ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﯾﺰدی

ذﺧﯿﺮه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﭘﯽ دی اف

ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﯾﺰدی ،از ﻋﻠﻤﺎی وارﺳﺘﻪ ﯾﺰد و از ﻣﺠﺘﻬﺪان زﻣﺎن ﺧﻮد ،ﯾﺎر ﻫﻤﺪل و ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ
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ﺑﺎ اﺧﻼص ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮش در ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ در راه ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۳۸۰ﻫـ .ق.
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وﻻدت

اﻟﺴﻼم  ،در ﯾﮑﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ آوای دﻟﻨﺸﯿﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای ﮔﻠﺪﺳﺘﻪﻫﺎی ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ّ

]وﯾﺮاﯾﺶ[

از روزﻫﺎی ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن )۱۲۹۵ﻫـ .ق (.ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮداد )۱۲۵۷ﻫـ .ش (.در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺮآب ﻣﺸﻬﺪ )واﻗﻊ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎغ ﻧﺎدری( ،در

ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﺟﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺸﻖ و ارادت ﺑﻪ آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت رﺿﺎ

اﻟﺴﻼم  ،ﻧﺎﻣﺶ را »ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ« ﻧﻬﺎد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻏﻼﻣﯽ آن ﺣﻀﺮت ،ﺑﻪ دﯾﺎر ﻏﺮﯾﺐ ﻧﻮاز ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺎ ﻧﻬﺎده
ﻋﻠﯿﻪ ّ

ﺑﻮد[۱] .

ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ

]وﯾﺮاﯾﺶ[
»ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ« دوران ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺪر در ﻣﺰرﻋﻪای در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ و در اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺒﺮه

ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺪر ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ و رﻓﺘﻦ او ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮد و او را رواﻧﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ .او ﮐﻮدﮐﯽ
ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻔﺖ:

»ﭘﺪرم در ﻣﺸﻬﺪ ﮐﺸﺎورزی داﺷﺖ و وﺿﻌﯿﺘﺶ ﺧﻮب ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻠﺪ ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ .اﮔﺮ ﭼﻪ

ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد وﻟﯽ ﺧﻮدم دﻧﺒﺎل درس ﻣﯽرﻓﺘﻢ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺪرس
ﺳﻌﯿﺪی(.

ﺑﻌﺪ از اﺻﺮار ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ و واﺳﻄﻪ ﺷﺪن اﻗﻮام ﭘﺪر ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ داد .از اﻗﻮام اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ:

»ﭼﻮن ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ در ﮐﺎر رﻋﯿﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ زرﻧﮓ ﺑﻮد ،ﭘﺪر ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی در ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ

اﻟﺴﻼم ﺑﺴﺖ ﻧﺸﺴﺖ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ .ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻧﺰد ﭘﺪر وی ﺿﺎﻣﻦ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﭘﺪر ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ّ

ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ دﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺎﺻﺮی ،ﻫﻤﺴﺮ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ(.

ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﻬﺪ

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺪر ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد و او ﺑﺎ ﻋﺸﻘﯽ واﻓﺮ و ﻫﻤﺘﯽ واﻻ وارد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪ .در

آﻏﺎز ،ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش و ذﮐﺎوت ذﻫﻨﯽ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ داﺷﺖ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد و از اﻓﺎﺿﺎت آن اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮد[۲] .

ﺳﭙﺲ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ،از ﺷﺎﮔﺮدان ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺰرگ ﺣﺎج ﻣﻼ ﻫﺎدی ﺳﺒﺰواری ،ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺎﺋﻨﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ،ﻧﺰد وی ﭘﺮداﺧﺖ.

وی ،دوران ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺸﻬﺪ ،در »ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮ« )ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﯾﺰاد ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮ« در ﺳﺎل  ۸۲۰ﻫـ .ق .ﺑﻪ
ﻫﻤﺖ ﭘﺮﯾﺰاد ﺧﺎﻧﻢ ،ﮐﻨﯿﺰ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺧﺎﺗﻮن ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ (.ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای
ﺗﻼش او در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،از آﻧﺠﺎ ﻫﺰاران ﺧﺎﻃﺮاه ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ دارد.
ﯾﺎر ﻫﻤﺮاه

]وﯾﺮاﯾﺶ[

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﺎ ﯾﺎری ﻫﻤﺪل ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﮐﻼم ،ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل را ﺑﺎ وی ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ ﯾﺎر ﻫﻤﺪل »آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ« )از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻧﺎﻣﻮر و وارﺳﺘﻪ اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر و ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ

از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮوع و اﺻﻮل در ﻧﺠﻒ و ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ و اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻪ ﻗﻮﭼﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ .وی ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب

ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق و ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻏﺮب ﺑﺲ ﻧﺎﻣﺪار ﺷﺪ .او در ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﻫـ .ق .در ﻗﻮﭼﺎن درﮔﺬﺷﺖ (.ﺑﻮد .ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ در ﯾﮑﯽ از
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﺳﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﻟﮑﻦ ﺧﻮب و زرﻧﮓ ﺑﻮد ،اﺻﺎﻟﺘﺎ ﯾﺰدی و ﻟﮑﻦ ﻣﻮﻟﻮد و ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻮد ﻫﻢ درس و ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺬران ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ....ﺳﻪ ـ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ

داﺷﺘﻢ .زرﻧﮓ ﺗﺮ ،ﺑﺎدوام ﺗﺮ و ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﻫﻤﺎن رﻓﯿﻖ ﯾﺰدی اﻻﺻﻞ ﺑﻮد[۳] .«.

