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آنکه می آید و از ایرانی و فرنگی چیزهایی را به هم می چســباند، حتی در صورتی که ده نفر هم پیرو پیدا کند، ریشــه دار نخواهد بود

گفت وگو با اســتاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو؛ پژوهشگر پیشکسوت ادبیات فارسی و عرفان اسالمی

سلوک خاموش در  روشنای دانش

»علیرضا ذکاوتی قراگزلو« نزد اهل قلم با ترجمه های درخشان و تحقیقات عالمانه و نقدهای 
موشکافانه اش شـــناخته می شـــود و بویژه با ترجمه ماندگار اثر مشـــهور آدام متز: »تمدن 
اســـامی در قرن چهارم هجری«؛ هرچنـــد به گمان من ترجمـــه اش از »تاریخ ادبی عرب« 
شوقی ضیف و »تشیع و تصوف« کامل مصطفی الشیبی و »اسباب النزول« واحدی نیشابوری 
و »تلبیس ابلیس« ابن جوزی هم شاهکار اســـت. در دهه های شصت و هفتاد مقاالتش در 
»معارف« و  »نشر دانش« خوانندگان و شیفتگان بسیار داشت؛ اما با این همه مقاالت انتقادی 
او درباره آثار ماصدرا و غزل های حافظ با تواطؤ ســـکوت مواجه شد و حتی ستایندگان این 
مقاالت جسارت نداشتند که درباره اهمیت این مقاالت مطلبی منتشر کنند و تنها در مکاتبات 
شخصی با ذکاوتی قدرت استدالل و پهنه دانش او را ستودند و از روشنگری این نوشته ها سخن 
گفتند! مرد گوشه نشیِن بی ادعا که همواره کوشـــیده در پرده بماند و هرگز تمایلی به روایت 
زندگی  و کارنامه فرهنگی اش نداشته است، سرانجام پیشنهاد مرا برای گفت وگو پذیرفت و 
به تفصیل درباره زندگی و آرا و آثارش سخن گفت. آنچه می خوانید پاره هایی از این گفت و گو 
)با ویراســـتاری و تنظیِم مصطفی قهرمانی ارشد( اســـت که به زودی و در کتابی با عنوان »در 
روشنای دانش« ازسوی انتشارات سوره مهر منتشر خواهد شد و آنچه در ذیل می آید، پیش از 

انتشار، اختصاصاً در اختیار »ایران« قرار گرفته است.

ë  آقای ذکاوتی قراگزلو! در کدام محله همدان
متولد شدید؟

 محله ورمزیـــار و در روز دهم مهر 1322.
 ورمزیـــار ظاهـــراً اســـم طایفـــه ای بـــوده که 
مهاجران زمـــان بعد از صفویه انـــد. بعد از 
صفویـــان، ایران به هـــم ریخت؛ مثـــًا ایل 
بختیـــاری به همدان آمـــده بودند که محل 
زندگیشـــان به کوچـــه بختیاریهـــا معروف 
اســـت. ورمزیار و کوروندها )اصلش کولیوند 
است( این ها لر بودند که آمدند. بعد رفتیم 
محله میـــرزا لطف اهلل، بعد ســـاکن محله 
قاشق تراشـــان بودیـــم و بعـــد رفتیم کوچه 
صابونی ها. و حاال هم چهل ســـال است در 

مجزی است إن شـــاءاهلل.« کلمه إن شاءاهلل 
یعنی خودش شک دارد.

ë  ــحق ــ مـــرآت الــ ــز  ــ بج ــذوب  ــ مجـــ  
ومراحل السالکین، آثار دیگری دارد؟

