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نقد و برریسکتاب

گوی���ی بر آن  که  گام برم���ی دارد  آنچن���ان ب���ا ج���ان و دل در وادی تحقی���ق 
یس���ته و آن را با پوس���ت و گوشت و  سرش���ت زاده ش���ده و س���ال ها با آن ز
که از او در  کرده اس���ت. ش���اهد این معنا، آثاری اس���ت  خون خود حس 
که به  کتاب روزبهان بقلی را ب���ه دلیل عش���ق مثال زدنی  دس���ت اس���ت. 
روزبهان داشت در 1997 به رشتۀ تحریر درآورد و در 1387 جایزۀ دومین 
ک���رد. از دیگر آث���ار او می توان به ش���هدای  جش���نوارۀ فاراب���ی را از آن خ���ود 
صوفی عش���ق )2002(، تعالی���م صوفیه )1999(، بهش���ت برین )1993( و 
کایی، ص 10 - 11(  کا کرد. )مقدمه  شطحیات در عرفان )1985( اشاره 

که دکتر ارنست در هنگامه یازده  کتاب اقتدا به محمد)ص( اثری است 
یادی را به جان خرید، اما به  س���پتامبر نوش���ت و با نگارش آن انتقادات ز
کتابی چه بود؟ در پاسخ به این پرسش  راستی انگیزۀ او از نوشتن چنین 
نباید از یاد ببریم که پدیدۀ اسالم هراس���ی در غرب، موضوع تازه ای است 
گوی���ی نمودگار  ک���ه بحث های فراوانی در پی داش���ته اس���ت. این پدیده 
تجدی���د جنگ های صلیبی اس���ت که میان تمدن غرب و تمدن اس���الم 
گرفته اس���ت. دکتر ارنس���ت دقیقًا از همین نقطه به موضوع می نگرد و  در 

با نگاهی ژرف می نویسد: 

کتاب حاضر بدان منظور نگاش���ته شده است تا جایگزین کاماًل 
متفاوتی باش���د برای کتاب هایی که در مورد اس���الم شایع و رایج 
اس���ت. آنچه در اینجا ارائه می شود، دیدگاه جانبدارانه و در عین 
ل و تحلیلی است در مورد سنت دینی اسالم و مسائلی 

ّ
حال مدل

ک���ه اخیرًا مس���لمانان با آن مواجه اند. من از برداش���تهای متعارف 
به جد فاصله می گیرم تا فهمی غیربنیادگرایانه از اسالم ارائه دهم. 

کتاب اقت���دا به محمد)ص( مس���لمان نیس���ت، ام���ا در میان  نویس���ندۀ 
دانش���گاهیان امریکا یکی از سرس���خت ترین مدافعان اس���الم ش���ناخته 
می ش���ود. دفاع او از اس���الم بنا به مصلحت یا از س���ر تفّنن ی���ا انجام یک 
پروژۀ دانش���گاهی نیست. او مردی از تبار حق جویان و حق گویانی است 
که ش���اید امروز روز تعدادش���ان از شمار انگش���تان دست هم کمتر باشد. 
که از  ی در تح���ّری حقیقت زبان���زد اهل علم اس���ت؛ آنچنان  پافش���اری و
غوغای سیاس���ت بازان و ارع���اب زورگویان و تلبیس مزّوران نمی هراس���د 
که  گام برمی دارد. بس���یار ش���نیده ایم  و اس���توار و راس���خ در راه حقیق���ت 
کتاب ها  درب���ارۀ قبل و حین و بعد حادثه یازده س���پتامبر 2001 مقاله ها و 
نوش���تند و هزاران مصاحبه و س���خنرانی و همایش برگزار کردند و مسبب 
که بعد از آن حادثه،  کردند، اما کمتر ش���نیده ایم  آن را مس���لمانان معرفی 
کانه و یک تنه به دفاع از اس���الم برخیزد و بر تعالیم قرآن  مردی غربی بی با
که در س���ال 2002  کارل ارنس���ت نیس���ت  کس���ی جز دکتر  کی���د ورزد. او  تأ
کتاب درس���ی  گزیده ای از قرآن را  بی توجه به آنچه در امریکا رخ داد بود، 
کرد و همین  کارولینای شمالی تعیین  همۀ دانشجویان ورودی دانشگاه 
ام���ر باعث ش���د ت���ا محاف���ل صهیونیس���تی و بنیادگرایان تندرو مس���یحی 

