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� ما حاج  آخوند مالعباس تربتي را با همه علّو و عظمت، به عنوان «الگوي 

مطلق و همه جانبه و تمام عيار» معرفي نكرده ايم. بلكه در وجود او و زندگي 
او، حاالت و صفاتي را جستجو مي كنيم كه در عصر حاضر حكم كيميا 
را دارد. وارستگي، آزادي از قيد تعّلقات، ساده زيستي، صداقت و بي ريايي، 
فداكاري و مردمياري و خدمتگزاري، انزجار از مقام پرستي و زراندوزي و 
رياكاري و شهرت طلبي، تنّفر از تّكبر و مريدبازي و دين را دكان كردن 
و در رأس همه اينها عشق خالصانه به خداوند، برجسته ترين صفات او 
محسوب مي شود. او واجد اين صفات بود، اما در اوج. و در حدي كه 

براستي كم نظير بوده است.
«مضموني از ديباچه كتاب»

* * *

� «هنگامي كه محّدث قمي در مشهد اقامت داشت، ماه رمضان در مسجد 

گوهرشاد منبر مي رفت. مرحوم آخوند مالعبّاس تربتي كه از علماي ابرار و 
روحانيون پارسا بود، از تربت حيدريه، محل اقامت خود، به مشهد آمده بود 
تا در ماه رمضان از منبر حاج شيخ عباس قمي استفاده كند. مالعباس تربتي 
با محدث قمي سابقه دوستي داشتند و با همديگر صميمي بودند. يك روز 
محدث قمي از باالي منبر چشمش به آخوند مالعباس تربتي مي افتد كه در 
گوشه اي از مجلس پرجمعيت وي نشسته و به سخنان وي گوش مي دهد. 

همان وقت مي گويد:
اي مردم، آقاي حاج  آخوند تشريف دارند از ايشان استفاده كنيد. و با آن 
كثرت جمعيت كه براي او آمده بودند و مهيّاي استماع از وي بودند از منبر 
به زير مي آيد و از حاج  آخوند مالعباس تربتي مي خواهد كه تا آخر ماه 
رمضان به جاي ايشان در حضور آن جمعيت منبر برود و در آن ماه، ديگر 

خود منبر نرفت. 
غالم همت آنم كه زير چرخ كبود    زهرچه رنگ تعّلق پذير آزاد است»

«سيماي فرزانگان» تأليف رضا مختاري به نقل از كتاب 
«حاج شيخ عباس قمي، مرد تقوي و فضيلت» 
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� استاد شهيد مرتضي مطهري در مقاله اي كه در آبان 1335 در شماره سوم «مجله 

راديو» با عنوان «راشد» نوشته است، در توصيف مرحوم آخوند مالعباس تربتي 
مي نويسد: «مرحوم شيخ عباس تربتي (معروف به حاج آخوند) از علماي شهرستان 
تربت  حيدريه بود، ولي به واسطه زهد و تقوي و خصائل پسنديده اي كه داشت،  در 
همه خراسان و مخصوصاً در خود مشهد معروف و مشهور بود... راشد قسمتي از 
مزاياي اخالقي خود را، از قبيل مناعت طبع و قناعت و پرهيزكاري، از پدر خود به 
ارث برده است. پدر راشد با آنكه مردي روحاني و فوق العاده محترم و مورد توجه 
مردم شهرستان تربت حيدريه بود و هر سال به وسيله او پول زيادي به فقرا و طالب 
مي رسيد، هرگز غير از نان عمل خويش نخورد و تا آخر عمر، با واجد بودن مقامات 
عالي روحاني، شخصاً كشاورزي مي كرد و مانند يك نفر رعيت زحمت مي كشيد. 
به همين جهت از حيث لباس و كفش با ساير روحانيون هم طبقه خود فرق داشت، 
زيرا لباسهاي او بيشتر شبيه كشاورزان بود. پدر راشد، پيري روشندل و روشن ضمير 

بود و راشد خاطرات خوشي از روشن  ضميري هاي پدر خود دارد. »

* * *

� يكي از مباشرين و متنّفذين دفتر آيت اهللا العظمي بروجردي حكايت ذيل را براي 

حجت االسالم والمسلمين عابدي زنجاني نقل كرده است:
در زمان رضاخان، وقتي حاج  آقا حسين بروجردي، در واقع (بطور غيررسمي) 
به مشهد تبعيد شده بود، يك روز ايشان و آيت اهللا العظمي حاج  آقا حسين قمي و 
مرحوم آقازاده (فرزند آخوند خراساني يكي از مراجع و پيشوايان نهضت مشروطه) 
و همچنين مرحوم حاج  آخوند مالعباس تربتي، در ايّام «عيدالزهراء» در جلسه اي 
جمع شده به گفتگو و مزاح پرداخته  بودند. در اثناي جلسه، مرحوم حاج  آخوند 
مالعباس ناگهان از حاضرين عذرخواهي كرد و برخاست كه خداحافظي كند. 
علت را پرسيدند. فرمود: عذر مي خواهم. در نشستن و گوش دادن، شبهه شرعي 

دارم. 
البته مراجع و علماي بزرگ، خود نيز مراسم و جلساتي را كه احياناً با اصل اساسي 
وحدت شيعه و سني به عنوان يك فريضه ديني و اجتماعي مغايرت داشته باشد 
غالباً مذموم و ناروا مي دانسته اند. بويژه آيت اهللا العظمي بروجردي كه خود بنيانگذار 
«نهضت تقريب» محسوب مي شود. با اين وجود، ماجراي مذكور ميزان دّقت و 

حساسيت مرحوم حاج  آخوند مالعباس را نشان مي دهد.
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«... تمام آن مسائلي كه در اسالم است، حتي 
مسائل سياسي اش، مسائل تهذيبي است. براي 

درست كردن آدم است...»
امام خميني (ره)

مقدمة ناشر بر چاپ بيست و هشتم

داوري هاي اساتيد و صاحب نظران در باب اين كتاب

وقتي كتاب فضيلت هاي فراموش شده چاپ مي شد، گمان مي كرديم خود 
اين كتاب نيز در قفسه كتابهاي فراموش شده(!) قرار خواهد گرفت و در مسلخ 
اقتصاد و سياست و روزَمّرگي و روزَمْرگي قرباني خواهد شد. گرچه در ديباچه 
كتاب، از «نيويورك» سخن به ميان آمده و گويا يكي از اهل نظر نيز در آغاز نظرش 
چنين بوده كه ذكر خير و شّر نيويورك، در طليعه سخن، احتماالً به خاطر افزايش 
جذابيت كتاب است(!) اما حاج  آخوند مالعباس (پدر بزرگوار دانشمند و خطيب 
فقيد مرحوم راشد) اهل تربت حيدريه است و تربت حيدريه كِي و كجا مي تواند 
به معارضه با نيويورك برخيزد و براي دنياي نيويورك زده چه ارمغاني مي تواند 

داشته باشد؟!
بنابراين، فكـرش را هم نمي كرديم كـه كتـاب فضيلت هاي فـراموش شـده 
ـ   كتابي كه در وادي اسم و رسم هم دچار فراموشي استـ  به  زودي  كارش به «چاپ 
بيست و هشتم» برسد! اما خدا را شكر كه چنين شد و اين امر البته ميسر نبود مگر به 

بركت انفاس قدسي و جذبات روحي آن عالم عارف بزرگ بزرگوار. 
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12     فضيلت هاي فراموش شده

اكنون آنچه در برابر شما قرار دارد براستي بيست و هشتمين چاپ اين كتاب 
است، همراه با اضافاِت آغاز و پايان و افاضاِت صاحب نظران و همچنين «تصوير» 
مرحوم حاج  آخوند مالعباس تربتي، بعالوة «فهرست اعالم» و «توضيح لغات» 

محلي و اصطالحات و تركيبات خاص و نيز «تصحيح اغالط» مهم و غيرمهم.
البته اين كتاب، نخست بي نام بود. مقالة يادداشت گونه يي بود كه مرحوم 
حسينعلي راشد به هر دليلي نخواسته يا نتوانسته بود آن را منتشر كند. فرزند فاضل 
ايشان خانم بتول راشد دبير فرهيخته و بازنشستة آموزش و پرورش تهران، با مطالعة 
متن دفاعيات دليرانة حجت االسالم والمسلمين جناب محمدجواد حجتي كرماني 
از مرحوم راشد (در روزنامه اطالعات سال 1359 شمسي) و نيز مطالعة زندگينامة 
موبدزاده اي كه حجت االسالم شد يعني سرگذشت جّذاب پدر آقاي حّجتي مرحوم 
حاج ميرزا عبدالحسين حجتي كرماني (در روزنامه اطالعات سالهاي 68 و 69 
شمسي)1 اميدوار شده بود كه شرح احوال پدربزرگش مرحوم حاج آخوند مّالعباس 
تربتي را نيز كه به قلم مرحوم حسينعلي راشد نگاشته شده است به همين ترتيب از 

همين طريق منتشر كند.
پيشنهاد مشاراليها از سوي مدير مسئول روزنامه اطالعات (آقاي سيدمحمود 
دعايي) بالفاصله مورد استقبال قرار گرفت و بتدريج در روزنامه انتشار يافت. پس 
از آنكه براي انتشار كتاب تصميم گيري شد، انجام كارهايي از قبيل: ويراستاري 
نهايي يادداشتها در حّد لزوم و با رعايت اصالت و امانت، عنوان (تيتر) گزيني هاي 
مياني و متعّدد در متن، شرح لغات و اصطالحات محلي، تدارك تصوير جديد (با 
مراجعه به استاد فلسفه و عرفان، مرحوم آيت اهللا محمدرضا ربّاني خراساني)، تحرير 
ديباچه مبسوط، انتخاب عبارات معّرف و مؤثر در پ شت و روي جلد و صفحه هاي 
آغاز، نامگذاري كتاب و حتّي طّراحي جلد آن را آقاي جالل رفيع برعهده گرفت 

1.  زندگينامه مرحوم حاج ميرزا عبدالحسين حجتي كرماني (1337ـ  1276) به قلم فرزند ايشان جناب
آقاي محمدجواد حجتي كرماني با عنوان «از آتشكده تا مسجد» توسط انتشارات اطالعات به چاپ 

رسيده است.
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و نام «فضيلت هاي فراموش شده» بنا به پيشنهاد وي براي كتاب انتخاب شد. بايد 
حداكثر تالِش ممكن، صورت مي گرفت تا جلوه هاي ويژة كتاب ارجمندي كه 
«فضيلت هاي فراموش شده» ناميده شده بود، چنانكه شايد و بايد در مرئي و منظر 

خواص و عوام قرار گيرد.
البته نَفس گرم و گيراي آن دو نْفس مطمئنّه (پدر و پسر، مرحوم حاج 
آخوند و مرحوم راشد) كه عمر خود را با نيّت خير و با اطمينان و توّكل واال به 
عنايت حضرت حق و با اعتماد به نفس و عّزت نفس در طريق خدمت به خلق 
(براساس تشخيص و تا آخرين حّد توانايي خويش) سپري كرده بودند، در 
جلوه نمايي و جاذبه افزايي و بازارگرمي اين كتاب تأثير فوق العاده داشته است. 
اگر صاحبنظران خيرخواه و نيك انديش بتوانند اين پدر و پسر را از حيث نسبتي 
كه با انديشه هاي سياسي و مواضع انقالبي داشته اند در دايرة نقد و انتقاد بنشانند، 
باري در باب زندگي پرهيزگارانه و پاكدامنانة ايشان و مشي و مرام اجتماعي و 
مردمي شان و در جايگاه واالي ديني و معنوي  شان نمي توانند آنان را مورد طعن 

و لعن قرار دهند.
روايت حجت االسالم والمسلمين سيدمحمود دعايي در مورد مرحوم راشد 
شنيدني است: «روزي در دهه هفتاد براي مشاوره با كارشناسان و صاحبنظراني كه 
مي خواستند درباره ساختمان سابق روزنامه اطالعات در خيابان خيّام و ساختمان 
قديمي قورخانه در مقابل آن (ايستگاه كنوني مترو) اظهار نظر و گفتگو كنند، به 
شهرداري تهران در خيابان ضلع جنوبي پارك شهر (خيابان بهشت) رفتم. سخن از 
كتاب «فضيلت هاي فراموش شده» و مرحوم حسينعلي راشد تربتي به ميان آمد. 
يكي از كارشناسان با تجربه و با سابقه (مهندس اسكندري) در جلسه مذكور گفت: 
من هم خاطره اي دارم. قبل از انقالب در سالهاي دور (دهه 40ـ30 شمسي) دولت 
وقت مي خواست برخي از خانه هاي پيرامون ساختمان مجلس شوراي مّلي در ميدان 
بهارستان را بخرد و خراب كند. قيمت كارشناسي شدة هر خانه با ارسال نامه اي 
به مالك ابالغ شد، تا هركس اعتراض دارد اعالم كند و هركس موافق است بهاي 
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خانه خود را دريافت كرده ملك مزبور را به دولت واگذار نمايد. هيچ كس اعتراض 
نكرد جز راشد(!)، كه البته او هم خانه اش در محدودة اين طرح قرار داشت. اعضاي 
كميسيون رسيدگي كننده به اعتراضات، با پيشداوري و با ابراز تأّسف تشكيل جلسه 
دادند و راشد را براي توضيح فرا خواندند. البته پيش از ورود وي هر يك از حاضران 
به زبان طنز يا به صورت جّدي طعنه اي و متلكي نثار مي كرد كه مثًال از همه توقع 
پول پرستي داشتيم جز از كسي كه اّدعاي روحانيّت و بي اعتنايي به ماديّات دارد، و 
در اين مواقع است كه معلوم مي شود چه كسي اهل حرف است و چه كسي اهل 
عمل، و از اين قبيل اظهارنظرها. راشد در زمان تعيين شده آمد و با سالم و احترام و 
احوالپرسي نشست. همه ساكت شده بودند تا عّلت اعتراض را از زبان اعتراف كننده 
بشنوند و شايد خودشان را آماده كرده بودند تا اين منادي معنويّت و روحانيّت را به 
سختي توبيخ و تحقير كنند. اّما سخنان راشد كامًال خالف پيش بيني بود. وي گفت: 
من اين خانه را به فالن مبلغ خريده ام. حال سالها گذشته و كهنه شده است. مبلغي 
كه كارشناس شما براي خريدنش پيشنهاد كرده و مورد پذيرش قرار گرفته و آماده 
پرداخت است، زيادتر از ارزش  خانة من است. چون اين مبلغ را از ممّر عمومي و 
مردمي پرداخت مي كنيد، من اضافه بهايش را نمي توانم قبول كنم و لذا تقاضا دارم 
كه متن نامه ابالغ شده را اصالح بفرماييد. پس از توضيحات راشد، حالت انفعال و 
شرمندگي خاّصي به همه دست داد. يكي از مهندسان كليمِي همكارمان در  حالي 
كه بهت زده نگاه مي كرد و اشك در چشمانش حلقه زده بود از جا برخاست، راشد 
را در آغوش گرفت و عذرخواهي كرد. راشد با تعّجب پرسيد مگر چه شده است؟ 
همكار ما، در پاسخ به اطالع رساند كه اعضاي كميسيون قبل از ورود ايشان به جلسه 
درباره  وي چگونه داوري كرده اند و چه نارواهايي را بر زبان آورده اند. و آنگاه گفت: 
راشد عزيز! اگر تو مبّلغ دين اسالمي، من تصميم گرفتم كه از اين پس درباره اين 

دين بيشتر تحقيق كنم و...».
اين روايت را مرحوم استاد سيدخليل ضيايي تربتي نيز كه مقيم تهران بود، 
نقل كرده است. روايت ايشان در روزنامه اطالعات سال 73 و در مقدمه كتاب 
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«مقاالت راشد در روزنامه اطالعات 1318  تا 1324 شمسي» چاپ شده است. باري، 
چنان پدري را چنين پسري شايد. و با وجود چنان پدر و چنين پسري، شگفت  
نيست اگر كتاب «فضيلت هاي فراموش شده» با استقبال خواص و عوام مواجه شده 
است. نام اين كتاب، عالوه بر آنكه اخالق اسالمي و سجاياي انساني و گمشده هاي 
جامعه بشري را به ياد مي آورد، ياد پدر و پسري را در ذهن و زبان ما و شما زنده 

مي كند كه خود نيز فضيلت هاي فراموش شده بوده اند!
استقبال اهل مطالعه و تحقيق اعم از علما و طالب حوزه، دانشجويان و 
اساتيد دانشگاه، نسل جوان و به طور كلي عموم مردم از كتاب شرح حال « حاج  
آخوند مال عباس تربتي»، آنهم تا اين حد، غيرقابل انتظار بود و اين واقعيت نشان 
مي دهد كه هنوز جان و دل جامعه در آتش عطشي عظيم و عميق مي سوزد و تشنگان 
وادي حق و حقيقت همچنان ملتهب و جستجوگر در ظلمات زندگي خويش آب 

حيات مي جويند. 
در اين ميان، چند تن از اهل علم و اساتيد حوزه و دانشگاه، نسبت به كتاب 
حاضر، توجه بيشتري نشان دادند و در  حوالي و حواشي موضوع اين كتاب (شخصيت 
استثنايي حاج  آخوند مالعباس تربتي) مطالبي قابل مالحظه گفتند و نوشتند. شايسته 

است كه به عنوان نمونه، ذيًال به بعضي از اين موارد اشاره كنيم:

نظريات استاد حكمت و عرفان و شاگرد حاج  آخوند مالعباس تربتي
   � در ديدارِ برخي از آشنايان و ارادتمندان حاج آخوند مالعباس تربتي 
با استاد حكمت و عرفان، آيت اهللا محمدرضا رباني خراساني (كه سالهاي سال با 
تلمذ و تضّلع در محضر حكيم سترگ و عارف بزرگ، آشتياني فقيد و مرحوم 
الهي قمشه اي، به درك فيض نائل آمده و در كالم آيت اهللا جوادي آملي نيز، هنگام 
مصاحبه با نشريه كيهان فرهنگي، از مرتبه علمي ايشان و خاطرات مشترك ايام 
تحصيل، با تجليل و تعظيم ياد شده است) ابتدا عكس جديدي كه از مرحوم حاج  
آخوند مالعباس به يادگار باقي  مانده بود دريافت شد و آنگاه در وصف حاج  
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آخوند، از ايشان چنين شنيده شد:
«حاج  آخوند مالعباس تربتي استاد اينجانب بوده است. پس از «مديرمعارف» 
يعني مرحوم آقاميرزا محمد رفيعي رحمه اهللا عليه كه جّد آقاي جالل رفيع است 
و از روحانيون و معلمين برجسته اي بود كه حدود شصت و پنج الي هفتاد سال 
قبل در تربت حيدريه (مدرسه احمديه) استاد بنده بود، بايد بگويم استاد ديگر 
اينجانب در فقه و اخالق، در همان تربت حيدريه، مرحوم حاج آخوند مالعباس 
تربتي بوده است. پدرم مرحوم حاج شيخ محمدكاظم رباني كه خود يكي از 
علماي برجسته بود مي فرمود: «حاج  آخوند مالعباس، سلمان زمان است» و مرا 
در اوايل تحصيل نزد حاج آخوند فرستاد تا عالوه بر تحصيل مراتب علمي در 
محضر آن مرد به تهذيب اخالق بپردازم. روزي در سن كودكي همراه حاج  آخوند 
مالعباس از راهي عبور مي كردم. نزديك درِ  خانه اي بر سر راه، مقدار اندكي 
كاه و علف و هيـزم و اين قبيل چيزها روي زمين ريخته شده بـود. معلـوم بود 
كه صاحب خانه هر چه را الزم داشته جمع كرده و آنچه باقي  مانده ظاهراً ديگر 
مورد استفاده اش نبوده. به محض اينكه به آنجا رسيديم، حاج  آخوند مالعباس 
راهش را كج كرد و به من نيز فرمود بيا از آن طرف ديگر برويم كه مال مردم را با 
عبور از روي آن ضايع نكنيم! نعمت خدا اسراف مي شود و صاحبش هم ممكن 
است راضي نباشد! من بعداً با تعجب به پدرم گفتم مرا نزد كسي فرستاده ايد كه 
تا اين درجة شگفت انگيز و غيرقابل تصور، در امور دقت دارد!؟ چه كسي واقعًا 
مي تواند پا به پاي او برود؟ البته اين را اضافه كنم كه بعضي ها در آن ايّام نسبت به 
آنهمه سعي و تالش حاج آخوند در زهد و عبادت و وارستگي خارق العاده اي كه 
داشت و تمام زندگي اش را وقف خدا و مردم كرده بود انتقاد مي كردند. بعضي 
هم مي گفتند اين امر باعث مي شود كه مقام و مرتبه علمي ايشان و استعداد و توان 
علمي حاج  آخوند تحت الشعاع عبادت و تقوي و تواضع شديد و فوق العاده اش 
قرار گيرد و در نظر عموم مردم، آن وجه از شخصيت حاج آخوند، قرباني اين 

وجه اخير بشود».
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اظهارات آيت اهللا جّنتي در خطبه نماز و نامة جداگانه 
� نام اين كتاب و فضائِل احوال حاج    آخوند مالعباس تربتي در خطبه  اول 
نمازجمعه تهران (5/15 و72/6/12) توسط آيت اهللا جنتي، فقيه برجسته و عضو 
شوراي نگهبان، مطرح شد. مضمون كالم چنين بود: همه را به مطالعه كتاب 
«فضيلت هاي فراموش شده» توصيه مي كنم. كتاب را مكرر و با دقت بخوانيد و 
عجله نكنيد. يكي از طرق كسب فضائل و دفع رذائل اخالقي و اصالح فردي و 
اجتماعي، مطالعه شرح احوال بزرگان و وارستگان است. حاج  آخوند مالعباس 
تربتي پدر آقاي راشد رضوان اهللا عليه از نوادر روزگار بود و در بسياري از 
جهات، واقعاً دومي نداشت. ايشان در تقوي و خلوص، عالمي استثنايي بود. 
گفته اند كه حتي فكر گناه هم نمي كرد و يك هفته قبل از رحلت به محضر 
پيامبر(ص) و ائمه و حضرت زهرا(س) و حضرت زينب(س) مشّرف شد. آنچه 
مي پوشيد سر تا پا پوشش بسيار ساده اي بود كه از محصوالت همان روستا و 
شهر و مزرعه اي كه خودش در آن كار مي كرد تهيه شده بود و در ساده زيستي 

نيز بي نظير بود. 
� همچنين قبل از طرح و شرح موضوع در نماز جمعه، از طريق طالب 
و دانشجويان نيز شنيده شده بود كه آيت اهللا جنتي و آيت اهللا خزعلي، در محافل 
علمي و در مقام وعظ و خطابه، از كتاب فضيلت هاي فراموش شده و شخصيت 
برجسته و استثنايي حاج  آخوند مالعباس تربتي، با تكريم بسيار يـاد كـرده اند 
تحقيق و استفسار بيشتـر به عمل آمـد. مكتوب آيت اهللا جنتـي را در اين بـاب 
مالحظه مي كنيد: «بسمه  تعالي، بـرادر گرامي جناب آقاي جالل رفيع دامت 
توفيقاتـه. با سالم و تحيت، عطف به نامـه مورخ 72/3/29 جنابعـالي، نخست 
توفيق جنـابعالي و مؤسسه اطالعات در تنظيم و نشر كتاب گرانقدر فضيلت هاي 
فراموش شده را تبريك مي گويم. اين كتاب يكي از گمشده هاي انسانهاي 
تكامل خواه و فضيلت طلب است. مـردي در اين كتاب معرفي شده و حاالتي از او 
نقل شـده كه مايـه افتخـار اسالم و روحانيت و جهان تشيع است و مي تواند بـراي 
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همگان معلم و براي جامعه روحانيت الگو باشد. بنده اين كتاب را مكرر خوانده ام 
و باز هم به خواست خدا خواهم خواند و به طالب عزيز توصيه كرده ام بخوانند. 

مطالعه آن را براي اهل علم ضرور و براي ديگران سازنده و مفيد مي دانم. 
بايد با فراغت خاطر به قصد قربت و عزم برتأّسي در حّد توان و با تدبُّر 
خواند. امروز كه فضيلت ها فراموش شده، آثار مردان بزرگ و كتبي همانند 
اين كتاب، معراج السعاده و كشف الحّجه، المراقبات، سياحت غرب، سياحت 
شرق و تذكره المتقين و دهها كتـاب ديگر از اين قبيل را بايد دم دست داشت 
و همانند اورادِ بام و شام، آنها را خواند. اُولئَِك الَّذيَن َهداُهُم اهللاُ َفبُِهداُهمُ  اقْتَِده 
َواهللاُ يَْهدي َمْن يَشاُء اِلي ِصراٍط ُمْستَقيٍم. والسالم عليكم و رحمه اهللا، 72/4/23، 

احمدجنتي.» 

اشارات آيت اهللا خزعلي در دو نامة موجز و مشروح 
� در سال 70، از سوي آيت اهللا خزعلي، فقيه بزرگ و عضو شوراي 
نگهبان، اين يادداشت دريافت شده بود: «برادر ارجمند حضرت آقاي دعايي دامت 
تائيداته. با اهداء تحيت و استعالم حال، مراتب تشكر خود را از ارسال دو جلد 
كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي و باالخص تشكر بسيار وافر خود را از 
كتاب ضميمه، فضيلت هاي فراموش شده، ابراز مي دارم. در ظلمات دو جلد كتاب 
طاغوت، آب حياتم داديد و در انبوه ذغال سنگ، الماس درخشانم عطا كرديد. 
اَْعطاَك اهللاُ ُسئْولََك َو بَلََّغَك اَمانيَك. والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته، ابوالقاسم 

خزعلي، 70/7/14».
عالوه بر آن، اخيـراً مكتوب ديگري نيز به صورتي كه قبًال اشـاره شـد 
دريافت گرديد: «بسم اهللا الّرحمن الّرحيم و به نستعين َو نَْفٍس َو ماَسّواها. سوگند 
به جان «آدمي» و به آنكه آن را بپرداخت. سپاس خدا را كه جان آدمي را آفريد و 
آفرينش او را با توحيد درآميخت. خلقتش استوار ساخت و شناخت فجور و تقوي 
را به او ارزاني داشت. از آن پس ترغيبش كرد كه خوبيهاي شناخته را بـه چنگ 
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آورد و مأمور و معمار بازسازي خويش شود و همين را كارماية فوز و فالحش 
قرار داد. َو نَْفٍس َو ماَسّواها، َفَالَْهَمها ُفُجوَرها و تَْقواها، َقْد اَفَْلَح َمْن َزّكاها.

و فرق استـ  و همه هم مي فهمندـ  ميان مفاهيم و حقائق، ميان 
تصورات ذهني و حقائق شكل گرفته. مفاهيم، صورتهايي است و تصويراتي 
از ارزشهاي واال، از ابعاد ارجمند روح و روان، ابعادي كه انسانيت آدمي 
وابسته به آنهاست و بر محور آنهاست صعود و اعتالي آدمها. ارزشهايي كه 
چنان انگيـزه آفرينند و حركت زا كه گاهي فـردي را زير و رو مي كنند و از 
اسفل سافلين به اعلي عّليّين مي رسانند. با اين همه و با تمامي شكوه و جالل كه 
در آنهاست، فرق است بين آنها و بين حقائق شكل گرفته، پا به عرصة هستي 
نهاده، به نور و روشنايي درآمده، با طپِش قلب و نوساِن نبْض همسفر شده و 

باالخره حقائقي زنده، پويا، ملموس و گويا. 
رك و صريح بگويم خواسته انسانها اين حقائق است. اينها و نه غير. به 
خاطر اينهاست رنج و خستگي اش، سر از پا نشناسيش و گذشتش از رفاه، بلكه 
از عمـر و جـان. مفاهيم، تنها همان مفـاهيم انـد و اگر جاذبـه اي هم دارنـدـ  كه 
دارندـ  به خاطر اين حقائق است. چه، كه اشارتي هستند به اين حقائق و بانگ 
َجَرسي از اين كاروان و عكس و تصويري از اين گلرويان. مگر نه اين است كه 
اساساً وجودشان منتزع شده از اين حقائق است و رمز ماندگاريشان طاليه داربودن 
از اينها؟ گفتم كه مفاهيم، جاذبه دارند و چنين است و همين باعث مي شود كه 
اكثريت بلكه همه بپندارند كه مرد اين راهند و مجاهدتگر اين عرصه تسخيرناپذير. 
اما تا وقتي كه پا به جاده ننهاده و گردنه هاي صعِب نََفس سوزِ خستگي زا را وارد 
نشده اند. َفَالاقْتََحَم الَْعَقبََه َو ما اَْدراَك َماالَْعَقبََه. و چه زود و در همان َعَقبه هاي اوليّه 
است كه كساني عزم رحيلشان بدل شود به اقامت و بگويند َربَنّا لَِم َكتَبَْت َعَليْنَا 
ْرتَنا اِلي اََجٍل َقريٍب. ولي باز هم رهرواني پابرجا مي مانند و همان طور  الْقِتاَل لَْوال اَخَّ
راه مي سپرند َو اِنََّك كادٌِح اِلي َربَِّك َكْدحًا َفُمالقيه را آويزة گوش مي كنند و 
چيزي نمي گذرد كه نَْفِس اَّماره، نه غرائز و شهوات، از كمين درمي آيد و آنها را 
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صيد خودبيني و خودنگري مي كند و اينها هم فرو مي مانند. باقي مي مانند مردان 
نستوه خودشكن كه به راه ادامه مي دهند و خدا را در همه جا و همه وقت و همه 
حال در نظر دارند. خالص مي شوند. مخلِص مي گردند. و در آخر، مخَلص. و 
اينها نيز در خطري عظيم هستند. و اينانند كه پرچم فضيلت و فضيلت ها را بر 
قله اِِورِسِت رفيِع انسانيّت به اهتزاز مي آورند. و اينها كم هستند و بسيار كم. و 
از اين راهِ صعب و پرخطر است كه اميرالمؤمنين علي عليه السالم در نهج البالغه 
(خطبه 107) گزارش مي دهد و مي گويد: َوالَْحقُّ اَْوَسُع اْالَشياء فِي التَّواُصِف َو 

اَْضيَُقها فِي التَّناُصِف.
� كتابي كه پيش رو داريد: فضيلت هاي فراموش شده، گزارشگري از 
عابِر اين جاده است. اعالم كننده اي از رسيده به اين اِِورِست است. داستانسراي اين 
به رنج آشناست. اين از رفاه روي گردانده. اين رفته از دنيا قبل از مرگ. اين از 
خودرسته و به لطف خدا پيوسته. اين از خود تهي و از الطاف خدا پر. حاج  آخوند 
مالعباس تربتي را مي گويم. اينك با هم، با ترك تعلقات، و پِس پشت گذاشتِن 
مأنوسات، احرام ببنديم. و در اين كتاب با او يا به تماشاي او در مطاف مقدس 
طواف كنيم، ميان صفا و َمرَوه اش حركت و َهْروله نماييم، از صفايش صيقلي به 
جان و از َمروه اش مرّوتي به روان كسب كنيم. و حقيقت و ُكنه ارزشهاي انساني را 
ْمنا بَني آَدم اشعار مي دارد در وجود اين مرد به تماشا بنشينيم. و گمان  كه َولَْقد َكرَّ
ندارم به يكي دو بار خواندن اكتفاء كنيد و دل برگيريد، كه اقيانوس است، آب 
شور دارد و بر عطش مي افزايد. اينجانب خود برآنم كه مدت زيادي، و دورهاي 

متعددي مطالعه كنم. 
خامة محكم و شيواي فرزند ارجمندش مرحوم آقاي راشد، خطيب نامور، 
به ترسيم اين چهـره عزيز و عظيم پرداختـه و آن را آنچنـان كه هست، البتـه در 
حدود توان قلم و بيان، بي گزافه و مبالغه تصوير نموده. خدايش خير دهد و او را 
با پدر و هر دو را با پيامبر(ص) محشور فرمايد. از ريزه كاريهاي فراوان كه نوشته 
نشـان داده مي توان دو امـر جامع را بـه دست آورد، كه عمر مرحوم حاج آخوند 
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در آنها سپري شد. 
1ـ عبادت خالق با شور و حال، و ذكر و ياد او در همه احوال. 
2ـ خدمت به خلق از دل و جان، تا آخرين حد قدرت و توان. 

در اين نوشته ويژگيهايي است شايان توجه:
1ـ خود نگارنده (مرحوم راشد) از خردسالي، اين حقائق را در پدر لمس 
مي كرده و عقيدة جازم و خدشه ناپذير او را به معنويات و مسائِل در پرده غيب، 

حس مي نموده است. 
2ـ قلم را از گزافه و مبالغه بركنار داشته، كه اين َدأب و عادت مرحوم 

راشد بود. 
3ـ از آن دو مهم تر اينكه، كرامات اين روح بزرگ را كه بندرت در اولياء 
ديده مي شود به قلم آورده، بي وحشت از زمانه و اهل زمان. چه آن مقطع زماني، 
وقِت سيطرة افكار مادي بوده به امور معنوي اهميت نمي دادند، بلكه اعتنا نمي كردند. 
به عبارت روشن تر، غرب زدگِي حاكم، معنويات را از ارج انداخته و به زاويه 
فراموشي سپرده بوده. و مي دانيم مرحوم راشد با همان غرب زده ها دمخور بود و 

در همان دانشگاهها تدريس مي كرد. 
اين كتاب، رسيد از دست محبوبي بدستمـ  كه از بوي دالويزش چه مستم. 
از او كتاب سقوط پهلوي را خواسته بودم، كه اين را هم ضميمه كرد. اين مهمان 
ناخواندة عزيز، عرصه را بر آن مهماِن َمدُعّو، تنگ كرد. و بر همة وجودم فرمان 
راند. به او با تشكر گفتم: از تو ذغال سنگ مي خواستم، الماسم دادي. در ظلمات 
بودم، آب حياتم دادي. خدايت جزاي خير دهد. دريغم مي آيد اين نامه را خالي 
از اين داستان پر جاذبه بگذارم و بگذرم: سالي، مرحوم حاج  شيخ عباس قمي 
صاحب مفاتيح، در مشهد ماند و ماه رمضان را به موعظه و نُصح مردم مشتغل شد. 
مرحوم حاج  آخوند مالعباس تربتي كه هر سال در تربت حيدريه مردم را ارشاد 
مي كرد و راه مي نمود، آن سال را تعطيل كرد و راهي مشهد شد كه با بودن حاج 
شيخ عباس قمي جاي صحبت و سخن من نيست، بايد فرصت غنيمت شمرد و 
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كسب فيض كرد. مرحوم حاج شيخ عباس قمي هم تا از فراز منبر، حاج  آخوند 
مالعباس را پاي منبر مي بيند، فرود مي آيد كه: با وجود حاج آخوند، مرا نزيبد كه 
موعظه كنم و ايراد سخن نمايم. شگفتا. نگراخالص آن مرد و صفاي پاك اين مرد 

و ببين حسن ختامم را. َوفي ذالَِك َفْليَتَنا َفِس الُْمتَنافِسُوَن. و ديگر:
بشكنم اين قلم و پاره كنم اين دفتر          نتوان شرح كنم جلوة واالي تـرا

َوآِخُر َدْعوانا اَِن الَْحْمُدِهللاِ َربَّ الْعالَميَن. 15 مرداد 72ـ  ابوالقاسم خزعليـ  
شوراي  نگهبان.»

نظريات استاد ارجمند، محمود امجد 
� نظريات ذيل نيز در پي تقاضا و اصراري كه انجام گرفت، از سوي 
استاد ارجمند حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ محمود امجد مطرح شد: «همه 
علما و زّهاد و ُعبّادي كه مرحوم حاج  آخوند مالعباس تربتي را ديده اند، با ديده 
تعّجب به شخصيّت او مي نگرند. بنده كه ايشان را درك نكرده ام ولي خيلي چيزها 
شنيده بودم كه بعضي از آنها را در كتاب فضيلت هاي فراموش شده مطالعه نمودم. 
اين كتاب در افراد، خصوصاً اهل علم، اثر عميقي گذاشته و تعبيرات جالبي از 
آقايان مي شنوم. خداوند بر رفعت و مقام و عّزت نويسنده بزرگوارش بيفزايد. از 
مطالبي كه خيلي شنيده ام اين است كه صاحب منتهي االمال، مرحوم حاج شيخ 
عباس قمي، آن مرد حق و خدا، در مسجد گوهرشاد روي منبر بوده و مجلس 
پرجمعيت و به قول اهل علم «قاِس بَِاْهلِه». تا مي بيند حاج  آخوند مالعباس تربتي 
وارد شد، مي فرمايد: اين جا، حق و محل حاج آخوند است. و خود از منبر پايين 
مي آيد و احترام مي كند. هر وقت حاج  آخوند مالعباس در مشهد بود، مشهدي ها 
در بردن ايشان به منزل خودشان سبقت و تشاح داشتند. قبرش مزار است و خوبان 

به قبر ايشان مقيدند، تبّركاً و تيّمناً.
يكي از اهل تربت حيدريه مي گفت حاج  آخوند مالعباس معموالً بعد از 
نماز به طرف مردم برمي گشت و (با اشاره به بخاري هيزمي مسجد در آن زمان) 
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مي گفت: مردم  ما نمي توانيم انگشت روي اين بخاري بگذاريم، چگونه طاقت 
مواُت َواْالَرُض، يك ذره و يك قطره اش  آتش جهنم را داريم كه التَُقُوم لَُه السَّ
همه جهان را مي سوزاند؟ آن وقت، خودش و مردم به قدري از همين حرف تأثير 
مي پذيرفتند كه بالفاصله  هاي هاي گريه مي كردند. رحمه اهللا عليهما، رحمت خدا 
بر پدر و پسر. وجود و زندگي مؤمن، همه اش بركت و كرامت است. سالم اهللا 

عليهم اجمعين».

نامه اي از مرزبانان «جبهه» و «دانشگاه»
� براي آنكه از دالوران و عارفان جبهه جنگ تحميلي (ُزّهاُد اللَّيِْل َواُْسُد 

النَّهارِ: زاهدان شب و شيران روز) و در عين حال از دانشجويان شهيد و شهيدان 
زندة دانشگاه نيز ياد كرده باشيم، نامه ذيل را به عنوان نمونه اي ديگر و به قصد 

حسن ختام ذكر مي كنيم:
«بدين وسيله مي خواهم از فرصت استفاده كرده از دو  بزرگوار ياد كنم و 
از شما نيز همين را مي خواهم. يكي از عارف پير روشن ضمير يعني مرحوم حاج  
آخوند مالعباس تربتي و ديگري از دوست مشتركمان، شهيِد جواِن زنده جان، 

يعني شهيد رامين عقدايي، كه در همان مسير به لقاءاهللا پيوست. 
چندي پيش يكي از واعظين معروف تهران در سخنراني خود به مناسبتي 
از مرحوم مغفور حاج  آخوند مالعباس تربتي رحمه اهللا عليه ذكر خيري كرده 
و كتاب ارزشمند فضيلت هاي فراموش شده را نيز معرفي كردند. مدتي بعد 
توفيق حاصل شد كه به زيارت مرقد مطهر علي بن موسي الرضا عليه الّسالم نائل 
آيم. خيلي مشتاق بودم كه به مزار مرحوم حاج  آخوند مالعباس رفته و فاتحه اي 
بخوانم. چون آدرس دقيقي داشتم خيلي راحت پيدا كردم ولي هيچ گونه عالمت و 
آثاري از مزار وي باقي نبود. حتي سنگ قبر ايشان نيز همان طور كه مطلع هستيد، 
قبل از انقالب، توسط آن استاندار ملعون خراب شده است. گفتم به شما نامه اي 
بنويسم تا در صورت امكان اقدامي انجام گيرد و يك عكس يا تابلويي كه مزار آن 
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24     فضيلت هاي فراموش شده

مرحوم را مشخص كند در آن ايوان نصب گردد. (ضمناً قبر در داخل رواق هاي 
حرم نيست كه از اين حيث اشكال و مشكلي پديد آيد). وقتي بر سر مزار آن 
مرحوم، ديدم كه با خودكار آبي، روي سنگ مرمر كنار ديوار، با خط  ريزي 
نوشته اند مزار مرحوم آخوند مالعباس، كه فقط از فاصله يك متري مي توان آن 
را خواند، با خود گفتم الحق كه ايشان مصداق «َمْجُهولُوَن فِي االْرِض َو َمْعُروُفوَن 

ماء» هستند.11 ِفي السَّ
باشد كه امثال ما نيز (با وجود آنكه در جبهه هاي نبرد از بركات همراهي 
و دوستي با امثال شهيد عقدايي برخوردار بوده ايم) از انفاس پاك مرحوم حاج  
آخوند مالعباس بهره مند گرديم. اين، خود يكي از مهم ترين طرق احياء سنّت 
و سيرة معنوي شهيدان بزرگواري همچون شهيد عقدايي است، كه اولين بار 
بنده با نام شما (نويسندة ديباچة اين كتاب) از طريق وي آشنا شدم و در اواخر 
اسفند 65 و اوايل فروردين 66 قبل از عمليات كربالي 8 در حوالي شلمچه، 
وقتي به اتفاق عده اي از دانشجويان دانشگاه، توفيق حضور در جبهه هاي نبرد 
حق عليه باطل دست داده بود و براي رفتن به خط مقدم، به قرارگاه تاكتيكي در 
نزديكي هاي شلمچه رفته بوديم، با دوست بسيار صميمي و عزيزم شهيد رامين 
عقدايي دانشجوي دانشگاه امام صادق(ع) همراه شدم و در آن شب در قرارگاه 

1. سنگ قبر جديدي ازسوي آستان قدس رضوي بر مزارحاج آخوند مالعباس تربتي نصب كرده اند. البته
عبارات روي اين سنگ، عيناً همان عبارات حك شده بر روي نخستين سنِگ مزارِ آن مرحوم، نيست. 
عبارات سنگ قبر اوليه، چنين بوده: «َوَكْلبُُهْم باِسٌط ذِراَعيِْه بِالَْوصيِد. مرقد بندة صالح خدا عالم عامل 
مرحوم حاج شيخ عباس تربتي فرزند مرحوم مال حسينعلي كاريزكي كه هفتاد و اند سال عمر خود را به 
درستي و پاكي و ُزهد و عبادت و ترويج دين و خدمت به نوع گذرانيد و در روز يكشنبه 17 شّوال سال 
1362 قمري مطابق با 24 مهر سال 1322 شمسي به رحمت ايزدي پيوست و سر بر اين آستان نهاد. خدا 

او و همه اهل ايمان را بيامرزد.
به تاريخش رقم زد، كلك سالك            بـه حـق دست ارادت داد عبــاس

.«1322
مرقد حاج آخوند در صحن آزادي (صحن نو سابق)، آخرين غرفة زاوية شمال غربي، قرار دارد.
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مذكورـ  چون وظيفه محوله به هركدام متفاوت بودـ  در دو سولة جداگانه 
مستقر شده بوديم. فرداي آن روز كه همديگر را ديديم به من گفت: در سولة ما 
مراسم دعاي كميل و توسل و شعر برگزار شد كه آقايي با صداي بسيار جّذاب 
و گيرا دعا را مي خواند و مرا به سوي خود جلب كرد. بعد از دعا نزديكتر رفتم 
و پس از سالم و عليك، با آنها كه چند دوست با برخورد بسيار خوبي بودند، 
آشنا شدم، كه يكي از آنها جالل رفيع بود و ايشان به من (به خاطر سؤاالت 
متوالي و حاضرجوابي ها و گفتگوهاي طنزآميزي كه داشتم) گفت اسم شما 
را «متصدي كاتيوشا» مي گذارم و وقتي به تهران برگشتي با مؤسسه اطالعات 

تماس بگير و بگو متصدي كاتيوشا و....
نمي دانم اين جريان را به خاطر مي آوريد يا نه؟ اگر هم فراموش كرده ايد 
حق داريد، زيرا پس از آن، يك بار هم نشد كه بعد از آن واقعه، «متصدي كاتيوشا» 
با شما تماس حاصل كند، چرا كه او ديگر به تهران برنگشت و در همان عمليات 
بـه ديدار معبـودش شتـافت. خدايش رحمت كند و  بـا اولياء اش محشور. آري او 
ـ   شهيد رامين عقداييـ  فرزند آقاي ابراهيم عقدايي از معلمان معروف ادبيات در 
مشهد و يكي از مؤلفين كتب ادبيات فارسي دبيرستانها بود كه الحق از فضل پدر 
حاصلي برده بود و در بيان و قلم اهل ذوق بود و بعد از همان مالقات در جبهه، 
خيلي مشتاق بود كه اگر به سالمت به تهران برگشت با شما تماس حاصل كرده 
و در مسائل ادبي و هنري، با روزنامه، همكاري داشته باشد. ولي تقدير الهي چيز 
ديگري بود و در بيستم فروردين ماه 66 به شهادت رسيد و در جوار ثامن الحجج 

علي بن موسي الرضا(ع) به خاك سپرده شد.
چه خوب شد كه توانستم از آن شهيد عزيز يادي كرده باشم و از شما نيز 
مي خواهم كه چنين كنيد و اين نيز از بركات انفاس قدسي مرحوم حاج آخوند 
مالعباس تربتي است كه اكنون هر دو در جوار امام هشتم(ع)، خوش آرميده اند. 
و در بارگاه رحمت و رضوان الهي به يكديگر رسيده اند... بدون شك اگر، شهيد 
رامين عقدايي، حال در اين دنيا بود، آثار قلمي زيادي از او باقي بود و با توجه به 
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روحيه اي كه از او سراغ داشتم، با مجله گل آقا نيز همكاري مي كرد... والسالم، 
محمدتقي محبيـ  8/18/ 70».

