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برای برخی بزرگان فرهنگی نمیتوان هیچ محدودیتی قائل شــد ،چراکه آثار آنان فراتر
از مرزهای جغرافیایی و سیاســی به دیگر نقاط جهان هــم راه مییابند .در باب موالنا هم
چنین اســت ،آنقدر که اغلب موالنا پژوهان جهان که ســالهای بیشماری از عمر خود
را بر سر شــرح و تصحیح آثار او گذاشــتهاند تأکید دارند که این شاعر و عارف مشهور قرن
هفتم هجری ،خالق آثاری اســت که نه تنها موفق به درنوردیــدن مرزهای جغرافیایی و
محدودیتهای زبانی شــده بلکه به دایــره زمان و مــکان دوران زندگیاش هم محدود
نمانده و همچنان برای مخاطبان به گونهای اســت که گویــی خالق آنها در زمان حاضر
زیستهومتوننظمونثرخودرابرایانسانامروزیسرودهونوشتهاست.اینتنهاگفتهما
ایرانیان،ترکها،افغانهایاحتیتاجیکهاکهبهنوعیخودرادرپیوندباموالنامیدانیم
نیست،بحثیاستکهاغلبمحققانادبی،بویژهدرحوزهشرقشناسیوادبیاتبهآن
معترفهستندوتأکیدداردکهموالناشاعریفراملیتیاست.درچنینشرایطیشایداین
سؤال برای عالقه مندان آثار موالنا طرح شود که موالنا و آثار او چه دارد که حتی با وجود
گذشــت قرنها ،همچنان مورد توجه جهانیان اســت و روز به روز هم به دایره مشتاقان
توگوهایی با برخی مولوی
اندیشــهها و آثار او اضافه میشود .طی ماههای گذشــته گف 
پژوهان پیشکسوت کشــور خودمان از جمله استادمحمدعلی موحد و همچنین توفیق
سبحانی داشتیم که مشروح آن را پیشتر در اختیارتان قرار دادهایم ،این بار به سراغ چند
تن از مولوی پژوهان ترکیه و افغانســتان رفتیم تا نظر آنان را هم با شما درمیان بگذاریم؛
ایــن مولــوی پژوهان هفتم و هشــتم دی ماه زمســتان جــاری برای حضور در هشــتمین
همایش «مهر موالنا» مهمان مؤسسه ســروش موالنا شده بودند .پروفسور«عدنان قارا
اســماعیل اوغلو» ،اســتاد زبان فارسی در دانشــگاه «قریق قلعه» ترکیه ،پروفسور «علی
تمیزال» رئیس گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه سلجوق ترکیه و رئیس «انستیتوی
تحقیقاتی موالنا»« ،سرو رسا رفیع زاده» اســتاد دانشگاه پژوهشگر افغان زبان و ادبیات
فارسی و «اســداهلل شعور» استاد دانشگاه و محقق ادبیات شفاهی مقیم کانادا اساتیدی
هستند که دراین میزگرد حضور داشتند .نکته قابل توجه در گفتههای این موالنا پژوهان
ترکیــه و افغــان در تأکیدی بود کــه بر تصاحبناپذیــر بودن چهرههــای مطرح فرهنگی
همچونموالناداشتند،آنانچنیناقداماتیرانتیجهدرکنادرستازاندیشههایواالی
بزرگانفرهنگی-ادبیوحتیعلمیمیدانندومعتقدهستندکهموالنانهایرانی،نهترک
و افغان و نه حتی تاجیک اســت ،او به افرادی تعلق دارد که به درک درستی از اندیشهها
و گفتههایش دســت یافته باشــند ،اندیشــهای که برخالف امروز خبــری از مرزبندیهای
سیاســی ،ملی و زبانی در آن نیســت و مهمترین تأکیدش بر گسترش صلح و دوستی در
جهان است ،آنچنان که خود موالنا هم در جایی گفته« :در بزمگاه وحدتیابی هر آنچه
خواهــی» .آنان امیدوار هســتند موالنا و بزرگانی همچون او موفق به گســتراندن پرچم
صلحمیانکشورهاوازسوییکنارزدنسنگینیسایهسیاستازفرهنگوادبیاتشوند.
« ëëایــران» :گفتوگــو را با این ســؤال آغاز
کنیــم کــه چــرا بــا وجــود تولــد و درخشــش
شــاعران مطــرح بســیار در ایــن منطقــه
جغرافیایــی ،موالنــا برخــوردار از جایــگاه
متفاوتــی اســت و اینچنیــن موفق بــه عبور
از مرزهــای جغرافیایــی شــده؟ اشــعار و
اندیشههای او چه ویژگی خاصی دارد؟
سرو رســا رفیع زاده :برخــی اندیشهها آنچنان
واال هستند که تمام مرزهای قومی ،فرهنگی
و حتــی سیاســی در برابــر آنهــا بیمعنــی
میشــوند .ایــن مســأله بویــژه در خصــوص
افــرادی همچــون موالنا کــه فراتــر از مکان و
جلوتر از زمان اندیشیدند نمود بیشتری دارد.
شــما ســری به متون و اشــعار به جای مانده
از موالنا که بزنید با ردپای پررنگی از مســائل
دنیــای مــدرن امــروز روبــهرو میشــوید ،این
مهمترین دلیلی اســت که توجه جهانیان به

آثار موالنا را در پی داشته است.
عدنــان قــارا اســماعیل اوغلو :ســؤال بســیار
مهمی است ،اینکه موالنا چه دارد که در قرن
حاضر تا این اندازه مورد توجه شرقیان و حتی
اروپاییــان و غربیان قرار گرفته اســت؟ موالنا
قرنهــا قبل میزیســته ولی اندیشــهها و آثار
به جــای مانده از او به گونهای اســت که انگار
متعلــق بــه همیــن دوران اســت ،آنچنان که
مخلوقات ادبیاش امروز حتی بیش از زمان
زندگیاش مورد توجــه قرار گرفته ،به گمانم
یکی از مهمترین دالیل آن توجهی اســت که
موالنا به انســانیت آدمــی و عالقه مندیاش
بــه دنیایی برخوردار از صلح و دوســتی دارد.
اندیشــههای موالنــا بــه گونــهای اســت کــه
میتــوان از آن بهعنــوان عالجــی در درمــان
مشــکالت و گرفتاریهای امروز جامعه بهره
گرفت .از دیدگاه موالنا زندگی گذراســت ولی

روح ابدی و فناناپذیر .همان طور که میگوید:
«کار مردان ،روشنی و گرمی است /کار دونان،
حیله و بیشرمی اســت» ارتباطات انسانی و
روابط میان افراد نکته دیگری است که موالنا
توجه بسیاری به آن دارد ،محبت و مهری که
به عقیده او الیق آدمی و نعمتی بسیار بزرگ
اســت توجه او تنها به مــردم اطراف خودش
نبوده بلکه طوری شعر گفته و نوشته که گویی
هدفش همه جهانیان بوده اند؛ اندیشــههای
او حتــی فراتــر از دین و مذهب اســت و همه
ساکنان این کره خاکی را شامل میشود.
اســداهلل شــعور :مهمترین وجه تمایز موالنا
با دیگران باوری اســت که نسبت به خداوند،
دیــن و حتــی فرهنــگ دارد .نکتــهای کــه در
خصوص موالنا نباید فراموش کرد این است
که او نظیــر هر فرد دیگری محصول شــرایط
روزگار خود اســت .موالنــا در دورانی مقارن با
حمله چنگیز متولد میشــود و دوران کودکی
در شرایطی سپری میشود که لشکر مغول به
آسیای میانه پیشــروی میکند .آنچنان که در
دوران نوجوانی به اجبار از زادگاه خود فاصله
میگیــرد ،متأســفانه مغولهــا در آن روزگار
هرچه بیشــتر به خراســان نزدیک میشــوند
آثار منفی بیشــتری بر ســاختارهای فرهنگی
و اســاس زندگــی مــردم این منطقــه برجای
میگذارد .مغولها منجر به بروز ناامیدی در
زندگی مردم میشــوند ،تاحــدی که فرهنگ
و عرفان هم با آســیبی جدی روبهرو میشود
و حتــی عرفــان نظری شــکلی ســطحی پیدا
میکنــد .یکــی از تفاوتهــای مهــم موالنــا با
دیگر شــاعران را میتوان در تفکــر عرفانی او
و مبارزهای دانســت که در جهت بهبود درک
مردم نســبت به اصل و هدف دین آغاز کرد.
او تــاش کــرد بگویــد که دینــداری تنهــا نماز
خوانــدن و روزه گرفتــن نیســت ،از همیــن رو
میتوان گفــت که او از عرفان اســامی ظهور
کرده اســت .موالنا دســت به حرکتی انقالبی
زد و تــاش کرد بگویــد گرویدن بــه تصوف و
عرفان ،کنارهگیری از دنیا نیست ،بلکه باید در
میــان مردم زندگی کرد و با مشــکالت مبارزه
کرد .اما اینکه چرا موالنا بیش از دیگر شاعران
این محدوده جغرافیایی موفق به جلب نظر
جهانیان شــده سؤالی اســت که باید در افکار
او جســت .بخــش مهمــی از ایــن محبوبیت
تحــت تأثیــر بحــران دنیــای امــروز اســت ،از
حــدود یک ربع قــرن قبل جهــان تکقطبی
شد و همین منجر به شکلگیری تفاوتهای
بســیاری در زندگیمان شــد .از سویی در قرن
تکنولوژی زده حاضر شــاهد گســترش انواع و
اقســام آســیبهای فرهنگی و حتی سیاســی
و اقتصــادی بــر زندگی مردم هســتیم .فشــار

