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 مقدمه

پيشـواي مـذهبي اهـل سـنت سيسـتان و       /حضرت موالنا عبـدالعزيز  خوانندگان گرامي!
هاي سياسي مذهبي اهل سنت ايران و الگـوي بـارز    ترين شخصيت بلوچستان، يكي از برجسته

 .همبستگي اقشار مختلف جامعه بودند وحدت و
بعد از بيست سال از درگذشت موالنا، نگاهي مختصر به زندگاني و اهم فعاليت و خدمات 

سازان جامعه با آشنايي و اطالع  اميد است نسل جوان و آيندهرسد.  ايشان، ضروري به نظر مي
گرفتـه و خـود را در    ، الگـو يهـاي  از حاالت و سجاياي اخالقي و ايماني اين چنين شخصـيت 

 دهند.مسير اسالم واقعي قرار 
 التماس دعا
 عبدالباسط بزرگزاده

 





 
 
 

 والدت

م، در 1916هــ. ق و   1335. ش مطـابق بـا   هــ  1295در سـال   /حضرت موالنا عبدالعزيز
 روستاي دپكور شهرستان سرباز واقع در جنوب شرقي بلوچستان به دنيا آمد.

ايماني و اخالقي معروف بودند و بـه خـاطر خـدمات و     به فضائلخانواده و خاندان موالنا 
اي داشـتند.   هايي كه براي مردم جامعة خويش كشيدند، در ميان اجتماع جايگاه ويـژه  زحمت

عبدالعزيز از همان كودكي داراي هوش و اسـتعداد خـوبي بـود و حركـات و سـكنات بسـيار       
و در همـان سـنين    جـذاب داشـت،  اي نوراني و  داد. چهره وقاري از خود نشان مي سنگين و با

يافتند و مورد توجـه همگـان قـرار     كودكي باادب و حالتي خاص در كنار پدرشان حضور مي
 داشتند. جاذبه معنويت و علم پدر، او را دلباخته راه و هدف ايشان نمود.

 :پدر موالنا
ودنـد  قاضي القضات بلوچستان در زمان خويش ب »موالنا مالزاده سربازي« زپدر عبدالعزي

هاي گمراه و استعمارگران به مبارزه پرداخته در جهت احياي دين و احكام اسالمي  كه با فرقه
 سعي و تالش زيادي نمودند.
گذار در منطقة بلوچستان بودند كه سـبب تحـوالت   كرده و تأثير ايشان اولين عالم تحصيل

انده و در همه علوم ديني و فرهنگي عميقي شدند. تحصيالت خود را در پاكستان به اتمام رس
 1337خصوصاً در فقه و فتوا سرآمد همة علماي آن زمان بودند. اين عـالم بزرگـوار در سـال    

فـوت كـرده و در    »حـيط «قمري در زادگاه خويش، روستاي  1379هـ. ش مطابق با ماه صفر 
 همان محل دفن شدند.

 :مادر
ضـمن ايـن كـه     گـار بـود.  ، وي مادري دلسوز و پرهيزنام داشت »بي گلبي «مادر موالنا 
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زنـان   ، نيازمنـدان و بيـوه  ءتوجه خوبي بـه تربيـت فرزنـدش عبـدالعزيز داشـت، بـا عمـوم فقـرا        
شـان همـواره تـالش     هـاي  همدردي و همكاري داشت و در رساندن غذا و پوشـاك بـه خانـه   

مـان هـم آگـاهي    و درداده بودنـد. در طـب    »ام المساكين«او لقب  هكرد. به همين علت ب مي
با همة اين امور مواظب  ،حالآمدند. به هر عالجه به نزد وي ميو بسياري از زنان براي مداشت 

مبادا لقمة حرامي به گلوي فرزندش عبدالعزيز فرو رود و در تربيت و پـرورش او خيلـي    ؛بود
 اهميت قايل بود.

 :تحصيالت
و چـون  موالنا عبدالعزيز دوران كـودكي را در محـيط پرمهـر و محبـت خـانواده گذرانـد       

بزرگتر شد آموزش قرائت قرآن و مسايل اولية فقـه را در حضـور پـدرش فـرا گرفـت. بـراي       
رفته و از  /نزد آخوند مال عطا محمد سالمي »مچان«دگيري قرآن چندين ماه به روستاي يا

 ايشان استفاده برد.
از آنجايي كه پدر بزرگوارشان قاضي منطقه بود و موضـوعات فقهـي از اهميـت خاصـي     

وردار بودند، موالنـا عبـداهللا وي را در فراگيـري مسـايل فقهـي و ديگـر علـوم همكـاري         برخ
را در همـين   باشـد  ز مراجع فقهي مذهب احنـاف مـي  كردند و حتي كتاب كنزالدقايق كه ا مي

دوران حفظ نمود. براي كسب علوم مختلف و استفاده از اساتيد توانمند به پاكستان مسـافرت  
مدرسة مظهر العلوم شهر كراچي كسب علم نمودنـد. پـس از آن    كردند و مدت يك سال در

به مدرسة فتح پوري هند رفته و در آنجـا دو سـال بـه تحصـيل علـم پرداختنـد. آوازه جهـاني        
دارالعلوم ديوبند كه از مراكز مهم علمي آن زمان بود موالنا را بر آن داشت تا بـه ايـن مركـز    

اساتيد توانمند آنجا استفاده ببرند. پس از آن موالنا بـه  آمده و شش ماه را در آنجا بمانند و از 
تأسيس شده بود تشريف  /مدرسة امينية دهلي كه توسط مفتي بزرگ هند موالنا كفايت اهللا
هـا و   نـد و بهتـرين اسـتفاده   دبرده و تا آخرين سـال تحصـيل يعنـي دورة حـديث در آنجـا مان     

 سي و فرهنگي آن زمان آنجا بردند.تجارب علمي و آگاهي را از محيط علمي و فضاي سيا
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هــ. ق بـه زادبـوم خـود سـرباز بازگشـت و        1367هـ. ش مصادف بـا   1325در سال  موالنا
 مشغول دعوت و تعليم شدند.

 :استادان
هـا، تزكيـة نفـس و     اساتيد خوب و توانايي داشتند كه تأثير زيادي بر افكار، انديشـه  موالنا

كردند خيلي  تي موالنا خاطرات اساتيد خود را بيان ميرشد علمي و عملي ايشان گذاشتند. وق
كردنـد. ايشـان در    همواره برايشان دعـاي مغفـرت مـي    گفتند، تأثر و آه و افسوس سخن مي با

العلـوم،  در مظهر پاكستان و هندوستان از محضر اساتيد زيادي همچـون موالنـا محمـد صـادق    
سـاير   در ديوبنـد و از موالنـا كفايـت اهللا و   موالنا حسين احمد مدني و موالنا بدرالعالم و غيره 

افري بردند. موالنا كفايـت اهللا از علمـاي توانمنـد،    ة دهلي بسيار فيض ويدر مدرسة اميناساتيد 
علمي و فقهي بودند. مفتي كفايت اهللا به هاي بلند و داراي نظرات و انديشهروشن، سياستمدار 

داده بودند و همواره  »مفتي ديار بلوچستان«قب نا در مسايل فقهي به ايشان لدليل توانايي موال
 كردند. ايشان را در نمازهاي پنجگانه براي امامت مقدم مي

مالقات با اساتيد و علماي بزرگ پاكستان، بارهـا سـفر كـرده و     براي موالنا بعد از فراغت
 نا غالم اهللا خان كـه هايي همچون موالنا احمد علي الهوري و موال در محضر درس شخصيت

 ماهه در تفسير قرآن داشتند شركت نمودند.هاي دو دوره
ارزشـي  رفتند، سوغات و هداياي با مي ءلماموالنا عادت داشت هرگاه به ديدار اساتيد و ع

 بردند. همراه خود ميها  آن براي

 :سكونت در مكه مكرمه
شـريفين عـازم عربسـتان     يني حج و زيارت حـرم  . ش براي اداي فريضهـه 1328در سال 

شـان را از سـر چشـمة زالل تزكيـه و عرفـان سـيراب       ده در فضاي معنوي آنجا جـان تشـنه   ش
 كردند.
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چنان شيفتة معنويت آن سرزمين وحي شدند كه قصد كردند مدتي در آن ديار بمانند. بـه  
اين خاطر به يكي از مدارس آنجا بنام صولتيه كه توسط موالنا رحمت اهللا كيرانوي هندي و با 

و درخواسـت اقامـت و تحصـيل     بنام صولت النسـاء سـاخته شـده بـود رفتـه      حمايت زني خير
رده و از ايشـان درخواسـت   بـ  يپـ نمودند. اما شيخ سليم مدير مدرسـة بـه تـوان و علـم موالنـا      

امـا پـدر    ،تدريس نمود. موالنا هم پذيرفتند و مدت يك سـال و نـيم مشـغول تـدريس بودنـد     
نياز بيشـتري بـه فعاليـت و تبليـغ و تـدريس دارد طـي       دانستند بلوچستان  موالنا از آنجا كه مي

تر به منطقه برگردند. ايشان عليرغم اصـرار مـدير    اي از ايشان خواستند هرچه سريع ارسال نامه
 خواهي كرده و امر پدر را اطاعت كردند.ماندن عذر مدرسه بر

 :موالنا در منطقه سرباز
 ترين مسووليت انبياء و وارثان آن اساسياز آنجا كه ابالغ دين و دعوت مردم به اسالم و قر

ي مهـم  ها دعوت و تبليغ از برنامه باشد، موالنا هم اين امر را مورد توجه قرار دادند و ميها  آن
فرصتي اعـم از شـادي و عروسـي و يـا مـاتم و عـزا در جهـت نشـر         ايشان در منطقه بود. از هر

خـالف اسـالم و    هـا و اعمـال   كـژي  كردنـد و  دادن به مردم استفاده مي احكام ديني و آگاهي
 كردند. منع ميها  آن عادات و رسوم مخالف شرع را بيان كرده مردم را از ارتكاب

از ديگر امور مهم موالنا بيان حكم شريعت و حل و فصل اختالفات عمـوم مـردم بـود. از    
 قاضـي بـزرگ منطقـه بودنـد و از جاهـاي      /آنجايي كه پدر بزرگوار ايشان موالنـا عبـداهللا  

كردنـد، موالنـا عبـدالعزيز هـم در      مختلف براي حل اختالف خويش به نزد ايشان مراجعه مي
حل و فصـل اختالفـات و صـدور حكـم شـرعي بـه دسـت         خوبي از نحوة تجربه محضر پدر،

رو بيشتر اوقات والد گرامي ايشان فرزندان را براي قضاوت، خصوصاً در  آورده بودند. از اين
 ند.فرستاد مناطق دورتر مي

 :ه سربازعزيزي مدرسه
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اي  سـيس مدرسـه  أ، بـه فكـر ت  بودنـد در زماني كه موالنا به كار دعوت و قضاوت مشـغول  
ديني كه علوم اسالمي در آن به طور منظم تدريس شوند افتادنـد و بـا پدرشـان هـم مشـورت      

حـيط   نمودند كه ايشان هم موافقت فرمودنـد. هرچنـد كـه موالنـا عبـداهللا وقتـي در روسـتاي       
دپكور مقـيم   اي داير نموده بودند و بعدها كه براي مدتي در روستاي ونت داشتند، مدرسهسك

شدند طالبي به صورت سيار همراه ايشان بودند كه در موضوعات صرف، نحو، حديث، فقه، 
اي مسـتقل وجـود    امـا مدرسـه   ،ديدنـد  آموزش مـي  ي اوليه علوم دينيها كتاب و ديگر منطق،

