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 مقدمه
-ق دربارة موالنا جالليپردازد که در دورة معاصر به مطالعه و تحقي ميانيراني ايبه معرففرهنگنامه ن يا

 ةي ماوانش همواره فرايهاتيت موالنا با جذابيشخص. اندپرداخته) ق۶۷۲ -۶۰۴(ين محمد بلخيالد
 از ياري بسةزين نکته انگيهم. ه استبودو اهل اقليم معنويت  مسلمانان ،انيرانيمباهات و افتخار ا

 هم هستند كه آراء و يالبته کسان.  او نظر افکننديهاشهي، آثار و اندي زندگانياي تا به زوابودهپژوهشگران 
 يالنا را کالً طرد و نف موجذابت ي هم شخص اين عدهياند، ول  و او را نقد كردهدهي را نپسندشعاراش
  . اند کنند و منكر تأثير او در فكر و فرهنگ جامعة بشري نشدهينم
خواستار رشد كارشناسان علوم اجتماعي ، مند به صلح جهانيسياستمداران عالقهمتفكران، اكنون هم

بعضي از اينها مسلمان . اند يار موالنا شدههركدام از زاوية ديد خود... ان، موسيقيدانان ومعنويت، هنرمند
-نيستند يا اساساً اعتقادي به دين ندارند، اما در پيام و ابيات موالنا، زاللي، شفافيت و محبتي ديده و يافته

ز جهان ندارد و همة مناطق را اي ااين وضعيت اختصاص به نقطه. انداراده مجذوب او شدهاند كه گاه بي
امروزه در كانون تمدن غرب يعني آمريكاي شمالي، همان گرايشي به موالنا هست كه در . گيرددر برمي

روزي مولوي پژوهان و مولوي شناسان همة مناطق جهان معرفي اگر . قلب رياضت جهان يعني هند
   .سه و مستي استشوند، خواهيم يافت، چه جريان پرشتاب و فراگيري در حال خل

توان از اتحاد اساساً بدون عنايت به موالنا نمي. در واقع ريشة انسجام و اتحاد و وحدت در پيام موالنا است
چرا كه موالنا با روح شفابخش خود نه تنها ملت ايران يا امت اسالم بلكه همة جهان را . سخن گفت

رو شايسته و  از اين. استكمك نموده جام  تحقق عيني انسو بهعمالً به سوي يك هدف متمركز كرده 
بايسته است، مسئوالن سياست و فرهنگ ايران از فرصت موجود استفاده نموده و هماهنگ با جريان 

  .انجام دهندانسجام و اتحاد تدبيري جدي براي  ،جهاني
) ق۶۷۲-۶۰۴ر،ي صغيايا آسيمنسوب به روم (ين روميالدن محمد معروف به موالنا جالليالدجالل

ز يياو در پا. ها استن منظومهي او در شمار بزرگتريمثنو مسلمان است و يرانين شاعر ايتربرجسته
ن ين محمد خوارزمشاه، پدر او محمدبن حسي بعد، رفتار عالءالدياندک. م در بلخ زاده شد۱۲۰۷/ق۶۰۴
. روانة مغرب شودد و ين ولد را ناچار ساخت که موطن خود را ترک گوي معروف به بهاءالدي بکريبيخط

ن عطار را مالقات يدالديخ فريشابور گذشت و شيم از ن۱۲۱۲/ق۶۰۷بنابر داستان مشهور، پدر موالنا در 
ش را با ير خوي خي کرد و دعاييشگوي او را پين خردسال را در آغوش گرفت، بزرگيالدکرد؛ عطار جالل

ه رفتند و چهار يبه بغداد و مکه و سپس به مالطشابور يان از نيديتبع.  به او هديه كردنامهياله از يانسخه
ان يدر پا. سال در آنجا ماندندشدند و هفت) يقرمان کنون(آنگاه عازم الرنده. دنديسال در آنجا اقامت گز
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 شد، يقباد سلجوقين کيتخت عالءالدي پا که بعداًي نقل مکان کردند، به شهر١هين مدت به قونيا
  .افتين شهر وفات يم در ا۱۲۳۱/ق۶۲۸ن در يالدن، پدر جالليبهاءالد
 ازدواج ين سمرقنديالدنام دختر الال شرف گوهريي در الرنده با بانويک سالگيست و ين در بيالدجالل
 ياه در فتنهيپسر اولش در قون. ن سلطان ولديالدن و بهاءيش دو پسر آورد، عالءالدين زن برايا. کرد

 پسر دوم که در يز شد، ولي ني مولوي مرشد روحانيزيهمين فتنه باعث مرگ شمس تبر. کشته شد
م به ۱۲۳۱/ق۶۲۸افت و در مقبرة پدرش که در يم وفات ۱۲۷۳/ق۶۷۲م متولد شده بود، در ۱۲۲۶/ق۶۲۲

او در حياتش در . ه ساخته شده بود به خاک سپرده شدي در قونيقباد سلطان سلجوقين کيفرمان عالءالد
  .ريزي كندشهرت يافت پايه» مولويه«وانست مكتبي را كه بعدها به ترويج مرام و مشرب پدر كوشيد و ت

ن محمد؛ يالد، جاللي بلخن محمدبن محمديالد، جالليمولو :ها خوانده شده استن ناميموالنا به ا
؛ موالنا ي رومين؛ ماليالد، جاللي؛ رومي؛ جالل بلخين محمد روميالد؛ جاللين محمد بلخيالدجالل
  . روميالنان؛ مويالدجالل

  .هيه ما فيف و مكتوبات، مجالس سبعه، رباعيات، ديوان شمس، مثنوي معنوي: اهم آثار موالنا چنين است
 مختلف جهان ترجمه يهاهاي مختلف و متنوع دارد و به زبان چنان است که چاپيت آثار مولوياهم

  .شده است
ترين آنها از پسر وي  نوشتند كه قديمندگاني و آثارش تأليفاتيپس از وفات موالنا، كساني دربارة ز

 از فريدون بن رسالة سپهساالر . استولدنامه يا ابتدانامهبهاءالدين محمد معروف به سلطان ولد به نام 
مناقب . سپهساالر مدعي است كه چهل سال مالزم موالنا بوده است. احمد سپهساالر دومين آنها است

افالكي از مريدان . رين كتاب دربارة موالنا و نزديكان او استتمفصل از احمد افالكي عارفي، العارفين
ق به انجام ۷۵۴ق آغاز كرده و در ۷۱۸وي كتاب خود را در .  چلبي نوة موالنا جالل الدين استاولوعارف

  . ق وفات يافته است۷۶۱رسانيده و خود در 
زندگاني موالنا جالل الدين  نام  كتابي به۱۳۱۵ در سال ايرانيشناس استاد بديع الزمان فروزانفر، مولوي

مندان انتشار تاكنون مورد توجه محققان و عالقه تدوين و چاپ كرد كه از بدو محمد مشهور به مولوي
  .موالنا جالل الدين بوده و بارها تجديد چاپ شده است

اب مرحوم ، پانزده سال بعد از انتشار كت۱۹۵۱در سال  –شناس ترك مولوي–عبدالباقي گولپينارليمرحوم 
  .به بازار آمد چاپ سوم كتاب ۱۹۵۹در سال .  منتشر كردموالنا جالل الدينفروزانفر، كتابي به نام 

هاي مختلف حيات زيستي و ها اثر دربارة جنبهاينها نخستين آثار مهم دربارة موالنا بود، پس از اينها ده
. هاي مختلف داردها و قالب، سبكآثار مولوي پژوهان. ه استحيات معنوي موالنا تأليف و منتشر شد

                                                 
1 Iconium 
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اهتمام اي ديگر به زندگاني او عده. اي فقط به آثار مولوي پرداختند و دربارة آثارش تحقيق كردندعده
اينان تحوالت در زندگي موالنا، پدر و خانواده، پسران و شاگردان، . نداه و آثار بديعي خلق كردورزيده

  .اندمثال اينها را بررسي نمودهمشايخ و معاصران، شرايط تاريخي و ا
 بلكه تداوم تاريخي آراء و باورهاي شود، زندگاني و تاريخ حيات مولوي نمياما مولوي پژوهي منحصر به

مولوي و استمرار حيات معنوي او در مولويه و پيروان و دوستداران موالنا هم بخشي از مولوي پژوهي 
آن اهتمام  بررسي اختصاص داده و بهن جنبه از مولوي ايسالهايي از عمر خود را به  محققاني .است

  . اندورزيده
-هم شاخه شناسي و كتابشناسي آثار، ترجمه آثار، بررسي، تحليل و نقد آثارهمچنين تصحيح آثار، نسخه

منظور از آثار فقط آثار مولوي نيست، بلكه غير از آنها، همه آثاري كه در .  مولوي پژوهي استمكمل هاي
بهرحال . پژوهي استلويه توسط پيروان، اذناب و اصحاب آن جناب تأليف شده، در قلمرو مولويمشرب مو

هاي عرفاني و متصوفانه تا عصر موالنا و از دوره گيري انديشهپژوهي از ابتداي شكلعمق تاريخي مولوي
ايران و يه يا ، محدود به ترك طريقت موالنانيز پهنة جهاني. استتاكنون گيري مولويه مولوي و شكل

اند را نيز شود و كساني با اعتقاد به ديگر اديان كه آثاري دربارة موالنا خلق كردهحتي جهان اسالم نمي
ها براي احياي آثار موالنا يا ترجمه آثار از نظر علمي هم عالوه بر تأليفات تحليلي، تالش. شامل است

اي عريض و رو مولوي پژوهي گستره از اين. يردگمي برن يا ترجمه آثار خود مولوي را درپژوهامولوي
  .عميق را شامل است

زمينه مساعد براي كنندة رساز و ايجاد هاي مولوي شناسانه، بستتن به تالشمولوي پژوهي با پرداخ
چون امروزه، اقشار جوامع مختلف بيش از هر زمان . توسعه طريقت و مشرب مولوي در جهان امروز است

در صدد معرفي كدام ، انپژوه مولويطرح فرهنگنامةاما . اند، سلوك و پويش اخالقيديگر محتاج معنويت
  ؟ دسته از تحقيقات است

بايد در با توجه به پهناوري و گسترة مولوي پژوهي، چند مرحله : توان گفتدر پاسخ به اين پرسش مي
دسته از  زيرا اين. ني استدار، پرداختن به مولوي پژوهان ايرا ضرورتاً يك مرحله اولويت. نظر گرفت
به . اندانجام دادهمولويه و ترويج طريقت موالنا  معرفي هاي شايسته براي شناسايي و، تالشمحققين

همين دليل رياست مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه آقاي دكتر غالمرضا اعواني، اين بخش را مقدم 
  .داشتند
-وهيش. شود پژوهان ايراني معاصر است بيان ميلوي اي هم دربارة اين دفتر كه درصدد معرفي مواما شمه

 در ير تا حدي است که در دو دهه اخWho’s Who متداول م، روشيادهي برگزي معرفي که برايا
ا ي ي سنتي تراجم نگاريها نرو از روشياز ا.  مواجه شده است در حال توسعه هم با استقباليکشورها
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 يشرفته در معرفي پيدر کشورهااين  يگر کارآمدي دياز سو. ميا فاصله گرفتهيمي قديهاينگارتذکره
  :نست کهين روش اي اي اصليهايژگيو. ت شده استي تثبمختلف يها رشتهيهاتيشخص

  .کندي اطالعات اقدام ميساز دارد و به فشردهيرسان قصد اطالع-۱
  .رو حجم هر مدخل کوتاه است نيشود، از اي آورده ميدياطالعات کلفقط  -۲
  .دهديار کاربر قرار ميلعه در اختل مطايجهت تکم را  منابعمشخصات -۳
  . استيخي ساختار هر مدخل تار-۴
  . استييالفبام نهايي مدخلها يتنظ -۵

 دوره  ايران و محدودة زماني آنمحدود بهبه لحاظ مكاني ن دفتر يدر ا يشناسا موالناي ي پژوهيمولو
 ري زي، موضوعات و محورهاياما قلمرو پژوهش. تاکنون است) ق۱۳۲۰حدود( تيمشروطمعاصر، يعني از 
-ي قرار م طرحدر محدودهن محورها پرداخته باشد، ي از ايکي  به كهي است و هر محققمدنظر قرار گرفته

  :رديگ
  ينامه مولوي زندگ-۱
   اويهاشهيا نقد اندي ي مولويدگاههايل دي تحل-۲
   اوي و اجتماعيخيط تاري شراي بررس-۳
  يآثار مولوح يصح ت-۴
   آثار شرح-۵
   آثار موالنايف راهنما براي تأل-۶
  ي مولويي سرايوه مثنوي اقتباس از او در شعر و بسط ش-۷

 اند، خوشنويسي كرده اثري از موالنا را و كساني كه باخط،  :آيدعمليات در قلمرو نميرو چند گونه  از اين
  طرحاند در قلمرو به نقاشي داستانهاي موالنا اقدام كردهكساني كهان يا تصويرگر ؛گيرند مدنظر قرار نمي

  .ندنيست
قات خود را در قالب يشود که محصول و ثمرة تحقي گفته مي پژوه به کسياز نظر عرضه و ارائه، مولو

پرداخته و اثر ي ميس مثنوي فقط به تدريرو اگر کس نياز ا. ا به صورت مقاله عرضه کرده باشديکتاب 
  . ديآين مجموعه نمي در ا ندارد،يقلم
هر مدخل چهار . شوندي ميمعرف) تيا اشهريشهرت (  ناميب الفبايبه ترتدر هر فصل شناسان يمولو

  :بخش دارد
  عكس مؤلف+ )شناسه( مدخل-
  نامهمعرفي -
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  دربارة آثار مولويا ي ي دربارة مولوي آثار پژوهش-
كتاب ان ي در پا مقاالتمة منابع همشخصاتز ين. دل استفاده شويتالش شده از منابع و مآخذ معتبر و اص

فهرست مستند اسامي مشاهير و  براي تاريخ تولد و وفات هر شخص، مرجع و مأخذ، .ذکر شده است
ترين منبع براي اطالعات اوليه مشاهير است، گاه  كه اصيل،اين كتابدر . است) ويراست سوم(مؤلفان 

.  استمثالً تاريخ تولد يا وفات ثبت نشدهشده و مشخص نهمه يا برخي از اطالعات يك شخص 
گونه و بدون  هاي قمري و شمسي و ميالدي، هرگونه در اين كتاب آمده بود، همان در ثبت تاريخچنين هم
 فهرست مستند اسامي اطالعات در فقدانها، به دليل اي نام يكدستي در پارهعدمرو  از اين.  شددرج ،تغيير
  .است

اي كه اولويت دسته. پژوهان را به چهار دسته تقسيم كرده استس اعتبار و مرتبه، مولويبر اسااين دفتر 
معرفي  ،ديگر در ضمائم اما سه دسته .دهنداند، بدنه و متن اين دفتر را تشكيل مييك دارند و برترين

ر جريان  تأثير و جايگاه د-۲ اثر علمي؛ -۱: در اين گزينش، دو چيز استمالك . خواهند شداجمالي 
   .پژوهيمولوي

ولي در شناساندن موالنا به واسطه تدريس يا شركت در  ،يك اثر باشند ، صاحبممكن استكساني 
در . اند هگزينش در نظر گرفته شدة  هر دو جنباين عده در. اندداشتهتأثير عميق سمينارها و سخنراني 

 مقاله يا يك كتاب دارند ولي فعاليت علمي جنبه اول، كساني كه حداقل سه مقاله يا دو كتاب دارند يا يك
كه اولويت يك و رتبه يك را دارند و در اين گيرند اند، در جرگه كساني قرار ميمولوي پژوهانه داشته

 ۲ اولويت ،انداما كساني كه كمتر از سه مقاله يا كمتر از دو كتاب بوده. شوندمعرفي ميتفضيالً كتاب 
عام است و شامل آثار موالنا يا آثار دربارة  ،منظور از ترجمه. شودعرفي مياند و فقط نام آنها مگرفته

در تأليف . شونداما تصحيح كتاب مثل تأليف و مقدمه كتاب مانند مقاله در نظر گرفته مي. شودموالنا مي
 ،كتابرو اين  از اين. نگاري نيستو شرح) سازيراهنما( كتاب تفاوتي بين نگارش تحليلي، تدوين راهنما

پردازد كه پژوهش و هاي تفصيلي، كساني مي معرفيمتن كتاب به. شامل مقدمه، متن و ضمائم است
 و معتنابه دارند يا اثرشان وزين يعني به لحاظ شخصيتي كارنامة. استاثرشان مهم و قابل اعتنا 

مي يك مقاله ارزش كالسيك و علالبته گاه . تأثيرگذاري وسيع داشته و داراي وزن علمي مطلوب است
را در نظر ي  كّمهاي  مالكها حتماً بايدگونه داوري اما براي اين. كم حجم، بيش از يك كتاب قطور است

 شامل ضمائماما .  مبنا و اساس داوري قرار گيردنيز هاي كيفي سعي شده مالكالبته تا حدي، گرفت
 . مولوي پژوهان بخش نخست نيستةوارشان يا اثرشان در حد و ق كه كارنامهاستمعرفي اجمالي كساني 

اي كه در پرانتز در متن آمده به آن ارجاع است كه با شمارهضميمه ديگر، عكس جلد آثار مولوي پژوهانه 
  . استهاگزارماننابع استفاده شده در تأليف  كتابنامه يا مسومو باالخره ضميمه شود، مي



 
 
 
 
 

مآخذ فهرست     

 

١٩

 و خانم مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران غالمرضا اعواني رئيس محترم در پايان از جناب دكتر
، عضو هيئت علمي  و جناب دكتر محسن كديور مؤسسهدكتر شهين اعواني، معاون محترم پژوهشي

. شود متن شدند تشكر ميهاي خود، موجب استحكام و كيفيت بيشترها و توصيه كه با راهنماييمؤسسه
  . لكه سپاسگذار منتقدين محترم هستماميدوارم از نقدهاي صاحبان انديشه محروم نشوم؛ ب

    محمد نوري
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 مولوي پژوهان
  
  

  )١٢٩٣متولد  (آدميت، منوچهر

 مطالب راجع به جزئيات زندگي عباسقلي خان . است)ق١٣٥٨-١٢٧٨( فرزند عباسقلي خان آدميت او
دو اثر در عرصة او .  اختيار نداريم دربارة منوچهر اطالعات چنداني در، اما١ه است منتشر شدتفصيلي
  :داردموالنا 

ها از ، انتخاب غزلالدين محمد مولوي بلخي لباب غزليات شمس از ديوان كبير كالم موالنا جالل -١
، بيست و ١٣٦٩منش، با همكاري محمد شهرياري، تهران، آتليه هنر،  ه خط مجيد فدائيمنوچهر آدميت، ب

  . ١٣٨٢: تجديد چاپ. ص١٤٩+پنج
 مقدمه و گزينش منوچهر ،الدين محمد بلخي كالم موالنا جالل: گلچين غزليات شمس از ديوان كبير -٢

، ١٣٧٥آدميت، به خط مجيد فدائي منش، نقاشي حواشي كتاب صادق مندوق، تهران، آتليه هنر، 
  )١ (.١٣٨٤: تجديد چاپ. ص١٧٦+٣٠
  

 )۱۳۰۰متولد  (آذر يزدي، مهدي

  
 ۱۳۲۳درسال  .شد متولد روستاي خرمشاه يزد در۱۳۰۰سال مهدي آذرخرمشاهي معروف به آذر يزدي در

-كتاب .اند ادبيات كودكان و نوجوانان در ايران شناختهكسوتان پديدآورندة او را از پيش. ساكن تهران شد
                                                 

 .٤١-٣٢، ص١، جفرهنگ ناموران معاصر ايرانبراي نمونه نگاه كنيد به  1
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 ،)۱۳۴۵(هاي قرآنقصه، )۱۳۴۳(هاي مثنوي مولويقصه ،هاي خوبب براي بچههاي خوقصهثل مي يها
را براي اولين بار وارد فرهنگ  ... و)۱۳۵۱(ملستان هاي گلستان وقصه ،)۱۳۴۷(هاي شيخ عطارقصه

   .ايراني كرد
 را براي قرآنو حتي لستان نامه، سندبادنامه، گكليله و دمنه، مثنوي، مرزباناو تقريباً همة متون مهم مثل 

  .كردو بازنگاري كودكان بازنگري 
 كه در چهار گروه قابل است عنوان در زمينه موالناپژوهي ۹جاي مانده از ايشان   اثر به۲۰مجموعاً از 

  :بندي استطبقه
  تصحيح و احيا: الف
  نقد و بررسي كتاب: ب
  تذكره و تاريخ: ج
  :فهرست اين آثار  به شرح زير است. انو نوجوانبازنويسي آثار موالنا براي كودكان : د
با فهرستهاي اعالم و آيات و قصص مثنوي مطابق با نسخه : متن كامل و اصيل مثنوي معنوي -۱

  )۲( .۱۳۷۷، مهدي آذريزدي، تهران، پژوهش، مشهور و معتبر
اي اخالقي  ظومهين كتاب منا. )۳ (.۱۳۵۷اشرفي، : ، چاپ دوم۱۳۵۱، تهران، اشرفي، مثنوي بچه خوب -۲

  . هاي موالنا، سنايي و عطار استبا چند تمثيل شبيه مثنوي
مثنوي  داستان و حدود دويست حكايت از ۲۴  اين كتاب شامل.۱۳۴۳، تهران، هاي مثنويقصه -۳

  . استمعنوي
اين كتاب به اشتباه به نام سيد . ۱۳۳۷، تهران، طهوري، دو جلد، تذكرة شعراي معاصر ايران -۴

ميد خلخالي چاپ شده با اينكه از او نيست بلكه مشتركاً از مهدي آذريزدي و سيد عبدالغفار عبدالح
  ١.طهوري است

 اميركبير،  انتشارات ، تهران، موسسههاي مثنوي مولوي قصه: هاي خوب هاي خوب براي بچه قصه -۵
  )۴ (.۱۳۶۳-۱۳۴۳ شكوفه،  كتابهاي

ها بر اساس حكايات اين داستان .۱۳۶۴-۱۳۴۵شرفي، ، تهران، ااصل موضوع و دوازده حكايت ديگر -۶
  . براي مقطع دورة راهنمايي تحرير شده استمقاالت شمسمندرج در 

  ).۱۳۷۵(۲، سال چهارم، شفصلنامه هستي، »چين در مثنوي مولوي «-۷
  .۲۲۴، ص)۱۳۷۲-۱۳۷۱(۱۳، سال نشر دانش، »مثنوي تصحيح محمد استعالمي« -۸
 . استمثنوي معنويشامل پنج داستان بر اساس  كه ۱۳۶۳، تهران، هاي سادهقصه -۹
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  )۱۳۰۵متولد ( آراسته، رضا

 در دانشگاه لوئيزيانا و ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۰از  .ليسانس گرفت در رشته زبان انگليسي فوق. متولد شيراز استاو 
پرداخت و مدرك دكتراي علوم تربيتي دريافت كرد و سپس به ايران به تحصيل شيكاگوي آمريكا 

 و دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران،  مؤسسه علوم اداري،دانشگاه تربيت معلم تهرانمدرس . ازگشتب
  .بوده است... واشنگتن و دانشگاه پرينستون، دانشگاه جرج

 موالنا دارد، از اين منظر بهكاوي شناسي و روان روان و تجربياتي كه در زمينةايشان بر اساس تخصص
  :پرداخته است

  .ص۱۶۰، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، رانيرومي اي -۱
، تهران، مؤسسه انتشارات الدين مولوي زايش دوباره در آفرينش و عشق از ديدگاه موالنا جالل-۲

  .ص۳۱۰، ۱۳۸۰عطايي، 
3- Askta ve Yaraticilikta Yeniden Dogus Mevlana Celaleddin Ruminin Kisilik 
Cozumlemesi, Kitabiyat Yayinlari, 2000. 

يل شخصيت موالنا در زمينة عشق و احياي لتح: آن چنين ترجمة فارسي اين كتاب به تركي است و 
  .م۲۰۰۰، تركيه، انتشارات كتابيات، شخصيت

4- Rumi the Persian Rebirth in Creativity and Love, Lahore Pakistan, Ashraf Press, 
1965. 

  
  

  )١٣٠١متولد  (، قمرآريان

 
 .دالت ابتدايي و متوسطه را در شهر مشهد به پايان رسانتحصي.  هستي نهادةدر شهر مشهد قدم به عرص

. التحصيل شد ي در مقطع دكتري فارغيات فارس زبان و ادبة راه يافت و در رشت دانشگاهه دانشكده ادبياتب
 .كوب است همسرش عبدالحسين زرين

، به دليل آشنايي به زبانهاي نشريات علمي مقاالت ادبي و تحقيقي در  و كتاب عنوانعالوه بر تأليف چند
  .فرانسه، انگليسي و عربي، چندين اثر ادبي را ترجمه كرده است
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  :ح استآثار او درباره موالنا به اين شر
  .ص٤٤٨، ١٣٧٧، تهران، سخن، كوب عبدالحسين زرينو قمر آريان ، گزيده مثنوي معنوي: نامه از ني -١
، به كوشش محسن نامة محمد پروين گناباديجشن، »چند نكته در باب شيوه غزليات موالنا «-٢

  .٤٦-٣٨، ص١٣٥٤ابوالقاسمي و محمد روشن، تهران، توس، 
 .نا در دانشگاه موال و افكار تدريس آثار-٣

  
  )۱۳۲۶متولد ( مانيآزاد، پ

اش به  عالقه. درجة دكتري دارد و فلسفهيشناسش رواني با گراي علوم اجتماعرد. در تهران متولد شد
از . شود محسوب ميران يد ايدورة جدو اديبان  که در زمرة شاعران  به حدي استيات فارسيشعر و ادب

و  يدربارة مولوچند اثر .  استي در شعر و ادب فارسيشناختت روانم و موضوعاي مفاهيابتکارات او بررس
  : دارديمثنو
  .۱۳۷۸، تهران، نشر البرز، ي در شناخت درماني مولويکاربرد مثنو : قبلة جان-۱
  .۱۳۸۱، تهران، البرز،  حقوقي عرفان در سودمنديشناسبيآس: زبان معرفت -۲
  .۱۳۷۷گوي پيمان آزاد با كريشنا مورتي، آريا، گفت، با مولوي آشنا كرداز نو جيد و مرا  -۳

گونه آثار يكي پرداختن به موضوعات كابردي و كمك از ابيات مثنوي يا ديوان شمس براي  اهميت اين
  .رفع مشكالت اخالقي جامعه و دوم بررسي تطبيقي بين موالنا و ديگر مكاتب و اديان است

  

 )۱۳۸۳-١٣٠٤( نيالدد جاللي س،يانيآشت
 و يگلستان سعدم، يخانه قد در مکتب. است) ي کنوناراک( سلطان آباد عراق توابعان از يآشتلد متواو 

 بخشي ازز ي و نير نادةّرُد از ينحو و قسمتو  در صرف جامع المقدمات و خ معجميتار و انينصاب الصب
 بروجردي، اهللا  محضر استادان بزرگ مثل آيت قم رفت و در به١٣٢٣درسال  .فراگرفت را يوطيشرح س

ل اقامت در  دو سادر مدت . شاگردي كرد خميني، حاج شيخ مهدي مازندراني و عالمه طباطبايياهللا آيت
پس از آن سالها در حوزه علميه قم و  .س مرحوم حكيم و سيد عبدالهادي شيرازي استفاده كردنجف از در

 رشد و سببه علوم عقلي، هاي او در زمينتالش. مشهد و دانشگاه فردوسي به تدريس اشتغال داشت
آثار آشتياني دربارة  ١.اهم شهرت و آثار وي در زمينة حكمت متعاليه است. ن علوم شده استيتوسعه ا

  :مولوي به شرح زير است
                                                 

اي محمد ملكي آماده كرده و عالوه براينكه به صورت كتاب مستقل منتشر كرد، در فصلنامة  كتابشناسي آثار آشتياني را آق 1
  . هم چاپ كرد۱۹ شهاي اسالميكتاب
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مقدمة تفصيلي از ، يمل، ترجمه حسن الهوتي شي، آن مار) در آثار و افکار موالنايريس(شکوه شمس  -١
  .١٣٧٥: چاپ سوم. ١٣٦٧، ي و فرهنگي، شرکت انتشارات علمتهران. الدين آشتياني سيد جالل

: شود مطالبي كه در اين مقدمه به موالنا مربوط مي.  نيكلسنشرح مثنوي معنوي مقدمه تفصيلي بر -٢
ن در داستان ، مراتب يقين در حكايت زيد حارثه با شرح آمثنوي معنويمقام موالنا و ارزش و اهميت 

ا، واليت در مثنوي، وحدت و كثرت از نظر مولوي، شيطان و موالنا و شرح ، بطون قرآن و موالنمثنوي
. مة آنصدر او، كلمات عرفا و اشعار موالنا در مثنوي، شروح مثنوي در مقايسه با شرح نيكلسون و ترج

 . استنظير خود نفي كرده هرگونه تأثيرپذيري موالنا از ابن عربي را در سرايش اثر بيمؤلف مقدمه
  :ين اثرمشخصات ا

، رينولد الين نيكلسون، ترجمه حسن الهوتي، ويراستة بهاءالدين خرمشاهي، شرح مثنوي معنوي مولوي
  .١٣٧٧ : تجديد چاپ.١٣٧٤دفتر، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ٦ سيدجالل الدين آشتياني، ةمقدم

  
  )۱۳۴۲متولد ( ي، مهديميابراه
 يت خود را تا سطح عالاليه قم تحصي در حوزة علميم حوزول عالقه به علويز متولد شد و به دليدر تبر

  .دكتري گرفتث يدر رشته علوم قرآن و حدادامه داد و 
  :ي شناسيآثار او درعرصة مولومشخصات 

 و يدگاه ابن عربين انسان کامل از دي بياسهيمقا: سانس با عنواني مقطع فوق ليلينامه تحصاني پا-۱
  .۱۳۷۳، دفاع يمولو
؛ يزاده خراسانمحمد واعظ: راهنما نامة دكتري،  پايان،ي در مثنوي مولويري تفسيو روشها ي مبان-۲

  ، ت مدرس دانشگاه قمي مقدم، قم، تربيمحمد علو: مشاور
   ي مثنوي قرآنيرهاي انسان در تفسيمقام عرفان -۳
  ي مثنويريل در روش تفسي نقش قصه و تمث-۴
  ي مثنويري در روش تفسي اخالقيشهاي گرا-۵
، زمستان ۱۸۹، شمارهزي دانشگاه تبريات و علوم انسانيه دانشکده ادبي نشر،»يل قرآن در مثنويتأو« -۶

۱۳۸۲.  

  
 )١٣١٣متولد ( نيغالمحس، ابراهيمي ديناني
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 ةاو در زمين.   است  و دانشگاه  حوزه  يعني  آموزشي  دو نظام  آموختگان از،   ديناني  ابراهيمي المحسينغ

در . است   قزويني  رفيعي  سيد ابوالحسن اهللا   آيت  و  طباطباييسيد محمد حسين   عالمهشاگرد   معقول
  :دارد يقابل توجه شناسي آثارعرصه مولوي

  امهناني پاييراهنما) الف
: راهنما،  محمدصادق كامالن،)الدين و مولوي تشبيه و تنزيه از ديدگاه محيي(خدا در آئينه جالل و جمال  

       .  ١٣٧٢-٧٣ مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم، ،كارشناسي ارشد، ديناني غالمحسين ابراهيمي
  مقاالت) ب
مجله حكمت ،  محي الدين عربيبزرگداشت، »الدين عربي و جالل الدين بلخيمقايسه ميان محي «-١

  .١٣٧٥، وزارت ارشاد
  .١٣٧٧، خردنامه صدرا، »مقايسه بين ابن عربي و مالي رومي در مورد عالم خيال« -٢
  هاشينارها و همايشرکت در سم) ج
بزرگداشت مالي ( سمپوزيوم موالنا در مجموعة مقاالت، »عالم خيال در نظر موالنا و ابن عربي« -١

   . م٢٠٠٠، )رومي در تركيه
، خردنامه صدرا، »عالم خيال در نظر مولوي و ابن عربي«  : چاپ شد نيزخردنامه صدراهمين مقاله در 

  .١٣٧٧، زمستانبنياد حكمت مالصدرا
  الي ديگر آثاردر البهپرداختن به موالنا ) د
  .١٣٧٩، تهران، طرح نو، ٣ج. ١٣٧٦، تهران، طرح نو، ١ ج،ماجراي فكر فلسفي در جهان اسالم -٥
  
  

  )۱۳۴۶متولد ( ميمرسيده ، يابوالقاسم
 زبان يدکترا. ان برديالتش را در زادگاهش و تهران به پايتحص.  در رشت زاده شدي فرهنگيادر خانواده

  .افت کرديدانشگاه تهران درات ي از دانشکده ادب۱۳۷۷ را در يات فارسيو ادب
  :بندي كردتأليف طبقهو آموزشي توان در دو دستة فعاليت را مي او ي شناسيآثار مولو
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  )۵ (.۱۳۸۳، ي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالموان شمسي ديم عرفانياصطالحات و مفاه -۱
، يات و علوم انسانيپژوهشنامه دانشکده ادب، »دگاه موالناي از دي فلسفه خاموشيل و بررسيتحل« -۲

  .۱۳۲ -۱۱۱، ص۱۳۷۹ز و زمستان يي پا،۲۸شماره
، ۵۱و۵۰، شماره ات و فلسفهيماهنامه ادب، »ات موالناير اوصاف عقل و عشق در غزل بينگرش« -۳

  .۱۳۸۰زمستان 
  .۱۷، ص۸۶ خرداد ۲۴، ۶۱۱۷، شماره  روزنامه رسالت،»ات موالناي در غزلي عرفانيهاشهياند« -۴
. ص۹۲۷، ۱۳۷۷نامه دكتري، دانشكده ادبيات و علوم انساني، در ديوان شمس، پايان زبان تصوف -۵

  . مظاهر صفا:راهنما
گويا همين كتاب را بعداً تكميل و ويرايش كرد و زير عنوان اصطالحات و مفاهيم عرفاني ديوان 

  شمس منتشر كرد
  

  )۱۳۱۴متولد ( اجاللي، امين پاشا

هاي خارجي به تدريس و خدمات علمي فارسي و زبانايشان سالها در دانشگاه تبريز در دانشكده ادبيات 
  :ضمن آثار مختلف ادبي و علمي، چند اثر علمي دربارة موالنا دارد. شتدااشتغال 

  .۱۳۶۹، دانشگاه تبريز، توضيح نكات ادبي، عرفاني، اشارات قرآني و احاديث در مثنوي مولوي -۱
  . شداين اثر احتماالً سه جلدي است اما فقط موفق به چاپ جلد اول آن

، سال شريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريزن، »دوباره دو بيت دربارة مثنوي معنوي« -۲
  .۱۳۶۹، بهار۱، شماره۳۳
ميرجليل : مشاور ،امين پاشا اجاللي: راهنما،  محمدرضا خوشبوي،عقل و عشق در مثنوي معنوي -۳

  .۱۳۸۱دانشگاه تبريز، دانشكده زبان و ادبيات فارسي، ، )كارشناسي ارشد(  پايان نامه،اكرمي
امين پاشا :  راهنما، احد محمدي، محمد عصار تبريزي، توضيح مثنوي مهر و مشتريتصحيح و -۴

دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات فارسي و ، )كارشناسي ارشد( پايان نامه،جليل اكرمي:  مشاور،اجاللي
  .زبانهاي خارجي

 ،نياباقر صدري: ر مشاو،امين پاشا اجاللي:  راهنما،پور عبداهللا ولي،هنجارشكني در مثنوي معنوي -۵
  .۱۳۸۳دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي، ، )كارشناسي ارشد(نامهپايان

  

  )ق۱۳۴۹-۱۲۶۰( شاور، احمديب پياد
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 و فرزندش آخوند ي سبزواري مالهاديق به سبزوار آمد و دو سال آخر عمر حاج۱۲۸۷ب در سال ياد
رزا جعفر به نام ي به مشهد بازگشت و در مدرسة ميم سبزواري پس از فوت حک او. را درک کردمالمحمد

  . تهران بود تا آخر عمرق۱۳۰۰  از. حوزة درس داشتيب هندياد
  : عبارت است ازيشناسيکارنامه او در مولو

  . پرداختيمموالنا ج يان اشعار و ترويط مختلف به بيرا از حفظ داشت و در شرا يمثنو شش دفتر -۱
  ١. است سرودهيمثنوو به تقليد از در قالب   رانامهصريق -۲

 آن در ة خطينسخ. استحمايت كرده ن کتاب شاعر از اقدامات دولت آلمان در مقابل انگلستان يادر 
 نود سال عمر خود را وقف فضائل اخالقي و ديوان شعرايي نظير مولوي، خاقاني او .کتابخانه مجلس است

  ٢.و سنايي نمود
  

  )۱۳۱۵لد متو( ، محمدياستعالم

  
-نرو با لقبي است، از اي خوانساريخي مشاي بردبار استعالميب اهللا بن عباسعلينام کامل او محمدبن حب

  . متولد شد  در اراک است، هم خوانده شدهي و خوانساريخي بردبار، مشايها
 دهخدا  دانشگاه تهران و لغتنامةيئت علمي هعضو.افت کردي در۱۳۴۵ات را به سال ي زبان و ادبياو دکترا
 يايذکرة االولت مثل ية منابع کهن فارسصژه در عري؛ به ويات فارسي در حوزه ادبياديآثار زاو  .است

  :بندي كرد دسته طبقهدوتوان در يشان را مي اهپژوهانآثار مولوي .دارد، يعطار، بوستان سعد
  سازي و گزيده سازيتصحيح، فهرست: الف
هاي معتبر زمان موالنا و نزديك به زمان او،  مثنوي، معرفي و تحليل، تصحيح متن بر اساس نسخه-۱

  )۸ (.جلد۷، ۱۳۷۴ -۱۳۶۰ها از محمد استعالمي، تهران، زوار، تصحيح و فهرست
 ۵.؛ ج)۱۳۶۹: چاپ اول (۴.؛ ج)۱۳۶۳: چاپ اول (۳.؛ ج)۱۳۶۲:چاپ اول (۲.؛ ج)۱۳۶۰: چاپ اول (۱.ج
  ).۱۳۷۴: چاپ اول (۷.؛ ج)۱۳۷۰: چاپ ششم (۶.؛ ج)۱۳۷۰: چاپ پنجم(

  . استي شش جلدهاجلد هفتم كشف االبيات و فهرست

                                                 
 .٣١٨ -٣١٧، ص٢ ج،مایاز صبا تا ن 1
 .٣٤٤، ص١، جپژوهشگران معاصر ايران 2
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  . ويرايش دوم اين اثر با اين مشخصات منتشر شد-۲
  . جلد۲، ۱۳۷۹هران، سخن، ، تالدين محمد بلخيمثنوي موالنا جالل

 مقدمه و توضيح از محمد استعالمي، تهران، ،انتخابالدين محمد بلخي، مثنوي موالنا جاللگزيده  -۳
  .ص۲۵۹، ۱۳۷۵تهران، نشر افكار، :  سومچاپ. ص۲۵۹، ۱۳۶۹علمي، 

  .ص۲۵۱، ۱۳۷۴، مقدمه، توضيح، انتخاب و فهرست از محمد استعالمي، تهران، زوار، درس مثنوي -۴
)۹(  
، دانشگاه انقالب فياض قرائي، ،)نقد و بررسي منتخبات استعالمي (،»نقد و بررسي مثنوي مولوي« -۵

  . ۱۰۲ و ۱۰۱ش
، خرداد ۷۵، ش ۷، سالكيهان فرهنگي، »تصحيح تازه مثنوي معنوي در گفتگو با محمد استعالمي« -۶

  .۲۵ -۲۴، ص ۱۳۶۹
  تحليل و بررسي: ب
  .نود و پنج صفحه، ۱۳۶۹، تهران، زوار، الدين محمد بلخيا جاللاي بر مثنوي موالنمقدمه -۷
  .۳، ش بهمن، گفتگو با محمد استعالمي،»مردم بايد مثنوي را درست بخوانند« -۸
 ،ايرانشناسي، »الصور ناتمام است؟در پاسخ به اين پرسش كه آيا دفتر ششم مثنوي و قصه قلعة ذات« -۹
  .۵۱۴ -۵۰۴، ص ۱۳۶۸، ۱
، صوفينيز در . ۶۳ -۶۰، ص۱۳۷۳، ارديبهشت ۵۳، شادبستان، »خود در مثنوي موالناشناخت « -۱۰
  .۱۰-۶، ص۱۳۷۳، بهار ۲۲
  .۳۵۶ -۳۴۷، ص۱۳۷۴، ۷، ايران شناسي، »حديث غربت جان« -۱۱
  .۷۴۱ -۷۳۴، ص۱۳۷۶، ۹، ايران شناسي، »فكر آن باشد كه بگشايد رهي« -۱۲
  .۱۰۰ -۹۱، ص۱۳۷۱، ۱۱، ن نامهايرا، »الدينمفهوم علم در مثنوي جالل« -۱۳
  .۱۰-۶، ص)۱۳۷۲بهار  (۱۸، شصوفي، »طلوع و غروب شمس تبريز در قونيه« -۱۴
  .۷۹ -۶۴، ص۱، ش۱۹۹۷، ۱۷، بياض، »طلوع و غروب شمس تبريز در قونيه« -۱۵

16- Este’lami, M. “The Concept of Knowledge in Rumi’s Mathnawi”1in Classical 
Persian Sufism: From its Origins to Rumi. 2  Ed Leonard Lewisohn. Londen: 
Khaniqahi Nimatullahi Publications, 1993: pp.400- 408. 

  

  ) ١٣٣٩متولد ( حسناسالمي اردکاني، سيد

                                                 
  مفهوم دانش از ديدگاه مثنوي 1
  از ابتدا تا رومي: عرفان كالسيك ايران  2
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در قم و شيراز تحصيالت حوزوي و جديد خود را ادامه داد تا .  در كربال زاده شد١٣٣٩ماه او در دي

  .  دانشگاه قم دريافت نموددكتراي كالم از
در اين زمينه . هاي مورد پژوهش او، مفاهيم اخالقي از منظر موالنا جالل الدين رومي است يکي از حوزه

.  است ، مفهوم مرگ انديشي از ديدگاه موالنا را بررسي کردهآميز دروغ مصلحتدر بخشي از کتاب 
را در ) narcissism(ه موالنا و نقش خودشيفتگي، مسئله خودفريبي از ديدگااخالق نقدهمچنين در کتاب 

، مسئله نقش رنج در تکامل انساني را امام، اخالق سياستدر بخشي از کتاب . نقدناپذيري فرد تحليل کرد
هاي آيين مسيحيت و اسالم که در  در کنفراس مرگ از ديدگاه آموزه. نموداز نظرگاه موالنا بررسي 

اي درباره  هيد بهشتي با همکاري دانشگاه بيرمنگام برگزار شد، مقاله در دانشگاه ش١٣٨٥ارديبهشت سال 
از ديدگاه مسيحيت و اسالم ارائه کرد و در آن به مقايسه ديدگاه جان هيک ) euthanasia(اوتانازي 

اي در سال  مقاله. و نظر جان پروري موالنا پرداخت) making-soul(درباره نقش رنج در پرورش روح 
مباني در بخشي از کتاب .  و نحوه مواجهه با آن منتشر شدمثنويدر ) evil( مسئله شرور  با عنوان١٣٨٥

 که به عنوان متني آموزشي براي دوره کارشناسي ارشد رشته اخالق تدوين کرد، نظري اخالق اسالمي
 از همچنين مسئله جبر و اختيار را. بخشي را به تحليل مفاهيم اخالقي از ديدگاه موالنا اختصاص داد

سخن کوتاه، محور بررسي، ديدگاه اخالقي موالنا و نگاه . هاي خود بررسي کرد منظر موالنا در نوشته
هاي  سازي است و اين مباحث را هم در کالسهاي درسي خود و هم در نوشته تعليمي وي به مسائل انسان

  .کند خويش دنبال مي
  

  )۱۳۰۴متولد ( ي ندوشن، محمد علياسالم

  
الملل را از دانشکده حقوق ني حقوق بي درجه دکترا۱۳۳۴در . زد متولد شدي در کبود ندوشن ۱۳۰۴او در 

و  متجاوز از پنجاه جلد کتاب و صدها مقاله .ران بازگشتي به ا وافت کرديسوربن فرانسه دردانشگاه 
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 مختلف ي از آثارش به زبانهايخ دارد که برخي، هنر و تاري، اجتماعي گوناگون ادبيهانهيترجمه در زم
  .  و اردو ترجمه شده استي، گرجيتواني، لي، عربي، آلمانيروس

  :ي پژوهيدر عرصة مولوآثار او 
  )۶ (.ص۲۵۶، ۱۳۸۳، تهران، قطره،  و حافظي، سعدي، مولويفردوس: راني وجدان ايچهار سخنگو -۱
انتشارات   تهران،،الدين مولوي مل در زندگي و انديشه جاللتأگزيده مثنوي همراه با  :  سبز عشق باغ -۲

  : معرفي و نقد شده است اطالعاتةروزناماين كتاب در  )٧ (.ص٩٦٠، ١٣٧٧ يزدان،
ن الدي گزيده مثنوي همراه با تامل در زندگي و انديشه جالل: معرفي كتاب باغ سبز عشق«

  .۱۳۷۷ مهرماه ۳۰، اطالعاتروزنامه علي اسالمي ندوشن، ، از محمد»مولوي
، ١٣٥٤، تهران، توس، هاي ادبيمجموعه مقاله: آواها و ايماها، »تولستوي مولوي دوران جديد «-٣

  .١١٢-٧٩ص
  .٧٥-٦٥، ص١٣٥٣، ٢٧، يغما، »تولستوي مولوي دوران جديد« -٤
  .١٤-١١، ص١٣٥٣، فروردين ١٠٦، شنگين، »ا انسان كامل در مثنوي موالنحماسه« -٥
، ١٣٥٤توس، ، تهران، هاي ادبيمجموعه مقاله: آواها و ايماها، »حماسه انسان واال در مثنوي موالنا« -٦

  .١٢٨-١١٣ص
. ١٣٤٩، تهران، ابن سينا، جام جهان بين ،»اي از مثنويخويشاوندي فكري ايران و هند در قصه «-٧

  .٢٦٠-٢٤٤ص: چاپ سوم
  .١٣٧٣ فروردين ٢٣، اطالعات ،»ها چند هشدار از مثنوي مولويسر و پند افسانه« -٨
الدين از كتاب باغ سبز عشق، گزيده مثنوي همراه با تأمل در زندگي و انديشه جالل:مولوي كيست؟« -٩

  .١٣٧٧ آبان ماه ٢٨و١٤و٧؛ ١٣٧٧ آذرماه ٥، اطالعات، »مولوي
، بهـار  ۲۵دوره دوم، سـال هفـتم، شـماره    ، يفصلنامه هـست ، »زندگي عشق مرگ از ديدگاه مولوي  « -١٠

۱۳۸۵.  
  

  )۱۳۲۱متولد ( زاده، رضااشرف

  :ته قابل تفكيك استكارهاي او در زمينه موالنا در دو دس. متولد شد در بم كرمان
  يل و بررسيتحل) الف
مجله ، »يعلت تأخير مولوي در سرودن دفتر دوم مثنو: كندوكاو در مشكالت متون ادبي و علمي« -۱

، شماره پياپي ۱۳۷۶، بهار و تابستان ۲-۱، ۳۰، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
  .۲۷۶-۲۶۹، ص۱۱۶-۱۱۷
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خوي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ، مقاالت كنگره شمس تبريزي، »شمس آئينه وجود مولوي« -۲
به ) ۱۳۷۷ شهريور ۱۸-۱۷(مس تبريزيزاده با شركت در كنگره شآقاي اشرف .۱۳۷۷ شهريور ۱۷-۱۸

وابسته به دانشكده ادبيات دانشگاه (پژوهشنامه علوم انساني اين مقاله در مجلة .ارائه اين مقاله پرداخت
  . نيز چاپ شده است۴۴-۳۱، ص۱۳۷۷، بهار و تابستان ۲۳، شماره )شهيد بهشتي

مة دانشكده ناپژوهش، »ولويمقايسه طوطي حكيم عطار با طوطي و بازرگان م: قصه طوطي جان «-۳
  .۱۳۸۰؛ تابستان ادبيات و علوم انساني

  ح متونيتصح) ب
، تصحيح محمد حسين )ق۹۵۷-۸۷۵(، ابراهيم بن صالح شاهديشرح مفردات مثنوي: گلشن توحيد -۴

مفردات عنوان ديگر اين اثر  .ص۲۸۱، ۱۳۷۲زاده، مشهد، جهان انديشه كودكان، خسروان و رضا اشرف
  : در چند مقالة زير معرفي شده استو  استمثنوي

پژوهشنامه دانشكده ادبيات ، محمد حسين خسروان، »معرفي يك نسخه خطي به نام گلشن توحيد «-
  .۱۲۱-۱۱۲، ص۱۳۷۰، تابستان و زمستان ۷، دانشگاه شهيد بهشتي

  .۷۵-۷۰، ص۱۳۵۶، حمل عرفان، محمد خيرخواه، »مفردات مثنوي معنوي: ثنوي گلشن توحيدم« -
، ۱۳۵۵، ۳۴، آريانا، محمد خيرخواه، »شرح منظومه مفردات مثنوي معنوي: نسخه خطي گلشن توحيد «-

  .۷۶-۶۶ص
  

  اعواني، غالمرضا

  
 در ۱۳۴۰سال تحصيالت دانشگاهي را . گذراند عالءالدوله سمناني در مدرسه شيخرا آموزش ابتدايي 

اكثر آثار و . گرفت ۱۳۵۵انشگاه تهران در سال دكتراي فلسفه را از د .ادامه داد دانشگاه آمريكايي بيروت
المللي در تاريخ فكر و   خدمات علمي وي در سطح ملي و بين.فعاليتهاي او در زمينة علوم عقلي است

  :اي دارد  چنين كارنامه در عرصه موالنا.فرهنگ ماندني است
: تهران). غالمرضا اعوانيمجموعة مقاالت،  (حكمت و هنر معنويدر » اولياء اهللا در مثنوي مولوي« -۱

  .۴۳-۵۹، صص۱۳۷۵انتشارات گّروس، 
، دانشنامه، فصلنامة دانشگاه شهيد »موالنا و عشق، نگاهي به مسئلة عشق در مثنوي معنوي «-۲

  .۶۷-۸۶، صص ۱۳۸۴بهشتي، سال سوم، شمارة پنجم، بهار و تابستان 
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اطالعات (. خانم پري رياحي: ري، مجعقل از ديدگاه موالنا و در مثنويطرح پژوهشي سرپرستي  -۲
   )كتابشناسي

در دست انجام  توسط خانم پري رياحي اخالق و تربيت از ديدگاه موالناطرح پژوهشي سرپرستي  -۳
  .است

المللي موالنا در مونيخ كنگره بين در »واليت در انديشه و آثار موالنا«ارائة مقاله با عنوان شركت و  -۴
  در اسپانيا، عربي ره موالنا و ابن كنگارائة مقاله درآلمان، 

  .هايي را به موالنا اختصاص داده است در تدريس دانشگاهي نيز در مقاطع مختلف سرفصل-۵

 
  

  )۱۳۴۰متولد ( اکبريپور، علابيافراس
پديدآورندة نيز  يشناسيدر حوزة مولو.  استخياكثر تأليفاتش در زمينة عرفان و تار. در نهاوند متولد شد

  :استار ن آثيا
زک، ينامه، پادشاه و كنين) ي مولوي و عرفاني، کالمي فلسفيهاشهي در انديپژوهش(گو با موالنا وگفت -

  .۱۳۸۱ ترفند، ، تهران،يبقال و طوط
   .» در آثار موالنايشناسييبايز« با عنوان ياش موالنا و ارائه مقالهي شرکت در هما-
 به ي انتقادينگاه« با عنوان يا و ارائه مقالهانسان معاصر ي موالنا برايها  آموزهشيهما شرکت در -

  »تهيآثار و افکار موالنا از منظر سنت و مدرن
  

  )۱۳۳۳متولد  (اقبال، فرشيد

  :دارد سه پژوهش اودربارة موالنا 
  .ص۳۷۰، ۱۳۷۹اران، ب مقدمه و انتخاب فرشيد اقبال، تهران، ايران گزيدة مثنوي، -۱
 به انگليسي منتخب رااشعار . ص۱۶۸، ۱۳۷۸رشيد اقبال، تهران، فگزينش  گزيده اشعار مولوي، -۲

  .كتاب فارسي و نيم ديگر آن انگليسي استاز  ينيم . استترجمه كرده
  .ص۲۴۵، ۱۳۷۱گفتار فرشيد اقبال، تهران، ايران باران،  گزينش و پيشگزينش كليات شمس، -۳
  

  )۱۳۳۴-۱۲۷۵( ، عباسيانياقبال آشت
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 پنجاه و نه سال زندگي، قريب پنجاه  طي.گفتحيات ا بدرود يتاليدر شهر رم ا و  زاده شدانياو در آشت

ح يف و تصحي و ترجمه، تألمجله يادگاركتاب و چندصد مقاله و مديريت يا همكاري با چند مجله مثل 
  :يشناسيدر حوزه مولوفعاليت او  .نمود
ن اثر از منابع ي ا.۱۳۴۷ر، يرکبي، تهران، امتيط مغول تا اعالن مشروياليران از استيخ مفصل ايتار -۱

   ).۵۳۶ -۵۳۴، ص۱ج(  استي از آن درباره مولوي است و بخشيمهم پژوهش
، ۱۳۵۰خيام، تهران، كوشش محمد دبيرسياقي، به، مقاالت اقبال، »يرزاي و عالمه شي روميمولو« -۲
منتشر ) ۱۳۱۳ ارديبهشت -۱۳۱۲ خرداد(مهر اين مقاله قبالً با همين عنوان در مجله  .۴۲۵-۴۲۰صص

  .شده است
رسد به نظر مي. شود، ضمن آثار منتشر نشده دو اثر دربارة موالنا ديده مي١در گزارش آقاي ايرج افشار -۳

  :هاي دانشگاهي ايشان است كه مجال براي تكميل يا اصالح پيدا نكرده استاين دو اثر تقرير درس
   . است نشدهورقه و گلشاه، منتشر: يمتون مثنو -
   . استن، منتشر نشدهيالدسيرت جالل -
  

  )ق۱۲۴۶ -۱۱۴۸(  محمدي، ولياکبرآباد
 متولد شد و پس يق در دهل۱۱۴۸ در سال .ران به شبه قاره مهاجرت کردندي است که از ايانيرانياز نسل ا
از . ماشت همت گيات پارسيج زبان و ادبي به ترويالت خود در مدارس و دانشگاه دهليل تحصياز تکم
  :اوست

  .جلد۲ق، ۱۳۱۲، لکهنو، مطبع نولکشور، ي، محمد اکبرآباد رومي موالنايشرح مثنو -۱
، ۱۶۰، ۱۷۳، ۳۰۹، ۲۴۴ق، پنج جلد، ۱۳۱۷نولکشور، : ، لکهنوي معنويشرح مثنو :د چاپيتجد -۲

  .ص۱۹۴
  : در ايرانريشرح اخمشخصات چاپي 

  . ۱۳۸۳، ه، تهران، قطريل هرويب مايکوشش نج، به  موسوم به مخزن االسراري مولويشرح مثنو -۳

                                                 
 نامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد توانازندگي منتشر شد، سپس عيناً در كتاب سواد و بياض گزارش در كتاب اين 1
 .آورده شد) ١٨٨-١٧٩ص(
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سها، اين شرح چون بر اساس آراء ابن عربي است و اكبرآبادي تالش كرده به گزارش منوچهر صدوقي
   ١. اهميت دارد، را با تجارب و افكار ابن عربي تركيب و تلفيق كندمثنويادبيات 

  .نيز بوده است مثنوي مدرسغير از اين اثر، ايشان  -۴
  

  )۱۳۳۵متولد ( ليرجلي، ميرماک
 را ي زبان و ادبيات فارسيز و دکتراي ارشد خود را از دانشگاه تبريکارشناس. ز زاده شدياو در قره آغاج تبر

  .افت کرديت مدرس درياز دانشگاه ترب
  : است ي شناسينة مولويدر زمهاي زير  در ميان آثارش، فعاليت

، سال زياه تبرگ دانشيات و علوم انسانيدانشکده ادب، ياکرمل يرجلي، م»يدگاه مولويت از دياصل عل« -۱
  .۵۴-۳۲ صص) ۱۴۵-۱۴۴ياپيپ(۱۳۷۱ز و زمستان يي و پنجم، پايس
ميرجليل :  مشاور،امين پاشا اجاللي:  راهنما، محمدرضا خوشبوي، عقل و عشق در مثنوي معنوي-۲

   .۱۳۸۱ان و ادبيات فارسي، دانشگاه تبريز، دانشكده زب، )كارشناسي ارشد(  پايان نامه،اكرمي
امين پاشا :  به راهنمايي،احد محمدي، تصحيح و توضيح مثنوي مهر و مشتري از محمد عصار تبريزي -۳

دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات فارسي و ، )كارشناسي ارشد(نامه پايان،جليل اكرمي:  استاد مشاور،اجاللي
 .زبانهاي خارجي

  

  )۱۳۴۳ -۱۲۶۲( الفت، محمدباقر
محل تولد و مرگ او، . باشدي ميملقب به اصفهان،  محمدباقرفرزند ي محمدتقفرزندنام کامل او محمدباقر 

  .اصفهان است
  :آثارش دربارة موالنامشخصات 

  .ص۲۲۴، ۱۳۱۶ بهار، يکتابفروش: ، به اهتمام محمدباقر الفت، اصفهاني روميات مولويرباع -۱
، به اهتمام الفت، اصفهان، صاحب كتاب مقدس مثنوي معنويرباعيات موالنا جالل الدين خاموش  -۲

  .ص۲۲۶، ۱۳۳۰كتابفروشي بهار، 
 فهرست  با اين اثر.۱۳۰۲، هند، چاپخانه نوركشور، كليات شمس تبريزي: ديوان مولوي بلخي -۳

 تيرماه ۱۱(۱۳۶۸رمضان  ۵نگارش آن تاريخ و  شروع شده استاد محمد باقر الفتبه خطها  غزلدستنويس
  .شوداين نسخه در كتابخانه آيت اهللا مرعشي در قم نگهداري مي. درج شده است) ۱۳۲۸

  
                                                 

 .٥٢، صتاريخ حكما و عرفا 1
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 )م۱۳۱۸/۱۹۴۰متولد  (اي، حسينالهي قمشه

 
فرزند چهارم استاد فقيد .  در تهران، متولد شد. استيا قمشهين الهي الدين محينام كامل ايشان حس

 حوزي و التيتحص.  استيبه تربتي مفسر و مترجم معروف قرآن كريم و خانم طيا قمشهي الهيمهد
   .دانشگاهي دارد

اي  در حوزه موالنا پژوهي فعاليت گسترده.  استشدهاز او منتشرو مقاله  كتاب به صورت  متعدديارآث
  :دارد
اي، تهران، سازمان انتشارات و آموزش  قمشه ، به كوشش حسين الهيمقاالت موالنا: مافيه گزيده فيه -١

  )۱۰( .١٣٧٠: چاپ دوم. ص٣٠٦، ١٣٦٦انقالب اسالمي، 
نتشارات علمي و فرهنگي، تقريباً در هر سال يك چاپ و آخرين چاپ تجديد چاپ توسط شركت ا

  . موالنا استفيه ما فيهاين اثر تلخيص، مقدمه و شرح كتاب  .ص٣٦٤، ١٣٨٤
 .۱۳۸۵اي، تهران، نشر محمد، ، به كوشش ناهيد فرشادمهر، مقدمه حسين الهي قمشهمثنوي معنوي -٢
  .بر اساس نسخه نيكلسن استاثر اين  )۱۱(
  .۱۳۷۷خرداد۳۱، فردا، پيرامون مثنوي معنوي در فرهنگسراي ارسباران: جمله عالم فداي عشق باد -۳
 مثنوي معنويهاي وي دربارة موالنا، سخنرانيتدريس دانشگاهي و ، هاي كوتاه و بلند از نوشتهتر مهم-۴

  . استو تصويري ها ساعت نوار صوتي  بر دهها و اشعار موالنا است كه بالغو ديگر آثار، انديشه
  

  نين، غالمحسيام
 اطالعات ي آمده ولريمستند مشاهنامش در کتاب . ستيشان در دست نينامه اي از زندگياطالعات مهم

  :فعاليت موالناپژوهي او مشخصات زير را دارد.  ندارديجنب
ران، ن، تهين اميپور و غالمحسيديوسف جمشيبه کوشش ن خود، ي به معاصرين روميالدمکتوبات جالل

  .۱۳۳۶نده، يتهران، پا: د چاپيتجد. ص۳۰۴، ۱۳۳۵، ييعطا
  : استفراهم آمده  با مشخصات زير، استانبوليچاپنسخة کتاب بر اساس اين 

+ ۲۷ق، ۱۳۵۶دون نافذبک، استانبول، ي، به کوشش فرن خوديمعاصره  بين روميالدمکتوبات جالل
  .ص۱۷۴

  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://sciborg.uwaterloo.ca/~mhansari/elahi.jpg&imgrefurl=http://shefa.blogspot.com/2004_02_01_archive.html&h=114&w=116&sz=3&hl=en&start=24&sig2=dZOQQRQkM7fD9moZj-YPhA&um=1&tbnid=rf40JEP7jj1XHM:&tbnh=86&tbnw=87&ei=vkfKRoK3MJL80gTYyPyhDw&prev=/images%3Fq%3D%2522%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D9%258A%2B%25D9%2582%25D9%2585%25D8%25B4%25D9%2587%2B%25D8%25A7%25D9%258A%2522%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D100%26um%3D1%26hl%3Den%2�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://sciborg.uwaterloo.ca/~mhansari/elahi.jpg&imgrefurl=http://shefa.blogspot.com/2004_02_01_archive.html&h=114&w=116&sz=3&hl=en&start=24&sig2=dZOQQRQkM7fD9moZj-YPhA&um=1&tbnid=rf40JEP7jj1XHM:&tbnh=86&tbnw=87&ei=vkfKRoK3MJL80gTYyPyhDw&prev=/images%3Fq%3D%2522%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D9%258A%2B%25D9%2582%25D9%2585%25D8%25B4%25D9%2587%2B%25D8%25A7%25D9%258A%2522%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D100%26um%3D1%26hl%3Den%2�
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  )۱۳۷۲ -۱۳۰۰( لي خلفرزندد ابوالقاسم ي، سيرازي شيانجو

  
دورة . ابوالقاسم است رزايل صدرالعلماء بن ميدخليدابوالقاسم بن سيس ،يونام کامل . راز متولد شديدر ش

س شد تا در رشته علوم ي عازم سوئ، در تهرانسانسيدورة لپس از اتمام  گذراندو رازيدبستان را در ش
  .ديالت خود را کامل نماي تحصي و اجتماعياسيس

  كرده استفي تألياديآثار زدر اين زمينه . سرود  داشت و شعر مييات و شعر فارسي به ادبيادياو عالقه ز
  : از اوستري آثار زپژوهي نيز يدر عرصة مولوو 
، يرازي شي، به اهتمام انجوات موالنا با پنج گراور خارج از متنيزلغن ي از بهتريمکتب شمس؛ منتخب -۱

  .۱۳۳۷: جديد چاپ ت.ص۴۸۹ +ستي، ب۱۳۳۶نا، يتهران، ابن س
، هفتاد و ۱۳۶۴، گردآوري و تأليف ابوالقاسم انجوي شيرازي، تهران، نشر علم، مكتب شمس -۲

  .ص۵۰۴+پنج
  .۱۳-۱۰، ص۱۳۶۹، خرداد۳، ش۱، سالكلك، »آدمي جلوة عشق «-۳
  .۹ص) ۱۳۶۴ آذر ۱۵(۱، شنهيآد، »اق، شمس در جستجو و تکاپويموالنا در اشت « -۴
  

  )۱۳۲۵ -۱۲۶۲(زد گشسب، اسداهللا يا
  شناخته شده و بهيب در جامعه علميسنده و اديم، عارف، نويگان متولد شد و به عنوان حکياو در گلپا
 منابع سال ي در برخ. شده استنيز ناميده درويش ناصر علي ، شمس الحكماء،شاهي ناصر علتخلص

  . ق آمده است۱۳۶۶ق و فوتش ۱۳۰۰تولدش 
 به شرح ينه مولويدر زمفعاليت او . ادگار مانده استيتصوف از او به  و ي در موضوعات عرفانياديآثار ز

  :زير است
ات نگارش و يح غزلي و تصحي، با مقدمه و حواشيزيتبرنيالدات شمسي منتخبات کل:هي جذبات اله-۱ 

  .ص۳۲+۴۱۲ ،۱۳۱۹ ،ب، اصفهانسزد گشيگردآورده اسداهللا ا
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زد گشسب متخلص يح اسداهللا اي و تصحيدمه و حواش، مقنيالدات شمسيمنتخبات کل: هيجذبات اله -۲
، هفتاد و ۱۳۷۷، به اهتمام عبدالباقي ايزد گشسب، تهران، حقيقت، به شمس، مقدمه باستاني پاريزي

  .۱۳۷۸: تجديد چاپ. ص۴۷۴+هشت
  

  )۱۳۴۳متولد  (بابايي، رضا

تا سطح قزوين و قم تحصيالت حوزوي را در .  است نيز معروف به رضا حاجي باباييمولد او قزوين و
  .عالي حوزه ادامه داد

 مقاله در موضوعات ادبي، قرآني، عرفاني، فرهنگي تأليف و منتشر نموده و سرويراستاري ۵۰ حدودتاكنون 
 مولوي عالوه بر تدريس و شرح افكار و آراء موالنا، كارنامة. بر عهده داشته استنيز  را  امام عليةدانشنام

  :پژوهي او چنين است
   تحليل ديدگاههاي موالنا در موضوعات ديني)الف
 - ۸۲، ص۳۶و۳۵، ش۱۳۸۳، پاييز و زمستان صحيفه مبين، »تفسير و تأويل قرآن در نگاه موالنا «-۲

۱۰۷.  
  .۳۷ -۳۰، ص۶۶، ش۱۳۷۹ بهمن و اسفند آينه پژوهش،، »موالنا در چشم و دل موالنا «-۳
  .۱۳۸۰ مجله شهرزاد،، »گريمولوي و حكايت «-۴
  .۱۳۷۲تير۱۳ و ۶، ص۱۳۷۲تير۵ و۶، ص۱۳۷۲تير۲، روزنامه كيهان، »قيقت مرگ در مثنويح «-۵
  .۱۳۷۱ روزنامه كيهان،، »مدايح مثنوي «-۶
  .ص۱۳۶، ۱۳۸۰ انجمن معارف،، تهران، »قرآن و مولوي «-۷
  .۶، ص۱۳۷۰شهريور۳۰ و ۶، ص۱۳۷۰شهريور۲۷ كيهان،، »قصه آدم در مثنوي معنوي «-۸
  : و بررسي آثار مولويكتابشناسي و نقد) ب
  .۲۹ -۱۶، ص۸۲، ش۱۳۸۲، مهر و آبان آينه پژوهش، »سيري در برخي آثار مولوي پژوهي «-۹
 - ۸۳، ص۷۳، ش۱۳۸۱، فروردين و ارديبهشت آينه پژوهش، »موالناي نراق و مثنوي طاقديس «-۱۰
۹۳.  
  .۱۳۸۱ مجموعه مقاالت كنگره تخصصي فاضلين نراقي،، »طاقديس و مثنوي «-۱۱
  .۵۸-۵۷ شآينه پژوهش،، »شرح مثنوي موالنا: نقد و بررسي، مكاشفات رضوي «-۱۲
  :هاشركت در سمينارها و همايش) ج
تهران، (هاي موالنا براي انسان معاصر را در كنگره آموزه»تفسير و تأويل قرآن در آثار مولوي« مقاله -۱۳

  .عرضه كرد) ۱۳۸۲
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  .هاي قمسرودها و آهنگانجمن ، »مثنوي و موسيقي «-۱۴
  

  بازگير، مهناز
  :شود آثار ايشان به دو دسته كتب و مقاالت تقسيم مي

  كتابها: الف
  )۱۲ (.ص۱۸۴، ۱۳۸۵ تهران، طراوت، مرگ نفس و جسم در مثنوي موالنا، -۱
  )۱۳ (.ص۸۰، ۱۳۸۱ تهران، صدرا، رندانه، -۲

ريعت كه بر اساس اين كتاب شرح و توضيحي است درباره، مفاهيمي چون رند، مناجات، نفس و ش
  . شواهدي از اشعار مختلف، به ويژه شعر حافظ و عطار، نيز آيات و احاديثي چند بررسي گرديده است

   مقاالت) ب
  .۶۷ -۶۶، ص۲۰۳، ش۱۳۸۲ شهريور كيهان فرهنگي،، »جسم و روح در مثنوي مولوي «-۳
  .۶۶ -۶۴، ص۲۱۳، ش۱۳۸۳ تيركيهان فرهنگي،، »حركت و تضاد «-۴
  .۱۳، ص۱۳۸۱ مهر ۷ روزنامه كيهان،، » نگاه مولويروح از «-۵
  

  )۱۳۰۴متولد (باستاني پاريزي، محمد ابراهيم 

 ، شاعر، در پاريز كرمان متولد شد و پس از طي مدارج علمي به عنوان نويسنده)آخوند(اكبرفرزند شيخ علي
المللي  يز ملي و بينجوابه پاس خدمات علمي و فرهنگي  او .اي كرد فعاليت گستردهو استاد دانشگاه 

  : موالناة ايشان در عرصةكارنام .ه استدريافت كردفراواني 
 نگارش و منتخبات كليات شمس تبريزي با مقدمه و حواشي مفيد و تصحيح غزليات،: جذبيات الهيه -۱

گردآوري اسداهللا ايزدگشسب متخلص به شمس، مقدمة باستاني پاريزي، به كوشش عبدالباقي ايزدگشب، 
  .۱۳۷۸: ص، چاپ دوم۴۷۴+ ، هفتاد و هشت۱۳۷۷، حقيقت، تهران

تهران، نگاه، مجموعه مقاالت، :  كوچه هفت پيچ، در»هاي تاريخي در مثنوي معنويشخصيت «-۲
  .۱۴۶ -۸۲، ص۱۳۵۵

گفتارهايي دربارة چند تن از رجال ادب و ، در مجموعه »هاي تاريخي در مثنوي مولويشخصيت «-۳
ايرج افشار، به اهتمام قاسم صافي، تهران، كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه ، با مقدمه تاريخ ايران

  .۳۰۰ -۲۳۶، ص۱۳۵۷تهران، 
، ۱۳۵۳، ۲۷ و ۷۲۸ -۷۱۸، ۶۷۹ -۶۶۹، ص۱۳۵۲، ۲۶شيغما، ، »هاي تاريخي در مثنويشخصيت «-۴

  .۳۵ -۲۷ص



 
 
 
 
 

مآخذ فهرست     

 

٣٩

، ارديبهشت )۱(۳،  كتابراهنمايفر، الزمان فروزان، تصحيح بديع»كليات شمس يا ديوان كبير «-۵
  .۵۱-۴۶، ص۱۳۳۹

  

   )ق۱۲۲۵ -۱۱۴۴( بحرالعلوم، محمدبن محمد
از نسل .  لكهنوي و ابوالعياش نيز خوانده شده استمهاي عبدالعلي محمدباقر بحرالعلوم، بحرالعلوبه نام

بعد از . رسدي ميتبارش به خواجه عبداهللا انصار. ان مهاجر به شبه قاره است که در لکهنو متولد شديرانيا
با . گذشت يفارسات ي ادب گسترش زبان و ويس علوم اسالمي به تدرش عمريالت، تماميل تحصيتکم
 بر ، شرح و حواشيينة مولويدر زم.  نهاديبرجادر شبه قاره قي ير عمي ، تأثف آثاريا تألي ت شاگردان،يترب
  : نوشتيمثنو
  . ق۱۲۹۳، يبمبئبحرالعلوم، ، يه بر مثنويحاش -۱

  :ن مشخصات استي اين کتاب دارايگر اي ديهاچاپ
  .ص۶۰۳ق، ۱۲۷۰، با شرح عبدالعزيز بحرالعلوم، حاشيه حاجي امراهللا، هنر، كتاب مثنوي معنوي -۲
  .ق، سه جلد۱۲۹۳، لکهنو، مطبع نول کشور،  رومي مولويشرح مثنو -۳
 کشور، رو، مطبعه نو بشعر از وقار، لکهني رومي بخش و زندگي، با مقدمة محمد الهيشرح مثنو -۴

  .مجلد۳جلد در ۶ق، ۱۲۹۰
 ري، مزين به حواشي موالنا ايوب سيد عبدالفتاح و ممثنوي مولوي روم معه شرح حضرت بحرالعلوم -۵

  . ص۱۶۴+۱۲۴+۱۲۴ق، ۱۳۴۰نوراهللا، پيشاور، چاپ سنگي، 
ب، حواشي ، به اهتمام قاضي محمد ابراهيم صاحهست قرآن در زبان پهلوي: مثنوي مولوي معنوي -۶

ناظم حسين ناصر المكه و بحرالعلوم و غيره، خط از عمراهللا و محمدعبدالفتاح و مير نورموالنا ايوب و سيد 
  .ص۱۶۰+ ۱۲۲+۱۲۳+۱۰۸+۴+۱۲۰ق، ۱۲۹۳رضوي موهاني، بمبئي، مطبعة حيدري، 

حمد عبدالكريم بن قاضي نور م، به اهتمام قاضي هست قرآن در زبان پهلوي: مثنوي مولوي معنوي -۷
، كريمي بمبئي، مطبعحواشي موالنا ايوب و سيد عبدالفتاح و مير نوراهللا و بحرالعلوم و غيره، با ، صاحب
   .ص۱۶۴+۱۲۴+۱۰۳+۱۲۴+۱۲۴+۱۲۸ق، ۱۳۴۰

اي دارد و بر اساس آراء ابن عربي به شرح و توضيح نگاري بحرالعلوم، روش ويژهدر گزارشي آمده كه شرح
  ١.پردازدابيات موالنا مي

  :ران منتشر شدين مشخصات در اي با اراًين اثر اخيا
  .۱۳۸۳ران بان، يد اقبال، تهران، اي، به کوشش فرشي معنوي مثنوير عرفانيتفس -۸

                                                 
 .٥٢، صتاريخ حكما و عرفاء 1
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  )م۱۹۲۲درگذشت ( ميبرق، عطا کر
سانس را در رشته يفوق ل. متولد شد) هار هنديب(ان مهاجر به شبه قاره است و در چارگاون يرانياو از نسل ا
. افت کردين رشته از دانشگاه تهران دري را در همي از دانشگاه کلکته و دکترايات فارسيدبزبان و ا
ندو يا مجله ير مسئول بخش فارسي سالها مده و داشتيات فارسيج زبان و ادبي تروي براياديخدمات ز

  .ه است بودکايرانيا
  :چنين است ي دربارة مولوآثارش

ست و هفتم، ي جلد بکا،يرانيندو اي ام برق،ي، عطاکر»شاهي علي صفرين در تفسيالدر موالنا جالليتأث «-۱
  .۳۹-۵م، ص۱۹۷۵

  ].م۱۹۸۲هند، [، ، عارف و عارف بزرگين روميالد جالل-۲
جست هاي دربارة موالنا در شبه قاره، شركت ميدر محافل و نشستعالوه بر تدريس موضوع موالنا،  -۳

  .پرداختو گاه به بيان مقاله مي
  

  )ق۱۴۰۳-۱۳۱۹( م بن محمدقاسمبرق، عال
 ابن ؛ بن محمدقاسميالني غالم جيهابه نام. مبلپور زاده شديدر ک. ان مهاجر به هند استيرانياز نسل ا

  . ر بوديپدرش از دانشمندان و مشاه. ز مشهور استي نيالنيمحمدقاسم و ج
ثار آ. افت کردي در۱۹۴۰سال پنجاب در  از دانشگاه يات فارسي خود را در رشته زبان و ادبيبرق دکترا

  :ن مشخصات دارديک کتاب با اي ي رومي و در عرصة مال مانده است،ي از او برجاياديز
  ].۱۹۵۵[ پنجاب، ،ي و سعديدانش روم -۱
  .نيز تدريس مولوي در چند دوره درسي دانشگاه را بر عهده داشته است -۲
  

  )۱۳۴۱متولد ( ي، مصطفيبروجرد
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 ي فقه و مبان   شيگرا (ي و معارف اسالم   اتياله در رشته    و با گذراندن مقاطع آموزشي،    . او در قم، متولد شد    
، اسـالمي  ياسي فقه س  ،ي الملل اسالم  ني مدرس حقوق ب   اكنون به عنوان  هم.  دکترا گرفت  )يحقوق اسالم 

   .استمشهور  و اصول فقه کيپلماتي فن محاوره د،يقي تطبي شناسنيد
. منتشر کرد در سه جلد    ح و   ي را تصح  ي سبزوار ياست؛ از جمله شرح مثنو    ف و منتشر کرده     ي تأل ياديآثار ز 

  :ن استين اثر چنيمشخصات ا
: چـاپ اول  :  جلـد دو   .ص۵۰۰،  ۱۳۷۴،  ي، جلـد اول، تهـران، وزارت ارشـاد اسـالم           موالنا يشرح مثنو  -۱

  .۱۳۷۵:؛ تجديد چاپ۱۳۷۴
  . ۱۰-۹، ص۱۳، ش۱۳۷۷، آبان كتاب ماه دين، »مولوي و جعفري «-۲
  . با محور اشعار موالنا داشته استتدريستاكنون چندين دوره  -۳
  

   )۱۳۳۱متولد ( د محمدي، سيبرهان
ب نفس در ي تهذيبرقرارترويج اخالق و  با هدف ي معنويمثنومؤسسه س يتأسبه  ۱۳۷۷در سال او 
نا را برقرار مدرسة موال. نمود آموزش اشعار موالنا اقدام به روشخصوص نسل جوان ه ان اقشار جامعه بيم

كارنامه مولوي پژوهي ايشان  .همت گماشت ي معنويمثنور ي شرح و تفسيل کالسهاي تشکو در آن به
  :به شرح زير است

س ي تأس»اد سبزي يمؤسسه فرهنگ« عنوان تحت ۱۳۷۴از سال را  ي معنويمثنو يهادفتر پژوهش -۱
 در نقاط مختلف ي پژوهي مثنو مختلفيها کالسو برگزاريآموزش به  سال ۱۷ مؤسس آن مدت .كرد

  .اشتغال داشتتهران 
  :اند از عبارتينه مولوي او در زميهاکتاب

  .۱۳۸۴؛ تهران، نسل نو، )دو زبانه (يعتي و شريمولو -۲
  .۱۳۸۰ل، ي تهران، جز،ي معنويمجموعه مقاالت در باب مثنو :ام موالناي پ-۳
  )سيماي زن در مثنوي (.]۱۳۸۳[، شينشر نواندتهران،  ،ي مثنويمايزن در س -۴
  )۱۴ (.۱۳۸۲ل، يا، جزيارم:  تهران،ين محمد بلخيالد جالليشرح مثنو: در مکتب موالنا -۵

 در مکتب يشناس؛ انساني و معنويده اشعار مثنوي؛ برگز»د به مکتب موالناي جدينگاه«: مقاالت
  .)۱۳۸۲(؛ عشق در مکتب موالنا )۱۳۸۴(موالنا

  

  بشردوست، مجتبي
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 گروه زبان و ادبيات دراكنون طي مدارج علمي در مقاطع عالي در رشته ادبيات فارسي، هماو پس از 
  :در زمينه موالنا كارهاي زير را انجام داده است. فارسي دانشگاه زنجان اشتغال دارد

، ۱۳۸۱تهران، جوف، ) مجموعة مقاالت(، شناسي موالنا در مثنوي معنوي  هستي:سوداي حقيقت -۱
  )۲۲ (.۱۳۸۳: چاپتجديد . ص۲۳۲
اين  .۲۰-۱۸، ص۲۱، ش۱۳۷۸، تير كتاب ماه ادبيات و فلسفه،»نگاهي به شرح جامع مثنوي معنوي «-۲

  .پردازد نوشته كريم زماني ميشرح جامع مثنوي معنويمقاله به نقد و بررسي 
سي  سيروس شميسا، پايان نامه كارشنا:راهنما انسان كامل در مثنوي مولوي، مجتبي بشردوست، -۳

  .ص۲۴۲، ۱۳۷۳ارشد، تهران، دانشگاه عالمه طباطبايي، 
  

   )۱۲۸۰متولد ( اکبري، عليريبص
 که او را از شاعران و يبطورآثاري در عرصة شعر و ادبيات منتشر كرد، فات و يتأل. راز متولد شدياو در ش

  :ن استي چنيآثارش دربارة مولو. اندراز دانستهيدانشمندان ش
  .ص۱۹۵، ۱۳۴۳، ي محمديراز، کتابفروشي، شيرياکبر بصيانتخاب و اقتباس عل ،ي مثنويداستانها -۱
  .۱۳۴۴، شيراز، ي بلخي مولوير مثنوي تفس-۲
  

  )۱۳۴۱متولد ( بلخاري قهي، حسن

  
.  در اصفهان متولد شد و تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در زادگاه خود به پايان رساند۱۳۴۱او در سال 

 .  خود را ادامه داد و در رشته فلسفه هنر دكترا گرفتتا مقطع دكترا تحصيالت
 موالنا يك طرح ابتكاري اجرا كرد و آيات مورد مثنوي در .چندين اثر دارددر حوزه هنر و علوم اجتماعي 

  :با مشخصات زير منتشر شد و گردآوري كرد و استناد و استشهاد مولوي را جستجو
  .١٣٨٠حسن افرا، : ؛ تهران مثنويشرح آيات معنوي در ابيات: در دايرة معنا

 .، محور را كتابها و ابيات و افكار موالنا قرار داده است خود دانشگاهيبه عالوه او در تدريس
  

  )۱۳۲۹متولد (بيات، محمد حسين
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 به تدريس در گرفت دكتري زبان و ادبيات فارسي . شد در تهران متولداي متوسط و مذهبيدر خانواده
  :كارنامة او در تحقيقات موالنا به شرح زير است. بايي مشغول شددانشگاه عالمه طباط

نامه محمدحسين بيات، پايان: راهنما، بهروز ژاله، شرح و تفسير مثنوي ابياتي از نيمه اول دفتر چهارم -۱
  .ص۷۴۷، ۱۳۷۴كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي، 

محمدحسين :  راهنمانامه كارشناسي ارشد، پايان، ابوالفضل سعيدي،)دفتر سوم(شرح و تفسير مثنوي -۲
  .ص۳۵۳، ۱۳۷۳بيات، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده زبان و ادبيات فارسي، 

نامه ، محمدرضا گالبگير، پايانفرهنگ اصطالحات فلسفي و كالمي و فقهي در مثنوي مولوي -۳
باطبايي، دانشكده زبان و ادبيات محمدحسين بيات، دانشگاه عالمه ط: كارشناسي ارشد، به راهنمايي

  .ص۳۴۷، ۱۳۷۳فارسي، 
  .۲۱-۲۰، ص۷۳، ش۱۳۶۹، فروردين كيهان فرهنگي، »هايشبيدل و مثنوي «-۴
  .۶۵-۶۱، ص۱۳۷۲، شهريور ۱۲، شآشنا، »عشق و شوق «-۵
 

  )۱۳۳۵متولد  (پازوكي، شهرام

  
زمينة تحقيقاتش در . عضو هيئت علمي مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران استواو متولد تهران 

  :هاي زير را انجام داده است فعاليت در عرصة موالنا .باشد زمينة فلسفه، عرفان، اديان، فلسفة هنر مي
  تدريس) الف
ند دانشگاه، تدريس داشته و كتري در چكارشناسي ارشد و دكارشناسي،  تاكنون در مقاطع ۶۸ از سال -۱

  .س عرفان، به موالنا پرداخته استدر در
  شركت در همايش هاى علمى) ب
معناي سنت و واليت در  : و عرضة مقاله۱۳۸۲ آذر ۲۶-۲۴المللي مولوي، دانشگاه تهران، كنگره بين -۲

  .مثنوي مولوي
  .۲۰۰۱ اكتبر ۱۱ و ۱۰المللي مولوي، دانشگاه استراسبورگ، كنگره بين -۳
واليت معنوي يا : ، و عرضة مقاله۲۰۰۲ ژانويه ۲۶ و ۲۵المللي مولوي، دانشگاه لندن، كنگره بين -۴

  .عشق در مثنوي مولوي
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  مقاله) ج
  .۱۳۸۲ مجله دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران،، »معناي هنر و زيبايي در مثنوي «-۵
، تابستان ۱۴ شهفت آسمان،، »اهللا ولي و مولوي نعمتنقدي بر مكاتبات و كندوكاوي در تشيع شاه «-۶

  .۱۵۹-۱۴۲، ص۱۳۸۱
  

  پرتو، ابوالقاسم

  
واپسين سالهاي زندگي خود را ويژه بررسي مثنوي و راهيابي به رازهاي سندگان معاصر است که ياز نو

  :جام داده است اني خوبيدربارة موالنا هم کارها. اندگاه او را پرتو اعظم خوانده. دروني آن كرده است
تهران، ، ابوالقاسم پرتو، عبدالرحيم مرودشتي، نيالدلوان موالنا جالي در ديگشت: ش تشنگانيرها -۱
  )۱۵ (.ص۴۴۰، ۱۳۸۱ر، يکو
   ].۱۳۷۴[تهران،، ي معنويگزاره برمثنو -۲
  )۱۶ (.۱۳۸۵ر، ي، تهران، کونيالدر موالنا جالليوان کبي و دي در مثنويره آورد گشت: اللنگ -۳
  )۱۷ (.ص۶۵۶، ۱۳۸۳، ۲ر، چاپي، نشر اساطگزاره بر مثنوي معنوي: شور خدا -۴
-۶۶، ص۱۳۷۵، زمستان ۴۳، شآوردره، »ديدي به درون داستان ابليس و معاويه از حكايات مثنوي «-۵
۷۶.  
 

