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جمع  آوري   كار  ابتداي   از  مهدي پور  حجت االسالم   با 
مقاالت  گولپينارلي از طريق  تلفن  ارتباط  داشتيم . بسيار 
گرم  و صميمي  ما را راهنمايي  مي كردند و منابع  و افرادي  
را كه  ممكن  بود كمكي  باشند معرفي  مي كردند تا اينكه  
از ايشان  تقاضاي  ديدار كرديم . گفت وگويي  كه  در اينجا 
مي آيد حاصل  اين ديدار است  كه  در منزل  و كتابخانة  
شخصي  ايشان  انجام  شد. وجود عكس  استاد عبدالباقي  
گولپينارلي  در گوشه اي  از كتابخانه  حكايت  مي كرد از 
و  فراوان   مآخذ  و  منابع   استاد.  دو  اين   ديرينة   دوستي  
روزآمد موجود در كتابخانه  نيز داستان  دلدادگي  و وجه  
اشتراك  دو دوست  قديمي  يعني  تحقيق  و تأليف  را بيان  
مي كرد. در البالي  گفت وگو نيز با گذشت  25 سال  از 
ايشان   يادگاري هاي   و  خاطرات   گولپينارلي   استاد  فوت  
احساسات   با  بود.  شيرين   و  تازه   مهدي پور  استاد  براي  
پرشور از ايشان  ياد مي كردند و اين  همايش  و يادمان  را 

بسيار ضروري  مي دانستند.
ناصر گلباز: جناب  آقاي  مهدي پور، ضمن  تشكر از وقتي  كه  
به  ما داديد براي گفت وگو، از آنجا كه  هدف اين  همايش  
به   علميشان   آثار  و  گولپينارلي   مرحوم   شناساندن   اصوالً 
به  خصوص   مسلمانان ،  عموم   و  علمي   فرهنگي  ـ  جامعه  
آشنايي   سابقة  مورد  در  كه   مي خواستيم   است ،  شيعيان،  
حضرت  عالي  با مرحوم  عبدالباقي  گولپينارلي  بفرماييد و 

اينكه  اولين  مالقات  مربوط به  چه  سالي  مي شد؟ 
در  من   الرحيم .  الرحمن   بسم  اهللا   مهدي پور:  حجت االسالم 
سال  1354 شمسي  از طرف  حوزة  علمية  قم  براي  تصدي  

امور شيعيان  به  استانبول  رفتم . پنج  سال  كامل  آنجا بودم ، 
يعني  تا 1359. روز هشتم  رمضان  سال قمري  بود كه  وارد 
مادرشان   گولپينارلي   مرحوم   كه   آنجا  از  شدم .  استانبول  
قبل  فوت  كرده  بود، ايشان   سال ها  رمضان   نهم   در شب  
در طول  ساليان ، شب  نهم  رمضان  را براي  مادر سالگرد 
سالگرد  شب   با  استانبول   به   ما  ورود  لذا  و  مي گرفتند 
مادرشان  مصادف  بود. اگر اين  هم  نبود طبيعي  بود كه  از 
روز اول  ما در خدمت  ايشان  مي بايست  باشيم . ولي  باعث  
احضاريه اي   كه   باشد  نهم   ما  ورود  شب   اولين   كه   شد 
از طرف  ايشان  در مسجد ايرانيان  استانبول  آنجا به  همة  
افراد شركت  كننده  تقديم  مي شد و سپس  منبري . و اولين  
منبري  كه  ما در استانبول  رفتيم  در شب  ورود ما مصادف  
عاليه   كه   ايشان ،  مادر  سالگرد  مناسبت   به   منبري   با  بود 
مي دانست   مادر  پاكي   مديون   را  خود  ايشان   داشت .  نام  
و در نتيجه  روزي  كه  وارد استانبول  شدم ، شب  سالگرد 
مرحومه  عاليه  مادر ايشان  بود و از آن  شب  ما به  ايشان  
دست  بيعت  داديم  در خدمتشان  بوديم  تا طول  پنج  سال  
كه  بوديم . لذا دقيقًا پنج  سال  و يك  ماه  كه استانبول  بودم  
هر روز جمعه  يقينًا ديدار داشتيم ، چون  ايشان  نماز جمعه  
را معتقد بود و مي آمد. در غير جمعه  هم  يكي  دوبار در 

طول  هفته  با ايشان  مالقات  داشتيم .

