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ویکیپکککدیا یکککک دانشنکککامه نیسکککت بلککککه
مجمککوعهای از دانسککتههای غیرمتخصصککان
است کککه گککاهی متخصصککان بککا ورود بککه آن
دچار تعجب بابت حجم گسککترده توهینهککا و
دروغهککا در مقالههککای آن میشککوند .اگککر
عدهای از متخصصان دانشگاهها برای مدتی
در آن این مقالهها را ویرایککش کننککد پککس از
مدتی از آن کنارهگیری میکنند.
ویکیپدیا سایتی عمومی برای انتشار توهین
و دروغ اسککت کککه در آن بککدون اسککتناد بککه
منککابع معتککبر ،مطککالب مککوهن و دروغآمیککز
منتشر میکنند.
اگر نویسندگان ویکیپدیا نسبت به یککک نفککر
سرشناس بخواهند واکنش نشان دهند حککتی
اگر او در هیککچ علمککی در دانشککگاه تحصککیل
نکرده باشد و مثل ل فارغالتحصیل رشته زبان
انگلیسککی باشککد او را دانشککمند مينامنککد! و

اگر زنی استثنایی باشد کککه علوه بککر علککوم
مختلکککف ،در فلسکککفه ،ادبیکککات ،هنرهکککای
گونککاگون و نیککز در زمینککه حقککوق بشککر آثککار
گوناگون داشته باشد و در حوزههای مختلف
در دانشگاه تحصککیل کککرده باشککد ،بککه دلیککل
حسککادت و گککاهی دشککمنی نسککبت بککه او
مطککالب تککوهینآمیز و دروغ دربککارهاش در
ویکیپدیا منتشر میکنند.
نمونه بارزی از دروغهککای ویکیپککدیا نوشککته
یک نفککر دربککاره مککن بککود کککه بککه آن اشککاره
میکنم .این فرد در این سککایت بککه دیگککران
نوشته بود کککه مککن فقککط دو یککا سککه مقککاله
علمککی دارم! انگککار ایککن فککرد نابینککا باشککد و
ندیده باشد که تاکنون -یعنی تککا سککال ۲۰۱۵
میلدی -از مککککن دوازده مقککککاله در علککککوم
گونککاگون فیزیککک ،شککیمی ،زیستشناسککی،

فنککککاوری نککککانو و مهندسککککی پزشکککککی در
مجلههککای معتککبر علمککی آمریکککا و فرانسککه
منتشر شده است .من این مطلب دروغ که
او در ویکیپککدیا منتشککر کککرد را بککه حسککاب
اشککتباه سککهوی ایککن فککرد نمیگککذارم زیککرا
مقالههککای علمککی مککن علوه بککر نسککخههای

کاغذی کککه در مجلههککای معتککبر علمککی دنیککا
منتشر شده است به صککورت آنلیککن نیککز در
اینترنت موجود است .کافی است کسی که
به این علوم علهقهمند اسککت در سککایتهای
ایککن مجلههککا جسککتجو کنککد و فایلهککای ایککن
مقاله های مرا بیابد.
بککا وجککود توهینهککا و دروغهککایی کککه برخککی
افککراد مغککرض در ویکیپککدیا نسککبت بککه مککن
منتشر کردهاند و توسککط کککاربران باوجککدان
از این سایت برداشته شده این افراد دسککته
اول گمککان میکننککد کککه بککا ایککن چککرت و
پرتهایی کککه در ایککن سککابت دانشنامهنمککا
منتشککر میکننککد میتواننککد وجهککه مککرا نککزد
دیگران خدشهدار کنند درحالی که نمیداننککد
تعداد بیشماری از اسککتادان ،محققککان و نیککز
دانشجویان دانشککگاههای دنیککا از مقالههککای
علمکککی مکککن اسکککتفاده میکننکککد ،آنهکککا را
مطالعه میکنند و پرسشهایشان را از مککن
میپرسککککند و از سککککخنرانیهای مککککن در
دانشگاههای دنیا نیز بهرهمند میشوند.
روسیاهی بککه زغککال میمانککد .هرگککز کسککی
نمیتواند در سایتی که نککه مرجککع درسککت و

حسکککابی بکککرای دانشکککمندان ،فیلسکککوفان و
هنرمنککدان اسککت و نککه افککراد برجسککته و
نخبگککان کشککورها آن را معتککبر میداننککد بککا
انتشککار مطککالب دروغآمیککز و توهینهککایش،
وجهه افراد متخصص ،بااستعداد و کوشککا را
نزد دیگران خراب کند.

