
172

دربارۀ 
نوشته های
 پیشین

ش فرشا
ینابی

ا 
یق

ف

دقن ۀیباوج

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

در یمبرۀ 74-75 فصلنبمۀ گزارش میراث یقشی بق مقبله و 

فثقحقکت  یقش هق  یویته یشه فست. هقچنش  فز من  کتببش 

علمش یبیسته فی فست لیکن فین فمق زببن و فدبیبت خبص 

خود رف دفرد که مهم تقین ویژگش آن دوری فز غقض ورزی و 

رلم  حقمت  حفظ  و  فدب  رعبیت  و  یخصیت هب  تخقیب 

فست، که متأسفبیه در محتوفی فین یقش رعبیت نششه و فز 

موهن تقین وفژه هب که هیچ گبه در عقصۀ یقش فصولش و بش غقض 

مشبهشه یمش یویش، بقفی یقش مطبلب مقبله و تخطئۀ یویسنشۀ 

آن فستفبده یشه فست.

یویسنشۀ یقش  که فز یبا مستعبرفستفبده کقده فیش و فین   .1

خود بیبیگق آن فست که فز آغبز بق فین عزا بوده فیش تب فقفتق فز 

فصول و روفعش یقش رلم زینش و یخصیت و نشبن خود رف مخفش 

یگه دفریش،  بعش فز مقشمۀ مفصلش که بب یبمنبسب تقین وفژه هب و 

 
ً
خصوصب و  کشور  در  علمش  تحقیقبت  وضع  فظهبریظقهب 

دفنشگبه هب رف به زعم خود یقش کقده فیش، در صفحۀ 127 مش یویسنش:

در فصلنبمۀ پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی مقبله فی 

منتشق یشه فست بب عنوفن »سبخت و چبرچوب معنبینبسش 

تمبا   . فرشا...  ینابیش  فیقا  یویتۀ  عتاة فلکتاه«  در  فعل 

مشکالتش که در ببال بقیمقدا، در فین مقبله وجود دفرد. هم 

ظبهقسبزی و ریبکبری، هم فقشفن محتوف، هم بش معنش گویش، هم 

یثق سست و رکیک، هم فلفبظ توخبلش و بش معنش، هم رلماه گویش، 

هم یبا هب و یظقیه هبی دهن پقکن، هم سقرت متن، هم سقرت 

محتوف، هم عشا درک یویسنشه فز چیزی که سقرت کقده فست، 

همه چیز.حبال سعش مش کنم فینهب رف یکش یکش نشبن بشهم.

پبسخ  به  موظف  رف  خود  که  مسأله فی  فصلش تقین  1.ب1. 

مش بننم، نسبت یبروف، تخقیاش و غیقوفرعش سقرت فدبش فست 

که متأسفبیه در جبی جبی مقبلۀ فیشبن بسبمش بسنبر ببالیش دفرد.

وفرعیت فین فست که در حوزۀ سبک ینبسش متون یثق رقن یشم، 

فز جمله عتبة الکتبه، مطبلعبتش دفیته فا. در زمینۀ فعل و سبخت 

و کبرکقد آن و بقفی ورود به مابحثش فقفتق فز آیچه در دستورهبی 

سنتش مطقح فست، ضمن مقفجعه به منببع متعشدی به زببن هبی 

فبرسش و فیگلنسش، به مطبلعۀ پیکقه محور ففعبل وجهش، مجهول 

و تمبیزهبی کبرکقدی در فیوفع فعل پقدفخته و مقبالت متعشدی 

ـ  پژوهشش به  ییز در فین رفبطه در فصلنبمه هبی معتاق علمش  

چبپ رسبیشه فا. زمبیش که مقبلۀ آدل گلشبقگ رف خوفیشا مصمم 

یشا بب توجه به سبختبر بقخش فز ففعبل عتبة الکتبه مقبله فی به 

پیوست یظق وی بنویسم ودر یکش فز مجالت معتاق خبرجش به 

چبپ بقسبیم. بقفی فین منظور آن رف نزد متقجمش فقستبدا، لیکن 

چون رضبیت من درمجموع و فز جمله در تقجمۀ یوفهش و 

یمویه هب به دلیل ویژگش یثق فنش کتبب تأمین نشش، آن رف بقفی چبپ 

به فصلنبمۀ پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی فقستبدا که 

پس فز دفوری و طش مقفحل معمول به چبپ رسنش.

مقبلۀ »سبخت و چهبرچوب معنبینبسش فعل در  1.ب2. 

زمینه  فین  در   
ً
پژوهشش فست که یخصب یتیجۀ  عتاة فلکتاه« 

 ماقفست، لیکن چون 
ً
دفیته فا و فز فین رو فز یبهۀ سقرت کبمال

به یگبه و یظق آدل گلشبقگ در یگبرش مقبله توجه دفیته فا، بقفی 

رعبیت فمبیت، در چکیشۀ مقبله یک ببر، در مطبلعبت یظقی دو 

ببر، در پنشننۀ پژوهش یک ببر و در یتیجه ییز یک ببر یبا و یظق 

آدل گلشبقگ رف ذکق کقده فا. فمب یظق و فستشالل عجیب یویسنشۀ 

مقبلۀ یقش چنست؟ 

چهبرچوب  و  »سبخت  مقبلۀ  ]یویسنشۀ  مش کنش  وفیمود   ...

