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به نام خداوند دانا و توانا

 آفـتاب آمـد دلیـل آفـتاب

گردلیلت باید از وی رخ متاب

خورش��ید همیشه در آس��مان با تمام وجود می تابد و این تابشش را از هیچ کس 
و هیچ چیز دریغ نمی کند اّما کمتر اتّفاق می افتد که به وجود خورشیدی که در زیر 

انوار طالیی اش نفس می کشیم فکرکرده باشیم و یا وجودش را احساس کنیم. 
معلّم خورش��یدی است که در آس��مان جهالت می تابد و با انوارش تاریکی های 

جهل و نادانی را از بین می برد. 
در تمام فرهنگ های دینی و غیر دینی از بدو پیدایش انسان تاکنون معلّم جایگاه 
و قداست خاص خود را داشته است. بهترین و کامل ترین توصیفات معلّم را در آیات 
خداوند دانا و س��خنان فرستادگانش می توان یافت. از آن جایی که  اّولین معلّم خود 
خداوند بلند مرتبه بوده است عنایت خاص وی به این قشر از جامعه بر کسی پوشیده 
نیست. این عنایت باعث شده تا این وارستگان به نوعی از طبقات دیگر اجتماع برتر 

و ممتازتر باشند.
هر کس در هر ش��غل و منصبی می تواند باعث تعالی و پیش��رفت جامعه شود اّما 
معلّم ش��خصی است که روح و جان انس��ان را زنده می کند و این زندگی یعنی زنده 
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گردانیدن تمام جهانیان1 و بدون ش��ک همه تأیید خواهند کرد که آنانی که می دانند 
با آنانی که نمی دانند برابر نیستند.2

پیامب��ر)ص( که ه��دف غایی و نهایی خداوند از آفرینش کاینات اس��ت با افتخار 
می فرمایند: » انّی بُعثُت معلاّمً « پیداست که توصیف معلّم به دست این حقیر امکان 

پذیر نیست.
به دلیل ارادتی که به این برگزیدگان الهی و عاشقان بی اّدعا دارم ، بر خود الزم 
دیدم در جهت معّرفی “معلّمان ش��اعر چابهار” دس��ت به تالیف و تدوین این اثر بزنم 
اگر چه ش��خصیت های این کتاب خود ستارگان شهرند و سال هاست که در آسمان 
چابهار می درخشند اّما از این که افتخار آشنایی بیشتر با این بزرگواران را پیدا کرده ام 

خوشحالم.
ش��عر نیز یک موهبت و فّره ی خداوندی و اس��تعداد ذاتی است که به گروهی از 
انس��ان ها عطا می شود. حال اگر این موهبت عظیم خداوندی با عشق و احساس و 
لطافتی که در ذات معلّم وجود دارد قرین شود نه تنها در رفتارهای اجتماعی بلکه در 

آموزش و تعلیم نیز تأثیر شگرفی خواهد گذاشت.
عزیزان حاضر در این مجموعه به خواهش بنده زندگی نامه ها و ابیاتی از سروده 
هایش��ان را در اختیار این حقیر قرار دادند که ضمن تش��ّکر از اعتماد و همکاری آنان 
امیدوارم توانس��ته باشم با قلم ناتوان و زبان قاصر خود شّمه ای از هنر و دانششان را 

معّرفی کنم. 
از خوش��نویس خوش دس��ت و خ��وش خط چابهار،آق��ای محّمدعل�ی راهدار 
احم�دی که تع��دادی از ابیات این مجموعه را با قلم نی خوشنویس��ی کرده اند نیز 

سپاسگزارم. 

1. اشاره به آیه ی 32 سوره ی مائده 
2. اشاره به آیه ی 9 سوره ی زمر
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در پای��ان غ��زل زیر را ب��ه همه ی این عزی��زان و تمام معلّم��ان بزرگوار تقدیم 
می نمایم:

تـو نـام  فـدای  جانـم  معرفـت  جهانـی   ای 

تـو آالم  آن  درمـان  ام  پـود هسـتی  و  تـار 

 گـر نبودی بی تو صحرا می شـد این عالم همه

آسـمان و مـاه و خورشـید و فلـک در کام تو

 سـاقی علـم و هنـر در عالـم هسـتی تویـی

هرکـه دارد زندگـی او جرعـه نـوش جـام تو

 کـس نزیبد پیـش درگاهـت علم گـردد دمی

شـاه شـاهان چـون گدایـان در پی انعـام تو

 مـادران را عشـق بایـد از تـو آموزنـد و بـس

در تنـور معرفـت صـد مـام پختـه خـام تـو

وفـا درس  تـو  درس  پیمبـر  کار  تـو   کار 

اّولیـن پیغـام تـو عشـق برهسـتی و عالـم 

 ایرج ارشـعری سـروده ریزه خوارخوان توست

ای معّلم،جـان فـدای میـم و عیـن و الم تـو

ایرج شهرامی پور                               

اسفندماه 1394
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مولوی محّمد روشندل ورکاتی

