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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 شیخ نارین

(  ق 1328 االول ربیع)  ش. ه 1288 درسال شورکی اعرافی ابراهیم محمد شیخ هللا آیت

 .گشود جهان به دیده مذهبي و اصیل اي خانواده در 1میبد( شورک) شهیدیه درروستای

 مشهور و تقوا به موصوف و منطقه نفوذ با و دینمت افراد از مالعباس حاج مرحوم پدرایشان

 را خویش عمر و بود میبد نیکان از نیز محمد آقا حاج مرحوم ، وی پدری جد .بود فضل

 اشاره با ، اهالی حقوق از دفاع جرم به عاقبت و کرد آنان ظلم رفع و خوانین با مبارزه صرف

 . درسی شهادت به محلی اشرار دست به فجیعی طرز به خوانین

 و ارشاد به میبد در که بود صفایی با روحانی نیز علی شیخ حاج مرحوم ، وي مادري جد

 از شورکی مالابوطالب هللا آیت مرحوم فرزند علی شیخ حاج.  داشت اشتغال میبد اهالی هدایت

 . بود میبد برجسته مجتهدان

 در آن از پس گرفت افر علی شیخ حاج خود مادری جد نزد را قرآن کودکی در اعرافی هللا آیت

 12 در سپس.  پرداخت ابتدائی تحصیالت به فیروزآباد شده تاسیس تازه مدرسه در سالگی 7

 فراگیری به مصلی و خان های مدرسه در سالگی 15 تا و عزیمت یزد علمیه حوزه به سالگی

 و هجرت مشهد علمیه حوزه به سطح فراگیری و مقدمات تکمیل برای آنگاه.  پرداخت مقدمات

 را سطح و ادبیات.  آموخت را دینی علوم مشهد حوزه اساتید نزد و شد ساکن نواب مدرسه در

 . گرفت فرا گلپایگانی حبیب میرزا هللا آیت و( الهدی علم) جندقی میرزای سید هللا آیت نزد

 فراگیری برای مهرجردي حائري عبدالكریم شیخ حاج هللا آیت محضر از تلمذ شوق به وآنگاه

 شیخ حاج دردرس برشركت وعالوه شد قم شهرمقدس راهي خارج دروس و الیع سطوح

 تقي سیدمحمد ، مرعشی نجفی صدر؛ عظام آیات حضرات درس در حائري عبدالكریم

 عباسعلي وشیخ صدر صدرالدین سید قفقازی فاضل ، قمی علی محمد شیخ ، خوانساري

 .حضورپیداكرد شاهرودي

 اصرار علیرغم و نمودند اعطاء ایشان به لیسانس مدرک هنر و فرهنگ ،وزارت ایام همان در

 و نکرد ترک را حوزه ای لحظه آنمرحوم دولتی، های اداره به وی کشاندن برای افراد برخی

                                                           
 بخش یک شامل میبد شهرستان. دارد قرار یزد غربی شمال کیلومتری ۵0 در وسعت، کیلومترمربع 127۶ با میبد شهرستان.  1

 باستانی شهرهای نادر های نمونه از یکی زمره در را آن میبد، تاریخی بافت. است «شهدا» و «بفروئیه» دهستان دو و مرکزی
 .  است داده قرار ایران
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 به و كردند مراجعت میبد به والدین امر امتثال برای و میبد اهالی اصرار با سالگی 32 سن در

 . پرداخت منطقه خوانین با مبارزه و مستعد طالب تربیت و تعلیم و مردم یاری و هدایت

 مرجع تنها عنوان رابه( ره) خمیني امام حضرت رسما حكیم هللا آیت ازرحلت پس وي

 به خاتمي هللا وآیت صدوقي هللا باآیت همراه ایران، اسالمي انقالب شروع با و نمود تقلیدمعرفي

 مأمن ایشان خانه اسالمي نهضت و انقالب درسالهاي.پرداخت یزد استان مردم مبارزان رهبري

 وایشان شد مي آغاز انقالب از قبل هاي راهپیمایي ازآنجا و بود انقالبي روحانیون و مبارزان

 .كردند مي حركت تظاهرات مقدم درصف همیشه

 و كردند مي اقامه نمازجمعه انقالب دوران در ونیز ازانقالب قبل ازسالهاي شیخ حاج مرحوم

 درخطبه ایشان. شد مي اقامه نمازجمعه درآن ازانقالب قبل كه بود رهایيشه ازمعدود یكي میبد

 خان سلطه طرد و درمبارزه وي همچنین. كردند مي حمله شاه رژیم به صریحا نمازجمعه هاي

 و حفرقنوات انبارها، آب و مساجد احداث میبد، علمیه حوزه تأسیس بهاییت، نفوذ با مبارزه ها،

 .رسانیدند انجام به مثمرثمري منطقه، فعالیت فكري يورهبر مردم وارشاد تدریس

 به سالگي82 درسن( ق.ه)1413 االول ربیع 21با برابر 1371شهریور28در ایشان سرانجام

 .پیوست جاوید سراي

 

 

 آسمان نارین 

گام بر می داری، آسمان پر ستاره اش، کویر تفتیده را از « نارین»وقتی در خنکای شب های 

وزش گرمای روزش را به سایه خیال می کشاند. نارین، شهری در گذرگاه یادت می برد و س

تاریخ چنان با آسمان اخت دیرین دارد که حتی آتشکده های خاموش آن رو به مهر سپرده و در 

پس کوچه هایش آیین آسمان است که حاکم بی چون و چراست. دل های مردم چنان کویر و 

ه همه جلوه های فریبنده اش آنان را به بند کشد و از آسمان گسترده است که خاک نمی توان ب

پرواز در آسمان پاک مهر باز دارد. دست های نارین شهری ها هماره آسمانی است و باران 

 کرامت آنان دمی نیست که بر مهمانان نبارد و سرور و شادی را در دل و چهره نپروراند.

گشوده می شود. اگر کبوتر  «نارین دژ»های تاریخی وازه دروازه های آسمان با ورود به در

حرم حریم خلوت دوست هستی می توانی از پله های تاریخ باال روی و از مسیر شش 



11 
 

هزارساله نارین تا کهشکان راه شیری که به سمت مکه می رود بر برق براقی بپیمایی و در 

 ر باشی.اعراف آن بر بلندای تاریخ بیایستی و از آن جا کرامت مردمانی را نظاره گ

نارین شهر با مرکزیت نارین دژ با دیوارهای ستبر برآمده از هر سوی تاریخ ، یک نماد خشتی 

از تمدنی است که دست های بی منت مردمان کویر برای همیشه تاریخ به یادگار گذاشته است. 

مردمانی که بی منت همه سرمایه هایشان را در طبق اخالص و اخالق می گذارند و تو را به 

رمی در آغوش مهر و محبت خویش می پذیرند و خستگی سفر کویر خشک و سوزان از تنت گ

می زدایند و از قنات های پرآبشان در کاروانسرای مهر جایت می دهند تا شبی را در زیر 

ستارگان به آرامی و آرامش بخوابی و جانمازت را در گستره آسمانی بی پایان و پرستاره 

 بگسترانی.

را شاید کم تر کسی به این نام بشناسد و بیش تر مردمان امروز آن را به نام  «نارین شهر»

نام تاریخی نارین با تاریخی بر آمده است. شاید و برزن می شناسند که از هیجده کوی  «میبد»

موبدان گم شده باشد و موبدان زرتشتی نارین را به نام  ترکتازی انارهای سرخش در عرصه

ا از میان نارینه های نار و انارش بر آورده باشند، اما بی گمان هنوز خود ضرب زده و میبد ر

این آسمان با مهرش، چهره های سفید گون این مردمان را به روز چنان چون انار نار، نارین 

هم نمی تواند یاد نارین شهر را از یادها بزداید، چرا که هنوز این  میبدمی کند که تالش موبدان 

دژ است که با دیوارهای بلند خشتی و کنگره های بلند و استوارش از هر   نارین شهر و نارین

 جای شهر که باشی جلوه می کند و نام خود را در دل ها و بر زبان ها جاری می سازد.

 «ارگ بم»وقتی از میان دیوارها و راه پله های خشتی این بنا عظیم که شاید هماوردی برای 

آن می ایستی و بر شهر نظاره می کنی، عظمت دست های است، باالی می روی و بر اعراف 

 پینه بسته مردمانی را درک می کنی که در طول تاریخ تمدنی بزرگ ساختند.

شگفت انگیز تر آن که اینان در دل کویر به چنان مهارت و توانی، آب را از فرسنگ ها به 

بیابد و هر گردشگری را به به سطح کشانده اند تا مفهوم آبادانی معنایی دیگر  «چاره قناتی»

شگفت آورد. در میان کویر مردمانی بیش از ده ها کیلومتر را چنان سبز و آبادان کرده اند و 

شهرهای پیوسته پدید آورده اند که تنها در شمال ایران می توان این تصویر را یافت که به 

ه است که به حق آفرینش خالق یکتاست؛ اما خداوند خالفت خویش را ارزانی مردمانی کرد

سزاوار این مقام و نام هستند. اینان در مقام خالفت در مظهر خالق و خلق در آمدند و به حکم 

استعمار و آبادانی زمین در مقام پروردگاری ، چنان سرزمینی را پرداختند که تنها در مقام 
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ه کردند و در در یمن همانندش کرد. آنان سفرهایشان را کوتا «سبا»قیاس می توان به سرزمین 

  میان درختان بلند و سایه های آن رنج های سخت را به آسانی بدل نموده اند.

آسمانی دالن نارین با رنگ و رخسار سرخ و سپیدشان ، چنان آسمانی هستند که در هر کوی و 

برزن این مناره های مساجد است که دست ها به آسمان بلند کرده تا هرگز گرد و خاک زمین 

ه خود نگیرد و دلبسته دنیا نکند. این گونه است که سخاوتمندان هم چون قنات می آیند آنان را ب

و هر چه دارند بی هیچ منتی بر تن و جان شما می ریزند و هرگز با آن همه ثروت قارونی 

خودشان، قارونی فکر و عمل نمی کنند. می گویند هر چه دارند از خداست و هر چه می آید از 

 خداست. 

 

سنت با تجدد چنان آمیخته است که گویی نوگرایی در ذات مردمان کهن  میبدارین شهر و در ن

است و نوشدن را همان بقا می دانند، اما هرگز گرفتار نوین های دروغین نمی شوند و تغییرات 

بر ایشان سوار نمی شود بلکه ایشان هستند که بر گرده تغییرات سوار می شوند و با حفظ 

مسجد و  450انی و شرافت های الهی، خاک را اسیر آسمان می کنند. بیش از کرامت های انس

صدها حسینیه و تکایا گواه روشن این معناست که هنوز ثروت نتوانسته است بزرگ ترین سازه 

های شهرشان را بانک و جلوه های آن نماید. در هر شهری دیگر آن چه برتر از مساجد و 

یان است، سازه های دنیاگرایی و مادی گرایی است که در قالب بهتر از خانه دل های آسمان نما

بانک ها برافراشته شده اند، اما در این شهر هنوز زمین به آسمان پیوند خورده و خود را وام 

دار آسمان می داند. ازاین روست که در برترین و اعرافی ترین نقطه شهر، مصلی بزرگ 



13 
 

سرگرم با خاک بتواند هر دمی که سر بر می آورد،  وبرافراشته شده تا انسان فتاده در خاک 

 نماد آسمان را بنگرد و هرگز هدف و مقصد و مقصودش را گم و فراموش نکند.

مردمان این شهر هرگز پای بند خاک و گل نشده اند و با آن که از گل و خاک بر آمده اند ولی 

وردگارشان نبود همیشه بر دل هایشان آسمانی است و اگر پای بند خاک و زمین به فرمان پر

آسمان پرستاره پرواز می کردند و دمی بر خاک فرود نمی آمدند. این کبوتران آسمان آزاد و 

آزاده اند و تاریخ گواه روشنی است که جسارت و شجاعت ایشان از آسمان به ارث به ایشان 

ی از این حقیقت رسیده و شمار بسیار شهیدان که خیابان های شهر را آذین بسته ، نشان دیگر

 روشن است.

 

شاید در شهرهای دیگر ایران، الله های آسمانی و کبوتران خدایی از شهرها و خیابانهایش پر 

کشیده و رخت بسته باشند، اما مردمان آسمانی نارین شهر هرگز سرخی خون شهیدان خود را 

ا قطرات سرخ خون فراموش نکرده اند که آسمان و خاک ایشان را به آسایش و آرامشی الهی ب

 دل هایشان پیوند زده اند.
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روزگاری خوانین خواستند تا خدایی کنند و مردمان شهر را از پوشیدن جامه هایی باز می 

آسمان به زمین نارین  «اعراف»داشتند که همانندی را بنمایاند. در آن روزگار مرد فاضلی از 

ساخت تا « خان»های خدا را  «حبیب»جامه کوتاه مردان را بلند داشت و « شورک»آمد و در

را به شهد شهیدان « شورک»ابهت کاذب فرعون، هامان و قارون را در هم شکند. آب شور 

پر و  را به اردک های تاالب نشین و خوش نشینش،« اردکان »و « شهیدیه»شیرین ساخت و 

 ند.بال پرواز داد تا از تاالب بر آیند و به آب ناب زنند و در آسمان دل پر کش

اختند و کشاورزان در برابر خوانین به او نرا همه به عنوان رهبر کارگران می ش« حاج شیخ»

را همه به خاطر دارند. او همه بتان خرد را درهم شکست « ابراهیم»دل گرم بودند. بت شکنی 

. را برای تحقیر نگه داشت« بت بزرگ» در آسمان یزد بلند داشت. البته او نخستو خدا را 

و شیخ « روح هللا اردکان»در کنار « روح هللا اسالم»که یاران به هم آیند و بود ا زمانی ت این

 یزد و دیگران او را از اریکه ستم پایین کشند. « صدوق»صدیق 

 

 نارین دژ

 پیش تاریخی آثار مهمترین از یکی است معروف نیر قلعه نارنج به عامه زبان در که بنا این

 که کهندژ این. است رسیده ثبت به ملی اثار درفهرست و شود یم محسوب استان ازاسالم

 شناختی باستان نظر از تاکنون متأسفانه شده، احداث شهر بر مشرف و گلین ای تپه برفراز

 وگل خشت از بنا تمامی. است فراوان آن ناشناخته ابعاد و قرارگرفته کامل پژوهش مورد

 به که است شده ساخته مرحله پنج در تقریبا   و است مطبق شکل به آن معماری و شده ساخته

 تفکیک قابل هم از کامأل آن، معماری های اندام از برخی فرسایش و خاص گیری شکل لحاظ
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 شناختی باستان حفاری و پژوهشی برنامه یک طریق از جز آن معماری های نقشه تهیه. نیست

 در که هستند فضاهایی بنا بخش ترین قدیمی. نیست میسر برد می زمان و حوصله ها سال که

 را آن بخش ترین پایین و شود می گفته( بوکن) آنها به محلی گویش در و اند شده کنده زمین دل

 سازهای و ساخت و باستانی معماری عناصر از ترکیبی باالتر، های دربخش. دهند می تشکیل

 شده بازسازی ربیشت بنا فوقانی طبقات رسد می نظر به. خورد می چشم به جدید های دوره

 این که هستند عناصری حفاظتی های برج و حصار خندق، ، ها زمین زیر. باشد اسالمی دوره

 دوم پهلوی دوران در تاریخی اثر این از بخشی متأسفانه. اند کرده می کامل را دفاعی سیستم

 .شد تخریب خیابان احداث جریان در

 روستای کالنتر زرتشتی ها 

شد تا از روستای کالنتر دیدار کنیم. به طرف یزد راه افتادیم. از  امروز عصر قرار بر این

دانشگاه آزاد اسالمی که از موقوفات است گذشتیم. درختان کاج سربر افراشته محیط زیبایی به 

دانشگاه داده که به طور طبیعی دانشجویان از آن بهره مند خواهند شد و نشاط و فرح را در 

 حواس آنان را متاثر می ساخت. ایشان بر انگیخته و هوش و 

پس از مدتی به فضایی رسیدیم که چند کارخانه کاشی و سرامیک قرار داشت. ماشین به سمت 

چپ پیچید. کمی جلوتر پشت کارخانه ها، فضای بازی بود با تک و توک درختانی که 

که کودکی  خودنمایی می کرد. از دور باغ پسته ای دیده می شود و پس از آن دیوار خشتی بلند

بر آن ایستاده بود. اما گویا هنوز به روستای کالنتر نرسیده بودیم و آن چه دیده می شد زمین 

 مسلمانان بود.

روستایی دیده نمی شد؛ چشم گرداندم تا روستایی بیابم؛ ولی فقط تابلوی بود که روی آن نوشته 

ودنمایی کرد که خانه هایش شده بود مزرعه کالنتر. البته ناگهان در زیر تپه ای یک روستا خ

از خشت و گل بود، همانند روستاهای ویرانی که در کویر بارها بدون سکنه دیده بودم، اما با 

 این تفاوت که خانه هایش به ظاهر آباد بود؛ چرا که دیوارهایش استوار و کاهگلی تازه شده.

ح داد که اولین خانه از سرازیری و شیب مالیم به سمت روستا رفتیم. آقای کارگرزاده توضی

مال یک مسلمان است که قبل از ورودی روستا به شکل امروزی ساخته شده بود. یعنی این 

خانه در روستای اصلی نبود؛ چرا که روستای اصلی از پایین سرازیری شروع می شد. گویی 

نمی  این روستا در دل کویر خودش را نهان ساخته بود. اگر این چند خانه نوساز نبود هیچ کس

توانست روستا را به سادگی پیدا کند. روستا با پیرامون خودش خوش نشسته بود و خاک و 
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خانه چنان یک دیگر را نهان می کردند که اگر لشکر ترک و تاتار هم می آمد با آن چشمان 

 ریز و تیزشان نمی توانستند آن را پیدا کنند و نقشه آن را از صفحه روزگار پاک.

 

ود و کسی و حتی پرنده ای پر نمی زد. ساعت حدود شش عصر در یک کوچه ها خلوت ب

بهاری آن هم در آغاز اردیبهشت بود. البته یک و دو سگ در گوشه ای دیدم که نگاهی از 

 تعجب به رهگذران و اتومبیل انداختند و بعد از آن دیگر ندیدمشان کجا رفتند.

دیم و به سمت او رفتیم. آقای کارگرزاده مردی در کنار یک پیکان مشغول تعمیر بود. پایین آم

جویا خانم سامیا کالنتر دهدار روستا شد. از کنار مردم گذشتم و به سمت آتشکده رفتم. ظاهرا 

درش بسته بود و کلید دار هم نبود. آتشکده هیچ شباهتی به آن چه فکر می کردم نداشت. بیش 

ا نمی آمد. اصال یک سازه جدا بافته از تر شبیه یک سیلو بود و با قد و قواره ای که با روست

بافت قدیمی روستا بود. خیلی توی ذوق می زد. با کاشی از مکان و مکانت آن یاد شده بود و 

تنها همین عنصر را می توانستی به عنوان یک سازه سنتی بپذیری. در کنار این ساختمان 

خبری از وجود انجمن  بدقواره یک کاشیکاری دیگر بر ساختمانی نقش بسته بود که گویا

 زرتشتیان را در آن مکان می داد.
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نشد « خانم سامیا»در زیر ساباط ماندم تا از سوز آفتاب تند در امان بمانم. چون خبری از 

گشتی در ده زدیم؛ چند کوچه به هم چسبیده با دیوارهای کوتاه با ویژگی خانه ها و کوچه های 

گویی میراث فرهنگی برای حفظ آثار تاریخی انجام ویژه کویر ایران با سنگ فرش هایی که 

 داده بود.

از شمار خانه بر می آمد جمعیتی بیش از صد خانوار نداشته باشد آن هم از پیرزن و پیرمرد 

کشاورز، ولی از ظاهر کوچه ها که هیچ آدمی در آن نبود، گویا ده به یک معنا مرده بود. 

نی هر چند که خانه هایش به کاهگلی تازه زنده خاک مرده را می توانستی از فضایش درک ک

می نمود ولی درون آن از آبادی و آبادانی خبری نبود؛ زیرا آبادانی هر جایی به آدمی است 

چنان که خداوند در قرآن از مردم می خواهد تا با حضور خود در مساجد آن را آبادان کنند نه 

 با خشت و خاک.

 و سفال خاک، بوی با کاهگلی های خانه ها، ساباط یبا،ز های باغ کوچه با روستای کالنتر

چوبی کهن سالی خود در عین تازگی و نوسازی به رخ می کشد. روی  منقش درهای کاهگل،

این درها هنوز جایی برای چراغدان هاست تا مردم در شب به آهستگی به سمت آب انبار یا 

رند و به درختان تشنه کویر آسیاب و حتی مزارع بروند و کش شبانه آب خویش را بردا

 ببخشند.



18 
 

 

از آن سو در میان برخی از گذرگاهی رفتیم که کویش سر پوشیده بود. سرازیری و شیبی 

داشت و هر کویی به کویی دیگر می رسید. ماشین رو نبود و یک آدم با خر و بارش می 

کنار هم بود. از توانست از آن بگذرد. برخی از کوی هایش تنها برای رفت و آمد دو نفر از 

کوچه های برمهر، فردوسی و کوروش گذشتیم که این اخیری بهترین و زیباترین کوچه بود که 

 بر مدار سنت می چرخید.
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در آن سوی بر باالی نیم تپه ای خانه ای تک افتاده بود و بر روی آن نوشته شده بود: گهنبار و 

معلوم بود یکی از سازه های مذهبی زیرش نیز نوشته شده بود: انجمن زرتشتیان کالنتر. 

زرتشتیان باشد. عکسی گرفتیم تا بعدا از منابع فواید آن سازه را به دست آوریم. در میان کوی 

می گشتیم که کاشیکاری و نوشته های آن مرا به خود جذب کرد. معلوم شد که همان آتشکده 

ا جلوه کوی و کوچه و خانه است که از سوی دیگر نیز دربی دارد و تابلویی. عکسی گرفتیم ت

 هایش نیز در تصویر مشهود باشد.

دوری زدیم و به نزدیک اتومبیل بازگشتیم. برای گرفتن تصاویری از آتشکده به سمت آن رفتم. 

با مردی که پیکان خود را تعمیر می کرد چاق سالمتی کردم. ایشان نیز به مهربانی پاسخی 

 : سالم حاج آقا! داد. من هم به عادت همیشگی گفته بودم 

مرد زرتشتی که میان سالگی را رد کرده بود گفت: پیکان این خوبی را دارد که هر کسی 

خودش می تواند تعمیرش کند. گفتم: به خالف ماشین های امروزی که حتما باید پولی خرج 

 تعمیرکار بکنی. از او دور شدم و عکسی گرفتم. 
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نزل بیرون آمد. سالم و علیکی کردیم و باز هم همان برگشتم پیش دوستان دیدم که خانمی از م

 عادت ما را بر آن داشت بگویم: سالم حاج خانم! ایشان به گرمی از ما استقبال کرد. 

بود. پیرزنی که رنگ به رخسار نداشت و بسیار الغر و تفتیده و « سامیا دولت کالنتری»خانم 

ه باشد، ولی بیش از این ها نشان می دهد. سال نباید داشت 55ناخوش احوال. با آن که بیش از 

دوستان که معرفی شدند، به سمت ساباط اشاره کرد تا به آن جا برویم و روی سکوهایش در 

 زیر سایه بنشینیم.

ایشان از امنیت و آرامش و آسایشی پس از انقالب فراهم آمده سخن بسیار گفت. اگر حمل بر 

و صادق بود؛ زیرا به صراحت از تاریخی سخن گفت سیاسی نکنیم باید بگویم که بسیار راست 

که در زمان صفوی به قول ایشان میلیونی از زرتشتی ها را در اصفهان به تیغ مرگ سپرده 

بود؛ البته این اعداد بی گمان نادرست است ؛ چرا که جمعیت میلیونی زرتشتی آن هم در 

شته شود، شاید مراد چند هزار اصفهان صفوی بی معناست و این که در آن زمان این جمعیت ک

 نفری باشد که در کل کشور کشته شده بودند.
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به هر حال، از تشیع و عقالنیت و مسالمت آن سخن می گفت و این که در این دوره جز در 

دوره صفوی و آن هم شاه عباس هیچ ظلم و ستمی از سوی شیعیان در حق زرتشتیان روا نشده 

این که در پیرامون کشور مان همه در حال کشتار دینی و  بود. از تکفیری ها می هراسید و

 مذهبی هستند ، ولی به نظرش امنیت ایران به شیعیان و سالمت دینی است.

از خودش گفت و این که دخترش در جوانی مرد و او را تنها گذاشت. گفت که ما عزاداری 

ین مساله موجب شد تا نداریم و در زرتشتی حتی برای مرگ عزیزان گریه نمی کنیم. گفت هم

گرفتار سرطان شوم و شیمی درمانی کنم. گفت: دکتر به من گفت درد فراق را در دل ریختی و 

 بیمار شدی. 

بی خودی نیست که اسالم گریه و عزاداری را تجویز کرده است تا دردهای درونی، برونریز 

 شود و درونریز نشود و بالی جان آدمی نگردد.

ین که شباهتی با آن تصورم ندارد. گفت که آتشکده کهن ما از میان رفته از آتشکده پرسیدم و ا

است و ما این سازه را ایجاد کردیم که وقتی یکی از بستگانم از آمریکا آمد گریست؛ چرا که 

 این سازه کنونی را بهتر از آن نیز در آمریکا می توان یافت.

ش بیدار و خفته داریم. آتش را در قدیم گفت که ما هر روز آتش را روشن می کنیم. البته دو آت

 با هیزم و چوب روشن نگه می داشتند. 

از گورهای گبری در شمال ایران گفتم و این که در آن هایی اشیایی چون سر نیزه و جام  و 

گوشواره و کوزه و مانند آن ها است. سامیا گفت: گورهای ما به همیشه در بلندی و به سمت 

ایی که در کنار رودها و نهرها و در مناطق پست است مخصوص خورشید است و آن گوره

 پیروان دیگر ادیان است که من احتمال دادم شاید از آن متیرا پرستان و مانند آن ها باشد.

از گهنبار پرسیدم که این یک مکان آیینی است یا نه؟ گفت: ما به نیازمندان خود کمک می کنیم. 

ص کمک به نیازمندان است. هر کسی اموالی را به آن چارک در آیین زرتشتی است که مخصو

جا می دهد تا صرف نیازمندان شود. البته برای این که به کسی برنخورد به همه افراد در طول 

هفته خیراتی صورت می گیرد تا گدا و درویش بهره مند شود. اشوداد)وقف( ، نیاز و گهنبار 

 خیراندیشان به یک دیگر کمک کنند.خوانی سه آیین در دهشمندان است تا این گونه 
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به نظرم این چارک یک چهارم از درآمد باشد که همانند خمس یعنی پنجک در اسالم است. 

پنجک یعنی پنج یک به این معنا که از هر در آمدی یک پنجم آن به نیازمندان از سادات داده 

 می شود.

ولی تنها از گاتا که از زرتشت  پرسیدم در آتشکده چه می خوانید؟ گفت : از اوستا می خوانم

 است و بقیه در حقیقت از دیگران یا تفسیر آن است. 

ایشان افزود: می دانید در زمانی که بیش تر مردم جهان بت پرست بودند مردم ایران خداپرست 

 و یکتاپرست بودند و اهورا مزدا را می  پرستیدند.

داود و مانند آن؟ گفت : از متن اوستایی می گفتم: به زبانی اوستایی دعا می کنی یا ترجمه پور 

 خوانیم. ما هر روز هنگام طلوع خورشید ، رو به آن می ایستیم و دعا می خوانیم. 

گفتم: یعنی در همه جا عبادت می کنی و الزم نیست تنها در آتشکده باشید؟ گفت : نه! من در 

 خانه ام دعا می خوانم و نماز می گزارم.

گفت: روزی برای دیدن ایشان آمدم. ایشان در کناری ایستاده بود. چند بار آقای کارگرزاده می 

سالم کردم. دیدم پاسخم را نداد. بعد از مدتی گفت: من در حال دعا و راز و نیاز با خدا بودم. 

 از این رو پاسخ تو را ندادم. او داشت رو به روی خورشید دعا می کرد.

ان گفت: آن موقع من در تهران بودم، ولی  براساس گفته از سامیا درباره حاج شیخ پرسیدم، ایش

 های مردم، حاج شیخ به مردم این جا محبت داشت. 

از مسجد روستا سوال کردیم: گفت: یک مسجدی کوچک به اندازه آتشکده قدیمی روستا بود که 

د خودم آن را توسعه دادم و به حالت امروزی در آمده است. انجمن زرتشتیان در توسعه مسج

 دخالت داشت. در کنار آن حسینیه ای است که سالی یک بار در آن عزاداری بر پا می شود.

پس از مدتی گپ و گوپ از ایشان خداحافظی کردیم. دراین زمان دو پیرزن فرتوت دیگر 

بیرون آمده و بر روی سکویی آن سوتر از ما در جلوی خانه هایشان نشستند. فکر کنم سکوی 

 د. زنی هم کمی نزدیک تر آمد و سپس در کوچه های تو در توی آن گم شد.آب انبار روستا بو

ما هم سوار اتومبیل شده و به سمت مسجد و حسینیه رفتیم و عکسی گرفتیم. البته این مسجد و 

حسینیه تنها به درد کسانی می خورد که در آن نزدیکی ها کشاورزی دارند؛ زیرا بخشی از 

مال مسلمانان است و دو سوی دیگر این روستا، روستاهای  باغات و مزارع روستای کالنتر
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مسلمان نشین رفیع آباد و قاسم آباد قرار دارد. مرزعه کالنتر به نسبت بزرگ است. مردم 

زرتشتی آن جا ظاهرا پسته کار هستند و کارهایی از این قبیل دارند. از دور جاده ای نیز دیده 

دند. در این روستا بخشی از مسلمانان می زیستند و می شود که کامیون هایی در حال عبور بو

برای خود حسینیه و مسجدی به همت شیخ ساختند که با جمعیت آن روز آن جا مناسب بود ولی 

امروز که هیچ مسلمانی نیست بی رونق شده است. مردم مسلمان از این روستا رفته اند و 

ی است. هر چند که هر ساله گروهی مسجد و حسینیه آن تحت حمایت انجمن زرتشتیان و دهدار

برای عزاداری عاشورا به آن جا می آیند تا همانند زرتشتیانی که از سراسر ایران به کالنتر 

 می آیند، اینان نیز به جای جشن مهرگان، عزای حسینی را بر پا دارند.

