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چکیده
بودن به قوانین اخالقـی در  نوري و متعهدپایبندي به اصول سخ

طوري کـه  است بهادب فارسی همواره حائز اهمیت فراوان بوده
در اغلب کتب بالغی و ادبی، مبحثی با عنوان سرقات به چشـم  

رایت یا قانون حقوق مؤلف در دنیـاي امـروز بـه    کپی. خوردمی
نوعی یادآور نقادي موشـکافانه بزرگـان ادب در بـاب سـرقات     

انوري که از بزرگان شعر و ادب فارسی اسـت و در  .بی استاد
اسـت، توجـه شـاعران    آزمـایی کـرده  بیشتر قوالب شـعري طبـع  

بزرگـانی چـون عطّـار،    . اسـت بسیاري را به خود جلـب کـرده  
بارها به اسـتقبال اشـعار او رفتـه و    ... مولوي، سعدي، خاقانی و

وي به شاعري ی که پس از شاعران. اندکردهابیاتی را نیز تضمین
دسـت داشـتن   اند و با دراند خود را از او بی نیاز ندیدهپرداخته

خود را اندنتوانستهدیوان اشعارش به تقلید از او پرداخته و گاه 
از زیر سایۀ او خارج کنند، تاجایی که گاه به طرق نـامطلوبی از  

.انداشعار او بهره برده
ابیات و اشـعاري را از  هاي دقیق،یبررساین جستار و با در

به آنهاایم که شائبۀ سرقت انوري در دیوان بعضی شاعران یافته
صورت انتحال، اغاره و سـلخ بسـیار محکـم و مسـتدل وجـود      

گونه سرقات، به طـور  دادن ایناین مقاله عالوه بر نشاندر. دارد
خاص انتحال شعري از انوري که در دیوان رهی معیري شـاعر  

همچنین ابیـاتی کـه   . استخورد معرفی شدهیمچشممعاصر به
سیف فرغانی از انوري سرقت کرده در این مقاله مورد بررسـی  

.  استگرفتهدقیق قرار

انوري، سرقت ادبی، انتحال، اغاره، سلخ، اقتبـاس،  :هاکلیدواژه
.تضمین، سیف فرغانی، رهی معیري
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Abstract
Adherence to the principles of eloquence and
commitment to the moral principles in Persian literature
has always been of great significance; It is so important
that in most rhetorical and literary works, there can be
seen some chapters under the title of plagiarism.
Copyright or the right of the author in modern life, is
somehow reminder of narrow criticism of great literary
scholars regarding Plagiarism. Anvari, who is one of the
great features in Persian literature and had shown his
talent in most poetic styles, has attracted the attention of
a large number of poets. Great poets like Attar, Molavi,
Saadi, Khaghani and others have repeatedly literary
imitated  his poems and borrowed some verses.The
poets who started composing poems after him, also did
not see themselves needless of his poems and having his
Divan in their hands, tried to imitate him. Sometimes
they were not able to get out of his shadow on their
poems. This is to the extent that sometimes they took
profit of his poems in unfavorable ways.

By careful and diligent studies in this paper, we have
found some verses and poems of Anvari in some poets
Divans with very strong and documented evidences of
Plagiarism in the form of Direct, Modified and surface-
modified Plagiarism. While indicating these types of
Plagiarism, specifically the direct Plagiarizing, and as
an example we refer to one of Anvari's poems seen in
the Rahi Moayyeri`s, one of contemporary poet`s
Divan. Some verses Plagiarized from Anvari by
SeifFarghani have also been carefully studied in this
paper.
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مقدمه
م هجري است که اول ایرانی در قرن ششطرازانوري از شاعران

گفتۀ عوفی به.انددهخوار خوان شعر وي بوشاعران بزرگی ریزه
در علم منطق و هیأت افالك و دقایق نجوم سرآمد امثال و 

دولتشاه سمرقندي نیز در )1361:125،وفیع(.استاقران بوده
نسته کمتر کسی را همتاي انوري دا،دانشمندي و انواع فضایل

. استالشّمس خواندهاو را اظهر منو اوصاف سخنوري 
خ درگذشت او را سال تاریترینیحصح)1382:83،مرقنديس(

)1369:342،روزانفرف(.اندذکر کرده583
انوري را در شمار پیامبران شعر ،جامی از قول یکی از شعرا

