
  ٣٨٢  قند پارسي

  

  )ويژة موالنا (اخبار فرهنگي و ادبي

  استي وجوه مشترک موالنا و گاندي عدم خشونت و مدارا طلبشهياند
 کلکته رانيت انجمن اهم  بهيالدين محمد بلخ  موالنا جالليالملل ني دو روزه بناريسم

 . شهر برگزار شدنيدر اش  ه ١٣٨٦ وري سوم و چهارم شهريدر روزها
 ران،ي فرهنگ اة مسئول خانيياي ضدي عبدالحمديکتر س با حضور دناري سمنيا

 ،ي صفودختي پروفسور منصور عالم، پروفسور آذرم،يپروفسور عبدالودود اظهر دهلو
 پروفسور غالم ،ي پروفسور کلثوم ابوالبشر، پروفسور القادرم،يپروفسور هاشم عبدالحل

 از ي و ادب فارسمندان زبان  و عالقهاني و دانشجوانسرور و صدها تن از استاد
  . مختلف برگزار شديکشورها
 شصت ساله ةسابق  فرهنگ کشورمان بهة مسئول خاننار،ي سمني اشي گشانيي آدر

 انگذاري پروفسور محمد اسحاق بنيها  اشاره و از خدمات و تالشتيال و فعسيتأس
  . کردلي تجليراني و گسترش فرهنگ و هنر اتيانجمن در تقو

 فاتياز تأل ـ»  در عصر حاضريرانيسخن و سخنوران ا« کتاب ،يياي ادامه دکتر ضدر
و آرزو ه دانست  فضل تقدم در شبه قاري ارزشمند و داراي را کتابـ پروفسور اسحاق

  :كرد
 و ي و چراغ زبان فارسردي نپذي کلکته، خاموشيرانيشمع افروخته انجمن ا”

  .“تر گردد تر و پرفروغ فروزان ،ي بنگاله غرباري در ديرانيفرهنگ ا
 ة موجود در شرق و غرب درباريها  پژوهشتي وضعانيب  در ادامه بهيياي ضدکتر

 در ي عطفة در غرب را نقطيپژوه ي و مثنويموالنا پرداخت و مطالعات موالناشناس
  . دانستي اسالمةشير و اند تفکّخيتار
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 از يا  پارهاني و بيبررس  فرهنگ کشورمان بهة مسئول خانيياي ضدي عبدالحمديس
 و »ييآرامش موالنا« جهان مدرن و انسان معاصر پرداخت و ي موالنا برايها آموزه

  . دانستشمس وانيد و يمثنو يها  درسنيتر را از مهم»  محضي از دانستگييرها«
 و موالنا، ي مهاتما گاندي فکرستميدر س»  عدم خشونتةشياند «ةسي با مقايو
 اني آدميدار نيمراتب د امور، قائل بودن به  بهتنسي نگري انسان،ي مداراطلب،يي جويآشت

و مراتب فهم )  و شباني در داستان موٰسي و تجربتي معرفتيها يدار نيد با اشاره به(
 امي پنيتر  را مهماني ادي وحدت متعالةشي، اند)کي تارة در خانلي فليتمث (يانسان
  : کرددي جهان پرآشوب معاصر دانست و تأکي موالنا برايمعنو
 کننده پژوهشگران در ياريتواند   ميايقضا  بهي و کالن نگرينگاه عرفان”

  .“ي باشد فرقه انيمطالعات ب
 ي کلکته با قرائت شعرالتي قوه مقننه اي سخنگوم،ي هاشم عبدالحلناري ادامه سمدر

 تمام قرون ي براي را شاعري و،يالدين محمد بلخ اردو در وصف موالنا جالل به
  . موالنا پرداختي از ابعاد عرفانليتجل دانست و به
 انهيرگراي و تصوي هنراني بي در سخنان،ي پروفسور حافظ محمد طاهر علسپس

 را  شمسوانيد يها  غزليداد و برخ  قراري شمس را مورد بررسوانيموالنا در د
  . کردسهي زبان مقايسي از شاعران انگلياشعار با

 گسترده خود قيتحق  بهزي بنگالدش نياه  کلثوم ابوالبشر استاد دانشگاهپروفسور
 ارائه شد ناري آن در سمدهي که چک،ي بنگالادبيات در يشناس ي مطالعات رومرامونيپ

 ي موالنا را در زبان و فرهنگ بنگاليوپژه آثار عرفان  بهي عرفانادبياتاشاره کرد و نفوذ 
  . خواندريچشمگ
 پروفسور ،يعبدالودود اظهر دهلو موالنا در کلکته پروفسور يالملل ني بناري سمدر

 پروفسور روز،ي دکتر محمد في، پروفسور عبدالقادر جعفر،ي اصالحنيدالديز
 مي دکتر محمد شمم،ي پروفسور آصف نع،ي پروفسور احمد انصار،ي صفودختيآذرم

 مقاله و ةارائ  بهي و ادب فارسبان از استادان زگري دي و تعدادري امنيخان، دکتر ام
  .پرداختند يسخنران
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  سازند ها براي موالنا فيلم مي هندي
»موضوع زندگي  ، كارگردان سرشناس هندي كه فيلم آيندة او به»ر عليد مظفّراجا سي

هاي  الدين، شاعر بزرگ ايراني خواهد پرداخت، براي يافتن لوكيشن موالنا جالل
  .شهر قونيه مدفن موالنا سفر كرد برداري، به فيلم

المللي  سطح بين  ميليون دالري ساخته خواهد شد و در٢٥اي  ودجهاين فيلم كه با ب
برداري خواهد شد و نويسندة مسلمان  شود، در دو كشور تركيه و هند فيلم توزيع مي

بردار ايتاليايي  ، فيلم»يتوريو استورارو«نامة آن را خواهد نوشت و  ، فيلم»كبير هلمينسكي«
  .اشتنيز تصويربرداري آن را برعهده خواهد د

 دربارة فيلم جديدش از شاعر »علي رمظفّ«اعالم روزنامه تركيش ديلي نيوز،  بنا به
  :ايراني گفت

برداري آن در دو منطقة  فيلم. افتد فيلمي كه خواهيم ساخت، در قونيه اتفاق مي”
كار گرفته   نفر براي ساخت فيلم به١٢٠شود و   انجام مي»اين زازادين« و »سيله«

  .“اند شده
  :زودوي اف

هاي  زبان المللي ساخته خواهد شد و به اين فيلم براساس استانداردهاي بين”
  .“شود عربي، انگليسي، اردو و چند زبان ديگر اروپايي دوبله مي

پايان برساند، اظهار   روز به٣٠ تا ٢٥برداري در قونيه را در  ر كه قصد دارد فيلممظفّ
  :كرد
ميالدي  ٢٠٠٨د داشت و در سال  ميليون دالر هزينه خواه٢٥ساخت فيلم ”
  .“پايان خواهد رسيد به

  : ساخت فيلم موالنا گفتشهردار قونيه نيز درباره
”برداري مي ي از اين فيلم در قونيه فيلمبخش مهم تي براي شهر شود و اين موفقي

بعد از نمايش اين فيلم در سينماهاي جهان، قونيه منفعت زيادي خواهد . ماست
فرهنگ هستند  مند به هها كه عالق  آنةويژ ركز توجه بسياري، بهبرد و شهر ما م

  .“خواهد شد
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 مثنويهاي فارسي، ايتاليايي و اردو زبان كتاب  در اين ديدار، شهردار قونيه نسخه
هاي عشق  موالنا در شعله«ين فيلم ا. موالنا را در اختيار اين كارگردان هندي گذاشت

  .نام خواهد گرفت» الهي
 شود ان كامل موالنا در هند منتشر مي ديوةترجم

 در راجلدي ديوان اين شاعر ايراني  ٢٢ ةزودي ترجم  به»موالنا«مترجم هندي شعرهاي 
  .كند  ميهند منتشر

زبان هندي شهرت   به بخشي از شعرهاي موالناةلطف ترجم  به كه»نويت او ارگين«
  .منتشر كند جلد كامل ديوان موالنا را ٢٢يافته است، اكنون قصد دارد 

موالنا بيش از هر مذهب  ة، ارگين معتقد است، فلسف»هندو« ةگزارش روزنام به
  .ت هند نزديك استسنّ  بهديگري

د موالنا كه روز تولّ  بزرگداشت هشتصدمين سالةد تركيه در حاشي متولّةاين نويسند
  :توسط دانشگاه حيدرآباد هند برگزار شده بود، گفت

”كه آثار  النا نوعي وحدت و انسجام وجود دارد؛ درحاليات مو در تمامي رباعي
 .“اند ديگر شاعران از يكديگر مستقل

  كار هنرمندان هندوستان در دهلي و لندن»پرده از خورشيد بردار«اجراي نمايش 
 ١٨ و ١٧، ١٦ در روزهاي »پرده از خورشيد بردار: مولوي«يه نمايش هندي اولاجراي 
  .رود  ميدر سالن تئاتر برناردشاو لندن روي صحنه)  آبان٢٧ و ٢٦، ٢٥(نوامبر 

، شاعر و عارف بزرگ محمد الدين رابطه ميان موالنا جالل  بهاين نمايشنامه كه
يكي از   بهل موالنا و تبديل شدنشلحظه تحو  بهايراني و شمس تبريزي و همچنين

يني كنت نوشته  و موه كنتپردازد، توسط امريت  ميترين عارفان جهان و تاريخ بزرگ
  .شده و كارگرداني آن را سهيال كاپور بر عهده دارد

ه اين امريت كنت در نوشتن نمايشنامه، تهي  بهموهيني كنت عالوه بر ياري رساندن
  .نمايش را نيز بر عهده گرفته است

يه اين نمايش در لندن را موهيني كنت و گوالم كنت با همكاري اولبرگزاري اجراي 
  .اع و بنياد ميراث ايران بر عهده دارندمؤسسه هنر سم
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  :بازيگران اين نمايش عبارتند از
، سربا )گوهر خاتون(، پادما داموداران )شمس(، دانش حسين )مولوي(اورون داس 

، )يوسف و رسال الدين(، درو جاگاسيا ) چلپيالدين نخست وزير و حسام(باتاچاريا 
  ). زركوبالدين صالح(ي ، آشيش دارماديكار)سلطان ولد(آشيش پاليوال 

ط جاتيندر سينگ ساخته شده و طراحي لباس آن را آنجو موسيقي اين نمايش توس
ي مولوي و شمس را گيلس چوين، طراحي صحنه را اورون داس، ها مودي، سماع

  .مديريت اجرايي را پامال پراكاش و نورپردازي را ايشوار بر عهده دارد
ي صحنه رفته و با استقبال منتقدان تئاتر در اين نمايش پيش از اين در دهلي رو

