
  

  تهمت، افترا، و اخالق علمي
  رضا منصوري

  1391خرداد 
  نشينير آن پس از انقالب بوده است. چلهسه بار مسافرت به اسراييل، كه يك با ...

  نفر در جريان تعدادي از كنفرانس با راهبان اتريشي، ارتباطات مشكوك با چند 
  پژوهشي و چنديننامه براي انتصاب به سمت معاونت ندامتهاي خارجي، متن 

  خيانت ريز و درشت ديگر. تازه اينها جداي از اقدامات خيانتبار دوران 
  تصدي معاونت پژوهشي است! ما واقعاً تعجب مي كنيم كه ايشان چرا 

   .هنوز در اين كشور زنده است 
  به رئيس دانشكده فيزيك مستخرج از يك پيام

  1391، فروردين دانشگاه شريف
  

دردسر آفرين است. وضع علمي كشور ما، و نيز وضعيت رشد علمي در بعضي مراكز علمي و پژوهشي سرامد ما در رشد نامتوازن 
هاي علمي، و در ؛ وضعيت ما در مؤلفة تعداد مقالههاي زيادي داردآن مؤلفهاين گونه است. علم و پژوهش، به معناي نوين  ،ايران

اگر سي سال پيش در اوايل انقالب هنوز كرسي ترموديناميك  دهد.ي نشان ميرشد چشمگير ،كيفيت اين مقاالت در بعضي موارد
يا كيهان شناخت اوليه پنداريم؛ حتي نظرية ريسمان در گروه فيزيك دانشگاه تهران وجود داشت، امروزه آن را در قعر تاريخ مي

هاي ملي رصدخانه، شتابگر و تورين تا وجه طرحيا نگاه كنيد به  ؛دانيم كه كسي را صاحب كرسي بناميمتر از آن ميهم را وسيع
ها و كيفيت آن واقعيت اين است كه همين بخش از رشد ما  در تعداد مقاله مقايسة گوياتري ببينيد. اما اين همة واقعيت نيست!

  بيانگر رشدي نا متوازن است.
يابد، در كشورمان به وجود نيامده است. هر واقعيت اين است كه هنوز حرفة دانشگري، كه در اجتماع علمي تبلور خود را مي

پس طبيعي است اگر اجتماع علمي به وجود نيامده، اخالق علمي هم قوام نيافته باشد. بي توجهي به اي هم اخالق خود را دارد. حرفه
مي ما با بدگويي . اگر نسل قبل از باشيم اي در علم كم كوشيدهما براي ايجاد يك اخالق حرفهاين مفهوم باعث شده است كه 

وابدرند صدراعظمش را رگ بزند، اگر باخيانت و تهمت مي توانستند كسي را به روز سياه بنشانند، اگر نسل قبل توانستند شاهي را 
كشيدند، امروزه هم رجزخوانان به پاي تخته ميرا هاي سرامد براي نشان دادن ارجحيت علمي خود طرف ديگر از ما در دانشگاه

ي به همكارم، كه دفترش كنار من است، تهمت جاسوسي مي زنم و براي او و براي مديران كشور مزاحمت پيگيري و من دانشگاه
با ار نوع مطلع اين نوشته بنويسند!  ، و پيامهاييكنم كه از زنده بودنم تعجب كننددانشجويان را تحريك مينگراني ايجاد مي كنم، 

يا تهمت بي سوادي مي زنم كه مثالً فالن هر وسيله ديگران را به زندگي سياه بكشانم كوشم به هاي قدرت مياتصال خود به هرم
مراكز علمي و پژوهشي ما پر  ،ها در دانشگاه هاي سرامد كه بگذريما بلد نيست حل كند. از اين نمونهمسئلة كتاب جاكسون ر

ران سال استبداد و اقتدارگرايي ما ايرانيان را به كنم كه هزااز اين تعجب نمي هاي بي اخالقي در حرفة علم.از نمونه است
پس از سي سال انقالب اي تبديل كرده است. تعجب و نگراني آنجا است كه نسل بعد از ما هم فرهيختهو نا موجودات نامتعادل

  باشد. از نوعي كه ذكر كردم هاي بيمارگونهتاسالمي و انقالب فرهنگي متصف به صف

در طول تاريخ  ؟به عهده بگيردل علم دانشگاهي ايران، نقش گروه مرجع را در جامعه هل علم ايران، اهاپس چگونه انتظار داريم 
روه مرجعي موفق نشده است  اقتدارگرايي و خصلتهاي فردي و اجتمايي ناشي از آن را از جامعه ي ايراني بزدايد. دانشگري گهيچ 

با اجماع در اجتماع علمي كار خود را پيش مي برد، مي تواند سر مشقي باشد از چگونگي نوين، كه ماهيتي ضد اقتدارگرايي دارد، و 



به حاشيه راندن اقتدارگرايي و خارج كردن آن از متن جامعه! اگر هنوز شاهد اقتدارگرايي هستيم بايد آن را ضعف متفكرين و 
ريخي را به انجام برسانند. ما بايد به اين وظيفه ي ديگر گروههاي مرجع دانست كه هنوز موفق نشده اند اين فرايند گذار تا

     تاريخي آگاه باشيم!