روانی وارده از این شــرایط به روح و روان افراد
منجــر به آن شــده کــه در تالش بــرای یافتن
پناهگاهــی بــرای خــود برآینــد ،هــر چنــد که
شکل این مشــکالت بنابه شرایط هر کشوری
با دیگری تفاوت داشــته و دارد .انســان امروز
شــفای مشــکالت خــود را در موالنــا و آثارش
یافته و این مهمترین دلیل گســترش افکار و
اندیشههای موالنا در جهان است.
علی تمیزال :از روزگار گذشته تا به امروز ،طی
گذشت ســالیان دراز هزاران شــاعر زیستهاند
کــه مخلوقــات ادبــی بیشــماری بــه یــادگار
گذاشتهاند ،افرادی که برخی از آنها در روزگار
خــود به شــهرت بســیاری دســت یافتنــد اما
موفق بــه عبور از محــدوده زمان نشــدند .در
این بین افکار بزرگانی همچون موالنا حتی به
روزگار ما هم رسیده و نه تنها در ترکیه ،ایران و
افغانستان ،بلکه در همه جهان اعتبار زیادی
یافتــه اســت .اما چــرا؟ چــون موالنــا همواره
تأکید داشــته کــه من دنبالــه رو و بنــده قرآن
هســتم .افکار و اندیشــههای موالنــا از قرآن و
گفتهها و ســنتهای پیامبر اسالم سرچشمه
گرفته اســت ،با این حــال او نه تنهــا در میان
مســلمانان ،بلکه در بین همه مــردم جهان
مشهور شــده و محبوبیت یافته اســت .امروز
نــه تنها شــرقیان ،بلکه حتی غربیــان جایگاه
واالیــی برای افــکار او قائل هســتند ،چراکه او
تأکیــد بســیاری به برقــراری صلح و دوســتی
میــان مــردم دارد .موالنــا تنهــا برای خــود یا
معرفی خودش شــعر نگفته ،او برای رضای
خــدا در ایــن عرصــه کار کــرده و راهــی بــرای
رسیدن به پروردگار هستی را پیدا کرده است.
« ëëایــران» :در غــرب هــم اثــر ارزشــمندی
همچــون «کمــدی الهــی» دانتــه را داریــم،
در آن هــم بحث عرفــان ،منتهــی از دیدگاه
مســیحیت مطرح اســت .با این حال چیزی
کــه در خصــوص کمدی الهــی بیــش از همه
توجــه ادبا را جلــب کرده بحث شــاعرانگی
آن اســت .امــا چرا توجــه بــه موالنــا تنها از
جهــت شــاعرانگی آثارش نیســت و عرفان
و اندیشــههای نهفتــه در مخلوقات ادبیاش
اینچنیــن مخاطبانــش را مجــذوب خــود
ساخته است؟
تمیــزال :چــرا که پیــام موالنــا ،منبعــی الهی
داشــته ،اما الهی نامه نیست؛ سرچشمه پیام
او همانطــور کــه پیشتــر گفتــم سرچشــمه
گرفته از قرآن و گفتههای پیامبر و احادیث او
اســت .از همین رو افکارش به همه جهانیان
منتقل شده و از آن استقبال کردهاند.
اســماعیل اوغلو :موالنا عالم اســت ،از سویی
در شــاعرانگی هم جایگاه قابل توجهی دارد؛
او کلمهای ممتاز برای خود برگزیده که همان

«عاشقی» است .عشق در آثار او مصداقهای
بسیاری دارد ،عشقی که به شیوههای مختلف
درمیان آدمها دیده میشــود ،از عشــق میان
دوســتان گرفته تا عشــق مادر و فرزند و حتی
میان بندگان و خالق جهان هســتی .از همین
جهــت میتوان تمایــز مهمی میــان موالنا و
دیگر شــاعران مطــرح جهان از جملــه دانته
قائل شــد .او به آدمها شوق داده و همانگونه
که آقای شعور هم گفتند ،انسان امروز نه تنها
بــا پناه جســتن به اشــعار او آرامــش مییابد
بلکــه حتــی شــاد میشــود .اشــعار او در کنار
برخــورداری از مضامیــن انســانی و عرفانــی
قــادر بــه شــفای روح بیمــار ســاکنان امــروز
جهان نیز هســت .همان طور که جایی گفته:
«هان مشــو نومید خود را شــاد کن /پیش آن
فریادرس فریاد کن ».او نه تنها در تالش بوده
ناامیــدی حاکــم بــر روزگار خــود را محو کند،
بلکه خواهان یادآوریاش به انسان امروز هم
بوده« .خداوند ،دیو ناامیدی را به مسلخ برده
و گردن زده اســت ».تــا با رفتار خوب درصدد
پربــار کــردن زندگــی خود و از ســویی ســپری
کردن این جهان به سوی دیار باقی باشیم.
شــعور :به گمانــم مســلک موالنــا در عرفان
و تدیــن بــا دیگــر عرفــا تفــاوت دارد .موالنــا
عــارف اســت ،او مخاطبان خــود را از خداوند
نمیترســاند ،نمیگویــد اگــر فــان واجب را
انجام ندهــی خداوند تو را به دورخ میافکند
یا فــان مجــازات در انتظارت اســت .چیزی
کــه اســاس تفکــر موالنا را شــکل داده عشــق
است.در دینمان اینگونه آمده که اگر واجبات
دینیمــان را انجــام بدهیم مســتحق پاداش
دنیــوی و اخــروی خواهیــم بــود؛ او در بیــان
ایــن مســأله از ابــزار تــرس اســتفاده نکــرده،
بلکه تأکید کرده انجــام واجبات دینی باید از
روی احســاس وظیفه و عشــق به خدا باشــد
نــه از روی ترس و ناچــاری .موالنا در عصری
زندگــی میکــرده که عارفــان بزرگی همچون
شــیخ نجمالدین کبــری در جبهــه مقاومت
فعالیت داشتند .او بزرگترین عارفمان در
منطقه خوارزم به شــمار میآمد .اما دســت
بــه راهاندازی جبهه و مبارزه مســلحانه علیه
مغــوالن زد و در نهایــت هــم جان خــود را از
دســت داد .دیگر عرفای بزرگ آن روزگار هم
تحت تأثیر شــرایط از بین رفتنــد و عرفان به
مرور به قهقرا رفت ،چراکه از وجود کســی که
رهبریاش را به دســت گیرد محــروم بود .در
چنین اوضاع نابســامانی میبینیم که موالنا
چطــور قیــام میکنــد .او خداوند را عاشــقانه
میپرستید و با دیگر صوفیان گوشه گیر تفاوت
بسیاری داشت .به عقیده من یکی از مسائلی
که منجر به موفقیت موالنا در روزگار معاصر

شــده این اســت که او زاهدی خشک مسلک
نیست .از همین رو همانقدر که ما مسلمانان
بــا افکار موالنا ارتبــاط برقرارمی کنیم پیروان
دیگر ادیــان هم آن را درک کرده و از خواندن
آثارش لذت میبرند؛ حتی بیش از ما ،موالنا
و جایگاه او را ارج مینهند.
رفیــع زاده :در ارتبــاط بــا مثنوی و دیگــر آثار
موالنــا باید به چند نکته توجه کرد؛ نخســت
اینکــه روزگار زندگــی موالنــا با دانتــه تفاوت
بســیاری دارد .زمــان خلــق کمــدی الهی به
نوعــی همزمــان بــا دوران انحطــاط غــرب،
سانســور عقایــد و اختنــاق فکــری اســت؛
روزگاری کــه کســی جرأت نوشــتن بــه زبانی
جــز التیــن را نداشــت .بــا ایــن حــال دانتــه
جســارت به خــرج داده و به ایتالیایــی ،زبان

مؤلفههایــی که در اندیشــههای موالنا منجر
بــه این اســتقبال شــده بــه گمانــم از دوچیز
نشــات میگیرد؛ نخســت عشــق و دوم امید
کــه تبدیل بــه مأمنی بــرای ســاکنان امروزی
جهان شده است .در آن روزگار زندگی این دو
شاعر بزرگ جنگهای صلیبی یا جنگهای
خانمان برانداز مغول با مردم کاری میکند
که به شــعر پناه ببرند ،هرچنــد که همچنان
درگیــر جنگهای مذهبی از ســوی گروههای
افراطــی هســتیم کــه کمتــر از آن روزگاران
قربانــی نمیگیــرد .البتــه از ایــن نکتــه هــم
نباید صرف نظر کــرد که موالنا در این رابطه
اندیشــههایی بلندمرتبهتــر از دانته را مطرح
میکنــد .دانتــه در حــوزه فرهنگــی و دینــی
مســیحیت حرفــش را بــه مخاطــب میزند

از روزگار گذشته تا به امروز ،طی گذشت سالیان دراز هزاران
شاعر زیستهاند که مخلوقات ادبی بیشماری به یادگار
گذاشتهاند ،افرادی که برخی از آنها در روزگار خود به شهرت
بسیاری دست یافتند اما موفق به عبور از محدوده زمان نشدند.
در این بین افکار بزرگانی همچون موالنا حتی به روزگار ما هم
رسیده و نه تنها در ترکیه ،ایران و افغانستان ،بلکه در همه جهان
اعتبار زیادی یافته است .اما چرا؟ چون موالنا همواره تأکید
داشته که من دنباله رو و بنده قرآن هستم .افکار و اندیشههای
موالنا از قرآن و گفتهها و سنتهای پیامبر اسالم سرچشمه
گرفته است ،با این حال او نه تنها در میان مسلمانان ،بلکه در
بین همه مردم جهان مشهور شده و محبوبیت یافته است
بومــی خودش دســت بــه تألیف شــاهکاری
که به آن اشــاره کردیــد میزند.این در حالی
ســت که دوران موالنا از جهاتی شبیه شرایط
زندگی دانته اســت اما تفاوتهایی هم دارد؛
زبــان فارســی کــه موالنــا بــه اوج آن دســت
یافته است با ممنوعیتی روبهرو نیست .باید
ببینیم چه چیزی باعث شده اقبال مردم به
مثنوی بیش از کمدی الهی باشد .البته نباید
فرامــوش کرد که کمدی الهــی هم برخوردار
از اندیشــههایی واال ،بــزرگ و انســانی اســت
امــا چرایی اقبال به مثنوی را باید در شــرایط
زندگی انسان امروزی و اوضاع و احوال انسان
عصــر موالنا بررســی کرد .مشــکالت انســان
امــروز چه در دنیای ماشــینی غــرب و چه در
دنیای کشــورهای جهان سوم(هرچند باوری
به این تقســیمبندیها به جهان دوم و سوم
نــدارم) کــم از دوران موالنــا نــدارد .بنابراین