گلباز:  ممكن  است  بفرماييد با توجه  به  اين  همه  عالقه اي  
كه  ايشان  به  ايران  داشت  و با اين تعداد آثاري  كه  در زمينة  
ادبيات  فارسي  و در زمينة  فرهنگ  ملي  از خودش  به  جا 
گذاشته ، به  چه  دليل  ايشان  بين  عموم  اهل  فرهنگ  آن طور 

كه  شايسته  بوده  است  شناخته  شده  نيستند؟
اثر  جلد  صد  از  بيش   گولپينارلي   مرحوم   مهدي پور: 
چاپ  شده  دارد كه همه  با حروف  التيني  است  و در نتيجه  
براي  ايراني ها مفهوم  نيست . مثًال قاموس  االعالم ،  تركي  
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كساني   هستند  ايران   در  باز  عربي .  حروف   با  ولي   است  
كه  بتوانند از اينها استفاده  كنند وقتي  كه  با حروف  التيني  
باشد و با زبان  تركي ، طبيعي  است  كه  ارتباطش  قطع  شود. 
جهت  ديگري  كه  داشت ، مرحوم  گولپينارلي  آدم  ظريفي  
بود و به  نكات  ريز دقت  داشت . دو بار براي  ايشان  بليت  
اشتياق  با  ببيند  را  ايران   بيايد  كه   آوردند  هواپيما  دوسرة  
عجيبي  كه  به  زيارت  حضرت  امام  رضا (ع ) و ديدار مراجع  
داشت ، از ترس  اينكه  مجبور شود با شاه  مالقات  كند، اين  
دعوت ها را رد كرد و در نتيجه  هيچ  وقت  ايران  نيامد. وقتي  
نيامد، رابطه اش  با حوزه ها به  آن  صورت  باالخره  برقرار 
نشد. اگرچه  مرجعيت  به  ايشان  عنايت  و توجه  داشتند. 
مثًال آخرين  سالي  كه  من  از ايران  آمدم  براي  مكه  مرحوم  
آيت  اهللا  شمسايي  به  من  فرمودند كه  ما دلمان  مي خواهد به  
اين  استاد خدمتي  بكنيم ؛ چه  كاري  از دست  ما بر مي آيد؟ 
گفتم : ايشان  در جواني  استطاعت  مالي  نداشت ، االن  كه  
لذا هميشه   و  ندارد  جسمي   استطاعت   دارد  مالي   قدرت  
اگر  باشد.  گردنش   به   حجي   مثًال  كه   است   اين   نگران  
شما اجازه  بدهيد يك  حجي  از طرف  ايشان  انجام  شود، 
شايد بهترين  خدمت  باشد. ايشان  هم  خيلي  با اشتياق اين  
داديم   تلگراف   ايشان   به   منا  از  ما  و  دادند  انجام   را  كار 
از  حج   نيابت   اين   و  شديد  عبدالباقي   حاج   شما  آقا  كه  
طرف  شما انجام  شد. باالخره  اشخاصي  بودند كه  ايشان  
را مي شناختند. اشخاصي  بودند كه  فقط  به  جهت  ديدار 
ايشان  به  استانبول  آمدند؛ مثل  استاد محمدتقي  جعفري  كه 

صرفًا براي  ديدار ايشان  آمدند استانبول .

بود؟  چگونه   (ره )  اميني   عالمه   با  ايشان   ارتباط   گلباز:  
آن   با  ارتباطي   يا  مشاوره   ايشان   الغدير  تأليف   هنگام   آيا 

مرحوم  داشتند. و اين  ارتباط  در چه  حدي  بود؟
ولي   بود.  تركيه   به   من   رفتن   از  قبل   متأسفانه   مهدي پور: 
حضور  آقارضا،  اميني ،  عالمه   آقازادة  كه   دارم   اطالع  
استانبول   اميني   عالمه   مرحوم   ماه   دو  حدود  در  داشت . 
بودند. در آن  دو ماه  كه  استانبول  بودند مالقات  هرروزه  با 

مرحوم  گولپينارلي  داشتند.
مرحوم   بود،  آنجا  اميني   عالمه   مرحوم   كه   ايامي   در   
گولپينارلي  با ايشان  خيلي  مأنوس  بود و مالقات  روزانه  
شده .  چاپ   كه   سروده   الغدير  مورد  در  اشعاري   داشت . 
آنجا هم  براي  الغدير ماده  تاريخ  گفته  كه  به  فارسي  است.  

