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  فتگو با دكتر محمد دهقانيگ
  شريفي دكتر فرشيد سادات

و از آن  گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهرانپيشين ، استاديار دكترمحمد دهقاني: اشاره
اين پژوهشگر ارزندة كشورمان براي اكثر . است متفاوت و متمايزتر مترجم و محققي  مهم

دست  شناسند، پيش از آنكه استادي دقيق و معلمي چيره دانشجوياني كه ايشان را از نزديك مي
مقاله 60 بيش ازكتاب و 12حال  تابه. نيز هستدوستي مهربان و مشاوري شايستةاعتماد  باشد،

  :ها اشاره كرد توان به برخي از آن يچاپ رسيده است كه م از ايشان به) تأليف و ترجمه(
پيشگامان نقد ادبي ، )بحثي دربارة تحول مفهوم عشق در ادبيات فارسي( وسوسة عاشقي: تأليف

  از شهر خدا تا شهر انسان؛ و در ايران
، نوشتة گدانوشتة نيكوس كازانتزاكيس؛ رمان  بوداو نيز نمايشنامة  چين و ژاپن ،سير آفاق: ترجمه

شناسي  روان ،اسطوره ،روشنفكران ايران در قرن بيستم ،)برندة جايزة نوبل ادبيات(نجيب محفوظ 
  .)سامانيان، غزنويان، سلجوقيان( تاريخ نگاري فارسي و نيز دين

به دريافت ديپلم ادبي پارناسوس يونان براي  2006همچنين درخور كر است كه ايشان در سال 
  .اند شدهترجمة آثار نيكوس كازانتزاكيس موفق 

در يك روز بهاري شيراز و در حاشية  1385اسفندماه سال  24شنبه،  در تاريخ پنج حاضرمصاحبة 
زماني كه من دانشجوي ترم آخر مقطع كارشناسي (» هاي ادبي معاصر و شعر ايران نظريه«همايش 

رغم  خاطر تمام حوصله و وقت و دقتي كه علي از جناب دكتردهقاني به. انجام پذيرفت ،)مبود
خستگي ناشي از سفر و برنامة همايش، صرف اين مصاحبه نمودند، صميمانه سپاسگزارم و 

از اعضاي سپاس دارم نيز  .برايشان سالمتي، ديرزيستي، شادماني و توفيق روزافزون را آرزو دارم
ها اكبرزاده و نوروزي و آقايان  خانم( »زبان و ادبيات فارسي شيرازانجمن دوستداران «محترم 

پنجمين براي نقد آثار كازانتزاكيس در (ت سفر استاد به شيراز مناسب هكه ب) يوسفي و قاسمي
، متن را تايپ و ويرايشي مجدد نمودند تا در اينجا )92مرداد31به تاريخ  بين نشست ديدة جان

  .منتشر شود
دست   اي از شخص مدنظر به خواهيم تاحدممكن تصويري روشن و غيركليشه در اين مصاحبه مي -

در حقيقت، اآلن . آگاه شوند... دهيم تا خوانندگان او را بشناسند و از كارنامة علمي و عقايدش و
 اينكه كجا. اي دارند چنيني معموالً شروع كليشه هاي اين مصاحبه. موضوع بحث خود شما هستيد

  . تا برسد به سؤاالت ديگر... ها به دنيا آمديد، تحصيالتتان و از اين صحبت
و  1344اي، من متولد اراك هستم؛ در سال از لحاظ شناسنامه. آيد دنيا مي جايي به باالخره هر كس يك -

اي ه در حقيقت، سال. مناسبت شغل پدرم مجبور شديم در يكي از روستاهاي اراك بگذرانيم چندسالي را به
ها تا  گويد شخصيت آدم اول كودكي من در روستا بوده است واگر بخواهيم با ديد بدبينانة فرويدي كه مي
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كند، به قضيه نگاه كنيم، شخصيت من در روستا شكل  گيرد و بعد تغيير چنداني نمي چهارسالگي شكل مي
  .گرفت و به تعبيري، دهاتي هستم

  	... .ايد ستان شاگرد شيطان و تنبلي بودهگفتيد در دوران دب يك بار شنيدم كه مي -
يادم هست سال . عنوان شاگردي آرام معروف بودم اتفاقاً در مدرسه به! ام، هيچ وقت نه، نه، شيطان نبوده -

خورد و معلم در كالس نبود،  زنگ تفريح كه مي. خواندم شهر درس مي اول ابتدايي در يك مدرسة پايين
ماند،چه رسد به ميز  سياه هم سر جاي خودش نمي ريختند؛ يعني حتي تخته ها همة كالس را به هم مي بچه

اما چون به من گفته بودند كه شاگرد خوب بايد آرام بنشيند و به ميز پشت سرش تكيه بدهد و ! و نيمكت
ها  نشستم و آن ام، به همين شكل مؤدبانه مي طور كه اآلن پيش شما نشسته سينه باشد، همين به دست

وقت عادت نكردم؛ يعني  خواندن بايد بگويم كه هيچ دربارة درس. كردند خواست مي دلشان ميهركاري 
هاي مدرسه را درحدي  درس. صورت مدرسي چيزي را بياموزم و طبق برنامة منظمي پيش بروم نتوانستم به

د كه بدون اينكه ها هم بودن بعضي از درس. گرفتم خواندم و نمره مي كه نمرة قبولي بگيرم و مردود نشوم، مي
گرفتم؛ مثل ادبيات و امال و انشا كه نيازي به خواندنشان نداشتم؛ يعني  زحمت خاصي بكشم، نمرة خوبي مي

