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 حمد وسپاس

روشني وپاكي او  سپاس وآفرين ايزد جهان آفرين راست. آن كه اختران رخشان، به پرتوِ
كـه پرسـتيدنِ اوسـت    اي  ريننـده فوچرخ گردان به خواست وفرمان او پاينـده. آ اند  تابنده

كه خواستن جز از او نيست خوش گوار. هست كننده از نيستي، نيست اي  سزاوار. دهنده
گـردن  ي  افكننـده  بنـدگان از خـواري؛ در پـاي   ي  كننده پس از هستي. ارجمند گرداننده

كشان از سروري. پادشـاهي او راسـت زيبنـده؛ خـدايي او راسـت در خورنـده؛ بلنـدي        
از درگاه او جوي وبس. هر آن كه از روي ناداني نه او را گزيد، گزند او ناچـار   وبرتري

 بدو رسيد. هستيِ هر چه نامِ هستي دارد، بدوست.
 جهــــان را بلنــــدي وپســــتي تــــويي

 

ــه ــدانم چ ــويي! اي  ن ــتي ت ــه هس ــر چ  ه
 

هـر  ي  ودرود بر پيمبر بازپسين، پيشروِ پيمبران پيشين؛ گره گشايِ هر بندي، آموزنده
ننده، بـه همـه زبـاني نـام او     ادي، گمراهان را راه نماينده، جهانيان را به نيك وبد آگاهپن

او شنوده، وهمچنـين درود بـر يـاران گزيـده وخويشـان       ستوده وگوش پند نيوشان آواز
او باد؛ تا باد وآب وآتش وخاك در آفرينش بر كار است وگـل بـر شاخسـار    ي  پسنديده

(همبستر خار
0F

1(. 
 
 

                                                 
هــ ق ـ: آفـرين :    623-681، نوشـته عطـا ملـك جـويني ـ      ) (اقتباس از تاريخ جهانگشـاي جـويني  1(

دهنده: خداوند بخشنده .. خوش گوار: گوارا، مطابق ميل .. درخورند: اليق وسزاوار .. پند  ستايش ..
 نيوش: پند پذير..).

مترجم: در ترجمه كتاب سعي شده است تا حد توان ترجمه كامال حرفـي باشـد، ودر مـواردي كـه     
 كنـد  مي اضافات ـ چه در متن ويا پاورقيها ـ به روشن شدن بيشتر مطلب كمك   الزم دانستيم برخي

 ايم. بين دو پرانتز (...) قرار دادهآن را 





 
 
 

 پيشگفتار

اين سال  ميالدي، سال بزرگداشت سيد ابو االعلي مودودي نام نهاده شد. در 2003ال س
علمـي وفرهنگـي   هـاي   گذشـت، بسـياري از مؤسسـه    مي كه از سالروز تولد او يك قرن

مختلفي بـه  هاي  سمينارها وبرنامه جهان پاكستان وبسياري از كشورهاي ديگروپژوهشي 
ونقطـه  هـا   ومقالـه  مطبوعات نيز با سيلي از كتابهاي ار كردند. دنياياد بود آن بزرگ برگز

نظرها ونوشتارها در اين جشنوراه بـزرگ فرهنگـي سـهم بزرگـي را ايفـا كـرد. در ايـن        
همايش چشم گير مراكز علمي فرهنگي پژوهشگران وانديشمندان در پـي آن بودنـد كـه    

ـ         وين غيرت ايماني وجـرأت مجاهدانـه وبصـيرت علمـي آن بزرگـوار را بـراي نسـل ن
ونسلهاي آينده بيش از پيش به نمايش گذارند. در واقع از ديد همگان سيد ابـو االعلـي   

(است كه اقبال "مردان راه"مودودي از جمله آن 
1F

 در باره شان چنين سروده است: )1
 دادند آنان بزرگ مرداني بودند كه راه را به ستارگان نشان مي

 نشسته اند! "مردي راه دان"واكنون ستارگان چشم به اميد  
(ماهنامه ترجمان قرآن

2F

م و 2003اكتبـر /  (صادره الهور نيز با دو شماره ويژه خـود   )2
 م) در اين تظاهرات علمي سهيم بود.2004آوريل/ 

                                                 
/ فوريه / 22فيلسوف وانديشمند وشاعر بزرگ معاصر جهان اسالم عالمه محمد اقبال الهوري در ( )1(

را در راسـتاي بيـداري    هـ در شهر سيالكوت بـدنيا آمـد. سـالح وقلـم وفكـر خـود      1289م=1873
مسلمانان وبرپايي نظام اسالمي به كار گرفت. انديشه برپايي حكـومتي مسـتقل بـراي مسـلمانان در     

/ 21دهند. در جدايي پاكستان از هند نقش بسـيار بسـزايي را بـازي كـرد. در      مي هند را بدو نسبت
 هـ از اين جهان به ديار باقي شتافت).1357م=1938اوريل/

آن  م تاسيس كرد. در حال حاضر اداره1932در سال آن را  ه ترجمان القرآن؛ موالنا مودودي(ماهنام )2(
 پروفسور خورشيد احمد نائب امير جماعت اسالمي پاكستان بر عهده دارد).را 
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وبيـانگر   وديـدگاهها هـا   شماره ويژه پرتوي بود زيبا از رنگين كمـان انديشـه  دو اين 
 دميد.  مي شرفتصادقي از عشقي پاك كه در قلبهاي معرفت روح تالش وپي

(نوشته حميرا مودودي "سايه دارهاي  شجره"مقاله 
3F

در بـين آن  دختر آن بزرگمـرد   )1
. در حقيقت آن مقاله ويا خاطرات از زندگي انساني رسيد مي باغيچه گلي شاداب به نظر

كه گذشت نبود بلكه تصويري زنده بود از يك بنده نمونه خـدا واز يـك سـوخته جـان     
آبه آن از صـبر وبردبـاري سرشـته شـده بـود وبامـداد اشـك بـر         عشق رسول كه خمير 

 صفحات عطرآگين وفا نقش بسته بود: 

 ... هديه بهشتي است لذت عشق رسول

توانست ميزبان يك مقاله كوتاه باشد كه آن خوانندگان  مي ميدان مجله ترجمان قرآن تنها
آن بزرگمـرد سـيل آسـا     تشنه لبان وعاشقانهاي  كرد. نامهتر  را سيراب نكرده هيچ تشنه

بدفتر اين مجله رسيد كه گلهايي ديگر در ايـن گلدسـته بنشـانيد! ودر زيـر فشـار ايـن       
خاطرات يكي پس از ديگر در ذهـن نويسـنده شـگفته شـد     هاي  اصرارهاي پياپي غنچه

 واين چمنزار معرفت را بوجود آورد كه اكنون در دستان شماست.
از اي  گويند وپرده از جوانب پوشـيده  مي ناين خاطرات از پشت ديوارهاي خانه سخ

زندگي موالنا مودودي وهمسرشان برمـي كشـند كـه كتابهـا ونوشـتارهاي ديگـري كـه        
رهروان راه رسـالت  نبودند. شايد كه  آگاهمودودي دانشمند ودعوتگر را رقم زدند بر آن 

اميـدوار   تالش واين از خودگذشتگيها بيش از پيش به آينـده هاي  حق با زمزمه اين نغمه
 شوند وبا همت وجوانمردي قـدمهاي راسـخ وبـا چشـماني كـه جـز رضـايت الهـي را        

 مؤمنانه پر كشند. پرودگاربينند بسوي بهشتهاي برين  نمي
خـواهيم تـا ايـن     مـي  كنيم واز آن ذات پاك مي دستان نيايش به درگاه أولوهيت دراز

خواهيم كه ايـن شـمع    مي او براي ما قرار دهد. واز او وتنهااي  خاطرات را صدقه جاريه

                                                 
 م در دلهي متولد شد).1945/ژوئن/ 22بزرگترين دختران موالنا مودودي است كه در ( )1(



 7   يشگفتارپ

يدن آن زنـدگيش  فروزان دعوت واين قافله جهاد وتالشي كه مودودي در راه به ثمر رس
ت داده در راه راست ورشادت رهنمون گرداند تا به سرمنزل سعادت توفيق هداي را نهاد

  دست يابد!.. الهي آمين!...
(سليم منصور خالد

4F

1( 

                                                 
ه معارف اسالمي واستاد ادبيات پنجابي رپژوهشهاي سياسي، وعضو ادا عضو هيئت استشاري مركز( )1(

دانشكده اف سي الهور، ومتخصص در تاريخ حركتهاي اسالمي معاصر. از مشـهورترين مؤلفـاتش   
 تاريخچه حركت مجاهدان پاكستان شرقي است). "البدر"كتاب 





 
 
 

 دريچه

ارزشمند ايـن امـت اسـالمي بودنـد     هاي  مودودي از سرمايهپدر گراميم سيد ابو االعلي 
ن سرمايه است كه بايد به ملت اسالمي تقديم گردد. با اين آجزئي از او نيز هاي  وخاطره

 باور من در شماره ويژه ترجمان قرآن برخي از اين خاطرات را بقلم كشيدم.
 ن بسيار مشكل! ان را به صبر تشويق كردن بسي آسان است، ولي خود صبر كردديگر

صبر تلخترين شراب وجود است ومن با چشمان خود نظاره گر اين بودم كه چگونه 
هـاي   ن قطـره داسـتان آ ها  اين خاطرهند. يدكش مي سرآن را  رگم قطره قطرهمادر ومادر بز

اشكي كه نه در چشمان اميد به گوهر بدل شـدند ونـه پلكـان    هاي  تلخ صبر است. قطره
گفـت: بـا    مي بدانها اجازه بيرون پريدن دادند! چونكه مادر بزرگ صبر ومژگان استقامت

 خندند. پس بخند تا دنيا برويت بخندد! مي گريد، ولي با خندان همه نمي گريان كسي
زنند كه قرن بيستم قرن ابو االعلي مـودودي بـود،    مي در چهار سوي دنيا جارامروزه 

كتابهاي خـود چشـمهاي خفتـه را بيـدار     وها  وبا نوشتهها  شخصيتي كه با افكار وانديشه
نوين هاي  كه بيشترين حركتها وانديشهاي  كرده انقالبي نوين در جهان بر پا نمود. چشمه

وبايـد   انـد.  اسالمي در جهان از آن سيراب شده ودر پرتو فكر وانديشـه او جـان گرفتـه   
ر خواهـد  جان افروز بزرگترين انديشـمندان وقتـي بـه ثمـ    هاي  دانست كه بهترين نوشته

 را فراهم كنند.ها  آن رسيد كه نزديكترين افراد به آنان فضاي آسايش وآسودگي
از خيال ديروز نيست، بلكه خاطرات آن بزرگ مردي است كـه شـهيد   اي  اين صفحه

(سيد قطب
5F

 )6F1("مسلمان بزرگ"او را با نام  "في ظالل القرآن "در تفسير معركه سازش  )1

                                                 
م به 1951بدنيا آمد. در سال  از استان اسيوط مصر "موشا"م در روستاي 1906سيد قطب در سال ( )1(

پنداشت. بارهـا بـه زنـدان رفـت ودر      مي قافله اخوان المسلمين پيوست وآنرا ميالدي نو براي خود
م همراه با دونفر از همفكرانش محمد يوسف حواش و عبـد الفتـاح اسـماعيل بـر     1966اوت سال 
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وپدر ومادر بزرگوارش كه  "مسلمان بزرگ"خاطرات آن  ياد كرده است. گلچيني از دفتر
نهال زندگيش را پيوند زدند همراه با داستان صبر وثبات شـريك زنـدگيش... خورشـيد    

طلوع كرد كه در زير سقف آن نه بچه قد ونيم قد اي  نهضت بزرگ اسالمي نوين از خانه
د.. اگر ساكنان اين خانـه  كردن مي همراه با مادر بزرگي پير وفرتوت ومادري بيمار زندگي

كشتيشان را يك چشم بهـم زدن  كردند ويا كمي طناب بادبان  مي يك لحظه بي احتياطي
 كرد. نمي كردند، آنچه امروز شاهد آن هستيم هرگز تحقق پيدا مي رها

وتالشـهاي انسانهاسـت. يكـي در     ضت، انقالب ورهبري شيرازه زحمتهـا حركت، نه
ريزد وديگري در پشت جبهه عرق ريزان خـون   مي ونخط اول معركه سينه سپر كرده خ

د ولي در حقيقـت نقـش   ننداراي  خورد وبرخي نيز در ظاهر با جنگ هيچ رابطه مي جگر
د. در سايه ايـن مفـاهيم   نكن مي را در راستاي به ثمر رسيدن پيروزي بازياي  بسيار عمده

 هاست.. شتگيبدون شك اين داستان يك عمر قرباني دادنها، ايثارها واز خودگذ
خوانندگان تار وپود حكايت اين كتاب از يك صحنه اين خانه پرده بر داشته است تا 

 را از آن دريابند كه:

 ... گذرد بر قطره تا گوهر شود چه مي 

ـ مـادر بـزرگ     "سـايه دار هـاي   شجره"بخاطر كوتاه بودن نفس مجله نتوانستم در مقاله 
خاطرات زيادي را مطرح سازم... در اينجـا بـه در   ارجمندم، پدر گراميم ومادر مهربانم ـ  

گفتـه   "لبيـك "خواست خوانندگان وهواداران ودوستداران آن ابـر مـرد تـاريخ معاصـر     
بدين اميد كه خواننـدگان بـا ورق زدن ايـن دفتـر      ام. گلدسته افروده نگلهايي ديگر بر آ

 باشند... يادبود شاهد تصويري واضح وروشن وخاطراتي زنده از آن شخصيات بزرگ
 حميرا مودودي

                                                                                                                            
ش نورمحمد امـرا. چـاپ   چوبه دار بوسه شهادت زد. نگا: مرگ وزندگي . سيد قطب، ترجمه ونگار

 هـ .ش).1384نشر احسان 

 ).م1996هـ،1417والعشرون  مسة، دار الشروق ط/ الخا3، المجلد/1444نگا: في ظالل القرآن ص/ ( )1(



 
 
 

)1( 

 زعهـــــد پـــــدر يـــــاد دارم همـــــي
 

 كـــه بـــاران رحمـــت بـــرو هـــر دمـــي
 

اگر آسمان سرنوشت كسي را براي كاري بزرگ رقم زده باشد، ناخودآگاه بر دفتر زمـين  
 بندد وآن شخص از لحظه ميالد گام به گام بسوي آن سرنوشـت  مي جاي پاهاي او نقش

 شتابد. مي
اهل بيـت پيـامبر اكـرم صـلي اهللا     هاي  ي بود كه در يكي از ساللهپدر بزرگوارم چراغ

عليه وسلم فروزان گشت. خانواده مان در زمان جد اكبرمان امجد قطـب الـدين مـودود    
(چشتي

7F

ـ پايه گذار فرقه چشتيه در تصوف كه با پايبندي از كالم خدا وفرامين رسـول    )1
افغانسـتان  بـه هندوسـتان هجـرت     كند ـ از هرات   مي اكرم صلي اهللا عليه وسلم دعوت

 كرده بود.
(پدر بزرگمان ـ سيد احمد حسن 

8F

ـ نيز انسان وااليي بود كه در لباس وكالت تنهـا از  )2
كرد، البته با گرايش شـديدي كـه بـه     مي بود دفاعها  آن پرونده هايي كه عدل وانصاف با
 توانست به كارش زياد برسد. نمي عبادت وزهد وپرهيزكاري داشت

ن فضاي آرام بخش زهد وپرهيزكاري، ودر زير سقف اين كلبه درويـش مآبانـه   دراي 
تامبر/ / سـپ 25هاراشتر امـروزي ) در تـاريخ   م(در محله اورنگ آباد شهر حيدر آباد دكن 

 پدر بزرگوارم!م گريه نوزادي بهوا خواست. اين بود 1903
كنار پدري دانا  پدرم در زير چتر اين فضاي پر مهر وبي آاليش زهد وپرهيزكاري، در

ريخته شد.  اووبا شخصيت پرورش يافت ودر زير سايه آن بزرگمرد زير بناي شخصيتي 
بـرد ودر مجـالس دانشـمندان     مـي  پدري كه كودك خردسـالش را بـا خـود بـه مسـجد     

                                                 
 م.1133م ، وفات: 1039متولد:  )1(
 م.1920، وفات:1855متولد:  )2(
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قرآنـي را چـون   هـاي   نشـاند. سـوره   مـي  وبزرگان در كنـار خـود   وسخنوران وروحانيان
داد. دو زبان عربي واردو را بـدو آموخـت.    مي جاياش  غذا يكي يكي در سينههاي  لقمه

شيرين پيامبران خدا وسرگذشت بزرگ مردان تاريخ هاي  در سكوت شبهاي تاريك قصه
كرد، وبـا كمـال صـبر وشـكيبايي باورهـا       مي ساز جهان اسالم را براي فرزندش تعريف

تربيـت  كاشت. توجـه خاصـي بـه     مياش  وعقايد اسالمي را در ذهن وقلب جگر گوشه
 گرفـت. پـدرمان   مـي  وتعليم فرزندش داشت ونشست وبرخواستش را هميشه زير چشم

كرد. روزي  مي تصحيحآن را  شد فورا مي گفت: اگر پدرم متوجه عادت زشتي در من مي
من پسر يكي از كلفتها را زدم، پدرم او را صدا زد وگفت: همانطور كه اين به تو زده تـو  

زندگيم شد وهرگـز از   من درسي داد كه تا آخر عمر سرمشق هم او را بزن! اين واقعه به
 آن پس دستم بر زير دستي دراز نشد.

قبل از اينكه او را به مدرسه بفرستد در خانه مراحل ابتدايي آموزش او را ترتيب داد. 
سال است كه  1300در اين مورد پدر بزرگوار در جايي نوشته است: خانواده من بيش از 

زنند. يكـي   مي رهيزكاري در راستاي هدايت وارشاد ونصيحت مردم گامدر سايه زهد وپ
(از شخصيتهاي مشهور ونامي اين خاندان موالنا ابو احمـد ابـدال چشـتي   

9F

از فرزنـدان   )1
حضرت حسن مثني رحمه اهللا واز نوادگان حضرت امام حسن رضي اهللا عنه نوه پيـامبر  

صر الدين ابو يوسف رحمه اهللا است اكرم صلي اهللا عليه وسلم هستند. ديگري خواجه نا
كه فرزند بزرگش خواجه قطب الدين مودود چشتي رهبـر وبزرگتـرين شـيخ سـاللهاي     
چشتيه هند وجد اكبر خاندان مودودي است. وبر كسي پوشيده نيست كه در آن روزگار 

 خانواده ما درن منطقه چه آشوبهايي به پا كرد، كه فرهنگ وزبان انگليسي واروپايي در اي
ايي را ادا كرد. زندگي پدر ومـادر بزرگـوارم   زرهبري وهدايت مردم چه نقش عمده وبس

در سايه آئين ومذهب رنگ گرفته بود. وزير سايه اين زندگي پر مهر بود كه من تربيـت  
يافتم ودين وآئين بر دل وجـانم وروح وروانـم نقـش بسـت. پـدر بزرگـوارم از همـان        

                                                 
 م.965وفات  )1(
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عربي را نيز به من آموخت وعشق وعالقـه بـه فقـه    روزهاي اول در كنار اردو وفارسي، 
 وحديث را در كالبدم جاي داد.

گفت: موالنا عبد السـالم   مي پدرم در مورد يكي از اساتيد مشهور ودانشمندش چنين
(نيازي

10F

فلسفه وعلـوم عقلـي از   يكي از برجسته ترين ومشهورترين وماهرترين استادان  )1
رفت. كه داراي زباني بسيار شيوا واسلوبي بي  يم جمله رياضيات ومنطق در دهلي بشمار

شـدي.   نمـي  نشستي هرگز سير مي نهايت شيرين بود كه اگر ساعتها در محضر درسشان
ايشان ارادت خاصي به پدر بزرگوارم داشتند. من از همان كودكي درسهاي ابتدائيم را از 

ن پرسيدند كـه مـا در   ايشان آموختم. روزي كه پدر گراميم با كمال ادب واحترام از ايشا
شويد چقدر بايد پرداخت كنيم؟ ايشان جـواب دادنـد كـه:     مي مقابل زحماتي كه متحمل

 "بـوده اسـت! وامـروز زيـر شـعار      اي  فروشم! ـ عجبا، چه زمانه  نمي من علم ودانش را
 بيني كه علم ودانش را چگونه حراج مي بر سر هر كوچه وخياباني "كالسهاي خصوصي

اينكه، ايشان در مقابل تدريسشان چيزي قبول نكردند. بعـدها نيـز در    كنند ـ خالصه  مي
كردم به ايشان گفتم كه برخـي كتابهـا    مي را در دهلي اداره "الجمعية"روزهايي كه مجله 

خانـه   ام. خواهم بخوانم، ايشان فورا فرمودند: وقت نماز صبح بيا خانه مي مانده است كه
ه از خانه ما بيش از دو كيلـومتر فاصـله داشـت، مـن     استاد در كنار دروازه تركمن بود ك

داشـت از   مـي  رسـيدم. واگـر روزي كسـالتي    مياش  بطور منظم وقت اذان صبح د رخانه
زد: آقاي پادشاه سيد امـروز حـال وحوصـله نـدارم، فـردا تشـريف        مي داخل خانه صدا

 بياوريد.
دها كارخانه بـود  در اين روزها بود كه يكي از ثروتمندان بزرگ دهلي كه صاحب چن
 دهيـد، چـرا   مـي  خدمت موالنا عبد السالم نيـازي رسـيد وگفـت: شـما بـه همـه درس      

من درس بدهيد. موالنا در جوابشان گفتند: چه كنم كـه در سـر   هاي  خواهيد به بچه نمي

                                                 
 م.1954وفات:  )1(
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را ببر پيش دانش فروشـان ـ كالسـهاي    ها  آن ولگرد وبازاري شما عقلي نيست!هاي  بچه
 درس بدهم.ها  آن م بهتوان نمي خصوصي ـ من

موالنا عبد السالم از پيروان سلسله چشتيه بود وبه خاطر ارادت خاصي كه به يكي از 
رحمه اهللا داشت به نيـازي مشـهور شـده بـود.      "نياز احمد بريلوي"بزرگان اين سلسله 

وچونكه خانواده ما هميشه علم بردار سلسله چشـتيه در هندوسـتان بـوده اسـت، او بـا      
شـد   مـي  يش وبا وجود اينكه استاد من هم بود براي من احترام خاصي قائـل وجود بزرگ

 زد. مي صدا "پادشاه سيد"وهميشه مرا به 
ميالدي است كه پدر بزرگوارمان در سحرگاهان از خواب 1924اين حكايت سالهاي 

تـا بـه در خانـه موالنـا     نهاد  مي تنگ وتاريك دهلي را زير پاهاي  خواست وكوچه مي بر
فلسفه ومنطق ورياضـي ودانشـهاي   وكسي كه در آن روزها در علوم عقلي  د!برس نيازي

.. در زندگي زير دست كسي كـار   ؛ادبي وعربي زبانزد خاص وعام بود. انساني آزادمنش
كـرد وبيشـترين    مـي  خـويش  روزگـار  نكرد .. مردي درويش بود كه با عطـاري گـذران  

 مردم درسهاي  شد، وبه بچه مي غولاوقاتش را در كنج مسجدي ويا خانقاهي به ذكر مش
 گرفت! نمي داد ودر مقابل آن نيز چيزي مي

العلماء  ةراه پدرم كه نتوانسته بود در ديوبند ويا ندواين تقدير الهي بود كه در جلوي 

ويا مدرسه مظاهر العلوم به تحصيل مشغول شود وهمچنين پس از مرگ پـدر بزرگمـان   
حروم مانده بود، اين نابغه بزرگ را قرار دهد. بسياري از نيز از رفتن به دانشگاه عليكره م

علماي بزرگوار از اينكه پدرمان از هيچ حوزه ويا دانشگاهي فارغ التحصيل نشـده بـر او   
شمردند. وامروزه بنگر قدرت خـداي را كـه    نمي گرفتند واو را از علماي دين مي خورده

كز تحقيقاتي وپژوهشي در مـورد او  در گوشه وكنار جهان ودر بزرگترين دانشگاهها ومرا
بحثها وپژوهشهاي علمي  ،وحركت وجماعتش ،وفكر وانديشه اش ،ومؤلفات وكتابهايش

 گردد. مي تقديم
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پس از تأسيس كشور پاكستان يكي از شاگردان موالنا عبد السالم نيازي كه از دهلـي  
ن گفتنـد: بـه   عازم پاكستان شده بود، براي خدا حافظي خدمت استاد رسيدند وبـه ايشـا  

 روم. مي الهور
موالنا عبد السالم نيازي به او گفتند: در الهور من دو تا شاگرد دارم كه برادرند؛ حتما 

(به ديدنشان برو، برادر بزرگتر سيد ابو الخير مودودي
11F

وبرادر كوچكتر سيد ابو األعلـي   )1
ـ   در مودودي است. سپس با روش خاص خودش  رو حرف زدن به او گفـت: البتـه اول ب

خـوب   "ال الـه اال اهللا "پيش برادر كوچكتر وبعد پيش برادر بزرگتر، بعد از آن در معناي 
 بينديش!

كردنـد، ونـا خـداي ايـن      مـي  بياييد ببينيم در زير سقف اين خانه چه كساني زندگي
او را چنان توصيف كرد؟ سپس با هم اش  كه نابغه زمانه بود چه كسي اوكشتي كه بود؟ 
 را بخوانيم: اين ابيات اقبال

  در حال وهوايي تازه است لحظه مؤمنهر 
 در سخنش، در كارهايش نشانه ايست از خدا

  از اين سر اطالعي ندارد كه مؤمنكسي 
(كند ولي در حقيقت او خود قرآن است مي در ظاهر قرآن تالوت

12F

2(. 
آقـاي سـوامي    )13F3("شـدهي   " گروهـك م بـود كـه بنيانگـذار    1926در اواخر دسامبر 

اهللا به قتل رسـيد. حـزب   نند توسط جواني مسلمان بنام قاضي عبد الرشيد رحمه شردها

                                                 
 م.1979/ اوت/ 28وفات م ـ 1899/ دسامبر/ 25مواليد  )1(
 گفتار مين، كردار مين، اهللا كي برهان  هر لحظه هي مومن كي نئي شان نئي آن )2(

 قاري نظر آتا هي حقيقت مين هي قرآن نــيه راز كسي كو نهين معلوم كي موم      
ـ گروه پاكي ـ: گروهكي اصوليگرا وافراطـي هندوسـي اسـت كـه در        "شدهي"گروهك راديكالي  )3(

كنـد. و مؤسـس    مي بور ساختن مسلمانان به بازگشت به دين هندوسي قديمشان فعاليتراستاي مج
 بود. "سواي شردهانند "آن 
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وديگر گروهگهاي هندي از اين واقعه سوء استفاده كرده، دنيـا را بـر    ـ  سحاكم ـ كنگر 
 بـر مسلمانان شوراندند. وبوقهاي تبليغاتي خود را با بدترين آهنگهاي فتنه انـدازي  عليه 

(آوردند، تا جايي كه آقاي گاندي عليه اسالم ومسلمانان بصدا در
14F

اعالن داشـت: زبـان    )1
 !تفاهم مسلمانان ديروز نيز شمشير بوده وامروز نيز شمشير است

نويسد: اين آشوب وغوغاي پر سـر وصـدا مـدت زمـان      مي پدر گرامي در اين مورد
م) امام 1931/ ژانويه /4متوفي (درازي طول كشيد. تا جايي كه موالنا محمد علي جوهر 

معه دهلي از اين بهتان تراشيها وتبليغات سوء بـه تنـگ آمـده در خطبـه نمـاز جمعـه       ج
كاش يكي از بندگان خدا دست همت باال زند ودر يـك كتـاب بطـور مفصـل     اي  گفت:

توضـيح داده وريشـه همـه ايـن      "جهـاد "ديدگاه وبيـنش درسـت اسـالمي را درمـورد     
ر كند. من نيز از كساني بودم كـه بـه   اعتراضات وفتنه وآشوبها را با دليل ومدرك از جا ب

 با خـودم فكـر  ها  آمدم روي پله مي كردم، ووقتي از مسجد بيرون مي اين سخنراني گوش
خـدا دسـت بـدين كـار      توكل بهكردم كه چرا من اين بنده خدا نباشم؟! وچرا من با  مي

 نزنم!
امـه  ، را بـر صـفحات روزن  "جهـاد در اسـالم   "بنـام  اش  م پـدر مقالـه  1927از سال 

 بـه آن را  دهلي شروع كرد. وقتي موضوع از صفحات روزنامـه فراتـر رفـت    "الجمعيه"
(كتابي مستقل انتشار داد صورت

15F

در اين روزها پـدر تنهـا بيسـت وچهـار سـال عمـر        .)2
داشتند. در اين كتاب پدر با كنكاوش وپژوهشي بي مانند پرده از مفهوم وماهيـت جهـاد   

گان روشن ساخت كه جهاد اي همضح وانكار ناپذير بربر كشيد وبا داليل ومستنداتي وا
از ديدگاه اسالمي كوششي وتالشي است مخلصانه در راه اصالح جامعـه هـا، وبـا قتـل     
وكشتارهاي وحشيگران هـيچ ارتبـاطي نـدارد. جهـاد در بيـنش اسـالم وظيفـه دفـاع از         

                                                 
 م.1948متوفي  )1(
نوشته: سيد ابو االعلي مودودي . ناشر: دار المصنفين، اعظم كـره، چـاپ اول    "الجهاد في االسالم" )2(

 صفحه. 504م، در 1930هـ/ 1348
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ي اسـت  ستمديدگان ومظلومان را بر عهده دارد وحزب وگروهي زير زميني نيست، نـام 
ديگر از آباداني وتقدم وپيشرفت، اساسنامه جنگ وامنيت است از ديدگاه اسالم. مجاهـد  

با قبول مسئوليت جان ومال وامنيت دشمنانش در عالوه بر دعوت بسوي اسالم  مسلمان
نهد، او وظيفه دارد كه با اسيران جنگي به بهترين وجه رفتار كند  مي سرزمينهاي آنان قدم

ووظيفـه دارد امنيـت    ،زنان وكودكان وپيران ومريضان دست بلنـد كنـد   حق ندارد كه بر
بسـوي ديـن    را بـزور بـازو  ها  آن حق نداردعبادتگاههاي دشمنانش را حفظ كند و كامل

 خود بكشاند.
 در اسالم به ابرقدرتها وامپراطوريان زمانه آموخت كـه چگونـه   "جهاد"ديروز مفهوم 

 سردمداران وروشنفكرانوامروز نيز ابر قدرتهاي جهان بايستي با انسانها رفتار كنند. و مي
 بايستي از ديدگاه جهادي اسالم بياموزند كه چگونه با انسانها رفتار بايد كرد وچطـور  مي
بايستي شرافت وكرامت انسانيت را احتـرام گذاشـت. وجالـب اينجاسـت كـه همـه        مي

دفاع از حقوق بشـر همـه   در  ژنوسازمانهاي بين المللي دفاع از حقوق انسان وكنفرانس 
 اند. اساسنامه هايشان را در سايه بينش جهاد اسالمي رقم زده

شكني است بر همه اعتراضـات وشـايعه ودروغ پردازيهـاي     اين كتاب جواب دندان
كه امروزه نيز اي  . مسألهيهوديان ومسيحيان وهندوها بر عليه اسالم ومفكوره جهاد در آن

كننـد.   مي دروغ پردازي آن وهمه بوقهاي جهاني بر عليهبازار آن چون ديروز گرم است، 
ـ      گ وصد افسوس كه امروزه بسياري از مسلمانان نيز چون غيـر مسـلمانان بـا ديـدي تن

وچه بسا كه خواسته يا  اند. درك نكردهآن را  نگرند وماهيت وحقيقت مي نظرانه به جهاد
الجهـاد فـي   "شوند. وقتـي   مي ناخواسته در روند تبليغات منفي با دشمنان اسالم همگام

بصورت كتابي منتشر شد ودر اختيار همگان قرار گرفت، عالمه اقبـال پـس از    "االسالم
خواندن آن گفتند: اين بهترين كتابي است كه ديدگاه اسـالم را در مـورد جنـگ وصـلح     

كنم كـه حتمـا    مي وعاقالن را توصيه همه انديشمندانت. ومن برشته تحرير در آورده اس
 اب را مطالعه بفرمايند. اين كت
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اين كتاب بي مانند حلقه وصلي شد كه پدر را بـا مفكـر وفيلسـوف وشـاعر بـزرگ      
معاصر جهان اسالم عالمه اقبال  آشنا ساخت، واين صداقت ودوستي بجايي رسـيد كـه   

م پدر را به الهور دعوت كردند تـا درفضـايي آرام بـه جهـاد     1937عالمه اقبال در سال 
(انش وتربيت بپردازدواجتهاد وعلم ود

16F

1(. 
د در يـك سـال   با مرگ خو خواست جاي خاليي را كه مي پيشاپيش عالمه اقبالگويا 

 كند را با پدر پر كند! مي تركم) 1938/ آوريل/ 21(بعد
البته الهور سر زميني اسـت بسـيار عجيـب وآنـرا بـا صـوفيان وصـالحان وزاهـدان         

ند بـدون در برگـرفتن زاهـدي ويـا     توا نمي ودرويشان حكايتي است شنيدني، شهري كه
(چشم بر هم نهد. سيد علـي هجـويري  اي  اصالح گري لحظه

17F

كـه از بزرگـان مشـهور     )2
خفتـه   است كه در اين سرزمين پيروان زيادي دارد. در قلـب همـين شـهر آرام   اي  ونامي

(است. خواجه نظام الدين اولياء
18F

آورده است كه سيد علي هجويري بنا به دستور مرشد ) 3
(در زمان ناصر الدين مسعودخود 

19F

(فرزند سلطان محمود غزنوي) 4
20F

براي دعـوت ونشـر    )5
وتبليغ دين به الهور تشريف آوردند. قبل از ايشـان يكـي ديگـر از بزرگـان ودرويشـان      

                                                 
.ـ خطوط مـودودي : سـيد ابـو االعلـي     613نوشته دكتر جاويد اقبال. سوم. ص/  "زنده رود"نگاه:  )1(

) ، ترتيـب:  192ـ   180. وبنام سـيد نـذير نيـازي، ص/    154ـ 41بنام نياز علي خان، ص/ (مودودي 
رفيع الدين هاشمي و سليم منصور خالد. ـ تاريخ جماعت اسالمي: آباد شاه پوري. اول. ـ اقبال، دار   

 ودودي : اسعد گيالني.االسالم اور م
ابو الحسن علي بن عثمان جالبي هجويري غزنوي، نويسنده قـديميترين كتـاب تصـوف در زبـان     ( )2(

هــ  465م = 1073م متولـد ودر سـال   1009اسـت كـه در سـال     "كشف المحجوب "فارسي به نام 
 وفات يافت).

 م.1335وفات:  )3(
 م.1040 وفات: )4(
 م.1030/ آوريل/ 8وفات:  )5(
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وزاهدان زمانه حضرت حسين زنجاني در اين شهر مشغول به دعوت وموعظه وهـدايت  
 مردم بودند.

مودند كه به الهور برود، ايشان به مرشد خود گفتند وقتي مرشد سيد علي به ايشان فر
كه: شهري كه در آن چون حضرت حسين زنجاني تشريف دارند را چه حاجت بـه چـو   

گويند: شب دير وقـت بـه    مي مني؟ شيخ او اصرار كردند كه : بايد بروي. سيد هجويري
سـته بـه   ، درهاي شهر را بسته بودند، مجبور شدم شب را پشـت درهـاي ب  الهور رسيدم

صبح برسانم. وصبح زود همينكه درهاي شهر گشوده شد، ديدم جنازه حضرت حسـين  
رود. از آن روز الهـور مركـز    مـي  زنجاني است كه سوار بر دوش مردم به بيرون از شهر

 رشد وهدايت وتعليم وارشاد سيد علي هجويري وپس از آن آرامگاه او گشت.
ال بعد از سيد علـي هجـويري زاهـدي    وتاريخ بار ديگر تكرار شد وپس از صدها س

شب زنده دار وشمعي فروزان معرفت بدين شهر هجرت كرد تـا چراغهـاي معرفـت را    
شـدن   وزنـده  وبار دگـر  ،سازد ودر راه بر پايي نظام اسالمي نروش ييكي پس از ديگر

 احكام الهي بر زمين انقالبي بر پا كند. فرهنگ وثقافت غرب چون سيالبي خروشان همه
زندگي اين منطقه را در برگرفته بود وتنها راه بازگشت بسوي نور انقالبي بود همه  ابعاد

سياسـت  گير وهمه جانبه در همه ميادين زندگي از آموزش وپرورش گرفتـه تـا دنيـاي    
انقالبي كه چون پتكي محكم بر سر جاهليت وتنگ نظري ومصـلحت پرسـتي    ،واقتصاد

 يكت وفالكت بيرون كشـد، ازجملـه حرفهـا   هالهاي  غرب فرود آيد، وجامعه را از دره
پدر اين است: شكست فرهنگي واخالقـي وفلسـفي در مقابـل تصـورات وديـدگاههاي      
غربي از شكست سياسي ونظامي بسيار خطرناكتر است. چرا كه غلبـه سياسـي ونظـامي    

 ، اما پيروزي فرهنگـي واخالقـي  برد مي استعمارگران تنها كشورها وسرزمينها را به تاراج
مانهاي ما را دگرگون سـاخته اسـت. ادبيـات ودانـش وفلسـفه      وآرها  شهفكر وانديها  آن

واخالق وتمدن جهان غرب در بين ما مسلمانان افرادي را پرورش داده كه تماما بنـدگي  
نادانسته وشـايد  ها  آن اند. وكمر طاعت در مقابلشان خم كردهاند  وبردگي آنان را پذيرفته
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روند كه از الف تا يـاي   مي ومنوالي پيشتماما بر همان نقشه  هم ناخواسته در زندگيشان
 آن دست پخت جهان غرب است.

پدر گرامي در بحراني ترين حالتهاي نيـاز اقتصـادي خـود فرصـت طاليـي كـار در       
دانشگاه عثمانيه حيدر آباد دكن را بخاطر پايبندي و ارزش دادن به باورهـا وآرمانهـايش   

 پشت پا زد.
كتابهـاي   خود را برشته تحريـر در آورد  "الجهاد في االسالم"ه كتاب پدر قبل از اينك

ني تحريف شـده  وغيره را همراه با كتابهاي آسما )23F3("مهابارات"و )22F2("رامائن"و )21F1("گيتا"
بخوبي مطالعه كرد تا نقطه نظرهاي دروغ پردازان را در مورد جهاد  "تورات"و "انجيل"

راج كند. ايشان در آن روزها در درسهاي جـامع  اسالمي از مصادر ومنابع اصليشان استخ
 كردند. مي ترمذي وموطا امام مالك حضرت موالنا اشفاق الرحمن كاندهلوي نيز شركت

كه كثرت نوشته هايش وتعدد موضوعاتش در مجاالت مختلـف   ندداد نمي وهرگز اجازه
بحساب از جمله قرآن  وحديث وفقه وتاريخ اسالمي وسياست واقتصاد وجامعه شناسي 

جانب علمي وپژوهشي كارشان تمام شود. ايشان در ادبيات عرب وفلسـفه ومنطـق نيـز    
ودر كمال اطمينان خاطر وثبات ورضايت به قضاي الهي بـا   كافي داشتند. ومهارت تبحر

ـ بر مي دلي آرام وقلبي سرشار اميد بخدا زندگي بسر د. در آن روزهـايي كـه فشـارهاي     ن
آوري رسيده بود وچراغهاي توحيد وايمان يكـي يكـي در   كفر وبي ايماني بحد سر سام 

شـد پـدر شـمعهاي اميـد بزنـدگي را در       مي زير پتكهاي سنگين كفر وبي ديني خاموش
مردم بر افروخت وانقالبي پر جوش وخروش ببار آورد وتوانست بـا  هاي  افكار وانديشه

                                                 
 (يكي از كتابهاي مذهبي هندوهاست). )1(
حماسي ديني رام چندر. شعرهاي حماسي رزمي است از رهبـران هنـدوها كـه برهمنهـا     هاي  قصه( )2(

تلـي  "براي اولين بار به زبان سنسكريت نوشـته اسـت وبعـدها     "والي ميك"خوانند.  مي براي مردم
 را به هندي ترجمه كرده است).ها  آن "داس

 كشد). مي را در ميدان كشيتر به تصوير "پاندون"و "كوردون"ت كه نبرد هيجده روزه كتابي اس( )3(
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از غربزدگي رهـا   انسل نو رگي از گردنهاي جوانان تحصيلكرده،  پاره كردن زنجير برده
ببالنـد. بـا    افتخـار كـرده   سازد. به جوانان امروزي آموخت كه چگونه به دين وآئينشـان 

محكم واستوار بين نسل نو وقرآن بر قـرار سـاخت   اي  خود رابطه "تفهيم القرآن"تفسير 
 بقول عالمه اقبال: كه وبدينصورت در زندگيشان انقالبي وهيجاني پر شور بپا شد.

 رفـت جـان ديگـر شـود     چون بجـان در 
 

 جان چو ديگـر شـد جهـان ديگـر شـود     
 

را فتنه وفسـاد خاصـي اسـت وبزرگتـرين فتنـه امـروز همـان جاهليـت         اي  هر زمانه
صيلكردگان امروزي هر يكي در رشـته علمـي وميـدان خـاص     تحصيلكردگان است! تح

الطـون  برند كه اف مي گشايند گمان مي وچون زبان در مسائل دينياند  خود تخصص يافته
تازند  مي ، وبا جرأت وشجاعت بي مانندي در ميدان دينندزمانه ويا بقراط روزگار خود

يافتند كه كودكـاني دبسـتاني    مي خواندند در مي وفتوا ميدهند. اينان چون كتابهاي پدر را
 بيش نيستند.

