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که  شتابند، بدون آنستارگان آسامن دین، و شهسواران عرصة فراخ معرفت و معنویت، یکی پس از دیگری به دیار باقی می  اشاره:
در پی کسب جاه و مقام و پست و شهرت باشند. گمنام زیسته، عاشقانه در راه معشوق حقیقی سوخته، و ملّتی را از تاریکی 

را با خالق هستی مرتبط منوده شدهیت رهنمون  جهل و گمراهی به شاهراه نورانی علم و هدا و با رصاط مستقیم و    اند. خلق 
ای مخلص و معلّمی دلسوز بود که زندگی  اند. یکی از این رادمردان، عاملی فرزانه، مجاهدی نستوه، داعیکردهمسلک انبیا آشنا  

چون اسالف، زاهدی  وچستان کرد و در زندگیش همشدة بلخویش را وقف خدمت به دین و ارشاد مردم خطّه دورافتاده و فراموش
از دین و ایامن، معلّمی در کالس درس، مبلّغی بر منرب موعظه و ارشاد، و مفّّس و  در محراب عبادت، مجاهدی در سنگر دفاع 
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یت کسی محّدثی در مسند درس قرآن و حدیث بود، ولی با متام این اوصاف، تا آخر عمر در گمنامی و سادگی زیست. این شخص
ای از زندگی و سیرت ایشان تقدیم خوانندگان گرامی  الله ـ که در این نوشتار، شّمهنیست جز موالنا سیّد عبدالعزیز ساداتی ـ رحمه

 گردد.می

 خاندان و تحصیالت 

یت مذهبی مردم  ای متّدین و اهل فضل که نسل اندر نسل وارث علم نبّوت بود و سیادت و تولعبدالعزیز ساداتی در خانوادهسیّد 
ش. در روستای کرگین شهرستان رسباز بلوچستان دیده به جهان گشود. پدر بزرگوارش،    ۱۲۹۵ق./    ۱۳۳۵را برعهده داشت، در سال  

جا مال سیّد محّمدصادق، عاملی فاضل از خاندان سادات بود که از روستای دّزک رساوان به رسباز مهاجرت کرده بود و مّدتی در آن
اّما زمانی که برادر بزرگوارش قاضی مال سیّد غالمپرداخت و مرجع عام و خاّص قرار  تبلیغ  به تعلیم و   محّمد، در رساوان گرفت، 

عهده گیرد، ایشان به همراه خانواده و  خواستند به رساوان بازگردد و مسند قضاوت و امور مذهبی را بهوفات کرد، مردم از وی  
 به رساوان و روستای دّزک بازگشت. فرزندان از جمله سیّد عبدالعزیز 

چنین در این دهستان مرکزی دینی االیام یکی از مراکز حکومت محلّی در بلوچستان بوده است. همناگفته مناند که دّزک از قدیم
تربیت دینی و رفع نزاع تعلیم و  برای  اجداد موالنا ساداتی  آبا و  توّسط  بنیانوجود داشته که  ره محّل  گذاری و همواهای مردم 

رجوع مردم از مناطق مختلف بوده است. اّولین مناز جمعه منطقه نیز در مسجد جامع دّزک که به مسجد جمعه معروف است 
شده است. قدمت این مسجد بیش از هشتصد و پنجاه سال است و در طول این مّدت نیاکان موالنا ساداتی امامت جمعه  برگزار  

انجام می  و جامعات و امور دیگر مذهبی مانند از آنقضاوت و حّل و فصل منازعات را  ای در بین جا که عامل و روحانیدادند. 
 دانستند. اقوام و طوایف دیگر نبود، مردم این شغل را همیشه مربوط به خاندان سادات می

نآثار هوش علم  فراگیری  برای  ابتدا  در  بود.  عبدالعزیز هویدا  سیّد  در سیامی  کودکی  از  و ذکاوت  سیّد شیرمحّمد،  مندی  مال  زد 
خانة مسجد جمعه که در آن وقت یگانه مرکز علم و جمعه و جامعت مسجد جامع دّزک، رفت و دروس ابتدایی را در مکتبامام

