
 

 (01یک فنجان فرهنگ )

 حسین سروقامت

 عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی

 مدرک جایگزین درک ؛ شعار به جای شعور 

استادان دانشگاهها نوشته شده اند. هرچند امید است مطالعه آنها برای این یادداشت ها در وهله اول برای 

 اهل علم و خرد و یا همه کسانی که با فرهنگ این مرز و بوم سروکار دارند، نیز خالی از فایده نباشد.

فرض بر این است که عده ای استاد از دانشگاههای گوناگون با طرز تفکرهای مختلف در یک نشست هم 

 ازی حاضر شده و به بحث و گفتگو می پردازند.اندیشی مج

 حرف های عالمانه ای را مطرح نموده، به نکات بدیعی اشاره می کنند.

آنان در حقیقت با سخنان خویش دفتر فرهنگ این سرزمین را ورق می زنند. به رشد و بالندگی خویش 

 افزوده، طرحی نو در می اندازند...

 «.یک فنجان فرهنگ»یوشیدن کلی حرف خوب و نوشیدن: و حاصل همه این بحث ها می شود ن

 شعر ارزشمندی در ادبیات عرب وجود دارد که من همیشه از یادآوری آن لذت می برم:

مردمان، روغن صاف و زاللی را در جامی بلورین مشاهده می کنند... اما از عمق جان ادراک نمی کنند که 

 د آمده است!]در این مسیر سخت و ناهموار[ چه بر سر کنج

 باور کنیم، استادانی عمر خویش را گذاشته اند تا ما به این گنجینه ها دست یابیم.

 .شماره پیشین را البد دیده اید. امید است مطالعه این مطالب خالی از فایده نباشد

 چیزی نیست. اگر هست، برگ سبزی است، تحفه درویش!

 تانسرتان سبز، دلتان گرم....توفیق الهی بدرقه راه
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 رانت فرهنگی با طعم شیرین فریب

سخن از نیرنگ و فریب به میان آمد. من دوست دارم تعجب خود را آشکار کنم از مردمانی که پیامبر » 

فرماید: کسی که فریب دهد و نیرنگ به کار بَرَد، از ما نیست؛ و آنان بزرگ و عالیمقام شان به صراحت می

 دارند.برنمی هاباز هم دست از این دغل بازی

واقعاً ننگ نیست که ما آدمهایی که باید اعضای یکدیگر باشیم و در آفرینش ز یک گوهر؛ نقشه بچینیم که 

گذرد، چگونه سرهم کاله بگذاریم و گاهی مثل کبک سر خود را در برف کنیم که آنچه را در پیرامون ما می

 عمداً نبینیم و چشم از حقایق فرو بندیم!

از غل و غش در پژوهش سخن گفتند. متأسفانه باید این امر را تسری بدهیم به بنگاههای  همکار عزیز من

 شوند!رود و گاهی بمراتب کمتر از انتظار ظاهر میای از آنان میفرهنگی که انتظار ویژه

 از جمله این بنگاههای فرهنگی ناشران هستند. این روزها ناشران نیز شرایط ویژه خود را دارند.

التألیف رسانند، بدون آنکه به نویسنده خبر دهند... تا مثالً حقکتابی را به چاپ های بعدی میگاهی 

 مربوطه را نپردازند.

دهند، تا کتاب زودتر به چاپ بعدی برسد و بعنوان کتاب پرفروش جلد تقلیل می 0111یا تیراژ کتاب را به 

 معرفی شود.