معنبینبسش فعل در عتاةفلکتاه[ تقجمۀ فبرسش مقبلۀ گلشبقگ 

یب حتش فصل فیگلنسش آن رف یشیشه فست و هقچه در فین مقبله 

آمشه تحقیقبت خود فوست )ص128(. 

یبیش آدل گلشبقگ مورد یظق یویسنشۀ یقش یخصش غیق فز آدل 

گلشبقگش فست که من ببرهب فز وی در مقبله یبا بقده فا که فینچنین 

روی و دور فز تنبرض )! ( فستشالل فقموده فیش.

در صفحۀ 128 یگبریشۀ مقبلۀ یقش آورده فیش: 2.ب

بخشش فز منببعش رف که در پبیبن مقبلۀ گلشبقگ آمشه فست 

دقن ۀیباوج

بنشرفبشیباایبنقجم

دفنشنبر زببن و فدبیبت فبرسش، دفنشگبه آزفد فسالمش وفحش تهقفن مقکزی



173

دربارۀ 
نوشته های 

پیشین

وج
با

ۀی
قن 

د

شا
فر

ش 
ابی

ین
ا 

یق
ف

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

سقرت مش کنش عنوفن و مشخصبت کتبب ینبختش چنش کتبب 

و مقبلۀ بش ربط دیگق رف هم پیشف مش کنش و به منببعش فضبفه 

مش کنش و وفیمود مش کنش که بقفی یگبرش فین مقبله ده هب کتبب 

فیگلنسش رف مطبلعه کقده فست و فز البه الی آیهب یوفهشی 

فستخقفج کقده و درببرۀ عتبةالکتبه به یظق جشیشی رسنشه.

 رالبش فست و خوفینشه 
ً
فرجبعبتش که در متن مقبله مش دهش غبلاب

فگق به منببعش که یویسنشه به آیهب فستنبد کقده فست مقفجعه کنش 

چیزی دستگیقش یمش یود چون فرجبعبت رالبش فست. سعش 

 یمبرۀ صفحه 
ً
مش کنش طوری عمل کنش که دستش رو نشود، مثال

یمش دهش و... بشون فینکه یمبرۀ صفحه رف ذکق کنش جز یکش 

دو مورد تمبا فرجبعبتش که دفده فبرش صفحه فست حق هم دفرد 

یمبره صفحه یشهش چون تمبا آن فرجبعبت رالبش فست.

 یویسنشۀ محتقا یقش فقفموش کقده فیش که در پبیبن ستون 
ً
فوال

فول صفحۀ 128 مقبلۀ خود فقموده فیش:

... عنوفن و مشخصبت کتبب ینبختش چنش کتبب و مقبلۀ 

بش ربط دیگق رف هم پیشف مش کنش و به فهقست منببعش فضبفه 

مش کنش، وفیمود مش کنش که تقجمۀ فبرسش مقبلۀ گلشبقگ یب حتش 

فیگلنسش آن رف یشیشه فست و هقچه در فین مقبله آمشه حبصل 

تحقیقبت خود فوست.

و فز طقفش مش گوینش:

بخشش فز منببعش رف که در پبیبن مقبلۀ گلشبقگ آمشه فست 

سقرت مش کنش.

معلوا ینست یشیشه سقرت کقده فست یب دیشه و مقتکب سقرت 

ـ  جبی  یشه فست! فز طقفش تکلیف فرجبعبتش که در جبی  

مقبله به یظق گلشبقگ دفده فست چه مش یود؟ آیب بب همۀ فین 

یوفهش مش توفیش وفیمود کنش که مقبلۀ گلشبقگ رف یشیشه فست؟ 

در مورد سقرت منببع، به فدعبی یویسنشۀ مقبلۀ یقش، و ذکق 

یکقدن یمبرۀ صفحبت منببع فرجبعش ببیش توضیح دهم که در 

کشور مب کسش که فهل تحقیق و فستفبده فز منببع فیگلنسش ببیش 

 به دلیل محشویت هبی تأمین و پقدفخت هزینه هبی فرزی، 
ً
غبلاب

بودن زمبن  فرزش کتبب هب و همچنین طوالیش  ببالی  میزفن 

دستقسش بب مشکل به دست آوردن منببع خبرجش موفجه فست.

 چبرۀ کبر آن فست که فز جستجوگقهبی 
ً
در فین صورت معموال

تخصصش مقبالت، یب حتش مقورگقهبیش مبینش گوگل بهقه بقد 

 فهل تحقیق تجقبه کقده فیش که فبیل پش دی فا بقخش 
ً
و رطعب

منببع بشون ذکق صفحه، گبه بب دستقسش آزفد یب محشود، یبفت 

مش یود )در آخق جوفبیه، به دلیل محشودیت چبپ، به عنوفن یمویه سه 

صفحۀ فول چنش مقبلۀ بشون صفحه رف که فستفبده یشه ضمیمه کقده فا(. 

