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انواع از یكی و فریبكارانه عمل یک را ادبی1 سرقت
شیادیوتقلببرمیشمارندوبهسادگی»دزدیدنوبردن
بهجای آنها معّرفی  و دیگر یاسخنانشخص ایدهها
بدین میکنند. تعریف خود« شخصِی سخنان و ایدهها
ترتیب،سرقتادبیاصطالحیااستعارهایاقتصادیاست
دربارةاستفادهازداراییدیگرانبهنامخودیابهرهبرداری
بدونمجوزازچیزهاییکهرسماًوقانوناًدرمالكیتفرد
مشخصیقراردارند،درستماننداستفادةبدونمجوزاز
ملک به بیاجازه ورود یا دیگر کسی شخصِی وسیلة
اموال تمامی یا بخشی بردن مشخصاً یا افراد خصوصی
متعلّقبهدیگریبدونرضایتویواستفادهکردنازآن.
پسسارقادبینیزکسیاستکهبهمحصولتولیدشدة
دیگراندستبردمیزندوازمنبعاصلینامینمیبرد.به
دیگرسخن،سارقادبیکسیاستکهبدونکسبرضایت
مالکاصلی،ایدههاوسخنانیراازیکمنبعموجودودر
دسترسبیرونمیکشدوبهعنوانایدهیاسخنمتعلّقبه

خود،یاحتییکایدةجدیدیاتولیدتازهارائهمیکند.
اینتلقیازمالكیتوسرقتریشهدرمفهوممدرن
مالكیتدارد،چنانکهایمانوئلکانت)1724ـ1804م.(
کهاورافیلسوفمدرنیتهخواندهاند،دربحثاز»چگونگی
داشتنچیزیبهنحوخارجیبهعنوانمالخود«،مالكیت
راچنینتعریفکردهاست:»چیزیحقاًمالمناستکه
بدون بخواهد دیگری اگر که باشم مرتبط آن با چنان
رضایتمنازآناستفادهکند،بهمنزیانبرساند.شرط
درونذهنی)فاعلی(2امكاناستفادهازچیزیکاًلعبارت
استازمالكیت«)کانت،82:1393(.آنگاهکانتبرپایة
چنینمفهومیازمالكیت،پرسِشکتابچیست؟رامطرح

میکند:
کتابمكتوبیاست)اینکهباقلمیاباماشیننوشتهشده

وصفحاتآنکمباشدیازیاد،اینجاموردنظرنیست(
حاویکالمیکهکسیازطریقعالیمزبانیقابلرویت
بهجامعهابالغکردهاست.ـکسیکهازاینطریق،به
نامیده مؤلّف میگوید جامعهسخن با نامخاصخود،
میشود.کسیکهازطریقمكتوبیبهنامشخصدیگری
)مؤلّف(باجامعهسخنمیگویدناشرنامیدهمیشود.اگر
ناشربااجازةمؤلّفاقدامبهنشرکندناشرقانونیاست؛
ناشرغیرقانونیاستکه اقدامکند اجازه اگربدون اما
سرقتکنندهنامیدهمیشود.مجموعنسخههاییکه)به
چاپ میشود برداشته اصلی نسخة از نمونه( عنوان

نامیدهمیشود)همان:140ـ141(.
اثر یک مؤلِّف برمیآید، کانت تعریف از که آنگونه
ناشراستکه واسطة و میانجی به لزوماً مكتوِبکالمی
میتواندباجامعهسخنبگوید.ازاینرو،ناشرنیزتنهادر
مقاموکیلونمایندةمؤلّف،مجازبهسخنگفتنباجامعه
وبهناممؤلّفاستوسرقتکنندهکسیاستکه»چاپ
]کتاب[3دیگریراباانگیزةشخصیخود،گرچهعماًلبه
ناممؤلف،امابدونوکالتواجازةاو،منتشرمیکند]...[
درنتیجهویمرتكبجرمسرقتازمنافعیشدهاستکه
مؤلّفبهناشر)بهعنوانتنهانمایندةخود(واگدارکرده«
بودهاست)همان:141(.ازنظرکانت،کتابازآنجهت
کهیکمحصولمادیوجسمانیاستومیتوانازآن
نسخهبرداریکرد،حقوقیازنوعحقبهشیداردوازآن
و نمایندگی به و بهجامعه ناشرخطاب کهکالم جهت
وکالتازمؤلّفاست،حقوقیازنوعحقبهشخصداردو
بنابراین،نبایدایندونوعحقرادرتعریفوتبیینحقوق
مربوطبهچاپونشرکتابباهمخلطکرد.4نكتةمهمدر
تعریفکانتازنسبتکتابوسرقتایناستکهویکار
سرقتراباتوجهبهقیِد»گرچهعماًلبهناممؤلف«عمدتاً
بهناشرانوبازنشرکتابربطمیدهدونهضرورتاًسرقت
ادبیوربودنمتنکسیدیگربهنامخوددرمقاممؤلّف.با
اینهمه،نكتةتأّملبرانگیز،ابتنایتعریفکانتبرمفهوم
مالكیتاستکهازمفهومحقوقطبیعیدرمتونفیلسوف
م.( )1632ـ1704 الک جان انگلیسی، تجربهگرای
سرچشمهمیگیرد.الککهویراازبنیانگذارانحقوق
از انسان آزادی که بود آن بر میدانند، مدرن5 طبیعی
حقوقطبیعیحاصلمیشودوباتوجهبهحقمالكیت

مضمونیراکهمیخواهمباآنآغازکنم،بكت
بهخوبیصورتبندیکردهاست:»کسیگفت:
»چهاهمیتداردکهچهکسسخنمیگوید،
چهاهمیتداردکهچهکسسخنمیگوید«

)فوکو،205:1998(..
شاعرنابالغتقلیدمیکند؛شاعربالغمیدزد؛
شاعربدآنچهبردهاست،محومیکندوشاعر
خوب،چیزیبهتریادستکممتفاوتازآن

میسازد)الیوت،114:1921(.

مقدمه
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انسانتثبیتمیگردد.بنابراین،هرگونهمالكیتدرتلقی
الکوکانتبرحسبنسبتعقلوآزادیوحقطبیعی
بنیانگذاشتهمیشود.طرفهآنکهاولینکاربردهایمدرن
در فكری( دستبرد یا ادبی )سرقت plagiarism واژة
دورانمدرنیتهرخدادوالکازنخستینکسانیبودکه
دانست مؤلّف و تألیف مفهوم اساس را دارایی مالكیت

)پكوراری،11:2008(.

