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در شمارۀ  189مجلۀ آینۀ پژوهش مقاله ای با عنوان «انتحال از خویشتن ،با اقتباس از دیگران!» در نقد
کارنامۀ علمی بنده در بیست سال اخیر منتشر شده است .در نوشتار کوتاه حاضر به مسائل کلی آمده
در نوشتۀ اخیر پاسخ می دهم .ضمن ارج نهادن به زحمتی که ناقد محترم برای بررسی نوشته های بنده
متحمل شـده اند ،شـکوه و گالیۀ خویش را از ایشـان که به اشـکال مختلف در مقاله به توهین ،تحقیر و
تمسـخر بنده پرداخته اند ،بیان می دارم .توضیح چند مطلب دربارۀ شـیوۀ کلی شـماری از نوشـته های
بنـده در ترجمـه و اقتبـاس و یـا بازنشـر برخـی آثـار کـه نکتـۀ اصلی مـورد نقد ناقـد محترم بوده بـه گمانم در
نوشتن این یادداشت کوتاه برای پاسخ به مطالب مطرح شده کفایت می کند.

اقتباس های کالن
یکـی از شـیوهای متـداول در نـگارش کـه نمونـه هایـی از آن را در کار محققـان مختلفـی مـی تـوان دیـد،
بهـره گیـری از مقـاالت و تحقیقـات دیگـران اسـت کـه بـا اضافات و افـزوده هایی و تصریح بـه اخذ از آنها
انجام می شود .نکته ای که ناقد عامدانه از آن چشم پوشی کرده است .در چنین نگارش هایی مسئلۀ
اصلـی اشـاره یـا عـدم اشـاره نویسـنده بـه منبـع یـا منابع خود اسـت که در صورت عدم اشـاره مـی توان کار
انجـام شـده را انتحـال دانسـت .از ایـن مـوارد تنهـا بـه ذکـر مـواردی کـه در خاطـر دارم ،بسـنده مـی کنـم .از
تألیفات بسیار مهم و بی بدیل حتی در زبان عربی ،مقدمۀ مرحوم علی اصغر مهدوی بر کتاب سیرت
رسـول اهلل و گزارش نسـبتا مبسـوط ایشـان از سـیره نگاری با تکیه بر ابن اسـحاق اسـت .ایشـان در یکی از
پاورقـی هـای مقدمـۀ خـود در اشـاره بـه منبـع اصلـی که در شـرح حـال نگاری ابـن اسـحاق از آن بهره برده
اند ،چنین نوشته اند:
«غالـب مطالـب مربـوط بـه شـرح احـوال محمـد بـن اسـحاق از کتـاب فـوک (منابـع زبانهـای اروپائـی شـمارۀ
 )9کـه بـه ز بـان آلمانـی اسـت ،اقتبـاس شـده اسـت و بمراجـع دیگری هم که رجوع شـده بـرای تکمیل همان
مطالبـی بـوده اسـت کـه در کتـاب فـوک آمـده اسـت و فـوک بـه آنهـا دسترسـی نداشـته .ایـن کتـاب را دوسـت
گرامی و استاد دانشمند جناب اقای زریاب خوئی ترجمه و در جلسات متعددی بنگارنده امالء فرمودند.
در اینجا از محبت و کمک بی دریغ ایشان سپاس گزاری می کنم».

1

از آثـار کمتـر مـورد توجـه امـا بسـیار مهـم در بـارۀ تار یـخ عصـر ایلخانـی ،مجموعه ای اسـت منتشـر شـده با
عنـوان العـرب و ایـران :دراسـات فـی التار یـخ و االدب مـن المنظـور االیدیولوجـی (بیـروت)1993/1413 ،
نوشتۀ استاد محترم خانم دوروتیا کراوولسکی .مقاله ای از این کتاب با عنوان «احیای نام ایران در عهد
ایلخانـان مغـول» توسـط دانشـمند گرامـی اسـتاد علـی بهرامیـان بـه فارسـی ترجمه شـده اسـت (فصلنامۀ
 .1سـیرت رسـول اهلل ،ترجمـه و انشـای رفیـع الدیـن اسـحق بـن محمـد همدانـی ،بـا مقدمـه و تصحیح اصغر مهـدوی (تهران :انتشـارات
خوارزمی1361 ،ش) ،نصف اول ،ص ( )5هـ ،پانویس دوم .مرحوم مجتبی مینوی مقالۀ بسیار ارزشمندی با عنوان «اسالم از در یچۀ
نـگاه مسـیحیان» دارد کـه ترجمـه و اقتباسـی از دو کتـاب نوشـته شـده در خصـوص موضـوع مورد بحث اسـت و هنـوز محل مراجعه
و تدریس است.
