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 به جاي مقدمه

وي خـود داريـد، زندگينامـه موالنـا عبـدالعزيز      عنوان پيشوا پـيش ر  كتابي را كه تحت
در بخش اول  يافته است.باشد كه در دو بخش جداگانه به اختصار تدوين  مي /مالزاده 

و در  1357يعني همين كتاب، به زندگي اين مرد بزرگ از تولد تا آغـاز انقـالب در سـال    
اهد شد از شـروع  بخش دوم نيز كه در كتابي ديگر تحت همين عنوان به زودي منتشر خو

پرداخته شده است، اين مختصـر برگرفتـه از كتـابي     1366انقالب تا روز وفاتش در سال 
است قطور و جامع تاليف آقاي عبدالباسط بزرگزاده و خانم نورالنسا مالزاده كه بـا اجـازه   

وطنان عزيز  و همكاري بزرگزاده به سبكي متفاوت و مختصر درآورده شده، اميد است هم
 شخصيت عظيم  لعه اين كتاب هرچه بيشتر با اين با مطا

اي مـوارد بـا    در پايان از برادر بزرگوارمان حافظ اسماعيل و ديگر عزيزاني كه در پـاره 
 گردد. اند تشكر و قدرداني مي مولفين همكاري داشته

 كياني





 

 

 موالنا عبدالعزيز مالزاده

 والدت
وسـتاي دپكـور شهرسـتان سـرباز     هـ. ش در ر 1295موالنا عبدالعزيز مالزاده در سال 

 واقع در جنوب شرقي بلوچستان به دنيا آمد.
كيلومتري شهرستان سـرباز   40پدرش موالنا عبداهللا مالزاده سربازي در روستاي حيط 

متولد شد، تحصيالت مقدماتي و آموزش قرآن كريم را در زادگـاه خـود و نيـز روسـتاي     
ي ادامه تحصيالت به پاكستان رفـت و در  پارود، همجوار روستاي زادگاهش گذراند و برا

مدرسه مظهر العلوم كراچي و مدرسه ديني پيرجهنداي سند كه در زمان خود مركز مهمـي  
بود، تحصيالت خود را به پايان رساند، بعد از بازگشت بـه مـيهن تحـوالت زيـادي را در     

طق مختلـف  ارشاد و راهنمايي مردم و اصـالح امورشـان بـه منـا    منطقه ايجاد كرد و براي 
هاي گونـاگون علـوم دينـي تبحـر      نيز سفر نمود، موالنا عبداهللا در رشته محروم بلوچستان

داشت و در فقه، تفسير، قضاوت و حديث، سرآمد ديگران بود و نخستين كسي بود كه بـا  
هـاي نـاروا در بلوچسـتان مبـارزه      هاي نادرست و بدعت ها و آئين عادات و رسوم و منش

آموزش داد ولي ضـمن گسـترش مراكـز علمـي در     ديني را به مردم  كرد و احكام درست
مساجد زيادي را به كمك نيكوكاران، در هر منطقه بنا نمود و با فرقـه گمـراه   سطح استان 

(ذكريه
0F

تـر بـه مبـارزه برخاسـت و همـواره از حاكمـان محلـي         با شجاعت هرچه تمـام  )1
پـس از يـك   د، ايشـان سـرانجام   خواست كه قوانين شريعت اسالمي را به اجرا بگذارن مي

                                           
گروهي كه معتقدند شريعت محمدي و همه اركان اسالم از قبيل نماز، روزه، و... منسوخ شـده و بـه    -1

اوراد خاص، به ذكريه معروف شدند، بيشتر طرفداران اين فرقه در شـهري   علت اعتقادشان به ذكر و
 كنند. به نام تربت واقع در بلوچستان پاكستان زندگي مي

 برهان دارند. ماين فرقه به جاي قرآن، كتاب ديگري به نا
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هــ ق برابـر بـا سـال      1379دوازدهم ماه صفر سـال  عمر مبارزه و جهاد در راه اسالم در 
 هجري شمسي درگذشت و در زادگاهش به خاك سپرده شد. 1337

 بي گل فرزند عبدالملك مادر موالنا، بي
فقيـران و   بانويي پارسا و پرهيزكار با همه كس مهربان بـود و بـه خـاطر همـدردي بـا     

» ام المسـاكين «آنان بـه او لقـب   زنان و همسايگان و رفع حاجات و نيازهاي  بينوايان، بيوه
داده بودند. در زمينه بهداشت و درمان نيز مهارت داشت و زنان بـراي درمـان بـه نـزد او     

دا كوشيد و همواره مراقب بود تـا مبـا   آمدند. در سالمتي روحي و جسمي فرزندش مي مي
 از گلويش فرو رود. آميز و ناروا مه شبهحتي يك لق

 تحصيالت موالنا عبدالعزيز
(قرائت قرآن كريم را به همراه برادرش عبدالغفور

1F

سه ماه فرا گرفتند، و پس در ظرف  )1
هاي ابتدايي و مقدماتي را نزد پدرش آموخت و از آنجا كه پدرش تنهـا   از آن برخي كتاب

اي قايـل   مسايل و موضوعات فقهي اهميت ويژهقاضي معروف و مشهور منطقه بود، براي 
و افراد آگاه به مسايل قضا نياز فراوان به فقيهان نيز در آن زمان شد و از اين كه جامعه  مي

را كه يكـي از متـون   » كنز الدقايق«داشت لذا به فرزندش عبدالعزيز توصيه نمود كه كتاب 
فراوان در مدت كوتـاهي مسـائل    معتبر فقهي احناف است حفظ كند و ايشان نيز با عالقه

تر بـه پاكسـتان سـفر     اين كتاب را حفظ كردند، سپس براي ادامه تحصيل در سطوح عالي
معـروف  » كهـده «شهر كراچي كه در آن زمان به » مظهر العلوم«كرد و يك سال در مدرسه 

بود به تحصيل مشغول شد. پس از آن به مدرسه فتح پوري هند رفت و دو سال نيز در آن 
 مدرسه تحصيل نمود.

ترين  و پس از آن نيز به دارالعلوم ديوبند كه يكي از مراكز مهم علمي آن زمان و بزرگ
خـود ادامـه و از   دانشگاه اسالمي شبه قاره هند بود رفت و مدت شـش مـاه بـه تحصـيل     

                                           
 در جنگ جهاني دوم مفقود گرديد. -1
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ترك كرده جا بهره برد، و سرانجام ديوبند را به قصد مدرسه امينيه دهلي اساتيد برجسته آن
 در آن مدرسه اقامت نمود.فارغ التحصيل تا دوره حديث آخرين سال و 

مدرسه امينيه دهلي توسط مفتي بزرگ كشور هندوستان موالنا كفايت اهللا دهلوي كه از 
شد. مفتي كفايت اهللا از ايـن كـه موالنـا     مبارزان برجسته ضد استعمار بريتانيا بود، اداره مي

داشت و فتواهايش مدلل و غير قابل نقـص بـود، او   فظ ايق را از حعبدالعزيز تمام كنزالدق
هـاي   را مفتي ديار بلوچستان لقب داد، باالخره بعد از تحصيل مشكالت غربت و دشواري

و تنگدست آن زمان هندوستان و آشنايي با دوري و تجربه فقر و تنگدستي در كشور فقير 
هجـري   1325دينـي در سـال   هاي علـوم   فقر بينوايان با كسب مقام استادي در همه زمينه

 شمسي به ميهن خود بازگشت.
توانسـت در هندوسـتان و يـا در هركجـاي دنيـا يكـي از        اين در شرايطي بود كـه مـي  

 باالترين كرسي استادي را به خود اختصاص دهد.
پس از بازگشت از هندوستان و گذراندن چند سال در زادگاهش كه در كنـار پـدر بـه    

 هـ. ش براي اداي فريضه حـج و زيـارت   1328ود، در سال كار دعوت و ارشاد مشغول ب
هرچـه  يافتن مناسك حج براي فراگيـري   پس از پايان حرمين شريفين به حجاز سفر نمود،

از او  بيشتر علوم و معارف اسالمي با مـدير مدرسـه صـولتيه مكـه مكرمـه ديـدار كـرد و       
مدرسـه بـا او سـخن     جا تحصيل كند، وقتي شيخ سليم مديرخواست كه اجازه دهد در آن

اش پي برد و از او خواست كه به جاي تحصيل، در آنجا تدريس كند  گفت، به نبوغ علمي
و موالنا نيز درخواست او را پذيرفت، به خاطر درخواست خود موالنا و عالقه ايشـان بـه   

را به او سپردند اما با توجـه بـه تـوان    هاي مقدماتي  اي تدريس كتاب متون مقدماتي و پايه
لمي و حسن تفهيمي كه موالنا از آن برخوردار بود، مسئوالن مدرسه توان و اسـتعداد او  ع

هاي باالتر (دوره متوسطه و سطوح)  را فراتر از حد مقامات تشخيص داده و تدريس كتاب
را به ايشان واگذار كردند، ضمن آنكه به گفته خود موالنا در طي مدتي كه در آن مدرسـه  

 ار حقوق ايشان را افزايش دادند.كردند سه ب تدريس مي
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موالنا ضمن تدريس در مدرسه علم قرائت و تجويد را كه در آنجا اسـتادان توانمنـدي   
دو سـال در آن  كردند به نيكي فـرا گرفـت، تـا اينكـه بعـد از گذرانـدن        آن را تدريس مي

چـرا كـه   اي از او خواست كه هرچه زودتر به ميهـنش برگـردد،    سرزمين پدرش طي نامه
خدمت دارند، موالنا موضوع را با مديريت مدرسه در ميان ردم اينجا بيش از آنجا نياز به م

گذاشت كه اين موجب ناراحتي مدير و پرسنل مدرسه صولتيه شـد و او را از رفـتن منـع    
كردند، و با تشويق و ترغيب و افزايش حقوق مانع از آمدن ايشان شدند، ولـي موالنـا بـا    

مدرسه را نپذيرفتند و پدر را مقدم دانسـتند، سـرانجام ايشـان از     نهايت احترام درخواست
شـود مـردم بلـوچ از وي     گـردد. وقتـي موالنـا وارد كويـت مـي      راه كويت به ايران برمـي 

هـاي اخالقـي    ها سخنراني كند، اما موالنا از روي فروتني و ويژگي خواهند كه براي آن مي
(خود ابتداز شيخ محمد رئيسي

2F

سـخن گويـد و در پايـان وقتـي خـود      خواهـد كـه    مـي  )1
كند مردم از سخنان جذاب و لحن پرسوز او بسيار لذت برده و شيفته سخنان  سخنراني مي

كننـد كـه در آنجـا بمانـد ولـي موالنـا تقاضايشـان را         شوند و از او درخواست مـي  او مي
هرجـاي  مكه مكرمه را بـر  گويد: اگر قرار بود در يك كشور خارجي بمانم،  نپذيرفته و مي

گـردم، امـا از    دادم ولي بنا به خواست پـدر بزرگـوارم بـه وطـن بـاز مـي       ديگر ترجيح مي
خواهد تا جهت امامت و ارشاد مردم بلوچ در كويت بمانـد و او   همراهش شيخ محمد مي

 شود. نيز پذيرفته و در آنجا ماندگار مي
بـه هركجـا قـدم    نكته ظريفي كه در اينجا نهفته است اين است كـه موالنـا عبـدالعزيز    

گرفت و عام و خاص از او استقبال كرده و پـذيراي   گذاشت در دل و جان مردم جا مي مي

                                           
بنا به درخواسـت موالنـا در همـان مدرسـه      از همشهريان موالنا كه در اولين سفر حج باهم بودند و -1

 كرد و با برگشت موالنا وي نيز همراه شدند. تدريس مي
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اي را  كه هرگـاه خداونـد بنـده    وي بودند و اين يعني مصداق عيني حديث رسول خدا 
(دهد كه او را دوست بدارند دوست بدارد، به اهل زمين فرمان مي

3F

1(. 
انبياء ابالغ ديـن و رهبـري مـردم    مهمترين مسئوليت  ترين و از آنجا كه يكي از اساسي

باشد، لذا موالنا عبدالعزيز نيز به عنوان وارث انبياء نخستين كاري را كـه از   به سوي آن مي
همان روزهاي نخست بازگشت به ميهن مورد توجه قرار داد، احياي فريضه بزرگ دعوت 

همـواره  به روستاهاي همجوار بود، و تبليغ در منطقه سرباز و گسترش و تثبيت آن با سفر 
كوشيدند اين فريضه مهم را به عنوان يك راهبـرد و شـيوه كارآمـد و مـؤثر در جامعـه       مي

 گسترش داده و آن را به فرهنگ عمومي تبديل نمايند.
بدين منظور الزم بود جهت اصالح امور ديني و اجتمـاعي از يـك سـو بـا بـدعات و      

آلوده مبارزه كنند و از سوي ديگر امر وعظ و ارشـاد   ركو اعتقادات شهاي ناآگاهانه  روش
آن را در و دعوت و تبليغ را در منطقه و در سطح عموم توسعه دهند و زمينـه مانـدگاري   

 آينده مساعد سازند.
كردند از شادي و جشن گرفته تـا   موالنا از هر فرصتي براي راهنمايي مردم استفاده مي

هـاي دينـي و    و نشـر آگـاهي   (و انحرافات)ها  با كژيه ا همواره در جهت مبارزماتم و عز
كوشيدند و در اين راه توانستند در نگرش ديني و اجتماعي مردم تحـول   اصالح جامعه مي

و دگرگوني پديد آورده و وجدان آنان را بيدار ساخته و زندگي بدعت آلودشان را اصالح 
 كنند.

                                           
عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قَالَ: قَالَ : اند روايت كرده در صحيح خود بخاري و مسلماشاره به حديثي است كه  -1

يحبه إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى إِذَا أَحب عبدا نادى جِبرِيلَ: إِنَّ اللَّه قَد أَحب فُالَنا فَأَحبه، فَ«م: رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ
هلُ السماِء، ويوضع لَه القَبـولُ فـي أَهـلِ    جِبرِيلُ، ثُم ينادي جِبرِيلُ في السماِء: إِنَّ اللَّه قَد أَحب فُالَنا فَأَحبوه، فَيحبه أَ

 بـه  بـدارد  دوسـت  را اي بنـده  خداوند هرگاه«: فرمود  پيامبركه  است روايت  هريره ابو از .(لفظ بخاري) .»اَألرضِ
 سـت دو را او  جبرئيـل  بـدار،  دوسـت  را او هـم  تو دارد، مي دوست را فالني خداوند كه كند مي اعالن  جبرئيل

 آسـمان  اهل و بداريد، دوست را وي هم شما دارد، مي دوست را فالني خداوند كه كند مي اعالن آسمان اهل در و داشته
 [مصحح] .»شود مي نهاده قبول زمين در برايش سپس و دارند مي دوست را وي
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به اين نتيجه رسـيدند كـه حـل و     موالنا در طي مدتي كه مشغول وعظ و ارشاد بودند،
فصل اختالفات و آموزش مسايل شرعي به روش سنتي پاسخگوي نيازها و شرايط جديد 

تـر بـراي تربيـت نسـلي فرهيختـه و       باشد و نياز به يك مركز ديني متمركزتر و آمـاده  نمي
كارآمد هست و از طرفي امكانات رفاهي طالبي كه از مناطق دوردست بـه اينجـا آمـده و    

كنند و نيز طالبي كه با تغيير محل سكونت پدر از روسـتاي حـيط بـه روسـتاي      قامت ميا
كردند امكان تحصـيل آنـان را بـا     آمده بودند و به صورت سيار وي را همراهي ميدپكور 

 يافته، فراهم نمايد. خاطري آسوده در يك مركز مستقل ديني و سازمان
ذاشـتند و موالنـا عبـداهللا بـا ايـن طـرح       در نتيجه اين موضوع را با پدرشان در ميان گ

كنند و با اعالم حمايت اهالي دپكور كـار سـاخت و    افقت ميپيشنهادي نوين فرزندش مو
درس گردد، و بالفاصـله   برداري مي ساز مدرسه شروع شده و در مدت كوتاهي آماده بهره

ي ديگـر  شود و نام مدرسه عليرغم ميل باطني ايشـان بـا مشـورت و رأ    و تدريس آغاز مي
 گردد. نامگذاري مي» مدرسه عزيزيه«اساتيد به نام 

تدريس را برعهده گرفتند و پس از مدتي افراد ديگـري  در ابتداي كار موالنا مسئوليت 
به عنوان مدرسه به استخدام اين حوزه درآمدند، فعاليت اين مدرسه تـا چنـدين سـال بـا     

ت موالنا بـه زاهـدان همچنـان بـه     سال پيش از عزيمپيشرفتي عالي ادامه  داشت و تا يك 
داد، تا اينكه اين مدرسه با كسب رضايت اهالي دپكور بـه   فعاليت خود در دپكور ادامه مي

كيلومتري شهر سرباز انتقال يافت و تا به امروز با توفيق و رونق  9واقع در » انزا«روستاي 
 دهد. روز افزون به كار خود ادامه مي

 ها صلح با ذكري
هـا مبـارزه    پدر موالنا عبدالعزيز دير زماني با فرقه ذكري /موالنا عبداهللا پس از آنكه 

ها همچنان الينحل بـاقي   با ذكريجاميد، اختالفاتش نكرد و حتي كار به جهاد و درگيري ا
مانده بود و اين احتمال هم وجود داشت كه دولت بار ديگر اقداماتي را عليه ايشان انجـام  
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دالعزيز پس از پايان تحصيالت خود، از هندوستان به زادگاهش اينكه فرزندش عبدهد، تا 
 بازگشت.

انديشـي   عبدالعزيز در اين انديشه بود كه بايد براي اين موضوع به طور اساسـي چـاره  
اي  كند، در نتيجه پس از مشورت با پدرش تصميم گرفت اين موضوع را به نحـو شايسـته  

فرزند شي گالبي سركرده » شي شكر«زد قاصدي را به نحل و فصل كند و به همين خاطر 
بـا حـل    ها خواست كـه نظرشـان را در رابطـه    ها فرستاد و از آن ها و حاميان ذكري ذكري

آميز اين موضوع اعالم كنند و شي شكر هـم كـه از دونـدگي بسـيار و شـكايات       مسالمت
توانـد   نمـي  كرد كه دولت اي نگرفته بود و احساس مي متعدد عليه موالنا عبداهللا هيچ نتيجه

كاري براي او انجام دهد، پيشنهاد موالنا عبدالعزيز را پذيرفت و از ادعاي قصـاص دسـت   
پـدر خـويش شـد كـه بـين مبـارزان       برداشت و فقط خواهان بهاي محصوالت و امـالك  

مسلمان تقسيم شده بود. موالنا عبدالعزيز هم مبلغ چهار هزار تومان كه در آن پـول قابـل   
آوري كرد و به او پرداخت و سـرانجام ايـن دشـواري بـا درايـت و       عاي بود، جم مالحظه

بايد حل شد و از آن پس ديگر اختالفي در نگرفت و بـا   سياست آن بزرگوار چنان كه مي
موجـب  آميز اين واقعه  ها بسته شد، حل و فصل مسالمت اين كار پرونده درگيري با ذكري

ه از اين مـاجرا بسـيار خوشـحال شـد،     خشنودي مردم شد، و از آن ميان يكي از كساني ك
ها پشتيباني كرده بـود و از ايـن بابـت     ، زيرا او پيش از اين از ذكريسردار عبدي خان بود

بود و وقتي ماجرا حل شـد، او گفـت:   موجود به نحوي هم با ايشان در ارتباط اختالفات 
ـ   هرچند كه موالنا عبدالعزيز جوان و كم دبير خـود كـار   سن و سال است اما با درايـت و ت

 بزرگي را انجام داده است.