 در سكوت شبهاي تار كه دنيا بر بستر نرم وگـرم خـود بـه خـواب خرگوشـي فـرو      
نوشت، كتابهايي كه امـت   مي اين كتابها رااهد شب زنده دار با خون جگر آن زرفت،  مي

عادت در جهـان وخوشـبختي در   محمد صلي اهللا عليه وسلم را راه پيشرفت وترقي وسـ 
 آموزاند. مي آخرت

 ماند از بني آدم ) نمي كه جز حديث خنك كسي كه پس از وي حديث خير كنند(
 
 





 
 
 

)2( 

كنـد،   مي ساله بود كه شبي در خواب ديد دارد خاك بازيدوازده  محموده خانم)(مادرم 
كوبد، سپس پاهـايش را آرام از خـاك    مي ش بر آنريزد وبا دست مي وخاك روي پاهايش

برد ويـك   مي ، دستش را داخل سوراخكند مي درستخاكي كشد ويك سوراخ  مي بيرون
 رف بسوي خود. درخشش الماس مردم را از هر طآورد مي قطعه الماسي درخشان بيرون

كننـد   مي ونصيحتش اي؟ پرسند كه اين لؤلؤ درخشان را از كجا آورده مي كشاند. همه مي
مواظب اين سنك گرانبها وقيمتي باش تا كسي از دستت نبرد. صبح روز بعـد مـادر   كه: 

 خوابش را براي پدرشان ـ پـدر بزرگمـان ـ سـيد نصـير الـدين شمسـي (رح) تعريـف         
 خواهد كه خوابش را بـراي كسـي تعريـف نكنـد، وخـودش      مي از مادركنند، ايشان  مي
ار دهلي تا خـواب دختـرش را تعبيـر كنـد.     كرود نزد يكي از علماي برجسته وپرهيز مي

آيد  مي گويند: اين دختر به ازدواج يكي از بزرگترين دانشمندان جهان اسالم در مي ايشان
 كه شهرتش جهان را فرا خواهد گرفت.

از موقعيت اجتماعي وز ثروتمندان سرشناس دهلي بود ـ يكي ا پدر بزرگ ـ مادريمان
بسيار خوبي برخوردار بود، از اينرو بسياري از خانوادهاي باال كـالس وثروتمنـد دهلـي    

در نظر پدر بزرگ لياقت دختـرش را  ها  آن اما كسي از مدندآ مي براي خواستگاري مادرم
. واينجاسـت  زد ري در خانه شـان را براي خواستگا، تا اينكه پدر بزرگ پدريمان نداشت

 را "بلـه "كه پدر بزرگ مادريمان انگار كه بـه مـراد خـود دسـت يافتـه بـا خوشـحالي        
 گويد. مي

پدر هميشه پرتويي از سـفرها وعـدم اسـتقرار اجتمـاعي بـدور از اسـتحكام       زندگي 
داقت اقتصادي بوده است، البته او انساني بسيار صاف وساده وراستگو بود. او با كمال ص

براي خانواده مادرم برنامه زنـدگي واهـداف وآرمانهـايش را    اي  وبدور از هر مكر وحيله
كه هرگز در راستاي آرمانهـا وهـدفهايش شكسـت را نخواهـد     گويد  ومي دهد مي شرح
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خـواهم خانـه    مـي  اگر خداوند خواسـت گويد  ومي پذيرفت وعقب نشيني نخواهد كرد.
قرار بيزارم ومي خواهم در كمال آرامـش اهـدافم   خوبي بسازم چرا كه خودم از عدم است

را دنبال كنم، اما اگر خداوند به من مال وثروتي نداد در بدترين اوضاع اقتصـادي وفقـر   
 نيز هدف وآرمانهايم را به پيش خواهم برد. 

پدر بزرگ مادرم خواست كه جواب حرفهاي پدر را بصـورت كتبـي بـرايش ارسـال     
ه قبل از فرستادن براي مادرم وپدر بزرگ ومادر بزرگمان خوانـد را اش  دارد، البته او نامه

گويد كه پدر بزرگش در آن نامه نوشـته بـود: دخترمـان شـريك شـاديها       مي . مادراست
گفـت:   مـي  وغمهايت خواهد بود، چه در قصرهاي شاهانه وچه در كلبه درويشي. مادرم

 را قـوت ام  عـزم واراده پيچيـد و  مـي  اين جمله پدر بزرگ در تمام زندگي در گوشـهايم 
 بخشيد. مي

م در شهر دهلي هندوستان مادرم به عقد پدرم در آمـد. مهريـه   1937/ مارس/ 15در 
) دو هزار روپيه بود. پدر با كمـال صـراحت گفتـه بـود:      2000اين ازدواج مبارك تنها (

 اينرو بايد در حد توان پرداخت مهريه را رقم بزنيد.مهريه براي پرداخت است. از 
خانواده پدرم يك دست لباس ويك انگشتري نيز به مادرم هديه دادند. ايـن   طرفز ا

ثروتمند مهريه دختر را بيش از صد وبيسـت وپـنچ   هاي  قصه زماني است كه در خانواده
 نوشتند. ولي پرداخت مهريه اصال در رسم ورواج مردم مطرح نبود. مي سكه طال

 



 
 
 

)3( 

 ز آب وگل خدا خـوش پيكـري سـاخت   
 

ــان ــاتري ســــاخت جهــ  ي از ارم زيبــ
 

ــه دارد   ــش كـ ــآن آتـ ــاقي بـ ــي سـ  ولـ
 

ــاخت    ــري س ــان ديگ ــن جه ــاك م  ز خ
 

يكي از  "سرنا"د رآخر سلسله كوههاي جمون قرار دارد. وروستاي  "پتهان كوت"شهر 
(اين شهر است كه در نزديكي آن چودهري نيـاز علـي خـان    روستاهاي اطراف

24F

قطعـه    )1
وقف مسلمانان كرد. وپدر اسـم  آن را  المه اقبالزمين بزرگي داشت كه بنا به مشورت ع

 ـ خانه اسالم ـ نام نهاد. "دار االسالم"اين منطقه وقفيه را 
من در اين داراالسالم چشم بجهان گشودم وروزهاي اول كودكيم را در آنجا سـپري  

در جلويمـان  اي  بسيار سر سبز وشاداب وزيبا، كوههاي سر بفلك كشيدهاي  كردم. منطقه
كردند،  مي كشيد برفها رنگ عوض مي م كرده بودند، وقتي خورشيد خودش را باالقد عل

 سپس نارنجي رنـگ  ،گرائيدند مي كرد برفهاي سفيد بتاريكي مي ووقتي خورشيد غروب
شدند وپس از غروب خورشيد انعكاس رنگهاي شفق زيبا در سـينه بـرف تماشـايي     مي

 سـير اش  عت سحر آميز كه چشـم از نظـاره  بود. خالصه اينكه تابلويي بود از زيبايي طبي
 شد. نمي

از امكانات شهري هيچ اثري نبود، مردم چيزي بنام برق ويا آب لوله كشـي را حتـي   
توانستند تصور كنند. خانه ما نيز بسيار ساده وبـي آاليـش بـود     نمي در خواب وخيالشان

حـد تـوان   ولي با وجود اين پدر سعي داشت وسايل آسـايش وراحتـي مادرمـان را تـا     
مهيا سازد واو را دلداري دهد. مادرمان نيز كه از خانوادهاي اشرافي دهلي بـود  اي  بگونه

ودر ناز ونعمت بزرگ شده بود، با كمال صبر واسـتقامت در كنـار پـدر بـا خوشـبختي      
 برد. مي وسعادت چرخ زندگي را به پيش

                                                 
 م در جوهر آباد.1976/ فروري/ 24متوفي:  )1(
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 "تختي بيـگ "گاريي خريد كه جواني تركستاني بنام  پدر براي رفت وآمد يك اسب
آشپزي با خود آورده بوديم. ويك كلفتي نيـز در تربيـت   راند. از دهلي نيز يك  ميآن را 

گفت كه چـه بپزنـد    مي كرد. هر روز مادر به كلفت مي با مادر همكاريها  وپرورش بچه
داد، وقت ناهار يا شـام آشـپز    مي واو به آشپز كه مقبول نام داشت وسايل الزم را تحويل

 تحويـل بـه مادرمـان   آن را  گذاشـت وكلفـت   مي اتاق كناري اتاق غذا خوريغذا را در 
مقبـول وتختـي وهـيچ مـرد     داد. آشپزخانه هم خارج از محوطه خانه مان بـود. البتـه    مي

 .آمدند نمي چه از كارمندان ويا ديگران هيچ وقت داخل خانهاي  بيگانه
(عالمه محمد اسد "راه مكه"نويسنده 

25F

يره خانم وپسر كوچكشان بهمراه خانمشان من )1
را براي صرف غذا به خانـه دعـوت كـرد.    ها  آن طالل سفري به دار االسالم داشتند. پدر

ها  ه خود را بيرون آورد ـ در آن زمان عادت برخي از خانوادهيمادرمان نيز سرويس جهيز
 انداختنـد  مـي  مرفه بود كه براي زينت دادن سفره بر روي ليوانها دستمال تـوري زيبـايي  

 بـزرگ مرواريـد ماننـدي را آويـزان    هاي  وبراي حفظ توازن دستمال در اطراف آن مهره
گذاشتند تا مگس وپشه در ليوانها نيفتد ـ   مي كردند، البته غير از زيبايي اين دستمال را مي

مادر با ذوق وسليقه بسيار زيبايي سفره غذا را چيد ومقبول نيز در آشپزي مهارت خوبي 
وخانمشان از اين احترام وميهمانداري بسيار خوشحال المه محمد اسد بخرج داده بود. ع

 شدند واز پدر ومادر بسيار تشكر وقدر داني كردند.
(در اين روزها بود كه منشي خاص جواهر الل نهرو

26F

رهبر حزب قومگراي كنگرس )   2
بود آمـد   "سرنا"روستايش كه نزديك هند براي گذراندن دوران نقاهت بيماري خود به 

از دوست ونزديكانش خبر پدر وداراالسالم را شنيده بود كه همراه چند تـن از رفقـاي   و
هندوش به دار االسالم آمد. در ديدارش با پدر سؤاالت بسيار بيهـوده واعتراضـات بـي    
موردي مطرح ساخت وبا روشي بسيار ناشايست به اسـالم ومسـلمانان حملـه ور شـد.     

                                                 
 م.1992وفات: فروري  )1(
 م.1964/ مي/ 2وفات:  )2(
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داد  مـي  به سؤاالت او به آرامـي جـواب  ظ كرده وپدر با كمال خونسردي كنترلش را حف
واب ماند سـرش  كرد. وقتي او در مقابل حرفهاي پدر بي ج مي واعتراضاتش را بر طرف

آنجا رفت. البته او از جوابهاي با عقل ومنطـق واسـتداللهاي دقيـق     را پايين انداخت واز
بل اعتراضات بي پدر بسيار متأثر وشگفت زده شده بود وبخصوص از اينكه پدرم در مقا

او وهجوم زشتش كمال خونسردي ومتانت خـود را حفـظ    تند وتيزا پايه واساس ولهجه
كـردم در بـين مسـلمانان     نمـي  كرده بود. او بعدها به دوستانش گفته بود كه هرگز گمان

يي چنين افرادي دانا وآگاه وبا فرهنگ وهوش وذكاوت باشد، اگر مسلمانان در روسـتاها 
ي آگـاه وبـا شخصـيت چـون مـودودي دارنـد پـس در        اينجا دانشـمند دور افتاده چون 

 شهرهاي بزرگ چه خبر است؟!
آن رهبر برهمن كنگرسي در حالي از داراالسالم رفت كه درونش انقالبي وتحـوالتي  

 بسيار بزرگ روي داده بود.
(موالنا محمد منظـور نعمـاني   يچند روز پس از اين واقعه براي شركت در اجالس

27F

1( 
(جعفر شاه پهلواريوموالنا 

28F

همراه با چند تن از علماي ديگر بـه داراالسـالم تشـريف     )2
را بـراي صـرف غـذا بـه خانـه      ها  آن آوردند وبيش از يك هفته در آنجا ماندند. پدر نيز

  كرد. مي دعوت كرد. او در شناخت افراد بسيار دقيق بود وبا مردم بسيار با احتياط رفتار
 غذاها  آن ي كه روزانه ما درينيكلي واستيلهاي  ن كاسهپدرم از مادرم خواست كه هما

ه خـودش را  يـ خوريم را روي سفره بچيند واز او خواهش كـرد كـه سـرويس جهيز    مي
بيرون نكشـد وروي ليوانهـا هـم دسـتمال تـوري مرواريـدي نگـذارد. وهمچنـين از او         

كه ما اي  خواست كه غذاي پرتكلف درست نكند وبه همان عدس ونخود وغذاهاي ساده
گذاشت كه: نه، خوريم اكتفا كند. اما مادر با اصرار تمام پايش را در يك كفش  مي روزانه

هـا   آن آورند ومن بطور مناسبي از مي هرگز.. اينچنين علماي بزرگي به خانه من تشريف

                                                 
 م.1997وفات: )1(
 م.1982/ آوريل/ 1وفات:  )2(
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پذيرايي كنم؟! اين امكـان  ها  آن ميهمانوازي نكنم، وبا غذاي ساده ودر بشقابهاي ساده از
 ندارد!
گفت : اگر ما براي علما ودانشمندان خودمان احترام قائل نشويم وبصورت خـوبي  و

 !؟پذيرايي نكنيم از مردم عادي چه انتظاري بايد داشته باشيمها  آن از
را اش  دانست را پخت ومادرم نيـز سـفره   مي خالصه اينكه مقبول بهترين غذاهايي كه

 با بهترين بشقابهايش چيد...
ند وغذا صرف شد، وتنها پس از چند روز بـود كـه حرفهـا بـر     مهمانها تشريف آورد

ومسأله به جايي رسيد كه بسياري از ايـن بزرگـان    براه افتاد،زبانها سبز شد وبگو مگوها 
! اين حضرات گرامي پس از صرف غذا به چپ وراست از جماعت اسالمي استعفا دادند

اسـت دنيـا پرسـت كـه در     گفتند كه: مودودي مـردي   مي رسيد مي وهر جا كه صدايشان
آشپز دارد، بچه هايش را كلفتها اش  پشت پرده دينداري خودش را پنهان نموده. در خانه

 دانيم؟! زنش بعضي وقتها لباسهاي هندي نمي ي چه دردي استكنند. زنش دوا مي بزرگ
(پوشد وبعضي وقتها دامـن اروپـايي، جعبـه پـان     مي

29F

خـوريش از نقـره خـالص اسـت      )1
كند. كلفتها بچه هايش را با  مي ر صندوقچه هايي از نقره خالص نگه داريوپانهايش را د

در زير چتر دين داري دروغ ومكر وحيلـه  ها  اين برند. اگر همه مي ماشين بدينسو وآنسو
 نيست پس چيست؟

از شنيدن اين حرفهـا بسـيار حيرتـزده شـده      )30F2( )مادر پدرمان رقيه خانم(مادر بزرگ 
فقـط همينقـدر   هـا   ايـن  دهد. ظرفيـت  مي ه اندازه قدش لباسگفت: خداوند بهر كسي ب

 است؟!

                                                 
هنـد وپاكسـتان وبـنگالدش مـردم بـراي      پان: چيزهاي خوشبويي است كه در كشـورهايي چـون   ( )1(

 كنند. وبرخي انواع آن بسيار تند بوده وحالـت اعتيـاد بـه انسـان دسـت      مي خوشبويي دهان استفاده
 دهد). مي

 م.1957/ دسامبر/ 7م، وفات: 1873متولد:  )2(
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بعد از اين واقعه مادرم هرگز با پدرم مخالفت نكرد وهميشه حرفهايش را مو بـه مـو   
 كرد كه اگر من در درست كردن غذا تكلف مي كرد. وهميشه خودش را سرزنش مي اجرا
اي  اينچنـين ضـربه  كشـيدم جماعـت اسـالمي     مـي  كردم ودر ظرفهـاي عـادي غـذا    نمي
 خورد. نمي

شايد اين تنها روزي بود كه ما در زندگيمان كدورتي بـين پـدر ومادرمـان احسـاس     
ي افتاد كه زدند. البته يكبار ديگر هم اتفاق با لهجه تند وتيزي با هم حرفها  آن كرديم كه

 مادر ومادر بزرگ وپدرم اختالف شديدي روي داد: بين
پر آشوب وفساد فرقه پرستان وقومگرايـان بـه حـد    اي ه م بود كه نعره1947 اوتدر 

وكاركنان دار االسالم در منطقه خوب پيچيده  بته رعب ووحشت پدرأعلي رسيده بود. ال
تنهـا  جرأت نزديك شدن به محدوده دار االسالم را نداشت.  )31F1(يسيكبود وهيچ هندو يا 

رو مسلماناني كـه در روسـتاهاي   اسم داراالسالم كافي بود تا لرزه براندامشان بيفتد. از اين
خانـه هايشـان را تـرك كـرده بـا زن وبچـه       كردند از ترس جان خود  مي زندگي اطراف

 وحيواناتشان به دار االسالم پناه آوردند.
همه منطقه از مسلمانان پر شده بود وهر لحظه جمعيـت مهـاجران در منطقـه بيشـتر     

اتوبوس بـراي انتقـال مهـاجران بـه     شد، با اين وجود از طرف ارتش تنها سه  مي وبيشتر
الهور فرستاده شد كه البته يكي از اتوبوسها بطور خصوصي براي خانواده چودهري نياز 

وتنها دو تا اتوبوس براي همه آن مهـاجران مسـلمان ديگـر     .علي خان فرستاده شده بود
 .اختصاص داده شده بود

ين اتوبوسها بروند، مردان بعـدا  با اها  پدر فورا تصميم گرفت كه: فعال تنها زنها وبچه
 كنند. مي پشت سرشان حركت

سربازان ارتشي كه با اتوبوسها آمده بودند دستور دادند كه: وقتمان بسيار كـم اسـت،   
كنيم. مـادر ومـادر بـزرگ بـا تعجـب       مي همه در ظرف ده دقيقه سوار شويد كه حركت

                                                 
 سيك يا سيخ: از جمله ديانتهاي رائج در هندوستان است. )1(
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ها وهنـدوها  سـيك ه گفتنـد: چطـور مـا بـدون مردهـا از اينجـا بيـرون شـويم در حاليكـ         
 !اند؟ خنجرهايشان را كشيده سر راهها به كمين نشسته
بلند بود اما چـون خـانواده مـا حكـم     ها  صداي اين اعتراض وبگو مگو در همه خانه

رهبريت را داشت همه چشمها به ما دوخته شده بود. پدر گفت: مسلمانان بيچاره از هـر  
را در زير سايه رحـم وشـفقت   ها  آن ه منچطور امكان دارد كاند  طرف به من پناه آورده

ز اينجا بروم؟ اگر زن وبچه را بگيرم واام  دست وزن وبچهوهندوهاي خونخوار رها كنم 
هايمان اينجا بمانند دليرترين وشجاعترين مردانمان بزدل وترسو شده تنها بفكـر نجـات   

دلهـره شـرف   اگر زن وبچه هايمان به جاي امني برسند حداقل ولي شوند.  مي جان خود
دست خداست وهر چه او بخواهد ما هم  آن جانهايمان كهماند  وميوغيرتمان را نداريم، 

 راضي به قضاي اوييم. پس خواهشا شما تشريف ببريد وبه فكر ما هم نباشيد.
نهايتا پدر بـا  زدند.  مي شت، وسربازان صوتگذ مي اين بگو مگوها وقت به تنديدر 

مسلمانان از اينجا بـه پاكسـتان منتقـل    وقتي كه آخرين فرد در گفت: تا لهجه تندي به ما
خورم. با شنيدن اين حرف مادر بزرگ قرآنش را بر گردنش  نمي نشود من از جايم تكان

را گرفته با چشماني پـر  ها  آويزان كرد وآفتابه وضويش را برداشت وبا مادر دستهاي بچه
اتوبوسها براه افتادند. وقتي  از اشك ولبهايي خشك وصورتهايي غمگين وناراحت بسوي

مادر ومادر بزرگ سوار شدند همه خانمهاي ديگر وبچه هايشان بسوي اتوبوسـها آمـده   
سوار شدند. ووقتي اتوبوسها بحركت در آمد بسياري از مردان از شـدت نـاراحتي وغـم    

اتوبوس بـه پـدرمان خيـره    هاي  دويدند وما از پنجره مي واندوه بي اختيار بدينسو وآنسو
شده بوديم كه با ايماني فوالدي چـون كـوهي اسـتوار بـر جـايش محكـم ايسـتاده وبـا         

 كند! مي نگاههاي تيزش ما را بدرقه
رسيدند وبه خاطر  "امرتسر"حركت كردند وشب به  "سرنا"بعد از عصر اتوبوسها از 

شب بود كـه  هاي  نا امن بودن راهها مجبور شدند تمام شب را در آنجا توقف كنند. نيمه
اصرار كردند كه از اتوبوس پياده  ،ادر بزرگ براي قضاي حاجت با وجود مخالفت همهم
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از بيرون رفتن مادر بزرگ در اين شب تاريك ووحشتناك وقـت زيـادي گذشـت،     شود.
وتقريبا همه از بازگشتنش نا اميد شده بوديم كه يكهو حادثه عجيبي روي داد: ديديم كه 

پرسـند كـه:    مي آيند، واز او مي بدينسوزرگ را گرفته قولپيكر دستهاي مادر ب سيكدو تا 
 تشخيص بدهي كه اتوبوست كدام يكي است!تواني  مي مادر جان،

كشيديم: مادر بزرگ، مادر بزرگ از اينطرف!  مي ما با ديدن مادر بزرگ ناخود آگاه داد
 ما اينجاييم.

ه پـر از آب را از  آفتابها  آن با كمك آندو مرد مادر بزرگ سوار اتوبوس شد ويكي از
پنجره به مادر بزرگ داد، وبا سالم واحترام از آنجا دور شدند! مادر بزرگ نفـس راحتـي   

كشند مـرگ وزنـدگي تنهـا وتنهـا      مي ها آدمسيكگوييد كه  مي كشيد وگفت: شما بيهوده
 دست خدا است ...

(ب احتياط يكي از بزرگان جماعت اسالمي كه موالنا عبد الجبار غازيپدر از با
32F

نام  )1
 "داشت را با كاروان ما همراه كرده به او گفته بود كه اتوبوسها را در الهور مسـتقيم بـه   

(خانه ملك نصر اهللا خان عزيز جلوي "گوال مندي
33F

مـا را بـا   به او گفته بـود كـه   ببر، و )2
(پـيش مولـوي اقبـال    "فصـيح منـزل  "اسب گاري در منطقه پارك اسالمي به 

34F

برسـاند   )3
 خويشانشان برساند.هاي  را به خانهها  زن وبچهوبهمينصورت همه 

سپري كـرديم وهـيچ خبـري از پـدر نداشـتيم كـه        "فصيح منزل"ما چند روز را در 
كند، هر روز براي مادر ومادر بزرگ چون يك  مي ويا كه چطور است وچكار كجاست، 

بـه   شد. خانواده مولوي ظفر اقبال در اين چند روز مي قرن وهر شب چون قيامت سپري
 رديوانشان از ما دلجويي كـرده بـا مـا همـد    ه از ما استقبال كردند وبا تمام تبهترين وج

كردنـد، وبـا    مـي  كردند وبا هر آنچه داشتند دوا ودرمان واسباب راحتي مـا را فـراهم   مي

                                                 
 م1981وفات: )1(
 م.1972ه// ژوئي2وفات:  )2(
 م.1985/ مي/ 5وفات:  )3(
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زحمتهاي بيدريغشان خاطره استقبال وجوانمردي وايثار وگذشت انصار ـ اهل مدينه ـ را 
 مكه ـ در زمان رسول اكرم صلي اهللا عليه وسلم دوباره زنده كردند.از مهاجران ـ اهل 



 
 
 

)4( 

در پتهـان كـوت، شـرق    (م پس از استقالل پاكستان از هند ما از داراالسـالم  1947 اوت
پنجاب) هجرت كرده دار وندارمان را رها كرده به الهور آمـديم. بجـاي خانـه وكاشـانه     

را به ما وجماعـت   "چوبري"نزديك  "لسوهن ال"ومال وزندگيمان ساختمان دانشكده 
. در داراالسالم خانه ما ودفتر جماعت اسـالمي يكـي بـود، اينجـا     واگذار كردنداسالمي 

خانه رئيس دانشكده را به ما دادند. وقتي داخل خانه شديم احساس كرديم كـه سـاكنان   
ك كـرده  خانه يشان را تـر اند  كه يكهو مجبور شدهاند  اين خانه مشغول صرف چاي بوده

در استكانها خشك شده بود، خمير آماده در آشپزخانه چون سنگ شـده  فرار كنند، چاي 
كردي كـه   مي بود. در كمدها باز بود ووسايل خانه اينطرف وآنطرف ريخته بود. احساس

. همينكه وارد خانـه شـديم مـادر بـزرگ بـا      بارد مي از هر چيز اين خانه صداي حسرت
ها  كه به صاحبش وفا نكرد به ما هرگز وفا نخواهد كرد، بچه تند بما گفت: مالياي  لهجه

 مواظب باشيد كه به هيچ چيز در اين خانه دست نزنيد!
تقريبا دو ماه ما در اين خانه بوديم. در اين مـدت عالمـه محمـد اسـد همـراه خـانم       

(سخنراني قاعد اعظموفرزندش به ديدن ما آمدند. از طبقه سوم اين خانه ما 
35F

س را كه پ )1
م) در ميدان دانشگاه پنجاب كرد 1948/ اكتبر/ 30(از استقالل پاكستان در جلسه عمومي 

 را شنيديم.
(اين همان روزهايي بود كه پدر با چودهري محمد علـي 

36F

كـه بعـد از آن نخسـت    ( )2
شت وبه او گفت: از بسياري از شخصيتهاي بارز در كـادر  اوزير پاكستان شد) ديداري د

مي شنيده شده كه دم از برقراري حكومت سكوالر بي ديني در رهبري حزب رابطه اسال
زنند، اين حرفها نمك است بر زخم ستمديدگان مظلوم وخيانـت اسـت بـر     مي پاكستان

                                                 
 م.1948/ سپتامبر/ 11وفات: )1(
 م.1980/ دسامبر/ 1وفات: )2(
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ي شـهيداني  آن پدر توجه او را به طرف الشـها  خون شهيدان گلگون كفن ميهن. پس از
رفتند جلب  مي ورها  آن ن باكه هنوز در اطراف ايستگاه قطار الهور افتاده بودند وجانورا

وكفن ودفنشان را بر عهـده داشـتند، بـه     آنهايي كه وظيفه جمع كردن اين جسدها(كرد. 
وبه او گفـت:   هاي فراري مشغول بودند)سيكهندوها وهاي  سرقت وبه تاراج بردن خانه

به الهـور رسـيد ويـك آدم     "شملي"چند روز بيشتر نيست كه قطار كارمندان دولتي از 
در آن نمانده بود، هنوز هم خونهاي خشك شده بر چرخهاي آهنـي قطـار آويـزان     زنده

نيسـت.  انـد   ز هم خبري از دختران مسلماني كه توسط هندوها دزديـده شـده  واست. هن
شهيدان دفن نشده وخونشان خشك نشده وعـرق مهـاجران خسـته    هاي  هنوز كه ال شه

ين مردم بيچاره تنها وتنها بـه ايـن   زنيد. ا مي اك نشده دم از حكومت سكوالر بي دينيپ
خانه وكاشـانه،   "هدف از پاكستان چيست؟ ال اله اال اهللا!"داديد:  مي خاطر كه شما شعار

 مال ومنال وزندگيشان را رها كرده، جانشان را بر كف نهاده بدنبال شما راه افتادند!
بـه   چودهري محمد علي سري تكان داد وتنها به پدر گفـت: مـن حرفهـاي شـما را    

(جناب نخست وزير لياقت علي خان
37F

 رسانم. مي )1
جواب اين حرفهاي پدر اينبود كه حكومت بعد از يكي دوماه افرادي را فرستاد تا مـا  
را از ساختمان بيرون كنند. پدر نيز بدون هيچگونه اعتـراض وشـكايتي دسـتور داد كـه     

جي كنـوني ـ را   چـوبر  ـ مدرسه دخترانه خيابان ليـك    "سوهن الل"ساختمان دانشكده 
خالي كنيم. قبل از مغرب دو اسب گاري آورد وبه مادر ومادر بزرگ گفت كه: تنها همان 

برداريد وبا بچه هايتان فورا سوار گاريهـا  ايد  كه با خود از دار االسالم آورده را چيزهايي
 شويد.

تان از هندوسـ  حاال نه مادر ونه مادر بزرگ كسي نپرسيد كه همه چيزمان را رها كرده
خواهيم بكجا برويم؟.. چرا؟ .. وچطور؟ .. وبراي چـه؟..   مي به اينجا هجرت كرديم حاال

                                                 
 م.1951/ اكتبر/ 16وفات: )1(
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اول هم از عادتهاي خانواده ما نبود. هر آنچه پـدر گفـت را    روز البته اين گونه سؤالها از
 بي چون وچرا اجرا كرديم.

د آورده بوديم هر دو خانم بلند شدند وتنها همان چيزهايي را كه از دار االسالم با خو
هنگام بيرون رفتن از خانه بعضي از اسباب بازيهايي ها  را در خورجينهايي بستند. ما بچه

را از دسـتمان  ها  آن كه قبل از ما در خانه بود را با خود برداشتيم، مادر بزرگ با مهرباني
انداخت وگفت: مگر نشنيديد كه بابا چه گفـت. نبايـد چيـزي از ايـن      روي زمينگرفته 

 انه برداريم.خ
سوار گاري شديم، پدر وساير دوسـتانش پـيش از مـا در گاريهايشـان     ه ما بيرون شد

نشسته بودند. كاروان آرام آرام بطرف پارك اسالمي ـ جايي كه امروز خانه مرحوم دكتر  
رياض قدير است ـ براه افتاد. افراد جماعت اسالمي قبل از ما به آنجا رفته بودند وخيمه  

بـوديم را بـه   ها  آن روز بعد پدر كليدهاي ساختمانهايي كه درده بودند. وهايي نصب كر
 .سپري كرديمها  در اين خيمهرا مسئوالن حكومتي تحويل داد. حدود يك ونيم ماهي 

پدر با كمال صبر وبردباري ودر نهايت استغنا وبي نيازي وبدون هيچگونـه اعتـراض   
ن صـبر وشـكيبايي وجـوانمردي تنهـا     وشكايت ويا برخوردي ساختمان را خالي كرد! اي

 آيد!  مي وتنها از افرادي چون او بر
پدر درجايي نوشته است: چونكه ايمان چيزي خارجي نبـوده ونـامي اسـت از يـك     

تعيين كند. وتنها خود ايماندار اسـت  آن را  تواند قيمت نمي كيفيت قلبي، هيچ خريداري
خي بسيار ناچيز وپسـت اسـت كـه بـا     تواند بر ايمانش قيمتي بگذارد. در پيش بر مي كه

كند ودر نزد برخي ديگر متـاعي اسـت    مي خشكي عوض با لقمه نانآن را  كمال اختيار
بسيار گرانبها كه جز خداي آسمانها وزمين را توان خريد آن نيست .. اين همـان قـدرت   

راري كند تا براي بر پايي دين خـدا وبرقـ   مي وتوان وااليي است كه فرد مسلمان را وادار
روش پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم از جان ومالش بگذرد وهر آسيب وگزنـدي را بـا   

باشد. آنروزي كه ايمان مسلمان متاعي گرانبها بود كه هيچ خريـداري را   جان ودل پذيرا
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بردنـد وتـرس وواهمـه     مـي  توان خريد آن نبود ابر قدرتهاي جهان از مسلمانان حسـاب 
وامروز كه قيمت ايمان مسلمان بسي ناچيز گشـته مسـلمانان از    سراپايشان را گرفته بود.

 هر ملتي بيم وهراس دارند وترس در دلشان النه كرده است.
ت وشـرف بسـي از كاخهـاي ذلـت     اينجا بود كه ما بدرستي دريافتيم كه خيمه كرامـ 

 وخواري واالتر وبرتر است. بهر حال اين روزهاي سخت نيز سپري شد.
هـاي   قبـل از هـر چيـز الشـه     ه پدر با دوستانش تصميم گرفتنـد كدر اين روزها بود 

شهيدان را جمع كرده دفن كنند. براي اين كار يك كاميون كرايه كـرده وافـراد جماعـت    
نام دارد  "سمن آباد"گروه اول در جايي كه امروزه  ؛اسالمي را به دو گروه تقسيم كردند

رساندند وهمه بـا   مي ع كرده به آنجارا جمها  وگروه دوم الشه نددكن مي قبرهاي گروهي
 گروه دوم كاميون را پر از الشه كـرده  اكردند، وت مي نماز جنازه خوانده دفنها  آن هم بر

كرديم، چند  مي تماشا ي ايستادهكندند. وما در كنار مي آوردند گروه اول چاله ديگري مي
 نگـاه نكنيـد  هـا   بـه مـرده   هـا  كشيدند كه: بچـه  مي دادند وداد مي بار ما را از آنجا فراري

 بينيد. از اينجا دور شويد. مي ترسيد وشب كابوس مي
در دار االسالم  آنقدر جسد ديده بوديم كه تـرس وهـراس از دلهايمـان    ها  اما ما بچه

 ترسيديم. نمي اصالها  رفته بود واز ديدن ال شه
آزادي را بودند كه با خـون خـود درخـت اسـتقالل و    آن جوانمرداني هاي  اينها ال شه

آبياري كردند ودر سايه شهامت ومردانگي آن خونها است كه مـا امـروزه كشـوري بنـام     
بـر روي قبرهـاي آن   هـا   آن دانند كه نمي "سمن آباد"پاكستان داريم. وشايد امروز اهالي 

 سازند! مي كنند ويا خانه مي دلير مردان رفت وآمد
شهيدان راحت شد بفكر سـر  وقتي افراد جماعت اسالمي خيالشان از دفن جسدهاي 

 نشينان شدند. در اين روزها برخي از كارمندان دولتـي وبعضـي از   چادروسامان دادن به 
داوطلبان مردمي كه براي خدمت به خيمه نشينان آمده بودنـد شـروع كـرده     به اصطالح

كـه از  اي  هاي نوشـيدني وخـوراكي  وچاپيدن لحافها وپتوها وساير كمكبودند به سرقت 
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دختراني كه خانواده هايشان را از دست داده ويا گـم   آمد.  مي م براي مهاجرانطرف مرد
ها وهندوها جان سالم بدر آورده بودند، پس از هزار ويك بال سيككرده بودند واز دست 

كردند كه در اين سوي مرز قوم پرستان پاكستاني چـه   مي رسيدند تعريف مي به پاكستان
هر انساني دردناكي بود كه دل وجگر هاي  همه قصهها  ينا آوردند، مي بالهايي بر سرشان

از اين داسـتانهاي درد ورنـج   ها  روزنامههاي  هكرد. صفح مي را پاره پاره وقلبها را خونين
 آمدند واز تـه دل داد  مي پر شده بود وبرخي از اين دختران معصوم بي سر پناه پيش پدر

 ماند پس بكجا برويم؟! نمي ن محفوظكشيدند كه: اگر در پاكستان نيز عزت وشرفما مي
رسيدند.  ميها  ها وهندوهاي وحشي به خيمهسيكبرخي از دختران آزاد شده از چنگ 

زنـدگي مـن اسـت. بيشـتر ايـن دخترهـا از       هـاي   اين از تاريكترين ودردناكترين خاطره
بردند وبسيار آزرده وضعيف شـده بودنـد. بـا چشـمان      مي زخمهاي بسيار شديدي رنج

هاي پست وحشي يكي از چشـمانش را بـا نـوك    سيكيدم دختري را كه يكي از خودم د
معصومي كه زخم شـديدي بـر    كشيده بود. هنوز هم چهره يكي از دخترانبيرون خنجر 

صورتش بود جلوي چشمانم است. بر جسمهاي بي گناه بعضـيها هنـوز آثـار زخمهـاي     
وير كشـيدن زخمهـا   دندانهاي هندوهاي گرگ صـفت نمـودار بـود. قلـم را تـوان بتصـ      
همه آن دردها ها  آن ورنجهاي آن دختران معصوم وبيگناه الغر اندام سوخته جان نيست.

بهتر وبه اميد پاكستاني آزاد واسالمي برداشت اي  ورنجها وسختيها وستمها را براي آينده
 كرده بودند.

البته كـه آن  آثار برخي از زخمهايي بود كه بر جسمهايشان نمودار بود،  تنها اينها همه
هايشان را آزرده كرده بود صـدها برابـر از ايـن    مهايي كه دلهايشان را خونين وروح زخ

 زخمها عميقتر وشديدتر بود.
لرزيدند وبا چشماني گريان  مي بغض گلويشان را گرفته بود واز شدت ناراحتي بخود

را هـا   وآن نـد خوراند مي شرابها  آن ها وهندوها بزور بهسيكگفتند كه :  مي هق هق زنان
خواستند كمي از درد ورنجشان كم كنند  مي با بي تابيها  آن كردند كه برقصند، مي مجبور
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وبدون توجه به اينكه دختراني كم سن وسال چون ما در اتاق بوديم بـراي مـادر ومـادر    
زدند وبدنشان  مي لباسهايشان را كنار كردند مي درد ورنجشان را تعريفهاي  بزرگ قصه

كردند تا زخمهايشان را نشان دهند. دل مادرم خون شده بود واز شدت شرم  يم را لخت
گفت كه دخترم از ايـن حرفهـا نگـو، لباسـت را      ميها  آن وحيا ودرد ورنج به هر يك از

كردند ومي گفتند: حاال ديگر برايمان چه مانـده كـه از آن شـرم     مي گريهها  آن كنار نزن،
 وحيا كنيم؟!

 م كه درآن روزها مستقيما به گوش پـدر ومـادر ومـادر بـزرگ    اين حرفهاي درد ومات
 اشك از چشمان مـادر اي  رسيد، فضاي خانه ما را ماتم زده وسوگوار كرده بود لحظه مي

ايستاد ورنگ از صورت پدر پريـده بـود. فضـا فضـاي درد بـود وغصـه ونـاراحتي         نمي
كشـيديم وشـريك درد    مـي  وناتواني وما نيز از اين فضا سهم كودكانه خودمان را بدوش

 بوديم.
من با يكي از آن خانمهاي آزاد شده رفت وآمد دارم. پسرش اآلن كارمنـد بـاال    هنوز

روز حـالتي از   راست ودر زندگي هـيچ كـم وكاسـتي نـدارد بـا ايـن وجـود هـ        اي  رتبه
 دهد بخصوص در ماه اوت!  مي افسردگي به او دست

بروم. وشروع كرد بـه درد   پيشش/ اوت گذشته به من تلفن كرد واز من خواست 14
همه زندگيم در كاخهاي شمال شهر گذشته ولي هميشه آخـرين منظـر خانـه     دل كردن:

سـوزد..   مـي  بينم .. خانه دارد در آتـش  مي ـ هندوستان ـ را در خواب   "لدهياني"مان در 
جسد پدرم در حيات افتاده .. چند تا از هنـدوهاي وحشـي دسـتهاي خـواهر بـزرگم را      

 "عموجـان "هايي كـه مـا او را   سيكبرند. يكي از  مي او را روي زمين كشان كشانگرفته 
زديم بطرف من حمله ور شد، من از شدت ترس ووحشـت بيهـوش بـر زمـين      مي صدا

افتادم. بعدها فهميدم كه خواهر بزرگم در يك تجاوز گروهي جان داده است. مرگ پيش 
شـود   مـي  اوت همـه جـا چراغـاني    /14.. وحاال هر سال  خاك بر سر نيامد من بدبخت
خواهـد قـدم بـه قـدم ايـن       مـي  وتو گويي كه كند مي گوش آسمان را كرها  صداي ترانه
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بايست از سرزمين  مي سرزمين پاك را به تاراج دهد. وبه نام استقالل وآزادي جواناني كه
انـد   خود دفاع كننـد موهايشـان را مثـل دخترهـا دراز كـرده بـر شـانه هايشـان ريختـه         

خواننـد. از مـا    مـي  كننـد وترانـه   مي چرخانند وپايكوبي مي رهايشان را چپ وراستوكم
توانـد   مـي  تنها خاك ميهن است كـه  ايم. بپرسيد كه چه بهاي گراني براي اين آزادي داده

كنند بر دخترهـايي كـه    نمي گواه دردهاي ما باشد، اين ترانه خوانها ورقاصها هرگز درك
حـرفم را قبـول كـن كـه     چه گذشته است! بخدا اند  دادهدر زير تجاوزهاي گروهي جان 

هايي سـيك دانند كه اين هنـدوها و  نمي پاكستانيها ارزش آزادي ندارند! مگر سردمداران ما
كنند همانهايي هستند كه ما در محله هايمان به  مي كه حاال بسويشان دست دوستي دراز

 زديم! مي صدايشان "عموجان"و "جان نماما"و "بابا جان"
دردهايمـان را صـد برابـر ودلهايمـان را      / اوت14باور كن كه جشنها وپايكوبيهـاي  

كند، افرادي چون خواهر من كـه هـيچ نـامحرمي     مي سياهتر وروح وروانمان را تاريكتر
لباسشان را نديده بود زير تازيانه تجاوزهاي گروهي جان دادند وانگار كه مـا ايـن همـه    

در كمـال آزادي  هـا   اين وبي حياها داده بوديم تا رانه زنهاقربانيها را براي اين رقاصها وت
عشق وعاشقيشان وبي حيايي وفسادشان را برخمان بكشند .. تو را بخدا به من بگـو آيـا   

 ؟!هپاكستان براي اين چيزها بوجود آمد
البته من براي حرفها وپرسشهايش هيچ جوابي نداشتم. ومي گذاشتم كـه او دلـش را   

آمدنـد وحاضـر نبودنـد كـه      مي به تنگ "لدهياني "از شنيدن نام اش  ه. خانوادخالي كند
گوش كنند چه بالهايي سر مادر وخاله وپدر بزرگشان آمده است. وبدتر از همـه اينكـه   

شدند وهمه با هـم ويكصـدا بـا     مي رفتم همه نوه هايش جمع مي وقتي من به خانه شان
 دادند: لدهياني زنده باد! مي تمسخر شعار

بـه  خويشـان دور   ها  آن راي بازماندگان آن دخترهاي بي سرپرست ورساندنتالش ب
شكل بسيار بزرگي بود، خودتان تصور كنيـد آن لحظـه دردنـاك    مونزديكشان خود يك 
از تحويل گرفتن خواهر ويا ها  وآن ندندرسا مياش  را به خانواده يوشرم آوري كه دختر
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ند. اينجا بود كه جيغهاي درد ورنجي كـه از  كرد مي زدند واو را انكار مي دخترشان سرباز
كـرد   مـي  تكـه پـاره  هـا   شد قلبهاي زنده را در سـينه  مي ته دل آن دختران به آسمان بلند

وعقل را  سيكموي را بر بدن دادند  مي كه به پدر وبرادرهايشانئيهايي وفحشها وبد دعا
كردنـد   مـي  يپدر با همكاري دوستان  وهمفكرانش سع ساخت. مي حيران ووحشت زده

را از ضايع شدن نجات دهنـد  ها  آن بصورتي براي اين دخترها شوهراني نيكو پيدا كرده
 ودر سايه زندگي زناشويي از درد ورنجشان بكاهند.

