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 مقدمه

مملـو از خـاطرات    /زندگاني با بركت حضرت موالنا عبدالعزيز  خوانندگان گرامي!
تان و معاصران موالنا خاطراتي زيبـا و آموزنـده   باشد. هركدام از دوس خوش و دلنشين مي

 از اين معلم دلسوز به ياد دارند.
گردد. اين  خاطره از مراحل مختلف زندگاني موالنا تقديم شما مي 100در اين كتابچه 

انتخاب به خاطر اين صورت گرفته تا همة دوستان و ياران موالنا به فكر نوشتن خاطرات 
آوري و پخش اين خاطرات آموزنده، گـامي در جهـت    و با جمعخودشان با موالنا بيفتند 

 شناخت بهتر اين عالم رباني برداشته شود.
شود خاطرات موالنا براي نسل جديد و نوجوانان جامعه تعريف و تـدريس   توصيه مي

سازان نقش  شوند، تا ياد و خاطرة اين رهبر و مصلح گرانقدر در ذهن و انديشه اين آينده
شـان را بهتـر انتخـاب     دگي چنين رادمرداني الگو گيرند و راه و مسير زندگيبندد و از زن

 نمايند.

 التامس دعا

 عبدالباسط بزرگزاده
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 موالنا در يك نگاه

 لوچستان.ب قضاييه ةرئيس قوداهللا، موالنا عبدالعزيز مالزاده فرزند موالنا عب −

 بلوچستان. در روستاي دپكور، شهرستان سرباز، استان سيستان و 1295متولد  −

محل تحصيل موالنا، مدرسة مظهر العلوم كراچي، دارالعلوم ديوبنـد، مدرسـة امينـة     −
 دهلي.

ين احمـد مـدني، موالنـا مفتـي     اساتيد موالنا، موالنـا محمـد صـادق، موالنـا حسـ      −
 اهللا. كفايت

 . ش.هـ 1328صوليتة مكة مكرمه در سال تدريس در مدرسة  −

 .1338هاي مذهبي سال  حضور در راديو بلوچي و اجراي برنامه −
 .1339استخدام در آموزش و پرورش در سال  −
 مؤسس مسجد مكي و دارالعلوم اهل سنت زاهدان و مساجد متعدد ديگر. −

ير بلوچ به استان فارس و درگيرشدن با عشاير قشقايي سال عشاجلوگيري از اعزام  −
 هـ . ش. 1342

د در چـارچوب  هـاي متعـد   و فعاليـت  1357رهبري حزب اتحاد المسـلمين سـال    −
 حزب.

 حمايت از انقالب اسالمي ايران و حفظ امنيت منطقه سيستان و بلوچستان. −

 شمسي. 1358نمايندة مردم استان در مجلس خبرگان قانون اساسي سال  −

 هـ . ش. 1360از مؤسسين شوراي شمس در سال  −

سفرهاي مختلف به هندوستان، سوريه، عربستان، پاكسـتان، افغانسـتان، انگلسـتان،     −
 آمريكا و...

هاي اخالقي و شخصيتي و داشتن صفات جامع رهبري تاريخ  داراي برترين ويژگي −
 شمسي در مشهد. 1366مرداد ماه  21وفات 



 
 
 

 مؤسس جماعت تبليغ /مالقات با موالنا الياس

مشغول  هـ . ش زماني كه موالنا عبدالعزيز در مدرسه امينيه شهر دهلي 1322سال  -1
النا الياس مؤسـس جماعـت تبليغـي بـه ايـن مدرسـه تشـريف        تحصيل بودند، روزي مو

كردنـد؛ از موالنـا اليـاس     في الفقه را تـدريس مـي   يةآورند، استاد موالنا كه كتاب الهدا مي
پـذيرد. موالنـا    نمايند كه درس آن روز را به عهده بگيرند و ايشان نيـز مـي   درخواست مي

معرفي نمايند. وقتي كه نوبـت بـه    خواهند خود را الياس قبل از شروع درس از طالب مي
ان ايران كنند، اهل بلوچست رسد، ايشان خود را معرفي نموده عرض مي موالنا عبدالعزيز مي

هـاي تبليـغ، ريگزارهـاي     روزي خواهد آمد كه جماعـت  فرمايند: هستند. موالنا الياس مي
ها به كشور  عتخواهم وقتي جما بلوچستان را به مقصد عربستان بپيمايند و من از شما مي

 ها همكاري كنيد! شما آمدند با آن
دانستند اما قول مسـاعدت   موالنا عبدالعزيز هرچند فراررسيدن چنين روزي را بعيد مي

هــ. ش اولـين گـروه جماعـت تبليـغ بـه        1331ها بعد از اين واقعه در سـال   دادند، سال
 بلوچستان آمدند و مورد استقبال موالنا قرار گرفتند.

 م شرعياجراي حك

هـا و توابـع    هــ ش، مـردم منطقـه چـانف و الشـار بخـش       1327هاي  حدود سال -2
گويي به سؤاالت مردم به  ايرانشهر از موالنا درخواست كردند براي حل اختالفات و پاسخ

آن منطقه تشريف بياورند، موالنا هم با اجازه و دعاي خير پـدر عـازم آنجـا شـدند و در     
همه مردم منطقه جمع شده بودند، حضور يافتند. اسـالم خـان   كه » مشكنُت«محلي به نام 

مباركي معتمد و سرشناس محل هم چندين كيلومتر جلوتر به استقبال موالنـا آمـده بـود،    
موالنا سه روز به طور فشرده به بيش از صد مورد اختالف و مشـكل رسـيدگي نمودنـد،    

شرعي را داشتند، موالنا از يك مورد مسأله زنايي پيش آمده بود كه تقاضاي صدور حكم 
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آميز حل كنند، اما برخي مصرانه  آنان خواست اين موضوع را خودشان به صورت مسالمت
ضـربه شـالق را اعـالم     100حكم شرعي را خواستار بودند. لذا موالنا براي زاني مجـرد  

كردند و قصد اجراي حكم را نمودند. نزديكان زاني كه از اين موضـوع ناراحـت شـدند،    
زننـد. موالنـا عـرض     يد كردند اگر حكم اجرا شود به تالفي افراد همراه موالنا را مـي تهد

بين خودتان مسأله را حل كنيد اما قبول نكرديد، اآلن بايد حكـم   :كردند: من به شما گفتم
طـرف واگـذار كردنـد.     ها را زدند و بقيه را به افراد بي اجرا شود. خود موالنا اولين شالق

اش  د كرد اگر كسي برعليه همراهان موالنا كوچكترين اقدامي كند، خانـه اسالم خان تهدي
اي بـه يادمانـدني از ميـزان شـجاعت و شـهامت       زند، و به اين صورت خاطره را آتش مي

 موالنا در اجراي احكام شرعي به ثبت رسيد.

 عالقه به تحصيل

مراسـم حـج   ه. ش. پـس از اتمـام    1328در اولين سفر موالنا به حرمين در سـال   -3
. به يكـي از مـدارس آنجـا بـه نـام      در يكي از مدارس آنجا درس بخواند :گرفتندتصميم 

رفته و درخواست اقامت جهت تحصيل نمودند، مدير مدرسه شيخ سليم چندين » صولتيه«
كتاب در موضوعات نحو، فقه، حديث، اصول فقه و غيره آوردند تا بداننـد سـطح علمـي    

اشد و در كدام مرحله از برنامـه درسـي اسـتعداد دارد، بـا كمـال      ب اي مي ايشان تا چه پايه
ها مسلط هستند، لذا به ايشان عرض كردند،  تعجب و ناباوري ديدند، ايشان بر همة كتاب

خوانـدن   علم و توان شما باالتر از درس و تحصيالت اينجا هست و شما بـه جـاي درس  
ود كه در همين مدرسه مانده و ش جايي تدريس كنيد و از شما درخواست مي ،بهتر هست

 تدريس نماييد.
نمايند و نزديـك   موالنا پس از استخاره و تأمل در اين درخواست باالخره موافقت مي

شان  پدر گرامي /كنند تا اينكه بنا به امر موالنا عبداهللا  دو سال در آن مدرسه تدريس مي
 گردند. به ايران برمي
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 تأثيرپذيري

ي موالنا به حرمين در مكه مكرمه يا مدينه منـوره، وقتـي در   ها در ابتداي مسافرت -4
مردم بلوچ و زائرين دور و برايشان جمع شده تا بـا ايشـان ديـدار    يافتند،  حرم حضور مي

نموده و سؤاالت شرعي خود را از ايشان بپرسند، باري در مسجد الحرام كه برخي زائران 
مردي از آنجـا عبـور كـرد و گفـت: در      دور و اطراف موالنا نشسته بودند از حسن اتفاق

شـان   كني؟! موالنا از اين گفتة او فوراً متأثر شدند و اشـك  نمايي مي بزرگ ،جلوي بيت اهللا
جاري گرديد، بعد از آن از چنين جلساتي در داخل حرمين پرهيز كرده و به تنهايي بـراي  

 كردند. ي ميرفتند و از تجمع خوددار هاي خلوت حرم مي عبادت و نيايش در گوشه

 اطاعت امر پدر

هـ. ش موالنا بنا به درخواست پدرشـان تـدريس در مدرسـة     1330وقتي در سال  -5
توقفي كوتاه در آن گشتند،  صولتية مكة مكرمه را ترك كرده از مسير كويت به منطقه برمي

شهر داشتند، شيخ محمد علي ساجدي خطيب بلـوچ مسـجد جـامع فحاحيـل كويـت و      
هايي كـه آوازه موالنـا را شـنيده بودنـد، از حضـور موالنـا        بلوچ و عرب بسياري از مردم

موالنـا پذيرفتنـد و    د براي مردم آنجا سخنراني نمايند،خوشحال شدند و درخواست كردن
به ايراد سخنراني پرداختند. سخنان پرسوز و گداز و جذاب ايشان تأثير بسياري بـر مـردم   

كردنـد در كويـت اقامـت نماينـد، امـا موالنـا        و همگان شيفتة او شدند و تقاضاگذاشت 
نپذيرفتند و فرمودند: اگر قرار برماندن در يك كشـور خـارجي بـود، مكـة مكرمـه را بـر       

 دادم، اما بنا به درخواست پدر بزرگوارم بايد به وطن برگردم. هرجاي ديگر ترجيح مي

 حضور در راديو بدون قيد و شرط

ت كردند كه در راديو بلوچي زاهدان جهت ايراد از موالنا دعو 1338وقتي در سال  -6
در مسايل مذهبي به زبان بلوچي حضور يابند، از ايشان خواسـتند قبـل از طـرح مسـايل     

راديو ابتدا سخنانشان را براي آنان بنويسند تا مورد تاييد شوراي نويسندگان قرار گيـرد و  
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و قيد و بندها ناراحـت شـده از    ها گيري ها بپردازند، موالنا از اين سخت سپس به ايراد آن
از ايشـان  دهنـد، امـا يكـي از اعضـاي نويسـندگان       پذيرش اين مسـئوليت انصـراف مـي   

باشـيد،  تان را ضبط كنيد و كاري به نوشتن تاييد و پخش نداشته  خواهد كه شما برنامه مي
ه ها برعهده من است. آنگاه موالنـا ايـن مسـئوليت را پذيرفتنـد و تـا دو دهـ       مسئوليت آن

شد و بسياري از مـردم آن زمـان بهتـرين     سخنان موالنا از راديو بلوچي زاهدان پخش مي
 .بردند اي موجود مي رسانه ها منبعاستفاده را از بيانات شيوا و شيرين ايشان از تن

 مقام افتاء

موالنا جهت ارزيابي مدارك تحصيلي خويش بـه كردسـتان سـفر نمودنـد، چـون       -7
ني مسؤل ارزيابي مدارك روحانيون اهـل سـنت بـود، مـردوخ بـه      اهللا مردوخ كردستا آيت

توانم ارزيابي كنم و بايـد بـراي مـدارك شـما      موالنا عرض كردند، من تا مرحله ديپلم مي
خود وزارت فرهنگ در تهران تصميم بگيرد،  بدين خاطر آيت اهللا مردوخ مدارك موالنـا  

 د.را براي موالنا تشخيص دادن ، مقام افتاء1335را به تهران فرستادند كه در سال 
 تربيت نيروي انساني

تـرين   هـاي دينـي مهـم    هاي ابتداي حضور موالنا در زاهدان غير از فعاليت در سال -8
د بود، بـراي ايـن   چيزي كه موالنا دنبال آن بودند، راهي براي تربيت نسل با سواد و متعه

تيازات ويژه براي جوانان اين با ام يتأسيس دبيرستانمنظور از مسؤوالن دولتي درخواست 
شمسي مجوز دبيرستاني را به نام  1339منطقه نمودند كه با پيگيري موالنا بالخره در سال 

 100أخذ نمودند. اين دبيرستان ويژه اهـل سـنت بـود و ماهيانـه مبلـغ      » معقول و منقول«
سـتان  شد، موالنـا مسـؤل و مـدرس ايـن دبير     ها كمك هزينه پرداخت مي تومان هم به آن

آموزان به عهده ايشان بود. از اين طريـق   بودند و انتخاب كتب درسي ديني و فقهي دانش
كمك بزرگي در تربيت نيروهاي انساني انجام گرفت و بسياري از فـارغ التحصـالن ايـن    

 دبيرستان به دانشگاه راه يافتند و در مراكز اداري و علمي استخدام شدند.
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 احياي مساجد متروكه

بينند كه  هـ. ش موالنا اتاقي مخروبه و قديمي را در شهر زاهدان مي 1342ل در سا -9
هـا قبـل مسـلمانانِ همـراه      شـوند كـه سـال    د، بعد از پرس و جو متوجـه مـي  محرابي دار

شان كم كـم خـراب شـده     در آن محل مسجدي بنا كرده بودند كه بعد از رفتن ها انگليسي
شـود.   كنند كه موافقت مي از شهرداري مي است. ايشان درخواست تجديد بناي مسجد را

شـود و   كار ساخت و ساز مسجد و چندين اتاق براي مكتب قرآن آغاز مي 1345در سال 
 موالنا چندين نفر از علماء را بر تدريس و امور آن تعيين كردند.

التوحيـد   عةمدرسه اشاغدير زاهدان واقع است، به مسجد ومدرسه كه در خيابان اين مسجد و
 ساالنه صدها نفر از طالب در آن مشغول به فراگيري علوم ديني هستند.وف شد ومعر

 آموزش احترام به عالمان دين

يكي از سرداران بلوچ موالنا را در حومة شهر زاهدان مهمان كـرده بـود، قبـل از     -10
آوردن غذا پيش نماز محله آفتابه به دست گرفته و شروع به شستن دست مهمانـان كـرد.   

گذاريد؟ اگـر ايـن امـام     از سردار پرسيد: اينطوري به پيش نمازهاي خود احترام مي موالنا
خورم. سـردار دسـتپاچه شـد و فـوراً      مسجد دست مردم را بشويد من غذاي شما را نمي

كسي ديگر را مأمور شستن دست مهمانـان نمـود، موالنـا آن امـام مسـجد را كنـار خـود        
يات قرآن را در سينه دارند جمالتي بيان نمودنـد و  نشاندند و در مورد احترام كساني كه آ
كردند و به تـدريج بـه    نمازان را به مردم گوشزد مي به اين صورت احترام به علما و پيش

بينيم در زاهدان به علما و روحـانيون بـيش از هرجـاي     ارزش علم و علما پي بردند و مي
 گذارند. ديگر احترام مي

 پرواز بشر!

اولين موشك پرتاب شده به سوي كره ماه بر روي كـرة   ـكه آپولو در اولين سالي -11
امـري   حتي برخي پذيرش چنين ماه فرود آمد، بسياري از مردم و علما اين را نپذيرفتند و
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دانستند، وقتي از موالنا در اين خصوص سؤال شد، شعري  را خروج از اسالم و ارتداد مي
 از سعدي را خواندند:

 به جـز خـدا نبينـد    رسد آدمي به جايي كه
 

 بنگر كه تا چـه حـد اسـت طيـران آدميـت     
 

و فرمودند: اين آغاز پرواز بشر به سوي سيارات و كرات ديگر هست و همچنان ادامه 
هاي قرآن و احاديث هست كه  خواهد داشت و تعارضي با اعتقادات ديني ندارد، بلكه پيشگويي

    ﴿را تالوت كردند: شوند، و اين آية قرآن  روز به روز دارند ظاهر مي

             ﴾. 

