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 ةحد اعالميسازمان ملل متّ
 كند فطرت جهاني صادر

  … از نگاه شاعران، استادان، پژوهشگران وموالنا

v پديدآمدن  ت علّةدربار) شگاهنپژوهشگر و استاد دا( اي دكتر حسين الهي قمشه
  :جنگ و نيز موضوع صلح در اشعار موالنا

 را مثنويششم  بايد از ابتدا تا آخر دفتر”
درك اين موضوع در اشعار موالنا  بخوانيم تا به

بزرگ در طول تاريخ  يها انسان. يابيم دست
هايش  تراژدي شكسپير در. اند و مرز جغرافيايي ندارند شهروندان عالم هستي

كرده   جهاني صادرةسعدي با شعر خود اعالمي. پردازد ها مي ت جنگبيان علّ به
  فردوسي،…»كه در آفرينش ز يك گوهرند/آدم اعضاي يك پيكرند بني«. است

. »كه جان دارد و جان شيرين خوش است/ش استك ميازار موري كه دانه«: گويد مي
موالنا كه  ، تا برسيم به…بزرگان ديگر همچون سنايي و حافظ و طور همين

در واقع جنگ را بايد از درون . اند ه كردهئجهاني ارا همگي طرحي براي صلح
  .“وحدت رسيد شروع كرد تا به
  :نا، گفتاشعار موال ت جنگ در علّة فارسي دربارادبياتاين پژوهشگر 

 ،است؛ جهل برد، جهل  از آن نام ميمثنوييكي از عوامل جنگ كه موالنا در ”
  .“هاست  ناراحتيةمادر هم

  : آمده است، افزودمثنويافراد كه در  هاي مختلف داستان فيل و تشبيه او با اشاره به
. ب ناميدتوان آن را تعصّ مي واقع ب است كه دربدترين نوع جهل، جهل مركّ”

كند و  درها را باز مي ةعلم، هم. داني نرو دنبال چيزي كه نمي گويد به مي قرآن
گفتن، بهتر از  راست. ات را نيز نداندجهلي بدتر از اين نيست كه انسان بديهي
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 ةسود و نتيج انسان اگر دست از اين كشمكش بردارد، به. دروغ گفتن است
  .“بهتري دست خواهد يافت

  :اي تصريح كرد الهي قمشه
اغراض است كه در اثر فساد اخالقي رخ  مين عامل جنگ و كشمكش،ود”

 علم و ،اغراض. غرض دارد داند؛ ولي قصد و در اين مرحله انسان مي. دهد مي
عامل . هستند  همگي غرض…طلبي و طلبي، شهرت ثروت. كند هنر را باطل مي

 لتميزان عدل و احسان، رسا. عدالت يعني ترازو. ديگر، نبودن عدالت است
  بربر، معيارةجامع. ن است متمدة جامعةميزان و ترازو، نشان.  است)ع(پيامبران

  .“ ندارد…گيري براي روابط انساني، هنر و اندازه
همراه بود، با بيان داستان انگور  اين نويسنده كه سخنانش با خواندن شعرهاي موالنا

  :، اظهار كردمثنويدر 
شوند و گاهي نيز  باعث دعوي ميمعاني واحد،  ها با گاهي كثرت صورت”

وجود  درگيري و كشمكش به هاي واحد و معاني متفاوت برعكس، صورت
بايد . شود مي وجود آمدن دعوي ات نيز باعث بهپايين بودن سطح لذّ. آورند مي

عقل . ات عقالني برسيملذّ ات حسي و وهمي بهات را باال ببريم و از لذّسطح لذّ
هر انساني بايد بتواند .  حق هركسي است،زادي بيانآ. برد ت مياز زيبايي لذّ

. شود و حق نمايان خواهد شد خود را بزند؛ چرا كه سخن او روشن مي حرف
اگر هركس كبريتي را در راه روشنايي . باعث درستي است موافقت و تناسب،

دست  در پرتو آن، صلح و سعادت به شود و روشن كند، جهان روشن مي
  .“آيد مي

  :اي افزود الهي قمشه
. كرد  فطرت جهاني صادر ميةحد، اعالميمتّ بسيار خوب بود كه سازمان ملل”
ها يكي  ها چيست؛ چرا كه فطرت انسان آن پرسيدند كه در دل ها مي  از انسانمثالً

 دروني در ةتواند يك اعالمي مي هركس. دين هم براساس فطرت است. است
اصولي را قبول كنيم؛ مانند  توانيم يمان، م شناخت فطرت ما با. خود داشته باشد

  …“حقوق بشر، آزادي بيان و ةاعالمي
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سراي  ترين ترانه موالنا بزرگ
 است اعصار ةزبان در هم فارسي

v  سرا و  ترانه( م دامغانيعلي معلّاستاد
  :)شاعر معاصرپژوهشگر و 

اي در زمان  هاي موالنا با هيچ ترانه ترانه”
  .“ما قابل مقايسه نيستند

  :نشان كرد ترانه، خاطر  ضرورت توجه بهةاين شاعر دربار
  شناخت هنوزةا دربارکنيم، ام ي زندگي ميا  رسانهه ما امروز در جهاِنک با آن”

در عصر ارتباطات و . ايم چند حرف از حروف الفباي اين عرصه را کشف نکرده
همين دليل  لي عظيم است؛ به تحوةعظيم کامپيوتر، جهان در آستان ةحضور چرتک

 .“باط برقرار کندتواند با مخاطب امروزي ارت بيشتر مي معتقدم که ترانه
  :او افزود

ات گذشته ريشه داشته باشند، ادبي هاي جديد شعر معاصر اگر در ه موجالبتّ”
 .“شوند مي تأثيرگذارتر خواهند بود؛ وگرنه خيلي زود فراموش

  :نشان کرد م همچنين خاطرمعلّ
داريم و از کتابي  داريم، بايد حرمت مخاطب را نگه امروز اگر قصد سخن گفتن”

گوييم و اين   براي مخاطب سخن ميقطعاً در ترانه. گفتن پرهيز کنيمسخن 
زبان شعر با زبان . داشته باشد ت بيشتري براي خوانندهابيشود که جذّ موجب مي

 شاعران ةچه شيو آن زبان فخيم و من شعر را به. تصنيف و ترانه تفاوت دارد
  .“براي عام ابل فهمتر و ق زبان ساده کنم و ترانه را به گذشته بود، کار مي

بيان اين مطلب که   در بخشي ديگر از سخنانش با»رجعت سرخ ستاره«شاعر 
انقالب است،  فاق مرهون شاعر داريم و اين ات٢٠ّ اقلّامروزه ما در هر شهري حد

  :کرد اضافه
انقالب   از جمله کارهايي است که پس ازقرآنحياي شعر، خط و قرائت ”

 موضوعات… اتي مانند انقالب، جنگ، شهادت وصورت گرفته؛ چرا که موضوع
هاي خوبي را براي شاعران معاصر  براي سرودن شعر بودند و فرصت بکري

شعر اعتناي  امر موجب شد تا مردم پس از انقالب به شايد همين. ايجاد کردند
  .“بيشتري داشته باشند
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عشق موالنا نياز 
  استبشر امروز

v  اتمنتقد و پژوهشگر ( ي كاخيمرتٰضدكترادبي:(  
است، زبان  زبان فارسي موالنا به مثنوي معنويچون ”

مانده و خواهد ماند و  فارسي هم در كنارش تا امروز باقي
  .“براي زبان فارسي است اين نعمتي بزرگ

اش بوده مثنويخاطر   يافته و جهاني شده، به٢٠تر ابهتي كه موالنا در قرن بيش”
 خوبي ام را بهخيا موالنا و شناسند؛ ام ها ايران را نمي امروز در دنيا خيلي. است

اخيرا كه در نسل جوان آمريكايي و اروپايي كارهاي تحقيقي صورت . شناسند مي
ا هنوز ايران را دانند؛ ام  موالنا ميةبينيم خيلي چيزها دربار مي گيرد، مي

  .“شناسند نمي
  :كاخي در ادامه افزود

 از اين كه بدتر  موالنا ترجمه شده و با اينمعنوي مثنويچندين سال است كه ”
اللفظي   تحتةصورت ترجم شعرهايش را به شد اين اثر را ترجمه كرد و نمي

كند كه كتابش،  موالنا پيدا مي درآورد، ولي مخاطب غربي چيزهايي در اثر
  .“ها شده است ترين كتاب شعر در اين سال پرخواننده

  :اين استاد دانشگاه همچنين گفت
ايي داشته باشد و نام موالنا را بشنود  و عرفان آشنادبيات ممكن نيست كسي با”

فاق افتاده  او اتّات شمسغزليچيزي است كه در  خاطر و فرياد نكشد؛ اين به
جهاني و موضوعي مشخص دارند؛ عشق  هاي موالنا حالت رهايي و غزل. است

كه چنين چيزي در  معناي يك شيدايي غيرقابل توصيف، يك آدم؛ عشق به به
يافتاده استفاق نت هنوز اتّبشري“.  