کنند. شکایات متعددی علیه او اقامه 

ک���رم)ص( و  دکت���ر ارنس���ت همدالنه ب���ه تعالیم اس���الم و س���یرت پیامبر ا
س���خنان صوفیه می نگرد و همچون اس���تاد معظم خود، آنماری شیمل، 
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 اقـتــــدا بـه محـّمــــد؟لص؟
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چکیده:  کتاب اقتدا به محمد؟ص؟ از جمله مهم ترین آثاری است که توسط 
اس���ام شناس معاصر کارل ارنس���ت در پاسخ به تصورات نادرست درباره 
اس���ام در غرب، به رشته تحریر درآمده است. نویسنده در نوشتار حاضر، 
به مقایس���ه ترجمه آقایان قاس���م کاکایی و حسن نورائی بیدخت از کتاب 
مذکور و باز نمودن محاس���ن و معایب آنها همت گماش���ته اس���ت. به دلیل 
اهمیت زیاد فصل پنجم کتاب یعنی معنویت در عمل، نویسنده تمرکز خود 
را بر این فصل قرار داده و بررسی کوتاهی نیز بر سایر فصول دارد. وی در 
راستای این هدف، عبارات و کلماتی را در دو ترجمه مقایسه کرده و گاهی 
پیشنهاد خود را نیز به آنها افزوده است.                                                                                          
کلیدواژه ها: کتاب اقتدا به محمد؟ص؟، کارل ارنست، چهره اسام در غرب.                 

سعید کریمی
عضو هیأت علمی بنیاد دایرة المعارف اسامی

 اقتدا به محمد)ص(، نگرشی نو به اسام در جهان معاصر؛
 کارل ارنست؛ ترجمۀ قاسم کاکایی؛ تهران: انتشارات هرمس،

چاپ سوم، 1391.

 اقتدا به محمد)ص(، نگرشی نو به اسام در جهان معاصر؛
کارل ارنست؛ ترجمۀ حسن نورائی بیدخت؛ تهران: انتشارات حقیقت، 

چاپ اول، 1389.
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یادی که فصل پنجم کتاب برای ما داشت،  آنهاست. به دلیل اهمیت ز
ی همی���ن فصل متمرک���ز کردیم و بررس���ی کوتاهی نیز در  کار خ���ود را ب���ر رو
کردیم  کلماتی را در دو ترجمه مقایسه  س���ایر فصول داش���تیم و عبارات و 
گاهی پیش���نهاد خود را نیز به آنها افزودی���م. آنچه در پی می آید، نکاتی  و 
کایی«  ک���ه نگارنده اس���تخراج و برای تلخی���ص، آنها را با ن���ام »کا اس���ت 
کرده اس���ت. همچنی���ن »ص« مختصر صفح���ه و »س«  و »نورائ���ی« ذک���ر 

مختصر سطر است.

1.Frequently, bookstores interfile books on spirituality in 

the large section on health and self-help, while religion is 

left to a small and forlorn stack of Bibles and other authori-

tative texts (p. 164).

کثرًا کتابهای مربوط به معنویت را در قس���مت وسیع  کایی: کتابداران ا کا
]و پرمراجعۀ[ بهداش���ت و خوددرمانی، طبقه بن���دی می کنند، در حالی 
کتابهای مقدس و س���ایر متون دینِی  کوچک و متروک  که دین در قفس���ۀ 

معتبر جای می گیرد )ص183(.

