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  م موالناستپيا ةجهان تشن
  ∗ مهدي مصطفوي

 ين است که ما را در خود جا تمديم انساني عظةني گنج،يزبان و ادب فارس ”
  .“ت ماست فرهنگ ملّي و جاري ساريها هين سرمايتر داده و از مهم

 ة که در مراسم کنگريارتباطات اسالمو س سازمان فرهنگ يئ، ري مصطفويمهد
ن يکرد، با اعالم ا ي ميدر سالن اجالس سران سخنرانان، در تهربزرگداشت موالنا 

  :مطلب، گفت
نه ين گنجين نماد ايتر  از برجستهيگو ي از شاعران پارسيکيعنوان  موالنا به”

 يشکوه خاصّ ران بايت ا او همواره در ملّيراث فرهنگ معنوياست که م
ها در گذر زمان  بلند موالنا نه تنيها شهيها و اند آموزه.  کرده استيگر جلوه

 ي تداوم زندگي برايگاه استوار هيتر و تک کهنه نشده، بلکه هرروز درخشان
  .“ران بوده استيت اپرنشاط ملّ

  :ح کردي تصريارتباطات اسالمو س سازمان فرهنگ يئر
ط موالنا بر علوم روزگار خود اعم از فقه، حکمت و فلسفه آشنا بوده و با تسلّ”

 ، خودةشي شگرف انديرويمدد ن  بهيان اسالم و عرفي عرب،يبر ادب فارس
ن خود از شعر ي مضامي بازگو کرده و براي افراد عادي خود را برايانمعارف رب

  .“ عرضه کرده استي داستانيها  بهره جسته و آن را در قالبيفارس
  : افزوديو

                                                   
  . ايرانيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالميئر  ∗

 



  ١٢  قند پارسي

  

دل شده و نام  جهان در شرق و غرب مبي برايگاه هيتک راث او بهي و ميمولو”
  .“ن انداز شده استياو طن

  : در ادامه اظهار داشتيمصطفو
م ينسل جوان عرضه کن م و آن را بهي موالنا را بهتر بشناسيد حکمت معنويما با”

 که ييها امي پيرو ها را از دنباله م و انسانيان برسانيجهان ن موالنا را بهيام راستيو پ
  .“ميت برهان نخواهد داشيزيرت چي و حيجز سرگردان

  :نشان کرد  خاطريس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالميئر
 تفاهم ،ي عدالت، صبر و بردباريکرامت اسالم  بلند موالنا توجه بهيها در آموزه”
 از ين همه ناشيزند و ا ي موج ميت متون معنوي و رعايها و پاسدار ان انسانيم

هاست که موالنا در  ال است، گرچه سيامبران الهيق او از رسالت پيدرک عم
مطالعه و   بهيعرفان اسالم مندان به شرق و غرب عالم شناخته شده است و عالقه

 کالم و ةگر تشنيز ديش از هرچي جهان امروز بياند، ول  در آثار او پرداختهيبررس
ام يپ. هاست  تمام انساني برايدبخش صلح و دوستي که نويام موالناست، کالميپ

 عدل و ي را به سويزدگ  و مصرفييگرا يت خسته از ماديشرتواند ب يموالنا م
  .“ رهنمون کنديعدالت خواه

  