  :او سپس گفت
و مرد دين بوده است؛ ولي بعد از  موالنا قبل از ديدن شمس، يك واعظ فقيه”

شود كه  شيدا و عاشق او مي گذارد و چنان ها را كنار مي اينة ديدن شمس، هم
آيد و عشق  صدا درمي بعد به اين ساز از آن به. ماند طور مي تا آخر عمرش هم آن

عشق باشكوه،   انواع عشق را ديده؛ةبشر امروز هم كه هم. كند در او النه مي
  اين عشق است و همين راز جاودانگي زبان فارسي نيزة، تشن…جسمي و
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شدگان از خويش  تهيتنها 
 دانند ها را مي راز ناله

اين صورت و تعالي تا اين ميزان در دل بشر  هست؛ زيرا تا زماني كه عشق به
  .“ماند زبان فارسي است، اين زبان هم مي افتادن باشد، چون به فاققابل اتّ

  :ي در پايان تصريح كردكاخ
قونيه رفت و آن زمان  سالگي از بلخ خارج شد و به دوازده كه در موالنا با آن”

تركي  كه در قونيه ماند، يك بيت هم به ا تا آخر عمرنوجواني بيش نبود؛ ام
  .“زد بايد فارسي حرف مي  بزند،رفخواست با او ح كه هم مينسرود و هر

v ين  جالل دكتر ميراستاد دانشگاه و پژوهشگر( كزّازيالد(:  
موالنا بشكوه و بلند در فرجام راهي روشن و ”
 باال برافروخته كه دانادل بند گسل »رايومند«

 ادب پارسي گشوده ةغزنين، سنايي، آن را در پهن
هاي خويش آن را فراخي و  ار، پير هژير نيشابور، با شكرشكنياست و عطّ

اي در سخن پارسي را كه  ي بلخ شيوهآشنا داناي راز. همواري بخشيده است
 هاي رازگشاي و دل سروده توانيمش ناميد با  ميگرايانه و رازورانه ادب نهان

راستي دفتر و  فرجام و فرازناي پروردگي و پرمايگي برده است و به رايش، بهآ
  .“سرايي را بسته است ديوان اين شيوه از سخن

  :وي در ادامه افزود
مانند موالنا كه دو رخداد سترگ و شگفت در جهان  دو شاهكار شگرف و بي”

است مثنوي معنوي  وي ة جاودان»رازنامه«شود، يكي   ميادب و انديشه شمرده
  .“كه دريايي است ژرف و كران ناپديد

دم و پي در پي،  هاي انديشه، دم به و خيزابه هاي معني در اين درياي واژگان، موج
هر سوي   بيدار دل و جان آگاه را با خود بهغلتند و خواننده بر يكديگر فرو مي

اش، از معنا و راز سيراب و  كشند و او را بر پايه توان و تشنگي و نياز و گنجايي درمي
 هاست ها و سرمستي دلي م خرةهاي اوست كه خمخان ديگر ديوان غزل. گردانند سرشار مي

اك و شررخيز خويش، ن هاي شورانگيز و آتش موالنا، در غزل. ها شتنيخو و خروش بي
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هاي سرمستان رفته از دست را  ها و از بندرستگي ها و ازخودگسستگي داستان پيوستگي
  .گويد  ميگويد و اين همه را با زباني آهنگين و بساز و دلنواز بازمي
بايد چونان شاهكاري در   مي است كتابي است كهمثنويكه آن درياي راز كه  با آن 

 »مهرنامه«ري آموختاري داشته باشد و ديوان شمس آن شعر انديشه سرشت و ساختا
 ترين نمونه در شعر رها و ناخودآگاهانه است كه آن را شعر انگيزه موالنا برجسته

توانند   نميهاي تاب رباي ناي م و اين هردو را اگر فراخ و فراگير بنگريم مگر نالهينام مي
است، نايي كه چون از خود تهي  با حكايت شكايت او آغاز گرفته مثنويبود، نايي كه 

دمد، ناي آكنده از   ميزن در آن تا ناي .تواند آكند  ميگشته است، از حرم دوست در
 گاه كه از لب دمساز خود دور جان و جنب و شور و شرار و تاب و تب است، ليك آن

اي  ارج و ارزش نيست كه در گوشه مگر پاره جويي خوار و خاموش و بي شود، مي
  .استافتاده 

  :وي در ادامه يادآور شد
 داستان ناي است و از اين روي داستان موالنا، رازنامه و ،ديوان شمس و مثنوي”

نامه و سرگذشت اين ناي  راستي و در بنياد، مگر زيست هردو، به  اوةمهرنام
  خود بازنگردد،ةشد نيستان گم تا ناي به. خروشان رسته و جسته از خويش نيست

اي  هر ناله ناله. شود  مينامه و سرگذشت او از نو نوشته ناله، زيستبا هر . نالد مي
ا تنها ام. است ديگر كه نه از آن پيش، برآمده است، نه از آن پس، برخواهد آمد

توانند شنيد و زنگ و آهنگ و هر ناله را بازمي توانند   ميهاي ناي را كساني ناله
 تنها پيراستگان و .شناخت كه همچون سنگ از خويشتن آكنده نباشند

اي . يابند دانند و زبان يكديگر را درمي  ميها را شدگان از خويش راز ناله تهي
داند و   ميخوشا آن فرخ رخ پيروز بخت كه زبان آن شاهناي را كه موالناست

  .“تواند شد  مياو همدل و همراز با
 درس ةلامه طباطبايي همچنين در سلس فارسي دانشگاه علّادبيات استاد اين

اي بر ادب حماسي   موالنا در شهرکتاب، ادب صوفيانه را دنبالهةگفتارهايي دربار
اي يک مفهوم نزد موالنا،  کرد زيباشناختي و اسطوره کاروي در مورد  .توصيف کرد

  :گفت
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که اين  آميزند  مياي درهم گاهي کارکردهاي زيباشناختي با کارکردهاي اسطوره”
. ي ادبا را دچار مشکل کرده استويان و حتّاي اوقات دانشج امر در پاره

هاي پندار سخنور است و مانند هر ترفند ديگري  کارکردهاي زيباشناختي آفريده
  .“جويد  ميراه در سروده

  :وي افزود
”اند و تحت  اي و نمادين هماره يکسان ها و کارکردهاي اسطوره ا بن مايهام

اي زيباشناختي و  شيوه ها را به آني اگر سخنور  حتّ،آفريده پندار سخنور نيستند
  .“هنرورزانه مطرح کند

 موالنا، مثنوي معنويهاي مختلف معاني در  کيد بر اليهأازي سپس با تکزّ
  :کرد اضافه
 پديدآمده ،ها و تداعي غول آسا اي همخواني آزادي انديشه  گونهة برپايمثنوي”

هاي   آن زمينهکند و در گيرودار  مياست؛ مولوي هميشه داستاني را آغاز
 ،گردد که از اين لحاظ  ميآغاز داستان باز کاود و در پايان به  ميگوناگون را

  .“همتاست  بيمثنوي
  :کيد کردأامه طباطبايي ت دانشگاه علّادبياتاين استاد 

براي سرودن آن   هرگز طرحي از پيش انديشيده نبوده و موالنامثنويواقع  در”
برداري در نوشتن   برخي که با يادداشتطرحي در ذهن نداشته است مانند

  .“برند شان از آن بهره مي هاي گوناگون کتاب بخش
مردي در زمستاني « که در آن مثنوياز  اي هقصّ هايي از وي سپس با خواندن بخش

  :، گفت»که اژدها زنده است رود غافل از اين شکار اژدهايي فسرده و يخ زده مي سرد به
اي و در عين حال  فس که نمادي است از ادب اسطورهپيشينه داستان اژدهاي ن”

در نمادشناسي .  و ادب نهان گرايانه ما راه جسته استمثنوي پهلواني، بعدها به
  .“اي از فرهنگ ايراني، اژدها نماد اهريمن است و مرگ انگيز، نه پاره