قبضه آسمانها و زمين (و از  مرزهاي توانيد از اى گروه جنّ و انس، اگر مى@. ]33الرحمن: [
) بيرون شويد، بيرون شويد (ولى اين خيال محالى است زيرا) هرگز وقضا وقدر او قدرت الهى

  .!)مگر با توان و نيرويي (كه نداريد خارج از ملك و سلطنت خدا نتوانيد شد

 رعايت مقررات اسالمي

و پرورش آن زمان در بازديدي كـه از  آموزش  وزير روزي خانم فرخ روي پارسا -12
كردند آمـد، همـة معلمـان بـراي      داشت به دبيرستاني كه موالنا در آن تدريس مي زاهدان

استقبال وي در صحن مدرسه جمع شدند. خانم پارسا با همة معلمان دست داد. وقتي كه 
دادن خودداري  اي از دست به موالنا رسيد دستش را دراز كرد، اما موالنا بدون هيچ واهمه

دادن مرد و زن نامحرم جايز نيسـت، هرچنـد خـانم     دست كرده و فرمودند: از نظر شرعي
درس موالنا هـم حاضـر    ت شد اما چيزي نگفت و حتي در كالسپارسا از اين امر ناراح

آموزان پرس و جو نمود كه از كتب سنگين درسي و حاضر  شد و از وضعيت درس دانش
 آموزان بسيار تعجب كرد. جوابي دانش

 برخورد قاطع

قصد اعزام عشاير بلوچ جهت مقابله با عشـاير قشـقايي    ،ت وقتدول 1342سال  -13
استان فارس را داشت. جوانان بلوچ را با دادن مقداري گندم و پول براي اين كار تطميـع  
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كرد. موالنا عبدالعزيز پس از اطالع از اين موضوع در نماز عيد همان سـال بـه شـدت از    
توانايي مقابله دارد نبايد افراد عادي جامعـه   اين اقدام انتقاد كرده فرمودند: دولتي كه خود

هايي بكند و خطاب به مردم بلوچ فرمودند: نبايد شما خود را با ديگر  را وارد چنين معركه
برادران ايراني خود درگير كنيد، هركسي در اين درگيـري كشـته شـود مـرگ او اسـالمي      

شدن  موالنا باعث خنثينخواهد بود و مورد رضاي خدا نيست. اين سخنان قاطع و صريح 
 .ن بلوچ گرديدطرح اعزام جوانا

 احترام به موالنا

پس از جريان ممانعت از اعزام مردم بلوچ بـراي درگيرشـدن بـا عشـاير فـارس       -14
ارتباط موالنا با اسداهللا علَم كه وزير دربار بود قطع شد. از آن به بعد چندين بار موالنا بـه  

يشان دعوت كرده بود به ديدنش بروند اما نپذيرفته بودند، اما تهران رفته بودند و علَم از ا
يابـد بـا يكـي از     در يكي از سفرهاي موالنا به تهران وقتي علَم از حضور موالنا اطالع مي

كـرد، تمـاس    روحانيون سرشناس اهل سنت كه در دانشكدة الهيـات تهـران تـدريس مـي    
براي صرف شام همـراه خـود بـه دربـار      خواهد حتماً مولوي عبدالعزيز را گرفته از او مي

رسند، علَم فوراً  پذيرند، وقتي به آنجا مي موالنا با اصرار اين روحاني دعوت را ميبياورد. 
بوسد. امـا آن روحـاني بـراي بوسـيدن      آيد و با تعجب همگان دست موالنا را مي جلو مي

فرمودنـد:   ، موالنـا مـي  افتد كند كه عمامه از سرش مي دست علَم آن قدر سرش را خم مي
دولتـي سـبك كنـد، ايـن چنـين رسـوا        خودش را در مقابل حكام و مسـؤوالن  عالمي كه

 شود. مي

 اجابت دعا

 افتخار همراهي داشتم.در سفر حج با موالنا  1346گويد: سال  يكي از حجاج مي -15
، ما ه بودمال موالنا براي ما آموزندتمام حركات، عبادات، دعا، سخنراني، طواف و همه اع

شد. ازدحـام زيـادي    گرفتيم و معنويت ما افزوده مي ديديم روحيه مي هروقت موالنا را مي



   

 / صد خاطره از حضرت موالنا عبدالعزيز   16

هـا   شدن تعداد زيادي از حـاجي  براي رمي جمرات بود و هرساله اين شلوغي باعث كشته
، ديـديم زيـادي از حجـاج آفريقـايي و     ، مـا كـه نزديـك جمـرات رسـيده بـوديم      شد مي

آمدند، همه نگـران شـدند كـه     و درشتي داشتند به طرف ما مي پوست كه هيكل بلند سياه
شويم. موالنا در جلو ما بود، وقتي اين صـحنه را ديدنـد    مي ها له االن زير دست و پاي آن

فوراً دست به دعا برداشتند. ناگهان ديديم اين افراد ناپديد شـدند و گويـا مسـير خـود را     
 .دانستمكه من اين را از كرامت موالنا عوض كردند 

 شاه عربستانديدار با ملك فيصل 

برخي  هـ. ش براي اداي عمره به عربستان سفر كرده بودند. 1346موالنا در سال  -16
شناختند، ملك فيصل پادشـاه عربسـتان را از حضـور     علماي مدينة منوره كه ايشان را مي

ه اهـل  ي برجسـت ها موالنا اطالع دادند كه پيشواي مذهبي مردم بلوچستان و يكي از چهره
كند برنامه ديدار با ايشان فراهم شـود،   ملك فيصل تأكيد مي اند. سنت ايران تشريف آورده

برد، موالنا اصوالً  ملك فيصل در آن روزها كه تابستان بود در قصر خود در طائف بسر مي
حكومتي نداشتند امـا بنـابر اصـرار علمـاء پذيرفتنـد،       ه ديدن پادشاه و مسؤليناي ب عالقه

خودروي مجللي براي بردن موالنا از مدينه به طايف آماده شده بود، اما ايشان نپذيرفتند و 
ها راحت نبوده و در زندان هستم، لذا به ترمينـال رفتـه بـا     فرمودند: من داخل اين ماشين

 اي به طايف سفر كردند و طبق قرار قبلي به هتل األمين تشريف بردند. سادهماشين 
آيند، دو طبقـة هتـل را بـراي     كردند موالنا با جمعيت زيادي مي يمسؤالن چون فكر م

انـد،   كرده بودند اما در كمال تعجب ديدند موالنـا بـه تنهـايي تشـريف آورده     رزرو ايشان
صبح روز بعد ماشيني آمد و موالنا را به قصر بردند. وقتي موالنـا وارد سـالن اجتماعـات    

جايش بلند شد و براي استقبال به سـوي   عادت هميشگي خود ازشدند، پادشاه برخالف 
درب ورودي سالن رفته و با موالنا مصافحه كرد و دست ايشان را گرفت و همراه خود به 

 سوي جايگاهش برد.
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موالنا دست خود را كشيده در كنار او حركت كردند، حاضرين جلسه كه بيشترشان از 
اي كه مورد توجـه   همان ويژهوزرا و سفراء كشورهاي مختلف بودند، وقتي ديدند چنين م

هاي پيرامون صندلي پادشاه را خالي كردند تـا ايشـان    پادشاه است تشريف آورده، صندلي
در كنار او بنشينند. چند دقيقه بعد سفير وقت ايران در عربسـتان نيـز وارد مجلـس شـد،     

اي كـه   موالنا مدت نيم ساعت در آن مجلس حضور داشتند و چون از چنين جمع رسمي
مالت و تكلفات و زرق و برق آن را در برگرفته بود خوششان نيامد، از پادشاه اجـازه  تج

خواستند و مرخص شدند. اين امر پادشاه و اطرافيان او را بـه شـگفتي وا داشـت، چـون     
ماندند و مورد توجه و پذيرايي پادشاه قرار گرفته  معموالً مهمانان چندين روز در آنجا مي

دند، ولي موالنا نيم ساعت راهم نتوانستند تحمـل كننـد، موالنـا از    كر هدايايي دريافت مي
شـد ايـن چنـين از دسـت      بايست در حرمين سپري مي هاي عمرشان را كه مي اينكه لحظه

 داده بودند، استغفار كرده به سوي مسجد الحرام شتافتند.

 شاگردان ناموفق!

اماكن شهرهاي مختلف و هـ. ش به عراق سفر نمودند و از  1347موالنا در سال  -17
ديدن نمودند، بـا علمـا و مراجـع اهـل تشـيع همنشـيني و        تشيعاهل سنت و اهل  مذهبي

بردنـد،   كه در نجـف در تبعيـد بـه سـر مـي      ديداري هم با آيت اهللا خمينيگفتگو كردند، 
 داشتند.

هاي علميـه آنجـا را بـه     يكي از روحانيون اهل تشيع مسئوليت معرفي مراجع و حوزه
خوئي هسـت  زه متعلق به آيت اهللا كرد كه اين حو داشت، او براي موالنا تعريف ميعهده 

سه متعلق به فالن هست و هشـتاد  فالن مدر هاي ممتاز و باال دارند، و اكثر طالب آن رتبه
در صد طالب آن موفقند و هكذا. در پايان موالنا فرمودند: جاي بسي تعجـب اسـت كـه    

يشترشان موفق و خوب درآمدند اما شـاگردان و طـالب   طالب اين آيات و مراجع عظام ب
خــوب درنيامدنــد؟!! چطــور ممكــن اســت اســتاد كــاملي مثــل او  محمــد رســول اهللا 

 نش خوب درنيايند؟!!شاگردا
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 شرط دوستانه

در استان سيستان ز و آيت اهللا كفعمي دو الگوي وحدت و همدلي موالنا عبدالعزي -18
 كفعمي و جمعي از يـارانش بـه منـزل موالنـا آمدنـد،      و بلوچستان بودند، روزي آيت اهللا

اي رد و بـدل   هـاي خودمـاني و صـميمانه    اي بود و سـخن  عالمانه معنوي ومجلس بسيار 
گشت، يكي از حاضران گفت: شما كه اين قدر صميمي هستيد چرا كار را يكسره نكـرده  

درنـگ در   ر او بـي دهيد؟ آيت اهللا كفعمي بـا درك منظـو   و ما را از سرگرداني نجات نمي
شوند. موالنا هم با خوشرويي اظهار داشتند: اولـين   قدم نمي پاسخ گفت: مولوي شما پيش

داريم و آن اينكه اين روزها خداوند به من پسري عنايت فرموده  گام را همين امشب برمي
م اسـ   گذارم. اب اسم را به عهدة شما ميايد و انتخ گذاري او حضور يافته و شما هم در نام

هريك از ائمه اهل بيت را كه دوست داريد بـرايش انتخـاب كنيـد، بـه شـرطي كـه اگـر        
 ر يا دختري عنايت فرمود نامگذاري او به ما محول شود.خداوند به شما هم پس

آيت اهللا كفعمي و همة حاضران مجلس به خنده افتادند، طوري  ،از اين پيشنهاد موالنا
شـدند، آيـت اهللا در حـال خنـده گفتنـد:       ه بر مـي كه به قول معروف داشتند از خنده رود

سـرانجام بـا خنـدة حضـار و بـا سـرور و       » دوست عزيز! قصد داريد نان ما را آجر كنيد«
 براي فرزند موالنا انتخاب شد.» علي اكبر«شادماني نام 

 كشي براي تاسيس دارالعلوم قرعه

گي در شهر زاهدان هـ. ش موالنا در نظر داشتند مسجد و مدرسة بزر 1349سال  -19
هـا در ميـان    تأسيس نمايند، ايشان معتمدين زاهدان را جمع نمودنـد و موضـوع را بـا آن   

گذاشتند، همه با خوشحالي موافقت كردند. در مورد اينكه اين مركز بزرگ ديني در كـدام  
نقطة شهر باشد مشورت شد كه رأي مردم بردو مكان معطوف بود، يكي در كنار عيـدگاه  

تر بود و ديگري در خيابـان خيـام كـه آن     در منطقة شيرآباد كه به بازار نزديك سابق شهر
 زمان نسبت به جاهاي ديگر در حاشيه شهر و بيابان بود.
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هـا تحميـل    موالنا كه همواره با مـردم مشـورت داشـتند و رأي و نظـر خـود را بـرآن      
حل مناسب هستند هردو نظريه و م كردند، در مورد پيشنهادهاي مطرح شده فرمودند: نمي

كنيم تا هركدام از قرعه بيرون آمـد، همانجـا كـار را شـروع كنـيم، همـه        كشي مي و قرعه
موافقت كردند، لذا آياتي از قرآن مجيد را تالوت نمودند و سپس دعا نمودند تـا هركجـا   
بهتر و خير هست خداوند متعال همان را فيصله نمايد، پس از آن قرعه كشـيدند و قرعـه   

اهل سـنت زاهـدان و   العلوم ا و همكاري مردم دارن خيام درآمد و با همت موالنبراي زمي
هاي جاري حضـرت موالنـا    مسجد مكي تأسيس شدند و الحمداهللا اين يادگارها و صدقه

همچنان روز به روز در حال رشد و ترقي هستند و از آنجا كه اساس و بنيان آن بر تقوا و 
 ركت در منطقه و در كل ايران بوده و هستند.خداترسي بوده همواره منبع خير و ب

 احساساتي نشويد

قبل از انقالب يكي از روحانيون اهل تشيع كه براي تبليغ به زاهـدان آمـده بـود،     -20
گفته بود كه باعث  همسر محبوب رسول خدا  لمطلبي را در مورد حضرت عايشه 

ـ      هـا رفتـه و شـعار     اناعتراض شديد اهل سنت شده بود، جمـع زيـادي از مـردم بـه خياب
دادند و خواستار برخورد با آن روحاني شدند، طـوري بـود كـه نيـروي انتظـامي هـم        مي

 نتوانست مردم را متفرق نمايد.
تجربـه و   حاجي آقاي كفعمي با جناب موالنا تماس گرفتنـد و عملكـرد روحـاني بـي    

ب موالنـا كـه   و از ايشان خواستند مردم را توجيـه نماينـد، جنـا   جوان را محكوم نمودند 
هـا   همواره خواهان آرامش و امنيت شهر و استان بودند، به محل تجمع مردم رفته و به آن

 بودند و عمل او را محكوم كردند. عرض نمودند: روحانيت اهل تشيع به اين كار ناراضي
نكنيد و به سركار و زندگي خود برگرديد، مردم  برخورد خواهم كه احساساتي از شما مي
 موالنا گوش داده و پراكنده شدند و خيابان را خلوت نمودند. به توصيه
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رئيس كالنتري كه نگران وضعيت موجود بود و نتوانسته بود شلوغي را مهـار كنـد، از   
چوپان نكـن، مـردم    اي را بي هيچ رمه ،اين تأثير كالم موالنا تعجب كرده و گفت: اي خدا

 مولوي عبدالعزيز نكن. بلوچ را بي

 مذهب و حكومت

 غـروب  در هنگام مردمآخرين روزهاي ماه رمضان بود كه  ،در دوران رژيم سابق -21
كردند، شاهدي بـراي رؤيـت هـالل پيـدا نشـد،       راي رؤيت هالل شوال تالش ميب آفتاب

همان شب دولت اعالم كرد، فردا روز عيد هست. موالنا براي مردم خودشان اعـالم عيـد   
 نكردند.

ان كـه از اقـدام موالنـا ناراحـت بـود و ايـن عمـل را        سازمان اطالعات و امنيت اسـت 
دانست، با موالنا تماس گرفته و پرسيدند: چرا فـردا   نكردن از فرمان شاهنشاهي مي اطاعت

را عيد اعالم نكرديد؟ مگر اعلي حضرت را قبـول نداريـد؟ موالنـا فرمودنـد: در مسـايل      
ديني و فقهي تابع او نيستيم. مربوط به كشورداري و مملكت من حرفي ندارم، اما در امور 

 ما مذهب و فقه خود را داريم.
شـود، موالنـا    خنان و اقدام شما براي شما گران تمام ميساواكي با تهديد گفت: اين س

 خواهي بكن و گوشي را گذاشتند. هم با عصبانيت عرض كردند: هركاري كه مي

 ؟واقعيت يا تسامح!

ي استان اعم از تشـيع و تسـنن پيرامـون    پيش از انقالب سميناري با شركت علما -22
تنظيم خانواده در زاهدان تشكيل شد، در اين سمينار در بارة جلوگيري از بـارداري سـقط   

 جنين و ديگر مباحث مربوطه بحث و گفتگو شد.
جلسه حضور يافته رأي و نظرشان را براسـاس دالئـل فقهـي    جناب موالنا هم در اين 

آوردن براي زني مضر است  كي حاذق تشخيص دهد كه بچهاگر پزش«اينگونه بيان داشتند: 
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و سنّ جنين هم كمتر از چهار ماه باشد و آن شخص خداوند متعال را رزاق مطلق بدانـد،  
 در آنصورت سقط جنين جايز است و...

پس از فتواي موالنا مبني بر جواز سقط جنين و جلوگيري از فرزنـدان بيشـتر برخـي    
 پوشي و از روي مصلحت دانستند. ا حمل بر تسامح و چشمموالنا رافراد اين فتواي 

موالنا كسي را كه چنين ذهنيتي داشتند در مسجد جمع كرده خطاب به آنان فرمودنـد:  
كـاري و كوتـاهي در    هاي من برداشت بد كرديد و مـرا بـه مسـامحه    شنيدم در بارة حرف

ندارم، او هم انساني مثل ما اما بدانيد كه من هيچ ترسي از شاه مسايل ديني متهم نموديد، 
هست. من فرزند موالنا عبداهللا هستم. شخصيتي كه از هيچ كس باكي نداشـت و همـواره   

گفت: كمربند مرا محكم ببنديد كه به جهاد  براي مبارزه آماده بود، حتي وقت مرگ هم مي
 هـا بـراي جنـگ بـا     ترسيدم در جريان اصالحات ارضي و اعزام بلوچ روم، من اگر مي مي

شـوم و   گفتم، من هرگاه خالفي ببينم در مقابـل آن تسـيلم نمـي    عشاير فارس چيزي نمي
نظر  من، هم ترل خانوادهگويم، در مسأله كن دانم مي كنم، چيزي را كه حق مي سكوت نمي

خـواهم در   شي كردم از خداوند مـي روف فقهي مذهبم و خالفي در آن نيست، من اگر دين
وضوع را به آخرت نگذارد. پـس از سـخنان موالنـا همـة آن     همين دنيا مرا رسوا كند و م

 افراد شرمنده شدند و از ايشان عذرخواهي كردند.

