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  دهيچك
دربارة  يبحث افزون بر آنو است در متون بالغي و مباحث نقد ادبي، به انواعي تقسيم شده تا امروز، ديرباز سرقت ادبي از 

كه با اطمينان بيشتري » و انتحالنسخ «جز مورد  ،رسد به نظر مي. تأثيرپذيري شاعران از يكديگر و توارد به ميان آمده است
، بايد بيشتر به كردتوان موضوع سرقت را اثبات  ، در بقية موارد، چون نميكردتوان ذيل عنوان سرقت ادبي بررسي و طرح  مي

 هايي از تشابهات تام يا نسبي نقل و بررسي نمونهافزون بر  ،در اين مقاله. توجه داشتتأثر و توارد و نقش ضمير ناخودآگاه 
ادبي و آرا و نظريات برخي منتقدان ادبي و اهل هاي سرقتبرخي متون از مقولة تأثرات و توارد يا نقلِ ناخودآگاهانه، بعضي 

اندازه، ارائه  نوع قضاوت و داوري هنگام مواجه شدن با تشابه متون با يكديگر، به هر شكل و دربارةبالغت، پيشنهادهايي 
  .استشده 

  ، تأثّر، توارد، اشتراك، سرقت ادبي، ضمير ناخودآگاهنقد ادبي: ها كليدواژه
  مقدمه

از ديرباز تا امروز از مباحث مهم نقد ادبي و محافل و مطبوعات بوده است و در حال حاضر روز و ماهي نيست كه » سرقت ادبي«
گسترة كار و دايرة شمول دستگاه به مدد  ،امروزه. نشودها طرح و دعوي  ها و روزنامهمجلهها و كتابموضوعي در اين زمينه در 

نمونه در موتور جستجوگر گوگل  برايكافي است ( شودميها و محاكم قضايي نيز بررسي دادگاهقضايي، دعاويِ از اين دست در 
 copyدر كشورهايي كه قانون ). هاي مختلف مواجه شويد اين موضوع با دامنه دربارةبا صدها صفحه بنويسيد، را » سرقت ادبي«

right گرفته شود و اگر مشخص شود كسي مطلب يا موضوعي را از كس ديگري  به اين موضوع بسيار جدي نگريسته مي ،وجود دارد
در كشور . شودگرفته ميهاي سنگيني براي او در نظر مجازات، براساس قوانين موجود نكرده استو به اين اخذ و اقتباس خود اشاره 

صرف نظر از . است نبودهتوجه كانون حوزة نقد ادبي، متأسفانه تاكنون آنچنان كه بايد و شايد به رغم اهميتش در ما اين موضوع 
حكم توان به سرقت ادبي مي، ميان ايشان در اينكه چه موقع مختلفبه انواع و اقسام اهل بالغت هاي تعريف اين مقوله و تقسيم بندي

اشتراك با توجه به . در ميان است، اختالف نظر وجود دارد 1ل بينامتنيتكرد يا در چه مواردي بحث توارد و مسائلي ديگر از قبي
ها در هر نقطة اين كرة خاكي، بسيار دشوار است كه كسي بتواند خود را خالق و مبدع معني يا مضموني مضامين و معاني ميان انسان

ن را بيان نكرده است و هر كس پس از او در هر قبل از او در اين كرة خاكي آن معني و مضمو يهيچ كس ديگركند، بداند و ثابت 
. شود دانيم حتي گاه عين لفظ و كلمه هم اتفاقي به ذهن دو نفر متبادر مي مي .قطعاً از او گرفته است ،كجا آن مضمون را بيان كند
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      2.  intertextuality  

  )پژوهشي -علمي(ادبي فنون 
  دانشگاه اصفهان
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تعيين حد و مرز  ،رت ديگربه عبا. اثبات باشدجانبه و قابلصدور حكم سرقت عليه اشخاص بايد با احتياط و بررسي همه ،بنابراين
معناييِ دو اثر با يكديگر، بسيار دشوار و مرز ميان سرقت  /سرقت ادبي براساس ميزان و مقدارِ يكسان و تشابه لفظي، معنايي يا لفظي

  .بسيار نغز و لغزنده است 1ادبي و توارد
  بحث و بررسي

- پختهتنبلي و عادت به ) ت ؛اخالقي و رواني) پ ؛مرتبه و درجه ارتقاي) ب ؛مادي) الف: دارد يسرقت علمي و ادبي داليل گوناگون 
  .ديريابي و ناپيدايي) ج ؛جدي و جريمة كممؤاخذه نكردن ) ث ؛خواري
در  باالهاي الزحمهها و حق انگيزة مادي سرقت علمي و ادبي بيشتر در كشورهايي است كه براي اينگونه آثار پاداش: جنبة مادي - الف
اي كه مؤلفان و محققان صرفاً از  به گونه ،رسد تيراژ انتشار كتاب به ده تا بيست هزار نسخه و بيشتر هم مي ،مثال رايب ؛گيرندمينظر 

برخورداري مادي از آثار علمي و ادبي كه دليل اين در كشور ما به .  .كنند گذران زندگي ميبه نحوي مطلوب راه توليد آثار علمي 
  .انگيزه براي سرقت كمرنگ استچندان قابل مالحظه نيست، اين 

هاي دولتي و خصوصي مشغول به كار  شود كه در نهادها و سازمان مربوط ميبه افرادي اين مورد بيشتر  :ارتقاي مرتبه و درجه -ب
ف كتاب و هاي تحقيقي و پژوهشي، تألي مرتبه و درجة باالتر، توليد مقاله يو يكي از شرايط اصلي آن نهاد و سازمان براي ارتقاهستند 
  .ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاههاي پژوهشي است؛ مثل طرحانجام 

حسادت به : گاه سرقت ادبي و علمي ناشي از مسائل و مشكالت اخالقي و روحي و رواني است، از جمله: اخالقي و رواني -پ
  .اهل علم ميانشدن پيشرفت و توان علمي ديگران، عقدة نارسيستي و عالقه به اظهار فضل و مطرح 