را ترتيـب   )38F1("قرار داد مقاصـد "با وجود آنهمه فعاليتهاي امداد رساني پدر موفق شد 
سفر طوالني به همه كشور سـر زد،  داده براي تجويز آن به حكومت فشار آورد. در يك 

 سخنرانيهايي در راديو پاكستان داشت. ودر دانشكده حقوق دانشگاه پنجاب نيز تـدريس 
كرد. چون سدي محكم جلوي بي مسئوليتيها وبـي وجـدانيهاي كارمنـدان حكـومتي      مي

 وباصطالح داوطلبنان مردمي كه با بي رحمي وسـنگدلي كمكهـايي كـه بـراي مهـاجران     
نتيجه همـه ايـن فعاليتهـا ايـن شـد كـه حكومـت         بردند ايستاد. مي به سرقت آمد را مي

جماعت اسالمي وپدرمان را دشمن شماره يك خود معرفي كـرد. نخسـت وزيـر وقـت     
نواب زاده لياقت علي خان از ترس پست ومقام خود ودولتمندان سكوالر بي دين از بيم 

تهاي مخلصانه پـدر وطرفـدارانش بـه    خود از فعاليهاي  رفتن افكار وايدهوواهمه از بين 
شـروع  هـا   آن تنگ آمده بودند، اينجا بود كه حكومت حركت تبليغاتي وسيعي را بر عليه

كرد. اتهامات بي موردي را بر جهاد كشمير وارد سـاخته سـد راههـايي را جلـوي كـار      
 جماعت اسالمي قرار داد.

خواهـد اميـر مؤمنـان     مـي  را پر كرد كه: موالنا مـودودي ها  نخست وزير نيز روزنامه
خواست به وعده هايي كه به مردم  مي پاكستان شود. اين پاداش كسي بود كه از حكومت

                                                 
مودودي وهمفكرانش با همياري ملت بر دولت فشار آوردند تا قانون اساسـي كشـور را بـر طبـق     ( )1(

م حكومت مجبور شـد  1949/مارس/ 12هـ = 1368/ جمادي االولي / 3دستورات اسالم بنا نهد. در 
 .)را تصويب كند "قرار داد مقاصد"تن در دهد وها  آن به خواسته
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ظلـم وسـتم ودزدي    جلـوي  مهـاجران را تـأمين كنـد،   هـاي   داده عمل كند، امنيت خيمه
 را بگيرد!وچپاول 

: اگـر  زد كـه  مـي  داددر اين روزها كه تيغ به استخوان رسيده بود پدر با صداي بلنـد  
سردمداران حكومتي وسياستمداران كشوري در قـانون اساسـي كشـور درج نكننـد كـه      

است، واقرار نكننـد كـه مـا در     "ال اله اال اهللا"هدف از استقالل پاكستان بر قراري حكم 
سايه اين عقيده ومرام پيش خواهيم رفت اين بزرگترين خدعه ونيرنگي خواهد بود كـه  

 سپارد. مي د وپاكستان به يادتاريخ بر عليه مسلمانان هن
را پيشنهاد كرد تا بدينصـورت   "قرار داد مقاصد"به اين هدف بود كه وبراي رسيدن 

حاكميت مطلق از آن خداوند شناخته شود ودر سايه آن تمامي حقـوق اجتمـاعي مـردم    
 تأمين گردد.ها  آن وامنيت ملي

(عثمـاني  در راستاي به كرسي نشاندن اين قرارداد موالنا شبير احمـد 
39F

وموالنـا ظفـر    )1
(احمد انصاري

40F

(وبسياري از نمايندگان مجلس از حزب رابطه اسالمي ـ مسلم ليگ   )2
41F

ـ )3
 در كنار پدر نقش بسيار وااليي ايفا كردند.

يكـي از ارزنـده تـرين وپـر      "قـرار داد مقاصـد  "مجبور ساختن حكومت بـه تأييـد   
 .آيد مي كارنامه پدر به شمار فعاليتهايافتخارترين 

وقتي كه طوفان اشتراكيت وكمونيستي به پاكستان حمله ور شد، پدر با كمال جـرأت  
اعالم داشت: اين سرزمين ملت محمد عربي صلي اهللا عليـه وسـلم اسـت نـه سـرزمين      

                                                 
 م.1949/ دسامبر/13وفات:  )1(
داشت. در اي  م در اله آباد هندوستان بدنيا آمد. در جدايي پاكستان از هند نقش عمده1908در سال  )2(

از مجلس شـؤون اسـالمي پذيرفتـه شـد. در      بعنوان عضوي 1977به پارلمان راه يافت. ودر  1907
 در اسالم آباد وفات كرد. م.1991/ دسامبر/ 20م در 1991

م در سـايه اعتـراف ووفـا بـه تـاج ملكـه       1906(حزب مسلم ليگ ـ هماهنگي اسـالمي ـ در سـال      )3(
 .)انگلستان براي دستيابي به بعضي از حقوق مسلمانان در هند تأسيس شد
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(پيروان كار ماركس
42F

(، يا ماوزي تنگ)1
43F

تـوانيم   مي . اگر مجبور شويم در راه خدا بجنگيم)2
يم وهيچ قدرت ونيرويي را توان مقابله با مـا نخواهـد   ه را در هم بكوبدر يك آن ده جبه

توانيم كاسه وكـوزه سـردمداران جـاه طلـب ومـال       مي بود. ما با ياري خدا در يك زمان
نفـس  تا وقتي كـه  وپرست وبي دينان خائن وكمونيستهاي وطن فروش را برهم بريزيم. 

ر اسـت، وتـا آخـرين    در كالبد ما جاري است وتا زمانيكه سرهايمان بر گردنهايمان سوا
قطره خونمان كسي نخواهد توانست در اين سرزمين ديني غير از اسالم را پياده كند ودم 

 از كمونيستي وبي خدايي بزند.
 

                                                 
 م.1883مرگ:  )1(
 م.1976رگ: م )2(



 
 
 

)5( 

چون درختان سـايه  ها  آن برخي از انسانها از شايستگيهاي اجتماعي وااليي برخوردارند،
ودرويشـان، كودكـان   يكان، خويشان دار وپرثمري هستند كه اميران وفقيران، دوران ونزد

هـاي   پناه آورده واز ميـوه ها  آن وخردساالن، زنان ومردان، همه وهمه يكسان به زير سايه
نيز در كمال سـخاوت وگشـاده دسـتي همـه را بـه      ها  وآن برند، مي با طراوتشان استفاده

 دارند... نمي آغوش گرفته مهر وعطوفت خويش را از كسي دريغ
كي از اين درختهاي پرثمر وسرسبز وشاداب بود، با قلبي بـه وسـعت   ي مادر عزيزمان

وپهناي دنيا وبا جوش وخروش درياهاي بي ساحل. الگويي از يك مـادر نمونـه كـه بـا     
 روحي پدرانه ما نه تا خواهر وبرادر را در آغوش گرم خويش پروراند.

. شـلوغ بـود   به خاطر موقعيت اجتماعي پدرمان ابو االعلي مودودي خانه ما هميشـه 
زنان در خانه ومردان در حياط بيرون مثل زنبورهاي عسل در حركـت بودنـد. از همـان    

شد. از ساعتهاي  مي در خانه ما بر پا "جمعه"روزهاي كوچكي بياد دارم كه هميشه نماز 
 ، ومادرمـان شـروع  كردنـد  مـي  بزرگ را فرش ويا حصـير پهـن   يازده صبح همه اتاقهاي

تسبيح ـ البته نماز تسبيح عبادتي فردي است وبـه همـين خـاطر      كرد به خواندن نماز مي
شد ـ در ايـن فاصـله خانمهـا كـم كـم از دور ونزديـك         نمي هرگز بصورت جماعتي ادا

شـد ومادرمـان بـه خانمهـا نمـاز       مي ند، وقت نماز جمعه همه اتاقها پردآور مي تشريف
 بلند كرده دعـا رگاه خداوند خواندند، پس از نماز همه دستهاي لرزان اميد به د مي جمعه

كردند. وبعد از دعا درسي از قرآن وحديث وپس از آن نيز دعايي طـوالني، وپـس از    مي
 رفتند. مي رسيد وخانمها به خانه هايشان مي آن جلسه به پايان

شد. مادر عزيزمان پس از نمـاز   مي وهمچنين برنامه نمازهاي عيد نيز در خانه ما اجرا
 خواندن تكبيرات روز عيد وآمادگي براي نماز.به كردند  مي فجر شروع
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كردنـد بـه آمـدن     مي قبل از اينكه ما همه فرش وحصيرها را پهن كنيم خانمها شروع
نشستند وهمه با هـم ويكصـدا آرام تكبيـرات عيـد را      مي براي نماز وبه ترتيب در صفها

شـد   مي ها شرح دادهروش اداي نماز عيد براي خانم كردند. با باال آمدن آفتاب مي تكرار
آوردند. بعد از نمـاز   مي ومادرمان با صداي زيبا وملكوتي خويش امامت نماز عيد را بجا

شد، وخانمها عيد  مي خطبه عيد بود وپس از آن دعا ومناجات ودر نهايت شيريني تقسيم
 گفتند. مي را بهمديگر تبريك

 



 
 
 

)6( 

كند؛ .. دير وقـت   مي ذهنم تجلي نگرم اين خاطره تلخ در مي هر وقت در آينه گذشتهايم
خرد سـالش را  هاي  شب است، دنيا در تاريكي عميقي فرو رفته است، مادرم دست بچه

گرفته در كنار ديوار اتاق مات ومبهوت ايستاده است. دو خانم پليس با هيكلهـاي گنـده   
نجـا  پليسها همه جا را زيروروي كرده وسايل خانـه را اي  اند. لويمان قد علم كردهشان ج

 بـا ناشـناخته  پدرم لباسهايش را در كيفي گذاشته آماده رفتن به جـايي   اند. وآنجا پاشيده
 شده است. در يك لحظه بدون اينكه پدر بسوي ما نگاهي بيندازد با صـدايي بلنـد  ها  آن
 رود.. مي وبا پليسها از خانه بيرون گويد: سالم عليكم .. خدا حافظتان.. در پناه خدا. مي

م اسـت، روزي كـه مـن كـودكي هشـت سـاله بـودم وبـا         1948/ اكتبر/ 14اين قصه 
برند. بعدها از مـادرم   مي ديدم كه پدر را بسوي زندان مي چشماني گريان براي اولين بار

 ما نگاه نكرد؟!ه پرسيدم: چرا بابا قبل از رفتنش ب
 مادر نفسي كشيده با اطمينان خاطر گفت: دخترم! حضرت ابراهيم عليـه السـالم نيـز   
وقتي همسرش حضرت هاجر وپسرش حضرت اسماعيل عليـه السـالم را در صـحراي    

نگاه نكـرد. بـه پشـت نگـاه     ها  آن خشك وسوزان وبي آب وعلف مكه رها كرد، بطرف
پيـامبران  هـاي   كند. مادرمان هميشه قصـه  مي كردن اراده وعزم مردان را سست وضعيف

ن كـافي بـود كـه همـه قصـه را در      همين اشاره برايمـا و كرد، مي خدا را برايمان تعريف
 دريابيم.آن را  مغزهايمان مراجعه كنيم وهدف

 وقتي پدر عزيزمان را دستگير كردند، در خانه مبلغ بسيار ناچيزي پول بيشتر نداشتيم.
مادرمان مجبور شد در روند معمولي زندگيمان تغييراتي دهد، به جـاي دادن لباسـها بـه    

همه لباسها ـ زني كه در سايه ناز ونعمت خانه  خشكشويي خودش شروع كرد به شستن 
پدر ثروتمندش در شهر دهلي بـزرگ شـده بـود وهرگـز حتـي يـك دسـتمالش را آب        

هاي تلخ زندگي بـر  روزنكشيده بود، دست همت باال زده با سينه فوالدينش به مبارزه با 
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زهـا  آمد ـ از آشپز معذرت خواهي كرده خودش شروع به پختن غذا نمود. در همـان رو  
، با اصرار آمد مي براي اداي نماز جمعه به خانه مان "اچهره"بود كه بيوه زني فقير كه از 

شديد مادرم را قانع كرد به او اجازه دهد پيش ما بماند وكارهاي خانه از شستشو وپخت 
وپز را به عهده بگيرد. او بمادرم گفت: شما براي خدا كار كنيد ومن كارهاي خانه تان را 

كـه اسمشـان را خـوب    هـا   بود، وما بچـه  "خوش قسمت"كنم. نام اين خانم  مي روبراه
 زديـم، او نيـز از ايـن نـام خوشـش      مي صدا "خوش شربت"شديم، ايشانرا  نمي متوجه

 آمد. مي
هميشه بر زبان مـادر بـود، وبـا شـجاعت      "يا حي، يا قيوم، برحمتك استغيث "ورد 

ي مزمن تنگـي نفسـش   ت. روزي بيماررف مي ودليري وثبات فراواني بجنگ با مشكالت
اي  پيچيد از دهانش بـر آمـد:   مي بسيار شدت گرفت، ودر حاليكه از درد وناراحتي بخود

ميرنـد   مـي  خدا، شوهرم در زندان افتاده است، اگر باليي سر من بيايد بچه هايم از گريه
ده بـر  وكسي نيست كه آرامشان كند! مادر بزرگ از شنيدن اين حرفها بسيار ناراحت شـ 

ي نكن، يك كمي صـبر  زني، ناشكر مي مادر داد كشيد: چرا از اين حرفهاي نا اميد كننده
 وحوصله بخرج بده، مگر چه شده، يك كمكي نفست باال وپايين زده است.

او هميشه مادرمـان را   مادر بزرگ زن بسيار عاقل ودانا وشكيبا وبردبار وصبوري بود.
ي بار بياور كه بتوانند با سـردي وگرمـي زنـدگي    كرد كه: بچه هايت را طور مي نصيحت

بسازند. يك روز لقمه طاليي در دهانشان بگذار، ولؤلؤ ومرجان برايشان بپز وروز ديگـر  
را به ناز ونعمت عـادت مـده، وهميشـه هـم     ها  نان خشك وعدس بخوردشان بده. بچه

 را خـراب  هـا  خواسته هايشان را برآورده نكن. پدر ومادرهـا بـا آسـايش وراحتـي بچـه     
سرهاي بفلك كشيده غـرور  و كند، نمي دانند كه روزگار به كسي رحم نميها  آن كنند، مي

. يك روز با راحتي وآسايش آشنايشان كـن وروز ديگـر بـا نـان     اندازد مي وتكبر را بزير
 خشك وسركه.
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توانسـت عـزم    نمـي  شايد بهمين خاطر بود كه مشكالت زندگي وسرد وگرم روزگار
در عزيزمان را خدشه دار كند. او با اعصابي فوالدي چـون كـوه در مقابـل    واراده آهني پ

دوخـت   مـي  كنده شده پيراهنش را خودهاي  ايستاد. دكمه مي نوسانات زندگي ثابت قدم
كه پس از دسـتگيري اولـش   ـ زد. در وسايل زندانش    مي وسوراخهاي لباسهايش را پينه

ديدي؛ سوزنهاي  مي تنهايي راهاي  حظههمه خرت وپرتهاي لـ ماده گذاشته بود  هميشه آ
 كوچك وبزرگ و...هاي  خياطي ونخهاي رنگارنگ ودكمه

شـد بـا    مـي  با خدا، ويكـي از اوليـاء اهللا بـود. وقتـي مـريض     زني زاهد ومادر بزرگ 
كـرد ومـي    مي كرد وبا يك دنيا خواهش وتمنا دعا مي چشماني پر از اميد به آسمان نگاه

شد. در زندگيش هرگز نـه دكتـري    مي ... وبال فاصله خوبگفت: من مريضم، تو طبيبم 
شـد، دسـتش را    مـي  بر بدنش سبز ورمي. اگر دانه ويا ديده بود ونه دارويي لب زده بود

، بزرگ مشو، خداي ما بزرگتر است. با گفتن اين ورماي  گذاشت ومي گفت: مي روي آن
مهارت بسيار عجيبي داشت،  شد. او در زبان وادبيات فارسي مي حرفها دانه ويا دنبل گم

 . گفت مي شعر فارسي براي همين هم بيشتر حرفهايش را با
مجلس بود كه در حضور او كسي جرأت  دنشست، گل سر سب مي در هر مجلسي كه

شـد. از   مي حرف زدن نداشت، همه نگاهها بطرف دهان او خيره وهمه گوشها متوجه او
بود، وهر كسي كه يكبـار حرفهـاي او   خاصي بهره مند شيوايي وفصاحت وخوش زباني 

بـود از خـوش اخالقـي وخـوش زبـاني      اي  رفت. نمونـه  نمي شنيد هرگز از يادش مي را
ها  آن خندانيد وخود آرام وخاموش وسنگين به مي وحاضر جوابي وشيرين بياني، همه را

كـه  ديديم كه او چگونه معصومانه وخاموش نشسته وبه مـا   مي كرد. وما از اينكه مي نگاه
 گرفت. مي پيچيم خيره شده است بيشتر خنده مان مي غرق در خنده به خود

الهور بود با مـادر   "ايدورد شاه "يكبار دايي مان كه دانشجوي دانشكده دارو سازي 
بزرگ قرار گذاشت كه با هم تنها با شعر حرف بزنند. مادر بـزرگ كـه نيـاز نداشـت از     

آمد واز او شـعرهايي   مي پيش مادر عزيزمان، ولي دايي لحظه به لحظه كسي كمك بگيرد
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دومـش را فرامـوش    مصـراع ش را به يـاد دارم،  مصراعگفت: يك  مي پرسيد، يا كه مي را
كند ونـه شـعري كـه در آن اشـتباهي       مي را قبول مصراعكرده ام، مادر بزرگ هم نه يك 

خورد، بـراي   مي بر هم معاهدهكرد  مي باشد! مشكل اينجا بود كه اگر مادر به دايي كمك
توانم بـه سـؤالهاي جـالل جـواب      مي همين مادر از مادر بزرگ اجازه خواسته گفت: آيا

دهم؟ مادر بزرگ هم با خوشحالي گفت: بچه است، اگر راهنمايي خواست كمكش كن. 
كشـيد ومـي    مـي  يك هفته نگذشته بود كه دايي جالل شرطش را باخت وگوشـهايش را 

 بندم. نمي در بزرگ از اين شرطهاگفت: از اين به بعد هرگز با ما
كـه از اول در او طمـع   ام  گفت: من در زندگيم مثـل مـادر بزرگتـان نديـده     مي مادرم

گفـت:   مـي  وحرصي نباشد، هرگز نشده كه او چيزي براي خودش بخواهد. مادر بـزرگ 
 دارد، حرص وآز وطمع ندارد، چيزي هم جمع نمي نشانه صوفي اينست كه؛ كسي را باز

  كند. نمي
اتفاقا اين سه صفت ويژگيهاي برجسـته مـادر بـزرگ عزيـز ومـادر گرانقـدر وپـدر        

بارزي از توكل ورضا بخواسـت خـدا   هاي  ند. اين سه شخصيت واال نمونهمهربانمان بود
 !"نفس مطمئنه"وصبر وبردباري وشكيبايي بودند، تصويري زنده از 

 ام. در بزرگتـان آموختـه  گفت: من راه ورسم زندگي كـردن را از مـا   مي مادر عزيزمان
كردنـد   مي بسيار تعجب آور بود كه مادر شوهر وعروس سالها در زير يك سقف زندگي

 وهميشه هم با هم اتفاق رأي داشته، هرگز اختالفي ويا بگو مگويي بينشان رخ نداد.
تحت هر ها  ادر تصميم گرفته بود كه بچهوقتي پدر را براي بار اول به زندان بردند، م

را كامل كنند. وقتي يكي از دوستان بسيار صميمي ومخلص مادرم درسشان  بايد شرايطي
ـ خاله خورشيد ـ به ديدنمان آمـد، مـادرم برخـي از زيـور آالت خـود را بـه او داد تـا         

 كرد. مي را با احتياط كامل وبا برنامه ريزي دقيق ادارهبفروشد، بدينصورت مادر خانه 
ربان ويا عيد فطر ويا جشنهاي عروسي اصـال در  لباس نو پوشيدن در روزهاي عيد ق

 داد كه: چونكه در رمضان ما زكـات  مي فرهنگ خانه ما نبود. مادر عزيزمان به ما دلداري
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دهيم پس درست نيست لباس نو بپوشيم، وعيد قربان هم كه عيد قربـاني دادن اسـت    مي
 ،شسته خود را كهنهشود لباس نو پوشيدن معني ندارد. بايد لباسهاي  مي وهمه جا كثيف

 وتميز مثل يك دسته گل برويم به نماز عيد.
خوانيم كه مادري بخاطر نداشتن لباس نـو بـراي بچـه     ميها  در روزنامهامروزه وقتي 

بچـه  هـاي   هايش در روز عيد خود را به آتش كشيد ويا پدري كه نتوانسته بود خواسـته 
ه خود كشـي كـرد ... دهانمـان از    هايش را براي عيد فراهم كند گردنش را به طنابي بست

 ماند. مي تعجب باز
يك شب آردمان تمام شد. دير وقت بود ودكانها هم بسته بودنـد، كلفتمـان بـي بـي     
كريمه از همسايه كمي آرد قرض گرفت. مادرم از اين كارش بسيار ناراحت شـده بـه او   

 گفت: چرا اين كار را كردي؟
هر وقـت آردشـان تمـام شـود از مـا      ها  آن بي بي كريمه با تعجب گفت: خانم جان،

 رسـد بـه   مـي  دهند، ما هم فردا كه آردمان مي آيد پس مي گيرند ووقتي آردشان مي قرض
 پس خواهيم داد.ها  آن

 هـر چـه  هـا   آن كنند به ما ربطي ندارد، مي چه كارها  آن ولي مادر راضي نشد وگفت:
يم. مردم خواهند گفت كه موالنـا  توانند قرض بگيرند اما ما نبايد چنين كن مي خواهند مي

كنند! اگر آردمان تمام شـود   مي گداييمردم هاي  در خانه بر در زندان است وبچه هايش
توانيم بهر صورتي بگذرانيم، نان خشك بخـوريم ويـا عـدس پلـو درسـت كنـيم.        مي ما

شايسته نبود كه از ديگران قرض بگيري. مادر خوب سرزنشش كـرد تـا دوبـاره تكـرار     
 نكند.

گفت: دنيا هر طور كه باشد قابل تحمل است، اگر قابل تحمل هم نباشـد   مي مادرمان
 بايد خود را مجبور ساخت وتحمل كرد.
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روز بـه   25مـاه و  19م پـس از  1950/ مي/ 28هر طور كه بود همه اين مشكالت در 
شد پر  پايان رسيد وپدر زير باران گلهاي هواخواهانش به خانه بازگشت وخانه ما دوباره

 از مردمي كه براي تبريك گفتن آمده بودند.
ــر    ــر از زه ــار تلخت ــن روزگ ــذرد اي  بگ

 

ــد     ــكر آي ــون ش ــار چ ــر روزگ ــار دگ  ب
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پدر بنا به قانون حكومت نظامي بـه زنـدان افتـاد. وبـار      م بار ديگر1953/ مارس/ 28در 
ديگر هشت بچه خورد سال ويك مادر ضعيف ومريضي وچند تومان پـول خـرد ويـك    

فت. زيور آالت مادر هم يكي يكي به طرف را صبر وپايداري پشت سرش رها كرد ودني
رفتند يكبار النگويي بار ديگر انگشتري ويا گردنبندي و.. طبق معمـول خـودش    مي بازار

شست وشو وپخت وپز خانه را بعهده گرفت. اينبار حكومـت نظـامي بـود وپرونـده در     
مسـئله  "بـر عليـه قاديانيهـا    اي  كتابچـه  ي ارتش واتهام پـدر هـم نوشـتن   دست داد سرا

 م دادگاه تشكيل شد وحكم صادر گرديد.1953/ مي/ 9بود. در  )44F1("قاديانيت
 همـان را پوشـيد  ه لباسـهاي مدرسـ  ها  م بود كه ما همه بچه1953/ / مي11صبح زود 

كرد. يكهـو در خانـه بـاز شـد      مي منتظر صبحانه بوديم ومادر هم داشت صبحانه درست
(رگمان عمر فاروقوبرادر بز

45F

با صورتي رنگ پريده ووحشتزده روزنامه بدسـت داخـل    )2
دانسـتيم كـه در روزنامـه     نمي شد ومادرمان را بطرفي كشيد، وروزنامه را به او نشان داد.

چه بود، تنها ديديم كه رنگ مادر با ديدن روزنامه زرد زرد شد وتـرس ووحشـت سـرا    
ه آرامـي  كرده روزنامه را جمع كرد ودوباره بپايش را گرفت. ولي فورا خودش را كنترل 

                                                 
م در گيريهاي شديدي كه منجر به گشته شدن هـزاران انسـان شـد بـين مسـلمانان      1952در سال ( )1(

را نوشت وپرده از چهره واقعـي ايـن گـروه     "مسأله قاديانيت"وقاديانيها درگرفت. مودودي كتابچه 
كرد وموالنا  در پنجاب حكومت نظامي برپا "غالم محمد"آن بر كشيد. در پي آن هاي  گمراه ونقشه

مودودي وبسياري از علماي جماعت اسالمي را به زندان انداخت. دادگاه نظامي هـم حكـم اعـدام    
موالنا مودودي را صادر كرد. ووقتي از او خواسته شد در مدت كمتر از يك هفته درخواست عفوي 

كـنم.   مـي ن بنويسد با روحيه مؤمنانه وايمان واالي خود گفت: من از كسي درخواست عفو وبخشش
 شود نه در زمين!). مي دانم حكم مرگ وزندگي در آسمان رقم زده مي چونكه

 م در شهر دهلي هندوستان.1938/ آوريل/ 12متولد:  )2(
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مشغول پختن نان روغني وصبحانه شد. همه ما را صبحانه داد وبه طرف مدرسه هايمان 
ده كند. وقتـي از  افرستاد ورفت داخل خانه تا برادرمان عمر فاروق را نيز براي مدرسه آم

تـوانم   نمي من امروزگفت: نه مادر،  مي آمد كه مي شديم صداي عمر فاروق مي خانه دور
 به مدرسه بروم.. 

(برادر بزرگ ديگرمان احمد فاروق
46F

م، دهلي) از خانه زيـاد  1939/ مي / 11والدت: ( )1
زد: حكـم اعـدام موالنـا     مـي  دور نشده بود كه روزنامه فروشي سر راهش سبز شده داد
كـه  كـرد ونمـي دانسـت     مي مودودي صادر شد. آن بيچاره براي روزنامه هايش تبليغات

 كه با لباس مدرسه سوار بر دوچرخـه جلـويش پـا   اي  دارد خبر اعدام پدر اين پسر بچه
 رساند.. احمد فاروق از همانجا به خانه برگشت. مي زند را با آب وتاب به او مي

(من وخواهرم اسماء
47F

در راه مدرسه بوديم كه صداي گوشخراش روزنامـه فروشـها    )2
ودودي صادر شـد. اينجـا بـود كـه فهميـدم چـرا       به گوشمان رسيد: حكم اعدام موالنا م

كـه بـه مـادر    اي  برادرم عمر فاروق رنگ پريده ووحشت زده به خانه آمد، ودر روزنامـه 
 نشان داد چه بود.. با اين وجود ما دو خواهر راهمان را ادامه داده به مدرسه رفتيم.

 خانه به مدرسهخوانديم وپياده از  مي فيروز پور درس 60ما در مدرسه دولتي شماره 
كـرد. رئـيس مدرسـه مـان خـانمي       مي ديد تعجب مي رفتيم. هر كس ما را در مدرسه مي

مسيحي بود، وقتي ما را در صف صبحگاه ديد بسيار تعجـب كـرده رو كـرد بـه دانـش      
يـاد  ها  اين را بايد الگو ونمونه خود قرار دهيد، ازها  اين ،آموزان وگفت: خوب نگاه كنيد

با لباسها وسـر ووضـع مرتـب آرام سـر     ها  شود وبچه مي م پدر صادربگيريد، حكم اعدا
شوند، آفرين وصد آفرين به اين مادري كه در همچنين روز هولنـاك   مي صبحگاه حاضر

ده، ســر ووحشــتناكي لباســهاي بچــه هــايش را مرتــب پوشــانده، موهايشــان را شــانه ز
گـر بجـاي ايـن مـادر دانـا      وصورتشان را تميز كرده، صبحانه داده وبه مدرسه فرستاده، ا

                                                 
 م، دهلي.1039/ مي/ 11متولد:  )1(
 م در دهلي.1941/ دسامبر/ 23متولد:  )2(
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ريخـت وبـا فريـاد وگريـه      مـي  زمين وزمان را بهـم  بود. مي وفهميده زني بيسواد ونادان
 كرد. مرحبا وصد آفرين به اين مادر! مي وزاريش همه محله را روي سرش جمع

ايشان در ادامه گفتند: بله، اين است فرق مردم عادي ورهبـران. در ايـن روزهـا مـن     
 سماء كالس هفتم.كالس نهم بودم وا

مدرسه مان بود كه خـانمي مسـيحي بـود، معلمهـاي مدرسـه كـه        مديراين حرفهاي 
ايـن يـك آدم    گفتند: از كي تا حاال اين رهبر شده وما خبـر نـداريم؟!   مي مسلمان بودند

 خائني است كه مخالف پاكستان بود. ببينيد دخترهايش چقدر مكار وحيلـه گرنـد، همـه   
 هم مثل مادرشان چاالك وروباهند!ها  نمايش است، بچهها  اين

مي گشـتيم، ديـديم كـه    ن كه در محله پارك ذيلدار بود بروقتي از مدرسه به خانه ما
اينجا حال وهوايي ديگر است؛ كوچه پر بود از مردم، صفهاي دراز اتوبوسهايي كه مردم 

از مـردم بـا    برخـي  آورده بودند، خيابانها را پر كرده بود، را از شهرهاي مختلف به آنجا
 گريسـتند وبعضـي ديگـر سـاكت وآرام ايسـتاده بـودن واشـك        مـي  صداي بلند زار زار

ريختند. وقتي ما را ديدند كه كيفهايمان را در بغل گرفتـه آرام وخـاموش از مدرسـه     مي
 كردند ومي گفتنـد:  مي شدند، اشكهايشان را پاك مي بما خيرهبرمي گرديم مات ومبهوت 

 كنند. گريه هم مي والنا با صبر وبردباري با اين مصيبت دارند مقابلهمهاي  نگاه كنيد، بچه
گفتنـد: واقعـا،    مي كنيم. بعضي هم ري زار وفرياد كنند خوبيت ندارد كه ما با بي صب نمي

 صبر وبردباري يعني اين!
بعد از اينكه با يك دنيا زحمت خودمان را به داخل خانه رسانيديم ديديم كـه اتاقهـا   

كردند.. مـادر   مي خانمهايي كه براي همدردي با ما آمده بودند و زار زار گريهپر است از 
بچه دادند. وقتي مادر چشمش به ما افتاد گفت:  مي دلداريها  آن بزرگ ومادر عزيزمان به

بلند شد وبه مـا نهـاري را كـه خـودش     وصبر وبردباري كرد.  ها، داد وفرياد نكنيد. بايد
 ه بر گشت پيش خانمها.آماده كرده بود داد ودوبار
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در اين روز يك خانمي به مادر گفت: خـانم جـان، امشـب صـد ركعـت نمـاز نفـل        
حاجت بخوان، وبعد از آن نماز تهجد ادا كن وبراي سالمتي وتندرستي موالنا دعـا كـن   
 واز خداوند بخواه او را سالم وتندرست به خانه بـر گردانـد ونـذر كـن روزي كـه آزاد     

را مـادر   شـب  شكر بجاي خواهي آورد. خالصه اينكه همـه آن  شود صد ركعت نماز مي
كردم ـ البته در اينطور شبها كجا خواب بچشم   مي خواند، هر وقت چشمم را باز مي نماز
 ديدم كه مادر سر نماز ايستاده است. مي آيد ـ مي آدم

ش همه با اذان فجر براي نماز بلند شديم، بعد از نماز مادر طبق معمول هر روز قرآن
كه جلويش آمد اي  را برداشت وشروع به خواندن كرد. با تعجب ديديم كه اولين آيه

  ﴿ وآنرا تالوت كرد، اين آيه از سوره مباركه بقره بود:           

                                 

                 ﴾ ]214: ةبقرال.[  

شويد بدون آنكه به شما همان برسـد كـه بـه     مي كه داخل بهشتايد  آيا گمان برد ه(
زيانهاي مالي وجاني به آنـان دسـت    اند؟ از شما در گذشته كساني رسيده است كه پيش

ـ   ه پيامبر بـا  كاند  يشان گشتهپرچنان داده است و انـد   و ايمـان آورده بـوده  دكسـاني كـه ب
همصدا شده ومي گفته اند: پس ياري خدا كي وكجاست؟ .. بيگمان ياري خـدا نزديـك   

 است).
آن مرا صدا زد وبه اين آيه اشاره كـرد   مادر با خواندن اين آيه به گريه افتاد... بعد از 

كند. دلها را  مي ببين دخترم، اين كتاب زنده ايست كه غم واندوه را از انسان دور وگفت:
 بخشد ومرهم زخمها ودردهاست. كافي است كه تو با آن دوست شويي، آنوقـت  مي شفا
را  بيني كه چطور حسب نياز واحتياجت با تـو سـخن خواهـد گفـت، روح وروانـت      مي

دهد.  مي بخشد، دلداريت مي دهد، با نصيحتها ومشوره هايش زندگيت را صفا مي آرامش
 گويد، انگار كه درد مـارا دريافتـه وبمـا دلـداري     مي ببين در اين وقت مصيبت به ما چه

 نهد. مي دهد وبر زخمهايمان مرهم مي
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رگ سال بيشـتر نداشـتم، ولـي دختـر بـز      13درست است كه در آن روزها من شايد 
هميشه براي مادرش مثل يك دوست ويا خواهر كوچكتر است. مادر هميشه با مـن درد  

 كرد. وروي من خيلـي حسـاب   مي كرد، من راز دار او بودم وهميشه با من مشوره مي دل
 كنم كه آن حرفهايي كه مـادر در كـودكيم بـا مـن     مي كرد. با وجود اين حاال احساس مي
د دل كردن بود، چرا كه آن حرفهايي نبود كه انسان با گفت در واقع يكنوع با خود در مي

گفت: كسـي كـه دختـر بـزرگ نـدارد بسـيار        مي كسي ديگر در ميان بگذارد. او هميشه
 بدشانس است. براي همين بود كه مادرم به ما سه خواهر بيشـتر از برادرهايمـان اهتمـام   

ابمـان بـود. پـدرم    خريد ومواظب درس ومشق وخورد وخو مي داد وهميشه نازمان را مي
 كرد! مي هم مثل مادرم بيشتر با من يا با خواهرم اسماء درد دل

گفـت:   مي خواند وبا خود مي بعد از آن تمام روز را مادرم آرام بود وتنها همين آيه را
همه قرآن چنين است، بايد خدا را هزار بار شكر كنيم كه بـه مـا چنـين نعمـت بزرگـي      

ار بار از اين آيه تشكر كنيم كه در اينچنـين وقتـي بـداد مـا     ارزاني داشته. وبايد دهها هز
كشـد وبـه مـا     مـي  دهد ودست شفقت ومهربانيش را بر سرمان مي رسيده وما را دلداري

 گيرد. مي دهد ودستمان را مي مژده
شب دوم نيز بدينصورت با كمال آرامي گذشت، مردان در بيرون از خانه وخانمها در 

رسـيدند ووقتـي صـبر     مـي  دند. خانمها گريان ونـاالن از راه داخل خانه تحصن كرده بو
كردند ومـي   مي شدند وبيكديگر نگاه مي ديدند ساكت مي واستقامت مادر ومادر بزرگ را

 گفتند: واقعا  صبر يعني اين!
همه كشور بر عليـه حكـم اعـدام پـدر قيـام كـرد، طوفـاني از تظاهراتهـا وتحصـنها          

د. از همه كشورهاي مسلمان واز طرف مسلمانهايي كه واعتراضها كشور را بهم ريخته بو
هـا   بردنـد بـاراني سـيل آسـا از تلكسـها وفاكسـها ونامـه        مي در كشورهاي كفر نيز بسر

واعتراضها بطرف رئيس جمهور ورئيس كل نيروهاي انتظامي باريدن گرفته بود. رد فعل 
 بسيار واسع وهمه گيري براه افتاده بود.
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ي از افـراد جماعـت اسـالمي    كه يك نماز عصرش را خوانده بودمادر تازه  ،...ي/ م13
وگفت: بي زحمت به خانم بگوييد پشت در تشريف بياورند. از شدت تـرس   سر رسيد

خواهد بگويد. مادر هم وحشتزده خودش را به پشت  مي شد، كه چه سيكمو بر بدنمان 
سـال   14م اعدام به كتان باشد! حكرگفت: خانم، مبا مي در رسانيد كه صدايي از آنطرف

زنداني با اعمال شاقه تبديل شد. عالوه بر اين هفت سال ديگر بخاطر مخالفت حكومت 
 شود بيست ويك سال. مي نيز اضافه زدند كه جمعا

زد ودر اينطرف مادر با جمله اول او به سجده  مي آن بنده خدا پشت در حرفهايش را
 ان سجده شكر بجا آورديم.هم با ديدن مادرمها  شكر افتاده بود، وما بچه

 حاال حال وهواي خانه كال عوض شد...
از هر طرف مباركبادها وتبريكها سرازير شد. كسي هم بفكر اين نبود كه هنوز بيست 

كـرد: وعـده خـدا راسـت      مي ويك سال زنداني جلوي راهمان است! مادر با خود تكرار

  ... ﴿ است كه     ﴾ )كه يـاري وپيـروزي خداونـد بـه شـما       بدون شك

دهند ومي گويند كه ما  مي وحديثها خودشان خود را شرحها  ، ببينيد كه آيهنزديك است)
 براي اينچنين روزهايي هستيم، ومعنا ومفهوم ما اينست.

مادرمان خوابي كه يك روز قبل از صادر شدن حكم اعدام پدر از دادگـاه   در آن روز
يمان تعريف كرد. او گفت: ديدم كه هواپيمايي درست جلـوي مـا   نظامي ديده بود را برا

بزمين نشست، وپدرت دست همه ما را گرفته سـوار هواپيمـا كـرد.. هواپيمـا بصـورت      
عمودي ومستقيم با سرعت هيجان آوري بسوي آسمان براه افتـاد. مـن بوحشـت افتـاده     

وپدرت دستهايمان چرخيد. يكهو هواپيما در هوا توقف كرد  مي بودم وسرم دور خودش
 لرزيـدم. صـداي پـدرت آمـد كـه      مـي  را گرفته از هواپيما بيرون برد. من از ترس بخود

. من بزير نگاه كردم، ديدم كه گفت: يك لحظه به پايين نگاه كن كه مادر كجا هستيم. مي
پيكر  در حركتند، ساختمانهاي قولها  در آسمان هستيم ومردم روي زمين مثل مورچهما 
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 آمدنـد.. همينطـور نگـاه    مـي  بنظـر  كوچـك ها  شيده مثل اسباب بازيهاي بچهسر بفلك ك
 كردم كه از خواب پريدم. مي

 مادر بعد از اينكه خوابش را تعريف كرد گفت: حاال تعبير خوابم را فهميدم. احساس
خواست حضرت اسماعيل عليه السالم را بدست  نمي كنم همانطور كه خداوند متعال مي

خواست با يك امتحان پـدر را   مي م عليه السالم قرباني كند، وتنهاپدرش حضرت ابراهي
برساند، خواست كه از اين امتحان  "ذبيح اللهي"وپسر را به مرتبه  "خليل اللهي"بمرتبه 

ما انسانهاي گناهكار را بخوبي وسالمتي بيرون كشيده بـه مقامهـاي واال وبلنـد رحمـت     
 خويش نايل گرداند.

