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کنـون در استاد سـابق دانشـگاه صـنعتی شـریف کـه تـا) ش۱۳۱۷. ز(دکتر مهدی گلشنی 

دانشگاهی و مشاغل علمیمقام داری، از جمله، ریاسـت پژوهشـگاه علـوم ـ اهای مختلِف

شورای عالی انقالب فرهنگی خدمت کـرده و از نزدیـک دسـتی انسانی، فرهنگستان علوم، و 

ای اعتراضی و سراسـر انتقـاد در دانشـگاه در خطابه۱۳۹۶ماه بر آتش داشته است، در بهمن

ــایی ــریف، از نارس ــا، تبعیضش ــا،ه ــیه ــدالتیب ــه و ع ــای ناموّج ــالک و معیاره ــا، م ه

هـا کـرد و هشـدارها های کشور گلـهتجربۀ دانشگاههای ناتوان و بیهای مدیریتکاریندانم

یسی تعبیر کرد، پدیدۀ مقاله» نامهوصیت«وی در این سخنرانی که خود از آن با عنوان . داد نو

ها را یکی از چند محور سخن قرار داد و ایرادهای متعددی بـر رونـد، معیارهـا و در دانشگاه

به ولـی بـادی در ،اهـل دردکه چون نیشـی بـه دل کرد اصطالح علمی وارد جایگاه مقاالِت

ای نیز که در همان سـال بـا او در مصاحبه. انگیز بود و هستوالن این وضع اسفئگوش مس

روّیـه و نویسی بیداشت باز به معایب و نقایص مقالهاسالمی شبکۀ چهار سیمای جمهوری 

بـه ۲۰۰۵/۱۳۸۴در ۵۰۰۰خاصیت انگشت نهاد و گفت شمار مقـاالت دانشـگاهی از بی

درصـد۵ه این در حالی است که در آن پنج سال َنـ. ه استرسید۲۰۱۲/۱۳۹۴در ۳۹۰۰۰

طبق مالک و معیارهای . کم شده استمااز واردات درصد۵ه َنو به صادرات ما اضافه شده 

بـه مایـه انـدک و بـه ارزش ۀپیشنهادی این پیرشدۀ دانشگاهی، بیشـترین ایـن انبـوه مقـاالْت

.اعتبار بوده استکم

ای الاقل یکی از دو شرط را حائز نباشـد الم گلشنی این است که چنانچه مقالهَمخلص ک

مراد از شرط اول ایـن اسـت کـه مقالـه . یکی فایدۀ کاربردی و دیگری نوآوری: مقاله نیست

بتواند دردی از دردهای جامعه را دوا کند؛ و منظور از شرط دوم این است که حـاوی حرفـی 
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ً
، . گفته نشده باشدباشد که قبال

ً
، ولی شـاید نـه منحصـرا

ً
البّته، آراء و انتقادات گلشنی عمدتا

و امـروزی آن  بنـابراین، . بـوده اسـت)scientific(ناظر به مقاالت علمی به معنای اخِص

اطالق و اعمال دو شرط او در مورد مقاالت ادبی، تاریخی و سنخ مقـاالتی کـه در مجـالت 

ویژه در مورد شرط شود، باید با اندکی تعدیل و تجدید نظر، بهیمرکز میراث مکتوب عرضه م

نوع اخیر چه دردی را از جامعـۀ ایـران مـی.اول، همراه باشد مقاالِت
ً
توانـد دوا کنـد؟ یقینـا

با نفع و ضرر ماّدی سر و کار دارد، با متر و نمی
ً
تواند طبیب علل و امراضی باشد که مستقیما

شود، و در یک کالم، پول نقد بـه کیسـۀ جامعـه یره و دالر سنجیده میمعیار ِدرهم و دینار و ل

هـا استاد گلشنی است که در بحث مقاالت ادبی، تـاریخی و امثـال ایـنِمشرط دو. ریزدمی

های فیزیکی و ماّدی قابـل درک نوآوری در عرصهمفهوم. شرط نوآوری: کندمناسبت پیدا می

هـا اطـالق مقاالت ادبی و تـاریخی و امثـال ایـناست، لیکن این اصطالح بر چه بخشی از

ـق شـده یـا نـهشود؟ برای اینمی
ّ

که بدانیم در چنین مقاالتی شـرط ابتکـار و نـوآوری متحق

مـالک و معیـار ـای گفتـه شـده اسـتای پیدا و مجهولی معلوم و ناگفتهشدهیعنی، آیا گمـ 

