
جستار

  

گزارشی از چگونگی چند سرقت 

ادبی دانشگاهی

محسن شریفی صحی
دانشجویدکتریزبانوادبیّاتفارسی

مقالۀ»دیباچه:مجلسانسنویسندهوخواننده«درشمارۀ37

ه
ّ
نصرالل دکتر قلم به دی1365( و )آذر دانش نشر  مجلۀ 

پورجوادیبهچاپرسیدهکهبهبررسیدیباچۀمتونکهنبه

جامع الحکمتینپرداخته المحجوبو کشف  ویژهدومتن

است.همینمقالهبهضرورتیکهچاپجدیدکشف المحجوب

ذکرشده،درمجلۀآینۀ میراث )سال2،ش4،زمستان83(

تجدیدچاپگشتهاست؛آنچهدراینجستارموردنظراست،

آفتابیکردنانتحالوسرقتیادبیازسارقیاستکهشرح

احوالویدرپیخواهدآمد!

نیمۀاولمقالۀدکترپورجوادیکهبهتعریفوتبیینساختار

وشکلدیباچهبامحوریتدیباچۀکشف المحجوب هجویری

بانامم.ع.م
ً
وبیهیچتغییری،مجددا

ً
اختصاصدارد،کامال

وباعنوان»نگاهیبهدیباچۀکشف المحجوب«بهچاپرسیده

)مشکو ة،بهاروتابستان1377،شماره58و59(ودرواقعانتحالشده

است.

شمسقیسرازیسرقاترادرچهاردستهمعرفیكرده

است:»وبایذدانستكیسرقاتشعرجهارنوعاست:انتحال

وسلخوالمامونقل«.)رازی،464:1338(درتعریفانتحالکه

قبیحترینودرعینحالسادهلوحانهتریننوعسرقتادبی

استوحکایتازکممایگیعلمیعاملآندارد،گفتهاند:»در

،حرفبهحرف
ً
اصطالحآناستكهگفتهیانوشتۀدیگریراعینا

وبیكموزیادوبدونتصّرفوتغییر،یابااندکتصّرفیكهاز

فتجاوزنمیكند،
ّ
صشعریونامكتابومؤل

ّ
حدودتغییرتخل

بهخودنسبتدهند«.)همایی،358:1368(

آقایع.مکهعضوهیئتعلمیدانشگاه....نیزمیباشد،

اللهتاتایتّمِتنوشتۀخودراانتحالکردهو ازبایبسم

تغییراتوتصرفاتویبسیارمحدوداست.وی،گاهی

برایپنهانکاریوبهزعمخودفریبمخاطبدرقالبکردن

زرقلبوناسرۀخودجابهجاییواژگان،حذفبرخیاز

واژگانوگاهیذکرمعادلومترادفواژگانراانتخابکرده

استکهمواردیازآندرپیمیآید:

1-»دیباچه...درتاریخکتابنگاری،یکیازشیرینترین

وگاهیپرجاذبهترینبخشهایکتابراتشکیلدادهاست.«

)پورجوادیص2(

پر از یکی کتاب، تاریخنگاری لحاظ به ... »دیباچه

جاذبهترینوشیرینترینبخشهایکتابراتشکیلمیدهد.«

)ع.م،ص297(

2-»...ازاینروبامقدمۀکتابفرقدارد«)پورجوادی،ص2(

)ع.م، متفاوتاست« بامقدمۀکتاب اینرو از ... «

ص297(

3-»دیباچه،یکنوعتماسحضوریوشخصیاست

میاننویسندهوخواننده«)پورجوادی،ص2(

»دیباچه،گونهایتماسحضوریمیاننویسندهوخواننده

است«)ع.م،ص297(

4-»پارهایدیگر)نویسندگان(...ازانگیزۀخوددرنوشتن

کتابسخنمیگویند؛ازراههاییکهبرایرسیدنبهمقصود

»... خود شکستهای و موفقیتها از کردهاند؛ استفاده

)پورجوادی،ص2(

»پارهایدیگر)نویسندگان(...ازانگیزهخوددرنوشتنکتاب

سخنمیگویند؛وازشیوههاییکهبرایرسیدنبههدفبه

کاربردهاند،ازکامیابیهاوناکامیها...«)ع.م،ص298(

نهتنهاگفتاروتحلیلهایپورجوادی،کهنقلویازمنابع

گوناگوننیزموردسرقتواقعشدهاست؛نقلازچهارمقالۀ 

درنوشتۀع.متکرارشده
ً
نظامیوکشف المحجوبکامال

است.

