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  چكيده

اينكه اين دستبرد و  آن و درزمان دستبرد  ،بشتهنميزان دستبرد در يك دست ةاين مقاله به مطالع :هدف 
  .مي پردازد است، كساني انجام گرفتهكسي يا چه بر ساختگي از سوي چه 

  .استاي  تاريخي و از نوع كتابخانهاسنادي، بررسي روش پژوهش حاضر  :روش
هـا را   نبشته شود، اندازة دستبرد در دست ياد مي كه در اين پژوهش از آنهاهايي  با توجه به نمونه :هايافته
. 2؛ بنيـاد  بـي پايـه و   بي ةبرساخت هاي نبشته دست. 1 :بندي كرد توان در سه رده كلي بدين ترتيب گروه مي

با ابهـام  آنها هايي كه اندازة دستبرد  نبشته دست .3؛ اند داشتهبنيادي پايه و اي كه  ههاي برساخت نبشته دست
بـه خـود اختصـاص    هاي برساخته، كه بخش مهمي از پـژوهش را   نبشته دوم از دست وهگر.همراه است

برسـاختگي   .2 ؛برساختگي در كل يك نوشـته . 1 :سطح و رويه دارد كه عبارتند ازپنج دهد باز خود  مي
 .4برسـاختگي درسـطح جملـه و چنـد جملـه؛       .3 ؛يا رسالهاز يك كتاب  بخشي، فصلي، و يا صفحاتي

همانند نويسي، كه آثار آفريده شـده بـا ايـن ويژگـي چنـدان       .5برساختگي در سطح واژگاني و عددي؛ 
  .ناپسند نيست

  .سطح واژگاني و عددي ،سطح جملههاي برساخته،  نبشته دستبرساختگي، : هاي كليدي واژه
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  مقدمه

برسـاخته،  : هـاي  نبشته را با نـام  دستبردهاي انجام يافته بر يك دست ،در تاريخ
دگان و مـزوران در  هـايي از برسـازن   گزارش. شناسند مي...  جعل، مصنوع، مزور و

هايي از آنهـا خواهـد آمـد،     نمونه ها كه در ادامه در اين گزارش ،تاريخ آمده است
هـاي   امـا تـاكنون در بررسـي    .كار برسازندگان اشاره شده است هتنها به نام و شيو

ن به اين مسأله و پرسش كـه برسـاختگي و   اشناختي پژوهشگران و مصحح نسخه
ها به چه اندازه بوده، اشاره نشده و به همـراه آن بـه دنبـال     نبشته دستبرد در دست

انـد تـا بـه ايـن وسـيله دانـش        هـا نبـوده   دستبردها و برسـاختگي  هبندي انداز رده
شـده،    هـاي برسـاخته و دسـتبرده    نبشته دست هسان دربارپژوهشگران و نسخه شنا

هـايي از   نمونـه  معرفـي  در اين گفتار در نظر است بـا . بيش از پيش گسترش يابد
تا به كمك اين  بندي آنها پرداخته شود ، به ردههاي دستبرده و برساخته نبشته دست
ــ ،بنــدي رده  دســتبرد و برســاختگي ه شــناخت پژوهشــگران نســبت بــه انــدازه ب

  .ها بيش از پيش كمك شود نبشته دست
. سـازي اسـت   همانـا كتـاب   ،يكي از بارزترين نمودهـاي جعـل و برسـاختگي      

سازي يكي از مشكالتي بوده كه از روزگار ديرين آدمي در هر فرهنگـي بـا    كتاب
سازي در ايـران باسـتان چنـدان گزارشـي      از تاريخ كتاب. آن درگير بوده و هست

شده است كـه در   داده هايي گزارش اين مسألهاز س از اسالم شود، اما پ ديده نمي
هـاي   يي كـه در تـاريخ  هـا  نخست گزارش :شود ها اشاره مي به مواردي از آناينجا 

در بغداد، زنده به سال » دانيالي«يا » دانيال جعال«اي با نام  برسازنده اسالمي درباره
اين شخص در رويـدادهاي   ي، شده است، ابوعلي مسكويه دربارههجري مه 319
كتابها و دفترها ساختى بخطى «دهد كه چگونه او  گزارش مي. م931/ هـ319سال 

    1.)295و  294، 7، ج1377ابن مسكويه رازي، ( ساخته است مي» نما كهن و قديم
حكايـت شـده   » ربيع بن مطهر قصـري «اي به نام  نيز از برسازندهنامه در قابوس   

  . كرد دبيري محتشم بود و خط نيز جعل ميصاحب ابن عباد كه در ديوان است 
   .)214، 1378عنصرالمعاني، ( تا آنكه از آن كار توبه كرد
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نجيب  .بوده است» المزور«اند  داده ن مييكي از القابي كه در تاريخ به برسازندگا   
ميـانِ بعضـي كاتبـان و     كتابـت مـزور در   مسئله: گويد يمايل هروي در اين باره م

ادوار شيوع داشته و بـه هـيچ روي انـدرزِ عنصـر المعـاليِ زيـاري در        دبيرانِ همه
بعضـي از كاتبـان بـه قَـدري بـه تزويـر و       . سطحي فراگيـر پذيرفتـه نبـوده اسـت    

هـاي   در اسناد و نگارش» المزور«اند كه با شهرت  پرداخته سازي در كتابت مي شبيه
-بـن محمـد    برد به اسم علي ابن اثير از كاتبي نام مي. ده استپيشين از آنان ياد ش

بر جميع خطـوط مسـلّط بـوده و خـطّ ديگـر       كه) مهي ..هـ 370(األحدب المزور
، 1380، مايل هـروي ( نوشته كه عينِ اصل آن بوده است اي باز مي گونهكاتبان را به

برجسته بود،  هن محمد مزور، كه يك برسازندابن جوزي از درگذشت علي ب .)50
ابـوالفرج ابـن الجـوزي،    ( دهـد  گزارش مـي . هـ371رجب سال  9در روز يكشنبه 

1358 ،7/111(.   
 يك نكته را نبايد فراموش كرد ،ها نبشته ويژه دستهها، ب بندي برساخته براي رده   

يعنـي  داشته است يـا خيـر؟   و بنيادي  نبشتة برساخته آيا اساس دست و آن اين كه
خود بـوده، يـا در برابـر    آنچه را كه نوشته است از ذهن  برسازنده همهاين كه آيا 
تـوان از كتـابِ    مـي  ،بـراي نمونـه  . برداري كنداي داشته كه از آن الگوخود نوشته

خوبي از يك كتاب سرتاسـر برسـاخته    اين كتاب نمونه. ياد كرد» آسماني دساتير«
  .شد مي است كه به عنوان يك كتاب آسماني به همگان شناسانده

بدسـت  . مهـي  . ه 10در دوران سلطنت اكبرشاه در قرن » دساتير آسماني«كتابِ    
اسـتان  وي آن را به پيغمبرى مجعول از ايـران ب  .نام آذركيوان فراهم شدهشخصى ب

 و خـود آن را برگردانـده و گزارشـي بـرآن نوشـت      بنام ساسان پنجم نسـبت داده 
  .)دساتير  ،1381مصاحب، (

از پارسيان هند به سبب اختالفي كه در ميان پارسيان در سـر تقـويم    مال كاوس   
روي داده بود و يك ماه تفاوت در سال يزدگردي، جشنهاي ديني زرتشتي را پس 

با پسرش فيـروز بـه   هجري مهي 1129برابر با سال . م 1778در سال  ،انداخته بود
رسـاند و اخـتالف را در    همهتقويم آگهي ب رفت تا از زرتشتيان ايران درباره ايران

خطـي دسـاتير را كـه يگانـه      در اصـفهان نسـخه  . يزدگردي رفع سازدسر يك ماه 
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مال فيروز در آن هنگام هنوز جـوان  . نسخه بوده به دست آورده با خود به هند برد
آن در  ، در ديباچـه هاي بسيار رنج كه دساتير را به چاپ رسـانيده پس از سال. بود

  : يدتاريخ انتشار چنين گو
  كين گنج نهان شد آشكار ،سال بد صد و پنجاه و هشت و يكهزار

اي  خطي كه به خط فارسي نوشته شـده هنـوز در كتابخانـه    در بمبئي اين نسخه   
  .كه به نام مال فيروز نامزد است، موجود است

    :نام پيامبران دساتيري
 ياسان. 4 شاي كليو.3 جي افرام.2  .مهاباد. 1
  تهمورس. 8 هوشنگ.7 سيامك.6  گلشاه. 5
  كيخسرو. 12 منوچهر.11 فريدون.10  جمشيد. 9

  ساسان نخست.15 2سكندر.14  زرتشت. 13
   .ساسان پنجم. 16
ارزش و بدون سند تـاريخي   ي بيها داراي گفته ،دساتير سرتاسر كتابِ برساخته   

مطالـب   دربـاره نِ آن امروزه بـر كسـي پوشـيده نيسـت؛ امـا      و برساخته بود است
اشـاره كـرد   » خاندان آباديان«توان به مدت شهرياري  ارزش آن، براي نمونه مي بي

ه، بهره برده شده است كه ايـن  كه در شمارش از عددي فراتر از اعداد شناخته شد
ــدارد شــم شــيوه ــاريخي ن ــورداود، (ارش هــيچ ريشــه و ســند ت ؛ 53، ص1378پ
روشـني بـر    نشـانه  زبـان ايـن كتـاب كـه     پورداود دربارهاستاد  3.)31، 1380همو،

  :دگوي بودن آن دارد چنين مي رساختهب
ي و پهلوي و پازند ن ايران چون فرس هخامنشي و اوستايهاي كهزبان متن دساتير به زبان
بـا  . زي و سغدي و جـز اينهـا  هاي ديگر باستان مانند تخاري و سگ نمي ماند و نه به لهجه

از . هـاي سـرزمين هنـد   يـك از لهجـه  ندارد و نه با هـيچ و كاري  زبان سانسكريت هم سر
هـاي سـامي چـون بـابلي و عبـري و      با زبـان . هاي يوناني و التيني هم نيستشعبات زبان

هـاي اقـوام   همچنين با زبان .هاي چيني نيز خويشي نداردسرياني نيز پيوندي ندارد با زبان
هـاي  نل پيش از مسيح در سـرزمي سومر و ايالم و قبطي كه در حدود چهار يا سه هزار سا

هاي كهنه يك از زبانو نبايد هم با هيچ. زيستند شباهتي نداردعراق و خوزستان و مصر مي
زبان تفسـير دسـاتير    پيوستگي داشته باشد ،و نو خواه هند و اروپايي خواه سامي و مغولي

لغتي در فارسـي   ،عربي كلمه فارسي است، اما چه فارسي، پارسي سره در هر جا كه معادل
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هاي ساختگي است كه پارسي درست پنداشته شـده و  همين لغت. ، خودش ساختنيافت
، 1380؛ همـو، 56، 1378پورداود، ( در برهان قاطع و انحمن آراي ناصري رخنه يافته است

  ).39ـ 38
گمراهــى  ، مايــهايــن كتــاب هــاي برســاخته پــورداود، واژهاســتاد گــزارش  بــه   

و  شـيبانى  هـاي شـاعرانى ماننـد    سروده در ،ها از راه فرهنگنويسان شد و  فرهنگ
هـاي   هـاى تـاريخى آن نيـز وارد تـاريخ     و غلط الممالك و فرصت راه يافت اديب

الـدين شـاه در   اهللا خـان شـيباني معاصـر ناصـر    ، فتحبراي نمونه. دوران قاجار شد
در اسالمبول به چاپ رسيده، مهابـاد، پيغمبـر    1308منتخبات ديوانش كه در سال 

، 1378، پـورداود ( گويـد مـي ساختگي دساتير را در رديف پيغمبر خـودش آورده  
  : )23ـ  22، 1380؛ همو،50

  چه پيچي تو در آن سة عيسوي مهاباد اين گفت و احمد همين

و آن هـم كتـابي    سازي اسـت  ونه خوبي از يك كتاب، نمكتاب دساتير آسماني   
بـازگرديم بـه   . خيانت فرهنگي به همراه داشـت  ،محتوا كه سرتاسر ارزش و بي بي

آوري اسـت كـه   الزم بـه يـاد  . نبشـته  ادامه گفتار درباره رونويسي و نگارش دست
 ؛دهـد  پيشين كاري است كه هر كاتبي انجام مـي  هبرداري و رونويسي از نوشتالگو