درحالی کــه موالنا فراتر از دیــن و مذهب به
توگو با مخاطبان خود مینشیند .همان
گف 
گونــه که میدانیــم و دیگر بــزرگان حاضر در
این جلســه هم گفتند پایه و اســاس اندیشــه
موالنــا بر قرآن اســت ،همان طور کــه در آیه
 64سوره «آل عمران» آمده بیاییم با هم در
«اال نعبد اال اهلل» متفق شــویم .تمام گروهها
و ادیــان بــه یــک مستمســک چنــگ بزنیم؛
بــه عــدل رفتــار کنیــم و به جــز یــک معبود
نپرســتیم .این نزدیکی ادیان بــه همدیگر را
سبب میشود و همان ندایی است که موالنا
هــم ســرمی دهد و خطــاب به مســلمانان و
دیگر ادیان الهی میگوید که به سراغ چیزی
بروند که در آن شــریک هســتند و از مسائلی
کــه آنان را از هم دور میســازد دوری کنند .از
همیــن رو شــاید حتی نتوان موالنــا و دانته را
مقایسه کرد.
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بســط و شــیوع تفکرات موالنا بواســطه این امر است
که اثر خــوب باالخره راه خود را پیــدا میکند یا اینکه باید
اهمیــت بســیاری برای افــرادی همچــون نیکلســون در
معرفیموالنابهدیگرکشورهاوعالقهمندانقائلبود؟
تمیــزال :موالنــا تنهــا بــه  100ســال گذشــته محدود
نمیشود چراکه بیش از هشتصد سال است که از موالنا
و آثــار و اندیشــههای او بهــره میبریم .بویــژه در قلمرو
فرمانروایی عثمانی طی ســالهای بســیار آثار پژوهشی
متعددی در زمینه آثار موالنا منتشــر و گاه ترجمه شده
اســت .از اوایل قرن بیســتم نه تنها در این قلمرو ،بلکه
در دیگــر کشــورهای اروپایــی یــا حتــی در شــمال آفریقا
و خاورمیانــه ،مولــوی خانههایــی دایــر شــدهاند کــه بــه
دانشــگاههای امروزی شباهت دارند و در زمینه آموزش
و انتشــار اندیشــههای موالنا به دیگــر بخشهای جهان
همچون مدرســهای اثرگذار عمل کردهانــد .از همین رو
شاهد شکلگیری گروهها و افرادی با عنوان مثنوی خوان
هســتیم که منجر به راهاندازی ســبکی در مثنوی خوانی
شدهاند.از اوایل قرن بیستم که نیکلسون به سراغ مثنوی
رفت و دســت به آن تصحیح مشــهور زد توجه بسیاری
از عالقــه منــدان ادبیــات را بــه ایــن اثــر ســترگ جلب
کــرد ،هرچنــد که قبل از نیکلســون هم افــراد دیگری به
ســراغ مثنوی رفته بودند .البته شکی نیست که ترجمه
مثنوی به انگلیســی تأثیر بســیاری در شناســاندن آن به
جهانیان داشــته ،هرچند که در ایران ،ترکیه و پاکستان و
برخی دیگر کشــورها پیش از او هم کارهای ارزشــمندی
انجام شــده بود.بعــد ازمعرفی نیکلســون از مثنوی در
کشــورهای اروپایــی ،این مســیر حتــی در کشــوری نظیر
ایران هــم جدیتر ادامه پیدا کرد ،زنده یاد بدیع الزمان
فروزان فر دســت به تصحیح دفترهایی از مثنوی زد اما
عمــرش کفاف نداد و موفق به اتمام کار نشــد .کاری که
نیکلسون انجام دادمنطبقبر استانداردهایجهانیبود
و از سویی به ما فرصتی برای مقابله آن با دیگر نسخهها
در اختیارمــان گذاشــت.آنچنان که اغلــب مصححان و
محققان در کارهای علمی و آکادمیکی که در خصوص
مثنــوی انجــام دادهانــد بهــره بســیاری از تصحیــح او
گرفتهاند.
شــعور :بــی شــک کاری کــه نیکلســون در خصوص
مثنوی انجام داده نه تنها در جهان غرب ،بلکه در حیطه
کشــورهای منطقه هم بســیار اثرگــذار بوده اســت.البته
اروپاییان پیش از نیکلسون هم با افکار موالنا آشنا بودند.
در افغانستان ،زادگاه موالنا و در شمال هند چند حرکت
موالناشناسی وجود داشــته و دارد.نخست افرادی بوده
و هســتند کــه بهصورت علمــی در خصوص آثــار موالنا
کار میکنند ،عبداللطیف عباســی از آن جمله است که
سالها در ارتباط با مثنوی و موالنا دست به تحقیق زده
اســت .او چندین قرن قبل تصحیحی بر اســاس هشتاد
نسخه مثنوی انجام میدهد و نسخهای واحد در اختیار
موالنــا پژوهان قرار میدهد .در میان مردم عادی اما دو
شــیوه وجود داشت ،یکی مراســمی بوده که هر سال در
خانقاههــا بــرای مولوی به پا میشــده و دیگــری مولوی
خوانیهایی بوده که به شکل هفتگی در خانقاهها برگزار
میشــد .در افغانســتان شــیوه خاصی از مثنوی خوانی
رایــج اســت که برخــوردار از لحــن خاصی اســت ،لحن
موسیقایی ندارد اما سبک خاص خودش را دارد .بخشی
از آشنایی اروپاییان با مثنوی از طریق سفر به کشورهایی
نظیر افغانســتان و حضور در این مثنوی خوانیها بوده
اســت .از ســوی دیگر در قرن نوزدهم ،دهها ســال پیش
از تولد نیکلســون ،انجمن سلطنتی لندن دست به دایر
کــردن انجمن آســیایی بنگال زد ،با اینکــه هدف اصلی
کمپانی هندشــرقی اســتعمار بــوده اما ایــن انجمن در
حیطه فرهنگ و ادب کارهای باارزشــی انجام داد که کار
روی آثار موالنا هم از جمله آنها است ،ازهمین رو تأکید
میکنم که قبل از نیکلسون هم غربیان با موالنا و مثنوی
آشنابودند.
اســماعیل اوغلو :بــه هیچ وجه نمیتــوان منکر کار
بزرگی شــد که نیکلسون در ارتباط با مثنوی انجام داده،
آنچنان که از یکصد سال قبل تا به امروز مولوی پژوهان
همچنانممنونفعالیتهایاوهستند،چراکهاوآغازگر
کار علمی مهمی در تصحیــح این اثر مهم بود .او برای
تصحیــح مثنــوی از نســخههای معتبری بهــره گرفته،

رفیع زاده :هنوز از وجود هزاران نسخه خطی
برخوردار هستیم که کاری در خصوص آنها انجام
نشده است .با هر تصحیحی میتوان قدمی رو به جلو
برداشت اما اینکه بگوییم این راه تمام شده اشتباه
است .در ارتباط با تاریخ بیهقی و تصحیحی که علی
اکبر فیاض انجام داد هم همین حرف را میگفتند
اما بعد از آن نسخههای معتبرتری پیدا شد و
محمدجعفریاحقی هم تالش کرد و تصحیحی کامل
تر از فیاض انجام داد
شعور :از آنجایی که در افغانستان شخصیت
موالنا از احترام بسیاری برخوردار است و مردم
جایگاه تقدس گونهای برای مثنوی قائل هستند شاهد
خلق آثار داستانی با مضامین برگرفته از زندگی او
نیستیم .البته نه تنها درباره موالنا ،درخصوص دیگر
بزرگان ادب و عرفان هم ما شاهد انتشار چنین آثاری
نیستیم .برخالف ایران و ترکیه ،مردم افغانستان
برای افرادی چون موالنا ،بیدل و سنایی نوعی تقدس
قائل هستند و آنان را فراتر از انسانهای
عادی میدانند

البتــه نباید فراموش کــرد که دراین راه علمــای ایرانی و
تــرک هم یاری بســیاری بــه او در جهت دسترســیاش
بــه نســخههای مذکور رســاندهاند .با این حــال تا قبل از
نیکلسون شاهد ترجمه تمامی متن مثنوی به انگلیسی
نبودهایــم و از این بابت او کار بســیار مهمــی انجام داده
است .البته در غرب پیش از نیکلسون هم برخی دست
به ترجمه ابیات و همچنین غزلیاتی از موالنا زده بودند
و از همین رو این شاعر و عارف بزرگ برای غربیان چهره
ناآشــنایی نبــوده اســت .اســتاد محمدعلــی موحد هم
بتازگی دست به تصحیحی انتقادی از مثنوی زده که آن
هم کار باارزشــی است اما همچون کار نیکلسون آخرین
تصحیح نیســت و ان شــاءاهلل که این راه همچنان ادامه
پیــدا کند .مثنــوی از جمله آثاری ســت کــه به تصحیح
مکرر آن و مقابله نسخههای موجود از آن در زمانهای
مختلف نیاز داریم.
پسبااینگفتهکهبرخیمعتقدندکارنیکلسونحجت
را بر مولوی پژوهان تمام کرد و دیگر نیازی به تصحیح آن
نیست،مخالفید؟
اسماعیل اوغلو :اعتقادی به این که حجت بر مثنوی
پژوهان تمام شــده ندارم ،چون نیکلسون هم از اواسط
تصحیح خود به نســخه قونیه دســت پیدا کرد .از سوی
دیگر زمانی که او دست به تصحیح و شرح مثنوی زده از
امکانات گستردهای همچون حاال برخوردار نبوده است.
نکته دیگری که نمیتوان از آن صرف نظر کرد این است
کــه هر یــک از بزرگان موالنــا پژوه با دیــدگاه خاص خود
بــه ســراغ آثار این شــاعر و عارف بزرگ میرونــد .کار به
روی متن مثنوی حتی در زمان موالنا هم ادامه داشــته،
آنچنان که گویا حتی خود موالنا هم تصحیحی از مثنوی
انجــام داده و بعــد از او هــم ســلطان ولــد خلف صدق
موالنا دســت به تصحیح برخی بیتها میزند .گویا در
عصــر موالنا یــا نزدیک به رحلت او ،ســلطان ولد حقی
مبنی بر تصحیح برخی کلماتی داشــته که در آن دوران
چندان رواج نداشته است.
رفیع زاده :قبــل از هرچه ،باید بگویم که در تصحیح

متون ادبی کهن ،بویژه مثنوی هیچ پایانی وجود ندارد،
بنابرایــن این گفته که نیکلســون حجــت را در تصحیح
مثنوی تمــام کرده کامالً غیراصولی اســت؛ چراکه هنوز
نسخی در برخی کتابخانهها وجود دارد که ممکن است
توجــه مولــوی پژوهــان را بــه خود جلــب نکرده باشــد.
هر یک از این نســخ در صورت بررســی قادر به برطرف
کــردن یکــی از نقاط ابهام مثنــوی خواهند بــود .هنوز از
وجــود هزاران نســخه خطی برخوردار هســتیم که کاری
در خصوص آنها انجام نشــده اســت .بــا هر تصحیحی
میتوان قدمی رو به جلو برداشت اما اینکه بگوییم این
راه تمام شــده اشتباه اســت .در ارتباط با تاریخ بیهقی و
تصحیحــی که علــی اکبر فیــاض انجــام داد هم همین
حرف را میگفتند اما بعد از آن نســخههای معتبرتری
پیــدا شــد و محمدجعفریاحقــی هــم تــاش کــرد و
تصحیحی کامل تر از فیاض انجام داد .البته از این گفته
من نباید این گونه برداشت کرد که قصد نادیده گرفتن
کاری که نیکلســون انجــام داده را دارم ،بلکه تأکید دارم
بجز نیکلســون افــراد دیگــری هــم بودهاند کــه کارهای
ارزشــمندی درباره آثار موالنا انجام دادهاند .بگذارید به
توگو اشــاره کنم،
نکته دیگری درباره ســؤال ابتدای گف 
چه فرقی میان موالنا با دیگر شاعران این منطقه وجود
دارد که او با چنین اقبالی روبهرو شــده است .بگذارید به
شاهنامه اشاره کنم ،شکی نیست که شاهنامه هم اثری
بسیار مهم و بزرگ است اما از آنجایی که اثری حماسی
و خاص جغرافیایی ایران اســت در کشورهای دیگر تنها
به حلقه عالقه مندان جدی ادبیات بویژه در عرصههای
شرق شناســی و ایران شناســی محدود مانده و به میان
مردم عادی راه نیافته است .هر چند که همه افرادی که
با آن آشــنایی دارند از شــاهنامه بهعنوان اثری شاخص
یاد میکنند ،درســت ماننــد «ایلیاد و ادیســه» هومر که
بیشــک شــاهکاری بزرگ اســت اما برای غیر یونانیان
جذابیت چندانی ندارد .اندیشههای خیام و حافظ هم
ماننــد موالنا تنها به طبقه نخبگان ادبی محدود نشــده
و میان مردم هم راه یافته اســت .البتــه در ارتباط با این