کتاب ه���ای مربوط به  کت���اب فروش���ی ها  ک���ه  نورائ���ی: باره���ا دیده ش���ده 
معنوی���ت را در بخ���ش وس���یع تِر مرب���وط ب���ه س���المت و خودی���اری ج���ای 
کتاب  می دهن���د، حال آنکه بخش مرب���وط به دین، صرفًا ب���ه چند جلد 

مقدس و سایر متون دینی معتبر اختصاص می یابد )ص252(.

توضیح: نورائی در مقابل »large«، از صفت تفضیلی »وس���یع تر« استفاده 
کایی،  کا که اش���تباه اس���ت و »وس���یع« درس���ت اس���ت. همچنی���ن  کرده 
»کتابهای مقدس« را معادل »Bibles« قرار داده که اش���تباه اس���ت؛ زیرا در 
اینجا »Bibles« با حرف بزرگ شروع شده و قطعًا به معنی »کتاب مقدس« 
کتاب های مق���دس. دیگر  )ش���امل عهد عتی���ق و عهد جدید( اس���ت نه 
اینکه نویسنده آن را به این دلیل به صورت جمع به کار برده که می خواهد 
گر منظور  بگوید چند مجلد از »کتاب مقدس« در یک قفس���ه قرار دارد و ا

کلمۀ »scriptures« استفاده می کرد.  »کتابهای مقدس« بود، باید از 

2.They stand as the first example of organized spiritual life 

based on a community that shared everything (p. 167).

کای���ی: آن���ان اولی���ن الگوی تش���کیل حی���ات معن���وی در درون فرقه ای  کا
کی است )ص187(. که همه  چیزشان اشترا می باشند 

نورائ���ی: آنه���ا نخس���تین نمون���ۀ زندگ���ی معن���وی س���ازمان یافتۀ جماعتی 
که در همه چیز مشارکت دارند )ص257(. هستند 

 shared« توضی���ح: در ترجمۀ نورائی، »در همه  چیز مش���ارکت دارند« برای
کاماًل درس���ت به  کایی عبارت را  کا everything« قطع���ًا اش���تباه اس���ت. 

کی است« برگردانده است. »همه  چیزشان اشترا

کرد تا برای  او در همین راستا اقتدا به محمد)ص( را منبع درسی معرفی 
یس  شود.  واحد »آش���نایی با اس���الم« در دانشگاه کارولینای ش���مالی تدر

کایی، ص12- 14( کا )مقدمۀ 

ک���ه عبارتند از: اس���الم  اقتدا به محمد)ص( ش���امل ش���ش فصل اس���ت 
یکرد به اس���الم در قالب دین، منابع قدس���ی اس���الم،  در چش���م غرب، رو
اخالق و حیات دنیوی، معنویت در عمل و بازاندیش���ی به اسالم در قرن 
یکم. جان کالم دکتر ارنست این است که نباید دربارۀ مسلمانان  بیست و
کرد. مس���لمانان مردمی هس���تند با ملیت های مختلف  کلیش���ه پردازی 
گ���ون و اوض���اع اقتصادی و سیاس���ی و اجتماعی  گونا و دارای نژاده���ای 
متفاوت. بنابراین نمی توان عمل جمعی از مس���لمانان بنیادگرا و سلفی 
را به حس���اب همۀ مس���لمانان گذاش���ت. افزون بر آنکه عمل مس���لمانان 
یشه در اس���الم ندارد، بلکه متأثر از اوضاع و احوال  بنیادگرا و س���لفی نیز ر
کنشی است نسبت به استعمار )مقدمۀ  سیاس���ی خاص و بخصوص وا

کایی، ص17(.  کا

گس���ترده ای در غرب و بین  کتاب بالفاصله پس از انتش���ار با اقبال  ای���ن 
مس���لمانان روب���رو ش���د و به زبان ه���ای آلمانی، فرانس���وی، ترک���ی، عربی، 
کره ای ترجمه ش���د. همچنین در مصر و مال���زی و ترکیه از دکتر  هن���دی و 
ی تعلق گرفت. در سال 1386  ارنس���ت تقدیر ش���د و جوایز مختلفی به و
نی���ز مؤسس���ۀ پژوهش���ی حکمت و فلس���فه و دانش���گاه ش���یراز، به صورت 