در وبنوشتي ادعا كرده است هيئت علمي  ،اخيراً خانم دكتر فرزان، هيئت علمي پژوهشكدة فيزيك در پژوهشگاه دانشهاي بنيادي
مي برده نشده است، اما شواهد بدون شك كرده است. در اين وبنوشت نا "تكدي مقاله"از آقاي دكتر شاهين شيخ جباري  يديگر

خواهم برم؛ علت اين است كه ميها را به صراحت ميدهد منظور آقاي دكتر مصفي است. من به عمد در اين نوشته نامنشان مي
كش تهمت و افترا عادي باشد، اما اعاده ي حيثيت بي ادبي! اين ادب كاذب است! در نوعي ادب كاذب از ميان ما بركنده شود:

  كنيم!

تلقي  "رفتاري متين"و  "مودبانه"تهمت و افترا عادي شده است و در ميان ما قباحتي ندارد، اما دفاع در مقابل تهمت و افترا را 
دهد، را افزايش مي "پر رويي"كند، كنيم؛ و همين افراد را جري ميو متانت تلقي مي "آزادگي"كنيم. تحمل تهمت و افترا را نمي

كند. ما بايد بكوشيم تر ميكند، كه شايعهاي اجتماعي ما را نه تنها درمان نميدهد، و خالصه اينكه بيماريرشد مي مافياگري را
ها هر آن ي اقتدارگرايي و استبداد را در جامعة خودمان ريشه كن كنيم. اگر زماني در دربار صفويه چگينيدوران چندهزار ساله
ما نبايد بگذاريم محققان شريف ما گوشت قرباني خوردند، او و ديگران زنده زنده ميخواست در مقابل كس را كه شاه مي

هاي نوين بشوند. اين فرآيندي است سخت دردناك و ظريف، اما چرا از آن بهراسيم. بايد هر اقدامي را جهت سالم كردن چگيني
معة فيزيك، تشويق كنيم و خود را در آن سهيم كنيم. ها از جامعة خودمان، دست كم جاهاي نوين و زدودن اين نوع بيماريچگيني

  ، فردا شما!اقرباني بود, روزي من, امروز مصف روزي اردالن

ز نسل جوان ما اي، كه اهاي حرفهطرناكي است از اين گونه بداخالقيرفتار نازل اخير در پژوهشگاه دانشهاي بنيادي نمونة بسيار خ
توان اميدوار بود در بيست سال آينده كه اين نسل در علم ايران فعال است اتفاق د هنوز نميدهمياي كه نشان سر زده است. نمونه

اي در علم و پژوهش ايران پديد آوريم و به آن خو بگيريم. مگر آنكه پژوهشگاه، يا بدهد و ما بتوانيم اخالق حرفه مباركي رخ 
از خود بلوغ نشان بدهد و بدون مالحظات متعارف اما منسوخ در جامعة ايراني در اين مورد به قضاوت بنشيند  ،جامعة فيزيك ايران

رشد علمي ايران را به اي در لوحانه زحمات بعد از انقالب عده تا اين اندازه سادهاي بر نا كشيدهميم بگيرد، و اجرا كند، تا هر و تص
گر ادب ينسل ما و قبل از ما كه د اي را مسموم نكند، مديريت پژوهشكده را ذلّه نكند.وهشكدهسخره نگيرد؛ تا اين اندازه جو پژ

  شدني نيست!

-اي را ميهاي حرفهشويم، يا در رفتار سياسي انواع بداخالقيه آفريد مواجه مياگر در بخش اقتصادي با رفتارهايي از نوع پديدة م

ايم، نگذاريم با سكوت اع غيبت و افتراء را مشاهده كردههاي گذشته انوويم، يا در نسلشاني بودن خود ميبينيم كه شرمنده از اير
ها در جامعة علمي بشويم. اين نگراني هنوز به جا است كه نسل بعدي هم ساده ان باعث تداوم اين گونه بداخالقيغم انگيز خودم

  بينيم.سفانه ميه نمونة مكتوب آن را متألوح و بي چاك و دهن و افترا زن باشد، ك

نشود. پژوهشگاه دانشهاي بنيادي بايد نشان بدهد به بلوغ كافي براي  "نمونه"بسيار جاي تأسف دارد اگر پژوهشگاه در اين مورد 
براي بقية مراكز علمي ما و تر است، رسيده است، نيست اما شايد خطرناك انتحالهاي علمي، كه از نوع نه بداخالقيبررسي اين گو

 بشود!سرمشق 


