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 جعلی چیست؟ 
 
 

ر اسم یک چیز میاید و آن را ساختگی و تقلبی جلوه میدهد! جعلی  جعلی چیست؟ جعلی صفت نسبتی است که به آخ 
 براساس فرهنگهای غیاثاللغات و آنندراج، چیز تقلبی را گویند که مثل چیز اصلی ساخته باشد. ناظم االطبأ مینویسد: 

 

یراصلی،  »چیزی که مصنوعی و ساختگی باشد مانند چیز اصلی«. در لغتنامهی دهخدا آمده است: ساختگی دروغین، غ
نااصل، برساخته و صناعی. البته ناظم االطبأ میافزاید: »خبر جعلی؛ خبری است که حقیقت نداشته باشد و دروغ  

 «.بود
 

با این تفصیل، یک کتاب چگونه میتواند جعلی باشد؟ اگر بگوید این کتاب بهخاطری جعلی است که به دروغ به فالن  
تاب نه، بلکه گزاره در مورد کتاب خبر جعلی است. کتاب زمانی  نویسنده نسبت داده شده است، در این صورت ک

جعلی میباشد، که اصل آن موجود باشد و آن کتاب مطابق اصل بازنویسی نشده باشد! بنابراین، کسانی که ادعا دارند  
 »پته خزانه، جعلی است« بهچه معنا جعلی است و برای این خبر خود چه سندی در دست دارند؟

 

یخ پایان نگارش کتاب را براساس ادعای روی جلد کتاب در نظر بگیریم، کتاب باید در سال  ما اگر تارــ  ۱
هجری بوده است. از این لحاظ تفاوت بین نسخه   ۱۳۰۳هجری پایان یافته باشد. اما بازنویسی آن سال    ۱۱۴۲

ی( براساس گاهشمار خورشید  ۱۹۵سال براساس گاهشمار هجری قمری )  ۱۶۱اصلی و نسخه بازنویسی  
 .است

 
اساس بحث این است که یک اثر ادبی، تاریخی یا حتی دینی که مربوط به یک قوم خاص باشد، میتواند بین ــ  ۲

اعضای آن قوم هم اختالفنظر پدید آورد. این یک مسئله کامالً طبیعی است و فقط یک قوم خاص هم نیست. مثالً 
اختالفنظر و نقدهای متعدد وجود دارد. بحث روی این  در مورد شاهنامه یا دیوان حافظ و ... بین دریزبانان هم  

است که یک عده قومستیز با زرنگی و سواستفاده از نقد یا نظر افراد همان قوم نیات قومستیزانه خود را دنبال 
میکنند! نکته ظریف همینجاست. مثالً شاهد میآوردند که فالن شخص پشتون گفته یا نوشته پشتونها از قوم یهود 

پس صد در صد این نظر درست است! یا میگویند فالن پشتون پته خزانه را نقد کرده است، پس مسئله هستند!  
روشن است پته خزانه جعلی است! اما مسئله به این سادگی نیست. هر نفر حق دارد موافق یا مخالف نظر دهد و 

یچچیزی صددرصد روشن نیست و  دیگران هم حق دارند که نظر آنان را زیر ذرهبین برده و نقد کند. در دانش ه
 !هیچچیزی مطلق وجود ندارد. فرق دانش با جهل هم همین است که دانشمند نسبیاندیش است و جاهل مطلقنگر

 

من یک مثال برای شما میزنم. اصل کتاب شاهنامه فردوسی هم در دسترس نیست. همه شاهنامهها از روی ــ    ۳
در شاهنامه فردوسی زیاد است. با این حال، کسی مدعی شود که  نسخههای بعدی منتشر شدهاند. اشعار الحاقی هم  

شاهنامه اصوال مال فردوسی نیست، فقط یک ادعا است. هر کسی میتواند راحت چنین ادعا کند ولی در جهان دانش  
 .چنین ادعاها پذیرفته نیست

 

اره شعرای زبان پشتو است. پته خزانه یک کتاب تاریخی نیست که تاریخ را جعل کرده باشد. یک اثر ادبی درب -۴
چنانکه شاهنامه فردوسی هم کتاب تاریخی نیست، که کسی ادعا کند که او مثالً شخصیت رستم را در شاهنامه جعل  

 .کرده است! شاهنامه یک اثر ادبی است و ارزشش هم در همین خالصه میشود
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میتواند مشخص شود که اصل نسخه   اما موضوع بر سر اصالت نسخه اصلی پته خزانه است. این اصالت زمانی -۵

خطی آن وجود داشته باشد و سپس با روش علمی مورد سنجش قرار گیرد. اگر اصل نسخه آن مانند اصل نسخه قرآن  
 یا شاهنامه فردوسی موجود نباشد چگونه میتوان نسخهشناسی کرد؟ 

 

الحی حبیبی آن را جعل کرده است،  به هر حال، پته خزانه چه اصلی و چه جعلی، این که ادعا میشود عالمه عبد -۶
سخن بیاساس و یک دروغ بزرگ برای ترور شخصیت این دانشور عالی مقام است. من فقط روی همین نکته بحث  

 .را با مدعیان دروغ نگار ادامه میدهم
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