 كمك به اهل علم

هــ.   1354شـدن، در سـال    يكي از علماي شهرستان سرباز پس از فارغ التحصيل -23
، بعـد  ش از مسير كويته به زاهدان آمد و قصد داشت به سرباز برود. به ديدار موالنا رفت

دانستي كه در زاهدان هوا سـرد   : لباس گرم نداري مگر نميپرسي موالنا پرسيدند از احوال
است؟ گفت: من قصد ماندن در زاهدان را نداشتم و فكر كردم هـوا قابـل تحمـل اسـت.     

به او دادند و پرسيدند: كرايه داري تا به سرباز بروي؟  موالنا يك عباي گرم و يك چمدان
: چقـدر داري؟ عـرض كـرد: پـانزده روپيـه      دارم. موالنا بـاز هـم پرسـيد    گفت: الحمد هللا

فتـه و مبلـغ چهارصـد    هـا ر  بجـدي  موالنا به مغازة يكي از ،پاكستاني. در مسير راه مسجد
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فرمودنـد: شـما از   تومان قرض كردند و كمي جلوتر اين مبلغ را در جيب او گذاشـتند و  
 شود. خريد، اين مبلغ ناچيز الزم مي گردي، در مسير راه و براي درس و تحصيل برمي

ديد، فـورا   موالنا هميشه وقتي طالب و علماي تنگدست و يا هر فقير و مسكيني را مي
كرد كه نه كسي او را ببيند و نـه باعـث    ها كمك مي كرد و طوري به آن دست به جيب مي

 شرمندگي آن شخص شود.

 مدرسه خاش

در زاهـدان برگـزار شـده بـود، بعـد از      اي با حضور علماي كل بلوچستان  جلسه -24
موالنا علماي شهرستان خاش را جمع نموده و فرمودند: تعداد شما زياد است ولي  ،جلسه

اي تاسيس نماييد كـه   همت كنيد و مدرسه اي ندارد. شهر به اين بزرگي هنوز حوزه علميه
اهـدان بـراي   تان را از نظر ديني تربيت كنيد، علماي خـاش بعـد از برگشـت از ز    فرزندان

مدرسه تـالش كردنـد و دو محـل را بـراي ايـن كـار مناسـب        يافتن محلي براي تاسيس 
دانستند، حضرت موالنا را از زاهدان دعوت داده و در منزل يكـي از معتمـدين خـاش     مي

 اي تشكيل دادند. جلسه
كنيم تا هركجا به خير و صالح باشد در آنجا مدرسـه را   كشي مي موالنا فرمودند: قرعه

كشـي نمـوده و بـدين صـورت كـار       بسازيم. سپس شروع به دعا كردند و در آخـر قرعـه  
 تاسيس مدرسه ديني مخزن العلوم شروع شد.

 دفاع از اماكن مذهبي

اهل سنت زاهدان زميني را براي نمـاز عيـد در   قبل از انقالب يكي از روحانيون  -25
ـ ه بودنـد، شـهرداري   ا نماز عيد خواندنظر گرفته بود و يك بار هم مردم در آنج ه علـت  ب

به بناي عيدگاه نموده بودند، اقـدام بـه تخريـب ديوارهـا و      اينكه بدون مجوز الزم، اقدام
شـدن مـردم در    رسد با اينكه از تعدد و متفـرق  كند، وقتي خبر به موالنا مي محراب آن مي

شـهردار  نمازهاي عيد راضي نبودند، اما از اين اقدام شهرداري خيلي عصباني شـده و بـه   
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ايد كه با خدا اعالم جنـگ كـرده،    گويند: شما آن قدر جرأت پيدا كرده زنند و مي زنگ مي
 اند ويران كنند؟!! دهيد محلي را كه مسلمانان نماز عيد خوانده دستور مي

گويد: مردم بدون اجازة شـهرداري آن را تصـرف كردنـد و ديـوار بسـتند.       شهردار مي
ل كه آنان از شهرداري اجازه نگرفته باشند، ولـي آيـا شـما    فرمايند: به فرض مثا موالنا مي

 دهيد محلي را كه مردم در آن نماز خواندند خراب كنيد؟ اينقدر به خودتان جرأت مي
گذارنـد، يـك سـاعت     موالنا كه خيلي ناراحت بودند بدون خداحافظي گوشي را مـي 

نـا آمـده و از كـار شـهردار     نگذشته بود كه استاندار فرمانده ناحيه و شهردار به منزل موال
شده بازسازي شـده و مجـوز    دهند محل تخريب طلبند و قول مي عذرخواهي و پوزش مي
 الزم آن هم صادر شود.

 شكن! پاسخ دندان

، همه ساله در شب بيست و هفتم ماه مبارك رمضان رسم براين بود كه اسـتاندار  -26
موالنا نيـز در آن شـب    ،ق معمولكرد. طب شهر را براي افطار دعوت مي بزرگان و مسؤالن

 دعوت بودند.
موالنا در آنجا خطاب به رئيس شـهرباني فرمودنـد: مـا در كشـوري اسـالمي زنـدگي       

هـا علنـاً سـيگار     شنويم كه برخي مردم در ماه مبارك رمضـان در خيابـان   كنيم ولي مي مي
 كنند. ها برخورد نمي كشند و مأموران شما با آن مي

دانيد كه  كنند اما شما مي أموران ما به وظيفة خود عمل ميرئيس شهرباني گفت: م

 ﴿خداوند گفته است:     ﴾ ]در پذيرش و عمل به دين هيچ « ]256: ةالبقر
 گرفتن نمائيم. مردم را وادار به روزهتوانيم  ما نمي »اكراهي نيست

هيد به من احكام شريعت را خوا موالنا از اين سخن او ناراحت شده فرمودند: شما مي

 ﴿ ه است:ايد كه خداوند فرمود بياموزيد، مگر نشنيده       ﴾ ] :النساء
. شما نبايد اجازه »خداوند دوست ندارد كه مردم امور ناپسند را آشكار سازند« .]148

 خواري كنند. بدهيد مردم به طور علني اقدام به روزه
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باني از اين پاسخ مستدل و محكم موالنا جوابي نيافـت و از ايشـان خيلـي    رئيس شهر
 عذرخواهي كرد.

 محبت با علما

جمعه سابق شهر مـرزي پيشـين بـه ديـدار     امام  /ي عبداهللا روانبد يكبار مولو -27
ايشان را معرفي كرده فرمودنـد: مولـوي    ،موالنا در جمع حاضران مجلسموالنا آمده بود، 

ايشان عاشقند، عاشقي وارسته كه معشوقشان قلم است بلوچستان هستند،  عبداهللا، سعدي
(اشاره كرد به شعري از ايشان كه قلم نام دارد) چشمان موالنا پر از اشـك شـده و ادامـه    

اي پوشـيده و   دادند: ايشان شاعر و عالم توانايي هست اما با اين وجود چنين لباس سـاده 
كر ظاهر خود نيستند كـه غـرور و تكبـر بـه سراغشـان      اي دارند، مثل ما به ف زندگي ساده

بيايد. و در پايان دست به دعا برداشته براي سالمتي و طول عمر بابركـت ايشـان و همـة    
 علما دعا نمودند.

 دوستي مردم

روزي موالنا در حضور مهمانان نشسته بودند كـه شـخص ناشناسـي وارد شـده      -28
گرفتن پاسپورت به زاهدان آمدم،  بهار) جهتعرض كرد من از منطقة دشتياري (نزديك چا

گويند: بايد فرم استشهاد محلي با تاييد پاسگاه محل بياوري و يا  اما مسؤوالن ذي ربط مي
موالنا او را در كنار شناسم،  يك نفر سرشناس ضامن شود اما من كسي را در اين شهر نمي

ـ   ه نيسـتي، اينجـا خانـة خـودت     خود نشاند و با مهرباني به او فرمودند: فرزندم! تـو غريب
هست. اآلن اداره تعطيل است، شب اينجا بمان فردا صبح من خودم براي ضمانت شما به 

 آيم. ادارة گذرنامه مي
آيد  موالنا روز بعد به ادارة گذرنامه تماس گرفته فرمودند: هر بلوچي كه از راه دور مي

ها را  ضمانت من انجام بدهيد و آنو نياز به ضامن دارد من ضامن او هستم و كار او را با 
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شان برنگردانيد. از آن پس هميشه افرادي كـه جهـت أخـذ پاسـپورت      دوباره به شهرهاي
 ها را امضاء نمايند. آوردند تا آن هاي ضمانت را به منزل موالنا مي آمدند، فرم مي

 مقام علمي باالتر از مقام اداري

لتـي يـا از سـاواك بـراي ديـدن موالنـا       دو گويد: وقتي مسـؤوالن  برادر موالنا مي -29
ها ايستاده باشـند و مجبـور    كردند كه وقت آمدن آن ريزي مي آمدند، موالنا چنان برنامه مي

اي دعـوت بودنـد،    اهي هـم كـه در اداره  ها از جايشان بلند شـوند، گـ   نشوند به خاطر آن
ذهـنم سـؤال    كننـد. در  هميشه متوجه بودم كه جناب موالنا جلوتر از ديگران حركت مـي 

كنند و حتماً به خاطر غرور نيست، چون ايشـان از   ايجاد شده بود كه چرا موالنا چنين مي
اين صفات دور بودند. روزي علت اين امر را از ايشان پرسيدم، فرمودنـد: ارزش علـم و   

باشد، نبايد جايگاه روحانيت  ها مي ها و مسؤوليت مقام ديني و معنوي باالتر از ديگر پست
 ام ديني و علمي، حقير و ضعيف و كمتر از ديگران بشود.و مق

 جواب صريح

در دوران پهلوي گروهي از افراد جماعت تبليغي از پاكستان بـه زاهـدان آمـده و     -30
اد به منزل ايشان آمدنـد، بـه محـض ورود    جهت ديدار با موالنا و كسب راهنمايي و ارش

ايـم مهمـان    جنـاب موالنـا! شـنيده   دند: آنان از ساواك به منزل موالنا زنگ زدنـد و پرسـي  
ا فرمودنـد: اوالً قـرار نيسـت هركسـي كـه      خارجي داريد؟ چرا به ما اطالع نداديد؟ موالن

مهمان ما باشد شما را از حضورش آگاه كنيم. در ثاني ايـن افـراد بـه طـور قـانوني و بـا       
هـاي مجـاز   انـد، از مرز  اي دولت ايران وارد كشـور شـده   پاسپورت كشور خود و با ويزه

ورود آنـان غيـر قـانوني    اند. اگـر   هاي مرزي آمده كشور و با نظر مأموران دولتي و پاسگاه
 مأمور ساواك ديگر حرفي نزد. ،ها را نگرفتيد؟ با اين سخن موالنا بوده چرا جلوي آن
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 رعايت حال غير مسلمانان

اهـل   هـاي  بيشتر همسايگان و ساكنان اطراف مسجد جامع قديم (عزيزي) سـيك  -31
هـا كـه    شدن با افـراد سـيك   آوردن به مسجد و يا بيرون هند هستند و موالنا وقت تشريف

چنـد نفـر از   كردنـد، روزي   پرسـي مـي   هايي دور و اطراف مسـجد داشـتند احـوال    مغازه
موالنا آمده و عرض كردنـد: صـداي    هايي كه منازلشان روبروي مسجد بود، خدمت سيك

كند و  شود، خيلي قوي است، ما را اذيت مي پخش مي ذان صبح كه از بلندگوهاي مسجدآ
موالنا از اين موضوع عذرخواهي كرده و به مؤذن مسجد دستور پرند،  ها از خواب مي بچه

 داد جهت بلندگوها را عوض نمايد تا باعث اذيت غير مسلمانان نشويم.

 توكل به خداوند

اندازد، نگهبان خانـه آن را   مياي را به درون خانة موالنا  روزي فرد ناشناسي نامه -32
دهد. ايشان نامه را باز كـرده و در اثنـاي    به موالنا كه در اتاق پذيرايي تشريف داشتند، مي

نامه آن را تكه پاره نمود، زير پتويي كـه بـر آن    كردن زدند، بعد از اتمام لبخند ميخواندن 
برند،  داخل منزل تشريف ميروند و موالنا هم به  گذارند. وقتي مهمانان مي نشسته بود مي

شود نامه توسط  خواند متوجه مي هاي نامه را كنار هم مي نگهبان كنجكاوه شده و تكه پاره
شخصي ناشناس نوشته شده كه موالنا را خيلي بد و بيراه گفته و تهديـد بـه قتـل نمـوده     

 است.
ندادند، بلكـه بـا   واقعاً جاي شگفتي بود كه موالنا نه تنها از اين نامه هراسي به دل راه 

نهايت خونسردي آن را پاره كردند و حتي به نگهبان خانه و هيچ كس ديگري هم اطـالع  
 نداد كه چنين موضوعي پيش آمده است.

 معاشرت خوب با غير مسلمانان

ها از قـديم سـاكن شـهر زاهـدان      ها اهل هندوستان هستند و بسياري از آن سيك -33
ها از ايـران و بـاز    راج آنشد كه نسبت به اخ يي شنيده ميها باشند، اوائل انقالب زمزمه مي
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ها به نزد موالنا  هايي در دست اقدام هست، جمعي از آن شان به هندوستان برنامه نگرداند
هـا   آمدند و نگراني خود را از اين شايعات ابراز كردند و خواهان آن شدند كه از حـق آن 

 دفاع نمايند.
ها و همه شهروندان بودند، موضوع شايعه  قوق اقليتجناب موالنا كه همواره حامل ح

ذيربط در ميان گذاشتند و پرسيدند: صحت دارد يـا خيـر؟   ها را با مسؤولين  اخراج سيك
مسـؤوالن مربوطــه جــواب داده بودنــد، بحثــي بـه ميــان آمــده و قــرار هســت در آينــده   

 گيري شود. تصميم
ور اسالمي ندارند و با توجه بـه  ها در شهر كه ضرري به كش موالنا در مورد حضور آن

آميز با مردم و نقشي كه در رشد اقتصاد  ها در شهر و همزيستي مسالمت سابقة طوالني آن
 ها شدند. اند، خواهان حمايت از آن بازار داشته

ها شد  ها و حمايت از حق و حقوقشان سبب خوشحالي آن برخورد خوب موالنا با آن
ها به منزل  ها نفر از بزرگان آن اشتند، بعد از وفات موالنا دهگذ و بسيار به ايشان احترام مي

ترين فرد خـانواده خـود را از دسـت     كردند كه گويا نزديك ايشان آمدند و چنان گريه مي
 كرد كه: اند. اين صحنه شعر عرفي را در ذهن تداعي مي داده

 چنان با نيك و بدخو كن كه بعد از مردنت عرفـي 
ــويد   ــزم ش ــه زم ــلمانت ب ــوزاند  مس ــدو بس  و هن

 

 بردباري

دالعزيز رهبـر حـزب اتحـاد    موالنا عب بنا به دعوت 1357اسفند ماه  21در تاريخ  -34
ضرورت  خصوص حوادث پيش آمده اول انقالب،جهت رايزني و مشورت در  المسلمين

تعداد زيادي از مردم از سطح اسـتان در محوطـة مسـجد مكـي      ،اتخاذ موضعگيري واحد
صـدا را  كه در اين ميان جوانـان چپـي سـر و     در حال سخنراني بودند جمع شده و علما

هاي شهر زاهدان را كه انتقادهـايي از دولـت مطـرح كـرده      شروع كردند و يكي از مولوي
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دادند و  بود، مورد حمايت قرار داده و حتي او را بر سر دستان خود بلند كردند و شعار مي
 نظم جسله را به هم زدند.

شـده دوبـاره برگـزار     كردند جلسه بعد از ظهر بـا حضـور افـراد دعـوت    موالنا اعالم 
ها و مطالبات مردم استان مطرح شدند و حتي  شود، در جلسة بعد از ظهر كليه خواسته مي

ها منتشر گشت و جالب اينجا بود كه موالنا هـيچ   اي هم صادر شد كه در روزنامه قطعنامه
ن روحـاني كـه   زده بودند نكردنـد و برعليـه آ   هماي به افرادي كه جلسة صبح را بر اشاره

 ود، هيچ عكس العملي نشان ندادند!!سبب تفرقه شده ب

 حفاظت از اموال دولتي

هاي اول انقالب كه دولت مركزي بر اوضاع منطقه مسلط نبود،  امنيدر بحبوحه نا -35
 :جمعـي از سـران طوايـف بلـوچ را احضـار كـرد و گفـت        ،استانفرمانده ناحيه انتظامي 

يد به فكـر آينـده خـود باشـيد، مـن مسـؤل       حكومت جديد به نفع ملت بلوچ نيست و با
حكومـت جديـد   و برويد تا قبل از تسـلط   ها گذاشتم ها را از بلوچ مهمات و اسلحه خانه

ها گفتند: ما بايد با مولوي عبدالعزيز مشـورت كنـيم    هرچه اسلحه الزم داريد برداريد، آن
جمع همه به نزد موالنـا آمدنـد و موضـوع را مطـرح نمـوده و      گيريم. اين  بعد تصميم مي

كسب تكليف كردند، موالنا عبدالعزيز كه همواره رضاي خدا و خير و صالح مـردم را در  
نظر داشت، فرمودند: اسلحه و مهمات متعلق به بيت المال هستند و نبايد به تـاراج بـرده   

هـا در دسـت مـردم بيفتنـد، وسوسـه       شوند، شما بايد حافظ بيت المال باشيد، اگر اسلحه
شوند و باعث درگيري و خونريزي حتي بين خود مردم خواهد شد، سران بلوچ بعد از  مي

شدن از جلسه گفتند: عجب اشتباهي شد كه مشـورت كـرديم، امـا مـدتي بعـد بـه        بيرون
 اشتباهشان پي بردند و به فراست و دورانديشي موالنا آفرين گفتند.