سرقت ادبی: چند رهیافت
مباحثی به را فكری دستبرد یا ادبی سرقت امروزه
میدهند. ربط نقلقول و کتابشناسی و ارجاع همچون
مشخصةسرقتدر/ازمتوندانشگاهیعدموجودعالیم
نقلقولوارجاعدقیِقیکجملهیاعبارتیایکاصطالح
تخصصیبهمنبعاصلیوپیشینآنبهشمارمیرودیا
حتیعدمذکرنامومشخصاتآنمنبعدرکتابنامهو
فهرستمآخذ.ازاینرو،سرقتادبیرادرمعناییوسیعتر
تعبیر دانشگاهی ـ علمی سرقت یا فكری دستبرد به
پژوهشهای گسترش به توّجه با امروزه که کردهاند
دانشگاهیـبهویژهپایاننامههاورسالههایدانشگاهیـو
ارتقای مقالههایعلمیدر انواع یافتن اهمیت همچنین
شغلیافرادبسیاررواجیافتهاست.ضمنآنکهباتوّجهبه
سرقت آنچه کتابخوانی، دیجیتال فنآوریهای رواج
ازگذشتة بسیارسادهتروسهلتر ادبیخواندهمیشود،
نزدیک،مثاًلنیمقرنپیش،امكانپذیرشدهاست.بنابراین،
سرقتادبیدرزباندانشگاهیهمچناندزدیدنسخنان
یاایدههاییکشخصوثبتآنبهنامخودمعنیمیدهد
)هاویلندومولین،2:2009(،یعنیآنچهدرمتوننقد
خوانده معنی و لفظ انتحال و ربودن کالسیک، ادبی
میشدهاست.مادرایننوشتاراصطالحسرقتادبیراهم
درمعنایوسیعدانشگاهیوهمدرمعنایخاصادبیبه

کارمیبریم.
مریلینرندال،»تاریخ«سرقتادبیراباتوّجهبهدو
گفتمانمیخواند:گفتمانمدافعه6/گفتمانمحكومیت7.
واقعهمة ودر ادبیات و برحسبگفتمانمدافعه،هنر
فعالیتهایانسانذاتاًتكرارپذیروتكرارشوندهاندوآنچه
سرقتادبینامیدهمیشود،امریاجنتابناپذیربهشمار
انتساب با محكومیت گفتمان مقابل، در اما، میآید؛

محتوایاخالقیبهفعالیتزیباشناختیازمفهومدارایی
فكریدفاعمیکند)رندال،3:2001(.کارولیناینسترو
مارتاویكینوسدرمقدمهشانبرمجموعةمقالههاییکهبه
گرد گوناگون حوزههای متخصصان و پژوهشگران قلم
آوردهاند،دربرابرمسالةسرقتادبیاینپرسشرامطرح
کردهاندکهامروزچگونهمیتوانازاصالتیکمتنیااثر
فرهنگی و ادبی نظریههای که حالی در گفت، سخن
پستمدرنمفهوماصالت8رابهتمامیزیرسؤالبردهاند؟
ازنظرآنهاامروزهباتدقیق»درسراسررشتههاوحوزهها
درمییابیمکهسرقتادبییکاشتباهسادهنیستوفهم
رهیافت به معاصر فكری حیات در آن نقش کامل
گستردهتریوابستهاستکههمشاملمفهوِمچیزیکه
اصیلاست،بشودوهمشاملآننقشیکهتقلیددرخلق
متونتازهبازیمیکند«.بنابراین،آنهامسالهرابهسادگی
حلشدنینمیدانند،چونبهرغممسایلمطرحشدهدر
دیگران، اثر یاخریدن »دزدیدن معاصر، فرهنگی نظریة
و آزاد تبادل و راخدشهدارمیکند مكتوب اعتبارکالم
ویكینوس، و )اینستر میسازد« ویران را ایدهها گشودة
و اینستر بازاندیشی در نكته مهمترین 1ـ2(. :2008
ویكینوسدربارةسرقتادبیایناستکهآنهادرکنار
به مربوط مباحث به نیز را تقلید مبحث اصالت، مسالة
سرقتادبیواردمیکنند.بریانهنسنمعتقداستکه
سرقتادبیهمیشهمقولهایاخالقیمحسوبنمیشدهو
حتیدربخشاعظِمتاریخمكتوِبثبتشدهاینکارمورد
تشویقنیزقرارمیگرفتهاست،زیرادانششرایطووضع
آن از همگان باید که است بوده امری جهان در بشر
استدالل نمونههایی باذکر اوسپس برخوردارمیشدند.
میآوردکهاشاعةمفهومتقلیدکهیونانیانآنرامیمسیس9
قرونوسطاموجبشده تا باستان یونان از میخواندند،
استکهکارهایکسانیچونهومروافالطونوارسطوو
ویرژیلودیگراندایمامتدادیابندواینکارهابهشكلهای
گوناگونتقلیدوتكرارشوند،زیرااساساًمفهوماصالتبا
)هنسن، است داشته تفاوت میشود، مراد امروز آنچه

9:2008ـ10(.
برخیرهیافتها،سرقتادبیراهمبستةالزامیمسالة
کپیرایتمیدانندوبرضرورتبازاندیشیدرنسبتاین
دوتأکیدمیورزند؛10امامتیودیمزمسالةسرقتادبیرا
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برابرو ازکپیرایتوحقوقمؤلّف بامسالةتخلف لزوماً
یكینمیانگاردواینیكسانانگاریرایكیازسوءتفاهمهای
رایجبههنگامتبیینسرقتادبیبرمیشمارد.اوکپیرایت
وسرقتادبیرابرایبرجستهساختنتفاوتشانچنیناز
از مجموعهای بهسادگی »کپیرایت بازمیشناسد: هم
قانونهاستکهبرآفرینشوبازتولیدوتوزیعآثاراصیل
حكمفرماست]...[سرقتادبی،درمقایسه،عملدزدیو
انتحالایدههایاسخناندیگریبهعنوانایدههاوسخنان
]اصلی[« منبع به آنها دادن نسبت بدون است خود
)دیمز،18:2008(.اوازچنینتفكیكینتیجهمیگیردکه
ادبی سرقت و دادگاهها به مربوط کپیرایت از تخلّف
مسالهایمربوطبهدانشگاههاوآموزشگاههاستوطبیعتاً

انواعمجازاتنیزدرایندومكانمتفاوتاست.
سوزانبلومدرمخالفتبابسیاریازتعریفهایمربوط
سرقت از نمیتوان که میآورد استدالل ادبی سرقت به
ادبیتعریفهایهمهزمانیوفراگیروذاتگراارائهداد.از
»بردن عبارت نادرست کاربرد تعریفها همة در او، نظر
خود« نام به آنها انتشار و دیگری ایدههای یا سخنان
تكرارشدهاست،حالآنکهسرقتادبیشاملفعالیتهای
چندگانهایاستوهریکازاینتعریفهاازمنظری،مثاًل
این سراغ به جرمشناختی، یا فّنی و حقوقی و اخالقی
نشان تعریفها این همة بنابراین، و رفتهاند موضوع
میدهندکهمجموعهاییاسلسلهایازرفتارهایناهمگون
درسرقتادبیوجوددارندکهبهانواعمتفاوتسرقتادبی
را ادبی سرقتهای بلوم .)12 :2009 )بلوم، میانجامند
آخر مقولة سه که میکند طبقهبندی مقوله پنج تحت
ادبی مربوطمیشوند:1(سرقت دانشجویان به مشخصاً
حرفهایکههمكاریهایدوجانبه،انتشاردوبارهودزدیرا
شاملمیشود؛2(تخلفازکپیرایتکهبازچاپوتوزیع
و متقلبانه ادبی سرقت )3 میشود؛ شامل را غیرقانونی
فریبكارانهازجملهخریدنیکنوشتهواستفادةدلخواهاز
)4 نوشتهها؛ در تصرف و دخل همچنین و نوشته یک
سرقتادبیمربوطبهبرساختنیکمتنتازهکههمان
کردن پینه و وصله برای دیگر متون عناصر از استفاده
است؛5.تسلطناکافیدراستفادهازقراردادهاوعرفهای
به ادبی سرقت اگر پس .)27 )همان: ارجاع و نقلقول
سه باشد، دیگری ایدههای یا سخنان بردن معنای

