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گزارشی از یک مقاله سازی

درشمارۀ55فصلنامۀ آینۀ میراث)پاییزوزمستان93(مقالهای

تحتعنوان»حماسهسراییدینیدرادبفارسی«بهقلمآقای

دکترا.شبهچاپرسیدهاست.دراینجستار-کهمتنآن26

صفحۀنشریهرادربرگرفتهاست-سعیدرارزیابیوبررسی

شاخهایازحماسه،یعنیحماسۀدینی،داشتهاند.

مطالعۀاینمقالهبرایکسانیچونبندهحاصلینداشت؛

زیرانوشتۀایشانمصداقبارزمقالهسازیوعدمتعهدعلمی

-حتی میراث  آینۀ  مقالۀچاپشدهدر  است.17صفحۀ

پیشتردرکتاب ماه)ش84،
ً
چکیدهونتیجهگیریآن-عینا

فروردین83(ذیلنام»روندشکلگیریحماسههایدینیدر

ادبفارسی«بهقلمهمیننویسندهبهچاپرسیدهبودهاست.

طرفهآنکههمینمقالۀکتاب ماهباهمینناموساختار،در

»هشتمینهمایشبینالمللیانجمنترویجزبانوادبفارسی

ایران«نیزارائهوچاپشدهاست!

بندهبهمقالۀمنتشرشدهدر»هشتمینهمایشبینالمللی

انجمنترویج«دسترسیندارم؛اماچکیدهوکلیدواژگانآن

مقالهذیلهمیننامآقایش.درسایتسیویلیکابهتمامیآمده

ومؤیدرونویسینویسندۀمحترماست1.ازاینجهتفقطبه

مقایسهوتبیینمقالهدر آینۀ میراثوکتاب ماه خواهمپرداخت:

1-ازواژۀآغازینچکیدۀ11خطیمقالهدرآینۀ میراثتا

پایانآن،بدونهیچگونهتغییریدرص77کتاب ماه موجود

است!

2-ازآغازمقدمهتا33خطبعدی،آنچهدرآینۀ میراث 

 http://www.civilica.com/Paper-ISPL08-ISPL08_127.htm:1رک

آمده)ص184-185(درکتاب ماهنیزبهثبترسیدهاست.

)ص77(

3-تعداد66خطازآنچهذیل»حماسههایدینیوروند

درصفحات
ً
...«درآینۀ میراثآمده)ص187تا190(عینا

79و80کتابماهنیزمشاهدهمیگردد!

4-پاراگرافی14خطیکهبالفاصلهدرادامۀگفتارمربوط

درش3آمدهاست،باافزایشوکاهشواژگانوعباراتیدر

کتابماهنیزموجوداست.

5-تعداد12خط)ص191-192(کهبانقلقولیازدکتر

درکتاب ماه نیزآمدهاست.
ً
خالقیمطلقآغازمیشود،عینا

)ص80(

6-تعداد32خطازمقالۀموجوددر آینۀ میراثکهمربوط

بهدالیلبهوجودآمدنحماسهمیباشد)ص195-196(ذیل

»سیرگرایشبهحماسههایدینی«درکتاب ماه نیزموجود

است.)ص82(

7-ذیل»سیرتحولحماسههایدینیدرادبفارسی«در

آینۀ میراث)ص196-199(تعداد60خطآمدهکهتمامیآن

باعنوانییکسانباآینۀ میراث-ذیل
ً
درکتابماه-ایضا

ً
عینا

»سیرتحولحماسههایدینیدرادبفارسی«دیدهمیشود.

)ص84-83(

8-ذیل»جایگاهحماسهدرروزگارما«)ص207-206(

باهمینعنواندرمقالۀکتابماهنیز
ً
تعداد20خطآمدهکهعینا

مشاهدهمیگردد.)ص84(

9-نتیجهگیری16خطیاینمقالهنیزدرهردومجلۀآینۀ 

میراث)ص207-208(وکتاب ماه)ص84(بدونتغییرات

فاحشدیدهمیشود.

درواقعیکمقاله،باچکیدهونتیجهگیریواحدتابه

اکنونسهباردرمجالتعلمیکشوربهنامیکیازاساتید

هیئتعلمیدانشگاهدررشتۀادبیاتفارسیبهچاپرسیده

است!