ﭼﻨﺪی ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮوﻧﺪ .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺧﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی ﻣﻦ در ﯾﺰد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺰد ﻫﻢ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﯾﺰد

ﺑﺮوﯾﻢ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﮐﻪ آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﺰد

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﻫﺮ دو از ﭘﺪرﺷﺎن اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در آﻏﺎز ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ) ۱۲۷۶ﻫـ .ش (.راﻫﯽ ﯾﺰد ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ

ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه و ﺗﺤﻤﻞ دﺷﻮاریﻫﺎی زﯾﺎد در راه ،ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺰد
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
آن دو ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ ده روزه وارد ﯾﺰد ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ رخ داد ،او
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻬﻞ روز در ﯾﺰد ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ[۴] .

ﺣﻮزه اﺻﻔﻬﺎن

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ آﯾﺔ ﷲ ﺣﺎج

آﻗﺎ ﻧﻮرﷲ ﻧﺠﻔﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و او آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .آن دو ،ﻓﺮدای آن روز ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻃﻼب ﺣﻮزه

ﭘﺮروﻧﻖ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ،ﭘﺎی درسﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﯿﺮوز ﮐﻮﻫﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن را ﻗﺒﻼ در ﻣﺸﻬﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﭘﺮس و ﺟﻮ از ﻃﻼب و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ

اﺻﻔﻬﺎن ،راﻫﯽ درس آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ[۵] .

وی ﻋﺎرﻓﯽ واﻻ و ﺳﺎﻟﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﻼ ﻫﺎدی ﺳﺒﺰواری را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺪر اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد و
ﺧﻮد ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻋﻠﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﻬﻮد و ﻓﻨﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ! وی در  ۲۰ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل )۱۳۲۳ﻫـ.

ق (.در  ۸۴ﺳﺎﻟﮕﯽ در اﺻﻔﻬﺎن درﮔﺬﺷﺖ[۶] .

ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ از ﺳﺎل ) ۱۳۱۴ﻫـ .ق (.ﺗﺎ ) ۱۳۱۹ﻫـ .ق [۷] (.در اﺻﻔﻬﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ .وی در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺖ
ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﮐﺮد و از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﭼﻮن :ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﮔﺰی )ﺟﺰی( ،آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ...اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻀﺮ درس ﺳﯿﺪ اﺟﻞ ،اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺎرع اﻟﻔﺤﺎص اﻟﺒﺤﺎث ،آﯾﺔ ﷲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ درﭼﻪای ،در

ﻣﺪرﺳﻪ »ﻧﯿﻢ آورد« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دل ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ وی در اﺻﻔﻬﺎن ،در ﻣﺤﻀﺮ ﭘﺮ ﻓﯿﺾ

اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺸﺎن را اﺳﺘﺎد ﻋﺮﻓﺎن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ داﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ روح

او داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق در درس ﺧﺎرج اﯾﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و درس اﺻﻮل و ﻓﻘﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ.
ﺧﻮدﺳﺎزی

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﯽ واﻻ و ﺳﺎﻟﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در درس او

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن و ﻣﻮاﻋﻆ اﺳﺘﺎد ﮐﺎﻣﻞ آﺧﻮﻧﺪ ﮐﺎﺷﯽ ،ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺐ زﻧﺪه داری و
ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ [۸] .آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ،راﻫﯽ رﯾﺎﺿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ،در ﺗﺨﺖ ﭘﻮﻻد اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﯽﺷﻮد [۹] .و ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻫﻢ ،در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖ و روزه و ﺷﺐ زﻧﺪه داری و ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ﻣﯽﭘﺮدازد.

از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،در اﺻﻔﻬﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر او ،ﺑﺎ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯽ
ﻧﺨﻮدﮐﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ .آن دو از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯿﺮزا ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺧﺎن ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺪر اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ[۱۰] .

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮاق دو ﯾﺎر ﻫﻤﺪل ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ .آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﺮﺧﯽ از

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ و ﻓﺮدای آن روز ،ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ و دﯾﮕﺮ ﻃﻼب ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ وی ﺗﺎ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد او را

ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﯿﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ واﻣﯽ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﺷﯿﺦ
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ و در ﺷﺎدی و ﻏﻢ ،از ﺳﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﻮد[۱۱] .

ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺠﻒ

]وﯾﺮاﯾﺶ[
آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت وارد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد،

در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺰدی ﺧﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺖ:

»درس آﺧﻮﻧﺪ آن ﻗﺪر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ ،ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﮔﺮد،
واﺿﺢ و آﺷﮑﺎرا ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﭼﯿﺰ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﺠﻒ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ درس

آﺧﻮﻧﺪ ﮐﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و درس ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ[۱۲] .«.

ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻃﻼب اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،در ﺳﺎل  ۱۳۱۹ﻫـ .ق .ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﯿﻖ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﻮد ،ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ
و راﻫﯽ ﻧﺠﻒ ﺷﺪ .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ،در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺸﯿﻊ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﺑﺪو ورود ،ﺑﺎ آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺣﺠﺮه ﺷﺪ .ﭘﺲ از

ﺳﺎلﻫﺎ دوری ،دوﺑﺎره دو دوﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﺷﺮﮐﺖ در درس اداﻣﻪ دادﻧﺪ[۱۳] .

در ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺰرﮔﺎن

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ،رﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری را در ﻧﺰد آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ

ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .او آن ﻗﺪر از درس آﺧﻮﻧﺪ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ:

»ﻣﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﺪرس ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻧﺪﯾﺪهام .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﻧﺪﯾﺪهای ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:

ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺧﻮش ﺑﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در اﺳﻼم ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه .و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ[۱۴] «.

ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ در درس آﺧﻮﻧﺪ ،از ﺷﺎﮔﺮدان آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﺻﺘﻬﺒﺎﻧﺎﺗﯽ )ﺷﯿﺮازی( ،در ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮد.
] [۱۵ﻓﻘﻪ را ﻧﺰد ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی )ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ( آﻣﻮﺧﺖ [۱۶] .او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در درسﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ و آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻫﺎدی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺘﺎدان
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ[۱۷] .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺎﺷﯽ و آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻏﺮوی از درسﻫﺎی ﭘﺮﻓﯿﺾ

ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ آﯾﺔ ﷲ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﺻﺘﻬﺒﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.
اﯾﺜﺎر

]وﯾﺮاﯾﺶ[
در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ در ﻧﺠﻒ ،ﻣﺮض »وﺑﺎ« ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ در ﻧﺠﻒ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﺮس را ﺑﺮ

دلﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻧﻤﻮد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﭼﻮن ﺑﺮگ ﺧﺰان ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ .آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ،در ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»در ﻫﻤﯿﻦ اوﻗﺎت ،وﺑﺎی ﻋﺎﻣﯽ در ﻋﺘﺒﺎت اﻓﺘﺎد ،ﮐﻪ ﻗﻠﻮب ﻫﻤﻪ در ﺗﺐ و ﺗﺎب اﻓﺘﺎد و روزی ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﻮﻃﻪ

ﻧﺠﻒ ﺳﺮازﯾﺮ ﻗﺒﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ، ...ﻓﻘﻂ ،وﺑﺎ و ﻣﺮدن ﺳﺎده ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ رﻋﺐ و ﻫﯿﺒﺖ ،ﻗﻠﻮب را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺻﻔﺖ
ﻗﻬﺎرﯾﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻐﺮبﻫﺎ اﻓﻖ را اﺑﺮﻫﺎی ﺳﺮخ و زرد و آﺗﺸﯽ رﻧﮓ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻮا ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮم ﺑﻮد .در

ﻫﺮ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ از ﺻﻮت »ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﷲ« ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ از ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ دﯾﺎر
آﺧﺮت ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺮا ﺗﺮس ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد[۱۸] «.

در ﻣﺪرﺳﻪ آﺧﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻃﻠﺒﻪﻫﺎی ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮد ـ ﮐﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﮔﺮوه زﯾﺎدی از ﻃﻼب،

دﭼﺎر ﻣﺮض ﮐﺸﻨﺪه وﺑﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺗﻮان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی آﻟﻮده ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه،

ﺗﻤﺎم آن ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و درون ﭼﺎدر ﺷﺐ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ،ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺷﻂ ﻓﺮات در ﮐﻮﻓﻪ ﻣﯽﺑﺮد.
وی ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ،دوﺑﺎره ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﯽآورد .ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ را ،ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ
ﺗﺎ ﮐﺮده و ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺷﺐ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻨﺎر در اﺗﺎق ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ[۱۹] .

از دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﻠﻮص ﺷﯿﺦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی او اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﺨﺘﯽ دﭼﺎر و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﺪارﯾﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ

دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎری او را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم و ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﺑﺎﻻی ﺳﺮ او ،ﺑﺮای ﺧﺪا ،ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺮدم و

از درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪم .از ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ،ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ،دﯾﺪم ﺗﻤﺎم درسﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم،
ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽداﻧﻢ[۲۰] .
ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻼب ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ او را »ﺣﻤﺎل اﻟﻄﻼب« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ[۲۱] .

در اﯾﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ،ﻣﺎدر ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت و دﯾﺪار ﭘﺴﺮ راﻫﯽ ﻧﺠﻒ ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﻨﺎر
ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﯿﺦ در ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﻣﺎدر ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ[۲۲] .

او اﯾﺎم اﻗﺎﻣﺖ در ﻧﺠﻒ را ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺮای او

ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺘﯽ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ روزﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ

ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺐ از ﻧﻮر ﭼﺮاغ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﻟﺴﻼم ﺷﮑﻮه ﮐﺮد و از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺖ ﮐﻪ روزی از روی ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ ّ

ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻃﻼب ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش اﺳﺘﺎدﺷﺎن ،ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺣﺪی
وﺿﻌﺶ ﺧﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻃﻼب و اﺳﺘﺎدان ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد[۲۳] .

