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، در مثنوي معنويالدين محمد بلخي و   بزرگداشت موالنا جاللةروز  سههمايش
دكتر سيد ، با حضور ) هند،هاتي واقع در ايالت آساماشهر گو(هاتي ادانشگاه گو
نو و نيز دكتر مير  دهليدر وابستة فرهنگي جمهوري اسالمي ايران يايي عبدالحميد ض

 دانشگاه علّامه ةاستادان برجست(ازي، دكتر سيد رضا مصطفوي سبزواري زّكالدين  جالل
 تا ٢از (مدت سه روز  بههاي ايران و هند  و برخي از استادان دانشگاه)  تهران،طباطبايي

  .شد برگزار) ش ه ١٣٨٦ اسفند ١٣ تا ١١ برابر با ٢٠٠٧ مارس ٤
استقبال گستردة استادان و دانشجويان زبان فارسي در   باهمايشافتتاح اين مراسم 

 باهمخواني صوفيانه و نمادين گروه ذكر  بعد از ظهر،٤ در ساعت .هند همراه بود
هاتي، دكتر اسپس استاد فيزيك و رئيس دانشگاه گو. هاتي مراسم آغاز شدادانشگاه گو

شأن ة  درباريزبان انگليسي سخنان خت و بهايراد سخن پردا جيوتي چودري، بهامر
وي نحوة آشنايي خود با . عنوان بزرگترين نماد معنويت بشري ايرادكرد عرفاني موالنا به

) فيزيك راِه (The Path of Physicsنام   كتابي بهةمطالع شخصيت موالنا را مربوط به
. جايي براي دل وجود ندارد شده بود كه در فيزيك هيچدانست كه در آن كتاب تأكيد 

را مدخلي بر تالش خود در شناخت » دل راِه«دكتر چودري، تالش خود براي يافتن 
ابزارگونگي شعر براي موالنا در جهت انتقال  وي در ادامة سخنان خود به. موالنا دانست

                                                                            

 .نو جمهوري اسالمي ايران، دهليمسئول كنوني خانة فرهنگ   ∗
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ار اميدواري نمود كه در انگيزش اشاره كرد و اظه هاي دل عواطف و افكار بلند و پيام
ه نيز از هاي خوب و رازهاي محجوب موالنا فاش شود تا مردم عام  بحثهمايشاين 

  .مند شوند  بهرههمايشمواهب 
يس دانشگاه، سركارخانم دكتر پناهي، عضو هيأت علمي ئپس از سخنراني ر

  . را قرائت كرد)نامه ني( مثنويدانشگاه الزهراء تهران، ابيات نخستين 
عضو بنيانگذار دانشگاه همدرد و رئيس آرشيو استاد و ر سيد اوصاف علي، دكت

اي از پدر بزرگ خود دربارة  خاطره وي به. مركز تحقيقات دهلي، سخنران بعدي بود
، در آرامش مطلق مثنوي اشاره كرد كه در لحظات احتضار با ديدار و خواندن مثنوي

 و اهميِت آن براي زمانة ما اشاره كرد و يمثنوهاي  پيام دكتر اوصاف علي به. جان سپرد
  .را شايسته تحسين و اقبال عمومي دانستمعنوي  مثنويهاي لطيف و انساني  جنبه

بررسي سير تاريخي حيات موالنا و وقايع  سپس دكتر سيد عبدالحميد ضيايي به
زندگي شگفت او پرداخت و تحول باطني موالنا را پس از ديدار شمس نقطة مركزي 

  .حث خود قرار دادب
 ،م و زاهدي اندوهگيندكتر ضيايي، موالنا را پيش از ديدار شمس، فقيهي متكلّ

توصيف كرد كه » يك غزالي خائف و پرهراس«عبارت ديگر  بهو » اي گريان مرده«
 سرآمد علوم رسمي و صدرنشين مسند فتوي و ،وقار نشيني با شيخي زيرك، سجاده

ا پس از ديدار شمس، آن مردة گريان، در قمار عاشقانة  ام.تدريس و حكمت نظري بود
نام شمس تبريزي، آتش در ماضي و  سر و دستار به پيري ژوليده و بي شگفت خود با

موالنا . و طربناكي و طراوت را آموخت» همچون شرر خنديدن«مستقبل زد و 
ي علوم زنجيرها هايش مسدود بود و عقابي كه بالهايش به آتشفشاني بود كه دريچه