 فريهيأت پانزده نسفر 

 ت پانزده نفري جهت مالقات با امامبود كه موالنا همراه با هيأ هـ1357 د ماهاسفن -36
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ي اين سـفر   و مسؤولين كشوري با هواپيماي ارتشي به تهران تشريف بردند، زمينه خميني
 ي امام بود، فراهم كرده بود. را شخصي به نام ال اسحاق زنجاني كه نماينده

نجـاني، دكتـر   د از: خـود حضـرت موالنـا ال اسـحاق ز    ودنهيأت پانزده نفره عبارت ب
نارويي، دكتر صانعي، حاج آقا ضياء الدين طباطبـايي، دكتـر ابـراهيم اكبـري، دكتـر اميـر       

قنبرزهي، حاج سيد محمد شهنوازي، حـاج  گمشادزهي، حاج ابراهيم كهرازهي، آسا خان 
علويه كه محـل اسـتقرار   نظر محمد شه بخش و چند نفر ديگر. اين هيأت ابتدا به مدرسة 

رفته و بعد از تمام نماز، ديدند امام هم بـه   ظهر بود و مستقيم به نمازخانهبود، رفتند.  ماما
معارفه انجام گرفت، جناب موالنا كه سـابقة آشـنايي    نمازخانه آمده كه در همانجا جلسة

فصـلي  در آنجـا اعضـاي همـراه را معرفـي نمـوده و طـي سـخنان م       بلي با امام داشتند، ق
توجهي دولت سـابق را يـادآور شـدند و     شكالت مردم استان سيستان و بلوچستان و بيم

ستان بشود و مسـؤوالن اجرايـي از خـود مـردم     درخواست كردند: توجه بيشتري به اين ا
مانان بـه آينـده بهتـر و توضـيحات مختصـر بـر       مهبومي باشند. امام ضمن اميدوارنمودن 

اسـالمي فرمودنـد: همـه ايـران دچـار مشـكل هسـت و         هاي اصالحي و ها و برنامه طرح
بـراي  شـود،   و همه ايران توجه ميكنيم، به بلوچستان  بازسازي ايران را از صفر شروع مي

صبح روز بعد ايـن هيـأت بـه    بازرگان صحبت كنيد، معرفي افراد مورد نظرتان با مهندس 
موالنا افـرادي   ،ت استاننزد مهندس بازرگان رفتند و بعد از مقداري گفتگو و بيان مشكال

هـا همـراه هيـأت     ها در نظر گرفتـه بودنـد و بعضـي از آن    را كه از قبل براي برخي پست
هـا پذيرفتـه شـد و افـراد پيشـنهادي بـراي        بودند، معرفي نمودند كه همة آن درخواسـت 

هـاي اداري مـورد قبـول قـرار گرفتنـد: دكتـر دانـش نـارويي اسـتاندار سيسـتان و            پست
 و... دكتر اكبري رئيس بيمارستان ،نشگاهدكتر گمشادزهي رئيس دابلوچستان، 

زاده، تيمسـار مـدني، دكتـر ابـراهيم      اين هيأت در همين سفر با دكتر بني صدر، قطـب 
يزدي و ديگر مسؤوالن رده باالي انقالب مالقات نموده و پس از چهـار روز بـه زاهـدان    
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داشتند، به مردم استان اطمينان دادند كـه:  ها  اي كه با روزنامه برگشتند، موالنا طي مصاحبه
 ها پذيرفته شد. ها و مطالبات آن كليه خواسته

 مصاحبه با راديو بي بي سي

خبرنگار بي بي سي به زاهدان آمده بـود و از موالنـا سـؤاالتي پرسـيد كـه مـتن        -37
 مصاحبه از اين قرار است:

 آيا شما همچون كردستان تقاضاي خودمختاري داريد؟ -س
مونيسـتي از جملـه روسـيه    خير، براي اين كه تجربه نشان داده است كشورهاي ك -ج

خودمختاري عاقبت به دام  هاي جاد استانوجودآمدن اتحاد جماهير شوروي، با اي قبل از به
 كمونيزم افتادند.

تر از كشور فرانسـه اسـت، قصـد نداريـد      با توجه به وسعت بلوچستان كه بزرگ -س
 مدعي استقالل شويد؟

 خير! -ج
 به چه دليل؟ -س
هاي الزم بـراي چنـين    چون بلوچستان و كردستان به جهت عدم امكانات و زمينه -ج

 كاري آمادگي ندارند.
 نظر شما در مورد قانون اساسي آينده ايران چيست؟ -س
بهترين قانون اساسي براي ايران كه داراي اقوام و نژادهـاي مختلفـي ماننـد كـرد،      -ج

دارند، به نظر ما غيره است و هركدام در بخش بزرگي از ايران سكونت و بلوچ، ترك، لر 
، مانند: قانون اساسي كشورهايي چون پاكستان، هندوسـتان  است» federalفدرال / «ن قانو

 .و آلمان
 اهل سنت حقي قايل نشوند چه خواهيد كرد؟اگر در قانون اساسي ايران براي  -س
يران، اطمينان داريـم منـافع و حقـوق چنـين     با توجه به جمعيت زياد اهل سنت ا -ج

 جمعيت بزرگي در نظر گرفته خواهد شد.
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 كنيد؟ اگر چنين نشد چه كار مي -س
مردم تصويب خواهد شد و ما به آن پايبند خواهيم بود قانون اساسي قطعاً با رأي  -ج

 و با تجزية سيستان و بلوچستان مخالفيم.
يمانـه و بـا تـدبير موالنـا انتشـار يافـت،       هـاي حك  وقتي اين مصاحبه و ديگر مصاحبه

نظران و آگاهان سياسي اظهار نمودند كه مولوي عبدالعزيز بلوچستان را  بسياري از صاحب
 شدن با حوادثي مثل كردستان و گنبد نجات داد. از مواجه

 مصاحبه با روزنامه گاردين

برنگـاران  خ ،النا به تهران جهـت مالقـات امـام و ديگـر مسـؤالن     در مسافرت مو -38
پ انگلستان و واشنگتن پست آمريكـا، خـدمت موالنـا آمدنـد و     هاي گاردين چا روزنامه

ها نقطه نظرات خـود را اينگونـه    به سؤاالت آنمصاحبه نمودند. حضرت موالنا در پاسخ 
بيان نمودند: ما خواهان آن هستيم كه در مـدارس اسـتان مـا ضـمن اينكـه زبـان فارسـي        

چي و فقه مذهبي اهل سنت هم تدريس شود، موالنا عبدالعزيز شود، لهجه بلو تدريس مي
هاي  شده تجزيه طلب نيستند و خواست طلبي كه شايع ها در مورد تجزيه در مورد سؤال آن

 اند اما بـرخالف گذشـته انتظـار    ستهو غير اصولي ندارند و همه به انقالب پيوغير منطقي 
ين علت تقاضا كرديم ماموران اجراي داريم حيثيت مذهبي و قومي ما حفظ شود و به هم

شوند، ايشان اضافه نمودند: در و مسؤوالن انتظامي از ميان افراد بلوچ و سيستاني انتخاب 
شته به هيچ وجه سهم مردم منطقه از درآمد ملي مملكت كافي نبود و به همـين علـت   گذ

 اآلن مردم بلوچستان نياز به توجه و حمايت بيشتري دارند.

 نانبازگشت خلبا

تهران با حضـرت موالنـا تمـاس گرفتنـد و درخواسـت كردنـد،        اوائل انقالب از -39
ترتيب بازگشت شماري از خلبانان را كه دولت پيشين آنان را به خاش تبعيد كرده، بدهند 
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تا گزندي به آنان نرسد، موالنا چندين نفر از سرشناسان زاهدان را انتخاب كـرده و بـراي   
 فرستادند. ها به خاش آوردن خلبان

خاش تماس گرفتند كه خلبانـان را تحويـل ايـن افـراد بدهنـد، بيسـت        با هنگ موالنا
خلبان را از خاش تحويل گرفته و با مراقبت و امنيـت كامـل    ،خودروي اعزامي از زاهدان

 ها را به تهران فرستادند. ها را به زاهدان آوردند و موالنا آن آن

 شدعوت به آرام

كند، در اجتماعي كـه   كتر جريري استاندار وقت به چابهار سفر مياوائل انقالب د -40
در فرمانداري چابهار با حضور فرماندار فرماندة هنگ و مسوولين ديگـر داشـت، توسـط    

ندار مـورد ضـرب و شـتم قـرار     شوند و برخي همراهـان اسـتا   صره ميافراد مسلحي محا
 ند.گير مي

معاون استاندار رئيس شـهرباني و   ،شسد، آقاي فياض بخ روقتي گزارش به زاهدان مي
خواهند تا ايـن   آيند و از ايشان كمك مي شب به منزل موالنا مي 12فرماندة ارتش ساعت 

فرسـتند   آشوب پايان يابد، موالنا در همان وقت با بيسيم شهرباني به مردم منطقه پيغام مي
ها و مطالبـات   خواسته حرمت مهمان را نگهداريد و ناامني را تشديد نكنيد،فرمايند:  و مي

خود را از طريق معقول پيگيري نماييد و آرامش و خونسردي خود را حفظ كنيد، با ايـن  
 گردد. امنيت به شهر چابهار باز ميشود و  پيام موالنا فوراً حلقه محاصره شكسته مي

 انقالب با رهبرمالقات 

رة يكي از اين ديـدارها  خاطاند،  انقالب داشته رهبرمتعددي با هاي  موالنا مالقات -41
و نحـوة اجـراي اهـداف انقـالب در     از اين قرار است: موالنا از عملكرد برخي مسـئولين  

اش گرفته و ناراحت  استان ناراحت بودند، لذا به ديدار امام رفتند. امام ديدند موالنا چهره
ر تنهايي ه، لذا سعي كردند دسد، متوجه شدند حتماً موضوعي ايشان را رنجاندر به نظر مي

امام خطاب بـه او گفـت:    د دكتر چمران نيز حضور داشت.درد دل ايشان را بشنوند، شهي
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حضور داشـت و  حاج احمد خميني هم د بيرن برود، كار ديگري نداري؟ او فهميد كه باي
امام به ايشـان فرمودنـد: چنـد     داد. كرد و احياناً داروهاي امام را مي پذيرايي مي از مهمانان

لحظه ما را تنها بگذاريد! حاج احمد عرض كرد: ممكن است نيازي بـه دارو يـا پـذيرايي    
خوند هم از آخوند انتظـاري  نيازي به دارو ندارم و آ باشد. امام فرمود: من در كنار مولوي

موالنـا خيلـي    پذيرايي نيست. بعد از اينكه تنها شـدند  ندارد، مولوي از ماست و نيازي به
تر امـام و مسـئولين را   ها و مشكالت را كه مهـم بودنـد و قاطعيـت و دقـت بيشـ      درد دل

نموده و موضوع مسجد اهل سنت تهران را هم مطرح كردند. امـام در  طلبيد، يادآوري  مي
اول انقـالب  پايان به موالنا دلداري دادند و فرمودند: جناب مولوي! ناراحت نباش، هنـوز  

 .دگي خواهد شدشوند و به مشكالت بهتر رسي كم كارها درست مي ما هست و كم

 مسجد اهل سنت تهران

مسـجدي بـراي اهـل سـنت در تهـران       ضـوع سـاخت  مو امامبا  در ديدار موالنا -42
رهبـر  رد موافقت امام قرار گرفت. جناب موالنا پس از مالقـات بـا   درخواست شد كه مو

كردم، مقداري زمين براي تاسيس مسجدي در  انقالب فرمودند: از امام خميني درخواست
تهران در اختيار اهل تسنن بگذارند و اين هم به خاطر اثبات اين موضوع است كـه همـه   

رمودند: ترتيـب ايـن   و امام هم پذيرفتند و فدنيا بداند كه اهل سنت در ايران آزادي دارند 
 دهم. كار را مي

ه بزرگي بـه اهـل سـنت اسـت و از     مژد و من اميدوارم اين كار بزرگ عملي بشود كه
 رساند. طرفي وسعت صدر رهبر انقالب را نيز مي
 .اما صد افسوس كه اين كار عملي نشد

 اي به استان سفر آيت اهللا خامنه

اي به اسـتان آمدنـد، در بـدو ورود بـه منـزل       آيت اهللا خامنه 1358فرور دين ماه  -43
 ســفيدان، معتمــدين و يلــي از ريــشموالنــا عبــدالعزيز رفتنــد. بنــا بــه دعــوت موالنــا خ
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تشـريح نمـوده،   را  انقـالب اسـالمي  ايشان ابتدا اهداف كردگان جمع شده بودند.  تحصيل
از حاضـرين   شان را مطرح كننـد، هركـدام   سپس از مردم خواستند انتظارات و تقاضاهاي

، هايي از قبيل كمبود امكانات رفاهي، آب، برق، جاده آسفالت، تلفـن  مشكالت و خواسته
ن گفـت: مـا   دانشگاه، خودمختاري و خـودگرداني و... را بيـان كردنـد. يكـي از حاضـري     

مـع ابتـدا در   اي در ميـان آن ج  خـواهيم. آيـت اهللا خامنـه    خودمختاري بلوچسـتان را مـي  
خصوص موالنا عبدالعزيز عرض كردند كه ما ايشان را از زماني كه جلو اعزام مردم بلوچ 

هاي  و سپس در پاسخ درخواستشناسيم  ا گرفته بودند، ميدر رويارويي با عشاير فارس ر
خواهد بايد همه گونه امكانات كشورداري را  كه خودمختاري مي اي منطقهمردم فرمودند: 

شـود، ديگـري پرسـيد: اگـر      داشته باشد، ولي در اين استان همه چيز از مركـز تهيـه مـي   
اداره كنـيم و   ن امور استان راخواهيم تا خودما خودمختاري امكانش نباشد خودگرداني مي

دولت مركزي نظارت داشته باشد. ايشان در سخنان خويش فرمودند: در كشور اسالمي ما 
هرچيزي كه بينيم و همه از حقوق مساوي برخوردار خواهند بود،  همه را به يك چشم مي

از گيرد و بـراي آبـاداني منطقـه     به صالح شما و مملكت باشد دولت همان را در نظر مي
سـابق فـوري   هـاي دوران   شود. اما انتظار نداشته باشـيد همـة كاسـتي    هيچ چيز دريغ نمي

نيست كه همة كارها را سريع آماده كند و مشـكالت را   انقالب ديگ زودپزبرطرف شود، 
اي استان را نمايد. موالنا كه ميزبان جلسه بودند، نيز برخي مشكالت مردم و نيازهبرطرف 

 كه در حق مردم اين منطقه شده بود، يادآوري كردند.هايي  برشمرده و ظلم

 رشوه يا دلجويي!

ها و سران طوايف اين اسـتان بـه    هاي اول انقالب و برخورد دولت با خان ناامني -44
ها بيشتر شده و كـل اسـتان در حالـت     بود كه ناامنيبا رژيم قبلي باعث شده دليل ارتباط 

 بحراني به سر ببرد.
حتي مركز چندين جلسه با موالنا عبدالعزيز داشـتند  اداري استان و مسووالن امنيتي و 

كردند: دولت جديـد   انديشي شود. جناب موالنا همواره تأكيد مي تا در اين خصوص چاره
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سفيدان بلوچ را جذب انقالب و حكومت جديـد   بايد با رأفت و مهرباني سرداران و ريش
 ن سرداران منطقه را امن كرده بود.گرفت بكند، همان طوري كه رژيم قبلي با تحويل

ها رشوه بدهيم. موالنا  به آن :گوييد ن گفت: يعني مييكي از اعضاي شوراي امنيتي استا
، پـول و مـال هزينـه كنيـد؟ او     فرمودند: اگر با اين كار منطقه امن شود چه اشـكالي دارد 

موالنـا فرمودنـد:   دهـيم،   كوبيم ولي رشوه نمـي  گفت: ما آن خائنين و طرفداران شاه را مي
هـاي   پيامبر من و شما براي امنيت كشور اسالمي نو پـا و دلجـويي از سـران عـرب، مـال     

ها بـه ديـن اسـالم     شدن و حتي گرايش آن ها داد كه باعث سكون و خاموش زيادي به آن
ها به انقـالب اعتمـاد پيـدا     شوند و آن ها كمتر مي شد. اگر شما هم اين كار را بكنيد ناامني

اند و بايد طوري برخورد كنيد كه جـذب   اب نداشتهند، مردم اين استان فرصت انتخكن مي
 .هاي انقالب اسالمي شوند و جان و مال خود را فداي انقالب كنند خوبي

 پاسخ نيكو

يـر مرادزهـي   هـ. ش بين آيـت اهللا مـدني و آقـاي م    1358در تاريخ يكم مهرماه  -45
ان سـوء تفـاهمي پـيش آمـده بـود. موالنـا       نماينده و مردم بلوچسـتان در مجلـس خبرگـ   

عبدالعزيز از آيت اهللا مدني خواستند كه در اين قضيه با نرمي برخورد كنـد. آقـاي مـدني    
ربطـي بزنـد، بـا او بـه      اگر كسي به اسالم جسارت كند و حرف بي :گوييد گفت: شما مي

 ؟تندي برخورد نكنيم
ـ  :گويم موالنا فرمودند: من مي زبـاني و خـوبي    ا منطـق و شـيرين  بايد در چنين وقتي ب

 يكديگر را قانع كنيم نه با پرخاش.