دو هــم نمیتــوان نقش فیتزجرالد و گوتــه را در معرفی
آنان به جهانیان نادیده گرفت ،درست مانند تالشی که
نیکلسون انجام داد.
نکتهدیگریکههموارهدرارتباطباموالنامطرحمیشود
ایناستکهماقادربهشناختموالنانیستیممگرشمس
رابشناسیموهمینطوربالعکساینگفتهرا.بااینتفاسیر
تا به امروز چقدر موفق به شــناخت خوبی از شمس شده
اید؟
تمیزال :این گفته درســتی اســت ،شــناخت شــمس
بدون موالنا و شناخت دقیق موالنا بدون شمس ممکن
نیســت .هرچند که در ایــن رابطه برخی کج فهمیها در
خصوص رابطه شمس و موالنا مطرح است ،آنچنان که
تأکید غربیان بر وجود رابطه همجنسگرایی میان این دو
است.هرچندکهچنینمسألهایبرایماپذیرفتهنیست.
پژوهشــگران اروپایــی و افــرادی که درخصوص شــمس
تبریزی کار میکنند ،روابط این دو را متفاوت از واقعیتی
که ما به آن معتقد هستیم توضیح میدهند.
فکر نمیکنید این تصور اشــتباه ناشــی از شناخت کم
غربیانازایندوعارفبزرگاست؟
تمیزال:به گمانم غربیان تصورشان از عشق میان این
دو ،عشق مادی ست ،در صورتی که ارتباط آنان برمبنای
عشــقی واال و عرفانی بوده؛ عشــقی کــه در نهایت منجر
به تبدیل انســان به فردی کامل میشــود .شما به سراغ
هجده بیت نخســت مثنوی که بروید با تبلوری از عشــق
الهــی در آنها روبهرو میشــوید.غربیان موفــق به عبور از
معنای ظاهری این ابیات نشــدهاند ،آنــان گویا بهدنبال
چیزهای دیگری هستند و برداشت هایشان هم برهمین
اصل اســتوار شده است .نمیدانم چرا ،اما غربیان از هر
راهــی برای تهمت به شــرقیان دریغ نمیکنند .بگذارید
به سؤال قبل بازگردم ،در ترکیه ،بویژه در دانشگاههای ما
در ارتباط با تصحیح و شــرحهای مثنوی کارهای زیادی
انجاممیدهندکهتنهابهمقطعکارشناسیارشدمحدود
نمیشــود و رســالههای دکترا را هم شــامل میشــود .در
همیــن رابطه کارهــای متعددی انجــام میدهیم ،یکی
اینکه تالش میکنیم به ســراغ نســخههایی برویم که تا
به امروز کاری در خصوصشــان انجام نشــده و آنها را با
دیگر نسخهها مقابله کنیم ،در همین رابطه گاه از نسخه
نیکلسون هم استفاده میکنیم .عالوه بر این شرحهایی
که بر مثنوی نوشــته شــده را هم مقابله میکنیم .خانم
رفیعزاده گفتند همچنان نســخههای بسیاری از مثنوی
موجود اســت که یا کشــف نشــدهاند یا دربــاره آنها کاری
نشــده ،من هم معتقــدم با وجــود کارهای ارزشــمندی
کــه در خصــوص مثنوی انجام شــده هنوز ایــن راه ادامه
دارد و بــه پایــان نرســیده اســت.در انســتیتو تحقیقاتــی
مولوی شناســی دانشــگاه ســلجوق دســت بــه مقابلــه
نسخههایی میزنیم که هنوز کاری در ارتباط با آنها انجام
نشده است تا موفق به برطرف کردن ابهامات موجود در
مثنوی بشــویم و همچنــان از تصحیحهای دیگر بزرگان
هم اســتفاده میکنیم .به طور حتم در کشور افغانستان
هم تصحیحها و شرحهایی بر مثنوی نوشته شده ،البته
کارهایــی که در ایران انجام شــده در دســترستر اســت.
دوســتان مولوی پژوه ایرانی معموالً مــا را هم در جریان
کارهایی که اینجا انجام میشــود میگذارند .اما معموالً
اطالعــی از کارهایــی کــه تاجیکهــا و افغانهــا انجــام
میدهند نداریم .بگذارید باز هم به تأثیری که نیکلسون
در معرفی موالنا بر غربیان داشــته اشاره کنم.نیکلسون
تنها در معرفی موالنا به غربیان مؤثر نبــوده ،او در ایران
هم نقشــی جدی ایفا کرده ،آنچنان که بعد از درگذشت
نیکلسون ،زنده یاد بدیع الزمان فروزان فر شعری چهل
و چهار بیتی سرود که آن را به هنگام مکاتبه با «فریدون
نافذ اوزلوق» ،مولوی شــناس قرن بیســتم ترکیه منتشر
کرد ،ما این شعر را در ترکیه هم منتشر کردهایم.
آقایشعوربواسطهاینکهمدتهاستدرکانادااقامت
دارید از این بگویید که آنان چقدر با موالنا و اندیشههایش
آشناییدارند؟
شــعور:آشــنایی مــردم با موالنــا و شــمس را در چند
شکل میتوانم جای بدهم ،گروهی در زمره عالقه مندان
موالنــا قرار میگیرند و کار چندانی به شــناخت شــمس
ندارند ،حتی میتوان گفت که اگر هم شناختی نسبت به
او دارند از دریچه نگاه موالنا اســت؛ حتی کاری به روابط
آنــان و اما و اگرهایــش ندارند .اغلب مردمی که با موالنا
آشنا هســتند برای تســکین مشــکالت و دردهای روحی

عالج بحرانهای روزگار ب
زندگی در دنیای فعلی به سراغ اشعار او میروند .گروه
دیگر آنهایی هســتند که به طور جدی به ســراغ تحقیق
در آثار او میروند و دســت به تحلیل آثار او و شــمس با
توجــه به شــرایط زمانــی دوران زندگی موالنــا میزنند.
امــا نگاه کاناداییها هم به رابطه میان شــمس و موالنا
چندان صحیح نیست ،در تعریف آنان عشق به معنای
نزدیکــی جســمانی ســت و وقتــی بحــث عشــق میان
شمس و موالنا به میان میآید تصور آنان هم به سمت
و سوی روابط غیراخالقی میرود .در پاسخ به این افراد
باید گفت مگر عشق میان والدین و فرزندان به مسائل
جنسی ختم میشود که عشق را این گونه معنا میکنید!
عشق و رابطه جنسی دومقوله کامالً جدا از هم هستند
کــه غربیان آنها را با هم اشــتباه گرفتهاند .این در حالی
ســت که ما افغانها ،ایرانیان ،ترکهــا و ...نگاهمان به
این عشــق ،مرید و مراد گونه اســت .البته در کشورهای
خودمان هم برخی تصورات اشــتباه در خصوص خود
موالنــا و افــکارش وجــود دارد که بــه او تهمت بیدینی
میزنند.بــا ایــن حــال خوشــبختانه بیــش از  90درصد
عاشقان موالنا اهمیتی برای این حرفها قائل نیستند
و تنها بهدنبال اندیشههای او هستند.
اســماعیل اوغلــو :ایــن تصــورات اشــتباه
ناراحت کنندهای اســت ،آثاری که از موالنا چه در نظم
و چــه در نثر به یادگار مانده به روشــنی گویای واقعیت
رابطــه میــان ایــن دو ادیــب و عــارف اســت .موالنا 66
هزار بیت شــعر ســروده ،صاحب پانصد صفحه به نثر
اســت ،از سویی مقاالت شمس تبریزی را هم در دست
داریم .در رابطه با متن مثنوی با تردید چندانی مواجه
نیســتیم تنها برخی ابیات یا کلمات آن با ابهام روبهرو
اســت که میــزان آنها هم چندان قابل توجه نیســت .تا
به امروز هــزاران مقاله و صدها کتاب تنها در خصوص
مثنوی موالنا نوشته شــده است که نشان از اهمیت آن
دارد .روابــط میان این دو بدون وجود هیچ نقطه کوری
مشخص اســت ،اگر خواهان شــناخت شمس هستیم
بــه طور قطع باید به ســراغ آثــار موالنا و از ســویی خود

مقاالت شــمس برویم.با این حال گویا در دنیای مدرن
امروزی برخی خواهان ارائه تصویری خیالی و رمانتیک
از این دو هســتند .کنار موالنا و شــمس تبریزی سلطان
ولد ،فرزند بزرگ موالنا هم بوده که حدود بیست سالی
سن داشته است .موالنا سی و هشت ساله و شمس هم
شصت ساله بوده که این اتهامات فوق را رد میکند! اگر
موالنــا نبود ما شــمس را به اندازه امروز روشــن و دقیق
نمیشناختیم .جالب اســت که موالنا شمس را فردی
روحانی توصیف کرده ،شمس هم موالنا را ولیحقیقی
آن دوران خوانــده اســت .بواســطه آثــاری کــه از این دو
باقی مانده ما برای آنان جایگاه واالیی قائل هستیم و از
همین رو تأکید دارم که افکار نادرست برخی کج فهمان
هیچ اعتباری ندارد.
رفیع زاده :ماجرای همجنس گراها اتفاقی اســت که
به تازگی در جهان مدرن مطرح شــده و برخی کشورها
بــرای آنان حــق و حقوقی قائل هســتند .وگرنه هنوز در
غرب هم خیلی از کشورهای لیبرال همچنان اعتقادی
به اینگونه افراد ندارند ،این مسأله در طول تاریخ وجود
داشته اما بواسطه قرار گرفتن آن در دایره تابوها ،همواره
شکلی پنهانی داشته اســت .در آثار بسیاری از شاعران،
بویژه در دوران ســبک خراســانی ما به چنین مســائلی
برمی خوریم ،وقتی اشــعار قدری رمز آلودتر میشوند
این مســأله دچار ابهام بیشــتری میشود که نمونه این
روابــط را هــم میتــوان در تاریــخ بیهقی آن هــم بدون
هیچ پردهای دید .بحث همجنسگرایی در دورهای که
موالنا زندگی میکرده به شــکل خاصی درجریان بوده
که در حلقه قشر محدودی از مردم وجود داشته است.
اما مسأله مهم در این بحث دو طرف رابطه هستند که
یکــی از آنان باید حتماً امرد(پســر نوجوان) باشــد ،این
مسأله به صراحت در تاریخ بیهقی هم آمده که بهدلیل
مســائل اخالقی قــادر به بیان نمونههای آن به شــکلی
صریح نیســتم ،این پسران نابالغ به محض بالغ شدن
دیگر از آن دور خارج میشدهاند .این در حالی است که
موالنا و شمس در سن و سالی با هم مالقات میکنند که

در گفتوگوی «ایران» با بهزاد فراهانی مطرح شد

به سمت تئاتر اللهزاری بعد از کودتای  28مرداد پیش میرویم
فاطمه فالح
خبرنگار

متولــد  1323اســت .کارش را با بازیگری تئاتر آغاز کرده اســت .بعد بــه بازیگری در
ســینما و فیلمنامهنویســی پرداخته اســت .در بین مردم و هنرمندان با عنوان آقای
شــرافت شــناخته میشــود .بهزاد فراهانی .بــا توجه به اینکــه تجربه ســالها کار در
تئاتر را دارد ،دغدغهمند اســت .درباره اوضاع تئاتر و مســائل و مصائب تئاتری با او
گفتوگویی تحلیلی داشتهایم که در ادامه میخوانید.