ز  پهلواني و نيادبياتريخت شناسي عدد هفت در  ازي سپس بهالدين کزّ جالل مير
  :زيباشناختي پرداخت و افزود
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مولوي معتقد است موجودات 
 گويند واقعاً با خدا سخن مي

ين درويشي، هفت پايگاه و رده و شهر عشق ييکي از بنيادهاي پرآوازه در آ”
است که عبارتند از طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت و فنا که موالنا 

توان   مي.ها ياد کرده است  بارها از آن،نيز مانند ديگر سخنوران درويش کيش
  .“ پيوند با هفت دستبرد در معناي کهن آن استگفت هفت شهرعشق در

  :اين مولوي پژوه ادامه داد
کيد قرارگرفته است که أ پهلواني نيز هفت خوان رستم بارها مورد تادبياتدر ”

عبارتند از کشتن شير، چيرگي بر تشنگي، کشتن اژدها، کشتن زن جادو، چيرگي 
  .“بر اوالد، کشتن ارژنگ ديو و کشتن ديو سپيد

  :اش گفت بندي موضوع سخنراني در پايان با جمعوي 
اند  اي برآمده دو از هفت زمينه و هفت شهر عشق هرينييهفت خوان پهلوانان آ”

اند که اين مراحل نيز عبارتند از  گذشته  ميها بايست از آن  ميکه مهرپرستان
توان گفت   ميواقع در. سرباز، شير، کالغ، شير شاهين، پارسي، خورشيد و پدر

اي است بر ادب حماسي و فرهنگ پهلواني و کسي که  ادب صوفيانه دنباله
شگفتي و حيرت و  آورد، به ميرسد و ارژنگ ديو را از پا در  مي خدايانةدرواز به

رسد که اين حيرت مغز آگاهي   ميمعناي فراتر رفتن از عقل در واقع ديوانگي به
  .“است
v  انشگاه تهرانپژوهشگر و استاد د (نصراهللا پورجواديدكتر(:  

  .“اند  بارها از زبان حال استفاده كردهعطّارموالنا و ”
 و عطّارزبان حال در «نصراهللا پورجوادي 

  .را بررسي كرد» مولوي
زبان و «س دانشگاه در همايش اين مدر

  :گفت» عطّار  مولوي با نگاهي تطبيقي بهةانديش
 آگاهانه عطّارلي است، که در شعر، عملي شاعرانه و تخي» حال«استفاده از زبان ”

 ادبي را در آثار شاعران ةالبتّه اين شيو. از آن در شعرهاي خود بهره برده است
  .“توان ديد  نيز ميخيامپيش از او چون 
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  :وي افزود
  .“کار رفته است  بارها بهعطّار ديوان موالنا و مثنويدر » حال«تعبير زبان ”

  : زماني خيالي نيز دارد، گفتي غالباًکه اين شگرد ادب پورجوادي با بيان اين
هاي  از نشانه» دوش«آيد، که خود  مي» دوش«گونه شعرها با  اکثر اوقات اين”

عالم  دهنده ورود به عالم خيال شاعر است و در شعرهاي عرفاني نيز بيشتر نشان
  .“خيال شاعرانه است

شاعري با تعطّارکه  اين س دانشگاه تهران با اشاره بهاين مدر ل قوي است، افزودخي:  
طرف جنبه معراج عارفانه و از جنبه ديگر خيالي  هايي که از يک وجود داستان”

  .“دهنده استفاده او از زبان حال است  نشانعطّاراست، در آثار 
  :وي ادامه داد

زبانان و عارفان امري رايج   و در بيان فارسيعطّاراستفاده از زبان حال در زمان ”
معراج عرفان اشاره   که داستاني است از زبان مرغان و بهالطير طقمنبوده، که در 
  .“ مشهود استدارد، کامالً

رواج استفاده از زبان حال در زمان مولوي گفت س دانشگاه، با اشاره بهاين مدر:  
 که توان زبان حال را ديد،  مي»نامه ني«در شعرهاي موالنا نيز از ابتدا و با شروع ”

هاي  گرچه جنبه. گويد طور مستقيم با ما سخن مي به» ني«آن  بيت اول ١٧در 
 اول و از ديد ادبي منظور خود ةها و در مرحل سمبوليک نيز دارد، اما جدا از اين

  .“هاي ديگر مورد نظر است گويد و بعد جنبه است که با ما سخن مي» ني«
  :نصراهللا پورجوادي افزود

ي از زبان گل و گياه و الله و ديگر هاي زياد  مولوي نيز داستانمثنويدر ”
 مجالس سماع تشکيل يگويند، حتّ موجودات است که با يکديگر سخن مي

  .“هاي زبان حالي و تخيلي را دارد دهند که تمامي جنبه مي
  :پورجوادي ادامه داد

 است مولوي مطرح است، اين است که مولوي معتقد ةبحثي که دربار”
که  تسبيح او مشغول هستند، درحالي گويند و به  با خدا سخن ميموجودات واقعاً
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 پياِم شعر موالنا
 ايراني دارد

گويند؛ بلکه شاعر مقصود و  زبان حال اين نيست که واقعا موجودات سخن مي
  .“کند ها بيان مي سخن خود را از زبان آن

س دانشگاه تهران افزوداين مدر:  
گويند و  عارفان معتقدند که موجودات ديگر با زبان خودشان با خدا سخن مي”

  .“ها را بفهمند هاي آن توانند حرف اي از کمال برسند، مي مرحله ها نيز اگر به انسان
  :وي تصريح کرد

اين جهان مربوط  چه به گويد آن الي با مولوي مخالف است و ميدر مقابل، غزّ”
شود، بايد  جهان ديگر مربوط مي چه را که به شود، زبان حال است و آن مي

گويند؛ هرچند  ه همه موجودات سخن ميولي موالنا معتقد است ک. پذيرفت
زبان حال  به» بي و اصليزر تقلّ«هايش مانند داستان  خود در بعضي از داستان

آيد،  ميان مي حرف به» آسمان«و » زمين «ةجا که دربار اعتراف دارد، اما آن
ها  برداشت ديگري دارد؛ چون او پيرو اهل حديث و مذهب اشعري است و آن

  .“جودات معتقدندتسبيح مو نيز به
v ةدر حاشي) شاعر شهير تاجيك( پور صفيرخسار  گل 

  :المللي موالنا در تبريز بينة كنگرة افتتاحي
گذرد و هزاران  هشتصد سال از زمان زيستن موالنا مي”

خاطر ايراني بودن  ا بهاند؛ ام اوج رسيده هاي مختلف پس از او به شاعر از فرهنگ
  .“كنيم پيگيري مي  افكارش رااكنون ما پيام اشعار او، هم

، موالنا را »رويم ما ز درياييم و دريا مي/رويم ما ز باالييم و باال مي«شعر  وي با اشاره به
  :يك شاعر آسماني دانست و اظهار كرد

  .“تا با پيام الهي جهان را در تسخير خود بگيردآمده است موالنا ”
  :ه قرار داد و عنوان كردتوج ردپرودگار را مو  عشق ورزيدن موالنا به،اين شاعر

عشق حقيقي  عشق موالنا، عشق الهي است و او بود كه عشق ساختگي را از”
  .“جدا كرد
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عرفان غرب و 
 موالنا، متفاوتند

همچنين با اظهار خرسندي  تاجيكستاندر المللي شعر جهان  يس فرهنگستان بينئر
  :ياد كرد و گفت عنوان وطن شعر دنيا خاطر حضور در تبريز، از اين شهر به به

وطن  شمس تبريز،  عشق ورزيدن موالنا بهةواسط ادگاه شمس است و بهتبريز ز”
  .“موالنا نيز هست

v شاعر معاصر( مفتون اميني(:  
 شرقي است كه توأم عرفان موالنا يك عرفان كامالً”
منظورم از عرفان شرقي، عرفان خاور دور  .شريعت است با

  .“رود عت پيش ميشري ع كه موازي باواقع عارفي است متشر موالنا به. نيست
ها و  دانند و برخي نيز معتقدند تمام رنگ  ميقرآن را همان تفسير مثنويها  بعضي

هاي شعر و نگاه شاعر قرن هفتم  ها و سلوك عرفاني را يكي دانستن، از ويژگي راه
  .هجري است

  :اميني افزود
 شرح كامل شريعت و طريقت، همراه با يك حالت مثنوي معنويشش جلد ”

از ديگر سو بايد عرفان مولوي را از عرفان غرب نيز . بينانه است خوشعرفاني 
ي شكسپير جدا كرد، چراكه اين عرفان بر اثر شاعران بزرگي چون دانته و حتّ