 های مربوطه استفاده کنند و....کنند تا از سوبسیدها و یارانهیا تعداد بسیار اندکی از کتاب را افست می

 من به همین اندازه بسنده می کنم؛

 «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

تر افراد برجسته کنند. طبعاً هرچقدر موقعیتموقعیت آدمها و مؤسسات، سطح انتظار ما را از آنها تعریف می

ز آنان می رود و اگر اشخاص یا سازمانهای با موقعیت ممتاز مرتکب خطا، باشد، توقع و انتظار بیشتری ا

غفلت یا اشتباهی شوند، عالوه بر تبعات رفتار خویش، در نگرش مردم به آنان نیز تأثیر منفی به جای 

 گذارند.می

ین نوع اید برخوردی را که چند سال پیش با وزیر دفاع آلمان صورت گرفت و واقعاً االبد فراموش نکرده

 برخورد با افرادی در این سطح از مسئولیت باعث شگفتی است.

ساله آلمانی، وزیر دفاع و کاندیدای احتمالی صدارت عظمی  93زاده کارل تئودور زوگوتنبرگ اشراف

خود یک مقاله را کلمه به کلمه کپی کرده و پاراگرافی را از یک گزارش در  PHDنامه آلمان در پایان

 امریکا بدون آنکه به منبع آن اشاره کند، مورد استفاده قرار داده بود.وبسایت سفارت 



او متهم به سرقت علمی شد و دانشگاه بایروت آلمان به دلیل آنکه وی وظایف علمی خویش را به طور قابل 

 به وی خودداری کرد. PHDای نقض کرده است، از اعطای مدرک مالحظه

ای را به آنگال های علمی آلمان، نامهنفر از شخصیت 111/01ذشت که جالب است؛ چیزی از اعالم این خبر نگ

مرکل، صدراعظم آلمان نوشتند و از اینکه وی همچنان در وزارت دفاع آلمان مشغول به کار است، انتقاد 

 کردند.

 گیری خود را از کلیههمین فشارها باعث شد او در مقابل خبرنگاران و اصحاب رسانه قرار گیرد و کناره

 های دولتی اعالم نماید.سمت

 های جدی جهان اول با جهان سوم در این قبیل موضوعات نهفته است؟کنید یکی از تفاوتفکر نمی

و همکاران اندیشمندم؛ چندی پیش یکی از رفقای نزدیک من که عضو هیئت علمی دانشگاه ما   دوستان

 ارد.نیز هست، از ماجرایی برای من سخن گفت که جداً جای تأسف د

او گفت من سالهای مدید از عمر خویش را صرف نگارش یک اثر فاخر پژوهشی کردم. وقتی کتابم را نزد 

یکی از ناشران معتبر و معروف کشور بردم تا نسبت به چاپ آن اقدام کنند، رئیس آن مؤسسه انتشاراتی 

ای چهره شناخته شده به من گفت کتاب شما از استانداردهای الزم جهت نشر برخوردار است. اما شما

 نیستید، و چاپ کتاب شما برای ما صرفه اقتصادی ندارد.

اگر بتوانید موافقت استادتان را که فردی مشهور و شناخته شده و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه 

تهران است، بدست آورید و او حاضر شود، نامش در کنار نام شما روی جلد کتاب بیاید، ما حاضریم کتاب 

 را چاپ کنیم. شما

ای در من سراغ آن استاد بزرگوار رفتم و با خواهش و تمنا از وی خواستم اجازه دهد نام او را ـ که ذره

 نگارش آن اثر سهمی نداشت ـ روی جلد کتاب و در کنار نام خود بیاورم.

« طعم شیرین فریبرانت فرهنگی با »خواهید بگویید، اما من نام این جریان را استادان عزیز؛ شما هرچه می

ها گذارم و معقتدم جهان سوم راهی به سوی جهان اول شدن نخواهد برد، مگر آنکه از این غُل و زنجیرمی

 بکلی آزاد شود!

 تفاوت جهان اول و جهان سوم در همین گزاره هاست!  

 ؛ چه تعبیر جالبی!«رانت فرهنگی با طعم شیرین فریب»

اشاره کردند، از آفات مهم پژوهش است. همچنین دامنه بازار فریب و نیرنگ، چنانچه دوستان نیز 

 رسد.بازی به گستره تاریخ میفریبکاری و دغل



همکارم در باره سرقت علمی وزیر دفاع آلمان به مطالب جالبی اشاره کردند. شما انتحال و سرقت ادبی را 

 هم به آن بیفزایید.