  )۱۳۵۷ -۱۲۸۲ (پروين گنابادي، محمد

مقدمه ابن ابهاي مهمي مثل كت .پژوهش و آموزش روي آورددانشگاهي به پس از گذراندن تحصيالت 
  .  تأليف كرد و در عرصة ادبيات فارسي كتابهاي مهمي را را به فارسي برگرداندخلدون
  : گونه است اش در عرصه موالنا اينكارنامه

كوشش حبيب يغمايي و سيدجعفر شهيدي و  بهمحيط ادب،، »هاي لغوي مثنويبرخي خصوصيت «-۱
  .۲۱۷ -۲۰۰، ص۱۳۵۸يرج افشار، تهران، محمد ابراهيم باستاني پاريزي و ا

تهران، ها، گزينة مقاله، »هاي تازي رنگ فارسي بخشيده شده استدر مثنوي چگونه به كلمه «-۲
  .۹۶ -۸۷، ص۱۳۵۶سازمان كتابهاي جيبي، 
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  اليپژوهنده، ل
ان يا به پي دربارة مولوي سودمنديها است و پژوهشيات فارسي فعال در حوزه زبان و ادببانواناز 

 سبب شد تا در دهمين دورة انتخاب و معرفي پژوهشگران برتر، يهايش دربارة مولوپژوهش. رسانده است
  . انتخاب شود

  :ي دربارة مولوشآثار
، شماره ۱۳۸۴ وري، شهرات و فلسفهي کتاب ماه ادب،»ي در آثار مولويمانير سلي منطق الط:زبان مرغان« -۱
  .۱۵۵-۱۴۶، ص۹۵
مقاالت و ، »رين و بوي به آرا باختيقي تطبي با نگاهيانداز مولوگفتگو از چشمط يفلسفه و شرا« -۲

  .۳۴ -۱۱، ص۱۳۸۴، بهار و تابستان ۷۷، شماره )يفلسفه و کالم اسالم(هايبررس
 مفلسفه و كال(مقاالت و بررسيها، »نزد مولوي) گفتاري(و كالم لفظي) تكويني(كالم نفسي «-۳

   .۱۰۳-۸۹، ص۱۳۸۳تابستان ، بهار و ۷۵، ش۳۷ دوره،)اسالمي
  .، پژوهش برتر سالي در مثنوي مراتب و انواع وح-۴
  

  )١٣٢٢متولد (، نصراهللاپورجوادي
آثار مهم و متعددي در  .. دانشگاهي را در آمريكا و تهران گذراند تحصيالت.متولد شدتهران در پورجوادى 

المللي  ت علمي ايشان در سطح ملي و بينخدما. زمينة عرفان، فلسفه، ادبيات دارد كه هريك تأثيرگذارند
  .در تاريخ فكر و فرهنگ ماندني است

  :اند ازپژوهي عبارتاو در حوزه مولوي منتشر شده كارهاي 
  :تصحيح و تحقيق آثار موالنا) الف
جلد در ٦، ١٣٦٣ مثنوي معنوي، تصحيح نيكلسون، به اهتمام نصراهللا پورجوادي، تهران، اميركبير، -١
  .م بريل است١٩٢٥ افست از روي چاپ .١٣٧٤-١٣٧٣: ديد چاپتج. مجلد٤
  :مقاالت تحليلي درباره موالنا) ب
مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي ، »نامه مولوينگاهي ديگر به ني: شكايت از جدايي «-٢

  . ٦٩ تا ٥٧، جلد اول، ص١٣٨٣، تهران، بنياد ايران شناسي، ادبيات ايران: ايران شناسي
  . ٤٥، ص٢٦، ش١٣٦٣، بهمن و اسفند نشر دانش، »تعاليم مولويترجمه  «-٣

  .هاي مولوي را گردآوري و ترجمه كرده استتوصيف و نقد كتابي است كه ديدگاه
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، معارف، » آناناني بوهي زبان و شسهي و مقاي و مولوي در مکتب ابن عربهي و تنزهيمسأله تشب «-٤
  .٢٤-٣، ص٢، ش١٣٦٣آبان -مرداد

  :اين مقاله در اين دو مجموعه هم آمده استترجمه فرانسه 
 ١٨٤-١٥٢، ص١٣٧٧ پورجوادي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، هللا، نصراادبيات و عرفان، مجموعه مقاالت

عنوان فرانسه  .٤٠-١٧، ص١٣٦٩تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ، موالنا از ديدگاه تركان و ايرانيان ؛
  :آن چنين است

La Transcendence Divinet I’anthropo-morphismo Chez Ibn Arabi et Jalal al-Din 
Rumi. 

  .٢٦-١٤، ص٩٨، ش١٣٧٩، زمستان نشر دانش، »»ي معنويمثنو«زبان حال در  «-٥
  .٢٩-٢٦، ص٢٦، ش١٣٦٣، بهمن و اسفندنشر دانش، » محقق ترککيموالنا از نظر  «-٦
، ١٥ش ،١٣٦٢فروردين و ارديبهشت ، شنشر دان، »ي بر شرح مثنوي خوارزمنيمقدمه کمال الد «-٧

  .٥٢-٤٨ص
  هاشركت در همايش) ج
   مونيخ ،كنفرانس مولوي، قصه هاي عشق مجنون -٨
 

  )۱۳۳۲متولد (دختپورخالقي چترودي، مه

 چترودي  گاه به شهرت،.تحصيالت خود را از ابتدايي تا دانشگاه در مشهد گذراندوي در مشهد زاده شد 
  . ناميده شده است

  :اتش در موالنافيتأل
نامه دخت پورخالقي، پايان، تأليف مهتجلي شاعرانة اسطوره و اشارات داستاني در مثنوي مولوي -۱

  .ص۱۳۴۰، ۱۳۶۴كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، 
ستان قدس ، مشهد، آتجلي شاعرانه اشارات داستاني در مثنوي مولوي: هاي پيامبرانفرهنگ قصه -۲

  .۱۳۷۵: چاپ دوم. ص۴۶۴، ۱۳۷۴رضوي، مؤسسه چاپ و انتشارات، 
مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني ، »جلوه شاعرانه احسن القصص قرآن در مثنوي مولوي «-۳

  .۳۰۰-۲۶۷، ص۱۳۷۰، تابستان ۲، ش۲۴، سالدانشگاه فردوسي
  

  )۱۳۲۰متولد( يان، تقيپورنامدار
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. مند شد  پدر به ادب و شعر فارسى عالقه تحت تعليمات . به دنيا آمداي فرهنگي  در خانوادهاو در همدان

  . در حال حاضر عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است
 هاي رمزيرمز و داستانكتاب . ات استيخ و ادبيتاراد در حوزه عرفان و تصوف، ياً زفات نسبتيصاحب تأل
  :اند از او عبارتي پژوهي آثار مولواما. برتر شناخته شدپژوهش ، ۱۳۶۴او در سال 

  هاي تأليفيكتاب) الف
شگاه علوم پژوه، شرح و تفسير عرفاني داستانها در غزلهاي مولوي: در كليات شمس داستان پيامبران -١

  )١٨ (.١٣٦٩: تجديد چاپ. ص٤٨٨، ١٣٦٤،انساني و مطالعات فرهنگي
  )١٩ (.ص٤١٦سخن، تهران، ، شكني در شعر مولوي شعر فارسي و ساخت: در سايه آفتاب -٢
  :التمقا
 ١٦، روزنامه ابرار، تقي پورنامداريان، »شعر فارسي و ساخت شكني در شعر مولوي: در سايه آفتاب« -٣

  .١٣٨٠بهمن 
، تابستان، پاييز دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم ،»ي و تحول در شعر فارسيمولو« -٤

  .٢٢-٥، ص١١و١٠و٩ش ،١٣٧٤و زمستان 
  .١١٤-٨١، ص٧، شماره ١٣٧٥، پاييز نامه فرهنگستان ،»ي مولوياسباب و صور ابهام در غزل ها« -٥
 شماره ،١٣٧٩ بهار ، تبريزينشكده ادبيات و علوم انساندا، » موالناي غزلهاي بر رمز شناسيمدخل« -٦

  )مهر با همكاري رحمان مشتاق (.٨٦-٥٩، ص١٧٤
، تهران، سازمان چاپ و  موالنا از ديدگاه تركان و ايرانيان،»داستان پيامبران در مثنوي معنوي« -٧

  .١١٤-٦٧، ص١٣٦٩انتشارات، 
  هانامهپايانراهنمايي ) ج
فرنگيس :  مشاور،تقي پورنامداريان: راهنما ،جليل شاكري، ات و داستانهاي آنمثنوي و تأويل حكاي -٨

  .١٣٨٢پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ، )كارشناسي ارشد( پايان نامه،پرويزي
 يتق:  راهنما،محمد طائر قدسي،  معنويينطق الطير و مقايسه آن با مثنوبررسي هفت وادي م -٩

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، )كارشناسي ارشد(نامه پايان ،پورنامداريان
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:  راهنما، هاجر جمالي،)حديقه سنايي، مثنويهاي عطار و مثنوي مولوي(خضر در مثنويهاي عرفاني  -١٠
دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات علوم انساني، ، )كارشناسي ارشد(نامه  پايان،تقي پورنامداريان

١٣٧٧.  
، )كارشناسي ارشد( پايان نامه،تقي نامداريان: راهنما ،ليدا آذرنوا, هاي عطار ل و نقد آن در مثنويعق -١١

  .١٣٨٢دانشگاه تربيت معلم، دانشكده ادبيات و علوم انساني، 
 ،سهيال صارمي:  مشاور،تقي پورنامداريان: راهنما ،پور  ليال عاطفه،هاي عطار انسان كامل در مثنوي -١٢

  .١٣٨٢پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ، )كارشناسي ارشد(پايان نامه
نامه  پايان،تقي پورنامداريان:  راهنما، عبداالمير چناري،متناقض نمايي در غزلهاي مولوي -١٣

  .١٣٧٤ دانشگاه تربيت مدرس، ،)ارشد كارشناسي(
  

  )۱۳۳۹متولد ( ي، علينيتاجد

  
او تاكنون بيش از بيست . علي تاجديني در رشته حقوق تحصيل كرده و دروس حوزوي را نيز خوانده است

  . عنوان كتاب در حوزه دين و ادبيات چاپ و منتشر كرده است
  :يآثار او در عرصة مولو

 و يني تاجدي، به کوشش عل»ي از حافظ و مولوياتيبر اب) ره(ينيممام خاشروح حضرت : شرح سوز «-۱
  .۴۸-۲۳، ص۱۳۷۰، تابستان  هنري نظريژه فرهنگ و مبانيو: سوره، يني آويد مرتضيس
  )۲۰ (.ص۸۹۰، ۱۳۸۳، تهران، سروش،  موالناشهيها دراندفرهنگ نمادها و نشانه -۲

 هر اصطالح توضيح  آمده وييالفباه صورت ب اصطالحات مهم در آثار موالنا بين کتاب، ترتيدر ا
  .داردمختصري 

  )۲۱ (.ص۹۶، ۱۳۸۰، روزنامه سالم، قدرت سياسي در انديشه موالنا -۳
  .۱۳، فيلم ويدئويينماد آب از منظر مولوي رومي،  -۴
  .۱۸، فيلم ويدئويي نماد آب از منظر مولوي رومي، -۵

  .د نظر موالنا را با تصاوير نشان دهداين دو اثر به سبك جديد است و درصدد است آب مور
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  يتاجر کتابفروش، محمد مهد
 يا حاج محمد مهدي ي خوانساريا حاج محمد مهدي يکه به خوانساراو  . در خوانسار زاده شدوي

 و از ران بوده يشقراوالن نشر و چاپ و تجارت کتاب در ايکتابفروش هم معروف بوده، از سرشناسان و پ
از جمله . داشته است يموثردر چاپ آثار موالنا و آثار پژوهشي دربارة موالنا نقش  كساني است كه جمله

، به قي شمس الحقا:ر چاپ کردي است با مشخصات زات شمسيکل که همان قيشمس الحقاکتاب 
  .ص۲+۳۷۷ق، ۱۳۱۶ تاجر کتابفروش، ياهتمام محمد مهد

  
  )١٣١٣متولد ( ، جليلتجليل

 
او  عالقه مندى .گذراندخود  در زادگاهرا تحصيالت آغازين متولد شد و خوى در  ۱۳۱۳ درجليل تجليل 
  راليسانس ادبيات فارسىن شهر، ي در ا.شدبه حوزه علميه شهر تبريز او ورود انگيزه  ،به علوم دينى

 همچون دكتر خيامپور، دكتر قاضى طباطبايى، استاد اديب طوسى وي اساتيد از. اخذ كرد ۱۳۳۴درسال 
در  .گرفتات يادبدكتري  ۱۳۴۹در سال  ل داد ويدر دانشگاه تهران ادامه تحص. بهره بردزاده استاد ترجانى
تحصيالت نيز  .تلمذ كردى رضوى، فروزانفر، دكتر فقيه و استاد هماي مدرس  استادز نزديناين دانشگاه 

 ،نحو صرف و هاى علميه تهران و قم و فراگيرىدانشگاه در حوزه همزمان با تحصيل دررا حوزوى 
و » موسوى گرمارودى«شاعران بزرگى چون   سرآمد شاگردانش.ادامه داد فقه و اصول فقهفلسفه، منطق، 

 .هستند» دكتر كزازى«و » مسيح بهراميان«
تحقيقات فراواني دربارة موالنا فوق موجبات پختگي او را در زمينه پژوهش شد و هاي تالشخدمات و 

 :عرضه كرده است
، تهران، يزيش بزرگداشت شمس تبريمجموعه مقاالت هما، » در شعر موالناي هنريصورتگر« -١

 .١٤٨-١٣٤، ص ١٣٧٨، يانجمن آثار و مفاخر فرهنگ
، تهران، انجمن يزيش بزرگداشت شمس تبريمامجموعه مقاالت ه، » مطلع شمس موالنايمثنو« -٢

 .١٤٨-١٣٤، ص ١٣٧٨، يمفاخر فرهنگ
 .١٣٧٨، ي، انجمن آثار مليزيش بزرگداشت شمس تبريهما، » مطلع شمس موالنايمثنو« -٣
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 اداره کل ،يات فارسي و ادبيش فرهنگ عموميمجموعه هما، »ي مولوي در مثنوي همگانيفرهنگ« -٤
 . ١٣٧٨ اسفند٥و٤ان، دانشگاه کرمان، کرم يفرهنگ و ارشاد اسالم

 ٦-٤ ،يات فارسي درادبيش فرهنگ عمومين هماياول، »ي درفرهنگ همگاني شعر مولويورهيما« -٥
 .١٣٧٨اسفند

ه برابر با مهر ي فور٤ تا٣(ي مولوبه مناسبت بزرگداشتدانشگاه استراسبورگ،  در سمينار مولوي، در -٦
  "Le  metaphore  dans le  Magualate' Shams"اله با عنواناين مق. اي ارائه نمودمقاله) ١٣٨٢

  .منتشر شد
يش اين هما. را ارائه نمود»  مطلع شمس موالنايمثنو« مقاله ،يزيش بزرگداشت شمس تبريما در ه-۷

 . برگزار شد١٣٧٧/بان ماه در آيدر شهر خو
  :هاپايان نامه 
جليل تجليل، :  مشاور،اسمعيل حاکمي واال: نما راه، محمدعلي خزانه دارلو،هاي مثنويمنظومه -۸ 

 .۱۳۷۵ادبيات فارسي،  زبان و، ادبيات وعلوم انساني، تهران، )دکتري(پايان نامه، مظاهر مصفا
  

  )۱۳۰۳متولد (، محمد يديتجو
افت کرد و عمر يسانس دري، ليدر رشته نقاش.  استمعروف  نيز به سلطان الکتاباو در تهران متولد شد و

 براي نخستين مصور ونيزرا  ي معنوي مثنو از اشعاريمنتخبات .اتور گذرانديني و مي، خطاطيبه نقاشخود را 
هاي مثنوي را براي كودكان و نوجوانان بازنگاري كرد و همراه با نقاشي و تصاوير به چاپ بار داستان

  :از جمله آثار اوست .رساند
  .۱۳۳۶شاه، ي علي رنگارنگ، تهران، صفيگلها، يات مولويمنتخب غزل -۱

  .دي آن زحمات فراوان کشي برايدير است و تجوينظين اثر در نوع خود بيا
  .ص۱۴۰، ۱۳۶۱، به كوشش و نقاشي محمد تجويدي، تهران، گلبرگ، ت به خيراالغ عاقب -۲
، نقاشي محمد تجويدي، بازنگاري و تحرير ماشاءاهللا عالي پيام، تهران، تيمور و مرد خا ل كوبيده -۳

  .۱۳۶۰گ، گلبر
  .ص۱۹۰، ۱۳۳۶كوشش محمد تجويدي، تهران، اميركبير، ، تصوير و بهبرگزيدة ديوان شمس تبريزي -۴
  

  )۱۳۸۰-۱۳۰۴ (اهللاتدين عطاء

اش يعني ادبيات فارسي و عرفان و پس از طي مدارج عالي علمي در زمينه موضوعات مورد عالقه
نويسندگان و مقاله و كتاب نوشت و در زمره ها معنويت ايراني و اسالمي، به پژوهش پرداخت و ده
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ميان آثار متعدد وي، آثار زير در زمينة از . ح شده استمحققان بنام در زمينه عرفان و ادب ايران مطر
  :موالناست

  )۲۳ (.ص۵۷۰، ۱۳۸۵، تهران، انتشارات كيهان، موالنا ارغنون شمس  -۱
، ۱۳۶۹تهران، كنكاش، : تجديد چاپ. ص۳۷۲، ۱۳۶۳، تهران، زرين، بدنبال آفتاب از قونيه تا دمشق -۲

  )۲۴ (.۱۳۸۴ ؛ ۱۳۷۷ص ؛ تهران، انتشارات تهران، ۴۷۲
  .۱۳۷۵: چاپ دوم. ص۶۰۴، ۱۳۷۲، تهران، انتشارات تهران، موالنا و طوفان شمس -۳
  

  )۱۳۱۷متولد  (آبادي، مهديتدين نجف

. ه در زادگاهش به دانشگاه راه يافتآباد اصفهان متولد شد و پس از تحصيالت ابتدائي و متوسطدر نجف
تأليفاتي در حوزه ادبيات و عرفان . در دانشگاه اصفهان و دانشگاه چمران اهواز به تدريس مشغول شد

  .اسالمي و ايراني دارد كه بعضاَ دربارة موالنا است
 تابستان ،)اندانشگاه اصفه(دانشكده ادبيات و علوم انساني ، »تفسير و تأويل نخستين داستان مثنوي «-۱

  . ۴۴-۱، ص۴۱، ش۱۳۸۴
  :هانامهپايان

آبادي،  مهدي تدين نجف: راهنماالدين رومي، غالم محمد طيبي، فرهنگ عامه در مثنوي موالنا جالل-۲
  .۱۳۷۴نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز، پايان

طار، مولوي و حافظ، يوسف هاي برجسته عرفان فارسي آثار سنايي، ع عقل و عشق از منظومه-۳
، ۱۳۷۳ مهدي تدين، كارشناسي ارشد، دانشگاه چمران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، :راهنما، محمدنژاد

  . ص۳۲۶
  

  )ق۱۳۵۸ -۱۲۹۵/ ۱۳۱۸ -۱۲۵۶( يت، محمد عليترب
درسال . ات و طب داشتيعيت و طبأي به کسب علوم و فنون از جمله هيادي عالقه ز.ز متولد شدياو در تبر
عالوه بر آثار در . كتابخانه و قرائتخانة تبريز را تأسيس كرد. ان نهاديز بنيت را در تبري آموزشگاه ترب۱۲۷۶
   : داردآثار ماندگاري  نيزيدربارة مولوهاي مختلف،  زمينه

  .است پرداخته موالناه مناي به زندگنه معارفي گنج،رانير ايمشاه خود مثل يدر آثار عموم -۱
، به کوشش غالمرضا )مجموعه مقاالت(ارغنونت، ي تربيعل، محمد»ين روميالدنا جاللموال «-۲

    .۲۲۰ -۲۱۱تا، صيز، نشر ابو، بي مجد، چاپ اول، تبرييطباطبا
  .۳۱۸-۲۱۵، ص۱۳۵۵، تهران، مقاالت تربيت، »گويان ايرانيمثنوي و مثنوي «-۳
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  تفرشي، نصراهللا
 و يسنده چند کتاب چاپي و نو، خطاط کاتباو. ترس نيستاطالعات جامعي در دس ياز نصراهللا تفرش

، يجين الهيقي معرفه الحق و الين فيقيرساله شمع ال، يل فخر رازياصرار التنز: از جمله.  استيخط
کار او . رينامه و دسات و زردشتيران نصراهللا مستوفيت ايخ مشروطيرزا، تاري ميقليخ علير التوارياکس

   . مهم بوده استيهاعمدتاً کتابت و خط کتاب
   : ثبت کرده استير را به نام نصراهللا تفرشي کتاب زيق بهزاديخانم ماندانا صد

 نيز اين اثر به كوشش نصراهللا .ص۳۴۶ق، ۱۲۸۲: زي، تبري، بخط  نصراهللا تفرشقيوان شمس الحقايد
  .تفرشي به روش چاپ سنگي منتشر شد

  

  )ق۱۳۰۰/۱۳۴۰متولد (  غالمرضافرزند، ابوالقاسم يتفضل

  
ق تا دكتري  حقوة رشتان رساند و دريود را در زادگاه به پا خييالت ابتدايمتولد شد و تحصاو در مشهد 

گ ترك در دانشگاه استانبول و جالل الدين عبدالباقي گلپيناري محقق تاريخ و فرهن . دادة تحصيلمادا
 . استيخي و تاريموضوعات حقوق زمينة درش فاتيتألاكثر  .چلبي نوادة مولوي از جمله استادان وي بودند

 سماع در يح اجرايضمن توضزيرا  ، بيانگر خالقيت و نوآوري اوست،شان در تربت موالنايسماع درو اثر
او آثار ديگر  .کنديان ميعت را هم بي آن با قرآن و شري سازگار و مراحل سماع،ي، مبانيمقبره مولو

  : دربارة موالنا عبارتند از
، ۳۹، شآوردره، »شمس ملك داد تبريزي، مدفن اين عارف بزرگ كجاست و چگونه كشف شد «-۱

   .۱۰۰-۹۴، ص۱۳۷۴تابستان 
  )۲۵( .ص۳۰۸، ۱۳۷۵ فاخته، نشر: چاپ جديد. ۱۳۷۰تهران، تفضلي، ، سماع درويشان در تربت موالنا -۲
، ۱۳۷۵، بهمن ۴۹، ش۷، سالكهكشان، »ترين نسخه خطي مثنوي معنويترين و كهناصيل «-۳

  .۴۹-۴۸ص
  .۲۶-۲۴، ص۱۳۷۵، شهريور ۴۷، ش۷، سالكهكشان، »موالنا، انساني جهاني« -۴
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  .۵۹-۵۸ و ۵۱-۵۰، ص۱۳۷۷، مهر و آبان دو دنيا، »مريكاآموالنا و سماع درويشان در « -۵
، ۱۳۷۵، آبان ۴۸، سال هشتم، شكهكشان، »يك هفته در خانقاه موالنا جالل الدين محمد رومي« -۶

  .۳۴-۳۰ص
 .ص۲۰۶، ۱۳۸۲، ابوالقاسم تفضلي، ايرا فريدلندر، شكوفه كاواني، نشر زرياب، موالنا و چرخ درويشان -۷
)۲۶(  

اطالعاتي درباره : پردازداين كتاب درباره مراسم سماع در قونيه است كه به اين موضوعات مي
صوفي و صوفيه، بررسي اجمالي زندگي مولوي و آشنايي او با شمس تبريزي، شيوه سماع كردن 

مطالبي درباره انواع ذكر خصوصيات خانقاه، دراويش، معرفي اجمالي برخي دراويش قونيه، 
  .موسيقي، آالت موسيقي

  

  نيتلمذ، حس
اثر . لقب او غير از تلمذ، حيدرآبادي هم هست.  شبه قاره استاز بازماندگان ايرانيان مهاجر بهظاهراً 
  :ه است دادي مثنو به اشعاريدينظم جده و در آن،  نوشتيمثنو دربارة يابتکار

مؤسسه فرهنگي انتشاراتي ، تهران، آئينه قصص و حكم مثنوي معنوي مولوي موسوم به مراة المثنوي -۱
  .ق۱۳۵۲پ حيدرآباد دكن، پاكستان، افست از روي نسخه چا. ج۱، ۱۳۷۹درمانگر، 

ق، ۱۳۵۲، حيدرآباد دكن، پاكستان، آئينه قصص و حكم مثنوي معنوي مولوي موسوم به مراة المثنوي -۲
  .ص۳۳+۱۱۰۱
تنظيم اشعار مثنوي موالنا جالل الدين بر حسب موضوع همراه با بازيابي آيات قرآني : مرآت المثنوي -۳

  .ص۸۵۸، ۱۳۷۸ خرمشاهي، تهران، نشر گفتار، تصحيح بهاءالدين، و احاديث نبوي
تهران، انتشارات ها، تنظيم اشعار مثنوي موالنا جالل الدين بر حسب موضوع داستان: مرآت المثنوي -۴

  . افست شده است دكن حيدرآبادق۱۳۵۲اين كتاب از روي نسخة  .ص۱۱۰۱+۴۲، ۱۳۶۱ما، 
  

  )۱۳۶۸-۱۲۸۳( تهراني، جواد
ه، محدث و ي داشت و به عنوان فقيالت حوزويتحص.  مشهد دفن شديهشت رضااو در تهران زاده و در ب

 است که ند؟يگوي چه ميکتاب عارف و صوفشان ين اثر ايمهمتر . مشهور استيروحان
 يبحث براساس مطالب دو کتاب ي تهراني آقا. اختصاص داده استيرا به مولو) ۱۱۲-۱۰۳صفحه(يبخش

  . اقدام کرده استي مولويهاشهي به نقد اندياسم غن از قخ تصوف در اسالمي تار ودر تصوف
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  )١٣٧٧-١٣٠٤( محمدتقيتبريزي،  جعفري

 
.  اعتماد آغاز كرد  را در دبستان  ابتدايي تحصيالت.  گشود  جهان  به  در شهر تبريز ديده ش١٣٠٤   در سالاو

   شربياني  نزد سيدحسن  طالبيه سه در مدر  تحصيل  ديگر را به  و نيمي پرداخت  كار مي  از روز را به نيمي
 در  كه)   ق١٣٨٨ ( احمد اهري  را نزد آقا شيخ مطول و  سيوطي  ؛ دروسخواند مي مير   و صرف  امثله كتاب
 و  رسائلكتاب    متن  و تحصيلرفت   مروية مدرس  به در تهران. گرفت بود فرا  چيره دست بسيار  ادبيات
 محمدرضا   شيخ اللّه ت  آي  مرحوم  در درس  سطوح  تكميل  براي نينهمچ.  آغاز نمود را مكاسبكتاب 
- ١٣٠٦ (  آشتياني  عصر ميرزا مهدي  بزرگ  فيلسوف  و از درس حاضر شده)  ق١٣٨٥-١٢٨٢ ( تنكابني
   دو سال  مدت  به استاد نزد ايشان. برد  بسيار  هاي شد بهره  مي  تشكيل  مروي  در مدرسه نيز كه)  ق١٣٧٢
آنگاه به قصد ادامه و تكميل تحصيل به قم عزيمت  .گرفت را فرا اسفار   از امور عامه  و مقداري ومهمنظ

)  ق١٣٧٠-١٢٩٣ (  قمي ميرزا محمد فيض حاج، و نيز دروس   خميني اهللاسيد روح   اخالق  درسدر  ونمود 
و سيد )  ق١٣٧٢-١٣١٠ ( كمري  كوه محمد حجتسيد)  ق١٣٧١-١٣٠٥ (  خوانساري يسيد محمدتق

 .كرد   شركت)  ق١٣٧٣-١٢٩٩( صدر  صدرالدين
-١٢٩٦ (  شهيدي  ميرزا فتاح اللّه ت  اصرار آي  به١٣٢٠   در سال، در تبريز  اقامت  كوتاهي  از مدت پس

   محمدكاظم  شيخ اللّه ت  آي نزد مرحومو  شد صدر وارد   مدرسه  به در اين شهر،.شد  رهسپار نجف)  ق١٣٧٢
  .خوانددرس )  ق١٤١٤-١٣١٧ (  خويي  سيدابوالقاسم حاجو )  ق١٣٦٧-١٢٩٠ ( شيرازي

 را از آقا   و عرفاني  فلسفي  و دروس  صدراقفقازي  نزد آقا شيخ  از مباحث  را در بعضي  فلسفه  دروسوي
  آثار فلسفي   ويژه  به  انساني  علوم  كتابهاي ة مطالع  و بهگرفتفرا )  ق١٣٦٤-١٢٨٠ (  طالقاني  مرتضي شيخ

ها و  ، با انديشهرواز اين.   است شده  مي  وارد نجف  و لبنان  و تركيه  كتابها از مصر و ايران ؛ اينپرداخت
 . شود  آشنا مي  و غرب  شرق معارف
 تحقيق به  تا پايان عمر و در ايرانشد   ايران  عازم ١٣٣٧  در سال ،  نجف  در حوزه  تحصيالت  از اتمام پس

توان آنها را در چند دسته تقسيم متنوع است و ميدربارة موالنا ايشان هاي اما پژوهش. س پرداختو تدري
  :كرد
  نگاري و توضيحشرح) الف
  .ج۱۵، ۱۳۴۸ تهران، محمدتقي جعفري، الدين محمد بلخي،تفسير و نقد و تحليل مثنوي جالل -۱
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، ۱۳۶۷ تهران، اسالمي،  تحليل مثنوي،اصالحيه اشتباهات چاپي و بعضي از جمالت تفسير و نقد و -۲
  .۱۳۷۴: چاپ دوم. ص۱۵۲
  هاشركت در سمينارها و نشست) ب
 مقاله عرضه شده در كنگره .الدين مولوي در معارف، كشف و شهودي خود از غزالي متأثر است جالل-۳

توسط   در تهران،۱۳۶۴ اسفند ۷ تا ۵ه در جهاني بررسي آراء و آثار ابوحامد محمد غزالي است ك
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي برگزار شد با همكاري كميسيون ملي يونسكو در ايران

  كتب و مقاالت تحليلي و انتقادي ) ج
، »معماي حيات قابل حل نيست مگر اينكه ابديت در مقابل آن باشد: استاد عالمه محمدتقي جعفري «-۴

  .۱۴-۳، ص۱۳۶۳، مهر )۷(۱ كيهان فرهنگي،
، در شناخت اقبال، مجموعه مقاالتن از ديدگاه عرفاني اقبال و مولوي، محمدتقي جعفري، تحول م -۵
روزنامه ؛ ١٧٦-١٦٧، ص١٣٦٥كوشش غالمرضا ستوده، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت ارشاد، به

  .١٣٦٥ فروردين ٥، اطالعات
  .ص۱۰۰، ۱۳۷۸ ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالميامام علي از ديدگاه مولوي، -۶
: تجديد چاپ. ص۹۰، ۱۳۷۸ ،، مصحح رضا جوادي، تهران، كرامتحادثه كربال از ديدگاه مولوي -۷

  .١٣٨٣تهران، ياران علوي، 
تهران، مؤسسه تدوين و نشر آثار : تجديد چاپ. ١٣٥٧،  ، تهران  بعثت ، انتشاراتها  بيني  و جهان مولوي -۸

  .١٣٨١عالمه جعغري، 
  .ص۱۲۳، ۱۳۵۹تهران، نهضت زنان مسلمان، الدين دربارة آنها،  جاللعاقل و معقول و نظريات -۹
  .ص۱۴۷، ۱۳۷۸ تهران، كرامت، عشق در مثنوي، -۱۰
  .ص۲۱۸، ۱۳۷۸ تهران، كرامت، عقل در مثنوي، -۱۱
  .١٣٧٦ تبريز،  ، دانشگاه  مولوي  سخنان  جذابيت عوامل -١٢
  :راهنما سازي) د

  .١٣٦٥-١٣٦٤ ارشاد،   وزارت ، انتشارات  مجلد، تهران٤، در )  مثنوي  االبيات كشف( دريا  از دريا به -١٣
، ۱۳۷۱ به كوشش محمد نحوي، تهران، اسالمي، معجم اشعار در تفسير و نقد و تحليل مثنوي، -۱۴

  .ص۷۹۸+ هفت 
   دهباشي، علي←اكبرجعفري دهباشي، علي

  

 )ق۱۳۴۲/ ۱۳۰۲متولد ( ، محمد جعفري لنگروديجعفر
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به  ۱۳۳۹در سال  حقوق از دانشگاه تهران يافت دکترايالت را تا دريتحص. الن زاده شديود گاو در لنگر

ه مشهد از ي در حوزه علم۱۳۳۱ در سال . را تا اخذ اجتهاد تلمذ کردهي دروس حوزو،نيش از ايپ .ش برديپ
، ي، فقهيت حقوق که در موضوعاين آثار فراوانيدر ب .ه بودافت کرديدست استادان مبرز اجازه اجتهاد در

  :ن اثر مهم استياز جمله ا. ف کرده، چند اثر هم دربارة موالنا داردي تألي و ادبيخيتار
تهران، كتابخانه گنج دانش، :  تجديد چاپ].۱۳۴۵[، گنج دانش،  تهران،يران در سخن مولوي ايراز بقا -

  .ص۵۹۳، ۱۳۷۱
  

  )۱۲۹۷متولد ( دمحمد رضاي، سيني نائيجالل

 
 به اصفهان آمده و ۱۳۰۶ن در سال يمه در نائي علوم قديالت مقدماتيپس از تحص. متولد شدن ياو در نائ
 پس از آن به تهران رهسپار شد و در .ده پرداختيمه و جديل علوم قدي در آن شهر به تحص۱۳۱۱تا سال 

  داردبسيارليفات نويسندگي و تحقيق تأ  ادبيات،زمينة در .دي به اخذ دانشنامه حقوق موفق گرد۱۳۱۸سال 
 ي دربارة مولوشآثار. را بررسي كرده است شناسي و هندشناسي شناسي، ايران  اسالمو موضوعاتي از

  : عبارتند ازيپژوه
ست و ي، سال بکانون وکالء. »]۱۳۵۲ -هيترک[ين محمد مولويالدکنگره بزرگداشت موالنا جالل« -۱

  .۷۷-۶۹، ص)۱۳۵۲زمستان (۱۲۵پنجم، ش 
  .۷۲-۷۰، ص۵۶، ش۱۳۶۷، آبان كيهان فرهنگي، »مس الدين محمدزندگي موالنا ش «-۲
به اهتمام محمدرضا جاللي نائيني و محمد ، ) قمري۸قرن (، نوشته احمد روميدقايق الحقايق -۳

بارة موالنا جالل اين كتاب در .ص۵۷۵+، سي و چهار۱۳۵۴شيرواني، تهران، شوراي عالي فرهنگ و هنر، 
  .شودديمي دربارة زندگاني موالنا محسوب مي قنابع از مالدين رومي است و
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  )۱۳۷۱-۱۳۱۹متولد( جمالپور، بهرام

ايشان پس از تحصيالت اوليه براي تكميل مقاطع دانشگاهي به پاريس رفت و در رشتة اديان و عرفان 
اين اثر به زبان انگليسي و داراي مشخصات زير . اثرش دربارة موالنا با استقبال مواجه شد. مشغول شد

  :است
God and man: A Historiceel and critical comparison of Ibn Sina Molavi within the 
Esoteric Iranian Tradition of Islamic Philosophy1, Bahram Jamalpur PH.D. Notre 
Dame Indiana, University of Notre Dame 1970. 

  : چاپ شده استيشخصات به فارسن مي با ايراندر اپس از درگذشت جمالپور ن اثر يا
  . ۱۳۷۲، تهران، نشر هما، ينا و مولويسدگاه ابني از ديانسان و هست

  
 )۱۳۷۶-۱۲۷۴( يد محمدعلي، سزادهجمال

  
 سالگي براي تحصيل به بيروت رفت و        ١٧در  .  ژنو سويس از دنيا رفت     در شهر  و   به دنيا آمد  در اصفهان    او

هـاي    داستان اولين مجموعه. است »داستان نگاري« بيشتر شهرتش در .چندي رهسپار پاريس شد پس از
 منتشر كرد و به اعتبـار همـين كتـاب او را             ١٣٠٠در سال    يكي بود يكي نبود   كوتاه ايراني را تحت عنوان      

   .اند  دانسته»ر معاص فارسيايي در نثرآغازگر واقعگر«
 : کرده استي را بازنگاري مثنويها، داستانيدر عرصة مولو

فر، الزمان فروزانعيزاده با مقدمه بد جمالي، به انتخاب محمدعلي مولوي مثنويها؛ داستانيبانگ نا -۱
، اطالعاتتهران، : چاپ سوم. ۱۳۷۷:  چاپ دوم.ص۳۹۴+۲۴، ۱۳۳۷خ مقدمه يتهران، انجمن کتاب، تار

  .ص۴۲۴، ۱۳۷۹
، راهنماي كتابزاده، ، نوشتة كريستف بورگل، ترجمه و تكميل محمدعلي جمال»جالل الدين رومي« -۲

  .۱۲۹-۱۲۳، ص۱۳۵۴ خرداد-، فروردين۳-۱، ش۱۸سال 
  . ۴۴۶-۴۳۹ص، ۱۳۳۹، آذر ۱۴۹، ش۱۳، ساليغما، »)امثال الحكم(سير و سياحتي در مثنوي موالنا  «-۳

                                                 
  د فلسفهسینا و مولوی در سنت رمز آلوخدا و انسان، مقایسه تاریخی و تطبیقی ابن:  ترجمه عنوان1
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كوشش عنايت اهللا مجيدي، كوب، به، با مقدمه عبدالحسين زرينمقاالت فروزانفر، »مقدمه بانگ ناي «-۴
  .۳۲۵-۳۲۳، ص۱۳۵۱تهران، 

، تدوين و تنظيم علي اكبر مشير سليمي، تهران، كميسيون ملي يادنامه مولوي، »مولوي و مثنوي« -۵
  .۴۵-۱۰ص، ۱۳۳۷يونسكو در ايران، 

  .۴۶۲-۴۵۸، ص)۱۳۵۱(۱۰، كاوه، »ز موالي رومنام آوازها در غزلي ا« -۶
  

  )۱۲۷۶متولد ( زاده، محمدجناب
 ر روزنامه و مجلهي مدي آغاز کرد و مدت۱۳۰۲ را از سال يخدمات مطبوعات.  زاده شد۱۲۷۶در اصفهان در 

  .بود) ي آسمانيندا و يصبحه آسمان(
  : اثر داردچند يدر عرصه مولو

، )۱۳۴۹(وپنجمستي، سال برانيسالنامه کشور ازاده، مد جناب، مح»ي مولوي از مثنوييگوهرها« -۱
  .۷۷-۱۹ص
، ۱۰۴-۱۰۰، ص)۱۳۵۶(۴۶  ؛۳۹۶-۳۹۳، ص)۱۳۵۵(۴۵، ارمغان، »سيري در ديوان مثنوي معنوي« -۲

۲۶۷-۲۶۹، ۳۹۷-۴۰۰ ،۴۸۰-۴۸۳ ،۵۶۱-۵۸۸ ،۶۳۵-۶۳۷.  
، )۳( ؛ ۱۱۲-۱۰۹، ص)۲( ؛ ۶۰-۵۷، ص۱۳۵۷، )۱(۴۷، ارمغان، »گوهرهايي از مثنوي معنوي« -۳

- ۴۹۴، ص)۱۰-۹( ؛ ۳۸۲-۳۷۹، ص)۸-۷( ؛ ۳۴۹-۳۴۵، ص)۶( ؛ ۲۵۳-۲۴۳، ص)۵-۴( ؛ ۱۸۱-۱۷۸ص
۴۹۹.  
  .۱۶۰-۹۷، ص)۱۳۵۱(۲۷، سالنامه كشور ايران، »گوهرهايي از مثنوي مولوي «-۴
  

  )۱۳۳۹متولد (جوکار، نجف

 
سانس در يراز و فوق لي را در زادگاه و دورة متوسطه را در شييالت ابتدايتحص. راز متولد شدي شيضايدر ب

راز و دکترا در همان رشته را از دانشگاه تهران ي از دانشگاه ش۱۳۶۹ را در سال يات فارسيرشتة زبان و ادب
   .افت نمودي در۱۳۷۳در سال 

  :طرح زير را انجام داده است ي پژوهشيحوزة مولودر 
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، براي ۱۳۸۳-۱۳۸۱:  تاريخ اجرا.ياء العلوم غزاليسه با احي موالنا و مقاي موانع معرفت در مثنويبررس -۱
  .معاونت پژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه شيراز، با همكاري محمد باقر عباسي

  :نامهانيپا -۲
  ..۱۳۸۱، بهمن ياسي اليمرتض: تأليف، ينا، کارشناس موالينبوت در مثنو

  
  

 )١٣١٥متولد  (، اسماعيلحاكمي واال

   
 براي ١٣٣٤ سال درمتولد شد و پس از تحصيالت ابتدايي و متوسط در زادگاه خود در شهر آبادان 

او پس از اخذ درجه دكتري در رشته زبان و ادبيات  .آمدي ادبيات دانشگاه تهران  دانشكده تحصيل به
  به درجه١٣٦٨در سال . مشغول شددر دانشگاه تهران به تدريس  ١٣٤٧فارسي اين دانشكده از سال 

فارسي و ي ادبيات كهن  زمينه رخصوص د  به پژوهشي آثار متعدداو .استادي ممتاز داشكاه تهران رسيد
 آثار. آثار ايشان در موضوعات عرفان و ادبيات، قابل توجه است . استاندهبه چاپ رسموالنا شناسي 

  : استبنديدر چند رده قابل طبقهمولوي پژوهي او 
  استاد راهنما يا مشاور) الف
نامه كارشناسي ارشد، كمي، پايان اسماعيل حا:فر، راهنما رضا ارشاديتوكل از ديدگاه مثنوي مولوي، -۱

  .۱۳۷۳دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 
نامه  اسماعيل حاكمي، پايان: جعفر چگيني، راهنما تأثير متقابل ديوان شمس و مثنوي مولوي،-۲

  .۱۳۷۴كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 
 : ندي حسون، راهنماعربي،صوص الحكم ابنمقايسه بين مثنوي موالنا و ف: نگاهي به انسان كامل -۳

  .۱۳۷۷نامه دكتري، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، اسماعيل حاكمي، پايان
شكدة نامه كارشناسي ارشد، دان اسماعيل حاكمي، پايان: ابراهيم خدايار، راهنمانيايش در مثنوي، -۴

  .۱۳۷۴ادبيات دانشگاه تهران، 
نامه  اسماعيل حاكمي، پايان:راهنمابه ساير آثار مولوي، ايرج رضايي، اهي  وحي و الهام در مثنوي با نگ-۵

  .۱۳۷۵ ادبيات دانشگاه تهران، ةكارشناسي ارشد، دانشكد
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جليل تجليل، مظاهر :  مشاور،اسمعيل حاکمي واال: راهنما ، محمدعلي خزانه دارلو،هاي مثنويمنظومه -٦
  .١٣٧٥، علوم انساني و دبياتا  دانشكدة،تهران، )دکتري(نامهپايان، مصفا

 ةنامه كارشناسي ارشد، دانشكد اسماعيل حاكمي، پايان: عليرضا قائمي، راهنماادبيات متعهد فارسي، -۷
  .۱۳۷۰ادبيات دانشگاه تهران، 

   و شركت در سمينار كتابنگاريمقدمه) ب
چاپ . ۱۳۷۲عات،  كريم زماني، مقدمه اسماعيل حاكمي، تهران، اطالشرح جامع مثنوي معنوي، -۸

  .۱، ج۱۳۷۵چهارم 
 . مونيخ آلماندر سمينار مولوي  در  و ارائة مقاله شركت-٩
   همقالتأليف و ترجمه ) ج
، پاييز و ۱۱۶ و ۱۱۵، ش۲۸ سالمجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران،، »سماع در طريقه مولويه «-۱۰

  .۳۶ -۲۳، ص۱۳۶۹زمستان 
  دانشگاهمجله دانشكده ادبياتازيچي، ترجمه اسماعيل حاكمي، ، تحسين پ»سماع در دورة موالنا «-۱۱

  .  ۳۳۵ -۳۲۲، ص۱۳۵۴، ۱، ش۲۲ سال تهران،
 
  ١)۱۳۳۳ -۱۲۵۰ (، محسنيحال

  را گذراند و واردي علم عاليمدارج .ه کربال شدي وارد حوزه علمي در کربال زاده شد و در خردساليو
خوانده شده نيز ، محسن يلي؛ عمادالفقراء و اردبيليدب عماد اريهابه نام. شد يسندگيعرصة پژوهش و نو

  .است
  :عبارتست از يدربارة مولوش فهرست آثار

؛ به يليرزا محسن عماد اردبي، از آثار مي مولوي در شرح اشعار و مطالب مشکلة مثنوياشارات مولو -۱
  . ص۱۴۴، ۱۳۲۷ /ق۱۳۶۷، يليرزا محسن عماد اردبيس، تهران، مياهتمام و مقدمه احمد مدرس خوشنو

س يرزا محسن عماد، با مقدمه احمد خوشنويف مي، تأليات مشکله مثنويشرح اب: يآورد معنوره -۲
 و يس. ۱۳۵۶، ي، تهران، عطائين روميالدت موالنا جاللي عرفان و شخصير صعوديدر س» عماد«
  .۱۳۶۳: چاپ دوم. ص۱۴۴+آ-۱۹+سه
  .ص۲۰۸، ۱۳۷۸س، تهران، روزبه، ياحمد خوشنو، به اهتمام )ياشارات مولو(ي معنويشرح مثنو -۳
 

                                                 
  .ق۱۳۷۵ق، ۱۳۴۷ش، ۱۳۰۷: ق؛ وفات۱۲۸۹ش، ۱۳۴۷تولد : اند تاریخ تولد و وفات او را چند گونه نوشته 1
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   حائري، عبداهللا
كه به حاج شيخ عبداهللا معروف است، در پيدايش نسل مولوي پژوهان معاصر ايران تأثير عميقي او 

مرحوم اديب پيشاوري و حاج . متأسفانه اطالعات چنداني از زندگينامه و آثارش در دست نيست. داشت
هاي عرفاني بودند كه بر انديشة استاد ترين شخصيتاراني دو تن از معروفشيخ عبداهللا حائري مازند

فروزانفر در آغاز ورود به تهران، هر صبح جمعه به خدمت حاج شيخ عبداهللا . اند داشتهفروزانفر تأثير زيادي 
زاد مرد ين آا. ورزيداو كه از ربودگان معنويت و عرفان بود، به موالنا و آثارش عشق مي. رفتحائري مي

اي از داني و شعرشناسي آيتي سماوي بود، هميشه خالصهكه در ظرافت اخالق و لطف محض و نكته
-  و از تأثير ميهآوردكرد، آن را از جيب بيرون ديوان مولوي را در جيب داشت و هرگاه مجلس اقتضا مي

كرد و از ته است، مستي ميهاي بلورين الفاظ فرو ريخهاي جاني كه موالنا در پيالههاي بهشتي و باده
افشاند و حضّار مجلس را به عالمي رفت و سر و دست ميجذب و كشش آن بزرگ، اختيارش از دست مي

 با مرحوم حائري، بنا بر همين سنت، غزلي را نفرروز نخست مالقات فروزا. كشانداز نشاط و بهجت مي
فر را به آتش آه سوخت و زان فسردة فروزانكشيد، چنان كه دل اريخت و پياپي آه ميخواند، و اشك مي

  ١.»پس رشتة الفت بين آنها استوار گشت
فروزانفر چون عاشق و دلباختة اين عارف پير شده بود كه گاه از ساعت هفت بامداد تا پنج بعدازظهر با او 

ف طبيعي است كه مجالست با اين عار. كردساخت و بر سماع شعر موالنا، وجد و حال ميخلوت مي
  ٢.مند كرده استبرجسته تأثير شگرفي در زندگي فروزانفر گذاشته و او را به زندگي و اشعار موالنا عالقه

بهرحال مرحوم حائري بر جريان موالنا پژوهي ايران تأثير همه جانبه داشت، بطوري كه اكثر مولوي 
آن مرحوم بهره برده و خوشه ويژه فروزانفر، از معنويت و دانش پژوهان كنوني به واسطة استادانشان به

  .اندبرچيده
  

  )۱۳۶۳-ق۱۲۸۹/۱۳۲۸( ي، عبدالحيبيحب
افت ي درو يات فارسيادبرشته  در شالتي تحصپس از اتمام. در قندهار متولد شد و در کابل درگذشت

 ي و فردوسي مثل مولوي فرهنگ پارسيهاها و آثار قطبشهي و انديات فارسيج ادبي در جهت ترو،دکترا
د ي زبان شايدر منطقه افغانف و منتشر کرده؛ به طوري كه ي را تألياريار بسنه آثين زميدر ا. دي کوشاريبس

  . از او كسي را يافتپرکارترنتوان 

                                                 
 .۵۲-۵۱، صالزمان فروزانفراحوال و آثار بديع 1
 همان 2
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 معرفي چند اثر محدود هم نشانگر . از آنها منتشر شده استياري دارد که بسيقاتيدربارة موالنا هم تحق
  :سليقه و سبك كاري او است

، )۱۳۴۹(۳ست و هشتم، شي، سال بانايآر، يبي حبيعبدالح. »ين بلخيالد موالنا جالليرمکتب فک« -۱
  .۱۱-۱ص
  .۱۳۵۱، كابل، شرح بيتين مثنوي -۲

كوشش  بهاست،) ق۱۲۷۱/۱۸۵۴متوفي(نوشته سردار مهردل خان مشرقي كه اين شرح مثنوي 
  .عبدالحي حبيبي تصحيح و منتشر شده است

مجموعه «. ۱۳۵۳در كابل، » ناي بلخيالمجلس مو«همايش ضه شده در ة عر، مقال»شاعر انديشه« -۳
، ميزان، كابل، »الدين بلخيا جاللنبيانات و مقاالت سمينار تحقيق و تجليل آثار و مقام عرفاني موال

   .۱۱۱-۱۰۰، ص۱۳۵۲
  
 

  )۱۳۲۴متولد (حداد عادل، غالمعلي

  
 از دانشگاه تهران  را ليسانس فيزيك،و پس از اخذ ديپلم از دبيرستان علوي. تهران متولد شد  دراو
در مقطع دكتري فلسفه   در۱۳۵۴ و در سال  گرفت)۱۳۴۷( از دانشگاه شيراز  راسو فوق ليسان )۱۳۴۵(

  :ر زمينه موالنا عبارت است ازآثار او  د. التحصيل شد فارغ
-۱۸۷، ص۱۹ شماره ،۱۳۸۱ بهار ،نامه فرهنگستان، » مکتوبات اويچهره موالنا در آلبوم شخص «-۱

۱۹۸.  
  .۲۶-۵، ص۱۹، شماره ۱۳۸۱، بهار نامه فرهنگستان، » مکتوبات موالنايارزش ادب «-۲
  شركت در چند سمينار و همايش مولوي پژوهي -۳
  

  )۱۳۴۱د متول( ، کاووسيلحسن
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و راز در رشته زبان ي ارشد در دانشگاه شيدر زادگاهش تا کارشناسرا ها آموزش. راز زاده شدياو در ش

 را ييهانامهانيپا. افت نموديو در همان دانشگاه و در همان رشته دکترا در.  گذرانديات فارسيادب
  : و مشاوره داده است که بعضاً دربارة موالنا استييراهنما

: بيخ تصوي، مشاور، تاري در زبان فارسي مولوي چاپ شده مربوط به مثنويها کتابي و بررسي معرف-۱
  .اني خسرو قاسمشته، نوي، مقطع دکتر۱۳۸۳/ارديبهشت ماه/۱۴
 يپژوهشگران، صاحبنظران و مولومقالة ارائه شده در جمع » ي مولويهاداد مرگ در غزليرو« -۲

نه تنها مرگ را ، متذكر شد كه مولوي هاي مولويغزل يبازخوانبا در اين مقاله، ايشان  شناسان کشور
- ي خود مين حادثه زندگيترداد و فرخندهين رويترخجستهداند بلکه آن را ين مين و شکريري خود شيبرا

- ي مي ابدي مرگ را عروسيکوبيات شمس با سرور و پاي غزلي جاير در جاينظي بياشمارد و به گونه
  .داند
  هاي دانشگاهي تدريس مثنوي و موالنا در درس-۳
  

  ينيقيالحق
 به نام يکتاب. شان در اختيار نيستي اي زندگاطالعات دربارة. ١اندن هم ثبت کردهيقيدحق الينام او را س

  :ه استشدر ثبت يشان با مشخصات زيا
بن يف علي، منتخب و ممزوج از ترجمة شفا، تألي مولوي و شرح مثنوي بوعلي شفا:ينيقيشرح حق ال

، ک مجلدي در ۲و۱، جلد ۱۳۱۶، تهران، وزارت فرهنگ، ي اصفهانيضي عريبن اسداهللا اماممحمد
  ٢.ص۲۸۸

 يو کتابخانه مرکز) قم(يت اهللا نجفيدر کتابخانة آ شرح حق اليقينيبا عنوان مشهورش يعني اثر ن يا
رب عرفان مولوي و فلسفه مشاء در تركيب و امتزاج دو مشن کتاب يااهميت . دانشگاه تهران موجود است

ما از متن شفا ا. دهدمي را در کنار هم و ناظر به هم شرح ي معنويمثنونا و يس ابنيشفا مؤلف. است
  . بهره برده استي اصفهانيضيبن محمد امام عرياستفاده نکرده بلکه از ترجمة عل

  
                                                 

   .  بدون کوچکترین اطالعاتی همین دو اسم را آورده استفهرست مستند مشاهیر   1
 . ۵۷، صويكتابنامه مولنگاهي كنيد به   2

http://www.hasanli.ir/pic/pages/002.htm�
http://www.hasanli.ir/pic/pages/002.htm�


 
 
 

 
 

  فرهنگنامه مولوي پژوهان معاصر   

 

٦٤

 
  )۱۳۱۳متولد (حقيقت، عبدالرفيع

  
ندگي روي آورد و اكنون به عنوان ايشان پس از طي مدارج علمي، به پژوهش و نويس .متولد سمنان است

علوم ايران و اسالم   تاريخ و فرهنگ ودر عرصةچهل سال بيش از . شودشناخته ميمحقق، مورخ و شاعر 
  :آثارش در موضوع موالنا عبارتست از. تالش كرده و آثار ماندگار داردبه ويژه عرفان ايراني 

  )٢٧ (.ص٣٦٨، ١٣٨٤، تهران، نشر كومش، موالنا از بلخ تا قونيه -١
  . در البه الي آثاري كه دربارة تاريخ ايران، تاريخ عرفان و تصوف نوشته، به مولوي هم پرداخته است-٢
  

  )۱۳۰۶متولد ( ان، ابوالفتحيميحک
ات و عرفان و اخالق شد و يمند به ادب، عالقهياسيسانس علوم سيافت لياو در زنجان زاده شد و پس از در

  .ات گذراندي اله خود را در رشتةيدکترا
  :ت دارديم که به لحاظ موضوع اهمي مقاله از او سراغ داردودر عرصة موالنا 

  .۵۷ و۴۳-۴۱ص، )۱۳۵۲بهمن ( ۱۵، شنينگان، يمي، ابوالفتح حک»ي معنويشارحان و مقلدان مثنو« -۱
، ۱۳۵۴، تهران، شوراي عالي فرهنگ و هنر، هايي دربارة مولويبررسي، »قونيه و مرقد موالنا «-۲

  .۳۲۱-۲۱۳ص
 

  حيدري، حسين
اند و آثار مختلفي به نام حسين حيدري منتشر شده تقريباً پنج تن به نام حسين حيدري، در ايران مؤلف

  . است
  :اند ازكارهايي كه به نام حسين حيدري دربارة موالنا منتشر شده عبارت

، پاييز ١١، شاني دانشگاه سمنانمجله دانشكده علوم انس، »عصمت انبياء در آراء و آثار مولوي «-١
  .١٠٠-٦٥، ص١٣٨٤
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دانشكده الهيات و معارف اسالمي ، »تكليف ما ال يطاق در انديشه موالنا و متكلمان مسلمان «-٢
  . ٢٢٨-٢٠٩، ص٤٦و٤٥، ش١٣٧٨، پاييز و زمستاندانشگاه مشهد

، ٤٨و٤٧، شه فردوسيدانشكده الهيات دانشگا، »هاي مولويتشبيه و تنزيه حق تعالي در عاشقانه «-٣
  . ١٢٠-١٠٩، ص١٣٧٩بهار و تابستان

دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه ، »هاي كالمي مولوي در موضوع شفاعتبررسي انديشه «-٤
  .١٣٩-١٠٧، ص١٣٨١، بهارمشهد

  .٥٣-٥٠، ص١٩٦، ش١٣٨١، بهمن كيهان فرهنگي، ترجمة حسين حيدري، »كيستي مولوي «-٥
  

  )۱۳۴۳متولد ( يان، محمدعليخالد

  :بندي كردتوان در دو دسته طبقهآثارش را مي.  دربارة موالنا منتشر کرده استچند اثرتاکنون 
  هاي تحليليكتاب) الف
 ي گرگان، مختومقل،)ي مولوينيبها و جهانشهي به اندينگاه با( ي در مثنوي موانع معرفتيبرس -۱

  )۲۸(. ۱۳۸۳، يفراغ
  .۱۳۸۲ تهران، فاخر،، موالناي در مثنوي کالميهاشهيق انديل و تطبيتحل -۲
احسان، :  تهران،گر متکلماني به دي موالنا با نگاهي در مثنوي کالميهاشهيق انديل و تطبيتحل -۳

۱۳۸۴.  
  پژوهش) ب
، تأمين اعتبار توسط دانشگاه آزاد اسالمي، واحد گرگان، ١٣٧٩-١٣٧٨، اتحاد اديان در مثنوي معنوي -٤

  .ديكاربر: نوع پژوهش
  
 

  )۱۳۲۴متولد  (خرمشاهي، بهاءالدين
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 فرهنگي،-در جامعة علمي. التحصيل رشتة ادبيات فارسي و كتابداري است فارغ.  زاده شددر شهر قزويناو 
آثار زيادي در موضوعات قرآني و . استشده  شناخته، اديب و نويسنده و مترجم پژوه قرآنبه عنوان 

  :نيز در عرصه موالنا داري اين كارنامه است.معرفي،كالمي،ادبي و تاريخي منتشر كرده است
  تحليل و بررسي) الف
، ختارىكوشش سيامك مبه ،بهاءالدين خرمشاهى، فرهنگواره تاثير آيات قرآن در ادبيات مثنوى -١

  )٢٩ (.ص١٣٨٣،٧٢٨تهران، قطره، چاپ اول، 
  ويرايش و تصحيح) ب
الدين آشتياني، ترجمه و تعليق حسن الهوتي، ويراستار ، پيشگفتار جاللشرح مثنوي معنوي مولوي -۲

  .، شش جلد۱۳۷۷-۱۳۷۴شركت انتشارات علمي و فرهنگي،: ، تهران۲بهاءالدين خرمشاهي، ويرايش
، از م اشعار مثنوي بر حسب موضوع همراه با بازيابي آيات قرآني و احاديث نبويتنظي: مرأت المثنوي -۳

  .۱۳۷۸تلمذ حسين، تصحيح بهاءالدين خرمشاهي، تهران، نشر گفتار، 
دانشنامه قرآن و قرآن كوشش بهاءالدين خرمشاهي، ژدهي، به ، ساميه بصير م»مثنوي و قرآن «-۴

  .۱۹۶۹-۱۹۶۴، ص۱۳۷۷ناهيد،-، دوستانپژوهي
  

  ١خسروي، حسين

به دليل عالقه به . هاي مقدماتي و تبحر در ادبيات فارسي به پژوهش روي آوردپس از فراگيري آموزش
  .هاي مولوي و نشر آثارش اقدام كردموالنا به ترويج انديشه

ق، شش جلد در يك ۱۳۵۲، مقدمه حسين خسروي، تصحيح و مقابله موسوي، مونيخ، مثنوي موالنا -۱
  .ص۴۸۷+۱۴مجلد، 

ملكي ولد ابراهيم بن عمادالحسيني، خط و  مير به قلم عبدالكريم ابن، مثنوي موالنا جالل الدين رومي -۲
  .، شش جلد در يك مجلد۱۳۶۸مقدمه حسين خسروي، تصحيح و مقابله موسوي، تهران، نشر طلوع، 

ق، چاپ ۱۳۵۲ ، مونيخ، مطبعه بروكمان: افست از روي چاپ. كليات مثنوي معنوي: عنوان روي جلد
  .۱۳۷۲سوم،

، مقدمه و تصحيح از زين العابدين آذرخش، به خط حسين الدين محمد بلخيرباعيات موالنا جالل -۳
 .ص۳۹۷،۱۳۷۰خسروي، تهران، اقبال،

  
   محمدي ماليري، احمد←كيم خليفه، عبدالح

                                                 
   چهار نفر به اين نام با تاريخ تولدهاي متفاوت هستمستند مشاهيردر . 1
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  )۱۳۶۶ -۱۲۸۶( اهللالي، خليليخل

ره ي از عشيسنده و پژوهشگر افغانستانيشاعر، نو. رگذشتآباد د متولد شد و در اسالم۱۲۸۶او در کابل در 
اما دو اثرش .  دارديادي آثار زيات و زبان فارسي، ادبيخي، تارينيدربارة مسائل د.  افغانستان استيصاف

  : مؤثر بوده استپژوهيدر موالنا
  .۱۳۴۶، وزارت اطالعات وكلتور، ، کابلنهياز بلخ تا قو -۱
  .دص+۲۲تمام غالم حبيب نوابي، كابل، وزارت اطالعات وكلتور، ، به اهاز بلخ تا قونيه -۲
: د چاپيتجد .م۱۹۷۳ افغانستان، يخ و ادب و آکادمي، کابل، انجمن تارنامه در شرح احوال موالناين -۳
  .١۱۳۸۳ کتاب، ياي، تهران، دن)نهي در قويدربارة مولو(نامهين
هتمام فقير محمد خيرخواه، کابل، انجمن تاريخ و ادب ، به ايلياهللا خلليق خليه و تعلي، تحشنامهني -۴

نامه از نورالدين نامه از يعقوب چرخي، رساله نائيه يا نيشامل رساله ني اين اثر .ص۱۹۰، ۱۳۵۲افغانستان، 
  .عبدالرحمن جامي، از بلخ تا قونيه از خليل اهللا خليلي است

  

  خليلي جهانتيغ، مريم
 

  
پژوهش و آموزش هاي ايراني فعال در عرصه اكنون عضو هيئت علمي دانشگاه زاهدان است و از خانمهم

 : آثار در موالناپژوهي.ادبيات  فارسي است

                                                 
  : آمده استکتابنامه مولوی کتابی با این مشخصات در -1
اهللا ، با مقدمه و تحشیه و تعلیق خلیلنامه، یعنی رسالة نائیه مولینا یعقوب چرخی و رسالة نائیه مولینا جامینی -

  .۱۳۷۷: تجديد چاپ. ص۹+۷۰+۱۱۶، ۱۳۳۶: خلیلی، کابل
احتمال هست در ثبت و ضبط نام اشتباه شده باشد و شاید .  معلوم نشدنامه در شرح احوال موالنانیاما نسبت این اثر با 

و به این دلیل این اثر را در ) قطعه شعری در مثنوی مشهور به نی(نامه مولوی یعقوب چرخی در شرح نیرساله نائیه
   . اند آوردهکتابنامه
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اين  .ص٢٩٦، ١٣٨٠ان، سخن،، تهرترفندها و تمهيدات هنري غزل موالنا جستاري در: سيب باغ جان -١
 ... در زبان شعري، موسيقيايي، فراهنجاري و مولويهاي غزلهاي هنري و بديع درباره ويژگيكتاب 
  )٣٠(.است

مجموعه مقاالت ششمين همايش ، »گسست از سنت ادبي در غزل موالنا جالل الدين محمد مولوي «-٢
  . ٨٠-٦٣، ص١٣٧٨، تهران، ساالنه زبان و ادبيات فارسي

  

  ) ۱۳۶۸ -۱۲۷۹ ()امام خميني(اهللا خميني، سيد روح

  
دربارة كارنامه آثار عرفاني و اخالقي او . ايشان در خمين متولد شد و در تهران دار فاني را وداع گفت

  .دهيممفصالً كار شده است؛ نيز دربارة وجوه ادبي آثارش، كه كاربران را به منابع موجود ارجاع مي
 در زمرة مولوي پژوهان هست يا نه؟ برخي معتقدند ايشان اثري مستقل در اين زمينه اما اينكه آيا ايشان

از اينرو به عنوان مولوي . باره نداشته استندارد و نيز تدريس يا حتي تحقيق آكادميك و مرسوم در اين
ج مكتب موالنا دسته ديگر معتقدند ايشان در آثارشان متأثر از موالنا است و در تروي. شودپژوه قلمداد نمي

نيز به عنوان رهبر يك ملت و شيعه، سخنان و مطالبش هرچند كم و كوتاه ولي بسيار ُبرد .  استكوشيده
  . داشته و مؤثر بوده است

سه (اگر يك اثر در تحقيقات . پذيري يك اثر استشود، رفرنسهايي كه امروزه بر آن تكيه مياز مالك
شود و صاحب آن اثر به عنوان  آن اثر در همان رشته ثبت ميبه عنوان رفرنس استفاده شد،) تحقيق

پذير در اين مورد اگر آثار امام خميني در زمينة مولوي پژوهي، رفرنس. شودپژوهشگر آن رشته ثبت مي
هايي كه به عمل آمد، حداقل ده پژوهش و با بررسي. شودشد، نام ايشان به عنوان مولوي پژوه ثبت مي

    ١.وان رفرنس استفاده شده استآثار ايشان به عن
  :كتابهاي ايشان كه متضمن اشعار يا اقتباسات از موالنا است عبارتند از

  .باده عشق، ديوان اشعار، ره عشق، محرم راز، نقطه عطف
  . به تفصيل مشخصات اين آثار آمده استمأخذشناسي توصيفي اخالق و عرفاندر كتاب 

                                                 
  .۳۱۳، صهاي عرفاني و اخالقيمأخذشناسي انديشهنگاه كنيد به .  1
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  : اند ازاند عبارتايشان نوشته كتابهايي كه دربارة مولوي شناختي -
  :اي آراء مولوي و امام خميني را بررسي كرده است كتابي به روش مقايسه-۱

 زهره طالبي، تهران، پژوهشكده امام عرف ستيزي عارفانه و بررسي آن در آراء مولوي و امام خميني،
  .۱۳۸۵خميني، 

  :اي دربارة ايشان نوشته است آويني مقاله-۲
كوشش علي تاجديني و سيد ، به»بر ابياتي از حافظ و مولوي) ره(روح حضرت امام خمينيشرح سوز، ش«

  .۴۸ -۲۳، ص۱۳۷۰ تابستان ويژه فرهنگ و مباني نظري هنر،: سورهمرتضي آويني، 
، ۱۳۷۱، زمستان ۶ و ۵، شحضور ،، اسماعيل حاكمي واال»هاي عرفاني اشعار حضرت امامويژگي «-۳

  .۸۶ -۸۲ص
ويژه موالنا است و به مقايسه ده محور اشعار آقاي خميني، ابيات عطار، عراقي و حافظ و بهبه نظر نويسن

  .پردازدامام خميني و موالنا مي
مجموعه مقاالت كنگره آثار و انديشه تربيتي حضرت ، »مقايسه عرفان امام خميني با حافظ و موالنا «-۴

  .۱۳۸ -۱۳۰ ص،۱۳۷۴ تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار، امام خميني،
  

  )١٣١٣متولد  ( محمد،خواجوى

  
  مصحح متون كهن و حكمت و عرفان اسالمى،مترجم زاده شد و هم اكنون به عنوان ١٣١٣در تهران در 
  .مشهور است

  . موالنا چند اثر داردۀنيز در زمين. بسياري از آثار را با چاپ منقح و تحقيقي به چاپ سپرد
، شرح علي اكبر بصيري، محمد خواجوي، مريم بانو بردبار، موالناشرح منظوم دفتر اول از مثنوي  -١

  .ص٧٠،١٣٨٦تهران، 
شرح داستان پادشاه و كنيزك از مثنوي : بازگشت به آغاز يا پرواز مرغ باغ ملكوت به آشيانه اصلي -٢

  .ص٧٨، ١٣٨٤، محمد خواجوي، تهران، مولي،موالنا
 دفتر اول مثنوي موالنا كه در سه بخش متن اشعار، اين نوشتار، شرح داستان پادشاه و كنيزك است از

  .در پايان نيز تأويل نگارنده از اين داستان درج گرديده است. خالصه و شرح حكايات، تنظيم شده است
  .ص٦٤، ١٣٦٨، تهران، مولي،تجلي واليت از داستان زن جوحي و قاضي در مثنويث موالنا -٣
  

  )١٣٠٠متولد (خوانساري، محمد
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توان از مرحوم استاد نام ايشان ميباز استادان .  جهان گشوده در اصفهان ديده ب١٣٠٠١ در سال وي

پس از پايان  ١٣٣١در سال . جالل الدين همائي نام برد كه در آن زمان تازه به دانشگاه منتقل شده بود
 ملك الشعراي بهار، مثل ي استادانبادوره دانشسراي عالي، تحصيالت دانشگاهي خود را در رشته فلسفه 

  .آغاز نمودعباس اقبال، محمد معين، دكتر علي اكبر سياسي 
 از استادان به نام ايشان در اين دوره مي توان از مرحوم بديع الزمان فروزانفر، جالل الدين همايي، احمد

ايشان . بهمنيار، ميرزا عبدالعظيم خان قريب، ابراهيم پور داوود، صادق كيا، دكتر حسين خطيبي نام برد
  :در زمينه موالنا هم آثاري عرضه كرده است . داردمنطق صوريچند اثر مشهور مثل كتاب 

  .٦٢-٥٨، ص١٧، شماره١٣٨٠، بهار نامه فرهنگستان، »بي آغاز و انجام بودن «-١
  .٢٧٦-٢٦٦، ص١٣٧٤، تهران،  شهيديۀنام، » در مقام رسالتموالنا «-٢
  .١٧، ص١٣٦٢آذرماه ١٩، كيهان، » عشق موالنا در طواف شمع وجود پيامبرۀپروان «-٣
علوم ۀپور و محمد خوانساري، تهران، دانشكد  شناخت در مثنوي، محمد كاظم يوسف عوامل و موانع-٤

  .١٣٦٩انساني دانشگاه تربيت مدرس، 
، تهران، شوراي عالي فرهنگ و  مولويۀمجموعه مقاالت دربار، »ن شناسي موالنا در مثنويانسا «-٥

  .٢١٣-١٦٧، ص١٣٥٤هنر،
  

  )ق۱۳۱۸ -۱۲۳۵/ ۱۲۷۹-۱۱۹۸( ، محمدهاشميخوانسار
 را در زادگاه خود فراگرفت، آنگاه ي و مقدماتييالت ابتداياصفهان زاده شد و تحصاز توابع در خوانسار 

در آنجا به درجة اجتهاد نائل آمد و باالخره در . ها به نجف اشرف مهاجرت کردهل آموختي تکميبرا
  .السالم نجف اشرف دفن شديهمانجا درگذشت و در واد

در سال ه يه ما فيف. ا و منتشر کرديح و احي را تصحي مولوهيه ما في ف است که کتابيرانين اي نخستاو
 يراز، کتاب فروشي، شهيه ما فيرسالة ف: ن مشخصاتيا اق منتشر شده بود، بيح و تحقيق بدون تنق۱۳۱۸

                                                 
  . ثبت شده است۱۳۰۱ تاريخ تولد ايشان مستند مشاهير در  1
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نرو به ي از آن عرضه کند از اي تالش کرد چاپ منقح و مهذبياما خوانسار .ص۱۱۲ق، ۱۳۱۸جهان نما، 
  :ها چاپ شديژگين ويثمرة کارش با ا. ح آن پرداختيتصح

ق، دو ۱۳۳۴ -۱۳۳۳، يمرتضدي، تهران، مطبعة سيرزا محمدهاشم خوانساريکوشش م، بههيه ما فيکتاب ف
  .ي چاپ سنگ.ص۱۹۳+ ۳۳۰ک مجلد، يجلد در 

  :ن مشخصات داردي با ايگريا چاپ دين کتاب گويا
، مطبعه سالله ي و مباشرت هاشم خوانساري، به سعن موالنايرات حضرت لسان العارفيه از تقريه ما فيف

  .يک مجلد، چاپ سنگي، دو جلد در ۱۳۳۴السادات، 
 ي در برخي معنوي به عنوان مصحح کتاب مثنوي به نام محمود خوانساري کسنکته مهم آنست که

ممکن است . ران موجود استي اي از آن در کتابخانه مليا شده و ادعا شده نسخهيها معرفيکتابشناس
  :ن مشخصات استي اين اثر دارايا.  باشديرزا محمدهاشم خوانساريشان همان ميا

ات از ي، با کشف االبي، خط محمد حسن الجرفادقانيود خوانسار، باهتمام محمي معنويکتاب مثنو
، تهران يدرعليرزا ابوالحسن جلوه، با مقدمه بقلم مجداالدباء حي نسخة مي، از رويمحمدطاهر کاشان

  .ص۱۷۶+ ۶۷۱ق، ۱۳۰۷دارالخالفه تهران، 
  

  ، طاهرهيخوشحال دستجرد
ادامه  ۱۳۵۵ از دانشگاه اصفهان در يات فارسيب اديسکارشنابا دريافت پلم ي خود را پس از ديمدارج علم

 مورد عالقه او يهانهيزم.  اخذ نمود۱۳۶۴ را از دانشگاه تهران در ساليات فارسي زبان و ادبيدکترا. داد
   . استيات عرفانيادب

  :ي او دربارة مولويهامقاله
  .۱۳۷۸، يزيش شمس تبريه هماينشر، »يزيکرامات شمس تبر« -۱
، ۱۳۷۸، بهار و تابستان۱۷-۱۶، شات دانشگاه اصفهانيمجله دانشکده ادب، »نش شمسيموالنا در ب« -۲

  .۱۳۸۰،  دانشگاه اصفهاني پژوهش-يه علمينشرد چاپ در يتجد. ۸۴-۶۷ص
، ات دانشگاه اصفهانيمجله دانشکده ادب، »يدگاه موالنا و در مثنوير و سلوک از دينقش صبر در س« -۳

، اتي دانشکده ادبي و پژوهشيمجله علم: د چاپيتجد. ۱۴۶-۱۱۳ص، ۱۳۸۱، بهار و تابستان۲۹-۲۸ش
۱۳۸۲.  