ـ  بنست صفحه فی   در فرجبع به مقبلۀ ده  
ً
در چنین صورتش مثال

چگویه فرجبع به صفحۀ فصلش چبپ آن مقبله منسق مش یود تب 

یویسنشه فز نسبت بشبننبیه و تهمت آمیز سقرت فدبش و رالبش 

بودن منببع در فمبن بمبیش؟ یکتۀ رببل توجه دیگق در فین بنش 

فطنبب مالل آوری فست که طش آن یویسنشۀ یقش خوفسته فست 

بستقی منبسب بقفی تکقفر کلمۀ کوبنشۀ »رالبش« فقفهم آورد!

در فدفمۀ مطبلب بنش ببال یویسنشۀ یقش آورده فیش که:  .3

 فمب کبر به همینجب ختم یمش یود. یویسنشه خودش فز مقبله فی 

که به فین وسنله سق هم کقده فست یگفت زده مش یود ]لحن 

مغقضبیۀ یویسنشۀ یقش فز همین عابرت و عابرت هبی فقفوفن دیگقی فز 

 آیکبر فست[ به یظقش مش آیش مقبلۀ عبلمبیه فی یشه 
ً
مقبله کبمال

فست، تصمیم مش گیقد مقبله رف بشهش بقفیش تقجمه کننش و آن 

رف در یک نشقیۀ یبه علمش خبرجش منتشق کنش و وفیمود کنش 

 فز فول مقبله رف به فیگلنسش یویته بوده فست ]کبش بب 
ً
که فصال

ذهن خالرشبن به چگویگش وفیمود کقدن هم فیبره فی مش دفیتنش[ به هق 

حبل فیتشبر مقبله به زببن فیگلنسش در یک نشقیۀ خبرجش 

وجهۀ بنشتقی دفرد مزفیبی ربیویش آن هم بنشتق فست، ولش 

و  بش سقوته  مطلب  فین  فست  حبضق  علمش  نشقیۀ  کشفا 

بش معنش رف منتشق کنش؟ یویسنشه بقفی فیتشبر مقبله به یک 

مش یود.  متوسل  پبکستبیش  فینتقیتش  علمش  یبه  نشقیۀ 

نشقیه فی به یبا ژورنال تحقیقات آسیایی بین المللی که حتش 

یبا آن دزدی فست. فین سقرت مقحلۀ دوا. ولش یویسنشه ببز 

ربیع نششه و یک مقحله جلوتق رفته فست، بعش فز مشتش مقبلۀ 

فیگلنسش رف دفده دوببره بقفیش به فبرسش تقجمه کقده فیش یبیش 

چون فین ببر به مقبلۀ فبرسش دستقسش یشفیته یب خیبل کقده 

البش متقجم فیگلنسش بب فصالحبتش که در متن صورت دفده 

وین کقده فست. چیز بهتقی فز متن فبرسش تش

بق  فست  ماتنش   
ً
دریقب آن  فستنتبج هبی  و  بخش  فین  مطبلب 

موهومبتش مفقوض، بشین معنش که بنب به فظهبر یویسنشۀ مقبلۀ 

یقش، یویسنشه )من( مقبله فی سق هم مش کنش، مقبله به یظقش 

آن در یک نشقیۀ خبرجش  به چبپ  عبلمبیه مش آیش، تصمیم 

مش گیقد، زیقف هم وجهۀ بنشتقی دفرد و هم مزفیبی ربیویش آن 

بنشتق فست، آن رف مش دهش به زببن فیگلنسش تقجمه کننش ولش 

 فز فول مقبله رف به فیگلنسش یویته بوده 
ً
وفیمود مش کنش که فصال

فست. به یک نشقیۀ یبه علمش پبکستبیش متوسل مش یود که 

یبا آن دزدی فست و بشین تقتنب سقرت مقحلۀ دوا  حتش 
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صورت مش گیقد. فی کبش یویسنشۀ محتقا مخفش کبری یکقده 

