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معرفی اثر و نویسنده
مؤسســة ترجمــان در ســال های اخیــر فعالیت هــای گســترده ای را در حــوزة علــوم 
انســانی پیــش گرفتــه و فعالیت هــای آن افــزون بــر یــک پایــگاه نســبتاً تخصصــی 
ــام  ــا ن ــز بنگاهــی انتشــاراتی ب ــک نشــریه و نی ــوم انســانی، انتشــار ی در حــوزة عل
»ترجمــان علــوم انســانی« اســت. ایــن  مؤسســه در پایــگاه اینترنتــی خــود یکــی از 
اهدافــش را ترجمــة »متــون دســت اول، از اندیشــمندان اصلــی جریان هــای مهــم 

ــوان کرده اســت. فکــری و نظــری« عن
ــی(  ــه تألیف ــه ای  )و ن ــار غیرترجم ــدود آث ــه از مع ــا، ک ــورد بحــث م ــاب م کت
انتشــارات ایــن مؤسســه اســت؛ قــرار بــوده کــه »بــا ایــدة ترســیم خطــوط کلــی و 
ــا  ــی از جریان ه ــرب«، »گزارش ــان ع ــی از جه ــم اندازی عموم ــاختن چش فراهم س
شــخصیت های فرهنگــی معاصــر عــرب« تهیــه کنــد و »مجموعــه ای راهنماگونــه« 
ــمندان  ــری اندیش ــوالت فک ــا تح ــا را ب ــد و م ــرار ده ــگران ق ــار پژوهش در اختی
شــاخص جهــان عــرب و آراء و آثــار آنــان آشــنا کنــد؛ امــا به هیــچ عنــوان 
ــت  ــن انتشــارات  )صرف نظــر از دق ــه اِی ای ــار ترجم ــری هم ســنگ آث ــد اث نمی توان
ترجمه هــای آن آثــار( و نــه دیگــر آثــار منتشرشــده بــه زبــان فارســی در ایــن حــوزه 
باشــد. اگــر همتــی واقعــی درکار بــود و متولیــان امــر1 کمــی بــا جدیــت بــه موضــوع 
ــد کار  ــی در ح ــا مقاالت ــازل ب ــری ن ــة کار اث ــد نتیج ــود می پرداختن ــش خ پژوه
کالســی دانشــجویان کارشناســی آن هــم در وضعیــت اســفناک آمــوزش عالــی در 

ــد. ــن روزگار نمی ش ــانی در ای ــوم انس ــته های عل رش

ــد کتــاب آمــده: »پژوهشــگر و همــکاران« و البتــه ناشــر کــه یــک  ــر روی جل 1. چنان کــه ب
مؤسســة فرهنگــی اســت و در پایــگاه خــود بخشــی را بــه نقــد کتــاب اختصــاص داده اســت.

ترجمان فاجعه در پژوهش

 احسان موسوی خلخالی
نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزة مطالعات تاریخ تشیع، ادیان و مذاهب اسالمی

بررسی و نقد کتاب روشنفکران جهان عرب
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پرونده ویژه

»پژوهشــگر« بــرای ایــن اثــر حــدوداً 1300 صفحــه ای، یــک مقدمــة دو و نیــم 
صفحــه ای را کافــی دانســته کــه در آن ضمــن توضیــح واضحــات در دو ســطر مــالک 
ــده  ــه خوانن ــرای آن ک ــت. ب ــه کرده اس ــخصیت ها را ارائ ــاب ش ــرای انتخ ــود ب خ
به غلــط گمــان نبــرد کــه در ایــن دو ســطر تلقــی »پژوهشــگر« از مفهــوم روشــنفکر 
تبییــن شــده، ایــن مــالک را عینــاً می آوریــم: »مــالک انتخــاب ایــن شــخصیت ها 
ــری و  ــای فک ــازی جریان ه ــا برجسته س ــکل گیری ی ــا در ش ــر آن ه ــش و تأثی نق
ــا صرف نظــر از جغرافیــا و دیــن و مذهــب  فرهنگــی دوران معاصــر جهــان عــرب ب
آنــان بوده اســت«. آن چــه از ایــن مــالک می تــوان فهمیــد آن اســت کــه برداشــت 
ــه  ــت ک ــنفکر اس ــوم روش ــه از مفه ــی عوامان ــان تلق ــکاران« هم ــگر و هم »پژوهش