  :نامهانيپا
مقطع ، استاد راهنما، ) و حافظي و مولوي اشعار فردوسيبررس(ي در ادب فارسيعطش جاودانگ -۴

  . ارشد، دانشگاه اصفهانيکارشناس
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  خوشنويس، احمد
هاي آموزشي به پژوهش گذراندن دورهوي مشهور به عماد خوشنويس است و پس از كسب معلومات و 

  :آثارش دربارة موالنا. روي آورد
، نوشته ميرزا محسن عماد اردبيلي، به  مثنوي مولويۀاشارات مولوي در شرح اشعار و مطالب مشكل -۱

  .ص۱۴۴، ۱۳۲۷/ق۱۳۶۷اهتمام و مقدمه احمد مدرس خوشنويس، تهران، ميرزا محسن عماد اردبيلي، 
  : منتشر شده استره آورد معنوي تحت عنوان ۱۳۵۶اين كتاب در سال 

، تأليف ميرزا حسن عماد، با مقدمه احمد خوشنويس مشهور شرح ابيات مشكله مثنوي: ره آورد معنوي -۲
-،سي۱۳۵۶به عماد، با عنوان سير صعودي عرفان و شخصيت موالنا جالل الدين رومي، تهران، عطايي،

  .۱۳۶۳: چاپ دوم. ص۱۴۴+آ-۱۹+وسه
  .ص۲۰۸، ۱۳۷۸ ، به اهتمام احمد خوشنويس، تهران، روزبه،اشارات مولوي:  مثنوي معنويشرح -۳
  

  )۱۳۵۸-۱۲۷۷ ( عبدالرسول،خيام پور

 مدرسه دارالفنون به پايان برد را در يتحصيالت دبيرستان. ت محمود طاهباز اسي پور فرزند حاجخيام
او درصدد بود  .به پژوهش و تأليف روي آورددر كنار تدريس در ايران، . دكترايش را از استانبول گرفتو

هاي اما تالش ،، آثار متعلق به موالنا را  به ايرانيان معرفي كندوش در نشريات و جرايد كشور تركيهبا كا
  .١او منحصر به يك اثر شد

مجله پور، ، نوشته شرف الدين يالتقايا، ترجمه عبدالرسول خيام»كلمات و اشعار موالنا: نشريات تركيه «-۱
  .۶۵-۵۴، ص۲۲و۲۱، شماره ۱۳۲۹، مردادوشهريوردانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز

مجله پور، خيام، نوشته شرف الدين يالتقايا، ترجمه عبدالرسول »كلمات و اشعار موالنا: نشريات تركيه «-۲
  .۲۰-۱۳،ص۲۳، شماره۱۳۲۹، دي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز

مجله الدين يالتقايا، ترجمه عبدالرسول خيام پور، ، نوشته شرف»كلمات و اشعار موالنا: نشريات تركيه «-۳
  .۳۴-۳۱، ص۲۴، شماره۱۳۲۹، اسفنددانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز

مجله پور، م، نوشته شرف الدين يالتقايا، ترجمه عبدالرسول خيا»كلمات و اشعار موالنا: نشريات تركيه «-۴
  .۵۵-۴۹،ص۲۵، شماره ۱۳۳۰، ديدانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز

 غير از تحقيقات منتشر شده، در آموزش هم به موالنا اهتمام داشت و در چند دوره مولوي را تدريس -۵
  .كرد

                                                 
  .٢٦١، ص كتابشناسي مولوي نگاه كنيد به  1
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  خيرخواه، محمد
ب شد و آثار نسبتاً فراواني از پژوهشگراني است كه پس از طي مدارج علمي به تأليف و نويسندگي جذ

وي اصالتاً از افغانستان است ولي سالهايي را در ايران . دربارة موضوعات تاريخي، ادبي و معارفي نوشت
  :آثارش دربارة مولوي چنين است. گذراند و مروج فرهنگ فارسي بوده است

ن تاريخ و ادب، افغانستان، اهللا خليلي، به اهتمام محمد خيرخواه، كابل، انجم حاشية خليلنامه،ني -۱
  .ص۱۹۰، ۱۳۵۲

، ۱۳۵۴، ۴، ش۳۳ سالآريانا،، »شرح برخي از مطالب مثنوي مولوي به نظم پشتو: پشتو مثنوي «-۲
  .۴۴-۳۸، ص۳ و ش۲۸-۲۳، ص۲؛ ش ۱۰۴-۹۹ص، ۱۳۵۵، ۱، ش۳۴؛ سال ۶۷-۵۸ص
  .۷۵ -۷۰، ص۱۳۵۶ حمل عرفان،، »مفردات مثنوي معنوي: مثنوي گلشن توحيد «-۳
، ۳۴ سالآريانا،، »شرح منظومه مفردات مثنوي معنوي، تأليف شاهدي: نسخ خطي گلشن توحيد« -۴

  .۶۷ -۶۶، ص۱۳۵۵
  

  )۱۲۹۸متولد ( دمحمدي، سدبيرسياقي

 
دبيرسياقي به دريافت . پدرش سيدباقر از خوشنويسان مشهور آن شهر بود. گلبناي قزوين متولد شد دراو 

هاي مختلف سياسي  در سمتدبيرسياقي .  توفيق يافت١٣٢٤دكتراي رشته زبان وادبيات فارسي، در سال 
 و عالوه بر آن از كار . نامزد شدلغت نامهعالمه دهخدا در مورد   به همكاري١٣٢٦از خرداد و اجرايي، 
به دعوت دانشگاه عين الشمس قاهره دو سفر به مصر رفت و به تدريس و ايراد  او. افل نماندتدريس غ

  .است همچنين نخستين استاد فارسي در دانشگاه پكن. هاي قاهره و االزهر پرداختدانشگاه سخنراني در
  .پرداخته است ي خود به مولويهاسي همواره در تدرياقيرسيدب -۱
مجموعه ، يانيعباس اقبال آشت، »يي و داستان صدر جهان بخارايرازي ش و عالمهي روميمولو« -۲

   .۴۲۵-۴۲۰، ص۱۳۵۰ام، ي، تهران، خياقيرسيکوشش و مقدمه محمد دب، بهيانيمقاالت عباس اقبال آشت
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  )۱۳۳۶متولد (درگاهي، محمود

  
 دريافت ١٣٧١ دكتراي زبان و ادبيات فارسي را از دانشگاه تهران در سال ،وي پس از طي مدارج علمي

کتاب ضمن تدريس، پژوهش و نويسندگي هم داشته و آثار فراواني از ايشان به چاپ رسيده است، . كرد
  .او است هاي  کتابيكي از ي حافظ شناسۀ  در زمينحافظ و ا لهيات رندي

 ۀها و آثار موالنا در البالي كتابهايش، چند اثر مستقل درباردر زمينه موالنا غير از پرداختن به انديشه
  :مولوي دارد

  .ص۱۳۷۷،۱۹۲، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير،آيات مثنوي -۱
 .ص۵۱۲، ۱۳۷۹، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير،مولوي از شريعت تا شوريدگي: رسول آفتاب -۲
  
  

  )۱۳۳۴متولد (دزفوليان، كاظم

 
كارشناسى  و دانشگاه تربيت معلم از ۱۳۵۵كارشناسي زبان و ادبيات فارسي را در .  متولد شددزفولاو در 

 دكترى زبان و ادبيات فارسى تهران و پژوهشكده فرهنگ ايراناز  ۱۳۵۶  را درسىارشد زبان و ادبيات فار
نامه كارشناسى ارشدش را كه تحليل آثار طالبوف بود به پايان.  دريافت نمود دانشگاه تهراناز ۱۳۶۵ را در

يسى در طالبوف يكى از نخستين بنيانگذاران داستان نو.  كرددفاعراهنمايى دكتر ابوالقاسمى باموفقيت 
 . ايران است

 . بود» تحليل و تفسير گلشن راز براساس شروح موجود«عنوان رساله دكتراى او 
  : موالنا داردۀ دربار، آثاري...در كنار آثار مهم در زمينة ادبيات و زبان و

  ۱۳۸۳ سال، كشور لبنان،سخنراني در سمينار بزرگداشت مولوي -۱
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براساس نسخه اصلي رينولد الين ) مولوي( بلخي رومي الدين محمد مثنوي معنوي موالنا جالل -۲
تهران، : تجديد چاپ. ۱۳۷۸، تصحيح و به كوشش كاظم دزفوليان، تهران، آبيار، نيكلسن
  .ص۸۴۰،۱۳۸۰طاليه،

نامه، داستان پادشاه و كنيزك، داستان بقال و شرح و تحليل ني: چهار داستان معنوي:  باغ سبز عشق-۳
  .ص۲۰۰،۱۳۷۵ازرگان، داستان پير جنگي، تهران، طاليه،طوطي، داستان طوطي و ب

 از ديگر تأليفات دزفوليان راد محسوب مثنوى معنوىباغ سبز عشق گزيده و شرح اكثر اشعار دفتر اول 
در چاپ دوم .  موالنا روبه رو هستيممثنوى معنوىدر اين اثر با شرح و تفسير چهار داستان از . مى شود

در اين كتاب . شود بيشتر قصص و داستان هاى دفتر اول مثنوى را شامل مىمطالب كتاب شرح و تفسير
زيرا كتاب جنبه درسى داشته و استاد سعى كرده تازگى .  بيت حذف شده است۴۰۰از دفتر اول حدود 

  .مطالب براى دانشجويان حفظ شود
  

  ١دمحمدي، سيدشت
  : دارديم که سه اثر دربارة مولويدانير منقدي هممنتشر نشده است؛ وليشان ي اي از زندگ چندانياطالعات

، ۸؛ س)ات و فلسفهيادب(کتاب ماه، »اري در باب جبر و اختي و مولويسه نظرات ابن عربيمقا «-۱
  .۸۵-۸۰، ص)۱۳۸۴ور يشهر(،۹۵ش
، ۱۳۸۲ري ت-ني، فروردمعارف، »يمولو» يمثنو«  ويعربابن» فصوص« سه وحدت وجود دريمقا «-۲

  .۱۷۱-۱۵۸، ص۵۸شماره 
  .۶۷ تا ۴۰، ص۵۹، شماره ۱۳۸۲ آبان -، مردادمعارف، »ياسماء و صفات ابن عرب ةي و نظريمولو «-۳
  

  )۱۳۶۰-۱۲۷۴( ي، عليدشت

  
 به يالت حوزوي تحصين براي پدرش به نام عبدالحسي ول بودند؛ دشتستانيپدر و خانواده او اهل آباد

ات عرب، يه، دروس ادبيدر حوزه علمآنگاه  .ق زاده شد۱۲۷۴/۱۳۱۰ در کربال در يکربال رفته بود و عل

                                                 
دیگری و ) ۱۳۸۰-۱۳۳۰(یکی با اطالعات جنبی. اند، دو تن به نام محمد دشتی ثبت شدهفهرست مستند مشاهیردر  1

 ). ۸۹۴، ص۱ج(بدون هیچ اطالعاتی 
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 يهاز مشربي و نيات فارسياش به زبان و ادبل عالقهيز به دلين. منطق، اصول فقه و فقه را آموخت
 دربارة يعي وسيهاي و مطالعات مداوم، آگاهي شخصيهايريگي، با پيژه مکاتب غربيد به وي جديفکر

 از يکي که او را يبطور،  غرب به دست آورديمسائل فکرک سو و زبان فرانسه و ي از يموضوعات ادب
  .اند دانستهيخ ادبيات و تاري و صاحب نظر در ادبيشگامان نقد ادبيپ

 درمثل .  نوشت و منتشر کردياسي و سيخي و تاري دربارة موضوعات ادبفراوانکتابها و مقاالت متنوع و 
  . از حافظينقش و  به صائبينگاه، يقلمرو سعد

 يعني. استمهم  وان شمسيد ي معرفي تالش او برا متنوع است؛ از جمله در عرصة موالنايشتت دياهم
ن ي نخستيبعداً نوشتار بلند او در ابتدا.  کردي معرفيرانيوان را به جامعه اين دي است که اين کسياول

 بر ر،نف فروزابا چاپ نوشتار او همراه با چاپنکه يژه ايبه و. ز منتشر شديران نيدر اوان شمس يدچاپ 
  : دوگونه استي درباره مولوي دشتيها نوشته.ت آن افزودياصالت و اهم

  ينگارمقدمه) الف
 يوان شمس به قلم علير در دير، سنف به قلم فروزاي، به انضمام شرح حال مولويزيات شمس تبريکل -

  .ص۴۸+۶۸۶+۶۷+۴۴، ۱۳۳۶ر، يرکبي، تهران، اميدشت
، تهران، ي دشتير، مقدمه علنف خالصة شرح احوال به قلم فروزا، بايزيوان شمس تبريات ديکل -
  .ص۱۶۷۰، ۱۳۴۱ر، يرکبيام
 به قلم ي، شرح حال مولوي دشتيوان شمس به قلم علي در ديري، به انضمام سيزيات شمس تبريکل -
  .ص۱۵۷۰، ۱۳۴۵ر، يرکبير، تهران، امنفع الزمان فروزايبد
ده و ي غزل و قص۳۵۰۲ و ملمعات، ي و عربي اشعار فارستي ب۴۲۰۰۰، مشتمل بر يزيات شمس تبريکل -

 و ي دشتيبه قلم علوان شمس ي در ديري از آثار موالنا به انظمام سي رباع۱۹۹۵عات با يمقطعات و ترج
؛ چاپ ۱۳۴۱: چاپ دوم. ص، مصور۱۵۷۰، ۱۳۳۶ر، يرکبير، تهران، امنف به قلم فروزايشرح حال مولو

  .۱۳۶۳: دهم
الدين همايي و علي دشتي، به اهتمام منصور شفق، تهران، ، با دو مقدمه از جالليغزليات شمس تبريز -

  .ص۹۱۸، ۱۳۶۱ :چاپ ششم. ص۴۵+۷۴۷+۲۵، ۱۳۳۵صفي عليشاه، 
الدين همايي و علي دشتي، به اهتمام منصور شفق، سرگذشت ، با مقدمة جاللغزليات شمس تبريزي -

  .ص۹۱۸، ۱۳۳۸ي عليشاه، ، تهران، صف۲موالنا به قلم پرتو علوي، ويرايش
  .ص۷۲، ۱۳۵۰پرويز صديقي، مقدمة علي دشتي، تهران، انتشارات وحيد، ، گردآوري ١رباعي مولوي -
  تأليف کتاب) ب

                                                 
 .صد رباعي مولوي: عنوان ديگر اين اثر 1
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  .ص۲۲۳، ۱۳۳۷نا، يستهران، ابنتأليف علي دشتي، ، وان شمسي در ديريس -
  .ص۲۹۳، ۱۳۳۷نا، يس، تهران، ابن۲ري، تحروان شمسي در ديريس -
  .۱۳۷۵؛ ۱۳۶۲: د چاپي تجد.ص۱+۳۱۴، ۱۳۴۳دان، ي، تهران، جاو۳ري، تحروان شمسيد در يريس -
  )۳۱ (].۱۳۸۲[، تهران، قلم آشنا، ي ماحوزي، به کوشش مهدوان شمسي در ديريس -
  . ص۳۱۴، ۱۳۵۵ران، ياد فرهنگ اي، تهران، بنوان شمسي در ديريس -
   کتابي نقد و بررساي يليمقاالت تحل) ج
 زير نظر محسن نامه محمد پروين گنابادي،جشن، تأليف علي دشتي، »ورزدابليس عشق مي «-

  .۱۷۸-۱۷۷، ص۱۳۵۴تهران، توس، ابوالقاسمي و محمد روشن، 
  .۴۸۹-۴۸۵، ص)۱۳۵۰(۱۴، راهنماي كتاب تأليف علي دشتي،، »رباعيات اصيل موالنا« -
اكبر مشير سليمي، نظيم علي، تدوين و تيادنامه مولوي  تأليف علي دشتي،،»سيري در ديوان شمس« -

  .۹۲-۶۹، ص۱۳۳۷تهران، كميسيون ملي يونسكو در ايران، 
  .۶۹-۶۸، ص۱۳۷۵ اسفند -، آذر۱۳، كيهان فرهنگي، نوشتة جعفر شهيدي، »شرح مثنوي« -
  .۱۰۴-۹۷ ؛ ۵۷-۴۹، ص۱۳۳۶، ۱۰، يغما تأليف علي دشتي،، »سيري در ديوان شمس« -
  

  )۱۳۳۷متولد (دهباشي، علي

  
 زير نظر اساتيدى همچون از جواني . استاكبر جعفر دهباشى على نام اصلي او .او در تهران زاده شد

كوب با  دالحسين زرين دكترغالمحسين يوسفى و دكتر عب، دكتر مهرداد بهار،سيدابوالقاسم انجوى شيرازى
  . مبانى فرهنگ، تاريخ و ادبيات ايران آشنا شد

  :آثارش در بارة موالناپژوهي
، به كوشش على دهباشى، چاپ اول، انتشارات سيرى در زندگى و آثار موالنا :هاى آن جهانىتحفه -۱

 )۳۲ (.ص۸۵۴ ،۱۳۸۲سخن، تهران، 
  .]١٣٧٤[، انتشارات سخنتهران،  دهباشى، على: كوشش، بهالدين رومى يادنامه موالنا جالل -٢
 شماره ،سال دوم،  بخارادوماهنامه فرهنگي هنري، » بر جهان غرب مولويسيطره معنوي «-٣
  .١٣٧٨، مرداد و شهريور)٧پياپي(١
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 )١٣٤١متولد  (محمد، دهقاني

  
ينكه در رشته هاي زياد تحصيالت را ادامه داد تا ا متولد شد و با تالش كجادر دکتر محمد دهقاني 

ادبيات فارسي در مقطع دكتري، فارغ التحصيل شد و هم اكنون استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي 
   .دانشكده ادبيات دانشگاه تهران است

از جمله . هاي موالنا داشته استمتعدد براي ترويج ادبيات فارسي و ترويج انديشه علمي هايماموريت
 تا ٢٠٠٥ از اکتبر ،يلي سال تحصکيبه مدت ) نيکشور چ(ر دانشگاه پکن  دي فارساتي زبان و ادبسيتدر
  . را بر عهده گرفت٢٠٠٦ يجوال

هاي مولوي، آثار مكتوبي ايشان عالوه بر ترويج موالنا در عرصة تدريس و آشنايي شاگردانش با انديشه
  : هم در اين زمينه دارد؛ مثل

  .۴-۳، ص۱۳۷۸بهشت ي، ارد۱۹، شات وفلسفهيادب، »طلوع آفتاب موالنا در غرب «-
  

  )١٣٢٤متولد  (، عليرضاذكاوتي قراگزلو

 نقدهاي اخير دهه سهدر . تا مدارج عالي دانشگاهي يعني دكتري پيش رفت، متولد شد همدان  دروي
، ترجمه عرفانياتكتابهايي چون مثل  ،تحقيق و ترجمه كردنيز آثاري را  .آثار كالسيك نوشت  بسياري بر

 ،حيان توحيدي  ابو، كتاب آثار بنيانگذاران فلسفه امروز. از آدام متز  در قرن چهارم و پنجمتمدن اسالمي
 . فعاليتهاي قلمي اوست جمله اثر معروف مصطفي الشيبي ازتشيع وتصوف و ترجمه تلبيس ابليس حظجا

  : توان به دو دسته تقسيم كردآثارش را مي در عرصة مولوي پژوهي،همچنين 
  ررسيتحليل و ب) الف
  .١٤-٧، ص٨٨ش ،١٣٨٣ آبانمهرو ،نه پژوهشيآ، »ي مولويهاگو در داستانژو نقش گفت «-١
  .٦٦-٦٥، ص٤٨ش ،١٣٦٧آبان مهرو ،نشر دانش ،» در آثار و افکار موالنايريشکوه شمس، س «-٢
  نقد و بررسي آثار) ب
خرداد و تير  ،نه پژوهشيآ، »کلسوني ني بر ترجمه و شرح مثنوياني در مقدمه استاد آشتيريس «-٣

  .٣٨-٣٤، ص٣٨ش ،١٣٧٥
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  .٣١-٢٥، ص٤٩ش ،١٣٧٧فروردين و ارديبهشت  ،نه پژوهشيآ، »ي بر مثنوي در نقدي نقب «-٤
  . منتشر شده است٢٩٦-٢٨٤ صمجموعه مقاالت عرفانيات،نيز در 

، چاپ نخست، ۱۳۷۹ تهران، حقيقت، مجموعه مقاالت عرفاني،: عرفانيات، »شمس بي نقاب «-۵
  .۳۰۲-۲۹۷ص

تهران، خوارزمي، (تصحيح و تعليق محمدعلي موحد، مقاالت شمس تبريزي، نقد و بررسي كتاب 
  . منتشر شده بود) ۱۳۷۰بهمن و اسفند (نشر دانش اين مقاله قبالً در مجله . است) ۱۳۶۹

  .۳۱۲ -۳۰۹، صعرفانيات، »نامهرباب «-۶
الدين مولوي است كه به اهتمام علي  نوشتة سلطان ولد فرزند جاللنامهربابنقد و بررسي كتاب 

تهران، : هاي مأخذشناسي اين اثر چنين استويژگي. گرد فرامرزي منتشر شده استسلطاني
  .ص۶۱۲+ ، صدو نوزده ۱۳۷۷مؤسسه مطالعات اسالمي، 

  .۳۰۸ -۳۰۳ صعرفانيات،، »ولدنامه «-۷
دين همايي آن را تصحيح ال اثر سلطان ولد است كه جالل ولدنامهاين مقاله نقد و بررسي كتاب

+ ، صد و سيزده ۱۳۷۶مؤسسه نشر هما، : مشخصات مأخذشناسي اثر چنين است. كرده است
  . چاپ شده است۵۳اين مقاله در مجله آينة پژوهش، شمارة . ص۳۳۷

  .۵۹ -۵۷، ص۹۳، ش۱۳۷۸، پاييزنشر دانش، »سه مثنوي از سلطان ولد «-۸
  .۳۱۶ -۳۱۳ صعرفانيات،، » نامهءانتها« -۹

-است كه توسط محمدعلي خزانه) سلطان ولد(الدين ولد  نوشته بهاءنامهانتهاءنقد و بررسي كتاب 
اين مقاله قبالً در ). ص۳۹۴ +، چهل۱۳۷۶تهران، روزنه، (دارلو تصحيح و روانه بازار شده است 

  .  چاپ شده است۵۳ شآينه پژوهش،مجله 
  
  

  )۱۳۱۵متولد (راشد محصل، محمدرضا

تحصيالتش را تا مقطع دكتري به اتمام . اي بود پدرش روحاني پارسا و برجسته. زاده شدرجند ياو در ب
ات يمجلة دانشکده ادب، غماي، سخن يها در مجلهي و ادبي مقاله تخصص۸۰ش از ي بتا كنون. رساند
  وي علميهار مجلهي، و ساکلک، کتاب فرهنگ، کتاب پاژ، مرغيس، زيات تبرية دانشکده ادبينشر، مشهد
ل مشارکت يان تحصيرساله پا۱۵۰ش از ين بي و تدوييم، راهنمايدر تنظ.  منتشر کرده استيتخصص
  :شان دربارة موالنا عبارت است ازي کارنامه ا. استداشته
  نامهاني پاييراهنما) الف
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، سلمان ساکت، يدگاه مولويسه آن با ديس و مقاي طاقدي در مثنوي مالاحمد نراقي عرفانيدگاههايد -۱
: بيخ تصويتارنژاد، ي غالمي و محمدعلياريتادان راهنما و مشاور، محمدرضا راشد محصل و زهرا اختاس
  ۱۳۸۵ ارديبهشت ماه ۳
  ف مقالهيمشاور در تأل) ب
ات وعلوم يمجلة دانشکده ادب زرقان، يدمهدي، س»ونگية ي از موالنا بر اساس نظريل غزليتأو «-۲

  .۱۱۴-۹۵، ص۱۳۸۵، بهار ۱۵۲، شي دانشگاه فردوسيانسان
 ي، سال سي دانشگاه فردوسيات وعلوم انسانيمجلة دانشکدة ادب، يب نقوي، نق»زبان در زبان موالنا «-۳

  .۱۳۴-۱۱۳، ص۱۳۸۴و هشتم، ش چهارم، زمستان
  يليمقاالت تحل) ج
مجموعه مقاالت ششمين همايش ، »ف عرفانييان لطاي در بيزه بخش مولوي انگيمظاهر انسان «-۴

  .۱۱۷، ص۱۳۷۸، ن و ادبيات فارسيساالنه زبا
-۹۰، شماره ۲۳، سال دانشگاه مشهديات و علوم انسانيمجله دانشکده ادب، »شمس در چشم موالنا «-۵
  .۶۵۷-۶۴۰، ص۱۳۷۰ز و زمستانيي، پا۹۱
ات و علوم يدانشکده ادب، »يهاميل ايک تمثين منصور حالج در ي حسي شرح زندگي مولوياز هنرها «-۶

  .۵۱۶تا۵۰۳، ص۱۳۸۱ز و زمستان يي، پا۴و۳، شماره ۳۵، دوره مشهديفردوسدانشگاه  يانسان
  

  ١رحمدل، غالمرضا

  
ت ي از دانشگاه ترب،يات فارسي رشته زبان و ادب مقطع دكتري در.الن زاده شدي گي از شهرهايکي در يو

  :ن استينه موالنا چنيآثار او در زم. التحصيل شد  فارغمدرس
  .۱۳۸۲،  دانشگاه مشهديعتيات دکتر شريمجله دانشکده ادب، »نامه موالنايه ن بيشناختداري پدينگاه «-۱
، بهار رازي دانشگاه شي و انسانيعلوم اجتماع، »ي در مثنويشه مولوي اندي به ساختار اجتماعينگاه «-۲

  .۶۸-۵۱، ص۴۲، ش ۱۳۸۴

                                                 
 .گاه به صورت غالمرضا رحمدل شرفشاهي ثبت شده است 1
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دانشگاه (ينسانات و علوم ايدانشکده ادب، فهرست مجالت، »ي مولويق در مثنويد و تحقيتقل «-۳
  .۲۴-۱، ص۲۵و۲۴، ش ۱۳۸۰، بهار و تابستان)اصفهان

 يات و علوم انسانيپژوهشنامه دانشکده ادب، فهرست مجالت، »ي معنوي در مثنوياخالق اجتماع «-۴
  .۳۲۲-۳۰۳، ص۳۳، شماره ۱۳۸۱، بهار يدبهشتيدانشگاه شه

  .۳۱، ص۱۳۸۴ز و زمستان يي، پا۱۱ه، شمارفصلنامه کاوشنامه، »ت موالنايمعنا در چند حکاافشانش  «-۵
  

  )۱۳۵۰ -۱۲۴۷ (رضازاده شفق، صادق

  
 ثبت، بعدها، ادارة يوقت. آقا فرزند رضا استيرزا حاجي او مينام اصل. ز پا به عرصة وجود گذاشتياو در تبر
 او ي نام خانوادگي مبناروزنامة شفق معمول شد، رضا، نام پدر شفق، و نام يس و نام خانوادگياحوال تأس

  .قرار گرفت و با انتخاب نام صادق به صادق رضازاده شفق معروف شد
از متن  ( که قبالً ذکر شديعالوه بر دو کتابف و ترجمه و خطابه، ي شفق اعم از تألين آثار قلميترمهم

 و اردو ترجمه شد و در ممالک يران، که به زبان عربيات ايخ ادبي عبارت است از تار،)اصلي اضافه شود
، رانشهرياز از او در مجلة ي نيضمناً مقاالت متعدد،  و پاکستان و هندوستان مورد استفاده قرار گرفتيعرب

ها به ر مجالت و روزنامهي و ساهانيک، اطالعات، راني ايهاروزنامه و در شرق، ارمغان، مهر، فرنگستان
  .ده استيچاپ رس

 ۱۳۵۰ور ي شهر۱۷ روزو باالخره شد يان بسترمارستي در بيماري به علت بيشفق در سن هفتاد و نه سالگ
  .درگذشت
ک مقاله مستقل دربارة يز يکرد، نيس مي تدريک موضوع درسي را در کالس به عنوان يشفق مولو

  : نوشتيمولو
-۴۹، ص)۱۳۴۰بهشت يارد(۲ام، شي، سال سارمغان، صادق رضازاده شفق، »ي دربارة مولوينکات «-۱
  .۱۰-۱، ص)۱۳۳۷تا تيرمهر (۲و۱، سال پنجم، ش انات تهريمجله دانشکده ادب، ۵۸
اكبر مشير سليمي، تهران، كميسيون ، به كوشش علييادنامه مولوي، »ند راجع به موالنانكاتي چ« -۲

  .۱۱۷-۱۱۰، ص۱۳۳۷ملي يونسكو در ايران، 

  .ن اثر به موالنا پرداخته استيدر ا.  استرانيات ايخ ادبيتارن اثر شفق يترمهم -۳
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تاريخ ادبيات ايران : هاي ديگر چاپ.۱۳۵-۱۲۹، ص۱۳۱۳، يمي اکبر سليعل: هرانت، رانيات اي ادبخيتار -
  .۳۰۰-۲۸۲، ص۱۳۲۱، تهران، وزارت فرهنگ، هابراي دبيرستان

  

  )۱۳۰۹متولد ( ي، محمد مهديزدييرکن

بر عهده را  يدانشگاه فردوسدر  يات فارسيس دانشکده ادبي رئ رياستسالها.  زاده شد۱۳۰۹در سال 
   . عرضه کرده استيادي فعال بوده و آثار زي فرهنگيدر رخدادها.  استداشته
  :اندني او در عرصة موالنا چنيکارها

ادگارنامة استاد ي يقيمجموعه مقاالت تحق(اميپفرخنده، ي رکني، محمد مهد»يدگاه مولويعشق از د «-۱
  .۷۴۴-۷۲۰، ص۱۳۶۰، مشهد، دانشکده مشهد، )يوسفين يغالمحس

، انيرانيدگاه ترکان و ايموالنا از د، ي رکني، محمد مهد»هيه ما فيب فا در کتي با مولويداريد «-۲
، ي دانشگاه فردوسيات و علوم انسانيمجله دانشکده ادب؛ ۶۶-۴۱، ص۱۳۶۹، يتهران، وزارت ارشاد اسالم

  .۸۲۷-۷۵۹، ص)۵۲ياپيپ(،۱۳۵۶، زمستان ۴زدهم، شيسال س
  .ص۱۳۶، ۱۳۷۷، تهران، اساطير، يجبر و اختيار در مثنو -۳
، ۱۰، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد، »هاي مثنويبرخي خصوصيات داستان« -۴

  .۶۶۶-۶۴۷، ص۱۳۵۳

  

  )۱۳۴۶-۱۲۸۳( ، محمديرمضان
اصغر پدرش ميرزا علي. مرحوم حاج محمد رمضاني مشهور به پدر كتاب ايران در تهران متولد شد

 استاداني محضراز . د و عشق به كتاب و خدمت به فرهنگ مكتوب را از پدر به ارث برده بودكتابفروش بو
دربارة خدمات .چون ذكاءالملك، اقبال، ميرزا طاهر، فروزانفر، پورداود و فاضل توني كسب فيض نمود

   ١.دانمحمد رمضاني، بزرگان فرهنگ ايران مثل ايرج افشار و مهدي آذريزدي مطالب سودمندي نوشته

 ،حي تصحپس از و كرده کار ياند که دربارة مثنو دانستهين کسين، او را نخستادوارد براو اتيخ ادبيتاردر 
  :ن استي مشخصات کار او چن٢.ه استآن را به چاپ سپرد

                                                 
؛ مقاله شرح حال مرحوم حاج محمد رمضاني، )۵۳۵ -۵۳۳، ص۱۳۴۹تهران، دهخدا، ( از ايرج افشار سواد و بياض: مراجعه شود به - 1

: خاطراتي كتابي«؛ ۳-۱، ص۱، ج۱۳۸۲، سيدفريد قاسمي، تهران، خانه كتاب، مطبوعات كتابگزار؛ ۵۳، ص۱۳۵۵، آذر ۳، شآشنايي با كتاب
 ۲۰ شجهان كتاب،، »اي از محمد رمضانيخاطرة كتابخانه«؛ ۹، ص۱۳۷۵، مرداد۱۸، ش۱ سالجهان كتاب،، مهدي آذريزدي، »عاشق كتاب

  . ۵۵ -۵۳، ص۱۳۷۶، ارديبهشت ۱۷۲ شصنعت چاپ،، »ادي از حاج محمد رمضانيي: بديلگنجور بي«؛ ۲۸، ص۱۳۷۵، شهريور ۲۱و 
 
 .٢٩٢، ص٢ افشاگر، جی مصدرنی ادوارد براون، ترجمه غالمحس،ی تا سعدی از فردوسرانی ااتی ادبخیتار 2
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گر، شرح حال يس دي، با هفت کتاب نفي رومين محمد بلخيالد موالنا جاللي المعنويکتاب المثنو -۱
ل صفحات، دفتر ي در ذيات مشکله مثنويعه موالنا، شرح ابب آثار موالنا، کتاب مجالس سموالنا، ملخص از
ح و مقابله و همت يف، به تصحيف اللغات مالعبدالطيات جامع و لطايموالنا، کشف االبه هفتم منسوب ب
.  افست شد۱۳۵۳ نيز در سال .فحهششصد و شصت وشش ص+۱۶، ۱۳۱۹ -۱۳۱۵، تهران، يمحمد رمضان

: چاپ ششم. ششصد و شصت و دو صفحه+۱۶+۳۶، ۱۳۶۶،  )كالله خاور(تهران، پديده:  چاپتجديد
۱۳۷۵.  

  .۱۳۱۹، گزينش و مقدمه محمد رمضاني، تهران، منتخب مثنوي رومي -۲
  .۱۳۳۰-۱۳۲۷محمد رمضاني، ، تهران، )۱۳۳۲-۱۲۶۱(، شرح موسي نثرينثر و شرح مثنوي موالنا -۳
  

  )۱۳۰۸د متول( ، عبدالغفوريروان فرهاد
اش که ختهيپدر فره .افتي در شهر کابل تولد م۱۳۰۸/۱۹۲۹ سال در ي فرزند مرحوم موالنا عبدالباقوي

  .هاي نخستين ديني و ادبي را از پدر آموخت آموزشمعلم بود،
 .شدي کابل، چاپ مسيان در روزنامه يبه زبان فارس ،ي او از زبان فرانسويهاشانزده ساله بود که ترجمه

 حقوق و علوم در دانشكده و شدل ي فارغ التحصياضي در رشته ر استقاللدبيرستاناز  م۱۹۴۸ل در سا
- درسييايم ضيغالم محمد غبار و استاد عبدالحکري شادروان منزد  و.پذيرفته شد کابل دانشگاه ياسيس
   .آموختد ي مفيها

ز طرف وزارت امور خارجه به  اين المللي و روابط بياسيل علوم سي به مقصد تحص۱۹۴۹، در سال يفرهاد
د و در يس فارغ گردي پارياسي علوم سموسسهالملل ني از شعبه روابط ب۱۹۵۲ در سال و. س اعزام شديپار

دانشكده در هنگام نيز در همين . دريافت كرد را ين المللي بي مطالعات عالمدرك موسسه، ۱۹۵۵سال 
 ي عموميت و اوستا و زبان شناسين سانسکرم چوي قديهاس، در زباني دانشگاه سوربون پارادبيات
 د سرانجام دکترا خو.استفاده كرد يون، اسالم شناس مشهور فرانسويني ماسييل کرد و از محضر لويتحص

  . افغانستان به دست آوردي دريدرباره فارساي نامهبا پايان يالدي م۱۹۵۵ درسال ي سالگ۲۵ سن دررا 
 ين بود که زندگيپس از ا. افتي وزارت خارجه اشتغال ياسيهن بازگشت و در شعبة سي به م۱۳۳۴در 
ات يدر شعر و زبان و ادب.  مختلف خدمت کرديها گوناگون در ردهيها او آغاز شد و در سمتيدولت
قات او در يتحق.  کرديگذارهي پاي را در شعر در فرهنگ افغانستاني هم عالقه داشت و سبک خاصيفارس

، ير خسرو بلخي و آثار امي مثل زندگيژه آثاريمورد توجه بوده است؛ به و همواره يعرصة فرهنگ فارس
هاي او تحقيقات و تأليفات و تدريس . با استقبال مواجه شده استي خواجه عبداهللا انصاريترجمه زندگ

به ويژه . شوداكنون او به عنوان نماينده ادبيات فارسي در غرب و منطقه شناخته ميآنچنان است كه هم
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ي و هاي پژوهشمت او در پاريس و تدريس او در دانشگاه سوربن امكان مناسبي براي طرح ديدگاهاقا
  .نظرياتش را فراهم آورده است

آثار مولوي .  و پژوهش، كارنامه زير را بر جاي گذاشته استينا، پس از چند سال بررسنة مواليدر زم
  :توان به چند دسته تقسيم كردپژوهانة او را مي

  هاي موالناليل و بررسي ديدگاهتح) الف
- ۴۱۵، ص)۱۳۵۴ مهر -بهشتيارد(،۸-۵ست و چهارم، شي، سال بسخن، » عشق نزد موالنايمعن« -۱

  .۷۵۳-۷۴۳ و ۶۳۸-۶۱۵ و ۵۲۹-۵۱۹و  ۴۲۴
  :تر کرد و به صورت کتاب در تهران به چاپ سپردن مقاله را کامليهم -۲

  .ص۸۴، ۱۳۷۵، ۲چاپ  ر،ي، تهران، انتشارات اساطعشق نزد موالنامعني 
  .۲۲-۹، ص۳، ش)۱۳۷۶(۱، گلستان، »موالنا در ميدان مناجات «-۳
  .۱۰-۵، ص۱۳۵۶، ۳، ش۵، سالفولكور، »آواز ني موالنا در شعر مردم «-۴
مجموعه ، ترجمه عبدالغفور روان فرهادي، مجلس موليناي بلخي، »معني دعا و نيايش نزد موالنا «-۵

الدين محمد بلخي منعقد در ق و تجليل آثار و مقام عرفاني مولينا جاللبيانات و مقاالت سمينار تحقي
  .۱۴۶ -۱۲۲، ص۱۳۵۳كابل، كابل، 

  .۴۵ -۴۰، ص)۱۳۵۴) (۴(، ۲۳ ادب،، »اثر موالنا بر تاگور «-۶
، )۱۳۵۶(، )۲ (۵ و ۱۳-۵، ص)۱۳۵۶(، )۶ (۴ فولكلور،، »اي از مثنوي موالنا در فولكلور غربحكايه «-۷

  .۱۰-۵ص
، )۴۰ (۲ فولكلور،، »اي از جامي هروياي در زبان مردم در سخنان موالناي بلخي و مثنويكايهح «-۸
  .۱۵-۹، ص)۱۳۵۳(
  .۹۵ -۸۷، ص)۱۳۵۵ (۹، عرفان، »هاي اجتماعي آنمثنوي مولوي و زمينه: رويين «-۹
 و تجليل مجموعه بيانات و مقاالت سمينار تحقيق:  مجلس موليناي بلخي،»معني عشق نزد موالنا «-۱۰

  )۳۳ (.۲۲۰ -۱۴۷، ص۱۳۵۳ ، كابل، ميزانالدين بلخي منعقد در كابل،آثار و مقام عرفاني مولينا جالل
فصلنامه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي در آمريكاي  (گلستان، »موالنا در ميدان مناجات «-۱۱

  .۲۲-۹، ص)۱۳۷۶پاييز (، )۳ (۱، )شمالي
   تصحيح و ترجمه آثار موالنا)ب
 توسط عبدالغفور روان فرهادي، با همكاري ابراهيم  از فارسي دري به انگليسي،:رباعيات موالنا -۱۲

  . ادبيات فارسي در آمريكاي شماليگامارد، شوراي گسترش زبان و
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دبيات  عبدالغفور روان فرهادي، شوراي گسترش زبان و احاوي رباعيات موالنا،: رسالة مناجات موالنا -۱۳
  .كاي شماليفارسي در آمري

  

  )۱۳۰۷متولد (روح االميني، محمود

 
ان در رشته  از بنيان گذاران علوم اجتماعي و از اساتيد برجسته ايرايشان. متولد شد۱۳۰۷او در كرمان در 

او پس از اخذ ليسانس . تحصيالت دبيرستان را در مدرسه دارالفنون سپري کرده است. استشناسي مردم
فوق ليسانس رشته علوم اجتماعي  ۀ از دانشگاه تهران، از اولين فارغ التحصيالن دور۱۳۳۴ادبيات در سال 
مد معين، دکتر خانلري، دکتر صورتگر و از استاد فروزان فر، دکتر خطيبي، دکتر مح. باشداين دانشگاه مي

گذار علوم دکتر صادق کيا به عنوان اساتيد خود در دوره ليسانس واز دکتر غالمحسين صديقي بنيان
اجتماعي در ايران، استاد بهنام، دکتر کاردان، دکتر احسان نراقي و شاهپور راسخ بعنوان اساتيد خود در 

 به فرانسه رفت، در آنجا تحصيالت خود را تا دوره دکترا ۱۳۳۹ال  در ساو. دوره فوق ليسانس ياد مي کند
 و با چند مركز آموزشي و پژوهشي همكاري ندين سال تحقيق به ايران بازگشتادامه داد و پس از چ

 در همايش دوم چهره هاي ماندگار ،دکتر روح االميني خاطر خدمات علميبه. داشت تا بازنشسته شد
  .تجليل و تکريم به عمل آمداز او  ،)۱۳۸۱اواخر مهرماه سال (

  :در عرصه موالنا كارهايي انجام داده است كه به شرح زير است
، ۱۳۸۱، تهران، آگاه، چاپ اول، به روايت تمثيل هاى مثنوى مولوى بلخى:فرهنگ و زبان گفتگو -۱

  )۳۴ (.ص۱۹۲
  .ت در چند دوره درسي، به شرح و توضيح فرهنگ زمانه موالنا پرداخته اس-۲

  .اهميت روح االميني در اينست كه از منظر جامعه شناختي به موالنا پرداخته است
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  روحاني، رضا
 زبان و ادبيات ۀوي با تالش، مدارج علمي و دانشگاهي را پشت سر نهاد و دكتراي خود را در رشت

 علمي هم همراه با آموختن به تدريس و خدمت.  دريافت نمود۱۳۷۷فارسي از دانشگاه تهران در سال 
  .اشتغال داشت
آثار ديگري دارد كه . موالنا دفاع كردۀ دكتري اش را دربارۀ كارشناسي ارشد و پايان نامۀوي پايان نام

  :ذيالً معرفي مي شوند
  نامهراهنمايي پايان) الف
 ۀ، حسين مداحي كوپايي، به راهنمايي رضا روحاني، به مشاورفرا روان شناسي روح در مثنوي مولوي -۱

 كارشناسي ارشد، دانشگاه كاشان، دانشكده ادبيات و علوم ۀمد راستگوفر و محمدرضا تمنايي، پايان ناممح
  .۱۳۸۲انساني،

  مقاالت تحليلي) ب
  .۱، شماره ۱۳۸۴، تابستان مطالعات عرفاني، »مولوي و آزادي «-۲
مايي پژوهشهاي هاي نخستين گردهمقاله، »هاي آن با كفر از ديدگاه مولويقصه ايمان و نسبت «-۳

 ۱۳۸۰،بان و ادبيات فارسي و ايرانشناسيالمللي تحقيقات ز، تهران، مركز بينزبان و ادبيات فارسي
  .۱۱۲-۱۱۱،ص
  هاي دانشجوييرساله) ج
 ۀنام، تأليف رضا روحاني، استاد راهنما شفيعي كدكني، پايانمباني، موارد، مأخذ: تأويل قرآن در مثنوي -۴

  .ص۲۶۱،۱۳۷۷ت دانشگاه تهران،دكتري، دانشكده ادبيا
نامه ، تأليف رضا روحاني، استاد راهنما شفيعي كدكني، پايانمكاشفات رضوي در شرح مثنوي مولوي -۵

  .ص۶۹۳،۱۳۷۲كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران،
  

  پري،رياحي
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 و تأليف داشته زمينه تحقيق او روان شناسي و حكمت و اديان است و در موضوعات مختلف پژوهش
  : موالنا در دست انجام داردۀاز جمله دو پژوهش زير را دربار.است

  پژوهش در مثنوي مولوي -١
  تحقيق در تعليم و تربيت از نظرگاه موالنا -٢
اي را به صورت سخنراني درباره مثنوي عرضه بزرگداشت موالنا شركت كرد و مقالههاى   در همايش-٣

 .بوددر دانشگاه مونيخ آلمان ) Rumi(گداشت موالنا اولين بزراين همايش  .كرد
  . درسي داشته استۀ موالنا در چند دورۀهايي دربارتدريس  -٤

 : موالنا دارد كه منتشر كرده استۀنيز تحقيقي دربار
سسه پژوهشي حكمت و ؤممقدمة سيدحسين نصر، تأليف پري رياحي، تهران، ، موالنا عقل از ديدگاه -٥

  )٣٥ (.ص٢٧٦،١٣٨٤،فلسفه ايران
سپس مباحثي در . كندبررسي عقل از ديدگاه مولوي را نخست با بررسي عقل كلي و عقل جزوي آغاز مي

 عقل اوليا، عقل و قضا، قوت گرفتن عقل از مشورت، عقل و نفس، جان و تن، عقل و دل، عقل و ةزمين
: سازد  خاطرنشان ميي اين كتاب سيدحسين نصر در مقدمه. عشق، و عقل و صبر مطرح گرديده است

 مثنوي بايد به امتياز اساسي كه او بين عقل كلي و براي درك مفهوم عقل در آثار موالنا و مخصوصاً«
نيز بايد توجه داشت كه عالوه بر تاكيد بر امتياز بين عقل جزئي يا . عقل جزئي قائل شده توجه كرد

 تسليم وحي كرد، كه خود توسط عقل قدسي  كه بايد عقل راورزدتأكيد مياستدالل و عقل كلي، موالنا 
  .»از جانب حق تعالي بر انسان نازل شده است

  

  )۱۳۰۲متولد (ني، محمدامياحير

پژوه شهرت يب، مصحح و فارسياکنون به عنوان محقق، اد زاده شد و هم۱۳۰۲ در ياو در شهرستان خو
 ياستاد مدعو در دانشگاهها. افت کردي در۱۳۳۶ را از دانشگاه تهران در ي زبان و ادب فارسيدکترا. دارد

 که وجود آرامگاه ين محققيز به عنوان اولين. ه بوديران در ترکي ايزن فرهنگيز رايآنکارا و استانبول ن
ها نام محمد امين رياحي در سالهاي اخير وقتي دوباره برسر زبان. ران را اثبات کردي در ايزيشمس تبر

 منتشر شد به اثبات اين موضوع پرداخت كه تربت كلككه در مجله اي تحقيقي افتاد كه او طي مقاله
  :ن آثار را منتشر کرده استي اينه مولويدر زم. شمس تبريزي نه در تركيه كه در ايران است

  يمقدمه نگار) الف
، ۱۳۶۹، قم، نشرخرم، ياحين ري، مقدمه محمداميح محمدولد چلبي، تصحنيالدات موالنا جالليرباع

  .ص۴۱۵+ شانزده
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  يليمقاالت تحل) ب
  . ۶، ص۱۳۷۵مهرماه ۲، يروزنامه همشهر، »نجا خفته استي ايزيشمس تبر«
  . استيخ خويتار از کتاب ين مقاله بخشيا
  .۳۸-۲۸، ص۱۳۷۵خرداد ، ۷۵-۷۳، شکلک، »؟ز کجاستيتربت شمس تبر «-۳
  

  )۱۳۱۴متولد (رياضي، حشمت اهللا

 
 ،روانشناسي وروانكاوي اسالميدر آثاري مثل .  استدهترجمه كر كتاب تاليف و ۴۰تا به حال بيش از 
 . در البالي مطالب به مثنوي و موالنا پرداخته است آيات حسن وعشق،راهيان سفر روحاني

  :همچنين در اثرهايي مستقالً به مثنوي مي پردازد
 چاپ ن،، تهراحبيب اهللا پاك گوهر  به اهتمام، حشمت اهللا رياضى،ها و پيامهاى مثنوىداستان -۱

  )٣٦ (.ص٤٦٥،١٣٨٣اول،
، ۴۳، ش۴، سالدانشگاه انقالب، »مولوي و مثنوي: ادبيات متعهد و سير آن از آغاز اسالم تاكنون «-۲

  . ۲۹-۲۶، ص۱۳۶۳، اسفند۴۵، ش۴؛ سال۳۳-۳۲، ص۱۳۶۳، بهمن ۴۴، ش۴؛ سال۲۸-۲۷، ص۱۳۶۳
  

  )۱۳۷۸ -۱۳۰۱( نيکوب، عبدالحسنيزر

  
سندة بزرگ معاصر، در يشناس، محقق و نورانيشناس، اب، مورخ، اسالميکوب، ادنين زريدکتر عبدالحس

كوب و مشهور به پدرش به نام عبدالكريم زرين.  در بروجرد، چشم به جهان گشود۱۳۰۱ اسفندماه ۲۷
  .زرگر بودشيخ
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مان ور هي که بعد از حادثة شهر۱۳۲۰در آذرماه سال  .ان بردي را به پايرستانيالت دبي تحص۱۳۱۹در سال 
با آنکه پس از کسب .  دانشکدة حقوق شرکت کرديسال، دانشگاه مجدداً افتتاح شده بود، در امتحان ورود

ن کوب ين زريبنابرا. نام هم کرده بود، اما به الزام پدر، ناچار به ترک تهران شدرتبة اول، در دانشکده ثبت
ج عالقة يه تدر که بي پرداخت، کاري معلمآباد و بعد در بروجرد به کاربه زادگاه خود بازگشت، و در خرم

  .دا کردي بدان پيجد
 به تلمذ پرداخت و با مباحث حکمت و ين شعرانيخ ابوالحسي نزد حاج شيل در تهران، چنديام تحصيدر ا

ز آشنا شد و بعد به مطالعه در ي ني معاصر غربيهااز همان روزگار، با فلسفه. افتيشتر ي بييفلسفه، آشنا
ن ي نخست۱۳۲۳در سال و در همين دوره به تأليف پرداخت، بطوري كه . ديمند گردز عالقهيباب تصوف ن

  . در بروجرد منتشر شدراني در ايخ تطّور شعر و شاعريا تاريفلسفة شعر کتاب او به نام 
، پس از آنکه در امتحان ۱۳۲۴در سال . گر او را به دانشگاه کشانديل، بار دياق به تحصيسرانجام اشت

ر، يبه هر تقد.  دانشگاه تهران شديات فارسي وارد رشتة ادبو ز رتبة اول شدي، حااتي دانشکدة ادبيورود
 رشتة ية دکترورل شد، و سال بعد وارد دي از دانشگاه فارغ التحص۱۳۲۷کوب در سال نين زريعبدالحس

  . ديات دانشگاه تهران گرديادب
الزمان عير نظر بدي، که ز»خ و اصول آنيالشعر، تارنقد «  خود، با عنواني از رسالة دکتر۱۳۳۴در سال 

س ي تدري استاد فروزانفر، براي، از سويپس از مدت کوتاه. ت دفاع کرديف شده بود، با موفقيفروزانفر تأل
، کار خود را در دانشگاه ياري با رتبة دانش۱۳۳۵در دانشکدة علوم معقول و منقول دعوت شد و در سال 

خ تصوف يخ کالم و مجادالت فرق، تاريان، تاريخ اديخ اسالم، تاريس تاري تدرتهران آغاز کرد، و به
   .خ علوم پرداختي، و تارياسالم
ل کثر يبدل.  استي از آنها دربارة مولوي مانده است که برخي برجايشان حدود پانصد عنوان اثر علمياز ا
 و  که مستقالً دربارة موالناييکتابها. ندا پژوهان بزرگ شمردهي او را از مولويشان دربارة مولويفات ايتأل

  :شودبندي مي نوشته است به شرح زير است و در چند محور طبقهيمثنو
  نقد و بررسي آثار) الف
: چاپ پنجم. ص۱۱۰۴جلد، ۲، ۱۳۶۴، ي، تهران، علم)ي مثنويقي و تطبيلينقد و شرح تحل (يسرنّ -۱

  )۳۷ (.۱۳۷۸: چاپ هشتم. ۱۳۷۳
:  چاپ هشتم.ص۶۱۶، ۱۳۶۶، يتهران، علم، )يالت مثنويها و تمثر قصهيد و تفسنق(بحر در کوزه  -۲

۱۳۷۸.) ۳۸(  
  .۳۵۷-۳۵۰، ص۱۳۷۴، تهران، يدينامه شه، »ي مثنويهااز قصه «-۳
  .، تهران، علمينقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي: شيريني -۴
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  .هران، سخن، تشرح توصيفي و تحليلي دفتر اول و دوم مثنوي: نردبان شكسته -۵
  مقاالت و كتب تحليلي) ب
، ۱۳۷۰، يتهران، علم:چاپ اول، شه و سلوک موالناي و انديدربارة زندگ: پله پله تا مالقات خدا -۶

  )۳۹ (.۱۳۸۴:  چاپ بيست و هشتم.ص۳۶۵، ۱۳۷۵ :چاپ نهم. ص۳۶۵
  .۶۸۳ -۶۸۷، ص۱۳۶۸، تهران،  نقش برآب،» در عشق موالنايبحث: يعشق در مثنو «-۷
نيز در . ۱۶-۹، ص۱۳۷۴، آبان و دي۷۰-۶۸، ش مجله کلک، »قتيعت و طريشر: ي معنويمثنو «-۸

  .۱۹-۹، ص۱۳۷۶، تهران، حكايت همچنان باقي
  .۱۴-۹، ص شهيبا کاروان اند، »ي مولوي و نغمة نيزيشمس تبر «-۹
-۲۰۵ص، ۱۳۴۲، تهران، با كاروان حلهكوب، ، عبدالحسين زرين»جالل الدين مولوي مالي روم «-۱۰
۲۲۸.  
  .ص۳۶۰، ۱۳۷۳، تهران، سخن، پير گنجه در جستجوي ناكجا آباد -۱۱

  .دربارة زندگي و آثار و افكار موالنا است
  .۱۵و۷، ص۱۳۶۶ارديبهشت۶، اطالعات، »سينه خواهم شرحه شرحه از فراق« -۱۲
  .۶۹۳-۶۸۷، ص۱۳۶۸، تهران، معين، نقش بر آب، »شصت و دو« -۱۳

  .از دو بيت ديوان شمس و سن و عمر موالنا استبررسي استنباط گلپينارلي 
  سازي تصحيح و گزيده) ج
  .ص۴۴۸، ۱۳۷۷ان، تهران، سخن، ي قمرآريکار، با همي معنويدة مثنويگز: نامهياز ن -۱۴
، االبيات  شده رينولد نيكلسون همراه با كشف براساس نسخه تصحيح: دوره كامل مثنوي معنوي -۱۵

كوب، تهران، مجيد، بدالحسين زرينع: رينولدالين نيكلسون، مقدمه: تصحيحمحمد حسن فروزانفر، : شرح
۱۳۸۲.  

  اشعار) د
  .۷۴-۶۳، ص۱۳۶۵، چاپ اميکتاب دفتر ا، »ياز سرن:  روميبا موالنا «-۱۶

  .اين قطعه را دربارة موالنا سروده است
ان ياز م. آثارش نظر بدهندگران را واداشت تا دربارة تفکرات و يکوب، دني زريپژوهيت آثار مولوياهم) ه

  :شودي مينش و معرفياند چند نمونه گزکوب نظر دادهني زريهايپژوهي که دربارة مولويکسان
  .۳۷۹-۳۷۵، صنيکارنامه زر، ي، قاسم صاف»يرامون کتاب سرنيدر پ «-۱۷
  .۴۷۴-۴۶۵، صنيزرکارنامه، ين عباسيالد، شهاب»کوبني و دل زر در چشميمولو «-۱۸
  .هاي دانشگاهي با محوريت موالناريستد) و
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ايشان چند دوره درس درباره تصوف و عرفان اسالمي، تاريخ و ادبيات داشت و در هركدام به  -۱۹
  . دادمناسبت به موالنا محوريت مي

  نامهراهنمايي پايان) ز
يان نامه كوب، پا، هما حجتي، استاد راهنما عبدالحسين زرينتربيت در مثنوي در قلمرو عشق -۲۰

  .ص۴۷۷، ۱۳۷۷دكتري، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 
  مقدمه بر آثار) ح
كوب، ، ذبيح اهللا صفا، عبدالحسين زرينفرهاي فروزانهمراه با ديباچهديوان جامع شمس تبريزي،  -۲۱

   .، دو جلد۱۳۷۴تهران، فردوس، مجيد، 
  : اين كتاب دو عنوان ديگر دارد

ها، ها، قطعهها، قصيده با شرح و معني لغات و اصطالحات، غزل ديوان جامع شمس تبريزي-
  .هاترجيعات و رباعي

  .فرديوان جامع شمس تبريزي بر اساس نسخة تصحيح شده بديع الزمان فروزان -
: ، مقدمهالزمان فروزانفر مطابق نسخه تصحيح شده استاد بديع: كليات ديوان شمس تبريزي -۲۲

  )۴۰( .ان، صداي معاصركوب، تهر ين زرينعبدالحس
، ترجمة الدين محمد مولوي هاي شمس تبريزي جالل هاي مثنوي و غزل اي از داستان گزيده -۲۳

  )۴۱ (.فرح اصولي، تهران، يساولي: كوب، نقاشيعبدالحسين زرين: دخت پيرايش، مقدمه پوران
  

  )۱۳۳۰تولد ( زماني جعفري، كريم

  
در .  به پايان رسانددر دبيرستان هوشياررا تحصيالت متوسطه .  در تهران متولد شد١٣٣٠او در سال 

كرد و نكات فراواني  شركت ميمجالس تفسير علوم قرآنى و مجالس درس مرحوم سيد مرتضى شبسترى
 اثرنخستين .  پرداختتحصيل در رشته ادبيات عرببه و  به دانشگاه تهران رفت پس از متوسطه. آموخت
در را  قيام زنگيان و همگام با پيامبران در قرآن هايي مثل سپس كتاب. بودقيام توابينب اكتاو  ايترجمه
ون كه تاكناست  در هفت مجلد شرح جامع مثنوى معنوىمهمترين اثر او .  به چاپ رساند دانشجويىةدور
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از روى شرح جامع كريم زمانى، مثنوى به سه زبان ازبكى، آلمانى و چينى  .به چاپ هفدهم رسيده است
 . حضور و مشاركت مستمر داشته است در مجامع فرهنگى داخل و خارج از كشور او.ترجمه شده است

 ياى مثنوى معنوىبر لب در، )شرح موضوعى مثنوى معنوى(ميناگر عشق : برخى از آثار ديگر او عبارتند از
ترجمه سراالسرار و ، سيرى در فرهنگ لغات نهج البالغه، )ع(صنايع ادبى در كالم امام على، )در دو جلد(

  .ي اثر شيخ عبدالقادر گيالنفتح الربانى
  :اند ازدر عرصة مولوي شناسي كارهاي فراواني انجام داده كه عبارت

 مقدمة ، و جلد هفتم فهرست راهنمااتي شرح اب، در هفت جلد، شش جلدي معنويشرح جامع مثنو -١
 .جلد٧، ١٣٧٨تهران، اطالعات، : ويرايش دوم. ١٣٧٦-١٣٧٢اسماعيل حاكمي واال، تهران، اطالعات، 

هاي آن با استقبال فراوان مواجه اين شرح از بهترين شروح مثنوي شناخته شده و به دليل ويژگي
 قرار ري مورد شرح و تفسي معنوي مثنواتي ابهمه :هاي آن چنين استبرخي از ويژگي. شده است
 شرح به ني شده است ايسع؛  از حشو و زوائد استي شرح، ساده و خالني و قلم ازبان؛ گرفته است

 عموم عالقمندان باشد و هم خواص و استادان و ازي ني که هم پاسخگوابدي نگارش ياگونه
از جمله اين مقاله به . ظهار نظرهايي شده استدربارة اين كتاب ا.  بدان رجوع کننديمدرسان مثنو

كتاب ماه ، مجتبي بشردوست، »نگاهي به شرح جامع مثنوي معنوي«: پردازدنقد و توصيف آن مي
 . ٢٠-١٨، ص١٣٧٨، خرداد٢١، شادبيات و فلسفه

 )٤٢ (.ص١٠٥٨، ١٣٨٣، ٢، نشر ني، چاپ ي معنوي مثنوي عشق، شرح موضوعناگريم -٢
 ي و اصلي از صد موضوع محورشي صفحه است ب١٠٠٠ که مشتمل بر ي جلدکي اثر ني ادر

، عشق، تناسخ، عمل و  اري، جبر و اختي، معاد شناسي شناسييباي، زيخداشناس:  موالنا ماننديمثنو
 ک و سلوري، اضماد، عقل، سي در نظام هستسي ابلگاهيجواب عمل، بهشت و دوزخ قضا و قدر، جا

 قرار يمورد بحث و بررس...  در نگاه موالنا و يقي، زن و شعر و موسلي، تمثاتيو منازل آن، اخالق
  .گرفته است

  .ص٦٧، ١٣٦٨، تهران، اطالعات، در تفاسير مثنوي معنوي: نامهني -٣
  :محتواي اين كتاب در روزنامه اطالعات با مشخصات زير منتشر شده است

  .١٣٦٧آذر٢٤ تا ١٣٦٧آبان١٥، اطالعات، »نامهني«
ياي مثنوي معنوي موالنا جالل الدين محمد بلخي بر اساس نسخه نيكلسون همراه با بيان بر لب در -٤

 )٤٣ (.ص١٤٠٨، ١٣٨٥نشر قطره و نامك، ، به اهتمام، توضيح و مقدمه كريم زماني، تهران، مقاصد ابيات
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 کير  اثني، ااتي با توجه به مقاصد ابي کوتاه هر شش دفتر مثنويهاي، عنوان گذاري معنوي مثنو-٥
 منظور خواهندي حال مني را ندارند و در عي شده که فرصت غور در شرح مثنوهي تهي کساني برايجلد

  . بداننداتيموالنا را در اب
ايشان تاكنون جلساتي را در تهران اداره كرده . تدريس و جلسات مثنوي خواني براي عموم مردم -٦

  .است

  
  )۱۳۶۸ -۱۳۰۵ (سادات ناصري، حسن

پس از اخذ ديپلم متوسطه، دورة ليسانس رشته تاريخ و فوق ليسانس ادبيات . به دنيا آمداو در تهران 
در دبيرستانهاي قم و تهران اشتغال  فارسي را در دانشگاه تهران به پايان برد، در حاليكه به تدريس

الزمان فروزانفر، ديع، به راهنمايي بارتباط افكار حافظ و موالنانامة خود با عنوان سپس با ارائة پايان. داشت
مؤسسة «و » بنياد فرهنگ ايران«مدتي با . دكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران احراز كرد

 رسماً به دانشگاه تهران منتقل شد و در دانشكده ادبيات و ۱۳۴۷در . ، همكاري داشت»نامة دهخدالغت
  .انشكده ادبيات را برعهده داشتضمناً رياست كتابخانه د. علوم انساني به تدريس پرداخت

، به دعوت مقامات فرهنگي كشور افغانستان، براي گردهمايي و تعاطي افكار، به همراه ۱۳۶۸وي در 
در اثناي ضيافت شامي كه به افتخار هيئت مذكور برپا شده بود، به طور . هيئتي به آن كشور عزيمت كرد

پيكرش . بهمن درگذشت۱۴بخشيد و سادات ناصري ناگهاني دچار سكتة قلبي گرديد و معالجات سودي ن
  . به تهران انتقال يافت و در ابن بابويه به خاك سپرده شد

اهللا كتاب ديگري به خواهش ذبيح.  بود به چاپ رساندتصحيح ديوان واعظ قزوينياش را كه رساله دكتري
ايشان به .  چاپ شدصفا دربارة سرگذشت بزرگان ايران نگاشت كه توسط شوراي عالي فرهنگ و هنر

عنوان پژوهشگري كه در حافظة قوي خود ابيات فراواني از شاعران از جمله موالنا ضبط شده بود و در 
  . برد، مشهور استشرايط مختلف، مثل كالس درس و مجالس از اين ابيات بهره مي

 علوم انساني، ت ومجلة دانشكدة ادبيا ارمغان،، وحيدنظر از مقاالت متعددي كه از او در مجالت صرف
همكاري محمد  (بديع و قافيه:  و ديگر نشريات به چاپ رسيده است، از ديگر آثار اوحافظ شناسي

سرآمدان ؛ )تصحيح (ديوان مال محمد رفيع واعظ قزويني؛  )تصحيح و تحشيه و تعليق (آتشكده؛ )خزائلي
) هابراي دبيرستان (يه و صنايع معنويقاف؛ )هابراي دبيرستان ( فنون و صنايع ادبي؛فرهنگ و تاريخ ايران

  .است
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نامه ايشان با نيز پايان. پردازددر البالي متون بسياري از آثار فوق، به زندگي، ادبيات و انديشه مولوي مي
  ١.ولي هنوز چاپ نشده است. پردازد، با روش تطبيقي به موالنا ميارتباط افكار حافظ و مولويعنوان 

  : منتشر كرد كه اهميت دارد۱۳۴۷ در سال مجله وحيددر همچنين سلسله مقاالتي 
، ۹۸۷ -۹۷۷، ۶۰۵ -۵۹۴، ۴۰۰ -۳۹۳، ص)۱۳۴۷ (۶ سالوحيد،، »افكار موالنا و ارتباط آن با خواجه«

۱۱۶۶- ۱۱۷۲ ،۱۳۵۲- ۱۳۶۲ ،۱۶۲۴- ۱۶۳۵.  