لی در دسـت نیسـتتعریف
ّ
در . ی نشـانش انـدک اسـتالبتـه، نـامش زیـاد ولـ. شده و مدل

دستگاهنامهآیین نشریات و هیهای رنگارنِگ ِی
ّ
هـای تحریریـۀ مجـالت، شـرط تئهای متول

مقاالت را تعیین و ابالغ میابتکاری بودن و حرف رسـد کنند؛ لیکن به نظر میهای نو داشتِن

ن شـرطی که نه کیفّیت و حدود این نوآوری بر کسی معلوم است و نه مقاالت بر اساس چنـی

از . شودآگاهانه سنجیده می
ً
نوآورانه است، لزوما تازه، معلوم نیست که آنچه از نگاه این داوْر

آن دیگری نیز چنین باشد شناختی، ادبی یا در گزارشـی از آیا در یک مقالۀ تاریخی، متن. نظِر

َبهمان تصحیح، چه مطالبی باید  باشد تا تصحیح و تنقیح فالن نسخۀ خطی یا نقد و بررسِی

ای را بگیرد؟ حاوی خبری جدید و کشف مجهولی به شمار آید و بتواند پروانۀ ورود به نشریه

ای، کشف جدید نویسنده منحصـر بـه ایـن باشـد کـه، ای بیست سی صفحهآیا اگر در مقاله

، تاریخ کتابت فالن نسخه نه 
ً
ق بوده، کافی است؟ آیا چنانچه کشـف ۵۲۸ق بلکه ۵۴۸مثال

ساب فالن بیت به فالن شاعر نادرست و متعلق به َبهمان شاعر اسـت، ابتکـار بـه کنیم که انت

م کـردن آن در حساب می
َ
چند اشکال و خطا در چاپی از یک دیوان و َعــل آید؟ آیا پیدا کردِن

چهار پنج صـفحه کتـاببیست را » نـوآوری«نامـه بـه آن، شـرط وپنج صفحه متن و افزودِن

رابطـۀ مسـتقیمی کند؟ همیشه نه برآورده می
ً
میان طول مقالـه و درجـۀ نـوآوری درآن الزامـا
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دهـد کـه در از قضـا، تجربـه نشـان مـی. نامـۀ آنه و طول کتابهست و نه میان ارزش مقال

است، حضور فکری و علمی شخص نگارنده درآن مقاله ُپرشمارتر» مآخذ«مواردی، هر چه 

از اّما و اگرهای زیـاد پـیش روی داوران رفته و خالی وچنانچه تعریف شسته. تر استرنگکم

مقاله نباشد، احتمال اختالف نظر میان آنها زیاد خواهـد بـود، زیـرا قضـاوت دربـارۀ مقالـه 

.خواهد بود) objective(و کمتر عینی ) Subjective(بیشتر نظری

بـهاز بس در دو سه دهۀ اخیر، این ِت
ّ

اصـطالح قبیـل مقـاالت نوشـته و از طـرف مجـال

پذیرفته شده است، اینجا و آنجا فریاد کسانی که برای مقاله شأنی و اعتباری قائلنـد » علمی«

االسف، اکثر این مقاالت که روزانه صدها از آنها به کمک موتـور جسـتجو مع. درآمده است

)science engine (ل مشکالت، نویسانده و تولید مـی
ّ

شـود، در نوشته یا، با پرداخت حال

» مزایـای قـانونی«شود و نویسندگان آنها به یا با حداقل نظارت چاپ میاکثر موارد بی هیچ

مهر تصویبی است بر صـالحیت علمـی پذیرش مقاله در نشریه. رسندآن می
ً
ای علمی عمال

اگـر قـرار . نویسندۀ آن و هموار کردن راه برای دست یافتن او به کرسـی تـدریس در دانشـگاه

شـده در گمان اکثـر مقـاالت نوشـتهی افراد باشد، بیاست که مقاله سند دانش و وقوف علم