در بیرون روستا یک استخر است که مخصوص مراسم مهرگان است. ظاهر در آن جا برای 

راسم مهرگان یک اختالط شناگری است. از آن جایی که برای این مراسم زرتشتیان از م

سراسر ایران می آیند محدودیت های تردیدی برقرار می شود تا گردشگران وارد روستا و آیین 

 آن ها نشوند.

 یا یخدان یخچال خشتی

چال طبیعی که حتی پیش از این تنها من یخچال های کوه سماموس را دیده بودم؛ یعنی چند یخ

در چله تابستان نیز می توان آن جا رفت و از خنکای آن ها استفاده کرد. برف های چنان انبوه 

بر این چکاد می نشینند که در بسیاری از سالها به شکل یخچال باقی می مانند مگر آن که 

ود در پایین تابستان چنان گرم باشد که آن ها را آب کند. آبی که از یخچال ها سرازیر می ش

دست وقتی از الی سنگ ها می روند تمیز شده و چشمه های زیبا و خنکی را پدید می آورد که 

 در چله تابستان آبش دست آدم را از شدت سرما می لرزاند.

البته در قم هم نام یخچال هایی را شنیده بودم مانند یخچال قاضی که محله امام خمینی )ره( بود 

یت العظمی لنگرودی نیز به این منطقه رفت و آمد داشتیم. اما تا پیش و ما برای درس خدمت آ

از آن که به میبد بیایم معنا و مفهوم این نام گذاری را نمی دانستم. آن جا فهمیدم که یخچال یا 

همان یخدان یک جایی برای انبار کردن برفها و یخ های زمستانی برای استفاده در بهار و 

 تابستان بوده است.

ال، چاله ای است که در آن برف و یخ جمع می شد. البته در شمال ایران و جاهای دیگر یخچ

این کار در گذشته صورت می گرفت که برف را با الیه های از کاه و کلش دفن می کردند که 

کی از آن ها در باغ پدری ما قرار داشت. یخدان باید کمی از نظر سازه ای تفاوت داشت؛ ی

 یست بلکه یک سازه معماری است که بسیار زیبا ساخته می شد.زیرا دیگر چاله ن
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با قدمتی که به پیش از دوره قاجار می رسد یکی از معدود یخچالهای به  دان خشتی میبدیخ

بخش های عمده این بنای  جای مانده در استان یزد است که از خشت و گل ساخته شده است.

 .استند، مخزن یخچال و گنبد باشکوه شامل: دیوارهای سایه انداز، حوض یخب

دیوارهای شرقی و غربی و جنوبی آن در زمستان، سایه سار سردی در محوطه شمالی یخچال 

عمق آن فراهم می ساخته که در شب های چله با انداختن آب قنات به حوض پهناور و کم

شکسته محوطه و تکرار این کار در شبهای متوالی، قطعات بزرگ یخ ساخته می شده و پس از 

 شدن، به مخزن یخ در زیر گنبد یخچال منتقل می شده است.

گنبد خشتی بزرگ، یخ های انباشته را نگه می داشته که در تابستان، از آن برای استفاده 

 اند.کاروانیان و مردم بهره برداری می کرده

 یخ سازيرهذخی براي كه هستند سازي و ساخت جالب بسیار هاينمونه ،قدیمي هايیخچال

 تشكیل حوضچه و اصلي دیوار گنبد، ،یخدان عمده بخش چهار از هایخچال .اندشدهمي احداث

 و شدهمي رها حوضچه درون به آب ،داشت وجود كافي حدبه آب كه زمستان ایام در. اندشده

 داشته قرار استخر طول در لندب دیواری. استزدهمي یخ هوا برودت به توجه با ،هنگام شب

 یخ های الیه تا آورده می وجود به را شرایطی و شده می ها یخ به خورشید تابش مانع که است

 درگاهی طریق از و شکستند می کارگران سپس را ها یخ. شوند اضافه پیاپی های شب در

 می لمنتق دارد، قرار زمین در بزرگ مخروطی صورت به که یخدان داخل به مخصوص،

 حفاظت خورشید مستقیم تابش از طوری را ها یخ ازگل، شده ساخته مرتفع و مدور گنبد. شدند

 از یکی قدیمی های یخچال. میساخت ممکن را ها یخ از استفاده گرما فصل در که کرد می

 به دیگر بار توانند می و هستند ارزان و پاک های انرژی از گیری بهره الگوهای ترین جالب

 .کنند پیدا جدیدی کاربردهای زیست محیط از حفاظت و اقتصادی های نبهج لحاظ

البته حوضچه یخدان خشتی میبد که در همان ورودی قرار دارد االن به شکل دو حوضچه 

کوچک با عمق حدود بیست سانتی است که تنها نمادی از حوضچه های قدیمی است. حوضچه 

ردند؛ چنان که خود بنا نیز این گونه است. می را خیلی خوب و با آبرومندی تمام بازسازی ک

گویند حدود سیصد خشت بزرگ به شکل دایره از وسط تا سقف فضای باالیی را ساخته است، 

البته هر چه به سقف نزدیک می شود به طور طبیعی شمار این سیصد خشت کم می شود. 

گنبد رو به سقف دیده  نوعی تناسب میان حوضچه داخلی یخدان که در عمل زمین ساخته شده با

می شود. در پیرامون این قسمت یخدان که هم سطح زمین است یک راهروی همه اطراف را 
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در بر گرفته و می توان یک دور سیصد و شصت درجه در میانش زد و اگر پایت را نیز بر 

 زمین بکوبی یا سخنی بگویی به طور طبیعی هم پژواکش به گوش می رسد.

 

 اسیعب شاه کاروانسرای

در کنار همان قنات و آب انبار معروف دو مجموعه زیبا دیگر هم قرار دارد که یکی 

کاروانسرا و دیگری چاپار خانه است. البته آن سمت تر نیز یخدان خشتی معروف قرار دارد 

 که االن در آن سوی جاده قرار دارد. 

 
 

بستن اسب و شتر و مانند در همان بیرونی متوجه چیزی در دیوار شدم. احساس کردم که جای 

آن است که دوستان تایید کردند. البته درب کاروانسرا به فتنه در همین چند سال اخیر سوزانده 

شده بود تا نشان دهند که دوستداران ایران تا چه اندازه برای تمدن ایرانی دل می سوزانند یعنی 

لی حاضرند میهن را به همان هایی که از بچه مسلمان ها یک پا میهن دوست تر هستند، و

 بیگانه ای به عنوان استکبار جهانی هم بفروشند.

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=REQtfsVCQnbvDM&tbnid=ODoPCzMEViBTFM:&ved=0CAgQjRw&url=http://howzeh-meybod.ir/dynamic.php?sys%3Dgallery%26action%3Dshow%26la%3Dfa%26page%3D%26album%3D%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%B4%D8%A7%D9%87 %D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%26pic%3D(1).jpg&ei=eqZkU_6LMcGf0QXL7YCwCQ&psig=AFQjCNEZnqfvnDC6Zk8wnEQ1m5M97yyjNQ&ust=1399191546853430
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 یزد استان میبد در که است صفوی سبک کاروانسرهای جمله از میبد عباسی شاه کاروانسرای

 ساختمان. است شده ساخته آجر با و ایوانی چهار معروف شیوه با بنا این است شده واقع

 و حوضخانه مرکزی، حیاط ورودی، هشتی بیرونی، های ایوان ساباط، شامل کاروانسرا

 و اتاق و ایوان صد یک و وغربی شرقی سرپوشیده فضاهای و زیبا هشتی چهار و مهتابی

 .است بوده کاروانیان استفاده برای  اجاق

 از و آید می شمار به صفویه عصر راهی بین کاروانسراهای جمله از عباسی شاه کاروانسرای

 پالن بر بنا این. است برخوردار ای ویژه اهمیت از موقعیت و عماریم سبک فضایی، لحاظ

 .است شده احداث مرکزی حیاط شیوه با و شکل مربع

 
 

 قرار( ساباط و کوچه) سرپوشیده مسیر یک داخل در آن جنوبی میانه در کاروانسرا ورودی

 شده نصب بنا ورودی در بزرگی چوبی درب همچنین شود. می نامیده سول اصطالحا   دارد که

 دارای بنا این داخلی و خارجی های محوطه. است کاروانسرا امنیتی سیستم بیانگر که است

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hRRjNqgpXJ0TlM&tbnid=2T_Q0qkGpq4HRM:&ved=0CAgQjRw4Cg&url=http://negarkhaneh.ir/~galaxy_boy199/PicDetail-87784/&ei=bqVkU4CsHfKY0QX0g4GwDA&psig=AFQjCNG6TqvGjC32zsodrYpPAoxz6E75DQ&ust=1399191278526664
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 که است مختلفی اقشار برای متنوع اماکن و سرپوشیده و سرباز فضاهای و اقهاتا ایوانها،

 .اند بوده کاروان همراه

 این خارجی و داخلی های حجره تعداد مجموع در که است حجره 24 دارای کاروانسرا حیاط

 مهتابی و حوضخانه)  کوچکی حوضچه کاروانسرا حیاط میانه در. رسد می حجره 100 به بنا

از پله های آن باال رفتم که از چند کنده چوب . است جاری آن در قنات آب که است واقع( 

زیر آبی تشکیل شده بود. البته آن قدر آسان نبود هر چند که چهار کنده چوب بیش تر نبود. در 

بود که فضای باال را خنک می کرد و تنها به درد شب می خورد و روز فایده ای نداشت. یعنی 

 خوش نشین خوبی بود و شاید جای ممتازین برای شب نشینی بود؛ زیرا فضای بزرگی نبود.

 انبار آب این. شده بنا آن جوار در که است بزرگی انبار آب مجموعه این اجزای از دیگر یکی

 .است بلند بادگیر چهار و آجری گنبد یک ایدار

 از حفاظت و معرفی منظور به مجموعه این شرقی سالن از اکنون هم است ذکر به الزم

 بر بالغ قدمتی با زیلوهایی موزه این در که است گردیده دایر زیلو موزه میبد، تاریخی زیلوهای

 .آید می شمار به رانای در زیلو فرد به منحصر موزه تنها و دارد وجود سال 500

 کارگاه دو و موزه کنار در بافی زیلو زنده کارگاه یک زیلو، بافت نحوه آموزش جهت همچنین

 هدف با که است ذکر قابل. است شده تأسیس کاروانسرا مرکزی حیاط محوطه در نیز دیگر

 در یند،آ می مجموعه این از بازدید برای که گردشگران مختلف های گروه آسایش و رفاه تأمین

 .است دایرشده شاپ کافی و رستوران مجموعه این غربی سالن

این کاروانسرا در آغاز حضور افغانی ها به عنوان یک اوردگاه استفاده می شد که البته 

 خسارتی نیز وارد ولی در بازسازی تعمیر شده است و دیگر آثار دود و سیاهی بر جا نیست.

 هخامنشی چاپارخانه

در ایران به دوره هخامنشیان باز می گردد و از این مراکز، به عنوان ایستگاه  پیشینه چاپارخانه

 های مبادالت نامه ای استفاده می شده است.
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وظیفه چاپارخانه ها نگهداری و تیمار تعدادی اسب تیزرو و پیک تازه نفس جهت ارسال و 

نه میبد به صورت قلعه مبادله سریع نامه ها و امانتهای مهم بوده است از این رو، چاپارخا

ساخته شده که دفاع و حفاظت از آن میسر باشد و این اهمیت از برجها و دیوارهای بلند و 

این چاپارخانه در سال  روزنه های دیده بانی و تیراندازی و موقعیت خوب دفاعی آن پیداست.

 های اخیر مرمت شده و به موزه پست میبد تبدیل شده است.

 سردر و است شده نماسازي طاق دهنه هفت آن ورودي طرف دیوار رد كه آجري است رباطي

 انباري جنبه و است استفاده مورد هنوز است كرده رخنه آن در ویراني اینكه با. دارد مرتفعي

 .دارد

 میبد موجود رباط .است نوشته 1067 سال در را امین محمد میرزا وفات مفیدي جامع مولف

 چنین راه این مسیر و است واقع قدیم شاهراه كنار بر ستا قاجاري عصر شیوه به بنایش كه

 بر خلل كه «چاپارخانه» بناي رباط، جوار در. یزد و آباد همت میبد، چفته، عقدا،: بوده

 .است قاجار عصر ابنیه از چاپارخانه. دارد قرار افتاده اركانش

http://www.narinnews.ir/wp-content/uploads/2013/03/چاپارخانه-میبد.jpg
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 آب انبار کالر

 

ای گرفته و بر اساس سنگ نوشته آن، این آب انبار درست روبروی در ورودی کاروانسرا ج

 ق.است. 11مربوط به قرن 

http://www.narinnews.ir/1392/01/03/%d9%85%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1/
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ویژگی ساختاری آب انبار کالر به گونه ای است که خستگان راه، تنها با چند پله انگشت شمار 

به پاشیر آب انبار می رسند. آب انبار کالر هنوز هم به عنوان یک منبع آب آشامیدنی قابل بهره 

 برداری است.

نستیم از این آب انبار دیدن کنیم و تنها از قناتی که پیش آن قرار داشت نگاهی ما البته نتوا

انداختیم و به سمت کاروانسرا رفتیم. علت عدم دیدن درون آن نیز به بسته بودنش در آن ساعت 

 . باز می گشت

در قم  اما به جای آن از یک آب انبار دیگر دیدن کردیم و تازه مفهوم آب انبار را فهمیدیم. البته

در روستای اطراف البرز و کوه سپید مردم را دیده بودم که از سازه ای چنین آب بر می 

داشتند؛ ولی چون فرصت نبود نرفته بودیم تا حقیقت مفهومی آن بر ما آشکار شود. زنان کوزه 

به دست و سطل بر دوش را دیدم که آب را از ساختمان بیرون آورده و به خانه هایشان می 

  بردند.

البته هر روز از کنار آب انبار شاد قلی خان در قم عبور می کردم و چون دری آهنین بر آن 

گذاشته بودند نمی دانستم این پله ها به کجا ختم می شود و در آن زیر چه خبری است و این بنا 

که  اصال چه کارکرد و چه کاربردی دارد. این بود تا این که اما امروز توفیق دست داد تا بفهمم

 آب انبار یعنی چه؟

http://www.narinnews.ir/wp-content/uploads/2013/03/آب-انبار-کلار.jpg
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قرار  -البته به زیبایی این بنایی که در عکس می بیند نیست -در بخشی از میبد یک ساختمانی 

که مقداری از سفال ها و کوزه ها و مانند آن را گردآور بودند تا به عنوان یک مرکز  داشت

معاصر بود تا گردشگری در آید. محیط خوبی بود و عکس ها و قطعاتی هم داشت که بیش تر 

 قدیمی.

از پله های آب انبار پایین رفتیم. یک بنایی شبیه یخدان بود با این تفاوت که دیگر یخدان در 

وسط نبود و ما خودمان در وسط و میانه آن بودیم. از باال آب در درون این می ریخت و برای 

دود کرده بودند. نگاهی این که آب بد طعم نشود و نفوذی به بیرون نداشته باشد، به نوعی قیران

به دری ورودی کردم از آن جا وارد شدم، تعجبم این بود که این جا با این ورودی چگونه آب 

یعنی آب قنات یا چشمه چگونه در این جا جمع می شد تا برای روز مبادا یعنی  ؛جمع می شد

 بهار و تابستان استفاده شود؟

رودی را برای گردشگران ساختند وگرنه این جا البته آقای کارگر زاده توضیح دادند که این و

هم بسته بود و تنها یک لوله ای تعبیه شده بود که درش را می بستند و هر وقت آب می 

خواستند آن را بر داشته و به مقدار نیاز آب به منزل می بردند. یعنی همان کاری که من در 

البته االن گمانم این نیز ور افتاده روستاهای اطراف قم دیده بودم که االن هم انجام می شد. 

باشد؛ زیرا با تانکر آب به مردم می رسانند  و شاید آب انبار برای حیوانات و آبدهی به آنها 

 استفاده شود.

 

 برج محمودآباد

این بنای تاریخی که قدمت آن به دوره قاجاریه بر می گردد، با نقش های )پالنی( مدور و از 

صل بنا دو طبقه بوده و در باالی آن، فضای باز برای اقامت موقت جنس خشت بنا شده است. ا

کبوتران تعبیه شده است. در نمای  در داخل بدنه بنا، حفره هایی جهت آشیانه  قرار داشته است.

ای دیده می شود که نشانه حالت تدافعی برج  بیرونی قسمت انتهایی برج، مقرنس های ساده

ی غذا و پناه قلعه ساخته شده به عنوان محلی برای ذخیره از این برج که با کاربری است.

 گیری در مواقع ناامن استفاده می شده است.

البته در جا جای این شهر کهن می توان از این گونه برج ها در میان باغ ها و روستاهای یافت 

ون که کاربری چند گانه ای داشت. بنابراین می توان شهر را مرکز برج و باورهای گوناگ
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دانست. هنوز برج و باورهای بسیاری در این شهر است. کوشکی که دور قلعه و شهر نارین 

 کشیده شده بود هنوز با وقار تمام از گذشته پر افتخارش سخن می گوید. 

 اربابان زرشتی  قلعه بارجین،

توسط  قلعه بارجین در یکی از آبادی های حوزه شرقی میبد به همین نام واقع شده است، این بنا

اربابان زرتشتی محل بنا شده که کاربری بنا به منظور پناه گرفتن در مواقع ناامن بوده و جنس 

 اصلی مصالح به کار رفته در بنا از گل و خشت است.

این قلعه دو طبقه و دارای چهار برج ساده در چهارگوشه و یک ورودی در سمت شمال است. 

ی )پالن( قلعه که مختص ارباب قلعه بوده است. نقشهدر باالی سردر ورودی، اتاقی قرار دارد 

پوشش اتاق های طبقه  به صورت حیاط مرکزی بوده که اتاق ها در اطراف حیاط واقع شده اند.

مهمترین تزییناتی که در  اول به صورت طاق ضربی و در طبقه دوم به صورت فیلپوش است.

 و غربی دیده می شود. بنا به کار رفته قاب بندی هایی است ه در جبهه شرقی

 57محله بارجین با آیت هللا بارجینی معروف است. امروز هم مسجد امام حسین)ع( با دو مناره 

متری آن از همه جا جلوه می کند و خوش می درخشد. طول مناره یادآور سن امام حسین)ع( و 

 سال پیروزی انقالب اسالمی است.

 برج کبوترخانه

 

 

ل حاضر به برج فرمانداری معروف است، تنها کبوترخانه موجود در برج کبوترخانه که در حا

پوسته عظیم خشتی با شش جرز داخل، اعضای اصلی کاربردی بنا را تشکیل می  میبد است.

دهند. ورودی کوچکی در سمت غرب این برج قرار دارد و دو راهپله، حرکت عمودی این 

 مجموعه را فراهم ساخته است.

http://www.narinnews.ir/wp-content/uploads/2013/03/کبوترخانه-میبد.jpg
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سانتیمتر ساخته شده که هر یک  20×20وترخانه از حفره هایی به ابعاد بدنه جرزهای برج کب

آشیانه کبوتران است. همچنین چهار برجک و یک برج میانی بر روی سقف در جهت ورود و 

 خروج کبوتران قرار داشته و رنگ تند مقرنسها عامل جذب پرندگان بوده است.

آن باال رفتیم. چند خارجی در حال دیدار از آن با دوستان وارد این بنا عظیم شدیم و از پله های 

و عکس برداری بودند. ما هم به این جمع پیوسته و چند عکس از زوایای آن البته با حضور 

خودمان در این بنا گرفتیم. گویا تخم و گوشت کبوتران برای مصالح و خوراکی  و کود و 

قویی است که از کود گاو و  فضله آن برای کشاورزی کاربرد داشت؛ زیرا کود پرخاصیت و

 گوسفند هم قوی تر است.

در شهرهای کویر به ویژه اصفهان و یزد شمار زیادی کبوتر خانه بود که اکنون تنها معدودی 

باقی مانده است. البته بناهایی دیگری را می توان شبیه آن ها یافت که برای نگهبانی در شب و 

 کشیک دادن از مزراع ساخته اند.

 خشتی  نارین دژکهن دژ، 

کهن دژ یا نارین قلعه یکی از مهمترین بناهای خشتی ایران و از آثار تاریخی پیش از اسالم 

بوده که قدمت آن هزاره سوم پیش از میالد تخمین زده شده است.بنای این کهن دژ بر باالی 

و در پنج متر و در پهنه ای به مساحت چهار هکتار  2۵مرتفع ترین پشته گلی شهر، به ارتفاع 

 طبقه ساخته شده است.

مصالح به کار رفته در این مجموعه متراکم خشت و گل بوده و خشتهای مشاهده شده در آن 

در هنگام عبور از پله های این  ، منتسب به معماری ساسانی است.10×2۴×۴0اغلب با ابعاد 

پرسیدم ؟ گفتند:  بنای عظیم بخشی از دیوار که برداشته شده با شیشه بسته شده است. از علت

برخی از بازدید کنندگان شماری از آجرهای خشتی آن را برداشتند. آقای خاتمی رییس جمهور 

یکی از این خشت ها را به کسی هدیه داده بود. گفتم: این جوری اگر پیش می رفت این دیوار 

 فرو می ریخت.

 شهر مساجد و حسینیه ها

حسینیه و تکایا قرار دارد که  130مسجد و  450میبد شهر مساجد است. در این شهر بیش از 

نشان دهنده بافت مذهبی شهر است. مساجد به مردمانش هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی 

معمور و آبادان است. مساجد جامع آن بسیار است و مسجد جامع مرکزی که قدیمی ترین مسجد 

 است در هر دوره تاریخی بخشی به آن اضافه شده است.
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اجد شهر از پیش از ظهر تا پاسی از شب باز است و برخالف شهرها دیگر بسته نیست. مس

نماز مغرب و عشا را در مسجد جامعه قدیمی شهر به جا آوردیم. پس از نماز که بدون حاشیه 

و طول و تفصیل همراه بود دعای کمیل با همان آهنگ شتاب نماز خوانده شد. از نمازگزاران 

  پذیرایی می شود و گویا یک سنت در این مسجد است. پس از نماز با چای

 

مسجد جامع مسجدی است که هر از گاهی در آن نماز جمعه برگزار می شود تا در همه شهر 

این سنت هم چنان برقرار باشد و این گونه نیست که با ساخت مسجدی نو مساجد کهن از 

 آبادگران نمازگزارش خالی شود. 

دختر سلطان رشیدالدین میبدی نصب شده بود که البته یک بار به  در مسجد جامع، سنگ قبر

سرقت رفت و دوباره باز آمد. البته دختر صاحب کتاب کشف االسرار و عده االبرار در این جا 

نبود بلکه در جایی دیگر بود که در دوران طاغوت مقبره اش به داعی توسعه خیابان خراب 

 2شد.

                                                           
 این.  نمایند مي عرضه چندگانه طرحهاي با را متنوعي فضایي هاي گونه كه است مسجد چند از اي مجموعه میبد جامع مسجد . 2

 ها، بدنه در طاقنما تكرار طرح با باز رو(  حیاط)  مركزي صحن از كه است یزد منطقه در مرسوم دار ایوان مساجد نوع از مسجد
 زمستانه هاي شبستان و قبله جهت در تابستانه بخش عنوان به كناري هاي شبستان و بلند و وسیع انایو و خانه گنبد چون فضاهایي و
 فضاي یك از گذر با ، شرقي كوچه طرف از بلندي نسبتا   در سر با آن اصلي ورودي و شده تشكیل دیگر جهت سه در(  گرمخانه یا) 

 و دار طاقنما صحن داراي ، مجموعه شرقي شمال نبش در ليحسنع حاجي كوچك مسجد.شود مي باز صحن به(  هشتي)  تقسیم
 مجموعه غربي شمال در(  ع حسن امام)  حسني مسجد.  است متصل پشت، مخروبه فضاي به كه باشد مي شمال جهت در شبستاني
 از نیز ،بخش این ورودي كه شمال جهت در ردیف یك و شرق و غرب جهت در شبستان ردیف دو با است، اي خانه گنبد داراي
 ساختمان طوركلي به.  ندارد وجود اكنون كه بوده مسجدي محل گذشته در نیز غربي وساز ساخت بدون فضاي. است جبهه همین

http://www.irandeserts.com/content/contentGallery/مسجد_جامع_بفروئیه،_ميبد.htm
http://www.irandeserts.com/content/contentGallery/مسجد_جامع_بفروئیه،_ميبد.htm
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 نخل عزا

ا جز در تلویزیون ندیده بودم. امروز این توفیق دست داد تا از نزدیک پیش از این نخل عزا ر

از نخل را ببنیم. نخل همانند کجاوه ای بود که بر چارپایه ایستاده بود. دو سمتش همانند نخل 

بود. نمادی از کربال و عاشورا که یاد امام حسین)ع(  و مصیبت های ایشان را زنده نگه می 

شورک نخلی را مشاهده کردم که مرحوم حاج شیخ محمد ابراهیم اعرافی دارد. در کنار حسینیه 

شفا یافتن یکی از خویشانش را در خردسالی دیده بود و این که مردم پس از شفا در زیر همان 

 نخل در روز عاشورایی ریختند و خود را به شفایافته تبرک کردند.

ها مشهور هستند. در محالت میبد در البته در استان یزد نخل های چندی است که برخی از آن 

هنگام عبور چند نخل را دیدم که در زیر آفتاب سوزان قرار داشت. حمل این نخل ها واقعا 

نیازمند چندین پهلوان است. از چوب های خوبی ساخته شده و عظمت و سنگینی زیادی دارد. 

اری است. البته علم های حمل آنان مانند حمل علم های قمی ها نیازمند هماهنگی و مدیریت بسی

قمی ها یک خطری دارد و آن وقتی است که برخی می خواهند در میدانگاهی آن را بچرخانند 

                                                                                                                                                                         
 چهار در صحن، نماي هاي سرپایه پیشاني ، ایوان داخلي پوسته. ندارد مصالح تنوع وچندان گردیده بنا گل و خشت با مجموعه كهن
 چشم به مسجد اصیل معماري فضاي در ها آرایه حداقل.  است كارشده آجري هندسي ساده طرحهاي با گنبد، بیروني پوسته و طرف
 .  خورد مي
 
 چوبي كتیبه بر و امام دوازده نام و ق. ه 867 تاریخ است نصب خانه گنبد انتهاي ، محراب داخلي بدنه در كه معرق كاشي كتیبه بر

 و معماري مستندات و تاریخي هاي نوشته به بنا میبد جامع مسجد. است شده نگاشته انقر از اي آیه و ق. ه 913 تاریخ ورودي درب
 كه است هجري دوم سده حدود به مربوط ، مسجد بنیان.  شود مي محسوب ایران اسالمي تمدن كهن مساجد جمله از ، شناسي باستان
 فرش دو با برابر قبله جهت در شبستان عمق.  اردد پوشیده سر فضاي و صحن با شبستاني مسجدي طرح از حكایت مدارك و شواهد
 كهن مساجد كنار در زمان این مسجد. است داشته استقرار آنها بر باربر هاي قوس كه داشته هایي ستون نیم ها، پایه نبش و بوده انداز

 . گیرد مي قرار یزد و دامغان ، اصفهان ، ساوه ، فهرج نخستین
 

 میبد جامع مسجد نقشه و فضایي طرح در ، ایراني فضایي عناصر شدن وارد و ایران تمدن رهگست در معماري تحوالت با همزمان
 پیدا گسترش غرب سوي به و شده تبدیل دار ایوان و گنبدي مسجدي به شبستاني طرح از بنا كه صورت این به.  شد ایجاد تغییر نیز،
 گسترش اما( هجري ششم سده حدود در. )  گردید افزوده ضایيف مجموعة به شمالي ضلع انتهاي در بلند و قطور اي مناره و كرد

 شهرت( ع) حسن امام نام به كه آن اطراف شبستان و خشتي خانة گنبد.  است افتاده اتفاق هفتم سدة از پس جامع مسجد بناي تاریخي
 غربي سمت در دار ایوان يمسجد. شد مسجد پوشیده سر بخش جزء نیز مناره پشت فضاي و افزوده مسجد به غرب شمال ،در دارد
 وجود فعلي خالي و مسطح زمین در آن آثار نیز پیش سال چند تا كه بوده فضایي گسترش حد آخرین كه گردید الحاق قدیم مسجد
 و تعمیرات هجري نهم سدة حدود در.  دارد انحراف قدیمي مسجد به نسبت گسترش، دورة به مربوط فضاهاي در قبله جهت. داشت

 867 تاریخ شد؛ قدیمي محراب جایگزین فعلي محراب و گرفته صورت بنا به وارده هاي آسیب از پس مختلف بخشهاي در تغییراتي
 ، مناره از بخشي و قدیمي فضاهاي جاي در شمالي شبستان ساخت و مسجد صحن طرح در تغییر.  است زمان همین به مربوط نیز

 .آمد بوجود بنا در بعدها
 

 شرقي شمال در حسنعلي حاجي مسجد ساخت شامل كه شود مي قاجار دورة به مربوط مسجد اساسي تحوالت و تغییرات آخرین
 است میبدي خیّر برادر دو فعالیتهاي از متفاوت اي قبله جهت با صحن، غربي بخش در رجبعلي حاجي زمستاني شبستان و مجموعه

 گردیدند قدیمي ساختارهاي جایگزین كه
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که می تواند برای اطرافیان خطرناک باشد؛ زیرا نمادهای چهارده معصوم از فلز است که به 

 طور طبیعی برنده و خطرساز هستند.

 خانه تاریخی ساالر

کوچه تاریخی با خانه های تاریخی از جمله خانه ساالر قرار داشت. پشت این مسجد جامع یک 

در ابتدای کوچه کاهگلی شده یک عطارخانه بود که اکنون فقط به عنوان یک نماد تاریخی باقی 

مانده است. کوچه سنگفرش شده است. در زیر نور ستارگان کویر در پیچاپیچ آن پیش رفتیم تا 

 رسیدیم. ولی بخت یار نبود و خانه بسته بود. به خانه ساالر در انتهای کوچه

در میبد خانه های تاریخی بسیاری است. هنوز شهر آپارتمانی ندارد و سازه های بسیار بلند که 

این تاریخ را از یاد ببرد و یا هنوز بیل های میکانیکی به این سمت شهر نیامده اند تا هر چه از 

 گذشته و سنت مانده بردارد و ببرد. 

