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نگا
ه ایرانی
سعید پورعظیمی

«علیرضاذکاوتیقراگزلو»نزداهلقلمباترجمههایدرخشانوتحقیقاتعالمانهونقدهای
موشکافانهاششـــناختهمیشـــودوبویژهباترجمهماندگاراثرمشـــهورآداممتز«:تمدن
اســـامیدرقرنچهارمهجری»؛هرچنـــدبهگمانمنترجمـــهاشاز«تاریخادبیعرب»
شوقیضیفو«تشیعوتصوف»کاملمصطفیالشیبیو«اسبابالنزول»واحدینیشابوری
و«تلبیسابلیس»ابنجوزیهمشاهکاراســـت.دردهههایشصتوهفتادمقاالتشدر
«معارف»و«نشردانش»خوانندگانوشیفتگانبسیارداشت؛امابااینهمهمقاالتانتقادی
اودربارهآثارمالصدراوغزلهایحافظباتواطؤســـکوتمواجهشدوحتیستایندگاناین
مقاالتجسارتنداشتندکهدربارهاهمیتاینمقاالتمطلبیمنتشرکنندوتنهادرمکاتبات
شخصیباذکاوتیقدرتاستداللوپهنهدانشاوراستودندوازروشنگریایننوشتههاسخن
نشینبیادعاکههموارهکوشـــیدهدرپردهبماندوهرگزتمایلیبهروایت
گفتند!مردگوشه ِ
یوکارنامهفرهنگیاشنداشتهاست،سرانجامپیشنهادمرابرایگفتوگوپذیرفتو
زندگ 
توگو
بهتفصیلدربارهزندگیوآراوآثارشسخنگفت.آنچهمیخوانیدپارههاییازاینگف 
تنظیممصطفیقهرمانیارشد)اســـتکهبهزودیودرکتابیباعنوان«در
(باویراســـتاریو ِ
روشنایدانش»ازسویانتشاراتسورهمهرمنتشرخواهدشدوآنچهدرذیلمیآید،پیشاز
انتشار،اختصاصاًدراختیار«ایران»قرارگرفتهاست.

عکس :مصطفی قهرمانی ارشد

ëëآقایذکاوتیقراگزلو!درکداممحلههمدان
متولدشدید؟
محله ورمزیـــار و در روز دهم مهر .1322
ورمزیـــار ظاهـــراًاســـم طایفـــهای بـــوده که
مهاجران زمـــان بعد از صفویهانـــد .بعد از
صفویـــان ،ایران به هـــم ریخت؛ ً
مثـــا ایل
بختیـــاری به همدان آمـــده بودند که محل
زندگیشـــان به کوچـــه بختیاریهـــا معروف
اســـت .ورمزیار و کوروندها (اصلش کولیوند
است) اینها لر بودند که آمدند .بعد رفتیم
محله میـــرزا لطفاهلل ،بعد ســـاکن محله
قاشقتراشـــان بودیـــم و بعـــد رفتیم کوچه
صابونیها .و حاال هم چهل ســـال است در