  .“غلبه دارد
فلسفه و عرفان يونان در آثار : كسوت همچنين خاطرنشان كرد اين شاعر پيش

روم رفت و از روم  ز يونان بهاي كه ا فلسفه. شود  ديده ميشاعران غرب كامالً
فرانسه  اروپاي غربي و اين بار به كشورهاي امريكاي التين و سپس دوباره به به

اي شبيه  گونه ا، عرفان تلخي است و اين نوع عرفان بهعرفان غربي ام. بازگشت
پس عرفان غرب با عرفان موالنا دوگونه و دو ژانر . آثار حافظ خودمان است

  .“دهند يكديگر تشكيل زاويه ميمتفاوتند كه با 
  : تصريح كرد»كوالك«سراينده مجموع 

مثنوي  ولي در هر حال عرفان ،عرفان غربي نزديك است ام هم خيلي بهي خيحتّ”
  .“شود و همه چيز خير مطلق است  نگاهي است كه در آن زشتي ديده نميمعنوي
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هاي موالنا  غزل
 شعرناب است

هاي پست مدرنيزم در  نشانه
 آثار موالنا فراوان است

v شاعر و منتقد ادبي( ريدكتر هادي منو(:  
 موالنا سرشار از تازگي فرم هاي اقيانوس غزل”

گيري  هاي وزني جديد، بهره بازي. و محتواست
هاي شكلي  اي از تكنيك از موسيقي و جشنواره

  .“دارند جملگي در آثار موالنا حضور ،دركنار شور و عشق و شيدايي
ري ضمن بيان اين مطلب گفتهادي منو:  

شوند و نام   مين شناختههاي ادبي در جها چه امروزه با عنوان جديدترين فرم آن”
ها  كران شيوه كشند در مقابل مكتب عظيم موالنا و اقيانوس بي  ميپيشرو را يدك

كار گرفته شده  هاي او تمرين شده و به انگيز غزل ع و شگفتو شگردهاي متنو
ي ها  نوآوري، مكتب موالناةسنگين و گسترد ة چرا كه ساي،شوند  ميقلمداد

  .“آورد زير مي يرد و بهگ برميمكاتب پيشرو را در
  : در پايان گفت»لين فصل زميناو«شاعر كتاب 

راز و رمز و جادوي كالم موالنا از منظر  هاي تازه و دست يافتن به كشف افق”
تواند مسيري تازه را پيش روي هنر ايراني باز  امروز و براي مخاطب امروز مي

  . ابعاد بشنودكند تا جهان صداي هنر امروز ما را بار ديگر در تمام
v  دينضياءسيشاعر، مترجم و منتقد(  ترابيالد(:  

دل و جان دوستداران شعر و عرفان نور   بهثار موالناآ”
او عارفي بزرگ و شاعري تواناست كه در . پاشد مي

هايش شعر و عرفان را چنان درهم آميخته كه جدا  سروده
  .“كردن آن دو از هم غيرممكن است

  :وي در ادامه افزود
توان از شعر موالنا سخن گفت و از عرفانش حرفي نزد يا از  همين دليل نمي به”

كه بيشترين شهرت  ويژه آن  بهعرفانش سخن گفت و از شعرش چيزي نگفت،
شمس تبريزي   بهاش خاطر عشق و شيفتگي  به بلخيمحمد الدين موالنا جالل

نام   بهي است كه دلدادگةخاطر همين عشق و افسان  بهاتشيلاست و ديوان غز
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تاگور از موالنا 
 گرفته استالهام 

 مثنويا تمام كار موالنا غزل نيست، بلكه ام. ديوان شمس معروف شده است
سنگ معنوي كه عرفان منظوم است، از نادر آثار گنجينه ادب فارسي است  گران

حكمت و عرفان از قديم بين عارفان و پيروان راه حق و   بهدليل پرداختن  بهكه
ةهايي كه تاكنون دربار ام تفسيرها و تعبيريت داشته است و با تمحقيقت محبوب 

  .“هاي ناگفته بسياري باقي است حرفاند، هنوز  اين اثر بزرگ نوشته
  :ترابي خاطرنشان كرد

”ين هاي موالنا جالل ت و شهرت غزلمحبوبيد الدويژه بين اهل شعر و   به،محم
ها  رد آنهايي در مو  نظر و توان خود حرفي است كه هركس در حدحد  بهقلم

هاي موالنا شعرناب است  هاي بسياري گفته شده، چرا كه غزل زده است و سخن
، عرفان و مسايل حكمي بر شعر مثنوي معنويو عرفان محض و اگر در 

سنگ و  پاي هم و هم هاي موالنا شعر و عرفان پابه چربد، برعكس در غزل مي
  .“كنند تراز هم حركت مي  هم
v  زبان هندي اشعار موالنا بهمترجم  (نويت ارگيندكتر( 

در نشست بررسي آثار موالنا كه در پتناي هند برگزار 
  :، گفتشد

صبر، ايثار و مهرباني موالنا، او را  ،پيام عشق”
  .“تبديل ساخته است ترين چهرة شعر صوفيانه در جهان غرب محبوب به
  : در ادامه اظهار كرد»ارگين«
كه فراتر  خاطر آن برد، پيام موالنا به سر مي شرايط دشواري به امروزه كه جهان در”

  .“تي ويژه برخوردار استاهمي هاست، از از فرقه
  :او افزود

 و »امه اقبالعلّ«ت هند نزديك است و شاعراني چون سنّ  موالنا بهةفلسف”
  .“اند  از وي الهام گرفته»تاگور رابيندرانات«

موالنا را ترجمه كرده  شعرهاي پيش از اين بخشي از تبار، ة تركسال ٨١اين مترجم 
  .را منتشر كند موالنا زبان هندي شده به  جلد شعرهاي ترجمه٢٢است و قصد دارد كل 
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پژوهي در كشورهاي  مولوي
 زبان انگليسي

ها هم عرفان  غربي
 اند  را نشناختهمولوي

v  پژوهشگر و استاد دانشگاه( داري احمد تميمدكتر:(  
ترجمة آثار ادبي ايراني،  بار با توجه به اولين”

سبك اشراقي و رمانتيسم در اروپا از طريق 
يابد، كه تأثير زيادي در  يآثار ايراني راه م

 كه عصر خردگرايي است، ١٨در قرن . توسعة مباني رمانتيسم در اروپا دارد
  .“ مملو از حكمت استگلستاناي دارد؛ چون تمام  سعدي جايگاه ويژه

  :داري همچنين يادآور شد تميم
”من . ت بزرگي براي اروپاييان بوده استكشف منابع فرهنگي ايران، موفقي

خواري در شعرهاي حافظ حرف   فقط از شراب و شراب كه برخيفممتأس
هاي بسياري دارد، كه تأثيراتش را در   غزل او پيام٥٠٠كه  زنند؛ درحالي مي

  .“كشورهاي مختلف بر جاي گذاشته است
  :او گفت

 مشكل بود و مثنوي دير ترجمه شد، اين بود كه متن مثنوي ديوانكه  ت اينعلّ”
 و آيات قرآني و زبان فولكلور، و اوج و حضيض بسياري توأم با احاديث عربي

 از زبان مردم عامه گرفته و مثنويها را مولوي در  ترين داستان مستهجن. داشت
  .“هاي متعالي و مضامين آورده است ترين حكمت عالي به
v شاعر معاصر( منصور اوجي(:  

فانه با وجود تيراژ باالي آثار موالنا در دنيا، سأمت”
كه بايد و شايد اين شاعر كالسيك  ا نيز، چنانه غربي

 قلو وي دوها ريختن برجپس از فرو .اند را نشناخته
اين موضوع فكر كردند كه  ها به  امريكاييها و خصوصاً غربي  سپتامبر،١١ ةحادث

  .“موالنا مراجعه كردند روز پايان بيابد و از اين رو به زندگي بشر ممكن است يك
  . نيز صورت گرفتديوان شمسز بنابراين استقبال ا

  : تصريح كرد»هواي باغ نكرديم «شاعر
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هاي روايي  تفاوت داستان
هاي  نمادين شاهنامه و داستان

 معنوي روايي تمثيلي مثنوي

ت و منظور از ناشناخته ماندن عمق آثار س اومثنوي معنويه اساس مولوي، البتّ”
  .“عرفان نهفته در آثارش است موالنا،
 ولي ،اند آثار اين شاعر كالسيك ايراني پرداخته  خود بهةها از سويي با نگاه ويژ غربي