كه بديهي است . خواري دليل ديگر سرقت علمي و ادبي استپختهتنبلي و اصطالحاً عادت به : خواريتنبلي و عادت به پخته -ت
براي نگارش يك كتاب يا مقالة تحقيقي و پژوهشي زحمت كشيد، از يافتن و رسيدن به موضوع و عنوان تازه و جذاب گرفته تا بايد 
پيگيري پيشينة تحقيق همچنين آن و تحليل و استنباط علمي و پيدا كردن منابع و مĤخذ مرتبط با موضوع و  ةدربارآوري مطلب جمع

كه نه توانايي انجام اين كارها و نه حال و هستند افرادي . آن موضوع و سرانجام سامان دادن مطالب و عرضة آنها به روشي علمي
  .استفاده از دسترنج ديگران: كنند اب ميترين راه را انتخ، پس سادهدارند حوصلة آن را

گيرانه و بازدارنده و سختي و قضايي جدي و نبودن قوانين يجزا نكردن پيگيري :مؤاخذه نكردن جدي و جريمة كم -ث
بارها و بارها . توسعه، از ديگر عوامل رواج سرقت علمي و ادبي است ويژه در كشورهاي جهان سوم و درحال هاي سنگين به مجازات

م كه براساس قانون يا قوانين مشخصي مجازاتي درخور نصيب ايهايم، اما نشنيد شاهد اثبات جرم سرقت علمي و ادبي بر كسي بوده
  . سارق شده باشد

با توجه به رشد چشمگير چاپ و انتشارات آثار . ديريابي و ناپيدايي از ديگر داليل سرقت ادبي و علمي است: ديريابي و ناپيدايي -ج
يك موضوع در نقاط مختلف  دربارةهايي كه نوشتهاطالع دقيق اهل فن از تمامي مطالب يا نداشتن هاي مختلف و حوزهالت در و مقا

جهان نوشته شده است، پيگيري و يافتن رد پاي آثار و مقاالت مسروق كار آساني نيست، بويژه كه آن اثر يا مقالة سرقت شده از زبان 
اي را از آن  مقاله ،ط به زبان اسپانيولي استفرض كنيد در كشور خودمان شخصي كه مسلّ ،مثال براي. شدديگري اخذ و ترجمه شده با

بر اينكه به زبان اسپانيولي افزون كنيد چند نفر ممكن است  فكر مي. زبان عيناً به زبان فارسي برگرداند و مدعي شود اثر خود اوست
هاي نگاشته شده دربارة آن را در مجالت مختلف مقالهاند و اتفاقاً تمام  مقاله هم كار كردهآشنايي دارند، در حوزة پژوهشي مرتبط با آن 

  .اند هاي گوناگون خوانده و ديدهسايتو 
  اصوالً ويژگي تفكر و انديشه. بحث از سرقت ادبي در ادبيات همة ملل از جمله ادبيات فارسي، عربي و اروپايي مطرح بوده است   

ست كه در بسياري از موضوعات و مضامين ميان افراد، در نقاط گوناگون اين كرة خاكي ا ايناست ـ ثار ادبي و هنري كه اساس خلقِ آ
آيا شاعران گذشته «بن شداد عبسي شاعر جاهلي عرب كه مي پرسيد  عنترة. هاي مختلف اشتراك و تشابه وجود داردزمانو در 

  .يقت اشاره داردبه اين حق 2»اند؟فروگذاشته اي مضمون ناگفته
ترديدي در اين موضوع نيست كه بخشي از برجستگي هر اثر ادبي در گرو تأثيراتي است كه صاحب آن در نتيجة مطالعة آثار    

بسته به مطالعه و كسب آگاهي و تجربه نيز  بخشي از آفرينش ادبي در گرو استعداد و توان ذاتي افراد و بخشي. ديگران پذيرفته است
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خواهد شعري مؤثر و  در مقالت شاعري از شرايط شاعري كه مي» مقالهچهار «صاحب كتاب  ،نظامي عروضي. استديگران  از دستاورد
هزار شاعر به اين درجه نرسد اال كه در عنفوان شباب و در روزگار جواني بيست«: كند كه به اين موضوع اشاره مي ،ماندگار داشته باشد

و ده هزار كلمه از آثار متأخران پيش چشم كند و پيوسته دواوين استادان همي خواند و ياد بيت از اشعار متقدمان ياد گيرد 
مسلم است با رعايت اين شرط شاعري كه سي هزار بيت از شاعران ديگر بياموزد و در ) 30: 1327نظامي عروضي، (» ...گيرد همي

هاي خويش  ، هنگام سرودن شعر تحت تأثير محفوظات و آموختهدكنحافظه داشته باشد و پيوسته ديوان اشعار شعراي ديگر را مطالعه 
 در زمينة صادق نيست، بلكهالبته اين شرط نظامي عروضي تنها دربارة شاعري . يكسره مبدع باشدتواند  نميهرگز و  از ديگران است

بايد  ،هد خود صاحب اثر باشدخوا ميهمچنين آن كس كه طالب و خواستار و و صادق است نيز دانش و موضوع آموختني  هر علم و
كند و هنگامي كه خود در حال  فرد رسوخ مي ةو بديهي است در اين سير مطالعاتي بسياري مطالب در حافظكند آثار ديگران را مطالعه 

هاي انهشاين شرط و ويژگي هر دانش و علمي است كه رهروان آن بر . كند خودآگاه و ناخودآگاه از آنها استفاده مي ،خلق اثري است
  .هاي ديگر و دور جز از اين طريق ممكن نيستافقيكديگر سوارند و ديدن و رسيدن به 

هايي كه از شاعران ديگر است و موالنا خودآگاه و ناخودآگاه آنها را  كم نيست ابيات و مصراع ،در ديوان غزليات شمس ،نمونه براي   
  :بيت اول غزل معروف او. هاي خود آورده است ضمن غزل

 كفرش همـه ايمـان شـد تـا بـاد چنـين بـادا          معشوقه به سامان شـد تـا بـاد چنـين بـادا     

 )200، 1342موالنا، (    

  :مطلع غزلي از سنايي است به صورت
 كفــرش همــه ايمــان شــد تــا بــاد چنــين بــاد   معشوقه به سامان شـد تـا بـاد چنـين بـاد     

 )838: تا سنايي، بي(    

وقتي كه قوال غزل  2033و  697در بسياري موارد مانند غزل ... در اين ميان از آنِ سنايي است  ] والنابر غزليات م[بيشترين تأثير «   
شود كه بيتي  هاي موالنا با مطلعي آغاز ميغزلبعضي ... موالنا دنبالة آن را گرفته و ابياتي بر آن افزوده است ،سنايي را آغاز كرده است

