن دژهو دزیرمقتدر و نگارش درسگگی و مؤثر برنامه  انب یهاآموزش روش
زبان از ملزومات مسلم   یهاساخی  دشی با سر ی زا    ریو خوگ یواژگان یغنا

خواندن مسگگگتمر    دقمطلوب از طر دناسگگگی. ا یذهن دانشگگگگاه  دک الث وت 
سگگ ک بر اسگگاس   دنو تمر یزبان هایازه گگاهکارها و مهارت  گگناخی سگگ  

 .آددیحاصل م یعال یهانو ته
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 ان فاقد آگاهی منددانش (3

سش آغاز می س  کنم: به نظر  ما آدا آگاهی و دانش مترادفند   خن را با ادن پر
گاهی را از   گاهی »دانم. جدا می «  4دانش»من آ ندی از    « 2آ دا  گگگعور، برآد

ستگاه فرهنگی، اجتماعی   مواجهه سی با زد اش. ، تاردخی و جغراف ادیی آدمی ا
ضای  فرهنگی، تنها فزدسی  نامم. بوممی« زدسی فرهنگی بوم»ادن زدستگاه را  

سی بلکه دک   که    صاد، و  ی در همف زدکی و مادی پ رامون ما ن  بافته از اقت
ای دارد. سگگگ اسگگگی، ددن، فرهنگ و هنر اسگگگی که هر کدام خود تاردخ ودژه      

زدسی فرهنگی در لحظه ن سی بلکه دک امر تداومی و تراکمی اسی که از    بوم
های انسانی چنان  ود تن ده اسی. گ  ته  های دور و دراز، اکنونِ ما را درخگ  ته 

سگگگازند و هم اکنون ما را در دک    زنده و مؤثرند که هم درک کنونی ما را برمی    
 دهند.ی تاردخی با گ  ته و آدنده پ وند میلحظه

                                           

1 . knowledge  

2 . conscious  
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سی بوم به خودش دانشِ برج از که  ود می پدددار گاهآن آگاهی   فرهنگی زد
رسگگگد که با   ، زمانی به آگاهی می   ی علمیمندِ دک ر گگگته   خود بنگردم. دانش

 زدستش بنگرد. بنابر ادن، آگاهی دعنی دردافی و ع نک تخصصی خودش به بوم  
، با 9زدسگی خود دارد. ادن ب نش ب نشگی که دک ذهن متخصگص از نگاه به بوم  

س ی    سا سی ولی دانش، مجموعه ح ی اطالعات های عاطفی و درونی همراه ا
سی. آگاهی و ب نش، کنش  زادند اما دانش ارجاع ب رونی دارد. ی درونهاخُنثی ا

 مندی اسی.مندی، ورایِ دانشب نش، فاعل ی اسی و دانش انفعال ی. ب نش

شگاهی اگر با بوم    صص دان سی و  رادط پ رامون خودش ب گانه با د      متخ زد
شگاه ان هم می    سی. پس در م ان ما دان شمندان بزرگی  فاقد آگاهی ا توان دان

اند. مراد از آگاهی  عور و حساس ی نس ی به    آگاهی نرس ده  را تصور کرد که به 
کن م. دانشمند آگاه و حساس، پ وسته از نس ی     فضادی اسی که در آن عمل می  

ستی خود می    شش با موقع ی زد سش   دان سد. رهاورد ادن پر «  اهدددگ»گری، پر
س ی              سش از ن سی. پر شگری ا س سف دن و پر صل فل سی و دا تن دددگاه حا ا

 زدسی.با انسان، جامعه و بومدانش من 

بوم خود و از رهگ ر بازخوانی هر نسل از دانادان در اثر نگاه تخصصی به زدسی    
سازد. هر ملتی ن ز از رهگ ر  زدسی و  رادط آن دددگاه خاص خودش را می  بوم

گاهی  ما  »دا  « مای ادرانی »سگگگازد. ی خود را می«ما »اش هودی خودش و  آ
کادی  گاهی اسگگگی    « آمرد نه دانش و بودژه علوم تجربی، از   حاصگگگل آ و گر

سانی را در آن نمودی      معرفی سی که هودی ان شترک و ب ن االذهانی ا های م
 ن سی.

                                           

3. insight 
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 گگناسگگی، علوم ترب تی، ادب ات، زبانشگگناسگگی،  پرداز ادرانی، در جامعهدک نظرده
های نظری و نگرش حقوق، اقتصگگگاد و علم سگگگ اسگگگی آنگاه به کشگگگف افق

ار زدسی خودش به ک سد که دانش نو را در بررسی بوم  ر ناختی نودن می روش
رسگگد. بسگگ اری از گ رد. آن گاه اسگگی که او به دردافی متفاوت و درک تازه می

اند زدستی دارند از امور تراکمی و تداومی مفاه م علوم انسانی، ت ار انسانی و بوم  
سی و ددردنه   و نه لحظه سی فرهنگی در هرکدام از  اخ     ای. ت ار نا ای هه نا

صدای ودژه و ب نش بلند می    صص آن قلمرو، نگاه ژرف و  شد.  بخعلم به متخ
  ادد زوال نسل قلم، نا ی از ان ا یِ دانش و فقدان حساس ی و آگاهی با د.

