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 أ 

 نظر استاد رهنام

و السالم علی رسول الله الحمدلله و الصالة  
های مهم  یری یکی از شاخصذاصوالً باور به الگوگیری و الگوپ      

 )ج(رود. از این جهت خداوند سلوک در مسیر عبادت و عبودیت به شامر می
فردی و جمعی عنوان کریم به گونۀ  این موضوع را در چندین جای قرآن

َوة   اللَهِ  رَُسولِ  ِف  لَكُم   كَانَ  لََقد  ﴿  فرماید: منوده، ارشاد می  ...﴾ َحَسنَة   أُس 
گی، شخص پيامرب خدا  (. بهرتين الگو براى شام در متام زنده۲۲)احزاب/

َوة   لَكُم   كَانَت   قَد  ﴿ صىل اللّه عليه و آله و سلّم است.   إِب رَاِهيمَ  ِف  َحَسنَة   أُس 
(. ابراهیم علیه السالم و یاران وی براى شام ۴)ممتحنه/  َوالَِذيَن َمَعُه ...﴾

لَِك ﴿باشند.  رسمشق خوىب در زمينه گرایش به یکتاپرستی می  َوكََذٰ
 َعلَي كُم   الرَُسوُل  َويَُكونَ  النَاِس  َعىَل  ُشَهَداءَ  لّتَُكونُوا َوَسطًا أَُمةً  َجَعل نَاكُم  
گونه )كه قبلۀ شام يك قبله ميانه است(  (. هامن۹۴۲)بقره/  ﴾... َشِهيًدا

يم )كه در حد اعتدال كه ميان افراط و شام را نيز امت ميانه اى قرار داد
 تفريط هستيد( تا گواه بر مردم باشيد و پيامرب هم گواه بر شام. 

توان دریافت که انسان در مسیر تکامل و  در پرتو آیات فوق می
های فطری چنانکه نیازمند  های واالی انسانی و ارزش رسیدن به آرمان

الگو دارد تا با پیروی از  اتباع کتاب و سنت است، رضورت به اقتداء و
الگوهای درست و سامل در طرق مستقیم بدون اعوجاج و انحراف بتواند به 

 کامل مطلوب نایل آید. 
موالنا فیضانی از شخصیت های سه بعدی این مرز و بوم است 
که در بُعد اخالق، تصوف و عرفان اسالمی منونۀ خوب و در بعد سیاست و 

و دعوتگر خوب و در بعد فهم مسایل اصالح نظام سیاسی یک مصلح 
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 ب 

الدین و عالمه سید جامل  شخصیتی  نظیر موالنا جالل، دینی و اجتامعی
تواند برای مردم  باشد و می الدین بوده و دارای پنجاه و دو اثرعلمی می

مسلامن و به ویژه نسل جوان کشور قدوۀ خوبی باشد؛ زیرا همۀ اقشار 
فانی، سیاسی و اجتامعی داشته و به فهم عر ، توانند از دین جامعه منی

توانند با تأسی به الگوهای عملی در  الگوهای نظری دست یابند؛ اما می
 مسیر تکامل گام بردارند. 

با درک این موضوع محرتم معاون محقق محمد نذیر محمدی 
هاي  بررسی سلوك و كارنامه»تحقیقی خود را تحت عنوان  -رسالۀ علمی

اخذ منوده و اکنون « ا محمد عطاءالله فيضاينالداعی الی الله موالن
تحقیق خود را در زمان  معینۀ آن مطابق به پالن دورمنايی انستیتوت 
ثقافت به پایۀ اکامل رسانیده اند و در جهت اکامل این پروژه زحامت 
زیادی را متحمل شده اند که از نظرمن بهرتین رساله در باب خودش 

  باشد. می
یی آغاز یافته که در آن از ماهیت موضوع  مقدمهاین رساله با      

 بحث صورت گرفته و معلومات عمومی راجع به موضوع ارایه منوده است. 
فصل اول به مروری به گذشته موضوع اختصاص یافته و در آن       

معلومات عمومی راجع به موضوع با توجه به ابعاد تاریخی آن مورد بررسی 
می و پژوهشی گذشته در این راستا بحث و از قرارگرفته و کارکردهای عل

 رساله در آن تذکار یافته است.  مربمیت این
در فصل دوم روی شناخت موالنا فیضانی بحث صورت گرفته و 
درفصل سوم به طرز فکر موالنا پرداخته و در پرتو ارشادات قرآن و سنت با 

گرفته توجه به بُعد عقیدتی و سلوکی آن به صورت مرشوح تفحص صورت 
 است.



