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 آیا اقتباس سرقت ادبیست؟

، شور و هلهلۀ عجیبی را در جاده های پر ازدحام «سیاه سنگ»و نویسندۀ شناخته شدۀ افغان جناب "توانا" اخیراً قلمبدست 

قی و که شناخت تحق ،برپا ساخته« رحمن بابای بزرگ»نوشتۀ خود به آدرس افتخار کافۀ ملت افغانستان انترنتی با 

توانائی قلمش را به خودی خود زیر سؤال برده است. اگر چه فهم و دانش این قلم در آن سطحی نیست که بتواند روی 

، سعدی بزرگ، نیشاپوری ، عطارکرمانیی کارکرد های بزرگمردان چون رحمن بابا، حافظ شیرازی، بیدل، خواجو

نخست به صفت  ؛الهوتی و ده ها شاعر نامور و توانای زبان دری صحبت کند و یا آنها را تحلیل و بررسی نماید. اما

یک افغان و ثانیاً به صفت کسی که از بیست سال به این طرف خودم را درین راه مصروف نگهداشته ام، وظیفۀ خود 

بزرگان ادب باالیم دارند با نوشتن سطری چند برای جلوگیری از حمالت نامطلوب و نادرست بر میدانم تا حقی که 

 شخصیت آنها و بستن اتهام بر آنها این حق را اداء کنم.

جوابات مختلفی را از قلم بزرگان ادب و فرهنگ در زمینه مرور کردم که هر کدام آنرا با دل و جان تصدیق و تمجید 

م که هنوز هم داریم از خودی های که هم به کشور و افتخارات ملی شان می بالند و هم در برابر میکنم و شکر گزار

 بیگانگان و بیگانه پرستان برای حفظ این امانات ملی به دفاع بر می خیزند.

بان ر و ادب زالحمدهلل هر افغان واقعی افتخار این را دارد و میداند که افغانستان مهمترین و بزرگترین مهد و گهوارۀ شع

شیرین دری و پشتو به شمار می رود و بزرگترین سخن سرایان ادب، دقیقان سخن سنج و موشگافان نکته رس را در 

آغوشش پرورانده است. از قدیم واالیام دربار های با شکوه سالطین ما را خسروان شعر و ادب رونق می بخشیدند. این 

ه کهای داشته اند که برای رونق محافل گمارده می شدند. شاعریرگزیدگی بسخن اشخاص عادی نبودند، مطمئناً  بزرگان

قریحه و استعدادش سؤال برانگیز است. زیرا همین الهام است که شاعر را وادار به سرودن پذیر نیست، هام لا افکارش

 یا یک واقعۀ خوشیمیتواند یک حادثه باشد و ء باشد، شعر میکند، ضرور نیست این الهام صد در صد از اشعار شعرا

آور یا أسفناک. مزید برآن عمده ترین و مؤثر ترین دلیل اقتباس یک شاعر همین الهاماتی است که شعرا از منظومه ها 

و نثر های بزرگان پیشینۀ ادب می گیرند و اقتباس میکنند. قسمی که بزرگان قلم در مقاالت شان فرمودند اقتباس هرگز 

ریۀ و یا هم نوشتۀ نث ی شود مگر که نویسنده و یا شاعری یک بیت و یا یک شعر مکملسرقت نبوده و سرقت شمرده نم

 را یک به یک باز نویسی نموده به اسم خود نشر نماید.یک نویسندۀ دیگر 

و نثر ایجاد شده، موجود بوده و تا ایندم جریان دارد. تمام شعرای ادوار مختلف  نظماقتباس نظم و نثر از روزی که 

ا در ر اشعار حافظ شیرازیادبی اشعار شان را  یکی از دیگر یا الهام گرفته اند و یا اینکه اقتباس کرده اند.  فرهنگی و

. و..و..و« بیدل دهلوی»، «فرید الدین عطارنیشاپوری»، «خواجوی کرمانی»مقایسه با اشعار بزرگمردان دیگر مثل 

لطیف یاد(، )نجیب هللا پایدار(، )اکادمیسین اعظم سیستانی(  محترمین )دکتور استانیزی( )جناب مسعود فارانی(، )داکتر

طی مقاالت پرمحتوای شان  ما )فدا محمد نومیر(، )داکتر سید خلیل هللا هاشمیان( و ده ها نویسندۀ توانا و دانای دیگر

لمیح سرقت ادبی، تمورد تبصره و بررسی قرار داده اند. اینجانب فقط میخواهم مختصری در بارۀ اقتباس و تفاوت آن با 