نده  تاردخی و ب نش انسگگگانی و      در برخی پرو قاء علمی، فقر نگرش  های ارت
 ری دارد، نه تاردخیفرهنگی مشهود اسی. موضوع مورد مطالعه، انگار که نه ت ا   

بومی و نه پ وندی با اجتماع انسگگگانی و انسگگگان فرهنگی. انگار که نه زدسگگگی
سانی،    موضوع در جزدره  ای تهی از سکنه رخ داده اسی. آنچه به محقق علوم ان

دهد آگاهی تاردخی و ت ار ناسی در موضوع تحق ق اسی به     مشی حک مانه می 
ضافه  سان   ی نگاه   که ا سائل ان ضعف محدود به   ای به م و جامعه. ال ته ادن 

علوم انسانی ن سی  نگاه فرهنگی و اجتماعی دک رداض دان به تخصص خود و  
آگاهی او از نسگگگ ی دانشگگگش با جامعه، وی را به صگگگفی فرزانگی و حکمی          

آرادد. متخصگگصگگی را تصگگور کن د که از نسگگ ی موضگگوع کارش با جامعه و  می
س ات اجتماعی و فکری بی  سی فاقد     فرهنگ و منا شمندی ا سی او دان اطالع ا

قای  های ارت مندانه در تکودن و تکم ل و ارزدابی پرونده     ب نش و ناآگاه. سگگگوگ  
 علمی دانشگاهی ادن نگاه مفقود اسی.
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 تورم علمی (4

عالم و    ا نامتوازن علم،  کات جن ش     ن ا گگگتگی  مات، از بر علمی  گگگ ه  معلو
 دشفزاا برعلم اقتصاد   درتورم دانشگاهی اسی که آن را تورم علمی بادد نام د.   

 ی. تورم به معنداللی دارد  میق داو  یپول یپول، درآمدها  دِتول یسطح عموم 
، مفهوم نوزدهم م الدیی هپ ش از سگگگد.  متهاسگگگیق نامتوازن دشافزا روند

سکناس  محج دشافزا براز تورم وجود دا ی که   دگرید  دلت د  رقابلغ یهاا
 . دیم اطالقبه طال 

سی. افزادش ناهماهنگ و بی  سطح  ی هبرنامهم ن اتفاق در قلمرو علم افتاده ا
منابع علمی و ن روی انسگگانی  گگامل ، عالمان، ی هعمومی علم، تول د بی قاعد

می تورم علمی را در پی دارد. صگگگاح ان مدرک، مراکز علمی و منشگگگورات عل  
ها و مراتب علمی ن ز  همچنان که پول در وضع ی تورم ارزش ندارد علم، نشان  

  ود. پشتوانه میبی

ان ا گگتگی متقاضگگ ان کنکور دکتری کار را به آنجا کشگگانده که آزمون ورود به 
صدها نفر در        ی هدور صاح ه دکتری  سال در م سی هوش با د و هر  دکتری ت

روز مصگگاح ه  گگوند. برای سگگنجش قابل ی و توانادی هر داوطلب    عرض دک
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صرف  ی هدور تاندارهای س در حالی که در ا   ود. دکتری فقط ده دق قه وقی 
 ماه صرف سنجش دانشجو برای پ درش می  ود. 6تا  9دانشگاهی دسی کم 

در وضع ی تورم علمی هر گروه آموز ی صدها دانشجوی دکتری دارد و ساالنه 
 گگگوند. تورم ن روی انسگگگانی با مدارک عالی هزاران پی اچ دی وارد جامعه می

 نخ گان برسد.ی هتحص ل س ب  ده اسی ب کاری از سطوح پاد ن به ط ق

گرا اسگگی، چند سگگالی ددگر دانشگگگاهها از ارتقاء موجود که کمیی هبا آد ن نام
ضای ه أت علمی با مرت   ستادی ا  اع می   ی هاع زم خواهد بود  ود. آنگاه ال ا

برای حفظ ارز های دانشگاهی، سلسله مراتب علمی فراتری طراحی  ود مثالً      
ستادی   » سا ا سکناس   « پ سادکتری. ادن اتفاق دق قاً مانند چاپ ا های دو مانند پ

سی     صدهزار تومانی ا هزار و بعد پنج و ده هزار تومانی و چک پولهای پنجاه و 
 تر. د و ارزش پول کم ونکه گام به گام با تورم بزرگتر می

نامه در مخازن کتابخانه و پادگاههای           ان ا گگگتگی و تورم مقاله، کتاب، پادان       
آورد. تول د کمی علم مانند اطالعات علمی کشگگور خود معضگگلی ددگر به بار می

شتوانه اعت ار علم و مراکز علمی را از ب ن می تول د پول بی صدها   برد. از م انپ
توان دک من ع ک موضگوع منتشگر  گده به د گواری می    مقاله و کتاب که در د

نابع بی       فی. ان ا گگگتگی م دا به    ک فی  «  لمآلودگی مح ط ع»ک ف ی علمی ، 
سی  می ضا را برای نف  های خامانجامد. ان ا ی منابع نامعت ر و رونود ستانه ف س د

تحق ق دا ی هکند. دک محقق جدی برای نو گگتن پ شگگ ن  کشگگ دن تنگ می 
ساعی مروری، بای همقال صرف کند، نو تجات بی  دد  ، ک ف ی را بخواندها وقی 