اي را در  قمـري مدرسـه   1371شمسـي مطـابق بـا     1330العزيز در سـال  نداشت. لذا موالنا عبد
سيس نمود كه بعدها دوستان او نامش را مدرسة علوم ديني عزيزيه گذاشتند. بعد از تأدپكور 

شـد و از   آمدن موالنا به زاهدان اين مدرسه با مديريت موالنا تاج محمـد بزرگـزاده اداره مـي   
استاد و صـدها طلبـه در ايـن     ها ده اينكباز منتقل شد. هم روستاي دپكور به روستاي انزاء سر

مدرسه مشغول تعليم و تعلم هستند و ساالنه جلسة خوبي براي فـارغ التحصـيالن ايـن مدرسـه     
 شود. برگزار مي

 :ها صلح با ذكري
بـه علـت انحرافـات اعتقـادي و ايـذاء و       »ذكريه«وه گر درگيري موالنا عبداهللا با موضوع

گالبي شـد و   شان بنام شي كردهنفر از آنان از جمله سر 7شدن  تهان منجر به كشاستهزاء مسلمان
هـا   ها و موالنا عبداهللا و طرفدارانش گرديد. شكايت ذكري باعث اختالف بين خانوادة ذكري

فراري در كنسولگري ايران در كراچي از موالنا عبداهللا، سبب رفت و آمد بازرسان حكومتي 
عبداهللا خواستند منكر صدور حكم حمله به بداهللا شد. بازرسان از موالنا و بازجويي از موالنا ع

كردند. با اين كه  پذيرفتند و با قاطعيت از موضوع خود دفاع مي اما ايشان نمي ،ها شوند ذكري
اما هنوز  ،آمدن درگيري، نتوانستند كاري از پيش ببرندمقابل موقعيت ايشان و داليل پيش  در

بود. پس از اين كه موالنا عبدالعزيز از سفر تحصيل برگشتند جهت حل اين مشكل حل نشده 
پدرشان مشورت كردند و ايشان راضي شدند تا به نحوي ماجرا پايان يابد. لـذا   اين موضوع با

و شكايت بسيار كرده بود  ها كه دوندگي كردة ذكريگالبي سر عبدالعزيز از فرزند شي موالنا
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در صـورت   ،اي نگرفته بود موافقت كرد از اقدامات خود نتيجهخواهي كردند و او كه نيز نظر
نظـر كنـد. موالنـا مبلـغ چهـار      هاي امالك پدري از شكايت خود صرف بها و ب پرداخت خون

، درداخت نمودنآوري كرده، به او پبود جمع  هزار تومان را كه در آن زمان مبلغ قابل توجهي
موضوع را حل و فصل نمودند. الزم بـه ذكـر   انديشي و تدبير خود اين و بدين صورت با دور

ها  آن اي بنام برهان داشته و در تعاليم است گروه ذكريه ادعا دارند پيامبر خاص و كتاب ويژه
باشد و تعاليم  ترين عبادت آنان ذكر مي مهم اند. احكامي مثل نماز و روزه و غيره منسوخ شده

 خاص ديگري هم دارند.

 هـ ش:1330دان در دهه ساختار فرهنگي اجتماعي زاه
سي از دزد آب به زاهدان تغيير نام يافت. زاهـدان بـه دليـل    شم 1308شهر زاهدان در سال 

زاهـدان از نظـر    اندازي راه آهـن كويتـه بـه    با كشورهاي افغانستان و پاكستان و راه گيهمساي
د. خـوبي نكـرده بـو    اي داشت. اما از جهت فرهنگـي و دينـي رشـد    استراتژيك موقعيت ويژه

سواد و فاقد شناخت كافي در مسايل فرهنگـي و   س دولتي محدود بودند و اكثر مردم بيمدار
اجتماعي بودند. تعداد مساجد شهر چهار يا پنج مسجد بـود كـه نمـازگزاران زيـادي مشـاهده      

پرستي، قبرپرسـتي  اين شهر وجود نداشت و بازار پير شد. علماي تحصيل كرده و آگاه در نمي
كوه و غيره، توسل بـه غيـر از    سهران، ملك سياهال پيرهاي دروغين امث زيارتو حضور بر سر 

هركجا درخت گز كهنسالي وجود داشت مردم زيـر آن   خدا، و ديگر اعمال ناجايز گرم بود.
هايشـان را طلـب    بسـتند و خواسـته   شـاخ و بـرگ آن مـي    هـايي بـر   كردنـد و پارچـه   تجمع مي

 كردند. مي
ودند كه درس قرآن داير كرده و به انـدازة علـم خودشـان تـالش     البته مالها و معتمديني ب

كردند، اما اكثر مردم تحت تاثير خليفه و پيرها بودند و دكان مريد و مرادها رونق خاصـي   مي
هـاي ذكـر، ذبـح     داشت. حضور زنان و مردان و احياناً به صورت مخلوط براي بيعـت و حلقـه  

نام بالنوش در سفرها و بسياري از كارهاي ديگر گوسفند و شتر بر روي قبرها و نصب چوبي ب
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ثير حضـور ايشـان و تحـولي    كار و عمق فعاليت موالنا و تـأ   تيرواج داشت. با اين مقدمه سخ
 امروز براي هركسي واضح است. ظيم كه در اين شهر به وقوع پيوست،ع

 :هجرت به زاهدان
هدان آوردنـد كـه ايـن سـفر     شمسي موالنا پدرشان را براي معالجه به زا 1333در زمستان 

بر سـكونت  ها  آن ستسبب آشنايي مردم زاهدان با ايشان و پدر بزرگوارشان شده و با درخوا
خره سكونت و حضور موالنا عبدالعزيز در اين شهر قطعي شد. ايشان پـس از  در اين شهر باآل

خـدمت   شمسـي بـه قصـد هجـرت و     1334رساندن موالنا عبداهللا به منطقه سرباز در اول سال 
وارد شهر زاهدان شده و با استقبال گرم مردم مواجه شدند. فعاليت خوبي را شـروع كردنـد و   

ثير خوبي گذاشتند و تحول عظيمي در زندگي ديني و ر مدت كوتاهي بر عموم مردم شهر تأد
ديـاد طـالب   شد. چند سال بعد گسترش مساجد و تأسيس مـدارس و از فرهنگي مردم پديدار 

اي داشـت و روز بـه روز بـر جمعيـت نمـازگزار و       سـابقه  فظان قرآن رشد بـي علوم ديني و حا
شد. و بـا توجـه بـه حضـور ايـن عـالم توانـا در آمـوزش و          عاملين به قرآن و سنت افزوده مي

اي پديـدار گشـت. علـم و     سـابقه  پرورش از نظر سواد و تحصيل و هم از لحاظ ديني رشد بي
و مخلصـانة  يراي ايشان همراه با سـخنان تاثيرگـذار   آگاهي موالنا، اخالق و ظاهر جذاب و گ

 كرد. اي را بيدار مي خفتهاين عالم رباني، دل هر





 
 
 

 خدمات ديني و اصالحي

 :تبليغدعوت و 
تـرين   در شهر زاهدان منبع خير و وسيلة رشد ديني و فرهنگي مردم شد. مهمحضور موالنا 

چيـزي  از هر هانه ايشان بود كـه بـيش  خواهاي خير  ر آغاز، سخنراني و موعظهفعاليت موالنا د
اش  گذاشت. كسي نبود كه بتواند در مجلس وعظ ايشان جلو اشك و گريـه  بر مردم تأثير مي

 را بگيرد و از اعمال خالف شرع توبه نكند.
هـا و   مـردم و ديگـر خليفـه   گيـري   رانه ايشان نه تنها باعث جبهـه حكمت و روش بسيار مدب

روز مردم از مالهـا و پيرهـاي قالبـي كـه خـالف      ه سبب شد تا هر، بلكعليه ايشان نشدپيرها بر
بازي به سـردي گرايـد و ديـن واقعـي و احكـام      كردند، زده بشوند و بازار مريد يشرع عمل م

 ناب اسالمي جاي خرافات را بگيرد.

 قضاوت و شريعت:
و  ءي علمـا  اي وجـود دارد و وظيفـه   و درگيري بر سر امور مختلف در هرجامعـه اختالف 

اخته و حـق را بـه حقـدار    روحانيون است تا با تأسي از قرآن و سنت حكم خـدا را جـاري سـ   
اين اساس يكي از كارهاي مهم موالنا قضاوت و دادگري بين مردم بـود و همـواره   بدهند. بر 

خانة ايشان محل رفت و آمد مردم و طرح سؤاالت و حل اختالفات پيش آمده بود. ايشـان از  
هـاي اختالفـات در    به عنوان قاضي شرع حكم داشتند و تمـام پرونـده   طرف دادگستري رسماً

فرستادند تا پاسخ دهد و  مسايل فقهي اهل سنت مثل طالق، ازدواج و غيره را به نزد موالنا مي
 طبق فتوا و حكم ايشان دادگاه عمل نمايد.

 :مساجد و مدارس احداث
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براي بهبود وضعيت ديني مردم خيلي موالنا از بدو ورود به زاهدان و حتي در منطقة سرباز 
 كرد. تالش مي

اي كه جايي براي عبادت و اداي نمازهاي پنجگانه نداشتند مـردم آن   محله و منطقهدر هر 
سـياري از مسـاجد شـهر و روسـتاهاي     نمود تا مسجدي تأسـيس نماينـد. ب   منطقه را حمايت مي

آمـد   فراد منطقه كـه از سـفر مـي   هركسي از ا اند. تلف با اشاره و حمايت ايشان ساخته شدهمخ
 موالنا اولين سؤالش از او اين بود كه در آن منطقه مردم مسجد داشتند يا نه؟

غير از مساجد متعدد كه با حمايت ايشان شده اند، تعدادي از مساجد و مدارس را شخصـاً  
 شوند: كه مختصراً معرفي مياند  توسعه داده يا تأسيس نموده

 :مسجد نور -1
بدو ورود بـه زاهـدان در كنـار ايـن مسـجد كـه در خيابـان رزمجـو واقـع اسـت           ر د موالنا

سكونت گزيدند و بنا به درخواست باني مسجد استاد در محمد صالح زهي، امامت مسـجد را  
به عهده گرفتند. اين مسجد را بعدها موالنـا گسـترش داده و بزرگتـر كردنـد. درس تفسـير و      

روع كردند. افراد زيادي بعـد از نمـاز صـبح در كـالس     حديث و تبليغ دين را از آن مسجد ش
يافتند. اين اولين بار بود كه ترجمـه و تفسـير قـرآن و ترجمـه و شـرح       درس موالنا حضور مي

 كرده بود. شد و مشتاقان و عالقمندان زيادي پيدا احاديث در شهر زاهدان تدريس مي

 مسجد جامع قديم (عزيزي) -2
رراه چكـنم كـه وسـط بـازار قـرار دارد و اآلن بـه مسـجد        مسجد جامع قديم واقع در چهـا 

هـ . ش تأسيس شده بود و  1313عزيزي معروف هست، توسط برخي تجار پاكستاني در سال 
 كردند. قاضي شاه محمد امام اين مسجد بود كه نماز جمعه را هم امامت مي

داشتند و بعلت موالنا در حيات قاضي امامت نماز عصر و مغرب را در اين مسجد به عهده 
كردنـد. بـا فـوت قاضـي      كهولت سن قاضي، بيشتر اوقات نماز جمعه را هم خودشان اقامه مي

شمسي، موالنا امام جمعه رسمي شهر زاهدان انتخاب شدند. به دليل  1340شاه محمد در سال 
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بودن مسجد و بناي قديمي آن موالنا اين بنا را تخريـب نمـوده و مسـجد را گسـترش      كوچك
ولي بعد از چند سال تعداد نمازگزاران چنان زياد شد كه اين بنا هـم جمعيـت شـهر را     ،دادند

 جوابگو نبود.
بنـاي مسـجد را تخريـب نمـوده و سـاختمان جديـد بـراي         1364موالنا براي بار دوم سال 

شـدن   مسجد ساختند. در همان سال نماز جمعه به مسجد مكي انتقـال يافـت و بعـد از تكميـل    
 باشد ابقا شد. نان نماز جمعه در مسجد مكي كه بزرگترين مسجد شهر ميهمچ يمسجد عزيز

 مسجد مدني: -4
توسـط موالنـا تأسـيس شـد. زمـاني كـه        1356مسجد مدني واقع در خيابان مدني در سال 

موالنا حوزه علمية دارالعلوم را تأسيس نمودند منزل خودشان را از جوار مسجد نور بـه جـوار   
. اين مسجد هم با حضور موالنا رونق خاصي يافت و مركز رفـت و  مسجد مدني منتقل كردند

شد و درس تفسير و حديث موالنا بعد از نماز صبح بـه ايـن مسـجد منتقـل      ءآمد مردم و علما
ها و رفت و آمد مسؤوالن و عمـوم مـردم    گيري گشت. اوائل انقالب اين مسجد مركز تصميم

 بود.