  .هايي بگذارم كه دوست داشتم دادم وقتم را روي كتاب ترجيح مي
  دوران تحصيالت شما از مقطع ابتدايي تا دبيرستان در كجا گذشت؟ -
ابتدايي و راهنمايي و . من، دوباره به اراك بازگشتيم و من در اراك به مدرسه رفتم از چهار سالگيِ. در اراك -

دبيرستان را در آنجا گذراندم و بعد از دورة دبيرستان، در رشتة ادبيات در دانشگاه شهيدچمران اهواز 
  .دانشگاه تهران ليسانس به دانشگاه مشهد رفتم و نهايتاً براي دورة دكتري به پذيرفته شدم و بعد، براي فوق

  چه شد كه رشتة ادبيات را انتخاب كرديد؟ -
از آنجايي كه دورة . خواستم ادبيات بخوانم هاي من بود؛ اما من نمي اول يكي از عالقه ادبيات از همان -

احمد،  ها بود و الگوهاي نسل ما كساني مثل آل سال دبيرستان ما مقارن با انقالب و جو خاص مذهبي آن
ها بودندكه دغدغة اسالم و به تعبير دكتر شريعتي، بازگشت به خويشتن را داشتند،  و امثال اين دكترشريعتي

اي مذهبي بزرگ شده  البته من هم در خانواده. بينانه شالودة ذهني ما هم مذهبي بود؛ منتها مذهبي روشن
در انتخاب . و هنوز هم هستظاهر روحاني نبود؛ اما در معني، يك روحاني واقعي بود  بودم؛ پدرم هيج وقت به

اي كه انتخاب كردم، الهيات بود و ادبيات را در مرتبة سوم يا چهارم انتخاب كرده  رشتة تحصيلم، اولين رشته
باره  خوشبختانه در اين! بختكي آمدم ادبيات طور اهللا البد نمرة الزم براي رشتة الهيات را نياوردم و همين. بودم

  .بخت، يارم بود
قبل از دانشگاه، در زندگي شما نقش خاصي داشت؟ يعني گذشته از جو  عات آزادآيا مطال -

  تأثير قرار بدهد؟ مذهبي كه فرموديد، آيا كتابي بود كه شما را خيلي تحت
البته من هم در موقعيتي نبودم كه دستم . هيچ كتاب خاصي نبود كه بتواند اين تأثير را بگذارد. نه، اصال -

هم اينكه قدرت و توان خريد كتاب برايم مهيا نبود و هم در شهر كوچكي . براي انتخاب كتاب خيلي باز باشد
كتابخانة عمومي شهر افتتاح شد و اتفاقاً من سال دوم ابتدايي بودم كه . اي وجود نداشت مثل اراك كتابخانه

هاي  متأسفانه مجموع كتاب. گذراندم ها وقتم را در آن كتابخانه مي چون در مسير خانه به مدرسه بود، ساعت
هاي  مجبور بودم از كتاب. كودكان آن كتابخانه بسيار اندك بود و من خيلي زود همه را خواندم و تمام شد
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ها  اما مسئوالن و متصديان كتابخانه به اين بهانه كه سن من اندك است و اين كتاببزرگساالن استفاده كنم؛ 
هاي آن  دادند از ديگركتاب ريزم، اجازه نمي ها را به هم مي در حد درك و فهم من نيستند يا اينكه كتاب

ها را  آنگرفت و من  هايي را قرض مي در كنار اين، پدرم هم از دوستانش كتاب. كتابخانه استفاده كنم
هاي آقاي محمود  هايي كه خواندم و خيلي عالقة مرا جلب كرد،كتاب يادم است از اولين كتاب. خواندم مي

هاي  حسين كُرد شبستري، اميرارسالن، داستان. نوشت هاي مذهبي براي كودكان مي حكيمي بود كه با تم
هايي هستند كه در آن سنين خواندم؛  هاي سنتي ديگري هم كه در خانة ما بود، از ديگر كتاب و كتاب قرآن
با ورودم به دورة دبيرستان، . خواندم هرچه را در دسترس بود، مي. ها به انتخاب من نبودند هرحال، كتاب اما به

دوره بود  در همان. هاي خيلي بهتري داشت نسبت، كتاب خواندم؛ زيرا دبيرستان ما به خودم كتاب مي انتخاب به
آشنا شدم؛ مثالً جك لندن، مارك تواين، ژول ورن و هرچه كتاب از اين نويسندگان  كه با نويسندگان غربي

. دهنده باشد عنوان كه جهت اين نحوي تأثير عميقي بر من گذاشت؛ اما نه به هم به اسپارتاكوس. بود، خواندم
ر گذاشته، ولي تأثي. ام جهت بدهد خصوص نتوانسته به زندگي خصوص يا كتابي به وقت يك آرم به اصوالً هيچ

  .دادن خير جهت
	تان با سينما چطور بود؟ اشاره كرديد، لطفاً براي ما بگوييد ميانه اسپارتاكوسحاال كه به كتاب  -

پدر من تا . داد اي كه در آن قرار داشتم، به من اجازة سينمارفتن نمي خيلي دوست داشتم؛ اما جو مذهبي -
با اجازة آقاي گلپايگاني اجازه  1355سال . بود غيراسالمي است ها حتي تلويزيون نخريد؛ چراكه معتقد مدت

اي كه من در تلوزيون ديدم، درس قرآن آقاي توكلي  دادند ما تلوزيون بخريم و يادم هست كه اولين برنامه
  .داد به سينما برويم وجه اجازه نمي هيچ ؛ اما پدرم به)اگر اسمشان درست در خاطرم مانده باشد(بود 