پیشفرضتلویحیدرپساینادعاوجوددارد:»1.راههای
افراد دارد؛2. بردنسخناندیگریوجود برای مناسبی
دیگران سخنان .3 باشند؛ سخنان »مالک« میتوانند
)ایدههادرکنارمتون(ازسخنانیکشخصدیگرقابل
تمیزاست«)همان:29(.ازاینرو،بلومبهواکاوینسبت
نتیجه تألیف11میپردازدو و بینامتنیت با ادبی سرقت
یک به بیشتر متن اصالت ایدة امروزه که میگیرد
»اسطوره«میماند)همان:59(ومفهومتخطیازاصالت
متنوهمچنینسرقتادبیدیگرنسلجدیددانشجویان

رانمیهراساند.
متاسفانهدرزبانفارسیمنابعمعاصراندکیدرزمینة
سرقتادبییادستبردفكریوجوددارد.یكیازاصلیترین
منابعپژوهشگرانمعاصرفارسیزباندربارةسرقتادبی
زندهیاد نوشتة ادبی صناعات و بالغت فنون کتاب
جاللالدینهمایی)1278ـ1359ش(استواینامربا
توجهبهدیدگاههایکالسیکمطرحشدهدرکتابقدری
تأّملبرانگیزاست؛بدینمعناکهبحثدربابسرقتادبی
توجه بدون ـ فارسیزبان معاصر پژوهشگران میان در
چندانیبهدستاوردهاینظریةادبیوفرهنگیمعاصرـ
همچنانبرپایةفنونوصناعتهایادبیکالسیکفارسی
)وعربی(پیگیریمیشود.هماییدرفصلیتحتعنوان
که میدهد توضیح ادبی« سرقات در بدیع فن »خاتمة
منظورشازادبدراصطالحسرقتادبی»اعمازنظمونثر
و علوم از اعم است فرهنگی و ذوقی تراوشهای ]...[
و »علمی« مقابل »ادبی« اصطالح خصوص نه ادبیات،
سپسهمچونکتابهایکالسیکبدیععربیوفارسیبه
»شرحانواعدزدیهاوعاریتهاواقتباسهایدزدانةشعرا
با او ازیكدیگر«میپردازد)همایی،219:1389ـ220(.
آوردننمونههایمتعددازمتونکالسیکادبفارسیبر
حسب»یازدهاصلکلییایازدهعنوان«انواعسرقاتادبی
راطبقهبندیمیکند:1.نسخیاانتحال2.مسخیااغاره3.
دزدی یا دغلکاری و شیادی .5 نقل .4 المام یا سلخ
.9 ترجمه .8 عقد .7 حل .6 نشان و نام بی و بیبرگه
اقتباس10.توارد11.تتّبعوتقلید؛امانهایتاًانواعسرقات
ادبیراتنهادرپنجنوعاولمحصورمیداندوباقیرااز

فروعوتوابعهمانارکاناصلیمیخواند:
هرگاهلفظومعنیـهردوـراعیناًوبدونتصرفو
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انتحال« و »نسخ را آن باشند، کرده سرقت تغییر،
میگوییم،وهرگاهلفظومعنیـهردوـرابرده،امادر
آنتغییروتبدیلدادهباشندآنرامسخواغارهمینامیم،
ودرصورتیکهتنهامعنیوفكرومضمونرافراگرفته
وباحفظموضوعآنرابهلفظدیگر،بیرونآوردهباشند،
نامش»سلخوالمام«است،واگرموضوعراهمتغییر
دادهباشند،آنرانقلمیگویند،وهرگاهلفظومعنیـ
هردوـرابهسببسرقتمآخذواسنادربودهباشند،
و بینام و بیبرگه دزدی و ودغلکاری نامششیادی

نشاناست)همان:226(.
هماییدرپایانپیشنهادمیکندکهمحققانبایددر
تعیینمصداقهایانواعسرقاتادبیمحتاطترعملکنند،
با نه و فراخمشربی« و سهلانگاری و »مسامحه با نه
.12)344 )همان: تلخی« و تندی و خشونت و »خشكی
پایةفنونو بر ازپژوهشگرانمعاصرکههمچنان یكی
صناعتهایادبیکالسیکفارسی)وعربی(دربابسرقت
ادبینوشتهاست،حسینپایندهاست.اودرجستاریکه
بهقصدافشایسرقتودستبردفكریازمتونخودنوشته
به یا »کتابسازی« ضدفرهنگی »جریان یک بر است،
عبارتیوصلهوپینهکردننوشتههایدیگرانوجازدنآن
بهعنواننوشتةبدیعوماحصلتالششخصی«دروضعیت
فرهنگیایرانمعاصرانگشتمیگذارد.برحسبتشخیص
اموال که سارقانی »شیادی و »حقُکشی« امروزه وی،
و شعر حوزة از میبرند، سرقت به را معنوی« و فكری
داستانبهحوزةپژوهشهایادبیتغییرمكاندادهاست.
پایندهبررسیخطروقدرتتهدیدکنندةرواجسرقتادبی
راتابدانجاپیشمیبردکه»ایننوعخسران]را[هزاربار
ازخسرانمالیبدتروشایدبهکلیجبرانناپذیر«معرفی
میکند)پاینده،235:1388ـ236(.البتهپایندهبههیچ
رویکتماننمیکندکهصرفمشابهتمتونلزوماًسرقت
ادبیمحسوبنمیشودوممكناستبرخیپژوهشگران
ونویسندگانهمزمانبهایدههاوسخنانیمشابهویكسان
و تعریف چنین را ادبی سرقت او پایه، این بر برسند.

تقسیمبندیمیکند:
نظرات و آراء از استفاده از است عبارت ادبی سرقت
دیگرانبدونمشخصکردناینکهآنآراءونظراتبه
مختلفی شكلهای به ادبی سرقت دارد. تعلق دیگران

میتواندرخدهد،ازجملهبهاینصورتها:1.رونوشت
کردنجمالتوعباراتیاحتیتعابیربهکاررفتهدر
نوشتههایدیگرانوعدمذکرمشخصاتمنبعیکهآن
جمالتیاعباراتیاتعابیرازآنهااخذشدهاست.2.
بازگفتنآراءونظراتدیگرانباجمالتیمتفاوتبدون
ذکرمنبعآنآراءونظرات.3.بسندهکردنبهذکرمنبع
درفهرستمراجعومآخذوخودداریازذکرمنبعبرای
ذکر از خودداری یا دیگران، از انجامشده نقلقولهای
منبعبرایآنبخشهاییازیکنوشتارکهنویسندهدر
آنهاآراءونظراتدیگرانراباجمالتیمتفاوتبازگفته