علامی منطقة بلوچستان بود، به پایان رساند. سپس دورة مقدمات رصف و نحو و فقه را از موالنا عبدالرحیم بزرگزاده در روستای  
 اکنون مدرسة دینی دارالعلوم زنگیان در آن قرار دارد، کسب منود.حلی که همزنگیان، م 

قارة هند شد. ابتدا در مدرسة دارالفیوض هاشمی در منطقة سند و بعد از سیّد عبدالعزیز سپس برای تحصیالت عالی عازم شبه
قاره است از علامی بزرگ آن روزگار از شبه  شش ماه در اجمیر و سپس در مدرسة عالی مظاهرالعلوم سهارنپور که از مدارس بزرگ
ش. جهت تکمیل تحصیالت    ۱۳۱۹ق./    ۱۳۵۹جمله مفتی سعیداحمد و موالنا زکریا کاندهلوی کسب فیض منود. در ادامه در سال  

از محرض شخصیت ایشان در دارالعلوم دیوبند  م موالنا  االسال ای چون شیخهای برجستهعالیه به دارالعلوم دیوبند، عزیمت منود. 
حسین شیخسیّد  هند،  علامی  جمعیت  وقت  رئیس  مدنی،  حکیموالفقهاحمد  اعزازعلی،  موالنا  محّمدطیب  األدب  قاری  االسالم 

چنین در این مّدت با علامی بزرگی چون موالنا  قاسمی، موالنا ابراهیم بلیاوی و موالنا اخرتحسین کسب دانش و معرفت کرد. هم
علی تهانوی مالقات کرد و از محرض األمت موالنا ارشفنیانگذار نهضت جهانی دعوت و تبلیغ، و حکیممحّمدالیاس کاندهلوی، ب

 آنان فیض یافت. 

ای به منطقه داشت و انجامید و ایشان در این مّدت نه مراجعهسفر علمی و مهاجرت ایشان برای تحصیل علم، ده سال به طول  
مکاتبه متامنه  دوستان.  و  خانواده  با  نامهای  بهی  دوستان  و  خانواده  از طرف  که  را  میهایی  جایی جمعدستش  در  آوری رسید، 

کننده  کدام را در ایام تحصیل باز نکرد و نخواند تا مبادا شوق او نسبت به تحصیل کم گردد و یا خرب و اتفاقی نگران کرد و هیچمی
خواند که بعد از خواندن برخی  جا باز کرد و  ها را یکامهدر تحصیل وی خلل ایجاد کند. پس از فراغت و پایان تحصیل، همة ن

گونه عمل کردن در آن دوران،  شد. آری! اینها »الحمدلله« و بر برخی دیگر »إنّا لله و إنّا إلیه راجعون« بر زبانش جاری مینامه
 گشت. گونه بود که رادمردانی بزرگ تحویل جامعة اسالمی میعادتی معمول برای طالب بود و این



مردی  یادماندنی که همه شاد و خندان منتظر دریافت سند فراغت و دستار فضیلت از دست مبارک بزرگ  رسانجام در آن روز به
سیرت با قلبی  احمد مدنی بودند، این جوان پاکاالسالم سیّد حسینالله و مجاهدی نستوه و عارفی ربّانی به نام شیخاز ساللة رسول

شود. استاد با مشاهدة غم و اندوه  بار به محرض استاد شفیق حارض شد تا دستار فضیلت بر رسش نهاده  کمحزون و چشامنی اش
او   به  باکامالت،  شاگرد  این  چهرة  از  در  داد:  پاسخ  عبدالعزیز  سیّد  اندوه.  و  غم  نه  است،  خوشحالی  و  شادی  وقت  حاال  گفت: 

راستی چه  کردم. بهبود هرگز شام و دارالعلوم دیوبند را ترک منیام منیلدهفرارسیدن روز جدایی نگرانم و اگر اندوه و ناراحتی وا
انگیزی برای ایشان بود، از یک طرف تلخی هجران و درد فراق اساتید و مدرسه در کامش بود، و از طرف دیگر شوق  روز خاطره

 زد. دیدار مادر و وطن در دلش موج می

ن ابا و اجدادی فرارسید؛ نوجوانی که روزی بدون دانش و تجربه، خانه و وطن را ترک لحظة فراق از مادر علمی و بازگشت به وط
بها، آهنگ بازگشت کرد و به سوی وطن خویش رهسپار شد.  های گرانباری از علم و عرفان و کسب تجربهکرده بود، اکنون با کوله

