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 مقدمه

مملاو از خااارات    /کت حضرت موالناا بدادازیز ز   زندگانی با بر خوانندگان گرامی!

باشد. هرکدام از دوستان و میاصران موالنا خااراتی ز داا و مموزناد    خوش و دزنشین می

 از ا ن میلم دزسوز به  اد دارند.

گردد. ا ن خاار  از مراحل مختلف زندگانی موالنا تقد م شما می 011در ا ن کتابچه 

فته تا همة دوستان و  اران موالنا به فکر نوشتن خاارات انتخاب به خاار ا ن صورت گر

موری و پخش ا ن خاارات مموزند ، گاامی در جتات   خودشان با موالنا بیفتند و با جمع

 شناخت بتتر ا ن بازم ربانی برداشته شود.

شود خاارات موالنا برای نسل جد د و نوجوانان جامیه تیر ف و تادر    توصیه می

سازان نقش اارة ا ن رهدر و مصلح گرانقدر در ذهن و اند شه ا ن م ند شوند، تا  اد و خ

شاان را بتتار انتخااب    بندد و از زندگی چنین رادمردانی ازگو گیرند و را  و مسیر زندگی

 نما ند.

 التماس دعا

 عبدالباسط بزرگزاده
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 موالنا در یک نگاه

 لوچستان.ب قضا یه ةورئی  قداهلل، موالنا بددازیز ز مالزاد  فرزند موالنا بد 

  در روستای دپکور، شترستان سرباز، استان سیستان و بلوچستان. 0191متوزد 

     محل تحصیل موالنا، مدرسة مظتر ازیلوم کراچی، دارازیلوم د وبناد، مدرساة امیناة

 دهلی.

      ین احماد مادنی، موالناا مفتای     اساتید موالنا، موالناا محماد صاادم، موالناا حسا

 اهلل.کفا ت

  ش.ها 0311صوزیتة مکة مکرمه در سال مدرسة تدر   در . 

 0331های مذهدی سال حضور در راد و بلوچی و اجرای برنامه. 

  0339استخدام در مموزش و پرورش در سال. 

 .مؤس  مسجد مکی و دارازیلوم اهل سنت زاهدان و مساجد متیدد د گر 

  ر قشقا ی سال  ر بلوچ به استان فارس و درگیرشدن با بشا بشاجلوگیری از ابزام

 ها . ش. 0311

   هاای متیادد در چاارچوب    و فیازیات  0311رهدری حزب اتحاد ازمسلمین ساال

 حزب.

 .حما ت از انقالب اسالمی ا ران و حفظ امنیت منطقه سیستان و بلوچستان 

  شمسی. 0311نما ندة مردم استان در مجل  خدرگان قانون اساسی سال 

  ش.ها  0311از مؤسسین شورای شم  در سال . 

     ،سفرهای مختلف به هندوستان، سور ه، بربستان، پاکساتان، افاانساتان، انگلساتان

 ممر کا و...

 های اخالقی و شخصیتی و داشتن صفات جامع رهدری تار خ دارای برتر ن و ژگی

 شمسی در مشتد. 0311مرداد ما   10وفات 



 

 
 

 مؤسس جماعت تبلیغ /مالقات با موالنا الیاس

 زمانی که موالناا بدادازیز ز در مدرساه امینیاه شاتر دهلای      ها . ش  0311سال  -0

مشاول تحصیل بودند، روزی موالنا ازیاس مؤس  جمابت تدلیای به ا ن مدرسه تشر ف 

کردناد  از موالناا ازیااس    فی ازفقه را تادر   مای   یۀمورند، استاد موالنا که کتاب ازتدامی

پاذ رد. موالناا   د و ا شان نیاز مای  نما ند که درس من روز را به بتد  بگیرندرخواست می

خواهند خود را میرفی نما ند. وقتی که نوبات باه   ازیاس قدل از شروع درس از االب می

ان ا ران کنند، اهل بلوچسترسد، ا شان خود را میرفی نمود  برض میموالنا بددازیز ز می

ر گزارهاای   هاای تدلیا ،  روزی خواهد ممد که جمابات  فرما ند:هستند. موالنا ازیاس می

ها به کشور خواهم وقتی جمابتبلوچستان را به مقصد بربستان بپیما ند و من از شما می

 ها همکاری کنید!شما ممدند با من

دانستند اما قول مساابدت  موالنا بددازیز ز هرچند فراررسیدن چنین روزی را بیید می

رو  جمابات تدلیا  باه    هاا. ش اوزاین گا    0330ها بید از ا ن واقیه در سال دادند، سال

 بلوچستان ممدند و مورد استقدال موالنا قرار گرفتند.

 اجرای حکم شرعی

هاا و تواباع   ها ش، مردم منطقاه چاانف و الشاار بخاش     0311های حدود سال -1

گو ی به سؤاالت مردم به ا رانشتر از موالنا درخواست کردند برای حل اختالفات و پاسخ

النا هم با اجاز  و دبای خیر پادر باازم منجاا شادند و در     من منطقه تشر ف بیاورند، مو

که همه مردم منطقه جمع شد  بودند، حضور  افتند. اساالم خاان   « مُشکنُت»محلی به نام 

مدارکی میتمد و سرشناس محل هم چند ن کیلومتر جلوتر به استقدال موالناا مماد  باود،    

 ف و مشاکل رسایدگی نمودناد،    موالنا سه روز به اور فشرد  به بیش از صد مورد اختال

 ک مورد مسأزه زنا ی پیش ممد  بود که تقاضای صدور حکم شربی را داشتند، موالنا از 
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ممیز حل کنند، اما برخی مصرانه منان خواست ا ن موضوع را خودشان به صورت مسازمت

ضاربه شاالم را اباالم     011حکم شربی را خواستار بودند. زذا موالنا برای زانی مجارد  

ردند و قصد اجرای حکم را نمودند. نزد کان زانی که از ا ن موضاوع ناراحات شادند،    ک

زنناد. موالناا بارض    تتد د کردند اگر حکم اجرا شود به تالفی افراد همرا  موالنا را مای 

بین خودتان مسأزه را حل کنید اما قدول نکرد د، اآلن با د حکام   :کردند: من به شما گفتم

اار ف واگاذار کردناد.    ها را زدند و بقیه را به افراد بیاوزین شالم اجرا شود. خود موالنا

اش اسالم خان تتد د کرد اگر کسی بربلیه همراهان موالنا کوچکتر ن اقدامی کند، خاناه 

ای باه  ادمانادنی از میازان شاجابت و شاتامت      زند، و به ا ن صورت خاار را متش می

 موالنا در اجرای احکام شربی به ثدت رسید.

 عالقه به تحصیل

 . ش. پا  از اتماام مراسام حا       0311در اوزین سفر موالنا به حرمین در سال  -3

. به  کای از مادارس منجاا باه ناام      در  کی از مدارس منجا درس بخواند :گرفتندتصمیم 

رفته و درخواست اقامت جتت تحصیل نمودند، مد ر مدرسه شیخ سلیم چند ن « صوزتیه»

فقه، حد ث، اصول فقه و غیر  موردند تا بدانناد ساطح بلمای    کتاب در موضوبات نحو، 

باشد و در کدام مرحله از برناماه درسای اساتیداد دارد، باا کماال      ای میا شان تا چه پا ه

ها مسلط هستند، زذا به ا شان برض کردند، تیجب و ناباوری د دند، ا شان بر همة کتاب

خوانادن  ا هست و شما باه جاای درس  بلم و توان شما باالتر از درس و تحصیالت ا نج

شود که در همین مدرسه ماند  و جا ی تدر   کنید و از شما درخواست می ،بتتر هست

 تدر   نما ید.

نما ند و نزد اک  موالنا پ  از استخار  و تأمل در ا ن درخواست باالخر  موافقت می

شان به پدر گرامی /دداهلل کنند تا ا نکه بنا به امر موالنا بدو سال در من مدرسه تدر   می

 گردند.ا ران برمی
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 تأثیرپذیری

های موالنا به حرمین در مکه مکرمه  ا مد نه مناور ، وقتای در   در ابتدای مسافرت -1

مردم بلوچ و زائر ن دور و برا شان جمع شد  تا باا ا شاان د ادار     افتند، حرم حضور می

اری در مسجد ازحرام که برخی زائران نمود  و سؤاالت شربی خود را از ا شان بپرسند، ب

دور و اارا ف موالنا نشسته بودند از حسن اتفام مردی از منجاا بداور کارد و گفات: در     

شاان  کنی؟! موالنا از ا ن گفتة او فوراً متأثر شدند و اشاک نما ی میبزرگ ،جلوی بیت اهلل

و به تنتا ی بارای  جاری گرد د، بید از من از چنین جلساتی در داخل حرمین پرهیز کرد  

 کردند.رفتند و از تجمع خودداری میهای خلوت حرم میبدادت و نیا ش در گوشه

 اطاعت امر پدر

ها. ش موالنا بنا به درخواست پدرشان تادر   در مدرساة    0331وقتی در سال  -1

توقفی کوتا  در من گشتند، صوزتیة مکة مکرمه را ترک کرد  از مسیر کو ت به منطقه برمی

ر داشتند، شیخ محمد بلی ساجدی خطیب بلاوچ مساجد جاامع فحاحیال کو ات و      شت

ها ی کاه مواز  موالناا را شانید  بودناد، از حضاور موالناا       بسیاری از مردم بلوچ و برب

موالناا پذ رفتناد و    د برای مردم منجا سخنرانی نما ند،خوشحال شدند و درخواست کردن

و گداز و جذاب ا شان تأثیر بسیاری بار ماردم    به ا راد سخنرانی پرداختند. سخنان پرسوز

و همگان شیفتة او شدند و تقاضا کردناد در کو ات اقامات نما ناد، اماا موالناا       گذاشت 

نپذ رفتند و فرمودند: اگر قرار برماندن در  ک کشاور خاارجی باود، مکاة مکرماه را بار       

 به وان برگردم.دادم، اما بنا به درخواست پدر بزرگوارم با د هرجای د گر ترجیح می

 حضور در رادیو بدون قید و شرط

از موالنا دبوت کردند که در راد و بلاوچی زاهادان جتات     0331وقتی در سال  -1

در ا راد مسا ل مذهدی به زبان بلوچی حضور  ابند، از ا شان خواستند قدل از ارح مسا ل 

نو سندگان قرار گیارد و   راد و ابتدا سخنانشان را برای منان بنو سند تا مورد تا ید شورای
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ها و قید و بندها ناراحات شاد  از   گیریها بپردازند، موالنا از ا ن سختسپ  به ا راد من

از ا شاان  دهناد، اماا  کای از ابضاای نو ساندگان      پذ رش ا ن مساووزیت انصارا ف مای   

 باشاید، تان را ضدط کنید و کاری به نوشتن تا ید و پخش نداشته خواهد که شما برنامهمی

ها بربتد  من است. منگا  موالناا ا ان مساووزیت را پذ رفتناد و تاا دو دهاه       مسووزیت من

شد و بسیاری از ماردم من زماان بتتار ن    سخنان موالنا از راد و بلوچی زاهدان پخش می

 .بردندای موجود میرسانهتا مندعاستفاد  را از بیانات شیوا و شیر ن ا شان از تن

 مقام افتاء

تت ارز ابی مدارک تحصیلی خو ش باه کردساتان سافر نمودناد، چاون      موالنا ج -1

اهلل مردوخ کردستانی مسؤل ارز ابی مدارک روحانیون اهال سانت باود، ماردوخ باه      م ت

توانم ارز ابی کنم و با اد بارای مادارک شاما     موالنا برض کردند، من تا مرحله د پلم می

ر م ت اهلل مردوخ مدارک موالناا  خود وزارت فرهنگ در تتران تصمیم بگیرد،  بد ن خاا

 د.، مقام افتاء را برای موالنا تشخیص دادن0331را به تتران فرستادند که در سال 

 تربیت نیروی انسانی

تار ن  هاای د نای متام   های ابتدای حضور موالنا در زاهدان غیر از فیازیتدر سال -1

د بود، بارای ا ان   اد و متیتچیزی که موالنا دندال من بودند، راهی برای تربیت نسل با سو

با امتیازات و ژ  برای جوانان ا ن  یتأسی  دبیرستانمنظور از مسؤوالن دوزتی درخواست 

شمسی مجوز دبیرساتانی را باه    0339منطقه نمودند که با پیگیری موالنا بالخر  در سال 

 011دلا   أخذ نمودند. ا ن دبیرستان و ژ  اهل سنت بود و ماهیانه م« میقول و منقول»نام 

شد، موالناا مساؤل و مادرس ا ان دبیرساتان      ها کمک هز نه پرداخت میتومان هم به من

مموزان به بتد  ا شان بود. از ا ن ار ا   بودند و انتخاب کتب درسی د نی و فقتی دانش

کمک بزرگی در تربیت نیروهای انسانی انجام گرفت و بسیاری از فاار  ازتحصالاالن ا ان    

 را   افتند و در مراکز اداری و بلمی استخدام شدند. دبیرستان به دانشگا 
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 احیای مساجد متروکه

بینناد  ها. ش موالنا اتاقی مخروبه و قد می را در شتر زاهدان مای  0311در سال  -9

هاا قدال مسالمانانم همارا      شوند کاه ساال  د، بید از پرس و جو متوجه میکه محرابی دار

شان کم کام خاراب شاد     بودند که بید از رفتندر من محل مسجدی بنا کرد   هاانگلیسی

شاود.  کنند که موافقت میاست. ا شان درخواست تجد د بنای مسجد را از شترداری می

شود و کار ساخت و ساز مسجد و چند ن اتام برای مکتب قرمن مغاز می 0311در سال 

 موالنا چند ن نفر از بلماء را بر تدر   و امور من تییین کردند.

ازتوحیاد  عۀمدرسه اشاغد ر زاهدان واقع است، به مسجد ومدرسه که در خیابان جد وا ن مس

 ساالنه صدها نفر از االب در من مشاول به فراگیری بلوم د نی هستند.میرو ف شد و

 آموزش احترام به عالمان دین

 کی از سرداران بلوچ موالنا را در حومة شتر زاهدان متمان کارد  باود، قدال از     -01

غذا پیش نماز محله مفتابه به دست گرفته و شروع به شستن دست متماناان کارد.    موردن

گذار د؟ اگار ا ان اماام    موالنا از سردار پرسید: ا نطوری به پیش نمازهای خود احترام می

خورم. ساردار دساتپاچه شاد و فاوراً     مسجد دست مردم را بشو د من غذای شما را نمی

ناان نماود، موالناا من اماام مساجد را کناار خاود        کسی د گر را مأمور شستن دست متما

نشاندند و در مورد احترام کسانی که م ات قرمن را در سینه دارند جمالتی بیان نمودناد و  

کردند و به تادر   باه   نمازان را به مردم گوشزد میبه ا ن صورت احترام به بلما و پیش

ا و روحاانیون بایش از هرجاای    بینیم در زاهدان به بلمارزش بلم و بلما پی بردند و می

 گذارند.د گر احترام می

 پرواز بشر!

اوزین موشک پرتاب شد  به سوی کر  ما  بر روی کرة  ادر اوزین سازی که مپوزو -00

اماری   حتی برخی پذ رش چنین ما  فرود ممد، بسیاری از مردم و بلما ا ن را نپذ رفتند و
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ی از موالنا در ا ن خصوص سؤال شد، شیری دانستند، وقترا خروج از اسالم و ارتداد می

 از سیدی را خواندند:

 رسد مدمی به جا ی که به جاز خادا ندیناد   
 

 بنگر که تا چاه حاد اسات ایاران مدمیات     
 

و فرمودند: ا ن مغاز پرواز بشر به سوی سیارات و کرات د گر هست و همچنان ادامه 

های قرمن و احاد ث هست که شگو یخواهد داشت و تیارضی با ابتقادات د نی ندارد، بلکه پی

    ﴿شوند، و ا ن م ة قرمن را تالوت کردند: روز به روز دارند ظاهر می

             ﴾. 