  .هند روبرو شده بود
  كشور جهان در همايش موالنا٢٦ موالناپژوه از ٨٠بيش از 
كشور در همايش بزرگداشت  ٢٦  جهان ازة نفر از موالناپژوهان برجست٨٠بيش از 

 .ندد موالنا شركت كردهشتصدمين سال تولّ
العات فرهنگي سازمان فرهنگ و ارتباطات يس مركز مطئر ـمنفرد  ابوالحسن خلج

  :خبر گفت با اعالم اينـ  اسالمي
نام آثار مولوي   نفر از پژوهشگران، نويسندگان و مترجمان صاحب١٥٦از بين ”
جهان كه هريك اثري مكتوب را درباره موالنا در كارنامه دارند، پس از  در

هاي سازمان فرهنگ  ياز طريق ارسال فراخوان و همكاري رايزن دريافت مقاالت
 نفر در همايش ٨١ كشور جهان، در نهايت ٦٠از  و ارتباطات اسالمي در بيش

 .“كردند المللي بزرگداشت موالنا شركت بين
استادان زبان فارسي و   بزرگداشت موالنا ازةالملل كنگر  بينةيس كميتئر
ان، آلمان، انگلست پژوهان كشورهايي چون آمريكا، فرانسه، يونان، كانادا، مولوي

ژاپن، سوئد،  يوگسالوي، استراليا، مصر، آذربايجان، هند، چين، بلغارستان، سوريه،
  :برد و اضافه كرد تركيه، تونس، ليتوني، ارمنستان و پاكستان نام

بر شركت و حضور اين استادان در همايش بزرگداشت موالنا، بازديد از  عالوه”
ها   همچنين تدارك برنامه مالقات آنفرهنگي در تهران و تبريز و مراكز علمي و
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منظور بحث و تبادل نظر، از  علمي كشورمان ايران به هاي فرهنگي و با شخصيت
 .“بودالملل  كميته بين تاندازهاي جانبي فعالي ديگر چشم
  :خارجي نيز توضيح داد  چگونگي شناسايي و دعوت از ميهمانانةمنفرد دربار

رايزنان خارج از  ه با ارسال فراخوان و ارتباط باماه سال گذشت تالش ما از بهمن”
فارسي و  كشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي براي شناسايي استادان زبان

  آماده حضور فرهيختگانيين روزهاپژوهشگران و مترجمان آثار مولوي آغاز شد و ا

 .“رنداند يا تاليفاتي درباره مكتوبات موالنا دا يم كه مترجم آثار مولويبود
  :وي در پايان گفت

ماه در سالن اجالس سران كنفرانس اسالمي  آبان  همايش از ششم و هفتمةبرنام”
دانشگاه تبريز و نهم همين ماه نيز در  در تهران و از هفتم و هشتم آبان در

 .“شهرستان خوي دنبال شد

  در داکا»يعرفان مولو« يشياند  هميبرگزار
 يزني راي با همکاري در آستانه روز بزرگداشت مولو»ه زمانازي ن،يعرفان مولو« شيهما

 سالن  در داکا در محلِّي و انجمن عالمه رومراني اي اسالمي جمهوريفرهنگ
 . بنگالدش برگزار شدي ملّةکمال واقع در موز ايصوف

 علما و ان،ي شامل دانشگاهي که اقشار مختلف از دوستداران مولوناري سمنيدر ا
 رضا ديط حم توسدي مجهللا  از کالمياتيد، پس از تالوت آ حضور داشتنانيفرهنگ
 گروه زبان سياالسالم خان رئ في ساني آقاران،ي از اي اعزاميالملل ني بي قاريگرد  آالجه
 ي کشورمان، صوفي فرهنگزني راي محمد رضا هاشمدي داکا، دکتر سدانشگاه يفارس

 ريگالدش، حسن فرازنده سف کشور بنة برجستانيحمان از علما و صوفالر زانيم
 انجمن سي رئميالکر  دانشگاه داکا، رضاسيکشورمان در بنگالدش، دکتر فائض رئ

  . کردندي در داکا سخنرانيعالمه مولو
برد که پس   ناميا عنوان نابغه  از او به،ي از مولوياالسالم با قرائت اشعار في سدکتر

 ژرف خود ينيب  کالم و جهانها را با نفوذ از هشت قرن هنوز عقل و هوش انسان
  . کرده استريتسخ
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 نمود که يدواري دانشگاه داکا اظهار امي فارسادبيات زبان و ي گروه آموزشسيرئ
  . شده خود نائل گرددنيي تعشياهداف از پ  اجالس بتواند بهنيا

 در ابتدا در راني اي اسالمي جمهور ي فرهنگزني راي محمد رضا هاشمدي سدکتر
مقام   بهستهي شايابي دستي برالي و کسب فضاليعرفا گفت زدودن رذا هدف نييتب
 خي هدف دو روش عمده در تارنيا  بهيابي دستيبرا.  خدا هدف عارفان استفهيخل

 عرفان عاشقانه شناخته يگري و دنهنام عرفان زاهدا  بهيکي بوده که يعرفان اسالم
  .شود يم

 يمکتب گفت، امام محمد غزال از دو کي هرنيي کشورمان در تبي فرهنگزنيرا
 از خداوند تي خوف و خشي عارف مکتب عرفان زاهدانه است که بر مبنانيتر بزرگ

 ي زهدورز،ي کشاضتي بر رليفضا  بهيابي  و دستلي زدودن رذاي برايو. استوار است
 ةبار دري نبوثيحد  راه با استناد بهنيا در يو. کند ي فراوان مدي از گناهان تأکوريو د
 در جهاد اکبر و مبارزه ديمعتقد است فرد عارف و ابد با» اکبر جهاد«و » اصغر هادج«
  .ابدي دست ي عرفانيمدارج عال نفس موفق شود تا بتواند به با

 مسلک ي برجسته، مشهور و صوفخيحمان از مشاالر زاني مي صوفي بعدسخنران
 با نام ي فراوانيا  منطقه ويالملل ني بينارهاي تاکنون در سمشانيکشور بنگالدش بود، ا

اش   شرکت نموده است و مردم بنگالدش او را بخاطر زهد و اخالق حسنهيمولو
  .نديستا يم

 ارزنده و اري که مطالب بسير از سخنان دکتر هاشمن با تشکّاحمالر زاني ميصوف
 )ص(ي در نعت نبي سخنانش اشعارعهي نمود، در طلاني در خصوص موالنا بيعيبد

صحبت   بهتي از جمله عناي عرفان مولويها  از آموزهي برخانيب و سپس بهکرد  قرائت
 اري و مصاحبت با اخيني گفت همنشوالنانقل از م  پرداخت و بهکاني با نينيو همنش

 ستندي ندهي و پسندکوياخالق ن  که متخلق بهيافراد. کند ي مايمي انسان کيخاک را برا
ن با اشاره احمالر زاني ميآقا. معه خطر ناک است جاي علم آنها برارندياگر علم هم فراگ

 تواند ي مي گفت انسان زماني همانند سعدي و شاعراني نغز مولوياشعار و پندها به
 تي بشرياي دنکه ني خدا محو کند و از اي خود را در هستياهللا باشد که هستفةيخل
  . کردفسأ است اظهار تتي معنوي منهاتي مادي مدارج عالمودنيحال پ در
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 سال يگذار نام  داکا با اشاره بهي دانشگاه دولتسي دکتر فائض رئي بعدسخنران
  سازماني و فرهنگي علم،ي سازمان آموزشي از سو»يمولو سال«عنوان  بهميالدي  ٢٠٠٧
 ي معرفي بلند برايها  برداشتن گامليدل  بهزي نراني اي اسالمي، از جمهور)ونسکوي(ملل 
  . و جهان اسالم استراني افتخار اةي مايولو کرد و گفت ميجهان قدردان  بهيمولو

 اني اقشار مختلف مردم جهان داشت و بي تمامازي را ني فائض عرفان مولودکتر
  . بپردازندي افکار مولوقي و تشوغيتبل داشت بر علما و فرزانگان است تا به

و ما  است يلسوفي امروز ورد زبان هر عارف و في ادامه داد، اشعار مولويو
 شتري هرچه بيمعرف  که نسبت بهمي دارفهي وظي و قشر روشنفکر و دانشگاهختگانيفره

  .مينسل جوان تالش کن  بزرگ بهلسوفي شاعر، عارف و فنيا
 انيب ر از حضار به ضمن تشکّزي در داکا ني انجمن عالمه مولوسي رئميالکر رضا

ة  در گستريرفان مولو او پرداخت و نفوذ عنامه ي و زندگي مولوي شعريها يژگيو
  . را از معجزات آن عارف برجسته ذکر کردنيجهان و مخصوصاً مغرب زم

 در فرانكفورت» ين بلخيالد موالنا جالل«ها و افكار  همايش بررسي انديشه
كه يكي از سخنرانان اين همايش ـ  در آلمانايران.ا.جرايزن فرهنگي   ـتيهمايون هم 

  :عنوان كرد بود، در سخناني
چيز جز  خدا گرايش دارد و هيچ درنظر مولوي، انسان موجودي است كه به”

انسان . جوست پژوه و دين دهد؛ زيرا دين او آرامش نمي حضرت حق به قرب
چشم جانش  شود و پرده به كه محجوب مي بدن و با اين تركيبي است از روح و

 .“د كنيكي تا مالقات خدا طي را يكي ها هتواند پلّ شود، مي افكنده مي
  :او در ادامه افزود

آباد دنيا  خراب از ديار دوست آمده و به نگرش موالنا نگرش شخصي است كه”
دهد و هشدارش اين است  ناله سر مي افكنده شده، و مانند ني بريده از نيستان

مولوي، نيمي از ملَك و نيمي  انسان درنظر. خود را ارزان مفروش! كه اي انسان
سوي حق است،  ي، اگر عرفان سير و سلوك آدمي بهدرنظر و. از خاك است

اگزيستانسياليستي مفهوم مدار به ا او انسانمحور اين سير و سلوك، انسان است؛ ام 
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درون  مولوي معتقد است كه در. داند آن نيست و مقصد و مقصود را خدا مي
تواند  آدمي جاني است كه اگر از هوا و نفس پاك و تهي شود، آن انسان مي

 .“فرشتگان همجوار و همنشين شود با
كشورمان در آلمان برگزار  ت رايزني فرهنگيهم سخنران ديگر اين مراسم كه به

هاي عرفان  استاد رشته ايران وة  حكمت و فلسفةسيس مؤسئر ـرضا اعواني  شد، غالم
 . بودـ هاي ايران  دانشگاهةو فلسف

  : مولوي اظهار داشتةاعواني در سخناني دربار
 .“ آن واليت است اهمةفان دو جنبه دارد و جنبعر”

