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ﺧﻮﺷــﺎ آﻧــﺎن ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻋــﺰت زﮔﯿﺘــﯽ

ﺑﺴــﺎط ﺧــﻮﯾﺶ ﺑﺮﭼﯿﺪﻧــﺪ و رﻓﺘﻨــﺪ
ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ ٞ
﴿مِن ٱلمؤ ِمن ِ� رِجال صدقوا ما �هدوا
ٱ� عل ۡيهِ﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۲۳ :

»ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﺑﺰرگﻣﺮداﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا
ً
ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ وﻓﺎ ﮐﺮدﻧﺪ«.

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ:
ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ و ﭘﺎکاﻧﺪﯾﺶ اﯾﺮان
ﻣﺮدم ﺷﺠﺎع و ﺑﺎاﯾﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
و
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
ﺷﺎﮔﺮد ﺻﺎدق و وﻓﺎدار ﭘﯿﺸﻮا

ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻮا ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دارﯾﺪ ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻼزاده /ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺪوﯾﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ اول ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ از ﺗﻮﻟﺪ
ﺗﺎ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۱۳۵۷و در ﺑﺨﺶ دوم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ
ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ زودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ از ﺷﺮوع اﻧﻘﻼب ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ در
ﺳﺎل  ۱۳۶۶ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻗﻄﻮر و
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻟﯿﻒ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺰاده و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮراﻟﻨﺴﺎ ﻣﻼزاده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه و
ھﻤﮑﺎری ﺑﺰرﮔﺰاده ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺨﺘﺼﺮ درآورده ﺷﺪه ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
ھﻢوﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن ﺣﺎﻓﻆ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و دﯾﮕﺮ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﯿﺎن

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻼزاده
وﻻدت

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻼزاده در ﺳﺎل  ١٢٩٥ھـ .ش در روﺳﺘﺎی دﭘﮑﻮر
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﺑﺎز واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
ﭘﺪرش ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻼزاده ﺳﺮﺑﺎزی در روﺳﺘﺎی ﺣﯿﻂ  ۴۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را در
زادﮔﺎه ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ روﺳﺘﺎی ﭘﺎرود ،ھﻤﺠﻮار روﺳﺘﺎی زادﮔﺎھﺶ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رﻓﺖ و در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻈﮫﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﮐﺮاﭼﯽ و ﻣﺪرﺳﻪ
دﯾﻨﯽ ﭘﯿﺮﺟﮫﻨﺪای ﺳﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻦ ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد و ﺑﺮای ارﺷﺎد و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮدم و اﺻﻼح اﻣﻮرﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺮوم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در رﺷﺘﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم
دﯾﻨﯽ ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺖ و در ﻓﻘﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻗﻀﺎوت و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺮآﻣﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻮد و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺎدات و رﺳﻮم و ﻣﻨﺶھﺎ و آﺋﯿﻦھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و
ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﻧﺎروا در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و اﺣﮑﺎم درﺳﺖ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
آﻣﻮزش داد وﻟﯽ ﺿﻤﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ زﯾﺎدی
را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ،در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﻤﺮاه ذﮐﺮﯾﻪ)  (١ﺑﺎ
 -١ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪی و ھﻤﻪ ارﮐﺎن اﺳﻼم از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎز ،روزه ،و...
ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ذﮐﺮ و اوراد ﺧﺎص ،ﺑﻪ ذﮐﺮﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ در ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮﺑﺖ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۴

ﭘﯿﺸﻮا

ﺷﺠﺎﻋﺖ ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ھﻤﻮاره از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﮫﺎد در راه اﺳﻼم در دوازدھﻢ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل
 ۱۳۷۹ھـ ق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎل  ۱۳۳۷ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ درﮔﺬﺷﺖ و در زادﮔﺎھﺶ ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﻣﺎدر ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﺑﯽﺑﯽ ﮔﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ

ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﭘﺎرﺳﺎ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎ ھﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺪردی ﺑﺎ
ﻓﻘﯿﺮان و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻮهزﻧﺎن و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺎت و ﻧﯿﺎزھﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ او
ﻟﻘﺐ »ام اﻟﻤﺴﺎﮐﯿﻦ« داده ﺑﻮدﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﮫﺎرت
داﺷﺖ و زﻧﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .در ﺳﻼﻣﺘﯽ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ
ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ و ھﻤﻮاره ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﺷﺒﻪآﻣﯿﺰ و
ﻧﺎروا از ﮔﻠﻮﯾﺶ ﻓﺮو رود.
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ

) (١

ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻧﺰد ﭘﺪرش
آﻣﻮﺧﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻘﮫﯽ اھﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ
در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﯿﮫﺎن و اﻓﺮاد آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﻀﺎ ﻧﯿﺎز ﻓﺮاوان داﺷﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﯾﻖ« را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻮن
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان در ﻣﺪت
اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮآن ،ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮھﺎن دارﻧﺪ.
 -١در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻼزاده

۵

ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻣﺪرﺳﻪ »ﻣﻈﮫﺮ اﻟﻌﻠﻮم«
ﺷﮫﺮ ﮐﺮاﭼﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ »ﮐﮫﺪه« ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺘﺢ ﭘﻮری ھﻨﺪ رﻓﺖ و دو ﺳﺎل ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮد.
و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داراﻟﻌﻠﻮم دﯾﻮﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﮫﻢ ﻋﻠﻤﯽ آن زﻣﺎن
و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ھﻨﺪ ﺑﻮد رﻓﺖ و ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ و از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺮد ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﯾﻮﺑﻨﺪ را
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﯿﻨﯿﻪ دھﻠﯽ ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺗﺎ دوره ﺣﺪﯾﺚ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ در آن ﻣﺪرﺳﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﯿﻨﯿﻪ دھﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻔﺘﯽ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ
اﻟﻠﻪ دھﻠﻮی ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،اداره ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻔﺘﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻟﻠﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺰاﻟﺪﻗﺎﯾﻖ را از ﺣﻔﻆ
داﺷﺖ و ﻓﺘﻮاھﺎﯾﺶ ﻣﺪﻟﻞ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺺ ﺑﻮد ،او را ﻣﻔﺘﯽ دﯾﺎر ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻟﻘﺐ داد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻏﺮﺑﺖ و دﺷﻮاریھﺎی دوری و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ آن زﻣﺎن ھﻨﺪوﺳﺘﺎن و
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدی در ھﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ
در ﺳﺎل  ۱۳۲۵ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﯾﺎ در ھﺮﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺘﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ھﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﮔﺬراﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در زادﮔﺎھﺶ ﮐﻪ در
ﮐﻨﺎر ﭘﺪر ﺑﻪ ﮐﺎر دﻋﻮت و ارﺷﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ھـ .ش ﺑﺮای
ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎنﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ

۶

ﭘﯿﺸﻮا

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻮﻟﺘﯿﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ دﯾﺪار ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه دھﺪ در
آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ
ﻋﻠﻤﯽاش ﭘﯽ ﺑﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ،در آﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ و
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﻋﻼﻗﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﻪای ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺴﻦ ﺗﻔﮫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد،
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮان و اﺳﺘﻌﺪاد او را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ )دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﺳﻄﻮح( را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﻘﻮق اﯾﺸﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﺠﻮﯾﺪ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺎدان
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آن را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬراﻧﺪن دو ﺳﺎل در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪرش ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻨﺶ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
دارﻧﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻮﻟﺘﯿﻪ ﺷﺪ و او را از رﻓﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻧﻊ از آﻣﺪن اﯾﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ
ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺪر را ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﺸﺎن از راه ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ وارد ﮐﻮﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮدم ﺑﻠﻮچ از وی ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آنھﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ
) (١
از روی ﻓﺮوﺗﻨﯽ و وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد اﺑﺘﺪاز ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ رﺋﯿﺴﯽ

 -١از ھﻤﺸﮫﺮﯾﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺑﺎھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ در
ھﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ وی ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ.
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ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺘﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮدم از
ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺬاب و ﻟﺤﻦ ﭘﺮﺳﻮز او ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺮده و ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺸﺎن را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻤﺎﻧﻢ ،ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ را
ﺑﺮ ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادم وﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدم ،اﻣﺎ از ھﻤﺮاھﺶ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺟﮫﺖ اﻣﺎﻣﺖ و ارﺷﺎد
ﻣﺮدم ﺑﻠﻮچ در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و او ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ
ھﺮﮐﺠﺎ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ در دل و ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺎم و ﺧﺎص از او
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده و ﭘﺬﯾﺮای وی ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺪاق ﻋﯿﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل
ﺧﺪا  Ìﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪهای را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﺑﻪ اھﻞ زﻣﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ) .(١
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺒﯿﺎء اﺑﻼغ دﯾﻦ و
رھﺒﺮی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وارث
َ َ
 -١اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪْ � :ﻦ أ ِﻲﺑ
ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ
ﺎر َك َو� َﻌﺎﻰﻟ إِذا
ا� ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ» :إِن ا� �ﺒ
ﻫﺮ�ﺮة ر ِﻲﺿ ا� �ﻨﻪ ،ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل ِ
ْ ُ
ْ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ً َ َ َّ ُ َ ُ ُّ ُ ْ ُ ُ َّ ُ
َ َ َّ َ ْ ً َ َ
َ
ﺮﺒ�ﻞ
ﺮﺒ�ﻞ� ،ﻢ �ﻨﺎ ِدي ِﺟ َ ِ
ﺮﺒ َ�ﻞ :إِن ا� ﻗﺪ َ أﺣﺐ ﻓﻼﻧﺎ ﻓﺄ َ ِﺣﺒﻪ� ،ﻴ ِﺤﺒﻪ ِﺟ ِ
أﺣﺐ �ﺒﺪا ﻧﺎدى ِﺟ ِ
َّ َّ َ َ ْ َ َّ ُ َ ً َ ُّ ُ َ ُ ُّ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ
ْ
ﻲﻓ َّ
ﻪﻟ اﻟﻘﺒُﻮل ِﻲﻓ أﻫ ِﻞ
الﺴ َﻤﺎءِِ :إن ا� ﻗﺪ أﺣﺐ ﻓﻼﻧﺎ ﻓﺄ ِﺣﺒﻮه� ،ﻴ ِﺤﺒﻪ أﻫﻞ الﺴﻤﺎءِ ،و�ﻮﺿﻊ
ِ
َ
ْ
اﻷر ِض«) .ﻟﻔﻆ ﺑﺨﺎری( .از اﺑﻮھﺮﯾﺮه Óرواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  Ìﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮔﺎه

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪهای را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ÷ اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻼﻧﯽ را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﺗﻮ ھﻢ او را دوﺳﺖ ﺑﺪار ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ÷ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و در اھﻞ
آﺳﻤﺎن اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻼﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﺷﻤﺎ ھﻢ وی را دوﺳﺖ
ﺑﺪارﯾﺪ ،و اھﻞ آﺳﻤﺎن وی را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﯾﺶ در زﻣﯿﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﮫﺎده
ﻣﯽﺷﻮد«] .ﻣﺼﺤﺢ[

۸

ﭘﯿﺸﻮا

اﻧﺒﯿﺎء ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ از ھﻤﺎن روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻦ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ،اﺣﯿﺎی ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺑﺰرگ دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺑﺎز و
ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺜﺒﯿﺖ آن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎھﺎی ھﻤﺠﻮار ﺑﻮد ،ھﻤﻮاره ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﮫﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راھﺒﺮد و ﺷﯿﻮه ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﺴﺘﺮش داده و آن را ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم ﺑﻮد ﺟﮫﺖ اﺻﻼح اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ
ﺑﺪﻋﺎت و روشھﺎی ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺮکآﻟﻮده ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﻣﺮ وﻋﻆ و ارﺷﺎد و دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ
دھﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن را در آﯾﻨﺪه ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺷﺎدی و
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﺗﻢ و ﻋﺰا ھﻤﻮاره در ﺟﮫﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﮋیھﺎ )و اﻧﺤﺮاﻓﺎت( و
ﻧﺸﺮ آ ﮔﺎھﯽھﺎی دﯾﻨﯽ و اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در
ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده و وﺟﺪان آﻧﺎن را
ﺑﯿﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻋﺖ آﻟﻮدﺷﺎن را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل وﻋﻆ و ارﺷﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﻨﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ
و آﻣﺎدهﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ھﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
رﻓﺎھﯽ ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ
ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﺪر از روﺳﺘﺎی ﺣﯿﻂ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی دﭘﮑﻮر
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎر وی را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن را
ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮی آﺳﻮده در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﻨﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﭘﺪرﺷﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ اھﺎﻟﯽ
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دﭘﮑﻮر ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ آﻣﺎده
ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درس و ﺗﺪرﯾﺲ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت و رأی دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﺰﯾﺰﯾﻪ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽﮔﺮدد.
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﯾﻦ ﺣﻮزه درآﻣﺪﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ زاھﺪان ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در دﭘﮑﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽداد ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ اھﺎﻟﯽ دﭘﮑﻮر ﺑﻪ روﺳﺘﺎی »اﻧﺰا« واﻗﻊ در ۹
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﮫﺮ ﺳﺮﺑﺎز اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و روﻧﻖ روز اﻓﺰون ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ.
ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ذﮐﺮیﻫﺎ