  :، ماننداست هاي نظامي از منظومه
ــرورده   ــه پـ ــور كـ ــي نـ ــدزان ازلـ ــرده     انـ ــري كـــ ــادت نظـــ ــو زيـــ ــد در تـــ  انـــ

 ؛ 993ديوان كبير، غزل(          
 )40خمسة نظامي، چاپ هرمس

  : يا
ــار     چنــــد ازيــــن راه نــــوِ روزگــــار    ــديمي بيـــــ ــار قـــــ ــردة آن يـــــ  پـــــ

 ؛ 6؛ خمسه، همان چاپ، 1166همانجا، غزل(              
  )200و 132، 1، جلد1387مولوي،  

تمام اشعار موجود در گلستان از اوست و از شاعران پيش از خود هيچ شعري  كه ي نيز در پايان باب هشتمِ گلستان گفته استسعد   
كه رسم مؤلفان است از شعر  المستعان، و به توفيق باري، عزّ اسمه، در اين جمله چنان تمام شد كتاب گلستان، واهللا: نياورده است

  .فيقي نرفتمتقدمان به طريق استعارت تل
ــتن  ــويش پيراســ ــة خــ ــن جامــ  بــــه از جامــــة عاريــــت خواســــتن      كهــ

 )191: 1368سعدي، (    

  :گلستان بيت 59در صفحة اين، با وجود 
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ــت     ــا و پش ــك دني ــر مل ــه ب ــن تكي  كــه بســيار كــس چــون تــو پــرورد و كشــت   مك

  3.سپ نامة اسدي طوسي استاز گرشا) › فه‹صفحة ( ،بنا بر نظر شادروان عبدالعظيم قريب در مقدمه گلستان    
  :و در همان صفحة گلستان در مورد دو بيت

ــد      انـد آن خسروان كه نام نكـو كسـب كـرده    ــز آن نمان ــان ج ــار از ايش ــد و يادگ  رفتن

ــود نوشــين ــراوانش گــنج ب ــد    روان اگرچــه ف ــك از پــس نوشــين روان نمان ــام ني  جــز ن

ر دارد و در گلستان هم مسطور است و من الصدوةحرااين دو بيت را « :ستنوشته ا 284، ص6ها، جلد عالمه قزويني در يادداشت   
كند كه از شعر كسي استشهاد نياورده است و از طرف  از يك طرف سعدي در آخر گلستان ادعا مي. دانم اين را بر چه حمل كنم نمي

پس بايد بر ادخال نساخ اين دو بيت را در ... تسال قبل از تأليف گلستان اس 57 است، شده 599الصدور كه در سنة حةراديگر تأليف 
 يوسفي در تعليقات گلستان .»االبيات يا تواردالخاطرين ةربدون تنبيه بر آن كه از او نيست لشهحمل كرد، گلستان يا تمثيل سعدي بدان 

- لبابآمده و  1/14 د نفيسي،االلباب، چاپ سعيلبابدو بيت مذكور در كتاب «: بارة اين دوبيت نيز يادآور شده استدر) 237ص(

  :گلستان بيتي است 69ق و قبل از گلستان تأليف شده است و باز در صفحة .ه 618االلباب ظاهراً در سال 
 چـــو يكـــدم انـــدر او افتـــد بســـوزد       اگــر صــد ســال گبــر آتــش فــروزد     

  .آمده است  443ص ،»س و رامينوي«ياد آور شده است كه مصراع اول اين بيت در ) 273ص(كه مرحوم يوسفي در تعليقات     
دانند  همه مي! ها از خود شعري بسرايد؟بيتتوانسته است به جاي اين  آيا بايد گفت كه سعدي دروغ گفته يا نمياين، با وجود    

 و به دروغ گفتن و الف و ادعااست سعدي با آن استعداد شگرف و قدرت و مقام در شاعري ناتوان از سرودن دو سه بيت نبوده 
اگر موضوع دخل و تصرّف و ادخال ناسخان را در نظر نگيريم، بحث توارد نيز با توجه به اينكه با سه بيت و يك . نداشته استنيازي 

ها را در حافظه داشته و بيتاين است كه سعدي اين معدود  نمايد ميآنچه منطقي . رسد بعيد به نظر مي ،مصراع كامالً يكسان مواجهيم
  4.را ضمن گلستان خويش آورده استناخودآگاه آنها 

اين تأثيرپذيري تنها  ، البتهمحمد حافظ شيرازي تحت تأثير بسياري از شاعران پيش از خود و معاصر خويش بوده است الدينشمس   
بهاءالدين . اقتفا و استقبال و اشتراك در واژگان و تعبيرات و تركيبات و عبارات است بيشتر شاملدر حوزة مضون و محتوا نيست و 

سنايي، انوري، . با ارائة شواهدي تأثر حافظ را از اين شاعران نشان داده است) 90 - 40(» نامه حافظ«خرمشاهي در مقدمة كتاب 
الدين اسماعيل اصفهاني، عراقي، سعدي، نزاري قهستاني، اميرخسرو دهلوي، اوحدي كمالخاقاني، ظهير فاريابي، نظامي، عطار، 

افضلي نيز در تكميل بحث  علي مير آقاي سيد. بخارايي، سلمان ساوجي و كمال خجندي رماني، عبيد زاكاني، ناصرك ياي، خواجو مراغه
 1369، شمارة دهم، سال مجلة نشر دانشكه طي دو شماره در » ...زين قصة دراز«اي با عنوان  يرپذيري حافظ از ديگران در مقالهتأث

چون همام تبريزي،  ،شاعران مذكور كه از چشم خرمشاهي دور مانده است، از شاعراني چاپ شد، ضمن اشاره به ابيات و شواهدي از
الدين قمري آملي، امير معزي، سراجالدين اصفهاني، ضياءالدين خجندي، جمالابن يمين فريومدي، عماد فقيه كرماني، اديب صابر، 

  .يرفته استبرد كه البته حافظ تأثيراتي از ايشان پذ مولوي و جالل طبيب نام مي
هاي  توان نمونه جو در اشعار شاعراني ديگر ميوشاعر تأثير پذيرفته است و قطعاً با جست27حافظ از  ،با توجه به اين دو تحقيق   