سد و راه خود را از م ان          ص ل باز نا سرقتها و جعلها را از منابع ا س ها و  رونود
علمی، ذهنش    ه ی هم نا پ دا کند. اگر در ح ن مرور ان وهان وهی کارهای بی

، دسیِ کم  ک ف ی نشود کارهای بیی هاز مسئله منحرف نگردد و ضم رش آلود  
 کثرت منابع و فضای متورم و نفسگ ر موضوع او را از نفس خواهد انداخی.    
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 قل علم یا نقد علمنَ (5

انتقادی در ی هنظردانتقادی اسی.  ی هنظرد پ دادیِ قرنگ رد بر ما می ی کهرنق
سی    سنتی که برنامه ی هبرابر نظرد ض ح جهان واقع ا ار پددداش تنها فهم و تو

ر سگگنجش و تغ  نه فهم و ت   ن جهان واقع بلکه انتقادی ی هنظرد  گگد. هدف
ر نظر دکو د تا جهان اجتماعی انسان را به مثابه امری تغ  رپ در و می اسی آن

سی که نظرد بگ رد ص ف  با سنتی  ی ه. از ادن رو ض ح  تو چ زی امور واقع و تو
واقع ی »پرسگگد انتقادی میی هنظردآورد. به ارمغان نمی« دانش ان ا گگته»جز 

آدا افتد واقع ی ناب اسگگی  آدا هر آنچه در قلمرو علم اتفاق می «سگگی  ناب چ
رسگگاند  آدا ممکن ن سگگی دانش  افزادش دانش از هر لون ما را به سگگعادت می

توضگگ ح جهان خودش فراهم کرده ادم باالخره  ای که ما از توصگگ ف وهان ا گگت
  بگ ردبه بردگی عقالن ی ما را 

شگاه   سی    دان سرم سی.    ما  س ر رقابتهای تول د علم و ان ا ی دانش ا  در ادن م
سی سهمگ ن   سی  دن دانش و نقل و انتقال آن     به راه افتاده ا سی به د ز ا. د

رادند . فج ما  ده اسی  رادرسم  آن زبان و از آن کتاب به ادن کتاب  ادن زبان به
انتقال و دسی به دسی کردن دانش، جای فرهنگ انتقاد را گرفته اسی. ترجمه    
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سی.      ستناد ا شگاهی م تنی بر نقل و ا الن علم و ناقو تأل ف رادج در گفتمان دان
 اند.مترجمان، کاروان ساالران علم  ده

. م قائل ب ش از خالق ی ارزش   ،معت ر های و نقل قول ما برای اسگگگتنادسگگگازی    
در حالی که مقاالت پر از اسگگی. مرکن  اصگگلی بالغی تحق ق  ،من عی هاتوردت

نشگگ نند نقل قول و ارجاع و دارای فهرسگگی کتابشگگناسگگی بلند در صگگدر می   
سرانده می  خصی   ی ههای تازه و دددگاههای خالقنظرده سختی   وند و  پ به 

مدام بر ی هتک  کنند.های دانشگگگگاهی جادی برای انتشگگگار پ دا میدر رسگگگانه
نودسگگگی و ارجاع به منابع اصگگگ ل، وجه مسگگگلط و روش غالب پژوهش رفرنس

 دانشگاهی ما  ده اسی. اعت ار نو تار دانشگاهی به کثرت نقل قولهاسی.  بسا       
راند و دددگاهش را به مینظرگاه محقق را به حا گگ ه  ،نقل قول بسگگ اریِ که

صگگاحب مقاله  خود ازچ سگگخنی ه  ی علمیهامقالهبسگگ اری  در برد. سگگاده می
دافی  نمی نه فرهنگ            ادن وضگگگع ی  .توان  نام د  قالی دانش  ند انت دد فراد با را 

 انتقال ارزش.  ودیتوقف مفرهنگ نقل می هنگرش انتقادی در س طرانتقادی. 
سی  انتقادب ش از ارزش  شگاهی   ژو پ .ا شگر دان اب و ارزدد ادر ادن  رادط نق وه

ن سگگی بلکه ناقل و حامل دانش اسگگی. انگاه که حمل و نقل دانش  ناب دانش
سی و حتی اگر تول د دانش  « تول د دانش»ارزش ناب با د  عار     خ ال پختن ا

.  تحقق دابد هنوز راهی دراز تا باز گگگناخی دانش ناب در پ ش خواه م دا گگگی
 دتول د دانش بدون سنجش و ارزدابی آن ممکن اسی ما را در  رادطی قرار ده   

سردرگم  ودم. آنگاه      انتقادی ما را از ی هنظردکه در هزارتوی ان ا ته از دانش 
 رهاند.ادم و ممکن اسی به بردگی آن درآدم می رادطی که خود ساخته

در حالی که فرهنگهای پ شرو نگرش انتقادی را توسعه می دهند و با توسل به    
دهند اما فرهنگ میادن نگرش وضگگگع ی خود را هر لحظه مورد بازنگری قرار 

 اسی.  نقل و ان ا ی دانش فرهنگمچنان حاکم بر دانشگاه ما ه
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 پژوهشو شبهعلم شبه (6

ها، و دا باورهادی گفته  ها، نظرده  به آزمادش   1« گگگ ه علم »ی علم، ر فلسگگگفه د
عای    می که اد با روش   « علم بودن» گگگود  ند ولی  به اث ات     دار های علمی 

د. ب نی و بشقاب پرنده از ادن نوع هستن  اند. فرض ّات انرژی درمانی، طالع نرس ده 
اما  5ای تعردف کرده اسگی. گانهروبرت پارک برای  گ ه علم مشگخصگات هفی   

دژه های ما و بو  ه علم در ادن نو تار، جردان تول د علم در دانشگاه مراد من از
 مظنون وجودد اما علمی بودنش در علوم انسگگانی اسگگی که تشگگ ه به علم می 

 مشکوک اسی.