	رفتيد؟ هاني هم به سينما نميشما پن -

فردين (هاي فارسي  رفتيم به تماشاي يكي از همين فيلم 56و 55هاي   بار با دوستانم حدود سال يك .چرا -
بعد از انقالب كه  !جاي من حساب كردند كه من حتي پول خريد بليط سينما را هم نداشتم و دوستان به...) و

رفتم و البته آن  به سينما مي ،آمد مي من در هر فرصتي كه پيش ما آزاد شد، خانة ديگر سينمارفتن در 
  .هاي عمرم بود ترين سال ها از خوش سال
از ورودتان به دانشگاه بگوييد و اينكه چگونه با جو دانشگاه برخورد كرديد و چطور با آن كنار  - 	

  ليسانس مطالعاتتان چه جهتي گرفت؟ ةآمديد و در چهارسال دور
زمان درگير جنگ  شهري كه آن ؛ليسانس در دانشگاه اهواز قبول شدم ةبختي من بود كه دورشايد از خوش -

بسيار غني اي  ادبيات دانشگاه اهواز كتابخانه ةدانشكد. به صورت پادگان نظامي درآمده بود تقريباًبود و 
اي كه  كتابخانه ترين اي مثل من كه از يك شهر كوچك آمده بود و بزرگ براي آدم تشنه ،هرحال به. داشت

كه جلدي  80000 ةجلد كتاب بود، روبرو شدن با يك كتابخان 10000عمومي شهر با  ةديده بود، كتابخان
شب يكسره باز بود، موهبتي عظيم محسوب  10صبح تا  7:30شد و از ساعت  حتي زير بمباران بسته نمي

دهي به  هيم قيصري بودند كه در جهتدر آنجا بسيار مطالعه كردم و مشوق من هم آقاي دكتر ابرا. شد مي
از كتاب  ؛من را به ادبيات غرب ديدند ةادبيات بودند و عالق ةايشان استاد دانشكد. من كمك كردند ةمطالع

من خودم به . دراهنمايي كردن باره مرا رد اين در توانشان بود، در اختيار من گذاشتند يا هرچه داستان
جا بود كه با  و همان كردم هاي ديگر را نيز كشف مي باز بود، خودم افقرفتم و چون مخزن آن  كتابخانه مي
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گزارش اولين كتابي كه از او خواندم،  .آشنا شدم ،نويسنده معروف يوناني، كمك همين استاد، با كازانتزاكيس
باقي كه تصميم گرفتم  تاجايي ؛آقاي صالح حسيني بود كه تأثير زيادي بر من گذاشت ة، ترجمبه خاك يونان

 را هاي او خواندن كتاب ،خواندم و بعد ،شده بود ترجمه از او كه را ييها تمام كتاب. هاي او را هم بخوانم كتاب
ضعيف بودم، با  نسبتاًباوجوداينكه در زبان انگليسي چندان بضاعتي نداشتم و . شروع كردمبه زبان انگليسي 

 .پرسيدم آمد، از دوستان مي اشكالي برايم پيش ميهاي او كردم و اگر  كتاب ةمهارت بسيار شروع به ترجم
سير كتابي از او با نام  ةترجم 1367در سال  ،نام جناب آقاي دكتر گرجي ديگري به باالخره با كمك دوست

. چاپ شد سفرهابه نام  1380رو شد و در سال  هارشاد روب اما چاپ دوم اين كتاب با مميزي ؛منتشر شد آفاق
دوم كتاب بسيار سانسور  چاپچراكه  ؛آورم حساب نمي كارهاي خودم بهجزء قبول ندارم و  من آن راالبته 

  .شده است
نظر خود شما آيا جوي كه در  به. متعهد مطرح است ةعنوان يك نويسند اكيس بهزنيكوس كازانت -  

شما  ةآن قرار داشتيد و با انقالب در ارتباط بود، تأثيري روي سليق كودكي و نوجواني در ةدور
  زاكيس مورد توجه آنان قرار بگيرد؟داشت، طوري كه آثار كازانت

بود و شايد ايدئاليست انسان يك كازانتزاكيس . آرمان ةندروجودآو آرمان و به ةما نسلي بوديم زاد ،هرحال به -
به اينكه  ممعتقد من اصوالًفرماييد متعهد،  اما اينكه مي ؛هايي را براي من درپي داشت اين موضوع جذابيت
هد متع ،هنرمند. چيزي تعهد ندارد هرهنرمندي، هم متعهد است و هم به هيچ ،طوركلي نويسنده، شاعر و به

هرحال ايراني  به من مثالً؛ و مكان خاص دارد يك زمان بهچون متعلق به زمان است و تعلق خاطري  ؛است
فرهنگ اصيل ايراني آشنا هستم و  با. ام يافتهدر حال و هواي خاصي با الگوهاي خاصي پرورش . هستم

گويم يا چيزي كه  ها همه، چه بخواهم و چه نخواهم، در شعري كه مي اين. ام ادبيات ايران را خوانده
ناچار متعهد  پس هنرمند به. كند كنم، جلوه پيدا مي خلق مي نري كههاثر  هر طور كلي در به ونويسم   مي

نوعي  صرفاًها فراتر برود، ديگر تعهدي در كار نيست و  نتواند از اينها بماند و  او دربند ايناگر ولي  ؛است
 كازانتزاكيس در نظر من .كاهد خشكاند و از اصالت هنري مي هر هنري را مي ةريش اصالًاطاعت است كه 