 مسجد مكي: -5
شمسي تأسيس شـد، بعـد از چنـد سـال      1349دارالعلوم در سال در زماني كه حوزة علمية 

بـه اتمـام    1357ند و كار سـاختماني آن اواخـر سـال    دموالنا ساخت مسجد مكي را شروع كر
كـرد بـه ايـن     كرد و كسي گمـان نمـي   رسيد. در آن زمان مسجد مكي خيلي بزرگ جلوه مي

جمعيـت   1366نـا در سـال   زودي نياز به توسعه آن احسـاس شـود. امـا در همـان حيـات موال     
نمازگزار به حدي افزايش يافت كه بسياري از مردم مجبـور بودنـد نمـاز جمعـه را سـرآفتاب      

جنـاب موالنـا    ،ات موالنـا بخوانند. از اين رو موالنا پيگير توسعة دوباره آن شـدند. بعـد از وفـ   
هـاي   از قسـمت بحال چنـدين بـار    كار توسعة مسجد را به خوبي دنبال نمودند و تا عبدالحميد
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شمالي و شرقي توسعه يافته است و اآلن طرح جامع و كاملي بـراي توسـعة مسـجد در دسـت     
 خواهد بود. اشدن ظرفيت صدهزار نمازگزار را دار اقدام است كه در صورت تكميل

 التوحيد: عةمسجد و مدرسة اشا -6

 ،متوجـه شـدند   التوحيـد  عـة در محل فعلي مسجد اشـا  موالنا مدتي بعد از ورود به زاهدان
اي وجود دارد كه محرابي دارد، پس از پرس و جو مشخص شـد زمـاني    شده ساختمان خراب

انـد   ها در زاهدان بودند افراد مسلمان همراه آنـان در ايـن محـل مسـجدي سـاخته      كه انگليسي
 اما با گذر زمان خراب شده بود. ،بودند

ايـن محـل، مسـجدي تأسـيس      شمسـي در  1345هاي قانوني در سال  موالنا بعد از پيگيري
مورد استفاده قـرار  ند و چند اتاق هم در كنار آن ساختند كه براي كالس قرآن و احكام دكر

 گيرد.
بعدها توليت و سرپرستي اين مسجد و مدرسه را به يكي از علماي زاهدان سپردند و خـود  

رسـه اشـاعة   گـذاري نمودنـد. مد   مكـي و مدرسـة دارالعلـوم را بنيـان     در خيابان خيام، مسـجد 
 اند. التوحيد تا اآلن فعاليت خوبي داشته و طالب زيادي از آن فارغ التحصيل شده

 مدرسه اوقاف: -7
ز انحالل دبيرستان معقول و منقـول بـراي رشـد دينـي     بعد ا 1348عبدالعزيز در سال  موالنا

هـاي خـاص    آموزان و طالب اهل سنت توانستند مجوز يك مدرسه ديني را بـا ويژگـي   دانش
انـدازي كردنـد. طـالب در ايـن      جامع قديم (عزيزي) مدرسه را راه بگيرند و در داخل مسجد

مبلغ ماهيانه  ديدند. مدرسه هم كتب فقهي و ديني را و هم كتب مدارس دولتي را آموزش مي
شد. ولي متأسـفانه بعـد از گذشـت يـك      آموزان پرداخت مي تومان كمك هزينه به دانش 80

دند. معلـوم نيسـت از   يتعطيل شـد و حاميـان آن دسـت از حمايـت كشـ     سال و نيم اين مدرسه 
 گفتند. شده اما بعضي آن را مدرسة اوقاف مي طرف چه ارگاني حمايت مي
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 حوزه علميه دارالعلوم زاهدان -8
هـ . ش كار تأسيس درالعلـوم   1349در سال  االي موالنا و حمايت مردم زاهدانبا همت و

شـدند. موالنـا اسـاتيد     به صـورت شـبانه روزي پذيرفتـه مـي    طالب  1350شروع شد و از سال 
خوب و توانايي را براي تدريس به مدرسه دعوت نمودند و برنامة درسي منظمي تدوين شد و 

 يافتند. بعد از وفـات موالنـا   ر مير ايران طالب براي تحصيل به اين مركز علمي حضوساز سرا
ش زيادي نمودند و از نظـر كمـي و كيفـي    جانشين ايشان جناب موالنا عبدالحميد سعي و تال

هل سنت ايران دارالعلوم را رونق خاصي بخشيدند كه امروز به عنوان بزرگترين مدرسة ديني ا
هـاي مختلـف برنامـة     هزار طلبه اعم از برادران و خـواهران در دوره مطرح هست و بالغ بر دو 

د. همه ساله به مناسبت فـارغ  درسي، مشغول فراگيري علوم ديني و حفظ كالم اهللا مجيد هستن
التحصيالن اين حوزه، اجتماع بسـيار بزرگـي بـا حضـور مهمانـان داخلـي و خـارجي برگـزار         

 شود. مي

 :جماعت تبليغ
گذاري شـد   در هندوستان بنيان /دعوت و تبليغ توسط موالنا الياس كاندهلوي جماعت

ام ديني بود شروع كـرد. در  و كار خود را كه همانا تبليغ و دعوت مردم به سوي اسالم و احك
شـوند.   ايامي كه موالنا عبدالعزيز در دهلي مشغول تحصيل بودند با بنيانگذار دعوت آشنا مـي 

را ها  آن هاي تبليغ به منطقة شما آمدند خواهند هر زماني كه جماعت موالنا الياس از ايشان مي
 ند.ده كاري ميمنصرت كنيد. موالنا با كمال ناباوري قول مساعدت و ه

وارد بلوچستان شدند و مورد هـ . ش اولين گروه جماعت تبليغ  1331ها بعد در سال  مدت
يـن منطقـه رفـت و آمـد     هايي ديگـر هـم بـه ا    ا همواره گروهحمايت موالنا قرار گرفتند. بعده

كردند و مـردم را بـه سـوي اسـالم و      داشتند و از اينجا به عربستان و كشورهاي ديگر سفر مي
دادند. اآلن اين حركـت اصـالحي رشـد زيـادي كـرده و در       و سنت دعوت مي عمل به قرآن

سرتاسر جهان و ايران مراكزي دارد و با روشي حكيمانه و با اخالص و تقوا مشغول دعوت و 
 تبليغ هستند.





 
 
 

 خدمات فرهنگي و اجتماعي

 حضور در راديو زاهدان:
ذهبي راديو بلوچي زاهدان هـ . ش با دعوت مسؤالن راديو زاهدان، بخش م 1338 در سال

بسيار جالب بـه   به موالنا واگذار شد و ايشان مسايل ديني، اخالقي و احكام فقهي را با روشي
 ،شـد  پنجشنبه پخش مـي  اي يكبار در روز كردند. اين برنامه تا مدتي هفته زبان بلوچي بيان مي

برنامه در آن زمـان تنهـا   اما بعدها روز دوشنبه را هم براي پاسخ سؤاالت اختصاص دادند. اين 
منبع آموزش و يادگيري مباحث ديني بود كه به شكل فراگير در سطح بلوچسـتان و بلكـه در   
كشورهاي دور دست مثل تانزانيا، پاكستان، تركمنستان و غيره طرفـداران زيـادي را بـه خـود     

ستاها كه جلب نمود و تأثير زيادي در اصالح عقيده و اعمال مردم گذاشت. در بسياري از رو
شدند و به سخنان مراد و مرشدشان  شايد يك راديو موجود بود همة مردم دور راديو جمع مي

 دادند. گوش فرا مي

 آموزش و پرورش:
هـ . ش در شوراي عـالي وزارت فرهنـگ تهـران     1335ك تحصيلي موالنا در تاريخ مدار

الب طـ به دروس دينـي و   مندان در سطح افتاء تشخيص داده شد. از آنجا كه بسياري از عالقه
اهل سنت مجبور بودند به كشورهاي همسايه بروند و تحصيل كنند و در برگشـت بـا مشـكل    

شدند، لذا موالنا براي اين كه چنين مشـكالتي پـيش نيايـد و نسـل      ارزيابي مدارك روبرو مي
جوان و آگاهي تربيت شود، از مسؤالن وقت درخواست كردند دبيرسـتاني كـه در آن توجـه    

 نظر بگيرند.ي بشود براي اهل سنت بلوچستان درشتري به مسايل ديني و فقهبي
ول و منقـول بـا   اني به نـام معقـ  هـ . ش دبيرست 1339ال هاي فراوان در س پس از نامه نگاري

انـدازي شـد و    آمـوز در زيـر مجموعـة دبيرسـتان تمـدن زاهـدان راه       دانـش  35يك كالس و 
س كتب ديني آن به عهدة موالنا عبـدالعزيز گذاشـته   سرپرستي امور مذهبي و انتخاب و تدري



 /موإلنا عبدالعزيز  گاهي به زندگانين   24

شــد. ايــن دبيرســتان در دو مرحلــه و بــه عــرف آن زمــان دو ســيكله بــود. ســيكل اول شــامل  
 هاي ده، يازده و دوازده. هاي هفت، هشت و نه، سيكل دو شامل كالس كالس

بـه  هـا   آن آموزان اهل سنت بود و فرصتي براي رشد علمـي  اين رشتة تحصيلي ويژه دانش
آمـوزان   تومان تقليل يافت، بـه دانـش   60به تومان كه بعدها  100رفت و ماهيانه مبلغ  شمار مي

و  ادثير بسـيار خـوبي كـه در رشـد سـو     وجود تـأ  سفانه اين دبيرستان باشد. اما متأ يپرداخت م
آمـوزان ايـن    هــ.ش منحـل شـد. دانـش     48 – 47آگاهي ديني مردم منطقـه داشـت، در سـال    

شان را ادامه دادند. موالنا هـم بـه عنـوان     ي شهر درسها دبيرستان هاي ديگر ر رشتهدبيرستان د
بـاز نشسـته    1360خره در سال كردند و باآل تدريس مي ها دبيرستان دبير عربي و ديني در ساير

 شدند.