به  و  كتابخانه ها  تمام   در  داشت   مالقات   روز  هر  ايشان  
و  داشت   نام   محمدبيگ   مديرش   كه  سليمانيه   خصوص  
از شاگردان  گولپينارلي  بود و لذا هر روز با هم  مي رفتند 
به  كتابخانه  و كمك  مي كردند در انتخاب  كتاب . مرحوم  
گولپينارلي ، من  نظيرش  را نديدم  از آن  جهت  كه  هر چيزي  
برايش   خطي   كتاب   يك   مثال   عنوان   به   مي دانست .  را 
مربوط   مي گفت   مي كرد  سطحي   نگاه   يك   مي آوردند 
به  قرن  هفتم  است ؛ نيمة  اول  قرن  هفتم  است . اگر براي  
مصري   خطاطش   كه  مي گفت   مي ديد  را  خطش   نمونه  
است . مي رفتند دو سه ماه  روي  آن  نسخه  كار مي كردند؛ 
بعد از دو سه  ماه  تالش  و تحقيق  به  نتيجه اي  مي رسيدند 
كه  استاد با يك  نگاه  رسيده بود. از آنجا كه  حضور ذهن  و 
تيزبيني  داشت  طبيعي  بود كه  عالمه  اميني  از نظرات  ايشان  
كه   بود  بي  كراني   اقيانوس   اميني   عالمه   مي كرد.  استفاده  
امثال  گولپينارلي  هم  در ساحل  اين  اقيانوس  نشسته  است  
كه  ايشان  متصل  به  واليت  اميرالمؤمنين (ع) است . به  هر 
حال  آقاي  گولپينارلي  با ايشان  هم  صحبتي  داشتند و هم  
در طول  پنج سالي  كه  من  آنجا بودم  با آقا رضا مكاتباتشان  

قطع  نمي شد.

دين   حوزة   در  ايشان   كه   كتاب هايي   مورد  در  گلباز: 
نوشته اند، مثل  ترجمة قرآن ، نهج البالغه  و كتاب هايي  كه  
ممكن   اگر  نوشتند،  شيعه   تاريخ   و  امام   دوازده   مورد  در 

است  در اين  حوزه  هم  توضيحي  بفرماييد؟
مهدي پور: آنچه  در مورد دوازده  امام  نوشته اند و آنچه  در 
مورد تشيع  در كل  تاريخ  ، خوشبختانه  از تقاضاي  ما نشئت  
شدم   بود. من  يك  روز منزل  ايشان  بودم ، متوجه   گرفته  
ايشان  يك  مطلب  بسيار خوبي  در مورد اثني  عشريه  در 
دايرة المعارف  تركيه  نوشته ، آن  را كه  ديدم  از ايشان  اجازه  
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خواستم  كه  از اين  استفاده  كنيم  و دادم  حروفچيني  كردند. 
بعد از حروفچيني  گفت : من  اين  را براي  دائرة المعارف  

نوشته ام  و از آنها پولش  را گرفته ام .

بعدها يك  كتاب  نوشت  در مورد تشيع  در طول  تاريخ  
كه  در هفت صفحة  آن كتاب  در مدت  خيلي  كم  و جامع  
پاسخ  آنچه  در طول  قرن ها به  تشيع  وارد شده  را داده اند 
و همچنين  مسئلة  دوازده امام  را، كه  آن  را در كنار همان  
كه   داشت   جهتي   يك   ايشان   است .  كرده  چاپ   كتاب  
كه   بلندي   روح   خاطر  به  ولي   بودم ،  موافق   ايشان   با  من  
نمي گرفت   حق  التأليف   مذهبي   كتاب هاي   براي   داشت  
مثًال مي آمد يك  چيزي  در ادبيات  مي نوشت ، صد صفحه.  
يك  روزي  وقت  مي گذاشت  آن  را مي داد مركزي  چاپ  
مي كردند و با آن  زندگي  مي كرد. من  اصرار داشتم  حاال 
دو روز وقت  مي برد دو روز خيلي  براي  ما مهم  است ، 
شما در اين  دو روز به  جاي  صد صفحه  مطلب  ادبي  ده  
كتب   از  نمي توانم   گفت :  بنويسيد.  ديني   مطلب   صفحه  
با  را  اميرالمؤمنين   واليت   نمي توانم   كنم .  ارتزاق  ديني  
پول  معامله  كنم . به  هر حال  آن  روح  بلندي  كه  داشت ، 
گاهي  كتاب هاي  ادبي  مي نوشت  و از آنها ارتزاق مي كرد؛ 
ولي  شب  و روزش  در حوزه هاي  دين  مي گذشت  و ايشان  
يك  تفسير قرآني  را آغاز كرد كه تا من  در استانبول  بودم  
يك  چهارم  آن  را نوشته  بود. بعد مشغول  ادامه اش  بود كه 
من  آمدم  و ارتباطم  قطع  شد و لذا نمي دانم  به  كجا رسيد. 
تمام  آيات  مربوط  به  اهل  بيت  را ايشان  در آخر يادداشت  
آورده  و در يادداشت ها باز كرده  كه  مربوط  به  اهل  بيت  