البتــه نیــازی بــه تعریــف نــدارد.
در ایــن مقدمــه البتــه از تعریــف »جهــان عــرب« غفلــت نشده اســت. از بدیهی ترین 
ــارف  ــک دایرةالمع ــدآورش آن را در حــد ی ــر علمــی، کــه پدی ــک اث ــوری کــه در ی ام
ــة  ــر آیین ــوان اث ــه عن ــت و این ک ــا اس ــوح تعریف ه ــود وض ــت ش ــد رعای ــد، بای می دان
تمام نمــای محتــوای آن باشــد و پدیدآورنــده یــا کســی کــه اثــر زیــر نظــر او تدویــن 

شــده در مقدمــة خــود علــت انتخــاب عنــوان را بــر اثــر خــود بیــان کنــد.
همچنیــن در روزگار کنونــی مــا، خواننــده بایــد بــا خوانــدن مقدمــه بفهمــد کــه 
چــه اطالعاتــی در ایــن اثــر وجــود دارد کــه در شــبکة اینترنــت بــدان دســت پیــدا 
نمی کنــد و چــرا بایــد بــرای خریــد ایــن کتــاب بــا ایــن حجــم، مبلغــی نه چنــدان 

انــدک بپــردازد.
ــر  ــن اث ــکاالت ای ــة اش ــه هم ــه ب ــت ک ــش از آن اس ــی بی ــاب بس ــم کت حج
پرداختــه شــود. در ادامــه بــه »برخــی« اشــکاالت روشــی و کلــی در کتــاب و نیــز 

ــم. ــدود می پردازی ــل مع ــد مدخ ــوردی در چن ــکاالت م ــه اش ب

■ فکری، مسعود و همکاران  )1397(. روشنفکران 
جهان عرب، تهران: ترجمان علوم انسانی.

شابک:   978-600-8091-21-9

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 8

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-113-fa.html


350119

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

ترجمان فاجعه در پژوهش

بررسی و نقد روشی
ــام بســیاری  ــراد داده شــده، ن ــارة مــالک انتخــاب اف ــا وجــود توضیحــی کــه درب ب
ــون  ــت، چ ــکال نیس ــود اش ــودی خ ــن به خ ــه ای ــت. البت ــی اس ــان در آن خال کس
ــه  ــن این ک ــد. ضم ــی می مان ــلیقه باق ــال س ــرای اعم ــا ب ــی فض ــال اندک ــر ح در ه
انتظــار نیســت کــه اثــری بــا عنوانــی چنیــن کلــی بتوانــد جامــع افــراد باشــد. امــا 
ــوم نیســت چــرا صــد  ــه معل وقتــی بناســت فقــط صــد نفــر معرفــی شــوند  )البت
ــاب  ــن کت ــاًل در ای ــار باشــد. مث ــع اغی ــا جــای ممکــن مان ــد ت ــد بای ــر!( بی تردی نف
طــه حســین  )1889-1973( معرفــی شــده  )و حــق مطلــب هــم همیــن اســت( 
امــا ســید قطــب  )1908-1966( معرفــی نشده اســت. یــا محمــد متولــی شــعراوی 
ــان  ــت. در می ــان نیامده اس ــی به می ــاوی نام ــف القرض ــا از یوس ــده ام ــی ش معرف
ــدوری،  ــز ال ــاس، عبدالعزی ــد احســان عب ــی مانن ــای مهم ــر، چهره ه ــراد معاصرت اف
عزیــز العظمــه، عــادل ضاهــر، فهمــی جدعــان، هاشــم صالــح، فیصــل دراج معرفــی 
ــام محمــد  ــه ن ــی ای ب ــگار معمول نشــده اند و مثــاًل شــاعر دســت چنــدم و روزنامه ن
ــوم نیســت  ــرار داده و اصــاًل معل جربوعــة، کــه مقتــدای خــود را صــدام حســین ق