  
  ساعدي، سلما

 و فوق ليسانس احد سنندجزاد اسالمي وآدانشگاه  را از   ادبيات فارسيليسانسپس از طي دوره متوسطه  
دريافت كرد و به عنوان مربي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج  ادبيات فارسي را از همان دانشگاه

 .مشغول به تدريس شد
رودکي و ، موالنا،  سبک شناسي نظم و نثر،قابوسنامه و سياستنامه او آموزش بر اساس سي تدرسوابقدر  

  : موالنا عبارت است ازۀ او دربار منتشرهآثار .ثبت استنوچهري  فرخي و م، کسايي،رودکي، فرخي
زاد اسالمي به آو بررسي واقعات صوفيه در مثنوي مولوي که در شوراي پژوهشي دانشگاه  تحقيق -١

 . تصويب رسيده است
 انتشارات ، سنندج،گزارش خواب، رويا و واقعات صوفيانه در مثنوي موالنا: ي واقعات آئينه -٢

 )٤٤ (.ص٣٤٤،١٣٨٤ن،كردستا
نگارنده .  استمثنوي مولوياين نوشتار روايت و شرحي از خواب، رؤيا و ماجراهاي مربوط به صوفيان در 

نمايد زن كند و در آن رؤيايي را مطرح ميموالنا در جريان داستان هايي كه نقل مي: خاطر نشان مي كند
 فراوان ۀبعد از مرگ فرزندان گريه و زاري و شكوو مرد يكسانند و دليل اين گفته نيز خواب زني است كه 

  .نمود
  . تدريس افكار موالنا در چند دوره درسي-۳
  

  پور سبحاني، توفيق هاشم←. هاني، توفيق سبح
  

  )ق۱۲۸۹ -ق۱۲۱۲( ي، حاج مالهاديسبزوار
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 يح حالق در سبزوار متولد شده و بنا به شر۱۲۱۲، در سال »اسرار« ، متخلص بهي سبزواريحاج مالهاد

پدرش، حاج .  شروع به آموختن صرف و نحو کرده استيا هشت سالگيکه به قلم خود نوشته در هفت 
 تا هادي .راز درگذشتهي، در مراجعت از سفر حج به شيب و مالک صاحب مکنت سبزواري، طبيرزا مهديم

ل يهد مشغول تحصمشبود ، که در ين سبزوارياش، حاج مالحسزاده و بعد عمهبود در سبزوار يده سالگ
 و فقه و اصول و کالم و منطق و ي و زبان عربو دائماً مراقب حاالتش بود را به مشهد برد يبوده، و

 چون شوق ولي. گذشتن ين منوال با مالحسي پس از ده سال، بد. را به او آموختياضي از رياندک
ل يزد آخوند مالاسمعب هشت سال در آنجا نيمت اصفهان کرد و قريافت، عزي اشتداد يحکمت در و

ل حکمت کرد بعد به خراسان آمده و پنج سال ي، تحصي نوري و پس از فوت او نزد آخوند مالعلياصفهان
شاه به يدر اواخر سلطنت فتحعل. ر مشغول شدي فقه و تفسگاه به تدريسس حکمت و يدر مشهد به تدر
اده شد، با ي پيدر بندرعباس از کشت در مراجعت از مکه، .دي طول کشين سفر دو سه سالي ا.سفر حج رفت

ان ي به سبزوار بازگشت و تا پاسپس. اقامت نمودک سال در آنجا يک به يد و نزديقافله عازم کرمان گرد
ق، که ۱۲۸۹حجة سال ي در دهة آخر ذيف بود ويق و تأليس و تحقيعمر با دقت و انضباط مشغول تدر

  .هفتاد سال داشته، در شهر سبزوار درگذشت
 ين مدرس فلسفة اسالميزدهم و بعد از آخوند مالصدرا بزرگتريم اواخر قرن سيگانه حکي، يالهادحاج م
 هايديدگاهرامون يشتر در پي در فلسفه ندارد و مطالعات او بي مکتب مستقليم سبزواريحک. است

  .استو حكمت متعاليه مالصدرا 
 منطق و فلسفه را به اختصار در کاملِ ک دورةيفات اوست و ين تألي از مهمتريکيکه ، يمنظومة سبزوار

ادبيات ث بالغت و سالست ي از ح، منظومه علمي است و فقط ارزش و اهميت آموزشي دارد وليبردارد
 خود را گشود و سالها است به يه جاي و حوزه علمي در محافل علماز اينرو. ندارد ي ارزش چندانعربي

  .شودي مه استفادهي منطق و حکمت متعاليعنوان متن درس
 و ي در حوزة مثنويسبزواركتاب کارنامه  . نوشته استي رومين مولويالد جالليمثنو بر يري تفسيو

ان يژه است، چراکه او درصدد بين شرح، وياما ارزش ا.  استي که بر مثنوي منحصر است به شرحيمولو
 را از چشم مالصدرا و يگر مثنويبه عبارت د.  از منظر حکمت متعاليه بوده استيات مثنوين ابييو تب

  .ق است۱۲۸۵ن چاپ آن متعلق به ينخست. ل کرده استيافکارش تحل



 
 
 

 
 

  فرهنگنامه مولوي پژوهان معاصر   

 

٩٦

  .ص۵۱۱ق، ۱۲۸۵، يرمحمد باقر تهراني، تهران، مطبعه مي اصغر تفرشي، خط علي مولويشرح مثنو -۱
  در اوائل سدة چهاردهمنيز. ثنايي به روش افست منتشر شده استانتشارات چاپ در ايران توسط ن يا -۲

  :دي در شبه قاره هم چاپ شد و با استقبال مواجه گرديقمر
  .ص۹۰ق، ۱۳۱۹، ي، گانپور، چاپ سنگيشرح مثنو

  :ر کرديي جلد تغيد شد البته عنوان روي تجد۱۳۵۵ن چاپ در سال يهم -۳
، ۱۳۵۵، يي، تهران، انتشارات سناين محمد بلخيالد موالنا جاللي بر فتواي سبزوارير مالهاديشرح کب

  .ص۵۱۱
ق افست ۱۲۸۵ هم ثبت شده است و اين كتاب از روي نسخه شرح اسرار مثنوي موالناعنوان اين شرح، 

  .شده است
  : عرضه کرديح و با چاپ منقحي آن را تصحي بروجردي مصطفياما چند دهه بعد آقا -۴

ان، ، چاپ اول، تهري بروجردي، جلد اول، دفتر اول و دفتر دوم، به کوشش مصطف]موالنا[يشرح مثنو
  .۱۳۷۵:  تجديد چاپ.ص۵۰۰، ۱۳۷۴، يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

  .:اهميت اين شرح موجب شده كه چند مقاله دربارة آن منتشر شود
  : نوشته استيلي تفصيا آن، مقالهيهايژگيد و وين اثر و چاپ جدي رضانژاد دربارة ايآقا -۵
، ترجمه »ي معنوياب شرح اسرار مثنو در کتي سبزواريمهد بنيترجمه و شرح مقدمة حاج مالهاد«

  .۱۱۱۲-۱۱۰۹، ص۱۳۶۰، سال اول، ستايچن رضانژاد، يغالمحس
  :پژوهشگر ديگري دربارة اين شرح مثنوي نوشته است -۶

دهد حاجي همواره با مثنوي انس داشته و ترين آثار سبزواري است و نشان ميشرح يكي از تحقيقياين 
  ١.نموده استآن را مطالعه مي

سبزواري كثيري از ابيات مثنوي و : نويسدچهر صدوقي سها از قول محمد حسين كاشف الغطا ميمنو
  ٢.كردرا در سينه داشت و در هر فرصت مطرح ميديوان شمس 

  

  )۱۳۱۰متولد (ستاري، جالل
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 به پاس . مطرح استايراني  و محققاكنون به عنوان نويسندهزاده شد و هم١٣١٠ر شهر رشت در د

را ) نشان ادب وهنر فرانسه( officier نشان افيسيه ،١٣٨٤ خرداد ١٩فعاليت در عرصه ادبيات و فرهنگ، 
را » فيسيه فرانسهالمللي، آ نشان بين«در پيامي دريافت ايران وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي . دريافت كرد

هايي است كه كشور فرانسه به افراد برجسته  از نشان» آفيسيه«نشان  .به دكتر جالل ستاري تبريك گفت
 عنوان كتاب ترجمه و ۷۰ بيش از  ايرانيپژوه شناس و اسطوره ستاري فرهنگ. كند فرهنگ و هنر اهدا مي

 از يا به مجموعهي اخير جالل ستاريالها سمطالعات.  است، از اينرو مستحق اين نشان بودهتأليف كرده
   . اختصاص يافته استي و عرفان اسالمي قرآنيهاقصه
كساني چون محمدعلي   تحصيلي ستاري در سوئيس، روانشناسي تكويني بوده و او به همراه اصليرشته

گ و روانكاوي  از معرفان كارل گوستاو يونو.اميري، كاردان و منوچهر مركزي از شاگردان ژان پياژه بودند
  .است ايراني  به خواننده 

  . استعشق نوازي هاي موالنا موالنا ۀاز جمله آثارش دربار
  )٤٥ (.ص١٢٨، ١٣٨٤تهران، نشر مركز،، موالنا هاي نوازي عشق

اي معين  قصد اين كتاب نه شرح احوال و افكار موالنا، بلكه تنها طرح و توضيح خصيصه«به زعم نگارنده 
كند و در اين سير نيازمند چنگ زدن در  موالنا خدا را پرستشي عاشقانه مي. نا استدر طريقت عشق موال

 ةدامن شيخي است كه خليفه و مظهر حق و محرم عالم عرفان و همدم عارفان عالم است و حق در آين
عشق او از ايمان راسخش به سزاواري و شايستگي مردان در نيل به مقام . شود صورت وي مشاهده مي

شان به جوش آمده   خورد و فقط آنان را كه در و گوهر اسرار حق در باطن ي و خدانمايي آب ميخليفگ
  .»داند مظاهر راستين انسان كامل مي

  . به مولوي پرداخته استعشق صوفيانهوي غير از اين در البالي مطالب چندين اثر مثل كتاب 
  

  )۱۳۰۳متولد ( دجعفري، سيسجاد
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-ندهي زاي اصفهان، برکرانه غربي لنجان سفالشهرستان ي در کارماسه، از روستاها۱۳۰۳او در اسفندماه 

 با يلدعيس.  و کشاورز بوديي روستاي نام داشت و مردي سجاديد عليدجعفر، سيپدر س. ا آمديرود به دن
د يس« را يدعليس.  مشهور تسلط داشتي علمايه و فتواهايل عملي داشت و بر رساييلغت عرب آشنا

  .گفتنديز مين» باطن دار
پدر هر چند . ک جزو قرآن را آموختيد نزد پدر الفبا و يه نماش از آنکه دوران مکتب را تجربيفر پدجعيس

د برود چون اعتقاد داشت يخواست به مدرسه جديم نيل علم بپردازد وليدجعفر به تحصيعالقمند بود س
 يدجعفر در پنج سالگين سيبنابرا. شودي ميقاداعتي و بينيدين گونه مدارس موجب بيل در ايکه تحص

دجعفر يس. ه در هرماه به مکتب سپرده شدي شهر)واحد پول قديم(نک قراي کارماسه، با يدرهمان روستا
 ياو در هفت سالگ.  بود ادامه داديدار مکتبيکه بانو» زن آخوند «الت خود را نزدي تحصيدر پنج سالگ

 فاضل و خوش خط بود و يملقب بوده مرد» معلم«ن مالهاشم که بهيا.  رفتيابه مکتب مالهاشم کله
جامع دجعفر بود که در نزد او ي سي نام استاد بعديدناجي داشت، سيا بهرهي و عربياز ادب فارس

 يو. ض کردي هم کسب فيرزا عبداهللا نکوآبادين زمان از محضر ميدجعفر در اي س.را فراگرفتالمقدمات 
 که يدجعفر هنگاميس. ات و اخالق آموختيز ادبي نيعت فالورجانين شريخ محمد حسين از شيهمچن

نه ي اصفهان مشغول به کار شد تا هزي در کارخانه هراتيل به اصفهان رفت، مدتي ادامه تحصيبرا
مه اصفهان در يرفت در مدارس علوم قدي را که به کار نميياو روزها.  دست آوردل خود را بهيتحص

آباد اصفهان و  در دروازه حسنيآبادا خاتونيه يلياو در مدرسه اسماع. شديمجلس درس استادان حاضر م
.  مدرسه عربان، مدرسه مالعبداهللا و مدرسه جده بزرگ درس خواند،مدرسه ثقه االسالم، مدرسه صدر

ن يده بود، از طرف مسئوليپس به تهران رفت و در مدرسه مروي مشغول شد؛ البته چون خوش درخشس
ل در يو پس از سه سال تحص.  شديسانس به دانشکده معقول و منقول معرفي جهت اخذ مدرک ليمرو

 در رشته معقول يل در دوره دکتري تحصي براي، سجاد۱۳۳۴در سال . ل شديالتحص فارغ۱۳۲۹سال 
 را به انجام ي از رساله خود دفاع کرد و دوره دکتر۱۳۴۱نام کرد و در سال ، ثبت)ي و فلسفيم عقلعلو(

  .ديرسان
 و ين خادميد حسيت اهللا سي و آيدرضا خراساني و حاج سيخ ابوالفضل مسجد شاهيدر اصفهان نزد ش

- محمد حسن نجفخي و حاج شيخ االسالميرزا عباس شي و ميدنيخ عبدالجواد فرياهللا و شخ امانيش
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دجواد ي، حاج سيآبادبي حبيخ محمد علي، شيي، حاج آقا صدر کوهسپاي تفرشيخ محمدتقي، شيآباد
  .ل پرداخته استيم ارباب به تحصي و حاج آقا رحيغرو
س شده ين مدرسه چون تازه تأسيا. ل نموديز تحصيرزا محمود تهران ني در مدرسه ميدجعفر سجاديس

رفت ي مي از جمله مدرسه مرويگريدجعفر به مدارس دي س،ر نداشتبح و متبود و استاد و مدرس فاضل
 ميرزا ،ت اهللا حاج شيخ علي تهرانيين محضر آياو همچن. کردي شرکت ميدکاظم کرونديو در درس س

 يزاده تهراني، شيخ محمد تقلي آملي، سيد عباس آيت اهللا زاده فشارکباقر آشتياني، شيخ محمدرضا قلي
. ز درک کرده استي، را نيا و محمدباقر کمرهيد ابوالقاسم کاشاني، سيرين جزايالددصدري، سييطباطبا

  .ع الزمان فروزانفري، بديقين صديغالمحس:  عبارت بودند ازي در دوران دکترمشهور اواستادان 
خ محمد ي، شي مسجد جامعي، حاج مصطفين انواريالديخ محيدجعفر، حاج شي سيهاياز جمله همدرس

  . محقق بودندي و مهديآبادشاه
ه ير به ارومي به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و بالفاصله به عنوان دب۱۳۳۰ در سال يدجعفر سجاديس

در آنجا به عنوان .  به کرمانشاه منتقل شد۱۳۳۱س در آن شهر در سال يکسال تدريبعد از . ديمنتقل گرد
 در ۱۳۳۸تا سپس به تهران بازگشت و . ور انتخاب شد نظارت بر انتخابات کنگايژه انتخابات برايبازرس و

 به بعد به عنوان ۱۳۳۸ماه يکن از ديل. کرديس مي تهران تدريدان مولوي واقع در ميمدرسه فرخ
ن در مؤسسه ي به دعوت دکتر معيدجعفر سجاديس. ت شديار در دانشگاه تهران مشغول به فعالياستاد
 در يسجاد. گذراند دانشگاه تهران يات فارسي گروه ادبرا به مديريتسالهايي . ت پرداختينامه به فعاللغت

به درجه  ۱۳۵۳بعداً در سال. افتي ارتقا ياري به مرتبة دانش۱۳۴۸ و از سالياري به رتبه استاد۱۳۴۲سال 
ام به يت فرهنگستان درآمد و در آن ايا به عضويشنهاد دکتر کي به پ۱۳۵۳ از سالي و.افتي دست ياستاد
ز ي نيالمعارف اسالمرةياد داياو با بن. ات منصوب شديعات دانشگاه ادبيون انتصابات و ترفيسيمت کيعضو
 به او اعطا شده ياديها و جوائز زرنامهيها، تقدبه خاطر خدمات و تالشها، نشان. داشته است يهمکار
  .است

  :اند ازثار او در عرصة موالنا عبارتآ
به ويژه . نه معارف اسالمي و فلسفه اسالمي تأليف و عرضه كرده استكتابها و مقاالت فراواني در زمي -۱

  . نگاري، ابتكارات و آثار سودمندي بر جاي گذاشته استدر فرهنگ
  .۱۳۷۴، تابستانپژوهشنامه، ي رباني معنوي در مثنوي از کالم رحماني پرتو-۲
  ].۱۳۷۴زمستان [،پژوهشنامه موال و موالنا، -۳
، ۱۳۵۴، تهران، ي دربارة مولوييهايبررس، ي، جعفر سجاد»قتيعت و طرين شريب ين مولويالدجالل «-۴

  .۱۶۵-۹۹ص
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  )۱۳۲۱متولد ( محمديعلد يس، يسجاد
با رتبه استاد سالها  يات و علوم انساني است و در دانشکده ادبيد بهشتي، دانشگاه شهيئت علمياو عضو ه
  .داشته استس ي به تدراشتغال

-  شدهيبندن آثار در دو دسته طبقهيا.  خواهند شدي است که معرفي، آثارموالناشان در عرصة يکارنامه ا
  : اند
  نامهانيپاراهنمايي ) الف
 آهنگر ي، جمعلي معنويسه آن با دفتر اول مثنوي و مقاييقه سنايالحققهي تقابل عشق و عقل در حد-۱

، ۱۳۷۵، يد بهشتي، دانشگاه شه ارشدينامه کارشناساني، پايمحمد سجاديعل: ييسماکوش؛ به راهنما
  .ص۱۳۹
، يمحمد سجاديعل: ي؛ به راهنمائيجارکلي موالنا، حسن جوبيدر مثنو) ع(ي حضرت موسيماي س-۲
  .۱۳۷۷، يد بهشتي ارشد، دانشگاه شهينامه کارشناسانيپا
امه ناني، پايمحمد سجاديعل: يفرد؛ به راهنمائين انصاريمي، سي معنوي عشق در مثنويها جلوه-۳

  .ص۱۸۷، ۱۳۷۵، يد بهشتي ارشد، دانشگاه شهيکارشناس
پور، ي، مراد ملکي معنويه بر مثنوي، با تک)تا قرن هفتم(يدر آثار منظوم عرفان) ع(يمان نبي سليماي س-۴

ات و ي، دانشکده ادبيد بهشتي ارشد، دانشگاه شهينامه کارشناساني، پايمحمد سجاديعل: يبه راهنمائ
  .۱۳۷۶، يعلوم انسان

- يعل: ي؛ به راهنمائي سنگدهي، محمود رضائي معنويه بر مثنوي با تکي صبر و توکل در متون عرفان-۵
  .۱۳۷۹، يات و علوم انساني، دانشکده ادبيد بهشتي ارشد، دانشگاه شهينامه کارشناساني، پايمحمد سجاد

، يمحمد سجاديعل: يئ؛ به راهنمايمحمدگيرضا بي، علي معنوي در مثنويپرداز داستان و داستان-۶
  .۱۳۷۴، يد بهشتي ارشد، دانشگاه شهينامه کارشناسانيپا
 ينه آن، حسن رضائيشي به پيو نگاه) دفتر اول و دوم(ي معنوي تضرع، سوز و ابتهال در مثنو-۷
، دانشکده يد بهشتي ارشد، دانشگاه شهينامه کارشناساني، پايمحمد سجاديعل: ي؛ به راهنمائيرآباديخ
  .۱۳۷۷، ي و علوم انساناتيادب
  پروژه تحقيقاتي) ب
ات و علوم ي، دانشکده ادبيد بهشتي دانشگاه شهي براگري دي از نگاهي معنويمثنو با عنوان يقيتحق -۸

  .ان رساندي آن را به پا۱۳۸۱خي، آغاز کرد و در تار۱۳۷۹خ ي از تاريانسان
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ماند که هرکس ي ژرف مييايدر به ي معنويمثنونست که ين پژوهش، درصدد اثبات ايدر ا يسجاد
 پردازديم ين طرح به سه بعد مثنويانرو، ياز ا. ش از آن تواند استفاده کنديش خويفراخور حوصله و گنجا

ن بخش به آن قسمت از يدر ا:  فرازها و فرودها-۱: دي نمايار بررسي را براساس سه معيو در واقع مثنو
ان يشود غليخود مير ناب و پرداختن به آن از خود ب توجه خواهد شد که موالنا از لحاظ شعيمثنو

 ي مثنويم عالياز مشکالت عمده در راه درک مفاه: هاوندها و گسستي پ-۲. شوديره مياحساس بر او چ
ک خاطره ي که ذهن مواج موالنا در برخورد با ين معني موضوعات است بدي پراکنده در البالياتيوجود اب

ار نباشد سررشته کار از يو اگر خواننده هوش. شوديگر مي ديمتوجه به مفهومک کلمه ي يت و حتيا حکاي
-يدهنده که موضوعات را به هم مونديات واسطه و پين طرح بر آن است که ابيتالش ا. دست خواهد داد

شود که موالنا به ي را شامل ميرون شدين بخش بيا: رهايزها و گزي گر-۳. ان کنديدا و بيرا پ. وندديپ
-نها به آنها متوسل ميير ايبست قرار گرفتن شنونده و غت موضوع، در بني خاص از جمله حساسيليدال

 يبندن پژوهش درصدد ارائه دستهين نظر اياز ا. نهادشود و راه چاره و گريزي پيش پاي خواننده مي
 يشناسمتن بر ي است که مبتنييها بر داوريي مبتنيبندن دستهيا.  استيات مثنوي از ابيدتريجد
  . استيمثنو
  تأليف مقاله) ج
  . ۱۳۷۴، تابستان۱۹، شپژوهشنامه، »ي رباني معنوي در مثنوي از کالم رحمانيپرتو «-۹

  .ز درج شده استي، ن۱۳۷۵ اسفندماه ۱۶، روزنامه اطالعاتن مقاله در يا
  .۱۸-۷، ص)۱۳۷۵تابستان(۱۹، شيات بهشتيادب، »ي رباني معنوي در مثنوي از کالم رحمانيپرتو« -۱۰
، ۲۹، شيد بهشتي دانشگاه شهيات و علوم انسانيپژوهشنامه دانشکده ادب، »موال و موالنا «-۱۱
 .۵۰-۳۷، ص۱۳۸۰بهار

  

  )١٣٧٥-١٢٩٨ (ضياء الدين، سجادي

 
را در  تحصيالت مقدماتي، دبيرستان و دانشسراي مقدماتي. ، در مشهد متولد گرديد١٢٩٨سال در  او  

در رشته زبان و   با كسب رتبه نخست، موفق به گرفتن درجه ليسانس١٣٢٤در سال . زادگاهش گذراند
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وم از دانشكده ادبيات و عل  دكتراي اين رشته را١٣٣٤در سال . ادبيات فارسي از دانشسراي عالي شد
و علوم انساني دانشگاه تهران مشغول  در دانشكده ادبيات١٣٣٥در سال . انساني دانشگاه تهران گرفت

عالي تدريس كرد و پس بيست و سه سال  در دوران خدمتش در مراكز مختلف آموزش. تدريس شد
ديو شوراي نويسندگان برنامه هاي انتشارات را دكتر سجادي عضو.  بازنشسته شد١٣٥٨خدمت در سال 

او عالوه بر تاليفات متعدد، . مذهبي در راديو را به عهده داشت بود و تهيه و اجراي برنامه هاي ادبي و
هاي ادبي، تاريخي و مذهبي در مجله ها و نشريات مختلف و از جمله در نشريه  مقاله هايي در موضوع

قلبي در سن هفتاد و  ر عارضهدكتر سجادي بر اث.  به چاپ رسانيدادبيات و علوم انساني تهران دانشكده
  .، در تهران درگذشت١٣٧٥هفت سالگي در روز سوم مرداد 

.  دارديادگار گذاشته، چند اثر هم دربارة مولوي به ي، و معارفيخي، تاري که دربارة مباحث ادبيضمن آثار
س، يز در تدرين.  اختصاص داده استي را به مولوي، بخشرانيکارنامه بزرگان ا مثل ي آثاريالبته در البال

  :ن استي چنياما آثار مستقل او دربارة مولو. درس موالنا را در چند دوره اجرا کرده است
، به کوشش يرانيقات اين کنگره تحقيمجموعه مقاالت چهارم، »ات شمسيبحر رجز در کل «-۱

  .۱۱۴-۱۰۷، ص۱، ج۱۳۵۳راز، يراز، دانشگاه شيان، شي صادقيمحمدعل
  .۱۵-۱۰، ص۱۳۷۲، بهمن و اسفند۹، سال اول، ششعر، »گر شاعراني و ديلون محمد مويالدجالل «-۲
  .۱۱۸-۱۱۳، ص۱۳۵۳، ۲۷، غماي ،»ي مولويران در مثنويفرهنگ و تمدن ا «-۳
  

  سرامي، قدمعلي

 
اکنون به عنوان استاد گروه زبان و ل شد و هميات ناي ادبيالت، به دکتري و تحصي مدارج علميپس از ط

ز استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه آزاد ين. ادبيات فارسي دانشگاه تهران مشغول خدمت است
  .ان استاسالمي واحد زنج

 و از سال افت کرديدردانشكده ادبيات دانشگاه تهران خود را از دكتراي زبان و ادبيات فارسي  يسرام
پرورش  كانون«به عنوان پژوهشگر و رييس مركز بررسي آثار كودكان و نوجوانان در  ۱۳۶۹  تا۱۳۵۱
مندان در اختيار عالقه ر وبه فعاليت پرداخته و تاكنون آثار منظوم و منثور بسياري از وي منتش» فكري

  .قرار گرفته است

http://www.hamshahri.net/News/?id=10587�
http://www.hamshahri.net/News/?id=10587�
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الدين مولوي است به قلم دكتر قدمعلي سرامي سيري در سروده هاي موالنا جالل» از خاك تا افالك«
سرامي در اين كتاب از منظرهاي گوناگون اشعار . كه از سوي انتشارات ترفند به چاپ سوم رسيده است

  :ن استي مشخصات كتابشناختي آثارش دربارة موالنا چناما .موالنا را تفسير و تأويل مي كند
  يل و بررسيتحل) الف
، پاييز و )دانشگاه اصفهان (يات و علوم انسانيدانشکده ادب، »ندي که به جز خدا نبيي به جايرسد آدم «-۱

  .۱۶۶-۱۴۵، ص۴۳ و ۴۲، شماره ۱۳۸۴زمستان 
، ۱۳۶۹، تهران، يزدانينب ي و زي سرامي، قدمعل موالنايهاها و ترانه در غزليرياز خاك تا افالك، س -۲

  )۴۶ (.ص۳۱۸ترفند، 
  يمقدمه نگار) ب
 ۱۹۳۳-۱۹۲۵ چاپ ي، از روي سراميکلسون، مقدمه قدمعليکوشش ن، بهي معنويدوره کامل مثنو -۳
: گري ديهاچاپ. ۱۳۷۵: چاپ هشتم. ص۱۱۳۱+، چهل و هفت۱۳۷۰دن هلند، تهران، بهزاد، ي، ليالديم

. ص۱۱۶۴، ۱۳۷۸ار، يتهران، آب. ص۱۱۶۴+ ، چهل و هفت۱۳۷۴تهران، بهاباد، . ص۱۱۶۴داد، تهران، مهر
  .ص۱۱۶۴+، چهل و هفت۱۳۷۹تهران، طلوع قلم، . ص۱۱۶۴+، چهل و هفت۱۳۷۸تهران، اهل قلم، 

 
  )۱۳۲۴متولد( عبدالكريم، سروش

  
   طبقه متوسط، در تهران به دنيا آمد از در يك خانواده ۱۳۲۴در سال شان يا

  :م استيدر چند رده قابل تقس ي پژوهيآثار او در عرصه مولو
  يليمقاالت تحل) الف
  .۲۷-۲۵، ص۱۳۷۲، مهر و آبان ۱۵، سال سوم، شانيک، »ين مولويالدت و عدالت نزد جالليعل «-۱
  .۵۵۸-۵۰۹، ص۱۳۷۱ونسکو، ي، تهران، سخن اهل دل، »يحافظ و مولو «-۲
ز در ين؛ ۱۴۰-۹۱، ص۳، شماره۱۳۶۳اسفند -، آذرمعارف، »)ي و مثنونيالداء علومياح(ي و مولويغزال «-۳

 ين ترجمه عربي همچن.منتشر شده است) ۲۱۴-۱۳۵، ص۱۳۷۳تهران، صراط، ( قصه ارباب معرفتکتاب 



 
 
 

 
 

  فرهنگنامه مولوي پژوهان معاصر   
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، ۴ ؛ ش۳۳-۵، ص۲-۱، ش)۱۳۷۰(۳، هيمجله العلوم االنسان، »ي و المولويالغزال «:آن منتشر شده است
  .۳۳-۵ص
  ؛ ۳۶-۳۲، ص۵۹، شماره۱۳۶۷، بهمن يهان فرهنگيک، » و حافظي شعر گفتن مولو و موانعيدواع «-۴
بهمن ۱۱، يهمشهر، ي زاهدي، مهد» از کتاب قصة ارباب معرفتي، عنوان بخشيحافظ و مولو« -۵

۱۳۸۱.  
  .۴۱۰-۳۹۳، ص۱۳۷۴، تهران، يدينامة شه، »يل در مثنويتأو «-۶
، ۱۳۷۵مهرماه۳، رانيا، » شدي چگونه مولويولوها مباختن سرچشمه همه برون: شمس و موالنا «-۷

  . ۶ص
  .۴۱و۳۷-۳۱، ص۲۷۵ ياپي، شماره پ۱۳۷۲بهشت ي ارد۲۴، ونسکويام يپ، »يقمار عاشقانه نزد مولو «-۸
  .۱۳۷۸ مهرماه ۲۸و۲۷و۲۶، رانيروزنامه ا، »ي و تصوف عشقيمولو« -۹
، )۱۷۸ ياپيپ (۴ .۴۱-۴۰ و ۲۹-۲۶، ص۱۳۶۱يد ۲۵، ۱۷۷ياپي، پ۴، سروش، »يت فرهنگينسب« -۱۰
  .۳۷ و ۲۸-۲۶، ص۱۳۶۱بهمن۲
  نامهانيپاراهنمايي ) ب
-انيم سروش، پايعبدالکر: ييان، به راهنماي، آفاق ملکي مولوي در مثنوي روانيدارهايف پدي توص-۱۱
  .ص۱۶۸، ۱۳۷۴ت مدرس، ي، دانشگاه ترب)ارشديکارشناس(نامه
  يس و سخنرانيتدر) ج
در « با عنوان ياون، برنامهيزي داشت مثالً در تلويهاون درگذشته برنامهيزيو و تلوي در عرصة راد-۱۲

  .افتيداشت که چند جلسه ادامه » حضور حضرت موالنا
اما آمار .  داشته استي و مثنويا مردم کالس درس دربارة مولويان ي دانشجويشان چند دهه براي ا-۱۳
  .ستيها نن کالسي از ايقيدق
  ي متن مثنوياياح )د

تهران، انتشارات ، تصحيح و پيشگفتار عبدالكريم سروش، بر اساس نسخه قونيه، ي معنويمثنو -۱۴
  .۱۳۷۷: چاپ چهارم. ص۱۱۱۳+، دو جلد، چهل و شش۱۳۷۵، علمي و فرهنگي

نا که در يدر د يمثنون نسخه موجود يترميقد. ه استيح متن براساس نسخه قونين چاپ، تصحي ايژگيو
ت موالنا يکتابت شده و به سمع و رؤ) ق۶۷۷(تنها پنج سال بعد از وفات موالناشود، ي ميه نگهداريقون

 به همت ۱۳۷۵ است، در سال يمثنون نسخه يترن و درستيترن نسخه که کهنيا. ده استيهم رس
ش از سروش، يالبته پ.  نداشتين نسخه دسترسيکلسن به اي نيحت. ديم سروش به چاپ رسيعبدالکر

  . به چاپ رسانده بود۱۳۷۳ه را در سال يخة قون، نسيق هـ سبحانيتوف
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  تحليليکتاب تأليف ) ه
  . ۱۳۷۵: چاپ سوم. ص۴۶۷+، سي و يك۱۳۷۳، تهران، صراط،  قصة ارباب معرفت-۱۵
  .ا چاپ نشده او دربارة موالنا استين کتاب مجموعة مقاالت چاپ شده يا

  .۱۳۷۹، تهران، صراط،  شمس و موالنا قمار عاشقانه-۱۶
  .شان بوده استي اي موالنا و ظاهراً در اصل درسهايها از آموزهياپارهدر شرح 

  .۱۳۸۰نو، ، تهران، طرحانياخالق خدا -۱۷
  . استي مولويدگاههايات و دي از ادبيشرح بعض

  

  ١)۱۲۹۵متولد ( زاده، جواديسلماس
. ة موالنا و آثارش دارد اثر دربارچند. ژه قرآن پژوه در دورة معاصر استي به وياز پژوهشگران علوم اسالم

  :بندي كردتوان در چند دسته طبقههاي او را ميتأليفات و تالش
   مقاالت)الف
اسفند ، ۲و۱، سال چهارم، شديوحزاده، يترجمة جواد سلماسنوشته نيكلسن، ، »کلسني نيشرح مثنو «-۱

  .۱۶۹-۱۶۷، ص)۳۸و۳۷ياپيپ (۱۳۴۵
ع يرا مشتمل بر نکات بديز. زاده ترجمه شديماسکلسن است که توسط سلين مقاله دربارة شرح نيا

  .د استيو جد
، ت معلميات تربيدانشکده ادبزاده، ي، جواد سلماس»ي خداوند متعال در مثنوي و اوصاف رمزياسام «-۲

  .۱۴۳-۱۱۸، ص۱۳۵۷، ۴سال اول، ش
انشگاه تبريز، ، دنشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني، »]عابدين پاشا[ترجمه و شرح مثنوي شريف «-۳
  .۲۱۸-۲۱۵، ص)۱۳۴۷(۲۰
-۱۰۷، ص)۱۳۵۷(۲۳۵-۲۳۴، وحيد، »تفسير يك بيت و تحليل يك تمثيل از مثنوي معنوي مولوي «-۴

۱۰۹.  
نشريه دانشكده ادبيات و علوم ، »اي از نشانيها و اوصاف شيطان در دو داستان مثنوي معنويشمه« -۵

  .۸۵-۷۰، ص۱۳۵۸، )۴-۳(۲۴انساني، دانشگاه تهران، 
نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه ، »عالقه عميق مولوي به سرزمين و مردم آذربايجان« -۶

  .۱۱۵-۱۰۴، ص)۱۳۵۸(۵تربيت معلم، 

                                                 
 . ثبت شده است١٢٩٤گاه سال تولد وي،  1
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، )۱۳۴۹(۲۲دانشگاه تبريز، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني، ، »مثنوي مولوي و نيكلسن «-۷
  .۲۱۵-۲۰۸ص

  .نقد و بررسي مثنوي نيكلسن است
  .۴۷۷-۴۳۷، ص)۱۳۵۵(۱۴، وحيد، »هاي شارحان مثنوي معنوي مولويمشكل« -۸
، ۲۲نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، ، »نيكلسن، انقروي، بديع الزمان فروزانفر« -۹
  .۲۰۷-۱۹۸، ص)۱۳۴۵(۱
  شرح نگاري) ب
-، تأليف جواد سلماسيروح المثنويتفسير مثنوي مولوي بر اساس تفسير نيكلسن و فاتح االبيات و  -۱۰

تهران، :  چاپ سوم.، دو جلد۱۳۷۴تهران، اقبال، : تجديد چاپ. ۱۳۷۰: چاپ اول جلد دوم. ۱۳۶۹زاده، 
  )۴۷ (.۱۳۷۹اقبال، 

-، تأليف جواد سلماسيو روح المثنويتفسير مثنوي مولوي بر اساس تفسير نيكلسن و فاتح االبيات  -۱۱
  .، دو جلد۱۳۵۶-۱۳۵۵دگان، زاده، تبريز، دانشگاه آذربا

  مقدمه نگاري) ج
، با استفاده از نسخه تصحيح شده توسط بديع الزمان فروزانفر، مقدمه جواد كليات شمس تبريزي -۱۲

زاده و عباس ايماني، تهران، اقبال، گيري و تصحيح كاظم كاظمسلماسي زاده، به اهتمام جواد اقبال، غلط
   .۱۳۷۷ :چاپ دوم. ص۱۷۵۷+، بيست و نه۱۳۷۵
زاده، نيكلسون، مقدمه جواد سلماسي، با ترجمه انگليسي اقتباس اي از ديوان شمس تبريزيگزيده -۱۳

  )۴۸ (.۱۳۷۸: تجديد چاپ. ص۲۱۴، ۱۳۷۲تهران، اقبال، 
  هانامهپايانراهنمايي ) د

محمد رضا تفسير و تأويل آيات قرآني در ابياتي از دفتر اول مثنوي مولوي، سيد   انعكاس ترجمه، -۱۴
  . ۱۳۷۴رادفر، استاد راهنما جواد سلماسي زاده، دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركزي، 

انعكاس ديدگاه قرآن و عرفان از حجاب در مثنوي مولوي و ديوان حافظ، محمد علي قاسمي خلج  -۱۵
  .۱۳۷۴نژاد، استاد راهنما جواد سلماسي زاده، دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركزي، 

  
   صفوي، سلمان←هرمان صفوي سيد ق

  

  سيدي، سيدحسين
  :آثار مولوي شناسانه او عبارت اند از
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، شماره ١٣٨٤، پاييز تبريزدانشگاه  يدانشكده ادبيات و علوم انسان ،»لي تأواي ري و قرآن، تفسيمولو «-١
  .١٥٨-١٣٧، ص١٩٦
  .٣١-٢٨، ص٩٨، شماره ١٣٨٠، آذرگلستان قرآن ،»ي مثنونهييقرآن در آ «-٢
  .١٣٧٤آبان ماه ٢٢، روزنامه رسالت، »قرآن در مثنوي «-٣
  .٥٦-٤٧، ص١٣٧٢، بهار ٤٦، ش مشكوة،»مثنوي و قرآن «-٤
  

  عبدالرضا، سيف

 
 .شوندي در دو دسته معرفي مپژوهانه اوكارهاي مولوي

 :)دانشگاه تهران(مجله دانشكده ادبيات در منتشره مقاالت پژوهشي) الف
 .١٥٧ شماره -٨٠بهار ، سيماي مسيح در مثنوي مولوي -۱
 .٢شماره  -٨٠تابستان ، سليمان در مثنوي معنوي -۲
 .١٧٦شماره  -٨٤زمستان ، پير در مثنوي -۳
 .١٦٠ شماره -٨٠زمستان ، سيماي ابراهيم بت شكن در آينه مثنوي -۴
 .١٥٨-١٥٩ ـ شماره ٨٠تابستان و پاييز ، تجلي اسطوره در مثنوي -۵
 .٣ شماره -٨٠پاييز ، در مثنوي) ع(داستان آفرينش آدم -۶
 .٦-٧-٨ شماره -٨١تابستان و پاييز ، و فرعون در مثنوي معنوي) ع(موسي -۷
 .١٦٢-١٦٣ه  شمار-٨١تابستان و پاييز ، در مثنوي) ص(معجزات پيامبر اسالم -۸
 .١٦٤ شماره -٨١زمستان ، هاي حديقه و معنويزندگي جاويد در مثنوي -۹
-١٧١ شماره -٨٣تابستان و پاييز ، مثنوي مولوي و پيامبران هم عصر و بني اسرائيل در) ع(موسي -۱۰
١٧٢. 
 .١٧٤ شماره -٨٤تابستان ، بازتاب شاهنامه فردوسي در مثنوي معنوي -۱۱
 .۱۷۰-۱۶۹  شماره-٨٣بهار و تابستان س، ردوسي در غزليات شمف بازتاب شاهنامه -۱۲
  طرح پژوهشياجرا  )ب
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، دانشكده ادبيات ١٣٨٣-١٣٨٢ مثنوي، تحقيق، اجرا   بازتاب شاهنامه فردوسي در غزليات شمس و -۱۳
 .كاربردي: دانشگاه تهران، نوع طرح

، دانشكده ١٣٨٣-١٣٨٢، اجرا  تحقيقدر منطق الطير و مثنوي،) ع(و اهل بيت) ص(سيماي پيامبر -۱۴
  .كاربردي: ادبيات دانشگاه تهران، نوع طرح

 مثنويهاي حديقه و معنوي زندگي جاويد در -۱۵
 آباء علوي و امهات سفلي در مثنوي -۱۶
 داستاهاي آدم، حوا، هابل و قابيل در مثنوي  -۱۷
 داستانهاي نوح، لوط، هود و صالح در مثنوي -۱۸
  يوسف در مثنويداستانهاي يعقوب و -۱۹
 داستانهاي ابراهيم، اسماعيل و اسحاق در مثنوي -۲۰
 داستانهاي شيث، ادريس، ذوالقرنين، الياس، خضر، شعيب، هارون و جرجيس در مثنوي -۲۱
 داستانهاي ايوب، داوود، يونس، عزيز و يحيي در مثنوي -۲۲
 در مثنوي) ع(داستان عيسي -۲۳
 ٨٥مثنوي معنوي آبان  پرندگان و حيوانات اساطيري در -۲۴
  ٨٥، گياهان و درختان اساطيري در مثنوي معنوي آبان گلها -۲۵

تهيه متن كاربردي انجام يافته هاي فوق در دانشكده علوم انساني دانشگاه تهران با هدف همة پژوهش
  .از اين رو مشخصات آنها مانند دو مورد نخست است. است

  

  )۱۲۷۸متولد (  عبدالرسول فرزندني، حسيشجره اصفهان
 و متوسطه يالت ابتدائيپس از گذران تحص.  زاده شدياري چهارمحال و بختيهااو در سامان از شهرستان

سپس در وزارت . کنديافت ميسانس حقوق دريپردازد و ليبه تهران رفته و به رشته حقوق در دانشگاه م
  .ختپرداي مي و مترجميسندگي مشغول به کار شده و ضمناً به نويدارائ

 او يت مولويشخص و اميات خيرباع در قي تحقيکتابها. خ استي و تاريآثار او دربارة اقتصاد، مسائل حقوق
  .مشهور است

  :اندنگونهي او ايپژوهيآثار مولو
  .۱۳۱۵، ۸و۴-۱، سال هفدهم، شارمغان، »اتي و راه حيعرفان مولو «-
  .۳۰۵-۳۰۱، ص۱۲۳ ياپي، پ۱۳۳۷، مهر ۷ازدهم، شي، سال غماي، » امرسن-يمولو «-
  .ص۱۸۵، ۱۳۱۶، تهران، يت مولوي شخص-
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  )۱۳۰۸متولد  (، پورانيعيشج

او با . ان رساندين شهر به پاي و متوسطه را در همييالت ابتداي در مشهد متولد شد و تحصيعيپوران شج
 بود ين زنانياو از نخست. ل خود را با موفقيت گذراندي فارغ شد و تحصي علمي باال از دانشسرايرتبه علم

  .که وارد دانشگاه تهران شد
ده يگز،  حروف مفرديمعان، يطرح دستور زبان فارس، ي فارسيشناسسبکتوان به ي او مياز کتابها

  . اشاره کرديي در مکتب درونگرايصور معان و مسافر سرگشته، ي و فلسفي عرفانينثرها
ن يدر ا. ا نبوديک از خانمها مهيچي هي برايليط تحصي رتبه ممتاز دانشگاه را داشت که شرايطياو در شرا

ع الزمان فروزانفر، عل اصغر حکمت، دکتر مدرس يآور همانند استاد بددوره نزد استادان برجسته و نام
  .ل کردي و  دکتر صورتگر تحصيبي، دکتر خطيرضو
 توجه استادان آن ا موردينام داشت که گو» ازدهم قمرييات در قرن يم قرن ادبين« او يلينامه تحصانيپا

-يس ميراز جهت تدريات دانشگاه شيت و کسب مدرک به دانشکده ادبيپس از موفق. شوديدوره واقع م
گر موضوعات ي و ديشناسات دانشگاه اصفهان براي تدريس سبکيبعد از چند سال به دانشکده ادب. رود
  . شود منتقل مييادب

  :ن استيآثارش دربارة موالنا چن
، به کوشش يرانيقات اين کنگره تحقي، مجموعه مقاالت چهارم»يدر اشعار مولو عشق يتجل «-۱

  .۸۷-۷۸، ص۳ج. ۱۳۵۴-۱۳۵۳راز، يدانشگاه ش: رازي، شين اسکندريان و محمدحسي صادقيمحمدعل
بهار (۱۴، دانشگاه مشهد يات و معارف اسالميه دانشکده الهي نشر،»ي عشق در اشعار مولويتجل «-۲

  .۲۸-۱۸، ص)۱۳۵۴
  .۶۹۷-۶۹۲، ص)۱۳۵۵(۲۹، غماي، »ي عشق در اشعار مولويتجل« -۳
، ۸، ش۱۷، سالارمغان، »يف موالنا عبدالرحمن جامي قدس سره، تألي مولويت مثنويشرح دو ب «-۴

  .۶۳۸-۶۳۳ و ۵۶۷، ص۱۳۱۵آبان 
  

  )۱۳۷۵-۱۳۱۵( ، محمدجواديعت اصفهانيشر
د و در محضر يان رسانيونچه به پاة طالخير خود را در قييالت ابتدايا آمد، تحصيدر شهر اصفهان به دن

 کرد و دنبالة ي را کسب و پس از آن دورة متوسطه را در اصفهان طيالت حوزويپدر، مقدمات تحص
  .دامه دادام اصفهان يز در مدارس قدي را نيدروس حوزو
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در . ل شدرفته و مشغويسانس پذي در مقطع ليات فارسي در دانشگاه تهران در رشتة زبان و ادب۱۳۳۴در 
 در همان ۱۳۳۹در .  شديرستان هراتي اصفهان مشغول معلميافت کرد و در دبيسانس دري ل۱۳۳۷سال 

، دفاع کرد و ير طبري خود دربارة تفسي از رساله دکتر۱۳۴۷رفته شد و در ي پذيدانشگاه در مقطع دکتر
سرانجام . فهان مشغول شدار در دانشگاه اصين سال به عنوان استاديافت دکترا شد و در هميموفق به در

  . خدمت درگذشتي پس از عمري در شصت سالگ۱۳۵۷در 
ده يگز، رانين ستاره ادب ايپرو ،ترجمة نهج البالغه :اشاره کرد هان عنوانيبه اتوان، يفات او مياز تأل
  .ي کالباذکتاب تعرف، متن و ترجمة ر کشف االسراريتفس

در کارنامه خود ر را ي زآثار دانشگاه در مقاطع مختلف، يدرس يهاس در دورهير از تدريدر عرصه موالنا غ
  :دارد
، ۱۳۶۳عت، اصفهان، کمال، يجواد شرکوشش محمدکلسون، بهينولد ني، ريات مثنويکشف االب -۱

  .ص۴۰۵
، ين سجادياءالديکوشش ض، بهيجشن نامة مدرس رضو، »ي مولوي لفظ در مثنويهايدگرگون «-۲

  .۳۲۳-۳۲۱، ص۱۳۵۶، يات فارسي و ادبتهران، انجمن استادان زبان
بن حسن نين حسيالد، جلد اول، شرح کمالي مولويجواهر االسرار و زواهر االنوار، شرح مثنو -۳

  .۱۳۶۶: د چاپي تجد.ص۴۵۶+، ده۱۳۶۰عت، اصفهان، مشعل، يح محمدجواد شري، مقدمه و تصحيخوارزم
سنده يـ نو.  اسـت  ي مانده از سدة نهم قمر     يرجا ب جواهر االسرار  کتاب   يايعت اح ين اثر مرحوم شر   يترمهم

ــا ــاب يـ ــوارزميحـــسن کتـ ــراوين بـــن حـــسن خـ ــاجي کبـ ــشهور بـــه تـ ــد مـ ــوارزميالـ  و ين خـ
 يدر تـصوف از شـاگردان ابوالوفـا       .  است يرانيسنده، شاعر و عارف ا    ي، نو )ق۸۳۹/۸۴۰درگذشت،(يخوارزم
 از يکـ ي در يخـوارزم .  بـود هيـ قـة ذهب  يشروان طر يـ ر فرشـته، از پ    ي، ملقب به پ   )ق۸۳۵درگذشت  (يخوارزم

فـا بـه    وکرش را در کنار آرامگاه پدرش خواجه ابوال       ي، و پ  )ق۸۳۹/۸۴۰(حمالت ازبکان به خوارزم کشته شد     
 چهـار سـال     يعنيق  ۸۳۵ است که در     ي مولو ي در شرح مثنو   جواهر االسرار و زواهر االنوار    . خاک سپردند 

  .قبل از مرگ نوشته است
 در شـرح  ي عرفـان ي اسـت کـه مثنـو   قي رموز الـدقا يق ف يکنوز الحقا نا   موال يگر کتابش در شرح مثنو    يد

ن يعت نخـست  ي محمـدجواد شـر    يدر واقـع آقـا    . ن اثـر هنـوز منتـشر نـشده اسـت          يا.  است ي مولو يمثنو
  .اء و به چاپ رساندي را احيپژوهانه خوارزمي است که آثار مولويپژوهشگر

 نوشـته و اطالعـات      ياعت، مقالـه  يح مرحوم شـر   ي و تصح  ي به مثنو  ي دربارة شرح خوارزم   ي پورجواد يآقا
نـشر  ،  ي نـصراهللا پورجـواد    ،»ي برشـرح مثنـو    ين خوارزم يالدکمالمقدمه  «:  عرضه کرده است   يسودمند
  .۵۲-۴۸، ص)۱۳۶۲بهشتين و ارديفرورد(۳، سال سوم، شدانش
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  :ران در هندوستان چند نوبت منتشر شده بوديح و چاپ در ايش از تصحي پکتاب جواهراالسرار
ن کتاب چند نسخه دارد کـه توسـط مانـدانا           يا. ، سه جلد  ۱۳۱۲، لکهنو،   جواهراالسراالسرار و زواهر االنوار   

  ١. شده استي معرفيبهزاد
كوشـش و تـصحيح محمـدجواد شـريعت، تهـران،           ، خواجه ايوب، به   شرح مثنوي معنوي  : اسرارالغيوب -۴

  .ص، جلد يك۷۰۸، ۱۳۷۷اساطير،
اساس چهـار نـسخه دانـشگاه پنجـاب و مثنـوي       در قرن دوازدهم هجري برالغيوب   شرح مثنوي  اسرار

لغـات   اين كتاب پـس از تفـسير   لف درؤم. نيكلسن  و دكتر  استعالمي  تاليف شده است  معنوي تصحيح
يـل نمـوده و از   حلت شـارحان را نقـد و  ديگـر   هـاي ديدگاهها پرداخته، همچنين اقوال و  دشوار به شرح آن
 .ي آورده استياه وارق عادات موالنا نمونهكلمات، حاالت و خ

  

  )م۱۳۱۸/۱۹۳۹متولد ( ، محمدرضاي کدکنيعيشف

  
ان يهش به پا و متوسطه خود را در زادگاييالت ابتدايتحص.  خراسان متولد شدياو در کدکن از روستاها

سپس . پرداختمه ي، فقه، کالم و اصول در مدارس قديات عربي زبان و ادبيري فراگ را بهييسالها. رساند
پس از . ل شدي مشغول به تحصيات فارسي آورد و به دانشگاه تهران در رشتة ادبيد رويالت جديبه  تحص

  .س شدي، مشغول تدري در سمت استاد۱۳۴۸فراغت در سال 
ب و شاعر يات و زبان، او را به عنوان ادي و پژوهش دربارة ادبي در عرصة شعر و شاعريعي شفيهاتالش
ق و يا تحقيلواني آگسفورد و پرنستون و پنسي در دانشگاههايمدت. س در جهان مطرح كردات شنايو ادب
  .س کرده استيتدر
  :نگونه استياما آثارش دربارة موالنا ا.  فراوان استيات فارسينة ادبيشان در زميفات ايتأل
  يليمقاالت تحل) الف
  .۱۹۶-۱۸۵، ص۱۳۶۵، تهران، يوم ريهايخواندن، ي کدکنيعي، محمدرضا شف»ي و آثار مولويزندگ «-۱
  .۲۴-۲۲، ص)۱۳۵۳ن يفرورد(۱۰۷، ني نگ،»ات شمسي در غزليل مولويتخ «-۲

                                                 
  .٥١١-٥٠٧، صکتابنامه مولوی 1
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 مجلـه   ،» شـعر او   ي موالنا و حوزة عـاطف     ينيبچند نکته در باب جهان    :  بزرگ ي خرد بر جهان   ياروزنه «-۳
  .۸۵-۵۳ ص،)۱۳۵۳(، )۳/۴(۲۰، دانشگاه تهران، يات و علوم انسانيدانشکده ادب

  .۷۷-۷۲ ص،)۱۳۵۳(۱۷ کتاب، يراهنما، »ات شمسي شعر در غزليقيموس «-۴
، بـا   رانيخ ا ي دربارة چند تن از رجال ادب و تار        يمجموعة گفتارهائ  ،»ات شمس ي شعر در عزل   يقيموس «-۵

، ۱۳۵۷ و مرکز اسناد دانـشگاه تهـران،         يکتابخانة مرکز : ، تهران يرج افشار، به اهتمام قاسم صاف     يمقدمه ا 
  .۳۰۶-۳۰۱ص
  نامهاني پايي راهنما)ب
نامه دکترا،  اني، پا ي کدکن يعي، استاد راهنما شف   ي، رضا روحان  خذآ، موارد، م  يمبان: يل قرآن در مثنو   ي تأو -۶

  .ص۲۶۱، ۱۳۷۷ات دانشگاه تهران، يدانشکده ادب
نامـه  انيـ ، پا ي کـدکن  يعي، اسـتاد راهنمـا شـف      ي، رضا روحـان   ي مولو ي در شرح مثنو   يمکاشفات رضو  -۷

  .ص۶۹۳، ۱۳۷۲ات دانشگاه تهران، ي ارشد، دانشکده ادبيناسکارش
  ايح و احي تصح)ج
بـات و فهـارس، بـه کوشـش         ي، با مقدمه و شرح لغات و ترک       )يقرن هفتم هجر  (ات شمس يدة عزل يگز -۸

: د چـاپ  يتجد .ص۶۳۱+ ، پنجاه و دو   ۱۳۴۲ن،  ي و فرانکل  يبي ج ي، تهران، کتابها  ي کدکن يعيمحمدرضا شف 
ن يـ  به نـشر ا    يبي ج ي به بعد فقط ناشر کتابها     ۱۳۶۷ از چاپ    .۱۳۷۴؛  ۱۳۶۷؛  ۱۳۶۵؛  ۱۳۵۶؛  ۱۳۵۴؛  ۱۳۵۲

  .اثر اقدام کرد
ر، يـ رکبي، تهـران، ام   ي کـدکن  يعي، به کوشش محمدرضـا شـف      )يقرن هفتم قمر  (ات شمس يده غزل يگز -۹

  .۱۳۷۵: چاپ دهم. ص۶۳۱+ ، پنجاه و دو۱۳۶۵
  :نشر و ناشر دارد متعدد دارد که فقط تفاوت در سال يهاکتاب فوق چاپ

  ني و فرانکليبي جيکتابها: ۱۳۶۷ تا ۱۳۴۲از
  يبي جيکتابها: ۱۳۶۷از
  ريرکبيام: ۱۳۶۵از
  .۱۳۸۵: ن ناشري، چاپ هشتم اي و فرهنگيشرکت انتشارات علم: ۱۳۸۵ تا ۱۳۷۷از
  

  )١٣٢٧متولد  (روسيسا، سيشم
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اکنون به عنوان فارسى پژوه و استاد زبان و ادبيات فارسى، شاعر، .  زاده شد۱۳۲۷ در شهر رشت در يو
  .نويسنده و مترجم شهرت دارد

كه پس از  آنقدر.  است بودهرهي شميسا در زبان و ادبيات فارسى از روزگار كودكى و جوانى بر او چعالقه
شود، تحصيل در تكميل دوران تحصيالت دبيرستانى وقتى براى تحصيل در رشته پزشكى پذيرفته مى

پس از كسب . پردازدكند و در رشته ادبيات دانشگاه شيراز به تحصيل مى رشته را نيمه كاره رها مىنيا
و در . كندا از دانشگاه تهران كسب مىاش رفوق ليسانس در همين رشته، دكتراى زبان و ادبيات فارسى

.  و مرجع استي دارد؛ اغلب درسي خاصيژگيآثارش و. آوردي مي روفي به پژوهش و تألسيکنار تدر
 كتاب نوشته ۴۰ دانشگاه است و استاد سال و اندى سال است كه ۳۰بيش از : ديگوي باره منيشميسا در ا

در كتاب سير رباعى، شميسا نخستين غزل . ته استاست كه همگى مورد عالقه و استقبال قرار گرف
سراى فارسى را شهيد بلخى مى داند و اين ديدگاه بسيارى از جمله عالمه زنده ياد همايى را كه رودكى 

 نقش تصوف را در تكامل غزل، رابطه كاهش شميسا. گيردرا نخستين غزل سرا مى خواند به پرسش مى
د غزل به تفصيل با آوردن سندهاى قابل دفاع مطرح كرده است و قصيده بنا به داليل اجتماعى با رش

   .معتقد است كه قرن هفتم به گواهى آثارى كه بر جاى مانده است، اوج غزل فارسى است
 غزل عارفانه با سنايى آغاز مى شود و با مولوى و عطار به كمال مى رسد و غزل عاشقانه با ،ي نظر وبه

 عماد فقيه، خواجوى كرمانى و سلمان براى ايجاد تغييرات دست به از نظر او شاعرانى چون. سعدى
- ترين نقطه مىعالى اجتماعى حافظ به -بان حافظ در پيوند به فكر رندانهتركيب در انديشه و ذهن و ز

نة موالنا، يدر زم. در سده نهم شعر دوره شاهرخ، هم از جهت معنا و هم زبان تحول چندانى ندارد. رسد
  : استيبنداست که در چند رده قابل طبقه يصاحب آثار

  نامهاني پاييراهنما) الف
 ارشد، يسا، کارشناسيروس شميس: يي بشردوست، به راهنماي، مجتبي مولويانسان کامل در مثنو -۱

  .ص۲۴۲، ۱۳۷۳، يدانشگاه عالمه طباطبائ
نامه، بتير، مصيالطقه، منطقيقه الحقيحد(يالت مشترک در ادب منظوم عرفانيسه تمثي و مقايبررس -۲
 يسا، کارشناسيروس شمي سيي، به راهنماييسرا جنبهيعقوبي، قسمت )ي معنوينامه، اسرارنامه، مثنوياله

  .۱۳۷۷ت مدرس، يارشد، دانشگاه ترب
 ارشد، يسا، کارشناسيروس شميس: يي؛ به راهنمايري امي، مجتبي در مثنويصورت و صورتگر -۳

  .ص۲۰۵، ۱۳۷۵ت مدرس، يدانشگاه ترب
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ا، اسـتاد   سيـ روس شم ي، استاد راهنما سـ    ي سورک يئ وفا ي، محمدعل دي جد يموالنا و مکاتب روان شناس     -۴
 دانـشگاه عالمـه   ي خـارج يهـا ات و زبـان يـ  ارشـد، دانـشکده ادب  ينامه کارشناسانيد واعظ، پا  يمشاور سع 
  .ص۱۶۷، ۱۳۷۶، ييطباطبا

روس ي، اسـتاد راهنمـا سـ      يپـور چـاف   ني حـس  ي، عل ات شمس ي موالنا در غزل   يل شخص ي و تحل  يبررس -۵
  .ص۲۳۱، ۱۳۷۵ت مدرس، يتربدانشگاه  ينامه، دانشکده علوم انسانانيسا، پايشم
  يراستاريو) ب
سا، تهـران،   يـ روس شم يش سـ  يرايـ ، و يسـبحان .ق هــ  يف توف ي، تأل يات فارس يرشتة زبان و ادب   : يمثنو -۶

ن کتـاب از متـون      يـ ا. ۱۳۷۸ :مچـاپ نهـ   . ص۲۹۲،  ۱۳۷۳: چاپ سـوم  . ص۲۲۲،  ۱۳۷۰ام نور،   يدانشگاه پ 
  .ام نور استيات در دانشگاه پي رشته ادبيدرس
  ده و منتخبيگز) ج
. ص۲۹۶،  ۱۳۶۸اد،  يـ سا، تهران، چاپ و نـشر بن      يروس شم يح س ي، انتخاب و توض   يات مولو يده غزل يگز -۷

  .۱۳۷۲: چاپ سوم. ۱۳۶۹: چاپ دوم
ات يـ ده غزل يـ گز: ن مشخـصات چـاپ شـد      ي ا  شد و با   ير و بازنگار  ي، تحر ير نظر حسن انور   ين اثر ز  ي ا -۸

 .ص۱۱۲،  ۱۳۷۲، تهـران، نـشر قطـره،        يرنظـر حـسن انـور     يسا، ز يروس شم يح س ي، انتخاب و توض   يمولو
تهران، نشر فـردوس،    : د چاپ يتجد. ۱۳۷۵: د چاپ يتجد. ص۲۹۹،  ۱۳۷۳،  يتهران، نشر علم  : د چاپ يتجد

  .ص۳۰۴ ،۱۳۷۸
، ۱۳۷۸ادار، دسا، تهـران،  يروس شميح س يانتخاب و توض  ،   با اصالحات و اضافات    يات مولو يده غزل يگز -۹

  .ص۳۴۲
  يليمقاالت تحل) د

  .۴۶۰-۴۴۹، ص۱۳۷۴، تهران، يدينامه شه، »ير در مثنويسبب تأخ «-۱۰
  

  )م۱۹۱۸ -ق۱۳۰۶/۱۳۲۸متولد ( د جعفري، سيديشه
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 يها آموختن درسيبراه ي را در زادگاه آموخت و وارد حوزه علمي مراحل ابتدائدر بروجرد زاده شد،
ت اهللا ي مانند آد مبرز و مشهوريران و نجف اشرف نزد اساتي ايها در حوزه. شديعي و معارف شياسالم
. افت کرديسانس دريد، در رشتة منقول ليدروس جدز در ين. دي تلمذ کرد و به درجه اجتهاد نائل گرديخوئ

به عنوان . نمودافت ي از دانشگاه تهران دريات فارسي خود را در رشته ادبيش رفت و دکتراي پيو تا دکتر
  .س بوده استي در دانشگاه تهران، سالها مشغول تدريات فارسياستاد گروه زبان و ادب

ان و ي خدمت به فرهنگيبرا را يادي و مشاغل زته داشي و ملي به فرهنگ اسالميادياو خدمات ز
 در دانشگاه تهران، عضو انجمن ينامه دهخدا، استاداست مؤسسه لغتير: تجربه کرده استان يدانشگاه

 آثارش مثل . از آنها استي برخي آموزش زبان فارسيالمللنيرکز بس مي در قاهره، رئيپژوهشگران اسالم
 استاد، يکتابها.  نهادي به جاينيدر جامعه د يقير عمي تأثخ اسالميتار و ترجمة قرآن، ترجمه نهج البالغه

  . از آنها استيش از ده نوبت چاپ دارد که نشانگر استقبال عموميگاه ب
  : نموديبندتوان طبقهيل چند سرفصل، مي انجام داده است که ذي ماندگاري کارهايمولودر عرصة اما 
   کتابي و نقد و بررسيليمقاالت تحل) الف
ز ين. ۵۵-۴۵، ص۱، ش)۱۳۷۶(۱، ١گلستان، » مشکالت قرآني فهم برخي آسان براي روشيمثنو« -۱

  .درج شده است) ۱۳۷۸ مهرماه ۶ (روزنامه اطالعاتدر 
  .۹-۷، ص۱۳۷۶، آذر ۱۷، گلچرخ ،»ي از مثنويشرح نکات «-۲
  يقاتي پروژه تحقياجرا) ب
  .۴۴، ص۱۳۷۱، ي، آذر و د۷۳شنشر دانش، ، ي معنوي مثنو-۳
 و يت سازمان علمي، با حما۱۳۸۰، پژوهش، اتمام ي مولوير و شرح لغات و مشکالت مثنوي تفس-۴

: ، همکارانيديد جعفر شهيس: مسئول پروژه. ي، طرح کاربرديقات و فناوري وزارت علوم و تحقيفرهنگ
  .انيم نوريمنش، ابراهيد واعظ، عباس کيسع

ان يتا دانشجو.  به بعد است۳۰۰۰ت ي از بي لغات و مشکالت مثنور و شرحيتفسن پروژه ي ايهدف از اجرا
ت اول را شامل است توسط ي دفتر اول که سه هزار ب.ندي مشکالت خود را مرتفع نمايد به راحتيو اسات

ن طرح در جشنواره ي ا.باشدين پروژه ادامة کار فروزانفر مير شده است و ايمرحوم فروزانفر شرح و تفس
  . شناخته شد برندهيخوارزم

  يشرح نگار) ج
مشخصات . فر را به اتمام رساند و در هشت جلد به چاپ سپرد از مرحوم فروزانيمانده شرح مثنوي باق-۵

  :نگونه استيآن ا

                                                 
 .شودای است که توسط شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در آمریکای شمالی منتشر می فصلنامهگلستان 1
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جلد مرحوم ۳دنباله کار (، جلد چهارم۱۳۷۳، ي و فرهنگي، تهران، انشارات علمفي شريشرح مثنو
 دفتر چهارم، پنجم و ششم، ي دفتر سوم، شرح مثنويثنو، شرح م)دفتر دوم(۶ و ۵و جزء ) فروزانفر
  .۱۳۸۰تا۱۳۷۴

ن شرح توسط مرحوم يچاپ نخست ا. ز رتبه برتر شناخته شدي، حا۱۳۸۰، ين شرح در جشنواره خوارزميا
  .افتي انجام ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۶فروزانفر 

  حيتصح) د
قات يا مقدمه و فهرست و تعل، بي زبان از آخر قرن دوازدهم هجري فارسيآتشکدة آذر، تذکرة شعرا -۶

  .۳۱۸-۳۱۵، ص۱۳۳۷نشر کتاب، : ، تهرانيديجعفر شه
 از آن ي چاپ شد و بخشيدي بن آقاخان معروف به آذر است که به کوشش شهين اثر نوشته لطفعليا

  . استيدربارة مولو
  

  )ق۱۳۵۵/ ۱۳۱۵متولد ( ي، عليخ االسالميش

. ل نموديد مشهور تحصي نزد اساتي تا سطح عال طالب رايهاه رفت و درسي نخست به حوزه علميو
ز در ين. ديافت نماي را از دانشگاه تهران دريات فارسي رشته ادبيسپس به دانشگاه رفت و توانست دکتر

 مشغول ي دانشگاهيس و امور علميرفت و سالها است به تدري را پذيئت علميت هين دانشگاه عضويهم
  . عرضه کرده استي و موضوعات علمينيفات متنوع در عرصة معارف ديتأل. است
 يبندل چند محور دستهيتوان ذين آثار را ميا. خورديفات او، چند اثر دربارة موالنا به چشم ميان تأليدر م
  :نمود
  يليمقاالت تحل) الف
 يات و علوم انسانيدانشکده ادب، ياالسالمخي شي، عل»ير انسان کامل در فصوص و مثنويتصو «-۱

  .۲۷۶-۲۶۲، ص۱۳۵۴، زمستان ۴و۳ست و دوم، ش ي ب، سالتهران
  :ر هم منتشر شده استين مقاله به صورت زيهم -۲
، بهمن ۸، سال هشتم، شيهان فرهنگيک، ياالسالمخي شي، عل»ي معنويچهرة انسان کامل در مثنو«

  .۲۷-۲۶، ص۸۰ ياپي، پ۱۳۷۰
، ۱، شيات فارسيشکده زبان و ادبمجله دان، ياالسالمخي شي، عل»ي فلسفي از تأملهاي مولويتلق «-۳

  .۱۸-۱۱، ص۱۳۶۰
  نامهپايان ييراهنما) ب
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: يي؛ به راهنمايمي، غالمرضا رحي، عطار و مولوي سنائي عرفانيهايعت در مثنوي طبيهال جلوهيتحل -۴
  .ص۲۰۹، ۱۳۷۴ت مدرس، ي ارشد، دانشگاه تربينامه کارشناساني، پاياالسالمخي شيعل
 يعل: ييمد حسام؛ به راهنماي، حي مولويات مثنوي و گفتگو در حکاياز، فضاسيپردازتيشخص -۵
  .ص۱۸۳، ۱۳۷۵ت مدرس، ي ارشد، دانشگاه تربينامه کارشناساني، پاياالسالمخيش
 ينامه دکتراني، پايخ االسالمي شي، استاد راهنما علي مقصودلو استرآبادي، عباسعليمعرفت در مثنو -۶

  .ص۲۳۳، ۱۳۷۸ن، ات دانشگاه تهرايدانشکده ادب
  

  ١)ق۱۲۵۳ -۱۱۹۴ (العابدين فرزند اسكندرشيرواني، زين

پس از مدتي تحصيل . او در شماخي متولد شد و پس از عمري تالش، با درگذشت، در مكه دفن گرديد
ادبيات عرب و علوم مقدماتي در ايران به همراه خانواده به كربال رفت و تا هفده سالگي به تحصيل 

ساز در زندگي او، مالقاتش با معصوم عليشاه و نورعليشاه سرسلسله حادثه سرنوشتيك . مشغول بود
هاي فراوان پس از مسافرت. آنگاه در زمرة مريدان مجذوب عليشاه همداني درآمد. الهي بوددراويش نعمت

يف آثاري را تأل .به شهرهاي ايران و كشورهايي مثل مصر، يونان، شام و شبه قاره در شيراز ساكن شد
  : كرد؛ دربارة موالنا هم تأليفاتي دارد

  .ص۶۰۹ + ۸ق، ۱۲۸۶العابدين شيرواني، بمبئي،  با مقدمة زين مثنوي،-۱
پردازد، به اي به شرح حال مولوي ميالعابدين شيرواني در مقدمه زينالمثنوي المولوي المعنوي، -۲

و اصفهان، كتابفروشي فردوس، زاده، تهران، علمي اهتمام عبدالكريم مشتاق، خط محمدعلي مدرس
  .ق۱۳۵۸

العابدين  شرح حال موالنا به قلم زيناالبيات،كليات مثنوي معنوي مولوي با فهرست دفاتر و كشف -۳
ق، ۱۳۵۴زاده بديع، شيراز، كتابفروشي معرفت، شيرواني، مقابله و تصحيح محمدتقي معرفت، خط فاضل

  .ق۱۳۵۴افست شده در مروي، : چاپ دوم. ص۸۱۵ +۳۵
العابدين شيرواني، تصحيح و مقابله و مقدمه اصغر حامد رباني، تهران، كتابفروشي  زينرياض السياحة، -۴

  .۱۳۳۹سعدي، 
  .۲۷۵ -۱۹۳ و ۸۸ -۸۴: صفحاتي از اين كتاب دربارة مولوي است

  

                                                 
العابدين؛ مست تمكين، زين: استهاي او چنين ديگر نام. اندق نوشته۱۲۴۸ -۱۱۹۰ بعضي منابع تاريخ تولد و وفات او را  1

  .عليشاه؛ شرواني؛ ابن اسكندر
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  شيوا، شهرام

  
الت به آمريكا ايشان در يك خانواده يهودي در ايران متولد شد، پس از گذراندن مراحل نخست تحصي

. مند بود و رابطة او با موالنا هم به دليل موسيقايي بودن ابيات موالنا استبه رشته موسيقي عالقه. رفت
 يا موج New Ageبه نظر شيوا از حدود نيم قرن پيش موج اعتقادي جديدي در امريكا ايجاد شده كه به 

 باورهاي ديني است و به عنوان جرياني اين موج نوعي گرايش به عرفان، قطع نظر از. نو معروف است
در اين بين موالنا و آثارش سهم بسيار بااليي را به خود . شودبراي رشد و ارتقاي باطني تلقي مي

هايي از شود و در ديگر كشورها نيز بارقهالبته حضور موالنا تنها به امريكا محدود نمي. انداختصاص داده
امروزه بسياري موالنا را . ن جريان در امريكا شديدتر از نقاط ديگر استتوان ديد اما اياين توجه را مي

وي از ذخائر فرهنگ بشري در جهان . شناسند و گستره حضور او شرق تا غرب عالم را فرا گرفته استمي
شايد بتوان داليل اين اقبال و رويكرد به موالنا و . معاصر است و سفير صلحي است ميان شرق و غرب

 تا حدي احصاء نمود اما شكي نيست كه با همه دقتي كه ممكن است در اين راه به كار بنديم آثارش را
زاويه نگرش آقاي شيوا به موالنا و نيز انگيزه اهتمام او به مولوي . هاي بسياري خواهد ماندباز هم ناگفته

يت و انسان دوستي در به دليل اسالم يا عرفان اسالمي نيست، بلكه به دليل حضور عناصر معنويت، انسان
  .  مكتب موالنا است

تبار نيز در اين راه ويژه هنرمندان ايرانيعالوه بر هنرمندان ترك، هنرمندان ديگر كشورهاي جهان به
توان به شهرام شيوا در امريكا و امير از جمله اين هنرمندان مي. انداقدامات قابل توجهي انجام داده

هاي كوشكاني و شاگردانش تاكنون برنامه. در كانادا اشاره كرد) تار سه تار وسنوازنده و مدر(كوشكاني
 Sufi Musicاند؛ از جمله اجراي برنامه در هاي مختلف اجرا كردهمتعددي را براي مؤسسات و فستيوال

Village Festival هاي ، همكاري با انجمن رومي و شركت در فستيوال موسيقي)م۱۹۹۷( در لندن
  .ر و همكاري با رايزني فرهنگي ايران در كانادامقدس در ونكوو

او . پردازدهاي خود ميهاست كه به ترجمه و همچنين اجراي آثار موالنا در كنسرتشهرام شيوا نيز سال
اي براي خود در نزد هاي او سبب شده تا مسلمانان مقبوليت تازهبر اين عقيده است كه رومي و انديشه

او كه سماع را از بزرگان دراويش آموخته، آن را با . تر شوندبه يكديگر نزديكامريكاييان احساس كنند و 
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پك چوپرا و رابرت داوني جونيور از شاگردان او دهد و دكتر ديمندان آموزش مياي خاص به عالقهشيوه
  .اندبوده

  :كارهاي شيوا در عرصة موالنا عبارت است از
  www.Rumi.net تأسيس سايت -۱

هاي شيوا، خود شيوا و تورهايي كه شيوا ي شهرام شيوا، شامل اطالعاتي است دربارة برنامهسايت موالنا
  .برد دالر به قونيه مي۲۷۰۰در ازاء 

  : چند عنوان كتاب درباره موالنا به زبان انگليسي انتشار داده است-۲
- Hush, Don't Say Anything to God: Passionate Poems of Rumi, Shahram Shiva, Jain 
Publishing Company, October 1, 1999, P.131. (49) 
- A Garden Beyond Paradise: The Mystical Poetry of Rumi, by Jonathan Star and 
Shahram Shiva, Bantam, November 1, 1992. 
- Rending the Veil: Literal and Poetic Translations of Rumi, Translator Shahram 
Shiva, Hohm Press, 1 edition, March 1995. (50) 
- Rumi - Thief of Sleep: 180 Quatrains from the Persian, by Shahram Shiva, Hohm 
Press, 1 edition, November 2000, P.120. (51) 

  

 زي، پرويقيصد
و رمان بوده و چند  تخلص ا.پس از طي مدارج علمي، به شاعري و پژوهش در ادبيات فارسي روي آورد

  .در زمرة شاعران و اديبان معاصر ثبت شده است نام او .ماه در شنزار چاپ شده دارد؛ مثل يمجموعه شعر
د کتابش با ي را به صورت کتاب مستقل به چاپ رسانيات مولوي است که رباعين کسانياز نخست

  :ر منتشر شده استيمشخصات ز
  .ص۷۲، ۱۳۵۰د، ي، تهران، انتشارات وحي دشتيبا مقدمة عل يقيز صدي پروي، گردآوري مولويصد رباع

  :ه چاپ شده بودير در ترکيات موالنا با مشخصات زين رباعيش از ايپ
  .ص۴۰۰ق، ۱۳۱۲، اسالمبول، مطبعه اختر، ي، به کوشش محمد ولد افنداتيرباع

 و يي شناسايد رباعکصيا خودش مستقالً ين کتاب اقتباس کرده ي از ايقيز صديا پرويست آياما معلوم ن
  . را ساخته استي مولويصد رباعنش و کتاب يگز

  .كرده استرا اداره ميخواني خواني و رباعيغير از اين جلسات مثنوي
  

  )۱۳۷۸-۱۲۹۰(  اصغري علفرزنداهللا حيصفا، ذب
  و متوسطه،يالت ابتدائي تحصيپس از ط. رزاد سمنان متولد شد و در لوبک آلمان درگذشتياو در شهم

الت خود يتحص. افت کردي از دانشگاه تهران دريات فارسيسانس را در رشتة فلسفه و ادبيبه تهران آمد و ل
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ات تهران به ي در دانشگاه ادب۱۳۲۲از سال . ن رشته را اخذ کرديدکترا هماينكه با موفقيت تا داد را ادامه 
ه در يمات عاليست اداره تعلاي، ري مقدماتيت دانشسرايري مثل مديگريس مشغول شد و مشاغل ديتدر

مجله ت يري، مدمجله ارتشت يري، مدمجله مهرر يونسکو، سردبي يون مليسير کل کميوزارت فرهنگ، دب
  .برعهده داشته استرا  يشناسرانيت انجمن ايات و عضوياست دانشکده ادبي، راتيدانشکده ادب