است)همان:238ـ239(.
موردسرقتادبیکهپایندهمفصاًلآنراافشامیکند،
باهرسهصورتتطبیقمیکند.اودرپایانضمنبررسی
نتیجه این به ادبی فرهنگیسرقت و پیامدهایحقوقی
پیامدهایسرقت ناگوارترینووخیمترین از میرسدکه
ادبیایناستکه»انگیزةپژوهشرادرمیاندانشجویان
ومحققانتضعیفمیکند«)همان:264(13.اهمیتنوشتة
پایندهدراینجاستکهبهرغمآنکهبرپایةبرخیمنابع
کالسیکوسنتِیمعانیوبیانوصنایعبدیعبهتبیین
موارد برخالف است، پرداخته ادبی سرقت مالکهای
پیشینصرفاًبهسرقتادبیدرشعریابهشیوههاینقد
ادبیکالسیکمنحصرومحدودنیستوتاحدودیتغییر
دهههای در اختصاصاً که است داده تشخیص را جهتی
اخیردرپیپیشرفتصنایعمربوطبهچاپوتوزیعکتاب
انواع کّمی رشد همچنین و دیجیتال فنآوریهای و
پژوهشهایدانشگاهیایجادشدهوبهویژهدرحوزههای
بینارشتهایپژوهشگرانعلومانسانیراوادارکردهاست
از معاصر فرهنگی و ادبی نظریة مباحث به توّجه با که
منظریبینامتنیوبینارشتهایبهتأملدربحثسرقت
ادبیواردشوند.بااینهمه،ازتمامیاینتعریفهاچنین
برمیآیدکهدرآنچهسرقتادبیتشخیصدادهمیشود،
قرار تهدید مورد مؤلّف کارکرد و مالكیت نهاد عمدتاً

میگیرند.

گفتمان ادبیات
نظریهپردازانادبیمعاصرعموماًگفتمانیراکهادبیات
نامیدهمیشود،برساختةدورانمدرنیتهمیدانند،دورانی
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پیتر چنانکه مینامد. انسان ابداع عصر را آن فوکو که
باستان روزگار از ادبیات« »پدیدة مینویسد، ویدوسان
ادبیات«اینگونه وجودداشتهاست،حالآنکه»مفهوم
نبودهاست)ویدوسان،26:1999(.بنابراین،مفهومادبیات
درمعنایمجموعةآثارتخّیلیاعمازشعرونمایشنامهو
رمانوداستانکوتاهتعبیرواصطالحیاستکهعمدتاًاز
قرنهجدهممیالدیبهاینسوپدیدآمدهودرمعنای
آنچهپیشتر»نوشتههایفصیح«میدانستند،باشعریا
معنی صناعت و ساختن که یونانی مفهوم در Poesis
میدهد،پیوندداشتهاست.پساگرزمانی»مقولةرتوریكی
شعر«متعلّقبهقلمروآفرینشاثروابداعوتولیدمحسوب
میشد،بعدهاادبیاتبهحوزةتوأماِنتولیدومصرفمبدل
قرار تولیدکننده نویسندة آن، سوی یک در که گشت
بنابراین، دیگر،خوانندةمصرفکننده. ودرسوی داشت
litter-ادبیات(کهازواژةالتینی(literature »اصطالح
atura مشتقشدهاست،همبرتواناییآفرینشآثارادبی
اشارهداردوهمبهطورعامتر،ناظربراینموضوعاستکه
)مكاریک میشوند« خوانده گسترده طور به آثار این
]ویراستار[،17،1388ـ18(.ازاینجهت،تریایگلتونبر
مفهومی ادبیات هجدهم، قرن در که است باور این
ایدهئولوژیکبودهاستکهتنهانظامارزشهاوذوقیک
طبقةاجتماعی)واقتصادی(خاصراتجسممیبخشیدهو
بخشمهمواعظِمارزشهاوانواعذوقهایادبیراکنار

میگذاشتهاست:
رمانتیک« »دورة اکنون آنچه با فقط حقیقت، در
میخوانیم،تعریفماازادبیاتدرشرفبسطوتحول
طور به تنها »ادبیات« واژة مدرن معنای گرفت. قرار
این در ادبیات و افتاد راه به هجدهم قرن در بالفعل
معنایکلمهیکپدیدةتاریخیمتأّخراست:ادبیاتدر
نزد و بود شده ابداع هجدهم قرن پایان حدود زمانی
چاوسروحتیپوپشدیداًغریببهنظرمیرسیدهاست.
آنچهابتدارخداد،محدودشدنمقولةادبیاتبههمان
قرن پایانی دهههای بود. »تخّیلی« یا »خالق« اثر
هجدهمباتقسیمبندیومرزبندیتازةگفتمانهامواجه
است ممكن آنچه رادیكال تازة سازمانبندی بود،
»شكلبندیگفتمانی«جامعةانگلیسبنامیم)ایگلتون،

.)16:2008

براینمنوال،آنگونهکهجاناتانکالرپیشنهادمیکند،
اگرازچشماندازتاریخیبهادبیاتبنگریم،معنایمدرن
ادبیاتتنهادوقرنسابقهداردوادبیاتواصطالحاتیاز
ایندستتاابتدایقرنهجدهمبهنوشتههایادانشهای
مبتنیبرکتابخوانیاطالقمیشدهوباطیفوسیعیاز
دانشهایامعارفعالیهوهمچنینسوادخواندنونوشتن
literatureربطمستقیمداشتهاست.ریشةمشترکواژة
)ادبیات(باliterateبهمعنایباسوادوliteraryیاادبی
کهبعدهامعنایکتابخوانبودننیزبهخودگرفت،گویای
ایننكتهاست)کالر،21:1997؛مكاریک،17:1388(.
رادر آلمانیونظریهپردازانآن کالرظهوررمانتیسیسم
ادبیات قرنهجدهمزمینهسازپدیدآمدنمفهوممدرن
میتوان بهسادگی پس میداند. تخّیلی نوشتة بهمنزلة
مدعیشدکهاگرگفتماننقدادبیوجودنداشت،اصوالً
در ادبیات اصطالح پس نمیآمد. پدید نیز ادبیات
مجموعهایازنقدهاونظریههاییکهازقرنهجدهمبه
اینسونوشتهمیشدند،نامیدهشدهومشخصههایآن
بااینهمه،تفوق تعیینگشتهاست)وبستر،8:1990(.
گرایشبهشعر،یعنیگرایشبهعرصةتولیدوابداع،در
مكتبنقدنِوانگالساکسونوفرمالیسمروسیتامدتها
آشكاروبارزبودوکسانیچونمتیوآرنولد)1822ـ1888
م(.همچنانتحتتأثیررمانتیسیسمونقدهاونظریههای
برآمدهازآن،دربرابرآنچههرجومرججهانسودباور
میخواندند،ازخاصیتتسلیبخششعردفاعمیکردند.
آنگونهکهایگلتونمینویسد،شعردرشكلبندیگفتمانی
جدیدجامعةانگلیس»بهمراتببیشترازنظممطمحنظر
قرارگرفت:شعر،همزمانبادفاعازشعر)1821(نوشتة
شلی،بهمفهومخالقیتانسانیداللتمیکردکهبهشكلی
رادیكالباایدهئولوژیسودباورانگلستاِناوایلسرمایهداری
با )ایگلتون،16:2008(. داشت« قرار تقابل در صنعتی
اینهمه،ازاینگرایشچنینبرنمیآیدکهمنتقدانمكتب
»ادبیات« اومانیستی ـ لیبرال پیشفرضهای در نو نقد
خاستگاه توّجه با که پیشفرضهایی نباشند، سهیم
تاریخیادبیاتبرمبنایعقلسلیم14شكلگرفتهبودند.