اشاراتي ديگر
خوانندگان ارجمند، تا اينجا نمونه اي چند از نوشته ها و گفته هاي 
مختلف را مالحظه  كردند. عالوه بر آنها بسياري ديگر از صاحب نظران، امثال 
دكتر سيدجعفر شهيدي، استاد محمد تقي جعفري، دكتر عبدالكريم سروش، 
حجت االسالم محمد جواد حجتي كرماني، حجت االسالم حاج شيخ حسين 
انصاريان، دكتر محمد خليلي (پزشك) و دكتر محمود مهدوي دامغاني و نيز 
برخي از نويسندگان مطبوعات (از جمله آقاي علي اكبر كسائيان) نيز پس از 
مطالعه كتاب فضيلت هاي فراموش شده، در باب شخصيت معنوي و مردمي حاج 
آخوند مالعباس تربتي سخناني از سر تكريم و تعظيم، به اشارت و بشارت، در 

ميان آوردند. جزاهم اهللا خيراً.
وقتي اين حديث را مي شنويم كه: «َعبْدي اَِطْعني َحتّي اَْجَعَلَك مِثْلي اَْوَمثَلي»، 
اين سخن را نيز مي توانيم بگوييم كه شايد «بندة» صالح خدا يعني فرزانه فرهيخته 
حاج آخوند مالعباس تربتي و جمال حقيقي و باطني او هم بتواند به اعتباري از 

اعتبارات، امروز مخاطب اين بيت باشد:
به كســـي جمال خود را ننمـــوده اي و بينم

همـــه جا به هر زباني بـــود از تو گفتگويي
و شايد راز اين معّما نيز رازي حسيني و كرباليي و ماورايي و ملكوتي 
باشد. آنان كه بتوانند همچون پيشواي پيروزشان حسين بن علي(ع)، در كسوت 
صلح و جنگ، در ظاهر و باطن، اژدهاي نفس را بر زمين فروكوبند و اين هنر بزرگ 
و شهامت سترگ را داشته باشند كه جهان را، در عين جهانداري و جهان پويي و 
جامعه نگري و نوخواهي، با كهنه جامه اي مصالحه و معامله كنند، اين شايستگي را 
نيز مي يابند كه همگان را شيفته و شيداي آزادگي و سرافرازي و استغناي روحي 
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خويش كنند. سخن منظوم و مؤثر شاعر را در تعريف و تشريح آن لحظة درس آموز 
ـ لحظة آخرين ديدار حسين بن علي(ع) با اهل بيت و طلب كردن پيراهِن به يادگار 
مانده از مادر (براساس برخي روايات تاريخي)ـ  بشنويم و بخوانيم و راز برتري 
و سروري و اقتدار و احتشام عزيزاني مانند حاج آخوند مالعباس تربتي را نيز 

تاّسي و تمّسك به همين سنّت سنيّه و حسينيّه بدانيم: 
تو كيســـتي كه به هـــر دل نموده اي وطني؟

كه نـــي در انجمن و ني بـــرون زانجمني؟
محمدي؟ نه. علي؟ نه. حسن؟ نه. پس تو كه يي؟

كه هم محمدي و هم علّي و هم حســـني؟!
تو آن حســـين عزيزي كه عصر عاشـــورا 

«جهان، مصالحه كردي بـــه كهنه پيرهني»!!
«انتشارات اطالعات»

از خوانندگان و خانواده هاي ارجمندي كه نياكان آنان به نحوي با مرحوم حاج آخوند 
مّال عباس تربتي و با فرزندان دانشمند ايشان (مرحوم حجت االسالم والمسلمين 
محمدامين راشد و بويژه فيلسوف و خطيب و استاد دانشگاه مرحوم حسينعلي راشد 
تربتي) مرتبط بوده اند و تصوير فردي يا جمعِي آنان را در آلبوم خانوادگي خويش 
دارند، تقاضا مي شود نسخه اي از آن تصوير را همراه با مكتوِب خاطره اي كه از آن 
سفركردگان در حافظه خود ثبت و ضبط كرده اند، براي بهره گيري در چاپ هاي بعدِي 

همين كتاب يا كتاب ديگر، براي «انتشارات اطالعات» ارسال كنند.
نشاني: تهران، خيابان ميرداماد، خيابان نفت جنوبي، انتشارات مؤسسه 

اطالعات، شناسه پستي: 1549953111، تلفن: 6ـ  29993455
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«فرزندم!... سعي كن اگر اهلش نيستي و نشدي، 
مقامات عارفين و صالحين را انكار نكني و معاندت 

با آنان را از وظايف ديني نشمري...»
«امام خميني» (ره)

كه فكر خويش گم شد از ضميرم چنان پر شد فضاي سينه از  دوست 
من از پير مغان منت پذيرم در اين غوغا كه كس، كس را نپرسد 
فراغت بخشد از شاه و وزيرم خـوشـا آن دم كـه استغناي  مستـي 
... عصر ما، عصر شكوفايي ها و شكوهمندي هاي بي نظير در عرصه صنعت 
و سرمايه و سالح و سياست است، اما عصر فضيلت هاي فراموش شده هم 
هست. در چنين عصري به جستجوي شهداء الفضيله رفتن، آب حيات جستن در 
ظلمات است. و واي بر من كه به اشارت و اصرار عزيزان و بزرگواران مي خواهم 
بر كتاب فضيلت هاي فراموش شدة اين عصر، ديباچه اي بيفزايم. آنهم در اينجا 
(يعني در آنجا!) كه نيويورك نام دارد... ديباچه البته خود كتاب ديگري است. 
آب حيات است يا ظلمات است، نمي دانم. اما اگر كتاب حاضر كه به قلم مرحوم 
راشد درباره يك مرشد بزرگ نوشته شده است آب حيات باشد، ديباچه آن همان 

ظلمات يا انعكاس ظلمات خواهد بود.
... باري به هر جهت. ديباچه (آنهم مبسوط) نوشتن، بر كتابي كه آنچه در 
متن آن آمده است با همه شرح و بسط و با وجود عظم شأن نويسنده اش خود 
مقدمه و ديباچه اي بر كتاب فضل و فضيلت يكي از رجال بزرگ خراسان است، 
در حد من و توان من نبود، اما به قول عوام قسمت چنين بود. و چنين نيز مقدر 

شد كه من اين ديباچه و مقدمه را در آن سوي مرزها بنويسم!

www.takbook.com



... در سالن مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك نشستن و به بهانه 
استماع سخنان سياستمداران جهان (امثال جرج بوش و امير بي كويت!!) بر كتاب 
شرح حال حاج آخوند مالعباس تربتي ديباچه نوشتن و سپس در ساختمان محل 
اقامت و دفتر نمايندگي ايران آن را مروركردن، خود از غرائب و در عين حال 
لطائفي است كه (هرچند از باب تداعي و تطابق به داللت صنعت طباق و تضاد) 

بي اشارت به موضوع اين كتاب نيست!
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كامل بخوانيد، جامع قضاوت كنيد!

... اما شما! در خواندن اين كتاب عجله نكنيد. اگر حال يا وقتش را نداريد 
يا آن را به هر دليل نمي پسنديد، از همين جا خواندن را قطع كنيد! يا همه يا هيچ! 
به عبارت ديگر يا اصًال نخوانيد يا همه را بخوانيد، كه اگر بد و خوبي در اين 
كتاب است، هرچه هست «درهم» است! بدون آنكه تمامي مطالب خوانده شود، 
قضاوت ما و شما درباره شخصيتهايي از قبيل حاج آخوند مالعباس به راستي 
مشكل و به طريق اولي ناقص و نارسا و خالف حقيقت خواهد بود. مطمئن 
باشيد كه ما شخصيت واالي حاج آخوند مالعباس را مطلق نكرده ايم، بلكه در 
كنار فضيلت هاي كم نظير و بي نظير ايشان حتي از نواقص و معايب و انتقادات 

نيز سخن خواهيم گفت.
چند موضوع عمده در اين مقاله مبسوط، تشريح شده است:

ـ علت مجذوب بودن. چرا مجذوب شخصيت حاج آخوند مالعباس 
شده ام و چرا بر اين كتاب مقدمه نوشتم؟

ـ سابقة شناخت من و خانواده من و اقوام و اقربا و اساتيد من از ويژگيها و 
جاذبه هاي زندگي حاج آخوند. در اين قسمت ناگزير نام و قول آنان را خواهم آورد.

ـ اقوال و نظريات علما، فقها و شخصيتهاي سياسي و علمي درباره 
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حاج آخوند.
ـ خصوصيـات روحي و  رفتـاري حاج  آخوند و وجـوه اشتـراك وي بـا 

شخصيت عرفاني و بي نظير امام خميني رضوان اهللا عليه.
ـ نسبت حاج آخوند مالعباس با سياست و نيز مقام و موضع علمي او.

ـ علت نيازمندي ما به شناخت اخالق و سجاياي عارفان و عابدان بزرگواري 
از قبيل حاج آخوند.

ـ وجوه مختلف و به اصطالح ابعاد گوناگون شخصيت ايشان.
ـ نواقص و كاستي هاي شخصيت حاج آخوند و انتقادات و ايرادات وارده 

بر او.
ـ مطالبي ديگر به اقتضاي حال و مقام.

بنابراين من در اينجا با اغتنام از فرصت خواسته ام برخي از آنچه را گفتنش 
الزم است و حق است بگويم و همچنين به اصطالح از باب دفع دخل مقدر در مقام 
پاسخگويي و توضيح نيز برآمده ام و مي دانم «كه گر مراد نيابم بقدر وسع بكوشم»!

شهادت عالم و عامي درباره حاج آخوند مالعباس
... اينجا نيويورك است! تصويري كه قلم جذاب و موشكافانة مرحوم 
راشد از سيماي روحاني و عارفانة مرحوم حاج آخوند مالعباس تربتي ترسيم 
كرده است، در اينجا به مراتب بيش از هر جاي ديگر مجذوب كننده است. «تو 

قدر آب چه داني كه در كنار فراتي»!
تصوير ترسيم شده، تصوير زاهد عابد عالم عامل عارفي است كه مرحوم 
بديع الزمان فروزانفر درباره او گفته است: دنيا به دور اين مرد نگشته و آقابزرگ 
شهيدي حكيم معروف به منظور تبيين مقام و مرتبة عبوديت و اخالص او 
فرموده است: حاج آخوند مالعباس مرد فوق العاده اي است، اگر به اين شدت 
تعبد نمي داشت به جاي خراسان دنيا را تحت تأثير قرار مي داد. و حاج آقا حسين 
قمي مرجع تقليد، او را چنين تصديق كرده است كه حاج آخوند مالعباس نه فقط 
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از خوبان عالم اسالم بلكه از خوبان دنيا است. و فرزندش راشد بزرگ در باب 
اوصاف پدر نوشته است: با اطمينان مي گويم، او مردي بود كه نفس خود را كشته 
بود. و سخن مردم درباره او از همه سخنها سنگين تر و تكان دهنده تر است كه 
مي گفته اند: «ما پيغمبران را نديده ايم، اما گمان نمي كنيم كه آنها هم (العياذ باهللا!) 

بيش از همين كارهاي حاج آخوند داشته اند!» و...
آنگاه گويا اينگونه قسمت و مقدر بوده است كه دربارة چنين فرزانة 
وارستة «دنيا به دورش نگشتة» «نفس خود را كشتة» از جان و جهان گذشته اي، 
همچو مني آنهم در قلب جامعه و كشور و نظامي مستهلك در عوالم ما و مني و 
به عبارت ديگر در آمريكاي قرن بيستم، آنجا كه مستغرق در تجارت و سياست و 
مستظهر به كياست و رياست است و همچنان هنوز مظهر دنياپرستي و ماديگري 
و مهد ماديات و اقتصاديات و مركز عالم ماده و هيوالي عصر سياست و جفت 
جنين تكنولوژي و تمدن دنيازده و دنيازادة كنوني است، با زبان قلم سخني برانم 

و بر صحيفه دل نقشي بنگارم.
اما گفته اند كه وقتي خداوند مي پرسد: يا ايهااالنسان ما غرك بربك الكريم، 
در واقع جواب مناسب را هم در بطن سؤال قرار داده و به ما غيرمستقيم راه نشان 

داده است كه بگوييم:
«خدايا كرمت مرا فريفته خود كرد. كرم و بزرگواري تو از سويي و اميدواري 
من از سوي ديگر مرا جرئت و جسارت بخشيد». كرامت بزرگان و بزرگواران، 

مرا مغرور كرد. وگرنه «چه نسبت خاك را با عالم پاك»؟

چاووشي و چراغكشي
من نقش آن «چاووش» را برعهده دارم كه پيشاپيش بزرگان، از سفر آمدگان، 
حاجيان، كربالئيان و نظائر آنان (به اصطالح رايج در واليت تربت)، «چاووشي» 
مي خواند! چه بسا ساعتها نيز اين كار تكرار مي شود و آنكه مقصود و محبوب 
است غرق در سكوت و اشتياق و گاهي هم اشكريزان از پي چاووش مي آيد. 
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چاووشي و چراغداري و چراغكشي پيشاپيش بزرگان از قديم االيام مرسوم بوده 
است. اگر چراغدار و چراغكش «آقا» خود كسي و كاره اي نبود، اما به هرحال 

راه را روشن مي كرد.
به قول منطقيون: معرف بايد اجلي از معرف باشد و در اين مورد نه تنها 
اين نسبت معكوس است بلكه صحيح اينست كه بگوييم اولي در واقع روايت گر و 
معرف و بيان كنندة اموري است كه خود فاقد آن است. نگوييد فاقد شيئي نمي تواند 
معطي شيئي باشد. اينجا سخن از معطي نيست. معرف در اينجا راوي آرزوها و 
آرمان هاي برباد رفته و از ياد رفته در وجود خويش و مرثيه خوان گمشده هاي 
خويش است. احب الصالحين و لست منهم. اينست كه وقتي دريچه اي به دنياي 
گمشده هاي آدمي باز مي شود، رايحه اي وزيدن مي گيرد كه انسان جستجوگر 
را مست و مدهوش مي كند. اگرچه از بزرگان و بزرگواران نيستيم، اما به تجربه 
دريافته ايم كه چون نام و يادشان در ميان مي آيد اختيار از دست داده ايم و به قول 

موالنا: «خود، قلم اندر نوشتن مي شتافت» و به تعبير شيخ اجل:
هزارجهد بكردم كه سـر عشق بپـوشم             نبود بـر سـرآتش ميسـرم كه نجـوشم
من رميده دل آن بـه كه در سماع نيـايم             كه گر ز پاي درآيم ز در برند به دوشم!

و مقدمه نويسي در حال و هوايي چنين، در غربت غرب و با استشمام 
رايحة باغ بهشت كه باغ فضائل و مكارم اخالقي بزرگان و بزرگواراني همچون 
حاج آخوند مالعباس است، براي من كم طاقت و بي اختيار و رميده دل حقيقتًا 
حكم سماع را دارد. اكنون كه به بهانه مقدمه، در مقدمه الجيش، به چاووشي و 
سماع برخاسته ام، چنان مي خوانم و چنان مي روم كه تا از پاي درنيايم قلم را 

رها نتوانم كرد!

اينجا نيويورك است!
... اينجا نيويورك است! گاه بر روي دري يا ديواري در همين دياركه تصور 
مي رود جز ديار دالر نيست و ليس في الدار غيرالدالر ديار! با شگفتي نگران تصوير 
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و پوستر و پرترة پيرمردي مي شوم مرادگونه و مرشدمĤبانه با زيرنويسي از كلمات 
معنوي و روحاني و مثًال دعوت عام و خاص به معنويت و رياضت و ورود در 
حلقة مريدان و مقلدان فالن مكتب به اصطالح عرفاني هندي و غيرهندي و از اين 
قبيل. و البته نه يك پير بلكه پيران متعدد و نه يك مذهب و مشرب بلكه مذاهب 

و مشارب متنوع چنانكه گاه از فرط تنوع به تهوع راه مي گشايد.
صرف نظر از مضمون و محتواي اين دعوتها و فراخوان ها، آنچه در 
وراي آن محسوس و غيرقابل انكار است عطش روحي شديد است كه آتش 
جستجو را در جان انسان عصر حاكميت «ابزار» شعله ور كرده است و او را 
به مصداق «الغريق يتشبث بكل حشيش» از اين سوي به آن سوي مي راند و 
از اين كوي به آن كوي مي دواند و اين خود حديثي است مفصل كه در اين 

مجمل نمي گنجد.
اينست كه در كنار انبوه ساختمانهاي آسمانخراش و محيرالعقول و سر به 
فلك كشيدة «وال استريت» يعني در همانجا كه سالطين صاحب دالر و كمپانيهاي 
جهان گردان با سالح سرمايه و سهام، بازار بورس جهان را مي گردانند، بارها و 
بارها مي ايستم و اگر نه از حيث صنعت و تكنولوژي، الاقلـ  كه چندان اقل هم 
نيست!ـ  مي توانم بگويم از اين حيث كه مشرق زمين و خصوصاً ايران و باالخص 
دنياي اسالم گاهواره و پرورش دهندة بزرگان عرصة علم و عرفان و عبادت و 
معنويت بوده است و هست، به خود مي بالم و درمي يابم كه از قضا اينجا (يعني 
آنجا!) همانجايي است كه چهرة وارستگان فرزانه اي امثال حاج آخوند مالعباس 
را بهتر و روشنتر و جذاب تر و ديدني تر از هميشه و همه جا مي توان ديد. آري 
مي توان ديد، اما نه به داللت تشابه بلكه به داللت تضاد! مگر نه اين بود كه ماهي 
تمثيل تا در اقيانوس بود آب را نمي يافت، چون بر ساحل افتاد و خاك را حس 

كرد، آب را يافت؟!
باري، از فراز يك ساختمان صد و هفت طبقه اي، شهر نيويورك را مي بينم 

و با ياد حاج آخوند مالعباس به مخاطب مجهول خويش مي گويم:
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نگاه من به تماشاي اصـل اشيـا رفت     تو آنچه آينه بيني به چشم من سنگ است!
چگونـه پيـرهن عـاريت كني در بـر      قباي غـرب بر انـدام شرقيان تنگ است!

آري سرزمين من، سرزمين فرزانگان و وارستگاني است كه قرن بيستم و 
عصر اتم با همه طول و عرض و حجم و وزني كه دارد از آفرينش آنان عاجز آمده 
است. راز و رمزهاي اين سرزمين بسيار است و عرفا «رازهاي سرزمين من»اند!

مال شدن چه مشكل، آدم شدن محال است!
امام خميني فرمود: انبياء آمده اند تا آدم بسازند و در جاي ديگر پس از 
ذكر آن ضرب المثل معروف كه مي گويد: مال شدن چه آسان آدم شدن چه مشكل، 
به نقل از شيخ بزرگوار خويش مرحوم شاه آبادي و گاه به نقل از مرحوم حاج شيخ 

عبدالكريم حائري فرمود: «مال شدن چه مشكل، آدم شدن محال است»!!
آدم، مسجود مالئك است و امروز اگر تمدن مادي و (به قول يكي از 
نويسندگان) منهاي معنويت را مظهر اسم ابليس بدانيم، اين راز سر به مهر مكشوف 
خواهد شد كه چرا سررشته داران اين نوع تمدن و تكنيك از سجده كردن و تسليم 
شدن در برابر «آدم»ـ  آدم مخلوق خدا نه آدم خالق خداـ  سر باز مي زنند. و چگونه 
مي توان در شرق، در جهان اسالم، در ايران اسالمي، در مهد عارفان و عابدان و 
عالمان بزرگوار و در عهد احياي ميراث بزرگ آنان به بزرگواران بزرگي همچون 
حاج آخوند مالعباس نينديشيد و نباليد؟ كتاب حاضر را هر كس بخواند و در 
آن بينديشد، اين واقعيت را به وضوح درمي يابد كه حاج آخوند مالعباس تربتي 
از سلسلة جليلة همان آدمياني بوده است كه به قول استاد امام خميني رضوان اهللا 
عليه، از هر دو مرحلة «مال شدن چه مشكل و آدم شدن محال است» به سالمت 

و موفقيت عبور كرده و محاالت را ممكن كرده اند.
بزرگاني امثال حاج آخوند مالعباس، ديوار مشكالت و مهمتر از آن ديوار 
محاالت را شكسته اند. آنان از «مشكل مال شدن» و «محال آدم شدن» رهيده اند. و 
اين همان محال است كه كيمياي تاريخ خصوصاً در روزگار ما است. اين همان 
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است كه به قول موالنا:
دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر        كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

اكسير آدميت و كيمياي انسانيت، همان محال بزرگي است كه تحقق آن 
آرزوي سركوفتة همه مكاتب و مذاهب و تمدن هاي عهد قديم و عهد جديد بوده 
و هست. وگرنه چرا هفت قرن پيش از اين و هفت قرن پس از آنـ  و هفت، عدد 
و عالمت كثرت هم هست!ـ  صداي «گفتمـ  گفتا» از هر سوي همچنان اينگونه 

بلند بوده و هست:
گفتم كه يافت مي نشود گشته ايم ما              گفت آنكه يافت مي  نشود آنم آرزو است؟

امروز آدميزادة قرن بيستم در غرب يا در شرق، هرچند مخاطب به 
خطاب و ما اوتيتم من العلم اال قليال است، به هرحال و به مدد دانش و فن 
توانسته است تا اندازه اي «مشكل مال شدن» را حل و فصل كند، اما در محال 
«آدم شدن» همچنان پاي در گل فرو مانده است! اكنون تمدن و تكنيك مي تواند 
و توانسته است تا حدي قابل توجه و قابل تحسين از دروازه آن مشكل كه مشكل 
مالشدن است قفل برگيرد اما دريغ و درد كه نتوانسته ايم گره از كار فروبستة 
آن محال كه محال آدم شدن است بگشاييم. پس تمدن امروز در مجموع و در 
نتيجه و جمع بندي مي توان گفت: حالل مشكل مال شدن است ولي در محال 

آدم شدن زمينگير شده است.
كه عماد بود گاو و اشتـر است اين همه علم بناي آخور است 
مـرد را بــاقـي و پـاينـده كند علم آن باشد كه جان زنده كند 

حاج آخوند مالعباس تربتي نه فقط به عنوان يك شخص بلكه به عنوان 
يك شخصيت و به عنوان آدم و انساني با مجموعه اي از فضيلت هاي كمياب 
و ناياب، مورد توجه و نياز ما است. ما كيمياي اخالق و مكارم اخالقي را در 
وجود او و امثال او جستجو مي كنيم. گويي او و امثال او را نديده، ديده ايم! و 

مگر نگفته اند:
   رايتـه و رايت النـاس فـي رجــل   والدهر في ساعه واالرض في دار؟
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... بندگان صالح و صادق خداوند، چنين اند. همواره در محضر خدا و در 
منظر مردم اند، بدانسان كه گويي هركس به راستي در خلوت باطن و نهانگاه فطرت 
خويش با آنان ديداري داشته، سخني گفته و روزگاري را به سر برده است. امتداد 
و اشتداد وجود روحاني اين قبيل پاكباختگان و قدسي نفسان همه جا و همه كس 
را به فراخور حال در شمول و سعة وجودي خويش قرار مي دهد. عالم در وجود 

عالمـ  از اينگونه كه اشاره شدـ  منطوي است.
اين كالم موزون و منظوم به نخستين امام معصوم منسوب است كه فرمود:

و فيك انطـوي العالم االكبـر اتــزعـم انك جــرم صغيـر 
بنابراين وقتي انسان «بماهو» انسان گنجينه آفرينش و خزانه عالم اكبر است، 
انسان وارستة به حق پيوستة تكامل يافته به طريق اولي «جهاني است بنشسته در 
گوشه اي»، اگرچه در نشئة ديگر و مرتبة ديگري از نشئات و مراتب عالم وجود 

قرار گرفته باشد.

حاج آخوند مالعباس كيست؟
حاج آخوند مالعباس تربتي، متولد 1250 يا 1251 شمسي (1288 قمري) 
و متوفاي 24 مهر 1322 شمسي، يكي از برجسته ترين و ممتازترين چهره هاي 
معنوي و مردمي در تاريخ اخير ايران است. زندگي او به افسانه و شخصيت او به 
اسطوره شبيه است، تا آنجا كه هر كس ممكن است با خود بگويد: به راستي آيا 
انسان مي تواند تا بدين پايه ارتقاء يابد و آيا آنچه در اين كتاب مي خوانيم واقعيت 

داشته است؟
براساس آنچه در اين كتاب مي خوانيم، حاج آخوند مالعباس را بايد در زمرة 
متشرع ترين عارفان و عارف ترين متشرعان قرار داد. او از مردمي ترين شخصيتهايي 
است كه در همان حال از عابدترين آنان بوده است. مردي كه براي خدا خود را 
وقف مردم كرده بود، بر خستگي و گرسنگي غلبه مي كرد، بويي از رياكاري و 
عوامفريبي و دنياداري در وجودش نبود. عابد زاهدي بود كه زمين را شيار و گندم 
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را درو مي كرد. عالم عارفي بود كه از عملگي و هيزم جمع كردن و بيل زدن پرهيز 
نداشت. از آبياري و كشتكاري در مزرعه فارغ مي شد و به فقه و اصول و شرح 
منظومه در مدرسه مي پرداخت. مردم به او عشق مي ورزيدند و صاحبان قدرت به 
عظمت و شكوه خدايي و مردمي او معترف بودند اما او در همان حال و در اوج 
محبوبيت و اقتدار خويش از مدرسه و مسجد به مزرعه مي رفت و بيل و كلنگ را 

نه براي افتتاح بلكه براي امرار معاش به دست مي گرفت و كار مي كرد.
اهل كشف و كرامت، اسوه تقوي و فضيلت، نمونة وارستگي و آزادگي 
و قناعت، مستغرق در عوالم عشق و خدمت و مجسمه پارسايي و معنويت بود. 
حاج آخوند را بايد از شخصيت هاي نادرالوجودي دانست كه جان و دل آنان از عشق 
به خدا به عنوان خالق و عشق به مردم به عنوان مخلوق لبريز است. فقه او، علم 
او، مدرسه و مسجد او، با مردمداري و فداكاري و خدمتگزاري و ازخودگذشتگي 
توأم بود. عبادت و عرفان و زهد او تعارضي با كار و تالش و توليد و خدمت 

نداشت بلكه تجليات يك روح و يك شخصيت واحد بود.
مردم او را چنان مي ديدند كه يك تنه برابر چهار تن كار مي كند، در سواركاري 
چاالك و ورزيده است، هوشمند و مبتكر است، يكپارچه ادب و معرفت است، 
قهرمان مقاومت و استقامت است و با اين وجود حاالت او در تنهايي و اجتماع 
از حيث خلوص و خداجويي يكسان است. چه آنگاه كه در وسط بيابان و در 
فصل زمستان آرام و استوار و با خضوع و طمأنينه بر روي يخ ها به نماز مي ايستد، 
چه آنگاه كه در هنگامة قحطي دوران جنگ بين الملل اول و زلزلة سال 1301 
شمسي در خدمت به مردم سر از پاي نمي شناسد و به قول دكتر امير اعلم «يكنفره 
به اندازه يك اداره كار مي كند»، چه آنگاه كه پيغام آمريكايي ها و تلگراف تشكر 
رئيس الوزراي وقت را پس از فداكاريهاي شگفت انگيز حاج آخوند در كمك به 
زلزله زدگان خراسان به وي ابالغ مي كنند، چه آنگاه كه در سفر مكه در واقعة بندر 
سوئز براي نجات همسفرش به سمت اسكندريه روانه مي شود و همراهان را در 
اعجاب و حيرت باقي مي گذارد، چه آنگاه كه مهر مخصوصش را روي سنگ 
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مي نهد و مي شكند و اينگونه در پاسخ درخواست يكي از متنفذين عكس العمل 
نشان مي دهد، چه آنگاه كه در محضر مراجع و فقها و علما و مجتهديني مانند 
حاج آقا حسين قمي و حاج آقا بزرگ حكيم و حاج شيخ علي اكبر مجتهد تربتي 
(شاگرد برجسته و نمايندة آخوند مالمحمد كاظم خراساني صاحب كفايه االصول) 
به بحث و گفتگو مي نشيند، چه آنگاه كه تجار معروف و متدين (ابريشمي ها، 
وثوقي ها و...) و پزشكان مشهور (دكتر ضياءاالطباء، دكتر شيخ حسن خان عاملي 
و...) نسبت به او اظهار ارادت و اعالم اطاعت مي كنند و چه آنگاه كه...، حال 

حاج آخوند مالعباس در همه حال همان است كه بوده و هست.
او خود مرجع تظلم مردم و خانه اش دادگستري و پناهگاه آنان بود. مردم از 
دست حكام و خوانين به او تظلم مي كردند و او با قدرت معنوي خود به شكايت 
آنان رسيدگي مي كرد. خود را مي كشت و به آب و آتش مي زد تا به مردم خدمت 
كند و حاجتي از كسي برآورد و گرهي از كاري بگشايد. جامه كرباسين و گيوه 
كارگري مي پوشيد و هيچكس در آنچه او پوشيده بود كمترين نشان و نمونه اي 

از محصوالت واليات ديگر نمي يافت.

سابقه شناخت من از شخصيت حاج آخوند
هنوز به دبستان «تمدن» در خيابان گل (باغ ملي) پا نگذاشته بودم و درسهاي 
مكتبخانة آتو (زني كه عهده دار كارهايي مانند مكتب داري يا روضه خواني و نظائر 
آن است) را در محلة معروف به «قلعه كهنه» تمام نكرده بودم كه با نام و شرح 
احوال حاج آخوند مالعباس تربتي آشنا شدم. نام او و شرح احوال او را بارها 
و بارها از زبان عالم و عامي در خانه و خيابان مي شنيدم. مادر بزرگ، عمو، پدر، 
استاد و دوست... هر كس به زباني براي من كه كودكي كنجكاو بودم از آن زاهد 

و عارف بزرگ سخني مي گفت و روايتي نقل مي كرد.
من با شخصيت عارفانة حاج آخوند مالعباس از دوران كودكي آشنايي 
دارم. نام او همواره براي من جلوه اي خاطره انگيز و سرشار از راز و رمز داشته 
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است و طبيعي است كه من نيز همانند ديگران نسبت به شخصيت اسطوره اي 
حاج آخوند مالعباس احساسي در حد شيفتگي و شيدايي داشته باشم. در سالهاي 
دبستان، در دورة دبيرستان و حتي در ايام دانشگاه، در همه جا با ياد و نام او مواجه 
بوده ام. آنچه مردم دربارة او به زبان خودشان گفته اند و مي گويند، مضموناً با برخي 
از آنچه عطار در تذكره االولياء در شرح احوال عارفانه و مقامات صالحان نوشته 
است پهلو مي زند. البته تفاوت احوال حاج آخوند با برخي از آنان در اينست كه 
وي مقامات معنوي را با حفظ تعبد شرعي به طور كامل بلكه بايد گفت اساساً  از 

همين طريق و از طريق همين تحفظ و تعبد به دست آورده است.
تصوير فوق العاده جذاب و شگفت انگيزي كه از شخصيت حاج آخوند 
مالعباس تربتي در ذهن من ترسيم شده بود، مرا همواره برآن مي داشت كه دربارة 
او بيشتر تفحص كنم. من او را البته با علم به وجوه تمايز و تفاوت، در خاطرة خود 
ابوسعيدي ديگر و بايزيدي ديگر مي پنداشتم. سالهاي تحصيل در دانشگاه تهران 
فرصتي مناسب بود، اما با وجود كسب فيض از محضر مرحوم استاد محمود شهابي 
تربتي و نيز امكانات ارتباط مستمر با دانشمند بزرگ و خطيب توانا مرحوم راشد تربتي 
و نتيجتاً كسب اطالع و آگاهي بيشتر در اين باب از طريق آن دو بزرگوار، معذلك 
به دليل تأثيرپذيري نسبي از برداشتها و تصورات موجود در آن روزگار و عليرغم 
اطالع از مراودات و مرابطات استاد شهيد مرتضي مطهري با مرحوم حسينعلي راشد، 

فرزند حاج آخوند مالعباس، فرصت تحقيق و تفحص از ميان رفت.
وقتي در سال 58 مقالة يك روحاني بزرگوار يعني جناب حجتي كرماني را 
در روزنامة اطالعات خواندم و برجسارت انقالبي ايشان آفرين گفتم، شهادت آن 
روحاني زجر ديدة زندان كشيدة سالهاي طاغوتي را در تقديس و تنزيه بزرگان و 
درگذشتگان حجت شرعي تلقي كردم و در پي تحقيق برآمدم. اما البته مثل هميشه 

استغراق در امور سياسي مانع مي شد، چنانكه قبل از انقالب نيز چنين بود.
ده سال بعد، يادداشتهاي برادر ارجمند جناب محمدجواد حجتي كرماني 
دربارة ويژگي هاي روحي و اخالقي پدر بزرگوار ايشـان كه در روزنامه اطالعات 
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ـ صفحة نورـ  به چاپ رسيد باعث خير شد. خير مضاعف. زيرا عالوه بر آشنايي 
عموم نسبت به كماالت معنوي عالم بزرگ مرحوم حجتي كرماني كه وجوه 
اشتراك بسياري با حاج آخوند مالعباس تربتي داشته است، اين كار موجب شد كه 
يادداشتهاي مرحوم راشد دربارة حاج آخوند مالعباس نيز توسط فرزند ارجمند 

آن مرحوم به روزنامه اطالعات عرضه شود.
انديشيده بودم كه از بازماندگان مرحوم راشد راجع به احتمال وجود 
يادداشتهايي در شرح احوال حاج آخوند مالعباس سؤال كنم تا آنكه نخستين 
شماره از سلسله يادداشتهاي راشد بزرگ را در صفحات روزنامة اطالعات خواندم. 
مجموعه يادداشتها به لطف و همت آقاي دعايي در اختيار قرار گرفت. مطالعة 
يادداشتهاي مرحوم راشد بار ديگر آتش اشتياق كهن را در درون من شعله ور كرد 
و خاطره هاي گذشته همچون گدازه هاي پنهان شده در زير خاكستر ايام، حرارتي 

دوباره در دل من افكند.
مرحوم راشد، اين كتاب را ساده و بي تكلف نوشته است. اما از قلم او نكات 
بسيار مي توان آموخت. مثل يك سفرنامه از اوضاع زمانه، از كيفيت زندگي مردم در 
آغاز قرن بيستم، از آداب و سنن، از روابط و مناسبات، از تاريخ و جغرافيا، نكات قابل 
استفاده اي را در حد اجمال ذكر كرده است. گاه قلم راشد به آهنگ عشق و عاطفه 
سر به طغيان برداشته و با زيبايي و طراوت دل انگيزي به شرح خاطرات گذشته و 
چگونگي زندگي در مزرعه و روستا پرداخته است. گويي در گوش جان خويش 
و براي دل خويش به زمزمه چيزهايي گفته و درگذشته است. صداي ثبت شده در 
اين نوار سپيد، براي من صداي همة آشنايان صميمي و قديمي است. به عبارت 
ديگر مي خواهم بگويم گرچه سن من بسيار كمتر از آن است كه توفيق درك فيض 
حضوري را داشته باشم، اما ارتباط روحي و معنوي و عاطفي من با شخصيت حاج 
آخوند از طريق اساتيد و حتي اقوام و اجداد به گونه اي بوده است كه گويا محضر آن 
بزرگ را درك كرده ام. بنابراين اگر از اجداد و اقوام و دوستان خويش در مقدمه ياد 
مي كنم به منظور تبيين ريشه ها و سوابق آن ارتباط روحي چنين مي كنم و نيز برآنم تا 
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از زبان كساني كه با آن پير و مرشد صاحبنظر رابطه و ديداري داشته اند به مصداق 
شمه اي واگو از آنچه ديده اي، به مقامي از مقامات حاج آخوند اشارتي كنم.

البته مرحوم راشد نيز در اين كتاب، نام دو تن از اجداد مادري مرا به عنوان 
دوستان محرم و همراه و صميمي حاج آخوند مالعباس ذكر كرده است. مرحوم 
«حاج سيدرضا قاسمي» و مرحوم «حاج محمد اسمعيل وثوقي» از دوستان و ياران 
و مريدان حاج آخوند و از اجداد مادري اينجانب بوده اند. حاج آخوند عالوه بر 
مجالس عمومي در مجالس خصوصي نيز منبر مي رفت، مسأله مي گفت، حديث 
مي خواند و ذكر مصيبت مي كرد. يكي از اين مجالس به طور مكرر در خانة مرحوم 
حاج محمد اسمعيل وثوقي برگزار مي شد و مادربزرگ اينجانب كه دختر آن 
مرحوم است هنوز هم از تأثير معجزه آساي كالم حاج آخوند در وضعيت روحي 

و معنوي و عرفاني پدر و مادر و اهل منزل سخن ها مي گويد.
همچنين اگرچه مرحوم راشد در اين يادداشتها كسان بسياري را نام 
نبردهـ  چون در مقام احصاء و انحصار نبوده استـ  اما حقيقت اينست كه 
حاج آخوند مالعباس عالوه بر وجهة كامًال مردمي، در ميان خواص و اعالم 
نيز ياران و دوستان و مريدان بسياري داشته است. مرحوم «ميرزا محمد رفيعي» 
پدربزرگ اينجانب كه از روحانيون برجسته و مردمي و متنفذ و در همان حال 
مدير مدرسة دولتي و مسؤول ادارة معارف شهر در آن ايام (دورة قاجار) بوده 

است، از اين جمله است.
عموي اينجانب (حاج مصطفي رفيعي) كه در قيد حيات و در كسوت 
روحانيت است از ارتباط و صميميت آن دو تن يعني ميرزا محمد رفيعي و حاج 
آخوند مالعباس بارها براي من سخن گفته است. حاج آخوند مالعباس در 
سال 1304 وقتي ميرزا محمد رفيعي در سن 45 سالگي به علت ابتال به سرطان 
بدرود حيات مي گويد، عمامة سپيد و سادة خود را به خواست نزديكان و به 
عنوان نشانه اي از صميميت و صداقت فيمابين و نيز به عنوان تعزيت و شركت در 
مصيبت (و البته از جانب خانواده رفيعي به عنوان شهادت حاج آخوند برمراتب 
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ديانت و تقواي مرحوم ميرزا محمد) بر روي پيكر آن مرحوم مي افكند.
با آنكه شصت و پنج سال از اين خاطره مي گذرد، عموي پير من هنوز 
هم هنگام يادآوري، منقلب مي شود و اشك مي ريزد و مي گويد: «حاج آخوند در 
چهره من و پدرت (حاج محمود رفيعي) به محبت و عنايت تمام نگريست و 
گريست. آنگاه من و همة كساني كه در خانه پدر برگرد جنازة هنوز گرم و شاداب 
او حلقه ماتم زده بوديم اشك ريزان گفتيم: جناب حاج آخوند اجازه بدهيد عمامه 

شما كفن آقا ميرزا محمد شود...»
حاج آخوند مالعباس پس از درگذشت مرحوم ميرزامحمد رفيعي هجده 
سال زندگي كرد و سرانجام در سال هزار و سيصد و بيست و دو شمسي به آن 
بزرگوار ملحق شد. بازماندگان آن روزگار هنوز خاطرة نشستن در پاي منبر آن دو 
روحاني وارسته و برجسته را يادآوري مي كنند و از نفس گرم و مؤثر و مخلصانة 
مرحوم حاج آخوند مالعباس تربتي و صداي منقلب كننده و دلنشين و استثنائي 
مرحوم ميرزا محمد رفيعي تربتي در شرح احاديث و بيان مواعظ و ذكر مصائب 

اهل بيت عصمت و طهارت، داستانها مي گويند و سخنها مي رانند.
بدين ترتيب ان شاءاهللا مرا در اين شور و حال، محق و مصاب خواهيد 

دانست و قبل از آن از خدا نيز همين را خواسته ام.

قول امام خميني(ره) درباره حاج آخوند مالعباس
بگذاريد در اينجا نخست از امام خميني رضوان اهللا عليه آغاز كنم. زيرا 
عالوه بر مرتبة اعلميت و فقاهت امام و صرف نظر از مقامات عرفاني و معنوي 
ايشان كه خود بابي مستقل و مفصل است و نيز سواي اين واقعيت كه بسياري 
از ويژگيهاي شخصيت حاج آخوند مالعباس (مانند تعبد و تقوا، عزت نفس و 
استقالل روح، عشق به مردم و فداكاري براي آنها، خلوص و از دنياگذشتگي، 
بي اعتنايي به ثروت و قدرت، استواري در عقيده و ايمان، استقامت كم نظير و 
خستگي ناپذيري در عبادت خدا و خدمت به خلق، ساده زيستي و قناعت و نظائر 
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اين ملكات و سجايا) با بسياري از خصائص و ويژگيهاي شخصيتي امام خميني 
سنخيت دارد، اساساً ذكر كالمي از امام رضوان اهللا عليه در واقع عرضة سند و ارائة 
دليل و شهادت شرعي از سوي كسي است كه در اوج قله عرفان و عبوديت به 
اوج قله سياست و حكومت رسيده است، آنهم دربارة كسي مانند حاج آخوند 
مالعباس تربتي رحمه اهللا عليه كه در عرصة سياست و حكومت تقريباً مي توان 

گفت حضور و ظهوري كه امروز منظور نظر است نداشته است.
قبل از انقالب (در سالهاي دهة پنجاه) برخي از شاگردان و ياران امام 
خميني در نجف اشرف در باب فضاي سياسي و جو اجتماعي ايران آن روز با امام 
گفتگو و مباحثه مي كنند. امام در مقام توضيح و تشريح مواضع خويش و تبيين 
لزوم عمل به مقتضاي تشخيص و تكليف، سرانجام سخني به اين مضمون بر زبان 
مي آورند كه: «مرحوم حاج آخوند مالعباس، پدر آقاي راشد، يك وقت در راه 
مسافرت وارد قهوه خانه اي مي شود. به محض ورود، همراهان ايشان مي بينند كه 
در آنجا چند جوان بساط عيش و نوش پهن كرده اند و مشغول به فسادند. ناراحت 
و متحير مي مانند كه چه بكنند، حاج آخوند يكراست مي رود به گوشه اي و بدون 
ذره اي توجه و اعتنا سجاده اش را مي اندازد و مشغول به نماز مي شود. انگار آنها را 
اصًال نديده است. همراهان هم به نماز مي ايستند، افراد ديگري هم كه حاج آخوند 
را مي بينند و مي شناسند به ايشان اقتدا مي كنند. نماز كه تمام مي شود مي بينند از 

آن جوانها و آن بساط شان خبري نيست و خودشان رفته اند.»
راوي اين خاطرهـ  آقاي سيد محمود دعاييـ  مي گويند كه حضرت امام 
با استناد به عمل حاج آخوند مالعباس در مقام بيان استغناي خويش از اقبال و 
ادبار ديگران بوده اند. اينست كه پس از يادآوري مراتب تقوي و توكل و استقالل 
روحي حاج آخوند از اين طريق، آنگاه با سخناني بدين مضمون چنين نتيجه گيري 
كردند كه «حاج آخوند مالعباس آنچه را به عنوان تكليف تشخيص داد عمل 
كرد، كار خودش را كرد، كاري به اين نداشت كه آنها خوششان مي آيد و از او 
تبعيت مي كنند يا نه. چون كسي كه اتكال به خداوند تبارك و تعالي دارد از اينكه 
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تنها بماند ابداً نمي ترسد. من اگر فرض كنيد در گوشه اي، جزيره اي، تنها بمانم و 
تمام مردم دنيا عليه من باشند اما تشخيص بدهم كه تكليفم اينست كه فالن عمل 
را انجام بدهم يا ندهم، از اينكه عمل به تشخيص و تكليف باعث چنان وضعي 

شده باشد ابداً ناراحت نيستم.»
احتماالً سخنان امام خميني با توصيه ها و پيامهاي علما و شخصيت هايي 
مانند آقايان مطهري، طالقاني و منتظري و اظهارات برخي از روحانيون نجف 
در مورد مبارزات مسلحانة داخل كشور در دهه پنجاه ارتباط داشته است. عمل 
به مقتضاي تشخيص قطعي و تكليف شرعي عليرغم خوش آمد يا بدآمد اين و 
آن، ويژگي بارز سيره و سنت امام خميني است و اين همان خصيصه اي است كه 

ايشان در وجود حاج آخوند مالعباس سراغ گرفته اند.
چنين استغناء و استقاللي با روح امام رضوان اهللا عليه عجين شده بود و طبيعي 
است كه همين خصيصه و مشخصة شخصيت حاج آخوند مالعباس نيز مدنظر و 
محل توجه و مورد استناد و استشهاد ايشان قرار گرفته باشد. ضمناً اصل قضيه اي كه 
مورد استناد امام قرار گرفته در كتاب حاضر نيز نقل شده و يكي از محافظين مسلح 
فرزند آيت اهللا العظمي آخوند خراساني (صاحب كفايه و پيشواي نهضت مردم ايران 

در مشروطيت) نيز شاهد ماجرا بوده است.

قول حاج آقا حسين قمي، آقابزرگ حكيم، فروزانفر و...
سخن مرحوم آيت اهللا العظمي حاج آقا حسين قمي مرجع تقليد (حاج 
آخوند مالعباس نه فقط از خوبان عالم اسالم بلكه از خوبان دنيا است) و نيز كالم 
آقابزرگ شهيدي حكيم معروف (حاج آخوند مالعباس مرد فوق العاده اي است، 
اگر به اين شدت تعبد نمي داشت به جاي خراسان دنيا را تحت تأثير قرار مي داد) و 
همچنين اظهارنظر شخصيت هايي امثال بديع الزمان فروزانفر (اصًال دنيا به دور اين 
مردـ  حاج آخوند مالعباسـ  نگشته است) و عالوه برآنان، گفتارها و داوري هاي 

مردم دربارة حاج آخوند مالعباس را قبًال در آغاز اين ديباچه آورديم.
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مرحوم آيت اهللا حاج شيخ علي اكبر مجتهد تربتي نيز كه از شاگردان آخوند 
خراساني در نجف اشرف بوده و در آن ايام از سوي آن مرجع بزرگ و پيشواي 
عظيم الشان نهضت مشروطه به عنوان مجتهد جامع الشرايط معرفي مي شود و در 
وقايع دوران مشروطيت نمايندگي رسمي آخوند خراساني را در منطقه عهده دار 
بوده است، مؤيد و ستايشگر مقامات معنوي حاج آخوند مالعباس بوده، به وي 
حكم مي كند كه از ده به شهر بيايد، امامت جماعت را به جاي او برعهده بگيرد 

و خود بارها در نماز به حاج آخوند اقتدا مي كند.
مرحوم حاج سيد عليرضا مدرسي لب خندقي از علماي مال و مبرز يزد و از 
نزديكان و دوستان آيت اهللا العظمي ميالني مرجع تقليد، دربارة حاج آخوند گفته است: 
«همانطور كه در حاالت حبيب بن مظاهر يا اصبغ بن نباته و امثال آنها از صحابه خاص 
شنيده ايد، مرحوم حاج آخوند مالعباس هم همين طور بود. آب كه براي زمين هايش 
مي گرفت، كوله پشتي يي از خاك و گل با خود حمل مي كرد تا حتي از خاك و گل 
زمين همسايه هم براي بستن جلوآب استفاده نكند». راوي اين روايتـ  جناب 
حجت االسالم والمسلمين آقاي سيد احمد دعايي، اخوي آقاي سيد محمود دعاييـ  
سخنان مذكور را از مرحوم مدرسي يزدي به ياد سپرده و براي اينجانب نقل كرده اند.

شخصيت معنوي حاج آخوند مالعباس تربتي موجب مي شد كه كالم 
او در دلهاي پاك و وارسته تأثير كم نظيري برجاي گذاشته و قلوب اهل تقوي 
و فضيلت را در هر شهر و دياري، چه در تربت حيدريه و مشهد و چه در تهران 
و حجاز و عراق جذب مواعظ مؤثر خويش كند. والدة مكرمة حضرت آيت اهللا 
خامنه اي رهبر ارجمند انقالب اسالمي، كه خود بانويي از اهل بيت كرامت و 
تقوي است از اين جمله است. ايشان با توجه و عنايت به همين مراتب واالي 
معنوي و كماالت روحي حاج آخوند، نسبت به شركت در مجالس وعظ و خطابة 
وي اهتمام ورزيده از مواعظ و منبرهاي او بهرة بسيار مي برده اند و اساساً در آن 
روزگار از اين كسان بسيار بوده اند. همين مضمون در يكي از ديدارهاي حضرت 

آيت  اهللا خامنه اي نيز مورد تأييد قرار گرفت.