مسمانتا و زمین )و از قدضه  مرزهای توانید ازاى گرو  جنّ و ان ، اگر مى@. [33زرحمن: ا]

( بیرون شو د، بیرون شو د )وزى ا ن خیال محازى است ز را( هرگز وقضا وقدر او قدرت ازتى

  .!(مگر با توان و نیرو ی )که ندار د خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانید شد

 رعایت مقررات اسالمی

و پرورش من زمان در بازد دی که از مموزش  وز ر روزی خانم فرخ روی پارسا -01

کردند مماد، هماة میلماان بارای     داشت به دبیرستانی که موالنا در من تدر   میزاهدان 

استقدال وی در صحن مدرسه جمع شدند. خانم پارسا با همة میلمان دست داد. وقتی که 

دادن خودداری ای از دستاما موالنا بدون هیچ واهمه به موالنا رسید دستش را دراز کرد،

دادن مرد و زن نامحرم جا ز نیسات، هرچناد خاانم    کرد  و فرمودند: از نظر شربی دست

درس موالنا هام حاضار    ت شد اما چیزی نگفت و حتی در کالسپارسا از ا ن امر ناراح

ین درسی و حاضر مموزان پرس و جو نمود که از کتب سنگشد و از وضییت درس دانش

 مموزان بسیار تیجب کرد.جوابی دانش

 برخورد قاطع

قصد ابزام بشا ر بلوچ جتت مقابله با بشا ر قشقا ی  ،دوزت وقت 0311سال  -03

استان فارس را داشت. جوانان بلوچ را با دادن مقداری گندم و پول برای ا ن کار تطمیاع  
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وع در نماز بید همان ساال باه شادت از    کرد. موالنا بددازیز ز پ  از ااالع از ا ن موض

ا ن اقدام انتقاد کرد  فرمودند: دوزتی که خود توانا ی مقابله دارد ندا د افراد بادی جامیاه  

ها ی بکند و خطاب به مردم بلوچ فرمودند: ندا د شما خود را با د گر را وارد چنین میرکه

شاته شاود مارگ او اساالمی     برادران ا رانی خود درگیر کنید، هرکسی در ا ن درگیاری ک 

شدن نخواهد بود و مورد رضای خدا نیست. ا ن سخنان قااع و صر ح موالنا بابث خنثی

 .ن بلوچ گرد دارح ابزام جوانا

 احترام به موالنا

پ  از جر ان ممانیت از ابزام مردم بلوچ بارای درگیرشادن باا بشاا ر فاارس       -01

ار بود قطع شد. از من به بید چند ن بار موالنا باه  ارتداط موالنا با اسداهلل بَلَم که وز ر درب

تتران رفته بودند و بَلَم از ا شان دبوت کرد  بود به د دنش بروند اما نپذ رفته بودند، اما 

 اباد باا  کای از    در  کی از سفرهای موالنا به تتران وقتی بَلَم از حضور موالنا ااالع می

کارد، تمااس   ازتیاات تتاران تادر   مای    روحانیون سرشناس اهل سنت که در دانشکدة 

خواهد حتماً موزوی بددازیز ز را برای صر ف شام همارا  خاود باه درباار     گرفته از او می

رسند، بَلَم فوراً پذ رند، وقتی به منجا میموالنا با اصرار ا ن روحانی دبوت را میبیاورد. 

روحاانی بارای بوسایدن    بوسد. اماا من  م د و با تیجب همگان دستال موالنا را میجلو می

فرمودناد:  افتد، موالناا مای  کند که بمامه از سرش میدستال بَلَم من قدر سرش را خم می

دوزتای سادک کناد، ا ان چناین رساوا        خودش را در مقابل حکام و مساؤوالن  بازمی که

 شود.می

 اجابت دعا

افتخاار همراهای   در سافر حا  باا موالناا      0311گو د: سال  کی از حجاج می -01

مال موالنا برای ما مموزند  تمام حرکات، بدادات، دبا، سخنرانی، اوا ف و همه اب شتم.دا

شد. ازدحاام  گرفتیم و مینو ت ما افزود  مید د م روحیه می، ما هروقت موالنا را میبود



   

 / صد خاطره از حضرت موالنا عبدالعزيز   01

شادن تیاداد ز اادی از    ز ادی برای رمی جمرات بود و هرسازه ا ن شلوغی بابث کشاته 

، د د م ز ادی از حجاج مفر قاا ی و  زد ک جمرات رسید  بود م، ما که نشدها میحاجی

ممدند، همه نگاران شادند کاه    پوست که هیکل بلند و درشتی داشتند به ار ف ما میسیا 

شو م. موالنا در جلو ما بود، وقتی ا ن صاحنه را د دناد   می ها زهاالن ز ر دست و پای من

افراد ناپد د شادند و گو اا مسایر خاود را      فوراً دست به دبا برداشتند. ناگتان د د م ا ن

 .که من ا ن را از کرامت موالنا دانستمبوض کردند 

 شاه عربستاندیدار با ملک فیصل 

 ها. ش برای ادای بمر  باه بربساتان سافر کارد  بودناد.      0311موالنا در سال  -01

را از  شناختند، ملاک فیصال پادشاا  بربساتان    برخی بلمای مد نة منور  که ا شان را می

هاای  حضور موالنا ااالع دادند که پیشاوای ماذهدی ماردم بلوچساتان و  کای از چتار       

کند برنامه د دار با ا شان ملک فیصل تأکید می اند.ه اهل سنت ا ران تشر ف مورد برجست

برد، فراهم شود، ملک فیصل در من روزها که تابستان بود در قصر خود در اائف بسر می

حکومتی نداشتند اما بنابر اصارار بلمااء    ه د دن پادشا  و مسؤزینای بقهموالنا اصوالً بال

پذ رفتند، خودروی مجللی برای بردن موالنا از مد نه به اا ف مماد  شد  بود، اما ا شاان  

ها راحات نداود  و در زنادان هساتم، زاذا باه       نپذ رفتند و فرمودند: من داخل ا ن ماشین

به اا ف سفر کردند و ادا  قارار قدلای باه هتال ا ماین       ای ساد ترمینال رفته با ماشین 

 تشر ف بردند.

م ند، دو ادقاة هتال را بارای    کردند موالنا با جمییت ز ادی میمسؤالن چون فکر می

اناد،  کرد  بودند اما در کمال تیجب د دند موالناا باه تنتاا ی تشار ف مورد      رزرو ا شان

بردند. وقتی موالناا وارد ساازن اجتماباات     صدح روز بید ماشینی ممد و موالنا را به قصر

بادت همیشگی خود از جا ش بلند شد و برای استقدال به ساوی  شدند، پادشا  برخال ف 

درب ورودی سازن رفته و با موالنا مصافحه کرد و دست ا شان را گرفت و همرا  خود به 

 سوی جا گاهش برد.



   

 01 /خاطره از حضرت موالنا عبدالعزيز صد 

اضر ن جلسه که بیشترشان از موالنا دست خود را کشید  در کنار او حرکت کردند، ح

ای که مورد توجاه  وزرا و سفراء کشورهای مختلف بودند، وقتی د دند چنین متمان و ژ 

های پیرامون صندزی پادشا  را خازی کردند تاا ا شاان   پادشا  است تشر ف مورد ، صندزی

د، در کنار او بنشینند. چند دقیقه بید سفیر وقت ا ران در بربساتان نیاز وارد مجلا  شا    

ای کاه  موالنا مدت نیم سابت در من مجل  حضور داشتند و چون از چنین جمع رسمی

تجمالت و تکلفات و زرم و برم من را در برگرفته بود خوششان نیامد، از پادشا  اجااز   

خواستند و مرخص شدند. ا ن امر پادشا  و اارافیان او را باه شاگفتی وا داشات، چاون     

ماندند و مورد توجه و پذ را ی پادشا  قرار گرفته ر منجا میمیموالً متمانان چند ن روز د

کردند، وزی موالنا نیم سابت راهم نتوانستند تحمال کنناد، موالناا از    هدا ا ی در افت می

شاد ا ان چناین از دسات     با ست در حرمین سپری میهای بمرشان را که میا نکه زحظه

 تافتند.داد  بودند، استافار کرد  به سوی مسجد ازحرام ش

 شاگردان ناموفق!

ها. ش به برام سافر نمودناد و از شاترهای مختلاف و      0311موالنا در سال  -01

د دن نمودند، با بلما و مراجع اهل تشیع همنشینی و تشیعاهل سنت و اهل  اماکن مذهدی

بردناد،  که در نجاف در تدییاد باه سار مای      د داری هم با م ت اهلل خمینیگفتگو کردند، 

 داشتند.

های بلمیاه منجاا را باه    کی از روحانیون اهل تشیع مسووزیت میرفی مراجع و حوز  

خوئی هسات  ز  متیل  به م ت اهلل کرد که ا ن حوبتد  داشت، او برای موالنا تیر ف می

سه متیل  به فالن هست و هشاتاد  فالن مدر های ممتاز و باال دارند،و اکثر االب من رتده

ذا. در پا ان موالنا فرمودند: جای بسی تیجاب اسات کاه    در صد االب من موفقند و هک

االب ا ن م ات و مراجع بظام بیشترشان موف  و خوب درممدند اما شااگردان و ااالب   

نش خوب درنیامدند؟!! چطور ممکن است استاد کاملی مثل او شاگردا محمد رسول اهلل 

 خوب درنیا ند؟!!
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 شرط دوستانه

در اساتان   کفیمای دو ازگاوی وحادت و همادزی     ز و م ات اهلل موالنا بدادازیز   -01

سیستان و بلوچستان بودند، روزی م ت اهلل کفیمی و جمیی از  اارانش باه منازل موالناا     

ای رد و های خودماانی و صامیمانه  ای بود و سخنبازمانه مینوی وممدند، مجل  بسیار 

را  کسار    بدل گشت،  کی از حاضران گفت: شما که ا ن قدر صمیمی هستید چارا کاار  

درناگ  دهید؟ م ت اهلل کفیمی با درک منظور او بینکرد  و ما را از سرگردانی نجات نمی

شوند. موالنا هم باا خوشارو ی اظتاار داشاتند:     قدم نمیدر پاسخ گفت: موزوی شما پیش

دار م و من ا نکه ا ن روزها خداوند به من پسری بنا ات  اوزین گام را همین امشب برمی

اب اسام را باه بتادة شاما     ا اد و انتخا  گذاری او حضاور  افتاه  ا هم در نامفرمود  و شم

اسم هر ک از ائمه اهل بیت را که دوست دار د برا ش انتخاب کنید، به شرای  گذارم.می

 ر  ا دختری بنا ت فرمود نامگذاری او به ما محول شود.که اگر خداوند به شما هم پس

می و همة حاضران مجل  به خند  افتادند، اوری م ت اهلل کفی ،از ا ن پیشنتاد موالنا

شادند، م ات اهلل در حاال خناد  گفتناد:      که به قول میرو ف داشتند از خند  رود  بُر مای 

سارانجام باا خنادة حضاار و باا سارور و       « دوست بز ز! قصد دار د نان ما را مجر کنید»

 برای فرزند موالنا انتخاب شد.« بلی اکدر»شادمانی نام 

 برای تاسیس دارالعلومکشی قرعه

ها. ش موالنا در نظار داشاتند مساجد و مدرساة بزرگای در شاتر        0319سال  -09

هاا در  زاهدان تأسی  نما ند، ا شان میتمد ن زاهدان را جمع نمودند و موضوع را باا من 

میان گذاشتند، همه با خوشحازی موافقت کردند. در مورد ا نکه ا ن مرکز بزرگ د نای در  

تر باشد مشورت شد که رأی مردم بردو مکان میطو ف باود،  کای در کناار    کدام نقطة ش

تر بود و د گری در خیاباان خیاام   بیدگا  ساب  شتر در منطقة شیرمباد که به بازار نزد ک

 که من زمان نسدت به جاهای د گر در حاشیه شتر و بیابان بود.
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هاا تحمیال   بارمن  موالنا که هموار  با ماردم مشاورت داشاتند و رأی و نظار خاود را     

هردو نظر ه و محل مناسب هستند  کردند، در مورد پیشنتادهای مطرح شد  فرمودند:نمی

کنیم تا هرکدام از قربه بیرون مماد، همانجاا کاار را شاروع کنایم، هماه       کشی میو قربه

موافقت کردند، زذا م اتی از قرمن مجید را تالوت نمودند و سپ  دبا نمودند تاا هرکجاا   

یر هست خداوند متیال همان را فیصله نما د، پ  از من قربه کشایدند و قرباه   بتتر و خ

اهل سانت زاهادان و   ازیلوم ا و همکاری مردم داربرای زمین خیام درممد و با همت موالن

های جاری حضارت موالناا   مسجد مکی تأسی  شدند و ازحمداهلل ا ن  ادگارها و صدقه

هستند و از منجا که اساس و بنیان من بر تقوا و همچنان روز به روز در حال رشد و ترقی 

 خداترسی بود  هموار  مندع خیر و برکت در منطقه و در کل ا ران بود  و هستند.

 احساساتی نشوید

قدل از انقالب  کی از روحانیون اهل تشیع که برای تدلی  به زاهدان مماد  باود،    -11

گفتاه باود کاه باباث      خدا همسر محدوب رسول  لمطلدی را در مورد حضرت با شه 

هاا رفتاه و شایار    ابتراض شد د اهل سنت شد  بود، جماع ز اادی از ماردم باه خیاباان     

دادند و خواستار برخورد با من روحانی شدند، ااوری باود کاه نیاروی انتظاامی هام       می

 نتوانست مردم را متفرم نما د.

تجرباه و  بای  حاجی مقای کفیمی با جناب موالنا تماس گرفتناد و بملکارد روحاانی   

و از ا شان خواستند مردم را توجیاه نما ناد، جنااب موالناا کاه      جوان را محکوم نمودند 

هاا  هموار  خواهان مرامش و امنیت شتر و استان بودند، به محل تجمع مردم رفته و به من

 بودند و بمل او را محکوم کردند. برض نمودند: روحانیت اهل تشیع به ا ن کار ناراضی

نکنید و به سرکار و زندگی خود برگرد د، مردم  برخورد خواهم که احساساتیاز شما می

 به توصیه موالنا گوش داد  و پراکند  شدند و خیابان را خلوت نمودند.
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رئی  کالنتری که نگران وضییت موجود بود و نتوانسته بود شلوغی را متاار کناد، از   

چوپان نکان، ماردم   ای را بیهیچ رمه ،ا ن تأثیر کالم موالنا تیجب کرد  و گفت: ای خدا

 موزوی بددازیز ز نکن.بلوچ را بی

 مذهب و حکومت

 غروب در هنگام مردممخر ن روزهای ما  رمضان بود که  ،در دوران رژ م ساب  -10

کردند، شاهدی بارای رؤ ات هاالل پیادا نشاد،      رای رؤ ت هالل شوال تالش میب مفتاب

بید هست. موالنا برای مردم خودشان اباالم بیاد   همان شب دوزت ابالم کرد، فردا روز 

 نکردند.

سازمان ااالبات و امنیت اساتان کاه از اقادام موالناا ناراحات باود و ا ان بمال را         

دانست، با موالنا تماس گرفته و پرسیدند: چرا فاردا  نکردن از فرمان شاهنشاهی میااابت

والناا فرمودناد: در مساا ل    را بید ابالم نکرد د؟ مگر ابلی حضرت را قداول ندار اد؟ م  

مربوط به کشورداری و مملکت من حرفی ندارم، اما در امور د نی و فقتی تابع او نیستیم. 

 ما مذهب و فقه خود را دار م.

شاود، موالناا   خنان و اقدام شما برای شما گران تمام میساواکی با تتد د گفت: ا ن س

 ن و گوشی را گذاشتند.خواهی بکهم با بصدانیت برض کردند: هرکاری که می

 ؟واقعیت یا تسامح!

پیش از انقالب سمیناری با شرکت بلمای استان ابم از تشیع و تسانن پیراماون    -11

تنظیم خانواد  در زاهدان تشکیل شد، در ا ن سمینار در بارة جلوگیری از باارداری ساقط   

 جنین و د گر مداحث مربواه بحث و گفتگو شد.

سه حضور  افته رأی و نظرشان را براسااس دالئال فقتای    جلجناب موالنا هم در ا ن 

موردن برای زنی مضر است اگر پزشکی حاذم تشخیص دهد که بچه»ا نگونه بیان داشتند: 
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و سنّ جنین هم کمتر از چتار ما  باشد و من شخص خداوند متیال را رزام مطل  بداناد،  

 در منصورت سقط جنین جا ز است و...

دنی بر جواز سقط جنین و جلوگیری از فرزنادان بیشاتر برخای    پ  از فتوای موالنا م

 پوشی و از روی مصلحت دانستند.موالنا را حمل بر تسامح و چشمافراد ا ن فتوای 

موالنا کسی را که چنین ذهنیتی داشتند در مسجد جمع کرد  خطاب به منان فرمودناد:  

کااری و کوتااهی در   حههای من برداشت بد کرد د و مارا باه مساام   شنیدم در بارة حر ف

اما بدانید که من هیچ ترسی از شا  ندارم، او هم انسانی مثل ما مسا ل د نی متتم نمود د، 

هست. من فرزند موالنا بدداهلل هستم. شخصیتی که از هیچ ک  باکی نداشات و هماوار    

اد گفت: کمربند مرا محکم بدند د که به جتبرای مدارز  مماد  بود، حتی وقت مرگ هم می

هاا بارای جناگ باا     ترسیدم در جر ان اصالحات ارضی و ابزام بلوچروم، من اگر میمی

شاوم و  گفتم، من هرگا  خالفی بدینم در مقابال من تسایلم نمای   بشا ر فارس چیزی نمی

نظر  من، هم ترل خانواد گو م، در مسأزه کندانم میکنم، چیزی را که ح  میسکوت نمی

خاواهم در  شی کردم از خداوند مای روفنیست، من اگر د ن فقتی مذهدم و خالفی در من

همین دنیا مرا رسوا کند و موضوع را به مخرت نگذارد. پا  از ساخنان موالناا هماة من     

 افراد شرمند  شدند و از ا شان بذرخواهی کردند.