اي از وضعيت فرهنگي، اجتماعي و ديني شهر زاهدان، قبل از اقامت موالنـا   چكيده
 1333عبدالعزيز در اين شهر در سال 

بردند و فرد توانا و دانشمندي هم نبود كه مسـايل   بيشتر مردم شهر در ناآگاهي بسر مي
ان بيان كند، بـه همـين دليـل بيشـتر مـردم بـه جـاي        فقهي و اعتقادي را به خوبي براي آن
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كردن به خداوند به غيـر خـدا و بنـدگان درمانـده      هاي اسالم و روي جستن از آموزه ياري
روي آورده بودند و اگـر در جـايي درخـت گـز كهنسـالي وجـود داشـت، آن را مقـدس         

هـايي   شدن نيازهـاي خـود بـر شـاخ و بـرگ آن تكـه پارچـه        شمردند و براي برآورده مي
بستند، در كنار گورهاي خود ساخته كه اصل و تبارشان معلوم نبود گرد آمـده و بـراي    مي

كردند، دكان پير و پيرپرستي  شان سرگورها گوسفند و شتر قرباني مي شدن نيازهاي برآورده
اي برخـوردار بـود. وجـود     دعا و تعويذنگاري و مريد و مـرادي دروغـين از رونـق ويـژه    

هـاي بـدلي كـه     كوه، پير سهوان، و... وجود پيرها و خليفـه  چون ملك سياههايي  گاه زيارت
گرفتنـد و بـه ايـن وسـيله      آمدند و از بانوان بيعت مي ها گرد مي مردان و بانوان پيرامون آن

شد، در سفرها چوبي مشهور به بال نوش نصـب   ميان شوهر و همسرش اختالف ايجاد مي
 ..ند و.دكر مي

كه در آن زمـان بـه   » مسجد نور«و سه مسجد آباد وجود داشت، در شهر زاهدان تنها د
كه به مسجد قاضي شاه محمد مشـهور  » مسجد جامع«مسجد زرگرها مشهور بود و ديگر 

بود، و چند مسجد ديگر كه رونق چنداني نداشت، خود موالنـا عـرض كـرده بودنـد كـه      
يعني حـدود بيسـت    تعداد نمازگزاران در اولين نماز جمعه يك صف از مسجد قديم بود

 نفر.
هـاي كوچـك قـرآن     توانستند سوره بسياري حتي نميهاي خود مردم زاهدان  بنابه گفته

كسي به ارزش و جايگاه علم و دانش آشنا نبـود  كريم را به درستي در نمازشان بخوانند و 
يرمردانـي بودنـد كـه تقريبـاً     تعداد نمازگزاران در مساجد اندك بـود كـه آن هـم شـامل پ    

گذراندند. جوانان نمازگزاران جوان تعدادشان بسيار كـم   اي آخر عمر خويش را ميه سال
 بود.

در باره وضعيت نابسامان پيوندهاي اجتماعي نيز به اجمال بايد گفت، بهتر از وضعيت 
شـد و هـر فاميـل خـود را از      ديني نبود به طوري كه مجموعه از هزار فاميل تشـكيل مـي  

و نست، اختالفات در باره موضـوعاتي از قبيـل ارث و ميـراث    دا ديگران برتر و ممتايز مي
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هايي ناشي از معامالت و خريد و فـروش فـراوان روي    گاو و گوسفند و زمين و درگيري
بـه   نشين بود و حق رفـتن  شد، زن فقط خانه داد، حقوق زنان به هيچ وجه رعايت نمي مي

هم كه پشتيباني براي احقاق زنان  را نداشت، يتيمان و بيوهمدرسه و مكتب و تعليم و تعلم 
شد و... اين موارد تنهـا بخـش كـوچكي از     شان كامالً پايمال مي حق خود نداشتند، حقوق

انعكاس وضعيت نابسامان آن روز شهر زاهدان قبل از ورود و اقامت موالنا عبـدالعزيز بـه   
 .اين شهر بود

هـا و خرافـات    و نـوآوري  كردن بـدعت  كن زماني كه موالنا به زاهدان آمد، براي ريشه
هـاي نادرسـت مسـايل و     هاي ضد عرفاني مبتني بر آموزه و گرايشپيرپرستي و قبرپرستي 

احكام مهم دين را به زبان ساده براي مردم بيان نمود و آنان را با آئين درست الهـي آشـنا   
 ساخت.

هـا   خليفه رود و مانند وقتي مردم ديدند كه او با چنان دانش و مقامي براي زيارت نمي
دهـد، بـه    هاي پوچ رايج در ميان آنان را انجـام نمـي   كند و آئين براي خود مريد جمع نمي

با ورود و اقامت اين مرد تدريج از اين خرافات دست برداشتند. بدين ترتيب شهر زاهدان 
 بزرگ و پيشواي مذهبي تحولي بزرگ به خود ديد.

ست معتمدين محلـي امامـت مسـجد    موالنا در آغاز سكونت در شهر زاهدان به درخوا
نور را بر عهده گرفت، آنگاه پس از مدتي در مسجد قاضي شـاه محمـد، مسـجد عزيـزي     
كنوني نيز به هدايت و ارشاد مردم پرداخت، افزون بر آن به امور مربوط به مسـاجد ائمـه   

كـرد و هميشـه پيونـد خـوبي بـا مـردم        ها نيز رسيدگي مي حل و فصل درگيريجماعات 
 داشت.

» قاضي شاه محمـد «وقتي موالنا فعاليت مذهبي و مردم خويش را در مسجد مشهور به 
كـه  آغاز كرد، وضعيت مادي او (قاضي شاه محمد) چندان مساعد نبـود و حقـوق مكفـي    

شد، موالنا اين موضوع را با نمازگزاران  اش را تأمين كند، به او پرداخت نمي بتواند زندگي
ان خواست كه به وضع قاضي و پيش نمـاز مسـجد توجـه    مسجد در ميان گذاشت و از آن
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ر نظـر گرفتنـد، ايـن تصـميم     بيشتري داشته باشند، آنگاه مردم حقوق بيشـتري بـراي او د  
حاصل نمود كـه موالنـا   قرار داد و ايشان يقين را تحت تأثير حكيمانه موالنا قاضي محمد 

روي امامت نمازهاي جمعـه،  خيرخواه اوست از اين نيامده جا را براي او تنگ كند، بلكه 
 عصر و مغرب را در حيات خود به او واگذار كرد.

زدن به اختالفات و ايجاد دشـمني چنـدين    موالنا به عنوان يك مصلح ديني بدون دامن
رستي و نـذركردن بـراي غيـر    پسال مردم را به توحيد و يكتاپرستي و برحذرداشتن از قبر

مبـاني توحيـد نظـري و عملـي را بـراي مـردم       آميز دعوت كرد،  خدا و ديگر اعمال شرك
گذاران به صـالح و هـدايت راه يافتنـد.     روشن نمود به طوري كه حتي منحرفان و بدعت

ايشـان  ها و مـواعظ مـؤثر و دلنشـين     هاي پي گير، دعاها و سخنراني ها و تالش مجاهدت
مود و زاهـدان  اسالم جلب كرد، اعمال و عبادات آنان را اصالح نهاي مردم را به آئين  دل

گران دين تبـديل كـرد،    را پس از چند سال به شهر عالمان، قاريان، حافظان قرآن و دعوت
گيري شاگردان باوفـايش تمـام    امروز به بركت سعي و اهتمام زحمات آن مرد بزرگ و پي

 افراد منطقه موحد و با ايمان اند و از شرك و بدعت نفرت دارند.

 ناتوسط موال احداث مدارس و مساجد
كوشـيد كـه    موالنا همواره به اطراف و اكناف و روستاها نيز توجه داشت و همواره مي

مسجد و برپايي شد، زمينه را براي ساخت  در هرجا مسجد نبود و نماز جماعت بر پا نمي
كـرد، مـردم    ها به روستاهاي مختلـف سـفر مـي    نماز جماعت فراهم كند و براي ارشاد آن

كردنـد، خيلـي از    د، موالنا را جهت تعيين قبلـه دعـوت مـي   ساختن هركجا كه مسجدي مي
مساجد موجود در سطح شهر و روستاها با اشاره موالنا و مشورت و همكـاري او سـاخته   

دريـغ   شده است، به طوري كه اكنون بيش از گذشت نيم قرن از آن هنگـام بـا تـالش بـي    
وزش قـرآن بـراي   ها حـوزه علميـه و مكتـب حفـظ و آمـ      موالنا بيش از سيصد مسجد ده

برادران و خواهران در اين سامان تأسيس شده و در زندگي ديني مردم تحولي عظيم پديد 
 آمده است.
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 (عزيزي) مسجد جامع قديم
هـاي ملـك تقـي و     خورشيدي دو تاجر پاكستاني بـه نـام   1313اين مسجد را در سال 

يـن مسـجد تعيـين    نماز و امام جماعت ا اند و قاضي شاه محمد را پيش ملك شفيع ساخته
در آن زمان خيلي كوچك بود و به سبك معمـاري پاكسـتاني سـاخته    نمودند، اين مسجد 

ديوار آن آجرهاي مخصوص داشت كه از پاكستان آورده اش چوبي بود و  شده بود، سقف
گرفتند. بنابـه اظهـار خـود     جود داشت كه مردم وضو ميبودند، در كنار مسجد چاه آبي و

نماز جمعه را به عهده گرفتند، شمار نمازگزاران از يك كه ايشان امامت موالنا اولين باري 
كرد. پـس از درگذشـت    اند تجاوز نمي نفر نقل كرده 20تا  12صف كه تعداد آن را برخي 

قاضي شاه محمد، موالنا امام جمعه رسمي مردم زاهدان شد و با تالش و فعاليـت ايشـان   
ها  ر شدند، موالنا ساختمان پيشين ساخت پاكستانيبه تدريج مردم نمازگزار و ديندار بيشت

احـداث نمـود ولـي پـس از مـدتي بـا افـزايش روز افـزون         را خراب و مسجد بزرگتري 
جمعيت نمازگزار مجدداً گسترش دادند و اين ساختمان جديد سومين بناي آن اسـت كـه   

 1365موالنا در حيات خويش ايجاد كردند، هنگام تخريب مسجد جـامع قـديم در سـال    
شدن مسـجد   خورشيدي نماز جمعه موقتاً به مسجد مكي انتقال داده شد ولي پس از آماده

جامع قديم بنابه داليلي نماز جمعه دوباره به آنجا انتقال داده نشد و همچنان نمـاز جمعـه   
مسـجد  «گردد، ايـن مسـجد بعـد از درگذشـت موالنـا بـه نـام         در مسجد مكي برگزار مي

 نامگذاري شد.» عزيزي

 مسجد و مدرسه اشاعه التوحيد
ها در شهر زاهدان بودند، مسـلمانان هندوسـتان همـراه آنـان در      در زماني كه انگليسي

زميني واقع در خيابان خيام مسجدي را ساخته بودند كه درگذر زمان روو به خرابي نهـاده  
، ديدنـد كـه   اي از آن برجاي مانده بود، موالنا كه به زاهـدان آمدنـد   و تنها ديوار فروريخته

ساختمان خراب شده، آن محرابي دارد و متوجه شدند اين محل زماني مسجد بوده است. 
مسجدي در آن محـل اقـدام نمايـد،    داري مراجعه كرد تا در مورد ساخت به شهربنابراين، 
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گويد: اين زمين از طرف شير و خورشيد (هـالل احمـر) بـه افـرادي      شهردار در پاسخ مي
گويند: در اين محل از قبل مسجدي بوده و جايز نيست به  ا موالنا ميامواگذار شده است، 

افراد واگذار شود، بعد از موافقت شهرداري و واگذاري زمين مـذكور بـه موالنـا در سـال     
موالنا به كمك افراد خير مسجد فوق را بنا نمودند، و در كنار آن چنـد اتـاق بـراي     1345

 خوبي دارد.كز علمي توسعه يافت و فعاليت مكتب قرآن هم ساختند. هم اينك اين مر

 مدرسه اوقاف
هـ. ش به صـورت خـاص در داخـل مسـجد جـامع قـديم        1348اين مدرسه در سال 

هاي  آموزان به صورت منظم هم كتب فقهي و عربي حوزه (عزيزي) راه اندازه شد و دانش
س از گذشت ديدند و هم برخي كتب مدارس دولتي را. اين مدرسه پ علميه را آموزش مي

 يك سال و نيم از طرف دولت تعطيل شد.

 عزيزيه زاهداندارالعلوم 
هـ. ش در مسجد عزيـزي آغـاز شـد و     1349فعاليت اين مدرسه بزرگ ديني در سال 

طالب به آنجـا منتقـل   ها و سرويس بهداشتي دارالعلوم  شدن اتاق پس از يك سال با آماده
 يافتند. روزي در آنجا اسكان شبانهشدند و به صورت 

اين مركز علمي و آموزشي به تدريج رشد خوبي داشـت و شـمار طـالب و حافظـان     
يافت، تا جايي كه امروز بعد از وفـات موالنـا چنـدين شـعبه در داخـل و       قرآن افزون مي

بيرون از شهر زاهدان دارد و هرسال صدها نفر از خواهران و برادران دروس خـود وي را  
شـوند، هرسـال بـه ايـن مناسـبت       ري حافظ كل قرآن مجيد مـي رسانند و بسيا ميبه اتمام 

شـود. و   مـي و خارج از كشور برگزار علمي داخل هاي  اجتماع بزرگي با حضور شخصيت
 يابند. مردم زيادي نيز در اين مراسم حضور مي
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قريب به دو هزار نفر طلبه از مناطق مختلف به اين مركز ديني آمده و مشغول تحصيل 
ار مرحلــه ابتــدئي مقــدماتي ســطح و خــارج دروس حــوزه خــود را  هســتند، و در چهــ

 دهند. گذرانند و طالبي نيز عالوه برگذراندن مراحل فوق به درجه افتا ادامه تحصيل مي مي
به بركت دعاي خالصانه موالنا عبدالعزيز و با همت و تالش شـاگرد وفـادارش موالنـا    

 باشد. يشرفت علمي روزافزون ميعبدالحميد مديريت محترم دار العلوم شاهد رشد و پ

 مسجد جامع مكي
باشـد كـه از شـهرت و     اين مسجد يكي از بزرگترين مسـاجد اهـل سـنت ايـران مـي     

 محبوبيت خاصي برخوردار است.
با همت موالنا عبدالعزيز به اتمام رسيده و بـه   1357كار ساختمان اين مسجد در سال 

بار توسعه پيدا كرده است، بعد از فـوت   علت استقبال روزافزون نمازگزاران تاكنون چهار
مسئوليت سنگين امامت مسجد و رسيدگي بـه كليـه امـور     1366موالنا عبدالعزيز در سال 

 آن بر دوش موالنا عبدالحميد قرار دارد.

 مسجد مدني
هـ. ش جنب منزل جديدشان تأسيس  1356اين مسجد را نيز موالنا عبدالعزيز در سال 

دفتـر حـزب   گيري و تجمـع مـردم بـود،     يل انقالب مركز تصميمكرد، مسجد مدني در اوا
اتحاد المسلمين در آنجا قرار داشت و مردم براي ديدار با موالنا و شنيدن سخنانش به اين 

آمدند؛ درس تفسير و حديث موالنا نيز بعد از نماز صبح در اين مسجد برقـرار   مسجد مي
 بود.

 مدرسه مولوي عبدالعزيز
با همكاري و پيگيري موالنا خريداري شـده و سـپس    1360ر سال زمين اين مدرسه د

باشـد و بـيش از    عضو شوراي هماهنگي مدارس بلوچسـتان مـي  احداث شد، اين مدرسه 
 صد طلبه و چندين استاد در اين حوزه علميه مشغول تعليم و تعلم هستند.
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 عيدگاه (مصلي)
براي اداي نماز عيـدين كـه   و نبود فضاي مناسب با افزايش نمازگزاران  1341در سال 

شد، زمين اين محل واقع در كوي شـيرآباد بـراي    در مسجد جامع قديم (عزيزي) اقامه مي
 انجام نماز عيدين اختصاص يافت.

تـري را   حضور انبوه مردم در نمازهاي عيد با وجود توسعه عيدگاه باز هم زمين بزرگ
نماز عيدين از عيـدگاه شـيرآباد    با واگذاري هفت هكتار زمين 1367طلبيد كه در سال  مي

قريـب  شد و اينك با گذشت و مسجد مكي منتقل جديد، در نزديكي دارالعلوم به عيدگاه 
 شود. ياز به محيطي بزرگتر احساس ميبه بيست سال ن

 مقام افتاء
والنا بعد از اقامت در زاهدان براي تقاضاي كار و شغلي كه مناسب شأن و مسـئوليت  م

ها اعـالم داشـتند مـدارك وي     آموزش و پرورش استان مراجعه نمود، آنديني او باشد به 
مـدارك  بايد توسط آيت ا... مردوخ كردسـتاني كـه از طـرف دولـت بـراي رسـيدگي بـه        

شـده بـود، ارزيـابي     ها بـه وزارت فرهنـگ تعيـين    تحصيلي علماي اهل سنت و معرفي آن
 شوند.

علمـاي آن ديـار بـه ديـدار آيـت ا...      لذا موالنا به كردستان سفر كرده و ضمن ديدار با 
مردوخ رفتند و موضوع ارزيابي مدارك را با ايشان در ميان گذاشتند. آيت ا... مردوخ پس 

توانم مقطع ديپلم اجازه نامه صادر كنم ولي مدارك  از بررسي مدارك موالنا گفتند: بنده مي
گيـري   نگ تصميمشما باالتر است كه در اين خصوص بايد خود شوراي عالي وزارت فره

كند، در نتيجه آقاي مردوخ نظر خود را همراه با مدارك موالنا به شـوراي عـالي فرهنـگ    
 1332آذر مـاه   22نامه رسيدگي به مدارك اجتهاد و افتـاء مصـوب    فرستد كه بنابر آئين مي

 خورشيدي، مقام افتاء را براي موالنا تشخيص دادند. 1335شوراي عالي فرهنگ، در سال 
توانست در هـر دانشـگاهي تـدريس     لمي موالنا در سطحي بود كه به آساني ميام عمق

تـدريس كننـد، مهـم     كرد كه در چه محيطي و در كجـا  كند اما از نظر او هيچ تفاوتي نمي
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 1360هـاي زاهـدان در سـال     خدمت به مردم منطقه بود. موالنا عبدالعزيز دبيـر دبيرسـتان  
 هجري شمسي بازنشته شدند.

 ذهبي موالنا از راديوپخش سخنان م
هـ. ش از طرف راديو زاهدان از موالنـا دعـوت شـد در برنامـه      1337در مهرماه سال 

موضوعات و مباحث مذهبي را به زبان بلـوچي بـراي مـردم بيـان      ،بلوچي صداي زاهدان
 كند.