          

 ج 

های موالنا فیضانی  ها و ساحات فعالیت فصل چهارم را به برنامه
هاي تعلیمی، سیاسی، فرهنگی، اجتامعی، سلوکی، گسرتۀ  در فرم
های نرش افکار و نظریات، مراکز دعوتی و اساتید، پیروان و تالمیذ آن  حوزه

 اختصاص داده است. همچنان در پیوست به آن پیشنهادات مفیدی ارایه
کرده و با آوردن فهرست مآخذ در اخیر رساله، به زیبايی آن افزوده شده 

 است. 
تحقیقی پذیرفته  –های علمی دانشمند محرتم با رعایت شیوه    

شده در مراجع علمی و اکادمیک و با بکارگیری میتودهای ترشیحی، 
توضیحی و استقرائی، بحث خود را دنبال کرده و از مراجع و منابع معتمد 

مؤثق علمی استفادۀ شایانی منوده است،که تالش و زحمت موصوف را  و
 دانم. قابل تقدیر و تحسین می

بنابرآن به حیث استاد رهنام اثر متذکره را تائید منوده، در      
دانم، چاپ آنرا مفید و  می حالیکه جهت ترفیع به رتبه علمی محقق کافی

رای مؤلف محرتم از بارگاه همچنان ب م.دار  ارزنده دانسته و پیشنهاد می
گزاری در  نیاز اجر و پاداش فراوان آرزو منوده و در راستای خدمت الله بی

 دارم . جهت رشد فرهنگ اسالمی توفیقات بیشرتی را استدعا می
 بااحرتام

 محقق محمد منیر مروت
 



 د 

 تقریظ

« هاي موالنا محمد عطاء الله فيضاين بررسی سلوك و كارنامه»
که محرتم معاون محقق محمد نذیر محمدی آنرا نام اثری است 

و تحقیق کرده است. هدف از این تحقیق برجسته  ، تحلیلآوری  جمع
های مؤمن و مبارز کشور عالمه  های یکی از شخصیت ساخنت کارنامه

محمد عطاء الله فیضانی است که در کشور عزیز ما افغانستان پیروان 
شود  گامن می ،منایند قیب میزیادی دارد و خط مشی این مبارز را تع

مبارز عامل که توسط این تحقیق راه برای آنانی که خود را پیروان این 
که این مبارز ترسیم یتر خواهد شد. راه منایند روشن و روشن معرفی می
 ،اما متأسفانه ،اسالمیرای غُ مطابق رشیعت راهی است کرده است، 

ا انحراف صورت برای همیشه از راه مبارزین حقیقی در کشور م
از شعار مبارزین  خویشاشخاص مغرض برای اهداف مادی  ،گیرد می

 .منایند میهای نادرست  استفاده
ه اثر مفید را از اول تا آخر مطالعه منودتقریظ این این کاتب 

 ،مالحظات خویش را برای محرتم محمدی صاحب رشیک منوداست و 
 ،نتیجه ،پنج فصل ،هکه مورد پسندش قرار گرفت. اثر مشتمل بر مقدم

که مطالب عمدۀ ذیل را به  ،فهرست منابع و ضامیم بوده ،پیشنهادات
 های علمی و تحقیقی به بحث گرفته است: شیوه

فصل اول در برگیرندۀ موضوعاتی است که خلفیۀ موضوع را 
در فصل دوم نویسنده بیوگرافی فیضانی صاحب را  ،روشن ساخته است
حث روی طرز فکر موالنا فیضانی در پرتو فصل سوم ب، بیان منوده است