 زد.عزیز ساداتی بدل گشته بود و نور در سیامیش موج میاکنون آن عبدالعزیز نوجوان، به جوانی رشید به نام مولوی سیّد عبدال

قراری منتظر لحظه ورود ایشان شدند و  با شایع شدن خرب بازگشت موالنا در بین مردم منطقه، پیر و جوان، و مرد و زن با بی
و برخی   (۱)تا روستای کلپورکان  ها کیلومرت به خارج از دهستان دّزک و برخیبسیاری برای استقبال پرشور از ایشان با پای پیاده ده

 رفتند. به استقبال موالنا سیّد عبدالعزیز   (۲)از خویشان و دوستان تا شهر پنجگور

 فصلی پربار در زندگی موالنا ساداتی 

که موالنا ساداتی در منطقه مستقّر شد، فصل جدیدی خدمت به دین و خلق خدا دو اصل اساسی در زندگی موالنا بود. پس از آن
چون آبا و اجداد خویش و بلکه بیش از آنها مرجع عام و خاّص قرار گرفت. روزها با  ر زندگی موالنا آغاز گردید. اینک ایشان همد

 شد. ها در محراب عبادت و ارتباط با خالق سپری میمردم و برای خدمت به خلق، و شب

ای  ها قدمت داشت بازسازی منوده و در جنب آن مدرسهلگرفت مسجد جامع دّزک را که سا مّدتی پس از بازگشت، موالنا تصمیم  
اّما پس از مشورت با علامی منطقه و بنابر تقاضای مردم، مدیریت مدرسة دارالعلوم زنگیان که قبالً علامی بزرگواری   بنیان نهد؛ 

ه تدریس در آن اشتغال داشتند،  ب   کردند وبا تالش و جّدیت فراوان آن را اداره می   …چون مرحوم مولوی درمحّمد و مال مهراب و  
برعهده گرفت. با حضور موالنا ساداتی، سعی و تالش بیشرت گشت و رونق مدرسه چندین برابر افزایش یافت، و آوازة آن به اقصی  

ری  دانقاط این مرز و بوم رسید و شیفتگان علم و دانش از هر سو به این مرکز علوم دینی رو آوردند. در این دوره مدرّسان نام
بخش بلوچزهی در سایة مدیریت مدبّرانه و دلسوزی  پور و موالنا عبدالرحامن محبّی و مولوی رحیمچون، موالنا عبدالکریم سعیدی

 پدرانه موالنا ساداتی به تدریس و تربیت طالب مشغول شدند. 

از نزدیک پر  تبلیغ موالنا محّمدالیاس کاندهلوی  از نهضت جهانی دعوت و  ور  تو گرفته و اخگر وجودش شعلهموالنا ساداتی که 
های تبلیغی و ارشادی حضوری فّعاالنه داشت و با وجود مشاغل بسیار و درس و تدریس، با جامعت  شده بود، در متامی عرصه

بی میتبلیغ  همکاری  دورهدریغ  در  برای رشکت  بار  چندین  خود  چهلکرد.  تبلیغی  سفر  های  پاکستان  به  بزرگان  روزه  با  و  کرد 
الله ـ ارتباط داشت. امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف مهم العابدین ـ رحمهت دعوت و تبلیغ از جمله مفتی زینجامع

 دانست و برای پیگیری این مهم به بیشرت مناطق بلوچستان سفرهای تبلیغی و ارشادی داشت. علام و آحاد اّمت اسالمی می

پاسخ در  موالنا  وقت  از  زیادی  اختالفگویی  بخش  فصل  و  حّل  و  مردم،  مسائل رشعی  نزاعبه  و  میها  زمانیها  در  گذشت.  که 
قحط یکمنطقه  از  ایشان  خود  بود،  پاسخ الرجال  دیگر همسو  سوی  از  و  بود  مردم  دینی  و  مسائل رشعی  و  گوی  محکمه  چون 

 کرد.فصل میهای گوناگون را حّل و  ها و درگیریگرفت و نزاعدادگاهی حّق مظلوم را از ظامل می