هـاي   هـا و مراقبـت   گيـري  اما ايشان به خاطر تسليط زياد دولت بر راديو اعمال سخت
دانست، بدين سبب ابتدا حاضر به همكاري نشـد   واالي خود نمي را در شأن شديد ساواك

پسندم و در صـورتي بـه    و فرمودند: من به هيچ وجه اين قيد و بندها و سانسورها را نمي
 كه اين قيد و بندها برداشته شود. آيم راديو مي

ب موالنـا  و جـذا بيشتر از سخنان بـاارزش  مندشدن هرچه  از طرفي مردم نيز براي بهره
كردند، ايشان اين مسئوليت را برعهده بگيرند، در نتيجـه بـه اصـرار     همواره درخواست مي

اد را پذيرفتنـد و عصـر روزهـاي    مردم و قبولي شرط همكاري موالنا با راديو ايـن پيشـنه  
نوين و بيـاني زيبـا بـه صـورت موضـوعي بيـان        موالنا مباحث مذهبي را با شيوهشنبه  پنج
نظر شنوندگان زيادي را به خـود  برنامه در درون و بيرون از مرزهاي كشور كردند، اين  مي

هـاي مقـيم آفريقـا،     هاي بسياري از كشورهاي مختلف به ويـژه از بلـوچ   جلب كرد و نامه
آمـد و از   هاي تركمنستان، پاكستان، افغانستان و كشورهاي عربي به مركز راديـو مـي   بلوچ

ري از مردم كشورهاي آسياي ميانه نيز سخنان موالنـا را  كردند، بسيا استقبال مياين برنامه 
شنيدند. در روستاها هم كه در آن زمان چه بسا تنها يـك راديـو وجـود داشـت، مـردم       مي

دادند، استقبال مردم از اين برنامه موجب شد،  شدند و به اين برنامه گوش فرا مي جمع مي
ي دوبار پخش شود به طوري كه موالنا ا زمان بيشتري به اين برنامه اختصاص يافته و هفته

شنبه  دادند و روزهاي پنج شده از سوي مردم پاسخ مي هاي طرح روزهاي دوشنبه به پرسش
 شنيدند. اي پيشوا را از راديو ميگفتند، بدين طريق مردم دو دهه صد سخن مي
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 و تقواي موالناآموزشي  اخالق و منش
والنا قائل بودند و بـه او بسـيار دلبسـتگي    استادان و معلمان مدارس احترام زيادي به م

داشتند و كمتر كسي از مدرسين بود كه با ديـدن چهـره ايـن شخصـيت متـين و وارسـته       
هـاي عربـي،    بست و هرگاه يكي از اسـتادان در زمينـه   تبسمي مهرآميز بر لبانش نقش نمي

ايشـان  شد، مشكل خـود را در حضـور    ديني، منطق، صرف، نحو و... با مشكلي روبرو مي
كرد، به طوري  كرد. موالنا نسبت به شاگردانش نيز دلسوز و احساس مسئوليت مي رفع مي

روزي به يكي از شاگردانش گفت: متن كتاب را بخوان و در عين خواندن متوجه شـد  كه 
خوانـد. از او پرسـيد: صـرف و     آموز كتاب درسي خود را با اشتباهات زيادي مي كه دانش

 اي؟ خوانده نحو را در نزد چه كسي
 عرض كرد: نزد فالن استاد.

آموزان بايد درس استاد خود را چنـدين بـار تكـرار و مطالعـه      موالنا گفت: شما دانش
كنيد تا برآن مسلط شويد البته استاد هم بايد بر موضـوع آگـاهي و آمـادگي كـافي داشـته      

قدر (ده من) علـم   نشان داد و گفت: استاد بايد ايندستش را به آنان باشد، آنگاه انگشتان 
 آموز خود انتقال دهد. داشته باشد تا نيم من آن را به دانش

اگر درس استاد را نفهميديد بايد از استاد بخواهيد درس را تكرار كند، اگر شـما درس  
 ها بار آن را برايتان توضيح دهم. شويد من حاضرم ده مرا خوب متوجه نمي

كـرد كـه    ظرايفـي را بيـان مـي   ، گـاهي  روح نبـود  و كالس در او هيچ گاه خشك و بي
گاهي اوقات چنـان بـا شـاگردانش    آموزان احساس خستگي نكنند و  شد دانش موجب مي

كرد او همان شخصـيت پرهيبـت چنـد     گفت كه كسي تصور نمي خنديدند و سخن مي مي
 لحظه پيش است.

اش چند جوابي بود، يعني هرسوال چند بخش داشت و هـربخش   هاي امتحاني پرسش
آمـوزان اگـر    داد تا دانش هاي اختياري هم مي طلبيد و در عين حال سؤال سخ خود را ميپا

آوردن نمـره   دادن به سوالي ديگـر امكـان بـه دسـت     نتوانند به پرسشي پاسخ دهند با پاسخ
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دادند كه كسـي بـراي    قبولي را داشته باشند و از نمره محروم نشوند ولي هرگز اجازه نمي
 هاي تقلبي استفاده كند. شيوه آوردن نمره از به دست

روزي خانم فرخ روي پارسا، وزير آموزش و پرورش ايران در زمـان محمـد رضاشـاه    
اي كـه موالنـا در آنجـا     ، او در بازديد از مدرسهپهلوي براي بازديد مدارس به زاهدان آمد

كرد، همه معلمان براي استقبال از وي در صحن مدرسـه جمـع شـدند، خـانم      تدريس مي
 سا با همه معلمان براي استقبال از وي در صحن مدرسه جمع شـدند، خـانم پارسـا بـا    پار

دراز كرد تا بـا او  دست معلمان دست دادند و مصاحفه كردند، وقتي به موالنا رسيد، همه 
نمـوده و فرمودنـد: در شـريعت    دادن بـا وي خـودداري    اما موالنا از دستمصافحه نمايد 

با زن نامحرم دست دهد، خانم پارسا در حالي كـه بسـيار    اسالم براي مرد جايز نيست كه
اش نمايان بـود، در ظـاهر چيـزي نگفـت و از      ناراحت شده و خشم و عصبانيت از چهره

هاي درس آن دبيرستان بازديد كردند و به كالس درس موالنـا وارد شـدند، موالنـا     كالس
 انده و جلو نيامد.همان طور كه در وسط كالس ايستاده بود به همان حالت باقي م

هاي دبيرستان معقول و منقـول پرسـيد و    خانم وزير ابتدا در مورد وضع درس و كتاب
هاي درسي كرد كـه از پاسـخگويي خـوب     آموزان كالس سواالتي از كتاب سپس از دانش

 كالس به سواالت درس او خيلي تعجب كرد.آموزان  دانش
سران قبايل و مشايخ بـه زاهـدان سـفر    فرح ديبا ملكه ايران قصد داشت براي ديدار با 

دانسـت كـه همـه     اين خبر بسيار ناراحت شد، زيـرا او مـي  كند، رئيس شهرباني با شنيدن 
موالنـا در  سفيدان محلي حاضر خواهند شد با او ديدار و دست دهنـد مگـر    سران و ريش

 اي كند! نتيجه دلگير و نگران موضوع را با موالنا در ميان گذاشت تا انديشه
اي دارم تا براي ديدن علما به پاكسـتان بـروم و در    والنا فرمود: اتفاقاً من خودم برنامهم

 وقت آمدن او اينجا نيستم.
موالنا در ارتباط با دارايي متعلق به حوزه علميه و مسجد نمونه ديگري از تقواي عمل 

مـوال شخصـي   با اهاي مدرسه  اي از دارايي كرد كه ذره جامع قديم موالنا همواره سعي مي
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او آميخته نشود؛ حتي مراقب بود كه هيچگاه اموال و حتي ظروف و ديگر وسـايل حـوزه   
 علميه مورد استفاده شخصي قرار نگيرد.

زماني كه مسئوليت مدرسه عزيزيه در دپكور با ايشان بود، خوراك و غذاي طـالب   •
كـرد   ه مـي پختند، از اين روي بارها به اهل بيت خويش توصي را در منزل ايشان مي

كه مراقب باشند حتي يك ذره از نمك و يا يك دانه از خرماي متعلق به مدرسه بـا  
 آميخته نشود.اش  اموال شخصي

و به هنگـام كـار   ساخت،  كند كه در منزل قديمي موالنا حمامي مي شخصي نقل مي •
آجر كم آورد، به يكي از كارگران دستور داد كه برود و دويست آجـر از آجرهـاي   

ا به عنوان قرض بردارد تا فعالً كارشان تعطيل نشود، وقتـي ايـن خبـر بـه     مسجد ر
موالنا رسيد، بسيار خشمگين شدند و دستور دادند كه دست نگاه دارند و تا زمـاني  

 كه آجر تهيه نشده كار تعطيل شود، و حق ندارند از آجرهاي مسجد استفاده كنند.
تگان موالنا مسئول رسيدگي بـه  در زمان بازسازي مسجد قديم (عزيزي) يكي از بس •

هـا را   امور مالي مسجد بود، بعد از چند هفته موالنـا او را احضـار كـرد و حسـاب    
بررسي نمود، متوجه شد مبلغ كمي از حساب مسجد بدون اينكه مورد مصـرف آن  
ثبت شده باشد، كم شده است. موالنا از ايشان خواست ضمن تكميل مبلـغ از ايـن   

 مسئوليت استعفا دهد.

 

 موالنا عبدالعزيز و اصالحات ارضي شاه
رژيم قصد داشت از عشاير بلوچ بـراي   1341در جريان اصالحات ارضي شاه در سال 

بـه  سركوب عشاير قشقايي فارس كه مانع اجراي اصالحات ارضي بودنـد اسـتفاده كنـد،    
اهي رژيم موفق شد با سوء استفاده از فقر و تهيدسـتي و ناآگـ   1342همين منظور در سال 

با دادن مقداري گندم و مبلغـي  سالي آن زمان  گروهي از مردم و فشارهاي ناشي از خشك
پول بسياري از آنان را تطميع نموده و پس از آموزش نظامي و پوشاندن لباس رزم آنان را 
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پس از انجام مراسم عيد براي اعزام به استان فارس آماده كنـد، موالنـا پـس از آگـاهي از     
پي برده و در خطبه نماز عيـد در  استفاده ابزاري رژيم از مردم بلوچستان اوضاع فارس به 

حضور هزاران نفر از مردم نمازگزار از برنامه اعزام عشـاير اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان     
براي سركوبي عشاير استان فارس انتقاد كردند و عشاير بلوچ را از رفتن به شيراز و جنگ 

 تند.عليه عشاير آن منطقه برحذر داش
موالنا در ادامه سخنان پرشـورش در خطـاب بـه مـردم اعـالم نمودنـد: اي مـردم! اي        

آوردن  ارزش شده كه براي به دست مسلمانان بلوچ و سيستاني، آيا زندگي شما آن قدر بي
ايد دست از زندگي بشوييد، رفتن شما به منطقه فارس  و مشتي پول آماده شدهاي نان  لقمه

شـيراز خواسـتار   عشاير خود در آن ديار اشتباه بزرگي است. عشـاير  و جنگيدن با برادران 
حقوق ملي، اجتمـاعي و سياسـي خـود هسـتند، دخالـت شـما در امـور آنـان يـك نـوع           

 مورد است و قطعاً مورد رضاي الهي نخواهد بود. برادركشي و دخالت بي
ن از اهـداف  شد مردم نمازگزار و عشاير بلوچ پس از شنيدن سخنان قاطع موالنا و آگاه

هاي رزم را از تن درآورده و اسلحه را بر زمين نهادند و  رژيم در اعزام آنان به شيراز لباس
 به دولت تحويل دادند و انصراف خود را از رفتن به شيراز اعالم كردند.

 مسئوالن و استاندار رژيم شاه در واكنش به اقدام دليرانه موالنا
گيري دليرانه موالنـا دسـتور دادنـد،     ش به موضوععلم و استاندار وقت در واكن خزيمه

ايشان را توسط ژاندرمري دستگير كنند، اما فرمانده هنگ ژاندرمري زاهدان كه از عواقـب  
سوء اجرا اين دستور نابخردانـه اطـالع داشـت، از اجـراي دسـتور سـرباز زد و مـأموران        

اجبار براي دستگيري موالنـا   ژاندرمري نيز به فرماندهان خود اعالم كردند كه اگر ما را به
اعزام كنيد، ما ناگزير خواهيم بود عليـه خـود شـما اقـدام كنـيم، سـپس بـراي        عبدالعزيز 

 زند. دستگيري موالنا به رئيس شهرباني متوسل شدند، اما او نيز از اين اقدام سرباز مي
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ـ   ولي خزيمه و استاندار از موضع خود عقب يس نشيني نكرده و اين مأموريت را بـه رئ
كنند، او نيز كه از اوضاع و احوال بلوچستان آگاه بـود و از محبوبيـت و    ساواك محول مي

 نفوذ موالنا در منطقه اطالع داشت، حاضر به اجراي دستور نشد.
به دليل ناكامي در اعزام نيرو به شيراز از سوي علم و صـاحبان  استاندار كه از يك سو 

و از سـوي ديگـر از اغتشـاش و آشـوب در      قدرت در مركز تحت فشار قرار گرفته بـود 
حوزه مديريت خود وحشـت داشـت، از موالنـا درخواسـت نمـود، قبـل از ارسـال نـوار         

تري سخن گويد، اما  سخنراني ايشان به تهران مجدداً بازخواني شده و موالنا با لحن ماليم
يرفته و خطاب بـه  تر نپذ وي پيشنهاد او را در باره تغيير نوار سخنراني با لحن ماليم و نرم

 استاندار گفت:
شده و من حاضر به تغييـر آن و   آقاي استاندار! سخنان من همان است كه در نوار ضبط

 شده خود نيستم. نشيني از موضع اعالم عقب
اي كه بعدها در بلوچستان تبعيد شدند و اطالع يافته بودنـد كـه موالنـا     آيت اهللا خامنه

انـد،   كـرده شيراز و سركوبي مردم آن ديـار جلـوگيري    عبدالعزيز از گسيل عشاير بلوچ به
هـاي   موضع درست و قاطع ايشان در برابر رژيم شاه را تحسـين و در يكـي از سـخنراني   

اوايل انقالب در زاهدان گفتنـد: موالنـا عبـدالعزيز شخصـيتي بـزرگ و عـالمي مبـارزه و        
عشاير بلـوچ بـه شـيراز    اش مردمي هستند و ما ايشان را از همان زماني كه از رفتن  چهره

 شناسيم. جلوگيري كردند مي
 

 هاي اخالقي پيشوا ويژگي

 زيستي ساده
ايشان در طول زنـدگي حتـي خـودرو شخصـي نداشـتند، در ايـن رابطـه يكـي از          •

 گويد: شاگردانش مي
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همراه با حضور موالنا و سرهنگ حقيقي براي بازديد و بازرسي مسجد جامع عزيـزي  
 رفتيم كه سرهنگ حقيقي از موالنا پرسيد: نجا ميسوار برخودروي ژيان به آ

جنابب موالنا! امروز به فضل خدا روحانيون از تمكن خوبي برخوردار هسـتند و ايـن   
هاي خوبي استفاده كنند، اما شما چرا سوار ؤيـاني   امكان برايشان فراهم است كه از ماشين

 ايد كه آن هم مال ديگران است؟ شده
مود: اتفاقاً ماشين ضد گلوله همين اسـت چـون هـيچ گـون     موالنا در پاسخ شوخي فر

خواسـت،   كند، اين در حالي بود كه اگـر او ماشـين مـي    خطري سرنشينانش را تهديد نمي
 توانست بهترين خودرو را تهيه نمايد. مي

روزي يكي از برادران اهل تشيع سويچ يك ماشين را همـراه بـا مقـداري پـول بـه       •
لحظه موالنا به موالنا عبدالحميد تلفن زد و گفت: پـيش  موالنا هديه كرد، در همان 

ايد كه حوزه به پول نياز دارد، بياييد اين پول و ماشين را صـرف   از اين به من گفته
ها صدقه و خمـس نيسـت، بلكـه     حوزه كنيد، آن بزرگوار به موالنا عرض كرد: اين

امـا حـوزه بيشـتر از    دانم  ام، موالنا گفت: مي ها را به شخص شما هديه كرده من آن
 من نياز دارد.

شـد،   گويد: به ياد دارم كه هرگاه جوراب ايشان پاره مـي  يكي از فرزندان موالنا مي •
فرمود: آن را براي من بدوزيد، در پاسخ به اين گفته كه اين جوراب كهنـه شـده    مي

شود از اين جوراب  فرمود: تا وقتي كه مي خريم مي اي مي است، برايت جوراب تازه
استفاده كرد و براي استفاده قابليت دارد، بايد از آن استفاده كرد و نبايد تبـذير كـرد   

 و آن را به دور انداخت كه در شرع چنين كاري روا نيست.
كند: روزي ايشان در درون محوطه مسجد به پشـت   يكي از شاگردان موالنا نقل مي •

 پيـدا بـود، و بـه مـن     كامالً زده و آجرهايش ديوار خانه خود اشاره كرد كه رطوبت
 فرمودند:
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گويند: ديوار بايد تعمير شـود، امـا مـن چنـدان راضـي نيسـتم، نظـر شـما          خانواده مي
رغبتـي حضـرت    زيستي و فروتني و بـي  چيست؟ راستش را بخواهيد من از آن همه ساده

زده شـدم و عـرض    موالنا به امور دنيوي كه سراسر وجودش را فرا گرفتـه بـود، شـگفت   
 كردم:
اب موالنا! اجازه بدهيد به خاطر زيباترشدن مسجد هم كه شده، ديـوار خانـه شـما    جن

ـ     تعمير شود... سرانجام اين پيشنهاد را پذيرفتند  ر و راضي شـدند كـه ديـوار منـزلش تعمي
 شود.

 موالنا به هنگام وفات فقط همين خانه محقر را از خود برجاي گذاشت.

 گراميداشت علم و عالمان
داشت و همواره با احتـرام خاصـي از آنـان يـاد      ود را بسيار دوست ميموالنا اساتيد خ

زد و بـه   آورد اشك در چشمانش حلقه مـي  كرد، هربار كه استادان بزرگش را به ياد مي مي
داد و با تمام وجـودش   هنگام تعريف خاطرات از آنان وجد و حال خاصي به او دست مي

كـرد كـه بـه عالمـان      ه مردم نيز توصـيه مـي  نمود، و همواره ب ها دعاي مغفرت مي براي آن
 ها فروتن و متواضع بود. احترام بگذارند، و خود نيز در برابر آن

كـنم روزي   گويد: من هرگز فراموش نمي يكي از اساتيد سابق دارالعلوم زاهدان مي •
را كه در منزل موالنا به حضور ايشان رسـيده بـودم و بـه هنگـام بازگشـت وقتـي       

درنـگ   كـرد، مـن بـي    هاي مرا راست مـي  بيايم آن بزرگوار كفشخواستم بيرون  مي
هـاي مـن!    كنيد، موالنـا شـما و كفـش    عرض كردم: اين چه كاري است كه شما مي

موالنا فرمود: بله، شما قابل احترام هستيد و ارزش داريد، زيرا بـراي ديـن خـدمت    
 كنيد. مي

تم مـاه مبـارك رمضـان    موالنا در احترام به علم در سخنراني خود، روز بيست و هف •
در مراسم ختم قرآن كريم در مسجد مدني فرمود: به خدا سوگند، اگر به مـن خبـر   



 29 پيشوا

شـدم   دادند كه فرزندت به نخست وزيري رسيده است، اين قدر خوشحال نمـي  مي
 ام او قرآن كريم را حفظ كرده است. كه اكنون شنيده

مدت چهـار سـال در   خورشيدي به  1346گويد: من از سال  يكي از شاگردانش مي •
هـاي   خواست كه پرسش خدمت ايشان بودم و ايشان در جلسات عمومي از من مي

كرد، ايـن بزرگـواري موالنـا باعـث      ها احترام مي مردم را پاسخ بدهم و در برابر آن
 شد مردم نسبت به من توجه و احترام خاصي قائل باشند. مي

توجـه نبـود و هـيچ     سبت به آنان بيكرد و ن موالنا عبدالعزيز هرگز كسي را تحقير نمي
 دانست. عالمي را كمتر از خود نمي

 گويي موالنا چند نمونه از شجاعت و حق
در دوران پهلوي روزي دولت اعالم كرد كه عيد است، امـا چـون ايشـان شـاهدي      •

براي رؤيت هالل نديده بود، فتوا نداد كه فردا عيد باشـد و مـردم بلوچسـتان عيـد     
 نگرفتند.