پورجوادیدربنددوممقالۀخویشگفته:»مندرمورد

تاریخدیباچهنویسیوتحولآنتحقیقینکردهامولیبسیاری

ازکتابهایقدیمیماازهزارسالپیشتاکنوندارایدیباچه

است«)ص3(امانویسندۀپرکاروپرتالشکهاغلب،حاصل

Mohsen.sharifi66@yahoo.com
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  عمرپژوهشیوی،درمنابعدیگریافتمیشود،بااعتمادبه

نفسیکامل،بدونرعایتاحتمالوشکعلمیموجوددرمتن

دکترپورجوادی،حکمیصادرکردهاستبهشرحزیر:
»بسیاریازکتابهایکهنازهزارسالپیشتاکنوندارای

دیباچهبودهاند.«)ص299(.

ع.مکهتنهاسودایسرقتنیمیازمتنراداشتهوچپاول

نیمۀدوممقالهازعهدۀویخارجبودهاست،توصیفپورجوادی

ازدیباچۀکشف المحجوبرادربابسرقتادبیوحقوق

مؤلف-کهایکاشمعنایحقیقیآنبرایتمامیسارقانادبیجا

بیفتد!-ذکرکردهوبادستپاچگی،جامع الحکمتینراباآندر

اینزمینههاقابلمقایسهخواندهاست؛حالآنکهپورجوادی

بهلحاظتاریخکتابنگاریدرپیمقایسۀدیباچۀدوکتاب

کشف المحجوبوجامع الحکمتین بودهاست،نهازجهت

تبیینسرقتادبیوحقوقمؤلف.

پورجوادیدرادامۀگفتارخویش،داستانیرااززبانهجویری

درنوشتۀع.مدیدهمیشودومانیزدرجهت
ً
نقلکردهکهعینا

نیلبهمقصودآنراذکرمیکنیم:

آنچهبهابتدایکتابنامخوداثباتکردم،مرادازایندو

چیزبود:یکینصیبخاصودیگرینصیبعام.آنچه

نصیبعامبودآناستکهچونجملهاینعلمکتابینو

نباشد، مثبت آن بر بهچندجای آن مصنف نام که ببینند

نسبتآنکتاببهخودکنندومقصودمصنفازآنبرنیاید.

کهمرادازجمعوتألیفوتصنیفکردنبجزآننباشدکه

ناممصنفبدانکتابزندهباشدوخوانندگانومتعلمانوی

رادعایخیرگویند.

گویا و است گذشته هجویری روزگار از سال 1000

ترفندویدرذکرنامخود،جهتایمنیازدستبردیغماگران

دیگرکارسازنیست!زیراامروزه،کسانیپیداشدهاندکهنام

نویسندهایمعروفراازمقالۀویمیاندازندوبیواهمهاز

عملننگینخودوانعکاسآندرجامعۀادبی،نامخودرابر

عنوانمقالهثبتمیکنندوازمزایایآندرمراتبدانشگاهی

بهرهمیبرند.

پورجوادیدرادامهگوید:»درقرنپنجمسرقتهایکالن

درمیاناهلکتابرایجبودهاست،نهدزدیِهایکوچکمانند

چندبیتشعروقصیدهویکفقرهازکتاب.ازیکمؤلفدو

کتابسرقتمیشود.«)ص5(ع.ممقدمنیزتمامیگفتارباال

راتکرارکردهاست؛بااینتفاوتکهدرپایانجملۀباال،یعنی

»سرقتمیشود«عالمتتعجبیافزودهکهدرمتناصلدیده

ازمعدودمواردی اینعالمتتعجبرامیتوان نمیشود؛

به
ً
دانستکهع.مبدونسرقتازمتنپورجوادی،شخصا

نگاشتنآنپرداختهاست!اماازشوخیهایروزگاراستکه

ویازسرقتدرروزگارانپیشینحیرتکردهاست؛حالآن

کهخودمقالهایراکهدربارۀکشف المحجوبنوشتهشده-و

نویسندۀآنبهگواهدیباچۀآن،دلخونیازسرقتادبیآثارش

داشته-بهیغمابردهاست!