خربی مردم  علم و بعضاً شیّاد از جهل و بیفروغ شده بود و برخی افراد کمدر مقطعی، نور توحید خالص در رسزمین بلوچستان کم
این سامان فضل و  سوءاستفاده منوده و اعتقادات خرافی و بدعاتی را در میان مردم رواج می اّما خدای سبحان بر مردم  دادند؛ 



الله محّدث دهلوی[ و برخاسته از سنگر ولیاللهی ]منتسب به امام شاهشیرمردانی در مکتب ولی  عنایت ویژه منود و با تربیت 
پرستی حیاتی دوباره به مردم این رسزمین بخشید، بساط بدعات و  بخش توحید و یگانهمند دارالعلوم دیوبند، نسیم زندگیشکوه

ودار گشت. در این میدان نقش موالنا سیّد عبدالعزیز ساداتی و علام  های زیبای ایامن و عمل صالح منخرافات برچیده شد و جلوه
هم مخلصی  داعیان  محّمدعمر  و  موالنا  مالزاده،  عبدالعزیز  موالنا  مالزاده،  عبدالله  موالنا  و  گشتی  عبدالواحد  شاه  موالنا  چون 

 گیر است. بسیار چشم  …رسبازی و 

 مجاهدی در سنگر دفاع از حّق و حقیقت

ای  فردی برخوردار بود و در این راه از هیچ کس ترس و واهمهباکی منحرصبهاع از حّق و حقیقت از شجاعت و بیموالنا در دف
ترین کرد طرف مقابلش چه کسی است، و در سختترسید و در پی رضای الهی بود. برای ایشان فرق منینداشت؛ فقط از الله می

مقابل حّکام زورگو، خوانین و ظاملان   در  از حقوق مظلومین و ستممیرشایط  و  دفاع میدیدهایستاد  احکام  گان  بیان  به  کرد و 
 حّق از مصادیق »وال یخافون فی الله لومة الئم« بود. پرداخت و بهدینی برای همگان می

یجاد کنند.  کردند در اعتقادات مردم رخنه اهای گوناگون سعی بر اغفال جوانان و فریب عوام داشتند و تالش میروزگاری گروهک
منود و جوانان  حرضت موالنا با هّمت و حوصله در مقابل آنان قد علم کرد و باورهای انحرافی آنان را بری مردم واضح و آشکار  

 رهایی بخشید. ناآگاه را از چنگ آنان 

سینام: می  تعطیلی  مردم  از  و  بود  آورده  زنگیان  روستای  به  را  سیّاری  سینامی  شاهنشاهی،  مشاهدة  حکومت  ضمن  خواست 
هایی از اقدامات شاه و انقالبش بنشینند. موالنا قبالً تذکّراتی را به مسئولین محلّی در های آموزش کشاورزی، به متاشای فیلمبرنامه

تذکّرات نکردند، لذا موالنا شخصاً با طالب و جمعی از مردم به محل برپایی سینام    توّجهی به آناین خصوص داده بود که آنان  
 رفت و از ادامه فعالیت آن مامنعت کرد.

کند تا در ساخت و نصب مجسمة شاه با دولت  سفیدان تقاضا میای از معتمدین و ریشفرماندار وقت در جلسه  مجسمة شاه:
اّما موالنا ساداتی ساز! و ساخنت بت در  شکن هستیم نه بتگوید: جناب فرماندار ما بتکند و میمخالفت می  همکاری منایند؛ 

 دین و عقیدة ما جایز نیست. 

شاه: دستورات  با  بود.  حّق   مخالفت  زبانزد همگان  و  آشکار  بسیار  شاه  دوران  دادگسرتی  و  قضایی  نظام  مقابل  در  موالنا  گویی 
بار رئیس دادگسرتی وقت به مقابله برخواست  دانست. یکود، آشکارا لغو و مردود میای را که با رشیعت مخالف باحکام قضایی

گفت: جناب مولوی این حکم و دستور شخص اّول مملکت است. موالنا ساداتی جواب داد: ما دستور هر فردی را، اگرچه شاه و  
 گذاریم.باشد، در مقابل حکم و دستور الله زیر پا می

