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سخني و سپاسي
در خاتمة ترجمة مجلد سوم ،ختم کار ترجمة «اسالم در سرزمين ایران» را اعالن
کردم و به راستی ،قصد ادامةة ترجمةه را نداشةتم .امةا پافشةاری و شةوق مفةرط
همسرم ،بانو زینب پودینه آقایی« ،علّت تامّ» تحقّق ترجمة مجلد چهةارم گشةت.
باشد که به این ترتيب ،پژوهندگان و جویندگان ،به ترجمهای قابل اعتماد از ایةن
اثر بنيادی کربن -که وانگهی «از» فرانسه ،زبان اصلی متن ،صورت گرفته اسةت-
نائل شوند! مایة خوشوقتی است کةه ایةن چنةين ،یةك پةژوهش بنيةادی دربةارة
حکمت و عرفان ایران زمين در دسترس مخاطبةان فارسةیزبةان قةرار مةیگيةرد.
اميدواریم که این ترجمه که با دغدغة دقت و وفاداری به متن و مقصود نویسنده،
و نيز گویایی در زبان مقصد به انجام رسيده است ،بتوانةد تصةویری روشةن -در
حدّ مقدورات معرفتی و روشی -از دیدگاه کربن در اختيار خوانندگان قرار دهد.
برغم اینکه برخی کتب کةربن را مترجمةانی در گةذر ایةام بةه فارسةی ترجمةه
کردهاند ،اما هيچ یك از این ترجمهها کمينه سنجههای یك ترجمة پذیرفتنی را بةرآورده
نکردهاند .بر معدود ترجمههایی هم که از زبان فرانسه صةورت گرفتةه اسةت (کارهةای
مرحوم سيّد ضياء الدین دهشيری ،سيّد جةواد طباطبةایی و مرحةوم اسةداش مبشّةری)،
نقدهایی وارد است .و این دليل آن است که ترجيح دادهایم در ارجاعاتی کةه کةربن بةه
آثار خودش ميدهد ،ارجاعات را به همان متن اصلی فرانسوی محفوظ داریم.
نوشتار کربن در کليّت خود هم گویاست و هم منسجم .بر این اسةاس بةه
ندرت ،توضيحی به متن افزودهایم .به هر روی ،افةزودههةای نةادر مةا داخةل دو
قالب [] آمده ،و از متن اصلی متمایز شده است .هاللهای موجود در داخل متن،
از خود کربن است.
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شرح و بهیقين نقد اندیشة کربن وادی دیگری است که اگر چه الزم است،
اما شتاب در آن پسندیده نيست .ما آدميةان یةا بةه «نظرگةاه ،نقطةة نظةر» یةزدان
دسترسی نداریم یا اینکه اگر حتی به آن نقطةه رسةيدیم ،آنجةا خموشةی محة
است و جای سخن نيست ،و چون به وادی سخن آمدیم ،در وادی نظریه و بينش
بشری قرار گرفتهایم؛ در هر دو شق ،آنچه بگویيم ،بیتردید صةبةة بشةری دارد و
در نتيجه ،در معرض بحث ،بررسی و نقد خواهد بود .بةه هةر روی ،هةر یةك از
اندیشمندان بر کرة عظيم معرفتی بشر ،در نقطهای میایستد و بنایی (یا نظةری) را
برپا میکند ،کافی است بيننده از نقطهای دیگر بر روی این کره به این بنا (یا نظر)
نگاه کند ،در این صورت به راحتی خواهد توانست نقائصةی را بةر آن تشةخي
دهد .و این قضيه خود بخود در مورد هانری کربن هةم صةادق اسةت ،خصوصةا
اینکه ایشان به تبع گستردگی حوزة پژوهشهایش مجبور بوده است در موضوعات
بسياری موضع بگيرد که این امر ،خود ،روزنههةای متعةددی بةرای نقةد اندیشةة
ایشان فراهم میآورد .باری ،یك مقدّمة ضروری برای نقد اندیشة کةربن ،عرضةة
ترجمة آثار اصلی وی است تا پژوهشةگران ناآشةنا بةه زبةان فرانسةه بتواننةد بةه
گونه ای مطمئن با فکر ایشان در تماس افتند .و ما اميدواریم با این ترجمه ،نقشی
هر چند کوچك ،در این جهت ایفا کرده باشيم.
از آنجا که کربن ،به عنوان یك فيلسوف و اندیشمند ،در ترجمة فرانسةوی
آیات قرآن ،هيچ یك از ترجمههای فرانسوی موجود در عصةر خةویش را معيةار
قرار نداده ،و شخصا آنها را ترجمه کرده است ،ضروری است در ترجمة فارسةی
نيز همين روش به کار گرفته شود .بةدین روی ،چةون ترجمةههةای وی ،فنّةی و
واجد دقائقی است که گاه در هيچ یك از ترجمههای متعدد قرآن ،نظيری برای آن
نمیتوان یافت ،ترجمههای او را مستقيما به فارسی برگرداندهایم .وانگهی ،همةين
رویه را در ترجمههای وی از احادیث و ادعيه نيز پيش گرفتهایم.