ﺗﺮک ﻧﺠﻒ

]وﯾﺮاﯾﺶ[
دو ﻋﺎﻣﻞ ،ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ را ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﻮزه ﭘﺮﺑﺎر ﻧﺠﻒ را ،ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻣﻮزی در ﺳﺎل  ۱۲۸۵ﻫـ .ش.
ﺗﺮک ﮐﻨﺪ[۲۴] .

اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﭼﺸﻢ درد و ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ و اﺻﺮار ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺳﻔﺮ ﺷﯿﺦ

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﺻﺘﻬﺒﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺎص او ﺑﻮد ،ﻣﻔﺘﻮن و ﻣﺠﺬوب اﺧﻼق و

ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺶ وی ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی اﺳﺘﺎد ،راﻫﯽ ﺷﯿﺮاز ﺷﺪ.
ورود ﺑﻪ ﯾﺰد

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،در ﺳﺎل  ۱۲۸۶ش [۲۵] ،.در ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد ﯾﺰد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻼح دﯾﺪ ﻣﺎدر و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی از

اﻟﺴﻼم و دﯾﺪن ﭘﺪر و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان دور ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﯾﺰد ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮای زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ّ

ﻣﺎدر و ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﭘﺪر ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ،ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺮف ﺷﺪ .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻫﺮ ﭼﻪ اﺻﺮار ﮐﺮد ،ﭘﺪر راﺿﯽ
ﻧﺸﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﯾﺰد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﺎﻫﻞ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ[۲۶] .

ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد

]وﯾﺮاﯾﺶ[
در ﻫﻤﺎن اﯾﺎم ،ﮐﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺗﺎزه در ﯾﺰد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎدت اﺳﺘﺎد و ﻣﺮادش ،آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﺻﺘﻬﺒﺎﻧﺎﺗﯽ

را ﺑﻪ او دادﻧﺪ) .ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﺻﺘﻬﺒﺎﻧﺎﺗﯽ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم و ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺒﺪﯾﻦ و

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﻫـ .ق) .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  (۱۲۸۶ /۱۷/۱۲در اﺻﺘﻬﺒﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ (.از اﯾﻦ رو ،دل ﺷﮑﺴﺘﻪ

و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﮔﺮﯾﺎن ،ﭘﯿﺎده ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﻣﺮاد ﺧﻮد ،راﻫﯽ ﺷﯿﺮاز ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ دوﺳﺘﺎن

اﺻﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺣﺪود ﺻﺪ ﻓﺮﺳﻨﮓ ـ ﻫﺸﺘﺎد ﻓﺮﺳﻨﮓ ﺗﺎ ﺷﯿﺮاز و ﺑﯿﺴﺖ ﻓﺮﺳﻨﮓ
ﺗﺎ اﺻﺘﻬﺒﺎﻧﺎت ـ را ﭘﺎی ﭘﯿﺎده و ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﯾﺎر و ﻣﺮادش ﻃﯽ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ واﻓﺮی ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻨﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه

ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ آن ﻫﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ در راس ﻗﺪرت ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ[۲۷] .

زﻋﺎﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﯾﺰد

]وﯾﺮاﯾﺶ[
در آﻏﺎز ورود ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﯾﺰد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﯾﺔ ﷲ ﻣﯿﺮزا ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﻗﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ

ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺮ اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ در راه ﭘﺎﺳﺪاری از دﯾﻦ ﺧﺪا و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺒﻠﯿﻎ

اﺳﻼم و دﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﯾﺎری ﻃﻼب و دﯾﮕﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
واﮔﺬار ﺷﺪ[۲۸] .

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻃﺎﻟﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آﯾﺔ ﷲ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﻗﯽ ،ﺳﺎلﻫﺎ در
درس ﺧﺎرج وی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ«[۲۹] .

در آن ﺳﺎلﻫﺎ در ﺣﺪود  ۲۰ﻣﺠﺘﻬﺪ در ﯾﺰد وﺟﻮد داﺷﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻼﻣﻨﺎزع
ﻣﺮدم ﯾﺰد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .او ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﯾﺰد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻮار ﺑﻮد.

ﭘﺲ از آن ﮐﻪ آﯾﺔ ﷲ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﺑﻪ اﺻﺮار و ﺳﻔﺎرش ﺣﺎج ﺷﯿﺦ و آﻗﺎی وزﯾﺮی و دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﺎن ،در ﯾﺰد
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ ،رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺻﺮار ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ[۳۰] .

ﺗﺒﻠﯿﻎ

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار در ﯾﺰد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﯾﻨﯽ ﻧﻤﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ اﻣﺎﻣﺖ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ رﯾﮏ اﺳﺖ )ﻣﺴﺠﺪ رﯾﮏ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﯾﺰد اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم در

ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺂﯾﺪ (.ﮐﻪ از ﺳﺎل ) ۱۲۸۹ﻫـ .ش (.ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﻼ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻘﺪاﯾﯽ )ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺤﻔﺔ

اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﯾﺪ( آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺪود  ۵۰ﺳﺎل در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و ارﺷﺎد ﻣﺆﻣﻨﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از وﻓﺎت وی ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ )ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ و ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ( ﺳﭙﺮده ﺷﺪ[۳۱] .

ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺧﻼص و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ،در راه ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم و ارﺷﺎد ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ .وی ،ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ

دﯾﻦ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ ﺑﻪ دور اﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺒﻮد ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺪ آب و ﻫﻮا در ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ »اﺑﺮﻗﻮ« ﺑﺮود وی داوﻃﻠﺐ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن روﺳﺘﺎ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از

ﻣﺮدم در ﻃﻮل ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ وی ،از ﯾﺰد و روﺳﺘﺎﻫﺎی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺷﯿﺮاز ،ﺑﻢ ،ﻗﻢ ،ﮐﺮﻣﺎن ،رﻓﺴﻨﺠﺎن ،ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ
و ...از ﻣﻨﺒﺮﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ او ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ[۳۲] .

ﻫﺮ ﮔﺎه وی ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺮف ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﯽ درﻧﮓ ﺻﺤﻦ ﻧﻮر و ﻋﺘﯿﻖ را ﺑﺮای ﺧﻄﺒﻪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ وی آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎ
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪن از آﻣﺪن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ،اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ وی واﮔﺬار ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن
در ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﺮ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﺰدیﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

»ﺷﻤﺎ ﯾﺰدیﻫﺎ ،ﻗﺪر ﺷﯿﺦ ﻏﻼم رﺿﺎ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ در ﻧﺠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ﺗﺪرﯾﺲ

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻘﻬﯽای ﮐﻪ اﺑﺮاز ﻣﯽﻧﻤﻮد ،از ﻣﺠﺘﻬﺪان زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻤﺴﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

وی از ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی ،آﯾﺔ ﷲ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺪرس ﻟﺐ ﺧﻨﺪﻗﯽ ،آﻗﺎ ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ اﺟﺎزه اﺟﺘﻬﺎد داﺷﺖ [۳۳] .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺎه او را ﺑﺎ اﻟﻘﺎﺑﯽ ﭼﻮن آﯾﺔ ﷲ ،ﻣﺠﺘﻬﺪ

و ...ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮش را در راه ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم و ﻣﻨﺒﺮ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﯾﺰد ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ

ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎن ،ﻣﺼﻠﯽ و ﺷﻔﯿﻌﯿﻪ ﺳﺮ ﻣﯽزد .وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ

ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺎﻓﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ.

ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،در زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ در ﻗﻢ ﺑﻮد ،در ﻓﯿﻀﯿﻪ درس ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺳﻮره ﺣﻤﺪ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

)رﺣﻤﻪ ﷲ( ،از ﻗﺪرت ﮐﻼم و ﺗﻔﺴﯿﺮ وی ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪه ،در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ:

»اﯾﺸﺎن ﻋﺠﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮی اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،آﯾﺎ ﯾﺰد ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ دارد[۳۴] «.

اﯾﺸﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺲ در ﯾﺰد و ﻗﻢ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻏﻼم رﺿﺎ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺠﻒ ،درس آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﺻﺘﻬﺒﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ اش ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪ او ﻫﻤﭽﻨﺎن در درس وی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه وی ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد.

در دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ و در ﭘﯽ ﮐﻮدﺗﺎی ) (۱۲۹۹ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ روی ﮐﺎر آﻣﺪن رﺿﺎﺧﺎن و ﻣﻨﻊ آزادیﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪ ﺷﯿﺦ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾﻦ ﯾﺰد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.

از اﻗﺪاﻣﺎت رﺿﺎﺧﺎن ،ﻣﻨﻊ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ

ﺑﻮد .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه دﺳﺖ از راه و ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداری ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه رﺿﺎﺧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻦ زﻋﺎﻣﺖ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﯾﺰد و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻬﺎد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد اﺟﺎزه ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻪ روزه ﻋﺒﺎ و ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ درب

ﻣﺴﺠﺪ رﯾﮏ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد و در دﻫﻠﯿﺰ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻠﺒﺲ ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ،دوﺑﺎره ﻋﺒﺎ و ﻋﻤﺎﻣﻪ را داﺧﻞ دﺳﺘﻤﺎل

ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد [۳۵] .اﯾﻦ ﮐﺎر وی اﻟﮕﻮی دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن دوﺑﺎره ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺎج
ﺷﯿﺦ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:

»ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را در ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ[۳۶] «.