حافظ را  اند تااين تأثيرپذيري حافظ از ديگران تا آنجاست كه برخي جرأت به خود داده. پذيري حافظ نيز يافت ديگري از تأثير
هر نوع آن به بايد توجه داشت كه بخشي از اين مشابهات . البته ادعايي نابخردانه و غيرعلمي استبدانند كه سارق ادبي بزرگترين 

تواند از مقولة توارد هم باشد، ضمن اينكه اگرچه ميان ابيات آن شاعران و حافظ اشتراكاتي در ساختار و صورت است، اما تغييراتي  مي
ها و طرز كابرد حافظ و قرار دادن واژگان در محور همنشيني كالم، آن بيت را تماماً از آن ، حتي در واجتاس كه حافظ در واژگان داده
  . او و حافظانه ساخته است
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. بوده استها و ديگر آثار مربوط به شعر و شاعري بحث از سرقت ادبي و توارد بسيار گرم و رايج تذكرهدر دورة سبك هندي در    
ورة رواج سبك هندي به دليل روابط ادبي گسترده و محدوديت منابع آگاهي و يكساني مطالعات شاعران، تشابه در عصر صفويه و د

اين منابع مشترك و محفوظات شعري فراوان، ناگزير به توارد و اشتراك  ...اي بيشتر بود در مضمون و محتواي اشعار از هر دوره
هاي دوازدهم تسامح  در امر سرقت ادبي بسيار سختگير بودند، اما در سدهدهم نيز يازهاي دهم و  هاي سدهتذكره. انجاميدميمضمون

اديبان و منتقدان اين عصر با كثرت مضامين مشابه و معاني مشترك به عبارتي، . خورد بيشتري نسبت به سرقت و توارد به چشم مي
هاي ادبي  سرقت. داشته است يتا دوازده رواج بسيارربايي و سرقت ادبي در قرن ده مضمونحقيقت امر آن است كه . مواجه بودند

پس از مرگشان به تاراج نيز هاي برخي شاعران  ديوان. بزرگ از قبيل ربودن ديوان شاعران و خواندن شعر ايشان به نام خود متداول بود
  :اندتهگفخضري كه به گفتة نصرآبادي اشعار خوبي داشته است، مثالً در بارة شاعري به نام مال ت؛رف مي

ــين  ــي امـ ــي و قاضـ ــعارش را زاللـ ــد    اشـ ــمت كردنــ ــه قســ ــد و برادرانــ  بردنــ

 )318 تذكرة نصرآبادي،(    

چنانكه در حق او نيز  ؛يا مير جدايي كه اشعار خوب مير اشكي، شاعر عهد شاه طهماسب را به نام خود كرد و بقيه را شست   
  :اند گفته

ــتي   ــامراد را كشــــ ــكي نــــ ــة       اشــــ ــون خفتـ ــران خـ ــل حيـ ــتعقـ  اوسـ

ــوانش     ــار ديـ ــد چهـ ــو وامانـ ــه تـ  شــــعر وامانــــدة تــــو گفتــــة اوســــت   بـ

اما مضامينِ ؛  ها و ربودن مضامين بسيار است شود، در شعر شاعران نيز گله از سرقت ها فراوان ديده مي ها در تذكره از اين نمونه   
اي سادهدر چنين مقامي تشخيص سرقت از توارد كار  .ندك كه به سهولت به ذهن افراد خطور ميفراوان است  نيز افتاده و متداول پا پيش
  .نيست

بستند، آزاد بلگرامي و خان آرزو اكبرآبادي، از كساني  نويسان قرن ده و يازده كه دقت بيشتري در اين باب به كار ميتذكرهبرخالف    
اتفاق «آرزو نيز كثرت توارد را نتيجة . محفوظ نيست گويد كه هيچ شاعري از توارد آزاد مي. تا سرقت اندهستند كه بيشتر به توارد قائل

هم آزاد بلگرامي از توارد و هم او  .)137برگ مجمع النفايس،( شوند داند و عقيده دارد كه همه كس مبتالي توارد مي افراد مي» طبايع
: گويد مي گشايد ومين به نفرين توارد آزاد در جايي زبا. افكند آفرينان را به مخاطره ميمعنيزيرا توارد آبروي ؛ دل خوشي ندارند

  .)113-111، 1379فتوحي، ( »آورد ها بر سرِ معني آفرينان مي الهي خانة توارد خراب شود كه چه آفت«
ساز بحث سرقت ادبي پيشواي اهل بالغت زمينهمثابه ، جاحظ به الحيوانبنا بر نقلي از كتاب  تاريخ و تطور علوم بالغتدر كتاب    

شناسيم كه در آوردن تشبيهي درست و كامل و معنايي غريب و مضموني ارجمند  هيچ شاعري را در جهان نمي«: ه استشمرده شد
درازي كرده و برخي از  اي را ابداع كرده باشد، مگر اينكه شاعران بعدي يا همروزگاران با وي، به لفظ او دست پيشتاز باشد يا آرايه

به  311، 3الحيوان، جلد(» اند اند، باري از آن مدد جسته و خود را در آن شريك شمرده تمام آن نشدهاند و اگر مدعي ربودهمعاني او را 
  .)به نقل از 77-76، 1383شوقي ضيف، : نقل از

 5.ترين كار منتقد را بحث و تحقيق در منبع الهام اثر دانسته است بعد از مسألة انتساب يك اثر، مهم نقد ادبيكوب هم در كتاب زرين   
مطالعات منتقدان امروز تقريباً به اين . آغاز گشت] قرن بيستم[   تحقيق علمي دربارة منابع الهام شاعران در اروپا از اواخر قرن اخير«

كند و ابداع و ايجاد مطلق و بي سابقه اگر به كلي  نتيجه رسيده است كه هيچ اثري منحصراً از قلم و فكر امضاكنندة آن تراوش نمي
ويرژيل را به جهت . اي نيست كه به سرقت و انتحال متهم نباشد هيچ شاعر و نويسنده ،از اين رو. قطعاً كمياب است ،اشدناياب نب