آزادي در ذهن و  :ترين چيزي كه براي من مطرح بوده است، همين آزادي است آزاد است و مهم يانسان
تنهايي كفايت  آزادي ذهني به .، همين استكنند ميتأكيد آنچه عرفاي ما مرتب بر آن  .سمآزادي در ج

اين هردو توأمان هستند  .آزادي ذهني بدون آزادي جسمي رخ نخواهد داد و برعكس ،اعتقاد من به. كند نمي
هت انسان آزادي ج كازانتزاكيس ازاين. و امكان ندارد كسي ذهني بسته و محدود داشته باشد و اسير نباشد

  .است
دوره شروع به ترجمه كرديد و چند بار هم تأكيد نموديد كه در زبان ضعيف  فرموديد كه در اين -

  . ...گوييد دانم اين يك واقعيت است يا از سر فروتني چنين مي حاال نمي .بوديد
  .نه، واقعيت است -
چطور . كنيد دانم هم زبان عربي و هم زبان انگليسي را در دانشگاه تدريس مي تا جايي كه مي -

گريختيد، توانستيد اين دو زبان را در اين سطح ياد  شد كه شما كه از چيزهاي مدرسي مي
  بگيريد؟
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زبان عمومي را با  بسيار توانستم من در ترم اول دانشگاه بازحمت. اي بسيار زياد با زحمت و مرارت و عالقه -
قدري وضع من در اين درس بد بود  به ،مجبور شدم زبان تخصصي بگيرم كه بعد .پاس كنم 12يا  10 ةنمر

كردم از رويش  نميجرئت . خواندم آوردم و نمي اي مي گفت از روي متن بخوان، من بهانه كه هروقت استاد مي
هاي  كتابام به  بعدها عالقه ؛اشاره كردم هم تر پيش. شدم هم متوجه نميبخوانم و البته چيز زيادي 

هاي او به زبان انگليسي باعث شد زبان انگليسي را پيش خودم  كتاب از رجوع به ام يكازانتزاكيس و ناچار
يا چهار سطر  هخواندم و فقط س نشستم و مي گاهي چهار يا پنج ساعت مي! بدون هيچ كمكيتقريباً  ؛بخوانم

هايي را  يعني متن. بردم گرفتم، لذت مي ن چيز تازه ياد ميچو. شدم لي خسته نميو؛ فهميدم را به زحمت مي
 حدي به ،سال درحدود دوشايد  ،ترتيب بدين. عالقه هم داشتم ها به آن بر احتياج، كردم كه عالوه مي انتخاب

انگليسي، ايرلندي و آمريكايي  مثالً، انگليسي زبان 19رسيدم كه توانستم بخشي از آثار مهم نويسندگان قرن 
توانم متون  كم احساس كردم كه مي كم .ها پو، چارلز ديكنز و امثال اين ازجمله كارهاي آلن؛ بخوانمنيز را 

  .اول را بخوانم، بفهمم و ترجمه كنم  دست
  خاصي داشتيد؟ ينماهرا فن ترجمه چطور؟ ةدربار -
جاي اينكه كتاب راجع به ترجمه  به. شخصي خودم، جز همان مطالعات راهنماي خاصي نداشتم  هيچ -

  .هاي خوب را خوانده بودم بخوانم، ترجمه
منظورم ساختارها و نكاتي است كه در زبان مبدأ هست و مترجم در برگرداندن متن به زبان  -

  .ها را مدنظر قرار دهد مقصد بايد آن
كتاب يا شخص خاصي هم نبود . اطالعي نداشتم و فقط با تجربه و زحمت زياد، خودم ياد گرفتم نه، هيچ -

  .شخصي خودم تكيه كردم ةتجرب همانكه راهنماي من باشد و بيشتر بر 
  عربي را ياد گرفتيد؟ كه شدچه   -
توانستم  ابتدايي را تمام نكرده بودم كه به لطف پدرم مي ةشايد هنوز دور. كرد وضعيت عربي فرق مي -

بعد هم چون خود ايشان دروس . راحت بخوانم و بفهمم... البالغه و هاي ديني را از جمله قرآن و نهج كتاب
ديگر  ازفرزندانشان كردند و من چون  هب المقدمات جامعحوزوي را خوانده بودند، شروع به تدريس كتاب 

كه  هم البته در دبيرستاني .پيگيري كردم و جلوتر رفتمبيشتر ، مندتر بودم هخواهرها و برادرهايم عالق
اقتصاد در  ةناچار شدم در رشت دليل، همين ؛ بهفرهنگ و ادب نداشت ةتحصيل كنم، رشتدر آن خواستم  مي

 ،كه براي كنكور ادبي الزم بود را انهاي عربي چهارسال دبيرست مجبور شدم كتاب ،ترتيب اين به. س بخوانم
عربي  واحد 20تا18حدود  هم در دانشگاه .هم داشتم اش را عالقه داشتم و البته زمينهبه عربي . خودم بخوانم

زحمت خاصي به خودم بدهم، در اين درس بهتر از همه بودم و چون عالقه داشتم، داشتيم و من بدون اينكه 
  .كردم مطالعه مي ها را آن رفتم و عربي مي و شعرهاي سراغ متون كهن به شخصاًخودم 

ادبيات، بسياري از دانشجوها  ةدر رشت :كنم مييك پرسش متفاوت از شما  ،پس از اين سؤاالت -
 از ادبيات يا اينكه تصورشان :داليل متفاوتي دارد. شوند زده مي دل ،ترم تحصيل بعد از يك يا دو