مادر پدر من از اوالد حاج محمدخان است
ِ
که عموی مجذوب بـــوده .مادر پدرم طوبی
خانماست،طوبیخانمدخترعلیاکبرخان
پســـر مجیدخان پســـر باقرخان پســـر حاج
محمدخان بـــوده .حاج محمدخان عموی
مجذوب بوده؛ ولی همســـن و سال بودهاند.
مجذوب جاهای مختلفی زندگی کرده ،قم،
اصفهان ،کاشـــان و نجف بـــوده .خیلی هم
استاددیده.
ëëمجذوب معاصر فتحعلیشـ ــاه بـ ــوده .به
دلیـ ــلتمایالتعرفانیمغضوبشـ ــاهواقع
میشود؟
بله .مجذوب خیلی آدم مهمی اسـ ــت.
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عرفای ایران توی این دویســـت سال اخیر
نعمتاللهی بودند .خود نعمتاللهیها
چند گروه هســـتند؛ االن گنابادیها هستند
صفیعلیشاهیهاهستندکهزیادند.
ëëپدرشما،شیخعلیاصغرذکاوتیقراگزلو،
متخلص به «زمزم همدانی» یا «مال زمزم»
شاعر و منبری بسیار سرشناسی بوده است.
سـ ــال 1324جزوهایشاملشعرهایایشان
چاپشد.نوشتههایدیگریدارندکهمنتشر
نشدهباشد؟
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.
ëëکجادرسخواندهبودند؟
پـــدرم در قـــم و تهـــران درس خوانده.
در دوره آیـــات ثـــاث بـــوده .حـــاج شـــیخ
عبدالکریمکهمرحوممیشود،سهمجتهد
بودنـــد که حـــوزه قـــم را اداره میکردند تا
زمانیکهسیدابوالحسناصفهانیمعروف
مرجع مطلق شد .آن سه نفر :صدر و سید
محمـــد محقـــق دامـــاد (پدربزرگ ســـید
مصطفی محقق داماد) و سید محمدتقی
خوانســـاری بودنـــد .ســـید محمدتقـــی
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 آیتاهلل
کاشانی وارد این کارها شود ،او بوده .این سه
نفر حوزه قم را اداره میکردند.
ëëشعربیوزنهمنوشتهاید؟
شـــعر غیر موزون نـــدارم .مـــن به وزن
اعتقاددارم.
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برعکـــس .حتی یکـــی خمـــس میگیرد و
دیگـــری یکدهم .گیرنـــده خمس هم در
واقع یکدهم میگیرد؛ چون نیمی را باید
به ســـادات فقیـــر بدهد کـــه در اینصورت
یکدهم برای خودش باقی میماند .اتفاقاً
مالی سنّی هم یکدهم میگیرد .مسائلی
از ایندســـت نشـــان میدهـــد کـــه اینهـــا
نهادهایی اجتماعیاند و خیلی هم کهن و
ریشهدارند،همچنینآیینیدارند.بههمین
سبب نمیتوان عرفان ّ
قلبی درست کرد.
آنکه میآیـــد و از ایرانی و فرنگی چیزهایی
را به هم میچســـباند ،حتی در صورتی که
ده نفر هم پیرو پیدا کند ،ریشـــهدار نخواهد
بـــود .نهادهایی که از آنها ســـخن میگویم
پشتوانهای قوی از سنّت دارند.
ëëبنابراین ،تشـ ــیع و تصـ ــوف از این جهت
بسیارروشنگراست.
بله.مثالًنشانمیدهدقیامهایشیعی
که تحت عنوان مهدویت یا نایب مهدویت
ظهـــور میکردند تا به صفویه برســـند چه
رونـــدی را طی کردهاند .مـــن بهعنوان یک
فرهنگشـــناس میتوانم بگویم اگر کسی
بخواهد تاریخ ایران را بشناسد باید تصوف
و تشـــیع و شعر فارســـی را بشناسد تا اینکه
تاریخ ایران را بهدرســـتی 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
میشناسد و هم دید غربی دارد.
ëëترجمـــه تلبیـــس ابلیـــس ابنجـــوزی
نخســـتین ترجمه از آثار او به زبان فارسی
اســـت .این ترجمـــه هم معرکه اســـت و
همانند باقـــی ترجمههایتـــان انگار متن