مولوی محّمد بر اس��اس مشخصات سجلی، سّوم دیماه یک هزار وسیصد وچهل 
و هفت در روس��تای»ورکات« بخش الشار جنوبی شهرستان نیکشهر پا درعرصه ی 
وجود نهاد. در اوایل کودکی  به روستای جدید »جان آباد« نقل مکان کرد. روستایی 
که حّتی با گذش��ت سال های متمادی، تعداد س��اکنان آن ازمرز بیست خانوار تجاوز 
ننم��وده و از ابتدایی تری��ن امکانات زندگی همچنان محروم اس��ت. چنان که  مولوی  

محّمد درابتدای مقاله ای در مورد محل زندگی خویش این گونه سروده است: 

 سـخن را رخ به سـوی قریه ی ماسـت 

  دهـی کان بنـده را مأوی و ملجاسـت

گویـم چـه  ده  آن  مـورد  در   ولـی 

کـه آن بـی مسـجد و خالی ز مالسـت
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    ایش��ان در این روس��تا بزرگ ش��ده وبه سن تحصیل رس��یدند. چون در آن روستا 
ازدبس��تان خبری نبود ب��ه ناچار به توصیه ی والدین مرحومش��ان جهت تحصیل به 
روستای »ورکات« رفتند. در زمان تحصیل جز روزهای جمعه که برای زیارت والدین 
وخواهرانش��ان به »جان آب��اد« می رفتند، درخانه ی خاله  ی محترمش��ان که وی را 
همچون فرزندان خود دوس��ت می داش��ت زندگی می کرد. پنج س��ال تمام به همین 
صورت گذش��ت، هرچه به کالس اّول راهنمایی نزدیک  تر می ش��د شوق فراگرفتن 
زبان انگلیسی بیش از پیش در وجودش موج می زد تا این که پس از اتمام امتحانات 
نهای��ی پنجم ابتدای��ی و قبولی در این پای��ه، ناگاه تقدیر بر تدبیر غلبه کرد وش��وق 
فراگیری علوم دینی جایگزین اشتیاق چندین ساله ی زبان انگلیسی شد. بزرگ ترین 
دلیل این تغییر تصمیم ،حضور همساالن مولوی محّمد در مدارس دینی بود و همین 

امر باعث شد تا ایشان به تحصیل علوم دینی روی آورند.  
این تصمیم با موافقت والدین موالنا مواجه شد. پدر مرحومشان مردی متدّین بود 
که همواره روزهای دوش��نبه و پنج شنبه روزه بود و اهتمام تامی در برقراری عبادات  
داشت. مادرشان نیز زنی مهربان، دیندار و خداپرست بود که پیوسته روح دینی را در 

وجود یگانه پسرش می دمید.
مول��وی محّمد در ماه ش��ّوال 1401هجری قمری مصادف با س��ال 59 هجری 
شمس��ی به همراه دوستانش به سرپرستی اس��تاد مولوی محّمد ایوب ورکاتی که تا 
آن زمان در کالس س��ّوم عربی مش��غول تحصیل بود، عازم چابهار شد و در حوزه ی 
علمیه ی »جامعة الحرمین الرشیفین« موالنا عبدالّرحمن مالزئی مش��غول به تحصیل 

گشت.
پنج سال تمام در» جامعة الحرمین الرشیفین« چابهار تحصیل نمود. در این مّدت 
کالس س��ّوم عربی را به پایان رسانده بود که جهت ادامه ی تحصیل - در اواخرسال 
شصت و چهار و اوایل شصت و پنج هجری شمسی - عازم کشور پاکستان گشت و 
در دانش��گاه اس��المی آن جا معروف به »دارالعلوم کراچی« ثبت نام نمود و در سلک 



13 م ر شنمح  رواوی  کاکی  لدن

دانش پژوهان آن دانشگاه درآمد. 
مولوی محّمد پنج سال کامل در این دانشگاه مشغول تحصیل شد و سرانجام در 
ش��عبان سال 1411هجری قمری برابر با 1369 هجری شمسی درسن 22سالگی از 