توانند  بينند يا اينكه نمي شان را پايين مي ح علمي دانشكدهبا واقعيت خيلي متفاوت است يا سط
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تحصيالت منظم  توانستيد به اينكه گفتيد نمي  باتوجه، شما. خودشان را با شرايط وفق بدهند
  كنار آمديد؟وضعيت خوانديد، چطور با  درس نمي هم زياد مدرسي داشته باشيد و در دانشگاه

تواند درمورد  شخصي خودم را در اين زمينه بگويم و اين به آن معنا نيست كه مي ةتوانم تجرب من فقط مي�-
و  زندگي خاص طبعاًخاص  ةخاص است و اين پديد ةهر آدمي يك پديدبه نظر من، . صدق كند ديگران هم

تواند شخص خاصي را نمونه و سرمشق خودش قرار  نمي ،بنابراين؛ هاي خاص و جهان خاصي دارد تجربه
من فقط . كنم او حل مي همانند دقيقاًكه او رفته و مشكلم را  روم مي در راهي عيناً منو بگويد بدهد 

  .كنم كه ديگران هم مانند من عمل كنند نمي  ولي توصيه ؛خودم را بگويم ةتجرب توانم مي
عنوان سرنخ يا  بتواند از آن به مفيد باشد واز تجربيات شما براي فردي  قسمتباالخره شايد هر  -

  .استفاده كند الگويي
يعني بپذيرد كه . مهم اين است كه انسان بتواند خودش را با واقعيت تطبيق بدهد ةبيش از هرچيز، نكت .بله -

ها  توانم تغيير زيادي در آن هستند و من نميگونه  كه طبيعتاً دلخواه من نيستند، همين اين واقعيت و شرايط
 ،برآن ار بسته بود و عالوهيكردم كه از لحاظ فكري بس تحصيل ميليسانس در شهري  ةمن در دور .بدهم

و محيط دانشگاهي را از تنم  هيچ تفريحي نداشتم كه بتواند خستگي درس تقريباًدرگير جنگ بود و من 
كات و مطالبي كه ماند، مطالعه بود و يادداشت ن باقي مي متنها تفريحي كه براي ،درنتيجه. بيرون بياورد

در درس غزليات  مثالً ؛كرد خواستم و نبود، پر مي اين مطالعه جاي چيزهايي را كه من مي. رسيد نظرم مي به
غزليات  ةهنوز آن نسخ. كشيدم من هيچ توجهي نداشتم و نقاشي مي ،داد شمس، وقتي استاد درس مي

 آنچهاينكه  براي ؛گرفتم 20 ةغزليات شمس نمر و بعد در درس .نقاشي است از پرشمس را دارم كه تمامش 
  .كردم يافتم، در خلوت خودم و با مطالعه پيدا مي در كالس نمي

  كرديد؟ ها را پيدا مي از چه راهي اين كتاب -
فهميدم كه  ولي من چون مي ؛البته كتابي كه خاص غزليات شمس باشد، نبود و هنوز هم نداريم. گشتم مي -

مطالعات آزادي . بدهد الزم نبود استاد توضيح .كردم بردم و فضايش را جذب مي لذت مي ،اين شعر ناب است
كه در آن (بين غزليات شمس و آثار كازانتزاكيس يا هرمان هسه « :شايد بگوييد. تأثير نبود كه داشتم هم بي

  »؟چه ارتباطي هست) خواندم  شدت هرمان هسه مي زمان به
  !هيچ ارتباطي نيست ظاهراً -
يعني  ؛اي بفهمم كردند از غزليات شمس چيز تازه ها به من كمك مي كردم و آن ولي من ارتباط برقرار مي -

اي كه پشت غزليات شمس  ها و آثار هرمان هسه بود و تجربه اي كه پشت كلمات و داستان بين تجربه
كرد  ا وجود داشت كه به من كمك ميه اين در ذهن من ارتباطي بين. كردم ديدم، نوعي ارتباط برقرار مي مي

شايد آنچه  .فهم تازه استنچه در ادبيات مهم است هم همين آ ،نظرم بهاي از اين آثار داشته باشم و  فهم تازه
در  .از غزليات شمس داشتم اي باعث شد استاد در آن درس به من نمره بدهد، اين بود كه من فهم تازه

كه بتوان گفت كه اين بخش فقط مربوط به شعر عرفاني است و آن حقيقت، ادبيات يك نظام بسته نيست 
و كالسيك  تواند فهم بهتري از ادبيات سنتي كسي مي ،نظرمن به . ...مربوط به شعر معاصر و صرفاًبخش ديگر 

تواند ادبيات  ما داشته باشد كه ادبيات معاصر خودمان و ادبيات معاصر غرب را هم خوانده باشد و كسي مي



7�
�

هاي ادبي غرب را  خودمان را بهتر بفهمد كه ادبيات كالسيك خودمان و ادبيات معاصر غرب و نظريه معاصر
  .هم خوانده باشد

كنيد دارد از دست  هايي كه حس مي يعني زمان ؟هاي تلف شده هم داشتيد آيا در دانشگاه وقت -
  توانيد براي مطالعه ازشان استفاده كنيد؟ رود و شما حتي نمي مي

هاي  اصطالح خاصي كه من براي اين زمان. شده زياد دارم وقت تلف هم اآلنمن همين  .خيلي زياد، خيلي -
هيچ كاري و هيچ  ةكنم حوصل ايي هست كه حس ميه وقت. است» هاي زندگي تفاله«برم،  شده به كار مي تلف

 ردو ساعت يا بيشت شود يگاهي م. بدون آنكه كاري انجام دهم يا فكري بكنم ؛نشينم مي. چيزي را ندارم
  ؟كنم كنيد چه مي فكر مي... نشينم پشت كامپيوتر و مي