س اری از      نو ته در کار ما «   ه علم » ساختار، ب سی که از نظر  کل و  هادی ا
توان اث ات ات آن را نه میپژوهش علمی را دارد اما مدع ساختاری  های ودژگی

                                           

4   .pseudoscience: علم دروغ ن  ; voodoo science:علم افسون  ; bogus science: علم ساختگی     

5.  Park, R. L. (2003, January 31). “The seven warning signs of bogus science”. 

Chronicle of Higher Education, 49(21), B 20. Parker, K. (2009, October 4). 
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ها آنچه برای سگگاخی هاهری و  گگکل دک  پژوهشکرد و نه رد. در ادن  گگ ه
ا مقاله دن ف زدکی ام گگود  مثالً سگگاختتحق ق علمی ضگگروری اسگگی ددده می

 کنام د، اسی  تخصصی  واژگان مشحون از ودژه ، زبان استاندارد اسی   نامهپادان
، نظام های آماری و کمیفاده از روش، اسگگگتدرخشگگگدبر تارک مقاله می نظرده

سازی    ستناد  سی      ارجاع و ا ساختاری مقاالت ما صر    فرادند در اما  .هم از عنا
صر  ادن «علم  ه » سی  ترفندهادی حکم در عنا ص   را پژوهش تا اقناعی ا   لا

  اننش  علمی استانداردهای  با مطابق را پژوهش هاهر به عناصر  ادن. کند وانمود
برخی از  پژوهش.دستی  ای اسی برای پو اندن تهی  لطهمغدهد اما هر کدام می

سی       هادی که ادن روزها در   ه مغلطه شهود ا سانی ما م شهای علوم ان از پژوه
 :قرارندادن

  ی پژوهشگگی،،  گگکل و قالب نو گگتار اسگگی. مقاله«ژانر»: مراد از ی ژانرمغلطه
 کهام دک ژانر علمی اسگگی نامه هر کدپوسگگتر همادش، طرح پژوهشگگی، پادان 

صر  کل و       کل   «علم  ه »جردان  د.ندار ی خودش راساختاری ودژه  عنا
مجالت آرادد ساختار مقاله،  کل   لی میمند  ک های نظامچارچوب با را نو تار 

 رادج دری گرچه کامالً مطابق   وه ها و آمارها و  کل  سازی نمادهموازدن و 
ی مهندسگگی سگگاختار نو گگتار فرو  مجالت علوم ط  عی اسگگی اما در محدوده

ماند. آراسگگتن  گگکل، نگاهها را از پ ام و محتوا به جانب صگگورت منحرف   می
مند اسی چنان که خواننده آن را  کند. ساختار و  کل هاهری نو تار، روش   می

رای اخفای ای اسگگی بخود مغلطه ،ژانرآراسگگتن پندارد. می دک نو گگتار علمی
 اند.هادی که در متن نو تار به جای محتوای اص ل و ابداعی نشستهگزاره  ه

: کثرت مُصطلحات تخصصی، هاهر متن را چنان آراسته که     ی زبان علممغلطه
صی     » بردم باگمان می ص سر ار از واژگان      رو به رود م« سخن تخ . نو تار 

سی حال آن که زبان عمومی تحق ق، گنگ و ن      صی ا ص سا تخ زده و ترجمه ار

www.takbook.com



  43 اعترافات دانشگاهی

نظمی انددشگگگانی اسگگی. سگگی. متن آکنده از خطاهای لغوی، دسگگتوری و بیا
ها  ده اسی. عناصر    نارسادی واژگانی و نحوی مانع روان  دن انددشه در جمله   

صی زبان چنان مزوّرانه و ترفندآم ز به کار گرفته  ده که گاه اهل فن را      ص تخ
صلی متن، هاگزارهاگر ن ک بنگردم  فرد د.ن ز می ستدالل  ی ا سد  م هم و ا ها فا
 اسی.

  به عنوان پژوهشگگی معموالً با معرفی دک نظرده: مقاالت  گگ هی نظردهمغلطه
ساس     وند و مدعی  روع می «چارچوب نظری تحق ق» ضوع را بر ا اند که مو

ا باسگگی. نظرده رسگگوب نکردهاند. اما در مقاله عمالً نظرده دک نظرده بررسگگ ده
و هماهنگ ن سی. دک خوانش سطحی، مکان کی و مدرسی از     موضوع همسو  

نمادد که نودسنده وانمود  ی آ کار آنجا روی می گ رد و مغلطهنظرده صورت می 
ها و رودکردهای نودن می کند واقع ات انسگگانی و اجتماعی را بر اسگگاس نظرده

 چ زتحل ل کرده اسگگی. در ادن روش، نتادج حاصگگله از دهها مقاله معموالً دک 
 ود که موضوع متغ ر اسی    ها مقاله بر اساس دک نگره نو ته می  گاه ده اسی. 