ت عمومی شهر هنوز نمایی از گذشته و خانه های اصیل و سنت ها را با خود دارد. خانه و باف

ساباط و دیوارهای بلند خشتی و کاهگلی شده همه جا به چشم می آید. در سایه بلند دیوار می 

توان از سوزش آفتاب در امان ماند و پیچ کوی و برزن و تنگی آن اجازه ترکتازی را از 

 رد. هنوز  به جای کولرها، بادگیرها این جا نفس می کشند.مهاجمان می گی

 بادگیرها هنوز نفس می کشند

این که گفته شده بادگیرها هنوز در شهر نفس می کشند شاید همان آخرین نفس هایشان باشد. به 

خانه پدری حاج شیخ در شورک شهیدیه رفتیم. خانه ای که بازسازی شده و نفس کهنگی اش 

سنت را هم چنان زنده نگه دارد. خانه دو بادگیر داشت که یکی در اندرونی بود. گرفته شده تا 

وقتی در را باز کردیم باد وزید و دو لنگه در را به هم کوفت. زیر بادگیر رفتیم ولی باد در 

 داالن و اتاق ها بهتر می پیچید تا در زیر بادگیر.

تاق و در میانه هم درخت نخلی در سبک و سیاق خانه به گونه ای بود که دور تا دور آن ا

گودی حوضی نشسته بود که گویا پیش از این آبی از قنات می خورد. عمق حوض بیش از دو 

 متر می نمود و نخل از ته آن بر آمده و گل داده بود.

آن سمت دیگر یک بادگیری بود که بزرگ و پر نفس ، خنکا را از همه آسمان بر می گرفت و 

هدیه می کرد. دوستان جمع شدیم و از خنکای آن در زوال ظهر بهره  به زمین و زمینیان

بردیم. زیر بادگیر سکویی بود که می توانست یک خانواده پر جمعیت را جا دهد و در عصر و 

 شب هنگام آنان را مهمان هواهای خنک و جانفزایش کند. 
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آن که شب های کویر خنک  البته در جایی که ما اسکان یافته بودیم خبری از بادگیر نبود و با

است و عکس نقیض عمل می کند و سوزش روزش را به سرمای شبش می دهد، با این همه 

بادگیرها در اوج گرمای نفس گیر تابستان باید خودنمایی کند. بادگیرها حسن بسیار دارند که 

یکی از مهم ترین آن ها بی هزینگی آن است در حالی که کولرهای امروزی هزینه های 

سنگینی را بر خانوارها تحمیل می کند و گرمای شهر را نیز دو چندان می نماید؛ زیرا حرارتی 

 که از کولرگازی ها بر می خیزد خودش عامل در افزایش گرمای عمومی شهرهاست.

 قناعت قنوت و قنات و 

 از جلوه های زیبای کویر قنات های آن است. هر چند که در خود قم و تهران دیگر اثری از

قنات نیست ولی در بخش های دیگر کویر به ویژه در زواره، اردستان، نایین ، میبد و یزد می 

توان قنات های بسیاری را دید. در همین مسیر تهران تا یزد در کنار جاده ها نشانه های قنات 

را می توان یافت که آب را در دل کویر به نهانی به درون خانه های مردمانی می برد که 

سوزان همه آب ها را از دل بر می کند. اگر هنر قنات نبود بیش از آن که آب به مقصد  آفتاب

برسد همه تبخیر می شد و ده ها آلودگی و مشکل دیگر پدید می آورد. اما این قنات ها آب را 

 هم محافظت کرده و با خنکی و تر و تازگی به نوش نوشندگان می رساند.

ر قناعت میبد در کنار کاروانسروای تاریخی اش دیداری برای نخستین بار از خروجی آب د

قطری از آن بیرون می آمد و سپس از آن جا به محالت پایین  50تا  40کردم. آب به حجم 

دست می رفت تا تشنگانی از گیاه و جانور و آدمی را سیراب کند و زندگی و آبادانی را به آن 

 ببخشد.

ات نماد تمامی از مفهوم قناعت است؛ زیرا مردمان کویر به آدمی قناعت را می آموزد و قن

کویر دانستند که آب حیات و زندگی بخش را می بایست چگونه و به چه نرمی و لطائف حیلی 

به خانه آورند تا هیچ قطره ای از دست نرود. اعداد و ارقامی که برای بیان میزان و مقدار و 

ه آب اهمیت دارد و چرا باید برای هر قطره و حجم آب گفته اند نشان می دهد که چرا این انداز

حجم آن تالش کرد و بها و ارزش گذاشت. واژگانی که مفهوم ارزش مایه حیات را به خوبی 

 القا می کند و زندگی را معنا و مفهومی دیگر می دهد.

مردم میبد از سه ویژگی برخوردارند که عبارت است از قنات و قنوت و قناعت. یعنی قدر آب 

 می دانند، اهل عبادت و نماز و اطاعت الهی هستند و در زندگی قناعت می ورزند.را 
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 رشیدالدین میبدی

از رشیدالدین میبدی صاحب کتاب کشف االسر و عده االبرار در میبد جز نام خیابان اثری 

نیست، زیرا قبرش را به عنوان توسعه خیابان در حکومت طاغوت خراب کردند و سپس گور 

 یز به همین عنوان برداشتند و سنگ قبرش را نیز به مسجد جامع منتقل کردند.دخترش را ن

 

 
 

است. البته برخی  ششم قرن اول نیمه در قرآن و مفسر نویسنده میبدی الدین رشید ابوالفضل

گمان برده اند که طاق برجا مانده بخشی از مقبره ایشان است که در محله سلطان رشید قرار 

است شاید  باقیمانده میبد در میبدی رشیدالدین خیابان ابتدای فت آن چه دردارد. ولی باید گ

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5qQ_t0_LJvuxIM&tbnid=uRU810uLevm1sM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.narinnews.ir/1392/12/08/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85/&ei=MyReU7u9LdHH7Aa80IGgCQ&psig=AFQjCNGTGh0G4Gk1u5ZLAqzHZbnIg-hMAQ&ust=1398764979829300
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 که به نام بخشی از بنای تاریخی بر سر مزار رشیدالدین بود نه قبرش است. یعنی آن محرابی

 در ها بقعه و مزارها دیگر همچون بود، از میان رفته است. این بنا معروف «الرشید سلطون»

 شکل به که عمارت این باقیمانده  1356 سالهای حدود در. بود اقعو شهر خندق و حصار پشت

 آسفالت جهت آن زمین شناسی باستان پژوهش گونه هیچ بدون و  تخریب کلی به بود محراب

 آسفالت زیر در اکنون هم میبدی، الدین رشید ابوالفضل مقبره گردید. در حقیقت مسطح خیابان

 . دارد قرار خیابان

 
 

 
 

 قنات آب دفعه چندین که بود ای سردابه صورت به الدین قبررشید گویند: ر میشه معمرین

و در پیرامون آن قبرهای چند طبقه وجود داشت. البته  بود گرفته فرا را محوطه این آباد شمس

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KCCtu9G5rdD48M&tbnid=dWE4sH_dBoU1iM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.irandeserts.com/content/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87%D8%8C_%D9%85%D9%8A%D8%A8%D8%AF.htm&ei=riReU7-LJ_Le7AbNzIDwCA&psig=AFQjCNH13czoeZAf0BW_5B02gIU0NpZzLw&ust=1398765102719406
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=icY5t9FhuCbYNM&tbnid=-SJODy3aWanCXM:&ved=0CAgQjRw&url=http://ghoolabad.com/index2.asp?id%3D72&ei=sSReU4ynFOzQ7AaYwYHwDQ&psig=AFQjCNFn3JiXjKH6Zz1GXGp-oYMaHHZqqA&ust=1398765105403904
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از همین مکان به دست آمده که اکنون  سنگ قبر برادر و دختر رشید الدین ابوالفضل میبدی

 جامع نگه داری می شود. سنگ قبر دختر در مسجد

 خانه تاریخی حاج ملک

برای صرف ناهار به خانه تاریخی حاج ملک رفتیم که بازسازی شده بود. گویا میلیاردی 

صرف شده تا این جا به یک رستوان و سفرخانه سنتی تبدیل شود. محیط خانه مجلل و با شکوه 

ها و راهروها تنگ و پیچ در پیچش  بود و همانند خانه های اعیانی دوره قاجار بود. از داالن

گذشتم تا در حیاط خانه که سقفش را فعال پوشیده بودند با حوضی در میانه و پر آب ، برای 

 صرف ناهار جلوس کنیم. 

گوشه ای نشستیم که به سبب تعدادمان جا کم آمد. مثل همیشه انتخاب غذا را به علیزاده سپردیم 

ز در یک زمینه کم نمی آورد و کم نمی گزارد چون که خوب بوی غذا را می شناسد و هرگ

معتقد است که به شکم هرگز ظلم و ستمی روا نداشته است. پیشنهاد غذا متفاوت ولی پر چرب 

و چیله بود. غذای انتخابی برای من از سوی دوستان، ماهی شیر بود که برای اولین بار تناول 

 می شد و الحق و االنصاف خوشمزه بود.
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رجی که در برج کبوتر فرمانداری میبد دیده بودیم ، برای صرف غذا آمدند و آن سوتر چند خا

نشستند. به نظر دوستان، زنان خارجی بیش از مردانشان اهل سیر و سفر و سیاحت هستند. 

گفتم: البته زنان ایرانی ترجیح می دهند که کم تر سفر بروند و بیش تر به بازار. حتی اگر به 

جای آثار تاریخی و دیدن آن بهتر می دانند که سری به بازار بزنند که هم خرید  سفری رفتند به

است  وهم تماشا. افزون بر این که در بازار می توان فرهنگ ها متفاوت ملل و نحل را 

شناخت و به دست آورد. الحق و االنصاف در این باره از مردان صاحب ذوق تر و داناتر و 

ر شهری را دیدی مردم آن جا را هم شناختی و دیگر نیازی نیست فهیم ترند؛ زیرا اگر بازا

خودت را زحمت بدهی و در گوشه و کنار شهر با هزار زحمت مردم شناسی و فرهنگ 

شناسی کنی. همه قماش آدم و فرهنگ را می توان در بازار یافت و از خصوصیات و فرهنگ 

 و اخالق متفاوت ایشان آگاه شد.

بازسازی و برای پذیرایی به ویژه از مهمانان گردشگر و خارجی  خانه حاج ملک به خوبی

آماده شده بود. البته از قرائن احوال به دست می آید که تنها خارجی و گردشگر سر سفره حاج 

ملک نمی نشینند، بلکه دیدیم که هنگام خروج ما، اعضای شورای شهر قدم رنجه کرده و به 

 مهمانی حاج ملک می شتافتند.

 کوزه  سفال و

شهر میبد به شهر سرامیک و کاشی هم معروف است. فرح پهلوی در یک گوشه شهر به حکم 

وظیفه پاسداشت سنت های دیرین، چند مرکز سفال سازی راه انداخته بود که هنوز کار می 

کرد. البته وقتی رفته بودیم سفال گران دست از کار کشیده بودند. ده ها چیز سفالی و کوزه در 

کنار این مجموعه عظیم در حال خاک خوری بودند که عادت دیرینشان است؛ چرا که گوشه و 

گلی از خاک تغذیه می کند و اگر آب قنات نبود این اندازه به هم نمی چسبید و مانند هم نوعشان 

 بر بال باد به این سو و آن می رفتند.

 خـموش/ و گـویا کـوزه زاره دو دیـدم دوش/ بــودم گـری کـوزه کـارگـه به سروده خیام : در

 فروش. کوزه و خر کوزه و گر کوزه کو گفتند/ مـن با حــال زبان به یک هــر

البته گوزه گر و کوزه فروش بود، ولی زمانه چنان اوضاع اقتصادی را به هم ریخته که دیگر 

 نمی توان سراغی از کوزه خر گرفت. 

گویا پیش از این پاسدار حاج شیخ بود.  به سراغ یکی دیگر از سفال سازان معروف رفتیم که

به حکم عزت و کرامت و شرافت، دست در گل برد و کوزه های چند به هم ساخت که گاه 
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پیکو بر لب می گذاشت و گاه تیکو می کرد و گاه نیز به حکم ادب کوزه را به تردستی دستی 

سبو بشکست و آن  دیگر فرو می کوفت تا نشان دهد که سبو چگونه می آید و می رود: آن 

 پیمانه ریخت.

دست آخر هم، گروهی از مشهد به حکم گردشگری آمدند تا دست های هنرمندش را ببیند و 

انگشت در دهان گذارند. یک قلمدان با جایش به هنر بساخت و در کف دست ما گذاشت که این 

نقش جز  گل خام است و چون خشک شود خوب است، هر چند که به کوره آتش نرفته و قلم و

به انگشت گلین نبسته است. ما هم آن را با احتیاط برداشته و تقدیم حوراء کردیم تا یادش نرود 

که کلمبو با همه زیبای هایش نمی تواند دست هنرمند ایرانی را مبهوت کند. نمی دانم سالم به 

 دستش رسید یا نه؟ ما که تا مقصد آوردیم.

اشیای آن بهتر از آن چه است که تبلیغ شده است؛ ما به نظرم سفال میبد و کوزه ها و دیگر 

زمانی به اللجین همدان که می گویند پایتخت سفال ایران رفتیم ولی هر چه بود جنس چینی و 

خارجی بود، ولی در میبد این دستان هنرمند مردم خونگرم کویر بود که از خاک، آفتاب برمی 

 آورد؛ و از هیچ، جام بر می ساخت.

 هنمایک چراغ را

در این شهر تنها یک چراغ راهنما بود که آن نیز کاربرد عملی نداشت. این بدان معنا نیست که 

شهر از رفت و آمد یله و رها شده بلکه به این معناست که مهندسی شهر خوب بود و نیازی 

 نیست که از عالئم راهنمایی برای مدیریت رفت و آمد اتومبیل ها استفاده شود. 

هنمایی که دیدیم در سر یک سه راهی بوده که آن هم به نظر بی فایده می آمد و تنها چراغ را

اگر طوری این خیابان مانند دیگر خیابان های شهر اصالح می شد شاید دیگر نیازی نبود که 

این چراغ هم نصب باشد. این گونه می توانستیم مدعی شویم شهر نظم و قانون بی چراغ 

 ایی و رانندگی.راهنما و پاسبان های راهنم

 تمیزی و سادگی

مردم شهر همانند خود شهر ساده و تمیز هستند. البته کارگری و کشاورزی در چهره و دست 

هایشان نمایان است و مردمان سخت کوش هستند ولی بی آالیش و در کمال صفا و صمیمت و 

 سادگی.

واقعی رهنمون می  هنوز قناعت از ذات و پوشش و پوشاک آنان می بارد و آدمی را به زهد

سازد. یعنی با آن که دارا هستند ولی اهل اسراف و اتراف و تبذیر نیستند. پاک پوشی و پاک 
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زیستی غیر از ولخرجی و ریخت و پاش است که دیگران دارند. اینان قناعت را از قنات 

 آموختند.

 غرفه دنیا 

ردمی آشنا شدیم که هر در مسجد امام حسین)ع( محله جارجین با یکی از جلوه های شگفت م

چیزی را در سر جایش دوست دارند و می پسندند. در گوشه مسجد غرفه ای را جدا کرده و 

صندلی گذاشته بودند. گفتند: این جا صیغه مسجد بر آن جاری نشده است. خیراندیش بنا بر آن 

یه شد تا هنگام پرداخت مخارج و هزینه های ساخت مسجد در این گوشه با کارگران تصف

حساب کند. هر کسی هر کار دنیوی دارد به این جا می آید تا خانه خدا به سخن دنیا آلوده نشود. 

هر حرف و حدیثی است در گوشه ای باشد تا اگر غیبت و تهمتی خواسته و ناخواسته از زبان 

کسی بر آمد گناهش دوبرابر نشود؛ زیرا گناه در مسجد دو برابر و مضاعف است. افزون بر 

 تقدس ساحت مسجد نیز لکه دار می شود.این 

خیراندیش بنا می گفت: همه ثروت خودم را از آن دو هزار تومانی دارم که به من داده شد. 

هزینه مسجد را برآورد نکرده ام ، زیرا او خودش داده است و حساب و کتابی به آن معنا که 

د و اگر در راه خودش هزینه دیگران دارند ندارم. آن کس که می دهد بی حساب و کتاب می ده

شود کم نمی گذارد و افزون می کند. مناره که ساخته شد گفتند چگونه سرمناره را بگذاریم گفتم 

 آن که تا این جا باال آورده خودش تمام می کند.

متری مسجد که دست های بلند آسمانی نیازگزاران و نمازگزاران را نشان می  57دو مناره 

سال امام حسین)ع( و سال تولد انقالب اسالمی است. فرش یک دست بافت دهد نمادی از سن و 

آن نیز به زیبایی با نقش و نگارهای زیبا مسجد خوش نشسته است. مسجد در رنگ فیروزه ای 

 و رنگ های دیگر کاشی هایش خوش می درخشد و آدمی را به وجد و سرور می آورد.

 مسجد جامع بفروئیه 

ناهای تاریخی باقیمانده از دوران اسالمی در شهر میبد است که مسجد جامع از مهمترین ب

مسجد جامع در حدود سده سوم هـ .ق با طرح  مساحتی در حدود سه هزار مترمربع دارد.

شبستانی بنیان نهاده شده و در قرن ششم هـ .ق ایوان و گنبدخانه به آن افزوده شده و در قرن 

 دوران صفویه و قاجار در مسجد وجود دارد.هشتم هـ .ق توسعه یافته و فضاهایی از 

بخش اصلی مسجد شامل: صحن بزرگ، گنبدخانه و ایوان همراه با شبستان های اطراف است 

شرقی و غربی و شمالی نیز دارد که شبستان  که فضای تابستانه محسوب می شود و گرمخانه
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و حاجی رجبعلی از مسجد امام حسن)ع( و مسجد حاجی حسنعلی  های زمستانی مسجد هستند.

 جمله ساختمان های این مجموعه هستند.

از جمله مساجد جامع میبد  نیز یاد می شود. این مسجد مسجد جامع بفروئیهاز این مسجد به نام 

 آن، غربی ورودی سردر کتیبه لوح به توجه با آن قدمت که است زمستانه –با سبک تابستانه 

ر می رسد که کهن تر از این ها و مربوط به قرن دوم اما به نظ .گردد می باز. ق نهم قرن به

 هجری و حتی پیش تر از این باشد. نشانه هایی از این کهن بودن به دست آمده است.

تابستان خانه این مسجد با پوشش گنبدی و شامل ایوانی بلند است و در دو طبقه بنا شده است. 

ف سطح بنا شده و گویا در ادوار بعد از گرمخانه مسجد در ضلع شرقی گنبدخانه با اندکی اختال

 ساخت گسترش یافته است.

در سمت قبله گنبدخانه، فضایی وجود دارد که هم به عنوان محراب مورد استفاده قرار می 

گیرد و هم روزنه بادگیری است که هوای زیر گنبد را خنک می کند. در ضلع شمالی مسجد، 

یده می شود که در دوره اخیر صورت گرفته تزیینات کاشی و سرامیک و ساخت یک منار د

 است.

 آسیاب دوسنگی محمدآباد

« آسیاب دوسنگی»متری زمین قرار گرفته و به  ۴0این بنا آسیابی است کم نظیر که در عمق 

در احداث این آسیاب، از مصالح  سال است. 1۵0معروف است و قدمت این آسیاب بیش از 

یی و تهویه آن به وسیله چاههایی به عمق چهل متر ساختمانی خاصی استفاده نشده و روشنا

از نکات جالب معماری این آسیاب، راهرویی است که به شیوه ای مناسب،  تأمین می شود.

 برای عبور حیواناتی مثل شتر طراحی شده است.

 زیارتگاه خدیجه خاتون

 شده است. زیارتگاه خدیجه خاتون زیارتگاهی است مورد احترام که در مهرجرد میبد واقع

است و « سیده بنت ابی طاهر بن الحسین بن احمد بن جعفر»خدیجه خاتون در واقع همان 

احتمال فراوان داده می شود که این امامزاده از فرزندان امامزاده ابوجعفر محمد یزد معروف 

ق. باشد که بر اساس قانون سال شماری انساب، با ده نسل از  ۴2۴به امامزاده جعفر متوفای 

ششم هجری برمی  سابقه این مزار به سده لی العریضی به امام صادق )ع( منتهی می شود.ع

 گردد.
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 اخالقی سیمای

 ای چهره اخالقی، بعد در اما بودند، نظیر کم و ممتاز شخصیتی ابعاد همه در ایشان چه اگر 

 نبود کس هیچ. بودند شهره اخالقی خصوصیات به نشان، و نام از بیش و داشتند تر درخشان

 و بودند پایبند اخالقی های ارزش به شرایطی هر در. نشود اخالقشان شیفته و ببیند را ایشان که

 . بود حاکم شان زندگی ابعاد همه بر اخالق

در ادب و تواضع سرآمد بود و هیچ گاه سخنی خارج از ادب بر زبان نراند. بلند نمی خندید 

دو زانو می نشست و هرگاه به علت کهولت سن ولی همیشه تبسم نمکینی بر لب داشت. هماره 

و یا بیماری چهار زانو می نشست از دیگران پوزش می خواست. در مقابل کودکان فروتن بود 

و در برابر شاگردانش خضوع داشت و از عنوان تدریس پرهیز داشت و از درس به عنوان 

 مباحثه یاد می کرد.

خاب استاد افزون بر اعلمیت بر صاحب نفس زکیه هماره بر امور معنوی تاکید داشته و در انت

بودن آنان توجه و اهتمام داشته است. شرح لمعه را نزد فاضل وارسته حاج میرزا حبیب هللا 

گلپایگانی از شاگردان حاج شیخ حسن علی اصفهانی خواند تا از نفس پاکشان تاثیر و بهره 

گلستان می شود و آن یک نفر از  گیرد. به نظرش اگر هر کسی یک نفر را اصالح کند دنیا

 نظر ایشان خود فرد است.

با جامع السعادات نراقی به عنوان کتاب اخالق اسالمی انس داشت و این کتاب را بر بالین خود 

می گذاشت و بسیار می خواند و به دیگران توصیه کرده و برای طالب ابتدایی تدریس می 

 کرد.

ی کرد. جز هنگام خواب بی لباس روحانیت نبود. در جلوی هیچ کس حتی خانواده پا دراز نم

مقابل کسانی که بر ایشان وارد می شدند، می ایستاد. به بچه ها سالم می کرد و در سالم 

پیشگام بود. آزرم و شرم فوق عادتی داشت. خیلی کم مزاح می کرد و مزاح اش مودبانه و 

 لطیف بود.

او  و هیچ گاه به چهره نامحرمی نگاه نمی کرد. در برابر نامحرم سرشان را پایین می انداخت

این شیوه را از کودکی آموخته و هماره در کوی و برزن و در راه مدرسه سرش را پایین می 

است. دوستان و معاصرانش می  انداخت و با وقار راه می رفته و خیلی متین و مودب بوده

امر به معروف کند گاه آن را به  اگر می خواست گویند یک ترک اوالیی از ایشان ندیده اند.
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تشویق به کار خوب انجام می داد و برای زنان بی حجاب در زمان طاغوت روسری می خرید 

 و هدیه می داد.

به پاکی و نظافت خیلی اهمیت می داد و هماره آراسته بود. خواب و خوراکش اندک بود و 

ه مهمان ها احترام فوق العاده ای هنگام غذا خوردن در جمع به چهره دیگران نگاه نمی کرد. ب

 می گذاشت و می گفت: خانه خانه توست: البیت بیتک.

هنگام غذا خوردن با مهمان طبق سنت اسالمی پیش از دیگران شروع می کرد و بعد از همه 

 دست می کشید و با این همه کم می خورد و با تانی و درنگ. 

اخالقی و معاشرتی را به طور دقیق  در مهمانی بسیار مودب بود و مسایل خرد و کوچک

مراعات می کرد. هر غذایی میزبان می آورد از آن تعریف می کرد و فایده ها و خواص آن را 

 بر می شمرد.

در کارهای خانه به همسرش کمک می کرد و به خیاطی و آشپزی و شست و شو می پرداخت. 

اخت و سازهایی چون مسجد و حمام در کارهای اجتماعی نیز  این گونه بود. ایشان بارها در س

 چون کارگری کار کرد.

اگر کسی برایش هدیه ای می فرستاد می پذیرفت و به جای آن چیزی بهتری هدیه ای می 

فرستاد. اگر در خانه چیزی نداشت، ظرف هدیه را نگه می داشت و در اولین فرصت هدیه ای 

 بهتری تهیه می کرد و برای آن شخص می فرستاد.

اس می کرد کسی از ایشان رنجیده شده فوری دل او را به دست می آورند و نمی اگر احس

گذاشتند دل آزرده بماند. انسانی صبور و حلیم بود و حلم ایشان مثال زدنی. برای مسایل 

شخصی غضب نمی کرد اما در مواردی که پای خالف شرع در میان بود حتی نسبت به 

بی  و اگر الزم بود با تندی با او برخورد می کرد. نزدیک ترین نزدیکان هم خشمگین می شد

توجهی به دستورهای الهی و اهانت به دین و مقدسات دینی را بر نمی تافت و در مقابل آن 

ایستادگی می کرد و عنایت شدیدی در اجرای احکام شرع داشت. گاهی در کوی و برزن قدم 

 می داد. می زد و به مناسبت تذکراتی به کسبه محل و عموم مردم

آستانه تحمل و صبرش باال بود و در برابر بیماری ها و مشکالت زیاد صبر بسیار داشت و 

هرگز گالیه و شکایت نمی کرد و شکرگزار خداوند بود و می فرمود: ایمان دو بخش است: 

 صبر و شکر. مومن باید شکرگزار نعمت باشد و در بالیا صبور.
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انه و نیز با عموم کودکان و نوجوانان ستودنی بود. در معاشرت نیکوی با فرزندان در محیط خ

خانه به فرزندان محبت شدید می ورزید. به آنان شخصیت داده و نامشان را با احترام می برد. 

در تربیت آنان کوشا بود. فرزندانش را به فراگیری خط خوش، مطالعه و تحصیل علم و قرائت 

می کرد. اگر کسی در خانه مشغول مطالعه بود قرآن و دعا و تخلق به اخالق الهی ترغیب 

توجه داشت که فضای آرامی برایش فراهم آورد و از دستور دادن به او و ممانعت از مطالعه 

وی جلوگیری می کرد. شخصا بر دروس فرزندانش نظارت داشت و ریزترین نکته های 

 اسیت نشان می داد.درسی و اخالقی فرزندان از نظرش پنهان نمی ماند و نسبت به آنان حس

تمام همت خویش را برای رفاه و کمال دین و دنیا مردم به کار می گرفت. پیوسته برای رفاه 

مردم و تامین معاش و معاد آنان تالش می کرد و خدماتی نیز در ساخت مدارس و مساجد و 

 حمام و کوی و برزن و حفر چاه و مانند آن انجام داد.

ش رفتاری با یک دیگر سفارش می کرد. مردم را تشویق به همیشه مردم را به صالح و خو

رعایت مسایل بهداشتی می کرد. از کاغذ بازی اداری که باعث ناراحتی مردم و معطل ماندن 

کارهای مردم می شد بسیار ناراحت بود. با مردم رابطه خوبی داشت. هم به دیدن مردم می 

 رفت و هم مردم به دیدنش می آمدند.

قوفات اهتمام و جدیت بسیار داشت. از روی نسخه اصلی موقوفات شهیدیه در احیای مو

)شورک( نسخه ای را با خط خودشان استنساخ کرد و مواردی را که بعدا وقف می شد به آن 

 می افزود. 

با همه عالقه ای که به مردم داشت. هیچ وقت در کارهای خالف شرع و خرافات و امثال آن با 

و کوتاه نمی آمد. مردم نیز به حرف های برآمده از پارسای مردم دار  مردم مماشات نمی کرد

  و به سفارش های ایشان جامه عمل می پوشاندند. خویش گوش می دادند

حاج شیخ با تعیین وقت برای مالقات مردمی مخالفت می ورزید و معتقد بود که گرفتاری مردم 

م. همیشه در خانه اش باز بود و تا ساعت مشخصی ندارد تا برای حل آن ساعتی را معین کن

 کسی در بیرونی خانه ایشان نشسته بود به اندرونی نمی رفت.

برای مردم بود و هر چه مردم می گفتند تصدیق می کرد و اگر کسی می گفت که « اذن خیر»

 فالنی در این باره دروغ می گوید می فرمود که دروغ نگفته ؛ چون مسلمان دروغ نمی گوید.
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رابطه خوبی داشت. هم به دیدن مردم می رفت و هم مردم به دیدنش می آمدند. هر  با مردم

کس در آبادی از سفر زیارتی بر می گشت یا بیمار می شد به دیدارش می رفت. مردم نیز به 

وی عالقه زیادی داشتند. دوستدارانش به پیروی از وی زی طلبه گی اش، قبای بلند می 

ام زمان)عج( دانسته و تمام فرمان هایش را بی کم و کاست می پوشیدند و او را جانشین ام

پذیرفتند و عمل می کردند. برایش نذر می کردند و برای برآمدن حاجات خویش از  راه او 

 1320باور داشتند. این نفوذ معنوی در طول چهل سال به دست آمده بود؛ یعنی از سال 

 بود. خورشیدی که به میبد آمده و در آن جا ساکن شده

 و شجاعت با و بودند «بینهم رحماء الکفار علی اشداء» شریفه آیه تجسم سیاسی بعد در

 در ای ذره رفتار و گفتار در. پرداختند می ظالمان با مبارزه و مقابله به نظیر بی بصیرتی

 با نیز اجتماعی بعد در. بودند دیدگان ستم و مظلومان یاور و آمدند نمی کوتاه آنها برابر

 .بود داده قرار کار سرلوحه را ایشان به خدمت مردم، به آمیز احترام ینگرش

 کله قند

 مش حبیب! مش حبیب!... -

حاج شیخ بود که مرا صدا می کرد. صبح گاهی بود و در خانه بودم. بلند شدم و با 

 عجله بیرون رفتم در حالی که می گفتم: بله ! آمدم!