د يفات جدي درس و هر سال تأليهاکالسماند ومدام يف باز نميس و تألياما به رغم همة مشاغل، از تدر
 مورد يا متن درسي مرجع پژوهشار از آثار او مرجع است و در مقاطع مختلف به عنوان يبس. داشت

  .استفاده است
كارهاي علمي و . رگذار بوده استي و هم آثارش تأثي او دربارة مولويهاسيدر عرصة موالنا هم تدر
  :بندي استه قابل طبقهدر چند دستپژوهشي او در اين زمينه 

  کتاب مرجع) الف
ها به موالنا هم هركدام از اين كتاب. صفا كتابهاي مرجعي تأليف كرده كه نياز همه پژوهشگران است

  .اندپرداخته
  .، چاپ نهم۱۳۷۲، تهران، انتشارات فردوس، رانيات در ايخ ادبيتار -۱

و در ) ۱۲۰۸-۱۲۰۵ و ۴۸۶-۴۴۸، ص بخش دوم۳مثل ج( پرداخته يدر چند بخش مستقالً به مولو
 نوشته ي مطالب مهميگر ابعاد مولويرات و ديها، کالم، آثار، تأثشهيار از اندي بسي مباحث درجاهايالبال
  .شوديک جلد کتاب مي گردد، خود يآورنها جمعي که اگر ايبطور. است

، چاپ اول، تهران، يفوان عهد صيران از آغاز تا پاي اي و فرهنگي، اجتماعياسيخ سي خالصه تار-۲
  .۱۳۵۶ر، يرکبي؛ چاپ دوم، تهران، ام۱۳۴۵

  .پردازدي مي به مولوييهادر بخش
، سه ۱۳۴۰-۱۳۳۹، تهران، دانشگاه تهران،  و منتخب آثار آناني گويشاعران بزرگ پارس: گنج سخن -۳

  .جلد
  . استي دربارة مولو۱۴۲تا ۱۲۰ن اثر صفحات يدر جلد دوم ا

  .۱۳۶۵ تهران، ،يو نثر فارسخ تحول نظم يتار -۴
  .۱۳۵۵، تهران،  آني و اثر جهانيراني از فرهنگ ايي دورنما-۵
  مقاالت) ب
ک مجموعه از يت موالنا ي، به خاطر اهمي فرهنگ و هنر در دورة پهلوي عالي قرار شد شوراي وقت-۶

 ي تصوف تا عهد مولو بريا با عنوان مقدمهيا بزرگان فراهم آورد، مرحوم صفا مقالهيهاليآراء و تحل
  .نوشت
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   نگاري مقدمه) ج
  .۵۲-۱، ص۱۳۵۴، تهران، ي دربارة مولوييها يبررس، »ي بر تصوف تا عهد مولويامقدمه« -۷
- ويژگيهاي چاپ.كوشش صفا تهيه و تدوين و منتشر شد هم بههايي دربارة مولويبررسي مجموعة -۸

  .۱۳۵۵تهران، سيمرغ، : چاپ چهارم. ۱۳۵۳، ، تهرانهايي دربارة مولويبررسي: هاي آن چنين است
الزمان فروزانفر، ذبيح اهللا صفا، عبدالحسين هاي بديع، همراه با ديباچهديوان جامع شمس تبريزي -۹

هاي ديگر اين  عنوان.، دو جلد۱۳۷۴نيا، تهران، فردوس و مجيد، كوب، ويراستة مصطفي زمانيزرين
ديوان جامع شمس  نسخه تصحيح شده بديع الزمان فروزانفر؛ ديوان جامع شمس تبريزي بر اساس: كتاب

  .هاها، ترجيعات و رباعيها، قطعهها، قصيدهتبريزي با شرح و معني لغات و اصطالحات، غزل
  .ستيده ني پوشيش برکسيهاشهيج اندي منزلت وشأن موالنا و تروير مرحوم صفا در معرفيبهرحال تأث

  

  )۱۳۳۸متولد (صفوي، سلمان

  
در . ايشان سالهايي را در حوزه علميه قم جهت آموختن دروس ادبيات عرب، فقه و اصول و فلسفه گذراند

 فلسفه ۀه آزاد در رشت در دانشگا١٣٦٥از سال . قم مديريت كتابخانه تخصصي سياسي را بر عهده داشت
در  سپس به لندن رفت و.اسالمي مشغول شد و ليسانس و فوق ليسانس را با موفقيت دريافت كرد

اكنون مدير فرهنگستان و مطالعات ايراني هم. دكتراي خود را گذرانداز دانشگاه لندن   SOASدانشكده
ر مجله يسردب لندن و SOASنشگاه لندن، رئيس مؤسسه تحقيقات استراتژيك اسالمي در تهران، استاد دا

  . به زبان انگليسي استيفلسفه متعال يسيانگل
.  است مولوي پژوهي طرح كردهۀ، مباحث نويني در عرصساختار معنايي مثنوي مولوي كتاب با تأليف

اين كتاب . السادات علوي ترجمه كرده و ميراث مكتوب آن را منتشر كرده است اين كتاب را دكتر مهوش
 ٢٠٠٥ تا ١٩٩٧هاي  ، در طول سال»سايمون ويتمن«نامه دكتري مولف است كه با راهنمايي  پايان

متن اين  . را از نظر ساختار بررسي كرده استمثنوي معنوي مولويميالدي در دانشگاه لندن انجام شده و 
 گليسي اين انانتشار .شد منتشر)SOAS(مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي دانشگاه لندنپايان نامه توسط 

در اروپا و امريكا  موالنا گونه مباحث را دربارةاين ، براي نخستين بار در غرب١٣٨٥/م٢٠٠٦در کتاب 
  .مطرح كرد و موجب رونق مولوي پژوهي شد
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، براي »نيکوزيا« ميالدي به دعوت دانشگاه خاور نزديًک قبرس شمالي در ٢٠٠٥صفوي در دسامبر سال 
ي در اثبات تشيع ا شرکت در آنجا مقاله پاسخ مثبت گفت و بالي مولويسخنراني در کنفرانس بين المل

دليل و  ٦٠ را رد کرد و از مثنوي مولوي او نظريه تصادفي بودن و عدم وجود ساختار در .كردموالنا ارائه 
اين مقاله كه با اين مشخصات صفوي در بخشي از . گرفت از اشعار موالنا براي اثبات تشيع او بهره سند
، بهمن و اسفند ۳۴شماره ، ماهنامه آموزشي، اطالع رساني معارف، »چرا مولوي شيعه بود؟«: پ شدچا

 :گويدچنين مي. ۷۷-۷۴، ص۱۳۸۴
تکرار .  داستان است٧٢، شامل دوازده داستان بلند و در مجموع مثنوي مولويهريک از دفاتر شش گانه «

که اشارتي به دوازده امام از اهل بيت نبوت و عدد دوازده در شش دفتر مثنوي معنوي اتفاقي نيست، بل
شهداي دشت « اشاره به شهداي کربالست که در سماع مولويه نيز از آنان به نام ٧٢رسالت است و عدد 

در مقبره موالنا در قونيه نيز نام چهارده معصوم در گرداگرد سقف حک شده است که . شودياد مي» کربال
  ».الدين محمد بلخي خراساني استاللبه وضوح، بيانگر تشيع موالنا ج

 
  )ق۱۲۸۸-۱۲۱۷( بن آقاجان ي، لطفعل١رازيي شگرصورت

 در رشتة زبان و يل به دکتري مراحل و مقاطع تحصيپس از ط. ق زاده شد۱۲۱۷راز در يشان در شيا
را د ي در جراينگارس، مقالهي سپس تدر.افتي انگلستان دست ي از دانشگاههايکي از يسيات انگليادب

ن ي، عناومشغول شد يسيات انگلي و ادبيات فارسياستاد ادببه عنوان در دانشگاه تهران، نيز . آغاز نمود
  .سيسندگان بزرگ انگلي از نويران، آثاريات ايس، ادبيات انگليخ ادبيتار :ن استيفات او چني تأليبرخ
-ن كارها را در چند دسته تقسيم مياي. هاي موالنا استتحقيق در زمينه آثار و ديدگاه او يکارهاجمله از 

  :كنيم
  مقدمه) الف
 با مقدمة يدون کار، به انضمام شرح حال مولوي، به انتخاب فريزيز شمس تبريات شورانگيغزل -۱

  .ص۴۳۵، ۱۳۳۶، يفروغ: ورتگر، تهرانص يلطفعل
 ية لطفعل مقدمهاي مولوي وبه انظمام شرحدون کار، ي، انتخاب فريزيز شمس تبريات شورانگيغزل -۲

  .۱۳۷۷:  تجديد چاپ.ص۴۴۴، ۱۳۴۳، ي، تهران، فروغ و تجديد نظر۲ريصورتگر، تحر
کار هر دو در انجمن دونيچون صورتگر فر.  است که انتخاب شده استييهان اثر در نوع غزليت اياهم
 براساس ضوابط  و يعني. کردنديف و آهنگ انتخاب مي تصني را براي بودند و اشعاري مليقيموس

                                                 
 نقاش شيرازي 1
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 يشناسيقي است که با نگاه موسين اثرين کتاب اولين ايبنابرا. کردندينش ميها را گز قطعهييقايوسم
  . ران نموده استي ايقي موسي موالنا را وارد دستگاههاي شعريکار شده و قطعات

  نقد و بررسي) ب
  .٣٥-٢٧، ص١، ش١٤، سالنامه فرهنگستان، لطفعلي صورتگر، »ترجمه مثنوي «-٣

  . ترجمة نيكلسن استمثنوي معنويسي نقد و برر
  

  طغياني، اسحاق

 
 فارغ شد ۱۳۵۸او در مقطع كارشناسي در رشته زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه عالمه طباطبايي در سال 

 و دكتراي زبان و ۱۳۶۴ در سال دانشگاه تربيت مدرس تهران ه درو كارشناسي ارشد را در همان رشت
. دريافت نمودبه پايان برد و مدرك دكتري اين رشته را  ۱۳۷۴ادبيات فارسي را از همان دانشگاه در سال 

 -۱۳۶۶( آموزشي دانشگاه اصفهان نيز معاون.  تاكنون به تدريس اشتغال داشته است۱۳۶۵از سال 
را بر ) تا كنون۱۳۸۴(ياست دانشکده ادبيات ؛ ر)۱۳۸۱ -۱۳۷۷(بان وادبيات فارسي مدير گروه ز؛ )۱۳۷۴

  .عهده داشته است
توان به چند دسته تقسيم اين آثار را مي.  استار از ابداع و ابتكارهاي وي دربارة موالنا، برخوردپژوهش

  :كرد
  تأليف مقاله) الف
 .١٣٧١هران، ارديبهشت ، ت٤ و ٣، شماره مجله ادبستان، »طلب در مثنوي« -١
، ٨ شماره ،، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دوره اولمجله مدرس، »سمبليسم در كالم مولوي« -٢

  . چاپ شده است١٣٧٣ دي ماه ٢٤، روزنامه اطالعات نيز در .١٣٧١تابستان 
 .١٣٨١، ١، شماره ١٣، جلد مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان  ،»غربت شمس« -٣
  .۱۳۸۵، دانشگاه آزاد تبريز، اسفند همايش بزرگداشت مولوي ،» انديشهمولوي، انسان و« -٤
، ۱۳۷۲، مرداد ۱۰۰، ش۱۰، سالكيهان فرهنگي، »تحليل داستان شاه و كنيزك از نگاه سمبوليسم «-۵

 .۹۵-۹۱ص
  نامهپايانراهنمايي  )ب
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  .حاق طغيانياس: نامه مقطع دكتري، استاد راهنما، علي محمدي، پايانفرهنگ تعريفات مثنوي -۶
  

  عابدي، محمود
ايشان عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران است و در دانشكده ادبيات و علوم انساني اشتغال 

به دليل عالقه به موالنا محيط دانشكده را اكنده . نموده استتدريس هم سالها در همين دانشكده . دارد
 دهدهاي دانشگاهي كه به مولوي اختصاص ميدرسغير از . هاي موالنا كرده استاز ابيات و انديشه

  :دفاع شده استدرباره موالنا هايي زير نظر ايشان نامهتاكنون پايان
 پايان ،محمود عابدي:  به راهنمايي،عليرضا شوهاني, و مثنوي معنوي) اشخاص(اعالم   -۱

  .۱۳۷۹دانشگاه تربيت معلم، ، )كارشناسي ارشد(نامه
در آثار پنج تن از شاعران بزرگ (يد بسطامي و بازتاب آن در ادب فارسي شخصيت و انديشه بايز -۲

 استاد ،محمود عابدي:  به راهنمايي،علي جنگ آزماي, سنايي، عطار، مولوي، سعدي و حافظ: عارف
دانشگاه تربيت معلم، دانشكده ادبيات و علوم انساني، ، )كارشناسي ارشد( پايان نامه،عباس ماهيار: مشاور
۱۳۸۰.  

 ، از كتاب چهل حديث امام خمينيآموزه هاي عملي مولوي در مثنوي معنوي در مقايسه با بخشهايي -۳
دانشگاه موسسه تنظيم و ، )كارشناسي ارشد( پايان نامه،محمود عابدي:  به راهنمايي،سعيد ضرابي زاده

  .و انقالب اسالمي) س(، دانشكده پژوهشكده امام خميني)س(نشر آثار امام خميني
 پايان ،محمود عابدي:  به راهنمايي،غالمرضا صمدياني,  مرگ در عالم مثنوي،لقي عارفان از مرگت -۴

  .ص۲۳۶، ۱۳۷۲ دانشگاه تربيت معلم، ،)كارشناسي ارشد(نامه 
 پايان نامه ،محمود عابدي:  به راهنمايي،احمدعلي سيار, ولي و واليت در مثنوي مولوي -۵
  .ص۱۳۷، ۱۳۷۵لم،  دانشگاه تربيت مع،)ارشد كارشناسي(
كارشناسي ( پايان نامه ،محمود عابدي:  به راهنمائي،عباس جاهدجاه, كند مثنوي به چه دعوت مي -۶

  .۱۳۸۰ دانشگاه تربيت معلم، دانشكده ادبيات و علوم انساني، ،)ارشد
  

  )۱۳۱۰متولد(١ام، ماشاءاهللايپيعال

                                                 
  .اند گاه نام او را پیام، ماشاءاهللا ثبت کرده 1
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آورد، و به  يف و پژوهش روي به تأل،يالت در دوره متوسطه و دانشگاهيشان پس از گذراندن تحصيا
 از يکي: شودي مي عرضه کرده که در چند محور معرفيينه کارهاين زمي به موالنا در ايل عالقه ذاتيدل

  . در حد فهم کودکان و نوجوانان استيمثنو يها داستانير و بازنگاري، تحري ويهاتالش
  يسازمنتخب) الف
  . ص۱۷۶، ۱۳۷۵ام، تهران، گفتار، ي پيح لغات ماشاءاهللا عال، انتخاب و شري مولويده مثنويگز -۱

  .ت شعر از داستان، حکم و امثال و موعظه استي ب۲۴۴شامل 
  ي مثنويها داستانيبازنگار) ب
  .۱۳۵۹گلبرگ، : ، تهراني قاسم دربندي، نقاشركي زيطوط -۲
  .ص۱۴، ۱۳۶۱، تهران، گلبرگ، يدي محمد تجوي، نقاشرياالغ عاقبت بخ -۳
  .ص۱۶، ۱۳۵۹، تهران، گلبرگ، ي قاسم دربندي، نقاشپسرک مقرور و سه راهزن -۴
  .ص۱۶، ۱۳۵۹، تهران، گلبرگ، ي قاسم دربندي، نقاش و خرسيشکارچ -۵
  .۱۳۶۰، تهران، گلبرگ،يدي محمد تجوي، نقاشدهيمور و مرد خال کوبيت -۶
  .۱۳۵۹، تهران، گلبرگ، ي قاسم دربندي، نقاششناسمرد حق -۷
  

   محمدي ماليري، احمد←كيم، خليفه عبدالح
  

  )۱۳۴۵متولد( عرب، ابوالفتح

  
ات يدر عرصة عرفان و ادب.  دست يافتليسانس روانشناسي تربيتي    فوقوي پس از طي مدارج علمي به

نگاري و نيز اداره جلسات هاي موالنا از طريق روزنامه بوده و هم در زمينه ترويج انديشهل فعايفارس
  .شوديت او منتشر ميري به مده انواري نشر و استهاي مولوي پژوهانه تالش كردهمثنوي و تأليف كتاب

متن به زبان و ن ياز آنجا که ا. نامه موالنا را شرح نمودتينخست وص: در عرصة موالنا دو کتاب دارد
مواجه استقبال با  پس از چاپ آن مشهود بود، از اينرو ي خاليار نسل جوان نبود و جايد در اختيات جديادب
  :ن استي مشخصات آن چن.شد
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  )۵۲ (.ص۲۴۰، ۱۳۸۱ش، ي؛ تهران، نسل نواندين بلخيالدت نامة موالنا جاللي شرح وص-
  :شمس نوشت دربارة کرامات موالنا و يپس از اثر فوق، کتاب

  .۱۳۸۴ش، ي، تهران، نسل نوانديزي معجزات و کرامات موالنا و شمس تبر-
ز به موالنا پرداخته ي ناز عاشق از نگاه عرفانيناز معشوق نگر خود مثل ي دير از دو اثر مزبور، در کتابهايغ

  .است
  

   محمد رحيم، عالءالدوله←عالء الدوله، محمد رحيم 
  

  ، محموديعلم
ف کرده يا تأليح ي را تصحيل نمود به پژوهش پرداخت و آثاريالت خود را نسبتاً تکميصنکه تحيپس از ا

ر را آماده و منتشر يدر عرصة موالنا آثار ز. ش منتشر شده استيدرو.اکثر آثارش با اسم مستعار م. است
  :کرده است

 مشهور به ي بلخن محمديالدات موالنا جالليعات، رباعيات، ترجيوان غزليد: يزيات شمس تبريکل -۱
 از محمود يح و حواشيد، تصحيها از حسن عمفر، فهرستالزمان فروزانعيحال از بد، مقدمه و شرحيمولو
  .۱۳۶۶، ۱۳۴۶: د چاپيتجد. ک مجلديجلد در ۳، ۱۳۴۱دان، ي، تهران، جاو)شيدرو. م(يعلم
قات محمود ي و تعليفر، حواشالزمان فروزانعي، مقدمه و شرح حال بديزيوان کامل شمس تبريد -۲

: ازدهميچاپ . ک مجلديجلد، در۳، ۱۳۶۶دان، يد، تهران، جاويها از حسن عم، فهرست)شيدرو. م(يعلم
  .۱۳۷۷: د چاپي؛ تجد۱۳۷۳

ق از محمود ي و تعلي، حواشيين همايالدحال از جالل مقدمه و شرح،يزيوان کامل شمس تبريد -۳
  . ک مجلديجلد در ۳، ۱۳۷۷ دان،يد، تهران، جاوي، فهرست از حسن عميعلم

  .منتشر شده است) ۱۳۷۹( دانشياي مثل دنيش از ده چاپ داشته است و توسط ناشرانين اثر بيا
ش، يدرو. ه از ميم و تهي، تنظ گليهاشاخه، »ين محمد بلخيالدات موالنا جالليمنتخب از غزل «-۴

  .۹۶-۶۴، ص۱۳۴۱دان، يتهران، جاو
  

  )۱۳۱۱متولد  (دمحمديمقدم، سيعلو

ت معلم يدر دانشگاه ترب. پژوه مطرح استب و قرآنياکنون به عنوان اد.  زاده شد۱۳۱۱او در سبزوار در 
ان دارد، از يت دانشجويم و تربي به تعليادي اهتمام زيو.  داشته استي و پژوهشيت آموزشيسبزوار فعال

ن در يهمچن. بزوار داشته استخته در سي از جوانان محقق و فرهيش نسليداي در پياديرات زيرو تأثنيا
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 که تا دکترا ادامه دارد، هم در عرصة يات فارسي زبان و ادبيعنياش يليل رشته تحصيعرصة موالنا به دل
-ي او مي چاپينک فقط به آثار علميا. فينه پژوهش و تأليس فعال بوده و هم در زميآموزش و تدر

  :ميپرداز
  .۷۷-۴۸، ص۱۳۶۷ستان، زم۱۶، شدانش، »ل در شعر موالنايتمث «-۱
  .۱۲۳-۱۱۰، ص۱۳۶۷، اسفند۲۲، ششهيهان انديک، »ي روميل در شعر ماليتمث «-۲
، نوشتة ي آثار مولويشناسرامون فرهنگ عامه و مردمي پي، بحثانه در کالم موالنايحکمت عام -۳

 يکده فردوس ارشد، دانشينژاد، کارشناسيمقدم، و رضا انزابي، استاد راهنما محمد علويهقي بينعليحس
  .۱۳۶۹مشهد، 

  

  ژاد، بتول علي ن

 
هم اكنون در مرتبة استادياري در . از معدود بانوان ايراني است كه به مقام مولوي پژوهي نائل شده است

 سال بهشناسي از دانشگاه اصفهان را در رشتة زبانخود او كارشناسي ارشد . نشگاه اصفهان اشتغال دارددا
 دريافت كرد و وارد عرصة پژوهش و تدريس ١٣٨٢همان دانشگاه در از را شناسي  و دكتري زبان١٣٧٧
  .شد

  :چند اثر داردهم ه موالنا در زمينغير از آثاري كه دربارة موضوعات ادبي، تاريخي و ديني تأليف كرده، 
نخستين ، »گرايي در مثنوي اوج تعامل زبان فرهنگ و ادبياتهاي عرفاني و فرهنگي جنسيتجنبه« -١

  .۱۰۸-۹ص  ،۱۳۸۵، گردهمايي ترويج زبان و ادب فارسي دانشگاه اصفهان
، دانشگاه نژادبتول علي: استاد راهنما، ]حميده الهي[ ،بررسي نمود جنسيت پنهان در مثنوي مولوي -٢

  .١٣٨٤اصفهان، 
نيز در چند دوره درسي در دانشگاه، محوريت را به موالنا داد و دربارة شخصيت، آثار و تأثيرات وي  -٣

 .هاي خود را عرضه نمودتحليل و بررسي
  

   حالي، محسن←عماد، محسن 
  



 
 
 

 
 

  فرهنگنامه مولوي پژوهان معاصر   

 

١٢٨

  )۱۳۴۱متولد  (ني، غالمحسيعمران

ا از اصحاب يگو.  منتشر کرده استيربارة موالنا، آثار است که ديرانيدتر پژوهشگران اي از نسل جديو
 نو يهات آثارش در انتخاب سوژهياهم. را آثارش در آن روزنامه درج شده استيز.  استهانيروزنامه ک

  :است
  .۱۵، ص)۱۳۷۲بهشتي ارد۲۳(، هانيک، »هايقراريب «-۱
  .۱۶، ص)۱۳۶۸ بهمن ۱۹(،هانيک، »شعر و شور واژگان «-۲
  ).۷۵ژه نوروز يو(۱۱۴، ييهان هوايک، »ات شمسي بهار در غزلي پايصدا «-۳
  .۱۲، ص)۱۳۷۳ن ي فرورد۱۱(، هانيک، »يديعرضه واژگان تجر «-۴
  .۱۵، ص)۱۳۷۲ خرداد ۲۷(و ۱۵، ص)۱۳۷۲ خرداد ۶(، هانيک، »يشناسي بر مولويامقدمه «-۵
 ۱۶( و ۱۵، ص)۱۳۷۲بهشت ي ارد۹(و. ۷، ص)۱۳۷۲بهشت ي ارد۲(،هانيک، »يشناسيمولو «-۶
  .۱۵، ص)۱۳۷۲بهشت يارد

 را ي مولويدگاههاي است، در واقع دوان شمسيدا ي يمثنو در يچهار مقاله نخست، پرداختن به موضوعات
 و دهديح مي را توضي شناسيان مولوياما دو مقاله آخر، جر. دهديح مين موضوعات توضيدربارة ا

  .دينماين مييتحوالت و مراحل آن را تب
  

  )١٢٣١متولد (يي، محمدغالمرضا

به هنگام تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد . پس از طي مدارج علمي به مدرك دكتري دست يافت
 عضو هيئت علمي دانشگاه يزد است و در اكنونهم. هاي علمي دانشگاهي را آغاز نمودتدريس و فعاليت

در ذهن و زندگي معنوي  وي تالش نمود، موالنا را .كندگروه زبان و ادبيات فارسي تدريس مي
 و به توصيه او بسياري از پرداختهميها به موالنا جاودانه نمايد، از اينرو در درسو دانشجويان حاضر 
هايي كه به نامهپايان .نامه خود را دربارة موالنا گرفتند و به راهنمايي ايشان دفاع نمودنددانشجويان پايان

  :اند ازارتمساعدت و راهنمايي ايشان دفاع شده عب
 دانشگاه ،)كارشناسي ارشد(نامه پايان، محمد غالمرضايي:  به راهنمايي، شهال آموزگار،تاويل در مثنوي -

  .ص١٥٥، ١٣٧٥يزد، 
:  به راهنمايي، مريم وكيل صمد،)مثنوي، سعدي، حافظ(در شعر فارسي )ع(سيماي حضرت سليمان -

دانشگاه ، )كارشناسي ارشد( نامه پايان،يروزآباديمحمدحسين دهقاني ف:  استاد مشاور،محمد غالمرضايي
  .١٣٧٨يزد، مجتمع علوم انساني، دانشكده زبان و ادبيات فارسي، 
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 استاد ،محمد غالمرضايي:  به راهنمايي، بتول زماني،در مثنوي مولوي) ع(سيماي حضرت موسي -
دانشكده زبان و  ع علوم انساني،دانشگاه يزد، مجتم، )كارشناسي ارشد( پايان نامه،مهدي ملك ثابت: مشاور

  .١٣٧٨ادبيات فارسي، 
كارشناسي ( پايان نامه،محمد غالمرضايي:  به راهنمايي، فريال اسكندري،صفت جمال در مثنوي   -

  .دانشگاه يزد، دانشكده مجتمع علوم انساني، )ارشد
:  استاد مشاور،محمد غالمرضايي: به راهنمايي،  مهدي حسيني،مالزمت شريعت و طريقت در مثنوي -

دانشگاه يزد، مجتمع علوم انساني، دانشكده زبان و ، )كارشناسي ارشد( پايان نامه،محمدعلي صادقيان
  .١٣٧٦ادبيات فارسي، 

  

  ، عباس بديعزادهفاضل
زاده بديع يا بديع نام او به صورت عباس فاضل.  يافت نشدتاريخ تولد يا درگذشت وياطالعاتي دربارة 

اما برجستگي او به اينست كه در شمار نخستين كساني است كه در ايران . ه استزاده ثبت شدفاضل
  .معاصر براي مثنوي راهنما ساختند

: زاده بديع، به تصحيح محمد تقي معرفت، طهران، با كشف االبيات از فاضلكتاب المثنوي المعنوي -۱
  .ص۸۱۵+۲۵، ۱۳۲۰محمد حسن علمي، 

  .۱۳۲۰، تهران، كشف االبيات مثنوي -۲
شرح حال موالنا به قلم زين العابدين ، كليات مثنوي مولوي با فهرست دفاتر و كشف االبيات -۳

شيراز، كتابفروشي زاده بديع، شيرواني، مقابله و تصحيح محمدتقي معرفت، خط و تدوين عباس فاضل
  .ص۸۱۵+۳۵، ۱۳۵۴معرفت، 
موجود و فرهنگستان كتابخانه ملي ايران هاي مجلس شوراي ملي و  در كتابخانههايي از اين سه اثرنسخه
غير از قدمت فهرست راهنما، به اهميت اين آثار . انديك بار و با هم چاپ شدهنخست،  دو اثر شايد. است

  . چاپ شده استايرانهايي است كه در يعني جزء نخستين مثنوي. هم هستقدمت چاپ آن 
  

  )ق۱۳۴۱/۱۳۸۲متولد ( فاضلي، قادر
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و  ديپلم گرفته سپس وارد حوزه علميه شد ١٣٦٠در سال . عالمه محمدتقي جعفري استاز شاگردان او 
در کنار دروس فقه و اصول به . دروس حوزوي را تا درس خارج ادامه داده و به تحقيق و تدريس پرداخت

فلسفه و عرفان پرداخت و نزد استاداني چون عالمه حسن زاده آملي و جوادي آملي و مصباح يزدي تلمذ 
  .نمود

در نمود و شركت مي سال ده مدت به عالمه محمدتقي جعفري در درس از قم به تهران پس از هجرت
 هم كه به تدريس در دانشگاهها مشغول شد ١٣٦٧از سال  .كرداستفاده ميموضوعات فقه و دين شناسي 

  .اکنون نيز ادامه دارد
كتاب  عنوان ٢٤تا کنون و  منتشر شده است هاي داخل و خارج کشورمقاله در مجله عنوان ٣٠از او حدود 

   . به چاپ رسيده استاواز 
  :هاي او در زمينه موالنا اينگونه استمقاالت و كتاب

  )٥٣ (.١٣٨٥فضيلت علم، :  تهران،در مثنوي معنوي مولوي) ص(پيامبر اكرم -۱
 .١٣٨٤آرين ويژه، :  كرج،فرهنگ موضوعي ادب پارسي ويژة كليات شمس تبريزي -٢
  .١٣٨٠ ،كيهان انديشه، »نقش عشق و معنويت در شعر مولوي: تولد دوباره« -٣
  .٥٩ ص ،١٣٨٤، بهار ٩، شماره فصلنامه شيعه شناسي، » از ديدگاه مولوي در مثنوي معنوي)ع(علي «-٤
  .١٠٢-٨٢، ص٧٨، ش١٣٧٧، خرداد و تير كيهان انديشه، »مشتركات انديشه موالنا و مالصدرا «-٥
آيات و احاديث در كليات  :عات كتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي نام اين اثر نيز هست در بانك اطال-٦

  .١٣٧٩، تهران، فضيلت علم، شمس تبريزي
  .٢٤١-٢١٠، ص١٣٧٦، پاييز٤، ش١، سالكتاب نقد، »خدعه با موالنا« -٧

  .  نوشتة عبدالكريم سروش استهاي مستقيمصراطنقد بر مقالة 
؛ فهرست )٣و٢و١شماره (هاي موضوعيتحليل: وان به چند دسته تقسيم كردتمقاالت آقاي فاضلي را مي

  ).  ٧شماره(؛ نقد)٥شماره(هاي تطبيقي؛ بررسي)٦و٢شماره(سازي و تدوين راهنما
  

  ١ني، حسيفاطم

سانس در دانشگاه تهران، دانشکده يسر گذاشت و به دوره فوق لسانس را پشتياو مقاطع متوسطه و ل
  . دفاع کردات شمسي درغزليرگريتصور عنوان ياش را زنامهانياات وارد شد و پيادب
  :ن مشخصات منتشر شدينامه با اانين پايا
  .ص۳۳۶، ۱۳۶۴ر، يرکبي، تهران، امات شمسي درغزليرگريتصو -۱

                                                 
  .های متفاوت دارد چهار تن به این نام با تاریخمستند مشاهیر  1
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 يژه در موضوعات مرتبط با موالنا، در پيسانس، پژوهش را توسعه داد، به ويت در فوق ليپس از موفق
  :س اشتغال داشتيز در چند مرکز به تدرين.  بوده استيموضوعات ابتکار

 - ۱۳۵۹دانشگاه مشهد، : ، مشهديقيمجموعه مقاالت تحق: اميفرخنده پ، »سمي و سمبوليمولو «-۲
  .۶۴۲-۶۱۵، ص۱۳۶۰

ات و علوم يمجله دانشکده ادب، » شرق و غربيها در مکتبهاينيب و جهاني به کتاب مولوينگاه «-۳
  .۱۹۶-۱۸۱، ص)۱۳۶۲بهار (، )۱(۱۶، هد دانشگاه مشيانسان
، ۱۴،  دانشگاه مشهديات و علوم انسانيمجله دانشکده ادب، »يسم در شعر مولوي سوررئالينوع «-۴
  .۴۸۳ -۴۱۳، ص)۱۳۵۷(
  ].۱۳۶۰[،۳، سال دوم، شامياد اي، »يسم در شعر مولوي سوررئالينوع «-۵
  

  )۱۳۴۳ -ق۱۲۹۷/ش۱۲۶۰( ي، محمدتقيالني گيفخرداع
آنگاه جهت ادامه . ان رساندي را در زادگاه به پايالت ابتدائي زاده شد، تحص۱۲۶۰الن در يدر گشان يا

، اجتهادش را از آخوند مالمحمد کاظم ي مدارج علمي به نجف اشرف رفت و پس از طيالت حوزويتحص
شاد مردم را  و ارييفه راهنماي رفت تا وظيسپس به بمبئ. افت کردي دريخ عبداهللا مازندراني و شيخراسان

ندور، زبان و ي در کالج ايف عموميعالوه بر وظا. ادگرفتي را يسي اردو و انگليهمانجا زبانها. انجام دهد
  .کرديس مي تدريات فارسيادب

فات او در موضوعات يتأل. ت مشغول شديران بازگشت و در وزارت فرهنگ به فعاليپس از چند سال به ا
ر ي از مشاهي نعمانيدر هندوستان با شبل. ات اسالم، علم کالم استيادبران، تمدن اسالم، شعر و يخ ايتار

از جمله کتاب معروف .  آثار او مصروف نمودياي احي خود را برايها از تالشيهند آشنا شد و بخش
 ي شبلي با افکار و زندگي فخرداعينرو زندگياز ا. ح کردي و تصحي دربارة موالنا را بازنگاري نعمانيشبل
  . خته استيآم ينعمان
نگار، خيلسوف، واعظ، تاري، فيني، عالم ديب اهللا بندولي محمد فرزند حبي نعمانين محمد شبليالدسراج

 را نزد يالت ابتدائيتحص.  شبه قاره استيگويب و شاعر فارسينگار، منتقد، محقق، معلم، ادروزنامه
ق و علوم معقول را نزد محمد پور رفت و منطيآموخت، سپس به غاز) ق۱۳۱۰-۱۲۴۳(مولوي شکراهللا

 عبدالحق ي از محضر درس مولويپس از آن در رامپور، مدت.  فراگرفتياکوتيفاروق چر
. ن آموختي ارشادحسيز نزد مولويث را نيمند شد و فقه و اصول  و حدبهره) ق۱۳۱۸درگذشت، (يرآباديخ

-ضيموالنا ف را نزد وان حماسهيدق که پانزده سال داشت، به الهور رفت و ۱۲۸۰در 
 ي احمدعلي او، به سهارنپور بود که در محضر مولويلين سفر تحصيآخر. خواند) ق۱۳۳۰درگذشت(الحسن
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.  به سفر حج رفتيق، در نوزده سالگ۱۲۹۳در . ث پرداختيل علم حدي، به تحصيدياهللا ماترفرزند لطف
 در کتابخانة عارف حکمت به نه ماند وي در مديچند. ن شعر او بودي سرود که نخستيادهيدر راه مکه قص
ک ين سفر در اعظمگر ساکن شد و در آنجا يپس از بازگشت از ا.  پرداختي خطيهامطالعة نسخه

درآن زمان آثار و افکار . ر و معلم آن شديو خود مد) ق۱۳۰۰(نة خود ساختي، به هزي اسالميرستان مليدب
 با آن فرقه يو.  در هند غوغا کرده بودي حنبليادگذار فرقة وهابي بنيبن عبدالوهاب نجدخ محمديش

- ۱۲۳۲(يداحمدخان دهلويگر رفت و در کالج آنجا که به همت سيق، به عل۱۳۰۰در . مخالفت نمود
 با افکار ييدر آن هنگام بر اثر آشنا.  پرداختي و عربيات فارسيس ادبيبنا شده بود، به تدر) ق۱۳۱۵

 و تجدد خواهانة يو نظرات اصالح) ق۱۳۱۵ -۱۲۵۴(ي، معروف به افغانين اسدآباديالددجماليس
 را ي شبليگر، استعدادهاي علي و علميط فکريمح. دا شده بوديگر پي در علي فکريداحمدخان، انقالبيس

 يافت، اما بعدها در برخيش ير او به علم کالم گرايد بهره برد و تحت تأثي از کتابخانة سرسيو. برشکفت
کرد، زبان يس مياز پرفسور آرنلد که در آن کالج، فلسفه تدر. شدد مخالف ي آن، با سرسيمسائل اصول

خان، پادشاه ر عبدالرحمانيق ام۱۳۱۸در .  را فراگرفتيوة غربيق به شيل و تحقيفرانسه و روش تحل
 يف و ترجمه به کابل دعوت کرد، اما وياست ادارة تألي ري را براي، و)ق۱۳۱۹-۱۲۹۹( افغانستان

درآباد رفت و در آنجا يگر به حياز عل) ق۱۳۲۹(خان، نظام دکنيرمحبوب علي م به دعوتيشبل. رفتينپذ
ماند و ) ق۱۳۲۳-۱۳۱۹( درآباديچهارسال در ح. م شدير کل آموزش و فرهنگ و ناظم محکمة تعليمد

خت و مدت ي ريس دانشگاه علوم شرقي تأسي براي و متوسطه را منظم کرد و طرحييمدارس ابتدا
است مؤسسة يدرآباد به لکنو رفت و در آنجا به ريق از ح۱۳۲۳در.  را برعهده داشتاست آنيز ري نيکوتاه

 اردو را به عهده ياست انجمن ترقيز ري نين سمت بود و چنديهشت سال در ا. ده شديندوةالعلما برگز
 ي و پس از چندي و مؤسسة ندوه، از لكهنو به بمبئي علما با وي برخيهايسرانجام با کارشکن. داشت

 يليز دورة تکمي و نالندوه ي، مجلة علم)ق۱۳۳۲(نيامت درآنجا به اعظمگر رفت و در آنجا دارالمصنفاق
ان يش شکست وهشت سال پايق پا۱۳۲۴در . ر کردي وابسته به ندوة العلما را داي و عربيس فارسيتدر

ات ين و ادبراي عالقة فراوان به ايشبل. مدفنش در اعظمگر است.  به سر بردي مصنوعيعمر را با پا
ه، مصر، يه، سوريران، ترکي ايخ و فلسفه در کشورهايات، تاري در ادبي داشت و به سبب توانمنديفارس

  . آوازه استعربستان و افغانستان بلند
  :توان موارد زير را نام برد شبلي كه دربارة موالنا باشد ميياز آثار فارس

ن يا. م منتشر شد۱۹۰۲ن اثر در لکنهو، ي اين عربمت.  استي رومي که دربارة مال روميسوانح موال -۱
  :نگونه استين چاپ ايمشخصات ا.  ترجمه و چاپ شده استي به فارسيالني گيکتاب به همت فخرداع
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ظ مبسوط بر ي و تبصره و تقرين مولويالد موالنا جالليق احوال و زندگاني تحقي روميسوانح مولو
  .ص۱۶۱+، ل۱۳۳۲، تهران، يالني گي فخرداعيمدتق، ترجمه محي نعماني محمد شبلف،ي شريمثنو

  :اي منتشر كرده استكوب مقالهدربارة اين چاپ مرحوم زرين
  .۷۵۰ -۷۴۸، ص۱۳۳۲، شهريور ۹، ش۴ سالسخن،كوب، ، عبدالحسين زرين»سوانح مولوي رومي«
  : نيز همين كتاب با اضافات يا مشخصات زير در تهران منتشر شد-۲

 يظ مبسوط بر مثنوي و تبصره و تقرين مولويالد موالنا جاللياحوال و زندگانق يتحق: يسوانح مولو
  .ص۲۱۲، ۱۳۷۵، تهران، دنياي كتاب، يالني گي فخرداعي، ترجمه محمدتقي نعماني، تأليف شبلفيشر
 است که در پنج جلد به اردو د شعرالعجميتنق، کتاب يپژوهشگر کتاب مهم او در عرصة موالناي د-۳

ن اثر هم به اهتمام يا.  استي از آن دربارة مولوي چاپ شد و بخشيگر هند به روش سنگي علنوشته و در
  . به عنوان شعرالعجم ترجمه و چاپ شده استي به فارسيفخرداع

- ينا، بيسد چاپ، پنج جلد، تهران، ابني، تجد۱۳۳۴-۱۳۱۴تهران، ران، يات ايخ شعر و ادبيا تاريشعرالعجم 
  .۱۳۶۳تهران، : ديچاپ جد. تا

ق به ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۴ ي ترجمه شود در سالهاي به فارسيش از آن که به دست فخرداعين کتاب پيالبته ا
  .  شده بودي ترجمه و چاپ سنگيختگان افغانستان در کابل به فارسيهمت چندتن از فره

  
  )۱۳۶۰ -۱۲۸۴ (فرزاد، مسعود

ارج علمي، در دانشگاه پهلوي شيراز به پس از گذراندن مد. در سنندج زاده شد) ۱۲۸۵يا  (۱۲۸۴ايشان در 
فرزاد سپس از دانشجويان اعزامي به اروپا شد و در لندن در رشتة علوم اقتصادي به . تدريس پرداخت
در ضمن . پس از مراجعت به ايران در وزارت امور خارجه به عنوان مترجم مشغول شد. تحصيل پرداخت

مدتي هم در سفارت ايران در لندن . ن انگليسي پرداختدر دانشكده افسري در دارالفنون به تدريس زبا
  .اشتغال داشت

  : و دربارة موالنا چند اثر دارد. ضمن كارهاي اجرايي و آموزشي به تأليف و پژوهش هم پرداخت
  .۴۲ -۳۸، ص)۱۳۴۲ مهر-۱۳۳۹مهر(۴، انديشه و هنر، »چند نكته دربارة غزلهاي مولوي «-۱
، ۱۳۴۹، ۱۱، فصلنامه دانشگاه پهلوي، سال دوم، ش كوششخرد و، شيراز، »عروض مولوي «-۲

  .۲۲۵ -۱۴۱ص
، ۱۳۴۹ شيراز، اداره كل فرهنگ و هنر استان فارس، در چند گفتار،، »موسيقي غزلهاي مولوي «-۳

  .۱۵۶ -۱۳۲ص
  .ص۸۷، ۱۳۴۹، شيراز، خرد و كوشش، كتاب عروض مولوي -۴
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  .مينه استاي از مقاالت در همين زاين كتاب تكميل شده مجموعه

  
  )١٣٤٩-١٢٧٨ (فروزانفر، بديع الزمان

، در بشرويه خراسان ١٢٧٨مشهور به بديع الزمان و فروزانفر، در سال الزمان فروزانفر،  محمدحسن بديع
فارسي و   ادبياتپس از خردسالي به مدرسه علميه و حوزه علميه مشهد رفت و. ديده به جهان گشود

 ١٣٠٤فروزانفر در سال . بوداديب نيشابوري او، ادبيات و عربي  استاد .عربي و منطق و حكمت را فراگرفت
معقول   دانشكدهبه هنگام تأسيس. عزيمت كرد و به تدريس ادبيات در دانشسراي عالي پرداخت به تهران

نيز به هنگام  .منصوب شداز طرف وزارت فرهنگ، به معاونت آن دانشكده  ١٣٠٤ در سال و منقول 
 بر اثر سكته قلبي ١٣٤٩سرانجام در سال . و خطابه، به رياست آن برگزيده شد مؤسسه وعظ تأسيس

از  .ندهردو شاعر و فقيه و طبيب  بود بود كه  آقاشيخ علي پسر آخوندمحمدحسن قاضيپدرش .درگذشت
  .رسدشاه عباس صفوي مي نسب او به مال احمد توني از علماي معاصراينرو 

 ا اديب پيشاوري و شمس العلماء گرگاني و آقا ميرزا لطفعلي معاشرت وتهران ب فروزانفردر آغاز ورود به
  .ارتباط علمي و ادبي برقرار نمود

 معلم منطق در مدرسه حقوق، در ١٣٠٦در سال : عبارتند از مهترين فعاليت هاي آموزشي فروزانفر
  استاد تفسير١٣١٠ در سال،منطق، زبان و ادبيات فارسي در دارالمعلمين  معلم زبان عربي و١٣٠٦سال

تصوف اسالمي و  همچنين در دانشكده معقول و منقول،. قرآن و ادبيات عربي در مدرسه عالي سپهساالر
 ۀ اهميت فروزانفر در اينست كه رابطه و واسط.نموددر دانشكده ادبيات، تاريخ ادبيات فارسي تدريس مي

 جديدي كه در مراكز جديد علوم را ها تحصيل كرده و نسلنسل قديمي كه در حوزه: بين دو نسل است
پژوهي در بين پژوهان را تربيت نمود و جريان مولوينيز او نسلي از اديبان و مولوي.فراگرفته بودند

او خود نزد كساني مثل مرحوم عبداهللا حائري، . نخبگان و توجه به موالنا در بين عموم مردم را توسعه داد
ها اكتفا نكرد و تالش نمود مسائل و مباحث مولوي را ط به آموختهمولوي و مثنوي را آموخته بود ولي فق

از اينرو با عرضه آثار فراوان، نقطه عطفي در تاريخ مولوي . در قالب جديد و با روش نوين عرضه كند
  : موالنا به چند دسته قابل طبقه بندي استۀاما آثارش دربار. پژوهي ايران و جهان محسوب مي شود

  بتأليف كتا) الف
، تهران، وزارت محمد مشهور به مولوي الدين رساله در تحقيق احوال و زندگاني موالنا جالل -١

هاي  چاپ١٣٨٠اين اثر تا سال . ص٢٣٨+، س١٣٣٣، زوار تهران،: چاپ ديگر .ص١٩١+، ز١٣١٥فرهنگ،
  )٥٤ (.زيادي دارد

  )٥٥ (.ص٣٣٤،١٣٨٥،تهران، معين،موالنا جالل الدين مشهور به مولوي -٢
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آغاز عمر، ايام تحصيل، دورة . اب حاضر در باب زندگاني مولوي در ده فصل تدوين يافته استكت
انقالب و آشفتگي، روزگار تربيت و ارشاد، پايان زندگاني، معاصرين موالنا از مشايخ و علما و ادبا، 

در بخش . شهرياران و امراي معاصر موالنا، صورت و سيرت موالنا، آثار موالنا و خاندان موالنا
آغازين كتاب نيز، نگارنده علت و چگونگي تأليف كتاب را شرح داده و كتاب هايي را كه در تأليف 

  .اثر حاضر از آنها سود جسته برشمرده است
  تأليف مقاله) ب
، مجموعه مقاالت و اشعار استاد بديع الزمان فروزانفر، »خواجه عبداهللا انصاري و موالنا جالل الدين «-٣

  .٣٨١-٣٧٥، ص١٣٥١دا، تهران، دهخ
  .١١٦، ص١٣٢٢، تير٢، ش١، سالسخن، »خالصه مثنوي «-٤
اهللا مجيدي، تهران، كوشش عنايتكوب، به، مقدمه عبدالحسين زرينمقاالت فروزانفر، »شعر مولوي «-٥

  .٣٣٤-٣٢٦، ص١٣٥١
 ملي ، تدوين و تنظيم علي اكبر مشير سليمي، تهران، كميسيونيادنامه مولوي، »شعر مولوي «-٦

  .١٥٣-١٤٦، ص١٣٣٧يونسكو در ايران، 
  .٧٢٣-٧٢٠، ص١٣٣٣، مهر٦، ش٥، سالسخن، »مأخذ و قصص و تمثيالت مثنوي «-٧
، اقبال ريويو، ترجمة محمد رياض، »مثنوي شريف، فروزانفر كي شرح كي مقدمات اقتباسات «-٨

  .٨٧-٧٣، ص١٩٧٢، ٢، ش١٣سال
- كوشش عنايتكوب، به، مقدمه عبدالحسين زرينوزانفرمقاالت فر، »مثنوي و كيفيت استفاده از آن «-٩

  .٣٩١-٣٨٥، ص١٣٥١اهللا مجيدي، تهران، 
كوب، ، مقدمه عبدالحسين زرينمقاالت فروزانفر، »مقدمه بانگ ناي، از سيد محمدعلي جمالزاده «-١٠
  .٣٢٥-٣٢٣، ص١٣٥١اهللا مجيدي، تهران، كوشش عنايتبه
  مقدمه نگاري) ج
كوشش سيد محمدعلي جمالزاده، مقدمه ، گردآوري و بههاي مثنوي مولوينداستا: بانك ناي -١١

تهران، راد، : چاپ ديگر. ص٣٩٤+٢٤، ١٣٣٧محمدحسن فروزانفر، تهران، انجمن كتاب، تاريخ مقدمه 
، تهران، اطالعات، بانك ناي: هاي مثنويداستان: چاپ ديگر. ١٣٧٩: چاپ سوم. ص٣٩٤+، بيست١٣٣٧
  )٥٦ (. ص٤٢٤، ١٣٧٩
، مقدمه بديع الزمان فروزانفر با عنوان شرح احوال مولوي، مقدمه علي كليات ديوان شمس تبريزي -١٢

  )٥٧ (.١٣٨٣تهران، آبيار، : چاپ ديگر. ص١٦٧٠،١٣٤١دشتي، تهران، امير كبير،
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 غزل و قصيده، ٣٥٠٢ بيت اشغار فارسي و عربي و ملمعات،٤٢٠٠٠كليات شمس تبريزي، مشتمل بر  -١٣
، به انضمام سيري در ديوان شمس به قلم علي دشتي، شرح احوال  رباعي١٩٩٥ترجيعات با مقطعات و 

تهران، اميركبير، : مولوي به قلم فروزانفر، به ضميمه فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان شمس، چاپ اول
  .ص١٥٧٠،١٣٤٥تهران، اميركبير، : هاي ديگرچاپ. ص٤٨+٦٧٠٦٨٦+٤٤، ١٣٣٦
هايي از فروزانفر، تنظيم ، مقدمه و شرحوان و غزليات، ترجيعات، رباعياتكليات شمس تبريزي، دي -١٤

، ١٣٤٦درويش، تهران، جاودان، .ها از حسن عميد، تصحيح و حواشي از مفهرست
  .ص١٣+١١٨+٧٧٤+٥٥٦+عب
  )٥٨ (.ص، چاپ اول١٨١،١٣٨٢، مقدمه فروزانفر، تهران، چاو،رباعيات مولوي -١٥
  .، دو جلد١٣٧٣شش نيكلسون، مقدمه فروزانفر، تهران،نشر پوريا، ، به كومثنوي معنوي مولوي -١٦
درويش، .ها و حواشي از محال از بديع الزمان فروزانفر، فهرست، مقدمه و شرحكليات مثنوي معنوي -١٧

، ١٣٤٩: هايتجديدچاپ در سال. ص٢٢٩+٢٠٦+١٨٣+٢٣٣+١٨٠+٢١٨+، كو١٣٤٢تهران، جاويدان، 
١٣٦٦، ١٣٦٤، ١٣٦٠، ١٣٥٧، ١٣٥٦.  
ها از حسن عميد، حواشي فر، فهرستحال از بديع الزمان فروزان، مقدمه و شرحكليات مثنوي معنوي -١٨
  .١٣٦٢: تجديد چاپ. ص١٢٥٣+، لب١٣٥٧درويش، تهران، علمي، .از م
ها از درويش، فهرست.فر، حواشي از ماالزمان فروزانحال از بديع، مقدمه و شرحكليات مثنوي معنوي -۱۹

  .ص۱۲۵۳+ ، سي و يك ۱۳۶۶ميد، تهران، جاويد، حسن ع
، دو ۱۳۷۳فر، از نسخة نيكلسن، با شرح لغات، تهران، نشر پويا،  مقدمه فروزانمثنوي معنوي مولوي، -۲۰
  .۱۳۷۴: چاپ دوم. جلد
+ ، نه ۱۳۷۵فر، تهران، صفي عليشاه، از روي نسخة نيكلسن، مقدمه فروزانمثنوي معنوي،  -۲۱

ي توسط ناشران مختلف مثل ميالد، صداي معاصر، نشر ثالث، آتيه، ارمغان، حقايق و اين مثنو. ص۱۱۵۷
  . بارها چاپ و منتشر شده است۱۳۸۰ تا ۱۳۶۰رحيمي در سالهاي 

مقدمه فروزانفر، شرح لغات علي كوچكي و مهناز حيدري، تهران، مهتاب، گزيدة مثنوي معنوي،  -۲۲
  .ص۳۱۶، ۱۳۷۹هراء، تهران، مكتب الز: تجديد چاپ. ص۲۱۶، ۱۳۷۵
، ادوارد ژوزف، مقدمه بحثي دربارة دو داستان از دفتر اول مثنوي: بانگي از ناي نخجيران و طوطيان -۲۳

  .ص۳۳۶، ۱۳۷۶فروزانفر، شيراز، نويد شيراز، 
  كوششتصحيح و به) د

ن پور، تصحيح محمدحساهتمام منوچهر علي، به)رباعيات مولوي(هاي شورانگيز مولوي ترانه -٢٤
  )٥٩ (.فروزانفر، تهران، فردوس
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، كليات ديوان شمس :چاپ ديگر. ، تصحيح محمدحسن فروزانفر، تهرانديوان شمس تبريزي -٢٥
  .تصحيح محمدحسن فروزانفر، تهران، بهزاد

  .، به اهتمام محمد صدري، تصحيح محمدحسن فروزانفر، تهران، نشر نارمكفيه ما فيه -٢٦
بر : ها، اصطالحات عرفاني، اشارات و تلميحات  همراه شرح كامل دشواريبه:  فيه ما فيه:هاي ديگرچاپ

، تصحيح محمدحسن فروزانفر، تهران، يزداني اهتمام زينب  به،فر ن الزمان فروزا  استاد بديعةاساس نسخ
  .تيرگان
. ص١١٢ق، ١٣١٨نما، كوشش ميرزا محمد هاشم خوانساري، شيراز، كتابفروشي جهان، به فيه مافيهۀرسال

با تصحيح . ص٣٨٤+٤٠٠، ١٣٣٠ محمدحسن فروزانفر، تهران، دانشگاه تهرانۀتصحيح و حاشي
  )٦٠ (.تادارالتصحيح و دارالترجمه، تهران، ناشرين كتب ايراني، بي

 ، بيت اشعار فارسي و عربي بانضمام شرح حال مولوي٤٢٠٠٠مشتمل بر : كليات شمس تبريزي -٢٧
كليات شمس يا ديوان : چاپ ديگر. اميركبير   انتشارات  موسسهان،، تهرگردآورنده محمدحسن فروزانفر

  )٦١ (.جلد١٠، ١٣٤٦-١٣٣٦ بديع الزمان فروزانفر، تهران، دانشگاه تهران، ۀ، تصحيح و حاشيكبير
  منتخب و گزيده) ه
  )٦٢ (.ص٣٠١، ١٣٢١، تلخيص فروزانفر، خالصه مثنوي رومي براي مدارس -٢٨
، نوشته محمدحسن فروزانفر، تهران، وزارت  و انضمام تعليقات و حواشيبه انتخاب: خالصه مثنوي -٢٩

  .١٣٧٧؛ ١٣٧٥: تجديد چاپ. ص٢٣١، ١٣٧٣تهران، اساطير، . ص٣٠١+٢+، ج١٣٢١فرهنگ، 
اين كتاب بارها توسط ناشراني مثل دانشگاه سپاهيان انقالب، نشر كتاب مرجع و بانك ملي در 

  . منتشر شده است١٣٧٧ تا ١٣٥٥سالهاي 
  .ص٢٤٠، ١٣٧٣، توسط فروزانفر، تهران، مظاهري، گزيده مثنوي -٣٠
 با شرح و دفتر اول و دوم:  هجري قمري٦٧٧براساس نسخه موزه موالنا كتابت : گزيده مثنوي -٣١

  .١٣٧٥: چاپ دوم. ١٣٧٣، تهران، جامي،  شرح محمدحسن فروزانفر،توضيحات
  شرح و حاشيه و بررسي موضوعي) و

، محمدحسن فروزانفر، شرح براساس نسخه تصحيح شده رينولد نيكلسون: نوي معنويدوره كامل مث -٣٢
، سه ١٣٤٨-١٣٤٦، تهران، دانشگاه تهران، كوب عبدالحسين زرين، مقدمه رينولدالين نيكلسونتصحيح 

شده رينولد نيكلسون همراه با  براساس نسخه تصحيح: دوره كامل مثنوي معنوي :چاپ ديگر. جلد
  .تهران، مجيد ،االبيات كشف
 ۀ، نوشت١٩١٢ تا ٩٠٠ دوم از دفتر اول مشتمل بر شرح ابيات از لدج: شرح مثنوي شريف -٣٣

  .١٣٧٣، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، محمدحسن فروزانفر
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 ۀ نوشت،٣٠١٢ تا ١٩١٣ سوم از دفتر اول مشتمل بر شرح ابيات از لدج: شرح مثنوي شريف -٣٤
  .١٣٧٣، شركت انتشارات علمي و فرهنگي ران،ته محمدحسن فروزانفر،

 ۀ نوشت،)٨٩٨(تا ) ١( نخستين از دفتر اول مشتمل بر شرح ابيات از لدج: شرح مثنوي شريف -٣٥
اين دفتر توسط ناشران ديگر هم منتشر شده . ١٣٧٩: چاپ نهم. ١٣٤٦ زوار، تهران، محمدحسن فروزانفر،

  .است
 ۀ نوشت،١٩١٢ تا ١فتر اول مشتمل بر شرح ابيات از  نخستين از دلدج: شرح مثنوي شريف -٣٦

  )٦٣ (.١٣٧٣، شركت انتشارات علمي و فرهنگي تهران، محمدحسن فروزانفر،
تهران، جاويدان، : چاپ دوم. ١٣٤٦، شرح بديع الزمان فروزانفر، چاپ اول،  شرح مثنوي شريف-٣٧

  . ١٣٦٧تهران، زوار، : تجديد چاپ. ص١٢٥٣+، لب١٣٤٩
 حسين داوودي، تهران، مؤسسه ۀ محمدحسن فروزانفر، ترجمۀ، نوشتو قصص مثنوياحاديث  -٣٨

  )٦٤ (.انتشارات اميركبير
ماخذ قصص و تمثيالت « و »احاديث مثنوي«تلفيقي از دو كتاب (احاديث و قصص مثنوي  -٣٩

  . مؤسسه انتشارات اميركبير حسين داوودي، تهران،ۀ محمدحسن فروزانفر، ترجمۀ، نوشت)»مثنوي
 محمدحسن فروزانفر،تهران،دانشگاه ۀ، نوشتخذ قصص و تمثيالت مثنويآم -٤٠

اين اثر تا سال . ص٢٦٥+،د١٣٤٧، مؤسسه انتشارات اميركبيرتهران،: چاپ ديگر. ص٢٦٥+،د١٣٣٣تهران،
  . چند چاپ دارد١٣٧٠
ر، تهران، اميركبي: تجديد چاپ. ص٢٢٦+٤٨، يب،١٣٣٤، تهران، دانشگاه تهران،احاديث مثنوي -٤١

  .١٣٧٠: ؛ چاپ پنجم١٣٤٧
  . ١٣٧٣كوشش جعفر شهيدي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ، بهشرح مثنوي -٤٢

تجديد .  استشرح مثنوي شريفگانه شرح بديع الزمان فروزانفر تحت عنوان اين كتاب ادامه مجلدات سه
  .١٣٧٨: جلد سوم. ١٣٧٩؛ ١٣٧٧؛ ١٣٧٥: چاپ

  تلخيص و خالصه) ز
  .ص٣٠١،١٣٢١، تلخيص بديع الزمان فروزانفر، تهران،نوي رومي براي مدارس مثۀخالص -٤٣
 ،نگارش بديع الزمان فروزانفر، تهران، وزارت  مثنوي، به انتخاب و انضمام تعليقات و حواشيۀخالص -٤٤

  .ص٢،٣٠١،يج،١٣٢١فرهنگ،
  هاراهنماي پايان نامه) ح
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نامه كارشناسي ارشد، تاد راهنما فروزانفر، پايان، حسن سادات ناصري، اسارتباط افكار خواجه مولوي -٤٥
  ١]بي تا[دانشكده ادبيات دانشگاه تهران،

  ترجمه) ط
. ص١٢٥٧، ١٣٧٣، نسخة تصحيح شده نيكلسن، ترجمة فروزانفر، تهران، جاويدان، مثنوي معنوي -٤٦

  .١٣٧٥: چاپ دهم

  
  ٢)١٣٢٥متولد(فشاركي، محمد 

  
. و در گروه زبان و ادبيات فارسي به تدريس مشغول است. عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان است

  :آثارش دربارة مولوي چنين است
  .۱۳۷۰،كيان مجله، »نوآوريهاي موالنا در وزن شعر فارسي  «-۱
، پايان نامه، دانشكده ادبيات و علوم انساني استاد مشاور،  فعلي در مثنوي مولويفهرستي از کنايات -۲

  ]. ۱۳۷۵[دانشگاه اصفهان، 
  . محوريت موالنا در تدريس و بررسي افكار، تأثير و آثار مولوي در چند دوره درسي دانشگاه-۳
  

  فالحي، كيومرث
شگاه عضو هيأت علمي پژوهيافت و پس از گذراندن مقاطع و مراحل علمي، به منزلت مقبولي دست 

  در عرصة جزء پژوهشگران جديد با نشريات و جرايد همكاري دارد و.شدمطالعات آموزش و پرورش 
  عناوين و محتواي آثارش، آهنگ جديد دارد.منتشر شده است  اثر از اوكنون چندتا. استشناسي مولوي 

اي مورد حاجت در فرهنگ معاصر جامعة ايران هو به موضوعات و سوژها .و ابتكار در آنها مشهود است
  .پردازدمي
  .١٣٨١آواي سرزمين ماهور، : تهرانارتباط غيركالمي در مثنوي معنوي،  -١

                                                 
  .۵۲۵، ص۲، ج پژوهشگران معاصر ايران  1
 )۱۵۷۷ص. (شاركي هست؛ اما معلوم نيست كداميك مورد نظر است، چندتن به نام محمد فمستند مشاهيردر  2
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 به ضميمة مصاحبه با پروفسور آنه هاي موالناسيري در مثنوي و درآمدي بر انديشه: حضرت عشق -٢
  .١٣٨٣آواي سرزمين ماهور، : ماري شيمل، تهران

، ۱۳۷۰ماه  آذر۲۰ و۶، ص۱۳۷۰ماه  آذر۱۹ روزنامه اطالعات،، »ان آرماني در مثنوي معنويانس« -۳
  .۶ص
 مرداد ماه ۲۶ و ۱۹ روزنامه اطالعات،، »همخواني سهراب سپهري با مولوي در انديشه و تخيل« -۴

۱۳۷۴.  
 و انديشه مقايسه از چهار اثر مزبور، يكي به روش مطالعه تطبيقي، سپهري را با موالنا فقط از حيث تخيل

و . كند و دومي عشق انساني را انسان شناسي است، يكي انسان كامل را بررسي ميدو اثر دربارة. كندمي
  .پردازدكتاب ديگر به عناصر غيرلفظي و غيرگفتاري ولي ارتباطي در ابيات مثنوي مي

  

  )١٣٣١متولد( فيروزي، عبدالوهاب
 است و سالهاست كه به عنوان مشاور و ١٣٣١، متولد  داردشهرتنويسنده  او كه به عنوان پژوهشگر و

 همراه با تحصيل در رشته فلسفه به وي. شته استفعاليت داايران دبير روانشناسى در آموزش و پرورش 
-تحقيق و بررسى روشهاى رسيدن به شادابى و خالقيت پرداخته و براى نهادينه كردن اين روشها دوره

  . ه استهايى را طراحى و اجرا كرد
دبيران و همچنين مشاوران و مربيان تربيتى  اوليا، مهمترين ويژگى اين كالس ها كه براى دانش آموزان،

هاى عرفانى  مهندسى ذهن با آموزهو تجربهشده، تلفيقى ظريف از دانش ميمدارس و دانشجويان برگزار 
ايشان .  دربارة موالنا داشته استبنابراين آقاي فيروزي، تحقيقات نسبتاً مطلوبي. حافظ و موالنا است

  : مشخصات اين اثر اينگونه است. گردآوري و تأليف كردرند عالم سوزآخرين تجارب خود را در كتاب 
   ].١٣٧٩[، تهران، سوزرند عالم -۱
 غير از اثر مكتوب فوق، فيروزي به موالنا و ديگر شاعران اصيل، در آموزش و پرورش محوريت داده -۲

  .ها استفاده كرده استريزيهاي موالنا را در برنامه و توصيههاو انديشه
  

  )۱۳۳۷متولد ( ينعلي، حسيقباد
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 در سال يفارسات يت معلم در رشتة ادبي را در تربيکارشناس.  در آمل متولد شد۱۳۳۷ در سال يقباد
 و ۱۳۶۹ارشد را در دانشگاه تربيت مدرس در همان رشته در سال يسپس کارشناس.  به اتمام رساند۱۳۶۴
ت مدرس در ياکنون در دانشگاه تربهم. افت نمودي در۱۳۷۵ را در همان دانشگاه و رشته در سال يدکتر

  . استي علميارهاس و کي مشغول تدريات فارسي، گروه زبان و ادبيدانشکده علوم انسان
  :بندي شده استنه موالنا کارنامه او به شرح زير است و در چند رده طبقهيدر زم
   مقاالت)الف
، ي گرجي مصطفي، با همکاريشکنانه قرآن بر مثنو ساختير گفتگوهاي از تأثييهال نمونهي تحل-۱

  .۱۱۲-۹۷، ص۱۳۸۱ري، سال نهم، ت۳۹، شمارهمجله دانشور
، دوره ۱۷۴، شماره  دانشگاه تهرانيات و علوم انسانيمجله دانشکده ادب ي در مثنوي عرفاني فرا آگاه-۲
  .۱۶۲-۱۴۳، ص۱۳۸۴، تابستان ۵۶
  هانامهاني راهنمايي پا)ب
  .۱۳۸۰، دفاع ي گرجي، مصطفيشکنانه قرآن در مثنور ساختاري تأث-۳
  .۱۳۸۰، دفاعيوروز، ثوراله ني و سپهري، تولليام، مولويسه مرگ در شعر خيل و مقاي تحل-۴
  .۱۳۸۱، دفاعيزاله حجاجي، عزيا در شاهنامه و مثنويسه خواب و رؤي مقا-۵
  .۱۳۸۲، دفاع يرضا محمدي، عليل ذهن در آثار مولوي و تحلي بررس-۶
  .۱۳۸۳ مهاباد، دفاعي، معصومه خدادادي انسان و خدا در شاهنامه و مثنويسه گفتگوي مقا-۷
  .۱۳۷۸، دفاعيريم اي، مجتبي در مثنويرگري تصو-۸
 ي، مصطفيد بر مثنوي منظوم با تأکيات عرفاني در ادبي قرآنير گفتگوهاي ابعاد و گسترة تأثي بررس-۹

  .۱۳۷۹ت مدرس، دفاعي دانشگاه تربي ارشد، دانشکده علوم انساني، کارشناسيگرج
  

  )۱۳۴۳متولد( ي، بخشعليقنبر
ي، دورة دكتري خود را در رشته ادبيات پس از طي مدارج علمي در دوره متوسطه و مقاطع دانشگاه

ن يا .و دفاع شده استب ي تصو۱۳۸۳ به سال او ي دکترنامهاني پا به پايان برد و۱۳۸۳فارسي در سال 
ه ن شدي تدواني ملکي مصطفيي با راهنماي و مولوييالي عرفان ترزا آوياسهيمطالعه مقارساله با عنوان 

 يأت علمي عضو هي قنبراكنونهم. وضوعي كامالً جديد پرداخته استاش به منامه بنابراين در پايان.است
 . استي جهاد دانشگاهي و اجتماعيان و عضو پژوهشگر پژوهشکده علوم انسيدانشگاه آزاد تهران مرکز

از قات ارائه و ي در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقو  را آغاز کرداشنامهپايان ي کار بر رو۱۳۸۳از سال وي 



 
 
 

 
 

  فرهنگنامه مولوي پژوهان معاصر   

 

١٤٢

ک عارف مسلمان ي و يحيک عارف مسيرا يز. نامه به موضوع آن استانين پايت اياهم. نمودع دفاآن 
  .ه است شديبررس

  : دارديگر دربارة مولوينامه فوق، دو اثر دانير از پايغ
  .ي فصلنامه دانشگاه اسالم موالنا به عاشورا،ي نگاه عرفان-۲
  )۶۵ (].۱۳۸۴[، برسات، تهراني مولوي عرفانيهادر مصاف تندباد، تجربه -۳
  

   صفوي، سلمان←قهرمان صفوي 
  

  )ق۱۳۸۱-۱۳۴۰/۱۳۰۱-۱۲۶۲( نيرانشهر، حسيزاده اکاظم

 يجان و تهران گذراند و براي و متوسطه را در آذرباييالت ابتداي زاده شد، تحص۱۲۶۲ز در سال ياو در تبر
ک در ي بلژي از دانشگاههايکي  را ازي و اجتماعياسيسانس علوم سيل.  به اروپا رفتيل مدارج علميتکم

 رانشهر نويمجله ا . تسلط داشتي و اسالميراني فرهنگ ابه دليل مطالعات فراوان، بر. افت کردي در۱۲۹۰
ج به او يادوارد براون از او خواست تا در دانشگاه کمبر. کرداداره آن را  يگوشس و سالها با سختيرا تأس
  .ند کمک کي زبان فارسيت امور کرسيدر تمش

به .  و معتقد به تصوف بودي روش او عرفانياند؛ ول او را در زمرة روشنفکران شمردهينکه برخيرغم ابه
 ي دانشگاهياد داشت و همواره در درسهاي زاش به موالنا عالقهي و اعتقادي فکريهانهيخاطر زم

  .دادي ميت را به مولويت و اولويمحور
  :د ازاننه موالنا عبارتيآثار او در زم

، تهران، ي، با مقدمة فروزانفر و حاذقيوان شمس مولويده غزل از د  بايباچة مثنوي بر دير معنويتفس -۱
  .ص۴۴+، ع۱۳۳۴اقبال، 

  :اين اثر در مجموعه زير همراه با اضافات تجديد چاپ شد -۲
تجليات ، ر نژاد نورهباين مجموعه شامل . ۱، ج۱۳۵۳، تهران، اقبال، چهار اثر ارزنده از تأليفات ايرانشهر

  . استتفسير معنوي و قوه فكر، روح ايراني
  .) نجفييت اهللا مرعشيموجود در بانک اطالعات کتابخانه آ(  شرح حال و آثار موالنا-۳
  

  )۱۳۱۹متولد ( ، احمديکتاب
 را به ييها پژوهش،در عرصه موالنا.  دانشگاه اصفهان استيئت علميضو ه، عيشان با مدرک دکتريا

  :رسانده استانجام 
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  هاي پژوهشيطرح) الف
  :. و به عنوان مجري اين پروژه استر در دست اجرا داردي با مشخصات زيک طرح پژوهشي -۱

، ۱۳۸۴، طرح كاربردي، تاريخ اتمام ي، حافظ و مولويمح در آثار فردوس مفهوم تساهل و تسايادامة بررس
  .در پژوهشكده علوم اجتماعي

م سازگار با توسعه در ي در مفاهي از طرح گروهي، بخشيامح در آثار سعد مفهوم تساهل و تسيبررس -۲
، يد تنکابني حممجري، ۱۳۸۲اتمام ، ي و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انسانيفرهنگ و ادب فارس

 .ناظر و راهنما احمد كتابي
  مقاالت) ب
ز و يي، پا)دانشگاه اصفهان(ينات و علوم انسايدانشکده ادب، »ي مولويهاشهي در انديمفهوم فرافکن «-۳

  .۶۸ تا ۳۷، ص۳۵ و ۳۴، شماره ۱۳۸۲زمستان
، ۵۵، شماره۱۳۸۴زيي، پافرهنگ، »... ، عطار و ي چند قصه با مضمون مشترک از مولويبررس «-۴

  .۳۲۰ تا ۲۹۹ص
  

   برق، عطا كريم←كريم عطا، برق 
  

  )١٣٢٧متولد (نيالدرجاللي، ميکزاز

  
 و متوسطه را در يي ابتدايدانشها. ا آمدي در کرمانشاه به دن۱۳۲۷د محمود، در سال ياو در خانواده س

 و در افتي تهران شد و به دانشگاه تهران راه يل راهي ادامة تحصيد و سپس برايزادگاهش به انجام رسان
پس از . افتيق ين رشته توفي ايافت دکترايد و به دريل اشتغال ورزي به تحصيات فارسيرشتة زبان و ادب
 يئت علميس پرداخت، سپس عضو هي کرمانشاه به تدري در دانشگاه رازي چند،ليفراغت از تحص

 يودن شعر، دارا عالوه بر سريو. دي گرديي دانشگاه عالمه طباطباي خارجيهاات و زبانيدانشکدة ادب
  .باشديز مي نيفاتيآثار و تأل

ف چند اثر درباره موالنا ي، به تألي دانشگاهي در واحدهاي درسيهاتير از فعالينه موالنا غيشان در زميا
  :پرداخت
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   نگاريمقدمه) الف
لوفر، مقدمة ي، تهران، گلسار و سراب ني مولوي رومين محمد بلخيالد موالنا جاللي معنويمثنو -۱
  ].۱۳۷۵[، ين کزازيالداللج
 صومعه، لوفر و نشري، تهران، سراب ني مولوي رومين محمد بلخيالد موالنا جاللي معنويمثنو -۲

  )۶۶ (].۱۳۸۰[، ين کزازيالد جاللمقدمة
  مقالهتأليف ) ب
  .۴۱۷-۴۰۹ص، )۱۳۷۴(۱۰، تحقيقات اسالمي، »نيستان نيستان عشق «-۳
  

  )۱۳۷۲-۱۲۹۹( اکبري، عليکسمائ

الت خود را در رشتة ي، تحصيپس از گذراندن دورة مقدمات.  متولد شد۱۲۹۹/ق۱۳۳۹ در تهران در او
، به مصر ينگارل در رشتة روزنامهي ادامة تحصيسانس، براي لدريافتمعقول و منقول ادامه داد، پس از 

 يو.  آغاز کرددي امروزنامه را با کار در يسندگينو. ابدي تبحر ين فرصت توانست در زبان عربيرفت و در ا
 با يسرانجام به همکار.  بودديوح و  صبايهار مجلهي سردبينگاران و مدتن روزنامهيتريميدر شمار قد

 يها به زبانييکسما. ن روزنامه داشتيک به پنجاه سال با اي نزديتي پرداخت و فعالاطالعاتروزنامة 
از نظر . ز ترجمه کرده استي کتاب نيش تعدافاتي مسلط بود و عالوه بر تألي و عربيسي، انگليفرانسو

در شهر تهران  ي سرانجام در هفتاد و سه سالگيو. فكري، هم مشرب و همفكر با علي دشتي است
  .هاي دبير نظام و ابن صالح هم مشهور است به نام.درگذشت

  :ن استي او چنيپژوهکارنامه موالنا 
  .۲۳ تا ۱۸، ص۳۹، شماره۱۳۶۶بهشتين و اردي، فروردنشر دانش، »يشه درمثنوياند «-۱
  .۲۷ تا ۲۵، ص۳۳، شماره۱۳۶۵، آذريهان فرهنگيک، »يدگاه مولوي از ديخموش «-۲
  .۲۳ -۱۸، ص)۱۳۶۶فروردين و ارديبهشت (، )۳ (۷ نشر دانش،، »انديشه در مثنوي «-۳
 ۴۲۵ -۴۱۸ و ۲۸۴ -۲۷۸ و ۱۹۳-۱۷۹، ص)۸/۱۳۴۷(، ۶ وحيد،، »تركيبهاي لغوي در مثنوي مولوي «-۴
  .۱۰۲۹ -۱۰۲۵و
 و ۶۱ -۵۸ ، ص۲۲۸/۲۲۹ و ۱۵ -۹، ص)۱۳۵۶(، ۲۲۷ وحيد،، »تركيبهاي لغوي در مثنوي مولوي «-۵