نوشـــته های فقهی هـــم دارد. بر تمام 
کتاب های فقهی باقر سبزواری که از قرینان 
و همدرسان شیخ بهایی بوده حواشی زده 
بود. کتاب هـــای نفیس مجذوب را پدر من 
از بوبوک آبـــاد به همدان مـــی آورد. این ها 
را وقـــف کرده بود که یا در همان جا باشـــد 
استفاده شـــود یا منتقل شـــود همدان زیر 
نظر مجتهد وقت همدان باشد. پدر من به 
آقای آخوند اطـــاع می دهد. آقای آخوند 
هم ســـال 1315 آمده همدان مدرسه دایر 
کرده. آقای آخوند به پدرم می گوید کتاب ها 
را بـــه اینجا بیاورید. خاصـــه پدرم می رود 
یـــک گاری ورق پـــاره را که می خواســـتند با 
آنها آتش تنور بگیرانند، می آورد همدان. 
جنگ اول میـــان روس و عثمانی هم یک 
درگیری آنجا به وجود آورده بود و بخشـــی 
از کتابخانه بـــه همین دلیل ســـوخته بود. 
ورق ها ســـوخته، مرغ رویـــش فضله کرده، 
موریانه خورده، می خواستند تنور بگیرانند 
یک تکه کاغـــذ کندند. پدر مـــن یک گاری 
ورق پـــاره را کـــرده دویســـت و پنجـــاه جلد 
کتـــاب نفیـــس صحیح و ســـالم! همان جا 
مسلول شد. آقاحبیب هم صّحاف بود که 
کتابخانه غرب حاصل دسترنج آن هاست. 
کتاب های قدیم را ببینید نه شماره صفحه 
دارند، نـــه عنوان دارند، نه باالنویس دارند 
نه پایین نویس، درست کردن این ها خیلی 
علم می خواهد. از همین جا ما بودن یک 
نفر مشـــخص می شـــود. آقـــای آخوند که 

حواشـــی مجذوب بر کتب فقهـــی را دیده 
بـــود، می فرمود: »مـــرد ما بوده اســـت.« 
آقای آخوند »ما« را آسان نمی گفت و به 

همه کس هم نمی گفت.
ë .از تبار پدری تان بفرمایید

پـــدر پـــدرم علی بگ آقـــا بـــوده، پدرم 
حـــاج  بـــه  می رســـد  مـــادرش  طریـــق  از 
محمدخان قراگزلو. حاج محمدخان اهل 
دنیا نبوده، درویش بوده. ســـنگاب مسجد 
جامع را دیده اید؟ روی آن اسمشان هست: 
حاجی الواقف المحمد خان... سنگاب به 
ســـفارش او ساخته شده. حاج محمدخان 
که مرد فاضل و آدم دانش آموخته ای بوده 
و از رجل سیاســـی معتبر در زمان خودش 
بوده، عـــاوه بر اینکه وصی مجذوب بوده، 
َللـِـــه  عباس میرزا بـــوده و عباس میـــرزا را 
تربیت کرده است که بهترین رجل قاجاری 
است که البته از دست پدرش فتحعلی شاه 
درمانده شـــد. ایشـــان یک عمویی داشته 
حـــاج محمدخان کـــه ما از جانـــب پدری 
بـــه حاج محمدخـــان می رســـیم. از طرف 
مادری هم که به مجذوب؛ یعنی مادر من 
از نوادگان مجذوب است و پدرم از نوادگان 
حاج محمد قراگزلو. حاج محمد در 1239 
قمری مرحوم شـــده، تقریباً دویست سال 
پیش. برادرزاده اش، مجـــذوب در 1238، 
یعنی یک ســـال پیش از عمو مرحوم شده 
اســـت. کتابخانـــه مجذوب که پـــدر من به 
همدان انتقال داد، نســـخه های خطی اش 

مادر همین کتابخانه غرب همدان است.
رســـاله ابحاث عشره از آثار محمدخان 
قراگزلـــو اســـت در اثبات مشـــروعیت ذکر 

خفی که شامل 10 بحث است.

ë  در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم
ــه می گفته اند ذکر  ــ یک بحثی پیش می آید ک
خفی جایز است یا نه؟ عرفای ایران )عرفای 
ــتر به ذکر خفی گرایش داشتند.  ــ شیعه( بیش
ــنی ها بوده. در جلسات  ــ ذکر جلی بیشتر در س
نقشبندی ها یا قادری ها دیده باشید، با صدای 
ــماع و رقص هم دارند؛  ــ بلند می خوانند و س
ــیعه و عرفای شیعه ذکر  ــ ولی درویش های ش
خفی داشتند، بعدش هم ذکر قلبی. حاال ذکر 
جلی و قلبی و خفی چیست مفصل است. 
بحث در این بوده که ذکر خفی مشروع است 