ــی شده اســت. ــن شــخص چیســت، معرف ــت ای وجــه اهمی
ــی  ــبکة جهان ــی در ش ــی جســت وجو و کاوش  )حت ــا کم ــات، ب ــوزة ادبی در ح
اینترنــت کــه منبــع اصلــی ایــن »پژوهــش« اســت( معلــوم می شــود کــه 
ســردمداران شــعر مقاومــت فلســطین، محمــود درویــش و ســمیح القاســم هســتند 
ــی  ــوزة داستان نویس ــن در ح ــت. همچنی ــی نشده اس ــاب معرف ــی در کت ــه دوم ک
فلســطین پیشــگامان ادبیــات داســتانی فلســطین غســان کنفانــی و امیــل حبیبــی 
ــن  ــار زن در ای ــط چه ــی نشده اســت. در ضمــن فق ــی معرف ــاز دوم ــه ب هســتند ک
مجموعــه معرفــی شــده اند  )4 درصــد( کــه ایــن بــا نســبت حضــور زنــان در ســپهر 
ــی جهــان عــرب، به خصــوص در نیمــة دوم قــرن بیســتم کــه دامنــة  فکــری و ادب

ــة بســیار دارد. ــی کتــاب اســت، فاصل زمان
ــم  ــی تنظی ــام خانوادگ ــی ن ــب الفبای ــام شــخصیت ها به ترتی ــاب براســاس ن کت
شده اســت. ســاختار هــر »مدخــل«، اگــر بتــوان چنیــن نامــی بــر آن نهــاد، این گونــه 
اســت: نــام شــهر شــخص، نــام و نــام خانوادگــی شناســنامه ای او، اطالعــات مربــوط 
ــخصی.  ــه ش ــری، صفح ــش فک ــص، گرای ــات، تخص ــد و وف ــان تول ــکان و زم ــه م ب
بعــد از ایــن اطالعــات تلگرافــی، »مقالــة« مربــوط بــه شــخص آغــاز می شــود کــه 
شــامل »مقدمــه«، ســوابق  )تحصیلــی، اجرایــی، سیاســی(، جوایــز، مهم تریــن آثــار 

ــود.  ــات می ش ــده ای از نظری و گزی
ــوم  ــاًل معل ــد. مث ــده را آزار می ده ــا خوانن ــر این ج ــار دیگ ــار ب ــود معی مشــکِل نب
ــه ای  ــم صفح ــة دو و نی ــاً در مقدم ــت و طبع ــص چیس ــور از تخص ــه منظ ــت ک نیس
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پرونده ویژه