  .۵۷ -۵۳، ص۲۳۲ و ۳۳ -۳۱، ص۲۳۱ و ۴۵ -۴۲، ص)۱۳۵۷(، ۲۳۰
  .۱۶، ص۱۳۶۵ دي ۲۹ كيهان،، »چكيده مثنوي «-۶
  .۱۱، ص۱۳۶۸ دي ۷ اطالعات،، »خلق در مثنوي «-۷
  .۲۷ -۲۵، ص۱۳۶۵، آذر )۹ (۳، كيهان فرهنگي، »گاه مولويخموشي از ديد «-۸
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  .۵۱۹، ص۱۳۶۵، آذر )۹ (۳، كيهان فرهنگي، »خموشي از ديدگاه مولوي «-۹
، ۱۳۶۶ تير ۸، )۱۰۵۰( و ۱۳ -۱۲، ص۱۳۶۶ تير ۱، )۱۰۴۹ (جوانان امروز،، »طبيعت در مثنوي «-۱۰
  .۱۹ -۱۸، ص۱۳۶۶ تير ۱۵، )۱۰۵۱( و ۱۹ -۱۸ص
  .۶۸ -۶۵، ص۱۳۴۷، ۴۶ نگين،، »ثنويغزلهاي م «-۱۱
 ،۳۷ و ۴۷ -۴۵، ۲۸ -۲۵ ص،۳۷ و ۶۷ -۶۶ و ۳۹ -۳۴ ص،)۱۳۴۷(، ۳۶نگين، ، »مثنوي دلخواه «-۱۲
 ۴۷ و ۴۴ -۴۲ ص،۴۵ و ۵۴ -۵۱ ص،۴۴ و ۶۸، ۵۸ -۵۵ ص،۴۳ و ۳۸ -۳۵ ص،۴۲ و ۵۶ -۵۳ص

  .۶۳ -۶۱ص: ۵۵ و ۵۶، ۴۹ -۴۷ ص،)۱۳۴۸(
  

  )۱۳۳۵متولد( ، محمدکاظمييکهدو

  .ن دانشگاه استي ايات فارسيس در دانشکده زبان و ادبيزد و مشغول تدري دانشگاه يأت علمي هعضو
  :ر استي به شرح زيآثارش دربارة مولو

م يمجموعه مقاالت کنگره بزرگداشت دويستمين سال تولد حک، » و عطار در شرح اسراريمولو «-۱
  .۳۳۹، ص۱۳۷۴ت معلم، ي، سبزوار، دانشگاه تربيسبزوار
، ي سبزواري مالهادر اسرا کتابيشان با بررسيا. ش ارائه کردين هماي در ا۱۳۷۲ در اين مقاله را ييوکهد
  .ل نموده استين اثر استخراج کرده و آنها را در مقايسه با آراء عطار تحلي موالنا را از ايدگاههايد
، سمنان، اداره کل يان خرقين عرفاني آئيمقاالت کنگره بررس، »ي در نگاه مولويابوالحسن خرقان «-۲

  .۱۲۷-۸۶، ص۱۳۷۸ سمنان، يفرهنگ و ارشاد اسالم
  .ش عرضه شده استين هماي در هم۱۳۷۸ بوده که در سال ييمقاله کهدو

  :ده استيشان به اتمام رسي ايير به کمک و راهنماينامه زاني پا-۳
: ، استاد مشاوريي کهدومحمدکاظم: يي، به راهنمايه فالح تفتي، مهدي مولوي در مثنوياشارات اجتماع

ات ي، دانشکده زبان و ادبيزد، مجتمع علوم انساني ارشد، دانشگاه ينامه کارشناساني ملک ثابت، پايمهد
  .۱۳۸۱، يفارس

  

  ١)۱۳۱۴متولد( منش، عباسيک

  

                                                 
 ).١١١، صكتابشناسي مولوي( هم ثبت شده است ١٣٠٤تاريخ تولد ايشان  1
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ر از ي شد و غيد بهشتي دانشگاه شهيئت علمي عضو هيات فارسي زبان و ادبيافت دکترايشان پس از دريا
ت گروه يريران و مدي اي، دانشگاه علوم پزشکيات فارسيت گروه ادبيريات سالها مدير دروس ادبس ديتدر

  .دار بوده است را عهدهي دانشکده افسريعلوم انسان
 الهور يس در دانشگاه دولتيمثل تدر.  داشته استيات فارسيج ادبي تروي خارج از کشور برايهاتيمأمور

  .۱۳۸۳ تا ۱۳۸۲در سال ) يکره جنوب(نشگاه هانکوک سئولس در دايو تدر۱۳۸۲ تا ۸۰در سال 
  :م دربارة موالنا داردهاي دانشگاهي به موالنا پرداخته، چند اثر هغير از اينكه در درس

  تأليف کتاب) الف
  . ۱۳۶۶، تهران، ي، دوجلد، انتشارات سعدات شمسي کلير اصطالحات عرفانيشرح و تعب:  پرتو عرفان-۱

 اين كتاب، عنوان ديگري .استكه تكميل و اصالح شده شان بوده ي ايه دکترنامانيدر اصل پا
  .شرح اصطالحات عرفاني كليات شمس: دارد

  . ۱۳۸۲، ي، تهران، انتشارات شبل و حافظياحوال، آثار و افکار موالنا، سعد:  مثلث عشق-۲
  . استي درسيجزء کتابها

  نامهمقاله و پايان) ب
ش بزرگداشت يمجموعه مقاالت هما، » خداوندگارييسراهللا در غزل سرا يزير نفس شمس تبريتأث «-۳

  .۱۳۷۸ه، ي، ارومي، چاپ انجمن آثار و مفاخر فرهنگيزيشمس تبر
منش، رسالة يات شمس، عباس کين در کليالدات موالنا جاللي غزلير اصطالحات عرفاني شرح و تعب-۴

  . ۱۳۶۶ات تهران، يدکترا، دانشکده ادب
  . در قامت کتاب منتشر شده است پرتو عرفانشان است با عنواني اينامه دکتراانين اثر که پايا

  

  )۱۳۵۱متولد( ي، مصطفيگرج

 رفت و يي و متوسطه به دانشگاه عالمه طباطباييالت ابتداي تحصي طيبرا.  زاده شد۱۳۵۱در آمل، سال 
 به يات فارسيشتة زبان وادب ارشد و دکترا را در رياما کارشناس. افت نمودي در۱۳۷۶ را در يکارشناس

کارنامه او در عرصة  .ديس و پژوهش خود توسعه بخشيه تدرآنگاه ب.  گذراند۱۳۸۴ و ۱۳۷۹ب در يترت
  :ن استي چنيپژوهموالنا

  .۱۳۸۲، ۳۹، شماره دانشور، دانشگاه شاهد، »ي از مثنوي داستاني شالوده شکنيبررس «-۱
ات و يادب(کتاب ماه، »ري در سده اخيرامون مثنوي پيها مجموعه مقالهييلي و تحليسه آماريمقا «-۲

  .۱۳۸۴، مهر )فلسفه
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، ي قبادينعليحس: سندهي، نو»ي ساخت شکنانه قرآن بر مثنوير گفتگوهاي از تأثييهال نمونهيتحل «-۳
  .۱۱۲ تا ۹۷، ص۱۳۸۱ر ي، ت۳۹، شماره ۹، دوره دانشور،ي گرجيمصطف

، ي ادبيفصلنامه پژوهشها؛ »االسرار و کشفينو و خضر در مثي قصه موسيقايل بوطيتحل «-۴
  .۲۰۰ تا ۱۸۱، ص۱۳۸۴ز و زمستان يي، پا۱۰-۹شماره

  .۱۳۸۴ور ي، شهر۹۵، ش۸؛ س)ات و فلسفهيادب(کتاب ماه، »ري در سدة اخيسي و مقاله نويمثنو «-۵
، بهار يسات فاريپژوهش زبان و ادب، »ي معنوي آن در مثنويها مؤلفهليها و تحل فرهنگيگفتگو «-۶

  .۱۱۲ تا ۹۱، ص۱، شماره ۱۳۸۱و تابستان
ها و موضوعات جديد را با روش نو بررسي همانگونه كه از عناوين مقاالت فوق پيداست، گرجي سوژه

- از منظر كتاب سنجي به تجزيه و تحليل كميت و آمارهاي مربوط به مولوي پژوهي مي. كرده است
-هاي جديد بررسي مينا در داستان نگاري را با شيوهدر چند مقاله روش موال؛ )۵و۲شماره (پردازد
  ).۶شماره (پردازدگفتگوي اديان در مثنوي، سوژه مقاله ديگري است كه به آن مي؛ )۴و۱ شماره(كند

  

  )۱۳۶۰-۱۲۹۵( ي محمدتقفرزنداهللا ، فضليگرگان

لم گرفت و به پي، د۱۳۱۴ و متوسط در يالت مقدماتيبعد از تحص.  متولد شد۱۲۹۵ در تهران در يو
 يسندگيعمرش به شعر و نو. ات فرانسه گذرنديسانس را در رشتة زبان و ادبيل.  وارد شدي عاليدانشسرا
 کودکان و نوجوانان ي مثل کانون پژوهش فکريس و پژوهش، با مراکز فرهنگير از تدريغ. گذشت
 يمنتخب. راهم آوردند را فوان شمسيد يها برادهين گزي است که نخستيدر زمرة نسل.  داشتيهمکار

  :ها چاپ شده استيژگين وي دارد و با اي خاصيهايژگيکه او ساخت و
، ۱۳۳۲ن، تهران، ي، با مقدمة صادق گوهرياهللا گرگان، به اهتمام فضليزيوان شمس تبري منتخبات د-۱

  .ص۱۵۲
  :مجدداً انتشارات زوار آن را چاپ کرد -۲

  .۱۳۳۵، تهران، زوار، ياهللا گرگانل، انتخاب کنند فضيزيوان شمس تبريمنتخب د
، به اهتمام فضل اهللا گرگاني، مقدمه صادق گوهرين، تهران، زوار، منتخبي از ديوان شمس تبريزي -۳

  .ص۱۱۸+، لب۱۳۶۲
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  گلچين، ميترا

 
از بانواني است كه در حوزه ادبيات فارسي فراوان كوشيده و توانست مدارج علمي را طي كند و پس از 

به خدمت  دانشگاه تهران استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي و ادبيات فارسي در مقام دكتري زبان
درباره موالنا كارهاي او . او در موضوعات ادبي و معارف ديني مقبول است كارهاي پژوهشي .مشغول شد

  : از استعبارت
  .ه ادبيات دانشگاه تهران، تهران، دانشكد موالناي مجاورت در دو دفتر از مثنو  ي از جادوييها هجلو -۱
  .، تهران، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران موالنايه در مثنويگاه کنايجا -۲
  .، دانشكده ادبيات دانشگاه تهراني دفتر سوم مثنويي کناباتيفرهنگ ترک -۳

  .اين پژوهش به عنوان يك طرح پژوهشي پذيرفته شد و پس از اجرا با استقبال مواجه شد
  

  )۱۳۷۴-۱۲۹۳( ن، صادقيگوهر

 اما پس از ،مه آموختيه آغاز کرد و صرف و نحو را در مدارس قديالت خود را در حوزه علمينخست تحص
 در رشته ي عاليسپس در دانشسرا.  و متوسطه را گذراندييد رفت و دروس ابتداي به مدارس جديچند
ات، فلسفه و يس ادبي تدر۱۳۱۹از سال . سانس نائل آمديو به اخذ لشد رفته ي و فلسفه پذيات فارسيادب

 خود را ادامه داد تا باالخره به يالت دانشگاهيضمناً تحص.  تهران آغاز کرديرستانهاي را در دبيشناسروان
اما .  پرداختيس در دانشگاه تهران در مقام استاديسالها به تدر.  موفق شديات فارسي ادبيافت دکترايدر

 ينام برخ. اگار گذاشتياند به ت عنوان کتاب که اغلب مرجعسيف غافل نماند و حدود بياز پژوهش و تأل
  .ح اسرارنامهي شرح اصطالحات تصوف، تصح:ن استيآثار او چن

ت آثارش به ياهم. ف کردي است که آثار متعدد و متنوع تأليختگانين از نوادر فرهيدر عرصة موالنا، گوهر
از . از داشتندي پژوهشگران و مدرسان به آن نکرد کهمي را خلق ي او اثريعنياش بود،  زمانهيازسنجين
توان در چند محور زير را ميهاي گوهرين  پژوهش.ش برديران پي را در ايپژوهينرو چند گام مولويا

  :بندي كردطبقه
  نامه و كتب تحليليپايان) الف
  :ن استيچنن رساله يمشخصات ا.  نوشتيبات مثنوي و ترکيشناس را دربارة لغتينامه دکتراني پا-۱
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، ۱۳۳۵نامه دانشگاه تهران، اني پان،ي، صادق گوهرين محمد بلخيالد موالنا جالليق در لغات مثنويتحق
  .ص۲۷۷
  :ک کتاب منتشر کرديب شده در قالب يل و تهذين رساله را تکمي دو سال بعد ا-۲

  .جلد۵، ۱۳۳۷، دانشگاه تهران، ين بلخين محمدبن حسيالد جالليرات مثنويفرهنگ لغات و تعب
 دو دهه يعني ۱۳۵۴ تا ۱۳۳۵گر از ساليبه عبارت د. رسديجلد ميا هفت  به نه ۱۳۵۴ن کتاب تا سال يا

  . آنها بوده استي و بررسي و استخراج واژگان مهم مثنويشناسشان، واژهيکار مدام ا
 ي مثنول و مشکلي ثقيها و شرح داستاني، موضوع درس را بررسين در چند ترم دانشگاهي گوهر-۳

 مشکل را يها داستانيرد تماميگيم مي کالس درس، تصميهاف تجربهيسپس با تأل. کنديانتخاب م
گر از يت دي؛ و چند حکايرچنگيپ : چاپ کردعنوانن يک جلد را با اي. ر منتشر کندي و تفسيهمراه با بررس

  .ين روميالد موالنا جالليمثنو
  مقدمه نگاري )ب
  : بر چند اثر نوشته استيا موالنا پژوهي، مقدمهيگران برايق دي تشويبرا
، به يزيوان شمس تبرين محمد معروف به ديالدات موالنا جاللي از غزليمنتخب: مکتب شمس -۴

  .ص۴۸۹+ ستي، ب۱۳۳۶نا، يسن، تهران، ابني، مقدمه صادق گوهريرازي شيانجو. ا. کوشش س
-۱۳۳۲ن، تهران، ي، مقدمه صادق گوهريگاناهللا گر، به کوشش فضليزيوان شمس تبريمنتخبات د -۵

  .ص۱۵۲
  .ص۴۸+، د۱۳۳۴، با مقدمه صادق گوهرين، تهران، برگزيده مثنوي -۶
تهران، زوار، ، به اهتمام فضل اهللا گرگاني، مقدمه صادق گوهرين، منتخبي از ديوان شمس تبريزي -۷

  .دارد، اضافات و مقدمه تفضيلي ۱۳۳۲اين چاپ نسبت به چاپ . ص۱۱۸+، لب۱۳۶۲
  تصحيح) ج
ن، تهران، ي، باهتمام صادق گوهرين روميالد موالنا جالليگر از مثنويت دي و چند حکايرچنگيپ -۸
  )۶۷ (.۱۳۸۵اميركبير، : تجديد چاپ. ۱۳۶۹: چاپ نهم. ص۵۹، ۱۳۴۴ر، يرکبيام

  
  )۱۳۲۳متولد( الهوتي، حسن
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با عزم جدي و تالش، مدارج علمي را پشت سر گذاشت و توانست  . زاده شد۱۳۲۳١به تاريخ سبزوار در  او
مشغول  ترجمه در گروهاكنون در دانشگاه آزاد مشهد هم .دوالتحصيل شدر رشته زبان انگليسى فارغ

.  تأليف يا ترجمه كرده است موضوعات ديني و ادبي مقاله درو عنوان كتاب چندتاكنون  .استتدريس 
آثاري  از نيكلسون از جمله شرح مثنوى مولوىمارى شيمل و   از آنمحمدرسول خدا و شكوه شمس

 -مولوى از نيكلسون و مثنوى موالناترجمة . با استقبال مواجه شده استهاي اخير هستند كه در سال
 .نتشار دارد از فرانكلين دى لوئيس را در دست ارومى

 يژه مولويبه و ادبيات فارسى وعرفان ايرانى محدودة در پژوهشي او كارهاي كه  ست ا اينويتصميم 
 به نظر الهوتي زيرا. روديا از حيطه عرفان وادبيات فارسى بيرون ن از دايره مولوى و  و.شودمتمركز 

 كه بارها در ايران تجديد چاپ مثنوي نيكلسنبراي نمونه . پرداختن به موالنا يك ضرورت فرهنگي است
   .شده، مشكالت جدي دارد

از حدود هفتاد سال پيش كه نيكلسون . كه مثنوى موالنا را تصحيح انتقادى كردبود اولين كسى نيكلسن 
يا با  مثنوى را در مصر چاپ كرد و بعد همان تصحيح به ايران آمد به همان شكل و به صورت افست و

است و همواره با هاى چاپى  غلطداراي كتاب اما اين. ايران منتشر شده استحروفچينى مجدد بارها در 
جوادى در مؤسسه اميركبير مگر آن مثنوى چهارجلدى كه زير نظر پور. منتشر شده استها  غلطهمين

بدون غلط در اختيار نيست،  بهرحال حتي يك مثنوي كامالً .ندارد تقريباً بخشى از غلط ها را ،چاپ شد
  .ها كه جاي بسياري از آنها خالي استها و تفسير و شرح به راهنما، تحليلچه برسد
- در اين راه به سراغ مولوي. رو الهوتي درصدد برآمد تا بقيه عمر خود را به موالنا اختصاص دهد از اين

ه او را ويژه آثار آن ماري شيمل توجبه. برگرداند جهان رفت و تالش كرد تا آثار آنان را به فارسيشناسان 
اين كارها در . منتشر كرده و آثاري را در دست تحقيق داردعرصة موالنا را در  يآثاربهرحال . جلب كرد

  :بندي استچند دسته قابل طبقه
  ترجمه) الف
الدين   سيدجالل: مقدمه،حسن الهوتي ترجمه ،رينولدالين نيكلسون، شرح مثنوي معنوي مولوي -۱

+ ازده ي، صدو۱۳۷۴، علمي و فرهنگي شركت انتشارات، تهران،  خرمشاهيالدين بهاء :راستاري و،آشتياني
  )۶۸ (.۱۳۷۸:  تجديد چاپ.ص۲۳۲۳

، ي، ترجمه حسن الهوتشيمل ماري آنه، الدين رومي سيري در آثار و افكار موالنا جالل: شمس شكوه -۲
. ص۸۸۵+د و چهارنو، ۱۳۷۳، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، آشتياني الدين  سيدجاللمقدمه

  .۱۳۷۵: چاپ سوم

                                                 
 ).۱۸۶۱، صمستند مشاهير( هم ثبت شده است ۱۳۲۱تاريخ تولد او  1
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 حسن: مترجم، رينولدالين نيكلسون: حي، تصحمحمد مولوي محمدبن الدين جالل، ي معنويمثنو -۳
  )۶۹ (.۱۳۷۸، تهران، نشر قطره، الهوتي

 الدين جالل، منتخباتي از ديوان شمس همراه با ترجمه انگليسي و توضيحات: جان جان -۴
  .، تهران، نشر نامکالهوتي حسن: مترجم، رينولدالين نيكلسون: حي، تصحمحمد مولوي محمدبن 
، آزاده موسوي فريدني، ترجمه حسن الهوتي، هاي هشتگانه شرح مثنوي معنوي مولويفهرست -۵

  .۱۳۷۸شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 
، ۱، سالنوقف ميراث جاويداافضل اقبال، ترجمه حسن الهوتي، ، »علي بن ابيطالب در مثنوي «-۶

  .۱۳۹-۱۳۶، ص۱۳۷۲، پاييز۳ش
، ۱۳۶۱، تير۳۰، شكيهان انديشه، آن ماري شيمل، ترجمه حسن الهوتي، »موالنا و استعاره عشق« -۷

  .۹۴-۶۳ص
، وقف ميراث جاويدان، ويليام چيتيك، ترجمه حسن الهوتي، »در نگاه مولوي) ع(امام حسين« -۸
  .۹۵-۹۲، ص۱، ش)۱۳۷۶بهار(۵
، )۱۳۷۱آبان (۴،  گلچرخ، جان رنارد، ترجمه حسن الهوتي،»الدين رومي آثار جاللصور ابراهيم در« -۹

  . ۲۷-۲۰ص
  .۴۶-۴۲، ص۱، ش)۱۳۷۱(۱، گلچرخ، جان رنارد، ترجمه حسن الهوتي، »يوسف نبي در آثار موالنا« -۱۰
فرانكلين ، الدين محمد بلخي درباره زندگي، معارف و شعر جالل: موالنا ديروز تا امروز، شرق تا غرب -۱۱

  )۷۰ (.ص۱۰۲۴، چاپ دوم، نشر نامك حسن الهوتي، ترجمه، لوئيس
  .٨٤٩-٨٥٠ ، ص١٣٨٥،  ، نامك ، تهران  الهوتي ، ترجمهموالنا،   لوييس دين ،موالنا در نوار ويدئو -۱۲
  .٨٥٠-٨٥٣ ، ص١٣٨٥،  ، نامك ، تهران  الهوتي ، ترجمهموالنا،   لوييس دين ، موالنا در اينترنت -۱۳
  مقاالت تحليلي و نقد و بررسي آثار) ب
کتاب ماه ، يحسن الهوت: ، معرف»ييکاي پژوه آمري و مولويات فارسيس استاد ادبيلوئ. ن ديفرنکل «-۱۴
  .۵۳-۵۰، ص۷۹، ش۱۳۸۳بهشتي، اردات و فلسفهيادب
؛ ۱۷۴-۱۶۲، ص۳۲، ش۱۳۶۹، مهر و آبانشهيهان انديک، »ي معنويح مثنويد نظر در تصحيتجد «-۱۵
  .۱۷۸-۱۷۳، ص۳۳ش. ۱۷۴-۱۶۲، ص ۳۲، ش۱۳۶۹ و آبانمهر
  .۲۷، ش مجله بخارا، »آن ماري شيمل مولوي شناس فقيد «-۱۶
  .۱۳۷۵ تيرماه ۱۹، روزنامه ايران، »به انگيزه انتشار شرح مثنوي نيكلسون: نهايتاين شرح بي« -۱۷
شناس مولويشناس و شيمل و شكوه شمس در بزرگداشت پروفسور آن ماري شيمل عرفان «-۱۸

  .۱۳۷۴ ارديبهشت ۱۶، روزنامه همشهري، »برجسته معاصر
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  . ۶۰۰-۵۹۲، ص۱۳۷۶تير -، فروردين۸۸-۸۵، شكلك، »نقد و بررسي مثنوي معنوي« -۱۹
  .۱۹-۱۱، ص۱۳۷۵، بهمن ماه ۸۳-۸۰، شكلك، »سالروز رحلت موالنا« -۲۰
  فهرست سازي و تدوين راهنما) ج
 تأليف حسن الهوتي، ، اشخاصامل آيات، احاديث ومولوي، شهاي هشتگانه شرح مثنوي فهرست -۲۱

   .ص۱۲۳، ۱۳۷۷تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 
  وگوگفت) د

 حسن: شونده مصاحبه،يمحمدر يسا: کنندهمصاحبه، »روز تا امروز، شرق تا غربيموالنا، د «-۲۲
  .۲۱-۱۶، ص۹۵، ش۱۳۸۴وري، شهرات و فلسفهيكتاب ماه ادب ،يالهوت
موالنا و شارحان مثنوي، گفتگويي با حسن الهوتي به مناسبت انتشار ترجمه شرح مثنوي  «-۲۳

  .۱۳۷۵ خردادماه ۲۲-۲۰، روزنامه همشهري، »نيكلسون
  

  )١٣٢٩متولد (مايل هروي، نجيب

  
. ساكن شدشهر مشهد در و آمد  به ايران ١٣٥٠ از سال زاده شد، ولي در هرات افغانستان ١٣٢٩او در 

تحصيالت عاليه خود را در رشته زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه فردوسي مشهد به پايان برد و در سال 
هاي اسالمي در مشهد، به  پژوهشادبني وي پس از مدتي فعاليت در .ايران ازدواج کرداز  با دختري ١٣٥٧

المعارف بزرگ اسالمي و دائرةتهران آمد و در حال حاضر از محققان کتابخانه مجلس شوراي اسالمي 
 . استها منتشر شده دايره المعارفاز او در مجالت و دراو داراي تاليفات متعددي است و مقاالتي   .است

المعارف بزرگ اسالمي  محمود افشار يزدي را در مركز دايره تاريخي بنياد دكتر -مايل هروي جايزه ادبي
اين جايزه که براي يک عمر دستاورد براي خدمت به تاريخ و زبان فارسي اهدا مي گردد، با . دريافت کرد

حضور سيدجعفر شهيدي، سيدمصطفي محقق داماد، سيدمحمدعلي ابهري و سيدكاظم بجنوردي به مايل 
ني را در حوزه عرفان و ادبيات متصوفه احيا كرد و توانست مشرب جديدي در آثار فراوا. هروي اهدا شد

  :نيز دربارة موالنا كارهايي انجام داده است. تصحيح آثار كهن و احياي كتاب تأسيس كند
نجيب مايل هروى، تهران، : ، ولى محمد اكبر آبادى، اهتمام و تصحيح) مجلد٧(شرح مثنوى مولوى -١

  )٧١ (.ص٣١٩٠ ،١٣٨٣قطره، چاپ اول 
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، ١٣٧٧، زمستان٤، سال چهارم، شنامه فرهنگستان، »شود، زبان مردمي موالناتو به سر نميبي «-٢
  .٥٨-٥٢ص
  . در البالي مطالب آثارش، به موالنا هم پرداخته است-٣
  

  )۱۳۶۹-۱۲۸۸ (مبشري، اسداهللا

بعد در تهران وارد . اند را در مشهد گذرييالت ابتدايتحص. ا آمدي در تهران به دن۱۲۸۶ در سال يو
سپس وارد مدرسه . پلم رياضي گرفتي و بعد دارالفنون و سپس ديرستان شرف مظاهريدب. رستان شديدب

 يها را در استايمدت.  شديسانس وارد دادگستريبعد از ل. حقوق شد و در آنجا رشته قضاوت را خواند
پس .  و گاه دادستاه مشغول خدمت شديسترراز و اصفهان به عنوان کارمند دادگيزد، شيزنجان، کرمان، 

 را يران بازگشت و مدتيسپس به ا. س گرفتيش را در پاري به اروپا رفت و دکترا۱۳۳۰ حدوداً در ياز مدت
مجدداً به خارج از .  شديس اداره حقوق دادگستري رئي مدتيدر زمان زاهد. با مرحوم مصدق کار کرد
 از ير دادگستري انقالب به عنوان وزيروزيپس از پ. ازگشتران بي به ا۱۳۴۲كشور رفت، اما در سال 

  . شدي بازرگان معرفي مهندس مهديسو
ف ي تأليدربارة موالنا هم آثار. البالغه ترجمه نهج چند اثر دارد؛  مثلياسي و سينيدربارة موضوعات د

  :کرده است
، يت اسداهللا مبشرحاي، به کوشش و مقدمه و توضي از شش دفتر مثنويمنتخبات: يچنگ مثنو -۱

  . ص۴۲۳، ۱۳۶۲، ييتهران، عطا: د چاپيتجد. ص۲۴۸+۹۴، ۱۳۴۶تهران، 
ن اثر يک کتاب است بر اي که خود در حد ي، مقدمه بلنديسازدهيح و گزي عالوه بر تصحيمرحوم مبشر
  .نوشته است

  .۱۳۶۰، تهران،ي روميدربارة مولو -۲
  

  )۱۳۷۴-۱۳۰۳( محجوب، محمدجعفر

.  ادامه داديات و زبان فارسي ادبيالت خود را تا دکتريتحص.  متولد شد۱۳۰۳ان در  در سرچشمه تهريو
.  را شروع نموديگر همکاريه دي و چند نشر سخن آغاز کرد و با مجله۱۳۲۷ را از يت مطبوعاتيفعال

مشهور سنده يب، شعرشناس و پژوهشگر و نوي اديدانشمندهاي او در عرصة ادبيات او را به عنوان تالش
آثار  .کا درگذشتي امري ايفرنيباالخره در کال.  در چند دانشگاه هم داشتيس دانشگاهيتدر. اخته استس

  : استي گذاشت که بعضاً دربارة مولوي برجاعلمي متنوعي
  :  است۱۳۳۶ن مقالة او مربوط به يتريمي قد-۱
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  .۱۹۷-۱۹۴، ص۱۳۳۶، ش سوم، آذر صدف» يزي و شمس تبريمولو«
  :ن مشخصات استي ايان داراشيگر اي مقاله د-۲
ز يي، پازي تبريات وعلوم انسانيدانشکده ادب، »يان قرن پنجم هجري تا پاي در زبان فارسييسرايمثنو«

  .۲۸۵ تا ۲۶۱، ص۶۶، شماره۱۳۴۲
  :نگونه استيم ايشان سراغ داري که از اي مقاله سوم-۳
 و نفوذ در ييگراشه، داستانية اندويش: نيالدق در احوال موالنا جالليچند نکته دربارة منابع تحق«
  .۱۳-۲، ص)۱۳۵۴ور يشهر(۱۵۵، شهنر و مردم، »ندگان پاکستانيگو
  : چاپ شده استچند نوبت،ن کرده که تاکنون يوان شمس را گلچيشان دي ا-۴
  .ص۱۶۰تا، ي، بي، با مقدمة محمدجعفر محجوب، تهران، اسکندريزيات شمس تبري از غزليني گلچ-
  .ص۱۹۰، ۱۳۴۲ر، يرکبين محمدجعفر محجوب، تهران، اميباچه و تدوي، ديزي شمس تبروانيدة ديبرگز -
  

  )۱۳۰۸متولد  (محقق، مهدي

  
ي را در مشهد و وقدماتي ، علوم حوزس از تحصيالت ممشهد به دنيا آمد، و پشهر  در ١٣٠٨ در سال او

به دبيري دبيرستانها و  ١٣٣٩  تا سال١٣٣٠پس از اخذ ليسانس از سال . تهران تا حد اجتهاد طي كرد
دكتراي الهيات و معارف اسالمي  ۱۳۳۷ در سال. اداره بخش نسخ خطي كتابخانه ملي فرهنگ پرداخت

 به دانشياري ١٣٣٩در سال . بيات فارسي اخذ نموداد  دكتراي زبان و١٣٣٨را به پايان رسانيدو درسال 
استاد از سال .  به درجه استادي ارتقا يافت١٣٤٦برگزيده شد و درسال  دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

 مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران و بعد از انقالب نيز به مدت يك سال ١٣٥٧ تا ١٣٤٨
دانشگاه لندن و  او به مدت دو سال به عنوان استاد مهمان در. ند گرديدعهده دار رياست دانشكده دماو

 شعبه موسسه ١٣٤٧در سال  مدت هشت سال به تناوب در دانشگاه مك گيل كانادا به تدريس پرداخت و
ايشان عضو و رييس انجمن استادان زبان و . مطالعات اسالمي دانشگاه مك گيل را در تهران تاسيس كرد

ايران بوده و اكنون رييس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي   و عضو هيات امناي انجمن فلسفهادبيات فارسي
المعارف اسالمي و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي ةبنياد دائر و مشاور علمي و عضو هيات امناي

 هاي اردن،باشد و در فرهنگستانعضو ايراني فرهنگستان زبان و ادب مصر مي استاد همچنين. است
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 اللملي تاريخ پزشكي نيز عضويتاللملي فلسفه در قرون وسطي و مجمع بينهند و مجمع بين سوريه،
آن در   از سمت استادي دانشگاه تهران بازنشسته گرديد و پس از١٣٦١استاد محقق در سال . دارد

  .تدريس كرده است ، تربيت مدرس، الزهراء و شهيد مطهري)ع(هاي مشهد، امام صادقدانشگاه
  :نگونه استياش دربارة موالنا ااما کارنامه. ا مقاله منتشر شده استي در قالب کتاب ياديشان آثار زياز ا
   در دانشگاهي در چند دوره آموزشيس مولوي تدر-١
 محقق، ي مهديسي و انگلي، مقدمه فارسيده حجازي، حمي معنوي در مثنويرحمت و غضب اله -٢

  .١٣٨٦، يتهران، موسسه مطالعات اسالم
 يسي و انگلي، مقدمه فارسيين همايالدحات جاللي و توضي، با حواشي، موالنا رومي معنويمثنو -٣

  . ١٣٨٦ محقق، تهران، يمهد
  

  )۱۳۰۶متولد ( ١، احمديريمحمدي مال

  
مت يش و عزي در زادگاه خوييالت ابتداي پس از گذراندن تحصيو. ر متولد شدي در مال۱۳۰۶او در سال 

به  يو.  دانشگاه تهران شديات و علوم انسانيار، وارد دانشکده ادبي در آن ديپلم ادبيبه اراک و اخذ د
ات را از دانشگاه تهران ي ادبيسانس و دکترايسانس و فوق لي ل۱۳۵۳ و ۱۳۴۹ ،۱۳۶۶هاي در سالترتيب 

 يو. س کرديروت تدري بييکايک و دانشگاه آمري دراماتي را در دانشکده هنرهاي مدتيو. افت کرديدر
 تصوف و يان عطار، اصول و مبي عرفانيهاشهي اندي، بررسي چون ترجمه کتاب عرفان مولوييکتابها

  .عرفان را منتشر کرده است
 در دانشگاه تهران يات فارسيل در رشته ادبي که به تحص۱۳۵۳ تا ۱۳۳۶ين سالهاي بيري ماليمحمد

افت يس از در پاما.  به كارهاي پژوهشي و همكاري با نشريات و تدريس هم اشتغال داشتمشغول بود
ک تهران و ي دراماتيس در دانشکده هنرهايتدرو ، تمامي وقت خود را به پژوهش يات فارسي ادبيدکترا

 و آثار يراني ا-يشتر به عرفان اسالمي بيات فارسياو در رشته ادب. گذراندروت ي بييکايز دانشگاه آمرين
  . دارديفاتيقات و تألينه تحقين زميعالقمند است و در ا) ، عطاريمولو( مربوط به آنيادب

  : استايأليفي و ترجمهنا دو دسته تشان در عرصه مواليآثار ا

                                                 
 .اين نام اغلب به صورت احمد محمدي ثبت شده است 1

http://213.176.111.10/farhikhtegan/mashahir.aspx?Var=1463�
http://213.176.111.10/farhikhtegan/mashahir.aspx?Var=1463�


 
 
 

 
 

  فرهنگنامه مولوي پژوهان معاصر   

 

١٥٦

  ايآثار ترجمه) الف
 احمد يافت و با همکاريان سودمند يراني ايمشهور را براشناسم عرفانيفه عبدالحکي از خلي کتاب-۱
  : دي به ترجمه آن مبادرت ورزييرعاليم
 ، احمديري ماليم، ترجمة احمد محمديفه عبدالحکينوشته خل، قات و اضافاتيبا تعل: ي عرفان مولو-
  .ي و فرهنگيان، شرکت انتشارات علمتهر، يرعالييم

   :و بعداً چند چاپ مهم داشت، مثل.  بود۱۳۵۲ن اثر در سال يچاپ اول ا
  .۱۳۵۵ن، يبي و فرانکلي جي، تهران، کتابهايعرفان مولو -
  .۱۳۷۲، ي و فرهنگي، تهران، انتشارات علمي عرفان مولو-

ناسان به نام و مشهور جهان است كه حداقل دو اثر مهم از مولوي ش) م۱۹۵۹-۱۸۹۴(عبدالحكيم خليفه 
كه خليفه   استمولوي، نيچه و اقبال است؛ دوم عرفان و مولوييكي : تحليلي دربارة موالنا دارد

به فارسي ) ماكان(اين كتاب توسط محمد بقائي . الدين اكرام تأليف كردعبدالحكيم با همكاري نعيم
  ).۱۳۷۰، تهران، حكمت(ترجمه و منتشر شد 

هاي پنجاب، عثمانيه حيدرآباد و سرينگر عبدالحكيم خليفه الهوري و پاكستاني االصل است و در دانشگاه
م ۱۹۲۵دكتراي خود را از هايدلبرگ آلمان در رشتة فلسفه در . به تدريس و امور علمي اشتغال داشته است

  .اخذ كرد
  :و ترجمه کرد از ايا، مقالهي بائوزانيدگاههايت ديل اهمي به دل-۲
، يفرهنگ و زندگ، ي، ترجمه احمد محمدي، الساندرو بائوزان»ي و وحدت وجود در آثار مولويخداپرست«
  .۱۴۹-۱۳۵، ص)۱۳۵۳زييپا(۱۶ش
  آثار تأليفي) ب
  :ف کردين مقاله را تألي، ايگاه موالنا در عرفان اسالميت و جايل اهمي به دل-۳
  .۲۹-۲۶، ص)۱۳۵۶اسفند (۷۷، تالش، شي احمد محمد،»يشة عرفانير اندي سي برايا قلهيمولو«
  

  ١)۱۳۴۱متولد ( ، کاظميقاني وايمحمد

س و ينه تدري در زم نائل شد ويات فارسي زبان و ادبيافت دکترايدرهاي علمي به طي مدارج دورهپس از 
ز پنجاه ش اي او تاکنون بيهافيتأل. فعاليت خود را گسترش داد يخي و تاريني، ديپژوهش موضوعات ادب

-يطور مولوني و هميپژوه و قرآني عرفان و تصوف اسالميهانهي در زميجلد است که شامل موضوعات
  . استيپژوهي و مثنويشناس

                                                 
 .اند هم ثبت كرده١٣٤٠و تاريخ تولد او را به نام وايقاني هم خوانده شده  1
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  )۷۲ (.ص۲۰۴، ۱۳۸۵، ينجم کبر: ؛ کرجين خالق مثنويالدحسام -۱
  )يت اهللا مرعشيبانک اطالعات کتابخانه آ( عشق و عقليخيجدال تار  -۲
 .ص۱۹۶، ۱۳۸۵، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات،  عشق و سماعريموالنا پ -۳
)۷۳(  
 .ص۷۸، ۱۳۷۵ها، تهران، نشر سالم بچه: پد چاي تجد.ص۷۸، ۱۳۷۳، تهران،  موالنا و دفاع از عقل-۴
)۷۴(  
  )۷۵ (.ص۲۲۴، ۱۳۸۶نجم كبري، انتشارات ، موالنا و شعر -۵
  )۷۶ (.ص۲۱۶، ۱۳۸۶نجم كبري، ، انتشارات موالنا و شنيدن -۶
  

  )١٣١١متولد( عليقلي، محمودي بختياري

پس از آنكه تحصيالت مقدماتي را به پايان .  چشم به جهان گشودروداندر ميان ١٣١١در سال ايشان 
 تحصيل راهيِ تهران شد و پس از گذراندن سال ششم متوسطه در ة براي ادام١٣٣٢رساند، در سال 

 از ١٣٣٧ ادبيات را برگزيد و در سال ةهاي حقوق و ادبيات راه يافت؛ اما رشتانشكدهدبيرستان مروي، به د
ليسانس علوم اجتماعي را  فوقة دور١٣٣٨محمودي در سال . گرديددانشكده ادبيات فارغ التحصيل 

 زبان شناسي و زبان هاي باستاني ايران را پي گرفت و از ةدكتراي رشتة  دور١٣٤٢گذراند و در سال 
  :هايي دارد پژوهش،دربارة موالنا .  دكترا توفيق يافتةنشكده ادبيات دانشگاه تهران به اخذ درجدا
 ].١٣٦٨رهياب، [، تهران، الدين بلخيزايش دوباره در آفرينش و عشق از ديدگاه موالنا جالل -١
  )٧٧ (.ص ٤٥٦، ]تابي [رهياب، تهران، ،الدين محمد بلخي ديدگاه موالنا جالل عارفان راز و -٢
- هاي آموزشي، محوريت را به موالنا ميريزيغير از آثار مكتوب، در چند دوره درسي، و نيز در برنامه -٣

  .پرداخته استداد و به بررسي انديشه و آثار مولوي مي
  
   علمي، محمود←درويش . م
  

 )١٣٠٨متولد ( ، منوچهرمرتضوى
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آقا   پدرش حاج سيدابراهيم.  اصيل زاده شدايدر خانواده، در محله ششگالن تبريز، ۱۳۰۸در اول تيرماه 
رفت و نام خانوادگى خود را از جد اعالى خود حاج   مرتضوى از معتمدين شهر تبريز به شمار مى

مقدمات علوم را در تبريز و تحصيالت متوسطه را در تهران در دبيرستان . .به ارث برده بودسيدمرتضى 
فيروز بهرام و تحصيالت عاليه را در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران گذرانيد و از محضر استادانى چون 

  و مجتبى مينوى، محمدتقى مدرس رضوىالزمان فروزانفر، سعيد نفيسى،  الشعراى بهار، بديعملك
  .رداوود كسب علم كردپو  ابراهيم

  ١: مانند،در عرصة مولوي شناسي آثاري دارد
، ۳۲، ش۱۳۳۴، خرداد تبريزيدانشكده ادبيات و علوم انسان، »نيعشق از نظر موالنا جالل الد «-۱

  .۸۰-۶۷ص
، ۴۵ ش،۱۳۳۷ تابستان ، تبريزيدانشكده ادبيات و علوم انسان، »ي مثنوالتي از تمثيکي ليتحل «-۲

  . ۱۶۴-۱۳۳ص
  .پرداخت در عرصه تدريس در چند دوره درس تاريخ شعر فارسي، به مولوي مي-۳
  

  )م۱۹۳۴متولد (زيمروج، پرو

ن مرکز يکا شد و با چنديم امريکا، مقيران و امري در ايالت دانشگاهيشان پس از گذراندن تحصيا
 و تصوف و فلسفه  دربارة عرفانياقات گستردهيتحق.  و دانشگاه ارتباط برقرار کردي و پژوهشيآموزش
  :  انجام داده استييدربارة موالنا هم کارها.  داشته و آثاري منتشر کرده استياسالم

  يس موالنا در چند دوره دانشگاهي تدر-۱
2- “A Philosophical Interpretation of Rumis Mystical Poetry: Light the Mediator and 
the Way” 2 , Parviz Morewedge, In The Scholar and the Saint 3 , Ed. By P. J. 
Chellowski, NewYork, 1975, P.187-216. 

  .يقت در مثنوي مثل نور، واسطه و طريمي است بر مفاهين مقاله شرحيا
  

  )۱۲۶۸متولد( ، محمدطاهري کاشانيمستوف

                                                 
  .اندها به اشتباه نام نويسنده را جعفر مرتضوي ثبت كردهها و كتابشناسيبرخي فهرست  1
  نور، ميانجي و طريق:  تفسير فلسفي اشعار عرفاني رومي 2
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زدهم است كه پس از طي مراحل تحصيالت در مدارس يسندگان سدة سيشان از پژوهشگران و نويا
.  استيات مثنوياالبکشفو ات قرآن ياآلکشفن اثر او يمهمتر. ه، وارد عرصة پژوهشگري شدقديم

  .رالملک استيشان مشهور به بصيا
يعني در زمرة نخستين كساني است كه . اهميت بصير الملك شيباني به راهنما سازي براي مثنوي است

هاي مختلف دارد كه اهم آنها معرفي ات چاپياالبکشف. در ايران كشف االبيات مثنوي را تأليف كرد
  :شودمي
+ ۴ق، ۱۲۹۹، تهران، ياهللا کاشان فرجي، با همکاريات از محمدطاهر کاشانياالب، با کشفيمثنو -۱

  .ص۶۷۳+ ۱۶+ ۱۴۶
، ي کاشانيرالملک محدطاهر مستوفيات از بصياالبم عالءالدوله، با کشفي، چاپ محمدرحيمثنو -۲

  .ص۱۳۶+۶۳۷ق، ۱۲۹۹تهران، 
، يات از محمد طاهر کاشانياالبم خان عالءالدوله، با کشفيش محدرحي، بفرماي المعنويکتاب المثنو -۳

  .ص۴+ ۱۴۶+ ۱۶+ ۶۶۹ق، ۱۲۹۹-۱۲۹۸، تهران، يخط طاهربن احمد کاشان
الدين محمد البلخي ثم الرومي، بفرمايش محمدرحيم خان عالءالدوله،  مولينا جاللالمثنوي المعنوي، -۴

االبيات به اهتمام ميرزا محمد طاهر مستوفي كاشاني، تهران، كتابفروشي وصال، وم به كشففهرست موس
  .تابي

ترين اهميت اين نسخه در اين است كه كامل. اي از اين چاپ در كتابخانه فرهنگستان هستنسخه
  .چاپ شده در ايران قديم استمثنوي 

، تهران، محمد رحيم خان عالءالدوله امير نظام، الدين محمد البلخي مولينا جاللالمثنوي المعنوي، -۵
  .ص۱۴۶ + ۶۶۹ق، ۱۲۹۹ -۱۲۹۶

االبيات ميرزا محمدطاهر چاپ سنگي به خط محمدباقر الموسوي االمامي االصفهاني، همراه با كشف
  .الملككاشاني بصير

يي از آن هانسخه.  عيناً افست شده و توسط كتابفروشي وصال منتشر شده است۱۳۱۵اين كتاب در سال 
  .هاي پژوهشگاه مجلس موجود استدر كتابخانه

االبيات از  به اهتمام محمود خوانساري، خط محمدحسن الجرفادقاني، با كشفكتاب مثنوي معنوي، -۶
محمدطاهر كاشاني، از روي نسخة ميرزا ابوالحسن جلوه، مقدمة مجداالدباء حيدرعلي، طهران، دارالخالفه 

  .ص۱۷۶ + ۶۷۱ق، ۱۳۰۷طهران، 
االبيات از  با نفقة محمد رحيم عالءالدوله اميرنظام، كشف،الدين محمد البلخيجالل مثنوي معنوي -۷

  .ص۱۴۷ + ۶۷۳ق، ۱۳۱۵محمدطاهر مستوفي كاشاني بصيرالملك، طهران، 
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  . افست شده است۱۳۵۳اين چاپ توسط كتابفروشي وصال به سال 
االبيات به جر شيرازي، به انضمام فهرست كشف به اهتمام محمدصاحب تاكتاب المثنوي المعنوي، -۸

  .ص۱۴۶ + ۱۱ق، ۱۳۱۸اهتمام محمد طاهر مستوفي كاشاني، بمبئي، مطبعة ناصري، 
  .اين كتاب از روي چاپ عالءالدوله افست شده است

االبيات از  به اهتمام عبدالرحيم مشتاقي، تصحيح صانعي الخوانساري، كشفكتاب مثنوي معنوي، -۹
  .ص۸۱۵ + ۲۵ق، ۱۳۶۸اكبر علمي، زاده، طهران، علياشاني، به قلم علي مدرسمحمد طاهر ك

رو با استقبال مواجه شد و به ضميمه  االبيات بصيرالملك از روش كارآمدي برخوردار بود، از اينكشف
  .ها آمده و عالوه بر ايران در هندوستان هم منتشر شده استبسياري از چاپ

  

  )۱۳۴۱متولد( ليفر، جلي مسعود

رشته ادبيات فارسي، تحصيل كرد و پس از در  پس از گذراندن تحصيالت متوسطه، در دانشگاهشان يا
 يأت علمي عضو هدر همين دوره. را دريافت نمود يات فارسي ادبيمدرک دکترطي مدارج علمي، 

چند اثر   تاکنون.شد و تاكنون به تدريس و امور علمي مشغول بوده استام نور واحد بجنورد يدانشگاه پ
  :منتشر کرده استتأليف و  يچند اثر دربارة مولونيز . مكتوب دربارة موضوعات ادبي منتشر كرده است

  .۱۳۸۲؛ مشهد، آهنگ قلم، ي و مولوي مثنويشناسمعرفت -۱
  .۷۱-۵۸، ص۷۱، شماره ۱۳۸۰، تابستانمشکوة، »ي مولوي در مثنويا خداشناسيمعرفت حق  «-۲

  )۱۳۱۹متولد ( ليمسگرنژاد، جل

در و . پس از گذراندن مقاطع متوسطه و دانشگاهي، موفق به اخذ دكتري زبان و ادبيات فارسي شدشان يا
.  استشده هاي علميمشغول تدريس و پروژه يات فارسي در گروه زبان و ادبييدانشگاه عالمه طباطبا

  : داردينا چند اثر علمعرصة موالهايي دربارة موضوعات ادبي و تاريخ فرهنگ فارسي داشته و در پژوهش
  هاي علميشركت در همايش) الف
ن يالد دربارة حسامياشرکت کرد و مقاله) ۱۳۷۷ور ي شهر۱۸-۱۷، يخو(يزي در کنگره شمس تبر-۱

  : ارائه نموديچلب
، انجمن آثار ي، خويزيمقاالت کنگره شمس تبر، »ي مولويات معنوي و نقش او در حين چلبيالدحسام«

  .۱۲۶-۹۹ ص،يو مفاخر فرهنگ
  مقاالت علمي) ب
  : نوشتيات مثنوي از ابيکين مشخصات درباره ي مقاله با ا-۲
  ).۱۳۸۰بهار (ينامة پارس، »ي بر عرفان مولويشرح:  شدمي مردم و نامياز جماد«
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  .۷۶-۶۷، ص۱۳۷۵، بهار۱، ش۱، سالادب و زبان، »خيال و هالل در تعبيرات مثنوي مولوي «-۳
  نامهراهنمايي پايان) ج
 يشان بررسير نظر اي زيانامهاني موالنا در پاي را با مثنوييقة سنايها و نکات مشترک حد داستان-۴

  :شد
 يشاهمردانكرم ، ي معنويقه و مثنويقه الحقين مشترک حديها و مضامليها و تمث قصهيبررس

، ۱۳۷۳، يمه طباطبائد، دانشگاه عال ارشينامه کارشناساني مسگرنژاد، پاليجل: يي به راهنما،ييروزجايق
  .ص۲۰۵
جليل : نيا عمران، استاد راهنما، آسيه ذبيحدوم مثنوي معنويتفسير و بيان رموز نيمه اول دفتر  -۵

  .ص۳۶۸، ۱۳۷۳نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي، پايانمسگرنژاد، 
 

  مي، عبدالرحيمشتاق
هاي تالش را به واسطة ي معنويمثنو . استوي پژوهان ايران معاصرنسل نخست مثنشان در زمرة يا

ج يران ترويابين اقشار مختلف  در شد وچاپ و نشر مشتاقي و امثال او بود كه تحقيق، تصحيح و باالخره 
 و .از مثنوي عرضه كرد چند چاپ  به رغم كمبود امكانات در حدود يك سده پيش،ي مشتاقيآقا. يافت

  .دي گرديراني اجامعةان ي موالنا در ميهازهموجب توسعه آمو
  :ر بودي زيق و با مشخصات کتابشناس۱۳۵۸ که او منتشر کرد، در سالين مثنوي نخست-۱

+ ۱۰۴+ ۸۰+ ۸۹+ ۹ق، ۱۳۵۸، ي، تهران، علميم مشتاقي و اهتمام عبدالرحي، بسعي المعنويکتاب المثنو
  .ص۱۰۷+ ۹۳+ ۸۵
  :افتيدر همان سال انتشار  ييها با اندک تفاوتين مثنوي دوم-۲

م ي، به کوشش عبدالرحيروانين شين العابدي من کالم زي، شرح حال مولوي المعنوي المولويالمثنو
  .ق۱۳۵۸، ي و فردوسيزاده، تهران و اصفهان، علم مدرسي، به خط محمدعليمشتاق

  :ک سال بعد منتشر کردي را ين مثنوي سوم-۳
 يزاده، تهران، کتابفروش مدرسي، خط محمدعليم مشتاقيم عبدالرح، به اهتماي المعنوي المولويالمثنو
  .۱۳۱۹/ ق۱۳۵۹، يفردوس

  :ات عرضه کردياالب همراه با کشفيگري دي سپس مثنو-۴
زاده،  مدرسيات، خط محمدعلياالب، با کشفيم مشتاقي و اهتمام عبدالرحي، بسعي معنويکتاب مثنو
  .ص۱۷۷+ ۶۷۰+ ۳۱ق، ۱۳۶۰، يتهران، علم

  : دارديگري ديهايژگي که آماده چاپ کرد، وي پنجميمثنو -۵
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ات از ياالب، کشفي الخوانساريح صانعيصح، تيم مشتاقي و اهتمام عبدالرحي، بسعي معنويکتاب مثنو
  .ص۸۱۵ +۲۵ق، ۱۳۶۸، ياکبر علميزاده، تهران، عل مدرسيقلم عل ه، بيمحمدطاهر کاشان

. ق عرضه كرده است۱۳۶۸ق و آخرين را در ۱۳۵۸ را در يمثنوشناسي فوق پيدا است كه نخستين مأخذ
البته اين چاپ به لحاظ تاريخي، اولين .  را به بازار ارائه نموده استمثنوييعني طي ده سال، پنج چاپ از 

.  چاپ شده در ايران نيستند؛ اما به لحاظ كيفي كار مشتاقي سطح مثنوي پژوهي را ارتقا بخشيدمثنوي
هاي تري تصحيح شده و همراه با راهنماهاي كارآمد و مقدمهاقي با روش مدرنهاي مشتزيرا مثنوي
  .تحليلي بود

هاي مثنوي. ق به بازار آمد۱۲۴۴ را محمدرضا شيرازي تصحيح و در  مثنويالزم به ذكر است نخسين
نيز در هندوستان .  در تهران چاپ و عرضه شد۱۳۰۶ق در تهران و ۱۲۷۳ق در تبريز، ۱۲۶۴ديگري در 
ها را به بازار فرستاد، اولين چاپ كتاب مثنوي به كوشش محمد صادق، ترين نسل مثنويكه قديمي

در . يعني اولين چاپ مثنوي ايران، چهار سال ديرتر از اولين مثنوي هند به بازار آمد. م است۱۸۳۰بمبئي، 
چاپ مثنوي همچنين نخستين  .ق عرضه شد۱۲۷۶ق و ۱۲۷۳ق، ۱۲۶۶هاي بمبئي، چند چاپ در تاريخ

بنابراين اولين چاپ مثنوي در هند . م در بوالق بوده كه تقريباً همزمان ايران است۱۸۳۵در مصر به تاريخ 
  .بوده است

  

  )١٣٤٢متولد( مشرف الملك، مريم

  
  :عبارت است از آثار ايشان در حوزه موالنا.  زاده شد١٣٤٢وي در شهر تهران در 

تابستان و پاييز ، شكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلمدان، »ينه و چنگ در زبان مولويآ «-١
  .١٠٦-٨١، ص٤٦ و ٤٥ شماره ،١٣٨٣

،  حسن حيدرزاده سردرود و مريم مشرف، نوشتة» در معارف بهاء ولد و مثنوي مولوييحجاب عرفان «-٢
  .١٢٩-٩٥، ص١٣٨٣ن ، زمستا١٩٣، شماره٤٧، دوره دانشكده ادبيات و علوم انسانينشريه دانشگاه تبريز، 

مانده از بهاء   كتاب معارف تنها اثر باقي.  استمثنوي با معارفاهميت اين مقاله به بررسي تطبيقي كتاب 
-كم در طول تاريخ مورد معارف بهاء ولد و اثرش .ولد، محمد بن حسين خطيبي بلخي، پدر موالنا است

عرفان صادقانه و ساده و اند كه و اينكه دانستههاي اين اثر با درك ويژگيولي امروزه . توجهي بوده است
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 مورد توجه بيش از پيش ايرانيان و محققان و عرفان دوستان رو زند، از ايندر اين كتاب موج ميناب 
ها و شود، مجموعة منظمي از انديشهاين كتاب بر خالف آنچه از نامش تصور مي. غربي واقع شده است

ي پراكنده و نامنظم از افكار، بيان روياها، تصورات، تعمق در معني و اعقايد نيست بلكه حاوي مجموعه
تفسير برخي آيات قرآني و تأويل عرفاني آنها، تفكر در مورد مسائل كالمي چون جبر و اختيار و گاهي 

هاي اوست كه بدون هيچ ترتيب موضوعي توسط خود او يا ديگران كنار هم گلچيني از مواعظ و خطابه
  .به خود گرفته است» ارف بهاء ولدمع«عدها نام جمع شده و ب

  .مشرف الملك، در تدريس در چند ترم واحد درسي، انديشه و آثار موالنا را محوريت داده است -۳
  

  )١٣٣٠متولد (ن دختيمشهور، پرو

  
. ان رساندي مشهد به پاي در دانشگاه فردوسيسيات انگليالت خود را در  زبان و ادبي تحص۱۳۵۳ر سال د

 ۱۳۷۴ت بگذراند و در سال ي مشهد با موفقيارشد را در دانشگاه آزاد اسالمين توانست کارشناسيهمچن
در . افت کردي در۱۳۷۹ در ي را از دانشگاه فردوسيات فارسي زبان و ادبيباالخره دکترا. رديمدرک بگ

  : دارديميحوزه موالنا، کارنامه نسبتاً حج
  رساله نگاري) الف
 در دانشگاه آزاد واحد مشهد در ي مثنوي عرفانيهاتي شخصيبررسر عنوان ينامه خودش را زاني پا-۱

  . دفاع کرد۱۳۷۴سال 
  نامهانيپاراهنمايي ) ب
: دخت مشهور، استاد مشاورنيدکتر پرو: اهنما، استاد ري معنوي و مثنوييقه سناين مشترک حدي مضام-۲

  .۱۳۸۴ز يي، پايسرور رباط جز: ، نگارشيدکتر اکبر شعبان
دخت مشهور، نيدکتر پرو: ، استاد مشاوريدکتر فرزاد عباس: ، استاد راهنماي معنويا و آخرت در مثنويدن

  .يمخدره بلوک: نگارش
  مقاالت) ج
، دانشگاه يات فارسيش ساالنه زبان و ادبين همايمجموعه مقاالت ششم، » و تاگوريمولو «-۳

  .۲۶۹، ص۱۳۷۸هرمزگان، 
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، سمنان، اداره کل ي خرقانين عرفاني آئيده مقاالت کنگره بررسي، چک»يخ خرقاني و شيمولو «-۴
  .۱۲۷-۹۸، ص۱۳۷۸، يفرهنگ و ارشاد اسالم

، شرکت کرد )سمنان۱۳۷۸(يخ ابوالحسن خرقاني شيت و افکار عارف نامي شخصيشان در کنگره بررسيا
  .ن مقاله را ارائه نموديو ا
  

  مشيدي، جليل
پس از گذران مقاطع دانشگاهي دروة دكتري را هم با موفقيت در دانشگاه تربيت مدرس تهران به ايشان 

اكنون عضو هيئت علمي دانشگاه اراك و در . پايان نامه دكتري خود را درباره موالنا دفاع كرد. پايان برد
در زمينه مولوي پژوهي آثاري منتشر . داردو تدريس  و ادبيت فارسي اشتغال به امور علمي گروه زبان

  :نامه چنين استكرده كه به ترتيب كتاب و مقاله و پايان
  )۷۸ (.ص۳۶۷، ۱۳۷۹، اراك، دانشگاه اراك، كالم در كالم مولوي -۱
  )۷۹ (].۱۳۸۰[راك، دانشگاه اراك، ، ااي بر مثنوي مولوي انتقادگونه: هاي مولوي نگرشي بر انديشه -۲
، » در كتاب شكوه شمس اثر پرفسور شيمل مولوي، اشعري يا ماتريدي؟ نقد و بررسي الهيات «-۳

: تهران، بزرگداشت پرفسور آنه ماري شيمل  ها پلي ميان فرهنگ: مجموعه مقاالت همايش عرفان
  .۳۷۷-۳۶۵صجلد دوم،  ،۱۳۸۲ موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، ،دانشگاه تهران

 ،مجموعه خالصه مقاالت ششمين همايش زبان و ادبيات فارسي، »مولوي و شيوه كالمي او  «-۴
   .۴۲ ص ،۱۳۷۷بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، مديريت امور پژوهشي، 

 توسطبندرعباس كه در  )۱۳۷۷ بهمن ۲۸-۲۹ ،ششمين(زبان و ادبيات فارسي با شركت در همايش 
 .برگزار شد اين مقاله را ارائه نمودگان دانشگاه هرمز

مقاالت نخستين گردهمايي دين، فرهنگ و ، »توسعه و مفهوم آن در ادبيات فارسي از ديدگاه مولوي «-۵
  .۶۴ ص،۱۳۷۷يزد، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزد،  ،توسعه

 اداره كل فرهنگ و توسطيزد  در كه )۱۳۷۷ اسفند ،اولين( گردهمايي دين، فرهنگ و توسعه با شركت در
  . برگزار شد اين مقاله را ارائه نمودارشاد اسالمي استان يزد

 .۲۲، شكالم اسالمي، »و شعر و ادب در خدمت مذهب: بداء در اشعار مولوي «-۶
مقاالت برگزيده كنگره سراسري بزرگداشت ، »وحدت وجود در انديشه عراقي و مقايسه با مولوي «-۷

   .۷۹، ص ۱۳۷۴تهران، دانشگاه تربيت معلم،  ،اقيفخرالدين عر
 توسطتهران كه در  )۱۳۷۴ ارديبهشت ۲۳-۲۴( كنگره سراسري بزرگداشت فخرالدين عراقي با شركت در

 . برگزار شد اين مقاله را ارائه كرددانشگاه تربيت معلم
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، دكترا نامه پايان،محسن جهانگيري:  به راهنمايي، جليل مشيدي،هاي كالمي در آثار مولوي جلوه -۸
  .ص۳۲۴، ۱۳۷۴دانشگاه تربيت مدرس، 

  
  )١٣١٢متولد (مصفا، محمدجعفر

  
 در تالش ۱۳۳۲در سال . درس خواندم در زادگاهش تا کالس نه. ن متولد شدي در خم۱۳۱۲او در سال 

در . پلم شديل ادامه داد و موفق به اخذ دي شبانه به تحصيضمن کار، در کالسها. ش به تهران رفتمعا
ست و ياز ب. سانس گرفتي ليي قضاة حقوق تهران شد و از آن دانشکده در رشتة وارد دانشکد۱۳۳۹سال 

ر به هندوستان چند سف. ن کار ادامه دادي آشنا شد و سالها به طور مستمر به اي با خودشناسيپنج سالگ
.  مالقات نمودي عارف نامدار هنديشنامورتيبا کر.  به مطالعه پرداختي عرفانيرفت و در انواع مکتبها

در عرصة موالنا .  ترجمه کرده استي را به فارسيشنامورتيمحمدجعفر مصفا تاکنون هفت اثر از آثار کر
  : تاکنون عرضه کرده استيهم آثار

  نترنتي محمدجعفر مصفاي سايت ا، و عرفانيد روانشاسينا از د موالي در مورد مثنويبحث -۱
، ۱۳۷۰مشهد، : د چاپيتجد. ص۴۴۶ ،۱۳۶۴ ،، مشهدكاربرد مثنوي در خودشناسي: با پير بلخ -۲

  )۸۰. (۱۳۷۸: ن ناشريچاپ ششم از هم. ص۴۳۰، ۱۳۷۲تهران، نشرگفتار، . ص۳۸۳
  

 )١٣١١متولد( ، مظاهرمصفا
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را در قم و اش ابتدايي است و در اراك ديده به جهان گشوده، تحصيالت ۱۳۱۱١مظاهر مصفا متولد سال 
افت درجه تعليمات ششم ادبي را در تهران به پايان رسانيد و بعد از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، به دري

بود كه توانست آن را با » تحقيق در قصيده و تحول آن«اش نامه موضوع پايان.دكتري ادبيات نايل آمد
  .از تصويب بگذراند درجه ممتاز،

تصحيح (الفصحاى هدايت   مجمع، سرايان  پاسداران سخن در نقد قصيده: برخى از تأليفات وى عبارتند از
ديوان ، )تصحيح و تنقيح(كليات شيخ اجل سعدى ، ) و تنقيحتصحيح(ديوان حكيم سنايى ، )و تنقيح

با اوست حديث ، شبهاى شيراز، ده فرياد، سپيدنامه، سى سخن، پاره  سى، توفان خشم، نظيرى نيشابورى
 .)تصحيح و تنقيح(هاى مثنوى   داستان، ديوان حكيم صفا برگى از، راهى از بن بست، قند پارسى، من

دكتراى ادبيات داراي  او نيز . با او آشنا شد۱۳۳۲هى است كه در سال همسرش خانم اميرى فيروزكو
  .است

خانم اميري فيروزكوهي در دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات به تدريس مشغول است و گاه به راهنمايي 
، سيدجواد زبان شمس در مقاالت: باشند؛ مثلهايي اقدام كرده كه بعضاً درباره مولوي مينامهپايان
نامه دكتري، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، ، پايان)كريمي(اميري فيروزكوهي: ايي، استاد راهنمامرتض
  .ص٢٢٩، ١٣٧٨

  :شوندرو در چند دسته معرفي مي متنوع و زياد است، از اينآثار مولوي پژوهي او 
  نامهراهنمايي پايان) الف
نامه كارشناسي ارشد، نما مظاهر مصفا، پايان، اصغر باباساالر، استاد راهقلمرو دل در مثنوي معنوي -۱

  .ص۱۶۵، ۱۳۷۹دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 
نامه زاده توكلي، استاد راهنما مظاهر مصفا، پايان حميدرضا حسن تبدل حواس در مثنوي موالنا،-۲

  .ص۲۲۹، ۱۳۷۸كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 
نامه  محسن شيخ پاكدل، استاد راهنما مظاهر مصفا، پايانعنوي،معني و صورت در مثنوي م -۳

  .ص۱۳۸، ۱۳۷۷كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 
نامه كارشناسي ارشد،  مهدي صفري، استاد راهنما مظاهر مصفا، پايانحرص و طمع در مثنوي معنوي، -۴

  .ص۱۸۱، ۱۳۷۲دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 
بيژن ظهيري هاي ثنايي، عطار و موالنا، در ادب منظومه عرفاني بر محور مثنوي) ع( جبرئيلسيماي -۵

، ۱۳۷۷نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، ناو، استاد راهنما مظاهر مصفا، پايان
  .ص۱۷۶

                                                 
 ).٢٠٤٤، صمستند مشاهير(اند  نوشته١٣٠٧گاه تاريخ تولد او را  1
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نامه ، پايانپور خليلي، استاد راهنما مظاهر مصفاحسن قلي خواب و بيداري در مثنوي مولوي، -۶
  .ص۲۴۵، ۱۳۷۷كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 

نامه كارشناسي  استاد راهنما مظاهر مصفا، پايانزاده خوديايي،آفتاب و سايه در مثنوي، هادي قلي -۷
  .ص۱۳۴، ۱۳۷۷ارشد، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 

-مقصودلو استرآبادي، استاد راهنما مظاهر مصفا، پايان، عباسعلي رابطه مراد و مريد در مثنوي شريف -۸
  .ص۱۴۲، ۱۳۷۱نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 

نامه كارشناسي  سيده مريم ابوالقاسمي، استاد راهنما مظاهر مصفا، پايانزبان تصوف در ديوان شمس، -۹
  .ص۹۲۷، ۱۳۷۷ارشد، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 

 جليل : استاد مشاور،اسمعيل حاکمي واال:  به راهنمايي،دارلومحمدعلي خزانه، هاي مثنويمنظومه -۱۰
  .١٣٧٥زبان وادبيات فارسي، ، علوم انساني ادبيات و، تهران، )دکتري(نامهپايان، تجليل، مظاهر مصفا

  مقاالت) ب
، ۱۳۵۲، ۱، گوهر، »ديوان شمسچند نكته از : جست و جوي زبان ديگر در تقاطع خاموشي و گفتار «-۱۱
  .۱۰۵۸ -۱۰۴۰ص
  .۵۳۱ -۵۱۸، ص۱۳۵۴، ۱۸، راهنماي كتاب، »سماع و زن در ديوان شمس «-۱۲
، تهران، كتابخانه مجموعه گفتارهايي درباره چند تن از رجال ادب و تاريخ ايران، »سماع و زن «-۱۳

  .۳۴۳-۳۳۰، ص۱۳۵۷مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، 
  .۱۲۳-۱۱۶، ص۱۳۵۳، ۲، گوهر، » در كالمشهادت «-۱۴
    گزيده و منتخب)ج
نژاد از روي نسخه نيكلسن؛ مقدمه و تصحيح غالمعلي محبي: گردآوري و خط، هاي مثنويداستان -۱۵

  .مظاهر مصفا
  

  )ق۱۲۶۹متولد ( عيرزا محمد فرزند محمدرفي، ميرازيَمِلُک الکتاب ش

همچون پدر .  كرد کوچيق از زادگاهش به بمبئ۱۲۸۵ در ق متولد شد و۱۲۶۹راز در سال يشان در شيا
. ديورزي هم مبادرت ميسندگين شغل به نوي آورد؛ در کنار اي و چاپ و نشر رويخود به شغل کتابفروش

 داشتند، يت گذران زندگيها که به شبه قاره کوچ کردند و با موفقيزديا يها يرازي از شياريمثل بس
 ردران، لقب ملک الکتاب به او اعطا کيق، دولت ا۱۳۰۰ که در شرفت کرد،ي پ هم در کار خود چنانشانيا

  . به او داد»خان صاحب« هند، لقب يسيق، حکومت انگل۱۳۱۷و در 
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ص شد و متناسب با فرهنگ ي، تلخيمثنوبه همت او . ادگار گذاشتي را به يدر باب موالنا آثار چند
  :ر عرضه کرديصات ز با مشخينصاب مولو به نام يادهيها، گزديهند
: ياهتمام ملک الکتاب، بمبئه ، بين الروميالدا غنچه صدبرگ از کالم جاللي ي معنوينصاب مولو -۱

  .ص۸۸ق، ۱۳۰۹
  : ک کتاب منتشر کردي و در قالب ي مختلف گردآوري موالنا را از جاهايهاشان مناجاتيا -۲

  . ص۶۰ق، ۱۳۲۵، ي، بمبئيرازيالکتاب ش، به اهتمام ملکنامهمناجات
  . استي مثنويها از مناجاتيامجموعه

 اليتذکرة مرآة الخف کرد و نام آن را ينامه شعراء مهم را تأليسندگان هند، زندگي از نويکي ي لوديآقا -۳
الکتاب ن اثر به کوشش ملکيا. ن مجموعه آمده، موالنا استي از شاعران که تذکره آن در ايکي. نهاد

  :منتشر شد
 محمد يبه اهتمام و سع، )ق۱۲قرن  (ي امجدخان لوديخان بن عليرعلينوشتة ش، اليختذکرة مرآة ال

  .۴۳-۴۲، ص۱۳۲۴، ي، مطبع مظفري، بمبئيرازيالکتاب شملک
  

  )۱۳۵۰-۱۲۹۳متولد (معين، محمد

زادگاهش و  تحصيالت مقدماتي و دوره اول متوسطه را در. ، در شهر رشت به دنيا آمد١٢٩٣در سال  او
 به اخذ ١٣١٣ در سال . گذرانديرستان و دوره عالي را در تهران و دارالفنون و دانشسراي عاليدوره دوم دب

او دوره دكترا را نيز را طي . ادبيات فارسي نائل گرديد ليسانس در رشته فلسفه و علوم تربيتي و نيز رشته
 نگارش درآورد كه در سال به» مزديسنا و تاثير آن در ادبيات فارسي«عنوان  نموده و پايانامه خود را با

 پس از آن استاد كرسي تحقيق در متون ادبي. آن دفاع كرد و موفق به اخذ درجه دكنرا شد  از١٣٢٤
مقام ادبي معين تا بدان پايه رسيد كه، عالمه دهخدا . دانشكده ادبيات و عضو پيوسته فرهنگستان گرديد

 او در كنار تدريس در .خود برگزيد لغت نامةتشار وي را به موجب وصيتنامه، براي نظارت در امر چاپ و ان
مختلف پرداخت و در همين راستا سازماني به  هايدانشگاه تهران، به نگارش چند فرهنگ درباره موضوع

وي در سال . يك فرهنگ قطور شش جلدي هم نوشت به وجود آوردو» سازمان فرهنگ فارسي«نام 
  . در تهران بدرود حيات گفت١٣٥٠

ها از و جايزه فرهنگستان ادبيات و كتيبه مند پركار داراي نشان عالي ادب و هنر از دولت فرانسهاين دانش 
هنر از دولت ايران و عضو پيوسته فرهنگستان ايران بوده  همان دولت، و نشان درجه دوم علمي و نشان

اري دارد كه ذيالً اما در زمينه موالنا هم آث.  استفرهنگ فارسيايشان صاحب تأليفات مهمي مثل . است
  :شوندمعرفي مي
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، ۱۲، ش۱، سالكاوش، ترجمة ضياءالدين دهشيري، »الدين محمد مولوي بلخي روميآثار جالل «-۱
  .۳۰-۱۲، ص۱۳۴۲مهر
كوشش علي اكبر مشير سليمي، تهران، يونسكو، ، بهيادنامه مولوي، »قلعه ذات الصور: دژهوش ربا «-۲

  .۱۷۲-۱۵۴، ص۱۳۳۷
 .۲۳۹-۲۲۱، ص۱۳۵۳، ۲، مردم شناسي، »قلعه ذات الصور: دژهوش ربا «-۳
  

  نيمال محمدحس
فر، دربارة او مطالب الزمان فروزانعيست، فقط مرحوم بدي در دست نيشان اطالعات چندانيدربارة ا
ان موالنا ي جريريگن در شکليشود که مالمحمدحسين مطالب استفاده مياز ا.  استنقل شده يکوتاه
  :سدينوياش مفر دربارهفروزان. ار مؤثر بوده استياصر بس در دورة معيپژوه

مه، نزد يل مقدمات قدي تحصي و قرائت قرآن آشنا شد، براينکه نزد پدرش به خط فارسيفروزانفر بعد از ا
ن استاد و معلم فروزانفر پدر او بود و پدرش از جملة واعظان و عالمان آن يزيرا اول. ن رفتيمالمحمدحس

ا به اصطالح آخوند مکتب بود که به خدمت ياما مال محمدحسين معلم، . شديمحسوب م) هيبشرو(تيوال
ده بود و ي رسي گنابادي، و مالسلطان عليم سبزواري حکيمالهاد: لين و رجال از قبي از کُمَّلياريبس

دست ب به او ي عجيخواند، نشاطي را مي اشعار مولوي که وقتي بود، به طوريمثنوفتة يمند و شعالقه
  ١.مند کرد عالقهيده و مجرب و آزادمنش، فروزانفر را به مولوين مرد جهانديا. داديم
  .اند مؤثر بودهي مثنو داشته و در جذب افراد بهي خوانينگونه افراد حتماً جلسات مثنويا

  

 ٢)١٣٠٢متولد ( ، محمدعليموحد

 
پايان  صوصي را در دانشگاه تهران بهدوره دكتراي حقوق خ. آمددر شهر تبريز به دنيا  ١٣٠٢سال  دراو
را به  مطالعات خود  و حقوق بين الملل به انگلستان رفت آنگاه براي آشنايي بيشتر با مباحث،برد

                                                 
الزمان احوال و آثار بدیعالزمان فروزانفر، ص ت ؛ ، بدیعالدین محمد مشهور به مولویرسالة زندگی موالنا جالل  1

  .۵۰-۴۹، علیرضا پوررفعتی، صفرفروزان
 .اند نوشته و نام او را محمدعلي موحد ديلمقاني هم نوشته١٣٠٣گاه تولد او را  2
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لندن ادامه  گه درپرفسور شوارتزنبر كمبريج و زير نظر پرفسور جنينگيز در  Research studentعنوان
 .داد

 كادر حقوقي شركت عضويت در ،وكالتهايي مانند ر سمتپس از بازگشت به وطن عالوه بر تدريس د
 مشاغل رسمي به تدريس حقوق مدني و حقوق نفت درعالوه بر  .ملي نفت ايران، فعاليت كرده است

 با نهادهاي پژوهشي مثل .دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دانشكده علوم مالي و حسابداري پرداخت
،  هايي كه به او تعلق گرفته از جمله جايزه .مكاري داشته استهمواره ه فرهنگستان زبان و ادب فارسي

 برنده جايزه ،مقاالت شمس تبريزىخاطر تصحيح و تنقيح   به١٣٦٩برنده جايزه كتاب سال : اند از عبارت
در خاطر تاليف كتاب   در دو جلد و برنده جايزه انديشه بهخواب آشفته نفتخاطر تاليف كتاب  كتاب سال به
   . عدالتهواى حق و