بودیش و یبا یویسنشگبن مقبله فی رف که بب فین توصیفبت در یک 

عقل  هیچ  آیب  مش آوردیش.  فست  پبکستبیش چبپ یشه  مجلۀ 

سلیمش مش پذیقد که من مقبله فی به یقحش که آمش بنویسم، 

تقجمه کنم آن رف بب یبا آربی دکتق معتمشی و آربی جوینش در یک 

مجلۀ یبه علمش به چبپ بقسبیم و فز وجهه و مزفیبی ربیویش 

آن بهقه منش یوا؟ وفرعیت فمق فین فست که من تب زمبن فیتشبر 

فین یمبره فز فصلنبمۀ گزارش میراث فز سقرت و چبپ یبینبیۀ 

مقبله فا بب یبا هبیش که توضیح دفده یش در مجلۀ جعلش پبکستبیش 

بش فطالع بودا. فدعبی جبلب تق یویسنشۀ مقبلۀ یقش فین فست 

که من بعش فز سقرت مقحلۀ دوا، یعنش چبپ مقبله فا در یک 

مجلۀ جعلش، یک مقحله جلوتق رفته فا و چون متن فبرسش 

مقبلۀ خودا رف در فختیبر یشفیته فا )!( فیگلنسش آن رف به متقجم 

مجلۀ  در  رف  تقجمه فش  و   )!( کنش  تقجمه  رف  آن  تب  سپقده فا 

پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی به چبپ سپقده فا. عجاب 

فز فین یقش و تحلیل متقن )!( و جبلب فست که بب فین موهومبت، 

دن کنشوتش که درفبتشفی مقبلۀ خود فز آن یبد کقده فیش در فین 

رسمت فز مقبله سق بقآورده فست.

یویسنشۀ مقبلۀ یقش در فثابت فتهبا سقرت در صفحۀ  4.ب

129 آورده فیش:

حبال بقگقدیم سق یوفهشی که نشبن مش دهش یویسنشۀ مقبلۀ 

یبهش فز تقجمۀ فبرسش مقبلۀ گلشبقگ سقرت کقده فست. مقبله 

هفشه صفحه فست ولش بخش عمشۀ فین هفشه صفحه عابرفت 

پقفکنشه فی فست که یویسنشه فز عتبةالکتبه یقل کقده. مابحث 

یظقی چنش صفحه بنشتق ینست، ولش همین چنش صفحه حبوی 

یوفهشی فست که نشبن مش دهش یویسنشه جز تقجمۀ فبرسش 

مقبلۀ گلشبقگ هیچ مناع دیگقی یشفیته. عابرت هبیش که در 

 کلمه به  کلمه بب تقجمۀ فبرسش 
ً
فین بخش آورده فست، تققیاب

مقبلۀ مذکور مطببقت دفرد...

 خود فرقفر کقده فیش که بخش عمشۀ فین مقبله 
ً
4.ب1. فوال

عابرفت پقفکنشه فی فست فز عتبةالکتبه که دور فز یبئاۀ سقرت 

فست. همچنین بشیهش فست که هشا ببزیویسش متن کتبب 

ـ  جبی  یاوده فست، بلکه عابرت هبیش به عنوفن مثبل  فز جبی  

کتبب فیتخبب یشه که فیشبن عبلمبیه پقفکنشگش آیهب رف کشف 

کقده فیش. فتهبا سقرت فز متن تقجمۀ فبرسش جنبب آربی دکتق 

روستبزفده فز مقبله آدل گلشبقگ ییز فدعبیش وفهش فست، لیکن 

ببیش فذعبن کقد که به دلیل فستفبدۀ هق دو یفق فز مقبلۀ گلشبقگ، 

متن  بب  من  یظقی  مابیش  عابرت هبی  فز  پبره فی  میبن  تشببه 

تقجمه یشۀ فیشبن بعیش ینست. هنگبمش که دو یفق یک عابرت 

بب رعبیت فمبیت لفظ به لفظ تقجمه  دو سطقی رف صحیح و 

کننش، در یتیجۀ کبر چه میزفن تفبوتش مش توفن فیتظبر دفیت و 

مشببهت هبی موجودیبن رف چگویه ببیش تفسنق کقد؟ بقفی من 

ـ  جبی  که بقخالا فظهبر یظق بش فسبس یویسنشۀ یقش در جبی  

مقبله، زببن فیگلنسش رف در حش بقدفیت فز متون تخصصش 

مقبوط به ریته فا و بقگقدفن آیهب خوب مش دفیم، چه ضقورتش 

دفرد که بقفی چنین عابرت هبی سبده متوسل به یویته هبی 

دیگقفن یوا و چه فصقفر و لجبجتش فست که یویسنشۀ یقش 

بقفی فثابت فدعبی وفهش سقرت بق مستنشی که هیچ رببل دفبع 

ینست پبی بفشبریش؟

فین یکته ییزرببل ذکق فست که در زببن فبرسش تعشفد  4.ب2.ب

رببل توجهش فز کتبب هبی خبرجش در زمینه هبی مختلف بنش 

فز یک متقجم دفریش؛ آیب مش توفن بب وجود یببهت هبی فقفوفیش 

که فین تقجمه هب فز جهبت مختلف بب هم دفریش تقجمه هبی بعش 

و  ببرزتقین  فدبش یمقد؟  یوع سقرت  فز  رف  تقجمه  فولین  فز 

و  کقیم  قرآن  متعشد  تقجمه هبی  یمویه،  دردستقس تقین 

نهج البالغه فست. فگق تقجمه یه تفسنق آیه فی فز رقآن رف بب تعشفد 

و معنبی مشخص عنبصق ربموسش آن )فسم، صفت و فعل( در فثق 

دو متقجم مقبیسه کنیم، یببهت بسنبر نزدیکش در گزینش 

وفژه هب و سبختبر صوری عابرفت و به تاع آن سبختبر معنبیش 

مشهود فست. آیب مش توفن بب وجود فین مشببهت هب تقجمه هبی 

بعش فز فولین تقجمه رف فز یوع سقرت فدبش حسبب کقد؟!