صـادر   "افريشـيا "حكم اعدام پدر صادر شده بود هفته نامه  همچنين در روزهايي كه
م خود از زبان شخصي بنـام ميـان رحـيم بخـش     1975/ دسامبر/ 25از الهور در شماره 

كـرد: خـدايا    مي آورده بود: من درخواب پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم را ديدم كه دعا
برد، او را زنده نگـه دار كـه او    مي بر ما رحم كن، بار الها! مودودي كار دين مرا به پيش

كند. بار الها! بر ما رحم وشفقتت را ارزاني دار! ناگهان صدايي آمد  مي خدمت دين تو را
 محمد، ما دعاي تو را قبول كرديم.اي  كه :

رسـيد. مـن    مـي  من از خواب پريدم، صبح زود بود وصداي اذان از هر طرف بگوش
لرزيد واشكهايم از چشمانم سـرازير   مي بشدت وحشت زده از خواب پريده بودم وبدنم

شده بود وتا دير وقت روي تختم نشسته بودم ونمي توانستم حركـت كـنم. تعبيـر ايـن     
 خواب هم اين بود كه حكم اعدام منتفي اعالم شد.

: من لذت وزيبايي كه در درسـهاي قـرآن وحـديث    ه بوديكدفعه خانمي به مادر گفت
 كنم. نمي ديگران احساسكنم در درسهاي  مي شما احساس

ها  : هر آنچه از دل خيزد بر دل ريزد... معنا ومفهوم اين آيهمادر در جواب گفته بودند
كنند كه در حالتها وظروفي كـه بـر مـا گذشـته      مي وحديثها را وقتي مردم چون ما درك

 زندگي كنند.
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ننـد  احساس غربـت وتنهـايي نك  ها  كردند كه بچه مي مادر ومادر بزرگ هميشه سعي
اثـر بـد   هـا   آن وهميشه شاد وخرم باشند، تا خداي ناكرده سختيهاي زندگي بر نفسـيات 

گفت: بايد دوران بچگي انسان پر شود از شاديها وخوشيها، وهرگـز   مي نگذارد. مادرمان
نبايد احساس غربت وتنهاي وسختي كند، چرا كه اگر احسـاس فقـر ونـاداري وتنهـايي     

شخصيت او براي هميشـه پژمـرده خواهـد شـد.. ايـن       را در كوچكي نيش زند،اي  بچه
اي  تلخ كودكي چون كابوس در تمام زندگي او را دنبال خواهند كرد. هر بچههاي  خاطره

بايد در خانه احساس كند كه از همه بيشتر اهميت دارد تـا در او نـوعي اعتمـاد بـنفس     
 ايجاد شود...

ها  آن دوران كودكي اند. ير شدهمن در كوچكي پهاي  گفت: بچه مي واو هميشه با خود
كرد كه بهر صورتي شده  مي را دزديدند. او براي از بين بردن آثار اين دوران خيلي سعي

 ما را هميشه مشغول نگه دارد، تا احساس غربت وسختي ويا بيهودگي نكنيم.
اي  بـرايم نامـه  هـا   يك روز از زندان ملتان پيغامي از پدر آمد كـه: هـر يكـي از بچـه    

جداگانه براي بابا نوشتيم. بابا هم جواب هر يكـي  اي  انه بنويسد. هر يك از ما نامهجداگ
را جدا جدا با خط خودش نوشته، همراه با يك كيسه كوچك براي هر يـك از  ها  از نامه

تكه تكه كرده بود وبا آن را  داشت كه بسيار گهنه شده بود،اي  آبي ما فرستاد. بابا پيراهن
كوچك خورجين مانندي براي هر يك از ما درست هاي  خود كيسه نخ وسوزن با دستان

 بادام وپسته وگردو وكشمش پر كرده برايمان فرستاده بود. كرده بود. وآنرا از مغز
كوچك نام يكي از ما را با خمير چسبانده بود. وهر يـك  هاي  روي هر يكي از كيسه

جگـر  "، "جـان پـدر   "، "ممنـور چشـ   "پر معنـاي  هاي  از نامهاي ما را با يكي از كلمه
 و.. شروع كرده بود. "ام گوشه

كوچـك از چشمانشـان سـرازير    هـاي   كيسـه اشكهاي مادر ومادر بزرگ با ديـدن آن  
وچهره هايشان زرد شد وهمه آنروز را ساكت وخاموش در غم وغصـه بسـر بردنـد. در    

آدمهـاي  كوچك با زبان بي زبانيشان چون هاي  كرديم كه اين كيسه نمي حقيقت ما درك
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نج واندوه زندان واز درد تنهـايي وبـي كسـي واز غصـه     بيدار وزنده حرفها داشتند، از ر
 خاموش خانه وخيلي حرفهاي ديگر. هاي  دوري از زن وبچه واز درد خاطره

در اين شكي نيست كه اراده وعزم پدرمان چون كـوهي سـترگ واسـتوار بـود ولـي      
، و.. بصراحت اعالم داشتند كه "ام وشهگچگر "، "نور چشمانم "، "جان پدر"هاي  همكل

اين كوه فوالدي قلبي است زنده عشق ومحبت ودوسـتي، دلـي پـر از عاطفـه     در داخل 
نادان بوديم كه با عجله عجلـه  هاي  ومهر وشفقت وعطوفت.. در اينطرف حكايت ما بچه

را هـا   نآ را باز كرده مغزها را قاپيديم توي دهانمان وبدون هيچگونه احساساتيها  كيسه
داد بفهميم كه پدر  نمي قورت داديم پايين. كوته فهمي وكم عقلي بچه گانه مان بما اجازه

را در هـا   آن گردوها وبادامها را پوست كنده وبا چه مهر ومحبتـي اي  به چه عشق وعالقه
گذاشته وبا چه شفقت وعطوفتي نام هر يك از ما نور چشمان وجان پدر وجگر ها  كيسه

خالي را انداختيم هاي  كيسهها  نوشته است. ما بچهها  آن با دستان خود بر گوشه هايش را
را از روي زمين جمع كرده پـيش خـود نگـه داشـتند..     ها  آن وتنها مادر بزرگ بودند كه

كـه  اي  داشتم. كيسه مي كاش من آن كيسه را در پيش خود نگهاي  كنم كه مي امروز آرزو
داشـتم   ميآن را  نوشته بود. اگر امروز "جان پدر"ن پدر با خط زيباي خود قبل از نام م

 بود! مي حتما پر ارزشترين وگرانبهاترين يادگار آنروزهايم
يك روز مادر به دست وپاي مادر بزرگ افتاد واز ايشان خواهش كرد كه كسي را بد 

شما بر عليه كسي دعا نكنيد كه دعا وبد دعـايي   لطفا گفت: مادر جان مي دعايي نكند! او
 شود! مي شما حرف بحرف قبول درگاه الهي

م بود وقتي كه بابا در زندان بود ومادر بزرگ دعا كرده بود كه: بار 1953اين در سال 
خدايا، هر كسي كه پسر مرا در زندان انداخته او را بر تختش زنداني كن ونصف جانش 

نوشـتند كـه سـپاهبد    هـا   را از او بگير وبپوسان ... پس از چند ماه از اين حادثه روزنامـه 
 ملك غالم محمد فلج شد. ارتش پاكستان ژنرال
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مـاه زنـداني    25م بنا به تشخيص پزشكان پدر پـس از  1955/ آوريل/ 29باالخره در 
آزاد شد وبه خانه بازگشت. روز بسيار بياد ماندني وخاطره انگيزي بود. خانـه مـا غـرق    

آمـد. آن روز مثـل    مي وتبريككباد رگل و گلدسته وشيريني شد. از هر طرف صداي مبا
خسـته وكوفتـه   هـا   يك خواب خوش وشيرين سپري شد وبا آمدن شب همـه مـا بچـه   

 برختخواب رفتيم.
از فرط خوشي وشادي واز شدت خستگي نماز عشاء را هم فرامـوش كـرده بـوديم.    

بخـود لرزانـد:   هنوز سنگيني خواب با پلكهايمان بازي نكرده بود كه صداي مادر همه را 
كنيد به اينها، خجالت بكشيد، بجاي اينكه بلنـد شـويد نمـاز شـكر بخوانيـد نمـاز        نگاه

يادتان رفته روزي كه حكم اعدام پدرتان را صادر كرده بودند  ايد. فرضتان را هم نخوانده
بـه هـدفتان رسـيديد،    وحاال كه بيرون آمده  كرديد! مي خوانديد ودعا مي چطور نماز نفل

خواهيد پـس نمـاز هـم     نمي ايش! حاال ديگر از خدا هيچ چيزديگر چه نيازي به دعا وني
 الزم نيست!!

ما با شنيدن اين زخم زبانهاي تند خجالت زده مثـل بـرق از رختخوابهايمـان پريـدم     
 سر جانمازهايمان ايستاديم. گرفتهبيرون وبا عجله وضو 

دام خواند وبه نذري كه كرده بـود ـ روز حكـم اعـ     مي همه آنشب را مادر نماز شكر
د پدر صد ركعت نماز حاجت خوانده بود ونذر كرده بـود كـه اگـر روزي همسـرش آزا    

د خواند ـ وفا كرد. البته اينبار فالكس چاي را كنـار   شود صد ركعت نماز شكر نيز خواه
خـورد، در حاليكـه در آن شـب     مـي  خودش گذاشته بود وهر ساعتي يك استكان چـاي 

 زد. نمي چيزي وحشتناكي كه خبر اعدام پدر آمد لب به
صبح روز بعد مادر گفت: انسان چقدر ناشكر است. روزي كه جان پدرتان در خطـر  

 رفت اين صد ركعت نماز بسيار نـاچيز بنظـر   مي بود ومرگ چون كابوسي جلويمان رژه
رفت. زبـان حـرف    مي ؛ نه خسته شدم ونه خوابم گرفت ونه قلبم اينسو وآنسوندآمد مي

ص وبندگي وعجز وناتواني همه با هم ويكصـدا در حركـت   گفت، تقوا واخال مي دل را
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افتاد. ولي ديشب از  مي شد وروح قبل از پيشاني به سجده مي بودند، دل قبل از كمر خم
شد واز يكسـو سـردرد    مي يكسو احساس خستگي بود واز طرف ديگر خواب حمله ور

 م..كرد نمي كرد. آن عشق وعالقه ونياز دروني را احساس مي گيج و ويجم
كـرد ومـي گفـت: واقعـا      مـي  مادرم با ياد آوري اين سستي وناتوانيش توبه واستغفار

توانيم شكر خدا را بدرستي بجـا آوريـم، حتـي اگـر همـه       نمي راست است كه ما هرگز
 عمرمان را در يك سجده بگذرانيم.

زه به تنگ آمده بود، به پدرمان گفت: هيچ پدري به انداها  يكبار كه مادر از دست بچه
خرد؛ بعضي وقتها سرشان عصباني بشو، چشم سرخشان بده،  نمي شما ناز بچه هايش را

 سرشان داد بكش، اينقدر لوسشان نكن!
داني وقتي من در زندان هستم چقدر دلم برايشان  مي پدر به آرامي جواب داد: تو چه

دايشـان  كنم ص مي ببينم، چقدر آرزوصورتهايشان را  خواهد مي شود. چقدر دلم مي تنگ
را بشنوم، چقدر ميل دارم حتي بازيها وفضوليهايشان را تماشا كـنم. وقتـي كـه در سـال     

(م به زندان افتادم پسر كوچكم خالد1953
48F

گرفـت، حرفهـاي    مـي  تازه حرف زدن يـاد  )1
كـردم   مـي  داد.. با خـودم احسـاس   مي در زندان گوشهايم را نوازشاش  شكسته شكسته

زنـد   مـي  ديگر بزرگ شده است، وخوب حـرف وم خالد ش مي از زندان بيرونكه روزي 
هميشه او در ذهنم بـود ومـن بـا     ام. ومن از ديدن آن مرحله زيباي عمر او محروم مانده

گـويي كـه مـن بچـه هـايم را       مي زدم. حاال تو مي با او حرفاش  زبان شكسته بچه گانه
كـار از مـن    چشم سرخ بدهم واز خودم بترسانم وسرشان داد بكشم.. خـانم جـان ايـن   

 شدني نيست!..
 كه ماند خالي ز روشنائياي  چون ديده (داني چگونه باشد از دوستان جدائي

 ليكن زروي جانان مشكل بود جدائي) سهلست عاشقان را از جان خود بريدن

                                                 
 م، در الهور.1952/ سپتامبر/ 17متولد:  )1(



 دار درختان سايه  62

به راحتي وحتـي بـدون كمتـرين    ها  يك روز ديگر پدر به مادرم گفت: چون اين بچه
دانـي ومـي    نمـي  قدرشـان را اند  اه خداوند به تو رسيدهگريه وزاري ودعا كردني به درگ

دانـي آنهـايي كـه     مي كنند واز دستشان به تنگ آمده اي. تو چه مي گويي كه تو را اذيت
زننـد،   نمي روند وچه درهايي را كه نمي برند، كجاها كه مي بچه ندارند در چه حالي بسر

 وخرافـاتي كـه مرتكـب    عتهاجوينـد، چـه شـركها وبـد     نمـي  به چه چيزهايي كه توسل
 دهند!.. نمي شوند وكجاها كه دين وايمانشان را از دست نمي

 داديـم ولبخنـد   مـي  زد ومـا بـا خوشـحالي سـرهايمان را تكـان      مي بابا اين حرفها را
را هـا   ايـن  شد ومي گفت: همين حرفهاي شماسـت كـه   مي زديم. مادر بيشتر عصباني مي

 اينهمه پررو كرده است!
 



 
 
 

)8( 

 زندانش بگويد:هاي  يكروز بابا حاضر شد از خاطرهها  شديد ما بچهبا اصرار 
نزديكهاي ظهر بود كه مرا از زندان الهور به زندان شهر گرم وآتشي ملتان بردنـد.   "

سلولي كه مرا به آن منتقل كردند پنكه سقفي وشير آب نداشت، يك پمپ دستي بود كه 
گفتنـد. يـك زنـداني نيرومنـد      مـي  اول كشيد. به اين سلول درجـه  مي آبرا از چاه بيرون

وپهلوان وقتور درجه سومي كه حدود چهل سال داشت در سلول منتظر آمدن مـن بـود.   
با عجله  كرد ورانداز خوب از باال تا پايينمرا  . وبعد از اينكهاول خوب به من خيره شد

اشـت  از جايش بلند شد، سلول را مرتب كرد وبا عجله از پمپ آب كشيد ودر حمام گذ
بفرمائيد دوش بگيريد. از حمام كه بيرون آمدم ديدم كه  وبا احترام به من اشاره كرد: آقا،

همه سلول را شن پهن كرده وآب زده وتختي چوبي را وسـط اتـاق مرتـب كـرده. مـن      
او گفت: آقـا، هـوا بسـيار گـرم      اي؟ پرسيدم: اينجا شن نبود چرا خودت را زحمت داده

زنم تا يك كم هوا خنكتـر شـود وشـما     مي وآبام  ش كردها شن فراست، من سلول را ب
 بتوانيد راحت استراحت كنيد.

تا من نماز ظهرم را خواندم او غذا را آماده كرده بود وبا ذوق وسـليقه بسـيار خـوبي    
دانـم،   نمي اذوق وسليقه شما ر كرد به معذرت خواستن كه؛ آقا،جلويم گذاشت. وشروع 

ده كردم، اميدوارم به شما بر نخورده باشد! سـپس پـيش   هر چه دم دست بود را زود آما
هايي را بايد بخورم. از آنروز بـه بعـد   رواكرد كه من چه وقتهايي چه د خودش ياداشت

نشد داد. هرگز  مي پس از صبحانه ونهار وشام خودش داروها را مرتب وسر وقت به من
 وش كند...ي را ديرتر ويا اشتباهي بدهد يا كه فرامدارويكه حتي يكبار 

كـرد وابـراز    مـي  اين مرد در زندان آنقدر با عشق وعالقه واخالص بـه مـن خـدمت   
 محبت واحترام داشت كه من خود حيران مانده بودم.
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تا يك روز خودش به من گفت: وقتي مرا به اين سلول فرستادند، به مـن گفتنـد كـه    
كـه   ي اسـت قرار است انسان بسيار وحشـي وخطرنـاكي را بـه اينجـا بياورنـد، شخصـ      

 اينست كه تـا  . وظيفه توراستش كنيم سيخخواهيم مثل  مي حكومت را به تنگ آورده! ما
اذيتش كن، كاري بكن كـه خـودش آرام از حكومـت معـذرت خـواهي كـرده        تواني مي

درخواست عفو كند وشرط وشروطهاي حكومت را بي چون وچرا قبـول كنـد. غـذايي    
اي خـواب وآرام كـردن بـه او فرصـتي نـده،      نتواند به آن دهن بزنـد. بـر   كهكن درست 

 خالصه اينكه جانش را به لبش برسان..
من هم در سلول هزار ويك نقشه كشيده مشتاق ديدار شما نشسته بودم كه ببينم اين 
انسان خطرناك چه شكلي است. آخر من خودم عاشق جرم وخالف كاريم واز كسي هم 

ي است كه روي دست من زده است؟! گفتم اين چه كس مي دست كمي ندارم. وبا خودم
ممكن است  گفت كه خدايا آيا مي اه كردم دلموقتي شما وارد شديد وبه صورت شما نگ

كوچكترين خالفي سر زند؟ آقا، اگر راستش را بخواهيد همينكه شما  شخصي مثل ايناز
 را ديدم عشق وعالقه ومحبت عجيبي نسبت به شما در دلم سبز شد.

ندان براي سركشي پيش ما آمد واز من پرسـيد: اگـر شـكايتي    چند روز بعد رئيس ز
داريد بفرماييد. من گفتم: من هيچ شكايتي ندارم، بسيار هم راحت هسـتم! از آنـروز بـه    

 !كـرد  مـي  آمد وهمين سؤالش را تكـرار  مي بعد هر روز زندانبان براي سركشي پيش من
كنيـد،   مـي  : يا شما تعارفشنيد. تا يكروز به تنگ آمده گفت نمي وجز اين جواب چيزي

من گفتم: برادر، اگر مشكلي داشته باشم بـدون  خواهيد راستش را بگوييد.  نمي ويا اينكه
به شما خواهم گفت. شكر خدا حاال هيچ مشـكلي نيسـت. زنـدانبان گفـت:      يرودرواس

فالن وفالن از آقايان سياستمدار در همين زندان ودر همين سلول سه روز بيشتر طاقـت  
همـه شـرط وشـروطها را پذيرفتـه وبـا      اند  واز حكومت درخواست عفو كردهاند  دهنياور

 را در آرشـيوهاي حكـومتي نگـه داري   هـا   وما همه اين پروندهاند  دست خود امضا كرده
كنيم تا اگر روزي شيطان در پوستشان رفت و خواستند بر عليه حكومت كـوچكترين   مي
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ند، كافي است كه بـا  يانات آتشين مردم را بشورانفعاليتي بكنند ويا با سخنرانيهاي داغ وب
چاپ خواهد شد، تنها ها  بفهامانيم كه فردا معافي نامه ات در روزنامهها  آن يك اشاره به

 شـوند. همـه   مـي  با همين يك اشاره مثل مارمولك توي سوراخهايشان خزيده خـاموش 
هستي كه بعد از اينهمه  افتادند وشما چطور آدمي مي پس از دو روز به گريه وزاريها  آن

وانگار خانه خاله ات است وهيچ شـكايتي هـم نـداري    اي  مدت خوشحال وآرام نشسته
 گذرد! مي ومي گويي به تو خيلي خوش هم

كردم به او بفهانم كه: برادر، وقتي انسـان بـراي رسـيدن بـه هـدفي واال       مي من سعي
تاريـك آن در چشـمش    كند گرمي وسردي، پستي وبلندي، زندان وسلولهاي مي زندگي

راهـم را انتخـاب   كنند. من با فهـم ودرك واختيـار خـود     مي چيزهايي بي اهميت جلوه
زندگي باالتر است از فكر كردن به سود وزيان  "كه ام  من شعار خودم قرار داده ام. كرده

، پس سختيها وخوشيها پيش من زياد اهميـت ندارنـد. مهـم رسـيدن بـه      "شخصي خود
فهميد گفت: تو پـدر هسـتي، هشـت تـا      نمي ان كه انگار حرفهاي مراهدف است. زندانب

فكر كن. مـن  ها  آن كه به داغ تو بسوزند. كمي هم بهاند  بچه بيچاره ات چه گناهي كرده
من .. خيـال  هاي  گفتم: من قبل از آمدنم بچه هايم را به خدا سپردم. حاال او بداند وبچه

 كنم. نمي فكر همها  آن همن از اين جهت كامال راحت است واصال ب
ــا     ــار مـ ــر كـ ــا بفكـ ــاز مـ ــار سـ  كـ

 

 فكــــر مــــا در كــــار مــــا آزار مــــا
 

زندانبان با شنيدن اين حرفها از من نا اميد شد ورفت. ودوباره آنطرفها پيدايش نشد. 
 عفو هم شكست خورد. ونقشه درخواست

خوانـدم   مـي  ويـا نمـاز   "تفهـيم القـرآن  "كردم به نوشتن تفسـير   مي وقتي من شروع
كند. چند روز بعد عيـد قربـان    مي كردم كه آن زنداني خيره خيره به من نگاه مي احساس

دادند تمـام شـده بـود وتعطـيالت عيـد       مي بود. از روي اتفاق وسايلي كه براي غذا بما
كرديم. صبح روز عيد هيچ  مي زندان صبرشروع شده بود ومي بايست تا آمدن كارمندان 

داني بسيار ناراحت وپريشان بود كه حاال از كجا بـه شـما   چيز براي خوردن نداشتيم. زن
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زد وبـه   مي رفت وبه در وديوار مي صبحانه بدهم؟ از شدت ناراحتي به اينطرف وآنطرف
گفت. من به او گفتم: عدس وناني كه از ديشب مانده بود را  مي مسئوالن زندان بد وبيراه

صبح روز عيد غذاي فاسد شـب  كسي  شود مي خورم. او گفت: مگر مي گرم كن بيار من
كنم. من برايش شرح دادم كه؛ برادر، هـيچ بفكـر مـن     نمي را بخورد؟ من هرگز اينكار را

نباش، من نان وعدس را كه از شب مانده با رضايت وخوشي خواهم خورد. ـ پـدر كـه    
 كه از شب مانده بود ايش بود سر ساعت هشت صبح غذاييخيلي پايبند وقت وبرنامه ه

داد  مـي  ، اين همان اثر تربيت مادر بزرگ بود كه به بچه هايش گاهي لقمه طـال خورد را
مـرا بخـود   اي  خوردم هق هق گريـه  مي وگاهي نان خشك وسركه ـ . وقتي من صبحانه 

 نشسـته گريـه  اي  جلب كرد، پشت سرم را نگاه كردم ديدم كـه دوسـت زنـدانيم گوشـه    
 جـواب داد: از اينكـه   اي؟ وبچه ات افتادهكند. از او پرسيدم: چه شده مرد، به ياد زن  مي
گرفته. با خـودم  ام  خورد گريه مي بينم آدمي مثل شما صبح عيدي نان خشك وعدس مي
كردم كه هرگز نشده كه روز عيدي ما فقيرها هم غـذاي مانـده وفاسـد شـب را      مي فكر

 بخوريم، شما كه آدم بسـيار بزرگـي هسـتيد، روز عيـدي داريـد غـذاي مانـده شـب را        
 خوريد؟! يم

من با مهرباني كنارش نشستم وبه آرامي به او گفتم: ببين برادر، من با فكر ودرك وبا 
دهـم.   مي ادامهآن را  وبا سعادت وخوشحالي دارمام  اختيار كامل اين راه را انتخاب كرده

هم بمانم وچيزي براي خوردن پيدا نكـنم  هيچ بفكر من نباش اگر چنانچه روزي گرسنه 
ا باز هم با خوشحالي صبر خواهم كرد. شـما بخـاطر مـن خودتـان را رنـج      به ياري خد

 ندهيد.
، ولـي آن  "تفهيم القـرآن "بابا ادامه داد كه: من بعد از صبحانه شروع كردم به نوشتن 

بيچاره با وجودي كه غذا اضافه آمده بود از شدت ناراحتي صبحانه هـم نخـورد. ديـري    
مقـدار   بـا  ند. زنداني در را باز كرد. پليسـي كـه  نگذشته بود كه در سلول را با شدت زد

ي در ايستاده بود گفت: جناب موالنا، طرفـداران شـما   غذا جلوهاي  زيادي پاكتها وبسته
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با اين غذاها از بعد از نماز صبح پشت در ايستاده بودند ولي متأسفانه دفتر آقاي زندانبان 
را باز كرده تفتـيش دادنـد بـراي    ها  هبعد از نماز عيد باز شد، بعد از آن همه پاكتها وبست

هـا   آن وپاكتها را تحويل گرفت وشروع به باز كـردن ها  همين دير شد. زنداني همه بسته
مات ومبهوت مانده بود. ها  آن كرد. انواع واقسام غذاها ونعمتهايي بود كه زنداني با ديدن

را براي شـما  ها  اين كردي همه مي من به او گفتم: ببين، چونكه شما گرسنه نشسته گريه
 تقسـيم كـن. گمـان   هـا   زنـداني  خوب بخور سير كه شدي بقيه را بين ساير اند. فرستاده

هم از چلو كباب وشامي كباب وشير برنج وكيـك وشـيرني ونـان روغنـي     ها  آن كنم مي
 گفتم او انگشت نـدامت بـه دنـدان گرفتـه     مي وقتي من به او اين حرفها را بدشان نيايد.

 اش، من آن غذاها را بجـاي اينكـه بـه شـما بـدهم قـبال جلـوي كالغهـا        كاي  گفت: مي
 ريختم. با اصرار زياد مـن بـاالخره او صـبحانه خـورد وباقيمانـده چيزهـا را در بـين        مي

وايشـان بـراي    اند، را براي آقايم فرستادهها  اين گفت: همهها  آن تقسيم كرده بهها  زنداني
 شما فرستاده!

د: ظهر روز عيد دوباره در بصدا در آمد ويك بـار ديگـر انـواع    ادامه دا بعد از آن پدر
مـات ومبهـوت   هـا   آن واقسام غذاهاي رنگارنگ وخوشمزه سر رسيد، زنـداني از ديـدن  

تقسيم كرد. شـب قصـه دوبـاره    ها  زنداني مانده بود. مقداري غذا به من داد وبقيه را بين
ر ملتـان آنقـدر غـذاهاي    تكرار شد، خالصه اينكـه سـه روز عيـد همفكرانمـان در شـه     

داند چند مدت  مي كيف كرده، بعد از خداها  زنداني وخوشمزه آوردند كه همه رنگارنگ
 شكمي از عزا در آوردند.

را با ها  آن كرد واز آنطرف مادر مي از اينطرف بابا براي ما حكايت زندانش را تعريف
 زند مي ريم هم همين حرف راسوره مها  گفت: ببينيد بچه مي داد. او مي قرآن ربطهاي  آيه

﴿                    ﴾ ]96: مريم[. 

را در ها  آن هايي كه ايمان آوردند وكارهاي شايسته انجام دادند خداوند مهربان محبت آن
 نهد. مي دل مردمان
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كالم اهللا مجيـد ويـا احاديـث پيـامبر اكـرم      هاي  را با آيه مادر هميشه حوادث زندگي
فهمانيد. وتا امروز هم حـرف   مي را بماها  آن صلي اهللا عليه وسلم ربط داده معنا ومفهوم

گفت: تو كار نيك انجام بده وبا خدايت راست باش،  مي پيچيد كه مي مادرم در گوشهايم
پيامبر خدا صلي اهللا عليه وسلم چگونه قرآن واحاديث وحرفهاي هاي  آنوقت ببين كه آيه

 دهند. مي خودشان را برايت شرح
جمله خاطرات زنداني كه بابا تعريف كرد اين بود كـه: يـك روز ظهـر ناگهـان از     از 

پشت ديوار سلول كناري صدايي آمد كه: غذاي آقاي ژنرال را بگيريد. رفيق زندانيم بلند 
پيچيده وچنـد نـان   اي  غذا كه در پارچه شد وصدا زد: آقا كي هستي؟ ناگهان يك ظرف

ويك بشقاب ساالد روي آن بسته شده بود روي ديوار آمد وپس از آن ژنرال اكبـر خـان   
متهم به كودتاي راولپندي كه سلولش كنار سلول بابا بود ) چـون شـبهي بـاالي ديـوار     (

 خواهم با شما غذا بخورم. مي ظاهر شد وپريد اينطرف وگفت:
زد ومـي گفـت: حـاج آقـا، فقـط چنـد        مي ژنرال تا دير وقت حرف بعد از غذا آقاي

داد وگفت: ما  د سرساعتي تأخير شد. من پرسيدم: چه چيزي تأخير شد؟ ژنرال آهي سر
رسيده بوديم كه بازيي كه با خون خود برده بـوديم   "سرينگر"شهر هاي  تقريبا به دروازه

كه وجب به وجبش را با خون  ناطقيبه باد دادند. وهمه آن م را سر ميز مذاكرات سياسي
 دستي به دشمن تقديم كرده عقب نشيني كرديم. خود گلگون كرده بوديم را دوباره دو

آقاي ژنرال در مورد پرونده كودتاي راولپندي گفت: اين يك نقشه پستي بود بر عليه 
ارن ما وكشور وهمه ملت. انگليسها قبل از رفتن ليستي از نامهاي همه افسران ودرجـه د 

دلير وبا غيرتي  كه براي حفظ آبرو وحيثيت خود ودين وملتشان حاضرند جـان بدهنـد   
هم بيشتر اين افسران را به بهانه شركت در ها  آن تهيه كرده به حكومت ما تحويل دادند.

يك نمايش كه كودتاي راولپندي نام گذاشتند دستگير كردند تا جاهـاي خاليشـان را بـه    
خـوب  هـا   آن وشرابي وقمار باز ودختر باز وبدجنس بدهند تـا  گروهي از افسران ناباب

 دمار از كشور وملت در آورند.
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 ژنرال دلش را خالي كرد واز باالي ديوار پريد ورفت به بخش خودش.
آمد كه: غذاي آقاي ژنرال را بگيريد. وپشت سـر  روز بعد هم صداي خادم زندانيش 

ع كرد به حرف زدن: وقتـي دعـوت نامـه    غذا آقاي ژنرال بود كه به اينطرف پريد وشرو
ديـداري از آن  اتحاد جماهير شوروي براي رئيس جمهور لياقت علي خان آمده بود كـه  

از طرف آمريكا هـم رسـيد. سـؤال اينجاسـت كـه چـرا       اي  عوتنامهكشور داشته باشد، د
دعوتنامه شوروي مسترد شد؟ ژنرال ادامـه داد: نظـام سـرمايه داري آمريكـايي از نظـام      

وسياليستي شوروي خطرناكتر است. در طي حكومت هزار ساله مسلمانان هندوها گاو س
 "ال اله"اضر نبودند كردند ولي ح مي نه ودريا را پرستشوميمون ومار ودرخت ورود خا

گويند چه اشكالي  مي را از اول ـ هيچ خدايي نيست! ـ "ال اله "بگويند، سوسياليستها كه 
ـ   "اال اهللا "بياموزيم كه ها  آن وبه داشت كه ما به شوروي برويم ها  آن ـ مگر خداي يكتا 

سـت مـا نصـف دوم را يادشـان     كـافي ا اند  كه نصف اول شهادت اسالم را خود خوانده
 بدهيم! 

 كـرد وخـودش جـواب    مي زد. خودش سؤال مي ژنرال بدون يك لحظه توقف حرف
 داد. وحرفهايش تمامي نداشت. مي

ها به مسئوالن زندان رسانيد كه ژنـرال از بـاالي ديـوار    در اين روزها بود كه جاسوس
زنيم. پـس از ايـن كشـف بسـيار خطرنـاك،       مي آيد وما ساعتها با هم حرف مي منپيش 

ودر  درآمـده ، در وديوار بحركـت  هوحشتناك زندان را به لرزه در آورداي  انگار كه زلزله
ولهايشان كشيده دست وپا يك چشم بهم زدن همه زندانيهاي كودتاي راولپندي را از سل

بسته در ماشينهاي پليس انداختند وفورا بـه زنـدانهاي ديگـري منتقـل كردنـد. دوسـت       
كرد كه وقتي ژنرال اكبر  مي را با چشمان خودش ديده بود تعريفها  آن زندانيم كه بردن

زد  مـي  كردند، سرش را باال گرفته بود وبا صداي بلنـد داد  مي خان را سوار ماشين پليس
 ه: اآلن وقت شهادت رسيده است!ك
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ننـد بـراي   ك مـي  طرحاي  كردند كه اين دو نفر حتما دارند نقشهمسئوالن زندان گمان 
 !!ندانز كودتاي

 



 
 
 

)9( 

 فرصـت پيـدا   "تفهـيم القـرآن  "شديم واو براي نوشتن تفسـيرش   مي وقتي ما مزاحم بابا
روم بـه زنـدان.    مـي  هيد منببينيد، اگر شما به من اجازه نوشتن ند گفت: مي كرد بما نمي

كنـد   مـي  وقتي من نتوانم تفسير كالم خدا را در اينجا به راحتي بنويسم خداوند مرا بلند
برد تا به راحتي كـارم را ادامـه بـدهم.     مي وبه زندان كه جاي بسيار ساكت وآرامي است
ديگـر   را تمام كنم وكتـابي  "تفهيم القرآن "تازه من در فكر اين هستم كه هر چه زودتر 

 بنويسم. "تفهيم الحديث"در شرح احاديث پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم به نام 
ـ     آورد كـه   مـي  هميشـه روي بابـا فشـار    عموي بزرگمان ـ سيد ابو الخيـر مـودودي 

علمـي  هـاي   خودش را از ميدان پر درد سر سياست كنار كشد وتنها به بحث وپـژوهش 
تفهـيم  "بار عمو به بابا گفتنـد كـه دو جلـد اول    آيد كه يك مي وتأليف مشغول شود. يادم

كنـد.   مـي  انسان احساس تشنگيها  آن چرا كه در وقت خواندن ،را بازنگري كند "القرآن
بابا در جواب گفتند: اگر من دو جلد اول را باز خواني كنم، الزم خواهد شـد كـه جلـد    

 دا خواهد كرد!ادامه پي سوم را هم دوباره مراجعه كنم واين سلسله كار همينطور
شـد   مي سياسي واجتماعي وغيره بسيار مشغولهاي  وبرنامهها  وقتي كه پدر در جلسه

توانند اين كارها را انجام دهند.  مي كرد كه: كسان ديگري هم مي عموجان او را نصيحت
تواننـد در سـطح شـما كارهـاي علمـي وپژوهشـي        مـي  اما شما بمن بگو چند نفرند كه

 نوشتن كن.ب بنويسند؟ شما همه وقتت را صرف د وكتاانجام دهن وتحقيقاتي
يكروز عمو جان به يكي از مسئوالن جماعت اسالمي گفتند: اين اميـر واسـتاد شـما    

خريـدم وادا   مي برادر كوچك من است. من بزرگش كرده ام، وقتي كوچك بود نازش را
ينم كه شـما  ب مي خواباندمش، وقتي مي كردم وتو بغل خودم مي وكرشمه هايش را تحمل

واز اينسو به آنسو واز اين جلسه بـه آن جلسـه   ايد  كردهاش  اينطور غرق كارهاي سياسي
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تركـد. اگـر ايـن آقـا كارهـاي علمـي        مـي  كشانيدش دلـم  مي واز اين برنامه به آن برنامه
 وتأليفاتي انجام دهند نسلهاي زيادي از او استفاده خواهند برد.

آورد كه: پدرتان را اذيت نكنيد. اگر يكي از ما  مي رهم بسيار فشاها  مادر روي ما بچه
خـوردم   مـي  فهمانيد كه: اگر من جان پدرتان را مي خواست مادرمان بما مي چيزيها  بچه

به ايـن چيـز   ها  خواهم، بچه مي كردم كه من اين چيز يا آن چيز را مي وخون او را كثيف
ابهـا را بنويسـد. پـدر شـما يـك      توانست همه ايـن كت  نمي وآن چيز نياز دارند، او هرگز

هـا   نويسنده وپژوهشگر ودانشمند است، او به فضايي آرام وساكت نياز دارد. شـما بچـه  
نبايد از او هيچ چيزي بخواهيد ونبايد هم مسائل ومشـكالت درسـيتان را بـا او درميـان     

 بگذاريد، با حرفهاي بيهوديتان هم وقتش را ضايع نكنيد.
نوشتن با ذهني  داد كه او در وقت مي شي براي پدر ترتيبمادر آنچنان فضاي آرام بخ

 داد. مي كامال آرام وبدور از درد سرهاي زندگي واطرافيان كارش را انجام
 پدر از دو رويي ومنافقت وظاهر سازي ورياكاري بسيار متنفر بود.

يكبار روي سفره غذا مادر ما همـه خواهرهـا وبرادرهـا وبخصـوص بـرادرم محمـد       
(فاروق

49F

نمازهايتان را درست وسـر وقـت بخوانيـد. اگـر     ها  كرد كه: بچه مي را نصيحت )1
موالنا مودودي نماز هاي  : ببينيد، بچهشما در نمازهايتان كوتاهي كنيد مردم خواهند گفت

 خوانند. نمي هم
پدر سر سفره حرفي نزد، وقتي غذايش را صرف كرد ودستهايش را شست به طـرف  

خوانيد فقط وفقـط خـدا را در نظـر     مي وقتي هم نمازها  بچه ما نگاهي كرده گفت: البته،
داشته باشيد وتنها براي او نماز بخوانيد هرگز براي پـدرتان نمـاز نخوانيـد. سـپس آرام     

اينطور بود، حرفهـاي بسـيار بـزرگ ومهـم را در يـك      بطرف دفترش رفت. پدر هميشه 
د. اصال در سرشتش چيـزي  كرد واز حرفهاي زياد وبيهوده هم بيزار بو مي جمله خالصه

 به نام مناقشه ومجادله نبود.

                                                 
 م، شهر دهلي.1943ر/ / نوامب27متولد:  )1(
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اگر شما همه نوشته هايش را جمع كنيد وبر روزهاي زندگيش تقسيم كنيد با تعجب 
رسـد. حـاال اگـر نگـاهي ديگـر بـه حـوادث         مي خواهيد ديد كه به هر روز چند صفحه

سـيار شـگفتزده   بوطوفانهايي كه در زندگيش روي داده وبه كارها وفعاليتهايش بينـدازي  
خواهي شد كه چطور او توانسته از پس همه اين كارها برايد؟ البته كه همـه ايـن كارهـا    
نياز به فضايي آرام وبي دردسر داشته است واين جو پر سـكون وآرامـش را تنهـا مـادر     

 براي او مهيا ساخته بود.
و را تفسير بابا از قرآن تفسيري زنده است. مـثال اگـر كسـي تفسـير سـوره يوسـف ا      

كند كه انگار او در همانجا بوده وبـا چشـمان خـودش شـاهد همـه       مي بخواند احساس
ديگري هاي  كند. همچنين با خواندن سوره مي براي ما نقلآن را  مراحل قصه بوده ودارد

كني كه گويا ذهنش توانسته پرده زمان ومكان  مي چون سوره كهف وسوره فيل احساس
 .را بشكافد ودر آنجا حضور يابد

، از من خواست كـه  سالها بعد رئيس دانشكده ادبيات عربي كه خانمي بود از سوريه
 من پريد كـه: او در عـالمي ديگـر   پدر را در يك جمله توصيف كنم، ناخود آگاه از زبان 

(زيست! ايشان از اين جواب من بسيار خوششان آمده گفتند: امـام ابـن تيميـه    مي
50F

نيـز   )1
 اند. دقيقا اينچنين بوده

خواست همه سر سفره غذا دور هم باشند. اين تنها فرصتي بود كه همه بچـه   مي پدر
خواست همه با هم غذا بخوريم. واو آنقدر به  مي توانست ببيند، براي همين مي هايش را

وقت ساعتش را با او تنظيم كند. مـا هـم قبـل از    توانست  مي وقتش پايبند بود كه انسان

                                                 
شيخ االسالم تقي الدين ابن تيميه از منطقـه حـران از توابـع دمشـق سـوريه. از جملـه بـارزترين        ( )1(

نويسندگان ودانشمندان اسالمي در قرن هشتم هجري است كه در بيشترين علوم اسالمي آثاري بـر  
بر عليـه تاتارهـا شمشـير كشـيد     جاي نهاده. تنها به جهاد با علم ودانش وقلم وزبانش اكتفا ننموده، 

وچون سدي محكم در برابر سردمداران سودجوي مستكبر قد علم كرد. كه در نتيجـه آن بارهـا بـه    
 م در زندان قلعه دمشق به شهادت رسيد).1328هـ= 738زندان افتاد. در سال 
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كرديم كه او در ظاهر پيش  مي وقت غذا هم احساس شديم، مي آمدن او سر سفره حاضر
 ماست ولي ذهنش بچيزهاي ديگري مشغول است.