          

 ه 

شود صورت  ارشادات قرآن و سنت که شامل عقیده و سلوک وی می
فیضانی موالنا های  ها وساحات فعالیت فصل چهارم برنامه، گرفته است

اجتامعی و  ،فرهنگی ،سیاسی ،تربیتی ،های تعلیمی که شامل برنامه
فصل پنجم ، استسلوکی است به تفصیل بیان و انگشت نشان شده 

کتاب و آثار موالنا فیضانی را تحلیل منوده که شامل کتب و آثار معروف 
مخالف و موافق مربوط به موالنا  یها دیدگاه ،آنرا به بحث گرفته است

در نتیجه گیری همۀ ، فیضانی مورد بحث نویسنده قرار گرفته است
تیجه مطالب کتاب جمع بندی شده و پیشنهادات نویسنده به تعقیب ن

و در اخیر با ذکر منابعی که مؤلف از آن است گیری مطرح گردیده 
 .است منوده ترده اهمیت بحث را زیادکر استفاده 

شامرم که از  را علمی و تحقیقی می اثر دلیلبنده به این 
استفاده صورت گرفته،  یدار  منابع معترب به شیوۀ علمی و امانت

هذا مزج گردیده و به اثر نظریات محقق با نظریات شخصیت مورد بحث 
به همین ملحوظ برای ترفیع  ،کیفیت تحقیقی و علمی بخشیده است

از رتبه علمی معاون محقق به رتبه علمی محقق بسنده شمرده  مؤلف
 شود. می

 با احرتام               
 معاون رسمحقق سید حبیب شاکر



 و 

 تقریظ

 تحقيقي محرتم معاون محقق محمد نذیر محمدی -اثر علمي

هاي موالنا محمد عطاءالله  تحت عنوان )برريس سلوك و كارنامه

فيضاين( جهت ترفیع به رتبۀ علمی محقق که برای تقریظ به من 

سپرده شده بود، اثر ارزشمندیست که با اسلوب شیوا و اکادمیک 

های غنی  پژوهندۀ محرتم آنرا تکمیل منوده، بخش عظیمي از کارنامه

های مختلف  انی که در بردارندۀ عرصهو پربار اسالمی عالمه فیض

روحی، روانی، اجتامعی، اخالقی، تاریخی و سیاسی وی را در بر 

 گرفته است.

هاي موالنا محمد  تحقیقي )برريس سلوك و كارنامه –اثر علمی

عطاء الله فيضاين( در پنج فصل به نگارش در آمده كه در فصل اول 

ل دوم ابتداًء نگاهی مروري به گذشتۀ موضوع صورت گرفته و در فص

جامع به اوضاع و حاالت روزگار موالنا منوده و سپس به معرفی موالنا 

از تولد تا شهادت مخترصاً پرداخته شده است. در فصل سوم به رشح 

ها و  و بیان عقاید و سلوک عالمه پرداخته، در فصل چهارم برنامه

ای عالمه ه گی های عالمه را به بحث و بررسی گرفته و ویژه فعالیت



          

 ز 

فيضاين را مشخص منوده که برای رفع بحران دنیای جدید چه 

تدابیر تعلیمی و تربیتی، فرهنگی، سیاسی، سلوکی و اجتامعی در 

نظر گرفته شود، در فصل پنجم آثار عالمه را به تحلیل و بررسی گرفته 

که هر یک از آثار عالمه چه رهنمودهایی برای مسلامنان دارد، تا در 

 عادت دارین نصیب مسلامنان گردد.  پرتو آن س

گیری از رساپای پروژه به تحقیق خود  پژوهنده با نتیجه

زیبایی خاصی بخشیده و در اخیر پیشنهادات چندی را ارایه منوده 

 است. 