 اما نتادج واحد.

 یو اقتصگگاد یاجتماع  اسگگی،سگگ قلمروهایدر که مغالطه  دنا: ی آماریمغلطه
س  سی و از     دجرا  ارب سی   غاتیمتداول ت ل های وها  در مقاالت پژوهشی هم  ا

سانی بطور افراطی به روش برخی پژوهش های عل .رسوخ کرده اسی   های وم ان
حال آن که اعت ار اول ه  متکی هسگگگتند کمی و دقادق آماری و ارقام و اعشگگگار    

  ادن نوعیی اسگگتحصگگال آنها مشگگکوک اسگگی.    ها و اطم نان از  گگ وهداده
چرا که محقق از رتوردک روش در علوم پاده به طرز   اسگگی «ی روشمغلطه»

سگگگی. گراو ع ن ی  اث اتی  شکه تحق ق « د کند وانمو»گ رد تا  افراطی بهره می
سانی با روش    های آنها گ ریهای آماری که نتادج و اندازهس ل مقاالت علوم ان

سی. مغالطه  را نه می ز نا ی ا  ،روش با ادنتوان ثابی کرد و نه رد از ادن نوع ا

www.takbook.com



 محمود فتوحی رودمعجنی 21

سانی را می     ادن پ ش سائل ان سی که م  قه دقهای علوم سنجه توان با فرض ا
 کنند که پ ام نه چندانکرد. از ادن رو با ترفندهای آماری سگگعی می گ ریهانداز

 .به اعداد رداضی مستظهر گردانندغ رعلمی را های عام و بردا یتازه و حتی 

ند کن: با کثرت ارجاعات و ان وهی منابع پژوهش چن ن وانمود میی ارجاعمغلطه
ضوع ا راف دارد. ادن ترفند   ص ل  که محقق بر منابع مو  ق نمادی تحقبا هدف ا

صورت می    شی به آن  گ رد. اتکای به مرجع ی منابع بدون دا تن  و اعت ار بخ
ه رود. حال آن کدددگاه و نظر تازه، نوعی دانانمادی و دانشمندنمادی به  مار می

س اریِ نقل  صی محقق را به حا  ه      ب سخن ددگران، دددگاه  خ ها و ارجاع به 
 راند.می

ل استدال  دک یدرست های ساختاری در منطق اسی.   ز نوع مغالطهادن ترفندها ا
. وقتی سگگاختمان مقاله را دارد یبه  گگکل و سگگاختار آن بسگگتگمقدمتاً   اسگگیق

ها ادم. ادن مغلطهمق اس دک پژوهش درسی بدان م دچار مغلطه ساختاری  ده   
صص آ کار می    ضوع        ود. در نگاه اول بر اهل تخ سای مو نگاهی به با  نا

  .دابدپژوهش ترفندها را درمی ای ک فیومحت

 هادی اصلی سازه همه از  « و ارجاع آمارزبان علم،  ،ژانر، نظرده»اموری از ق  ل 
شگاهی ما به  گفتمان علمی سی     اند اما در جن ش تول د علم دان سا   گردهای ا

دستانه و  های خامماده و نو ته های بیکاری پژوهشموده و آبردق و تَزتبرای 
با آن تک ه کن م تا  یعلم هایاسگگتانده بهالزم اسگگی  اند.ددانه بدل  گگدهم ت

از رفتار  گگ ه علمی را و رفتار علمی «  گگ ه علمی»ی ی علمی از گزارهگزاره
گرای تول د علم به رخ چه در نهضی کمی در حال  حاضر آن   .س م کامالً باز نا 

 کش د می  ود   ه علم اسی نه علم.
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 ساالری علمدیوانزندان های علمی در گفتمان (7

سگگگاالرنه به علم بسگگگی دانشگگگگاه ما رودکردهای ددوان  ادد اعتراف کن م کهب
و دبادسگگته اسگگی  مطلب ادضگگاح های علمی اسگگی. برای ن رومندتر از گفتمان

 .  مجدا کن هم را از 6«یعلمگفتمان »و « یعلم سازمان» مفهوم

شگاه      ،علمی سازمان مراد از  سی. ادن رودکرد دان سازمانی به علم ا ا ر رودکرد 
انگارد که هدف آن تع  ن سگگگلسگگگله مراتب علم و تدرّج     چونان سگگگازمانی می  

را  های سازمانی سلسله مراتب و ارزش  تکنوکرات ک دانش اسی. در ادن نگرش  
 ،که سگگازمان یکند. علمیم   نتع یسگگازمان یو تکنوکراسگگقواعد  ،تشگگک الت

سنجه    یکننده  نتع سی  ض    دشهاآن ا صاف عر علم و عالم و معلوم  یرا از او
شان   گ ردیم ساس آنها مراتب، مدارج، ن  تتشک ال  یبرا هادی زهها، و ممتا بر ا

ه بکند  گ اری و رت ه یبندبسگگازد و با آن علم و عالم و معلوم را رده یسگگازمان
قائل  ب شتری   یاهم ، یکمصورت و   یبراناگزدر اسی  سازمان   ،ت ع ادن نگاه

                                           