در ترجمة فارسی این مجلّد ،در مواردی معدود ،بهضةرورت ،نشةانههةایی
نظير «ص» و «ع» را به تناسب ،در جهت تکریم پيامبر ،امامان شيعی ،و  ،...بعد از
نام آنان افزوده ایم ،در حالی که در متن فرانسوی (چون یك پةژوهش دانشةگاهی
غربی و نه یك کار تبليةی است) چنين نشانههایی موجود نبوده است.
برای این مجلد نيز به مانند مجلد یکم و دوم ،یك «نمایة جامع»  -که کةار
پژوهشگر را بسيار راحت میکند -عرضه مةیکنةيم ،امةا قةادر نيسةتيم واژه نامةة
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تخصصی و تفصيلی التينی -فارسی سه مجلد را که در پایان مجلد سوم به دست
دادیم ،ادامه دهيم و تکميل کنيم؛ واژهنامة مزبةور در همةين وضةعيت فعلةی نيةز
میتواند به خوبی ،به کربنپژوهان بةه طةور خةاص ،و بةه جملةه دانةشپژوهةان
عالقمند به ترجمة متون اسالمی به زبانهای اروپایی و نيز بةه ترجمةة تحقيقةات
غربيان در باب حکمت و عرفان اسالمی به زبةان فارسةی ،بةه طةور عةام ،یةاری
رساند.
نشانی ارجاعاتی درونمتنی را که مؤلّف در این مجلّد ،به سه مجلد پيشةين
اثر خود داده است ،بر اساس ترجمة فارسةی مةان از آن سةه ،اسةتخراج و تنظةيم
کردهایم .ارجاعات درون متنی را که در مجلد چهارم بةه خةود همةين مجلةد داده
شده است ،نيز بر اساس متن کنونی عرضه کردهایم.
حيات یك اندیشمند و سرزندگی یك اثر (و از جمله یك ترجمه) ،به این
است که خوانده شود ،و البته شرح و نقد گردد .از اینکه اهل فضل بةه مجلةدات
پيشين توجه نشان داده اند و تدریس آنها در برخی دورههای مةرتبط رایةج شةده
است ،شادمان هستيم .دوستانی با تشویقهاشان به ما دلگرمی دادهانةد و عزیزانةی
6
یاریگرمان بودهاند :بانو استل کارو 0،و سروران دکتر یوسف آرام ،ميشل گارسةيا،
و بهروز جعفری ،هر یك به گونه ای ،بيش یا کم ،اثر خود را بةر ایةن کةار نقةش
بسته اند .از جملگی آنان سپاس داریم .با این حال ،مسؤوليت خطاهةای احتمةالی
که در متن درغلتيده باشد ،بهیقين برعهدة این بنده ،متةرجم اثةر ،اسةت .پةذیرای
آرای سازندة خوانندگان اندیشمند و نقّاد هستيم .باشد که با اکسير نقد ،این سةيم
زر گردد.
همچنين منّت می پذیریم از این خانقاه کوچك ،از این خانةهگةاه حکمةت
ایران (و از جمله از سران و از دستاندرکاران کنونی و پيشةين آن) کةه فرصةت
این کار را در آن جای که خانةة کةربن بةوده اسةت ،برایمةان فةراهم آوردنةد .از
جملگی آنان سپاس داریم.
و سرانجام ،باید به طور ویژه ،سةپاس خةود را از همسةرم ،ویراسةتار کةلّ
چهار مجلد اثر حاضر ،ابراز دارم .چه دقایق بسيار کةه بةا هةم سةطر سةطر مةتن
فرانسه را با ترجمه تطبيق ندادیم و چه مباحثات پربار زبانی و مفهومی که بر واژه
1. Estelle Caro
2. Michel Garcia
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واژة آن انجام ندادیم .و سهم ایشان در تحقةق مجلّةد چهةارم بةيش از مجلةدات
پيشين بوده است؛ باشد که از درگاه نور همه انوار پاداش یابند!
و اما در اینجا با به پایان رسيدن ترجمه ،شادمانه گزارش فارسی کةلّ ایةن
اثر گرانبار ،این فارسینامة کربن را ،بر همان منهاج خود وی ،به «استال ،استاره»ی
فيروزة ایوان مان ،به بانو زینب پودینه آقایی ،پيشکش میکنم .و در نهایةت اینکةه
اميد آن داریم که این رهآورد ،مقبول درگاه اختران پارسةیدان افتةد؛ باشةد کةه از
خاور تا باختر گسترة ایران فرهنگی از گزند جمله ایدئولوژیهایی کةه کةربن در
این اثر برمال میکند ،به دور بماند!