» دارالعلوم کراچی« با مدرک مولوی فارغ التحصیل گشت.
اولین س��ال موالنا پس ازفراغت از تحصیل، در تدارک جشن عروسی وخروج از 
تجّرد گذشت. س��ال بعد در مدرسه ی»مخزن العلوم« پیپ به عنوان مدّرس مشغول 
خدم��ت گش��ت ولی دیری نپایی��د که مدرس��ه ی مذکوربه دلی��ل اختالفات داخلی 
مس��ؤالنش تعطیل ش��د وایشان وسایر مدّرس��ان بیکار ش��دند، اّما پس از دو روز از 
تعطیلی مدرس��ه ی» مخزن العلوم«، از طرف مس��والن»جامعة الحرمین الرشیفین« 

جهت تدریس به شهرستان چابهار دعوت شدند.
تدریس مولوی روش��ندل از س��ال تحصیلی 72-71 هجری شمسی در حوزه ی 

علمّیه ی چابهارآغاز شد که تاکنون ادامه دارد. 
مولوی روش��ندل دراواخرتیرماه س��ال84 هجری شمس��ی درآزمون تعیین سطح 
روحانیون اهل س��نت کشور که از س��وی دانش��کده ی الهیات تهران برگزار می شد 

شرکت کرد ودر”سطح یک” برابر با کاردانی پذیرفته شد. 
درس��ال85 هجری شمسی درآزمون استخدامی آموزش وپرورش شرکت نمود و 
به عنوان نیروی پیمانی وزارت آموزش وپرورش قبول گش��ته واز مهرماه همان سال 
کار تدری��س درمدارس آموزش وپرورش چابهار در رش��ته های عرب��ی، قرآن ، دین 

وزندگی و... را شروع نمود. 
بار دیگر در اواخر تیرماه سال86 هجری شمسی درآزمون تعیین سطح روحانیون 
اهل س��ّنت دانشکده ی الهیات تهران ش��رکت وبه دریافت  مدرک سطح دو، معادل 

کارشناسی ، نایل گشت.
فعالیت های شعری و ادبی موالنا روشندل که از پدرمرحومشان به ارث رسیده از 
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نوجوانی ش��روع شده است. ایشان با تکیه بر طبع روان و ذوق سرشار، تاکنون اشعار 
بلوچی و فارس��ی زیادی س��روده اند. ترجمه و تالیف چندین کتاب ارزش��مند نیز در 
کارنامه ی موالنا روشندل دیده می شود. تعدادی از این آثار بارها چاپ و منتشر شده 
و تعدادی نیز در دست چاپ هستند. تعدادی از اشعار ایشان در سال 1381 در کتاب 

» شعر بلوچ «1 به قلم آقای غالمحسین جهانتیغ به چاپ رسیده است. 

آثار موالنا محّمد روشندل ورکاتی عبارتند از: 

• راهنمای حج تمتع	
• گنجینه دانش یا کشکول محّمدی	
• اصالح و خودسازی	
• فضایل و مسایل رمضان مبارک	
• فضایل ومسایل قربانی	
• معیار حق	
• مواد مخدر	
• نوید بهار	
• ُدّرین گال	

 راهنمای حج تمتع

رس��اله ی مختصری اس��ت در مورد اعمال حج وعمره ک��ه عالمه محّمد منظور 
نعمانی جهت راهنمایی یکی از دوس��تانش که عازم زیارت حرمین ش��ریفین بوده به 
زبان اردو نگاش��ته است وموالنا روشندل آن  را برای استفاده ی هموطنان محترم به 

1- شعر بلوچ ، غالمحسین جهانتیغ ،انتشارات خّرم ،1381 ، قم 
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فارسی ترجمه کرده اند. 
این کتاب را انتشارات شیخ االسالم احمد جام  از سال 83 تا به حال دو بار چاپ 

ونشر کرده است.

گنجینه دانش یا کشکول محّمدی

خالص��ه ای از جریانات تاریخی ومس��ایل مختلف فقهی، نحوی ، تفس��یری و.... 
اس��ت که در دوازده بخش تحت عناوین دانس��تنی های قرآن��ی، اّولین ها، آخرین ها، 
اقوال زّرین، حکای��ات آموزنده، معماهای قرآنی، معماهای فقهی، معماهای تاریخی، 
معماه��ای متفّرقه، فرق بین کلمات، فواید متفّرقه وابیات متفّرقه که حاصل مطالعات 
نویس��نده است  چاپ و منتشر شده و تا کنون درسیزده هزارتیراژ در سه نوبت توّسط 

انتشارات شیخ االسالم احمد جام به طبع رسیده است.