موالنا فوران و پرواز  ها و زنجيرها را گشود و به  شمس تبريزي دريچه.رسمي بسته بود
  .آموخترا 

دكتر ضيايي اظهار اميدواري كرد كه در جهان پرستم و سرشار از خشونت و 
آميز موالنا بتواند چون نسيمي  هلاگرايانه و تس ها و آراء صلح تروريسم معاصر، انديشه

  .ن گيردنواز وزيد روح
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نو، نيز  فغانستان در دهليار افسر رهبين، رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي تدك
هاي موالنا، شعري  قرائت پيام سفير افغانستان در هند و آرزوي جهاني شدن انديشه با
در .  عشق خواند كه مورد تشويق و استقبال حاضران واقع شدمزبان اردو دربارة مفهو به

زبان پهلوي نام   بهقرآن، معنوي مثنويشعر شيخ بهايي،  استناد به اپيام سفير افغانستان ب
نام موالنا   به٢٠٠٧اقدام سازمان علمي فرهنگي يونسكو در نامگذاري سال  گرفته و به

  .اشاره شده است
امه يس دانشگاه علّئدكتر سيد رضا مصطفوي سبزواري، استاد دانشگاه نيز پيام ر

يس دانشگاه، ضمن ئدر اين پيام، ر.  قرائت كردمايشه طباطبايي تهران را خطاب به
، خواستار ه قدرداني نمودهمايشبزرگداشت مقام معنوي موالنا، از برگزارگنندگان 

  .ه بودتعميق روابط فرهنگي ايران و هند شد
، از حضور استادان و همايشالدين، دبير  يبقدر پايان مراسم افتتاحيه نيز دكتر ر

  .هاتي سپاسگزاري كردادب فارسي در دانشگاه گودانشجوياِن زبان و ا
  :ند از بودروزة موالنا عبارت برخي از استادان حاضر در سمينار سه

   تهران،امه طباطبايي استاد دانشگاه علّ-  ازيالدين كزّ دكتر مير جالل .١
   استاد دانشگاه شيراز-  دكتر محمد غفراني جهرمي .٢
  امه طباطبايي، تهرانتاد دانشگاه علّ اس-   سبزواريدكتر سيد رضا مصطفوي .٣
   تهران، استاد دانشگاه الزهراء-  دكتر مهين پناهي .٤
   سبزوار، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي-  دكتر سعيد روزبهاني .٥
علمي فرهنگستان زبان و  عضو هيأت -  دكتر ناهيد حجازي .٦

  ادب فارسي
شگاه جواهرلعل  استاد زبان فارسي دان-  دكتر سيد اختر حسين كاظمي .٧

  نو  دهلي،نهرو
  نو  دهلي، عضو بنيانگذار دانشگاه همدرد-  دكتر اوصاف علي .٨
  اهاتي و استاد دانشگاه گوهمايش دبير -  الدين يبقدكتر ر .٩
تاريخ شناسي و   استاد مطالعات ايران-  دكتر استفان پوپ .١٠

  هند، دانشگاه بامبرگ آلمان
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ت و آراء اخالقي و فلسفي موالنا ي شخصبررسي ، بههمايشمقاالت ارائه شده در 
  .سه زبان انگليسي، فارسي و اردو ارائه شد  يافته بود و بهصاختصا

بنيان اخالق نزد مولوي در مقايسه با ساير «دكتر مهين پناهي در مقالة خود با عنوان 
بررسي مفهوم حسن و قبح و تأكيد موالنا بر توأم بودن عقل و  به» فالسفه و عرفا

  .ت در تكوين يك تئوري اخالقي كارآمد پرداختشريع
ازي نيز در سخنراني خود كه مورِد استقبال ويژة حاضران الدين كزّ دكتر مير جالل

  : اشاره كرد و در توضيح بيتمثنوي شدن هچگونگي سرود قرارگرفت به
  مدتي بايست تا خون شير شد       ر شـد ن مثنـوي تـأخي  مدتي اي 
  :اظهار داشت

همين  سخن نيز به  شير.خواست مادر، بازبسته نيست شير به خون بهشدن  تبديل”
خواست موالنا   بهمثنويسرودن . سان از خون انديشة موالنا پديدآمده است

باره، ناگاهان،  يك  تنها شاهكار زبان فارسي است كه بهمثنوي. بازبسته نبوده است
پايان  زمان به  و بيباره در ناكجا گيرد و يك زمان و در ناكجا آغاز مي در بي
درون او   از آن در بهمثنويتو گويي، دمي، دري بر موالنا گشوده شده، . رسد مي