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ /ﭘﺪر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪ
ذﮐﺮیھﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﮫﺎد و درﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺶ ﺑﺎ
ذﮐﺮیھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ،از ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ زادﮔﺎھﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ
ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﺻﺪی را ﺑﻪ
ﻧﺰد »ﺷﯽ ﺷﮑﺮ« ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯽ ﮔﻼﺑﯽ ﺳﺮﮐﺮده ذﮐﺮیھﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ذﮐﺮیھﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و از آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﯽ ﺷﮑﺮ ھﻢ ﮐﻪ از دوﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد
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ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از
ادﻋﺎی ﻗﺼﺎص دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﺧﻮاھﺎن ﺑﮫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻣﻼک ﭘﺪر
ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ھﻢ
ﻣﺒﻠﻎ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ در آن ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد و
ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ دﺷﻮاری ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﺪ و از آن ﭘﺲ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﭘﺮوﻧﺪه درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ذﮐﺮیھﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﺮدم ﺷﺪ ،و از آن ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ،ﺳﺮدار ﻋﺒﺪی ﺧﺎن ﺑﻮد ،زﯾﺮا او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ذﮐﺮیھﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ھﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در
ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺟﺮا ﺣﻞ ﺷﺪ ،او ﮔﻔﺖ :ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﻮان
و ﮐﻢﺳﻦ و ﺳﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪهای از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان ،ﻗﺒﻞ از
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ۱۳۳۳

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ در ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪی ھﻢ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻘﮫﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﺎریﺟﺴﺘﻦ از آﻣﻮزهھﺎی اﺳﻼم و رویﮐﺮدن ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا و ﺑﻨﺪﮔﺎن درﻣﺎﻧﺪه روی آورده ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ
درﺧﺖ ﮔﺰ ﮐﮫﻨﺴﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،آن را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺑﺮآوردهﺷﺪن ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ آن ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ،در
ﮐﻨﺎر ﮔﻮرھﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﺗﺒﺎرﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮔﺮد آﻣﺪه و ﺑﺮای

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻼزاده
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ﺑﺮآوردهﺷﺪن ﻧﯿﺎزھﺎیﺷﺎن ﺳﺮﮔﻮرھﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دﮐﺎن
ﭘﯿﺮ و ﭘﯿﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﻋﺎ و ﺗﻌﻮﯾﺬﻧﮕﺎری و ﻣﺮﯾﺪ و ﻣﺮادی دروﻏﯿﻦ از روﻧﻖ وﯾﮋهای
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .وﺟﻮد زﯾﺎرتﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻠﮏ ﺳﯿﺎهﮐﻮه ،ﭘﯿﺮ ﺳﮫﻮان ،و...
وﺟﻮد ﭘﯿﺮھﺎ و ﺧﻠﯿﻔﻪھﺎی ﺑﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان و ﺑﺎﻧﻮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن آنھﺎ ﮔﺮد
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از ﺑﺎﻧﻮان ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻮھﺮ و ھﻤﺴﺮش
اﺧﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺳﻔﺮھﺎ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺑﻼ ﻧﻮش ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و...
در ﺷﮫﺮ زاھﺪان ﺗﻨﮫﺎ دو ﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﺑﺎد وﺟﻮد داﺷﺖ» ،ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮر« ﮐﻪ در
آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ زرﮔﺮھﺎ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ »ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد ،و ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ روﻧﻖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺧﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺮض ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﯾﮏ
ﺻﻒ از ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ.
ﺑﻨﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﻣﺮدم زاھﺪان ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮرهھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ارزش و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮد ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻧﺪک ﺑﻮد ﮐﻪ آن
ً
ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺎلھﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ را
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺟﻮان ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد.
در ﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ،
ﺑﮫﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ھﺰار ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﺪ و ھﺮ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﻤﺘﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت در
ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ارث و ﻣﯿﺮاث و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و زﻣﯿﻦ و درﮔﯿﺮیھﺎﯾﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻓﺮاوان روی ﻣﯽداد ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ ھﯿﭻ
وﺟﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،زن ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد و ﺣﻖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﮑﺘﺐ
و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ھﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق
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ً
ﺣﻖ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ و ...اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻧﻌﮑﺎس وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن آن روز ﺷﮫﺮ زاھﺪان ﻗﺒﻞ از ورود و
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ زاھﺪان آﻣﺪ ،ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻦﮐﺮدن ﺑﺪﻋﺖ و ﻧﻮآوریھﺎ و
ﺧﺮاﻓﺎت ﭘﯿﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺿﺪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
آﻣﻮزهھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ و اﺣﮑﺎم ﻣﮫﻢ دﯾﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن را ﺑﺎ آﺋﯿﻦ درﺳﺖ اﻟﮫﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﭼﻨﺎن داﻧﺶ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻧﻤﯽرود و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺮﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آﺋﯿﻦھﺎی ﭘﻮچ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺷﮫﺮ زاھﺪان ﺑﺎ ورود و اﻗﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ
ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ در آﻏﺎز ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺷﮫﺮ زاھﺪان ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ
اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮر را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎه
ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ ،اﻓﺰون ﺑﺮ
آن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ درﮔﯿﺮیھﺎ ﻧﯿﺰ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم داﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ
»ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ« آﻏﺎز ﮐﺮد ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎدی او )ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ( ﭼﻨﺪان
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﻮد و ﺣﻘﻮق ﻣﮑﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و از آﻧﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﺿﯽ و ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و اﯾﺸﺎن ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
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ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺟﺎ را ﺑﺮای او ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاه اوﺳﺖ از اﯾﻦ روی اﻣﺎﻣﺖ
ﻧﻤﺎزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ ،ﻋﺼﺮ و ﻣﻐﺮب را در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺼﻠﺢ دﯾﻨﯽ ﺑﺪون داﻣﻦزدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و اﯾﺠﺎد
دﺷﻤﻨﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﺮﺣﺬرداﺷﺘﻦ از
ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﺬرﮐﺮدن ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا و دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﺮکآﻣﯿﺰ دﻋﻮت ﮐﺮد،
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺷﻦ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن و ﺑﺪﻋﺖﮔﺬاران ﺑﻪ ﺻﻼح و ھﺪاﯾﺖ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺠﺎھﺪتھﺎ و
ﺗﻼشھﺎی ﭘﯽ ﮔﯿﺮ ،دﻋﺎھﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﻣﻮاﻋﻆ ﻣﺆﺛﺮ و دﻟﻨﺸﯿﻦ اﯾﺸﺎن
دلھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،اﻋﻤﺎل و ﻋﺒﺎدات آﻧﺎن را اﺻﻼح
ﻧﻤﻮد و زاھﺪان را ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن ،ﻗﺎرﯾﺎن ،ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن و
دﻋﻮتﮔﺮان دﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺳﻌﯽ و اھﺘﻤﺎم زﺣﻤﺎت آن ﻣﺮد
ﺑﺰرگ و ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎوﻓﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺣﺪ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن اﻧﺪ و
از ﺷﺮک و ﺑﺪﻋﺖ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ.
اﺣﺪاث ﻣﺪارس و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﻤﻮاره ﺑﻪ اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف و روﺳﺘﺎھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و ھﻤﻮاره
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ھﺮﺟﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ را
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ارﺷﺎد آنھﺎ ﺑﻪ
روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮدم ھﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪی ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ
را ﺟﮫﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ
و روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﻣﺸﻮرت و ھﻤﮑﺎری او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از آن ھﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﯽدرﯾﻎ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺴﺠﺪ دهھﺎ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻔﻆ و آﻣﻮزش ﻗﺮآن

۱۴

ﭘﯿﺸﻮا

ﺑﺮای ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و در زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪﯾﻢ )ﻋﺰﯾﺰی(

اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ را در ﺳﺎل  ۱۳۱۳ﺧﻮرﺷﯿﺪی دو ﺗﺎﺟﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی
ﻣﻠﮏ ﺗﻘﯽ و ﻣﻠﮏ ﺷﻔﯿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ را ﭘﯿﺶﻧﻤﺎز و اﻣﺎم
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در آن زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد
و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻘﻒاش ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻮد و دﯾﻮار
آن آﺟﺮھﺎی ﻣﺨﺼﻮص داﺷﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﭼﺎه
آﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﻪ اﻇﮫﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎ اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎر ﻧﻤﺎزﮔﺰاران از ﯾﮏ
ﺻﻒ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن را ﺑﺮﺧﯽ  ۱۲ﺗﺎ  ۲۰ﻧﻔﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از
درﮔﺬﺷﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺮدم زاھﺪان ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار و دﯾﻨﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽھﺎ را ﺧﺮاب و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی اﺣﺪاث
ً
ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺠﺪدا
ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ در
ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪﯾﻢ در ﺳﺎل ۱۳۶۵
ً
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از
آﻣﺎدهﺷﺪن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎل
داده ﻧﺸﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺰﯾﺰی« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ.
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ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ اﺷﺎﻋﻪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ

در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ در ﺷﮫﺮ زاھﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪوﺳﺘﺎن
ھﻤﺮاه آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﯽ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﯿﺎم ﻣﺴﺠﺪی را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
درﮔﺬر زﻣﺎن روو ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﮫﺎده و ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻮار ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪای از آن ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زاھﺪان آﻣﺪﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺮاب ﺷﺪه ،آن ﻣﺤﺮاﺑﯽ
دارد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ
ﺷﮫﺮداری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪی در آن ﻣﺤﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺷﮫﺮدار در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ زﻣﯿﻦ از ﻃﺮف ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ )ھﻼل اﺣﻤﺮ(
ﺑﻪ اﻓﺮادی واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ از ﻗﺒﻞ
ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻮده و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد واﮔﺬار ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﮫﺮداری و
واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻮق را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﮐﻨﺎر آن ﭼﻨﺪ اﺗﺎق ﺑﺮای ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮآن ھﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ھﻢ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد.
ﻣﺪرﺳﻪ اوﻗﺎف

اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ھـ .ش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪﯾﻢ )ﻋﺰﯾﺰی( راه اﻧﺪازه ﺷﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ھﻢ ﮐﺘﺐ
ﻓﻘﮫﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ را آﻣﻮزش ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺐ ﻣﺪارس
دوﻟﺘﯽ را .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺷﺪ.
داراﻟﻌﻠﻮم ﻋﺰﯾﺰﯾﻪ زاﻫﺪان

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺰرگ دﯾﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۹ھـ .ش در ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺰﯾﺰی
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ آﻣﺎدهﺷﺪن اﺗﺎقھﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داراﻟﻌﻠﻮم
ﻃﻼب ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی در آﻧﺠﺎ اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

۱۶

ﭘﯿﺸﻮا

اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ و ﺷﻤﺎر ﻃﻼب و
ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن اﻓﺰون ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺷﻌﺒﻪ در داﺧﻞ و ﺑﯿﺮون از ﺷﮫﺮ زاھﺪان دارد و ھﺮﺳﺎل ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮاھﺮان
و ﺑﺮادران دروس ﺧﻮد وی را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻞ ﻗﺮآن
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ھﺮﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .و ﻣﺮدم زﯾﺎدی
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دو ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺒﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﻨﯽ آﻣﺪه و
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪﺋﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﻄﺢ و ﺧﺎرج
دروس ﺣﻮزه ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﻃﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق
ﺑﻪ درﺟﻪ اﻓﺘﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎی ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ و ﺑﺎ ھﻤﺖ و ﺗﻼش ﺷﺎﮔﺮد
وﻓﺎدارش ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم دار اﻟﻌﻠﻮم ﺷﺎھﺪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻋﻠﻤﯽ روزاﻓﺰون ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﮑﯽ

اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
ﺷﮫﺮت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺑﺎ ھﻤﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل روزاﻓﺰون ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۶۶ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر آن ﺑﺮ دوش ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
ﻗﺮار دارد.

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻼزاده

۱۷

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﻧﯽ

اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ھـ .ش ﺟﻨﺐ ﻣﻨﺰل
ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﻧﯽ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،دﻓﺘﺮ ﺣﺰب اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺮدم
ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ؛ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ
و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ

زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﺣﺪاث ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺪارس
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻃﻠﺒﻪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﯿﺪﮔﺎه )ﻣﺼﻠﯽ(

در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران و ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ادای
ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪﯾﻢ )ﻋﺰﯾﺰی( اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ
واﻗﻊ در ﮐﻮی ﺷﯿﺮآﺑﺎد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم در ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﯿﺪﮔﺎه ﺑﺎز ھﻢ زﻣﯿﻦ
ﺑﺰرگﺗﺮی را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﺑﺎ واﮔﺬاری ھﻔﺖ ھﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎز
ﻋﯿﺪﯾﻦ از ﻋﯿﺪﮔﺎه ﺷﯿﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﯿﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ داراﻟﻌﻠﻮم و ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.