»پژوهشــگر« هــم مجــال آن نبــوده کــه منظــور از آن توضیــح داده شــود. در نتیجــه، 
ــاس  ــح، الی ــب صال ــد، طی ــد ابوزی ــر حام ــس، نص ــاًل ادونی ــودن  )مث ــنده« ب »نویس
خــوری(، »اســتاد دانشــگاه« بــودن  )مثــاًل محمــد ارکــون(، »محقــق« بــودن  )مثــاًل 
محمــد ارکــون(، »اندیشــمند« بــودن  )مثــاًل محمــد ارکــون(، »منتقــد« بــودن  )لویس 
عــوض، هــادی العلــوی(، »ادیــب« بــودن  )لویــس عــوض، محمــد الطالبــی( و حتــی 
ــراد دانســته شده اســت.  ــة( تخصــص اف ــد جربوع ــودن  )محم ــد« ب »نویســندة متعه
بدیهــی اســت کــه آن چــه ذکــر شــده حداکثــر شــغل و حرفــة ایــن افــراد اســت و نــه 
»تخصــص« آن هــا. ایــن عناویــن چنــان کلی انــد کــه حــذف آن هــا از سرتاســر کتــاب 
هیــچ اطالعاتــی از آن کــم نمی کنــد، چــون طبیعــی اســت کســی کــه صاحب اندیشــه 
ــوده  ــی نویســنده ب ــی نوشــته یعن ــا کتاب های ــذار اســت ی دانســته می شــود و تأثیرگ
یــا شــاگردانی داشــته یعنــی اســتاد دانشــگاه بوده اســت. البتــه چه بســا »پژوهشــگر« 
ــة کالم از  ــم اطال ــه از بی ــای خاصــی از »تخصــص« را درنظــر داشــته ک ــرم معن محت

ــت. ــر کرده اس ــش« صرف نظ ــة پژوه ــح آن در »مقدم توضی
ــق  ــت. طب ــاده انگارانه اس ــیار س ــز بس ــری« نی ــش فک ــن آوردن »گرای همچنی
ــی شــده اند شــخصیت هایی برجســته اند  ــاب معرف ــن کت ــرض، کســانی کــه در ای ف
ــیب هایی  ــراز و نش ــان ف ــة آن ــه ای، اندیش ــب اندیش ــان صاح ــر انس ــد ه ــه مانن ک
داشــته و دســت کم بســیاری از آنــان را نمی تــوان در یــک کلمــه و بــا یــک 
ــرای  ــرا«، »اصالح گ ــپ ملی گ ــد »چ ــی مانن ــرد. آوردن عناوین ــی ک ــب معرف برچس
ــد!(، »سلفیســم  ــه رو«  )رشــدی راش ــلفی میان ــی«، »چــپ ســکوالر«، »س نومعتزل
میانــه رو«  )طــارق رمضــان(، »لیبــرال اســالم گرا«  )کــذا!( همــه و همــه به خصــوص 

ــت. ــزن اس ــا و ره ــا بی معن ــن از آن ه ــی روش ــود تعریف در نب
ــرده  ــام ب ــا ن ــار« فــرد معرفــی شــده ی ــا چــه معیــاری »مهم تریــن آث این کــه ب
ــگار  ــکل، روزنامه ن ــنین هی ــد حس ــاًل از محم ــت. مث ــته نیس ــز دانس ــده اند نی ش
ــز نوشته اســت، فقــط پنــج کتــاب معرفــی  ــار بســیاری نی معــروف مصــری کــه آث
ــوارد مشــابه را در بخــش بعــد بیشــتر توضیــح خواهیــم داد. شده اســت. برخــی م

روش ارائــة مطالــب نیــز در کتــاب یکدســت نیســت. گاهــی آثــار شــخص تک به تک 
در چنــد ســطر معرفــی شــده اند  )محمــد عابــد الجابــری، صنــع اهلل ابراهیــم( و گاه بــه 
ــی  ــون(؛ گاه ــد ارک ــد، محم ــر حامدابوزی ــت  )نص ــنده شده اس ــر بس ــوان اث آوردن عن
ــان فارســی معرفــی شــده  )محمــد ارکــون( و گاهــی نشده اســت   ــه زب ترجمــة اثــر ب
)نصــر حامــد ابوزیــد، محمــد عابــد الجابــری(. گاه نیــز ترجمــة فارســی اثــر یــاد شــده 
امــا اطالعــات آن ناقــص اســت و نــام مترجــم یــا ناشــر یــا ســال نشــر نیامده اســت. در 
مــواردی نیــز عنــوان اثــر نخســت فارســی آمــده و ســپس نــام اصــل عربــی آن آورده 
ــه ناشــیانه تر  ــی صــرف نظــر شده اســت. از هم ــام عرب ــواردی از آوردن ن شــده و در م
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ترجمان فاجعه در پژوهش

ــخ  ــی تاری ــده اند و گاه حت ــرده نش ــام ب ــی/ ن ــی معرف ــب تاریخ ــار به ترتی ــه آث این ک
انتشــار اثــر نیــز آورده نشده اســت  )محمــد عابــد الجابــری، ادونیــس(.