یا مشروع نیست؟
فصـــل آخر این کتاب کـــه درباره تجدید 
نهضت تصـــوف در ایران اســـت به گمانم 
موضـــوع مهمـــی را پیش کشـــیده و یکی از 
ارزش هـــای تاریخـــی این رســـاله اســـت که 
شـــما در مقاله تـــان در ارجنامه ایـــرج به آن 
پرداختید. بله. بحث از معصومعلی شـــاه 
اســـت کـــه می آیـــد ایـــران و نورعلی شـــاه و 
بعد مجذوب و همین طـــور وقایعی که رخ 
می دهد و تحت تعلیم قرار می دهد و اینکه 
دولت وقـــت بعضـــی از آنها را می کشـــد و 
همین مجذوب را از همدان به تبریز تبعید 
می کنند یا کوثرعلی شاه را که شاگرد مجذوب 
بوده و همراهش بـــوده می برند تبریز؛ ولی 
آنجا عباس میرزا و قائم مقام بزرگ از این ها 
تجلیل می کننـــد. از 10 فصـــل، ُنه فصلش 
بحث ذکر اســـت؛ جنبه تاریخی اش خیلی 
اهمیت دارد. ببینید ذهبی ها جدا هســـتند، 
حاال سنی ها هم جدا هستند؛ ولی ذهبی ها 
شیعه هستند و خاکساری ها شیعه هستند؛ 
ولـــی ربطی بـــه این هـــا ندارند یـــا دراویش 
شـــیعی ایرانی هســـتند. با این حال بیشـــتر 

من به عنوان یک 
فرهنگ شناس 

می توانم بگویم 
اگر کسی بخواهد 

تاریخ ایران را 
بشناسد باید 

تصوف و تشیع 
و شعر فارسی را 
بشناسد تا اینکه 

تاریخ ایران را 
به درستی بفهمد 

و بتواند تفسیر 
کند

مادِر پدر من از اوالد حاج محمدخان است 
که عموی مجذوب بـــوده. مادر پدرم طوبی 
خانم است، طوبی خانم دختر علی اکبرخان 
پســـر مجیدخان پســـر باقرخان پســـر حاج 
محمدخان بـــوده. حاج محمدخان عموی 
مجذوب بوده؛ ولی همســـن و سال بوده اند. 
مجذوب جاهای مختلفی زندگی کرده، قم، 
اصفهان، کاشـــان و نجف بـــوده. خیلی هم 

استاد دیده.
ë  ــوده. به ــ ــاه ب ــ مجذوب معاصر فتحعلی ش

ــاه واقع  ــ ــل تمایالت عرفانی مغضوب ش ــ دلی
می شود؟

ــــت.  بله. مجذوب خیلی آدم مهمی اس

خیابان فرهنگ زندگی می کنیم.
ë ریشه اصلی قراگزلوها کجاست؟

قراگزلـــو در تبریـــز و قزوین هم هســـت. 
قراگزلوهای همدان ســـه گروه بودند. این ها 
ترکمـــن بودنـــد. حـــاج بهبودخـــان نامـــی 
بـــوده از ســـمت ترکمن صحرا بـــه همدان 
می آید. یعنی ریشه قراگزلوهای همدان به 

بهبودخان می رسد.
ë در عصر صفویان؟

بله. خاصه این ها در همدان سه طایفه 
بودنـــد؛ یک طایفـــه قراگزلوهای شـــورین و 
اطـــراف همدان که ابوالقاســـم خان قراگزلو 
معروف به ناصرالملک از این ها بوده. یکی 
قراگزلوهای اطراف کبودرآهنگ که امیرنظام 
معـــروف از آنها بـــوده و تبار ما هـــم به آنها 
برمی گردد. یکی هم قراگزلوهای رزن اند که 
منوچهرخان قراگزلـــوی معروف، همبازی 

شاه از آنها بوده.
ë  ــو از اتللوی ــ ــک قراگزل ــ ــه ناصرالمل ــ ترجم

ــن  ــ ــت و از برتری ــ ــاده اس ــ ــپیر فوق الع ــ شکس
ترجمه ها به زبان فارسی است.

تحصیلکرده  نخســـتین  ناصرالملـــک 
ایرانی در دانشـــگاه آکســـفورد بـــود. بله، به 
نظر من هـــم ترجمـــه اش معرکه اســـت. 
ناصرالملـــک بـــه انگلســـتان رفتـــه و آنجا 
حقوق و اقتصاد خوانده. بعد برگشته ایران 
و اوایل مشـــروطه هم که جزو روشـــنفکران 
بوده؛ اما موافق مشروطه نبوده. استداللش 
ایـــن بـــوده کـــه ایـــن حرف هـــا بـــرای ایران 
زود اســـت! کســـروی ایـــن را در آغـــاز تاریخ 
مشروطیت ایران نوشته.  به هر حال، وقتی 
محمدعلی شاه عزل می شـــود و احمدشاه 
صغیر بر تخت می نشـــیند، ناصرالملک را 
نایب السلطنه می کنند. آدم محترم و مؤدبی 
بوده؛ زمانی که حاکم کردســـتان بـــوده، اگر 
متهمی می آوردند می گفته آقا را ببرید آن 
اتاق بیست ضربه شاق به ایشان بنوازید و 

بیاورید!
ë  ــاج محمدجعفر ــ ــما به ح ــ ــادری ش ــ تبار م

کبودرآهنگی )مجذوب( از عارفان نامدار قرن 
سیزدهم هجری می رسد.