 ها و تفاوت های کوچک بین آنها ملتفت گردد. و تضمین در نثر و نظم بنویسم تا ناقد گرامی بر نزاکت

 رانگیگرفتن علم و هنر و ادب از د و فرا ، اخذ کردنآموختن یمعن از باب افتعال به یمصدر عرباقتباس :اقتباس

را ارائه میدارد. پرتو و فروغ برگرفتن و مفهوم  آتش است ۀشعل معنی به« قبس»گرفته شده از ریشۀ در لغت  .است
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نام  را اقتباس یگریهنر از د ایگرفتن علم  رو، فرا نیند. از اانبرافروز را یگریاز آتش، آتش د یبا پاره ا طوری که

، یقرآن اتآوردن آی ،علم بدیعدر اصطالح دیگران را اقتباس می خوانند.  دانش از به عبارۀ دیگر سودبردن .نهاده اند

نقل گردیده است. همچنان نقل بدون اشاره به اینکه از کجا است، نی در نظم و نثر یمامضبخش های از یا  احادیث و

تلمیح  یبا معندر علم بدیع معنی اقتباس را  .میگوینداقتباس یک مجله هم کتاب یا یک از را کردن و گرفتن مطلبی 

 عتصن که درنهستیم؛ حاال یاثری دیگر انعکاِس ما شاهِد  اقتباسدر  را چنین گفته اند: آنهااند و تفاوِت  یکسان دانسته

فاده است ،شاعرانه و باروری اثرتصاویِر  خلق ی اشاره شده و از آن در جهتاثر یا شخصیت طور مستقیم به نام به تلمیح

ر را د گرید یاز شاعر یتیب ایشاعر، مصرع و  نیاست که در تضم نیدر ا اقتباسو  نیتضمفرق  اما .گردیده است

 اندر صنعت اقتباس، شاعر یسرقت از آن به مشام نرسد، ول یبوکه  به طور واضح و آشکار استفاده میکند، شیشعر خو

مأخذ بدون آنکه  دنآور یرا م یمشهور ضرب المثل ایل و تم ه،یآ ث،یحد شیدر ضمن کالم و شعر خو گانسندیو نو

 یبرا دهنیآنها گو ۀاست که در هم نیا نیبا اقتباس و تضم حیاشتراک تلم وجهنمایان سازند.  کجاست که ان راش گفتار

 ،یزبان شعر جادیا ایبردن  باال یبرا حی. از تلمنمایدی خارج از متن اشاره م یزیآن، به چ لیتکم ای یبر معن دیتأک

   .شود یاستفاده م گریمقاصد د ای یزبان رمز جادیا ،لی، تمثجازیمعشوق، ا ایممدوح  یبرا یاغراق در اثبات صفت

 :کرده است نیضمرا ت یطواط مصرع معروف عنصر و دیرشکه  نیتفاوت اقتباس با تضم ازمثالی داریم 

 "خسروان آثار ریشمش دینما نیچن****  " "تو آثار فتح و گفته فلک غینبود ت"

 :است لیاسماع نیالد از شعر کمال ینیحافظ که تضم تیب نیا ای و

 "اورمیب لیاز گفته کمال دل****  "  "ثیحد نیاز بنده ا شودی ور باورت نم"

 "دل کجا برم نیا ،نمگآن مهر بر که اف" ****  "کنم دل از تو و بردارم از تو مهر گر بر"

مبداء  ر. اثمیکندعرض وجود اثری دیگر  هبا اتکاء که طی آن اثری بدانند  ، عملیه ایدر اصطالح ادبیرا اقتباس 

نثریه،  آیت، حدیث، منظومه،داشته و از یک  وسیعتریای  تواند دامنه سِم ادبی نیست، بلکه میتنها الزاماَ از همان ق نه

مأخذ از  ، بیت، مصراع،هیآ ،ثیحد بر داشته باشد. یعنیرا در مجله یا اخباریک  یها گرفته تا پاورقیداستان و قصه 

 ی.که معلوم شود هدف اقتباس بوده، نه سرقت ادب ده می شودچنان در لفظ آور رییبا اندک تغ ای ناً یع آن

ه صورت گرفت یمذهب و یخیتار ،یادب یاقتباس ها از متن ها نیکه ا میهست یمهم متعدد و یشاهد اقتباس ها ات،یدر ادب

در جهان هنر شده اند.)همانند  یبه آثار با ارزش و ماندگار لیاقتباس ها تبد نیا ،قیطر نیو خود آثار فراهم آمده از ا

 شنامهینما فیتأل نمارک،کشور د خیاز تار یواقع دادیرو کیبر اساس  «ریشکسپ»توسط  «هملت» شنامهینما فیتأل

