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نقد و برریسکتاب

گــردآوردۀ نازخند صبحی  ی«،  »از رنــج تا شــکنج: یادنامۀ حســین منــزو
)تهــران: ترفنــد، 1394( نمونــۀ تمام عیار »دزدی در روز روشــن« اســت که 
کتــاب »از ترانــه و تنــدر:  گــون بســیاری از  گونا گردآورنــدۀ آن بخش هــای 
گردآوری نگارنده  ی«، تألیف و  زندگی، نقد و تحلیل اشعار حسین منزو
کنــد به غــارت برده  )تهــران: ســخن، 1390( را بــی  آنکــه بــه مأخذ اشــاره 
اســت. از آن بدتــر اینکــه در بخش هایــی، نوشــته های من و نویســندگان 
کتــاب را به نام خــود )نازخند صبحی( و در کمال شــگفتی گاه به  دیگــر 

کرده است.  نام نویسندگان دیگر منتشر 

که  ی مقاالت و شــعرهایی اســت  صبحــی می نویســد: »ایــن کتاب حاو
 
ً
 به وســیلۀ  نامدارترین شــاعران و نویسندگان و ادیبان کشور و صرفا

ً
عموما

کذب  بــرای چاپ در این یادنامه تحریر یافته اســت« )ص 16(. این ادعا 
محض و کار ایشان سرقت علمی است. گذشته از بازچاپ مقدمه های 
کتاب از ترانه و تندر به  که از  ی و مقاالتی  گون شــعر منزو گونا کتاب های 
که  کتاب هایی هستند  سرقت رفته، بیشترِ  مقاالت برگرفته از مجالت و 

گاه نه. گاه از آ ن ها نام برده و  گردآورنده 

1. بازچــاپ بی  ذکــر مأخــِذ مقــاالِت از ترانه و تنــدر:  صبحــی مقاالتی را که 
نویســندگان برای چاپ در از ترانه و تندر نوشــته اند، بدون هیچ اشاره ای 
بــه مأخــذ مقــاالت و بــا تغییــردادن نــام برخــی و اغــالط تایپی فــراوان، با 
تلخیــص و حــذف ارجاعــات چــاپ کرده اســت. نوشــته های تهمورس 

سرقت علمی 
شگـفت

مهدی فیروزیان

نقد و برریس کتاب

وی«  چکیده: کتاب »از رنج تا شــکنج: یادنامه حســین منز
انتشارات  توسط  صبحی  نازخند  گردآوری  به  که  است  کتابی 
یور طبع آراسته شده است. نویسنده  ترفند در سال 1394 به ز
در نوشــتار حاضر، کتاب مذکور را مورد نقد قرار داده و با ارائه 
شــاهد مثال هایی از متن کتاب، اظهار مــی دارد که خانم 
صبحی به ســرقت علمی از کتاب خــودش تحت عنوان »از 
وی« اقدام  ترانه و تندر: زندگی، نقد و تحلیل اشعار حسین منز

نموده است.
یان، نازخند صبحی،  وز کلیدواژه: ســرقت علمی، مهدی فیر
وی«، کتاب »از  کتاب »از رنج تا شــکنج: یادنامه حســین منز
وی«، نقد  ترانه و تندر: زندگی، نقد و تحلیل اشعار حسین منز

وی. کتاب، حسین منز

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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ی می گفــت: صبحــی! دلــم نمی آید که ایــن غزل را بــرای چاپ به  »منــزو
ناشــری بســپارم« )از رنــج تــا شــکنج، ص 21(. ایــن جملــه: »زبــان شــعر 
گویۀ دلتنگی های او تواناست«  ی سرشــار از احســاس اســت و در وا منزو
)همان جا( حتی در لفظ برگرفته اســت از: »آشــکار شد که زبان سرشار از 
گویۀ دلتنگی ها و رنج های زندگی  ی تا چه اندازه در وا احساس شعر منزو

او تواناست« )از ترانه و تندر، ص 44(.     

4. انتشــار نوشــته های نگارنــده بــا نــام دیگــران:  از کارهــای  باورنکردنــی و 
که برخی نوشــته های مرا به نام دیگران  شــگفت انگیز صبحی این است 
ی و  کرده اســت. از ایــن جمله اســت بخش هایی از مقالــۀ »منزو منتشــر 
کــرده اســت )از ترانه و  کــه آن را بــه نــام محمــد ســریر چاپ  ترانه ســرایی« 
تندر، ص 427-428- عینًا در: از رنج تا شــکنج، ص 135(. همچنین 
نوشــته ای از مــن )از ترانــه و تنــدر، ص 24-25( در انتقــاد از محمدرضــا 
کرده اســت )از رنج تا شــکنج، ص 198- روزبه را با نام خوِد روزبه چاپ 

200(. دنبالــۀ متــن را نیز از نوشــتۀ دیگر من )از ترانــه و تندر، ص 432( به 
ی« )از رنج تا  ســرقت برده اســت. آنچه در مقالۀ  »مضامین در شــعر منزو
یایی چاپ شــده، جز چند  شــکنج، ص 226-230( به ناِم دکتر طالیه رو
ســطر نخســِت نوشــتۀ مریم جعفری آذرمانی )از ترانه و تندر، ص 385(، 
نوشــتۀ من اســت )نک: همان، ص 106-108، 119، 126-128(. بخشی 
کــه به نام شــیون فومنی آمده )از رنج تا شــکنج، ص 333- از مقالــه ای 

334( نیز از من است )نک: از ترانه و تندر، ص 30-29(.   