خانـــواده مـــا از قراگزلوهـــای ســـردار و 
سپهدار بوده اند و بعضی هایشان هم جاد 
و آدمکش بوده اند؛ چون خان بوده اند؛ ولی 
در بین این ها افراد خاص هم دیده می شود. 
مثـــل حـــاج صفرخـــان قراگزلو کـــه حدود 
دویست سال پیش درگذشـــته. کاروانسرای 
صفرخـــان را در بـــازار همدان او ســـاخته. او 
تاجـــر و مالک و اندکی هـــم اهل علم بوده، 
اهل خیرات و مبّرات هم بوده. زمســـتان ها 
می رفتـــه در عتبـــات مثل کربـــا و نجف که 
گرمند زندگی می کرده و تابستان ها می آمده 
اینجا. مجذوب پســـِر اوســـت. جـــّد مادری 
من اوالد مجذوب اســـت؛ یعنی ما به شش 
واسطه می رسیم به مجذوب. مادر من دختر 
آمحمدتقی است، آمحمدتقی پسر آمیرزا 
عبدالحســـین اســـت، آمیرزا عبدالحســـین 
پسر میرزا لطف اهلل است که همین مسجد 
میرزا لطف اهلل را ساخته، او فرزند حاج میرزا 
علینقی است که از شاگردان خاص صاحب 
جواهـــر بوده و او هم پســـر مجذوب اســـت. 

هم فقیه بوده هم حکیم و هم عارف. دوره 
ــرکوب می کردند.  ــ ــاه عرفا را س ــ فتحعلی ش
ــده ای از  ــ ــاه ع ــ ــــلطنت فتحعلی ش ــــل س اوای
ــــرحش را در مقاله  ــتند که ش ــ صوفیان را کش
نوشته ام.  معصومعلی شاهیان«  »نهضت 
ــران متعدد فتحعلی شاه، مرید  ــ یکی از پس
ــوده: محمدرضا میرزا که صوفی  ــ مجذوب ب
ــود. طبیعی  ــ ــده بود و حاکم گیان ب ــ هم ش
است که بیش از صد پسر علیه هم دسیسه 
ــرزا  ــ ــا می ــ ــان محمدرض ــ ــد. مخالف ــ می کردن
ــــد حکومت  ــد دراویش می خواهن ــ می گوین
ــان هم بوده  ــ ــــکیل دهند، چون در ذهنش تش
که این ها می خواهند قضیه صفویه را تکرار 
ــان  ــ ــد؛ در نتیجه می گویند کاندیداتورش ــ کنن
ــــت که  همین محمدرضا مرید مجذوب اس
می خواهند بعد از تو )فتحعلی شاه( او را بر 
تخت بنشانند. فتحعلی شاه می آید منجیل 
و لوشان که میانه راه است؛ محمدرضا میرزا 
ــدان احضار  ــ ــــت و مجذوب را از هم را از رش
ــه ای دارید؟  ــ ــد چه برنام ــ ــد و می پرس ــ می کن
ــد و محمدرضا  ــ ــان می کن ــ خاصه متهمش
ــــذوب هم که  ــــزل می کند. از مج ــرزا را ع ــ می
اماکی داشته سلب مالکیت می کند و همه 
ــرد؛ جریمه  ــ ــه از او می گی ــ ــوان جریم ــ را به عن

عقیده!
ë بعد او را تبعید می کند به تبریز؟

می خواســـتند  و  بـــود  شـــده  جریمـــه 
اعدامش کنند که میرزای قمی نمی گذارد. 
می گویـــد ایشـــان فقیـــه و مجتهدنـــد. آن 
زمـــان در تبریز عباس میرزا ولیعهد بوده و 
قائم مقام هم وزارتش را بر عهده داشـــته 
که بـــا احترام فـــراوان بـــا مجـــذوب رفتار 
می کنند. ولی در طاعونی فراگیر، مجذوب 
به سال 1239 قمری مرحوم می شود. یک 
سال بعد هم حاج محمدخان درگذشت، 
جنـــب  حمـــزه،  امامـــزاده  در  مجـــذوب 
مقبره الشعرا مدفون است. مجذوب آدم 