نهـيم و ديگـري را    اما در اين ميان چه تفاوتي است كه يكي را برسـاخته نـام مـي   
نبشـته از چنـد    دهيم؟ همچنين اگر در نظر بگيريم كه يـك دسـت   نمي  چنين نامي

وجـود   )قمـري ( هجري مهي 917صد سال پيش با تاريخ فرضي پنجم صفر سال 
ته رونويسي كند، اكنون شبن دارد، و در برابر آن اگر كسي امروزه از روي آن دست

ميان هـر كـدام از آنهـا تفـاوتي      ايدبننبشته با يك تاريخ وجود دارد، آيا  دو دست
ميـان ايـن   . نخست حقيقي و دومي جعلي است ةنبشت بدون شك دست ؟قائل شد

 ؛تــوان از آن چشــم پوشــي كــرد نبشــته تفــاوتي وجــود دارد كــه نمــي دو دســت
ـ  نبشتة نخست با تاريخش همخـواني د  دست  هرونويسـي شـد   هارد، ولـي در نمون
ها همخواني  ها متعلق به امروزه است و تاريخ با نوشته دانيم كه نوشته ما مي ،دومي
موجب تمايز آن نوشـته   ،دروغي نهفته است كه اين دروغ ،دومي هدر نوشت. ندارد

بردهـاي   مـا بـا نـوعي از دسـت     ،در ايـن صـورت  . شـود  نخسـتين مـي   هبا نوشـت 
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و هســتيم كــه كــار برســازندگانِ آنهــا تنهــا ايــن اســت كــه از برســازندگان روبــر
هـايي از   نمونه. اي رونويسي كنند و آن را به زماني دورتر انتصاب كنند شتهبن دست

  . پردازيم هايي از آنها مي در زير به نمونه .اين موارد بسيارند
 سـت ا گفتـه  بـرده و   در ايـن زمـان نـام     هايي نبشته دستمينوي از برسازندگان 

   :)170، 1381مينوي، (
 در آن مشـكالت  شـرح  از و »يطوسـ  نيرالدينص خواجه هينيمع هرسال از اي نسخه«

 دانشـگاه  كـه  اسـت  موجـود  )ملك ملي هكتابخان( ملك آقا نيحس حاج هخان كتاب
 آخـر  در و است كرده منتشر يجار سال نيهم در يعكس چاپ به را دو آن تهران
 مرحوم اتيعمل رساله نيا يكوف خطوط«: شود مي خوانده عبارت نيا يدوم هرسال
 االقـل انا و ار،يبس مرحوم آن از كتب در اتيعمل گونه نيا از و است االفاضلصدر
 .»شـد  يداريخر پسرش نيمجدالد از عنه، يفع جارالتّملك كاظم محمد بن نيحس

 مختلف خطوط و است اتيح در هنوز شده ذكر عبارت نيا در كه نيمجدالد نيا
 منتشـر  يسنگ چاپ مختلف يها نمونه با خط فن در اي رساله يحت و سدينو مي را

بـه نـام   (و فرزنـدان او   دارد منـزل  تهران جوار در اي دهكده در فعالً و است كرده
اي از قبل  فروشند و عده مي» عتيقه«و اشياء » قديم«كتب خطي ) خانوادگي نصيري

  .خورند ايشان نان مي
ارزش از  هاي پـوچ و بـي   به شناساندن شماري از اين برساختهاي  همو در مقاله   

   :)238، 1342مينوي، (گويد همان خاندان، همت گمارده و در اين باره مي
شـوروي منتشـر    هدر باره نسخه چاپي رباعيات خيام كـه در روسـي  ...  نامة انتقادي

خطي كـه   هاي در خصوص آن نسخ دهد كه چند كلمه دست ميهفرصتي ب ،اند كرده
اند نوشته و به اطـالع عامـه رسـانيده     همراه اين چاپي به صورت عكس منتشر داده

مشـتي كتـاب خطـي در شـهرهاي مختلـف بـراي        ،اخير هدر اين بيست سال. شود
هـاي هنگفـت    هاي عمومي و اشخاص عرضه شـده و بـه مبلـغ    فروش به كتابخانه

اي حـاكي از   و خاتمـه  و داراي تـاريخ » قـديم  هنسخ«فروخته شده است به عنوان 
قدمت، ولي در واقع مجعول و ساختگي كه نام و شهرتي پيدا كرده و باعث فريـب  

  .خوردن جمعي شده است
ه جانـب در مجلـ  اي راجع به آن به قلم ايـن  هكيكاوس كه مقال هنامنسخه اندرز .1

  .منتشر گرديد» يفرا هنامكاپوس«يغما تحت عنوان 
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آن  هدر باراي  مقالهآقاي دكتر مهدي بياني  هنسخة ديوان قطران به خط انوري ك .2
 .نوشتند و مجله يغما منتشر شد

اي  الهدايه و الضالله، تصنيف صاحب ابن عبـاد كـه بـه صـورت رسـاله      كتاب .3
 .جداگانه توسط آقاي حسين علي محفوظ چاپ شد

بيتـي كـه آقـاي     چستر هق به كتابخانمتعل 658ي از رباعيات خيام مورخ ا نسخه .4
  4.آربري از روي آن رباعيات را به طبع رسانيدپرفسور 

دانشگاه كمبريج كه قـبالً   همحفوط در كتابخان 604نسخه رباعيات خيام مورخ  .5
متعلق به مرحوم عباس اقبال آشتياني بوده و در صفحات مجله يادگار معرفي شـده  

فرانسـوي پيـر پاسـكال و عكسـي      هبوده است و از روي آن عكسي همراه ترجمـ 
انتشـار داده شـده اسـت و اخيـراً در      ،چاپ روسيه مورد بحث هين نسخهمراه هم

آلماني رباعيات خيام كه در آلمان شرقي انتشار يافت نيز از آن استفاده شده  هترجم
  5.است

آقاي مهندس عبـاس مـزدا مـورخ     هاي از رباعيات خيام متعلق به كتابخان نسخه .6
 .كه عكس تمام آن را بنده ديده است 654

هجـري در دسـت يـك عتيقـه فـروش       619از رباعيات خيام مـورخ   اي نسخه .7
 .آمريكايي در نيويورك كه عكس ورقي از آن را بنده ديده است

فروختـه شـد و بـه    » نسخه معاصر شاعر«اي از ديوان معزي كه به عنوان  نسخه .8
 .آمريكا بردند و بعد شكايت كردند كه مجعول از كار در آمد

خـط امـام فخـر    «منسوب به ابن سينا به عنوان ايـن كـه    نامهاي از معراج نسخه .9
، كه از روي آن است مورخ در جزء كتب مهدي بياني 584است و به تاريخ » رازي

 .چاپي عكسي منتشر شده است
الدين نصيري به چـاپ  عن امير المؤمنين كه به كوشش فخرالمناجات االلهيات  .10

 .طبع شد 1340افست در سال
نطنـزي و چيزهـاي ديگـر كـه     » خالص«رباعيات خيام و  سه چهار نسخه ديگر از

ملي فروخته شد و حاال در آنجاست نيز بايد  هقريب به بيست سال پيش به كتابخان
از (خطاطي كه اين نسخ يا اغلب آنها را نوشـته اسـت   . بر اين فهرست افزوده شود

   .يك نفر است كه هنوز هم زنده است) 658تا  485
  
هاي يادشده  تهبيش از ديگر برساخ» كاپوسنامه«هاي يادشده،  هنبشت از ميان دست   

نبشـته   ريچارد فراي كه نخست از برساخته بودن ايـن دسـت   .جنجال برانگيز بود
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او اهميـت ايـن    6.اي مفصـالً بـه ايـن كتـاب پرداختـه اسـت       غافل بود، در مقالـه 
 هدانسـت و دربـار   لغـوي و ادبـي مـي    ههنـري و جنبـ   هنبشته را از دو جنبـ  دست
هـاي ديـواري و روي ظـروف سـفالين      نقش مانند آن و پيوند آنها با هاي بي نگاره

هـاي ديـواري    سلجوقيان و نيز پيوند احتمالي آنها با نقش هنيشابور مربوط به دور
دست آمده، سخناني را هفرانسويان در خاك افغانستان ب هكه بوسيل» لشكري بازار«

هاي ديواري روسي و روش چـين تركسـتان و    نقش آنها را با و از سويينگاشت 
  .)275و  2/274، 1333فراي، ( ديد اواخر عهد ساسانيان در پيوند مي نقاشي هشيو
در  هـاي برسـاخته    ترين نمونه كاپوسنامه يكي از جنجالي نبشته دستجا كه از آن   

مفصلي نوشته و ديگـران را از افتـادن    هآن مقال هاخير بود، مينوي در بار هچند ده
 »فـراي  هكاپوسـنام «بـه  نبشـته كـه از آن پـس     اين دسـت  7.به دام آن آگاه ساخت

و جـزء  . بيرون برده شـد از ايران ريچارد فراي پنهاني نامبردار شد، نخست توسط 
شـد  » سين سيناتي هموز«و » گوركيان«آمريكايي  ههاي گرانبهاي دو مؤسس گنجينه
شرق شناس آمريكايي ـ فراي ـ براي اين كتاب همايشي   . اهات آنها بودمب هكه ماي

  .)166، 1381مينوي، ( برپا كرد و به همراه آن چهار مقاله به چاپ رساند
پـي بـه    8،والتـر هنينـگ  ، ايـران شـناس  دانشـمند  نخستين بار  ،پس از زماني  

هنگامي كه اين موضوع را در رم با مجتبي مينوي  .نبشته برد برساختگي اين دست
 .نخست آن نظر را نپذيرفت، تا آن كـه زمـاني از آن گذشـت    ويدر ميان گذارد، 

اي دوباره با مينوي در ميان گـذارد، البتـه ايـن بـار بـا       نظر خود را در نامه هنينگ
آن  نبشته بـه درسـتي   مينوي پس از كنكاش آن دست. داليل منطقي و علمي بيشتر

اي كامالً اسـتادانه اسـت كـه هـر      نبشته برساخته نظر رسيد و دريافت كه آن دست
هـاي   گيري از آسـيب ، براي جلواز اين رو .كشاند كسي را در آغاز به گمراهي مي

كه در آن مقاله تنها با نـام  ـ  هنينگاي در اين باره نوشت و نامه  فرهنگي آن، مقاله
  .را در آنجا آورد 9ودـش از ايشان ياد مي» دوست ارجمند«

 ةشـت بن دريافت كه سبك نگارشي و يا واژگان باسـتاني در ايـن دسـت    »هنينگ«   
كند و از آنجـا كـه    برابري مي آمده بهار» سبك شناسي«برساخته با آنچه در كتاب 

به پهلوي و تحول كلمـات و زبـان سـغدي و     )سبك شناسي( آنچه در اين كتاب
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، سـت آنهابـا اصـول و قواعـد    ي بهار يناشي از ناآشنا گفته شده، غالباًهمانند آنها 
 .)177، 1381مينـوي،  ( انـد  او دچار چنين اشتباهي شده برسازندگان نيز به پيروي

را درين نسـخه از  » كاپوس«نام : گويد نبشته ميه نام اين دستدربار نيز دكتر معين
   .)189همان، ( اند جلد اول سبك شناسي استخراج كرده 219صفحه 

انـد   ديگر كه بر كاغذ كهنه نوشـته  هاز دو نسخ )170 ،1381( مينوي همچنين  
اي كه بـه مجتبـي مينـوي نوشـته اسـت از دو       در نامهنيز معين دكتر  .دهد خبر مي

اشـاره  ايشـان  كـه  الحكايات اي از جوامع نسخهنخست  :برد نسخه برساخته نام مي
مخـدوش اسـت و    نام موجود در آن، چرا كه ندا  نامي در لوحه اول كتاب كردهبه 

با توجه به تاريخ نسـخه   .شده است تراشيده و دوباره نوشتهآن نام ، ايشانبه نظر 
شـناخته شـده    ةنبشـت  ترين دسـت  رسد كهن آمده است، به نظر مي 715كه به سال 

 از آنِمـورد نظـر را    نبشـتة  دسـت پژوهشگران خط بعضي باشد، اما به گفته معين 
ديگر كه معـين   ههمچنين نسخ .)188، 1381معين، ( دانند نمي هفتم و هشتم هسد