  !؟كنيد بازي مي .دانم نمي -
 ةكنم الزم چون احساس مي ؛از اين بابت ناراحت نيستم هم اصالًهاي كامپيوتري و  بازي!  كنم بله، بازي مي -

طبيعت من به من  وقتي. انسان است كه گاهي اوقات بازيگوش باشد و به طبيعت خودش اعتماد كند
دهم آرامش خود را حفظ كنم و وقتي را كه قرار است تلف  تواني كاري كني، ترجيح مي نمي اآلنگويد كه  مي

را كتاب بخواند يا كار  اش وقت بيداري  مگر انسان بايد همه. ن لذت ببرمآشكلي تلف كنم كه از  بشود، به
  ؟انجام دهد

كردند  خيلي خوب استفاده مي هايشان استادهايشان از وقت ةهم كه اين است تصور دانشجوها -
  .شده را دارند همه اين وقت تلف عموماًولي  ؛كنند علت اعتراض مي همين و به

گيريم كه  چالنيم و آبش را مي فشريم و مي قدري زندگي را مي يعني گاهي اوقات به ؛زندگي ةبله، تفال -
اي تازه به دست بياوريم و باز آب  ميوه بتوانيم تاوقت ناچاريم دور بياندازيمش  ماند و آن اش باقي مي تفاله
 دانم انسان حتي اگر عمر باكي از اين قضيه ندارم و مي كه من هيچاست و همين . ميوه بگيريمآن اي از  تازه

  .ماند اش برجا مي شود و تفاله روز باالخره تمام مي نوح هم داشته باشد، يك
  .نبوده است پس شما هم يك دوران دانشجويي بسيار عادي داشتيد و هيچ فراتر از بقيه -
ي ها چراكه خيلي از تفريحات بچه ؛توانم بگويم فروتر هم بوده است بلكه حتي مي ،تنها فراتر نبوده نه .ابداً -

 .شد زياد بيرون رفت و تفريح كرد جنگ نمي در آن اقليم گرم و در شهري درحال .موقع نداشتم من آن اآلن را
. ساعته كتاب بخوانند24ساعته تفريح كنند يا 24نيست قرار . كنند ها شكايت مي دانم چرا بعضي من نمي

كساني كه  ةمگر هم ».اند بهمان اه فروشي كتابو  دانشگاه تهران فالن است ةكتابخان«: گويند ها مي بعضي
  !؟اند كتابخانهساعته در 24 ،تهران هستند

   ؟در چه مقطع تحصيلي ؟شما چه زماني ازدواج كرديد: يك سؤال خصوصي -
  .ازدواج كردم 1369در سال  ،به سربازي رفتم و وقتي برگشتم ،ليسانس گرفتم اينكه از بعد. سرباز بودم -
  ؟ليسانس گرفتيد 1367يعني سال  -
نه . در امتحان فوق شركت كردم كه من را رد كردند 1367ليسانس گرفتم و سال  1366سال  .خير -
هيچ دليل خاصي نداشت و فقط نوشته بودند كه اين فرد تأييد  ،سبب گزينشي كه درواقع به ؛دليل علمي به
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براي فوق  70سربازي برگشتم، پيگيري كردم كه آن مشكل حل شد و سال  ةاز اينكه از دور بعد. شود نمي
  .زمان بچه هم داشتم آن .ليسانس به مشهد رفتم

انتقال از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر و تنوع در محل تحصيل خودتان را بدون توجه به سطح  -
  ؟كنيد ها چطور ارزيابي مي علمي دانشگاه

اين است  ها دانشگاه هيئت علمي استخدامهاي  يكي از مالك در دنياي غرب ام كه شنيده. بسيار مؤثر است -
نوعي  بهاين و گذرانده باشد اش  غير از دانشگاه قبلي ، هرمقطع تحصيلي را در دانشگاهيمدنظركه شخص 

تدريس مختلفي را تجربه  هاي شيوه وچراكه چنين فردي فضاها و استادان مختلف  ؛شود امتياز محسوب مي
طوري  من اين گويم نمي اصالًالبته من  .يك گروه خاص باشد ةپرورد طور نيست كه دست كند و اين مي
شايد . باالخره افتادم اهواز و بعد مشهد و در آخر تهران. چيزي هردانم،  من بدشانسي آوردم، نمي. ام بوده

  .تحصيل كنم دادم هر سه مقطع را در تهران ترجيح مي
خوانديد و هم كار  باتوجه به اينكه هم درس مي ؟تان تفاوتي هم كرد در مشهد شرايط مطالعه -

  .كرديد مي
باالخره مسئوليت زندگي بر دوشم بود و . تر شد فقط كمي پخته. ام تفاوتي ايجاد نشد خير، در مسير مطالعه -

  .نمودم مي هايم درساوضاع سختي داشتم ولي باز هم مقدار زيادي از وقتم را صرف 
  ؟كارتان تدريس بود -
كه يك ساعت از شهر فاصله كردم  راهنمايي در گلشهر مشهد تدريس مي ةبله، سال اول در يك مدرس -

به  اما در يك دبيرستان مشغول ،در همان منطقه سال دوم. بود  نشين واقع شده اي افغاني داشت و در منطقه
  .پرداختم به تدريس فردوس ةآزاد منطق دكتر ياحقي در دانشگاه آقاي  ةواسط شدم و سال سوم به تدريس

اگر گذاشته؟ هاي علمي  طورهمزمان تأثيري بر فعاليت آيا تدريس و تحصيل در يك رشته به -
  ؟، چگونه بوده استگذاشته