 کمک به اهل علم

. هاا  0311شدن، در سال  کی از بلمای شترستان سرباز پ  از فار  ازتحصیل -13

ش از مسیر کو ته به زاهدان ممد و قصد داشت به سرباز برود. به د دار موالنا رفت، بیاد  

دانستی که در زاهدان هوا سارد  : زداس گرم نداری مگر نمیپرسی موالنا پرسیدنداز احوال

است؟ گفت: من قصد ماندن در زاهدان را نداشتم و فکر کردم هاوا قابال تحمال اسات.     

به او دادند و پرسیدند: کرا ه داری تا به سرباز بروی؟  و  ک چمدانموالنا  ک بدای گرم 

: چقادر داری؟ بارض کارد: پاانزد  روپیاه      گفت: ازحمد هلل دارم. موالنا بااز هام پرساید   

فتاه و مدلا  چتارصاد    هاا ر بجادی  موالنا به ماازة  کی از ،پاکستانی. در مسیر را  مسجد
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فرمودناد: شاما از   در جیب او گذاشاتند و  تومان قرض کردند و کمی جلوتر ا ن مدل  را 

 شود.گردی، در مسیر را  و برای خر د، ا ن مدل  ناچیز الزم میدرس و تحصیل برمی

د د، فاورا  موالنا همیشه وقتی االب و بلمای تنگدست و  ا هر فقیر و مسکینی را می

ناه باباث    کرد که نه کسی او را بدیند وها کمک میکرد و اوری به مندست به جیب می

 شرمندگی من شخص شود.

 مدرسه خاش

ای با حضور بلمای کل بلوچستان در زاهدان برگازار شاد  باود، بیاد از     جلسه -11

موالنا بلمای شترستان خاش را جمع نمود  و فرمودند: تیداد شما ز اد است وزی  ،جلسه

نما ید کاه   ای تاسی همت کنید و مدرسه ای ندارد.شتر به ا ن بزرگی هنوز حوز  بلمیه

تان را از نظر د نی تربیت کنید، بلمای خااش بیاد از برگشات از زاهادان بارای      فرزندان

مدرسه تاالش کردناد و دو محال را بارای ا ان کاار مناساب         افتن محلی برای تاسی  

دانستند، حضرت موالنا را از زاهدان دبوت داد  و در منزل  کای از میتماد ن خااش    می

 ای تشکیل دادند.جلسه

کنیم تا هرکجا به خیر و صالح باشد در منجا مدرساه را  کشی میوالنا فرمودند: قربهم

کشای نماود  و باد ن صاورت کاار      بساز م. سپ  شروع به دبا کردند و در مخار قرباه  

 تاسی  مدرسه د نی مخزن ازیلوم شروع شد.

 دفاع از اماکن مذهبی

ینی را برای نمااز بیاد در   اهل سنت زاهدان زمقدل از انقالب  کی از روحانیون  -11

ه بلات  با ا نماز بید خواند  بودناد، شاترداری   نظر گرفته بود و  ک بار هم مردم در منج

به بنای بیدگا  نمود  بودند، اقادام باه تخر اب د وارهاا و      ا نکه بدون مجوز الزم، اقدام

دم در شادن مار  رسد با ا نکه از تیدد و متفارم کند، وقتی خدر به موالنا میمحراب من می

نمازهای بید راضی ندودند، اما از ا ن اقدام شترداری خیلی بصدانی شاد  و باه شاتردار    
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ا د که با خدا ابالم جناگ کارد ،   گو ند: شما من قدر جرأت پیدا کرد زنند و میزنگ می

 اند و ران کنند؟!!دهید محلی را که مسلمانان نماز بید خواند دستور می

ن اجازة شاترداری من را تصار ف کردناد و د اوار بساتند.      گو د: مردم بدوشتردار می

فرما ند: به فرض مثال که منان از شترداری اجاز  نگرفته باشند، وزای م اا شاما    موالنا می

 دهید محلی را که مردم در من نماز خواندند خراب کنید؟ا نقدر به خودتان جرأت می

گذارناد،  اک ساابت    مای موالنا که خیلی ناراحت بودند بدون خداحافظی گوشی را 

نگذشته بود که استاندار فرماند  ناحیه و شتردار به منزل موالناا مماد  و از کاار شاتردار     

شد  بازسازی شاد  و مجاوز   دهند محل تخر بالدند و قول میبذرخواهی و پوزش می

 الزم من هم صادر شود.

 شکن!پاسخ دندان

، رسم برا ن بود که اساتاندار  همه سازه در شب بیست و هفتم ما  مدارک رمضان -11

موالنا نیاز در من شاب    ،کرد. اد  میمولشتر را برای افطار دبوت می بزرگان و مسؤالن

 دبوت بودند.

موالنا در منجا خطاب به رئی  شاتربانی فرمودناد: ماا در کشاوری اساالمی زنادگی       

نااً سایگار   هاا بل شنو م که برخی مردم در ما  مدارک رمضاان در خیاباان  کنیم وزی میمی

 کنند.ها برخورد نمیکشند و مأموران شما با منمی

دانید که کنند اما شما میرئی  شتربانی گفت: مأموران ما به وظیفة خود بمل می

 ﴿خداوند گفته است:      ﴾ [111: ةازدقر] « در پذ رش و بمل به د ن هیچ

 گرفتن نمائیم.دار به روز مردم را واتوانیم ما نمی «اکراهی نیست

خواهید به من احکام شر یت را موالنا از ا ن سخن او ناراحت شد  فرمودند: شما می

 ﴿   است:ا د که خداوند فرمودبیاموز د، مگر نشنید         ﴾ [ :ازنساء

. شما ندا د اجاز  «دخداوند دوست ندارد که مردم امور ناپسند را مشکار سازن» .[011

 خواری کنند.بدهید مردم به اور بلنی اقدام به روز 
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رئی  شتربانی از ا ن پاسخ مستدل و محکم موالنا جوابی نیافات و از ا شاان خیلای    

 بذرخواهی کرد.

 محبت با علما

جمیه ساب  شتر مرزی پیشین به د دار موالناا  امام  /ی بدداهلل رواندد  کدار موزو -11

ا شان را میرفی کرد  فرمودند: موزوی بدداهلل،  ،موالنا در جمع حاضران مجل ، ممد  بود

ا شان باشقند، باشقی وارسته که میشوقشان قلم است )اشاار   سیدی بلوچستان هستند، 

کرد به شیری از ا شان که قلم نام دارد( چشمان موالنا پر از اشاک شاد  و اداماه دادناد:     

ای پوشید  و زنادگی  ت اما با ا ن وجود چنین زداس ساد ا شان شابر و بازم توانا ی هس

ای دارند، مثل ما به فکر ظاهر خود نیستند که غرور و تکدر به سراغشان بیا اد. و در  ساد 

پا ان دست به دبا برداشته برای سالمتی و اول بمر بابرکات ا شاان و هماة بلماا دباا      

 نمودند.

 دوستیمردم

نان نشسته بودند کاه شاخص ناشناسای وارد شاد      روزی موالنا در حضور متما -11

گرفتن پاسپورت به زاهدان ممدم، برض کرد من از منطقة دشتیاری )نزد ک چابتار( جتت

گو ند: با د فرم استشتاد محلی با تا ید پاسگا  محل بیاوری و  ا اما مسؤوالن ذی ربط می

موالنا او را در کنار م، شناس ک نفر سرشناس ضامن شود اما من کسی را در ا ن شتر نمی

خود نشاند و با متربانی به او فرمودند: فرزندم! تاو غر داه نیساتی، ا نجاا خاناة خاودت       

هست. اآلن ادار  تیطیل است، شب ا نجا بمان فردا صدح من خودم برای ضمانت شما به 

 م م.ادارة گذرنامه می

م د لوچی که از را  دور میموالنا روز بید به ادارة گذرنامه تماس گرفته فرمودند: هر ب

ها را و نیاز به ضامن دارد من ضامن او هستم و کار او را با ضمانت من انجام بدهید و من
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شان برنگردانید. از من پ  همیشه افرادی کاه جتات أخاذ پاساپورت     دوبار  به شترهای

  ند.ها را امضاء نماموردند تا منهای ضمانت را به منزل موالنا میممدند، فرممی

 مقام علمی باالتر از مقام اداری

دوزتای  اا از سااواک بارای د ادن موالناا        گو د: وقتی مسؤوالنبرادر موالنا می -19

ها ا ستاد  باشاند و مجداور   کردند که وقت ممدن منر زی میممدند، موالنا چنان برنامهمی

دباوت بودناد،    ایاهی هام کاه در ادار   ها از جا شان بلند شاوند، گا  نشوند به خاار من

کنناد. در ذهانم ساؤال    همیشه متوجه بودم که جناب موالنا جلوتر از د گران حرکت مای 

کنند و حتماً به خاار غرور نیست، چون ا شاان از  ا جاد شد  بود که چرا موالنا چنین می

ا ن صفات دور بودند. روزی بلت ا ن امر را از ا شان پرسیدم، فرمودناد: ارزش بلام و   

باشد، ندا د جا گا  روحانیت ها میها و مسؤوزیتو مینوی باالتر از د گر پستمقام د نی 

 و مقام د نی و بلمی، حقیر و ضییف و کمتر از د گران بشود.

 جواب صریح

در دوران پتلوی گروهی از افراد جمابت تدلیای از پاکستان به زاهادان مماد  و    -31

به منزل ا شان ممدناد، باه محار ورود    اد جتت د دار با موالنا و کسب راهنما ی و ارش

ا ام متماان   جنااب موالناا! شانید    منان از ساواک به منزل موالنا زنگ زدناد و پرسایدند:   

ا فرمودناد: اوالً قارار نیسات هرکسای کاه      خارجی دار د؟ چرا به ما ااالع نداد د؟ موالن

انونی و باا  متمان ما باشد شما را از حضورش مگا  کنیم. در ثانی ا ان افاراد باه ااور قا     

اناد، از مرزهاای مجااز    ای دوزت ا ران وارد کشاور شاد   پاسپورت کشور خود و با و ز 

ورود مناان غیار قاانونی    اند. اگار  های مرزی ممد کشور و با نظر مأموران دوزتی و پاسگا 

 مأمور ساواک د گر حرفی نزد. ،ها را نگرفتید؟ با ا ن سخن موالنابود  چرا جلوی من
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 غیر مسلمانانرعایت حال 

هاای اهال   بیشتر همسا گان و ساکنان اارا ف مسجد جامع قد م )بز زی( سیک -30

هاا کاه   شدن با افاراد سایک  موردن به مسجد و  ا بیرونهند هستند و موالنا وقت تشر ف

چناد نفار از   کردناد، روزی  پرسای مای  ها ی دور و اارا ف مساجد داشاتند احاوال   مااز 

موالنا ممد  و برض کردناد: صادای    وی مسجد بود، خدمتها ی که مناززشان روبرسیک

کند و شود، خیلی قوی است، ما را اذ ت میذان صدح که از بلندگوهای مسجد پخش میم

موالنا از ا ن موضوع بذرخواهی کرد  و به مؤذن مسجد دستور پرند، ها از خواب میبچه

 ان نشو م.داد جتت بلندگوها را بوض نما د تا بابث اذ ت غیر مسلمان

 توکل به خداوند

اندازد، نگتدان خاناه من را  ای را به درون خانة موالنا میروزی فرد ناشناسی نامه -31

دهد. ا شان نامه را باز کارد  و در اثناای   به موالنا که در اتام پذ را ی تشر ف داشتند، می

ز ر پتو ی کاه بار من    نامه من را تکه پار  نمود، کردنزدند، بید از اتمامزدخند میخواندن 

برند، روند و موالنا هم به داخل منزل تشر ف میگذارند. وقتی متمانان مینشسته بود می

شود نامه توسط خواند متوجه میهای نامه را کنار هم مینگتدان کنجکاو  شد  و تکه پار 

ماود   شخصی ناشناس نوشته شد  که موالنا را خیلی بد و بیرا  گفته و تتد اد باه قتال ن   

 است.

واقیاً جای شگفتی بود که موالنا نه تنتا از ا ن نامه هراسی به دل را  ندادند، بلکاه باا   

نتا ت خونسردی من را پار  کردند و حتی به نگتدان خانه و هیچ ک  د گری هم اااالع  

 نداد که چنین موضوبی پیش ممد  است.

 معاشرت خوب با غیر مسلمانان

ها از قاد م سااکن شاتر زاهادان     تند و بسیاری از منها اهل هندوستان هسسیک -33

ها از ا اران و بااز   راج منشد که نسدت به اخها ی شنید  میباشند، اوائل انقالب زمزمهمی
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ها به نزد موالنا ها ی در دست اقدام هست، جمیی از منشان به هندوستان برنامه نگرداند

هاا  دند و خواهان من شدند که از حا  من ممدند و نگرانی خود را از ا ن شا یات ابراز کر

 دفاع نما ند.

ها و همه شتروندان بودند، موضوع شا یه جناب موالنا که هموار  حامل حقوم اقلیت

ذ ربط در میان گذاشتند و پرسیدند: صحت دارد  اا خیار؟   ها را با مسؤوزین اخراج سیک

ر هساات در م نااد  مساؤوالن مربواااه جااواب داد  بودنااد، بحثاای باه میااان ممااد  و قاارا  

 گیری شود.تصمیم

ها در شتر که ضرری به کشور اسالمی ندارند و با توجه باه  موالنا در مورد حضور من

ممیز با مردم و نقشی که در رشد اقتصاد ها در شتر و همز ستی مسازمتسابقة اوالنی من

 ها شدند.اند، خواهان حما ت از منبازار داشته

ها شد ها و حما ت از ح  و حقوقشان سدب خوشحازی منبرخورد خوب موالنا با من

ها به منزل ها نفر از بزرگان منگذاشتند، بید از وفات موالنا د و بسیار به ا شان احترام می

تر ن فرد خاانواد  خاود را از دسات    کردند که گو ا نزد کا شان ممدند و چنان گر ه می

 کرد که:بی میاند. ا ن صحنه شیر برفی را در ذهن تداداد 

 چنان با نیک و بدخو کن که بید از مردنت برفای 

 مساالمانت بااه زماازم شااو د و هناادو بسااوزاند   
 

 بردباری

دازیز ز رهدر حزب اتحااد  موالنا بد بنا به دبوت 0311اسفند ما   10در تار خ  -31

ضرورت  خصوص حوادث پیش ممد  اول انقالب،جتت را زنی و مشورت در  ازمسلمین

تیداد ز ادی از مردم از سطح اساتان در محوااة مساجد مکای      ،یگیری واحداتخاذ موض

صادا را  که در ا ن میان جواناان چپای سار و     جمع شد  و بلما در حال سخنرانی بودند

های شتر زاهدان را که انتقادهاا ی از دوزات مطارح کارد      شروع کردند و  کی از موزوی
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دادند و دستان خود بلند کردند و شیار می بود، مورد حما ت قرار داد  و حتی او را بر سر

 نظم جسله را به هم زدند.