 :اي حل و فصل اختالفات طايفه
تلـف همـواره شـاهد    هـا و قبايـل مخ   به دليل قوميت ها بلوچ جامعة زاهدان خصوصاً در بين

اي جنگ و درگيري  ترين بهانه اي بود. به اندك حرفي و كوچك هاي قومي و طايفه درگيري
هاي درگيري بـه شـدت    شد. موالنا عبدالعزيز از اين جو ناآرام و زمينه طايفه شروع ميبين دو 

 هـاي دينـي و اسـالمي    ناراحت بودند و براي باالبردن سطح آگـاهي مـردم و فهمانـدن ارزش   
خواستند اختالفات را كنار بگذارنـد و   شان از مردم مي خيلي تالش كردند. همواره در سخنان

همـه بنـدة خـدا و از اوالد آدم و حـوا هسـتيد. برتـرين        د مغـرور نباشـند،  به فاميل و طايفه خو
كـرد و   شان هست. الحمدهللا سخنان موالنا در مردم اثـر مـي   بندگان نزد خداوند پرهيزگارترين

رنگ  ج اين اختالفات كميشد و به تدر ميها با سخنان موالنا حل و فصل  ين درگيريشديدتر
شد. موالنا نه تنها بين طوايف بلوچ بلكه بـين همـة اقـوام موجـود در اسـتان حـس        و كمتر مي

اي داشـته باشـند و در واقـع     هم ديگـر روابـط حسـنه   ي و نوع دوستي ايجاد كردند كه بابرادر
 زمان الگوي اتحاد ملي و انسجام اسالمي بود. جامعة بلوچستان در آن



 
 
 

 هاي سياسي موالنا فعاليت

 شدن با عشاير فارسگيرجلوگيري از اعزام عشاير بلوچ براي در
هـ . ش طرح اصالحات ارضي توسط شاه با اجرا درآمد. ايـن طـرح باعـث     1341در سال 

شمسـي   1342سـال   شـان شـد.  هـاي   دادن زمـين  كشاورزان و از دستمتضرر شدن بسياري از 
عشاير قشقايي استان فارس از اجراي اين طرح سـرباز زدنـد و ايـن موضـوع سـبب درگيـري       

ان نيروهاي دولتي با آنان شد. خيزش مردمي طوري بود كه نيروهاي دولتي نتوانستند جلـو آنـ  
يـر دربـار كـه نفـوذ زيـادي در بـين خـوانين و سـران طوايـف          را بگيرند. لذا اسـداهللا علـم وز  

تان داشت، خزيمه علم را به منطقه سيستان و بلوچستان فرستاد تا عشـاير بلـوچ را بـراي    بلوچس
 بسيج نموده و اعزام نمايد. رسسركوب عشاير فا

كننـد و بـا دادن    از فقر و ناآگاهي مـردم سـوء اسـتفاده مـي    ها  آن موالنا وقتي متوجه شدند
شـدن بـا بـرادران    ند تا براي درگيركن ارند بسيج ميمقداري آرد و مبلغي پول، مردم بلوچ را د

شان ببرند، در نماز عيد همان سال كه نيروهاي بلوچ لبـاس رزم پوشـيده و بعـد از نمـاز      ايراني
خواسـتند چنـين    هـا  بلـوچ  عيد قرار بود اعزام شوند، به شدت از اين تصميم انتقاد كردنـد و از 

درگيري كشـته شـود مـرگ او    قبول نكنند و در همانجا فتوا داد هركسي كه در اين  اچيزي ر
اسالمي نخواهد بود و مرتكب اشتباه بزرگي شده است. با اين واكنش موالنا، همة مردم بلوچ 
لباسهاي رزم خود را بيرون كرده و اسلحه خود را تحويل دادنـد و از رفـتن بـه اسـتان فـارس      

كردنـد از  اين اقدام موالنا باعث عصبانيت علم و نيـروي دولتـي شـد و سـعي      ،منصرف شدند
اما نتوانستند در مقابل هيبت و عظمت موالنا و نيروي ايمان ايشان كـاري   ،انتقام بگيرند اموالن

 از پيش ببرند.

 :حزب اتحاد المسلمين
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رفت تا انقالب اسـالمي ايـران    ميزماني كه شرايط ايران در حال تغيير و دگرگوني بود و 
صـميم گرفتنـد در قالـب يـك حـزب و      مـده ت هم آ پيروز شود، برخي علماي بلوچستان گرد

خواهي خود را اعالن نموده و متناسب بـا مقتضـيات    ام يافته، فعاليت اسالمي و اسالمتجمع نظ
يت حزب اتحاد المسلمين به رهبـري  دگيري نمايند. اوائل انقالب بود كه موجو منطقه تصميم

 مدون، منتشر شد.اي  موالنا عبدالعزيز رسماً اعالم گرديد و اهداف آن طبق اساسنامه
ترويج دين مبين اسالم، تحكيم وحدت ملـي و تـرويج آزادي،   از اهداف اين حزب: 

برابري و برادري مطابق مقررات اسالمي، مبارزه با فساد اخالقي، اجتماعي و سياسـي، آزادي  
قلم، بيان و احساسات بر مبناي قوانين اسالمي، احترام و حفظ زبان و فرهنـگ مـردم منطقـه و    

 اهداف ديگر... برخي
تلف افتتـاح  خحزب اتحاد المسلمين با رهبري موالنا توانست دفاتر متعددي در شهرهاي م

هاي عموم مردم را به مسؤالن نظام  دهد و خواستهنموده و چندين گردهمايي عمومي تشكيل 
 برساند.

هـاي خـوبي در مـورد حضـور در رفرانـدوم       وتـاهش فعاليـت  اين حزب در مـدت عمـر ك  
شاركت فعال در انتخابـات مجلـس شـوراي ملـي و رياسـت جمهـوري،       سالمي، مجمهوري ا

هـاي صـريح و شـفاف     حفظ تماميت ارضي ايران، حفظ و ايجاد امنيت در منطقه، انتشار بيانيه
در دفاع از حقوق ملي و مذهبي مردم استان، حضور در مجلس خبرگان قانون اساسي و دفـاع  

هـاي   به ثمر رساند. بعـدها بـه علـت حساسـيت     ر ديگرهل سنت ايران و بسياري امواز حقوق ا
 هاي حزب به سردي گراييد. موجود، فعاليت

 :موالنا و انقالب اسالمي ايران
از ديرباز آرزوي موالنا اين بود كه احكام اسالمي در همة كشـورها پيـاده شـود و حكـام     

يران و مبارزان ملت اين اساس با پيروزي مسلمان پايبند دستورات اسالم و قرآن باشند. روي ا
نتيجـه از ايـن انقـالب     استقرار نظام اسالمي يكي از آرزوهاي ديرينه موالنا بـرآورده شـد. در  

 به نفع جمهوري اسالمي رأي دهند. 58حمايت نموده و از مردم خواستند در رفراندوم سال 
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ننـد  خواست شكر اين نعمت را بجـاي آورده و سـعي ك   موالنا از مسؤالن نظام اسالمي مي
فرمـود:   عدالت و برابري را رعايت كنند و مرتكب اشتباهات حكومت قبلي نشوند. موالنا مـي 

عدالت را كنار  اين پيروزي را خداوند به ما داده و ما اعتقادمان به خدا هست و هرزمان كه ما
گـردد. موالنـا در عـين حـال كـه از انقـالب        ميبگذاريم و انحصارطلبي كنيم نظر خدا هم بر 

 كرد. ها و مطالبات به حق مردم را نيز دنبال مي  كرد خواسته مي حمايت مياسال

 :دعوت به امنيت
هـاي   د و گـروه در شرايطي كه استان سيستان و بلوچسـتان دچـار سـردرگمي و نـاامني بـو     

منطقـه  اندازي داشتند و دولـت مركـزي هنـوز بـر      زدن به ناامني و تفرقه مختلفي سعي در دامن
بود، اين موالنا عبدالعزيز بود كه مردم استان را دعوت به امنيـت و آرامـش داد و   مسلط نشده 

اجازه نداد بيگانگان و دشمنان اسالم و قرآن با سوء استفاده از شـرايط بحرانـي منطقـه برعليـه     
 مصالح مردم استان اقدامي انجام دهند.

هـا و   د تصـميم گيـري  دانسـتن  خاصي بـه موالنـا داشـتند و مـي     عموم مردم استان كه اعتقاد
هاي موالنا به نفع مردم و به خير و صالح منطقه هست، از دل و جان به سـخنان ايشـان    خواسته

دادند. موالنا معتقـد بـود در سـاية امنيـت امكـان رشـد منطقـه و طـرح مشـكالت و           گوش مي
 يابد و ناامني به ضرر جامعه هست. هاي ملت تحقق مي خواسته

 :حفظ تماميت ارضي ايران
مختــاري و جــدايي طلبــي در اول انقــالب بــين مــردم ايــن اســتان،  نــداي اســتقالل، خــود

و جوانان تحصـيل كـرده از   هاي چپي  طرفداران زيادي داشت. بسياري از سران قبايل و گروه
 و سبب تشديد ناامني شده بودند. ،كردند ها حمايت مياين شعار

بينـي   ت بود و با دورانديشـي و واقـع  ت مللحالعزيز كه به فكر رضاي الهي و مصموالنا عبد
شدن افراد زيادي از مردم اسـتان شـود    اي را كه ممكن بود سبب درگيري و كشته خويش فتنه

موالنا به مردم فهمانـد   ،كنترل كردند و نگذاشتند اين منطقه به سرنوشت كردستان دچار شود
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رار نگيرنـد. موالنـا   كه فريب شعارهاي توخالي را نخورند و تحت تأثير جريانـات خـارجي قـ   
هـا و   حتاً در مصـاحبه اخواهد و صر دانستند استقالل طلبي زمينه و شرايط خاص خود را مي مي

طلب نيستيم. در همه كارها مسـتقل بودنـد نيـز بـه      فرمودند: ما تجزيه ميهاي خويش  سخنراني
دشـان  هـاي فرهنگـي و سياسـي خو    خواهيم مردم ايـن اسـتان در زمينـه    صالح ما نيست. ما مي

 تصميم بگيرند نه مركز.

 :ديدار با خميني
هـ . ش در سفري كه به بصره و بغداد رفته بودند،  1347موالنا عبدالعزيز اولين بار در سال 

ن در كه آنجا تبعيد بودنـد، مالقـات كردنـد. موالنـا بعـد از آ      به نجف زدند و با خمينيسري 
ها  ، خواستههاي حكومت حمايت از برنامه كردند و ضمنديدار  ابتداي انقالب بارها با خميني

كردنـد و خواهـان رسـيدگي و رفـع ايـن مشـكالت        ت مردم استان را هم مطرح مـي و مشكال
 بودند.