  .تر شود شود پخته اش را دوست داشته باشد، بسيار مؤثر است و باعث مي اگر شخص رشته كالًبله،  -
دليل خاصي  هب نوشتنتان مقالهآيا . است 1368به سال  متعلقايد،  اي كه شما نوشته اولين مقاله -

  ؟است بوده
حاال يا قبول . اي، جايي فرستادم براي مجله نوشتم و بعد هم مي كردم و مي يك چيزي پيدا مي .خير -

  .كردند يا نمي كردند مي
  كرديد؟  همچنان تدريس مي گذرانديد هم و دورة دكتري را مي به تهران آمديد اً كهبعد -
  .كردم بيشتر ويرايش مي. مجبور بودم كار كنم ،طوركلي و بهكردم  ميتدريس  -
  ؟ويرايش را هم خودتان ياد گرفته بوديد -
  .بله، پيش خودم ياد گرفته بودم -
  .ليسانستان هم كمي توضيح بدهيد فوق ةنام پاياندرمورد  لطفاً -
شدم و تصميم كه من به عرفان خيلي عالقه داشتم، با راهنمايي دكتر ياحقي وارد اين حوزه  ازآنجايي -

اما وقتي  ؛ذهنيت خاصي نداشتم اول هم هيچ .گرفتم درمورد تحول مفهوم عشق به مطالعه و تحقيق بپردازم
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يعني من از پيش تصميمي نگرفته بودم و مسير تحقيق مرا با خودش به  ؛، مسير عوض شدمكار كرد شروع به
  .بود عاشقي ةوسوسكتاب محصولش هم  .كردم به آنجا برسم جايي برد كه خودم هم فكر نمي

  ؟دكتري پذيرفته شديد ةفوق ليسانس در دور ةشما بالفاصله بعد از دور -
چراكه درس نخوانده  ؛كردم تهران هم قبول شدم و باز باور نمي .قبول شدم ،جا، مشهد بله، بالفاصله همان -

  !بودم
  ؟نداشتيد ،اي كه بنشينيد و براي كنكور بخوانيد پس مطالعه -
  .در مشهد نفر سوم و در تهران نفر اول شدم. درس نخواندم ابداً -
  ؟اي بود زمان هم دومرحله نآآيا كنكور دكتري  -
  .ديگر شفاهي ةبله، يك مرحله كتبي و مرحل -
  ؟هاي خودتان كسي را به ياد داريد اي دوره از هم -
  . ...پور و دكتر زرقاني، آقاي دكتر موسوي، دكتر جعفري، دكتر امين آقايجناب  -
خاص يا كاركردن با استادي خاص بود كه بتواند روي شما  يران آيا كاركردن روي مطلبهدر ت -

  ؟تأثير عمده بگذارد
  .به آن معنا، خير -
  ؟يعني شما همان روال قبلي را داشتيد -
  .تقريباًبله،  -
  ؟انتخاب كرديد، چه بود »پيشگامان نقد ادبي در ايران«تان را  دكتري ةعلت اينكه موضوع رسال -
كه  كدكني اما ازآنجايي كه دكترشفيعي ؛عرفان كار كنم ةخواستم در حوز مي شخصاًدر واقع، من  -

دومم  ةكه عالق رفتمسراغ نقد ادبي  ، بهدام را با ايشان بگيرم، با موضوع موافقت نكردن خواستم رساله مي
نقد ادبي كار كنم، كار آقاي دكتر  ةخواهم در حوز دكتر شفيعي پيشنهاد كردند كه اگر مي. شد محسوب مي

دكتري در اين حوزه نوشته  ةكه يك مجموعه رسال دكنم تصميم گرفته بودن فكر مي. فتوحي را ادامه دهم
چاپ شد و من هم نقدي » نقد شعر در ايران«عنوان اولين آن را آقاي دكتر درگاهي نوشتند كه بعد با  .شود

كه من حتي ايشان را  درحالي ؛موجبات آزردگي خاطر ايشان را فراهم آورد متأسفانهو روي اين كتاب نوشتم 
  .كتاب بود ، فقطشناختم و معيارم نمي

  ؟سبك هندي نوشته بودند، درست است تا به ادبيات كهن ايشان راجع -
  .تا جامي -
  ؟بعدش -
دكترشفيعي معتقد . صفويه را آقاي فتوحي كار كرده بودند كه توسط انتشارات سخن چاپ شده است ةدور -

از اواخر  از من خواستند كه ،بنابراين ؛اند كار كرده... پور و قاجار را كساني چون يحيي آرين ةبودند كه دور
محققاني كه عمرشان به بعد از تمام كارهاي با اين شرط كه  ؛كار كنم را 1320تا شهريور قاجار ةدور

شمسي  60ةگاهي اوقات منتقداني هستند كه تا ده ،ترتيب بدين. شودبررسي  ،رسيده است 1320شهريور
  .ما دهكربررسي را كارهايشان  ةكه هم اند زندهنيز 
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  ؟تان چه كساني بودند استادان مشاور رساله -
. مشاور بودند انو دكترپورنامداريان هم استاد و آقاي دكترشفيعي كوب استادراهنما بودند مرحوم دكترزرين -

ن تشريف علت بيماريشان آمريكا بودند و دكتر شفيعي هم ژاپ كوب به موقع دفاع رساله دكترزرين متأسفانه
  .را آقاي دكترپورنامداريان برعهده گرفتندوظايف  ةدفاع هم ةدر جلس ،درنهايت. داشتند