ﺳﻔﺮ ﺣﺞ

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺸﻖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣﺸﺮف ﺷﻮد .اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل

 ۱۳۲۲ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻼزﻣﺎن ﺧﻮد راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﮑﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ آن ﺳﺎل ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ

از ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖ ﷲ اﻟﺤﺮام روزی ﮐﻪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ اردﮐﺎﻧﯽ )ﯾﺰدی( در ﺣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ

ﺣﺎﻟﺶ دﮔﺮﮔﻮن و دﭼﺎر ﺗﻬﻮع ﺷﺪ و ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی او را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮدن

زدﻧﺪ.
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،دوﯾﺴﺖ رﯾﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻼزﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮود ﮐﺴﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ
اردﮐﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ او را دﻓﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﺎج ﺷﯿﺦ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ راﻫﯽ ﮐﻮﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و آﻗﺎ ﺟﻤﺎل
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ زﯾﺎرت ،از ﻧﺠﻒ ﻋﺎزم ﻗﻢ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻗﻢ ،ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ،دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪ و از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.

ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺠﺖ ﮐﻮه ﮐﻤﺮهای ،ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪر ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری و ...ﺑﻪ
اﺣﺘﺮام ﺣﺎج ﺷﯿﺦ درس را ﺗﻌﻄﯿﻞ و در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮزﻧﺪ او ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ[۳۷] .

ﮐﺮاﻣﺎت

]وﯾﺮاﯾﺶ[
← زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ وار

ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎده زﯾﺴﺖ ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻣﻨﺒﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان داﺷﺖ .ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ،ﺑﯿﺴﺖ

و ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﻓﺮوﺧﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن از ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮل ،دوﺑﺎره آن
ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ[۳۸] .

ﻗﺤﻄﯽ دوران ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،اﯾﺮان را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دراﯾﺖ و ﺗﻼش ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،ﺗﻠﻔﺎت آن در
ﯾﺰد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج ﻋﺒﺎس ﺻﻠﻮاﺗﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ:

»ﺣﺎج ﺷﯿﺦ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﮐﻪ آرد ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻘﺪاری آرد ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎس! ﺻﺒﺢ ﺑﺮو ﺑﺨﻮاب
ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺎر دارم .ﺷﺐ ﮐﻪ آﻣﺪم دﯾﺪم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ آردﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی  ۳ﻣﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ و ﻋﻠﯽ

ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آرد ﺑﺪﻫﯿﻢ .وی ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺻﺪای ﭘﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﻓﻮرا ﮐﯿﺴﻪ آرد را ﺟﻠﻮی درب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و دور ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﺧﻮد ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی دورﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺖ[۳۹] «.

← اﺣﺴﺎس ﺗﮑﻠﯿﻒ

در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎلﻫﺎ ،ﻣﺮدم آﺑﺎده ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن از ﺣﺎج ﺷﯿﺦ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻫﺸﯿﺮ رﺳﯿﺪ ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺿﻮ ﺑﻪ ده

ﻣﯽروم ﺗﺎ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره ات را ﺑﺨﻮان! ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ او اﺷﮑﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :اﺻﻮل دﯾﻦ ﺧﻮد را
ﺑﮕﻮ! دﯾﺪ او ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﮔﻔﺖ:

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻋﻮض ﺷﺪ ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ .ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ آﺑﺎده ایﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﻣﺴﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ! ان ﺷﺎءﷲ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯽآﯾﻢ[۴۰] .

← ﻃﯽ اﻻرض

ﯾﮑﯽ از ﮐﺮاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ داﺷﺘﻨﺪ ﻃﯽ اﻻرض اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .دهﻫﺎ داﺳﺘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ذﮐﺮ دو داﺳﺘﺎن ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ آب ﺷﻮر ،ﻣﺸﻐﻮل وﻋﻆ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻣﺠﻠﺲ و ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺒﺶ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎج آﻗﺎ! ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در ﻃﺰرﺟﺎن )ﻃﺰرﺟﺎن ،از روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف
ﯾﺰد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺰد ﺣﺪود  ۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد (.ﻣﻨﺒﺮ دارﯾﺪ! اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ را ﺑﺒﻨﺪ و ﺳﻪ ﺻﻠﻮات

ﺑﻔﺮﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻓﺮد ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﺰرﺟﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮدار ﺷﻮد[۴۱] .

ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر رواﻧﻪ ﺗﻔﺖ )ﺗﻔﺖ ،از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﯾﺰد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺰد ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺳﺦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد (.ﺑﻮدم .در ﺑﯿﻦ راه

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻔﺖ ﻣﯽرود .در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ از راه

رﺳﯿﺪ و راﻧﻨﺪه آن از ﺣﺎج ﺷﯿﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ! ﻣﻦ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻮان ﻣﯽآﯾﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺸﻐﻮل

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺖ[۴۲] .

← ﺑﺎران در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد :روزی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺎج ﺷﯿﺦ از ﯾﮑﯽ از دﻫﺎت ﺑﻪ ﯾﺰد ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد

و ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم .آب ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺎج آﻗﺎ! ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد ﻣﻘﺪاری آب ﻣﯽآوردﯾﻢ ،ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺸﻨﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﺣﺎج

ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺸﻨﻪ ﻫﺴﺘﻢ .اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و آب ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺎ آب ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ،ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ اﺑﺮ در آﺳﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .در آن ﻫﻮای ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎران ﺗﻨﺪی آﻣﺪ

و آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺎری ﺷﺪ .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﻢ و از اﯾﻦ آب ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ آب ﻃﻠﺐ ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺖﻫﺎ را زﯾﺮ ﺑﺎران ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ آب ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ[۴۳] .