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

سلوک خاموش در روشنای دانش

آنکه میآید و از ایرانی و فرنگی چیزهایی را به هم میچســباند ،حتی در صورتی که ده نفر هم پیرو پیدا کند ،ریشــهدار نخواهد بود
خیابانفرهنگزندگیمیکنیم.
ëëریشهاصلیقراگزلوهاکجاست؟
قراگزلـــو در تبریـــز و قزوین هم هســـت.
قراگزلوهای همدان ســـه گروه بودند .اینها
ترکمـــن بودنـــد .حـــاج بهبودخـــان نامـــی
بـــوده از ســـمت ترکمنصحرا بـــه همدان
میآید .یعنی ریشه قراگزلوهای همدان به
بهبودخانمیرسد.
ëëدرعصرصفویان؟
بله .خالصه اینها در همدان سه طایفه
بودنـــد؛ یک طایفـــه قراگزلوهای شـــورین و
اطـــراف همدان که ابوالقاســـمخان قراگزلو
معروف به ناصرالملک از اینها بوده .یکی
قراگزلوهایاطرافکبودرآهنگکهامیرنظام
معـــروف از آنها بـــوده و تبار ما هـــم به آنها
برمیگردد .یکی هم قراگزلوهای رزناند که
منوچهرخان قراگزلـــوی معروف ،همبازی
شاه از آنها بوده.
ëëترجمـ ــه ناصرالملـ ــکقراگزلـ ــوازاتللوی
شکسـ ــپیر فوقالعـ ــاده اسـ ــت و از برتریـ ــن
ترجمههابهزبانفارسیاست.
ناصرالملـــک نخســـتین تحصیلکرده
ایرانی در دانشـــگاه آکســـفورد بـــود .بله ،به
نظر من هـــم ترجمـــهاش 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 حرفهـــا بـــرای ایران
زود اســـت! کســـروی ایـــن را در آغـــاز تاریخ
مشروطیت ایران نوشته .به هر حال ،وقتی
محمدعلیشاه عزل میشـــود و احمدشاه
صغیر بر تخت مینشـــیند ،ناصرالملک را
نایبالسلطنهمیکنند.آدممحترمومؤدبی
بوده؛ زمانی که حاکم کردســـتان بـــوده ،اگر
متهمی میآوردند میگفته آقا را ببرید آن
اتاق بیست ضربه شالق به ایشان بنوازید و
بیاورید!
ëëتبار مـ ــادری شـ ــما به حـ ــاج محمدجعفر
کبودرآهنگی(مجذوب)ازعارفاننامدارقرن
سیزدهمهجریمیرسد.
خانـــواده مـــا از قراگزلوهـــای ســـردار و
سپهدار بودهاند و بعضیهایشان هم جالد
و آدمکش بودهاند؛ چون خان بودهاند؛ ولی
در بین اینها افراد خاص هم دیده میشود.
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 .زمســـتانها
میرفتـــه در عتبـــات مثل کربـــا و نجف که
گرمند زندگی میکرده و تابستانها میآمده
پســـر اوســـت .جـــ ّد مادری
اینجا .مجذوب ِ
من اوالد مجذوب اســـت؛ یعنی ما به شش
واسطهمیرسیمبهمجذوب.مادرمندختر
آمحمدتقی است ،آمحمدتقی پسر آمیرزا
عبدالحســـین اســـت ،آمیرزا عبدالحســـین
پسر میرزا لطفاهلل است که همین مسجد
میرزا لطفاهلل 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
فتحعلیشـ ــاه عرفا را سـ ــرکوب میکردند.