در دست. گفت: مش حبیب! مهمان دارم و بیرون رفتم. حاج شیخ بود با قندانی خالی 

 قندی ندارم، این قندان را پر کن!

قندان را از دستش گرفتم. به اندرونی رفتم و آن را پر کردم. همراه شیخ به سمت خانه 

 ایشان رفتیم. وقتی وارد مسجد شدیم در ورودی مسجد چهارتا کله قند بود. 

 گفتم: این جا چهار تا کله قند است. 

تی می آمدم نبود. حتما کسی آورده است. به هر حال خدا رسانده. کله قندها را گفت: وق

برداشتم و به اندرونی بردم. حاج شیخ دو کله قند را به دستم داد و با آن به خانه 

 برگشتم.

 در این خزینه را گل بگیر!

مش  حاج شیخ در بیرونی بود و مرا می خواند. بیرون رفتم و حال و احوالی کردم. گفت:

 حبیب! برو یک کیسه گچ بیاور و در این خزینه را گل بگیر و بندد!

کیسه گچی را فراهم کردم و به طرف حمام رفتیم. خزینه حمام پر از آب لجن بود. هر کسی با 

خودش که به خزینه حمام می رفت کلی گل و خاک و خاشاک به درون می برد. ته خزینه پر 
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در همان جا حاجتش را بر آورده می کرد و بوی گندش فضا  از لجن بود. بدتر از آن، هر کسی

را برداشته بود. حاج شیخ گفت: این خزینه را گل بگیریم و بندیم و یک لوله بگذاریم و دوشی 

 درست کنیم.

رفتم یک لوله و سر آپاشی را آوردم دوشی را راه انداختیم. گفتم: این که شیر آب ندارد؛ باید 

 شیر آب داشته باشد!

ج شیخ گفت: آره ! ولی حاال یک پارچه ای بردار و توی سوراخش کن تا آب بند بیاید! این حا

 گونه بود که من یک شب شیر آب شدم.

 پول بی منت

مش حبیب ! این در کجا رفت؟! هر کسی می آمد این پرسش را داشت. گفتم: در حمام آن سمتی 

 است. این را به دستور حاج شیخ بستیم!

چند روزی مرا خواند و کارگرانی را به کار گرفت. دوباره آن در تازه ساخته حاج شیخ پس از 

را برداشت و گفت: این جا یک در تعبیه کنید! کارگرها مشغول کار شدند و در قبلی را بستند و 

از جای دیگر دری را گشودند. سپس مزد کارگران را داد و آنان به خوشحالی رفتند. این 

 رشان می آمد و نیاز شدیدی به کار و مزدش داشتند.کارگرها به سختی کارگی

هر از گاهی مردم با تغییر در حمام مواجه بودند. حاج شیخ می خواست به این کارگرها کمک 

مالی کند که نه منتی بر آنان باشد و نه این که پول مفت به آنان بود که گداپروری باشد. به قول 

 برای مردم نان می شد.معروف اگر برای حاج شیخ آب نمی شد ولی 

 نکند باورت شده خانی

 مش حبیب خان! -

خان برگشت و نگاهی به اطراف کرد. اما خانی دیگر غیر از خود ندید. حاج شیخ چه کسی را 

به عنوان خان صدا می کند. با تعجب دید که مش حبیب خادم حاج شیخ تنها کسی است که در 

 می توانست بکند.آن  جاست. خان چهره در هم آمیخت ولی کاری ن

خوانین در منطقه حتی اجازه نمی دادند مردم در شکل و شمایل آنان در جامعه حضور یابند. از 

این رو انواع تفاوت ها را قایل شدند که از پوشاک گرفته تا نشستن در مساجد. مردم حق 

گل را لگد می نداشتند شلوار بلند بپوشند و مانند کارگرها که همیشه پاشنه شلوارشان باالست و 

کنند، اینان باید شلواری را بپوشند که پاشنه اش کوتاه باشد. حاج شیخ تالش می کرد تا این 
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تفاوت ها را از میان بردارد و برای همه مردم شخصیت اجتماعی یکسان ایجاد کند. مالک و 

وا و معیار بزرگی و کرامت از نظر حاج شیخ اسم و رسم و نام و نان و نشان نبود، بلکه تق

 ایمان بود.

حاج شیخ با اعتبارات دروغین مبارزه می کرد و می خواست مردم حق خود را بشناسند و از 

خوانین مطالبه کنند. اگر اینان یاد بگیرند که حق خواهی و حق طلبی را از همین محله و شهر 

و از شاه و  خودشان داشته باشند پس از مدتی حتی می توانند در برابر خان خان ها هم بیایستند

 ماموران حکومتی نهراسند. 

یکی از کارهایی که حاج شیخ شروع کرده بود ، اعتبار بخشی به مردم بود. از این رو بود که 

را بر مش حبیب گذاشت و او را به نام خان صدا می کرد. این رویه موجب « خان»عنوان 

 شده بود تا عنوان خان دیگر آن ارزش و اعتبار را نداشته باشد.

ب خان می گفت: روزی مرا صدا کرد و کمی دیر کردم. به شوخی گفت: حاال که مش یمش حب

 حبیب خان شدی مثل خان ها نباش! ما گفتیم خان نکند باورت شده که خانی !

 عزاداری و تعزیه داری

 زنان باال ! مردان پایین! -

داشته باشند تا تعزیه را  همه برای دیدن تعزیه آمده بودند؛ زن و مرد می خواستند بهترین جا را

هم خوب ببیند و هم اشعار را به خوبی بشنوند. اما حاج شیخ بر اجرای احکام شریعت و اقامه 

آن تاکید داشت. از این رو، دستور داد تا زنان و مردان از هم جدا شوند و از آن جایی که 

ست باشند تا حدود تعزیه و بازیگری مسایلی را به همراه داشت، از زنان خواست در باال د

 شرعی نیز مراعات شود.

 عشقمیقات 

مست و مست  ،5و ساقی 4و از مالقات شاهد 3از این که خود را به میقات برساند عجله داشت

می خورد، مستانه به ترقص در می آمد و  «می»بود. وقتی در مسجد الحرام بود با ساقی 

مدینه بود دست در ساعد سیمین صوت قرآنش پاسخ پرسش های عاشقانه اش بود و وقتی در 

 ساق داشت و بر پنجره های آسمانی چشم می دوخت و نجوای شبانه داشت.

                                                           
ل ک   ما و  .  3 بِّ  إِل ْیک   ع ِجْلتُ  و   أ ث ِری ع لى أُوالءِ  ُهمْ  قال  "  ،"  ُموسى یا ْوِمک  ق   ع ن أ ْعج   84و  83. طه، آیات ِلت ْرضى ر 
 45. احزاب، آیه ونذیرا ومبشرا شاهدا أرسلناك إنا.  4
بُهمْ  سق اُهمْ  و  .  5 ابا   ر   21. انسان، آیه طُهورا   شر 
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شب ها در مدینه و مکه در حرمین شریفین به خواندن قرآن می گذراند و چنان محو آن می بود 

 ،که زمان از گذر می ماند و تن و جان  از اسارت آن در می آمد تو گویی که او نمی خواند

 6بلکه می شنود.

  شنیدن دلربا زتو قرآن صوت است خوش چه

 شنیدن خدا سخن كردن نظاره رخت به

در مدینه گاه چنان به پنجره ها و مشبک ها می نگریست که گویی محو جمال محمدی)ص( 

است. با آن که شرطه ها هر نگاهی را بر نمی تابند و هر دستی را با مشت و تشری می 

بقیع دروازه های آسمانی شهود بودند که  ،ای قبر نبوی و قبرستان شریفنوازند. اما پنجره ه

 ایشان را تا ملکوت به معراج می برد.

  كنند عشق منع كه مدعیاني رغم

 ماست موجه حجت تو چهره جمال

 مائده آسمانی

اذان نماز صبح را زدند. بانگ هللا اکبر فضای کعبه را عطرآگین کرده بود. حجاج سپیدپوش 

کعبه ایستادند. دور تا دور کعبه از جمع پر بود. همه در دایره به مرکز آن که کعبه بود  رو به

 ایستاده و در یک هماهنگی باال و پایین می رفتند و رکوع و سجود می کردند. 

حاج شیخ از فضای آن مست و از خود بی خود بود. پس از پایان نماز، دست به نیایش 

ن نیز تعقیبات نمازش را هم خواند و مشغول قرائت قرآن شد. برداشت و دعا خواند. پس از آ

آن چنان محو ثنا و ستایش خدا بود که هیچ چیز او را از جلسه با خدا نمی توانست بیرون 

آورد. گویی اولین بارست که به مالقات محبوب آمده است. این رویه همیشگی اش بود. هر 

 ارش است.روزش طوری رفتار می کرد که اولین و آخرین ب

ما که نماز صبح را در مسجد الحرام خواندیم ، به سرعت برای صرف صبحانه رفتیم، اما حاج 

 شیخ در مسجد به عبادت مشغول بود. 

جمع شد. ساعتی بعد حاج شیخ از  صبحانهحاج شیخ هنوز نیامده بود. سفره آفتاب باال آمده ولی 

ارتی از آن برنمی خاست. همان چای حر ، اماچایی ریختبرای خودش مسجدالحرام بازگشت. 

                                                           
 «قائلها عن سمعت حتی الصالة فی نعبد ایاک کررت»:فرمود(ع)صادق. حضرت امام  6
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دارد چه می خورد. گویی از اصال مقید نبود که  نوشید و خورد.چند تکه نان بیات  باسرد را 

است و آن طعامی که می خواست به دست آورده بود. این لقمه ها را طعام و مائده آسمانی سیر 

وردن نمی برد. آن که بر مائده هم برای پاسخ به غرولند معده می خورد و گرنه هیچ لذتی از خ

 آسمان نشسته دیگر به سفره های زمینی توجهی ندارد.

 انفاس سحری و معراج شبانه

نیمه های شب بر می خاست و در هر جا بود به گوشه ای می خزید، گاه به پشت بام کویری 

یا در  ستارگانش بر چیند و خوشه ای از خرمن 7می رفت تا در زیر آسمان از آیات خردمندان

گوشه خلوت کهف خانه در مشکات فانوس ، نور االنوار و منور االنوار را می جست و به 

میقات تسبیح در و دیوار می شتافت. کوزه ای از آب حیات می خواست و طهارتی به جام جم 

می کرد و دل همه چون آینه صافی بی غش می نمود. دستان به آسمان بلند و پای در خاک به 

ی آمد؛ آن چنان باال می رفت که تا بانگ هللا اکبِر مرغاِن آمین، در جبروت سیر پرواز در م

می آمد تا دستگیر کودکان باشد. او که خود به  فرود می کرد و به بانگ هللا اکبر به حکم نبوت

چون حبل هللا  ، اینکرشته محبت حبل هللا المتین اهل بیت عصمت و طهارت )ع( آویخته بود 

شبی . را فرمان برد 9آمده تا حکم نذیر 8«نفر»به  ه از آسمان در خانه های مردمانالمتین آویخت

 از سیر و سیاحت ملکوت غافل نبود و تمام عمر به براق نماز شب به معراج ملکوت می رفت.

هر شبش مبارک سحر و فرخنده شبی بود؛ چرا که هر شب ، شب قدر بود که از شعشه پرتو 

در  ه می برد و در آینه جمال فعل خود را شست و شو می داد.ذات و صفات عین ذات بهر

هنگام نماز چهره اش برافروخته و نورانی می شد و حالتی عمیق و معنوی پیدا می کرد و در 

 نمازهای طوالنی با محبوبش عشق می ورزید.

 دادند نجاتم غصه از سحر وقت دوش

 دادند حیاتم آب شب ظلمت آن واندر

 کردند ذاتم توپر شعشعه از بیخود

 دادند صفاتم تجلی جام از باده

                                                           
ْلقِ  فِی إِن  .  7 اتِ  خ  او  األ ْرِض  الس م  اْخِتال فِ  و  ارِ  الل ْیلِ  و  الن ه  ُْوِلی آلی ات   و   190آل عمران، آیه  .األْلب ابِ  أِلّ
ا.  8 م  ْنهُ  فِْرق ة   ُکلِّ  ِمن ن ف ر   ف ل ْوال   ک آف ة   ِلی نِفُرواْ  اْلُمْؤِمنُون   ک ان   و  ِلیُنِذُرواْ  الِدّینِ  ِفی ِلّی ت ف ق ُهواْ  ط آئِف ة   مْ ِمّ ُهمْ  و  عُواْ  إِذ ا ق ْوم  ج   .ی ْحذ ُرون   ل ع ل ُهمْ  إِل ْیِهمْ  ر 

 122توبه، آیه 
إِن.  9 نْ  و  ة   ِمّ ا خال   ِإال   أُم   24فاطر، آیه  .ن ِذیر   ِفیه 
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 شبی فرخنده چه و بود سحری مبارک چه

 دادند براتم تازه این که قدر شب آن

 جمال وصف آینه و من روی این از بعد

 دادند ذاتم جلوه از خبر جا آن در که

 عجب چه خوشدل و گشتم کامروا اگر من

 دادند زکاتم به هااین و بودم مستحق

 داد دولت این مژده من به روز آن هاتف

 دادند ثباتم و صبر جفا و جور بدان که

 ریزدمی سخنم کز شکر و شهد همه این

 دادند نباتم شاخ آن کز صبریست اجر

 بود سحرخیزان انفاس و حافظ همت

 .دادند نجاتم ایام غم بند ز که

 هوا بس ناجوانمردانه سرد است

است. وقتی سحر هوا سردتر و سردتر می شود روزهای بس گرم و شب هایش کویر بس سرد 

 و وقتی به دم دم های صبح می رسد او سرما خودش را نشان می دهد و آب های یخ می بندد.

برای نماز جماعت از خانه بیرون رفتم. سرما بی داد می کرد و هوا بس ناجوانمردانه سرد 

 د. بود. به قدری هوا سرد و یخ بندان بود که روی آب یخ بسته بو

هر چند که فاصله خانه تا منزل کوتاه بود، ولی سوز و سرما امان را از آدمی می برید. عشق 

نماز و میقات یار و موعد دیدار شیخ را از خانه بیرون می آورد. آب حوضچه یخ بسته بود. آن 

را شکست و آب سرد را بر صورت زد، قطرات و دانه های آب در ریش هایش یخ بست. هر 

 وضوی بساخت و به مسجد در آمد. تکبیر گفت و نافله هایش را خواند. طوری بود
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هنگامی که زمان اذان شد همانند موالیش امیرمومنان علی)ع( اذان گفت و مردم را به نماز 

جماعت صبح خواند. محبان معبد عشق چون پروانه از هر جایی به سمت میقات شتافتند. یخ 

شکستند و وضو ساختند و به شتاب به مسجد در  های روی حوضچه های خانه هایشان را

آمدند. وقتی آمدند حاج شیخ را در محراب در نماز و نافله هایش یافتند. شیخ مردم را به سمت 

نماز نمی خواند و یا هل نمی داد؛ بلکه خود چون پیشوایی رهبر، پیشگام بود و رهروان عشق 

تقوا می خواند نه به حرف. این گونه بود که را در پی خویش می کشاند. او به عمل مردم را به 

نه تنها عشق او را به محبوب و دیدار یار مانع نمی شد و سرمای زمستان  10گرمای تابستان

 بلکه بر عشق و شورش می افزود.

 اذان فرزندزا

بِّ سالها از تاهل حاج شیخ گذشته بود ولی وارثی نداشت و هماره ذکرش این بود:   ت ذ ْرنِي ال   ر 

أ نت   ْرد اف   ْیرُ  و  اِرثِین   خ  یا  11؛ پروردگارم! مرا تنها رها مکن در حالی که تو بهترین وارثانی.اْلو 

بِّ این نیایش را داشت:  ی ة   ل ُدْنك   ِمن ِلي ه بْ  ر  ؛ پروردگارم! برایم از الدُّع اء س ِمیعُ  إِن ك   ط یِّب ة   ذُّرِ

 12ای دعا و نیایشی!نزد خودت فرزند پاک ببخش به راستی که تو شنو

و در طول شبانه روز  در این اندیشه بود که به اذان توسل جست و هرگز اذان را ترک نگفت

حتی هنگامی  گاه بر پشت بام خانه و یا حیاط خانه می ایستاد و با صدای بلند اذان می گفت و

 .که در بستر بیماری بود، میکرفون را در بستر در دست می گرفت و اذان می گفت

این توسالت نتیجه داد و خداوند به برکت اذان به او پسرانی داد. ایشان به دیگران نیز سفارش 

 می کرد و می گفت: اگر پسر می خواهید اذان بگویید.

آن قدر حاج شیخ به اذان عشق می ورزید که وصیت کرد ما جایی دفن کنید که باالی سرم اذان 

 سجد انقالب دفن کردند.بگویند. بر همین وصیت او را زیر ماذنه م

 اهتمام به نماز جماعت

 منافقین خطر که چرا. ایستادند می محراب کنار در جماعت نماز هنگام حتی ایشان محافظان

 اول نماز و ببرید بهره و بیایید است حیف»: فرمودند می ایشان. بود فراوان ایشان امثال برای

 جمعه نماز در کند، کاری بخواهد دشمن اگر نباشید، هم من نگران. بخوانید جماعت به را وقت

                                                           
 81. توبه ، آیه  10
 89. انبیاء، آیه  11
 38 . آل عمران، آیه 12
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 می جماعت به را نمازشان هم محافظان معموال هنگام این در. «جماعت نماز نه کند؛ می

 .خواندند

 شان نافله نمازهای جماعت در حتی و بودند قائل ای ویژه اهمیت نیز مستحب نمازهای برای

 گواهی به. داشتند بیشتری توجه ارید زنده شب و شب نماز به نوافل، میان در. شد نمی ترک

 زندگی طول در شان مکرمه همسر گواهی به و بودند پدری خانه در که وقتی تا برادرشان

 های زمستان و ها مهمانی ها، مسافرت در حتی. نشد ترک ایشان شب نماز شبی هیچ مشترک،

 .خاستند می بر شب نماز و تهجد برای شب نیمه یخبندان

 

 شب نماز نگین

 می محافظین به شب نیمه بودند، بستری بیمارستان در چشم عمل خاطر به که مدتی در

 خواندن قصد که فهمیدیم می. ماند می آنجا ایشان همسر تنها و بروند بیرون اتاق از که فرمودند

 در ایشان به کمک برای همسرشان تنها و شویم متوجه ما خواهند نمی و دارند شب نماز

 . ماند می کنارشان

 کسالت که عمر اواخر در حتی. بودند اذان گفتن به مقید و دادند می اهمیت بسیار نیز اذان به

 اذان بتوانند و باشند بیدار اذان هنگام که کردند می مصرف طوری را شان داروهای داشتند،

 .  بگویند

 

 صوفی مجذوب

ه چی صوفی و درویش وقت اذان بود. راننده اتوبوس را در کنار قهوه خانه ای نگه داشت. قهو

 بود. همراهان گفتند: بهتر است جایی دیگر برویم و نماز بگزاریم؛ چون قهوه چی صوفی است.

 حاج شیخ گفت: نماز اول را از دست نمی دهم، همین جا نماز می گزارم.

 قهوه چی همراهان هم پیاده شدند. با پایین آمدن حاج شیخ، پیاده شد و به طرف قهوه خانه رفت.

مجذوب حاج شیخ  ور نگاهی به او کرد. به شیدای رخ ماهوش نارین یک دل که صد دلاز د

. صوفی زاهد و درویش، چون حقیقت به طریقت شریعت نجست، اما گوهری در صدفی دید شد

که آهنگ او دارد. به فراست دریافت که اهل باطنی است که جامه شیوخ بر تن و به طریقت 

. خالف آمد طریقت پیش آمد و احترامی کرد و سالم گفت ت.شریعت به ملکوت دست یافته اس
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به سرانگشتان غیب  آورد. شیخ رفت و سجاده ای برای حقیقت صوفی سلوک، اذن برداشت و

الهی، جامه خدمت پوشید و جایی خوش برساخت و شیخ را در محراب جهاد با شیطان به تجلی 

 یافت، گویی ماهی و آفتابی بر آمده است.

شریعت تدبیری بساخت و صفوف جهاد  ر مدار کعبه گردید و بر محور یا هو، بهب حاج شیخ

به نماز عشق ایستاد که در طریقت صوفی جایی نداشت. به گفت و ای اذان و اقامه برپاداشت و 

 ، غلغله ای در جان و جهان افتاد. نماز جماعت بر پا شدقیام و تکبیره االحرامش 

خوش داشت. اما چه کند که بر مذهب خویش جحود داشت صوفی می نگریست و این حال را 

  به عقل عمل نمی شناخت و از فیض حال و مقام تنها مقال می شناخت.و دلدادگی 

شیخ بر تکبیر سه گانه تنزیه و تسبیح گفت و تقدیس به جا آورد و به اذن سالم دخول اهل 

فعل را بر هستی نگاشت تا بیت)ع( بر قاب قوسین او ادنی در آمد و توحید ذات و صفات و 

 ظاهریان شرک نگویند و باطنیان حقیقت توحید فهم کنند.

همراهان گفت: حال که به حکم سفر چهارم طریقت به مقام نبوت و رسالت در آمد و به آن گاه 

 این فرد محبت کرد، چایش را هم بخورید!

، آن صوفی چنان بروندند وقتی خواست ند. هنگام وداع و رفتن شد.چایی آورد و نوشیدصوفی 

د که تا پای اتوبوس به بدرقه آمد و تا اتوبوس از چشم دور نشد، هوشیار مجذوب شیخ شده بو

 13نشد.

 کن فیکون

بی توجه به حرکت خود ادامه می دهد. حاج صدای اذان برخاست و وقت نماز شد، اما راننده 

اقامه نماز توقف کند و نماز  شیخ از جایش برخاست و نزد راننده رفت و از او خواست تا برای

 در اول وقتش خوانده شود.

راننده توجهی به شیخ نکرد و به راهش ادامه داد. شیخ به جایش برگشت و در روی صندلی 

 نشست.

هنوز راهی پیموده نشده بود که اتوبوس خراب می شود و راننده به ناچار اتوبوس را به کنار 

 خاکی جاده می برد و توقف می کند.

                                                           
ا.  13 ة   ف بِم  ْحم  ن   ر  ل وْ  ل ُهمْ  ِلنت   للّاِ  ّمِ واْ  اْلق ْلبِ  غ ِلیظ   ف ظًّا ُكنت   و  ْوِلك   ِمنْ  ال نف ضُّ اْست ْغِفرْ  ع ْنُهمْ  ف اْعفُ  ح  ش اِوْرُهمْ  ل ُهمْ  و  ْمت   ف إِذ ا األ ْمرِ  فِي و   ع ز 

ك لْ  كِّ  یُِحبُّ  للّا   إِن   للّاِ  ع ل ى ف ت و   (159. آل عمران، آیه ِلین  اْلُمت و 
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شیخ پیاده می شود. مسافران دیگر نیز پیاده شدند. حاج شیخ جا نمازش را پهن می کند و  حاج

 به تکبیر نماز را می گوید. مردم به پیروی ایشان به نماز می ایستند و به او اقتدا می کنند.

 نماز تمام می شود و حاج شیخ به دوستان می گوید: این خرابی برای آن بی اعتنایی بود.

 اسوسواس خن

در راه نجف به مکه، کتری آبی را خرید. به گوشه ای رفت و به دور از شبی در بیابان، 

سپس شروع . و از نجاست پاک و طاهر کرد شلوارش را با کمی از آب کتری شست آدمیزاد،

مانند آن که روغن به بدن می مالد، آب را بر کف دست ریخت و سر و به شستن خودش کرد و 

سمت راست و بعد هم سمت چپ را با همان باقیمانده آب کتری  سپسصورتش را شست. 

 شست. در پایان صلواتی فرستاد و جامه هایش را پوشید.

این هم شیوه غسل حاج شیخ بود. خودش در مجلسی به آیت هللا صدوقی این گونه از سفر مکه 

طهارت گرفت اش گفت و این که وقتی نیاز به غسل یافته بود با یک کتری آب خریداری شده، 

 و غسل نمود.

وسواس حاج شیخ هیچ گاه در مسایل طهارت و نجاست دچار وسواس نبود و همیشه می گفت: 

 از شیطان خناس است. 

 شیرخواره ادرارطهارت 

کودکی خردسال در اتاق می دوید و بازیگوشی می کرد. دمی نگذشت که گوشه ای ایستاد. 

ا برداشتند و بیرون بردند. مقداری آب آورد و فرش به ادرار کودک نجس شد. ایشان کودک ر

 روی فرش ریخت. پایش را روی جایی که آب ریخته بود گذاشت و از آن جا عبور کرد.

مهمان نگاهی به میزبان کرد و از کارش شگفت زده شد. با خود گفت: پس طهارت و نجاست 

جای شستن فرش  چه می شود؟ کودک ادرار کرده و فرش را نجس کرده است و حاج شیخ به

تنها آبی بر آن ریخت و بدون هیچ فشار دادن و آب گیری و تکرار شستن، پا خودش را بر آن 

 گذاشت و از رویش عبور کرد. یعنی با این کارش بقیه فرش را نجس نکرده است؟

 با شگفتی از حاج شیخ پرسید: معنای این کار شما چیست؟ یعنی فرش نجس نیست؟ 

ه تا غذا خور نشده باشد همین قدر که آب بر محل ادرار او غلبه کند، حاج شیخ گفت: پسر بچ

 پاک می شود.
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 ماست بخشی

کودک ماستی در دست داشت و به سمت خانه می رفت. مواظب بود که نریزد. در کوچه خاکی 

ان کسی از پشت صدایش کرد. کودک همیان سایه کش دیوار آهسته و آرام پیش می رفت. ناگ

و برگشت و نگاهی به مردی کرد که پیش می آمد. دمی درنگ کرد. مرد پیش  در جایش ایستاد

آمد. کودک سالمی کرد و پاسخی شنید. مرد نگاهی به ظرف ماستش کرد. سپس انگشتش را 

در ماست فرو برد و کمی ماست را با انگشتش گرفت و به دهان گذاشت و آن را  چشید. ماست 

 ی هم بود.بدی نبود بلکه ماست خوب و خوشمزه ا

می گوید: شما این ماست را ببرید! جایی که ماست گرفته ام  کودک نگاهی به مرد می کند و

 هنوز هم دارد. من دوباره برای خودمان تهیه می کنم.

حاج شیخ از کودکی اهل سخاوت و بخشندگی بود و هماره خاکستر اجاقش بسیار و سفره اش 

 ن نداشت اندوهگین می شد.پهن و مهمانش به راه بود. اگر روزی مهما

  میوه باغ آزاد

رسیده بود. دیگر کم تر میوه کالی بر  وه هاهر روز به سر باغ می رفت. دیگر فصل چیدن می

درخت بود و همه رسیده و یا نیم رس بودند. با خود اندیشید: اکنون زمانش است. قفل در باغ 

 را برداشت و از آن جا دور شد.

و نماز جماعت آن روز را اقامه کرد. سپس به منبر رفت و پس  به مسجد آمد، وضوی گرفت

حمد و سپاس و ستایش خداوند و چند دستور اخالقی و قرآنی گفت: هر کس میوه نیاز دارد، 

 برود از زمین و باغ ما بچیند.

 سفره نزول

ست، در خانه را زدند. بلند شد و سر در رفت. یا هللا گفت و با مهمان وارد شد. مهمان که نش

ظرف شیرینی و پسته را پیش کشید. خود پسته ای برداشت و به مهمان هم تعارف کرد. مهمان 

 سخن می گفت و می خورد. کمی نگذشت که سفره ای پهن کردند. 

با مهمان بر سر سفره نشست. چیزی برای خودش کشید. همان طوری که سخن می گفتند، 

ت وانمود می کرد که می خورد. مهمان تعارف می کرد. خودش هم می خورد، ولی در حقیق

 سیر شد و سفره را برداشتند. 
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مهمان پرسش هایی داشت که مطرح کرد و پاسخی گرفت. بلند شد که برود. حاج شیخ مثل 

همیشه دست به ظرف پسته برد و مشتی پسته در دستش گذاشت؛ چون عادت نداشت کسی 

 دست خالی از خانه اش بیرون برود.

 حجره مقصود

ی برای هزینه اش بود. حجره اش همیشه پر بود از تومان از میبد آورند که ماهانه پدرشش 

دوستانی که می آمدند و می خوردند و می رفتند. نماز که تمام می شد چند نفری راه حجره اش 

را در پیش می گرفتند و می دانستند که بی غذا نمی مانند. گاه حتی صبحانه هم در حجره اش 

 برقرار بود. برای دوستان

سفره ای پهن کرد و دوستان دور سفره نشستند و شروع به خوردن و مشغول صحبت شدند. 

آهسته برخاست و از حجره بیرون رفت. کتابش را زیر بغل زده بود. باالی پشت بام رفت و 

در تنهایی آن جا مشغول مطالعه شد. وقتی به حجره برگشت. دوستان خورده و در حال 

 د. کمی در کنارشان نشست و سخن گفت. استراحت بودن

یکی یکی از دوستان بلند شدند پی کار خودشان رفتند. حاج شیخ هنگام خداحافظی در دست 

برخی از دوستان طلبه، مبلغی را می گذاشت و فشار می داد. غروب بخشی از ماهانه پدری 

ه هم صرف مهمانی آنان انعام دوستان شد و در پایان ماه چیزی برایش نماند چون که باقیماند

 شده بود.

 بده و بستان

. سفارشی هم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این را گفت و خطبه عقد را خواند

 به عروس و داماد کرد. بلند شد و از آن جا دور شد.