:با فردوسی و سعدي آورده استطرازهمفارسی و 
مبرانندـه تن پیدر شـعـر سـ

ديـهـر چـند که ال نبـی بع
توصیف و قصیده و غزل را
فـردوسی و انوري و سعدي

)1367:150،امیج(
خاطر قصاید با آید که انوري بهمیهر چند از گفتار جامی بر

بردار گشته نزد ادبا و عامۀ مردم نامهاآنشکوه خود و اشتهار 
غزلیات و قطعات او بر شاعران گذاري توان از تأثیر، نمیاست

،عطّار،موالنا،شاعران بزرگی چون سعدي.شددیگر غافل
هاي گوناگونی از شعر انوري به شیوه... خاقانی و سیف فرغانی

ستقبال رفتن پذیري گاه در حد به ااین تأثیر. اندمند گشتهبهره
شود و گاهی شعرا مصراع و یا بیتی از میشعري از او خالصه

هاي انجام یاما در بررس؛اندکردهر او را در شعر خود اقتباسعش
ایم که به نظر ت و اشعاري از شاعرانی دست یافتهشده به ابیا

توان در زمرة سرقات ادبی از ها را میرسد بعضی از آنمی
.انوري جاي داد

پیشینۀ تحقیق
خورد در متونی چون چه در باب سرقات ادبی به چشم میآن

شمس قیس رازي جسته و جم فی معاییر االشعار العجمالمع
.گریخته به آن پرداخته شده است و حائز اهمیت بسیاري است

ترین پژوهشی که به صورت متمرکز و اما اگر بخواهیم از جدید

توانیم به ، میاست نام ببریممصداقی با این مسأله مواجه شده
اشاره کنیم »یسنایرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان س«مقالۀ 

دورة خود سنایی بلی از شاعر همکه به سرقات عبدالواسع ج
شعر جبلی از 21این مقاله انتحال و اغارة در؛استپرداخته

:1391،پورخالقی؛ریفی صحیش(.سنایی به اثبات رسیده است
104(

که به سرقاتی از »سانتحال یا اقتبا،اوندير«همچنین مقالۀ 
او به راحه الصدورلی راوندي پرداخته که در کتاب ابن عمحمد
البتّه پیش از نوشتن این مقاله نیز راوندي متّهم .خوردمیچشم

)1387:151،میلیک(.به سرقت و انتحال بوده است
کدام ، هراستدر تعاریفی که از انواع سرقات ادبی شده

بودن ها و مشخّصاتی دارد که با توجه به درجۀ آشکارویژگی
براي گشودن بحث ابتدا به.شودیمبندي سرقت ادبی تقسیم

:پردازیمهاي ادبی میتعاریف ارائه شده از انواع سرقت
بندي چهارگانۀ خود به سرقات شمس قیس رازي در تقسیم

هار نوع چدانست کی سرقات شعر دبایو«:استادبی پرداخته
)1338:464،ازيقیس ر(.»لانتحال و سلخ و المام و نق:است

دستهپنج بهیفارسفرهنگ ادبیات ادبی در هايسرقت
المام و ،سلخ،مسخ یا اغاره،نسخ یا انتحال:ستاتقسیم شده

)1387:792،شریفی(.نقل
را مورد بحث و بررسی سرقاتدر یازده بخش نیز همایی 

،قلن،سلخ یا المام،مسخ یا اغاره،نسخ یا انتحال:استدادهقرار
توارد،اقتباس،ترجمه،عقد،حل،ادي و دغل کاريشی،ع و تتب

همایی پنج مورد اول را ارکان ) 1368:357،همایی(.تقلید
چه آن.دانسته استهاآناصلی سرقات ادبی و بقیه را از فروع 

ناظر بر سه نوع در این مقاله در باب سرقات در پی خواهد آمد 
،ترین نوع آن یعنی انتحالرزترین و بااول سرقات و واضح

.اغاره و سلخ است
،وکاست شعر و نوشتۀ دیگران در لفظ و معناتصرّف بی کم

نسخ یا انتحال ،به نحوي که هیچ تصرّفی در آن صورت نپذیرد
تغییرات سارق ادبی تنها ،در این گونۀ سرقت.نامیده شده است