عجیبی بوده.
ë چطور؟

میـــرزای صاحب قوانین بـــه مجذوب 
می گوید برو همدان مفتی باش؛ ولی آمده 
بوبوک آباد زندگی کرده. در پاسخ میرزا که 
گفته بـــوده چرا فتـــوا نمی دهی؟ مجذوب 
می گوید: روایت داریم که »ال یحل الفتیی 

اال لمن استضیئ بقلبه من نور اهلل.« 
ë  شـــرط محالی اســـت. می گوید: »فتوا

دادن حالل نیست مگر بر کسی که با دل 
خودش از نور خدا کسب نور کند.« 

چه کسی چنین ادعایی می تواند بکند؟ 
االن از این هـــا کـــه در قم یا نجف هســـتند 
چه کســـی می تواند ادعا کند که یســـتضیئ 
من اهلل بنور قلبه؟ کســـی )اعم از صدق یا 
کذب( اصًا می تواند ادعای چنین چیزی 
داشـــته باشـــد؟ این ها نهایتاً می گویند که 
مـــا به ظـــن خودمـــان حکـــم می کنیم به 
تشخیص خودمان داریم فتوی می دهیم، 
ممکن اســـت غلط هم باشـــد. هر فقیهی 
غیـــر از ایـــن نمی تواند بگویـــد. نایب عام 
غیـــر از ایـــن نمی تواند بگویـــد. ببینید اول 
رساله اش این گونه می نویسد: »این رساله 
منطبق با فتاوی حقیر است و عمل به آن 

عرفای ایران توی این دویســـت سال اخیر 
نعمت اللهی بودند. خود نعمت اللهی ها 
چند گروه هســـتند؛ االن گنابادی ها هستند 

صفیعلی شاهی ها هستند که زیادند.
ë  ،پدر شما، شیخ علی اصغر ذکاوتی قراگزلو

متخلص به »زمزم همدانی« یا »مال زمزم« 
شاعر و منبری بسیار سرشناسی بوده است. 
ــال 1324 جزوه ای شامل شعرهای ایشان  ــ س
چاپ شد. نوشته های دیگری دارند که منتشر 

نشده باشد؟
پدرم ادیب و خطیب ؛ مدرس و عارف 
بود. تا امروز غیر از شـــعر چیزی از ایشـــان 
چاپ نشـــده؛ ولی آثار دیگری مانده و قرار 

است چاپ کنیم.
ë کجا درس خوانده بودند؟

پـــدرم در قـــم و تهـــران درس خوانده. 
در دوره آیـــات ثـــاث بـــوده. حـــاج شـــیخ 
عبدالکریم که مرحوم می شود، سه مجتهد 
بودنـــد که حـــوزه قـــم را اداره می کردند تا 
زمانی که سید ابوالحسن اصفهانی معروف 
مرجع مطلق شد. آن سه نفر: صدر و سید 
محمـــد محقـــق دامـــاد )پدربزرگ ســـید 
مصطفی محقق داماد( و سید محمدتقی 
محمدتقـــی  ســـید  بودنـــد.  خوانســـاری 
خوانســـاری که مرگش در همدان بود، من 
بچه بودم. در قضیه نفت هم خیلی مهم 
بـــود. آمده بود عبور کند کـــه در اینجا فوت 
کرد و با تشـــییع جنازه عجیبی دفن شـــد؛ 
چون مصدقی بود و پیش از آنکه آیت اهلل 
کاشانی وارد این کارها شود، او بوده. این سه 

نفر حوزه قم را اداره می کردند.
ë شعر بی وزن هم نوشته اید؟

شـــعر غیر موزون نـــدارم. مـــن به وزن 
اعتقاد دارم.

برعکـــس. حتی یکـــی خمـــس می گیرد و 
دیگـــری یک دهم. گیرنـــده خمس هم در 
واقع یک دهم می گیرد؛ چون نیمی را باید 
به ســـادات فقیـــر بدهد کـــه در این صورت 
یک دهم برای خودش باقی می ماند. اتفاقاً 
مای سّنی هم یک دهم می گیرد. مسائلی 
از این دســـت نشـــان می دهـــد کـــه این هـــا 
نهادهایی اجتماعی اند و خیلی هم کهن و 
ریشه دارند، همچنین آیینی دارند. به همین 
سبب نمی توان عرفان قّابی درست کرد. 
آنکه می آیـــد و از ایرانی و فرنگی چیزهایی 
را به هم می چســـباند، حتی در صورتی که 
ده نفر هم پیرو پیدا کند، ریشـــه دار نخواهد 
بـــود. نهادهایی که از آنها ســـخن می گویم 