دانم  نمي«: گويد وي در اين باره به مينوي مي .كند، ديوان سنايي است از آن ياد مي
اليت ديوان سنايي كه مرحوم قزويني با علم به جع هعالي راجع به نسخنظر جناب

ـ   ملـي تصـويب فرمودنـد و مرحـوم اقبـال در       هفروشنده، خريد آن را بـه كتابخان
) گويـا (خريد آن نسخه را بر افتتـاح هزارهـا بـاب مدرسـه      يادگار همجل هسرمقال

   .)معين، همان( »رجحان داده بودند، چيست؟
برد، كه در زيـر بـه آنهـا     ديگر نام مي هبرساخت هنبشت نيز از چند دست» فراي«  

  :شود اشاره مي
خود  هبرساخت ،فارابي؛ برسازندگانِ آن به خط كوفيِ عربيالفاضله اثر المدينه  

كردنـد، امـا پـس از بررسـي      را به چند سال پس از درگذشت فارابي منتصب مـي 
ملك موجـود   ةاي كه در كتابخان نبشته نبشته از روي دست آشكار شد كه آن دست
وري ابن سينا كه به دست خيام نيشاب» ةرسال چهار«كتاب . است، نوشته شده است

نبشـته ـ كـه بـا مركـب گيـاهي و كاغـذ         نگارش يافته بود، آشكار شد اين دسـت 
ناقصِ مجموعه  ةنبشت از روي دست ـ  آمد تماالً از ايتاليا به دست ميقديمي، كه اح

نسـوب  ديـوان م . مجلس در تهران، نوشته شده بود هآثار ابن سينا متعلق به كتابخان
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در گزارش اين نسخه از وجود خـط شكسـته نسـتعليق    . اساسِ آن برساخته است
نبشـته ـ كـه     اين دست برسازنده .)و يك  ، سي1375خاقاني، ( گزارش شده است
ـ هاي چند ده نبشته دست هبرسازند هيكي از افراد خانواد غافل از اين  ه اخير است 

وجود نداشـته اسـت، زيـرا خـط      763و نستعليق در سال » شكسته«بوده كه خط 
  .  شود توسط ميرعلي تبريزي آفريده مي 9نستعليق در قرن 

اي ياد شده در باال مواردي است كه امروزه به نادرستي و برساختگي ه نمونه  
اما همچنان مواردي كـه در گذشـته برسـاخته شـده اسـت، و يـا       . ايم آنها پي برده

دهنـد،   تر نشان مي خود را از آن چه كه هست كهنه همواردي كه برسازندگان نوشت
پسـند علمـيِ   : گويـد  ميباره   نجيب مايل هروي در اين. بر ما پوشيده مانده است

. ادوار، مبتني بر كهن بودنِ نسخه بوده است هشناسي، در هم نسخه هغالب در زمين
شناسـان، وراقـان، محـدثان و لغويـان، از جملـه صـفات        در آثار و مؤلَّفات كتـاب 

» اقـدم «يـا  » قـديم «هاي خطّي به كار رفتـه، صـفت    اي كه در مورد نسخه پسنديده
 همـورد اقبـال همـ    هتـر، اقـدم بـودنِ نسـخ     قديمي بودن يا به تعبيرِ درسـت . است
افضـليت   هكه نشان» اَقْدميت«يا » قدمت«. شناسان بوده است شناسان و نسخه كتاب

النديم تا حاج خليفـه بـوده، سـببِ جعـل و تزويـر در       و برتري نسخه در نزد ابن
   .)50، 1380مايل هروي، ( پردازي شده استه نسخهحوز
تـرين   ل كهنها به دنبابدر اين گونه موارد كه پژوهشگران و گزارشگران كتا  
ها هستند، شايد تنها بتوان از راه نوع كاغذ، ناهمخواني خط و تاريخ و  نبشته دست

براي نمونه . پي برد  نبشته همانند اينها به برساخته بودن و يا دستبردن در آن دست
ابوريحان بيرونـي يـاد كـرد،     هنوشت »االماكنتحديد نهايات«ه نبشت توان از دست مي

ايــن . ايـن انتصـاب را بــه ابوريحـان نادرسـت دانسـته اسـت      كـه سـعيد نفيسـي    
رفت كه توسط ابوريحـان   كتابت شده بود، گمان مي 416نبشته كه به تاريخ  دست

خـط ابوريحـان در تـاريخ شـده      كتابت يافته، اما با توجه به توصيفي كه از دسـت 
  .)167، 1381مينوي، ( توانست كار وي باشد نبشته نمي است، اين دست

آن،  هنبشـته نـه در همـ    آيد كه دستبرد برسازندگان در يك دست پيش مي گاه  
ايـن گونـه    .بلكه تنها دستبرد در يك بخش و يا تنها صفحاتي از آن انجـام گيـرد  
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موارد اگر در صفحات پاياني انجام شود، در بيشتر مـوارد بـا هـدف دسـتبردن در     
هدف درسـت و سـالم    تاريخ انجامه است، ولي اگر در تاريخ آن دستبردي نشود،

نبشته، گاه با كاسـتن و   براي درست نشان دادن دست. نبشته است نشان دادنِ دست
دست هشود و اين كار بيشتر به جهت ب هايي به يك كتاب انجام مي يا افزودن برگه

چـاپ  ( مقاله چهار يحواش در ينيقزو ،براي نمونه .باشد آوردن سود اقتصادي مي
 گفتـه  مـي  افتخـار  كمـال  بـا  او كه كند مي بازگو يمرد هگفت از )172اوقاف گيب، 

 ميقـد  نيفمصنّ از يخط هنسخ هر. داشت مخصوص يهنر ما والد مرحوم«: است
 و دادند مي والد مرحوم به را آن بود افتاده آن وسط اي آخر اي اول از ورق چند كه
 كتـاب  يبـاق  اسـلوب  همان به را افتاده ورق چند آن شب دو اي كي عرض در او

 كتاب فصول و ابواب ريسا به هيشب چنان و ساخت مي ملحق كتاب به نموده انشاء
 اصـل  از اوراق نيـ ا كـه  بدهد زيتم توانست نمي علما و فضال از كس چيه كه بود

  .)170، 1381مينوي، ( »آن به ملحق اي است كتاب
داده، كـه در   مـي ها در زمان خود نويسنده روي  البته گاهي نيز اين كتاب سازي   

  : آورده است رهبا ياقوت در اين. در كتب آمده است 10اين باره حكايتي از موصلي
بن عبيد خوانـدم   بن محمد  الحسن على محمدبن اسحاق نديم گويد كه به خط ابو

بن ابـراهيم موصـلى     بن محمد يزيدى گفت كه در نزد اسحاق  كه نوشته بود فضل
كدام كتاب : اسحاق گفت. تاب االغانى را از او خواستمردى نزد او آمد و ك. بودم
. انـد  ام يا آن را كه براى من تصنيف كـرده  خواهي؟ آن را كه من تصنيف كرده را مي

مقصودش از كتابى كه خود تصنيف كرده بود، كتاب اخبار المغنين است كه شـرح  
اب انـد، كتـ   حال يك يك آنهاست و مرادش از كتابى كـه بـراى او تصـنيف كـرده    

پـدرم  : گفـت  مـي ] فرزند موصلي[ ... .االغانى الكبير است كه در دست مردم است
هرگز چنين كتابي تصنيف نكرده است، يعني كتاب اغانى الكبير را و چنـين كتـابي   

. پدرم را وراقي بود كه بعد از وفات پدرم اين كتاب را تصنيف كرد. را نديده است
اخبـار آن را از   هأليف پدرم است ولي همت» الرخصه«فقط قسمت اول كتاب به نام 

كـه او وراقـى را كـه ايـن كتـاب تصـنيف كـرده        : گويد جحظَه مي. ما روايت كرده
ايـن كتـاب را جعـل    او و شـريكش  . كـرد  او براى اسحاق وراقي مي. ... شناسد مى

 يازده جزء دارد و هر جزئي را عنواني است. نامش كتاب السراه بود سابقاً. اند كرده
نام دارد كـه آن بـدون ترديـد تـأليف      جزء اول آن الرخصه . شود كه بدان ناميده مي
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  .)95/ 1، ]تا بي[؛ زركلي، 272/ 1، 1381  ياقوت حموي،( ابراهيم است بن اسحاق
  

 هسازي بـر رسـال   اي نهفته است، و آن اين كه اگر كتاب در حكايت باال نكته   
اي چيزي بيفزايد، شايد به دليل پيوندي است كه وي با نويسـنده دارد، و   نويسنده

دهد كه كتابي به شيوه و روش آن نويسـنده،   از اين رو او به خود اين اجازه را مي
ملي كه  هموجود در كتابخان ههاي برساخت نبشته اكنون چند نمونه از دست. بنويسد

هـاي   دست آوردنِ سـود مـادي بـه بـرگ    هبراي بنبشته تنها  دست هدر آنها فروشند
پاياني دست برده و به آن يا صفحاتي افزوده و يا با جابجـايي صـفحاتي خواسـته    

  :نبشته را بپوشاند است نقص دست
  ع ـ 6282، ش )ع(علي بن الحسين بـن علـي امـام سـجاد     الصحيفه السجاديه؛ -

  ؟:تاريخ كتابت. ملي هكتابخان
ف ـ   6294محمـد بـاقر بـن محمـد تقـي مجلسـي اصـفهاني، ش         الحياه؛عين -

  .مهي1247ـ 1240: تاريخ كتابت. ملي هكتابخان
الدين محمد بن محمـد  قطب الشمسيه؛المنطقيه في شرح الرسالهالقواعدتحرير -

تاريخ . ملي هع كتابخان6292ش . تحتاني بويهي رازي معروف به قطب تحتاني
  .م.هـ 729اوائل جمادي الثاني : كتابت

ـ  6270نورالدين عبدالرحمان بن احمد جامي، ش  الذهب؛هسلسل -  هف، كتابخان
  ؟:تاريخ كتابت. ملي

ع، 6286، ش .)م.هــ  993؟ــ  (احمد بن محمد مقدس اردبيلـي   الشيعه؛ حديقه -
  ؟:تاريخ كتابت. ملي هكتابخان

 يجـام  احمـد  بـن  عبـدالرحمن  نينورالـد  ؛القدس حضرات من االنس نفحات -
ــ 6077-5، ش)898 – 817(ي نقشــبند  قــرن[: تــاريخ كتابــت. ملــي هكتابخان

  ؟]مهي11
  ب طــل م دال ب ع ن اب  ن ســ ح:  ب ات ك و  ده ردآورن گ ؛)ا دع  اب ت ك اــ ي(هعيــادبرگزيــده  -

  .مهي 987  :كتابتتاريخ . ملي هع كتابخان 8/5359ي، ش ان ه ف االص
  ... نياط شي وال  س واالن  ن ج ال  واه اف  ددت س  ه ل ال ب و  ه ل ال م س ب  ه ل م س ب:  ه خ س ن از آغ  
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ــ ن  ام ج ان  ــ ح  ول ب ق ب  ل ب ق ت و:  ه خ س ــ ع ب ا ان دع  رب  ن س ــ ع ب  يل ــ ع ب  يل ــ ح ... يل   ن س
  .987   ه ن س ور ه ش  ن م  يان ه ف االص  ب طل م دال ب ع ن اب

در  نبشته دستآمد، كتابت اين  نبشته دستهمان گونه كه در گزارش انجامِ اين    
خـود  اين در حالي است كه نگارنده بـا مراجعـه بـه    . هجري مهي است 987سال 
ر  3آن تاريخ را همخوان با مطالب كتاب نيافت، چه آن كه در بـرگ   ،نبشته دست

» ....المتقين در حديث صحيح منقول است از آن حضرت حلية«: چنين آمده است
و از جمله دعاها كه بعـد از دو ركعـت   «: پ چنين آمده است 132گ و نيز در بر
دعـا را بخوانـد بنـابر آنچـه      شود و بهتر اينست كه بعد از زيارت ايـن  خوانده مي

  .»... اند اينست يا اهللا آخوند مال محمد باقر فرموده
برسـاخته   هشـمار  گـاه هاي كتاب با  غافل از اين بوده است كه گفته ،برسازنده  

كتـاب   هشده همخواني و برابري ندارد، زيرا كه مال محمد بـاقر مجلسـي نويسـند   
زيسـته اسـت، زيـرا وي در سـال      هجري مهي مي 987المتقين پس از تاريخ  ةحلي

ند پيش از توا هجري مهي در اصفهان زاده شده است، از اين رو چگونه مي 1037
المتقـين نيـز   حليةاين تاريخ زنده باشد، از سويي كسِ ديگري به اين نام كه كتاب 

كـار اسـتادانه اسـت امـا غافـل از      . نوشته باشد، در هيچ كتابي نامبرده نشده است
هماهنگي و همخواني مطالب كتاب با تاريخ كه موجب رسـوائي برسـازنده شـده    

  .شود ديده مي نبشته دستاين  هانجام هشمار گاهدر تصوير زير . است
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 زماني دارد 
ست برده و 
ب صـورت    

 ،همچنين .ت
و قابـل    ـده      

ي از  ديگـر   
گيـرد و   مـي  

ـه مـوارد را    
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يا يك عـدد  
د، امـا گـاه    
: ي هماننـد  

د، همچنـين    
.  