بدون آن  .گذاشتدست ایشان  دریکی از بستگان داماد پیش آمد با هزار خواهش و تمنا  مبلغی 

به دستش نگاهی کند، به اطراف مجلس نگاهی کرد. به سمت مردی پیش رفت. در دلش  که

خدا  افتاده بود و همین خودش کافی بود. پیش رفت و مبلغ عقد را آهسته در دستش گذاشت و

 و رفت.حافظی کرد 

حاج شیخ عادت داشت که اگر پولی از عقد بگیرد در همان مجلس به کسی بدهد حتی اگر آن 

شخص فقیر نباشد. اگر هدیه ای می گرفت بهتر از آن را می داد و همیشه و پیوسته می گفت: 

 آدم باید اخذ و عطا داشته باشد.
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 بده در راه خدا

 می خواست زمینی را بفروشد.راهش هم. مردم متمکن و دارایی بود. عصا زنان نزد شیخ آمد

یا هللا گفتند وارد خانه شدند. حاج شیخ به استقبال آنان رفت. میوه و خوراکی پیش آورد و 

 تعارف کرد.

شیخ بلند شد و کاغذی آورد. او امین مردم بود و برای آنان خریدنامه و صلح نامه را می 

د و حاج شیخ هم آن چه که خریدار و نگاشت. خریدار نابینا بهایی گفت و فروشنده رضایت دا

فروشنده توافق کردند بی کم و کاست نوشت. فروشنده و خریدار زیر ورقه را انگشت زدند و 

سالم »حاج شیخ نام آنان را زیر اثر انگشت نوشت. مهرش را در آورد و بر ورقه زد. نقش 

بینا پولی در آورد به حاج شیخ بر ورقه بسته شد. ورقه را به خریدار نابینا داد. نا« علی ابراهیم

 داد و حاج شیخ شمرد و به فروشنده داد.

تومان پول آن زمان را در آورد به حاج شیخ  200هر دو بلند شدند و خواستند بروند. فروشنده 

 داد. مبلغ زیادی بود. خدا حافظی کرد و رفت.

دش در آورد و روی تومان پول از جیب خو 200حاج شیخ با خریدار نابینا همراهی می کرد. 

تومان گذاشت. چهارصد تومان را در کف دست نابینا گذاشت. نابینا تشکر و قدرانی کرد  200

 و از خانه شیخ بیرون رفت.

 عبا و لحاف

یا هللا گفتم و وارد خانه شدم. سالها بود که می خواستم به نجف اشرف بروم. مقدمات را در 

به نجف مهاجرت کرده و آن جا ادامه تحصیل  محضر حاج شیخ خوانده بودم و دوست داشتم

 دهم.

حاج شیخ پیش آمد و نزدش نشستم و اذن برای رفتن به نجف را گرفتم. دمی نگذشت که صدای 

 یا هللا گفتن از بیرونی و حیاط خانه شنیده شد. حاج شیخ برخاست و به استقبال بیرونی رفت.

احترام ایشان برخاستم. آیت هللا احوال  آیت هللا حاج سید علیرضا مدرسی لب خندقی بود. به

پرسی کرد و نشست. حاج شیخ مثل همیشه خوراکی و میوه ای آوردند و تعارف کردند. آیت 

هللا  از زیر عبایش بسته ای را بیرون آورد و در کنار حاج شیخ گذاشت و گفت: این همه هدیه 

 ما از نائین.
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اهای بسیار مرغوب و گران قیمت نایین بود حاج شیخ بسته را برداشت. عبایی سفارشی از عب

 که هدیه آورده بود.

حاج شیخ آن را برداشت و باز کرد و ایستاد. پیش آمد و عبای کهنه را از دوشم برداشت و 

 عبای سفارشی را بر دوشم انداخت.

آیت هللا مدرسی به صرافت دانست که هدیه اش همین بدو ورود صاحب پیاده کرده و حاج شیخ 

هدیه کرده است. از این رو گفت: حاج آقا! من این عبا را برای شما سفارش داده ام. شما  آن را

 این را برای خودتان بردارید. برای ایشان هم بعدا یکی خواهم آورد.

 او عازم نجف است و بیش تر از من به این عبا نیازمند و محتاج است.حاج شیخ گفت: 

با را برداشتم. خدا حافظی کردم و از خانه حاج شیخ آیت هللا مدرسی دیگر چیزی نگفت. من ع

نو نوال بیرون آمدم و راهی سفر شدم. در نجف بیش از دوازده سال در زمستان های سردش 

 این عبا را به سر می کردم در حالی که هم عبا و هم لحافم بود. عجب عبای پربرکتی بود.

 عوض معوض

عطری بزرگ و خوشبو و گران بهایی را پیش  ثروتمند و دارا بود و عاشق حاج شیخ. شیشه

 کش کرد و گفت: این هدیه ناقابلی است.

عطرش  حاج شیخ شیشه عطر را برداشت. درش را برداشت و بویی کرد. خیلی خوشبو بود.

 را فضای اتاق را آکنده بود. 

صحبت از عطر شد و خوشبویی آن. مردی که در آن جا نشسته بود، شیشه عطر را گرفت و 

یید. خیلی خوشبو بود. گفت: من هم عطری را خریده ام ولی به این خوشبویی نیست. شیشه بو

عطرش را در آورد و نشان داد. حاج شیخ و مرد ثروتمند آن را گرفتند و بوییدند. خوشبو بود 

ولی آن طوری که باید و شاید. حاج شیخ بلند شد و به سویش رفت و گفت: بیا عطرهایمان را 

 این بزرگ تر مال تو آن کوچک تر مال من!نیم. این شیشه عوض آن شیشه! با هم عوض ک

ی مرد شگفت زده انکار کرد و ابا ورزید؛ اما حاج شیخ دست بردار نبود. هر طوری بود م

 کرد. را این کار  خواست شیشه ها را عوض کند. آخر هم
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 عبا بی عبا

ت. حاج شیخ نگاهی به طلبه کرد. طلبه که وارد شد، عبایش تو چشم می زد. عبای خوبی نداش

اول طلبه گی همه به ظاهر طلبه کار دارند. جوان هم که هست، نو نوالی برازنده اوست. اگر 

پیر و جا افتاده باشد کسی به لباسش کاری ندارد بلکه به خاطر شناختی که دارند تکریم می 

 اند.کنند؛ اما طلبه جوان را کسی نمی شناسند. قدر و منزلتش را نمی د

حاج شیخ به سمتش رفت. عبایش را از دوشش برداشت و بر دوش طلبه گذاشت. طلبه 

شرمگین نگاهی به صورت حاج شیخ کرد. حاج شیخ دستی بر سرش کشید. طلبه جوان تشکر 

 کرد. خوشحال بود که عبایی نو و خوش رنگ دارد.

 به عبا به خانه رفت. ، راه افتاد و از آن جا دور شد و همان طورحاج شیخ عبا را که داد

 هندوانه های سفید

حاج شیخ با گروهی از طالب به زیارت حاجی آمد. اما در خانه چیزی نبود. میزبان با خود 

گفت: بهتر است که از جالیز هندوانه بکنند و از شیخ و  همراهان پذیرایی کند. تعداد زیادی 

را باز کردند دیدند سفید است. دومی و هندوانه کندند و آورند. ابتدای فصل هندوانه بود. اولی 

سومی و چندمی هم سفید بود. میزبان شرمنده بود. هر چه بیش تر هندوانه ها را باز می کرد، 

انه ها هم پر آب : این هندوبهتر از قبلی نبود. حاج شیخ یکی از هندوانه ها را خورد و گفت

 است و هم خیلی خواص دارد.

 ان نیز شروع به خوردن کنند و میزبان دیگر خجالت نکشد.این کار شیخ موجب شد تا دیگر

 هدیه همراهی

گرفت.  آیت هللا صدوقی مجلس ختمی برای برادر آیت هللا روح هللا خاتمی اردکانی در یزد

روحانیون اردکان و میبد هم به یزد برای شرکت در مراسم حضور یافتند. مجلس تمام شد. 

. پیش رفتیم و ایشان را دعوت به همراهی با خودمان دیدیم حاج شیخ منتظر اتومبیلی است

 کردیم. ایشان پذیرفت و با ما همراه شد.

وقتی به میبد رسیدیم نزدیک های ظهر بود. وقتی به خانه ایشان رسیدیم، گفت: االن نزدیک 

ظهر است و می دانم که شما همه نماز جماعت دارید و مامومین منتظر شمایند. اگر تعارف کنم 

 ناهار نمی مانید، ولی صبر کنید، با شما کاری دارم. برای
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 پیاده شد. به منزلش رفت و دمی نگذشت که بازگشت. به هر کدام از ما یک پنجاه تومانی داد.

 با شیخ بود.ما این هم هدیه همراهی 

 خدا حبیب ، مهمان منزل

گذاشت. حاج شیخ همسرش از درد می پیچید. زمانش رسیده بود. دیگر باید بارش را زمین می 

در خانه کوچکش در انتظار آمدن کودکی بود. همسرش باید در همین خانه می زایید. زائو می 

 نالید.

شب نزدیک بود و همسرش هنوز بارش را بر زمین نگذاشته بود. ساعت به کندی می گذشت. 

اندرونی  در منزل را کوبیدند. مردی آمده بود. حاج شیخ می دانست که جایی ندارد. او را به

 آورد. 

خانه حاج یکی از روحانیون فهمید که حاج شیخ مهمان دارد و همسرش در حال وضع حمل. به 

 شیخ آمد و گفت: این مهمان شما امشت مهمان باشد. 

 حاج شیخ گفت: مهمان من است و باید در من منزل من باشد.

باشد و با آن که بود او هر چه اصرار کرد نپذیرفت که مهمانش یک امشب را مهمان دیگری 

 ما.عزیز خداست و حبیب او مشکالتی را برایش به همراه داشت ولی می گفت که مهمان 

 زخم سینی

ماه رمضان بود. هر کسی برای تبلیغ به میبد می آمد یک راست به منزل حاج شیخ می رفت. 

 حاج شیخ عالقه زیادی به طالب داشت و در پذیرایی از آنان کوتاهی نمی کرد. 

به طالب هر روز سحر و افطار مهمان خانه حاج شیخ بودند. همسرش سحری و افطاری را 

کمک دیگران آماده می کرد. طالب در اتاق فوقانی منزل جمع می شدند و سحری و افطاری 

 می خوردند.

غذا را از پایین به باال می برد و سفره می انداخت و از بزرگ حاج شیخ هر روزه سینی های 

رایی می کرد. بعد افطاری هم به طور عادت میوه و شیرینی و پسته و چیزهایی طالب پذی

 دیگر می آورد و طالب می خوردند.

گذشت. حاج شیخ در بستر بیماری افتاد. دکتر خبر کردند. دکتر خواست معاینه  ماه رمضان

ز اتاق اکند. حاج شیخ نگذاشت و اشاره ای به دکتر کرد. پزشک به فراست دریافت و همه را 
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دکتر گفت: شما به اتاق بیرونی بروید؛ چون بعضی از  بیرون کرد حتی داماد حاج شیخ را.

 بیماری ها طوری که انسان نمی خواهد کسی بداند. 

پیراهن حاج شیخ را کنار زد. شکم و سینه اش کمبود شده و دکتر آن گاه  همه بیرون رفتند.

حاج شیخ نمی خواست کسی از  و بزرگ غذا بود.ورم کرده بود. این ها آثار سینی های سنگین 

 این مطلب مطلع شود.

 بیمار مهمان

خانه بودم که در زدند. از خانه حاج شیخ آمده بودند. گفتم: چه خبر؟ گفت: حاج شیخ بیمارست. 

 لطف کنید بیایید ایشان را آمپولی بزنید. 

 گفتم: شما بروید االن می آیم. 

 ه کرده بودند. داخل شدم و سالم کردم و گفتم: خدا بد ندهد! وقتی رسیدم. نسخه پزشک را تهی

 گفت: خدا بد نمی دهد. ما هر وقت مهمان نداشته باشیم، مریض می شویم.

 کشک و نان جای گوشت 

مرد گوسفندی را قربانی کرد. یکی از جاهایی که قصد داشت گوشت را قربانی ببرد، خانه 

و به خانه حاج شیخ رفت. وارد منزل شد. کارگری حاج شیخ بود. گوشت قربانی را برداشت 

در منزل حاج شیخ نشسته بود و با شیخ اختالط می کرد. پیش رفت و سالم و علیکی کرد. حاج 

جلو رفت و گوشت را به حاج شیخ داد و گفت: این گوشت مرد شیخ برخاست و احترام کرد. 

 قربانی است.

 گوشتهم گوشت را به آن کارگر داد. کارگر  و آن را گرفت. بلند شدتشکری کرد و حاج شیخ 

 رفت.پس از مدتی از آن جا را گرفت و  قربانی از حاج شیخ

بی دارد به مردم می دهد.  هم با خود گفت: حاج شیخ االن چیزی در خانه ندارد. هر چهمرد 

ه به خاندوباره بلند شد و خداحافظی کرد و پس ندارد.  ششب گوشتی برای شامامایشان گمان 

گوشتی که برای خودش گذاشته بود برداشت و به خانه حاج شیخ آمد. وقتی وارد شد،  .برگشت

دید سیدی آن جا نزد حاج شیخ نشسته است. سالم و احوال پرسی کرد و گوشت را به حاج شیخ 

. تشکر کرد هم داد. حاج شیخ آن را گرفت و بدون آن که نگاهی کند، آن را به سید داد. سید

 رفت.  ی او همپس از مدت
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مدتی در کنار شیخ نشست و شروع به صحبت از هر دری کردند. مردم می آمدند و می مرد 

 ، مرد نگاهی به غذا کرد.شامش را آوردندوقتی شام شد. زمان به سرعت گذشت و وقت رفتند. 

آن را به عنوان شام کشک را خورشت نانش کرد و حاج شیخ د. یومقداری نان و کشک ساییده 

 به همین سادگی و به همین خوشمزگی.د. خور

 در راه خدا

خانه بودم که در زدند. قصاب محله بود و قصابی می کرد. دانستم امروز که عید قربان است، 

مشتری زیاد  دارم و هر کسی می خواهد قربانی کند مرا خبر می کند. بیرون رفتم. از خانه 

خریداری کرده و برای قربانی آماده کرده حاج شیخ بود. به منزل ایشان رفتم. گوسفندی را 

 بودند. گوسفند را کشتم و آن را قطعه قطعه کردم.

دیگر گوشتی نمانده بود. گوشت ها را تقسیم کرد و تمامی گوشت را برای فقیران محله فرستاد. 

 همسرشان پیش آمد و گفت: حاج شیخ! خودمان امشب گوشتی نداریم.

لی در آورد به من داد و گفت: از دکان قصابی ات برایشان حاج شیخ نگاهی کرد. از جیبش پو

 گوشت بیاور!

 کله قند

. مصرف میوه و چای نیایدروزی بود که مهمانی تر بود و کم مهمان  آمد و شد همیشه در منزل

چند دانه بیش تر ته قندان تنها و قند هم باال بود. آن روز حاج شیخ نگاهی به قندان کرد و دید 

 نمانده است.

در راه باز کرد. سالم و علیکی  و در منزل را زدند. مالعباس حاتم خدمتکار بلند شد و رفت

کله قند را گوشه اتاق  این کله قنه را هدیه آورده اند. آقا! کرد و با کله قندی برگشت و گفت:

 گذاشت.

خ حاج شی . وقت رفتن مرد،که شخصی از راه رسید. کمی با شیخ سخن گفت ه بودمدتی نگذشت

 نگاهی به کله قند کرد و آن را به او داد. مرد کله قند را گرفت و رفت. 

. وقتی مرد رفت، حاج شیخ نگاهی کرد که با کله قند در دست می رفتمالعباس نگاهی مرد 

 به قند خالی کرد و به مال عباس گفت: مالعباس! قند نداریم! برو بخر!
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 سبدهای هلو

د. میوه هایش رسیده بود. بلبل در این فصل بهاری از این حاج بمان حقیری نگاهی به باغش کر

شاخ به آن شاخ می پریدند و خوش می خواندند. بی درنگ دو سبد بزرگ آورد و از هلوهای 

درشت و شیرین باغ کند و در آن ها ریخت. به هر زحمتی بود آن ها را بار االغ کرد و به 

 طرف شورک حرکت نمود.

به خانه حاج شیخ رسید، اذان را گفته بودند و نماز جماعت در کنار  دم دم های ظهر بود. وقتی

 مسجد حاج شیخ به امامتش برقرار بود.

االغ را کناری بست و دست نماز ساخت و به جماعت پیوست. نماز که تمام شد، جلو رفت و 

 گفت: مقداری هلوی تازه از باغ برایتان کندم و آوردم.

گراران از مسجد بیرون آمد. نگاهی به سبدهای هلو کرد. هفت ایشان بعد از تعقیبات با نماز

 هشت دانه برداشتند و سپس رو به نمازگراران کرده و گفتند: بقیه اش را شما ببرید.

 قالیچه ای زیر بغل

از طبس آمده بود. راه دور و درازی را تا میبد پیموده بود. راهی کویری و سخت و جانکاه. 

ا برود. شنیده بود که حاج شیخ سفره دار است. همه این را می حاال کجا مهمان شود و کج

دانستند. هر کسی از هر جا که می آمد نزدش می رفت و مهمانش می شد. مرد به محله 

شورک آمد و در خانه حاج شیخ را زد و مهمانش شد. حاج شیخ هم بلند شد و سفره انداخت و 

 از مهمان پذیرایی کرد. 

ن بود. مرد نگاهی به قالیچه کرد. دوست داشت یکی مثل آن را داشته قالیچه ای در اتاق په

باشد. حاج شیخ رد نگاهش را می دید. سخن از فرش پیش آمد. مرد گفت: من فرشی در خانه 

 ندارم. 

حاج شیخ مدتی را با مرد از هر دری سخن گفت و پذیرایی کرد. افراد محله به خانه حاج شیخ 

یکی صلح نامه و یکی  ؛دند و می رفتند. هر کسی کاری داشترفت و آمد داشتند و می آم

 خریدنامه، یکی هم سوال شرعی داشت. 

و خواست چند روزی مهمانش  مرد مدتی که نشست، از جا برخاست برود. حاج شیخ، بلند شد

باشد، ولی مرد اصرار داشت که باید برود و از پذیرایی اش ممنون و متشکر است. وقت رفتن 

 . و گفت: این هم مال خودت مرد داددست قالیچه را جمع کرد و به  شیخ مرد، حاج 
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 کرد و قالیچه را زیر بغل زد و از خانه حاج شیخ بیرون رفت. یمرد طبسی تشکر

 نوش عشق

گونی های آرد را آوردند و در گوشه ای انبار کردند. حاج شیخ ، مال احمدی را فراخواند. 

 را میان نیازمندان و مستمدان پخش کن!پیشش رفت. حاج شیخ گفت: این ها 

 مال احمدی گفت: چشم آقا! 

خشکسالی بیداد می کرد. مردم به سختی توزیع آرد بین مستمندان بود. امسال  حاال عنوان ناظر

. بسیاری از بودند روزگار می گذارندند. قحطی فرارسید و مردم از نان و خورشت محروم

 ناتوان بودند.از تهیه لقمه نانی رک میبد و محله شوو فقیر مردم کارگر 

. فروخته بود در شورک داشتکه زمین مرغوبی را  ه بود وحاج شیخ در پی توانمندی فرستاد

 حاال همه بهای زمین را آرد خریده و آورده بود تا میان مستمندان تقسیم کند. 

و کسی دست خالی مال احمدی با دقت تمام نظارت کرد تا به همه مستمندان از آرد چیزی برسد 

 و بی نان در خانه نباشد. 

  عشق کردند فراموش یاران که    دمشق اندر شد سالی قحط چنان

 نخیل و زرع نکردند تر لب که    بخیل شد زمین بر آسمان چنان

 خوان فریاد دود رودمی بر نه         آسمان از آید همی باران نه

  ملخ مردم خورده بوستان ملخ  شخ باغ در نه سبزی کوه در نه

  پوستی استخوان بر مانده او از  دوستی آمدم پیش حال آن در

  بود مال و زر و جاه خداوند  بود حال قوی مکنت به وگرچه

  بگوی آمد؟ پیشت درماندگی چه  خوی پاکیزه یار ای: گفتم بدو

  خطاست سوالت پرسی و دانی چو  کجاست؟ عقلت که من بر بغرید

  رسید؟ نهایت حد به مشقت  رسید غایت به سختی که نبینی

  خوان فریاد دود رودمی بر نه  آسمان از آید همی باران نه
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  نیست تریاک که جایی زهر شدکُ   نیست باک را تو آخر: گفتم بدو

 باک؟ چه طوفان ز را بط هست، را تو  هالک شد دیگری نیستی از گر

  سفیه اندر عالم کردن نگه        فقیه من در رنجیده کرد نگه

  غریق دوستانش و نیاساید     رفیق ای است، ساحل بر ارچه مرد که

  کرد خسته دلم مرادان بی غم        زرد روی نیم مرادی بی از من

 خویش عضو بر نه مردم، عضو بر نه      ریش خردمند، بیند که نخواهد

 پولی قرض کن

د که نیازمندی است. حاج شیخ بیرون خانه حاج شیخ نشسته بودم که کسی در زد. خبر آوردن

رفت. سالم و احوال پرسی کرد. مرد درخواستش را گفت. حاج شیخ رخصت گرفت و وارد 

 اتاق شد. جیب هایش را گشت ولی پولی نبود.

 نگاهی به من کرد و گفت: یاهللا برو! مبلغی قرض کن بیا!

و شد و بیرون رفت. مرد  به سرعت و شتاب رفتم و پولی قرض کردم و آمدم. حاج شیخ بلند

هنوز به انتظار حاج شیخ در بیرونی ایستاده بود. حاج شیخ از تاخیری که داشت پوزش 

 خواست. پول را به مرد داد. مرد دعایی کرد و رفت.

 ره توشه سفر

هر دو طلبه بودند، یکی از میبد و آن دیگری از یزد. می خواستند به قم بروند. برای 

 . حاج شیخ به گرمی از آنان استقبال کرد. بساط پذیرایی پهن شد. خداحافظی آمده بودند

وقت خداحافظی شد. برخاستیم برویم دیدیم که حاج شیخ طوری دیگر شده است. شرمی بر 

چهره ایشان نشسته بود. آخر عادت نداشت کسی دست خالی از خانه اش برود، آن هم دو تا 

 پولی در منزل نداشت که هدیه ایشان کند. طلبه که قصد سفر قم داشتند، اما چه کند که

خدا حافظی کردند و به گاراژ رفتند. وقتی داشتند سوار اتوبوس می شدند، متصدی گاراژ آمد 

 به هر کدام پانصد تومان داد. 

 طلبه ها گفتند: به چه مناسبت؟
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قرض  گفت: حاج شیخ زنگ زدند که به هر کدام از شما پانصد تومان بدهم. این را به عنوان

 از من گرفتند که بعدا بپردازند.

 خرج مکه

حاج شیخ در میان جمعیت بود. مردم با صدای چاووشی همراه بودند. از کنار هر خانه ای در 

کوچه می گذشت، آینه و قرآنی برایشان می آوردند. بازار رو بوسی و التماس دعا گرم بود. 

 درقه کنندگان می داد.تومان به ب 100تا  50هر کسی جلو می آمد، مبلغی از 

یکی از همراهان پیش آمد و در گوشی گفت: اگر همین طور ادامه یابد به اتوبوس که می رسند 

 دیگر پولی برایشان نمی ماند.

این سخنش تلنگری بود. با عجله ایشان را به اتوبوس رسانیدم. جلو رفتم و گفتم: چیزی مانده؟ 

 نگاهی کرد و گفت: کمی باز مانده است.

تم از کسی پولی قرض کردم و به دستش دادم. ایشان پول را گرفت. گفتم: اگر پولتان تمام رف

 می شد، چه می کردید؟

 ایشان لبخندی زد و گفت: در مکه خرج نمی کردم.

 دست و پای اسالم

عالقه ای به روحانیت نداشت و حتی دشمنی علنی با آنان داشت. مبلغی در آورد به او داد. مرد 

 و رفت.  تشکری کرد

 تعجب کردم و گفتم: این که ضد دین و روحانیت است؟

در پاسخ پرسش و شگفتی ام گفت: به دوستان می دهم تا دین را یاری کنند. به دشمنان می دهم 

تا دلشان به دست آید و دست از مخالفت بردارند، یا الاقل شرشان دفع شود و کم تر اذیت کنند. 

سالم را بگیرند و بعضی ها را هم باید کمک کرد تا پای بعضی را باید کمک کرد تا دست ا

 اسالم را نگیرند.

 دست غیبی

خانه را  همین هنگام در خانه سری بزند. در تا به همسرش در بستر بیماری بود. آمده بود

 سید علی را می گرفت. حاج شیخ در راه باز کرد، سیدی آبرومند بود که سراغ زدند. 

 پرسید: با سید چه کار داشتی؟  زن گفت: خانه نیست. بعد



70 
 

 گفت: نیاز شدید به پول دارم و رویم نمی شود از جایی قرض بگیرم. 

زن داخل رفت. هزار تومان تنها دارایی بود که در خانه داشت. آن را برداشت و به سید داد. 

 حاال دیگر پولی در بساط نداشتند و همسرش هم در بیمارستان بستری بود. 

اند و سپس به بیمارستان رفت. بر سر بالین همسرش رفت و آن چه گذشته بود کمی در خانه م

 گفت. سید نگاهی به همسرش کرد و گفت: خدا خودش می رساند.برایش را 

برای عیادت به بیمارستان آمد. احوال پرسی کرد  آقا سید رضا دمی نگذشت که برادرزاده اش

 و هزار تومان در دست عمو گذاشت.

 این از کجاست؟  گفت: علی سید

گفت: خدمت حاج شیخ بودم، هنگام خداحافظی این هزار تومان را به من داد و آقا سید رضا 

 گفت برایت بیاورم.

 بسیار خوشحال و مسرور شد و رو به همسرش کرد و گفت: دیدی خداوند رساند. علی سید

 علم غیب

. به کسی هم نمی توانست بگوید گرفتار بود. امر مهمی پیش آمده بود؛ اما پولی در بساط نداشت

 و رو بیاندازد.

و آن روز هم مهمان داشت. حاج شیخ با یکی از دوستانش آمده بود. عالقه ای به این حاج شیخ 

ولی امروز مهمان بود و باید مهمان نوازی  ،نداشت و روی خوشی هم نشان نمی داددیدارش 

 کند.

بیرون آمد. مرد در بیرونی بود. حاج شیخ جلو  لحظه ای در اتاق نشستند. حاج شیخ به بهانه ای

. پیش رفت. مقداری پول در آورد به میزبان آمد و آهسته صدایش کرد، طوری که کسی نفهمد

 داد و از آن جا دور شد و به اتاق بازگشت.

 میزبان وقتی پول را شمرد، همان مقداری بود که نیاز داشت.

حاج شیخ موجب شگفتی دوستش شد، به ویژه که  وقت رفتن و خداحافظی بود که محبت مرد به

 سفارش عجیبی کرد: حاج شیخ را دست کم نگیر!
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حاج شیخ  ش بیاید تا باخواسته بود به منزل میزبانجالب این که روزی به اصرار از همین 

، و این آقا تنها به خاطر این که روی دوستش را زمین نیاندازددیداری داشته باشد مهمانش 

 بود؛ حاال چه طور شده بود که سفارش حاج شیخ را می کرد.قبول کرده 

 میزان مورد نیاز

اهل شورک بود و همسایه حاج شیخ. نیاز شدیدی به مقداری پول نقد داشت. عفت و حیا نمی 

 گذاشت به حاج شیخ چیزی بود. آخر رویش نمی شد، اظهار نیاز کند.

یخ بر روی مردم باز بود. وارد منزل طبق معمول خانه حاج شیخ رفت. همیشه در خانه حاج ش

شد. همین که حاج شیخ او را دید، جلو آمد و مقداری پول در دستش گذاشت. وقتی نگاه کرد 

 همان میزانی بود که نیاز داشت.

 آثار توکل

مثل همیشه در خانه چیزی نبود. با این همه بیش تر وقت مثل امروز مهمان داشت. وقت نماز 

جماعت را برگزار کند. گفتند: چیزی نیست! گفت: خدا خودش می  به مسجد رفت تا نماز

رساند. کسی که امورش را به خدا واگذار کند خدا خودش در موارد لزوم او را تنها نخواهد 

 گذاشت و خودش متکفل امورش می شود.

و میزبان و نماز را به جا آورد. مهمانی مثل سابق همراهش بود. وقتی نشستند، غذا آماده 

 مان بر سر سفره ناهار نشستند و خوردند. خدا خودش رسانده بود.مه

 گوشت و پول 

یزد بودند. چند روزی بود که مهمان حاج شیخ شده بودند. خدمتکار گفت: از سادات علوی 

 امروز ناهار چه کنیم؟ حاج شیخ گفت: آب گوشت! 

 گوشتی نداریم تا آب گوشتی باشد. -

 ا می رساند.آب را بار بگذار، خداوند گوشتش ر -

طولی نکشید در خانه را زدند. خدمتکار رفت. شخصی پشت در ایستاده بود. چند کیلو گوشت 

را به دست خدمتکار داد. آب گوشتی درست می کند و سر سفره ناهار می آورد. میزبان و 

 سادات از آب گوشت می خورند. 

بروند به هر نفر صد تومان پس از ناهار حاج شیخ به خدمتکارش گفت: وقتی مهمانان خواستند 

 بده!
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 آقا پولی نداریم. -

 همان کسی که گوشت را رساند پول را هم می رساند. -

مدتی نگذشت که شخصی وارد خانه می شود و می گوید: برای حسابرسی خمس آمده ام. 

حسابرسی می کند و قبضی می نویسد و به مرد می دهد. وقتی آن مرد رفت، از همان پول 

 هند.به سادات می د

 یگرمگ دل افتادگ

کارگران مشغول ساخت مجموعه مسجد و حمام عمومی و منزل حاج شیخ زیر نظر آقای 

بنایی معمار بودند. گروهی از طالب و عالمان از قم به منزل کوچک و قدیمی حاج شیخ 

وارد شدند. خدمتکار می دانست که باید وسایل پذیرایی مهمانان به سرعت فراهم شود؛ اما 

 یزی در منزل نبود. در شورک میوه فروشی هم نبود که برود از آن جا خرید کند.هیچ چ

مهمانان نشستند و با حاج شیخ گرم صحبت شدند. حاج شیخ طوری برخورد می کرد که 

گویی همه چیز طبق معمول برای پذیرایی مهمانان آماده است. اما خدمتکار کمی نگران 

 اسباب پذیرایی خودش مهیا می شود.بود؛ اما نه زیاد، چون می دانست که 

هنوز دمی نگذشت که در خانه را زدند. خدمتکار رفت و در را باز کرد. کشاورزی با 

شتری در مقابل منزل حاج شیخ ایستاده بود. خدمتکار نگاهی به بار شتر کرد. گرمک های 

 شیرین میبدی بود.