کردند. کتاب از او تقدیر و به او جایزه ای تقدیم  مشترک، به دلیل این 

در ای���ران نی���ز اقتدا ب���ه محمد)ص( از چن���ان اقبالی برخ���وردار بود که دو 
گرفت و همزمان به چاپ رس���ید. یکی ترجمۀ دکتر  ترجمه از آن صورت 
کرد و خیلی  که انتشارات هرمس در س���ال 1389 منتشر  کایی  کا قاس���م 
کایی  زود به چاپ سوم رسید. دکتر ارنست به دلیل آشنایی که با دکتر کا
دارد، بر این ترجمه یادداش���تی نوش���ته و بر اعتبار آن افزوده است. ترجمه 
دوم را آق���ای حس���ن نورائی بیدخت انجام داده و انتش���ارات حقیقت در 
کرده است. بر این ترجمه نیز آقای دکتر شهرام پازوکی  سال 1389 منتشر 
ک���رده و بدی���ن ترتیب به ترجم���ه اعتبار  مقدم���ه نوش���ته و آن را بازنگ���ری 
بخشیده اس���ت. دکتر پازوکی در مقدمۀ خود می نویسد: »در پاسخ به...
تصورات نادرس���ت دربارۀ اس���الم در غرب، تنی چند از اسالم شناس���ان 
ک���ه از طریق تص���ّوف و عرفان با این دین مبین آش���نا ش���ده و در  معاص���ر 
که عمدتًا به زبان  ق نیز دارند، تألیف آثاری 

ّ
دل و ج���ان خویش به آن تعل

انگلیس���ی اس���ت را آغاز کردند. کتاب اقتدا به محم���د)ص(...از جملۀ 
یچۀ عرفان و تصوف  گر بنا باشد از در مهم ترین این آثار است«. بنابراین ا
به کتاب دکتر ارنست بنگریم، مهم ترین فصل کتاب، فصل پنجم، یعنی 
که دربارۀ تصوف و تجربۀ عرفانی و ارتباط آن  »معنویت در عمل« اس���ت 

با تشیع و نیز تصوف این روزگار و هنر اسالمی بحث شده است.

کار ما مقایس���ۀ دو ترجمه و بازنمودن محاسن و معایب  در مقالۀ پیش رو 

مقایسۀ دو ترمجۀ کتاب اقتدا به حممد)ص(
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نورائ���ی: بدی���ن ترتیب، اش���عار عربی ابن ف���ارض )متوّفی به س���ال 1235 
ی، قبل از برگزاری  میالدی( شاعر معروف صوفی، در قاهره مرّتبًا در مزار و
تجّمع���ات، به وی���ژه در هنگام برگزاری مراس���م س���االنه خوانده می ش���ود 

)ص269(.

توضی���ح: »before mass audiences« به معنی »در برابر انبوه ش���نوندگان« 
اس���ت نه »قبل از برگزاری تجّمعات«. »regularly« نیز در اینجا به معنی 

»با نظم« یا »با قاعده« است، نه »مرتبًا« و »به نحو زیبایی«.

6. …the measured dance of the Mevlevi Sufis, or “whirling 

dervishes.”(p. 177).

یش«  که به »چرخ���ش دراو کای���ی: رق���ص موزون صوفی���ان فرقۀ مولوی���ه  کا
مشهور است )ص196(.

یش  نورائ���ی: نوع���ی رق���ص )ح���رکات م���وزون( صوفیان مول���وی ی���ا »دراو
چرخنده« )ص270-269(.

 ،»Mevlevi Sufis« توضیحی است برای »whirling dervishes« :توضیح
نه ب���رای »the measured dance«، بنابراین ترجمۀ نورائی درس���ت اس���ت 
یش چرخن���ده« برگردانده اس���ت. این اصطالح را س���یاحان  ک���ه ب���ه »دراو
که به صورت  کردن���د  فرنگ���ی ب���رای صوفیانی فرقۀ مولوی���ه در قونیه وضع 
دسته جمعی با جامه های دراز سبز یا سفید به رقص و سماع می پردازند.1 

7. A number of outstanding personalities of the twelfth and 

thirteenth centuries lent their names to associations that 

developed individual spiritual methods or way (tariqas)… 

(p. 177).