هم استفاده کرد که در برابر علم سازمانی یا سازمانی علمی قرار      «نهاد علم» و« اجتماع علمی»توان از اصطالحات  . می6

 گیرد. در علم سازمانی علم تعلق به سازمان دارد.می
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  .ی سگگگن دیهدف غا   دکردرو دندر ا یعلمحقادق   ک ف ات . تا ک ف ی    گگگود
 .گ ردسازمان علمی، قدرت خود را از ساختار تشک التی و مددردتی می

ا و ب سازد میسر ی علم   از هودی خود را  ،«یعلمگفتمان » ی مقابلسوده  در
   نت  ،فکش  برای حاصل اجتماع علمی  گفتمان. دارد  وندپحقادق علم  ک ف ات

سط   و سی. بنا بر ا  دقحقاب سی که  های درونی ارزشآن،  یسنجه  دنا علم ا
  ی،بر خرد جمع یابتنا خردمداری،  اصگگگالی،  ع ارت اسگگگی از کشگگگف، ابداع،    

صاف علم، از غا  دناز ا دک. هر و مانند آن گریاقناع ستند   داتاو عقل و خرد ه
گفتمان علمی های ارزش پس .ذهن آدمی هسگگگتندو آرمان ی ذاتی دغا خودو 

های ارزشمرجع ی خود از  ، اقتدار واجتماع علمی. گفتمان علمی دا زاسی درون
 گ ردعلم می ذاتی

ی سگگازمان علمی متکاجتماع علمی اسگگی و گفتمان علمی دا علم ذاتا متکی بر 
اکنون در  اجتماع علمی با گگگد. خلِّمُ بسگگگا کهعلم  گگگدن بر علم. سگگگازمانی

گ رد اما در به ندرت  کل می های ما گفتمان علمی و اجتماع اهل علم دانشگاه 
  یسازمان علم سی .  ا ده  و قدرتمند فربه  ش از اندازه ب یسازمان علم  عوض

کار اسی اما گفتمان علم  ش و محافظهترامحور، قاعده، کم یصورت گرا  صوالً ا
 اسی و از تجربۀ امر نودن پروادی ندارد.و خالق گرا، ک ف ی محور محتوا

به     به مثا هاد  دک علم  اسگگگی.  ودژه و ذاتی ینظام ارز گگگ  یدارا / گفتمان،  ن
ی، غرضگگیبازمانی علم اسگگی. های سگگفارغ از ارزش یعلم گفتمان یهاارزش

  ،8گرادیمشارکی ، 7دیرواجهان واسنجی پ وسته،  و نگرش نقادانه  بخشی، رادگان

                                           

7. universalism  

8. Communism  
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همه  صفی علم. اسی های علمیذاتی کنشهای دافته، از ارزش ک سازمانو 
ای جز را انگ زهادن خصگگادل اسگگی و و آفردنش  گریدانادی و کاوشم تنی بر 

 ن سی. ف ضان و خود کوفادی 

ا خود ر و ب ندکارگر می، عالم را چونان ساالری علمی سازمانی علمی و  ددوان 
ما   پاداش  هادش را  ارزش. کارفر ظام  نا می  دهیبر ن ند ب گاه بوروکر . ک ت ک و  ان

 ه علم و عالم را با رات اسی   م تنی بر سود انگاری و سوداگری  سازمانی به علم  
و  و کشگگف علم صگگفیِلم واقعی از احال آن که ع کند.بندی میو مقرری رده

.  برددرونی ل ت میهای اندردافی های ذهنی وتجربهسر مسی اسی و از  هود 
 گ رد.را در آغوش می مطلوبو با هر کشفی  اهد ا

   متوانی. حاال مسگگیگشگگاراه ، بسگگ اریسگگازمان علم ازی علمگفتمان   کتفک
 م. حاال جای ادن خود را بسگگنج گگخصگگی و سگگازمان علمی   یعلم یپرونده

 پرسش اسی که 

کتاب،   ،مقاله  ی، دکتر یرسگگگاله  ،تحان جامع  امپ درش دانشگگگجوی دکتری،  
، انجمن علمی دش، هماتخصصی   یمجله ما، یآموز   گروه ی آموز ی، برنامه

چقدر بر اسگگاس  ی،و اسگگتاد  اریاسگگتخدام و ارتقاء ما به دانشگگ  یو حت یعلم
مان   زایدرون های زشار مان   علمگفت ته و    سگگگاز قدر  داف   های تابع ارزش چ

شک الت  سی    و قواعد بروکرات ک یسازمان  ی و علمت سی ا ما  هایپژوهش  مدر
سگگازمان مت وع اسگگی و چقدر به  به دسگگتورو  یسگگازمان علمدر خدمی چقدر 

 کند ی( خدمی متخصصی دانش) یعلم گفتمان

در نظام دانشگگگاهی هر دک از ادنها ارزش و مقام خود را دارد و بادد مراقب بود 
دی اسگگی گرفتار قواعد دسگگی و که قلمرو پژوهش که بنادش بر نوآوری و نوجو

 پاگ ر بروکرات ک و سازمانی نشود.
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 .یمتهس یکیزبان آنگلو امر یامپراطور یِعلم یهاما مُستعمره (8