اشکاالت موردی 
اکنــون بــا بررســی چنــد مدخــل می کوشــیم کمــی از اشــکاالت مــوردی در ارائــة 

اطالعــات را نشــان دهیــم.

آدونیس
ــت.  ــی نیس ــس بحث ــات ادونی ــودن نظری ــی ب ــذاری و جنجال ــت و تأثیرگ در اهمی
ــار« دو  ــن آث ــش »مهم تری ــود. در بخ ــاز می ش ــس« آغ ــل »آدونی ــا مدخ ــاب ب کت
ــا کتــاب پیش درآمــدی بــر شــعر عربــی  مجموعــه شــعر آدونیــس معرفــی شــده ب
ــر و  ــه مهم ت ــری او و از هم ــار نظ ــک از آث ــن هیچ ی ــز ای ــه ج ــت ک ــب اس و جال
ــت!  ــی نشده اس ــا(، معرف ــتا و پوی ــول  )ایس ــت و المتح ــاب الثاب ــر، کت تأثیرگذارت
بخــش »گزیــده ای از نظــرات« بــا توضیــح نظــر ادونیــس دربــارة بحــران ســوریه و 
اتفاقــات ناگــوار چنــد ســال اخیــر در ایــن کشــور آغــاز می شــود. ســپس بــه نظــر 
آدونیــس دربــارة بهــار عربــی پرداختــه شــده، پــس از آن »یهودیــان، صهیونیســتم 
و فلســطین«، آن گاه »آدونیــس و جدایــی دیــن از سیاســت«  )در 9 ســطر(، 
ــس و  ــی آدونی ــس و زن«، »هم نوای ــرآن«، »ادونی ــالم و ق ــس و اس ــپس »آدونی س
شــاعران ایرانــی«، »نگاهــی بــه اشــعار آدونیــس«، و در نهایــت »چهــار حــوزة شــعر 
آدونیــس«  )ص ص. 16-21(. بدیهــی اســت کــه همــة ارجاعــات در ایــن بخــش بــه 
پایگاه هــای اینترنتــی  )ازجملــه یوتیــوب!( اســت. به نظــر می آیــد کــه »پژوهشــگر 
ــه »نظریــات« آدونیــس، و دیگــر شــخصیت های  و همــکاران« به جــای پرداختــن ب
ــاب موضوعــات روز  ــه »نظــرات« او در ب ــد ب معرفی شــده در کتــاب، ترجیــح داده ان
ــاب مســائل روز را  ــرد در ب ــد. البتــه حــق هــم داشــته اند، چــون »نظــر« ف بپردازن
ــوان پیــدا کــرد،  ــی اینترنــت در چنــد دقیقــه می ت ــا جســت وجو در شــبکة جهان ب
ــائلی  ــم، و مس ــن، عل ــنت، دی ــدد، س ــاب تج ــه« او درب ــتن »نظری ــرای دانس ــا ب ام
ــت کم از  ــا دس ــد ی ــا را خوان ــرد و آن ه ــه ک ــار او مراجع ــه آث ــد ب ــا بای ــر آن ه نظی

ــرد. ــار اســتفاده ک ــن آث ــکا از ای ــل ات ــق و قاب ــای دقی گزارش ه

نصر حامد ابوزید
»تخصــص« ایــن متفکــر بلنــدآوازة مصــری »اســتاد دانشــگاه و نویســنده« عنــوان 
شده اســت. در ســوابق اجرایــی ابوزیــد، اســتادی او در دانشــگاه اوترخــت و دانشــگاه 
ــی  ــار( معرف ــة آث ــه هم ــد  )ن ــم« ابوزی ــار مه ــت. »آث ــاد نشده اس ــد ی ــدن هلن لی
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پرونده ویژه