های هیجاين  طرفی و خودداری محقق از پیش داوري حفظ بی

و احساساتی برخاسته از ُحب و بغض شخصی خواننده را بر 

 سازد. مطمنئ میتحقیقی  -طرفی به اصل علمی داری و بی امانت

آوردن شواهد گواهان از پیشکسوتان نهضت اسالمی نظیر 

قاضی محمد امین وقاد، جرنال غالم حیدر فضلیار پروانی، الحاج 

داد فایز و غیره، اصل دیگریست  یارمحمد سید خیلی، مولوی سخی

 سازد. که وزن اثر را بیشرت می

فوق من این اثر را جامع و ارزشمند علمی و  با ذکر موارد

تحقیقی ارزیابی منوده آنرا برای ترفیع وی به رتبۀ علمی محقق 



 

 ح 

منایم. از بارگاه  دانم و چاپ عنداملوقع آنرا پیشنهاد می مناسب می

های هرچه بیشرت موصوف را در راه خدمت به  صمد یکتا مؤفقیت

 منایم. فرهنگیان و علامء کشور استدعا می

 با احرتام

 محقق خواجه ذاکر صدیقی
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 مقدمه

 اما بعد! الکریمنحمده و نصلی علی رسوله 
نَا َو ِمَمن  ﴿قال الله تعالی:  ِدلُوَن﴾ َخلَق   أَُمة  یه ُدوَن ِبال َحّق َوِبِه یع 

و از میان کسانی که خلق منودیم گروهی اند که به هدایت . (9)
 هنامیی و با آن فیصله و داوری مینامیند.ر 

های بزرگ خداوند متعال جلت عظمه اینست  از جمله احسان
که برای نجات و رهنامیی بندگانش پس از آخرین پیامربان حرضت 

علامء و مبارزینی را در جهان بعد همیشه یک چند دهه  )ص(محمد
های  ودیکمباسالم پیدا منوده که آنها در دوره حیات گهربار شان 

حیث انجام وجیبۀ امر به معروف و نهی از منکر ه جامعۀ اسالمی را ب
ها و  مطالعه و رضوریات آنرا تشخیص کرده و به منظور رفع کاستی

هایی  ها ریخته و تالش های اسالمی طرح باآلخره احیای مجدد ارزش
 . داده انددر این خصوص به خرچ 
خیر، در دامان جهان شامری که در قرون ا علامء و مبارزین بی

الدین افغانی، امام  اسالم عرض وجود کرده اند، مانند؛ سید جامل
الله  البناء، سیدقطب، موالنا ابواالعلی مودودی و... رحمت حسن

 باشند.   علیهم اجمعین، از این قبیل می
یکی از این نخبگان، اندیشمند و مبارز قرن معارص افغانستان 

 )رح(است. موالنا )رح(حمد عطاءالله فیضانیالداعی الی الله موالنا م
                                                             

 .  ۹۸۹ۀ اعراف/ سور   -۹

javascript:void(0)


 

0 

مدار بزرگ، ُمصلح دینی و اجتامعی و بیدارگر عرص  محقق و سیاست
 خود میباشد.  

ا رصف مطالعۀ موالنا قلب، مغز، استعداد، قدرت و فُرصت خود ر 
مخصوصاً اسالمی و به خصوص افغانستان  یبرش  اوضاع جوامع
ا تشخیص، خطرات آینده را ها و مشکالت موجوده ر  منوده، کمبودی

تقدیم مسلامنان و  ،ترتیب بعداز بینی و دوای الزم آنرا تهیه و پیش
 برشیت منوده است. 