است . 
براي  متن  قرآني  ترجمة  قرآن  ايشان  نيز از خط  يك  

نسخه  كه  از  اواخر قرن  دهم  است  نزديك  995ق استفاده  
كرده   زيراكس   بودند  داده   ايشان   احترام   به   را  آن  شده . 
بود.  شده   چاپ   خط   آن   با  و  شيخ ،  ابن   خط   به   بودند، 
نهج  البالغه   اين   از  نهج  البالغه .  از  دارد  ترجمه اي   ايشان  
مرسوم   االن   ايران   در  و  است   موضوعي   اساس   بر  كه  
از  ترجمه   هيچ   يعني   نبود؛  مرسوم   زمان   آن   است ،  شده  
ولي   نداشتيم ؛  ما  موضوعي   ترجمة   عنوان   به  نهج  البالغه  
ايشان  آن  كار را همان  زمان ها يعني  قبل  از اينكه  ما برويم  
تركيه  انجام  داده  بودند: مثًال توحيد در نهج  البالغه ، معاد در 
نهج  البالغه ، امامت ، واليت  و تمام  بحث هاي  نهج  البالغه ؛ 
كه  چاپ  كرديم . هم  ترجمة  نهج البالغه  را چاپ  كرديم  

هم  قرآن  را.

گلباز: در واقع  سير زندگي  ايشان  را كه بررسي  مي كردم  
ديدم  خيلي  نگاه  ايشان  دقيق  و مدبرانه  بود. يعني  اگر اين  
نبود امكان  نداشت  بتواند اين  همه  اثر ديني  با هويت  ديني  
و ايراني  توليد و عرضه  بكند و اين  همه  مؤثر باشد. در 
واقع  قشرهاي  مختلف  و متنوع  از چند نسل  جامعة  ترك  
اين   مخصوصًا  بودند.  ايشان   آثار  و  تأليفات   تأثير  تحت  
مهم  است  كه  ايشان  اعتقاد داشت  كه  براي  معرفي  ائمه  و 
براي  معرفي  تشيع  و حتي  زبان  فارسي  در تركيه ما بايد 
به  زبان  تركي  مسلط  باشيم  و اينكه  شما فرموديد اگر در 
هر وادي  وارد مي شدند به  عمق  مطلب  مي رفتند، از جمله  
ادبيات  تركي . اين  است  كه  االن  ايشان  به  عنوان  يك  استاد 
برجستة زبان  عربي ، فارسي  و تركي  مطرح  هستند. ايشان  
اهميت   به   ايشان   شود.  خراب   پل ها  نبايد  داشتند  اعتقاد 
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زبان  و ادبيات  فارسي  و تركي  اعتقاد داشتند و اينكه  نبايد 
پل هاي  ارتباطي  دو فرهنگ  خراب  شود. 