  : سخنان خود گفتةاو در ادام
اي دارد؛ از  ت ويژه انسان اهميةبا فالسفه، نظر آنان دربار براي من در مواجهه”

اوپانيشادها گرفته تا كانت و دكارت و هايدگر، اين مطلب  افالطون و ارسطو و
 است و دست كم براي من، ساير انسان چيست، مهم ةكه ديدگاه اينان دربار

ها از  عنوان مثال، يوناني به. گيرند مي مسائل در جنب و فرع اين موضوع قرار
و » فنومنال «ةدوگون انسان را به» كانت «كردند و حيوان ناطق تعبير مي انسان به

 نظر ةانسان فنومنال يا پديداري در حوز كرد و معتقد بود كه تقسيم مي» نومنال«
 عمل ةاست كه در عرص» نومنال «حقيقت ندارد و اين صرفا انسان راهي به

تاريخي و انساني كه  انسان نيز به» هگل«چيزهايي دست يابد و  تواند به مي
صرفا انسان  ا براي او،خودآگاهي و آگاهي برسد، اعتقاد داشت؛ ام تواند به مي

  ندارد و دراي از خودآگاهي غربي مطرح بود و معتقد بود انسان شرقي بهره

 .“خود سير خودآگاهي را در هند و چين ناقص ذكر كرد»  تاريخةفلسف«كتاب 
  :اعواني افزود

”زادن دارد؛ فيزيكي و معنوي؛ ةانسان دو مرحل ا در ديدگاه اسالمي و عرفاني،ام 
ا هياَيٰۤ«: كنند حيات دعوت مي  شما را به)ص(فرمايد كه پيامبر اكرم  ميقرآنفلذا 

اي «، يعني ١»مكُيِيحا يم ِلمكُ اعا دذَ ِاِلوسلرلِ  وِهلّٰا ِلوبيِجتا اسونمٰا نيِذالَّ
                                                   

 .٢٤ آيه ،)٨(سورة انفال   .1



  )ويژة موالنا (اخبار فرهنگي و ادبي  ٣٩١

  

كه شما را  آورندگان دعوت خدا و رسول را اجابت كنيد، زماني ايمان
زنده  )ص(مگر مخاطبان پيامبر. »سازد خوانند كه شما را زنده مي موضوعي مي به

اهري داشتند، پس مراد اين است كه حيات معنوي نيز نبودند؛ آنان كه حيات ظ
 .“دارد و اصل نيز با آن است وجود

 مسائل ةهاي مولوي را دربار ديدگاه  سخنان خود،ةاين پژوهشگر فلسفه در ادام
  :داشت بشر و جامعه شرح داد و اظهار مختلف مربوطه به

 ن حيات فيزيكي وي انسان، كه هماةمتأسفانه علوم امروز حداكثر با حيات اولي”

شوند و   حيات معنوي وارد نميةحوز باشد، سروكار دارند و بسياري اصوال به
 .“گويند، سخناني رسا و كامل ندارند باره سخن مي هم كه در اين ها آن

جنگ و صلح از «: با عنوان ، شهرام پازوكي بود، كه»همايش مولوي«سخنران آخر 
 :سخن گفت» شمشير كشتن بي«: ضوعذيل مو» منظر عرفاني در مثنوي معنوي

داستان خدو «: مثنوي با عنوان داستان مندرج در دفتر اول پازوكي با اشاره به”
كه جمله عقل و  )ع(اي علي«:  و تحت قالب)ع(انداختن خصم بر روي علي

در مخاصمه  المالس علي عليه: ، عنوان كرد»اي چه ديده اي واگو از آن هشم/اي ديده
كند،  سره يابد و قصد دارد كار او را يك ط ميرب، زماني كه بر او تسلّپهلوان ع با

العمل  ا در مقابل عكساندازد؛ ام دشمنش بر روي مبارك آن جناب خدو مي
هالكت  جاي تعجيل در به الم بهالس بلي علي عليه. ماند مي حضرت مبهوت

. گردد ازميزند و ب شود و در ميدان نبرد چرخ مي مي رساندن وي، از او دور
ت بود، از ايشان علّ» بن عبدود عمرو«دشمنش كه برابر برخي روايات 

شان از  چون هدف فرمايند، قيان ميشود و موالي متّ شان را جويا مي حركت
 خواستند از سر خشم وي را هالكت رساندن وي صرفا رضاي خدا بود و مي به

عبارتي  د و بهشو خصم مجذوب ايشان مي. اند نكشند، دست از كار كشيده
 .“شود مي شمشير كشته بي

فرد موالي متقيان علي  هاي منحصر به خصائل و ويژگي پازوكي با اشاره به
حريت و ديگر  ت، شجاعت، حاجب بودن،مرو: الم از ديدگاه مولوي نظيرالس عليه

  :هاي ايشان، اظهار داشت ويژگي
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معيار و ميزان است و  ، درنظر مولوي)ع( موال عليةبعد جاذبه و نيز بعد دافع”
 .“سازد حق را از باطل جدا مي

  در فرهنگسراي نياوران» شبي با موالنا«مراسم 
سال جهاني موالنا و روز بزرگداشت سازمان ملل  مناسبت به» شبي با موالنا« مراسم

 .برگزار شدتهران نياوران   در فرهنگسرايدر آبان ماه سالجاريحد متّ
ي مصطٰف ين كزازي، احمد جاللي،الد جالل اي، مير قمشهدر اين مراسم، حسين الهي 

تانيگوچي   و يونكوـ حد در ايران مقيم سازمان ملل متّةنمايند ـاي، كنوت استبي  بادكوبه
موالنا و  «و» صلح در اشعار موالنا« با موضوع ـ سرپرست نمايندگي يونسكو در ايران ـ

 قابل اعتناي اين همايش سخنان  از جمله سخنانسخنراني كردند» پيام صلح جهاني
  :هاي ايران بود كه گفت  استاد برجسته دانشگاهكزازيدكتر 
  .“نيست سازمان ملل و يونسكو نيازي با شناخت موالنا به”
 هيجري در ن» موالنايها شهي افکار و انديبازتاب جهان« شي همايبرگزار

موزش و مطالعات  مرکز پژوهش در آي با همکارهيجري در نراني اي فرهنگيزنيرا
 . کرد» موالنايها شهي افکار و انديبازتاب جهان« شي همايبرگزار  اقدام به،ياسالم

حد  ملل متّي فرهنگي سازمان علمي از سويالدي م٢٠٠٧ سال يگذار نام با توجه به
 شي هماني اي شمسي هجر١٣٨٦  مهري،عنوان سال بزرگداشت مولو  به»ونسکوي«
 ان،ي استادان دانشگاه، دانشجو،ي و فرهنگي علمياه  از شخصيتيحضور جمع با

» الگيوني« تأتر دانشگاه فدرال الگوس معروف بهيف در سالن آم… ودياصحاب جرا
  (UNILAG).برپا شد
 در راني اي اسالمي جمهوري فرهنگزني راياري مراسم دکتر عباس بختني ادر

 يهدف از برگزار»  موالنايجهانافکار و بازتاب  «شي سخنران همانيعنوان اول  بههيجرين
اهل فرهنگ و قلم   بهيراني نامدار السوفي و فرف شاعر، عاي را معرفيناري سمنيچن
  : کشور عنوان کرد و اظهار داشتنيا

اگر تنها . شمار آورد  و محدود بهژهي وي دانشةنديتوان نما  را نمييمولو”
راه صواب   کار بهني در ان،ي عالم دايرخ  مواي لسوفي فاي ميشاعرش بنام
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 در مقام ي داشته و گاه حتّي وافبهره علوم ني اشتري از بکه ني با ارايز. ميا نرفته
 يها  شعر، گامقالبها در   اغلب آنلي و تکميگر در نوساز  معجزهياستاد
 و ذوق ي روح متعالراي زست،ي نها ني از اکي چي هييتنها ا به برداشته، امياساس

 .“ متداول نگنجدي قالبچيجب شده تا در ه ژرف مونشيسرشار، ب
 موالنا ي معنوامي پنيتر مهم  سخنان خود با اشاره بهاني در پاياري عباس بختدکتر

  :اظهار داشت
 ،يي جويتوان آشت  موالنا ميي فکرستميس در»  عدم خشونتةشياند «يبا بررس”

 اني آدميدار نيمراتب د امور، قائل بودن به  بهستني نگري انسان،يمدارا طلب
و مراتب )  و شباني در داستان موسي و تجربتي معرفتيها يدار نيد اشاره به با(

 را اني ادي وحدت متعالشةي، اند)کي در خانة تارلي فليتمث (يفهم انسان
 کرد دي جهان پرآشوب معاصر دانست و تأکي موالنا براي معنوامي پنيتر مهم

 کننده پژوهشگران در مطالعات ياريتواند   ميايقضا  بهي و کالن نگرينگاه عرفان
 .“ باشدي اقه فرنيب

 هيحاد اتّةنديو نما» ونگارد «راالنتشاري روزنامه کثري سردب»ماشونيکوال ان «الحاج
 يعنوان سخنران بعد عهده داشت به  مذکور را بهشي همااستي که رهيجري نرانيسردب

 بزرگداشت يا جهت برگزار.ا. سفارت جي فرهنگيزني از راير و قدردانضمن تشکّ
 و »ي محمد رومنيالد موالنا جالل «يراني بزرگ ابي و شاعر و ادلسوفيعارف، ف

  : گفتيا هيجريفرهنگ دوستان ن  او بهيها شهي افکار و انديمعرف
 محمد نيالد  بزرگ مانند موالنا جاللي که دانشمندانني از اميخدا را شاکر”

 ني با نام او مزونسکوي يرند که امسال از سو مسلمانان وجود داانيم  دريروم
 دانشمندپرور و ،ي علمينيي اسالم، آني مبني که ددهد  نشان مينيا. شده است

معنا بود  ي بيها  جنگري که جهان درگي زمانش،ي قرن پهشت است ويشگيهم
 کرده است تي را تربي شخصيتنيبرد، چن سر مي ه بيي قرون وسطايکيو در تار
. دانند کنند و او را از خود مي وجود او افتخار مي  بهزيها ن ين غرباکنو که هم
 موالنا ي و ادبي عرفان،ي علمگاهي مهم اذعان داشت که جاني بر ادي بانيابنابر
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 اسالم در عصر حاضر ني مبني و دي فارسادبيات زبان و يازهاي از امتيکي
 .“باشد مي

 کالج ي و زبان عربياسالم گروه مطالعات سي رئ»ي اجانعيعبدالسم «دکتر
يها شي و گراي فلسفيها شهي و اندنامه يزندگ« خود با عنوان ة در مقالزي ننيانصارالد 