ساسـي، معرفـي   قـانون ا  13سنت در تهران، اعتراض بـر اصـل    موضوع مسجدي براي اهل
هاي عمـل كـرد    رشي دولتي در استان و احياناً شكايات و گزاها پست ازافراد بومي براي احر

 بود. شان با خمينييموضوع ديدارهاي امأمورين دولتي و غيره،  بد

 :درخواست بكار گماري نيروهاي بومي
ها و تقاضاي ملي  موالنا ضمن اين كه خواستار امنيت و حفظ تماميت ايران بودند، خواسته

ي از نيروهـاي  گيـر  شـدند. درخواسـت بهـره    و مذهبي مردم را نيز از مسؤالن امر خواستار مـي 
هاي اداري و دولتي از ابتداي انقالب در سرلوحة مطالبات ايشان بود. چون  بومي در مسؤوليت

هــاي مســؤالن و بــا وجــود شايســتگي الزم و داشــتن مــدارك تحصــيلي، در  بــا وجــود وعــده
شد. در ابتداي انقالب بسياري از نيروهاي بومي  بكارگيري نيروهاي بومي تبعيض مشاهده مي

ساير  شدند و براي انتخاب استاندار و انتخاب مي ها به مسؤوليتشنهاد و درخواست موالنا با پي



 29 /موإل عبدالعزيز  به زندگانينگاهي 

 

امـا   ،شد. ايشان مخالفتي با مسؤالن غير بـومي نداشـتند   مديران با ايشان هماهنگي و رايزني مي
 اوليت دارند. ها پست خواهان اين بودند تا زماني كه افراد محلي نيروهاي متخصص دارند در

 :ي گنبددرگير
 بـا دولـت جديـد، نـاامني     يري شورشيان تـركمن گبه علت در 1358دين ماه سال ردر فرو

 گرفته بود. شديدي آن منطقه را فرا
توجه به نفوذ موالنا عبدالعزيز در مناطق اهل سنت ايران، از ايشان خواست  دولت موقت با

مانعـت از قتـل عـام    به امنيـت، گـامي در جهـت م   ها  آن تا جهت گفتگو با شورشيان و دعوت
. موالنا كـه همـواره خواهـان امنيـت و آسـايش بـود ايـن پيشـنهاد را         دمردم بيگناه آنجا بردار

پذيرفته و با جمعي از علماي بلوچستان با يك هواپيماي ارتشي به شهر كالله رفتند. روز قبل، 
بـا   م كاللـه و  مشـورت مـرد   ايشـان بـا   ها به مردم آنجا اعالم شد، وزنامهسفر موالنا از طريق ر

هـا   آن ها و مركز شورشيان بود، رفته و با رئيس هماهنگي قبلي به شهر گنبد كه محل درگيري
هـا و ايجـاد ثبـات و     را به ترك درگيـري ها  آن بنام ارزانش مذاكره نمودند. در اين گفتگوها

تـركمن و  شدن افراد بيگناه و سركوب ملت  ها را كشته نتيجة آن ناامنيامنيت تشويق كردند و 
 دانستند. ضررهاي جاني و مالي مردم مي

شـان و عـدم    هـاي خره شورشـيان بـه شـرط آزادي گروگان   پس از چند ساعت مذاكره باآل
اي هـم منتشـر شـد. روز بعـد اسـيران دو       بر صلح موافقت نمودنـد و بيانـه   پيگرد افراد جنگجو

ه برگشت. موالنـا در آن  شهر را تخليه نموده و امنيت به منطق نطرف رد و بدل شد و شورشيا
 سفر در شهر كالله هم سخنراني مفصلي داشتند كه اكثر مردم شهر و مسؤالن حضور داشتند.

 :موالنا در مجلس خبرگان
مـذهب   انقالب خواستار مشاركت فقهاي سنياز همان ابتداي  اهل سنت بلوچستان و ايران

يز و حميــداهللا ميرمرادزهــي ايــن اســاس موالنــا عبــدالعز در تــدوين قــانون اساســي بودنــد. بــر
بـه   1358ت سال كانديداهاي حزب اتحاد المسلمين به نمايندگي از مردم بلوچستان در انتخابا
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گذاري راه يافتند. حضور فعال موالنا و دفاع از مواضع اهل سنت ايشان  مجلس خبرگان قانون
 را بيش از پيش در ميان مردم ايران محبوب و مشهور گردانيد.

مورد چندين اصل از قانون اساسي اعتراضاتي داشته و پيشنهاداتي مطرح كردند.  موالنا در
ه مذهب رسمي ايـران را جعفـري   اصل سيزده قانون اساسي بود ك ترين اعتراض موالنا بر مهم
 كرد. عشري تعريف مياثنا 

 اي كه در مجلس خبرگان داشتند نظر خود را اينطور اعـالم  هاي متفرقه موالنا در سخنراني
كردند: در كشوري كه تشيع و تسنن در پيروزي آن نقـش داشـتند و اهـل سـنت در ايـران       مي

اي هستند، اگر قرار باشد اسمي از مذاهب در قـانون اساسـي بـرده شـود      جمعيت قابل مالحظه
بايد اهل سنت مثل اهل تشيع رسميت داشته باشند و بهتر آنست كه نوشـته شـود ديـن رسـمي     

 ي اعم از تشيع و تسنن رسميت دارند.ه مذاهب اسالمايران اسالم است و هم
سـبب نـاراحتي و    ته نشد و ايـن موضـوع و مسـايل ديگـر    متأسفانه پيشنهادات موالنا پذيرف

 گاليه موالنا از مسؤالن نظام و در نتيجه استعفاي ايشان از مجلس خبرگان شد.

 :شوراهاي اسالمي
خبرگـان بحـث زيـادي صـورت      آن در مجلـس  هاي قانون اساسي كـه روي  يكي از اصل

در هـر   ،ايـن بـود كـه    گرفت، اصل شوراها بود. موالنا در مورد اختيارات شوراها نظرشان بـر 
شود بايد  استان و شهرستان كارها طبق صالح ديد شورا باشد. هركاري و انتخابي كه انجام مي

 به پيشنهاد شورا انجام شود.
ي در انتخاب حتـي بخشـدارها، فرمانـدارها و    فرمودند: وقتي شوراها هيچ اختيار موالنا مي

. اگر اين مقامات هم انتصابي يممديران كل را ندارند پس ما چه احترامي به آراء مردم گذاشت
 باشند پس چه فرقي بين جمهوري اسالمي و بين آن دولت طاغوتي هست؟

تخـاب شـوراها   اري بايـد بـه ان  رشان اين بود كه استاندار، فرماندارها و مسؤالن ادنظموالنا 
 شوراي استان، شوراي شهرستان، شوراي روستا و... باشند:
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 موالنا در مجلس خبرگان عرض كردند: در پـيش نـويس قـانون اساسـي اختيـارات شـورا      
 گنگ و مبهم بوده و بايد روشن شود.

 :سفرهاي مسئولين به استان
ي ديـدار بـا مـردم    در بحبوحه پيروزي انقالب بسياري افراد انقالبي و مسؤالن كشوري برا

به استان سيستان و بلوچستان رفـت و  ها  آن منطقه و جلب اعتماد آنان و رسيدگي به مشكالت
اي، مهنـدس بازرگـان،    آمد داشتند. حاج آقا اسحاق زنجاني، آقاي سـعيدي، آيـت اهللا خامنـه   

ايـن  رفسنجاني و بسياري ديگر از مسـؤالن در ابتـداي انقـالب بـه      تر يزدي، دكتر باهنر، ودك
استان آمدند و از آنجا كه موالنا عبدالعزيز به دليل موقعيت مذهبي و جايگاه اجتماعي مهمـي  

مسؤالن با موالنا بود. منزل موالنا كـانون جلسـات و رفـت و     كه دشتند، اولين نشست و ديدار
ر اي و ديگر مسؤالن بارها بـه منـزل موالنـا آمـده و د     ن بود. آيت اهللا خامنهآمد مردم و مسؤال

ع كردنـد و احيانـاً بـراي رفـ     هاي نظام اسالمي را تشريح مي جمع مردم منطقه، اهداف و برنامه
ها موالنا با صـراحت تمـام    نمودند. در اين نشست ديد ميمشكالت و حل اختالف از استان باز

شـدند و   ها و تقاضاهاي منطقي و به حق ملي و مذهبي مردم را از مسؤالن خواستار مي خواسته
ن كردند كه اين استان محروميت و كمبودهاي زيادي دارد و در حكومت قبلي به اي مي تأكيد

اسالمي شده و با رأي و خواسـت مـردم روي كـار آمـده      استان توجه نشده اآلن كه حكومت
هاي اشتغال و رشد اقتصادي و رفـاهي   هاي ملي و مذهبي مردم و زمينه انتظار داريم به خواسته
 ود.استان توجه بيشتري ش

 :درگيري عيدگاه
 هنگامي كه جمع زيادي از مردم شـهر زاهـدان بنـا بـه دعـوت موالنـا       1358اواخر آذرماه 

تر يزدي، نمايندة امـام، در عيـدگاه اهـل سـنت زاهـدان      عبدالعزيز جهت استماع سخنراني دك
 جمع شده بودند ناگهان سنگ پراكني و متعاقب آن تيراندازي از اطراف عيدگاه شروع شـد. 

رت گرفت. ها از طرف ديگر صو ها و فارس از يك طرف و سيستاني ها بلوچ درگيري بين اين
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النـا  كردنـد و از مو  مله به شهر زاهدان و درگيري شديد آماده مـي مردم بلوچ خود را براي ح
اما موالنا كه درك عميقي از اوضاع مردم و كشور داشـت،   هم خواستند شهر را ترك كنند،

كردن و نابودشدن ملت  سودجو كه اهداف خاصي براي بدنام را افراد دانست اين درگيري مي
و خير و صالح مردم اعـم از بلـوچ و سيسـتاني و    اند  بلوچ و مردم استان داشتند، به راه انداخته

 منطقه هست. فارس در امنيت و آرامش
و از د لذا در يك پيام راديويي به اتفاق حاج آقاي كفعمي مردم را به آرامش دعوت دادن

حذر داشتند و اين اقدام موالنا باعث بازگشت امنيـت و آرامـش بـه    ادامة درگيري و ناامني بر
 شهر شد.

 :وحدت شيعه و سني
در استان سيستان و بلوچستان چه قبل از انقـالب و چـه بعـد از انقـالب بـه علـت تـالش و        

ود داشـته و  فعاليت علماي اهل سنت و اهل تشيع هميشه وحدت و همبستگي بين فـريقين وجـ  
 پيش نيامده است.ها  آن درگيري بين هيچ وقت اختالفي و

شـوند. رفـت و    موالنا عبدالعزيز و حاج آقاي كفعمي الگوهاي وحدت استان مثال زده مي
ديگر سبب شده بود كه بين عموم مردم صفا و  آمد و صميميت بين علماي هردو مذهب با هم

 صميميت ايجاد شود.
خـتالف بيانـداز و   كه بخاطر منـافع خـويش كـه ا   اند  مين دشمنان اسالمعتقد بودند ا موالنا

 عـث شـدند كـه   حكومت كن، همواره عامل ايجاد تفرقه و درگيـري بـين مـذاهب بودنـد و با    
عليه يكديگر نوشته شود. بيشترين تأكيد موالنا بر هيأت حاكمه بود كـه  ي متعددي برها كتاب

فرمـود: ايـن    ه و سني فرق قايل باشـند. موالنـا مـي   بايد وحدت را رعايت كنند و نبايد بين شيع
و نبايد تأكيد بـر مـذهب    ،حكومت اسالمي فرصتي هست براي ايجاد وحدت جهاني مسلمين

 سنت شود. شيعه طوري باشد كه سبب بدبيني و ناراحتي اهل

 :/سفرهاي موالنا
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ر سفر شـناخته  ز مجهوالت دها دارد. بسياري ا سفر تأثير زيادي در افكار و روحيات انسان
توجه به اين كه موالنا سفرهاي متعددي به كشـورهاي مختلـف داشـته     از اين نظر با شوند، مي

پذيري ايشـان. خـود   رفته بود و هم سعة صدر و انتقاد است، هم تجربيات و آگاهي ايشان باال
 ام. فرمودند: بسياري چيزها را در سفرها آموخته موالنا مي

 شود: ي اين بزرگوار را اشاره ميمختصراً به برخي از سفرها

 سفر پاكستان:
امـا بعـد از فـارغ التحصـيل شـدن       ،سفر موالنا به پاكستان ابتدا به علت ادامة تحصـيل بـود  

، گاهي جهت ساتيد و علماي بزرگ آنجا سفرهايي داشتنداهرچند سالي يكبار براي ديدار با 
علمـاي برجسـتة پاكسـتان بـه شـهر       مشاركت و در دورة تفسير قرآن موالنـا غـالم اهللا خـان از   

علي الهوري كه در شهر الهـور سـاكن بودنـد نيـز ديـدار       رفتند. از موالنا احمد راولپندي مي
 بردند. در شهر كراچي علماي بزرگ آنجا و خصوصـاً  كرده و از محضر ايشان بسيار بهره مي

