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انبـــتـــرك همزو اي بـــسا هنـــدو  
پس زبـان همـدلي خـود ديگـر اسـت          

  

تـــرك چـــون بيگانگـــان اي بـــسا دو  
ــر اســـت    ــاني بهتـ ــدلي از همزبـ همـ

  

  »، مولويمثنوي«
  

  پيشگفتار
  

بررسـي  «هدف اصلي از تدوين كتاب حاضر تهية متني مناسب براي بخـشي از درس               
ــان انگليــسي   ــه زب ــون ترجمــه شــدة اســالمي ب ــان و  رشــتهاســت كــه در  »مت   هــاي زب

انگليسي دانشگاهها و مراكز آموزش عـالي تـدريس          مترجمي زبان ادبيات انگليسي و    
  .شود مي

هايي است كـه محققـان و         هدف از اين درس آشنا كردن دانشجويان با ترجمه        
انـد    تون مختلف فرهنگ اسالمي به زبان خود عرضه كرده        مزبان از    مترجمان انگليسي 

ها، بتوانند بـر دانـش خـود در فـن           العه و نقد و بررسي اين ترجمه      لة اول با مط   هتا در و  
 فرهنـگ اسـالمي را بـه زبـان          خـاص ترجمه بيفزايند و از ايـن رهگـذر، اصـطالحات           

انگليسي بياموزند و ديگر اينكه به طور اجمال با وضعيت انتقـال فرهنـگ اسـالمي در                 
گـرش آنـان بـه متـون        دنياي غرب و ميزان توفيـق مترجمـان در ايـن انتقـال و نحـوة ن                

  .فرهنگ اسالمي، آشنا شوند
هـاي قـرآن كـريم و         هايي از ترجمه     نمونه 1،چون در جلد نخست اين مجموعه     

اسالمي دفتر حاضر را بر انعكاس معارف   البالغه بررسي شده است، مبناي كار در        نهج
 خـصوص   در ادب پارسي نهاديم و هـر چنـد كـه قطعـات كوتـاهي از متـون عربـي، بـه                     
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ايم، محور اصلي همـان ادب پارسـي اسـت            ث نبوي نيز در اين دفتر گرد آورده       احادي
  .گمان، بهترين آيينة وحي در ادب جهان است كه بي

در انتخاب قطعات سعي بر ايـن بـوده اسـت كـه اوالً هـر قطعـه بـه تعبيـر اهـل                        
باشد و از نظر صوري و معنوي، از لطافت و كمال خاصـي             » مطلوب بالذات «حكمت  

 باشد؛ ثانياً درك معناي هر قطعه، متوقـف بـر مطالـب قبـل و بعـد آن نباشـد،                     مند  بهره
بلكه در حد خود مطلبي تمام و وافي به مقصود باشـد؛ ثالثـاً در هـر قطعـه، وجهـي از                      
وجوه متنوع فرهنـگ اسـالمي از اخـالق و سياسـت و عرفـان و غيـره متجلـي باشـد،                      

 فرهنـگ اسـالمي دانـست، تـا     كه بتوان مجموعه قطعات را معرف اجمـالي روح        چنان
ه خواننـدگان فارسـي و انگليـسي         زبـان نيـز    عالوه بر دانشجويان و محققان، بـراي عامـ

  .سودمند افتد
ها در مجموعة حاضـر از آثـار شـاعران و نويـسندگان طـراز اول            تمامي گزيده 

است كه به فصاحت بيان و بلندي انديشه معروف و ممتازند و به طور طبيعي بـيش از                   
هاي دقيق و گـاه       اند و ترجمه    ان، نظر مترجمان و محققان اروپايي را جلب كرده        ديگر

  .آثار آنها در دست داريم متعددي از
 واحد است كه در هـر واحـد، ابتـدا قطعـة              60اين كتاب در مجموع مشتمل بر       

هـاي آن بـه زبـان انگليـسي          منتخب به زبان اصلي آمده و سـپس ترجمـه و يـا ترجمـه              
هايي كه متن به زبان عربي است، ترجمة فارسي نيـز بـراي    در نمونهعرضه شده است؛    

بعـد از مـتن     . خوانندگاني كه ممكن است با زبان عربي آشنا نباشند، ارائه شـده اسـت             
انگليسي، بخش توضـيحات و تمرينـات اسـت كـه در قـسمت توضـيحات در مـوارد                   

 و ضـعف متـرجم      ضروري به نقد ترجمه پرداخته و توجه دانشجويان را به نقاط قوت           
نام نويسنده يا كتاب بعد از متن اصلي و نام مترجم در ذيل هر ترجمه               . ايم  جلب كرده 
  .آمده است

تمرينات به نحوي تنظيم شده كه در وهلة اول براي دانشجويان رشته مترجمي             
رو تكية اصلي تمرينات بر نكات دستوري، درك متن و كاربرد             سودمند باشد؛ از اين   

ايـم كـه    صطالحات است؛ اما در بعضي موارد، تمرينـاتي درج كـرده  درست لغات و ا  
  .هاي ديگر زبان انگليسي نيز قابل استفاده باشد براي دانشجويان رشته
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در پايان، نظر به اينكه آشنايي با اصطالحات خـاص فرهنـگ اسـالمي اعـم از                 
صـلي  فقهي و فلسفي و عرفاني و غيره و معادل انگليسي آنها، بخش مهمي از هـدف ا                

دهد، تمـام اصـطالحات منـدرج در متـون فارسـي و عربـي را بـه         كتاب را تشكيل مي  
ايـم؛ در     اي تنظيم كـرده     نامه  ترتيب حروف الفبا با معادل انگليسي آنها به صورت واژه         

ترتيب قطعات، به منظور جلوگيري از يكنواختي موضوعات متنـوع و متنهـاي بلنـد و                
تـدريج    ايـم، جـز آنكـه متنهـا بـه            در نظر نگرفتـه    ايم و نظم خاصي را هم       كوتاه آورده 

در اين مجموعه متون فارسي توسط نگارنده تصحيح شده و متون           . شوند  تر مي   مشكل
  .انگليسي عيناً نقل گرديده است

اميد است كه اين گام نخست، در بررسي متون اسالمي ترجمـه شـده بـه زبـان      
 اين رهگذر كيفيت انتقال فرهنگ      انگليسي، گامهاي ديگري به دنبال داشته باشد و از        

تري تحقيق و مطالعه شود و موجبـات بهبـود            اسالمي به زبان انگليسي، در سطح وسيع      
اين انتقال فرهنگي كه هنوز به تمام و كمال صورت نگرفته اسـت، در سـطح جهـاني                  

  .فراهم آيد
  

  و سالم بر پويندگان راه حق باد
  اي الهي قمشهالدين  محيحسين 

1371  
 