 و فرهنگ خي تاري شعراني از مشهورتريکي ي فکريها شي گرايبررس به» عارفانه موالنا
  : پرداخت و گفتي اسالمرانيا

 ي ابعاد مختلفي زبان داراي شاعر معروف فارسيالدين محمد روم موالنا جالل”
 دارد و ي شاعر بزرگ شهرت جهانني ايشعرها.  اسالم استخيدر فرهنگ و تار

 کاي متحده آمراالتي اشعار در اني اشعار او جزو پرفروش ترري چند سال اخيط
 .“بوده است

 ي و پژوهش در مطالعات اسالمقيس مرکز تحق و مؤسري مد»في لطمانيسل «دکتر
» ها، آرمان و آثار موالنا شهياند« خود با عنوان ة در خصوص مقالين بعدعنوان سخنرا به

  :گفت
 رواج ي مناظره و جدل علمشمنداني علما و اندانيم  دريدر قرن هفتم هجر”

 که بدون يطور  بود بهيني هر عالم و دانشمند ديها يژگي مهم از ونيا. داشت
و » معتزله«کتب عمده درآن زمان دو م. شد آن مورد احترام مردم واقع نمي

 ،ي مذهبيها تي و واقعقي همه حقاةدرآن عصر دربار.  وجود داشت»ياشعر«
 تي با قابليني دقتي هر حق رداي و يقبول. گرفت بحث و مناظره صورت مي

طور خالصه، تفکر و   ارتباط داشت؛ بهي تعقليها  آن در طرحشيدرک و گنجا
 يها  و انگاشتهدي عقاي نفاي اثبات و ياها بر  همه بحثاري مع،ي منطقيها شهياند
 چون يا  برجستهيها دور شخصيت آن زمان، مسلمانان به در.  بودينيد
 ي و خداشناسي فلسفيها  رسالهي برا»ي غزالديابوحم« و »يابوالحسن اشعر«

 يشي با گرايعنوان عارف  بهيالدين محمد روم آن هنگام، جالل در. دندز حلقه مي
 .“عرصه وجود گذاشت  پا بهدتريجد

ق پس از مالقات با شمس  ه ٦٤٢ موالنا در سال يدگرگون  سپس بهماني سلدکتر
  : اشاره کرد و گفتيزيتبر
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 ي عالقه وافريزيشمس تبر.  که با شمس مالقات کردني نشد تا امي روم حکريپ”
 روز بدون ٤٠مدت  بهي داشت و نقل است که زمان)ع(تيب  و اهل)ص( اکرمامبريپ به
موالنا معتقد بود که انسان .  نشدي درد گرسنگچي کرد و متحمل هيا سپرغذ

 حواس يباشد و کنجکاو  ميزي ني حواس درونيگانه دارا عالوه بر حواس پنج
گانه   درکنار حواس پنجگريعبارت د به.  استشتري بيروني از حواس بيدرون

 چون طال يدوم مانند مس و يباشند که اول  مييگانه درون  حواس پنج،يرونيب
ص و خبره است چگونه مس را  آن، متخصّداري که خري بازاردراست، لذا 

 ي موضوعاتدني ديي است که اگر ما توانادهي عقنيخرد؟ موالنا بر ا  طال مييجا به
او . باشد  نميعهي بر عدم وجود ماوراءالطبلي دلمي را نداريفراتر از تجارب ظاهر

 باعث ني است و ايت جسمان علّيدارا معتقد است که عقل و هوش نيهمچن
 از »ي ندوي علديس«.  استيکيشود و منزلگاه آن تار  شک و شبهه ميجاديا

 ي در علوم فکريا العاده  فوقنشيتواند از ب  ميلسوفيکند که ف  نقل مييمولو
ترک   را بهلسوفانيموالنا، ف.  از درون خود خبر نداشته باشديبرخوردار باشد ول

 .“ کرده بودتي وصيني دقتي کاشت حقي فلسفه برايريادگي و ميل تعيها وهيش

   خانة هنرمندان ايران»موالنا و كودك و نوجوان«همايش 
 كه از تاريخ هفدهم »كودك و نوجوان موالنا و« ةروز براساس اين خبر، در همايش پنج

سيقي، شود، ضمن اجراي مو برگزار مي  هنرمندانة خانتا بيست و دوم آذرماه در محلِّ
نمايش گذاشته  موضوعيت موالنا به هايي نيز با تئاتر و برپايي نمايشگاه كتاب، پانل

 .خواهند شد
منظور پربارتركردن اين همايش  به ،»موالنا و كودك و نوجوان« دبير همايش ةبه گفت

 كودك و نوجوان توأم خواهد بود، ادبيات ةاي بويژه از حوز كه با حضور افراد برجسته
 »شوراي كتاب كودك « و»زنان هنرمند بنياد«، »انجمن تصويرگران«ني با مشارك فراخوا

موضوعيت  المللي تصويرگري با بين ةبراي برگزاري جشنوار) برگزاركنندگان همايش(
 .ه شده استتهي ت پنج حكايت از اين شاعر شهير و با محوري»موالنا«



  ٣٩٦  قند پارسي

  

مردي كه «: هاي  عنوانبا مثنوي معنويبراساس اين فراخوان، پنج حكايت از 
، »خانه فيل در تاريك «،»اشان چيني و رومينقّ«، »خواست زبان حيوانان را بياموزد مي
دوزبان  انتخاب و به ، از ميان آثار موالنا»كش مسجد مهمان« و »شغال و خم رنگرزي«

صورت تمايل  اند، تا تصويرگران سراسر دنيا در فارسي و انگليسي منعكس شده
 .ها بپردازند ي آنتصويرگر به

ت موضوعي  همچنين از برگزاري نمايشگاه تصويرگري با دبير اين همايشمعتمدي
  :ماه خبر داد و گفت  آبان٢٧موالنا در فرهنگسراي نياوران در تاريخ 

 تصويرگري ةنمايشگاه تمام تصاوير حاصل از مشاركت هنرمندان در مسابق اين”
 .“هد شدحكايت موالنا را شامل خوا براساس پنج

، سه گالري مثنويبرتر پنج حكايت  المللي از آثار زمان با برگزاري نمايشگاه بين هم
خوشنويسي « آثار موالنا، ةدربار» تصويرگري كودكان و نوجوانان«موضوعيت  نيز با

  تصويرگران ايراني در محلّ»تصويري حكايات« براساس شعرهاي موالنا و »بزرگساالن
  .شود مي هنرمندان برگزار ةخان

 كودكان و نوجوانان ادبياتپژوهشي   تاريخةسمؤس همچنين سايت ايرانك وابسته به
ال هاي فع الكترونيكي و سايت اتمعرفي مجلّ  به»موالنا و كودك و نوجوان «در همايش

  .پرداخت ت موالنا براي كودكان و نوجوانان خواهدموضوعي با
  بزرگداشت موالنا در باكوةهفت

آذربايجان، كانون شاعران و  والنا از سوي وزارت فرهنگ جمهوريبزرگداشت م
. برگزار خواهد شد نويسندگان اين جمهوري و چندين نهاد فرهنگي و هنري ديگر

 .داشت  اكتبر ادامه خواهد٢٥شود و تا   اكتبر آغاز مي٢١ موالنا از ةهفت
ار هنري در مقاالت و آث د موالنا،مناسبت بزرگداشت هشتصدمين سالگرد تولّ به
 .اند رسيده دفتر برگزاري بزرگداشت  به…هاي شعر، داستان و زمينه

ايراني و آذربايجاني در اين  اشي مشترك هنرمندانهمچنين قرار است نمايشگاه نقّ
ت برگزار شودمد. 

 .موالنا اعالم شده است هاي بزرگداشت برگزاري رقص سماع نيز از ديگر برنامه



  )ويژة موالنا (اخبار فرهنگي و ادبي  ٣٩٧

  

  لطفي با اشعاري از موالنا در لندنبداهه خواني محمد رضا 
شوند تا صدايشان در  مي  راهي انگلستانبزوديحلم  رضا لطفي با محمد قوي محمد

ين الد سال تولد موالنا جالل اجرايي بداهه در هشتصدمين لندن با ـتاالر ملکه اليزابت 
 .محمد رومي، بپيچد

تيرماه كنسرتي  ةگشته و نيمايران باز رضا لطفي كه از حدود دوسال پيش به محمد
 .برد مي انگلستان  خود را به٨٦را در تهران عرضه كرد، دومين اجراي سال 

هاي مولوي تفال زند تا  مثنوي بار به خواهد اين  مي» دوستة قلندرانةقصّ«خوان  تك
 .کند اش حلم با نوازندگي تنبک و دف، همراهي قوي

توسط بنياد ميراث ايران در لندن ـ  ٢٠٠٧ اکتبر ٢٨ ـماه جاري  اين اجرا ششم آبان
 .اجرا شد »نوا«و گروه هنري 

   شعرهاي موالناة از ترجم»كولمن باركس«جلدي ١٨ ةمجموع
هزار جلد  ٧٥٠ شعرهاي موالنا بيش ازة از ترجم»كولمن باركس«جلدي ١٨ ةمجموع

مناسبت  به سوي جان پلي به، موالنانام  فروش داشته و جديدترين كتاب او به
 .د اين شاعر و عارف ايراني منتشر شده استهشتصدمين سال تولّ

او . پايان موالنا سخن گفت هاي بي ت جذابيةوگويي دربار ساله در گفت ٧٠باركس
ا با اين وجود توانسته تواند صحبت كند، ام زبان فارسي نمي كه به  اينةدربار ابتدا

  :موالنا را ترجمه كند، گفت شعرهاي
هاي بركلي و  دانشگاه در اگرچه. شناختم سالگي موالنا را نمي ٣٩من تا قبل از ”

شاعر صوفي  ا هرگز نام بزرگترينكاروليناي شمالي تحصيالت ادبي داشتم؛ ام
 .“تاريخ را نشنيده بودم

  :او افزود
”يادگيري زبان فارسي كمي نااميدكننده بود؛  تنبل بودنم، ه بهدر آن سن و با توج

 ةدانشمندان در قيد حيات براي ترجم هاي دانشگاهي و نيز ترجمه بنابراين به
سعي كردم تا حد ممكن،  لغت تكيه كردم و از طريق زبان انگليسي لغت به
تا بتوانم  كنند، ذهنم خطور مي دار تصاويري باشم كه از دل لغات به امانت



  ٣٩٨  قند پارسي

  

 ا سعي نكردم جوهرام. فهمم، انتقال دهم اطالعات معنوي را كه از تصاوير مي
 شعر آزاد آمريكايي ترجمه موسيقيايي زبان فارسي را بياموزم و شعر موالنا را به