» مبالغه مستعار«، )قي و تعلحيتصح (ياهللا روزبهان خنج  از فضل»رالملوکيس «نيچن در کارنامه او، هم
 »يزيمقاالت شمس تبر«، )ي تنب و ابوموسري جزاتي درباره مالکايتاني اسناد وزارت خارجه بريبررس(
 يدر هوا«، » آنيقسائل حقونفت ما و م «،»يزيشمس تبر«، ) کتاب سالزهيبرنده جا/ قي و تعلحيتصح(

 يها  و آرتور کستلر و مقالهني برلزاي از آييها راه ترجمه، به هم)شهي اندزهيبرنده جا(» حق و عدالت
 . ثبت شده استي و حقوقي معارف اسالميها نهي در زميمتعدد
  :سيم كردتوان به چند دسته تقآثار مولوي پژوهانه او را مي.  استگوناگون او در عرصة موالنا آثار
  كتاب و مقاله تحليلي) الف
 مشکالت و يا روشن شدن پارهيقات ژرف براي، پرداختن به تحقيپژوهي از خدمات او به مولويکي -۱

شان پس از ي مواجه بوده است، اي نمونه سال مالقات موالنا و شمس همواره با پرسش جديابهامات، برا
  :باره نوشتني در ايا، مقالهيبررس
ب يادگارنامه حبي موحد، ي، محمدعل»دند؟ي بهم رسي در چه سن و ساليزينا و شمس تبرموال «-۲
  .۳۲۸-۳۲۱، ص۱۳۵۶، تهران، توس، ييغماي
  ).۸۱آبان (۳۸، ش۸؛ س)ات و فلسفهيادب(کتاب ماه، »گاه شمس در ادب و عرفانيجا «-۳
  .ص۲۳۶، ۱۳۷۷: د چاپيتجد. ص۲۳۵، ۱۳۷۵نو، ، تهران، طرحزيشمس تبر -۴
 را به مردم يران دربارة شمس مطالعه نمود و تالش کرد شمس واقعي است که در اين در زمرة کسانشايا

  .حداقل در دو اثر فوق اين وظيفه را انجام داده است.  کنديمعرف
 موحد ي از عمر خود را به موالنا اختصاص داد توسط آقايي که سالهايزاده سبحانق هاشمي توفي آقا-۵

گر ن دو نفر در نقش پرسشي بود که اکتاب ماه فلسفهت مجله يرير مدي در واقع تدب.به پرسش گرفته شد



 
 
 
 
 

مآخذ فهرست     

 

١٧١

 از ياريه، بسين تعامل دوسويدر ا. ان کننديو پاسخ دهنده، تجارب خود را در عرصة موالنا متناظر بر هم ب
  :ن مشخصات چاپ شده استين مصاحبه با ايا.  مکشوف گشتيپژوهها در حوزه موالناتينکات واقع

: ، مصاحبه شوندهيموحد، محمدعل: ، مصاحبه شوندهات و فلسفهيکتاب ماه ادب، »آثار منثور موالنا«
  .۱۵ -۶، ص۹۵، شماره۱۳۸۴وريق، شهري، توفيسبحان

  .۱۳۰۲-۱۲۹۷، ص۱۳۵۶، ۲۵، سخن، »شمس تبريزي و شيخ حسن بلغاري« -۶
  نقد و بررسي آثار و كتابشناسي) ب
  .١١-١٠، ص٣٠-٢٩، ش١٣٧٥، بهمنجهان كتاب، »ي مثنوحي چند در تصحيانکته «-٧

  .نقد و بررسي چند چاپ مثنوي است
 را نشان يب هر اثر چاپي آثار موالنا، تالش کرده محاسن و معاي کتابشناختيهاي موحد با بررسي آقا-۸

ه زير به همين منظور مقال. دي نماياء کننده آثار موالنا را به جامعه علمي معرفيدهد و تالش مصحح و اح
  :را نوشته است

جهان ، »م سروشيشگفتار عبدالکريح و پينه به تصحي بر اساس نسخة قوي معنوي مثنوينقد و بررس«
  .۳۰-۲۹، صکتاب

  :اين مقاله در اين مجله هم منتشر شده است
-۱۸۹، )۱۳۷۶(۹، ايران شناسي، ]به تصحيح عبدالكريم سروش[، مثنوي معنوي بر اساس نسخة قونيه

۱۹۷.  
  .۱۱ تا ۱۰، ص۳۰ و ۲۹، شماره ۱۳۷۵، بهمن جهان کتاب، »يح مثنوي چند در تصحياتهنک «-۹
  .٢١٥-١٨٤، ص١٣٧٢، تهران، خرد و آزادي، »سلطان ولد و مثنوي ابتدانامة او« -١٠
  تصحيح و گزيده) ج
  .ص٢٦٩، ١٣٧٥، تهران، سخن، گزيده فيه ما فيه: اسطرالب حق -١١
ه، را يه ما فياو کتاب ف.  بر آتش دارديح آثار موالنا پرداخته و دستي موحد هم به تصحياما خود آقا -۱۲
  :ن مشخصات منتشر کرديبا ا

  .ص۲۶۹، ۱۳۷۵ موحد، تهران، سخن، يح محمدعلي، انتخاب و توضهيه ما فيده فيگز: اسطرالب حق
  

  )م۱۹۶۶/ ۱۳۴۵متولد ( ، محمدرضايموحد
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 ۱۹۸۵در سال . ان آورديتان را در شهر زادگاهش به پارسي تا دبييالت ابتدايدر خرمشهر زاده شده و تحص

همزمان در حوزه علميه .  را آغاز کرديات فارسيل در رشتة زبان و ادبيبه دانشگاه تهران رفت و تحص
سانس خود را تحت عنوان يلرسالة فوق.  آموختيات عرب، منطق، فلسفه، فقه، اصول و کالم اسالميادب
 بود از کتاب يقي به نگارش در آورد که ترجمه و تحق۱۹۹۳در سال »  مسلمانيهافرهنگنامة فرقه«

 يو. ن رساله در همان سال در تهران چاپ شديا. ين لبنانياالمييحيف ي اثر شرهيمعجم الفرق االسالم
 آغاز نة پژوهشيآ در نقد کتاب در مجلة ي با نگارش مقاالت۱۹۸۹ خود را از سال ي مطبوعاتيهاتيفعال

ز از ي نيمقاالت. ن مجله بوده استيک به شصت مقالة کوتاه و بلند در اي آن نگارش نزدکرد که حاصل
نامة انيرسالة پا. ده استي به چاپ رسراثينة ميآ و کلک، اتيکتاب ماه ادب، نشر دانش:  در مجالتيو

-جمخ ني شير عرفانيپژوهش دربارة تفس«، تحت عنوان يات فارسي او در رشتة زبان و ادبيدورة دکتر
 رتبة نخست پژوهش يني ديد و در بخش پژوهشهايم در تهران به چاپ رس۲۰۰۲در سال » ين رازيالد

ن يالد نجميري تفسيهاشهي انديرگذارين پژوهش به تأثي از اييهادر بخش. سال را از آن خود کرد
  . پرداخته استن فرقه، ير در ميان اين تفسية و رواج ايبر فرقة مولو) صاحب کتاب مرصاد العباد(يراز

-ن آنها در چند بخش معرفي مييترشناسان دارد که مهمي و مولوي چند مقاله دربارة مولويدکتر موحد
  :شوند
  نقد و بررسي كتاب) الف
  )نة پژوهشيمجله آ(» كتاب نردبان آسمان «-۱
  )نة پژوهشيمجله آ(ملي شي، اثر آنه مار» اسالميابعاد عرفان «-۲
  .۳۴-۲۹، ص۱۳۷۵، فروردين و ارديبهشت۱، ش۷، سالپژوهشآينه ، »ترجمان رنج «-۳
  سخنراني) ب
در دانشگاه داکا در » يدگاه مولويا و آخرت از ديدن« با عنوان ي داشته که اولي دربارة مولوي سخنران-۴

  ).م۲۰۰۴(کشور بنگالدش 
  ).م۲۰۰۷(چک  يدر دانشگاه چارلز در جمهور» شة موالنايانسان در شعر و اند« سخنراني با عنوان -۵
  آموزش) ج
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 اشتغال دارد و ي مولويمثنوژه ي، بويس متون عرفانياکنون در دانشگاه قم به تدر همي موحد-۶
ع الزمان فروزانفر، يکلسون و بديحات ني، توضياهللا اکبرآبادي، ولير انقرويق شرح کبيان را از طريدانشجو
  .سازدين آشنا ميالد موالنا جالليهاشهيبا اند

  

 )١٣٣٥متولد(  علي محمد،يمؤذن

 
 و موفق به دوره ابتدايي و متوسطه را در همان شهر گذراند. در كازرون به دنيا آمد۱۳۳۵وي در سال 

اما عشق  .كردهاي حوزوي مدرسه علميه كازرون شركت مي در برخي از كالس.كسب ديپلم رياضي شد
و عالقه او به فرهنگ و ادبيات موجب شد تحصيالت خود را در دانشگاه در رشته زبان و ادبيات فارسي 

و . وي مدرك كارشناسي را از دانشگاه عالمه طباطبايي با كسب رتبه اول كسب كرد.دنبال كند
در سال . دريافت نمودرشته زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد و دكتري خود را در 

  . به مرتبه استادي ارتقا يافت۱۳۸۰ به مرتبه دانشياري و در۱۳۷۵ به مرتبه استادياري و در سال ۱۳۷۰
 سال به كشورهاي پاكستان و هند اعزام شد و در كرسي زبان و ادبيات ۶وي از طرف وزارت علوم  حدود 

  .گاه كراچي و عثمانيه حيدرآباد به تدريس و تحقيق پرداختفارسي دانش
 ؛ مدير گروه در دانشگاه تهرانيزبان و ادبيات فارس مدير گروه : او چنين استي اجرائيهاسمتعناوين 

 ي هيأت علمياعضا ؛ نمايندة۱۳۷۹ از ي در فرهنگستان زبان و ادب فارسيدانشنامه زبان و ادب فارس
 رشته زبان و ادبيات يتخصص ؛ عضو کميتةيرفيع فرهنگستان زبان و ادب فارسفرهنگستان در کميتة ت

 گروه زبان و ي و پژوهشيتحصيالت تکميل ي انتشارات دانشگاه تهران؛ عضو شوراي در شورايفارس
  . گروه زبان و ادبيات فارسي-نماينده قطب علمي زبان و ادب عرفاني دانشگاه تهران؛ يادبيات فارس
  : حوزه مولوي پژوهي اينگونه استآثار ايشان در

ارشد، دانشگاه نامه كارشناسي، علي محمد مؤذني، پايانشرح مثنوي طريق التحقيق حكيم ثنايي -۱
  .۱۳۶۳تهران، 

 دانشکده همجل، »هايشور و جذبة تداع ، براثر غليان عشق وي مولويفراز و فرود سخن در مثنو« -۲
  .۳۹، دوره ۱۵۱، شماره ۱۳۷۸پاييز  ،، دانشگاه تهرانيادبيات و علوم انسان

، ۱۳۷۹پاييز ، دانشگاه تهران، ي دانشکده ادبيات و علوم انسانهمجل، »ي مولوي در مثنويشورانگيز« -۳
  .۴۳، دوره ۱۵۵شماره 



 
 
 

 
 

  فرهنگنامه مولوي پژوهان معاصر   

 

١٧٤

، ۴-۳، ش۱۳۷۰، پاييز و زمستان۲۹سال ، تهرانو علوم انساني ادبيات دانشكده ، »نامهغزلي در ني «-۴
   .۲۵۴-۲۳۹ص

  .نامه مولوي و غزل اال يا ايها الساقي حافظ تطبيقي نيمقايسه
 دانشگاه ي، پاکستان، کراچسخن مجلة هشت، »ي و حافظ شيرازي موالنا رومي جهان بينيبررس« -۵

  .م۱۹۹۴، سال يکراچ
تحقيقات ( مجلة بياض، »يمعنو ي در آفرينش مثنوي و شمس تبريزيالدين چلبتاثير حسام «-۶

  .م۱۹۹۵ ،۲ و ۱، شماره ۱۵سال ). هند(ي دهلي، انجمن فارس)يفارس
  ).هندوستان دانشگاه عليگره (مجلة تحقيقات، »يهند در آينة مثنو «-۷
) ۱۳۷۸، هندوستان يکلکته، ويشوا پارت( هند،    سراسري استادان فارسيالملل در بيستمين همايش بين-۸

  .يمثنو  در آفرينشتاثير حسام الدين و شمس: شركت كرد و اين مقاله را ارائه نمود
شركت كرد و ) ۱۳۸۴هندوستان،  دانشگاه عليگره( در فرهنگ هند ي در همايش تاثير فرهنگ ايران-۹

  .يهند در آينة مثنو: اين مقاله را ارائه نمود
  .۱۳۸۰، تهران، انتشارات انديشة پويا،يبرگزيدة شش دفتر مثنو: يگلگشت در جزيرة مثنو -۱۰
  

  غر اصيدعليفرد، سيرباقريم
 خود را از دانشگاه يات فارسي زبان و ادبيکارشناس.  دانشگاه اصفهان استيئت علمياکنون عضو ههم

 يات فارسي زبان و ادبي و دکتر۱۳۷۰ت مدرس در ي ارشد را از دانشگاه تربي و کارشناس۱۳۶۶اصفهان در 
مام ورزيده و آثاري ضمن كارهاي آموزشي به پژوهش هم اهت.  اخذ نمود۱۳۷۸را از دانشگاه تهران در 

  .منتشر كرده است
  :اند از منتشره او دربارة موالنا عبارتيکارها

  .۱۳۷۹، )مجموعه مقاالت(ترکمنستان، »ت موالنا شکل گرفت؟يچگونه شخص «-۱
  .۱۳۸۱، سال دوم، شماره اول، بهار نامه انجمن، »يق کمال در مثنويطر «-۲
  .ه موالنا پرداخته است غير از آثار منتشره، در چند دوره درسي ب-۳
  

  )۱۳۶۱-۱۲۸۴ (ي فرزند مرتضسيدحسين، ميرخاني

به  يليتحص  مراحليپس از ط. شد تهران متولد  در١٢٨٤در است که فرزند مرتضي حسيني برغاني او 
 در انجمن خوشنويسان ايران مشغول تدريس ١٣٢٩سال   از.شد خوشنويسان واردپژوهشگران و جرگة 

-شد و تقديرنامه» نشان درجة سه خدمت«و » نشان درجة يك هنر«ه دريافت وي همچنين موفق ب. شد
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 ١١ميرخاني سرانجام در .  دانشگاه الزهرا به مناسبت نوشتن اولين قرآن به ايشان اعطا گرديدتوسطاي 
  . دار فاني را وداع گفت١٣٦١خرداد 

صحيح متن و تدوين كشف  مانند تي، چندکار پژوهشيمثنو متن يسيدر عرصة موالنا عالوه بر خوشنو
  :االبيات انجام داده است

  .۱۳۵۳، مشهد، مثنوي طبع حاج محمد كريم خان كرماني ي از رو،كتاب مثنوي -۱
  . نوشتهاي خوشنويسيبراي تعليم هنرجويان كالسن کتاب را ي ايرخانيم

ن ي حسات ازي وقار، کشف االبي نسخه چاپي، از رويرخانين ميح حسي، خط و تصحيکتاب مثنو -۲
  .ص۱۰۰+۶۶۹ق، ۱۳۷۴، تهران، موسسه نشر کتاب اخالق، يرخانيم
، ۱۳۲۱، تهران، موسسه نشر کتاب اخالق، يرخانين ميح حسي و تصحيسي، نگارش خوشنويمثنو -۳

  .ص۶۶۸+۱۰۰
پور، ه از عباس جمالي، تابلو و حاشيرخانين مي، نگارش حسيين همايالد، مقدمه جاللي معنويمثنو -۴

  .۱۳۵۸دان، يتهران، جاو
  

  )۱۳۶۹-۱۲۹۱( يحسن فرزند مرتضسيد، يرخانيم

 ي و متوسطه، بر اثر عالقه وافريالت ابتدائيپس از گذران تحص.  زاده شد۱۲۹۱ در تهران در سال يو
 ينکه به پختگيد؛ تا ايرزا کلهر آموزش دين رشته نزد بزرگان خط مثل مي داشت در هميکه به خطاط

 عنوان کتاب يحدود س.  و شعر گذرانديهمة عمر را به خط و خطاطد و صاحب سبک شد و يکامل رس
 کرد و يگزارهيسان را پايز انجمن خوشنوين.  کرده استيسيمرجع و کهن و مهم را با خط خوش بازنو

-در دوره. ايشان مشهور به سراج الكتاب هم هست. ران و اقشار مردم گسترش دهديتوانست، خط را در ا
چاپ و نشر خط بود و هنوز وسايل جديد حروفچيني و تايپ اختراع نشده بود، اي كه يكي از اركان 

 دربارة موالنا داشته که منتشر يقاتير از خط تحقيغ. آيداهميت و ارزش كارهاي ميرخاني به دست مي
ن اثر با يا.  استي در فرهنگ فارسي مثنوين راهنما براين نخستين کارش، تدويمهمتر. شده است

  :اپ شده استر چيمشخصات ز
  .ص۱۰۰ق، ۱۳۷۴ه، ي، تهران، اسالميات مثنوياالبکشف -۱

-يات شاعران است و هرکس ميها، اببات، ناميها، ترکث، واژهيات، احادي پر از آيياي درياز آنجا که مثنو
 سالها وقت خود را مصروف يرخانينرو ميشد، از ايد زحمت فراوان متحمل ميدا کند بايخواست نکته پ

ن راهنما همراه با يا. اندن راهنما دانستهيترحين و صحي که آن را بهترين راهنما نمود؛ بطوريان يتدو
  : کرديسي آن را بازنويرخاني چاپ شده که خود ميمثنو
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، يرخانيات از مياالب وقار، با کشفي نسخه چاپي، از رويرخانيح حسن مي، خط و تصحيکتاب مثنو -۲
  .ص۱۰۰+۶۶۹ق، ۱۳۳۴/۱۳۷۴ مؤسسة نشر کتاب اخالق،: تهران

ات ياالب وقار، با کشفي نسخة چاپي، از رويرخانيح حسن مي، خط و تصحيکتاب مثنو: د چاپي تجد-۳
  .ص۱۰۰+۶۶۹، ۱۳۴۹دان، يجاو: ، تهرانيرخانياز م
، تحرير و تصحيح حسن ميرخاني سراج الكتاب، مقدمة جالل الدين همايي، تهران، مثنوي معنوي -۴

  .ص۱۰۰+۶۶۴، ۱۳۶۵جاويدان، 
  

 )م۱۸۱۲/ ق۱۲۲۸ه آخوندزاده، متولد بمشهور به آخوندوف و معروف ( ، آخوندزادهيرزا فتحعليم

  
جان، در سال يسان آذرباينوشنامهيپدر و استاد نما) بعدها آخوندف( آخوندزادهيرزا فتحعليم

شعر، او را به هاي او در عرصة نويسندگي و به دليل تالش. افتيدر شهر نوخا تولد ) ق۱۲۲۸(م۱۸۱۲
هاي او از همه از او آثاري باقي مانده است ولي نمايشنامه. اندعنوان شاعر، نويسنده و متفكر ستوده

  .س درگذشتيق در تفل۱۲۹۵ در او. هاي مختلف جهان ترجمه شده استمشهورتر است و به زبان
. ير زيادي در آزادي خواهي داشتخواه بود و آثارش تأثيز و مبارز و آزاديستسندگان ظلميآخوندزاده از نو

اين اثر را . كند ياد ميي و مثنوي روميمال با عنوان ي در فهرست آثارش از کتاب١پورآقاي يحيي آرين
بايد نخستين كتاب مستقل دربارة موالنا دانست كه به دليل اهميت شخصيت نويسنده بايست تأثيراتي 

  .داشته باشد

  
  )١٣٢٥متولد (رضايرزا محمد، عليم

  :ن استياش چندر عرصة موالنا کارنامه
، بهار و تابستان ۲۶و۲۵ يهاازدهم، شمارهي، سال فرهنگ، »ي مولويرحمت و لعنت در تفکر قرآن «-۱

  .۴۶-۳۱، ص۱۳۷۷

                                                 
 .٣٥٠، ص١پور، ج، يحيي آريناز صبا تا نيما 1
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 به اتمام ۱۳۷۵ آغاز شده و در سال ۱۳۷۳از سال » ير قرآن در مثنويتأث« او با عنوان ي طرح پژوهش-۲
  . استي معنوي مثنودا و پنهان قرآن دريرات پيتأثافتن يده است و درصدد يرس

شه در يکه راست  ي و نکات ارزشمند عرفانيم بلند انساني مفاهي حاوةني گنجيمثنوبه نظر نويسنده، 
- ي، بيمثنو در يرات قرآنين و تعبيم و مضامي کاربرد الفاظ و مفاهيانبوه.  دارديفرهنگ و تفکر اسالم

انگر تضلع و تبحر موالنا در علوم و ي نه تنها برود وميت آن بشمار زاين مميتر از برجستهيکيشک 
 اوست، بلکه ي قرآني بر ارزشهاي مبتني و فرهنگيکننده ساختار استوار فکرمي و ترسيمعارف اسالم

 آکنده از الفاظ و اشارات و يمثنو به اندازه ياچ منظومهي، هيت از آن دارد که در پهنة ادب پارسيحکا
 يدگاه قرآني از ديسته است که مثنويرو شانيست، از اي نيبات و مقاصد قرآنيرات و ترکيو تعبمات يتعل

 ي از منابع مهم مثنويکيرا يژه دارد، زيت ويق اهمين تحقينرو اياز ا. رديق قرار گيمورد مطالعه و تحق
 يمثنو عنوان منبع  دربارة قرآن بهين گستردگيتاکنون به ا. کندي مي بررسيمثنو قرآن را در کل يعني

  . نشده بوديکار جد
  

  )۱۳۵۵-۱۲۸۲ (مينوي، مجتبي

دوران تحـصيالت ابتـدايي او در       .  زاده شـد   يعتمداري شـر  يسيخ ع يدر تهران در خانه ش     ١٢٨٢ سال   او در 
متوسطه وي در دارالفنون و دارالمعلمـين مركـزي، و تحـصيالت و مطالعـات      سامره و تهران، تحصيالت

. گذشـت  و مدرسه مطالعات آسيايي و آفريقايي دانشگاه لندن) لندن( در كنيگز كالج عالي او دانشگاهي و
ملـي، عـضويت    سندنويسي در مجلـس شـوراي  : خدمات اداري و تعليماتي مجتبي مينوي عبارت است از

فرهنـگ، رايزنـي فرهنگـي     دفتر فرهنگي سفارت ايران در پاريس و لندن، رياست تعليمات عاليـه وزارت 
هـاي  دانشگاه تهران بود، وي عالوه بـر آن در دانـشگاه   مينوي از استادان مجرب .ن در تركيهسفارت ايرا

 . تدريس پرداخته است انگلستان وآمريكا نيز به كار
  : دربارة موالنا نوشتياز جمله آثار. ف نموده استيح و تألي را ترجمه، تصحيادياو آثار ز

  .۱۶۹-۱۶۸، ص۱۳۵۴ ،۱۸، ش کتابيراهنما، »يزيات شمس تبريغزل «-۱
، ۱۳۵۳، ۱۷، ش کتابيراهنما، »يح انتقاديق تصحيلزوم اهتمام در چاپ کردن کتب موالنا بطر «-۲

  .۶۹۲-۶۸۱ص
، مقدمة رانيخ اي درباره چند تن از رجال ادب و تارييمجموعه گفتارها، »ح آثار موالنايلزوم تصح «-۳
  .۳۱۸-۳۰۷، ص۱۳۷۷ دانشگاه تهران، يز، تهران، کتابخانه مرکيکوشش قاسم صافرج افشار، بهيا

  

  )ق۱۳۱۳-۱۲۴۷ (ناصرالدين شاه قاجار
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از اوان جواني در امور كشوري و لشگري كمك پدرش محمد شاه قاجار . ق متولد شد۱۲۴۷در تبريز در 

ابتدا اميركبير را به صدراعظمي قبول كرد و به مدت سه . در هفده سالگي به تخت سلطنت نشست. بود
رغم داشتن علي.  به قتل رساندهاي او بهره برد، اما عاقبت او را كنار گذاشت وديشه و رايزنيسال از ان

ها در بار به اروپا سفر كرد و اين مسافرتچند .دادروح پر احساس، گاه اقدامات قساوت آلود انجام مي
لفن، تلگراف و هاي آموزش عالي جديد تأسيس شد، تدر زمان او نخستين مؤسسه. ذهنيت او مؤثر بود

 و نشر روزنامه و كتاب رواج يافت و باالخره ايران به دورة مدرن قدم چاپ. برق به ايران راه يافت
  .گذاشت

از اينرو به شعراي نامي ايران .  داشتاو به شعر و شاعري عالقه و به ادبيات فارسي تعلق خاطري ويژه
  :و در عرصه موالنا عبارت است ازكارهاي اويژه به موالنا اهتمام داشت و به. پرداختمي
  هاي چاپيكتاب) الف

هاي زير دو بار  كه به نظرش زيباتر بود، برگزيد و دفتري ساخت كه با ويژگي مثنوي معنويابياتي از
شايد دو كتاب زير دو چاپ از يك اثر نباشد بلكه دو بار انتخاب كرده باشد و محتواي دو اثر . منتشر شد

  :متفاوت باشد
  .ص۲۹۸ق، ۱۲۹۴ناصرالدين شاه، تهران، :  انتخاب كنندهخاب مثنوي معنوي مولوي،انت -۱
  .ص۲۹۹، ۱۳۲۹ انتخاب كننده ناصرالدين شاه، تهران، خاور، منتخب مثنوي رومي، -۲
  هادستنوشته) ب

ها اما اين منتخب. ناصرالدين شاه ابياتي از ديوان شمس را هم دوباره گزينش كرد و از آن منتخب ساخت
  . نتشر نشده استم
ص كتابت ۴۴۷ق در ۱۲۶۲اين نسخه در قطع وزيري با كاغذ ترمه آهار در ، )منتخب(ديوان شمس -۳

اين مقدمه ابتدا شرح . نسخه حاضر داراي مقدمه منثوري از رضاقلي متخلص به هدايت است. شده است
ه اول، ظهر نوشته صفح. جالل الدين رومي و در ادامه منتخبي از غزليات استمختصري از احوال 
.  دارد۱۲۶۷و۱۲۶۵هاي نيز در صفحه آخر ناصرالدين شاه دو يادداشت به تاريخ. ناصرالدين شاه است
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به اتمام رسيد ديوان موسوم به : پايان آن كه داراي سجع ناصرالدين شاه است چنين نوشته شده است
  .۱۲۶۲شمس الحقايق در دارالسلطنه طهران في 

  .كرده استنست كه ناصرالدين شاه مرتباً و دائماً از ديوان شمس استفاده مياين يادداشت گوياي اي
  .ص۴۴۷ق، ۱۲۶۲، منتخب ديوان شمس: الحقايقشمس -۴

انتخاب توسط رضا قليخان هدايت انجام يافته و به رؤيت ناصرالدين شاه رسيده و او در يادداشتي تأييد 
 شاه چند بار آن را مطالعه كرده و هر دفعه در پايين و ناصرالدين. ق است۱۲۶۲تاريخ تحرير آن . كندمي

  .يا ظهر صفحه يادداشت نوشته است
  

  ناقد، خسرو 
 خود را ي و پژوهشي آموزشيهاتيات، فعالي ادبيافت دکتراي و دريشان پس از گذراندن مدارج علميا

 ي شناسيو مولوم کشور آلمان است و به عنوان متخصص در عرفان و تصوف ياکنون مقهم. توسعه داد
 ي، شرق شناسيران شناسيوي تا به امروز درباره ا.  مطرح استيسنده، مترجم و فعال فرهنگي و نويرانيا

سنده و ين نويت ايفعال. ا ترجمه نموده استير درآورده و ي را به رشته تحري آثار فراوانيو  عرفان اسالم
  . ده است زبان بوي در حوزه آلمانيشتر اسالم شناسيمترجم پرکار ب

  :نگونه استي اين روميآثار او درباره جالل الد
  .۱۳۸۲ اسفند ،۷۷ شماره ،کتاب ماه فلسفه و ادبيات، »نقشِ خيالِ دوست در آينه رباعيات موالنا «-۱
  . ۱۳۸۲ اسفندماه ،۷۷ شماره ،کتاب ماه فلسفه و ادبيات، »نقش خيال دوست در آينه رباعيات موالنا «-۲
  .۱۳۸۱ بهمن ۱۳شنبه  ،يروزنامه همشهر ،»ي پايان بخش،شکوه شمس «-۳
الدين محمد  همايش موالنا جالل  مقاله ارائه شده به،»نقش خيال دوست در آينه رباعيات موالنا «-۴

 اسفند ، شماره پنجم، سال هفتم،کتاب ماه ادبيات و فلسفه: در. ۱۳۸۲ آذر ، در دانشگاه تهراني روميبلخ
 موالنا يها نامه همايش آموزه  ويژهروزنامه ايران از اين گفتار در يا يدهگز): خالصه(گري چاپ د.۱۳۸۲

  . ۱۳۸۲ آذر ۲۵ ، سال نهم،روزنامه ايران:  انسان معاصر منتشر شديبرا
-۴۴، ص۱۳۷۶، اسفند۵۴-۵۳، شجهان کتاب، »ستف بورگلين از کريالد موالنا جالليصد رباع «-۵
۴۶.  

  .نا است موالي ترجمه بورگل از صد رباعيمعرف
، مرداد ۷، شراه مردم، » توسط گوتهيات مولوي رباعي ترجمة آلمانيبررس: ال دوستينقش خ «-۶

۱۳۸۳.  
، ۷۷، ش۱۳۸۲، اسفند ات و فلسفهيکتاب ماه ادب، »نقش خيال دوست در آينه رباعيات موالنا «-۷

  .۱۲۱-۱۱۶ص
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  حبيب اهللا، ينبو
 و   رفته  مكتب  روستا به  در همان .، متولد شد  ايج ام، بن  زنجان  فرسنگي  در شش  واقع  در روستايياو

   بهآنگاه. آموخت   مكتب  قديم  را در نزد ماليان قرآن   و حفظ  وقرائت  حروف  و تهجي فارسي  باي الف
،   داشت گلستان   و تعليم  بر شرح  كافي  تسلط  كه ديگري   در نزد مالي  سعدي گلستان   كتاب يادگيري
   علوم  فراگيري  و به  گرديده زنجان  شهر ، راهي  و عربي  پارسي  مقدماتيريباالخره پس از فراگ  .پرداخت
 با،   عرب ادبيات   برجستة  را نزد استادان  و معاني  و بيان  و نحو و بديع  و صرف  ورزيد ، مبادرت قديمه

 . برده  را پايان  و آن  نموده  جديد اقدام  علوم  تحصيل  ادامه ، به شبانه  در مدارس  زمان  و هم  آموخت موفقيت
 و در   برده  پايان  به  و ملي  تهران  و دانشگاه  يزد و قم علميه  مدارسدر خود را   عاليه  تحصيالتباالخره
  . ديورزيز مبادرت مين  تحقيقات   آغاز به  و از همان  يافت  اجتهاد دست  به  و فقه اصول
نه موالنا چند اثر ياما در زم. س داشته استيس فعال بود و در چند دانشگاه تدريرن در عرصة تديهمچن
  :دارد
     او جهاني و رسالت مثنوي  در  مولوي  گذرا به  نگاهي -۱

   از نام  يكي  انحصاري  و مقام  و انديشه  شخصيت  موجز و مختصر ،حول  است  حاضر كوششي مقاله
  . است  شده  تنقيحاز نوار   استخراج  ايجي  نبوي  استاد سيد حبيب  چند سخنراني از  كه  ايراني عرفاي آورترين

   مولوي  در انديشه انسان -٢
   ايراد گرديده  شهرسالم  تئاتر كتابخانه  در آمفي  كه  استاد است  از سخنرانيهاي  يكي  حاضر ويراسته متن
   اين  مسامحه يك  با  مولوي  كه با زيد است ) ص(يامبر پ  مالقات  از داستان  فرازي  شرح  سخنراني  اين است

  . است  كرده  مشهور استنباط  را از حديثي داستان
  

  )۱۳۳۲-۱۲۶۱( نثري، موسي

سال تولد . گويا در كبودر آهنگ همدان زاده شد و تحصيالت مقدماتي و ابتدايي را در زادگاه خود گذراند
هاي كبودر آهنگي، موسي؛ نثري كبودرآهنگي، به نام.  هستاند ولي در آن ترديد نوشته۱۲۶۱او را 

. اطالعات چنداني از زندگاني او در دسترس نيست. موسي؛ نثري همداني، موسي خوانده شده است
و دو شرح يكي در دو جلد و دومي .  به سبك جديد پرداختمثنويهمينقدر معلوم است كه وي به شرح 

  : استمشخصات آنها چنين. در شش جلد نوشت
 ۲، ۱۳۳۰ -۱۳۲۷، تهران، محمد رمضاني، الدين محمد بلخي رومينثر و شرح مثنوي موالنا جالل -۱

  .جلد
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 ۶، ۱۳۳۱ -۱۳۲۷، تهران، محمد رمضاني، الدين محمد بلخي رومينثر و شرح مثنوي موالنا جالل -۲
  .جلد

  

  ميم، رحينژاد سل
حدود «اش را با عنوان ان نامهي پا۱۳۶۲ سال افت و دري به دکترا دست يليپس از گذراندن مراحل تحص

  .  دانشگاه تهران دفاع کرديدر دانشکده علوم انسان» اريجبر و اخت: يد مولوي انسان از ديآزاد
  : چند اثر دارديدربارة مولو

- ١١٥، ص١٩، شماره ١٣٦٧ مرداد و شهريور ،شهي اندهانيك ،»ي رومي در کالم ماليظهور معان «-١
١٢١.  
  .  ١٥٦-١٥٤، ص٢٦، شماره ١٣٦٨ مهر و آبان ،شهي اندهانيك ،»ي در مثنويت مولومناجا «-٢
ات و ي، دانشکده ادبيان نامه دکتريم، پايم نژاد سلي رح، جبر و اختيار:حدود آزادي انسان از ديد مولوي -٣

  .ص٢٦٢، ١٣٦٢ دانشگاه تهران، يعلوم انسان
  

  )۱۳۱۲متولد ( نيد حسينصر، س

  
پـدرش، دکتـر   .  صاحب منصب در تهران زاده شديا در خانواده۱۳۱۲ن يهجده فروردن نصر در  يد حس يس
ات يس دانشکدة ادب  ير فرهنگ و رئ   يندة پارلمان، وز  ي، نما ي مشهور، پژوهشگر ادب   ياهللا نصر، پزشک  يد ول يس

نـصر  .  مشهور ضد مشروطه استي، روحانياهللا نورخ فضلي، نوادة شياز طرف مادر  . استدانشگاه تهران   
 م۱۳۳۳/۱۹۴۵کا رفت و در آنجا در سال        يران، به آمر  يالت متوسطة خود در ا    يمة اول تحص  يان ن يپس از پا  

سپس به دانشگاه هاروارد رفـت و       . سانس گرفت يک فوق ل  يزي ماساچوست در رشتة ف    ياز مؤسسة تکنولوژ  
 م۱۳۳۷/۱۹۵۸سانس و در سال     يک درجة ل  يزي و ژنوف  يشناسني در رشتة زم   م۱۳۳۵/۱۹۵۶در آنجا در سال     

خ يار تـار  يران بازگشت و به عنـوان دانـش       يپس از آن به ا    . خ علوم درجة دکترا گرفت    يدر رشتة فلسفه و تار    
  . پرداختي علميعلوم و فلسفه به کارها

-كه غير مستقيم در پـژوهش      او   ي او در حوزه علوم و فرهنگ و خدمات دانشگاه         يتهاي از موفق  ياخالصه
 دانـشگاه   يانـسان ات و علـوم     يـ س دانشکدة ادب  ي معاون و رئ   استاد دانشگاه؛ : تن اس يچنگري او تأثير دارد،     
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ـ ي هـاروارد، تمپـل،   ي استاد مهمان در دانـشگاهها ؛في شريس دانشگاه صنعت  ي رئ تهران؛  نـستون؛ يا و پروت
 عضو  ران؛يروت؛ عضو فرهنگستان علوم ا    ي ب ييکايقاخان در دانشگاه آمر    آ يقات اسالم ين استاد تحق  ينخست
  .رانيرکل انجمن فلسفة اين دبيانگذار و نخستيز بنيران و ني اي آموزش عاليمل يشورا
 دانشگاه و عضو    ينصر، در مقام استاد   .  در دانشگاه جورج واشنگتن است     ياکنون استاد مطالعات اسالم   هم

 بـر فرهنـگ     رات ژرفـي  ي تـاکنون، تـأث    م۱۳۳۰/۱۹۵۰ران از دهـة   ي ا ي و مذهب  ياسي، س يفعال جامعة فلسف  
بـه  را  او  وشـود يران محدود نمي نصر به ايدامنة نفوذ فلسف. داشته استو جهان اسالم   ران  ي در ا  مسلمان
مقالـه بـه    ۴۰۰کتـاب و    ۵۰حـدود   . شناسـند  مـي  يشة اسالم ي اند يندة مکتب سنت  ين نما يتربرجستهعنوان  
  .نوشته است، ي، فرانسه و عربيسي، انگلي فارسيزبانها

.  و در غرب بوده اسـت ييپژوهانه او به زبان اروپاي مولويشتر کارها يب. استنة موالنا متنوع    يآثار او در زم   
 ايـشان ضـرورتي نديـده تـا آثـاري           . کردند ي را به غرب معرف    ي است که مولو   ينرو او در جرگة کسان    ياز ا 

 ي به مولو  ١تصوف و تعقل   خود مثل    ي آثار فارس  ي فقط در البال   دربارة مولوي را به فارسي بنويسد از اينرو       
  : که در غرب منتشر کرده فراوان استي اما آثار٢.باره نداردنيا مستقل دريپرداخته و اثر فارس

  يفيآثار تأل) الف
1. Jalal al-Din Rumi: Supreme Persian Poet and Sage3. Tehran: Conseil Supetieur 
de la Culture et des Arts, 1974. 81p. 
English and Persian. 
2.“Rumi et La Tradition Soufie” 4, in Nel Centenario del Poeta Mistico Persiano 
Galalad-Din Rumi5, Roma, 1975. pp.3-23. 
3. Rumi and the Sufi Tradition.6 Tehran: RCD Cultural Institute, 1974. 21p. 
4. “The Rise and Development of Persian Sufism7”, in Classical Persian Sufism: 
From its Origins to Rumi8, Ed. L. Lewisohn. London: Khaniqahi Nimatullahi 
Publications, 1993: pp. 1-18. 
5. “Rumi and the sufi Tradition”1, in The Scholar and the Saint2, ed. By P.J. 
Chelkowski. New York: 1975, pp.169-185. 

                                                 
  .منتشر شده است۸۵-۸۲، ص۱۳۷۲، زمستان ۴، سال سوم، شنامه فرهنگ این مقاله در مجله  1
، ١٣٧٦، ٢، ش١، سالگلستان، »چرا موالنا چرا اكنون«: فقط يك مقاله به نام حسين نصر ثبت است كه گويا از ايشان باشد 2

 .١١-٩ص
  .الدین رومی شاعر و فرزانه بزرگ ایرانجالل  3
  .و سنت تصوفرومی   4
  .الدین رومی، شاعر و عارف ایرانیجالل  5
  .رومی و سنت تصوف  6
  .رشد و توسعه تصوف ایرانی  7
  .از ابتدا تا رومی: عرفان کالسیک ایران  8
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6- Nel Centenario del Poeta Mistico Persiano Gala-al-Din Rumi: Conferenze: 
Roma, 18-19 Gennaio 1974, Roma Accademia Nazionale dei Lincei, 1975, 62p. 
7- Rumi et la Tradition Soufie. Kaplan, M. Linfluence de Jalal-ad-Din Rumi sur la 
Culture Turque en Anatolie. Bausani, A. Tradizione e Novita Nello Stile del Can-
zoniere di Maulana Gialalud-Din Rumi. 

اي در ايـن مجموعـه دارد كـه بـه     مجموعه مقاالتي به زبان ايتاليايي دربارة موالنا است، آقاي نصر مقاله   
  .زبان فرانسه و دربارة موالنا و سنت تصوف است

لدين عباس،  اك و آن ماري شيمل، ترجمه شهاب       سيد حسن نصر و ويليام چيتي      گنجينه معنوي موالنا،   -۸
  )۸۱. (۱۳۸۳تهران، مرواريد، 

 اين كتاب مقاالتي بوده كه توسط سه تن از مولوي شناسان جهان در جاهاي مختلف عرضه شـده بـود و         
  .توسط مترجم در قالب يك كتاب ترجمه شده است

  : است نوشتهآن را مقدمة منتشر شده يا نصرآثاري كه به كوشش ) ب
9- Chittick, William C. The Sufi Doctrine of Rumi: an Introduction / William C. 
Chittick; with a foreword by Seyyed Hossein Nasr. [Tehran: Aryamehr University, 
1974]. 96p.;22cm. 
10- Chittick, William C. ‘‘Rumi and the Mawlaviygah’’, in S. H. Nasr, ed. Islamic 

Sprituality: Manifestations. New York, 1991: pp.105-125. 
  )آثاري به زبان انگليسي كه در البالي مطالب به مولوي هم پرداخته است(كتب متضمن ) ج
  . ۱۳۸۳ترجمه مصطفي شهرآييني، تهران، حقيقت،  قلب اسالم، -۱۱

 :اين كتاب ترجمه فارسي كتابي با مشخصه زير است
The Heart of Islam: Endvring Values For Humanti, 2002. 

  .۱۳۷۵ ترجمه مرتضي اسعدي، تهران، طرح نو، جوان مسلمان و دنياي متجدد، -۱۲
  :ترجمه كتاب زير است

A Yong muslim’s Gulde to the modern word, Chicagu, Kazi, 1993. 

  

  ٣)۱۳۳۸متولد( ، محمدرضانصر اصفهاني

                                                                                                                   
  .رومی و سنت تصوف  1
  .محقق و فرزانه  2
  ).۲۲۴۰، صمستند مشاهير(اند هم ثبت كرده۱۳۴۰ سال تولد او را  3
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. اكنون با مرتبه علمي استاديار در دانشگاه اصفهان مشغول است زاده شد و هم۱۳۳۸در شهر اصفهان در 

بيات فارسي را از دانشگاه  و كارشناسي ارشد اد۱۳۶۷كارشناسي ادبيات فارسي را از دانشگاه اصفهان در 
  . دريافت نمود۱۳۸۱ و دكتراي ادبيات تاريخ و كالم را از همان دانشگاه در ۱۳۷۱تربيت مدرس تهران در 

  :نامه استآثارش در عرصه موالنا شامل كتاب، مقاله و پايان
  )۸۲ (.ص۳۷۱، ۱۳۷۷نشر هشت بهشت، اصفهان، ، سيماي انسان دراشعار موالنا -۱

  .ء معدود آثاري است كه موضوع انسان شناختي موالنا را پيش كشيده استاين كتاب جز
 ۵ و شماره ۱۲-۷، ص۱۳۷۴، مرداد ۴، شماره مجله اهل قلم، »آفات معرفت از ديدگاه موالنا «-۲
  .۱۳-۱۰، ص)۱۳۷۴آبان  (۷ و شماره ۹-۴، ص)۱۳۷۴شهريور(
  .۳۴-۲۴، ص۱۳۷۵، بهار۲و۱ي ها، شماره فرهنگ اصفهان،»سيماي انسان در مثنوي موالنا «-۳
  .۱۳۷۹، مرداد۳۴، شماره)ادبيات و فلسفه( كتاب ماه،»سيماي انسان در اشعار موالنا «-۴
  .۱۳۸۳ عقل از ديدگاه موالنا، -۵
، ۱۳۷۵، اصفهان، نشر هشت بهشت، بررسي تحليلي عقل و عشق در اشعار موالنا: فرزانگي و شيدايي -۶

  .ص۱۱۶
  .اهنما محمدرضا نصر اصفهاني، دانشكده ادبيات دانشگاه تربيت مدرس ر خيال در مثنوي، استاد-۷
  تاثير پذيري مثنوي معنوي از انجيل مقدس و بررسي مضامين مشابه، استاد مشاور -۸

نامه به آن اهتمام شده  است كه در اين پايانجديديبررسي مثنوي از منظر تأثر آن از انجيل، موضوع 
 . است

  

  )۱۳۴۵ -۱۲۷۴( دي، سعيسينف
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ل ي تکمي و متوسطه را در تهران گذراند، آنگاه براييدورة ابتدا.  زاده شد۱۲۷۴شان در تهران، يا
ز در مدرسه علم ين. د عامه شديران، کارمند وزارت فوايپس از بازگشت به ا. س رفتيالت به پاريتحص

س ين دانشگاه به تدري، در اس دانشگاه تهراني تهران، و پس از تأسين عالي، دارالفنون و دارالمعلمياسيس
  .پرداخت
، عضو انجمن ي سلطنتي فرهنگيعضو شورا. کصد عنوان کتاب در کارنامه او ثبت شده استيحدود 

 يبرخ.  مؤثر بوده استيرانينرو در فرهنگ معاصر ايف و ترجمه دانشگاه، عضو اداره فالحت بوده از ايتأل
  .اند ثبت کرده۱۳۵۴منابع سال وفات او را 

  :امه ايشان در عرصة موالنا عبارت است ازكارن
  :تدريس) الف
 که به ييز در کتابهاين. کرديک موضوع مطرح ميس در دانشگاه، موالنا را به عنوان يان تدري در جر-۱

  .رانيات ايخ ادبيتارمثل کتاب . پرداختينوشت به موالنا مي ميعنوان متن درس
  : بر چند اثر مولوي پژوهانهمقدمه نگاري) ب
، نين و مرآة الکاشفيمه منتخب از کتاب مناقب العارفين مولوي، به ضميالدنامه موالنا جالليزندگ -۲
، ۱۳۶۴: د چاپيجدت. ص۴۸۵، ۱۳۶۳، تهران، اقبال، يسيد نفي، مقدمه سعين احمد افالکيالدف شمسيتأل

  .۱۳۷۸چاپ چهارم، 
 او را در مناقب العارفين معرفي كند و هم الدين احمد افالكي رامرحوم نفيسي بسيار كوشيد تا هم شمس

او رد . زيرا افالكي و كتابش از مرجع مهم مولوي پژوهي است. مند به موالنا بگذارداختيار ايرانيان عالقه
از جهت مناقب العارفين م است و از شاگردان و مريدان شيخ موالنا است و كتابش ۱۳۶۰/ق۷۶۱گذشته 

افالكي شاگرد خاص . ولويه و خاندان مولوي داراي اهميت فراوان استاشتمال بر احوال مشايخ سلسله م
  .عارف چلبي بود و طبق وصيت او به نگهباني تربت موالنا پرداخت و مرشد مثنوي خواني شد

علت تأليف، توصيه چلبي به نگارش كتابي دربارة . هم هستمناقب العارفين شهرت افالكي مديون تأليف 
چلبي، افالكي را مأمور تدوين چنين اثري كرده  عطار بوده است و اينكه ولياءتذكرة االمولوي به سبك 

  :با مشخصات زير بودمناقب العارفين چاپ نخست . است
  .م۱۸۹۷ اگره، سوانح عمري حضرت موالنا رومي مسمي به مناقب العارفين،

ي به دليل اهميت  و سعيد نفيسم عرضه شد۱۹۶۷ي در آنكارا، كوشش تحسين يازيجاهم چاپ تحقيقي به
  .منتخبي از آن را آماده چاپ نمودمناقب العارفين، 

ف ي، تألات، قصائد و قطعاتيغزل: ين مولويالد فرزند موالنا جاللين محمد بلخيبهاءالد: گري ديمولو -۳
  .۱۳۶۳، ي، تهران، سنائيسيد نفيسلطان ولد محمدبن محمد، با مقدمة سع
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، يسيد نفي، مقدمة سعين واعظ کاشفي، به کوشش حسي مولون محمديالد، جاللي لب لباب مثنو-۴
  .ص۴۷۲، ۱۳۴۴، يقم، بندگاه افشار: د چاپي؛ تجد۱۳۱۹: چاپ نخست

  حيا و تصحياح) ج
، ۱۳۲۵، تهران، اقبال، يسيد نفيبه کوشش سعفريدون سپهساالر، ، ين مولويالدرساله در احوال جالل -۵
  .۱۳۷۸: ؛ چاپ چهارم۱۳۶۴: تجديد چاپ. ص۱۱+۴۲۲

  .اند نوشتهين مولويالددر احوال جاللگاه عنوان آن را 
ن و ي آن را مشاهده کرد، آن را متيسيد نفي سعين در شبه قاره منتشر شده بود وقتيش از اين اثر پيا

 يهايژگيو. ب آن پرداخت و پس از اصالحات به چاپخانه فرستاديح و تهذينرو به تنقيافت، از ايسودمند 
  :ن استي چنچاپ شبه قاره

  .ص۱۰۰ق، ۱۳۱۷بن احمد سپهساالر، کاونپور، دوني، فرين روميالداحوال موالنا جالل
درجه يك موالنا پژوهي بهرحال فريدون سپهساالر در زمرة مريدان قديمي موالنا است و كتابش از منابع 

تحمل كند و به  به همين دليل نفيسي جاي خالي اين اثر را در فرهنگ فارسي نتوانست. شودمحسوب مي
 ي اهل آناتوليو :مي سپهساالر بپردازي به معرفاندكيمناسب است  از اينرو. ترجمه و احياي آن اقدام كرد

ز پس از مرگ پدر به ياو ن.  بودي از سپهساالران دولت سلجوقي منابع آمده که پدر وياست و در برخ
 يشد و از کارها) ق۶۷۲-۶۰۴(ن محمديالدد موالنا جاللي بعد مريد، اما اندکي رسيمقام سپهساالر

منابع . ، نسبت داشته استين چلبيالد ترک، پدر حسامي با اخياند که وز گفتهي کناره گرفت و نيدولت
گانه اثر او، رساله سپهساالر ياند و تنها با استناد به د سخن گفتهيا آمدن و مرگ او با ترديدرباره سال به دن

دون سپهساالر در اثر خود به يفر. اند زدهيي حدسهاي تولد و درگذشت وبه مناقب خداوندگار، درباره
ق در ۶۳۲ احتماالً حدود ين حساب ويدان موالنا بوده و با ايان کرده  که چهل سال از مري بيروشن

ا يق بدن۶۱۵-۶۱۰توان حدس زد که او در حدود يپس م.  دست ارادت به موالنا داده بوديروزگار جوان
قت يان طريشواين کس از پيق در نظر گرفته و گفته است آخر۶۱۲ سال تولد او را يسينف. آمده است

است که پس از درگذشت برادر ) ق۷۲۹( عابدين چلبيالدن اثر از او نام برده شمسيه که مؤلف در ايمولو
دون سپهساالر يه شد و چون فريقت مولويخ طري او شيق به جا۷۱۹دون، در ين فريالدبزرگترش، جالل
ن يپس در ا. ده استيان رسيپاه ق ب۷۲۹ش از ين رساله پيداست که اي نکرده، پيابه مرگ او اشاره

خ درگذشت يتوان تارين اساس ميبرهم. ق نوشته شده است۷۲۹ تا ۷۱۹ يان سالهاين رساله ميصورت، ا
ولد کرده سلطاند ين را مريالداند که او قبل از درگذشتش، فرزندش جاللگفته. ق دانست۷۲۹او را حدود 

  .خاک سپردنده ، پسر موالنا، بين چلبي عالءالديکرش را در جانب چپ خاکجايچون درگذشت پ. بود
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، ين روميالداحوال موالنا جالل: رساله سپهساالر به مناقب خداوندگار: ن استين اثر چني ايعنوان اصل
  .ي روميانموذج المناقب در احوال مولو

-دون بن احمد؛ جاللين، فري؛ مجدالديدون بن احمد چلبيفر :اند خوانده همهااين نامسپهساالر را به 
  .دون بن احمديدون سپهساالر؛ سپهساالر، فريدون بن احمد؛ ابن احمد، فرين، فريالد
  

  )۱۳۰۵متولد ( نوربخش، جواد

 
يل پس از طي مقطع ابتدايي و متوسطه در كرمان، براي تحص . در کرمان متولد شد۱۳۰۵او در سال 

رشتة پزشكي به تهران آمد و در دانشگاه تهران مشغول شد؛ در ادامه به پاريس رفت و دكتراي خود را در 
اما به عرفان و تصوف و ادبيات عارفان و متصوفان مسلمان و ايراني عالقه . رشتة پزشكي دريافت نمود
در ايران و پس از . ان عرضه كرد و تأليفات فراواي در اين زمينه انجام دادستردهذاتي داشت و مطالعات گ

هاي اجتماعي در حوزه تصوف را توسعه داد  به آمريكا، فعاليتكوچپيروزي انقالب اسالمي ايران با 
شود و گاه به عنوان مؤسس اكنون به عنوان قطب و مرشد بخشي از متصوفه شناخته ميبطوريكه هم

  .سلسله جديد نوربخشيه مطرح است
البالي تأليفات خود به مولوي پرداخته و غير مستقيم موجب ترويج انديشه و اشعار در زمينه موالنا، در 
كرده و گاه خودش اداره جلسه را در دست خواني داير مينيز جلسات سماع و مثنوي. مولوي شده است

  .يك مقاله از وي سراغ داريم.  داشته است
خرداد  (۱۰ و ش۱۰-۷، ص)۱۳۶۹مهر( ۸، شيصوف، جواد نوربخش، » موالنايعرفان در روانشناس «-

  .۳۷-۳۶، ص)۱۳۷۰
  

  )۱۳۲۷متولد( نوريان، سيدمهدي
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١٨٨

  
ن در ليسانس ادبيات فارسي را از دانشگاه تهرا. اكنون به عنوان استاد دانشگاه اصفهان مشغول استهم

، كارشناسي ارشد را در زبان و ادبيات فارسي از همان دانشگاه و دكتري همان رشته را از ۱۳۵۰سال 
  :كارنامة ايشان در عرصة موالنا چنين است.  دريافت نمود۱۳۵۹همان دانشگاه در سال 

  مقاالت) الف
  .۲۰/۱۰/۸۲، مجله دانشکده ادبيات مشهد، »مبحث ارتباط در مثنوي «-۱
 به روش ويژه شرح مثنوي معنويدر اين پروژه . طرح پژوهشي براي دانشگاه اصفهان اجرا كرد ايشان -۲

  .، دانشگاه اصفهانشرح مثنوي معنوي: و تفسير شده است
  هانامهپايانراهنمايي ) ب
 حکمت عملي در کليله و دمنه و مقايسه حکايات مشترک کليله و دمنه با مثنوي مولوي، استاد راهنما -۳

  .نوريان، دانشگاه اصفهانمهدي 
 مهدي نوريان، راهنمااستاد  ،   هجري  دهم  قرن  به  مربوط  خطي نسخه»   مثنوي شرح «  كتاب تصحيح -۴

  .دانشگاه اصفهان
  . مهدي نوريان، دانشگاه اصفهان استاد مشاور،فرهنگ تعريفات مثنوي -۵
  .ان، دانشگاه اصفهان مهدي نورياستاد راهنما تحليل ساخت روايي مثنوي مولوي، -۶
  . مهدي نوريان، دانشگاه اصفهان استاد مشاور،فرهنگ سمبوليک مثنوي معنوي مولوي -۷
 مهدي نوريان، تاثير پذيري مثنوي معنوي از انجيل مقدس و بررسي مضامين مشابه، استاد مشاور -۸

  .دانشگاه اصفهان
  

  )۱۳۲۷متولد ( الديننوري كوتنائي، نظام

تحصيالت ابتدايي را در همان . وستاي كوتنا از توابع شهرستان قائمشهر بدنيا آمد در ر۱۳۲۷در سال 
روستا و سپس براي ادامه تحصيالت به شهرستان قائمشهر و مقطع ليسانس را در دانشگاه عالمه 

 به نام كوتنائي، نظام الدين نيز . در دانشگاه تهران گذراند۱۳۵۳طباطبايي و مقطع فوق ليسانس را سال 
  .انده شده استخو
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١٨٩

داراي  آثار تأليفي نيز.  هم تأليف مستقل دارد و هم تصحيح؛آثار ايشان در عرصة موالنا متنوع است
  :گونه تحليلي و راهنما استدو
  كتاب و مقاله تحليلي ) الف
  .۱۳۸۴ج، ساري، زهره، ۶، مولوي و قرآن -۱
  .ص۲۱۰، ۱۳۷۸تهران، زهره، :  چاپتجديد. ص۲۱۰، ]۱۳۶۹[، اميركال، توحيد، بارقه شمس در آئينه -۲
، ۱۳۷۸ساري، نشر زهره، : تجديد چاپ. ص۲۷۲، ۱۳۷۰تهران، آيات مثنوي، :  قرآن و مثنوي معنوي-۳

  )۸۳ (.ص۲۷۲
  تصحيح) ب
   )۸۴(. تاالدين نوري كوتنائي، تهران، كتاب آبان، بي، تصحيح نظامكليات شمس تبريزي -۴
الدين نوري كوتنائي، تهران، كتاب آبان، ، تصحيح نظام نيكلسنبر اساس نسخه رينولد: مثنوي معنوي -۵
  )۸۵ (.تابي
  رساني اطالعراهنما سازي و) ج
  .۱۳۸۱، ساري، زهره، آيات، احاديث و لغات مثنوي معنوي -۶
  .۱۳۸۴، ساري، زهره، راهنماي ابيات، آيات و احاديث مثنوي -۷
  .تاهره، بي، تهران، زفرهنگ لغات و اصطالحات مثنوي معنوي -۸
  )۸۶ (.تا، تهران، زهره، بيدفتر يكم تا ششم: فرهنگ لغات مثنوي معنوي -۹
  )۸۷ (.تا، تهران، زهره، بياحاديث مثنوي مولوي، دفتر اول تا ششم -۱۰
ساري، نشر زهره، : تجديد چاپ. ص۲۷۲، ۱۳۷۰ آيات مثنوي معنوي در شش دفتر، تهران، مؤلف، -۱۱

  )۸۸ (.ص۲۷۲، ۱۳۷۸
  

  )۱۳۳۳متولد( ١محمد يوسفنيري، 

  
 ١٣٥١تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در شيراز گذراند و ديپلم را در .  زاده شد١٣٣٣ايشان در شيراز در 

فوق .  اخذ كرد١٣٥٦يراز شد و ليسانس زبان و ادبيات فارسي را در وارد دانشگاه شآنگاه . دريافت نمود

                                                 
 .يوسف هم ثبت شده استبه صورت نيري،  1
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١٩٠

، سپس دكتري زبان و ادبيات فارسي را از ١٣٥٨ليسانس زبان و ادبيات فارسي را از دانشگاه تهران در 
  . دريافت كرد١٣٦٥دانشگاه تهران در 

رياست بخش زبان و ؛ رازدانشيار بخش زبان وادبيات فارسي دانشگاه شي:  او مثلسوابق علمي و آموزشي
؛  ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيرازةعضويت در شوراي پژوهشي دانشكد؛ ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

فرصت و امكاني  ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز عضويت در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده
به موالنا در آموزش و پژوهش اين دانشگاه را محوريت دادن سازي براي وي فراهم آورده كه زمينهبراي 

  .تر گرداندداشته باشد و بتواند كارنامه خود در حوزه مولوي پژوهي را حجيم
  :كارشناسي ارشدي ها راهنمايي پايان نامه) الف
  .١٣٧٠دانشگاه شيراز،، ي معيني تجلي موالنا در مثنوي، منصوره -١
  .١٣٧٠دانشگاه شيراز، ،  ، احمد امين)دفترهاي اول تا سوم(ا مثنوي و تحليلي از زبان نمادين موالن -٢
  .١٣٧١دانشگاه شيراز، ، فر عليرضا فوالدي در مثنوي موالنا،) ع(حكمت اهل بيت -٣
دانشگاه شيراز، ، عليرضا حاتمي، )دفتر چهارم تا ششم(فرهنگ نمادين مثنوي و زبان سمبليك موالنا  -۴

١٣٧٥.  
  .١٣٧٥دانشگاه شيراز، ، كيوانم در دفتر اول مثنوي، تأويل و تفسير قرآن كري -٥
  .١٣٧٥دانشگاه شيراز، ، حسن عبداللهيتفسير و تأويل قرآن مجيد در دفتر دوم مثنوي،  -٦
  .١٣٧٦دانشگاه شيراز، ، غالمرضا گردان  تعاليم اخالقي دردفترهاي اول و دوم مثنوي، -٧
  .١٣٧٦دانشگاه شيراز، ، احمد مرادي، تعاليم اخالقي در دفترهاي سوم و چهارم مثنوي -٨
دانشگاه شيراز، ، تن فرهمند هاي قرآني در دفتر دوم مثنوي با توجه به چهار تفسير، روئين داستان -٩

١٣٧٧.  
دانشگاه ، سيد يعقوب سعادتي اردكانيهاي قرآني دردفتر اول مثنوي با توجه به چهار تفسير،  داستان -١٠

  .١٣٧٨شيراز، 
، زاده  معصومه حقيقت ي غررالحكم و دررالكم،  علمي علوي بر مثنوي بر اساس رسالهتأثير حكمت -١١

  .١٣٨١دانشگاه شيراز، 
  :ادكترنامه در راهنمايي پايان) ب
هاي عطار، احمدامين  ي آن با مثنوي هاي عرفاني در مثنوي موالنا و مقايسه بررسي مايه -١٢

  .١٣٧٤دانشگاه شيراز، ، آبادي موسي
  .١٣٧٩دانشگاه شيراز، ، عبدالرحيم ثابترهنگ و اخالق در مثنوي مولوي، نقد ف -١٣
  مقاالت تحليلي) ج
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 ،هاي علمي پژوهي، توسط بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز ضمن فعاليت قطب مثنوي -١٤
  .٢١/٣/٨٢ تا ٢/١١/٨١ ادبيات و علوم انساني از ةدانشكد

  .١٣٨٠ مهرماه١٥   دانشگاه شيراز،  علوم، ة دانشكد ،يموال و موالنا، تاالر شهيد منتظر -١٥
  .١٣٨٤ فروردين ماه١٤ ،، هندوستان٢٠٠٥ آوريل ٣تحليلي از عرفان زبان موالنا، دانشگاه عليگره،  -١٦
  

  )١٣٣٩متولد ( نيكوبخت، ناصر

اني عضو گروه زبان و ادبيات فارسي در دانشكده علوم انس.  زاده شد١٣٣٩ايشان در اقليد فارس در 
كارشناسي خود را در رشتة زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه شيراز و . دانشگاه تربيت مدرس است

  . دريافت كرد١٣٧٥ و ١٣٧٠كارشناسي ارشد و دكتري را در همان رشته از دانشگاه تربيت مدرس در 
 نيز در رتبة مشغول به تدريس و) ١٣٨١ تا بهمن ١٣٧٥از سال (در رتبة استادياري در دانشگاه كاشان 

ا و خدمات او تاكنون هبرخي از فعاليت .مشغول شد) ١٣٨١از بهمن (استادياري در دانشگاه تربيت مدرس 
ها و كارهاي علمي ها، امكاني براي وي فراهم آورده تا بهتر بتواند پژوهشاين نوع فعاليت. اينگونه است

  :در زمينه موالنا را گسترش دهد
ه کاشان، استاد اعزامي کرسي زبان فارسي به دانشگاه ملي شوچنکو در شهر عضو شوراي آموزشي دانشگا

، رئيس بان و ادبيات دانشگاه تربيت مدرس، سرپرست گروه ز)١٣٧٩ -١٣٧٧(يف پايتخت اوکراينکي
 عضو شوراي علمي مرکز گسترش زبان و ،مرکز بين المللي تحقيقات زبان و ادبيات فارسي و ايرانشناسي

   .٤/١٠/١٣٨١سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي از تاريخ ادبيات فارسي 
  :كارهاي پژوهشي ايشان در زمينه موالنا چنين است

  .۱۳۷۵، مجله مدرس، »هزل در مثنوي معنوي «-١
  .۱۳۷۹ سال ،۱، شمجله علوم انساني دانشگاه کاشان، »توکل در مثنوي معنوي «-۲
  .مجله دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، »بررسي ديدگاه مولوي در کشف راز قضا و قدر «-۳
  .۱۳۸۱ناصر نيكوبخت، :  استاد راهنماباسل ادناوي،تأليف رابطه شمس و موالنا،  -۴
  

  )۱۳۳۸-۱۲۴۷ (جيوشيما ين
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پدرش، . ا آمديمازندران به دن» وشي«ق در دهکدة دور افتادة ۱۳۱۵ز سالييما در پاي نياري اسفنديعل

 مازندران يمي قدي از دودمانهايکي مزاج از افراد ي شجاع و آتشي مردالسلطنه،خان اعظامميابراه
  . مشغول بوديدار و گلهيه به کشاورزين ناحيشد و در ايمحسوب م

 چراگاه، به نقاط يبانان گذراند که به هوايلخيان شبانان و ايعت و در ميت را دردامان طبيما دورة طفولين
ما ين. افروزنديشوند و آتش مينگام، باالي کوهها، دور هم جمع مکنند و شب هيالق و قشالق مييدور، 

اش به تهران آمد دوازده سال داشت که با خانواده. خواندن و نوشتن را در زادگاه خود نزد آخوند ده آموخت
 همراه ۱۳۰۹ما از ين.  رفتيلوئ فراگرفتن زبان فرانسه به مدرسة سنيو پس از گذراندن دورة دبستان برا

ات يس زبان و ادبي آن شهر به تدرينظامميرستان حکي در دب۱۳۱۱ه به آستارا رفت و تا يسرش حالهم
ز با ين. س داشتي مختلف، تدريشود و او در جاهاينجا ختم نميس او به ايسابقة تدر.  پرداختيفارس
  ١. داشتيه همکاريريئت تحريت و هيري در سطح مديقيات مختلف مثل مجلة موسينشر
) ش۱۲۹۹اسفندماه (ق۱۳۳۹ما در سالين قصه را نيا.  استدهي قصة رنگ پرماياثر منظوم نن ينخست

ف ي، تألمنتخبات آثاردر » ني خونيدلها« از آن به نام ييکسال بعد انتشار داده و بعد قسمتهايسروده و 
ن يالد جالليت به وزن مثنويب پانصد بي، قردهيرنگ پرمنظومة . ، نقل شده استياء هشتروديمحمد ض

 مثل يميس شعر نو، شعر قديما با تأسينکه در افواه مشهور است که نيا. باشديم) بحر هزج مسدس(يروم
ت يرا به شاعران گذشته هم اهتمام و عنايز. ستي را کنار نهاد و منسوخ اعالم کرد، درست نيشعر مولو

  .ن نکته استي در همدهيرنگ پرت قصة ياهم. داشت
  

  وزين پور، نادر
 سالها در دانشگاههاى كشور     ،يات فارس ي در رشتة زبان و ادب     ي و اخذ دکتر   ي مدارج علم  يپس از ط  شان  يا

 مقاالت و كتابهاى بسيارى را به رشـته تحريـر درآورده كـه              ،به تدريس زبان و ادب فارسى اشتغال داشت       
گزيـده يوسـف و    ،يـد سايه ام،  )گزيده اى از مثنوى معنوى     (داستانهاى معنوى : برخى از اين آثار عبارتند از     

داغ ننگ بر سـيماى ادب       -مدح آخرين اثر استاد     ،تصحيح سفرنامه ناصرخسرو   ،دستور زبان فارسى   ،زليخا
  :ن استي پژوهانه او چنياما آثار مولو.  است است كه سالها پيش منتشر شدهفارسى

                                                 
  .۴۶۷-۴۶۶، ص۲، جاز صبا تا نیما؛ ۲۳۹-۲۳۷، ص۲، جپژوهشگران معاصر ایران  1
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ر، يـ رکبيشارات ام، تهران، موسـسه انتـ  الدين محمد مولوي از مثنوي جالل آفتاب معنوي چهل داستان -۱
  )٨٩ (.١٣٧٥: چاپ هفتم. ص٤٥٥، ١٣٦٥

ات و  يـ مجلـه دانـشکده ادب    ،  »ي مولو يل صدر جهان مثنو   يالت در قصة وک   يها و تمث  شهيات اند يتجل «-٢
  .٦٧-٥١، ص١٣٥٨ي، د٦ت معلم، ي، دانشگاه تربيعلوم انسان

  
  )ق۱۲۹۸-۱۲۳۲(ع ي، احمد فرزند محمد شفيرازيوقار ش

وقار در . راز درگذشتي متعدد، در شيا آمد و پس از مهاجرت و سفرهايراز به دنيشق در شهر ۱۲۳۲او در 
. اند خواندهيرازي، احمد و احمد شيرازي مثل احمد قار؛ شييهااو را به نام.  استاد بوديانواع خطوط فارس

راز آغاز ي شالت خود را درياحمد وقار تحص. اندرزا کوچک وصال نوشتهيا ميع ينام پدرش را گاه محمد شف
 ي هجر۱۲۹۸رزا احمد وقار در سال يم. نمود و در ادب و حکمت و انواع شعر صاحب ذوق و نبوغ گشت

 پس از مرگ پدر با يو. راز درگذشت و در جوار پدرش در مرقد شاهچراغ به خاک سپرده شدي در شيقمر
ن شهر، يدر ا. ديامت گز اقي در بمبئيبه هندوستان سفر کرد و مدت» ميمحمود حک«برادر کوچکتر خود 

پس از آن به دعوت .  را به خط خوش نوشت و به چاپ رساندي معنويمثنودر مدت چهار ماه کتاب 
ن شاه راه يمت نمود و به دربار ناصرالدي به تهران عزي قمر۱۲۷۴راز رفت و در سال يرزا به شيروز ميف
  .افتي

ز دربارة موالنا چند ين.  را چاپ کرديمثنو د ويج موالنا کوشي است که در تروين کسانيدر زمرة نخست
  :ر استي او به شرح زيهايپژوهيمولو. متن منتشر کرد

 چاپ ي، افست از رويرازيح باقر شي به شعر از وقار، تصحي، با شرح حال مولوي المعنويکتاب المثنو -۱
  .ص۶۰۸ق، ۱۲۸۰، يق، بمبئ۱۲۷۰يبمبئ
  .ص۱۱۲+۱۰۰+۸۹+۱۱۲+۸۶+۹۶ق، ۱۲۷۳، يئ، خط و نگارش احمد وقار، بمبي روميمثنو -۲
، يرخانيات از مياالب وقار، با کشفي نسخه چاپي، از رويرخانيح حسن مي، خط و تصحيکتاب مثنو -۳

، ۱۳۴۹دان، يتهران، جاو: د چاپيتجد. ص۱۰۰+۶۶۹ق، ۱۳۷۴تهران، مؤسسه نشر کتاب اخالق، 
  .ص۶۶۹+۱۰۰
 به شعر از وقار، لکهنو، مطبعة نون کشور، ي رومي بخش و زندگي، با مقدمة محمد الهيشرح مثنو -۴

  .مجلد۳جلد در ۶ق، ۱۲۹۰
  

 )۱۳۱۷متولد ( قي، توفيپور سبحانهاشم
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. ني، توفيق و توفيق سبحاني مشهور استسبحا .ه؛ .هبه سبحاني، توفيق .  زاده شد۱۳۱۷ز در ياو در تبر

س يعالوه بر تدر. ش بردي از دانشگاه تهران پيات فارسي زبان و ادبي دکترادريافتالت خود را تا يتحص
سالها هم به . س نمودي تدري را به عنوان استاد مدعو در دانشگاه دهل۱۳۷۶ تا ۱۳۷۴ يران، سالهايدر ا

  . خدمت کردي فرهنگس انجمن آثار و مفاخريعنوان نائب رئ
يكي از اقدامات مثبت آقاي سبحاني، گسترش روابط علمي و فرهنگي مولوي پژوهان در جهان اسالم 

به همين منظور بسياري از آثار سودمند دربارة موالنا را به فارسي برگرداند يا زمينة نشر آنها را در . است
به عنوان مولوي شناس مشهور ترك را به فرهنگ ويژه تالش نمود آثار كولپينارلي به. ايران فراهم آورد

اين آثار در فرآيند مولوي از سوي ديگر . مندان مولوي پژوه ايراني قرار دهدايراني آورده و در اختيار عالقه
ويژه فروزانفر در كار عبدالباقي گولپينارلي البته جريان مولوي پژوهي به. پژوهي ايراني مؤثر بوده است

اين به خاطر . اي مترابط و متعامل شده استاز اينرو مولوي پژوهي در جهان شبكه. تتأثير گذاشته اس
  .هاي كساني مثل آقاي سبحاني است كه اين امكان را فراهم آوردندتالش

اش از ر کارنامهي اخيها که در دههيح است؛ بطوريف، ترجمه و تصحياما خدمات او در پژوهش اعم از تأل
گزارش . شتر تالش نموده استي، از همه بي شناسيژه در مولويبه و. ر استتميهمه پژوهشگران حج

 ينرو فقط به مولويطلبد، از اي واسع مي متعدد مجاليهاگر کشورها در رشتهيران و ديش در ايکارها
  :ميپردازي او ميپژوه
  كتاب و مقاله تحليلي) الف
  .ص۳۰۶، ۱۳۸۴ل، تهران، نشر قطره، چاپ او، ي رومين محمد بلخيالدنامه موالنا جالليزندگ -۱
  .۱۳۸۳دي۱۴، اطالعات، »زندگي، آثار و افكار مولوي «-۲
  .۱۳۲-۱۲۸، ص۱۳۶۶، ۳، ش۴، سالمعارف، »سليمان محمد نحيفي مترجم مثنوي به نظم تركي «-۳
اكبر مشير سليمي، تهران، يونسكو، علي، به كوشش يادنامه مولوي، »دژهوش ربا قلعة ذات الصور «-۴

  .۱۷۲-۱۵۴، ص۱۳۳۷
  ترجمه) ب
 .ق هـي توف:حي، ترجمه و توضينارلي گولپيوشتة عبدالباقن، ، فلسفه، آثارين، زندگيالدموالنا جالل -۵

 .۱۳۷۰:  چاپ دوم.ص۵۰۶، ۱۳۶۲:چاپ نخست، يقات فرهنگي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيسبحان
  )۹۰ (.ص۴۷۲، ۱۳۸۴ :چهارمچاپ 
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 -ي دوره سه جلد-يق سبحانيتوف: حي، ترجمه و توضينارلي گولپيدالباق، عبفي شري نشر و شرح مثنو-۶
  . صفحه۹۷۷+ ۸۲۸+ ۸۶۰، ۱۳۷۴، يچاپ دوم، تهران، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

هان، ي، چاپ اول، تهران، انتشارات کيق سبحانيتوف: ، ترجمهينارلي گولپي، عبدالباقه بعد از موالنايمولو -۷
  )۹۱ (.ص۷۵۰، ۱۳۸۲نشر علم، :  تجديد چاپ.ص۷۴۲، ۱۳۶۶

، چاپ اول، يق سبحانيتوف: ، ترجمهي نعماني، ممد شبل)سوانح موالنا(نيالدنامه موالنا جالليزندگ -۸
  .ص۱۸۷، ۱۳۸۲تهران، نشر علم، 

  تصحيح آثار) ج
، چاپ اول، يارلني گولپي، مقدمة عبدالباقيق سبحانيتوف: حي، تصحين روميالدمکتوبات موالنا جالل -۱۰

  .ص۴۰۳، ۱۳۷۱، يتهران، مرکز نشر دانشگاه
ق ي، به اهتمام توف)ق. ه۶۷۷از روي نسخه (الدين محمد بلخي رومي  موالنا جالل ي معنويمثنو -۱۱

: چاپ دوم. ص۱۰۰۵، ۱۳۷۳تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشار، ، يسبحان
، ۱۳۸۲چاپ پنجم، تهران، انتشارات روزنه، . ۱۳۷۸چاپ اول، :  روزنهتجديد چاپ توسط انتشارات. ۱۳۷۴

  .ص۱۲۹۸+پنجاه و پنج
، چاپ اول، تهران، نشر قطره، )يدوره دو جلد(،يق سبحانيتوف: ، به کوششيزيات شمس تبريکل -۱۲