این گرمک ها را برای حاج کشاورز رو به خدمتکار حاج شیخ کرد و گفت: به دلم افتاد 

 شیخ بیاورم.

 شورکخربزه شهد شیرین 

طالبی از اردکان یزد مهمان حاج شیخ بودند. حاج شیخ اشاره کرد تا از آنان پذیرایی  

 شود. آنان هم با شوخی گفتند: ما می خواهیم خربزه شورک بخوریم. 

صحرای مجاور  که دستجرد اما در خانه خربزه ای نبود چه برسد از خربزه های شیرین

در شیرینی به  است شورکدستجرد که مجاور زبانزد مردم بود. خربزه های که شورک 

کم کم جدی طالب گونه ای بود که اگر دست به آن می زدی ترک بر می داشت. شوخی 

خربزه شورک بخورند آن هم در این اواخر فصل حتما شد. آنان اصرار طالب داشتند که 

 خربزه.
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عجالتا  :گفت با خود یی که از نزدیکان و خویشان حاج شیخ بود، برخاست واز آن جامرد 

 می روم از یکی از همسایه ها چند خربزه می گیرم تا بعدا یک جوری حساب کنیم.

از خانه بیرون آمد. کمی نرفته بود که حاج سید علی حاجتی شورکی را دید که با چارپایی 

 ولی ،دهدبچند تا خربزه به من از او بخواهم که می آمد. بارش خربزه بود. با خود گفت: 

 منصرف شد و با خود گفت: البد مال کسی است. نگفته

اصال رویش را نداشت که درخواستش را بگوید. همین طور با تردید پیش می رفت. 

ناگهان سید که رو به روی منزل حاج شیخ ایستاده بود صدایش کرد و گفت: این خربزه ها 

 خ آورده ام. را برای حاج شی

پیش رفتم و خربزه ها را پایین آوردیم و به منزل بردیم. خربزه ها مال صحرایی دیگر 

 هم شیرین تر بود.دستجرد  در شیرینی حتی از خربزه هایبود. وقتی بردیم 

 هندوانه زرتشتی

هفت و هشت مهمان آمده بودند. حاج شیخ رو به حاج رحتمی خدمتکارش کرد و گفت: 

 میوه بیاور!

به سرداب و به قول میبدی ها پاکنه جو رفت. پاکنه هر خانه ای همان یخچال  ج رحتمیحا

خانه هم بود؛ چون میوه فروشی نبود هر کسی هر چه را می خواست انبار کند در آن جا 

 انبار می کرد. از این رو فصل پر میوه ای می خریدند و آن جا می گذاشتند. 

ولی چیزی ندید. در گوشه ای تنها یک هندوانه بود. آن را حاج رحتمی نگاهی به پاکنه کرد 

 برداشت و باال آمد و قاچ کرد و برای مهمان ها برد.

 حاج شیخ نگاهی کرد و گفت: میوه بیاورید!

خدمتکار بیرون آمد و متحیر بود که چه کند. در خانه را زدند. در را باز کرد. یک 

 زرتشتی با چارپایش بود.

 بار هندوانه را برای حاج شیخ هدیه آورده ام.زرتشتی گفت: این 

خدمتکار شگفت زده نگاه می کرد. به خود آمد و با  زرتشتی هندوانه ها را به منزل آورد. 

 چند عدد هندوانه را برید و آماده کرد و برای مهمانان برد.
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 مزد از خدا

ن شود و دیگر به نزد حاج شیخ بودم. حاج شیخ تازه از قم به میبد آمده و می خواست ساک

قم بر نگردد. حاج شیخ گفت: حاج غالم! فردا می خواهم به یزد بروم و دوست دارم که 

 کسی با من بیاید و هم سفری داشته باشم.

 کمی درنگ کرد و افزود: شما فردا قرار است که چه کنید؟

 گفتم: کشاورزی!

 مزدت چه قدر است؟ -

 پنج لایر. -

 را می رساند.فردا با من بیا! خداوند هم مزدت  -

صبح با ایشان همراه شدم. همین طوری در بیابان به طرف یزد با قبول کردم و فردا 

چارپایی می رفتیم. من نگاهش می کردم. ناگهان ایشان در میان راه، وسط بیابان ایستاد. با 

پایش کمی خاک ها را جا به جا کرد. چیزی مانند سکه نمایان شد. رو به من کرد و گفت: 

 این چیست؟ !ببین

 خم شدم و آن را برداشتم. دیدم یک سکه پنج ریالی است. نشانش دادم.

 حاج شیخ گفت: این هم مزدت!

شگفت زده شدم. چطوری وسط این بیابان سکه ای درست به اندازه مزد آن روز من پیدا 

 شد.

 برکت در تعقیبات نماز

ح را می خواندند بی گندم زار شورک دچار آفت سن شده بود. مردم همین که نماز صب

 درنگ به مزرعه می رفتند و ساعت ها به وقت خود را صرف سن گیری می کردند.

حاج شیخ پس از نماز می نشست به قرآن و تعقیبات نماز می پرداخت و تا خورشید بر می 

آمد. گندمزار حاج شیخ از لطف خدا از آفت سن در امان ماند و زیان چندانی به ایشان 

 نرسید.
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 کلآب تو

مدتی بود که کار حفر چاه ادامه داشت. قنات ها کم آب شده بودند و یا حتی خشک. اگر چاه 

 به آب نمی رسید، کار کشاورزی شورکی ها لنگ می شد.

زمین آن قدر خشک و سخت و محکم بود که امیدی به آب نداشتند. خواستند دست از کار 

 بود و کار سخت پیش می رفت.کنلگ ها دیگر کارگر ن بکشند و از خیر چاه بگذرند.

گالیه کردند که جایی خوبی انتخاب نشده و بهتر است از کندن چاه در این جا نزد حاج شیخ 

 دست بردارند. حاج شیخ به آنان امید داد و گفت: نا امید نشوید. با توکل بر خدا ادامه دهید!

ن کرد. آن قدر آب تند باال به ناچار ادامه دادند. به هیجده متری که رسیدند، ناگهان آب فورا

می آمد که ترسیدند غرق شوند. کلنگ را را ته چاه رها کردند و به سرعت باال آمدند. چند 

 دقیقه ای نشد که هشت متر آب باال زد و نصف چاه پر از آب شد.

 کامیون زغال

هوا سرد زمستان در اتوبوسی که با سرعت حرکت می کرد بیش تر خودش را نشان می 

را که بی حرکتی خود بدن را کرخت می کند و سرما را اندک اندک به گوشت و  داد؛ چ

استخوان می رساند. وسیله گرمایشی اتوبوس هم چنان مناسب نبود. سوز و سرما از الی 

 شیشه ها به درون می آمد.

. هوای سرد مشهد را باید با گرمای زغال گرم کرد. باید برای مشهد زغال تهیه می شد

دهی نزدیک شد. پیاده شدند تا زغالی بخرند. دهاتی ها گفتند: زغال آماده  اتوبوس به

 نداریم؛ چند ساعتی طول می کشد تا آماده شود.

 حاج شیخ به راننده گفت: می رویم جای دیگر زغال می خریم.

 راننده گفت: اینجا آخرین جاست. دیگر جایی زغال گیر نمی آید.

 دا می شود.حاج شیخ گفت: برو! ان شاء هللا پی

اتوبوس حرکت کرد. کمی جلوتر نزدیکی های فردوس، کامیونی پر از زغال منتظر 

مشتری ایستاده بود. اتوبوس کنار زد و زغال خریداری شد. راننده اتوبوس با شگفتی می 

 گفت: من تا به حال هیچ ندیده ام کامیونی در این راه زغال بفروشد.
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 فرمان سالم بر آتش

ا ب ْرد ا ُكونِي رُ ن ا ی ا قُْلن ا م  س ال  اِهیم   ع ل ى و   سالمت و و سرد ابراهیم براى آتش، اى»: گفتیم؛ إِْبر 

 (69انبیاء، آیه )«.باشو بی عیب   آسیببى

روحانیان اردکانی به مناسب عید مذهبی جشنی گرفته بودند. حاج شیخ هم دعوت بود. همه 

هنوز مدتی نگذشته بود که پارچه های جا با پارچه و چیزهای دیگر آذین بندی شده بود. 

باالی سرشان آتش گرفت. هیاهویی برخاست. خطر بزرگی مجلس را تهدید می کرد. همه 

 .مضطرب شدند

حاج شیخ آرام برخاست و مهرش را به آتش نشان داد. آتش به طور غیر منتظره ای 

اعتقاد قرآن را  خاموش شد. همه شگفت زده به شیخ می نگریستند. ایشان گفت: اگر کسی با

به آتش نشان دهد، خاموش می شود. من هم چون قرآن به همراه نداشتم، مهرم را که آیه 

 ای از قرآن روی آن بود، در آوردم به آتش نشان دادم و آتش خاموش شد. 

م  بود:  هروی مهر نوشته شد اِهیم   ع ل ى س ال   (109)صافات، آیه .إِْبر 

 راه آسمانی 

زندگی می کرد که از حقیرترین منزل ها بود. گفتند از نظر امنیتی حاج شیخ در منزلی 

مشکل دارد. در نهایت از آن منزل به ساختمانی منتقل شد که هیچ شباهتی به منزل نداشت 

و برای سکونت مناسب نبود. خواستند برای رفاه حال فرزندان و خانواده اش یکی دو اتاق 

 نده ام کسی حق گذاشتن یک خشت روی خشت ندارد.به آن بیافزایند. ایشان گفت: تا من ز

بارها بر منبر می گفت: حضرت عیسی)ع( خشت روی خشت نگذاشت و برای خود خانه 

 ای نساخت و برای همین عدم دلبستگی اش به دنیا، لیاقت رفتن به آسمان را یافت.

 قالی خانه ما و زیلوی خانه خدا

د. اندک اثاثی هم در منزل بود به مالحظه منزل کوچک حاج شیخ خیلی ساده و معمولی بو

مهمان بود. یک زیر فرشی نازک در اتاقشان پهن بود که اگر پا به آن می گرفت از هم می 

 پاشید.

زمینی در شورک داشت آن را فروخت و چند تخته قالی هم برای منزل خریدند. چند 

ش ها را جمع کرد و روزی نگذشت که دستور دادند فرش ها و قالی ها را جمع کنند. فر

 بردند در مسجد انداختند. 
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 ایشان می گفت: درست نیست خانه خدا زیلو داشته باشد و خانه ما قالی!

 بشور و بپوش

لباسی ساده می پوشید. لباسش از کرباس های محلی بود. وقتی از قم به شورک آمده بود، 

منزل می ماند تا  بیش تر از یک پیراهن نداشت. وقتی آن را می شست با زیرپوش در

 خشک شود.

 قضای نماز شب به غذا

ماه رمضان بود. افراد متمکن مشهد به عموم مردم افطاری می دادند و سفره می انداختند. 

 دوستش آمد و گفت: امشب باید با من به افطاری بیایی! 

 حاج شیخ گفت: درس دارم و باید مطالعه کنم.

تو هم  .افطاری می دهنده ای یکی از بستگان من گفت: یک امشب را باید با ما بیایی. خان

 با من می آیی!

با پافشاری دوستش به ناچار پذیرفت. سفره مفصلی انداخته بودند و همه مشغول خوردن. 

حاج شیخ طبق عادت کم می خورد. آن شب هم مختصری خورد و زود دست از غذا 

 .برداشت

مطالعه نبود. از این رو در بستر  شب به خانه آمد. دیر وقت بود و دیگر فرصتی برای

دراز کشید و خفت. وقتی بیدار شد اذان صبح را گفته بودند. بسیار غمگین شد. نمازشبش 

 هم از دستش رفته بود.

نماز را خواند و در حاشیه کتاب مطلبی بی ربط با متن نوشت تا نشانه و اشاره ای باشد و 

ا می رود و چه می خورد؟ به نظرش تذکری برای آینده اش که همیشه متوجه باشد کج

غذای شبهناک کارش را کرده بود که هم از درس و هم نماز شب انداخته بود. دیگر تا 

 پایان عمر از یادش نرفت که سر هر سفره ای ننشیند.

 بخورنان و ماست از این 

روزی حاج شیخ در تظاهرات علیه رژیم شاه دستگیر می شود. او را برای بازجویی به 

اک یزد می فرستند. وقت غذا می شود. غذا می آورند ولی حاج شیخ از خوردن ساو

اجتناب می کند. سپس پولی را از جیبش در می آورد و به پاسبانی می دهد که برایش نان 

 و ماستی بخرد.
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برایش نان و ماست را می خرند و کمی از آن را می خورد و بقیه را به پاسبان می دهد و 

 غذای ساواک از این نان و ماست بخور!  می گوید: به جای

 از مرگ بترس 

پولی را در اختیارم گذاشت و گفت: این را میان فقیران تقسیم کن! گفتم: باشد. پول را گرفتم 

 و تا شب به چند فقیری که برخورد کردم دادم. کمی از پول نزدم ماند.

یم کردی؟ عرض کردم: صبح فردا خدمت حاج شیخ رسیدم. ایشان پرسید:  پول ها را تقس

هنوز مقداری مانده که ان شاء هللا به اهلش خواهم رساند. گفت: چرا دیروز پول ها را به 

 اهلش نرساندی؟ نترسیدی شب بمیری  و این پول پیش تو بماند.

 سهم امام

حاج شیخ نسبت به مسئولیت مالی حساس بود. در ایام طلبگی از سهم امام استفاده نمی کرد 

هم هر چه از سهم امام و صدقات و انفاقات به دستش می رسید فوری به  و در میبد

 مصارف آن می رساند و چیزی را نزدش نگه نمی داشت.

 یک امشب گردنت

شب بود. مال عباس حاتم با فرزندش پشت بام خوابیده بود.  در خانه را زدند. وقتی در را 

 باز کردند، دیدند که حاج شیخ پشت در است. 

سکناس بیست ریالی را در آورد به مالعباس داد و گفت: من امروز موفق نشدم حاج یک ا

این پول را به مستحق آن برسانم. می ترسم مستحقی گرسنه باشد و من در حق او کوتاهی 

کرده باشم. این اسکناس امشب تا صبح پیش شما باشد تا از گردن من ساقط شده باشد و 

 مظلمه ای بر من نباشد.

 یه کمعقد با مهر

همه چیز فراهم بود. خانواده عروس و داماد به توافق رسیده و مبلغ مهریه را مشخص 

 کرده بودند که در شان و شخصیت طرفین باشد.

اما حاج شیخ حاضر نبود که صیغه عقد را جاری کند. دخترش اصرار می کرد که باید 

ی کرد و می گفت: حاج شیخ برای نوه خودش صیغه را اجرا کند؛ ولی حاج شیخ قبول نم

 اگر می خواهید من عقد بخوانم، باید مبلغ مهریه را کم کنید!
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به ناچار مبلغ را به اندازه ای که ایشان گفته بودند قرار دادند و حاج شیخ صیغه عقد را 

 خواند.

 تمام قد

طلبه ای وارد شد. عبایی بر دوش داشت. معلوم بود که تازه طلبه شده است. حاج شیخ در 

مع نشسته بود و همه پیرامونش چون پروانه حلقه زده بودند. ناگهان حاج شیخ تمام میان ج

قد بلند شد و ایستاد. برخی از اهل مجلس نگاهی کردند، مگر چه شخصیتی وارد شده است. 

ایشان که برای بسیاری بلند نمی شود و این گونه احترام نمی گذارند. دیدند طلبه ای است 

نه به طالب احترام می گذاشت و مردم را به احترام و تکریم اهل علم که می آید. او این گو

در عمل دعوت و توصیه می کردند. در روایت است که پیامبر)ص( وقتی فاطمه)س( وارد 

 می شد تمام قد می ایستاد و به استقبالش می رفت تا مردم حرمت نگه دارند... اما.

 استاد در منزل شاگرد

ک دور بود. در آن زمان چند صحرا میان آن ها فاصله بود. منزل نارین محله میبد از شور

اسدهللا مجبور بود تا این مسیر طوالنی را پای  سید اسدهللا طلبه حاج شیخ میبد بود.سید 

 پیاده بپیماید تا نزد استاد برود و شرح لمعه شهید را بخواند.

ی در خانه ایشان است. به شیخ اسدهللا طلبه آماده رفتن بود که دید حاج شیخ با چارپای

. پدر و مادر سید اسدهللا خوشحال شدند که حاج استقبال استاد رفت. استاد وارد منزل شد

شیخ به منزلشان آمده است. حاج شیخ برای تشویق سید اسدهللا و تکریم والدین طلبه جوان 

 آمد تا این گونه انگیزه را در او تقویت کند.

 القناشتایی و ناهار با چاشنی اخ

سید اسدهللا به سرعت صحراهای میان میبد و شورک را می پیمود. مزراع و باغات همه 

جا را پر کرده بود و پرندگان می خواندند و مردم برای کار به صحرا می رفتند. سید 

اسدهللا گاه هروله می کرد و گاه می دوید تا زودتر به خانه حاج شیخ برسد. صبحانه 

حاج شیخ منتظرش بود. بساط صبحانه فراهم بود. سید اسدهللا را  نخورده بود. وقتی رسید،

 دعوت کرد. نشست و صبحانه اش را خورد.

درس و بحث که تمام شد، میوه ای آوردند و پذیرایی کردند. سید اسدهللا مشغول مطالعه شد 

و اشکاالت درسی را مطرح می کرد و شیخ با گشاده رویی پاسخ می داد. مردم می آمدند 

می رفتند. ظهر که شد سفره انداختند و سید اسدهللا هم نشست. بعد از ظهر نیز درس و و 



80 
 

بحثی ادامه داشت و سید اسدهللا در کالس علم و عمل ، اخالق و تربیت می آموخت و سیر 

 و سلوک آسمانی شدن و مردم دار بودن را.

ه به میبد می رفت. وقت عصر می شد سید اسدهللا می بایست این راه طوالنی را پای پیاد

حاج شیخ مبلغی در دستش گذاشت. سید اسد هللا خوشحال راه خانه را در پیش گرفت. 

 رابطه استاد و شاگرد رابطه پدر و فرزندی بلکه باالتر بود.

 دوچرخه مرغوب

سید اسدهللا نفس زنان وارد خانه حاج شیخ شد. کمی دیر کرده بود. راه طوالنی میبد و 

می آمد. سرما و گرما اثری نداشت. هر جوری بود باید می آمد و نه  را می بایستشورک 

 تنها لمعه را می خواند بلکه درس زندگی می گرفت.

حاج شیخ به انتظارش نشسته بود. مثل همیشه سفره صبحانه پهن بود. سید اسدهللا وقتی 

را نزد وارد شد سرش را زیر انداخت و از تاخیر پوزش خواست. شیخ با گشاده رویی او 

خود خواند. سید اسدهللا قلبش که آرام شد، نشست و صبحانه اش را خورد. درس و بحثی 

 گفته شد. 

سپس شیخ بلند شد و بیرون آمد. سید اسدهللا هم دنبالش بیرون آمد. مدتی بود که شاگردش 

در این روزها به سبب طوالنی بودن راه نمی توانست سر وقت به درس و بحث خودش 

دوست نداشت شاگردش رنج بکشد و نفس زنان خودش را به درس برساند و  حاضر شود.

پوزش تاخیر و شرم نگاه داشته باشد. وقتی سید اسدهللا به حیاط نگاه کرد یک دستگاه 

دوچرخه رالی را دید که از مرغوب ترین دوچرخه ها بود. حاج شیخ گفت: این هم 

 ه هم نمی شوی.دوچرخه! از این پس به وقت به درس می رسی و خست

سید اسدهللا خیلی خوشحال شد و تشکری کرد و به سمت دوچرخه رفت. آن روز عصر 

وقتی از شورک بر می گشت، زنگ دوچرخه اش با صدای پرندگان صحرا و کوچه باغ ها 

 دیگر سید اسدهللا خسته و دیر به درس و خانه نمی رسید. را پر کرده بود.

 تزکیه مقدم بر تعلیم 

انزده ساله بود. پدر دوست می داشت که جامه پیامبران بر تن فرزند بپوشد و او نوجوانی پ

را وارث پیامبران کند تا وارث مال و اموال خودش. پسر هم دوست می داشت که به این 

مقام دست یابد. پدر و پسر مجذوب حاج شیخ بودند. اخالق و مردم داری ایشان از یک سو 

 سو، قلوب پدر و پسر را تسخیر کرده بود.و تکریم و تعظیم مردم از یک 
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وقتی وارد شدند، سالم و خوش و بشی شد. حاج شیخ طبقی از خرما را پیش کشید و ایشان 

 را به چای و خرمای تازه مهمان کرد. 

 پدر گفت: ابوالقاسم می خواهد طلبه شود.

و صمیمی حاج شیخ به گرمی استقبال کرد. سخنانش چنان شیرین و رفتارش چنان فروتن 

 بود که ابوالقاسم یک دل که صد دل عاشق علم و طلبه گی شد.

 ود وروز درس در محضر خود حاج شیخ شروع شهمان فردای آن قرار بر این شد که 

ایشان بر خالف رویه معمول حوزه که درس را با ادبیات عربی شروع می کنند، فرمود: 

 برو کتاب معراج السعاده و نصاب الصبیان تهیه کن!

فردا ابوالقاسم با معراج السعاده مرحوم نراقی و کتاب نصاب الصبیان به محضر شیخ 

 رفت. یک سال در نزد شیخ اخالق علمی و عملی آموخت. 

 شیخ می گفت: طلبه باید اول متخلق به اخالق اسالمی شود بعد علوم دینی را فرا گیرد.

 برای خدا 

خ چنان شور در شورک انداخته بود که عبدالرسول خیلی دوست داشت طلبه شود. حاج شی

خرد و بزرگ و پیر و جوان دوست داشت که آخوند بود. همین مساله موجب شد که 

بسیاری از خانواده ها گرایش به روحانیت پیدا کنند و کودکان و نوجوانان خود مشتاق 

 درس علوم دینی به جای علوم عصری شوند.

خ رفت. امروز اولین روزی است که به طور عبدالرسول با اجازه پدر به مکتب حاج شی

رسمی در نزد حاج شیخ می آمد تا به عنوان طلبه درس بخواند. حاج شیخ رو کرد به 

 عبدالرسول گفت: برای کی می خواهی درس بخوانی؟

 عبدالرسول با آن که خردسال بود به تندی گفت: برای خدا!

ه شادی در رخسارش نشست و از سخن عبدالرسول خیلی خوشحال شد و نشان حاج شیخ 

 تبسمی کرد.



82 
 

 اخالق و قبای دین

شاگرد حاج شیخ بود. از اول طلبه گی در پیش حاج شیخ درس خوانده بود. مجذوب و 

محبوب حاج شیخ بود. عبدالرسول می خواست برای خدا باشد و مانند حاج شیخ خودش را 

 ا می دانست.وقف خدا و دین کند. از این رو، آزادی خودش را در بندگی خد

را به آموخته السعاده از اول روزی که طلبه گی را شروع کرده بود، حاج شیخ معراج 

بود. حاال به جایی رسیده بود که قبای دین را بر تن می کرد. اما حاج شیخ به وظیفه و 

تکلیف خودش عمل می کرد: نصحیت دیگران و زهدورزی در زندگی. خودش آینه زهد 

به  آنان بود. زبان و عملش هم به نصیحت دیگران همیشه مشغول. پیامبران و پارسایی

طلبه ها و شاگردانش می گفت که همیشه معراج السعاده را مطالعه کنید و بر اساس آن 

 عمل نمایید.

با قبا نزد استادش حاج شیخ با زانوی ادب نشسته بود.  عبدالرسول دیگر بزرگ شده بود.

و گفت: کسی که این لباس را به تن دارد باید خیلی  حاج شیخ قبای عبدالرسول را گرفت

 مواظب باشد.

 در خدمت طالب

شمسی بود. حاج شیخ حسین طالبی، طلبه جوان از سوی  40قمری و  81ماه رمضان سال 

به میبد می و روحانیون  طالبهر وقت . شده بودآیت هللا صدوقی به شورک میبد مامور 

. حاج شیخ هم فروتنانه به پذیرایی ایشان مشغول بودندآمدند بدون استثنا مهمان حاج شیخ 

 بود. 

بسیاری از طالب به جای این که نزد مردم دیگر بروند و مهمان آنان شوند، یک ماه 

رمضان را مهمان حاج شیخ بودند و حاج شیخ با مهربانی و لطف بی شائبه از آنان پذیرایی 

آقایان هم می شد و حاج شیخ لباس های  می کرد. این پذیرایی حتی شامل جامه و لباس های

 طالب را به اندرونی می فرستادند تا شسته شود.

آن روز وقتی حاج شیخ وارد اتاق شد، شیخ حسین در جست و جوی نخ و سوزنی بود. 

شیخ حسین گاه گاهی به جای ایشان در مسجدش منبر می رفت و نماز می خواند. حاج شیخ 

یش رفت. شیخ حسین در دستش پیراهنی بود که درزش نگاه سالم و احوال پرسی کردند و پ

می کرد. حاج شیخ آن را برداشت و نگاهی به پیراهنش کرد. درز پیراهن باز شده بود. 

چرخ خیاطی را آورد و پشت چرخ نشست. پیراهن را چرخ کرد و به  رفت وحاج شیخ 
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به زیبایی چرخ  مود.شیخ حسین نگاهی به پیراهن کرد و ورانداز ن دست شیخ حسین داد.

 شده بود.

 حرمت لباس

حاج « اگر بفهمم قصد بی احترام به طلبه، هتک اسالم است حکم قتلش را صادر می کنم.»

شیخ همان طوری که نسبت به مسلمانان و مومنان مهربان بود نسبت به دشمنان دین در هر 

 بود. « ماشداء علی الکفار رحماء بینه» شکل و شمایلی سخت گیر بود. مصداق 

نسبت به اهل علم و روحانیون فوق العاده احترام می گذاشت و تحمل بی احترامی نسبت به 

آنان را هم نداشت. اگر کسی نام اهل علمی را سبک می برد، به شدت بر حذر می داشت و 

 توصیه می کرد که نام بزرگان را به بزرگی  و نیکی برید.

شان به مسجد می رفت. ایشان بین دو نماز بلند می هر طلبه که مهمان ایشان می شد و با ای

شدند و به تعریف او می پرداخت و به مردم می فرمود: بعد از نماز عشا در مسجد بمانید، 

 ایشان منیر می روند. خودشان هم به احترام طالب تا آخر منبر می نشستند.

 فعل مهمل

ت تا در جمع از طلبه ای حاج شیخ آن روز مدرسه علیمه میبد آمد. ایشان عادت نداش

اما آن روز بر خالف عادت از طلبه ای در جمع پرسید: فعل بر چند قسم  ،پرسشی بپرسد

 است؟

 بر دو قسم است. -

 آن دو قسم را بگو! -

 مهمل و مستعمل! -

 خب ! به نظرتان فعل مردم ایران مهمل است یا مستعمل؟ -

 مهمل! -

که مبلغ زیادی بود به آن طلبه حاج شیخ دست به جیب بردند و پانصد تومان آن زمان 

دادند. وقتی حاج شیخ از حوزه علمیه میبد خارج شد. یکی از مدرسان حوزه عرض کرد: 

 چرا با این که اشتباه پاسخ داده بود به او پول دادید؟

حاج شیخ لبخندی زد و فرمودند: چون حرف خوبی زد. فعل مردم ایران مهمل است. اگر 

 خان را نمی پذیرفتند.مهمل نبود حکومت پسر رضا 
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 اقتدا به شاگرد

شیخ محمد فالح چند سالی در میبد شاگرد حاج شیخ بود. پس از مدتی به قم رفت و چند 

بود که روحانی مسجد جامع یخدان از دنیا رفت.  1344سالی هم در قم تحصیل کرد. سال 

 مه جماعتچند روزی را که در میبد در مسجد اقادر میبد بود و می خواست شیخ فالح 

 داشته باشد و بعد به قم مراجعت کند.

آن روز حاج شیخ به شیخ فالح فرمودند: مردم یخدان را خبر کنید! امشب آقای صدوقی 

 برای نماز به مسجد جامع خواهند آمد. 

مردم را خبر کردند. شب جمعیت زیادی به مسجد آمدند. حاج شیخ با آیت هللا صدوقی 

ا آیت هللا صدوقی اقامه کردند. قرار شد که حاج شیخ نماز تشریف آوردند. نماز مغرب ر

عشا را بخواند؛ اما حاج شیخ بلند شد و  از شیخ فالح این طلبه جوان خواست تا نماز را 

 بخواند و فرمودند: نماز عشا را شما بخوان!

به اصرار حاج شیخ، نماز جماعت به امامت طلبه جوان برگزار شد. حاج شیخ و آیت هللا 

 رافی به او اقتدا کردند تا مردم قدر این طلبه جوان را بدانند و به او اقتدا کنند.اع

پس از نماز به طلبه جوان فرمود: شما همین جا بمانید! مردم در امور دینی به شما احتیاج 

 دارند!

 حاج شیخ فالح سخنی نگفت و امتثال امر کرد و به عنوان امام مسجد جامع در میبد ماند.

 جطلبه سم

طلبه بود و هر شب مهمان حاج شیخ. بعد از نماز شام آمد تا مهمان حاج شیخ شود. حاج 

شیخ نیامده بود و دوستانش گفته بودند که حاج شیخ نیست و او را از حجره بیرون کرده 

 بودند. 

مدتی پشت در مدرسه ماند. منتظر بود حاج شیخ بیاید و مهمانش شود. اما حاج شیخ خیلی 

 ود.دیر کرده ب

کته خوردن او پای ثابت مهمان های حجره حاج شیخ بود. هر روز برای خوردن به ویژه 

ساعتی گذشت. از دور دید که حاج شیخ می آید. جلو رفت و سالم  های حاج شیخ می آمد.