ي كه از آنها الهام يافته است، مولير را به واسطة ا هاي رايج و كهنه داستاندليل ، شكسپير را به بياتي چند كه از انيوس گرفته استا
در ادبيات ايران و عرب نيز حال براين ... اند به نام سيرانودوبرژارك گرفته است به سرقت متهم كرده ايسندهمطالب كه از نوياي  پاره

بحتري شاعر بزرگ عرب به سرقت اشعار ابي تمام متهم است و ابي تمام كه خود در دواوين و اشعار پيشينيان مطالعه و . گونه است
بسياري از معاني و مضامين متنبي را كساني مانند صاحب بن عباد و مؤلف . مانده استممارست داشته است نيز از اين تهمت مصون ن
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ديوان معزي از مضامين و تراكيب فرخي و عنصري و منوچهري و المعي مشحون است و . اند مسروق و منتحل شمرده االبانهكتاب 
خود از انتحال مضامين و افكار بوالفرج و ديگران  ،است افكنده -از اكابر گردنكشان نظم -انوري كه خون دو ديوان را بر گردن معزي

از مضامين متنبي و ابونواس و امرؤالقيس و ديگر شاعران عرب در اشعار عنصري و منوچهري آمده است و اكثر  ايپاره. بركنار نيست
نيز از نسبت سرقت و انتحال اند؛ حتي حافظ و سعدي  الخصوص كمال اسماعيل يافتهعليمضامين سلمان را در نزد اساتيد قديم 

  .)99-98، 1369 زرين كوب،( »...بركنار نمانده اند
برخي از منتقدان و اهل : سختگيرانه و افراطي - الف: شوند منتقدان در بحث از سرقت ادبي به دو گروه تقسيم مي ،كلي نگاهيدر     

اين . اند شباهت در مضمون و لفظ را حمل بر سرقت كردهاند و اندك  ادب با موضوع سرقت ادبي بسيار سخت گيرانه برخورد كرده
بسياري از منتقدان فقط «. و توارد دور از انصاف علمي است 1نگاه افراطي به هيچ وجه عالمانه نيست و ناديده گرفتن بحث بينامتنيت

اند و در اين قضاوت عجوالنه از  دهاند حكم بر سرقت و انتحال كر به اندك شباهتي كه در بعضي الفاظ يا تركيبات بين دو شعر ديده
 الموازنهو آمدي در كتاب  الوساطهقاضي جرجاني در كتاب . اند اند و مورد مالمت قرار گرفته طريق انصاف و عدالت خارج گشته

» اند اند نقل نموده هايي از اين احكام عجوالنه و دور از انصاف را كه بعضي از نقادان به متابعت هوي و تعصب و عناد كرده نمونه
  .)107، 1، ج1369كوب،  زرين: و ما بعد به نقل از 139، الموازنة آمدي،: ؛ مقايسه شود با169،  الوساطة(

اي از منتقدان هر  دسته ،با توجه به وجود معاني و مضامين مشترك ميان افراد و بحث توارد و بينامتنيت: عالمانه و بدور از افراط   
بيشتر موضوعات، معاني و مضامين متداول ميان شاعران و نويسندگان مشترك است و . نامند را سرقت ادبي نمي نوع تأثير و تأثري

  .شود ظاهر ميها در نوع زاوية ديد و گونة عرضة آن انديشه و مضمون تفاوت
كه در قالب الفاظ نو و  داند عيب و سرقت نميابوهالل عسكري وجود معاني و مضامين مشترك را ميان اهل ادب به اين شرط    

آن را سرقت كرده است و هر كه  ،بگيرد ايبه عقيدة ابي هالل و اصحاب او هر كه معنايي را با عين لفظ آن از گوينده«. متفاوت باشد
 ايزهسلخ كرده است و اما اگر كسي معني و مضموني را از ديگري بگيرد و از خود كسوت تا ،آن را با بعضي از الفاظ اصلي اخذ كند

؛ به 148ابو هالل عسكري، الصناعتين، (» او بدان معني سزاوارتر خواهد بود ،از الفاظ در آن بپوشاند كه از كسوت نخستين خوبتر باشد
 .)105و  1،104زرين كوب، ج: نقل از

  انواع سرقات
كند ميبراي هر قسم اسمي پيشنهاد  او .دهدميشمرد و اقسام آن را به دقت توضيح  انواع سرقات را بر مي الوساطهجرجاني در كتاب 

توانند  تنها ناقدان بصير و عالمان مبرز مي«: كند او بحث خود را در اين باب اين چنين آغاز مي. دهد كه حد و مرز هر يك را نشان مي
گان سخن و ناقدان شعر شمرده و تو از خُبر. از عهدة اين باب برآيند و نه هركه بدان پردازد، آن را دريابد و حق آن را ادا تواند كرد

نخواهي شد مگر آنكه بتواني ميان اصناف و اقسام سرقات تفاوت بگذاري و به مراتب و منازل آن آگاهي يابي و بتواني ميان سرقت و 
ن غصب و اغاره و اختالس فرق نهي و المام را از مالحظه بازشناسي و بين مضاميني كه بين همه مشترك است و ادعاي سرقت در آ

افتاده كه هيچ كس بدان اولويتي ندارد و ميان مضمون ويژه كه يك نفر پيش دستي كرده و آن را احيا  پا مضامين پيش روا نيست، و
  .)180، 1383 شوقي ضيف،(» نموده و اقطاع خويش ساخته فرق بگذاري

تحال، سخن ديگري بر خود بستن است و آن ان« :شودميسرقت ادبي چهار نوع دانسته  ،المعجم في معايير اشعارالعجمدر كتاب    
. بي تغييري و تصرفي در لفظ و معني آن، يا به تصرفي اندك ،چنان باشد كه كسي شعر ديگري را مكابره بگيرد و شعر خويش سازد

باشد كه معني  سلخ، پوست بازكردن است و در شعر اين نوع سرقت چنان ؛...كه بيتي بيگانه به ميان آن درآرد يا تخلص بگرداند چنان
و اما المام، قصد كردن است و نزديك شدن به چيزي و در سرقات شعر ... فراگيرد و تركيب الفاظ آن بگرداند و به وجهي ديگر ادا كند