ديباچه اي بر فضيلت هاي فراموش شده     49

www.takbook.com



اغلب كساني كه با حاج آخوند مالعباس ديدار و گفتگو داشته اند با شيفتگي 
بسيار از عظمت روحي و مقام معنوي وي ياد كرده و او را از اولياءاهللا دانسته اند. 
در ميان اين شيفتگان، عالم و عاميـ  از هر طبقه و هر صنفـ  بسيار است. مرحوم 
دكتر شيخ حسن خان عاملي طبيب و جراح معروف مشهد و همچنين مرحوم 
دكترضياء االطباء از مريدان و شيفتگان مقامات معنوي حاج آخوند بوده اند و در 

اين كتاب نيز از آنها ياد شده است.
حتي مشهور است كه سرهنگ نوايي معروف، رئيس شهرباني خراسان نيز 
در آن روزگار گفته است: من از روحانيون هراسي ندارم. اما از نفرين حاج آخوند 

مي ترسم.
مرحوم راشد، با آنكه چندان پذيرندة هر ادعاي ارتباط با غيب و باوركنندة 
هر كشف و كرامتي نبوده است، در اين كتاب به موارد و مظاهري از تجليات 
روحي و مقامات معنوي حاج آخوند اشاره كرده و آخرين مورد آن مربوط به 
واقعه اي است كه يك هفته قبل از مرگ حاج آخوند رخ داده و مرحوم راشد آن 
واقعه عجيب (نوراني شدن پيكر حاج آخوند و سخن گفتن وي با پيامبر و ائمه 
معصومين و حضرت زهرا و حضرت زينب سالم اهللا عليهم اجمعين) را در سن 

سي وهشت سالگي يعني در سال 1322 شمسي به چشم ديده است.
مقامات معنوي حاج آخوند، از وارستگي ها و خودسازي هاي او بر اثر 
مجاهدتهاي مستمر در خلوت و جلوت، در خانه و خيابان و در حالت انفراد و 
اجتماع حاصل شده است. سجاياي اكتسابي اخالقي، همان كيميايي است كه 
دلهاي عالم و عامي را شيفته او كرده است. من ناگزير بار ديگر به خاطراتي كه 

همواره از زبان نزديكان مي شنيده ام باز مي گردم.
به ياد دارم كه مرحوم استاد علي قندهاري يكي از اساتيد اينجانب (با جمالتي 
بدين مضمون) خاطراتش را براي من نقل مي كرد و مي گفت: «من از همان دوران 
نوجواني شيفته حاج آخوند شدم. شبي در منزل ايشان مجلسي بود و چراغي بر 
سر در خانه آويزان كرده بودند. من و چند تن از نوجوانان كم سن و سال محله 
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بر سبيل بازي و به اقتضاي شور و شر نوجواني مرتباً وارد داالن خانه مي شديم و 
سنگ مي زديم و فرياد مي كشيديم و در را به هم مي كوبيديم و اهل خانه را عاصي 
كرده بوديم. شايد چراغ را هم شكسته بوديم. در يكي از دفعات ناگهان پيرمردي 
از تاريكي داالن بيرون آمد و دست ما را گرفت و درحالي كه عليرغم انتظار با 
مهرباني احوال ما را مي پرسيد به كساني كه در داخل منزل بودند رو كرد و گفت 
اين فرزندان من خيلي بازي كرده اند و خسته شده اند، حتماً گرسنه هم هستند. از 

آنها پذيرايي كنيد كه مهمان مايند.»

حاج آخوند و اخالق «بايزيد»
همان مرحوم مي گفت: «يكبار كه حاج آخوند با يكي از همراهانش 
(آقاسيدآقا) از ده به شهر مي آمد،  يكي از اشخاص شرور و باجگير كه خود را از 
سادات خمس بگير مي دانست و جسماً هم نيرومند بود راه را بست و با بي ادبي 
گفت: آخوند مال جدم را بده. هرچه حاج آخوند استدالل كرد كه همه وجوهات 
را رد كرده ام و از مال شخصي چند قراني همراه دارم كه مي دهم سيد نپذيرفت 
و ناگهان با مشت و لگد به حاج آخوند حمله ور شد. فردي كه همراه حاج آخوند 
و از سادات بود طاقتش طاق شد و با غضب بسيار در پي سركوب مهاجم برآمد. 
اما حاج آخوند دست او را گرفت و گفت: شما را به خدا او را نزنيد، سيد است، 
محتاج است، بگذاريد حاال كه پولي گيرش نيامده الاقل چندتا مشت به من بزند 
دلش خنك شود، آرامش پيدا كند!!» روحيات حاج آخوند در اين موارد، داستان 

سعدي در بوستان را تداعي مي كند كه مي گويد:
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اما به نظر اينجانب قضيه حاج آخوند مالعباس تربتي، از واقعه اي كه براي 
بايزيد بسطامي رخ داده است نيز مهمتر است. زيرا اوالً در آنجا طشت خاكستر را 
بي خبر ريختند، حال آنكه در اينجا مشت و لگد را با اراده و با خبر بر سر و روي 
حاج آخوند فرود آوردند. ثانياً همانطور كه باز هم تذكر داده ايم، حاج آخوند، سير و 
سلوكش، كشف و شهودش، رياضات و مجاهداتش و باالخره حاالت و مقاماتش 
را از شريعت به دست آورده بود. اگر بايزيد نيز از همين طريقت به حقيقت رسيده 

است، آنچه گفتيم، وجه تشابه خواهد بود و گرنه وجه افتراق است.

اقوال و مشاهدات اجداد من
باري همانطور كه پيش از اين گفتم، اينجانب همواره كنجكاو بوده ام و 
اشتياق داشته ام تا درباره بزرگان و معاريف واليت تربت از افراد و اشخاص و 
منابع مختلف تحقيق كنم. در مورد حاج آخوند نيز با عالم و عامي گفتگو كرده ام 
و در حد مجال از مشاهدات و خاطرات آنان پرسيده ام. عالوه بر استاد علي 
قندهاري كه شاعري فاضل و اديبي حقيقتاً اهل علم و اخالص بود و به حاج 
آخوند ارادت مي ورزيد، تني چند از عزيزاني كه براي من نخستين راويان داستان 
زندگي حاج آخوند مالعباس و امثال وي بوده اند نيز در باب سجاياي اخالقي 
حاج آخوند با من سخن گفته اند و دريغ است كه از آنان يادي نكنم و الاقل يكي 

دو مورد از مشاهداتشان را به اختصار در اينجا نياورم.
آنان براي بنده و امثال بنده اولين منابع آشنايي و تحقيق در جهت شناخت 
مĤثر و مواريث تاريخي و ملي بوده اند. آنان نه فقط درباره حاج آخوند مالعباس بلكه 
درباره بسياري از علما و عرفا و پيران و مرشدان مردم براي فرزندان و وابستگان 

و شاگردان خويش، تاريخ گويي و خبرنگاري و روايت خواني كرده اند.
مرحوم حجت االسالم والمسلمين آقاي آقاميرزا محمد رفيعي، آزادمرد 
روشن ضميري كه در آن روزگار از موضع انقالبي مدرس در برابر رضاخان 
ميرپنج طرفداري مي كرد و پس از مشاهدة اوضاع و احوال سياسي سال هاي 
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1303 و 1304 همواره مي گفت اگر بنا است اين مردك قلدر بر كشور مسلط 
شود از خدا مي خواهم كه زنده نباشم و نبينم و در حال احتضار نيز به حاضرين 
گفته بود خدا به دادتان برسد كه در سالهاي بعد بالهاي بسياري برسرتان خواهد 
آمد، يكي از دوستان صميمي حاج آخوند مالعباس بود. در صفحات قبل نيز 
گفتيم كه عمامه حاج آخوند را تبركاً و تبرعاً بر پيكر او كفن كردند و او با عمامه 
حاج آخوند به خاك سپرده شد. پدرم حاج محمود رفيعي (فرزند آن مرحوم) در 
مناسبتهاي مختلف مشاهدات و روايات بسياري از زندگي حاج آخوند مالعباس 

را براي من بيان كرده اند.
به گفتة ايشان «رفتار حاج آخوند در جهت تحمل مشكالت و شدايد و نيز 
مدارا با مردم و محبت به آنها ضرب المثل و شهرة عام و خاص بود. تا آنجا كه يكبار 
چند تن با يكديگر شرط مي بندند و قرار مي گذارند كه ميزان تحمل و مداراي او 
را به معرض امتحان بگذارند. حاج آخوند را در مزرعه سراغ مي گيرند و دور از 
چشم او جريان آبي را كه طبق رسوم آبياري در آن ساعت حق مسلم حاج آخوند 
بوده و زمين زراعتي ايشان را مشروب مي كرده، به طرف زمين ديگري تغيير مسير 
مي دهند. حاج آخوند كه بيل در دست مشغول به آبياري بوده ناگهان متوجه قطع 
جريان آب مي شود. به محل انشعاب برمي گردد و مي بيند كه كساني مسير آب را 
در ساعتي كه متعلق به حاج آخوند است به طرف زمين خودشان تغيير داده اند. 
معموالً در چنين صورتي، كار مجادله به نزاع منجر مي شود و چه بسيار زدوخوردها 
كه به بهانة موضوعي بسيار جزئي تر و كم اهميت تر از اين انجام مي گيرد تا چه 
رسد به چنين كاري كه سرقت علني است و با توجه به كمبود و اهميت آب در 
بسياري از مناطق كشاورزي ايران، حساسيت موضوع صد چندان مي شود. معذالك 
حاج آخوند با لحني صميمي و مؤثر به آنها مي گويد: بي زحمت! هر وقت زمينتان 

خوب آب خورد و سيراب شد، آب را به طرف زمين ما برگردانيد.
آنگاه خود به گوشه اي مي رود و مشغول به كار مي شود. كساني كه 
مي خواستند او را امتحان كنند شتابان در پي حاج آخوند مي روند و شرمنده و 
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شگفت زده از ايشان عذرخواهي مي كنند. حاالت حاج آخوند مالعباس در اين 
زمينه ها مانند حاالتي است كه دربارة ائمه معصومين و شيوه هاي برخورد آن 

بزرگواران با مردم و حتي مخالفين نقل كرده اند.»
مرحوم راشد در اين كتاب از نقش فعال و كم نظير حاج آخوند در كمك 
به زلزله زدگان جنوب خراسان در زلزلة معروف سال 1301 شمسي ياد كرده 
است. (ملك الشعراي بهار در تاريخ مختصر احزاب سياسي به اين واقعه عظيم و 
خسارتبار اشاره كرده است. سخنان احمدشاه در ديدار با اعضاي دولت و مجلس 
نيز عظمت و شدت فاجعه را نشان مي دهد.) رئيس الوزراي وقت كه احتماالً 

مستوفي الممالك يا مخبرالسلطنه بوده به حاج آخوند تلگراف مي زند.
آمريكايي ها هشت هزار تومان مي فرستند كه به دست حاج آخوند صرف 
امور زلزله زدگان شود و او نمي پذيرد. پدرم در اين مورد مي گويد: «شب حادثه، 
عموي من (برادر آقا ميرزامحمد رفيعي) در همان دهي كه مركز اصلي زلزله بود 
مجلس عقد و عروسي داشت. عروس، و داماد هردو كشته شدند. صبح كه خبر 
رسيد شخصيتهاي شهر مانند آقا ميرزامحمد رفيعي و حاج آخوند مالعباس، شال 
عزا به گردن، روانه روستا شدند و غلغله اي در پي آنان به راه افتاد. محارم را گفتند 
كه پيش بروند و جنازه عروس و داماد را از زير آوار حجله بيرون بياورند. مـرحوم 
حـاج  آخوند مالعباس بر بـدن عموي تـازه دامـاد ما يعني آقـاميرزا تقي رفيعي 
نماز خوانده و براي وي كه هم  جوان رشيدي بود و هم از خانواده علم و تقوي بود و 
حاج آخوند مالعباس او را مي شناخت و مي دانست كه برادر حجت االسالم آقاميرزا 
محمد رفيعي و فرزند حجت االسالم آخوند كرباليي محمدباقر قندشتني است، 

طلب مغفرت كرد و اساساً در اين مورد خود را صاحب عزا مي دانست».1

1. عموهاي پدرم و به طور كلي خانواده پدري اينجانب از قديم االيام در تربت حيدريه به عنوان «اوالد
آخوند» معروف بوده اند و منظور از آخوند همان آخوند كرباليي محمدباقر قندشتني است. قندشتن (بر 
وزن برگشتن) روستاي نزديك تربت و محل اقامت مرحوم آخوند كرباليي محمدباقر بود كه جد ما و 

از علماي وارسته و محبوب القلوب و مورد عالقه و احترام حاج آخوند مالعباس بود.
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اينجانب در ميان نزديكان خود كساني را سراغ گرفته ام كه با مرحوم 
حاج آخوند مالعباس آشنايي مستمر و ارتباط خانوادگي داشته اند، در اين مورد 
از مادر پدرم1 (همسر مرحوم حجت االسالم والمسلمين آقاميرزا محمد رفيعي) 
يكي از زنان زحمتكش و پارسا و واقعًا فداكار و كم نظير، كه در بسياري از 
اوصاف و افعال مانند حاج آخوند مالعباس بود و مأموران حكومت رضاخان 
در دوران مبارزه با حجاب اين زن رنجديده و زجركشيده را با خشونت به 
«نظميه» رضاخاني كشانده بودند و همچنين از مادر مادرم2 (صبية مرحوم حاج 
محمداسمعيل وثوقي كه نام وي در كتاب حاضر آمده است.) مي توانم يادكنم كه 
شرح احواالت حاج آخوند را از آن دو بزرگوار بسيار شنيده ام. هر يك از اين دو 
زن پارسا و متدين و زحمتكش، همسر و پدري هم داشته اند كه آنان نيز ارادتمند 

حاج آخوند مالعباس بوده اند.
آن بانوي وارسته و رنجديده و از دنيا گذشته (مرحومه زهرا كرباليي 
غالم نبي، همسر حجت االسالم آقا ميرزا محمد رفيعي) به من مي گفت: «وقتي 
حاج آخوند مالعباس منبر مي رفت و موعظه مي كرد، اولين كسي كه موعظه ها در 
وجودش اثر مي كرد خود او بود. موعظه در حاج آخوند بيشتر از همه كس تأثير 

مي كرد. مي گريست و اشكها بر روي محاسنش جاري مي شد.
حاضرين در مجلس چنان منقلب مي شدند كه از خود بي خود شده و اينطور 
احساس مي كردند كه در مسجد مدينه نشسته اند و بالتشبيه حرفهاي پيغمبراكرم 

را دارند گوش مي كنند...»

1. بانو زهرا رفيع زاده صبية مرحوم كرباليي غالم نبي است. پدر آن مرحومه كه به «كرباليي غالم نبي»
اشتهار داشت، خود از مردان نيك روزگار و يكپارچه صفا و ايمان و اخالص بود. ايشان از ياران و 
مريدان عالم فقيد، آقاي آقا سيدمحمدباقر طباطبائي بزرگ بود و به رسم آن زمان در جلو آقا تبرعًا 
چراغكشي مي كرد. همچنين وي از مريدان حاج آخوند مالعباس نيز به شمار مي رفت و از صميم قلب 

به ايشان ارادت مي ورزيد.
2. حاجيه خانم فاطمه وثوقي تربتي، همسر مرحوم آقا شيخ مهدي وثوقي تربتي است. آقا شيخ مهدي

وثوقي نيز از مريدان حاج آخوند بود.
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...«هركس مشكلي داشت و به حاج آخوند مراجعه مي كرد، حاج آخوند 
خودش را واقعاً به زحمت مي انداخت تا آن مشكل را هر طور شده برطرف كند 
و چون مقام حاج آخوند را همه مي دانستند و مي گفتند كفشهاي حاج آخوند 
جلو پايش جفت مي شود و از علما هم شنيده بودند كه اگر حاج  آخوند در نجف 
بود و اينطور خودش را فراموش نكرده بود حتماً مرجع تقليد مي شد، اينست كه 
هيچكس به خودش جرئت نمي داد پيغام يا نامة حاج آخوند را در مورد برطرف 
كردن مشكالت مردم ناديده بگيرد. وقتي شخصي هديه اي براي حاج آخوند 
مي برد ايشان نگران مي شد كه نكند منظور آن شخص رشوه دادن يا حق الزحمه 

دادن است.
بنابراين يا با زبان خوش آن هديه را به او برمي گرداند يا قيمت آن هديه 
را به طوري كه آورنده اش ناراحت نشود به صورت پول در ظرف يا كيسة او 

مي گذاشت و به او مي رساند.»
همچنين حاجيه خانم فاطمه وثوقي (صبية مرحوم حاج محمد اسمعيل 
وثوقي از مريدان و ياران حاج آخوند) كه خاطرات بسياري در ذهن دارد و با 
همسر مرحوم حاج آخوند مالعباس و همسر مرحوم راشد نيز ارتباط داشته و 
صبية محترم مرحوم راشد را در سنين كودكي در تربت حيدريه به كرات همراه 
مادر و پدر مي ديده، بارها به من گفته است كه: «وقتي حاج آخوند در منزل ما منبر 
مي رفت و شام را مهمان ما بود، مي گفت من از اين جهت دعوت شما را براي 
غذا خوردن مي پذيرم كه خيالم راحت است و مي دانم كه اموال شما حالل است، 
از راه حالل و با زحمتكشي به دست آمده و خمسش را داده ايد. ايشان در خانه 
ديگران خصوصاً ثروتمندان حساسيت زيادي داشتند كه مبادا بر سر سفره اي 

نشسته باشند كه از حرام تهيه شده باشد.»
مرحوم حاج محمدرضا وثوقي، فرزند بزرگ خانواده وثوقي و از دوستان 
و ياران مرحوم راشد نيز در جلسات و فرصت هايي كه سابقاً پيش مي آمد، راجع 
به شخصيت حاج آخوند براي اينجانب سخن مي گفت. ايشان به من مي گفتند: 
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«مرحوم حاج آخوند درست مثل يك معلم مهربان به خانه ما مي آمد و فرزندان 
حاج محمداسمعيل وثوقي را كه من از آنها بزرگتر بودم و به همين دليل خاطرات 
بيشتري در ذهنم باقي مانده است، مثل فرزندان خودش دوست داشت. با ما صحبت 
مي كرد، ما را مخاطب مواعظ اخالقي و تربيتي قرار مي داد و گفتار او عجيب در 

روحيه ما تأثير داشت. نصيحت پدر و مادر به اين اندازه اثر نداشت».
ايشان مي گفتند: «بسياري از آنچه حضرت علي(ع) در آن خطبه معروف به 
«خطبة همام» فرموده اند، كم يا زياد در روحية حاج آخوند مالعباس وجود داشت. 
حاج آخوند واقعاً نمونه و مصداقي بود از اين سخن حضرت علي(ع) كه فرمود: 
فالمتقون... ملبسهم االقتصاد و مشيهم التواضع... عظم الخالق في انفسهم فصغر 

مادونه في اعينهم... قلوبهم محزونه و شرورهم مامونه و اجسادهم نحيفه و...».

حاج آخوند و عالم سياست
يكي از نكات ظريف و قابل تعمق در زندگي حاج آخوند مالعباس، نسبت 
و رابطة او با دنياي سياست است. آنچه مسلم است اينست كه اهل علم و عرفان 
و عبادت در اين مورد عمدتاً داراي دو نوع خط مشي بوده اند. گروهي از آنان 
دخالت در سياست را دون شأن دانسته و اصوالً مرتبة سياست و حكومت را در 
زمرة ادني مراتب عالم ماده و امور نازلة دنيوي تلقي مي كردند. بنابراين غور در 
عبادات فردي و رياضات نفساني و اعراض از امور سياسي و اجتماعي و دنيوي 
را الزمة وصول به مقامات معنوي و اخروي مي دانستند. اينان بعضاً اگر در مباحث 
رسمي و علمي و نظري صريحاً به وجوب چنين رفتاري فتوا نمي دادند، در عمل 
و در زندگي خويش من حيث المجموع چنان بودند كه به زبان حال و به زبان فعل 
همين نظريه و همين خط مشي را تبليغ و ترويج مي كردند. اما گروه ديگر، فعاليت 
سياسي و اجتماعي را نه تنها مغاير با شريعت و حقيقت نمي دانستند بلكه طريقت 
وصول به آن تلقي كرده، حتي آن را وظيفه و تكليف شرعي خويش مي دانستند.

در اينجا نكتة دقيق و ظريفي وجود دارد. افراد گروه دوم به تناسب بينش 
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اجتماعي، محيط تربيتي، اطالعات و تجربيات آگاهي دهنده، ارتباطات گوناگون، 
شرايط و اوضاع و احوال زماني و مكاني، امكانات و توانايي ها، ويژگيهاي نظام 
حاكم و رژيم مسلط بر جامعه، اقبال و ادبار مردم و عوامل ديگري از اين قبيل، 

خود به شاخه ها و جناحها و تيپ هاي مختلفي تقسيم مي شوند.
در ابتداي ورود امام خميني رضوان اهللا عليه به نجف اشرفـ  پس از 
اتمام دورة تبعيد به تركيهـ  گفتگويي ميان ايشان و مرحوم آيت اهللا العظمي حكيم 
رحمت اهللا عليه انجام گرفته است. اين گفتگوي دوستانه و صميمانه كه در جلد 
دوم كتاب بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني ثبت شده، نمونه اي است از 
آنچه در مورد گروه دوم ذكر كرديم. از سخنان رد و بدل شده مي توان دريافت كه 
هر دو فقيه در اين ديدار  و گفتگو بر وجوب عمل به تكليف شرعي در زمينه هاي 

سياسي و اجتماعي اتفاق نظر دارند.
قدر مسلم اينست كه آنها در اصل و اساس اين حكم اختالف نظر بنيادي 
ندارند. اما يكي از آنان معتقد است كه مردم از حركت سياسي مراجع حمايت 
نمي كنند و ديگري عقيده اش درست در جهت خالف است. بينش و تجربة 
اجتماعي آن فقيه مؤيد اين معنا است كه زمينه هاي مساعد و مطلوب براي مبارزه 
صريح سياسي مهيا نيست، اما بينش و تجربة اجتماعي فقيه ديگر در اين مورد كامًال 
برعكس است. اينست كه مي بينيم در اين قبيل موارد يك نظريه منتهي و مودي به 
اين نتيجه مي شود كه از حد مبارزه و مخالفت لفظي و علمي و البته حتي المقدور 
مخفي نبايد فراتر رفت و زائد برآن واقعاً مصلحت نيست و موجب خونريزي و 
هرج و مرج و ضعف جامعه اسالمي و بدبيني مردم نسبت به علما و چه بسا اسالم 

خواهد شد، اما نظرية ديگر به حصول نتيجة ديگر منجر مي شود.
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چرا از حاج آخوند سخن مي گوييم؟ (1)

با توجه به آنچه گفته شد، در پاسخ كساني كه مي پرسند: «چرا شخصيتهايي 
نظير حاج آخوند مالعباس را كه غرق در عبادت بوده اند و به سياست كاري 

نداشته اند مطرح مي كنيد؟» بايد نكاتي را متذكر شد:
الفـ  شخصيت حاج آخوند مالعباس حقيقتاً شخصيت يك عابد صرف 
(به معناي رايج و مصطلح) نيست. حاج آخوند شخصيتي ذووجوه و به عبارت 

ديگر ذوابعاد داشته است.
ايشان به همان اندازه كه اهل عبادت و رياضت و مجاهدت فردي و 
نفساني بوده، در وادي كار و كشاورزي و توليد حتي كارگري و زحمتكشي 
و آبياري و بذرافشاني نيز فعاليت فوق العاده اي داشته و به شهادت روستائيان 
و كشتكاران به اندازه چهار نفر كار مي كرده است. ما كمتر عابدي را سراغ 
داشته ايم كه در سواركاري نيز ورزيده و چاالك باشد ولي حاج آخوند چنين 

بوده است.
حاج آخوند از سلسلة عباد و زهاد وارفته و درهم كوبيده و در گوشه اي 
فرو افتاده نبود. وارسته غير از وارفته است. او متعبد وارسته و متشرع فرزانه و 
عالم عارفي بود كه خود زمين را شيار و گندم را درو مي كرد و حتي به شهادت 
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كشاورزان و دهقانان در اين كار واقعاً اهل ابداع و ابتكار نيز بود. از تجربه هاي 
كشت و كار در جهت توليد بيشتر و محصول بهتر بهره مي جست و خالقيت 

خود را نشان مي داد.
بـ  حاج آخوند در زمينه فعاليتهاي اجتماعي و مردمي نيز حضور و ظهوري 
گسترده و چشمگير و حتي شگفت انگيز داشته است. فعاليتهاي اجتماعي و مردمي 
از عرصه ها و ساحت هاي سياست است. كسي كه خود را وقف جامعه و مردم كرده 
است، كسي كه در جهت حل مسائل و مشكالت جامعه و برآورده شدن حوائج و 
نيازهاي مردم سر از پاي نمي شناسد، كسي كه در زلزلة مخوف سال 1301 با دستهاي 
خودش خاك را مي كاود و اجساد را بيرون مي آورد و به اعتراف دوست و دشمن 
همانند يك اداره و يك هيأت ويژه به مردم كمك مي كند، كسي كه در قحطي دوران 
جنگ بين الملل اول با دستهاي خودش غذا مي پزد و به مستمندان و گرسنگان 
مي دهد، كسي كه راحت و آسايش و به طوركلي زندگي اش را حقيقتاً براي مردم 
و در جهت مشكالت و مراجعات آنان قرباني مي كند، كسي كه در حيات و ممات 
از معروف ترين و محبوب ترين چهره هاي مردمي است و وقتي از دنيا مي رود همة 
مردم آن سامان احساس يتيمي مي كنند، كسي كه خانه اش مركز مراجعات عموم مردم 
است، چنين كسي در سياست به معناي اجتماعي و مردمي اش ظهوري فوق العاده 
و حضوري فعال دارد و خصيصة سياسي بودنش در ساحت جامعه و در عرصة 

ارتباط با (به اصطالح امروز) توده هاي مردم تجلي كرده است.
حاج آخوند عالم و عابدي نبود كه از مردم و جامعه دوري كند. برعكس، 
همواره تا آنجا كه در توان جسمي و روحي اش بود و مقتضيات اجازه مي داد 

شورانگيزترين تالشهاي مردمي و اجتماعي را داشت.
جـ  در فهم نسبت حاج آخوند با سياست به معناي خاص و مصطلح نيز 
بايد بيشتر تعمق كرد. حاج آخوند نه تنها حكام و امرا و شاهان و هيأت حاكمه 
را مورد تأييد قرار نداد، بلكه با تأثيرپذيري از فقه اماميه و عقيده شيعه در باب 
حكومت و خصوصاً با تعلم و تلمذ مع الواسطه از مكتب فكري و درسي آخوند 
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خراساني (مرجع بزرگ فقهي و سياسي عصر مشروطيت و صاحب كفايه) و با 
تأسي به علماي مستقل و مبارز مانند حاج شيخ علي اكبر مجتهد، شاگرد و نماينده 

آخوند خراساني، حكومت را غاصب مي دانست.

برخورد با قدرتمندان، شهرت طلبان و شتابزدگان
حاج آخوند مالعباس از قدرت و نفوذ خويش براي حل مشكالت مردم 
بهره مي گرفت و نثر ساده اي را كه مرحوم مقدس اردبيلي در نامه هايش خطاب 
به شاه عباس به كار مي برد و به وسيله آن شاه را «باني ملك عاريت، عباس» 
خطاب مي كرد، حاج آخوند نيز در نامه هايي كه به متصديان و متنفذين محلي 
مي نوشت مورد استفاده قرار مي داد. حاج آخوند به هيچ وجه آنان را با القاب رايج 
و احترامات زائد اما ظاهراً الزم الرعايه، مخاطب قرار نمي داد. وي از متصديان 
مي خواست كه مشكل مردم را حل كنند و خود هرگز خواسته هاي نارواي آنان را 
اجابت نمي كرد، هرچند آنها از قدرتمندترين و ثروتمندترين حكام و شخصيتها 

به شمار مي رفته اند.
يكبار يكي از متنفذين اصرار ورزيده بود كه حاج آخوند مالعباس براي 
او سندي را تنظيم كند. حاج آخوند آن خواسته را نادرست مي دانست و نپذيرفت. 
چون آن شخص متنفذ اصرار خود را تكرار كرد، حاج آخوند براي آنكه امثال آن 
فرد از وي قطع اميد كنند، مهر مخصوص خود را روي سنگ گذاشت و خرد كرد 

و بدينوسيله درخواست آن مقام را پاسخ داد.
حاج آخوند عالوه برآنكه به خانة طبقات محروم و مستضعف مي رفت 
و بر سر سفره آنان مي نشست و با آنها حشر و نشر داشت، هرگاه در خانه اغنياء 
حضور مي يافت بدون واهمه البته با شيوه هاي متنوع و متناسب با وضعيت با آنها 

سخن مي گفت و از كارهاي خالف از جمله اسراف نهي مي كرد.
مرحوم راشد در اين كتاب ضمن نقل قضيه اي نوشته است: حاج آخوند 
از گفتار مرد واعظي كه مطالبي را بر روي منبر به والي وقت در مشهد نسبت داده 
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بود انتقاد كرد و از آن واعظ در جلسه اي خصوصي پرسيد كه چرا بدون مدرك 
محكم چنان مطالبي را اظهار كرده است. اين قضيه يكي از قضايايي است كه 
ممكن است محل اشكال و مورد سؤال باشد. اينجانب با دقت در متن نوشته 
مرحوم راشد و تحقيق از منابع محلي دريافتم كه به احتمال اقوي اين قضيه 
به اواخر دوره قاجار (و سال 1300 شمسي) مربوط مي شود. در آن ايام اگرچه 
رضاخان نيز در عرصه سياست تاخت و تاز مي كرد ولي هنوز به مقام سلطنت 
ارتقاء نيافته يا قدر مسلم اينست كه بگوييم در اين مقام هنوز استقرار پيدا نكرده 
بود و شخصيت هاي مذهبي، ملي و نسبتاً مستقل هنوز در برخي مراكز يا برخي 
مقاطع مصدر امور بودند. حتي بعدها هم در قضاياي گوهرشاد ديديم كه اشخاصي 

مانند «اسدي» وجود داشتند.
مرحوم راشد هم در كتاب حاضر اصطالح «والي» را به كار برده است. 
همچنين ايشان از سفر به مشهد در معيت پدرش در سال 1300 شمسي ياد 
مي كند و تذكر مي دهد كه خود وي در سن 16 سالگي قرار داشته است. مقايسه 
و تطبيق مطالب و رخدادها در اين كتاب نشان مي دهد كه گفتگوي حاج آخوند 

با واعظ مورد نظر به سالهاي حوالي 1300 شمسي مربوط مي شده است.
صرف نظر از ويژگي زماني بايد به انگيزه حاج  آخوند و اصل اظهارات 
وي توجه كرد. حاج آخوند به آن مرد مي گويد: «آنچه عموم افراد مي گويند معلوم 
نيست در همه موارد صحيح باشد، چنانكه مي گويند سنگ به زيارت امام رضا(ع) 
آمده است. وانگهي اين آقاي والي، سيئاتي هم كه داشته باشد، باز بايد توجه كرد 
كه همة بدگوهاي او عادل نيستند و توقعات و انگيزه هاي مادي هم دخيل است. 
البته اگر دو نفر عادل گفتند يا بر خود شما ثابت شد، اول در مالقات به خود او 
صريحاً بگوييد و اگر نپذيرفت بعداً ببينيد شرايطش تا چه اندازه براي شما موجود 

است كه به نحو ديگري جلو آن منكر را بگيريد.
بايد متوجه بود كه گاهي هواي نفس و بعضي خياالت كه آدم مي خواهد 
جمعيت پاي منبرش فرضاً زياد شود، آدمي را وادار به گفتن اينگونه مطالب مي كند 
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و مطلب را بر خود شخص مشتبه مي كند كه خيال كند از باب نهي از منكر مي گويد 
در حالي كه ممكن است كاري كه خودش مي كند جزو منكرات باشد...»

ضمناً از سبك و سياق عبارات حاج آخوند چنين استنباط مي شود كه آنچه 
توسط واعظ به والي نسبت داده شده، احتماالً يك منكر اخالقي و شخصي و 
به اصطالح امروز يك امر منكراتي بوده است. ولي حتي اگر همة اين نكات را هم 
(در باب زمان و موضوع) مورد نظر قرار ندهيم، باز بايد توجه كنيم كه مورد مذكور 
به اعتباري از موارد شبهه موضوعيه است نه حكميه. گويا حاج آخوند با شناخت 
و دريافتي كه از شخصيت والي داشته، اين مصداق و مورد را از مصاديق و موارد 
منفي در حدي كه واعظ تصور مي كرده است نمي دانسته، هرچند در تشخيص 
مورد و مصداق اشتباه كرده باشد. جالب اينست كه ظاهراً دليلي از طرف مقابل 
نيز در جهت عكس و نقض سخن حاج آخوند عرضه نشده است. همچنين بحث 
اصلي حاج آخوند  در اين گفتگو به شيوه ها راجع مي شود. زيرا حاج آخوند در 

شيوه هاي مبارزه هم حرف دارد.
حاج آخوند مالعباس اصوالً معتقد بود كه در فعاليت اجتماعي و سياسي 
نيز بايد حتي المقدور جانب تقوي را مراعات كرد. هر چيز را به پاي هركس 
بستن و هر مطلبي را نسنجيده بيان كردن، حتي اگر عليه دشمن هم باشد، در 
درازمدت موجب دو زيان و خسران است: يكي اين كه مردم را دير يا زود نسبت 
به صحت اظهارات ما در مواردي هم كه مطابق واقع بوده دچار ترديد كرده و اعتبار 
تبليغات را در افكار عمومي مخدوش مي كند، ديگر اين كه استمرار و ممارست 
در كاربرد اين شيوه ها تدريجاً به ظهور روحيه سهل انگاري و تسامح و بي دقتي 
در وجود انسان منجر مي شود و اصًال مي توان گفت آدمي را معتاد مي كند. وقتي 
طعم شيرين چنين برخوردهايي در جهت حذف و از ميدان بدر كردن حريف در 
ذائقة آدميزادگان به اصطالح مزه كرد، در فرداي پيروزي و سازندگي نيز به كاربرد 
همين شيوه هاي برخورد، مشتاق و معتاد خواهد شد، اگرچه در مقام مواجهه با 
دوستان باشند. و تازه اين استنتاج درصورتي مفروض و محقق است كه انسان در 
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اصل عمل يعني مبارزه و سياست حقيقتاً داراي حسن نيت باشد. حاج آخوند در 
موارد بسيار نشان داده است كه هوشمند و تيزبين است و مي داند كه ناخالصي در 
عرصة سياست و مبارزه نيز وجود دارد. اينست كه مي گويد «گاهي هواي نفس و 
بعضي خياالت كه آدم مي خواهد جمعيت پاي منبرش فرضاً زياد شود» نيز انگيزة 

واداركنندة آدمي است.
در اين صورت اگرچه ممكن است كار به حسب ظاهر پيش برود و 
پيروزي ظاهري پديد آيد، خطر ناخالصي ها و ضرر انگيزه هاي فاسد به هرحال 
تهديدكننده و حتي نابودكنندة اصل و اساس حركت بوده و پوچ و پوك كنندة 
آن از درون خواهد بود. بنابراين عكس العمل حاج آخوند در اين قبيل موارد نيز 

شايستة تعمق است.
من ابداً قصد آن را نداشته ام كه شخصيت حاج آخوند مالعباس و امثال 
او را مطلق كرده يكسره بستايم، بلكه در ادامة سخن به عيب و ايراد نيز خواهيم 
پرداخت، اما با توجه به مجموعه محاسن و محامد و ويژگي هاي شخصيت حاج 
آخوند شكي ندارم كه حتي در همين عكس العمل هاي آن بزرگمرد نيز ظرايف و 

دقايق بسيار قابل تأمل وجود داشته است.

عهد مشروطه و عصر رضاخان
حاج آخوند مالعباس مردي هوشمند و ژرف بين بود. در قضاياي مشروطيت 
مادام كه اهداف و غايات حق طلبانة نهضت را براي وي بيان مي كردند، تأييد و 
استقبال مي كرد. آخوند مالمحمد كاظم خراساني از نجف به نمايندگان خويش 
در ايران از جمله به مرحوم حاج شيخ علي اكبر مجتهد تربتي در منطقة خراسان 
حكم داد كه امور عامه را تصدي كنند و مسئوليت هاي سياسي و اجتماعي را در 
جهت تحقق اهداف نهضت برعهده بگيرند. مرحوم حاج شيخ علي اكبر مجتهد 
تربتي به رياست انجمن شهر برگزيده شد و ايشان به حاج آخوند مالعباس توصيه 
كرد كه رياست انجمن را در يكي از مناطق آن واليت بپذيرد. حاج آخوند ليست 
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اسامي اعضاي انجمن را درخواست كرد. وقتي ديد نام برخي از افراد غيرصالح 
در آن ليست ذكر شده با شگفتي پرسيد اگر نهضت مشروطه را چنان اهدافي 
هست، پس اين اشخاص ناصالح كه من آنها را مي شناسم و مي دانم كه روحيه و 
رفتار و تيپشان با آن اهداف متضاد است در انجمن چه مي كنند؟! اين افراد در پي 

آن اهداف نمي توانند باشند.
حاج آخوند با آنكه مي توانست با پذيرش رياست برقدرت و موقعيت 
خويش بيفزايد معذلك آن را نپذيرفت. كساني كه صالح بودند و سمت ها را 
پذيرفتند، بعدها هوش و درايت و فريب ناپذيري و قدرت پيش بيني حاج آخوند 
و شم  سياسي او را ستودند. آنچه مهم است اينست كه قطعاً علت عدم پذيرش 
رياست، فرصت طلبي و عافيت جويي نبوده است. زيرا حاج آخوند در سراسر 

زندگي با اين صفات رذيله بيگانه بود.
انگيزه حاج آخوند مالعباس را مي توان تا حدودي مشابه همان انگيزه اي 
دانست كه امام صادق(ع) پيشواي بزرگ تشيع علوي را وادار كرد تا نامة همپيمانان 
بني عباس را بسوزاند، حال آنكه آن نامه ظاهراً در جهت دعوت و طلب همكاري از 
ايشان به منظور قيام و مبارزه عليه رژيم فاسد بني اميه نوشته شده بود. البته در كنار 

اين وجه تشابه، وجه تمايزي هم هست كه در مباحث بعدي ذكر خواهد شد.
دـ   در خصوص قضاياي دوران اختناق رضاخاني نيز حاج آخوند مالعباس 
در حد امكان و توان و با توجه به ظرفيت هاي موجود در جامعة آن روز از امر 
به معروف و نهي از منكر و بيان صريح در مورد محرماتي كه حكومت مرتكب 

مي شد پرهيز نداشت.
مرحوم راشد در اين كتاب به طور كلي از شخصيت حاج آخوند اين تصوير 
را به دست مي دهد كه وي در هر جا هر كاري را وظيفة ديني خود مي دانست با 
كمال شجاعت انجام مي داد و اگر آن را وظيفة ديني خود نمي ديد با كمال شجاعت 
از آن امتناع مي ورزيد و در هر حال هيچ اهميت نمي داد كه طرف كه باشد و برنجد 
يا نرنجد. همين خصلت و خصيصة اساسي و تعيين كننده براي درك مواضع 
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سياسي حاج آخوند كافي و روشنگر است. اما با اين وجود نقش عوامل ديگر را 
نيز در اتخاذ شيوه ها و ضيق و سعة دايرة مبارزات نبايد ناديده گرفت. ما قبل از 
اين در آغاز همين بخش از بحث كنوني به برخي از اين عوامل مانند آگاهي ها، 

بينش ها، رابطه ها و... اشاره كرديم.
عالوه برعوامل اشاره شده، بايد توجه كرد كه پيچيدگي ها و ويژگي هاي 
واقعاً قابل تعمق و تأملي در دورة حكومت رضاخان وجود داشته است كه بدون 
بررسي و ارزيابي آنها فهم بسياري از قضاياي كلي اجتماعي به روشني ميسر 

نخواهد بود.
مجموعة رخدادهاي پس از مشروطيت از جمله روي كارآمدن افراد و 
آدمهاي بعضاً فرصت طلب و معلوم الحال و بعضاً وابسته و مجهول الهويه! و بعضًا 
ناتوان در مديريت امور و نيز گسترش اختالفات و بي نظمي ها و هرج و مرج ها و 
همچنين افزايش فشار فقر و فساد به نحو لجام گسيخته و مزيد برآن بروز قحطي ها 
و بالياي مرتبط با جنگ بين الملل اول، نوعي خستگي و به اصطالح بريدگي و 
دلزدگي نسبت به سياست و حكومت را در ميان افراد و به اصطالح اقشار قابل 
مالحظه اي از مردم دامن زده بود. اين حالت، هم نسبت به برخي از سياستمداران 
و هم نسبت به برخي از روحانيون كه نخواسته يا نتوانسته بودند موجبات وحدت 
ميان خود و نيز انتظام امور كشور و رضايت عموم مردم را چنانكه انتظار مي رفت 
فراهم آورند، در اذهان و قلوب بسياري از افراد پديد آمده بود و انگليسي ها نيز 
با حمايت از رضاخان ميرپنج در واقع اين امكان را يافتند كه از همين اوضاع و 

احوال و زمينه هاي مساعد اجتماعي استفاده كنند.
رضاخان در آغاز كار، چهره اي مذهبي و ملي از خود نشان داد و حتي 
شعار تشكيل جمهوري اش را نيز ظاهراً به خواست علماي قم پس گرفت. 
غير از مجاهدان سياستمدار و انديشمند همچون شهيد مدرس و همفكران آن 
بزرگمرد،  بسيار كسان بودند كه حقيقتًا مسلمان متعهد يا مبارز ملي و مردمي 
بودند اما رضاخان را خيرالموجودين دانسته يا وي را از باب «دفع افسد به 
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فاسد» تأييد كردند.
حتي شهيد مدرس نيز به صراحت در مجلس گفته بود كه رضاخان را 
به عنوان متصدي امور نظامي و انتظامي و مجري قوانين مجلس در جهت اعاده و 
استقرار نظم و انتظام در كشور مي پذيرد و حمايت مي كند، اما او را در سمت ها 
و مسئوليت هايي كه خودش و ديگران پيشنهاد مي كنند و اين پيشنهادها تا مرحله 

تصرف تخت سلطنت ادامه مي يابد نمي پذيرد.
مذهبي نمايي و ملي نمايي رضاخان در جامعة آن روز، وحدت نظر و عمل 
روس هاي كمونيست و انگليسي هاي كاپيتاليست در مورد رضاخان و انعكاس آن 
در داخل كشور، هرج و مرج و آشفتگي و ناامني و قحطي و حكومت خانخاني، 
خستگي و بريدگي و دلزدگي نسبت به سياست و حكومت، بي اعتمادي به عملكرد 
و اختالفات بسياري از سران و سردمداران سياسي و مذهبي، پشيماني از نتايج 
نهضت مشروطه و عملكرد سوءمتصديان و مجريان قانون، شعله ور شدن آتش 
انتظار و اشتياق براي ظهور يك ناجي مقتدر و موجد نظم و امنيت و عواملي از 
اين قبيل به يكديگر پيوست. نتيجتًا آن شور و حال سلحشوري و آن ظرفيت 
مبارزاتي پيشين بشدت كاهش يافت. وحشت ناشي از جنگ جهاني اول و آثار 

آزاردهندة آن مزيد بر علت شد.
رضاخان استقرار يافت. اصالحات و اقدامات وي در جهت ايجاد تمركز 
و امنيت و به اصطالح مدرنيزاسيون، هرچند ظاهري و سفارشي بود، در همان 
محدودة قابل مقايسه با عصر قاجار تا اندازه اي مؤثر افتاد. ديكتاتوري شديد 
و مرگبار و بدون كمترين انعطاف ليبرال مĤبانه تا مرز كشتارها و سالخي هاي 
فردي و جمعي بعالوة تبليغات وسيع از طريق وسائل ارتباط جمعي نوپا، به طور 
كم سابقه اي ايجاد رعب و وحشت كرد. بنابراين، بسياري ازمردم را علل و عوامل 

قبل از حاكميت رضاخان خسته و فرسوده كرده و از پاي درآورده بود.
هر كس باقي ماند مجذوب چهره نمايي هاي رضاشاه در نخستين سالهاي 
حكومت وي شد. باز آنكس كه باقي ماند، فريفتة به اصطالح اصالحات و اقدامات 
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بعدي وي گرديد. الباقي نيز بشدت در برابر سالخي ها و خون آشامي هاي وي 
مرعوب شدند و كسي در ميدان نماند اال قليل.

تصويري از اوضاع روزگار سلطة همه جانبة رضاخان در سخن مرحوم 
آيت اهللا العظمي نجفي مرعشي اينگونه انعكاس يافته است. «او (حضرت آيت اهللا 
العظمي آقاي شيخ عبدالكريم حائري مؤسس حوزه علميه قم)... به اهل علم 
و فضيلت عشق و عالقة عميق مي ورزيد. معتقد به حفظ اسرار روحانيت بود. 
در مورد كشف حجاب به رضاشاه تلگراف مخابره كرد و در جواب، فحش و 
ناسزا و بي ادبي شنيد و معلوم شد كه اعتراض فايده نداشت. او در اواخر عمرش 
شش ماه در منزلش منزوي و گوشه نشين بود و كمتر در مجامع حضور پيدا 
1 مي كرد و مي توان گفت كه از دست حكومت دست نشانده دق مرگ شد...»
اينست كه مي بينيم ديگر در آن سالهاي سياه نه نجف و نه قم حال و هواي 
عصر مشروطه را ندارد. فتواي جهاد عمومي و قيام مسلحانه عليه رضاخان مانند 
سابق، از سوي مراجع و علماي مبارز و بزرگوار در كار نيست. آنچه هست بيشتر 
مبارزه منفي و مخفي است. مبارزترين و مجاهدترين شخصيت در هفتاد سال 
اخير كيست؟ هر كس را نام ببريد، مي بينيد كه در عصر رضاخان غير از سكوت 
يا مبارزه منفي و حداكثر اظهارنظرها و نهي از منكرها و افشاگري هايي چند از 
او ميسر نبوده و اگر بوده عالوه برآنكه بالفاصله با قتل و حبس و تبعيد سركوب 
مي شده، اساساً انعكاس و پذيرش اجتماعي نداشته است. چرا؟ مردم به دالئلي 

كه بعضاً اشاره شد نمي خواستند يا نمي توانستند اجابت كنند.
حتي حضرت امام خميني رضوان اهللا عليه نيز با يك دنيا شجاعت و شهامت، 
چه در آن زمان و چه بعد از آن تا سالهاي حوالي چهل و چهل و دو، مصالح و 
مقتضيات را براي كاري بيش از آنچه انجام دادند، مساعد و مهيا نمي ديدند. بايد 
ديد مراجع بزرگ تقليد كه در آن سالها زمام حوزه و حكم فقهي را در دست 

1. نقل از كتاب «يكصد سال مبارزه روحانيت مترقي»ـ  جلد سوم.
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داشتند چه كاري را بيشتر به مصلحت مي دانستند. امثال حاج آخوند مطيع مراجع 
تقليد بودند.