 و احوال پرسی کرد. حاج شیخ جوابش را داد و در دل می خندید و بر لب تبسمی داشت.
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ا رد کرده و از حجره بیرون کردند. حاج شیخ دستش را گرفت طلبه گفت که دوستان او ر

و با هم وارد حجره شدند. دوستان با تعجب به شیخ و طلبه می نگریستند. باز هم تیرشان به 

سنگ خورد. با خود توطئه کرده بودند که پای این طلبه را از حجره حاج شیخ بیاندازند؛ 

و مزاحم مطالعه حاج شیخ بود. البته دوستان می خورد و نمی رفت و مانع   چون می آمد و

از این رو  دیگر می آمدند و مهمان می شدند؛ اما این طلبه خیلی موجبات زحمت بود.

برنامه ریزی کرده بودند که حاج شیخ دیرتر از حرم بیاید تا آنان هم این طلبه را دک کنند؛ 

 اما حاال با حاج شیخ آمده بود.

ام خورد. وقتی داشت می رفت حاج شیخ مبلغی پول در آورد طلبه نشست و با حاج شیخ ش

 و در دستش گذاشت. دوستان شگفت زده به این منظره می نگریستند. 

 صدوقی سیاس

از یزد آمده بود. همین که نشست گفت: صدوقی فالن طور است و فالن کار را کرده است. 

سی ناخوش می داشت چه حاج شیخ نگاهی به او کرد. از بدگویی و گالیه نسبت به هر ک

رسد نسبت به دوستش که چنان به یک دیگر اعتقاد و دلبسته بودند که پشت سر هم نماز 

 می خواندند و همیشه با هم بودند. حاج شیخ فرمود: بگو حضرت آقای صدوقی!

 مرد بی توجه دوباره گفت: صدوقی..

 حاج شیخ در میانه سخن گفت: علیه السالم!

 مساله تکرار شد و حاج شیخ گفت: علیه السالم. چند مرتبه دیگر همین 

آن قدر این کار تکرار شد که شخص از بدگویی منصرف شد و سکوت کرد. حاج شیخ پس 

از سکوت مرد مهمان فرمود: آقای صدوقی سیاس هستند. همه باید دنباله رو ایشان باشیم. 

 حرف ایشان مطاع است.

 میر چخماقشراب فروشی 

مدرسی در یزد بودیم که بیمار شد. پزشک نسخه ای نوشت و به من مهمان حاج سید علی 

 داد و گفت: شیخ حسین! برایم دارو بگیر! 

در میدان میرچخماق یزد مغازه ای دیدم که شیشه هایی در آن گذاشته بودند. فکر کردم 

داروخانه است. جلو رفتم دیدم که شراب فروشی است. باالخره نسخه را تهیه کرده و به 
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ل حاج سید علی برگشتم. به حاج شیخ جریان را گفتم. ایشان فرمودند: االن می روم منز

 چوبی بر می دارم و همه شیشه ها را می شکنم.

سید علی فرمود: من صالح نمی دانم. اگر می خواهی این کار بکنی باید با حاج شیخ غالم 

 رضا مشورت کنی! 

 نمی دانند. این کار را نکن!حاج شیخ کوتاه آمد و گفت: حال که ایشان صالح 

 در سطحی باالتر

میان دو نفر از اهالی شهیدیه )شورک( نزاعی در گرفت. برای حل نزاع پیش حاج مال 

محمد حائری اردکانی رفتند. حاج مال محمد فرمود: شما حاج شیخ را دارید، چرا پیش من 

 د!آمده اید؟! ایشان سطحشان از من باالتر است به ایشان مراجعه کنی

 ایمان و اعتماد

زمین وقف آب انبار بود و حاج شیخ آن وقف را احیا کرد؛ اما پدر و پسری ادعای ملکیت 

آن را داشتند. برای گالیه و شکایت نزد آیت هللا روح هللا خاتمی اردکانی رفتند و از حاج 

 شیخ گالیه کردند.

د. هر کاری می کنند درست آیت هللا روح هللا فرمودند: آقای اعرافی مورد اعتماد من هستن

 است. من به ایشان ایمان دارم.

 کافی دانشمند

سخنران محله شورک، حاج شیخ علی اکبر مهرجردی بود. یک روز آمد دید حاج شیخ 

روی منبر نشسته است. خودش را پشت ستون مسجد رساند و آن جا نشست. حاج شیخ 

 آمده و سکونت اختیار کرده بود.سخنرانی و موعظه می کرد. ایشان تازه از قم به میبد 

منبر که تمام شد، حاج شیخ علی اکبر برخاست و جلو رفت. مردم ایشان را به سوی منبر 

هدایت کردند. حاج شیخ علی اکبر بر منبر رفت و فرمود: من دیگر به شهیدیه نمی آییم. 

 آقای اعرافی شخص دانشمندی است و برای شما کافی است.

 خزینه گرانبها
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یخ که به میبد آمد وضع تغییر کرد. این تغییر در شورک بیش تر به چشم می آمد. حاج ش

حاال مردم شورک خودشان یک روحانی عالم و دانشمند داشتند. حاج شیخ غالم رضا فقیه 

خراسانی یزدی همیشه برای سخنرانی به میبد می آمد. پس از آمدن حاج شیخ روی منبر 

 ها دارید و نیازی به من ندارید.فرمود: شما دیگر خزینه ای گرانب

 مهمان حاج شیخ

حاج شیخ غالم رضا فقیه همیشه با خود نان خشک و ماست داشت و هر جا مهمان می شد 

بهانه می آورد که من نان خشک و ماست همراه دارم و از آن می خورم. خیلی احتیاط می 

 کرد و  بر سفره کسی مهمان نمی شد.

 آمد می نشست و هر چه حاج شیخ می آورد می خورد.اما وقتی خانه حاج شیخ می 

 بی ریش و بی ریشه

اتومبیل که ایستاد، حاج شیخ نگاهی به راننده حاج شیخ غالم رضا فقیه کرد. راننده ریش 

صورتش را از ته تراشیده بود. وقتی حاج شیخ غالم رضا پایین آمد، شیخ اشاره ای به 

مقصود شیخ را دریافت. حاج شیخ به ظواهر  راننده اش کرد. شیخ غالم رضا به فراست

 شریعت بسیار پای بند و دوست می داشت که مردم نیز این گونه باشند. 

 دفعه بعد حاج شیخ غالم رضا راننده اش را عوض کرده بود.

 بیش تر از خدا

دوست داشت نزد حاج شیخ برسد و از ایشان بهره مند شود، اما به خاطر آن که ریشش را 

بود خجالت می کشید. می دانست که حاج شیخ به ظاهر مسلمان توجه دارد و ریشه تراشیده 

تراشی را نادرست می داند؛ چون روزی شخصی به وی گفته بود: دین در ریش نیست؛ 

 ایشان گفته بود: ولی ریش در دین است. 

د؛ به حاج شیخ خبر دادند و گفتند: فالنی چون محاسنش را تراشیده بود، محضر شما نیام

 چون ایشان به شما خیلی احترام می گذارد.

 حاج شیخ فرمود: بله! حتی بیش تر از خدا.

 ترک مجلس گناه
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با خانواده می خواست به مشهد برود. با همسر و کودکی هفت و هشت ساله و بچه 

خورشید شیرخواره سوار اتومبیلی شدند. از جاده های شمالی به طرف ساری می رفتند. 

نزدیکی های ساری، اتومبیل توقف کرد. چند زن بی حجاب سوار رد. داشت غروب می ک

 صدای موسیقی از بلندگو برخاست.شدند. هنوز راهی نرفته بود که 

هر چه سعی کرد تا نشنوند نشد. آهنگ آن چنان بلند بود که نمی توانست گوشش را بگیرد 

 و توجه اش را به جای دیگر جلب کند. 

نده کم کم از حال طبیعی خارج شد. فرمان را رها کرد و پشت نگاهی به راننده کرد. ران

 فرمان شروع به رقصیدن کرد.

خواست بلند شود و امر به معروف و نهی از منکری بکند؛ ولی جو و فضا را مناسب ندید. 

با خود گفت ماندن در این جا به معنای ماندن در مجلس گناه است. افزون بر آن راننده با 

 بود که تصادف کند و خطر جانی داشته باشد. آن حالتش ممکن 

 به راننده گفت: پیاده می شویم!

خانواده با تعجب همراه شد و در وسط راه ساری پیاده شدند. اوایل شب بود ولی جاده 

 خلوت و بیرون شهر ساری.

چند دقیقه ای نگذشت که اتومبیلی از یکی از دهات ساری آمد. دست نگه داشت. سوار 

 اننده گفت: ما را به مسجدی ببر! شدند. به ر

در کنار مسجد توقف کردند. وقتی وارد شد، وضویی ساخت و به امام مسجد اقتدا کرد. پس 

از نماز روحانی مسجد نگاهی به هم لباسی خودش کرد. پیش رفت و استقبالی کرد و او را 

مشهد کرد. حاج به خانه اش برد. چند روزی پذیرایی کرد و بلیتی خرید و آنان را روانه 

شیخ بسیار خشنود بود که هم از مجلس گناه رسته بود و هم با آیت هللا نظری آشنا شده و هم 

 با اتوبوس به مشهد رفته است.

 حمام خوانین

وارد حمام شد. لباس روحانی اش را در آورد و در گوشه ای گذاشت. پس حمام وقتی 

 ند؛ چرا که جایی خوانین گذاشته بود.برگشت دید که لباس هایش را جایی دیگر انداخته ا
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حاج شیخ دیگر تصمیمش را گرفت. باید با این خوانین مبارزه کند. جان و مال و نوامیس 

مرد در دست این خوانین بود و مردم جرات نفس کشیدن نداشتند. هر کس مخالفت می کرد 

غ، پسته می زدند. کسی بی اذن خوانین اجازه خرید و فروش ملک خودش یا احداث با

کاری و تقسیم ارثی را نداشت، و اگر کسی درخت و نهالی می کاشت آن را می کندند. در 

مسجد و حمام جای خاص خودشان را داشتند و حتی اجازه نمی دادند کسی لباس هایی چون 

شلوار را بپوشد که مال اعیان و خوانین بود. اگر می پوشید در می آوردند به پای خر می 

 رات حمام رفتن را نداشت.کردند. کسی ج

حاج شیخ بهتر دید که خودش ارث پدرش را تقسیم کند. خوانین آمدند و خط کشی را به هم 

 زدند؛ ولی حاج شیخ مقاومت کرد و مردم را تحریک کرد تا علیه خوانین بایستند. 

 میبد به جای کاشان

ش خشنود بودند و گفتند: آیت هللا امامی کاشانی مهمان حاج شیخ بود. ایشان از میبد و مردم

من به خانواده ام گفته ام اگر قرار شد از تهران شد رحال کنیم، خوب است به جای کاشان 

 به میبد برویم.

 سهم سادات

سید آبرومندی بود. آمد و کنار حاج شیخ نشست. آهسته از مشکالت اقتصادی و زندگی اش 

 خالی. چیزی گفت. افراد زیادی در مجلس بودند و دست حاج شیخ

زمانی نگذشت که یکی از ثروتمندان میبد آمد و مقداری خمس آورد. حاج شیخ بدون آن که 

 آن را بشمارد به دست سید داد. سید خوشحال و خندان سپاسگزاری کرد و رفت.

 .بود یکسی از میان جمع گفت: حاج آقا! این مبلغ زیاد

 مرد ثروتمند افزود: حاج آقا! شانزده هزار تومان بود.

این مبلغ بسیار باال بود و در آن زمان هر کسی به این مقدار پول دست می یافت زندگی 

 اش متحول می شد. 

 حاج شیخ فرمود: این زیاد است؟! ما هر چه به این سادات بدهیم کم داده ایم.

 شفای عزادار
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کودک چهار پنج ساله با شوهر عمه اش حاج استاد رجب به زیر نخل رفتند تا در عزای 

 هل بیت)ع( همدردی کنند و تسالی خاطر ایشان شوند.ا

استاد رجب رعشه در اندام داشت. به سختی حرکت می کرد. کودک او را همراهی می 

 کرد تا مشکلی پیش نیاید. عصایش را می کشید و به او کمک می کرد.

امروز عاشورا غوغا و غلغله ای بود. حاج رجب می خواست از امام حسین)ع( شفا 

. چطور می شود که یعقوب)ع( به پیراهن یوسف)ع( شفای چشم بگیرد ولی حاج بگیرد

 نتواند از ناموس کائنات امام حسین)ع( حاجت نگیرد؟! 

حاج رجب زیر نخل رفت و دخیل به امام حسین)ع( و نخل منسوب به ایشان کرد. کودک 

 نیز با او زیر نخل رفت.

. نگاهی به شوهر عمه اش کرد و دمی نگذشت که کودک احساس کرد، حال خوشی دارد

دید او هم حالت خاصی دارد. ناگهان حاج رجب رو به مردم کرد و گفت: مردم! من بهتر 

 شدم. من شفا گرفتم. 

کودک ناگهان با انبوه مردم رو به رو شد و خود را از حاج رجب دور کرد تا زیر دست و 

پاره کرده و هر کسی تکه ای را پای مردم آسیب نبیند. مردم لباس های حاج رجب را پاره 

به غنیمت برده بود تا بدان شفا بگیرند. دیگر حاج رجب رعشه ای در بدن و اندام نداشت و 

 شفا گرفته بود. 

کودک وقتی بزرگ شد همیشه پای این نخل می آمد و با آن که حاج شیخ اعرافی بود به این 

مان داشت و می گفت: من خودم معجزه و شفایی که از نخل امام حسین)ع( دیده بود، ای

 شاهد شفای یک نفر زیر نخل بوده ام.

 بیتوته در حرم رضوی

تازه وارد مشهد شده بود. رفت و غسل زیارت کرد و به سمت حرم رضوی رفت. عادت 

داشت که قبل از زیارت استراحتی کند و با غسل و به دور از خستگی راه به زیارت امام 

 )ع( برود.

ز تن در رفته بود و غسل کرده و با طهارت به زیارت موالیش می حاال خستگی اش ا

رفت. تمام شب را در حرم به زیارت و عبادت و تهجد پرداخت. یک دو روز دیگر همین 
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کار را تکرار کرد و سپس عازم میبد شد. به همراهانش می گفت: زر فانصرف، زیارت 

 کنید و بازگردید!

 وحدت رفتاری نه عقیدتی

هل تسنن بود. خدمت حاج شیخ آمده بود. کمی نگذشت که عالم سنی به اعتراض از علمای ا

و با لحنی اهانت آمیز نسبت به عالمه مجلسی )ره( گفت: در یزد به منزل یکی از عالمان 

شیعی رفتم و دیدم شخصی به نام مجلسی در یکی از کتابهایش به خلفا توهین کرده و خلفا 

 . شما چرا جلوی این مطالب را نمی گیرد؟را نتیجه خطای عمر دانسته است

حاج شیخ فرمود: درست است که ما وحدت را پذیرفته ایم و ضرورت هم دارد و باید 

وحدت داشته باشیم؛ اما وحدت در عقاید نداریم. ما عقایدمان را حفظ می کنیم. ما شیعه 

ت از عقایدمان بودن خود را حفظ می کنیم و شما هم سنی بودن خود را. ما قرار نیست دس

برداریم. بله! ما در شریعتمان می بینیم که خلفای ثالث منشای برخی مشکالت بودند؛ ولی 

 به خاطر حفظ وحدت این مطالب را ابراز نمی کنیم.

 شعار شیعی بر زبان سنی

بچه ها دور چاه بودند و داشتند از چاه آب بر می داشتند. کاروان حجاج برای استراحت در 

کرد. حاج شیخ پایین رفت. در میان بچه ها آمد و به آنان شیرینی داد و گفت:  آن جا توقفی

 قل صلی علی علّی؛ بگو صلوات بر علی )ع(! 

 بچه ها هم دورشان جمع شدند و با هم می گفتند: صل علی علّی.

چند لحظه ای این هیاهوی بچه ها ادامه داشت و صدایشان به همه جا پراکنده می شد. 

نی از دور نزدیک چاه آمد و با چوب بچه ها را تهدید و از دور حاج شیخ و ناگهان چوپا

 چاه پراکنده کرد.

 دست ها به آسمان

از زمانی که وارد حوزه علمیه مشهد شده بود، احساس می کرد که نسبت به دیگران 

ضعیف تر است و تیزهوش نیست. احساس می کرد که ذهنش آن طور که باید آمادگی 

 ندارد.  درک مسایل را
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با آن که از خودش نومید بود ولی به خدایش امید داشت. برای هر کاری سبب و وسیله ای 

است. نماز و صبر و روزه از اسباب توسل هستند، چنان که اهل بیت عصمت و 

دست به دامان اهل  طهارت)ع( از مهم ترین اسباب توسل برای کسب موفقیت است.

 )ع( شد.بیت)ع( و امام علی بن موسی الرضا

همان طوری که نشسته بود، دید که دو دست به سمت آسمان بلند شده است و برای 

موفقیتش دعا می کند. ناگهان از خواب برخاست. دیگر مثل سابق نبود و از تسلط و 

حضور ذهنی شگفت بهره مند شده بود، به طوری که نکته های ادبی و لغوی دقیق و متون 

بر اساس کتاب و سنت ارایه می داد، به ت و راه حل مناسب فقهی را به سادگی در می یاف

طوری که حاج شیخ مرتضی حائری می فرمود: من تعجب می کنم که پس از گذشت این 

همه سال، ایشان هنوز مستحضرند و مسایل و نکته های دقیق را به یاد دارد و این گونه 

 صحیح و دقیق اظهار نظر می کنند.

 بر سفره یاسین

میان مردم شور و شعفی بر پا بود. حاج شیخ از قم به میبد کوچ کرده و در در شورک 

منزل پدری نماز جماعت می خواند و از سفره پیامبر مصطفی)ص( و از روایات آل 

 یاسین، تفسیر قرآن می گوید و جلسه قرائت قرآنی بر پا می شود.

فسیر تخصصی چندی نگذشت که گروهی از روحانیون و خواص مردم نزدش آمدند و ت

تفسیر « تفسیر شبر»خواستند و ایشان هم برایشان هر روز صبح بعد از نماز از روی 

 گفتند.

. حرف های حاج شیخ با روایات بسیار انس داشت و همه حرف هایش از روی روایات بود

 تازه ای برای روحانیون و علما داشت که همه برگرفته از روایات اهل بیت)ع( بود.

 فلسفه اصول متورم به

اهل معرفت و معارف اهل بیت )ع( بود. با اصول فقه کنونی که متورم به فلسفه عقالنی 

بود میانه ای نداشت و اصول فقه عرفی را می پسندید و می فرمود: این اصول با فلسفه و 

 دقت های عقلی بیش از حد آمیخته و متورم شده و خواندنش موجب تضییع عمر است.

 حاج شیخ حکیم
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مریض و بیمار بود. درآمد چندانی نداشت که نزد پزشک برود و از نسخه های  پیرمرد

شیمیایی جدید استفاده کند. بسیاری از مردم حاج شیخ پیش نمازشان را حکیم خودشان می 

 شناختند و در خانه اش به طبابت می رفتند.

راجعه حاج شیخ نگاهی به پیر مرد و کرد و حرف هایش را گوش داد. به تحفه حکیم م

کرد. کمی در دیگر کتب قدیمی طب تفحص و جست و جو کرد. سپس کاغذی پیش کشید و 

چند گیاه دارویی را نوشت و  سپس به پیرمرد گفت که از آن بخرد و به شیوه ای که می 

گوید مصرف کند. پیرمرد چند روزی بعد خدمت حاج شیخ رسید. تشکر کرد و گفت که 

 ده است که نزد حاج شیخ نسخه گرفته بودند.حالش مثل خیلی های دیگر خوب ش

 دانشنامه شاهی

در عصر رضا شاه تنها کسانی که عالم بودند حق داشتند که لباس روحانی بپوشند. ایشان 

از کسانی بود که از طرف وزارت معارف آن زمان دانشنامه دریافت کرده بود و دارای 

 مدرک کارشناسی بود.

اهی برای ما مایه دردسر هم می شد؛ چرا که برخی می حاج شیخ می گفت: این لیسانس گ

 گفتند: شما با داشتن مدرک لیسانس بروید شاغل شوید.

 روش تدریس

در تدریس کتاب های حوزوی تبحر داشت. در قم تدریس داشت. عروه الوثقی را در قم 

برای طالب تدریس می کرد. در تدریس ادب، حیا  و عفت کالم را مراعات می کرد و 

 خلق و متین بود و شوخی نمی کرد.مت

نخستین کتابی که برای طالب مبتدی در نظر می گرفت، نصاب الصبیان و جامع السعادات 

نراقی بود. با آن که آیت هللا بود برای طالب مبتدی وقت می گذاشت و جامع المقدمات، 

برای  سیوطی، معالم، شرح لمعه را تدریس می کرد. تفسیر صافی از کتابهایی بود که

 طالب مفید می دانست و آن را تدریس می کرد.

وقتی کتابی را می خواند و مطالعه می کرد، بر آن حاشیه می زد و اگر مطلب مشکل یا 

مختصر بود در حاشیه کتاب توضیح می داد. اگر مفصل بود خالصه و اگر پراکنده بود 

 دسته بندی می کرد.
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 حجره فیضیه

ن شمالی مدرسه فیضیه در طبقه فوقانی بود. ایشان بیش حجره ایشان در سمت شرقی ایوا 

تر اوقات در حجره مشغول مطالعه و تحقیق و عبادت بود و به تفرج و تفریح بی مورد 

عالقه ای نداشت. این در حالی بود که در آن زمان طالب عصرها برای تفرج و تفریح به 

 قم می رفتند. فصحرا و باغ و بوستان های اطرا

 خدمت خانه

ایشان خیاطی را یاد گرفته بودند و خیاطی می کردند. لباس های خود و فرزندانش را می 

دوختند. خیاطی را از همسر اول خودشان یاد گرفته بودند. بعدها که همسرشان از دنیا 

 رفت و همسر دیگری اختیار کردند، همسر دومشان خیاطی را از ایشان یاد گرفتند.

 خانه بی آخر

از در سوم به اتاق سوم رسید. از اتاق اول گذشت، از آن جا هم گذشت و  وارد خانه شد.

اتاق ها متصل به هم بودند. وقت میزبان او را در اتاق سوم وارد کرد، با لبخند به میزبان 

 گفت: منزل شما آخر ندارد؟!

سپس افزود: شخصی در خانه ای مهمان بود. از باالی بام به صحن خانه افتاد و از صحن 

نه به زیر زمین و از زیر زمین به چاهی که در آن جا بود. بعد با صدای بلند به میزبان خا

 گفت: فالنی! خانه شما ته ندارد؟!

 پلو نه چلو

روز عید غدیر بود. مهمانان زیادی خانه حاج شیخ آمده بودند. آشپز به دستور حاج شیخ 

لوی خوبی از آن در آورد و برنج خیس کرده بود. حجم زیاد برنج طوری نبود که بتوان پ

 آب کش نماید.برنج را آشپز می خواست آن را چلو کرده و 

حاج شیخ بلند شد و عهده دار پختن برنج شد. آب دیگ را اندازه کرد و برنج را در دیگ 

 ریخت و فرمود: باید دم پخت کرد و آبش را نگرفت.

ت حاج شیخ خوانده شد. آشپز بعد آتش را میزان کرد و به نماز رفت. نماز جماعت به امام

و دیگران نگران این بودند که پلوی خوبی در نیاید. اما وقتی پس از نماز آمدند و برنج را 
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نگاه کردند و کشیدند و خوردند بسیار تعجب کردند؛ چرا که پلوی بسیار خوبی درست شده 

 بود.

 نیکی برابر نیکی

مردی مقداری پسته به او داد و گفت: حاج در خانه حسین آقا را زدند. در خانه را باز کرد. 

 شیخ سالم فرستاده و این را برایش شما داده است.

حسین آقا تعجب کرد. حاج شیخ او را نمی شناخت. پس چطوری شده که برایش پسته 

فرستاده است. وقتی فرستاده حاج شیخ رفت، یادش آمد که چند وقتی پیش ران گوسفندی 

حاال حاج شیخ، در برابر هدیه اش هدیه ای فرستاده است. او  برای حاج شیخ فرستاده بود.

هرگز فکر نمی کرد که حاج شیخ او را می شناخته یا در خاطرش مانده بود که ران 

 گوسفندی را برایش هدیه فرستاده بود.

 حاج شیخ کارگر 

ی به با دوستش آمده بود تا حاج شیخ را ببیند. سال اول طلبه گی را در قم گذرانده و وقت

وقتی وطن آمده بود می خواست این حاج شیخ را که خیلی از او تعریف می کردند ببیند. 

 وارد محله شورک شدند، کارگرها در حال سخت حوض خانه ای برای مسجد آبادی بودند. 

در میان کارگرها ، مرد میانسالی بودکه قبای کوتاهی پوشیده و شال گردنی بر سر بسته 

 د.بود. عجب کارگری بو

دوستش پیش رفت و سالم و احوال پرسی کرد. او را نیز به مرد میان سال معرفی کرد. 

تازه متوجه شد که حاج شیخ همین کارگر شال به سر است. حاج شیخ پس از احوال پرسی 

به اندرونی رفت و لباس روحانی خودش را پوشید و بیرون آمد. آن چنان به تکریم طلبه 

 لبه هنوز پس از سالها آن لحظه را به خاطر دارد.پرداخت و تعارف کرد که ط

 مزد کارگری

پای ثابت کار و کارگری بود. چنان با عشق کار می کرد که خستگی را نمی شد در چهره 

اش دید. هر روز صبح می آمد و برای ساخت مدرسه علمیه شهیدیه کارگری می کرد. با 

 شق می ورزید.آن که میان سال بود ولی چون کارگری ساده به کار ع
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هر روز نزدیک ظهر وقتی که می خواست برود، دست در جیبش می کرد و هر چه پول 

 داشت در می آورد و می داد و می گفت: این ها را بین کارگرها تقسیم کنید.

 امتحان حلم

شب سرد زمستانی بود. نمدپوش در این شب سرد، پشت در خانه آمده و منتظر بود تا 

نشسته بود و سایه اش را مردی با لباس و جامه روحانی در اتاق  چراغ ها خاموش شود.

می شد در این تاریکی دید. وقتی چراغ اتاق خاموش شد، مدتی دیگر صبر کرد تا همه 

بخوابند و خواب خوش آنان را برباید. وقتی یقین کرد که همه خوابیده اند جلو رفت و در 

ردی آرام بیرون آمد. در را خانه را باز خانه را زد. دمی نگذشت که چراغ روشن شد و م

 کرد و گفت: بفرمایید؟ 

 خودش را به فراموشی زد و گفت: مساله ای داشتم. پیش پای شما یادم رفت. 

مرد روحانی با خوش رویی تعارف کرد که در خانه بیاید تا هر وقت مساله یادش آمد 

ا بسته شدن در خانه را بپرسد. عذر خواهی و خدا حافظی کرد و رفت. کمی که رفت صد

شنید. ایستاد و دوباره خودش را به پشت در خانه رسانید. آن قدر ماند تا چراغ اتاق 

خاموش شد و یقین کرد که دیگر مرد به خواب رفته است. دوباره در زد. مدت زمانی 

 نگذشت که مرد روحانی پشت در آمده و در را باز کرد و گفت: بفرمایید!

 االن یادم بود ولی دوباره مساله را فراموش کردم.  گفت: ببخشید! همین

ایشان تعارف بسیار کرد که به داخل خانه برود، اما مرد نپذیرفت و خداحافظی کرد و 

رفت. کمی که رفت با شنیدن بسته شدن در خانه و خاموش شدن چراغ اتاق، خودش را به 

وم در زد. مرد روحانی با پشت در رسانید. مدتی درنگ کرد تا مرد خوابید. برای بار س

 خوش رویی در را باز کرد و تعارف کرد. 

مرد گفت: داشتم می رفتم که یادم آمد. مساله را پرسید و روحانی با خوش رویی و 

بزرگواری تمام پاسخش را داد. تعارف کرد که به داخل برود. اما مرد به آن چه که می 

را بسنجد که تازگی به میبد و عالم ی خواست رسیده بود. می خواست حلم این مرد روحان

علم هر کسی به اندازه حلم » شنیده بود که آمده و در خانه پدری اش ساکن شده بود. او 

پس می خواست علم این عالم روحانی را بسنجد. حاال با خوشحالی به خانه بر می «. اوست
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دباری و خوش رویی گشت؛ چرا که دانسته بود که این عالم واقعا عالم است و این همه بر

 جز از علم او نیست.

 چادر زنان

نماز که تمام شد، یکی جلو آمد و گفت: ژاندارم ها آمده اند و چادر از سر زنان برداشته 

اند. االن همه آن ها در خانه کدخدا هستند. حاج شیخ وقتی این را شنید بسیار ناراحت و 

 خشمگین شد. 

به سمت خانه کدخدا حرکت کرد. چهل و پنجاه  از جا برخاست و کفش هایش را  پوشید و

 نفر نمازگزار مسجد حاج شیخ نیز به دنبالش راه افتادند. 

 به کدخدا گفتند: حاج شیخ با چهل پنجاه نفر به این سمت می آید. 

کدخدا تا ایشان را دید، رنگش پرید. جلو رفت و عرض ادبی کرد. ترسید که شورشی پیش 

را آرامش دعوت کرد و سپس به اندرونی رفت و ژاندارم ها را بیاید. حاج شیخ و گروهش 

 سرگرم کرد. سپس دستور داد تا کسی آن چادرها را به صاحبان آنان برساند.

آنان رفتند و چادرها را که در داالن خانه یکی از خوانین بود ، برداشتند و به صاحبان آن 

نمی تواند خالف شریعت عمل کند پس دادند. حاج شیخ با این کارش نشان داد که هیچ کس 

 و از مجازات نترسد.

 چهار فرسخ احتیاطی

 بیمار بود. اما باید با روزه چه کار می کرد. اگر می توانست باید روزه می گرفت، حاال که

 را احتیاط، باید بود کرده منع روزه از کسالت خاطر به را ایشان متخصص، پزشک

 می کرد. رعایت

 ت. کسی را صدا کرد. گفتند: حاج آقا! فرمایشی! برخاست و در جایش نشس

 . ببرید فرسخی چهار به مرا گفت: پیش از ظهر

 آنجا درهر چه اصرار کردند نشد. به ناچار پذیرفتند. او را به چهار فرسخی رساندند. 