و اما نقل، آن است كه درين باب شاعر معني شاعري ديگر ... آن است كه معني فراگيرد و به عبارتي ديگر و وجهي ديگر بكار برد
   .)401-397، 1373شمس قيس رازي،( »از بابي به باب ديگر برد و در آن پرده بيرون آرد بگيرد و
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مسخ يا  . ؛نسخ يا انتحال. 1: نوع تقسيم كرده است 11سرقت ادبي را به  ،فنون بالغت و صناعات ادبيمرحوم همايي در كتاب    
. 10 ؛اقتباس. 9 ؛ترجمه. 8 ؛عقد. 7 ؛حل. 6 ؛نشان و نام برگه و بي يشيادي و دغل كاري يا دزدي ب. 5 ؛نقل. 4 ؛سلخ يا المام. 3 ؛اغاره
  .)357: 1361همايي، ( 6تتبع و تقليد. 11 ؛توارد

 موردي كه صاحب كتاب 4 همچنين از ميانو است موردي كه همايي ذيل سرقت ادبي نامگذاري كرده  11به نظر نگارنده از    
توان موضوع سرقت ادبي را عنوان و بررسي كرد و در بقية موارد بايد بسيار با  مي» يا انتحالنسخ « بارةنام برده است، تنها در المعجم

اگرچه ممكن . اشاره كرده است» ...حل و نقل، عقد،«همايي نيز خود به اين موضوع به نوعي ذيل عناويني از قبيل  .احتياط عمل كرد
براي پرهيز از اتهام  ،اما چون بر اين امر يقين نداريم؛ يقت سرقت ادبي باشددر حق ،ناميم است مواردي را كه ما با حسن ظن توارد مي

پيش از اين را ناروا بر ديگران و داوري نادرست، بهتر است در اين گونه موارد به گفتن اين جمله بسنده كنيم كه اين تعبير و مضمون 
- من حكايتي در گلستان به موضوع نسخ و انتحال اشاره ميسعدي شيرازي در قرن هفتم ض. استكرده شاعر يا نويسنده ديگري بيان 

  :كند
يعني خود  ؛اي پيش ملك بردقصيدهآيم و  رفت كه از حج همي شيادي گيسوان بافت كه من علويم و با قافلة حجاز به شهر در«   

من او را عيد اضحي : گفت .ا آمده بوددر آن سال از سفر دري ]كه[يكي از نديمان ملك ] نعمت بسيار فرمودش و اكرام كرد تا[ ام گفته
پسر، علوي چگونه باشد؟ و ] در ملطيه[ پدرش نصراني بود. شناسم من او را مي: ديگري گفت! در بصره ديدم حاجي چگونه باشد؟

    .)81: 1368سعدي، ( »...ملك بفرمود تا بزنندش. شعرش را همان روز در ديوان انوري يافتند
خورده و باوقار،  حدود چهل سال پيش از اين، وقتي مردي سال«: كند عجيبي را از دوران معاصر نقل ميشفيعي كدكني نيز مورد    

شاعر اواخر عصر صفوي را با تغيير تخلص در بعضي از مجالت تهران به نام  ،)1103- 1180(هاي حزين الهيجي  چند غزل از غزل
روزي از روزهاي  ...و. اوست» ام سرايي كه تاكنون ديده بزرگترين غزل« :گفت پيشاهنگ شعر نو فارسي، نيمايوشيج،منتشر كرد؛ خود 
هاي عصر صفوي بودم، ناگهان متوجه شدم كه يكي از  كه در كتابخانة آستان قدس رضوي سرگرم مطالعة يكي از تذكره1340سال 

عمل مؤمن را حمل بر صحت كردم و آن را به . در اين تذكره به نام حزين الهيجي آمده است ،ابياتي كه به نام آن استاد در حافظه دارم
اندكي آن سوتر به يكي دو بيت ديگر، باز از حزين، برخوردم كه پيش از آن به نام آن شاعر معاصر در حافظة . حساب تضمين گذاشتم

حزين را خواستم و  ديوان. ديدم از قرار معلوم ديوان حزين چاپ شده. رفتم به فهرست كتابخانه مراجعه كردم ...من ثبت شده بود
ديدم خير نه خواب است و نه ...كنم  بينم يا در عالم خيال و توهم سير مي در آغاز مثل اين بود كه خواب مي. شروع به ورق زدن كردم

هاي خود ثبت  اي كه به نام اين شاعر بزرگ معاصر بنده و همة شعر دوستان عصر در دفترها و حافظه تمام غزل هاي برجسته خيال؛
از اين  ،آور باشدشگفتتعجب من بيش ازينكه از نفس اين سرقت . ايم بدون كوچكترين تغييري در ديوان حزين موجود است دهكر

او ... چگونه او جرأت چنين كاري را به خود داده؟ -گذرد كه صد سال از عمر نشر آن مي -بود كه با بودن نسخة چاپيِ ديوان حزين
اجماالً نقل كردند كه گفته . گويم ام در آن باره چيزي نمي ود كه من چون مستقيماً از خودش نشنيدهدر دفاع از خويش سخناني گفته ب

تو كه . ام من شاعر بزرگي هستم و سخت در گمنامي مانده: حزين در خواب مرا مخاطب قرار داد و گفت. نما شدم است من خواب
را به نام خود منتشر كن، وقتي به كمال شهرت رسيد و همگان آن  ها مردي محترم و موقر و از ارباب طريقت و سلوكي اين غزل

شفيعي كدكني، ( »...نامه يادآور شو كه اين شعرها از حزين است شعرها را بر سر زبان ها خواندند و شنيدند، آنگاه در يك اعتراف
1375 :13-15(.   