۱۸

ﭘﯿﺸﻮا

ﻣﻘﺎم اﻓﺘﺎء

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﺖ در زاھﺪان ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎر و ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺄن
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ،آنھﺎ
اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺪارک وی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮدوخ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف
دوﻟﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آنھﺎ ﺑﻪ
وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﻮد ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﺬا ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی آن دﯾﺎر ﺑﻪ دﯾﺪار
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮدوخ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮدوخ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﻣﻘﻄﻊ دﯾﭙﻠﻢ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
آﻗﺎی ﻣﺮدوخ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪارک ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮھﻨﮓ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارک اﺟﺘﮫﺎد و اﻓﺘﺎء ﻣﺼﻮب ۲۲
آذر ﻣﺎه  ۱۳۳۲ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ،در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻣﻘﺎم اﻓﺘﺎء را
ﺑﺮای ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ.
ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ھﺮ
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ او ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ
و در ﮐﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮫﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
دﺑﯿﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی زاھﺪان در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺨﺶ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ از رادﯾﻮ

در ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۳۷ھـ .ش از ﻃﺮف رادﯾﻮ زاھﺪان از ﻣﻮﻻﻧﺎ دﻋﻮت ﺷﺪ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺻﺪای زاھﺪان ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
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اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺴﻠﯿﻂ زﯾﺎد دوﻟﺖ ﺑﺮ رادﯾﻮ اﻋﻤﺎل ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیھﺎ و
ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎواک را در ﺷﺄنواﻻی ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ
اﺑﺘﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﻧﺸﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎ و
ﺳﺎﻧﺴﻮرھﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم و در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ رادﯾﻮ ﻣﯽآﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪﺷﺪن ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎارزش و
ﺟﺬاب ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﻤﻮاره درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮﻋﮫﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﺻﺮار ﻣﺮدم و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﺮط ھﻤﮑﺎری ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ رادﯾﻮ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻋﺼﺮ روزھﺎی ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهﻧﻮﯾﻦ و ﺑﯿﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
درون و ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و
ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺑﻠﻮچھﺎی ﻣﻘﯿﻢ آﻓﺮﯾﻘﺎ،
ﺑﻠﻮچھﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ رادﯾﻮ
ﻣﯽآﻣﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .در روﺳﺘﺎھﺎ ھﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ رادﯾﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮش
ﻓﺮا ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ،زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و ھﻔﺘﻪای دوﺑﺎر ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ
روزھﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻃﺮحﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧﺪ و
روزھﺎی ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدم دو دھﻪ ﺻﺪای ﭘﯿﺸﻮا را
از رادﯾﻮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
اﺧﻼق و ﻣﻨﺶآﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻘﻮای ﻣﻮﻻﻧﺎ

اﺳﺘﺎدان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ او
ﺑﺴﯿﺎر دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﮫﺮه اﯾﻦ
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ﭘﯿﺸﻮا

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﯿﻦ و وارﺳﺘﻪ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﻣﮫﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﯽﺑﺴﺖ و ھﺮﮔﺎه
ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،دﯾﻨﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﺻﺮف ،ﻧﺤﻮ و ...ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن رﻓﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﯿﺰ دﻟﺴﻮز و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روزی ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮان و در ﻋﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت زﯾﺎدی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ را در ﻧﺰد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻧﺪهای؟
ﻋﺮض ﮐﺮد :ﻧﺰد ﻓﻼن اﺳﺘﺎد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ درس اﺳﺘﺎد ﺧﻮد را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮآن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺎد ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع آ ﮔﺎھﯽ و
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد و
ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺪر )ده ﻣﻦ( ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ.
اﮔﺮ درس اﺳﺘﺎد را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﺎد ﺑﺨﻮاھﯿﺪ درس را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ،
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درس ﻣﺮا ﺧﻮب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم دهھﺎ ﺑﺎر آن را ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ.
و ﮐﻼس در او ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺧﺸﮏ و ﺑﯽروح ﻧﺒﻮد ،ﮔﺎھﯽ ﻇﺮاﯾﻔﯽ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ
اوﻗﺎت ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﯽﮐﺮد او ھﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮھﯿﺒﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶھﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﯽاش ﭼﻨﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﺳﻮال ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ
داﺷﺖ و ھﺮﺑﺨﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺆالھﺎی اﺧﺘﯿﺎری
ھﻢ ﻣﯽداد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ
ﺳﻮاﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻧﻤﺮه
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ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﻮﻧﺪ وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﻧﻤﺮه
از ﺷﯿﻮهھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
روزی ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮخ روی ﭘﺎرﺳﺎ ،وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺪارس ﺑﻪ زاھﺪان آﻣﺪ ،او در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺪرﺳﻪای
ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ در آﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻤﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از وی در
ﺻﺤﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از وی
در ﺻﺤﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن دﺳﺖ دادﻧﺪ و
ﻣﺼﺎﺣﻔﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ رﺳﯿﺪ ،دﺳﺖ دراز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ از دﺳﺖدادن ﺑﺎ وی ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم
ﺑﺮای ﻣﺮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم دﺳﺖ دھﺪ ،ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺎرﺳﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه و ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ از ﭼﮫﺮهاش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،در ﻇﺎھﺮ
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ و از ﮐﻼسھﺎی درس آن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس
درس ﻣﻮﻻﻧﺎ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در وﺳﻂ ﮐﻼس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺟﻠﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ وزﯾﺮ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد وﺿﻊ درس و ﮐﺘﺎبھﺎی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﻨﻘﻮل ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﺳﻮاﻻﺗﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮب داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت درس او ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد.
ﻓﺮح دﯾﺒﺎ ﻣﻠﮑﻪ اﯾﺮان ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻪ
زاھﺪان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ،زﯾﺮا
او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺳﺮان و رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان ﻣﺤﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ او
دﯾﺪار و دﺳﺖ دھﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﮕﯿﺮ و ﻧﮕﺮان ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ
در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻨﺪ!

۲۲

ﭘﯿﺸﻮا

ً
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد :اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دارم ﺗﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮوم و در وﻗﺖ آﻣﺪن او اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﺗﻘﻮای ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داراﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ذرهای از
داراﯾﯽھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽ او آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد؛ ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﯿﭽﮕﺎه اﻣﻮال و ﺣﺘﯽ ﻇﺮوف و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
• زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺰﯾﺰﯾﻪ در دﭘﮑﻮر ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺧﻮراک و
ﻏﺬای ﻃﻼب را در ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺨﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ روی ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ اھﻞ
ﺑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ذره از ﻧﻤﮏ و
ﯾﺎ ﯾﮏ داﻧﻪ از ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽاش آﻣﯿﺨﺘﻪ
ﻧﺸﻮد.
• ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻤﺎﻣﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮐﺎر آﺟﺮ ﮐﻢ آورد ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺮود و
ً
دوﯾﺴﺖ آﺟﺮ از آﺟﺮھﺎی ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮض ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﻓﻌﻼ
ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﻮد ،وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺟﺮ ﺗﮫﯿﻪ
ﻧﺸﺪه ﮐﺎر ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد ،و ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ از آﺟﺮھﺎی ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
• در زﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﯾﻢ )ﻋﺰﯾﺰی( ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ او
را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﺣﺴﺎبھﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﯽ از
ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻮﻻﻧﺎ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺒﻠﻎ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﺪ.

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻼزاده

۲۳

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ و اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺷﺎه

در ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺷﺎه در ﺳﺎل  ۱۳۴۱رژﯾﻢ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ از ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﺑﻠﻮچ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۴۲رژﯾﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻘﺮ و ﺗﮫﯿﺪﺳﺘﯽ و ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم و ﻓﺸﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ آن زﻣﺎن ﺑﺎ دادن ﻣﻘﺪاری ﮔﻨﺪم و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را
ﺗﻄﻤﯿﻊ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﺒﺎس رزم آﻧﺎن را ﭘﺲ از
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺑﺮای اﻋﺰام ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭘﺲ از آ ﮔﺎھﯽ
از اوﺿﺎع ﻓﺎرس ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری رژﯾﻢ از ﻣﺮدم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﯽ ﺑﺮده و در
ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ در ﺣﻀﻮر ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺰام ﻋﺸﺎﯾﺮ
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻠﻮچ را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز و ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺣﺬر
داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺮﺷﻮرش در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ :ای
ﻣﺮدم! ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﻮچ و ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،آﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ آن ﻗﺪر ﺑﯽارزش ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎن و ﻣﺸﺘﯽ ﭘﻮل آﻣﺎده ﺷﺪهاﯾﺪ دﺳﺖ از
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ،رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎرس و ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﺑﺮادران ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺧﻮد
در آن دﯾﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺷﯿﺮاز ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ در اﻣﻮر آﻧﺎن ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺮادرﮐﺸﯽ و
ً
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻮرد رﺿﺎی اﻟﮫﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻠﻮچ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻮﻻﻧﺎ و
آ ﮔﺎهﺷﺪن از اھﺪاف رژﯾﻢ در اﻋﺰام آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻟﺒﺎسھﺎی رزم را از ﺗﻦ
درآورده و اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ و اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد
را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۴

ﭘﯿﺸﻮا

ﻣﺴﺌﻮﻻن و اﺳﺘﺎﻧﺪار رژﯾﻢ ﺷﺎه در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻗﺪام دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﺧﺰﯾﻤﻪ ﻋﻠﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪار وﻗﺖ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﮔﯿﺮی دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ
دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻮﺳﻂ ژاﻧﺪرﻣﺮی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﻨﮓ
ژاﻧﺪرﻣﺮی زاھﺪان ﮐﻪ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء اﺟﺮا اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ اﻃﻼع داﺷﺖ،
از اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﺳﺮﺑﺎز زد و ﻣﺄﻣﻮران ژاﻧﺪرﻣﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺧﻮد اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻋﺰام ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪار از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را
ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن آ ﮔﺎه
ﺑﻮد و از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﻼع داﺷﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای
دﺳﺘﻮر ﻧﺸﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در اﻋﺰام ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز از ﺳﻮی
ﻋﻠﻢ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از
اﻏﺘﺸﺎش و آﺷﻮب در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد وﺣﺸﺖ داﺷﺖ ،از ﻣﻮﻻﻧﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ً
ﻧﻤﻮد ،ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﻧﻮار ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺪه و
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﻼﯾﻢﺗﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ وی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد او را در ﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮار
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﻼﯾﻢ و ﻧﺮمﺗﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﻔﺖ:
آﻗﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار! ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮار ﺿﺒﻂﺷﺪه و ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻣﻮﺿﻊ اﻋﻼمﺷﺪه ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻢ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ از ﮔﺴﯿﻞ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺮدم آن
دﯾﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ درﺳﺖ و ﻗﺎﻃﻊ اﯾﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎه را
ﺗﺤﺴﯿﻦ و در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب در زاھﺪان ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻼزاده

۲۵

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﺒﺎرزه و ﭼﮫﺮهاش ﻣﺮدﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ
اﯾﺸﺎن را از ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از رﻓﺘﻦ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﻮا
ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ

• اﯾﺸﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدرو ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﺳﺮھﻨﮓ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺰﯾﺰی ﺳﻮار ﺑﺮﺧﻮدروی ژﯾﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮھﻨﮓ ﺣﻘﯿﻘﯽ از
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺟﻨﺎﺑﺐ ﻣﻮﻻﻧﺎ! اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﺗﻤﮑﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﺳﻮار ؤﯾﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ آن ھﻢ ﻣﺎل دﯾﮕﺮان اﺳﺖ؟
ً
ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮﺧﯽ ﻓﺮﻣﻮد :اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن
ھﯿﭻﮔﻮن ﺧﻄﺮی ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ او
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• روزی ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺳﻮﯾﭻ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﺪﯾﻪ ﮐﺮد ،در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ زد و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﺑﻪ
ﭘﻮل ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻮل و ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺻﺮف ﺣﻮزه ﮐﻨﯿﺪ ،آن
ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺮض ﮐﺮد :اﯾﻦھﺎ ﺻﺪﻗﻪ و ﺧﻤﺲ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ
آنھﺎ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ھﺪﯾﻪ ﮐﺮدهام ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽداﻧﻢ اﻣﺎ ﺣﻮزه
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﻧﯿﺎز دارد.