اوایـ ــل سـ ــلطنت فتحعلیشـ ــاه عـ ــدهای از
صوفیان را کشـ ــتند که شـ ــرحش را در مقاله
«نهضت معصومعلیشاهیان» نوشتهام.
یکی از پسـ ــران متعدد فتحعلیشاه ،مرید
مجذوب بـ ــوده :محمدرضا میرزا که صوفی
هم شـ ــده بود و حاکم گیالن بـ ــود .طبیعی
است که بیش از صد پسر علیه هم دسیسه
میکردنـ ــد .مخالفـ ــان محمدرضـ ــا میـ ــرزا
میگوینـ ــد دراویش میخواهنـ ــد حکومت
تشـ ــکیل دهند ،چون در ذهنشـ ــان هم بوده
که اینها میخواهند قضیه صفویه را تکرار
کننـ ــد؛ در نتیجه میگویند کاندیداتورشـ ــان
همین محمدرضا مرید مجذوب اسـ ــت که
میخواهند بعد از تو (فتحعلیشاه) او را بر
تخت بنشانند .فتحعلیشاه میآید منجیل
و لوشان که میانه راه است؛ محمدرضا میرزا
را از رشـ ــت و مجذوب را از همـ ــدان احضار
میکنـ ــد و میپرسـ ــد چه برنام ـ ـهای دارید؟
خالصه متهمشـ ــان میکنـ ــد و محمدرضا
میـ ــرزا را عـ ــزل میکند .از مجـ ــذوب هم که
امالکی داشته سلب مالکیت میکند و همه
را بهعنـ ــوان جریمـ ــه از او میگیـ ــرد؛ جریمه
عقیده!
ëëبعد او را تبعید میکند به تبریز؟
جریمـــه شـــده بـــود و میخواســـتند
اعدامش کنند که میرزای قمی نمیگذارد.
میگویـــد ایشـــان فقیـــه و مجتهدنـــد .آن
زمـــان در تبریز عباسمیرزا ولیعهد بوده و
قائممقام هم وزارتش را بر عهده داشـــته
که بـــا احترام فـــراوان بـــا مجـــذوب رفتار
میکنند .ولی در طاعونی فراگیر ،مجذوب
به سال  1239قمری مرحوم میشود .یک
سال بعد هم حاج محمدخان درگذشت،
مجـــذوب در امامـــزاده حمـــزه ،جنـــب
مقبرهالشعرا مدفون است .مجذوب آدم
عجیبی بوده.
ëëچطور؟
میـــرزای صاحب قوانین بـــه مجذوب
میگوید برو همدان مفتی باش؛ ولی آمده
بوبوکآباد زندگی کرده .در پاسخ میرزا که
گفته بـــوده چرا فتـــوا نمیدهی؟ مجذوب
میگوید :روایت داریم که «ال یحل الفتیی
اال لمن استضیئ بقلبه من نور اهلل».
ëëشـــرط محالی اســـت .میگوید« :فتوا
دادن حالل نیست مگر بر کسی که با دل
خودش از نور خدا کسب نور کند».
چه کسی چنین ادعایی میتواند بکند؟
االن از اینهـــا کـــه در قم یا نجف هســـتند
چه کســـی میتواند ادعا کند که یســـتضیئ
مناهلل بنور قلبه؟ کســـی (اعم از صدق یا
کذب) اصالً میتواند ادعای چنین چیزی
داشـــته باشـــد؟ اینها نهایتاً میگویند که
مـــا به ظـــن خودمـــان حکـــم میکنیم به
تشخیص خودمان داریم فتوی میدهیم،
ممکن اســـت غلط هم باشـــد .هر فقیهی
غیـــر از ایـــن نمیتواند بگویـــد .نایب عام
غیـــر از ایـــن نمیتواند بگویـــد .ببینید اول
رسالهاش اینگونه مینویسد« :این رساله
منطبق با فتاوی حقیر است و عمل به آن