:همان(.محدود به حذف نام و تخلص نویسنده یا شاعر است
لفظ و معنا را بردارد ،کنداما اگر کسی که سرقت ادبی می)358
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مبادرت به تصرف شعر و نوشتۀ ،و با پس و پیش کردن واژگان
گیرد که میاي از سرقات جاي، کار او در دستهدیگري کند

)1368:361،ماییه(.شودمسخ یا اغاره نامیده می
به دو شیوة باال یعنی گونه سارقان ادبی را کهتوان اینمی

شاعران و سارقان ترینیهماکمشوند ، متوسل میانتحال و اغاره
اي محدود است که هیچ اندازه؛ زیرا تغییرات بهادبی نامید

ز بین بردن آثار سرقت تالشی از سوي سارق ادبی براي ا
.شودمشاهده نمی

ین ترکمدر واقع شاعر سارق، در این دو گونۀ سرقت، از 
کند؛ شاید نمیکردن مخاطب استفادهنیز براي گمراههاالشت

-بهترین توجیه کار این سارقان، فاصلۀ زمانی دور از شاعر مورد

گونه که رهی معیري با فاصلۀ زمانی بسیار از نظر آنها باشد؛ همان
انوري شعر او را انتحال کرده است که در قسمت پایانی این 

شود این گونه از یادآوري می. شدنوشتار به آن پرداخته خواهد
)1. (سرقت در میان شاعران هم دوره نیز مشاهده شده است

شود سلخ میاین مقاله بررسیت ادبی که درسومین نوع سرق
اي را از ، ایده و مضمون نوشتهیا المام نام دارد که سارق ادبی

تغییر در مضمون آنکند و بدونمیاي برداشتشاعر یا نویسنده
رگاه شاعر دوم مضمون ه«اما .کندمیاي دیگر بیانرا به شیوه

گویندة قبل را بهتر از او پرورانده باشد مشمول سرقت ۀگفت
)365-363:مانه(».نیست

خطیب تلخیص المفتاحتفتازانی در شرحی که بر کتاب 
ی السرقات الشعریه و ما ف«قزوینی نوشته بحثی تحت عنوان 

- دارد که به تفصیل به سرقات پرداخته»کیتصل بها و غیر ذل

نظرات همایی نیز حاصل تلفیق )1369:219،فتازانیت. (تاس
بر استفاده از نظرات او عالوه.آراء محققان ایرانی و عرب است

شمس قیس رازي به تلخیص المفتاح قزوینی و مطول و شرح 
باب سرقات و تفتازانی نیز پرداخته و نظراتی که درالمختصر

حاصل نظرات دانشمندان ایرانی و عرب در ،شدانواع آن ذکر
.هاي گذشته و امروز استطی سده

؟توان موارد شبیه به هم را سرقت ادبی قلمداد کردچگونه می
- گیري این سرقات نقش داشتهآیا شخصی چون کاتب در شکل

؟است

گذشت به بندي سه گانۀ زیر که شرح آن خواهددر تقسیم
:استشدهیر پذیري شاعران از شعر انوري پرداختهانواع تأث

اقتباس و تضمین)فال
اقتباس و تضمین همراه با سرقت ادبی )ب
)لنتحاا(سرقت ادبی )ج

است که ر اصطالح اهل ادب آند«: اقتباس و تضمین)فال
حدیثی یا آیتی از کالم اهللا مجید یا بیت معروفی را بگیرند و 

رند که معلوم باشد قصد اقتباس است نه چنان در نظم و نثر بیاو
نثر شعرا و و هرگاه در گرفتن اثري از نظم و؛سرقت و انتحال

تهمت محلّ،نویسندگان، قرینه و قصد اقتباس در کار نباشد
)384: 1368،همایی(».سرقت است

دادن تأثیرگذاري اشعار انوري هدف از ایجاد دستۀ اول نشان
.صورت اقتباس و تضمین استبزرگ بهدر شعر شاعرانی 

از طوالنی شدن مطالب در دستۀ براي رعایت ایجاز و پرهیز 
، فقط به ذکر نمونه هاي محدودي از ابیات انوري و ذکر اول

اند و کردهرا در شعر خود تضمینهاآننام شاعرانی که
.کنیمتوضیحی مختصر بسنده می

ه استقبال مولوي براي سرودن غزل خود ب،در نمونۀ زیر.1
قافیه و ساختار غزلی از انوري رفته که مطلع آن به شرح ،وزن