ل هماننـدي   
بردهـا را   ت   

____________

د، حكايت از
مانند اينها، دس
 غيـر از كاتـب

نبشته است ست
ـه بخـش عمـ

امـا گـروه. د
شته صـورت م

ايـن گونـ. ود 
ي و عـددي، د

گيـر رت مـي
 چنـدان قصـد
 يك واژه و ي

رسـد ظـر مـي
تواند مـوارد ي
هـا و اعـداد خ  

.ند اينان باشد
د به دليـلموار

ن گونـه دسـت

____________

ها آمد نبشته ت
 و مواردي هم
سط شخصي

تنِ كتابت دست
 اسـت كـه بـه

رود ـودن مـي   
نبشت يك دست
شـو شامل مـي 

سطح واژگاني

 كاتـب صـور
ي اسـت كـه
ب در حدود

ه كوچك به نظ
 اين سطح مي
رگـان، تـاريخ
ضافه و همانن
ب، در بيشتر م
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_____ ها نبشته ت

ستبرد در دست
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كي از يك دس

بندي كر ح رده
    .  

  عددي
 از دستبرد، م
 بدون شك ا
رد و دستبرد ا

اين. دد است
كند گ جلوه مي
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كتابي هنويسند
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ن در دو سطح
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سطحدر اين  
 كاتب نباشد،
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برساخ
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ويژگي
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توا مي
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سطح
  
سوي
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ديگرگ
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نام و
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  : توان در سه گروه گرد آورد مي
 .اي بنام، نامزد كردن خود را به نامِ نويسنده هنوشت - 1
 .اي بنام ـ يا گمنام ـ را به نامِ خود نامزد كردن نويسنده هنوشت - 2
هـاي نويسـندة    داني يـا دانسـته از نوشـته   اي را از روي نـا  نوشته نويسنده - 3

 .اي بنام، برشمردن ويژه نويسندههديگر، ب
خود را به نام كـس ديگـر نـامزد كـردن اسـت،       هدربارة گروه نخست كه نوشت   

دانستن اين كه كدام نويسنده يا برسازنده، كتاب خـود را بـه نـام كـدام نويسـنده      
دشـواري از   ،همچنـين . رسـد نـاممكن اسـت    كرده، كاري دشوار و گاه به نظر مي

سويي است كه دانسته شود اين دستبرد تنهـا در نـام كتـاب، نـام نويسـنده، و يـا       
شايد براي نمونه بتوان به انتصـاب بخـش دوم كتـاب    . كتاب بوده استبخشي از 

 ةاين بخـش از كتـاب كـه بـا شـيو     . الملوك به امام محمد غزالي اشاره كرد ةنصيح
نگارشي آثار غزالي همخواني ندارد، براي پژوهشگران پرسشي پيش آورده اسـت  

كـه شـايد    اين كتاب كيست؟ اين احتمال داده شـده اسـت   هكه به راستي نويسند
ابوالحسـن علـي بـن مبـارك     «نويسنده آن، همان مترجم اين متن به عربـي يعنـي   

    .)54، 1383سودآور، ( باشد» اربلي
چه ايـن   ؛توان پژوهش كرد اما براي گروه دوم از سه گروه ياد شده، بهتر مي  

توان به پاسخ  ها ميبا كمك ديگر كتب و اسناد، و يا شيوه نگارشي، و ديگر روش
البتـه   .شناسـند  مـي » انتحـال «دستبردهاي اين گروه را معموالً بـا اصـطالح   . رسيد

اما امروزه بـراي نـامزد    11رفت كار ميهها ب پيش از اين بيشتر براي سروده» انتحال«
خود بستن كتـاب  هانتحال و ب هدربار  .رود كار ميهكردن كتاب ديگري به خود نيز ب

حكايتي از روي نوشته ابن مكتفي كـه گويـد،   «: نديم آورده است كه  ابن ،ديگري
بـن   كتـاب المـدخل را سـند   : ام در كتابي به خط ابن جهم اين حكايت را خوانده

 ليف و به ابومعشَر اهداء كـرده بـود، و ابومعشـر آن را بـه خـود بسـته در      على تأ
  رسيد  صورتي كه او نجوم را در سالخوردگي آموخته بود و عقلش به اين پايه نمي

در مواليـد بنگـارد، و يـا     يا آن به مقاالت را. يك چنين كتابي را تأليف كندكه 
القرانات را كه منسوب به ابن بازيار است، از كار در آورد، و تمـام اينهـا   كتاب في
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   .)494، 1381ابن نديم، ( »از سند بن علي بود
از مردم بغداد، بيشـتر  «: كاتب آورده است ةخشكنانچ هو نيز ابن نديم در بار  
كه او را عليا ( اقامت داشت، و بعد به موصل رفت، نامش علي بن وصيف هدر رق
وي از بليغان به تمام معناست و چنـدين كتـاب تـأليف كـرده كـه       .بود )گفتند مي

 .)230 ابن نديم، همـان، ص (» ... عبدان رهبر اسماعيليه آنها را به خود نسبت داد
كه كسي به نـام احمـد اهللا خـان ايـن     » اَحسنُ السير«توان از انتحال كتاب  يا ميو 

ل  «السير انتحـال كـرده اسـت و نيـز انتحـال كتـاب        كتاب را از كتاب حبيب مـجم
   .)59و  58، 1380مايل هروي، (نام برد  »الْحكْمه

يابد، بلكه گـاه   دستبردهاي اين گروه، تنها در نام كتاب و نويسنده انجام نمي  
تـوان از دسـتبردن در نـام     براي نمونه مـي  .شود در نام كاتب نيز اين كار انجام مي

و دگرگون كردن آن به نـام   - ـ كه كاتبي گمنام است» اقوت ملكيي«كاتبي به نام 
مايـل هـروي،   ( ياد كـرد » ياقوت مستعصمي«به نام كاتبي معروف و شناخته شده 

نــه از ســوي كاتبــان بلكــه ممكــن اســت از ســوي ايــن كــار  .)56و  55همــان، 
    .كتابفروشان و كتابداران انجام شده باشد

هايي وجود دارد كه چگونـه   براي گروه سوم از سطح واژگاني و عددي، نمونه
  اكنون . است  اي ديگر نوشته اي را به نام نويسنده كاتبي از روي ناداني اثر نويسنده
يكـي از ايـن    .پردازيم يي به شناخت هر يك ميها در اين گفتار با آوردن نمونه

به فردوسى توسـي  اي گمنام  يوسف و زليخا است كه از نويسنده همنظوم ،ها نمونه
اند كه فردوسي در سفري كه به بغداد داشـته بـه    اند، و چنين پنداشته انتصاب كرده

ت هاي حماسـي دسـ   خدمت خليفه رسيده و در آنجا از سرودن شاهنامه و سروده
مجتبـي  . سروده است يوسف و زليخا را  هبرداشته و در همانجا براي خليفه منظوم

راوان اثبات كرد كه اين ـاي به نقد اين كتاب پرداخت و با داليلِ ف مينوي در مقاله
   .)36ـ 16، 1324مينوي، ( كتاب از فردوسي نيست

 هپادشـا » ابوالفـوارس طُغانشـاه  «همچنين با توجـه بـه ابيـاتي كـه در سـتايشِ      
دهـد كـه ايـن كتـاب      شده است، نشـان مـي  » يوسف و زليخا«سلجوقي در كتاب 

روشـن و دليـل قـاطع     هو اين نشان. تواند در زمان فردوسي نگاشته شده باشد نمي
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عالمه قزويني بـه اسـتناد ابيـات    . بر نادرستي انتصاب اين كتاب به فردوسي است
نظر به ابيات ياد شـده،  : است  ده، دراين باره چنين آور»ابوالفوارس«مورد ستايش 

، تقـديم  »ابوالفوارس طُغانشاه محمد«رسد كه فردوسي كتاب خود را به  به نظر مي
كرده است، اين درحالي است كه امير نامبرده شده هيچگاه در زمـان فردوسـي در   
هيچ جاي ايران وجود نداشته است، بلكه بنا به گفته چهار مقاله نظامي عروضي و 

هايي كه از اين پادشاه بجا مانده است، او حاكم هرات  قي هروي و سكهاشعار ازر
دانيم، اما همين بـس كـه سـكه بـاقي      بوده و اگر چه از ريز زندگي او چيزي نمي

   12.ضرب شده است 476مانده از او در سال 
ديگر دانسـته   هاي به نويسند شايد يكي از داليل اشتباه اين كه اثري از نويسنده

ديكي و همانندي نام دو نويسنده بوده و يا اينكـه دو نويسـنده هـر دو    شود، نز مي
اند و گاه نيز هم نامِ كتاب و هـم نـامِ نويسـنده هماننـدي      نام داشتههايي همكتاب

  : داشته، مانند
 13.الشعراء؛ دولتشاه سمرقنديةتذكر .1
  14.الشعراء؛ سلطان محمد مطربي سمرقنديةتذكر .2
دوم كه همشـهري   هزيسته و در حالي كه نويسند مي 892نخست تا سال  هنويسند

. زيسـته اسـت   مـي .) م.هــ (1040تـا   966دولتشاه شناخته شده است، در سالهاي 
از سويي هردو در . موضوع هر دو كتاب سرگذشت سرايندگان و گويندگان است

پس اگر كسي ميان آنها اشتباه كنـد نبايـد   . اند زيسته دوراني نزديك به يكديگر مي
و بداند كه كتـاب   ب كرد، مگر كسي كه به درستي با هر دوي آنها آشنا باشدتعج

گويد، اما كتاب دوم از شاعران تاجيـك   نخست از شاعران سراسر ايران سخن مي
  .دسته بندي هر يك نيز تفاوت دارد. گويد سخن مي جري مهيه11در قرن 

و كسـب ثـروت،   فخر فروشي، ( شوند كه بنا به هر دليلي گاه كساني پيدا مي  
هـاي بنـام،    هـاي بزرگـان و چهـره    دهند كه در انديشه به خود اين اجازه را مي...) 