برش

ëëازنخستینتجربههاینوشتنتانبگویید.
در بچگی چیزهایی سیاهمشق میکردم؛ ولی از هفده هجده سالگی شروع کردم به جدی نوشتن .سال  1333شاه
برای افتتاح آرامگاه بوعلی به همدان آمد .قرار بود آرامگاه سال  1331تا  1332افتتاح شود که با کودتا مصادف شد .از
طرفی همدان از شـ ــهرهایی بود که مردم مجسـ ــمه پایین آوردند و به خاطر همین شاه با تشکیالت سنگین نظامی به
همدان آمد .به هر حال ،افتتاح آرامگاه کار بزرگی بود و دانشمندانی بزرگ از تمام دنیا به همدان آمده بودند .بعضی
از اینها کتابهایشـ ــان را امضا کردند و تقدیم کتابخانه آرامگاه کردند .یکی از آنها عباس محمود العّقاد مصری بود
که پسـ ــرش هم نویسنده اسـ ــت؛ جزوه کوتاهی دارد به نام الشیخ الرئیس ابنسینا که خوب اسـ ــت .من این جزوه را در
هفده سالگی ( )1339ترجمه 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
آخرین کتاب علیرضا ذکاوتی
قالب ترجمه و تلخیص نوشتم .البته شعر هم میگفتم؛ هم غزل هم چیزی که به شعر نو موسوم است.
ëëپُلیشدتاکمیهمازکودکیشمابپرسم.ازکودکیمثنویرامیخواندید؟پدرتانباشمامثنویکارمیکرد؟
نه ،پدرم گلسـ ــتان و بوسـ ــتان به من درس داد؛ ولی مثنوی در خانه ما خوانده میشـ ــد .قصههایش خیلی جاذب و
جذاب بود .خاله پدرم نامادری مادرم هم بود .ما از قول پدرم خانم دایزه صدایش میکردیم؛ دایزه یعنی خاله .پدرم در خانه خانم دایزه با مادرم
آشنا میشود و سال  1318ازدواج میکنند .خانم دایزه خیلی آدم باکمالی بود؛ سواد نداشت ،ولی تمام داستانهای شاهنامه را مو به مو میدانست.
قصص انبیاء را با جزئیات میدانست .قصههای عامیانه را هم تا دلت بخواهد! من در کتاب فرهنگ افسانههای مردم ایران که علیاشرف درویشیان
گردآوری کرده ،یک قصه نیافتم که نشنیده باشم .خالصه این خانم دایزه بیشتر قصههای مثنوی را هم میدانست .حتی پدرم که درگذشت و ما به
خاطر قضایایی مجبور شـ ــدیم همه کتابهایش را بفروشیم ،خانم دایزه که ملکی جزیی داشت و از آن کسب درآمد میکرد ،پولی به من داد گفت
علیرضا! برو برای خودت مثنوی بخر .من رفتم یک نسخه مثنوی خط میرخانی خریدم که هنوز هم آن را دارم.
ëëیعنیخانمدایزهازبینتمامکتابها،مثنویرابرایخریدبهشماپیشنهادکرد.
بله ،چون در خانه ما مثنوی خوانده میشـ ــد ،دربارهاش صحبت و بحث میشـ ــد .پدر من هم لباس آخوندی داشـ ــت هم عارف بود ،هم شاعر
بودُ .مفت رفت! بگذریم .پدرم ذهن خیلی روشـ ــنی داشـ ــت .حتی در تمام زندگیاش دنبال معرفت بود .پارسا و پرهیزکار بود؛ منبر میرفت؛ ولی
از پول وجوهات نمیگرفت .ملک جزیی داشـ ــتیم؛ من نپرسـ ــیدم؛ شاید جایز نمیدانسـ ــت .به هر حال ،در خانه ما از بچگی بحث آزاد بوده؛ همین
بحثهای تشیع و تسنن و حرفهایی که در اینجا گفته میشود ...بوعلی میگوید بچه بودم خانه ما دعوتخانه بود .بچهای به آن زیرکی گوش میداده
و حرفهایی را که میشنیده در ذهنش حک میشده.

مجزی است إنشـــاءاهلل ».کلمه إنشاءاهلل
یعنی خودش شک دارد.
 ëëمجــــ ــذوب بجـ ــز مـــرآتالـــ ــحق
ومراحلالسالکین،آثاردیگریدارد؟
نوشـــتههای فقهی هـــم دارد .بر تمام
کتابهای فقهی باقر سبزواری که از قرینان
و همدرسان شیخ بهایی بوده حواشی زده
بود .کتابهـــای نفیس مجذوب را پدر من
از بوبوکآبـــاد به همدان مـــیآورد .اینها
را وقـــف کرده بود که یا در همانجا باشـــد
استفاده شـــود یا منتقل شـــود همدان زیر
نظر مجتهد وقت همدان باشد .پدر من به
آقای آخوند اطـــاع میدهد .آقای آخوند
هم ســـال  1315آمده همدان مدرسه دایر
کرده .آقای آخوند به پدرم میگوید کتابها
را بـــه اینجا بیاورید .خالصـــه پدرم میرود
یـــک گاری ورقپـــاره را که میخواســـتند با
آنها آتش تنور بگیرانند ،میآورد همدان.
جنگ اول میـــان روس و عثمانی هم یک
درگیری آنجا به وجود آورده بود و بخشـــی
از کتابخانه بـــه همین دلیل ســـوخته بود.
ورقها ســـوخته ،مرغ رویـــش فضلهکرده،
موریانه خورده ،میخواستند تنور بگیرانند
یک تکه کاغـــذ کندند .پدر مـــن یک گاری
ورقپـــاره را کـــرده دویســـت و پنجـــاه جلد
کتـــاب نفیـــس صحیح و ســـالم! همانجا
صحاف بود که
مسلول شد .آقاحبیب هم ّ
کتابخانه غرب حاصل دسترنج آنهاست.
کتابهای قدیم را ببینید نه شماره صفحه
دارند ،نـــه عنوان دارند ،نه باالنویس دارند
نه پاییننویس ،درست کردن اینها خیلی
علم میخواهد .از همینجا مال بودن یک
نفر مشـــخص میشـــود .آقـــای آخوند که