افزونبرآنچهدرمتوننظریةادبیدربارةمؤلّفههای
گفتمان در سلیم عقل بر مبتنی و اومانیستی ـ لیبرال
1ـ27(، :2001 برتنز، به )بنگرید میشود آورده ادبیات
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شكلگیریادبیاتباپایاندومیندورهوآغازسومیندوره
ازتقسیمبندیهایفوکوازنظامدانایی)اپیستمه(درغرب
از ابداعمیشود. انسان که دورهای یعنی است، همزمان
نظرفوکو،درهریکازایندورهها)عصررنسانستانیمة
قرنهفدهم،عصرکالسیکتاپایانقرنهجدهموعصر
مدرنیتهازابتدایقرننوزدهمتانیمةقرنبیستم(یک
فضای یک یعنی قدرت، بر مبتنی دانایی نظام
در را خاصی مناسبات مسلط، مشخِص معرفتشناختی
گفتمانهایکاروزندگیوزبانحاکممیسازدوهرعصر
فضای و دانایی نظام به فضا و نظام آن فروپاشی با
امتداد در نه که میشود وارد متمایزی معرفتشناختی
بدین دارد. علّی رابطهای آن با نه و است پیشین نظام
دوره هر در که گفتمانی کردارهای از آندسته ترتیب،
راه شناخت و طبقهبندی نظامهای انواع به دارد، رواج
میبردومناسباتخاصیرامیانواژههاوچیزهابرقرار
میسازد.شناختدرنظمعصررنسانسبرحسبمشابهت
تعیینمیشودودرنظمعصرکالسیکبرحسببازنمایی.
درعصررنسانسمیانواژههاوچیزهاافتراقوفاصلهای
شبكة و نظام حسب بر طبیعت رازهای و ندارد وجود
مشابهتهاوهمانندیهافهمپذیروشناختنیاست؛امادر
عصرکالسیکارتباطزبانوداللتهایآنباچیزهاقطع
تفاوتو و نظم و اندازهگیری اصولیهمچون و میشود
اینهمانیجایتشخیصمشابهتهایذاتیرامیگیرد.از
کشف و تاویلگرایی رنسانس عصر ویژگی اینرو،
طبقهبندی نظام کالسیک، عصر ویژگی و سرآغازهاست
علمیـریاضیاتی.ازاینجهت،هرگونهشناختدرعصر
کالسیکصرفاًبرحسبمعیارهایریاضیساختمییابد
زبان دستور و طبیعی تاریخ شكل در نشانهها نظام و
عمومیوتحلیلثروتموردبررسیقرارمیگیرد.بدین
ترتیب،نشانههادرعصرکالسیکبهتصویرچیزهاودر
نهایت،بهابزارتحلیلوطبقهبندیتقلیلپیدامیکنند.در

واقع،
همینزبانچیزها،ونهدانش،بودکهبهنشانههاکارکرد
داللتیمیداد.ازقرنهفدهمبهبعد،کلقلمرونشانه
بینامرقطعیوامرمحتملتقسیمشد:یعنیدیگریک
نشانةناشناختهویکعالمتگنگنمیتوانستوجود
داشتهباشد.اینامربهسببایننبودکهانسانهاصاحب

همةنشانههایممكنهستند،بلكهبهسبباینبودکه
هیچنشانهاینمیتوانستباشدمگراینکهبیندوعنصر
وجود جایگزین شناختهشدة امكان یک شناختهشده،

داشتهباشد«)فوکو،65:2005(.
فرو مشابهت و نشانه قطعی رابطة ترتیب، بدین
میپاشدوازآنپس،رابطةدوسویةضرورتواحتمال،
شكل معنایش با نشانه رابطة به تفاوت، و اینهمانی
در دیگر مدلول( و دال )یعنی نشانه معنای میبخشد.
آنها در تعبیهشده و چیزها ذاتی سهوجهی، رابطهای
به دووجهی رابطهای در نشانه بلكه نمیشود، محسوب
بازنماییشونده ایدة میشود، فروکاسته ایده دو رابطة
)آنچهبازنماییمیشود(وایدةبازنماییکننده)آنچهآن
ایدةبازنماییشوندهرابازنماییمیکند(.درچنینفضای
ریاضیاتیـبازنمایانهایاستکهتاریخطبیعیودستور
زبانعمومیوتحلیلثروتمیسرمیشود.ازاینجهت،
مرکانتیلیسم ـ استیالیسوداگری دورة در پول کارکرد
اصل واژه که همانگونه و میکند پیدا داللتی ماهیتی
اساسینظامنشانههایزبانبهشمارمیآید،پولنیزبه
نیز پول پس میگردد. تبدیل اقتصادی مبادلة مبنای
درستهمانندنشانهبازنماییمیکندوداللتگرثروتها
میشود.دیگرارزشپولرافلزیکهسكهازآنساخته
شدهاست،تعییننمیکند،بلكهپولدرنظاممبادلهبه
یکابژةدیگرربطمییابدونقشنشانةهمیشگیآنرا
فوکو، 114ـ115؛ :1381 )ضیمران، میکند نمایندگی

.)220:2005
ازنظرفوکو،نظامبازنماییدرعصرکالسیکباچیرگی
فرو روشنگری عصر آرمانهای و مدرنیته تمامعیار
میپاشدوآنچهاوانسانجدیدمیخواند،ابداعمیشود.
مِن یا سوژه )همان انسان دربارة گفتمانی بنابراین،
اندیشندةدکارتی(شكلمیگیردکهانسانرابهمنزلةابژة

دانشتأسیسمیکند:
قطعاًتردیدینیستکهپیدایشتاریخیهریکازعلوم
انسانیحاصلیکمساله،یکتقاضا،یکمانعمتعلّقبه
نظامنظرییاعملیبود:هنجارهایجدیدیکهجامعة
آنکه از پیش قطعاً میکرد، تحمیل افراد بر صنعتی
روانشناسیبتواندبهآرامیدرجریانقرننوزدهمخود
رادرمقامعلمتأسیسکند،ضروریمحسوبمیشدند.
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همچنینتهدیداتیکهازانقالبفرانسهبهشدتبردوش
بورژوازی که تعادلی دوش بر حتی و اجتماعی موازنة
برقرارساختهبود،سنگینیمیکردند،بدونتردیدپیش
آید، پدید جامعهشناختی نوع از بازاندیشی16 آنکه از

ضروریمحسوبمیشدند)فوکو،376:2005(.
تحلیل زبان، و زندگی و کار درسهحوزة اینرو، از
ثروتوتاریخطبیعیودستورزبانعمومیجایخودرا
فیلولوژی و زیستشناسی و سیاسی اقتصاد به بهترتیب
میدهندوهمةایندانشهاروشهایخودرادرجهت
عقالنیترشدنمفاهیمشانونزدیکترشدنبهابژهشان
از اصالحمیکنند)همان:274(.درعصرمدرنیته،پس
قرنهجدهم،تعیینارزشبرمبنایمعیارهایاقتصادیو
و مییابد اهمیت تولید مفهوم همچنین و فایدهگرایی
اسمیت آدام اگر میشود. مطرح کار تقسیم مسالة
)1723ـ1790م.(نفسکاررایکفعالیتمولّدومبنای
تعیینارزشکاالمیداند،دیویدریكاردو)1772ـ1823
م.(گامیفراترمینهدوبراهمیتتقاضاوعناصرتوزیعو
مصرفدرتعیینارزشکاالتأکیدمیورزد.بدینسان،علم
اقتصادازطریقابداعانسانـاینموجودکارگرـبهقلمرو
سایر با همسو تحول، این و میگذارد گام انسانی علوم
تحوالتدرحوزةزبانوزندگی،بهظهورمؤلِّفتولیدگر
نیزمیانجامدوبهگفتمانادبیات)ساحتتولیدومصرف
شكل ابداع( و آفرینش )ساحت شعر برابر در توأمان(
میدهدوبرتریمیبخشد.درنتیجه،تعیینارزشیک
متنبهمؤلّفوابستهمیگردد،نهلزوماًازاینروکهاودر
این از بلكه است، قابلی تولیدکنندة ادبیات مبادلة نظام
جهتکهاواینکدرنظامعرضهـتقاضایادبیاتکارکرد
یافتهاست.چنیناستکهمؤلّفدرمقامانساِنبرخوردار

ازفردیتظهورمیکند.