كرد كه: سرشت انسانيت مركـب از خـوبي وبـدي     مي پدر بيشتر وقتها به ما نصيحت
است. انسان عاقل وباهوش آنكسي است كه بتوانـد از خوبيهـاي ديگـران اسـتفاده كنـد      

بـديها وشـرارتهاي ديگـران    از امان دارد. وكسي كـه   وخودش را از گزند بديهايشان در
 كند بسيار احمق ونادان است. مي برد واز خوبيهايشان چشم پوشي ميها  بهره

رسيد وكسـي   مي حرفهاي تند وتيز وبد زباني از سرشت او نبود. اگر تيغ به استخوان
اي  ملهكرد سخترين ج مي افروخت وبسيار اذيت وآزارش مي آتش خشم وغضب او را بر

بزرگتـرين جـرم وگنـاه مـن شـرافتم اسـت.. بـا        ها  آن گفت اين بود كه: در پيش مي كه
اينوجود بيشترين سعيش اين بود كه خوبيهاي ديگران را برانگيخته ساخته پرورش دهد، 

كرد بديهايشـان را از بـين ببـرد. ايـن بـود       مي مورد استفاده قرار گيرد وسعيتا بصورتي 
فتاد سال جان كندن او كه با حكمت ودانايي وتدبر بي مانندي حكايت شيرين بيش از ه

 ملت اسالمي را بسوي  سازندگي واصالح راهنمايي كرد.
كنم كه اگر پدر با خانمي نادان وپر حرف وپر جنـگ وجـدال    مي گاهي با خودم فكر

نـه، انگـار    :گـويم كـه   مـي  . بعـد شـد  مي كرد زندگيش چه شكلي مي وبا درد سر ازدواج
مادر عزيزمان را براي پدر خلـق كـرده بـود.. زنـي بـا درك وفهـم بـاال، وذوق         خداوند
، كسـي كـه ذات خـود را    بي مانند به علم ودانشاي  وعالقه اديبانه، وبا عشقاي  وسليقه

اي  ودلداري پدر مثل ومانندي نداشت. ضـرب المثـل عربـي    نفي كرده بود ودر دلجويي
ينكه زنها چون عطرهاي خوشبويي هستند كه ، يعني ا"دختران عودند "گويد مي است كه

دارد، وحتـي در كمـال    مي همه را بخود مشغولها  آن خود پشت پرده بوده ذوق وسليقه
آموزاننـد   مي را به بهترين وجه تربيت كرده علم ودانشها  فقر وناداري با چند ريالي بچه

 كنند. مي پر از شرف وسربلندي بر پااي  وكلبه
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هـا   داشـتم از شـما نمونـه    مـي  ر من وقت كافي براي تربيت شماگفت: اگ مي پدر بما
بخـودم  ام  ساختم. وچون بقدر كافي به شما نرسيده مي والگوهايي بي مانند براي جهانيان

 دردهم شما را بازخواست كنم. من زندگيم را براي خدا وسـربلندي ديـن او    نمي اجازه
 كنم. يم وتربيت شما را به خدا واگذارام  فدا كردهجهان 

دانسـت وهـر لحظـه     مـي  او هميشه خودش را كارمندي با اخالص براي ديـن خـدا  
 شمرد. مي زندگيش را در راه اداي واجباتش غنيمت

چند ماه قبل از وفاتش، آقايي بيرحمانه او را مـورد تهـاجم وانتقـاد شـديد قـرار داد      
موفق شد، شما چرا وگفت: در ايران آيت اهللا خميني توانست انقالبي اسالمي بر پا كند و

 نتوانستيد در پاكستان انقالبي اسالمي بر پا داريد؟
خداونـد متعـال هسـتم. وظيفـه مـن       روزمـزد پدر گرامي در جواب گفتند: من نوكر 

اينكه ساختمان م را دريافت كنم. اما را انجام دهم ومزد خودام  روزمره اينست كه واجب
رسد يا  مي رود؟ اصال كار به نتيجه مي د، روند كارش چگونه پيششو مي چه وقت كامل

خير؟ اين به نوكر هيچ ربطي ندارد. نوكر فقط بفكر اين است كه با ايمان واخالص كامل 
 را انجام دهد.اش  به بهترين وجه وظيفه

، زبان وقلمش، فكـر  بود كه عقل وهوششبراي خدايش پدر نيز نوكري بسيار با وفا 
به بهترين صورت تسـخير كـرده بـود. نـه     اش  يفهرا در راه بجاي آوردن وظاش  وانديشه

مـرده  "هـاي   برايش سر دهند ونه از نعره "زنده باد"آرزوي اين را داشت كه مردم شعار 
شود كـه خـودش،    مي ترس وهراسي داشت. با مقايسه او با انسانهاي ديگر مالحظه "باد

او هـيچ  ت لغـ در فرهنـگ  اش  ن وفرزندانش، آينـده جسم وجانش، نياز واحتياجاتش، ز
جايي نداشتند. ما كه از سير تا پياز زندگي پدرمان را از نزديك لمس كرده ايـم، انسـاني   

 ايم. بي نياز ومستغني چون او هرگز نديده
گفت: سيد اصلي چند مواصفات عمـده دارد. اگـر    ميها  مادر بزرگ هميشه به ما بچه

. سـيد هرگـز   1باشـد:  كسي از شما بگويد كه او سيد است بايد اين هفت صـفت در او  
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. سـيد هرگـز   2شود.  مي شد فقط براي خدا ودينش عصبانيشود. واگر هم  نمي عصباني
. 4دهد.  نمي . سيد هرگز جواب دشنام وناسزا را با دشنام3گيرد.  نمي براي خودش انتقام

يبـت وبـد گـويي    گويـد وغ  نمي . سيد به كسي دروغ5. گيرد نمي سيد كينه كسي را بدل
گيرد. بـر اثـر گرسـنگي ويـا تشـنگي از       نمي . سيد هرگز از غذا ايراد6كند.  نمي كسي را
. در زندگي سـيد  7آورد.  مي خورد وشكر خدا بجا مي رود، هر چه خدا داد نمي كوره در

كنند، با اينحال او  مي ت، وسختيهاي زندگي او تا حد مرگ او را تهديدپستي وبلنديهايس
شـود   مـي  قـدرت وتـوانش بـا سـختيها گالويـز      دهد وبا تمام نمي هرگز تن به شكست

 شكند. مي وبدترين سختيها ومشكالت را با صبر واستقامت وپايداري خود درهم
 بافـت  مـي  راهـا   هان بچـه ا اين روش حكيمانه خود تار وپود اذدر واقع مادر بزرگ ب

 كـرد. ايـن مواصـفات هفتگانـه     مي را بر پايه اصول ومبادئ واالي اخالقي تربيتها  وآن
شـدت خشـم   . در اوقاتي كه هر انسان عـادي از  بصورت كامل در پدرمان جلوه گر بود

 دهد پدر كمال بردباري وصبر را بـر خـود غالـب    مي ل خودش را از دستوغضب كنتر
 گرفت ومي گفت: نمي ساخت. وكينه كسي را هم بدل مي

 كفر اسـت در طريقـت مـا كينـه داشـتن     
 

 آيــين ماســت ســينه چــون آئينــه داشــتن
 

ظلـم وسـتم   هاي  او را زير پنجههايي كه در كمال بي رحمي روزهاي شاد زندگي  نآ
هـاي   خويش تلف كردند وبدون هيچ گناهي در سياهچالهاي تنگ وتاريك وپشت ميلـه 

زندان سعي كردند شخصيت او را درهم كوبند وسالهاي عمرش را در زندانهاي خود بـا  
باز وپيشـانيي  اي  آمدند با چهره مي دن پدرنيز وقتي براي ديها  آن بي رحمي خفه كردند،

دور يا نزديك بدانها يـاد  اي  كرد وهرگز نه با زبان ونه با اشاره مي استقبالها  آن گشاده از
كرد كه چرا اينچنين بمن ستم روا داشته بوديد ويا بـا آن روش ناجوانمردانـه    نمي آوري

 چرا با من درافتاديد؟
امـه خصوصـي پـيش پـدر آمـد. او مـرد بسـيار        ي براي گرفتن سـفارش ن يآقاروزي 

 سرشناسي بود كه حاال بازنشست شـده بـود وبخـاطر مشـكالت اقتصـادي وتنگدسـتي      
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خواست براي كار به دبي ويا ابوظبي برود. پدر طبق معمـول بـراي او سـفارش نامـه      مي
نوشت كه بسيار بكارش آمد وبا آن شغل خوبي گيرش آمد. اين آقـا چـه كسـي    خاصي 

حكم اعـدام پـدر    اضيهمان كسي بود كه در زمان حكومت نظامي، در لباس ق بود؟ اين
 را صادر كرده بود وتا حاال امضايش بر آن پرونده پيش ماست.

توانند براي كسي كه حكـم اعدامشـان را صـادر     مي تنها افرادي چون پدر گراميمان 
را داشـته   توانـد ايـن ظرفيـت    نمي كرده باشد سفارش نامه خصوصي بنويسند. هر كسي

 باشد.
آقاي ژنرال محمد اعظم خان كه در زمان او پدر را بـه دادگـاه نظـامي بردنـد بعـدها      

آمد. پدر در واقع به اين سخن حضرت عيسـي عليـه السـالم جامـه      مي بسيار به ديدنش
ماهيگيران! بياييد تا به شما راه ورسم شكار انسانها را بيـاموزم؛ بـا   اي  عمل پوشانده بود:

را در تور بندگي خدا بيندازيد. ـ نه  ها  وآن انسانها را شكار كنيد ن وبا كارهايتانحرفهايتا
 در تور خودتان! ـ.

پـدر نامهـاي افـرادي     نانش جا باز كرده بود.در دلهاي دشماش  او با اخالق پسنديده
 گفت را نيـز بخـوبي وبـا احتـرام يـاد      مي چون آقاي بوتو كه هميشه به او دشنام وناسزا

ومي گفت: خداوند او را هدايت كند وبـه راه راسـت آورد واوضـاع واحـوال را     كرد  مي
 بهبود بخشد تا كشور وملت بيش از اين به تباهي كشيده نشوند.

 داد. نمي همتند وتيز  زا را با دشنام كه هيچ حتي با كالماو هرگز جواب دشنام وناس
نمـاز جمعـه بـه     خيلي خوب يادم است، وقتي ما كوچك بوديم يك روز براي اداي

رفته بوديم. امام مسجد از مخالفان سرسـخت پـدر بـود، او     "اچهره"مسجدي در منطقه 
باالي منبر درست روبروي ما نشسته چشمهايش را به طـرف بابـا دوخـت وبـا حمـاس      

وهرچه از دهنش  كردبسيار داغ در خالف پدرمان اي  وهيجان بي مانندي شروع به خطبه
نهايت جوش وخروشش او را به جايي رسانيد كه همه قواعـد  برآمد كوتاهي نكرد، ودر 

واصول عقل ومنطق را زير پا نهاده رعد آسا گفت: اگر يكي از طرفداران مودودي بميرد 
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خـورد،  وروي قبرش درخت خاردار كناري سـبز شـود وبـزي از برگهـاي آن درخـت ب     
 ..نوشيدن شير آن بز حرام است!

 از شدت خنـده بخـود  در راه باز گشت از مسجد  دوستان پدرم كه با او همراه بودند
 شدند وهمين جمله خطيب مسجد را با آب وتاب تكرار مي پيچيدند وداشتند روده بر مي
كردند، بر خالف همه پدر با متانت وسنگيني خاصي نشسته بودند وبا تعجب بـه مـا    مي
كرد ومي گفت: يعني چه؟ بگوييد ببينم چـه جـاي ايـن حـرف      مي خنديديم نگاه مي كه

 !خنده دار است
يكبار در حوزه علميه اشرفيه الهور يكي از علماي بزرگ بـه پـدر گراميمـان گفتنـد:     

(جناب موالنا احمد علي الهوري
51F

وهـيچ ردي از  انـد   تنقيداتي بر عليه شـما ارائـه داده    )1
شود!  مي رانگيخته شدن شك وشبه هاييشما صادر نشده است، اين سكوت شما باعث ب

 مورد ونابجاي مردم من ناراحـت  پدر در جواب ايشان گفتند: بدون شك از تنقيدات بي
 مورد موالنا احمد علي كامال  شود، البته مي شوم وحرفهايشان باعث رنجش خاطر من مي

د با توجـه  دانم كه نيكيها وخوبيها وحسنات او آنقدر زيادند كه خداون مي جدا است؛ من
گـذرد، ودر عـوض    مي به خوبيهاي زياد او از اين تنقيد نابجا وبي موردش در مورد من

 خداوند متعال از كوتاهيهاي وگناهان من آنقدر زيادند كه من اميدوارم با اين سكوت من
 كم كرده بر من بيامرزد!ها  آن

 غذايي ايـراد  پدر در برابر گرسنگي وتشنگي صبر وتحمل عجيبي داشتند. او هرگز از
رفـت   مـي  كرد ويا اصـال يـادش   مي گرفت. اگر احيانا آشپز اشتباها نمك غذا را زياد نمي

نمك در غذا بريزد، ايشان در كمال صبر وبا رضـايت خـاطر تمـام وبـدون هـيچ عيـب       
گفتند، واگر از دهـان يكـي از    مي كردند وخداوند را شكر مي وايرادي غذايشان را صرف

گرفتنـد ومـي فرمودنـد: هـر روز      مي پريد فورا جلويش را مي بيرونما شكايتي وايرادي 

                                                 
 م.1962/ فوريه/12وفات:  )1(
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غذاي خوب وخوشمزه درست ميكند، حاال اگر يكبار اشتباهي صورت گرفت چـه نيـاز   
 است كه او را دلخور وناراحت كنيم!

اين عادت خوب را از پدرمان آموخته بوديم وغذايي را البته ما همه برادر وخواهرها 
 زد ويـا ايـرادي   مـي  تيم، واگـر چنانچـه كسـي ناخودآگـاه حرفـي     گـرف  نمي عيب وايراد

گفت: اين سيد قالبي است! شايد هم تازه مسلمان اسـت!   مي گرفت، فورا مادر بزرگ مي
بيچاره چه كار كند، به ايراد گرفتن عادت كرده ومجبور اسـت، ايـن حرفهـا را بزنـد از     

بيعتش همين است! مـا هـم از   قديم گفته اند: نيش عقرب نه از بهر كين است اقتضاي ط
گفتيم. وتا حاال اين حرفهاي مادر بـزرگ   نمي ونيش زبانها هيچ چيزها  ترس همين طعنه

ويا حتي بزرگي كه غـذايي را ايـراد بگيـرد، فـورا     اي  در خانواده ما رواج دارد وهر بچه
 گويند. مي "تازه مسلمان"ويا  "سيد قالبي "پرند وبه او  مي داخل حرفشديگران 

كبار گروهي از مسلمانان فلسطين به الهور آمدند وخواستند كه با پدر گراميمان هم ي
ساعاتي قبـل از رسيدنشـان    را براي شام دعوت كرد.ها  آن مالقاتي داشته باشند. پدر هم

مختلط زن هاي  اطالع يافتيم كه چندتا خانم هم همراهشان است. در خانه ما هرگز برنامه
پدر هم فورا برنامـه ترتيـب باغچـه خانـه را بـراي اسـتقبال        پذيرفت. نمي ومرد صورت

 خانمها ريختند وبه ما سفارشهاي الزم را براي مهمانوازي از خانمها كردند.
 كشيدند وميز وصندلي مي آنروزها موسم باران بود. وقتي كارگران دور باغچه را پرده

دن گرفته بود وتو گـويي  چيدند ابر سياهي آسمان را پوشانده بود وهواي نمناكي وزي مي
كه لحظاتي ديگر باران خواهد باريد. ما خيلي دستپاچه شده بوديم وبه پدر گفتـيم: اگـر   

خواهد شد وهمه چيز بهم خواهد خورد. پـدر  خانمها بيايند وباران شروع شود خيلي بد 
فتيم: بارد! ما داخل حرفش پريده گ نمي با آرامي واطمينان خاطر گفتند: ان شاء اهللا، باران

آسمان را نگاه كنيد اآلن است كه باران شروع شود. پدر روي حـرفش اصـرار كـرد وبـا     
كـرديم   مي بارد. ما همينطور نگاه نمي اطمينان گفت: من به شما گفتم كه ان شاء اهللا باران

ينسو وآنسو رفتند وآسمان صاف وآبي نمايان گشـت.  كه ابرهاي سياه پاره پاره شده، به ا
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نشين وخوب شد كه نگو ونپرس! مهمانها تشريف آوردند وبا خيال راحت وهوا آنقدر دل
شامشان را صرف كرده تشريف بردند. بعد از اينكه مهمانها رفتند وهمـه چيـز را جمـع    
وجور كرديم دوباره ابرها در آسمان جمع شدند، وهمه آن شب تـا صـبح بـاران بسـيار     

اين مـادر وپسـر ـ پـدر ومـادر       شديدي باريدن گرفت. در آن شب مادرمان به ما گفت:
حرفشان را گوش كنيد وبدون چون وچرا اطاعت كنيد. هرگـز   گويند مي بزرگ ـ هر چه 

هـر چـه بگوينـد خداونـد غالبـا      ها  اين بحث نكنيد.ها  آن حرفشان را بزمين نيندازيد وبا
كند. سپس برايمان اين دو سـخن پيـامبر اكـرم صـلي اهللا      مي خواسته هايشان را برآورده

 عليه وسلم را روايت كردند:
حديثي كه يار وخادم پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم حضـرت انـس روايـت      .1
كه: از بندگان خداوند كساني هستند كه اگر بر خداوند قسم بخورنـد، خداونـد   اند  كرده
 سازد. مي را بر آوردهها  آن قسم

لي اهللا عليـه  حديث ديگر از روايت حضرت ابو هريره يار وياور رسول اكرم ص .2
وسلم بود كه گفتند: آنحضرت صلي اهللا عليه وسلم فرمودند: از بندگان خداوند بسياري 

گيـرد، ودرهـاي    نمـي  افرادند كه موهايشان بهم ريخته وژوليده است، كسـي تحويلشـان  
گردد، اما پيش خدا بس عزيزند واگر بر خدا سوگندي ياد كنند  مي برويشان بستهها  خانه

 كند. مي گند وقسمشان را بر آوردهخداوند آن سو

ششم دسامبر مادر بزرگ پس از بيماري مختصري جـان بجـان   م شب 1957در سال 
شـاد   "مـن مريضـم، تـو طبيـبم!    "آفرين تسليم كردند... مادر بزرگي كه همه عمرش بـا  

وتندرست زيست باالخره به پيشگاه پزشك وطبيب واقعي خود شتافت. وبـراي هميشـه   
 شفا يافت!

كردند كه چون پسر مادر بزرگ عالمي برجسته ومشهور وبا نـام   مي عوام گمان مردم
قل هـو  "قرآن خواني وهاي  ونسب است، پس حتما براي رسيدن ثواب به مادرش برنامه

پلو ومرده ودهه وبيسته وچله بر پا خواهد كرد وديگهاي مرغ برياني خواني وهفته  "اهللا 
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 "قـل "واهد كرد. وقتي ديدند كـه پـدر نـه برنامـه     زرد وحلوا ونان روغني و... تقسيم خ
گذاشت ونه هيچ يك از بدعات وخرافات ديگر مـات ومبهـوت وحيـران مانـده      خواني

كه شهر را پر كرد. برخي تا جايي پـيش  وبد گوييها بود ها  بودند. وبه اندازه دهنها شايعه
ـ هاي  كردند: خدايا بهمه بچه مي رفتند كه دعا ي مثـل ايـن بچـه بـه     نيك ارزاني فرما! ول

دشمنان ما هم نده، مادرش را در گودالي انداخت وپشت سـرش را هـم نگـاه نكـرد، ..     
رسـيد   مي همه افراد خانواده از اين حرفهايي كه بگوششان انگار نه انگار كه مادر داشته!

شدند مگر پدر كه از شنيدن اين حرفها وتعليقات وپارازيتها خوشحال  مي بسيار ناراحت
 شد! مي هم

دانست كـه آدم فقيـر ومسـتمندي كـه از      نمي حاال سري به پشت پرده بزنيم!... كسي
 برد وقادر به كسب معاشش نبود. هر روز ظهـر بـه خانـه مـا     مي بيماري تنگي نفس رنج

كرديم. پـس از   مي كرديم. وبه او ناهار تقديم مي آمد وما با احترام بسيار از او استقبال مي
كـرد. و شـب پـس از     مـي  وتـا شـب اسـتراحت    كشيد مي رازرف ناهار روي تختي دص

رفت. پدر دستور داده بود كه ناهار را بـه نيـت ثـواب     مياش  پذيرايي وصرف شام بخانه
براي پدر بزرگ وشام را به نيت ثواب براي مادر بزرگ به ايشان تقديم داريم.. همچنـين  

به عربسـتان سـعودي    "رابطه عالم اسالمي"در همان سال پدر براي شركت در اجالس 
رفتند وبراي مادر بزرگ حج بجاي آوردند وهمچنـين بـيش از چنـد بـار برايشـان اداي      

 عمره كردند.
 





 
 
 

)10( 

 با كمال احتياج از خلق استغنا خوش اسـت 
 

 با دهان تشنه مردن بر لب دريا خوش اسـت! 
 

ل هـم  بـدنبا  م دوباره بابا به زندان افتاد وصـندوقهاي بـزرگ كتـاب   1964ششم جنوري 
. زندانيهاي ديگر هم تعجب كرده بودند كه براي همه زندانيهاي بطرف زندان براه افتادند

آورند. اينبار  مي آورند وبراي موالنا تنها كتاب مي درجه اول انواع واقسام غذاها وشيرنيها
ايـن مـدت   توانستيم هر هفته به مالقاتش برويم. در همه  مي بابا در زندان الهور بود وما

ر بسختي بيمار بود، مادر بزرگ هم كه هميشه باعث دلگرمي وستون ثبات وپايـداري  ماد
 خانواده بود پيش خدايش رفته بود!

قبل از دستگيري پدر با رئيس كل نيروهاي انتظامي ورئيس جمهور وقت آقاي محمد 
(ايوب خان

52F

ديداري تاريخي وبيادماندني داشتند. در اين ديدار كه در پارلمان حكومـت   )1
(پنجاب صورت گرفت استاندار پاكستان غربي آقاي امير محمد خان كاالباغ

53F

نيز حضور  )2
داشتند. ايوب خان روي اين نقطه اصرار داشت كه: جناب حضرت موالنا، كشور وملت 

دنياي سياست كناره بگيريد وبه ملت خدمت به شما نياز مبرم دارند شما لطف كنيد واز 
 كنيد!

ب آقـاي ايـوب خـان، شـما همـه زنـدگيتان را در ارتـش        پدر در جواب گفتند: جنا
دهيـد كـه مـرا از     مي واز زندگي اجتماعي بدور بوده ايد، چطور بخود اجازهايد  گذرانده

منع كنيد؟ وبر چـه اساسـي مـرا از مشـاركتهاي      هاجتماعي جامعهاي  مشاركت در برنامه
 داريد؟ مي سياسي باز

                                                 
 م.1974/ آوريل/ 20موت:  )1(
 .م1967/ نوامبر/26موت: )2(
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انسان بسيار شريف وبا ايمـاني هسـتيد   ايوب خان گفتند: جناب حضرت موالنا شما 
وسياست بازي بسيار پست وزشتي است، افرادي چون شما نبايد در اين منجالب غـرق  

 شوند!
كنيد. بايد گذاشت ايـن ميـدان هميشـه كثيـف      مي پدر درجواب گفتند: شما چه فكر

 وجدان وخراب كار انسانهاي پاكـدامن ودرسـتكاري  وپليد بماند؟ اگر بجاي آدمهاي بي 
 بيايند حتما اين ميدان پاك ومفيد خواهد شد. وكشور رو به ترقي خواهد گذاشت.

ايوب خان كه ديده بود شكارش به آساني به تور نيفتاده روش ديگري اختيار كرده با 
: جناب حضرت موالنا شما بايد بفكر آينده بچه هايتان هم باشيد، برايشان گفته بود نرمي

دهـيم   مـي  ل المدت در اختيارتان قرارخواهيد وامهاي طويكارخانجات بزنيد ما هر چه ب
كنيم شما اصال در فكـر   مي جواز كسب وديگر كارهاي اداري را خودمان برايشان روبراه

خواهيـد انتخـاب كنيـد شـما را بعنـوان       مـي  كـه اي  نباشيد. خودتان نيز هر كشور عربي
 فرستيم. مي سفيرمان بدانجا

يك انسان مستغني وبي نيـاز  ها  اين پيشنهادها ورشوه دانست كه در برابر همه نمي او
 ايد. نشسته است! پدر تنها يك جمله گفتند: شما به من توهين كرديد وهنوز مرا نشناخته

ديـد كـه در دنيـا كسـاني      مي اولين بار يايوب مات ومبهوت وحيران مانده بود، وبرا
(كنند مي هستند كه پول وخاك را به يك چشم نگاه

54F

1(. 
 سرود كه در واقع وصف حال خودشان بود: مي يلي وقتها اين بيت شعر راپدر خ

                                                 
يكي از شخصيتهاي جماعت اسالمي در كنفرانسي كه در اسالم آباد ـ پايتخـت پاكسـتان ـ تشـكيل       )1(

شد همين قصه را روايت كرد، ودر ادامه آن چنين گفت: ايوب خان وقتي غرورش در هم شكست، 
اي  تهديد آميز گفت: اين راهي است كـه خـودت انتخـاب كـرده    اي  روي موالنا داد كشيد وبا لهجه

شود. سـپس بـه چنـد     مي ودت بايد پيامدهايش را تحمل كني. وبدانكه بازي از همين جا شروعوخ
نفر از نوكرانش دستور داد كه موالنا را با كمال بي احترامي از پارلمان بيرون انداختند. چنـدي بعـد   

 نيز به زندانش افكندند.
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ــك بخشــنده اســت   هــزار بخشــنده را ي
 

(اي تــو بــه مــن يــك دل بــي نيــاز داده 
55F

1( 

 

گوينـد   مي در جايي نوشته است: ايمان به غيب به كيفيت وحالتي از قلب انساني پدر
ويا  محسوس وقابل ديد يزهاكه بر اساس آن فرد براي رسيدن به اهدافي پوشيده از چي

گذرد. براي رسـيدن بـه سـعادت وخوشـبختي اخـروي بـر سـينه         مي از وجود ظاهر در
زند. با وجود اينكه از ديدگاه ارزشهاي دنيـايي او   مي زودگذر دنيايي دست ردهاي  فائده

بينيم كـه از آرامـش خـاطر واطمينـان      مي در واقع صد در صد در ضرر وخسارت است،
ندي بهره مند بوده احساس دلهرگي وافسردگي ويا ناراحتي وشكست نكرده قلبي بي مان

به فضـايي واالتـر از    اوهيچ، بلكه لبخند غرور وپيروزي ورضايت خاطر بر لبان اوست! 
به افق بسيار دور دسـتي در بهشـت خيـره     زيان وضرر دنيايي نظر انداخته،تنگي مفاهيم 

كند! گر چه او با جسم وجـانش در ايـن    مي شده است. وبنا به ديد عاشقان بهشت رفتار
كند، ودر حيرت  مي دنياي خاكي است اما با روح وروانش در فضاي نوراني بهشت سير

با صفا وآرامش وسـعادت ابـدي آن   هاي  رودهاي پر شور وميوهوزيبايي طبيعت بهشتي، 
 سر مست ومدهوش است!

دسـتورات دولتـي پـدر     ركشـي از م بازي از سر گرفته شد وبه اتهام س1964در سال 
خاص آقاي رئيس جمهور در حضور پـدر در دادگـاه عـالي     ي. ومنشگشتروانه زندان 

كشور بر عليه او به دروغ قسم خورد وگواهي داد. در قبال اين كارش ايوب خان قطعـه  
به او هديه داده بود. بعـدها منشـي تنهـا دو پسـرش را      "تهل"زمين بزرگي را در ناحيه 

تن زمين بدانجا فرستاد. مالكان اصلي زمـين كـه حكومـت زمينشـان را     براي تحويل گرف
آقاي منشي را بـا تبـر تكـه    هاي  بچهها  آن تصرف كرده بود آدمهايي قلدر ونترس بودند،

دادند به آنجـا   نمي تكه كرده الشه هايشان را زير آفتاب سوزان انداختند وبه كسي اجازه
شد با همكـاري گردانـي از نيروهـاي پلـيس     نزديك شود. باالخره منشي بيچاره مجبور 

ساله بود را  28ساله وديگري  32كه يكي تنها دو فرزندش هاي  بدانجا حمله كند والشه
                                                 

 اك دل بي مدعا ديا تو ني  هزار ديني كا ايك دينا هي )1(
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كـه  هـا   آن رفتنـد. ها  آن جمع كند. از طرف ما يك گروه براي تسليت وعزاداري به خانه
گفتنـد   مي وبيراه ديكريز به خدا باش  گفتند: آقاي منشي وخانواده مي فورا بر گشته بودند

داند ما انگشتهايمان را در گوشهايمان كرده از آنجا فرار كرديم تا مبادا ما هـم   مي ودشنام
 در گناه شريك شويم ويا گرفتار عذاب الهي گرديم.

پدر در جايي نوشته است: فقر وتنگدستي وجهالت وناداني وبندگي وبردگي استعمار 
غيرت وبي مسـئوليت وبنـده هـوي وهـوس بـار       انگليسي بيشتر ملت ما را آدمهايي بي

كسي  غيرت وشرفند. اگر در جايياي  آورده است، انسانهايي كه گرسنه لقمه ناني وقطره
چـون  هـا   آن بطرفشان لقمه ناني دراز كند ويا چند قطعه اسباب بازي جلويشان بينـدازد 

ن وايمانشان، دهند.. در راه خيانت به دي مي سگها كمر طاعت خم كرده دم رضايت تكان
 كننـد.  نمـي  ضمير ووجدانشان، غيرت وشرفشان وقوم وملتشان از هيچ چيـزي كوتـاهي  

صد وپنجاه ساله اخير به ما نشان داده كه صدها هزار خائن وخود فروخته از بين تجربه 
ليسـيدند وبـر عليـه     مـي  زنند كاسه انگليسـيها  مي همين كساني كه خود را مسلمان جاي

كردند وحتي از بلند كردن شمشـير بـر گـردن برادرهايشـان واز      مي مسلمانان خبر چيني
 گرفتن لوله تفنگ به سينه هم ميهنان وهم كيشانشان هيچ ابايي نداشتند.

بـاال رتبـه    وقتي پدر تازه از زندان آزاد شده بود يكي از خويشاوندانمان كـه كارمنـد  
ـ  ي بـر خـالف هميشـه    بانك مركزي بود با يك جعبه شيريني براي تبريك گفتن آمد. ول

نشست وپـس از چنـد دقيقـه رفـت! مـا از نـاراحتي       اي  بسيار گرفته وناراحت در گوشه
وبرخورد سردش بسيار تعجب كرده پرسيديم كه: چرا اين بنده خدا امروز اينقـدر اخـم   
وتخم داشت؟! پدر به ما گفتند: در روزهايي كه حكومت بر جماعـت اسـالمي پايبنـدي    

 شد، مرا در ماشين پلـيس بـه داد سـرا    مي ر دادسراي عالي بررسيزده بود وپرونده من د
. رئيس پليس هم كنار من نشسته بود، وقتي ماشين بطرف دادسرا پيچيد، از جلو بردند مي

اين بنده خدا با ماشينش جلويمان سبز شد، من وقتي متوجه او شدم ناخواسته دستم بـه  
ن بنـده خـدا بـا ديـدن مـن سـرش را       اشاره سالم بلند شد وبه او عرض سالم كردم، اي
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چرخاند واز ترس اينكه مبادا رئيس پليس متوجه رابطـه مـا شـود ودر مـورد او از مـن      
 بپرسد جواب سالم مرا نداد وخودش را به آن در زد ورفت.

سپس پدر به ما فهماندند كه: اين قصه را به اين خاطر برايتان تعريف كردم تا بدانيـد  
دريابيد وبدانيد كه همه اين آن را  مال ومنالش دل بربنديد وحقيقتكه نبايد به اين دنيا و

دوستيها، برادريها وخويشاونديها تـا روزي اسـت كـه وضـع وحـال آدم خـوب اسـت،        
و وضع وحالش تغيير يافت همـه دوسـتيها وآشـناييها     وهمينكه انسان دچار مشكلي شد

 روند. مي وخويشاونديها در يك لحظه بخار شده از بين
هاي او پياپي زنـدان هاي  ساخت تجربه نمي ه اگر پدر اين موضوع را برايمان روشنالبت

به ما اين درس را داده بود كه گول ظاهر دنيا را نخوريم. وقتي پدر در كنارمـان بـود مـا    
كرديم در  مي رفت احساس مي دختران وپسران حاج آقا وموالنا بوديم وهمينكه به زندان

شـد،   مـي  تنهاييم وكسي را نداريم. وهمينكـه او از زنـدان آزاد  پهناور ما تك و ياين دنيا
دور وبرمـان   و شدند مي از هر طرف جمع كردند فورا مي انسانهايي كه جانشان را نثار ما

 !زدند مي حلقه
زديم وانتظار داشتيم مـردم جويـاي    نمي كسي رادرِ البته شايد عيب كار در ما بود كه 

كردند. ويا اينكـه   مي ما را مغرور ويا غير اجتماعي تلقيحال ما شوند وبراي همين مردم 
 خواستند جلوي همديگر با ما سالم وعليكي داشته باشند تا خـداي ناخواسـته   نمي مردم

پرونده شان خراب نشود ويا جلـوي ترقـي وپيشرفتشـان گرفتـه شـود ويـا بـا سـازمان         
س ودور وبـر مـردم   اطالعاتيها سرشان به كجا وكجاهـا بيفتـد. از كـوچكي اعتمـاد بـنف     

ومثل يـك عـادت    ه بودنچرخيدن واز كسي چيزي نخواستن در شخصيت ما كاشته شد
 توانيم عوضش كنيم. نمي تغيير ناپذير در آمده كه حاال اگر هم بخواهيم
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گرفتنـد كـه رئـيس     مي م بود، مردم براي رفتن به نماز تراويح آمادگي1966رمضان سال 
خواهـد بـراي كـاري     مي مان سبز شد وگفترباز جلوي خانه با دو س "اچهره"ني شهربا

ترشان راهنمايي كردند: رئيس شـهرباني  ففوري موالنا را تنها مالقات كند. پدر او را به د
به او گفـت: از بـاال   سربازانش را در خارج گذاشت وخودش به تنهايي پيش پدر رفت و

ـ  ه خانـه شـما حملـه كـنم. در     به من دستور رسيده كه با گروهي از پليسهاي زن ومرد ب
قسمت استراحتگاه كارمندان خانه شما دختري ربوده شده است ومن بايـد او را كشـف   
كنم. البته بايد عكاسان وروزنامه نگاران را هم با خود بياورم تا از حادثه عكسهايي زنده 

 فردا را با آن پر كنند!هاي  تهيه كنند وروزنامه
ام  وآبروي شما پيش من مثل عزت وآبروي خانواده ايشان گفتند: جناب موالنا، عزت

قابل احترام است. براي همين من فـورا خـدمت رسـيدم كـه بـه شـما اطـالع دهـم تـا          
روم ودر  مـي  استراحتگاه كارمندانتان را تفتيش داده اين دختر را فراري دهيد. حـاال مـن  

ـ اي  ظرف ده پانزده دقيقه  گـردم. مـن   مـي  ربا گروهاني از پليس وخبرنگارها وعكاسان ب
خواهم كه عزت وآبروي شما وفرزندانت حفظ شود، چرا كه حتمـا اتهـام را متوجـه     مي

 كنند! مي شماهاي  يكي از بچه
پدر با شنيدن اين حرف فورا داخل خانه آمد وهمه چيز را يواش به مادرمـان گفـت.   

همـه  هـا   وآن چيزهايي هم به گوشهاي ما رسيد. مادر هم فورا به قسمت كارمندان رفت
چيز را انكار كرده گفتند: خانم ما نان ونمك شما را خورده ايم، چطـور امكـان دارد مـا    
همچنين كاري كرده باشيم، يا كسي را بدون اجازه شما اينجـا آورده باشـيم. جـايي كـه     

ريزيم. آبرو وعزت شـما از آبـرو وشـرفمان     مي عرق از پيشاني شما بريزد ما خونمان را
 .برايمان مهمتر است
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(گذشت كه برادرم حسين فاروق مي به تندي وقت
56F

با محمد فاروق بـي مقدمـه بـه     )1
استراحتگاه كارمندان رفتند وشروع به تفتيش كردند. ديدند كه دختـري از خويشـاوندان   
خانم آشپز نزد اوست. همان لحظه آشپز ودختر همراهش را فراري دادند. از ايـن در آن  

همـه   شدند. خانمهاي پلـيس  مي ي ماشينهاي پليس واردرفتند كه از در پشت مي دو بيرون
هم به اسـتراحتگاه حملـه ور شـدند، ولـي     گروهي از پليسها خانه را زير وروي كردند و

 هيچ دختري پيدا نشد. اين حادثه در زمان حكومت ژنرال ايوب خان رخ داد.
 ل روشـن اين مثال زيباي جوانمردي در آن روزهاي نا اميدي پرتوي از اميـد را در د 

بـود چـه    مـي  ويا بي وجدان  وضمير فـروش  ساخت. اگر آن افسر باال رتبه چاپلوس مي
داد؟! در اين ملت هنوز افـرادي جـوانمرد چـون رئـيس شـهرباني اچهـره        مي اتفاقي رخ
بروي خود احترام قايل هستند. اگر ايـن  براي آبرو وحيثيت مردم مثل عزت وآهستند كه 

انداخت وقبل از وقت  نمي خطره يشرفت وزندگي خود را بپليس جوانمرد كار وآينده وپ
 بـراه اي  چـه الـم شـنگه   ها  داند كه فرداي آن روز روزنامه نمي داد خدا نمي به پدر اطالع

 پـر اي  زننـده هـاي   خود را با چه عكسـها وجملـه  هاي  اول روزنامه هانداختند وصفح مي
 كردند. مي

ز كارمندان شخصي شما هر روز گزارش بعضي ا اين افسر پليس به پدر گفته بود كه:
حقوقي بيشـتر از  ها  اين رسانند. مي دهد را به پليس مي كاملي از آنچه در خانه شما روي

همان ها  اين بياد داشته باشيد كه كنند. مي دهيد را از پليس دريافت ميها  آن آنچه شما به
خته شود اما آبروي ما زدند ومي گفتند حاضرند خونشان ري مي كارمنداني بودند كه بلف

پدر با وجود همه اين حرفها كسي  از آن كارمندان را اخـراج نكـرد ومـي     !ريخته نشود
به پليس گزارش خواهنـد داد. در ايـن   ها  اين گفت كسان ديگري كه بجايشان بيايند مثل

روزها ما راهنمايي را تمام كرده بوديم وبه دبيرستان رفته بوديم. حكومت نظـامي ژنـرال   
قدرت ونيرويش بود وتبليغات سوء بر عليه پـدر بـه شـدت جريـان      اوجوب خان در اي
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پـر بـود از جملـه هـايي چـون:      ها  شد. سر ورق روزنامه مي داشت وروز بروز بيشتر هم
موالنا مودودي خائن است. مودودي مخالف بوجود آمدن پاكستان بود. وما وقتي پايمان 

آمـد كـه:    مي براي  نعرهطرفي يك اشتيم حتما از گذ مي را داخل دبيرستان دخترانه الهور
مردودي مردودي .. يك مودودي صد يهودي .. مرگ بر مودودي .. وغيره! بـدون شـك   

 رسيد وبـه پـدر شـكايت    مي كرد. ووقتي كارد به استخوان مي اين شعارها دل ما را خون
 دادند: مي كرديم ايشان تنها با اين بيت شعر ما را تسلي مي

ـ   ك نـامي مـا را گـذر ندادنـد    در كوي ني
 

 پسـندي تغييـر كـن قضـا را     گر تـو نمـي  
 

 فهمانـد كـه: اگـر    مـي  كرد ما را دلداري بدهد وبه مـا  مي مادر هم از يك طرف سعي
خواهيد درس بخوانيد بايد تحمل كنيد وبـا همـين افـراد ودر كنارشـان بشـينيد واال       مي

قامت وبردبـاري بسـازيد كـه    مانيد... از خودتان كوههاي سـترگ صـبر واسـت    مي بيسواد
را از جايشان تكان دهند.. ظرفيت خـود را مثـل ظرفيـت    ها  آن طوفانهاي هولناك نتوانند

هـا   وآن ريزنـد  مـي هـا   آن اقيانوسها باال ببريد كه رودهاي سر سام آور از هر طرف داخل
بـازار  جواب دشنام "كنند. شعارتان را  نمي وساحلها طغيانها  همه را هضم كرده بر كناره

فهمانيد كه نبايد جواب دشـنام را بـا دشـنام ويـا      مي قرار دهيد! مادر بما "خنده دل آزار
گفت: يك لحظـه سـكوت از هـزار جـواب بـاالتر       مي حرف تند وتيز بدهيم واو هميشه

شوند. پس جواب كسي  مي است. اگر در آب لجن سنگ بيندازي لباسهاي خودت نجس
 بد، بد كني پس فرق چيست؟!را با بدي نبايد داد. گر تو با 

در بين برادر خواهرها تنها من افتخار شاگردي پدر را دارم. در راهنمايي من ادبيـات  
ودر دبيرستان مادرم زبان عربي را بعنوان درس اختياري من انتخـاب   ،خواندم مي فارسي

 چون ترجمه قرآن خوانده بودم كم وبيش با عربي آشنايي داشـتم. در سـال اول  كرد. من 
من براي آمادگي درسهايم عربي را با پدرم خواندم. وقتي پدر پس از صرف ناهار كمـي  

نشستم. ايشان زبان عربي ودستور  مي كشيدند من كتابهايم را گرفته باالي سرشان مي دراز
زبان عربي ـ صرف ونحو ـ را به من آموخت. درس بينش اسـالمي را نيـز مـن بـا پـدر        
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احزاب را از ايشان آموختم. وقتي پدر براي صرف ناهـار  خواندم وترجمه وتفسير سوره 
گذاشت، من  مي يزشنوشت روي م ميها  آن آمد، برگه هايي را كه بر مي ويا شام به اطاق
سـر   تازه نوشته بود راكه  زدم وورقهايي مي ري به دفترشانبه مدرسه س هم قبل از رفتن

خوب بـود گـاهي   ام  . چون حافظهنويسد مي خواندم تا بدانم او در آنروزها چه مي سري
شدم. كسي از اين برنامـه مـن خبـر نداشـت.      مي را حفظها  با يك دو بار خواندن جمله

يت اسـتفاده كـرده يـك    عم از موقسيد كه من توانستحرف بجايي ر ،سفره غذا سريكبار 
پدر صبح همان روز حفظ كرده بودم را با اسـلوب  هاي  پاراگراف كامل از آنچه از نوشته

به روش خود او تكرار كنم. پدر از شنيدن اين حرفهايم حيران به من نگاه كرد وگفت: و
بله، اين نسيم از كجا به شما خورده است؟! اين دقيقا همان جمله هـايي اسـت كـه مـن     

 ام؟! ديشب نوشته
 نويسـيد را  مـي  روم وآنچه مي من بادي به گلو انداخته گفتم: من هر روز به دفتر شما

 نويسيد؟!.. مي دانم كه اين روزها شما چه مي ن خوبخوانم، م مي
 پدر مات ومبهوت ودر عين حال سرشار از مهر وعطوفت به من نگاهي كرد وگفـت: 

دانستم كه با وجود اينكه پدر در ظاهر خودش را  مي پس اينطور! پس اينطور! من خوب
 .بودناراحت جلوه ميداد در دلش بسيار خوشحال 

كـنم در بـاال خانـه     مي فها مادر بزرگ به پدر گفتند: من فكرچند روز پس از اين حر
 زنيد ومن گمـان  مي هست! پدر در جواب گفتند: مادر جان شما از يك جن حرف يجن
واز اين جنها يك جني است كه حتـي كاغـذهاي مـرا    كنم در اين خانه نه جن است،  مي

كند وبـادي بـه گلـو     مي خواند وحفظ مي گذارد، ودر غياب من برگه هايم را نمي راحت
 بيچـاره خودكـار   چهار چشميست كه جنهاي اكند. اينجا  مي انداخته دوباره برايم تكرار

 !ومواظبند كه نكند زيروزبري اشتباهي از آن صورت گيرد مرا زير نظر دارند
سالها بعد از اين واقعه وقتي براي تعطيالت تابستاني از جده به پاكستان آمـده بـودم،   

ك جلسه درس مرا به جاي خودش فرستاد. ايـن اولـين درسـم در الهـور     مادرم براي ي
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بعد از آنجا به مادرم تلفن كردند كه: دخترتان درس بسـيار خـوبي دادنـد. مـا     روز بود.. 
 چيـز فوق ليسانس ادبيات انگليسي است واز مسائل ديني هيچ  ايشانكرديم كه  مي گمان
ولـي همـه مـان     ايـد.  ن او را فرسـتاده فهمد وشما بخاطر پر كردن جاي خالي خودتا نمي

انگشت به دهن مانده بوديم واز درسش بسيار استفاده برديم. واقعا مثل اينكه درس قرآن 
 وحديث در خانواده شما ارثي است.

