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يكي از بهتررين تحقيقرات غربيران در براب     دين طريق ماية خوشوقتي است كه ب

تشيع، و بلكره بهتررين آنهرا، برا ترجمره از زبران اصرلي، در دسرترن مخاطبران          
ما اميدواريم كه ايرن ترجمره، كره برا دغدغرة دقرت و       . گيرد زبان قرار مي فارسي

وفاداري به متن و مقصود نويسنده، و نيز گويايي در زبان مقصد به انجام رسريده  
از ديردگاه   -در حدّ مقردورات معرفتري و روشري    -ت، بتواند تصويري روشناس

 . امامي در اختيار مخاطبان قرار دهد كربن در باب تشيع دوازده
نمرودي از حقيقرت را   -كند، باز هر كس كه تبييني از يك مذهب عرضه مي

داشرته باشرد و بردان نزديرك     براور  نماياند؛ و به هر ميزان كه خود به حقيقت  مي
كربن به اينكره تشريعح حقيقري اسرت، براور      . تر خواهد بود  اشد، تبيين وي واقعيب

باطن اسرت  جامع و دربرگيرندة ظاهر و و حقيقتي كه در اينجا مطرح است . دارد
شرود   و با نجات انسان و رستگاري وي مرتبط است؛ انساني كه با مرگ تمام نمي

به اين ترتيب است كه كربن تشيع  .شود اي ديگر منتقل مي اي به نشئه بلكه از نشئه
هاي عرفاني  عرفان، و از جمله گرايش/را در بطن مطالعات تطبيقي با انواع گنون

خواننرده،  . نشاند؛ و در اين ميان به علوّ تشريع اعتقراد دارد   يهودي و مسيحي، مي
 .  خود، با مطالعة اين كتاب به وجوه مختلف اين امر پي خواهد برد

نيرز  يت خويش اساساً هم گوياسرت و هرم منسرجم؛ و    نوشتة كربن در كل
بر اين اسان، به ندرت توضريحي بره   . كند بخشي از آن بخشي ديگر را شرح مي

ايم كره اصرطالحي غريرب را، كره      در مواردي معدود، الزم دانسته. ايم متن افزوده
هاي ديگر غير از تشيع بوده اسرت، در زيرنرويس توضري      عموماً مربوط به حوزه
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و در مواردي نادر نيز كلمه يا كلماتي جهت وضروح بيشرتر در بطرن مرتن      .دهيم
آمرده  ][ متمايز و داخرل   ،هاي نادر ما از متن اصلي در هر حال، افزوده. ايم افزوده
 . است

 چره  اگرر  كره  اسرت  ديگرري  وادي كربن هانري انديشة (شرح البته و) نقد
 نقرد،  ضروري مقدمة وانگهي، .نيست پسنديده آن در تعجيل ولكن است، ضروري
 معررفف  بهتررين  كره  آنجرا  از .است مناسب راه از و درستي به انديشه يك شناخت
 ياري ايران در وي بهتر شناخت به آثار ةترجم مناسبِ عرضة است، وي آثار كربن،
  .باشيم كرده ايفا مسير اين در اندك چند هر نقشي كه اميدواريم ما .رساند خواهد

در اكثر موارد، شمارة آيات قرآني مذكور توسرط كرربن برا شرماره آيرات      
خوانرد؛   نمري ( قرآن مدوَّن چاپ مصرر )اكنون در ايران متداول است  قرآني كه هم

ما شرمارة  (. 3، يادداشت 383. ص: نك)كربن، خود، سبب آن را ذكر كرده است 
گذاري چاپي كه اكنون در ايران فراگير  تمام آيات مذكور در اين مجلّد را با شماره

 . ايم ايم و به آن تبديل كرده است تطبيق داده
از آنجا كه كربن، به عنوان يك فيلسوف و انديشمند، در ترجمة فرانسروي  

ا معيرار  هاي فرانسوي موجود در عصرر خرويش ر   آيات قرآن، هيچ يك از ترجمه
قرار نداده، و رأساً آن آيات را ترجمره كررده اسرت، ضرروري اسرت در ترجمرة       

هاي وي، فنّي  بدين روي، چون ترجمه. فارسي نيز همين روش به كار گرفته شود
هاي متعدد قرآن نظيري برراي   و واجد دقائقي است كه گاه در هيچ يك از ترجمه