ــح  ــت. در توضی ــا نشده اس ــی آن ه ــای فارس ــه ترجمه ه ــاره ای ب ــا اش ــده اند ام ش
ــده شــده به جــای  ــا همان چــه »گزیــده ای از نظریــات« خوان اندیشــه های ابوزیــد ی
کار بیهــودة مراجعــه بــه خــود آثــار ابوزیــد، کــه اصلی تریــن آن هــا بــه فارســی نیــز 
ترجمــه شده اســت  )ازجملــه ســه مــورد آن هــا بــه ایــن قلــم(، از یــک ســخنرانی 
ــه ای  ــت و مقال ــترس اس ــت در دس ــن آن در اینترن ــه مت ــروش ک ــم س عبدالکری
ــت  ــود اس ــت موج ــم در اینترن ــه آن ه ــد ک ــه های ابوزی ــاب اندیش ــادی در ب انتق
اســتفاده شده اســت؛ انتخابــی هوشــمندانه کــه صرفــة اقتصــادی هــم در آن لحــاظ 

شده اســت.

محمد عابد الجابری
ــت. در  ــری رخ داده اس ــتباهات جالب ت ــری اش ــار« الجاب ــن آث ــی »مهم تری در معرف
ــر  ــه این کــه دومیــن اث ــح ب ــا تصری ــی ب ــام ســاختار عقــل عرب ــار ن ــن آث ســیاهة ای
ــا  ــی ب ــی عرب ــل اخالق ــن عق ــده؛ همچنی ــی اســت آم ــل عرب ــد عق ــة نق از مجموع
ــب  ــی اســت. جال ــل عرب ــد عق ــة نق ــر از مجموع ــن اث ــه چهارمی ــه این ک ــح ب تصری
ــر دیگــر ایــن مجموعــه هــم  ــد و دو اث ــر کنــار هــم نیامده ان اســت کــه ایــن دو اث
ــل  ــد عق ــة نق ــار مجموع ــیاهة آث ــن س ــد در همی ــی نشــده اند. در صفحــة بع معرف
ــر از  ــدود 25 اث ــه ح ــت ک ــی اس ــه در حال ــن هم ــت. ای ــام آورده شده اس ــی ن عرب
الجابــری نــام آورده شده اســت. یکــی از جالب تریــن آثــار الجابــری کــه معرفــی آن 
الزم دانســته شــده کتــاب ســوم از مجموعــة دیدگاه هــا اســت. البتــه معلــوم نیســت 
کــه ایــن مجموعــة »دیدگاه هــا« چنــد کتــاب را شــامل می شــود و چــرا از میــان 
ــوم  ــاب س ــط کت ــاب و اول دوم، فق ــه کت ــه ازجمل ــن مجموع ــر ای ــای دیگ کتاب ه