سی به زبان انگل اددب سی و فقط انگل   س  یلمع ینو ی تا به درجات اعال    .  در
 ردانکارناپ  یتعامل با جهانِ علم و علمِ جهان یبرا "دَسگگیدربا" دنروزها ا دنا

 ما نهاده  ده اسی. یرو  شپ درناگز  ّتیاسی. حَتم

 Q1, Q2, Q3 سگگگازهای ده و نما  Scopus, و ISI یعلم های دگاه پا   در
سی به زبان انگل یعلم یهاعمدتاً فرآورده . اگر رندگ یم  راعت ار و  اخص تأث   

به  دا و دسگگگ مزبان جهان اسگگگی مقاله بنو ورتردندشکه پر گو   نیبه زبان چ  
 قابل ی  که   یبه آلمان   دا  گگگُهره اسگگگی   ی و ادب  وادیکه به  گگگ   یفرانسگگگو

صف  سف  یبرا دریناپ و س  یهابه زبان دادارد و   دنفل سپان  یعرب ی،رو   ولو ا
و نه  گگگاخص   دافی    مخواه ینه مخاط    یبرتر علم های ده در نما  دسگگگ مبنو
 .یاو نه استادمان مرت ه گ ردیم یانه دانشگاهمان رت ه  ری تأث
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 یجهان«.   گگدن  سگگیانگل» دعنیعمالً  «  گگدن یجهان» دطی، گگرا  نچن در
شگاه   انمزبور، در م ی دن به معن  ا  ده که نه تنه  یچنان عاد ینخ گان دان

 باورند که زبان دنبر ا یرخندارند بلکه ب یو مادر یمل یهااز زوال زبان یهراس 
سعه  یمانع ر د علم  یبوم سی. ز  یفرهنگ یو تو سرعی  آن نبه گما دراا ها 

با     دن. ال ته ا خواهد یزبان واحد م   ی،جهان  یانتقال علم به دهکده    زبان واحد 
 گگگدن اسگگگی. همگان از دولی گرفته تا نخ گان و         رگ گگگتاب در حال فرا  

 .کنندیم دیحما یما مجدانه از آن زبان جهان یدانشگاهها

 سگگی نخ گان ما ناچارند همه به زبان انگل دگرد یروند تا چندسگگال دنا مطابق
شند، بخوانند، ب سند و بنو دندبگو  اندد شنود و د      د شان را جهان علم ب سخن ر تا 

نه  یدنده. در آدندبه حسگگاب آ یبرتر جهان هایدهدر نما یعلم  نرقابی سگگنگ
.  ود یمردم گسسته م   یدهجامعه و تو ینخ ه از بدنه یط قه  ونددور پ چندان

 یگو فرهن یعلم ی،ملی، انقطاع زبان ینخ گان و توده  انم دطیدر چنان  را 
س  یاروپا دطبه  را  گرددمی. و باز منماددیرخ م سا کل ی طرهتحی  در قرون   

 و انددشگگگ دند   یم  نزبان علم بود. اهل علم به الت     ن،. آن زمان الت یوسگگگط
سون    یبوم انهایبه زب ی. مردم عادنو تند یم ساک  ی،رمنژ ی،خود )فرانک، انگلو

لم و ع  ایاز دن ی. توده را خ رگفتندی( سگگگخن م ادیو رُم یپرتغال  ول،اسگگگپان
  یاز مدن ی. بخشگگ اراهل علم با مردم بسگگ  انم یدانش ن ود و  گگکاف آگاه

سته    سانس، رهاورد کا صله    جهان بعد از رن  ینخ گان و توده  انم ی دن فا
. اما کن میم  رتع   یجامعه و مدن یجامعه بوده اسگی که از آن به نرخ باسگواد  

 .مداز رنسانس باز گرد  شپ دطما به  را دگرتا بار د کن میتالش م دیگو

 ینهزبان، خا: »گودندیکه م ادم دهمعاصر  ن    لسوفان از ف یمشهور  هایگزاره
. «سازدیرا بر م یزندگ دقزبان، حقا»، «زبان ابزار سلطه اسی» دا« اسی یهست

 یهسگگت یبا گگد آنگاه خانه دکیامر-زبانِ نخ گان جهان، زبان انگلو یحال وقت
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 یدکامر-و اروپا در زبان و فرهنگ آنگلو    دقا و آفر دک، نخ گان خاور دور و نزد  
ساخته م  شه . اند ود یبر . و گ ردی کل م زبان  دنتازه در ا دقنو و حقا هاید

سلطه »زبان،  دنا سی. در آن     ود یم« سالح مسلط  »و « ابزار  که ال ته  ده ا
ستعمره      شگاه ما، م سی و دانش که در تع       یصورت دان سلط  ده ا   رزبان م

 یاسگگی تنها در درون زبان اسگگتعمار ددجد نفوکو، من ع قدرت در تمد  شگگلم
   اردانش در اخت دعنیع قدرت . من دابدیو در همان زبان نشگگر م  گگودیم  دتول

عه   دک  بان  یجام بان علم  گگگده          یز بانش، ز که ز لی  گاه آن م قرار دارد. آن
ر با قدرت متمرکز ب   یزبان  یملل اسگگگی و آن جامعه    دنو ثروتمندتر  دنمقتدرتر 

 .کشدیسلطه م درز  شتررا ب انعلم و رسانه جه

 