۲۸

ﭘﯿﺸﻮا

• ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺟﻮراب اﯾﺸﺎن
ﭘﺎره ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪوزﯾﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮراب ﮐﮫﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺟﻮراب ﺗﺎزهای ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ ﺟﻮراب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺒﺬﯾﺮ ﮐﺮد و آن
را ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮع ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری روا ﻧﯿﺴﺖ.
• ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :روزی اﯾﺸﺎن در درون ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖزده و آﺟﺮھﺎﯾﺶ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دﯾﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﺪان راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ،
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﻦ از آن ھﻤﻪ ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ
و ﺑﯽرﻏﺒﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪم و ﻋﺮض ﮐﺮدم:
ﺟﻨﺎب ﻣﻮﻻﻧﺎ! اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﺗﺮﺷﺪن ﻣﺴﺠﺪ ھﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ،دﯾﻮار
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﻮد ...ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
دﯾﻮار ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﺮ را از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻋﻠﻢ و ﻋﺎﻟﻤﺎن

ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ھﻤﻮاره ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ از
آﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،ھﺮﺑﺎر ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرﮔﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد اﺷﮏ در
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزد و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻃﺮات از آﻧﺎن وﺟﺪ و ﺣﺎل ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻣﯽداد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﺑﺮای آنھﺎ دﻋﺎی ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﻮا

۲۹

ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﻮد.
• ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ داراﻟﻌﻠﻮم زاھﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ روزی را ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﻔﺶھﺎی
ﻣﺮا راﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻦ ﺑﯽدرﻧﮓ ﻋﺮض ﮐﺮدم :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﻤﺎ و ﮐﻔﺶھﺎی ﻣﻦ! ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ
اﺣﺘﺮام ھﺴﺘﯿﺪ و ارزش دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای دﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
• ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻠﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ،روز ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪت ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﯽﺷﺪم ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺷﻨﯿﺪهام او ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
• ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﺪت
ﭼﮫﺎر ﺳﺎل در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم و اﯾﺸﺎن در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺮدم را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ
اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاری ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﻮﺟﻪ و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺒﻮد و ھﯿﭻ ﻋﺎﻟﻤﯽ را ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.

۳۰

ﭘﯿﺸﻮا

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻖﮔﻮﯾﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ

• در دوران ﭘﮫﻠﻮی روزی دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن
ﺷﺎھﺪی ﺑﺮای رؤﯾﺖ ھﻼل ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺘﻮا ﻧﺪاد ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻋﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺮدم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺘﻮای ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدن از ﻓﻤﺎن ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻋﯿﺪ ﻧﮑﺮدﯾﺪ؟ ﻣﮕﺮ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﺪ؟
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻣﺬھﺐ و ﻓﻘﻪ ﺧﻮد را
دارﯾﻢ.
ﺳﺎواﮐﯽ ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮑﻦ.
• ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زاھﺪان
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﮐﺴﺐ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
اﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود آﻧﺎن ،ﺳﺎواک زﻧﮓ زد و از ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ دارﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع ﻧﺪادﯾﺪ؟
ً
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد :اوﻻ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ھﺮﮐﺲ ﻣﮫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ را از ﺣﻀﻮرش
آ ﮔﺎه ﮐﻨﻢ ،از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﺸﻮر ﺧﻮد و وﯾﺰای دوﻟﺖ اﯾﺮان وارد ﮐﺸﻮر
ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻣﺮزھﺎ ﻣﺠﺎز ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘﯽ و ﭘﺎﺳﮕﺎهھﺎی
ﻣﺮزی آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﮔﺮ ورود آنھﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﺟﻠﻮ آﻧﺎن را
ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ؟ آﻧﮕﺎه ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد.
• ھﺮﺳﺎل در ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪار ،ﺑﺰرﮔﺎن و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﮫﺮ را ﺑﺮای اﻓﻄﺎر دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ در آن ﺷﺐ
دﻋﻮت ﺑﻮد ،در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﺧﻮب
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آ ﮔﺎه ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن آﺷﮑﺎرا در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺳﯿﮕﺎر
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻣﺄﻣﻮران ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺶ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺎ ﺑﯿﺪار ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
ّ
َٓ َۡ َ
ِين﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة،[۲۵۶ :
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ �﴿ :إِكراه ِ� ٱ� ِ
»در ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﯾﻦ ھﯿﭻ اﮐﺮاھﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮدم را
اﺟﺒﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را از زﺑﺎن او ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ
و ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ درس ﴿ َ�ٓ إ ۡك َراهَ � ّ
ِين﴾ ﺑﺪھﯿﺪ؟ ﺣﺎل
ٱ�
ِ
ِ
ِ
َّ
ٱ� ۡه َر ب ُّ
۞� ُ� ُّ
ِب َّ ُ
ٱ� ۡ َ
ٱلس ٓوءِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۱۴۸ :ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد
آﻧﮑﻪ آﯾﻪ ﴿
ِ
ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻣﻮر ﺑﺪ و زﺷﺖ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ« را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ روزهﺧﻮاری ﮐﻨﻨﺪ ،رﺋﯿﺲ
ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﺪل و روﺷﻨﯽ را از زﺑﺎن آن ﺣﻀﺮت ﺷﻨﯿﺪ،
ﺑﺴﯿﺎر از او ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد.
• در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ﺧﺎص ،از
اﯾﻦ روی وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪ؛ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن)  (١اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﺪ و در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻟﮫﺠﻪ از ﺣﻘﻮق
اھﻞ ﺳﻨﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ از اﯾﻦ روی

 -١ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
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ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻨﺪروھﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺰﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
• در درون ﭘﮫﻠﻮی اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎروﻗﯿﻪ زاھﺪان ﺑﺪون اﺟﺎزه
ﺷﮫﺮداری ،زﻣﯿﻨﯽ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و در آﻧﺠﺎ ﻋﯿﺪﮔﺎھﯽ )ﻣﺼﻠﯽ( ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ آﻧﺠﺎ را ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺼﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺮاﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آورﻧﺪ ،و ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ
ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺷﮫﺮداری از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺮاب ﻋﯿﺪﮔﺎه را ﺧﺮاب
ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ او را از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در آن زﻣﺎن
ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﯿﺪﮔﺎه ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ او
رﺳﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺠﺪی را وﯾﺮان و ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﯽ را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮداری زﻧﮓ زد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ آﻧﻘﺪر
ﺟﺮأت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﯿﺪ
ﮐﻪ ﻋﯿﺪﮔﺎه را وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮫﺮدار ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﻣﻌﺬرت
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﯿﺪﮔﺎه و ﻣﺴﺠﺪی ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ دﯾﻮار ﮐﻮﭼﮑﯽ را
آﻧﺠﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و زﻣﯿﻦ را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﮫﺮداری ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺜﺎل ﮐﻪ آﻧﺎن از ﺷﮫﺮداری اﺟﺎزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮫﺮدار و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻮﻻﻧﺎ آﻣﺪﻧﺪ و از ﮐﺎر ﺷﮫﺮدار ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ و ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و
ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﯿﺰ ﻟﻐﻮ ﮐﺮده و ﻣﺤﻞ ﻋﯿﺪﮔﺎه را ھﻢ ﺑﻪ
آﻧﺎن واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﮫﺮدار ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮاب وﯾﺮان ﺷﺪه را دوﺑﺎره
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
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• ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﯾﺎد
دارم روزی ﻓﺮدی ﻧﺎﻣﻪای را از ﭘﺸﺖ در اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ
درون ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادم ،اﯾﺸﺎن
ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮد و در اﺛﻨﺎی ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ آن را ﭘﺎره ﮐﺮد و زﯾﺮ ﭘﺘﻮﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺗﮑﻪھﺎی ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺑﻪ ھﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪم و ﭘﺲ از
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ از ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ً
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،واﻗﻌﺎ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻮد ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺮاﺳﯽ ﺑﻪ دل راه ﻧﺪاد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﻮﻧﺴﺮدی آن را ﭘﺎره
ﮐﺮد زﯾﺮ ﭘﺘﻮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﮫﺒﺎن او ﺑﻮدﯾﻢ ،در
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
ﺳﻌﻪ ﺻﺪر و اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮی ،و اﻧﺘﻘﺎد از دﯾﮕﺮان

ﺳﻌﻪ ﺻﺪر ،ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز و ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ.
• ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدم زاھﺪان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ /ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ را دﯾﺪهام ﮐﻪ در اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ/
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺮد ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﺮدهﮔﯿﺮی و اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ از آن ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ رﺳﯿﺪ ،آن را در ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ در اﺻﻼح ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ھﺮﮔﺰ
ﻋﯿﺐ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

۳۴

ﭘﯿﺸﻮا

• ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺰﯾﺰﯾﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
روزی ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺮض
ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﺎرھﺎﯾﺶ اﺷﮑﺎﻻت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد و ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ زد ،وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ
اﯾﺮاد و اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از او ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺎدآوری ﺿﻌﻒھﺎﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ای ﻋﺰﯾﺰ و ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮاھﯽ! ﻣﻦ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ
ﻋﯿﺐ و ﺗﻘﺼﯿﺮ دارم.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﯿﭻ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺧﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎد و ﺣﺘﯽ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد و رﻓﺘﺎر
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای داﺷﺖ و ھﺮﮔﺰ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﺸﺎن وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺰﯾﺰی ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ دﯾﺪار ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﭼﻪ ﻃﻮر ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽھﺎ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﻣﻦ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﮑﺮدهام،
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهام ،ﻣﻮﻻﻧﺎ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ روی ﭘﺸﺖ او
ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ آزاد ھﺴﺘﯿﺪ ،ھﺮﭼﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ
و ھﺮﭼﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻃﺮف ﻣﻦ آزاد ھﺴﺘﯿﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن ھﻢ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺴﺮت ﻣﯽﺧﻮرد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﮐﺎش ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﺸﺎن در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ،ﻗﺪرش را ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ.
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد او ھﻢ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺳﺰاﯾﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،آن ﺑﺰرﮔﻮار
ﺳﺨﻨﺎن و رﻓﺘﺎر او را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻋﻠﯿﻪ آن
ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
• در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی زاھﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﺳﺨﻨﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ﮔﻔﺖ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﻮا

۳۵

ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﯿﺪ و ...ﻣﻮﻻﻧﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ
ً
از ﺳﺨﻨﺎن او ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ وی وﺟﻮد دارد ،ﻓﻮرا
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻻد و ﺑﺮادر ﻣﺎﺳﺖ ،ﻗﺼﺪی ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ و
دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻦ او را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﯾﺎ او ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ او ﮐﺎری
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﺳﻤﺖ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و
ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ او ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺣﻖﺑﻮدن ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن
روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻮان ،ﺑﺎ ﺳﻮاد و ﻻﯾﻘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
• ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان و ﭘﯿﺮان و
ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺟﻮان ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ
ﻣﯽداد و رأی و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد
دارم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺠﻠﺲ او ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد و
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻮانﺗﺮ و ﮐﻢﺳﻦ و
ﺳﺎلﺗﺮ ﺑﻮدم ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪه و اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ رأی و ﻧﻈﺮ
ﺟﻮاﻧﯽ اراﺋﻪ دھﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺟﻮانﺗﺮ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ او ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،زود ﻟﺐ ﺳﺨﻦ او را
درک ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺳﺨﻦ ﻧﺒﻮد
ً
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف دﻟﺶ را اﻇﮫﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺮف دﻟﺖ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدی«!
• ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮدم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

۳۶
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ﻣﻮﻻﻧﺎ /اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدۀ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺷﺎﮔﺮد ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻮﺑﻨﺪ ﺑﻮد ،و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻋﻼﻗﻪ و
اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﻌﺼﺐ ﺷﻮد و اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و وارد ﺷﮫﺮ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وارد ﻣﻨﺰل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺲ آن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی اﺳﺖ و ھﺮﮔﺎه
اﻓﺮاد ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان و زاھﺪان ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ /ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﭼﮫﺮهای ﺑﺎز از آﻧﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ داﺷﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ
و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و در اﯾﺎم ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺟﻠﺴﺎت ارﺷﺎدی ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در آﻧﺠﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﮐﺖ و ﺷﻠﻮار
و ﮐﺮوات و رﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪاش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻋﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻋﺎﻟﻤﺎن در ھﺮﺻﻮرت ھﺮ ﻋﯿﺒﯽ را ﮐﻪ
در ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽداد ،و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد در رﻓﻊ ﻋﯿﻮب ﺧﻮد
ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ ،و در زﻣﺎن ﺷﺎه آﻧﺎن را از ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
• روزی ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻤﮑﺎری ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ داری ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ و
ﻣﻘﺎم ﺧﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ را ﺧﻮار ﻣﺪار.
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او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﯿﺮ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺨﺺ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﺑﺮ ھﻤﮑﺎری
ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ
ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺣﻖ ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن و
ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد
ﺑﺪاﺧﻼق ھﺴﺘﯿﺪ.
• ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ و ﻣﺮدم از ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﺟﺎزه دھﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻮاب او را ﺑﺪھﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪاد و ھﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮدم ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد و
ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد از او دﻓﺎع ھﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻤﺎن
ﺷﺨﺺ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪ آن و
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او اﻗﺪاﻣﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزد ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :او آدم زﺣﻤﺖﮐﺸﯽ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن دارد ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﮐﻤﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮدم ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ رﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ھﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﮐﺴﯽ
ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ او ﺑﮑﻨﺪ و اﺣﺘﺮام او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ و از او
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد.