مشغولکارجدیدسینمایییاتئاتریهستید؟
نزدیک چهل ســال اســت که مشغول ساخت فیلم
سر خمشدهای در برابر آقایان ندارم ،کمکی
هستم .چون ِ
در فارابــی ،ارشــاد و تلویزیــون بــه مــن برای ســاخت کار
نمیشود .اولین سناریویم را سال  1348نوشتم که بعدها
«سفر ســنگ» شده است .چند ســناریوی قبل از انقالبم
ِ
مثل «گرگ بیزار» یا «نقرهداغ» فیلم شــده است .چهل
ســال اســت که تمام نیرویم را برای این کار گذاشــتم15 .
فیلمنامه دارم که برخی از آنها چاپ شده است و بعضی
دیگر چاپ نشــده اســت .االن شــرایط ســرمایهگذاری در
سینما مانند مسائل دیگر است .چند جایی برای ساخت
فیلم تمایل به همکاری دارند و همه چیز داشت بخوبی
پیش میرفت؛ تا اینکه باال رفتن قیمت دالر کار من را هم
عقبانداخت.چندجاییاظهارتمایلبههمکاریدارند،
انتخاب و همگون کردن آنها و سالیق کمی زمانبر است
و در حال حاضر درگیر این هســتم .دوم :بهدنبال زمان و
فرصتی هستم تا کاری بنویسم که تولید امسال است؛ اگر
این قصه را بنویســم در اینجا کار نخواهم کرد .حاال اینکه

در کجا کار خواهم کرد ،بماند .من سه فیلمنامه دارم که
هر ســه آماده کار شدن هستند« .مهمانی از کارائیب» که
بهصورت کتاب چاپ شــده است؛ «نازخاتون» که بیشتر
به زندگی خودم برمیگردد؛ «خر خســته خارکن به خانه
برمیگردد» که در رادیو هم جایزهای برده اســت .یکی از
این سه امسال کار میشود.
تعریفدستمزدهاتغییرکرد.
باورودسلبریتیهابهتئاترِ ،
این روزها تئاتر به ســمت تجاری شــدن پیش رفته است.
نگاهوتحلیلشمادربارهاینوضعیتچیست؟
سال پیش بیانیهای در انجمن بازیگران
نزدیک شش ِ
دادیم که در آن ذکر کرده بودیم که ورود سلبریتیها بدون
مراجعه به خانه تئاتر کار غلطی است و پیشبینی کرده
بودیم که چه اتفاقاتی ممکن اســت بیفتــد .همان زمان
وقتی ســروصدا به پاشــد ،در برنامهای تلویزیونی رفتم و
رسمی اعالم کردم که شما دارید تئاتر را تخریب میکنید
و ضررهــای این کار را گفتم .مثل همیشــه کــه مدیریت،
هیــچ نظام درســتی ندارد ،بــه حرف من گــوش ندادند.
متوجه نشــدند مــن چه گفتم .من حتی اخطــار دادم که

شما دارید تئاتر را به سمت تئاتر اللهزاری بعد از کودتای
 28مــرداد میبرید .یادم هســت که بســیاری از دوســتان
نزدیکم ازجمله آقای رشــیدی و آتیال پســیانی روی خط
تلویزیــون آمدنــد و به مــن اعتــراض کردند کــه هر کس
حق دارد هر کار دلش میخواهد بکند؛ هنرمندان سینما
میتوانند بــه تئاتر بیایند .از همان موقع ســروصدایی به
پــا شــد و تا همین االن جامعه ســینما دســت از ســر من
یکی برنداشــته است .نه به ســراغم میآیند که البته این
مشکلی نیست ،من عطایش را به لقایش بخشیدم .البته
این تمام چیزی نیست که شما گلهمندانه فرمودید؛ طرح
قامت نقد ،مقاومت،
و نقشــهای وجود دارد که تئاتــر را از ِ
پایداری و شجاعت بازبدارد .چرا میگویم طرح و نقشه؟
چون کســی که طالیهدار آن است خودش زمانی در مرکز
هنرهــای نمایشــی رئیــس بوده اســت و لجام تئاتــر را در
دســت داشته است .االن ســالنهای خاصی را میگیرد و
ســلبریتیها را به این تئاترها دعوت میکننــد اما بودجه
تئاترشــان را بهصــورت اسپانســرینگ ،از طریــق روابــط
پیچیده و پنهان مافیای عظیمی که در مدیریت سرمایه
در این کشور وجود دارد میگیرد .برای تئاترش میلیاردها
تومــان پــول میگیــرد و از آن طــرف قیمــت بلیــت را تــا
250هزار تومان باال میبرد .به اعتقاد من دارد چند اتفاق
میافتد؛ آقایان دارند کوشــش میکننــد بزرگترین هنر
مقاومت را در این مملکت از بین ببرند .تئاتر هنری است
کــه به فرهنــگ ،تمدن ،روانشناســی اجتماعــی و تاریخ

مربوط است و مستقیم با مردم کار میکند و هنوز دست
از نقد اجتماعی برنداشته است .هدف سیاسی این است
که هنر تئاتر را از عرصه دیداری مردم عادی دور کند و در
خدمت سرمایه ببرد.
دانشــجوی زحمتکشــی کــه دارد بــا بدبختــی درس
میخواند،دیگرنمیتواندتئاترراببیند.تأثیراتاینمسأله
چیست؟
در تئاتر ملّی و میهن ما ،قیمت بلیت تئاتر را به جایی
رســاندهاند که یــک کارگــر ،کارمند ،معلم ،مدبــر نتواند
آن کار را ببینــد .اگــر یک خانواده پنج نفــره بخواهد یک
تئاتــر با بلیت 250هــزار تومانی ببیند بایــد یک میلیون
و دویســت و پنجاه هزار تومان هزینه کند .ما در کشــوری
زندگی میکنیم که حقوق یک کارگر ،حدود یک میلیون
و دویســت هزار تومان اســت اگر کاری باشــد که نیســت.
تک تــک کارخانههــا دارنــد بســته میشــوند ،کارخانــه
واگنســازی ،اراک ،آونــگان ،آذراب ...ایــن ســیاهنمایی
نیست ،نمایی است .ما داریم نشان میدهیم تا بگردند
نوع خود
که آونــگان ،بزرگترین کارخانه خاورمیانــه در ِ
چه شد؟ ما باید بپردازیم به مدیریت غلط و اینکه علل
این بیکاری چه بوده و پشــت این غارت ملّی چه کسانی
بودهانــد .کســانی که یــک کارخانه را با قیمت بســیار کم
به یک آقــازاده هبه میکنند .وگرنه فقط متریال آونگان
میلیاردهــا پول بــود .من بهعنــوان مســئول صنف تئاتر
میگویــم درصــد بیکاران ایــن صنف در ســالهای اخیر

بیــش از 80درصــد اســت .تولید تئاتر نداریــم .هیچ نوع
یاری و کمکی به تئاتر نمیشــود و یارانهها قطع شدهاند.
حقوق دوران بیکاری نداریم .وقتی دولت خواست از زیر
بــار کمک و یاری به تئاتر شــانه خالی کنــد ،النههایی که
شــبیه کلبه هستند به تئاتر تبدیل شــد .در این وضعیت
معلوم نیســت چه کسی حق کارگردانی دارد و چه کسی
نــدارد .تئاتر تجربی و تئاتر دانشــجویی ،تئاتر تحلیلگر و
حرفهای کدام اســت .آشــوبی ایجاد شــده است که هیچ
کس نفهمد سیاســت و هــدف ،نابود کردن تئاتر اســت.
به جایی رســیده اســت که وقتی وارد ســالنها میشوید
سخیف
مسائل پورنوگرافیک ،بندتنبانی ،کمدی مسخره
ِ
بدترین جاهای مملکت در گذشته دور را میبینید .البته
نه همه کارها .برخی هم خیلی محترم هستند .اما در کل
جریان حاکم همین است .این چیزی است که من حدود
شــش ســال پیش در تلویزیــون این مملکت کــه ادعای
ملّی بودن دارد گفتهام .توجهی نشــده اســت و ســر این
قضیه با من جنگیدهانــد .برای مثال ما میگفتیم وقتی
میخواهید وارد حرفه ســینما شــوید برویــد پیش آقای
انتظامی و ایشــان بگوینــد آیا جزو خانواده تئاتر هســتی
یــا جزو بیســوادان بیخردی هســتی که فقــط به خاطر
قشنگی صورت میخواهی روی صحنه بروی.
در واقع تئاتر دارد در خودش فرومیپاشــد و به جای نقد
اجتماعیوسیاسیبهشکلتخریبیعملمیکند؟
فردوســی میگوید :چو تیره شــود مرد را روزگار /همه

آن کند کش نیاید به کار .حکایت اینهاست .میخواهم
بــا تأکید بگویــم ،داریم به ســمت تئاتر اللــهزاری بعد از
کودتای  28مرداد پیش میرویم.
بــه نظر میرســد تئاتر ایران بــه جای آنکه بــا تئاتر غرب
گفتمان داشــته باشــد و فقط چیزهایی از آن وام بگیرد ،به
تقلید از تئاتر غرب افتاده اســت .چرا نمایشنامهنویســان
زحمت مراجعه به متون کالســیک و برداشت از ادبیات
کهنایرانیرابهخودشاننمیدهند؟
چ وقت کار فرنگی
من درامنویسی هســتم که هی 
را کارگردانــی نکــردهام .فقــط کارهــای خــودم را کار
کــردهام .علتــش مســائل آرمانــی و دیگــری اســت.
بگذریم .مســأله این اســت که آیا مدیریت هنری در
این مملکت گوشــه چشــمی بــه میهنــش دارد؟ آیا
میخواهــد هنر میهنش تجلی عالی داشــته باشــد؟
بــه این فکــر میکند کــه تئاتر ملّــی چطــور میتواند
رشــد بکند؟ من هزار بار گفتهام و طرحش را دادهام
کــه تئاتر ملّــی چطور رشــد میکند .در هر ســیویک
اســتان باید مرکز تئاتــر ملّی به وجود بیایــد و در این
مرکــز باید هنرکدهای برای آموزش گروهها باشــد که
کار ملّــی بکنند .طبــق آخرین آمــار از آخرین جایزه
ادبیات نمایشــی 700 ،نمایشنامه گرفتیم .بجز این،
نمایشنامهنویسانی در خارج از کشور هم داریم .پس
مــا درامنویس داریــم و میتوانیم تئاتر ملّی داشــته
باشــم و بــه آن ببالیم .نســل جوان ،دانشــی اســت و
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با نسخه عشق و امید