 تری را نیز به خود دیده است.های وحشتناکاریخ نمونهتازه کاش فقط به سرقت علم و ادب بسنده کنند. ت

یغمای جندقی شاعر و غزل سرای عهد قاجار روزی در محفلی نشسته بود، دید شخصی وارد شد و خود را 

یغما جندقی معرفی کرد. یغما ابتدا گمان کرد اشتباه شنیده است، یا او یغمای دیگری است که وی 

 شناسید؟گفت یغمای جندقی شاعر معروف! شما چطور یغما را نمیشناسد. پرسید کدام یغما؟ نمی

اش برخاسته بود، گفت: عجیب است شعر دزدی شنیده بودیم، شاعر دزدی نشنیده وی که دود از کله

 بودیم.

 بینید که این رشته سرِ دراز دارد!همکاران گرامی؛ می

ن آشکار و علنی باشد. گاهی این مقوله البته همیشه اینطور نیست که سرقت و دزدی علمی و ادبی، چنی

شود که سخت می توان سره را از ناسره ها پنهان میها و مأخوذ به حیا شدنچنان در لفافه رودربایستی

 تشخیص داد.

ها را کنار گذاشت و قرار و مدارها را روی به همین جهت و بویژه در تحقیق و پژوهش بایستی رودربایستی

 ثغور کار مشخص شود و اختالف و شبهه در کار نیاید. کاغذ آورد. تا حدود و

از کار را کسی انجام  %31اید که در یک پژوهش جمعی قطعاً شما نیز همچون من بارها و بارها مالحظه کرده

شود، اما هنگام تقسیم منافع مادی و معنوی به دو طرف این دیگر آن سهم دیگران می %01دهد و می

شود. ممکن است پژوهشگر نجیب باشد و به رو نیاورد... یا اساساً بگوییم میپژوهش سهم یکسان داده 

آید و این خود اند، اما قطعاً دلخوری و دلگیری پیش میای برای این قضایا ندوختهاهالی فرهنگ کیسه

 «آفت بزرگ پژوهش است.

سرش رفته و یا  چه احساس بدی است که آدمی فکر کند در کار علم و دانش و فرهنگ و پژوهش کاله

 مقهور غرور و خودخواهی دیگری شده است.

چقدر بد است که بار زحمت و کوشش علمی و پژوهشی به دوش کسی باشد، مزد و پاداش آن را دیگری 

 بگیرد. 

دهند تا آنان به همین جهت همیشه دانشجویان نسبت به استادانی که تحقیقات خود را به دانشجویان می

کنند و بعدها آن کتاب را به نام خود چاپ جمه کتابی را به دانشجویان واگذار میانجام دهند و یا تر

 اند. کنند، احساس بدی داشتهمی



هایی از این و آن و کپی پیست کردن کنند که با جمع کردن پراکندهدر این میانه جنایت را کسانی می

 کنند.مطالب دیگران آثاری را برای خود دست و پا می

اعتنا به زحمات علمی دیگران از جایگزین درک نموده، شعار را به جای شعور می نشانند. آنان بیمدرک را 

 به شمار می آیند. کنند و عار و ننگ دانش و پژوهشخوان گسترده دانش آنان ارتزاق می

در  اکنون که بحث از سرقت علمی و ادبی رفت، اجازه دهید ماجرای جالبی را که مرحوم باستانی پاریزی

 پاورقی( آورده است، به اختصار برایتان نقل کنم. 999-993کتاب هزارستان)صفحات 

چندماه از سال را به تهران  شناس مشهور فرانسوی،گوید پروفسور هانری کربن محقق و شرقوی می

آمد و در انجمن حکمت و فلسفه چند سخنرانی و کالس درس داشت و گاهی نیز برای دیدار با عالمه می

 کرد.طباطبایی به قم سفر می

یکسال وی درباره مالصدرا سخنرانی مبسوطی ایراد کرد که به زبان فارسی ترجمه شد و در مجله دانشکده 

 ادبیات دانشگاه تهران به چاپ رسید.