که »طریقت«ی برای رش���د معنوی فردی  کای���ی: برخی از تش���کلهایی  کا
... ارائه می دهند، نام خود را از ش���خصیتهای برجس���تۀ قرون دوازدهم و 

گرفته اند. سیزدهم میالدی وام 

 نورائی: اس���امی ش���ماری از ش���خصّیت های برجس���تۀ ق���رون دوازدهم و 
ک���ه طریقه های معنوی  س���یزدهم میالدی مأخوذ از انجمن هایی اس���ت 

گسترش دادند. خاّصی را 

کرده اس���ت. چه این  کام���اًل برعکس ترجم���ه  توضی���ح: نورائ���ی جمل���ه را 
انجمن ها یا تش���کل ها هس���تند که نام خود را از شخصیت های برجسته 
گرفته اند. مثاًل چش���تیه نام خود را از معین الدین چش���تی گرفته اس���ت و 
س���هروردیه از شهاب الدین سهروردی و نقشبندیه از بهاءالدین نقشبند. 
که به معنی »قرض گرفتن« است نه  کار برده  نویسنده نیز فعل »lent« را به 
که این متن را خوانندۀ فارس���ی زبان  گذش���ته از این چون  »قرض دادن«.  
کنار قرون  ک���ه در هر دو ترجمه، قرون هج���ری نیز در  می خوان���د، بهتر بود 

میالدی ذکر می شد.

ین کوب، عبدالحسین، ارزش میراث صوفیه، ص 83.  1. ر.ک به: زر

3. …early ascetics and pious leaders were viewed as a chain 

of masters and disciples who had safeguarded and transmit-

ted a mystical knowledge that originated with the Prophet 

(p. 175).

کایی: پیش���وایان زاهد و عابد قدیم را به صورت زنجیره ای از اس���تادان  کا
که از  ک���ه ی���ک ن���وع معرف���ت عرفان���ی را  گردانی تصوی���ر می کردن���د  و ش���ا
کردند و به نس���لهای بعد منتقل  گرفته بود، حف���ظ  پیامب���ر)ص( نش���ئت 

کردند )ص194-193(.

نورائ���ی: زاه���دان و رهبران دینی مّتق���ی به  عنوان زنجیره یا سلس���له ای از 
ک���ه بر حضرت  ک���ه علمی عرفانی را  مش���ایخ و مریدانی تلّقی می ش���دند 

کردند )ص267-266(. محمد)ص( نازل شده بود حفظ و منتقل 

 had« توضی���ح: در ترجم���ۀ نورایی، »نازل ش���ده بود« معادل درس���تی برای
originated with« نیس���ت. در ای���ن عبارت بحث بر س���ر معرفت عرفانی 
صوفیه و اخذ آن از پیامبر)ص( اس���ت، نه ن���زول علم عرفانی بر حضرت 

کایی درست است. کا محمد)ص(. بنابراین ترجمۀ 

4.The saints were seen as the invisible supports of the world, 

a hierarchy of holy men and women who were under God’s 

protection (p. 175).

که خدا  کایی: متصوفه اولیا را سلسله ای از مردان و زنانی می دانستند  کا
م وجودند )ص194(.

َ
حافظ ایشان است و ایشان حافظان غیبِی عال

نورائی: اولیای خدا به عنوان لنگرهای نامرئی کشتی جهان و سلسله ای 
از مردان و زنان مقّدس���ی توصیف می گردند که تحت حفاظت الهی قرار 

دارند.