در هر حال بسياري از علما و مبارزين به اين نتيجه رسيده بودند كه زمينة 
اجتماعي و ظرفيت موجود در جامعه به آنان امكان عمل فعال و مهاجم و علني 
را نمي دهد. بسيار خوب! حاج آخوند مالعباس هم يكي از آنان... براستي چه 
كسي در آن سالها از مدرس مظلوم  توانست جانانه دفاع كند و در همان زمان 
مدرس دوم شود؟ چه كسي از مبارزين بزرگ يا سياستمداران معروف يا علماي 
مبسوط اليد و نافذالكلمه در ايران اين امكان را يافت، تا حاج آخوند مالعباس 

تربتي يافته باشد؟!
مـاجراي بهلول و قتل عام مسجد گوهرشاد و تبعيد بـرخي از علمـا 
نيز ويژگي هاي خود را دارا است و پاسخ اين سؤال نيست. آن واقعه را 
نيز بيشتر قساوت رضاخان بود كه به وجود آورد و گرنه كسي فتواي قيام 
مسلحانه صادر نكرده بود و حتي همان واقعه نيز بار ديگر بسياري از علما و 
مبارزين را در عزم پيشين مبني بر عدم قيام به دليل عدم امكانات و مقتضيات 

راسخ تر كرد.

علما و شرايط زمان و مكان
هــ  نبايد فراموش كنيم كه هر زمان و مكاني وضعيت و ظرفيت خاص 
خود را دارد و به تناسب شرايط زمان و مكان است كه شيوه هاي مختلفي اتخاذ 
مي شود. اگر شيوة امام حسن مجتبي(ع) در مقابل معاويه و شيوة امام رضا(ع) در 
برابر مأمون را با شيوة امام حسين(ع) در مقابل يزيد مقايسه كنيم، تفاوت و تعارض 
ظاهري شيوه ها را به چه چيزي جز تفاوت و تعارض اوضاع و احوال اجتماعي 

و شرايط گوناگون زماني و مكاني مي توانيم حمل كنيم؟
آيا مواضع سياسي و اجتماعي علماي بزرگ و ارجمندي همچون ميرزاي 
قمي و صاحب جواهر و شيخ مرتضي انصاري اعلي اهللا مقامهم مي تواند بدون فهم 
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مقتضيات و شرايط زمان و مكان قابل ارزيابي باشد؟ امام خميني رضوان اهللا عليه 
درباره علماي بزرگي مانند مرحوم مجلسي و شيخ بهايي و ميرداماد كه با حكومت 
جبار و فاسد صفويه ارتباط داشتند، به درستي مي گويند: نبايد به صرف اطالع از 
ظاهر امور قضاوت كرد و آن بزرگان را درباري پنداشت. آنها براي مصالح مهمتري 

وارد آن دستگاهها شدند و از مقاصد فاسد منزه بودند.
همچنين همراهي و حتي همكاري خواجه نصيرالدين طوسي فقيه بزرگ 
شيعه را با هالكوخان خونخوار و خبيث چگونه مي توان توجيه كرد، اگر اوضاع و 
احوال جامعة آن روز و شرايط زماني و مكاني را در نظر نياوريم؟ همينطور است 
روابط روحانيون بزرگي نظير حاج مالعلي كني و شهيد شيخ فضل اهللا نوري با 
حكومت قاجاريان. هرچند ممكن است از جهات ديگري بتوان انتقاداتي را هم 
مطرح كرد. يكي از مقاصد مجلسي ها و خواجه نصيرها و امثالهم اين بود كه از 
وسعت دامنه كشتار و غارت كاسته و حتي با استفاده از اهرمهاي مراكز قدرت 
بتوانند معضالت مهم مردم و جامعه اسالمي را حل و فصل كنند. چيزي كه حاج 

آخوند مالعباس در سطحي پايين تر به آن مي انديشيد.
بسياري از اهل علم و مبارزه در دوران رضاخان با توجه به مجموع اوضاع 
و احوال در اتخاذ شيوه هاي برخورد ترديد و تأمل مي كردند و شيوه هاي معهود را 
تغيير مي دادند تا بتوانند الاقل مراكز و هسته ها و نيروهاي اصلي نهضت اسالمي 
و مردمي را از دستبرد حادثات و از ايلغار مغوالن موسوم به خانواده پهلوي و 
هالكوخان معروف به رضاخان مصون نگه دارند. اگر ظرايف را در نظر نگيريم، 
در مورد مراجع بزرگ تقليد چگونه مي توانيم قضاوت كنيم؟ اگر مرحوم آيت اهللا 
العظمي بروجردي در عرصة مبارزه و سياست ظهور نداشته اند، آيا صرفاً با استناد 
به همين موضوع بايد طرح و شرح هر خصوصيت ارزندة علمي و اخالقي و 

روحي ايشان را نادرست و ناروا دانست؟!
ممكن است برخي يا بسياري از بزرگان در بينش و آگاهي سياسي و 
اجتماعي يا در تشخيص مصداق و مورد واقعاً اشتباه كرده باشند، اما فراموش 
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نكنيم كه امام خميني رضوان اهللا عليه حتي بهره گيري اشخاص صالح از مراكز 
قدرت را نيز به سود مردم و در جهت مصالح حقيقي آنان جايز مي دانستند، 
مشروط برآنكه اين امر موجب وهن اسالم و روحانيت نشود، طاغوت از اين 
وضعيت براي استحكام قدرت و فريب دادن مردم استفاده نكند، منافع شخصي 
اقدام كننده در اين كار دخيل نباشد و اقدام وي حقيقتاً براي حل مشكل و دفع 
ظلم و رفع اضطرار در زندگي آحاد مردم و حل مسائل مسلمين از طريق قدرت 

متنفذين، صورت گرفته باشد.
مجموعة فتاوي و نيز سخنان امام در توضيح و تشريح فلسفة همكاري 
برخي از علما با حكومتهاي غيرصالح چنين مطلبي را افاده مي كند. البته روشن 
است كه هرگاه اكثريت مردم همانند روزهاي انقالب در ايران براي قيام عمومي 
آمادگي نشان داده و مهياي جهاد و مبارزه شده باشند، موضوع فرق مي كند و حكم 

هم به تناسب آن تفاوت پيدا مي كند.

سياست هدف نيست
وـ  بايد از خود بپرسيم كه مراد از فعاليت سياسي و هدف از سياست و 
حكومت چيست؟ هرچه باشد، قطعاً خدمت به مردم و حل معضالت فردي و 
اجتماعي آنان و وصول به مقامات معنوي و كماالت اخالقي از اهم اين اهداف 
خواهد بود. باز هم اصلح و ارجح آنست كه سخن امام خميني را به يادآوريم: 
«تمام آن مسائلي كه در اسالم است، حتي مسائل سياسي اش مسائل تهذيبي است، 

براي درست كردن آدم است».
اگر اين دقيقه را در نظر آوريم مي بينيم كه عشق به خدمت و تهذيب 
نفساني تا حد واال و بااليي براي حاج آخوند مالعباس حاصل شده است. كساني 
كه در عرصة سياست ورود و خروج دارند، اما در رفتار فردي و مشي اجتماعي و 
اخالق سياسي و حكومتي و روابط مردمي و مناسبات اداري واقعاً مهذب نشده اند 
و از تحصيل حتي يكي از صفات حسنة حاج آخوند مالعباس نيز عاجز آمده اند، 
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براستي آيا چنين كساني به معناي عميق اسالمي و الهي اش سياسي تر و مردمي تر 
و شايسته تر و صالح تر از مرحوم حاج آخوند محسوب مي شوند؟

به نظر اينجانب، امثال حاج آخوند مالعباس كه به تعبير مرحوم راشد، «خود 
را در تمام شبانه روز وقف مردم كرده بود، هرگز زهد و عبادتش را به رخ كسي 
نمي كشيد، نماز و روزه هايش او را مغرور نكرده بود، نه فضاي ده و شهر و نه تنگي 
و بزرگي خانه و نه خشكي و تري نان و نه درشتي و نرمي بستر هيچكدام در او 
اثري كه نمايان گردد نمي كرد، شصت سال بدون خستگي و مالل در كار خود ثبات 
و استقامت داشت، از هرچه در خانه داشت حتي از نمك و فلفل و زردچوبه هم 
خمس مي داد، در حال احتياج هم اصًال از وجوهات براي زندگي شخصي خرج 
نمي كرد، خانواده را چنان بار آورده بود كه اگر دست به پول وجوهات مي زدند 
فكر مي كردند دستشان به مار و عقرب خورده، براي هيچيك از فعاليتهاي ديني پول 
قبول نمي كرد، براي مرد متأهل صيغه عقد مجدد جاري نمي كرد، خواب اندك و 
كار بسيار داشت، هيچگاه به مناسبت مقام و ثروت و احترام مردم در حال او هيچ 
تغييري حاصل نمي شد، هرگز غيبت نكرد و هرگز دروغ نگفت و هرگز خلف 
وعده نكرد، هر وقت در غيبت او روحاني ديگري به مسجد محل نماز مي آمد و 
حاج آخوند حس مي كرد كه آن پيشنماز دلش مي خواهد امامت جماعت را ادامه 
دهد بالفاصله بي سر و صدا به مسجد ديگري مي رفت و باز آنجا شلوغ مي شد و 
همين رفتار ادامه مي يافت، هرگاه روي منبر بود و واعظ جديدي وارد مي شد كه 
عجله داشت منبر برود حاج آخوند فوراً پايين مي آمد و مي گفت شما منبر برويد 
من بعد از شما دنباله منبرم را خواهم گرفت، وظيفه اش را كه تشخيص مي داد 
عمل مي كرد و در اين راه هيچ منفعت يا ضرر شخصي مانع كار او نبود، يكپارچه 
ادب و معرفت بود، لباس كرباسي و گيوه كارگري كه تماماً از محصول ده تهيه 

شده بود مي پوشيد، در شبانه روز يكبار غذا مي خورد و...»
آري چنين كساني با اين اوصاف نادرالوجود، به مراتب «خط امامي»تر 
و «خميني گونه»تر از كسان ديگري هستند كه به زبان حال و زبان فعل خويش 
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صرف سياست و نفس مبارزه را جامع همة كماالت و باعث همة مقامات مي دانند 
و چه بسا افراد غيرمهذب و مستغرق در تمايالت نفساني و اسير گرايش هاي 
گروهي و باندي را صرفاً با آب سياستـ  آنهم سياست به معناي سطحي و 
ساده و روزمره اشـ  غسل تعميد مي دهند. چنانكه گويي سياست و مبارزه همانا 
«آب كر» است و سياستمداران به كر وصل شده اند و لذا آنان را از آلودگي هاي 

ديگر باكي نيست.
حال آنكه به تعبير حضرت امام خميني، حتي مسائل سياسي اسالم هم 
مسائل تهذيبي است و براي آدم ساختن است. مال شدن و (من اضافه مي كنم كه) 
مبارز شدن و سياسي شدن چه آسان، مهذب بودن و آدم بودن چه مشكل. در اين 

باب، پس از اين نيز مجدداً سخن خواهيم گفت.

ايرادات و انتقادات وارده بر حاج آخوند
با همة اين نكات كه گفتيم، بازهم نكته اساسى ديگرى هست كه بايد 
ناگفته نگذاشت. ما با وجود همه محاسن و محامد نادرالوجودى كه در روحيه و 
رفتار فردى و اجتماعى حاج آخوند مالعباس سراغ داريم، هيچگاه آن بزرگمرد را 
كه داراى مقامات و كرامات غيبيه بود، به طور مطلق مطرح نمى كنيم. حاج آخوند 

هم در حد خود و مقام خود داراى نواقص و اشكاالتى است.
مرحوم راشد نيز در كتاب حاضر اعتراف و اشارتى صادقانه به اين جهات 
دارد. مرحوم راشد ابتدا ضمن نقل وقايع و قضاياى مختلف، در مقام بيان اين 
مطلب كه مالك و انگيزه حاج آخوند در ترجيح و انتخاب اين يا آن جانب از امور 
و افكار چه بوده است، مى گويد: او خودش را از لحاظ شرعى، مكلف مى دانست 
كه آن جانب را ترجيح بدهد، حال اين كه تشخيص صحيح بود يا نبود، امر ديگرى 
است. ولى من (راشد) كه اينها را به عنوان شهادت مى نويسم نه قضاوت، از حال 

او دريافته و از خودش هم شنيده بودم كه حسابش همينطور بوده است.
مى بينيم كه مرحوم راشد صادقانه و فروتنانه خود را در نقل ماجرا شاهد 
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مى داند نه قاضى. اينجانب با شناخت و سابقه اى كه از موضوع دارم مى دانم كه 
حقيقتاً راست مى گويد و چنين نيست كه تحت تأثير عواطف پدرى و فرزندى به 
نقل و العياذباهللا جعل موضوعات پرداخته باشد. صحيح بودن يا نبودن تشخيص 
حاج آخوند در موارد خاص، امرى است كه قابل بررسى است و اينجا است 
كه حد و مرز بينش هاى اجتماعى و دينى و سياسى انسانها و كم و كيف آن در 
تشخيص آنان تأثير مى گذارد. يكى از كاستى ها و معايب موجود در كارنامه حاج 

آخوند به همين اصل برمى گردد.
اين همان واقعيتى است كه پس از پيروزى انقالب اسالمى هم مشاهده 
مى شود. براساس همين تفاوت در تشخيص است كه مراجع و علماى شيعه در 
قبال انقالب و سرنگونى سلطنت و پس از آن در قبال جنگ تحميلى عراق و 
خصوصًا قضاياى اقتصادى و سياسى و فرهنگى از دهه ها و سالهاى گذشته الى 
زماننا هذا همچنان اختالف مواضع و اختالف  نظر و يعنى اختالف تشخيص دارند 

و مى دانيم كه تكليف هم به هر صورت دائرمدار تشخيص است.
اگر دقت كنيم مى بينيم كه تالش امام خمينى نيز در سالهاى پايان عمر 
مصروف ايجاد تحول در مبانى تشخيص اجتهادى و معطوف به تكامل موازين 
تشخيص مجتهدين شده است. ايشان در نامه هايى كه به شوراى نگهبان، مجمع 
تشخيص مصلحت، رئيس جمهور، آقايان قديرى و انصارى نوشته اند و نيز در 
پيامهايى كه خطاب به روحانيون و علما و مجتهدين صادر كرده اند، شناخت 
تمدن جديد و آثار قهري آن و نيز شناخت دقيق روابط اقتصادي و شناخت عميق 
موضوعات و تغييراتى كه در كيفيت آنان حاصل شده و همچنين آشنايى با فرهنگ 
حاكم بر جهان داشتن بصيرت و ديد اقتصادي و اطالع از كيفيت برخورد با اقتصاد 
حاكم بر جهان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و 
كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى كنند و امورى 
از اين قبيل را از ويژگى هاى يك مجتهد جامع دانسته و حتى اعالم كرده اند كه 
«يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه اسالمى و حتى 
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غيراسالمى را داشته باشد».
صرف نظر از آنچه به بينش هاى جامعه شناسانه و دنياشناسانه و تمدن شناسانه 
و به فهم مناسبات و روابط پيچيده عصر جديد و به طور كلى به مسأله تشخيص 
مربوط مى شود و در موضعگيريهاى انسان مؤثر است، كاستى و نقيصه ديگرى 
كه در شخصيت حاج آخوند مى توان يافت وسواس و احتياط شرعى بيش از حد 

در امور سياسى و اجتماعى است.
مرحوم راشد در اين باب نيز اشاراتى و اعترافاتى دارد و مى گويد كه حاج 
شيخ على اكبر مجتهد تربتى اين خصيصه و در واقع اين نقيصه را به حاج آخوند 
يادآورى كرد و گاه براى دفع اين وسواس و احتياط شرعى در پذيرش مناصب 
و سمت ها به حاج آخوند حكم مى كرد و گاه با تندى به او مى گفت به عنوان 
مجتهد به شما حكم مى كنم و مى گويم تكليف شما است كه در شهر ساكن شويد، 
امامت مسجد را بپذيريد، رياست انجمن شهر را قبول كنيد، هر چند در مقام ايفاى 
مسئوليتهاى سياسى و اجتماعى احياناً برخى لغزش ها و امور شبهه ناك و خالف 

احتياط نيز به عنوان الزمه اجتناب ناپذير وجود دارد.
جاى آن ضرب المثل عاميانه همين جا است كه مى گويد: به خاطر لكه اى 
ترك پوستينش نبايد كرد. پس از پيروزى انقالب اسالمى نيز برخى از اشخاص 
سالم و صالح به دليل احتياط بيش از حد لزوم از ورود در دستگاه قضايى پرهيز 
مى كردند و خوف داشتند كه مبادا حتى صغيره اى را مرتكب شوند. غافل از آنكه 

گاه ممكن است انسان از خوف صغيره، مرتكب كبيره شود.
مرحوم راشد درجاى ديگرى از مطالب كتاب حاضر به عيب تعبد شديد 
و دور از منطق اشاره مى كند و معتقد است كه گاهى اين عيب دامنگير حاج 
آخوند نيز مى شده و اين همان نكته اى است كه آقا بزرگ حكيم هم با اشاره به آن 
به عنوان مدح شبيه به ذم گفته بود: اگر حاج آخوند اين تعبد شديد را نمى داشت 

از اين هم بزرگتر مى شد.
در اين باب، فقيه و فيلسوف بزرگ، استاد شهيد مرتضى مطهرىـ  كه با 
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مرحوم راشد ارتباط صميمانه اى داشت و به پدر ايشان حاج آخوند مال عباس 
تربتى نيز ارادت مى ورزيدـ  جمالت دقيق و عميقى دارد.  به تعبير آن شهيد 
بزرگوار در كتاب انسان كامل، «شايد بيشترين انحرافات بشر به اين شكل نيست 
كه ضد ارزشها در مقابل ارزشها مى ايستد. آنجا كه ضد ارزشها در مقابل ارزشها 
مى ايستند زود شكست مى خورند. بيشترين انحرافات بشر به اين صورت است 
كه همانطورى كه دريا جذر و مد دارد، گاهى يك ارزش از ارزشهاى بشرى يك 
حالت رشد سرطانى پيدا مى كند كه ارزشهاى ديگر را در خودش محو مى كند».

عبادت يكى از اين ارزشها است، اما اگر چنان تفسير شود و به حالتى 
درآيد كه افراط در آن راه عبور سياست و خدمت را مسدود يا تنگ كند، مشمول 
سخن استاد مطهرى خواهد بود. البته مرحوم حاج آخوند مالعباس چنين نبوده، 
اما در محدوده چنين خطرى قرار داشته و اگر شخصيت آن بزرگوار را با شخصيت 
كسانى مانند شهيد مدرس رضوان اهللا عليه كه متعلق به همان ايام بوده است مقايسه 
كنيم، طبعاً نقيصه مذكور در روحيه و رفتار حاج آخوند با وضوح بيشترى نمايان 
خواهد شد. البته نقش و سهم عوامل زمانى و مكانى و عوامل ديگرى را هم كه 

در فصول ديگر برشمرديم نبايد ناديده بگيريم.
ولى بايد اعتراف كنيم كه امروز در ساية انقالب و جمهورى اسالمى، 
كسانى از خوبان را سراغ داريم و مى بينيم كه آنان با سياست همان كارى را مى كنند 
كه سابقًا كسانى ديگر با عبادت چنان مى كرده اند. به عبارت ديگر سياسيون و 
مبارزينى را مالحظه مى كنيم كه به تعبير استاد مطهرى در روحيه و رفتار آنها يكى 
از ارزشهاى بشرى و اسالمى يك حالت رشد سرطانى پيدا كرده است به گونه اى 
كه ارزشهاى ديگر را در خود محو يا در كنار خود كمرنگ مى كند. امروز ارزش 
سياست و سياسى بودن و سياسى كار كردن در ذهن و زبان خصوصاً زبان حال 
و فعل بسيارى از افرادـ  آنهم با تفسير خاص و تعيين مصداق توسط خودشانـ   
چنان صبغه اى از اغراق و افراط به خود گرفته است كه گويى هر كس در اين دايره 
پاى نهاد، مصونيت پيدا مى كند و ارتكاب هيچ كبيره اى اعم از دروغ و غيبت و 
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تهمت و رياكارى و تفرقه افكنى و آلودگى به هيچ خلق رذيله و خصلت ذميمه اى 
نمى تواند او را از آن مقام رفيع سياسى و مبارزاتى و اصول گرايى و راديكاليسم 
انقالبى و چپ گرايى اقتصادى پايين آورد. البته مقامات شامخ ديگرى هم هست 
با اصطالحات ديگرى از قبيل عالم و اعلم و فقيه و افقه و سنت گرا و مفسر و 
مدرس و نظاير آن، كه وصول به اين مقامات و اصطالحات نيز آدمى را از ابتالء 

به ذمائم و زشتى هاى اخالقى، مصون و محفوظ نخواهد داشت.
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چرا از حاج آخوند سخن مى گوييم؟ (2)

كسانى هم هستند كه نه اهل ارتكاب كبيره اند و نه منادى مفتخر به راديكاليسم 
و نه مدعى مباهات كننده به علم و فقه، اما در عين پاكى و خوبى از حيث بينش 
و ديدگاه مورد اعتقاد خود، كم يا زياد به همان حالتى نزديك شده اند كه استاد 
مطهرى بدان اشاره دارد و از آن نهى مى كند. اين روحيه و اين حالت معموالً در 
اين قبيل پرسش هاى طعن آميز و اعتراض انگيز متجلى مى شود كه: مراد و مقصود 
شما از مطرح كردن و معرفى كردن شخصيت هاى عبادى و عرفانى و غير سياسى 

مانند حاج آخوند مالعباس در اين مقطع زمانى چيست؟
گويى وقتى فرض (هر چند فرض غير واقعى) اين باشد كه كسى سابقًا در 
عرصه سياست و مبارزه نمودى عينى و علنى و چشمگير و در حد انتظار نداشته 
است، المحاله نتيجه هم اين خواهد بود كه چنين كسى هيچ ويژگى ارزشمند 
ديگرى براى عرضه شدن و مطرح شدن ندارد، اگر چه وى از مفاخر علمى يا ادبى 
يا فقهى يا فلسفى يا عرفانى در تاريخ و جامعه ما باشد! اگر چه وى محى الدين 
عربى عارف بزرگ جهان اسالم يا عالمه طباطبايى صاحب تفسير عظيم الميزان 
باشد! برعكس، امام خمينى در تفسير سوره حمد و در نامه به گورباچف و در آثار 
ديگر همه جا از شخصيت علما و عرفا و بزرگان عرصه علم و عرفان و عبادت و 
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فقه و اصول و تفسير و حديث تجليل كرده اند، هر چند آن تجليل شدگان در وادى 
سياست وارد نشده يا در اين وادى داراى اشتباهات نظرى و عملى قابل انتقادى 

هم باشند.
بررسى سخنان امام خمينى در صحيفه نور و مداقه در كتب عرفانى ايشان و 
امعان نظر در سيره و سنت آن بزرگوار نشان مى دهد كه حضرت امام رضوان اهللا عليه 
از بزرگان اسالم در عرصه هاى گوناگون و حتى از كسانى در سطوح پايين بسيار 
ياد كرده، بسيار نام برده و بسيار ستايش به عمل آورده اند. ايشان در نامه اى 
خطاب به فرزند خويش حجت االسالم والمسلمين حاج سيد احمد خمينى كه 
در كتابى با عنوان نقطه عطف نيز منتشر شده است نوشته اند: «در آن روزهايى كه 
در زمان رضا خان پهلوى و فشار طاقت فرسا براى تغيير لباس بود و روحانيون 
و حوزه ها در تب و تاب بسر مى بردند(كه خداوند رحمن نياورد چنين روزهايى 
براى حوزه هاى ديني) شيخ نسبتاً وارسته اى را نزديك دكان نانوايى كه قطعه نانى 
را خالى مى خورد ديدم كه گفت به من گفتند عمامه را بردار، من نيز برداشتم و 
دادم به ديگرى كه دو تا پيراهن براى خودش بدوزد، االن هم نانم را خوردم و 
سير شدم، تا شب هم خدا بزرگ است. پسرم! من چنين حالى را اگر بگويم به 

همه مقامات دنيوى مى دهم باور كن.»
مالحظه مى كنيد؟ كسى كه امام به اين خوبى از حال او ياد مى كند و ارزش 
حال او را از همه مقامات دنيوى باالتر مى داند يك سياستمدار برجسته يا يك 
سردار پيروز يا يك چريك مبارز نيست، بلكه شيخ نسبتاً وارسته اى است كه نه 
تنها با رضا خان دست به يخه نشده، بلكه عمامه خود را هم به دستور او برداشته 
و به ديگرى بخشيده است. با اين حال، امام خمينى در شخصيت همان شيخ نسبتًا 
وارسته نيز خصيصه واال و متعالى و ارزشمندى را براى ذكر كردن و حتى آرزو 
كردن و به عنوان شايد بهترين آرمان و آرزوى خويش مطرح كردن سراغ گرفته 
است. همان بزرگمرد عالم سياست و بزرگوار مرد عرصه حكومت و همان كسى 
كه در همان نامه مى گويد: «آنچه گفتم بدان معنى نيست كه خود را از خدمت 
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به جامعه كناركشى و گوشه گير و كل بر خلق اهللا باشى كه اين از صفات جاهالن 
متنسك است يا درويشان دكان دار... پسرم! نه گوشه گيرى صوفيانه دليل پيوستن 
به حق است و نه ورود در جامعه و تشكيل حكومت، شاهد گسستن از حق. ميزان 
در اعمال، انگيزه هاى آنها است...»، آرى همو باز هم در وجود حتى يك شيخ نسبتًا 
وارسته نيز كه با رضا خان عمامه بردار و كاله گذار درگيرى نداشته است چنان 
گوهر نادر يعنى چنان حالى را مى بيند و ذكر هم مى كند و نمى گويد كه فقط بايد 

از مبارزان و سياستمداران نسبتاً وارسته الگو بياورم نه از غير آنان!
امام خمينى در جاى ديگرى هنگام نقل وقايع جنگ بين الملل دوم 
مى گويند: در تهران يكى از علما را ديدم كه در خيابان بر در دكانى آرام نشسته 
بود و با آنكه هواپيماهاى دشمن در آسمان بودند و صحبت از بمباران بود و همه 
فرار مى كردند معذلك ايشان با آرامش و طمأنينه همچنان مشغول چپق كشيدن 

بود و ابداً اعتنا نداشت.
امام در عين حضور در قله سياست و مبارزه و در عين ذووجوه بودن و 
ذوابعاد بودن هيچگاه هنگام قضاوت و حتى الگويابى به نگرش يك بعدى و به 
اصطالح تك ساحتى بها نمى داد و هر امر بزرگى را از هر بزرگوارى مشاهده 
مى كرد به آن ارج مى نهاد و ديگران را نيز به تأسى از آن امر معنوى و حال روحانى 

فرا مى خواند.
درسالهاى قبل از انقالب، عدم التزام و اعتقاد به اين مشى پسنديده، 
موجب شده بود كه بسيارى از تحصيلكردگان مسلمان و مبارز به دليل محوشدن 
در يكى از ارزشها و بها ندادن به ارزشهاى ديگر يا به دليل بى توجهى به شرايط 
و شيوه هاى خاص زمانها و مكانهاى گوناگون حتى شخصيت استاد شهيد 
مرتضى مطهرى و به طريق اولى شخصيت مرحوم راشد تربتى را به سختى مورد 
حمله قرار داده و از ليست اسامى شخصيتهاى الگودهنده حذف كنند. چرا استاد 
مطهرى در مجله فاسد زن روزـ   در آن روزگارـ   مقاله نوشته، چرا استاد باهنر 
تهيه و تنظيم كتب درسى و دينى آموزش و پرورش شاه را برعهده گرفته، چرا 
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مرحوم راشد از راديو موعظه كرده است. مطالعه مجموعه «سخنرانى هاى راشد» 
كه سابقًا با همت كتابفروشى محمدى در تهران به چاپ رسيده است نشان 
مى دهد كه گفتار آن مرد بزرگ تا چه حد سرشار از حكمت و آكنده از ظرايف 
علمى و دقايق حكمى و عرفانى و حتى مشحون از روشنگريها و افشاگريهاى 
آگاهىبخش و محرك و مسئوليت آفرين است. مرحوم راشد از اين وسيله همان 
استفاده را به عمل آورد كه مطهرى و باهنر از وسايل ديگر. البته مواردى هم در 
كارنامه اين قبل شخصيتها هست كه مستقًال قابل ارزيابى و انتقاد است. اما اوالً 
در كارنامه كيست كه نيست؟! نوعش فرق مى كند وگرنه هست. ثانيًا در همان 
موردى هم كه قابل انتقاد است نبايد كاه را به كوه و كوه را به كهكشان و كهكشان 
را به كائنات تبديل كرد! چيزى كه به مصداق «حب الشيئ و بغض الشيئ يعمى 
ويصم» فراوان است. ثالثًا ظرف زمان و مكان و به اصطالح «جغرافياى تاريخى» 
هر قول و هر فعلى را بايد در محاسبه دخالت داد. رابعًا انگيزه هاى صالح را از 
انگيزه هاى فسادـ  تا آنجا كه قابل دريافت و استنباط استـ   بايد حتمًا تفكيك 
كرد. به  تعبير امام خمينى در نامه مندرج در كتاب نقطه عطف: «ميزان عرفان و 

حرمان، انگيزه است».

حاج آخوند و مراتب علمى
 درباب نسبت و رابطه حاج آخوند مالعباس با «سياست» آنچه در اين 
مجال مقدور بود به عنوان «دفع دخل مقدر» ذكر شد. اما درباب مراتب علمى حاج 

آخوند نيز ذكر مطالبى به اشارت الزم است.
مرحوم راشد در اين كتاب برخى از اساتيد حاج آخوند و نيز يكى دو تن 
از علما را كه نزد اوتلمذ كرده بودند نام برده است. حاج آخوند در حوزه هاى 
علميه تربت حيدريه و مشهد مقدس به تحصيل فقه و اصول و فلسفه مى پردازد. 
وى عالوه بر بهره گيرى از امثال حاج مالعبدالحميد و آخوند حاج على محمد 
مزگردى در مقدمات و سطوح، از محضر مرحوم حاج شيخ على اكبر مجتهد تربتى 
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كه مجتهد جامع الشرايط و شاگرد برجسته و نماينده رسمى آخوند مالمحمد 
كاظم خراسانى بود نيز بهره جسته و دروس عاليه را نزد ايشان و امثال ايشان در 

تربت و مشهد تحصيل مى كند.
بنابراين مى توان گفت كه حاج آخوند مالعباس مع الواسطه شاگرد و 
تلميذ مكتب علمى و درسى آخوند خراسانى (مرجع بزرگ و فقيه توانا و مبارز 

عظيم الشأن عصر مشروطه) بوده است.
عالم و عامى مقر و معترفند كه حاج آخوند مالعباس «شوق مفرط 
به دانش اندوزى براى خود و فرزندان پسر و دخترش» داشت. او نه فقط خود 
نسبت به تحصيل علم عشق مى ورزيد، بلكه به گونه اى عمل كرد كه حتى دختر 
آن مرحوم هم توانست «جامع المقدمات» را بخواند و در خواندن كتب تفسير 
و حديث و تاريخ مسلط باشد. حاج آخوند در تربت و مشهد و تهران و عراق، 
هرجا قدم مى نهاد و محضر هر فقيه و عالمى را كه درك مى كرد، مشتاقانه در طريق 
تحصيل معارف و علوم همت مى ورزيد و تالش مى كرد. او با مراجع بزرگ تقليد 
همچون مرحوم حاج آقا حسين قمى ارتباط نزديك و مراوده بسيار داشت و در 

محضر امثال ايشان به تلمذ مى نشست.
اساساً حاج آخوند در طريق تحصيل علم، عالوه بر اشتياق مفرط قلبى 
و كسب فيض از محضر مجتهدين و فقهاى بزرگ، از سرمايه بزرگ ديگرى كه 
همان استعداد و هوش و حافظه فوق العاده است نيز بهره مند بود. تالش او در 
اين طريق اگر نگوييم بى نظير، حقاً كم نظير است. چه كسى كتاب درسى را به 
دست همسرش مى سپارد و در مزرعه بيل مى زند و در همان حال آنچه را خوانده 
و حفظ كرده براى همسرش بازخوانى مى كند و از او مى خواهد كه به اصطالح 

«خط ببرد» و خوانده ها را با آنچه در كتاب است مطابقت دهد؟
حاج آخوند چنين مى كرده است. چه كسى از درآمد كشاورزيش نان روغنى 
مى پزد و در سفره مى پيچد و پياده از ده به شهر مى آيد وارد خانه يكى از استادانش 
مى شود و نان هاى روغنى را كه خوراك خود او است به فرزندان استادش كه دوستدار 
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و منتظر آن هديه بوده اند تقديم مى كند و آنگاه در محضر استاد به تحصيل و تلمذ 
مى نشيند و دوباره پياده به ده بازمى گردد؟! حاج آخوند چنين مى كرده است.

حاج آخوند مالعباس در مشهد هم كه بود روزها كار مى كرد و شبها درس 
مى خواند. استعداد و هوش و حافظه او در فراگيرى علم چنان بود كه اساتيد و 
همشاگردان و همدوره هايش اظهار شگفتى مى كردند. اين سخن آقا بزرگ شهيدى 
حكيم معروف كه فرمود: «اگر شدت تعبد و فروتنى حاج آخوند نبود وى به جاى 
خراسان دنيا را تحت تأثير قرار مى داد»، اشاره و اعتراف به همين واقعيت يعنى 
مراتب علمى حاج آخوند و استعداد و هوش و حافظه فوق العاده او در تحصيل 
علم بوده است. سخن ديگرى قريب به اين مضمون معروف است كه برخى از 
علما گفته بودند: اگر شدت در تعبد و تواضع مانع وى نبود و حاج آخوند تحصيل 

فقه را ادامه مى داد، مى توانست تا مقام مرجعيت ارتقاء پيدا كند.
اما با علم به اين نقيصه، باز هم نمى توان انكار كرد كه حاج آخوند به آنچه 
اشرف از نفس علم و فقه است واصل شده بود. حاج آخوند از مرحله القاب و 
الفاظ گذشته و در اوج مراحلى از كماالت اخالقى و سجاياى روحى سير مى كرد 

كه فقط به مدد القاب و الفاظ نمى توان به آن مراحل رسيد.
نه سياسى بودن و مبارز بودن و به اصطالح ضد امپرياليست بودن و نه 
عالم و مال و اعلم و افقه بودن هيچكدام انسان را از صفات ديگر و از كماالت 
ديگر بى نياز نمى كند. هيچكدام از اين دو ارزش بزرگ منهاى ارزشهاى روحى و 

قلبى و باطنى نمى تواند دليل بر آدم بودن و آدم شدن باشد.

خطر علم و سياست بدون تزكيه
... به اين حقايق توجه كنيد: «با الفاظ نبايد گول بخوريد... آقايان هم، با 
اين كه ما انجمن اسالمى هستيم، با لفظ اسالمى، خودشان را گول نزنند، خودشان 
ببينند كه چه كارهايى به نفع كشور است و به نفع اسالم... بايد محتوى را درست 
بكنيد، بايد كوشش كنيد به اين كه آموزش، آموزش صحيح باشد. آموزش وقتى 
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مفيد خواهد شد كه تزكيه باشد، كه تربيت روحى و اخالقى باشد در دانشگاهها 
و در ساير مراكز علم... اگر آن كسى كه مى خواهد مربى يك جامعه اى باشد و 
مربى يك دستگاهى باشد... خودش را اسالمى نكند نمى تواند ديگران را اسالمى 
كند... مبدأ هر امرى از خود آدم شروع مى شود... علماى اخالق الزم است هم در 
دانشگاه و هم در مدارس و هم در همه جا باشند... ضربه على يوم الخندق افضل 
من عباده الثقلين، اين روايتى از رسول اكرم است... يك ضربه، يك دست باال 
بردن و فرود آمدن، يك نفر آدم را در جنگ خندق كشتن، البته از جهت سياسى 
ضربه اى بود كه اسالم را از شر كفار نجات داد، ولى مقصود از آن جهت، جهت 
معنويش است. اين دست باال مى رود و پايين مى آيد و يك وقت آدم خيال مى كند 
من هستم كه اين كار را مى كنم... اين شيطان است. يك وقت اين را قدرت خدا 
مى داند، خودش را هيچ مى داند و براى خودش هيچ چيزى قائل نيست، اين 
دست را از خدا مى داند...شيطان بزرگتر از همه، حتى بزرگتر از آن شيطان بزرگ 

معروف، آن شيطان نفس امارة خود آدم است...
طاغوت براى خاطر اين كه پسر كى بود و نوه كى بود كه نبود، براى آن 
اعمالش بود، اگر اعمال ما هر يك اعمال طاغوتى باشد و براى خود باشد نه براى 
ملت، اگر دعوا بكنيم سر خودمان نه براى مصالح ملت، اين همان طاغوت است 
منتهى به يك صورت ديگرى درآمده، طاغوت هم مراتب دارد. يك طاغوت مثل 
رضا خان و محمدرضا خان، يك طاغوت هم مثل كارتر و امثال آنها است، يك 
طاغوت هم مثل ماها است، همه از ُجند ابليس مى شويم... اگر بنا باشد كه شما 
به جاى اين كه اقتصاد مردم را درست كنيد، به جاى اين كه اين كشور را بررسى 
كنيد و ببينيد كجاها است كه مخروبه است و مردم از همه چيز ساقط هستند، با 
حرف و با فحش به هم مسائل را مغلطه بكنيد اين همان است كه قدرتهاى بزرگ 
مى خواهند تا اين مملكت خرابه بماند و صداى مردم بلند درآيد، اين همان است، 
شما هم عمال آمريكاييد منتهى ملتفت نيستيد... اگر شما به مردم كار نداشته باشيد، 
به مصالح مردم و به مصالح كشور كار نداشته باشيد، فقط مشغول اين باشيد كه 
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من چطور، شما چطور، من چطورم، شما چطوريد، مردم با من هستند، مردم با 
شما هستند، اگر فكر اين باشيد، اين همان است كه آمريكا مى خواهد و شما از 
عمال آمريكا هستيد... ملتفت باشيد كه اسالم حكومت به آن معنا ندارد، اسالم 
خدمتگزار دارد، منتهى قواى انتظامى هم دارد براى سركوبى آنهايى كه مى خواهند 
خيانت بكنند... مقصد عالى اسالم و همه مكتب هاى توحيدى اينست كه انسان 

درست بشود...»
آنچه مالحظه كرديد، از متن سخنان امام خمينى (در روزهاى هفتم و 

پانزدهم تير ماه و بيست و يكم شهريور ماه 59) استخراج شده است.
مى بينيم كه در اين ديدگاه، نه سياست و نه علم حتى اگر نامش سياست 
اسالمى و علم اسالمى هم باشد، بدون تهذيب و بدون كماالت روحى و معنوى و 
بدون خلوص و تقوى مفيد و مغنى نيست، بلكه چه بسا مضر و مخرب هم باشد.

امام خمينى در جايى ديگر (نطق دهم تير ماه 59) مى گويند: «اگر نفوس 
تزكيه و تطهير نشوند از اوصاف فاسد، علم اثر سوء در آنها مى كند. تمام اديان باطله 
را علما اختراع كردند، دانشمندها اختراع كردند... وقتى علم درآمد در جايى تزكيه 
نشده، اين عالم كه حاصل اين علم است و مزّكى هم نيست خطرناك مى شود. براى 
جامعه فرقى نيست ما بين علماى روحانى و علماى دانشگاهى و غيره، آن كسى كه 
حتى علم توحيد را و علم اديان را و علم اخالق را، همه اين علوم را، دارد ليكن تزكيه 
نكرده نفسش را، اين يك موجود خطرناك مى شود براى جامعه... جاهل اگر فاسد 

هم باشد خودش فاسد است، اما عالم اگر فاسد باشد عالم را فاسد مى كند.»
اگر تزكيه و تهذيب نباشد، نه علم سياست و علم فقه و نه تالش در 
عرصه سياست و حوزه فقه، هيچكدام انسان را نجات نخواهد داد و حاج آخوند 
مالعباس در وادى تزكيه و تهذيب، توفيق طى طريق پيدا كرده بود. حاج آخوند، 

همان است كه به زبان حال و فعل همچون امام خمينى مى گويد:
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براستى آيا جز اين است كه اين روحيه، روحيه امام گونه و خمينى گونه است و ما 
در عرصه سياست به چنين كسانى با چنين «پسند»ى و با چنين روحيه و ظرفيتى 
نيازمنديم و اگر جز اين باشد در سياست شكست مى خوريم؟ ما امروز بيش از 
هر زمان ديگر به بازشناسى و بازيابى اين شخصيتها نياز داريم. قبل از انقالب، 
سياست و سياسى كم داشتيم! ولى امروز درحالى كه مى بينيم سياست و سياسى 
فراوان است و كسان بسيارى به تعبير استاد مطهرى ارزش سياست و سياسى را 
به گونه اى مطرح مى كنند كه عمًال جايى براى ارزشهاى اخالقى و كماالت روحى 
باقى نمى گذارد، بايد بپذيريم كه در همين زمان و آرى در همين زمان بيش از 
هر زمان ديگر به شناخت احوال اولياء اهللا و بندگان وارسته و فرزانه خداوند و 
آزادشدگان از قيود نفسانى نيازمنديم. آيا جز اين است كه امام خمينى رضوان اهللا 
عليه با همين روحيه «من از درمان و درد و وصل و هجران، پسندم آنچه را جانان 
پسندد» در مبارزات سياسى خويش توفيق  يافت؟ براستى آيا حاج آخوند مالعباس، 

از كسانى كه اين روحيه را ندارند، «خط امامى» تر نيست؟
حاج آخوند مالعباس به تنهايى و به عنوان فرد و شخص مطرح نيست. 
در درجه نخست، آنچه بايد مطرح باشد ويژگى هاى روحى و اخالقى و كماالت 
معنوى است. مقام امام خمينى رضوان اهللا عليه فقط مديون مبارزات سياسى ايشان 
نبود. امام خمينى در سالهاى پايانى عصر قاجار، در دوره حكومت بيست ساله 
رضا خان، در نخستين دوره بيست ساله سلطنت محمد رضا خان و در هر فرصت 
و فراغت ديگر از جمله سالهاى تبعيد در فاصله سال 43 تا 56، به مجاهدت و 
خودسازى پرداخت. زيرا بهتر از همه اين حقيقت را مى دانست كه در عرصه 
سياست و مبارزه نيز بايد مرد عرفان و خلوص و تقوى بود. بلكه مى توان گفت 
آنان كه پاى در عرصه سياست مى گذارند، اگر چه قهرمان عرصه مبارزه و سياست 
باشند، در وادى معنويات حقيقتاً مشمول و مصداق اين سخن حكيمانه خواهند 

بود كه «آنانكه غنى ترند محتاج ترند».
امام خمينى د رنامه عرفانى و عميق  خويش خطاب به خانم فاطمه طباطبائى 
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مى گويند: «دخترم! در رفع حجب كوش نه در جمع كتب، گيرم كتب عرفانى 
و فلسفى را از بازار به منزل و از محلى به محلى انتقال دادى يا آنكه نفس خود 
را انبار الفاظ و اصطالحات كردى و در مجالس و محافل آنچه در چنته داشتى 
عرضه كردى و حضار را فريفته معلومات خود كردى... آيا با اين محموله هاى 
بسيار به حجب افزودى يا از حجب كاستى؟ خداوند عزوجل براى بيدارى 
علماء آيه شريفه مثل الذين حملوا التوريه را آورده تابدانند انباشتن علومـ  گرچه 
علم شرايع و توحيد باشدـ  از حجب نمى كاهد، بلكه افزايش دهد و از حجب 
صغار او را به حجب كبار مى كشاند. نمى گويم از علم و عرفان و فلسفه بگريز و 
با جهل عمر بگذران، كه اين انحراف است. مى گويم كوشش و مجاهده كن كه 
انگيزه الهى و براى دوست باشد و اگر عرضه كنى براى خدا و تربيت بندگان او 
باشد نه براى ريا و خودنمايى كه خداى نخواسته جزو علماء سوء شوى كه بوى 

تعفنشان اهل جهنم را بيازارد.»
امام خمينى نه فقط در حوزه علوم بلكه در حوزه سياست هم همين سخنان 
را تكرار مى كنند: «آنان كه او را يافتند و عشق او دارند انگيزه اى جز او ندارند و 
با اين انگيزه همه اعمالشان الهى است، جنگ و صلح و شمشير زدن و نبرد كردن 
و هر چه تصور كنى (ضربه على يوم الخندق افضل من عباده الثقلين). اگر انگيزه 

الهى نبود گرچه فتح بزرگ از آن حاصل شود پشيزى فضيلت ندارد.»
به اين سخن امام خمينى نيز بايد عميقًا توجه كرد كه در ادامه مطالب 
فوق الذكر گفته اند: «دخترم سعى كن اگر اهلش نيستى و نشدى، انكار مقامات 

عارفين و صالحين را نكنى و معاندت با آنان را از وظايف دينى نشمرى.»
حاج آخوند مالعباس به زبان حال و قال در محضر خداوند مترنم به 
اين فراز از مناجات شعبانيه بود كه: الهى هب لى كمال االنقطاع اليك... حتى... 
تصير ارواحنا معلقه بعز قدسك. مقام كمال االنقطاع الى اهللا و تعلق به عز قدس 
الهى، مقامى است موهوب كه اگر نگوييم امثال حاج آخوند مالعباس به آن واصل 

شده اند، قطعاً مى توانيم بگوييم به آن تقرب جسته اند.
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در كتاب شريف كافى از امام صادق(ع) روايت كرده است كه: ان روح 
المؤمن الشد اتصاال بروح اهللا من اتصال شعاع الشمس بها. و حاج آخوند اگر 
نگوييم عيناً چنين بود، مى توانيم بگوييم قطعاً عمرى را براى اين اتصال مقدس 

صرف كرد.
حاج آخوند مالعباس درحال حيات از دنيا رفته بود! و اين معجزه از هر 
كسى برنمى آيد. او درحال حيات، در عين تحرك و كار و كوشش و كشاورزى و 
توليد و ابتكار، با وجود نشاط و شادابى و سرزنده بودن، دنيا را وداع گفته و رحلت 

كرده بود. وجود او زنده كننده مضمون غزل سعدى بود كه گفت:
به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوســـت

عاشـــقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقى است

به ارادت بكشـــم درد كه درمان هم از اوست
غم و شـــادى بر عارف چه تفـــاوت دارد

ســـاقيا باده بده شادى آن كاين غم از اوست
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امروز به حاج آخوند چه نيازي داريم؟ (1)

حاج آخوند مالعباس، با سالح اخالق، كوه مشكالت را از پيش پاي 
برمي داشت. اين سالح نيرومند، همان چيزي است كه امروز بسياري از ما نسبت 

به كارآيي و كارگشايي آن در جامعة خويش غفلت داريم.
كتاب بينوايان «ويكتورهوگو» را هركس مطالعه كرده باشد، صحنة واقعًا 
شگفت انگيز و آموزندة مواجهة يك روحاني عاليمقام مسيحي با يك زنداني زجر 
ديدة گرسنة متنفر از همه كس و همه چيز را به ياد دارد. من هرگاه در احوال 
حاج آخوند بررسي و تعمق كرده  ام نتوانسته ام به آن داستان تكان  دهنده نينديشم. 
«ژان والژان» را زندان و خشونت و محروميت نه تنها اصالح نكرده بلكه تباه 

كرده است.
«ژان  والژان» به اين تصور كه مبتني بر تجربه شخصي او نيز هست ايمان 
آورده و كامًال باور كرده است كه هيچكس در جامعه نمي    تواند فطرتاً يا اكتسابًا 
خوب باشد و خوب عمل كند. اما وقتي مهمان يك پدر واقعاً روحاني و وارسته 
و از دنيا گذشته مي  شود و نيمه شب برمي خيزد و شمعدان هاي نقرة پدر روحاني 
را مي  دزدد و مي گريزد و پليس دستگيرش مي كند و به آنجا باز مي گرداند ولي 
برخالف تصور و انتظار وي ناگهان پدر روحاني به پليس مي گويد: «من خودم 
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آن شمعدانها را به ايشان داده ام»، ديوارهاي ضخيم كاخ تصورات و باورها و 
تجربه هاي قبلي اش شكاف بر مي دارد و آهسته فرو مي ريزد. كتاب «بينوايان» را 
شاهكار ويكتور هوگو خوانده اند و من مواجهة ميان پدر روحاني و ژان والژان را 

در آن كتاب بزرگ شاهكار همة مطالب و بخشهاي آن مي دانم.
پس از آن مواجهة باور نكردني، سياست و قانون همه جا عمًال در پي 
آن است كه راه هرگونه بازگشت و اصالح را بر زنداني از بند رسته ببندد، زيرا 
فرض بر اين است كه مجرم و جاني جز با غل و زنجير قابل كنترل نيست. اما 
«ژان  والژان» در تمام عمر و در همه تالشهاي سازنده و انساني اش از ضربة روحي 
بزرگي كه «پدر روحاني» بر ديوار ضخيم غفلت ها و جهالت هاي پيشين او وارد 
آورد همواره متأثر بود. به عبارت ديگر از ضربه اي كه انسان ساز و آدم آفرين بود 

به بهترين وجهي تأثير مثبت پذيرفته بود.
حاج آخوند مالعباس با تأسي به رسول  اهللا(ص) و ائمه معصومين(ع) 
نه فقط با دوستان و مريدانش بلكه حتي با كساني كه به او دشنام داده بودند نيز 
بزرگوارانه رفتار مي كرد. خدا مي داند كه چه «ژان  والژان» هايي را با سالح اخالق 
كريمانة خويش تعزير كرد. آري با اخالق نيز مي توان حدود و تعزيرات الهي را 
جاري نمود! كسي البته نمي تواند حدود و تعزيرات قضايي و شرعي به معناي 
خاص را انكار كند. آن نيز به جاي خود الزم است. اما، هم قبل از آنكه كار به 

آنجا بكشد و هم حتي بعد از آن، اين حقيقت صادق است كه:
تيغ حلـم از تيـغ آهن تيـزتـر            بل ز صد لشگر ظفـرانگيزتر!