:زیر است
جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم تو را

و راـازارم تـز نیـرگـی هـنـد آزارم کـصـور ق
)1376:765،نوريا(

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوادارم تو را
راـدانی چرـبگـین رو مـران روي مـفـاز زع

)1383:8،ولويم(
انوري غزلی با مطلع زیر دارد که عطّار و مولوي مضاف .2

مصراعی ، اندکردهار آن را استقبالکه وزن و قافیه و ساختبر این
:انداز آن را نیز تضمین نموده

اگر نقش رخت بر جان ندارم
ان ندارمـرت ایمـف کافـبه زل

)1376:880،نوريا(
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به جاي جان ندارماگر عشقت 
ان ندارمـرت ایمـف کافـبه زل

)1374:429،طاّرع(
اگر عشقت به جاي جان ندارم

ان ندارمـرت ایمـف کافـبه زل
)1383:530،ولويم(

غزل دیگري از انوري با مطلع زیر موجود است که وزن و .3
قافیه و ساختار آن در غزلی از مولوي و سیف فرغانی استقبال 

صورت کامل و در شعر صراع اول آن در شعر سیف بهشده و م
:استمولوي نیمی از آن تضمین شده

اي دوست تر از جانم زین بیش مرنجانم
مـانـرین سـذار بـاداري مگـمگذر ز وف

)1376:886،نوريا(
اي دوست تر از جانم زین بیش مرنجانم

مـانـریـاید بر دیدة گـی شـم زنـگر زخ
)1364:421،رغانیف(

پیش آي دمی جانم زین بیش مرنجانم
ته که سر مستمـندانم آهسـبر خـاي دل

)1383:530،ولويم(

ی و خاقان،قافیه و ساختار غزل دیگري از انوري را،وزن.4
بر این خاقانی بیت عالوه؛اندکردهاي استقبالاوحدي مراغه
:اندکردهوحدي مصراع اول آن را تضمینمطلع آن را و ا

عشق تو قضاي آسمان است
وصل تو بقاي جاودان است

)1376:783،نوريا(
عشق تو قضاي آسمانی است

ی استـوصل تو بقاي جاودان
)1374:566،اقانیخ(

عشق تو قضاي آسمانی است
دـضا نباشـذر از قـس را گـک

)1340:111اي،وحدي مراغها(

:ادبیاقتباس و تضمین همراه با سرقت)ب
است که بیت یا اشعار شاعرانی بررسی شده،این دستهدر 

و در نگاه وارد شده است هاآنمصراعی از شعر انوري در شعر 
اما با بررسی ابیات دیگر همان ؛رودنخست ظنّ اقتباس آن می

ها بهنیات و مصارعی از انوري در شعر آشائبۀ سرقت اب،شعر
ن مصارع و صورتی که حتّی ظنّ سرقت آبه؛آیدوجود می

رسید بیش از اقتباس که در نگاه اول اقتباس به نظر میابیاتی 
این دسته به بررسی یک شعر از سیف در.شودمیتقویت

:فرغانی و دو شعر از مولوي می پردازیم
:بیت زیر مطلع غزلی هشت بیتی از انوري است.1

ن تو بر ماه لشکر می کشدـحس
عشق تو بر عقل خنجر می کشد

)1376:821،ورينا(
لی از سیف فرغانی قرار مطلع غز،بیت باال بدون هیچ تغییري

جا با اقتباس دو تا به این)1364:280،رغانیف(. استگرفته
رو هستیم؛ اما شواهد بهانوري در شعر سیف رومصراع مطلع 

دهد که تأثیر پذیري سیف از شعر انوري فقط دیگري نشان می
انوري در بیت ؛استمذکور ختم نشدهبه اقتباس دو مصراع 

بیت زیر را سروده _که مطلع آن ذکر شد _سوم همین غزل 
:است

دست عشقت هر که را دامن گرفت
شد ـکـن از هـر دو جهان در میدام

)1376:822،نوريا(
تأثیر بیت مذکور از انوري با تغییراتی در واژگان که البتّه 

؛ شوددر بیت سوم سیف دیده میاستنشدهباعث تغییر معنایی 
بیت ،رسد سیف در بیت سوم غزل خودنظر میصورتی که بهبه