 .مبارزه استقالل طلبانه مردم آن و سیکشور سو خیبر اساس تار «رلیش کیفردر وهانی»توسط  «تل لهلمیو»

ی که بر پایۀ اقتباس از اثر اولیه استوار میشود، و اثر« اولیه اثر» از آن اقتباس صورت می گیردکه را اثری معموالً 

از یا و  ستااستقالل اعتبار و فاقد  «اثر ثانویه»نیست که  ین معنیبد بدون شک این گفته. میگویند« ثانویه اثر»آنرا 

، از تنهائی قابل بحث و بررسی باشند ذات بوده و به به که قائم آثار اقتباسیالبته . می باشد برخوردار نازلتری ارزش

خص و مبداء دقیقی مش هجملۀ آثار موفق به شما میروند. مسلماً تا امروز نتوانسته اند برای پدیده ای چون اقتباس تاریخچ

از  «المقتبس»به کتاب  «الفهرست»اگرچه در ه است. اقتباس تا قبل از قرن ششم وجود نداشت اصطالحزیرا  سازند،

 فیدو تصن نیکه مراد از کلمه اقتباس در ا ستین اما مطمئناشاره شده است،  «یمرزبان»از  یگریو کتاب د «یمدائن»

 یا خیر.است بوده  یاصطالح یهمان معنهم 

 یو سبک متأثر شدهو نویسنده ای از نویسندگان دیگر  گریاز سخنوران د یسخنورشاعری از شعرای دیگر،  یگاه

، در قالب اقتباسبا هر سبک و مکتبی که باشد، و ادبی از هر دوره و هنری فعالیت هرگونه زیرا  د،نآوری م دیپد یاقتباس

و  «تبریزی  صائب»مثل   توانای  زبان دریشاعران  .ر وی می داشته باشددر زندگی هنرمند و روزگا ای ریشه

و سبک عراقی را با اقتباسات شان از اشعار حافظ بزرگ،  ددنرشم یظ مفحا رویرا پشان خود « سردار محمد عزیز»
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 یدوره ادب کیطور کامل متأثر از  به یدوره ادب کیو یا هم ممکن است  به کثرت در آثار شان مشاهده کرده میتوانیم.

دۀ اشعار اقتباس ش .استنوز هم بود و ه میم قدوو ر ونانی اتیاروپا متأثر از ادب کیکالس اتیکه ادب طوری، باشد گرید

صائب تبریزی و حافظ شیرازی را جناب فارانی بزرگوار در نوشتۀ پر محتوای شان نکته چینی نموده اند که دوباره 

شاعر توانای افغان را از اشعار « سردار محمد عزیز»نویسی آن درین مقاله غیر الزمیست. اما؛ چند نمونه از اقتباسات 

 تان بیرون نویس نموده ام که عبارت اند از:حافظ شیرازی برای 

 اال ایها الساقی ادرکاساً و ناولها  ****  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها: حافظ

 ادرکاساً و ناولها یالساق هایاال اامشب مرا خمخانۀ شیراز شد منزل  ****  « عزیز»: عزیز

 خوشست  **** عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر مابند زلفش چون  رعقل اگر داند که دل د: حافظ

 ما جنون پروردگان وادی ناز توئیم  ****  قلقل میناست شور و شیون زنجیر ما: عزیز

 عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده  ****  باز گردد یا براید چیست فرمان شما :حافظ

 ز گردد یا براید چیست فرمان شما: منتظر بر قول حافظ جان به لب دارد عزیز  ****  باعزیز

 در آستین زمانه مرقع پیاله پنهان کن    که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است: حافظ

 : فریب فرصت طول امل مخور زنهار  ****  بهوش باش که تیغ زمانه خونریز استعزیز

 یامر ایخذ کند أ گرید یشاعر ای سندهیرا از نو یمضمون ای یو محتو یمعن یشاعر ای سندهیاست نو ممکنبه هر حال، 

تر از  معمول یمضمون ای ییاقتباس محتوا ات،یبه زبان خود نقل کند. در قلمرو ادب گرفتهرا  یخیرأت یا ق و واقعهمحق

است که  یخیکه برگرفته از حوادث تار هآمد دیجهان پد اتیبدر عرصه اد یها است، هرچند شاهکار یخیرأاقتباس ت

اده از منبع مورد استف یکننده نام اقتباسنچه چنا ،ییاز آن جمله است. در اقتباس محتوا یوتولستکتاب جنگ و صلح 

 .است یسرقت ادب و همسطح ارز هم اورد،ین شیخو

 اتیحکا ثالً م ،یافته اند یالملل نیجنبه ب کرده، یک مملکت به ممالک دیگر انتقالاز  ساتین و حکایاتد بعضی از کتب،

نظیری  بی یآثار اقتباس منتقل شده، جهان گریبه نقاط د بعداً و فغانستان و ممالک همجوار آن و دمنه که از هند به ا لهیکل

 قتیاقتباس در حق نامیده میشوند.  یاقتباس ۀد، ترجمنشده باش جمهصورت آزاد تر آثار، اگر به نیارا سبب گردیده است. 