شاد  دوباار  برگازار    موالنا ابالم کردند جلسه بید از ظتر باا حضاور افاراد دباوت    

ها و مطازدات مردم استان مطرح شدند و حتی شود، در جلسة بید از ظتر کلیه خواستهمی

تشر گشت و جازب ا نجا بود که موالنا هایچ  ها منای هم صادر شد که در روزنامهقطینامه

ن روحاانی کاه   هم زد  بودند نکردناد و بربلیاه م  ای به افرادی که جلسة صدح را براشار 

 ود، هیچ بک  ازیملی نشان ندادند!!سدب تفرقه شد  ب

 حفاظت از اموال دولتی

ندود، های اول انقالب که دوزت مرکزی بر اوضاع منطقه مسلط امنیدر بحدوحه نا -31

 :جمیای از ساران اوا اف بلاوچ را احضاار کارد و گفات        ،استانفرماند  ناحیه انتظامی 

 د به فکار م ناد  خاود باشاید، مان مساؤل       حکومت جد د به نفع ملت بلوچ نیست و با

حکومات جد اد   و برو د تا قدل از تسالط   ها گذاشتمها را از بلوچمتمات و اسلحه خانه

ها گفتند: ما با د با موزوی بددازیز ز مشاورت کنایم   ، منهرچه اسلحه الزم دار د بردار د

گیر م. ا ن جمع همه به نزد موالناا ممدناد و موضاوع را مطارح نماود  و      بید تصمیم می

کسب تکلیف کردند، موالنا بددازیز ز که هموار  رضای خدا و خیر و صالح ماردم را در  

ل هستند و ندا د به تااراج بارد    نظر داشت، فرمودند: اسلحه و متمات متیل  به بیت ازما

هاا در دسات ماردم بیفتناد، وسوساه      شوند، شما با د حافظ بیت ازمال باشید، اگر اسلحه

شوند و بابث درگیری و خونر زی حتی بین خود مردم خواهد شد، سران بلوچ بید از می

شدن از جلسه گفتند: بجب اشتداهی شد که مشاورت کارد م، اماا مادتی بیاد باه       بیرون

 تداهشان پی بردند و به فراست و دوراند شی موالنا مفر ن گفتند.اش

 هیأت پانزده نفریسفر 

ت پانزد  نفری جتت مالقاات باا   بود که موالنا همرا  با هیأ ها0311 د ما اسفن -31
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ی ا ان  و مسؤوزین کشوری با هواپیمای ارتشی به تتران تشر ف بردند، زمینه خمینی امام

 ی امام بود، فراهم کرد  بود.اسحام زنجانی که نما ند  سفر را شخصی به نام ال

نجاانی، دکتار   د از: خاود حضارت موالناا ال اساحام ز    هیأت پانزد  نفر  بدارت بودن

نارو ی، دکتر صانیی، حاج مقا ضیاء ازد ن ادااداا ی، دکتار اباراهیم اکداری، دکتار امیار       

ید محمد شتنوازی، حااج  قندرزهی، حاج سگمشادزهی، حاج ابراهیم کترازهی، مسا خان 

نظر محمد شه بخش و چند نفر د گر. ا ن هیأت ابتدا به مدرسة بلو ه که محال اساتقرار   

رفته و بید از تمام نماز، د دند امام هم باه   ظتر بود و مستقیم به نمازخانهبود، رفتند.  ماما

ة مشانا ی  میارفه انجام گرفت، جناب موالنا که ساابق  نمازخانه ممد  که در همانجا جلسة

در منجاا ابضاای همارا  را میرفای نماود  و اای ساخنان مفصالی         دلی با امام داشتند، ق

توجتی دوزت سااب  را  اادمور شادند و    شکالت مردم استان سیستان و بلوچستان و بیم

ستان بشود و مساؤوالن اجرا ای از خاود ماردم     درخواست کردند: توجه بیشتری به ا ن ا

مانان باه م ناد  بتتار و توضایحات مختصار بار       متارنمودن بومی باشند. امام ضمن امیدو

های اصالحی و اساالمی فرمودناد: هماه ا اران دچاار مشاکل هسات و        ها و برنامهارح

بارای  شاود،  و همه ا ران توجه میکنیم، به بلوچستان بازسازی ا ران را از صفر شروع می

روز بید ا ان هیاأت باه    صدح بازرگان صحدت کنید، میرفی افراد مورد نظرتان با متندس 

موالنا افارادی   ،نزد متندس بازرگان رفتند و بید از مقداری گفتگو و بیان مشکالت استان

هاا همارا  هیاأت    ها در نظر گرفتاه بودناد و بیضای از من   را که از قدل برای برخی پست

هاا پذ رفتاه شاد و افاراد پیشانتادی بارای       بودند، میرفی نمودند که همة من درخواسات 

ای اداری ماورد قداول قارار گرفتناد: دکتار داناش ناارو ی اساتاندار سیساتان و          ها پست

 و... دکتر اکدری رئی  بیمارستان ،نشگا بلوچستان، دکتر گمشادزهی رئی  دا

زاد ، تیمساار مادنی، دکتار اباراهیم     ا ن هیأت در همین سفر با دکتر بنی صدر، قطاب 

ود  و پ  از چتاار روز باه زاهادان     زدی و د گر مسؤوالن رد  باالی انقالب مالقات نم
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ها داشتند، به مردم استان اامینان دادند کاه:  ای که با روزنامهبرگشتند، موالنا ای مصاحده

 ها پذ رفته شد.ها و مطازدات منکلیه خواسته

 مصاحبه با رادیو بی بی سی

ن خدرنگار بی بی سی به زاهدان ممد  باود و از موالناا ساؤاالتی پرساید کاه مات       -31

 مصاحده از ا ن قرار است:

 م ا شما همچون کردستان تقاضای خودمختاری دار د؟ -س

مونیساتی از جملاه روسایه    خیر، برای ا ن که تجربه نشان داد  است کشورهای ک -ج

خودمختاری باقدت به دام  هایجاد استانوجودممدن اتحاد جماهیر شوروی، با ا قدل از به

 کمونیزم افتادند.

تر از کشور فرانساه اسات، قصاد ندار اد     ه وسیت بلوچستان که بزرگبا توجه ب -س

 مدبی استقالل شو د؟

 خیر! -ج

 به چه دزیل؟ -س

های الزم بارای چناین   چون بلوچستان و کردستان به جتت بدم امکانات و زمینه -ج

 کاری ممادگی ندارند.

 نظر شما در مورد قانون اساسی م ند  ا ران چیست؟ -س

اساسی برای ا ران که دارای اقوام و نژادهاای مختلفای مانناد کارد،      بتتر ن قانون -ج

دارند، به نظر ما و غیر  است و هرکدام در بخش بزرگی از ا ران سکونت بلوچ، ترک، زر 

، مانند: قانون اساسی کشورها ی چون پاکستان، هندوساتان  است« federalفدرال / »ن قانو

 .و مزمان

 اهل سنت حقی قا ل نشوند چه خواهید کرد؟برای اگر در قانون اساسی ا ران  -س

با توجه به جمییت ز اد اهل سنت ا ران، اامینان دار ام مناافع و حقاوم چناین      -ج

 جمییت بزرگی در نظر گرفته خواهد شد.
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 کنید؟اگر چنین نشد چه کار می -س

ود مردم تصو ب خواهد شد و ما به من پا دند خواهیم بقانون اساسی قطیاً با رأی  -ج

 و با تجز ة سیستان و بلوچستان مخازفیم.

هاای حکیماناه و باا تادبیر موالناا انتشاار  افات،        وقتی ا ن مصاحده و د گر مصاحده

نظران و مگاهان سیاسی اظتار نمودند که موزوی بددازیز ز بلوچستان را بسیاری از صاحب

 شدن با حوادثی مثل کردستان و گندد نجات داد.از مواجه

 روزنامه گاردینمصاحبه با 

خدرنگااران   ،النا به تتران جتت مالقاات اماام و د گار مساؤالن    در مسافرت مو -31

پ انگلستان و واشنگتن پست ممر کاا، خادمت موالناا ممدناد و     های گارد ن چاروزنامه

ها نقطه نظرات خاود را ا نگوناه   به سؤاالت منمصاحده نمودند. حضرت موالنا در پاسخ 

هان من هستیم که در مادارس اساتان ماا ضامن ا نکاه زباان فارسای        بیان نمودند: ما خوا

شود، زتجه بلوچی و فقه مذهدی اهل سنت هم تدر   شود، موالنا بددازیز ز تدر   می

های شد  تجز ه الب نیستند و خواستالدی که شا عها در مورد تجز هدر مورد سؤال من

 اند اما بارخال ف گذشاته انتظاار   ستهیوو غیر اصوزی ندارند و همه به انقالب پغیر منطقی 

دار م حیثیت مذهدی و قومی ما حفظ شود و به همین بلت تقاضا کرد م ماموران اجرای 

شوند، ا شان اضافه نمودند: در و مسؤوالن انتظامی از میان افراد بلوچ و سیستانی انتخاب 

به هماین بلات   شته به هیچ وجه ستم مردم منطقه از درممد ملی مملکت کافی ندود و گذ

 اآلن مردم بلوچستان نیاز به توجه و حما ت بیشتری دارند.

 بازگشت خلبانان

تتران با حضرت موالناا تمااس گرفتناد و درخواسات کردناد،       اوائل انقالب از -39

ترتیب بازگشت شماری از خلدانان را که دوزت پیشین منان را به خاش تدیید کرد ، بدهند 
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النا چند ن نفر از سرشناسان زاهدان را انتخاب کارد  و بارای   تا گزندی به منان نرسد، مو

 ها به خاش فرستادند.موردن خلدان

خاش تماس گرفتند که خلداناان را تحو ال ا ان افاراد بدهناد، بیسات        با هنگ موالنا

خلدان را از خاش تحو ل گرفته و با مراقدت و امنیات کامال    ،خودروی ابزامی از زاهدان

 ها را به تتران فرستادند.موردند و موالنا من ها را به زاهدانمن

 شدعوت به آرام

کند، در اجتمابی که اوائل انقالب دکتر جر ری استاندار وقت به چابتار سفر می -11

در فرمانداری چابتار با حضور فرماندار فرماندة هنگ و مسووزین د گار داشات، توساط    

ندار ماورد ضارب و شاتم قارار     اشوند و برخی همراهاان اسات  صر  میافراد مسلحی محا

 ند.گیرمی

میاون استاندار رئی  شاتربانی و   ،سد، مقای فیاض بخشروقتی گزارش به زاهدان می

خواهند تا ا ان  م ند و از ا شان کمک میشب به منزل موالنا می 01فرماندة ارتش سابت 

فرساتند  پیاام میمشوب پا ان  ابد، موالنا در همان وقت با بیسیم شتربانی به مردم منطقه 

ها و مطازداات  حرمت متمان را نگتدار د و ناامنی را تشد د نکنید، خواستهفرما ند: و می

خود را از ار   میقول پیگیری نما ید و مرامش و خونسردی خود را حفظ کنید، با ا ان  

 گردد.امنیت به شتر چابتار باز میشود و پیام موالنا فوراً حلقه محاصر  شکسته می

 انقالب با رهبرقات مال

خاارة  کی از ا ن د دارها اند، انقالب داشته رهدرمتیددی با های موالنا مالقات -10

و نحاوة اجارای اهادا ف انقاالب در     از ا ن قرار است: موالنا از بملکرد برخی مساووزین  

راحت اش گرفته و نااستان ناراحت بودند، زذا به د دار امام رفتند. امام د دند موالنا چتر 

 ، زذا سیی کردند در تنتا ی سد، متوجه شدند حتماً موضوبی ا شان را رنجاندربه نظر می

امام خطاب باه او گفات:    د دکتر چمران نیز حضور داشت.درد دل ا شان را بشنوند، شتی
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حضور داشات و  حاج احمد خمینی هم د بیرن برود، کار د گری نداری؟ او فتمید که با 

داد. امام به ا شاان فرمودناد: چناد    کرد و احیاناً داروهای امام را میمیپذ را ی از متمانان

زحظه ما را تنتا بگذار د! حاج احمد برض کرد: ممکن است نیازی باه دارو  اا پاذ را ی    

خوند هم از مخوند انتظااری  نیازی به دارو ندارم و م باشد. امام فرمود: من در کنار موزوی

پذ را ی نیست. بید از ا نکه تنتا شادند موالناا خیلای     ندارد، موزوی از ماست و نیازی به

تر اماام و مساووزین را   ها و مشکالت را که متام بودناد و قااییات و دقات بیشا     درد دل

 نمود  و موضوع مسجد اهل سنت تتران را هم مطرح کردند. اماام در الدید،  ادموری می

اول انقاالب  پا ان به موالنا دزداری دادند و فرمودند: جناب موزوی! ناراحت نداش، هناوز  

 .دگی خواهد شدشوند و به مشکالت بتتر رسیما هست و کم کم کارها درست می

 مسجد اهل سنت تهران

مساجدی بارای اهال سانت در تتاران       ضاوع سااخت  مو امامبا  در د دار موالنا -11

رهدار  وافقت امام قرار گرفت. جناب موالنا پ  از مالقاات باا   رد مدرخواست شد که مو

کردم، مقداری زمین برای تاسی  مسجدی در  انقالب فرمودند: از امام خمینی درخواست

تتران در اختیار اهل تسنن بگذارند و ا ن هم به خاار اثدات ا ن موضوع است کاه هماه   

رمودند: ترتیاب ا ان   م هم پذ رفتند و فو امادنیا بداند که اهل سنت در ا ران مزادی دارند 

 دهم.کار را می

مژد  بزرگی باه اهال سانت اسات و از      و من امیدوارم ا ن کار بزرگ بملی بشود که

 رساند.ارفی وسیت صدر رهدر انقالب را نیز می

 .اما صد افسوس که ا ن کار بملی نشد

 ای به استانسفر آیت اهلل خامنه

ای به استان ممدند، در بادو ورود باه منازل    هلل خامنهم ت ا 0311فرور د ن ما   -13

 ساافیدان، میتمااد ن وموالنااا بداادازیز ز رفتنااد. بنااا بااه دبااوت موالنااا خیلاای از ر ااش 
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تشار ح نماود ،   را  انقاالب اساالمی  ا شان ابتدا اهدا ف کردگان جمع شد  بودند. تحصیل

از حاضار ن   هرکادام شان را مطرح کنناد،  سپ  از مردم خواستند انتظارات و تقاضاهای

ها ی از قدیل کمدود امکانات رفاهی، مب، برم، جاد  مسفازت، تلفان،  مشکالت و خواسته

ن گفات: ماا   دانشگا ، خودمختاری و خاودگردانی و... را بیاان کردناد.  کای از حاضار      

ماع ابتادا در   ای در میاان من ج خاواهیم. م ات اهلل خامناه   خودمختاری بلوچساتان را مای  

ددازیز ز برض کردند که ما ا شان را از زمانی که جلو ابزام مردم بلوچ خصوص موالنا ب

های و سپ  در پاسخ درخواستشناسیم در رو ارو ی با بشا ر فارس را گرفته بودند، می

خواهد با د همه گونه امکانات کشورداری را که خودمختاری می ایمنطقهمردم فرمودند: 

شاود، د گاری پرساید: اگار     چیز از مرکاز تتیاه مای   داشته باشد، وزی در ا ن استان همه 

ادار  کنایم و   خواهیم تا خودمان امور استان راخودمختاری امکانش نداشد خودگردانی می

دوزت مرکزی نظارت داشته باشد. ا شان در سخنان خو ش فرمودند: در کشور اسالمی ما 

هرچیزی که هند بود، بینیم و همه از حقوم مساوی برخوردار خواهمه را به  ک چشم می

گیرد و بارای مباادانی منطقاه از    به صالح شما و مملکت باشد دوزت همان را در نظر می

سااب  فاوری   هاای دوران  شود. اما انتظار نداشته باشاید هماة کاساتی   هیچ چیز در   نمی

نیست که همة کارها را سر ع مماد  کند و مشاکالت را   انقالب د گ زودپزبرار ف شود، 

ای استان را ا د. موالنا که میزبان جلسه بودند، نیز برخی مشکالت مردم و نیازهنمبرار ف 

 ها ی که در ح  مردم ا ن منطقه شد  بود،  ادموری کردند.برشمرد  و ظلم

 رشوه یا دلجویی!

ها و سران اوا ف ا ن اساتان باه   های اول انقالب و برخورد دوزت با خانناامنی -11

ها بیشتر شد  و کال اساتان در حازات    بود که ناامنیی بابث شد  با رژ م قدلدزیل ارتداط 

 بحرانی به سر بدرد.

حتی مرکز چند ن جلسه با موالنا بددازیز ز داشاتند  مسووالن امنیتی و اداری استان و 

کردند: دوزت جد اد  اند شی شود. جناب موالنا هموار  تأکید میتا در ا ن خصوص چار 
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سفیدان بلوچ را جذب انقالب و حکومت جد اد  داران و ر شبا د با رأفت و متربانی سر

 گرفتن سرداران منطقه را امن کرد  بود.بکند، همان اوری که رژ م قدلی با تحو ل

ها رشو  بدهیم. موالنا به من :گو یدن گفت:  ینی می کی از ابضای شورای امنیتی استا

، پاول و ماال هز ناه کنیاد؟ او     ردفرمودند: اگر با ا ن کار منطقه امن شود چه اشاکازی دا 

دهایم، موالناا فرمودناد:    کوبیم وزی رشو  نمای گفت: ما من خائنین و ارفداران شا  را می

هاای  پیامدر من و شما برای امنیت کشور اسالمی نو پاا و دزجاو ی از ساران بارب، ماال     

م ها باه د ان اساال   شدن و حتی گرا ش منها داد که بابث سکون و خاموشز ادی به من

ها به انقاالب ابتمااد پیادا    شوند و منها کمتر میشد. اگر شما هم ا ن کار را بکنید ناامنی

اند و با د اوری برخورد کنید که جاذب  اب نداشتهکنند، مردم ا ن استان فرصت انتخمی

 .های انقالب اسالمی شوند و جان و مال خود را فدای انقالب کنندخوبی

 پاسخ نیکو

یار مرادزهای   ها. ش بین م ت اهلل مادنی و مقاای م   0311م مترما  در تار خ  ک -11

نما ند  و مردم بلوچساتان در مجلا  خدرگاان ساوء تفااهمی پایش مماد  باود. موالناا          

بددازیز ز از م ت اهلل مدنی خواستند که در ا ن قضیه با نرمی برخورد کناد. مقاای مادنی    

ربطای بزناد، باا او باه     حر ف بیاگر کسی به اسالم جسارت کند و  :گو یدگفت: شما می

 ؟تندی برخورد نکنیم

زباانی و خاوبی   با د در چنین وقتی باا منطا  و شایر ن    :گو مموالنا فرمودند: من می

  کد گر را قانع کنیم نه با پرخاش.