  . ص۲۰۳۲، ۱۳۸۱
  .فر آماده شده استن چاپ بر اساس نسخة مرحوم فروزانيا: حيتوض

. ص۱۹۹، ۱۳۶۵، با تصحيح و توضيح توفيق سبحاني، تهران، كيهان، هفت خطابهمجالس سبعه؛  -۱۳
  .۱۳۷۳: چاپ دوم

  منتخب و گزيده) د
  .ص۱۶۴، ۱۳۷۲، چاپ اول، تهران، نشر قطره، يق سبحانيتوف: ، انتخاب و شرحي مولوينه مثنويگز -۱۴

چاپ  يمثنواز  آمده است و ي حسن انوريبه سرپرستگنج ادب نه در مجموعة ين گزيا: حيتوض
  .کلسون استخراج شده استين

كوشش توفيق سبحاني، ويرايش سيروس ، به، رشته زبان و ادبيات فارسي)۱، بخش۴نظم(مثنوي  -۱۵
  .۱۳۷۸: چاپ نهم. ص۲۲۲، ۱۳۷۰شميسا، تهران، دانشگاه پيام نور، 

  .منتخب مثنوي است كه با هدف متن درسي براي رشته ادبيات فارسي تهيه شده است
: چاپ دوم. ص۱۶۴، ۱۳۷۲، انتخاب و شرح توفيق سبحاني، تهران، نشر قطره، گزينة مثنوي مولوي -۱۶

  .ص۲۳۶، ۱۳۷۸
  نقد و بررسي كتاب)ه



 
 
 

 
 

  فرهنگنامه مولوي پژوهان معاصر   

 

١٩٦

  .۳۵-۳۲، ص۷۴، شماره ۱۳۷۱، بهمن و اسفند نشر دانش، »يمثنو« ازيا درباره نسخه-۱۷
موالنا از ديدگاه تركان و ، ، احمد آتش، ترجمه توفيق سبحاني» معناي هجده بيت-آغاز مثنوي «-۱۸

  .۱۷۴-۱۵۹، ص۱۳۶۹، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ايرانيان
   . چاپ شده است۱۱۸-۱۰۳، ص۱۳۶۵آبان -، مرداد۲سال سوم، ش، معارفاين مقاله در مجله 

  . ۱۵-۶، ص۹۵، شكتاب ماه ادبيات و فلسفه، »آثار منثور موالنا «-۱۹
  .۵۷۲-۵۶۱، ص)۱۳۷۳(۲۷، ادبيات مشهد، »يستدفتر هفتم مثنوي از موالنا ن «-۲۰
-۳۶۵، ص۱۳۷۶، تهران، درخت معرفت، »الدينمقاالت نوشته شده دربارة مثنوي موالنا جالل« -۲۱
۳۷۹.  
، ۱۳۷۴، تابستان ۲، سال اول، شنامه فرهنگستان، »بررسي آخرين شرح مثنوي در تركيه «-۲۲
  .۱۴۲-۱۳۲ص
  .۳۵-۳۲، ص۷۴، ش۱۳۷۱، بهمن و اسفند انشنشر د، »اي از مثنويدرباره نسخه «-۲۳
  مصاحبه) و

 ۱۸و۱۷، اطالعات، »گفت و شنودي با استاد دكتر توفيق سبحاني: مولوي پژوهي در ايران و تركيه «-۲۴
  .۱۳۷۳مردادماه 

  

  )ق۱۲۸۸-۱۲۱۵ (ي فرزند محمدهاديت، رضاقليهدا

خان يرضا قل.  استي طبرستانيدهادسنده، شاعر و مورخ بنام عهدقاجار فرزند آقامحميخان، نويرضا قل
ست و پس از فوت يراز زي در شي چند ساليدر کودک. ق در تهران متولد شد۱۲۱۵در شب پانزدهم محرم

راز آمد و يشان خود به بارفروش رفت و پس از چند سال باز به شيق با مادرش نزد خو۱۲۱۸پدر به سال 
  .ل علوم متداول پرداختي، به تحصخاني خود، محمدمهديت ناپدريت و تربير نظر حمايز

 را به حضور ي الممالک، رضاقلي، منشيآبادي عليرزا محمدتقيراز رفت، مي شاه به شي که فتحعليهنگام
 داد و ي به وي و لقب خانييالشعراد که پسند افتاد و شاه سمت ملکي به عرض رسانيادهيبرد، او قص

 موفق نشد و همچنان يماري به واسطة بيد، وليايهران ب به تي ويمقرر شد که در بازگشت شاه به همراه
  . شاه درگذشتيراز ماند تا فتحعليدر ش

ق که ۱۲۶۴ست و تا سال يزيخان در دورة محمدشاه به تهران آمد و در دربار محترم ميرضا قل
ف يل تأي را به نام ونياض العارفيرمحمدشاه درگذشت، در سفر و حضر همراه شاه بود و تذکرة معروف 

  .کرد
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ر مغضوب و معزول گردد، از سفر يرکبيش از آنکه اميک روز پيق، ۱۲۶۸ محرم سال ۱۸خان در يرضا قل
است دارالفنون ير علوم و معارف و رين شاه به معاونت وزيخوارزم به تهران بازگشت و به فرمان ناصرالد

ف تذکرة ي دارالفنون مشغول تألاو در ضمن ادارة امور.  ماندين سمت باقيگمارده شد وپانزده سال در ا
روضه  يخ عموميافت که تاريت يز به دستور شاه مأموري شد و نمجمع الفصحاالشعرا، معروف خود به نام 

ل يرخواند، را تکمي معروف به ميف محمدبن خاوند شاه بلخي، تألاء والملوک والخلفاءيره االنبي سيالصفاف
 ي روضه الصفان کتاب را به نامي و سه جلد بر آن افزود و ار دست زدين کار خطيخان به ايرضا قل. کند
، که مجمع الفصحاءف يان برد و سپس دنبال تأليق، در ده جلد به پا۱۲۷۴ع االول يخ ربيدر تار يناصر
ق، از خدمت دولت ۱۲۷۸خان در سال يرضا قل. ق، ختم کرد۱۲۸۸ن اثر اوست، رفت و آن را در ساليآخر

ار يد و پس از مراجعت به تهران انزوا اختيز گذرانيف در تبريت را به پژوهش و تألبازنشسته شد و تمام وق
آثارش دربارة موالنا .  درگذشتي سختيماريق، بعداز ب۱۲۸۸ سال يالثانعيکرد تا روز جمعه هفت رب

  :اند ازعبارت
  حيتصح) الف
رزا يز، ميت، تبريا متخلص به هدي، به کوشش رضا قلي، من مصنفات مولوقيالحقاوان شمسيد -۱

  .ق۱۲۸۲ز، يتبر: د چاپيتجد. يص، چاپ سنگ۳۷۷ق، ۱۲۸۰ن، يمحمدحس
ه، ي ادبيت، تهران، کتابفروشيخان هداي، به اهتمام رفا قلي، خط عطگر اردوباديزيوان شمس تبريد -۲

  .ص۳۷۷، ۱۳۳۵
  دهيمنتخب و گز) ب
ز، يت، تبري هدايح رضا قلي تصح،ي، خط اردوبادقيالحقا به نام شمسيزيوان شمس تبريمنتخبات د -۳

  .ق۱۲۸۰
ت، تهران، خسرو يخان هداي، انتخاب رضا قليزي موالنا شمس تبريات پرغوغايد، غزليچشمه خورش -۴
  . ص۵۲، ۱۳۶۶، ييبابا
  .ديق منتشر گرد۱۲۸۴ در سال قيالحقاشمسن کتاب تحت عنوان يا
ت و آراسته رضا يخان هدايب رضا قل، انتخايزي موالنا شمس تبريات پرغوغايعزل: ديچشمه خورش -۵

  .۱۳۷۷: د چاپيتجد. ص۵۲، ۱۳۶۸، تهران، نمونه، ييح خسرو باباي، تصحيمعصوم
  يخيپژوهش تار) ج
ت، ي هدايقليه مهديح و حاشيت، تصحي هداي، رضا قلنياض العارفين موسوم به ريتذکرة المحقق -۶

 از آن ۱۰۳ تا ۹۱سندگان است که صيان و نون کتاب دربارة پژوهشگري، ا۱۳۱۶ه، يتهران، کتابخانه مهد
  .پردازديبه موالنا م
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، ۱۳۴۰-۱۳۳۶ر، يرکبيت، به کوشش مظاهر مصفا، تهران، امي هدايف رضا قلي، تألمجمع الفصحاء -۷
  . استي آن دربارة مولو۸۰۰ تا ۷۷۱جلد سوم، صفحه. شش جلد

  

  )۱۳۵۹-۱۲۷۸( نيالد، جاللييهما

 
پس از . ، در اصفهان زاده شد۱۲۷۸رزا ابوالقاسم، در سال ي، متخلص به سنا، فرزند ميين همايالدجالل
ش يپات عرب را نزد افاضل عصر آموخت و تا درجه اجتهاد ي، علوم منقول و ادبي علوم مقدماتيريفراگ
ق را يخط نستعل.  بوديرازي شي فرزند کهتر هما- متخلص به طرب-رزا ابوالقاسمي مييپدر هما. رفت

  .ت طبع شده استيوان شعرش حدود دوازده هزار بينوشت؛ ديخوش م
بعد از آن هم . ش آغاز کردي درس خواندن را نزد پدر و مادر خوي از سن چهار پنج سالگيياستاد هما

ل يات بود، نزد او هم به تحصي را ادامه داد، تا پدرش درحينه و مدرسه درس رسمخااگرچه در مکتب
 دانش آموخته يتازاصفهان وارد شد که در ادب» ماوردين«ه ي به مدرسه علمي در حاليو. اشتغال داشت

سپس در تهران مدارج دانشگاهي را هم طي كرد و به عنوان  .شديک طلبه جوان محسوب ميبود و 
البته در كنار تدريس از پژوهش و تأليف غافل نشد و آثار فراواني را به چاپ .  تدريس مشغول شداستاد به
  :نيز در عرصة موالنا كارهايي را انجام داده است. سپرد
  كتاب و مقاله تحليلي) الف
، ۱۳۵۶شوراي عالي فرهنگ و هنر، مركز مطالعات و هماهنگي فرهنگي و آگاه، ، تهران، نامهيمولو -۱
  )۹۲ (.، دو جلد۱۳۶۶نشر هما، تهران، : تجديد چاپ. ص۱۱۵۲و جلد، د

  . بالغ بر ده چاپ داشته است۱۳۸۰ تا ۱۳۵۶اين كتاب از 
 مشهور به بهاء ين محمد بلخيالدن بن جاللي، بهاءالدي مولويد عرفانيولدنامه و ترجمه حال و عقا -۲

  .  صح+۴۰۳+۱۲۸، ۱۳۱۵، تهران، يين همايالدولد و سلطان ولد، به کوشش جالل
  . ف هم مشهور استي و بحر خفي ولدي مثنوين کتاب به نامهايا

، ۱۳۶۹، چاپ اول، تهران، هما، ۱، جلديمقاالت ادب، »ي مولويد و احوال عرفانيسرگذشت و عقا «-۳
  .۳۲۱-۳۰۰ص
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، يقاالت ادبم، يين همايالد، جالل» و متكلمان اسالمييدگاه مولويار و قضا و قدر از ديجبر و اخت «-۴
  . ۲۸۴ -۲۶۷، ص۱۳۶۹جلد اول، چاپ اول، تهران، هما، 

  . منتشر شده است۲۵-۱، ص۱۳۵۶زيي، پا۲، سال سوم، شدان خرديجاونيز در مجله 
-۲۳۶، ص۱۳۶۹، جلد اول، تهران، هما، يمقاالت ادب، يين همايالد، جالل»يد مولويافکار و عقا «-۵

۲۶۹.  
 چاپ ۲۰۸-۱۷۳، ص۱۳۳۷ي اكبر مشيري، تهران، يونسكو، كوشش عل بهيادنامه مولوي،نيز در 

  .شده است
 ي عالي، تهران، شورايمجموعه مقاالت دربارة مولو، يين همايالد، جالل»ديگوي چه ميمولو «-۶

  .۹۹-۵۳، ص۱۳۵۴فرهنگ و هنر، 
  . منتشر شده است۳۴۴-۳۱۳، ص۱۳۶۹، ۱، جمجموعه مقاالت ادبينيز در 

، جلد اول، تهران، انتشارات هما، ي، مقاالت ادبيين همايالد، جالل»عرفان اود ي و عقاي مولويزندگ «-۷
  .۳۱۲-۳۰۰، ص۱۳۶۹

  .۲۶۳-۲۵۷، ص)۱۳۵۲(ست ونهميا، سال بي، سالنامه دنيين همايالد، جالل»يعرفان مولو «-۸
  .۲۵۶-۲۳۵، ص۳، ج۱۳۴۲-۱۳۳۹، تهران، زوار،  دانشي، مرزها»يمولو «-۹
  .۲۳۵ -۱۸۵، ص۱، ج۱۳۶۹ مقاالت ادبي،، »غزليات ديوان شمس «-۱۰
  .۳۷ -۳۱، ص۱۳۵۴، ۱، ش۲۲ سالمجله دانشكده ادبيات تهران،، »ماهي از سرگنده گردد ني زدم «-۱۱
  مقدمه نگاري) ب
، به اهتمام منصور مشفق، ي دشتي و عليين همايالد، با دو مقدمه از جالليزيات شمس تبريغزل -۱۲
  .ص۸۷۵، ۱۳۶۷: تجديد چاپ .ص۴۵+۷۴۷+۲۵، ۱۳۳۵شاه، ي عليصف: نتهرا

اين كتاب مجدداً ويرايش شد و همراه با اضافات و تغييرات كلي توسط صفي عليشاه در سال 
  .۱۳۷۴: چاپ يازدهم.  صفحه منتشر شد۹۱۸ در ۱۳۶۸

، به اهتمام منصور مشفق، ي دشتي و عليين همايالد، با مقدمة جالليزيات شمس تبريغزل -۱۳
  .ص۹۱۸، ۱۳۳۸شاه، ي عليصف: ، تهران۲ري، تحري پرتو علوسرگذشت موالنا بقلم

  .ص۶۶۴، ۱۳۵۸الدين همايي، تهران، جاويدان،  مقدمه جاللمثنوي معنوي، -۱۴
الدين همايي، خط حسين ميرخاني، تابلو و حاشية عباس جمالپور،  مقدمه جاللمثنوي معنوي موالنا، -۱۵

  .جلد در يك مجلد۶، ۱۳۵۸تهران، جاويدان، 
الدين همايي، تهران، تحرير و تصحيح حسن ميرخاني سراج الكتاب، مقدمه جاللمثنوي معنوي،  -۱۶

  .ص۱۰۰+۶۴۴، ۱۳۶۵جاويدان، 
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  .مقدمه همايي بسيار مفصل و خود در اندازه يك كتاب مستقل است
الدين همايي، به اهتمام فر، مقدمه جاللتصحيح محمد حسن فروزانكيات ديوان شمس تبريزي،  -۱۷
  .۱۳۷۷:  چاپ يازدهم و دوازدهم.ص۹۱۸، ۱۳۷۴ور مشفق، تهران، صفي عليشاه، منص
الدين الدين خواندمير، مقدمه جاللالدين بن همام غياثتاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر، -۱۸

  .جلد۴، ۱۳۳۳همايي، تهران، خيام، 
ن و تعلق آن به سدة اما به دليل قدمت اين مت.  دربارة مولوي است۱۱۶-۱۱۵جلد سوم، صفحه 

  .دهم، اهميت ويژه دارد
  تصحيح) ج
، يين همايالدفر، مقدمه و به کوشش جالل، بر اساس نسخة فروزانيزيوان کامل شمس تبري د-۱۹

  )۹۳ (]تايب[تهران، بدرقة جان،
، يين همايالدر از عباس جمالپور، مقدمه از جاللي، تصويرخانيد حسن ميح سي، تصحي معنوي مثنو-۲۰
  .دانيهران، نشر جاوت

، به يدگاه مولويار از دي، جبر و اختيد امثال و حرکت جوهريتجد: يدو رساله در فلسفه اسالم -۲۱
 .ص۱۲۲+، هشت۱۳۷۵، ي و مطالعات فرهنگي، تهران، پژوهشگاه علوم انسانيين همايالدکوشش جالل

)۹۴(  
  . منتشر شده است۱۳۵۶ان در اين كتاب قبالً با همين عنوان توسط انجمن شاهنشاهي فلسفه اير

  شرح و تفسير) د
، تهران، يين همايالد، شرح جاللهوش رباژا ديالصور داستان قلعه ذات: ي مولوير مثنويتفس -۲۲

  )۹۵ (.ص۲۵۴+ ودو، پنجاه۱۳۶۰:  چاپ سوم.ص۲۵۴+ ، شصت و شش۱۳۴۹دانشگاه تهران، 
  .ص۲۵۴+ ششو، شصت۱۳۶۶شر هما، ، تهران، نيين همايالدالل، شرح جي مولوير مثنوي تفس-۲۳

هوش ربا است كه در چاپ چهارم ژداستان قلعه ذات الصور يا د: همان كتاب تفسير مثنوي مولوي
. ويژه مقدمه اصالح و افزايش يافتاوالً عنوانش اندكي تغيير يافت، دوم محتواي آن به) ۱۳۶۶(

  . است۱۳۷۷به آخرين چاپ رؤيت شده متعلق . هاي متعدد دارداين كتاب چاپ
ن يالدجالل: حي، توضي رومين محمد بلخيالد موالنا جاللياز مثنو، ريران و شيت نخجيحکا -۲۴
 .ص۱۸۴، ۱۳۸۰کلسن، تهران، نشر هماذر، ي، براساس نسخه نيي، به کوشش ماهدخت بانو هماييهما

)۹۶(  
  

  )۱۳۲۶متولد (ياحقي، محمدجعفر
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 به مشهد ١٣٤٥شهريور پس از تحصيالت ابتدايي در .  شد مشهد متولد در فردوس١٣٢٦ خرداد ١٨او در 
دريافت  دانشگاه تهران را ازادبيات فارسي   دكتري زبان و١٣٥٥ر د.  مهاجرت كردبه قصد ادامة تحصيل

  .خود دفاع كرد از پايان نامة دكتري ١٣٥٩كرد و در 
 دكتري و با پذيرش عضويت  همواره به تدريس اشتغال داشته است؛ به ويژه پس از دريافت۱۳۵۴از سال 

  . هيأت علمي دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد، تدريس و تحقيقات خود را گسترش داد
  :ضمناً آثار مولوي پژوهانه او عبارت است از. آثار فراواني تأليف و عرضه كرده است

  .۳۹ -۳۶، ص۱۳۶۴ ،۶ شنشر دانش،، »]تحقيق در آثار مولوي از آن ماري شيل[  : خورشيد پيروزي «-۱
  .بررسي اثري از شيمل كه دربارة مولوي است

مجله دانشكده ، ترجمة محمدجعفر ياحقي، »الدين در قلمرو فرهنگ اسالمينفوذ موالنا جالل «-۲
  .۴۴۴ -۴۰۹، ص۱۳۶۴، پاييز ۷، ش۱۸ سالادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي،

  . تدريس موالنا در چند دوره دانشگاهي-۳
  

 ، غالمينزداي
، ي مليهادر چند کتابخانه مثل کتابخانه. پس از گذراندن مراحل و مدارج دانش به پژوهش مشغول شد

 به ي است و به کوشش کسيمي هست که چاپ آن قدي مثنو دانشگاه تهران،ي و مرکزي اسالميشورا
مستند در حتي . داريمفراوان در اختيار ن شان اطالعاتي دربارة ايول. ه است منتشر شديزدانينام غالم 

   ان نسخه به قدمت آن و خط آنيت اياهم. ک نام آمده استيفقط ر يمشاه
  :نگونه استيمشخصات آن ا. شودمحسوب مي دورة اول ي چاپيهاست و بهرحال در زمرة نسخه

 ي، به سعينيبن عماد حسميرزا ابراهي ولد ميرملکيم بن مي، خط عبدالکرين روميالدنا جاللي موليمثنو
  .ص۱۵+۴۸۷+  ديق، م۱۳۵۲خ، مطبعه بروکلمان، ي، مونيزدانيغالم 

 يخ بهادر شاهيتار مثل ي مهمي مصحح کتابهايزدانيشان همان دکتر غالم ينست که اي ايحدس برخ
 که يگري ديزدانيغالم . درآباد هند بوده استيم حيان مهاجر به شبه قاره و مقيرانيشان از نسل ايا. است

معلوم نيست با شخص مورد نظر وحدت مصداقي دارد يا نه؟ و متخلص به ظاهر بوده اهل تصوف و شعر 
 .نمود و نياز به مطالعات بيشتر هستنظر اظهار توان ينها نميت اين دربارة ماهيقي با قطع و بهرحال

  

 )۱۳۶۹-۱۳۰۶ (غالمحسين يوسفي،
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از تحصيالت وي اطالعاتي در . ، در مشهد مقدس به دنيا آمد۱۳۰۶دكتر غالمحسين يوسفي در سال 

- در رشته زبان و ادبيات فارسي با اخذ دانشنامه دكترا فارغ۱۳۳۰جز اين كه او در سال . دست نداريم
استاد رشته زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه مشهد تدريس دكتر يوسفي به عنوان . التحصيل شده است

همچنين ادامه تحصيل و تحقيقات در كشورهاي چون انگلستان و فرانسه، فرصت همكاري و . كردمي
  . در تهران درگذشت۱۳۶۹سرانجام در آذر ماه . تدريس را در خارج از كشور براي وي فراهم نمود

  : عبارت است از او دربارة موالناي علميهاتيفعال
  س موالنا در چند دوره آموزشي تدر-۱
  :رينامه، مثل مورد زانيف پاي تأليان براي دانشجويي مساعدت و راهنما-۲

 ارشد، ينامه کارشناس، پايانيوسفين ي، استاد راهنما غالمحسي، هما حجتي مولوي اخالق در مثنويمبان
  .۱۳۷۰ات دانشگاه تهران، يدانشکده ادب

   آثاريقدمه بر برخ نگارش م-۳
  .ص۲۴۳+، هفت۱۳۶۱، تهران، توس، يوسفين يم، مقدمه غالمحسيف غالمرضا سلي، تألي با مولوييآشنا

  

  هاي جمعيتالش
هاي انفرادي مولوي پژوهان ايران معاصر گزارش شد، اما برخي اقدامات مولوي پژوهانه را تا اينجا تالش

اينگونه اقدامات كه معموالً اخبار آنها در جرايد و . انددادهيك فرد انجام نداده بلكه جمعي آن را انجام 
اكنون فقط اين اقدامات در . هر فصل تحقق داشته استدر شده در هر سال، حتي نشريات منتشر مي

  :شوندچارچوب اخبار نشريات معرفي مي
   تأسيس انجمن تعليمات عرفاني موالنا-۱
ضميمه روزنامه (صحيفه ، »ن مولوي رومي در آتن تأسيس شدالديانجمن تعليمات عرفاني موالنا جالل«-

  .۴۶، ص۱۳۶۵، مرداد ۴۰ش، )جمهوري اسالمي
   برگزاري يادواره موالنا در مونيخ-۲
 - ، خرداد۲ سال ششم، شآينه پژوهش،، »)۱۳۷۴ -دانشگاه مونيخ(الدين برگزاري يادوارة موالنا جالل«-

  . ۱۱۵، ص)۳۲پياپي (۱۳۷۴تير 
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، ۱۳۷۴، تابستان ۲، سال اول، شنامه فرهنگستان، »)آلمان(النا جالل الدين رومي در مونيخيادواره مو«-
  .۱۸۶ص
  المللي انديشه موالنا كنفرانس بين-۳
  .۱۹۰ -۱۷۳ص: ۲، ش)۱۳۷۶(۱، گلستان، »المللي انديشه و آثار موالنابرگزاري كنفرانس بين«-
  هاي ويژه تأليف و نشر پژوهش-۴
كوشش رايزني جمهوري اسالمي  به، به قلم جمعي از نويسندگان تركان و ايرانيان،موالنا از ديدگاه -

  .ص۱۷۴، ۱۳۶۹ايران در آنكارا، چاپ اول، تهران، وزارت ارشاد اسالمي، 
اكبر مشير  ، به كوشش عليالدين محمد مولوييادنامه مولوي به مناسبت هفتصدمين سال موالنا جالل -

  .ص۲۵+ ، ك ۱۳۳۷سيون ملي يونسكو در ايران، سليمي، تهران، انتشارات كمي
  .ص۳۲۱، ۱۳۵۴ تهران، شوراي عالي فرهنگ و هنر بررسيهايي دربارة مولوي، -
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  فرهنگنامه مولوي پژوهان معاصر   

 

٢١٤

  پژوهان اولويت دومياي مولوهفهرستواره نام
  

تالش كرديم بر . اند، به لحاظ كميت و كيفيت همه در يك سطح نيستند که به موالنا پرداختهيکسان
به دليل اينكه تعداد پژوهشگران . بندي كنيمهاي عيني و كمي، آنها را به دو دسته طبقهاساس شاخص

ز اينرو كساني كه آثار بيشتري دربارة موالنا داشتند به توان به همة آنها پرداخت، اموالنا زياد است و نمي
اما كساني كه آثار كمتري دارند و حدود يك . باشند پژوهشگر مي۲۰۰اينان حدود . تفضيل معرفي شدند

  . باشند، فقط نامشان در اين فهرستواره معرفي شده استهزار تن مي
  
  دونيت، فريآدم
   بن آقاخاني، لطفعليگدليآذرب

  نين العابدي زآذرخش،
  نيآذرنگ، عبدالحس

  روزيآراسته، ف
  دهيآشکار، فر
  ي، مرتضيآقاتهران

  يدتقين، سياسيآل
  آموزگار، شهال

  آهنگران، صادق
  يآهنگرسماکوش، جمعل

  ، عطايتيآ
  ، جعفريميابراه

  ابراهيمي، ميرجالل
  ، نادريميابراه
  وسفي، يان آمليميابراه

  ابرقويي، ابوالبقاء
  مياحب، عبدالکر نورمحمد صيابن قاض

  يوب انصاري اياب
  زي، پروياتابک
  ، حسنياحد
  ، ظاهرياحرار
  ، محمدياحصائ

  ياحمد اکبان
  نيت، حسياحمد ترب

  احمد، احمد
  احمدبن الوصال
  يرازياحمدبن وصال ش

  ، مظاهرياحمدتوب
  ، مژدهياحمدزاده هرو

  ياحمدزاده، مصطف
  ، احمدياحمد
  ، زهرايارياخت

  ، اکبر ياخالق
  ، احمدبن محمديوب المولياد

  ، محسنياراک
  ، عسگرياردوباد
  دي، حميارسنجان
  فر، رضايارشاد
  ي، تقيااژه

  مي، ابراهياستاج
  دي، عبدالمجياسکندر
  دي، اميلياسماع
  ري، اميلياسماع
  ني، حسيلياسماع

  ي، محمدمهدياشتهارد



 
 
 
 
 

مآخذ فهرست     

 

٢١٥

  يزاده، علاشرف
  ضي، ابوالفياصفهان
  ، محمدبن احمدياصفهان
  دق، محمدبن صاياصفهان
  ، محمدرضاياصفهان
  ، محمدکاظم والهياصفهان
  ، عباسينانياطم

  اعتمادزاده، محمود
  يافتخار، مهد

  اکبريپور، علابيافراس
  رجيافشار، ا

  افشار، حسن
  زاده، اعالخانافصح

  ، محمدياقبال صاف
  مي، ابراهياقبال

  ، احمدياقتدار
  ياکبر نام

  ياکبرزاده، هاد
  ي حامد، مهدياکبر

  اكرم، محمد
  نورو. ، بيامام

  امين، حسن
  نيدحسي، سيانيديام
  ن، مژگانيرحسيام
  ، احمدي خراسانيريام
  ربانوي، اميروزکوهي فيريام
  ي، مجتبيريام
  ، محمديريام
  ن دهقان، معصومهيام
  ن، حسنيام
  دحسنين، سيام

  لي، اسماعينيام
  هي، مرضيانتظار

  انتظام، فرح
  انتظام، فره

  روز، سفانهانجم
  نژاد، رضايانزاب

  نيرحسي، اميانصار
  ، شهرهيانصار
  نيميفرد، سيانصار
  ي، مهديقميانصار
  ، حسنيانور
  رضاي، عليروانيانوش

  اوانسيان، اوانس
  ي، مرتضينياو
  يزدجو، مهديا
  يزدگشسب، عبدالباقيا
  ، عباسيمانيا
  من، اسداهللايا
  ، اکمليوبيا
  داهللايان، عبيوبيا

  باباساالر، اصغر
  زي، پروييبابا
  و، خسرييبابا

  يبابک، عل
  ، محمديباران
  ان، فرهاديباران

  باقر، محمد
  يرازيباقرش
  ي، مهريباقر
  درضايان موحد، سيباقر

  ، مقبوليبدخشان
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٢١٦

  نين، حسيبدرالد
  دوني، فريابدره
  ، محموديبرات
  ، مهنازيبرات

  ، محمديبرارثان
  ، رضايبراهن

  زيالبرز، پرو
  ، محمدرضايبرزگر خالق

  يالنيبرق، غالم ج
  يد، مهيبرهان

  بستان، محمد
  ج، احمدرضايبس
  ، محموديريبش

  ، طلعتيبصار
  هي، ساميارمژدهيبص
  اکبري، عليريبص
  ، محمدييبقا
  ي، محمدمهديبالد
  اهللا، نعمتيبلخ

  ، محمدرضايبندرچ
  ، معصومهيبندرچ
  ن احمد بن محمديبهاءالد

  يبهار، محمدتق
  ، اسحاقيبهرام
  ، اسداهللايبهرام

  بهروز، اکبر
  ني، حسيرد اندوهجيبهزاد
  ، احمديرازيشيبهشت
  ، غالمرضايبهمن
  فر، محمدبهنام
  مي، ابراهيبوذر

  بيات، مريم
  نيات، پرويب
  ات، محمدرضايب
  ات، مژدهيب
  نيري، شيانيب
  دل، عزتيب
  يساراني بي، حامدبن مالعليسارانيب
  وسفيباباپور، گيب
  ينش، تقيب
  دياز، امينيب
  ين بن علي، مالحسي کاشيهقيب
  ينعلي، حسيهقيب

  پارسا، بهمن
  هيپاکروان، مهد

  سرشت، محمد جعفرپاک
  مرد، منصوريپا

  پرتو علوي، عبدالعلي
  يپرهام، مهد

  هيپروهان، مرض
  ، رسوليزيپرو
  سي، فرنگيزيپرو

  ، نجم الساداتيپزشک
  ژهيپلنگ پوش، من

  ني حسي، عليپورچاق
  ، مهدختي چتروديپورخالق
  ي، محمدمهديپورفاطم
  زي، کامبيپورناج

  رضايفر، علايپو
  ان، محسنيپو
  مان، آزاديپ

  ، مسعوديتاک
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٢١٧

  ميتال، کر
  رزا احمدي، آقا ميزيتبر
  ، محمدرضايرازيشيزيتبر

  تجدد، نهال
  تجرد، مهين

  نياءالدي، ضيتراب
  ، منوچهريتراب
  يت، محمدعليترب
  ي، مرتضيترق

  ، عبداهللايتفرش
  ، نصراهللايتفرش
  ، محمديتقو
  ، نصراهللايتقو

  ي، اشرفعليتهانو
   ،محمدحسنيرانته
  يپور، مهدديتوح
  درضاي، حميتوکل
  ، مسعوديتوکل
  واني، کيتولم

  ميثابت، عبدالرح
  ، رضايثابت

  ثبوت، اکبر
  ثروت، منصور

  يدرعلي، حي تهرانيايثر
  خاي، زليثقف

  داهللايثمره، 
  راحمدي، کبيجائس
  د، احمديجاو
  ، محسنيجبور
  ان، احمديبيجب

  ، محمدحسنيجرفادقان

  عبدالرحمن، احمدبن يالجشو
  ي، محمدمهديجعفر
  ي، مرتضيجعفر
  ونسي، يجعفر
  ي، مهديجالل
  نيان، عبدالحسيجالل

  جلوه، ابوالحسن بن محمد
  ، محمدحسنيليجل

  پور، عباسجمال
  ، هاجريجمال
  وسفيپور، يديجمش
  ي، عليآزماجنگ

  جهانبخش
  ، اکرميسرکانير تويجهانگ
  ، محسنيريجهانگ
  ، رضايجواد
  ، بامداديباريجو
  زاهللاي، عزينيجو
  يعلشي، درويچاچ
  ، جعفرينيچگ

  في، محمدشريچوهدر
  ، محمدحسنيحائر
  ي، هاديحائر
  ي، عليحاتم
  رضاي، عليحاتم

  ، حسنيد جواديحاج س
  يآقا محمد، عباسعلحاج
  ، ابوالفضليحاذق
  ياهللا نوربيحب
  نژاد، اکرمبيحب

  ، بنفشهيحجاز
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٢١٨

  ، محمديحجاز
  اهللا، نصرتيحجت
  ، همايحجت

  اهللابيبحداد، ح
  ، الهاميحداد

  ديحسام، حم
  درضاي، حميزاده توکلحسن
  زاده، محمدحسنحسن

  حسيني كازروني، احمد
  يپور، علنيحس
  ي، عليپورچافنيحس
  دي، عبدالحميزي تبري قتالينيحس
  دمحمدي، سينيحس
  دي، عبدالحمينيحس
   جاللي، مجتبيجيالهينيحس
  ، مهرداديبيحص

  اصغريحقدار، عل
  ، عسکريحقوق
  جو، زهراقتيحق

  اصغريحکمت، عل
  ماي نژاد، سياحمزه

  ني، حسيدرخانيح
  درزاده سردرود، حسنيح
  درنژاد، ميح
  عباسري، اميدريح
  رضاي، عليدريح
  ، فاطمهيدريح
  ، مهنازيدريح
  ني، نسريدريح

  ، عبدالرحمنيخالص
  دمحمدي، سياخامنه

  رضايخدادوست، عل
  ميار، ابراهيخدا
  ، محسنيخراز

  يحمدعلخردمند، م
  زيخرسند، پرو

  خرم، احمدبن محمد
  نيالد، قواميخرمشاه
  ، محموديعتي شريخسروان
  ، زهرهيخسروان
  ، مژگانيخسروان
  ي، محمدتقيخلوص

  خليلي، نادر
  ميهومن، ابراهليخل

  ، احمديخوانسار
  ، محمدباقريخوانسار
  ، محمدباقريخوانسار
  ، محموديخوانسار
  ، محمدرضايخوشبو

  خوشنام، محمد
  پور، عبدالرسولاميخ
  ، عباسيرآباديخ
  ه، بهروزيريخ

  ، داداشيداداش
  دادبه، اصغر

  دادخواه، بهمن
  دادخواه، پروانه
  يدادخواه، عباسعل

  ، هلنييدارا
  ن محموديالد، نظاميرازي شيداع

  ، حسنيدالوند
  ، محمديداماد
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٢١٩

  ار، زهرايدام
  داناسرشت، اکبر

  دانشور، رضا
  ني، حسيداود
  جواد، محمدرضاييدا
  مهيران، حکيدب
  ، محمدياقيرسيدب
  اهللاعينژاد، بديريدب

  درخشه، منوچهر
  ، بتوليدرز
  اهللايان، وليدرود
  ميش ابراهيدرو
  ش جعفريدرو
  يش عليدرو
  ش، جعفريدرو
  يش، مصطفيدرو
  دي، عبدالمجياباديدر

  ان، کاظميدزفول
  يدستوم، ناز

  دهباشي، حميد
  ي، مهديدهباش

  ني، غالمحسيبزرگده
  نياءالدي، ضيريدهش
  ني، محمدحسيروزآبادي فيدهقان
  ، محمديدهقان
  ي، محمدعليدهقان
  ، فاطمهيدوست

  ههي، وجيني قزويدولتخان
  لي، اسماعيدولتشاه

  ، محموديانتيد
  ان، پوراندختيوانيد

  ، محسنينيذاکرالحس
  ي، مصطفيذاکر

  ذبيحي، مرتضي
  هيا عمران، آسينحيذب

  ني، پرويذوالقدر
  رادفر، ابوالقاسم

  د، عبداهللارادمر
  رادمنش، محمد

  ن احمد بن احمدي، اميراز
  ، محمدصادقيراز

  يراستکار، فر
  راستگوفر، محمد

  ، مسعودياني صدقيراع
  ي، عليرافع
  نيالد، شمسيعيرب

  زاده، شهرامرجب
  اصغري، عليرجب

  ي رحماندوست، مصطف
  درضاي، حميرحمان
  هي، آسيميرح
  ، غالمرضايميرح
  ي، مهديميرح

  نهي، سکيرسم
  ، آرزويسولر

  ي، عليرشت
  خلو، احمديرضا قا
  محمدي، علي کالنتريرضائ
  رجي، اييرضا
  درضاي، حمييرضا
  راد، محمدييرضا
  ، رضايموسوييرضا
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٢٢٠

  د ابوالقاسمي، سيکاشانرضوان
  ، ميرضو
  نياسي، يرضو
  ان، ارشاديرضو
  ، محمدي مهرآباديعيرف
  ، غالمرضايعيرف
  ق، عبداهللايرف

  ي، عليرمضان
  سن، محيرمضان
  وسفي، يرازي شيرهبر
  يفر، علنيروئ
  ، محمديروائ
  ي، عليرواق

  ير، مهديضمروشن
  ديروشنگر، مج

  ي، محمدعليروضات
  اهللا، حشمتياضير
  ي، پرياعير
  گران، محمدرضاختهير
  ني، حسيگير

  مي، ابراهيزاده گرج
  زادهوش، محمدرضا

  ، رضايزاهد
  زبده، فاطمه

  واي، شيزرآباد
  يدمهدي، سيزرقان
  ، صالحيزمان
  يا، مصطفينيزمان

  ي، علينيزند قزو
  يپور، مهدزنگنه

  حهيده فلي، سيزهراکاظم

  ، ناظرحسنيديز
  رک، نصراهللايز

  ژاله، بهروز
  دي، مجييايکسادات
  ، حسنيناصرسادات

  سازور، اعظم
  کار، معصومهسالم
  ي، محمدتقيسبحان
  ي بن مهدي، هاديسبزوار
  ، محموديسپاس

  ددون بن احميسپهساالر، فر
  ستار، غالمرضا

  يشگر، مهديستا
  ستوده، غالمرضا

  ، جعفريسجاد
  يدمهدي، سيسجاد
  رضاي، عليسراج
  ني، حسيسرداغ

  ي، مهديدارسررشته
  دي، مجيسرمد
   بن شعباني، مصطفيسرور
  ، ابوالقاسميسر

  ، عباسيسعادت
  ، ابوالفضليديسع

  فهيل، لطيباوسالمت
  ان، ابوالقاسميسالم
  يوند، محمدعليسلماس

  م، غالمرضايسل
  ي، عليميسل

  ، ابوالقاسميسمدائ
  ، احمديعيسم



 
 
 
 
 

مآخذ فهرست     

 

٢٢١

  ، غالمرضايعيسم
  ن دوستيرحسي، ميسنبهل
  ، محمدجواديسهالن

  يار، احمدعليس
  دعرب، حسنيس
  ني، شهيديس
  ي، مهديديس
 لي، محمداسماعيطهيس

  اهللاشادان، عزت
  شادفر، بهزاد

  روسيشاملو، س
  م بن صالحي، ابراهي دده مغلويشاهد

  عبدالوهاب، يشاهرود
  ، پورانيعيشج

  .ا، ميالتقاين يالدشرف
  ي، عليشرق
  اهللا، رحمتيشروان
  ي، عليعت کاشانيشر
  ي، عليعت محمدآباديشر
  ينقي، عليعتمداريشر
  ، جواديعتيشر
  اهللاتيعنا: پورفيشر
  مه ساداتيزاده، حکفيشر
  ي، عليزدي يفيشر
  نيا، محمدحسينيفيشر
  ا، محمدرضاينيفيشر
  ني، غالمحسيولدانيفيشر

  زاده، محمدشعبان
  ، معصومهيشعبان

  نيالدشفا، شجاع
  ليشفق، اسماع

  شفق، منصور
  ، اعظميعيشف

  ، فرامرزيشکور
  ، ناصريشکور
  ، خسروييبايشک

  شمس، محمدجواد
  هي، رقياشنبه

  ، عبداهللا بن قاسميشهروز
  ، محمديشهر
  ، محمدياريشهر
  ، اسحاقيشهناز
  رضاي، عليشوهان

  شيرواني، علي
  خ پاکدل، محسنيش
  ، باقريرازيش
  ينقي، عليرازيش
  ي، فتحعليرازيش
  ، محمدرضايرازيش
  ي عليازي، نيرازيش
  نيالدني، زيروانيش

  يصائب، محمدعل
  ، محمدجواديصابر
  الي،سهيصارم
  ، عبداهللايصام
  زي، پرويصانع
  ديان، محمدجاويصباغ

  ، رامپوريصدر نبو
  ا، باقرينيصدر
  ني، حسيصدق
  چهر سها، منويصدوق
  ، ماندانايبهزادقيصد
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٢٢٢

  دختنيان، مهيقيصد
  ي، عليصفائ
  ، رسولييصفا
  ي، مهديصفر
  الي مقدم، سهيصالح
  ، عبداهللايصمد
  ، غالمرضايانيصمد
  ، صادقيصندوق
  ، قدرتيصولت
  ديزاده، سعيضراب

   موحد محمدي، ضياء←ضياء موحد 
  ، محمديطائرقدس

  ، زهرايطالب
  روسيطاهباز، س

  صمت، عيطاهرزاده قهفرخ
  نيدصدرالدي، سيطاهر
  اهللا، قدرتيطاهر
  رزادي، شيفيطا

  نيدمحمدحسي، سييطباطبا
  ، احسانيطبر
  ديان، حميبيطب
   اسفرجاني، اسحاقيانيطغ

  ، آقابزرگيطهران
  ي، عليطهماسب

  محمد، غالميبيط
  ، عبداهللايريظه
  وشي، داريعابد
  ، محموديعابد

  زيعادل، پرو
  ، مسعوديعاطف
  فرد، فاطمهيعاطف

  ادزاده، محمدعب
  عباسي، محمد

  اهللابي، حبيعباس
  اهللا، فتحيعباس

  د متخلص به صفايعبدالحم
  عبدالفتاح
  يف عباسيعبداللط
  ان، اسداهللايعبدالله

  عدل، محمدرضا
  يان، عليعرب
  ري، محمدنذيعرش
  دري، حيعرفان
  دي، عبدالحميعرفان

  عزام، عبدالوهاب
  ي، عليعسکرخوان
  ، محمديزيعصرتبر

  ، عباسيعطار کرمان
  ، جمالييعطا
  هي، کافيميعظ
  لهي، جميالهدعلم
  اکبري، عليعلم
  ، محمديعلم
  دي، سعيني نائيعلو
  ، سيد عبدالرضايعلو
  مقدم، محمديعلو
  دمحمودي، سيعل
  لي، محمداسماعيآباديعل
  پور، منوچهريعل
  وسفي، يخانيعل
  وک يزاده، بيعل

  ، غالمرضايعمران
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٢٢٣

  نيان، حسيع
   آلفتهيسيع

  حمدغالم ا
  ، محمدييغالمرضا

  ور، محسنيغ
  ان، محمدحسنيفؤاد

  فاروغي، عماد الحسن آزاد
  فاضل، جواد

  دجواديان، سيفاضل
  فاطمه، فاطمه

  ني، حسيفاطم
  ، مهوشينيفام
  ، احمديفتاح
  ، اعظميفتح
  ، محموديفتوح
  ديمنش، مجيفدائ

  ، حسنيفراهان
  ي، محمد مهديالفراهان
  درضاي، حميفردوس

  ديفرزام، حم
  د، محسنفرشا

  ديفرشادمهر، ناه
  ، احمديان صافيفرشباف
  يعلان، حمزهيفرهاد

  ع الزمانيفروزانفر، بد
  ي، احمدعليدنيفر
   فروزنده، فرشتهيدونيفر
  نيور، حسيفر
  يور، مهديفر

  وسفيرزا محمد ياهللا ابن مفضل
  نيالده، نظاميفق

  فکرت، محمدآصف
  ومرثي، کيفالح
  ري، اميفلسف
  يش موسينه، درويفلو
  رضاي، عليالدفو

  ، محمد يفوالد
  مي، کريضيف

  رضاي، عليقائم
  اهللابيزاده، حبقاسم
  ، رضايقاسم
  بافان، محمديقال

  قدرت الهي، احسان
  دهيقدس، سع

  اضي، فيقرائ
  ژهي، منيقربان
  نيون، حسيقربان
  يب، مهديقر
  دي، وحيشيقر

  قزاخان، عبدالقادر
  ، ناصري بوالحسنيقل
  ، حسنيليپور خليقل
  ت، رضايهداخان يقل
  ي، هاديانيزاده جوريقل
  دهي، هايقم
  ي، بخشعليقنبر

  زدانبخشيقهرمان، 
  هي، آسيقوام
  مي، ابراهيصريق

  نيد محمد حسي، سيرازيکاتب السلطان ش
  نيساز، متکاخ

  دونيکار، فر
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٢٢٤

  زاهللايکاسب، عز
  اهللا، فرجيکاشان
  نيخواه، حسکاظم
  زاده، فرزادکاظم
  زي، پرويکاظم
  ، زهرايکاظم
  مالن، محمدصادقکا

  مي، ابراهيکامل
  هي، مرضيني حسيکاووس
  ني، غالمحسيکاووس
  دي، وحيانيکاو

  ، محمديکرمان
  دي، حميکرم
  ني، محمدحسيکرم
  يپور، مرتضميکر
  ، داوديميکر
  دي، سعيميکر
  ، سودابهيميکر
  مي، عبدالعظيميکر
  ، ناصريميکر

  وسفي بوداق محمد ي حاجي، ابيکسرو
  كشاورز، فاطمه

  مي، ابراهيکالنتر
  ، محمدي اشتريکلباس

  يکمال، مرتض
  ي، عليکوچک

  اهللاحيکوشا، ذب
  رنگي، بيکوهدامن

  كوهزاد، احمد امين
  ي، علييايميک

  ميگامارد، ابراه

  گذشته، ناصر
  ي، عليگرگان
  ن، محموديگرگ

  ر، محمدرضايگالبگ
  روزهي، فيمحمدگل
  ، محموديگنج

  انوشي، کيگودرز
  النه، عباسي گيليگو
  جالل، يجياله
  ني، نازنيجياله
  اهللابي، حبيلزگ
  ي، عليلطف

  مؤمن، علي
  يمؤمن، غضنفرعل

  زاده، محمد صادقمؤمن
  مؤيد، حشمت

  مازندراني حايري، طوسيه
  مازندراني، محمود بن يوسف

  نيان، حسيالماس
  ييحي، يار نوابيماه
  ، غالمرضايل هرويما

  خان، محموديمثنو
  ، جواديمجاب

  مجاهد، احمد
  ح اهللامجتبايي، فت

  مجتبوي، جالل الدين
  مجتبي، مهدي

  ني، غالمحسيمجدد
  ، عبدالرضايمجدر

  مجدي، سيد عطا اهللا
  مجرد، سيد احمدرضا
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٢٢٥

  يمجرد، مصطف
  مجرد، ناصر
  مجيد، مجيد

  اهللا، نصرتيمحب
  محسني، احمد

  محفوظ، حسين علي
  محفوظي، عليرضا

  محقق داماد، سيد مصطفي
  رعوضينده، ولد ميمحمد پا

   علي اصغرمحمد خاني،
  محمد عليزاده، طاهره

  فيمحمد لط
  اکبري، عليمحمدخان
  دي، مجيمحمدخان

  اکبريمحمدزاده، عل
  محمدي آملي، محمدرضا

  محمدي، احد
  محمدي، ساير

  محمدي، محمدعلي
  محمدي، هاشم

  محمديان، عباس
  ، محمدي اشتهارديمحمد
  ، پروانهيمحمد
  ي، عباسقليمحمد
  ، کاظميمحمد
  ي، محمدعليمحمد
  يميمود، حکمح

  محمودي، ابوالفضل
  محيط طباطبايي، سيد محمد

  رضاي، عليمختارپور قهرود
  ني، نورالديمدرس چهارده

  ، جعفريمدرس صادق
  ي، علي مدرس موسو
  مدرسي، فاطمه

  ، جواديزدي يمدرس
  ي، محمدعليزدي يمدرس

  مدني، امير حسين
  ، احمديمراد

  دجوادي، سييمرتضا
  مرتضوي باروق، سيدعلي

   جمشيدمرتضوي،
  ، منوچهريمرتضو
  پور، اکبريمرتض

  مرفي، محمد
  ني، محمداميمروت

  مي، عبدالرحيمرودشت
  ا، عفتيمستشارن
  ي، مهديمستشار

  مشايخ فريدني، محمد حسين
  مهر، رحمانمشتاق

  مشفق، مجيد
  ، محمديقي حقيمشکوت

  مشكور، محمد جواد
  مشير سليمي، علي اكبر

  ديمصدق، حم
  مصطفوي، رضا

  ، رضايار سبزويمصطفو
  اکبري، عليزدي ييمصال

  مظاهري، فاطمه
  مظفري، ابوطالب

  مظهري، علي اصغر
  معارف، مجيد
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٢٢٦

  يمعرفت، محمدتق
  معصومي اصل، يعقوب

  يزاده، مهدنيمع
  رضاي، عليني مع
  ، منصورينيمع
  يان، مهدينيمع

  مقدادي، بهرام
   يمقدم، عل

  فر، محمدعليمقدم
  م، محمديمق

  مالعبداهللا شاه
  يدماليي، مج

  ملتاني، محمدرضا
  يملک الکتاب، محمدمهد

  ان، آفاقيملک
  يز، مرتضيمم

  منجم، رؤيا
  منجمي، حسين

  ، احمديمنزو
  منشي ساوجبالغي، تقي بن محمد

  رضايد، عليمنصورمؤ
  ، کورشيمنصور
  ، مسلميمنصور

  منيري، احمد
  مهاجر مكي، حاجي امداد اهللا

  مهدوي دامغاني، احمد
  مهدوي، مسعود
  مهدوي، مهدي

  راد، محمدعليمهدوي
  ، مسعوديمهدو

  مهرداد، مهرداد

  مهرگان، آروين
  موحد محمدي، ضياء

  موحد، عزيز
  موسوي، فرح اهللا

  ، آزادهيدني فريموسو
  ي، عليموسو
  ، محمدسروريموالئ

  موالنا، حميد
  ي، مجتبيمولو
  ، محمدرضايمولو

  ميرابوالقاسمي، رضا
  ميرزالو، كريم

  ميرصادقي، رضا
  ميرعاليي، احمد
  ميكائيلي، اشرف

  ي، مرتضيرخانيم
  ح، قاسميرفصيم
  رمحمدهاشميم

  نادرپور، نادر
  ناصرالکاتب

  ناصري، فهيمه
  ناصري، محمد

  پور، جوادناطق
  نجفي برزگر، رحيم

  نيالد، شهابي المرعشينجف
  ني، محمدحسيزي تبرينجف
  ، محمدينحو
  محمدماني، سليفينح
  ي، مسعودعليندو

  نراقي، احسان
  حمدرضا، مينصراصفهان
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٢٢٧

  نصرتي، عبداهللا
  ، احمدينصرت

  نصيري، بهروز
  نصيري، زعفر

  زي، پرويرينص
  نعيم الدين خاني، علي

  نفيسي، مهدي
  ، غالمعباسيسينف

  نقوي، نقيب
  ، مهرزاديبينق

  نهچيري، اصغر
  نواب، يحيي

  بي، غالم حبينواب
  الينوروزپور، ل

  نوريان، مهدي
  اکبريزاده، علينور

  نيك روز، يوسف
   مهردادکنام،ين

  ، احمديهاتف اصفهان
   يان، عليهاد

  هاشمي بابا حيدري، مرتضي
  زاد، سيدحسينهاشمي

  يت، رضاقليهدا
  يقليت، مهديهدا
  کو، حجتي نيتيهدا

  هروي، مصطفي
  همايون، سرور

  ، ماهدخت بانوييهما
  وني، همايهمت

  ، محمديآبادضيخان فبخشياله
  واحددوست، مهوش

  ديواعظ، سع
  اني، محمودزاده خراسواعظ
  لي، اسماعيواقف
  زاده، اسماعيلوالي
  ، محمديد دستگرديوح

  وزيرنژاد، ابوالفضل
  پور، نادروزين
  مقدم، محسنيريوز

  يرازيوصال ش
  وقار، احمد

  پور، عبداهللاولي
  ، قربانيتيول

  ياحقي، محمد جعفر
  يازيچي، تحسين

  پور، غالمرضاياس
  يزداني، زينب

  يزدچي، صديق
  ديزدي مطلق، محمو

  پور، محمد كاظميوسف
  يوسفي، غالمحسين
  يوسفي، محمدرضا

  ، محمدياري
  ي، مرتضياسيال
  نبي، زيزداني
  ، اصغريوسفي
  ، محمدرضايوسفي
  اهللا، نصرتيوسفي
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٢٢٩

  

 فهرست مآخذ
  

  كتاب و مقاله) الف
  .۱۳۷۷، آثار و مفاخر فرهنگي انجمنتهران، : ، جلد دومسيدجوادي كمال حاج، ناني اثر آفر-
  .۱۳۷۸، ي محقق، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگيکوشش مهد، بهيدجعفر سجادي دکتر سي علمي احوال زندگ-
  .۱۳۸۳ به كوشش عليرضا پوررفيعي، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، نفر،الزمان فروزا احوال و آثار بديع-
  .۱۳۶۳، چاپ دوم،يريتهران، وز: ، جلد سومبياني  مهدي، ساني احوال و آثار خوشنو-
  . ۱۳۷۶-۱۳۷۲زوار،: جلد اول تا سوم ، ران ه  تور، پ ن ي آر ي ي ح ي، ا تا نيما از صب-
  .۱۳۸۴، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، استاد توانا و مورخ برجسته عباس اقبال آشتياني -
  .۱۳۷۴،  ران ي ا ي م ل  ع دارک  و م ات ز اطالع رک ران، م ه ت ،ن کشورين و متخصصياطالعات محقق -
  .۱۳۴۹، فريدون آدميت، تهران، خوارزمي، هاي ميرزا فتحعلي آخوندزادهانديشه -
  . ۱۳۷۲،ي، تهران، علمكوب عبدالحسين زرين، مجموعه نقد ادبي: با كاروان حله -
  .۱۳۸۰-۱۳۷۹تهران، فرهنگ معاصر، :  سوم-، هوشنگ اتحاد، جلد اولراني پژوهشگران معاصر ا-
  .۱۳۸۴-۱۳۷۸، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، ۱۵-۱۱، جواره دكتر محمود افشارنام: هاي ايرانشناسيپژوهش -
  .۱۳۸۴كوب، تهران، انتشارات علمي، ، عبدالحسين زرينپله پله تا مالقات خدا -
  ].تابي[، امير مسعود سپهر، تهران، زوار، اي از مشاهير ايران و عربتاريخ برگزيدگان و عده -
  .۱۳۸۲، عبدالحسين آذرنگ و علي دهباشي، تهران، ققنوس،  نشر ايرانتاريخ شفاهي -
  .۱۳۶۲، علي اصغر چلبي، تهران، زوار، تاريخ فالسفه ايراني از آغاز اسالم تا امروز -
  .۲۹۲، ص ۲ افشار، جين صدري، ادوارد براون، ترجمه غالمحسي تا سعديران از فردوسيات ايخ ادبي تار-
  .۱۳۷۲،ي، پنج جلد، تهران، فردوساهللا صفا ذبيح، نرايات در ايخ ادبي تار-
  .۱۳۸۱سها، تهران، انتشارات حكمت، ي، منوچهر صدوق متأخريخ حکماء و عرفاي تار-
  . ۱۳۷۲،  ش وم ران، ک ه ت ت، ق ي ق  ح ع ي رف دال ب ع، يرانيخ عرفان و عارفان اي تار-
  .۱۳۳۷ طهوري،  عبدالحميد خلخالي، تهران، تذكرة شعراي معاصر ايران،-
 .۱۳۴۶ / م۱۹۸۱،  ان ت س اک  پ ي ادم  آک ال ب  اق،ور اله د، ي رش دال ب  ع ه واج خ ، پنجابي تذکره شعرا-
  .۱۳۸۰ ، ان گ يا پ ل ا گ م ل  ع ت داش زرگ  ب ره گ ن  ک،] م ق[،  ي ان گ يا پ ل  گ ي ب ذه  م ي ق دت م ح م گان،ي گلپاي تذکره شعرا-
  ].۱۳۶۸[، اصفهان،  يدو ه  م ن يد ال ح ل ص  م،معاصر اصفهان ي تذکره شعرا-
  . ان ه ي  ک ارات ش ت  و ان اپ  چ ان ازم س ، تهران، ي ش ير  ق ن ي س  حر يد م ، آشنايها چهره-
 انتشاراتي  موسسه فرهنگيتهران، : جلد اول تا يازدهم ،بجنوردي محمدكاظم موسوي، يالمعارف بزرگ اسالمة دائر-
  .۱۳۸۳-۱۳۷۴،نحيا
 ، ع ي ش  ت ارف ع م ال ةر ائد  ه س وس ط، م  ش ي گ ن ره و ف ه  ير ي  خاد ي ن  ب،ران ه ت: ۱۲-۱جلد   ، يواد دج ي س اج  ح صدرد م اح ،عي دائرةالمعارف تش-

۱۳۷۲-۱۳۸۴.  
، ي ب ي  ج يا ه اب ت  ک ي ام ه  س ت رک  شر، ي ب رک ي  امن، ي ل ک ران ف:  ران ه ت: جلد اول و دوم ن مصاحب،ي، غالمحسيالمعارف فارس دائرة-

  .۱۳۷۴تهران، اميركبير، : جلد سوم. ۱۳۴۵-۱۳۵۶
  .۱۳۷۸كوشش غالمرضا طباطبايي، مجد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ، محمد علي تربيت، بهدانشمندان آذربايجان -
  ].۱۳۵۹[، تهران: ، جلد اول و سوم ت ي  آدم زاده ن  رک ن ي س دح م ح م ان فارسي،ي دانشمندان و سخن سرا-

http://www.ketab.ir/DesktopDefault.aspx?TabID=3581&Site=ketab&Lang=fa-IR&PubID=1697�
http://www.ketab.ir/DesktopDefault.aspx?TabID=3580&Site=ketab&Lang=fa-IR&AuthorID=26101�
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ تهران، : ، جلد سومحسن انوشه، به سرپرستي افغانستان: ي دانشنامه ادب فارس-
 .۱۳۷۸، و انتشارات

 فرهنگ و ارشاد اسالمي، تتهران، وزار: ، جلد اول و چهارمحسن انوشهبه سرپرستي  ،شبه قاره هند: ي دانشنامه ادب فارس-
  .۱۳۸۰تهران، سازمان چاپ و انتشارات،

  .، جلد چهارمهند بنگالدش و پاکستان: ي دانشنامه ادب فارس-
  .۱۳۶۰-۱۳۵۶، ده جلد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، دانشنامه ايران و جهان اسالم -
  .۱۳۸۴المعارف بزرگ اسالمي، ئره، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران، مركز دادانشنامه ايران -
المعارف ، دو جلد، زيرنظر مصطفي ميرسليم، بعداً زيرنظر غالمعلي حداد عادل، تهران، بنياد دائرهدانشنامه جهان اسالم -

  .۱۳۸۵-۱۳۷۵اسالمي، 
  . ، ويراست دوم۱۳۸۰، به سرپرستي حسن انوشه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، آسياي ميانه: دانشنامه زبان و ادب فارسي -
  .۱۳۷۸ ، اب ي زر،ران ه ت: جلد اول ، پوران فرخ زاد،ران و جهاني دانشنامه زنان فرهنگساز ا-
  .۱۳۸۲، چاپ دوم،ناهيد-دوستان، دو جلد، تهران، الدين خرمشاهي بهاء، يپژوه دانشنامه قرآن و قرآن-
  .۱۳۸۰-۱۳۷۹، هيرمند، ، تهرانعباس سرمدي، ران و جهان اسالمي دانشنامه هنرمندان ا-
  .۱۳۸۰د، يد، تهران، نشر بهي دهباشي، به کوشش علکوبنين زريادنامه دکتر عبدالحسي:  در راه بازگشت-
  .م۱۹۸۷، سيدمحمد باقر نجفي، كلن، آكادمي اسالمي علمي، هاي ديني ايرانكتابشناسي موضوعي كتاب: نامه ايرانيدين -
  .۱۳۸۱،كتاب جهان  هنري   فرهنگي  انتشارات موسسهتهران، :  جلد چهارم،مسعود شمس،  بازار کتابي راهنما-
  .۱۳۸۶، حميده حجازي، مقدمه مهدي محقق، تهران، مؤسسه مطالعات اسالمي، رحمت و غضب الهي در مثنوي معنوي -
 .۱۳۷۷ روز،  رزان  ف ش ژوه ر و پ ش ران، ن ه  ت، يراز ي  شد ي ش م  ج ه م رج  ت، يرد روج رزاد ب ه م ، و غربيراني روشنفکران ا-
  .۱۳۵۶ /۲۵۳۶ ، ه ي الم  اس،ران ه ت: جلد چهارم ، ي ان ه ف  االص يار س وان خ  ال يو وس م ر ال اق دب م ح م ، روضات الجنات-
  .۱۳۷۴، ه ان رخ ي  دب، ي ارس  ف ات ي  و ادب ان  زب رش ت س  گ يورا ش، ] ران ه ت[،  ير ي  ام رث وم ي ک ، در هندي زبان و ادب فارس-
  .۱۳۷۵، تهران، سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري، زندگي و آثار مهدي آذريزدي -
  .۱۳۶۹،  ام ه  ال،] ران ه ت[: ، جلد دومد ون ل رس  م ن س ح ،ر ايرانينامه رجال و مشاهي زندگ-
  .۱۳۷۵ ،  اول اپ ، چ ام ه ال، ] ران ه ت[: ، حسن مرسلوند، جلد پنجمرانير اينامه رجال و مشاهي زندگ-
  .۱۳۷۳ ،  اول اپ چ ، ام ه ال، ] ران ه ت[: ، حسن مرسلوند، جلد سومرانير اينامه رجال و مشاهي زندگ-
  .۱۳۸۱ ، ه ش يد ر ان ه پ م، س ق ، ي ن ي س  ح ادات س ال ظم اع ،سندگان جهانين شاعران و نوينامه مشهورتري زندگ-
  .۱۳۸۴، تهران، ياني استاد توانا و مورخ برجسته عباس اقبال آشتيو فرهنگ ينامه و خدمات علمي زندگ-
  .۱۳۵۵ ، ران ي ا گ ن ره  و ف خ يار  ت ه س وس  مز، ير ب ت: جلد دوم ، ياد آب ت  دولز يز ع ،جاني سخنوران آذربا-
  .۱۳۵۱محمد اسحاق، تهران، چاپخانة جامعة دهلي،  سخنوران ايران در عصر معاصر، -
  .۱۳۷۳،  رم ر خ ش ، ن م ق: ، جلد اول تا ششم ي ع رق ر ب اق بسيدمحمد  ،وران نامي معاصر ايرانسخن -
  .۱۳۷۷، سعيد نفيسي، تهران، انتشارات فروغي، سرچشمه تصوف در ايران -
  .۱۳۸۰كوشش سيدفريد قاسمي، دوجلد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ، بهسرگذشت مطبوعات ايران -
   .۱۳۷۷،ييسنا تهران،:  جلد دوم شفق،ديمج روز، ا ام از ت  از آغ ران ه  ت ران اع ش -
  ]. ۱۳۴۸[، تهران،  ي اب ت ا زه درض م ح م ،راني اي ناميهاتي شخص-
  . ۱۳۷۳،  ان گ ب خ  ن ذب  ج يورا ر ش ت تهران، دف: جلد سوم ، زاده ي ران ه  ت، محسناران کشوري استادان و دانشي شرح حال تخصص-
  .۱۳۸۴،  ردوس تهران، ف:  جلد سوم و ششم، بامدادي، مهدراني شرح حال رجال ا-
  .۱۳۸۰،  م ل ر ع ش ن: جلد اول ، ي ل اق ر ع اق ب ، معاصري نظامياسي شرح حال رجال س-
  .۱۳۷۴كوشش مصطفي بروجردي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ، حاج مالهادي سبزواري، بهشرح مثنوي -
  .۱۳۶۷اد بعثت، ي، تهران، بني، جواد تهرانند؟يگوي چه ميف عارف و صو-
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 زهرا طالبي، تهران، پژوهشكده امام خميني و انقالب ستيزي عارفانه و بررسي آن در آراي مولوي و امام خميني، عرف-
  .۱۳۸۵اسالمي، 

 ، ي الم  اس يا ه ش ژوه  پاد ي ن  ب، يو  رض دس  ق ان ت ، آسد ه ش وان، م  ج ي ل ائ ض  ف ن ي ه  م، ي ل ض ف آذر ت ،راني فرهنگ بزرگان اسالم و ا-
۱۳۷۲.  

  .۱۳۵۶، ابوالقاسم سحاب، تهران، سحاب كتاب، فرهنگ خاورشناسان -
  .عالمه تهران،:  جلد اولعبادي، ابوالفضل شكوري و سجاد موسوي ،رانيخ معاصر اير تاري فرهنگ رجال و مشاه-
  .۱۳۴۰پور، تبريز، ، عبدالرسول خيامفرهنگ سخنوران -
  .۱۳۸۳ر،  اص ع  م گ ن ره ، ف ران ه تنسرين حكمي، نسترن حكمي، ار،  ش  اف يدر  ص ن ي س ح الم غ ، فرهنگ فارسي اعالم-
 د يو  نراز، ي ش: مهدي غفوري ساداتيه، جلد اول: ، تحقيق و تأليف)هاجاودانه ( ق۱۳۰۰ -۱۴۲۰  شعر شاعراني فرهنگ کتابشناس-
  .۱۳۸۰ راز، ي ش
  . جلد۶، ۱۳۴۶-۱۳۴۲، محمد معين، تهران، اميركبير، فرهنگ معين -
 ، ير ن  ه وزه  ح، ي الم  اس ات غ ي ل ب  ت ان ازم  س،ران ه ت: جلد اول و دوم ،ي الم  اس الب ق  ان ات ي ر ادب ت  دفرن،ي فرهنگ ناموران معاصر ا-
  .۱۳۸۴-۱۳۸۱ ، اول اپ چ ر، ه  م وره س
  .۱۳۷۶، تدوين محمد گلبن، تهران، مؤسسه اطالعات تاريخ معاصر ايران،  سالنامة دنياسالةفهرست سي -
  .۱۳۴۲-۱۳۳۷، خانبابا مشار، دوجلد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، هاي چاپي فارسيفهرست كتاب -
  ي ل  م ه ان خ اب ت اد و ک ن  اس ان ازم ران، س ه ت: جلد اول ، ران ي ا ي ل  م ه نا خ اب ت اد و ک ن  اس ان ازم س ، ان ف ول  و مر ي اه ش  م ي ام د اس ن ت س  م ت رس ه ف -
  .۱۳۸۲ ، ران يا

، احمد منزوي، اسالم آباد پاكستان، مركز تحقيقات فارسي ايران و هاي خطي فارسي پاكستانفهرست مشترك نسخه -
  .جلد۷، ۱۳۶۵-۱۳۶۲پاكستان، 

- ۱۳۴۰، تهران، دانشگاه تهران و كتابهاي جيبي و انتشارات علمي و فرهنگي، ۶-۱ جلد، ايرج افشار،فهرست مقاالت فارسي -
۱۳۸۳.  

  .۱۳۷۴، تهران، مركز اطالعات و مدارك علمي ايران، فهرست موضوعي مجله يغما -
  .۱۳۷۶عبدالكريم سروش، تهران، مؤسسه فرهنگي صراط،  قصة ارباب معرفت، -
 كيومرث اميري، معصومه خالقي، تهران، مركز بازشناسي اسالم و ايران، زبان غيرفارسي، كارنامة ايرانيان خارج از كشور به -

۱۳۷۶.  
 .۱۳۷۹، ي فرهنگيها، تهران، دفتر پژوهشي دهباشي، به کوشش علکوبنين زريادنامه دکتر عبدالحسي: ني کارنامه زر-
  .۱۳۶۷، يي، تهران، دانشگاه عالمه طباطباي، عبداهللا نصريي کارنامه هما-
  .، تهرانين دوره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، دهمراني اي اسالمي کتاب سال جمهور-
، تدوين شهال عطاردي فرد، زير نظر محمدعلي شعاعي، جلد اول، تهران، هاي خارجيكتابشناسي آثار ناشران ايراني به زبان -

  .۱۳۷۹هاي فرهنگي، دفتر مجامع و فعاليت
  .۱۳۵۰-۱۳۴۳، تهران، كتابخانه ملي، ۱۳۴۹ و ۱۳۴۶-۱۳۴۲هاي ، سالكتابشناسي ملي -
  .۱۳۸۰، ماندانا صديق بهزادي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، كتابشناسي مولوي -
  .۱۳۵۵كوشش مهيندخت، تهران، انجمن كتاب، ، بهكتابشناسي نقد كتاب -
  .۱۳۵۱ات فرانكلين، مؤسسه انتشار،  ران ه  ت، يزاد ه  ب ق يد ا ص دان ان م ،ي کتابنامه مولو-
  .۱۳۴۷-۱۳۴۳، ايرج افشار، تهران، انجمن كتاب، ۱۳۴۵-۱۳۳۳كتابهاي ايران  -
  .م۱۳۶۹/۱۹۹۰الدين محرابي، كلن، نشر رويش، كوشش معين، به)۱۳۶۹-۱۳۶۰(هاي فارسي منتشره در خارج از كشوركتاب -
   .۱۳۶۵ ، ران ي ا ان س يو ن وش  خ ن م ج ان ،] ران ه ت[: ، جلد اول ي ان راه  ف ي ان ق  واش ي ل ع ح ت ف،  ق ي ل ع ت س طوط ن  خ ه وع م ج م:  ن ي ک ش  م ک ل ک -
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كوشش محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، الدين محمد بلخي، به، جاللگزيده غزليات شمس -
۱۳۸۵.  

  .۱۳۸۴اي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي،  حسين الهي قمشه، تلخيص و مقدمه و شرحگزيده فيه ما فيه، مقاالت موالنا -
  .]۱۳۵۹[، جلد دوم، تهران،  ت يدا ود ه م ح م ،داني گلزار جاو-
ار و   آث ن م ج  انون، ت ي ز رگ ، ب ران ه ، ت و سعيد نورنشاطد م ح  م خ ي اش  آق م ير م ،رانير اينامه درگذشتگان مشاهيزندگ: ري گلزار مشاه-
  .۱۳۷۷ ، ي گ ن ره ر ف اخ ف م
  .]۱۳۶۵[ جلد، قم، ۵،  ي راز ف ير د ش م ح م ،نه دانشمنداني گنج-
 .۱۳۴۴-۱۳۴۰ ،] ران ه ت[: جلد اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم  خانبابا مشار،،ي و عربي فارسين کتب چاپي مؤلف-
هاي اخالقي و عرفاني، نوري، قم، كنگره انديشه، محمد هاي اخالقي و عرفاني امام خمينيمأخذشناسي توصيفي انديشه -

۱۳۸۲.  
  .۱۳۷۹، محسن كديور و محمد نوري، تهران، اطالعات، مأخذشناسي علوم عقلي -
  . ۱۳۴۹، جلد دوم ۱۳۴۴، ايرج افشار، تهران، كتابفروشي دهخدا، جلد اول مجموعه مقاالت سواد و بياض -
  .۱۳۷۶ اد، ن  اس ده ک ش ژوه  پ، ران ي ا ي ل اد م ن  اس ان ازم س ، ران ه  ت:دفتر اول ، يار ص ران ي  م ي ل ع ،رانير ادب معاصر اي مشاه-
  .۱۳۸۲، سيد فريد قاسمي، دوجلد، تهران، خانه كتاب، مطبوعات كتابگزار -
  .۱۳۸۴كوشش محمدعلي خسروي، تهران، سازمان اوقاف و امور خيريه، ، دوجلد، به)گزيده مقاالت(معارف اسالمي -
  .۱۳۸۱، محمد رضا الهوري، مقدمه رضا روحاني، تهران، سروش، مكاشفات رضوي در شرح مثنوي معنوي -
  .۱۳۷۱الدين محمد مولوي، تصحيح توفيق سبحاني، تهران، مركز نشر دانشگاهي،  جاللالدين رومي، مكتوبات موالنا جالل-
پور سبحاني، تهران، ، عبدالباقي گولپينارلي، ترجمه توفيق هاشمااي از آنهزندگاني، فلسفه، آثار، گزيده: الدينموالنا جالل -

  .۱۳۸۴پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
  .۱۳۸۰پور، تهران، روزنه، ، محمد كاظم يوسفنقد صوفي -
  .۱۳۸۴، محمد نوري، تهران، خانه كتاب، نمايه صد شماره كتاب ماه دين -
  .۱۳۵۵، يات فارسي تهران، انجمن استادان زبان و ادب محقق،ي، به کوشش مهدنامهيي هما-
  .۳، شماره ۱، سالادگاري مجلة ،ي، به کوشش قاسم غن»شاني به قلم خود اي سبزواريشرح حال مرحوم حاج مالهاد« -
  .٢٨٨، ش١٣٨٢، ارديبهشتروزنامه همشهري، »هواخواه حق و عدالت« -

- The Encyclopedia of Islamic World, 4Vol, NewYork, 1995. 
- Index Islamicus, 2Vol(1981-1985), London, Mansell, 1987. 
- Iranica, Ed. Ehsan Yarshater, NewYork, Routledge, Vol 1. 

  بانك اطالعات و سايت) ب
  ي نجفيت اهللا مرعشيبه کتابخانه آر جهان وابسته ي بانک مشاه-
  )www.um.ac.ir(ت دانشگاه اصفهان ي سا-
  ) www.modares.ac.ir(ت مدرس يدانشگاه تربت ي سا-
  )www.ut.ac.ir(ت دانشگاه تهران ي سا-
 )www.shirazu.ac.ir(راز يت دانشگاه شي سا-
  )www.atu.ac.ir (يت دانشگاه عالمه طباطبائي سا-
  )www.ketab.ir (سايت خانه كتاب -
  )www.nlai.ir (سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايرانسايت  -
  )www.aqlibrary.org( رضوي مشهد كتابخانه آستان قدس  سايت-
  مجله و نشريه) ج
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  .  ١٣٨٣، زمستان ١٩، سال پنجم، شهاي اسالميفصلنامه كتاب -
  .۱۳۸۲، ۲۰۰، ش۲۰، ساليهان فرهنگي ک-
  مجلة بخارا -
  .۳-۱، سال نوزدهم، ش کتابي مجله راهنما-
  .۱۳۷۵، خرداد ۷۵-۷۳اره شم. نامه دكترمحمدمعين، ويژه۱۳۶۹، تير۴، شكلك -
  .۱۳۸۱دي ماه ۱۴، كتاب هفته -
-۱۳۳۲پژوه، منوچهر ستوده، مصطفي مقربي، عباس زرياب خويي، ايرج افشار، تهران، ، محمدتقي دانشفرهنگ ايران زمين -

۱۳۷۹.  
  .۱۳۴۲، ۶سال. ۱۳۴۱، ۵سال. ۱۳۴۰، ۴سال. ۱۳۴۹، ۱۳، سالراهنماي كتاب -
  .۱۳۷۵، ۱۳ش. ۱۳۷۶، خرداد۳۶-۳۵، شجهان كتاب -
  .۱۳۴۹، ۲۰، سال فردوسي -
  .۱۳۶۰، ۱۶، سالآينده -
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  .۱۳۴۹، ۲۳سال. ۱۳۴۶، ۲۰، ساليغما -
  .۱۳۴۹، ۲۲، سالنشريه دانشكده ادبيات تبريز -
  .۱۳۵۴، ۱۳سال. ۱۳۴۹، ۷، سالوحيد -
  .۱۳۵۴، ۲۲، سالمجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران -
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