حواشـــی مجذوب بر کتب فقهـــی را دیده
بـــود ،میفرمود« :مـــرد مال بوده اســـت».
آقای آخوند «مال» را آسان نمیگفت و به
همهکس هم نمیگفت.
ëëاز تبار پدریتان بفرمایید.
پـــدر پـــدرم علیبگآقـــا بـــوده ،پدرم
از طریـــق مـــادرش میرســـد بـــه حـــاج
محمدخان قراگزلو .حاج محمدخان اهل
دنیا نبوده ،درویش بوده .ســـنگاب مسجد
جامع را دیدهاید؟ روی آن اسمشان هست:
حاجی الواقف المحمد خان ...سنگاب به
ســـفارش او ساخته شده .حاج محمدخان
که مرد فاضل و آدم دانشآموختهای بوده
و از رجل سیاســـی معتبر در زمان خودش
بوده ،عـــاوه بر اینکه وصی مجذوب بوده،
لَلـِـــهعباسمیرزا بـــوده و عباسمیـــرزا را
تربیت کرده است که بهترین رجل قاجاری
است که البته از دست پدرش فتحعلیشاه
درمانده شـــد .ایشـــان یک عمویی داشته
حـــاج محمدخان کـــه ما از جانـــب پدری
بـــه حاج محمدخـــان میرســـیم .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 .برادرزادهاش ،مجـــذوب در ،1238
یعنی یک ســـال پیش از عمو مرحوم شده
اســـت .کتابخانـــه مجذوب که پـــدر من به
همدان انتقال داد ،نســـخههای خطیاش
مادر همین کتابخانه غرب همدان است.
رســـاله ابحاث عشره از آثار محمدخان
قراگزلـــو اســـت در اثبات مشـــروعیت ذکر
خفی که شامل  10بحث است.

ëëدراواخرقرندوازدهمواوایلقرنسیزدهم
یک بحثی پیش میآید کـ ــه میگفتهاند ذکر
خفی جایز است یا نه؟ عرفای ایران (عرفای
شیعه) بیشـ ــتر به ذکر خفی گرایش داشتند.
ذکر جلی بیشتر در سـ ــنیها بوده .در جلسات
نقشبندیهایاقادریهادیدهباشید،باصدای
بلند میخوانند و سـ ــماع و رقص هم دارند؛
ولی درویشهای شـ ــیعه و عرفای شیعه ذکر
خفیداشتند،بعدشهمذکرقلبی.حاالذکر
جلی و قلبی و خفی چیست مفصل است.
بحثدراینبودهکهذکرخفیمشروعاست
یامشروعنیست؟
فصـــل آخر این کتاب کـــه درباره تجدید
نهضت تصـــوف در ایران اســـت به گمانم
موضـــوع مهمـــی را پیش کشـــیده و یکی از
ارزشهـــای تاریخـــی این رســـاله اســـت که
شـــما در مقالهتـــان در ارجنامه ایـــرج به آن
پرداختید .بله .بحث از معصومعلیشـــاه
اســـت کـــه میآیـــد ایـــران و نورعلیشـــاه و
بعد مجذوب و همینطـــور وقایعی که رخ
میدهد و تحت تعلیم قرار میدهد و اینکه
دولت وقـــت بعضـــی از آنها را میکشـــد و
همین مجذوب را از همدان به تبریز تبعید
میکنندیاکوثرعلیشاهراکهشاگردمجذوب
بوده و همراهش بـــوده میبرند تبریز؛ ولی
آنجا عباسمیرزا و قائممقام بزرگ از اینها
تجلیل میکننـــد .از  10فصـــلُ ،نه فصلش
بحث ذکر اســـت؛ جنبه تاریخیاش خیلی
اهمیت دارد .ببینید ذهبیها جدا هســـتند،
حاال سنیها هم جدا هستند؛ ولی ذهبیها
شیعه هستند و خاکساریها شیعه هستند؛
ولـــی ربطی بـــه اینهـــا ندارند یـــا دراویش
شـــیعی ایرانی هســـتند .با این حال بیشـــتر