:باال را سرقت کرده است
هر که را عشقت گریبان گیر شد

شد ـکـن اندر میم دامـاز دو عال
)1364:280،رغانیف(

است بیت از دیگر ابیاتی که سیف از انوري سرقت کرده
با توجه به بیت چهارم انوري سروده پنجم غزل او است که

:شده است
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ولـم آرد رسـیـمـو گر غـاز بر ت
کشد جان به صد شادیش در بر می

)1376:822،نوريا(
زّت آفتابـت ز عـویـر کـبر س

کشدخاك را چون سایه در بر می
)1364:280،رغانیف(

وقتی اقتباس بیت یا مصراعی از یک شعر با سرقت ابیات و 
توان حکم به شود دیگر نمین شعر همراه میمصارعی از هما

توان گفت همان بیت و مصراع؛ بلکه میتضمین و اقتباس داد
راي جایی ب،همین امر.گیردمیمقتبس نیز در زمرة سرقات جاي

با تعاریفی که از انتحال و .گذاردشبهۀ اشتباه ناسخان باقی نمی
و بیت دوم اغاره شده است بیت اول انتحال ،اغاره آمده است

.و بیت سوم نیز مشمول سلخ شده است
ها و تأثیرگذاري ابیات انوري در در دستۀ اول به اقتباس.2

هاي صورت گرفته با بررسیاست؛شعر مولوي اشاره شده
هاي یکسان در دو غزل انوري و مولوي به ابیات و مصراع

وم ول و سبیت ا. پردازیمکه به شرح آن میخوردیمچشم 
اي که مدرس از ترین نسخهکه در قدیمی_غزلی از انوري 

در دیوان او به _است دست داشته موجوددیوان وي در
:صورت زیر ثبت شده است

نو به نو هر روز باري می کشم
بار نبود چون ز یاري می کشم

نـگر بالیش می کشم عیبم مک
کین بال آخر به کاري می کشم

)1376:885،نوريا(
غزلی از مولوي موجود است که مطلع آن ،در غزلیات شمس

مصراع اول آن با ؛ترکیبی از دو بیت مذکور از انوري است
اولین مصراع بیت اول انوري یکسان است و مصراع دوم آن با 

از مصراع دوم از بیت سوم انوري ،اختالفی اندك در واژگان
:ساخته شده است

شمنو به نو هر روز باري می ک
مـوین بال از بهر کاري می کش

)1383:581،ولويم(

ظ و معنا هایی در لفچهارم و نهم انوري نیز با شباهتابیات
بیت چهارم انوري و بیت ؛خوردچشم میدر غزل مولوي به

:اندتقریباً یکسان و به شرح زیر آمدهدوم مولوي 
زحمت سرماي سرد از ماه دي

مـشـکوبـهاري میبر امـیـد نـ
)1376:885،نوريا(

زحمت سرما و برف ماه دي
مـکشبــر امید نوبـهاري می

)1383:581،ولويم(
آخرین بیت که نهمین بیت غزل انوري است نیز با ساختار 
معنایی مشابه و اندکی تغییر در واژگان در بیت یازدهم غزل 

موالنا به به نحوي که کامالً مشخّص است؛مولوي آمده است
،دو مصراع معشوقدر هر؛استغزل انوري چشم داشته

پرسد که آیا غم دهد و از او میمیمخاطب قرارشاعرعاشق را
سان بیت یکپاسخ عاشق نیز در هر دو؟کشد یا نهعشق اورا می

.است
مـشیدي درد و غـی کـتو مرا گوی
مـکشگویم که آري میمن چه می

)1376:885،نوريا(
یـکشغم تا قـیامت میفت ايگ

کشمکشم اي دوست آري میمی
)1383:581،ولويم(

که در هشت نسخۀ خطّی از اي دو بیتی داردانوري قطعه.3
که مدرس در تصحیح دیوان -ق. ه706- جمله نسخۀ ل 

:استاست موجودانوري از آن بهره برده
وريــو نـی تـس ما بـلـجـدارد مـن

وـس در خور تـجلـماگر چه نیست
چه فرمایی چه گویی مصلحت چیست

وــر تــا بــا مــا یــزد مـی نـو آیـت
)1376:725،نوريا(

رسد مولوي دو بیت اول غزل هفت بیتی خود را به نظر می
:استبا پیش چشم داشتن قطعۀ دو بیتی انوري سروده