پشتوانه ای قوی از سّنت دارند.
ë  ــوف از این جهت ــ ــیع و تص ــ بنابراین، تش

بسیار روشنگر است.
بله. مثاً نشان می دهد قیام های شیعی 
که تحت عنوان مهدویت یا نایب مهدویت 
ظهـــور می کردند تا به صفویه برســـند چه 
رونـــدی را طی کرده اند. مـــن به عنوان یک 
فرهنگ شـــناس می توانم بگویم اگر کسی 
بخواهد تاریخ ایران را بشناسد باید تصوف 
و تشـــیع و شعر فارســـی را بشناسد تا اینکه 
تاریخ ایران را به درســـتی بفهمـــد و بتواند 
تفسیر کند. این کتاب از عربی ترجمه شده 
اســـت و مؤلفش کامل مصطفی شیبی از 
شـــاگردان لویی ماســـینیون و هانری کربن 
بوده اســـت. هم فرهنگ خودمان را خوب 

می شناسد و هم دید غربی دارد.
ë  ترجمـــه تلبیـــس ابلیـــس ابن جـــوزی

نخســـتین ترجمه از آثار او به زبان فارسی 
اســـت. این ترجمـــه هم معرکه اســـت و 
همانند باقـــی ترجمه هایتـــان انگار متن 

به زبان فارســـی نوشته شـــده! چطور شد 
تصمیم گرفتید این کتاب که بسیاری آن را 
ترجمه  می دانند  ابن جوزی  اثر  مهم ترین 

کنید؟
من از ســـال 1362 همکاری ام را با مرکز 
نشر دانشگاهی شـــروع کردم؛ یعنی بنا به 
درخواست خود آنان، مقاله می نوشتم در 
نشـــر دانش توی مجله معارف. گاهی یک 
چیزهایی می فرســـتادند، کارهایی شـــبیه 
ویرایش و این ها برایشـــان انجام می دادم 
تا اینکـــه یک وقـــت نصراهلل پورجـــوادی، 
رئیـــس دانشـــمند آن مرکز، بـــه من گفت 
که تلبیس ابلیـــس را ترجمه کنید برای ما. 
تلبیس ابلیس یک چاپ خیلی خوب دارد 
و چاپ های بـــازاری دارد. از احمد طاهری 
عراقی، آن کتاب را گرفتیم و شروع کردم به 

ترجمه کردن این کتاب.
ë  ــت و ــ ــس کتابی انتقادی اس ــ تلبیس ابلی

سرشار از اطالعات تاریخی و اجتماعی؛ اما 
را  خود  خاص  جزم اندیشی های  ابن جوزی 
ــت تمام  ــ هم دارد؛ بدون تعارف معتقد اس
ــیطان هستند؛ یعنی  ــ ــان اسیر ش ــ دگراندیش
شیطان امر را براین ها مشتبه کرده! البته شما 
در حواشی برخی صفحات اشکاالتی به کار 

او گرفته اید.
بلـــه. ابن جوزی یک ســـّنی حنبلی بود. 
دیدگاه های متشرعانه و خشکی دارد؛ ولی 
مفصاً راجع به فرقه های اسامی صحبت 
کرده اســـت و برحـــذر داشـــتن از فتنه ها و 
حیله های ابلیـــس در بیان تلبیس ابلیس 
در عقاید و کیش هـــا، از راه علم بر عالمان 
یعنـــی عالـــم را چطـــور فریـــب می دهد، 
تلبیـــس ابلیس بـــر حاکمـــان و شـــاهان، 
عبادت پیشـــگان، زاهدان، صوفیـــان، اهل 
دین از راه کرامات نمایی، عامیان، همگان 
از راه آرزوهـــای دور و دراز. ایـــن فصل های 

کتاب است.
ë  فصلش مهم ترین  و  ــن  ــ معروف تری ــا  ــ ام

فصلی است که درباره صوفیان نوشته.
اولیـــن کتـــاب نقد تصوف اســـت که در 
دنیای اسام نوشـــته شده است. بعد از آن 
هرچه در نقد تصوف نوشـــته اند، چه میان 
سنی ها و چه شیعه ها، از این کتاب اقتباس 

کردند.
ë  ــما درباره زندگی و آثار ــ تک نگاری های ش

مفصل ترین  ــدی  ــ توحی ابوحیان  و  جاحظ 
ــر به زبان  ــ ــی ها درباره این دو نف ــ نقد و بررس
ــی اند. درباره ابن سبعین، ابن فارض،  ــ فارس
ــما  ــ ابونعیم اصفهانی و چند نفر دیگر نیز ش