﴿: مدنی ادامه داد: خداوند فرمود                   ﴾ [091:ة]ازدقر. 

هرکسی  . !کنند، برخورد کنیدکنند و تجاوز میبا دشمنان اوری که با شما برخورد می»

 که به اسالم جسارت کند با د کوبید  شود.
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﴿ موالنا پاسخ داد:                    ﴾ [:31فصلت .]

شود که گو ا دوستی تو و او دشمنی است، چنان میکه در ا ن صورت کسی که میان @

 ی قرمن هست.هم م ه . !نزد ک و صمیمی است

مقای رشید ان  کی د گر از نما ندگان گفت: منظور ا ن م ه افراد غیار ماذهدی و غیار    

 اسالمی است. موالنا جواب دادند: م ه بام هست خاصش نکنید.

 تحریم انتخابات

مردم برای انتخابات شاورای شاتر باه پاای      0311ر ما  قرار بود روز بیستم مت -11

بروند، اختالفات ز ادی بر سر کاند داهای شورا بین بلوچ و فارس باه  های رأی صندوم

بلت ا نکه اکثر کاند داها غیر بلوچ بودند، پیش ممد. حزب اتحاد ازمسالمین باه رهداری    

تر را تحار م کارد. موالناا    ای حضور در انتخابات شاورای شا  موالنا بددازیز ز ای بیانیه

ها ی که با مطدوبات داشتند، دزیل ا ن اقدام را چنین توضیح دادند: بددازیز ز در مصاحده

ساازی کارد  بودناد، در ا ان     ای بناصر ماارض زمیناه  ام، پار اوری که من تحقی  کرد 

و هاای اخاذ رأی غائلاه    انتخابات فارس و بلوچ را در مقابل هم قرار دهناد و در حاوز   

ممد سوء انتخاباات تحار م اباالم    مشوب را  بیندازند. زذا برای جلوگیری از هرگونه پیش

 ظ مرامش شتر و مسلمانان بود  است.شد و ا ن اقدام صرفاً برای حف

 سفر دکتر با هنر

در رأس هیأتی باه   انقالبها. ش دکتر جواد باهنر بضو شورای  0311دی ما   -11

موالنا و مردم داشت، مشکالت ماردم و اساتان در حضاور     زاهدان ممد، در د داری که با

 ان مطرح شد.ا ش

تار ن امکاناات و   موالنا فرمود: دوزت ساب  برای منطقه کاری نکرد  و مردم از ابتدا ی

ای برای کار و اشتاال وجود ندارد. مراکز توزیدی و صنیتی ا جااد  حقوم محرومند، زمینه
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انشگا  کمدود هست، از دوزات جد اد کاه باا رأی     نشد ، از زحاظ مدارس، دبیرستان و د

 مردم روی کار ممد  انتظار دار م به مشکالت مردم بیشتر توجه کند.

الدی هستند، م ا ا ن خواسته منان بارمورد   مقای دکتر باهنر گفت: مردم خواهان تجز ه

دارناد  شود؟ موالنا پاسخ دادند: همة مردم چنین نظری ندارند و کسانی که چنین ابتقادی 

الدی را  حل مشکالت نیست و اآلن دوزت بارای ماردم کاار    با د توجیه شوند که تجز ه

اهاان دکتار گفات: ماردم منطقاه      توجه نخواهد بود.  کی از همرکند و مثل گذشته بیمی

 ها مزادی ا ن کار را بدهیم؟فروش هستند، م ا به منقاچام

فروش نیستند و مة مردم که قاچامموالنا از حر ف او خیلی ناراحت شد  و فرمودند: ه

های شالی و کاری است. شما فرصت اند ندودنی به ا ن شال روی مورد دزیل ا نکه برخ

تاا ماردم از چناین کارهاا ی دسات       ،های کارمفر نی ا جااد کنیاد  ها و برنامهبا د فرصت

 بردارند.

 عفو و گذشت

لنای در ماورد مساا ل    خصوصی و غیر ب ایاوائل انقالب مسؤوالن استان جلسه -11

امنیتی و پیگیری اهدا ف و مقاصد انقالب منیقاد کردناد کاه حضارت موالناا هام در من       

حضور داشتند، مقای نجف دری فرماند  نیروی انتظامی وقت اساتان، اظتاار داشات کاه:     

ای نداشته اسات.  هیچ فیازیت و مدارز جامیه روحانیت اهل سنت استان در مسیر انقالب 

نش به سخنان نجفی فرمودند: اگر جامیه روحانیات اهال سانت در امنیات     موالنا در واک

ا ن بود  کاه از هرکجاا و   فیازیت شما چه بود  است؟ فیازیت شما منطقه فیازیتی نداشته، 

رو اد و را  را بارای   هرمسیری اشرار بیا ند، شما من را  را ترک کرد  به را  د گاری مای  

 شما! گذار د، ا ن هست فیازیتها باز میمن

مقای نجف دری در حال بصدانیت به بلما باد و بیارا  گفتاه جلساه را تارک کارد و       

ساا ر بلماای بلوچساتان    جلسه به هم خورد، وقتی موضوع اهانت نجف دری به گاوش  

رسید، خیلی ناراحت شد  خواهان برخورد جدی با ا ن مسأزه شدند و از موالنا خواستند 
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کنند و برض کردند، ا ن اهانت بزرگی باه کال   نظر نپوشی و صر فاز ا ن موضوع چشم

 بلمای استان بود  و تنتا منحصر به شخص شما نیست.

داشت که چیزی نماند  بود به ناامنی بزرگی تداد ل  ا ن موضوع چنان بازتاب شد دی 

 11ها ی منتشر کرد  خواهان من شدند که مقای نجف دری ای شود، حتی بیضی ابالمیه

 یری کند و گرنه منتظر برخورد باشد.گکنار سابت از کارش 

از مسؤوالن رد  باالی استان خدمت موالنا ممدند و بارض کردناد:   همان شب هیأتی 

 شود.مقای نجف دری جتت بذرخواهی خدمت شما حاضر می 1فردا صدح سابت 

صادح خادمت موالناا     1فردا  :جمیی از روحانیون و بلمای بلوچستان تصمیم گرفتند

 بفو و گذشت ا شان شوند. بروند و مانع از

ممدند، د دند نجف دری با هیأتی هنگامی که ا ن هیأت در موبد مقرر به منزل موالنا 

خااار شادند.   اند، ناراحت و رنجید صدح ممد  و موالنا هم از او گذشت نمود  1سابت 

خاواهیم در زنادگی گذشات    ها فرمودند: ما بلما از بموم مردم مای حضرت موالنا به من

 ته باشند. اگر خودمان از ح  خود نگذر م از سا ر ن چه انتظاری داشته باشیم؟!!داش

 استاندار درویش

خاواهیم بارای شاما  اک     از تتران تماس گرفتند و گفتند: جناب موالنا! ماا مای   -19

 خواهید.گذاری بفرستیم، همان کسی که شما میاستاندار درو ش و بدادت

خاواهیم. بارای درو شای و نمااز و     و ش و زاهاد نمای  موالنا فرمودند: ما استاندار در

ک اساتاندار قلادر و توانمناد بارای ماا      بدادت، من و حاج مقای کفیمی کافی هستیم.  ا 

تواناد  بفرستید که هم بخورد و هم برای مردم کار کند. درو اش صافت ناه خاودش مای     

 تواند کاری برای مردم انجام دهد!!بخورد و نه می

 گویی!ظرافیت در حق

تود اع   ،ای بارای میارفاه ا شاان   استاندار جد دی برای استان ممد  بود و جلسه -11
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استاندار قدلی در استانداری زاهدان برگزار شد  بود، موالنا حضور داشتند و از ساخنرانان  

جلسه بودند. ا شان با ظرافت کامل سخنان خود را بیاان کارد  فرمودناد: اساتاندار قدلای      

انست برای ما کاری بکند، ما هروقات ماا مشاکلی داشاتیم و     )مقای محمدی( هرچند نتو

نماود، ماا از اساتاندار    کرد و اظتار همدردی مای کرد م، ا شان هم با ما گر ه میگر ه می

و هام شار ک درد و نااراحتی ماا     هم کاری برای مردم ما انجام دهد   جد د انتظار دار م

 باشد.

 نیروی متخصص

نفر را به بنوان نما ند  مردم جتت شرکت در اوزین  قرار بود مردم بلوچستان دو -10

دور  مجل  خدرگان و بررسی قانون اساسی انتخاب نما ند، چون روحانیات و بلماا در   

های سیاسی و اجتمابی بودند و حزب اتحاد ازمسلمین را هم بلماا رهداری   رأس فیازیت

ار  داشت، اماا موالناا   ها همه بر حضور دو نفر بازم د نی در مجل  اشکردند، د دگا می

بددازیز ز با ا ن پیشنتاد و د دگا  مخازفت کردند و فرمودند: در مجل  تصاو ب قاانون   

هاا  دان حضور داشته باشند و ندا د هرکجا موزویاساسی با د نیروهای متخصص و قانون

دان و فاار  ازتحصایل رشاته    ها  ک روحاانی و  اک قاانون   پیشنتاد شوند. بید از را زنی

 برای ا ن امر انتخاب شدند. حقوم

 توجه به شایستگی افراد

در دادگا  زاهدان نیاز به بازمی از اهل سانت باود کاه رساما اساتخدام شاود و        -11

بارای  باشد، موالنا  کی از بلمای جوان را های احکام مدنی اهل سنت پاسخگوی پروند 

تخااب موالناا اظتاار    ا ن امر متم به مسؤزین میرفی کردند که برخی دوساتان باه ا ان ان   

نارضا تی کردند، اما موالنا توضیح دادند که ا ن شخص توانا و ال   هست و فرد با سواد 

نظار   ،تواند کار کند. موالنا هموار  به زیاقت و شا ساتگی افاراد  و جوانی است و بتتر می

 ها.داشتند نه به شترت و موقییت اجتمابی من
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 جاذبه

کردناد، اماا   میها انتقاد ها و افکار کمونیستاند شه موالنا در سخنان بمومی از -13

هاا  ممدناد باه خاوبی از من   وقتی برخی جوانان باگرا شات کمونیستی به د دار موالنا مای 

گرفتند و حتی بارای مزادی بسایاری از ا ان جواناان بازداشات شاد ، تاالش        تحو ل می

اند و به خاار احساسات تهانتخاب نداشفرمودند: ا ن جوانان هنوز فرصت کردند و میمی

ها فرصت ها نیستند، با د به منقلداً با مناند و ها شد و شرا ط اول انقالب جذب من گرو 

هاا مخاازف   های منانتخاب بدهیم. روزی  کی از دوستان موالنا پرسید: شما که با اند شه

 ؟گذار دها احترام میهستید، چرا ا نقدر به من

بلت جذب ا ن جوانان به افکار انحرافی در اثر ابمال و رفتار ما  موالنا فرمودند: شا د

ها را به ساوی خاود بکشاانیم. در جاا ی د گار      ای داشته باشیم تا منبا د ما جاذبهباشد، 

برض کردند: من به دوستان و همقطارانم در سیستان و بلوچستان و کسانی که به جوانان 

هاا را  ها ا ن مارک را نزنیاد. بیا اد ا ان   ه به ا نک :امگو ند، گفتهما کمونیست و چپی می

هاا را قاانع کنیاد.    شاان کنیاد و ا ان   شان را بشنو د و نصایحت بخواهید و حر ف حساب

 خودی ندا د به کسی مارک بزنید.بی

 ماشین ضد گلوله!

دناد و باه   ماشاین ژ اان بو   موالنا همرا  سرهنگ حقیقی )متندس ارتش( ساوار  -11

سرهنگ به موالنا گفت: جناب موالنا در جمتاوری اساالمی اکثار     رفتند،ار ف مسجد می

من هم متیل  به  شو دوار ژ ان میها هستند و شما سروحانیون سوار بنز و بتتر ن ماشین

د گران! موالنا فرمودند: اتفاقاً اگر خوب توجه کنی ماشین ضاد گلوزاه و مطماون هماین     

 کند!تد د نمیچون هیچ خطر و سوء قصدی سرنشینانش را تاست، 

 محضریخوش

ها. ش به بلت بارضة قلدی در بیمارستان قلب تتران  0311موالنا در بتمن ما   -11
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ر همان بخش بستری بودند. هرکسی که به ن رهدر فقید انقالب هم دبستری بودند. همزما

 ز دانشمند اهال سانت  کردند به د دار موالنا بددازیز رفت به او سفارش مید دار امام می

پرسید: اگر امری هسات در  زد و میمی رتب به موالنا سرحاج احمد هم م ا ران هم برود.

خدمت هستم. روزی حاج احمد با م ت اهلل خلخازی به د ادار موالناا ممدناد، موالناا باا      

ا سه گرو  هساتند، دو  هشوخی و تدسم خطاب به خلخازی فرمودند: مقای خلخازی قاضی

ی؟ حااج احماد   دام گارو  هسات  گرو  به بتشت، شما از کا  وند و  کرگرو  به جتنم می

کاه هماه خند دناد و     خمینی قدل از ا نکه بگذارند، خلخازی جواب بدهد ساخنی گفات  

موالنا بیاد از ا ان شاوخی خطااب باه م ات اهلل فرمودناد:         جلسه در سکوت فرو رفت.

 خیلی سنگین است، با د در صدور حکم خیلی احتیاط بکنی.مسؤوزیت قضاوت 

 هامی اقلیتحا

های د نی در مجل  خدرگان در خصوص سخنان موالنا  کی از نما ندگان اقلیت -11

های د نی در قانون اساسی رسمیت دارند، وزای اهال سانت    که فرمود  بودند، چرا اقلیت

رسمیت ندارند، ابتراض کرد و گفت: ما از شما جناب موزوی چنین انتظاری نداشتیم کاه  

 سؤال بدر د. های ما را ز رمزادی

وقت گرفتند و فرمودند: برادر بز ز! شما منظور مرا  ،موالنا بددازیز ز از رئی  مجل 

شناسی. من اوزین کسی هستم کاه در منطقاة سیساتان و    نفتمیدی چون مرا به خوبی نمی

شان به ها راجع به مشکالتباشم. همة اقلیتهای د نی بودم و میبلوچستان حامی اقلیت

تشیع ما که باه نسادت اهال    ها و حتی برادران اهل ها، بتا یکردند. سیکه میبند  مراجی

کردند و بسیاری سنت در اقلیت هستند، هرنوع مشکلی و کاری داشتند به من مراجیه می

ها پیش من مماد ،  ام. وقتی من به مجل  ممدم برخی اقلیتها را حل کرد از مشکالت من

خواهید با همه باه بادازت رفتاار     گران است و شما میگفتند: سطح فکر شما باالتر از د

 شود، از ح  ما هم دفاع کنید.
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گو د: اگر  ک غیر مسلمانی در کشور اسالمی زنادگی  امام مذهب ما امام ابوحنیفه می

گو اد: اگار  اک    کند، مال، جان، حیثیت و مبروی او مثل مسالمانان اسات. حتای مای    می

 د امام وقت به قصاص او من مسلمان را بکشد.مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد با 

خواهیم حقوم شما ربا ت شود، منظور من از حرفم ا ن بود که همان اور کاه  ما می

 ت هم رسمیت داشته باشد.ند ن شما در ا ن کشور رسمیت دارد مذهب اهل س

ها ممدناد و از ا نکاه سادب نااراحتی     بید از ا ن سخنان موالنا برخی نما ندگان اقلیت

خواهیم ح  و حقوم شما به اور ما هم میا شان شد  بودند بذرخواهی کردند و گفتند: 

 مساوی مثل بقیه ملت ا ران داد  شود.

 وام مسکن روستایی

ر ازی اساتان بودناد کاه باا      موالنا بضو شورای بازی برنامه 10 - 11های سال -11

هاا  شد، ا ن شورا نشستا ن شورا برگزار میجلسات  ،حضور استاندار و د گر مسؤوالن

 و مصوبات مختلفی داشت.