5. موارد نهفته تر:  بیشتر مقاله های کتاب از ترانه و تندر به سفارش نگارنده 
کــه با ذکــر مأخــذ بازچاپ  نوشــته شــده اند، امــا چنــد مقالــه هــم هســت 
شــده اند. صبحی حتی این مقاالت را نیز از کتاب من برداشــته و در این 
که نتوانســته آثــار جرم را بزداید.  کار هــم چنان بی دقت و بی کفایت بوده 
ی سیزیفی غزل به دوش« محمدعلی بهمنی را با  برای نمونه مقالۀ  »منزو
که ندانسته  مأخذ دیگری آورده:  »ندای هرمزگان، 74/2/24« و شــگفتا 
ی نوشــته شده است )نه سال 74(. هرچند  این نوشــته پس از مرگ منزو
منبــع اصلی مقاله روزنامۀ اعتماد ملی )18 اردیبهشــت 1385( اســت، 
گــواه داوری مــن این  امــا صبحــی ایــن مقالــه را از کتــاب مــن برداشــته و 
کــه او زیرنویس هــای مــن را )از ترانــه و تنــدر، ص 479(  وارد متــن  اســت 
کرده اســت )از رنج تا شکنج، ص 143(. دو مقالۀ »پیاده روهای  بهمنی 
ی« سیدعلی موسوی  قدیمی« عمران صالحی و »شــعر بلند حسین منزو

گرمارودی هم چنین وضعیتی دارند. 

ی« )از رنج  یک نمونۀ عجیب دیگر هم مقالۀ »شعر سیاسی در کالم منزو
کــه آن را بــه نــام ضیاء موحــد آورده در  تــا شــکنج، ص 210-213( اســت 
کتاب از ترانــه و تندر )ص 213- که نوشــتۀ عزت اهلل فوالدونــد در  حالــی 

217( است. 

رشــید  رضــوی،  بهــروز  حمیدفــر،  علی اصغــر  زدوار،  بهمــن  پورناظــری، 
کاونــد، ســیامک بهرام پــرور، ســیروس شمیســا، غالم حســین عمرانی،  کا
عزت اهلل فوالدوند و امیر آزاده دل از این دســت اســت. شــگفتا که نوشــتۀ 
نــام ســمیه  بــه  را  تنــدر، ص 387(  ترانــه و  مریــم جعفــری آذرمانــی )از 
کرده است )از رنج  کتاب از ترانه و تندر( چاپ  سلیمانی )از نویسندگان 

تا شکنج، ص 179-178(.    

2. ســرقت از نویســندگاِن از ترانه و تندر: نازخنــد صبحی مقالۀ »ماه بلند 
عشــق« نوشــتۀ پیمان قدیمی )از ترانه و تنــدر ص 398-408( را دزدیده 
و بــه نــام خود چاپ کرده اســت )از رنج تا شــکنج،  ص 214-220(. پس 
ی« )همــان، ص 221-225( را  از ایــن مقالــه ای بــا نام »زن در شــعر منــزو
که خالصه شــدۀ مقالــۀ  عزت اهلل فوالدونــد )نک: از ترانــه و تندر،  دزدیــده 

ص 202-211( است. 

گفته های  کرده و در آن بخشی از  ی جعل  گفتگویی میان خود و منزو او 
گفتگــو بــا ســایر محمدی )نــک:  از رنــج تا شــکنج، ص 24-  ی در  منــزو
گفتگویــی بــا خــود آورده و دنبالــۀ  از ترانــه و تنــدر،  ص 64( را در قالــب 
کتــاب از ترانه و تندر  گفتگــوی تخّیلــی او، عینًا ســخناِن بهمــن زدوار در 
که صبحی تنها ضمایر ســوم شــخص را در آن به اول  )ص 492( اســت 
شــخص بدل ســاخته است. سپس دســت غارت بر نوشته های مرتضی 
کاونــد )همــان، 248( می گشــاید.  کا کاخــی )همــان، ص 92( و رشــید 
ی )از رنج تا شــکنج، ص 19( برگرفته  داســتان شــأن نزول یک غزل منزو
از نوشــتۀ بهــروز رضــوی )از ترانــه و تندر، ص 515( و مقدمۀ  فصل ششــم 
گفته های بهمن  کتاب )از رنج تا شــکنج، ص 185-186( هم سرقت از 

زدوار )از ترانه و تندر، ص 506( است.  

3. سرقت پراکنده از مقاالت نگارنده:  صبحی بخش هایی از نوشته های 
که  کرده اســت. برای نمونه شــأن نــزول غزلی را  مــرا بــه نام خود رونویســی 
گویی خود آنها  که  گونه ای آورده  ی برای طالق همســرش ســروده به  منزو
ی شــنیده و بــا خوانــدن ایــن جملــۀ  مــن:  «ســال ها پس از  را از زبــان منــزو
که توانســت خــود را به چاپ این غزل راضــی کند« )همان،   جدایــی بود 
ی بشناســاند:  که خــود را هم راز خلوت منزو ص 43( بــه ایــن فکر افتاده 

سرقت علمی شگفت