مشرك كينه توزي هر روز خاك و خاكستر بر سر و روي پيامبر(ص) 
مي ريخت. روزي اين واقعه اتفاق نيفتاد. معلوم شد بيمار است. خبرش دادند كه 
پيامبر(ص) به عيادت او مي آيد و مي فرمايد: امروز خبري از ايشان نبود، نگران 
حالش شدم، گفتند بيمار است، آمده ام تا احوال بپرسم و اگر كاري از دست برآيد 
انجام دهم! اين حركت پيامبر اكرم، چنان ضربة تكان دهنده و تحول آفريني بر روح 
دشمن فرود آورد كه لحاف بر سر كشيد و از فرط شرم و خجالت مشرف به مرگ 
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شده بود. صداي قدمهاي پيامبر از صداي شمشير به گوش او سنگين تر مي نشست. 
دروازه هاي قلب خويش را به روي پيغمبر گشود و پيامبر، قلب دشمن را فتح كرد. 

فتح الفتوح اينست. اين فتوحات، از فتح مكه عظيم تر و ارجمندتر است.
خوشرويي با مشركاني از اين قبيل، پيشكش من، تو، او، ما، شما، ايشان! 
اما آيا از خود مي توانيم بپرسيم كه با خود و خودي چگونه رفتاري داريم يا نه؟! 
آنها كه ارزشهاي ديگر يعني سياست يا فقاهت يا ظواهر شريعت را بيش از حد 
خودش بها مي دهند و كالم امام صادق(ع) را عمًال از ياد مي برند كه فرمود: «ما 
من شيي اال و له حد»، چگونه است كه در اخالق فردي و اجتماعي و سياسي 
خويش به مضامين و معاني روايات و احاديث اهل بيت توجه ندارند؟ آيا برخي 
از سياسيون و اهل علم، همچنين جناح ها و به اصطالح «خط » ها و گروههاي 
سياسي و مبارزاتي در جامعة انقالبي و اسالمي ما اين قبيل احاديث و روايات 

محكم و معتبر و كوبنده را از خاطر برده اند؟
در مورد افشاگري هاي ناروا و حرمت شكني ها و پرده دري ها و شكستن 
شخصيت و حيثيت مسلمانان، قال الصادق(ع) : من قال في مومن ماراته عيناه و 
سمعته اذناه فهو من الذين قال اهللا عزوجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في 
الذين آمنوا لهم عذاب اليم. و قال رسول  اهللا(ص): من ستر علي مسلم ستره اهللا 
تعالي في الدنيا واالخره. و قال علي(ع): من روي علي مؤمن روايه يريد بها شينه 
و هدم مروئته ليسقط من اعين الناس اخرجه اهللا من واليته الي واليه الشيطان فال 

يقبله الشيطان!
در باب بدگويي ها و بددهني ها و اتهام  زدن ها  و فحاشي ها و عيبجويي ها 
و رياكاري ها و جنگ و جدلهاي بي مورد، قال رسول اهللا(ص) ال يستكمل عبد 
حقيقه االيمان حتي يدع المراء والجدال و ان كان محقا. و عنه صلي اهللا عليه و 
آله: ليس المؤمن بالطعان وال الفاحش وال البذي... يا اباذر التكن عيابا و المداحا 
و الطعانا و المماريا. و قال الصادق(ع): اذا اتهم المؤمن اخاه انماث االيمان من 

قلبه كما ينماث الملح من الماء. و عنه عليه  السالم: كل رياء شرك.
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درباره حفاظت از امانت ها و اثبات صداقت در گفته ها و ادعاها و ايستادگي 
در انجام دادن وعده ها و پرهيز از عوامفريبي و جو زدگي و غرور و اعجاب و 
ظاهرپرستي و خود بزرگ بيني قال الصادق(ع): ثالث من كن فيه كان منافقا و ان 
صام و صلي و زعم انه مسلم، من اذائتمن خان و اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف. 
و عنه ايضا: ثالث عالمات للمرائي، ينشط اذا راي الناس و يكسل اذا كان وحده 
و يحب ان يحمد في جميع اموره. و قال علي(ع): سيئه تسئوك خير عنداهللا من 

حسنه تعجبك، سئل عن الصادق(ع) عن ادني االلحاد فقال ان الكبر ادناه.
در زمينه فخرفروشي و خودنمايي علمي! و شهرت پرستي و عوامزدگي 
و فضل فروشي و رياست پرستي قال رسول اهللا(ص): من تعلم العلم ليماري به 
السفهاء او يباهي به العلماء او يصرف وجوه الناس ليعظموه فليتبوء مقعده من 
النار. و قال الصادق(ع): ملعون من تراس ملعون من هم بها و ملعون كل من حدث 
بها نفسه. عنه عليه السالم: اياكم و هوالء الروساء الذين يتراسون فواهللا ما خفقت 

النعال خلف رجل االهلك و اهلك.
امام مجتبي(ع) را مردي در راه به شدت دشنام داد. اطرافيان رخصت مقابله 
خواستند. امام رخصت نداد و ايستاد تا سخنان آن مرد به پايان رسيد، آتش خشمش 
فرو نشست و سكوت كرد. آنگاه امام(ع) به آرامي احوال او را پرسيد و علت خشم 
وي را جستجو كرد: «چه مشكلي پيش آمده است؟ اگر از دست ما كاري بر مي آيد 

بگو تا خدمت كنيم و ...». و بدين ترتيب فتح  الفتوح ديگري پديد آمد.
مالك اشتر، از پروردگان مكتب پيامبر(ص) و از سرداران رشيد علي(ع) 
از بازار عبور مي كند. مردي هسته خرما را از سر تحقير و تفريح بر او مي افكند. 
مالك كه حقيقتاً مالك نفس است هيچ نمي گويد و به مسجد مي رود. مرد جسور 
از ديگران مي شنود كه آن عابر نامش مالك اشتر است. هراسان در پي او مي رود. 
به مسجد مي رسد تا عذر بخواهد. مالك مي گويد: آمدم تا در اينجا ترا دعا كنم!!

علي(ع)، مردي كه در سياست و مبارزه و نبرد همتا نداشت، آنهم در 
روزگاري كه سررشته حكومت را خود به دست گرفته بود، در يكي از روزهايي 
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كه همچون ناشناسان گمنام در آفتاب گرم بعدازظهر كوچه و بازار كوفه را مراقبت 
مي كرد، با زني مواجه شد كه مشك آب را بر دوش كشيده و به سختي راه مي پيمود. 
علي(ع) براي كمك پيش رفت و مشك را گرفت. در راه از او پرسيد كه مگر همسرت 
در خانه نبود كه آب بياورد. زن بغض در گلو زبان به شكوه گشود و دشنام گفتن به 
خليفه مسلمين را آغاز كرد و نمي دانست كه خليفه مسلمين همراه او است! «چه 
بگويم از خليفه اي كه همسرم را به جبهه هاي جنگ كشاند و بچه هاي مرا يتيم كرد... 

آه از اين ظلمي كه بر ما رفته است و...»
علي(ع)، تيغ حلم از نيام بركشيد و بر گلوي نفس نهاد. گوش فرا داد و 
ناسزا را به جان خريد. چون پاي به خانه زن گذاشت، تنور را براي پختن نان 
برافروخت. همسايگان ديده بودند كه صورتش را به آتش نزديك كرده و مي گويد: 
«اي خليفة مسلمين! حرارت اين آتش را تحمل كن و از يتيمان و محرومان و 

درماندگان غافل مباش كه آتش غضب الهي را تاب نخواهي آورد!»
براستي آيا اسالم را فقط شمشير علي(ع) و ثروت خديجه(س) قوت 
بخشيد؟ آري، اين دو نيز هست، اما فراتر از اين دو، سالح و سرماية «اخالق» 
است. پيامبر اسالم(ص) با سالح و سرمايه اخالق بود كه چشمة ايمان و اسالم را 
در اعماق جان ها و قلب ها به جوشش و فوران واداشت. و انك لعلي خلق عظيم، 
و لعلك باخع نفسك، و حريص عليكم، و بما رحمه من اهللا لنت لهم و آيات ديگر 
از اين قبيل، شاهد همين مدعا است. پيامبر(ص) و علي(ع) و امام مجتبي(ع) و 
مالك اشتر با شمشير اخالق و با ثروت اخالق، كار را چنان سامان مي دادند كه از 

عهدة هيچ سياست و ثروتي بر نمي آمد.
حاج آخوند مالعباس، اگر در اخالق به اينان تأسي جسته بود، اين تأسي و 
تأثر از ضعف او نبود، از قوت روحي او بود. حاج آخوند نياز مالي به كسي نداشت، 
از حيث جسمي بسيار قوي بود، در توليد و كار و كشاورزي صاحب تجربه و توان 
و حتي كشف كنندة طرح ها و ابتكارات بيشتر براي برداشت محصول بهتر بود. 
پس اموري از قبيل تحمل ضربات آن فرد مهاجم و خمس خواه! و نيز خوشرويي 

ديباچه اي بر فضيلت هاي فراموش شده     93

www.takbook.com



با كساني كه آب جاري در زمين كشاورزي او را به طرف اراضي ديگران منحرف 
كرده بودند، از سر اراده و ايمان و ناشي از اقتدار و اعتالي روحي آن بزرگوار و 
عالمت گردن فرازي و سرافرازي او است نه سرگشتگي و سرشكستگي اش. 
تواضـع ز گردنفـرازان نكـوست          گدا گر تواضع كند خوي اوست

آنان كه گردنفرازي را همواره در تكبر جستجو مي كنند و تواضع و مدارا 
و نرمخويي را در همه حال، جلوة ليبراليسم سازشكارانه مي پندارند، گويا از 
امام صادق(ع) نشنيده اند كه فرمود: ما من رجل تكبرا و تجبر اال لذله وجدها في 

نفسه!
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امروز به حاج آخوند چه نيازي داريم؟ (2)

روحيه و رفتار حاج آخوند مالعباس، متأثر از همان سيره و سنت است 
كه در شرح رفتار و گفتار پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) و اصحاب آنان ذكر 
كرديم. هم از اينرو است كه به روايت مرحوم راشد، يك هفته قبل از مرگ، دقيقًا 
در همان روز و همان ساعتي كه هفت روز بعد درگذشت، پيكر بيمارش درحالي كه 
زن و فرزند وي در كنارش بودند ناگهان به پيكرة نور تبديل شد و سپس پي در 
پي صداي حاج آخوند شنيده مي شد كه به پيامبر و ائمه، يك به يك و با ذكر نام، 

سالم مي كرد و مي گريست.
حاج آخوند، مظهر و مجسمة فداكاري و ايثارگري و خدمتگزاري و 
مردمياري بود. ما امروز به شناخت فضيلت هاي انساني و سجاياي اسالمي و اخالق 
متعالي كساني همچون حاج آخوند مالعباس محتاجيم. امروز در ميدان مبارزات 
ضداستكباري و در عرصة  سياست انقالبي و در ميانة همين دنياي صنعتي و 
تكنولوژيك، اگر توانستيم در عين بهره گيري از پيشرفتهاي علمي و فني و اقتصادي 
و تكنيكي قرن بيستم و بيست و يكم، از حيث ملكات متعالي روحي در وادي 
اخالق و خدمت و تواضع و خلوص و فداكاري و قناعت و عزت، آدم هايي همانند 
حاج آخوند مالعباس با ويژگي هاي مثبت و نادرالوجودي كه در اين كتاب ذكر 
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شده است تربيت و عرضه كنيم، موفق شده ايم. در غير اين صورت بايد بپذيريم 
كه فقط به مقدمات و وسايل پرداخته ايم و به اهداف و آرمانهاي نهايي در جهت 
تحقق جامعة نمونه و انسان نمونه نرسيده ايم. امروز بايد ببينيم كه به جامعة نمونه 

اخالقي چقدر نزديك شده ايم؟
در اينجا ذكر نمونه و خاطره اي را مناسب مي دانم. يكي از عزيزان را 
مي شناختيم كه خانه اي را به كسي مي خواست بفروشد و به اصطالح قول داده 
بود. در فاصله اي كوتاه قيمت خانه چندبرابر شد. اطرافيان به آن مرحوم مي گفتند 

مبادا به قيمت قبلي بفروشي.
ايشان صادقانه و با تأكيد و تعجب گفته بود: من «قول» داده ام، مسلمان 
بايد بر سر قولش بايستد، اين از عالئم ديانت است.  و سرانجام هم آن را به همان 
قيمت «قول» فروخت (مرحوم سام كرماني، پدر دوست عزيزم آقاي سيداحمد 
سام، مدير مجلة ادبستان، از اين تجليات واالي اخالقي و اين قبيل كارهاي خالف 
معمول اما حقيقتاً مأمول و ارزشمند، بسيار داشت. رحمه اهللا عليه). مي بينيد كه 
بحث، بحث فقهي و حقوقي و اقتصادي نيست. سخن از ارزشهاي اخالقي موعود 

درميان است.
جالب است كه بدانيد، همين بزرگوار يعني مرحوم سيدعلي اكبر سام، 
كه به ارزشهاي معنوي و ظاهراً معمولي تا اين حد پايبندي نشان مي داد، خود از 
ارادتمندان مرحوم راشد بود و از كساني بود كه حكمتها و مواعظ او را به جان 

مي خريد.
اكنون مي توان از خود سؤال كرد كه ما در زمينة تحقق و گسترش اين 
روحيات، چقدر پيشرفت كرده ايم؟ شايد مرحوم سام افراط و اشتباه كرده باشد. اما 
اين مثال از آن جهت قابل توجه است كه ببينيم چه انگيزه اي او و امثال او را به ترجيح 
اخالقيات و ارزشهاي معنوي بر ارزشهاي مادي وادار مي كرد و چه عواملي ديگران 
را به سوي حاالت معكوس سوق مي دهد و اساساً ما به اين سمت و سوي، پيش 
رفته ايم يا نرفته ايم؟ اخالقيات و ارزشهايي از قبيل آنچه فوقاً ذكر شد، پيشكش. اما 
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در مراحل و مراتبي بسيار پايين تر و كمتر از آنـ  در همين عرصة مرابطات اقتصادي 
و مناسبات مالي روزمرهـ  با يكديگر چه كرده ايم و چه مي كنيم؟!

شيخ صدوق رحمه اهللا عليه روايتي را از امام صادق(ع) در كتاب «خصال» 
نقل كرده است. امام صادق(ع) در پاسخ معلي بن خنيس كه پرسيده است ما 
حق المؤمن علي المؤمن فرموده اند: سبعه حقوق ما فيها حق اال و هو واجب عليه 
و ان خالفه خرج من واليه اهللا. اهل ايمان يا به عبارت ديگر اعضاي يك جامعة 
ايماني نسبت به يكديگر هفت حق دارند كه واجب است و هر كس با آن حقوق 
واجبه مخالفت كند از واليت خدا خارج شده است. «معلي» اصرار مي ورزد كه 
بداند و امام صادق(ع) به كسي مثل معلي بن خنيس كه از بهترين و مبارزترين و 
سياسي ترين اصحاب (آري از مبارزترين و سياسي ترين اصحاب) است مي گويد: 
ويحك يا معلي! اني شفيق عليك اخشي ان تضيع و التحفظ و تعلم و التعمل! 
امام صادق(ع) نگران است كه حتي معلي نيز با همة قدرت و توانش اين حقوق 
واجب را مراعات نكند. به عبارت ديگر چنين نيست كه هر كس به امام صادق(ع) 
نزديك بود و در صحنه هاي علم و سياست حضور فعال و چشمگير داشت و در 
زمرة شهدا نيز قرار گرفت، صرفاً همين پشتوانه براي او كافي خواهد بود و ديگر 

«هرچه آن خسرو كند شيرين بود»!
قال ايسر منها ان تحب له ما تحب لنفسك و تكره ما تكره لنفسك، والحق 
الثاني ان تمشي في حاجته و تبتغي رضاه و ال تخالف قوله. آسانترين اين حقوق 
واجب آنست كه براي برادر ديني ات همان را بخواهي كه براي خودت دوست 
داري و براي او نيز همان چيزي را ناپسند و ناروا بداني كه براي خودت بد مي داني. 
حق دوم اينست كه خط مشي تو در طريق رفع نيازهاي او و قضاي حوايج او و 

طلب رضايت او باشد و خالف قول او نكني.
والحق الثالث ان تصله بنفسك و مالك و يدك و رجلك و لسانك، والحق 
الرابع ان تكون عينه و دليله و مرآته و قميصه، والحق الخامس ان التشبع و يجوع و 
التلبس و يعري و التروي و يظماء. با جان و مال و دست و پا و زبان در خدمتش 
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باشي، چشم او و راهنماي او و آينه او و پوشش و پيراهنش باشي، تو سير و 
سيراب و پوشيده نباشي و او گرسنه و تشنه و برهنه!

والحق السادس ان يكون لك امراه و خادم و ليس الخيك امراه وال خادم 
ان تبعث خادمك فتغسل ثيابه و تصنع طعامه و تمهد فراشه فان ذلك كله انما 
جعل بينك و بينه. حق ششم كه ظاهراً عجيب هم به نظر مي آيد اينست كه اگر 
ترا زني و خدمتگزاري هست و او را نيست بايد خدمتگزار را بفرستي كه جامه 

او را بشويد و غذايش را بپزد و بسترش را بگسترد!
والحق السابع ان تبر قسمه و تجيب دعوته و تشهد جنازته و تعوده في 
مرضه و تشخص بدنك في قضاء حاجته و التحوجه الي ان يسالك ولكن تبادر 
الي قضاء حوائجه. هفتمين حق واجب آنست كه سوگندش را بپذيري و دعوتش 
را اجابت كني و بر جنازه اش حاضر شوي و در بيماري از او عيادت كني و بدنت 
را در جهت برآوردن حوائج و رفع نيازهايش به تكاپو و زحمت افكني و او را 
وادار نكني كه خواهش و سؤال خود از تو را به زبان بياورد و تو بايد پيش از آن 

به قضاي حوائج و رفع نيازهاي او مبادرت ورزي!
«فاذا فعلت به وصلت واليتك بواليته و واليته بواليه اهللا عزوجل». اگر 

چنين كردي واليت تو به او و واليت او به واليت الهي متصل شده است.
بسيار خوب! مي گوييم كه قول و قرار و عهد و پيمان، هيچ! مي گوييم 
كه آنچه امثال مرحوم سام انجام داده اند امور شخصي و تشخيص فردي است. 
كالم امام صادق(ع) را چه كنيم؟! آيا حق نداريم از اين هفت حق واجب (كه 
شايد هفت بودنش افادة كثرت و پايان ناپذيري مي كند) در جامعه خودمان 

سؤال كنيم؟ 
آيا حق نداريم از خودمان بپرسيم كه آيا صرف نظر از آنچه در روزهاي 
انقالب عليه طاغوت و نيز در مدينة فاضلة جبهه هاي دفاع مقدس و همچنين در 
ميان گروهها و طبقات خاصي از مردم در پشت جبهه ديده ايم، امروز و به ويژه 

فردا در مسير تحقق آن هفت حق واجب چه كرده و چه خواهيم كرد؟
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آيا در مجموع و با توجه به وضعيت اقتصادي و اداري و معامالت و 
مبادالت روزمرة موجود، براستي در همان مسير كه مورد نظر امام صادق(ع) است 

داريم جهت گيري مي كنيم و جلو مي رويم؟
آيا سياسي و مبارز بودن و عالم و فقيه بودن براي وصول به اين ارزشهاي 
متعالي اخالقي كافي است؟ اگر انسان يا جامعه اي در درازمدت خداي ناكرده در 
جهت خالف اين ارزشهاي متعالي معنوي و موعود كه به تعبير امام صادق(ع) 
تحقق آنها شرط اتصال به واليت الهي و عدم تحقق آنها موجب خروج از واليت 
«اهللا» است، پيش رفت، آيا به زبان تكوين و در لحظات اصابت پيشاني به سنگ 
واقعيت ها و تجربيات زمانه، اين شعار را از حلقوم اين جهان منظم و قانونمند 

نخواهد شنيد كه: مرگ بر ضد واليت خدا؟!
اگر معتقدين به يك مذهب يا مكتب يا يك جامعة نمونة موعود و مطلوب، 
انقالب و تحول در ارزشهاي گذشته و تحقق ارزشهاي اخالقي جديد را (كه از 
نظر ما همان ارزشهاي اخالقي مورد نظر امام صادق است) وعده نداده باشند، 
روشن است كه مشكلي از اين حيث ندارند اما اگر انقالبي اساساً انقالب فرهنگي 
و ارزشي و اخالقي و بيش از هر چيز ديگر همين شهرت و همين افتخار را به 
خود نسبت داد و تحقق جامعه نمونه بر همين اساس را به همگان وعده داد و در 
همين مسير هم تالش و جهاد و اجتهاد كرد و معذلك در عمل فردي و عينيت 
اجتماعي به هر دليل و با هر عذر موجه يا ناموجه به شكلي و شمايلي غيرموعود 

و غيرمنتظر نمايش داده شد، آيا ضربه نخواهد خورد؟
آيا از اين قبيل اخطارها و هشدارها در كالم امام خميني و حضرت آيت اهللا 
خامنه اي به طور مكرر نيامده است؟ آيا بزرگان ما بارها نگفته اند: چنانچه چهرة 

اسالم مشوه نشان داده شود اسالم و مسلمين، هر دو، ضربه خواهند خورد؟
با اشارت به همين ضرورت حياتي است كه رهبر معظم انقالب اسالمي 

حضرت آيت اهللا خامنه اي در فرازهايي از سخنان خويش مي فرمايد:
«جامعة اسالمي ما اكنون احتياج دارد به اين كه افراد آن بتدريج تقوي را 
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در روح خود تزريق كنند.»1
ـ «كساني كه دستخوش جهالتها، شهوات نفساني، هوي و هوس، سليقه هاي 
شخصي و متكي به منافع فردي و گروهي باشند حق سرپرستي و اداره امور زندگي 
و تعيين سرنوشت مردم را ندارند... حاكميت دين، تقوي، عدالت، رحمت و علم 

بر مردم نمونه اي از واليت الهي است...»2
ـ «همه فضيلتهاي انساني خالصه مي شود در بندة واقعي و مخلص خدا 
بودن و آنكس كه در اين ميدان از همه بيشتر است در كفه انسانيت از همه 
سنگينتر است... اگر بندگي خدا به معناي خضوع در برابر حكمت و بصيرت و 
رحمت و نيكويي و زيبايي بي پايان و مالزم با آزادگي از بندگي نفس و بردگي 
غير است، كدام ارزش را برتر از آن مي توان يافت؟ مگر نه اين كه همه بديها و 
پستي ها و شقاوتها و رذالتها و نامردمي ها و همه سياهي ها و تاريكيها از بردگي 
انسان در برابر سركشي هاي نفس يا سركشي و طغيان انسانهاي مدعي زاييده 
مي شود؟ و مگر نه اين كه بندگي خدا ريشه هر بندگي ديگر را مي سوزاند و 

نابود مي سازد؟»3
ـ «ارزش، در ايمان و اطاعت از خداوند و دلسوزي براي كشور و جامعه 
است... عالمي كه علم خود را در خدمت به زندگي شخصي و لذات نفساني به كار 

گيرد فاقد ارزش معنوي و اجتماعي است.»4
كالم امام صادق(ع) خطاب به معلي بن خنيس را به ياد آوريم. صرف 
حضور در عرصة سياست و مبارزه يا صرف ظهور در حوزه فقه و اصول، هيچكس 
را از اداي آن حقوق واجبه بي نياز نخواهد كرد و هيچكس نخواهد توانست فقط 
به مدد همان سياست و فقاهت و با غرور ناشي از آن به اين حقوق جامه عمل 

1. چهار سالة دوم، ص 340
2. سخنراني به مناسبت عيد سعيد غدير سال 69

3. ژرفاي نماز
4. سخنراني در تاريخ 69/8/1
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بپوشاند. اما امثال حاج آخوند مالعباس در اين وادي پيش رفته اند و عمر گرانمايه 
را در طريق اداي همين حقوق واجبه صرف كرده اند. عظمت حاج آخوند در 
همين است. گويي او مخاطب امام صادق(ع) و مجسمة همين ارزشهاي متعالي 

و فضيلت هاي فراموش شده است؟
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امروز به حاج آخوند چه نيازي داريم؟ (3)

اما حاج آخوند فقط از حيث حلم و صبوري يا خدمت و مردمياري نبود 
كه الگو بود. او عارف عالمي بود كه هرگز زهد و عبادت خود را به رخ كسي 
نمي كشيد، از پارساياني نبود كه روي از گنهكاران برتابد بلكه به بخشايندگي در 
آنها نظر مي كرد، نماز و روزه ها او را مغرور نكرده بود، قناعت و عزت نفس او 
چنان بود كه هيچ نوع كمكي را حتي از ناحيه دوستان صميمي قبول نمي كرد 
و ترجيح مي داد كه همچنان سر عزت و استقالل بر گليم سادة خويش بگذارد 
و بگذرد، ارباب قدرت و اصحاب ثروت انتظار مي كشيدند كه از او دستخطي 
ببينند و سختي بشنوند تا به اجابت آن افتخار كنند ولي او نه از قدرتمندان و 
نه از تجاري كه با انتساب به او و با نقل داستانهايي از همراهي هاي خود با او 
در مقام كسب عزت و اعتبار معنوي و مردمي بودند براي خود و فرزندانش 
هيچ نخواست، او در تربت و مشهد و تهران و عراق معتقدان و مريدان و حتي 
فدائيان فراوان داشت اما هرگز به آنها توسل نجست و به اين امكان و امتياز 

ننازيد و نباليد.
مرحوم حاج محمدرضا وثوقي (فرزند مرحوم حاج محمداسمعيل 
وثوقي و صهر مرحوم حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ ذبيح اهللا امامي، كه نام 
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هردو در اين كتاب آمده است)1بارها و بارها نظير همين مطالب را درباره حاج 
آخوند مالعبـاس براي اينجـانب نقل كرده اند و من از ايشان كه حـاج آخوند 
را همـواره در منزل پدري خود زيارت مي كرده و از نزديك ديده اند در اين باب 

بسيار شنيده ام.
حاج آخوند از ديگران نه انتظاري داشت و نه گله اي. «مردي بود كه از 
جامه به پيراهن و شلوار و جبه كرباس و شال كمر آن هم از نوع كرباس ولي 
نازكتر و به يك عبا كه بر دوش افكند و اگر نباشد بي عبا راه برود و به گيوه و 
كفشي از نوع پست و كم ارزشترين آن ساخته بود و خوراكش غالباً در 24 ساعت 
يكبار بود كه آن يكبار هم افطارش و هم سحرش... و چون خواب و خستگي بر 
وي چيره مي گشت روي همان حصير مسجد عبايش را بر سر مي كشيد و چند 

لحظه مي خوابيد... از اينرو مردي آزاده و وارسته بود».
انصافاً آيا قواعد و ضوابط و لوازم يك زندگي استقاللي و مولد و خودكفا 
و مستقل از اجانب و خارجيان را در روحيه و رفتار كساني امثال حاج آخوند 
بيشتر مي توان ديد يا در رفتار و روحية كساني كه مدعيان دوآتشة بلكه صد آتشة 
سياست و مبارزه مي باشند؟! به نظر اينجانب، كسي كه در طرز زندگي و تهية 
لباس و خوراك و همچنين در نحوة كار و توليد و نظاير آن، خصوصيات حاج 
آخوند مالعباس را واجد است به مراتب ضدامپرياليست تر، ضد استكباري تر، 
ضداشرافي تر و مبارزتر از كسي است كه اين خصوصيات را در زندگي و عمل فاقد 
است ولي در آوردگاه رسمي و علني سياستـ  العياذباهللاـ   علي بن ابيطالب(ع) 

را هم به زبان حال، ليبرال مي پندارد!
راز آزادگي و سّر استقالل و جوهر مبارزه همان است كه در وجود حاج آخوند 

1. مرحوم حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ ذبيح اهللا امامي ازعلماي برجستة تربت حيدريه و به نقل
استاد راشد، از دوستان حاج آخوند مالعباس بوده اند. فرزند ايشان مرحوم حجت االسالم والمسلمين 
آقا شيخ عبداهللا امامي پس از پيروزي انقالب به نمايندگي مردم تربت در مجلس شوراي اسالمي 

برگزيده شد. رحمه اهللا عليه.
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مالعباس يعني در قناعت و عزت و علو طبع او تجلي پيدا كرده است. حال آنكه 
بسياري از ما در عرصة سياست در همان حال كه دشمن خارجي را از درگاه خانه 
بيرون مي رانديم، او را ناخواسته و ندانسته و بي اختيار از دريچه هاي متعددي كه 
به دنياي زندگي و لباس و خوراك و توليد و مصرفمان باز مي شد، به درون خانه 
بازگردانديم! اگر كساني نتوانستند مثل حاج آخوند مالعباس زندگي كنند و نتوانستند 
در ميادين اقتصادي براستي از پاي درنيايندـ  چنانكه بسياري از پاي درآمده اندـ  و 
البته ما ابريء نفسي!ـ  اينگونه كسان چگونه خواهند توانست در برابر محاصره هاي 

بيگانگان و سپس تهاجم فرهنگ مصرفي آنان مقاومت و مبارزه كنند؟! هيهات!
حاج آخوند مالعباس، در عمل و در لباس و در خوراك و در توليد، چنان 
سرافراز و سربلند و خودكفا است كه بايد گفت ضدامپرياليست واقعي و چريك 
عرصة مقاومتها و مبارزه ها و سردار سلحشور وادي استقالل و خوداتكايي و 
استغناء از بيگانگان، او و امثال اوست! اما كسي كه از اين همه، جز ظاهر و پوسته اي 
متأللئ و جز صدا و آوايي مطنطن، چيز قابل ذكري ندارد، چنين كسي باالخره در 
گرماگرم زندگي وارداتي و ارزي و مصرفي از پاي درمي آيد و اگر از روحيات و 
خصلت هاي استكباري يعني از خلق و خوي دشمن خود نيز بهره اي و سابقه اي 

داشته باشد، ديگر گلي است كه به سبزه نيز آراسته شده است!!
همين امروز هنوز كساني كه از تبار پيشينيان هستند كه عزت و استقالل و 
استغناء را در روحية خويش به يادگار نگه داشته و در رفتار خويش نشان مي دهند.

بهلول، چهره معروف واقعة مسجد گوهرشاد يكي از همين نمونه ها است، 
كه من او را خود بارها از نزديك ديده ام. او نيز خراساني ديگري است كه در حد 
توانايي و تحمل آدمي براستي عزم و اراده اش پوالد مشكالت را آب مي كند و 
هر نيازي زائد بر حداقل الزم در كوره گداخته بي نيازي او رنگ مي بازد. مشتي 
استخوان را به نام بدن با خود همراه مي برد، در آفتاب زمانه چنان سوخته كه 
پيكرش در سياهي فرو رفته است، اما با اين همه، زمين بالين او و آسمان روانداز 
او است و به قول اهل واليت با كاسه اي كيشتو (بر وزن پيشرو) كه مخلوطي از 
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برگة زردآلو و آب است افطار مي كند.
حاج آخوند مالعباس، عابدي بود روشن بين و روشن ضمير. براي مرد متاهل 
صيغه عقد مجدد جاري نمي كرد، براي فعاليتهاي ديني پول نمي گرفت، هرگز صيغة 
طالق براي هيچكس جاري نكرد. با بسياري از مقدس  نمايي ها و باورهاي عاميانه 
و بي مأخذ سازگاري نشان نمي داد. هنگام مباحثه با يكي از وعاظ مشهد مي گويد: 
خيلي ها مي گويند سنگ از كوه غلتيده  و به شهر آمده و داخل حرم امام رضا(ع) شده 

و زيارت كرده است. آيا شيوع و شايعه مي تواند دليل صحت خبر باشد؟
وقتي آقاي راشد مي گويد همسرم چادر بر سر ندارد و مناسب نيست 
كه همراه شما باشد برمي گردد و به لباس  عروسش نظر مي كند و چون روسري 
و مانتو را مي بيند كه لباسي سنگين و پوشاننده و فراخ و كامل است با تعجب 
مي گويد: اين لباس كه از چادر پوشيده تر و پوشاننده تر است! حاج آخوند به 
اعتراف مرحوم راشد فرزندانش را هرگز براي مستحبات تحت فشار قرار نمي دهد 
و در تربيت آنان چنان است كه حتي براي انجام فرايض نيز شيوه هاي اخالقي 
مناسب و مؤثر را به كار مي گيرد تا آنها بيشتر مجذوب باشند نه مرعوب. اما از اين 
همه شنيدني تر اين است كه كسي مانند حاج آخوند براساس حس وطندوستي 
به شاهنامة فردوسي نيز عنايت نشان مي داده است. گاهي ابياتي از شاهنامه را با 

احساسي لطيف مي خواند و اشك بر گونه فرو مي ريخت.
حاج آخوند مالعباس عابدي بود شاداب و پرنشاط، كه در برابر مردم 
چهره عبوس نشان نمي داد. حزنه في قلبه و بشره في وجهه. او هيچگاه مطايبه 
و مزاح را در آنجا كه مناسب حال بود فراموش نمي كرد. در نماز جماعت رسم 
است كه اقتداكنندگان به افراد صفوف جلو مي گويند «ببنديد» يعني امام نماز 
مي خواند و زودتر تكبيره االحرام بگوييد. حاج آخوند مي گفت: يكبار يك نفر در 
صف جلو بعد از آنكه تكبيره االحرام گفته و به نماز ايستاده بود، در پاسخ يكي از 

پشت  سري ها كه مي گفت ببنديد، پاسخ داد: بستيم!
حاج آخوند، روحاني متدين و متعبدي بود كه بر نظيف  بودن و پاكيزه بودن 
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اصرار مي ورزيد. دندانهايش سالم باقي مانده بود. برخالف بسياري از افراد به هيچ 
نوع دودي اعتنا نمي كرد. از حيث قواي جسمي و بدني در حالت نيرومندي و 
سالمت بسر مي برد. سواركاري مي دانست و ورزيده و چاالك بود. بسيار پياده روي 
مي كرد و حتي پياده به كربال مسافرت نمود. خانواده او متعجب بودند كه وي 
اين همه نيرو را از كجا مي آورد؟ بدون شك عشق و عالقه حاج آخوند به كار و 
كشاورزي در مزرعه يكي از منابع تأمين نيروي جسماني او بوده است. اما به قول 
موالنا «قوت جبريل از مطبخ نبود». نشاط قلبي و ايماني را بايد سرچشمة ديگر 

سالمت و شادابي او شمرد.
متانت، دقت، نظم و برنامه ريزي از ويژگي هاي ديگر حاج آخوند مالعباس 
بود. ساده زيستي و قناعت و سادگي در خوراك و پوشاك از مختصات بارز و 

كم نظير او به شمار مي رفت.
هرچه مي خورد و هرچه مي پوشيد تماماً از محصوالت روستا و منطقه 
زندگيش تهيه شده بود و در اين موارد به هيچكس نيازمند نبود. بي سحري روزه 
مي گرفت، با نان خالي افطار مي كرد و مقاومتي حيرت انگيز داشت. بسيار اتفاق 
مي افتاد كه چند شبانه روز پي در پي خواب و خوراك تقريباً از او سلب مي شد 
و يكسره در پي حل و فصل مشكالت مردم مي رفت. مرحوم راشد مي گويد: 
«ممكن است اين مطالب حيرت انگيز به نظر برسد اما واقعيتي است كه شصت 

سال دوام داشت».
حاج آخوند بر سر سفره هاي ساده و در خانه هاي فقرا كه بود، همه حس 
مي كردند كه روحًا راحت تر است. با حاكم و متمول شهر همانطور بود كه با 
مرد و زن فقير بود. به عيادت بيماران مي رفت و با اشتياق به درون دخمه ها و 
زاغه هاي آشفته و مخروبه در محالت فقيرنشين پاي مي نهاد و در همان خانه هاي 
آلوده به خاك و خاكستر بر زمين مي نشست. همة نمازها را در وقت فضيلت 
به جاي مي آورد و هيچگاه نماز شب و نوافل را ترك نكرد. با اين همه، مرحوم 
راشد مي گويد: «ادب و معرفتش او را نزد خانواده اش بزرگ كرده بود نه نماز و 
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روزه هايش». و ادامه مي دهد: «عالقه ما به او پيش از آنكه عالقه زن به شوهر و 
فرزند به پدر باشد عالقه اي از سنخ مريد به مراد بود». مي دانيم كه چنين رابطه اي 

خصوصاً ميان زن و شوهر به سادگي پديد نمي آيد.
حاج آخوند در اقوال و افعال خويش تكلف و تصنع نداشت. راز نفوذ او 
در دلهاي مردم نيزـ  از جملهـ  همين سادگي و صداقت در بيان و رفتار بود. به تعبير 
مرحوم راشد «اين حاالت و صفات در او طبيعي بود نه ساختگي و تصنعي. چون 
محال است كه كسي به تصنع بتواند شصت سال بدون خستگي و مالل در كار 

خود ثبات داشته باشد و استقامت بورزد و ذره اي از راه خود منحرف نگردد.»
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از آرزوهاي بر باد رفته!

سخن در اين باب بسيار است و به قول شاعر:
يك زبان خواهم به پهناي فلك      تـا دهم من شـرح آن زيبا ملك

اما زبان از وصف عاجز است و گر بريزي بحر را در كوزه اي، چند گنجد؟ 
قسمت يكروزه اي.

بايد بگويم، از آرزوهاي تا اكنون بر باد رفتة من يكي اين بوده است كه در 
فراغ و فرصتي شايسته به تحقيق بنشينم و به تفحص برخيزم و در وادي پژوهش 
به قدر وسع بكوشم تا شايد اگر مراد نيابم، در حدي اندك بتوانم به كسب علم رجال 
ـ  رجالي از اين دستـ   همت گماشته و الاقل شرح حال رجال خراسان و معاريف 
آن سامان را كه بعضاً در كتب مختلف از جمله كتب رجال و بيوگرافي، سفرنامه ها 
و تورايخ مربوط به مشروطه مستور است، در مجموعه اي فراهم آورم. در واليت 
تربت، چه در تاريخ قديم و چه در تاريخ جديد، رجال علمي و ا يماني و عرفاني 
فراوان بوده اند. مرحوم راشد بزرگ يكي از آنها است. مرحومين شهابي خصوصًا 
فقيد سعيد استاد محمود شهابي فرزند مرحوم استاد عبدالسالم تربتي متخلص 
به شهاب و نيز استاد عظيم القدر دانشكده حقوق دانشگاه تهران كه اينجانب از 
فيض كالمش بهره برده ام، از اين جمله بشمار مي روند. مرحوم آقا شيخ علي اكبر 
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واعظ تربتي خطيب دانشمند و محقق كه تا سال1340 در قيد حيات بود و بزرگان 
حوزة علمية قم نسبت به ايشان شناخت كافي دارند نيز از اين جرگه است. همچنين 
فقيه بزرگ و شاگرد برجستة آخوند مالمحمدكاظم خراساني يعني جناب حاج 
شيخ علي اكبر مجتهد تربتي كه ذكر خير ايشان در كتاب حاضر بسيار شده است و 
در دوره حكومت رضاخان از دنيا رفته است يكي ديگر از اين شخصيت ها است. و 
از اينگونه بسيار بوده اند علما و بزرگاني امثال آقاي طباطبائي، رباني، امامي، مروج 
و ... كه هر كدام از جهاتي شايستة ارج گزاري اند. حتي «بهلول»ـ چهرة معروف قيام 
مسجد گوهرشادـ  را كه هنوز در قيد حيات است بايد در شمار كساني كه شناخت 

و شناساندن اوصاف و احوالشان ضروري است قرار داد.

با «ميراث فرهنگي» و «آستان قدس رضوي»
القصه، اشخاص و شخصيت هاي فراوان در زمينه هاي گوناگون علمي و 
سياسي و فقهي و عرفاني و در درجات و سطوح مختلف وجود داشته اند و دارند 
كه ناشناخته مانده اند. حتي مردم تربت حيدريه، خود از احوال و اوصاف كساني 
همچون «قطب الدين حيدر» كه شهر به نام او است و «شيخ ابوالقاسم» كه مزار او 
در همانجا است و از عرفاي بزرگ محسوب مي شود و صوفيان جنوب خراسان 
او را به خود منسوب مي كنند، چندان آگاهي و اطالعي كه در خور ذكر باشد 

ندارند و بعضاً اصًال اطالع ندارند!
اميد و انتظار آن است كه مراكزي همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
سازمان ميراث فرهنگي، انجمن آثار و مفاخر ملي و نظاير اين مراكز بيش از پيش 
بتوانند در جهت احياي مĤثر و مواريث تاريخ و تمدن اسالم و ايران توفيق يابند و 
نسلي را كه در خطر هويت زدايي و خودناشناسي است در جهت بازيابي هويت 
خويش ياري دهند. واليت تربت حيدريه، يكي از والياتي است كه بخشي از 
ميراث عظيم تاريخي و فرهنگي كشور را در گنجينه پراكنده اما ارزشمند خويش 

به عنوان ذخيره اي شگفت انگيز و رازآميز نگه داشته است.
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مگر نه اين است كه زمين رازدار و ميراث دار گذشتگان براي گزارش به 
آيندگان است؟ از آستان قدس رضوي و مقام توليت آن آستان مقدس، اميد و انتظار 
اين است كه اشارتي كنند تا الاقل نشانه هاي قبر حاج آخوند مالعباس تربتي در 
صحن مطهر بازيابي و بازسازي شود. قبري كه من از دوران كودكي با آية شريفة نقش 
شده بر سنگ آن آشنا بوده ام. گويا همين ديروزـ  يعني حدود 25سال پيش!ـ  استاد 
فقيد مرحوم علي قندهاري تربتي كه خود در مزار قطب الدين حيدر آرام خفته است 
خطاب به اينجانب گفت: «باري پسرم! حاج آخوند فرمود مرا در صحن مطهر دفن 
كنيد كه قدم زيارت كنندگان حرم روي چشمهايم باشد... و بر سنگ لوح حاج آخوند 
طبق وصيت خودش نوشتند: «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» و سپس قرائت آيه 
را تمام نكرده، زار زار گريست. آنگاه گفت: «انتخاب اين آيه اشارت است به اين كه 
هنوز در عهد دقيانوسيم!» و چنين بود كه حاج آخوند، از حاكميت طاغوت در عهد 
پهلوي به كهف واليت در آستان قدس رضوي پناه برد. او خود را سگ اصحاب 
كهف و پاسبان رواق صحن مي دانست. كسي كه در حال حيات از دنيا رفته بود، از 
دنيا رفته است و در حال حيات است!... باسط ذراعيه بالوصيد!... «باسط ذراعيه»، در 

زندگي و مرگ و پس از مرگ!
مهرماه 1369
  جالل رفيع
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

تاكنون اشخاصي متعدد، از آشنايان و دوستان، به تأكيد و اصرار از اينجانب 
خواسته اند كه شرح  حالي از مرحوم پدرم حاج آخوند مالعباس تربتي بنويسم. با 
آنكه ممكن است نتوانم آن مرد را چنانكه بود توصيف كنم، براي آنكه به اندازه 
مقدور، چهرة او را كه مردي استثنائي و كم نظير بود نشان داده باشم، سعي مي كنم 

آنچه به ياد دارم دربارة آن مرحوم بر قلم آورم.