گیرند در کنار مدرسة دارالعلوم زنگیان، دفرتی برای حزب اعضای حزب رستاخیز تصمیم میرستاخیز:    مخالفت با فعالیت حزب
افتتاح کنند. فرماندار وقت و بسیاری از مسئولین ادارات و برخی معتمدین محلّی برای رشکت در مراسم افتتاح دفرت به مدرسه  

گوید: آقایان اگرچه این محل در ملکیت من نیست و  کند و میالفت میرصاحت با این تصمیم مخآیند، اّما موالنا ساداتی بهمی
دهم. با شنیدن این جواب، مال وقف است اّما اکنون متولّی آن من هستم و اجازه کار و فعالیت حزبی در اینجا را به کسی منی

گیری موالنا  مردم متدیّن منطقه از این موضعکنند.  جا را ترک میفرماندار و همراهانش از افتتاح دفرت در زنگیان مأیوس شده و آن
 کنند. ساداتی بسیار شادمان گشته و برای ایشان دعای خیر می

کتاب کمونیستسوزاندن  پیکاریان:های  و  می  ها  بیان  متدیّن رساوان  و  افراد رسشناس  از  منزلی یکی  شهر رساوان  در  من  کرد: 
ه کردند. روزی برای گرفنت کرایه رفتم، دیدم کاغذهای زیادی را چاپ کرده و  داشتم که چند جوان با گرایش کمونیستی آن را اجار 

قصد توزیع آنها را دارند. یک منونه از آنها را برداشتم و به شخص باسوادی نشان دادم که در آن نوشته بود: سه چیز بین همة  
نها را دارند. وقتی این را شنیدم آتشی به جانم افتاد.  اند: زمین، زن و زر )ثروت(، و همه حّق یکسان برای استفاده آ انسانها مشرتک



پیش یکی از علامی جوان و فّعال شهر رفتم و موضوع را با او در میان گذاشتم و کاغذ را به او نشان دادم. بعد از اندکی سکوت 
ًً سکوت کن، مصلحت نیست با آنها درافتی، حکومت طرفدار آنهاست. ناامیدانه از   راست  نزد او برخاسته و یکبه من گفت: فعالً

های من، چنان حالتش دگرگون شد که من برای  محض دیدن کاغذ و شنیدن صحبت  پیش حرضت موالنا ساداتی رفتم. ایشان به
از   نفر  چند  به  من  تا  کنید  صرب  اندکی  موالنا  جناب  گفتم  برویم!  گفت:  و  برداشت  را  عصایش  ساداتی  موالنا  ترسیدم.  خودم 

اتفاق حرضت موالنا به مکان مزبور  یدان و جوانان خرب بدهم و با هم برویم. بعد از مّدت کوتاهی همه بهسفمعتمدین و ریش
 دستور موالنا ساداتی آتش زدیم. جا وجود داشت بههای غیراخالقی و ضددینی را که آنها و کتابرفتیم و متامی اعالمیه

 منادی وحدت و اتحاد  

و باورهای اسالمی از بدعات و انحرافات برای موالنا مهم و باارزش بود، وحدت اّمت اسالمی و  گونه که پاک ماندن عقاید  هامن
برای آن بی داشت و  اهّمیّت بسیار  برای موالنا  نیز  انسجام مسلامنان  این حقیقت برای اهل علم و وقفه تالش میاتحاد و  کرد. 

 ز روشن است. کسانی که کمرتین اطاّلعی از زندگی موالنا دارند، همچون رو 

 خالق و عبادت ا

اش  مرد بود. خانهطبع، بلندهّمت و جوانوسلّم بود، اخالقی پیامربگونه داشت. کریمعلیهاللهالله صلّیموالنا که از ساللة پاک رسول
ها  یچون کوهی استوار، در مقابل سختگشت. همکمرت از مهامن خالی بود، و دادودهشش نصیب کوچک و بزرگ و مرد و زن می

 گوییش قابل ستایش بود. کرد و شجاعت و حّق و مشکالت استقامت می

کرد و ای محقر و خشتی که البتّه پر از نور و صفا و معنویت بود، زندگی میزیستی در خانهموالنا ساداتی با کامل سادگی و ساده
گاه دست  رد. برای رفع نیازهای شخصی، هیچکهای علمی، سیاسی و مردم عادی پذیرایی میدر همین خانة ساده از متام شخصیت