نـامزد كـردنِ    ،كـار  اين از نتايج بد .برده و باورهاي خود را بر آنها بيفزايند دست
توان از فراوانـي آثـار    هاي شناخته شده است، براي نمونه مي گمنام به چهره كتبِ

  . يشابوري ياد كردنامزد شده به عطار ن
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آثـار بسـياري هماننـد    » عطار نيشـابوري «هاي شاعر نامي  ها و نوشته از سروده
گمـان راه بـه    سازي شده است كه در اين راه اگـر پژوهشـگري دقـت نكنـد، بـي     

انـد   هاي بسياري را برشـمرده  براي عطار كتاب. هاي نابِ عطار نخواهد برد انديشه
قصيدة رائيه، اسرارالشهود، اشـترنامه  / ، ارشاد نامه اخوان الصفا: اند جمله كه از آن

پسرنامه، پنـد  / سرنامه  گل و بلبل، بي/ شترنامه، بحراالبرار، بلبل نامه/ خرد نامه / 
مـواعظ،  / كنـوز االسـرار   /كنـز االسـرار   / نصيحت نامه، ترجمه االحاديـث  / نامه 

جـوهر ذات،  / هجواهرنامـ / جـواهر ذات / ترجيع بند، جمجمه نامه، جوهر الـذات 
خسـرو و  /جواهر الحقايق، حيدرنامه، خسرونامه /العارفين، حقايق الجواهر ةيقحد
گل و هرمز، خواب نامه، خيـاط نامـه، رمـوز العاشـقين، سـي      / گل و خسرو/ گل

مظهر االسرار، شهباز نامه، عبير نامه، فتوت نامه، كنز الحقايق، لسان الغيـب،  / فصل
عشـاق نامـه، محمـود و ايـاز، مخـزن االسـرار،       / ليلي و مجنـون، مثنـوي عشـقيه   

مظهـر الحـق، معـراج نامـه، مفتـاح      / مظهرُالذات، مظهر الصفات، مظهـر العجائـب  
/ ةشفاء القلوب في لقاء المحبوب، مقدمه الصال/ بيان االرشاد/ ارشاد البيان/ الفتوح

ترجمـه  /نام حـق، منتخـب حديقـة سـنائي، مهـر و مشـتري، مـواعظ       / آداب نماز
نزهت االلبـاب، نزهـت   / سياه نامه، نزهت االحباب/ نام حق، نامة سياه/ ثاالحادي

نامه، وصلت نامه، وصيت نامه، وقايع و قصص انبياء، ولدنامه، هدهدنامـه، هفـت   
...  منصـورنامه، انسـان نامـه،   / حالج نامه/ هيالج نامه آباد، هفت وادي، ميالد نامه،

و پـس از  165، 1382يـر انصـاري،   م: و نيز، نك. و پس از آن 95، 1320نفيسى، (
   .)آن
ديگري است كه به اشـتباه بـه نـام عطـار      هيا از سرايند ،كتب آمده در باال ههم   

؛ چـه  انـد  نيشابوري فهرست شده است، و يا آن كه به عمد به نام عطـار برسـاخته  
شناسان تنها از ميان آثار برشمرده براي عطار تنها شش منظومـه و يـك   آنكه عطار

 ،، ديـوان اشـعار  )بـه نثـر  (ليـا  االو ةتـذكر : دانند، بدين گونه اثر منثور را از وي مي
نفيسـي، همـان؛ عطـار،    ( خسـرونامه  ،نامه مصيبت ،نامه الهى ،اسرارنامه ،الطير منطق
  .)858/ 2؛ صفا،  37ـ  33، 1384
سرايندگان ديگر تنها به دليل هم نام بودن با نـام   هگفته شد كه برخي از نوشت  
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دو  نـاميِ  تـوان بـه هـم    است، براي اين گفتـه مـي    شده عطار، با آثار وي اشتباه مي
ـ    هـاي خـود يـاد كـرده     كه سعيد نفيسي از آنها در پژوهش -سراينده با نام عطار

   .)نفيسي، همان( اشاره كرد
سطح واژگـاني گفتـه شـد، افـزون بـر       ههمان گونه كه در آغاز جستار دربار  

هـا و اعـداد نيـز     دستبرد در نام نويسنده، گاه در القاب و صـفات بزرگـان، تـاريخ   
برد مورد نظر است، يعني اين كه چـه   در اينجا تنها نوع دست. شود برده مي  دست

اندازه از متن مورد دستبرد قرار گرفته است، از اين رو در اين سـطح بـا مـواردي    
     :همانند

  ؛ها حذف نام شخصيت .1
 ؛ها جايي و دگرگوني نام برخي شخصيت جابه .2
نسبت دادن سخني شيوا از شخصيتي گمنـام و كمتـر شـناخته شـده بـه        .3
اين . و مواردي همانند اينهاكاتب  ةكاتب و جامع ههاي بنام و مورد عالق شخصيت

هـاي تـاريخي و خاصـه     موجبِ دگرگون شـدنِ چهـره   ،گونه موارد در گذر زمان
توان از دگرگوني القاب خلفـاي   از جمله مي .استشده هاي ديني و بزرگان  چهره

هاي كتاب نفايس الفنون في عرائس العيون نوشـته عالمـه    نبشته راشدين در دست
شود كه عالمه آملـي شـيعه    گفته مي. برد نام) 691/ 3، 1350 منزوي،( آملي حنفي

/ 8، ]تـا  بـي [؛ آقـابزرگ طهرانـي،   216ـ 213/ 2، ق 1375شوشتري، ( ماميه استا
ـ   ايشان در آغازين گفته .)204ـ 203 بـاب  چهـارم در علـم محـاوري،      ةهـاي مقال

از خلفاي راشدين يـاد  » در ذكر احوال خلفاي راشدين«چهارم از فن دوم و سوم 
امروزه با القـابي متفـاوت   هاي موجود  نبشته كرده، كه نام هر يك از خلفا در دست

و موارد استنادي ما نيز در هر نسـخه در همـان بخـش از كتـاب     (ثبت شده است 
  ).است
 آستان قدس رضوي، براي نام خلفاي راشـدين  هاي از كتابخان نبشته در دست  

اميـر المـؤمنين   «و » امير المؤمنين ابوبكر صديق رضي اهللا عنـه «: چنين آمده است
امـا ايـن زبـان و نـوع      .)5014نبشـتة   آملي، دست( » عنهعمر بن خطاب رضي اهللا

هـايي   نبشـته  تر است، تا جايي كه در دست هاي ديگر متفاوت نبشته گفتار در دست
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براي . رود كار ميهب» عليه اللعنه«، از الفاظي همانند »اهللا رضي«شود، بجاي  ديده مي
ت و دربارة خلفـا چنـين   اي، هيچ لعن و نفريني به همراه نيس نبشته نمونه در دست

دوم عمر بـن  . به دار بقا پيوست... ابوبكر بن قحافه و مدت خالفت: شود گفته مي
 هنبشـت  آملـي، دسـت  ... (علي بن ابيطالب عليـه السـالم  .... خطاب و مدت خالفت

اي ديگـر از خلفـاي راشـدين چنـين يـاد       نبشته اما در برابر آن در دست .)16385
دوم عمـر بـن   . بـه لعنـت ابـدي پيوسـت    ... عليه اللعنـه ابوبكر بن قحافه : شود مي

نبشتة  آملي، دست...(، امير المؤمنين علي عليه السالم...خطاب عليه اللعنه و العذاب
  )15405نبشتة  همو، دست: ؛ همانند اين لحن را نك785
بـه ايـن    ؛بايد به دليل تأثير مكان فرهنگـي دانسـت   دستبردي اين گونه را مي  

. زيسته است يا اهل سنت مي ه وشيعكدام مذهب پيروان  ةدر گستر معنا كه كاتب
نخست بـا حـدف القـاب    ) فرهنگي ايران هدر گستر(گويا اين روند در گذر زمان 

 هشـده، و در برابـر آن دربـار    نخستين آغاز مـي  هخوب و افعال دعايي از سه خليف
ماننـد آن را  ه. شـود  شـود، بلكـه افـزوده نيـز مـي      نه تنها حذف نمي) ع(امام علي

، 94، 1383شـفيعي كـدكني،   : نـك ( توان در آثـار عطـار نيشـابوري نيـز ديـد      مي
اي  نمونـه . برد با دو عامل زمان و مكان پيوسته است اين نوع از دست .)104ـ101

تـوان در گـزارش اسـتاد شـفيعي كـدكني از       ديگر از نمود ايـن دو عامـل را مـي   
هايي كه نـامي و يـادي     نبشته در دستبرد كاتبان ديد كه چگونه برسازندگان  دست

اند و موجب ديگرگوني نام و يا حـذف   برده شده است، دست» محمد بن كرّام«از 
و يا ايشان گزارش ديگري دارنـد   .)98شفيعي كدكني، همان، ( نام وي شده است

سهلگي برده شده كه به كمك اين دستبرد كسـاني  » النور«از دستبردي كه دركتاب 
در حالي كه بايزيـد اصـالً در عمـر    . اند ي از بايزيد بسطامي ساختهبراي خود نسب

   .)106همان، ( خود با هيچ زني ازدواج نكرده بود
هايي از اين دست را بـه   نمونه. يابد بردها گاه در افعال و حروف انجام مي دست   

اي ديد، اما بـراي نمونـه    هاي هر كتاب تصحيح شده توان در نسخه بدل آساني مي
بـه  ) پ 19، بـرگ  5220 هنبشـت  آملـي، دسـت  ( »گويـد «توان به دگرگوني فعل  مي

) ر 20، بـرگ  5220 هنبشـت  آملي، دست( »رود«و يا ) 1/64، 1381آملي، ( »گويند«
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 .الفنون اشاره كرد هاي كتاب نفايس نبشته در دست) 1/65، 1381آملي، ( »شود«به 
شد، ديده شده است كه در تاريخ افزون برآنچه گفته  ،در اين سطح از دستبردها   

 .تـر اسـت   شود، اين گونه دستبردها گويـا شـايع   برده مي نبشته نيز دست يك دست
در گـزارش ايـن    .اشاره كـرد » مهذب االسماء« ةنبشت دستتوان به  مي ،براي نمونه

مهـذب  : هـاي خطـي فارسـي چنـين آمـده اسـت       نبشته در فهرست نسـخه  دست
) ربنجـي (محمود فرزند عمر فرزند محمود فرزند منصور قاضي زنجـي   ؛االسماء
نسخ معـرب حسـين فرزنـد    : 68ـ تهران، دهخدا  19540، ش )سنجيري(سجزي 

 هپايان نسخه بايد از سد در 779خواجه محمد ابراهيم كوبناني، با تاريخ ساختگي 
  . )3/2035، 1350منزوي، ( ]48: 3ها  نسخه[باشد، آغاز و انجام افتاده  10ـ9

تـوان در تغييـر عـدد     ها را مي نبشته هاي ديگر از دستبرد در تاريخ دست گونه  
 ههـاي موجـود در انجامـ    شـماره  در گـاه » سـبع «بـه  » تسـع «و يـا  » سته«به » سبع«

 هشـمار  بردن برسـازندگان در گـاه   توان از دست مي ،براي نمونه. ها ديد نبشته دست
ياد شده  هرسال. الدين اُرموي ياد كرد صفي هنوشت» االدوار« هاي از رسال نبشته دست

رساله است، پس از بررسي مشخص شـد   هرفت به خط خود نويسند كه گمان مي
روش برسـازنده  . دگرگـون شـده اسـت   » سـتمائه «به  »سبعمائه«كه تاريخ رساله از
  ه دو نقطهـ بوده، ب» مائه«ـ در » م«نزديك به  را كه» سبع«در » ع«چنين بوده است 

 تـر نشـان داده اسـت    نبشـته را صـد سـال كهـن     بازگردانده و با اين روش دسـت 
نمونـه ديگـري از ايـن روشِ دسـتبرد را      ،همچنـين  .)77ـ   76، 1379محمدي، (

نگارش خواجه نصير » االشاراتحل مشكالت«اي از كتاب  شتهنب توان در دست مي
 اسـت سـتمائه دگرگـون كـرده    بعمائه را بـه  اي تـاريخ سـ   توسي ديد كه برسازنده

  .)50، 1383سودآور، (
بـوده   9 هاي از ديوان شمس كه متعلق به سـد  نبشته دستبرد ديگري نيز در دست   

بـرده و تـاريخ آن را بـه زمـان      آن دسـت  ةبرسازنده در انجام .گزارش شده است
ديـوان حـافظ چـاپ     ةدر تـاريخ انجامـ   ،همچنين 15.زندگي مولوي برگردانده بود

 ،با توجه به تاريخ موجود در انجامـه  .فرخزاد، احتمال برساختگي و دستبرد است
  رسد  به نظر مي
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دستبرد  از جمله مواردي است كه قابليت پيگيري ،ها ها و نژادسازي نامه نسب  
 16پادشـاهان صـفوي   هاز برسـاخته بـودنِ نـژاد نامـ     ،براي نمونه. دارندرا احتمالي 

پيونـدد و او   الدين اردبيلي مى توان نام برد، نژاد پادشاهان صفوي به شيخ صفى مي
محـرم   12بزرگ صوفيه است، كه در صـبح دوشـنبه    هيكى از مشايخ شناخته شد

اسـكندر بيـك   ( سـالگى درگذشـت    هشتادو پنجدر گيالن به سن . م . ه 735سال 
اند، او را  اي كه براي شيخ صفي در نظر گرفتهنامهدر نسب 17.)14، 1382تركمان، 

/ 4، 1380خوانـد ميـر،   ( انـد  به امام موسي كاظم، امام هفتم شيعيان منسوب كـرده 
و در اين نژادنامه پدران شاه اسماعيل را تـا امـام موسـي كـاظم، پشـت در       .)409

  18.)4/44، ]تا بي[خواندمير، همان؛ براون، ( اند پشت برشمرده
در گذشته كمتر كسي در باره آن سخن گفتـه   ،نامهه دروغ بودن اين نسبدربار   