طالعات و امنيت استان كه از اين فتواي موالنا عصباني شده بود و اين عمـل  سازمان ا
شـما چـرا   دانست با موالنا تماس گرفت و گفت:  را اطاعت نكردن از فمان شاهنشاهي مي

عيد نكرديد؟ مگر اعليحضرت را قبول نداريد؟ موالنا فرمود: ما در امور ديني تابع ايشـان  
 داريم.نيستيم، ما مذهب و فقه خود را 

 شود. ساواكي با تهديد گفت: اين سخنان براي شما گران تمام مي
 خواهي بكن. موالنا هم با عصبانيت گفت: هر غلطي كه مي

يك بار ديگر گروهي از جماعت تبليغ از خارج از كشور به زاهدان آمده بودنـد، و   •
محـض   براي ديدار با موالنا و كسب راهنمايي و ارشاد به منزل ايشـان آمدنـد، بـه   

ساواك زنگ زد و از موالنا پرسيدند: مثل اين كه مهمان خارجي داريد؟  ،ورود آنان
چرا به ما اطالع نداديد؟ موالنا فرمود: اوالً قرار نيست هركس مهمان باشد، شـما را  
از حضورش آگاه كنم، از آن گذشته اين افـراد بـه طـور غيـر قـانوني وارد كشـور       
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انـد و از   د و ويزاي دولت ايران وارد كشور شـده اند و با پاسپورت كشور خو نشده
اند، اگـر ورود   هاي مرزي آمده مرزها مجاز كشور و با نظر مأمورين دولتي و پاسگاه

ها غير قانوني بود، چرا جلو آنان را نگرفتيد؟ آنگاه مأمور سـاواك ديگـر حرفـي     آن
 نزد.

و مسئوالن شـهر   هرسال در شب بيست و هفتم ماه مبارك رمضان استاندار، بزرگان •
كرد، موالنـا نيـز در آن شـب دعـوت بـود، در آن مراسـم        افطار دعوت ميرا براي 

خطاب به رئيس شهرباني فرمود: شما خوب آگاه هستيد كه ما در كشوري اسـالمي  
ايـم برخـي از مـردم در مـاه مبـارك رمضـان آشـكارا در         كنيم و شـنيده  زندگي مي

 كنند. ما هيچ اقدامي نميكشند و مأموران ش ها سيگار مي خيابان
كنند،  رئيش شهرباني گفت: موالنا، مأموران ما بيدار هستند و به وظيفه خود عمل مي

  ﴿دانيد:  اما چنان كه شما مي  ﴾ :در پذيرش و عمل به دين « )256 (البقرة

 گيرند.توانيم مردم را اجبار كنيم تا روزه ب نميما كه ، »هيچ اكراهي نيست
موالنا وقتي اين سخن را از زبان او شنيد بسيار برانگيخته و ناراحت شد و فرمود: آيا 

   ﴿بدهيد؟ حال آنكه آيه  ﴾   ﴿ خواهيد به من درس شما مي

    ﴾  :را خداوند دوست ندارد كه مردم امور بد و زشت « ).148(النساء

ايد. اين وظيفه شماست كه نگذاريد مردم به طور علني  را فراموش كرده »آشكار سازند
خواري كنند، رئيس شهرباني وقتي چنين پاسخ مستدل و روشني را از زبان  اقدام به روزه

 آن حضرت شنيد، بسيار از او عذرخواهي كرد.
بايـد   د كـه مـي  در جريان تدوين قانون اساسي در مجلس خبرگان نظر ايشان آن بو •

يـن  اسالم مذهب رسمي كشور باشد، نه يك مذهب خـاص، از ايـن روي وقتـي ا   
(مجلس خبرگانوي تصويب نشد؛ تصميم گرفت كه از عضويت  پيشنهاد

4F

اسـتعفا   )1

                                           
 ده شد.ان در مجلس خبرگان كه با اكثريت آرا به نمايندگي برگزيموالنا نماينده مردم بلوچست -1
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كرد بـا صـراحت    مدتي كه در مجلس بود، به طور جدي تالش ميدهد و در طول 
مراهـانش از ايـن روي   لهجه از حقوق اهل سنت دفاع كنـد و حتـي بسـياري از ه   

آميـز بزننـد امـا     بيمناك بودند كه مبادا برخي از تندروها دست به اقدامي خشـونت 
 موالنا هيچ بيمي نداشت.

در درون پهلوي امام جمعه مسجد فاروقيه زاهدان بدون اجازه شهرداري، زميني را  •
محـدود  آنكه آنجا را  تصرف كرده و در آنجا عيدگاهي (مصلي) ساخته بود، البته بي

و محصور كند، فقط محرابي برايش ساخته بود تا مـردم نمـاز عيـد را در آنجـا بـه      
جاي آورند، و يك بار هم نماز عيد را در همانجا برگزار كرده بود، وقتي شهرداري 
از اين موضوع اطالع يافت، دستور داده بود كه محراب عيدگاه را خـراب كـرده و   

در آن زمان هرچند موالنـا بـا بنـاي     .بگيرند حكم بازداشت او را از مقامات قضايي
اين عيدگاه كه در واقع موجب پراكندگي جمعيت مسلمانان شده بود، راضي نبـود.  

توانست بپذيرد كه كسي مسجدي را ويـران و يـا    اما وقتي اين خبر به او رسيد نمي
ر عالمي را دستگير كند، لذا بالفاصله به شهرداري زنگ زد و گفت: آيـا شـما آنقـد   

دهيد كه عيـدگاه را   كنيد و دستور مي ايد كه با خدا اعالم جنگ مي جرأت پيدا كرده
خـواهم، آنجـا كـه عيـدگاه و      آقاي موالنا، معـذرت مـي  ويران كنند. شهردار گفت: 

مسجدي نبوده و فقط ديوار كوچكي را آنجا ايجاد كـرده و زمـين را بـدون اجـازه     
 شهرداري تصرف كرده بودند.

به فرض مثال كه آنان از شهرداري اجازه نگرفته باشند، اما آيا شـما حـق    موالنا فرمود:
 داريد كه محل عبادت مسلمانان را خراب كنيد؟

نيم ساعت بيشتر طول نكشيد كه استاندار همراه با شـهردار و فرمانـده ناحيـه بـه نـزد      
جمعـه   موالنا آمدند و از كار شهردار عذرخواهي و پوزش خواستند و حكم بازداشت امام

مذكور را نيز لغو كرده و محل عيدگاه را هم به آنان واگذار كردند و شـهردار متعهـد شـد    
 كه محراب ويران شده را دوباره بازسازي كند.
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گويد: در ايامي كه من در خدمت موالنا بودم، بـه يـاد دارم روزي    نگهبان موالنا مي •
خانه انداخت و مـن  ه درون اي را از پشت در اتاق پذيرايي منزل موالنا ب فردي نامه

نامه را برداشتم و به ايشان دادم، ايشان نامه را باز كـرد و در اثنـاي خوانـدن نامـه،     
زنند، پس از آنكه نامه را خوانـد آن را پـاره كـرد و     متوجه شدم كه دارند لبخند مي

 زير پتويي گذاشت كه بر آن نشسته بود، پس از اينكه مهمانان رفتند و موالنا نيـز از 
هاي نامه را با چسب به هم چسباندم و پس از خواندن متوجه  موضوعي است، تكه

هاي مخالف موالنا را به قتل تهديد كرده است، واقعاً جـاي   شديم شخصي از گروه
شگفتي بود، نه آنكه موالنا با خواندن اين نامـه هراسـي بـه دل راه نـداد، بلكـه بـا       

ذاشـت و حتـي موضـوع را بـا مـا كـه       نهايت خونسردي آن را پاره كرد زير پتو گ
 نگهبان او بوديم، در جريان نگذاشت.

 سعه صدر و انتقادپذيري، و انتقاد از ديگران
 نياز و مقدمه انتقادپذيري است. سعه صدر، پيش

نظيـر   موالنا عبدالحميد امام جمعه محبوب مردم زاهدان در رابطه با انتقادپذيري كم •
 فرمايد: مي /موالنا عبدالعزيز 

رسـيده باشـد،    /ام كه در اين وصف به درجه موالنـا عبـدالعزيز    متر كسي را ديدهك
گيـري و   اي به حضرت موالنا نوشته و بـه نادرسـت خـرده    چنانكه يك بار فرد ناداني نامه

انتقادهايي از آن بزرگوار كرده بود و چون اين نامه به دست موالنا رسيد، آن را در حضور 
خـواهيم خـود    جلس حضور داشتند، خوانده و فرمود: اگر ما ميتمامي افرادي كه در آن م

را اصالح كنيم بايد با توجه به نظر مخالف در اصالح كار خويش بكوشيم، زيـرا دوسـتان   
 گويند. اين زمانه هرگز عيب ما را نمي

 گويد: مدير مدرسه عزيزيه سرباز مي •
زيز عـرض كنيـد در   روزي يكي از عالمان دين به من گفت: به حضور موالنـا عبـدالع  

هايي زد، وقتي من اين ايـراد و انتقـاد را بـه     كارهايش اشكاالت زيادي وجود دارد و مثال
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هـايش   حضور موالنا عرض كردم، آن بزرگوار ضمن تشكر از او به خاطر يادآوري ضعف
 فرمود:

خواهي! من سر تا پا عيـب و تقصـير    عزيز و اي كسي كه خير مرا مي به او بگوييد: اي
 م.دار

موالنا هيچ ابايي نداشت كه انتقاد دوسـت و دشـمن را بشـنود و بـا مخالفـان خـود و       
اي داشـت و   كردند، برخورد و رفتار پسنديده كساني كه از ايشان انتقاد و حتي بدگويي مي

 كرد مقابله به مثل نمايد. هرگز سعي نمي
ايشـان   يك بار ايشان وارد مسجد جامع عزيزي شد و با كسي كـه در مخالفـت بـا    •

مشهور بود به گرمي ديدار كرد و بعد با خنـده از او پرسـيد: چـه طـور هسـتيد بـا       
ام،  ام، من فقـط از شـما انتقـاد كـرده     ها؟ گفت: نه موالنا، من بدگويي نكرده بدگويي

موالنا دستش را بـر روي پشـت او گذاشـت و فرمـود: شـما آزاد هسـتيد، هرچـه        
ينـده بـدگويي كنيـد، از طـرف مـن آزاد      ايد و هرچـه در آ  بدگويي در گذشته كرده

 هستيد.
چنين حسن سلوك موالنا چنان تأثير عميقي بر آن شـخص گذاشـته بـود كـه پـس از      

گفـت: اي كـاش كـه     خورد و مـي  وفات ايشان هم از عملكرد گذشته خويش حسرت مي
 دانستيم. وقتي ايشان در قيد حيات بود، قدرش را مي
گفت، آن بزرگوار سخنان و رفتار  ناسزايي ميو اگر كسي در مجلس خود او هم سخن 

 كرد تا مردم از سخنانش عليه آن شخص تحريك نشوند. او را به نحوي توجيه مي
در آغاز انقالب يكي از علماي زاهدان به منزل ايشان آمـد و سـخنان بسـيار بـدي      •

 دهيـد  كنيد، مردم را فريب مي گفت، از قبيل شما علم نداريد، شما داريد خيانت مي
اند و احتمال اهانـت   و... موالنا ديد كه مردم و مريدانش از سخنان او ناراحت شده

 به وي وجود دارد، فوراً خطاب به جمع گفتند:
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ايشان مانند اوالد و برادر ماست، قصدي ندارد و اين يك بحث علمي و دينـي اسـت،   
 شته باشيد.كند، شما با او كاري ندا كنم و يا او مرا قانع مي من او را قانع مي

موالنا شخصي را براي سمت قاضي دادگاه مـدني خـاص معرفـي كـرد و پـس از       •
معرفي او برخي از روحانيون اعتراض كردند اما موالنا به اعتراضات آنان بـه دليـل   

بودن توجهي نكرد و گفت: ايشان روحاني جوان، با سـواد و اليقـي اسـت و     ناحق
 تواند بهتر خدمت كند. مي

 گويد: ن مييكي از روحانيو •
سفيدان و پيران و عالمان قديمي  موالنا براي حل مشكالت و امور جامعه تنها با ريش«

داد و رأي و نظـر آنـان را    كرد، بلكه به عالمان جوان هم بسـيار اهميـت مـي    مشورت نمي
شنيد و توجه خاصي به جوانان داشت. به ياد دارم وقتي كه من در مجلـس او حضـور    مي

كـرد و بـه مـن كـه از بقيـه       ش آمده بود و ايشان با ديگران مشورت ميداشتم، مشكلي پي
خود را بده و انتظار دارم كـه رأي   تر بودم نيز گفت: شما هم نظر سن و سال تر و كم جوان

 تر و جديدتر است. و نظر جواني ارائه دهي كه شما جوانان نظرتان جوان
كرد و  خن او را درك ميخواست در مجلس او سخني بگويد، زود لب س اگر كسي مي

شد كه قضيه چيست و نيازي به تكرار سخن نبود و اگر كسـي حـرف دلـش را     متوجه مي
پرسـيد كـه چـرا حـرف      شد و در فرصتي مناسب از او مي كرد، قطعاً متوجه مي اظهار نمي

 »!دلت را به روشني بيان نكردي
 گويد: گان ميو نماينده سابق مردم بلوچستان در مجلس خبرمشاور رئيس جمهور  •

اگرچه تحصيل كردة هندوستان و شاگرد علماي ديوبند بود، و در عين حال  /موالنا 
گذاشت، اما به هيچ وجه عالقه و احترامش به گروهي خاص  كه به اساتيد خود احترام مي

شد كه دچار تعصب شود و اختالفات معمولي و طبيعـي مسـلمانان و احـزاب     باعث نمي
 .ل نكندمختلف اسالمي را تحم
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شد، وارد منزل نماينـده جماعـت    مينمود و وارد شهر كويته  وقتي به پاكستان سفر مي
شد كه مؤسس آن موالنا مودودي است و هرگـاه افـراد جماعـت اسـالمي بـه       اسالمي مي

اي  رفتند و موالنا هم بـا چهـره   مي /آمدند، به ديدار موالنا عبدالعزيز  ايران و زاهدان مي
 كرد. قبال ميباز از آنان است

ايشان ديد بسيار وسيعي داشت، ممكـن بـود كـه از عملكـرد برخـي از علمـا و فـارغ        
التحصيالن دانشگاه اسالمي مدينه ناراضي باشد، امـا از تحصـيل در آن دانشـگاه ممانعـت     

 گذاشتند. كرد و در ايام سفر حج يا عمره براي دانشجويان جلسات ارشادي مي نمي
ده بود كه در برخي از كشورهاي اسالمي روحانيون به خـاطر  ايشان عليرغم اين كه دي

شرايط حاكم در آنجا لباس خاصي ندارنـد و باكـت و شـلوار و كـروات و ريـش كوتـاه       
خواسـت كـه روش    مشغول خدمت و فعاليت و تدريس و تبليغ هستند، امـا خـودش مـي   

 اش را حفظ كند. سنتي خود و جامعه
هر عيبي را كـه در عالمـان   عالمان در هرصورت  موالنا در عين گرامي داشت و تكريم

كـرد در رفـع عيـوب خـود بكوشـند و خـود را        داد، و توصيه مي ديد، به آنان تذكر مي مي
 داشتند. شدن به مقامات حكومتي باز مي اصالح كنند، و در زمان شاه آنان را از نزديك

ام كه با  ت: شنيدهبه او گف /موالنا روزي يكي از علماي منطقه به نزد ايشان آمد،  •
حكومت همكاري غير شرعي داري، اين كار را نكن و مقام خود و جايگاه علـم را  

 خوار مدار.
اند، موالنا فرمودند: خير،  او گفت: اين موضوع درست نيست و اشتباه به عرض رسانده

كسي كه به من خبر داده شخص راستگويي است، آنگاه به او گفتند: از نگاه مـن بـدترين   
 م كسي است كه با حكومت جابر همكاري كند.عال

گفـت: شـما عـدالت را در     گاهي نيز به طور خصوصي به برخي عالمان مي /موالنا 
شـويد و بـه    كنيد و باعث بدنامي عالمان و بزرگان دين مي حق همسران خود رعايت نمي

 گفت: شما با خانواده خود بداخالق هستيد. برخي ديگر نيز مي
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ا موالنا اختالف داشت و مردم از موالنا خواسـتند تـا اجـازه دهـد     يكي از عالمان ب •
خواست كه اختالف  خودشان جواب او را بدهند، اما ايشان اجازه نداد و هرگز نمي

عالمان دين به سطح مردم كشانده شود و حتي در بسـياري مـوارد از او دفـاع هـم     
اري نوشـته بـود، بـه    اي كه به اسـتاند  چنانكه يك بار همان شخص در نامه كرد. مي

علت لحن تند آن و مطالب مندرج، زمينه را براي اقدامات قانوني عليه خود فـراهم  
جديت وارد صحنه شـد و نگذاشـت كـه عليـه او اقـدامي      ساخته بود، اما موالنا با 

شـد و   زد، موالنـا ناراحـت مـي    انجام شود و اگر كسي پشت سر ايشان حرفي مـي 
كشي است و اكنون دارد با امكانات كمي كه در اختيار دارد  گفت: او آدم زحمت مي

د كند، و به رغـم اختالفـات موجـو    به فرزندان مردم مباني و علوم ديني تدريس مي
داد كسـي برخـوردي نامناسـب بـا او بكنـد و احتـرام او را نگـاه         هرگز اجازه نمي

 كرد. داشت و از او تعريف مي مي

 نظافت و خوشبوئي
هارت و نظافت ظاهري بسـيار توجـه داشـت و    تكلفي به ط به رغم سادگي و بيموالنا 

ثير قـرار  هميشه سر و وضع ظاهري ايشان چنان تميز و جذاب بود كه همگان را تحت تـأ 
 داد. مي

و همواره به تأسي از قرآن كريم و سـنت پـاك نبـوي مـردم را بـه رعايـت بهداشـت        
تأكيـد كـرده اسـت،    هاي خود به ضرورت اين امـر   كرد و در سخنراني ظاهري توصيه مي

 هايش آمده است: چنانكه در يكي سخنراني
تـراود، ظـاهر    ياز آن مـ اطن شما پاك است و بوي خوش ايمان برادران، همانطور كه ب

شما نيز بايد پاك و نظيف باشد، طوري نباشد كه همنشينان شما از وضع و حالتـان آزرده  
 و رنجور شوند.