کارکرد مؤلّف
پرسشاصلیفوکودرجستار»مؤلّفچیست؟«تحلیل
چگونگیانتسابفردیتبهمؤلّفدرعصرمدرنیتهاست.بر
حسبتحلیلفوکو،امروزهوجوددوایدهسببشدهاست
کهبهرغماعالممرگمؤلّفدرنظریه،جایگاهبرتروممتاز
مؤلّف مرگ یا ناپدیدی و بماند محفوظ همچنان مؤلّف
چندانتثبیتنشود:ایدةاثروایدةنوشتار.بنابراین،صرف

بیاناینکهبایدمؤلّفراکنارگذاشتوبهخوانشخوداثر
مشغولشد،لزوماًبهمرگوناپدیدِیمؤلّفنمیانجامدو
کافینیست.ایدةنوشتارنیزازویژگیهایتجربیمؤلّف
یکگمنامیاستعالیی17میسازدوهمچنانبرتجربهمندی
میورزد. تاکید متن معنای تعیین در آن نقش و مؤلّف
کارکرد یک مؤلّف نام که دریافت میتوان ترتیب بدین
امكانپذیر را متون طبقهبندی که کارکردی است؛
میگرداندتابرخیمتونخاصکنارگذاشتهشوندوبرخی
متوندیگربرجایبمانند.درحقیقت،ناممؤلّفبهمالک
ایدهها و سخنان انواع از متن یک تمایز و ارزشمندی

مبدلمیشود:
ناممؤلّف،برخالفنامهایخاصدیگر،ازدرونگفتمان
بهیکفردواقعیوبیرونیکهآنراتولیدکردهاست،
گذرنمیکند؛بلكهبهنظرمیرسدکهایننامهمیشه
قراراستکهحاضرباشد،برلبههایمتنعالمتبگذارد
ونحوةبودنمتنرافاشسازدیادستکممشخصةآن
گفتمانِی مجموعة یک ظهور مؤلّف نام کند. تعیین را
و سخن =[ گفتمان جایگاه و میکند آشكار را معین
گفتار[رادردرونجامعهوفرهنگنشانمیدهد.نام
مؤلّفنهیکجایگاهحقوقیاستونهدر]مقولة[جعل
]واختراع[اثرجایمیگیرد؛بلكهناممؤلّفدرگسستی
جایمیگیردکهیکبرساختةگفتمانیمعینونحوة
مشخِصبودِنآنراپایهگذاریمیکند)فوکو،1998:

.)211
مثل گفتمانها، برخی که گفت میتوان بنابراین،
عمل که است مؤلّف کارکرد حسب بر ادبیات، گفتمان
گردش به را معین ایدههایی و سخنان و میکنند
درمیآورند،حالآنکهبرخیگفتمانهاچنیننیستندو
عماًلمؤلّفیندارد)مثلیکقراردادیانامةخصوصیکه
امضاکنندهدارد،امامؤلّفندارد(.کارکردمؤلّفدراینگونه
گفتمانهایمؤلّفمحورازمشخصههاییچندگانهبرخوردار
که است این مؤلّف کارکرد مشخصههای از یكی است.
شكلمالكیترادرگفتمانهارمزگذاریمیکند.ایدههاو
سخناندرقالبکتابومتنزمانیدارایمؤلّفقلمداد
شدندکهمؤلّفانرادارایقدرتتخطیدانستندودربرابر
مجازات برایشان و انگاشتند مسئول ایدهها و سخنان
وضعکردند.ازاینرو،سخنگفتنازیکعملمخاطرهآمیز
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بهکاالمبدلشدودرچرخةمالكیتگرفتارافتاد:
اززمانیکهنظاممالكیتمتونپدیدآمدوقواعددقیقی
ناشر،حقوقبازتولیدو دربارةحقوقمؤلّف،رابطةمؤلّفـ
قرن آغاز و قرنهجدهم پایان در ـ مرتبط موضوعات
وضعشد،امكانتخلفبهعملنوشتنپیوست نوزدهمـ
شدوبهطورفزایندهشكلیکالزاممختصادبیاترابه
خودگرفت.گوییمؤلّف،درلحظهایآغازشدکهجای
ویرادرنظامداراییمشخصکردند،نظامیکهمشخصة
جامعةماستومؤلّفتاوانجایگاهیرامیدادکهبدین
گفتمان دوقطبی و کهن حوزة دوبارة کشف با ترتیب
کسبکردهبود،باعملنظاممندتخطیودرنتیجه،با
مالكیت مزایای با اکنون که نوشتاری در خطر اعادة

تضمینشدهبود)همان:212(.
دیگرمشخصةکارکردمؤلّفایناستکهمتونیکهبه
یکمؤلّفنسبتدادهمیشوندهمیشهازیکنوعنیستند.
روزگاری،مثاًلدریونانباستانیاقرونوسطا،هویتمؤلّف
دلیلیبرمقبولیتوارزشمندیحماسههاوکمدیهاو
...بهشمارنمیرفت،یعنیهمانمتونیکه تراژدیهاو
امروزهادبیاتمینامیم.درواقع،درآنروزگارتنهاآنچه
امروزمتونعلمینامیدهمیشوند،باتوّجهبهجایگاهفرد
گویندهحقیقتمندتلقیمیشد.اینکهسخنیاایدهایبه
بقراطتعلقداردیابهافالطونوارسطوسببمیشدکه
و نجوم جمله از علوم قلمرو در ایده و سخن آن
قرنهای در مقابل، در یابد. اعتبار وطب کیهانشناسی
هفدهموهجدهم،گفتمانهایعلمیبهحوزةگمنامیو
بینامیتغییرمكاندادندونفسنظامعلمیبرایاعتبارو
امامعیار ارزشمندیکافیدانستهشد؛ و حقیقتمندی
مقبولیتوارزشدرگفتمانادبی،درشعروداستان،به
گویندهوسرایندهیاهماننویسندهچرخشکردوازاین
جهت،معنایمتنبهجایگاهواعتبارمؤلّفبستگیپیدا
ایناستکهصرف کرد.سومینمشخصةکارکردمؤلّف
نسبتدادنسخنانوایدههاییبهیکفرد،یعنیبهیک
که میشود موجب دارد، نام انسان که خردمند موجود
مؤلّفدریکفرایندپیچیدهبرساختهشود.بهدیگرسخن،
بازیابیمؤلّفدراثرکهازجانبگفتماننقدادبیصورت
و متون مبنای بر مؤلّف چهرة برساختن به میگیرد،
گفتمانموجودمنجرمیشود.طرفهآنکهنقدادبیمدرن