﴿: مدني ادامه داد: خداوند فرموده               ﴾ 194:ة[البقر[. 

هركسي  . !كنند، برخورد كنيد كنند و تجاوز مي با دشمنان طوري كه با شما برخورد مي«
 جسارت كند بايد كوبيده شود. كه به اسالم
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﴿ موالنا پاسخ داد:                     ﴾ ]:34فصلت .[

شود كه گويا دوستي  كه در اين صورت كسي كه ميان تو و او دشمني است، چنان مي@
 ي قرآن هست. هم آيه . !نزديك و صميمي است

ديان يكي ديگر از نمايندگان گفت: منظور اين آيه افراد غيـر مـذهبي و غيـر    آقاي رشي
 اسالمي است. موالنا جواب دادند: آيه عام هست خاصش نكنيد.

 تحريم انتخابات

مردم بـراي انتخابـات شـوراي شـهر بـه پـاي        1358قرار بود روز بيستم مهر ماه  -46
يداهاي شورا بين بلوچ و فارس بـه  بروند، اختالفات زيادي بر سر كاندهاي رأي  صندوق

علت اينكه اكثر كانديداها غير بلوچ بودند، پيش آمد. حزب اتحاد المسـلمين بـه رهبـري    
اي حضور در انتخابات شـوراي شـهر را تحـريم كـرد. موالنـا       موالنا عبدالعزيز طي بيانيه

توضيح دادند:  هايي كه با مطبوعات داشتند، دليل اين اقدام را چنين عبدالعزيز در مصاحبه
سـازي كـرده بودنـد، در ايـن      اي عناصر مغـرض زمينـه   ام، پاره طوري كه من تحقيق كرده

هـاي اخـذ رأي غائلـه و     انتخابات فارس و بلوچ را در مقابل هم قرار دهنـد و در حـوزه  
آمد سوء انتخابـات تحـريم اعـالم     آشوب راه بيندازند. لذا براي جلوگيري از هرگونه پيش

 ظ آرامش شهر و مسلمانان بوده است.ام صرفاً براي حفشد و اين اقد

 سفر دكتر با هنر

در رأس هيـأتي بـه    انقـالب هـ. ش دكتر جواد باهنر عضو شوراي  1358دي ماه  -47
زاهدان آمد، در ديداري كه با موالنا و مردم داشت، مشكالت مـردم و اسـتان در حضـور    

 ان مطرح شد.ايش
تـرين امكانـات و    منطقه كاري نكرده و مردم از ابتداييموالنا فرمود: دولت سابق براي 

اي براي كار و اشتغال وجود ندارد. مراكز توليدي و صنعتي ايجـاد   حقوق محرومند، زمينه
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نشده، از لحاظ مدارس، دبيرستان و دانشگاه كمبود هست، از دولـت جديـد كـه بـا رأي     
 توجه كند.مردم روي كار آمده انتظار داريم به مشكالت مردم بيشتر 

طلبي هستند، آيا اين خواسته آنان بـرآورده   آقاي دكتر باهنر گفت: مردم خواهان تجزيه
شود؟ موالنا پاسخ دادند: همة مردم چنين نظري ندارند و كساني كه چنين اعتقادي دارنـد  

طلبي راه حل مشكالت نيست و اآلن دولت بـراي مـردم كـار     بايد توجيه شوند كه تجزيه
اهـان دكتـر گفـت: مـردم منطقـه      توجه نخواهد بود. يكي از همر گذشته بي كند و مثل مي

 ها آزادي اين كار را بدهيم؟ فروش هستند، آيا به آن قاچاق
فروش نيستند و  موالنا از حرف او خيلي ناراحت شده و فرمودند: همة مردم كه قاچاق

كاري است. شما  هاي شغلي و فرصت اند نبودن ي به اين شغل روي آوردهدليل اينكه برخ
تـا مـردم از چنـين كارهـايي دسـت       ،هاي كارآفريني ايجـاد كنيـد   ها و برنامه بايد فرصت

 بردارند.

 عفو و گذشت

خصوصي و غير علنـي در مـورد مسـايل     اي اوائل انقالب مسؤوالن استان جلسه -48
امنيتي و پيگيري اهداف و مقاصد انقالب منعقـد كردنـد كـه حضـرت موالنـا هـم در آن       

ور داشتند، آقاي نجف دري فرمانده نيروي انتظامي وقت اسـتان، اظهـار داشـت كـه:     حض
اي نداشته اسـت.   هيچ فعاليت و مبارزهجامعه روحانيت اهل سنت استان در مسير انقالب 

موالنا در واكنش به سخنان نجفي فرمودند: اگر جامعه روحانيـت اهـل سـنت در امنيـت     
اين بوده كـه از هركجـا و   چه بوده است؟ فعاليت شما  فعاليت شمامنطقه فعاليتي نداشته، 

رويـد و راه را بـراي    هرمسيري اشرار بيايند، شما آن راه را ترك كرده به راه ديگـري مـي  
 گذاريد، اين هست فعاليت شما! ها باز مي آن

آقاي نجف دري در حال عصبانيت به علما بـد و بيـراه گفتـه جلسـه را تـرك كـرد و       
سـاير علمـاي بلوچسـتان    وقتي موضوع اهانت نجف دري به گـوش  جلسه به هم خورد، 

رسيد، خيلي ناراحت شده خواهان برخورد جدي با اين مسأله شدند و از موالنا خواستند 
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نظر نكنند و عرض كردند، اين اهانت بزرگي بـه كـل    پوشي و صرف از اين موضوع چشم
 علماي استان بوده و تنها منحصر به شخص شما نيست.

داشت كه چيزي نمانده بود به ناامني بزرگي تبـديل  ضوع چنان بازتاب شديدي اين مو
 48هايي منتشر كرده خواهان آن شدند كه آقاي نجف دري طي  شود، حتي بعضي اعالميه

 گيري كند و گرنه منتظر برخورد باشد. كنارهساعت از كارش 
و عـرض كردنـد:   از مسؤوالن رده باالي استان خدمت موالنا آمدند همان شب هيأتي 

 شود. آقاي نجف دري جهت عذرخواهي خدمت شما حاضر مي 8فردا صبح ساعت 
صـبح خـدمت موالنـا     8فردا  :جمعي از روحانيون و علماي بلوچستان تصميم گرفتند

 بروند و مانع از عفو و گذشت ايشان شوند.
ا هيأتي آمدند، ديدند نجف دري بهنگامي كه اين هيأت در موعد مقرر به منزل موالنا 

خـاطر شـدند.    اند، ناراحت و رنجيده صبح آمده و موالنا هم از او گذشت نموده 7ساعت 
خـواهيم در زنـدگي گذشـت     ها فرمودند: ما علما از عموم مردم مـي  حضرت موالنا به آن

 داشته باشند. اگر خودمان از حق خود نگذريم از سايرين چه انتظاري داشته باشيم؟!!

 استاندار درويش

خـواهيم بـراي شـما يـك      از تهران تماس گرفتند و گفتند: جناب موالنا! مـا مـي   -49
 خواهيد. گذاري بفرستيم، همان كسي كه شما مي استاندار درويش و عبادت

خـواهيم. بـراي درويشـي و نمـاز و      موالنا فرمودند: ما استاندار درويش و زاهـد نمـي  
ر قلـدر و توانمنـد بـراي مـا     ك اسـتاندا عبادت، من و حاج آقاي كفعمي كافي هستيم. يـ 

توانـد   بفرستيد كه هم بخورد و هم براي مردم كار كند. درويـش صـفت نـه خـودش مـي     
 تواند كاري براي مردم انجام دهد!! بخورد و نه مي

 گويي! ظرافيت در حق

توديـع   ،اي بـراي معارفـه ايشـان    استاندار جديدي براي استان آمده بود و جلسـه  -50
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انداري زاهدان برگزار شده بود، موالنا حضور داشتند و از سـخنرانان  استاندار قبلي در است
جلسه بودند. ايشان با ظرافت كامل سخنان خود را بيـان كـرده فرمودنـد: اسـتاندار قبلـي      
(آقاي محمدي) هرچند نتوانست براي ما كاري بكند، ما هروقـت مـا مشـكلي داشـتيم و     

نمـود، مـا از اسـتاندار     و اظهار همدردي مـي كرد  كرديم، ايشان هم با ما گريه مي گريه مي
و هـم شـريك درد و نـاراحتي مـا     هم كاري براي مردم ما انجام دهد  ؛جديد انتظار داريم

 باشد.

 نيروي متخصص

قرار بود مردم بلوچستان دو نفر را به عنوان نماينده مردم جهت شركت در اولين  -51
مايند، چون روحانيـت و علمـا در   دوره مجلس خبرگان و بررسي قانون اساسي انتخاب ن

هاي سياسي و اجتماعي بودند و حزب اتحاد المسلمين را هم علمـا رهبـري    رأس فعاليت
ها همه بر حضور دو نفر عالم ديني در مجلس اشاره داشت، امـا موالنـا    كردند، ديدگاه مي

قـانون  عبدالعزيز با اين پيشنهاد و ديدگاه مخالفت كردند و فرمودند: در مجلس تصـويب  
هـا   دان حضور داشته باشند و نبايد هركجا مولوي اساسي بايد نيروهاي متخصص و قانون

دان و فـارغ التحصـيل رشـته     ها يك روحـاني و يـك قـانون    پيشنهاد شوند. بعد از رايزني
 حقوق براي اين امر انتخاب شدند.

 توجه به شايستگي افراد

ت بـود كـه رسـما اسـتخدام شـود و      در دادگاه زاهدان نياز به عالمي از اهل سـن  -52
بـراي  باشد، موالنا يكي از علماي جوان را هاي احكام مدني اهل سنت  پاسخگوي پرونده

اين امر مهم به مسؤلين معرفي كردند كه برخي دوسـتان بـه ايـن انتخـاب موالنـا اظهـار       
سواد  نارضايتي كردند، اما موالنا توضيح دادند كه اين شخص توانا و اليق هست و فرد با

نظـر   ،تواند كار كند. موالنا همواره به لياقت و شايسـتگي افـراد   و جواني است و بهتر مي
 ها. داشتند نه به شهرت و موقعيت اجتماعي آن
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 جاذبه

كردنـد، امـا    مـي ها انتقاد  ها و افكار كمونيست موالنا در سخنان عمومي از انديشه -53
هـا   آمدنـد بـه خـوبي از آن    ار موالنا مـي وقتي برخي جوانان باگرايشات كمونيستي به ديد

گرفتند و حتي بـراي آزادي بسـياري از ايـن جوانـان بازداشـت شـده، تـالش         تحويل مي
اند و به خاطر احساسات  انتخاب نداشتهفرمودند: اين جوانان هنوز فرصت  كردند و مي مي

ها فرصت  ايد به آنها نيستند، ب قلباً با آناند و  ها شده و شرايط اول انقالب جذب آن گروه
هـا مخـالف    هاي آن انتخاب بدهيم. روزي يكي از دوستان موالنا پرسيد: شما كه با انديشه

 ؟گذاريد ها احترام مي هستيد، چرا اينقدر به آن
موالنا فرمودند: شايد علت جذب اين جوانان به افكار انحرافي در اثر اعمال و رفتار ما 

ها را به سـوي خـود بكشـانيم. در جـايي ديگـر       يم تا آناي داشته باش بايد ما جاذبهباشد، 
عرض كردند: من به دوستان و همقطارانم در سيستان و بلوچستان و كساني كه به جوانان 

هـا را   ها اين مارك را نزنيـد. بيايـد ايـن    كه به اين :ام گويند، گفته ما كمونيست و چپي مي
هـا را قـانع كنيـد.     نيـد و ايـن  شـان ك  شان را بشنويد و نصـيحت  بخواهيد و حرف حساب

 خودي نبايد به كسي مارك بزنيد. بي

 ماشين ضد گلوله!

دند و به طرف ماشين ژيان بو موالنا همراه سرهنگ حقيقي (مهندس ارتش) سوار -54
رفتند، سـرهنگ بـه موالنـا گفـت: جنـاب موالنـا در جمهـوري اسـالمي اكثـر           مسجد مي

آن هم متعلق به  شويد وار ژيان ميستند و شما سها ه روحانيون سوار بنز و بهترين ماشين
ديگران! موالنا فرمودند: اتفاقاً اگر خوب توجه كني ماشين ضـد گلولـه و مطمـئن همـين     

 كند! چون هيچ خطر و سوء قصدي سرنشينانش را تهديد نمياست، 

 محضري خوش

تهـران  هـ. ش به علت عارضة قلبي در بيمارستان قلب  1358موالنا در بهمن ماه  -55
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ر همان بخش بستري بودند. هركسي كه به ن رهبر فقيد انقالب هم دبستري بودند. همزما
ز دانشمند اهـل سـنت   كردند به ديدار موالنا عبدالعزي رفت به او سفارش مي ديدار امام مي

پرسيد: اگر امري هسـت در   زد و مي مي رتب به موالنا سرحاج احمد هم م ايران هم برود.
زي حاج احمد با آيت اهللا خلخالي به ديـدار موالنـا آمدنـد، موالنـا بـا      خدمت هستم. رو

ا سه گروه هسـتند، دو  ه شوخي و تبسم خطاب به خلخالي فرمودند: آقاي خلخالي قاضي
ي؟ حـاج احمـد   دام گـروه هسـت  وند و يك گروه به بهشت، شما از كـ ر گروه به جهنم مي

كـه همـه خنديدنـد و     خني گفـت خميني قبل از اينكه بگذارند، خلخالي جواب بدهد سـ 
موالنا بعـد از ايـن شـوخي خطـاب بـه آيـت اهللا فرمودنـد:         جلسه در سكوت فرو رفت.

 خيلي سنگين است، بايد در صدور حكم خيلي احتياط بكني.مسؤوليت قضاوت 

 ها حامي اقليت

هاي ديني در مجلس خبرگان در خصوص سخنان موالنا  يكي از نمايندگان اقليت -56
هاي ديني در قانون اساسي رسميت دارند، ولـي اهـل سـنت     بودند، چرا اقليت كه فرموده

رسميت ندارند، اعتراض كرد و گفت: ما از شما جناب مولوي چنين انتظاري نداشتيم كـه  
 هاي ما را زير سؤال ببريد. آزادي

وقت گرفتند و فرمودند: برادر عزيز! شما منظور مرا  ،موالنا عبدالعزيز از رئيس مجلس
شناسي. من اولين كسي هستم كـه در منطقـة سيسـتان و     فهميدي چون مرا به خوبي نمين

شان به  ها راجع به مشكالت باشم. همة اقليت هاي ديني بودم و مي بلوچستان حامي اقليت
تشيع ما كه بـه نسـبت اهـل    ها و حتي برادران اهل  ها، بهايي كردند. سيك بنده مراجعه مي

كردند و بسياري  وع مشكلي و كاري داشتند به من مراجعه ميسنت در اقليت هستند، هرن
ها پيش من آمـده،   ام. وقتي من به مجلس آمدم برخي اقليت ها را حل كرده از مشكالت آن

خواهيد با همه بـه عـدالت رفتـار     گفتند: سطح فكر شما باالتر از ديگران است و شما مي
 شود، از حق ما هم دفاع كنيد.
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گويد: اگر يك غير مسلماني در كشور اسالمي زنـدگي   ابوحنيفه مي امام مذهب ما امام
گويـد: اگـر يـك     كند، مال، جان، حيثيت و آبروي او مثل مسـلمانان اسـت. حتـي مـي     مي

 مسلماني غير مسلماني را بكشد بايد امام وقت به قصاص او آن مسلمان را بكشد.
ن بود كه همان طور كـه  خواهيم حقوق شما رعايت شود، منظور من از حرفم اي ما مي

 ت هم رسميت داشته باشد.ندين شما در اين كشور رسميت دارد مذهب اهل س
ها آمدنـد و از اينكـه سـبب نـاراحتي      بعد از اين سخنان موالنا برخي نمايندگان اقليت

خواهيم حق و حقوق شما به طور  ما هم ميايشان شده بودند عذرخواهي كردند و گفتند: 
 لت ايران داده شود.مساوي مثل بقيه م

 وام مسكن روستايي

ريـزي اسـتان بودنـد كـه بـا       موالنا عضو شوراي عالي برنامـه  61 - 60هاي  سال -57
هـا   شد، اين شورا نشست اين شورا برگزار ميجلسات  ،حضور استاندار و ديگر مسؤوالن

 و مصوبات مختلفي داشت.
رح شد، موالنـا و حـاج   ايي مطتز جلسات اين شورا موضوع وام مسكن روسدر يكي ا

