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صفحه منتشر    ۴۳۶توسط انتشارات کویر در تهران در    ۱۳۸۷در مهر    حق الناس: اسالم و حقوق بشر کتاب  

ران خارج شده بودم. نسخه کاغذی کتاب مدتها  شد. دو ماه قبل از آن، من برای تدریس در دانشگاه ویرجینیا از ای

بعد به دستم رسید. کتاب در کمتر از یک سال به چاپ چهارم رسید و مورد نقد و بررسی صاحب نظران قرار  

 ها، مصاحبه ها، نامه ها، سخنرانیگرفت. با انتشار انتقادات من در جریان جنبش سبز مردم ایران )مقاالت، یادداشت 

انتشار کلیه آثارم به هر    ۱۳۸۸( در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از نیمه سال  ۱( )ها و بیانیه ها

به    ۱۳۹۰شهریور    ۸شکل در ایران ممنوع، وبسایتم فیلتر، و حکم »اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی«  مورخ  

برایم ایمیل شد! در زمان  امضای »دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران«  

صدور این حکم غیرقانونی که بدون برگزاری دادگاه صادر شده بود، من استاد مدعو مطالعات اسالمی در دانشگاه  

 دوک بودم. به بیان سهروردی »غربت غربیه« آغاز شده بود. 

ت و تجدید چاپ  القلم نیسای ممنوع  هیچ نویسنده "جمهور شدن حسن روحانی اعالم شد که  بعد از رئیس  

حکومت  ( نشر نی و کویر به ترتیب چاپ پنجم دو کتاب »۲. )"کتابهای منتشر شده نیاز به مجوز جدید ندارد

ارشاد اسالمی برای ترخیص  تجدید چاپ کردند، اما وزارت فرهنگ و    ۱۳۹۳« مرا در فروردین  حق الناس « و »والیی

خانه مجوز صادر نکرد! و ضرر هنگفتی متوجه ناشران کتابهای من شد. با اجازه از ناشران نسخه پی  پکتاب از چا

دی اف کتابهایم را برای استفاده عموم در وبسایتم گذاشتم. کم کم به فکر انتشار کاغذی کتابهایم خارج از ایران  
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بانهای دیگر خصوصا عربی و انگلیسی افتادم، خصوصا که با گذشت بیش از یک دهه  و تسریع در ترجمه آنها به ز

 این کتابها نیاز به ویرایش جدید داشتند.   

نظریه سیاسی و منافع  ای با عنوان »در دانشگاه آقاخان در لندن سخنرانی  ۱۳۹۳اردیبهشت    ۱۶در تاریخ  

( در  ۳« ارائه کردم. )"جایگزین اسالمی"رن: مفاهیم  چالش های دولت مد »  « در کنفرانسعمومی آیت اهلل خمینی

( به دبیری  ۴مجموعۀ ترجمه متفکران مدرن مسلمان« )ضمن این دیدار ترجمه انگلیسی برخی آثار من در ضمن »

( مورد بحث قرار گرفت.  ۶( توسط موسسه مطالعه تمدنهای مسلمانان دانشگاه آقاخان ) ۵دکتر عبدالفیاللی انصاری )

 در این مجموعه ترجمه دو کتاب منتشر شده بود:   تا آن زمان

 

 

 (۷( ) ۲۰۰۱)  االسالم بین الرسالۀ والتاریخ(، ۱۹۴۲عبدالمجید شرفی )متفکر تونسی متولد 

 ( ۸( ) ۱۹۲۵) االسالم و اصول الحکم (، ۱۹۶۶- ۱۸۸۸علی عبدالرازق )متفکر مصری، 

هر دو کتاب در زمره مهمترین متون اسالمی به زبان عربی محسوب می شدند. دو کتاب دیگر هم در این  

 مجموعه در دست انتشار بود: 
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 ( ۹الحدیث ) العلمانیۀ فی الفکر العربی(، ۱۹۴۷عزیز العظمۀ )متفکر سوری، متولد 

 ( ۱۰) دلیل المسلم الحزین (،  ۲۰۱۴-۱۹۳۲حسین احمد امین )متفکر مصری، 

ش  ۱۳۹۴م/۲۰۱۵به عنوان پنجمین کتاب این مجموعه در سال    حق الناس ر نهایت ترجمه انگلیسی کتاب  د

پذیرفته شد. این نخستین کتاب یک نویسنده ایرانی و اولین کتابی است که از زبان فارسی در این مجموعه وزین  