در ایــن زمینــه دارد خوب عمــل میکند .بایــد برای
پرورش درامنویســان گمنام کمک بکنیم .در تجربه
اجــرا ،کارگردان باید کاســتیها را ببیند .ســعی کنیم
استعداد این افراد به جاهای دیگر کشیده نشود .شما
وقتــی به تئاتر ملّی فرانســه نگاه میکنید هر اســتان
یک مرکز تئاتر ملّی دارد .هر مرکز یک دانشکده ،هر
دانشــکده صاحب بین  15تا  30گروه نمایشی است
که پرورشیافته تئاتر ملّی هستند .هر استان کارش را
در اســتانهای دیگر اجرا میکند و یک پاالیش عالی
فرهنگی رخ میدهد .این طرح را بارها مطرح کردیم
اما اینجا نگرش ملّی وجود ندارد.
از نظر شــما تئاتر ملّی چیست؟ آیا در حال حاضر تئاتر
ملّیوجوددارد؟
هــدف تئاتــر ملّی کمک بــه آرمانها و خواســتههای
یک ملت اســت .آزادی ،دموکراسی ،عدالت اجتماعی،
مساوات ،برادری ،برابری ،اخالق سالم .ادبیات ما خالی
از این مســائل نیســت .در کشــور ما در هر صد ســال ،ده
دگرگونــی عمیق اجتماعی رخ داده اســت که دســتمایه
خوبــی برای تئاتر ملّی اســت .فرزانگــی ملّی و فضیلت
ملّی هســت که باید در تئاتر ملّی به آن بپردازیم .یکی از
اهداف تئاتر ملّی ،مبارزات اجتماعی است .اهداف تئاتر
ما به سمت ابزورد و ضدسیاست شدن میرود.
اینهادرفرهنگمانبودهاست؟
نــه ،مــا همیشــه میجنگیدیــم .تئاتــر ملّــی بنیــاد

نیرومنــدی میخواهــد کــه الزمــهاش عشــق ملّــی و
میهنپرستی است .اگر مدیران هنری آن را دارند بیایند و
بگویند که چه کارهایی برای آن انجام دادهاند.
پس به نظر شــما با این تعریف از تئاتر ملّی ،ما در حال
حاضرتئاترملّینداریم؟
داریم و نداریم .گاهی از گوشــهای تئاتری خوب دیده
میشــود ولــی این تئاتــر یک کشــور نمیشــود .بعد هم
متأسفانه بیشتر اوقات تئاتر شهرستانها جایزهبگیر دهه
فجرهستند.
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و شــخصیتهای تاریخــی هیــچ تضــادی نــدارد ،مگــر
نویســنده به شــیوهای بنویســد که مخاطب را به بیراهه
بکشــاند .وگرنــه همانگونــه کــه اســتادم ،آقــای اوغلــو
هــم فرمودنــد رمانهایی کــه بــا اســتفاده از ماجراهای
تحریف شــده شکل و شمایلی عاشقانه پیدا میکنند به
واقعیتهــای تاریخــی لطمه میزنند و مــن هم با آنها
موافق نیســتم .اینکه اهالی ادبیات در خلق آثار خود به
ســراغ شــخصیتهای تاریخی-فرهنگی برونــد ایرادی
ندارد منتهی باید حواسشــان باشــد کــه واقعیت تحت
تأثیر تخیل آنان از میان نرود.
در خــال صحبتهــا ،همــه بزرگــواران از کارهایی که
موالناپژوهان در کشورهای مورد بحث ما انجام دادهاند
صحبت کردید ،تعامل فرامرزی میان فعاالن این بخش
ازادبیاتبهچهشکلیاست؟
اســماعیل اوغلــو :خوشــبختانه ارتباطــات میــان
دانشمندان ترک و ایرانی در سالهای اخیر خیلی بیشتر
از گذشــته شــده اســت .همایشهای مختلفــی درایران
ترتیــب داده میشــود کــه معمــوالً در جریان آنهــا قرار
میگیریم و از سویی با مولوی شناسان ایرانی هم آشنایی
داریــم ،ازجمله ایــن همایشها میتــوان به «همایش
مهــر» موالنا اشــاره کرد کــه بهانهای برای حضــور ما در
ایران و تعامل بیشتر با دیگر موالنا پژوهان را فراهم کرد.
عــاوه بر این در ســالهای اخیر در جریان فعالیتهای
اســتادان افغانی و تاجیکی هم قرار داریم و امکان بهره
گرفتــن از دســتاوردهای آنان هم در این حــوزه برایمان
فراهم شده است .هر چند که متأسفانه شرایط سیاسی
حاکــم بر کشــورها هرازگاهــی مانع تعامل میــان اهالی
ادبیات میشــود ،با این حال تعامل میان ایران و ترکیه
باز بهتر از دیگر کشــورها است .متأســفانه افغانستان از
ســالها قبل با مشکالتی روبهرو شــده که موانعی در راه
ایــن تعامل ایجــاد کرده ،بــا این حال هرازگاهی شــاهد
برگــزاری همایشهایــی در خصــوص موالنــا و مثنــوی
پژوهــی در افغانســتان هــم بودهایــم که خــود من چند
مرتبــهای به همین منظور به کابل ســفر کــرده ام .آقای
دکتــر موحــد ،اســتاد محتــرم ،آقــای توفیق ســبحانی و
دیگر دوســتان از مولوی شناســان خوب ایرانی هســتند
که کارهای ارزشــمندی هم در ارتباط با شــمس و موالنا
انجــام دادهاند که ما هم از نتیجه آنها بهره گرفتهایم .از
اســتادانی ماننــد زنده یاد فروزان فــر ،زرین کوب و کریم
زمانی هم بسیار ممنون هستیم که دست به تألیف آثار
بســیار مهمی زدهاند که در دســترس همه عالقهمندان
بــه فعالیت در ایــن حوزه قرار گرفته اســت .این نشــان
میدهــد که بــا وجود ســنگینی گاه گــداری سیاســت بر
ادبیــات ،همچنــان اهالــی این عرصــه راه خــود را برای
تعامل با یکدیگر و اطالع از یافتههای هم پیدا میکنند،
چراکه برخالف شــواهد ظاهــری ،ادبیات حتــی فراتر از
سیاست هم راه خود را پیدا میکند.
تمیــزال :حــدود یــک دهــهای میشــود کــه در
همایشهــای مرتبط با موالنا شــرکت میکنم و جالب
این جاست که هر مراسمی که به همین منظور در ترکیه
یا دیگر کشورها برگزار میشود ،همواره از همراهی یکی-
دو نفر از اســتادان ایرانی هم بهرهمند هستیم .بهعنوان
نمونه چندماه قبل در کشور تاجیکستان شاهد برگزاری
همایشی درباره موالنا بودیم که آنجا هم از ترکیه ،ایران،
افغانســتان و تاجیکســتان مولــوی شناســان مطرحــی
حضور داشــتند .عالوه براین ســال گذشــته همایشی در
قونیــه برگــزار کردیــم کــه  30مولوی پــژوه از کشــورهای
مختلف شــرکت کــرده بودند که چنــد نفر آنــان ایرانی
بودند.حتی در همایشهایی که در هندوستان و بوسنی
و هرزگوین برگزار شد هم باز تعداد مشخصی از دوستان
ایرانــی همراهم بودنــد ،از همین رو معتقدم که همین
همایشهــا بهترین بهانه برای آشــنایی مولوی پژوهان
از کارهای یکدیگر و شکلگیری تعامل میان آنان است.
از حــدود یک دهه قبــل تعامل میان مولوی شناســان،
بویــژه ایرانیــان و ترکیهایها بســیار محکمتر از گذشــته
شــده اســت ،از همیــن رو به آینــده فعالیــت در عرصه
موالنا پژوهی خیلی امیدوار هستم و حتم دارم اتفاقات
خوبی در این حوزه با همکاری دوســتانمان از کشورهای
مختلــف رخ میدهند.البته فعالیتهای محققان تنها
به کشــورهای محدوده خودمان ختم نمیشود بلکه در
حــوزه بالکان یا شــمال آفریقا ،همچــون مصر یا همین
خاورمیانــه نظیــر هندوســتان و پاکســتان هــم کارهــای
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هر کدام از آنها در دوران پختگی و پســاپختگی بودهاند.
چنین فرضیهای در آن ســن و ســال شمس و موالنا و با
توجه به شرایطی که به آن اشاره شد پذیرفته نیست .از
سن و سال این دو که بگذریم موالنا فردی بسیار معتقد
و پایبنــد به اصول اخالقی و آداب اســامی بوده اســت.
ایــن تفکرات نهایت کج فهمی درباره شــمس و موالنا
است و از کم دانشی گویندگان آنها نشأت میگیرد.
شــعور:بگذارید من هم بــه نکتهای اشــاره کنم،ای
کاش طراحان چنین بحثی به این فکر میکردند که اگر
چنین رابطهای میان شــمس و موالنا بوده چطور است
که شــمس داماد موالنا میشود و کیمیا را به عقد خود
درمی آورد.
طی یک دهه اخیر تا جایی که از ادبیات ایران و تا حدی
هم ترکیه اطالع دارم شاهد تألیف رمانهای مختلفی بر
پایهزندگیشمسوموالناهستیم.کارهایالیفشافاک،
احمد امید و آثار اورهان پامــوک نمونههای آن در ترکیه
هســتندودرایرانهممیتوانبهکارسعیدهقدساشاره
کرد .تصویری که در این آثار از شــمس و موالنا ارائه شــده
چقدرمنطبقبرمطالعهوواقعیتاست؟
اســماعیل اوغلو :کتابهایی که به نام برخی از آنها
اشــاره کردید البته که کامالً رمان و داســتان هســتند.به
گمانم این نویسندگان بیش از آن که بهدنبال انعکاس
واقعیت در قالب رمان باشــند از شــمس و موالنا برای
خلــق آثار خود بهره گرفتهاند .مطالعه آثار آنان گویای
این اســت که بهدنبال انتشــار کتابــی برمبنای واقعیت
و اطالعــات علمی نبودهانــد ،از عالقهمنــدی مردم به
شــمس و موالنا مطلع بودهاند و درصــدد بهره گرفتن
از این عالقهمندی برآمدهاند .بنابراین شخصیتهای
قدیمــی را در کنــار شــخصیتهای امروزی در داســتان
هایشــان قــرار میدهنــد و اثــری جالــب توجــه بــرای
مخاطبان خلــق میکنند .این رمانهــا موفق به جلب
نظــر افــکار عمومی هــم شــدهاند و تیراژ و بازنشــرهای
چندبــاره آنهــا را در پــی داشــتهاند .بــه عقیــده مــن
کاراکترهاییکهدراینآثارجایگرفتهاندچندانمنطبق