ا ی مطرح شد، موالناا و حااج   تز جلسات ا ن شورا موضوع وام مسکن روسدر  کی ا

از نظر مذهدی ا ن موضوع را مورد بحث قرار دادند. جناب موالنا با ا ن وام  یممقای کفی

ول نکردناد و  که چند در صد سود هم داشت مخازفت کردند و موضوع کارمزد را نیز قدا 

فرمودند: چنین وامی که در من سود باشد وزو به نام کارمزد درسات نیسات. حااج مقاای     

کفیمی دال ل و توجیتاتی موردند و چند در صد سود را کاارمزد تلقای نماود  و بارض     

ای تأسی  شود شد صندوم قرض ازحسنه کردند که ا ن وام درست هست. حتی پیشنتاد

 د از من محل پرداخت شود اما بازهم تا ید نشد.و با حما ت مردم، مدل  سو

در نتا ت با مخازفت موالنا استاندار قدول کرد، ا ان چناد در صاد ساود از ابتداارات      

استانداری پرداخت شود و مردم اصل وام را برگردانند و به ا ن صورت ا ن موضوع حل 

در صد نسدت به  شد و مدت دو سال ادامه داشت، وزی بیدها با بدم پرداخت استانداری

 باز مشکل وام به صورت میضل درممد.سود و کارمزد، 
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 عزت نفس

موالنا بددازملک فرزند ارشد موالنا بددازیز ز باه اتفاام جمیای از     0310سال  -11

جوانان بازداشت شدند، از ار ف برخی مسؤوالن اشار  شد  بود که اگر موالنا بدادازیز ز  

کنیم. وقتی از ا شاان خواساته شاد بارای مزادی     د میتماس بگیرند ما فرزند ا شان را مزا

فرزندشان تماس بگیرند، فرمودند: فرزند من از بقیه جوانان بتتر نیست که تنتاا بارای او   

سفارش کنم. اگر مرتکب اشتدا  و جرمی شد ، با د به سزای بمل خود برسد اما اگار باه   

زما ش قرار گرفتند، و ان شاء اهلل بتتران هم در اول تار خ مورد م ،ناح  زندان رفته از او

 شود.گناهی او ثابت میبی

تأزیف دکتر  وساف  ) «صدر از د دگا  قرمن»موالنا نه تنتا سفارشی نکردند، بلکه کتاب 

 فرزندشان به زندان فرستادند.را نیز برای مطازیه  (قرضاوی

 هدیه

شاین و مدلاای   برادران اهل تشیع نزد موالنا ممد و ساو چ  اک ما   روزی  کی از -19

باا موالناا بددازحمیاد تمااس گرفتاه و      پول را به موالنا هد ه کرد. موالنا در همان زحظه 

فرمودند: قدالً گفته بود د حوز  به پاول نیااز دارد، بیا یاد ا ان ماشاین و پاول را صار ف        

 ها صدقه و خم من بزرگوار به موالنا برض کرد: جناب موزوی! ا نخارج حوز  کنید. م

از شاما  دانام و  ام. موالنا فرمودند: میها را من به شخص شما هد ه کرد بلکه مننیستند، 

کنم، اما حوز  از من نیازمندتر اسات و افاراد بیشاتری از ا ان کماک شاما       هم تشکر می

 کنند.استفاد  می

 افتخار به علم

خود را ناتماام گذاشاته باود،     سهای موالنا در پاکستان که در کی از همکالسی -11

یدها شال خوبی در  کی از ادارات دوزتی در تتران به دست مورد  بود. از قضا در  کی ب

گو ند: مقاای  بینند و از روی شوخی برای خوشی خاارش میموالنا او را می ،از جلسات



   

 / صد خاطره از حضرت موالنا عبدالعزيز   44

هاای ماردم   خواند م و غذای ما از خانهفالنی!  ادت هست باهم در  ک مدرسه درس می

کنی، م ا به فکر ما بینم کارمند هستی و در تتران زندگی مییشد، اما اآلن مموری میجمع

اما او من را جدی تلقی نماود  گفات:    :ها را به شوخی گفتندهم هستی؟ موالنا ا ن حر ف

برو درس انگلیسی بخوان، اماا تاو حارفم را     :مقای موزوی م ا به  اد نداری که به تو گفتم

 ای.مان شد گوش نکردی و درس مال ی خواندی و اآلن پشی

ربط او ناراحت شد  فرمود: من با تو شوخی کاردم اماا   های بیموالنا از شنیدن حر ف

ام، کنی من از ا نکه روحانی و بازم د ن شاد  مثل ا نکه برداشت نادرستی کردی. فکر می

خاود را هام باه هماین مسایر      پشیمان هستم؟ من نه تنتا پشیمان نیستم، بلکه دو فرزناد  

ای را که خداوند به من بنا ت فرمود  با خدا قسم ا ن مقام د نی و بلمی تشو   کردم. به

کنم، و اگر در ا ان ساوگند خاود راساتگو نداشام،      هیچ مقام و منصب دنیوی بوض نمی

 خداوند مرا با ا مان نمیراند.

 تواضع

مرسوم است از روی محدتی که باا بازماانم د ان دارناد در      در منطقة بلوچستان -10

فرمودند: مان دوسات نادارم    بوسند، اما موالنا میدی و ابیاد دستال منان را میاسم مذهمر

کسی دست مرا بدوسد.  کی از افراد برض کرد شما که دوست ندار اد ماا سار خاود را     

برای بوسیدن دست شما پا ین کنیم اجاز  دهید دست شما را باال گرفته و بدوسیم. موالناا  

کسی دست مرا بدوسد، حاال چه دستم باال باشد  ا  من در هرحازی دوست ندارمفرمودند: 

خواساتند،  شدند همه از جای خود برمیپذ را ی میپا ین. وقتی موالنا وارد مسجد  ا اتام

پسندم و ندا د در جلو مان از  فرمود: من ا ن بمل شما را نمیاما موالنا خطاب به منان می

ند: اگر شما از ما فی ازضمیر من مگاا   فرمودتان بلند شو د. گاهی از روی تواضع میجای

خواساتند  شد د. موالنا خیلی تواضع داشتند و نمای شد د هرگز از جای خود بلند نمیمی

شاد، خیلای   خود را برتر از د گران نشان بدهند. اگار از ا شاان در جمیای تیر اف مای     

 زنید.میکنید گو ا گردنش را فرمودند: وقتی از کسی تیر ف میشدند و میناراحت می
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 توان علمی و فقهی

موالنا در سفری که به پاکستان داشتند از مدرسة مظتر ازیلوم کراچی که دو سال  -11

در من تحصیل کرد  بودند، باز د د نمود  با مد ر مدرسه موالنا فضال احماد و مدرساین    

 منجا د داری داشتند.

باا  سه صادر شد  باود  شان به فتوا ی افتاد که از ار ف مدردر دفتر مد ر مدرسه چشم

شدن در من متوجه شدند، فتوا خازی از اشتدا  نیست. خطاب به موالناا فضال احماد    دقی 

تر ن مدارس شاتر کراچای هسات    تر ن و میرو ف ادمور شدند که مدرسة شما از قد می

با د در صدور فتوا دقت بیشتری شود. از قضا تحر رکنندة فتوا در جلسه حضور داشت و 

 و قال کرد. شروع به قیل

موالنا با نرمی فرمودند: من قصد بیدجو ی ندارم، هدفم دقات بیشاتر در صادور فتاوا     

د گری از مفتای  و حتی سؤاالت است. منگا  تمام اشتداهات فتوا را با استدالل بیان کردند 

موالناا متاأثر   که اشتدا  جواب داد، موالنا فضل احمد از بلم و قادرت اساتدالل   پرسیدند 

و دار اإلفتااء تأکیاد کردناد با اد فتااوای صاادر  از       همة مدرسین و مسووزین  شدند و به

 د.یقاً بررسی شد  و سپ  ابالم شوندق ،مدرسه توسط شورا ی

 امتحان علمی!

 کی از بلمای اهل تشیع تتران که بالقه فراوانی به موالناا داشات هماوار  باه      -13

فی هماوار  مدااحثی را در جلساه مطارح     ممد. نامدرد  از نظر د نی و فلسا د دار موالنا می

کرد و مقداری غرور بلمی داشت، موالنا برای ا نکه به او بفتماند ندا د غارور داشاته   می

های باشد و هنوز برای تسلط به بلوم اسالمی را  ز ادی دارد، در  کی از جلسات پرسش

باد بربای چناد    صرفی و نحوی از او پرسید، همچنین کتابی را باه او داد تاا از نظار قوا   

بدارت من را تجز ه و ترکیب نما د، حد ثی را نیز خواناد  و از وی خواساتند منظاور و    

 مفتوم حد ث را بگو ند. اما در همة ا ن موارد ضیف داشت.
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الزمی هساتند با اد    موالنا فرمودند: ا ن بلوم برای فتم قرمن و احاد ث پیامدر خدا 

 منچه داری اکتفا نکنی. نما ی و بهدر ا ن زمینه بیشتر مطازیه

ا ن بندة خدا اندکی شرمند  شد و از من پ  در مجااز  مختلاف ادباای تسالط بار      

 زد.کرد و با احتیاط حر ف میمداحث د نی نمی

 کالملحن 

زنگ بزند تا اسم دو نفار را  خواستند به ادارة اوقا ف موالنا از  کی از روحانیون  -11

روحانی تماس گرفته گفت: جناب ماد ر از شاما   در زیست حجاج من سال قرار دهند. من 

استدبا دار م، در صورت امکان نام دو نفر را در زیست حجاج امسازتان قرار دهید. ماد ر  

توانم کنم، بدینم چه کاری میام را میهم گفت: مشکل است جا ی پیدا شود وزی من سیی

 انجام دهم.

ا که با ا ان  ت شد  فرمودند: شمموالنا از زحن کالم و ارز صحدت ا ن روحانی ناراح

در  :منفی را خودتان باه دهاان او گذاشاتید، ز ارا باه او گفتیاد      کردن جواب ارز صحدت

کنم، ا ن ارز صحدت با توجه به جا گا  شما اشتدا  تدبا میاس :صورت امکان و باز گفتید

را بارای  گفتید: اسم ا ان دو نفار   کرد د، بلکه به او میاست. ندا د ا ن اوری صحدت می

 با خواهش و تمنا حر ف بزنی.ح  امسال بنو سید همین و ب . ندا د 

 شجاعت همراه استقامت

گو ی و شجابت به میان ممد و هماه افاراد   روزی در مجل  موالنا بحث از ح  -11

 خواهان ابراز احساسات و قااییت بودند و به برخورد شد د و صر ح تأکید داشتند.

تر ن افراد جامیة بلوچستان بودناد و تجرباه و شاناخت    شجاعموالنا بددازیز ز که از 

ها و شیوة مقابله با منکرات داشتند، به افراد حاضر در ز ادی در نحوة برخورد با حکومت

کاه   :دانیاد ا ان نکتاه را بگاو م    جلسه چنین فرمودند: شما که خود را نترس و شجاع می
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، اما اگر سخن شما سدب شاود  گو ی و صراحت زتجه، بسیار خوب و پسند د  استح 

 که پ  از گفتن من پشیمان شو د و بذر بخواهید همان بتتر که از اول من را نگو ید.

ی  کی از بلمای منطقه را که توسط دوزت در استان د گری تدیید شد  بود، منگا  نامه

ز پا  ا گو ی صاحب ا ن نامه باشد که بیرون مورد  و فرمودند: اگر ح  گو ی مانند ح 

نید، بتتر من اسات کاه چیازی    نو سد به کودکانم رحم کچند روز تدیید پشیمان شد  می 

شاو د،  شود و از کار خود پشیمان مای تنگ میتان هایزن و بچهاگر دزتان برای  نگو ید،

و اباراز احساساات تاوان    همان بتتر که از اول چیزی نگو ید، شما اگر پ  از بیان حا   

ا کار خود مناان را  بند د و بباشید، در واقع را  را بر م ندگان می تحمل نتا   من را نداشته

 .کنیدمربوب می

 تشویق به دفاع از مقدسات

مای اهل سنت و اهل تشیع و جمع ز ادی از ماردم حضاور   در کنفرانسی که بل -11

داشتند،  کی از سخنرانان بدون توجه به حفظ و احتارام مقدساات فار قین باه اصاحاب      

روحانیون اهل سنت بلوچستان به نام موزوی شتداد مساکان   هین کرد.  کی ازتو پیامدر 

نتوانست ا ن اهانت را تحمل نما د و در مورد فضا ل که در جلسه حضور داشت  /زهی 

م اات و احااد ثی بیاان کارد و خواساتار احتارام باه         و منززت  اران و اصحاب پیامدر 

 شد. و بقیدة اهل سنتمقدسات 

از اقدام موزوی شاتداد خوشاحال و   از ا ن موضوع ااالع حاصل کردند، وقتی موالنا 

شتداد همین  ک سخنرانی کاافی  شادمان گشته فرمودند: برای نجات و رستگاری موزوی 

 است.

 دلسوزی برای عموم مسلمانان

سفر کرد ، در منزل  کی از بلمای منطقاه کاه   موالنا برای میازجه قلب به تتران  -11

برای بداادت و  های شب برحسب میمول بردند. نیمهداشت، به سر می در تتران سکونت
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 کتا بلند شد  و شروع به ادای نماز تتجد و پ  از من تالوت قارمن و  راز و نیاز با خاز  

مسالمانان باه شادت ناراحات و     دبا و نیا ش نمودند. ا شان از مشکالت جتان اسالم و 

 کردند.خیلی دبا می نگران بودند و برای حل مشکالت بموم مسلمین

میزبان موالنا که نگران سالمت ا شان بود و ممد  بود، حال ا شان را بپرساد، مشااهد    

اند، زذا به ا شان بارض کارد: ا ان    نمود موالنا از شدت دبا و گر ه و زاری ضیف کرد 

تان ضرر دارد. موالنا خطااب باه او فرمودناد:    قدر به خودتان فشار نیاور د که برای قلب

دانم چه کار کانم،  شوند، نمیکنم اجابت نمیالنی! هرچه برای اسالم و مسلمانان دبا میف

من چه کار کنم که دباهای مرا خداوند قدول کند؟ ا شاان بارض کارد: موالناا      :شما بگو

شما خودتان را ناراحت نکنید. ان شاء اهلل دباهای شما د ر  ا زود حتماً در ح  اساالم و  

 شد. مسلمین قدول خواهد

 دعای زبانی!

کارد:  گذار و مؤمن زاهدان همیشه بید از نمازها دباا مای   کی از بندگان بدادت -11

و بارهاا   (شتر حدیب خودت مقدر بگردان) و موت مرا در شتر مد نه منور خدا ا! مرگ 

 از موالنا خواسته بود ا ن دبا را برا ش بکنند.

ودند، من بندة خدا هم حضور داشت. از قضا در سفری که موالنا به ح  تشر ف برد  ب

توانست برای نمااز باه   چند روزی گذشت اتفاقاً او خیلی مر ر شد، به صورتی که نمی

کاروان ح  بودند، برای بیادت او به اتاقش تشر ف برد ، سرمسجد ازندی برود. موالنا که 

 شاما چقادر  فرمودند: حتماً دباهای شما قداول شاد  و ا ان بیمااری وفاات شماسات،       

 شود.تان اجابت مینصیب هستید که دبایخوش

اما من بیمار به گر ه افتاد و از موالنا خواست برای شفای او دبا کنناد، و گفات: مان    

خواهم در ا نجا دور از خانواد  و فرزندانم بمیرم، شما دبا کنید خادا مارا تاا د ادار     نمی

 ام از دنیا ندرد!!خانواد 

 به زاهدان برگشت. و همین اور هم شد و به سالمتی



   

 19 /خاطره از حضرت موالنا عبدالعزيز صد 

 ا ندخشد خدای بخشند .ا ن سیادت به زور بازو نیست تگو ا 

 دوستیوطن

ها. ش موالنا جتت میازجه به انگلستان سفر نمودند، روزی  کای   0319تیرما   -19

موالنا ممد  برض کرد: شخصیتی همچون شما با د از مخازفان جمتوری اسالمی به د دار 

های خود و ملاتش دفااع کناد، ماا     واند بتتر از حقوم و خواستهخارج از ا ران باشد تا بت

 .حاضر م با شما همکاری کرد  و هرگونه امکانات رفاهی را در اختیارتان قرار دهیم

اییت فرمودند: اگر شما تمام دنیا را به من بدهیاد، هماة دنیاای    اموالنا بددازیز ز با ق

کرد. من هرگز به وان و خااک   شما را با  ک بند کفش بلوچ صحرانشین بوض نخواهم

کنم، من فرزند حضرت موالناا بداداهلل هساتم، شخصایتی کاه در تماام       خود خیانت نمی

 شرا ط خوب و بد منطقه با مردم بود و به د ن، دوزت و مردم خود خیانت نکرد.