 . برگشتند و کردند افطار را روزه
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 جد مهمان نواز

نظرش پذیرایی شایسته ای نشده است. . به مهمان ها نشسته بودند. حاج شیخ نگاهی کرد

 شما جد! محمود آسید: با شوخی و مزاح فرمود و زد لبخندیسید محمود وقتی وارد شد 

 . بودند نواز مهمان خیلی

سید محمود دانست که باید بیش از پیش در پذیرایی بکوشد. رفت و آن چه شیخ می خواست 

 تگی پذیرایی شده باشد.انجام داد تا از مهمان حاج شیخ به درستی و شایس

 

 اخالق و نان

 چنان آسمان در خورشید. بود کشیده کویر روان های ماسه بر را خطوط از نقشی باد

 یا باشد داشته توقعی که آن بی داشت،می ارزانی زمین به را وجودش همه گویی که درخشیدمی

 .بود آمیخته هم به هوا و خاک و باریدمی شدت به گرما. بگذارد منتی

 گرمای خود نوبه به هم هوا. بردمی هوا به را آفتاب بوسه باد و زدمی بوسه خاک بر آفتاب

 صحرا شیارهای همچون شیخ حاج چروکیده صورت. بردمی آدمی نفس درون به را خاک

 خویش عشق همه او. بود خریده جان به عمر تمام گذر در که داشت جانکاهی سختی از نشان

 و مهر به که بود مردمان ستبر هایدست اینک و بود بخشیده کویر انمردم به آفتاب چون را

 و شوند نزدیک بیشتر چه هر هاقلب تا آویختندمی هم به گردن. فشردمی را دستانش نرمی

 .گذارند نمایش به را مجدد دیدار شوق حرارت

 عمق گاهی و محو گاه شیارها و آمدمی وجد به شیخ حاج لبخند با چروکیده های چهره

 ایبرهه ایپرده هر. رفتمی و آمدمی هادل پرده بر شیرین و تلخ خاطراتی گویی... یافتمی

 شیخ حاج. کردمی حکایت را نوشیدن جان به دشواری و مردم به محبت و عشق عمر یک از

 اهچشم درخشان نگینی مانند. بودند زدهحلقه گردش وارپروانه ارادتمندان و بود آمده باز سفر از

 .بود کرده خیره را

 حاج مهمانان جان بر را رحمانی نفس بادگیرها. آمدمی اتاق درون به بادگیر از کویری گرم باد

 : نواختندمی را ها گالیه آید بر نای از که نفسی همچون افزا روح و نواختندمی شیخ

 !...رسید لب به جانمان! کردی دیر... نبودی! شیخ حاج -

 .بودیم شما اگویدع و رفتیم زیارت -
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 و داشت حاجتی کسی هر و بود بازگشته سفر از جمعشان شمع. گفتمی چیزی کس هر

 خود حلقه در را او چنان. سپردمی جان گوش همه به بزرگوارانه شیخ حاج. نیازی و پرسشی

 . اندگرفته بر در را خویش بقای های دانه و پرچم هاگلبرگ گویی که بودند گرفته

. خزید آسمان در خورشید و برآمد ساعت. بود خلوص و صفا محفل این نظارگر همچنان آفتاب

 بازدید و دید! نه شیخ از را مردم ولی کرد، جدا شاخه از را خسته هایبرگ دیدار درازای

 یاران که لحظه هر ولی نمود، نهان بلند بادگیرهای پشت در و کرد خسته را آفتاب درازشان

 کوچک خانه فضای همه شادی و شکفتمی شیخ حاج روی گل زا گل شدند،می جمع بیشتری

 خورشید. گردیدندمی هاساعت از دور هاعقربه و شمردندمی غنمیت دم یاران. آکندمی را وی

 . گذشت هم شیخ خانه گلی دیوار از و کرد بلند را خود سایه و آمد فرود

 بادگیر از شیخ حاج بوی. است گرفته دیگری بوی شهر، بادگیرهای از هاخانه مهمانِ   باد اینک

ن از و بود شده وارد ها خانه  دیگر. آوردمی وجد به را هااویس و گذشتمی یمنی هایقر 

 نزدیک غروب به چه هر خورشید. درآمدند شیخ حاج گذر بر شتاب به و بود شده طاق هاطاقت

 می باد از ها خانه. آمدند می شیخ حاج خورشیدسان گرد بر شتاب به بیشتر عاشقانی شد،می تر

 شیخ حاج به سیدعلی: پرسیدند می باد از ها پروانه قریبی؟ غربت یا است آشنایی بوی: پرسیدند

 است؟ آورده سوغاتی چه زیارت از امروز شیخ حاج گفت؟ چه

 سوار برق های سیم بر و درآمدند حرکت به هم سیاه هایکالغ و شد تیز نیز دشمنان هایگوش

 سیاهی که نور از رنگی یا است آورده شمعی خود با باز نکند: بنگرند خانه درون به تا شدند

 دیجور شب بر را نور های تازیانه است؟ آمده نور از ای واژه با باز آیا... برد می را شب

 نوازد؟می

 

 نور زیارت

 مبا پشت بر... پرکشیدن آرزوی. داشت پرواز هوای دلش. بود دلتنگ شیخ حاج که بود مدتی

 سیر نهایت بی تا ستارگان همراه و گذشتمی شیری راه از. نگریستمی کویر آسمان به خانه

 تربزرگ درونش اندوه رفت، می فرو ستارگانش و آسمان در بیشتر چه هر ولی کرد، می

 ... فشردمی را قلبش ولی بود، افزا روح آسمان، اطلسی پارچه و کویر شب خنکای. نمودمی

 حس بیشتر را خویش نیاز و خردی رود،فرومی کویر آسمان ژرفای در تربیش چه هر آدمی

 مسافران اما! بخش لذت چه ژرفا این در فرورفتن! زیباست چه وه کویر آسمان کرانبی. کندمی
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 نیاز احساس بیشتر دوزند،می دل چشم پایان بی تا و روندمی فرو بیشتر چه هر آن ژرفای

 گم آن پایان بی در اندیشیمی بیشتر چه هر« ! الکویر لیلة ما دراکماا و الکویر لیلة». کنندمی

 ...است ساخته خود بی خود از اکنون را شیخ حاج که است حیرت وادی این. شویمی

 چه هر ولی کند،می سیر انفس و آفاق در و است دوخته چشم کویر پرستاره آسمان به شیخ حاج

 چهاردهم شب ماه حتی و ستارگان نور دیگر حاال. شودمی ترتشنه رودفرومی آسمان این در

 را اخترانی و است کرده گم آسمان عمق در را خورشیدی گویی. آوردنمی وجد به را او نیز

 دلداده و است دلسوخته. اند سوخته را دیدگانش نور و برده یغما به را او جان که جویدمی

 .منورالنور و نورالنور از اخترانی آسمان

 بوی. نشست حیران و برآورد حیرت و خورد غوطه و نگریست کویر آسمان در دبامدا تا

 تا و نشانید نور بال بر را او و برآمد مشرق از آذرخشی وزید، برجانش شروق از خوشی

 و گذاشت یگانه برای دوگانه چندین نیاز سجده بر برنیامده، خورشید. برد باال مشهدالرضا

 .کشید باال والیت آسمان بر را خویشتن امید، پرتو به متصل

 آهنگ. بیابد را خویش جانبخش اختران زمین، در تا آمد فرود آسمان از برآمد، که خورشید

 برویم شمال از برویم، خواهی می که حاال: گفتند. نمود آماده را قد نیم و قد هایبچه. کرد سفر

 آیات دیدن. است آسمانی سیر بستر زمینی سیر. پذیرفت. ببینند را جنگل و دریا ها بچه که

 دسترس از دور افالک نکنی، درک را خاک اگر که چرا است؛ بایسته نیازی پیش زمینی

 دست به جان هرگز شد،نمی درک خاک اگر و یافت معنا خاک در آدمی روان. بود خواهد

 .پرگیرد افالک اوج به تا رویدمی خاک در روان و شود می جاری روان در روح. آمدنمی

 ماشین بر سوار که هنگامی. دارد انس آن تفتیده و سوزان باد با و است کویر پرورده شیخ حاج

 نگریست،می کویر شیارهای به وقتی. پیمود را زمان و آسمان جانش کرد،می االرضطی

 به را دریا آن امواج کویر، ماهورهای تپه. بستمی نقش درونش در ساوه دریای امواج تصویر

. رفتمی ها کاسی دریای سوی به ساوه دریای کناره بر میبد ساحل از کنونا. آوردمی خاطر

 به و نشست ثانی فاطمه معصومانه گنبد فراز بر. پرکشید عطشناک قم تا و گذشت کاشان از

 شمس به امامت المتینحبل با و شود نایل هللا معرفت به که داد سوگندش خواهری عصمت

 .آید فرود سالمت به موسی بن علی گاهبار به و برسد علوی و محمدی وجود

 بر گرم آفتاب و بودند سبزینه هادره و ها کوه. نگریستندمی جاده کنار انبوه درختان به کودکان

 آنان. داشت دیگر حقیقتی درک از نشان شان خنده و شادی. زدمی بوسه غریبشان سیمای
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 به بعدها ولی بود، سفر یک تنها روز آن مسافرت. اندوختندمی را آفاقی آیات از دیگر ایتجربه

 کنند، تجربه را عقلی بلوغ و برسند رشد به که زمانی شد؛ خواهد بدل خدا حضور اقیانوس

 این خود با شیخ حاج. کرد خواهند تفسیر دیگری طوری خویش جان آیینه در را سفر بازتاب

 .اندیشیدمی گونه

 به را حقیقت منشور از دیگری های گرن مازو های کوه با کاسپین نیلگون دریای امواج

 را خود جای ماهورها تپه شیار. دارند دیگر هایی تجربه کودکانش امروز و. بود گذاشته نمایش

. بخشیدمی دیگری معنای را آفتاب نواختمی جانش بر که موج هر. بود داده دریا امواج به

 کوتاه چه موجی، هر تا است سپرده امواج به را فامش سرخ جام و نشسته آب در آفتاب امروز

 .زند نرمی و لطافت از ای بوسه آفتاب گونه بر پست، چه و فراز چه بلند چه

 و گذارد نمی فرو را خویش پستی هرگز دنیا اما بود؛ انفسی و آفاق سیر منتهای در شیخ حاج

 کند،  کخا بند اسیر که زمانی تا آسمانی مرغان. کشد می زمین به را افالکیان پای خاک، کمند

 نفس با بخواهد گاه هر بادبادک و است دیگری دست در هایش نخ که کودکانند بادبادک همانند

 معراج در شیخ حاج. کشد می خاک به را او بندیپای شود، جدا خاک از و گیرد اوج رحمانی

 جنس از خاکی کودکی دست در خاک جنس از بندی ناگهان اما کرد، می سیر آسمان بر انفس

 بر آسمان از و آزرد را دلش غنا جنس از آهنگی: کشید خاک سوی به را او" االرض الی اخلد"

 .فروکشید زمین

 گوش در و برخاست. بود آزاردل و بلند دنیا هیاهوی اما درگذرد، تساهل به و اعتنا بی خواست

" سالما قالوا" جاهالن گوش بر که است خردورزان سیره که چرا کرد؛ سالم به نجوایی جاهل

. نشوند گرفتار الهی خشم شکنجه به تا بخواهند را دیگران و خود امنیت و سالمت و گویند

 . دهد شایسته پاسخی را او سالم تا نداشت سالمی گوش جاهل که دریغا

 گناه به را فطرت های دریچه. آورد ره به سالمی نرمی به توان نمی را گناه به آلودگان جان

 بر شقاوت مهر که آمده هم روی چنان زنگارها. است نمانده بصیرتی را فکرت و اند بسته

 و تاریک سیاه و سخت هایدل و کورند و کر. اندافکنده چشم بر ضخیم ایپرده و نهاده گوش

 .مهجور

 را خرد کودکان دست. بست او بر اعتماد و توکل و کرد خدا عزم! است تصمیم وقت اینک

 دستان و سرایم می تقوا از بیتی! خدا ای منم این کاین. آمد فرود ساری سبز دشت در و گرفت
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 من پریشانی گیسوان بر را خویش مهر دستان تا باشد. آورممی تو پیشگاه به را نیاز و نیایش

 !کشی

 آسمانی. خواست یاوری و گریست یار فراق در و اندیشید محبوب قربت به غربت در روز سه

 پناه به را وجودش سرگشته و سرگردان ویآه رضوی رضوان و شد گسترده سرش بر نور از

 . است نشسته وجود آسمان پرفروغ ستاره پیرامون و است هللا رضوان مهمان اینک. گرفت

 وحدت اوج به و برکند خویشتن از و برساند خویشان به را دوستان تا است ابتالیی بال گاه

 آفتاب به اینک نواختمی ار چشم که جمالی آفتاب. برد باال را او کویر آفتاب از. بیاویزد

 و زد کنار را جمالی های پرده گناه، از تقوا کرامت به شیخ حاج. است شده کشیده جالل سوزان

 به و رسید اکبر هللا رضوان حقیقت به منکر، از نهی و معروف به امر جالل های پرده پس از

 و آفتاب خوار یزهر نه است؛ وجود شمس مهمان او اینک. برد بهره منورالنور از نور جای

 ...انوار تابش

 

 در گشوده و رو گشاده

 ! هللا یا! شیخ حاج -

 !هللا بسم -

 کنارش در تا کرد اشاره مرد به و شد خیز نیم شیخ. شد وارد در از کهنه ایجامه با مردیکهن

 دری هر از مرد و سپرد گوش مرد سخنان به شیخ حاج. نوشیدند و آوردند چای. بنشیند

 هر از باشی داشته سروکار مردم این با وقتی. دانستمی مردم زبان و بود دارمردم وا. گفتمی

 .کرد درک را حقیقت از مفهومی توانمی ایشان اشاره و کنایه

 رسیدن برای چند هر یافت؛ کفایه و مکاسب و رسایل با تنها تواننمی را حقیقت شیخ، نظر به

 رسایل از نامه دو گمان بی ولی شود، خوانده یاوراق است الزم مکاسب از کفایت میزان به

 جان قرآن دیگری و هللا رسول قرآن یکی: است کافی کفایت میزان به رسیدن برای هستی

 ! مردمان

 است، ممتنع و سهل که متونی خواند؛می مردمان و قرآن تنها شیخ حاج که روست این از

 تا باشی عاشق بایستمی. رسید هامتن این به توانمی که است ممارست با تنها. ژرف و روشن

 سال چهل را دوگانه متون این درنیافت، و خواند بار چهل پورسینا اگر! نشوی خسته تکرار از
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 مردم متن جامع ذوق، به که بگذاری مایه جان از قدر آن باید! نرسی آن ژرفای به بخوانی هم

 الهی ارث به الوراثه علم. است دنچشی به متون این فهم و ادراک حقیقت در. بچشی را قرآن و

 !کتابت خشک واژگان به الدراسه علم نه خواهد؛می

 درنگ انفس و آفاق کتاب همانند آن ژرفای در. بود خوانده خوب را مردم کتاب شیخ حاج

 کتاب وقتی. کردنمی بسنده آن کنایات یا عبارات به تنها که روست این از. بود کرده بسیار

 هر که روست این از. شدمی آگاه لطیف حقایق از تقوا و عشق بصیرت به دزمی ورق را مردم

 بی را نیازش و خواندمی رو از و دیدبرمی را وجودش کتاب ، نشستمی برابرش در کس

 .دادمی خور در پاسخی پرسشی

 وجودش مهتاب از تا آمدمی دیگری و بگیرد نانی شیخ سفره از تا رسیدمی خدمت به تنها کسی

 .بازشناسد چاه از خویش راه و برگیرد نور از ایخهشا

 آرامش و گرفتندمی بهره او از مرد و زن بزرگ، و کوچک خرد، و خان نادان، و دانا

 از کس هیچ! گشاده اشآسمانی چهره و بود گشوده مردمان بر همیشه اشگلی خانه در. بردندمی

 به نداشت، اگر و بخشیدمی منتی بی اشت،د اگر. بود خرسند که آن جز نیامد در خانه این در

 به وجودش برکه از کسی هر تا نشستمی فروتنی با بزرگوارانه. ربودمی او مهر لبخندی

 خود سوی به را ایتشنه رهگذر هر کویر در ایواحه چون بنوشد؛ و برگیرد آبی فراخور

 .بخشیدمی خسته دل مسافران به را آرامش و آسایش و کشاندمی

 روان نرم و تنسخت را آدمی کویر،. داشت شگرف ایجلوه سخت کویر در لطیفش روح

 اندازه چه تا که فهمیدمی گیرید کنارش در چون ولی باشد، فریبا شاید بیرون درشتی. کندمی

 روانی رود خشک، کویر در. ساختمی نمودار را االضداد جمع شیخ حاج. است لطیف و نرم

 ترجمان را شیخ حاج زیبای واژه بزرگ و کودک. رویانیدمی دمانمر جان بر را سبزه که بود

 در و داشتندمی بزرگش مهر، به همه. بود رحمت از جانی و عظمت به نامی شیخ حاج و بودند

 .شیخ حاج آن از ایشان و بود ایشان از شیخ حاج. ورزیدندنمی کوتاهی او تعظیم و تکریم

. بیابد پاسخی خویش نیاز به کس هر تا است ردهگست خوان و سفره دوباره )ص(محمد گویی

. چینندبرمی میوه اش آسمانی مائده از جان اصحاب و نشینندمی او نان خوان بر صفه اصحاب

 چراغ. جویدمی انس برای را انسان و است کرده انسان وقف را خود. نیست خسته مهمان از

 هر وجودش نی. دلنواز را هاگوش ، ذکرش دلنشین نوای و راهنماست را کوران شیخ رهنمود
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 خنکای لطافت به را کویر خسته های کوچه و سرایدمی سخن انسان به پایان بی عشق از دم

 .کندمی شاداب و سرزنده ایمان،

 

 خدمت و جهاد شهد

 شهادت شهد به که چند هر. بود ستمگران با مبارزه حالوت بود، چشیده که شهدی ترین شیرین

 تا بود آن بر خویش پاک اسالف چون رو ازاین. بود ساخته مهیا برایش را نجاکام ولی نرسید،

 تا برفت راه این در چنان محمد آقا حاج بزرگش نیای. بشوراند و بشورد ستمگران و ستم بر

. بود شوریده خانان و خان رویاروی مسیر همین در نیز او اکنون. نوشید جان به را شهادت

 بر و نشسته اعراف بر که است خاندانی بزرگِ  میراث این و برندمی ارث به را شوریدگی

 . است گر نظاره مردمان

 از. بود گسسته پروبال از کتب بند پیوسته، قرآن عرفان به و دیدمی ستم با جهاد در را اجتهاد

 یاران حلقه در. جست عشق خلوت حیات در بایدمی را حیرت که بود آموخته حائران سفره

 .نشاند فقیه والیت خاتم بر را صدوقی صداقت و آمد گرد خمین

 دل در محبت قنوات از پرداخت، ها دل ساخت به مساجد اعمار به. کوشیدمی خلق خدمت در

 خنک آب و کوشید استعماراالرض در انسان ازلی ماموریت حکم به و ساخت جاری مردمان

 کارگری اما بود، کارمند. بچشد دیگر جهادی به را خدمت شیرین شهد تا ریخت انبارها آب در

 امام سربازی جامه در خدمت آموخت؛می مردمان از درس ولی بود، مدرس کرد؛می

 واگذاشت مردمان دولت به را دولت مدرک. نفروخت دنیا دولتمردان استخدام به را )عج(زمان

 دنیا و دین ستم، دولت از. گرفت خلق دست از را حقیقت کارشناسی مدارک، به نگاهبی و

 . آورد ستوه به را ستم دولت ستوده و نستود

 به. کردنمی رطب منع خورده رطب و کشیدمی عمل بند به را پند و آورددرمی فعل به را قول

 که بود گونه این. آراستمی را گفتار کردار، به و کردمی راست را مردمان کردار رفتار،

 .شدمی راست وی حق در مردمان پندار

 هوالغفورالودود به پیوسته که گفت بدرود را فنا کویر ترپاک و نامنیک و تنیکو زیس و پاک

 .باد مستدام حق دیرینة رحمت با او انس. داشت چشم
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 مسجد انقالب

است که پیش از انقالب مرکز و ماوای انقالبی ها بود. « حاج شیخ»مسجد انقالب همان مسجد 

قرار دارد. مسجد را حاج شیخ در کنار « یهشهید»یا به نام امروزش « شورک»این مسجد در 

خانه اش ساخت. ایشان در پیش از انقالب در آن نماز می خواند و نمازجمعه برگزار می کرد. 

هم چنین هر روز یک ساعت به آموزش دینی مردم می پرداخت. نیم ساعت نخست را به 

 پرداخت.احکام اختصاص داده بود و نیم ساعت دوم را نیز به تفسیر قرآن می 

البته اکنون خانه حاج شیخ تخریب شده و مسجد نیز کمی بازسازی شده است. با آن که مسجد 

کوچکی نیست با توجه به جمعیت سال های دهه چهل و پنجاه خورشیدی شورک باید گفت که 

 بسیار بزرگ بوده است؛ زیرا جمعیتی که آن روز به نماز می آمدند قابل توجه است.

 نماز جماعت 

 و است تأثیرگذار نیز مردم با او رابطه چگونگی در خداوند، با انسان ارتباط میزان و هشیو

 به خالصانه و عارفانه عبادت سایه در ایشان. است خدا با انسان ارتباط راه بهترین عبادت

 .داشت جریان شان زندگی شئون همه در خدامحوری و خداخواهی و بودند رسیده بندگی حقیقت

 و وقت اول را نماز شرایطی هر در و داشتند ویژه توجه عبادت، ترین مهم ایگاهج در نماز به

 بیشتر مسجد یک «شهیدیه» چون بودند، بازگشته میبد به که اوایل. کردند-می اقامه جماعت به

اما با توجه به جمعیت منطقه الزم بود که بر  .نداشت و شخصی نیز در آن جا نماز می خواند

شود. در این کوی و برزنی که ایشان سکونت داشت مسجدی نبود که در  شمار مساجد افزوده

آن اقامه نماز کند، از این رو، گام اول را در همان خانه پدری گذاشت تا سنت نماز جماعت 

داشتند. البته همه تالش ایشان این بود  می پا به را جماعت پدری منزل حیاط در احیا شود. پس

 کنار در ا نیز بسازد تا ثواب جماعت نیز افزون شود. این بود کهکه نماد اسالم یعنی مسجد ر

 . کردند برگزار را جماعت نماز آنجا نمودند و در پنج وقت، در بنا مسجدی پدری منزل

سالیان طوالنی این مرکزی برای مومنان میبد و جوانان پر شور آن جا بود. حضور مومنان و 

 جلب و جذب مسجد و پایگاهی برای انقالب کرد. بعدها متدینان و فعالیت های ایشان جوانان را

 مسجد» به گرفت می شکل آنجا و مسجد آن در انقالبی های فعالیت اغلب اینکه به توجه با

 . شد معروف «انقالب
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 در چند هر بودند که جا هر ایشان کشید، می طول ظهر تا راهپیمایی که گاه ها راهپیمایی در

 و اهتمام. خواندند می جماعت نماز جا همان و شوند نماز آماده ردمم دادند می دستور خیابان،

 برای را شهیدیه مدرسه در جماعت نماز نخستین که بود حدی به جماعت نماز به ایشان توجه

 .خواندند می فرا جماعت نماز به را مردم ای شیوه هر به و کردند اقامه آموزان دانش

 

 از شورک تا شهیدیه

ای آب شور و نهر شور خرد و کوچک باشد. از منطقه بر می آید که مسیر شورک شاید به معن

رودی بود که شاید نه تنها در فصل باراندگی، بلکه در همه فصول جاری بود؛ چرا  که تمدن 

شش هزارساله و بلکه بیش تر از آن خود گواه روشنی است که این جا آبی در جریان بود که 

ه ارمغان آورده و در گردش روزگار رود دایمی را به رودی چون رودی آبادی و آبادانی را ب

فصلی و سپس به ژرفای زمین برد تا مردم بیاموزند چگونه آب را به کمین قنات گیرند و به 

 سطح زمین کشانند.

گویا آب شورک تا اردکان و تاالبش در جریان بود. اکنون از آن تنها نام  ونشانی مانده است. 

س ایمان دارد. جسارت ایمانی که در رگ های زمین و زمان این شورک مردمانی از جن

مردمان راه یافته خود گواه روشنی است که گردش روزگار هر چه سخت گیرتر باشد مقاومت 

اهلش افزون تر شود. گیاهی که در کویر و در میان سختی و باد بر می آید و تنومند می شود 

 هیچ گزندی نمی تواند آن را از جا برکند.

مردمان شورک چنان به تازیانه روزگار و خان نواخته شدند که دیگر هیچ خان خانانی 

نتوانست به اسارت و بردگی و بندگی کشد. این گونه است که از چهار صد شهید میبدی شصت 

 تن آن شورک شدند و شورک را شهیدیه کردند.

 احیا سنت اسالم 

ز یزد سوار بر چارپای یا اتومبیلی می شیخ صدوقی به حکم صداقت و دوستی هر از گاهی ا

آمد. شبی را مهمان حاج شیخ بود و آن گاه می رفت. البته این دیدها هماره با بازدید حاج شیخ 

 همراه بود.

گاه شیخ صدوقی پای پیاده چند فرسخ از یزد تا میبد و شورک به دیدار حاج شیخ می آمد و این 

 تند و به رایزنی در امور می پرداختند. دو دست دیرین با هم گفت و گوی عملی داش
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شیخ صدوقی و حاج شیخ دو یار دیرین انقالب بودند و در احیای سنت اسالم و ترویج مذهب و 

اقامه اسالم تالش می کردند. شیخ صدوقی به مردم میبد می گفت قدر حاج شیخ را بدانید. ایشان 

طقه به ویژه مبارزه با خرافات و درباره فعالیت های حاج شیخ و دگرگونی در مردم این من

احیای سنت های اسالمی می فرمو: حاج شیخ! اسالم را زنده کرد و سنت های غلط نابود و 

 سنت اسالم را احیا کرد.

 درس اخالق

حاج شیخ به تزکیه مردم بیش از تعلیم آنان اهتمام می ورزید. همان طوری که طالب پیش از 

ادب می آموختند و یک ساله در خدمت کتاب اخالق معراج ورود به تعلیم می بایست اخالق و 

السعاده مرحوم نراقی باشند، مردم نیز می بایست اول تزکیه و تادیب شوند و با اصول اخالقی 

آشنا شوند. ازاین رو، ایشان هر روز نیم ساعت را به آموزش اخالق از روی کتاب معراج 

 السعاده اختصاص داده بود.

رز که در خدمت خوانین بودند در کالس درس اخالق ایشان که پس از مردم کارگر و کشاو

نماز برپا می شود شرکت می کردند و با آموزه های اخالقی قرآن و اسالم آشنا می شدند. 

ایشان با این روش بر آن بود تا سطح فرهنگی این مردم را باال کشد و پس از سده ها ظلم و 

یک فرصت برای شناخت حق و حقوق پیدا کنند تا  ستم که از سوی خوانین اعمال می شد،

بتوانند در برابر خوانین حق طلبی کنند و با ادب سخن خویش را بگویند و مطالبات خودشان را 

 داشته باشند.

 بر پایی نماز جمعه 

در تاریخ آمده که نخستین نماز جمعه در ایران را آیت هللا محمدتقی اسدی خوانساری در سال 

در مسجد جامع قم برگزار می کند. البته برخی از بزرگان پیش از اینان به  خورشیدی 1314

شیرازی که در شیراز اقامه نماز جمعه  نورالدین امر اقدام کرده بودند مانند پدر آیت هللا آسید

می کردند و چون از اقامه حدود و اجرای احکام اسالم به عنوان حاکم شرع منع شدند، ایشان 

 جمعه نماز خوانم،نمی جمعه نماز دیگر من: ک گفتند. ایشان می گفتند: فرمودنماز جمعه را تر

 حاج هللا آیت بعدها آقایان دیگری چون مرحوم .باشد داشته ید بسط که است فقیهی مخصوص

خوانساری در خوانسار به پیروی از آسید محمدتقی خوانساری نماز  غضنفری تقی محمد سید

 جمعه را برگزار کردند.

شیخ که خود در نمازهای جمعه قم شرکت می کرد با آن که برخی از مراجع از این امر حاج 

باز می داشتند، ولی ایشان نیز همانند سید محمد تقی خوانساری بر انجام آن تاکید داشت. از این 
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رو حاج شیخ پس از مراجعت به میبد بر آن شد تا این سنت حسنه اسالمی را احیا کند. از این 

 زجمعه را در مسجد خود برگزار کرد. رو، نما

ایشان برای این که نشان دهد که اسالم دین حاکم بر ایران است، هر از گاهی نماز جمعه را به 

بیرون از مساجد می برد تا مردم را با این سنت اسالمی آشنا و آشتی دهد. اقامه نماز جمعه 

م شرع وارد شود و نمونه هایی از زمینه ساز آن بود که ایشان در امور اجتماعی به حکم حاک

جمله صدور تصدیق برای دوچرخه سواران و راکبان و اجرای برخی از امور اجتماعی دیگر 

که منع قانونی برای غیر دولتی ها داشت مانند عقد ازدواج ، موجب شد که بتواند به عنوان 

 یک رهبر و حاکم شرع به وظایف دینی و شرعی خود بپردازد.

ترین جلوه های زندگی ایشان را می بایست در برگزاری نماز جمعه در خیابان ها یکی از زیبا

دانست. ایشان جاده اصلی را به مدت چند ساعتی برای اقامه نماز می بست تا شعار اسالم را 

احیا و با اقامه نماز و برپاداشتن آن تعظیم شعائر الهی نماید. بر داشتن شمشیر و اقامه نماز در 

 و جاده ها با انبوه نمازگزار ابهت اسالم را به مردمان نشان می داد.خیابان ها 

اصوال برخی از اعمال چون افشای سالم، صلوات بلند فرستادن، اذان گفتن و مانند آن احیای 

اسالم است تا از خانه ها به اجتماع آید و رنگ زندگی مردم را اسالمی کند. ایشان در صولت 

د اول و دوم به اقامه شعائر الهی اقدام می کرد و با برگزاری نماز یک حاکم شرع به تعبیر شهی

 جمعه قدرت و شوکت اسالم را به نمایش می گذاشت.
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