هايش  اي در لباس ، كمترين لكهآمد از بوي خوش و عطر بسيار خوشش مي /موالنا 
كـرد، و   زد و روزي يـك بـار اسـتحمام مـي     روزانه پنج بار مسـواك مـي  شد،  مشاهده نمي
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داشـتن لبـاس، سـر و صـورت و محـيط       اره فرزندانش را نيز براي تميز و نظيف نگاههمو
 كرد. خانه، تأكيد مي

 داري، ترس و خشيت الهي موالنا شب زنده
اي است كه اگر كسي آن را بيابد به حقيقـت و   شده او معتقد بود كه نماز كليد گنج گم

 راستي خواهد رسيد.
ـ   يكي از بزرگان نقل مي • ن سـعادت نصـيب مـن شـد كـه در خـدمت       كند: شـبي اي

سـجاده   /باشم، نيمه شب از خواب بيدار شدم و ديدم حضرت موالنا  /موالنا
گريستند كه مـن نيـز    را گسترده و مشغول دعا و نيايش هستند و چنان به شدت مي

 از شدت گريه او به گريه افتادم.
سحرگاهي حضـرت  داري و نيايش  كند كه شب زنده يكي از فرزندان موالنا نقل مي •

ديد، بـاوركردنش بـراي    موالنا به حدي بود كه اگر كسي به چشمان خود آن را نمي
ها كه براي مراقبت از پدرم كه بيمار بود  گويد: در يكي از شب او دشوار بود. او مي

در جوار وي خوابيده بودم، نيمه شب از گريه و نيايش او بيدار شـدم، فكـر كـردم    
و يا كسي فوت كرده، سراسيمه به سوي محل خواب پدرم  اتفاق مهمي افتاده است

رفتم و ديدم كه او از خواب بيدار شده و كتابي (قرآن يا يكي از كتـب حـديث) را   
خواند و از خوف و خشـيت الهـي و آخـرت     پيش روي خود گذاشته بود آن را مي

 كرد. گريه مي
كرد كه  گريه مي موقع تالوت قرآن چنان /گويد: حضرت موالنا  همسر موالنا مي •

عيـد  وهـاي عـذاب و    شد و هرگاه به آيـه  رخسار مباركش از اشك كامالً خيس مي
شـد و بـا گريـه شـديد از عـذاب الهـي پنـاه         اختيار تالوت قطـع مـي   رسيد، بي مي
خواند كـه گـويي چـوب     خواست، نمازهايش را با چنان استحضار و خشوع مي مي

 خشكي ايستاده است.
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هاي نمازش بسيار طوالني بود و در نمازهاي انفـرادي   نكه ركعتولي موالنا عليرغم اي
كـرد امـا هرگـز افـراط و تفـريط در عبـادت را روا        هاي بزرگ را قرائت مـي  اغلب سوره

شمرد و معتقد بود كه مؤمنان نبايد چنان غرق عبادت شوند كه خداي ناكرده از امـور   نمي
هرگز از مؤمنان نخواسته است كه  مربوط به دنيا غافل شوند، چون قرآن و سنت نبوي 

گيرند و مكتب اسالم در واقع مكتب ميانه و امـت اسـالم   در عبادت راه افراط را در پيش 
رود كه با پايبنـدي بـه قـرآن كـريم و      هم امت برگزيده هستند، در نتيجه از آنان انتظار مي

او را عبادت  چنانكه مورد رضايت و خشنودي خداوند متعال است، سنت پيامبر اسالم 
 و پرستش كنند.

 موالنا خطاب به نمازگزاران
حـق   بلكـه مسـلمانان بايـد تمـامي    مسلماني تنها به نمازخواندن و مسجدآمدن نيست، 

 مان را نيز رعايت كنند.هاي ديگر حتي غير مسل انسان

 عشق و محبت موالنا به مردم
ن ركـن اساسـي دعـوت    او با مردم بسيار مهربان بود و به عطوفت و مهرباني بـه عنـوا  

نگريست و معتقد بود، هردعـوتي كـه از روح عطوفـت و مهربـاني برخـوردار       اسالمي مي
تواند تأثير واقعي خود را در جامعه بگذارد، از ايـن روي   نباشد، در واقع به هيچ وجه نمي

كـرد و همـواره در ارشـاد و راهنمـايي مـردم       به هيچ وجه از مساعدت به مردم دريغ نمي
سـخني و   د و با آن مقام علمي و جايگـاه روحـاني كـه داشـت، هيچگـاه از هـم      كوشي مي

كـرد و بـا    مصاحبت و محبت باكودكان و زيردستان و احتـرام بـه سـالمندان غفلـت نمـي     
نشست و با دقت بـه درد دل آنـان    بينوايان و مستمندان فروتن و متواضع بود و با آنان مي

راحت دادند به كسي ستمي شده است، بسيار نا يداد و هرگاه كه به او خبر م گوش فرا مي
 گريست. ظلومان ميشد و حتي بارها به حال م مي

 گويد: يكي از نمازگزاران كه از مريدان موالنا نيز بود مي •



 39 پيشوا

با مقتديان چنان خوب بود كه من مـدت بيسـت    /اخالق و رفتار موالنا عبدالعزيز «
كسي با من محبت دارند. اما پـس از وفـات   كردم كه از ميان آنان بيشتر از هر سال فكر مي

گزاردنـد، همـين    ايشان فهميدم كه همه مقتديان و كساني كه پشت سـر ايشـان نمـاز مـي    
 ».احساس را دارند

در باره محبت و صـميميت وي بـا مـردم     ،شخصي كه مدتي در خدمت موالنا بود •
 گويد. مي

كـنم، احتـرام و    فراموش نمي هاي بارز موالنا عبدالعزيز كه هرگز آن را يكي از ويژگي«
چنانكـه روزي  برخورد خوب ايشان در حق عموم مردم و خصوصاً افراد زيردسـت بـود،   

اه با انم همراش دعوت كرده بود، من و يكي از دوست داماد ايشان براي نهار وي را به خانه
، دنـد به منزلش رفتيم، بسياري از عالمان و بزرگان نيز به آن مجلس دعوت شـده بو موالنا 

گفتند: به منزل يكي از آنـان كـه نزديـك     همه آمده بودند مگر دو نفر. موالنا به دوست مي
بود، برو و او را بياور، از قضا همان لحظه كه دوست من رفـت، آن دو نفـر نيـز آمدنـد و     

درنگ سفره را آوردند، موالنا فرمود: سفره را جمع كنيد و كمي صبر نماييد،  پس از آن بي
اند، هنگامي كه او آمـد، موالنـا فرمـود:     ايم، هنوز بازنگشته وستمان را كه فرستادهزيرا آن د

 ».اكنون سفره را بياوريد
يكي از اساتيد دانشگاه زاهـدان از خـاطرات كـودكي خـود در بـاره موالنـا چنـين         •

 گويد: مي
ن هاي مختلف تربيتي كودكـا  ايشان با مردم بسيار مهربان بود، آن مرد خدا حتي از جنبه

آورم هنوز آن زماني را كه يازده سال بيشتر نداشـتم، در آن زمـان    نيز غافل نبود، به ياد مي
رفـتم و پـس از نمـاز عصـر ايشـان در حجـره مسـجد         بيشتر اوقات به مسجد عزيزي مي

آمدند، من نيز عادت داشتم در قسمت پايين حجـره   به ديدار ايشان مي نشستند و مردم مي
در برخي روزهـا   گويند. فهميدم كه آنان چه مي دم به خوبي نميبنشينم و چون كوچك بو

گرفتم كه حجره را ترك كنم، ولي ايشـان بـا    آمد، من هم تصميم مي كه كسي به آنجا نمي
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هاي سرخيابان بـراي   فرمودند: برو و از مغازه مهرباني خاصي مبلغي پول به من دادند و مي
 ا همديگر بخوريد.ها نوشابه و بستني بخر و ب خود و اين بچه

كه با كودكان داشت موجب شـد كـه مـن از    همين روش تربيتي و محبت و صميميتي 
 در خود احساس كنم. ،ام عالقه و رغبت خاصي به دين همان دوران كودكي زندگي

 كند: يكي از علما نقل مي •
يك بار كه مهمان موالنا بودم و ديگران نيز حضور داشتند، ديدم شخص ناشناسي وارد 

 تاق شد و پرسيد: كدام يك از شما موالنا عبدالعزيز هستيد؟ا
موالنا فرمود: همه عبدالعزيز هسـتند، بفرمـا، چـه كـاري داري؟ آن شـخص گفـت: از       

گوينـد: يـك نفـر     ام، مسـؤوالن گذرنامـه مـي    منطقه دشتياري براي گرفتن گذرنامـه آمـده  
ايـن ديـار كسـي را    سرشناس ضامن بياور تـا برايـت گذرنامـه صـادر شـود، امـا مـن در        

اي به او فرمود: فرزنـدم، تـو    ويژهشناسم. موالنا او را در كنار خود نشاند و با مهرباني  نمي
االن اداره تعطيل است. شب اينجا بمان، فردا صبح غريبه نيستي، اينجا خانه خودت است، 

 كنم. آيم و كارت را درست مي من خودم براي ضمانت شما به اداره گذرنامه مي
كنـيم شـما بـه اداره     س گفت: حضرت موالنا، ما اين كار را مـي لاز حاضرين مج يكي

 اندازيم. گذرنامه تشريف نبريد. به هركدام از ما كه دستور بدهي، كار او را راه مي
يكي را مأمور كرد كه كار او را راه بياندازد، آنگاه بـه   /خالصه آنكه حضرت موالنا 

آيـد، مـن    مود: هر بلوچي كه براي گرفتن گذرنامـه مـي  رئيس اداره گذرنامه تلفن زد و فر
 ضامن او هستم، كار او را به ضمانت من انجام بدهيد.

 گويد: باز در همين رابطه يكي از معتمدين و مريدان خاص موالنا مي
رسـيد، ايشـان    /من از قبل از انقالب سخت مريض شدم، وقتي خبر بـه موالنـا    •

د، تا مرا ديد چشمان مبـاركش لبريـز از اشـك    م رنجه فرمود و به عيادت من آمقد
 برم. به تهران ميشد و فرمود: زود بليط تهيه كنيد، من خودم حاجي را براي درمان 
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تر و دلسوزتر بـود.   او واقعاً مهربان و دلسوز بود، او حتي از پدر و مادر براي ما مهربان
عموي من هـم كـه بـا مـا      ، پسرآن بزرگوار حدوداً بيست روز همراه من در تهران ماندند

همراه بود، كار داشت و به زاهدان بازگشت و تنها كسي كه تا پايان كار بـا مـن در تهـران    
ماند، فقط موالنا بود، و هنگامي كه كامالً بهبودي خود را باز يافتم، با همديگر به زاهـدان  

 آمديم.
 گويد: همچنين او مي

 داد، شـديم، بـاد كـولر مـرا رنـج مـي       به خانه خدا مشرف /يك بار همراه با موالنا «
اتاق هستيد، هيچ جاي نگراني نيست، از زيارت حرمين كـه   ايشان فرمودند: شما با من هم

گفت كه: كولر را خاموش كنند و اين كار را به رغم گرمـاي زيـاد    /گشتيم، موالنا  برمي
و اين حقيـر   آنجا فقط براي آسايش من انجام داد و به راستي شخصيت واالي موالنا كجا

 »!كجا
توانسـت بـه مـردم     عشق عجيبي به مردم داشت و تا آنجا كه مـي  /موالنا عبدالعزيز 

و در رابطه با حل معضـالت اجتمـاعي    كوشيد كرد و در رفع مشكالت آنان مي خدمت مي
كرد. ايشان توانست خدمات بسياري براي مردم منطقه انجـام   مردم با مسئولين صحبت مي

 نظير است. خ بلوچستان بيدهد كه در تاري
هـايي   ها فرم و اداره گذرنامه به آن آمدند توردر دوران پهلوي مردم براي گرفتن پاسپ

هـا را تأييـد كننـد و بـراي      داد تا پاسگاه محلي و نزديك به محـل سكونتشـان آن فـرم    مي
ايـن  آمدن، رفت و آمد بسيار دشوار بود و موالنا بـراي رفـع    ها مي مردمي كه از شهرستان

هـا و روسـتاهاي دور    هاي مردمي را كه از شهرستان فرم مشكل به اداره گذرنامه گفته بود،
هايشان برنگردانيد  كنم و شما آنان را دوباره به شهرستان آيند، من خودم تأييد مي دست مي
ها هم اين پيشنهاد موالنا را پذيرفته بودند و به همين خاطر همـواره بسـياري از    و البته آن

آوردند و آن بزرگـوار هـم بـه رغـم      هاي زيادي را براي تأييد، به منزل موالنا مي دم فرممر
نكته مهمـي كـه در ايـن رفتـار     كرد،  ها را امضا مي رويي آن فرم هاي بسيار با گشاده مشغله
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هايشـان را تأييـد    كردنـد و فـرم   نهفته بود اين است كه ايشان به همه اعتماد مي /موالنا 
توانستند پاسپورت بگيرند و دچار مشكل و سختي نشوند، زيرا بـراي   ان ميكردند و آن مي

سفر به كشورهاي خليج و كار در آن كشور به پاسـپورت نيـاز داشـتند و هزينـه زنـدگي      
گشـتند   شد و وقتـي مـردم از سـفر خـود بـاز مـي       بسياري از مردم از اين طريق تأمين مي

كـرد، و   ها تشـكر مـي   از اظهار محبت آن /نا آوردند، اما موال هدايايي را براي موالنا مي
ايـد و   ايـد و عـرق ريختـه    ايد، زحمت كشيده فرمود: شما دوري سفر را به جان خريده مي

ايد، پـس ايـن هـدايا را     اده به وطن بازگشتهوها دوري از خان اكنون پس از تحمل رنج ماه
 د.ها از شما انتظار دارن براي خانواده و فاميل خود ببريد كه آن

از ديگر عنايات و توجه موالنا به مردم آن بود كه هميشه براي عيادت بيماران حتي بـه  
پرسـيد،   زد و حالشان را مـي  رفت و جالب اينكه فاصله بين منزل سر مي ميبيمارستان هم 

كردنـد، موضـوع را بـا     شان توجـه نمـي   اگر كسي مشكلي داشت و پرستاران به مشكالت
 كرد بيشتر به بيماران رسيدگي شود. ت و توصيه ميگذاش مسؤوالن در ميان مي

گفت و مشكالت مردم را با صراحت، با مسـئوالن   با مردم صريح سخن مي /موالنا 
كرد كه مشكالت و مسائل مردم را بـه   گذاشت و به ديگران نيز توصيه مي امر، در ميان مي

 گوش مسئوالن برسانند.
 گويد: مي موالنا عبدالحميد حفظه اهللا در اين باره •
رك و صريح با مسؤوالن در دكرد كه مشكالت مردم را  موالنا همواره به ما توصيه مي«

كه در اين صورت هم  :فرمود و در اين زمينه هيچ مالحظه كاري نكنيم و مي ميان بگذاريم
 ».شود خداوند از شما راضي خواهد شد و هم وجدانتان آسوده مي

انديشيد و از هرگونـه جنـگ و    دوستي و مؤدت مي موالنا عبدالعزيز همواره به صلح و
پيوسـت بيـزار بـود. همـواره از      درگيري و خونريزي كه در بين قبايل بلوچ به وقـوع مـي  

كرد و مردم را به يك زندگي برادرانه و سرشار از  آميز آنان انتقاد مي برخوردهاي خشونت
 كرد. صفا و صميميت توصيه مي
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ت كه وحدت خود را با برادران تشيع حفظ كننـد، او  خواس همچنين از مردم منطقه مي
بـرادري از عمـق   داد و به اخوت و  حفظ مباني را بر هرگونه اختالف در فروع ترجيح مي

جان باور داشت و به همين خاطر در ميان فريقين مورد احترام بود و برادران اهـل تشـيع   
خود، پس از وفات آن بزرگـوار  نيز با ايشان محبت داشتند و پا به پاي برادران اهل تسنن 

گواري شركت كردند و از ضايعه به وجود آمـده، انـدوهگين بودنـد و بسـياري از     در سو
ها بيـانگر محبوبيـت حضـرت     شاعران شيعي هم در رثاي او اشعاري سرودند كه همه اين

 موالنا در بين فريقين بود.
بـراي خـود    توجـه او بـود، تعريـف و تمجيـد را هرگـز     صله رحمـي همـواره مـورد    

 فرمود: شد و مي كرد ناراحت مي پسنديد، هركس در جلويش او را تعريف مي نمي
(لويش تعريف كردي، گردن او را زديفرموده است: هركس را ج رسول اهللا 

5F

1(. 

 تواضع و فروتني موالنا
رسم است كه مردم از روي محبت وقتي عالمـان ديـن را در مراسـم مـذهبي و اعيـاد      

مردم را از بوسيدن دست خود باز  /بوسند، اما موالنا  دست آنان را مي كنند، مالقات مي
 فرمود: داشت و مي يم

بوسم و نه دوسـت   من دوست ندارم كسي دست مرا ببوسد. من نه دست كسي را مي«
 ».دارم كسي دست مرا ببوسد

                                           
، قَالَ: أَثْنى رجلٌ علَى رجلٍ عند النبِي  عن أَبِي بكْرةَ انـد:   اشاره به حديثي است كه بخاري و مسلم روايت كرده -1

ادحا أَخـاه ال محالَـةَ فَلْيقُـلْ:    من كَانَ منكُم م«مرارا ثُم قَالَ: » ويلَك قَطَعت عنق صاحبِك، قَطَعت عنق صاحبِك«فَقَالَ: 
كذَل لَمعكَذَا إِنْ كَانَ يكَذَا و هِسبا، أَحدأَح لَى اللَّهكِّي عال أُزو ،هِسيبح اللَّها وفُالن ِسبأَحهنترجمـه:  )۲۶۶۲(خبـارى: ».  م 

چنـدين بـار    عريف و تمجيد نمود. رسول اهللا ت گويد: شخصي، يكي از دوستانش را نزد رسول خدا  مي ابوبكره 
اگر قرار است حتماً كسـي  «بعد از آن فرمود: ». گردن دوستت را شكستي. گردن دوستت را شكستيواي برتو، «فرمود: 

داند و من كسي  ست و خداوند، حالش را بهتر ميرا تعريف و تمجيد كنيد، چنين بگوييد: گمان من دربارة فالني، چنين ا
 صحح][م ».تواند اوصاف فرد را بيان نمايد كه آن اوصاف، در او وجود داشته باشند كنم. البته در صورتي مي يه نميرا تزك
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 شدند تا دست ايشـان را ببوسـند،   افتاد كه برخي از مردم خم مي گاهي اوقات اتفاق مي
افراد پيـر چيـزي   كشيد و گاهي هم به خاطر رعايت حال  اما موالنا فوراً دست خود را مي

آورم و  مـي  گفت. يك بار شخصي به موالنا گفـت: مـن خـودم دسـت شـما را بـاال       نمي
شوي؟ فرمود: من اصـالً دوسـت نـدارم كسـي      بوسم، آيا باز هم به اين كار راضي نمي مي

ستم باال باشد يا پايين! من به طور كلي چنين امـري را  كند د دست مرا ببوسد، چه فرق مي
 پسندم. نمي
در يكي از سفرهاي حج هنگام نماز عصر بود و موالنا ظرف آب وضو را برداشت   •

كه وضو بگيرد، مأموري آمد و ظرف را از دستش گرفت به علت استفاده از ظـرف  
ام گرفـت و پـوزش   را با احتـر خشمگين شد، موالنا دست آن مأمور مأموران بسيار 

 خواست و گفت: ببخشيد از اين كه شما را رنجاندم.
اي باالتر آمد و با ديدن چهره نـوراني و متواضـع    در همين حال مأمور ديگري با درجه

موالنا متأثر شد و از كار مأمور اول بسيار ناراحت شـد و دسـتور داد كـه ظـرف را بـراي      
 موالنا پر از آب كند.