 نیازیقناعت و بی

ه خادمت  موالنا برای میازجة قلب بازم انگلستان بودند،  کی از برادران بلوچ با  -11

خواهم در هز نه سفر شما من هام مشاارکت   ا شان ممد  پاکتی را تقد م کرد و گفت: می

داشته باشم و برای سالمتی شما کمکی بکنم تا با بتدودی برگرد د، ا شاان پاکات را بااز    

. موالنا از قدول من امتناع ورز دند و پاکات  ر در من هستازکردند و د دند مدل  د  هزار د

انادازة کاافی هماراهم    ام و پول به ذاشته و فرمودند: من ممادگی الزم را کرد را جلو او گ

ام که برای ا ن سافر فاروختم و پاوزش را باه انگلساتان      هست، زمینی در ا رانشتر داشته

اصارار   از همدردی شما متشکرم. من مارد خیلای  حوازه کردم. فیالً نیازی به پول ندارم و 

پذ رفتند. در مخر اشاک از چشامانش   اما بازهم موالنا نمی کرد که ا ن مدل  را قدول کنید،

جاری شد و از ا نکه توفی  همکاری و همدردی با موالنا نصیدش نشد  بود خیلی نگاران  

شد، موالنا وقتی حازت او را د دند، دو هزار دازر را به خاار رضاا ت او پذ رفتاه و بقیاه    

 .ندبا وجود اصرار او به او برگرداند
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 حفظ فرهنگ محلیتشویق به 

هاا هماان   ها دبوت بودند، مندر سفر انگلستان موالنا در خانة  کی از پاکستانی -10

ها و حفظ مداب و رسوم زداس و رسم و رسوم پاکستانی خود را داشتند، موالنا با د دن من

بیضای از ماردم   خود در کشور انگلستان متأثر شد  و خیلی خوشحال شدند و فرمودناد:  

ملات خاود   شدن دهند و بابث گمنامشان را تاییر میرجا بروند، زداس و رسومبلوچ ما ه

ها زداس و فرهنگ خود را زناد  نگاه داشاته و جاذب محایط      شوند، اما ا ن پاکستانیمی

 اند.نشد 

 توجه به رشد علمی طالب

ای را ا الداه زدناد و  ا  موالنا بادت داشتند هنگامی باه مادارس د نای سار مای      -11

صار ف و نحاو   هاای درسای و خصوصااً از قواباد     کتااب از ساؤاالتی   هااز مند دند می

پذ را ی ا شان حضاور داشات، قاضای    ای از بستگان موالنا در اتامکردند. روزی الدهمی

ی بلوچستان هم حضور داشتند، حضرت موالناا  برجستهاز بلمای  /قصرقندی دادرحمن 

ز فالنی امتحان بگیر و بدین چیازی  ااد   خطاب به قاضی دادرحمن فرمودند: بید از نماز ا

 گرفته  ا نه؟

ای که موالنا بارای تجد اد وضاو بیارون شادند از      ا ن الده دستپاچه شد و در فاصله

تاوانم جاواب   قاضی درخواست کرد، از او امتحان بگیرد و گفت: در حضور موالناا نمای  

بید از نماز موالنا  هم چند سؤال از او پرسید که به برخی پاسخ درست داد،بدهم، قاضی 

از فالنی امتحان بگیر! قاضی برض کرد: قدل از نماز امتحان گرفتم. موالنا  به قاضی گفتند:

فرمودند: قدول نیست، من ا نجا ندودم دوبار  امتحان بگیر. ا نجا بود که رنگ از چتار  من  

 اازب پر د و خیلی نگران شد.

پرسید، باز هام از  لی را که از او میکرد و حتی همان سؤاالت قدوقتی قاضی سؤال می

توانست پاسخ درستی بدهد، موالنا از ا نکاه او بیاد از چناد ساال     شدت دستپاچگی نمی
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درس حوزوی هنوز قادر به پاسخگو ی خوب قوابد صر ف و نحو نیست بصادانی شاد    

 او را توبیخ نمودند.

 رزق حالل

های جاری مقابل هز نهدرممد موالنا از حقوم مموزش و پرورش بود که در  -13

 و هستا  ها اجناس را با وام بگیرند و اول مشدند از مااز ناچیز بود و ا شان مجدور می

رفتند، ها میساب کنند، گاهی که برای پرداخت وام به نزد قصاب  ا د گر مااز ح

دار گفته اسمش را د دند شخص د گری حساب ا شان را پرداخت نمود  و به مااز می

خواهم رزقم حالل باشد و فرمودند: من میداران مینکند. موالنا خطاب به مااز فاش 

ح  شان چی هست و شما کار و شال پردازندانی که گاهی بدهی مرا میدانم کسنمی

 ی در افت کنید.زندار د از کسی برای حساب من پو

 اشتغال علما

کردناد، روزی بارای   مای  موالنا میموالً مسیر مسجد تا خانه خود را پیااد  اای   -11

ی او شدند.  کی از های مسجد که خیاط بود، وارد ماازة خیاا کی از مقتدیپرسی احوال

یه که در من مااز  به کار خیاای مشاول بود، از د ادن موالناا نگاران    ملمدرسین حوزة ب

شد و ترسید مدادا از ا نکه موالنا  ک روحانی و مدرس قرمن را در حاال دوخات زدااس    

 نند، بصدانی شوند.بدی

اتفاقاً قضیه بربک  شد و موالنا از د دن او در حال دوخت زدااس خیلای خوشاحال    

بکشاند   هنر و کاری باشند و ا نطور زحمت شد  فرمودند: مفر ن! بلمای د ن با د دارای

تا درممدی با دشان شود و محتاج مردم نداشند، ا ن چنین باازمی در باین ماردم بیشاتر     

 کنند.دارد و حرفش را بتتر قدول میبزت و احترام 

 دقت در اموال بیت المال

کردناد، میماار   جمیی از کارگران در منزل موالنا کاربنا ی و ساخت و سااز مای   -11



   

 / صد خاطره از حضرت موالنا عبدالعزيز   02

و با د اآلن تتیه شود و گرنه ادامة کار برای روز د گار  گفت: دو ست بدد مجر کم دار م 

ت مجار از مجرهاای مساجد را اساتفاد      ماند، از موالنا خواستند که اجاز  دهند، دو سمی

کنند و فردا بوض من را برای مسجد بیاورند، اما موالنا به شدت مخازفت کرد  فرمودناد:  

دهید، استفاد  از مصازح  ک مساجد  مجر رسید کار را ادامه کار را تیطیل کنید و هروقت 

 برای مسجد د گر هم درست نیست، چه رسد برای منزل شخصی!

اموال بیت ازمال خیلای حسااس بودناد، مادتی کاه در منازل موالناا         ا شان نسدت به

شد، به خانوادة خود سفارش کارد  و  خوراک االب مدرسه بز ز ه سرباز پخت و پز می

تر ن چیزی از مواد خوراکی مدرسه حتی مقدار کمی نمک باا  کردند که کوچکتأکید می

 وسا ل منزل مخلوط نشود.

 معیار تشخیص و قضاوت

نفر از میتمد ن شتر خدمت موالنا ممد  و بربلیه  کای از بلمااء بادگو ی     چند -11

ها را نصیحت کردند و گفتند: از بلماء بادگو ی نکنیاد کاه در ساینه     کردند، موالنا منمی

ای که بلام دارد محتارم   ها م ات قرمن و احاد ث رسول جا دارد و هر بازمی به انداز من

دانید در واقع بیب نداشد، اما برخی نفتمیدند و ب میاست. شا د من چیزی را که شما بی

، موالناا  کنم، حقیقت را بگو یدکردند، موالنا فرمودند:  ک سؤال میحرفشان را تکرار می

به نظر شما زندگی و وجود ا ن بازم بتتر است  اا مارگش؟ خیارش بیشاتر     » سؤال کرد:

هاا را دارد.  فاالن بیاب  همه گفتند: خوبی و خیرش بیشتر اسات، وزای    «است  ا شرش؟

ای را کاه  خادا هسات. روز قیامات خداوناد متیاال هربناد        ،بیاب موالنا فرمودناد: بای  

کند، شما به همان نظر میها ش صر فبرد و از بدیها ش بیشتر باشند به بتشت میخوبی

ا نکنیاد کاه   های من بازم را در نظار نگیر اد، بادگو ی او ر   صورت قضاوت کنید و بدی

 شود.اض میخداوند نار
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 محبت با منتقدین

موالنا  کی از افرادی را که پشت سرا شان بدگو ی و غیدت کرد  بود، د دناد و   -11

ها؟ گفات:  بدگو ی و فحشبا خوشرو ی و خند  از وی پرسیدند: فالنی چطور هستی، با 

ی او گذاشته فرمودند: شما از اار ف مان میاا ف هساتی.     نه، موالنا دست خود را بر شانه

 اجاز  داری و میا ف هستی.  ی کردی و  ا در م ند  خواهی کردچه غیدت و بدگوهر

باه  مدتی بید همین شخص بیمار شد و در بیمارستان بستری بود، موالنا ضمن ا نکاه  

ی بیمارساتان را هام خودشاان پرداخات     ازی او هز نهبیادت وی رفتند، به بلت ضیف م

 کردند.

ری در او گذاشت که هموار  انگشت حسارت باه   ا ن سلوک و رفتار موالنا چنان تأثی

 ستم؟نگفت: چرا من قدر ا شان را پیش از ا ن ندادهان داشت و می

 تأثیر سخن

موری کمک  کی از بلمای بلوچستان پاکستان به نام قاری غالم ندی جتت جمع -11

برای مدرسة د نی خود به زاهدان ممد  بود، موالنا در مسجد جاامع کماک خاوبی بارای     

 ای بکنند.موری نمودند و به افراد ثروتمند سفارش کردند، کمک و ژ  شان جمعا

وقتی ا شان جتت خداحافظی با موالنا به منزل ا شان مماد، موالناا پرسایدند: از سافر     

خودت راضی هستی؟ م ا کمک مناسدی به مدرسه شاد  اا ناه؟ جاواب داد: بلاه، هرچاه       

حاضر ن در مجل  فرمودند: من و شما هم  نصیب من بود به من رسید. موالنا خطاب به

 موری کنیم.با د شر ک اجر شو م و کمکی جمع

دو ست هزار توماان کاه در من وقات مدلا  قابال تاوجتی باود         در همان جلسه مدل 

 کی از جوانان هم که روز قدل ماشاین استیشانی خر اداری کارد  باود،      موری شد، جمع

ماشاین هام نیااز     و برض کرد: مدرسة شما باه نمود  سوئیچ من را تقد م قاری غالم ندی

حال شاد و بارض کارد: مان     شا وخیلای خ ا ن را در مدرسه استفاد  کنیاد. قااری    ،دارد

 تا کو ته برساند. ای ندارم که ماشین رارانند 
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 کند.ای برای تو پیدا میموالنا فرمودند: کسی که ماشین داد  خودش هم رانند  جناب

ی از بلمای من د ار را مالقات نمودند،  کی از ا ان بلماا   در سفر سور ه موالنا بسیار

دکتر فتحی ازدُر نی بود و موالنا در کالس درس او شرکت نمودناد و خیلای از او متاأثر    

کردم در جتان اسالم ا ن چناین شخصایت بلمای وجاود     شدند و فرمودند: من فکر نمی

هاا در  در منزل او سابت داشته باشد. و حتی درخواست دبوت او را نیز اجابت کردند و

کت و شلوار و  ا نکه دکتر فتحی از نظر ظاهری بامختلفی صحدت نمودند. با  موضوبات

 د و ر ش بلندی نداشت اما موالنا به ا ن بُید ظاهری او توجه نکرد.کروات بو

 کاملمربی 

ممر کا بودناد، هماان شاب کاه در     موالنا جتت میازجه قلب بازم  0311سال  -19

ی از وابظاان  نزد ک بود، موالنا محماد بمار کراچا   ور داشتند و سابت پرواز تتران حض

م م، کسی را به فرودگاا  بفرساتید،   که من فردا به تتران می :مشتور کراچی تماس گرفت

موالنا که مماد  سفر بودند، با ا نکه در ا ن سفر خارجی من هم برای میازجه هز نه ز ادی 

محمد  ان به موالنا بددازحمید دادند که از ار ف من به موزوینیاز بود اما مدل  د  هزار توم

بمر بدهید و توصیه کردند ا شان را با خود به زاهدان بدر د و کمک شا انی برای ا شاان  

 موری نما ید.جمع

های موزوی محمد بمر در مدت چند روزی که در بلوچستان بود، از سخاوت و کمک

باذل و بخششای   ی در پاکستان هم ا ان چناین   مردم زاهدان خیلی تیجب کرد، چون حت

بینی برض کرد: ا ن مردم را که میند د  بود،  کی از بلما که تیجب او را د د به ا شان 

ا نقدر همدردی و همکاری دارند مرشدشان موالنا بددازیز ز منان را ا نطور تربیت کرد  و 

 .اور ندودندإال قدالً ا ن 
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 ماندگی مسلمانانعقب

انگلستان دو نفر از مسلمانان اهل هندوستان خدمت موالناا ممدناد و ساؤازی    در  -11

کاه  پرسیدند که چرا مسلمانان امروز  ا ن چنین بقب افتااد  و ضاییف هساتند؟ موالناا     

دادند در جواب ا ن پرسش ابتادا دو بیات از   همیشه با خونسردی هر سؤازی را پاسخ می

کارد خواندناد و فرمودناد:    ت و پا را بیان میدساشیار سیدی که داستان شیر و روبا  بی

اند و به فکر بلام و  وضییت مسلمانان امروز هم چنین است و دست روی دست گذاشته

دانش و فراگیری بلوم روز نیستند و منتظرند همه چیاز مفات و بادون زحمات حاصال      

دارای  شود. مسلمانان با د از نظر د نی و مینوی تیتد داشته باشند و از نظار بلمای هام   

 شوند.تخصص و توانا ی باشند و گرنه همیشه محتاج و نیازمند شرم و غرب می

 مقبول دعای

ها ی بربلیه دوزت در سفر ممر کا شخصی که مخازف ا ران بود و در منجا برنامه -10

خواهم شاما را از نزد اک بدیانم چاون کاار      داشت، با موالنا تماس گرفته برض کرد: می

ل سکونت موالنا را گرفت و قرار شد ظتر به د دار موالناا بیا اد،   متمی دارم، مدرس مح

اش را موالنا دبا فرمودند: خداوندا! اگر مالقات من با او به خیار و صاالح هسات زمیناه    

فراهم نما و إال از ممدن او جلوگیری کن. همان شب من شخص تمااس گرفتاه از موالناا    

مسیر را  پیش ممد  نتوانسته اسات باه    ی که برا ش دردزیل تصادفبذرخواهی کرد که به 

خدمت ا شان برسد و تأکید کرد تا چند روز د گر حتماً به د دار ا شان خواهاد مماد، در   

مماد و نتوانسات   مشکلی پیش میا ن مدت دوبار د گر هم تماس گرفت وزی باز برا ش 

من شاخص   ،تاننوبت دکتر داشتند، در مسیر را  بیمارسبیا د، روزی موالنا در بیمارستانی 

خواهم اآلن به د دن شما بیا م. موالنا فرمودند: ما باه فاالن   و برض کرد میتماس گرفته 

م یم، او خیلای خوشاحال شاد و گفات:     رو م و بید از من به د دار شما میبیمارستان می

اما تقد ر ازتی غیر از ا ان باود، رانناد      یمارستان است،اتفاقاً منزل من هم نزد ک همان ب

ه به دندال مدرس بیمارستان گشت نتوانست پیدا ش کند و خیلی از من محدود  دور هرچ
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رفتناد و ناه من   شد  بود. بصر بود که با خستگی ز اد به منزل رسیدند و نه به بیمارستان 

 شخص را د دند و تا مخر که موالنا به ا ران بازگشتند همد گر را ند دند.

 ریاعبادت بی

رفتند و مشاول بدادت و دبا ین هموار  به جاهای خلوت میموالنا در سفر حرم -11

گو د: به جتت  افتن موالنا تمام حرم مکی را گشتم تا ا نکه شدند،  کی از زائر ن میمی

 دادت و نیا ش با خاز  خو ش هستند،ای مشاول بد دم ا شان در ادقه دوم حرم، گوشه

گفتم، چناان باا   ه دباهای او ممین میبدون ا نکه متوجه شوند پشت سر موالنا نشستم و ب

در مخر وقتی ا شان متوجه من شدند، به دبا خاتمه داد   ،کردندسوزدل و م  و نازه دبا می

روز بید دوبار  برای د دن موالنا به محال   گذار د.ما ا نجا هم مرا تنتا نمیو فرمودند: ش

تا مردم در کنارشان ازدحام  قدلی رفتم اما ا شان را ند دم، جای خود را بوض کرد  بودند

 نکنند.