مفصل ترین مطالب را نوشته اید.
همین طور اســـت. من ســـراغ کســـانی 
می روم که با خود من تناسب داشته باشند؛ 
یعنی زمانی مثل او بوده ام یا زمانی مثل او 

خواهم شد.
ë  ــبعین در میان عارفان شخصیت ــ ابن س

منحصربه فردی دارد و تمام متفکران گذشته 
ــت، از  ــ ــفه نقد کرده اس ــ را اعم از عرفا و فالس

جمله فارابی و ابن سینا و...
نقدش بسیار درســـت است؛ نقدی که 
وارد کرده جداً صحیح اســـت و به پیشانی 

طرف می چسبد! آدم تیزهوشی بوده.

ë  ــی و نقد ــ ــه در بازشناس ــ ــز آن مثنوی ک ــ بج
تصوف به جای مقدمه آورده اید شعر دیگری 
از شما نخوانده ام. چرا شعرهایتان را چاپ 

نکرده اید؟
از ســـال های ســـی و پنج و شـــش شعر 
می گفتم. به صورت مجموعه مدون چاپ 
نشده. بعضی شـــعرهایم زبان شعر نیما 
یوشیج را دارد و گاهی به زبان فروغ فرخزاد 

نزدیک شده.
ë شعر معاصر می خواندید؟

االن نمی خوانم؛ ولی خوانده ام. نه اینکه 
زیاد خوانده باشم؛ ولی خوانده ام. تا انقاب 
خوانده ام، ولی بعداً نه. از کارهای معروف 
شاعران ایرانی آن اندازه که بوده خوانده ام. 
از غربی هـــا هم مثاً از کارهای شکســـپیر و 
گوته و هومر خوانده ام تا کارهای متأخرین 
مشـــهور. ادبیات مشـــروطه را هـــم دنبال 
کرده ام، آثار ایرج میرزا و میرزاده عشـــقی و 
عـــارف قزوینی و بهار و از این قبیل که البته 

نظمند نه شعر...
ë  ــم. دقیق ترین ــ ــه ترجمه هایتان بپردازی ــ ب

ترجمه تان کدام است؟
تشیع و تصوف. بســـیار دقیق است و با 
آنکه فارســـی اســـت، هیچ دخل و تصرفی 
در مطالب آن صـــورت نگرفته. هیچ بوی 
عربی زدگی ندارد و نشان نمی دهد ترجمه 
اســـت. باید بگویم دو کتاب اولم را با آقای 
حســـین معصومی کلمه به کلمه تطبیق 
کرده ایم. کار اول من نبوده، نخستین کار از 

من است که چاپ شده.
ë  ــتن ــ برخاس ترجمه هایتان  اصلی  ویژگی 

ــت؛ چنانکه  ــ فاصله زبان مبدأ و مقصد اس
گویی اصالتاً به فارسی انشا شده.

اگـــر  باشـــد.  این گونـــه  بایـــد  ترجمـــه 
ترجمه غیر از این باشـــد، می شود ترجمه 
تحت اللفظی که لطفی ندارد. نحو زبان ها 

با یکدیگر متفاوتند.
ë  موضوع این کتاب بررسی تاریخ مشترک

تشیع و تصوف است، یعنی درباره خاستگاه 
تصوف و تشیع سخن می گوید ارتباط هایی 

که با هم دارند. ارزش این کتاب در چیست؟
ایـــن دو در تاریخ گاهـــی به هم نزدیک 
شـــده اند و گاهی دور و تأثیـــرات اجتماعی 
گذاشـــته اند. اگر شما به سراغ درویش اهل 
خانقاه بروید، می گوید تشیع همین است 
که ما می گوییم. عابدی هم که اهل مسجد 
و جلســـه قرآن باشد، می گوید دین همین 
اســـت که ما می گوییـــم و درویش منحرف 
اســـت. درویـــش هم کـــه عابد را خشـــک 
می داند؛ ولی اگر شـــما تشـــیع و تصوف را 
بخوانید متوجه می شوید که چگونه این دو 
به هـــم نزدیک یا از هم دور شـــده اند و چه 
عوامل فرهنگـــی و تاریخـــی در این رابطه 
دخیل بوده اند. بعـــد می بینید که دعوایی 
وجود ندارد؛ یعنی مسأله ای جنگی نیست، 
دالیلی بوده که رابطه را شـــکل داده. حتی 
متوجه می شوید در مسائلی که ظاهراً تنافر 
دارند اتفاقاً شباهت بســـیار دارند. مرحوم 
مطهـــری هم به این موضوع توجه نشـــان 
داده. مثـــًا تقلیدی که ما می گوییم چیزی 
اســـت شـــبیه به رابطه مرید و مرشـــدی یا 