یویسنشۀ مقبلۀ یقش در صفحۀ 131 یظق دفده فیش که:   .5

در تقجمۀ فیگلنسش مقبله، که در نشقیۀ یبه علمش و فینتقیتش 

پبکستبیش منتشق یشه فست، یویسنشگبن مقبله دو تن معقفش 

یشه فیش: یکش عابس معتمشی فز دفنشگبه آزفد، وفحش کبزرون؛ 

دیگقی یخصش به یبا جوینش، فز دفنشگبه آزفد، وفحش تهقفن 

مقکز. جوینش رف فقض مش کنیم فسم مستعبر یویسنشه فست. 

ولش چقف فسم مستعبر فستفبده کقده فست؟ عابس معتمشی فز 

 متقجم مقبله به زببن 
ً
کجب پیشف یش؟ عابس معتمشی ظبهقف

فیگلنسش فست، هیچ دخبلتش در یگبرش مقبله یشفیته؛ ولش در 

فینجب یویسنشۀ مقبله معقفش یشه فست تب فز مزفیبی فیتشبر مقبله 

در نشقیبت خبرج فز کشور بش بهقه یمبیش.
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 فقفموش کقده فیش که در صفحۀ 128 همین مقبله مش گوینش:
ً
فّوال

تصمیم مش گیقد )یویسنشۀ مقبله( مقبله رف بشهش بقفیش تقجمه کننش 

و آن رف در یک نشقیۀ یبه علمش خبرجش منتشق کنش و وفیمود 

 فز فول مقبله رف به فیگلنسش یویته فست، به هق حبل 
ً
کنش که فصال

فیتشبر مقبله به زببن فیگلنسش در یک نشقیۀ خبرجش وجهۀ 

بنشتقی دفرد مزفیبی ربیویش آن هم بنشتق فست. 

و بشین تقتنب به خوفینشه فینگویه فلقب مش کننش که مقبله بب یبا 

من به چبپ رسنشه فست و بب سوء غقض در یمبیش جناه هبی 

منفش حقکتش که بقیمقدیش درصشد تخقیب یویسنشۀ مقبله فیش. 

آیگبه در صفحۀ 131 در تنبرض بب یظق و رفتبر مغقضبیۀ رالش 

عابس  یشه فیش،  معقفش  یفق  دو  مقبله  یویسنشگبن  مش گوینش 

معتمشی فز دفنشگبه آزفد وفحش کبزرون و یخص دیگقی به یبا 

 
ً
جوینش که فقض مش کنیم فسم مستعبر یویسنشه فست. حتمب

فین فز فصول یقش مستنش و مستشل فست که فقض موهوا رف 

مانبی فرزیببش رقفر مش دهنش و آیگبه مغقضبیه و دور فز فدب 

مستعبر  فسم  فز  یویسنشه  چقف  که  مش کننش  سؤفل  مش تبزیش! 

فستفبده کقده فست، غبفل فز فینکه خود در جبی دیگق )ص128( 

جوفب سؤفل رف ببز هم تخقیاش و مغقضبیه دفده فیش: بقفی کسب 

وجهۀ بنشتق و فستفبده فز مزفیبی ربیویش بنشتق! فحسنت بق فین 

کشف جبلب و یکته سنجبیه که مش توفن مقبله رف بب یبا مستعبر 

یویت و کسب وجهه کقد، آیگبه به دفنشگبه فرفئه دفد و بب یبمش 

یبینبخته و مستعبر فز مزفیبی ربیویش فش فستفبده کقد! یبیش 

هم چون فیشبن مقبلۀ یقش رف بب یبا مستعبر یویته فیش و فز مزفیبی 

مبدی و ربیویش آن )به عنوفن یویسنشۀ صبحب یظق و خوش رلم!( سود 

بقده فیش، ربئل به تعمیم موضوع به غیق یشه فیش. فمب وفرعیت 

چنست که طقح آن بخش رببل توجهش فز مقبلۀ یقش رف، که 

یویسنشه بسنبر در تنظیم آن به خود زحمت دفده فیش و موهومبیه 

مستنشسبزی کقده فیش، یکسقه »هابًء منثورف« مش کنش. پنشتق ییز 

گفتم مقبله فا رف نزد متقجمش، یعنش دکتق عابس معتمشی دفنشنبر 

گقوه فنبوری فطالعبت دفنشگبه علوا پزیکش ینقفز که خود 

کبرگبه هبی روش  بقگزفری  در  مطقح  فستبدفن  فز  و  متقجم 

یگبرش مقبالت علمش  و تولیش محتوف هستنش، فقستبدا تب ضمن 

تقجمه و ویقفیش آن بقفبق فلگوهبی دفنشگبه پنسنلوفییب، پیگیقی 

مقبله  تقجمۀ  لیکن  دفریش؛  معمول  آن  چبپ  بقفی  رف  الزا 

درمجموع به یظقا منبسب ییبمش وتصمیم گقفتم آن رف در یکش 

فز فصلنبمه هبی دفنشگبه به چبپ بقسبیم و فز چبپ آن به زببن 

فیگلنسش منصقا یشا و تب زمبن فیتشبر مقبلۀ یقش در فصلنبمۀ 

گزارش میراث ییز فز چبپ آن در نشقیۀ پبکستبیش بش فطالع 

بودا. لذف فز آیجبیش که مقبله بب یبا دکتق معتمشی به چبپ رسنشه 

بود فز فیشبن در فین فرتابط توضیح خوفستم که جوفبیۀ مستنش 

زیق روینگق وفرعیت فست:

 اسمهبتعالی

فسبتیش معظم 

بب سالا و عقض فدب

 به فستحضبر مش رسبیش مقبله فی که درخصوص 
ً
فحتقفمب

یقش و بقرسش آثبر جوینش به یبا فینجبیب و جوینش در یکش 

 یک 
ً
فز نشقیبت سخیف پبکستبیش به چبپ رسنشه، صقفب

دزدی و سقرت آثبر علمش مقبوط به سقکبر خبیم دکتق 

فیقا ینابیش فرشا بوده که فینجبیب به منظور ویقفستبری 

در نقا ففزفر زیق رقفر دفده فا و سقدبیق یبیش پس فز هک 

یمودن فین نقا ففزفر آن رف سقرت یموده و تب بشفن حش یبیش 

بوده که یه تنهب »یقح سوفبق تحصیلش« و رزومۀ کبری 

فینجبیب رف یمش دفنسته، بلکه هم عصق یاودن بنشه و جوینش 

رف ییز یفهمیشه فست. بسنبری فز همکبرفن فینجبیب که 

به منظور کنتقل و بقرسش یهبیش فز فین نقا ففزفر فستفبده 

یموده فیش دچبر چنین مشکلش گقدیشه فیش. لذف درخوفست 

مش یمبیم فثق سقکبر خبیم دکتق ینابیش فرشا رف بقرسش و 

نقا ففزفر رف تست فقمبییش تب متوجه یویش فین فثق، یبینبیه 

هک یشه فست. 

COURSE PLAIGARISM :سبیت نقا ففزفری چک کننشه
بب فحتقفا و فدب

عابس معتمشی

دفنشنبر گقوه فنبوری-گقفیش تولیش محتوف، دفنشگبه علوا پزیکش 

ینقفز؛ مشیق مقکز تحقیقبت پنشقفتۀ دفنشگبه آزفد فسالمش وفحش 

کبزرون؛ عضو مشعو در دفنشگبه سنشیش فستقفلیب

ab.motamedi@gmail.com

بخش دیگقی فز مقبلۀ یقش مقبوط مش یود به کتبب   .6

کلیدواژه های  سبک شناسی، ببز هم همبن سنبریوی تکقفری 

بب یبخصه هبی تهمت و توهین. مش خوفییم:

کلیدواژه های  به فسم  فست  کقده  منتشق  کتببش  یویسنشه 
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سبک شناسی ... فولین مشکل کتبب آن فست که هقچه در آن 