در بيمارستان شهيد لبـافي نـژاد تهـران بسـتري بـود،       ماري قلبموالنا به هنگام بي  •
پزشك معالج ايشان گفت: بايد عمـل شـود، امـا موالنـا موافقـت نكـرد و فرمـود:        

آنگاه دكتر اصـرار  خواهم به مكه مكرمه بروم، ممكن است در خارج عمل كنم،  مي
، ممكن اسـت  كرد و گفت: اجازه بدهيد شما را در اتاق عمل مورد معاينه قرار دهم

ا سرپايي باشد يا نيازي به عمل نباشد، وقتي موالنا اصـرار دكتـر را ديـد،    معمل ش
 موافقت كرد.

مسؤول بخش جراحي با ديدن حضرت موالنا با دو نفر محافظ بسيار ناراحت شد و با 
هـاي   هاي بيمار را عوض كنيد و تنها به اتاق عمل بياوريد، او بايد لباس خشم گفت: لباس

اتاق عمل را بپوشد. هنگامي كه دكتر پرونده را باز كرد و متوجه شد كه ايشان  مخصوص
اش پريد و از موالنا بسيار عذرخواهي كـرد   موالنا عبدالعزيز مالزاده هستند، رنگ از چهره
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هاي  من از ارادتمندان شما هستم، من بسيار متأسفم كه شما را نشناختم. سخنراني و گفت:
گـري   دانم كه با ميانجي كردم و مي س خبرگان از تلويزيون دنبال ميبه حق شما را در مجل

 صحرا حل شد. نشما درگيري تركم
آمدنـد و حـالش را    از آن پس تا زمـاني كـه موالنـا در بيمارسـتان بودنـد، ايشـان مـي       

پرسيدند. فروتني موالنا در حدي بود كه بارها خود را در حضور مردم مـورد سـرزنش    مي
 داد. قرار مي
وزي حضرت موالنا وارد مسجد شد و مردم به احترام ايشان از جاي برخاسـتند،  ر  •

در همان حال كه به سوي محـراب در حركـت بـود، از مـردم خواسـت كـه       موالنا 
بنشينند، وقتي در محراب جاي گرفت و شروع به سخنراني كـرد، پـس از حمـد و    

بـه احتـرام مـن از    بينم كه شما در خانـه خـدا،    ستايش خداوند گفت: اي مردم! مي
دانيـد، ولـي    پسندم، شما مرا انسان خوبي مي خيزيد، من اين عمل را نمي برميجاي 

شناسم، اگر شـما از حقيقـت درون مـن آگـاه بوديـد،       من خود را بهتر از شما نمي
داديـد. از شـما    خاستيد و حتي جواب سالم مرا نمـي  هرگز براي من از جاي برنمي

 م حضور من از جايتان بلند نشويد.كنم ديگر به هنگا خواهش مي
 بيند، به ياد آن حـديث حضـرت رسـول خـدا      انسان وقتي اين سخنان موالنا را مي

افتد كه به اصحابش فرمود: براي من از جاي برنخيزيد، چرا كه من پادشاه نيستم، بلكه  مي
 نده [خدا] هستم.بپيامبر و 

با اين كه خـود حضـور داشـت بـه      ايشان چنان متواضع بودند كه در بسياري از موارد
داد كه امامت نمـاز را   ها يا هر عالم و روحاني كه در مسجد حضور داشت فرمان مي ه طلب

 كرد. خواند و به آنان اقتدا مي اد و نماز ميتايس برعهده گيرند و خود پشت سر آنان مي
د كه در شأن كر با عالم و عامي، فقير و غني، پادشاه و رعيت چنان رفتار مي /موالنا 

تاني مدني اين حكايت را از مالقـات  ييك انسان مؤمن است، در اين رابطه غالم قادر مور
 كند. موالنا با ملك فيصل، پادشاه سابق عربستان نقل مي
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گويد: موالنا براي اداي عمره به عربستان سعودي سفر كـرده بـود، در مدينـه     ايشان مي
ق عربستان كه در آن زمان رئـيس دانشـگاه مدينـه    بود كه شيخ عبدالعزيز بن باز مفتي ساب

بود از حضور موالنا اطالع يافتند و ايشان را به منزل خود دعوت كردنـد و از آن جـا وي   
را به ديوان و مجلس وزرا نيز معرفي كردند تا آنان نيز با ايشان آشـنا شـوند و پـس از آن    

تـرين شخصـيت    ند كه برجسـته به دربار ملك فيصل تلگراف كردند و به ايشان اطالع داد
ديني و علمي بلوچستان ايران در مدينه حضور دارند. مقر تابستاني ملك فيصل در طـائف  

 بود.
خواست براي انجام عمره به مكه مكرمه مشـرف شـود، در آنجـا سـعيد بـن       موالنا مي

 راشد كه اهل مسقط بود، از طرف ملك فيصل آمده بود كه موالنا را به طائف ببرد، وقتـي 
مـا در  «موالنا خودروي مجلل دولتي را ديد كه براي او آورده بودند، ناراحت شد و گفت: 

در ». دهـيم  چنين ماشيني در زندان خواهيم بود و خود را در معرض توجه مردم قـرار مـي  
بـه مكـه مكرمـه و     تاكسـي بـا  «از سوارشدن بر آن خودرو خودداري كرد و گفـت:  نتيجه 

و مراسم عمره را بـه جـاي آوردنـد و از    اه به ترمينال رفتند آنگ ».رويم سپس به طائف مي
گذراند. وقتـي بـه    ها را در آنجا مي آنجا به سوي شهر طائف رفتند كه ملك فيصل تابستان

رفتند. وقتي وارد هتل شدند، مسؤول هتـل  » األمين«طائف رسيدند طبق قرار قبلي به هتل 
فت: اين طبقه از سوي پادشاه بـراي شـما   كليدهاي يك طبقه از آن هتل را تقديم كرد و گ

 در نظر گرفته شده است.
پادشـاه   يم، يك اتاق هم براي ما كـافي اسـت.  موالنا گفتند: ما نيازي به يك طبقه ندار

 همراه هستند. كرد كه افراد زيادي با موالنا ميتصور 
د، امـا  نا و همراهانش را به مجلـس وزرا ببـر  الصبح روز بعد ماشيني به هتل آمد تا مو

 مشاهده كردند كه موالنا تنها است و جز من كسي با او همراه نيست.
هـاي پادشـاه در آنجـا     به قصر پادشاه كه رسيدند، وارد سالن بزرگي شدند كه مالقـات 

شد، هيأت وزيران و نيز مهمانـان بسـياري از كشـورهاي مختلـف نيـز در آنجـا        انجام مي
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ادشاه اطالع دادند، برخالف عادت معمـول خـود   حضور داشتند، وقتي ورود موالنا را به پ
از جايش بلند شد و براي استقبال ايشان به سوي درب ورودي سالن رفت و با موالنا بـه  
گرمي ديدار كرد و دست موالنا را گرفت و همراه با ايشان به سـوي جايگـاهش حركـت    

 كرد، اما موالنا دست خود را كشيد و در كنار او حركت كرد.
مـورد توجـه پادشـاه اسـت،      اي تي مالحظه كردند كه چنين مهمـان ويـژه  حاضرين وق

پـس از   .هاي پيرامون صندلي پادشاه را خالي كردند تا ايشان در كنار پادشاه بنشيند صندلي
به آنجا آمد، موالنا از مجلـس پادشـاه و   دقايقي سفير آن زمان ايران نيز براي ديدار پادشاه 

مختلف و جو مادي آن چندان خشنود نشد و تمنـاي  حضور حكام و مسؤولين كشورهاي 
تا مرخص شود حضور در بيت اهللا را نمود لذا پس از نيم ساعت از پادشاه اجازه خواست 

و اين امر تعجب پادشـاه را برانگيخـت، زيـرا اصـوالً مهمانـان چنـدين روز در آن قصـر        
 گرفتند. ماندند و مورد توجه و پذيرايي پادشاه قرار مي مي

 ونه از عفو و گذشت اويك نم
 كند: يكي از علماي زاهدان واقعه زير را چنين نقل مي •

اي خصوصي و غير  مسؤوالن طراز اول استان سيستان و بلوچستان جلسهاوائل انقالب 
و پيشبرد اهداف و مقاصـد انقـالب اسـالمي منعقـد نمودنـد،      علني پيرامون مسايل امنيتي 

شركت كـرده بـود، آقـاي نجفـي فرمانـده نيـروي        موالنا نيز بنابر دعوت رسمي در جلسه
انتظامي وقت استان اظهار داشتند كه جامعه روحانيت اين اسـتان در مسـير انقـالب هـيچ     

 اند. اي نداشته فعاليت و مبارزه
فرمودند: راسـت  موالنا بنابر شجاعت و شهامتي كه داشتند در واكنش به سخنان نجفي 

ها منحصر  تمامي فعاليت الب فعاليتي نداشته است،قگويي، جامعه روحانيت در مسير ان مي
به ژاندارمري است و فعاليت ژاندارمري و نيروهاي انتظامي هم اين است كه از هر راهـي  

بندند و اشرار به راه خود  كه اشرار و مخالفان بيايند، آن راه را ترك كرده راه ديگري را مي
 !!هاي ژاندارمري دهند. اين است فعاليت ادامه مي



 پيشوا   48

آقاي نجفي چنان عصباني شد كه تمام وجودش را رعشه فرا گرفته بـود، و در حالـت   
عصبانيت به جامعه روحانيت كه قصدش موالنا بود، بسيار ناسزا گفـت و جلسـه بـه هـم     

 خورد.
تمام اهل جلسه برخاسته، جلسه را ترك كردند، مردم و علما وقتي كه در جريان واقعه 

ده و هيأتي را به محضر موالنـا فرسـتادند و قاطعانـه خواسـتار     قرار گرفتند، برافروخته ش
نظر نكننـد، زيـرا    برخورد جدي و فوري شدند و از موالنا خواستند از اين موضوع صرف

اين امر اهانت بزرگي به جامعه روحانيت كل استان است و تنها منحصر به شـخص شـما   
اي بـه مركـز كشـور     استان و نامهنيست، و مقارن با آن چندين نامه سرگشاده به مسؤوالن 

گيري كند، ارسـال كردنـد و    ساعت مهلت دارد كناره 48مبني براين كه اين فرمانده ظرف 
هشدار دادند در غير اين صورت، چنانچه هر باليي بـر سـر او آمـد مـا هـيچ مسـؤوليتي       

 نخواهيم داشت.
والنـا  مسـؤوالن رده بـاالي اسـتان هيـأتي بـه خـدمت م      شب همـان روز   8در ساعت 

صبح آقاي نجفـي جهـت عـذرخواهي خـدمت شـما حاضـر        8فرستادند كه فردا ساعت 
صـبح خـدمت موالنـا رفتـه،      8شود. حاضران جلسه نيز تصميم گرفتند تا فردا ساعت  مي

مانع عفو و گذشت ايشان از نجفي شوند. هنگامي كه اين هيأت در موعد مقرر بـه منـزل   
با هيأتي آمده و موالنا از او گذشت نمـوده اسـت،    صبح 7موالنا رفتند، ديدند آقاي نجفي 

خاطر گشتند، موالنـا فرمودنـد: مـا     وقتي با اين حال روبرو شدند خيلي ناراحت و رنجيده
كنيم كه به خاطر رضـاي الهـي    خواهيم و به آنان توصيه مي قشر علماء همواره از مردم مي

نظـر   و از مال و جان خود صرفاز حقوق خود بگذرند و مردم نيز به سخنان ما آگاه شده 
گر ما از اين حـق شخصـي   كنند، قطعاً آنان نيز چنين رفتاري را از ما هم انتظار دارند، ا مي

 خود نگذريم آنگاه مردم از ما چه انتظار ديگري داشته باشند؟!
شـده و   سه از هيبت و جواب محكم او مبهوتاينجا بود كه همه علماي حاضر در جل

 د.سكوت اختيار كردن
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 جايگاه علمي موالنا
 فرمايد: جايگاه عبدالحميد در اين باره مي

ايشان عالوه برآن كه در تمامي علوم اسالمي از قبيل تفسير، اصول، علم كالم، صرف، «
نحو و... از نبوغ بسياري برخوردار بود، اما در علم فقه داراي ذوق سرشاري بود كـه بيـان   

 ».آن دشوار است
وان و متناسب نظير و صاحب فتاواي همخ عاصر، در دانش فقه، كماو در ميان عالمان م
 با مقتضيات زمان بود.

نيز برخوردار بود، چنانكه اگر ايشان افزون بر نبوغ علمي از قدرت استنباط بسيار قوي 
آمـد، در   ميشد و يا پرسش و اشكالي در ميان  مياي در حضورش مطرح  موضوع يا مسأله

كرد و  مستدل مي اي از قرآن و يا حديثي از پيامبر اكرم  به آيهمقام پاسخ، سخن خود را 
شد كه طرف مقابل قانع شود و تمامي فتـاوايش بسـيار مسـتدل بـود و در      اين موجب مي

عين حال بر متون حديث هم از حيث روايت و نيز از لحـاظ درايـت تسـلط داشـت كـه      
 رد.از فقيهان بزرگ شمنظير عصر و  توان در اين زمينه نيز او را نوابغ كم مي

اي برخوردار بود، از ايـن روي هرگـز از    دنيوصف ناشآن بزرگوار از تقواي علمي و 
گفت و به رغـم آن شخصـيت واالي علمـي، اگـر از ايشـان پرسشـي        سرهوي سخن نمي

گفت: تحقيـق   دانم يا مي نمي گفت: كرد و يا اين كه مي شد، در پاسخ سكوت اختيار مي مي
دادن به مسائل شرعي چنانكه شرط تقـواي   دهم و در پاسخ آن جواب مي كنم و پس از مي

 دانم ابايي نداشت. نمي :كرد و هرگز از اين كه بگويد علمي است احتياط مي
ام و نيـز   بـوده  /چون بنده شاگرد محضـر حضـرت موالنـا    «گويد:  يكي از علما مي

پـس از نمـاز صـبح     مدتي در كالس درس قرآن آن بزرگوار كه در مسـجد نـور زاهـدان،   
كه روش بيان ايشـان در   :گويم اي مي كردم، بدون كمترين شائبه شد، شركت مي برگزار مي

تفسير قـرآن كـريم و همچنـين روش تـدريس ايشـان در ديگـر علـوم بسـيار جـذاب و          
 ».برانگيزي بود برخوردار از قدرت تفهيم تحسين
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خود بود و نسبت بـه مبـاني   ترين عالمان عصر  حضرت موالنا در فتوا يكي از برجسته
اي  استنباط احاطه كامل داشت و در تطبيـق مبـاني بـا وقـايع نيـز از قـدرت فـوق العـاده        

شده از ايشان كامالً روشـن اسـت،    برخوردار بود و ضمن آنكه اين موضوع در فتاواي نقل
اما صد حيف كه فتاواي آن بزرگوار هرگز تدوين نشد، چنانكه يك بار ايشان در كراچـي  

ه ديدار موالنا فضل احمد، مدير مدرسه مظهر العلوم كراچي رفتند، در همان جلسه چشم ب
شوند كـه   ايشان متوجه ميمدرسه نوشته بود، افتد كه يكي از مدرسين  موالنا به فتوايي مي

تـرين   گويد: حضرت! مدرسه شما از قديمي مي /به موالنا فضل احمد فتوا اشتباه است، 
است و شما نيز از علماي بزرگ، معروف و مورد اعتماد و احتـرام  ترين مدارس  و معروف

نظـر داشـته   همه عالمان هستيد، لذا شما بايد شخصاً به پاسخ استفتاي مردم با دقت كامل 
باشيد و نيز براي اين كار مهم كسي را در نظر بگيريد كه براي فتوادادن صـالحيت داشـته   

 اند، درست نيست. ام مدرسه شما نوشتهگويد: اين پاسخي كه به ن باشد، آنگاه مي
حضور داشت، در نتيجه شروع بـه جـدال و قيـل و    از قضا تحريركننده فتوا در جلسه 

 به اين استفتاء صالحيت ندارد؟دهنده  دانيد كه پاسخ قال كرد و گفت: شما از كجا مي
د: مـن  شـود. آنگـاه افـزو    موالنا به ماليمت و نرمي به او گفت: از اين پاسخ معلوم مي

و مدرسي مستعد هستي، اما هـر عـالم و   شما عالم نيستي، شما عالمي بزرگوار  :گويم نمي
از  /شد، حضـرت موالنـا    تواند مفتي خوبي هم باشد، اما چون او قانع نمي مدرسي نمي

هـا پاسـخ اشـتباه داد و موالنـا هـم از هرپاسـخ        او چند پرسش كرد و او به تمـام پرسـش  
باه است. آنگاه به استناد به متون، وجوه اشتباهات او را مشـخص  پاسخ شما اشت«گفت:  مي
 ».كرد مي

اي  شود كـه آن بزرگـوار در فقـه و فتـوا از چـه پايـه       از اين واقعه به روشني معلوم مي
اي مهم و در ميـان جمـع انبـوهي از     برخوردار بوده است، اما چون اين رخداد در مدرسه

اتفاق افتاد و آن بزرگوار از  /موالنا فضل احمد عالمان و مدرسين و به ويژه در محضر 
 فقيهان و مفتيان بزرگ بودند، لذا از اهميت دوچندان برخوردار است.
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كردنـد و   قـت مـي  اي داشـتند و بسـيار د   فوق العـاده  موالنا در امر قضاوت نيز مهارت
ر آمـده  بستند، يك بار كه موالنا از زاهـدان بـه روسـتاي دپكـو     را به كار مياحتياط كامل 

بودند و تصميم داشتند براي ديدن با پدرشـان موالنـا عبـداهللا بـه روسـتاي حـيط برونـد،        
(شماري از افراد روستاي گواسلكان

6F

به خدمت موالنـا آمدنـد تـا در بـاره اختالفـي كـه        )1
 داشتند در ميان آنان قضاوت كند.

خـتالف بياييـد.   هـايي مـورد ا   موالنا به آنان فرمود: شما فردا هنگام ظهر به محل زمين
فرداي آن روز حضرت موالنا پس از نماز ظهر از دپكور راهـي پـارود شـد، در ميانـه راه     

پـذيرفت و بـه   افرادي كه اختالف داشتند، آمده بودند و ايشـان هـم آنـان را بـه حضـور      
هاي مورد اختالف نظري انداخت و فرمـود:   آنگاه به زميناظهارات طرفين گوش فرا داد، 

كه برخالف واقعيت است، اصل اخـتالف شـما بـر سـر چيـز       :گوييد مي چرا شما سخني
 ديگري است.