خود شدن مولوي را درنظر  م و از خود بي ترنّة جنبتوان گفت صرفاً  مي سو نيزاز ديگر
ه اين البتّ. اند ارتباط برقرار كنند ت اين اديب بزرگ نتوانستهبا عرفان و معنوي اند و گرفته

كه چنين نيست و   جلوه خواهد داد، درحالي»امخي«نوع نگاه نيز مولوي را شاعري چون 
  .ري برايش داشتي عظيم تر و وسيع تر از آن است كه بتوان تصومباحث عرفاني مولو

  : افزود»كوتاه مثل آه«شاعر 
تواني ببيني و   ميدر مقايسه، سعدي رود زاللي است كه هر چه در آن هست را”

ولي آثار موالنا . بيابي و حافظ نيز براي مخاطبان شعر كالسيك ايراني، درياست
ها را دربرگرفته و گويا براي درك  هتمام قاراقيانوس پهناوري است كه گويي 

  “!واقعي اين اقيانوس، دست كم بايد نهنگ بود
v  پژوهش و شاعر معاصر( علي موسوي گرماروديدكتر(:  

هاي  از ذخاير بزرگ ادبيات ما داستان”
بندي محتوايي،  در تقسيم. روايي است

ي، حماسي و هاي حكمي، غناي منظومه
بندي ديگر  عرفاني را داريم و در يك تقسيم

هاي  هاي روايي نمادين رمزي و داستان داستان هاي روايي را به توان منظومه مي
  .“بندي كرد روايي تمثيلي نيز دسته

  : يادآور شدشاهنامههاي  هايي از داستان اين شاعر با آوردن مثال
 شاهنامه در . نمادين و رمزي است اثريشاهنامهخود فردوسي تأكيد دارد كه ”

تعبيري رستم،  ها در نهايت دقت انتخاب شده و نمادين هستند، و به تمام داستان
  .“انسان آرماني فردوسي است
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ر موالنا با تفكّ
 افراطي مخالف بود

هاي روايي  استاد دانشگاه مذاهب اسالمي با تبيين اين مسأله كه برترين منظومه
هاي   مولوي تفاوتمثنوي هاي تمثيلي چون  آمده است و با منظومهشاهنامهنمادين در 

نشان كرد ي دارد، در ادامه خاطرجد:  
خواهد كه اين   مسائل نظري عميق را در دست دارد و ميمثنويموالنا در ”

كند؛ چون اگر از غيرتمثيل  رو از تمثيل استفاده مي همه برساند؛ از اين مسائل را به
  .“پذير نيست آن امكان استفاده كند، دسترسي مخاطب به

  :تأكيد كرد» طوطي و بازرگان«داستان  وي گرمارودي در ادامه با اشاره بهموس
تمام تالش . آن مفاهيم بلند نزديك كند كند تا ما را به مولوي با تمثيل سعي مي”

اين حكايت . مفاهيم نظري نزديك كند هزار بيت، اين است كه ما را به ٢٦او در 
هاي عميق،   در آن، حقيقتاي است كه  و هر حكايت ديگر آن، حديقهمثنوي

. مند هم بتوانند آن حقايق عميق را درك كنند اند، تا ضعفاي عشق ساده شده
 تمثيل يكند، كه حتّ ها بيان نمي دليل عمق آن موالنا گاهي برخي از حقايق را به

 برخي از آن حقايق را از زبان طوطي مثنويدر . آيد ها برنمي هم از عهده بيان آن
  .“كند خي ديگر را خود موالنا در پايان تمثيل بيان ميشنويم و بر مي

  :او همچنين اظهار داشت
ها را  هاي روايي تمثيلي، شاعر از پيش مفاهيمي را در ذهن دارد و آن در منظومه”

سطح   همچنين حركت در ادبيات تمثيلي از عمق به.كند زبان ساده بيان مي به
  .“عمق است طح بهاست؛ اما در ادبيات نمادين، حركت از س

v شاعر و عضو هيئت علمي دانشگاه( غالمحسين عمراني(:   
گشايش بوده و  به فارسي روادبياتاز ديرباز فرهنگ و ”

 ةسخن گفتن دربار  بهشاعران نامي، بيشتر اوقات خود را
اين هفت تن عبارتند . اند ت فرهنگ ايراني گذارندههوي

 ، مولوي و حافظ كه چهار تن از آنانار، سنايي فردوسي، سعدي، نظامي، عطّ:از
، منظور من فردوسي. ص استخودي خود جايگاه ايراني بودنشان مشخّ به

دليل دور بودن از پايگاه ايران   بهسه تن ديگر آنان. ار و حافظ است، عطّسعدي
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معنويت  اگر ما همچون موالنا به
بسياري از ، توجه كنيم

 شود مي مان حلّ هاي اختالف

داليلي جايگاه آنان را بيرون از   بهااند، ام امروز، گرچه در اذهان جهاني ايراني
 ة ايراني بودن همةترين شناسنام كه زبان فارسي بزرگ دانند درحالي  ميايران

  .“شاعران مذكور است
  : تصريح كرد»غزل، خاك، خاطره« مجموعه شعر ةسرايند

ر و عرفان او از گونه آغاز كنم كه تفكّ  موالنا اينةخواهم حرفم را دربار مي”
 و بقاياي آن  فكري درآمده استةصورت يك مكتب و نحل  بهطريق زبان فارسي

فكري نتوانسته آن را از ايراني بودن جدا  هنوز در تركيه امروز ادامه دارد و هيچ
 را بلخي محمد الدين ، جالليعالوه بر اين، در بيشتر متون ادبي و تاريخ. كند

ايران زمين بوده است و سرزمين   بهق ششم و هفتم متعلّةاند و بلخ در سد گفته
اكنون نيز كه حدود هشتصد سال از عمر . آن داردخراسان بزرگ حكايت از 

ات  و غزليمثنويگذرد بقاياي فرهنگ ايراني در كتاب شريف   ميتاريخي موالنا
زبان فارسي   بهثارآجاست كه حفظ همين   نكته اين،شمس محفوظ مانده است

  .“بوده و در بستر فرهنگ اسالمي رشد خود را بازيافته است
  :وي تأكيد كرد

ر و فرهنگ اسالمي كه شعرهاي موالنا از پايگاه تفكّ  بهيز مردم جهانهنوز ن”
  .“نگرند  مياي ايراني را درنورديده پويه

اند، نموداري براي  هفت شاعر بزرگ ايراني كه سرگذشت نامه ايران را سروده
  .پويايي انديشه و عرفان اسالمي در ايران بزرگند

v رئيس دانشگاه مذاهب نويسنده و ( آزار شيرازي االسالم عبدالكريم بي تحج
 :اسالمي

اين  ضروري است در سال جهاني موالنا به
بيانديشيم كه در گذشته چگونه جهان 

هايي را پرورش  شخصيتاسالم چنين 
  :داد و اكنون از وجود بزرگاني چون موالنا محروم هستيم، يادآور شد مي
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اندازه تعاليم  کس به هيچ
موالنا براي جهان امروز 

  نيستگشا و پرارج گره

با خدا در ارتباط ها از چهار سمت وصل بودند؛ از سويي  در گذشته حوزه”
. بودند، از سوي ديگر با طبيعت و همچنين جهان آخرت ارتباط فراوان داشتند

هاي  شخصيت. الطبيعه در ارتباط بودندكه در گذشته علما با ماوراء ضمن اين
اند از چهار  اند، كه توانسته وااليي چون موالنا در چنين محيطي پرورش يافته

اند علومي را عرضه بدارند، كه موجب شگفتي  جهت استفاده كنند و توانسته
  .“است

  :آزار شيرازي در پايان تأكيد كرد بي
طور كه موالنا  معنويت توجه كنيم و سعي كنيم همان اگر ما همچون موالنا به”

مغز و محتوا  م، و بهيها دربياي رهنمود داده است، از اين ظواهر و پوسته
  .“ شودمان حلّ هاي اختالفشود كه بسياري از  بيانديشيم، سبب مي

v پژوهشگر و استاد برجستة دانشگاه( حسين نصر دپروفسور سي:(  
بلخي و  الدين معروف به موالنا محمد جالل”

رومي بزرگتر از آن است که بتوان براي او 
بزرگداشتي درخور مقام او تشکيل داد و هرچه 

توانند  ايرانيان در اين زمينه انجام دهند، باز نمي
عملي در اين راه مورد  ليکن هر او ادا کنند و  خود و فرهنگ خود را بهدين