سناد چندان قابل اعتمادی نیسـتندوکتاب دانشگاهحسابشرایط بی
َ
مقالـۀ خـوب . های ما، ا

ای کـه نقطـۀ تنهایی گواه مطمئنی بر ذخیرۀ علمی کسی باشد، چه رسد به مقالـهتواند بهنمی

و اصالح همکـاران نویسـنده و تـالش داوران و هـای دوسـتان و آغازش درست نبوده و حّک

وسمه بر ابروی کور بوده است آْن .ویراستاراِن

ها، تحت عناوین رنگارنگ غیراصولی دانشگاهروّیه ویکی از تبعات نامبارک گسترش بی

تأسیس . بوده استسازی بر مقیاسی انبوه نویسی و مقالهنامهدر چند دهۀ اخیر، عارضۀ پایان

ای خرد و کالن مستلزم استخدام شتابناک معلم و مـدّرس بـرای آن بـوده هشتابناک دانشگاه

نبود یا کمبود معلم و مدّرس کافی برای ایـن انبـوه دانشـگاه سـبب تربیـت شـتابناک . است

شـتاب در افـزایش کّمـی نیـروی علمـی . های خالی تدریس شدافرادی برای تصّدی کرسی

کیفی این مهـم شـددانشگاه عجلـه در تـأمین نیـرو بـرای . لدوری باطـ؛ها به قیمت کاهِش

دورههای بدون مدّرس، دیگر فرصتی برای خوبکالس هـای کارشناسـی وبد کردن داوطلباِن

تـوان در جـذب داوطلبـان شایسـته زیـاد گـذارد؛ و بنـابراین، نمـیارشد و دکتری باقی نمـی
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ادند و بایـد هـر ها در نقاط دور و نزدیک کشور منتظر استشعب دانشگاه. کرددستبهدست

عات، فشارها و توصیه. شان کردتر تأمینچه سریع
ّ
هاست که از هر سو در چنین شرایطی، توق

هایی که به قسمی در تأمین نیروی علمی الیق آورد و عرصه را برای کسان و دستگاهمیسر بر

هـای ضرورتنتیجۀ این همه شتابزدگی و غفلت از . کندتنگ میها نقشی دارند،به دانشگاه

.خوریمکشیم و افسوس میبینیم و بابتش رنج میجامعه، همین شده که می

زمان تجدید نظر است ناسنجیدۀ مراکز تحصـیالت عـالی تـا ایـن اواخـر بـه افزایش . زماْن

های ناصوابی انجامید که این نیز به نوِبۀ خود به آشفتگی اوضاع و عـدول از ضـوابط گیریتصمیم

این بیآ. معقول انجامید فرهنگـی ایـران، ـ زده در مقطعی از تاریخ علمیهای شتاببرنامگیتِش

نشر مقاله و کدامن خواری در تولید کتاب و صنعت مونتـاژ در بازار انتحال و پخته. تاب نیز شدگیِر

از مقاله، هدف، ساختار، ای«روزشدههب«وقت آن رسیده که تعریف .سازی رونق گرفتمقاله

فه
ّ
های سنجش آن بشـود و مشـخص گـردد کـه مقالـه چیسـت، حـّدو مالکشرایطها، مؤل

کـه مـانع عالوه، باید عواملی به. نویسی داردست و چه کسی لیاقت مقالهاضرورت آن کدام

یان فرهنگ و تعلیم ئوت علمی در کشور بوده است، به مسأتراوش ابتکار و ابراز جر
ّ
الن و متول

توانـد بسـیار سـودمند تنها بد نیست بلکه مینفسه نهمقاله فینگارش .و تربیت گوشزد شود

» مقالـه«تـوان هر رطب و یابسی را نمی. اشکال در کیفیت و اعتبارعلمی آن است. هم باشد

.خواند ولو به نام مقاله در نشریات چاپ شود
فـیض ورنـه هـر سـنگ و ِگلـی لؤلـؤ و مرجـان نشــودگوهر پـاک ببایـد کـه شـود الیـِق

ــافظذّره ـــالی ح ــت عــ ــَود هّم ــا نب طالــب چشــمۀ خورشـــید درخشــان نشـــودرا ت

.ک. م