نگاه ایرانی

برش

ë .از نخستین تجربه های نوشتن تان بگویید
در بچگی چیزهایی سیاه مشق می کردم؛ ولی از هفده هجده سالگی شروع کردم به جدی نوشتن. سال 1333 شاه 
برای افتتاح آرامگاه بوعلی به همدان آمد. قرار بود آرامگاه سال 1331 تا 1332 افتتاح شود که با کودتا مصادف شد. از 
ــــمه پایین آوردند و به خاطر همین شاه با تشکیات سنگین نظامی به  ــــهرهایی بود که مردم مجس طرفی همدان از ش
همدان آمد. به هر حال، افتتاح آرامگاه کار بزرگی بود و دانشمندانی بزرگ از تمام دنیا به همدان آمده بودند. بعضی 
ــان را امضا کردند و تقدیم کتابخانه آرامگاه کردند. یکی از آنها عباس محمود العّقاد مصری بود  ــ از این ها کتاب هایش
ــــت. من این جزوه را در  ــــت؛ جزوه کوتاهی دارد به نام الشیخ الرئیس ابن سینا که خوب اس ــــرش هم نویسنده اس که پس
هفده سالگی )1339( ترجمه کردم و توضیحاتی هم افزودم. دو نسخه بیشتر نداشت، یکی نزد دوستی در تهران بود 
که مرحوم شد و یک نسخه هم مفقود شد؛ شاید هم کسی امانت گرفت و پس نداد. این نخستین چیزی بود که من در 

قالب ترجمه و تلخیص نوشتم. البته شعر هم می گفتم؛ هم غزل هم چیزی که به شعر نو موسوم است.
ë ُپلی شد تا کمی هم از کودکی شما بپرسم. از کودکی مثنوی را می خواندید؟ پدرتان با شما مثنوی کار می کرد؟

ــد. قصه هایش خیلی جاذب و  ــ ــتان به من درس داد؛ ولی مثنوی در خانه ما خوانده می ش ــ ــتان و بوس ــ نه، پدرم گلس
جذاب بود. خاله پدرم نامادری مادرم هم بود. ما از قول پدرم خانم دایزه صدایش می کردیم؛ دایزه یعنی خاله. پدرم در خانه خانم دایزه با مادرم 
آشنا می شود و سال 1318 ازدواج می کنند. خانم دایزه خیلی آدم باکمالی بود؛ سواد نداشت، ولی تمام داستان های شاهنامه را مو به مو می دانست. 
قصص انبیاء را با جزئیات می دانست. قصه های عامیانه را هم تا دلت بخواهد! من در کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران که علی اشرف درویشیان 
گردآوری کرده، یک قصه نیافتم که نشنیده باشم. خاصه این خانم دایزه بیشتر قصه های مثنوی را هم می دانست. حتی پدرم که درگذشت و ما به 
ــــدیم همه کتاب هایش را بفروشیم، خانم دایزه که ملکی جزیی داشت و از آن کسب درآمد می کرد، پولی به من داد گفت  خاطر قضایایی مجبور ش

علیرضا! برو برای خودت مثنوی بخر. من رفتم یک نسخه مثنوی خط میرخانی خریدم که هنوز هم آن را دارم.
ë .یعنی خانم دایزه از بین تمام کتاب ها، مثنوی را برای خرید به شما پیشنهاد کرد

ــــت هم عارف بود، هم شاعر  ــد. پدر من هم لباس آخوندی داش ــ ــد، درباره اش صحبت و بحث می ش ــ بله، چون در خانه ما مثنوی خوانده می ش
ــــت. حتی در تمام زندگی اش دنبال معرفت بود. پارسا و پرهیزکار بود؛ منبر می رفت؛ ولی  ــنی داش ــ بود. ُمفت رفت! بگذریم. پدرم ذهن خیلی روش
ــــت. به هر حال، در خانه ما از بچگی بحث آزاد بوده؛ همین  ــیدم؛ شاید جایز نمی دانس ــ ــتیم؛ من نپرس ــ از پول وجوهات نمی گرفت. ملک جزیی داش
بحث های تشیع و تسنن و حرف هایی که در اینجا گفته می شود... بوعلی می گوید بچه بودم خانه ما دعوتخانه بود. بچه ای به آن زیرکی گوش می داده 

و حرف هایی را که می شنیده در ذهنش حک می شده.

آخرین کتاب علیرضا ذکاوتی