وقتي اين حرف به گوش بابا رسيد مرا صدا زد وپرسيد: راست بگو، آنجا چه بخورد 
ر جواب گفتم: راستش همان پاراگرافهايي كـه  ! من داند؟ كه شيفته ات شدهاي  مردم داده

شما حفظ كرده بودم را همراه با چنـد حـديث وچنـد شـعر از     هاي  در كودكي از نوشته
تكرار كردم. هر جا من گير بيفتم همان جمله هايي كه ها  آن عالمه اقبال كه حفظ دارم با

اراگرافهاي شـما هـم   آورند. من از پ مي رسند ومرا از خجالت بدر مي بدادمام  حفظ كرده
 كنم.  مي در نوشته هايم وهم در سخنرانيها ودرسهايم استفاده

زدم وپدر سرش را با دو دستش گرفته حيـران وپريشـان    مي من تند وبا عجله حرف
تواني با پـدر   مي يي كهبه من چشم دوخته بود... بعد خواهرم اسماء به من گفت: تنها تو

 اينطور حرف بزني!
را وقتي كه بابا در حال نوشتن آن بود خواندم هنـوز   "تفهيم القرآن"چون من تفسير 

دهـد واحيانـا روي    مـي  كنم احساس عجيبـي بـه مـن دسـت     مي هر وقت به آن مراجعه
را نوشته وبراي كاري فـوري بيـرون   كنم كه پدر تا اينجا  مي ايستم واحساس مياي  جمله

د! انگار كه او هنوز در اين جهـان  رفته ولحظاتي بعد خواهد آمد تا نوشتنش را ادامه ده
 است!

هميشه در ذهنم است كـه او بـراي بچـه هـايش طـوري       نكتهاز خوبيهاي پدرم اين 
 "عزيـزم "احترام قائل بود كه مردم براي پدر ومادرشان. در حالتهـاي معمـولي او مـا را    

 واگـر بسـيار عصـبانيش    "دخترم وپسرم"كرديم  مي زد. اگر يك كمي ناراحتش مي صدا



 دار درختان سايه  94

بـراي مـا مثـل    هـا   . كه اين كلمـه زد مي صدايمان "، وآقا پسردختر خانم  "كرديم به  يم
 گفتن نرسد! "دخترخانم وآقا پسر"كرديم كار به  مي شالق بودند وهميشه سعي

 



 
 
 

)12( 

(دخترم رابعه ،پدر
57F

م بود كه مـا  1970را بسيار دوست داشت. در يكي از روزهاي سال  )1
راه را  "حزب مردم"گروهي از هواداران  رفتيم، مي "ار كليان"ه طرف بازار براي خريد ب

پدرمان بود. ما بـا   همه دشنام دادن بهبسته وتظاهراتي براه انداخته بودند. وشعارهايشان 
ديدن اين وضع فورا به خانه بر گشتيم. ظهر سر سـفره رابعـه كـه درسـت جلـوي پـدر       

در بزرگ جان، مگر شـما موالنـا   نشسته به صورت او زل زده بود، بدون مقدمه پرسيد: پ
 ؟مودودي نيستيد؟ بابا گفتند: چرا دختركم، من مودودي هستم.. چطور مگه

اشك در چشمان رابعه جمع شده بغض گلويش را گرفتـه بـا نـاراحتي گفـت: پـدر      
دادند! پدر بـا شـنيدن ايـن حـرف      مي بزرگ جان ، در بازار انار كلي مردم به شما دشنام

خوشحالي از او پرسـيد: خـوب، عزيزجـان تـو بـا گوشـهاي       وخنده شاد شده با اش  نوه
 خودت شنيدي.

من روي رابعه داد زده او را ساكت كردم وبه پدر گفتم: بابا، شما از دشنامهاي مـردم  
پدر با شنيدن اين حرف  اند. طوري خوشحال شديد كه انگار تمام دنيا را به شما بخشيده

م، من در راه خدا تنهـا دشـنام خـورده ام، پيـامبران     من آرام وبا متانت گفتند: ببين دختر
ايـن دشـنامهاي راه خداسـت وراه     انـد.  وبندگان صالح ونيكوكار خدا سنگ هم خـورده 

 دهند! نمي وروش پيامبران اينچنين بوده است. اين دشنامها را به هر كسي
يك دفعه آقايي به خانه ما تشريف آوردند. ايشان يـك خودكـار نفـيس وگرانقيمـت     

است از طرف آقايي در شوروي. بعدا فهميـديم  اي  به پدر داده گفتند: اين هديه خارجي
كه او چندي پيش در تاشقند بوده ويكي از مسئوالن عاليرتبه كشوري او را كنار كشـيده  

                                                 
 م، الهور.1967/ژانويه/ 21متولد:  )1(
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وآن خودكار را به او داده واز او خواسته وقتي بـه   "من مسلمانم!  "يواش به او گفته كه 
 بعنوان هديه به پدرمان برساند.آن را  گردد مي پاكستان بر

(م آقاي بوتو1968در سال 
58F

دانش آموزان ودانش جويان را از كالسهاي درس بيرون  )1
آورده وادار به راهپيمايي وتظاهرات كرد. همچنين كارگران كارخانجات را نيز از كارشان 

شـد وگفـت:    به خيابانها كشيد تا برايش شعار دهند. پدر از اين كـارش بسـيار رنجيـده   
دانش آموزان ودانش جويان را به خيابان ريختن تا تظاهرات كنند وشعار سر دهند بسيار 

بخواهي كـه سـر كالسهايشـان بشـينند وبـا اخـالص       ها  آن آسان است، ولي فردا اگر از
سـماور   در هيـوال وصداقت كسب علم كنند اين امري ناممكن خواهد بود. بگـذار ايـن   

كني. بيرون آوردي ديگر امكان ندارد دوباره بتواني كنترلش آن را  اگر بماند، عالء الدين
است كه كارگران را از كارخانجات ومراكز صنعتي بيرون كشيده به اي  بسيار كار ساده و

بخواهي كه سر كارشـان  ها  آن خيابانها بياوري تا برايت شعار سر دهند، ولي فردا اگر از
يفه شان را انجام دهند هرگز بحرفت گـوش  برگردند وبا اخالص واز خود گذشتگي وظ

 نخواهند داد.
پدر از او خواهش كرد كه محض رضاي خدا ملت را بازيچه خود قرار ندهـد، چـرا   
كه با اين حركتهاي ناموزون گور صنعت وعلم ودانـش كنـده خواهـد شـد. ولـي عقـل       

خلـف  وامـروزه شكسـت وت   .سردمداران كوچكتر از اين بود كه حرفهاي پدر را بفهمند
 صنعتي وعلمي وپژوهشي ما شاهد وگواهي است بر آن حرفها وآن روزها...

بـود بـا آن    مـي  پدر شخصيتي همه گير وهمه جانبه داشت. اگر كس ديگري جاي او
شـد، امـا پـدر بـر عكـس       مـي  رفت وهميشه درخود وگرفته مي همه فعاليت از كوره در

شين بود. در همه مـوارد ودر  انساني بسيار شاد وخوشحال وشخصيتي بسيار جذاب ودلن
وموفقيتهـايم را مـديون او    ام. همه جوانب زندگيم من پدرم را سرمشق خـود قـرار داده  

 هستم.

                                                 
 م.1979وفات: آوريل/  )1(
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سه حادثه ناگوار بسيار بر پـدرمان تـأثير    ايم. ما در خانه شاديها وغمهاي پدر را ديده
 گذاشت واو را بشدت آزرده خاطر ساخت:

ت وبي سرپناه مستقيما مشكالتشان را بـا  وقتي دختران بي سرپرس :م1947اوت/   .1
گفتند.  مي گذاشتند واز بالهايي كه بر سرشان آمده بود برايش سخن مي او درميان
 ديد. راها  آن شم خود رنج وبدبختيهايواو با چ

وقتي خبر اعدام سيد قطب توسط حاكم مستبد وستمگر مصر  م:1966/ اوت/ 25 .2
(جمال عبد الناصر

59F

 به گوشش رسيد. )1

ـ جدا شدن بنگالدش از پاكستان ـ بـه     "داكا"وقتي خبر سقوط  م:1971امبر/ دس .3
 ما رسيد.

توانم اشاره كنم  مي قلمم از بيان ناراحتي پدر از اين سه مورد عاجز است، فقط اينقدر
 "داكا"گفت: سقوط  مي بود. اواخير واقعه  پدر چند روز پس از كه اولين بار سكته قلبي

، بلكه شكست يك ملت وسقوط يك انديشه وبـاور اسـت.   شكست يك سرزمين نيست
بـا پاهايشـان آنقـدر    آن را  شد، سردمداران پاكستان غربي نمي پاكستان شرقي هرگز جدا

 لگد زدند تا كم كم جدا شد.
م كنفراس سران كشـورهاي اسـالمي در الهـور تشـكيل يافـت. پادشـاه       1974 فوريه

(عربستان سعودي شاه فيصل بن عبد العزيز
60F

بطور خصوصي جوياي پدر شـدند. بوتـو    )2
مجبور شد كه در همان لحظات آخر براي پدر نيز دعوتنامـه بفرسـتد. كنفـرانس شـروع     

سالن كنفرانس ـ كه در پارلمان پنجاب بود ـ پا نهاده بـود    هاي  هشده بود وتازه پدر بر پل

                                                 
م حكومت مصـر را  1952م در اسكندريه مصر بدنيا آمد. در 1918/يناير/ 15جمال عبد الناصر در ( )1(

ز خـود بـر   در دست گرفت. با بزنجير كشيدن واعدام اخوان المسلمين وساير مسلمانان نامي شـوم ا 
 .)م در گذشت1970/ سپتامبر/ 28تاريخ معاصر نگاشت. ودر هاي  صفحه

/ ربيـع االول/  13شاه فيصل بن عبد العزيز پسر سوم شاه عبد العزيز، پادشاه عربستان سعودي ، در ( )2(
 .)م در گذشت1975/ مارس/ 26هـ = 1395



 دار درختان سايه  98

بـه   كه اطالع يافت قرار است بوتو در مقابل شيخ مجيب الـرحمن كشـور بـنگالدش را   
پايين آمده در حاليكه به طـرف خانـه   ها  رسميت بشناسد. پدر با شنيدن اين حرف از پله

گفت: شايسته چون مني نيست كه در كنار شيخ مجيب الرحماني بنشينم  مي برمي گشت
چشمهاي من طاقت است.  پست را براي تكه شدن پاكستان بازي كردهاي  كه نقش مهره

 شوند را ندارند. مي نگالدش بلندديدن دستهايي كه براي جدايي ب
 



 
 
 

)13( 

را در شـش جلـد كامـل كـرد. بهمـين       "تفهيم القـرآن "م پدر تفسير 1972/ ژوئن/ 7در 
مناسبت در اواخر ماه ژوئن همان سال در هتل فليتيز الهور جشني ترتيـب داده شـد. از   

(جمله سخنرانان اين محفل آقاي ا. ك. بروهي
61F

جنـاب   "رآنتفهيم الق"بودند كه گفتند:  )1
وسخنرانيهايش چشم وگوش صدها هزار جوان غربزده وشيفته ها  موالنا مودودي ومقاله

زنده ها  آن صيل اسالمي را درفرهنگ دروغين فرنگ را باز كرده حس افتخار به فرهنگ ا
 كرده، در زندگيشان انقالبي پرمايه بر پا ساخته است.
وبـا ارزشـترين چيـز در هـر انسـان      ايشان در ادامه سخنانش گفتند: بهترين سـرمايه  

اخالق وسيرت وسلوك وروش زندگي اوست. مهندس ومعمار شخصيت هر انسـان آن  
آموزانـد واز   مـي  سازد، سيرت وروش زندگي بدو مي كسي است كه اخالق وكردار او را

كند. وبه گمان من امروزه بزرگترين  مي او شخصيتي جامعه ساز ومايه فخر جامعه تربيت
فقترين شخصيتي كه توانسته در اين راستا بزرگتـرين خـدمات را بـه جامعـه     انسان ومو

پاكستان عرضه كند جناب موالنا مودودي است. حال اگر اين سؤال مطرح شود كه چـه  
شخصيت يك پاكستاني بيشـترين  كسي بيشتر از همه توانسته در راستاي اخالق وكردار 

با كمال ايمان اينسـت كـه آن شـخص    نقش مثبت را ادا كند جواب من با كمال افتخار و
جز موالنا مودودي كس ديگري نيست. اگر روز قيامت نيز خداوند از مـن در ايـن بـاره    
بپرسد من روي حرف خودم با كمال اصرار وپافشاري وبا كمال ايمان شهادت وگـواهي  

 خواهم داد.
دانـي  ديگر سخنرانان اين جلسه نيز از خدمات ديني وفعاليتهاي اسـالمي پـدر قـدر    

 كرده، ومراتب احترام خويش را ابراز داشتند.

                                                 
 .1987/ سپتامبر/ 13وفات:  )1(
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ووقتي نوبت سخنراني به پدر رسيد او با كمال تواضـع وفروتنـي گفتنـد: اگـر همـه      
كننـد وآن كـار نـزد     يت وخوشنودي خود را از كـاري اعـالم  جهان وجهانيان ابراز رضا

كـه   خداوند مردود باشد هيچ ارزشي نخواهد داشت. سعادت وموفقيـت واقعـي آنسـت   
انسان بتواند رضايت خداوند يكتا را بدست آورد، اگر چه همـه دنيـا زهـر خشـم آلـود      

كنم وشما  مي نارضايتي خود را بر سر او بريزند! من به درگاه خداوند متعال عاجزانه دعا
رضايت خويش وكه خداوند متعال اين كار ناچيز مرا مورد قبول  نيز با من هم دعا شويد

سبب وذريعه آمرزش ومغفرت آن را  كتاب سبب هدايت انساني شد ، واگر اينقرار دهد
 من قرار دهد.

سپس ادامه دادند كه: اين بنده حقير سراپا تقصير با چند صفحه در پيشـگاه خداونـد   
كنم كه اين تفسير براي روشن ساختن وتفهـيم حـق    مي واعالمام  متعال، عاجزانه ايستاده

هي دادن بـه حـق وروشـن    را تنها بـراي گـوا   وحقيقت نگاشته شده است. ومن زندگيم
واين تنها خداست كه بندگانش را در اين راسـتا توفيـق كـار     ام. كرده ساختن حق وقف

 سازد. مي را موفقها  وآن دهد مي وفعاليت
پدر در راستاي تزكيه نفس خود وشهادت وگـواهي دادن در راه حـق وبرپـايي ديـن     

در يك آن با همه نيروهاي او به عمل آورد، خدا بر زمين نهايت سعي وتالش خويش را 
 كرد. وبا استقامت بيدريغ خود سنگرهاي طغيان را متالشي مي كفر وفساد يك تنه مبارزه

ساخت: از يك سو سنگر قدرتمندان زورگو وحكمرانان ستمگر بود كه تمـام قـدرت    مي
رمايه وتوان خويش را وقف درهم كوبيدن پدر كرده بودنـد. واز سـوي ديگـر جبهـه سـ     

داران جاه طلب بود كه با مال وثروت خويش چون سدي آهني در مقابـل او قـدم علـم    
ياليستها بودند كه با تبليغـات ضـد اخالقـي    سكرده بودند. از طرف ديگر كمونيستها وسو

 خواستند او را درهم كوبند. از جانب ديگر تاجران دين بودنـد كـه احسـاس    مي خويش
ريت ودين فروشي را از زير پايشان بـدر خواهـد آورد.   كردند موفقيت پدر گليم رهب مي

ي بسيار ركيك وزننـده بـه ميـدان آمـده     واز يك طرف هم قاديانيها بودند كه با دشنامها
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بودند. وسنگر ششم از آن مستشرقان ـ شرق شناسان ـ وهمفكرانشان بـود كـه احاديـث      
ر راسـتاي پايمـال كـردن    كردند ود مي وسخنان پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم را انكار

كردنـد.   نمـي  قرآن وزير سؤال بردن پيامبر خدا صلي اهللا عليه وسلم از هيچ چيزي دريغ
كشـيد.   مـي  هر سو شعله اموش بود كه آتش حيله ونيرنگ آن ازجنگي به ظاهر سرد وخ

مرد با تمام ناتوانيهاي جسماني وبيماريهاي پـي در پـي سـينه خـود را آمـاج      بزرگواين 
شم آلود وزهراگين دشمنان ساخته بود ويك تنه چون سدي فـوالدي بـا آنـان    تيرهاي خ

 كرد. مي مقابله
شخصيتي همه گير وبي ماننـد داشـت؛ عـالم ودانشـمند واالي اسـالمي، پژوهشـگر       
ومفسر قرآن كريم، مفكر وانديشـمند، مـؤرخ وتـاريخ شـناس، دعـوتگر ومبلـغ، اديـب        

 تمداري دور نگر وفهميده بود.ونويسنده وروزنامه نگار ودر عين حال سياس
م حزب مردم كه در رأس قدرت بود، در انتخابات تقلـب كـرد. همـه    1977در سال 

براي بـر كنـاري    "ژوئيه"تا  "مارس"با هم اتفاق كردند واز ماه  حزبها وگروههاي ديگر
/ اپريل راه حلي مناسب به آقاي 2دست به اعتصاب عمومي زدند. پدر در  "بوتو"دولت 
ـ  رئيس جمهور ـ پيشنهاد كردند كه؛ او اين انتخابات را ملغـي اعـالم كنـد وهمـه       بوتو 

كـرد حكـومتش بسـيار     مـي  كه گمـان  ولي بوتوبراي انتخاباتي ديگر دوباره آماده شوند. 
نيرومندتر از اين حرفهاست زير بار نرفت وبا چوب وچماق وتير وتفنگ به جـان مـردم   

 افتاد.
ماه اوريل خودش ـ رئيس جمهور ـ بـراي    هاي  ر نيمهنهايتا كارش بجايي رسيد كه د

آمد. مردم در كوچه وبازار جمع شده بودند واز هـر   "اچهره"مالقات پدر به خانه ما در 
گفت: ها  آن دادند. پدر از مردم خواهش كرد كه آرام شوند وبه مي طرف بر عليه او شعار

ان را بايـد مراعـات كنيـد.    اآلن جناب آقاي بوتو مهمان من است، وحرمت واحترام مهم
 كنم كه دست از اين شعارها برداريد. مي خواهش
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در اين ديدار بوتو به پدرمان گفت: من به شما اعتماد خاصي دارم. من حاضرم روي 
خواهيـد بنويسـيد. مـن     مـي  يك ورق سفيد براي شما امضا كنم، هـر شـرطي كـه شـما    

ا اسـتعفايتان را بنويسـيد. شـما از    پيشاپيش با آن موافقم. پدر هم به ايشـان گفتنـد: شـم   
 ومردم به كمتـر از اسـتعفا هرگـز راضـي    ايد  محدوده اختيارات خودتان بسيار فراتر رفته

توانيد سر كارتـان بـر    مي راه انتخابات درست دوباره شما رأي آورديدشوند. اگر از  نمي
 نيست! يديگر در حال حاضر جز اين هيچ راه حل گرديد. اما

 گفت: ببينيـد   مي كرد يكريز حرف بزند. مي آقاي بوتو سعياي  دقيقه 45در اين ديدار 
؛ حال وروز دنيا بسيار دگرگون است، خودتان كه اطالع داريد، افغانستان به جناب موالنا

چه حالي است، هند هم كه از همه بدتر، در بلوچستان از امن وامان خبري نيست، وضع 
ا وجود اين اوضاع دگرگون ملـت بـه مـن نيـاز     وحال ايران هم كه بسيار خراب است، ب

 مبرم دارند!
بعد از اين حرفها باز بر ميگشت روي سؤال اولش: خب جناب موالنا، با اين اوضاع 

 شما بفرمائيد بنده چكار كنم؟!
كـه شـما اسـتعفا    كنـد   مي جواب پدر هم اين بود كه: همه اين اوضاع نابسامان اقتضا

رست وسالم وشفاف شركت كنيد. اگر شـما توانسـتيد بـار    دهيد، ودوباره در انتخاباتي د
گرديد. بدينصـورت   مي ديگر جلب اعتماد ملت كرده رأي بياوريد دوباره سر حكمتان بر

كنـد. ودر حقيقـت هـم     مـي  پيـدا  رسـميت  شود ودر نظر دنيا مي دولت شما مستحكمتر
اوضـاع داخلـي   مصلحت ملت وكشور نيز در همين است، واين تنها راه درست مقابله با 

  وخارجي است.
ولي بوتو كه حاضر نبود بهيچ وجه به اين نقطـه فكـر كنـد. دوبـاره شـروع كـرد از       

ودر مقابـل  ام  خدمتهايي كه به ملت عرضه داشته سخن گفتن كه من چنين وچنان كـرده 
تـوان   نمي تواند خدمتهاي شما را انكار كند، اما نمي همه اين حرفهايش پدر گفتند: كسي

خواهم كه ملت دچـار   نمي تباه را با گوشزد كردن به خدمتهاي شما مداوا كرد. منكار اش
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شينم تا ايـن نقطـه را برايتـان    نشكست بزرگي شود. براي همين من قبول كردم با شما ب
روشن كنم. من از اين هراس دارم كه اين مردمي كه امروز سـر كوچـه وخيابانهـا داد از    

. واگر اين بحران بدينصـورت پـيش رود   شان باالتر روداستعفاي شما دارند فردا مطالبه 
ترسم كه حكومت نظامي برپا شود وارتش بطور مستقيم تدخل كنـد، وحكومـت    مي من

دانيد قدم اول دگرگوني وويراني اسـت. سـاعاتي بعـد از ايـن      مي نظامي هم كه خودتان
هـور رد  ديدار پدر در يك كنفرانس خبري شركت كرده همه آنچـه بـين او ورئـيس جم   

 وبدل شده بود را به اطالع عموم رسانيد. 
هفته بعد آقاي بوتو خودش در شهرهاي بزرگ كراچي والهور وحيدر آبـاد  تنها يك 

 حكومت نظامي برپا كرد وبدينصورت نادانسته راه را براي تدخل ارتش هموار كرد!
كردند  مي تاربسيار عادي رفها  آن با افراد بزرگ وسرشناس با ديدارهايشانپدرمان در 

كردند كه: بايد هر كس  مي نداشتند وهميشه به ما نصيحتها  آن وهيچ رعب وهراسي از
را به چشم يك انسان نگاه كرد. ونبايد با توجه به لباس شخص ويا خانه وماشينش ويـا  

بزرگ وقصـرهاي سـربفلك   هاي  رتبه وشغلش او را بزرگ يا كوچك پنداشت. اين خانه
تان شباهت دارند. وهيچ انتظار نداشته باشيد كه همه كساني كـه در  كشيده بيشتر به قبرس

 كنند كردار ورفتارشان هم بزرگمنشانه وبا احترام باشد. مي بزرگ زندگيهاي  خانه
ام بـه  يكبار پادشاه عربستان سعودي آقاي شاه فيصل بن عبد العزيـز بـا كمـال احتـر    

هميشه در  مشاور پادشاهد وبعنوان همراه من تشريف بياوري پدرمان پيشنهاد كردند: شما
كنارم باشيد ومليت عربستان را قبول فرمائيد. پدر گرامي در جواب فرمودند: من با حس 

نشينم ودر راهنمايي ومشوره شـما   مي وروح دينيم وبا مليت پاكستانيم همينجا در الهور
يرتان ويا بطـور  توانيد از راه سف مي كنم. شما هر وقت الزم دانستيد نمي هيچ كوتاهي هم

 مستقيم با من مشوره كنيد ومن هم ـ ان شاء اهللا ـ بـا كمـال صـداقت آنچـه را درسـت       
كنم وحقوق بگير شما شوم كنم. ولي اگر مليت شما را قبول  مي پندارم به شما عرضه مي
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بينم به شما بگويم كـه : نـازك مـزاج     مي شايد نتوانم با صداقت ودرستي آنچه را صالح
 خن ندارد...شاهان، تاب س

(يك شب پادشاه اردن آقاي شاه حسين بن طالل
62F

به پـدر تلفـن كردنـد. وقتـي مـا       )1
پرسيديم كه شاه به شما چه گفتند؟ پدر با كمال بـي نيـازي واسـتغنا گفتنـد: ايـن افـراد       

منافعشان كه  اهتمام دهيم. اين جور آدمها تا وقتيها  آن شايستگي اينرا ندارند كه زياد به
زنند ولي همينكـه منفعتهايشـان    مي ن است حرفهاي بسيار دلچسب وشيريندر امن واما

ويا منفعتهاي فرزندانشان كمي زير سؤال رفت ويا اندكي احساس خطر كردند مثل كف 
 زند. مي نشينند وغيبشان مي صابون فرو

لحظاتي بعد پدر ادامه دادند: انسان واقعي وبا ارزش آن شخصي است كه با دين خدا 
ماند ودر راه خدا از هيچ چيزي فرو گذار نباشد. تنها آنهايي كـه جلـوي رويـت    وفادار ب

كننـد، شايسـتگي    مـي  كنند وپشت سرت از تو دفـاع  مي اشتباهات وعيبهايت را تصحيح
 احترام وقدر داني دارند.

 تـدريس  ،پايتخـت عربسـتان   ،وقتي من در دانشسراي تربيت معلم دخترانـه ريـاض  
سعودي مرا تحقيـر كـرده، روي مـن داد زد: مـن عربسـتاني       همكارانكردم، يكي از  مي

 دهم روي حرف من حرفي بزند! نمي اجازهاي  هستم وبهيچ بيگانه
من كه بسيار ناراحت شده بودم در سالن استراحت استادان براي شير فهـم كـردن او   

كـه   گفتم: پادشاه شما شاه فيصل ـ كه هنوز زنده بود ـ شخصا به پدرم پيشنهاد كرده بود  
مليت عربستان سعودي را قبول كند وبعنوان مستشار اول در كنـارش باشـد ولـي پـدرم     

دوند زيـر   مي قبول نكردند. اين وزارتها ورياستها ووظايف ورتبه هايي كه مردم دنبالشان
را از روي زمـين  هـا   وآن پاهاي پدر گراميم افتاده بودند واو حاضر نبود دست دراز كنـد 

 بردارد!

                                                 
 م.2000وفات:  )1(
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خانم عربستاني روشن وواضح كردم كه من دختر چنين شخصي هسـتم  من براي آن 
نداشت وهمـه ايـن زرق وبرقهـا    اي  وزارتها هيچ عالقهوكه به وظايف ورياستها ومليتها 

 واسم ورسمها در چشم او هيچ وپوچ بود.
(دختر دومين مرشد عام اخوان المسلمين استاد حسن هضيبي

63F

كه رئـيس دانشـكده    )1
 از اين جلسه پيش من آمد وگفت: واقعا تو دختر انسان ) بود، بعدBotany( گياه شناسي

 هستي. سپس به من گفت كـه: حضـرت علـي رضـي اهللا عنـه     اي  بزرگ وشايسته بسيار
با قدمت بزنـي واز خـود برانـي آن    آن را  فرمايند: حقيقت دنيا چنين است كه اگر تو مي

را كه من درعربستان سپري كردم ، ي افتد! بعد از اين روزتمام ، تمام مدت مي زير پاهايت
 كسي جرأت نكرد به من طعنه بيگانه بودن ويا غير سعودي بودن بزند!

پدرم به خدا بيامرز شاه فيصل راهنمايي ومشوره بسيار مهمي داده بود، كه بـه گمـان   
پوشانيد امروزه وضع  مي كرد وبه آن جامه عمل مي من اگر شاه فيصل حرف او را گوش

 بود. مي كامال بصورتي ديگر جهان اسالم
پدر گرامي در يك ديدار خصوصي به شاه فيصل گفته بود: همانطور كـه آمريكـا بـا    

عقلهاي متفكر جهان را خريداري كرده از كشوري نوساز كه تنها پـنج   "دالر"استفاده از 
قرن عمر بيشتر ندارد كشوري بسيار پيشرفته وابرقدرتي نيرومند ساخت، شما كـه نـه از   

توانيـد عقلهـاي متفكـر     مـي  مشكلي داريد ونـه از نظـر مسـاحت كشـوري     "ريال"ر نظ
ودانشمند جهان اسالم را در كشور خود جمع كنيد، البته بدين شرط كه به اين پزشـكان  
ودانشمندان وعقلهاي متفكر علوم اجتماعي واقتصاد دانان وپژوهشگران مليـت سـعودي   

                                                 
م پـس از  1951مصر بدنيا آمد. در اكتبـر /   "شبين الكوم"از توابع  "عرب الصوالحه "تاي در روس( )1(

شهادت حسن البنا بعنوان رهبر و مرشد عام اخوان المسلمين جهان انتخاب شد. در سـالهاي پنجـاه   
م كه خداوند او را به پيش خـود خوانـد در   1973هـ = 1393وشست بارها به زندان رفت. وتا سال 

كرد. بعد از وفاتش عمر تلمساني بعنوان  مي اخوان المسلمين مردم را به عبادت خدا دعوتمحراب 
 .)رهبر اخوان المسلمين برگزيده شد
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سعودي بدهيد، آنوقت خواهيد ديد كـه در  همراه با تمامي حقوق يك شهروند عربستان 
كمترين مدت زماني كشور شما از نظر علمي وصـنعتي واقتصـادي واجتمـاعي ودفـاعي     
ودانش وتكنولوژي چگونه پيشرفت خواهد كرد. واين پيشرفت نه تنها تقـدم وپيشـرفتي   
براي عربستان سعودي بشمار خواهد آمد بلكه نشانه پيشرفت وتقدم جهان اسالم خواهد 

 شد.
عقلهاي دانشمند ومتفكر جهان اسـالم   "ريال"شاه فيصل در جواب گفتند: اگر من با 

مليت سعودي همراه با حقوق شهروند سعودي بدهم، ها  آن را در عربستان جمع كنم وبه
ملت چادر نشين وصحرايي من دوباره گوسفندانشان را جمع كرده، بر شترانشـان سـوار   

گردنـد وآنقـدر در قلـب صـحرا      مي بي آب وعلف برشده به خيمه هايشان در صحراي 
 ماند!خواهد نها  آن روند كه هيچ اثري از مي دور

صد افسوس كه پس از مرحوم شاه فيصل سران كشورهاي خليج از او دور انديشـتر  
 ه اسـت نبودند وسعي نكردند از نوك بينيشان قدمي جلوتر را ببينند. و نتيجه آن اين شد

شـود   مـي  راي ماشينهاي گرانقيمت وقصرهاي پر تجمل خـرج ثروت هنگفت نفت ب ؛كه
ووظيفه دفاع از كشـور بـه آمريكـا سـپرده شـده،       .شود مي ويا در بانكهاي اروپايي غرق

اقتصاد كشور در دست متخصصان ومهندسـان اروپـايي اسـت. صحرانشـينان سـوار بـر       
ـ  مي ماشينهاي گرانقيمت در شنزارهاي عربستان ويراژ ي بـاك كشـور   دهند وشيرمردان ب

بـه ايـن خـاطر اسـت كـه      هـا   اين چون بن الدن در غارهاي افغانستان سر گردانند. همه
بينند وجز به مصـالح   نمي سردمداران كوته فكر وتنگ نظر جهان اسالم جز خود كسي را

 انديشند. نمي ومنافع آني خويش بهيچ
ت واالي ياران گفتند كه: تا اين ملت مسلمان به آن صفا مي پدر گرامي خيلي وقتها

پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم كه قرآن با چشم بزرگي واجالل بدان اشاره كرده 
آراسته نشوندهرگز به پيروزي نخواهند را رمز حقانيت دين بر شمرده ها  آن وتورات

﴿ رسيد، آن صفاتي كه در سوره فتح بر شمرده شده است:            
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                ...﴾ ]محمد فرستاده ـ  ]29 :الفتح

اني كه با او هستند در برابر كافران تند وسرسخت، ونسبت به يكديگر خداست، وكس
بيني. آنان همواره فضل خداي را  مي مهربان ودلسوزند. ايشان را در حال ركوع وسجود

. طلبند. نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است مي ميجويند ورضاي او را
 .اين توصيف آنان در تورات است .... ـ

 تقريبا امروزه همه سردمداران كشورهاي اسـالمي چـون بـا سـردمداران جهـان كفـر      
 .چرخنـد  مـي هـا   آن وبـر اندازد وبا افتخار دور  مي صورتهايشان از شادي گل نشينند، مي

هـا   آن رود وبا ديد حقارت به مي كنند اخمهايشان درهم فرو مي ووقتي با مسلمانان ديدار
 نگرند! مي

ته است: دين خدا وشريعت واساسنامه آسماني قرآن براي شيران در يك جا پدر نوش
خواهند با شجاعت مسـير طوفانهـاي هولنـاك را     مي است، براي كساني كه آمدهودليران 

خواهند همه جهان را رنگ خدايي دهنـد.. مسـلمان بـراي آن     مي عوض كنند... آناني كه
هدف از آفرينش او اينست كـه  آفريده نشده كه درمسير آب اقيانوسها حركت كند. بلكه 

 زنــدگيش را در راســتاي تغيــر موجهــاي خروشــان دريــا بــه طرفــي كــه ديــن واعتقــاد
 نام دارد! "راه راست"كند.. بدانسويي كه  او را هدايت كرده وقفاش  وانديشه

كردم كه: كتابهاي درسي آموزش زبان  مي در يكي از سفرهايم به الهور با پدر درد دل
تان سعودي بسـيار بيهـوده وبـي فايـده اسـت، ومعلمهـاي پاكسـتاني        انگليسي در عربس

كنند. پدرم براي من وظيفه يـك اسـتاد نمونـه وبـا      مي دوصد چندان بدترآن را  ومصري
ويـك برنامـه   انـد   ايمان را بيان كرده گفتند: يك برنامه درسي آنست كه در كتابها نوشته

برنامه درسي در واقـع آنچيـزي    ديگر آن چيزي است كه در ذهن معلم است. ومهمترين
هن وبرنامه استاد است، نه آن سطرهاي خاموشي كه بر كتابها نقش بسـته.  است كه در ذ
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به دانـش آمـوزان    "تورات"تواند از روي  مي يك استاد با ايمان وبا فهم وشعور وهدف
 بياموزاند. "قرآن"

رسـي بصـورتي   سپس گفتند: در حالتهاي اضطراري واجباري اگر بدترين كتابهـاي د 
منظم وبرنامه ريزي شده ودرست تدريس شوند باعث رشد وپيشـرفت واصـالح دانـش    

 آموزان خواهند شد.
 



 
 
 

)14( 

م كه من براي گذراندن تعطيالت تابستاني خود از جـده بـه الهـور آمـده     1978در سال 
 بودم اتفاق عجيبي روي داد؛ يكروز بعد از مغرب دوافسر هوانوردي ارتـش پاكسـتان از  

 براي مالقات پدر آمدند. پدرمان كه در دفترشان مشغول كار بودند "سرگوده" رستانشه
 را به آنجا خواست.ها  آن

شـروع بـه حـرف زدن كـرد:      رسيد مي يكي از آندو كه بسيار افسرده ونگران به  نظر
بسـيار  ام  موالنا! من يك خواب بسيار بدي ديده ام، واز روزي كه ايـن خـواب را ديـده   

ـ    نمي يشانم، اشتهايم كور شده، خواب به چشمهايمنگران وپر  ه هـيچ كـاري  آيـد، دلـم ب
در خواب ديدم كه من به مدينه منوره رفته بودم.  ام. آيد، بسيار از خود بي خود شده نمي

شهر مدينه زير بم باران شديدي كامال تباه شده واز بـين رفتـه بـود. هـيچ خشـتي روي      
صـلي اهللا عليـه وسـلم خبـري بـود ونـه از قبـر         خشتي نمانده بود، نه از مسجد پيـامبر 

مردم. وقتي بجايي كه قبر پيـامبر صـلي اهللا عليـه    هاي  مطهرشان ونه از ساختمانها وخانه
وسلم بود آمدم ديدم كه ايشان بيرون قبر خراب شده شان مشغول نماز خواندن هستند.. 

