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دوستان  كه  دالويز  است  شده  ميدانى  ميراث  گزارش 
شمارة  خوش برخورد در آن به گفت وگو مى نشينند. در 
چند  تا  داشت  آن  بر  مرا  كه  ديدم  گفته هايى   28 و   27

نكته اى را بنويسم.
توضيح  مورد  در  ايرانى  دكتر  آقاى  سرمقالة  در   .1
دامغانى  مهدوى  احمد  دكتر  بسياردانم  دوست  عالمانة 
ديدم كه نام درست كتاب ابومنصورى هروى بايد االنبئه 
باشد به جاى االبنيه. در آن محفلى كه صحبت از چاپ 
نسخه برگردانى آن كتاب مى بود بنده عرض كردم كه نظر 
با  و  آورد  يادداشتى  در  بايد  را  دامغانى  مهدوى  جناب 
طول  در  االبنيه  نسخة  چون  ولى  كرد،  چاپ  خوشوقتى 
قريب به هزار سال به همين عنوان بر جاى بوده است و 
فضاليى مانند قزوينى و بهمنيار و ديگران آن را با همين 
نام معرفى كرده اند شايد نتوان دست به تركيب نام آن زد. 
اين را هم يكى از غلطهاى مشهور بايد در شمار گرفت و 
طبعًا صدمه اى كه به اصل متن نمى زند. ورنه معاذاهللا كه بنده 

استدالل علمى موجه دوست خود را «ادعا» دانسته باشم.
2. از تذكر بجاى آقاى على نويدى مالطى در مورد 
در  مفتاح النعيم  مؤلف  سمرقندى  صوفى  نام  ذكر  سابقة 
كتاب كارآمد و ره گشاى تاريخ نظم و نثر فارسى استاد 
را  اطالع  آن  اينكه  باب  از  شدم  شاد  نفيسى  سعيد  فقيد 
نديده بودم و ضمنًا گوياى آن است كه در كتاب نفيسى 
تا  نمى داند  كسى  كه  است  نهفته  مفيد  مطلب  مقدار  چه 
اينكه براى موضوعى پى آن بگردد و از آن مرجع بهره ور 
شود. در همين  روزها بود كه مجموعة رساله هاى عرفانى 
و فلسفى چاپ شدة حضرت على محدث (سوئد 1384) 
را مى ديدم كه تحسينى به حق در مورد اين كتاب سعيد 

واالمقام  فضالى  اغلب  كه  حالى  در  بود،  كرده  نفيسى 
از  مى گويند  چون  مى گيرند،  دست كم  را  بزرگ  كار  آن 
غلط خالى نيست. بلى چنين تواند بود، ولى بايد دانست 
كه چقدر اطالعات دور مانده از چشمها و دستها را آن 
مرحوم درين دو جلد محفوظ داشته است كه به آسانى 
به دست آمدنى نيست و اين موارد درست را نمى توان از 

دست گذاشت.
عظيمى  ميالد  كه  بود  روزها  همين  در  باز  اتفاقًا 
مى فرمود كه در همين كتاب مورد سخن، ذكرى از شمس 
كرده  عجب  و  بوده  ديده  حافظ  همعصر  شاعر  حاجى 
است. همين عباراتى را كه آقاى مالطى دربارة صوفى از 
كتاب نفيسى نقل كرده اند دال است بر اينكه نفيسى نسخة 
و  است  بوده  ديده  را  سمرقندى  صوفى  فارسى  ترجمة 
اينك آقاى مالطى از راه لطف مرا بر آن آگاه مى سازد. حق 
بود من خود براى تهية مقدمه ام به آن كتاب مراجعه كرده 
بودم و نكته هايى كه ايشان در احوال صوفى سمرقندى از 
ترجمة ربيع االبرار او يافته اند، همه براى من سودمند بود. 

اميدوارم ايشان توفيق طبع آن كتاب را بيابند.
ايرج افشار

حضور سردبير محترم گزارش ميراث 
جنابعالى مستحضريد كه امروزه در كشور عزيزمان ايران 
هيچگونه  بدون  مايل اند  هستند  نام  جوياى  كه  كسانى 
به  گاهى  اين رو  از  شوند.  نايل  خود  هدف  به  زحمتى 
سرقت علمى و يا ادبى روى مى آورند و كارهاى ديگران 
را عينًا و يا با اندكى دخل و تصرف به نام خود چاپ 
مى كنند. يكى از اين سرقتها مقاله اى است تحت عنوان 
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«سينوس و وتر يك درجه» كه در شمارة 84 و 85 مرداد 
گرديده  مردم چاپ  دانش و  شهريور 1387 در مجلة  و 
از  است  ناشيانه اى  اقتباس  حقيقت  در  مقاله  اين  است. 
بخشى از مقالة جناب آقاى دكتر جعفر آقايانى چاوشى 
ميراث،  آينة  فصلنامة   20 شماره  در   1382 سال  در  كه 