امااینعدمرعایتامانتواصولعلموپژوهش،اولین

همزمانبافرستادن
ً
بارنیستکهاتفاقافتادهاست؛ایشانتقریبا

یکمقالهبهسهمرکزعلمی–کهشرحآنگذشت-طینگارش

دومقالهباعناوین»نقدزبانحماسیدرحملۀ حیدریباذل

مشهدی«)نشریۀادب و زبان کرمان،سال17،بهاروتابستان93(و»نقد

محسن شریفی صحی

دانشجویدکتریزبانوادبیاتفارسی
Mohsen.sharifi66@yahoo.com
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زبانحماسیخاوران نامۀابنحسامخوسفی«)جستارهای ادبی 

مشهد،ش185،تابستان93(نیزاقدامبهمقالهسازیکردهاند.ناگفته

نماندکهدرایندومقاله،نامدکترم.منیزدیدهمیشودکهدر

مقالۀکرماندرجایگاهاولودرمقالۀمشهددرجایگاهدومثبت

شدهاست.بدونپرداختنبهحواشی،بهارزیابیمتندومقاله

وشناساییناراستیهایعلمینویسندگانخواهمپرداخت:

1-چکیدۀهردومقالهیکیاستوتنهاعناویندوکتاب

حملۀ حیدریوخاوران نامهشکلآنراتغییردادهاست؛در

واقعاز12خطموجوددرچکیدۀمقالۀخاوران نامه،10خط

آندرمقالۀحملۀ حیدری تکرارشدهاست.

2-آنچهذیلمقدمهدرخاوران نامهآمدهاست،ذیلبیان

مسئلهدرمقالۀحملۀ حیدری نیزبهچشممیخورد.

3-هردومقالهدرپیشینۀتحقیق،متنییکساندارندکه

نزدیکبهدوصفحهاست.

4-ازآنجاکهنحوۀبررسیوساختاردومقالهیکیاست

ودومتنذیلعناوینیکسانیارزیابیگشتهاند،مفاهیم،گفتار

کپیشدهاست؛)رک:بهبخش
ً
ومنابعنیزیکسانآمدهوتقریبا

وزن،ردیفوقافیه(حتینویسندگانازهردومتن1250بیت

استخراجکردهومثالایشاندرنتیجهگیریازساختارردیفو

در اتفاقی چنین است؛ یکی راه( و )سپاه متن دو قافیۀ

نتیجهگیریهایدیگرنویسندگانازجملهدربخشواژگان،

ترکیبات،تقدیمفعل،تقلیدازساختارهاینحوی،استعاره،

کنایهوبررسیشاخصهایمحتواییوفکریزبانحماسینیز

دیدهمیشود.ازاینرواغلبتحلیلهادردومقالهیکسان

است؛ازجملهآنچهذیلمبالغهوتشبیهآمدهمشخصمیکند

کهنویسندگانرونویسییکمقالهازمقالۀدیگرخودرارا

سرلوحۀپژوهشعلمیخویشقراردادهاند!

واضحومبرهناستکهنویسندگانمیتوانستندهر
ً
کامال

دومتنرابهدلیلتحلیلیکسانونحوۀارزیابیمشترک،در

یکجستارموردبحثوبررسیقراردهند؛امابرکسیپوشیده

نیستکهمنافعدومقالۀعلمی-پژوهشیازیکمقالهبسی

بیشتراست!
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*      *      *

بحمدالله میراث مکتوب طی ده سال اخیر توفیق و افتخار یافته که 17 جلد مجلدات کامل جامع التواریخ را به 

کوشش استاد محمد روشن منتشر کند. تعریف مرحوم عالمۀ قزوینی از این اثر برگ دیگری را بر افتخارات میراث 

مکتوب افزود:

»...باری اگر شرح مختصری از نسخه یا نسخ جامع التواریخ که در طهران دیده یا شنیده اید مرقوم 

بفرمایید اسباب تشکر و امتنان مخلص خواهد گردید. چه قسمت عمدۀ جامع التواریخ هنوز چاپ 

نشده است و آنچه که چاپ شده است مغلوط و سقیم است. پس خیلی خوب می شود که شخص 

بداند از این کتاب نفیس که افتخار هر ایرانی است تا روز قیامت، آیا نسخی در ایران موجود است 

یا نه...؟«

)نامه های قزوینی به محمدعلی فروغی و عباس اقبال آشتیانی؛ص112،بهکوششایرجافشارونادرمطلبیکاشانی،طهوری(