کش���تی جه���ان« ب���رای  توضی���ح: عب���ارت تش���بیهی »لنگره���ای نامرئ���ی 
غیرض���روری  و  نابج���ا  نادرس���ت،   »the invisible supports of world«
ک���رده و با  کای���ی معادل مناس���بی برای این عب���ارت انتخاب  کا اس���ت. 
کنار »ایش���ان  یک جابجایی حرفه ای، »خدا حافظ ایش���ان اس���ت« را در 
کایی واژۀ  کا حافظان غیبی عالم وجودند« قرار داده است. با وجود این، 
که در اینجا بهتر است به  »holy« را در ترجمۀ خود از قلم انداخته اس���ت 

ک« ترجمه شود. »پا

5. Thus the Arabic poetry of the noted Sufi poet Ibn al-Farid 

(d. 1235) in Cairo has been regularly recited at his tomb 

before mass audiences, particularly at his annual festival 

(p. 176).

کایی: چنان که اش���عار عربی ش���اعر بزرگ صوف���ی، ابن فارض )متوفای  کا
1235 می���الدی(، در مقبره اش واق���ع در قاهره، در برابر انبوه ش���نوندگان، 

ی، به نحو زیبایی قرائت می شود )ص195(. بویژه در مراسم سالگرد و
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کاکایی: مراسم پرطول و تفصیل تشرف به سلسله نیز در کار بود که طی آن، 
اعطای خرقه و کاله یا عصای شیخ به مرید نشانۀ ورود او به سلسله بود.

نورائ���ی: پیوس���تن به یک سلس���لۀ تصوف و ب���ه بیان دیگر دس���تگیری از 
که از آن جمله می توان به اهدای چیزهایی  طالبان آیین خاّصی داشت 
یش���ی، کاله و امثال آنها به طالب اشاره  از طرف ش���یخ از قبیل خرقۀ درو

که مشخصۀ ورود یک مرید جدید بود )ص272(. کرد 

کایی آنجا که گفته »اعطای خرق���ه و کاله یا عصای  توضی���ح: ترجم���ۀ کا
ش���یخ به مرید« درس���ت نیس���ت؛ چه خرقه و کاله و عصا، از طرف شیخ 
کاله و عصای ش���یخ. در  ب���ه س���الک مبتدی داده می ش���د، ن���ه خرق���ه و 
کاله و عصای ش���یخ را عمدتًا بعد از مرگ  سلس���له های صوفیه، خرقه و 
ش���یخ ب���ه خلیفۀ او می دادن���د.  همچنین نورائی ترجم���ۀ »staff« را از قلم 

انداخته است.

*   *   *
که  کتاب و به وی���ژه در فصل پنجم، موارد دیگری نیز هس���ت  در فص���ول 
کار رفته  معادل های اش���تباه یا نامناسب برای برخی واژه ها یا عبارات به 

است. به پاره ای از این موارد اشاره می کنم:

کای���ی، ص32، س4(، به  ی ش���د« )کا - »گوش���ت خ���وک باعث م���رگ و

8. … there are also several Shi’i Sufi orders (pp.177-178).

کایی: چندین سلس���لۀ تصوف ش���یعی نیز، بخص���وص در ایران وجود  کا
دارد )ص197(.

نورائی: تعداد کثیری سلسلۀ تصوف شیعه نیز، مخصوصًا در ایران وجود 
دارند )ص271(.

 a:آمده »several« توضی���ح: در فرهنگ لغت های انگلیس���ی در تعری���ف
 number of people or things that is more than two or three, but not
کثیری«.  .many. بنابرای���ن معادل دقیق آن »چندین« اس���ت ن���ه »تعداد 
کثیری سلس���لۀ ش���یعی در ایران وج���ود دارد؟  وانگه���ی آی���ا واقعًا تع���داد 
آی���ا تعداد سلس���له های ش���یعی در ایران از انگش���تان یک دس���ت تجاوز 

می کند؟

9. Complicating the concept of the Sufi order is the phenom-

enon of multiple initiation … (p. 178).

که مفه���وم سلس���لۀ صوفیانه را پیچی���ده می کند،  کای���ی: یک مس���ئله  کا
پدیدۀ چندمبدئی بودن است... )ص197(.