درمواجههبامسالةاصالتاثرعماًلدرپیتعریفمؤلّفبه
همینشیوههاست.چهارمینمشخصةکارکردمؤلّفاین
استکهمتنهموارهبهشكلیبدونقیدوشرطبهیک
فردواقعیارجاعنمیدهد،بلكهچندین»من«یاجایگاه
سبب مؤلّف کارکرد و میکند تعبیه خود در را سوژه
میشودکهاینسوژههاو»من«هاهمزماندردرونمتن
و فاصلهگذاری همین دیگر، بیان به باشند. پراکنده
کارکرد که است متن یک در »من« انواع تقسیمبندی
مؤلّفراممكنمیسازد.پسازاینچهارمشخصهمیتوان
نتیجهگرفتکهکارکردناممؤلّفوانتسابمتونبهوی
عمدتاًبرایجلوگیریازگسترشوتكثیرداللتهایمتون

استوهدفیاستاقتصادی:
مؤلّفمحدودیتتوزیعسرطانیوخطرناکداللتهارا
دردرونجهانیمیسرمیسازدکهدرآن،شخصنهتنها
و گفتمانها قبال در بلكه ثروت، و منابع قبال در
داللتهایآننیزصرفهجوست.مؤلّفاصلصرفهجویی
درتوزیعمعناست.درنتیجه،مابایدایدةسنتیمؤلّفرا
ما دیدهایم، پیشتر که آنگونه کنیم. وارونه بهتمامی
عادتدادهشدهایمکهبگوییممؤلّفخالقنابغةاثراست
وویدرآناثرجهانپایداروپایانناپذیرداللتهارادر
خو ما است. گذاشته ودیعه به سخاوت و غنا کمال
دیگر تمامی با آنقدر مؤلّف کنیم فكر که کردهایم
انسانهامتفاوتاستودررابطهباهمةزبانهاآنچنان
معنا آنکهسخنمیگوید، بهمحض که است متعالی
تكثیرشدنرامیآغازد،تكثیرشدنیبینهایت)همان:

.)221
براینمنوال،مؤلّفدرمقامنابغهیاکسیکهازتوانایی
ایدهئولوژیک برخورداراست،یکتصویروچهرة نوآوری
نظمدهندة اینسو،کارکرد به ازقرنهجدهم استکه
است.چنین داشته برعهده را روایت( و )داستان متون
و صنعتی جامعة مؤلّفههای و مشخصهها با کارکردی
بورژواییوهمچنینفردگراییومالكیتخصوصیبرآمده
از مدرن دریافت است. سازگار کاماًل جامعهای ازچنین
عصر در که تحوالتی به بهتمامی تألیف و مؤلّف مسالة
اقتصادیو مدرنیتهدرگفتمانهایحقوقیوسیاسیو
تجاریرخداد،وابستهبودهوچنینتحوالتی،اختصاصاًدر
نیمةدومقرنهجدهم،بهبازتعریفمفهوممؤلّفوادبیات
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منجرشدهاست.چنانکهپیشترنیزاشارهشد،برداشت
رمانتیسیستهاازمسالةتألیفومؤلّفکهبرفردیتسوژه
تكیهداشتند،دربردارندةعصارةچنینتحوالتیدرگفتمان
سوژة آگاهانة نیت همزمان رمانتیسیستها بود. ادبیات
خودمختاررامبنایتألیفمیانگاشتندوبرمفهومیگانگی
مدرن مفهوم بنابراین، میکردند. پافشاری اثر اصالت و
گرفته فردشكل ایدة از مدرن رهیافت برحسب مؤلّف
است)بنت،56:2005ـ57(.ازاینجهت،استعارةسرقت
ادبیچونیکاستعارةاقتصادیمشخصاًباسهحوزةکار
وزندگیوزبانوآننظامداناییربطپیدامیکندکهعصر
مدرنیتهراشكلدادهاست،حوزههاییکهمالكیتیكیاز

عناصرتعیینکنندةآنهاست.

تحلیل نهایی
ازآنچهدرتحلیلنسبتکارکردمؤلّفوگفتمان
ادبیاتباتوجهبهنظریةمیشلفوکوگفتهشد،چنین
چهرة یک از مدرنیته گفتمان در مؤلّف که برمیآید
حاشیهایبهیککارکردمولّدتبدیلشدهاست.تاپیش
ازعصرمدرنیتهدربرخیجامعههاازجملهدرانگستان
برای عمدتاً کتاب انتشار حق به مربوط قوانین حتی
حمایتازناشرانونقشآناندرچاپوفروشکتاب
فرایند این روشنگری عصر باظهور اما میشد، وضع
دستخوشدگرگونیشد.اینامورجملگیبدانسبب
زمینهساز مدرن صنعتی جامعة ماهیت که داد رخ
شكلگیریاخالقیاتوعلومانسانیمتعلّقبهایننظم
جدیدگردیدوسرنوشتمسالةآزادیفردیبامالكیت
چنین در خورد. گره آزاد بازار اقتصاد و خصوصی
ذاتیخود استعدادهای به توّسل با فرد هر جامعهای،
خود تجربهمندی و عقالنیت کاربست با میتوانست
را خود منافع و نیازها و گردد مشغول کار به آزادانه
تامینکند.دیگرمالكیتشخصیعنصریقلمدادمیشد
کهخودمختاریسوژهراتضمینمیکرد.براینمبنا،
ماند: غافل رویداد دو همبستگی و همزمانی از نباید
نخست،تالشوتأکیدفیلسوفانسیاسیواقتصاددانان
دوم و خصوصی مالكیت مسالة توجیه برای مدرنیته
شكلگیریادبیات،نههمچونگفتمانتولیدِیصرف،

کهبهمنزلةیکنظاممبادلةمبتنیبرمصرفوتقاضا.
خصوصی دارایی یک بهمثابه ادبی متن اینکه نتیجه
تحتمالكیتوتصاحبناممؤلّفدانستهشدوکاربرد
مفهومسرقتبهعنواناستعارهایاقتصادیدربارةمتون

وکتابهانیزاهمیتیافت.