ها، اقدام به چاپ ترجمه سلسله مقاالتی از هانری کربن در ای در مجله خواندنیچندوقت بعد نویسنده

های مالصدرا کرد. وقتی کربن بار دیگر به ایران سفر کرد، جریان چاپ سلسله مقاالت او را اندیشهاحواالت و 

 ها با وی در میان گذاشتند. او از وجود چنین مقاالتی ابراز بی اطالعی کرد.در مجله خواندنی

ها و د که این حرفدوستان به ناچار بخشی از آن مقاالت را برای ایشان خواندند و او بسیار متعجب شده بو

 ها از کجا آمده است؟حدیث

ها دیداری داشته باشد. من واسطه این کربن بعدها اظهار عالقه کرده بود که با آن مترجم مجله خواندنی

دیدار شدم. وقتی با هزار دردسر فرد مزبور را یافته و جریان را به گفتم، با شگفتی گفت مگر آقای پروفسور 

جواب دادم بله، او با خجالت و شرمساری گفت: حاال که ایشان زنده اند، کاش به وی  کربن زنده هستند؟ من

 ام! بگویید که من مرده

آن مالقات هیچوقت انجام نشد. بعدها معلوم شد سلسله مقاالتی در کار نبوده و آن نویسنده و مترجم 

و به صورت سلسله مقاالتی منتشر قالبی! همان مقاله دانشکده ادبیات را گرفته و به آن شاخ و برگ داده 

 نموده است.

همکاران عزیز؛ خوب است یک بار دیگر ماجرای وزیر دفاع آلمان را به خاطر شما بیاورم و مهر تأییدی بر 

 سخن همکارم نهاده، بگویم: تفاوت جدی جهان اول و جهان سوم در همین گزاره هاست!

  

*** 



   

 این شعر از فردوسی!نه آن روایت از رسول اعظم است و نه 

 گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست                     نظر کرد و پر خویش بر او دیدچون نیک»

برم، اگر یادی از شعر دوران مدرسه ام کنم که زنده یاد من نزد استادان خویش زیره به کرمان می

 شود.تر میت آن روشنگذرد ارزش و اهمیناصرخسرو قبادیانی سروده بود و هرچه می

 یادتان هست؟

 وندر طلب طعمه پروبال بیاراست             روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست

شود و آن رسد که تیری از کمینگاهی به سوی عقاب پرتاب میشاعر ادامه می دهد تا کار به جایی می

 اندازد.پرنده تیزپرواز را به خاک درمی

کند. خدایا این تیر که از قطعه آسمان باال آمده و او را هدف قرار داده، تعجب می عقاب از تیری که تا اوج

 چطور ممکن است تا این حد اوج بگیرد؟چوبی یا تکه آهنی ساخته شده، 

 این تیزی و تندی و پریدن زکجا خاست؟                     گفتا عجب است این که ز چوبی و ز آهن

آید از خود فهمد که هرآنچه بر سر ما میبیند و تازه میاز خویش بر آن میکند و پری تا نیک نظر می

 ماست!

آید، نیز بینید که این افسانه فقط نقل مجالس قدیم نیست. آنچه بر سرما میدوستان و همکاران عزیز؛ می

دای نکرده داریم یا خعمده از خود ماست. این ما هستیم که ساحت علم و پژوهش را پاک و پاکیزه نگه می

 کنیم.به دروغ و دغل آغشته می

ها به سرعت عبور کنم. از این رو اجازه دهید از فریب ها و پلشتیام که از پلیدیاما من همیشه عادت داشته

اش قد ارزد درباره آن قدری بحث کنیم و به مبارزهو دغل بگذریم و از آفت دیگری سخن بگوییم که می

