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فرهنگ مصطلحات نسخه شناسی، تألیف یا ترجمه؟

حكایت یک سرقت ادبی*

محمـدعلـی كـاتـب

ــال 2001 م كتابی از آدام گاچک، نسخه شناس برجستۀ  در س

اروپايی با اين مشخصات نشر شد:

 The Arabic Manuscripts Tradition: A Glossary
 of Technical Terms and Bibilography, by Adam
 Gacek, Leiden-Boston-Koln: Brill, 2001, 269pp.
     ISBN: 90-04-12061-0.

ــت:  ــده اس ــکيل ش به جز مقدمه، كتاب از دو بخش اصلی تش

ــامل واژگان تمام جنبه های نسخه شناسی  ــت ش بخش نخس

ــود. اين  ــالمی می ش ــرقی- اس و كتاب پردازی در فرهنگ ش

ــده  ــته های عربی واژه ها تنظيم ش بخش به ترتيب الفبايی رش

ــانی  ــی و همچنين نش ــل هر واژه معادل آن به انگليس و مقاب

ــت. بخش دوم،  متونی كه اصطالح در آن به كار رفته، آمده اس

ــی مقاالت و كتاب هايی است كه دربارۀ جنبه های  كتاب شناس

ــت نگاری به  ــردازی و فهرس ــی، كتاب پ مختلف نسخه شناس

ــت. اين بخش به  ــده اس ــای اروپايی و عربی تأليف ش زبان ه

صورت موضوعی تنظيم شده است )برای معرفی تفصيلی اين 

كتاب نک: دكتر علی اشرف صادقی، »واژه نامۀ نسخه شناسی«، 

در: نامۀ بهارستان، سال سوم، شمارۀ  اول، دفتر 5، بهار-تابستان 

1381 هـ .ش، صص 233-231(.

ــگاه كتاب تهران، كتابی  چندی قبل، هنگام برپايی نمايش

از سوی »نشر نی« با اين مشخصات نشر شد:

ــف[ محّمدمهدی  ــی، ]تألي ــگ مصطلحات نسخه شناس فرهن

باقی، تهران: نشر نی، 1385 هـ .ش، 184 ص.

ــطور،  از آن جا كه يکی از زمينه های مورد عالقۀ نگارندۀ اين س

مباحث نسخه شناسی و رشته های وابسته به آن است، توّجهم 

به اين كتاب جلب شد و آن را در زمان برپايی نمايشگاه از غرفۀ 

ــاب را، همان جا در كنار غرفه، توّرق  ــر خريداری كردم. كت ناش

ــدم كه اين كتاب همان بخش اول  كردم و بالفاصله متوجه ش

ــت، اّما قضاوت نهايی را به زمانی واگذار  كتاب آدام گاچک اس

كردم كه بتوانم اثر را با كتاب آدام گاچک مقايسه كنم. پس از 

ــدم كه كتاب مذكور دقيقًا همان بخش اول  مقايسه متوجه ش

ــت بدون كم و بيشی؛ و آقای باقی  كتاب آقای آدام گاچک اس

ــته است.  ــت و نام خود را بر آن گذاش كتاب را ترجمه كرده اس

ــرده بخش هايی از مقدمۀ آقای گاچک را نيز ترجمه كرده،  نامب

در مقدمۀ خود درج كرده و امضای خود را ذيل آن نهاده است. 