 فارسي؛ ةموالنا و نام او و شعر صوفيان تحسين است و خدمتي است نه تنها به
  .“تمام فرهنگ ايران بلکه به

 و سند گرفته تا گجراتزد خاص و عام از بنگال و کشمير و انروزي نام موالنا زب
ها بود و فيض برکت وجود و کالمش بر دو عالم  هاي بين آن مينبوسني و آلباني و سرز

  .کرد تحت سيطرة فرهنگ ايراني و ترکي حکومت مي
هاي دورترين  امروزه صيت شهرت او بسي فراتر رفته و ترجمة آثارش در کتابخانه

  .شهرهاي آمريکا مورد توجه خوانندگان بسياري است
ب و سو، و تعصّ يات از يککثرت و مادوحدت، در  در جهاني که از پشت کردن به

هل و عشق و اسابقة ديني از سوي ديگر، در رنج است، پيام تسامح و تس گري بي قشري
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ترين معرفت شهودي همچون ندايي است آسماني که بر دل  ت او آميخته با عميقمحب
 .دهد بخشد و جال مي نشيند و روح آنان را رهايي مي رنجور طالبان عالم معني مي

کند؛ بلکه خود را خاک  هل نميادلي و تسهمعين حال موالنا حقيقت دين را فداي  در
  .داند  مي)ص(پاي مصطفاي مختار

در بين گروه کثيري از بزرگان فلسفه و حکمت و عرفان که از سرزمين ايران 
 اندازه تعاليم کس به اند، شايد پيام هيچ برخاسته و در دامن فرهنگ پربار آن تربيت يافته

  .گشا و پرارج نباشد موالنا براي جهان امروز گره
او دراو خداوند سخن . ف و کمال نهايي شعر عرفاني خراساني استة تاج تصو

فارسي و سلطان عشق و بحر عرفان است؛ بحري که آن را ساحلي نيست و انسان 
  .رسد پايان آن نمي کند، به هرچه در آن شنا مي
باشد که از . در واقع بزرگداشت خود ايران استهمتا   بيشخصيتبزرگداشت اين 

هاي فرهنگ خود حاصل  گنجينه تري با پيام او و با اين طريق، نسل جوان آشنايي بيش
کنند و دريابند که کالم موالنا کمندي است که حضرت دوست آن را بر گردن آنان که 

آرامش واقعي است، خلوتگاه خود که تنها جايگاه  اندازد و ايشان را به دوست دارد، مي
  :توان گفت جز آن که  اشعار موالنا چه ميةدربار. کشاند مي

  نـام   د به رود آي   هرکه زان برمي    نردبان آسمان است اين کالم    
ر گرداندخداوند متعال صعود از اين نردبان را براي شيفتگان او ميس.  

v  استناد  عوامل نجات از منظر موالنا، باةدربار): پژوهشگر( علي قنبريدكتر 
  :توان گفت مي معنوي مثنويهايي از  بيت به

كند و  شناختي تبيين مي شناختي و جهان موالنا مباني نجات را از منظري انسان”
موالنا معتقد است . داند لحاظ ظاهر، از دو منظر انسان را گرفتار در جهان مي به

د زندان را حفر  آن شود؛ بلكه بايةكند، تا شيفت عاقل در و ديوار را نقّاشي نمي
  .“كند؛ بنابراين بايد از اين زندان رهايي بجوييم

  :او در تبيين عوامل نجات از ديدگاه موالنا اظهار كرد
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ي را نبايد با ضمير مولو
» فرويد«ناخود آگاه 

 تفسير كرد

هايي  رستگاري بايد در حيات دنيوي روزنه موالنا معتقد است براي رسيدن به”
بطه ها رابطه برقرار كنيم؛ بنابراين را ايجاد كنيم، تا بتوانيم از طريق آن روزنه

داند و بهترين راه برقراري اين رابطه، رابطه عبوديت  خداوند، ما را نجات مي با
  .“داند  موالنا نوع رابطه را نيز رابطه عاشقانه مي.است

v پژوهشگر و ( حسين ابراهيمي ديناني  غالمدكتر
 نسبت بين دين و دربارة) استاد فلسفه و حكمت

  :قرابت فکري موالنا و سعدي گفت وعرفان 
هم نزديک هستند؛ بلکه  نه تنها موالنا و سعدي به”

  .“اند هم نزديک  عرفاي عالم اسالم، بلکه همه عرفاي عالم بهةهم
  :وي يادآور شد

. شان عشق دردمندي است سعدي و موالنا هردو عاشق دردمند هستند و پيام”
ه درد عشق نيست و از اين منظر مردد هستيم که مالئک بايد يادآور شوم عشق بي

  .“عاشق باشند؛ چراکه دردمندي خاص انسان است
وي با طرح اين پرسش که آيا براي تبيين نسبت بين دين و عرفان بايد نسبت بين 

  :دين و اخالق را نيز بدانيم، گفت
 آيا اخالق همان دين است يا دين همان اخالق است و آيا هردو يکي است و بايد”

 عرفان ظم، نثر، قصّه، اسطوره و حکايات باسؤال کرد ادبيات اعم از شعر، رمان، ن
  “چه نسبتي دارد؟ آيا هر اديبي بايد عارف باشد و هر عارفي بايد اديب باشد؟

  :ديناني افزود
از اين منظر بايد ديد مولوي عارف شاعر است يا شاعر عارف و نسبت بين ”

  “ادبيات و عرفان چيست؟
کنند،  وسيله فرويد تفسير مي لوي را بهاين استاد دانشگاه با انتقاد از کساني که مو

  :گفت
کنند و خيلي هم که زور بزنند با يونگ، که  آقايان مولوي را با فرويد تفسير مي”

  .“کند شان فروش هم مي هاي اين مسأله فاجعه است؛ اما کتاب
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دهندگان جهان انديشه  عنوان يکي از بزرگترين تغيير وي در عين حال از فرويد به
  :و گفترد ب نام

گردد و مولوي را   جنسي برميةغريض با اين وجود ضمير ناخودآگاه فرويد به”
ساحت  شود با ضمير ناخودآگاه فرويد تفسير کرد و ظلمي از اين باالتر به نمي
کنند س موالنا نيست که او را با فرويد مقايسه ميمقد“.  

  :او در ادامه گفت
. ي بزرگي داريم که عرفان ندارندادبا. خواهد گويند ادبيات عرفان نمي مي”

ات اگر اخالق و حسا آيا پيام ادبيخواهي را نداشته   عدالتدرست است؛ ام
  “باشد، چه خواهد شد و ادبيات منهاي فضيلت چه پيامي براي بشريت دارد؟

  :استاد دانشگاه تهران اضافه کرد
 حاال اگر در دهد؛ هاي شيميايي مي کند و نه تحليل ادبيات نه اتم کشف مي”

گاه  افتد؟ معتقدم ادبيات بايد يک تکيه فاقي ميادبيات جهاني اخالق نباشد، چه اتّ
  .“دانم اخالقي داشته باشد؛ پس ادبيات منهاي اخالق و عدالت را ادبيات نمي

وي در ادامه با طرح اين پرسش كه ادبيات با ديانت چه نسبتي دارد؛ آيا دين از 
  : از دين؟ گفتاخالق است يا اخالق

”به. عالم است ن دراين همه متدي از . کنند بات عمل ميواجبات و مستح
کنند مات نيز پرهيز ميمکروهات و محر.ا دشمن خونين  بسياري از متدينين ام

  .“عرفان هستند
از اروپا و آمريکا هم نيامده؛ بلکه در متن . اعتقاد وي، عرفان اصالً بيگانه نيست به

  . آمده است)ع( و ياران علي)ع( و حضرت علي)ص( از صحابه پيغمبرجهان اسالم
  :ديناني افزود

 ،که عرفان حالي نيست؛ درقرآنگويند عرفان در  در تعجبم که چگونه مي”
ها  معرفت خداوند نيز مراتب دارد و آدم. معرفت باطني و معرفت خداوند است

  .“مرتبه خداوند را نمي شناسند يک
 و قرآن در )ع(ي و موٰس)ع(داستان خضر  در پايان با اشاره بهاين استاد دانشگاه

  : گفت)ع(جاودانگي خضر
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 اگر شما مرا يشناسم؛ حتّ  نميقرآن حافظ بر ديوانعظمت  تفسيري به هيچ”
  .“تکفير کنيد

  :حسين ابراهيمي ديناني اظهار داشت غالم
کوبي   و پايرقص اي در جهان است که در يک کتاب خود به موالنا تنها سراينده”

