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ویکی پکککدیا یکککک دانش نکککامه نیسکککت بلککککه

مجمککوعه ای از دانسککته های غیرمتخصصککان

است کککه گککاهی متخصصککان بککا ورود بککه آن

دچار تعجب بابت حجم گسککترده توهین هککا و

دروغ هککا در مقاله هککای آن می شککوند. اگککر

عده ای از متخصصان دانشگاه ها برای مدتی

در آن این مقاله ها را ویرایککش کننککد پککس از

مدتی از آن کناره گیری می کنند.

ویکی پدیا سایتی عمومی برای انتشار توهین

و دروغ اسککت کککه در آن بککدون اسککتناد بککه

منککابع معتککبر، مطککالب مککوهن و دروغ آمیککز

منتشر می کنند.

اگر نویسندگان ویکی پدیا نسبت به یککک نفککر

سرشناس بخواهند واکنش نشان دهند حککتی

اگر او در هیککچ علمککی در دانشککگاه تحصککیل

لل فارغ التحصیل رشته زبان نکرده باشد و مث

انگلیسککی باشککد او را دانشککمند مي نامنککد! 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 حوزه های مختلف

در دانشگاه تحصککیل کککرده باشککد، بککه دلیککل

حسککادت و گککاهی دشککمنی نسککبت بککه او

مطککالب تککوهین آمیز و دروغ دربککاره اش در

ویکی پدیا منتشر می کنند.

نمونه بارزی از دروغ هککای ویکی پککدیا نوشککته

یک نفککر دربککاره مککن بککود کککه بککه آن اشککاره

می کنم. این فرد در این سککایت بککه دیگککران

نوشته بود کککه مککن فقککط دو یککا سککه مقککاله

علمککی دارم! انگککار ایککن فککرد نابینککا باشککد و

۲۰۱۵ندیده باشد که تاکنون -یعنی تککا سککال 

میلدی- از مککککن دوازده مقککککاله در علککککوم

، زیست شناسککی، شککیمی،گونککاگون فیزیککک

فنککککاوری نککککانو و مهندسککککی پزشکککککی در

مجله هککای معتککبر علمککی آمریکککا و فرانسککه

منتشر شده است. من این مطلب دروغ که

او در ویکی پککدیا منتشککر کککرد را بککه حسککاب

اشککتباه سککهوی ایککن فککرد نمی گککذارم زیککرا

مقاله هککای علمککی مککن علوه بککر نسککخه های



کاغذی کککه در مجله هککای معتککبر علمککی دنیککا

منتشر شده  است به صککورت آنلیککن نیککز در

اینترنت موجود است. کافی است کسی که

به این علوم علهقه مند اسککت در سککایت های

ایککن مجله هککا جسککتجو کنککد و فایل هککای ایککن

مقاله های مرا بیابد. 

بککا وجککود توهین هککا و دروغ هککایی کککه برخککی

افککراد مغککرض در ویکی پککدیا نسککبت بککه مککن

منتشر کرده اند و توسککط کککاربران باوجککدان

از این سایت برداشته شده این افراد دسککته

اول گمککان می کننککد کککه بککا ایککن چککرت و

پرت هایی کککه در ایککن سککابت دانش نامه نمککا

منتشککر می کننککد می تواننککد وجهککه مککرا نککزد

دیگران خدشه دار کنند درحالی که نمی داننککد

تعداد بیشماری از اسککتادان، محققککان و نیککز

دانشجویان دانشککگاه های دنیککا از مقاله هککای

علمکککی مکککن اسکککتفاده می کننکککد، آن هکککا را

مطالعه می کنند و پرسش هایشان را از مککن

می پرسککککند و از سککککخنرانی های مککککن در

دانشگاه های دنیا نیز بهره مند می شوند.

روسیاهی بککه زغککال می مانککد. هرگککز کسککی

نمی تواند در سایتی که نککه مرجککع درسککت و



 فیلسکککوفان و،حسکککابی بکککرای دانشکککمندان

هنرمنککدان اسککت و نککه افککراد برجسککته و

نخبگککان کشککورها آن را معتککبر می داننککد بککا

انتشککار مطککالب دروغ آمیککز و توهین هککایش،

وجهه افراد متخصص، بااستعداد و کوشککا را

نزد دیگران خراب کند.