دانستند، تسليم شدند و پس از آن كه  طرفين دعوا كه اصل قضيه را بهتر از هركسي مي
نتوانستند در برابر رأي صايب آن بزرگوار ايستادگي كنند، ايشان مورد نـزاع و اختالفشـان   

 آشتي برقرار كردند. را بيان و در ميان آنان صلح و
ايشان در حل اختالف مردم بسيار جدي و كوشا بودند و در قضـاوت چنـان بـه داد و    

كردند كه نه تنها برادران اهل سنت، بلكـه بـرادران اهـل تشـيع هـم در       عدالت داوري مي
پذيرفتند، چنانكه  شدند، و با اطمينان كامل رأي و نظر او را مي محضر قضاوتش حاضر مي

كنند: روزي ميان دو نفر زرگر (طالفروش) كه يكي شيعه و ديگري سني و فرزنـد   نقل مي
يكي از خواص و بزرگان بود، اختالفي پيش آمد و آن برادر شيعي با علم به اين موضـوع  

طرفي آن بزرگوار در محضر قضاوت حاضـر   كه موالنا اهل سنت است و با اطمينان از بي
ا حتي قضاوتش به زيـان او باشـد، بـاز آن را خواهـد     شد و موالنا سه بار به وي گفت: آي

 پذيرفت؟

                                           
 كيلومتري جنوب باختري شهرستان سرباز قرار دارد. 25اين روستا در  -1
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خريـد و  وقتي هرسه بار از ايشان پاسخ مثبت شنيد، آنگاه سخنان طرفين را كه در باره 
به دقت شنيد، آنگاه به صالبت به آن طرفي كه اهـل سـنت   فروش چند سكه به نسيه بود، 

برگردانـد و او وقتـي ايـن حكـم را      اش ها را به برادر شـيعه  بود، دستور داد كه عين سكه
 شنيد، از ذوقي كه به او دست داده بود، فرياد كشيد.

 فرمايد: موالنا عبدالحميد مي
نه تنها در بلوچستان، بلكه در سطح جهـان شـناخته شـده     /شخصيت علمي موالنا 

ها وقتي كسي بـراي   بود، يعني آن بزرگوار يك شخصيت علمي جهاني بود و در مسافرت
رسيد، ايشان با چنان اعتماد به نفس و علـم فراگيـر پاسـخ     رسشي به حضورش ميطرح پ

 كرد. كننده تحسين كنان جلسه را ترك مي كه پرسش :گفت مي
 گويد: موالنا عبدالرحمن محبي مي

حضـور   /در مدينه منوره در جلسات حضرت شيخ القرآن موالنـا غـالم اهللا خـان    «
فرمـود: آقـاي    اي از مسـجد مـي   از گوشـه  /زيز داشتيم كه ديديم حضرت موالنا عبدالع

هاي بسـيار بـزرگ جهـان     فالني! اين شخص (به موالنا عبدالعزيز اشاره كرد) از شخصيت
ما در جلسـه درس  «گفت:  همچنين يكي از دوستان مي ».اسالم است، قدر ايشان را بدانيد

اهللا نشسـته بـوديم و   كراچي، حفظه شيخ االسالم موالنا محمد تقي عثماني مدير دارالعلوم 
وقتي درس ايشان پايان پذيرفت، از ايشان تقاضاي مرخصي كـرديم و بـه عـرض ايشـان     

خواهيم  اند و مي اهل سنت ايران تشريف آورده ، رهبردهرسانديم كه موالنا عبدالعزيز مالزا
 براي ديدار ايشان برويم. ايشان فرمودند:

ايران نيستند، بلكه رهبر همه ما و يكـي   موالنا عبدالعزيز مالزاده فقط رهبر اهل سنت«
 ».از رهبران اهل سنت ايران و جهان هستند

اين بود كه در صـبح جمعـه علمـا را در منـزل      /هاي موالنا  يكي از عادات و برنامه
هايي كه مردم طرح كرده بودنـد و نيـز    كرد و در آن مجلس پيرامون پرسش خود جمع مي

مردم و حتي موضـوعات علمـي بـا آنـان تبـادل نظـر        در رابطه با مسايل روز و مشكالت
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هـاي زيـادي در    كردنـد و همـواره كتـاب    كردند و حتي به نظر شخصي هم بسنده نمي مي
كردنـد پاسـخ    گرفـت و كوشـش مـي    مجلس بود و مباحثات عميـق علمـي صـورت مـي    

ن بر هاي مردم را از متون معتبر و مستند به آراي فقيهان بزرگ استخراج كنند. ايشا پرسش
كه به فالن  :فرمودند شد، مي متون فقهي تسلط عجيبي داشت و هرگاه موضوعي مطرح مي

 كتاب، فالن فصل و فالن باب مراجعه كنيد.
پيش از انقالب دولت سميناري را براي بحث پيرامون تنظيم خـانواده در زاهـدان    •

شتند و تشكيل داد كه بيشتر علماي بلوچستان اعم از شيعه و سني در آن حضور دا
كـردن زنـان    در اين سمينار در باره جلـوگيري از بـارداري، سـقط جنـين و عقـيم     

كردنـد و جنـاب    مباحثي مطرح شد، هركدام از علما رأي و نظرشـان را بيـان مـي   
 نيز در آن سمينار فتوا داد كه: /موالنا 

آوردن براي زني مضر است و سن جنين هـم   تشخيص دهد كه بچه اگر پزشك حاذق«
ز چهار ماه باشد و آن شخص رزاق مطلق را خداوند متعـال بدانـد، در آن صـورت    كمتر ا

 »...سقط جنين جايز است
پس از فتواي موالنا مبني برجواز سقط جنين و جلوگيري از فرزندان بيشتر در شـرايط  

كه ايشان حق را كتمـان و در   :خاص برخي از علما اتهاماتي به ايشان وارد كردند و گفتند
كنند و به خاطر فشار دولت چنين فتاوايي صادر كـرده، لـذا روزي    ي مسامحه ميامور دين

زدند، در مسجد عزيزي جمع كرد  تمام كساني را كه چنين سخناني را پشت سر ايشان مي
ايد كه من در  ايد و اظهار داشته ام كه شما در باره من چيزهايي گفته و به آنان فرمود: شنيده

ترسي ندارم، او هم انساني مانند  كنم، بدانيد كه من از شاه اهي ميامور ديني مسامحه و كوت
ترسيدم در بـاره   باشم، اگر من مي آن مجاهد بزرگ مي /ماست. من فرزند موالنا عبداهللا 
ها باز  گفتم و مردم بلوچ را از رفتن به جنگ با قشقايي نميقضيه اصالحات ارضي چيزي 

ي مجازات به تهران ببرند، مرا تهديد كردند تا سخنانم خواستند مرا برا داشتم، آنان مي نمي
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كـنم از   فروشـي مـي   دانستم گفتم. من اگـر ديـن   را پس بگيرم، اما من چيزي را كه حق مي
 خواهم در همين دنيا مرا رسوا كند و موضوع را به آخرت وا نگذارد. خداوند مي

تشـخيص دهـد و رازق   بي حـاذق  من در سمينار تنظيم خانواده تأكيد كردم كه اگر طبي
بداند و به خاطر فقر اقتصادي دست به چنين كاري نزند، در آن صـورت   را او خدامطلق 

 جلوگيري يا سقط جنين جايز است و نظر فقهي مذهب خود را گفتم.
دانيد اين  آنگاه افزودند: خارج از موضوع سمينار به شما كه خود را نترس و شجاع مي

گفتن بسيار خوب و پسنديده اسـت، امـا    و به صراحت سخنگويي  كه حق :نكته را بگويم
اگر حرفي باعث شود كه پس از گفتن آن پشيمان شويد و عذرخواهي كنيـد، همـان بهتـر    

 كه از اول آن را نگوييد.
اي را از علماي منطقه در دست داشت كه وي را به خاطر برخـي سـخنانش    سپس نامه

دند، درآورده و گفت: اگر حـق گـويي ماننـد    از طرف دولت شاه به خلخال تبعيد كرده بو
گويي صاحب اين نامه باشد كه پس از چند روز تبعيدشـدن نوشـته اسـت كـه بـراي       حق

 بهتر است كه چيزي نگوييد.آزادي من كاري كنيد و به كودكانم رحم كنيد، 
شويد، همان بهتـر   شود و از كار خود پشيمان مي هاتان تنگ مي هايتان براي بچه اگر دل

خواهيـد حرفـي بزنيـد و پـس از آن تـوان تحمـل        ه از اول چيزي نگوييد، اگر شما مـي ك
بنديد و با كار خود آنـان را مرعـوب    نتايجش را نداشته باشيد، در واقع راه آيندگان را مي

 كنيد... مي
اي وافر داشت و با وجود كثرت رجوع مردم و ديگر مشـكالت   موالنا به مطالعه عالقه

كـرد، بـه    اي هـم فرصـت پيـدا مـي     كي كه در اختيار داشت، اگر لحظهموجود و وقت اند
علمـي   ،كرد از سنت اسالمي و متـون و آثـار گذشـتگان    شد و سعي مي مطالعه مشغول مي

فراگير داشته باشد و حتي در واپسين روزهاي زندگي خويش نيـز از بررسـي و پـژوهش    
ي روزگار خود را هم بـا دقـت   فاصله نگرفت، از مطالعات روز هم غافل نبود و رويدادها

 كرد. تر دنبال مي هرچه تمام
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 موالنا از طرف دادگستري رسماً به عنوان قاضـي شـرع برگزيـده شـده بـود و احكـام      
 صادره از طرف وي الزم االجرا بود.

 نوازي و سخاوت موالنا مهمان
بـه   كنند به خاطر آنكه بسياري از مـردم  يك بار فرمودند: بسياري تصور مي /موالنا 

هسـتم. هـيچ كـس     كنند و مهمـان بسـيار دارم، بسـيار ثروتمنـد     منزل من رفت و آمد مي
ينه تأمين زندگي خود را تا همين فردا ندارم، اما به فضل الهي است كه داند كه من هز نمي

 و خداوند متعال به زندگي من بركت داده. ،شود هاي من مرتفع مي مشكالت و دشواري
گرفت، درآمد ديگـري   از حقوق ثابتي كه از وزارت فرهنگ مي با وجود اين كه او غير

مختلـف بـراي   هـاي   سـتان نواز و سخاوتمند بود، هميشـه از شهر  نداشت، اما بسيار مهمان
ومي نيز براي صرف خوراك در نزد ايشان ها مراجعان ي آمد و خيلي وقت ن ميايشان مهما

 ماندند. مي
كرد و غذا را به اتاق  پذيرايي مي مهماناناصالً غروري نداشت، گاهي شخص ايشان از 

برد و سر سفره، متوجه همه مهمانان بود، و هرگز پذيرايي او از مهمـان رنـگ    مهمانان مي
 جناحي و سياسي نداشت.

كرد، گـاهي   هاي خداوند استفاده كنند و اگر كسي تعارف مي خواست همه از نعمت مي
يد و به هيچ وجه از مهمانان غافل نبود. از كش داد و گاهي برايش برنج مي به او گوشت مي

هرچه » الجود من الموجود«كلف بيزار بود، به مدلول مثل معروف ت«اسراف زياده روي و 
ذير نيـز  افتاد و اسراف و تبـ  نمي آورد، اما هرگز به تكلف در خانه داشت براي مهمانان مي

 كرد. نمي
شد و  ت و براي او ارزش قائل ميداش مهمان را از هرقشر و گروهي كه بود، گرامي مي

كرد كه قدر و جايگاه مهمان را بشناسيد و هرگز از آمـدن   به ديگران نيز همواره توصيه مي
آمد  فرمايد و وقتي مهمان مي مهمان ناراحت نباشند كه روزي مهمان را خداوند عنايت مي
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است كه انسـان  نيك چه «فرمود:  كرد و مي خطاب مي» حبيب اهللا (دوست خداوند)«او را 
 ».بيب خداي بزرگ باشدميزبان دوست و ح

هرگز در فكر گردآوري كمك براي خود نبود و حتـي بيشـتر از ديگـران بـه مـردم و      
كردنـد،   مالي جمع مـي آمدي كمك  كرد و اگر هم در مسجد براي پيش نيازمندان كمك مي

ديـد،   ي را مـي مساعدت ايشان بيشتر از ديگران بود، اگر موالنـا شـخص فقيـر و تهيدسـت    
 كرد كه كسي او را نبيند و باعث شرمندگي او نشود. طوري به او كمك مي

پرسيد كه آيـا هزينـه معـاش     كرد و حتي گاهي از خود طلبه مي به طالب نيز كمك مي
كرد به هر نحوي كـه شـده    اگر كسي مشكلي داشت تالش مي شود يا خير؟ آنان تأمين مي

كرد آن را با اهل خيـر   آمد سعي مي انجام كمك برنمي مشكل او را حل كند و اگر خود از
و نيكوكاران در ميان بگذارد تا مشكل نيازمندان از اين طريق حل شـود، پـس از آنكـه آن    
بزرگوار در گذشت، تازه معلوم شد كه شماري از افراد بينـوا را تحـت حمايـت خـويش     

گفتند: در حيات  مي داشت، چنانكه پس از درگذشت وي به مسجد مكي و مدني آمدند و
آمديم و او نيازهـا را بـرآورده    كرديم به نزد آن بزرگوار مي موالنا، هرگاه كه نيازي پيدا مي

ام نيازتـان را بـرآورده    پرسيد كه آيا اين مقدار پول كـه بـه شـما داده    ساخت و حتي مي مي
 سازد يا خير؟ مي

يازهـاي مـا را   و اكنون كه آن حضرت به رحمت ايـزدي پيوسـته اسـت، چـه كسـي ن     
 برآورده خواهد ساخت؟

 ابهت و عظمت و مجالس موالنا
كردنـد و صـبح جمعـه نيـز      همه روزه صبح و عصر مردم براي ديدار با او مراجعه مي

شد، همواره علماي مناطق مختلف و شهر زاهدان در حضور ايشان  جلسات علمي داير مي
ـ » اكمال«ن شدند و برخي اوقات كتابي در اخالق تحت عنوا حاضر مي راي حاضـرين  را ب

هـا بـه    كرد كه همه اين قرائت مي را در مدح و ثناي پيامبر اكرم  خواند و يا اشعاري مي
و  وقتي كه ايشـان رخـدادهاي عصـر پيـامبر اكـرم      بخشيد،  مجلس جذابيت خاصي مي
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 گرفتنـد و  دادند، مردم بسيار تحت تأثير سخنان ايشان قرار مي را شرح مي صحابه كرام 
 شد. ناخودآگاه اشك از چشمانشان جاري مي

كرد و هيچ كس از مجلـس   خنديد، برخي لطائف را تعريف مي كرد مي گاهي نيز شوخي مي
زد، همان چهره نوراني و حضور وي باعث آرامش مجلس  شد، حتي اگر حرفي نمي خسته نمي

ختالفـات  هـاي شـرعي و حـل و فصـل ا     بود، اقشار مختلف مردم براي دريافت پاسخ پرسـش 
توانسـتند آن را   يافتند و اگر زنان و كودكان هم پرسش داشتند به راحتي مـي  خويش حضور مي

 گفت. ها پاسخ مي مطرح كنند و موالنا با كمال آرامش و با مهرباني به پرسش آن
گرفـت، مجلـس    كرد ديگران سخن بگويند اما اگر مجلس را سكوت در برمي سعي مي

داشت، اگر كسي يك بـار در مجلـس او    همواره گرم نگاه مي را با سخنان پندآموز خويش
عجيبي داشت، هركس خواست بلند شود و از مجلس بيرون رود. خصلت  نشست، نمي مي

كرد، موالنا عالقه و محبتي كه با او دارد با ديگران ندارد، مجلس موالنا بسيار آزاد  فكر مي
گرفـت و هـركس    ورد بحث قرار ميشد و م بود، وقايع و رخدادهاي روز در آن مطرح مي

كـرد كـه موافـق يـا      توانست به آساني فكر و نظر خود را ابراز دارد هيچ تفـاوت نمـي   مي
 مخالف نظر موالنا باشد.
زد، فوري واكـنش منفـي    ي حرف غير منطقي و دور از واقعيت ميدر جلسات اگر كس

كـرد   ، طوري بيان مـي خلقي داد، بلكه حقايق را گاهي به صورت طنز و با خوش نشان نمي
 كه به كسي برنخورد و در عين حال حقيقت هم بيان شود.

رويي به حدي با هيبت و عظمت بود كه در محفل و مجلس او بزرگـان   اما در عين گشاده
كرد. او بـا ايـن    گفت، هيچ كس شروع به سخن نمي نشستند و تا او سخن نمي ادب مي نيز با

ان بود، سعي داشت هيچ كس از وي ناراضي نشود و اگر ابهت و عظمت بسيار باوقار و مهرب
 گرفت. آرام نمي آورد تا رضايت او را به دست نمي برد كسي از وي رنجيده است، پي مي

 و محبت به خاندان و يارانش عشق به رسول خدا 
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اختيـار   آورد، بـي  شنيد و يا خود بـر زبـان مـي    ، هرگاه نام او را ميشيفته رسول اهللا بود
به شـدن پايبنـد    هاي حضرت رسول  شد، به شيوه و سنت ز چشمانش جاري مياشك ا

كرد  گفت، بيماران را عيادت مي بود، خوشبويي را دوست داشت، بيش از هركس سالم مي
 ع جنازه مسلمانان شركت داشت.يو در تشي

كرد كـه حتـي االمكـان نمازهـا را بـا       زد و همواره تالش مي براي هر نماز مسواك مي
ت به جاي آورد، چنانكه در بيمارستان قلـب تهـران عليـرغم بيمـاري نمازهـا را بـا       جماع

خواست كه پيش نماز شوند و پشت سـر او   كنندگانش مي خواند و از مالقات جماعت مي
آن شـد، و در   نماز بخواند و اگر كسي نبود با همان حالت بيماري خـود پـيش نمـاز مـي    

گشـودند و بـاد خنـك     اه پنجره اطـاق را مـي  بيماري سخت كه منتهي به فوتش شد، هرگ
كنـد. در طـول    نوازد و عطـر آگـين مـي    فرمود: نسيم مدينه دارد مشام مرا مي وزيد، مي مي

حياتش تا هنگامي كه سالم بود بارها به زيارت حـرمين شـريفين مشـرف شـد و بـه يـاد       
آن و يـاران فـداكارش در كنـار آرامگـاه و روضـه       هاي رسـول خـدا    زحمات و تالش

 گريست. حضرت از دل و جان مي
دوستي و محبت صحابه و دلدادگي ياران پيامبر را كه به دسـت شـخص آن حضـرت    

هايش جهـاد و فـداكاري    دانست و هميشه در سخنراني تربيت شده بودند، نشانه ايمان مي
ي فرمود: من اميدوارم به خاطر دوستي و محبت كرد، و همواره مي آنان را براي مردم بيان مي

دارم، خداوند مـرا   كه نسبت به تمام اصحاب و ازواج مطهرات و اهل بيت رسول اكرم 
 در روز آخرت نجات بدهد.