حتي فكر گناه هم از خاطرش نمي گذشت
كساني كه سن آنها در زمان نوشتن اين شرح حال از پنجاه سال كمتر 
نباشد تصويري كه از مرحوم، حاج آخوند مالعباس در ذهن دارند اين چنين 
است كه بيان مي شود: مردي بود از دنيا گذشته و هميشه و در همه كار در ياد 
خدا و براي خدا. ايمان محكمي به خدا و به پيغمبر و روز قيامت داشت كه 
احتمال خالف آن حتي در خاطرش نمي گذشت. به همين جهت شب و روز 
دقيقه اي از انجام وظايف ديني و تكاليفي كه بر گردن خود احساس مي كرد غفلت 
نمي ورزيد و لحظه اي از عمر خود را ضايع نمي كرد و به باطل نمي گذراند. آنچه 
عبادت بود از واجب و مستحب در تمام عمر انجام داد و هرگز مرتكب هيچ 

www.takbook.com



116     فضيلت هاي فراموش شده

گناه كبيره يا صغيره اي نشد، به طوري كه مي توان گفت حتي فكر گناه هم از 
خاطرش نمي گذشت. بيشتر ايام سال را روزه مي گرفت و غالباً اين روزه ها را 
با يك وعده غذا و بي خوردن سحري بود. عالوه بر نمازهاي واجب كه آنها را 
با تمام آداب و شرايط در وقت فضيلت خود انجام مي داد و عالوه بر نافله هاي 
نمازها، در هر فرصتي كه داشت خواه زماني كه در مجلسي بود و هنوز موعد 
منبر رفتنش فرضاً، يا سفره انداختن نرسيده بود و خواه زماني كه در خانه بود، 
نماز مي خواند و همه اين نمازها را مانند نمازهاي يوميه، از ظهر و عصر و 

مغرب و عشا گرفته تا نماز صبح، مي خواند.
براي پدر و مادر و خواهر از دنيا رفته و عمه و عمو و ديگر خويشاونداني 
كه داشته حتي در راه كه مي رفت همچنان نماز مي خواند و با كسي صحبت 
نمي كرد و به جاي سجده مهر را بر پيشاني مي گذاشت. به همين سبب هميشه با 
وضو و در حال طهارت بود و آنچه دعا و اعمال مستحب در هريك از ايام سال 
وارد گشته است انجام مي داد و در تمام عمر از روزي كه به سن تكليف رسيد تا 
دو سه روز قبل از فوتش تمام شبها هنگام سحر بيدار بود و نمازهاي شب را با 
همه آداب و شرائطش انجام مي داد، يعني جز دو سه روز آخر عمرش، حتي يك 
شب نماز شبش ترك نشد و بسيار از ترس خدا مي گريست و محبت زايدالوصفي 
نسبت به خاندان رسالت داشت، به طوري كه هرگاه نام پيغمبراكرم يا هريك از 
ائمه اطهار بر زبانش جاري مي شد اشكش جاري مي گشت و در منبر، خواه به 
هنگام موعظه يا به هنگام ذكر مصائب اولياي دين، خودش بيش از همة مستمعان 
مي گريست و چون بسيار محتاط بود غالباً هنگام موعظه يا گفتن مسائل ديني 
يا ذكر مصائب اهل بيت از روي كتابهايي كه آنها را معتبر مي دانست مي خواند 
و توجه بسياري به احوال زهاد و عباد داشت به طوري كه مثًال غالباً از او شنيده 
مي شد كه مي گفت: بعضي بودند كه در تابستان آب را در آفتاب مي گذاشتند تا 
گرم مي شد و مي خوردند تا به همين اندازه كه آب خنكي خورده باشند از لذت 

دنيا استفاده نكرده باشند.
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مقدسي و مقدس مĤبي را شغل خود قرار نداده بود
حاج آخوند مي گفت: بعضي بودند كه در همة عمر براي خود رختخواب 
پهن نكردند و پاي خود را هرگز دراز نكردند تا در هنگام مرگ كه پاي آنها را 
دراز كردند گفتند: دراز كردن پا چه راحتي يي داشته است! لكن خودش از اين 
گونه كارها نمي كرد و كارهاي ضروري زندگيش متعارف بود و با همه زهد و 
عبادتي كه داشت از آنها نبود كه مقدسي را شغل خود قرار مي دهند، بلكه به تمام 
امور معمولي زندگي مي رسيد، مثًال به مهماني و به ديدن مسافري كه وارد شده 
و به عيادت مريض و تشييع جنازه و هرگونه امور متعارف ديگر زندگي از قبيل 
مجلس عقد و امثال اينها مي رفت و خودش نيز هميشه ميهمان مي پذيرفت و از 
سفر كه باز مي گشت يا در ايام عيد براي پذيرايي از مردم مي نشست. به هر نوع 
گرفتاري كه مردم داشتند مي رسيد و به درددل آنها گوش مي داد و در راه رفع 
كدورتها و مخاصمه ها از طريق نصيحت و خيرخواهي، خواه ميان زن و شوهران 
يا ميان دو طرف دعواي مالي يا ميان اهالي ده كه با هم به دسته بندي برمي خاستند 
كوشش مي كرد و همه وجوه شرعي را مانند خمس و زكوه و رد مظالم و صوم و 
صلوه كه مردم نزد او مي آوردند مي گرفت و با احتياطي سخت كه هميشه باعث 
زحمت و ضرر خانواده اش بود آنها را به مصرف مي رساند. در همة عمر خودش 
يك شاهي يا يك حبه گندم نه از سهم امام، نه از زكوه، نه از رد مظالم، نه از وجه 

صوم و صلوه به مصرف شخصي خود يا افراد خانواده اش نرساند.

زهد و تقواي حيرت انگيز حاج آخوند
من، حسينعلي راشد، كه نويسندة اين يادداشتها هستم با برادرم، هر دو 
جزو طالب علوم ديني بوديم و پدر من در تمام عمر يك شاهي از وجوهي كه نزد 
او مي آوردند به ما نداد حتي ما را چنان ترسانده و تربيت كرده بود كه واقعاً اگر 
مي خواستيم دست به آنها بزنيم خيال مي كرديم دست به مار و عقرب مي زنيم.

من جوان بودم و در مشهد درس مي خواندم، ايام تابستان به تربت رفته 
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بودم، نزديك غروب بود، مادرم پول ُخرد الزم داشت، يك پنج قراني نقره كه در 
آن زمان رايج بود مي خواست خرد كند، به پدرم گفت: اين پنج قراني را با آن پولها 
خرد كنيد. پدرم گفت: با اينها خرد نمي كنم، بفرستيد سر كوچه در دكان بقالي خرد 
كنيد و من بردم آن را نزد بقال كوچه خرد كردم. مرحوم حاج آخوند گذشته از 
آنكه خودش از وجوه شرعيه مصرف نمي كرد، از مال خودش هم خمس و زكوه 
مي داد. از همان ملك مزروعي مختصري كه داشت و از پدر به او به ارث رسيده 
بود زكوه گندم را در همان سرخرمن جدا مي كرد و بقيه را به خانه مي آورد و چون 
موقعي كه شخصًا به كار زراعت پرداخته گويا به ماه قمري، اول ماه رجب بوده يا 
اولين سالي كه شخصًا محصولي به دست آورده اول ماه رجب بوده، همان اول ماه 
رجب را اول سال خمس خود قرار داده بود، درحالي كه سال خمس، مخصوصًا 
در كارهاي زراعتي، بايد سال شمسي باشد نه قمري. به هر حال همه   ساله در اول 
ماه رجب از آنچه در خانه داشتيم يك پنجم آن را جدا مي كرد. از گندم و آرد گرفته 
تا نان پخته اي كه در صندوق بود، تا يك من روغن يا كشك يا مختصري قند يا 
چاي، تا برسد به نمك و فلفل و زردچوبه. پنج يك همه اينها را به عنوان خمس 
كه نيمي سهم امام است و نيمي سهم سادات بيرون مي كرد و به مصرفي كه بايد، 

مي رساند.
هنگامي كه پدرش فوت كرد، وارث او فقط پدرم بود و يك خواهر كه 
عمه ام باشد، به عمه ام گفته بيا آنچه مي خواهي به عنوان سهم خودت بردار و او 

به دلخواه خود سهم خويش را برداشته است.
پس از آن، آنچه براي پدرم باقي مانده از پول نقد و جنس، تا گاو و گوسفند 
و گندم و كاهي كه در انبار بوده، همه را به عنوان رد مظالم و زكوه و خمس براي 
پدرش داده است (زيرا مي گفته پدر من معلوم نيست كه حقوق شرعيه اش را كامًال 
ادا كرده باشد) و فقط مقداري ملك مزروعي را باقي گذاشت كه نيمي از آن در 
مهر مادرم بود و مجموعاً همان اندازه گندم به ما مي داد كه نان سال ما را كفاف 
مي داد و چون در آن زمان خشخاش نيز مي كاشتند پولي كه از فروش خشخاش 
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به دست مي آمد براي خرج مختصر خانه ما بود.
كار ديگري كه كرد اين بود كه يك بار به فكر افتاد كه اول سال خمس او، 
ماه رجب است در حالي كه كار زراعي به سال شمسي است و بسا مواقع، اول 
ماه رجب در فصل پائيز بوده كه علفهاي گندم سبز شده اما هنوز گندمي به دست 
نيامده و خود اين علف ارزشي دارد و ربح است و مي بايد خمس آن را داد و او 
نداده بود و بدين سبب مبلغ سيصد تومان در آن زمان يعني حدود شصت سال 
پيش از زماني كه من اينها را مي نويسم به عنوان احتياط داد كه ما بدون آن موّسعي 

نداشتيم و پس از اداي اين پولها مدتها در مضيقه بوديم.

براي هيچيك از فعاليتهاي ديني پول قبول نمي كرد
پدرم را هركس به هر مجلس روضه اي كه دعوت مي كرد خواه آن كس خان 
واليت بود و مجلسي باشكوه داشت يا پيرزن فقيري كه در كلبه خودش مجلس 
برپا كرده بود همه را مي پذيرفت و مانند نماز خواندن بر خود واجب مي دانست 
كه برود و تا حدي كه مي تواند آنها را موعظه كند و مسائل ديني آنها را برايشان 
بگويد و هركس كه فوت مي كرد خواه از اعيان شهر يا كمترين فقير و به او اطالع 
مي دادند، براي حاضر شدن در محل غسل و كفن و دفن او مي رفت و مسائل را 
با همه مستحبات براي غسالها مي گفت و به آنها تأكيد مي كرد كه با نيت قربت به 
خدا غسل بدهند نه به قصد اجرت تا غسل ميت صحيح باشد و مستحبات كفن را 
بيان مي كرد و بر جنازه نماز مي خواند و مي ماند تا دفن مي كردند و مراقبت مي كرد 
كه گور و لحد را با رعايت مستحبات حفر كنند و ميت را در هنگام سپردن به 
خاك زجر ندهند و با دست، خاك در قبرش بريزند و قبًال نيكو خشت بچينند و 
الي آنها را بگيرند كه خاك روي ميت نريزد. همين كه قبر از خاك پر مي شد روي 
آن آب مي پاشيدند و پنجه هاي خود را از يكديگر باز كرده در خاك مرطوب فرو 
مي بردند و سورة حمد و سه بار سورة قل  هو اهللا احد را مي خواندند و پس از آن 
بازماندگان ميت را تا خانة آنها همراهي مي كرد و دلداري مي داد و ضمناً موعظه 
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مي كرد كه اگر متوفي حقوق واجبه اي بر گردن داشته ادا كنند و فقط در فكر تقسيم 
ميراث او نباشند و بر سر تقسيم ميراث با يكديگر منازعه نكنند و اگر پسر بزرگي 
داشت مي گفت كه نمازهاي فوت شدة پدر، قضايش، بر گردن اوست و غالباً در 
همة اين احوال روزه داشت و از هيچ كس در مقابل هيچ يك از اين كارها حتي 
براي مجلس عقدي كه مي رفت پول قبول نمي كرد و همه اين كارها را از لحاظ 
شرعي بر خودش واجب مي دانست كه انجام بدهد و گذشته از آن احساس ننگ 

و عار و خفت مي كرد كه در مقابل اين كارها پول بگيرد.
پدرم زني را كه شوهرش مرده بود يا دختر را با اجازه وليش براي كسي 
كه مي خواست شوهر او باشد عقد مي كرد. اما زني را كه طالق داده شده بود 
هرگز عقد نمي كرد و براي مردي هم كه زن داشت و مي خواست زن ديگر بگيرد 
حاضر نبود صيغه عقد جاري كند و هرگز در تمام عمرش صيغه طالق براي كسي 
جاري نكرد. در مجالس عقد هم كه حاضر مي شد از اول تا به آخر همه را موعظه 
مي كرد و تأكيد مي كرد كه تشريفات را كم كنند و مهرها را سبك كنند و نيت ها 

را خالص گردانند و خدا را بيشتر در نظر داشته باشند.

مهرش را بر سنگ گذاشت و با تيشه خرد كرد!
در آن زمان معمول بود كه علماي ديني، اسناد معامالت مردم را مي نوشتند 
و آنها را امضا مي كردند و آن سند كه به مهر يكي از علماي معروف مي رسيد 
حجت بود و در ادارات دولتي به آنها ترتيب اثر مي دادند، چون هنوز قانون ثبت و 
اسنادي به وجود نيامده بود و ادارة ثبت اسناد و دفاتر ثبت اسنادي وجود نداشت. 
سندهايي كه نوشته مي شد از لحاظ مضمون و مورد، مختلف بود مانند سند 
ازدواج، سند طالق، سند بيع قطعي يا بيع شرطي يا رهن يا اجاره يا وكالت يا اقرار 
يا صلح و هبه و غير اينها و باز بسياري از مردم بيسواد بودند و بسيار پيش مي آمد 
كه شخص متنفذي از قبيل خوانين يا پولداران محل از كساني سندهايي مي گرفتند 
و آنها ناچار بودند كه تسليم شوند و همه اين سندها را علماي ديني مي نوشتند. 
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پدرم مي گفت: من نيز پس از فراغت از دوره تحصيل و طلبگي كه به عنوان مالي 
محل شناخته مي شدم گاهي مردم سندي اگر داشتند براي آنها مي نوشتم و مهر 
مي كردم و پول نمي گرفتم و آنها از اين كار، متحير مي شدند تا آنكه روزي از جانب 
شخصي از متنفذين از من خواسته شد سندي برايش بنويسم در موردي كه حق 
با او نبود و من حاضر نشدم آن را بنويسم و چون ديدم مورد اصرار و فشار قرار 
مي گيرم مهر اسمم را گذاشتم روي سنگ و با تيشه زدم خرد كردم و عهد كردم 
كه مادام العمر براي كسي سندي ننويسم. اين بود كه هرگز نه سندي مي نوشت و 
نه سندي را امضا مي كرد اما كساني كه به عنوان تظلم نزد او مي آمدند و از خان 
محل يا حاكم يا شخص ديگر شكايت داشتند كه به آنها تعدي كرده و يا كسي را 
از آنها توقيف كرده و از او كمك مي خواستند براي شفاعت و استخالص هر كه 
بودند نامه اي به آن طرف مي نوشت و نامه هايش عبارت بود از يك قطعه كاغذ 
مستطيل كوچك به اندازه كارت ويزيت كه اشخاص دارند، در باالي آن مي نوشت: 
«بسم اهللا الرحمن الرحيم». آنگاه مي نوشت: «جناب فالن، ان شاءاهللا موفق باشيد، 
فالني چنين مي گويد، اگر راست است و خداي نخواسته به او تعدي شده اميد 
است از مشاراليه يا مشاراليها رفع تعدي بشود و هرگاه خسارتي به او رسيده 

ان شاءاهللا عنداهللا و عندالرسول مثاب و مأجور خواهيد بود. عباس.»

عاشق خدمت به مردم بود
پيش از نام خودش كلمه االحقر و مانند اينها نمي گذاشت و تمام صفحة 
كوچك آن كاغذ را از نوشته پر مي كرد و هيچ كنارش را سفيد نمي گذاشت زيرا 
آن را اسراف مي دانست و آن كاغذ كوچك را تا مي كرد و همچنان بدون پاكت به 
دست صاحب حاجت مي داد و هميشه اشخاصي كه به آنها نامه مي نوشت ترتيب 
اثر مي دادند. اگر كسي را توقيف كرده بودند رها مي كردند و اگر از كسي جريمه اي 

مي خواستند، مي بخشيدند و اگر آن كس مديون بود مهلتش مي دادند. 
من به ياد دارم كه روزي زني به شكايت آمد كه شوهرش را يكي از 
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خوانين محل كه رئيس قراسوران بودـ   قراسوران در آن زمان حكم ژاندارمري 
را داشتـ  به سببي توقيف كرده بودند. پدرم نامه اي از همان گونه كه ذكر شد 
به آن خان كه فعًال مرحوم شده نوشت. هنگام ظهر بود كه آن زن رفت و پس 
از ساعتي برگشت و گفت: نامه شما را بردم و دادم، نهارش را خورده بود و 
مي خواست بخوابد و نوكرش قطيفه يعني شمد رويش را مي كشيد. نامه را خواند 
و پاره كرد و دور انداخت. پدرم از اين موضوع دلگير شد. اين مطلب به گوش 
آن خان مرحوم رسيد. روزي آمد نزد پدرم، عين همان نامه را از بغلش درآورد 
و بوسيد و به مرحوم حاج آخوند نشان داد و گفت: من تمام نامه هايي را كه از 
شما دريافت كرده ام نگهداشته و وصيت كرده ام كه وقتي مردم آنها را در الي 
كفنم بگذارند كه وسيله نجات من باشد در نزد خدا. من به اين زن گفتم: االن 
مي خواهم بخوابم و فالني اينجا نيست كه بگويم شوهرت را آزاد كند. عصر كه 
آمد پيش من مي گويم برود و شوهرت را آزاد كند. و  اين زن آمده به شما چنين 
دروغي گفته است و متأسفانه ارباب حوائج از اين گونه دروغها فراوان مي گفتند 

و اكنون نيز مي گويند.
بدين گونه مرحوم حاج آخوند عالوه بر مواظبت دائم بر عبادات شخصي، 
در تمام بيست و چهار ساعت شب و روز حتي بعد از نيمه شب زمستان و در 
نيمه روز تابستان براي هرگونه كار شرعي و حاجتي كه مردم داشتند مي شتافت 
و در راه انجام اين وظايف و خدمات آنچه را كه در نظر نداشت فقط خودش 
بود. من كه نزديك به چهل سال از عمرم را در زمان حيات مرحوم حاج آخوند 
گذرانده ام، بـا اطمينان مي گويم او مـردي بـود كه (نفس) خـود را كشتـه 
بود. مثًال پيش مي آمد كه گاهي بعد از نيمه شب در خانة ما را مي زدند و ما 
بـا وحشت از خواب بيدار مي شديم مي ديديم كسي است از خانـه اي آمده و 
مي گويد فالني در حال احتضار است، آقاي حاج آخوند به بالينش بيايند. فوراً، 
بي تامل و بي كمترين اكراه مانند پرندة سبكبالي  برمي خاست وضو مي گرفت 

و مي رفت.
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روزه بي سحري و افطار با نان خالي
بسا مي شد كه ما او را تا شب ديگر نمي ديديم زيرا همانجا يا در مسجد 
نماز شبش را مي خواند و براي نماز صبح به مسجد مي رفت و از آنجا براي مراسم 
دفن به گورستان مي رفت و دوباره براي نماز ظهر و عصر به مسجد مي رفت و بسا 
كه هنگام عصر نيز مجلس روضه اي يا كار ديگر داشت تا به هنگام مغرب كه براي 
اداي نماز مغرب و عشا به مسجد مي رفت و پس از دو ساعت كه معموالً نمازها 
و منبري كه مي رفت طول مي كشيد، به مجلس روضه بازماندگان همان متوفي و 
پس از آن به مجلس ديگر مي رفت و در حدود ساعت چهار از شب گذشته به 
خانه باز مي گشت، در حالي كه بي سحري روزه گرفته و تا آن ساعت هنوز افطار 
نكرده بود و چون هيچگاه معلوم نبود كه براي صرف شام به خانه مي آيد يا نه، ما 
مختصر غذايي كه داشتيم خورده بوديم و گاهي خوابيده بوديم و او با نان خالي 
يا نان و كشك سائيده سرد، يا نان و آبي كه زردآلوهاي خشكيده را در آن خيس 
كرده بودند افطار مي كرد و باز اين برنامه همچنان ادامه مي يافت و آنچه گفته شد 

نه اتفاقي بود كه يكبار افتاده باشد بلكه اغلب اوقات وضع اين چنين بود.
ممكن است اين مطالب در نظر بعضي حيرت انگيز بيايد، اما اين واقعيتي 
بود كه مرحوم حاج آخوند در حدود شصت سال، از زمان رسيدن به سن بلوغ تا 
زمان مرگ خود را با آن گذراند. براي حاج آخوند هيچ تفاوت نداشت كه آنكه 
وي را دعوت مي كند خان يا شاهزاده يا تاجر واليت باشد، يا فقير پينه دوزي 
كه در گوشه اي از كوچه هاي پائين  شهر در كلبه فقيرانه زندگي مي كند. دعوت 
همه را يكسان مي پذيرفت و واجب مي دانست كه برود و احكام خدا را به 
گوش آنها برساند. اگر دردمند و غمزده اند آنها را دلداري بدهد و اگر سركشند 
آنها را موعظه كند و از عقوبت خدا بترساند و اغنيا را وادارد كه وجوه شرعيه 
خود را بدهند و از آن محل به فقرا كمك برساند و خود او واسطه اي باشد كه 
مأمور است اين وظايف را انجام بدهد و پاداش خود را فقط اين بداند كه خدا 

از او راضي باشد.
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بسيار واقع مي شد كه مردي كه شب نخفته و اول طلوع فجر به مسجد رفته 
و نماز صبح و نافله و نمازهاي ديگري را كه هميشه در فواصل كارها مي خواند 
خوانده و يك ساعت منبر رفته و پس از منبر سه يا چهار درس گفته و نزديك 
ظهر با دهان روزه به خانه آمده مي خواست اندكي بخوابد كه در خانه را مي زدند 
و گاه مي شد كه اين، نيمه روز تابستان بود و ما مي خواستيم جواب ندهيم تا اين 
مرد اندكي استراحت بكند كه ناگهان خودش كه عبايش را روي صورتش كشيده 
بود كه بخوابد عبا را پس مي زد و مي گفت: ببينيد كيست؟ و او كسي بود كه يا 
براي اداي نماز بر جنازه ميتي به دنبال مرحوم حاج آخوند آمده بود يا دعوت به 
مجلس ديگري، و حاج آخوند بي تأمل برمي خاست و مي گفت: شما برويد من 
خودم مي آيم و تجديد وضو مي كرد و مي رفت و اين دعوتها منحصر به شهر 
تربت نبود بلكه از روستاهاي دور و نزديك هرجا و هر وقت و هر فصل از سال 
كه او را مي خواندند مي رفت. در حدود پنجاه يا شصت روستاي دور و نزديك در 
حوزة شهر تربت بود و به بسياري از آنجاها پياده مي رفت. اگر نزديك بود شب 
باز مي گشت و اگر دور بود گاه مي شد كه يك شب يا دو شب همانجا مي ماند. 
كارهاي ثابتش خواه در شهر يا در هر روستا كه مي رفت اين بود كه نماز صبح 
و نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا را در مسجد به جماعت كه او امام بود 
با تأني و خضوع و خشوع و قرائت صحيح، واضح و آشكار، بي آنكه در قرائت 
اداي عربها را درآورد، مي خواند و پس از هر سه نوبت نماز، مدت يك ساعت 

تمام به منبر مي رفت.
قسمت اول منبر بيان چند مسأله از مسائل ديني بود. قسمت دوم موعظه، 
قسمت سوم روضه و غالبًا به سبب شدت احتياط از روي كتاب مي خواند 
و هرگاه خودش صحبت مي كرد با همان لهجه محلي صحبت مي كرد و هر 
كلمه را چنان واضح مي گفت كه هر فرد عامي بفهمد. مثًال كلمه «تب» به زبان 
مي آورد بعد مي گفت: يعني «تُْو» چون ممكن بود يك نفر روستايي نفهمد كه 

«تب» يعني چه؟
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خواب اندك و كار بسيار
زماني كه در شهر بود بعد از نماز و منبر صبح معموالً سه يا چهار درس 
مي گفت گاهي در همان مسجد و گاهي در حجرة مدرسه. و در آن اثنا ارباب رجوع 
را نيز مي پذيرفت و جواب آنها را مي داد و اگر پولي مي خواستند و استحقاق 
شرعي داشتند به آنها كمك مي كرد. اين سه وعده نماز در مسجد با سه منبر، 
برنامه هاي هميشگي در شهر و ده و حضر و سفر، و حتي اگر نمي شد به مسجد 
برود، در خانه بود. مابين اينها را برنامه هاي متفرقة ديگر پر مي كرد. چنانكه تمام 
اوقات شبانه روزش هميشه پر بود و وقت خوابش بسيار كم بود و آن خواب 
اندك بسيار سبك بود. درست مصداق اين آيه كريمه قرآن بود: «تتجا في جنوبهم 
عن المضاجع»1 يعني پهلوهاي آنها از بستر خواب كناره مي گيرد. به عبارت ديگر 

پهلوهاي آنها به بستر خواب نمي چسبد.
بيشتر مردم اين چنين مي باشند كه هر اندازه بتوانند كاري را كم خرج تر و 
كم زحمت تر تمام كنند به نفع خود مي دانند و هرگاه آدمي را ببينند كه زحمتكش 
است تا بتوانند بار بر دوشش مي نهند و مالحظه حال او را نمي كنند. از اين رو بيشتر 
وقتها، كساني كه پدرم را به روستايي دور يا نزديك دعوت مي كردند، برايش مركب  
سواري نمي آوردند يا اگر در موقع رفتن االغي براي سوار شدن مي آوردند در 
موقع بازگشتن، او را به امان خدا رها مي كردند و او تنها و پياده باز مي گشت. يك 
بار روز آخر ماه اسفند بود، پدرم را به روستاي «بوري آباد» كه در شش كيلومتري 
جنوب تربت است و امامزاده اي دارد دعوت كرده بودند و رفته بود كه براي عصر 
بازگردد. نمي دانم در موقع رفتن برايش مال سواري آورده بودند يا نه، لكن شب فرا 
رسيد و مادر من پاي اجاق نشسته بود و براي شب عيد برنج مي پخت، هوا برفي 
و طوفاني شده بود يعني برف تند مي باريد همراه با باد كه در محل ما آنرا «بيدم» 
مي گويند، گويا همان بوران است و در چنين هوا كسي كه در بيابان باشد غالباً تلف 

1.  سوره سجده، آيه 16
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مي شود چون باد برفها را مي پيچاند و آدمي راه خود را نمي بيند و از طرفي سرما او 
را خشك ساخته، از حركت باز مي دارد و تلف مي شود. من اضطراب مادرم را در 
آن ساعتها فراموش نمي كنم، تا آنكه هوا تاريك شد و قدري از شب گذشت. پدرم 
رسيد در حالي كه نزديك بود كه دندانهايش از سرما قفل شود. معلوم شد كه تنها 
و پياده برگشته و از نيمه راه گرفتار «بيدم» يعني بوران شده و گرگها بر او حمله 

آورده اند و ديگر نمي دانم چطور شده كه نجات يافته و به خانه رسيد.
نمونة ديگري از اين سفرها را ذكر مي كنم كه خودم همراهش بودم. پدرم 
بيشتر از همه جا به ده اصلي خود ما «كاريزك ناگهاني ها» كه در پانزده كيلومتري 
شرقي تربت حيدريه و ابتداي جلگه  زاوه واقع است و خودش متولد و بزرگ 
شده در آن ده بود و تا حدود چهل سالگي ساكن آن ده بود و والدت اين جانب 
نيز در همان ده بوده است و يگانه عمه ام با ديگر خويشاوندان پدري مقيم آن 
بوده اند و مختصر ملك مزروعي ما نيز در همان ده بود، بيشتر از همه جا، گاه به 
گاه، به كاريزك مي رفت. روزي در ايام پائيز بود به اين جانب گفت: من امروز به 
كاريزك مي روم تو هم ميل داري بيائي؟ گفتم: بلي. ظهر كه شد نماز ظهر و عصر 
را در خانه خواند و بستة كتابهايش را با عصايش برداشت و هر دو پياده به راه 
افتاديم. بايد توضيح بدهم كه هميشه به هر جا كه مي رفت خواه در داخل شهر يا 
به خارج، يك دستمال بسته كتاب كه غالباً چهار يا پنج كتاب و سنگين بود با خود 
داشت. اين كتابها غالباً يكي دو تا رساله عمليه و يكي كتاب كفايه االصول مرحوم 
آخوند مالمحمد كاظم خراساني و يكي كتاب فوائد المشاهد، منبرهاي مرحوم 
حاج شيخ جعفر شوشتري و گاهي كتاب جالء العيون مرحوم مجلسي بود. هميشه 

عصايي نيز داشت. بستة كتاب را زير بغل مي گرفت و عصا را به دست.

لباس ساده و كرباسي ده را مي پوشيد
لباسش در همه عمر مانند همان لباس مردم ده خود ما بود. با اين تفاوت 
كه آنها جبة رنگي و شلوار آبي گشاد يا سفيد تنگ مي پوشيدند اما جبه و شلوار و 
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پيراهن و شال كمر و شال سر پدرم همه كرباس سفيد بود. فقط كرباس رويه جبه 
را اندكي رنگ مي كردند كه خاكي رنگ مي شد و به آن مي گفتند «خاك نجفي» ولي 
پيراهن و شلوارش كرباس سفيد بود و شلوارش را نه زياد گشاد مي گرفت نه مانند 
جوانها تنگ. شال كمر و شال سر كه آن را مانند اهالي روستاهاي خراسان به سر 
مي پيچيد و در باالي پيشانيش زاويه اي ايجاد مي شد، از همان پارچه دست بافت 
ده بود ولي نازكتر كه به آنها مي گفتند: قطيفه و همه اينها از پنبه اي بود كه در مزرعه 
خود ما يا مزرعه متعلق به عمه ام به عمل مي آمد و تا زماني كه در ده مي بوديم مادرم 
و پس از آنكه ما به شهر آمديم عمه ام پنبه را مي رشتند و پارچه اش را با همان 
وسائل ساده اي كه در روستاها داشتند مي بافتند. رويه جبه يا آرخالق، چنانكه ذكر 
شد خاك نجفي بود و آسترش كرباس سفيد و الي آن پنبه مي گذاشتند و آجيده 
مي كردند. كفشش در تابستان گيوه هاي تخت كلفت بود از نوعي كه مردم كارگر 
مي پوشيدند و در زمستان كفشهاي چرمي ساده كه در همان تربت مي دوختند. 
بنابراين لباس او با لباس روستائيان هيچ تفاوت نداشت، مگر در رنگ و اين كه 
او عبايي هم به دوش مي انداخت و عصايي به دست مي گرفت و بقچة كتابي در 
زير بغل داشت. در تابستان و زمستان جوراب مي پوشيد، از جورابهاي پنبه اي و 

پشمي كه در محل مي بافتند.

بسيار تميز و نظيف بود
لباسها و تنش هميشه تميز بود. هرگز بدنش بوي عرق نمي داد و بر 
پاشنة پا يا زير ناخن اثري از سياهي و چرك ديده نمي شد. ناخنها و سبيلهاي 
خود را هميشه مي چيد و ريش خود را نمي گذاشت خيلي بلند شود فقط به 
اندازه قبضه بود و آن را دورگيوه اي نمي كرد و پهن هم نمي گذاشت. بلكه 

مطابق چهره و چانه اش كشيده بود و سر خود را مي تراشيد.
باري همراه پدر به راه افتاديم و پيش از آنكه از شهر تربت خارج گرديم 
در يكي از كوچه هاي فقيرنشين كلبه گودي بود كه در چوبي يك لتي آن به كوچه 
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باز مي شد و در بيرون در، مقداري خاكستر ريخته بود يعني زاغه اي بود كه در 
كوتاه آن به كوچه باز مي شد. پدرم در آنجا ايستاد و گفت: از اين مالمحمد قايني 
احوالي بپرسم و سر به درون كلبه كرد و پرسيد: مالمحمد چطوري؟ او جواب 
داد و ايشان را به داخل كلبه دعوت كرد. پدرم چند لحظه اي آنجا نشست و من 

در بيرون در بودم نفهميدم چيزي هم به او داد يا نه.
پس بيرون آمد و باهم به راه افتاديم. در راه گاهي همچنان كه مي رفت 
نماز مستحب مي خواند و گاه براي آنكه من خسته نشوم مسأله اي فقهي يا 
آيه اي از قرآن يا مطلبي از علم اصول يا شعري از الفيه ابن مالك عنوان مي كرد و 
مي گفت در ترجمة اين آيه يا در معني اين شعر يا مثًال در اعراب اين كلمه چنين 
گفته اند، به نظر شما چه مي رسد و از اين راه به طور غيرمستقيم مطلبي را به من 
مي آموخت، تا آنكه نزديك به شش كيلومتر از راه را پيموديم. در آنجا گفت: به 
نظرم تو خسته شده اي، قدري مي نشينيم تا استراحت بكني. در كنار راه كه زمين 
تميزي بود نشستيم و او مشغول نماز خواندن شد. در اين هنگام مردي از اهالي 
روستايي كه سه يا چهار كيلومتر دورتر از كاريزك بود و شش االغ هيمه از كوه 
و صحرا جمع كرده و صبحگاهان به شهر برده و فروخته بود و اكنون به ده خود 
بازمي گشت و ريسمانها را دسته كرده و به هم بسته بر روي پاالن االغها آويخته 
بود و پاالن االغها پر از سيخها و خارهاي بوته هاي هيمه بود و خودش بر يك االغ 
سوار بود و پنج االغ ديگر را با چوب مي راند و در جلو خود مي تازاند از جانب 
شهر رسيد. چون چشمش به مرحوم حاج آخوند افتاد پياده شد و جلو آمد و سالم 
و اظهار ارادت كرد و اصرار ورزيد كه بفرمائيد سوار شويد. هر كدام بر يكي از 
آن االغها با همان پاالن هاي سفت و درشت و پر از سيخ و خار سوار شديم. آن 
مرد مي خواست االغها را همچنان با چوبي كه بر ُگرده و كپل هاي آنها مي زد تند 
براند كه پدرم گفت: نه عموجان، حيوانها را نزنيد، بگذاريد به حال خود بروند. 
پس از آن گفت: البد شما از ديشب، نيمه شب، اينها را به بيابان برده هيمه بار 
كرده و به شهر برده ايد؟ گفت: بلي. پدرم گفت: خوب، كاه به اندازه كافي به اينها 
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داده ايد و گذاشته ايد استراحت بكنند و پاالنهاي اينها را برداشته ايد و نگاه كرده ايد 
كه پشت اينها زخم نشده باشد؟ آن مرد جواب مثبتي نداشت. لهذا پدرم گفت: 
اين حيوانها به شما خدمت مي كنند، گناه دارد اگر به اينها رسيدگي نكنيد يا بدن 
آنها را زخم كنيد و چند جا را در كپل آنها نشان داد كه با نوك تيز چوب زخم 
شده بود و مقداري به آن مرد دربارة آن حيوانهاي زحمتكش زبان بسته نصيحت 
و سفارش كرد. پس از آن پرسيد كه شما اهل كدام ده مي باشيد؟ گفت: اهل فالن 
ده. پرسيد فرزند كي هستيد؟ گفت: فرزند فالني. پرسيد: پدر شما زنده است؟ 
گفت: عمرش را به شما داده. گفت: خدايش رحمت كند، آدم بدي نبود. شما 
چند برادر و خواهر هستيد؟ گفت كه چند نفر هستيم. پس از آن پرسيد: مادر شما 
زنده است؟ گفت: بلي. گفت: با مادر خودتان خوشرفتاري كنيد. او بعد از پدر 
شما اميدش به شماست و ناگاه نباشد كه برادر و خواهرها بر سر تقسيم ميراث 

با يكديگر گفتگو كنيد. مال دنيا ارزش ندارد.
آنگاه گفت: در فكر پدر از دنيا رفته خود هم باشيد. اينها آدمهاي بدي نبودند 
ليكن چون مسأله دان نبودند ممكن است حقوق واجبه اي به گردن آنها باشد يا 
نمازهايي از آن فوت  شده باشد. اينها بر گردن شماست كه بايد ادا كنيد. پس گفت: 
شما نماز خود را كه مي خوانيد؟ گفت: بلي. گفت: حمد و سوره خود را درست ياد 
داريد؟ گفت: يك چيزي مي خوانيم. گفت: بخوانيد تا گوش كنم. آن مرد حمد و 
سوره را خواند و پدرم چندين بار از اول تا به آخر يكي يكي كلمات را با اعراب و 
قرائت صحيح به او تلقين كرد. آنگاه مقداري زياد او را نصيحت كرد كه چون براي 
كارهاي زراعتي به مزرعه مي رويد چشم شما پاك باشد و به زنان و دختران مردم 
كه معموالً در كارهاي زراعتي گاهي شركت دارند نگاه نكنيد و چون زمين خود را 
خيش مي زنيد مقداري از خاك زمين خود را به طرف زمين همسايه بدهيد و برعكس 
نكنيد و هنگامي كه حقابة خود را مي گيريد قدري از حق آب شما به حق شريك پيش 
از شما و بعد از شما برود نه برعكس و در هنگام عبور و مرور از ميان زراعتهاي كشته 
مردم عبور نكنيد و مواظب حيوانها باشيد كه از علف و زراعت ديگران نخورند. تا 
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اين زمان شايد در حدود سه كيلومتري از راه پيموده بوديم كه پدرم گفت: خوب 
عموجان ما ديگر پياده مي شويم و شما به راه خود برويد. اما حيوانها را آزار ندهيد و 

پياده شد و آنچه آن مرد اصرار كرد كه سوار باشد قبول نكرد.

با آبي كه سهم صغير بود وضو نمي گرفت
ما پياده شديم و آن مرد از ما جلو افتاد و رفت. مقارن غروب به ميان 
زمينهاي زراعتي كاريزك رسيديم كه مردم محل به آنها مي گويند: «آيش». در 
جويي آب مي رفت. پدرم مي خواست تجديد وضو كند، از مردي كه در آنجا بود 
پرسيد: در اين ساعت آب سهم كيست؟ گفت: سهم فالن كس. چون دانست كه در 
آن ساعت آب سهم صغير و يتيمي نيست به من گفت: من در اينجا تجديد وضو 
مي كنم و از همين جا به مسجد مي روم، تو برو به خانة عمه ات خستگي رفع كن 

و بگو روي بام مسجد اعالم كنند كه مردم براي نماز حاضر شوند.
دربارة سهم آب بايد توضيحي بدهم: آب قنات ده را در گردش چهارده 
شبانه روز به چهارده سهم تقسيم مي كردند و هركس مالك قسمتي از يك سهم بود. 
مثًال يكي مالك يك هشتم يك سهم بود يعني سه ساعت كه به آن مي گفتند هشت 
يك، و يكي مثًال مالك يك چهارم بود يعني شش ساعت كه به آن مي گفتند چهار 
يك شبانه روز و يكي فرضاً مالك نصف يك سهم بود يعني دوازده ساعت كه به 
آن مي گفتند يك طاقه و چون تعيين مدت روي محل خورشيد و سايه اشخاص 
بود در روز، و روي ستارگان بود در شب، و شب و روز هميشه مساوي نيستند 
هركس سهم آبش را در گردش يك چهارده شبانه روز، در روز مي گرفت و در 
گردش ديگر در شب، يعني يك بار فرضاً يك چهارم از روز را آب مي گرفت و بار 
ديگر يك چهارم از شب را و به اين طريق از لحاظ مدت حقش متعادل مي گشت. 
گاه مي شد كه شخصي فوت كرده بود و وارثان صغيري داشت كه هنوز به حد 
بلوغ نرسيده بودند يا در ميان وارثانش صغير هم وجود داشت. پدرم در موقعي 
كه آب سهم صغيري بود در آن شب وضو نمي گرفت و با آب چاهي كه در خانه 
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بود وضو مي گرفت، هرچند حق وضو گرفتن در هر آب و نماز خواندن در هر 
زمين براي انسان هست و شرعاً اشكالي ندارد و پدرم به ديگران چنين توصيه اي 

نمي كرد اما خودش شخصاً اين رعايت را مي كرد.

قهرمان استقامت و خستگي ناپذيري
باري من به خانه عمه ام رفتم و چون شنيد كه پدرم مستقيماً به مسجد مي رود 
خيلي داد و فرياد كرد و پرسيد كه روزه داشت؟ گفتم: بلي روزه داشت و چون 
بعدازظهر از شهر خارج شديم وانگهي مسافت به حدي نبود كه مسافر شناخته 
شود و بعد از اينها كاريزك را هم وطن خودش مي داند روزه اش را نشكست. 
چاي حاضر كردند. من چاي خوردم و دسته جمعي روانه مسجد شديم. در آن 
زمان مردم ده اول غروب، شام مي خوردند بنابراين تا شام خوردند و به مسجد 
آمدند و مسجد از مرد و زن پر شد نزديك به يك ساعت از شب گذشت و مرحوم 
حاج آخوند در همة اين مدت در محراب مسجد براي خودش نماز مي خواند. 
آنگاه اذان گفته شد و نماز جماعت منعقد گرديد. نماز مغرب با تعقيبات و نوافل 

آن و نماز عشا همچنين خوانده شد.
پس از آن پدرم مالهاي ده را گفت كه همگي يكي پس از ديگري به منبر 
رفتند. چون روش او اينچنين بود كه هرگاه در شهر در مجلس روضه دعوت داشت 
و احياناً در وسط منبر او منبري ديگري مي رسيد از منبر پائين مي آمد و مي گفت: شما 
بفرمـائيد كه از كـار خود بـاز نمـانيد، من بعداً منبـرم را تمام مي كنم. آن شخص بـه  
منبر مي رفت و خودش مشغول نماز مي شد و هرگاه به يكي از روستاها مي رفت و 
مجلسي ترتيب مي يافت، چون در روستاها مانند شهر هميشه از اين گونه مجالس 
منعقد نمي گردد، تمام روضه خوانهاي محل را پيش از خودش به منبر مي فرستاد و 
هرگاه آنها جمله اي را غلط مي گفتند يا مطلب ناصحيحي بيان مي كردند در حضور 
جمع چيزي نمي گفت و در خلوت كه خودش بود و آن شخص، خيلي مؤدبانه 
مي گفت: اين مطلب صحيح نيست، يا اين عبارت صحيحش چنين است پس از 
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آنها خودش به منبر مي رفت و مي خواست كه موعظه و مسائل يك سال را در يك 
شب به آنها بگويد. لهذا فراوان موعظه مي كرد و يكي يكي از موارد جزئي زندگي را 
كه خودش به همه آنها وارد بود به عنوان مثال ذكر مي كرد و مردم را از حساب الهي 
و جواب روز قيامت مي ترسانيد و مسائل ديني را كه بيشتر مورد حاجت و ابتالي 
آنها بود براي مرد و زن مي گفت و روضه فراوان مي خواند و خودش بيش از همه 
مي گريست. پس يا اهللا مي گفت و منبر را ختم مي كرد و چون از منبر پايين مي آمد 
مردم ده يكي يكي، هر كدام مطلبي و سؤالي داشتند مدت زيادي او را همچنان سرپا 
نگه داشته مطالب خود را مي گفتند و همه را مي شنيد و جواب مي گفت و هيچ 

عالمتي از خستگي و مالل در او ديده نمي شد.
به مردم دربارة فقراي ده بسيار سفارش مي كرد. آن شب نيز تا همه اين 
كارها خاتمه يافت اقًال چهار ساعت از شب گذشت. در اين هنگام مردم متفرق 
شدند و عمه ام جلو آمد و سالم و احوالپرسي كرد كه به اتفاق به سوي خانه برويم. 
از در مسجد كه بيرون آمديم ديديم مردي با االغ ضعيفي به انتظار ايستاده و گفت: 
جناب حاج آخوند بفرمائيد. گفت: به كجا؟ به فالن ده كه مردم منتظرند. معلوم 
شد مردي كه در بين راه به ما رسيد و شرحش گذشت چون به ده خود رسيده 
گفته است كه حاج آخوند مي رفت به كاريزك و اين مرد ديگر كه حس ديني 
داشته و فكر كم، االغي برداشته و به راه افتاده كه مي روم حاج آخوند را مي آورم 

كه در اينجا به منبر بروند، بي آنكه اهل ده او را فرستاده باشند.
در آن ساعت، هوا را هم ابر تاريكي فرا گرفته بود و باران ريزي كه با سوز 
همراه بود فرو مي ريخت. پدرم سخن او را باور كرد و گفت: من با اين مرد مي روم. 
تو مي خواهي برو و استراحت كن. لكن با آنكه تازه در اوان بلوغ بودم روا نديدم 

آن مرد را تنها بگذارم و همراهش رفتم و عمه ام نااميد به خانه برگشت.
مرا كه پاهايم در اثر پياده روي درد گرفته بود سوار بر االغ كردند و پدرم و آن 
مرد، پياده در آن شب تاريك و سرد به راه افتاديم. فاصله آن ده تا ده ما سه كيلومتر 
بيشتر نيست و پس از شايد سه ربع ساعت يا كمتر رسيديم اما يك خانه در آن ده 
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چراغش روشن نبود و همه مردم خوابيده بودند و در هيچ جا هيچكس انتظار ما را 
نمي كشيد. پدرم و من به دنبالش در تاريكي از ميان خندق ده گذشتيم و راه مسجد 
را در پيش گرفتيم و آن مرد رفت كه باالي بام اعالم كند و مردم را به مسجد بكشاند. 
مسجد تاريك بود و پا را كه روي حصيرش گذاشتيم خاك زيادي زير پا مي آمد و 
پيدا بود كه نه كسي در اين نزديكيها براي نماز خواندن به مسجد آمده و نه كسي 
خاك آن را رفته است. در تاريكي، پدرم به جانب محراب رفت و به نماز ايستاد و 
من روي حصير خاك آلود نشستم و چه بگويم كه از خستگي و گرسنگي و هجوم 
خواب و هجوم ككها كه پاهايم را ريزريز مي كردند بر من چه مي گذشت تا زماني 
كه آن مرد فرياد كشيد و مردم ده از خواب برخاسته رو به مسجد آوردند و يك نفر 
چراغ سفالي مسجد را كه در كنج پايه اي جاي داشت و با فتيله اي پنبه اي كه آن را با 
دست به هم تابيده و در روغن خشخاش خوابانده بودند روشن مي شد، روشن كرد 
و تدريجاً مسجد از مرد و زن پر گشت و مرحوم حاج آخوند به منبر رفت، يكي از 
همان منبرهاي يك شب براي يك سال از موعظه و مسأله و روضه تا يااهللا كشيدند 
و مدتها او را همچنان سرپا نگه داشتند. هر كدام چيزي مي گفتند و مي پرسيدند و 

جواب مي شنيدند و در او ابداً آثار خستگي و ماللت نمايان نبود.