 «زدگی! یست مگر شهرتبرافرازیم. این آفت چیزی ن

استادی که عنان سخن را به دست گرفته، روی موضوع جالبی دست گذاشته است. بسیاری از محققان و 

کنند. حتی آن را پایه پذیرند و قبول میپژوهشگران به صرف مشهور بودن یک فرضیه یا باور، آن را می

زدگی یاد ت که از آن به عنوان شهرتدهند. این همان چیزی اسهای بعدی قرار میتحقیقات و پژوهش

 کنند و پژوهشگر باید مراقب باشد در دام آن نیفتد و اسیر جذابیت و زیبایی آن نگردد.می

 تلقی کند.« حقانیت»را مترادف « اکثریت»زدگی به تعبیر دیگر عبارت ازآن است که محقق شهرت



گیرد و ممکن است همچون ی دیگر قرار میزدگی باور بیجاست که پایه و اساس باورهاکمترین اثر شهرت

 دومینو سلسله باورهای غلطی را کنار هم بچیند و بکلی راه تحقیق درست را مسدود نماید.

توان گفت که کنیم. حتی میکنیم و بر آنها ایستادگی نمیما عادت داریم که همیشه از مشهورها عبور می

ها نیز کار دشواری است. امروزه گاهی آنها از حقیقت در شرایط کنونی تشخیص این مشهورها و جدا کردن

ای به محققان و ها و یا مراکز تحقیقاتی ما نیز سرویس دقیق و حساب شدهشود کتابخانهمالحظه می

 دهند!پژوهشگران نمی

های عمرانی ما نیز سرایت کرده خواهم بگویم این فرهنگ به سایر تحقیقات ما، از جمله پروژهحتی می

اند که تحمل آب پشت فهمیده  چند سد مهم سراغ دارید که پس از ساخته شدن، متخصصان زبده است.

 شد؟خود را ندارد؟ آیا اطمینان از چنین امر مهمی نبایستی قبل از آغاز سدسازی حاصل می

های دست دوم و خواهید پژوهشهای مهم ما بر محکمات و مسلمات تکیه ندارند ، شما میوقتی پروژه

 م ما بر باورهای دقیق و مستند تکیه کنند؟سو

 آید.نویس کشور به شمار میای دارم که از نویسندگان کممن دوست نویسنده

نویسی و دقت در اند که حد و اندازه نوشته اهمیت نمی دهند بلکه صحیحنویس اینگونهنویسندگان کم

 زند.استناد نزد آنها حرف اول را می

ه در جریان نوشتن یک مقاله پژوهشی به این روایت مشهور پیامبر برخورد کردم او روزی برای من گفت ک

 همچنین ترجمه زیبای آن در یک بیت رسای فردوسی بزرگ:«. اللحدالمهد الی اطلبواالعلم من»که: 

 ز گهواره تا گور دانش بجوی                            چنین گفت پیغمبر راستگوی

ار این شعر زبانزد خاص و عام است. قطعاً هیچ محققی در پی سند آن روایت و شهرت آن حدیث و اشته

 رود. اما من این کار را کردم.این شعر نمی

گفت در بررسی آن روایت حتی در یک کتاب معتبر سند دوست من می  کنید.دوستان عزیز؛ باور نمی

شناسِ بزرگ نشانه ای در درست و دقیقی ندیدم و در جستجوی آن شعر نیز حتی از یک فردوسی

 شاهنامه یا کتاب دیگری نیافتم.

این بدان معناست که آن حدیث از پیامبر عظیم الشأن ما نیست و استناد این شعر به فردوسی بزرگ نیز 

 اند.اشتباه فاحشی است که قرنها مردم ما مرتکب آن شده

کنم تنها عاملی که ما از ارتکاب دوباره و از این رو می خواهم با خضوع تمام به سروران ارجمندم تأکید 

 دارد، تحقیق است و تحقیق است و تحقیق!چندباره این اشتباهات مصون می