 .“كردم
  :شود، گفت شامل حال او نمي كه با اين حساب، عنوان مترجم  اينةباركس دربار

را از زبان مبدأ  نامند؛ يعني يك نفر آن  دوم مية ترجم،اين كار را اغلب”
مرحله، شعرها را  د و سپس فرد ديگري در آنگردان لغت برمي   به لغتةترجم به
 .“كند زبان انگليسي ترجمه مي به

از او و چه ميزان ديگر از آن  اين پرسش كه چقدر از اين شعرها باركس در پاسخ به
  :موالنا هستند، گفت

ا موالنا انسان شعرها تأثير داشته است؛ ام  من در نوع نگاهم بهةمطمئنا تجرب”
بنابراين شايد نوعي تحريف در شعرها   بود كه من نيستم؛فرهيخته و بادانشي

 .“ايجاد شده باشد
  :كند، اظهار كرد برگزار مي  جلساتي كه براي خواندن شعرهاي موالناةوي دربار

اي  دلشاد و سرزنده  انسان،ت اين باشد كه موالنا در زمان حياتكنم علّ فكر مي”
بودن كافي  گويد، همين كه داراي شعور و بدن سالم باشي، براي شاد او مي. بود

 .“داشتند ري مانند موالنا نيز تفكّ»اميلي ديكنسون« و »ويتمن«نظر من،  به. است
شاعري عالقه دارند كه  باركس جالب بودن اين مسأله را كه بسياري از مردم به

  :گويد مي باره پذيرد و در اين ق دارد، ميهشتصد سال پيش تعلّ به
”با  دنبال فردي هاي طوالني به ما مدت. فهمم ت آن را نميا من دقيقا علّبله، ام

 همين دليل است كه مردم اشتياق فراواني به. نگاه شورانگيز و انساني بالغ بوديم

كند كه ما  اي از جهان را براي ما باز مي براي شعرهاي او دارند؛ چون او زاويه
يعني . انگيز نيز هست ا در عين حال غمام. دنبال يك راوي بوديم آن به براي
 .“مان هاي داستان زندگي ةانگيزي دانست در لحظه لحظ شور غم توان آن را مي

موالنا از اديان مختلف هستند،  كه طرفداران فراوان  اينةي باركس همچنين درباره
  :نيكل، گفتفرانسيسكو كرو  سانةروزنام به



  )ويژة موالنا (اخبار فرهنگي و ادبي  ٣٩٩

  

. او فراتر از مكتب مذهبي بود. دانند  مرزهاي ميان اديان ميةگشايند موالنا را”
ها  ت، يهوديت يا هندوها يا بوداييكنيد ميان اسالم، مسيحي فكر مي گويد، اگر مي

گونه كه در جهان  تان و آن تان و عشق خودتان، قلب شكافي است؛ پس ميان
 .“كنيد مي كنيد، شكاف ايجاد زندگي مي

  :روح هستند، گفت اش كه شعرهاي موالنا غذاي باركس در توضيح اين گفته
 هاي ، كالس ميالدي١٩٧٦ شعرهاي موالنا را شروع كردم، سال ةكه ترجم زماني”

سه كالس در روز، كمي براي من زياد بود و وقتم را . درس زيادي داشتم
رفتم تا  مي) لت جورجياايا(در آتنز » آبي ةپرند«رستوران  ا بهام. گرفت مي

كردم  سعي مي. را بخوانم) هاي دانشگاهي ترجمه (هاي شعرهاي موالنا ترجمه
. ر بودداد كه فراتر از تصو من مي عميقي به ها را بازنويسي كنم و اين آرامش آن

 .“ روح، همين استةمنظور من از تغذي
اش ايجاد  راتي در زندگيموالنا، چه تغيي كه با غرق كردن خود در آثار  اينةاو دربار

  :شده است، گفت
 شعرهاي موالنا نبود، هرگز ةام كه اگر ترجم آورده دست هاي زيادي به دوست”

تر شوم و ديگر احساس جنون  كمك كرد تا آرام من افتاد و اين به فاق نمياين اتّ
من داده  نوعي بخشش و هديه به كنم احساس مي. و بلندپروازي نداشته باشم

 .“شده است
وگو دربارة شناختش از مردم ايران با توجه  اين مترجم در بخشي از اين گفت

هاي بزرگي ياد كرد كه  عنوان انسان ها به ها، از ايراني ميان آن ت درمد حضور طوالني به
  .خوانند خندند و زياد مي اند، زياد مي كرده مانند انديشمندان فرانسوي، تحصيل

 کنند ي ميرسازيا تصو شمس رغزلياتهنرمند پنجاه 
 هنرمند ٥٠ يد موالنا با همکار سال تولّنيمناسبت هشتصدم  شمس بهواني دغزليات

 .دشو ي و منتشر ميرسازمصوايران اش در فرهنگستان هنر نقّ
  : پروژه گفتني اي هنرري دبيني حسيمهد



  ٤٠٠  قند پارسي

  

 ٥٠ فرهنگستان هنر، از ري دکتر بهمن نامور مطلق، دبشنهاديپ  بهشيدو سال پ”
 مي کرديهمکار  شمس دعوت بهواني دغزليات يرساز مصوياش براهنرمند نقّ
  .“شدفرهنگستان انجام   و ارسال آثار بهيآور  کار جمعسال کي در نو پس از آ

  : افزوديزي شمس تبرغزليات ة مجموعيساز ري تصوةوي در مورد شيو
 هنرمندان اري در اختي کدکنيعي دکتر شفحيتصح  را به شمسوانيد از يا نسخه”

 غزليات از يکي يسازر خود کار مصوي شخصةقيسل  و هر هنرمند بنا بهميگذاشت
اند   انجام دادهند دو هنرمزي را نغزليات از يکي يکار نگارگر. عهده گرفت را بر
  .“ غزل پرداخته استکي ريتصو  خود بهلي تخةچيهنرمند از در و هر

 في تازه توصي شمس را اقدامغزلياتر  مصوة استاد دانشگاه انتشار مجموعنيا
  :کرد و گفت

 زي نيساز ري عالوه بر کتابت، تصوي اشعار بزرگان ادب فارسيدر گذشته رو”
 سال گذشته فقط و فقط ٨٠٠ ي شمس طغزلياتا در مورد ام. انجام شده است

حساب   نو بهي اقدامزي نحاضر واني ديرساز مصونيکتابت انجام گرفته، بنابرا
  .“ديآ يم

 حي اثر تصرني در اي و انتزاعي هندو،يگوراتي فيها کارکرد سبک  با اشاره بهينيحس
  :کرد
 يساز ر در عرصه مصوعي بدي غزليات شمس حرکتيسازري تصوگري دياز منظر”

.  استيت سنّيسي مدرن و خوشنوياش از نقّيقياست، چرا که کار انجام شده تلف
  .“شد ي انجام ميتروش سنّ  بهوو کتابت هرد يساز ر در گذشته مصوکه نيحال ا

 را از عوامل کي مضمون و تکن،غزليات آزاد بودن هنرمندان در انتخاب اني در پايو
 .برد  اثر نامني اتيفي کءر در ارتقاموثّ

  تركيه برگزار شدايران وسمينار شارح آثار موالنا در
زبان تركي كه در تهران  ار موالنا بهشارح آث» عبدالباقي گولپينارلي«سمينار برپايي پس از 

قان و اساتيد فارسي و ترك، مين سمينار اين ايران شناس با حضور محقّبرگزار شد، دو
 .در تركيه برگزار شد



  )ويژة موالنا (اخبار فرهنگي و ادبي  ٤٠١

  

 ٢٥اي آثار موالنا در روزهاي  شارح تركيه» عبدالباقي گولپينارلي«سمينار بزرگداشت 
 . مهر در استامبول برگزار شد٢٦و 

خصوص   توافقي بود كه با وزارت فرهنگ و گردشگري تركيه دراين سمينار طي
  .انجام شده بود» عبدالباقي گولپينارلي«نام  بزرگداشت يكي از شارحان موالنا به

او كه حدود . عبدالباقي گورپينارلي، يكي از ايران شناسان شيعه بزرگ تركيه است
وي با ترجمه آثار . استفرهنگ ايراني كرده   سال پيش فوت كرده، خدمت بزرگي به٣٠

 حكيم، رباعياتار،  عطّةنام الهي و الطير منطقتركي، مثل  بزرگ و برجسته فارسي به
في عرفان  سهم بسزايي در معر،البالغه نهج و قرآن شبستري و راز گلشن حافظ، ديوان

ع داشته استايران و تشي. 
دو سيمينار در ايران صورت  همايش بزرگداشت عبدالباقي گورپينارلي، قرار بود به

 مركزي دانشگاه تهران در ةسمينار نخست با همكاري كتابخان. دوو تركيه برگزار ش
 مركزي دانشگاه تهران و با حضور ةامه اميني كتابخان تير در تاالر عل٥ّ و ٤روزهاي 

و اساتيد ايران و تركيه » خانم آسين چلبي«مين نسل از فرزندان موالنا، بيست و دو
 .شدبرگزار 
 نفر از اساتيد زبان ١٣ دولتي بايزيد با حضور ةم اين سمينار در كتابخان دوةبرنام

هاي تركيه و با پيام مشاور فرهنگي وزارت تركيه و  ف دانشگاهفارسي، تاريخ و تصو
از ايران دكتر محمود عابدي، استاد دانشگاه . معاونت فرهنگي وزارت ارشاد افتتاح شد

وتي استاد دانشگاه آزاد مشهد كه شرح و توصيف نيكلسون را م، حسن الهتربيت معلّ
شناس و عضو فرهنگستان زبان و  علي اشرف صادقي زبان دكتردر تهران چاپ كرده، 

توفيق سبحاني استاد دانشگاه پيام نور و مترجم آثار  دكترادب فارسي و همچنين 
 .ن مراسم حضور داشتند نوشته، در ايمثنويعبدالباقي از جمله شرحي كه عبدالباقي بر 

ايران  مركز ميراث مكتوب ،كه امسال سال بزرگداشت موالناست اين ه بهبا توج
عنوان يك مركز پژوهشي تصميم گرفت در راستاي مراسم بزرگداشت بزرگان، اين  به

 .يك ايران شناس ترك اختصاص دهد سمينار را به
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اين بود كه سخنرانان ايراني م كه در تركيه برگزار شديكي از امتيازات سمينار دو ،
عنوان شارح ايراني آثار موالنا با عبدالباقي گولپينارلي  الزمان فروزانفر به مقايسه بديع به
 .عنوان شارح تركي آثار وي، پرداختند به

  زبان روسي ترجمه شد مثنوي معنوي به
كه اين كتاب برگردان  .زبان روسي ترجمه شد  در سال موالنا بهمثنوي معنويدفتر اول 