← ﺷﻔﺎی ﭘﯿﺮزن

ﭘﯿﺮزﻧﯽ در »ﻧﺪوﺷﻦ« ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اش را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد .ﺣﺎج
ﺷﯿﺦ ﻗﻄﻌﻪای ﻧﺎن ﺧﺸﮏ از ﮐﯿﺴﻪ ﺑﯿﺮون آورد و ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ ﺑﻪ او داد و ﮔﻔﺖ ﺑﺨﻮر! ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮ

ﻣﯽﺷﻮی! ﻓﺮدای آن روز ،ﭘﯿﺮزن آﻣﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ :اﺻﻼ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را
داﺷﺘﻪام[۴۴] .

ﺷﺎﮔﺮدان

]وﯾﺮاﯾﺶ[

ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺸﻢ و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺎن ﻓﺮﺳﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﭙﺮدازد

اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن اﯾﺎم اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از ﻓﯿﺾ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﺮ
ﮐﺪام از اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺣﺎج ﺷﯿﺦ دروس ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﯾﺰد ،ﻗﻢ ،اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد.
ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:

ﺣﻀﺮات آﯾﺎت ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﺧﺎﺗﻢ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻮﻣﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ،ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی،
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎزروﻧﯽ ،و ﺣﺠﺞ اﺳﻼم آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺣﯿﺪری ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﯾﺤﺎن ﯾﺰدی ،ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ اردﮐﺎﻧﯽ،
ﺣﺎﺋﺮی زاده ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻗﺎﻓﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺪرس ﺳﻌﯿﺪی ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮی ﯾﺰدی و....

ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ،در راه ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در راه ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد [۴۵] .ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 .۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎز

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻠﻮة ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ« اﺛﺮ آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎت ﻓﺮاوان ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ آن ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ[۴۶] .

 .۲ﻣﻔﺘﺎح ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎر ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،ﻧﮕﺎرش »ﻣﻔﺘﺎح ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
اﻟﺴﻼم و ﺗﻌﺪﯾﻞ درد ﭼﺸﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ ﻋﻠﯿﻪ ّ
ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ[۴۷] .

 .۳رﺳﺎﻟﻪ در ﻃﻠﺐ و اراده

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺴﺨﻪای اﺳﺖ ﺧﻄﯽ و ﺑﺪون ﻧﺎم ،ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ و اراده ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎﮐﯽ از اﻃﻼع ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :در ﺑﯿﺎن ﻓﻘﺮ آدﻣﯽ ،ﺷﺮح ﻣﻌﻨﯽ
ﻟﻘﺎءﷲ ،ﺑﯿﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن اﻻﻫﯽ[۴۸] .

 .۴ﺳﯽ ﺑﺤﺚ در اﺻﻮل دﯾﻦ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ایﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮه ﻫﺎﯾﺶ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮد[۴۹] .

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮای آﺧﺮ

]وﯾﺮاﯾﺶ[
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ در اواﺧﺮ ﺧﺮداد ) ،(۱۳۳۸ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ و در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺻﻠﻮات

ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ...ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش دﮐﺘﺮﻫﺎ ،وی
را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدی ،ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﻃﺰرﺟﺎن ،ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮش آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺪودا دوازده

روز در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد.

آن ﺑﺰرﮔﻮار در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ و اذﮐﺎر ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﺑﻮد ،در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ (۱۱/۴/۱۳۳۸) ،در ۸۱
ﺳﺎﻟﮕﯽ ،در ﻗﺮﯾﻪ ﻃﺰرﺟﺎن ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ،رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻌﺒﻮد ﺷﺘﺎﻓﺖ[۵۰] .

← ﺑﺮ دوش ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن

ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب ،ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎک ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻗﺎی وزﯾﺮی ،ﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻨﺎزه را ﺑﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺗﺎ

ﻣﻬﺮﯾﺰ ﺑﺒﺮﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﯾﺰد ﺗﺸﯿﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺪرس ﺳﻌﯿﺪی:

»ﭘﺲ از ارﺗﺤﺎل اﯾﺸﺎن ،ﻣﺮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﻫﻤﮕﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺟﻨﺎزه

را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﺸﺎن را روی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﯾﺰد ﺑﺮدﻧﺪ[۵۱] «.

ﻏﺮوب ﻫﻤﺎن روز )روز وﻓﺎت( ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺰادار ﺑﺎ ﺿﺠﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ،آﻣﺎده ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وﺳﯿﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮﮔﻮار ،ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ،ﻣﺮاد ﺧﻮد را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﺰد رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ

ﻣﯿﺎن ﻣﺮﯾﺪ و ﺷﺎﮔﺮد اﯾﺸﺎن ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺣﯿﺪری ،ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﻋﺸﻖ ﺷﺪ ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ده ﻓﺮﺳﺦ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .وی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ راه را ﭘﺎی ﭘﯿﺎده و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻃﯽ ﻧﻤﻮد.