ند. جالب اينجـا بـود   آمد شان مي ها و طالب بلوچ براي مالقات با ايشان به محل اقامت مولوي
خـود   ي آنجا، موالنا هميشه برايشـان سـوغات و هـدايايي بـا    امتوجه به ضعف مادي عل كه با

كردند. به طالب ايرانـي كـه آنجـا تصـحيل      كمك نقدي ميها  آن بردند و گاهي به همراه مي
 كه موالنا در بيمارستان قلب تهران بسـتري بـود، رهبـر    58كرد. سال  كردند هم كمك مي مي

جمعيت علماء پاكستان به مالقات ايشان آمدند و در وقت خداحافظي موالنا مبلغي پول به باال 
سري خود دادند تا به وي بدهد. آن عالم برجسته پاكستاني از اين كه موالنا در بسـتر بيمـاري   

كند خيلي تعجب كـرد. موالنـا نـه تنهـا بـه علمـاي        هم اين عادت و سخاوت خود را رها نمي
 گذاشت. بلكه به همه علماي جهان اسالم احترام مي پاكستان

 سفر عربستان:
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هـ . ش براي اداي فريضة حج بـه عربسـتان سـفر نمودنـد و      1328موالنا اولين بار در سال 
نزديك دو سال در آنجا اقامت گزيدند و در اين مدت در يكي از مدارس آنجا به نام صوليته 

 كردند. تدريس مي
هـاي حـج    ، به علت اين كه روحاني كـاروان ر زاهدان مستقر شدندپس از آن وقتي در شه

شـدند. غيـر از حـج گـاهي بـراي اداي عمـره هـم بـه          ساله به سفر حج مشـرف مـي   بودند همه
 رفتند. عربستان مي

افـر و زايـد الوصـفي كـه     ايشان در سفر حج و عشق و عالقـة و سفرهاي موالنا و روحيات 
انگيز بود. چنان در آن محيط معنوي به  ار عجيب و شگفتشريفين داشتند بسيايشان به حرمين 

بـرد. در جاهـايي    پرداخت كه از خود بيخود شده و دنيا را از ياد مي نيايش و دعا و عبادت مي
بيشتر دعاهاي موالنا براي مسلمانان جهان و  كردند، دعا بيشتر بود خيلي دعا ميكه اميد قبولي 
نمودند قدر اين مكان مقدس را بجا آورنـد   ين توصيه ميبود. به همه زائرها  آن حل مشكالت

 و اوقات خود را بيهوده نگذرانند.
كرد و از اين فرصت  ر مياها هم ديدگاهي در اين سفرها با علماي عربستان و ديگر كشور

 نمود. شدن از اوضاع و احوال مسلمانان ديگر كشورها استفاده ميجهت آشنا

 سفر هندوستان:
تحصيل شدن از هندوستان و يك سفر ديگر كه مـدارك تحصـيلي خـود را    بعد از فارغ ال

بـه دعـوت مسـؤلين دارالعلـوم      هـ . ش براي سومين بـار، بنـا   1358آوردند، در اسفند ماه سال 
ديوبند بزرگترين مركز ديني هند، جهت شركت در صدمين سال تأسيس اين مركز، بـه آنجـا   

ــر علمــاي هندو  ــارغ  ســفر نمــود. در آن اجتمــاع اكث ســتان و پاكســتان و ديگــر كشــورها و ف
التحصيالن اين مركز علمي و اساتيد موالنا حضور يافته بودند و فرصتي براي شناخت و ديدار 

يكـي از علمـاي بلوچسـتان بـه      ،هاي علمـي و اسـاتيد موالنـا حضـور يافتـه بودنـد       با شخصيت
نمود، اولين سـؤال او از موالنـا   هندوستان رفته بود و با يكي از اساتيد موالنا در دهلي مالقات 

 عبدالعزيز بود و فرمود: قدر او را بدانيد كه شخصيت علمي بسيار عظيمي هست.
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 :سفر افغانستان
هـ . ش موالنا به همراه جمعي از علماي بلوچستان براي مالقات بـا يكـي از    1325در سال 

فر نمودنـد. ايـن خليفـه    علماي افغانستان بنام خليفه غوث محمد جان نقشبندي بـه آن ديـار سـ   
مريــدان زيــادي داشــت و يكــي از خلفــاي وي بنــام خليفــه غــالم محمــد دالبنــدي در منطقــة 
بلوچستان مرتكب برخي اعمال خالف شرع شده بود. انگيزة سفر موالنا ديدار با خـود مرشـد   

تند او بود تا وضعيت او را نيز از نزديك بررسي نمايند. در مدتي كه نزد آن خليفه حضور داش
برخالف انتظارش در آنجا نيز برخي اعمال خالف سنت مشاهده نمود كه سبب قطع ارتباط و 

جماعت شد. موالنا عبدالعزيز با اين كه توجه زيادي به تزكيه و اصالح باطن عالقه وي با اين 
 اما هميشه مراقب بود خالف شريعت عملي انجام ندهند. ،داشت

 سفر سوريه:
 ي حج به سوريه مسافرت نمودند. ش بعد از اداي فريضه هـ . 1359ه در آبان ما

در اين سفر با علماي برجسته آنجا، مثل: شيخ ذاكر نابلسـي، دكتـر رمضـان بـوطي، دكتـر      
فتحي دريني و غيره مالقات كرده و از اماكن تاريخي و آرامگاه بزرگان دين و علماي نامدار 

خ بـا ديـدن آرامگـاه آن مجاهـدان، تـاري     ديد نمود. ه و خصوصاً صالح الدين ايوبي بازگذشت
منان راستين پيشين، زنده گشته و جلـو چشـم موالنـا ظـاهر     هاي مؤ پرافتخار اسالم و مجاهدت

توانست جلو احساسات خودش را بگيرد، و چنان به دعا مشغول شـده بـود    شده بودند كه نمي
 كه از حال رفت و به بيمارستان منتقل شد.

 سفر انگلستان:
بسياري از مردم بلوچ  عالجه قلب به لندن مسافرت نمودند،هـ . ش جهت م 1359 تيرماه 22

هاي مجهـز مراجعـه نمـوده و     آنجا از ايشان استقبال نمودند. به پزشكان متخصص و بيمارستان
اما توصيه كردند بهترين راه ناراحتي قلبي عمل جراحي است، اما  ،داروهايي را تجويز نمودند

 در آنجا عمل قلب انجام گيرد. ايشان راضي نبود كه
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ماهي كه در آنجا بودند بيشتر اوقات خويش را بـه تـالوت قـرآن و مطالعـه      در فرصت دو
ديدي داشـته باشـد كـه ايشـان     ، بازگذراندند. سفارت ايران در لندن از ايشان دعوت نمود مي

مقـيم لنـدن    اي كه با حضور دانشـجويان ايرانـي   موافقت نمودند و به سفارت رفته و در جلسه
ي ديگري را سفارت پاكسـتان هـم ترتيـب داده     ترتيب داده بودند ايراد سخنراني نمود. جلسه

گـذار و جـذابي   ن كـالم تاثير خواستند در آن اجتماع سخنراني تا به حـال چنـي   ابود و از موالن
مي آمدند و در مورد مسـايل دينـي و اسـال    نشنيده بودند. افراد زيادي به محل اقامت ايشان مي

 پرسيدند. برخي از مخـالفين ايـران از موالنـا خواسـتند در آنجـا بماننـد و       سؤاالت مختلفي مي
امـا موالنـا در    ،كننـد  فراهم ميكنند و بهترين شرايط زندگي را برايش  از او حمايت ميها  آن

خواستند از اين كارهايشان دست بردارند و بيايند داخـل ايـران و در جهـت     ميها  آن مقابل از
 شد و ترقي كشور اسالمي همكاري كنند.ر

 سفر آمريكا:
عارضة قلبي موالنا تشديد شده بـود و ايـن بـار پزشـكان دوبـاره توصـيه كـرده بودنـد بـه          

 انگلستان يا آمريكا بروند.
اي و دريافـت ويـزا    از مسير دبي به لندن رفته و پس از اقامت دو هفتـه  1364در اسفند ماه 

بلكـه عارضـه    ،متأسفانه نه تنها ناراحتي قلـب ايشـان بهبـود نيافـت     به واشنگتن رفتند. در آنجا
ي وي شد. بازهم ايشان در  دو كليهدادن هر ايشان دست داد كه منجر به از دستشديدتري به 
مي مالقات كردنـد.  الديد نموده و با فعالين دعوت اسز مراكز ديني و اسالمي بازآن فرصت ا

گذاشـت و از حضـور و تـالش جوانـان مسـلمان و       يشـان ي ا اين سفر تأثير زيادي در روحيـه 
 ثر شدند.ش در آن محيط غير اسالمي خيلي متأك دعوتگران زحمت
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 ويژگيهاي اخالقي

اريـان و  ، فرهنگيـان، باز ءرانش اعـم از علمـا  به اتفاق تمام معاصـ حضرت موالنا عبدالعزيز 
مع الصـفات بودنـد كـه    عموم مردم، جامع تمام صفات اخالقي و ايماني بودند. شخصـيتي جـا  

توانست كوچكترين ضعف و ايرادي بر ايشان بگيرد. البته خداوند هست كه جـامع   كسي نمي
اما بندگان محبوب خدا هم به اندازه توان و استعداد بشري  ،تمام صفات واال و برجسته هست

 توانند آن صفات ايماني و اخالقي مورد رضاي الهي را در وجودشان پياده كنند. مي
 شود: اي مختصر به برخي صفات اخالقي ايشان مي ر اين قسمت اشارهد

 تقوا: -1
ترين خصوصيت علماء و دانشمندان هست كه خداوند متعال در قرآن به آن  تقوا بنيادي

ْۗ ﴿ فرموده كه اشاره ُؤا ٰ َٓ َٓ ُُ ۡع َٓدِ ِ  ل  ِ ۡع   ِ  ٓ َّ عٓ  ل ٓۡ تنها بندگان عالم «يعني:  ]28[فاطر:  ﴾َ َمٓاد 
تمام زندگي موالنا همراه  .»كند و بيشتر خشيت دارندانشمند هستند كه از خداوند بيمناد و

باتقوا، خداترسي و پرهيزگاري بود و آثار آن در اعمال، گفتار و كردار ايشان ظاهر بود. 
گويي و شجاعت،  دار، نمازهاي شبانه، دعاها و تضرع و زاري ايشان، حق هاي روح عبادت

فاق و صدقات و هاي حوزه علميه و مساجد، ان حساب مسلمانان، دقت در همدردي با عموم
و به  ،هايي از تقوا و پرواي الهي اين بزرگوار بودند هاي ايشان، همه جلوه بسياري از ويژگي

را تكان  ها دل كرد و دم تأثير ميگفت در دل مر سته بود كه هرچه ميعلت اين صفت برج
 داد. مي

 زيستي: ساده -2
اما  ،از نظر شرعي ايرادي ندارد هاي مادي و امكانات موجود ز نعمتكه استفاده اهرچند 

است كه عموم مردم چندان به آن  ي اموري مطلوببگاهي از بزرگان و پيشوايان ديني و مذه
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 باشند. مردم دين و ايمان و رفتار خود را از اسوة مردم مي الگوي وها  آن چون تند،مور نيسمأ
 رند.گي ياد ميها  آن

آاليشـي داشـتند. بـه دنبـال      بينيم حضرت موالنـا زنـدگي بسـيار سـاده و بـي      از اين نظر مي
آوري امكانات رفاهي و توجه به بعد مادي زندگي نبودند. از تجمالت و تكلفات به دور  جمع

تا زماني كه لباسي و جورابي قابل استفاده بود آن  كردند، ودند، از اسراف و تبذير دوري ميب
دوبـاره   داد تـا بدوزنـد و   كردند. گاهي جـورابي را كـه سـوراخ شـده بـود مـي       تعمال ميرا اس