ای خریدار وبرزن و در هر ادارهکه سخنش در هر کویکرد و پاسدار عزّت نفس و استغنای قلبی بود. با آنبه سوی کسی دراز منی
پیش کسی نرفت و  اش  گاه برای کار و نیاز شخصیشهادت متامی رؤسای ادارات و افراد رسشناس منطقه، موالنا هیچ  داشت، اّما به

 وبرق آن بیزار بود.گفت: »یا دنیا غّری غیری«، و از رزقعنه دنیا را طالق داده بود و میاللهچون جّدش سیّدنا علی رضیهم

نیاز   و  راز  به  خویش  پروردگار  مقابل  در  خاضعانه  و  خاشعانه  و  داشت  وافر  حظّی  نیز  خدا  بندگی  و  عبادت  میدان  در  موالنا 
 شد. اش در سفر و حرض و سالمتی و بیامری فوت منیادای فرایض و نوافل سخت پایبند بود و منازشبپرداخت. بر می

 عشق به حرمین رشیفین 

ناپذیر بود. این عشق بارها موالنا را به  عشق و عالقه موالنا به رسزمین وحی و شهرهای نورانی مّکة مکرّمه و مدینة منّوره وصف
توانند رشح و بسط دهند که  والنا را در این سفرها در مسجدالحرام و مسجد نبوی کسانی میحرمین رشیفین کشاند. حاالت م

دانند که در آن لحظات بین عابد و  حرضت موالنا را در آن اماکن مقّدسه همراهی منوده و خود نیز اهل دل و عرفان بوده و می
 گذرد.معبود چه می

 بیامری و وفات 

که گفته شده است: هر که درین بزم کردند، چنانوپنجه نرم  ها دستمیشه با مصایب و سختیبندگان مخلص و برگزیدة خدا ه
 دهند. تر است/ جام بال بیشرتش میمقرّب

گیر وقفه و خدمت به دین و خلق خدا، از اوایل دهة هفتاد شمسی بر اثر بیامری زمینموالنا ساداتی پس از چند دهه تالش بی
ای از یاد حرضت حّق غافل نشده و همواره به ذکر  سال به طول انجامید. در این دوران نیز ایشان لحظهشد و این وضعیت پانزده  



آمد، از حاالت و اوضاع مسلامنان مناطق مختلف خرب  و عبادت و دعا و نیایش مشغول بود. هر گاه کسی به عیادت ایشان می
 کرد. ت اسالمی دعا میگرفت و تا لحظات آخر زندگی برای رسبلندی و موفّقیت امّ می

قعدة  وهفتم ذیگاه روز یکشنبه بیستگو و داعی مخلص در صبحرسانجام این عامل و معلّم دلسوز، عارف خداشناس، مجاهد حّق 
سوی  وقت ارشاق و در حال عبادت دنیای فانی را وداع گفت و بهش. پس از اقامة مناز صبح، به  ۱۳۸۴ماه    ق./ دهم دی  ۱۴۲۶

 خویش رهسپار گردید و اّمتی را در فراق خویش به عزا نشاند.  محبوب حقیقی

جای خطّة بلوچستان و از متامی روستاها  پس از انتشار خرب ارتحال این آفتاب علم و عمل و اسطورة تقوا و شجاعت، مردم از جای
ازه جنازة این مرد حّق به امامت  های شهرستان رساوان برای تشییع جنازة ایشان به سوی دهستان زنگیان رسازیر شدند. منو بخش

االسالم موالنا عبدالحمید و با حضور انبوه و چند هزار نفری دوستداران و شاگردان ایشان در مصالی مرکزی حومه شهرستان  شیخ
لله و إنّا إلیه  به خاک سپرده شد. »إنّا     رساوان )مرکز جامعت تبلیغ( اقامه گردید و در کنار یادگار علمی ایشان )دارالعلوم زنگیان(

نا  راجعون«؛ »اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و أکرم نزله و وّسع مدخله و أبدله داراً خیراً من داره و أهالً خیراً من أهله اللهم التفت
 بعده و التحرمنا أجره«. 
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