ه و سـخن  اگر هم كه كسي چيزي دريافته و يا نوشته است، يافتـ  ،از سويي .است
يـك مؤلـف عـرب زبـان از      ،براي نمونه .او از ديد پژوهشگران پوشيده مانده بود

صراحتاً تبارِ ايشان را مورد ) يا اوايل قرن يازدهم(المقدس در قرن دهم بيت هناحي
 اسـت ) هــ  1024ـ   963(ترديد قرار داده است و او حسـن بـن محمـد بـوريني     

  .)101، 1383شفيعي كدكني، (
نامه چنان در كتب تاريخي رخنه كرده است كه كسـي در نادرسـتي آن   اين نژاد   

اما در اين سده، نخستين كسي كه دانست اين نژادنامه دروغ است، . كند شك نمي
به سه دگرگوني در تاريخ خاندان صفوي پي برد، چرا كه  وي .احمد كسروى بود

زمان و پنج پشت پدر فاصله الدين تا شاه اسماعيل كه دويست سال  از شيخ صفى
  : مهم پيش آمده بود و آنها چنين است  بود، سه دگرگوني

   ؛اند شيخ سيد نبوده و نبيرگان او سيد شده .1
  ؛عيل شيعي سني كش درآمدهااو شاه اسم هبوده و نبير شيخ سني . 2
 كسـروي، ( انـد  بوده و بازماندگان او تركـي را پذيرفتـه   شيخ فارسي زبان مي. 3

1355، 4(.  
ترين كتابي كه به نياكان و نژاد شيخ صفي اشاره دارد، و منبع كتب ديگر كهن  

در   الصــفا از ابــن بــزاز اســت كــه دگرگــوني ةبــوده اســت، همانــا كتــاب صــفو
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هاي اين كتاب پديد آمده، از جمله سه حكايت در اين كتاب است كه  نبشته دست
  19.در آنها به سيادت شيخ صفي اشاره دارد

جالب توجه ديگري از اين دستبرد در سـطح جملـه و چنـد جملـه را      هنمون  
 .فردوسـي دانسـت   ههاي بوستان سـعدي بـر شـاهنام    نبشته توان در تأثير دست مي

اي به اين دسـتبرد اشـاره    دارد، در مقاله خالقي مطلق كه از اين موضوع پرده برمي
-1364،624مطلـق،    خـالقي ( شـود  اي از آن آورده مـي  كند كه در اينجا چكيده مي

در داستان ايرج در شاهنامه چاپ كلكته، هنگام كشته شدنِ ايرج به دسـت   .)626
  :شود تور، از زبان ايرج چنين گفته مي

  استشيرين خوش دارد و جانِكه جان استشـكهـدانـهكازار مـوريـمي
  تنگدلود ـوري شــكه خـواهـد كـه م  دلـگـو سنباشـددرونـسيـاه انـ

  ):چاپ غالمحسين يوسفي(و در بوستان
  ربـت پـاك باد ـرآن تــكـه رحـمـت بـ زادـردوسي پاكـفوش گفتـچه خ

  كه جان دارد و جان شيرين خوش است ش استـكهـازار مـوري كه دانـمي
  گدلـه خـواهـد كـه مـوري شـود تنك گدلــدرون باشـد و سنـاه انـسيـ

بوستان آورده شد، در اصل از بوسـتان اسـت و از شـاهنامه    بيت سومي كه از 
وجـود نـدارد   ) هجري 614 فلورانس( هاي كهن شاهنامه نبشته نيست، و در دست

انـد   بلكه بعدها كاتبان شاهنامه به دليل شهرتي كه ابيات بوستان داشته، گمان كرده
از بوسـتان، آن  كه اين بيت از شاهنامه است، از اين رو كاتبان شـاهنامه بـه تـأثير    

بيـت دوم بوسـتان كـه از شـاهنامه      هامـا دربـار  . اند بيت سوم را به شاهنامه افزوده
تـوان چهـار    هـا را مـي   اين ضبط. هاي متفاوتي در شاهنامه وجود دارد است، ضبط

  : نخست بوستان و شاهنامه همانندي است دسته دانست، در برخي مصرعِ
  وش استاو نيز جان دارد و جان خكه ش استـكهميـازار مـوري كـه دانـ

  :و برخي در مصرع دوم
  شيرين خوش استكه جان دارد و جانِ ش استـوركي را كه دانه كـمكش م

هاي شاهنامه و بوستان هر دو مصرع يكي است،  نبشته و نيز در برخي از دست
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تـوان ديـد، در برابـر آن در     هـاي جديـد مـي    نبشـته  كه ايـن ويژگـي را در دسـت   
بينيم كـه هـر دو    فلورانس كه پيش از تاريخِ نگارشِ بوستان است، مي هنبشت  دست

  :مصراع متفاوت است، و آن چنين است
  كه او نيز جان دارد و جان خوش است مكش موركي را كه روزي كش است

فلورانس بوده و پـس از   هتر، ضبط شاهنام روشن است كه اصل و بيت درست
اند كه اصـل بيـت چنـين     كاتبان شاهنامه گمان كردهسرايش بوستان و شهرت آن، 

  :ه استبود
  شيرين خوش استكه جان دارد و جانِ ش استـكازار مـوري كه دانهـمي

توان نتيجه گرفت، دستبرد كاتبان در اين گونه مـوارد   باتوجه به اين تأثير، مي  
تـر از   تر را درست شده شناخته هبه اين شكل است كه از ميان دو گفته موجود، گفت

سخني از كتابي به كتاب  ،اما گاهي در اين دسته از دستبردها. دانند تر مي كهن هگفت
شود و اين نه به دليل شناخته بودن آن سخن، گويا به دليـل غفلـت    ديگر وارد مي

توان به نمونه داخل  براي اين مورد مي. گيرد كاتب و يا علتي ناشناخته صورت مي
مورد  هسرود. شهرستاني به ديوان خاقاني اشاره كرد اي از ديوان اسير سروده شدنِ

  :شود نظر در ديوان خاقاني با چنين مطلعي آغاز مي
  نمايانشدود زخم به دل چون رنگ بر گل مي كشد مو بر تن نخجير تير از شوق پيكانش

   )624، 1382خاقاني، (
  :چنين آمده است 20اين سروده در ديوان اسير شهرستاني كه در حالي

 پيدا مژگانش لذّت خون بر اعضادود چون كشدمو برتن نخجير تير ازشوق پيكانش
 نمايانشدود زخمميلـگُگ برـرنبدل چون ...شمشيرشچو شوقست اين كه دارد برقِ

  )ر 141 ، برگ1050اسير شهرستاني، (
هـاي پيشـين    بندي ها كه در رده نوعي ديگري از برساختهدر پايان بجاست به   
برسازنده يا مشخص نبود و يا هيچ  ،هاي پيشين در برساخته. گنجد اشاره شود نمي

شد كه خود را بشناساند، اما نوعي از برساختگي نيز وجـود دارد كـه    گاه برآن نمي
و مهـارت كـارِ   كند و و نوعي نشـان دادنِ قـدرت    آفريننده به كار خود افتخار مي

نويسي از آثار بزرگان در يك رشـته  ن كار معموالً با تقليد و هماننداي. داند خود مي
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» همانندنويسي«يا  21»شبيه نويسي«مواردي از اين دست را با عنوان  .گيرد انجام مي
   .شناسيم مي

بـراي   ؛شـود  هايي از اين همانندنويسي در هنر خوشنويسـي ديـده مـي    نمونه  
) در بلـخ  993درگذشته بـه سـال   ( توان از همانندنويسي محمود شهابي مي ،نمونه

نـامبردار بـه    ميرعلى هروى مشهدى ده ياد كرد كه خط استادش هخوشنويس سد
؛ 31 – 7اقبال آشتيانى، سال اول، ( كرده است را همانندنويسي مي» السلطان كاتب«

  .)125، 1382آراى عباسى،  عالم
بـن   الحسـن  احمـد بـن  «االدباء از همانندنويسِ ماهري به نام  معجمياقوت در   

كنـد كـه كسـي     گزارش مي» الدينارى مكنى به ابوعبداهللابن الفتح  محمد بن اليمان
يـاقوت حمـوي،   ( توانسـت تمـايزي قائـل شـود     ميان خط او و خط اصـلي نمـي  

ـ  بـن الفـتح الـدينارى    بن محمـدبن اليمـان   الحسن االدباء، احمد بن معجم ى بـه  مكنّ
سـينا   دانشمند نـامي ابـن   هاي از اين همانندنويسي دربار همچنين نمونه .)ابوعبداهللا

سـينا روزي   آيد اين اسـت كـه ابـن    گزارش شده است، آنچه از اين گزارش برمي
را از آن آگاه كرد و آنگاه آن را به » ديلمي هعالءالدول«كتابي در عربي برساخت و 

دان ـ كـه پـيش از ايـن بـا او       شـناس و عربـي   مند لغتدانش» ابومنصور جبان«نزد 
دانـي آزمـود، ابـن سـينا بـا ايـن كـار         اي داشـت ـ بـرده و او را در عربـي     مناظره

نشان دهد كه او در زبان عربي نيز چنـان مهـارت دارد   » ابومنصور«خواست به  مي
از  »ابومنصـور «كه سازي در اين رشته دست بزند، چنان  تواند حتي به كتاب كه مي

  .)566، 1347قفطى، ( آن آگاهي نيابد
تـوان بـراي آنهـا     نيز وجود دارند كه بـه سـختي مـي     ها نبشته برخي از دست  

شود  اين مسأله نيز از آنجا ناشي مي .سطحي از برساختگي و دستبرد مشخص كرد
تـوان از   كه چگونگي برساختگي و دستبرد بر ما آشكار نيسـت، بـراي نمونـه مـي    

  .برد ارموي نامبن صفي الدين نگارش عبدالمؤمن » الروح بهجت«كتاب 
زمان  هدربار. است اي در موسيقي به زبان فارسي سالهر» بهجت الرّوح«كتاب   

توان تاريخ دقيق نگـارش كتـاب    ام وجود دارد كه مشكل مينگارش اين كتاب ابه
متوفي (قابوس بن وشمگير از نسل را  دخوالروح  بهجت هنگارند. را مشخص كرد
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الدين بـن   الدين بن عزالدين بن محيي عبدالمؤمن ابن صفي«: داند مي) هجري 433
امـا ايـن    .)18، 1346عبدالمؤمن بن صفي الدين، ( »نعمت بن قابوس بن وشمگير

نوشـته  ) 421متـوفي  (كه كتاب را بـراي محمـود غزنـوي    ادعا با ادعاي ديگرش 
سـال در نظـر     چراكه اگر براي هر نسل سـي  .)19همان، ( ، همخواني ندارداست

شود، از سويي نثر اين كتـاب بـا    ساله در اين گفته ديده مي 150بگيريم، اختالف 
 .همخـواني نـدارد   )نا به ادعاي كتابب( فارسي قرن چهارم و اوايل قرن پنجمآثار 

زمان تـأليف ايـن رسـاله معلـوم نيسـت و      «: اين كتاب گفته است هرباردخانلري 
نـام مؤلـف و نـام    . رود كه در حدود قرون دهم و يازدهم هجري باشـد  گمان مي

دانيم كه ايـن جعـل چـرا واقـع      رسد و نمي ممدوح او هر دو ساختگي به نظر مي
الدين ارموي موسيقي  در مؤلف اين رساله به تحقيق صفيالدين پ صفي. شده است

شرفيه نيست و نسبت مؤلف به قابوس وشمگير البتـه   هدان معروف و مؤلف رسال
صحت ندارد و نسل پنجم قابوس ممكن نيست كه معاصر سلطان محمود غزنوي 
باشد و عبارات رساله هيچ شباهت و مناسبتي بـا انشـاي فارسـي قـرن چهـارم و      

  .)4همان، ( »رن پنجم ندارداوايل ق
ــت      ــه از دس ــك نمون ــا در ي ــاختگي تنه ــام در برس ــن ابه ــت اي ــاب  هنبش كت

هاي ديگر آن نيز چنين ويژگـي   نبشته شود، بلكه در دست ديده نمي» الروح بهجت«
ايـن سـطور    هعجب اين كه نويسـند «: گويد مي هخانلري در اين بار .شود ديده مي

هاي جعلـي در   در ايران ديده بود كه همين نكته پيش ازين دو نسخه از اين رساله
 هحاضر نيز يكي از همكاران يك نسـخ  هنسخ هشد و در ضمن مطالع آنها يافته مي