ه طـرف صـدا نگـاه    زدند. ب مي آمد كه با هم حرف مي از جاي نزديكي صداي انسانهايي
بطرف زيرزمين ها  رود. فورا از پله مي است كه بطرف زير زمينيكردم، ديدم كه پله كاني 

بودم كه متوجه شدم شش هفـت يهـودي گـردن كلفـت بـا لباسـهاي       ها  رفتم. وسط پله
انسانها را قطعـه قطعـه كـرده    هاي  داخلي، هر يكي چاقوي بزرگي در دست گرفته الشه

وروي ديوارها هم هزاران هزار الشه انسان آويزان است. من  اند. باشتهانمثل تپه روي هم 
شوند ومرا هم تكه تكه كنند  متوجه منها  آن از ديدن اين منظره وحشتناك قبل از اينكه

فورا بطرف بيرون فرار كردم. وقتي به بيرون رسيدم ديدم كه پيامبر اكرم صـلي اهللا عليـه   
شوند. وقتي سالم كردند ونمازشان تمام شد بطرف  مي غوسلم تازه دارند از نمازشان فار

من نگاه كرده فرمودند: زياد خودت را نگران نكن، اين گوشـتها فروشـي نيسـت! وايـن     
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اينجا بود كه چشمهايم باز شد واز خواب پريدم. جنـاب موالنـا از    رود! نمي خونها بهدر
شـود. شـما    مي رانيم افزودهروز بروز بر پريشاني ونگام  روزي كه من اين خواب را ديده

 لطف كنيد وبفرماييد كه تعبير وتفسير اين خواب من چيست؟
نداشت. واز طرفداران پيـروي از  اي  گر چه پدرمان با دنياي خواب وخيال زياد رابطه

هـاي   تعبير وتفسير خوابها هم نبود. وهميشه به پيروي از واقعيتهاي جهان واصول وپايـه 
تا بر اساس آن مردم خط مشي زندگي خود را ترتيب دهند.  كرد مي منطقي ايمان دعوت

با اين وجود از شنيدن اين خواب بسيار حيران وآشفته شد. وتعجب كرد كه چطور ايـن  
شـود   نمي عالمهاي بزرگ ووليهانصيب جوانك ريش وسبيل تراشيده اينچنين خوابي كه 

 ديده است!
ويا فقيـه  اي  سجاده نشين وامامزادهرسيد كه در اين خوابي كه به هيچ  او بدين نتيجه

نشان داده نشده وبه اين مجاهد جواني كه اي  ومصلحت انديش ويا صاحب جبه وعمامه
رود نشـان داده شـده، سـري نهفتـه اسـت وآن اينسـت كـه         مـي  آسمان ورهاي  با ستاره

انـد   به دست اين جواناني كه راه ورسـم حيـدري اختيـار كـرده    رهبريت آينده مسلمانان 
هد بود نه به دست سجاده نشينان وصوفيان خانقاههايي كـه در سـوراخهاي تاريـك    خوا

دهند واينانند  مي اين جوانانند كه امت اسالمي را از سياهچالهاي نيستي نجات اند. خزيده
كه مسئوليت دفاع از خانه خدا ومسجد رسـول اكـرم صـلي اهللا عليـه وسـلم را بعهـده       

 خواهند گرفت.
نيروي هوايي سخن پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم را كـه يـار    پدر براي آن جوانان

وقتي كـه   "را ياد آور شدند:اند  روايت كردهمخلص وبا وفاي او ابوهريره رضي اهللا عنه 
هـا   آن انگيزد كه مي شود، خداوند گروهي از غير عربها را بر مي جنگهاي آخر زمان بر پا

جلوترنـد،  هـا   آن شتر ودر نيـرو واسـلحه از  در شجاعت ودليري وسواركاري از عربها پي
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سپس گفتند: ايـن خـواب بـه سـوي      ،)64F1("دهد مي دينش را ياريها  آن خداوند به دست
(حديثي ديگر كه حضرت عبد اهللا بن عمرو

65F

كنـد: در روز   مـي  نيز اشارهاند  روايت كرده )2
 .. مگرندوچون درندگان ظالم وست آيند كه چون پرندگان تيز پرواز مي قيامت افرادي

فهمـيم كـه منظـور همـان      مـي  وما امروزه مفهوم اين حديث را بطور واضـح وروش 
خلباناني هستند كه سوار بر جتهاي جنگي خود از كشورهايشان به پرواز درآمده در يك 

وزنها وبزرگساالن وهمه ها  چشم بهم زدن به كشور دشمن خود رسيده با بي رحمي بچه
نـه جـان ومـال    هـا   آن گردند. از دسـت  مي به كشورشان برخلق خدا را تباه وبرباد كرده 

 مان است ونه عزت وآبرويشان!امردم در 
وبه حديثي ديگر نيز اشاره دارد كه پيـامبر اكـرم صـلي اهللا عليـه وسـلم خطـاب بـه        

(حضرت ابوذر غفاري
66F

ابوذر، در چه حالي خـواهي بـود روزي كـه قحـط     اي  فرمودند: )3
گيرد وتو از شدت گرسنگي نتواني از خانه ات به مسجد سالگي وگرسنگي مدينه را دربر

، تا جايي كه يايي؟ ودر چه حالي خواهي بود؛ روزي كه قتل وغارت مدينه را در برگيردب
( زير خون برود؟ "احجار الزيت"منطقه

67F

4( 

                                                 
إذا وقعت المالحم بعث اهللا بعثا من الموالي هم أكرم العرب فرسا وأجود سـالحا يؤيـد اهللا بهـم     " )1(

 ."الدين
 م.692وفات:  )2(
 م.652وفات: )3(
فرمايند: روزي پشت سر پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم بـر االغـي    مي غفاري رضي اهللا عنه ابوذر( )4(

ابـوذر، چـه حـالي بتـو     اي  مدينه دور شديم آنحضرت بمن فرمودنـد: هاي  سوار بودم، وقتي از خانه
دست خواهد داد اگر قحط سالي وگرسنگي مدينه را دربرگيرد، تـا جـايي كـه از شـدت گرسـنگي      

ودت را از خانه ات به مسجد برساني؟ گفتم: خدا ورسولش داناترند. فرمـود: پرهيزكـاري   نتواني خ
پيشه كن. سپس فرمودند: در چه حالي خواهي بود اگر مرگ ومير در مدينه زياد شود وقيمت خانـه  
با قيمت برده برابر شود وقبر را به قيمت برده بفروشند؟ گفتم: خدا ورسولش آگاهترنـد. فرمودنـد:   

پيشه كن. سپس فرمودند: در چه حالي خواهي بود اگر كشت وكشتار مدينـه را در برگيـرد تـا    صبر 
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را برايشان تعريف كرده گفتند: خواب شما به اين نقطه نيز  "دجال"همچنين حديث 
جنگهاي آينده صليب وهالل ـ مسلمانان وكـافران ـ نيـروي هـوايي       كند كه در مي اشاره
را خواهد داشت. براي همين نيز خداونـد ايـن خـواب را بـه يـك      اي  بسيار عمده نقش

خلبان نيروي هوايي نشان داده است. حاال وقت آن رسيده كه در فرودگاههايتان صـداي  
م الزند كه وظيفه دفاع از ملت اسـ  مي اذان را بلند كنيد. اآلن نداي مسئوليت شما را صدا

واز خانه خدا ومسجد رسولش بر گردن شماست. ودر حديثي ديگر از پيامبر خدا صلي 
كه بعد از فرود آمدن عيسي عليه السالم از آسـمان، از منـاطق    اهللا عليه وسلم آمده است
و ودر نيـر  پيوندند كـه در جنگجـويي ودليـري وشـجاعت     مي غير عربها نيروهايي به او

از عربها بهترند. خوب بياد داشته باشيد كه مهمترين وظيفه شـما امـروز وفـا بـه      وسالح
عهد وميثاقتان با خدايتان وبا رسول اكرم صلي اهللا عليه وسلم است، پس از آن مسئوليت 
دفاع از خانه خدا ومسجد رسول اكرم صلي اهللا عليه وسلم ودر درجه سوم دفاع از وطن 

در قبال همه اين عهـدها وميثاقهـا بـه    درست مسئوليتهاي خويش  خود. حاال براي اداي
قـوي بـر پـا داريـد واز خداونـد متعـال       اي  ريسمان الهي چنگ زنيـد وبـا قـرآن رابطـه    

 درخواست نيرو وكمك وموفقيت كنيد.
آن جوانها با شنيدن اين تعبير وتفسير پدر آرام گرفتـه، پريشانيشـان بـر طـرف شـده      

ن بلند شده اا وجود همه بيماريها وناراحتيهاي جسماني از جايشخواستند بروند كه پدر ب
ها  آن را بدرقه كند وبهها  آن خدا حافظي كرد وبسيار اصرار داشت كه تا در اتاقها  آن با

ايـد   گفت: چون شما در خواب مشرف به ديدار پيامبر اكرم صلي اهللا عليـه وسـلم شـده   

                                                                                                                            
جايي كه منطقه احجار الزيت زير خون فرو رود. گفتم: خـدا ورسـولش داناترنـد. فرمودنـد: پـيش      

شريك خواهي شـد!  ها  آن روي. گفتم: وسالحم را در برمي گيرم. فرمودند: پس تو با مي خويشانت
رسول خدا، پس چكار بايد بكنم؟ فرمودند: اگر ترسيدي كه برق شمشير تو را برانگيزانـد   اي گفتم:
از لباست را بر چشمانت بگذار تا گناه تو نيز بر گردنش گـردد! ـ روايـت ابـو داود. نگـا:      اي  گوشه

 .)، چاپ پاكستان463، كتاب الفتن، ص/2ج/ ةمشكا
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ما پريشانيها وناراحتيهايتان را در من خـالي  شايستگي هر گونه احترام را داريد. وحاال ش
 داند كه تا كي من پريشان ونگران خواهم ماند. مي رويد. وخدا مي كرده با خيال راحت

آن روز وقتي پدر براي صرف ناهار به خانه آمد برخالف هميشه بسيار رنـگ پريـده   
ن را برايمـان  آمدند. ايشان بعد از اينكه آن خواب وحرفهـاي خودشـا   مي ونگران به نظر

تعريف كردند ما نيز بسيار وحشتزده ونگران شديم. ودر ذهن من اين ابيات زيباي عالمه 
 محمد اقبال تازه شد كه:

 ها ا نگه داري كه با اين بي نيازيد رچنان خو
 شهادت بر وجود خود ز خون دوستان خواهي

 قام بندگي ديگر، مقام عاشقي ديگرم
(يش از آن خواهيخواهي، زخاكي ب مي زنوري سجده

68F

1( 
شـود   مـي  در آن ظـاهر  "مسـيح دجـال  "كـه  اي  دل من گواهي ميدهد كه آن صـحنه 

آيد نزديـك شـده اسـت. همـانطور كـه       مي وحضرت عيسي عليه السالم از آسمان فرود
رسول اكرم صلي اهللا عليه وسلم در يكـي از خطبـه هايشـان فرمودنـد: از آنـروزي كـه       

آدم را خلق كرد بر روي زمين هيچ فتنـه وامتحـاني از   خداوند جهان را آفريد وفرزندان 
آيـد وبـا    مي بين شام وعراق بيروناي  فتنه وفساد دجال بزرگتر نخواهد بود.. او از منطقه

دارد. بـه چـپ    مـي  چرخد ودر هـر طـرف فسـاد برپـا     مي سرعتي سرسام آور بدور دنيا
شيد واسـتقامت كنيـد.   بندگان خدا ثابت قدم بااي  كشد. پس مي وراست وبه همه جا سر

بدانيد كه از جمله امتحانهاي او اينست كه بهشـت ودوزخ در اختيـار دارد. در حقيقـت    
بهشت او جهنم است وجهنم او بهشت. اگر براي كسي از شما اين فرصت مهيا شد كـه  
دجال او را به جهنم خـود بينـدازد، او ده آيـه اول سـوره مباركـه كهـف را بخوانـد واز        

ت كمك كند، آنگاه است كه آتش دجال براي او سرد وگـوارا خواهـد   خداوند درخواس

                                                 
 ها). ي دادن. زنوري: از فرشتگان. زخاكي: از انسانخود: خطاب به پروردگار است. شهادت: گواه( )1(
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واو چون حضرت ابراهيم عليه السـالم از آن آتـش سـالم وتندرسـت بـدر خواهـد        شد
(آمد.

69F

1(  
كـردم تعبيـر آن خـواب بـرايم      مـي  پدر مرورهاي  را از خاطره من وقتي يادداشتهايم

بريم در واقع تعبيري است از آن  يم واضحتر وروشنتر شد. اين روزهايي كه ما درآن بسر
 اند، بغداد وبصره زير آتش دشمن خاكستر شده اند، خواب. كابل وقندهار تباه وبرباد شده

بازي خون فلسطين وكشمير را رنگين كرده است، ظلم وستم زندانهاي گوانتانـامو وابـو   
مانان غريب چهره انسانيت را شرمسار كرده است، تجاوز وفشارهاي وحشـيانه بـر مسـل   

چچن وبوسنه وهرزگوين مثالهايست از وحشيگري وددمنشي دشمنان خون آشـام.. ودر  
از هـا   اين يك طرف ديگر قصه تلخ ماتم سجاده نشينان وپيروان آنهاست. وبا وجود همه

پيش بسوي كـار  "روشن وصداي اي  دور دست افق نداي اميد ومژده به آيندههاي  كرانه
خود درسي است كه بايد از آن عبرت گيريم ودر سايه واين  "رسد مي وفعاليت ودعوت

 .آن خط مشي زندگيمان را بر پا كنيم
نيروهاي انتظامي مصر كـه در   ـ سابق ـ   شايد حرفهاي آقاي ژنرال ابوغزاله رئيس كل

بر آنچه پدر بـه آن خلبانـان در مـورد     استروزنامه األهرام مصر چاپ شده بود تأييدي 
. ابو غزاله گفتنـد: ارتـش   ، گفته بوداز اسالم دفاع خواهند كردكه اي  نيروهاي غير عربي

 پاكستان ضامن دفاع وحفاظت از كشورهاي عربي است. موشـكهاي پاكسـتاني براحتـي   
توانند اسرائيل را هدف قرار دهند. از اينرو بايستي عربهـا در مشـكالت اقتصـادي در     مي

ان رمـز موفقيـت وپيـروزي همـه     كنار پاكستان بايستند، چرا كه موفقيت وپيروزي پاكست
 جهان عرب است.

روزنامه  "االتحاد"ژنران ابو غزاله در يكي ديگر از تجزيه وتحليلهاي سياسيش كه در 
مشهور جهان عرب آمده بود نوشته است: پاكستان قدرت نظامي انكار ناپذيري است كه 

كسـتان  كالهكهاي موشكهاي اتمي در اختيار دارد. وهـر خسـارت وشكسـتي كـه بـر پا     
                                                 

 .73،ص/2ج/ ةمشكا )1(
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بطور مستقيم در روند سياسي ودفاعي جهان عرب تأثير خواهد گذاشت. وگويـا  ايد  وارد
 اين حرفهاي ژنرال ابو غزاله تعبيري است روشنتر از آن خواب!

 





 
 
 

)15( 

زندانهاي پي در پي صحت وسالمتي پدر را مكيـده بـود، مـادر هـم مجبـور شـده بـود        
سـال در   25د به پدر برسد. مـادرم بـيش از   قرآنش را كمتر كند تا بيشتر بتوان كالسهاي

مركز خانمها در شهر نو الهور تدريس كرده بود وتوانسته بود تيم بسيار خوبي از خانمها 
را تربيت كند. با شدت گرفتن بيماريهاي پدر باالخره مـادرم همـه مسـئوليتهايش را بـه     

 خدمت كند. همسرششاگردانش واگذار كرد تا بهتر بتواند به 
از درسها كسي از مادرم پرسيده بود كه: شما از چند دانشكده فوق ليسـانس   در يكي

گرفته ايد؟ مادرم لبخندي زده در جواب گفته انـد: دختـرم، ليسـانس وفـوق ليسانسـها      
آن خانم  ام. در دهلي خوانده "ملكه ميري"شمائيد. من تا كالس هشتم مدرسه راهنمايي 

؟ مادر به ايـن  در كجا كسب كرده ايدودانش را پس اينهمه علم با تعجب پرسيده بودند: 
با آب طال بنگارد. ايشان در جـواب گفتـه   آن را  بايستي مي سؤال جوابي دادند كه تاريخ

گيم را در كنار دانشمند وپژوهشگري اسالمي گذراندم كه با يـك سـاعت   دبودند: من زن
اگر شبهاي دراز را آورد كه ديگران  مي سخن گفتن با او انسان آنقدر علم ودانش بدست

 توانند به آنمقدار علم برسند! نمي با خواندن كتابهاي بسيار به صبح برسانند
ـ نبـودن مـردان     "قحط الرجـال "يكبار چند تا از خانمها پيش مادرم آمده بودند واز 

كردنـد. مـادرم خـاموش بـه حرفهايشـان       مي ـ شكايتورهبران شايسته ودرستكار اليق 
تمام شد ودلهايشان را خالي كردند مادر گفتند: ملت ما ها  آن هايگوش ميداد. وقتي حرف

در بين اين ملت رهبراني بودنـد كـه بـه     است، واال "قحط الرجال"خودش مسئول اين 
را در ملتهاي ديگر يافت .. اين قوم رهبري چون عالمه اقبـال  ها  آن توان امثال مي ندرت

داننـد.   مـي  اد مردي ورهبر ورهنماي خـود داشتند كه همه مسلمانان جهان او را سنبل آز
ود در دنيا انقـالب  خهاي  رهبر ديگري چون موالنا مودودي داشتند كه با افكار وانديشه

همه بيماريهـاي كشـنده فرهنگـي ودينـي وفتنـه وفسـادهاي فكـري        پرده از به پا كرد و
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ـ     دواخالقي چون بي بندباري، ب د حجابي، ربا ورشوه خـواري، دمكراسـي غربـي، تحدي
هـا   نسل، وغيره .. كشيده، ريزه كاريها واهدافي كه پشت صحنه هـر يـك از ايـن توطئـه    

ومكر وحيله هاست را بر مال كرده در سايه قرآن وروش پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم 
، اما افسوس وصد افسوس كه اين ملت قـدر رهبـران   است را مطرح ساختهها  آن درمان

 .جويد نمي بطور درستي بهرهها  آن واز داند نمي بخوبي خود را
وقتي بيماريهاي پدر شدت گرفت او به ما گفتند: من به جسم خودم بسيار ظلم كرده 
ام؛ من روي اين استخوانهاي بيچاره يـك ذره رحـم نكـرده ام، چشـمهايم را از خـواب      

خواسـتم   مـي  خواستند استراحت كنند وبخوابند ومن ميها  آن طبيعيشان محروم كرده ام،
بنويسم، همه روزم را مشغول فعاليتهاي اجتماعي وكارهاي زندگي بودم، تنها در تاريكي 

توانستم آرام بنشينم وبـا خيـال راحـت     مي انداخت مي شب كه سكوت بر همه جا سايه
شـدم وبعضـي    مـي  مشغول نوشتن شوم. بعد از صرف شام ونماز عشاء مشغول نوشـتن 

 مام شد وتنها با شنيدن اذان صـبح بـه خـود   شدم كه شب چطور ت نمي وقتها هيچ متوجه
 آمدم. مي

شـد؟   مـي  كردم تفسير تفهيم القرآن كي تمـام  نمي البته من هم حق دارم؛ اگر اينچنين
اصـال حاضـر   ها  آن خواهم بخوابم اما مي گيرند. من مي حاال هم اين چشمها از من انتقام

كه هميشه بيدار باشند وحـاال  ام  را عادت دادهها  آن نيستند پلك روي پلك بگذارند، من
آرام گيـرد وديگـر فكـر    اي  لحظه خواهم ذهنم مي ترك عادت برايشان سخت است. من

نكند تا من بتوانم راحت بخوابم، ولي هيهات كه ذهنم عادت كرده اسـت هميشـه فكـر    
 كند وبرنامه بريزد وحاال حاضر نيست عادتش را كنار بگذارد! حتي اين اسـتخوانها هـم  

مـرا  هـا   ايـن  گذاشـتم وحـاال   نمـي  را آرامها  اين د از من انتقام بگيرند، قبال منخواهن مي
 گذارند. نمي راحت

داروهاي مسكن ودوا درمانهاي پزشكان يك كم نيرو وتـواني كـه در او بـود را هـم     
ر آب يـ سركشيد. يك روز كه حرف از بيماريها ودردها بود مادر گفتند: شايد با كمي تغي
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ود. چطور است كه من به پسرمان ـ احمد فاروق ـ بگويم كه تو را با   وهوا حالت بهتر ش
 خودش به امريكا ببرد تا آنجا با خيال راحت درمان شوي.

برادرمان دكتر احمد فاروق از امريكا آمد وبا اصـرار  با شدت بيماريهاي پدر باالخره 
م بـا  1979/يمـ  /26بسيار زياد همه دوستان ونزديكان پدر قانع شد همراه با مادرمان در 

برادرمان براي عالج به آمريكا برود. بعد از يـك مـاه عـالج ودرمـان در بيمارسـتانهاي      
پيامبر اكـرم صـلي   زندگينامه  "آمريكا پدر خيلي بهتر شد، وفورا شروع به نوشتن كتاب 

 كردند. )70F1("اهللا عليه وسلم
ب وار براي دا مسلمانان سياه وسفيد سيالااز شرق وغرب وطول وعرض آمريكا وكان

آمدنـد كسـاني بودنـد كـه بـا       مـي  آمدند. خيلي از افرادي كه براي مالقاتش مي ديدن او
ونوشته هايش مسلمان شده بودنـد. نويسـنده سرشـناس رمـان مشـهور      ها  خواندن مقاله

)The Roots آقاي اليكس هيلي ()Alex Haley   از راه بسيار دوري براي مالقـات پـدر (
ضاي خود به پدر هديه كردند. بسـياري از مسـلمانان كشـورهاي    آمدند ورمانش را با ام
گفتند كه ما در ظاهر مسلمان بوديم ولـي از   مي رفتند. وبعضيها مي اسالمي نيز به ديدنش

 ايم. شما از نو مسلمان شدههاي  دانستيم، با خواندن نوشته نمي اسالم هيچ
رم صلي اهللا عليه وسلم را پدر بسيار اميدوار بودند كه بتوانند زندگينامه رسول اك

م 1979تامبر/ / سپ8ز ديگري نگاشته شده بود، در كامل كنند، اما در صفحه تقدير چي
كته آرام نگرفته بود كه سكته قلبي شديدي به او دست داد، هنوز از پيامدهاي اين س

تامبر بيماريش شدت گرفت ودر يك آن دو كليه وجگرش از كار افتادند. / سپ21در
كه هيچ گريزي از آن نيست... اي  آيد آمد، لحظه مي كه براي همهاي  آن لحظه وباالخره

در ساعت يك ربع به شش بعد از  "بفيلو"م در بيمارستان 1979/ سبتامبر/ 22آري، در 
إِنا للَّه ظهر بوقت پاكستان پدر جانش را به جان آفرين تسليم كرد وبه ديار باقي شتافت. 

                                                 
 سيرت سرور عالم صلي اهللا عليه وسلم. )1(
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﴿ ـ ما از آن خداييم وبه سوي او باز خواهيم گشت ـ جِعونَوإِنا إِلَيه را      

                               ﴾ 

روردگارت باز گرد، در حالي كه انسان آسوده خاطر. به سوي پاي  .]30 - 27 :الفجر[
تو از كرده خود در جهان واز نعمت آخرت يزدان خوشنودي، وخدا هم از تو خوشنود 

 به ميان بندگان من در آي. وبه بهشت من داخل شو. است.
برادرم احمد فاروق با اين خبر دردناك رنگ پريده وبي حال به خانه بازگشت. مـادر  

وه وماتم خويش را پشت سر نهـاده بـراي پسـر گشـنه     در كمال صبر وبردباري غم واند
چاي دم كرده، چـاي وبسـكويت در دهـنش گذاشـته، او را     اش  وتشنه وپريشان وغمزده

داد: خدا را شكر كن كه تو پدرت را ديده اي، زير سايه او همه اين سـالها را   مي دلداري
 در آن سالها او را اعدامم آماده اعدام شده بود. اگر 1953سپري كرده اي، واال او در سال 

دانستي كه پدرت چه شكلي بوده است؟ ويا صدايش چطور بوده  نمي كردند، حاال تو مي
 است؟.. اهللا اكبر ، اين است صبر وبردباري... واينست توكل بر خدا واميد به او داشتن!...

وإِنا إِلَيه إِنا للَّه  گفت: كرد ومي مي همه را به صبر واستقامت وبردباري دعوتمادر 
زن حيران  شير بخوانيد وحرف نزنيد. همه زنها ومردها از صبر واستقامت اين راجِعونَ

 مانده بودند.
كاندا) بـا ماشـين خـودش پـيش مـادر      (دايي مان دكتر جالل شمسي وقتي از تورنتو 

رسيد رنگ ورويش كامال زرد ورنجور شده بود واز شدت غم وانـدوه كـامال بـي حـال     
 "تورنتو"بود. وقتي مادر را ديد دهنش از تعجب وا مانده گفت: خوهر جان، من از شده 

گفتم چطور به شما تسليت بدهم؟  مي كردم. با خودم مي (آمريكا) يكريز گريه "بفيلو"تا 
چه به شما بگويم؟ ولي با ديدن شما اشكهايم خشك شـد. قـبال هـم چنـد بـار كـه بـا        

برند وتو دسـت بچـه هايـت را گرفتـه بـا       مي زندان ديدم موالنا را به مي چشمان خودم
كردم. تـرا   مي كني از اين صبر واستقامت تو تعجب مي اطمينان خاطر وآرامش به او نگاه

به خدا بمن بگو اين چه قدرت ونيروي روحاني است كه تو داري؟! اين قـدرت وتـوان   
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مـادر آرام بـه او   تواني به اين راحتي صـبر كنـي؟    مي چگونه اي؟ را چطور بدست آورده
گفتند: ايمان به ذات پاك خدا وتوكل واميد به او، وصـبر واسـتقامت بـراي او، صـفاتي     

تواند با مشـكلترين حـاالت زنـدگي مقابلـه      ميها  آن هستند كه انسان با كمك گرفتن از
كرده با سختيها ومشكالت روزگار بسازد. احمـد فـاروق اجـراءات الزمـه را انجـام داد      

تلويزيـوني  هـاي   رودگاه نيويورك رسانيد. خبر وفات پـدر از همـه شـبكه   را به ف جسدو
آمريكا پخش شده بود. بسياري از مسلمانان كشورهاي مختلف جهان خودشان را بـراي  
شركت در نماز جنازه به فرودگاه نيويورك رساندند. بـرادرم احمـد فـاروق مـادر را در     

وهندوسـتاني  از خانمهاي پاكسـتاني  سالن انتظار گذاشته بود. در همين لحظات بسياري 
وعرب وترك وآفريقايي كه شوهرهايشان در بيرون منتظر نماز جنـازه بودنـد بـه سـالن     

ريختنـد   مي انتظار آمدند. بعضي از خانمهاي پاكستاني كه كنار مادر نشسته بودند واشك
دانـيم تـا    نمي گفتند: قرار است جنازه را از بفيلو بياورند، زدند ومي مي با خودشان حرف

گفتند: جنازه رسيده است. آن خانمها با ها  آن حاال رسيده است يا خير؟ مادر به آرامي به
 اند؟ تعجب به مادر نگاه كرده پرسيدند: شما از كجا فهميديد كه جنازه را آورده

 ام. گويـد: مـن همـراه جنـازه آمـده      مـي ها  آن مادر با اطمينان وآرامي نفسي كشيده به
د: شما با ايشان نسبتي داريد؟ جواب آمد كه: ايشـان همسـر مـن بودنـد!     خانمها پرسيدن

خانمها نا خودآگاه داد زدند: آه خداي من، شما خانم موالنا مودودي هستيد؟ شما چطور 
مـا   ايـد.  با وجود اين مصيبت بـزرگ بـه ايـن راحتـي، واينچنـين سـاكت وآرام نشسـته       

 ريختيم. با ديدن شما آدم به ياد خدا يم كرديم واشك مي وشوهرهايمان همه راه را گريه
 افتد! مي

فريقايي متوجه شدند كـه ايـن خـانم    همه خانمهاي ترك واندونزي وعرب وآكم كم 
بـه مـادر تسـليت عـرض كـرده      ها  آن خاموش وآرام همسر موالنا مودودي هستند. همه

ـ      ود، در گفتند: صبر وبردباري يعني اين! وقتي در سالن انتظـار ايـن حرفهـا در جريـان ب
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شـد. بـه دليـل كـوچكي ميـدان فرودگـاه وانبـوه زيـاد          مي ميدان فرودگاه نماز جنازه ادا
 جمعيت، مردم مجبور شدند شش بار جداگانه نماز جنازه برپا دارند.

قبل از رسيدن هواپيما به فرودگـاه لنـدن انبـوهي از مسـلمانان كشـورهاي مختلـف       
ازه وآخرين ديدار دوست ومحبوبشـان  ونمايندگان همه كشورهاي اسالمي براي نماز جن

 به فرودگاه آمده بودند. در آنجا نيز چند بار نماز جنازه برپا شد.
حتي در آخرين لحظات پدر نخواستند چون ديگران ساكت وخاموش به آرامگاهشان 
بروند، وتوده مردم را در سه قاره  جهان ـ آمريكا واروپا وآسـيا ـ بيـدار كـرده بحركـت       

 اه آرام در قبرش خوابيدند!درآوردند، آنگ
خدمت به خلق او سپري كرد وهيچ بفكر كرده در راه خدا  فداياو همه زندگيش را 

 نبود، وتنها وتنها به آن هدفها وآرمانهـاي وااليـش  ها  آن خود وفرزندان وآينده اقتصادي
 انديشيد. مي

 تسليت ودلداريرا ها  وقتي مادرمان همراه با جنازه پدر به الهور رسيدند همه ما بچه
اي  دادند وبه ما گفتند: براي او گريه نكنيد. اين جسم خاكي مثـل لبـاس كهنـه وپـاره     مي

كرد، اما حاال ديگر  مي قشنگ ونو بود وجلب توجهاست براي روح. يك روز اين لباس 
هنه شده، هر جا هرجا پينه دوزي شده وديگر قابل پوشيدن نيست، بـراي  رنگش رفته وك

كنار گذاشته، ودر عوض لباسي نوراني كه خداوند بـدو داده اسـت را   ا آن ر همين روح
پوشيده. حاال پدر شما كامال خوب شـده اسـت، وخيلـي آرام وراحـت اسـت، حـاال او       

بينيد همان لباس كهنه وقـديمي روح اسـت    مي مهمان خدايش است. اين چيزي كه شما
كسـي بـراي لبـاس    ايـد   رگز ديدهآيا ه اند. كه در اين تابوت بسته شده واز آمريكا آورده

 وپاره پوره شده گريه كند؟! قديمي
 كـرد.  مـي  مادر با روش خودش بچه هايش را دلداري داده، به صبر وبردباري دعوت

دانم كه در حرفهايش چه سحر وجادويي ويا سـري نهفتـه بـود كـه بـا شـنيدن آن        نمي
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ي با اين مصيبت بزرگ شد. مادر با صبر واستقامت بي مانند مي اشكهاي همه مان خشك
 مقابله كرد. ولي چندي بعد دچار افسردگي وپژمردگي شد.

من در آن روزها در دانشسراي دخترانه ادبيات انگليسي جـده در عربسـتان سـعودي    
آمدم. من با ديدن وضع  مي مشغول بتدريس بودم وتنها براي تعطيالت تابستاني به الهور

يد، ولي او بهيچ وجه راضي بشو نبود، ومي گفـت:  مادر اصرار كردم كه با من به جده بيا
توانم در خانه دخترم راحت باشم. من خيلي سعي كردم كه او را راضي كنم، بـه   نمي من

او گفتم: مادرجان، تو مرا مثل پسرهايت بزرگ كردي، مثل پسرهايت خوانـدن ونوشـتن   
شـما هسـتم    كنم، شما فكر كن مـن پسـر   مي آموختي، وحاال من مثل پسرهايت هم كار
توانم شكارش كنم، به آرامـي بـه او گفـتم:     مي واصال زن نيستم!.. باالخره فهميدم چطور

مادر جان، دوا ودرمان افسردگي وناراحتيهاي شما در اين قـرص وكپسـولها نيسـت، در    
آب وهواي مكه ومدينه است!.. با شنيدن اين جمله صورتش گل كرد وراضي شد با مـا  

برگشتيم مادر ربستان سعودي اول به عمره رفتيم، وهمينكه از عمره بيايد. با رسيدن به ع
 نيازي نيست!ها  اين همه داروهايش را در كمد گذاشت وگفت: حاال به

در رمضان مبارك چند بار به عمره رفتيم ودر ده روز آخر رمضـان بـه مدينـه منـوره     
 خانمهـا بـه   ورودي رفتيم، ودر كاروانسراي پاكستان كه در آن روزها دقيقا روبـروي در 

مسجد نبوي بود اقامت كرديم. مادر هميشه اصرار داشت كه بايـد در صـف اول جـايي    
شد كه احيانا مادر داروهاي فشـار خـون ويـا     مي پيدا كنيم. اين عجله كردنهايمان باعث

 شد. مي ووقت سحر تمام ،ا فراموش كندبيماريهاي قلبش ر
ش داروهايـت را سـر وقـت بخـوري،     يكروز من به او گفتم: مادر جـان مواظـب بـا   

بخصوص دواهاي قلبت را فراموش نكن، خداي ناكرده اينطور نشود كه دم در مسجد از 
داخل شدن محروم شويم. او با حسرت به طرف من نگـاهي كـرد وايـن بيـت شـعر را      

 خواند:
 ... فروخت، دكانش را جمع كرد ورفت مي اي قلبواو كه د
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(ي برگشتم ديدم كه پسرم اطهردور شدم، وقتها  آن من كمي از
71F

پرسـد:   مـي  از مـادر  )1
گوييد كـه دواي   مي نوشت، حاال مي گفتيد كه پدر بزرگ كتاب مي مادر بزرگ جان، شما

 فهماند كـه : آنچـه پـدر بـزرگ     مياش  فروخت؟ مادر با محبت ومهرباني به نوه مي قلب
 بخشيد. مي نوشت، مثل دارو قلب را شفا مي

قرآن كريم در مسجد نبوي بود. جمعيت بسيار زيادي بـه   رمضان، شب ختم 29شب 
 شهر مدينه آمده بودند. در شهر وبخصـوص در مسـجد نبـوي جـاي پـايي خـالي پيـدا       

شد. ما هم خيلي زود براي نماز به مسجد رفته بـوديم ودر صـف اول جـايي بـراي      نمي
ك افسـر وارد  خود دست وپا كرده بوديم. قبل از اقامت نماز دو خانم پليس همراه بـا يـ  

برويـد، برويـد عقـب،    تـر   كشيدند كه:  عقـب  بسيار تند وتيز داداي  با لهجهمسجد شده 
صف اول را خالي كنيد. ما پشت سرمان را نگاه كرديم، ديديم كه انبـوه جمعيـت چنـان    

تند وتيز سـر  اي  كه جاي سوزني خالي نيست. من طاقت نياوردم وبا لهجهاند  جمع شده
، گمان كردند كه من از سعودي هستمها  آن كه: براي چه عقب برويم؟پليسها داد كشيدم 

بـاز كنيـد. مـن    اند  بحرين آمدهكشور كه از اي  براي مهمانان خصوصي ييآرام گفتند: جا
صدايم را باالتر برده با عصبانيت رويشان داد زدم: همه مـا مهمانهـاي خصوصـيم. ايـن     

مه ما مهمانهاي خـاص او هسـتيم! ايـن    مسجد پيامبر خدا صلي اهللا عليه وسلم است وه
 كه نيست!ها  آن مسجد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم است كاخ

خانمهاي عربستاني كه براي نماز آمده بودند با شنيدن حرفهاي من جرأت گرفتـه بـا   
 گويد... مي من همزبان شدند كه: كامال درست است، حرف بجايي است، بخدا كه راست

گفته شروع  "اهللا اكبر"كه صداي اقامه نماز بلند شد وما بلند شده  بودها  در اين لحظه
به نماز خواندن كرديم. وپليسها مجبور شدند از آنجا دور شوند. وقتي ما نماز فرضـمان  
را خوانديم وخانمهاي عرب لباس پاكستاني مرا ديدند با تعجب پرسيدند: شما را بخدا، 

 ب عربي ياد گرفته ايد؟؟ از كجا اينقدر خوشما پاكستاني هستيد

                                                 
 م، الهور.1971/ نوامبر/ 16متولد:  )1(
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من به مادرم اشاره كـرده گفـتم: از پـدر ومـادرم. آن خانمهـا بطـرف مـادرم آمدنـد         
 ودستهايش را بوسيدند.

بعد از نماز عيد ما به طرف جده حركت كرديم. در راه بازگشت من از مادر پرسـيدم  
 از عبادتت در مدينه كه راضي هستي؟ نفس سردي كشـيده گفـت: روي گـل    ،كه چطور

 سير نديديم وبهار آخر شد!
كـرد.   مـي  دخترم رابعه در آن روزها خودش را براي امتحان نهايي كالس هشتم آماده

بايستي به هـر صـورتي شـده، شـاگرد اول      مي كردم كه: دخترم، تو مي من به او نصيحت
كـالس   معـدل شوي، بايد خيلي زحمت بكشي وخودت را خوب آماده كنـي. چـرا كـه    

ر تحصلي آينده ات اثر خواهد گذاشت. مادر حرفهايم را شنيده در هشتمت در همه مسي
داد. از آن روز نمازهايش بسيار طوالني شد. يكروز من از او پرسـيدم:   مي گوشش جاي

كني، نكند با اين نمازهـاي   مي مادر جان، اين روزها شما خودت را در نماز بسيار اذيت
يك هفته پيش مـن بـه رابعـه گفتـه      كه ت لطمه بخورد. او همان حرفهاييطوالني صحت

بودم را برايم تكرار كرده گفت: من هم بايد امتحان بدهم، وهمه زندگي اخروي مـن در  
خواهم كه در هر امتحاني شاگرد اول شوم؛ در  مي گرو همان امتحانم خواهد بود. من هم

 از ودر امتحان روزه وعمره وغيره ..امتحان نم
رفتـيم.   مي رفتيم مثال از جده به مدينه ويا طائف مي اي همچنين وقتي به سفر طوالني
كرد بيشتر وقتش را صرف  مي گذاشت ودر راه سعي مي مادر قرآن مجيدش را در ماشين

گل اي  اگر غنچه"قرآني كند. شعارش اين بود كه هاي  حفظ كردن بعضي آيات ويا سوره
انشـش بيفزايـد. در   كـرد بـه علـم ود    مي يشه سعي، او هم"باش ، واگر گلي گلستان شو

را  "كهـف "سـوره مباركـه    لويكبار  ده آيه او "فتح "همين سفرها يكبار سوره مباركه 
حفظ كرد ووقتي به مسجد نبوي رسيديم آنچه را تازه حفـظ كـرده بـود در نمازهـايش     
خوانده، اين سخن پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم را برايمان نقـل كردنـد كـه: بهتـرين     

 ريم آن است كه در پيشگاه پروردگار متعال، در نماز ايستاده تالوت كنـي. تالوت قرآن ك
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يادم است روزي كه ده آيه اول وده آيه آخر سوره مباركه كهف را حفظ كرده بود وبراي 
كـنم كـه گويـا بـه      مـي  اولين بار در نمازش در مسجد نبوي خواند به ما گفت: احساس

پس نفسي كشيده بـه آسـمان خيـره شـده     س ام. سعادت وخوشبختي بسيار بزرگي رسيده
گفت: باور كنيد؛ همه مال وثروت ودارايـي وزيبـايي وقـدرت ونيـرو وتوانـايي وكمـال       

وآن اشخاصي كـه   ،وعزت در داخل خود انسان نهفته است در بيرون هيچ چيزي نيست
كنند در واقـع از داخـل بسـيار فقيـر وبيچـاره       مي اين چيزها را در بيرون از خود تالش

كنند كه اين احساس حقارت وخود كـم بينـي را بـا     مي ت وناتوان وبدبختند وسعيوزش
 زرق وبرق بيروني جبران كنند.

تنها آنروز بود كه من فهميدم چـرا مادرمـان هرگـز از خـدا بيـامرز پـدرمان چيـزي        
شي ونه زيور آالت ونـه لباسـهاي رنگارنـگ وطـال ونقـره. در      نخواست؛ نه وسايل آراي

ظاهر هيچ نيازي نداشت، او در داخل خودش آنقـدر زيبـا   هاي  ن زيباييحقيقت او به اي
 كرد. نمي وبا قناعت وپر بود كه به اين ظاهر سازيهاي دروغين هيچ توجهي

را هم در مكه مكرمه به عبـادت بپـردازد.   اي  مادر آرزو داشت كه بتواند يك دو هفته
ه روابـط وقـوم وخـويش    من با خواهر فرحانه همسر دكتر حافظ عبد الحق كـه در مكـ  

زيادي داشتند مسئله را درميان گذاشتم. ايشان ترتيب جايي را در مكه دادند وخودشـان  
 مدت دو هفته با مادر ماندند وبي نهايت به او خدمت كردند. 

برگشـتند   را با شعر بدهد. وقتي از مكه مادر عادت داشت خيلي وقتها جواب سؤالها
 در مكه چطور بود؟من از ايشان پرسيدم كه عبادتت 

 مادر با حسرت آهي كشيده گفتند:
  دانم چه منزل بود، شب جايي كه من بودم نمي

 بهر سو رقص بسمل بود شب جايي كه من بودم
 "خسرو"خدا خود مير مجلس بود، اندر ال مكان 

 محمد شمع محفل بود، شب جايي كه من بودم
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(ر خسـرو دهلـوي  كه حتما از اين جواب روح شاعر امي گفتم مي در دلم 
72F

بـه وجـد    )1
 آمده است. كه از طرف مادر يك بيت شعر ديگري آمد:

 شمعي را جلوي ماه رخ نهاده گفتند
(رود يا كه به آنسو مي تا ببينيم پروانه بدين سو

73F

2( 
از آن لبخندي زده گفت: معناي واقعي اين شعر در حـرم شـريف بـرايم خـوب      بعد

ديـدم كـه مـردم دنيـا ولـذتها       مـي  كـردم  مـي  روشن شد. وقتي به طرف خانه خدا نگـاه 
كنند. وقتي  مي چرخند وطواف مي پشت سر گذاشته پروانه وار دور آنآن را  وخوشيهاي

ديدم كه حاجيان ديوانه وار همه چيـز را فرامـوش كـرده     مي كردم مي به صفا ومروه نگاه
 رفتـيم  مـي  ومدهوش ذكر وطاعتند، ووقتي از حرم شريف بطـرف خانـه   مشغول عبادت
هـاي   ديدم كه در بازارها ودكانها مشـغول خريدنـد. آنجـا هـم پروانـه      مي انبوه مردم را 

خودش را داشت كه دنبال طال وجواهرات ولباس وساعت ووسايل برقي ووسايل  خانه 
چرخيدند. عاشقان الهي آنجا پروانه وار مسـت طاعـت    مي وغيره وغيره مست ومدهوش

 زرق وبرق زندگي!  در پيا ديوانه وار وعبادت بودند وعاشقان دنيا در اينج
(با اصرار زياد اسماء وخالد وعائشه

74F

بازگشتند. ولي هرگز خاطرات  مادرم به الهور، )3
ي آنروزهايي را كه در مكه مكرمه ومدينـه منـوره سـپري كـرده بودنـد را فرامـوش       زيبا

 نكردند.
 

                                                 
امير خسرو دهلوي: از نژاد فارسي است. پدرش از ترس حمله مغولها از تركستان به هند فرار كرد ( )1(

م بـدنيا آمـد. ديوانهـايي    1253هــ =  651كونت گزيد. اميـر خسـرو در   كرد ودر شهر پتيالي هند س
م در دهلـي  1335هــ =  726بفارسي دارد. جمعا بالغ بر بيست هزار بيت شعر فارسي دارد. درسـال  

 .)چشم از جهان بربست
 ادهر جاتاهي ديكهين يا ادهر پروانه آتا هي  رخ روشن كي آگي ركه كر وه يه كهتي هين )2(
 م.1956/ مارس/4 متولد: )3(





 
 
 

)16( 

جه محمد شفيع بـراي عيـادت   يكبار مادرم خيلي بيمار بودند ودايي مان خدا بيامرز خوا
كـنم.   نمـي  فرامـوش آن را  گفتند كه هرگزاي  ايشان آمده بودند. پدرم از ته دلشان جمله

دهند كه : موالنـا مـودودي زنـده بـاد!      مي ايشان گفتند: وقتي مردم در اينجا وآنجا شعار
بـاد.  زنم؛ همسرم محموده بـيگم زنـده    مي من در ته دلم فرياد جماعت اسالمي زنده باد!