ــه اين كتاب حاصل تتبعات  ــن آقای باقی ادعا كرده ك همچني

ــاب همچون  ــه تمام فصل های كت ــت، گرچ و تحقيقات اوس

ــی و اصل متن، عينًا همان متن  اختصارات، منابع، كتاب شناس

ــه برخی موارد را  ــت. هرچند در ترجم اصلی كتاب گاچک اس

به اشتباه ترجمه يا حذف كرده است. آقای باقی در بخش منابع 

ــت به  به تمام مقاالت و كتاب های آقای گاچک ارجاع داده اس

ــن كتاب تأليف آقای باقی  ــز همين كتاب مورد بحث. اگر اي ج

ــان، كه كتاب را حاصل تحقيقات چندسالۀ  می بود، چطور ايش

ــت از  ــای آقای گاچک را ديده اس ــود می داند و همه كاره خ

ــط ناشر شناخته شده ای  ــال 2001 م و توس اين كتاب كه در س

همچون بريل به چاپ رسيده است اطالع نداشته است؟ جواب 

روشن است: اين كتاب همان كتابی است كه آقای باقی ترجمه 

كرده و به نام خود چاپ كرده است!

نکتۀ ناراحت كنندۀ  ديگر اين كه آقای باقی اين كار ناپسند خود 

را به مرحوم دانش پژوه اهدا كرده است.

ــت مباحث  ــتان كه سال هاس ــوع را با يکی از دوس موض

* اين مقاله پيش تر در گزارش ميراث، سال اول، شمارۀ پنجم و ششم، 1385، صص 4-5 به چاپ رسيده است.
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ــد در ميان  ــدگان را دنبال می كن ــوق پديدآورن ــوط به حق مرب

ــخه ای از كتاب را تهيه كرد و با متن  ــان نيز نس ــتم. ايش گذاش

ــان نيز  ــرقت بر ايش اصلی مطابقت داد. پس از اين كه اين س

ــر تماس گرفتند و قضيه را با ايشان مطرح  ــد، با ناش مسلّم ش

ــف اعالم كرد با توجه به  ــر محترم ضمن ابراز تأس كردند. ناش

اين كه نسخ معدودی از اين كتاب به فروش رفته است و كتاب 

هنوز پخش نشده است، جلوی پخش آن را خواهد گرفت.

در ابتدا قصد آن را نداشتم كه اين قضيه را بنويسم، اما به 

چند دليل اين كار را انجام دادم:

- نخست آن كه كسی كه اين كار را كرده از تحصيل كردگان 

دانشگاه های داخل و خارج كشور است و سال ها در فرهنگستان 

ــوده و از قرار  ــغول تحقيق ب ــی به عنوان مربّی مش زبان فارس

ــموع اكنون نيز در دانشگاه اصفهان مشغول تدريس است.  مس

ــت چنين كسی كه می توانست با عنوان مترجم نيز به  آيا سزاس

حقوق معنوی و مادی خود برسد، دست به چنين كاری بزند؟

ــهروندان  ــعور ش - دوم اين كه آقای باقی با اين كار خود به ش

ــور را  ــی و فرهنگی كش ــرده و جامعۀ علم ــن ك ــی توهي ايران

ــم آيا اين قضيه را از نظر  ــت. نمی دان بی اّطالع فرض كرده اس

ــان را به پای ميز محاكمه  حقوقی می توان پيگيری كرد و ايش

نشاند يا خير؟

ــه ديگر اين كه آقای باقی با اين كار شخصيت شهروندان  - س

ايرانی و هويت فرهنگی آن ها را در مقابل غير ايرانی ها به خطر 

انداخته است.

ــارم آن كه آقای محّمدمهدی باقی، تا آن جا كه می دانم  - چه

ــالی نيز نرسيده است و ممکن است در آينده نيز  هنوز به ميانس

ــد. بايد همينجا و در همين كار اين  هوس چنين كارهايی بکن

قضيه را برمال كرد تا اين كار از سوی او ادامه پيدا نکند.

- و دست آخر اين كه متأسفانه مشابه اين گونه سرقت ها، بويژه 

ــوی جوان ترها، رخ می دهد. وظيفۀ كسانی كه متوجه اين  از س

سرقت ها می شوند، برمالكردن آن هاست تا هم ديگران از آن 

اطالع پيدا كنند و هم كسانی كه قصد سرقت ادبی دارند، شايد 

از آن منصرف شوند.
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