خطي ديگر آورد و در اختيار ما گذاشـت كـه درسـت همـين خصوصـيات را در      
   .)همان( »برداشت

كتـاب   هشايد بهتر باشد تا زماني كه آگاهي ما دربا ،مواردي از اين دست هدربار   
بنـدي آنهـا    بيشتر نشده و چيزي بر دانش ما افـزوده نشـده، از اظهـار نظـر و رده    

اما همين مقدار بدانيم كه شـك در برسـاخته بـودنِ ايـن گونـه      . جلوگيري نماييم
    .ها وجود دارد كتاب
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   گيرينتيجه
دسـتبردها در   هتـوان همـ   شـد، ديگـر نمـي   هـايي آورده   گونه كـه نمونـه  همان    

نبشته  دستبرد و برساختگي يك دست هانداز .ها را به يك اندازه دانست نبشته دست
در برابر آن برساخته برخـورد علمـي داشـته     هدارد تا به همان انداز ما را بر آن مي

دازه تواند به همان ان نبشته مورد بررسي مي يعني اندازه دستبرد در هر دست. باشيم
دستبردها را در يك سـطح و انـدازه    هبجاست هم ،از اين رو. از ارزش آن بكاهد

دستبرد و برساختگي  هبرساختگي و انداز هها و پيوند آنها با مقول نبشته دست. نديد
  :بندي كرد كلي گروه هتوان به سه رد را مي

 تـوان  هستند؛ براي ايـن دسـته و گـروه مـي     بنيادپايه و  هايي كه بي نبشته دست. 1
  .مواردي همانند كتاب دساتير آسماني را نامبرد

انـد، ايـن گـروه     هايي كه براي برساختگي خود پايه و اساسي داشته نبشته دست. 2
 :هايي دارد كه عبارتند از ها و رويه خود سطح

اي  اختهتـوان از آثـار برسـ    براي نمونه مـي . برساختگي در كل يك نوشته) 2-1
   .فراي و همانند آن، نام برد هنام همانند كاپوس

مانند . بخشي، فصلي، و يا صفحاتي از يك كتاب يا رساله برساخته است) 2-2
گاهي نيز تنها بخشي و يـا  . هايي از كتابخانه ملي نامبرده شد نبشته دست

هـاي كتـاب    اتي ساخته و درست است و ديگـر بخـش  حفصلي و يا صف
نمونة آن كتاب االغاني كه به نام موصلي در يازده بخش برساخته است، 

  .برساخته بودند، در حالي كه تنها بخشِ نخست از آنِ موصلي بود
برساختگي درسطح جمله و چند جمله؛ تغييرات و دستبردها اگر بيش از ) 2-3   

بنـدي كـرد،    چند واژه باشد، آن را بايد در سطح جمله و چند جمله رده
هـاي كتـاب    نبشـته  تـوان در دسـت   هايي از اين برسـاختگي را مـي   نمونه
  .عطار ديد از الصفا و ابيات كاسته و افزوده شده در آثاري ةصفو

گي در سطح واژگاني و عددي؛ اين سطح از برساختگي گاه يك برساخت) 2-4
هايي از اين  نمونه. عدد تاريخ، يك نام، القاب، افعال و همانند اينها باشد

هـا و انتصـاب    توان در تغيير نام نويسندگان كتاب برساختگي را مي هگون
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نام هايي كه به  توان از كتاب براي نمونه مي. اي ديگر ديد آنها به نويسنده
انـد، و يـا دسـتبردن در القـاب خلفـاي راشـدين در كتـاب         عطار كـرده 

ها و نويسندگان آنهـا خـود    دستبردن در نام كتاب. الفنون، ياد كرد نفايس
خود را به نامِ  ةنوشت. 1: شود كه از اين قرارند بندي مي به سه گروه دسته

ا گمنـام ـ را   اي بنـام ـ يـ    نويسنده ةنوشت. 2 ؛اي بنام، نامزد كردن نويسنده
 ةنوشـت . 3 ؛)شـود  كه با نام انتحال شـناخته مـي  (به نامِ خود نامزد كردن 

ـ  ههاي نويسند اي را از روي ناداني يا دانسته از نوشته نويسنده -هديگر، ب
  .اي بنام، برشمردن ويژه نويسنده

» همانند نويسي«ها، مواردي هستند كه با عنوان  گروه ديگري از برساخته) 2-5
يم، كه آثار آفريده شده با اين ويژگي چندان ناپسند نيست، زيرا شناس مي

يابد كه كسي بخواهـد از نـوع شـناخته     همانند نويسي هنگامي رواج مي
شده و عالي پيروي كند و گاه اين گونه موارد به نوعي رقابـت هنـري و   

  .انجامد علمي مي
ها به دليل وجود ابهامي كه در نوع دستبرد  ديگري نيز از برساخته هدست .2

بايد تا زماني كه  ،اين گونه موارد هدربار .مانند آنها وجود دارد، باقي مي
آن  هشناخته شد ةنمون. رفع ابهام نشده است، از اظهار نظر جلوگيري كرد

 .  الروح است كتاب بهجت
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  هانوشتپي
                                                      

ابـن  : نـك (همچنين گزارش از كار دانيـال جعـال را ابـن خلـدون نيـز آورده اسـت       . 1
  ).668، 1382خلدون،

اصطالح بر آمده از ايران باستان، چيـزي كـامالً   پيامبر دانستن اسكندر در يك متن به . 2
آور است، چه آن كه در هيچ متن زرتشتي و باستاني نه تنها از اسكندر به نيكـي  شگفت

به معني پليـد  (نشده است، بلكه همواره او را دشمن دين دانسته و با لقب گجستك  ياد
 .  اند ، ياد كرده)و ناپاك

بـاالتر از   ،ترين آثـار ايرانسـت  در اوستا كه كهن: هك است پورداود در پانوشت آورده 3.
 هكـه در فقـر  ) صد ميليون(ده هزار بار ده هزار . كه ده هزار باشد نيامده) بيور(عدد بئور 

 .)پورداود، همان مĤخذ(بيور است  هارديبهشت يشت آمده، نيز همان تكرار كلم 10
اي از رباعيـات خيـام مـورخ     نسخهدر باب «: گويد نبشته مي اين دست همينوي در بار. 4

ام بيتي اسـت، چـون اصـل آن را نديـده     چستر مستر ههجري قمري كه در كتابخان 658
توان گفت ولي شك و ترديدي در اصـالت آن بـه خـاطرم راه يافتـه      چيزي به قطع نمي
اي از خط آن كه در چاپ پروفسور آربري به دست داده شده اسـت،   است، چون نمونه
منسوب به ابن سينا دارد كه در تهـران بـه    همعراجي هصفحه اول از رسال شباهت به خط

اخيره  هچاپ عكسي منتشر گرديده است و آن صفحه به اقرار ناشرين آن در همين ازمن
معراجيـه و ايـن كـه     هباقي اين رسال هحتي دربار. از براي تكميل متن كتابت شده است

يگر اطمينان كامل ندارم و احتمـال ايـن كـه    واقعاً خط امام فخر رازي باشد نيز اكنون د
 .)169، 1381مينوي،(» فريب خورده باشم هست

برد، در تهران توسط محمـدلوي عباسـي بـه چـاپ      اين نسخه كه مينوي از آن نام مي. 5
هـاي   نبشته هيچ شكي نـدارد و بـه اسـتناد گفتـه     مصحح نامبرده در درستي دست .رسيد

ـ   رسم«: گويد كه گار چنين ميياد هعباس اقبال آشتياني در مجل كلـي  ه الخط اين نسـخه ب
 ،سبك خطوط و امالهاي نسخ قديمي آشنايي داشته باشده قديمي است و هر كس كه ب

كند و مجال هرگونه شـبهه و ترديـد بـر او    قدمت اين نسخه يقين ميه با يك مالحظه ب
منتخـب رباعيـات   مهم ديگر آنكه جامع مجموعه چه در انتهـاي   هنكت. ...  شودبسته مي
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خيام چه در ابتداي آن نسـبت او را چنانكـه در مؤلفـات عربـي ايـن حكـيم نيـز آمـده         

خيـام  : نـك ( »نويسد و اين خود شاهدي ديگـر بـر قـدمت نسـخه اسـت     مي» الخيامي«
    ).بيست و پنج ـ بيست و هفت، 1338نيشابوري، 

  . 280ـ  272/ 2، 1333فراي، : براي آشنايي با اين برساخته، نك. 6
بهارسـتان چـاپ    ههمين مقاله در نام. 495تا  481و  465 تا 449، 1335 مينوي،: نك. 7

  ).186 -165، 1381مينوي، : نك(مجدد شده است 
 8. W. B. Henning  

 .)275، 1382نك به؛ خالقي مطلق، جالل، (است »والتر هنينگ«اين دوست . 9
محمـد، دانشـمند،    نـامبردار بـه ابـى   . بن ميمون التميمى الموصلى  اسحاق بن ابراهيم. 10

  .  شاعر و اديب عرب
سخن ديگرى بر خويشتن بسـتن اسـت و آن چنـان باشـد كـه كسـى شـعر        : انتحال. 11

ى تغييرى و تصرّفى در لفظ و معنى آن يا ديگرى را مكابره بگيرد و شعر خويش سازد ب
: نـك ... ( ميان آن درآرد يـا تخلـص بگردانـد   ه بيتى بيگانه ب) چنان كه(تصرّفى اندك ه ب

 .)464، 1360قيس رازي، 
در . بن ميكائيـل بـن سـلجوق اسـت      بيك بن جغرى ارسالن محمد شاه بن الب طُغان. 12

نظـامي عروضـي   (بـود   ارسـالن حـاكم خراسـان مقـر حكـومتش هـرات       سلطنت الـب 
 ). 171–170، 1327سمرقندي، 

، 1 ، ج1350گلچـين معـاني،   : الشعراء دولتشاه سمرقندي، نكةتذكربراي آشنايي با . 13
  .  266ـ  264، 1 بخش

 .1382مطربي سمرقندي، : نكالشعراء مطربي سمرقندي، ةبراي آشنايي با تذكر. 14
ايشان . اند هاستاد شفيعي كدكني يادآور شدنبشته را نگارنده نديده، و آن را  اين دست. 15
نبشته به گوشم رسيد، و چون عازم  ده سال پيش از اين گزارشي از اين دست«: دنگوي مي

نبشته را ببينم، اما به استاد ايرج افشار سفارش خريـد آن   خارج بودم، نتوانستم آن دست
 .ايان خريـداري كـرد  را ـ در صورت درست بودن ـ كردم، اما اين نسخه را يكي از آشن  

 .اين امكان فراهم شد كه آن را ببينم ،آن زمان ديدن اين نسخه ميسر نشد، اما مدتي پيش
  .   »بردم آن پي هبردن در انجام با ديدن اين نسخه به فور به ساختگي بودن آن، و دست
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 . در ايران سلطنت داشتند. مهي . ه 1135تا  907اى از پادشاهان ايران كه از  سلسله. 16
 . 14ـ  11عالم آراي عباسي، همان، : براي آشنائي با شيخ صفي، نك. 17
شـفيعي  : الصـفا، نـك  ةهاي كهنِ كتـابِ صـفو   نبشته ر دستبراي ديدن اين نژادنامه د .18

  .101ـ  99، 1383كدكني، 
و  الصـفا  ةهـاي كتـاب صـفو    نبشـته  اتبـان در دسـت  براي آشـنايي بـا ايـن دسـتبرد ك    . 19

 .101ـ  99، 1383شفيعي كدكني، ؛ 48ـ  8، 1355كسروي، : هاي كسروي، نك پژوهش

 . 156ـ 148، 1376شجاع كيهاني، : شهرستاني، نك براي آشنايي با اسير. 20
: ، نـك سـت ا  ياد كـرده » شبيه نويسي«نجيب مايل هروي اين گونه موارد را با عنوان . 21

  .   52 ، ص1380مايل هروي، 
  

  منابع
: محمد پروين گنابـادي، تهـران   ه، ترجمابن خلدون همقدم). 1382( ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد

  .1382 شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دهم ـ زمستان
انتشارات : ، تحقيق دكتر ابوالقاسم امامي، تهرانتجارب االمم). 1377( ابن مسكويه رازي، احمد بن علي