وانگهي، . ايم ماً به فارسي برگرداندههاي وي را مستقي توان يافت، ما ترجمه آن نمي
در كرلّ ايرن   . ايم هاي وي از احاديث و ادعيه پيش گرفته همين رويه را در ترجمه

ايم و سپس ترجمرة   موارد، عموماً به نقل عبارت عربي آيه، حديث يا دعا پرداخته
 . ايم فارسي آن را با توجه به ترجمة فرانسوي آن آورده

هراي   لّد، در مرواردي معردود، بالضرروره، نشرانه    در ترجمة فارسيِ اين مج
را به تناسب، در جهت تكريم پيامبر، امامان شيعي، دخرت  « (ن)»و « (ع)»، (ص)

كره چرون   )ايم، در حالي كه در متن فرانسروي   ، بعد از نام آنان افزوده...رسول و 
هرايي   چنرين نشرانه  ( يك پژوهش دانشگاهي غربي و نه يرك كرار تبلي ري اسرت    

برين  . م)گميستون پلتون »در عبارتي نظير « .م»وانگهي نشان  . بوده استموجود ن
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  ، نشان اختصاري سال مرگ است. )»1464و  1450
پـژوه در ايـران    پژوه و شيعه نديشمند حكمتشاهد نوعي اقبال به آثار اين ا

 En Islamچهـار جلـدي بـا عنـوان     طرح ترجمة فارسيِ ايـن اثـر عظـيم    هستيم. 

iranien ،  ) نظـر محقّقـان ايرانـي قـرار      1971/1350از همان بـدو تـأليف آن مـد (
، در تـأليف آن پـس از  سـال   چهلگرفت. با اين حال تقدير چنان بود كه درست 

است  يخرسند هيمافارسي مجلد دوم آن را به چاپ برسانيم.  ، ترجمة1390سال 
از مجلـد سـوم    يترجمه شد. نسـخ  زياثر ن نيو سوم ا كميكه در ادامه، دو مجلد 

 نيشده اند؛ همـ  ابيهنوز در بازار كتاب موجود است، اما مجلدات اول و دوم، نا
  كرد. يدو مجلد را ضرور نيچاپ ا ديامر، تجد

حمود يوسف ثاني، كلّ مـتن را بـازخواني نمودنـد و    همكار گرامي، دكتر م
همكـار  تصحيحاتي گرانبها پيشنهاد كردنـد كـه در بهبـود اثـر بسـيار مـؤثّر بـود.        

نـد و نكـات   ا هبزرگوار، دكتر بابك عاليخاني، نيمـي از ترجمـه را بـازخواني كـرد    
داريـم.  از ايـن دو اسـتاد گرانقـدر    اند. كمـال سـپاس را    هارزشمندي گوشزد نمود

از دوستان ارجمند، فرزاد فرشيد و عبداهللا يوسفي كه سپاس بسيار داريم همچنين 
بـا ايـن حـال،    متن را با دقت تمام خواندند و اصالحاتي گرانقدر پيشنهاد دادنـد.  

مسؤوليت خطاهايي كه در متن درغلتيده و احياناً همچنان در آن باقي مانده است، 
معصـومه  از سـركار خـانم   و سـرانجام  . باشـد  به يقين بر عهدة ما، مترجمان، مـي 

بندي اين اثـر را بـه انجـام رسـاندند بسـيار       ، كه به نحو احسن كار صفحهقاسمي
   كنيم.   تشكر مي

مرهون ترغيـب و تشـويق اسـتاد دكتـر غالمرضـا      آغاز ترجمة مجلد اول، 
ايران است، و البتـه پايـان   اعواني، رئيس وقت مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه 

االسالم دكتر عبدالحسين خسروپناه محقق گشت. از  حجةكار در زمان رياست  اين
وقـت  معاون پژوهشـي  و نيز از خانم دكتر شهين اعواني، هر دوي اين بزرگواران 

  كمال سپاس را داريم.  مؤسسه، 
سـير  پذيراي آراء سازندة خوانندگان دانشمند و نقّاد هستيم. باشد كـه بـا اك  

د.  شوزر  نقد، اين سيم 