  ؟صورت كتاب چاپ كرديد آن را به 1377و در سال -
  .1377بله، آخر سال -
رسد كه خود شما از اين  نظر مي شود و به كاري شما بسيار متفاوت مي ةحوز ،نآبعد از   -

  .كاري چندان هم ناراضي نيستيد پراكنده
 ؛در نقش معلم ادبيات ظاهر شوم ،عنوان شغل من در شرايطي قرار گرفتم كه مجبور شدم به .درست است -

  .هاي ادبي است نظريهآن فلسفه خيلي عالقه دارم كه البته يك بخش   به  ،حال درعين
  .نظريه و نقد است ةكاربرد فلسفه در ادبيات در حوز .بله -
كه به ظاهر  دين هم و دين و همچنين روانشناسيِ يفلسفه، روانشناس ةهايي در زمين همچنين به پژوهش -

ها  كنم با تمام اين بينم كه فكر مي قدر وسيع مي و ادبيات را آن مندم هيچ ارتباطي با ادبيات ندارد، عالقه
  .ادبيات بوده است قطعاًمند شوم،  ها عالقه درارتباط است و اگر چيزي باعث شده كه من به اين حوزه

ي معتقدان به تخصص شود، آيا شما جوابي برا گرايي مي تخصص اي كه تأكيد روي در جامعه -
  ؟داريد

  .هيچ جوابي ندارم! توانم كاري بكنم گردي دارم، براي درمانش هم نمي من دل هرزه متأسفانه -
پيش نيامد كه استادي از اين بابت نگران شود و شما را نصيحت كند كه در يك  وقت هيچآيا  -

  ؟و محدود به شكل تخصصي كار كنيد مشخص ةحوز
شايد نصيحت ! هم نيستم ييآدم نصيحت شنو. پيش نيامده من در موضعي قرار بگيرم كه نصيحت بشنوم -

  !ام اما گوش نداده ؛هم كرده باشند
 نظريپيوند ادبيات معاصر و ادبيات كالسيك چه  به بفرماييد كه راجع ،آخر سؤالعنوان  به -

  ؟كنيد چگونه ارزيابي مي اش شناسي آسيبو اين پيوند را هم از جهت مثبت و هم از جهت  ؟داريد
 هاي اصيل غربي يا غير غربي رمانتوانسته باشد كسي يك زبان دوم يا سوم را بلد باشد و  اگربه نظرم  -

ها  نويس كارهاي رمان و همچنين بخواندرا در زبان اصلي ..) .مثل كارهاي تولستوي، فاكنر، ماركز و(كالسيك 
هاي خود ما را هم خوانده باشد و انصاف را معيار قرار دهد، ممكن نيست به اين نتيجه نرسد  نويس و داستان

خوانم و  وقتي من كافكا مي. هست ها آنقل درحد كارهاي أتر، بلكه حد كه كارهاي نويسندگان ما نه قوي
در شعر معاصرمان هم  .براي من جذابتي ندارد دوم كافكاست، ديگر بينم صادق هدايت نوع دست مي

 اما ؛برم اينكه بگويم لذت نمي ست، نهها آندوم كارهاي  نوعش هم دست وقتي در بهترين. طور است همين
علت عناصر  هب صرفاًبراي من داشته باشد،  هم جذابيتيادبيات معاصر ما  اگر .جذابيت چنداني هم ندارد برايم
هرچقدر اين پيوند . در ادبيات غرب نيست ها اين. پيوندي است كه با فرهنگ و ادبيات سنتي ما دارد  و بومي
، با با تاريخ بيهقي جاهايي براي من جذاب است كه شعر شاملو آن .تر است براي من جذاب ،تر باشد قوي
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ا آنجا كه با فرهنگ والّ ؛خورد پيوند مي )حدأقل در حوزة ساختار(فرهنگ ايراني و با نثر كالسيك عرفاني 
 ام، چه جذابيتي خواندهنرا  ها آنمن كه اصل  براي خورد، هاي يونان و انجيل و تورات پيوند مي غرب و اسطوره
 ،بنابراين .اند ها دو قرن قبل از او گفته گويد كه غربي هايي را مي شعر فروغ هم همان انديشه ؟خواهد داشت

بر فرهنگ و سنت ادبي ما   كه مبتني ادبيات معاصر ما تا آنجايي ارزش دارد كالًشعر معاصر ما و  ،اعتقادمن به
  .ن كمك كرده استآتر شدن  به غني ،ها گرفته البته ديد نوي كه از غربي. باشد

  ؟يعني شما معتقديد كه خودش هيچ ديد نويي ندارد و فقط برگرفته از غرب است-
  .از لحاظ انديشه، بله -
  ؟از لحاظ فرم و زبان چطور -
  .كند مخصوص اين زبان را ايجاد ميزبان خودش فرم  فارسيفارسي است و شاعر  طبعاً ،از لحاظ فرم و زبان -
كند، آيا باز هم  شعري كه دارد روابط امروز و اينجا را توصيف مي ؟هاي اخير چطور شعر دهه -

  ؟معتقديد كپي غرب است
اما گاهي  ؛آشنا نشده بوديم، اين توصيفات را هم نداشتيم ها  چون تا وقتي با اين انديشه. بله در انديشه، -

اما از ضرورت اجتماع  ؛شبيه هست. كند، اينجا ديگر كپي نيست را ايجاب مي ها ضرورت اجتماعي اين انديشه
  .برخاسته است

، از شما بسيارتان ةحوصلخاطر وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد و لطف و  به ،در پايان -
  .ارمزسپاسگ


