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  يادداشت
المللي   بينهمايش ۲۰۰۵ برابر با نهم ماه مارس ،١٣٨٤ نوزدهم اسفند روز چهارشنبه

آور  ، شاعر و عارف و محقّق نام»علي حزين الهيجيمحمد  آثار و احوال شيخ بررسي«
 در .شد ـ افتتاح آرامگاه حزين ايراني مقيم هند، در تاالر دانشگاه هندوي شهر بنارس ـ

نو  زه، كه از طرف خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در دهليرو اين همايش سه
 فرهنگ و تحقيقات شورايهمكاري بخش زبان و ادب فارسي دانشگاه يادشده و  با

زبان و ادب فارسي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي  و مركز گسترش (ICCR) هند
ن و ازبكستان شركت نظراني از ايران و هند و افغانستا برگزار شد، محقّقان و صاحب

  .داشتند
 نفر از استادان و دانشجويان و ديگر ٢٠٠در مراسم افتتاح همايش بيش از 

ها و راديو ـ  عرفان و ادب فارسي و جمعي از خبرنگاران روزنامه مندان به عالقه
  .تلويزيون محلّي حضور داشتند

سي دانشگاه در اين مراسم، ابتدا خانم پروفسور شميم اختر، رئيس بخش زبان فار
علي محمد هاي شيخ  حاضران، برخي از ويژگي هندوي بنارس، ضمن خوشامدگويي به

 اين همايش نو در برپايي حزين را برشمرد و از همكاري خانة فرهنگ ايران در دهلي
  .تشكّركرد

عنوان رئيس جلسه،  به (S. Lela) ليال .سپس رئيس دانشگاه، آقاي پروفسور اس
و آثار حزين پرداخت و از برگزاري همايش در آن دانشگاه حوال اي از ا ذكر شمه به

  .ابراز خوشحالي كرد و از حضور رايزن فرهنگي ايران در اين برنامه سپاسگزاري نمود
رئيس دانشگاه دولتي فارسي و (الحق انصاري و پروفسور شرِف عالم  پروفسور ولي

نكاتي برجسته از آثار  من اشاره بهنيز در سخناني كوتاه، ض) عربي موالنا مظهرالحق، پتنا

 



  ٨  قند پارسي

  

افتخار ايران و هند يادكردند و عنوان   حزين الهيجي، از او بهويژه اشعار و به
  .بزرگداشت وي را براي نسل امروز و آيندگان بسيار مفيد دانستند

آخرين سخنران مراسم افتتاح آقاي مرتضي شفيعي شكيب، رايزن فرهنگي 
  :وي گفت.  بودجمهوري اسالمي ايران در هند،

تنها موجب زنده داشتن پيشينية پرافتخار  يادكرد و بزرگداشت گذشتگان، نه
هاي وجودي ما براي  و ارزشيت كنوني وساز شناخت ه ماست، كه زمينه

بزرگان هر آيين و فرهنگ، در زمرة . اي شايسته نيز هست ساختن امروز و آينده
هر آيين و . ايف هر نسل استترين وظ اند و تعظيم شعاير از مهم شعاير آن

درستي شناسايي و تكريم  تر باشد و آن شعاير به فرهنگي كه شعاير آن افزون
در اين مجلس، كه در دانشگاه هندوي شهر بنارس . شود، ماندگارتر خواهد بود

تنها  ايم كه نه شناسايي و بزرگداشت مردي نشسته برگزار شده است به
ايراني ـ هندي  فرهنگ مشترك اسالمي ـ  بهفرهنگ اسالمي ـ ايراني بلكه به

خاص محدود هيچ فرهنگ  هاي بزرگ به مردان بزرگ و روح  گرچهتعلّق دارد
دارند  در ايران دوست ميـ  گاندي را ـ كه يك هندو بود. اند شوند؛ جهاني نمي

ورزيد ـ گرچه  ميحزين عشق  چون انساني بزرگ بود و شما در هند به
  .ين آموزة بلند همة اديان و مكاتب بزرگ تاريخ استا. مسلماني شيعي بود
هاي فارسي و انگليسي و اردو ارائه   مقاله به زبان٣٩روزه تعداد  در اين همايش سه

  .شمارة حاضر قند پارسي دربردارندة مقاالت فارسي اين همايش است. شد
  