همزمان  امسال ،آغاز شدهميالدي  ٢٠٠٤ط گروهي از مترجمين روسيه از سال توس
  .پايان رسيده است د موالنا، كار ترجمه دفتر اول آن بههشتصدمين سال تولّبرپايي  با

دفتر اول اين مجموعه كه با پشتيباني رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي 
 و ادبياتيده است با هدف انتقال مفاهيم عرفان و مقاصد چاپ رس ايران در مسكو به

  .نياز جامعه فرهنگي و دانشگاهي روسيه و روسي زبانان ترجمه شده است گويي به پاسخ
 جهاني كتاب سال اين كتاب در پانزدهمين دوره ةبراساس گزارش دبيرخانه جايز

  .اين جايزه شركت داده شده است
  رواتي منتشر شدزبان ك منتخب آثار موالنا به

نامه، نقد آثار و منتخب اشعار   ايران در زاگرب؛ زندگي.ا. جاز سوي رايزني فرهنگي
  .زبان كرواتي منتشر شد  بهمثنويمولوي از شش دفتر 

ط انجمن فرهنگي، هنري  فرهنگي بهار كه توسة آثار در مجلّةاين مجموع
  .شود، انتشار يافته است  اداره مي»پرود پره«

ارت ط وز فرهنگي مذهبي توسةعنوان برترين مجلّ  سال گذشته بهبهار ةماهنام
  .فرهنگ كرواسي معرفي شده بود

زاده رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در زاگرب ضمن  د احسان قاضيسي
آثار مولوي تاكنون در كشور كرواسي شناخت زيادي  اين موضوع كه نسبت به اشاره به

  :وجود نداشته است، افزود
با همكاري و پشتيباني رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و انجمن ”

نامه،   منسجمي شامل زندگيةمناسبت روز موالنا مجموع  به»پرود پره«فرهنگي 
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تحليل و بررسي آثار مولوي در قالب مصاحبه و مقاله و همچنين ترجمه منتخب 
  .“ نسخه چاپ شده است٢٠٠٠در تيراژ اشعار مولوي 

  : دادوي ادامه
ي و هنري كرواسي ارسال اين آثار براي تمام مراكز دولتي، فرهنگي، دانشگاه”

  .“خواهد شد
  :زاده افزود قاضي

جهت شناخت بيشتر  هاي ديگري در رايزني فرهنگي ايران در زاگرب برنامه”
مردم كرواسي در دست تهيه و اقدام دارد و ضروري است با تالش و جدت ي

مردم ديگر  عنوان افتخار ادبي ايران زمين به ارف ايراني بهبيشتري اين شاعر و ع
  .“كشورها معرفي گردد

هاي فرهنگي   جمعي از چهرهبهار ةه و ترجمه مطالب ويژه موالنا در مجلّدر تهي
فرهنگ ايراني همانند سمير بگلوروويچ، عزرا ابجيچ نوايي،  مندان به كرواسي و عالقه

  .د اماموويچ و اروين جاهيچ همكاري كردنداليف شفاك، رشيد حفيظوويچ، ولي
 تصويرگر مشهور ايراني استفاده »پرويز تناولي«در تصاوير منتشره مجله بهار از آثار 

  .شده است
ط يونسكو  توسنام روز موالنا هشتصدمين زادروز مولوي، شاعر و عارف ايراني به

  .گذاري شده است نام
  شد ربرگزا »موالناحافظ و « نشست ادبي

همزمان با برگزاري مراسم بزرگداشت موالنا  » موالنا در حافظيجستجو« نشست
کتاب   در شهريمشاه خرنيشناس و بهاءالد  محمد حقي علان،يدي حمديحضور سع با

  .برگزار شدتهران 
  : گفتانيدي حمدي نشست سعني ايدر ابتدا

اشعار موالنا  از ي سهراب سپهري حتّاياغلب شاعران معاصر چون نادر نادرپور ”
توان   افراد ميني اار شاعر را در آثني اي شعري که ردپايطور اند؛ به الهام گرفته
  .“مشاهده کرد
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  : افزوديو
 يا  گستردهة واژگانش در غزل دامني است که حتّي شاعري واقعيمعنا موالنا به”

از  ي که واژگانييرود؛ تا جا  ميشي پي فارسيها  فراتر از گونهيدارد و گاه حتّ
 ي واتي اباساساً.  در اشعار او قابل مشاهده است…هرات، خراسان و

.  امتزاج برخوردار استيژگيبرد از و کارمي  که بهيباتيآهنگ و ترک خوش
 باتي ترکني ايريکارگ هاندازه او در ب  که بهافتي را يتوان شاعر  نمينيبنابرا

 دارد لي پتانسي فارس که زبانييموالنا در قرن هفتم تا جا. شهامت داشته باشد
  .“پردازد  ميباتيساخت ترک به

  : کردحي تصرانيديحم
 اساساً. رديگ کار مي  است که در غزل بهيع موالنا تنوي شعريها يژگي از ويکي”

ميمي تقسي و درونيرونيدوگونه ب ع بهتنو  ا هرچه در شعر موالنا جلوتر شود ام
 ني مضامفيط.  استافتهي دو گونه دستهر  که او بهميابي ي درمميرو مي
 که در شعر يطور  تنوع، مبسوط است بهنيهمواسطه   بهزي موالنا نيها غزل

 مختلف يها  در ارتباط با گوشهييها ها چون غزل موالنا شاهد انواع غزل
ه البتّ. مي و مدح هستهينامه، بهار  غزل جشندانه،ي غزل عه،ي غزل مرث،يقيموس

  .“ وقت نپرداختاني دربارشيستا  بهينيموالنا هرگز جز رجال د
 است رييحال تغ  مخاطب در اشعار موالنا همواره درکه ني ااني با بيق ادب محقّنيا

  :ادامه داد
سمت مخاطب خاص و گاه مخاطب عام   سخن موالنا در شعر گاه بهيرو”

 شود که در زمان او ي تلقّي وي برايا تواند شاخصه  ميزي ننيا. کند حرکت مي
  .“ استدهي امر مبادرت ورزنيا  بهيکمتر شاعر

 با اشعار اسي حافظ در قيها  غزليها يژگي درباره ويمشاه خرني بهاءالدسپس
  :موالنا خاطرنشان کرد

توان جزء   که آن را ميمي در غزل حافظ روبرو هستييع معنا تنويما با نوع”
عنوان   بهتوان از حافظ و موالنا  مييطور کلّ به.  او محسوب کردي شعرصهيخص
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 دو موج ني در شعر ايي معنايعر و تنو تکثّرايز کرد ادي ستي سورئاليهنرمندان
  .“پردازند  شعر ميشيسرا  بر ناخودآگاه خود بههي با تکها ني ايزند و هردو مي
  : کردحيپژوه تصر  حافظنيا
 . گرفتدهيتوان ناد  را نميمي کرقرآن دو از ني و الهام اريثأ گذشته تها نياز ا”

 که نيا اتراشد ام پاشد و حافظ گوهر مي من معتقدم موالنا در شعر گوهر مي
خوانده، چندان کار ساده  توان ثابت کرد که حافظ، اشعار موالنا را مي چطور مي

  .“ستي نيا
  : اضافه کرديو
رم رود و من تصو شمار مي  جهان بهيها  عرفان نامهنيتر  از بزرگيکي يمثنو”
ما در شعر موالنا .  داشته استيي اشعار آشنانيظ حتما با ا است که حافنيا بر
  .“ميکن  مشاهده مييانضباط فکر،  و در شعر حافظ ي پردازهي آراينوع
 نييتب  با قرائت اشعار حافظ و موالنا بهيمشاه خرني ادامه مراسم بهاءالددر
  . دو شاعر پرداختني اي و کالمي مختلف زباناتيخصوص

  : حافظ از موالنا گفتريثأ تةشناس دربار د حق محمي دکتر علسپس
 ،ستندي ن منفکگريکدي معتقدم صورت و محتوا در شعر از که ني ارغم يمن عل”
ي مبانيبرخ.  کردي دو را بررسني اي محتوا و صورت شعرستيبا نظرم مي ا بهام 

  گرفتهريثأ از موالنا ت دارد که حافظ در شعر خود واقعاًني از اتي حکاينظر
 .مي از شعر موالنا را مشاهده کنيي ردپاميتوان  ما در بطن شعر حافظ مييحتّ. است

که از مينيب  ميم،ي شوقي دقتينامتني بهيا اگر در محتوا و در چارچوب نظرام 
  .“ر از اشعار موالنا دانستچ حافظ را گرفت و او را متاثّتوان م  جهات نميياريبس

  :شناس اضافه کرد حق
. شود  از آن مطرح ميشي متون پهي متن و کلکي ني است که بيا رابطه تينامتنيب”

توان  هرحال نمي به.  تا شناخته شودردي در بطن متون قرارگديشعر حافظ با
 ريثأ کرد که حافظ از موالنا در چارچوب محتوا کمک و تانيطور قاطع ب به

. بردند  ميسر  بهي و عرفاني فرهنگي فضاکي در ها نيگرفته است چون هر دو ا
 .“ داشته استزي موالنا بوده، حافظ ناري فضا در اختنيدرواقع هرچه از ا
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  : در ادامه خاطرنشان کرديو
 آبشخور کي و حافظ هردو از ي گرفت که مولوجهي طور نتنيتوان ا مي”

 اني که مي با همان تشابهي وضعنيپس در چن.  نشات گرفته بودنديفرهنگ
توان گفت حافظ منحصرا از متون  جود دارد، نمي شعر حافظ و موالنا ويمحتوا

 خود بوده نيشيد پ حافظ از متون متعديريرپذيثأ بلکه ت،موالنا کمک گرفته است
  .“و او فقط از اشعار موالنا استفاده نکرده است

  آيد بازار تمبر ايران مي موالنا از نگاه محمود فرشچيان به
 موالنا با طرح ايراني از سوي شوراي دتمبر يادبود بزرگداشت هشتصدمين سال تولّ

  .شود تمبر منتشر مي
هاي مختلف براي اين مهم،  براساس اعالم كميته اجرايي، پس از بررسي طرح

  . براي اين موضوع انتخاب شد»محمود فرشچيان«نهايت طرح استاد  در
 نزديك با نشان يونسكو چاپ و در اختيار عموم مردم ةاين طرح درآيند

احي تمبر تازگي كار طر ت بهها فعالي ت پس از مد»محمود فرشچيان«د، استاد گير مي قرار
  .پايان رسانده است يادبود موالنا را به
درخواست يونسكو تمبر يادبود مشتركي از سوي سه كشور ايران،  همچنين بنابه