چنانچه هرگاه متوجه وضعیت ناهنجار اقتصادی جوامع 
های اقطاب مخالف  خربی مسلمین و فعالیت اسالمی ناشی از بی

حقیقات اسالم و برشیت گردیده اند، در مورد جایگاه اقتصاد ت
ارزشمندی انجام داده اند. عموماً در نظریاتش ارکان اصلی رشد 
اقتصادی را توأم با عوامل عدم رشد اقتصادی در جوامع پسامنده 

های سودمندی را در رسایل خویش  روشن ساخته و در زمینه طرح
 ارایه منوده است. 
گی شان را در  عالقه خربی مردم از دین و بی هنگامیکه بی

ز اسالم مشاهده منوده و یکی از عوامل مهم آنرا در محرومیت پیروی ا
کند؛ برای رفع این معضله در مورد  زنان از سواد دینی تشخیص می

اهمیت و حکم رفنت زنان به منازهای پنج وقت و اشرتاک شان در 
ها و اعیاد و سایر محافل دینی، از نظر اسالم تحقیقات همه  جمعه

یی را تحت عنوان  ر این رابطه رسالهجانبه انجام داده است و د
فتاوی رضوری عرصی مطابق مذهب حنفی( تقدیم جامعه منوده )

 است.   
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توجهی علامی معارصش را در حفاظت از دین و  هرگاه بی
حراست از فرهنگ اسالمی و ادای مسؤولیت امر به معروف و نهی از 
در  منکر متوجه شده، برای بیداری آنها در چندین جای از جمله

مطالب ارزشمندی را  )وظیفۀ علام و مشایخ در برابر دین چیست؟(رسالۀ 
 نوشته و به دست نرش سپرده است.

در مورد  ،یطی و تفریافراط یبرخورد هاگونه با دیدن  همین
سلوک و عرفان، تحقیقات سودمندی انجام داده و حقایق را از 

و غیره با نزاکت  (غوثیه)، (الذاکرین... دلیل)های  ُخرافات در رساله
  به سزایی از هم جدا منوده است. 

مندان را در  داران و قدرت های قوم به خصوص رسمایه تفاوتی بی
های دردناک اخروی  برابر جامعه انگشت نشان کرده، و افزون بر عذاب
الوقوع تهاجم اتحاد  در روشنایی دالیل عقلی و نقلی از خطر قریب

به تلسکوب قرآن( که تفصیل آن در جامهیر شوروی در رسالۀ )جهان 
 البالی صفحات آیندۀ این رساله خواهد آمد، بیدار باش داده است.

هرگاه متوجه شده که مسلامنان در برابر ارایۀ نظریات فلسفی 
الحادی ماتریالستی دچار شک و تردید در مورد عقاید اسالمی و 
های  حتی شکست در برابر آنها و باآلخره پذیرش عقاید و فرهنگ

گردند، رشوع به تحقیق و تتبع منوده و برای مقابله با  بیرونی می
های شومی که در عقب پروپاگندهای شان  نظریات آنها و کشف پالن

شامری از  وجود دارد، حقانیت عقاید اسالمی را همراه با دالیل بی
دالیل فلسفی، عقلی، علمی و منطقی ارایه منوده و آنرا در بسیاری 
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جام به تقویۀ ایامن( نوشته و تقدیم  منجمله رسالۀ )ششاز رسایلش 
 جوانان و شایقین اسالمیت کرده است.

جانبه روی شناخت   هکذا بزرگرتین خدمت موالنا تحقیق همه
انسان از نظر قرآن و حدیث است. موالنا در پرتو آیات کریمه و 

یی را که در صالح و فساد انسان نقش  احادیث رشیف، منابع اصلی
های  ورزی انسان را با راه اسی دارد روشن ساخته و عوامل خالفاس

 عالج و وسایل الزمۀ آن تحقیق و تهیه منوده است. 
برنامۀ ساختار فرد سلیم نسبت به اخرتاعات مادی سایر 

ها برتر و واالتر است که از اخرتاعات  مخرتعین دنیا از آنجا خیلی
های  شود، اما از انسان میها نیز استفاده  مادی اکرثاً بر ضد انسان

سلیم ُجز در سعادت و آرامش برشیت در راه دیگری استفاده شده 
 تواند.   منی

یی، از جهتی دارای  تر اینکه تحقیق چنین برنامه نکتۀ مهم
ارزش بیشرت است که جواب آنانی را که با استناد به عدم موجودیت 

دارند که  ا میافراد سامل و جوامع عملی اسالمی در عرص حارض، ادع
اسالم اگر در اول توانسته جامعۀ سامل بسازد، العیاذ بالله فعالً 
توانایی ساخنت چنان جامعۀ را ندارد، را داده و موالنا صاحب 

یی که در مباحث بعدی معرفی  با طرح چنین برنامه )رح( فیضانی
 خواهد شد، نظریات معاندین را کامالً رد منوده است.

