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 پيشگفتار
 

المشرق    فيجـمة   التر كةحرآنچه پيش روي خوانندگان عزيز قرار دارد ترجمة كتاب          
 .، اثر دكتر رشيد جميلي استةالقرنين الثالث و الرابع للهجر  العالم اإلسالمي في

هايي كه دربارة نهضت ترجمـه نوشـته شـده، شـايد بتـوان گفـت                  از ميان نوشته  
 به مالحظة همـين ويژگـي، موضـوع    .تر است تر و دقيق از همة آنها جامع حاضر  كتاب  

در ميان نهاديم و پس از تأييد، مقرر گرديد كه كتـاب بـه              » سمت«را با سازمان علميِ     
 .فارسي ترجمه شود

 :رساند به اطالع خوانندگان ميرا ، نكاتي ترجمه شيوة  كتاب ودر باب
رو از ترجمــة تــالش متــرجم بــر ايــن بــود كــه مفهــوم منتقــل شــود، از ايــن . 1

ن عبـارات را در     آو محقـق محتـرم،      است  تأكيدهاي تكراري كه در زبان عربي رايج        
حـذف آن تأكيـدها هـيچ زيـاني بـه       .گيرد، اجتنـاب شـد   كار مي   طول كتاب فراوان به   

زبان و سياق كرد و از سوي ديگر ترجمة آنها خالف ساختار           جانماية مفهوم وارد نمي   
 .نمود آور مي زبان مالل ارسيفارسي بود و براي خوانندة ف

ــاره. 2 ــرا خواننــدة ؛ حــذف شــدد و تعليقــات غيــر ســودمنهــااي از پاورقي پ  زي
 .يابدت به اين مطالب دسترسي نستوا زبان به راحتي مي فارسي

آورنـد، جـز    زبان معادل اسـالم مـي   را كه معموالً محققان عرب » عرب«واژة  . 3
 .ميا  اسالم ترجمه كردهدر مواردي كه معني خاص داشته، همه جا به

از ويژگيهاي بارز محقق، اقرار به حق و سهم ايرانيان در پيشبرد نهضت علمـي          . 4
 .در جهان اسالم است كه بر اعتبار كتابش افزوده و از تعصب بر كنارش داشته است

، مطـابق  در ترجمة الفاظ و عبارات تعارفي عربي و نيـز بعضـي تعـابير عربـي         . 5
  .كار برديم زبانان را به كاربرد زبان فارسي، تعابير و معاني نزديك به ذهن فارسي

       نهضت ترجمه در شرق جهان اسالم٢

  كه مؤلـف دربـارة اعـالم مشـهور در حاشـية كتـاب               را بعضي از توضيحاتي  . 6
جـا در     همهنيز  افزود و آن اعالم و اشخاص         بر حجم كتاب مي   از آنجا كه    آورده بود،   

 .اند، ترجمه نكرديم دسترس
به  اِعمال كرديم كه     كتابمتن اصلي    را در    تصحيحاتاي اصالحات و      ارهپ. 7

 و در قبال    ندالبته اين موارد بسيار اندك بود     .  اشاره نكرديم  هابدانمحقّق  جهت حرمت   
 .دنشو  محقق به چيزي شمرده نميفراوان و دقت زايدالوصفزحمت 
، ه در مـتن نبـود      و كتب يوناني يـا رومـي را كـ          علَممعادل بعضي از نامهاي      . 8

 . استفادة بيشتر، در پاورقي افزوديمبراي
تمـام اشـخاص، مكانهـا و كتابهـا را كـه در مـتن اصـلي رهـا شـده بـود،                       نام  . 9

 .زبان به تلفظ صحيح آن دست يابد مشكول كرديم تا خوانندة فارسي
قــدر و دانشــور جنــاب آقــاي دكتــر محمــد ســپهري  در خاتمــه از اســتاد گران

 .رسيد گر ترحيب و تشويق ايشان نبود، اين كار به سامان نميگزارم كه ا سپاس
 

الً و آخراً والحمدللّه أو 
 وند ينهئصادق آ
 1384بهمن 