من بهعنوان یک
فرهنگشناس
میتوانم بگویم
اگر کسی بخواهد
تاریخ ایران را
بشناسد باید
تصوف و تشیع
و شعر فارسی را
بشناسد تا اینکه
تاریخ ایران را
بهدرستی بفهمد
و بتواند تفسیر
کند

ëëبجـ ــزآنمثنویکـ ــهدربازشناسـ ــیونقد
تصوفبهجایمقدمهآوردهایدشعردیگری
از شما نخواندهام .چرا شعرهایتان را چاپ
نکردهاید؟
از ســـالهای ســـی و پنج و شـــش شعر
میگفتم .بهصورت مجموعه مدون چاپ
نشده .بعضی شـــعرهایم زبان شعر نیما
یوشیج را دارد و گاهی به زبان فروغ فرخزاد
نزدیکشده.
ëëشعرمعاصرمیخواندید؟
االننمیخوانم؛ولیخواندهام.نهاینکه
زیاد خوانده باشم؛ ولی خواندهام .تا انقالب
خواندهام ،ولی بعداً نه .از کارهای معروف
شاعران ایرانی آن اندازه که بوده خواندهام.
از غربیهـــا هم مثالً از کارهای شکســـپیر و
گوته و هومر خواندهام تا کارهای متأخرین
مشـــهور .ادبیات مشـــروطه را هـــم دنبال
کردهام ،آثار ایرج میرزا و میرزاده عشـــقی و
عـــارف قزوینی و بهار و از این قبیل که البته
نظمندنهشعر...
ëëبـ ــهترجمههایتانبپردازیـ ــم.دقیقترین
ترجمهتانکداماست؟
تشیع و تصوف .بســـیار دقیق است و با
آنکه فارســـی اســـت ،هیچ دخل و تصرفی
در مطالب آن صـــورت نگرفته .هیچ بوی
عربیزدگی ندارد و نشان نمیدهد ترجمه
اســـت .باید بگویم دو کتاب اولم را با آقای
حســـین معصومی کلمه به کلمه تطبیق
کردهایم .کار اول من نبوده ،نخستین کار از
من است که چاپ شده.
ëëویژگی اصلی ترجمههایتان برخاسـ ــتن
فاصله زبان مبدأ و مقصد اسـ ــت؛ چنانکه
گوییاصالتاًبهفارسیانشاشده.
ترجمـــه بایـــد اینگونـــه باشـــد .اگـــر
ترجمه غیر از این باشـــد ،میشود ترجمه
تحتاللفظی که لطفی ندارد .نحو زبانها
بایکدیگرمتفاوتند.
ëëموضوع این کتاب بررسی تاریخ مشترک
تشیعوتصوفاست،یعنیدربارهخاستگاه
تصوف و تشیع سخن میگوید ارتباطهایی
کهباهمدارند.ارزشاینکتابدرچیست؟
ایـــن دو در تاریخ گاهـــی به هم نزدیک
شـــدهاند و گاهی دور و تأثیـــرات اجتماعی
گذاشـــتهاند .اگر شما به سراغ درویش اهل
خانقاه بروید ،میگوید تشیع همین است
که ما میگوییم .عابدی هم که اهل مسجد
و جلســـه قرآن باشد ،میگوید دین همین
اســـت که ما میگوییـــم و درویش منحرف
اســـت .درویـــش هم کـــه عابد را خشـــک
میداند؛ ولی اگر شـــما تشـــیع و تصوف را
بخوانید متوجه میشوید که چگونه این دو
به هـــم نزدیک یا از هم دور شـــدهاند و چه
عوامل فرهنگـــی و تاریخـــی در این رابطه
دخیل بودهاند .بعـــد میبینید که دعوایی
وجود ندارد؛ یعنی مسألهای جنگی نیست،
دالیلی بوده که رابطه را شـــکل داده .حتی
متوجه میشوید در مسائلی که ظاهراًتنافر
دارند اتفاقاً شباهت بســـیار دارند .مرحوم
مطهـــری هم به این موضوع توجه نشـــان
دادهً .
مثـــا تقلیدی که ما میگوییم چیزی
اســـت شـــبیه به رابطه مرید و مرشـــدی یا