که پیچیدگی مفهوم سلس���لۀ تصّوف را موجب می ش���ود،  نورائی: چیزی 
همانا پدیدۀ تشّرف چندگانه به آن است... )ص271(.

 »multiple initiation« توضیح: به نظرم معادل »تش���رف چندگانه« ب���رای
دقیق ت���ر و مفهوم ت���ر از »چندمبدئی بودن« اس���ت. مراد از ای���ن عبارت آن 
که سالک، همزمان می تواند در چند سلس���له وارد شود و به چند  اس���ت 
ش���یخ مختلف دس���ت ارادت ده���د. این رس���م در تص���وف متأخر رایج 
ش���د. در تص���وف کالس���یک چنین چی���زی مت���داول نبود و س���الک تنها 
باید به یک ش���یخ سر می س���پرد. نورائی در توضیح »تشرف چندگانه« در 
پاورقی )ص272( نوش���ته اس���ت: »ظاهرًا منظور مؤلف از أخذ تعالیم در 
سلس���له های مختلف، به صورت علمی و کس���ب دانایی اس���ت، وگرنه 
کنند«. دعوی نورائی  که در یک سلس���له س���لوک  معمول آنها این اس���ت 
نمی تواند درس���ت باش���د؛ چه عمدتًا از قرن دهم هج���ری به بعد صوفیه، 
بخص���وص در ش���به قارۀ هند و س���پس در جنوب ش���رق آس���یا وارد چند 
گاه���ی در چند  سلس���له می ش���دند و اذکار مختل���ف می گرفتند و حتی 
سلس���له به مقام ش���یخی می رس���یدند. بنابراین ورود آنها به سلسله های 
کس���ب عل���م و دانش نبود. ب���رای نمون���ه می توان به  مختل���ف فقط برای 
احمد س���رهندی مع���روف به »مجدد ال���ف ثانی« در قرن ده���م در هند و 

کرد. نورالدین رانیری در قرن یازدهم در سوماترا اشاره 

10.  Elaborate initiation rituals took place in which the mas-

ter’s presentation of articles such as a dervish cloak, hat, 

or staff would signify the disciple’s entrance into the order 

(p. 178).
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ص255، س18(.

 the angels, and« فرشتگان و روح« )نورائی، ص256، س5-6( برای« -
کایی، ص186، س17(. the Spirit«، به جای »فرشتگان و جبرئیل« )کا

- »حرک���ت دوگانۀ حضور ربوبیت ]در س���طح بش���ری[ و ع���روج نبوی ]به 
 This dialectic of« کای���ی، ص186، س21-22( ب���رای س���وی خ���دا[ )کا
divine presence and prophetic ascent«، به جای »این دیالکتیِک نزوِل 

امر الهی و عروج نبوی« )نورائی، ص256، س10-9(.

 psychological« کایی، ص187، س13( برای - »محاسبه و مراقبه« )کا
introspection and moral analysis«، ب���ه ج���ای »درون نگ���ری در نف���س 

خویش و تحلیل های اخالقی« )نورایی، ص257، س10-9(.

کایی،  - »ُع���رس« )نورائ���ی، ص268، س18(، ب���ه ج���ای »عروس���ی« )کا
ص195، س10(.

کایی،  - »تّت���ه« )نورائی، ص269، س5( برای »Tatta«، به جای »ثّته« )کا
ص195، س16(.

 police« ب���رای  س9(  ص199،  کای���ی،  )کا امنیت���ی«  »پرونده ه���ای   -
dossiers«، به جای »پرونده هایی پلیسی« )نورائی، ص274، س16(.