  .1377 سروش، چاپ اول
اسـاطير، چـاپ اول ـ    : محمد رضا تجدد، تهـران  ه، ترجمالفهرست). 1381( ابن نديم، محمد بن اسحق

1381.  
، بمطبعـه  )هنـد (حيـدرآباد دكـن    المنتظم في التـاريخ الملـوك و األمـم،   ). 1358( ابوالفرج ابن الجوزي

  .7، ج1358المعارف العثمانيه بعاصمه، الطبعه االولي ـ  ةدائر
انتشـارات اميركبيـر،   : ، زير نظر ايرج افشار، تهرانتاريخ عالم آراي عباسي). 1382( ك تركماناسكندر بي

 .1382 چاپ سوم ـ
نبشته كتابخانه مركزي دانشگاه تهران؛ به شـماره   ، دستكليات اسير شهرستاني). 1050( اسير شهرستاني

 .هجري مهي 1050به تاريخ نگارش محرم  7767
  .ع 8/5359 هملي؛ به شمار هكتابخان، )ا دع  اب ت يا ك( برگزيده ادعيه  ب، طل م دال ب ع  ن ب  ن س اني، ح ه ف اص
  . 8داراالضواء، ج: ، بيروتالذريعه الي التصانيف الشيعه). تا بي( بزرگ طهراني )آقا(آغا

 .3 ه، سال اول، شماريادگار همجلميرعلي هروي،  همقال). سال اول( اقبال آشتيانى، عباس
، 1353، چاپ 27، سال يغما همجلالطير،  نامه و منطق تلخيص الهي هنسخ). 1353(____________  

  .1 ش
، تصـحيح ابوالحسـن   الفنـون فـي عـرايس العيـون     نفـايس ). 1381( الدين محمد بن محمود آملي، شمس

  .1381 –انتشارات اسالميه، چاپ دوم : شعراني، تهران
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مجلس شوراي ملي؛  هكتابخان. الفنون في عرايس العيون نفايس، )809( ____________________

  .هجري مهي 809سال به تاريخ نگارش  5220 هبه شمار
آستان قـدس رضـوي؛ بـه     ه، كتابخانالفنون في عرايس العيون نفايس،  ____________________

 .5014 هشمار
آستان قـدس رضـوي؛ بـه     هكتابخان ،الفنون في عرايس العيون نفايس،  ____________________

  .15405 هشمار
آستان قـدس رضـوي؛ بـه     هكتابخان ،الفنون في عرايس العيون نفايس،  ____________________

  .16385 هشمار
مجلس شـوراي ملـي؛ بـه     هكتابخان ،الفنون في عرايس العيون نفايس،  ____________________

  . 785 هشمار
 .4 رشيد ياسمى، انتشارات ابن سينا، ج ه، ترجمايرانتاريخ ادبيات  ).تا بي( براون، ادوارد

  .1380انتشارات اساطير، چاپ نخست ـ : ، تهرانفرهنگ ايران باستان ).1380( پورداود، ابراهيم
دهخـدا،   هنام دهخدا، علي اكبر، لغت(دهخدا هنام لغت هدساتير، در مقدم همقال). 1378( __________

  ).1378دهخدا، چاپ  هنام  موسسة لغت: تهران
  .ف 6270 هملي؛ به شمار ه، كتابخانالذهب ةسلسلجامي، نورالدين عبدالرحمان بن احمد، 

-5 هملي؛ بـه شـمار   هكتابخان، القدس االنس من حضرات نفحات ، ______________________
6077.  

الـدين   هجـري، بامقدمـه دكتـر ركـن     805 هنسـخ  ديـوان حـافظ  ). 1367( الـدين محمـد   حافظ، شـمس 
 .1367انتشارات باورداران، چاپ اول ـ : همايونفرخ، تهران

، با مقابله ديوان افضل الدين بديل بن علي نجار خاقاني شرواني). 1382( خاقاني شرواني، بديل بن علي
، چـاپ  زوار: ترين نسخ تصحيح و مقدمه و تعليقات به كوشـش ضـياءالدين سـجادي، تهـران     قديم

 .1382هفتم ـ 
: تهــران تصـحيح جهـانگير منصـور،   ، ديـوان خاقـاني شـرواني    ).1375(___________________
  .1375انتشارات نگاه، چاپ اول ـ 

دفتـر هفـتم و   (، بهـار و زمسـتان   2و  1، سـال چهـارم، ش   بهارستان هنام). 1382(خالقي مطلق، جالل 
  ).هشتم

، سـال  تحقيقـات ايـران شناسـي    همجله شاهنامه، ايران نامنفوذ بوستان در ). 1364(____________
 .1364، تابستان 4ه سوم، شمار

انتشارات خيام، چاپ چهارم ـ  : ، تهرانحبيب السير ).1380( الدين الدين محمدبن همام خواند مير، غياث
1380. 

 حكـيم عمـر خيـام   كليـات آثـار پارسـي    ). 1338( خيام نيشابوري، ابوالفتح غياث الدين عمر بن ابراهيم
شامل رباعيات از روي قديم ترين نسخه موجود در دنيا با مقابله چاپهاي برلن و لندن و اسـتانبول  [
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، ]شـناخت سـيم و زر   هسلسله الترتيب و خطبه ابـن سـينا و رسـال    -و هندوستان بضميمه نورزنامه

  .1338انتشارات كتابفروشي باراني، چاپ : تصحيح محمد محمدلوي عباسي، تهران
اعالم قاموس تـراجم الشـهر الرجـال و النسـاء مـن العـرب و المسـتعربين و         ).تا بي( الدين زركلي، خير

  .، الطبعه الثالثه، الجزء االولالمستشرقين
نيمـه  «و مشـكل مـدارك   » يقـين سـابق  «و » االقـدم اصـح  «كاربرد معيارهاي ). 1383( سودآور، ابوالعالء

  .10ـ  9، دفتر 1383اول و دوم ـ زمستان  ه، سال پنجم، شمارنامه بهارستان، »جعلي
 .11 ، ش1376 ، پاييزنامه فرهنگستاناسير شهرستاني و سبك شعر او، ). 1376( شجاع كيهاني، جعفر

 هسال پنجم، شـمار  نامه بهارستان،ها،  نقش ايدئولوژيك نسخه بدل ).1383( شفيعي كدكني، محمد رضا
  .10ـ  9، دفتر 1383اول و دوم ـ زمستان 
  .2 ق، ج1375: ، تهرانمجالس المؤمنين). 1375( شوشتري، قاضي نوراهللا

  .2 ج ،فردوس: تهران تاريخ ادبيات در ايران،اهللا، حصفا، ذبي
، با مقابله و مقدمه و تعليقـات ياسـنت   موسيقي بهجت الروح هرسال). 1346( عبدالمؤمن بن صفي الدين

  .1346لويي رابينو، تهران 
: ، تصحيح محمد رضـا شـفيعي كـدكني، تهـران    منطق الطير). 1384( محمد بن ابراهيمعطار نيشابوري، 

  . 1384سخن ـ 
، مقدمه ـ تصحيح و تعليقات محمد رضا شـفيعي   نامه الهي). 1387( _____________________

  .1387انتشارات سخن، چاپ اول ـ : كدكني، تهران
 . ع 6282 هبه شمار: ملي ه، كتابخانالسجاديهالصحيفه ، )ع(علي بن الحسين بن علي امام سجاد
غالمحسين يوسـفي، تهـران؛ شـركت    : ، تصحيحقابوسنامه). 1378( عنصر المعاني، كيكاوس بن اسكندر

  .1378انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ نهم ـ 
فرهنـگ  كايوس بن اسكندر بن كـاپوس بـن وشـمگير،     ه، اندرزنام)1333( ، ريچارد)نلسون فراي(دفراي

  . 2، ج3و  2، دفتر 1333، تابستان و پاييز ان زميناير
سـيد محمـد علـي     هترجمـ  هاي اسالمي ساختگي از ايران، كتاب). 1381(_________________ 

  .اول، دفتر پنجم ه، شمار1381تابستان  -سال سوم بهارستان؛ هناماحمدي ابهري، 
المنطقيـه فـي شـرح    القواعـد تحريـر قطب تحتاني، قطب الدين محمد بن محمد تحتـاني بـويهي رازي،   

  .ع 6292 هملي؛ به شمار ه، كتابخانالشمسيهالرساله
فارسي از قرن يـازدهم   ه، ترجمتاريخ الحكماء قفطي). 1347( بن ابراهيم شيبانى  بن يوسف  قفطى، على

  .1347انتشارات دانشگاه تهران، چاپ : هجري، تصحيح و به كوشش بهين دارائي، تهران
انتشـارات  : ، تصحيح مدرس رضوى، تهـران المعجم في معايير اشعار العجم ).1360( شمس قيس رازي،
  .1360چاپ سوم ـ ارديبهشت  زوار،

 ).1355( 2535جار؛ نشر و پخش كتاب، چاپ : ، تهرانشيخ صفي و تبارش). 1355( كسروي، احمد
  .1350دانشگاه تهران ـ انتشارات : ، تهرانهاي فارسيتاريخ تذكره). 1350( گلچين معاني، احمد
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، تهـران؛ كتابخانـه   هاي خطـي  پردازي و تصحيح انتقادي نسخه تاريخ نسخه). 1380( مايل هروي، نجيب

  .1380 _موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، چاپ اول
  .ف 6294 هملي؛ به شمار ه، كتابخانعين الحياهمجلسي اصفهاني، محمد باقر بن محمد تقي، 

مطالعات و تحقيقات  همجل: بهارستان هنامالدين اُرموي،  اي به خط صفي رساله). 1379( محمدي، محسن
، پاييز 2 كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، سال اول، ش: هاي خطي، تهران نسخه

 .1379ـ زمستان 
اميركبير، : رانالمعارف فارسى، به سرپرستي غالمحسين مصاحب، تهةداير ).1381( مصاحب، غالمحسين

  .1381كتابهاي جيبي، چاپ سوم ـ 
، مقدمه اصغر جانفدا، پيشگفتار، تحشيه و الشعراء ةتذكر ).1382( مطربي سمرقندي، سلطان محمد

  .1382مركز نشر ميراث مكتوب، : نعليقات علي رفيعي عالمرودشتي، تهران
 هنام، »فراي هكاپوسنام« هدكتر محمد معين به استاد مجتبي مينوي دربار هنام ).1381( محمد معين،

  .1381نخست، دفتر پنجم، بهار و تابستان  ه؛ سال سوم، شماربهارستان
  .ع 6286 هملي؛ به شمار ه، كتابخانالشيعه ةحديقمقدس اردبيلي، احمد بن محمد، 

 .3، ج1350ي ـا فرهنگي منطقه هموسس: ، تهرانهاي خطي فارسي فهرست نسخه ).1350( منزوي، احمد
انجمن آثار و مفاخر : ، تهرانكتابشناسي شيخ فريدالدين عطار نيشابوري )1382( مير انصاري، علي

  .1382 فرهنگي، چاپ دوم ـ
به فردوسي، مجله » يوسف و زليخا«و بطالن انتساب » فردوسي ههزار«كتاب ). 1324( مينوي، مجتبي
  . 1324فروردين  22: ، لندنروزگار نو
   .)1335( 9 ، ساليغمافراي،  هكاپوس نام ).1335(________ 
  .2ش ) 1342(، 6، سال راهنماي كتاب). 1342(________ 
؛ سال سوم، بهارستان هنامفراي، تمريني در فن تزوير شناسي،  هكاپوس نام). 1381(________ 

  .1381نجم، بهار و تابستان نخست، دفتر پ هشمار
، تصحيح و گزارش محمد بن چهارمقاله ).1327( نظامي عروضي سمرقندي، احمد بن عمر بن علي

  .م 1909هجري برابر با  1327عبدالوهاب قزويني، ليدن، انتشارات بريل، چاپ 
ـ : ، تهـران جسـتجو در احـوال و آثـار فريدالـدين عطـار نيشـابوري       ).1320( نفيسى، سـعيد   هسـرماي ه ب

  .1320اقبال، چاپ  هخانكتابفروشي و چاپ
سروش، چاپ : عبدالمحمد آيتي، تهران ه، ترجممعجم االدبا ).1381( ياقوت حموي، ياقوت بن عبداهللا

  .1381اول ـ 
ــ   داراحياء التراث العربـي، الطبعـه االول  : ، بيروتاالدبا معجم). 1408( ___________________

  ).م 1988(هجري  1408