احي و منتشر شده استتركيه و افغانستان طر.  
  تابلوي شمس و موالنا

خود  چيان براي مقابله با حركت كشورهايي كه مفاخر ايران را بهاستاد محمود فرش
 در اصفهان آن را را در آمريكا خلق و »شمس و موالنا«اند، دوماهه، تابلوي  منتسب كرده
  .رونمايي كرد

شمار  شده توسط استاد نامي نگارگري ايران به اين تابلو كه آخرين اثر آفريده
نام موالنا از سوي يونسكو، در  شده به گذاري ال نامزمان با س مراسمي هم رود، در مي

هنري  ـآثار نگارگري جمعي از هنرمندان نگارگر اصفهاني در مجتمع فرهنگي نمايشگاه 
  . شهر اصفهان نمايش داده شدفرشچيان
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استاد فرشچيان در اين مراسم اظهار كرد كه هدفش از خلق اين تابلو كه در سال 
  .جهانيان بوده است اميده، شناساندن هويت ايراني موالنا بهطول انج موالنا دو ماه به

 كشورهاي عربي، با انتشار او گفت كه بسياري از كشورهاي دنيا، مخصوصاً
اند؛ بنابراين براي مقابله با اين  خود منتسب كرده ي ايران را بههايي، مفاخر ملّ كتاب

عنوان شاعر و عارف ايراني،  بهخلق اين اثر زده است، تا موالنا را  ها دست به حركت آن
  .جهانيان معرفي كند به

منتشر » غروب علماي عجم«نام  فرشچيان يادآوري كرد كه چند سال پيش كتابي به
سينا  ابوعلي  زكريا،يشد، كه در آن كتاب دانشمنداني مثل سعدي، حافظ، موالنا و حتّ

عنوان  تاب ديگري باچندي بعد هم ك. في كرده بود را جزو دانشمندان عرب معر…و
در اين كتاب تمام .  زبان دنيا هم ترجمه شد٢٧ نگاشته و به» نقوش العربيه هندسيه«

  .في كردندنام نقّاشي عربي معر نقوش نقّاشي ايراني را به
  اهدا شداز ايران احمد جاللي  افتخار موالنا به نخستين مدال يونسكو به

جاللي  به) يونسكو(حد فرهنگي ملل متّاين نشان از سوي سازمان آموزشي، علمي و 
اكنون مشاور   اهدا شده است، كه همـ يس سي و يكمين كنفرانس عمومي يونسكوئر ـ

  .يس مجلس شوراي اسالمي و رئيس كتابخانه و مركز اسناد مجلس استئفرهنگي ر
  :دبيركل يونسكو آمده است ـدر متن حكم كوئيچيرو ماتسو او را 

شما تقديم  الدين بلخي رومي يونسكو را به  موالنا جاللبسيار خرسندم كه مدال”
سو  دوران زندگي كاري شما، طي ساليان متمادي، با دانش و بصيرت از يك. كنم

. المللي عجين شده است  رسمي از سوي ديگر در سطح بينةو خدمات برجست
التر هاي يونسكو، و با ق آرمانادماندني براي تحقّي هشما در هردو زمينه سهمي ب

 هاي بنيان«ق وظيفة اصلي معنوي و روحاني اين سازمان در تحكيم ها، تحقّ از همة آن
  .“ايد  ايفا كرده»همبستگي نظري و اخالقي ميان آدميان« و »صلح در اذهان بشر

و يكمين كنفرانس عمومي  رياست بر سي ويژه با هدر نهادهاي حاكم در يونسكو، ب
هايي در  ها و كنوانسيون ري در تكوين و تدوين قطعنامهثّالعاده مؤ اين سازمان، نقش فوق

  .ل كندو يكم را متحو ايد كه همة ما اميدواريم قرن بيست يونسكو داشته
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عالوه، در ده سالي كه وجود شما فضاي يونسكو را مزين كرده بود، جنابعالي در  به
زرگي انجام داديد؛ ونسكو كار بي هالدين بلخي رومي ب هاي موالنا جالل معرفي آرمان

هاي او در نزديك كردن ملل دنيا  راستي جهاني است و قطعاً آرمان ي كه بهشخصيت
  .ر خواهد بودالعاده مؤثّ يكديگر و برداشتن ديوارهاي موهوم و ساختگي ميان آنان فوق به

. اين داليل است الدين بلخي رومي به شايستگي شما براي دريافت مدال موالنا جالل
ب  مصو٢٠٠٦ مورخ سپتامبر ٥٦افتخار وي و براساس قطعنامة شمارة  كه بهمدالي 

بسيار . يكصد و هفتاد و پنجمين اجالس شوراي اجرايي يونسكو ضرب شده است
د اين خوشوقتم كه اين مدال را در مناسبت بزرگداشت هشتصدمين سالگرد تولّ

  .مجنابعالي اهدا كن گرا از سوي يونسكو به  بزرگ انسانشخصيت
  مراسم بزرگداشت موالنا از سوي سازمان يونسكو در پاريس برگزار شد

، سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي )ايسنا(گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران  به
د موالنا، كه پايگاه تولّ مناسبت هشتصدمين سال به) يونسكو(حد سازمان ملل متّ

 ر معنوي مسلمان معرفي كرده، مراسمرساني يونسكو، او را شاعر، فيلسوف و رهب اطّالع
، سماع و همچنين  ، كتاب و نقّاشي نوشته متنوعي را از جمله نمايشگاهي از دست

  .المللي فرهيختگان در پاريس برگزار كرد سمينار بين
افتخار موالنا، نشان يادبودي نيز  رساني يونسكو، همچنين به گزارش پايگاه اطّالع به

  .چاپ رسيد ه كه در مقر سازمان ملل در پاريس برگزار شد، بهروز يك در اين برنامة
  :منتشرشدة خود اعالم كرد يونسكو در اطّالعية

سمينار امروز، فرهيختگان و فالسفة بزرگ كشورهاي عضو سازمان ملل را ”
شمولي موالنا  ر، پيام و جهانتفكّ وگو دربارة موضوعات مربوط به براي گفت
  .گردهم آورد

 هايي از ايران، افغانستان و تركيه، در برگزاري مراسم سم همچنين گروهمرااين در 
  .مشاركت داشتند

 ١٤موالنا تا روز  هاي مربوط به و نقّاشي نوشته گفتني است نمايشگاه كتاب، دست
  .سپتامبر در مقر سازمان ملل در پاريس برپا خواهد بود
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  »آقاي محبوبيت«موالنا 
 »آقاي محبوبيت« تازگي منتشر كرده، با  در گزارشي كه به»پست واشنگتن«روزنامة 

هاي شعر  هزار جلدي كتاب ٧٥٠الدين محمد آورده است كه فروش  ناميدن موالنا جالل
  .چكاند يتزر مي آب از دهان شاعران برندة جايزة پول»موالنا«

  :اين روزنامة آمريكايي در گزارش خود آورده است
آنجلس برگزار شد  نام شاعر ايراني قرن سيزدهم در لس تازگي يك سمفوني به به”

هزار جلد از  ٧٥٠اكنون حدود . تماشاي ايستادة آن كرد كه دوهزار نفر را وادار به
براي بسياري از شاعران برندة اند و اين رقم،  فروش رفته هاي شعر موالنا به كتاب

دانشگاه مريلند نيز ماه سپتامبر كنفرانسي . جايزة پوليتزر، رقمي رويايي است
  .“دبرپا كرروزه دربارة موالنا  سه

مناسبت  سوي سازمان ملل به  ميالدي كه از٢٠٠٧سال  اين روزنامه با اشاره به
  :يده شده، نوشته استالمللي موالنا نام د موالنا، سال بينهشتصدمين سال تولّ

 در نزديكي بلخ، افغانستان كنوني،ميالدي  ١٢٠٧ سپتامبر ٣٠ در »آقاي محبوبيت”«
  .“او يك دانشمند اسالمي است و هزاران بيت شعر سروده است. د شدمتولّ

  :پست در ادامة گزارش خود آورده است واشنگتن
زبان را محو خود  يمندان انگليس اشعار معنوي و عاشقانة موالنا، بيشتر عالقه”

  .“اند كرده
اكبر احمد ـ رئيس دپارتمان مطالعات اسالمي دانشگاه آمريكا ـ نيز با بيان اينكه 

پيام وحدت و  موالنا مانند شكسپير و موتزارت بسيار در سفر بوده است، گفته كه نياز به
  .شود صلح او در آمريكاي امروز بسيار احساس مي

  :عنوان كرده استوي همچنين در اظهاراتي خاص 
.  از اين امر خوشحالمو من تقريباً[!] شما شاهد آمريكايي شدن موالنا هستيد”

ها فراتر  ها و تبعيض ما از كليشه. شود چون پيام او با پيام عشق همراه مي
  .“ايم رفته

آميز است، چون زادگاه اين شاعر اكنون در  ت موالنا طعنهاو عقيده دارد كه محبوبي
  .دنبال طالبان هستند كه بسياري از كشورهاي غربي در آن بهكشوري است 
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دنياي  ، كولمن باركس با شناساندن موالنا به ـ شاعر گفتة اكبر احمد ـ به
روبرت بالي ـ شاعر ـ ترجمه قرن . دست آورد زبان، اعتبار و شهرت بسياري به انگليسي

شان خارج  هاي يد از قفساو گفت، اين اشعار با باركس داد و به نوزدهم مثنوي را به
 جلد رسيده، اكنون يكي از شاعران پرفروش ٢٠ موالنا كه ترجمة اشعار او به. شوند

  .آمريكاست
  :باره گفت باركس در اين

”احساسي كه در . كننده موالنا را شناخته است ن غربي، زيبايي نگاه مجذوبتمد
ها  همة زندگيكند و نوعي وابستگي ميان  انساني، نوعي شعف ايجاد مي هر
  .“آورد وجود مي به

بار در اين  الدين در قونية تركيه، موجب شد تا براي اولين وجود مقبرة موالنا جالل
  شهر كنسولگري افتخاري داير شود

 كه سال آخر مأموريتش را سپري ـ سفير روماني در تركيه ـكنستانتين ميهايل گريگوري 
داده،  واملي كه او را بسيار تحت تأثير قرارترين ع كند، اعالم كرد، يكي از بزرگ مي

دليل شكيبايي و صبرش، شهره يافته و همين احساس موجب  فلسفة موالناست كه به
  .اندازي كند شده تا وي اولين كنسولگري افتخاري را در قونيه راه

  :باره گفت گزارش روزنامة زمان تودي، او در اين به
ت تمام مذهب و ملي ي، و احترام وي بهفلسفة موالنا، روح شكيبايي و دوست”

ت انتخاب دولت تركيه از من دربارة علّ. داده است اقوام، مرا تحت تأثير قرار
وجود  هاي اقتصادي زيادي به بايد بگويم اگرچه اين شهر فرصت. قونيه پرسيد