وريـو نـی تـا بـس مـلـدارد مجـن
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هم چو گوريکه مجلس بی تو باشد
یـوانـخـومان بـدان سـا بـی یـایـیـب

رامت نیست دوريـن کـضلت ایـز ف
)1383:955،ولويم(

بیتی انوري را عیناً در بیت اول مولوي اولین مصراع قطعۀ دو
تکرار کرده و مضمون آن قطعه را در دو بیت اول غزل خود 

با تمام این اوصاف نسبت سرقت ادبی به.استجاي داده
هیچ ،که بر خالف بسیاري از شاعران بزرگ و کوچک،مولوي

یچ ه«زیرا ؛گاه داعیۀ شاعري نداشته است دور از انصاف است
بعید نیست که دو شاعر هم زمان که اهل دو شهر نزدیک به هم 

،مديآ(».کنندباشند در بسیاري از معانی با یکدیگر اتّفاق پیدا
ومی از یک قبیله و یک ون قچ«:و به قول دیگري)1410:45

».بودها و یادشان نزدیک به هم خواهد، خاطرهسرزمین باشند
توان هترین توجیهی که میب)1371:231،ابوهالل عسگري(

ارایه کرد این است که مولوي دیوان و اشعار انوري را خوانده 
و ابیات و مضامینی از شعر او در حافظۀ مولوي ثبت شده است 

، داشتی به شعر انورير خود بدون هیچ چشمو در سرودن اشعا
.ها را در شعر خود به کار برده استناخودآگاه آن

:انتحال=سرقت ادبی)ج
هاي نفیسی و مدرس رضوي تی در تصحیحهفت بیغزلی.1

کردن دو بیت بر دیوان انوري وجود دارد که رهی معیري با کم
در ترتیب ابیات ؛تاسآن را کامالً انتحال کرده،از غزل انوري

غزل هفت بیتی انوري در دو چاپ یاد شده جا به جایی وجود 
رسد رهی معیري به چاپ مدرس رضوي نظر می؛ بهدارد

زیرا هم ترتیب و توالی ابیات غزلی که ؛استرسی داشتهدست
است و هم ري در چاپ مدرسانتحال کرده چون غزل انو

آن به وجود است درفیسی مهاي جزیی که در چاپ ناختالف
هفت نسخه از نسخی که غزل مورد نظر در .خوردچشم نمی

-شدهها در تصحیح دیوان انوري بهره برده واردمدرس از آن

ترین که نسخۀ اساس و قدیمیلاز جمله در نسخۀ ؛است
که مدرس در دست -هجري قمري 708-اي است نسخه
اخر قرن هفتم و که در اوعغزل باال در نسخۀ ؛استداشته

با توجه به این .استاوایل قرن هشتم کتابت شده نیز موجود

1340که چاپ اول تصحیح مدرس بر دیوان انوري در سال 
توان درگذشته است می1347رهی در سال منتشر شده است و 

هاي او را در گفت رهی تصحیح مدرس را یا نسخهبا قطعیت
شد این اشارهکه قبل ازگونهاست زیرا هماندسترس داشته

بدون تغییرات واژگان در ،غزل مورد نظر در دیوان رهی
تصحیح نفیسی و مشابه با واژگان و آرایش ابیات در تصحیح 

نوري و رهی معیري هیچ فاصلۀ چند قرنی ا.مدرس آمده است
-ناسخان به وجود نمیاشتباه یا دخالت اي دربارة شک و شبهه

.آورد
:استدر دو تصحیح دیوان انوري به شرح زیرغزل مورد نظر
دوستان آمـدجب که تو را یادـجب عـع

دـان آمـه جـبنـمار ـو کـدرآ درآ که ز ت
یشـمبر مبر خور و خوابم ز داغ هجران ب

دـمکن مکن که غمت سود و دل زیان آم
مزن مزن پس از این در دل آتشم که ز تو

دـآمانـته دل غمـن خسـا بسا که بدیـبس
یـطلبنی به چه مشغولی و چه میکچه می
دـگمان آمو چه ه شنیديـمت چـچه گفت