ها و  بارات که در از پا درآوردن شخصیتهمچنان مسأله استخ
های اسالمی و عقب گذاشنت ماملک پسامنده به خصوص  نهضت

کشورهای اسالمی نقش اساسی دارد، از اهم موضوعاتیست که 



 مقدمه

0 

موالنا آنرا در رسایل خود تذکر داده و نقش آنرا از همه بیشرت در این 
 مورد مؤثر دانسته است.

های موالنا به ُحکم  تابخالصه اینکه مجموعه رسایل و ک
گنجینۀ علوم و معارف اسالمی در کلیه ابعاد زندگی و مسایل 

شناسی،  سیاسی، اخالقی، اجتامعی، اقتصادی، روان
شناسی، خودشناسی و خداشناسی و... به حیث نصاب  جامعه

سازی است که  های درسی یک مدرسۀ انسان تعلیمی و برنامه
زندگی را در ظرف دو سال  التحصیالن آن رضوریات اولیه فارغ

دانسته و سپس به حیث کادرهای سلیم عالوه از اینکه در هیچ جا و 
 آنرسانند بلکه به قدر توان و حتی باالتر از  رضری منی ،به هیچ کس

 گیرند.  در خدمت اجتامع خویش قرار می
های  ها و مواصفات و آثار ارزشمند و طرح با این همه خوبی 

انشمند بزرگ کشور دارد، درست مانند نجات بخشی که این د
هزاران معدن رس به مهر طبیعی افغانستان که تا به حال دست 

مانده، تحقیقی الزم از وی در هیچ اثری صورت نگرفته  نخورده باقی
 است.  

طور كه در هنگام حیات این عالمۀ عالی مقام،  اما برعکس هامن
وی صورت گرفت، بعد  برخوردهای نادرستی از طرف ُحکام دولت وقت با

از شهادتش نیز روی ملحوظات سیاسی و...، گاهی اوقات از طرف 
گیرد و گاهی هم از  مهری )بی انصافی( مطلق قرار می ها مورد بی برخی

 شود. طرف معدود كسانی به آیینۀ افراط به او نگریسته می
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توجهی مردم عادی جامعه را ناشی از عدم  مهری و کم اگر بی
ام و ارزشمندی شخصیت و افکار ایشان بدانیم جای درک عمق پی
هاست که ملت ما در اثر اهداف استعامری و  دارد؛ زیرا قرن

استثامری، از نعمت سواد و دانش به دور نگه داشته شده اند و 
اعتنایی به علم و انکشافات علمی از جانب ُعامل  تبلیغات بر بی

 ها ریخته شده است. استعامر در اذهان توده
نظری ُحکام وقت نسبت به قرش علامی  توجهی و بی ما بیا

عامل و مبارز باالخص در مقابل عالمه فیضانی )رح( که فقط به 
طلبی شان توأم با ابراز نفرت در برابر مظامل و  گویی و حق خاطر حق
داران زمان شان بوده است، به هیچ صورت قابل  های ُحکم بیدادگری

عدالتی و سایر  ف همیشه بیبخشش نیست. چه این ذوات رشی
های حکام ُمستبد و سکوالر را با زبان و قلم مورد انتقاد  ورزی خالف

قرار داده اند و باملقابل از طرف آنها به انواع مشکالت آغاز از 
های کوتاه مدت و دراز  ها و حتی حبس توجهی تا تحقیرها، توهین بی

ها سید  ین قربانیمدت و یا تبعید رسدچار شده اند که منونۀ بارز ا
 ۲۲و موالنا فیضانی در قرن  ۹۱الدین افغانی در قرن  جامل
 باشد. می

