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، بی شک"جشن تيرگان "تورنتو   2008 فرهنگی هنری تابستان        جشنواره بزرگ  
 ترین حـوادث تــاریخ فعاليـت هـای فرهنگـی ایرانيـان چـه در داخـل واز بيسابقه 

 ایرانی را ازکوشندگان این راه توانسته اند نخبگان       .  در خارج از ایران است         بویژه
تا در روزهــای             جـوالی در تورنتـو گردهـم 20تـا     17چهارگوشه عالم دعوت کنند 

، دکترمحمـد اسـتعالمی" یکی نبــود  یکی بود "در ميان ميهمانان جشنواره       . آیند
چنانکـه مـی.  سـخنرانی خواهــد کــرد      هم حضور خواهد داشت و درباره مولـوی           

ميـالدی را 2007، سـال    ) علمی ملل متحد   سازمان فرهنگی و  (دانيم یونسکو،    
اعـالم کـرد، و بــا" موالنا" تولد مولوی بود سال         که مصادف با هشتصدمين سال        

شته، تجليـل هـا و بزرگداشـت هـا از ســویآن که چند ماهی از     ایــن سـال گذ
 پارسی گوی حـتی در غــرب، بویــژه آمریکـا همچنـان ادامــه          شيفتگان این شاعر  

 .دارد

 
 

 او تــاکنون بيــش از بيســت جلــد کتــاب و ســی مقالــهمحمــد اســتعالمی کــه از   
سال گذشته روی آثار مولــوی کـار کـرده و بـرای 20 پژوهشی چاپ شده، طی     

 درست مثنوی را مطابق با معتبرترین نسـخه هـای موجـود درنخستين بار متن   
آثــار پـرارزش دیگـری چـون نقـد و شـرح تــذکره.  منتشـر کـرده اســت     هفت جلد  
 عطار، درس حافظ حاوی متن و شرح تمـامی غزلهــای حــافظ، بررســیاالوليای
 نامــه امروز ایران، ادبيات دوره بيداری و معاصــر، همکـاری در تــاليف لغـت                    ادبيات

 مشـاهدهدهخدا و نيز سی و شش مقاله پژوهشی را می توان در کارنامـه او                   
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 متولـد شـهرمحمد استعالمی آنچنان که خود در شـرح حـالش مــی گویــد          . کرد
بعــد بـه تهـران.  بـود  اراک است و تا آخر دوران دبيرستان را هم در همــان شـهر                    

بهپيش از  . رفت و از دانشسرایعالی ليسانس گرفت            ورود به دوره دکترا مدتی 
 اجتماعی پرداخت و از این خرسند استتحقيق در جامعه شناسی و مطالعات     

فر بــه پایـان رســانيدهکه رساله دکترایش را تحت نظر        استاد بدیع الزمان فروزان
 ). تذکره االوليای عطارنقد و شرح(است 

 خود را همان زمانی می داند که رساله دکترایش را مـیاستعالمی شروع کار   
او خــود را نـه صــوفی مــی.  آغاز مطالعاتش درباره ادبيات صوفيانه          یعنی. نوشت
 و نه خانقاهی، بلکه پژوهشــگری اســت کـه چنـدین هـزار صـفحه کتـاب و                       داند

 پایــاناســتعالمی چندســال پيــش از بــه . مقالــه در ایــن بــاره چــاپ کــرده اســت    
 بــه دانشــجویانرساندن دوره دکترا، تدریس در دانشگاه را آغاز کــرد و همزمـان                   

کهاو نخسـتين  . خارجی هـم ادبيـات ایرانشناســی درس مــی داد          بود   کسـی 
سی دانشـگاه هـای                 دکتـر.  ایـران قـرار داد      تدریس ادبيات معاصر را در برنامه در

ند و در کـاراستعالمی خود را در کار مثنوی شاگرد بدیع          الزمان فروزانفر مــی دا
. جلد هفتم به عنوان دستيار کار کرده اســت             بزرگ ده جلدی شمس تبریزی، از        

 الزمان فروزانفر و دو استاد بزرگ دیگر مثنوی یعنی جـاللپس از درگذشت بدیع   
 مجتـبی مينـوی، وی بــه ایـن فکــر افتـاد کــه چـاپ درسـتی از مثنـویهمایی و  
موجـود، "مثنــوی"البتـه او کتـاب       .  با توضيحات در ادبيات ایران وجود ندارد              همراه

چاپ آن کتـابکار نيکلسون محقق انگليسی را بهترین می داند، ولی در زمان               
سون نبـود                  ایـن رو نيـاز بــهاز. همه دست نویس های مثنـوی در دسـترس نيکل

 دسـت نـویس هـای مثنـویکاری تازه تر دیده می شد، زیرا مجتـبی مينـوی از                 
 عکـس تهيـه کــرده و بـه ایـرانموجود در کتاب خانه های مصـر و ترکيـه فيلـم و                

 دست نویس ها دریافـت کـه عبـارتمحمد استعالمی با کمک همان         . آورده بود 
لذا با.  که در چاپ های قبلی آمده بود         های مثنوی در بسياری موارد آن نيست              

گذاری و نيـزبهره گيری از دست نویس ها          متن صحيحی از مثنوی را بـا نقطـه 
 آن را در هفــت جلــد منتشــر کــرد کــه بــه عقيــده او بــرایتفســير ابيــات تهيــه و   

ساده خواهــد کـرد و بـه ایـندانشجویان و حتی    دانـش آمــوزان درک مثنـوی را 
قد.  موالنـا گسـترش خواهـد یافـت             ترتيب آمـوزش   مد اسـتعالمی معت دکـتر مح
او عـالوه بـر تـدریس در ایـران، در             .  را باید به درون خانـه هـا بــرد           است دانشگاه 

 برکلـی و مـک، پنسيلوانيا،    )هند(دانشگاههایی چون نيویورک، جواهر لعل نهرو           
کرده اســت            ) مونـترآل (گيل  اسـتعالمی از سـالدکـتر . ادبيـات فارسـی تـدریس 

 در ادبيــات فارسـی کـه ازبه ميل خود از تدریس کناره گرفت و به تحقيق               2002
سال است که 22 استعالمی    دکتر محمد  . سال ها پيش درنظر داشت پرداخت       

 .مونترآل کاناداست در خارج از ایران زندگی می کند و ساکن

 :منابع

  مونترآلمجله اعتبار، چاپ

  رادیو بين المللی فرانسهسایت اینترنتی

  آمریکاسایت اینترنتی صدای
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