به زبان فارســـی نوشته شـــده! چطور شد
تصمیم گرفتید این کتاب که بسیاری آن را
مهمترین اثر ابنجوزی میدانند ترجمه
کنید؟
من از ســـال  1362همکاریام را با مرکز
نشر دانشگاهی شـــروع کردم؛ یعنی بنا به
درخواست خود آنان ،مقاله مینوشتم در
نشـــر دانش توی مجله معارف .گاهی یک
چیزهایی میفرســـتادند ،کارهایی شـــبیه
ویرایش و اینها برایشـــان انجام میدادم
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 چاپهای بـــازاری دارد .از احمد طاهری
عراقی ،آن کتاب را گرفتیم و شروع کردم به
ترجمه کردن این کتاب.
ëëتلبیس ابلیـ ــس کتابی انتقادی اسـ ــت و
سرشار از اطالعات تاریخی و اجتماعی؛ اما
ابنجوزی جزماندیشیهای خاص خود را
هم دارد؛ بدون تعارف معتقد اسـ ــت تمام
دگراندیشـ ــان اسیر شـ ــیطان هستند؛ یعنی
شیطانامررابراینهامشتبهکرده!البتهشما
در حواشی برخی صفحات اشکاالتی به کار
اوگرفتهاید.
بلـــه .ابنجوزی یک ســـنّی حنبلی بود.
دیدگاههای متشرعانه و خشکی دارد؛ ولی
مفصالً راجع به فرقههای اسالمی صحبت
کرده اســـت و برحـــذر داشـــتن از فتنهها و
حیلههای ابلیـــس در بیان تلبیس ابلیس
در عقاید و کیشهـــا ،از راه علم بر عالمان
یعنـــی عالـــم را چطـــور فریـــب میدهد،
تلبیـــس ابلیس بـــر حاکمـــان و شـــاهان،
عبادتپیشـــگان ،زاهدان ،صوفیـــان ،اهل
دین از راه کراماتنمایی ،عامیان ،همگان
از راه آرزوهـــای دور و دراز .ایـــن فصلهای
کتاباست.
ëëامـ ــا معروفتریـ ــن و مهمترین فصلش
فصلیاستکهدربارهصوفیاننوشته.
اولیـــن کتـــاب نقد تصوف اســـت که در
دنیای اسالم نوشـــته شده است .بعد از آن
هرچه در نقد تصوف نوشـــتهاند ،چه میان
سنیها و چه شیعهها ،از این کتاب اقتباس
کردند.
ëëتکنگاریهای شـ ــما درباره زندگی و آثار
جاحظ و ابوحیان توحیـ ــدی مفصلترین
نقد و بررس ـ ـیها درباره این دو نفـ ــر به زبان
فارس ـ ـیاند.دربارهابنسبعین،ابنفارض،
ابونعیم اصفهانی و چند نفر دیگر نیز شـ ــما
مفصلترینمطالبرانوشتهاید.
همینطور اســـت .من ســـراغ کســـانی
میروم که با خود من تناسب داشته باشند؛
یعنی زمانی مثل او بودهام یا زمانی مثل او
خواهمشد.
ëëابنسـ ــبعین در میان عارفان شخصیت
منحصربهفردیداردوتماممتفکرانگذشته
را اعم از عرفا وفالسـ ــفه نقد کرده اسـ ــت ،از
جملهفارابیوابنسیناو...
نقدش بسیار درســـت است؛ نقدی که
وارد کرده جداً صحیح اســـت و به پیشانی
طرف میچسبد! آدم تیزهوشی بوده.

