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جناب آقای اكبر ايرانی، ...

ــركار عالی به شمارۀ 75537 موّرخۀ 1390/12/14 عّز  نامۀ س

وصول بخشيد.

ــته ام گرچه در  من در تصحيح و تحقيق متون كمتر توفيق داش

ــل ابراهيم در تحقيق كتاب  ــی چون محمد ابوالفض كار بزرگان

ــع اصيل تاريخی  ــه، در احاديث و تعيين مناب ــرح نهج البالغ ش

ــتر، می توانست كار  و يادكردهای ابوجعفر نقيب بصره كه بيش

كند، نظرها داشتم.

ــف و ترجمۀ آثار خاطره هايی  ــن من در تأليف و تصني ليک

ــکوی می كنم. آرزو داشتم  ــما، بّث الش دارم كه به بهانۀ نامۀ ش

ــای آن كه به  ــور به ج ــی ام ــازمان ها و ادارات متول و دارم س

ــوند  ــزرگ وارد و صادركننده كتاب بدل ش ــک كتابفروش ب ي

ــدی، جعفری  ــابقه داری مانند اس و كتابفروش های بزرگ و س

ــوند، الاقل دايرۀ  ــين ش ــزی و زهير و امثال آنان خانه نش تبري

ــود می آورند تا جلوی  ــا كادری مجّهز و كارآ به وج ــوی ب ای ق

ــاتيد راهنما  ــد و كاش اس چنين و چنان كارهايی گرفته می ش

ــی پايان نامه ها عنايت بيشتری مبذول  در دانشگاه ها در بررس

ــريات و  ــتند و با آگاهی های موضوعی از محتويات نش می داش

مطبوعات مچ بی هنران را می گرفتند و رو می نمودند.

ــر من آمده است: چهار نمونه را ياد می كنم  اما آن چه بر س

ــند موجود است و در صورت  كه در همۀ آن ها در كتابخانه ام س

ــخن خويش را مستند  ــد و س ــند و كپی ارائه خواهد ش لزوم س

خواهم ساخت.

ــتم در عصر خود تقريبًا  نمونـۀ اول. در جوانی كتابی نوش

ــکاری به نام جهان بينی و جهان داری علی)ع(. اين كتاب بی  ابت

ــال 1344 ش. و ظاهراً دو بار توسط  تاريخ و تقريبًا در حدود س

انتشارات فراهانی چاپ شد. زمان گذشت و در سال 1360 ش. 

ــط انتشارات پيام  كتابی به نام حکمت الهی و نهج البالغه توس

ــد. اين كتاب در واقع بخش اول همان كتاب  ــر ش آزادی منتش

ــم مؤلف و حذف صفحۀ اول و  من بود؛ با تغيير نام و حذف اس

ــانزدهم كه نام من در آنها آمده بود؛ يعنی حتی حروف چينی  ش

ــده بود و به عنوان تز دكترا با استاد مشکات گذرانده  مجدد نش

ــاتذة الکرام! به  ــده بود كه بايد گفت: شّکرهلل مساعی األس ش

ــکوت كرده و اغماض  ــتيم و س عللی از اين موضوع هم گذش

ــم و داوری را به روزی كه ال ريب فيه به حکميت عدل  نمودي

الهی وا نهاديم. نعم الَحکُم هلل.

ــالۀ مقاله گونه به عنوان جامع  نمونـۀ دوم. حقير چهار رس

ــت و پيامبری« )1. زمينه های بعثت 2. بعثت و نظام صالح  »بعث

3. وحی منبع فکری و قانونگذاری 4. اخالق و سيرۀ پيامبران( 

ــتم و ديدگاه های نهج البالغه را مطرح ساختم كه در سال  نوش

ــد. در سال 1375 در نمايشگاه كتاب،  1366 چاپ و پخش ش

ــوم در پنج هزار  ــی ديدم به نام »از علی )ع( آموز«، چاپ س كتاب

ــخه. اين چهار مقاله و يا رساله هم در آن گنجانده شده بود  نس

با حذف نام و مشخصات نگارنده و به هوس شهرت و مال يک 

ــورت با من. از اين هم به  جوان درس ناخوانده و البته بدون مش

سبب آشنايی با پدر او گذشتم: »و اذا مّروا باللغو مّروا كرامًا«. 

نمونۀ سـوم. حقير در اثر مطالعات موضوعی نهج البالغه 

كتابچه ای با عنوان »اركان اسالم« تأليف كردم و كه در همان 

ــام به عربی هم ترجمه و تحت عنوان اركان الدين در لبنان و  اي

ايران چاپ و به سال 1366 منتشر شد.  

سه نمـونه از سرقت در زمینـۀ 

كتاب های مذهبی

سیدابراهیم سیدعلوی



32 
دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ دو، تیرماه 1391

ــف و مقدمۀ او و تغييرات كلی  ــن كتاب با حذف نام مؤل اي

ــط انتشارات الهادی قم  در جلد و صفحۀ اول با همان نام توس

ــصت  ــد و بارها با تيراژ چهل و چهار هزار، ش ــر ش چاپ و نش

ــت وزارت آموزش و پرورش  ــط معاون هزار و پنجاه هزار توس

ــّط آقای  ر طبع گرديد. حقير پس از آگاهی توس ــّرّ محترم، مک

ــکيبا تعقيب كردم. سوكمندانه، بايع و فروشنده در عين حال  ش

ــايی به نام  ــخص نگرديد و مرد محترم پارس كه معلوم بود مش

حاج علی اكبر غّفاری پادرميانی كرد و احقاق حق نمود و داوری 

به نفع من كردند، مسئله فيصله يافت. بعد از آن، مسئول بنياد 

ــان حقير تجديد چاپ نمودند - هرچند در همه با  با نام و نش

قيد »چاپ نخست«.

 نمونۀ چهارم. يادنامۀ عالمه شريف رضی نام كتابی است 

از مجموعۀ مقاالت از حقير و ديگران و به اهتمام اين جانب كه 

در سال 1406 ق، به مناسبت هزارۀ وفات عالمه شريف رضی 

ــئوليت حقير و به سرپرستی جناب آقای سيد جمال الدين  با مس

ــا تيراژ يکهزار و  ــال ب ــده بود و در همان س دين پرور برگزار ش

پانصد نسخه چاپ و انتشار يافت. اين كتاب نيز پس از گذشت 

چندين سال با عنوان كاوشی در نهج البالغه در سه جلد و جلد 

ــوم همان يادنامه باز با حذف اسم من و تغيير شکلِی كار، از  س

ــزودن مقدمه ای عالمانه!  ــذف مقدمه مفصل من و اف جمله ح

ــر  ــنۀ نام اما ناكام، منتش كوتاه با نام همان پخته خوار خام و تش

شد در سال 1388 ش. اگر نامۀ شما نبود بنا نداشتم آن را دنبال 

ــيده است. آن آقا  ــيرازۀ امور در جامعۀ ما از هم پاش كنم كه ش

ــتگزاری ناموفق شد، گناه را بر سر قانون انداخت... به  در سياس

مجلس قانونگذاری راه يافت؛...

اللهم اليک المشتکی.                                                       ■
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