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تار یـخ روابـط خارجـی ،سـال اول ،شـمارۀ  ،1زمسـتان 1378ش ،ص  )15-1و فاضـل گرامـی آقـای حسـن
انصاری قمی نیز چند مقاله دربارۀ این کتاب منتشر کرده اند .استاد گرامی آقای حسن انصاری مقاله
ای بـا عنـوان «قـدرت و مشـروعیت در دورۀ ایلخانـان مغـول» در نشـریۀ معارف ،دورۀ شـانزدهم ،شـمارۀ 3
(آذر  -اسـفند 1378ش) ،ص  84-73نگاشـته انـد و در نخسـتین پاورقـی ضمـن اشـاره بـه مشـخصات
کتابشناسـی کتـاب خانـم کراوولسـکی ،نوشـته انـد« :ایـن مقالـه ترجمـه و تلخیصی از پژوهش کراوولسـکی
دربارۀ نظریۀ سیاسی اسالم است».
هـم ایشـان مقالـه ای دیگـری در مجلـۀ معـارف ،دورۀ شـانزدهم ،شـمارۀ ( 2مـرداد -آبـان 1378ش) ،ص
 57-49بـا عنـوان «مقولـۀ «جهـاد» و نـزاع ایدئولوژیـک در عصـر ایلخانـان مغـول» منتشـر کـرده انـد و در
مقدمۀ مقاله در اشاره به منبع خود نوشته اند:
«در ایـن مقالـه قصـد دار یـم کـه اهمیـت یافتـن موضـوع جهـاد در مناسـبات ایلخانـان مغـول و ممالیـک
مصر و شام و تحویل جدال سیاسی به جدال ایدئولوژیک را مورد مطالعه قرار دهیم .آنچه در این مقاله
خواهـد آمـد مبتنـی اسـت بـر تحقیقـات خانـم دوروتیـا کراوولسـکی در کتـاب عـرب وایران .پیـش از ارائۀ
نظـرات کراوولسـکی ،الزم اسـت کـه مقدمـه ای در بـاب مناسـبات مغـوالن و ایلخانـان و سلاطین مصـر و
شام و فضای حاکم بر این مناسبات بیاوریم.»:
ایـن مـوارد کـه نمونـه هایـی دیگـری را نیـز برای آن می توان ذکر کرد ،شـیوه و اسـلوب نگارشـی را نشـان می
دهد که نویسـنده با اشـاره به منبع و یا تحقیقی که اسـاس کارش بوده ،مقاله یا تحقیقی را سـامان داده
است .در خصوص همۀ موارد ذکر شده ،بی تردید تحریر های فارسی از متن های اصلی تحقیقاتی که
اصل کار نویسندگان آنها بوده ،یک سر و گردن باالتر و دقیقتر است .نکتۀ اصلی در این شیوه ،تصریح
یـا عـدم تصر یـح نویسـنده بـه منبـع یا منابعی اسـت کـه او از آنها اقتباس کرده اسـت .تقریبـا بخش اعظم
نوشتۀ ناقد محترم بر همین نکته در نقد شماری از مقاالت بنده است که در همۀ موارد ایشان تصریح
به این مطلب دارند که بنده به منابع کار خود اشاره کرده ام.

ترجمه و اقتباس
در ذیل همین مقولۀ اقتباس های کالن ایشان به شماری از ترجمه های بنده از جهت ترجمه و اقتباس
و تلخیص متن اصلی ایراد گرفته اند و البته گاه مرتکب خطا شده و مطلب را به شکلی نادرست بیان
کرده اند ،از این دسـت موارد نکاتی اسـت که ایشـان دربارۀ یکی از مقاالت دون اسـتورات دربارۀ کتاب
نـور الحقیقـه و نـور الحدیقـه نگاشـته انـد .بهتـر اسـت تـا نخسـت عبـارت ناقـد را آورده و سـپس بـه بیـان
توضیحات خود بپردازم.
«...ایشان مقاله ای از آقای دون استوارت به نام «رسالۀ حسین بن عبدالصمد برای سلطان سلیمان ،و
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سنت فقهی شیعی – شافعی» را با تغییر عنوان منتخب نویسنده زیر عنوان «نکته هایی دربارۀ حیات
عالمـان امامـی در قلمـرو عثمانـی» بـا تعبیـر خودشـان «ترجمـۀ آزاد بـا اندکـی دخـل و تصـرف» کـرده انـد.