گوـت بـداي راسـهر خـر و بـکبـکن تـم
ان آمدـچ در زبـنت هیـث مـدیـا حـه تـک
د عهديـبزی ـان رهـمـود گـه بـنان کـچ
دـمچنان آمـهد تو هـمه عـت هـبـاقـه عـب

یـد ندانستو خوـن تـردي از مـه کـرانـک
دـو یک باره در میان آمـق تـه دل ز عشـک

)518- 1337:517،نفیسی(
غزل مورد نظر در تصحیح مدرس رضوي به شرح زیر است 

در قیاس یا تصحیح نفیسی ،چهار و شش آن،که در ابیات یک
:اختالفی جزیی در حد حرف و کلمه وجود دارد

دوستان آمـدجب که تو را یادـجب عـع
آ که ز تـو کـار ما بـه جـان آمـددرآ در

یشـمبر مبر خور و خوابم ز داغ هجران ب
دـمکن مکن که غمت سود و دل زیان آم

یـطلبنی به چه مشغولی و چه میکچه می
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چه گفتـمت چـه شنیدي چه در گمان آمـد
مزن مزن پس از این در دل آتشم که ز تو

دـان آمـته دل غمـن خسـا بسا که بدیـبس
د عهديـببهی ـان رهـمـود گـه بـن کناـچ
دـمچنان آمـهد تو هـمه عـت هـبـاقـه عـب

یـو خود ندانستـن تـردي از مـه کـرانـک
دـو یک باره در میان آمـق تـه دل ز عشـک
گوـت بـداي راسـهر خـر و بـکبـکن تـم
ان آمدـچ در زبـنت هیـث مـدیـا حـه تـک

)1376:825،نوريا(
رهی که منتحل از غزل انوري است و با غزل بیتی 5غزل 

انوري در تصحیح مدرس رضوي شباهت کامل دارد به شرح 
:استزیر

دوستان آمـدجب که تو را یادـجب عـع
درآ درآ که ز تـو کـار ما بـه جـان آمـد

یشـمبر مبر خور و خوابم ز داغ هجران ب
دـمکن مکن که غمت سود و دل زیان آم

یـطلبمشغولی و چه مینی به چهکچه می
چه گفتـمت چـه شنیدي چه در گمان آمـد
مزن مزن پس از این در دل آتشم که ز تو

دـان آمـته دل غمـن خسـا بسا که بدیـبس
د عهديـببهی ـان رهـمـود گـه بـنان کـچ
دـمچنان آمـهد تو هـمه عـت هـبـاقـه عـب

)1385:208،عیريم(

گیرينتیجهبحث و 
ها براي هاي صورت گرفته از میان انبوه شاهدومثالبا بررسی

اقتباس و تضمین اشعار انوري در دیوان شاعران مطرح ادبیات، 
شد؛ شاعرانی چون مولوي، سعدي، عطار تنها به چند نمونه بسنده

اند و به استقبال کردهبارها ابیاتی از انوري را تضمین... و خاقانی و
ه مهم است سرقاتی است که نه تنها در اما آن چ. انداشعار وي رفته

گرفته که در عصر حاضر نیز شاهد دوران نزدیک به انوري صورت
.سرقت شعر او به وسیلۀ شاعران مطرح معاصر هستیم

سیف فرغانی شعري از ،در فاصلۀ نزدیک پس از مرگ انوري
کرده است و رهی معیري با فاصلۀ چند قرن غزل او را سرقت

.استبیتی انوري ساخته7از روي غزل بیتی خود را 5
گردد که شعر انوري توجه شاعران بزرگی نظیر یادآوري می
هر چند که دو شعر از . استخود جلب کردهمولوي را نیز به

حق و گرفت، اما بهمولوي نیز در زمرة سرقات مورد بررسی قرار
، حتی بدون در نظر گرفتن مقام شامخ علمی، عرفانی و ادبی او

ین بلخی از سرقت الدجاللبه دور از تعصب نیز ساحت موالنا 
- گونه که در متن نیز به آن اشاره شدهاست و همانادبی به دور 

یقین، خراسانی بودن دو شاعر مفاهیم و بهاست، به احتمال قریب
اي داده که هر کدام شیوهها قرارمضامین یکسانی را در اختیار آن

اند و همین امر به تردید ن برگزیدهبراي سرایش یک مضمو
.باب سرقت موالنا از انوري انجامیده استنویسندگان در