از نظر مذهبي اين موضوع را مورد بحث قرار دادند. جناب موالنا با اين وام  يمآقاي كفع
كه چند در صد سود هم داشت مخالفت كردند و موضوع كارمزد را نيز قبـول نكردنـد و   
فرمودند: چنين وامي كه در آن سود باشد ولو به نام كارمزد درسـت نيسـت. حـاج آقـاي     

داليل و توجيهاتي آوردند و چند در صد سود را كـارمزد تلقـي نمـوده و عـرض     كفعمي 
اي تأسيس شود  شد صندوق قرض الحسنه كردند كه اين وام درست هست. حتي پيشنهاد

 و با حمايت مردم، مبلغ سود از آن محل پرداخت شود اما بازهم تاييد نشد.
چنـد در صـد سـود از اعتبـارات     در نهايت با مخالفت موالنا استاندار قبول كرد، ايـن  

استانداري پرداخت شود و مردم اصل وام را برگردانند و به اين صورت اين موضوع حل 
در صد شد و مدت دو سال ادامه داشت، ولي بعدها با عدم پرداخت استانداري نسبت به 

 باز مشكل وام به صورت معضل درآمد.سود و كارمزد، 
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 عزت نفس

الملك فرزند ارشد موالنـا عبـدالعزيز بـه اتفـاق جمعـي از      موالنا عبد 1361سال  -58
جوانان بازداشت شدند، از طرف برخي مسؤوالن اشاره شده بود كه اگر موالنا عبـدالعزيز  

كنيم. وقتي از ايشـان خواسـته شـد بـراي آزادي      تماس بگيرند ما فرزند ايشان را آزاد مي
جوانان بهتر نيست كه تنهـا بـراي او    فرزندشان تماس بگيرند، فرمودند: فرزند من از بقيه

سفارش كنم. اگر مرتكب اشتباه و جرمي شده، بايد به سزاي عمل خود برسد اما اگـر بـه   
بهتران هم در طول تاريخ مورد آزمايش قرار گرفتند، و ان شاء اهللا  ،ناحق زندان رفته از او

 شود. گناهي او ثابت مي بي
تأليف دكتر يوسـف  ( »صبر از ديدگاه قرآن«كتاب موالنا نه تنها سفارشي نكردند، بلكه 

 فرزندشان به زندان فرستادند.را نيز براي مطالعه  )قرضاوي

 هديه

برادران اهل تشيع نزد موالنا آمد و سويچ يك ماشين و مبلغي پول  روزي يكي از -59
رمودنـد:  با موالنا عبدالحميد تماس گرفته و فرا به موالنا هديه كرد. موالنا در همان لحظه 

خـارج حـوزه   قبالً گفته بوديد حوزه به پول نياز دارد، بياييد اين ماشين و پول را صرف م
نيستند، بلكـه   ها صدقه و خمس آن بزرگوار به موالنا عرض كرد: جناب مولوي! اينكنيد. 

از شـما هـم تشـكر    دانـم و   ام. موالنا فرمودند: مـي  ها را من به شخص شما هديه كرده آن
 كنند. ا حوزه از من نيازمندتر است و افراد بيشتري از اين كمك شما استفاده ميكنم، ام مي

 افتخار به علم

خود را ناتمـام گذاشـته بـود،     سهاي موالنا در پاكستان كه در يكي از همكالسي -60
بعدها شغل خوبي در يكي از ادارات دولتي در تهران به دست آورده بود. از قضا در يكي 

گويند: آقـاي   بينند و از روي شوخي براي خوشي خاطرش مي ا او را ميموالن ،از جلسات
هـاي مـردم    خوانديم و غذاي ما از خانه فالني! يادت هست باهم در يك مدرسه درس مي
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كني، آيا به فكر ما  بينم كارمند هستي و در تهران زندگي مي شد، اما اآلن مي آوري مي جمع
اما او آن را جدي تلقي نمـوده گفـت:    :خي گفتندها را به شو هم هستي؟ موالنا اين حرف

برو درس انگليسي بخوان، امـا تـو حـرفم را     :آقاي مولوي آيا به ياد نداري كه به تو گفتم
 اي. گوش نكردي و درس ماليي خواندي و اآلن پشيمان شده

ربط او ناراحت شده فرمود: من با تو شوخي كـردم امـا    هاي بي موالنا از شنيدن حرف
ام،  كني من از اينكه روحاني و عالم دين شـده  نكه برداشت نادرستي كردي. فكر ميمثل اي

خـود را هـم بـه همـين مسـير      پشيمان هستم؟ من نه تنها پشيمان نيستم، بلكه دو فرزنـد  
اي را كه خداوند به من عنايت فرموده با  تشويق كردم. به خدا قسم اين مقام ديني و علمي

كنم، و اگر در ايـن سـوگند خـود راسـتگو نباشـم،       نمي هيچ مقام و منصب دنيوي عوض
 خداوند مرا با ايمان نميراند.

 تواضع

مرسوم است از روي محبتي كـه بـا عالمـانِ ديـن دارنـد در       در منطقة بلوچستان -61
فرمودند: مـن دوسـت نـدارم     بوسند، اما موالنا مي اسم مذهبي و اعياد دست آنان را ميمر

از افراد عرض كرد شما كه دوست نداريـد مـا سـر خـود را      كسي دست مرا ببوسد. يكي
براي بوسيدن دست شما پايين كنيم اجازه دهيد دست شما را باال گرفته و ببوسيم. موالنـا  

من در هرحالي دوست ندارم كسي دست مرا ببوسد، حاال چه دستم باال باشد يا فرمودند: 
خواسـتند،   شدند همه از جاي خود برمي پذيرايي مي پايين. وقتي موالنا وارد مسجد يا اتاق

پسندم و نبايد در جلو مـن از   فرمود: من اين عمل شما را نمي اما موالنا خطاب به آنان مي
فرمودند: اگر شما از ما في الضمير من آگـاه   تان بلند شويد. گاهي از روي تواضع مي جاي

خواسـتند   داشتند و نمـي شديد. موالنا خيلي تواضع  شديد هرگز از جاي خود بلند نمي مي
شـد، خيلـي    خود را برتر از ديگران نشان بدهند. اگـر از ايشـان در جمعـي تعريـف مـي     

 زنيد. كنيد گويا گردنش را مي فرمودند: وقتي از كسي تعريف مي شدند و مي ناراحت مي
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 توان علمي و فقهي

كه دو سال موالنا در سفري كه به پاكستان داشتند از مدرسة مظهر العلوم كراچي  -62
در آن تحصيل كرده بودند، باز ديد نموده با مدير مدرسه موالنا فضـل احمـد و مدرسـين    

 آنجا ديداري داشتند.
بـا  شان به فتوايي افتاد كه از طرف مدرسه صادر شده بـود   در دفتر مدير مدرسه چشم

مـد  شدن در آن متوجه شدند، فتوا خالي از اشتباه نيست. خطاب به موالنـا فضـل اح   دقيق
ترين مدارس شـهر كراچـي هسـت     ترين و معروف يادآور شدند كه مدرسة شما از قديمي

بايد در صدور فتوا دقت بيشتري شود. از قضا تحريركنندة فتوا در جلسه حضور داشت و 
 شروع به قيل و قال كرد.

موالنا با نرمي فرمودند: من قصد عيبجويي ندارم، هدفم دقـت بيشـتر در صـدور فتـوا     
ديگري از مفتـي  و حتي سؤاالت گاه تمام اشتباهات فتوا را با استدالل بيان كردند است. آن

موالنـا متـأثر   كه اشتباه جواب داد، موالنا فضل احمد از علم و قـدرت اسـتدالل   پرسيدند 
و دار اإلفتـاء تأكيـد كردنـد بايـد فتـاواي صـادره از       شدند و به همة مدرسين و مسئولين 

 د.بررسي شده و سپس اعالم شون يقاًدق ،مدرسه توسط شورايي

 امتحان علمي!

يكي از علماي اهل تشيع تهران كه عالقه فراواني بـه موالنـا داشـت همـواره بـه       -63
آمد. نامبرده از نظر ديني و فلسـفي همـواره مبـاحثي را در جلسـه مطـرح       ديدار موالنا مي

اند نبايد غـرور داشـته   كرد و مقداري غرور علمي داشت، موالنا براي اينكه به او بفهم مي
هاي  باشد و هنوز براي تسلط به علوم اسالمي راه زيادي دارد، در يكي از جلسات پرسش

صرفي و نحوي از او پرسيد، همچنين كتابي را بـه او داد تـا از نظـر قواعـد عربـي چنـد       
عبارت آن را تجزيه و تركيب نمايد، حديثي را نيز خوانـده و از وي خواسـتند منظـور و    

 م حديث را بگويند. اما در همة اين موارد ضعف داشت.مفهو
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الزمي هسـتند بايـد    موالنا فرمودند: اين علوم براي فهم قرآن و احاديث پيامبر خدا 
 نمايي و به آنچه داري اكتفا نكني. در اين زمينه بيشتر مطالعه

اين بندة خدا اندكي شرمنده شد و از آن پس در مجـالس مختلـف ادعـاي تسـلط بـر      
 زد. كرد و با احتياط حرف مي باحث ديني نميم

 كالملحن 

زنگ بزند تا اسـم دو نفـر را   خواستند به ادارة اوقاف موالنا از يكي از روحانيون  -64
در ليست حجاج آن سال قرار دهند. آن روحاني تماس گرفته گفت: جناب مـدير از شـما   

ج امسالتان قرار دهيد. مـدير  استدعا داريم، در صورت امكان نام دو نفر را در ليست حجا
توانم  كنم، ببينم چه كاري مي ام را مي هم گفت: مشكل است جايي پيدا شود ولي من سعي

 انجام دهم.
ا كه با ايـن  موالنا از لحن كالم و طرز صحبت اين روحاني ناراحت شده فرمودند: شم

در  :گفتيـد  منفي را خودتان بـه دهـان او گذاشـتيد، زيـرا بـه او     كردن جواب  طرز صحبت
كنم، اين طرز صحبت با توجه به جايگاه شما اشتباه  تدعا مياس :صورت امكان و باز گفتيد

گفتيد: اسم ايـن دو نفـر را بـراي     كرديد، بلكه به او مي است. نبايد اين طوري صحبت مي
 با خواهش و تمنا حرف بزني.حج امسال بنويسيد همين و بس. نبايد 

 شجاعت همراه استقامت

گويي و شجاعت به ميان آمد و همـه افـراد    وزي در مجلس موالنا بحث از حقر -65
 خواهان ابراز احساسات و قاطعيت بودند و به برخورد شديد و صريح تأكيد داشتند.

ترين افراد جامعة بلوچستان بودنـد و تجربـه و شـناخت     موالنا عبدالعزيز كه از شجاع
مقابله با منكرات داشتند، به افراد حاضر در ها و شيوة  زيادي در نحوة برخورد با حكومت

كـه   :دانيـد ايـن نكتـه را بگـويم     جلسه چنين فرمودند: شما كه خود را نترس و شجاع مي
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گويي و صراحت لهجه، بسيار خوب و پسنديده است، اما اگر سخن شما سبب شـود   حق
 ا نگوييد.كه پس از گفتن آن پشيمان شويد و عذر بخواهيد همان بهتر كه از اول آن ر

ي يكي از علماي منطقه را كه توسط دولت در استان ديگري تبعيد شده بود،  آنگاه نامه
پـس از  گويي صاحب اين نامه باشد كه  بيرون آورده و فرمودند: اگر حق گويي مانند حق

نيد، بهتر آن اسـت كـه چيـزي    نويسد به كودكانم رحم كچند روز تبعيد پشيمان شده مي 
شـويد،   شود و از كار خود پشيمان مـي  تنگ ميتان  هاي زن و بچهن براي اگر دلتا نگوييد،

و ابـراز احساسـات تـوان    همان بهتر كه از اول چيزي نگوييد، شما اگر پس از بيان حـق  
ا كار خود آنـان را  بنديد و ب تحمل نتايج آن را نداشته باشيد، در واقع راه را بر آيندگان مي

 .كنيد مرعوب مي

 از مقدساتتشويق به دفاع 

ماي اهل سنت و اهل تشيع و جمع زيـادي از مـردم حضـور    در كنفرانسي كه عل -66
داشتند، يكي از سخنرانان بدون توجه به حفظ و احتـرام مقدسـات فـريقين بـه اصـحاب      

روحانيون اهل سنت بلوچستان به نام مولوي شهداد مسكان  توهين كرد. يكي از پيامبر 
نتوانست ايـن اهانـت را تحمـل نمايـد و در مـورد       كه در جلسه حضور داشت /زهي 

آيات و احاديثي بيان كرد و خواسـتار احتـرام    فضايل و منزلت ياران و اصحاب پيامبر 
 شد. و عقيدة اهل سنتبه مقدسات 

از اقدام مولوي شـهداد خوشـحال و   وقتي موالنا از اين موضوع اطالع حاصل كردند، 
شهداد همين يك سخنراني كـافي  رستگاري مولوي  شادمان گشته فرمودند: براي نجات و

 است.

 دلسوزي براي عموم مسلمانان

سفر كرده، در منزل يكي از علماي منطقه كه در موالنا براي معالجه قلب به تهران  -67
براي عبادت و راز هاي شب برحسب معمول  بردند. نيمه تهران سكونت داشت، به سر مي
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و شروع به اداي نماز تهجد و پس از آن تالوت قرآن و دعا يكتا بلند شده و نياز با خالق 
مسلمانان به شدت ناراحـت و نگـران   و نيايش نمودند. ايشان از مشكالت جهان اسالم و 

 كردند. بودند و براي حل مشكالت عموم مسلمين خيلي دعا مي
اهده ميزبان موالنا كه نگران سالمت ايشان بود و آمده بود، حال ايشان را بپرسـد، مشـ  

اند، لذا به ايشان عـرض كـرد: ايـن     نمود موالنا از شدت دعا و گريه و زاري ضعف كرده
تان ضرر دارد. موالنا خطـاب بـه او فرمودنـد:     قدر به خودتان فشار نياوريد كه براي قلب

دانم چه كار كـنم،   شوند، نمي كنم اجابت نمي فالني! هرچه براي اسالم و مسلمانان دعا مي
چه كار كنم كه دعاهاي مرا خداوند قبول كند؟ ايشـان عـرض كـرد: موالنـا     من  :شما بگو

شما خودتان را ناراحت نكنيد. ان شاء اهللا دعاهاي شما دير يا زود حتماً در حق اسـالم و  
 مسلمين قبول خواهد شد.

 دعاي زباني!

كـرد:   گذار و مؤمن زاهدان هميشه بعد از نمازهـا دعـا مـي    يكي از بندگان عبادت -68
و بارهـا   )شهر حبيب خودت مقدر بگردان( و موت مرا در شهر مدينه منورهدايا! مرگ خ

 از موالنا خواسته بود اين دعا را برايش بكنند.
از قضا در سفري كه موالنا به حج تشريف برده بودند، آن بندة خدا هم حضور داشت. 

براي نمـاز بـه    توانست چند روزي گذشت اتفاقاً او خيلي مريض شد، به صورتي كه نمي
كاروان حج بودند، براي عيادت او به اتاقش تشريف برده، سرمسجد النبي برود. موالنا كه 

شـما چقـدر   فرمودند: حتماً دعاهاي شما قبـول شـده و ايـن بيمـاري وفـات شماسـت،       
 شود. تان اجابت مي نصيب هستيد كه دعاي خوش

فاي او دعا كننـد، و گفـت: مـن    اما آن بيمار به گريه افتاد و از موالنا خواست براي ش
خواهم در اينجا دور از خانواده و فرزندانم بميرم، شما دعا كنيد خـدا مـرا تـا ديـدار      نمي

 ام از دنيا نبرد!! خانواده
 و همين طور هم شد و به سالمتي به زاهدان برگشت.
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 ا نبخشد خداي بخشنده.اين سعادت به زور بازو نيست تگويا 

 دوستي وطن

هـ. ش موالنا جهت معالجه به انگلستان سفر نمودند، روزي يكي از  1359تيرماه  -69
موالنا آمده عرض كرد: شخصيتي همچون شـما بايـد   مخالفان جمهوري اسالمي به ديدار 

هاي خود و ملـتش دفـاع كنـد، مـا      خارج از ايران باشد تا بتواند بهتر از حقوق و خواسته
 .انات رفاهي را در اختيارتان قرار دهيمحاضريم با شما همكاري كرده و هرگونه امك

طعيت فرمودند: اگر شما تمام دنيا را به من بدهيـد، همـة دنيـاي    اموالنا عبدالعزيز با ق
شما را با يك بند كفش بلوچ صحرانشين عوض نخواهم كرد. من هرگز به وطن و خـاك  

تمـام   كنم، من فرزند حضرت موالنـا عبـداهللا هسـتم، شخصـيتي كـه در      خود خيانت نمي
 شرايط خوب و بد منطقه با مردم بود و به دين، دولت و مردم خود خيانت نكرد.