شناسی الزم از علامء و  عوامل متذکره در رابطه به عدم حق
دانشمندان دین و سیاست در طول تاریخ، یکی از موجبات پسامنی 

های علم و دانش و سایر ترقیات مادی و معنوی به  مردم ما در عرصه
تحقیقی روی  -یی علمی  آید. فلهذا الزم بود تا پروژه می شامر

مبارزات و آثار سودمند موالنا صورت گیرد و عالوه بر آن   شخصیت،
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 دنيا یو بسياري كشور ها در افغانستان )رح( چون موالنا فیضانی
پیروان و هواخواهان زیادی دارد که از خط مشی وی، در 

سیاسی، و فرهنگی متابعت  های دینی، دعوتی، اقتصادی، فعالیت
 منایند.   های موالنا استفاده می کرده و از افکار و اندیشه

بناًء پروژۀ مذکور به من سپرده شد و آنرا به ترتیب ذیل تحریر 
 منوده ام: 

فصل اول این اثر که با نظر استاد رهنام، دو تقریظ و یک 
 است.  مقدمه آغاز شده، به مروری به گذشتۀ موضوع اختصاص یافته

نامۀ موالنا محمد عطاءالله  در فصل دوم تحت عنوان معرفی
به بررسی اوضاع عرص موالنا و زندگینامۀ وی پرداخته شده  )رح( فیضانی
 است.

( موضوع سومین فصل این اثر را )رح()طرز فکر موالنا فیضانی
تشکیل داده که طی آن در مورد عقیده و سلوک وی تحقیق صورت 

 گرفته است. 
 های ها و ساحات فعالیت صل چهارم  تحت عنوان )برنامهدر ف
ها و  ( طی شش مبحث به مجموع برنامه)رح( فیضانی موالنا
و در های اقتصادی، سیاسی، اجتامعی و... بحث گردیده است.  طرح

فصل اخیر )پنجم( به موضوع بسیار مهم که عبارت از معرفی و 
جانبه آنها  سی و تحلیل همهباشد، به برر  تحلیل آثار ماندگار موالنا می

 پرداخته شده است. 
های نجات دینی و دنیوی برای  امیدوارم با نوشنت این اثر راه

ها، مبارزات و آثار موالنا و  مردم ما روشن گردیده و طرز فکر، برنامه
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دار اسالم، چراغی شود بر فراز راه  سایر علامی عامل و مبارز و مکتب
و نجات مملکت هستند و همچنان  کسانی که در صدد احیای دین

های موجود و آینده، مایۀ جرأت و شجاعت به مبارزه در  برای انسان
های سکوالر  برابر استعامر خارجی و استبداد داخلی و حکومت

 گردد. 
تحقیق در این رساله بر بنیاد ارشادات قرآن کریم و احادیث 

ت آغاز و با که در مورد موجود اس  یی و آثار سابقه )ص(رسول الله
های در قید حیات( در پرتو نظریات  استفاده از منابع زنده )شخصیت

العرفاء استاد حیدری وجودی ،  داد فایز، نجم شان نظیر مولوی سخی
که در کُتب موالنا بر صحت شخصیت و  و... و از نظریات دانشمندانی

 های مروج اکادمیک فکر موالنا تقاریظ ارزشمندی داده اند، به شیوه
 (*) تحلیلی، استقرایی نگارش یافته است.

در این اثر سعی گردیده که تا حد ممکن بر زوایای ناشناختۀ 
ها،  شخصیت موالنا روشنایی انداخته شود و هم مجموعه افکار، طرح

ها و سایر مسایل ارزشمندی که در آثار شان موجود است، با  برنامه
ی جهان اسالم ها های سایر شخصیت های آن با اندیشه مشابهت

 بررسی گردد.
البته این نوشتار نه به مثابۀ ُمعرف همه جانبۀ ابعاد شخصیت 

د. مندان پاسخگو خواهد بو  بلکه تا جایی به سؤاالت عالقه موالنا،
                                                             

ـات استاد نوت:  - * ـات نظری ـال حی ـای مشـهوری کـه در ح رهنام، تقریظ دهنده ها و برخی شخصـیت ه
ـاب یعنـی  خویش را بعد از مصاحبه بشکل تحریری درین مـورد بـه مـن تحویـل داده انـد را در اخیـر کت