- »عربس���تان و ای���ران« )نورائ���ی، ص275، س21(، ب���ه جای »عربس���تان 
کایی، ص200، س6(. سعودی« )کا

- »اخوان المس���لمین« )نورائی، ص276، س4(، به جای »اخوان الصفا« 
کایی، ص200، س10(. )کا

-»اش���عار جالل الدین مولوی« )نورائی، ص277، س12- 13(، به جای 
کایی، ص201، س10(. »مثنوی ]جالل الدین[ رومی« )کا

نکت���ۀ آخ���ر را بگوی���م و مقال���ه را ب���ه پای���ان بب���رم. ه���ر دو ترجم���ه از حیث 
ی جل���د در حد قابل  حروفچین���ی و صفحه آرای���ی و نوع جلد و تصویر رو
که ب���ه لح���اظ حروفچینی و  قبول ان���د. ب���ر خالِف اص���ل انگلیس���ی متن 
صفحه آرای���ی پایین ت���ر از ح���د متوس���ط اس���ت. غلط های چاپ���ی نیز در 
هر دو ترجمه بس���یار اندک اس���ت. هر دو ترجمه قابل اس���تفاده اس���ت و 
کایی روان تر  کا معایب و محاس���نی دارد، ولی در مجموع به نظرم ترجمه 

و خوش خوان تر است.

         

جای »توّسط خوک ها به قتل رسید« )نورائی، ص43، س8(.

- »انس���انیت« )نورائ���ی، ص126، س13( ب���رای »humanity«، ب���ه ج���ای 
کایی، ص94، س25(. »شریعت« )کا

 ،»itinerant preacher« کایی، ص96، س19( برای - »واعظ دوره گرد« )کا
غ سّیار« )نورائی، ص129، س2(.

ّ
به جای »یک مبل

-»رومی���ان او را ب���ه جرم ش���ورش اع���دام کردند«، به جای »ب���ه عنوان یک 
شورشی توّسط رومی ها اعدام شد« )نورائی، ص129، س3-2(.

- »ت���ا مانند گدای���ان زندگی کند«، به جای »تا به صورت یک گدا زندگی 
کند« )نورائی، ص129، س5-4(.

درب���ارۀ  دوان���ی  اخ���الق جالل���ی جالل الدی���ن  از  نویس���نده قطع���ه ای   -
کای���ی )ص104( به اصل منبع رجوع نکرده  پیامب���ر)ص( نقل کرده که کا
و ترجمۀ انگلیس���ی دکتر ارنست را به فارسی برگردانده است، ولی نورائی 

کرده است. )ص139( خوشبختانه آن قطعه را از اخالق جاللی نقل 

 the dogmatic« کای���ی، ص183، س10(  برای - »س���ّنت متحجرانه« )کا
orthodoxy«، ب���ه جای »درس���ت پن���دارِی )ارتدکس���ی( جزم اندیش���انه« 

)نورائی، ص251، س10-9(.

 Another radical« زمین���ۀ اصلی دیگر )نورائ���ی، ص252، س1( ب���رای -
کایی، ص183، س11(. context«، به جای »زمینۀ دیگر« )کا

 obscure« کایی، ص184، س18( برای - اندیشه های مبهم و آشفته )کا
and muddled thinking«، ب���ه ج���ای »تفکر پنهان و ناش���ناخته« )نورائی، 

ص253، س9(.

 ،»a typical mystic« کایی، ص184، س20( برای - »عارفی برجسته« )کا
به جای »یک عارف« )نورائی، ص253، س12(.

- »سلس���له های رهبانی کاماًل س���ازمان یافته و منظم« )نورائی، ص254، 
 ،»highly organized and disciplined monastic orders« س5-6( برای

کایی، ص185، س8-7(. به جای »سلسله های راهبانه« )کا

 in an Islamic« کای���ی، ص185، س9( ب���رای - »در بافت اس���المی« )کا
context«، به جای »در محتوایی اسالمی« )نورائی، ص254، س8-7(.

 the classical« کایی، ص185، س18( برای - »ش���اعر سّنتی ایرانی« )کا
Persian poet«، به جای »شاعر پارسی گوی کالسیک« )نورائی، ص254، 

س18(.

کای���ی، ص186، س9-8(،  - »تلق���ی منف���ی س���لفی ها از تص���وف« )کا
یاب���ی منفی مس���لمانان س���لفی در قبال تص���وف« )نورائی،  ب���ه جای »ارز
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