 نيازي قناعت و بي

موالنا براي معالجة قلب عازم انگلستان بودند، يكي از برادران بلوچ بـه خـدمت    -70
خواهم در هزينه سفر شما من هـم مشـاركت    ايشان آمده پاكتي را تقديم كرد و گفت: مي

و براي سالمتي شما كمكي بكنم تا با بهبودي برگرديد، ايشـان پاكـت را بـاز     داشته باشم
. موالنا از قبول آن امتناع ورزيدند و پاكـت  ر در آن هستالكردند و ديدند مبلغ ده هزار د

انـدازة كـافي همـراهم    ام و پول به  را جلو او گذاشته و فرمودند: من آمادگي الزم را كرده
ام كه براي اين سـفر فـروختم و پـولش را بـه انگلسـتان       داشته هست، زميني در ايرانشهر

اصـرار   از همدردي شما متشكرم. آن مـرد خيلـي  حواله كردم. فعالً نيازي به پول ندارم و 
پذيرفتند. در آخر اشـك از چشـمانش    كرد كه اين مبلغ را قبول كنيد، اما بازهم موالنا نمي

با موالنا نصيبش نشده بود خيلي نگـران   جاري شد و از اينكه توفيق همكاري و همدردي
شد، موالنا وقتي حالت او را ديدند، دو هزار دالر را به خاطر رضـايت او پذيرفتـه و بقيـه    

 .ندبا وجود اصرار او به او برگرداند
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 تشويق به حفظ فرهنگ محلي

هـا همـان    ها دعوت بودنـد، آن  در سفر انگلستان موالنا در خانة يكي از پاكستاني -71
ها و حفظ آداب و رسوم  باس و رسم و رسوم پاكستاني خود را داشتند، موالنا با ديدن آنل

بعضـي از مـردم   خود در كشور انگلستان متأثر شده و خيلي خوشحال شدند و فرمودنـد:  
ملـت خـود   شدن  دهند و باعث گمنام شان را تغيير مي بلوچ ما هرجا بروند، لباس و رسوم

ها لباس و فرهنگ خود را زنـده نگـه داشـته و جـذب محـيط       يشوند، اما اين پاكستان مي
 اند. نشده

 توجه به رشد علمي طالب

ـ   موالنا عادت داشتند هنگامي بـه مـدارس دينـي سـر مـي      -72 اي را  ا طلبـه زدنـد و ي
صـرف و نحـو   هـاي درسـي و خصوصـاً از قواعـد      كتـاب از سـؤاالتي   ها ديدند از آن مي
پذيرايي ايشان حضـور داشـت، قاضـي     ن موالنا در اتاقاي از بستگا كردند. روزي طلبه مي

ي بلوچستان هـم حضـور داشـتند، حضـرت      برجستهاز علماي  /قصرقندي دادرحمن 
موالنا خطاب به قاضي دادرحمن فرمودند: بعد از نماز از فالني امتحان بگير و ببين چيزي 

 ياد گرفته يا نه؟
بـراي تجديـد وضـو بيـرون شـدند از      اي كه موالنا  اين طلبه دستپاچه شد و در فاصله

تـوانم جـواب    قاضي درخواست كرد، از او امتحان بگيرد و گفت: در حضور موالنـا نمـي  
هم چند سؤال از او پرسيد كه به برخي پاسخ درست داد، بعد از نماز موالنا بدهم، قاضي 

تم. موالنا از فالني امتحان بگير! قاضي عرض كرد: قبل از نماز امتحان گرف به قاضي گفتند:
فرمودند: قبول نيست، من اينجا نبودم دوباره امتحان بگير. اينجا بود كه رنگ از چهـره آن  

 طالب پريد و خيلي نگران شد.
پرسيد، باز هـم از   كرد و حتي همان سؤاالت قبلي را كه از او مي وقتي قاضي سؤال مي

و بعـد از چنـد سـال    توانست پاسخ درستي بدهد، موالنا از اينكـه ا  شدت دستپاچگي نمي
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درس حوزوي هنوز قادر به پاسخگويي خوب قواعد صرف و نحو نيست عصـباني شـده   
 او را توبيخ نمودند.

 رزق حالل

هاي جاري  درآمد موالنا از حقوق آموزش و پرورش بود كه در مقابل هزينه -73
 ويهستاه م ها اجناس را با وام بگيرند و اول شدند از مغازه ناچيز بود و ايشان مجبور مي

رفتند،  ها مي ساب كنند، گاهي كه براي پرداخت وام به نزد قصاب يا ديگر مغازهح
دار گفته اسمش را  ديدند شخص ديگري حساب ايشان را پرداخت نموده و به مغازه مي

خواهم رزقم حالل باشد و  فرمودند: من مي داران مي فاش نكند. موالنا خطاب به مغازه
حق شان چي هست و شما  كار و شغل پردازند اهي بدهي مرا مياني كه گدانم كس نمي

 ي دريافت كنيد.لنداريد از كسي براي حساب من پو

 اشتغال علما

كردنـد، روزي بـراي    موالنا معموالً مسير مسجد تا خانه خـود را پيـاده طـي مـي     -74
يكي از ي او شدند. هاي مسجد كه خياط بود، وارد مغازة خياط يكي از مقتديپرسي  احوال

يه كه در آن مغازه به كار خياطي مشغول بود، از ديـدن موالنـا نگـران    ملمدرسين حوزة ع
شد و ترسيد مبادا از اينكه موالنا يك روحاني و مدرس قرآن را در حـال دوخـت لبـاس    

 ببينند، عصباني شوند.
اتفاقاً قضيه برعكس شد و موالنا از ديدن او در حال دوخت لبـاس خيلـي خوشـحال    

بكشـند   هنر و كاري باشند و اينطور زحمت فرمودند: آفرين! علماي دين بايد دارايشده 
تا درآمدي عايدشان شود و محتاج مردم نباشند، اين چنين عـالمي در بـين مـردم بيشـتر     

 كنند. عزت و احترام دارد و حرفش را بهتر قبول مي

 دقت در اموال بيت المال

كردنـد، معمـار    اربنايي و ساخت و سـاز مـي  جمعي از كارگران در منزل موالنا ك -75
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و بايد اآلن تهيه شود و گرنه ادامة كار براي روز ديگـر  گفت: دويست عدد آجر كم داريم 
ماند، از موالنا خواستند كه اجازه دهند، دويست آجـر از آجرهـاي مسـجد را اسـتفاده      مي

الفت كرده فرمودنـد:  كنند و فردا عوض آن را براي مسجد بياورند، اما موالنا به شدت مخ
دهيد، استفاده از مصالح يك مسـجد  آجر رسيد كار را ادامه كار را تعطيل كنيد و هروقت 

 براي مسجد ديگر هم درست نيست، چه رسد براي منزل شخصي!
ايشان نسبت به اموال بيت المال خيلـي حسـاس بودنـد، مـدتي كـه در منـزل موالنـا        

شد، به خانوادة خود سفارش كـرده و   پز ميخوراك طالب مدرسه عزيزيه سرباز پخت و 
ترين چيزي از مواد خوراكي مدرسه حتي مقدار كمي نمك بـا   كردند كه كوچك تأكيد مي

 وسايل منزل مخلوط نشود.

 معيار تشخيص و قضاوت

چند نفر از معتمدين شهر خدمت موالنا آمده و برعليه يكـي از علمـاء بـدگويي     -76
صيحت كردند و گفتند: از علماء بـدگويي نكنيـد كـه در سـينه     ها را ن كردند، موالنا آن مي
اي كه علـم دارد محتـرم    ها آيات قرآن و احاديث رسول جا دارد و هر عالمي به اندازه آن

دانيد در واقع عيب نباشد، اما برخي نفهميدند و  است. شايد آن چيزي را كه شما عيب مي
، موالنـا  كنم، حقيقت را بگوييد ك سؤال ميكردند، موالنا فرمودند: ي حرفشان را تكرار مي

به نظر شما زندگي و وجود اين عالم بهتر است يـا مـرگش؟ خيـرش بيشـتر     « سؤال كرد:
هـا را دارد.   همه گفتند: خوبي و خيرش بيشتر اسـت، ولـي فـالن عيـب     »است يا شرش؟

اي را كـه   خـدا هسـت. روز قيامـت خداونـد متعـال هربنـده       ،عيـب  موالنا فرمودنـد: بـي  
كند، شما به همان  نظر مي هايش صرف برد و از بدي هايش بيشتر باشند به بهشت مي خوبي

ا نكنيـد كـه   هاي آن عالم را در نظـر نگيريـد، بـدگويي او ر    صورت قضاوت كنيد و بدي
 شود. خداوند ناراض مي
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 محبت با منتقدين

، ديدند و با موالنا يكي از افرادي را كه پشت سرايشان بدگويي و غيبت كرده بود -77
ها؟ گفت: نه،  بدگويي و فحشخوشرويي و خنده از وي پرسيدند: فالني چطور هستي، با 

ي او گذاشته فرمودند: شما از طرف من معاف هستي. هرچـه   موالنا دست خود را بر شانه
 اجازه داري و معاف هستي. يي كردي و يا در آينده خواهي كردغيبت و بدگو

بـه  شد و در بيمارستان بستري بود، موالنا ضمن اينكـه   مدتي بعد همين شخص بيمار
ي بيمارسـتان را هـم خودشـان پرداخـت      الي او هزينهعيادت وي رفتند، به علت ضعف م

 كردند.
اين سلوك و رفتار موالنا چنان تأثيري در او گذاشت كه همواره انگشت حسـرت بـه   

 ستم؟نگفت: چرا من قدر ايشان را پيش از اين ندا دهان داشت و مي

 تأثير سخن

آوري كمـك   يكي از علماي بلوچستان پاكستان به نام قاري غالم نبي جهت جمع -78
براي مدرسة ديني خود به زاهدان آمده بود، موالنا در مسجد جـامع كمـك خـوبي بـراي     

 اي بكنند. آوري نمودند و به افراد ثروتمند سفارش كردند، كمك ويژه ايشان جمع
ظي با موالنا به منزل ايشان آمـد، موالنـا پرسـيدند: از سـفر     وقتي ايشان جهت خداحاف

خودت راضي هستي؟ آيا كمك مناسبي به مدرسه شـد يـا نـه؟ جـواب داد: بلـه، هرچـه       
نصيب من بود به من رسيد. موالنا خطاب به حاضرين در مجلس فرمودند: من و شما هم 

 آوري كنيم. بايد شريك اجر شويم و كمكي جمع
دويست هزار تومـان كـه در آن وقـت مبلـغ قابـل تـوجهي بـود         لغدر همان جلسه مب

يكي از جوانان هم كه روز قبل ماشـين استيشـني خريـداري كـرده بـود،      آوري شد،  جمع
ماشـين هـم نيـاز     نمود و عرض كرد: مدرسة شما بـه  سوئيچ آن را تقديم قاري غالم نبي

و عـرض كـرد: مـن     حال شـد شـ وخيلـي خ اين را در مدرسه استفاده كنيـد. قـاري    ،دارد
 تا كويته برساند. اي ندارم كه ماشين را راننده
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 كند. اي براي تو پيدا مي موالنا فرمودند: كسي كه ماشين داده خودش هم راننده جناب
در سفر سوريه موالنا بسياري از علماي آن ديار را مالقات نمودند، يكي از ايـن علمـا   

درس او شركت نمودنـد و خيلـي از او متـأثر    دكتر فتحي الدريني بود و موالنا در كالس 
كردم در جهان اسالم اين چنـين شخصـيت علمـي وجـود      شدند و فرمودند: من فكر نمي

هـا در   داشته باشد. و حتي درخواست دعوت او را نيز اجابت كردند و در منزل او ساعت
وار و كت و شل اينكه دكتر فتحي از نظر ظاهري بامختلفي صحبت نمودند. با  موضوعات
 د و ريش بلندي نداشت اما موالنا به اين بعد ظاهري او توجه نكرد.كروات بو

 كاملمربي 

آمريكا بودند، همان شب كه در تهران موالنا جهت معالجه قلب عازم  1364سال  -79
ي از واعظـان مشـهور   نزديك بود، موالنا محمد عمر كراچـ حضور داشتند و ساعت پرواز 

آيم، كسي را به فرودگاه بفرستيد، موالنا كه  ن فردا به تهران ميكه م :كراچي تماس گرفت
آماده سفر بودند، با اينكه در اين سفر خارجي آن هم براي معالجه هزينه زيادي نيـاز بـود   

محمـد عمـر    اما مبلغ ده هزار تومان به موالنا عبدالحميد دادند كه از طرف من به مولـوي 
ود به زاهـدان ببريـد و كمـك شـاياني بـراي ايشـان       بدهيد و توصيه كردند ايشان را با خ

 آوري نماييد. جمع
هاي  مولوي محمد عمر در مدت چند روزي كه در بلوچستان بود، از سخاوت و كمك

بـذل و بخششـي   مردم زاهدان خيلي تعجب كرد، چون حتي در پاكستان هم ايـن چنـين   
بيني  د: اين مردم را كه ميعرض كرنديده بود، يكي از علما كه تعجب او را ديد به ايشان 

اينقدر همدردي و همكاري دارند مرشدشان موالنا عبدالعزيز آنان را اينطور تربيت كرده و 
 .طور نبودندإال قبالً اين 
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 ماندگي مسلمانان عقب

در انگلستان دو نفر از مسلمانان اهل هندوستان خدمت موالنـا آمدنـد و سـؤالي     -80
كـه  روزه اين چنين عقب افتـاده و ضـعيف هسـتند؟ موالنـا     پرسيدند كه چرا مسلمانان ام

دادند در جواب اين پرسش ابتـدا دو بيـت از    هميشه با خونسردي هر سؤالي را پاسخ مي
كـرد خواندنـد و فرمودنـد:     دست و پا را بيان مي اشعار سعدي كه داستان شير و روباه بي

اند و به فكر علـم و   هوضعيت مسلمانان امروز هم چنين است و دست روي دست گذاشت
دانش و فراگيري علوم روز نيستند و منتظرند همه چيـز مفـت و بـدون زحمـت حاصـل      
شود. مسلمانان بايد از نظر ديني و معنوي تعهد داشته باشند و از نظـر علمـي هـم داراي    

 شوند. تخصص و توانايي باشند و گرنه هميشه محتاج و نيازمند شرق و غرب مي

 مقبول دعاي

هايي برعليه دولـت   سفر آمريكا شخصي كه مخالف ايران بود و در آنجا برنامه در -81
خواهم شـما را از نزديـك ببيـنم چـون كـار       داشت، با موالنا تماس گرفته عرض كرد: مي

مهمي دارم، آدرس محل سكونت موالنا را گرفت و قرار شد ظهر به ديدار موالنـا بيايـد،   
اش را  مالقات من با او به خيـر و صـالح هسـت زمينـه    موالنا دعا فرمودند: خداوندا! اگر 

فراهم نما و إال از آمدن او جلوگيري كن. همان شب آن شخص تمـاس گرفتـه از موالنـا    
ي كه برايش در مسير راه پيش آمده نتوانسته اسـت بـه   دليل تصادفعذرخواهي كرد كه به 

ايشان خواهـد آمـد، در    خدمت ايشان برسد و تأكيد كرد تا چند روز ديگر حتماً به ديدار
آمـد و نتوانسـت    مشكلي پيش مياين مدت دوبار ديگر هم تماس گرفت ولي باز برايش 

آن شـخص   ،نوبت دكتر داشتند، در مسير راه بيمارستانبيايد، روزي موالنا در بيمارستاني 
خواهم اآلن به ديدن شما بيايم. موالنا فرمودند: ما بـه فـالن    و عرض كرد ميتماس گرفته 
آييم، او خيلـي خوشـحال شـد و گفـت:      رويم و بعد از آن به ديدار شما مي بيمارستان مي

اما تقدير الهي غير از ايـن بـود، راننـده     يمارستان است،اتفاقاً منزل من هم نزديك همان ب
هرچه به دنبال آدرس بيمارستان گشت نتوانست پيدايش كند و خيلي از آن محدوده دور 
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رفتنـد و نـه آن   با خستگي زياد به منزل رسيدند و نه به بيمارستان شده بود. عصر بود كه 
 شخص را ديدند و تا آخر كه موالنا به ايران بازگشتند همديگر را نديدند.

 ريا عبادت بي

رفتند و مشغول عبادت و دعا  موالنا در سفر حرمين همواره به جاهاي خلوت مي -84
افتن موالنا تمام حرم مكي را گشتم تا اينكه گويد: به جهت ي شدند، يكي از زائرين مي مي

 بادت و نيايش با خالق خويش هستند،اي مشغول ع ديدم ايشان در طبقه دوم حرم، گوشه
گفتم، چنـان بـا    بدون اينكه متوجه شوند پشت سر موالنا نشستم و به دعاهاي او آمين مي

شدند، به دعا خاتمه داده در آخر وقتي ايشان متوجه من  ،كردند سوزدل و آه و ناله دعا مي
روز بعد دوباره براي ديدن موالنا به محـل   گذاريد. ما اينجا هم مرا تنها نميو فرمودند: ش

تا مردم در كنارشان ازدحام قبلي رفتم اما ايشان را نديدم، جاي خود را عوض كرده بودند 
 نكنند.