 ام. فهرست اعالم معرفی منوده
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، الزم است تا منبعد دانشمندان و وی برای معرفی همه جانبه
محققین، تحقیقات بیشرتی در زمینه انجام دهند تا باشد دین 

نی و انسانی خود را در قبال این دانشمند مبارز و دعوتگر نستوه ایام
تا جایی انجام داده باشند؛ چنانچه دانشمند عزیز معاون رسمحقق 
میر محمد رشیف پاکرای معاون اسبق اکادمی علوم افغانستان، در 

یی از وزارت معارف، در پیوند به شخصیت موالنا فیضانی  پاسخ نامه
 نگاشته اند: 
بر شواهد و مدارک، شهید موالنا عطاء الله  ما! مبتنیمحرت »
شخصیت علمی واالمقام، دارای تألیفات ارزشمند و  )رح(«فیضانی»

متعدد و از مبارزان پیش کسوت طراز اول نهضت اسالمی و 
شخصیت مجاهد )آزادیخواه(، در خور افتخار تاریخ افغانستان 

دم اول تأسیس مکتب باشد. بناًء اکادمی علوم افغانستان در ق می
ابتدائی را منسوب به جناب شان مورد تأیید قرار داده و همچنین 

بیند که در آینده، لیسه و پوهنتونی نیز به هامن نام، به  الزم می
 .    (9) «صورت خصوصی یا رسمی بنیاد گذاشته شود
رضورت  ،کشورمعارص و هکذا ابوذر پیرزاده غزنوی از مؤرخین 

صیت و مبارزات موالنا را گوشزد کرده، تحقیق در مورد شخ
 نویسد:  می
گان و محققان جوان به پاس قدردانی از  امیدوارم نویسند»

 )رح( ی فیضانی طلبانه ی مبارزات حق همبارزان مسلامن کشور در بار 
                                                             

          ثبــت: عــارف،م محــرتم وزارت  مــۀاســالمی اکــادمی علــوم در  پاســخِ نامعینیــت محــرتم علــوم نظــر   -9
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مردانی نظیر او، که به خاطر اسالم عزیز جان شیرین شان را  و بزرگ
رتی را انجام دهند و مطالب داوطلبانه فدا کردند، تحقیقات بیش

داران تاریخ و فرهنگ میهن اسالمی  تری را به دوست تر و کامل جامع
گان و رهروان  ی مبارزاتی این رزمند مان عرضه منایند، تا زندگینامه

« های آینده کشور راستین راه حق رسمشق و الگویی باشد برای نسل
(9 .) 

استادان به خصوص دانم، تا از همۀ  در اخیر بر خود الزم می
مروت، به حیث استاد رهنام و اساتید   معاون رسمحقق محمد منیر

محرتم هریک معاون رسمحقق سید حبیب شاکر، معاون رسمحقق 
الرحیم محمود و سایر  خواجه ذاکر صدیقی، معاون رسمحقق فضل

های علمی و جهادی کشور، مانند؛ مولوی سخیداد فایز،  شخصیت
العرفاء استاد حیدری وجودی،  ار پروانی، نجمحیدرفضلی  جرنال غالم

که بنده را با   مرحوم یار محمد سید خیلی و... دوستان و عزیزانی
های خود از موالنا صاحب   اعطای تقاریظ و ارسال خاطرات و شناخت

فیضانی، در نوشنت این اثر یاری رسانیده اند، بخصوص از برادر 
ۀ اقتصاد و نویسندۀ ارجمندم محرتم مصطفی محمدی ماسرت رشت

توانا صمیامنه تشکر منوده و از بارگاه خداوند الیزال برای شان اجر 
 جزیل آرزو منایم.

 معاون محقق محمد نذیر محمدی
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