جا با يک  کند، و در اين پردازد و در جاي ديگر از فراق و جدايي شکايت مي مي
  .“شويم پارادوکس و تضاد مواجه مي

» عطّار  مولوي با نگاهي تطبيقي بهةزبان و انديش«اين استاد دانشگاه در همايش 
  :گفت
 توان در د، ميشو تمام مطالب گوناگون را که در آثار نظم و نثر موالنا ديده مي”
بشنو « بيت نيز در بيت اول آن ١٨ مثنوي مشاهده کرد، که تمام اين بيت اول ١٨

  .“ خالصه شده است»کند ها شکايت مي از جدايي/کند از ني چون حکايت مي
  : نزديک دانست و گفتعطّار» ةنام مصيبت«موالنا را به» ةنام ني«او 

 عارفان يهاي مردم و حتّ ان و حرفدنياي امروز ما دنياي غريبي است که زب”
 موالنا مثنويانگيز  اديب جور ديگري شده است؛ در اين دنياي شگفت

ترين مردم بشر  ترين و قديمي شود و مدرن ترين کتاب سال آمريکا مي پرفروش
  .“پذيرند ثير ميأخوانند و از آن ت  را ميمثنوي
  :حسين ابراهيمي ديناني افزود غالم

او . کند که از اصل خود دور افتاده است هايي شکايت مي موالنا از جدايي”
گويد اصل انسان کجاست؟ انسان شرقي است، غربي است و يا بايد طبيعت  مي

  .“اصل خود برسد را بشکافد تا به
  :وي تصريح کرد

ناله موالنا از فراموشي اصل انسان است و او شکوه را آغاز کرده است و غم ”
  .“اصل خود بازگردد  بهخواهد جدايي دارد؛ او مي

  :که اين عالم از نظر موالنا رمز است، گفت ديناني با بيان اين
از نظر موالنا حقيقت جاي ديگري است و براي عارفان نيز اين عالم نماد رمز ”

  .“گونه نيست ي اينهاي حس و حقيقت است، اما براي انسان
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موالنا يك فيلسوف و 
 انديشمند است نه يك شاعر

  : کرد و گفت تکويني تعبيرقرآن اين پژوهشگر فلسفه از اين عالم به
ها از آياتي تشکيل شده که  هايي، و اين سوره ل از سوره کتابي است متشکّقرآن”

 .زبان ساده، آينه است آيه به. درست توجه نشده است» آيه«واژه  حال به تا به
جهان آيت . بينيم ؛ اما آينه را نمي بينيم کنيم، صورت را مي آينه نگاه مي وقتي به

  .“ آينه بايد حق را ديدحق است؛ يعني در اين
وي نگاه موالنا را نگاه عارفانه و نگاه حق دانست و پيدا کردن چنين نگاهي را 

  :سخت عنوان کرد و گفت
 تمامي سلوک عطّار ةنام نصيحتسلوک دارد و  پيدا کردن چنين نگاهي نياز به”

  .“کند دنيا نگاه مي است و موالنا نيز با اين چشم به
  :ديناني افزود

مطلب که عارفان با فالسفه مخالف بودند، اشتباهي تاريخي است و هيچ اين ”
گر است؛  گويند، عقل حساب عارفي مخالف عقل نيست و هرگاه از عقل بد مي

  .“گرا نه عقل حقيقت
ابراهيمي ديناني عارف را خردمندترين انسان عالم بشري دانست و گفت هيچ 

 اشعري است، درست است؛ چون عمده گويند موالنا که مي عارفي اشعري نيست و اين
 اشعري دارند، اما وقتي عارف شدند، از آن ةعارفان در مکتب اشعري بودند و زمين

فاصله گرفتند؛ چون اشعري با خرد سازگاري ندارد و عارف در پي شهود و سلوک 
  .است
v  رئيس انجمن حكمت و فلسفة ايران (رضا اعواني غالمدكتر(:  

  .“ ما پي برده استعظمت عارفان جهان به”
 پژوهشي حکمت و فلسفه اظهار ةرئيس مؤسس

  :داشت
  .“ي استکمال سخن در انديشه است، که اين انديشه در کالم مولوي متجلّ”
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 مولوي با نگاهي تطبيقي ةزبان و انديش«رضا اعواني در همايش دوروزة  غالم
گاه فردوسي مشهد آغاز گذشته در تاالر فردوسي دانشکده ادبيات دانشماه که » عطّار به

  :نظر موالنا پرداخت و گفتموضوع زبان و انديشه در اي به له مقائةارا شد، با
زبان و انديشه در تفکر موالنا بسيار گويا است و عظمت موالنا بر کسي پوشيده ”

  .“ايم راه نرفته تعبير کنيم، بي» تفسير قرآن« بهمثنوينيست، و اگر از 
  :وي افزود

لطايف و اشارات قرآني ا با معاني دقيق، سراسر اسرار و حقايق و  موالنمثنوي”
س نيز برابري و تشابه، و از هاي مقد توان گفت با بسياري از کتاب  ميياست، که حتّ

  .“برخي جهات برتري دارد
  :که موالنا يک فيلسوف و انديشمند است، نه يک شاعر، گفت اعواني با بيان اين

ران و انديشمندان، نه تنها در سطح ايران، بلکه در فکّترين مت عارفان ما بزرگ”
  .“عظمت آنان پي برده است سطح جهان هستند، که جهان به

 پژوهشي حکمت و فلسفه، زبان و انديشه موالنا را زبان معنا و ةسسؤرئيس م
  :اشارات دانست و گفت

آن  ا بهزبان موالنا زبان انديشه، معنا و اشارات است و اين چيزي است که دني”
. ي است متجلّمثنوينياز دارد؛ کمال سخن در انديشه است که اين انديشه در 

، که بيان دقيق »نکشته چون سيل روانه بر زمي/پايان ز يک انديشه بين خلق بي«
  .“انديشه و حکمت است

  :وي تصريح کرد
گونه  هاي الهي را اين کمتر کسي در جهان ما چون موالنا توانسته است حکمت”

  .“رسد پاي او نمي ن کند و کسي در بيان عرفاني در تمام دنيا بهبيا
  :رضا اعواني زبان موالنا را زبان حقيقت بيان کرد و گفت غالم

شود و از نظر موالنا زبان بايد با حقيقت ارتباط داشته  زبان بدون حقيقت نمي”
  .“باشد

و » حال«، »قال«بان سه گونه ز که زبان به  علمي اين همايش با بيان اينةرئيس کميت
  :بررسي آن در شعر موالنا پرداخت و گفت است، به» وجود«
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والنا پيشواي معنوي م
 جامعة عصر خود بود

زبان  و بعد به» حال«زبان  کفايت کند؛ بلکه بايد آن را به» قال«انسان نبايد به”
ها  از هردو آن» وجود«، و زبان »قال«از زبان » حال«برساند، چون زبان » وجود«

  .“برتر است
  :اين پژوهشگر فلسفه افزود

 ةدارد؛ از جمله داستاني دربار» حال«زبان  هاي بسياري به موالنا اشعار و داستان”
ها است، مولوي از معدود  که برترين زبان» وجود« زبان ةدربار. دادن هديه

  .“آن رسيده است افرادي است که به
  :شناسي عجيب او اشاره کرد هستي بيتي از موالنا به وي با اشاره به

  ها برداشـتي    تان پرده تا ز هس    ني داشتي کاش که هستي زبا   
  : انسان را در زبان او عنوان کرد و گفتشخصيتاعواني 

 اوست و شخصيتمعناي بروز و ظهور  گويد، به سخن و کالمي که انسان مي”
 را که انسان در زير زبانش پنهان است، بسيار )ع(موالنا اين سخن زيباي امام علي

  .“سرايد زيبا مي
  :وي افزود

توان اين سعي را  صل شود، که در شعرهاي مولوي ميکالم حق متّ زبان بايد به”
زبان،   مولوي اسرار واليت را بهمثنويزبان حق ديد و در واقع  صال زبان بهدر اتّ

  .“کند بيان مي
v علمي هيأتعضو پژوهشگر و  (ديمهدي سي 

  :) ادبيات دانشگاه فردوسي مشهدةدانشکد
سياست از اجتماع و مولوي را شاعري جدا ”

که مولوي  حاليدانستن، ظاهرگرايي است؛ در
  .“عصر خود بوده است معني واقعي پيشواي معنوي و رهبر جامعه هم به
موالنا در جواني در زمان سلطنت عالءالدين کيقباد که از سالجقه روم بود، ”