 ترجمه شده اند.   ترجمه و منتشر می شود. هر چهار کتاب قبلی این مجموعه از عربی به انگلیسی 
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دانشگاه کاتولیک   ارتباطات  و  و مدیر گروه مطالعات رسانه  )دانشیار  اخوان  نیکی  ناشر، خانم دکتر  از سوی 

( به عنوان مترجم انتخاب شد. با اینکه برخی فصول کتاب قبال به انگلیسی ترجمه شده بود مترجم  ۱۱آمریکا( ) 

حقوق شرعی مخالف سیاسی و احکام  "ر ضمیمه فصل نهم  کل کتاب را با یک قلم ترجمه کرد. به تصمیم ناش 

( به انگلیسی  ۱۲چهارده پرسش من از استادم مرحوم منتظری و پاسخهای ایشان )  "فقهی بغی، محاربه و افساد 

ترجمه نشد. امیدوارم در آینده فرصتی فراهم شود تا منتخبی از آثار این فقیه عالیقدر به زبان انگلیسی ترجمه و  

 .   منتشر شود

نویسنده ترجمه انگلیسی را با دقت ویرایش کرد. در طول این فرایند، کتاب از یک ترجمه صرف به نسخه  

دوم  به زبان انگلیسی و در حقیقت به »ویرایش    الناس حق یافته  ویراسته، تجدیدنظر شده، به روز شده و گسترش 

م منتشر شده بود، سیزده سال  ۲۰۰۸ش/۱۳۸۷کتاب« بدل شد. با این که ویرایش اول به زبان فارسی در سال  

پس از آن نیز این موضوع را رها نکرده بودم. در این مدت درخصوص آراء و نظراتی که در کتاب منتشر شده بود  

بودم. ویراست دوم کتاب به زبان انگلیسی دارای  اندیشیده، آنها را تعمیق نموده، در تعدادی نیز تجدید نظر کرده  

 (: ۱۳های زیر است )ویژگی 

ها. نسخه  نخست، در ویرایش اول فارسی اشتباهات تایپی زیادی وجود داشت، هم در متن و هم در پانویس 

. تمام  شد که شاید به دلیل عدم حضور نویسنده در ایران انجام نگرفته بودنهایی کتاب باید بازبینی و تصحیح می 

 اشتباهات تایپی در نسخه انگلیسی اصالح شده است. 

 روز شده است. دوم، تمام ارجاعات در ترجمه انگلیسی بازنگری شده، و کتابنامه به 

 %( صورت گرفته و در پاورقی تذکر داده شده است. ۱سوم، در متن تغییرات اندکی )کمتر از  

 تر شدن متن افزوده شده است.  د زیادی هم برای روشنها بازنگری و تعدااز پانویس چهارم، تعداد زیادی 
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ها جدیدترین آراء مؤلف را به دست  ( این مؤخره ۱۴پنجم، نویسنده برای نُه فصل کتاب مؤخره نوشته است. ) 

هایی است که در برگردان انگلیسی و ویرایش دوم انجام شده است.  روز رسانیترین به دهد. این یکی از مهم می 

 متن ادغام نشده تا اصالت ترجمه محفوظ بماند.  مؤخره ها در 

 ای تحلیلی انتقادی بر ترجمه انگلیسی نوشته است، که جداگانه به آن اشاره می کنم.  ششم، نویسنده مقدمه 

 ( افزوده شده است.۱۵ای )نامه هفتم، در پایان کتاب واژه 

است. مقدمه ویرایش  تر از کار درآمده ع تر و جامنسبت به نسخه فارسی آن کامل  الناس حق برگردان انگلیسی  

گانه مستقیما توسط نویسنده به انگلیسی نوشته شده است. مقدمه کتاب در هفتاد صفحه  دوم و مؤخره فصول نُه 

شامل شش بخش است. در پنج بخش نخست آراء مهمترین متفکران معاصر درباره »اسالم و حقوق بشر« تحلیل  

ترتیب:   به  است،  شده  )محانتقادی  طه  محمد  )متولد    ۱۹۸۵-۱۹۰۹مود  النعیم  احمد  عبداهلل    ۱۹۴۶سودان(، 

)متولد   مایر  الیزابت  آن  )متولد    ۱۹۴۵سودان(،  شبستری  مجتهد  محمد  و  ۱۳۱۵م/ ۱۹۳۶امریکا(،  ایران(،  ش 