 توجه به خردساالن

ها بسایار مترباان بودناد،    های خردسال خیلی توجه داشتند و با منموالنا به بچه -13

هاا کاه سان و ساال کمای      گو د: من و تیدادی د گر از بچه کی از دوستداران موالنا می

ماان خطااب   ن ماا را باا اسام   مماد م و ا شاا  بزرگترها به مجل  موالنا مای داشتیم همرا  

روزی کاه در مجلا  ا شاان    پرسایدند . مای های قرمن را از ماا  و گاهی سور  ،کردندمی

حضور داشتم مرا صدا زدند و با متربانی خاصی مدلای پول را به مان دادناد و فرمودناد:    

 خر و باهم بخور د.بستنی و کیک ب ،ها از ماازة سرکوچة مسجدبرای خودت و د گر بچه

وان زنادگی بالقاه و   ا به کودکان بابث شد که از هماان م روش تربیتی و توجه موالن ا ن

 محدت خاصی به اسالم و د ن پیدا کنم.
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 سفررعایت حال هم

گو اد: افتخااری   اتام موالنا بود، مای که در سفر ح  همرا  و هم کی از زائر ن  -11

گرمی بود و مان هام متاسافانه     بود که در ا ن سفر مدارک در رکاب موالنا بودم، تابستان

داد. از حارم کاه باه اتاام بار      سرماخوردگی و سردرد داشتم، هوای کاوزر مارا رنا  مای    

کردم که هوا گرم کرد، هرچه اصرار میموالنا به خاار من کوزر را خاموش می گشتیم،می

 پذ رفتند و به خاار ربا ت حال مان گرمای را  شو د اما ا شان نمیاست و شما اذ ت می

 کردند.تحمل می

 خان بزرگ!

های مقیم تتران  کی از سرداران بزرگ خراسان که به در منزل  کی از خراسانی -11

اااالع  افتاه و   خان بزرگ شترت داشت، متمان بود. میزبان از حضور موالناا در تتاران   

ا شان را هم برای ناهار دبوت کرد  بود، وقتی موالنا تشر ف موردناد، میزباان در جماع    

اضر ن خان بزرگ را خدمت موالنا میرفی کرد. موالنا که گاهی برای بیدار باش افراد و ح

کردند، بید از میرفی من شخص خطاب های ظر فی بیان میها و نکتهاحیاناً شوخی جمله

کنی که ا شان در روز قیامات هام خاان    به میزبان جلسه فرمودند: فالنی! شما تضمین می

 بزرگ و سردار باشند!

ن بزرگ که تا به حال کسی چنین حرفی به او نگفته بود از ا ن جمله موالنا به فکر خا

فرو رفت و تا مخر جلسه حرفی نزد و وقت خداحافظی باه موالناا بارض کارد: جنااب      

 و باقدت من دبای خیر نما ید. تموالنا برای مخر

 همگان اعتمادمورد 

تالفی پیش ممد  بود،  کی بلوچ بین دو نفر از االفروشان و زرگران زاهدانی اخ -11

سنی بود و د گری اهل تشیع. برادر شییه به خاار ابتمادی که به موالنا بددازیز ز اصرار 

 کرد برای حل اختال ف به نزد موالنا برو م، باالخر  وقت گرفتند و نزد موالنا ممدند.
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یی شای جناب موالنا قدل از اساتماع ساخنان اارفین و صادور حکام ابتادا از بارادر        

کنای؟ گفات: بلاه،    م ا اگر نتیجه به ضرر شما بود بازهم حکم من را قداول مای  پرسیدند: 

موالنا پ  از شنیدن ادباهای منان و سؤاالتی از ارفین حکم را صادر کردند کاه باه نفاع    

دانستم در محضر شاما حا    ار ف شییه بود، او از خوشحازی فر ادی زد و گفت: من می

ای موالنا کامالً بادالنه و به دور از هرگونه رنگ ماذهدی و  هشود، قضاوتمن ضا ع نمی

 قومی بود.

 وصیت برادر شیعی

فردی از میتمد ن اهل تشیع فوت کرد  باود و وصایت نماود  باود کاه موالناا        -11

بددازیز ز بر جنازة او نماز بخوانند، در میان خاانوادة او اخاتال ف افتااد و برخای از مناان      

که جتت  :فیمی بر او نماز بخوانند، باالخر  چنین تصمیم گرفتندگفتند: با د حاج مقای ک

اجرای وصیت او ابتدا موالنا بر او نماز بخوانند و سپ  حاج مقای کفیمی هم بر او نمااز  

بخوانند که امام مذهب او هست، و به ا ن صورت هم شد و ا ن نشان از وجاود محدات   

 ملکرد مثدت و انسان دوستی موالنا بود.موالنا در قلوب بموم مردم شتر بود که نتیجة ب

 محبت بیش از تصور!

ممد، موالنا مطلع شدند  کی از نمازگزاران مسجد چند روز بود که به مسجد نمی -11

باشد، برای بیادت او به منززش تشار ف بردناد، وقتای د دناد حازات      که وی مر ر می

برای میازجه به تتران بدرم،  خیلی بد هست، گفتند: بلیط تتیه کنید تا من حاجی رامر ر 

ورز دناد و دزساوزی داشاتند، بسایاری     ا شان خیلی به مردم جامیة خاودش بشا  مای   

ماار  خود موالنا با پسر بموی من بیتر بودند، که از پدر و مادر هم به ما نزد ک :گو ندمی

ار او را به تتران برد  و مدت بیست روز در تتران ماندند، حتی پسر بموی بیماار کاه کا   

 .داشت برگشت اما موالنا تا مخر منجا بودند و بید از بتدودی او باهم به زاهدان برگشتند
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 آشنایی در اتاق عمل!

موالنا در بیمارستان شتید زدافی نژاد تتران بستری بودند، دکتر میاز  ا شان گفت  -19

 ناه قلاب و   دکتر گفت: بارای میا با د بمل قلب انجام گیرد، موالنا موافقت نکردند، که: 

مسوول بخش جراحی با د دن موالناا باا دو    ها موالنا را به اتام بمل بیاور د.برخی تست

جراحی بصدانی شد و با صدای بلند گفت: زداس بیمار را بوض کنید نفر محافظ در اتام 

اش دگرگون شاد  وقتی پروند  را باز کرد و نام بیمار را د د، چتر و از اتام خارج شو د، 

به بوسیدن موالنا کرد و بسایار باذرخواهی کارد و گفات: شاما جنااب موالناا        و شروع 

های به ح  شما را در مجلا   بددازیز ز هستید! من از ارادتمندان شما هستم و سخنرانی

کردم، خیلی متأسفم که شما را نشناختم و با تندی صاحدت  خدرگان از تلو ز ون دندال می

 کردم، مرا بدخشید.

 هاترمشورت با جوان

قدل از حضور در جلساه  ن دبوت بود، اای در تترموالنا جتت شرکت در جلسه -91

گو اد: مان در   کردگان مشورت کردند،  کی از بلما میبا تیداد ز ادی از بلما و تحصیل

خانه ندودم که موالنا تماس گرفته بود، بید از ااالع از تماس موالنا به منزل ا شان رفتم تا 

برض کردم: خانه تمااس گرفتاه   پذ را ی تشر ف داشتند، در اتام ند،بدینم چه امری داشت

ای کاه  خواساتم در ماورد جلساه   ممدم بدینم چه امری داشتید، موالنا فرمودند: مای بود د، 

 و خیلای خودماان   دبوت شدم و موضوبات جلسه و موارد د گر با شما مشاورت کانم،  

سال و جاوانی را  نا افراد کم سن و مدت زمانی گفتگو کرد م، بید از جلسه از ا نکه موال

مثل ما که موقییت اجتمابی چندانی ندارناد، هام ارزش قا ال هساتند و اهال مشاورت       

 د!دانند، خیلی متأثر شدم و اشک از چشمانم سراز ر شمی
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 توجه به زیر دستان

هاا  موالنا برای همة ز ردستان و همراهان خاود ارزش قا ال باود و باه فکار من      -90

را برای صر ف نتار دبوت کرد  بود، تیدادی از بلما هم مادبو  ماد موالنا ا شان بودند، دا

بودند، وقتی موالنا به منجا رسیدند هنوز دو نفار از متماناان نیاماد  بودناد، باه  کای از       

هاا را باا   شان بارو و من به منزلها وسیله نداشتند بیا ند، حاضر ن برض کردند: شا د من

حر ا نکه او بیرون رفت، من دو روحانی رسیدند، بالفاصله سفر  خود بیاور. از قضا به م

تاا  کنایم    را جمع کنیاد و صادر مای   رد نشود اما موالنا فرمودند: سفرتا بذا سمورد  شد 

ها همه ممدناد و  فالنی که برای کاری او را فرستاد م برگردد. بیضی برض کردند: متمان

کردناد  خورد، اما موالنا باز هم مخازفت اً میرساند  ا بیداو اهل خانه هست و خود را می

و گفتند: هروقت او ممد سفر  را پتن کنید، بید از بیسات دقیقاه کاه او برگشات، موالناا      

 سفرا  را پتن کنید.فرمودند: اآلن 

 انتقادپذیری

ربط و ای برای موالنا فرستاد که در من ا رادات و انتقادات بیشخص جاهلی نامه -91

ه بود، موالنا من نامه را در حضور حاضار ن جلساه خواندناد و در نتا ات     جا ی نوشتبی

خود را اصالح کنیم، ز را دوستان هرگاز بیاوب ماا را    فرمودند: با د با انتقادات مخازفین 

گو ند، حاضر ن تیجب کردند که موالنا نه تنتا نامه را پار  نکردند و مخفی نداشتند، نمی

 را سدب اصالح دانستند!بلکه برای حضار خواندند و من 

 عیادت بیماران

رفتناد، بصار روزهاای    هاا مای  موالنا غیر از بیادت بیماران مشنا که به منزل من -93

کردند برای بیاادت بیمااران بساتری شاد  باه      جمیه و  ا هروقت د گری که فرصت می

ک بار که زدند،  ها ی که بیماران بستری بودند سر میبیمارستان شتر رفته و به همة اتام

تشر ف برد  بودند،  کی از بیماران به موالنا برض کرد: اتام ما بسیار گرم در بیمارستان 
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کناد، موالناا موضاوع را باه ماد ر ت      ها گرمای شد د مفتاب نفاوذ مای  است و از پنجر 

ی را که پرد  نداشتند و مفتااب  ها بیمارستان ااالع دادند که فوری رسیدگی نمود  و اتام

چند ن بار د گر هم ماردم مشاکالت خاود را در    کرد، پرد  گذاشتند، را اذ ت میماران بی

بدم رسیدگی به بیماران و غیر  باه موالناا بارض کردناد کاه      موضوع نظاقت بیمارستان 

 شد.ا شان پیگیری نمود  و نتیجة مطلوب حاصل می

 تکلفسفره بی

گو اد:  در   داشت، میتدانشگا  اهل کردستان مدتی در زاهدان  کی از اساتید  -91

باود کاه از   اش هموار  پر از متماناانی  تکلفی داشت، خانهموالنا زندگی بسیار ساد  و بی

روزی پ  از نمااز بصار باه منازل     گز دند، نقاط بلوچستان در منجا سکنی می دورتر ن

ای از بلمای بلوچستان و مردم بادی در منجاا حضاور داشاتند. پا  از     ا شان رفتم، بد 

مارب اجاز  خواستم تا مرخص شوم، اما دبوت کردند شام متمان ا شان باشم، مان  نماز 

کرد ا نجاا منازل اهال دنیاا     تکلف بود که به انسان ازقاء میپذ رفتم. سفرة ا شان چنان بی

 نیست!!

 نیازیبی

خاود   کی از پوزداران شتر زاهدان مدتی بود که از مدرسه دوری کرد  و رابطه  -91

 نی قطع کرد  بود، برخی بلما ا ن موضوع را خدمت موالنا برض کارد  و  را با مدرسه د

کناد، موالناا باا خناد      نگرانی خود را ابراز کردند و گفتند: د گار بلماا را متماانی نمای    

ارتداط او ناراحت شوم، شما که کدااب او را  فرمودند: من که کدابش را نخوردم که از قطع

 ید!!خورد د، برو د و مشکلتان را حل کن

 شنا

رفتناد،  در زاهدان مستقر شدند، بارها به زادگا  خود سرباز میموالنا بید از منکه  -91

کردناد.  مای  تنیمب در منجا در رودخانة سرباز که دارای مب بسیار زالل و خوبی هست،
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که با جمیی از بلما از زاهدان به سرباز تشر ف برد  بودند، در رودخانه مشااول    ک بار

ند،  کی از روحانیون که بلد ندود شنا کند به قسمت بمیا  مب رفات و فکار    شد تنیمب

برگاردد و  ها خود را باالی مب نگه دارد، اما نتوانسات  دادن دستتواند با تکانکرد میمی

 نزد ک بود غرم شود که موالنا او را از مب درموردند.

تیراندازی را بلد باشاند،   مسلمان خصوصاً بلما با د شنا وموالنا بیداً فرمودند: هرفرد 

تر ن کسی که ضییف باشد و نتواند شنا کند و اسلحه به دست گیرد، چطور برای کار متم

از  تر باشاد، هماانطوری کاه پیاامدر    کند، مالی قوم با د از خود قوم قویقدرت پیدا می

 تر بودند.همه  ارانش قوی

 دلداری به خانواده

د د شد  بود و نگرانی همه مردم و خانواد  موالناا  در ا امی که بیماری موالنا ش -91

دادناد و  د دند، بارها به مناان تسالی مای   را فرا گرفته بود، موالنا که دزتر  اارافیان را می

هاا از کاار افتااد ، شاما     هاای خادا ی  ینای کلیاه    بینید که دساتگا  فرمودند: دار د میمی

نم و زجر بکشم  ا ا نکه نزد خدا باشم، خواهید من همیشه با دستگا  پزشکان زند  بمامی

 خودتان را ناراحت نکنید، من همیشه همرا  شما نیستم.

فرمود: هیچ مرزو ای باه جاز د ادار خادا و      موالنا تسلیم امر موزوی خو ش بود و می

 رسول برا م باقی نماند  است.

 شب وفات

  شد  بود که اجار ند و در منززیدو ما  بود که موالنا در مشتد تحت میازجه بود -91

 0311بیست و  کم مرداد ما   بردند، سابت  ک و نیم سحرگا  روز چتارشندهبه سر می

از جای خود ندودند، اوری ضییف و الغر شد  بودند که از موالنا قادر به بلندشدن  بود.

صد کیلو وزن به پنجا  کیلو و کمتر از من رسید  بودند، خود موالنا فرمود  بودند که در 

مدر، و در همان شب رسول با ا ن بدن فربه و چام مرا از دنیا  !سفر ح  دبا کردم: خدا ا
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را به خواب د دم که فرمودند: دبای شما اجابت شد، چشمانشان را باز کرد  و به  خدا 

باالسری خود فرمودند: سُرم را از دست من بیرون بیاور. او گفت: موالنا دکتر گفته سرم 

موالنا دوبار  تکرار کردند: سرم را بیرون بیاور و ا شان متوجه شد موالنا . با د وصل باشد

که  :اند. فتمیدحازت ادییی خود را ندارند و چنان حازتی دارند که گو ا اصالً بیمار ندود 

احتماالً زحظات پا انی بمر مدارک ا شان است، سُرم را از دستشان بیرون مورد، همسر 

ر و موالنا بددازحمید هم فوری بر بازین ا شان ممدند. موالنا بلی اکدموالنا و پسرشان 

بیش از پیش اش را بر پتلوی حافظ تکیه دادند، چشمانشان درشت و چتر خودشان 

نمودند، ناگتان میکردند و کلماتی را ز ر زب زمزمه نورانی شد  بود، به اارا ف نگا  می

ند با کسی میانقه نما ند، با گفتن خواستدست مدارک خود را چنان گشودند که گو ا می

﴿ کلمة شتادت زدخند زنان ندای ملکوتی:                   

  ﴾  :به سوی پروردگارت  تو ای روح مرام  افته!@ (.11 -11)ازفجر

را زدیک گفته و  .!خشنودی، و هم او از تو خشنود است بازگرد، در حازی که هم تو از او

 جان به جان مفر ن تسلیم کردند.

 

 «نا هلل وإنا إلیه راجعونإ»
 روحش شاد و راهش پر رهرو باد





 

 
 

 

ها هستند که به ها از متمتر ن رو دادهای زندگی انسانخاار 

شوند. کسانی که با حضرت موالناا  ها محو نمیسادگی از ذهن

انااد، خاااارات جازااب و  حشاار و نشاار داشااته  / ز بداادازیز

ای از ا ن بازم ربانی به  اد دارناد کاه بارهاا مشااهد      مموزند 

اناد  اناد نتوانساته  شد ، وقتی خااارات خاود را باازگو کارد     

احساسات و تأثیرات خود را کنترل کنند و اشک از چشم شان 

جاری شد  اسات. شا ساته اسات هماه دوساتان و نزد کاان       

النا، خاارات خو ش را به رشته تحر ر درمورند تا حضرت مو

 نسل جد د با ا ن مصلح و مربی دزسوز بیشتر مشنا شوند.

 