۳۸

ﭘﯿﺸﻮا

ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﯽﺗﮑﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻃﮫﺎرت و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻇﺎھﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮ و وﺿﻊ ﻇﺎھﺮی اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﺗﻤﯿﺰ و ﺟﺬاب ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﻤﮕﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
و ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﻨﺖ ﭘﺎک ﻧﺒﻮی ﻣﺮدم را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻇﺎھﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺮورت اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﯾﮑﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎﯾﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮادران ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺷﻤﺎ ﭘﺎک اﺳﺖ و ﺑﻮی ﺧﻮش اﯾﻤﺎن از آن
ﻣﯽﺗﺮاود ،ﻇﺎھﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎک و ﻧﻈﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎن
ﺷﻤﺎ از وﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺘﺎن آزرده و رﻧﺠﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ /از ﺑﻮی ﺧﻮش و ﻋﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻟﮑﻪای در
ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،روزاﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻣﺴﻮاک ﻣﯽزد و روزی ﯾﮏ ﺑﺎر
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﻤﻮاره ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ و ﻧﻈﯿﻒ ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ
ﻟﺒﺎس ،ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﺐ زﻧﺪهداری ،ﺗﺮس و ﺧﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ

او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﻠﯿﺪ ﮔﻨﺞ ﮔﻢﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﯿﺎﺑﺪ
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و راﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
• ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺷﺒﯽ اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﺑﺎﺷﻢ ،ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم و دﯾﺪم ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﺳﺠﺎده را ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ او ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎدم.
• ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ زﻧﺪهداری و ﻧﯿﺎﯾﺶ
ﺳﺤﺮﮔﺎھﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد
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آن را ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﺑﺎورﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺮای او دﺷﻮار ﺑﻮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﯾﮑﯽ از
ﺷﺐھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺪرم ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد در ﺟﻮار وی ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺑﻮدم ،ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ از ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﯿﺎﯾﺶ او ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم اﺗﻔﺎق
ﻣﮫﻤﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻓﻮت ﮐﺮده ،ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﻞ
ﺧﻮاب ﭘﺪرم رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ او از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﮐﺘﺎﺑﯽ )ﻗﺮآن ﯾﺎ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ( را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
از ﺧﻮف و ﺧﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ و آﺧﺮت ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
• ھﻤﺴﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﭼﻨﺎن ﮔﺮﯾﻪ
ً
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ رﺧﺴﺎر ﻣﺒﺎرﮐﺶ از اﺷﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﯿﺲ ﻣﯽﺷﺪ و ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ
آﯾﻪھﺎی ﻋﺬاب و وﻋﯿﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺗﻼوت ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ
ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺪﯾﺪ از ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﻤﺎزھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن
اﺳﺘﺤﻀﺎر و ﺧﺸﻮع ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻮب ﺧﺸﮑﯽ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎزش ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد و در
ﻧﻤﺎزھﺎی اﻧﻔﺮادی اﻏﻠﺐ ﺳﻮرهھﺎی ﺑﺰرگ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ اﻓﺮاط و
ﺗﻔﺮﯾﻂ در ﻋﺒﺎدت را روا ﻧﻤﯽﺷﻤﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﻏﺮق
ﻋﺒﺎدت ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده از اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺮآن
و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی  Ìھﺮﮔﺰ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدت راه اﻓﺮاط را
در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم در واﻗﻊ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻣﺖ اﺳﻼم ھﻢ اﻣﺖ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ از آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم  Ìﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
اﺳﺖ ،او را ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﺴﺠﺪآﻣﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻖ اﻧﺴﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم

او ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻦ
اﺳﺎﺳﯽ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ،ھﺮدﻋﻮﺗﯽ ﮐﻪ از روح
ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮕﺬارد ،از اﯾﻦ روی ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ
ﻣﺮدم درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ھﻤﻮاره در ارﺷﺎد و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎ آن
ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ھﯿﭽﮕﺎه از ھﻢﺳﺨﻨﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﮐﻮدﮐﺎن و زﯾﺮدﺳﺘﺎن و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﻮد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ
درد دل آﻧﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽداد و ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺘﻤﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ.
• ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﮐﻪ از ﻣﺮﯾﺪان ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ /ﺑﺎ ﻣﻘﺘﺪﯾﺎن ﭼﻨﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻣﺤﺒﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻘﺘﺪﯾﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ ،ھﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس را دارﻧﺪ«.
• ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻮد ،در ﺑﺎره ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
وی ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
»ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺑﺎرز ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ آن را ﻓﺮاﻣﻮش
ً
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﺣﺘﺮام و ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮب اﯾﺸﺎن در ﺣﻖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻓﺮاد

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﻮا
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زﯾﺮدﺳﺖ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ روزی داﻣﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻧﮫﺎر وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش دﻋﻮت
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻦ و ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻣﺠﻠﺲ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ
دو ﻧﻔﺮ .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،ﺑﺮو و
او را ﺑﯿﺎور ،از ﻗﻀﺎ ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﻦ رﻓﺖ ،آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﺪﻧﺪ و
ﭘﺲ از آن ﺑﯽدرﻧﮓ ﺳﻔﺮه را آوردﻧﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻔﺮه را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ
ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا آن دوﺳﺘﻤﺎن را ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ ،ھﻨﻮز ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ او آﻣﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد :اﮐﻨﻮن ﺳﻔﺮه را ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.
• ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه زاھﺪان از ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎره ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد ،آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﺣﺘﯽ از ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ھﻨﻮز آن زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎزده
ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺰﯾﺰی ﻣﯽرﻓﺘﻢ و
ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ اﯾﺸﺎن در ﺣﺠﺮه ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ دﯾﺪار اﯾﺸﺎن
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﺎدت داﺷﺘﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺠﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﭼﻮن
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ آﻧﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ روزھﺎ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﻣﻦ ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺠﺮه را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ،
وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮو و از
ﻣﻐﺎزهھﺎی ﺳﺮﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد و اﯾﻦ ﺑﭽﻪھﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺨﺮ و ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
ھﻤﯿﻦ روش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن داﺷﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ھﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽام ﻋﻼﻗﻪ و رﻏﺒﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ،
در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ.
• ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
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ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻮدم و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،دﯾﺪم ﺷﺨﺺ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ وارد اﺗﺎق ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ھﺴﺘﯿﺪ؟
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎ ،ﭼﻪ ﮐﺎری داری؟ آن ﺷﺨﺺ
ﮔﻔﺖ :از ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺘﯿﺎری ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪهام ،ﻣﺴﺆوﻻن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺿﺎﻣﻦ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ
در اﯾﻦ دﯾﺎر ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﻣﻮﻻﻧﺎ او را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ
وﯾﮋهای ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺮزﻧﺪم ،ﺗﻮ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدت اﺳﺖ ،اﻻن
اداره ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ .ﺷﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن ،ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺮای ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽآﯾﻢ و ﮐﺎرت را درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻧﺒﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ھﺮﮐﺪام از ﻣﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﯽ ،ﮐﺎر او را راه
ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﯾﮑﯽ را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎر او را راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد،
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ رﺋﯿﺲ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻔﻦ زد و ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺿﺎﻣﻦ او ھﺴﺘﻢ ،ﮐﺎر او را ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ.
ﺑﺎز در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ و ﻣﺮﯾﺪان ﺧﺎص ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
• ﻣﻦ از ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺳﺨﺖ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪم ،وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ/
رﺳﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻗﺪم رﻧﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﻣﻦ آﻣﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮا دﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎن
ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﻟﺒﺮﯾﺰ از اﺷﮏ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :زود ﺑﻠﯿﻂ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻮدم
ﺣﺎﺟﯽ را ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽﺑﺮم.
ً
او واﻗﻌﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮز ﺑﻮد ،او ﺣﺘﯽ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ و
ً
دﻟﺴﻮزﺗﺮ ﺑﻮد .آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﺪودا ﺑﯿﺴﺖ روز ھﻤﺮاه ﻣﻦ در ﺗﮫﺮان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﻮی ﻣﻦ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﮐﺎر داﺷﺖ و ﺑﻪ زاھﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﻨﮫﺎ
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ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺗﮫﺮان ﻣﺎﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫﺒﻮدی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ زاھﺪان آﻣﺪﯾﻢ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺎد ﮐﻮﻟﺮ ﻣﺮا رﻧﺞ
ﻣﯽداد ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻢاﺗﺎق ھﺴﺘﯿﺪ ،ھﯿﭻﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
از زﯾﺎرت ﺣﺮﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﮐﻮﻟﺮ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ رﻏﻢ ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد آﻧﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻻی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﺠﺎ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﮐﺠﺎ«!
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ /ﻋﺸﻖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم داﺷﺖ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ
ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
در دوران ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت آﻣﺪﻧﺪ و اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
آنھﺎ ﻓﺮمھﺎﯾﯽ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺸﺎن آن
ﻓﺮمھﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﻣﯽآﻣﺪن ،رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻓﺮمھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی دور دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﻦ
ﺧﻮدم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ آﻧﺎن را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ آنھﺎ ھﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﻮاره
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻓﺮمھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ و آن
ﺑﺰرﮔﻮار ھﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺸﻐﻠﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ آن ﻓﺮمھﺎ را اﻣﻀﺎ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ھﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮمھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی
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ﺧﻠﯿﺞ و ﮐﺎر در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم از ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ
ھﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ /از اﻇﮫﺎر ﻣﺤﺒﺖ آنھﺎ ﺗﺸﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ دوری ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪهاﯾﺪ ،زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﯾﺪ
و ﻋﺮق رﯾﺨﺘﻪاﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ ﻣﺎهھﺎ دوری از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﻃﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ھﺪاﯾﺎ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ آنھﺎ از
ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﯾﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم آن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت
ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﻢ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﺳﺮ
ﻣﯽزد و ﺣﺎﻟﺸﺎن را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻻن در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺮﯾﺢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ،ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
• ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را درک و ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ
ﻣﺴﺆوﻻن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﻢ و
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﻢ
وﺟﺪاﻧﺘﺎن آﺳﻮده ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ و ﻣﺆدت ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و از
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﯿﺰار ﺑﻮد .ھﻤﻮاره از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد
و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮادراﻧﻪ و ﺳﺮﺷﺎر از ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ وﺣﺪت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺗﺸﯿﻊ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،او ﺣﻔﻆ ﻣﺒﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف در ﻓﺮوع ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد و ﺑﻪ
اﺧﻮت و ﺑﺮادری از ﻋﻤﻖ ﺟﺎن ﺑﺎور داﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑﻮد و ﺑﺮادران اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی
ﺑﺮادران اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺧﻮد ،ﭘﺲ از وﻓﺎت آن ﺑﺰرﮔﻮار در ﺳﻮﮔﻮاری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
و از ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﻋﺮان ﺷﯿﻌﯽ ھﻢ
در رﺛﺎی او اﺷﻌﺎری ﺳﺮودﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ در
ﺑﯿﻦ ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ ھﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻮد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ را ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ،ھﺮﮐﺲ در ﺟﻠﻮﯾﺶ او را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪ و
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ھﺮﮐﺲ را ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدی ،ﮔﺮدن او را
زدی) .(١
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ٍ
ِ
ُ
َ ً ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
ﺐ ﻓُﻼﻧًﺎ َو َّ ُ
� ْﻢ َﻣﺎد ًﺣﺎ أَ َﺧ ُﺎه ﻻ َ�َﺎﻟَ َﺔ ﻓَﻠْﻴَ ُﻘ ْﻞ :أَ ْﺣﺴ ُ
ا� َﺣ ِﺴيﺒُﻪ،
ِمﺮارا �ﻢ ﻗﺎل» :ﻣﻦ ﺎﻛن ِﻣﻨ
ِ
ِ
َ ُ َ ِّ َ َ َّ َ َ ً َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
ا� أﺣﺪا ،أﺣ ِﺴﺒﻪ ﻛﺬا و�ﺬا إِن ﺎﻛن �ﻌﻠﻢ ذلِﻚ ِﻣﻨﻪ«) .ﺑﺨﺎری(۲۶۶۲:
وﻻ أزﻲﻛ ﻰﻠﻋ ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮه Óﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺨﺼﯽ ،ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا  Ìﺗﻌﺮﯾﻒ و

ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮد .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮد» :وای ﺑﺮﺗﻮ ،ﮔﺮدن دوﺳﺘﺖ را ﺷﮑﺴﺘﯽ.