هاي اهللا تعالي را ننمايند. مسـير راه منـزل و مسـجد جـامع      شكري نعمتنمودند تا نا استفاده مي
رفتنـد. بـا    با اين كه دور بود بيشتر اوقات پياده مي ،كردند قديم و دبيرستاني را كه تدريس مي

بلكـه بـه مصـداق الجـود مـن       ،اما در پـذيرايي تكلـف نداشـتند    ،نواز بود سيار مهماناين كه ب
كردنـد. و بـا توجـه بـه موقعيـت و جايگـاه        الموجود، هرچه داشت براي مهمانـان تقـديم مـي   

آوري مال  هاي تجاري هرگز در فكر جمع ترين موقعيتهبكان دستيابي به اجتماعي ايشان و ام
 اي را براي وارثان بجاي گذاشتند. زل سادهنيفتاد و بعد از وفاتش من

 تواضع: -3
تواضع و فروتني در مكتب اسالم اهميت زيادي دارد و عالمان دين و بزرگان اخالق 

اجتماعي خويش بسيار توجه خاصي به آن دارند. موالنا عبدالعزيز با آن مقام علمي، عرفاني و 
ترين اشخاص را مورد اكرام و ين و فقيرمتواضع بود. به همة مردم احترام قايل بودند، كمتر

 دادند. توجه قرار مي
دادند از جايشان بلند شوند  وقت واردشدن به اتاق پذيرايي و يا مسجد به مردم اجازه نمي

و يا دستش را ببوسند. با اين كه در اوقات نماز جماعت حضور داشتند اما به هر طلبه، عالم و 
كردند نماز جماعت را امامت كند و خود پشت  ميماليي كه در مسجد حضور داشت، امر 

خواستند آياتي  خواندند. وقتي در حوزه علميه بودند از اساتيد قرائت قرآن مي سر وي نماز مي
هايشان جاري  شد و اشك از كالم اهللا را تالوت كنند و خود غرق در معناي قرآن مي
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وانست در مقابلش اداي ت داشت كه كسي نميشدند. در اوج تواضع چنان عزت نفس  مي
 شد. احترام نكند، بلكه خود به خود وادار به احترام مي

 گويي: شجاعت و حق -4
در بيان حقايق ديني و دفاع از احكام اسالمي  ترين مردم بلوچستان بودند، ز شجاعموالنا ا

كردند. در قضية  از كسي باكي نداشتند. صراحتاً از حقوق مذهبي و ملي مردم دفاع مي
در مجلس خبرگان و... هاي اول انقالب  لسات و گردهماييحات ارضي، در جاصال
نظير  هاي بارزي از شجاعت و صراحت لهجة ايشان وجود دارد. البته به رغم شجاعت بي نمونه

 كردند. موالنا ايشان، گاهي بنا به مصلحت و حكمتي حقايق را در قالب طنز و شوخي بيان مي
هم با مقامات و  هم با عموم مردم و ،خواهانه داشتندو خيرجويانه  بيشتر لحني مسالمت
كرد كه سبب  ط بخاطر خدا بود و هرجا چيزي مشاهده ميقض او فمسئوالن. حب و بغ

 داد. ديد، واكنش نشان مي ظلمي مي شد و سخن ناحقي و عمل ناراضي اهللا مي

 ي صدر: سعه -5
آنان كه با  اهل بصيرت هست، هاي وارسته و نسانشرح صدر و وسعت ديدار از ويژگي ا

ي صدر  دانند كه آن بزرگوار در حد بااليي از سعه به خوبي مياند  موالنا حشر و نشر داشته
 برخوردار بودند.
هـاي   فرمودند: دوستان ما كه عيب هميشه مي باال بود،پذيري ايشان هم بسيار ظرفيت انتقاد

هـاي خـود را بشناسـيم و خودمـان را      عيـب گويند بايد از زبان منتقـدين و مخـالفين    ما را نمي
را تحـت  ها  آن اصالح نماييم. موالنا در برخورد با افراد منتقد چنان برخورد خوبي داشتند كه

دادند. اگـر شخصـي در جمـع مريـدان و دوسـتدارانش از ايشـان انتقـاد         تاثير خويش قرار مي
كردنـد و   آرامـش دعـوت مـي   بـه   راها  آن شد، ميها  آن كرد و باعث ناراحتي و عصبانيت مي
بايـد از حـرف   كسـي نظـري دارد و ن  هـاي اجتمـاعي هر   و ديـدگاه   گفتند: در مسايل علمي مي

 ديگران ناراحت شويد.
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 داري: شب زنده -6
تا كسي خودش  اي داشتند، گاهي ايشان حالت ويژه داري و راز و نيازهاي سحر شب زنده

تـالوت قـرآن، ذكـر     لت آن را تصور كنـد. توانست حا ديد نمي ايشان را در حال عبادت نمي
خداوند متعال، نماز تهجد و دعا و نيايش شبانة ايشان نشان از ايمان، اخالص و خشـيت فـوق   

نـد و همـه جـا    و از همين نيروي ايمان بود كه همة مشكالت را تحمـل نمود  ،العاده ايشان بود
يه نفس و اصالح درون توجه ككردند. بسيار به تز حقي و ظلم برخورد ميگفتند و با نا حق مي
ي سنت  اما با همه اين گرايشان معنوي و عرفاني، ايشان همواره حدود شرعي و طريقه داشتند،

كردند و هرگـز در عبـادت، افـراط و تفـريط نداشـتند. متعقـد        را در اين خصوص رعايت مي
امور فراط شود و اما نه چندان كه منجر به ا ،بودند بايد به پالودگي و تزكيه نفس توجه داشت

بلكه بايد طبق سنت پيامبر عمل نمايد. در سفر و حضر نمازهاي  مربوط به دنيا را ترك نمايد،
 شدند. شبانه ايشان ترك نمي

 نوازي و سخاوت: مهمان -7
ن خـويش يـاد   از ايشـان بـه حـاتم طـايي زمـا      مند بودند، نواز و سخاوت ار مهمانموالنا بسي

بسياري از مهمانان از منطقة بلوچسـتان جهـت    مهمان خالي نبود، شان هيچگاه از شود. خانه مي
گرفتنـد. بـر سـر سـفرة      را مـي  آمدند و سراغ منزل موالنـا  معالجه و كار ديگري به زاهدان مي

رويـي پـذيراي همـة مهمانـان      گشـاده  با يافتند، موالنا و بينوايان زيادي حضور مي ءايشان فقرا
كردنـد و   شـدند. گـاهي سـر سـفره شـوخي مـي       ال ميبودند و از حضور مهمان خيلي خوشح

فرمودند: در بهشت فرشتگاني هستند كه كارشـان اينسـت كـه هـر وقـت ماليـي و عـالمي         مي
خـوب بخوريـد تـا    زننـد. امـروز    سخاوت كند و به ديگران غذا دهد، از خوشحالي دهـل مـي  

مهمان را بشناسـند.   كردند كه قدر و جايگاه هميشه به ديگران توصيه مي فرشتگان دهل بزنند،
بـه افـراد فقيـر و مسـتمند كمـك       كردند، خطاب مي »حبيب خدا«او را  آمد وقتي مهماني مي

شـد ايشـان    اي جمع مي نمودند. وقتي كه براي مسجد يا مدرسه و هر امر خيري اعانه نقدي مي
موالنـا   :گفتنـد  مـي  ءكردند. بعد از وفات ايشان افراد زيادي از فقرا بيش از ديگران كمك مي
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ز ايشان چه كسي به مـا  را حل نموده و بعد اها  آن هميشه به آنان كمك كرده و مشكل مادي
 د.كن توجه مي

 مجالس موالنا
باز رسم بوده كه افراد در مجالس بزرگان حضور يافته و در آن جا فيض و معنويت از دير

 دند.نمو شان را سيراب مي كردند و از ارشاد آن بزرگان جان تشنة حاصل مي
اي از مردم در  طبقهيكي از آن مجالس معنوي بود كه هرهم  /مجالس موالنا عبدالعزيز

ها ياد  نكته آن توانست از يافت و هركسي به فرا خور حال خويش مي مجلس ايشان حضور مي
اي از علم و تقوا ببرد. وقتي كه ايشان مسايل ديني و تاريخي  ها بياموزد و بهره بگيرد، حكمت

فتند. مجالس ايشان يك حالت گر دادند، مردم بسيار تحت تاثير قرار مي و توضيح ميرا شرح 
كردنـد و برخـي    طوري نبود كه سبب مالل و اندوه كسي شـود. گـاهي شـوخي مـي     نداشت،

شـدند. خودشـان سـعي     تعريف نموده و باعـث شـادي و خوشـحالي حاضـرين مـي      لطايف را
شنيدند. چهرة نـوراني، جـذابيت، متانـت و     ان ميكردند كمتر حرف بزنند و بيشتر از ديگر مي

 شد. هرگز كسي از مجلس ايشان خسته نمي شان باعث آرامش و كسب معنويت بود،وقار اي

 :جايگاه علمي موالنا
شكي نيست كـه موالنـا در مسـايل فقهـي و احكـام دينـي در سـطح اسـتان حـرف اول را          

كردنـد. ايشـان در    ايشان مراجعـه مـي  زدند و بلكه از مناطق مختلف جهت حل اختالف به  مي
علم فقه و فتوا داراي ذوق سرشاري بودند و كتاب كنز الدقايق از كتب مراجع فقهي مـذهب  

وقتـي از   ي زيـادي بـه مطالعـه داشـتند.     عالقـه  بودند،احناف را در همان نوجواني حفظ كرده 
خـود آوردنـد و   كردنـد بـا    اولين سفر حج برگشتند كتب زيادي كه دو شتر آن را حمـل مـي  

باط بسـيار قـوي داشـتند.    نفتاوايش مستدل بودند، قدرت است كردند. را مطالعه ميها  آن هميشه
 نحوة تدريس تفسير قرآن و تفهيم و توضيح ايشان قابل تحسين بود.
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لم فراگير پاسخ چنان اعتماد نفس و ع پرسيد، ايشان با سئوالي علمي مي وقتي كسي
ها و مسايل  گوي پرونده كرد. پاسخ ن كنان جلسه را ترك ميسيكننده تح گفتند كه پرسش مي

هاي طالق و ازدواج و ديگر موضوعات فقهي  سنت در دادگستري زاهدان بود. پرونده اهل
آوري نشدند  اما صد حيف كه فتاوا و نظريات ايشان جمع شدند، ن ارجاع مياهل سنت به ايشا
هرچه بود معاصران ايشان همه بر تفوق علمي و استفاده نمايند. اما ها  آن تا نسل جديد از

رف آخر والزم االجراء و بر حكم و حرف ايشان به عنوان ح اجتماعي ايشان متفق بودند
 نگريستند. مي

 :گرامي داشت علم و عالمان
هستند جهل و  ءموالنا به علم و عالمان دين نگاه بسيار دقيقي داشت از آنجا كه همين علما

من و متعهـد تـالش   كـردن مـردم و تربيـت نسـلي مـؤ      برنـد و در آگـاه   ين مـي فات را از بانحرا
كنند، احترام و توجه خاصي به آنان داشت. كمترين عالم و مال را كه اگر ده نفر طلبه هـم   مي

گذاشتند. در مجالس  داد، بسيار احترام مي داشت و يا قرآن مجيد را براي چند نفر آموزش مي
را بـه مـردم    ءف اگر در آن جمع، اگر عالم علم و احترام به علماهاي مختل پذيرايي و مناسبت