بر واقعیت نیستند .البته هرازگاهی شاهد انتشار برخی
اطالعــات صحیح در آنها هســتیم اما نــه به طور کامل
و صحیــح .در ترکیه هم منتقــدان هرازگاهی نقدهایی
نوشــتهاند کــه شــخصیت جــای گرفتــه در فــان رمان
منطبق بر شــمس یا موالنا نیســت .در خاطرم هســت
که در ترکیه رمان «عشــق»خانم شــافاک که در فارسی
«ملت عشق» ترجمه شده یا رمان«باب اسرار» احمد
امید هم برخوردار از نکات و مسائلی هستند که انطباقی
بــر واقعیــت نــدارد .در کتاب احمــد امید صحنــهای از
شهادت شمس تبریزی در قونیه به تصویر کشیده شده
که داستان ساختگی اســت .از همین رو تأکید دارم این
رمانها الزاماً بر اســاس واقعیت نوشته نشدهاند بلکه
نویســندگان آنها با بهره گرفتن از شخصیتهای مورد
توجه مردم درصدد جذاب شدن آنان برآمدهاند.اگر به
این آثار بهعنوان داســتان نگاه کنیم نوشتههای جذابی
هستند اما اگر افرادی خواهان شناخت شمس و موالنا از
طریق این کتابها باشند باید بدانند که سخت در اشتباه
هستند .البته رمانهای دیگری هم در ترکیه بر این مبنا
نوشته شدهاند که چندان رسانهای نشدهاند.
شعور :از آنجایی که در افغانستان شخصیت موالنا
از احترام بسیاری برخوردار است و مردم جایگاه تقدس
گونهای برای مثنوی قائل هستند با چنین نگاهی روبهرو
نیســتیم .البته نه تنها درباره موالنــا ،درخصوص دیگر
بزرگان ادب و عرفان هم ما شــاهد انتشــار چنین آثاری
نیستیم .برخالف ایران و ترکیه ،مردم افغانستان برای
افرادی چون موالنا ،بیدل و ســنایی نوعی تقدس قائل
هســتند و آنــان را فراتر از انســانهای عــادی میدانند.
من که تا حدود پانزده-بیســت سال قبل در افغانستان
انتشار چنین آثاری را به خاطر ندارم ،مگر در این سالها
که از افغانســتان رفتــهام جوانان چنین جرأتی به خرج
داده باشند .حتی در دورههایی که حکومتهای مخالف
دین اســام در افغانستان حکمرانی کردهاند هم کسی
جسارت نوشتن چنین آثاری را نداشته است.
تمیزال:ارتبــاط رمانهــا و داســتانها بــا واقعیتها
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و این چه معنیای میدهد؟
یــک ســال تمــام هیــچ کار نمیکننــد و وقتــی
دهــه فجــر میشــود کار میکننــد تــا فقــط مفــّری
بــرای نمایش کارشــان پیدا کنند .قبــل از انقالب در
شهرســتانها تئاتر ده تا بیســت شــب اجرا میشــد.
در اصفهــان دو تــا شــش ماه هــم اجــرا روی صحنه
بود .تئاتر بیژن مفید دو ســال طول کشید .وضعیت
کنونی به این علت است که هدف ،سرمایه و کاسبی
است.

مهمی انجام شــده اســت .از همین رو معتقدم که اگر
خواهــان درک عمیق تــری از گفتههای موالنا هســتیم
بایــد به کمک هم بشــتابیم تا نتیجه بهتــری عایدمان
شــود .بویژه که همه ما از نظر فرهنگی و ســبک زندگی
شــباهتهای بســیاری داریم ،موالنا میان کشورهای ما
پرچم صلح و دوســتی شــکل میدهد که بــه بهانه آن
قادر به نزدیک شــدن هرچه بیشتر به یکدیگر خواهیم
بــود .هرچند کــه در این زمینه مــا تنها از حضــور موالنا
بهرهمند نیســتیم ،بلکه در جغرافیای مشــترکی که به
آن اشاره داریم برخوردار از چهرههای دیگری همچون
شهریار ،نظامی گنجوی و دیگران هم هستیم که هر یک
را میتوان کاندیداهای فرهنگی کشورهایمان برای این
منظوردانست.
شــعور :فرهنگ پدیدهای زنده اســت ،نــه تنها تأثیر
میگــذارد بلکه تأثیــر هم میپذیرد و حتــی از جایی به
جای دیگر حرکت میکند .ادبیات هم جزئی از فرهنگ
است ،به همین خاطر حتی اگرموانعی در راه ارتباط با
دانشــمندان ایجاد شــده باشــد ادبیات بهعنوان بخش
مهمی از فرهنگ راه خود را پیدا میکند .بهعنوان نمونه
اثــری کــه در ایــران در ارتباط با موالنا منتشــر میشــود
بــه کابل هم راه پیدا میکنــد و اثری که در کابل یا ترکیه
نوشــته میشــود هم همین گونه.متأسفانه شــرایط در
تاجیکستان قدری متفاوت از کشورهای ما هست چراکه
رسمالخط آنان سال  1924به سیریلیک تغییر پیدا کرد
و ما و دیگر فارســی زبانان دیگر قادر به اســتفاده از آنها
نیســتیم مگر با ترجمه .خوشــبختانه در قرن حاضر به
اندازه گذشــته شــاهد اعمال ســختگیریهای سیاســی
قــرن بیســتم در روابط علمی -فرهنگی میان کشــورها
نیستیم .حتی اگر امکان تعامل رودررو نباشد به لطف
تکنولوژیهــای نویــن ارتباطــی میتوانیــم براحتــی بــا
همکاران و دوســتانمان در آن سوی دنیا صحبت کرده
و داشــتهها و یافتــه هایمــان را بــا یکدیگــر به اشــتراک
بگذاریم.
در جلســه حاضــر هــر یک از شــما بزرگــواران وقتی از

یافتههــای مولوی شناســان صحبت میکردیــد از «ما»
بــه جــای «مــن» اســتفاده کردید ،بــا ایــن حال چــرا در
ســالهای اخیر بین چند کشــور ایران ،ترکیه ،افغانستان
و تاجیکســتان شــاهد دعواهایی بر ســر تصاحب موالنا
هســتیم؟مگــرنــهاینکــهایــنکارحتــیبــاگفتــهوپیام
موالنــا«در بزمــگاه وحدتیابــی هــر آنچه خواهــی» در
تضاد است؟چرا به جای اینکه درصدد دستیابی به درک
کاملتــری از موالنــا با همــکاری یکدیگر باشــیم درصدد
تصاحبآنبرآمدهایم؟
شــعور :در ارتبــاط بــا فرهنــگ چنیــن بحثــی وجود
ندارد ،فرهنگ تصاحب پذیر نیســت با این حال آنچه
کــه در بین ملتها مشــکل آفرین میشــود متأســفانه
سیاستوتصمیماتسیاستمداراناست.شاهدسلطه
سیاســتهای ناهمگونــی در منطقه هســتیم که تحت
تأثیر خواسته برخی کشورهای غربی براین اساس است
کــه نمیخواهند ما چنــدان به یکدیگر نزدیک شــویم.
نمیدانم چرا اما گمان میکنم زبان فارســی بیشــتر از
دیگــر زبانهای منطقه مورد غضب اســت چراکه زبان
دوم جهان اسالم و ابزاری برای وحدت به شمار میآید.
تا قبل از تســلط انگلیســیها به هند ،زبان فارسی زبان
رسمی آن کشور و عامل وحدت جمعیت بیشمار آنان
با یکدیگر بود اما به حکم استکبار جهانی مورد تهاجم
قــرار گرفــت .بخــش مهمــی از منیتی کــه در تصاحب
موالنا شــاهد هستیم تحت تأثیر همین سیاست است.
فرهنگ مرز نمیشناســد ،آنچنان که ما هم میتوانیم
مدعی شــویم که حافظ و ســعدی افغان هستند.چرا؟
چــون آثــار آنان آنقدر به عمق زندگی مــا نفوذ کرده که
شــما محال اســت به دانشآموزی افغان بربخورید که
حداقــل چند شــعر از هر یک از این دو شــاعر بــزرگ را
از حفــظ نباشــد .ما حق داریــم بگوییم حافــظ از آن ما
اســت چرا که اندیشــه او در زندگیمــان حضوری جدی
دارد ،حتی اگر ایرانی باشــد یا متعلق به کشــوری دیگر.
دیوان حافظ در ایران هیچگاه کتاب درسی نبوده اما در
هند و افغانســتان اتفاقی متداول اســت .این در ارتباط