مهدي پور: ايشان  در كشوري  زندگي  مي كردند كه  اين  كشور 
روزي  پايتخت  جهان  اسالم  بود و ايشان  آخرين  روزهاي  
اين  ايام  را درك  كرده  بود و لذا دوران  غني  فرهنگ  عثماني  
را ايشان  ديده  بود و در نتيجه  حق  داشت  كه  از آن  نگذرد 
و ايشان  به  همين  دليل  يكي  از آرزوهاي  مهمش  اين  بود 
كه  كتاب  عثمانلي  مؤلف  لر كه  تاريخ  مؤلفين  عثماني  بود، 
صورت   به  و  شود  تلفيق   االدب   ريحانة   كتاب   با  روزي  
يك  كتاب  دربيايد. يعني  مي خواستند در دو كتاب  را كه  
در دو عرصه  نوشته  شده  منتها آنجا، جاي  پاي  خوبي  باز 
كرده  بود و ايشان  هم  به  ارزش  ريحانة  االدب  آشنا بود. 
اگر اين  دو تا با هم  يك  كاسه  مي شد، افكار تشيع  بيش  
از قبل  وارد فرهنگ  تركي  مي شد. به  ادبيات  ترك  عالقه  
داشت . مي دانيد شما نيازي  نداريد به  آنها بلكه  تركيه  نياز 
داشت  به  معارف  اهل  بيت  و از آن  طرف  هم  همان طور 
كه  فرموديد تركي  زبان  رسمي  خالفت  عثماني  بود. آثار 
فراواني  به  تركي  داريم  كه  معادلش  را به  فارسي  نداريم . 
مثًال كتاب جاحظ، تمامش  كلمات  اميرالمومنين  (ع) است  
كه  جاحظ صد كلمه  از كلمات  اميرالمومنين  را برگزيده  به  
نام  ِمئَة الكلمه  نوشته  و چاپ  شده  شايد هفتاد شرح  بر اين  
ِمئَة الكلمه  به  تركي  نوشته  شده  كه  ما در فارسي  نداريم ، 
ده تا هم  نداريم . ما در ايران  بايد با فرهنگ  و زبان تركيه  
آشنا باشيم ، البته  تركي  استانبولي ، چون  در ايران  تركي  را 

معادل  آذري  به  كار مي برند. 

ايشان   شخصي   زندگي   از  سبحاني   دكتر  آقاي   گلباز:  
را  منزلشان   و  بوده   محقرانه   بسيار  كه   مي كردند  تعريف  
مي گفتند كه  در حد يك  كلبة  چوبي  خيلي  قديمي بود. 
ممكن  است  در مورد زندگي  شخصي  مرحوم  بفرماييد؟

مهدي پور: اعياني  بود، اعياني  آن  روز. منتها ايشان  82 سال  
عمر كرد . توي  82 سال  آن  خانه  از حالت  اعياني  درآمده  
به  يك  حالت  باصفاي  آلونك  چوبي ، و ايشان  اگر جاي  
ديگري  مي رفت  آنقدر برايش  دلچسب  نبود. خودش  هم  
خودش   مي كرد،  درست   غذا  خودش   بود،  ظريفي   آدم  
عرفاني   و  اخالقي   سلوك   بُعد  مي شست .  را  لباس هايش  

زيارت   به   ايشان   مثًال  است .  گسترده اي   بعد  يك   ايشان  
نگه   اعتكاف   سال   هر  كه   بود  معتقد  بود.  معتقد  عاشورا 
در  كه   شيعيان   مسجد  همان   آنجا  در  ايشان   ولي   دارد. 
منطقة  سيد احمد دره سي  است ، ايشان  آنجا تك  و تنها اين  
را انجام  مي داد. حتي  من  هم  نمي توانستم  همكاري  كنم ، 
چون  من  هر روز برنامه  داشتم  توي  مسجد، نمي توانستم  
ايشان   خدمت   در  بودم   آنجا  كه   سالي   چند  اين   اقًال  كه  
باشم  براي زيارت  عاشوراي  مداوم  و اعتكاف  همه  ساله . 
ايشان  به  تمام  روزهايي  كه  روزة  خاصه  دارد معتقد بود 
كه  روزه  بگيرد، سيزده رجبي ، نيمة  شعباني . در آن  سن  باال 
كه  حدود نود بود، در آن  سن  باال تمام  ايامي  كه  استحباب  

دارد به  روزه اش  مشغول  بود. 
 در تركيه  در آن  سن  باال با اين  همه  حجم  كار، واقعًا 
فوق العاده  است  و يكي  هم  تالشي  كه  ايشان  براي  احيا 
كتابخانة   داشتند؛  عظيم   كتابخانة   آن   به وجود آوردن   و 

گولپينارلي  خيلي  باعظمت  بود.

گلباز: جناب  مهدي پور از راهنمايي ها و توضيحات  شما 
بزرگداشت   برگزاري   با  اميدواريم   و  سپاسگزاريم   بسيار 
آن   تالش   و  زحمات   از  بخشي   بتوانيم   گولپينارلي   استاد 
مرحوم  را كه  براي  عظمت  فرهنگ  اسالم  و ايران  متحمل  
شده اند جبران  كنيم  و شخصيت  علمي  و فرهنگي  ايشان  

را براي  اهل  تحقيق  و پژوهش  معرفي  كنيم .