سـپس بـار دیگـر همیـن مقالـه را بـا اندکی تغییرات جزئـی تحت عنوان متفاوت «حسـین بن عبدالصمد
عاملی و کتاب نور الحقیقه و نور الحدیقه» در موضعی دیگر منتشر نموده اند (توجه بفرمایید که در هر
دو چاپ این ترجمه ،عنوان مقاله ،متفاوت با آن چیزی اسـت که نویسـنده در نظر گرفته بود نیز ناگفته
نماند که مقالۀ اخیر نوشـتاری اسـت متفاوت با دیگر مقالۀ جناب رحمتی که با عنوان مشـابه «حسـین
بـن عبدالصمـد حارثـی و کتـاب نـور الحقیقـه و نـور الحدیقـه» به چاپ رسـیده اسـت .در متـن هیچ یک
از دو مقالـه توضیـح و نشـانی از بـرای دخـل و تصرفـات ایشـان دیـده نمـی شـود و از ایـن رو خواننـده قـادر
نیسـت دریابـد کـه مترجـم آزاد مقالـه دقیقـا چـه دگرگونـی و حـذف و اضافاتـی را در متـن نویسـنده اصلـی
اعمال کرده است» (ص.)327
در سـنت ترجمـه ،یکـی از اصـول مقبـول ایـن حـق بـرای مترجـم اسـت کـه عنوان اثـر را بـه صالحدید خود
تغییـر دهـد و مـن هـم از همیـن مقولـه پیـروی کـرده ام .نکتـۀ دیگـر در خصوص چند مقالۀ باز نشـر شـده
در کتاب شـیخ بهائی اسـت که مؤسسـۀ کتابشناسـی شـیعه آنرا منتشـر کرده اسـت .کتاب شـیخ بهائی
بـر اسـاس خواسـته و درخواسـت مؤسسـۀ کتابشناسـی شـیعه بـه صـورت پرونـده ای علمـی جهـت انجام
تحقیقات بعدی دربارۀ شـیخ بهائی سـامان یافته اسـت .چند مقالۀ باز منتشـر شـده از استورات در این
مجموعـه نیـز بـا در نظـر گرفتـن اهمیـت آنهـا در روشـن کـردن جنبه هایی مغفول در سـنت شـیعه و شـرح
حال خاندان شـیخ بهائی انجام شـده اسـت .ایراد ایشـان به اینکه مترجم چه مطالبی را حذف کرده نیز
بـی وجهـه اسـت ،زمانـی کـه به خواننده اطالع داده شـده کـه مقالۀ حاضر ترجمه و اقتباسـی از چه مقاله
ای هسـت کفایـت مـی کنـد .در خصـوص کتـاب نـور الحقیقـه نکتـۀ مهمـی کـه مـورد توجـه اسـتورات قرار
نگرفتـه بـود ،ارتبـاط آن بـا کتـاب ادب الدیـن و الدنیـا مـاوردی اسـت کـه نگارنـده ایـن مطلب را از اسـتاد
ارجمنـد سـید محمـد رضـا جاللی حسـینی شـنیده و به مقالـه افزوده ام .در ترجمۀ مقالـۀ اخیر نیز همان
سبک تلخیص و اقتباس است که توضیح آن را در ابتدای مقاله ارایه کردم.
بـاز نشـر و تجدیـد چـاپ برخـی مقـاالت در چنـد کتـاب نیز داسـتان خـاص خـود را دارد .به عنـوان مثال
بنده به پیشنهاد مؤسسۀ کتابشناسی شیعه به صورت پروندۀ علمی مجموعه ای از اطالعات و مقاالت
مهـم نوشـته شـده در بـارۀ خانـدان شـیخ بهایـی و ایشـان را گـردآوری کـردم .بـه لحاظ اهمیت و سـنخیت
بـا موضـوع مقاال تـی را کـه در بـارۀ آثـار حسـین بـن عبدالصمـد حارثی و شـیخ بهایـی ترجمه کرده بـودم ،نیز
در ایـن مجموعـه آورده ام .مقـاالت مـورد بحـث جنبـه هایـی مهـم و ناشـناخته و مـورد بحـث از زندگـی
حسین بن عبدالصمد و شیخ بهایی را روشن می کند .شماری از آثار مورد اشارۀ ناقد محترم به صورت
کتابهایـی فراهـم شـده بـرای ارایـه در فضـای مجـازی تهیـه شـده و علیرغم اتهام ایشـان به بنده که انتشـار
کتابها را راهی برای امرار معاش و گرفتن حق التألیف دانسـته اند ،هیچ قرار دادی میان بنده و ناشـر در
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کار نبوده است و کتابها نیز به صورت رایگان عرضه شده و نسخه کاغذی نیز ندارند.