ايران  پس از حمله مغول و فتح . مغول اشاره کرد و افزودةحمل وي به. زيست مي
اين شرط صلح کردند که  و سپس آسياي صغير، فاتحان مغول با حاکمان روم به
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موالناپژوه چيني سخني 
 جويي  صلحدربارة

شام با مغوالن همراهي کنند و اين امر  هرگاه آنان خواستند، روميان براي حمله به
  .“ثبات شود عصر با موالنا بي باعث شد تا وضعيت سياسي روم هم

دي ادامه دادسي:  
 در ارتباط است ـ حاكم روم ـالدين پروانه  معيندر اين دوران موالنا همواره با ”

 نوشته مثنويدهد و اين دوران زماني است که  او پند و اندرز و مشورت مي و به
 است، تا مثنوي هجري قمري که شروع دفتر اول ٦٢٢شود؛ يعني از سال  مي
  .“ که پايان اين کتاب است٦٧٢

 عنوان يک مجتهد و عارف و با رد اجتماعي موالنا به ـنقش سياسي  وي با اشاره به
نظر برخي که موالنا را فردي دور از اجتماع و سرگرم عوالم عرفاني شخص خود 

  :دانند، گفت مي
برخالف نظر اين افراد، موالنا همواره در جامعه روزگار خويش نقش داشته ”

  .“است
  : علمي دانشکده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد تصريح کردهيأتعضو 

نا در واقع پشتوانه معنوي جامعه معاصر خود بوده و حاکم وقت روم، خود موال”
  .“دانسته است را مريد موالنا مي

  :او افزود
حاکم وقت روم براي بهبود وضع مردم  در واقع موالنا نيز از مشورت و اندرز به”

  .“کرده است فروگذار نمي
وان کرد و افزود موالنا را سندي بر اين نقش او عنةمافي فيهدي مهدي سي:  

  .“گويد پروانه مي  در واقع سخناني است که موالنا خطاب بهمافيه فيه”
v  ة دربار):موالناپژوه چيني( موهونگ ياندكتر 

 سخنراني مثنوي معنويجويي در   صلحةانديش
  :كند مي

تحصيل زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه ميالدي  ١٩٨٢موهونگ يان كه در سال 
التحصيل  با اخذ فوق ليسانس از اين دانشگاه فارغميالدي  ١٩٩٠رده و در پكن را آغاز ك
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 موالنا مثنويشمس پرنده در 
  استعطّارهمان سيمرغ 

شده است، ترجمه شماري از آثار تابناك نامداران ادبيات كالسيك ايران را در كارنامه 
  .دارد

ليف أ دركنار تخيام رباعيات مولوي و مثنويترجمه و انتشار دفتر اول، دوم و ششم 
 فارسي و چيني، زيبايي رباعياتهايي نظير مقايسه  موضوع  عنوان مقاله با٣٠بيش از 

در اشعار عرفاني » دمي«و » يار«  عرفاني در اشعار كالسيك فارسي، بررسي معنيةانديش
  .هاي اين موالنا پژوه است فارسي، بخشي از تالش

د  بزرگداشت هشتصدمين سال تولّةهاي كنگر موهونگ يان همزمان با آغاز برنامه
 ششم و هفتم آبان ماه در سالن اجالس سران كنفرانس اسالمي در تهران و درموالنا 

  .هفتم و هشتم آبان در دانشگاه تبريز حضور داشت
اي  ترجمه برگزيده.  اجتماعي پكن اشتغال داردمموهونگ يان اكنون در آكادمي علو

هاي معاصر ايران، بوف كور صادق هدايت و شازده احتجاب  از اشعار و داستان
  .شنگ گلشيري از ديگر آثار اوستهو
v ات دانشگاه فردوسية علمي دانشکدهيأتعضو  (مهدخت پورخالقيمشهد، ادبي (: 

زبان و « در همايش ـ مهدخت پورخالقي
 ارائةبا » عطّار  مولوي با نگاهي تطبيقي بهةانديش
» سيمرغ تا شمس موالنا از«عنوان  اي با مقاله
  :گفت
الي سي، احمد غزّالدين دايه و عزالدين مقد ينا، نجمالطير سهروردي، ابن سةلرسا”

  .“اند مايه گرفته  جانعطّار موالنا همه از سيمرغ مثنويو شمس پرنده در 
  :پورخالقي افزود

  .“وضوح سيمرغ در حقيقت نيروي بصيرت يا گشايش چشم و دل است”
  :وي گفت

دوسي و  فرةشاهنامهاي سيمرغ اساطيري در  مقصود از برشمردن ويژگي”
 عطّار موالنا همان سيمرغ مثنوي اين است که شمس پرنده در عطّارسيمرغ 

  .“است
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تشابهات فكري اقبال و 
 مولوي كم نظيرند

  :وي ادامه داد
کند، نشيمن او در کوه  سفير سيمرغ سهروردي چون شمس خفتگان را بيدار مي”

  .“کند است و بدون جنبش پرواز مي
  :او همچنين گفت

سيمرغ برسند و  د تا بهکنن برخالف تمام رساله الطيرها که پرندگان حرکت مي”
ميان جمع  يابند و يا نه، موالنا با شگرد هنرمندانه سيمرغ را به ها يا بال مي در آن

دهد که نهايت تالش  حاد عاشق و معشوق را در ذهن صورت ميآورده است، اتّ
  .“کند نزديکي تبديل مي هنرمندي اوست که دوري سيمرغ را به

v د بقا دكترين  و نهمشصت  در»ماکان«يي محم
 در پاکستان يسالروز درگذشت اقبال الهور

 بر ي مولويها شهي انديرامون تأثپير يانرسخن به
 اقبال يريرپذياو تأث.  پرداختيافکار اقبال الهور

 .ر دانستيرا کم نظها  ن آين جهت تشابهات فکرير و بدي را انکارناپذياز مولو
مناسبت سالروز در گذشت اقبال  بهرا يشناس که اخ  اقبال»ماکان« يي بقامحمد دکتر

  :ن سفر گفتيپاکستان سفرکرده بود در خصوص ا  بهيالهور
 يها ن دانشگاهين و معتبرتريتر يميدعوت دانشگاه پنجاب از قد امسال به”

که  نيا توجه به با.  دعوت شدمي سخنراني اقبال براي پژوهشةسپاکستان و مؤس
 يها شهير انديتأث«ام را  يع سخنران شده موضوي نامگذارينام مولو امسال به

  .“راد شدي ايسيزبان انگل  انتخاب کردم که به» بر افکار اقباليمولو
  :ن خصوص گفتي در اييبقا

 ينيق از محقّيکه بعض يطور  و اقبال است بهيان مولوي ميادي زيتشابهات فکر”
ن امر يو ااند  دهي عصر خود نامياند، اقبال را مولو نه کار کردهين زميکه در ا

 را ي ما نقش مولوةد اقبال در دوريگو يطور که خودش هم م رساند که همان يم
  .“فا کرده استيا
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ن بزرگان يا: گفت کسان خواند وين يد  و اقبال را بهين پژوهشگر نگاه مولويا
ق قلب ي را از طريني ديها د معرفتي باشد و انسان باي قلبيد امرين بايهردو معتقدند د
 ي دست دوم تلقّيها  معرفتي را از مآخذ رسمي اکتسابيها ند و معرفتخود کسب ک

چه   باشد و آنيکت خود متّيترب د بهيز هردو معتقدند انسان باي نيازنظر اجتماع. کنند يم
دست  دنبالش باشد و آن را به د خود بهيآن برسد با خواهد به يرا انسان الزم دارد و م

د ين نبايده هردو در ارتباط با ديعق به. را کسب کندها  ن آيا که از واسطه نيآورد نه ا
  .سم معتقدندي پروتستانينوع در واقع هردو به.  فرد وجود داشته باشدي برايواسطه ا
با عرفان ها  ن آياقبال را مخالفت هردوو  يگر تشابهات مولوي در ادامه از دييبقا

ل کردن فرد  و متحوييايوهدف عرفان را پها  نآ: ن خصوص گفتيمنفعل خواند و در ا
 نشيني و عزلت گوشه اش به هفي که توجدانستند و در اين زمينه با عرفان و تصو و جامعه مي

 رسد که ييجا تواند به ي مي و خودسازييايمعتقدند انسان با پوها  نآ. اند مخالف باشد،
ن يا اام.  شوديواريرد و با او روين ذات که خداوند است قرارگيتر يا عاليدر برابر خود 

  .ل شودي مستحييا من غايآن خود اعال  ست که انسان دري چنان نييا رويرو
  