 .و کامل استآزموده  ،هپخت یمعنا کیاستعمال 

ممکن نمی ارتباط با مخاطب خاصی  یعلل بهنظر ست که ید آثار کهنه ادبمجد یایاح ،مهم اقتباس محصوالتاز  یکی

 یمحتواقدر  . هرکند یمکرده و  بسی ارزنده ای را بازینقش  ن،یکهن و نو یادبآثار  سازی هماهنگ در اقتباسباشد. 

مکان خاص  ورابطه اثر با زمان قدر  و هرآن ساده تر اقتباس از  معروفتر و عالمگیر تر باشد، به همان اندازه  یاثر

 از آن مشکلتر میباشد. باشد اقتباس  شتریب

 ایجولبخصوص ) رمعاص نظرات ناقدان یبر مبنا  (Intertextuality) التناص اصطالح  گفته می شود که

کهن یا قدیمی  معاصر از اثارآثار  یریرپذیموضوع تداخل متون و تأث یول ده،یگرد جئرا ( Julia) Kristevaستوایکر

 یحل نیالد یصف اشعارآن در  انواعو  نیتضم رینظ مختلف نیبا انواع و عناو یبا لغت عرب، و علوم یادب نقددر پیشینان 

 راثدر  ریاخۀ دو ده یطست. بوده اشده شناخته  زمانیریاز د… حل و عقد ن،یتضم ح،یاشاره، تلم حاء،یاقتباس، است



  
 

4 

 

 نه،یزم نیها در ا نیاز بهتر یکیشده است که  داریپد عمیقی تحقیقات ،یدر شعر عرب هینظر نیاتحقق و تدقیق مزید بر 

 .است 3331محمد عزام، سال  فیتأل «یالشعر العرب یالتناص ف اتیالنص الغائب، تجل»کتاب 

 ترجمه و اقتباس صنعت

معمول بوده است که مضمون  میقد یاو ادب ءشعرا نیبامر اختصاص داده اند که  نیبه ا ع،یترجمه را در کتب بد صنعت

عمل مخصوصاً در صورت که  نیکرده اند و ا ینقل م یبه نظم عرب دریاز  ای دریبه نظم  یرا از زبان عرب یشعر

گفته از جهت بالغت و پروراندن  تیب کیرا در  تیب کی ینبه خرج داده و تمام مضمون و مع یشاعر مترجم استاد

نقدر گرا اریبس ،است یشد بلکه هنر ینه تنها جزو سرقات شمرده نم، ترجمه از اصل بهتر درآمده باشد مضمون و فکر،

 شناخته می شود. شاعر سخندان در هردو زبان یاستاد یرویقدرت طبع و ن لیو از دال یعیبد عیکه جزو محاسن و صنا

، میشاهده کردم ندهیدو گوگفتار  نیب یو معنو یتقارب فکر ای یاندک تشابه لفظ نکهیبه محض انباید  قابل توجه:نکتۀ 

چراکه ممکن است در طبع  .میکنو توجیه بر ترجمه و اقتباس حمل  آن رافوراً به قضاوت نشسته و بدون تأمل و تعمق 

 ،متقاطر جهان ۀ نقط دودر و مختلف دو زبان با   باشند گریکدیدور از  با آنکه ر استادشاع دو ریحساس و روح الهام گ

زیرا اگر انسان ها  .نموده باشند قیو تلف بیترک گریکدیرا هم مشابه  یک مضمون القاء شده باشد و جمله ایفکر و  کی

، افکار میتوانند دارای شکل و چهره و صورت و دید بصری همگون باشند، مطمئناً میتوانند دارای احساس همگون

 همگون، تحلیل همگون، قضاوت همگون و دید و نظر همگون باشند. 