ا ب  انجهان یجهان سگگوم و بلکه تمام جهان در پرتو  گگعار علم نافع برا  اکنون
روبروسی. زبان مسلط، استعمارگر اسی      «یاستعمار زبان »به نام  یاتازه یددهپد

ص   یهاو گروه ص ستعمره  یتخ شکر واژه  نخ گان م سلط ل به  را دشهاها. زبان م
س  دگردرون ذهن نخ گان ملل د سی. نخ گا     لگ صرف زب را  ندا ته ا ان به ت

 یکشگگبشگگر و ر گگد علم بهره  شگگرفیمسگگلط در آورده و از ذهن آنها به نام پ
سا کندیم سلط روز به روز غن  ی،ن رد زبان دنا یده. در  سترده  تر،یزبان م تر و گ

شف     دراز  ود یتر مفربه سر جهان ک سرا سراز  یهااز   کنند یم درتازه را در آن 
هرف دانش  دگانهتا آنجا که آن زبان به   ود می یدر آن طراح ددجد یهاافق

و  ها در سطح روابط ساده  مستعمره  یِبدل  ود. اما در آن سو زبان بوم   دشه و اند
از زبان  درو بسا که ناگز   ود یمحدود و محدود م ماند،یفرو م یاجتماع ی هاول

ند دتا در آن حل  گگود. در فرا گ ردیو وام م گ ردیسگگلطه، به سگگرعی وام م 
تا  گ ردی تاب م  دکیامر-انگلو  رغ یهازبان دجیمرگ تدر ی،علم یهارقابی

www.takbook.com



  27 اعترافات دانشگاهی

ها و مرگ  ملی  دخمرگ فرهنگ، مرگ تار    ی، مرگ مل دی، به مرگ هو  دتاً نها 
 .برسد یبه فرهنگ و زبان واحد یجهان یو دهکده  نجامدها بو تفاوت دزهاتما

االت از رهگ ر فروش مق ثروت  درا در تول  سی زبان انگل  قتا توف  سی ن مجال
  منآ  دکننده  مقاالت به خود ما که گاه تول       دن. جالب آن که ا   دسگگگمبنو یعلم

 دا  یامپراطور ی،از رهگ ر اسگگگتعمار زبان      سگگگی. زبان انگل  گگگودیفروخته م 
 یگام از پروژه دک طوریامپرا دنرا  کل داده اسی. ا  دنینو 3یزبان دال سم امپر

نفی خام از  ددخر یِسگگنت یهامسگگتعمرات و روش  نیزم دراسگگتخراج منابع ز
بدل  یتا به مواد صنعت خردینفی خام نم دگرفراتر رفته اسی. د ینفت یکشورها

که با    یمبار عل  دنکننده بفرو گگگد  بلکه ا    د باالتر به خود تول    می کند و با ق  
 ده   د ها در کشور ان تول  آن یدهو با سرما   سی انگل  رتالش نخ گانِ ملل غ

ه ک خردمیرا م دیها. اکنون ما مقاله ود یآنها فروخته م یهاه دوباره به ملیب
 یآن مقاالت را هر کس در هر جا  گگوندیبرخوردار م یباالتر یعلم یاز رت ه

 یدگاههامنتشگگر  گگده اسگگی و در پا  « سگگیزبان انگل»نو گگته با گگد به   ادن
 به دسی آورده و داغ  ده اسی.  ر اخصِ تأث ی،سازهدنما

 دماراداها به پکدام نگرش کندیم   ناسگگگی که تع یزبان یامپراطور دنا اکنون
 ود  به   عد ود، چگونه توز   د ود، چگونه تول   دتول ی ود، چه نوع علم  دلت د

سان     دعتوز یچه زبان شر  ود  چه ک ترند  و کدام مراجع معت رتر  و عالم یو منت
 هایدگاهدر پا یو مسگگائل محل یاو علوم منطقه یبوم یهادانش  ان،م دندر ا

د. از ندارن «یمخاطب جهان»چرا که  دابندینم ی گگأن یاطالعات علم المللی نب

                                           

9  . Linguistic imperialism, or language imperialism, refers to "the transfer of a 

dominant language to other people 
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  گگگدنیبه جهان   ینه تنها کمک   یو محل یمسگگگائل بوم  ی،علم جهان  ددگاه  د
 هستند.  زبلکه ممکن اسی مانع آن ن کنندینم

ی جهان و غفل یانتشار علم نافع برا  یما برا یهاآن که  تاب دانشگاه   خالصه 
سی    سی زبان انگل یامپراطور یهاما را به مستعمر  یاز زبان بوم ساخته ا . بدل 

 ها وکه پشگگتش فرهنگ و ارزش یتمدن  م،هسگگت  شگگروهمه کارگران تمدن پ
 .یامردکانگلوتمدن  دعنیاسی  دستادهزبان ا یجامعه دک یساختار اجتماع

سان  یهاکه در ر ته  دناز ا بگ ردم س  یعلوم ان ه ک یمل یهااز پژوهش  اریب
رتر ب هایدهو عرضه به نما یعلم یهاحضور در رقابی یدارند برا یمل یکاربرد

 . وندیمنتشر م  سیبه زبان انگل

 حال ما را نظم فرموده اسی:  کچه ن سعدی

  .غالمی که آب جوی آرد                  آب جوی آمد و غالم ب رد  د
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