مردي كه بر خستگي و گرسنگي غلبه كرده بود
كم كم مردم از مسجد بيرون رفتند به سوي خانه هايشان و از آن مردي 
هم كه به دنبال ما آمده بود نشاني نبود. پدرم و من همچنان در مسجد مانديم. 
هنگامي كه آخرين كس مي خواست از در بيرون برود پدرم گفت: يك نفر ما 
را به خانه اش ببرد و او برگشت و گفت: بياييد به خانة ما. همراه آن مرد در 
تاريكي رفتيم. باال خانه اي داشت كه از كنار ديوار اتاق يا كلبه زيرين كه همه 
با خشت خام ساخته و يا كاهگلي اندود شده بود با جا پاهاي كوچكي كه فقط 
يك پا را مي شد در آنجا گذاشت به باال مي رفت. آن باالخانه اتاقي بود خشتي 
و كاهگلي كه در وسط آن مربعي را به ابعاد تقريبًا هفتاد سانتي متر به اندازه 
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تقريبًا پانزده سانتيمتر گود كرده و در وسط آن مربع، گودال مدوري به  اندازه 
يك كاسه ايجاد كرده و همه را به كاهگل اندوده بودند و اين را مي گفتند گودال 
كرسي كه در همة خانه هاي روستايي و بسياري از خانه هاي شهري در آن 
زمان چنين چيزي بود. در آن گودال وسط آتش مي ريختند يا به اصطالح «بتة» 
هيزم را همانجا برمي افروختند و پس از آنكه شعله تمام مي شد و آتش بي دود 
و شعله باقي مي ماند كرسي را در آن چاله مربع قرار مي دادند كه چهار پايه 
كرسي در چهار كنج آن قرار مي گرفت و قيدهاي كرسي مساوي لبه آن مربع 
مي گشت و در اطرافش كه فرش نمدي يا تشكچه اي انداخته بودند مي نشستند 
و لحاف را بر روي كرسي مي كشيدند و هنگامي كه مي خواستند بخوابند لحاف 
را از روي كرسي برداشته بر روي نهالي كه در يك طرف اتاق پهن مي كردند 
مي كشيدند و مي خوابيدند و كرسي برهنه و آتشدان آن بي آتش مي ماند تا 
صبح. آستر لحاف مردم ده در آن زمان و همچنين آستر «نهالي» همه كرباس 
آبي بود كه در خمهاي رنگرزي با نيل، رنگ آبي مي كردند و تا زماني كه نو 
بود دست و پاي آدمي كه به آن ماليده مي شد رنگ مي  گرفت. خالصه كالم 
آنكه وارد اتاق آن مرد شديم. كرسي برهنه در چاله خود قرار داشت و لحاف 
آن روي فرزندانش افتاده در يك جانب اتاق خفته بودند. ما هم در گوشه اي 

كه نمدي افتاد بود نشستيم.
اكنون شب از نيمه گذشته، پدرم از ديشب تاكنون چيزي نخورده و من 
نيز از ظهر كه ناهار خورده ام غذا نخورده ام، اما خستگي و بي خوابي، گرسنگي 
را از يادم برده است. آن مرد دو گرده نان تافتون و يك باديه ماست تازه كه در 
خانه داشت براي ما آورد. نان تافتون را با ماست خورديم و صاحبخانه براي ما 

رختخواب افكند كه بخوابيم.
من از بس كه ككها مي گزيدند نتوانستم بخوابم. پدرم نيز نيم ساعتي يا 
بيشتر استراحت كرد و چون سحر نزديك شد، برخاست، بيرون رفت و تجديد 
وضو كرد و آمد در تاريكي ايستاد نماز شبش را خواند. در اين مواقع كه شخص 
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ديگر در اتاق بود چنان آهسته نماز مي خواند و مي گريست كه مزاحم خواب 
دگران نباشد. چنانكه در خانه خودمان در شهر چون همه در يك اتاق مي خوابيديم 
بسياري از شبها مي شد كه من بيدار مي گشتم و احساس مي كردم كه پدرم آهسته 
«العفو» مي گويد و مي گريد. باري سپيده صبح دميد و اذان بلند گفتند. خود پدرم 
نيز هميشه خواه در خانه خود ما يا در هر جاي ديگر كه بود در هنگام طلوع 
صبح صادق با بانگي نه خيلي بلند اذان مي گفت. پس همگي به مسجد رفتيم و 
مردم ده، مرد و زن، بيش از شب گذشته در مسجد جمع شدند و نماز خوانده شد و 
پيش از خودش مالهاي ده را به منبر فرستاد و آنگاه خودش يكي از همان منبرهاي 
مفصل را به پايان رسانيد و به مردم سفارش كرد كه مسجد را تميز گردانند و آن 
را غريب نگذارند و مدتي ايستاده به سخنان اين و آن پاسخ داد و در اين هنگام 
كه بيش از يك ساعت از آفتاب بر آمده بود از مسجد بيرون آمديم و چند نفري 
ما را تا بيرون ده بدرقه كردند و پدرم و من در هواي آفتابي پياده روانه كاريزك 

شديم و خوشبختانه آن روز مرحوم حاج آخوند روزه نگرفت. 

از ده كاريزك تا قلعه حسين آباد 
پدرم هيچ نوع دود در تمام عمرش نكشيد ولي چاي مي خورد. در خانة 
عمه پيش از ظهر چاي و ناهار و شايد هم ميوه صرف شد و نماز ظهر و عصر در 
مسجد كاريزك خوانده شد و پس از نماز به منبر رفت و از مسجد كه بيرون آمديم 
روانة ده «حسين آباد» شديم كه با كاريزك 3 يا 4 كيلومتر فاصله دارد و با اندكي 
فاصله در كنار راه كاريزك به تربت است. اواخر روز به حسين آباد رسيديم و پدرم 
گفت: برويم از «خليل محمد» عيادت كنيم كه بيمار است. خانه خليل محمد در 
درون قلعة حسين آباد بود. قلعه،  عبارت بود از فضاي مربع مستطيل كه دور آن 
را بارويي كشيده بودند و در چهار گوشه اش چهار برج داشت كه البته همه اينها 
را از ِگل ُرس لگد شده مي ساختند و در درون آن، دور تا دور، يعني در هر چهار 
ضلع، حجره هايي براي حيوانها يا انبار غله و كاه مي  ساختند و در چهارگوشه آن 
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پلكانهايي بود كه روي پله هاي آنها را با قطعه سنگهاي آب شسته اي كه از رودخانه 
مي آوردند مفروش مي كردند و چون باال مي رفتيم حجره هايي به رديف ساخته 
شده بود كه از جلو همه اينها يك مهتابي متصل و سراسري مي گذشت و چون 
سقفها با خشت خام گنبدي ساخته مي شد مهتابي نامبرده صاف و مسطح نبود 
بلكه گنبدهاي حجره هاي زيرين، نيمكره هاي كاهگلي در سطح مهتابي تشكيل 
مي دادند و همه اين حجره ها از زير و باال با خشت ساخته شده و درها، چوبي 
و غالباً يك لتي بود و چون در زمستان در داخل آنها آتش مي افروختند سقفهاي 
آنها سياه بود. داخل فضاي قلعه نيز هميشه پر از پهن گاو و االغ و گوسفندان بود 
و در يك جانب اين قلعه كه غالباً جانب قبله بود دروازة دو لتي تخته اي بزرگ و 

بلندي بود كه از آنجا وارد قلعه مي شدند. 
خليل محمد پيرمردي بود كه در يكي از اين حجره ها در حال بيماري افتاده 
و زن و پسران بزرگش در اطرافش بودند و بيماري پيرمرد كه نمي دانم چه بود 
سنگين بود و در همان بيماري فوت كرد. در داخل اين حجرة كم نور و گرم  و پر از 
مگس در كنار آن بيمار ساعتي نشستيم و پدرم مقداري آن مرد بيمار را دلداري داد 
و به پسرانش سفارشهايي كرد و غروب فرا رسيد و براي نماز به مسجد حسين آباد 
كه در بيرون از چهارديواري قلعه ساخته شده بود رفتيم. نماز مغرب و عشا و منبر 
بعد از نماز به همان نحوي كه قبًال شرح داده شد انجام گرفت لكن اين قلعه ماليي 

نداشت كه پيش از پدرم به منبر برود و بعد از نماز خودش به منبر رفت. 
خوشبختانه مرحوم «آقا شيخ جواد» كه مالك حسين آباد بود و او فرزند 
مرحوم «حاج شيخ يوسفعلي» پدربزرگ خاندان «روحاني »ها و «تربتي »ها مي باشد، 
آن شب براي سركشي به ملك خود به حسين آباد آمده بود و به مسجد آمد و بعد 
از مسجد ما را به خانه خودش برد كه باغي بود در بيرون قلعه و اتاقي داشت كه 
با گچ، سفيد شده بود و با قالي و قاليچه مفروش بود و اتاقش شاه نشيني داشت 
كه از آن سردر دو لتي كه باالي درها شيشه هاي رنگارنگ داشت مانند خانه هاي 
خوب شهر به باغ باز مي شد و نوكران مؤدب شهري داشت. سفره آوردند و پيش از 
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سفره آفتابه لگن برنجي كار روسيه با حوله آوردند. شام، برنجي بود كه به خوبي 
پخته شده بود با خورش و ماست تازه بسيار اعال.

در مجالس اغنيا  مي گفت: اين كارها اسراف است
پس از شام در همان اتاق در رختخواب تميزي خوابيديم و آن شب براي 
من روح و ريحان و جنت نعيم بود. از باطن پدرم خبر ندارم ولي در ظاهر حال و 
اعمالش هيچ تفاوت ديده نمي شد بين شبي كه در اين گونه اتاق يا اتاقهاي خوانين 
«دولت آباد» و «نيازآباد» و در رختخواب چيت يا مخمل يا اطلس كه از پنبه يا پر، 
پُرگشته بود بخوابد، يا شبي كه در خانه اي روستايي و رختخوابي كرباسي كه از 
پشم پر گشته بود. همچنين هيچ فرقي در حال او احساس نمي شد كه بر سفره اي 
رنگارنگ كه چلو و پلو و خورشها و ميوه ها در آن چيده شده بود بنشيند يا آن 
نان تافتون و ماست را در شب سرد پس از يك روز روزه و خستگي بخورد. بلكه 
مي توانم بگويم كه در خانه هاي فقرا و بر سفره هاي ساده كه مي نشست روحًا 
راحت تر بود و در مجالس اغنيا هميشه مي گفت كه اين كارها اسراف است و 

نكنيد. او هر غذايي را مي خورد. 
در مجالس مهماني كه در آن زمان سفره را روي زمين پهن مي كردند و 
مهمانها با شكم روي دو زانو افتاده، سر به پائين افكنده غذا مي خوردند او اين كار 
را نمي كرد و همچنان راست مي نشست و روي دو زانوي خود دمر نمي انداخت 
(نمي افتاد) و ظرف هر غذا را كه پيش  دستش بود همان ظرف را به دست مي گرفت 
و از همان يكي سير مي شد و از هر غذا، لقمه اي نمي خورد و پيش از آنكه كامًال 
سير شود دست از خوردن مي كشيد و هيچ باقيمانده در ظرف خود نمي گذاشت. 
از اين كار بدش مي آمد و ديگران را نيز نهي مي كرد و مي گفت: چيزي در ظرف 
غذاي خود باقي مگذاريد كه اگر ديگري بخواهد بخورد اكراه دارد و اگر دور 
بريزند اسراف است و نيز مي گفت: باقي مانده سفره و نيم خورده خود را براي 
مستخدمان مگذاريد بلكه براي آنها از ديگ غذا بكشيد زيرا آنها نيز مانند شمايند 
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و دليلي ندارد كه نيم خوردة شما را بخورند. او براي همة افراد در هر كار و هر 
مرتبه كه بودند يكسان احترام قائل بود و برخورد خودش هم با حاكم شهر يا 
فالن متمول يا فالن مرد يا زن فقير يكسان بود و چون متواضع بود برخوردش 
با همه متواضعانه بود فقط در مقابل اشخاص عالم بيشتر كوچكي مي كرد. القصه 
مانند همة شبها آن شب هم گذشت و نماز صبح به جماعت در مسجد حسين آباد 
خوانده شد و منبر با موعظه و مسأله و روضه برگزار شد و به تربت بازگشتيم. 
ممكن است كساني كه اين سرگذشت را بخوانند متحير گردند كه چطور 
يك نفر اين همه نيرو دارد كه بي  سحري روزه بگيرد، صبحگاهان در شهر تربت 
به مسجد برود، نماز جماعت را ادا كند و به منبر برود و پس از آن سه يا چهار درس 
بگويد و جواب اشخاص بسياري را كه يا سؤال ديني داشته يا پول مي خواسته اند 
بدهد و پس از اداي نماز ظهر و عصر پانزده كيلومتر را بپيمايد كه از آن مسافت 
در حدود سه كيلومترش سوار بر پاالن درشت و ناهموار االغ بوده و در آن مدت 
يكسره همسفر خود را كه صاحب آن االغها باشد موعظه كند و برايش مسائل 
ديني را بگويد و قرائت حمد و سوره اش را تصحيح كند و چون به كاريزك رسيده 
بي آنكه افطار كند يك راست به مسجد برود، يا نماز بخواند، يا در منبر موعظه 
كند و مسأله بگويد يا سر پا به پرسشهاي مردم جواب بدهد، آنگاه در حدود 
چهار ساعت از شب گذشته به ده ديگر برود و مدتي همين منبر طوالني و پرسش 
و پاسخها و نمازهاي بسيار در فاصله اين منبرها ادامه يافته تا آنكه نيمه شب يا از 

نيمه شب گذشته با نان و ماست افطار كند. 
اين حيرتي است كه خود ما در همان زمان كه شاهد و ناظر اين اعمال 

بوديم داشتيم و متحير بوديم كه اين همه نيرو در وجود اين مرد از كجاست؟

پركار در كشاورزي، چاالك در سواركاري 
البته پدرم از لحاظ بدن، مرد نيرومندي بود. قامت متوسط معتدلي داشت 
با استخوان  بندي محكم و اعصاب و عضالت قوي. گوشت و چربي زيادي در 
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بدنش نبود. دندانهايش تا آخر عمر سالم بود و عيب نكرد و فقط يك چشمش در 
آخر عمر آب آورد ولي آن را عمل نكرد. مردم ده ما همه مي گفتند كه در زماني 
كه حاج آخوند در ده بود و شخصاً به كار زراعت مي پرداخت آن يك تن برابر 
چهار نفر كار مي كرد. در شيار كردن زمين، در درو كردن گندم، در جمع كردن 
كنگرهاي خشك شده بيابان با تيشه و بسته بندي كردن آنها براي خوراك زمستان 
حيوانها و در كندن هيزم درست به اندازه اي كه چهار نفر در زمان معين، كار از 
پيش مي بردند او در همان زمان از پيش مي برد. من نويسنده خودم ديدم روزي 
مي خواست به جايي برود، برايش اسبي آورده بودند كه سوار شود. آورنده اسب 
در جانب چپ ايستاد و مي خواست ركاب بگيرد اما پدرم يك دست به قربوس 
زين و دست ديگر را به دنباله زين گرفت و از روي زمين به سبكي پرنده برجست 
و بر زين اسب نشست و نيز مي ديدم كه گلهاي لگد شده براي بام خانه يا كاهگل 
را با بيل هاي سنگيني كه من آن بيل ها را هنگامي كه خالي بودند با زحمت بلند 

مي كردم چنان آسان به روي بام مي پراند كه ما بخواهيم يك ريگي را بپرانيم.
پدرم مي گفت: نوبت آب كه به من مي رسيد قبًال كف جوي را تا آنجا كه 
به زميني كه بايد آبياري كنم مي رسيد همه را با بيل صاف مي كردم و بريدگيهاي 
اطراف جوي را كه دهاتيها به وجود مي آوردند و گودالهايي درست مي شود و در 
آنها آب مي ماند، همه را تراش مي دادم و مستقيم مي كردم و آنچه سوراخ موش 
در كف جويها بود مي بستم كه چون آب را از محل بند رها مي كردم تا به زمين 
زراعت يكسر مي دويد و چيزي از آن تلف نمي شد و باز شريك ملكانش مي گفتند 
كه گاه مي شد كه در هنگام گل گندم كه آب در آن موقع بيش از هر زمان ديگر 
ارزش دارد، يك نفر آب را كه سهم حاج آخوند بود به زمين خودش مي بست 
و حاج آخوند كه مي ديد آب قطع شد چون در امتداد جوي كه آنها مي گويند 
«درازجوي»، مي آمد و مي ديد ديگري آب را به زمين خود بسته چيزي نمي گفت 
و همين اندازه مي گفت: هر وقت زمين شما آب خورد آب را باز كنيد كه پائين 
بيايد و هميشه در ابتداي زمان حقابه مي گذاشت مقدار زماني كه از حق او است 
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جزو سهم ماقبل شود و در آخر زمان هنوز مقداري از حق او باقي مي ماند كه آب 
را به شريك بعدي واگذار مي كرد و چون زمينش را شيار مي كرد هميشه مقداري 

از زمين خود را به طرف زمين مجاور كه همسايه ملكش بود مي داد. 

پاكيزگي، هوشمندي و درايت
و چون بام خانه اش را كاهگل مي كرد مقداري از بام همسايه را هم كه متصل 
به بام خانه او بود كاهگل مي كرد هيچگاه برف خانه اش را در كوچه نمي ريخت و 
ناودان خانه اش را به كوچه نمي گذاشت و ما را نهي مي كرد كه در جوب آب كه به 
خانه هاي مردم مي رود چيزي بشوييم و تعليم مي داد كه بر ديوار خانة مردم خط 
نكشيم و از درختي شاخه اي نشكنيم و از بسته هاي هيزم كه مردم براي فروش 
مي آوردند سيخي حتي براي خالل دندان نكشيم و از بورياي مسجد همچنين و 
ديوار مسجد را با چراغهاي روغني چرب و سياه نكنيم و آب دهان و بيني در كوچه 
و خيابان نيندازيم و از ميان زمينهاي كشته مردم نرويم و زراعت آنها را پامال نكنيم. 
هنگامي كه ورق كتاب را مي خواست برگرداند سرانگشتش را به تيزي لبه 
ورق مي گذاشت و آن را چنان با مالحظه برمي گرداند كه گوشه ورق شكسته نشود 
و هيچگاه كتابي كه در دست او بود نه كنج ورقش تا خورده بود و نه جايي از آن 
سياه و چركين شده بود و نه شيرازه اش از هم گسيخته بود. مرحوم حاج آخوند در 
همة عمرش با كسي دعوا نكرد، كسي را دشنام نداد، به روي كسي فرياد نكشيد، 

هرگز غيبت احدي را نكرد. 
هرگز دروغ نگفت. هرگز خلف وعده نكرد. كمترين تجاوزي به حق 
احدي نكرد و آزاري به كسي نرساند. در منبر، هرگز به كسي گوشه و كنايه نزد 
و اگر از كسي كار بدي سر مي زد در خلوت به خودش با مهرباني و خيرخواهي 
تذكر مي داد و در مأل عام و در حضور ديگران نمي گفت. هرگز كسي را تكفير 

نكرد. هرگز كسي را تفسيق نكرد. 
در هيچ جنجال و آشوب هرچند كه در ظاهر به نام دين بود وارد نگشت. 
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عضو هيچ حزب نشد و در كار مشروطه دخالت نكرد و به حدي هوشيار بود كه 
هرگز كسي نتوانست او را فريب بدهد و همگي متحير بودند كه حاج آخوند با اين 
همه زهد و عبادت كه به كلي از كار دنيا جداست چطور است كه اين همه عاقل و 
هوشيار است. بسيار مؤدب بود و توجه به روح و قلب مردم داشت و مي دانست 
كه هر سخني يا هر حركتي چه اثري در روح مردم دارد. با آن همه نمازي كه در 
تمام عمر مي خواند در پيشانيش برآمدگي جاي سجده نبود فقط در وسط پيشاني 
خيلي كم، اثر زبري و تغيير رنگ مختصري ديده مي شد ولي برآمدگي نداشت و 

چيزي نبود كه از فاصله دور به چشم آيد. 
و اينك حكايتي چند براي چند مورد از آنچه ذكر شد. 

خاطره دكتر ضياء االطباء از حاج آخوند
1ـ مرحوم دكتر ضياء االطباء كه از طبيبان قديمي بود مي گفت: تابستان 
بود و من در حياط بيروني روي نيمكتي نشسته بودم و بيماران مرد و زن همگي 
جمع بودند. بعضي روي نيمكت و بعضي روي زمين نشسته و يك يك پيش 
مي آمدند. نبض آنها را مي گرفتم و زبانشان را مي ديدم و نسخه ماقبل را از آنها 
مي گرفتم و مي ديدم و نسخة ديگري مي نوشتم. در اين اثنا مرحوم حاج آخوند 
آمدند و همشيرة كوچك شما را كه مريض بود زير عبا در بغل گرفته بودند و 
دورتر از همه در كنار نيمكتي نشستند. من تعارف كردم كه حاج  آخوند جلو بيايند 
و بچه را ببينم و معطل نشوند ايشان قبول نكردند و گفتند: اين بيماران پيش از 

من آمده اند و من در نوبت خودم مي آيم. 
من مشغول معاينه و نسخه نوشتن براي بيماران گشتم. يكي از آن بيماران 
زني بود يزدي و چون گفتم: نسخه سابق كو؟ گفت: نسخه را خوردم. گفتم: كاغذ 
را جوشاندي و خوردي؟ گفت: بلي. گفتم: حيف نان مني يك قران كه شوهرت 
به تو مي دهد. زنان ديگر پيكي زدند به خنده و من براي او مجدداً نسخه اي نوشتم 
و به او فهماندم كه دوايش را از عطاري بگيرد و بخورد نه خود نسخه را. تا آنكه 

www.takbook.com



142     فضيلت هاي فراموش شده

بيماران همگي راه افتادند و در آخر همه مرحوم حاج آخوند آمدند و بچه را ديدم 
و نسخه اي نوشتم مقداري در حق من دعا كردند و پس از آن گفتند: مي خواستم 
خدمت شما عرض كنم كه آن كلمه اي كه به آن زن گفتيد و زنهاي ديگر بر او 
خنديدند آن زن در ميان بقيه شرمسار شد و خوب نبود. من ناگهان مانند كسي 
كه از خواب بيدار گردد به خود آمدم و متوجه شدم كه چه بسيار از اين شوخيها 
كه مي كنيم و متلكها كه مي گوييم و به خيال خودمان خوشمزگي مي كنيم و توجه 

نداريم كه در روح طرف چه اثري دارد. 
2ـ يكي از وعاظ معروف مشهد در دهة عاشورا در باالي منبر نسبت به 
استاندار كه در آن زمان والي ناميده مي شد مطالبي گفته و بر او حمله هايي كرده 
بود. او را گرفتند و تبعيدش كردند و بعد از دو ماهي كه در تبعيد بسر برد با 
وساطت آقايان علماي ديني مشهد به مشهد بازگشت و از درآمد دو ماهه محرم و 
صفر محروم گرديد. شبي پدرم و من و همان واعظ محترم معروف در خانة يكي 
از تجار متدين مشهد مهمان بوديم و جز ما سه نفر و صاحبخانه كسي ديگر نبود. 
مرحوم پدرم به آن آقاي واعظ، البته خيلي ماليم و مؤدب، گفت كه شما چرا در 

باالي منبر به نام از اشخاص بد مي گوئيد؟ گفت: براي نهي از منكر.
مرحوم پدرم گفت: در كجاي دنيا اين دستور داده شده كه در باالي منبر 
كسي را به نام بد بگوييد نسبت به امري كه صحت آن به ثبوت نرسيده و به جاي 
آنكه منبر محل ارشاد و تربيت مردم شود محل اعمال اغراض گوناگون گردد و 
اگر شخص نامبرده فرضاً مرتكب چنان عمل يا اعمالي گشته باشد همين كه در 
باالي منبر آبرويش برده شد به جاي آنكه از عمل خود دست بردارد بيشتر در 
مقام مقاومت و لجاج و ستيز برآيد و خالف منظور گوينده كه مي خواهد نهي از 
منكر كند حاصل شود؟ پس از آن گفت: كسي كه حاكم واليت مي شود اشخاص 
مختلفي از او توقعاتي دارند و منافع دنيوي در كار است و هرگاه به منافع آنها زياني 
برسد يا توقعات آنان برآورده نشود بر آن مي شوند كه به او نسبتهايي بدهند و به 
امثال شما آقايان بگويند و از اين راه از او انتقام بكشند. خيلي محتمل است كه او 
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هم آدم خوبي نباشد و سيئاتي داشته باشد اما اينها هم كه اين سخنان را به كسي 
نسبت مي دهند آدمهاي عادلي نيستند و از كجا معلوم كه آنچه مي گويند صحيح 
باشد. گفت: آخر همه مي گويند. مرحوم پدرم گفت: مگر آنچه همه مي گويند 
صحيح است و حجت است؟ مردم همه مي گويند كه سنگ به زيارت مي آيد 
آيا شما خودتان ديده ايد كه سنگي بي آنكه مردم او را بغلطانند خودش بغلطد و 
به زيارت بيايد؟ يك نفر آدم چيزي به دروغ مي گويد و در دهان مردم مي اندازد، 
مردم همگي آن را بازگو مي كنند. شما هرگاه خودتان چيزي را ديديد يا دو شاهد 
عادل نزد شما شهادت دادند در آن صورت قبول كنيد و اگر امري اينچنين ثابت 
شد اول برويد در خلوت، فاعل منكر را مالقات كنيد و دوستانه نصيحت كنيد 
و اگر نپذيرفت بعداً ببينيد شرايطش تا چه اندازه اي براي شما موجود است كه 
به نحو ديگر جلو آن منكر را بگيريد. آنگاه گفت: بايد متوجه بود كه گاهي هواي 
نفس و بعضي خياالت كه آدم مي خواهد جمعيت پاي منبرش فرضاً زياد شود، 
آدمي را وادار به گفتن اين گونه مطالب مي كند و مطلب را بر خود شخص مشتبه 
مي گرداند كه خودش خيال مي كند از باب نهي از منكر مي گويد در حالي كه ممكن 

است كاري كه خودش مي كند جزو منكرات باشد. 

خاطره يكي از محافظين فرزند آخوند مالمحمدكاظم خراساني
3ـ در آن زمان يكي از فرزندان مرحوم آخوند مالمحمد كاظم خراساني 
به نام حاج ميرزا محمد، معروف به آقازاده، مقيم مشهد بود و عالمي بسيار متعين و 
متنفذ بود. مرحوم آقازاده كه در رتق و فتق امور وارد بود، نوكران متعددي داشت، 
هركدام براي انجام كاري. يكي از نوكرانش مردي بود به نام حاجي علي اكبر كه 
از همه «مشتي تر» بود و غالباً سالح كمري در زير لباس داشت و محافظ آقا بود. 
اين حاجي  علي اكبر براي من كه حسينعلي راشد هستم نقل كرد كه در ايام زمستان 
براي سركشي به امالك آقا به نيشابور رفته بودم. در مراجعه به مشهد در راه، بين 
«شريف آباد» و مشهد، برفگير شديم و در قهوه خانة «حوض حاج مهدي» مانديم. 
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نويسنده توضيح مي دهد كه در آن زمان راه مشهد به نيشابور يا تربت حيدريه از 
شريف آباد مي گذشت و به شاه تقي مي رسيد و از راهي كه در اين زمان هست 
چند فرسنگ كوتاه تر بود لكن از «كال» «طرق» به آن طرف كوهستاني بود به همين 
جهت در زمستان و برف گاه ممكن بود كه مسافران نتوانند به آساني بگذرند. 

باري حاج  علي اكبر مي گفت: غير از ما جمعي ديگر نيز به همان قهوه خانه 
پناه آورده بودند. شب فرا رسيده بود كه اتومبيلي از طرف مشهد رسيد و چهار نفر 
از جوانان پولدار و خوشگذران مشهد كه چهار خانم را با خود داشتند و نمي دانم 
به كجا مي خواستند براي خوشگذراني بروند به سبب برف و تاريكي ناچار به 

همين قهوه خانه پناه آوردند. 
آمدن آنها در آن شب تاريك  برفي در ميان كوهستان، بزم عشرتي مجاني 
براي مسافران به وجود آورد. جوانان بطريهاي مشروب و خوراكيها را چيدند 
و زنها بعضي به خوانندگي و بعضي به رقص پرداختند. در گرماگرم اين بساط، 
در قهوه خانه باز شد و مرحوم حاج آخوند با سه چهار نفر كه از تربت به مشهد 
مي رفتند و مركب شان االغ بود از ناچاري برف و تاريكي شب، رو به همين 
قهوه خانه آورده بودند و از صاحب قهوه خانه اجازه مي خواستند كه به آنها جايي 

بدهد و او گفت سكوي آن طرف خالي است. 
حاج علي اكبر مي گفت: من با مشاهده اين وضع هراسان شدم و گفتم 
كه نكند يا از جانب حاج آخوند نسبت به اينها تعرضي بشود يا از جانب اينها 
به آن مرد اهانت شود و آماده شدم كه اگر خواستند به حاج آخوند اهانت كنند 
در مقام دفاع برآيم هر چه باداباد. لكن حاج آخوند وارد قهوه خانه شد به طوري 
كه گويا نه كسي را مي بيند و نه چيزي مي شنود و به سوي آن سكو رفت و چون 
نماز مغرب و عشا را نخوانده بودند از قهوه چي پرسيدند قبله كدام طرف است؟ 
و او سمت قبله را نشان داد. حاج آخوند به نماز ايستاد و آن چهار نفر به وي اقتدا 
كردند. يكي اذان گفت و حاج آخوند اقامه گفت و وارد نماز شدند. من هم غنيمت 
دانستم وضو گرفتم و اقتـدا كردم. چند نفـر ديگر نيز از مسافـران از بـزم عشرت 
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رو برگردانده و به صف جماعت پيوستند. قهوه چي نيز گفت: غنيمت است يك 
شب اقًال نمازي پشت سر حاج آخوند بخوانيم. خالصه وقتي كه از نماز فارغ 
گشتيم از جوانها و خانمها اثري نبود. بساط خود را جمع كرده بودند و نفهميدم 

در آن شب برفي به كجا رفتند. 
4ـ در آن زمان در شهر ما و ديگر شهرها اداره اي بود به نام «ادارة تحديد 
براي خريد و فروش ترياك». يكي از علماي ديني شهر ما كه مردي محترم و نسبتًا 
عالم و باهوش بود لكن يا سليقه اش چنين بود كه زود به اشخاص حمله مي كرد و 
نسبت كفر و فسق مي داد يا دوست مي داشت كه گاهي بدين وسيله سر و صدايي 
راه بيندازد، نمي دانم هرچه بود اين آقاي عالم، رئيس آن اداره را تكفير كرد. مردم 
هجوم بردند كه او را بكشند. يكي از خوانين محلي كه در آن زمان عهده دار امور 

انتظامي بود او را رهانيد و مخفي كرد.
مدتي آن مرد مخفي بود تا آنكه آبها از آسياب افتاد. روز عيد غديري بود و 
مردم به ديدن پدرم مي آمدند. او نيز آمد و با پدرم مصافحه كرد و نشست و چاي 
خورد و سپس خداحافظي كرد و رفت. اين كار عمًال باعث تبرئه آن مرد شد. خبر 
به گوش آن آقاي عالم رسيد. نزد پدرم آمد و به شدت پرخاش كرد كه چرا شخصي 
را كه من تكفير كرده ام شما پذيرفته و با او به رسم مسلماني مصافحه كرده ايد. پدرم 
گفت: شما به چه دليلي او را تكفير كرده ايد و از كجا كفر او بر شما معلوم گشت؟ 
آيا خودش نزد شما، العياذباهللا، يكي از ضروريات دين را انكار كرده؟ آيا دو شاهد 
عادل نزد شما شهادت داده اند؟ گفت: كساني كه محل وثوق من هستند گفته اند. 
مرحوم پدرم گفت: اين كساني كه محل وثوق شما هستند آيا شما پشت سر آنها 
نماز مي خوانيد؟ آيا مال يا ناموس خود را نزد آنها به امانت مي سپاريد؟ آيا بر فرض 
كه آنها را متدين بدانيد به فهم و تشخيص آنها هم وثوق داريد؟ پس از آن گفت: 
جناب آقاي .... ما شب و روز جان مي كنيم كه مردم را مسلمان كنيم، شما چرا 
كوشش مي كنيد كه آنها را از دين بيرون كنيد؟! اين چگونه خدمتي است كه شما 
به دين مي كنيد؟ از باطن آنها چه خبر داريم؟ در ظاهر با همة آنها معاملة مسلماني 
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مي كنيم و بايد بكنيم. ما حق نداريم كسي را كه به ظاهر مانند همه مسلمانها اظهار 
مسلماني مي كند بگوييم تو مسلمان نيستي. بايد از خدا بترسيم. 

من كه حسينعلي راشد و نويسنده اين سرگذشت هستم سالها بعد با همان 
مرد تكفير شده آشنا شدم و اتفاقاً جزو مسلمانهاي دو آتشه و مردي دانشمند و 

زحمتكش و نيك خوي بود. خدا همة گذشتگان را بيامرزد. 

استاد فروزانفر: «دنيا به دور اين مرد نگشته»
مرحوم حاج آخوند آنچنان كه من ديدم مردي بود كه مطلقًا بويي از 
رياكاري يا عوام فريبي يا دنياداري در وجودش نبود. مرحوم بديع الزمان فروزانفر 
كه يكي دو بار او را ديده بود مي گفت: «دنيا به دور اين مرد نگشته» يعني بويي 

از دنياداري در وجودش نيست. 
او فقط در فكر اين بود كه كارهايش موافق با موازين ديني باشد و از عهده 
جواب خدا برآيد. چنان به خدا و پيغمبر و قيامت و حساب الهي اعتقاد يقيني 
داشت كه واقعاً مانند كسي بود كه آنها را معاينتاً مي بيند. به همين جهت روي به 
آخرت داشت و خود را مؤظف و مكلف و مسئول مي ديد كه همة وظايف ديني 
خود را تا آنجا كه در طاقتش هست انجام بدهد و چون مي ديد كه افراد غالباً از 
تربيت ديني كم بهره اند و مقيد به انجام وظايف ديني خود نيستند و در اين راه 
سهل انگارند و دين بيشتر بر زبان هاي آنهاست تا بر اعمال آنها و خودش درسي 
خوانده بود، از اين رو بر خويشتن واجب مي دانست كه در هر جا اميد اندكي 
داشته باشد كه سخنش در يك نفر ممكن است اثر بكند و او را به راه بياورد، برود 
و او را ارشاد كند. مردم را هم نيكو مي شناخت و مي گفت من به تجربه دريافته ام 
كه به مردم بسيار كه بگوئيم اندكي اثر مي كند. به همين جهت بود كه در آن شب 
تاريك، بعد از مسجد كاريزك كه آن مرد سر خود آمده بود و قبًال قرار قبلي 
نگذاشته بود، انتظار خواهرش و خستگي مرا و خودش را در برابر رفتن و مردم 
را موعظه كردن كم اهميت و آن را مهمتر مي ديد و خودش را از لحاظ شرعي 
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مكلف مي دانست كه آن جانب را ترجيح بدهد. 
حاال خواه تشخيص صحيح بود يا نبود ولي من كه اينها را به عنوان شهادت 
مي نويسم نه قضاوت، از حال او دريافته و از خودش هم شنيده بودم كه حسابش 
همينطور بود. در اين گونه مواقع اين حساب را هم مي كرد كه اگر نرود آن مرد كه 
به دنبالش آمده خفيف مي شود و بعداً ديگران او را مسخره مي كنند چون مسلمًا 
به كساني گفته بود كه من مي روم فالني را مي آورم. مرحوم حاج آخوند به شدت 
احتراز داشت از اين كه دل كسي را بشكند يا كاري كند كه او كم اعتبار گردد و 
به آبرويش لطمه اي بخورد. به موجب اين گونه حسابها بود كه آنگونه زحمتها را 

تحمل مي كرد و نيز به همين جهت از مردم نه انتظاري داشت نه گله اي. 

عالم وارسته اي كه از عملگي هم پروا نداشت 
حاج آخوند چون مردي بود كه از جامه به پيراهن و شلوار و جبة كرباس 
و شال سر و شال كمر آن هم از نوع كرباس ولي نازكتر و به يك عبا كه بر دوش 
افكند و اگر نباشد بي عبا راه برود و به گيوه و كفشي از نوع پست و كم ارزش ترين 
آن ساخته بود و خوراكش غالباً در بيست و چهار ساعت يك بار بود كه آن يك 
بار، هم افطارش بود و هم سحرش و بسا مي شد كه پيش از ظهر پس از فراغت 
از چند درسي كه بعد از منبر نماز صبح مي گفت و نمازهايي كه مي خواند چون 
خواب و خستگي بر وي چيره مي گشت روي همان حصير مسجد، عبايش را بر  

سر مي كشيد و چند لحظه مي خوابيد، از اين رو مردي آزاده و وارسته بود.
مردي اين چنين كم حاجت و حاضر براي آنكه هر نوع كار، فرضاً عملگي 
پيش آيد، بكند داعي نداشت كه در مقام جلب توجه مردم باشد و براي خوشامد 
آنها كاري بكند. كارش فقط روي وظيفه ديني و تكليف خدايي بود كه براي خودش 
تشخيص مي داد و در هر كجا كه وظيفه ديني خود نمي ديد با كمال شجاعت 
امتناع مي ورزيد و هيچ اهميت نمي داد كه طرف كه باشد و برنجد يا نرنجد. اين 
حاالت و صفات در او طبيعي بود نه ساختگي و تصنعي. چون كه محال است كه 
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كسي به تصنع بتواند شصت سال بدون خستگي و مالل در كار خود ثبات داشته 
باشد و استقامت بورزد و ذره اي از راه خود منحرف نگردد. مرحوم حاج «شيخ 
عبدالرضا» كه از علماي متعين تربت و چند سالي از پدرم جوانتر بود و در هنگام 
طلبگي نزد پدرم قسمتي از مقدمات صرف و نحو را خوانده بود مي گفت كه حاج  
آخوند از همان زمان جواني و ايام طلبگي همين طور بود كه االن هست و هرگاه 
طالب جمع مي شدند و با هم انسي داشتند او يا سرش در كتاب بود يا مشغول 
نماز. مرحوم حاج «شيخ علي اكبر ايزدي» كه از همدوره هاي پدرم بود مي گفت: 

حاج آخوند از همان ايام تحصيل باعث شگفتي همه ما بود.

مردم مي گفتند: پيغمبرها هم همين كارها را مي كردند 
از خصوصيات مرحوم حاج آخوند اين بود كه اهل بحث و جدل نبود. 
او دين را بـرنامـه عمل مي دانست نـه وسيلـة بحث و جدل و مي دانست كساني 
به بحث و جدل مي پردازند كه نمي خواهند عمل كنند. همچنين مي دانست كه 
غالباً مردم به موجب ميل و هواي خاصي كه دارند يا به سبب طرز فكر خاصي 
كه معلول ساختمان وجودي آنهاست به چيزي پايبند مي شوند نه به حكم عقل و 
استدالل و برگرداندن چنين كساني را از راه خودشان ميسر نيست، به اين جهت 
بايد آنچه به نظر انسان حق است و بر خير مردم است گفت و نبايد توقع داشت 
كه آنها حتماً قبول بكنند. كساني كه استعداد موافق داشته باشند قبول خواهند كرد 

و آنها كه نداشته باشند نه. 
مردم ده ما مي گفتند: ما پيغمبران را كه نديده ايم اما گمان نمي كنيم كه آنها 
هم بيش از همين كارهاي حاج آخوند داشته اند. من كه حسينعلي راشد و نويسنده 
اين سرگذشت هستم در اينجا معذرت مي خواهم چون خواستم عين جمله اي 
را كه از مردم ده شنيده ام نقل كنم. بنابراين من، ناقل اين جمله ام نه انشاءكننده 
آن و شايد مقصود آن مردم هم پغمبران غير اولوالعزم بوده است وگرنه مقايسه 

بسيار بي مورد است. 
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سفر پياده به كربال در سالي كه مجلس به توپ بسته شد 
من در سال 1284 شمسي متولد گشته ام و پدرم تقريباً در سال 1251 هجري 
شمسي متولد گشته بوده است. بنابراين در زمان والدت من او تقريباً 34 ساله بوده 
است. چون من سه ساله شدم پدرم از كاريزك كه ما هنوز مقيم همان ده بوديم و به 
شهر تربت نرفته بوديم  با قافله اي پاي پياده به كربال رفت و آن همان سالي بود كه 
مجلس را به توپ بسته بودند و اين سفرش هفت ماه به طول انجاميد. من تازه زبان 
باز كرده بودم و به يادم مانده است كه هر روز هنگام غروب سرم را بر آستانه در اتاق 

نشيمن مي گذاشتم و با زبان كودكانه، پدرم را ياد مي كردم و مي گريستم. 
از جمله كلماتي كه مي گفتم اينها را به ياد دارم: بابا كجا رفتي؟ مرا با خود 
نبردي. راه كربال دور است. من نمي توانم بيايم، مرا گرگ مي خورد. با زحمت 
مرا آرام مي كردند و مي خواباندند. روزي را كه پدرم بازگشت به ياد دارم. مرد و 
زن همگي جمع شده بودند و در خانة ما جاي نشستن نبود. قند در آب انداخته 
بودند و به مردم شربت مي دادند و مردم به دور پدرم حلقه زده بودند. زني از 
زنان ده در ميان جمع به پا ايستاده بود و دستش را باال مي برد و پائين مي آورد 
و مي گفت: دين آمد، ايمان آمد، نور آمد، رحمت آمد، خير آمد، بركت آمد، 
محراب آمد، منبر آمد، نماز آمد، مسجد آمد، كتاب آمد، قرآن آمد. هي از اين 
گونه جمله ها مي گفت و منظرة او و صدايش چنان در نظرم مجسم است كه 

گويي همين ديروز بوده است.

قول آقا بزرگ حكيم، دكتر عاملي و سرهنگ نوايي 
مرحوم «آقا بزرگ شهيدي»، حكيم معروف در مشهد كه خود، مردي 
وارسته و بسيار باهوش بود مي گفت: حاج آخوند مرد فوق العاده اي است و اگر 
به اين شدت تعبد نمي داشت مي توانست به جاي منطقه خراسان دنيايي را تحت 
تأثير قرار بدهد. «سرهنگ نوايي» رئيس شهرباني معروف خراسان در نوبت اول 
مأموريتش كه هنوز قضاياي سال 1314 پيش نيامده بود، شبي در منزل مرحوم 

www.takbook.com



150     فضيلت هاي فراموش شده

آقازاده سابق الذكر كه جمعي در آن محضر بوده اند گفته بود: من به هيچ يك از اين 
آقايان اعتقاد ندارم. فقط از حاج  آخوند مالعباس است كه مي ترسم كه اگر نفرين 

كند اثر مي كند. اما مرحوم پدرم چنان بود كه حتي نفرين هم نمي كرد. 
مرحوم «دكتر شيخ حسن خان عاملي» طبيب و جراح معروف آن زمان 
مشهد، اعتقاد مفرطي درباره مرحوم حاج آخوند داشت و او چيزهاي ديگر مي گفت 
كه من نمي خواهم در آن مقوله وارد شوم. برادرم مي گويد: در زماني كه مرحوم 
حاج آخوند مريض بود من همراهش به مطب دكتر شيخ حسن خان رفتيم. اتاق 
جلو، اتاق انتظار بود كه بيماران در آن مي نشستند. اتاق بعد، اتاق خودش بود كه 
بيماران را يكي يكي مي برد و معاينه مي كرد و مستخدمش هميشه  پشت آن در 
نشسته و در بسته بود تا آنكه يك مريض كه بيرون مي آمد مريض ديگر داخل شود. 
برادرم مي گويد: ما از پله ها باال مي رفتيم و هنوز وارد اتاق انتظار نشده بوديم كه 
صداي دكتر از داخل اتاقش بلند شد و به مستخدمش گفت: جناب حاج آخوند 

هستند در را باز كن، بيايند تو و من از اين امر متعجب گشتم. 

حاج آقا حسين قمي: «حـاج آخوند نـه فقط از خـوبان عـالم اسالم است بلكه 
از خوبان دنياست»

مرحوم «حاج آقا حسين قمي» كه از مراجع تقليد و مردي بسيار متدين 
و مقدس و در سخن گفتن سخت مقيد بود كه كم و زياد نگويد هنگامي كه در 
سال 1321 هجري شمسي از كربال به ايران آمد و استقبال مفصل و مجللي از 
ايشان شد و در حضرت عبدالعظيم در قصر ملك اقامت كرده بود و مردم دسته 
دسته به ديدنشان مي رفتند، وقتي كه من رفتم احوال پدرم را پرسيد و چون گفتم: 
مريض است در حقش دعا كرد و چند بار گفت: حاج آخوند نه فقط از خوبان 

عالم اسالم است بلكه از خوبان دنيا است. 
سخن از خلوص نيت و بي ريايي مرحوم حاج آخوند بود كه به اين جاها 
كشيده شد. گفتيم كه آنچه در نظرش مهم بود اين بود كه كارش موافق با موازين 

www.takbook.com



فضيلت هاي فراموش شده     151

ديني باشد و كاري نداشت به اين كه مردم، چه را خوب مي دانند و چه را بد. 

روشن بيني، بي ريايي و بي تكلفي حاج آخوند
در سال 1322 شمسي پدرم مريض بود و در مشهد بود. من با همسر 
فعليم كه آن زمان تازه با وي ازدواج كرده بودم براي زيارت و هم عيادت مرحوم 
حاج آخوند به مشهد رفتيم. اوايل رجعت چادر بود، اما هنوز كامًال رجعت نكرده 
بود. همسر من مانند پيش از زمان ازدواجش با من، مانتو مي پوشيد و روسري 
بزرگتري بر سر مي افكند كه موها و زيرگلويش را مي پوشانيد. با همين لباس رفتيم 
مشهد و در همان منزل كه مرحوم حاج آخوند بود اقامت كرديم. روزي مرحوم 
حاج آخوند مي خواست به حرم مشرف شود براي زيارت و چون مريض بود و 
ضعف داشت و نمي توانست پياده برود برايش درشكه اي آوردند. همسر من گفت 
كه من نيز همراه مي آيم. من گفتم: تو چادر نداري خوب نيست همراه پدرم باشي. 
پدرم متوجه گفتگوي ما شد و گفت كه كو ببينم لباسش چگونه است؟ و چنان 
مي نمود كه تا آن وقت درست به اين زن كه عروسش بود و محرم، نگاه نكرده 
بود. همين كه او را با مانتو و روسري ديد گفت: اين كه پوشيده تر از چادر است. 