ً
ﮔﺮدن دوﺳﺘﺖ را ﺷﮑﺴﺘﯽ« .ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺴﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﮔﻤﺎن ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﻓﻼﻧﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺣﺎﻟﺶ را
ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﺻﺎف ﻓﺮد را
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن اوﺻﺎف ،در او وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«]ُ .ﻣﺼﺤﺢ[
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ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ

رﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از روی ﻣﺤﺒﺖ وﻗﺘﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ را در ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﺬھﺒﯽ و اﻋﯿﺎد ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺖ آﻧﺎن را ﻣﯽﺑﻮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﻣﺮدم
را از ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﻮﺳﺪ .ﻣﻦ ﻧﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ را
ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ و ﻧﻪ دوﺳﺖ دارم ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﻮﺳﺪ«.
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ
ً
اﯾﺸﺎن را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻮرا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل اﻓﺮاد ﭘﯿﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﺧﻮدم دﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽآورم و ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ ،آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر راﺿﯽ
ً
ﻧﻤﯽﺷﻮی؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ اﺻﻼ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﻮﺳﺪ ،ﭼﻪ ﻓﺮق
ﻣﯽﮐﻨﺪ دﺳﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم.
• در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮھﺎی ﺣﺞ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺑﻮد و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻇﺮف آب وﺿﻮ
را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺄﻣﻮری آﻣﺪ و ﻇﺮف را از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮف ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ دﺳﺖ آن
ﻣﺄﻣﻮر را ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را رﻧﺠﺎﻧﺪم.
در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺄﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎ درﺟﻪای ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻣﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﮫﺮه ﻧﻮراﻧﯽ
و ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ و از ﮐﺎر ﻣﺄﻣﻮر اول ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ ﻇﺮف را ﺑﺮای ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭘﺮ از آب ﮐﻨﺪ.
• ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد ﺗﮫﺮان
ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺑﺮوم ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﺧﺎرج ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،آﻧﮕﺎه دﮐﺘﺮ اﺻﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺷﻤﺎ را
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در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار دھﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺻﺮار دﮐﺘﺮ را دﯾﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد.
ﻣﺴﺆول ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﺎسھﺎی ﺑﯿﻤﺎر را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق
ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،او ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺗﺎق ﻋﻤﻞ را ﺑﭙﻮﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻼزاده
ھﺴﺘﻨﺪ ،رﻧﮓ از ﭼﮫﺮهاش ﭘﺮﯾﺪ و از ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
از ارادﺗﻤﻨﺪان ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدم
و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺷﻤﺎ درﮔﯿﺮی ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ﺣﻞ ﺷﺪ.
از آن ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و
ﺣﺎﻟﺶ را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
• روزی ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﯾﺸﺎن از ﺟﺎی
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﺮاب در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،از
ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﺮاب ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ،ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم!
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻦ از ﺟﺎی ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﺪ ،ﻣﻦ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم ،ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﻮد
را ﺑﮫﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﺣﻘﯿﻘﺖ درون ﻣﻦ آ ﮔﺎه ﺑﻮدﯾﺪ،
ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ از ﺟﺎی ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺘﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻣﺮا
ﻧﻤﯽدادﯾﺪ .از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﻣﻦ از
ﺟﺎﯾﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
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اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد آن ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
ﺧﺪا  Ìﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮای ﻣﻦ از ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺑﻨﺪه ]ﺧﺪا[ ھﺴﺘﻢ.
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻪ ھﺎ ﯾﺎ ھﺮ ﻋﺎﻟﻢ و روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﯽداد ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻣﯽ ،ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎه و رﻋﯿﺖ ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺄن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻏﻼم ﻗﺎدر ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺮای ادای ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺳﻔﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ﻣﻔﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد از ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﺟﺎ وی را ﺑﻪ دﯾﻮان و ﻣﺠﻠﺲ وزرا ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ
ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﻨﯽ و
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﯾﺮان در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻣﻘﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ در
ﻃﺎﺋﻒ ﺑﻮد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻣﺸﺮف ﺷﻮد ،در آﻧﺠﺎ
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺴﻘﻂ ﺑﻮد ،از ﻃﺮف ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ
را ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ ﺑﺒﺮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺧﻮدروی ﻣﺠﻠﻞ دوﻟﺘﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در زﻧﺪان ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد و
ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ« .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺳﻮارﺷﺪن ﺑﺮ آن
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ﺧﻮدرو ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ
ﻣﯽروﯾﻢ« .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻤﺮه را ﺑﻪ ﺟﺎی آوردﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮫﺮ ﻃﺎﺋﻒ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ را در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ھﺘﻞ »اﻷﻣﯿﻦ« رﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ وارد
ھﺘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﺆول ھﺘﻞ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از آن ھﺘﻞ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ از ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﯾﮏ اﺗﺎق ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﻤﺮاه ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ھﺘﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ وزرا
ﺑﺒﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺖ و ﺟﺰ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ھﻤﺮاه
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎتھﺎی
ﭘﺎدﺷﺎه در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ھﯿﺄت وزﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ورود ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
اﻃﻼع دادﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺎدت ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی درب ورودی ﺳﺎﻟﻦ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ دﯾﺪار ﮐﺮد و
دﺳﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ
ﻣﻮﻻﻧﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪ و در ﮐﻨﺎر او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮫﻤﺎن وﯾﮋهای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ،ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن در
ﮐﻨﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﭘﺲ از دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺳﻔﯿﺮ آن زﻣﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﯾﺪار
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ از ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﻀﻮر ﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻮ ﻣﺎدی آن ﭼﻨﺪان ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺸﺪ و ﺗﻤﻨﺎی ﺣﻀﻮر در
ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ را ﻧﻤﻮد ﻟﺬا ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ از ﭘﺎدﺷﺎه اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺧﺺ
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ً
ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،زﯾﺮا اﺻﻮﻻ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ روز در
آن ﻗﺼﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ او

• ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی زاھﺪان واﻗﻌﻪ زﯾﺮ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺆوﻻن ﻃﺮاز اول اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﻠﺴﻪای
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻋﻮت رﺳﻤﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﻗﺖ اﺳﺘﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب ھﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزهای
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷﮫﺎﻣﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺠﻔﯽ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ژاﻧﺪارﻣﺮی اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ژاﻧﺪارﻣﺮی و
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﺮ راھﯽ ﮐﻪ اﺷﺮار و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ،
آن راه را ﺗﺮک ﮐﺮده راه دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و اﺷﺮار ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ژاﻧﺪارﻣﺮی!!
آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﭼﻨﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را رﻋﺸﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪش ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺳﺰا
ﮔﻔﺖ و ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرد.
ﺗﻤﺎم اھﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم و ﻋﻠﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ھﯿﺄﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی و ﻓﻮری ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ اھﺎﻧﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
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روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻞ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ
آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻻن اﺳﺘﺎن و ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻇﺮف  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﻣﮫﻠﺖ دارد ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ارﺳﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺸﺪار دادﻧﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ او آﻣﺪ ﻣﺎ
ھﯿﭻ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
در ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺷﺐ ھﻤﺎن روز ﻣﺴﺆوﻻن رده ﺑﺎﻻی اﺳﺘﺎن ھﯿﺄﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﺟﮫﺖ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﺿﺮان ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن از ﻧﺠﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ھﯿﺄت در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻮﻻﻧﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ  ۷ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ھﯿﺄﺗﯽ
آﻣﺪه و ﻣﻮﻻﻧﺎ از او ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ
ﻧﺎراﺣﺖ و رﻧﺠﯿﺪهﺧﺎﻃﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﻗﺸﺮ ﻋﻠﻤﺎء ھﻤﻮاره از ﻣﺮدم
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی اﻟﮫﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ آﮔﺎه ﺷﺪه و از ﻣﺎل و ﺟﺎن ﺧﻮد ﺻﺮفﻧﻈﺮ
ً
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری را از ﻣﺎ ھﻢ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎ از اﯾﻦ
ﺣﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺬرﯾﻢ آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم از ﻣﺎ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟!
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ از ھﯿﺒﺖ و ﺟﻮاب ﻣﺤﮑﻢ او
ﻣﺒﮫﻮت ﺷﺪه و ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﯾﺸﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،اﺻﻮل،
ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ،ﺻﺮف ،ﻧﺤﻮ و ...از ﻧﺒﻮغ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ
دارای ذوق ﺳﺮﺷﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آن دﺷﻮار اﺳﺖ«.
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او در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،در داﻧﺶ ﻓﻘﻪ ،ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﺎوای
ھﻤﺨﻮان و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﺒﻮغ ﻋﻠﻤﯽ از ﻗﺪرت اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای در ﺣﻀﻮرش ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ
و اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ،در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﯾﻪای از ﻗﺮآن و ﯾﺎ
ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  Ìﻣﺴﺘﺪل ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺘﺎواﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﻣﺘﻮن
ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ از ﺣﯿﺚ رواﯾﺖ و ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﺎظ دراﯾﺖ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ او را ﻧﻮاﺑﻎ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﻋﺼﺮ و از ﻓﻘﯿﮫﺎن ﺑﺰرگ ﺷﻤﺮد.
آن ﺑﺰرﮔﻮار از ﺗﻘﻮای ﻋﻠﻤﯽ و وﺻﻒ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،از اﯾﻦ روی
ھﺮﮔﺰ از ﺳﺮھﻮی ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻻی ﻋﻠﻤﯽ ،اﮔﺮ از
اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭘﺲ از آن ﺟﻮاب ﻣﯽدھﻢ و در
ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺷﺮط ﺗﻘﻮای ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎط
ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮﮔﺰ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن ﺑﻨﺪه ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﺑﻮدهام
و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﻼس درس ﻗﺮآن آن ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮر زاھﺪان ،ﭘﺲ
از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪای
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﮐﻪ روش ﺑﯿﺎن اﯾﺸﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ روش
ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﺸﺎن در دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻗﺪرت ﺗﻔﮫﯿﻢ
ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد«.
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻓﺘﻮا ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ و در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ از
ﻗﺪرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻓﺘﺎوای
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ً
ﻧﻘﻞﺷﺪه از اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺪ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻓﺘﺎوای آن ﺑﺰرﮔﻮار
ھﺮﮔﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﺸﺎن در ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻀﻞ
اﺣﻤﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻈﮫﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﮐﺮاﭼﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،در ھﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺑﻪ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﻮا اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻀﻞ اﺣﻤﺪ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت!
ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارس اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻤﺎی
ﺑﺰرگ ،ﻣﻌﺮوف و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام ھﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻟﺬا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻔﺘﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮫﻢ ﮐﺴﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﻮادادن ﺻﻼﺣﯿﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻗﻀﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮﮐﻨﻨﺪه ﻓﺘﻮا در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺪال
و ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦدھﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارد؟
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻧﺮﻣﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﮕﺎه
اﻓﺰود :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺪرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ھﺴﺘﯽ ،اﻣﺎ ھﺮ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺪرﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن او
ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ /از او ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮد و او ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶھﺎ
ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺘﺒﺎه داد و ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﻢ از ھﺮﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ،وﺟﻮه اﺷﺘﺒﺎھﺎت او را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد«.
از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار در ﻓﻘﻪ و ﻓﺘﻮا از ﭼﻪ
ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ رﺧﺪاد در ﻣﺪرﺳﻪای ﻣﮫﻢ و در
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ اﻧﺒﻮھﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻀﻞ
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اﺣﻤﺪ /اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و آن ﺑﺰرﮔﻮار از ﻓﻘﯿﮫﺎن و ﻣﻔﺘﯿﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا از
اھﻤﯿﺖ دوﭼﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﻧﯿﺰ ﻣﮫﺎرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ از زاھﺪان ﺑﻪ
روﺳﺘﺎی دﭘﮑﻮر آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺎ ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺣﯿﻂ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد روﺳﺘﺎی ﮔﻮاﺳﻠﮑﺎن)  (١ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﻓﺮدا ھﻨﮕﺎم ﻇﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﻣﻮرد
اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﻓﺮدای آن روز ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ از دﭘﮑﻮر راھﯽ
ﭘﺎرود ﺷﺪ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ،آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ھﻢ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﻇﮫﺎرات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮔﻮش ﻓﺮا داد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ
زﻣﯿﻦھﺎی ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی اﻧﺪاﺧﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ:
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،اﺻﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﮐﻪ اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﮫﺘﺮ از ھﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ
و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ رأی ﺻﺎﯾﺐ آن ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن را ﺑﯿﺎن و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻗﻀﺎوت
ﭼﻨﺎن ﺑﻪ داد و ﻋﺪاﻟﺖ داوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮادران اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮادران اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ھﻢ در ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎوﺗﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﮐﺎﻣﻞ رأی و ﻧﻈﺮ او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :روزی ﻣﯿﺎن دو
ﻧﻔﺮ زرﮔﺮ )ﻃﻼﻓﺮوش( ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺷﯿﻌﻪ و دﯾﮕﺮی ﺳﻨﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاص و
 -١اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺮار دارد.
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ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻮد ،اﺧﺘﻼﻓﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و آن ﺑﺮادر ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮار در ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎوت
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﻀﺎوﺗﺶ ﺑﻪ زﯾﺎن او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز
آن را ﺧﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟
وﻗﺘﯽ ھﺮﺳﻪ ﺑﺎر از اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﮐﻪ
در ﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﻨﺪ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻼﺑﺖ
ﺑﻪ آن ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮد ،دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﺳﮑﻪھﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮادر
ﺷﯿﻌﻪاش ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و او وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺷﻨﯿﺪ ،از ذوﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او دﺳﺖ داده
ﺑﻮد ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد و در
ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﭼﻨﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﮐﻨﺎن ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره در ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ اﻟﻘﺮآن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻏﻼم اﻟﻠﻪ
ﺧﺎن /ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ /از ﮔﻮﺷﻪای از
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :آﻗﺎی ﻓﻼﻧﯽ! اﯾﻦ ﺷﺨﺺ )ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد( از
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻗﺪر اﯾﺸﺎن را ﺑﺪاﻧﯿﺪ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ در ﺟﻠﺴﻪ درس ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ داراﻟﻌﻠﻮم ﮐﺮاﭼﯽ ،ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و وﻗﺘﯽ
درس اﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،از اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﺮض
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ﭘﯿﺸﻮا

اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻼزاده ،رھﺒﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮان ﺗﺸﺮﯾﻒ
آوردهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮای دﯾﺪار اﯾﺸﺎن ﺑﺮوﯾﻢ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻼزاده ﻓﻘﻂ رھﺒﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رھﺒﺮ
ھﻤﻪ ﻣﺎ و ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﻨﺪ«.
ﯾﮑﯽ از ﻋﺎدات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ /اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﻋﻠﻤﺎ را
در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد و در آن ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ روز و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ھﻢ
ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﻮاره ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
ﻋﻤﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺮدم را
از ﻣﺘﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرای ﻓﻘﯿﮫﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﻣﺘﻮن ﻓﻘﮫﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ و ھﺮﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ،
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻼن ﮐﺘﺎب ،ﻓﻼن ﻓﺼﻞ و ﻓﻼن ﺑﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب دوﻟﺖ ﺳﻤﯿﻨﺎری را ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
در زاھﺪان ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻋﻢ از ﺷﯿﻌﻪ و
ﺳﻨﯽ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر در ﺑﺎره ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﺎرداری ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﻋﻘﯿﻢﮐﺮدن زﻧﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ھﺮﮐﺪام
از ﻋﻠﻤﺎ رأی و ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻨﺎب ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﻧﯿﺰ در آن
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻓﺘﻮا داد ﮐﻪ:
»اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺣﺎذق ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪآوردن ﺑﺮای زﻧﯽ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و
ﺳﻦ ﺟﻨﯿﻦ ھﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺷﺨﺺ رزاق ﻣﻄﻠﻖ را ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺪاﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ«...
ﭘﺲ از ﻓﺘﻮای ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺟﻮاز ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وارد ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
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ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﻖ را ﮐﺘﻤﺎن و در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر
دوﻟﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﺎواﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده ،ﻟﺬا روزی ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽزدﻧﺪ ،در ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺰﯾﺰی ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ﻣﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ و اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺷﺎهﺗﺮﺳﯽ
ﻧﺪارم ،او ھﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ /آن ﻣﺠﺎھﺪ
ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم در ﺑﺎره ﻗﻀﯿﻪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻢ و ﻣﺮدم ﺑﻠﻮچ را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺘﻢ ،آﻧﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را
ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮم ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ .ﻣﻦ اﮔﺮ دﯾﻦﻓﺮوﺷﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در ھﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺮا رﺳﻮا ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ
آﺧﺮت وا ﻧﮕﺬارد.
ﻣﻦ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﺒﯿﺒﯽ ﺣﺎذق
ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ و رازق ﻣﻄﻠﻖ او ﺧﺪا را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺰﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ
ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد را ﮔﻔﺘﻢ.
آﻧﮕﺎه اﻓﺰودﻧﺪ :ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺘﺮس و ﺷﺠﺎع
ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﮐﻪ ﺣﻖﮔﻮﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﻦ آن ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﻮﯾﺪ و ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ھﻤﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﮐﻪ از اول آن را ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪای را از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،درآورده و
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺣﻖ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖﮔﻮﯾﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ
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روز ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آزادی ﻣﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ
رﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ.
اﮔﺮ دلھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﭽﻪھﺎﺗﺎن ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد و از ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ھﻤﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﮐﻪ از اول ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺣﺮﻓﯽ
ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در واﻗﻊ راه آﯾﻨﺪﮔﺎن
را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد آﻧﺎن را ﻣﺮﻋﻮب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ...
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼﻗﻪای واﻓﺮ داﺷﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺜﺮت رﺟﻮع ﻣﺮدم و
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد و وﻗﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪای ھﻢ
ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد از ﺳﻨﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺘﻮن و آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ،ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ در
واﭘﺴﯿﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوھﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روز ھﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد و روﯾﺪادھﺎی روزﮔﺎر ﺧﻮد را ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ھﺮﭼﻪ
ﺗﻤﺎمﺗﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد.
ً
ﻣﻮﻻﻧﺎ از ﻃﺮف دادﮔﺴﺘﺮی رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و
اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﻃﺮف وی ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮد.
ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی و ﺳﺨﺎوت ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮫﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر دارم ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻢ .ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ
ھﻤﯿﻦ ﻓﺮدا ﻧﺪارم ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت و دﺷﻮاریھﺎی ﻣﻦ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﺮﮐﺖ داده.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻏﯿﺮ از ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ از وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ،
درآﻣﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﺎنﻧﻮاز و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،ھﻤﯿﺸﻪ از
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ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﮫﻤﺎن ﻣﯽآﻣﺪ و ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎن
ﯾﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺻﺮف ﺧﻮراک در ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ً
اﺻﻼ ﻏﺮوری ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮔﺎھﯽ ﺷﺨﺺ اﯾﺸﺎن از ﻣﮫﻤﺎﻧﺎنﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻏﺬا را ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺑﺮد و ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ھﻤﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،و ھﺮﮔﺰ
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ او از ﻣﮫﻤﺎن رﻧﮓ ﺟﻨﺎﺣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﻪ از ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺎرف
ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ او ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽداد و ﮔﺎھﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ
وﺟﻪ از ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد .از اﺳﺮاف زﯾﺎده روی و »ﺗﮑﻠﻒ ﺑﯿﺰار ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوف »اﻟﺠﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد« ھﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ ﺑﺮای
ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد و اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﻣﮫﻤﺎن را از ھﺮﻗﺸﺮ و ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺮای او ارزش
ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺪر و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮫﻤﺎن
را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ھﺮﮔﺰ از آﻣﺪن ﻣﮫﻤﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﻣﮫﻤﺎن را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﮫﻤﺎن ﻣﯽآﻣﺪ او را »ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ )دوﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ(« ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن
دوﺳﺖ و ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ«.
ھﺮﮔﺰ در ﻓﮑﺮ ﮔﺮدآوری ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ﻣﺮدم و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد و اﮔﺮ ھﻢ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶآﻣﺪی ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﻋﺪت اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ و ﺗﮫﯿﺪﺳﺘﯽ را ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻃﻮری ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ او را
ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ او ﻧﺸﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻼب ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ از ﺧﻮد ﻃﻠﺒﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎش آﻧﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺖ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﮑﻞ او را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮد از اﻧﺠﺎم ﮐﻤﮏ
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ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد آن را ﺑﺎ اھﻞ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار در ﮔﺬﺷﺖ،
ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد ﺑﯿﻨﻮا را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺖ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ وی ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮑﯽ و ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :در
ﺣﯿﺎت ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ و او
ﻧﯿﺎزھﺎ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ دادهام ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﯾﺰدی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی
ﻣﺎ را ﺑﺮآورده ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟
اﺑﻬﺖ و ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻮﻻﻧﺎ

ھﻤﻪ روزه ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺒﺢ
ﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻤﻮاره ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﮫﺮ
زاھﺪان در ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﺧﻼق
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﮐﻤﺎل« را ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ اﺷﻌﺎری را در ﻣﺪح و
ﺛﻨﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  Ìﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن رﺧﺪادھﺎی ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  Ìو ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮامÔ
را ﺷﺮح ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ.
ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻄﺎﺋﻒ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد و
ھﯿﭻﮐﺲ از ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽزد ،ھﻤﺎن ﭼﮫﺮه
ﻧﻮراﻧﯽ و ﺣﻀﻮر وی ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ،اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻀﻮر
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﮔﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ ﭘﺮﺳﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن
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را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ و ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ.
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد دﯾﮕﺮان ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ را ﺳﮑﻮت در
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻨﺪآﻣﻮز ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﻮاره ﮔﺮم ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ،
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﺲ او ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و از
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺮون رود .ﺧﺼﻠﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ ،ھﺮﮐﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻼﻗﻪ
و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او دارد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارد ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر آزاد ﺑﻮد ،وﻗﺎﯾﻊ و
رﺧﺪادھﺎی روز در آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ھﺮﮐﺲ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﺑﺮاز دارد ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﻠﺴﺎت اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و دور از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽزد ،ﻓﻮری
واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻨﺰ و ﺑﺎ
ﺧﻮشﺧﻠﻘﯽ ،ﻃﻮری ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻧﺨﻮرد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎ ھﯿﺒﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻔﻞ و
ﻣﺠﻠﺲ او ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ادب ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ او ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،ھﯿﭻﮐﺲ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮد .او ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﮫﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎوﻗﺎر و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد،
ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ھﯿﭻﮐﺲ از وی ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﺴﯽ از وی
رﻧﺠﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورد آرام ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  Ìو ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان و ﯾﺎراﻧﺶ

ﺷﯿﻔﺘﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻮد ،ھﺮﮔﺎه ﻧﺎم او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد،
ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه و ﺳﻨﺖھﺎی ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل  Ìﺑﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺑﯿﺶ از ھﺮﮐﺲ
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ﺳﻼم ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﯿﻤﺎران را ﻋﯿﺎدت ﻣﯽﮐﺮد و در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ.
ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻮاک ﻣﯽزد و ھﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن
ﻧﻤﺎزھﺎ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ ﺗﮫﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻤﺎزھﺎ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و از ﻣﻼﻗﺎتﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎز ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،و در آن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺶ
ﺷﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﭘﻨﺠﺮه اﻃﺎق را ﻣﯽﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺑﺎد ﺧﻨﮏ ﻣﯽوزﯾﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺴﯿﻢ
ﻣﺪﯾﻨﻪ دارد ﻣﺸﺎم ﻣﺮا ﻣﯽﻧﻮازد و ﻋﻄﺮ آ ﮔﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻃﻮل ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺗﺎ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﻣﺸﺮف ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد
زﺣﻤﺎت و ﺗﻼشھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا  Ìو ﯾﺎران ﻓﺪاﮐﺎرش در ﮐﻨﺎر آراﻣﮕﺎه و روﺿﻪ
آن ﺣﻀﺮت از دل و ﺟﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ.
دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ و دﻟﺪادﮔﯽ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺺ
آن ﺣﻀﺮت ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎﯾﺶ ﺟﮫﺎد و ﻓﺪاﮐﺎری آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﻤﻮاره
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
اﺻﺤﺎب و ازواج ﻣﻄﮫﺮات و اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم  Ìدارم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در روز
آﺧﺮت ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﺪ.
و ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ را ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل  Ìو ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
• ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮھﺎی ﺣﺞ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه وی ﺑﻮد ،روزی از
ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ رد ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﻮاﻧﯽ از ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و
ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺖ ﺑﻮد اﺳﺘﮫﺰاء ﮐﺮد ،ﭘﺴﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﯽادﺑﺎﻧﻪ آن ﺟﻮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮﺧﺎش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه و ﭘﺴﺮش را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ
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ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا  Ìﺧﺸﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ او ھﺮﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺎف اﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯽ،
ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ھﻤﻮاره ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک آن ﺣﻀﺮت ﺻﻠﻮات ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و از
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،در ﻃﻮل ﻣﺪت
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺖ اﺷﻌﺎری را ﮐﻪ در ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا Ì
ﺳﺮودهاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر او ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺮود ﻣﺸﮫﻮر »ﻃﻠﻊ اﻟﺒﺪر

ﻋﻠﻴﻨﺎ« را ھﻤﻮاره زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ھﯿﭻ آرزوﯾﯽ ﺟﺰ دﯾﺪار اﻟﻠﻪ و

رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯿﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را در ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺴﺎﯾﻞ و اﺣﮑﺎم ﺿﺮوری
دﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ،ھﻤﻮاره در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ وﻋﻆ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸﺎن ،اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب و دﯾﮕﺮ
ﺳﻨﺖھﺎی ﻣﻘﺮر از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﺮاﻋﺎت
ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ از ﻣﺪﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ھﻤﻮاره ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺧﻮد ﺑﺪوزﻧﺪ.
• دﺧﺘﺮش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و
ﻣﺎدرم ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ ﺿﯿﻖ وﻗﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎر اﮔﺮ
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در روز ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺷﺐھﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖ ده و ﯾﺎزده ﺷﺐ ھﻢ
ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺎ را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ درس ﻗﺮآن ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ﯾﺎ ﺳﻮره از ﻗﺮآن را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ؟
ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ھﻤﻮاره ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺳﻮرهھﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ :رﺣﻤﻦ ،ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﻣﻠﮏ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.
ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻨﺰل ﻣﻮﻻﻧﺎ درس ﻗﺮآن داﯾﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎﻧﻮان و دﺧﺘﺮان ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن
را از ھﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮان ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻮه
ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﭘﻨﺪ و ارﺷﺎد ﻣﯽﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺑﻮد:
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰم آﻗﺎی ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻼزاده
اﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ
ً
ً
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺳﺮدﺳﺘﯽ دارم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ وﺟﻮدا و ﻗﻠﺒﺎ
و ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﻗﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ داﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮای ھﺮﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻇﺎھﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ دﺳﺖ آرﯾﺪ.
ادب ﺣﺮﻣﯿﻦ را ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯽادب ﻣﺤﺮوم ﮔﺸﺖ از ﻓﻀﻞ رب.
ھﺮروز در ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻌﻨﻮی و ﺻﻮری ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از رﻓﻘﺎی ﺑﯽادب و آزاد ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ
ً
و دوری ﮐﻨﯿﺪ .ھﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺑﻌﺪا ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ
از دﺳﺖ رﻓﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ و
راﺣﺖ و ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ھﺮﺟﺎ ھﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ و روﺿﻪ اﻃﮫﺮ و ﻓﯿﻮﺿﺎت و
اﻧﻮار ﺣﺮﻣﯿﻦ ھﺮﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺷﺐ و روز در ﻓﮑﺮ درس و ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻘﻮا و ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ را ﺷﯿﻮه ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪا را ھﺮﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ داﻧﯿﺪ.
زﯾﻨﺖ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ ﺑﯽﻋﻤﻞ درﺧﺖ ﺑﯽﺛﻤﺮ و ﺑﻼی ﺟﺎن و ﺑﺎﻋﺚ
ﺣﺴﺮت و ﻧﺪاﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ روز ﻋﺬاب در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽﻋﻤﻞ
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺎﯾﺎن ھﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﮑﻨﺪ و از دﻧﯿﺎی
ﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎﻣﺮاد ﺑﺒﺮد.
ﺗﺮس ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ ﻣﺎ را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﮑﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﻣﯽﮔﺬرد.
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ و ارث ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ،آن را در ﺗﻤﺎم
دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ و اﺛﺮی و ﻧﻘﺸﯽ از ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺘﯽ ارزﻧﺪه ﺑﺮای اﺳﻼم
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﮔـﺮ ﻣـﺎ ﻧﺮﺳـﯿﺪﯾﻢ ﺗـﻮ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺮﺳـﯽ
دادﯾــﻢ ﺗــﻮ را زﮔــﻨﺞ ﻣﻘﺼــﻮد ﻧﺸــﺎن
آﻗﺎﯾﺎن ﺷﯿﺦ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ و ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن را ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن.
آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ و ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ و ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﯿﻦ و ﮐﻠﯿﻪ ﻃﻼب
و دوﺳﺘﺎن ﺑﻠﻮچ را ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .از ﻃﺮف ﻣﺎدر و ﺑﭽﻪھﺎ ﺷﻤﺎ را ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﻌﺎدت ﺧﻮاه اﺑﺪی ﺷﻤﺎ ﭘﺪر ﭘﯿﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ )ﻋﻔﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ(
 ۱۳ﺟﻤﺎدی اﻷوﻟﯽ ۳۷ /۲ /۱
دو ﺧﺎﻃﺮه
اﺳﺘﺎد داراﻟﻌﻠﻮم ﻋﺰﯾﺮﯾﻪ زاھﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

• ﻣﻮﻻﻧﺎ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺪ و ﺻﻮرت و ﻟﺤﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت
ﻣﯽﺑﺮد و ھﺮوﻗﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ از ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﻣﯽﮐﺮدم،
اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮﺷﺎن
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﺎن ﺣﻮزه ﻣﯽآوردﻧﺪ و
از ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺑﺎران اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
• روزی در ﻣﻐﺎزهای ﻣﺸﻐﻮل ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺑﻮدم ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ.
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا او از اﯾﻦ ﮐﺎرم ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد ،اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ از ھﻨﺮ
ھﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﺮدم دراز ﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺎر و ﻋﺰت ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﻪ دارﻧﺪ از دﺳﺖ
ﺑﺪھﻨﺪ.
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻏﻮث ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺑﻦ ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ
ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺷﻤﺴﯽ

ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﺠﺎز وی در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ داﻟﺒﻨﺪی ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﺰﮐﯿﻪ
ﻧﻔﺲ و اﺻﻼح ﺑﺎﻃﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای آن اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،ﺣﺴﺐ رﺳﻢ آن
زﻣﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﺧﻼف ﺷﺮﻋﯽ ھﻤﭽﻮن اﺧﺘﻼط ﺑﯿﻦ
زن و ﻣﺮدم ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻌﺖ ﺟﻠﺴﺎت ذﮐﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد و ...ﮔﺮدﯾﺪه و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺬا ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻏﻮث ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده،
و در ﺳﯿﺎهﺑﻨﺪ ﭼﻤﻦ ،ﺑﺎ او دﯾﺪار و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ وی ،در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﺑﺮای
ﻏﻮث ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ او اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارد ،ﻣﻦ در اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﻔﺎی
ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ
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و ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻃﯽ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ اﻋﻤﺎل
ﺧﻼف ﺷﺮع و ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط و
ﻋﻼﻗﻪ وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪ.
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ،ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻦ ﺑﺎ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ روش و ﻃﺮﯾﻘﻪای ﺧﻼف ﺷﺮع داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺮدم را از ﺑﯿﻌﺖ و ﭘﯿﺮوی آنھﺎ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ ،و ﺑﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ او ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رﻓﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺻﻮﻓﯽ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻼزھﯽ ﮐﻪ از ھﻤﺮاھﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺳﻔﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺪﻋﺖ ھﺎ و اﻣﻮر ﺧﻼف ﺷﺮع اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ وی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
اﺛﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﻣﺮدم از ﺑﺪﻋﺖ ھﺎ و اﻣﻮر
ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺮاق

ﻋﺮاق از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﺷﻤﺴﯽ
ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﻐﺪاد و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از
ﺑﻠﻮچھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت آراﻣﮕﺎه اﻣﺎم اﻋﻈﻢ
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ /رﻓﺖ ،و از ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ،در
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻨﺐ ان ﻣﺤﻞ ﺑﺴﯿﺎر دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﺮﯾﺴﺖ .اﻣﺎم آن ﻣﺴﺠﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ
را دﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮﻣﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﺮده و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را
ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

۶۸

ﭘﯿﺸﻮا

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮔﯿﻼﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن آن
دﯾﺎر ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﺠﻒ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ رﻓﺖ و ﻣﻼﻗﺎت ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
داﺷﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬھﺒﯽ
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮاق دﯾﺪن ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ اھﻞ
ﺗﺸﯿﻊ آﻧﺠﺎ ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد.
ﺳﻔﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﻠﻮم
دﯾﻮﺑﻨﺪ

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۵۸ھـ .ش ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ
داراﻟﻌﻠﻮم دﯾﻮﺑﻨﺪ ،ﺟﮫﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺰرگ دﯾﻨﯽ ﻋﺎزم ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ھﻤﺮاه وی ﺑﻮد ،از ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺪرم ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ،ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮫﺮه
ﻧﻮراﻧﯽ و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺟﺬاب ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮدم را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اھﻞ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ
از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺪرﺗﺎن اﻣﺎم ﺣﺮم اﺳﺖ؟
ﺳﻔﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﻣﻮﻻﻧﺎ از زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ وﻓﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ و
ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
ھﻤﺮاه ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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ﻣﻮﻻﻧﺎ دو ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻌﺒﺎن و رﻣﻀﺎن را در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻏﻼم اﻟﻠﻪ
ﺧﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد اﺗﺎق
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮای وی آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﺎ ھﻤﺮاھﻢ در ﯾﮏ
اﻃﺎق ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ.
اﯾﺸﺎن ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در راوﻟﭙﻨﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﮫﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و اﻣﺎم آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای روحﻧﻮاز اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ً
دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﻮد ،اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و واﻗﻌﺎ دل آدم از ﺟﺎی ﻣﯽﺟﻨﺒﯿﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻏﻼم اﻟﻠﻪ ﺧﺎن ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ درس
ﺗﻔﺴﯿﺮ او ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﺎزم ﻻھﻮر ﺷﺪﻧﺪ .در ﻻھﻮر ﻧﯿﺰ دوازده روز از درس
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻻھﻮری ﺑﮫﺮه ﺑﺮده و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺟﺎزه
ﺧﻼﻓﺖ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
و ﭘﺲ از آن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺎزم ﮐﺮاﭼﯽ ﺷﺪ ،در ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ آﻧﺠﺎ
ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد .از ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ ﺑﺎز دﯾﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﻼب اﯾﺮاﻧﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷﮫﺮ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺶ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و...
ﺳﻔﺮ ﺳﻮرﯾﻪ
و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﮐﺘﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﯽ ،ﺷﯿﺦ دﮐﺘﺮ ﻓـﺘﺢ اﻟـﺪرﯾﻨﯽ ،ﺷـﯿﺦ ذاﮐـﺮ
ﻧﺎﺑﻠﺴﯽ و ﺣﻀﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰارﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ.

ﻣﻮﻻﻧﺎ در آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۵۹ھـ .ش ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻼزاده ﺑﺮادر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﻨﮕﺎم آﻣﺪن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮدم.
ﻣﻮﻻﻧﺎ از ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﻔﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم از ﻣﻦ
ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﺮد.
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ﻣﻮﻻﻧﺎ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﻣﻔﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﻼی درﺑﺎری و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﻨﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ او دﯾﺪار ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﯽ ﻣﻼﻗﺎت و
در درس او ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﺷﯿﺦ ذاﮐﺮ ﻧﺎﺑﻠﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮشاﺧﻼق و اﺳﺘﺎد
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد و دروس دﻋﻮﺗﯽ داﺷﺖ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ در درس او ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و از درس او ﺧﯿﻠﯽ اﻇﮫﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪی
ﻣﯽﮐﺮد ،او ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد.
ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺑﻠﺴﯽ در ﺗﺼﻮف ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد و از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،و
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی رﯾﺶھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ او ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﺮد.
ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺑﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ
دارم و روﺣﻢ ﺑﺎ او ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ:
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺳﻔﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻼه ﻋﺎدی و ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل را روی ﺳﺮ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﻤﺎﻣﻪ را در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻗﺒﻞ از
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ﺑﻪ وی اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :از ﭼﮫﺮه او
ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪای دارد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او را از ﻗﺒﻞ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ.
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت دﮐﺘﺮ ﻓﺘﺤﯽ اﻟﺪرﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ وﻗﺘﯽ
اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ و در درس او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ھﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﮐﺮاوات ھﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ او ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﻮا

۷۱

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ رﻓﺘﯿﻢ،
ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ،ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ
او و آزادی ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ھﻤﻮاره در دﻋﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه در روزھﺎی ﻣﮫﻤﯽ ﭼﻮن روز
ﺟﻤﻌﻪ ،ﻋﯿﺪﯾﻦ ،ﺣﺞ و ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻮن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺮای ﯾﺎری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ زﻣﺎن
ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .دﯾﻦ را ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﭼﻮن او دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم زﻧﺪه
ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ درد آﻣﺪ و از
ً
ﺣﺎل رﻓﺖ و ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ً
ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ ،ﺑﺰرﮔﺎن و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ از
رﻓﺘﻦ وی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻊ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﺴﻤﺎﻧﯽاش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
اداﻣﻪ در ﺟﻠﺪ دوم انﺷﺎءاﻟﻠﻪ

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺑﺰرگزاده و
ﻧﻮراﻟﻨﺴﺎء ﻣﻼزاده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﺷﺎھﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺟﮫﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺆﻟﻒ
ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ٢ﺟﻠﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﺎب رﺳﺪ،
اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮرخ  ٨٦/٦/١در
ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎدف از دﻧﯿﺎ رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﻠﺪ دوم
آن ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزد و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮا و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﻣﺤﺸﻮرش ﺑﺪارد.