شوربختانه،سرقتمکشوفدرباال،اولینجرمادبیسارق

آننبودهاست!پیشترنیزدکترحسینپایندهکجرویهاو

دستدرازیهایع.مراآشکارکردهوبهمواردیازایندست،

ازجملهنوشتۀخودکهقربانیسارقمذکورگشتهاشارهکرده

مقالۀ»یادآوریفروتنانه«نگاشتۀخانممریمامیری
ً
بود.1ایضا

نیزحکایتازسرقتع.مازپایاننامۀدانشجوییدرمقطع
ارشددانشگاهفردوسیمشهددارد.2

2-بامشاهدۀچنینسابقهای،نگارندهبرآنشدتابهدیگر

آثار!ع.منیزنظریافکند؛نتیجهاینکه:90درصدمقاالت

ویطیهمکاریبادیگراننوشتهشدهومعدودمقاالتیکه

تنهانامویرابهعنواننویسندهدربرداردنیزسرقتازدیگران

است:

الغفرانو رسالة  مقالۀ»بررسیتطبیقیارداویرافنامه،

کمدی الهی«بانامع.مدرمجلة الدراسات األدبیةدردانشگاه

لبنان)تابستانوپاییزوزمستان1388-شماره67و68و

مقاله این ارزیابی طی لیکن است؛ رسیده چاپ به )69

مشخصشد،ع.مبخشهایمربوطبهبررسیارداویراف 

نامهورسالة الغفران راازمقالۀ»مقایسۀنگاهارداویرافنامه

گردآفرین قلم به ازمرگ« دنیایپس در الغفران رسالة  و

محمدیوجلیلنظری،چاپشدهدرفصلنامۀ مطالعات 

زمستان ،8 2،شماره )دوره جیرفت آزاد  دانشگاه  تطبیقی 

1387(اغارهکردهاستکهفقطبهپارهایازایناموراشاره

خواهدشد:

مقالۀش1)محمدیونظری(ص196:کتابارداویراف نامه 

رکبه:»شحنهبایدکهدزددرراهاست«، سخن سمت،ش13،بهار1383، 1

ص84-61.

رکبه:»یادآوریفروتنانه«،کتاب ماه ادبیات و فلسفه،آبان1379،شماره37. 2
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 است  میانه فارسی دورۀ به مربوط دارد، ساده نثری که

)بالفاصلهنویسندگاننقلقولیازاحمدتفضلیآوردهاند(:

برخوردار خاصی توجه از زرتشتیان میان در کتاب این

پازند بهتحریر را آن درگذشته بهطوریکه بودهاست،

درآوردهوبهسانسکریت...

مقالۀ ش2 )ع.م( ص 250: 

نثرکتابسادهومربوطبهدورۀمیانهاست...)بالفاصله

ع.منقلقولمذکوردرمقالۀش1ازاحمدتفضلیراآورده

برخوردار توجهخاصی از زرتشتیان میان در و : است(

پازند بهتحریر را آن درگذشته بهطوریکه بودهاست،

درآوردهاند.

نویسندگانمقالۀش1درتوصیفاحوالارداویرافسخنی

گفتهاندکهدرش2نیزدیدهمیشود:

ارداویرافشخصیتاصلیداستان،یکقدیسزرتشتی

استکهدرعالمخواببهدنیایارواحصعودمیکندتا

ببیندو درآنجاحقیقتزندگیپسازمرگرابهچشم

خبرآنرابرایخاکیانبیاورد...درابتدایسفر...بهکوه

استقبال با آنجا در و پلچینودمیرود و دائیتی چکاد

سروشپاکوایزدآذرروبهرومیشودوبههمراهیآنان

ازپلچینودعبورمیکند...

مقالۀ ش2:

ارداویراف...مصلحوقدیسزردشتیاستکهبهدنیای

ارواحصعودمیکندودرآنجاحقیقتراازنزدیکمیبیند

ومیکوشدخبرآنرابرایساکنانزمینبیاورد...درآغاز

بهکوهچکاددائیتیوپلچینودمیرودوبهیاریدوایزد

سروشپاکوایزدآذر...ازپلچینودمیگذرد...

به بهشت و دوزخ همیستکان، به ارداویراف معراج

تفصیلدرمقالۀش1دیدهمیشودکهبیشترآندرمقالۀش

2کپیشدهاست.)رکص198ش1وص251ش2(

تمامتوصیفرسالة الغفران معّریدرمقالۀش1نیز
ً
تقریبا

درمقالۀش2تکرارشدهاست:

مقالۀ ش1 ص 199: 

معّریکتابخودرابهدوبخشتقسیمکردهاست:بخش

بهتصویر و آسمان در ابنالقارح دربارۀسیروسفر اول

دوزخ و بهشت در شاعران دیگر و او جایگاه کشیدن

است.بخشدومدرردرسالۀابنالقارحاستکهابوالعال

دراینبخشبهتمامیپرسشهایابنالقارحپاسخداده.