بدون اينكه يكي از ديگري سرقت  ،دو شاعر يا نويسنده صادر شودآيد كه مطلبي عيناً يكسان از لحاظ لفظ از  البته به ندرت پيش مي   
كند كه وقتي در وصف زنان  هالل عسكري نقل ميابو«. راع يا نهايتاً يك بيت استمعموالً در حد يك مص ،به عبارتي. كرده باشد

كس اين دو تشبيه را در نيم بيتي  ز من هيچبردم كه پيش ا و نزد خود گمان مي هلّةًسفرن بدوراً و انتقبن ا: گونه سرودم مصراعي بدين
شگفتم افزود و عزم كردم كه از اين پس بر هيچ متأخر . چندي بعد همين مصراع را در ديوان يكي از شاعران بغداد ديدم .نياورده است

   .)104، 1، جلد1369كوب،  زرين: به نقل از 146 الصناعتين،( »بر وجه قطع و يقين حكم نكنم به سرقت از متقدم،
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  . اي از خود در اين باره نقل كرده است خاطره 394، صفنون بالغت و صناعات ادبي همايي نيز از اين باب در كتاب 
  نتيجه

ويژه دربارة اشتراك مضمون  به. توان گفت كه هيچ اثر ادبي و هنري وجود ندارد كه يكسره ابداعي و بديع باشد جرأت مي به ،بنابراين
بالفاصله نبايد  بنابراين،. اندكه اهل بالغت برشمردهدهد  به خود اختصاص ميكه بسياري از انواع سرقت را د بايد بسيار محتاط بو

ضمن اينكه . مشترك است ها در اين كرة خاكيمضامين و معاني محصول تفكر و انديشه است و ميان تمام انسان. دادحكم به سرقت 
بسياري از متون  .اگر اشتراك مضمون ميان آثار را سرقت ادبي بدانيم. اگزير تمامي متون استكه ننيز نبايد غافل شد از مقولة بينامتنيت 

زيرا مباني انديشه و اصول و بالتّبع معاني و مضامين، در عرفان عموماً يكسان و  ؛شوند ويژه متون عرفاني به اين جرم متّهم مي ما به
   7.ثابت است و تنها طرز تعبير و الفاظ متفاوت است

مرز ميان سرقت ادبي و توارد بسيار باريك و لغزان است و در بسياري از موارد، جز مورد نسخ و انتحال، ميان دو اثر كه به هر شكل    
پيشنهاد . كه حتماً از مقولة توارد استكرد ادعا توان ميكرد و نه حكم توان قاطعانه به سرقت يكي از ديگري  تشابهي دارند، نه مي

در اين گونه −كه الزمة منتقد ادبي است − ن است كه براي رعايت جانب انصاف و قضاوت علميِ به دور از افراط و تفريطنگارنده اي
موارد تنها اشاره كنيم كه فضل تقدم با كدام شاعر يا نويسنده بوده است، يا احتماالً شاعر و نويسندة متأخر مطلب شاعر و نويسندة 

احتماالً اين اشتراك از باب توارد است و تنها در مواردي حكم به  .است اخودآگاه تحت تأثير قرار گرفتهمتقدم را ديده و خودآگاه يا ن
. پسند باشد داليل محكمهبا اثبات و  كه ميان اهل فن و كساني كه در آن موضوع دستي دارند قابلكنيم سرقت ادبي دربارة كسي صادر 

كه شخصي خارج از توان علمي يا ق و قابل تأمل و بررسي است و آن موقعي است البته گمان سرقت ادبي در يك مورد بيشتر صاد
  .كنداش اثري عالمانه و چشمگير عرضه  تخصصي

  ها نوشت پي
گويند، در اصل به معني رسيدن دو نفر است با يكديگر در يك جاي،  نيز مي) به صيغة تثنية عربي(توارد كه آن را توارد خاطرين « -1

آب گرفتن و در اصطالح آن است كه دو شاعر بدون اطالع و آگاهي از حال و سخن يكديگر شعري را عيناً مثل  و از يك سرچشمه
   .)218فنون بالغت و صناعات ادبي، ( »هم ساخته باشند

  :بن شداد است ةترجمة مصراع اول اين بيت از معلقة مشهور عنتر -2
ــردم    ــن متـ ــعراء مـ ــادر الشـ ــل غـ ــم أم هـــل عرفـــت الـــدار ب     هـ عـــد توسـ 

 . 235گلستان چاپ دكتر يوسفي،  .رك -3
 .ها بعد ممكن است عين يا شبيه آنها راماند و سال در ناخودآگاه ذهن و ضمير او مي ،خواند برخي مطالبي كه انسان از ديگران مي -4

- 1875(يسي ئروانشناس سو ،نگشناختي اين كارل گوستاو يوروانشبيه بحث اين مطلب . نقل كند ،به اين گمان كه از خود اوست
محتويات مبني بر قصد و محتويات بدون قصد؛ : اند قاد دارد كه محتويات ذهن دو گونهوي اعت. دربارة تشابه مضمون است) 1961

) كلي يا جزئي(اين تجربيات . امري طبيعي و الزم است كه كنيم اي تجربيات را فراموش مي ما پاره. يعني خودآگاه و ناخودآگاه
آورند كه آنها را  تواند به صورت جزئي، موقت يا دائم به صورت ناخودآگاه درآيند و در مواقع خاص از ناخودآگاه سر برمي مي
از نيچه يافته است، كه با كتابي ديگر كه » چنين گفت زردشت«اي از اين تشابه را در كتاب  يونگ نمونه. ن خاطرة پنهان ناميدتوا مي

شود كه نيچه آن كتاب را با  يونگ پس از مكاتبه با خواهر نيچه مطمئن مي. شباهت دارداست، وشته شده پنجاه سال قبل از نيچه ن
 .)50- 48 هايش،انسان و سمبول( اند سالگي خوانده هخواهرش در يازد

  .97: 1جلد نقد ادبي،  -5
حرف و بي كم و زياد و بدون تغيير يا با اندك  ست كه گفته يا نوشتة ديگري را عيناً حرف بها در اصطالح آن: نسخ يا انتحال )1  -6

  ..كند كه از حدود تغيير تخلص شعري و نام كتاب و مؤلف تجاوز نميبه خود نسبت دهند تصرّفي 
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ست كه اثر ديگري را از لفظ و معني بردارند و در آن به تقديم و تأخير كلمات و بسط عبارات يا ا در اصطالح آن: مسخ يا اغاره )2

  . به مرادفات و امثال اين امور تصرف كنند نقل كردن
بدون  ،در اصطالح آن است كه فكر و مضمون نظم يا نثر را از ديگري بگيرند و آن را در قالب عبارتي ديگر بريزند: سلخ يا المام )3

حفظ موضوع مدح و ذم و  و همچنين ممكن است مضمون شعر را از گويندة ديگر بگيرند و با... اينكه موضوع آن را تغيير داده باشند
هر گاه شاعر دوم فكر و مضمون را بهتر و شيواتر از گويندة اول ... جد و هزل و تهنيت و تعزيت آن را در قالب الفاظي ديگر بپرورانند