 دانست. و قابل احترام مي و مردم مدينه را همسايگان حضرت رسول 
موالنا در يكي از سفرهاي حج كه پسرش نيـز همـراه وي بـود، روزي از يكـي از      •

شد، جواني از جلو آمد و محاسن موالنا را كه مطـابق   هاي شهر مدينه رد مي خيابان
ادبانه آن جـوان بالفاصـله    سنت بود استهزاء كرد، پسر موالنا در واكنش به رفتار بي

كند كه چـرا   كند، اما موالنا بسيار ناراحت شده و پسرش را سرزنش مي پرخاش مي
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گويـد و   كنـي؟ او هرچـه مـي    خشم مـي  به مردم مدينه و مردم شهر رسول خدا 
مسـايگان  هكند، معاف است تو نبايد عكس العمل نشـان بـدهي، مـردم مدينـه      مي

 حضرت رسول اهللا و قابل احترام هستند.
فرسـتاد و از حاضـرين در    ايشان همواره با ذكر نام مبـارك آن حضـرت صـلوات مـي    

خواست صلوات بفرستند، در طول مدت بيمـاري بسـيار دوسـت     مجلس يا مسجد هم مي
انـد در حضـور او خوانـده     سروده عاري را كه در مدح و ستايش رسول خدا داشت اش

فرمود: هيچ  كرد و مي مزمه ميرا همواره ز »طلع البدر علينا«ر شود، و خود نيز سرود مشهو
 ول گراميش برايم باقي نمانده است.آرزويي جز ديدار اهللا و رس

 تربيت فرزندان
كرد، مسايل و احكام ضروري ديـن را بـه    مي فرزندانش را در هفت سالگي به نماز امر

كـرد تـا بـه     ها و مجالس وعظ به مـردم توصـيه مـي    آموخت، همواره در سخنراني آنان مي
 شان احكام قرآن و مسايل ديني را بياموزند. فرزندان

هـاي   به دليل موقعيت و جايگاه برجسته خانواده ايشان، احكام حجاب و ديگـر سـنت  
 شد. يشان بسيار شديدتر از ديگران مراعات ميمقرر از سوي خانواده ا

كرد تا از مدپرستي به دور باشـند و قـرآن كـريم را بـه خـوبي       به فرزندانش توصيه مي
هاي ديني مشغول باشند و بعد از مطالعـه   بياموزند و همواره قرائت كنند و به مطالعه كتاب

 ن را در جايگاه مناسبي قرار دهند.آ
هاي مورد نياز در خانواده را خود  كه خياطي بياموزند و لباس :فرمود و به برخي نيز مي

 بدوزند.
خوانـدم و مـادرم قـرآن را     كند: به خاطر دارم زماني را كه قرآن مي دخترش نقل مي •

موالنا با ضـيق وقـت و تـراكم كـار اگـر در روز فرصـت پيـدا        آموخت،  به من مي
كـرد و   د ما را صـدا مـي  ش ها حتي ساعت ده و يازده شب هم كه مي كرد، شب نمي
فرمود: بياييد ببينم درس قرآن شما به كجا رسيده اسـت و امـروز چنـد آيـه يـا       مي
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ايد؟ ميزان پيشرفت ما چقدر بوده اسـت؟ همـواره مـا را     سوره از قرآن را ياد گرفته
 هاي مانند: رحمن، ياسين و ملك را حفظ كنيم. كرد كه سوره تشويق مي

قرآن داير بود و بانوان و دختران براي آموزش قرآن كريم هميشه در منزل موالنا درس 
آمدند و خواندن قـرآن را از همسـر و دختـران موالنـا      از دور و نزديك به منزل ايشان مي

 آموختند و تا به امروز نيز اين سنت و شيوه همچنان ادامه دارد. مي
نوشـت و پنـد    ميها نامه  كرد و براي آن موالنا بر وضعيت درسي فرزندانش نظارت مي

 كرد. و ارشاد مي
تحصـيل   هاي موالنا به فرزنـدش زمـاني كـه در دانشـگاه اسـالمي مدينـه       يكي از نامه

 كرد. او حافظ قرآن بود: مي
 
 
 

 فرزند بسيار عزيزم آقاي علي اكبر مالزاده

 اهللا وبركاته حمةاسالم عليكم و ر

ه وجوداً و قلباً و معني سـالم  نويسم، اميدوارم ك را سردستي دارم براي شما مياين نامه 
باشيد، وقت را غنيمت دانيد. اين سعادت براي هركس نيست. سعي كنيد كه علم ظـاهري  

 و باطني دست آريد.
 ادب محروم گشت از فضل رب. ادب حرمين را مالحظه و مراعات كنيد، بي

ي ادب و آزاد بپرهيزيـد و دور  هرروز در ترقي معنوي و صوري باشيد، از رفقـاي بـي  
توانيد حاال به دست بياوريد، بعداً كه فرصت از دست رفت پشيمان  كنيد. هر كمالي كه مي

توانيد بكنيد، لباس فاخر و راحت و عيش و نوش هرجا هست مگر  شويد و كاري نمي مي
 ست.نيبيت اهللا و روضه اطهر و فيوضات و انوار حرمين هرجا

 شب و روز در فكر درس و علم باشيد.



 61 پيشوا

رسي را شيوه خود كنيد، خدا را هرجا حاضـر و نـاظر دانيـد. زينـت علـم      تقوا و خدات
ثمر و بالي جـان و باعـث حسـرت و نـدامت اسـت،       عمل درخت بي عمل است، علم بي

عمل اسـت، بـراي مايـان هـم دعـا كنيـد        روز عذاب در روز قيامت براي عالم بيبدترين 
 مان و بامراد ببرد.خداوند خاتمه ما را به خير بكند و از دنياي فاني با اي

ترس خاتمه بايد همه ما را ناراحت كند، بايـد در فكـر خاتمـه خيـر باشـيم، دنيـا بـه        
 گذرد. هرحال مي

خوشا به كساني كه دين و ارث پيغمبري را حاصل كرده، آن را در تمام دنيـا منتشـر و   
 اثري و نقشي از خود بگذارند و خدمتي ارزنده براي اسالم انجام دهند.

 و را زگـنج مقصـود نشـان   داديم ت
 

 گر ما نرسـيديم تـو شـايد برسـي    
 

 آقايان شيخ سالم و شيخ عبدالگريم و تمام دوستان را سالم برسان.
آقايان عبدالحكيم و عزيزاهللا و جالل الدين و عبـدالرحمين و كليـه طـالب و دوسـتان     

 ها شما را سالم برسد. از طرف مادر و بچه بلوچ را سالم برسانيد.
 عنه) اهللا فيعاه ابدي شما پدر پيرت عبدالعزيز (سعادت خو

 37/ 2/ 1جمادي األولي  13

 دو خاطره
 گويد: استاد دارالعلوم عزيريه زاهدان مي

بـرد و   بسـيار لـذت مـي    موالنا از خواندن قرآن كريم با تجويد و صـورت و لحـن   •
كـنم،   خواستند كه قرآن كريم را قرائت آمدند از بنده مي به حوزه ميهروقت ايشان 

شد، به ويژه  كردم، اشك از چشمانش جاري مي وقتي كه شروع به خواندن قرآن مي
هاي پايان عمرشان وقتي كه بيمار بودند، ايشـان را بـه زيـر سـايه درختـان       در سال

خواستند كه قرآن بخوانم و باران اشك از چشـمانش   آوردند و از بنده مي حوزه مي
 شد. سرازير مي
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غول خياطي بودم، موالنا تشريف آوردند. پريشـان شـدم كـه    اي مش روزي در مغازه •
مبادا او از اين كارم ناراحت شود، اما ديدم كه برعكس ايشان مرا تشويق كردنـد و  
فرمودند: علماي دين، بايد از هنر هم برخوردار باشند، و گرنه به هنگام نياز مجبور 

را كـه دارنـد از    دست به سوي مردم دراز كننـد و وقـار و عـزت علمـي     ،شوند مي
 دست بدهند.

 سفرهاي موالنا
غـوث محمـد جـان بـن شـاه ولـي اهللا        سفر به افغانستان، براي مالقات با خليفـه 

 شمسي 1324در سال  نقشبندي
موالنا ابتدا نسبت به اين خليفه اعتماد خاصي داشت و حتـي بـا خليفـه مجـاز وي در     

تزكيه نفس و اصالح باطن كه براي بلوچستان به نام خليفه غالم محمد دالبندي، به جهت 
 آن اهميت بسياري قائل بود، حسب رسم آن زمان بيعت كردند.

اما پس از مدتي متوجه برخي امور خالف شرعي همچـون اخـتالط بـين زن و مـردم     
هنگام بيعت جلسات ذكر مشترك بين زن و مرد و... گرديده و نسـبت بـه وي بـه شـدت     

 شود. دچار ترديد مي
بنـد   راي مالقات خليفه غوث محمد جان به افغانستان سفر كرده، و در سياهلذا موالنا ب

كنـد،   ، در بلوچستان را براي غوث محمد بيان مـي چمن، با او ديدار و وضعيت خليفه وي
كـنم كـه از حـدود شـرعي      نامه خلفاي خود تحرير مي دارد، من در اجازه ولي او اظهار مي

خالف شرع نشـوند، امـا موالنـا در طـي مـدت       تجاوز ننموده و مرتكب كار ناشايست و
اقامت خود در آنجا اعمال خالف شرع و برخالف انتظار مشاهده نموده و اين سفر سـبب  

 قطع ارتباط و عالقه وي با اين جماعت شد.
و از آنجا كه موالنا مراقب تزكيه نفس بر طبق شريعت بودند لذا، پس از بازگشـت بـه   

اي خالف شرع داشـتند بـه مبـارزه برخاسـت و      وش و طريقهميهن با افراد اين گروه كه ر
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ها برحذر داشت، و به خليفه غالم محمد نيز پيغام فرستاد كه  مردم را از بيعت و پيروي آن
 منطقه را ترك نمايد كه بعدها او به پاكستان رفت.

بودنـد،   از طرفي صوفي دوست محمد مالزهي كه از همراهان موالنا در سفر افغانستان
پردازد، با انتشار  و امور خالف شرع اين گروه صوفيانه مي ها تنگارش كتابي عليه بدع به

هاي شديدي عليه وي صـورت   بيني كرده بود، مخالفت اين كتاب همانگونه كه موالنا پيش
 تشان و حمايت موالنا، مردم از بـدع گيرد، ولي سرانجام در اثر استقامت و شكيبايي اي مي
 نجات يافتند. و امور خالف شرع ها

 سفر به عراق
شمسـي بـه آن جـا     1347عراق از جمله كشورهايي بود كه موالنا عبدالعزيز در سـال  

هـاي منطقـه كـه در     و مالقات با گروهي از بلـوچ سفر كرد، موالنا پس از بازديد از بغداد 
ز رفـت، و ا  /كردند به زيارت آرامگاه امام اعظم ابوحنيفه نعمان بـن ثابـت    آنجا كار مي

حل بسيار دعا كرد و گريسـت. امـام   هنگام نماز عصر تا نماز مغرب، در مسجد جنب ان م
ن مسجد وقتي موالنا را ديد استقبال گرمي از ايشان كرده و از او خواست كه امامت نماز آ

مغرب را برعهده گيرد، موالنا نيـز پـذيرفت و پـس از نمـاز در بـاره مسـايل مختلفـي بـا         
 همديگر سخن گفتند.

گيالنـي و ديگـر بزرگـان آن ديـار     النا پس از حضور بر سر مـزار شـيخ عبـدالقادر    مو
عليرغم مخاطرات و فضاي خفقان رژيم شاه براي ديدار با آيت اهللا خميني كـه در نجـف   

 تبعيد بود، به اين شهر رفت و مالقات گرمي با ايشان داشت.
ذهبي اهـل تشـيع در   همچنين موالنا در اين سفر از تمامي مساجد مدارس و مراكـز مـ  

نشيني و گفتگـو   شهرهاي مختلف عراق ديدن نمود و با علما و مراجع اهل تشيع آنجا هم
 كرد.

 شركت در اجتماع صدمين سال تأسيس دارالعلوم ديوبند سفر هندوستان و
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هــ. ش بنـا بـه دعـوت مسـؤلين دارالعلـوم        1358در اسفند ماه سال موالنا عبدالعزيز 
اجتماع صـدمين سـال تأسـيس ايـن مركـز بـزرگ دينـي عـازم         ديوبند، جهت شركت در 

 هندوستان شدند.
فرزندش حافظ علي اكبر كه در اين سفر همراه وي بود، از خاطرات سـفر هندوسـتان   

گويد: پدرم عليرغم اين كه كسالت داشت، اما در اين اجتماع شركت كرد و با علمـاي   مي
هره نوراني و قيافه جذاب موالنا خيلي بزرگ و برجسته آنجا مالقات نمود، جالب اينكه چ

پرسـيدند كـه ايشـان اهـل      نمود و بسياري مي از علما و مردم را در آنجا به خود جلب مي
آمدند و بـا ايشـان ديـدار     كجا هستند. بسياري از مردم هندوستان به محل اقامت موالنا مي

 پرسيدند كه آيا پدرتان امام حرم است؟ كردند، بعضي از من مي مي

 فر پاكستانس
موالنا از زمان تحصيل تا وفات به پاكستان سفرهاي زيادي داشتند و خاطرات بسياري 

 وجود دارد كه در اين مختصر جايش نيست.
 گويد: همراه موالنا در يكي از اين سفرها مي

موالنا دو ماه كامل شعبان و رمضان را در آنجا ماندند، موالنا غـالم اهللا خـان روحـاني    
اي براي وي آماده كننـد،   ستان از ايشان استقبال كرد و دستور داد اتاق جداگانهبرجسته پاك

 مانم. اما موالنا فرمود: من با همراهم در يك اطاق مي
ايشان طي مدتي كه در راولپندي بودند، مردم اين شـهر دوسـت داشـتند كـه موالنـاي      

دند و بيشـتر مـأمومين بـا    شـ  ها باشد، و ايشان گاهي پيشنماز مـي  ايراني پيشنماز و امام آن
ريختنـد و واقعـاً دل آدم از    نواز ايشان كه بسيار دلنشين بود، اشك مـي  شنيدن صداي روح

 جنبيد. جاي مي
موالنا پس از اتمام دوره تفسير موالنـا غـالم اهللا خـان كـه در جلسـه درس تفسـير او       

ير موالنـا احمـد   كرد، عازم الهور شدند. در الهور نيز دوازده روز از درس تفس شركت مي
 علي الهوري بهره برده و با ايشان بيعت كردند و اجازه خالفت ايشان را نيز گرفتند.
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و پس از آن موالنا عازم كراچي شد، در كراچي با علماي بزرگ آنجا مالقات نمـود. از  
عيت طالب ايراني رسيدگي نمود، علماي بزرگ شـهر  مدارس ديني باز ديد كرده و به وض

 آمدند و... با ايشان به محل اقامتش مي براي مالقات

 سفر سوريه
شيخ دكتر فتح الدريني، شـيخ ذاكـر نابلسـي و     ،ان البوطيضمو مالقات با دكتر ر

 .حضور بر سر مزارصالح الدين ايوبي
 به كشور سوريه مسافرت نمود.هـ. ش  1359موالنا در آبان ماه 
 گويد: مالزاده برادر موالنا ميدكتر عبدالرحيم 

 كردم. گام آمدن موالنا من در سوريه دوره دانشجويي را سپري ميهن
 ها و وضعيت مردم از من سواالتي كرد. موالنا از علماء و مفتي سوريه و دانشگاه

ي درباري و حكومتي است و در بين مردم خوشـنام  تي سوريه، مالموالنا وقتي ديد مف
 مالقات و در درس او شركت جست.نيست، با او ديدار نكرد، اما با دكتر رمضان البوطي 

اخالق و اسـتاد زبـان عربـي     كه انساني خوش يگر از علما شيخ ذاكر نابلسي بوديكي د
 بود و دروس دعوتي داشت.

كـرد، او بـا    موالنا در درس او هم شركت كرد و از درس او خيلي اظهار خرسندي مي
 موالنا به گرمي مالقات كرد و ايشان را به منزلش دعوت نمود.

رفت، و با اين كـه   شيخ نابلسي در تصوف مشهور بود و از بزرگان صوفيه به شمار مي
 تراشيد، اما موالنا به ظاهر او توجهي نكرد. هايش را مي وي ريش

شيخ نابلسي به من گفت: گويا صد سال است با موالنا عبدالعزيز آشنايي دارم و روحم 
 علماي ديگر نيز ديدار كردند.نزديك است، موالنا در اين مدت با با او خيلي 

 دهد: دكتر عبدالرحيم ادامه مي
گذاشـت و   جالب اينكه موالنا در سفر سوريه كاله عادي و يا دستمال را روي سر مـي 

عمامه را در خانه گذاشته بود، اما وقتي يكي از دوستانم قبل از معرفي ايشـان را ديـد بـه    



 پيشوا   66

اي دارد،  او فهميدم كه شـمايل عالمانـه  وي احترام گذاشت و بعدها به من گفت: از چهره 
شناختم. بعداً به مالقات دكتر فتحي الدريني كه استاد من بـود   هرچند كه او را از قبل نمي

رفتيم، موالنا وقتي ايشان را ديد و در درس او حاضر شد، خيلي متأثر گرديد و گفت: من 
ود دارد، بـا اينكـه ريـش    دانستم در دنياي اسالم هنوز چنين علما و دانشـمنداني وجـ   نمي

نداشت و كت و شلوار پوشيده و كراوات هم بسته بود، اما موالنا خيلي از علم و دانش او 
 متأثر شد.

گويد: روزي بر سر قبر صالح الدين ايوبي رفتيم، خيلي گريسـت،   دكتر عبدالرحيم مي
تخـار  زادي پرافهـايي او و آ  تاريخ اسـالم در زمـان سـلطان صـالح الـدين ايـوبي، جنـگ       

 المقدس جلو چشمانش مجسم شد. بيت
موالنا همواره در دعاهاي خود به ويژه در روزهاي مهمي چـون روز جمعـه، عيـدين،    

خواست، شخصيتي چون  كرد از خداوند متعال مي حج و هرجاي ديگر كه فرصتي پيدا مي
يي هـا  صالح الدين را براي ياري مسلمانان اين زمان به وجود آورد. دين را بـا شخصـيت  

 چون او ديگر بزرگان اسالم زنده بگرداند.
موالنا به حدي بر سر قبر صالح الدين گريست كه قلبش به درد آمد و از حال رفت و 

 فوراً به بيمارستان منتقل شد.
بعداً خواست بر سر قبر ساير علما، بزرگان و صحابه نيز حاضر شود، اما از رفـتن وي  

 گيري شد.اش جلو به دليل وضع نامطلوب جسماني
 

 اهللاشاء ادامه در جلد دوم ان
 



 

 
 

اين كتـاب برگرفتـه از زندگينامـه حضـرت موالنـا      
زاده و نورالنساء  تأليف: عبدالباسط بزرگ ،عبدالعزيز

باشد كه بنـا بـه پيشـنهاد شـاهين كيـاني       مالزاده مي
جهت اختصـار بـا همكـاري مؤلـف قـرار شـد بـه        

ه متأسـفان جلد مختصر به چاب رسد، اما  2صورت 
در سانحه تصادف از دنيا  1/6/86آقاي كياني مورخ 

رحلت نمودند و جلد دوم آن ناتمام ماند. خـدايش  
بيامرزد و با پيشوا و ساير بزرگان ديـن محشـورش   

 بدارد.
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