پی نوشت ها
1. plagiarism
2. subjective

3.قالبازمترجمفارسیاست.
4.کانت،حقبهشییاداراییراچنینتعریفمیکند:»حقبه
یکشیعبارتاستازحقاستفادةخصوصیازیکشی
کهمندرمالكیتآن)بهنحواصولییاوضعی(باتمامافراد
دیگرشریكم.زیرامالكیتمشترکتنهاشرطیاستکهبه
موجبآن،منمیتوانمهرمالکدیگریراازاستفادهی
خصوصیازآنشیمنعکنم«)کانت،104:1393(؛وحق
اینگونهتعریفمیکند: نیز بهشخصیاحقشخصیرا
»مالكیتمنبرگزینششخصدیگر،بهمعنیتواناییمن
برجهتدادنبهگزینشاوبرایانجامعملخاصیطبق
علیتشخص به توجه با درخارج )آنچه اختیار قوانین
دیگریمالمنیامالتوست(،یکحقاست)حقیکه
مواردمتعددیازآنرامیتوانمدرمقابلیکشخصیا
واحد مجموعة یک فقط اما باشم(؛ داشته دیگر اشخاص
)یکنظام(ازقوانین]بهنام[حقشخصیوجوددرادکهبر
مبنایآنمنمیتوانمواجدچنینمالكیتیباشم.دست
یافتنبهحقشخصیبههیچوجهنمیتوانداصولی]بنیادی
وابتدایی[ویاخودسرانهباشد؛)زیرادراینصورتبااصل
منطبق دیگران گزینش با من گزینش آزادی هماهنگی
نیستوبنابراینناحقخواهدبود.(همچنینمننمیتوانم
نسبتبهکسیبهایندلیلکهعملاوخالفحقاست،
مترجم از )قالبها .)116 )همان: باشم« داشته حقی

فارسیاست.(
5.طبیعتاًتعریفوتحلیلمباحثمربوطبهحقوقطبیعیو
تاریخچةآندغدغةنوشتةحاضرنیست.برایبحثیاجمالی
دربارةحقوقطبیعیمدرنوآرایجانالکوتفاوتهای
آنباآرایکهنبنگریدبهفصلپنجمدراشتراوس)1373(

وهمچنینفصلچهارمدرشریعت)1380(.
6. discourse of apology
7. discourse of condemnation
8. originality
9. mimesis
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باتأملدرقانونحمایتازحق 10.چنانکهحسینپاینده،
ـ اقتصادی استعارههای کاربست ـضمن ایران در مؤلّف
از شكایت برای معنوی »مالباختگان که میکند توصیه
سارقانادبیواعادةحقوقتضییعشدةخویشمیتوانندبه

قانونمتوّسلشوند«)پاینده،261:1388(.
11. authorship
12.جوادمرتضاییدیدگاهمنتقدانیراکهدربارةسرقتادبی
موضعگرفتهاند،بهدودستهی»سختگیرانهوافراطی«و
باتوّجهبه افراط«تقسیممیکندو از »عالمانهوبهدور
مبحثتوارددرنقدقدیم)بهمعنایهمانندبودنشعردو
مفهوم و باشند( داشته هم از اطالعی آنکه بدون شاعر
بینامتنیتدرنقدمدرننتیجهمیگیردکهتنهاآنچهقدما
»نسخیاانتحال«مینامیدهاند،درخوربررسیتحتعنوان
سرقتادبیاستو»برایپرهیزازاتهامناروابردیگرانو
داورینادرست«بایدمحتاطانهترعملشودو»بههمین
جملهبسندهکنیمکهاینتعبیرومضمونراپیشازاین
)مرتضایی، است« کرده بیان دیگری نویسندة یا شاعر
65:1393(.خالصهاینکهاگرباسرسختیدربارةسرقت
ادبی سرقت را ادبی آثار میان مضمون »اشتراک ادبی،
بدانیم،بسیاریازمتونمابهویژهمتونعرفانیبهاینجرم
متهممیشوند؛زیرامبانیاندیشهواصولوبالّتبعمعانیو
مضامیندرعرفانعموماًیكسانوثابتاستوتنهاطرز

تعبیروالفاظمتفاوتاست«)همان:66(.
13.هستندکسانیهمچونعلیحباهلل،منتقدادبیعربکه
رویكردیفارغازهرگونهمسامحهوتساهلبهسرقتادبی
دارندوسرقترادرعرصةفرهنگوادب»یكیازعللو
زمینههایافولوانحطاطفرآیندهایفكریوحتیدینی«
حباهلل، نظر از .)63 :1380 )حباهلل، میکنند معرفی
امروزهنیز»پیشرفتفنآوریهایتألیفوچاپوسازو
این تداوم و گسترش به فرهنگی« کنشمندی کارهای
پدیدهدامنزدهاست)همان:65(.اوبهشكلیسختگیرانه
ادبیات کالسیک نقد اصطالح در »سرقت میدهد: ادامه
مفهوم که است لطیفی و ظریف مضمون حامل عرب،
عمیقیدربردارد،مقصودازسرقتتنهاایننیستکهلفظ
ومعناراازدیگریبهیغماببریوبهمردمچنینبباورانی
و ازپستترین این ـگرچه توست به متعلّق اثر این که
بلكهمقصودومنظورازآن، کمیابترینانواعسرقتاستـ
دروهلةاول،سرقتمعناومحتواوروحمتناست]...[بر
اساسهمینمبنابودکهناقدانقدیمیعربمعتقدبودند
کهگرفتنمعناومحتواوسپسریختنآندرقالبینوو
نوعی چهبهصورتنظمباشدیانثرـ پوششلفظیجدیدـ
دزدیاست«)همان:64(.براینمنوال،حباهللنقدادبی

ادبی سرقت پدیدة رشد عوامل مهمترین از را جدید
برمیشماردوبهمنتقدانادبیدرمقام»واسطةمیاندو
طرف،یعنی“نوشتةادبی”و“خواننده”«پیشنهادمیکند
ازپژوهشهای»بیفایدهوبیارزش«دستبردارندو که
برایآنانتلویحاًوظایفیتعیینمیکند:»تغییراتیکهدر
موضوعنقدادبیایجادشده،تاثیرزیادیدرازبینبردنو
نابهسامانیوضعمتنمنثورداشتهاست.درحالیکهنقد
قدیمبهتعادلودنبالکردنسرقتهاونقصهاورسوا
ساختنوبرطرفکردنآنهاوتوّجهبهلفظومعناوچاپ
وصنعتو...میپرداخت]...[ولینهایتچیزیکه“نقد
ادبیجدید”بهدنبالآناست،تفسیروتحلیلکارادبی
در دیدگاهحباهلل ترتیب، بدین )همان:68ـ69(. است«
امتداددیدگاهمنتقدانکالسیکقرارمیگیردکهبراینقد
را ادبی نقد کار مهمترین و برمیشمردند وظایفی ادبی
»بحثوتحقیقدرمنابعالهاماثر«میدانستند)مرتضایی،

.)63:1393
14 .common sense
اومانیستی ـ لیبرال پروژة افشای با معاصر ادبی نظریة .15
مرکززدایی مؤلّف سوژة از نخست سلیم عقل بر مبتنی
میکندوباتبیینکارکردمؤلّفدردرونگفتمانادبیاتبه
راززداییازاینسوژهـمدلولاستعالییرویمیآورد.اگر
نقدادبیمؤلّفمحورکالسیکبحثوتحقیقرادرمنابع
ادبی نظریة میکند، تعیین ادبی منتقد وظیفة اثر الهام
معاصرباتكیهبرمبحثبینامتنیت،باگذارازمفهوماثربه
از سوژهها و مؤلّفان تاثیرپذیری سنتی مفهوم از متن،
همدیگرنیزمیگسلدومتنراجایگاهانواعنقلقولهایی
برمیشماردکهازمنابعگوناگونفرهنگدرهمآمیختهاند.
بدینترتیب،ازمؤلّفبهعنوانکسیکهدرگردشمعناو
داللتگسستوتوقفایجادمیکند،کارکردزداییمیشود
است، مالكیت نهاد از برخاسته که ادبی مفهومسرقت و

چوناستعارهایاقتصادیازاعتبارمیافتد.
16. reflection
17 .transcendental anonymity 
18. the fiction of the work 
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