ويژه نامة تاريخ علم چاپ گرديده است.
خانم ن ـ ذ كه اين كار را انجام داده براى پوشاندن 
و  داده  تغيير  اندكى  را  چاوشى  آقاى  مقدمة  خود  عمل 
در انتهاى مقاله نيز حالت كلى «قضيه بطلميوس» را كه 
و  است  آورده  ندارد  مقاله  موضوع  به  ربطى  هيچگونه 
نيز اشاره كرده كه تنها از چكيدة مقالة آقاى چاوشى كه 
در  است،  گرفته  بهره  است  موجود  اينترنتى  سايت  در 
صورتى كه قضايا و گزاره هاى ياد شده در مقالة مزبور كه 
عينًا برگرفته از مقاله چاپ شدة آقاى چاوشى هستند در 

چكيدة مورد بحث موجود نمى باشند.
براى اينكه نمونه هايى از اين انتحال را به دست دهيم، 
هر  در  مندرج  گزاره هاى  و  قضايا  از  بعضى  است  كافى 
با  واقع  در  دهيم.  قرار  هم  روبه روى  را  مقاله ها  از  يك 
نويسنده  و  آمده  اينترنت  در  كه  چكيده اى  به  نگاهى 
مدعى برگرفتن مطالب مقالة خود از آن است، به سهولت 
در  كه  مقايسه  مورد  موارد  كه  دهيم  تشخيص  مى توانيم 
سايت اينترنتى مذكور نيامده، لزومًا بايد از مأخذ ديگرى 

بدون ذكر منبع آمده باشد.
اينك يك نمونه را در زير مى آوريم:

در مقالة آقاى چاوشى مى خوانيم:
1ـ2. تعيين قضية كليدى مسئله

قضيه: نسبت هر كمان بزرگ تر به هر كمان كوچكتر 
به  بزرگ تر  كمان  وتر  نسبت  از  بزرگ تر  دايره،  يك  در 
باشيم،  داشته  يعنى هرگاه  كمان كوچك تر مى باشد.  وتر 

كمان a > b كمان، خواهيم داشت

در مقالة چاپ شده در دانش و مردم مى خوانيم:
قضيه: نسبت هر كمان بزرگ تر به هر كمان كوچك تر 
به  بزرگ تر  كمان  وتر  نسبت  از  بزرگ تر  دايره،  يك  در 
باشيم  داشته  هرگاه  يعنى  است،  كوچك تر  كمان  وتر 

كمان b <  كمانa، مى توان گفت:

مى بينيم كه خانم ن ـ ذ نه تنها عين قضيه را اقتباس 
كرده، بلكه عين كلمات آقاى چاوشى را نيز آورده است 
به جاى  گم كردن،  رد  براى  شرطى  جمله  آخر  در  تنها 
«خواهيم داشت» از «مى توان گفت» استفاده كرده كه از 
نظر منطقى مرتكب خطا گرديده است؛ زيرا در يك جملة 

شرطى مقدمه و تالى به صورت زير قرار مى گيرند: 
مقدمه: هرگاه داشته باشيم.
تالى: آنگاه خواهيم داشت.

و تالى را نمى شود به صورت، «مى توان گفت» آورد! 
گذشته از آن، در اثباتى كه بالفاصله بعد از اين قضيه 
كليدى مى آيد، باز هم كلمات و فرمولها دقيقًا در هر دو 
از  كالم  اطالة  از  پرهيز  براى  ما  و  هستند  يكسان  مقاله 

تكرار آنها خوددارى مى كنيم.
اين گونه اين همانى كلمات و فرمولهاى رياضى را در 
مطالبى كه پس از اين اثبات آمده تا آخر مى توان در هر 
دو مقاله مشاهده كرد بنابراين بايد از خانم ن ـ ذ پرسيد 
كه اگر شما اينهمه مطلب را از مقاله آقاى چاوشى ُكپى 

نكرده ايد، پس از كجا آورده ايد؟!
با احترام
ناهيد جعفرى كارشناس ارشد اختر فيزيك