بــا دیگر شــخصیتهای ادبی-فرهنگــی و حتی علمی
هــم صدق پیدا میکند که حتی با وجود تولد ،زندگی یا
مــرگ در کشــوری خاص ،فراملیتی به شــمار آمده و به
همه بشریت تعلق دارند .این بزرگان باید بهانهای برای
پیونــد عمیقتر ملتها شــوند نه ســبب جدایــی و نزاع
میان آنان.با این حال متأسف هستم که بگویم سیاست
دولتها چیزی خالف این مسأله است.
اســماعیل اوغلو :این ســؤالی اســت که باعث و بانی
شــکل گیــریاش قــرن حاضــر اســت ،وگرنــه تا قبــل از
این چنیــن بحثهایی مطرح نبود .در گذشــته موالنا از
آن همــه ما بود و شــاهد مرزبندی امــروزی میان دلها
نبودیــم .آن دوران میــان شــهرهایمان چنین مرزهایی
نبــود ،مردم در تعامل و رفــت و آمد با یکدیگر بودند تا
اینکه مرزها شــکل گرفتند و سیاســت بر همه چیز سایه
افکنــد .تعصبــات قومی یــا زبانی به شــکل امــروز رایج
نبود ،علما درصدد یادگیــری زبانهای مختلف عربی،
ترکــی ،فارســی و ...بودنــد .بهعنــوان نمونــه در آناتولی
مشهور بود ضرورت عالم بودن آشنایی با عربی ،فارسی
و ترکی اســت .ترکان بســیاری در آســیای صغیر هزاران
کتــاب فارســی و عربی نوشــتهاند و همین طور برعکس
آن .حضرت موالنا هم خواهان گسترش اندیشههایش
در همــه جهان بــوده ،از همیــن رو عالوه بر فارســی ،به
عربی ،ترکی و حتی رومی هم آثاری از او به یادگار مانده
است ،او خواهان این بوده که به ما بگوید زبان بیزبانان
را بیاموزیــم ،مگــر میشــود مــا هم محــب و دوســتدار
موالنا باشــیم و هم اینکه مدعی تصاحب او شویم! این
دعــوا بــا توجه به هــدف موالنا به هیچ وجــه قابل قبول
نیســت .موالنا از آن همه ماست ،اگر ترکان میخواهند
او را تصاحــب کنند ،بگذارید این کار را کنند .اگر ایرانیان
میخواهندبگویندموالنابهآنانتعلقداردمانعنشوید.
درباره افغانها و تاجیکها هم همین طور؛ چراکه هیچ
یــک از اینهــا نمیداننــد تنها کســانی به موالنــا نزدیک
هستند که او را و اندیشههایش را درک کرده باشند.
رفیعزاده:بهتر است به جای دامن زدن به اختالفات
بــه بهانههایی رجــوع کنیم کــه میان همه ما مشــترک
است.من هم کوچکترین اعتقادی به اینکه موالنا به چه
کسی و چه کشوری تعلق دارد ندارم .موالنا از کسی است
کــه قادر به درک بیشــتری از اندیشــههای او و همچنین
استفاده از گفتههایش برای زندگی بهتر باشد؛ کسی که از
اندیشههای این شاعر و عارف واالمقام بهعنوان چراغی
در مســیر زندگیاش استفاده کند .موالنا به کسی تعلق
دارد که قادر به درک گفتههایش باشد حاال فرقی ندارد
که یک امریکایی یا اســترالیایی در آن سوی دنیا باشد یا
یــک ایرانی ،افغان یا ترک در همین حوالی.ای کاش به
جایی برســیم که دیگر میان دلها مرز قائل نشویم و به
جای سرگرم ساختن خودمان به حاشیهها از داشتههای
بــه جای مانده بزرگانمان بهره ببریم.تعصب از نادانی
برمی خیزد ،تالش کنیم از آن دور بمانیم.
تمیزال :بهتر است از خودمان بپرسیم چقدر منطبق
برافــکار موالنــا زندگی میکنیــم به جای اینکــه هر یک
از مــا ملتهــای ایرانــی ،ترک ،افغــان و تاجیــک تأکید
کنیــم که موالنــا به ما تعلق دارد.این در حالی اســت که
حتــی بدرســتی درک نکردهایــم کــه او چه چیــزی از ما
میخواهد!وقتــی حتــی ســبک زندگیمان شــباهتی به
اندیشههای موالنا ندارد چطور چنین چیزی میگوییم!
ما مســلمان هســتیم اما حتی مثل مســلمانان واقعی
زندگی نمیکنیم! چطــور میگوییم که این پیامبر به ما
تعلق دارد .اگر به هزار ســال قبل بازگردیم هیچ خبری
از مرزهای سیاسی بین کشورهای ما نبوده ،آنچنان که در
اینمحدودهجغرافیاییشاهدخلقآثارمختلفعلمی
و فرهنگــی بودیــم .آن ســالها کســی به فکــر تصاحب
آدمها نبود ،تنها میخواستند که از آثار آنان بهره ببرند.
اینکه براســاس محل تولــد ،زندگی ،درگذشــت یا حتی
زبان موالنا به فکر تصاحب او باشیم ،خیلی کوته فکرانه
اســت.از ایــن طریق نه تنها به گســترش افــکار او کمک
نخواهیم کرد بلکه به مرور منجر به نابودی اندیشههای
او نیز خواهیم شــد.باید در چارچوب جغرافیایی موالنا
منطقهای مملــو از صلح میان مردم و کشــورهای خود
ایجــاد کنیم .من هــم معتقدم که هرفــردی منطبق بر
اندیشــههای او زندگــی کند ،خواه متعلق بــه خانواده او
باشد ،خواه یکی از مناطق جغرافیایی مرتبط با او یا حتی
از آن سوی جهان ،از موالناست و موالنا به او تعلق دارد.

بجز این رکود در تئاتر شهرســتانها برایمان بیشــتر از
مسائلتئاترشهرستانبگویید.
تئاتر شهرســتان تغذیه
از
تئاتــر تهــران
ِ
در گذشــتهِ ،
میشــد .عاشقان تئاتر در شهرســتان ضامن رشد تئاتر
ملّی ایران بوده است .ضمن اینکه همه ما شهرستانی
هستیم .هر جا دولت دخالت نکند ،تئاتر رشد میکند.
در ایــن چند ســال که مشــغول تشــکیل خانــه تئاتر در
شهرســتانها بودیم ناظر بازدارندگی نهادهای متولی
بــودم .نهادهــای مــندرآوردی مثل انجمــن نمایش.
انجمن نمایش را باید خو ِد بچهها به وجود بیاورند و آن
را اداره کنند اما در عمل اینگونه نیست .تئاتر شهرستان
میتوانــد روی پای خودش بایســتد ،چون بچهها هیچ
زمانی انتظاری نداشتهاند .رشــد آدمها از شهرستان با
تکیه بر توان خودشــان بود ،حتی اگر از جیب خودشان
پولمیگذاشتند.
یکیازبهانههایرجوعبهتئاترغربهموارهوامگرفتن
تکنیکها بوده اســت .اما پیشــینه ادبیــات و نمایش ما
نشان داده است در تکنیک ،فرم ،بدن ،طراحی حرکت
وطراحیصحنهمیتوانیمازادبیاتوگونههاینمایشی
خودمــان الهام بگیریــم .همانطور که برشــت تکنیک
فاصلهگذاریراازگونههایداستانیشرقیوایرانیالهام
گرفته است .آیا در تکنیک میشود به گونههای نمایشی
ایرانیرجوعکرد؟چراایناتفاقرخنمیدهد؟
ایــن تحلیــل میتواند بــرای من گران تمام شــود

ولــی میگویم ،چه انتظاری اســت؟ وقتی تلویزیون ما
به جای تلویزیون ملّی بودن ظرف بیست سال گذشته
یــک تئاتر پخش نکرده اســت و کمترین پردازشــی به
مسائل گرهی مردم مثل فقر ،بیکاری ،اعتیاد و از همه
مهمتــر فرار مغزها ندارد و میترســد بــه آنها نزدیک
شــود .تلویزیون حتی کارمندان چهل ســاله خودش را
پس میزند .فکر میکنید مدینه فاضله نسل جوان ما
کجاســت؟ لسآنجلس ،پاریس ،کانادا .جوانهای ما
آنقدر در شرایط تلخ بیکاری و فقر و ستیز با زندگی قرار
دارند که برای مثال برلین ،مرکز آمال و آرزوهای نسل
جواناست.چرادرتلویزیونتابهحالتحلیلنکردهاند
دلیــل اینکه مــردم هر خطــری را به جــان میخرند تا
مهاجرت کنند ،چیســت؟ اینها ضدانقالب نیســتند.
فقط بهدنبال زندگی و مفر فرهنگی خوب میگردند .با
استعدادهاییمانندسوسنتسلیمیرفتند.طر ِدبهرام
بیضایی برای یک پدیده موهوم است .بهرام بیضایی
کارش را میکند که تحلیــل تاریخی ،اجتماعی و ملّی
اســت .این نگرش غلط ســاختار نــدارد ،نادانــی دارد.
اگــر ما به چرایی قضیــه بپردازیم ،بهعنــوان تبلیغات
ضدآقایان تعبیر میشود .کار تئاتر ،کالبدشکافی زمانه
و تاریخ اســت .این حرفهــا بیاحترامی به چهلمین
تولــد انقالب و دهه فجر نیســت .تمــام تن من نوکری
شــهدای این مملکــت را میکنــد اما بایــد زندگی هم
باشد که نیســت .نیروی تئاتریای که جیرهخوار سفره

غرب اســت ،تئاتری نیست .ما میتوانیم تجربه غرب
را بگیریم .من عاشــق ادبیات امریکای التین و ادبیات
رئالیسم جادویی هستم اما باید به شکلی خوب آن را
به میهنم منتقل کنم.
شما تجربه ســالها کار در تئاتر ،رادیو ،سینما و تلویزیون
رابهعنوانبازیگردارید.وجهاشتراکبازیدراینرسانهها
چیست؟
اصــل ،هــدف اســت .پرداختــن آکادمیــک بــه
اشتراکات یا تفاوت بازی در این رسانهها چیزی را حل
نمیکند .وقتی دانش ،شــخصیت و آرمــان بازیگری
را پیــدا کنــی ،مــردم بازی تــو را درک میکننــد .وقتی
بیریشــه باشــی فرقی نمیکند در سینما بازی کنی یا
تئاتر .همه اینها در اندیشــه و دلبســتگی به آرمانها
تعریــف میشــود .برای مثال در نقاشــی یــک زمانی
قندریــز ،اویســی ،طباطبایــی ،درودی تکنیکهــای
متفــاوت خودشــان را داشــتند .مهم نیســت تکنیک
چیست .مظروف مهم است که تعیین میکند ظرف
چگونه باشــد .درباره هماهنگی بین فرم و محتوا هم
حرف زیاد زده شــده اســت .اگر محتوا ،مسأله نباشد،
زیرزمین خالــی خانه بهترین جا برای اجراســت .هر
ملتی با توجه به طرز تفکر و دلبستگی به آیینهایش
تکنیــک خودش را تعییــن میکنــد .مهمترین اصل
هنــر و بازیگری هم تعمیمپذیــری آن و ایجاد ارتباط
با مخاطب است.

تمیزال :اگر خواهان درک عمیق تری از گفتههای موالنا
هستیم باید به کمک هم بشتابیم تا نتیجه بهتری عایدمان
شود .بویژه که همه ما از نظر فرهنگی و سبک زندگی
شباهتهای بسیاری داریم ،موالنا میان کشورهای ما
پرچم صلح و دوستی شکل میدهد که به بهانه آن قادر به
نزدیک شدن هرچه بیشتر به یکدیگر خواهیم بود .هرچند
که در این زمینه ما تنها از حضور موالنا بهرهمند نیستیم،
بلکه در جغرافیای مشترکی که به آن اشاره داریم برخوردار
از چهرههای دیگری هستیم
اسماعیل اوغلو :موالنا خواهان این بوده که به ما بگوید
زبان بیزبانان را بیاموزیم ،مگر میشود ما هم محب
و دوستدار موالنا باشیم و هم اینکه مدعی تصاحب او
شویم! این دعوا با توجه به هدف موالنا به هیچ وجه
قابل قبول نیست .موالنا از آن همه ماست ،اگر ترکان
میخواهند او را تصاحب کنند ،بگذارید این کار را کنند .اگر
ایرانیان میخواهند بگویند موالنا به آنان تعلق دارد مانع
نشوید .درباره افغانها و تاجیکها هم همین طور؛ چراکه
هیچ یک از اینها نمیدانند تنها کسانی به موالنا نزدیک
هستند که او را و اندیشههایش را درک کرده باشند
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