  .“آورد، اما در عين حال، جنبة معنوي بزرگي دارد مي
  در ارمنستان منتشر شدهاي مثنوي مولوي  ترجمة داستان

صورت نثر و با   را بهمثنويهاي  اين كتاب نوشتة محمد محمدي اشتهاردي، داستان
  .كند، تا خوانندگان بتوانند با عرفان و شعرهاي مولوي آشنا شوند زباني ساده بيان مي
 توسط رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در مثنويهاي  ترجمة داستان

  . شده استارمنستان منتشر
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  سازد ها براي موالنا فيلم مي ايتاليايي
ساز ايتاليايي قصد دارد با هدف پيوند دادن شرق و غرب، فيلمي   فيلم،آلبرتو روندالي

  .الدين، شاعر بزرگ ايراني بسازد رات موالنا جالل تفكّةدربار
 فيلم ةارجشنو ، فيلم افتتاحيه»درويش«نام  او بهميالدي  ٢٠٠١روندالي كه فيلم سال 

اين شهر، فيلمي در رابطه با موالنا  آسكين در قونيه بود، بار ديگر تصميم دارد با سفر به
  .گوي ايراني بسازد الدين، شاعر پارسي جالل
 كشورهايي كه در ةساز ايتاليايي دربار ، اين فيلم»زمان تودي «ةگزارش روزنام به

  :جنگ با يكديگر هستند، گفت
غرب و شرق همچنان در حال فاصله . فهمند والنا را نمير و نگاه مآنها تفكّ”

درك   موالنا، بهةگرفتن از يكديگر هستند و من قصد دارم با ساخت فيلمي دربار
  .“بهتر غرب و شرق از يكديگر كمك كنم

  :وي همچنين افزود
اي را براي اين فيلم پيدا كنم، ساخت آن را شروع  كننده هكه تهي محض آن به”

و در اين ميان با همكارانم از تركيه و ديگر كشورها نيز همكاري خواهم كرد 
  .“كنم مي

  :آميز قونيه قرار گرفته، اظهار كرد ثير فضاي حسأروندالي كه اعتراف كرده تحت ت
دهد، بسيار مهم  پيامي كه او انتقال مي. اي است ر موالنا، انقالبي و ريشهنوع تفكّ”

  .“است
 )دبير فرهنگستان هنر(همن نامور مطلق در گزارش بموالنا در فرانسه 

 سير حضور موالنا از ةتاريخچ با اشاره بهـ  دبير فرهنگستان هنر ـبهمن نامور مطلق 
  :كشورهاي ديگر، گفت ايران به
. گذارد ثير ميأزبان ت  شاعران تركةويژ هموالنا در ابتدا بر آسياي صغير و ب”

او . بينيم گذار شعر ترك مي  بنيانهاي حضور موالنا در آسياي صغير را در نشانه
. هاي موالنا در شعر خود استفاده كرده است از بسياري از نمادها و حكايت

  .“كند جا مي جايي خود، فرهنگ ايراني را جابه به موالنا با جا
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بررسي ورود انديشه و آثار موالنا در اروپا  استاد دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه به
  :پرداخت و گفت

ترين  كنند، كه مهم ها خيلي سريع با موالنا ارتباط برقرار مي زبان اروپا آلمانيدر ”
 آلمان ادبياتاي جديد در  ات موالنا گونهاو با الهام از غزلي.  است»روكرت«ها  آن

هاي  زبان نيز ارتباط  فرانسهةدر حوز. گذارد كند و آن را غزل نام مي تأسيس مي
پرداز  ترين حكايت بزرگ ـالفونتن . آيد وجود مي بسيار نزديكي با موالنا به

ها گرفته است؛ چون  پردازي خود را از هندي گويد كه حكايت  ميـ فرانسه
واقع او تحت تأثير موالنا  در. شناختند نام هندي و عرب مي ها را در دنيا به ايراني

  .“بوده است
  :وي افزود

موالنا بود، موريس بارس است زباني كه تحت تأثير   فرانسهةترين نويسند بزرگ”
بينيم  ه تأثير سعدي را نيز در او ميالبتّ). اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم(
شديد به موالنا و نيز ة خاطر عالق موريس بارس به). هاي پاييزي كتاب برگ(

هاي گردان معروف بودند،  نام درويش ه، كه در فرانسه بهمولوية مراسم سماع فرق
 خواست او كه يك نويسنده و درعين حال سياستمدار بود، مي. كند  سفر ميقونيه به

گويد،   موالنا ميةبارس دربار. ت نيز استفاده كنده در مسيحيهاي مولوي از انديشه
  .هم درآميخته است عطر و نور و موسيقي را بامثنوي موالنا در

  :نامور مطلق تصريح كرد
و ميالدي ايراني و هندي از قرن نوزدهم  ه و فرهنگ يوناني بادبياتگذار از ”
 ادبياترمانتيسم ويكتور هوگو بسيار تحت تأثير . شود مكتب رمانتيسم آغاز مي با

 زبان فرانسه، لوكلزيو ةترين نويسندامروز بزرگ. ي و ايراني بوده استهند
شايد بتوان گفت كه از . ام  شخصي با موالنا برقرار كردهةگويد كه من رابط مي
در اوايل قرن بيستم و . يسندگان بزرگ نيستند كه تحت تأثير موالنا نباشندنو
ترين خواننده را ام بعد از انجيل بيشل و دوم، خيويژه بين دو جنگ جهاني او هب

 موالنا در غرب ةاي به انداز در اروپا داشته و اكنون بايد گفت كه هيچ نويسنده
  .“شود خوانده نمي
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  :ا به زبان فرانسه اضافه كردهاي موالن مترجم حكايت
خانم ميروويچ تمام زندگي خود را . اند فرانسه ترجمه شده تمام آثار موالنا به”

 يچيز را از خود موالنا دارند و حتّ ها همه آن.  آثار موالنا صرف كردةبراي ترجم
موالنا در فرهنگ غربي نفوذ كرده . دانند گاهي خود را صاحب تفسير نيز مي

  .“است
هاي موالنا در غرب  ضاد از انديشهتّد و گاه مهاي متعد  خوانشةر پايان درباروي د

  :گفت
”ما گاهي تضادا  و تضارب را در نقد داريم كه قابل قبول و پذيرش نيست؛ ام

ها  واقع بايد گفت كه ما با تفاوت در. اشكالي ندارد د هيچهاي متعد خوانش
مشكلي نداريم؛ ولي تضادبايد گفت ما يك رسالت تاريخي . اند لها قابل تأم

ما بايد موالناي .  در غرب تاريخ مصرف دارند…ام وموالنا و حافظ و خي. داريم
ي كردن ا اليه ما بايد با تك. فهميم جهان بشناسانيم؛ چون او را بهتر مي واقعي را به

  .“هاي موالنا در غرب مقابله كنيم انديشه
 ادبياتاستاد ( در گزارش اميرعلي نجوميان موالنا در كشورهاي انگليسي زبان

  )انگليسي دانشگاه شهيد بهشتي
 بررسي حضور در ـ  انگليسي دانشگاه شهيد بهشتيادبياتاستاد  ـعلي نجوميان  امير

  :ويژه آمريكا گفت هزبان و ب موالنا در كشورهاي انگليسي
اركس شناخته  كولمن بةآمريكا و با ترجم درميالدي  ١٩٧٠موالنا در اواخر ”

انگليسي داشتيم؛ از جمله آربري  هاي بسياري از موالنا به قبل از آن، ترجمه. شد
او مترجم خوبي . ه كردكولمن باركس موالنا را وارد فرهنگ عام. و نيكلسون

گيرد و  دست مي هاي آربري را به او ترجمه. داند نيست و هرگز زبان فارسي نمي
هيچ وجه نگران ساختار شعر فارسي  به. ندك  خود را دوباره ترجمه ميحس

موالنا بسيار شبيه والت ويتمن است . كند شعر آزاد استفاده مية نيست و از شيو
در دو . خواند گويي ويتمن مي خواندن موالنا كند كه انسان با و باركس كاري مي

  .“موالنا، مرهون باركس است ه به اخير، توجةسه ده
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 انديشه و آثار موالنا در آمريكا اشاره كرد و به ةگي اراينجوميان در ادامه به چگون
  :آمريكا پرداخت و گفت تشريح نگاه آمريكايي به موالنا در

در قطعات موسيقي .  موالنا هستيمةدر آمريكا ما شاهد كارهاي تبليغاتي دربار”
معناي  به(شده بر روي شعر موالنا، با كلماتي چون مست و سرمست  ساخته

م، سرگيجه، آرزوي جسماني، سرخوشي و ، آتش، قلب لرزان، توه)زميني آن
شما سرگيجه و مستي را در اين آثار .  مواجهيم…خلسه، ديوانگي و جنون و

انگليسي،  ه در موالنا ايماژهاي مستي را داريم؛ ولي در ترجمه بهالبتّ. بينيد مي
. نين نيستكه در متن فارسي چ حاليمفهوم استعاري آن كم شده است؛ دردرصد 

هاي شبانه  ي كه بيشتر در كلوپمرشدي براي ايجاد حس موالنا در غرب به
اين . سمت يك نيو ايج رفته است موالنا در غرب به! بينيم، تبديل شده است مي

اي بين  گري آغاز شده بود، كه ملغمه  و با هيپي٦٠ ةزندگي از ده شيوه و نگاه به
نگر  يدرماني، يك سالمت كلّ گا، انرژيمديتيشن، يو. شناسي و مذهب بود روان

ت نيو ايج تعبير غرب از معنوي. ها وجود دارد هاي آن  در رفتار و انديشه…و
  .“شرق است

  :نجوميان افزود
 آن در ةوجود آمد كه ريش در اوايل قرن بيستم بحث فرهنگ صنعتي در غرب به”

ري تجاري در مكتب فرانكفورت، خود فرهنگ هم عنص. مكتب فرانكفورت بود
در فرهنگ . نام صنعت مولوي مطرح شده است در آمريكا بحثي به. است

  .“شود پسند تبديل مي موضوعي قابل فهم و عوام شده، فرهنگ به صنعتي
  :اين پژوهشگر و مترجم در پايان گفت

هاي تظاهر پاپ و هنر پاپ از موالنا سخن  جنبه هاي خود به من در صحبت”
 در غرب كارهاي اساسي و مهم. موضوع نگريست طرفه به ه نبايد يكگفتم و البتّ
با يك . اند انگليسي ترجمه شده تمام آثار موالنا به. اند موالنا انجام شدهة نيز دربار
 ةجلد كتاب دربار ٢٠٠-٣٠٠وجوي ساده در سايت آمازون، در حدود  جست

  .“توان مشاهده كرد زبان انگليسي مي موالنا به
  