شود ومردم گردنبندهاي گل به گـردن سـپه سـاالر     مي وقتي لشكري بر دشمنانش پيروز
 گيرند ويا بر دستهايشان بلند كرده نعره زنده باد سـر  مي كنند واو را در آغوش مي آويزان

دهند كسي بياد آن سرباز گمنامي كه جان خود را بر كـف نهـاده ايـن پيـروزي را بـا       مي
خود هستند وكسي  "زنده باد"هاي  فتد. همه مست شعارها ونعرها نمي خون خود ساخته

 كند.  نمي به آن ايثارها واز خود گذشتگيها ووفاداريها ومردانگيها توجهي
مادرم براي استادهايش عزت واحترام خاصي قائل بود. حضرت موالنا امـين احسـن   

(اصالحي
75F

دادند ومادرم در  يم هر روز بعد از عصر تا مغرب در دار االسالم درس قرآن )1
را خـوب مراجعـه كـرده    هـا   آن گشـت  مـي  كرد ووقتي به خانه بر مي اين درسها شركت

داد. با همين عشق وعالقه حديث پيامبر اكرم صلي اهللا عليه  مي تكاليفش را با دقت انجام
(وسلم را در محضر حضرت موالنا عبد الغفار حسن

76F

ـ  )2 ن دو اسـتاد  آموختند. مادرم به اي

                                                 
م در اعظم كره هندوستان بدنيا آمد. از جمله سرشناسان جماعـت اسـالمي بـود. در    1904(در سال  )1(

 17م با مودودي اختالف نظر پيدا كرده از جماعت اسالمي كنـاره گيـري كـرد. بـيش از     1957سال 
بـه   م1997/ دسـامبر/  15 در نه جلد است. در "تدبر القرآن "تفسير ها  آن كتاب نوشته كه بارزترين
 رحمت ايزدي پيوست).

م. از اولين رفقاي مـودودي در جماعـت اسـالمي كـه در     1913/ژوئيه/20(عبد الغفار حسن: متولد  )2(
م با رهبريت اخـتالف نظـر   1957گرفت. در سپتامبر/  مي زمان غياب او رهبريت جماعت را بدست
م بعنوان استاد حديث در دانشگاه اسـالمي  1980تا  1964پيدا كرده از جماعت كناره گيري كرد. از 
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گذاشتند. جدا شدن آندو از جماعت اسالمي بـراي مـادرم    مي خاصي احترام بزرگوارش
ـ    ، دصدمه بسيار بزرگي بود. البته ايشان به دختر كوچك موالنا اصـالحي شـير داده بودن

 گفتند: من چهارتا دختر دارم نه سه تا.. مي وهميشه
ضر نشـدند  رود اينست كه مادرم هرگز حا نمي كنم واز يادم مي چيزي كه بدان افتخار

قرار دهنـد. بعـد از وفـات     "جنس بازار"آن را  بر نام ونشان شوهرشان سوار شوند ويا
(پدرمان ژنرال ضياء الحق

77F

عضويت مجلس سنا وهمچنين وظيفه  ،رئيس جمهور كشور )1
مستشار خاص رئيس جمهور در مسائل زنان را به مادرم پيشنهاد كردند. ايشان براي قانع 

يه عنايت اهللا را فرستادند وبعد از او خاله بزرگمان خـدا بيـامرز   كردن مادر اول خان عط
 نثار فاطمه را.

مادر جان از خانم عطيه عنايت اهللا با صميميت ودوستي معذرت خواسته، درخواست 
رئيس جمهور را رد كردند. اما وقتي خاله نثار فاطمه براي پا فشاري آمدنـد مـادر شـطر    

 خواند كه:اول بيت دوست داستنيش را برايش 
 "اين خريد وفروش وتجارت نيست، عبادت خداست! "

سپس گفتند: علم ودانش قرآن وحديث پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم براي بدست 
وشغلهاي دنيايي نيست، اين راهي است براي بدست آوردن رضايت ها  آوردن دنيا ورتبه

ي همسـر خـدا بيـامرزم را    توانم نام ونشـان زيبـا   نمي . منالهي ورسيدن به بهشت برين
ي كنم. مردم براي خوشبختي بچه هايشان وسر وسامان دادن آينـده شـان   "جنس بازار"

                                                                                                                            
م بعنوان عضو مجلس شؤون اسالمي پاكستان انتخـاب شـد. در   1981مدينه منوره تدريس كرد. در 

 قرار دارد). 24سند روايت از پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم در رتبه 
طـي كودتـايي نظـامي    م در 1969/ اوت/ 21هــ =  1389/جمادي اآلخـر/  7ژنرال ضياء الحق، در ( )1(

/ اوت 18هــ =  1405/ محرم/5حكومت ذوالفقار را برچيد وحكومت پاكستان را بدست گرفت. در 
 م هواپيمايش با نقشه سازمانهاي اطالعاتي آمريكا منفجر شد).1988/
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نند وموالنا مودودي زندگيش را در راه سربلندي دين خدا ورسيدن به رضايت كَ مي جان
 الهي گذاشتند. او تصويري گويا بود از اين بيت نصر اهللا خان عزيز:

 من تنها براي اين مسلمانم وبراي همين نماز دي دين توستهدف از زندگيم، سر بلن
(خوانم مي

78F

1( 
 "نام"بچه هايم هيچ نيازي نداريم كه در اين دنيا بر اين و شكر خدا من سپس گفتند:

كنيم كه با فضل ورحمتهاي  مي سوار شويم ويا از آن سوء استفاده كنيم. خدا را شكر
را ما براي روزي گذاشته ايم كه  "نام"ما اين بيدريغ خويش ما را بي نياز ساخته است. ا

﴿ خداوند به ما مژده داده است:                        

                    ﴾ ]كساني كه خودشان  ].21: الطور

در بهشت  اند، وفرزندانشان از ايشان در ايمان آوردن پيروي كردهاند  ايمان آورده
، بي آنكه ما اصال از عمل آن كسان چيزي فرزندانشان را بديشان ملحق ميگردانيم

 بكاهيم. چرا كه هر كس در گرو كارهائي است كه كرده است ...
خواهم كه من وبچه هايم را در بهشتهاي برين با او همنشـين   مي از خداوندممن تنها 

سازد وما را از اجر وپاداش جهاد وتالش وانفاق واز خودگذشتگيها وايثارهايش محروم 
نسازد. آمين!، خواهر، موالنا در پي رضايت خـدايش بـود واز بنـدگان او هـيچ هراسـي      

رضـايت خـدا، بـا همـه دنيـا       نداشت واز كسي هم هيچ توقعي نداشت. براي رسيدن به
 از خـود  ودنيا پرستان جنگيد وهرگز حاضر نشد خالق وآفريدگارش را بخـاطر انسـاني  

 بيازارد:
 توحيد اين است كه خداوند در روز حشر گويد

(اين بنده من بخاطر من از همه جهانيان خشمگين است
79F

2( 

                                                 
 مين اسي ليي مسلمان، مين اسي ليي نمازي.         مري زندگي كا مقصد، تيري دين كي سرفرازي )1(
 يه بنده دو عالم سي خفا ميري ليي هي. ه هي كه خدا حشر مين كهـ دي توحيد تو ي )2(





 
 
 

)17( 

سـيار گـرم وشـرجي بـود،     ، يكبـار هـوا ب  كرد مي مادر در آخر عمرش هميشه از پدر ياد
ناگهان برق رفت وتا دير وقت نيامد. مادر كه نفس تنگي داشت در گرمي ورطوبت هـوا  

از شدت بيماري كامال از حال رفت. وقتي به هوش آمـد بـا    اوشد.  مي حالشان بسيار بد
گفت: چرا در آن گرمـي نشسـته اي،    مي حسرت گفت: اآلن صداي پدرتان را شنيدم كه

ال، ببين اينجا چه هواي خوبي است! سپس نفس سردي كشيده آهي سر داد يك كم بيا با
منتظرم كه خداونـد مـرا    توانم پيش تو بيايم؟ مي وگفت: دست من كه نيست، من چطور

 دعوت كند تا بيايم. 
مادر خيلي بدتر شد خواهرم اسماء او را به خانه خودش كـه كنـار خانـه     حالوقتي 

كه به ديدنش رفتم گفتند كـه امـروز نـه حرفـي زده ونـه       پدرمان بود برد. چند روز بعد
 ي خورده. من پيش او رفتم وتنها گفتم:يغذا

 ...دهلي، شهري بود نمونه در جهان....
 مادر فورا در جواب گفت:

 آمدند مي مردم از هر سوي براي كسب روزي بدانجا .......
 زمانه آن را غارت كـرده ويـران سـاخت   

 

ــرزمين    ــن س ــاكنان اي ــا س ــهم ــم ويران  اي
 

مـا شـا اهللا شـما     من گفتم: مادر جان، چه كسي گفته شما مريضيد، ما شاء اهللا، صـد 
خيلي هم خوب وتندرسـتيد، بلنـد شـويد غـذايتان را ميـل كنيـد. مـادر بلنـد شـد وبـا           

 سخن گفتيم.ايش را خورد وبا هم از هر طرف خوشحالي غذ
 شـد وكسـي را   نمـي  ييكبار ديگر بيماريش شدت گرفت، تا جايي كـه متوجـه كسـ   

بروم. وقتـي   "پندت "خواهم به كوچه  مي كرد: مي شناخت، تنها يك جمله را تكرار نمي
من رسيدم خواهرم اسماء پرسيد: كوچه پندت كجاست؟ مـن گفـتم: ايـن جـاي بسـيار      

 سـپس بـاالي  كردنـد.   مـي  مشهوري است در دهلي كه خانواده پدرمان در آنجا زنـدگي 
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ختلف دهلي را نام بردم، او خيلي خوشحال شد ولي حاضر مهاي  سرش نشستم ومنطقه
 نشد لب به غذا بزند. من گفتم:

 اين تجارت وسوداگري نيست، اين عبادت خداست...
 مادر به ذهنش فشار آورد وپس از اندكي ادامه داد:

 بي خبر آرزوي پاداش را نيز ترك كن اي  ...
 را "مراد"بيني يا  مي را "كمال ترك"، "واعظ"

 ال كه دنيا را ترك كرده اي، آخرت را نيز ترك كنحا
 بعد از آن از دست من سوپ خورد.

توانست كسي را بشناسد. يك روز بعد از مغرب شروع كرد بـه   نمي در روزهاي آخر
حرف زدن: روزه يتان را باز كنيد! زود باشيد، بايد براي نماز تـراويح بـه مسـجد نبـوي     

 كريم است. بايد در صف اول جايي پيدا كنيم!  برسيم. زود باشيد امروز ختم قرآن
كمي آرام گرفت ودوباره ادامه داد: اينجا را ببين، با هزار ويك زحمـت توانسـتيم در   

 انـد.  گويند برويد پشت، مهمانهاي خصوصـي آمـده   مي صف اول جايي پيدا كنيم، واينها
ه كسـي كـه   برو آقا، همه ما مهمانهاي خصوصي هستيم. اين مسجد رسول خداست خان

 نيست!
گويـد. تنهـا    مي كردند كه مادر جان چه مي همه اطرافيان مات ومبهوت بهمديگر نگاه

دانستم كه روح او از قيد زمان ومكان بيرون آمده واآلن در مسجد نبـوي   مي من بودم كه
بينـد. ايـن آخـرين     مي ماه مبارك رمضان 29در مدينه منوره پر ميزند واو امشب را شب 

إِنا للَّه وإِنا إِلَيـه   د كه او در اين دنيا زد وبعد از آن براي هميشه خاموش شد.حرفهايي بو
 راجِعونَ!
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(كه: در هنگام بيماري آخر موالنا رومياند  آورده
80F

يكي از عالمـان وبزرگـان كـه بـه      )1
 عيادت او آمده بود به او گفـت: زيـاد بـه خودتـان فشـار نياوريـد، ان شـاء اهللا، خـوب        

موالنا در جواب گفتند: شفا وتندرستي بر شما مبارك باد، تنها بـه انـدازه يـك     ويد.ش مي
 پيوندد وخاك به خاك! مي تار مويي فاصله مانده است كه بعد از آن نور به نور

 خاكي ونـوري نهـاد بنـده مـوال صـفات     
 

 از هر دو جهان غني، دل اوست بـي نيـاز  
 

/ 4يار بـاقي شـتافت ومـادر عزيزمـان در     م به د1979تامبر/ / سپ22پدر گراميمان در 
م شب جمعه بيست دقيقه مانده به ساعت هشت از اين جهان فاني رخـت  2003/ آوريل

 به خاك سپرده شد. ده وچهل وپنج دقيقهبر بست وروز بعد، روز شنبه ساعت 
 بندم: مي من دفتر اين خاطرات را با بيت شعري كه مادر بسيار دوست داشت

 خوابيم مي بال تا روز محشر ت سبكبا خيال راح
 ايم. كه بار امانت وغم هستي را از دوشمان بر داشته

 
 

 حميرا مودودي
 

                                                 
م ـ مـزار شـريف كنـوني ـ      1207هــ = سـپتامبر   604/ ربيـع االول/  6(جالل الدين بلخي رومي در  )1(

م با صوفي دوره گردي بنام شمس الدين تبريـزي مالقـات كـرد. ايـن     624افغانستان متولد شد. در 
النا برافروخت كه او را در رديف هميشه زندگان عـالم رقـم زد وبعنـوان    مالقات آتشي در كيان مو

هـزار بيـت   43تبريزي او بـيش از   "ديوان شمس"بزرگترين شاعر صوفي تاريخ بشريت مطرح شد. 
فيـه  "رباعي وكتابي منثور موسوم به  1359هزار بيت شعر دارد.  26شعر ومثنوي معنوي او بيش از 

 "جاويد نامـه  "وشاعر بزرگ معاصر اسالم عالمه محمد اقبال در منظومه نيز دارد. فيلسوف  "ما فيه
   خود او را بعنوان مرشد خود در سفر به جهان ديگر انتخاب كرده است).





 
 
 

 

 پسگفتار

از دير زماني است كه كشورهاي جهان سوم وبخصوص كشـورهاي اسـالمي جوالنگـاه    
اهميـت ايـن   وبا كشف نفت در جهان عرب وايران  اند. استعمارگران شرقي وغربي بوده

به دوصد چندان افزايش يافت. كشورهاي ابر قدرت همواره در تـالش  ها  نآ منطقه براي
بودند با مكيدن خون اين منطقه بتوانند به منافع كالني دست يابنـد. ودر ايـن راسـتا بـه     
موفقيتهاي چشمگيري دست يافتند وتوانستند جهان غرب را از تخلف وعقـب مانـدگي   

با تكيه به منابع خام ار دهند. وآمريكا سه قرن پيش بيرون كشيده در رأس هرم قدرت قر
همين منطقه توانست ابرقدرتي شود كه نه تنها به استعمار وربودن ثروتهـاي كشـورهاي   

خواهد طرز تفكر وانديشه وحتي عقائد مذهبي ملتها را بر  مي كند بلكه نمي ضعيف اكتفا
 برده منشانه خود تربيت كند.هاي  اساس مفكوره وانديشه

تجاوزهاي بي رحمانه به منابع وحقـوق واعتقـادات وديانـات ملتهـا     بدون شك اين 
حداقل در كشورهاي مسلمان از روز اول با واكنشهايي روبرو شد كه بيشتر اين واكنشها 
چون جنبه حماسي داشتند واز نظر تاكتيـك وبرنامـه ريـزي دراز مـدت موفـق نبودنـد       

اورند، تـا اينكـه همزمـان بـا فـرو      نتوانستند در مقابل قدرت وسالح غربيها زياد دوام بي
حركتهاي  ،آخرين رمز وحدت مسلمانان يعني خالفت عثماني در تركيههاي  ريختن پايه

(توسط حسن البنا" اخوان المسلمين"
81F

موالنا مودودي در  "جماعت اسالمي"در مصر و )1
                                                 

م در روستاي محموديه بحيره مصر بدنيا آمد. جماعت اخوان المسـلمين را در سـال   1906در اكتبر/ )1(
صيت اسالمي برپايه عقيده ونظـام، اخـالق وسياسـت،    م براي بيداري مسلمانان وساختار شخ1928

عبادت وحكومت وجهاد در راه خدا پايه گذاري كرد. جماعت او كه شـاهد موفقيتهـاي روزافـزون    
آن در جهان هستيم بر اساس كالم خدا وسخنان رسول اكرم صلي اهللا عليه وسـلم اسـتوار گشـته از    

روز همدوش با ساير مسـلمانان  هاي  ابل به انديشهاختالفات جزئي ومذهبي بدور بوده با احترام متق
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ـ   "اسالم دين ودولت است "هند با شعار  ت بپا خواستند. وبا مرور زمان توانسـتند حقاني
حكومتهاي دست نشانده آمريكا وابر قدرتهاي غربي وشرقي را زير سؤال ببرند ومردم را 

 ت آگاه سازند.ساز آشي كه برايشان پخته شده ا
بيدارگرانه منابع اقتصادي واهداف توسعه طلبانه واسـتعماري  هاي  با بروز اين انديشه

فغانستان وچچـن بگـل   غرب شديدا با مقاومت اقشار ملتها روبرو شد؛ خر شوروي در ا
فرو رفت ونهايتا از پا درآمد ونامش در ليست مردوديهاي قرن بيسـتم مـيالدي بـا خـط     

در كشورهاي فقيـري چـون صـومال وسـودان      قرمز نوشته شد. پوزه آمريكاي ابرقدرت
اش  بزمين ماليده شد ودر بحران عراق وافغانستان چهره واقعـي ددمنشـانه وخونخوارانـه   

 ن گشت...براي جهانيان روش
حركتهاي دفاعي ومقاومتهاي ضد استعماري در گوشه وكنار دنيا از بوسنه وهرزگوين 

 گرفته تا فلسطين اشغالي نمايانگر بيداري ملتهاست.
بحثها وپژوهشهاي سياسي بسياري براي روشن ساختن اسباب شكست ابرقدرتها در 

نهضتهاي اسـالمي   كشورهاي مسلمان از جانب غربيها صورت گرفته كه همه به صورتي
 دانند.. مي معاصر را مهمترين عامل شكست سياستهاي استعمارگران

در پژوهشـي مفصـل    "رانـد "تحليلگر سياسـي مؤسسـه    "ليورنت ميوراويك"آقاي 
كه براي سازمان دفاع آمريكا ـ پنتاگون ـ تهيه كرده اسـت     "نه ـ سعودي عربي  "بعنوان 

وبخصـوص سـيد قطـب ومـودودي را دشـمنان      اخوان المسلمين  ديوبنديها و وهابيها و
احساسـات   زيركانـه و سرسخت منافع آمريكا وجهان غرب در منطقه برشمرده با تزوير 

برانگيز تاريخ دوقرن معاصر سعي دارد به سياستمداران آمريكا بفهماند كـه لولـه تفنـگ    
 خود را به سينه چه كسي بايد نشانه بگيرند!

                                                                                                                            
/ ربيـع  14م = 1949/ فوريه/ 12در راه به ثمر رسيدن ارزشهاي اسالمي تالش ميكند. حسن البنا در 

 هـ توسط پليس امنيتي مصر در يكي از خيابانهاي قاهره به شهادت رسيد.1368الثاني/ 
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گرا ومحرك اصلي ديوبنديهاي هند وپاكستان تشنجاو صراحتا مودودي را بعنوان مغز 
(دهد. مي را بدو نسبتها  آن معرفي كرده روح فرهنگ غرب ستيزي

82F

1( 
در بيش از هشتاد كشـور جهـان    "جماعت اسالمي"و "اخوان المسلمين"جماعتهاي 

فعاليتهاي نماياني دارند ودر پارلمانهاي دهها كشور چون الجزائر ، يمن، سودان، كويت، 
ين، اردن، پاكستان و... نمايندگاني دارند كه بـا آراء چشـمگير مـردم انتخـاب شـده      بحر
(اند

83F

همه چراغ خطرهاي بسيار شديدي است كه خواب از چشـمان جهـان غـرب    ها  اين .)2
 ربايد. مي وبخصوص آمريكا

اين نهضتهاي اي  در اين راستا سياستمداران كشورهاي استعماري سعي كردند به گونه
سرنگون ويا نـاتوان كننـد. زنـدانهاي دسـت نشاندگانشـان از رهبـران آگـاه        اسالمي را 

سيراب، ولي مشـكل بـر طـرف نشـده     ها  آن مسلمانان بيدار پر شد وجالدانشان از خون
ظاهرا سياست جديدي كه اين كشورها در  هيچ آتش بيداري اسالمي شعله ورتر گشت..

اسـت كـه رهبـران    اي  بيدارگرايانـه ي هـا  براندازي وتحريف افكار وانديشهاند  نظر گرفته
 .اند. نهضتهاي اسالمي چون سيد قطب ومودودي مطرح ساخته

                                                 
) در Laurent Murawiecر سياسي فرانسوي نژاد () نوشته تحليلگDe-Saudize Arabia(نگا: كتاب  )1(

آمريكا كه كتابش را در شوراي سياسي دفـاع پنتـاگون تقـديم كـرد. چنـد روز بعـد        "راند"مؤسسه 
چاپ كرد وجنجالي در دنياي اعـالم بـراه انـداخت كـه در پـي آن      آن را  خالصه "واشنطن پست"

ون براي پژوهشهاي اسـتراتژي رفـت.   ميوراويك طي يك نمايش راند را ترك كرده به مؤسسه هدس
بـي. دبليـو.    "م در فرانسه وپس از آن در آمريكا به چاپ رسـيد. آقـاي دكتـر    2003كتاب در سال 

در  "رانـد "دومين مركز استشـاري كـاخ سـفيد پـس از مؤسسـه       "بروكنج"پژوهشگر مركز  "سنگر
همـين نكـات تاكيـد     علميـه پاكسـتان نيـز بـر    هـاي   خود در رابطه با حوزهاي  صفحه 350گزارش 

، "علميه زير چكش دشمنان خارجي وسندان خود فروختگـان داخلـي  هاي  حوزه "نگا: مقاله (دارد.
    بقلم/ نور محمد امرا، سني آن الين، شبكه جهاني).

چاپ مصر. مقاله ـ حسن البنا .. يدخل البرلمان ، بقلم/ سـعود ابـو محفـوظ ـ       "لةالرسا"نگا: مجله  )2(
 م.2006، ژانويه 18ش 
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 ؟!چرا مودودي و سيد قطب

 ظاهرا قرعه اول بنام سيد قطب ومودودي زده شده است. وآنهم به دو دليل:
دو صاحب دهها كتاب هستند كه به همه زبانهاي زنده دنيـا   اول اينكه هر يك از اين

(ودر دسترس جوانان وانديشمندان جهان قرار دارداند  صدها بار چاپ شدهترجمه و
84F

1(. 
افتخار بـه ديـن   "و "حكومت اسالمي"و "حاكميت خدا"دوم اينكه هر دو بر مسئله 

توان گفت  مي بعبارت ديگر اند. در نوشته هايشان تأكيد كرده "ومذهب وفرهنگ اسالمي
اصيل اسالمي ومقابلـه  هاي  تماد به پايهسيد قطب ومودودي در اعهاي  كه اساس انديشه

                                                 
بطور مثال مودودي تنها بيش از صد وچهل كتاب وهزار واندي مقاله وسخنراني دارد. كه از جملـه   )1(

ـ تمدن اسالمي (پايـه  2م. 1928هـ= 1347ـ جهاد در اسالم، تأليف سال 1بارزترين كتابهاي اوست: 
ديـن،  ــ تجديـد وبرپـايي    4م. 1939هــ= 1358ـ تئوري سياسي اسالم، 3م.1932هـ=1350واساس) 

ــ اسـالم وجاهليـت،    6م. 1940هــ= 1360ــ مصـطلحات چهارگانـه در قـرآن،     5م. 1940هـ=1359
ـــ ديــن راســتين 8م. 1945هـــ=1364اخالقــي حركــت اســالمي،هــاي  ـــ پايــه7م. 1941هـــ=1360
م. 1948هــ= 1367ـ حقوق ذميهـا  10م. 1948هـ=1367ـ روش زندگي اسالمي 9م. 1947هـ=1366

ـ 13م. 1953هـ=1372ـ مسأله قاديانيها 12م. 1953هـ=1372مسلمان  اسالم از زنهاي  ـ خواسته11
م شروع به تأليف آن كردند ودر سـال  1941هـ=1360تفسير تفهيم القرآن: در شش جلد كه در سال 

ــ يـاد   16ــ اسـالم وزنـدگي نـوين.     15ـ سـاحل آسـايش.   14م به اتمام رساندند. 1972هـ= 1392
بعنوان كتـاب درسـي   آن را  كه(ئ اسالم ـ اساسنامه اسالمي ـ   ـ مباد17داشتهاي دعوتگران اسالمي. 

ادراه تربيت وتعليم استان حيدر آباد دكن نوشته بودنـد وبعـدها بـه بـيش از سـي      هاي  براي مدرسه
واندي زبان زنده دنيا ترجمه شد. وبسياري از مردم با خواندن آن به ديـن مبـين اسـالم گرويدنـد).     

ــ  21ـ دعوت به صليب در تركيـه.  20واعد اساسي براي فهم قرآن. ـ ق19ـ تفسير سوره احزاب. 18
بـه  آن را  زندگينامه پيامبر خدا صلي اهللا عليه وسلم. آخرين كتاب مودودي است كه قبل از وفاتشان

موالنا مودودي در مدت زمان كوتاهي شهرت جهاني يافت وتوسط مؤمنان هاي  پايان رسانيد. نوشته
بيش از شانزده زبان زنده دنيا چون: فارسي، انگليسـي، عربـي، روسـي،    وعاشقان دعوت اسالمي به 

اندونزي، تايلندي، چيني، آلماني، فرانسوي، هندي، بنگـالي وتركـي و... ترجمـه شـده در دسـترس      
 جوانان وانديشمندان وساير اقشار ملت قرار گرفته است.
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با تنگ نظريهاي قومگرايانه وجاهليت مآب ومقابله با فرهنگهاي بيگانه وافتخار به ديـن  
(شود مي خالصه مبين اسالم

85F

1(. 
جالب اينجاست كه دشمن خارجي همانطور كه وظيفه اعدام جسمي اين شخصـيتها  

را نيز ها  آن هاده بود وظيفه سركوبيرا به دوش برده گان ودست نشاندگان داخلي خود ن
بقـدري جالـب   هـا   آن به اين غربزدگان سپرده است. البته زرق وبرق اعالمي وتبليغـاتي 

توجه بوده كه گويا برخي از نويسندگان مسـلمان نيـز ـ دانسـته ويـا نادانسـته ـ فريـب         
 اند. خورده در اين راستا با آنان همصدا شده

را هـا   پشت پرده وبدون تعليـق برخـي از ايـن نوشـته     اشاره بههر چه باشد ما بدون 
 كنيم تا حجم اين معركه سرد براي خواننده روشنتر شود: مي بعنوان مثال ذكر

از ديدگاه آقاي خليل علي حيدر مودودي جوانان را بسوي جهـان آخـرت وزيـارت    
 كنـد واز لـذتها وخوشـيهاي دنيـا بـي بهـره       مـي  قبرستانها براي عبـرت گـرفتن دعـوت   

سياسي چون سعيد حـوي   گرداند! واو پدر روحي سيد قطب وساير تحليلگران اسالم مي
وفتحي يكن وعبد اهللا العقيل و... در جهان است كه به اصوليگرايي اسالمي وفكر تكفيـر  

(كنند مي دعوت
86F

نيز نويسندگان اخوان المسلمين كـه بـه افكـار    . وآقاي حمود الحطاب )2
هـاي   را عامل اصلي فساد (!) وناهنجاريهـاي برنامـه  اند  مودودي متأثر بودههاي  وانديشه

مـردم بـه   انـد   باعـث شـده  ها  آن كند، چرا كه مي درسي آموزش وپرورش كويت معرفي
عادات ورسوم اسالمي پايبند شوند واز لـذت بـردن بـه دنيـا ورسـيدن بـه زنـدگي پـر         

(تجمالتي غرب محروم بمانند!
87F

3( 
ي وحركتهاي اصوليگرايي وراديكالي را بهـم  تار وپود اسالمگرايان سياس برخي ديگر

توانند دين را از سياست جدا تلقي كنند.  نميها  آن د زيرا كه هيچكدام ازنپندار مي دوخته

                                                 
 م.1997، چاپ انگلستان 214في االسالم. عزام التميمي . ص/  سيةنگا: الشرعيه السيا )1(
 .24/1/2005نگا: روزنامه الوطن كويت  )2(
 م.2005/ 22/1نگا: روزنامه السياسة كويت  )3(
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به مسئله حاكميت خدا وحكومت اسالمي كه نتيجه فشارهاي نفسـي زنـدان   ها  آن وهمه
(وسائر اخوانيها بود معتقدند بر مودودي وسيد قطب

88F

1( . 
بر حقائق انكار ناپذير سرپوش بگذارند ونمـي داننـد كـه حكومـت      خواهند مي اينها

اسالمي از ديدگاه مسلمانان چيزي نيست كه از عقـل ايـن فيلسـوف ويـا آن انديشـمند      
ترشح شده باشد ويا اكتشاف فالن عالمـه ويـا رهبـر باشـد بلكـه تعبيـري اسـت گويـا         

معاصر اسالمي  انديشمندانهاي  . ونوشتهوتفسيري اجتماعي از عقيده توحيد ويكتاپرستي
مطرح ساخته است مثال: افرادي چون مودودي وحسن البنا وعبد القادر آن را اي  به گونه

 عوده وسيدقطب وغزالي وقرضاوي دولت اسالمي را به عنوان يك تكليف الهـي مطـرح  
اي  هپلآن را  كنند كه وظيفه تطبيق شريعت اسالمي را بر عهده دارد. گر چه حسن البنا مي

داند وعبد الوهاب خالف نظام خالفـت را بعنـوان    مي براي بازگشت به خالفت اسالمي
 "نظـام شـامل  "بـا اصـطالح   آن را  كند وابو االعلي مودودي مي حكومت اسالمي معرفي

 كند كه البته بعدها در اصطالحات سياسي روز حكومتهاي اسـتبدادي  مي وهمه جانبه ياد

مشـهور شـدند وايـن باعـث شـد قرضـاوي        ـ  طيـة وقراـ ثي"نظام شامل"به حكومتهاي 
ـ االسالم، رسالة شاملة ـ را براي تعريف دولت اسالمي  "اسالم : پيام همه گير"اصطالح 

انتخاب كند. با اينوجود افرادي سعي كردند با تحريف ديدگاه اسالمگرايان از حكومـت  
خواهنـد بدينصـورت از    مي مطرح سازند كه طرفداران آناي  بعنوان نظريهآن را  اسالمي

(زير پا بگذارند "حق خدايي"محاسبه وبازجويي فرار كرده شورا وقانون را با ترفند 
89F

2(. 
مودودي وسيدقطب مردم را از اطاعـت كوركورانـه وچشـم بسـته     هاي  وچون نوشته

 دارد وبه فتواهاي آخوندهاي حكومتي به چشم اتهام مي حكومتهاي دست نشانده برحذر

                                                 
 نگا: فقدان الخطاب الديني . سينا للنشر. )1(
 بيـة العـر  ةفي الفكر االسالمي المعاصر، عبد اهللا بلقزيز، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـد     لةنگا: الدو )2(

دار الشروق مصـر. و فتـاوي    160ـ130في االسالم، يوسف قرضاوي، ص/ لةالدو م. و من فقه2003

 ، يوسف قرضاوي، دار الوفاء.651ـ 632ص  2ج/ ةمعاصر
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ه از حركتهاي به اصطالح سلفي گرا كه برخي از حكومتهـاي اسـتبدادي   نگرد، آن عد مي
را چون قـارچ در كشـورهاي   ها  آن منطقه براي شرعيت دادن وحقانيت بخشيدن به خود

 رشـد افكـار تكفيـري را بـه گـردن سـيد قطـب ومـودودي        اسالمي سـبز كردنـد گنـاه    
(اندازند مي

90F

1(. 
ـ   البته ران حركتهـاي اسـالمي از ديـدگاه    بايد خاطرنشان ساخت كه هيچ يـك از رهب

طرفــدارانش معصــوم شــمرده نشــده اســت. ونوشــته هــايش توســط ديگــر و هــواداران
 همفكرانش مورد بحث وتحليل وگاهي هم نقد قرار گرفته است.

.. ال  ةدعـا  "استاد حسن هضـيبي مـثال در كتـاب     دومين مرشد عام اخوان المسلمين

عالج بيماريهاي راديكالي وتندرويهاي برخـي  ـ ما دعوتگريم نه قاضي! ـ در پي    "ةقضا
از جوانان اي  اسالمگرايان وسركوبي ميكروب تكفير به اين واقعيت كه كج فهميهاي عده

كنـد واو در پـي    مي را به گمراهي كشيده است اشارهها  آن مودوديهاي  نا آگاه از نوشته
 استاد مـودودي وارد  روشن ساختن برخي مفاهيم براي آن عده از تندروان اعتراضاتي بر

 كند كه خود نياز به بحث وبررسي مجدد دارد. مي
سيد قطب ومودودي توسط برخي كوته فكـران  هاي  شكي نيست كه برخي از نوشته

به تحريف كشيده شده است واحيانا مورد سوء استفاده قرار گرفته است. اما وكج فهمان 
ـ چراغـي بـر فـراز      "فـي الطريـق   معالم  "سيد قطب تنها در برخي از عبارات تند وتيز 

(راه
91F

 "چراغـي بـر فـراز راه    "بايسـتي در   مـي  شود وهمانطور كه سيد را نمي ـ خالصه  )2

                                                 
 م.2005/ 31/12نگا: روزنامه فردا، اردن،  )1(
بر گرفتـه   "چراغي بر فراز راه"برخي بر اين اعتقادند كه شيرازه افكار سيدقطب در كتاب انقالبيش  )2(

زندان به سياهچالهاي مصر نفوذ كرده هاي  موالنا مودودي است كه از البالي ميلههاي  از نوشتهشده 
در آن روزهاي وحشتناك ظلم وستم در دسـترس سـيد قطـب وهمفكـرانش قـرار گرفـت وچـون        

گوينـد كـه خوانـدن وفهميـدن افكـار       مـي  دارويي مسكن مرهم زخمهايشان گشت. از اينـرو آنـان  
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 نيـز  "فـي ظـالل القـرآن    "ودر شاهكارش تفسـير   )92F1("جهاني امنيتاسالم و"خواند در 
 بايست خواند. مي

ان كـافر  مودودي با ديد يك رهبر انقالبي كه تازه كشـورش را از زيـر يـوغ سـتمگر    
نجات داده است، با دلي خونين وآرزوهاي ايده آل به ملت مسـلمان خـود كـه از ديـن     

. او در نوشته هايش حقيقت تلخ دوري از فهم درست ملتش از اسـالم  نگرد مياند  بيگانه
 برد. مي رنجها  آن كشد واز نادانيها ويدك كشيدن اسالم بي روح مي را به تصوير

خود سعي دارد براي باال بردن سـطح جامعـه    "بعةأر مصطلحات"مودودي در كتاب 
 "الوهيـت وربوبيـت و...  "خود وآشنايي آن با فهم درست ودرك عميق از اصـطالحات  

 را براي برپايي حكم خدا آماده سازد.اش  جامعه
او در . در حاليكه استاد هضـيبي در فكـر معالجـه انحـراف تكفيـر در جامعـه اسـت       

د بلكه با پژواك نادرست ودرك وفهم سطحي حرفهـاي  با مودودي مشكلي ندار حقيقت
كه با دوگانگي جامعه مودودي دست بگريبان نيسـت ودر پـي وحـدت    اي  او در جامعه

(وهمبستگي اسالمي است هراس دارد
93F

2(. 
كه ما را برآن داشت تا كتاب استاد هضيبي را ورق بزنيم سوء استفاده برخي  وچيزي

 تانه است: از قلمهاي كج فهم از اين نقد دوس
 منصـفانه وارد ميـدان  اي  مثال آقايي بنام جمال باروت با لحني آخوندمنشـانه ولهجـه  

در كتابهاي مودودي بزند. او با مطرح  "حكومت اسالمي"شود تا تيشه بريشه انديشه  مي
كنـد كـه    مـي  مشكلي نـدارد ادعـا  ساختن اين واقعيت كه هضيبي در كتابش با مودودي 

سيد قطب بوده است(!) كه افكار مـودودي را در چهـار چـوبي     مشكل هضيبي با پيروان

                                                                                                                            
 يـة الزمه فهم ودرك درست شهيد سيد قطب است. نگا: سيد قطب مـن القـر   مودوديهاي  وانديشه

 ، عادل حموده.المشنقةالي 
 اسالم والسالم العالمي. )1(

 ، مصر.ة، حسن اسماعيل الهضيبي، دار الدعوة.. ال قضا ةنگا: دعا )2(
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خواهد بدينوسيله سيد را زير سـؤال بـرده مـودودي را     مي تكفيري تفسير كردند. باروت
براي چند لحظه از معركه سالم بدركشد. ووقتي خواننده با اين ديدگاه روبرو شـده او را  

مـودودي   "حكومت اسالمي"تئوري انساني تحليلگرا تلقي كرد فورا بخورد او بدهد كه 
 در واقع تصوري است از حكومت كمونيستي وحكومتهاي نازي (!).. او با زيركـي تمـام  

(خواهد اخوان المسلمين را تصوري جنجال آفرين وتكفيري مآب معرفي كند مي
94F

1(. 
ندارند كتـاب هضـيبي را   ها  ديگري كه قدرت باروت را در بازي با كلمه نويسندگان

صريح بر شخص سيد قطب ومودودي تلقي كرده واقتباساتي از كتاب را بـا   بعنوان ردي
 مؤلـف بعنـوان مـدرك   هـاي   درج كردن نامهاي مـودودي وسـيد قطـب در بـين جملـه     

(آورند! مي
95F

2( 
كنـد   مي يوسف قرضاوي سعي دكتر در مقابل اين كج فهميهاي متعمدانه ويا جاهالنه

ديدگاه سيدقطب ومـودودي روشـن    را از "حكومت اسالمي"و "حاكميت خدا" مفاهيم
كه تالش دارند سخنان مودودي وسيد اي  سازد تا به سكوالرها ـ بي دينگرايان ـ غربزده  

گويد كه سيد قطب  مي را تحريف كنند فرصت خنجر زدن به حركتهاي اسالمي ندهد. او
ومودودي از حاكميت الهي قواعد اساسي دين در رابطه با حكومت اسـالمي را در نظـر   

ارند نه اينكه خداوند دانشمندان ويا پادشاهاني را برمي انگيزد تا با استفاده از نام او بـر  د
گردن مردم سوار شوند. در تفكر اسالمي مودودي وسيد قطب اساس حكومت سياسـي  

ودر حالـت  هـا   آن حق انتخاب سردمداران وتوان محاسـبه ها  آن به مردم برمي گردد وبه
 .)96F3(دده مي نياز بركناريشان را

                                                 
 شبكه جهاني. االخوان، محمد جمال باروت،سايت التجديد العربي، ليةالمودودي ومسئو يةنگا: مئو )1(
 نگا: انشاء الخطاب وتفكيك النص، د/ عبد الغني عماد، سايت البالغ، شبكه جهاني. )2(

 م.2000للنشر  لسية، أند94ـ 89االسالم، يوسف القرضاوي، ص/  جهةنگا: التطرف العلماني في موا )3(
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هـاي   شكي نيست كه اين يك نوع جنگ سردي است كه در كنار آتش گـرم اسـلحه  
استعمارگران در جريان است وموفقيت ويا شكست در آن رابطه مستقيمي دارد با عاقبت 

 جنگ گرم توپ وتانك وموشكها..
با اينوجود جاي دلگرمي هنوز هم باقيست، چونكه با وجود همه شكستهاي سياسـي  

 وگمـان  انـد.  ان سوم ملتها از درجه بيداري وآگاهي بااليي برخوردار شـده واقتصادي جه
رود در آينده نزديك با فرو خفتن آتشهاي جنـگ گـرم شـاهد جنگـي پرشـورتر در       مي

فرهنگ وآداب باشيم كه بدون شك مسـلمانان بـا پشـتوانه اسـالم وقرآنشـان برنـده آن       
آن همه موازين سياسي واقتصادي بود كه در سايه خواهند شد. واين نويد فجري خواهد 

 بار دگر تغيير خواهد يافت.
 

 نور محمد امرا
 م ـ اسالم آباد2006/ 2/ 8

 



 
 
 

 پشت جلد كتاب

o مسـلمان بـزرگ  "در تفسير فـي ظـالل القـرآن خـود مـودودي را       شهيد سيد قطب" 
 نامد... مي

o      ون شاعر انقالبي اسالم اقبال الهوري: استاد مودودي ديـن خـدا را بـا مـدادي از خـ
 نگاشت...

o  از  مودودي وحسن البنا دو چهـره  مرشد عام اخوان المسلمين عمر تلمساني:سومين
 يك انسانند...

o  استاد ابو الحسن ندوي: هيچ انساني مثل مودودي بر نسل اسالمي نوين از نظر فكري
حقارت وخود كمتر بيني كه به وعملي تأثير گذار نبوده است... او با بيماري احساس 

او هـاي   هپرداخت ... ونوشـت ين جوانان ما تخم كرده بود به سختي به مبارزه در پوست
توانست ـ به ياري خدا ـ بار دگر روح افتخار به اسالم را در قلبهـاي جوانـان زنـده      

 را داراست... يبفهماند كه دين اسالم شايستگي رهبريت در هر زمانها  آن كند وبه
 


	فهرست مطالب
	حمد وسپاس
	پيشگفتار
	هديه بهشتی است لذت عشق رسول ...

	دريچه
	چه میگذرد بر قطره تا گوهر شود ...

	پسگفتار
	چرا مودودی و سيد قطب؟!

	پشت جلد کتاب