از ﯾﺰد ﮔﺮوه زﯾﺎدی از روﺣﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺮدم ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﯾﺰد ﺑﻪ زﻋﺎﻣﺖ آﯾﺔ ﷲ ﺻﺪوﻗﯽ ،ﭘﯿﺎده ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻨﺎزه
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن آن ﻗﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،از ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ

ﭘﯿﮑﺮ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ را در ﻗﺴﻤﺘﯽ از راه ﺗﺸﯿﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ،ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ،آﯾﺔ ﷲ ﺻﺪوﻗﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮد .ﺣﻀﻮر زرﺗﺸﺘﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن
در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد .ﺧﯿﻞ ﻋﺰاداران ،ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ

اﻟﺴﻼم
ﺷﺼﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ـ از ﻃﺰرﺟﺎن ﺗﺎ ﯾﺰد ـ ﺟﻨﺎزه را در ﮐﻨﺎر ﺿﺮﯾﺢ اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻪ از ﻧﻮادﮔﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ ّ

اﺳﺖ ،ﺟﺎی دادﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎک اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرﮔﻮار را در ﺑﻘﻌﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﻪ دری ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ دارد ،دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

][۵۲

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
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↑ ﻧﻘﺒﺎء اﻟﺒﺸﺮ ﻓﯽ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺷﯿﺦ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ج ،۴ص ،۱۶۵۶ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻤﯿﻨﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم  ،۱۳۷۹ﻗﻢ،

اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺸﯿﻊ.

 ↑ .۲ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ داﻧﺸﻮران ،ج ،۳ص.۲۰۳
 ↑ .۳ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق ،آﻗﺎﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ،ص.۷۳
 ↑ .۴ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق ،آﻗﺎﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ،ص.۱۰۴-۱۰۶
 ↑ .۵ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۳۵-۴۱
 ↑ .۶داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺗﺸﯿﻊ ،ج ،۱ص.۱۵
 ↑ .۷ﻧﻘﺒﺎء اﻟﺒﺸﺮ ،ج ،۴ص.۱۶۵۶
 ↑ .۸ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق ،ص.۱۹۶
 ↑ .۹ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق ،ص.۱۹۷
 ↑ .۱۰ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۴۱
 ↑ .۱۱ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۴۰
 ↑ .۱۲ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق ،ص.۳۲۴

 ↑ .۱۳ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۴۲
 ↑ .۱۴ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق ،ص.۲۲۹
 ↑ .۱۵ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق ،ص.۲۲۹
 ↑ .۱۶ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق ،ص.۲۳۰
 ↑ .۱۷ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص ۴۵و .۴۶
 ↑ .۱۸ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق ،ص.۳۵۵
 ↑ .۱۹ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۴۷
 ↑ .۲۰ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص ،۴۷ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﺻﺎدﻗﯽ.
 ↑ .۲۱ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۴۷
 ↑ .۲۲ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۴۹
 ↑ .۲۳ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص ،۴۸ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ.
 ↑ .۲۴ﻧﻘﺒﺎء اﻟﺒﺸﺮ ،ج ،۴ص.۱۶۵۶
 ↑ .۲۵ﻧﻘﺒﺎء اﻟﺒﺸﺮ ،ج ،۴ص.۱۶۵۶
 ↑ .۲۶ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۵۳
 ↑ .۲۷ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۵۳
 ↑ .۲۸ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۶۷
 ↑ .۲۹ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص ،۷۰ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﯾﺔﷲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪرﺳﯽ.
 ↑ .۳۰ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۷۰
 ↑ .۳۱ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۵۰
 ↑ .۳۲ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۵۵-۵۷
 ↑ .۳۳ﻧﺠﻮم اﻟﻤﺴﺮده ﻓﯽ اﻟﺼﺮح اﻟﻤﻤﺮده ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻣﺪرﺳﯽ.
 ↑ .۳۴ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۸۱
 ↑ .۳۵ﺳﯿﻤﺎی ﻓﻀﯿﻠﺖ ،ص.۳۵
 ↑ .۳۶ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ.
 ↑ .۳۷ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۸۳
 ↑ .۳۸ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص ۸۸و .۸۹
 ↑ .۳۹ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص ۸۸و .۸۹
 ↑ .۴۰ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۱۹۶
 ↑ .۴۱ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۲۱۲
 ↑ .۴۲ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۲۲۲
 ↑ .۴۳ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۲۳۹
 ↑ .۴۴ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۲۴۳
 ↑ .۴۵ﻣﻔﺘﺎح ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺻﺐ.
 ↑ .۴۶ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۱۳۰
 ↑ .۴۷ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۱۳۲
 ↑ .۴۸ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۱۳۱
 ↑ .۴۹ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۱۳۱
 ↑ .۵۰ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۱۱۴
 ↑ .۵۱ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص.۱۱۶
 ↑ .۵۲ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ص ۱۱۷ ،۱۱۵و .۱۲۱

ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﻤﺪن ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ»ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﯾﺰدی«.
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ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺿﻮاﺑﻂ :ﺗﻼش وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آراء ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﻓﻘﻬﺎی ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ .اﺗﻘﺎن و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎرش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻼب ﻗﻢ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﺠﻒ و
ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺗﻘﺎن و اﺳﺘﻨﺎد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