پژوهش اصلی بنده دربارۀ شـهید ثانی که با ترجمۀ مقاله ای از دوسـت گرامی دون اسـتورات آغاز شـد،
در سـالیان بعـدی ادامـه یافـت .بنـده بخشـی از کارهـای ترجمـه شـده و تألیفـی را در مجموعـه ای بـه نـام
شـهید ثانـی :پژوهشـی در زندگـی ،کارنامـۀ علمـی و روزگار او (مشـهد1395 ،ش) منتشـر کـردم .در سـال
 1399مقـاالت ترجمـه شـده و تألیفـی در ایـن کتـاب را جـدا کـرده و هـر کـدام را جداگانـه منتشـر کـردم .بر
اسـاس عـرف متـداول در ارایـۀ اثـری جدیـد یعنـی تغییـر دسـتکم سـی درصـد ،چنـد مقالـه جدیـد ترجمـه
شـده از اسـتوارت را با تغییرات و اصالحات دیگری که در مقاالت انجام دادم ،منتشـر کردم .در بخش
مقـاالت تألیفـی نیـز همیـن کار صـورت گرفتـه اسـت .هـر دو جلـد اخیر مهمتریـن کار بنده دربارۀ شـهید
ثانی و حاصل بیش از یک دهه کوشـش بنده در شـناخت و معرفی این فقیه نامور اسـت و بدان افتخار
مـی کنـم .بنـده بـدون برخـوردای از حمایـت مالـی سـازمان یـا حتـی شـخصی در تمام این سـالها بـه کار و
تحقیـق خـود پرداختـه ام و منابـع و یـا نسـخه هایـی خطـی کـه نیـاز داشـته ام را نیـز با هزینۀ خـود همانند
بسیاری از دیگر محققان تهیه کرده ام هر گاه نیز از لطف عزیزی برخوردار شده ام ،به آن اشاره کرده ام.
هر چند این سخنان به معنی نداشتن ایراد و کاستی در کار بنده نیست.
برخـی مقـاالت دیگـر ماننـد تحقیـق بنـده دربـارۀ توحیـد مفضل نیز داسـتان خاص خـود را دارد .به دلیل
مالحظاتی که در خصوص این مقاله داشتم ،نخست آن را در کتاب زیدیه در ایران منتشر کردم و بعد
از مواجهه نشـدن با حاشـیه ای خاص آن را در دو کتاب دیگر که در فضای مجازی و به شـکل رایگان
ارایه شـده بود ،نیز منتشـر کردم .سـپس در مجموعه مقاالتی که در آن رویکرد هایی جدید برای تحلیل
و بررسی حدیث دست کم به گمان خودم داشته ام ،اثر حاضر را نیز آوردم .دوست گرامی جناب آقای
دکتـر جـواد بشـری از بنـده تقاضـای نشـر مجـدد ایـن مقالـه را نمـود .بنـده به ایشـان اطالع دادم که نوشـتۀ
مـورد عالقـۀ ایشـان چـاپ شـده اسـت اما ایشـان ابراز تمایـل نمودند که مقالـه را با تصویر نسـخه در متون
ایرانی منتشر کنند .بنده هم با این تقاضای ایشان موافقت کردم.
دربارۀ دو بار منتشر شدن مقاله ام در خصوص کتاب المعتمد در کتاب ماه دین نیز باید به این نکته
اشـاره کنـم کـه آن مقالـه را بعدهـا بنـده بـا انجـام اصالحاتـی و ترجمـۀ مقالـه ای جدیـد از مادلونـگ به نام
کالم زمخشـری در اختیار دوسـت گرامی آقای اوجبی برای نشـر در جشـن نامۀ اسـتاد دینانی قرار دادم و
بدون آنکه اطالعی داشته باشم ،ایشان تنها کالم زمخشری را در جشن نامه منتشر کرد و بخش نخست
را برای بار دوم در کتاب ماه دین بدون اطالع از نشر آن در مجله و یا اطالع بنده منتشر نمود.