دبی به صورت هدف از نگارش این مقاله و بحث از سرقات ا
برداشتن - استهاي بسیار مهم نقد ادبیکه از شاخه-مصداقی

قدمی کوچک در حراست و پاسداري از گنجینۀ ارزشمند 
- فارسی بودهگذشتگان و بزرگان ادبیاتمیراث ذوق و اندیشۀ

هاي ، گاماست که در اعتالي فرهنگ و ادب این سرزمین
.اندبزرگی برداشته

هایادداشت
بیشتر دربارة تعاریف انواع سرقات و کسب اطالعات براي .1

،شریفی صحی:بحث مصداقی در باب سرقت ادبی رك
لواسع رقت ادبی عبداس«. 1390مهدخت ،پورخالقی؛محسن

،مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی. »یجبلی از دیوان سنای
. 1390زمستان ،4شماره ،44س 

منابع
.و دررالحکمغررالحکم). 1410(عبدالواحد،آمدي تمیمی

.دارالکتب اسالمی:قم.تصحیح سید مهدي رجایی
تصحیح علی محمد .الصناعتین.)1371(.ابوهالل عسگري

.مصر.حمد ابوالفضل ابراهیمالبجاوي و م
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به کوشش . انوريدیوان). 1376(.اوحدالدین،ابیورديانوري
.علمی:تهران.چاپ چهارم.محمد تقی مدرس رضوي

.به کوشش سعید نفیسی.دیوان انوري.)2536(ــــــــــــ
.پیروز:تهران.چاپ دوم

دیوان اوحدي مراغه .)1340(.رکن الدین،اوحدي مراغه اي
.کاوه:تهران.به اهتمام حمید سعادت.اي

رح ش(شرح المختصر.)1369(.سعدالین،تفتازانی
انتشارات کتبی .)عمختصرالمعانی فی المعانی والبیان و البدی

.مطبعه غدیر:قم.نجفی
به تصحیح اسماعیل .بهارستان.)1367(.عبدالرحمن،جامی

.اطالعات:تهران.حاکمی
. یخاقاندیوان). 1374(.افضل الدین بدیل،خاقانی شروانی

.چاپ پنجم.مقدمه و تعلیق از ضیا الدین سجادي،صحیحت
.زوار:تهران

به .لباب االلبابتذکرة). 1361(.محمد،سدیدالدین عوفی
ترجمه از انگلیسی محمد .سعی و اهتمام ادوارد براون

.فخر رازيکتاب فروشی.چاپ اول.عباسی
.مچاپ دو.فرهنگ ادبیات فارسی).1387(.دمحم،شریفی

.معین:هرانت
).1390زمستان(مهدخت،پورخالقی؛محسن،شریفی صحی

مجلۀ . »یرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایس«
.104ص .4شماره ،44س ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

به اتمام و . شعراتذکره ال.)1382(.دولتشاه،سمرقندي
.اساطیر:هرانت. لچاپ او.تصحیح ادوارد براون

به .دیوان عطّار.)1374(.فریدالدین محمد،عطّار نیشابوري
.علمی:تهران.اپ هشتمچ. یاهتمام و تصحیح تقی تفضّل

با . دیوان سیف فرغانی.)1364(.سیف الدین محمد،فرغانی
.فردوس:تهران.چاپ دوم.تصحیح و مقدمۀ ذبیح اهللا صفا

چاپ .سخن و سخنوران.)1369(.بدیع الزمان،فروزانفر
.خوارزمی:تهران.چهارم

المعجم فی معاییر .)1338(.شمس الدین محمد،قیس رازي
با مقابله و تصحیح ،د قزوینیبه تصحیح محم.اشعار العجم

چاپ افست رشیدیه:تهران.س رضويمحمد تقی مدر.
زیر نظر .دیوان رهی معیري.)1385(.حمد حسنم،معیري

.آیدین:تهران.چاپ اول.جمشید علیزاده
.کلیات دیوان شمس.)1383(.محمدینالدجالل،مولوي

چاپ .مطابق نسخۀ تصحیح شدة بدیع الزّمان فروزانفر
.بهزاد:تهران.سوم
.فنون بالغت و صناعات ادبی).1368(.ینالدجالل،همایی

. هما:هرانت. مشچاپ ش