 توجه به خردساالن

هـا بسـيار مهربـان بودنـد،      تند و با آنهاي خردسال خيلي توجه داش موالنا به بچه -83
هـا كـه سـن و سـال كمـي       گويد: من و تعدادي ديگر از بچه يكي از دوستداران موالنا مي

مـان خطـاب    آمـديم و ايشـان مـا را بـا اسـم      بزرگترها به مجلس موالنا مـي داشتيم همراه 
يشـان  روزي كـه در مجلـس ا  پرسـيدند .  مـي هاي قرآن را از مـا   و گاهي سوره ،كردند مي

حضور داشتم مرا صدا زدند و با مهرباني خاصي مبلغي پول را به مـن دادنـد و فرمودنـد:    
 خر و باهم بخوريد.بستني و كيك ب ،ها از مغازة سركوچة مسجد براي خودت و ديگر بچه

وان زنـدگي عالقـه و   ا به كودكان باعث شد كه از همـان آ اين روش تربيتي و توجه موالن
 و دين پيدا كنم.محبت خاصي به اسالم 
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 سفر رعايت حال هم

گويد: افتخاري بود  اتاق موالنا بود، مي كه در سفر حج همراه و هميكي از زائرين  -84
كه در اين سفر مبارك در ركاب موالنا بـودم، تابسـتان گرمـي بـود و مـن هـم متاسـفانه        

تـاق بـر   داد. از حـرم كـه بـه ا    سرماخوردگي و سردرد داشتم، هواي كـولر مـرا رنـج مـي    
كردم كه هوا گرم  كرد، هرچه اصرار مي موالنا به خاطر من كولر را خاموش مي گشتيم، مي

پذيرفتند و به خاطر رعايت حال مـن گرمـي را    شويد اما ايشان نمي است و شما اذيت مي
 كردند. تحمل مي

 خان بزرگ!

ن كه بـه  هاي مقيم تهران يكي از سرداران بزرگ خراسا در منزل يكي از خراساني -85
اطـالع يافتـه و   خان بزرگ شهرت داشت، مهمان بود. ميزبان از حضور موالنـا در تهـران   

ايشان را هم براي ناهار دعوت كرده بود، وقتي موالنا تشريف آوردنـد، ميزبـان در جمـع    
حاضرين خان بزرگ را خدمت موالنا معرفي كرد. موالنا كه گاهي براي بيدار باش افراد و 

كردند، بعد از معرفي آن شخص خطاب  هاي ظريفي بيان مي ها و نكته ملهاحياناً شوخي ج
كني كه ايشان در روز قيامـت هـم خـان     به ميزبان جلسه فرمودند: فالني! شما تضمين مي

 بزرگ و سردار باشند!
خان بزرگ كه تا به حال كسي چنين حرفي به او نگفته بود از اين جمله موالنا به فكر 

جلسه حرفي نزد و وقت خداحافظي بـه موالنـا عـرض كـرد: جنـاب      فرو رفت و تا آخر 
 و عاقبت من دعاي خير نماييد. تموالنا براي آخر

 همگان اعتمادمورد 

بين دو نفر از طالفروشان و زرگران زاهداني اختالفي پيش آمده بود، يكي بلـوچ   -86
ا عبدالعزيز اصرار سني بود و ديگري اهل تشيع. برادر شيعه به خاطر اعتمادي كه به موالن

 كرد براي حل اختالف به نزد موالنا برويم، باالخره وقت گرفتند و نزد موالنا آمدند.
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شـيعي  جناب موالنا قبل از اسـتماع سـخنان طـرفين و صـدور حكـم ابتـدا از بـرادر        
كنـي؟ گفـت: بلـه،     آيا اگر نتيجه به ضرر شما بود بازهم حكم من را قبـول مـي  پرسيدند: 

شنيدن ادعاهاي آنان و سؤاالتي از طرفين حكم را صادر كردند كـه بـه نفـع    موالنا پس از 
دانستم در محضر شـما حـق    طرف شيعه بود، او از خوشحالي فريادي زد و گفت: من مي

هاي موالنا كامالً عادالنه و به دور از هرگونه رنگ مـذهبي و   شود، قضاوت من ضايع نمي
 قومي بود.

 وصيت برادر شيعي

معتمدين اهل تشيع فوت كرده بـود و وصـيت نمـوده بـود كـه موالنـا        فردي از -87
عبدالعزيز بر جنازة او نماز بخوانند، در ميان خـانوادة او اخـتالف افتـاد و برخـي از آنـان      

كه جهت  :گفتند: بايد حاج آقاي كفعمي بر او نماز بخوانند، باالخره چنين تصميم گرفتند
ماز بخوانند و سپس حاج آقاي كفعمي هم بر او نمـاز  اجراي وصيت او ابتدا موالنا بر او ن

بخوانند كه امام مذهب او هست، و به اين صورت هم شد و اين نشان از وجـود محبـت   
 موالنا در قلوب عموم مردم شهر بود كه نتيجة عملكرد مثبت و انسان دوستي موالنا بود.

 محبت بيش از تصور!

آمد، موالنا مطلع شدند  كه به مسجد نمي يكي از نمازگزاران مسجد چند روز بود -88
باشد، براي عيادت او به منزلش تشـريف بردنـد، وقتـي ديدنـد حالـت       كه وي مريض مي

خيلي بد هست، گفتند: بليط تهيه كنيد تا من حاجي را براي معالجه به تهران ببرم، مريض 
اري ورزيدنـد و دلسـوزي داشـتند، بسـي     ايشان خيلي به مردم جامعة خـودش عشـق مـي   

مـار  خود موالنا با پسر عموي آن بيتر بودند،  كه از پدر و مادر هم به ما نزديك :گويند مي
او را به تهران برده و مدت بيست روز در تهران ماندند، حتي پسر عموي بيمـار كـه كـار    

 .داشت برگشت اما موالنا تا آخر آنجا بودند و بعد از بهبودي او باهم به زاهدان برگشتند
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 در اتاق عمل! آشنايي

موالنا در بيمارستان شهيد لبافي نژاد تهران بستري بودند، دكتر معالج ايشان گفت  -89
دكتر گفت: بـراي معاينـه قلـب و    بايد عمل قلب انجام گيرد، موالنا موافقت نكردند، كه: 

مسئول بخش جراحي با ديدن موالنـا بـا دو    ها موالنا را به اتاق عمل بياوريد. برخي تست
جراحي عصباني شد و با صداي بلند گفت: لباس بيمار را عوض كنيد محافظ در اتاق  نفر

اش دگرگون شـد   وقتي پرونده را باز كرد و نام بيمار را ديد، چهرهو از اتاق خارج شويد، 
و شروع به بوسيدن موالنا كرد و بسـيار عـذرخواهي كـرد و گفـت: شـما جنـاب موالنـا        

هاي به حق شما را در مجلـس   مندان شما هستم و سخنرانيعبدالعزيز هستيد! من از ارادت
كردم، خيلي متأسفم كه شما را نشناختم و با تندي صـحبت   خبرگان از تلويزيون دنبال مي

 كردم، مرا ببخشيد.

 ترها مشورت با جوان

قبل از حضور در جلسه با ن دعوت بود، ااي در تهر موالنا جهت شركت در جلسه -90
گويـد: مـن در    كردگان مشورت كردند، يكي از علمـا مـي   ما و تحصيلتعداد زيادي از عل

خانه نبودم كه موالنا تماس گرفته بود، بعد از اطالع از تماس موالنا به منزل ايشان رفتم تا 
عرض كردم: خانه تمـاس گرفتـه   پذيرايي تشريف داشتند،  در اتاق ببينم چه امري داشتند،

اي كـه   خواسـتم در مـورد جلسـه    موالنا فرمودند: مـي  آمدم ببينم چه امري داشتيد،بوديد، 
 و خيلـي خودمـان   دعوت شدم و موضوعات جلسه و موارد ديگر با شما مشـورت كـنم،  

سال و جـواني را  مدت زماني گفتگو كرديم، بعد از جلسه از اينكه موالنا افراد كم سن و 
اهـل مشـورت   مثل ما كه موقعيت اجتماعي چنداني ندارنـد، هـم ارزش قايـل هسـتند و     

 د!دانند، خيلي متأثر شدم و اشك از چشمانم سرازير ش مي
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 توجه به زير دستان

ها بودند،  موالنا براي همة زيردستان و همراهان خود ارزش قايل بود و به فكر آن -91
را براي صرف نهار دعوت كرده بود، تعدادي از علما هم مدعو بودنـد،  داماد موالنا ايشان 

آنجا رسيدند هنوز دو نفر از مهمانان نيامده بودنـد، بـه يكـي از حاضـرين      وقتي موالنا به
ها را با خود بياور. از  شان برو و آن به منزلها وسيله نداشتند بيايند،  عرض كردند: شايد آن

تـا  قضا به محض اينكه او بيرون رفت، آن دو روحاني رسيدند، بالفاصله سفره آورده شد 
تا فالنـي كـه بـراي    كنيم  ه را جمع كنيد و صبر ميفرمودند: سفر رد نشود اما موالناعذا س

ها همه آمدنـد و او اهـل خانـه     كاري او را فرستاديم برگردد. بعضي عرض كردند: مهمان
كردنـد و گفتنـد:   خورد، اما موالنا باز هـم مخالفـت    رساند يا بعداً مي هست و خود را مي

ت دقيقه كه او برگشت، موالنا فرمودند: اآلن هروقت او آمد سفره را پهن كنيد، بعد از بيس
 سفراه را پهن كنيد.

 انتقادپذيري

ربط و  اي براي موالنا فرستاد كه در آن ايرادات و انتقادات بي شخص جاهلي نامه -92
جايي نوشته بود، موالنا آن نامه را در حضور حاضـرين جلسـه خواندنـد و در نهايـت      بي

خود را اصالح كنيم، زيرا دوستان هرگـز عيـوب مـا را    لفين فرمودند: بايد با انتقادات مخا
گويند، حاضرين تعجب كردند كه موالنا نه تنها نامه را پاره نكردند و مخفي نداشتند،  نمي

 بلكه براي حضار خواندند و آن را سبب اصالح دانستند!

 عيادت بيماران

جمعه رفتند، عصر روزهاي  ها مي موالنا غير از عيادت بيماران آشنا كه به منزل آن -93
كردند براي عيادت بيماران بستري شده به بيمارسـتان   و يا هروقت ديگري كه فرصت مي

زدنـد، يـك بـار كـه در      هايي كه بيماران بستري بودنـد سـر مـي    شهر رفته و به همة اتاق
تشريف برده بودند، يكي از بيماران به موالنا عرض كرد: اتاق مـا بسـيار گـرم    بيمارستان 
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كنـد، موالنـا موضـوع را بـه مـديريت       ها گرماي شديد آفتاب نفـوذ مـي   ست و از پنجرها
ي را كه پرده نداشتند و آفتـاب  هاي بيمارستان اطالع دادند كه فوري رسيدگي نموده و اتاق

چندين بار ديگر هم مـردم مشـكالت خـود را در    كرد، پرده گذاشتند،  ماران را اذيت ميبي
دم رسيدگي به بيماران و غيره بـه موالنـا عـرض كردنـد كـه      عموضوع نظاقت بيمارستان 

 شد. ايشان پيگيري نموده و نتيجة مطلوب حاصل مي

 تكلف سفره بي

گويـد:   تدريس داشت، ميدانشگاه اهل كردستان مدتي در زاهدان يكي از اساتيد  -94
د كـه از  بـو اش همواره پر از مهمانـاني   تكلفي داشت، خانه موالنا زندگي بسيار ساده و بي

روزي پس از نمـاز عصـر بـه منـزل     گزيدند،  نقاط بلوچستان در آنجا سكني مي دورترين
اي از علماي بلوچستان و مردم عادي در آنجـا حضـور داشـتند. پـس از      ايشان رفتم، عده

نماز مغرب اجازه خواستم تا مرخص شوم، اما دعوت كردند شام مهمان ايشان باشم، مـن  
كرد اينجـا منـزل اهـل دنيـا      تكلف بود كه به انسان القاء مي ان بيپذيرفتم. سفرة ايشان چن

 نيست!!

 نيازي بي

خود را يكي از پولداران شهر زاهدان مدتي بود كه از مدرسه دوري كرده و رابطه  -95
با مدرسه ديني قطع كرده بود، برخي علما اين موضوع را خدمت موالنـا عـرض كـرده و    

كنـد، موالنـا بـا خنـده      فتند: ديگـر علمـا را مهمـاني نمـي    نگراني خود را ابراز كردند و گ
ارتباط او ناراحت شوم، شما كه كبـاب او را   فرمودند: من كه كبابش را نخوردم كه از قطع

 خورديد، برويد و مشكلتان را حل كنيد!!

 شنا

رفتنـد،   در زاهدان مستقر شدند، بارها به زادگاه خود سرباز ميموالنا بعد از آنكه  -96
كردنـد.   مـي  تني آب آنجا در رودخانة سرباز كه داراي آب بسيار زالل و خوبي هست،در 
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كه با جمعي از علما از زاهدان به سرباز تشريف برده بودند، در رودخانه مشـغول   يك بار
شدند، يكي از روحانيون كه بلد نبود شنا كند به قسمت عميـق آب رفـت و فكـر     تني آب
برگـردد و  ها خود را باالي آب نگه دارد، اما نتوانسـت   ن دستداد تواند با تكان كرد مي مي

 نزديك بود غرق شود كه موالنا او را از آب درآوردند.
مسلمان خصوصاً علما بايد شنا و تيراندازي را بلد باشـند،  موالنا بعداً فرمودند: هرفرد 

ترين  مهم كسي كه ضعيف باشد و نتواند شنا كند و اسلحه به دست گيرد، چطور براي كار
از  تر باشد، همـانطوري كـه پيـامبر    كند، مالي قوم بايد از خود قوم قوي قدرت پيدا مي

 تر بودند. همه يارانش قوي

 دلداري به خانواده

در ايامي كه بيماري موالنا شديد شده بود و نگراني همه مردم و خانواده موالنا را  -97
دادنـد و   ديدنـد، بارهـا بـه آنـان تسـلي مـي       ميفرا گرفته بود، موالنا كه دلهره اطرافيان را 

هـا از كـار افتـاده، شـما      هـاي خـدايي يعنـي كليـه     بينيد كه دسـتگاه  فرمودند: داريد مي مي
خواهيد من هميشه با دستگاه پزشكان زنده بمانم و زجر بكشم يا اينكه نزد خدا باشم،  مي

 خودتان را ناراحت نكنيد، من هميشه همراه شما نيستم.
فرمود: هيچ آرزويـي بـه جـز ديـدار خـدا و       تسليم امر مولوي خويش بود و مي موالنا

 رسول برايم باقي نمانده است.

 شب وفات

ه شده بود ند و در منزلي كه اجاردو ماه بود كه موالنا در مشهد تحت معالجه بود -98
 1366بيست و يكم مرداد ماه  بردند، ساعت يك و نيم سحرگاه روز چهارشنبه به سر مي

از جاي خود نبودند، طوري ضعيف و الغر شده بودند كه از موالنا قادر به بلندشدن  بود.
صد كيلو وزن به پنجاه كيلو و كمتر از آن رسيده بودند، خود موالنا فرموده بودند كه در 

مبر، و در همان شب رسول با اين بدن فربه و چاق مرا از دنيا  !سفر حج دعا كردم: خدايا
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خواب ديدم كه فرمودند: دعاي شما اجابت شد، چشمانشان را باز كرده و به را به  خدا 
باالسري خود فرمودند: سرم را از دست من بيرون بياور. او گفت: موالنا دكتر گفته سرم 

. موالنا دوباره تكرار كردند: سرم را بيرون بياور و ايشان متوجه شد موالنا بايد وصل باشد
كه  :اند. فهميد د و چنان حالتي دارند كه گويا اصالً بيمار نبودهحالت طبيعي خود را ندارن

احتماالً لحظات پاياني عمر مبارك ايشان است، سرم را از دستشان بيرون آورد، همسر 
علي اكبر و موالنا عبدالحميد هم فوري بر بالين ايشان آمدند. موالنا موالنا و پسرشان 

بيش از پيش اش  چشمانشان درشت و چهره را بر پهلوي حافظ تكيه دادند،خودشان 
نمودند، ناگهان  ميكردند و كلماتي را زير لب زمزمه  نوراني شده بود، به اطراف نگاه مي

خواستند با كسي معانقه نمايند، با گفتن  دست مبارك خود را چنان گشودند كه گويا مي

﴿ كلمة شهادت لبخند زنان نداي ملكوتي:                   

    ﴾  :به سوي پروردگارت  تو اي روح آرام يافته!@ ).28 -27(الفجر

را لبيك گفته و  .!بازگرد، در حالي كه هم تو از او خشنودي، و هم او از تو خشنود است
 جان به جان آفرين تسليم كردند.

 
 »ا إليه راجعوننا هللا وإنإ«

 روحش شاد و راهش پر رهرو باد





 
 
 

 
ها هستند كه به  ها از مهمترين رويدادهاي زندگي انسان خاطره

شوند. كساني كه با حضرت موالنـا   ها محو نمي سادگي از ذهن
انـد، خـاطرات جالـب و     حشـر و نشـر داشـته    /عبـدالعزيز  

اهده اي از اين عالم رباني به ياد دارنـد كـه بارهـا مشـ     آموزنده
انـد   انـد نتوانسـته   شده، وقتي خـاطرات خـود را بـازگو كـرده    

احساسات و تأثيرات خود را كنترل كنند و اشك از چشم شان 
جاري شده اسـت. شايسـته اسـت همـه دوسـتان و نزديكـان       
حضرت موالنا، خاطرات خويش را به رشته تحرير درآورند تا 

 ند.نسل جديد با اين مصلح و مربي دلسوز بيشتر آشنا شو
 