ــت.  ــته شده اس ــام آوردن دانس ــتة ن شایس
ــر آورده  ــخ نش ــدون تاری ــیاهه ب ــن س ــای ای ــر کتاب ه ــم اکث ــه گفتی چنان ک
شــده اند. در ترجمــة عناویــن آثــار نیــز اشــتباهات فاحشــی رخ داده اســت: 
ــت  )ص. 328(.  ــه شده اس ــت« ترجم ــب و حکوم ــه »تعص ــة« ب ــة و الدول »العصبی
ــارة ابن خلــدون  ــد درب ایــن کتــاب چنان کــه »پژوهشــگر و همــکاران« نیــز آورده ان
اســت و در این صــورت »عصبیــت« اشــاره بــه نظریــة ابــن خلــدون دربــارة ظهــور 
ــن  ــدارد. همچنی ــب ن ــارف تعص ــوم متع ــه مفه ــی ب ــت و ربط و زوال تمدن هاس
ــنی  ــه به روش ــده ک ــل« ترجمه ش ــن حنب ــة اب ــه »مخمص ــل« ب ــن حنب ــة اب »محن
ــخ  ــم تاری ــن مفاهی ــکاران« از بدیهی تری ــگر و هم ــه »پژوهش ــد ک ــان می ده نش
ــی  ــن اشــتباه را نتیجــة بی اطالع ــوان ای ــم بت ــد. شــاید ه کالم اســالمی بی اطالع ان
ــی مشــکلة  ــی دانســت. »اضــواء عل ــد ترجمــة اصطالحــات فن ــن قواع از بدیهی تری
التعلیــم بالمغــرب« هــم بــه »آسیب شناســی مشــکل آمــوزش در مغــرب« ترجمــه 
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ــوم  ــت و معل ــور اس ــو و ن ــای پرت ــوء« به معن ــة »ض ــواء« از ریش ــت. »اض شده اس
ــت.  ــته شده اس ــادل آن دانس ــی« مع ــرا »آسیب شناس ــت چ نیس

محمد ارکون
ــناس« آورده  ــورخ، اسالم ش ــمند، م ــق، اندیش ــون »محق ــد ارک ــص« محم »تخص
شده اســت کــه در مــورد محمــد ارکــون فقــط مــورد ســوم آن هــم به طــور ناقــص 
درســت اســت. ارکــون همه جــا خــود را »مــورخ افــکار« معرفــی می کــرد و ایــن را 
بزرگ تریــن رســالت خــود می دانســت. در »ســوابق اجرایــی« محمــد ارکــون آمــده 
کــه وی »عضــو هیئــت عالــی خانــواده و جمعیــت« بــود و هیــچ اطالعاتــی دربــارة 

ــز آن کجاســت نیامده اســت. ــه مرک ــت و این ک ــن هیئ ای
ــاب  ــه کت ــی و س ــاب انگلیس ــه کت ــون س ــار« ارک ــن آث ــان »مهم تری در می
ــه »پژوهشــگر و  ــی شــده اند. روشــن اســت ک ــی معرف ــاب عرب فرانســوی و 13 کت
همــکاران« هیچ یــک از ایــن آثــار را ندیده انــد و در جســت وجوهای اینترنتــی 
ــته های  ــون نوش ــد، چ ــاهده نکرده ان ــار را مش ــن آث ــی از ای ــد یک ــی جل ــود حت خ
ارکــون کــه بســیار بیــش از آن اســت کــه در ایــن کتــاب آورده شــده به جــز چنــد 
مــورد معــدود همگــی بــه فرانســوی اند و همــة کتاب هــای عربــی ارکــون به دســت 
شــاگرد وفــادار او، هاشــم صالــح، بــه عربــی ترجمــه شده اســت. نــام ایــن مترجــم بــر 
جلــد همــة آثــار آمده اســت. پیش تــر بــه زبــان فارســی کتابنامــه ای از آثــار ارکــون 
منتشــر شده اســت و علــت چنیــن اشــتباه فاحشــی را فقــط می تــوان بســنده کردن 
ــه  ــن این ک ــت. ضم ــات دانس ــن اطالع ــرای یافت ــی ب ــت وجوهای اینترنت ــه جس ب

ــه فارســی ترجمــه نشده اســت. ــار ارکــون ب ــوان آث ــری، عن برخــالف مــورد الجاب