آمشه فست سقرت فدبش فست. فیشۀ فصلش یکل گیقی کتبب 

سقرت فست، محتوفی کتبب سقرت فست، فهقست منببع 

 هیچ یقشش در یگبرش کتبب 
ً
سقرت فست، یویسنشه تققیاب

یشفیته فست، مطبلب پقفکنشه فی رف جمع کقده یب فز دیگقفن 

خوفسته بقفیش جمع کننش و بعش هم مطبلب رف دفده یخص 

دیگقی بقفیش تقجمه کقده فست، تقجمه رف )یه تقجمۀ خودش رف 

تألیف جب زده فست. مالحظه  به جبی  بلکه تقجمۀ دیگقفن رف( 

مش کنیم که ببز بب یک سقرت چنشالیه روبقوییم... ولش بشتق 

فز سقرت فین فست که یویسنشه بقفی سقرت هم به دیگقفن 

 درخصوص مقبلۀ »سبخت و 
ً
متوسل یود. یوفهشی که راال

نشبن  آوردا«  عتبةالکتبه  در  فعل  معنبینبختش  چهبرچوب 

مش دهش که معلومبت فیگلنسش یویسنشه در حش صفق فست، 

هیچ زببن خبرجش یمش دفیش. فز تقجمۀ یک جملۀ سبده یب حتش 

یگبرش یک جملۀ معمولش فبرسش هم یبتوفن فست.)ص137(

فین بخش هم یکش فز رسمت هبی یبهکبر مقبلۀ یقش فست، 

همبینش مقولۀ چبپ مقبله در مجلۀ پبکستبیش بب یبا جعلش و بقفی 

کسب وجهه و فستفبده فز مزفیبی مبدی آن. ببز هم موفجهیم بب 

فقضیبت موهوا فز یوع سبختۀ فنسبن هبی وهم فیشیش و تخطئه 

و تخقیب ماتنش بق آیهب که بقفی جلوگیقی فز فطنبب مالل آور 

آیگویه که در مقبلۀ یقش مشهود فست فهقست وفر به آیهب فیبرفتش 

خوفهم دفیت. در فقهنگ تألیف کتبب و کتبب یویسش تب به 

حبل بحث سقرت فیشه هبی فصلش یکل گیقی و یبا گذفری 

کتبب یشفیته فیم. بنببقفین یمش دفیم وجود کتبب هبی فقفوفن در 

حوزۀ زببن و فدبیبت فبرسش بب فیشۀ یکل گیقی  و عنوفن یکسبن 

ـ حتش  آیهب و فیتقفک بخش عمشه فی فز محتویبت و مفبهیم آیهب 

در مثبل هب  ـ رف چگویه ببیش توجیه کقد؛ کتبب هبیش چون علوا 

بالغش، عقوض، ربفیه، دستور زببن، معبیش و بیبن، تبریخ زببن 

فبرسش،  مقشمبت زببن ینبسش، مکتب هبی  فدبش، سبک ینبسش، 

تبریخ فدبیبت و ده هب عنوفن دیگق فز بزرگبن فین حوزه هب و فگق 

بقخش فز آثبر در فین زمینه هب چنشمین کتبب چبپ یشه در آن 

حوزه هب ببیش، کتبب من یخستین تألیف در حوزۀ فصطالحبت 

سبک ینبسش فست.  به یظق مش رسش مقبلۀ بعشی یویسنشۀ یقش 

رسنشگش به مسألۀ  سقرت فدبش فینگویه کتبب هبست. فدعبی 

دیگق آن فست که یویسنشۀ کتبب هیچ یقشش در یگبرش کتبب 

یشفرد، زیقف معلومبت فیگلنسش یویسنشه در حش صفق فست، 

هیچ زببن خبرجش یمش دفیش، فز تقجمۀ یک جملۀ سبده یب حتش 

یبتوفن فست.من که  فبرسش هم  یگبرش یک جملۀ معمولش 

یویسنشۀ یقش و یخصیت و جبیگبه علمش فش رف یمش دفیم، چون 

متوسل به یبا مستعبر یشه فیش که خود معمبیش فست! فمب فیشبن 

 ینبختش نسبت به من یشفریش که فگق دفیتنش لب فز فین 
ً
هم رطعب

فدعبی پوچ و وفهش فقومش بستنش.بقفی آگبهش فیشبن و در دفبع 

فز خودا در مقببل خوفینشگبن محتقا مقبلۀ یقش ببیش بگویم زببن 

فیگلنسش رف در حش تقجمۀ متون مقبوط به تخصصم خوب 

مش دفیم. همۀ مطبلب کتبب رف خودا در دوره فی طوالیش که 

مشرس درس سبک ینبسش بوده فا تقجمه و گقدآوری کقده فا. 

بشون  رف  مطلاش  هیچ  زیقف  ینست،  کبر  در  هیچ گویه سقرتش 

فرجبع یمش بینیش.در فهقست منببع کتبب 201 کتبب به زببن 

فیگلنسش آمشه فست که در هق صفحۀ کتبب به چنش مناع فز فین 

منببع فرجبع دفده یشه فست. فین فرجبعبت یبهشی فست بق 

به فبرسش و یبئاۀ سقرت  فیگلنسش  فز زببن  تقجمۀ مطبلب 

منتفش فست. فگق درمورد بقخش فز منببع یمبرۀ صفحه دفده 

نششه فست، به علت فستفبده فز منببعش فست که در فبیل هبی 

پش دی فا بشون یمبرۀ صفحه در فینتقیت ببرگذفری مش یویش 

و فهل تحقیق به فین فمق وفرف هستنش.

در جبی دیگقی مش فقمبینش:

بخش فعظم مطبلب تقجمۀ خط به خط فز کتبب اصطالحات 

سبک شناسی تألیف یننب یبرگبرد و رفسنو مبیتورو و بئبتقیکس 

بوسه فست. بقیۀ مطبلب فز کتبب زبان در ادبیات تألیف جفقی 

لیچ و فرهنگ زبان و زبانشناسی بوسمبن تقجمه یشه فست.

یویسنشه یه تنهب به تقجمۀ مطبلب فز روی کتبب هبی مؤلفبن 

مذکور فیبره یمش کنش، بلکه به هق فبزفری متوسل مش یود تب 

موضوع رف الپویبیش کنش و خوفینشه رف فقیب دهش. )ص138( 

فلاته آیچه فز فقیب و الپویبیش گفته فیش در وهلۀ فول فز کالا 

خود فیشبن، که در موضع فیکبر وفرعیبت و رلب حقبیق رقفر 

دفریش، آیکبر فست.فمب درمورد کتبب ببیش گفت که بله، گبه 

تقجمۀ خط به خط به دلیل رعبیت فمبیت فز کتبب هبیش که یبا 

بقده فیش هست و هم تقجمۀ خط به خط منببع بسنبردیگقی که در 

متن کتبب آمشه که به تنبسب کلیشوفژۀ مورد بحث گزینش و 

تلفیق یشه فست، وبقفی رعبیت فمبیت آیکبرف هم در متن و هم 

در فهقست منببع به آیهب فرجبع دفده یشه فست و فیشبن فقط به 

چنش کتبب بسنبر فیشک فز آیهب فیبره کقده فیش. بنببقفین کتبب 

تلفیقش فست فز بخش هبی تقجمه یشه فز منببع مورد فستفبده و 
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تنظیم آیهب در ربلب تألیف، که هیچ گویه الپویبیش و فقیب بنب به 

فدعبی یویسنشۀ مقبله در آن وجود یشفرد. 