ست،  تانزانیا(. در این بررسی، طه نمایندۀ آثارعربی دربارۀ اسالم و حقوق بشر ا  ۱۹۴۲عبدالعزیز ساشادینا )متولد  

مجتهد شبستری نمایندۀ آثار فارسی و سه نفر دیگر نمایندۀ آثار انگلیسی. مایر نویسندۀ مشهورترین کتاب دربارۀ  

ترین متفکران  توان برجسته اسالم و حقوق بشر از منظر غربی و فردی غیرمسلمان است. چهار نویسندۀ دیگر را می 

هر بخش ابتدا توصیف کوتاهی از آثار و آراء هر یک از این  معاصر مسلمان در حوزۀ اسالم و حقوق بشر دانست. در  

های رای ایشان پرداخته ام.  متفکران دربارۀ حقوق بشر ارائه شده، سپس به تحلیل انتقادی و مرور مزایا و کاستی 

آخر طوالنی  رأی  بخش  منضبط  معرفی  نخست،  باشد.  می  و خود شامل چهار قسمت  است  مقدمه  بخش  ترین 

ۀ اسالم و حقوق بشر، بعد مقایسه دیدگاه مؤلف با پنج متفکر دیگر، سپس شرح ترتیب زمانی و  نویسنده دربار

دست داده شده و در قسمت پایانی دربارۀ ویرایش دوم و مزایای آن نسبت به ویرایش  تطبیقی این شش رویکرد به 

 اول نکاتی بیان شده است.  
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پیش مطالعات  دانشکده  )استاد  کونکلر  میرجام  عنوان  پروفسور  با  مبسوط  پیشگفتاری  کتاب  بر  سوئد(  رفته 

( خانم دکتر شارلوت  ۱۶صفحه نوشته است. )  ۲۲»تجدید نظر در شریعت در پرتو اعالمیه جهانی حقوق بشر« در  

( تمام کتاب از جمله متون  ۱۷( )موسسه مطالعه تمدنهای مسلمانان  وایتنگ )مدیر بخش انتشارات دانشگاه آقاخان، 

ها را ویرایش کرده است. عنوان کتاب در ویرایش دوم »حقوق بشر و اسالم  در مقدمه و مؤخره   انگلیسی نویسنده 

( انتخاب شد.  با  ۱۸نواندیش«  بریتانیا(  )اسکاتلند،  ادینبورگ  در شهر  ادینبورگ  دانشگاه  انتشارات  کتاب  ناشر   )

 اشد. صفحه می ب ۵۵۲( تعداد صفحات کتاب ۱۹همکاری انتشارات دانشگاه آقاخان است. )

ویرایش دوم کتاب حق الناس سیزده سال بعد از ویرایش اول، نه به زبان اصلی بلکه به انگلیسی منتشر شده  

 الناسحق  ( داستان  ۲۰است. چرا که نویسنده بر خالف قانون همچنان از حق نشر در کشور خود محروم است. )

است که نه فقط به صورت نظری بلکه متاسفانه    "اسالم و حقوق بشر"کمدی  -روایتی واقعی و شگفت از تراژدی 

 است. در عمل اتفاق افتاده 

اما ویرایش دوم حق الناس به زبان فارسی هم در دست انتشار است، البته متأسفانه نه در ایران، بلکه در آلمان!  

ه امید خدا تا تابستان امسال  قطعات انگلیسی آن به فارسی ترجمه شده و کل کتاب در دست ویرایش است، و ب 

توسط »نشر اندیشه های نو« منتشر می شود. ترجمه عربی ویرایش دوم حق الناس هم در دست انجام است. این  

نخستین کتاب من است که به زبان انگلیسی منتشر می شود. کتابهای دیگری به انگلیسی )اعم از ترجمه و تألیف(،  

یف، اعم از کار جدید و ویرایش دوم کارهای قبلی( در راه است. به شکل مشخص  به عربی )ترجمه(، و به فارسی )تأل

( شش کتاب دیگر به انگلیسی )یک ترجمه(، به عربی )دو ترجمه( و به فارسی )سه  ۱۴۰۰در سال جاری شمسی )

باشید. عدو  تألیف: یک کار جدید و دو ویرایش دوم کارهای قبلی( از این قلم منتشر خواهد شد، انشاءاهلل. منتظر  

 شود سبب خیر اگر خدا خواهد!   
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