، دست هنقدیمی و کاثر یک الهام از  گرفتن آن است که هنرمند با یا نو آفرینی که اکنون بازآفرینی هم میگویند اقتباس

 هیاثر اول یکاپ قاً یدق ایجاد شده، دیدر واقع، اثر جد .ندیافریب یگریدبه نوع را  هیبزند و اثر اولو نو دوباره  ینشیبه آفر

ر و اث است لیتخ در ایجاد همچو آثار ینیو اساس بازآفر هیپامشاهده میشود. در آن  هیاز اثر اول اثراتیبلکه  ستین

تمان و ساخ میوارد شو میکه بخواه یا هیاز هر زاو میتوان یم ینی. در بازآفرعیاست مستقل، تازه و بد یاثر ده،یبازآفر

 .نکته است نیدر هم زین ینیو بازآفر یسی. تفاوت بازنومیزیدر هم ر یاثر را به کل

و  دهد یبه شعر نور و اعتبار م زین هیآ ایو  ثیو نور است، آن حد یبخش گرما یطور که "قَبَس" به معن واقع همان در

اوج  در یدر فصاحت و بالغت و معن دیکالم به کار گرفته شده در شعر با نی. بنابراشود یبه آن متبرک م ندهیکالم گو ای

 ت:قرآن سود برده اس تیشاعر از آ ریز تیخود است برسد. در ب مبه کال دنیبخش نتیباشد تا شاعر به هدفش که زخود 

 میدست تو بگرفت و بردت تا نع ****   میو صراط مستق یاهدنا گفت

 ی(مولو)    فطور هایف یهل تر میچون بگو*****     روزنش چون روز صور میگر گشا       :گرید مثال

 آورده بیرا به ترت ییها نمونه ریز اتی. در ابشود یبزرگان استفاده م ثیحد ایو  یاز مسائل فقه یگاه

 ی(سلمان ساوج)  العبد و ما له لمواله ****   و قصد جان گرت هست یبرد نید

 ی(ساوج)  تیچون محمد گفت: السلمان منّا اهل ب****  تیار وقت سخن باشم تو را از اهل ب دیشا     

 در نثر اقتباس

. در نثر دیآ یدر اواخر قرن پنجم به شمار م یمختصات نثر فارس نیتر از مهم ینبو ثیو احاد یقرآن اتیاز آ اقتباس

به واسطه وحدت زبان  یکه در عرب آن زیرااست  یاز نثر عرب شتریب ثیو احاد اتیتنوع و تکلف در اقتباس آ یفارس

 .وستیبه نثر پ یو به آسان بودن ،شود یم دهید دریکه در چنان یخاص یفن قیدقا تیرعا

 اقتباس در نثر خواجه عبدهللا دوم قرن پنجم آغاز شد. مثالً  ۀمیاز ن یدر زبان فارس ینیتزئ یبه عنوان صنعت اقتباس

 دیده شده. کمتر  آن ریبه کار گرفته شد که در آن دوره بلکه در ادوار بعد هم نظ یبه صورت یانصار
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و  اتیبا آ دریکه جمله  برد یرا در جمالت سجع به کار م یلغات ،یتناسب لفظ تیرعا یموارد برا یدر بعض یسعد

 :ردیگ درست در برابر هم قرار بیو ترک قیتلف تیفیتعداد کلمات و ک یکامال مطابق باشد و از نظر تساو ثیاحاد

 یعل یفرش ثم الستو دیها رمد که بگستران دل دهیرا سزد که برداشت از د یپادشاه عد یب یرا ثنا یاله حد یحمد ب"

مر کوه و ک دیافریو النهار و ب لیو بهار و خلق الل یآورد د دیالعرش و به قدرت از فهم دور و جعل الظلمات و النور و پد

ه ل کونینهاد در خلد سبحان ان  نیقیو شمع  احیالر رسلی یهو الذ وچهره صباح  اراستیو سخر الشمس و القمر و ب

 "ولد

اه به ر نیدر ا سندگانینو یگرچه برخ افتیدر اقسام مختلف نثر راه  ثیو احاد اتیق اقتباس از آ آغاز قرن ششم ه. در

 :شد یبه رشته کالم ابداع م یعرب باتیبه ترک وستنیپ یتنها برا دریو عبارات  یافراط کردند که گاه معان یحد

لقد ابلغتکم  ستین یطبع انسان مینصح مال میکه لوا یحسن استماع مبذول فرما یسخن گفتن فرمود نیگفت اکنون که تمک"

 ."نیو نصحت لکم و لکن ال تحبون الناصح یرسالة رب

 یه سادگنداشت و ب یتکلف و تصنع چیه م،یقد ۀویبه ش یصنعت اقتباس معمول و متداول بود، ول زین یعرفان ینثرها در

ترجمه و شرح همراه بود و اگر از  ایبه صورت نقل قول و  شتریو ب گرفت یم یجا یمعن یعیطب ریدر مس یو روان

 .کرد ینم جادیا یدر معن یخلل شد یکالم برداشته م
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