مقالۀ ش2 ص 252: 

نوشتۀ...معریدارایدوبخشاست:1-بخشیدربارۀ

سفرهایابنالقارحبهآسمانوجایگاهشاعراندربهشت

ودوزخ.2-بخشیدرپاسخبهپرسشهایابنالقارحو

رددیدگاه-هایوی.

نیز 2 ش مقالۀ در دوزخ و برزخ بهشت، توصیفات

رونوشتازمقالۀش1است.)رکصص199-200ش1و

ص252-253ش2(.

نویسندگان الغفران، و ارداویراف نامه مقایسۀ دربخش

مقالۀش1ص200و201ضمنذکرنقلقولیازعبدالحمید

آیتیدربابتصادفیبودنشباهتهایموجودبیندومتن،

گفتهاند:

حتیاگراینکتابدرزمانابوالعالبهعربیترجمهنشدهباشد

ویاابوالعالزبانپهلوینمیدانستهاست،نمیتوانبهسادگی

ازشباهتارداویرافنامهبارسالةالغفرانچشمپوشیکرد.

اتفاقی!گفتۀعبدالحمید
ً
ع.منیز)ص255-256(کامال

آیتیرانقلکردهاست؛لیکننتیجهگیریپسازآندیگراتفاقی

نیستوسرقتیدیگررارقمزدهاست:

به ارداویراف نامه ابوالعالیمعّری، »چهبسادرروزگار

زبانعربیترجمهشده...بعیدبهنظرمیرسد)ابوالعال(

اثرچنان دو این همانندیهای ... نداند پهلوی زبان ...

از الغفران رساله تأثیرپذیری نمیتوان که است چشمگیر

ارداویرافنامهرانادیدهگرفت.«

درذکرمشترکاتدوکتابارداویراف نامهو رسالة الغفران 

نیزمقالۀش2حاصلیجزکپیکردننداشتهاست؛ازجملهدر

ذکرچگونگیبهشترفتناشخاص؛ش1ص205:

درارداویرافنامهازعواملیکهباعثمیشودشخصبه

بهشتبرود،انجامکارهاینیک،گفتارنیکوپندارنیک

ونیزانجامخویدودهوبهجاآوردنمراسممذهبیاست؛

مورد نیک، کارهای انجام بر ...عالوه الغفران رساله در

شفاعتحضرتمحمد)ص(وخانداناوقرارگیرندونیز

توفیقتوبهکردنرا...کسبکنند.

مقایسهشودباش2ص258:

عواملمشابهمشترکدرموردبهشترفتناشخاص)در

ارداویراف نامهباانجامکردار،گفتاروپندارنیک،همراهبا

الغفران:افزونبرانجام رسالة  انجاممراسممذهبیودر
کارهاینیک،موردشفاعتقرارگرفتنتوسطپیامبر)ص(

وانجامتوبه.(
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آنچهدراینبخشگفتهشدشرحیمختصرازسرقت

درپارۀاولمقالۀع.مبودهاست؛حالآبشخورنیمۀدوممقالۀ

وییعنیبخشکمدی الهیدانتهومقایسۀآنباارداویراف نامه

هاعلم!
ّ
ورسالة الغفرانکجاست،الل

3-ازکارهایدیگریکهنامبرده-بهجزسرقتازآثار

دیگران!-تبحردارد،تهیهرونوشتازنوشتههایخودومقاله

سازیاستکهاینامورنیزدارایشوائبیازسرقتادبیاست

کهجهترعایتاختصار،فقطنتایجبررسی2مقالۀویعرض

میشود:

»گذریبرمعناشناسیفهممتن«دربهارسال85)سال5،

ش9(درمجلۀمطالعات ایرانیدردانشگاهکرمانو»مبانی

معناشناسیفهممتندررویکردهایسنتیوجدیدنقدادبی«در

بهاروتابستان87)سال51ش206(در مجلۀ پژوهش های 

زبان های خارجی دانشگاه تبریز بهچاپرسیدهاست.متنمقالۀ

کرمان14صفحهاستکه11صفحۀآندرمقالۀتبریزبهتمامی

تکرارشدهاستوبهواقعغرضیعلمیازنگارشایندومتن

متصورنمیتوانبود.عالوهبرتکرارمکرراتدرمقالۀتبریزو

عدمذکرنشانیمقالۀکرماندراینمقاله،بخشهاییدرمقالۀدوم

)تبریز(دیدهمیشودکههیچمشخصنیستچهمقدارزاییدۀقلم

ع.موچهمقداربرگرفتهازمنابعدیگراست:

ازنیمۀدومصفحۀ11مقالۀتبریزتااولصفحۀ14آن،

نظریۀ و محوری خواننده عینیگرا، هرمنوتیک در مباحثی

دریافتبهچشممیخوردکهتنهایکمنبعذکرگشتهاست؛

درادامۀصفحۀ14بحثیذیلهرمنوتیکتاریخگراشکلگرفته

کهمنبعیبرایآنذکرنشدهوپسازآننیزفصلیدیگرآغاز

مبحثکارکردنظریۀچندگانگیمعناییدر
ً
شدهاست.ایضا

شعرسنتی،کههیچمنبعینداردوبسیارمشکوکاست.

بااینوجود،بهگواهمقالۀاول)کرمان(حداقل5خط

درمقالۀدومسرقتشدهومنبعآنذکرنگشتهاست؛زیراهمین

5خطدرمقالۀاولباذکرنشانیدیدهمیشود؛مقالۀکرمان

ص139:

درجهاننگریسنتی،معناپیشازاندیشهآفریدهمیشود.

انفعالی فرایندی جهاننگری چنین در اندیشه که چرا

است.انسانباچنینذهنیتی،بهکودکیهماننداستکهبا

پازلیدارایتصویرهاییازپیشآمادهبازیمیکند.باآن

کهاینکودکتوانستهاستقطعاتپازلراکشفکند،اما

اینکشفیکاذباست.دروهلۀنخستلذتبرانگیزو

خالقیتآمیزاست،امادرمراحلبعدی،ذهنکودکاسیر

شده شرطی و منفعل ذهنی چنین میشود. بازی قواعد

است.)نکهمان:25(

متنپیشاز»همان«کهدرمقالۀکرمانذکرشداست،به

کتاب»ازمعنایخطیتامعنایحجمی«نوشتۀسیناجهان

دیدهبازمیگرددکهدرمقالۀتبریز)ص4و5(نیزآمدهاست؛

لیکننشانیمنبعآندراینمقالهدیدهنمیشود:

موجبمیشودمعنا،پیشازاندیشهآفریدهمیشود.چراکه

اندیشهدرجهاننگریسنتیفرایندیانفعالیاست.انسان

باچنینذهنیتی،بهکودکیهماننداستکهباپازلیدارای

تصویرهاییازپیشآمادهبازیمیکند.باآنکهاینکودک

توانستهاستقطعاتپازلراکشفکند،امااینکشفیکاذب

است.دروهلۀنخستلذتبرانگیزوخالقیتآمیزاست،

امادرمراحلبعدی،ذهنکودکاسیرقواعدبازیمی-شود.

چنینذهنیمنفعلوشرطیشدهاست.

طشت که سابقهداری سارقان شنیدهایم اکنون به تا آیا

رسواییایشانازبامافتادهاست،باخیالیآسودهازپیگیری

قوایقانونگذار،بهدستاندازیبهمالغیرادامهدادهباشند؟

بهراستی،آیاایشانعملیبدترازسرقتاندیشهوعلم

محققانمرتکبشدهاند؟

چرااشخاصیکهصالحیتعلمیواخالقیندارندو

بدنامیایشانشهرۀخاصوعامگشتهبهراحتیبرکرسی

استادیدانشکدههایادبیاتتکیهزدهاند؟

چرادرکشورما،حساسیتهادربارۀسرقاتعلمیوادبی

تابدیناندازهکمرنگاست؟

مبارزهبااینقبیلپلشتیهاکهدامنگیرجامعۀدانشگاهی

ماشدهورشدیروزافزونپیداکردهاست،هیچزمانیدیر

نیست؛آنچهالبتهبهجایینرسدفریاداست!

فهرست منابع

قیسرازی،شمسالدینمحمدبنقیس،1338،المعجم فی  -

معاییر اشعار العجم،بهتصحیحمحّمدقزوینی،بامقابلهو

افست چاپ تهران، رضوی. مدّرس تقی محمد تصحیح

رشیدیه.

ادبی، فنونبالغتوصناعات همایی،جاللالدین،1368، -

چاپششم،تهران،هما.
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