 ...تشناخبه نظم درآورده باشد، نه تنها تهمت سرقت بر وي نبايد نهاد، بلكه شايسته است كه خود او را صاحب آن فكر و مضمون 
 ،در اصطالح آن است كه گفته يا نوشتة ديگري را از لفظ و معني، يا معني و مضمون تنها بگيرند و موضوع آن را تغيير دهند :نقل )4

 . نقل كنند... چنانكه سخن منظوم را از باب مدح به هجا و از وصف و حماسه به غزل و از شكر به شكايت و
 .همان سرقت مدارك و مĤخذ تحقيق فضال و دانشمندان است: و بي نام و نشان شيادي و دغل كاري يا دزدي بي برگه )5
به رشتة نظم درآورند و اين عمل در صورتي جزو سرقت  ،در اصطالح ادب آن است كه سخن نثر را كه از ديگري است :عقد )6

د اقتباس يا هنرنمايي در فنّ شاعري اما اگر قص ؛شود كه شاعر در قصد ربودن فكر و لفظ و معني نويسندة قبل باشد محسوب مي
 .ها شمردهنرمنديجزو بايد نه تنها سرقت نيست كه آن را  ،در كار باشد ايو براي اين امر قرينهاست داشته 

آن نيز اگر به وجه اقتباس يا براي ترجمه و شرح و  .يعني سخن منظوم را تبديل به نثر كردن؛ در اصطالح عكس عقد است :حل )7
 .بسيار مستحسن و در جزو صنايع و محاسن بديعي است ؛شدتفسير با

قسم ديگر ترجمة  -2 .كه در ترجمة كتب مذهبي آسماني معمول است چنان ...اللفظتحتيعني ترجمة  ؛»پايخوان«يكي  - 1 :ترجمه )8
اين خود هنري بسيار كه ... بريزندرا بگيرند و آن را در قالب زباني ديگر  ايبه معني كه روح مقصود و حاصل مراد گوينده و نويسنده

  . عالي است
اند كه مضمون شعري را از زبان عربي به نظم فارسي يا از  به اين امر اختصاص داده اين صنعت را در كتب بديع: صنعت ترجمه

هتر درآمده ترجمه از اصل بدهد و اين عمل مخصوصاً در صورتي كه شاعر مترجم استادي به خرج . كنندفارسي به نظم عربي نقل 
چنان نيست كه به محض اينكه اندك تشابه . شودمحسوب مي شود، بلكه هنري بسيار گرانقدر باشد، نه تنها جزو سرقات شمرده نمي

آن را بر ترجمه و اقتباس حمل كنيم، چرا كه ممكن است در طبع  ،لفظي يا تقارب فكري و معنوي مابين دو گوينده مشاهده كرديم
گير دو شاعر استاد و دور از يكديگر و در دو زبان و دو نقطة متقاطر جهان، يك فكر و يك مضمون القا شده  حساس و روح الهام

نبايد در اين باره چندان افراط كنند كه به محض  ،بنابراين. باشندكرده هايي را هم مشابه يكديگر تركيب و تلقين جملهباشد؛ و 
نوع ترجمه و اقتباس قلمداد كنند؛ بلكه در اين گونه امور بايد جانب انصاف و احتياط  مشابهت و نزديكي دو فكر به يكديگر آن را از

  . و تثبت و اجتناب از افراط و تفريط كامالً مراعات شود
در اصطالح اهل ادب آن است كه حديثي يا آيتي از كالم اهللا يا بيت معروفي را بگيرند و چنان در نظم و نثر بياورند كه  :اقتباس )9
هرگاه در گرفتن اثري از نظم و نثر شعرا و نويسندگان، قرينه و قصد  گفتني است. لوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحالمع

  .گمنام و غير معروف اقتباس كرده باشند ايمحلّ تهمت سرقت است، بويژه هرگاه از شاعر يا نويسنده ،اقتباس در كار نباشد
شاعر بدون اطالع و آگاهي از حال و سخن يكديگر شعري را عيناً مثل هم ساخته باشند،  ه دون است كآدر اصطالح : توارد )10

افتد، و در يك بيت تمام نيز مسلم و  توارد در يك مصراع بسيار اتفاق مي. چنانكه در نظر اشخاص جاهل، مورد تهمت سرقت باشد
. گويندگان آن انجمن اتفاق افتاداستادان ي اصفهان با يكي از انجمن شعرا» غزل طرحي«محقق است، چنانكه براي خود اين حقير در 

اتفاق  ،هاي مشكل و در موردي كه ميدان سخن تنگ باشدرديفبايد دانست كه توارد خاطرَين بيشتر در اوزان و قوافي محدود و 
ن و معاشرت با ارباب سخن، شعري اين اتفاق نيز ممكن است كه در اثر ممارست دواوي. افتد و در فراخي مجال توارد كمتر است مي

را كه در جايي خوانده يا از كسي شنيده باشند، در زواياي تو در توي مخزن حافظه و خيال پنهان مانده باشد و احياناً به طور 
ين كند از كه يقاي گونهناخودآگاه از پردة تاريك ذهن به پردة روشن افتد و خود را به صورت شعر تازه بر طبع شاعر جلوه دهد، به 

اندازهاي خزانة حافظة اوست كه ناگهان در ذهن و خيال او پسخود او و مولود فكر و خيال تازة اوست، و حال آنكه از ذخاير و 
  . خطور و ظهور كرده است
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. ستدر اينجا مقصود ممارست و بسيار خواندن ديوان شعر و پيروي كردن از سبك و اسلوب سخن يكي از شعرا: تتبع و تقليد )11
ها از سبك ايچنانكه از پيروان مفرط پاره... كه مظنة تهمت سرقت باشدمنتهي شود افراط در اين كار نيز ممكن است احياناً به عملي 

ايم كه گاهي خود به خود و بدون اراده و اختيار، عين مضامين و تركيبات و احياناً تمام يك مصراع يا يك بيت  هاي ادبي، ديدهو مكتب
  .)395- 361فنون بالغت و صناعات ادبي، ( اند بدون اينكه قصد سرقت يا خيانت ادبي داشته باشند ويندة مقتداي خود گرفتهرا از گ
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