هـيچ عـالمي را كمتـر از خودشـان      ،بردنـد  را بـاال مـي   ءيه طالب و علمابياموزند. هميشه روح
اي از ايشـان پرسـيده شـده، در صـورت حضـور       دانستند. بارها پيش آمده كه وقتي مسأله نمي

كردنـد و بعـد از جـواب او،     او محـول مـي   شخص عالمي در آن مجلس، پاسـخ سـؤال را بـه   
بردنـد و   باال مـي  را بين مردم ءام علماكردند و به اين صورت هم احتر مي ييدي وي را تأ گفته

رفتند، هميشه بـه   كش و فعال مي دادند، به ديدار علماي زحمت اعتماد به نفس ميها  آن هم به
خـوار و حقيـر    شـان آن را بـين مـردم    لكردند، قدر علم را بدانند و با اعمـا  سفارش مي ءعلما

 نكنند.
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 بيماري و درگذشت

ي قلبي به ايشان دست داد كه با  هـ . ش بود كه براي اولين بار عارضه 1358سال 
هواپيماي اختصاصي دولتي به تهران منتقل شدند و در بيمارستان قلب شهيد رجايي بستري 

 شدند.
نگلستان مسافرتي داشتند و تا حدودي ي قلب به ا هـ . ش جهت معالجه 1359در سال 

ش به آمريكا سفر  .ـه 1364با افزايش ناراحتي قلبي اين بار در سال  شان بهتر شدند، حال
هم از دو كلية ايشان ، بلكه هرسفانه نه تنها ناراحتي قلبي ايشان بهبود نيافتنمودند. ولي متأ

 ،بودن سنشدند، به دليل باال يز ميچند روز براي تصفيه خون ديالكار افتادند و از آن پس هر
به مشهد منتقل شد و در بيمارستان پانزده  1366امكان پيوند كليه هم وجود نداشت. در سال 

 خرداد مشهد بستري شدند.
بلكه هميشه  ،اي از ايشان ديده نشد و شكوهصبري  در تمام دوران بيماري هيچ وقت بي

هللا، هرچه از دوست رسد نكوست.  : الحمدفرمودند شد مي وقتي از حال ايشان سئوال مي
هايم پي ببرم. در دوران مريضي وقتي  د: بيماري باعث شده بيشتر به ضعففرمودن گاهي مي

فرمودند: بسياري از آيات قرآن را  كردند، خيلي تدبر و تفكر داشتند و مي قرآن را تالوت مي
 در دوران بيماري بهتر فهميدم.

 فرستادند. يلي درود و صلوات ميبودند و خ صشيفتة رسول خدا
م پس از عمري تالش الغر شده بودند. سرانجا خيلي ضعيف و در واپسين روزهاي حيات

با به زبان  1407ذوالحجه  16برابر با  1366 / 5 / 21گاهان روز چهارشنبه و كوشش در سحر

 .»ليه راجعونإهللا وإنا  ناإ«جان به جان آفرين تسليم كردند.  آوردن كلمة مباركة شهادتين

شان به زاهدان منتقل شد و پس از غسل، كفن و نماز  پس از رحلت جانگذار ايشان، جنازه
به خاك  /جنازه، طبق وصيت ايشان در روستاي حيط، كنار آرامگاه پدرشان موالنا عبداهللا 

 سپرده شد.
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 :فرزندان موالنا

ن ايشان دروس حوزوي را موالنا داراي دو همسر و هفده فرزند بودند. شش نفر از دخترا
در اينجا فرزندان پسر  غول تدريس در حوزه خواهران هستند،به پايان رسانده و برخي مش

 شوند: ايشان مختصراً معرفي مي

 موالنا عبدالملك -1
هـ.  1328فرزند ارشد حضرت موالنا بود. در سال  /استاد شهيد موالنا عبدالملك مالزاد

ي اوليه ديني را نزد ها كتاب ن گشود. قرائت قرآن وش در روستاي حيط، ديده به جها
نيد و دورة شش سالة تحصيالت ابتدايي را در زاهدان به پايان رسا گرفت، والدين خويش فرا

 گذرانيد. ي عين العلوم گشت سراوان ة علميهوي را در حوزدوران پاياني تحصيالت حوز
هـ. ش در  1351اخر سال دوره تخصص در فقه را دارالعلوم كراچي گذراند. در او

 دانشگاه اسالمي مدينة منوره پذيرفته شده، نزد اساتيد برجسته آنجا، كسب علم نمود.
در سال هاي ديني و فرهنگي شدند.  پس از گذراندن خدمت سربازي وارد عرصة فعاليت

هـ. ش به عنوان دبير به خدمت آموزش و پرورش شهرستان زاهدان درآمد. براي ايجاد  1358
 سنت ايران بسيار تالش نمود. ابط فرهنگي و ديني و تبادل فكري با جامعة اهلرو

هـاي   تأسـيس نمـود و فعاليـت    »سازمان محمدي اهـل سـنت  «استاد شهيد سازماني را بنام 
 همكاري داشت. »شوراي شمس«هـ. ش با  1360ال مهمي را در دست اقدام داشت. در س

نمـود.   ارتباط تنگاتنگي داشت و همكاري مـي  با مجاهدين افغانستان و احزاب اسالمي آن
هــ. ش شـهر    1374اسـفند مـاه    14هـ. ش به پاكستان هجرت كرد و در تـاريخ   1368در سال 

 خبري، ترور شد و به شهادت رسيد. كراچي پاكستان توسط عوامل ناشناس و از خدا بي
ايشـان بودنـد و در   هاي بلند و روشـنگرانة   مهمترين فرازهاي زندگي ايشان افكار و انديشه

ــت اســت. اخــالص،     ــدالملك، ســخن از انديشــه، حركــت و فعالي ــع ســخن از شــهيد عب واق
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زيستي، سـخاوت، انتقادپـذيري، شـجاعت، خيرخـواهي، دلسـوزي و غيـره از مهمتـرين         ساده
 صفات برجسته اين عالم جوان و مبارز خستگي ناپذير بودند.

 حافظ علي اكبر مالزاده -2
ن فرزند پسر موالنا است. در زاهدان به دنيا آمد و دورة ابتدايي حافظ علي اكبر دومي

تحصيالت خود را در زادگاهش تمام كرد. قرآن كريم را در حوزة علمية عين العلوم گشت 
هاي  گرفت. سپس براي تكميل آموخته حفظ نموده و دورة مقدمات حوزه او در همانجا فرا

نة منوره رفت. دو سال در دانشگاه اسالمي مديخويش به دارالعلوم كراچي و بعد از آن به 
در  عربي و سه سال دورة متوسط را در آن محيط علمي و سرزمين وحي گذراند. معهد لغت

ري پدر بزرگوارشان و وضعيت بحراني اول انقالب سال دوم دانشگاه بود كه به دليل بيما
 نتوانست دوران دانشگاه را به پايان برساند.

 /عبدالعظيم -3
. اما تدايي را تا سال چهارم ادامه داددروس اب در زاهدان به دنيا آمد، 1362سال  دالعظيمعب

ايشان شباهت زيادي به  شمسي فوت كرد، 1372تصادف در سال  متأسفانه در اثر حادثة
 وقار بود. موالنا داشت و فرزندي متواضع و با

 عبدالسميع -4
ت دولتي را تا دورة ديپلم به اتمام رسانده تحصيال باشد، هـ. ش مي 1365السميع متولد عبد

 باشد. و در دارالعلوم اهل سنت زاهدان مشغول به تحصيل مي

 برادران موالنا

، موالنا عبـدالحكيم، موالنـا   /هاي: موالنا عبدالمجيد موالنا داراي پنج برادر بودند به نام
 ، حاجي عبدالرحمن./دكتر عبدالرحيم، مال سيد محمد
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 كنيم: اي به برادران روحاني و عالم ايشان مي رهدر اين جا اشا

 :/موالنا عبدالمجيد -1
هـ. ش ديده بـه جهـان گشـود، تحصـيالت ابتـدايي را بـه        1301عبدالمجيد در سال موالنا 

ي تحصـيل بـه هندوسـتان     روش معمول در آن روزگار در نزد پدرش فرا گرفت و براي ادامه
ي امينيـه و سـه سـال     ي صديقيه، يك سال در مدرسهي دين رفت و در آنجا دو سال در مدرسه

در دارالعلوم ديوبند به تحصيالت خود ادامه داد. پس از بازگشت بيشتر همراه پدر بزرگوارش 
بود و به كار قضاوت و خدمت به مردم مشغول شد. بنابر ضـرورت و نيـازي كـه در روسـتاي     

ده گرفـت. در منطقـه مكتـب    شد، امامت جمعه و جماعـت آنجـا را بـر عهـ     پارود احساس مي
ي  اي تأسيس كرد تا در آنجا قرآن كريم و احكام و مسائل فقهي را تدريس كند. در باره خانه

زيستي، دليري، خيرخواهي، و ديگر سـجاياي اخالقـي ايشـان     عبادت، تواضع و فروتني، ساده
  / 25در تاريخ  نيست. موالنا عبدالمجيدها  آن سخن بسيار است كه در اينجا مجال پرداختن به

هـ. ش روي در نقاب خاك كشيد و جان به جهـان آفـرين تسـليم كـرد و در مقـام       1381/  4
 قرب خداوندي آرام گرفت.

 مولوي عبدالحكيم: -2
ن در سال ايشا است. /يكي ديگر از برادران عالم موالنا، مولوي عبدالحكيم مالزاده

بتدايي، براي فراگيري علوم ديني به پس از پايان تحصيالت ا هـ. ش به دنيا آمد، 1329
اسالمي نيوتهاون  ي مند شد و سرانجام در جامعه پاكستان رفت و از محضر اساتيد آنجا بهره

سپس در دانشگاه  هـ. ش به پايان رساند. 1352كراچي دروس معمول حوزوي را در سال 
وي به تحصيل ي منوره پذيرفته شد و به مدت چهار سال در آن فضاي معن اسالمي مدينه

 فارغ التحصيل گرديد. »دعوت و اصول دين«هـ. ش در رشته  1356ود و در سال مشغول ب
ي سرباز و در نصرت آباد به مدت چهار سال  آن بزرگوار به عنوان بخشدار، در منطقه

هـ. ش مشغول به كار شد. بعد از آن به پاكستان رفت و در  1363تا  1359يعني از سال 
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دوره كارشناسي ارشد را گذراند و اكنون در يكي از مدارس ديني اين شهر دانشگاه كراچي 
 باشد. به تدريس مشغول مي

 دكتر عبدالرحيم: -3
هـ. ش به  1337. ايشان در سال ترين برادر موالنا است دكتر عبدالرحيم مالزاده كوچك

ان سرباز بع شهرستاي ابتدايي را در روستاي پارود از تو ا آمد، تحصيالت شش سالهدني
هـ. ش ديپلم خود را در زاهدان گرفت و بعد از آن در دانشگاه  1356گذراند. در سال 

م با مدرك  1989ي منوره پذيرفته شد. پس از آن به لبنان رفت و در سال  اسالمي مدينه
ي او در باره  از دانشگاه امام اوزاعي فارغ التحصيل شد. موضوع پايان نامه ارشد كارشناسي

م  1985ي دكترا را نيز در همين دانشگاه ادامه داد و در سال  دوره لوچستان بود،ب تاريخ
ي  ي دكترايش تحول انديشه ي دوره تحصيالت خود را به پايان برد. موضوع پايان نامه

 اسالمي در ايران بود.
براي مدتي به زاهدان آمد و امامت مسجد مدني را به عهده داشت و در دارالعلوم عزيزيـه  

داليلي به خارج رفت  ي ديني خوبي داشت. سرانجام بنابرها كرد و فعاليت دان تدريس ميزاه
 كند. و اكنون در خارج از كشور زندگي مي
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