آتش است . پايان آمده است  دمي ديگر آن در فراز گرديده و كار به؛ريخته است
گيرد كه همدرد   كه در داماِن جان كسي ميستهم از اين رو. و باد نيست
داند در اين جهاِن تن، در اين مغاك خاك،  مياو هم نيي است كه . موالناست

از گونه و . شود رو مي بيگانگي روبه نگرد با هر سوي كه مي گرفتاري است كه به
  .“هاست  همة مثنوي، داستاِن اين ناله.گوهر اين جهان نيست

 نردبان آسمان، دكتر سيد رضا مصطفوي سبزواري، آثار ارزشمند و عارفانة ةدر مقال
ترين مفاهيم  را دربردارندة عالي…  وفيه مافيه، غزلياِت شمس، يثنومل موالنا شام
  :ها نام گرفته است مانسآ حق نردبان صعود به ت كه بهنسعرفاني دا

  بـام   د بـه  رود آي   ه زو برمي  هرك  الماين ك است  ن  نردبان آسما 
نا در ين و موالهألّتبررسي تطبيقي آراء صدرالم دكتر ناهيد حجازي در مقالة خود به

سوي حق،  كند كه صدرا در سفر خود به سوي حقيقت پرداخته و بيان مي سفر به
و هاي فلسفي، اصالت وجود، وحدت وجود   استداللةشناخت حضوري و ارائ با
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اي براي افكار رمزي  اين استداللهاي فلسفي زمينه كند و با تشكيك وجود طي طريق مي
هم است اينكه اين دو متفكّر از دو مسير متفاوت آنچه م. سازد و صوفيانة خود فراهم مي

  .كنند سوي هدف واحد حركت مي به
روايتگري عرفان در  در مقاالت دكتر سيد اختر حسين و دكتر اشتياق احمد نيز به

هاي صوفيانة  اشاره شده و جنبه) مثنويويژة  به(بغة فلسفي آثار موالنا صآثار موالنا و نيز 
مقالة دكتر استفان پوپ  .قرارگرفتبررسي مورِد فلسفي اين آثار نمادين و نيز مفاهيم 

گري شخصيت موالنا در جاويدنامة اقبال الهوري اختصاص  توصيف چگونگي جلوه به
  .و شاعر پرداختدبررسي تطبيقي آراء اين   شواهد بهةارائ ت و دكتر پوپ باشاد

 در )ص( پيامبر اعظمبررسي سيماي عرفاني دكتر سعيد روزبهاني در مقالة خود به
مياِن عارفان  عظمت عرفاني شأِن پيامبر در اشاره به  و ديگر آثار موالنا پرداخته، بامثنوي
بررسي مسائلي همچون معراج، سبقت ذات محمدي بر كلّ آفرينش، برتري پيامبر بر  به

دكتر . بودطريقت و حقيقت اهتمام ورزيده  همة انبياء، امتزاج شريعت محمدي با
مهماني در پيشگاه : تبيين سه ركن  عرفاني مفهوم معراج، بههتأكيد بر وجو زبهاني بارو

معشوق، برتري انسان ملكوتي بر فرشتگان و نهايت قرب پرداخته، متذكّر شد كه پيامبر 
  .مقام معشوقي نيز دست يافته بود در عين عاشقي، به

عشق : معشوقانشموالنا و «عنوان  اش با دكتر غفران جهرمي نيز در مقاله
احمد غزّالي، (فان مسلمان رد كه تعدادي از عار، اين مسأله را مطرح ك»افالطوني؟

پرست كه خداوند را در صورت زيبارويان  عنوان عرفاي جمال با) …روزبهان بقلي و
اعتقاد دارد كه بايد اين طرح آراِء ابن عربي و موالنا،  نگارندة مقاله با. بينند مشهورند مي
هاي  همچنين در اين مقاله انگيزه. دوفزاپرستان  فهرست جمال كّر عارف را نيز بهمتفدو 

  . بررسي واقع شدابن عربي مورِدو متفاوت عشق نزد موالنا 
 بعد از ظهر روز ٤روزة بزرگداشت موالنا در ساعت   سههمايش ةمراسم اختتامي

 دانشگاه  زبان فارسيبخشدر ) م ٢٠٠٧ مارس ٤/ش ه ١٣٨٥ اسفند ١٣يكشنبه 
  .هاتي برگزار شداگو
  