جورج طرابیشی
ــت،  ــناخته شده اس ــر ش ــران کمت ــه در ای ــوریه ک ــل س ــر اه ــن متفک ــارة ای درب
ــه  ــوط ب ــش مرب ــت. در بخ ــر اس ــوع دیگ ــتباهاتی از ن ــار اش ــاب دچ ــات کت اطالع
طرابیشــی گفتــه شــده کــه وی »کتاب هایــی دربــارة مارکسیســت  )کــذا!(، 
نظریــة ملــی، نقــد ادبــی... نوشته اســت«. جــدا از مــورد خنــده آور »مارکسیســت«، 
ــارة  ــه ای اســت کــه طرابیشــی درب ــوع نظری ــة ملــی« چــه ن ــوم نیســت »نظری معل
ــی »پژوهشــگر و  ــز موضــوع اصل ــات طرابیشــی نی آن نوشته اســت. در بخــش نظری
همــکاران«، »نظــر« طرابیشــی دربــارة بحــران ســوریه و انقــالب اســالمی در ایــران 
اســت. از حرف هــای عجیبــی کــه در ایــن بخــش زده شــده آن اســت کــه طرابیشــی 
»مواضــع بســیار تنــدی دربــارة تشــیع« دارد. البتــه مبــادا خواننــده چنیــن بپنــدارد 

ــه شده اســت. ــن اظهارنظــر ارائ ــرای ای ــی ب ــه منبع ک
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پرونده ویژه

ــث  ــالم الحدی ــی اس ــرآن ال ــالم الق ــن اس ــاب م ــوان کت ــار، عن ــش آث در بخ
ــث« در  ــدرن«. »الحدی ــه اســالم م ــرآن ب ــن ترجمــه شده اســت: »از اســالم ق چنی
ــرای اصطــالح مــدرن اســت، امــا این جــا منظــور  ــان عربــی امروزیــن معادلــی ب زب
طرابیشــی همــان اصطــالح حدیــث/ روایــت در معنــای ســنتی کلمــه اســت. ایــن 
کتــاب دربــارة تفاوت هــای قرائــت قرآنــی از قرائــت حدیثــی اســالم و رونــد تبدیــل 
قرائــت قرآنــی بــه قرائــت حدیثــی و نشــاندن حدیــث در جایــگاه هم ســنگ قــرآن 
اســت. روشــن اســت کــه »پژوهشــگر و همــکاران« هیــچ اطالعــی از اصــل کتــاب و 
نیــز از گزارش هــای مربــوط بــه آن ندارنــد و فقــط عنــوان آن را جایــی در اینترنــت 

ــد. ــی دیده ان ــار طرابیش ــیاهة آث در س

ارزیابی نهایی و سخن آخر
خواننــدة آگاه بی تردیــد خواهــد پرســید کــه در ایــن بررســی اشــاره ای بــه 
ــد و بررســی  ــراد، و نق ــی نظــرات اف ــاب، یعن ــن و حســاس ترین بخــش کت مهم تری
آن هــا نشده اســت. نگارنــده امــا در پرتــو آن چــه گذشــت عــذر خــود را در 
ــیار  ــخن بس ــاره س ــک در این ب ــد. بی ش ــه می دان ــش موج ــن بخ ــه ای ــن ب نپرداخت
ــد  ــان می ده ــای کار نش ــا این ج ــاه ت ــی کوت ــن بررس ــا همی ــت، ام ــوان گف می ت
ــة  ــه هم ــاد ب ــه اعتم ــان اســت ک ــر چن ــن اث ــال در ای ــی و اهم ــه حجــم بی دقت ک
اطالعــات موجــود در آن را مشــکل می کنــد. نگاهــی سرســری بــه منابــع مقاله هــا 
ــت چندم و گاه  ــذ دس ــوارد از مآخ ــة م ــاً در هم ــم تقریب ــا دریابی ــت ت ــی اس کاف
ــی هســتند، اســتفاده شده اســت  ــع اینترنت ــراً مناب ــه اکث ــه ای ک نوشــته های روزنام
و مــوارد اســتفاده و اســتناد بــه اصــل آثــار نویســندگان در توضیــح نظریــات آنــان 

ــدوم. ــادر کالمع ــادر اســت؛ و الن بســیار ن
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