فز آیجب که یکش فز روش هبی تعیین فعتابر و ینبخت 

آمبری  تحلیل  متن  هق  یویسنشۀ  رصش  و  موضع  یخصیت، 

وفژه هبی به کبررفته در پیکقۀ متن مش ببیش، فرزیببش فرزش و 

فعتابر متن فین مقبلۀ یقش بب توجه به بسبمش وفژه هبی زیق که 

خود روینگق وفرعیت هبست، به خوفینشگبن فهیم و طقفشفر 

فرزش هبی علمش و فنسبیش وفگذفر مش یود:

بش معنش/ پوچ/ معنبیش یشفرد )61 ببر(؛ دزدی/ سقرت/ سقرت 

)1ببر(؛  دزدیشه  ببر(؛  )دو  دروغ  کذب/  )45ببر(؛  چنشالیه 

یفهمیشه/ یمش فهمش )14 ببر(؛ پقت و پال )5 ببر(؛ الطبئالت )1 

ببر(؛ تهش/ خبلش/  10( ببر(؛ غلط/ مغلوط   1( ببر(؛ بش سقوته 

توخبلش/ پویبل خبلش )10 ببر(؛ بش ربط/ ربطش یشفرد )8 ببر(؛ 

رهوه خبیه فی )6 ببر(؛ رالبش )8 ببر(؛ جعل )1 ببر(؛ رلماه گویش )5 

ببر(؛ الپویبیش )5ببر(؛ گول زدن/ فقیب )6 ببر(؛ یبدفیش )1 ببر(؛ 

بشفهمش )3 ببر(؛ ظبهقسبزی و ریبکبری )4 ببر(؛ عبلم یمبیش )2 

ببر(؛ خودیمبیش )2 ببر(؛ سق هم کقده/ کنبر هم گذفیته )8 ببر(؛ 

هیچ یمش دفیش )2 ببر(؛ بشفهمش )3 ببر(؛ یبتوفن )2 ببر(؛ یبه علمش 

)3 ببر(؛ ضعف علمش )3 ببر(؛ سق در ییبورده )2ببر(؛ وفیمود 

مش کنش )3 ببر(؛ هیچ فیشر هیچ فیشر هیچ )1 ببر(؛ غلط فیشر غلط 

فیشر غلط )1 ببر(؛ یلخته/ رکیک )1 ببر(...

  

آیچه در جوفب مقبلۀ یقش گفته آمش دفبعیه و پبسخش بود به 

در  من  یخص  متوجه  که  موهنش  و  غیقفخالرش  فتهبمبت 

یگبرش مقبله و کتبب بوده فست و به هقحبل هیچ گبه به فیگیزۀ 

که  آن  فز حقیم  دفبع  به فقض  و  میقفث مکتوب  به  فحتقفا 

هیچ گویه  یشه فیش،  آن  مشعش  مقبله  مقشمۀ  در  یقش  یویسنشۀ 

عشولش فز ینوه هبی  یبیستۀ فینگویه رلم زیش هب جبیز ینست. 

جبی آن دفرد یویسنشۀ مقبلۀ یقش بقفی فدبیبت هنجبریکنبیه و 

تخقیاش خود و تشویش فذهبن همکبرفن دفنشگبهش، فز من و 

خوفینشگبن محتقا پوزش بخوفهنش.

دو فایل پی دی اف به پیوست این پاسخ ارسال شده است:

1. Verbs, constructions and semantic frames, Adele E. 
GOLDBERG.

2. Frame semantics, Miriam R. L. PETRUCK.

که نمونه هایی هستند از منابعی که به گفتۀ نویسندۀ پاسخ »فایل پی دی اف 
برخی منابع بدون ذکر صفحه، گاه با دسترسی آزاد یا محدود، یافت می شود«. 
با توّجه به آنکه این فایل ها تنها برای نشان دادن آنکه فاقد مشّخصات انتشار 
و شمارۀ صفحه هستند ارسال شده اند و این موضوع که برخی از مقاالت و 
و بدون مشّخصات کتاب شناختی و  از صورت منتشرشده  کتاب ها، خارج 
 شمارۀ صفحه، در اینترنت یافته می شوند اصواًل محّل بحث و تردید نیست، 

از انتشار این فایل ها صرف نظر شد.

هبنست.
ّ
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