بيا بابا سوار شو و او را در كنار خود در درشكه نشانيد. 
مورد ديگري كه بي اثر بودن توجه مردم را در نظر اين مرد مي رساند 
چيزي است كه باز خودم ديدم: در سال 1300 شمسي پدرم مرا كه شانزده ساله 
بودم براي ادامة تحصيل به مشهد برد و در مدرسه اي مرا جاي داد و براي آنكه 
من دلتنگ نگردم و انس بگيرم با مادر و برادر و خواهرم همگي به مشهد آمدند 

و يك ماهي ماندند. 
اواخر شعبان بود و پدرم مي خواست به تربت برگردد اما جمعي از مردم 
مشهد او را به اصرار در مشهد نگه داشتند. آن ماه رمضان در مسجد گوهرشاد، 
نماز ظهر و عصر را مي خواند و پس از نماز به منبر مي رفت. در نمازش مردم 
بسيار به وي اقتدا مي كردند و اغلب از «سرشناسان» متدين در مشهد بودند. من 

www.takbook.com



152     فضيلت هاي فراموش شده

نيز گاهي در آن نماز جماعت حاضر مي شدم. 
اين گذشت و سالهاي ديگر گذشت تا آنكه سال 1318 شمسي فرا رسيد 
و من پس از داستانها كه فعًال از اين موضوع خارج است از تهران براي ديدن 
پدر و مادرم به تربت رفتم و در آن زمان سه چهار سال بود كه پدرم به سببي 
از تربت به كاريزك بازگشته بود و در ده زندگي آرامي را مي گذرانيد. در بهار 
آن سال بارندگي زياد شده بود و چون خانه هاي ده همه خشتي است گنبدهاي 
كوچك خشتي بسياري از خانه ها خراب شده و به قول خود مردم، لُمبيده بود. 
از جمله مسجد ده كه داراي چهار چشمه به قول خودشان يعني چهار گنبد كم 
ارتفاع خشتي از اين قبيل بود. سه تايش به كلي فرو ريخته بود و از يكي ديگر 
نيمي ريخته و نيمه ديگر آن خرابه در هوا بر روي ستوني كه در وسط اين چهار 

چشمه است باقي مانده بود. 
به سبب پيش آمدهاي آن چند سال، مردم در همه جا نسبت به امور ديني كم 
اعتناتر گشته بودند و از اين رو هنوز كسي براي نوسازي مسجد اقدام نكرده بود 
و آوارهاي فرو ريخته همچنان تپه خاكي، در كف مسجد باقي بود. پدرم در زير 
همان قسمت كه نيمي از آن فرو ريخته بود مقداري از آوارها را كنار زده و حصير 
را پاكيزه كرده بود و سه نوبت نمازش را مي رفت و در همانجا مي خواند. روزي 
من به ده آمده بودم، ناهار خورديم و خواستم استراحت بكنم،  پدرم برخاست 
و وضو گرفت و به مسجد رفت. من نيز غنيمت دانستم كه نمازي پس از چند 
سال با آن مرد بخوانم. وضو گرفتم و به مسجد رفتم. از جانبي وارد شدم كه او 
مرا نديد و آهسته جلو رفتم. در ركعت دوم نماز بود و خدا مي داند كه ميان اين 
نمازش در حال تنهايي، در ميان آوارهاي فرو ريخته مسجد اين ده با نمازي كه 
آن روز در مسجد گوهرشاد به او اقتدا كردم و نيمي از صحن مسجد گوهرشاد 
و تمامي يك شبستان از جمعيتي كه به او اقتدا كرده پر بود از لحاظ طمأنينه و 
قرائت و همه ذكرهاي واجب و مستحب ذره اي تفاوت وجود نداشت. يعني آن 
داعي يا نيت يا عشق يا شوق كه او را وادار به نماز مي كرد، در هر دوجا يكسان 
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بود و آن جز خدا نمي تواند باشد كه: «وهو معكم اينما كنتم».
هنگامي كه از سن من در حدود نه يا ده سال گذشته بود و در شهر تربت 
مقيم بوديم، اواسط زمستان بود كه هيزم ما تمام شد. در آن زمان مردم شهرنشين 
كرسي هاي خود را با آتش زغال گرم مي كردند و مردم روستاها با آتش هيزم كه 
غالباً آن هيزم، «بته »هايي بود كه از بيايان جمع مي كردند و يك نوع آن «ُدرمنه» 
ناميده مي شد و نسبتاً بهتر بود. حمامهاي شهر و روستاها نيز همگي با هيزمهاي 
بيابان و كاه و پهن خشك شدة حيوانها گرم مي شد ما هنوز به آنجا نرسيده بوديم 

كه براي زمستان زغال بخريم، هيزم و «بتة» ما هم تمام شد. 

در عين سرما با قامتي استوار بر روي يخها به نماز ايستاد 
پدرم عازم كاريزك گشت كه هيزم بياورد. مرا نيز چون هيچگونه تفريح 
و گردشي در تربت نداشتيم و دلتنگ بوديم با خود برد. دو شب در كاريزك 
بوديم تا آنكه يك بار هيزم و خورجيني از بعضي لوازم خوردني زمستاني فراهم 
كردند. شب دوم يك ساعت به اذان صبح مانده از كاريزك براي رفتن به تربت 
به راه افتاديم. زيرا اگر مي مانديم تا آفتاب برآيد يخ زمين باز مي شد و راه پيمودن 
با االغ در ميان گل، كار دشواري بود. شب بسيار سردي بود. آسمان صاف بود 
و ستارگان درشت و درخشان بودند، ولي سردي هوا گوش و گردن و دست و 
پا را مي سوزاند. دو االغ داشتيم كه يكي را هيزم بار كرده بودند و خورجين را 
بار يكي ديگر كرده و مرا روي آن سوار كردند. مردي بود به نام «شيخ حبيب» از 
دوستان و  مريدان پدرم تا روستاي «حاجي آباد» كه در راه كاريزك به تربت است 
و سه كيلومتر با كاريزك فاصله دارد همراه ما آمد و پدرم و او چون مي خواستند 
هيزمها را كه به طرز خاصي بسته مي شد بار االغ كنند دستكشهاي انباني كه در 
محل مي ساختند به دست داشتند. آن دو پياده و من سواره از عمه و شوهرش كه 
در خانة آنها بوديم و به ما كمك كرده بودند خداحافظي كرديم و به راه افتاديم. 
در فاصلة كاريزك تا حاجي آباد پدرم همچنانكه پياده مي آمد نماز شبش را خواند 
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و شيخ حبيب نيز با او همراهي مي كرد. چون به حاجي آباد رسيديم صبح دميد و 
در آن هواي سرد و باد تند و بوراني كه مي وزيد روي آن زمينهاي يخ زده كه بدن 
انسان را خشك مي كرد، مرحوم حاج آخوند جلو ايستاد رو به قبله و شيخ حبيب 
به او اقتدا كرد. نخست اذان گفتند و سپس اقامه و نماز صبح را با همان طمأنينه 
و خضوع و توجهي خواند كه هميشه مي خواند، در حالي كه از چشمان من از 
شدت سرما اشك مي ريخت و دانه هاي اشك روي گونه هايم يخ مي بست، پس 
از نماز، شيخ حبيب به سوي كاريزك برگشت و ما راه تربت را در پيش گرفتيم و 

الزم نيست كه بنويسم با چه مشقت نزديك ظهر به تربت رسيديم. 
پدرم در تربت كه بود در هر مسجد كه او نماز مي خواند اغلب مردم موجه 
شهر در آنجا جمع مي شدند و به وي اقتدا مي كردند. بدين سبب آن مسجد با رونق تر 
از مساجد ديگر مي گشت و چون به سفر مي رفت كسي ديگر به خيال اين كه آن 
مسجد با رونق تر است مي رفت جاي او را مي گرفت. پدرم وقتي بازمي گشت و 
مي ديد ديگري در آن محل نماز مي خواند به هر مسجد ديگر كه خالي بود و امامي 
نداشت هرچند مخروبه و دور افتاده بود مي رفت و باز آن مسجد معمور مي گشت 

و رونق مي يافت به اين جهت او غالباً سيار بود و مسجد ثابتي كمتر داشت.

فداكاري هاي شگفت انگيز حاج آخوند در زلزله معروف خراسان 
در سال 1301 هجري شمسي در تربت زلزله اي رخ داد كه در آن چند 
ده در جنوب شهر به كلي ويران گرديد و يك هزار و بيست نفر در آن چند ده 
زير آوار هالك شدند و پنجاه نفر نيز در قسمت جنوبي خود شهر زير آوار تلف 
گرديدند. زلزله هنگام سحر رخ مي دهد و مردم همه ضجه كنان به كوچه و خيابان 
و بيابان مي ريزند. از آن طرف، باران شديد نيز بي امان بر سر مردم فرو مي ريزد. 
در اين ميان مرحوم حاج آخوند به ميان جمع مي آيد و آنها را متوجه مي كند كه 
نماز زلزله بخوانند و هم نماز صبح شان قضا نشود. در محلي با فرش و گليم و 
چادرشب رختخواب كه بر درختها مي بندند موقتاً سرپناه ناقصي در مقابل باران 
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سيل آسا به وجود مي آورند و مرحوم حاج آخوند با نماز و دعا موجب آرامش 
خاطر آنان مي گردد تا يكي دو ساعت از آفتاب گذشته كه خبر مي رسد چند 
روستا در جنوب تربت در فاصله ده پانزده كيلومتري به كلي ويران گشته و اجساد 
مردگان يا آنها كه هنوز نمرده اند در زير آوار مانده است. با شنيدن اين سخن 
مرحوم حاج آخوند همچنان كه بوده پياده به راه مي افتد. در خيابان  شهر به چند 
تن از تجار و كسبه بازار برمي خورد و مي گويد: چلوار و متقال و كرباس، هرچه 
داريد با سدر و كافور براي مردگان و خوراك و پوشاك براي زنده ها زود بفرستيد 
و به چند ده از ده هاي شمال شهر كه سالم مانده بودند پيغام مي دهد كه هر اندازه 
ممكن است مردان با بيل و كلنگ، زود خودشان را برسانند و نان سفره خود را 
بردارند كه در آنجا حاجت پيدا نكنند از خانه هاي اشخاص متوفي چيزي بردارند 
و بخورند و كاه و جو براي مركبهاي خود همراه بياورند كه از كاه و يونجه اي كه 
در آنجاهاست و فعًال معلوم نيست متعلق به كيست به حيوانها ندهند. در حدود 
ظهر پدرم به روستاهاي ويران شده مي رسد و پشت سر او پياپي مردم با همه 
لوازم دسته دسته مي رسند. خودش سه شبانه روز در آنجا مي ماند و مردم از شهر و 
روستاها بي مضايقه به كمك مي شتابند. ولي آنها كه يك روز كار مي كنند مي روند 
و روز ديگر عده ديگر مي آيند، چون كه هوا بو گرفته بود و منظره موحش بوده، 
طاقت نمي آورده اند كه بيش از يك روز كار كنند. از همان ساعت اول كه مردم 
مي رسند آنها را برحسب اطالع و بصيرتي كه هر كدام به كاري داشته اند به چهار 

دسته مي كند:
يك دسته را مأمور در آوردن اجساد از زير آوار مي كند و به آنها بسيار 
سفارش مي كند كه خاكها و خشتها را با مالحظه عقب بزنند كه اگر كسي هنوز 
زنده است صدمه بيشتر نخورد و آنكه مرده است پيكرش به اين سبب مجروح 

نگردد كه خالف شرع است. 
دسته ديگري را كه در كار گوركني بصيرتي داشته اند مأمور كندن قبر مي كند 

و باز آداب آن را به دقت به آنها ياد مي دهد و سفارشهاي اكيد مي كند. 
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دسته سوم را مأمور بريدن كفن مي كند و همه خصوصيات آن را با مستحباتش 
براي آنها مي گويد. و دسته چهارم را مأمور شستن اموات مي كند. 

در حدود بيست جايگاه براي غسل دادن با تخته مي سازند و هر 
پيكري را كه ممكن بود به طور كامل غسل مي داده اند و اگر نمي شده و غسل 
جبيره امكان داشته غسل جبيره مي داده اند با تيمم و اگر آن هم امكان نداشته 
و مي ترسيده اند متالشي گردد فقط تيمم مي داده اند. و خودش از اينجا به 
آنجا و از آنجا به اينجا به همه رسيدگي مي كرده و بر همه جنازه ها شخصًا 
نماز مي خوانده و پس از دفن جنازه ها اگر بازماندگاني داشته اند آنها را جمع 
مي كرده و دلداري مي داده و نصيحت مي كرده كه بر سر تقسيم ميراث با هم 
منازعه نكنند و به آنچه باقي مانده است دست نزنند و مسأله مشكل ميراث 
كساني را كه زيرآوار مي روند و دسته جمعي فوت مي كنند و معلوم نيست كه 
كداميك زودتر مرده اند و كداميك ديرتر براي آنها مي گفت و چنان مي شده 
كه غالبًا صاحبان مصيبت همين كه مي ديده اند حاج آخوند بر جنازه متوفاي 
آنها نماز خواند و در مراسم آنها حاضر بود نيمي از غم شان تخفيف مي يافته 
و با اين ترتيب در مدت سه شبانه روز يك هزار و بيست جنازه را از مرد و 
زن و كودك با آداب شرعي و رعايت همه احتياط ها به خاك مي سپارند و 
به احوال بازماندگان آنها رسيدگي مي كنند. مردم كه اين وضع را مي بينند در 
آنها حالت معنويت و توجه به خدا و درستكاري به وجود مي آيد، به طوري 
كه پس از اين واقعه بر سر تقسيم ميراثها حتي يك مورد گفتگو در آن چند 

ده پيش نيامد. 
مرحوم «سيد حسين مسگر» كه در آن مدت همراه پدرم بوده مي گفت: 
حاج آخوند در آن سه شبانه روز نه غذا خورد و نه خوابيد و همه آن فضا از عفونت 
چنان بود كه كسي تاب نمي آورد. به همين جهت مردم دسته دسته عوض مي شدند 
اما او تمام اين سه شبانه روز، از محل بيرون آوردن اين جنازه به محل بيرون آوردن 
آن جنازه و از كنار اين تخته مرده شويي به كنار آن تخته و از كفن كردن اين يكي 
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به محل آن يكي و از نماز خواندن بر اين براي نماز خواندن بر آن و از سر گور 
اين و فاتحه خواندن براي اين بر گور آن يكي مي رفت تا همه كارها را به خوبي 

سامان داد و به شهر برگشت. 

تلگراف تشكر رئيس الوزرا در سال 1301
در آن زمان درست به ياد ندارم كه رئيس الوزرا حاج «مخبرالسلطنه» بود 
يا «مستوفي الممالك». هر كدام بودند، اين خبر به تهران رسيد و رئيس الوزرا در 
برابر زحمتي كه ايشان كشيده بودند تلگراف تشكري كرده بود. مرحوم پدرم 
متعجب گشته بود كه چرا تشكر مي كنند زيرا مي گفت: اين وظيفه ديني ما و 
واجب كفايي بود و اگر نمي كرديم همه گناهكار بوديم. بعد هم كه مرحوم «دكتر 
امير اعلم» به تربت آمد و با همراهانشان رفتند و محل را ديدند به خانه ما به 
ديدن پدرم آمد و مي گفت: شما يك نفر به اندازه يك اداره بيشتر كار كرده ايد. باز 
پدرم با تعجب مي گفت: جناب دكتر اميراعلم، آخر اينگونه كارها واجب كفايي 
است و اگر كساني اقدام نكنند همه مردم گناهكارند زيرا بر همه واجب است. 

گيرم اگر بعضي انجام دادند از گردن ديگران ساقط مي گردد. 

برخورد با كمكهاي آمريكايي ها به زلزله زدگان 
از طرف آمريكائيها مبلغ هشت هزار تومان كه در آن زمان (1301 شمسي) 
معادل هشتصد هزار تا يك ميليون تومان امروز (1354 شمسي) ارزش داشت 
براي زلزله زدگان فرستادند به اين شرط كه با دست مرحوم حاج آخوند تقسيم 
شود. پدرم قبول نكرد. آنچه مردم اصرار كردند و گفتند اگر قبول نكنيد پول 
را بر مي گردانند. گفت: مي خواهند برگردانند يا برنگردانند من قبول نمي كنم. 
باالخره چون پدرم قبول نكرد كمسيوني از چند نفر تشكيل دادند و پول به 
آن كميسيون داده شد كه تقسيم شود اما گمانم آن پول را به مصرف ساختن 

مريضخانه اي رساندند. 
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گويا سال 1296 هجري شمسي و سومين سال جنگ بين المللي اول بود 
كه چون سال پيشش باران نيامد در آن سال قحطي سختي شد و همان سال است 

كه در تهران به نام سال «دمپختك» معروف است. 

نقش آخوند در قحطي دوران جنگ بين الملل اول 
در آن سال با سعي و اهتمام پدرم و ديگر خيرخواهان تربت، محلي 
درست شد كه در آنجا از انواع حبوب آنچه ميسر مي شد از گندم و جو و ماش 
و ارزن و عدس و مانند اينها در ديگهاي بزرگي آش مي پختند و همه روزه پدرم 
شخصاً از اول صبح بعد از آنكه از نماز صبحش فارغ مي شد به آن محل مي رفت 
و تا يك ساعت بعدازظهر كه موقع نماز ظهر و عصرش فرا مي رسيد مراقب بود 
تا آشها پخته مي شد و مردم ظرف مي آوردند و مي گرفتند و مي رفتند. و عالوه بر 
آن، محلي را نيز معين كردند كه فقرا را شبانه روز در آنجا نگهداري مي كردند و 

به آنجا مردم مي گفتند: فقيرخانه. 

رفتار جذاب و عارفانه در سفر كربال 
پس از آن پيش آمدي كرد كه پدرم مصلحت نديد در تربت بماند و به 
كاريزك برگشت و شايد حدود سه سال در كاريزك بود و مجدداً به تربت آمد. در 
سال 1297 هجري شمسي به سبب بارانهاي وافري كه سال پيش آمده بود ارزاق 
عمومي فراوان گشت و جنگ نيز به پايان رسيد. در سال 1298 هجري شمسي 
زوار كربال كه در مدت جنگ نتوانسته بودند به زيارت بروند، از همه جاي ايران 
به حركت درآمدند و از جمله از تربت، يعني شهرستان تربت، سه قافله به  راه 
افتاد هر قافله در حدود سيصد نفر و پدرم نيز با يكي از اين قافله ها به راه افتاد و 

من كه در آن موقع چهارده ساله بودم همراهش به كربال رفتم. 
در اين سفر من و او هر كدام االغي داشتيم ولي او االغ خود را بسيار كم 
سوار مي شد و غالباً پياده راه مي پيمود و آن حيوان گاهي خالي بود و گاهي يكي 
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از پيادگان را پدرم بر آن سوار مي كرد. در اين سفر كه پنج ماه و بيست روز طول 
كشيد و از اواسط ماه مرداد شروع شد و به اوائل ماه بهمن ختم شد، به هنگام 
رفتن در منازل اطراف سبزوار و حاشيه كوير از گرما پوست مي انداختيم و در 

برگشتن از سرما خشك مي شديم. 
پدرم همان برنامه نمازهاي پنجگانه را در اوقات سه گانه با همان دقت و 
طمأنينه و منبرهاي بعد از نماز داشت (البته نمازها شكسته بود و منبر را نيز مختصر 
مي كرد)، به اضافه اين كه از هر منزل كه حركت مي كرديم او آخرين نفر بود كه 
به راه مي افتاد تا مطمئن گردد كه همه هستند و به راه افتادند و در هنگام حركت 
هميشه در دنبال قافله حركت مي كرد و تفقد حال همگي را مي نمود، در حالي 
كه او قافله ساالر  نبود و قافله ساالر مردي بود كه او را «چاووش» مي ناميدند. اما 
او برحسب وظيفه ديني و اخالقي خود اين روش را داشت. ماجراي اين سفر، 
طوالني است و خودش سفرنامه اي مي شود. مقصود فقط اشاره اي بود به حال آن 

مرحوم در سفر و حضر. 
راههايي كه در آن زمان بدين گونه، يعني پاي پياده يا سوار بر االغ، طي 
مي كردند، معموالً اينطور بود كه در هر روز در حدود سي و شش كيلومتر يعني 
پنج تا شش فرسنگ مي پيمودند كه نيمي از آن مسافت را از هنگام سحر تا پيش 

از ظهر و نيم ديگر را بعدازظهر تا غروب مي رفتند. 
در ميان روز براي استراحت و خوراك خودشان و مركبها در محلي كه آبي 
بود توقف مي كردند و به آن مي گفتند: «ايوار» و هنگام شب براي خفتن در ده يا 

كاروانسرا يا رباطي به سر مي بردند و به توقفگاه شب مي گفتند: «منزل»
از تربت تا خانقين كه در آن زمان مرز ايران و عراق بود در حدود پنجاه منزل 
بود. در هر منزل چون پدرم نماز مغرب و عشا را به جماعت ادا مي كرد و به منبر 
مي رفت، گاهي اگر در منزلي مسجدي بود اين كار در مسجد انجام مي گرفت، بسا 
مي شد كه كساني از اهالي آن محل نيز حاضر بودند و حالت نماز خواندن او را كه 
مي ديدند و سخنان ساده و بي ريا و مؤثرش را مي شنيدند مجذوب شده و به او معتقد 
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مي گشتند، بدين سبب پدرم در منازل بين راه تربت و مشهد و بعضي از منازل بين 
راه كربال نيز معتقداني داشت كه انتظارش را مي كشيدند.

حاالت آخوند در مكه و طواف و نماز 
در سال 1306 هجري شمسي پدرم عازم مكه معظمه گرديد. چون معلوم 
نبود كه گذرنامه خواهند داد يا نه، بعضي مي گفتند قاچاق مي رويم. مرحوم 
حاج آخوند گفت: من چنين كاري نمي كنم. با آنكه بي نهايت اشتياق زيارت مكه 
را دارم ولي برخالف معمول و قانون حاضر نيستم. او در همة كارها همين طور 
بود. مثًال در زماني كه خودش به كشاورزي اشتغال داشت مالياتي مي گرفتند به نام 
«عشريه». بعضي از مردم نمي دادند و مي گفتند: دولت ظلمه است، ندهيم بهتر. 
مرحوم حاج آخوند، هم «عشريه» را از گندمهايش مي داد هم زكوه شرعي آنها را. 
باري گذرنامه دادند و مشرف شدند. در اين سفر مرحوم «حاج شيخ محمدحسن 
تهرانيان» از دوستان مشهد و مرحوم «حاج محمدحسن ابريشمي» از دوستان 

تربت با ايشان همراه بودند. 
مرحوم تهرانيان مي گفت: در مكه در دست مرحوم حاج آخوند مابين مچ 
و مرفق از روي رگها دانه اي بيرون زد و در اثر گرما و شستشو سيم كشيد و دست 
از پنجه تا بازو ورم كرد و درد شديد داشت. با اين حال طوافهاي متعدد انجام 
مي داد براي يكي يكي از خويشاوندان و دوستان متوفا و زنده اش. آنچه موجب 
تعجب گشت اين است كه با آن دست دردمند به نيابت بيش از هفتاد هشتاد نفر 
نماز طواف نساء خواند. كساني كه اصًال آنها را نمي شناخت. هركس مي آمد و 
مي گفت: به نيابت من هم دو ركعت نماز بخوانيد مي خواند و من مي ترسيدم كه 
حاج آخوند بيمار گردد و بيفتد و آنوقت چه بكنيم. توضيح آنكه در مكه هنگامي 
كه به احرام حج، محرم مي گردند، چيزهاي بسياري بر آنها حرام مي گردد كه از 
جمله آنها زن است. پس از انجام قرباني در روز دهم در مني و آمدن به مكه و 
طواف كعبه و نماز آن و سعي صفا و مروه، همه آنچه حرام گشتند تدريجاً حالل 
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مي گردد مگر زن كه مطابق مذاهب شيعه بايد طواف ديگري انجام بدهند تا زن 
نيز بر آنها حالل گردد و آن را مي گويند:  «طواف نساء».

چون بعد از هر طواف دو ركعت نماز واجب است كه اگر صحيح خوانده 
نشود طواف باطل است، آنها كه قرائت شان صحيح نيست نايب مي گيرند كه 
اين دو ركعت نماز را به نيابت آنها بخواند تا طواف قبول شود و زن، خواه زن 
خودشان كه به سبب احرام تمتع از او حرام گشته، هر زن كه بعداً بخواهند بگيرند 

بر آنها حالل باشد. 

جوانمردي حيرت انگيز در واقعه بندر سوئز 
زخم اين دست داستاني طوالني دارد تا زمان بازگشت به وطن كه از 
موضوع موردنظر ما خارج است. چيزي كه مورد دارد ذكر شود از لحاظ وفاداري 
و همراهيش با همسفران، اين موضوع است كه يكي از همراهان ايشان كه جزو 
هم خرجها نبوده، فقط همراه در مركب بوده است، مقداري ترياك با خودش 
داشته و ديگران به كلي بي خبر بوده اند. در بندر سوئز كه سوار ترن شده بودند 
كه به اسكندريه بروند، در موقع تفتيش، ترياك اين آدم به دست آمده و او را از 
ترن پياده كرده و برده اند. هيچكس نيز از همراهان كمكي نكرده است. پدرم كه 
به سبب گرمي هوا فقط يك پيراهن به تن داشته و زير شلواري به پا، با عباي 
نازكي به دوش و همه اثاثش در ترن بوده، در حالي كه لوكوموتيو سوت كشيده 
كه حركت كند پياده شده و همراه آن آدم رفته است. خودش مي گفت: من ديدم 
كه اين آدم غريب كه زبان هم نمي داند ممكن است از بين برود. من هم كاري از 

دستم بر نمي آمد. اما گفتم اقًال او را تنها نگذارم. 
باري آنها را مي برند و در ضمن پرسش از پدرم مي پرسند: شما هم با اين 
آدم همدست بوده ايد؟ مي گويد: نه. مي پرسند: چرا آمدي؟ مي گويد: براي اين كه 
او تنها نباشد چون همسفر من است. مي گويند: شما آزاد هستيد برويد. مي گويد: 
اگر مي خواستم بروم كه نمي آمدم. اين گفتگو باعث مي گردد كه خود آنها پروندة 
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او را طوري تنظيم كنند كه آزادش مي كنند و با ترن بعدي هر دو را مي فرستند تا 
به رفقايشان ملحق گردند. 

همه آنهايي كه مرحوم حاج آخوند را ديده اند همة اين چيزهايي را كه 
نوشته ام به اين تفصيل نمي دانند اما تصويري كه از او در ذهن بسياري از مردم 
هست با اين گونه احوال و اعمالي كه به بعضي از آنها اشاره شد آنچنان است كه او 
را مردي ملكوتي و داراي مقامات و كرامات مي دانند و مانند هرگونه شخصيتهاي 
نادرالوجود از اين قبيل كه در اطراف آنها مطلبها به وجود مي آيد در اطراف مرحوم 

حاج آخوند نيز انواع مطلبها از اين قبيل گفته مي شود. 
در اين قسمت آنچه مي توانم بگويم اين است كه من و مادر و برادر و 
خواهر و عمه ام اجماالً احساس مي كرديم كه مرحوم حاج آخوند عوالم خاصي 
دارد كه ما با آن عوالم آشنا نبوديم و او هم چيزي با ما در ميان نمي گذاشت. از 
بعضي از اشخاص گاهي مطلبهاي خاصي با نشاني درباره پدرم شنيده ام، اما من 

در آن حد نبوده ام كه اگر مطلب خاصي بود محرم آن باشم. 

كرامات و جذبات روحي حاج آخوند
آنچه مسلم است اين است كه  يك نفر آدم كه هفتاد و يكي دو سال 
عمر كند و از قبل از زمان بلوغ تا به آخر عمر مواظبت شديد و دقيق بر انجام 
همة واجبات و مستحبات ديني داشته باشد و خود را به هيچ گناهي آلوده 
نكند و از حوائج دنيوي به كمترين حد آن استفاده كند و چشم و گوش خود 
را از آنچه مباح است بپوشد (چنانچه وقتي از خيابان و بازار مي گذشت به 
دكانهاي اطراف و اجناس آنها نگاه نمي كرد) و در همة عمر به احدي آزار 
نرساند و به همة مردم بي دريغ و بيش از حد توانايي يك فرد معمولي خدمت 
بكند و مزد نخواهد و هيچگاه در هيچ كار مشتبهي وارد نگردد. و اگر كسي 
االغي سواري يا گاوي شيرده برايش بفرستد يا پوستيني نو به او بدهد همان 
دم آن را به ديگري ببخشد، اين چنين آدم با اين همه زهد و عبادت و تقوي و 
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ضبط نفس و ثبات و استقامت يك عمر تمام بر اين امور، خواهي نخواهي در 
وجودش نورانيت و قدرتي روحاني پيدا مي شود كه الزمه اين گونه مجاهدات 
و رياضات و عبادات و نفس كشي ها و از دنيا گذشتن است. در اين، هيچ 
شبهه اي نيست و همان طور كه گفته شد الزمة طبيعي اين گونه اعمال است، 
گيرم هركسي برحسب استعداد و طهارت ذات و آمادگي كه دارد به نحوي 

اثري از آن درك مي كند. 
اما به طور كلي هركس مرحوم حاج آخوند را مي ديد هرچند كه تا آن زمان 
نديده بود و نمي شناخت تحت تأثير جذبه و حالت روحي او، يا نورانيت باطني 
كه داشت واقع مي گرديد و محضرش هرچند كه طول مي كشيد خسته كننده نبود 

و آدم نمي خواست كه برخيزد. 
در سال 1317 هجري شمسي كه براي ديدن من به تهران آمد با آن كه 
زمان بي اعتباري ظاهري كساني بود كه در لباس روحانيت بودند و با آن كه مرحوم 
حاج آخوند چنانكه گفته شد جامه كرباسين در بر و دستاري مانند دستار مردم 
روستايي خراسان بر سر و گيوه كلفت كارگري به پا داشت، از هرجا كه مي گذشتيم 
يكايك مرد و زن بدون استثنا به او سالم مي كردند و احترام مي گذاشتند درحالي كه 

نمي شناختند. 

واقعه ميدان مخبرالدوله در تهران 
روزي از خيابان شاه [خيابان جمهوري اسالمي كنوني] رو به چهارراه 
مخبرالدوله مي رفتيم، مرحوم حاج آخوند در جلو حركت مي كرد و من از دنبال، 
در نزديك چهار راه پاسباني جلو مرا گرفت و نگهداشت و مطالبة جواز لباس 
كرد درحالي كه به پدرم كه پيش از من حركت مي كرد و لباسش از لحاظ ظاهر 
روحاني تر از لباس شهري من بود متعرض نگشت. من گويا جواز همراه نداشتم 
و سببي داشت كه از خانه بيرون نمي آمدم و آن روز براي همراهي با مرحوم 
حاج آخوند بيرون آمده بودم كه يكي از خراسانيان كه مقيم شميران بود از ايشان 
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دعوت كرده بود و ما مي رفتيم كه ازچهار راه مخبرالدوله سوار اتوبوس بشويم و 
به شميران برويم. باري پاسبان داشت از من بازخواست مي كرد زيرا در آن سال، 
و سال پيش و سال بعد از آن وضع كساني كه در لباس روحانيت بودند از اين 
لحاظ دشوار بود و بر آنها سخت گيري و به آنها اهانت مي شد. مرحوم حاج آخوند 
احساس كرد كه من در پشت سرش نيستم، برگشت نگاهي كرد. پاسبان گفت: 
تو با اين آقا هستي؟ گفتم: بلي. گفت: برو و مرا رها كرد در حالي كه من از اول 

نگران بودم كه مبادا متعرض ايشان شوند. 
گفتم كه از خيابان و بازار كه مي گذشت به اطراف نگاه نمي كرد. در 
زماني كه در مشهد مقدس فلكه اي دور آستانه امام  رضا عليه السالم احداث 
كردند و با احداث آن، فلكه قبرستان قتلگاه كه قبرستان بزرگ و مهمي بود در 
داخل مشهد و در جانب شمالي صحن كهنه از بين رفت و اينها در آن زمان در 
مشهد كارهاي مهم و جالب توجه هركس بود، من همراه مرحوم حاج آخوند 
از درِ غربي صحن كهنه بيرون رفتيم و در ابتداي «باال خيابان» كه حاال (1354 
شمسي) نامش خيابان نادري است مي رفتيم چون به بست باال خيابان رسيديم 
كه دو دهانه فلكه در آنجا به هم مي پيوست، گفتم: اين فلكه اي است كه احداث 
كرده اند. مرحوم حاج  آخوند نگاه نكرد. از ايشان پرسيدم: آيا نگاه كردنش گناه 

دارد؟ گفت: نه، گناه ندارد. ولي به همين اندازه حواسم پرت مي شود.
همچنين در همان سال 1317 هجري شمسي كه براي ديدن من كه 
نمي توانستم به تربت بروم و مادرم بي تابي مي كرد به تهران آمد، هرجا كه مي رفتيم 
فرضًا از مقابل مجلس و ميدان بهارستان مي گذشتيم و من مي گفتم: اينجا  فالن  
جاست نگاه نمي كرد و فقط به جلو پايش نگاه مي كرد كه مي خواست راه برود. 
خودش مي گفت: پيش از آنكه با مادرت ازدواج كنم نام دختري را در كاريزك 
براي من برده بودند كه ازدواج با او سر نگرفت و من هرگاه از كوچة آنها مي گذشتم 

حتي به درِ خانه آنها نگاه نمي كردم. 
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ناگهان پيكر حاج آخوند غرق در نور شد
از جمله چيزهايي كه ما (افراد خانواده) از او ديديم و همچنان براي ما مبهم 
ماند يكي اين است كه پدرم در روز يكشنبه 24 مهر ماه سال 1322 هجري شمسي 
مطابق با 17 شوال سال 1362 هجري قمري در حدود دو ساعت از آفتاب گذشته 
درگذشت در حالي كه نماز صبحش را همچنان كه خوابيده بود خواند و حالت 
احتضار بر او دست داد و پايش را به سوي قبله كردند و تا آخرين لحظه هوشيار بود 
و آهسته كلماتي مي گفت، مثل اين كه متوجه جان دادن خودش بود و آخرين پرتو 
روح با كلمه ال اله اال اهللا از لبانش برخاست. درست در روز يكشنبه هفتة پيش از 
آن بعد از نماز صبح رو به قبله خوابيد و عبايش را بر روي چهره اش كشيد، ناگهان 
مانند آفتابي كه از روزني برجائي بتابد يا نورافكني را متوجه جايي گردانند روي 
پيكرش از سر تا پا روشن شد و رنگ چهره اش كه به سبب بيماري زرد گشته بود 
متأللي و شفاف گرديد چنانكه از زير عباي نازك كه بر رخ كشيده بود ديده مي شد 
و تكاني خورد و گفت: سالم عليكم يا رسول اهللا. شما به ديدن اين بنده بي مقدار 
آمديد. پس از آن درست مانند اين كه كساني يك يك به ديدنش مي آيند بر حضرت 
اميرالمؤمنين علي عليه السالم و يكايك ائمه تا امام دوازدهم سالم مي كرد و از آمدن 
آنها اظهار تشكر مي كرد. پس بر حضرت فاطمه زهرا عليها السالم سالم كرد. سپس 
برحضرت زينب سالم كرد و در اينجا خيلي گريست و گفت: بي بي من براي شما 
خيلي گريه كرده ام. پس بر مادر خودش سالم كرد و گفت: مادر از تو ممنونم، به 
من شير پاكي دادي و اين حالت تا دو ساعت از آفتاب برآمده دوام داشت. پس از 
آن روشني كه بر پيكرش مي تابيد از بين رفت و به حال عادي برگشت و باز رنگ 
چهره به همان حالت زردي بيماري عود كرد و درست در يكشنبه ديگر در همان 
دو ساعت، حالت احتضار را گذرانيد و به آرامي تسليم گشت. در يكي از روزهاي 
هفته مابين اين دو روز من به ايشان گفتم كه ما از پيغمبران و بزرگان چيزهايي به 
روايت مي شنويم و آرزو مي كنيم كه اي كاش خود ما مي بوديم و مي فهميديم. اكنون 
بر شما كه نزديكترين كس به من هستيد چنين حالتي ديده شد. من دلم مي خواهد 
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بفهمم كه اين چه بود؟ سكوت كرد و چيزي نگفت. دوباره و سه باره با عبارتهاي 
ديگر تكرار كردم باز سكوت كرد. بار چهارم يا پنجم بود كه گفت: «اذيتم نكن 
حسينعلي» گفتم: قصد من اين بود كه چيزي فهميده باشم. گفت: «من نمي توانم 
به تو بفهمانم، خودت برو بفهم». اين حالت براي من و مادر و برادر و خواهرم و 
عمه ام همچنان مبهم باقي ماند و تاكنون هم كه اين مطالب را مي نويسم و هم اكنون 
كه به اينجا رسيده ام ساعت 9/30 صبح سه شنبه 24 تير 1354 هجري شمسي و 
پنجم ماه رجب سال 1395 هجري قمري است چيزي از اين موضوع نمي دانم فقط 

مي گويم كه چنين حالتي ديده شد.

ناپديد شدن حاج آخوند در تاريكي شب
موضوع ديگري كه براي ما همچنان مبهم باقي ماند اين است كه در زماني 
كه من هشت يا نه ساله بودم و به مكتب مي رفتم و در تربت در محله اي كه به نام 
«باغ حاج يعقوب علي» معروف بود در منزل مرد بنائي به نام «كربالئي محمدتقي» 
در يك اتاق كاهگلي كه درش تخته اي بود بدون شيشه مي نشستيم. شبي پس از 
آنكه چراغ را خاموش كردند و به بستر رفتيم كه بخوابيم آهسته صداي در اتاق 
آمد كه باز شد و پدرم بيرون رفت. چندي گذشت و بازنگشت. مادرم از جا 
برخاست و چراغ را روشن كرد و گفت: نمي دانم پدرتان كجا رفت و مي گفت: 
من اول گمان كردم بيرون رفته كه وضو بگيرد اما چون ديدم دير كرد نگران 
گشتم. خالصه آنكه به جستجو برخاستيم و صاحبخانه و زنش نيز با چراغ بادي 
كه در دست داشتند با ما همراهي كردند. در كوچه همچنان چفتش كه زنجير سه 
حلقه اي بود از پشت بسته بود و پيدا بود كه كسي از اين در بيرون نرفته. نردبان 
همچنان روي زمين خوابيده بود و بر بام تكيه نداشت كه بگوييم از نردبان باال 
رفته است. آنچه اتاق و انبار بود و اصطبل و كاهدان و آشپزخانه و داخل تنور 
را همگي مجتمعاً گشتيم و صاحبخانه با چوبي كف حوض آب را تجسس كرد 
و با چراغ داخل چاه آب را، در هيچ جاي آن خانه، اثري از آن مرد نبود و همه 
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مبهوت گشته بوديم كه به كجا رفته و از چه راهي رفته است. برگشتيم به اتاقهاي 
خودمان كه بخوابيم ولي خوابمان نمي برد. ساعتي يا بيشتر گذشت كه آهسته در 
اتاق باز شد و پدرم بي صدا به درون اتاق آمد و به رختخواب خود رفت. در اين 
باره هربار كه مادرم يا ما بچه ها از او پرسيديم فقط با سكوت او مواجه گشتيم و 

اين موضوع همچنان براي ما مبهم ماند.
موضوع ديگري كه باز در همان خانه پيش از واقعه اي كه ذكر شد و شايد 
يكسال جلوتر بود پيش آمد اين بود كه من بيمار بودم و ضعيف گشته و بهانه 
مي گرفتم. روزي بهانه گرفته بودم كه سيب مي خواهم و در آن فصل در تربت سيب 
پيدا نمي شد. زيرا آن زمان مانند زمان كنوني نبود كه هر ميوه اي در هر فصلي در 
هر شهري باشد. آن زمان هنوز اتومبيل به ايران نيامده بود و مدت زماني كه مردم 
در آن زمان از تربت به مشهد كه فاصله اش 120 كيلومتر يعني بيست فرسنگ بود 
مي رفتند بيشتر بود از زماني كه حاال از تهران به آمريكا مي روند زيرا كساني كه 
فاصله تربت تا مشهد را سريع مي پيمودند دو شب در راه مي خوابيدند كه روزي 
هفت فرسنگ مسافت را طي مي كردند و پدر من كه آهسته تر مي رفت سه شب 
در راه مي خوابيد كه روزي پنج فرسنگ طي مي كرد. در آن زمان در تربت دو نوع 
سيب بود آن هم نه زياد. يك نوع آن سيب سبز رنگ سفت و كم آبي بود كه آن 
را «سيب كلوخي» مي گفتند. نوع ديگر سيبي بود شبيه سيب گالب اصفهان يا 
شميران تهران كه به آن مي گفتند «سيب خوجه» و در هر حال در ماه اول و دوم بهار 
هنوز هيچ يك از اين دو نوع سيب نرسيده بود. مردمي هم كه به مشهد به زيارت 
مي رفتند از سيبهاي سرخ مشهد براي زينت سربخاري و يكدانه سوغات دادن به 
بعضي از دوستان مي آوردند و از نوع سيبهاي سفيدش نمي آوردند و گذشته از 
آن سيبهاي خوراكي مشهد نيز در آن فصل هنوز به دست نيامده بود و معموالً از 
سال پيش تا آن زمان ذخيره نمي ماند. به هر حال من بهانه گرفته بودم كه سيب 
مي خواهم و مي گريستم و مادرم آنچه مي گفت: مادرجان، حاال وقت سيب نيست 
و من از كجا سيب بياورم، آرام نمي گرفتم. تا آن كه ساعتي از ظهر گذشت و 
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پدرم وضو گرفت و به مسجد رفت و مادرم به كنار «بانوچ»1 شيرخواره اش رفت 
كه او را شير بدهد. همين كه پارچه اي را كه بر روي كودك افكنده بود كنار زد 
ديد در كنار بالش كوچك او يك دانه سيب سفيد درشت پرآب و معطر هست. 
از حيرت فرياد كشيد و گفت: اين سيب از كجا! و مرا گفت: بيا كه خدا برايت 
رساند و آن سيب را پوست كند و من خوردم. در اين باره هم هر وقت با پدرم 
صحبت كرديم فقط سكوت كرد و اين موضوع نيز همچنان تا اين زمان كه اينها 

را مي نويسم برايم مبهم مانده است.

حاج آخوند در ميان مردم اسطوره شده بود
اينها چيزهائي است كه من ديده و نفهميده ام. از بعضي افراد ديگر دربارة  
مرحوم حاج آخوند گاهي سربسته و گاهي سر باز مطالبي شنيده ام كه چون شخصًا 
اطالع ندارم نمي توانم چيزي بگويم. ولي يك مطلب دربارة  فضيلت مرحوم 
حاج آخوند و خلوص نيتش در اعمالي كه داشته در دهان مردم افتاده و غالبًا 
مي شنوم كه مي دانم آن مطلب صحت ندارد و آن اين است كه مي گويند: «روزي 
مرحوم حاج آخوند مي خواسته براي زيارت به مشهد برود، همين كه كوله پشتيش 
را به دوش كشيده و به راه افتاده، زنش گفته براي من يك جفت كفش بخريد. 
حاج آخوند رفته تا به مشهد رسيده و از اولين كفاشي يك جفت كفش زنانه خريده 
و برگشته تا به در خانه خودش رسيده است كفشها را به زنش داده و دوباره 
برگشته كه به مشهد برود. زنش گفته كجا مي رويد؟ گفته است: به زيارت. گفته 
شما كه االن از مشهد مي آئيد. حاج آخوند گفته است: اين بار رفته بودم كه كفش 
بخرم و حاال مي روم كه زيارت كنم. اين داستان عوام پسند كه موافق فكر عاميانه 
ساخته شده صحت ندارد براي آنكه اوالً: مادر من كفش ساغري مي پوشيد و آن 
يك نوع كفش بود كه با چرم ساغري سبز دون دون مي دوختند و رويه كوتاهي 

1. بانوچ يعني گاهواره
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داشت به اندازه اي كه فقط پنجه هاي پا را مي پوشانيد و نوك تيزي داشت كه آن 
را با نخهاي رنگين آجيده مي كردند و بر روي كفش برمي گرداندند و دنباله كفش 
كه جاي پاشنه پا بود راست و صاف بود و اطرافش ديواره نداشت و اين كفشها را 
كه كفش گرجي هم مي گفتند درخود تربت مي دوختند. ثانياً: مرحوم حاج آخوند 
مردي بود عاقل، فهميده، متشرع، مساله دان و بي ريا كه مقدس بازي نداشت و او 
كسي نبود كه لحظه اي از عمر را بيهوده تلف بكند كه هشت شبانه روز آن فقط 
صرف اين بشود كه به مشهد برود و كفشي بخرد و برگردد و باز دوباره براي 
زيارت برود. اين چنين كارها موافق با شرع نيست و عمر و نيرو تلف كردن است 
و او متوجة همه اين دقايق بود و مي دانست كه چون نيت او از اول كه فرضًا 
عازم مشهد گشته زيارت بوده، اين كه كسي از او بخواهد كه برايش كفش بخرد 
ضرري به نيت او وارد نمي كند. او كه از اول نمي خواسته براي خريد كفش برود. 
كسي از بندگان خدا از او حاجتي خواسته كه در ضمن مسافرت اين حاجت او 
را انجام دهد چه مانع دارد؟ مگر همين كه زنش شد بندة خدا نيست و برآوردن 
حاجت او ثواب ندارد؟ ثالثاً: چنين كار عمًال باعث تخفيف و تحقير و پشيماني 
آن زن مي گردد كه چرا چنين تقاضايي كرده و مرحوم حاج آخوند كه ديديم در 
مطب مرحوم دكتر ضياء درباره آن زن يزدي چه نكته اي را به دكتر ضياء تذكر داد 
و فوق العاده به اين دقايق روحي توجه داشت، محال بود كه چنين كاري بكند كه 
نتيجه اش آزردن دل طرف و خالف شرع است و گذشته از همه اينها مي دانم كه 

چنين چيزي نبوده است.

يكپارچه ادب و معرفت بود
مرحوم حاج آخوند به مادرم و به همة ما احترام مي گذاشت. ما را با كلمه 
شما خطاب مي كرد و در بيشتر وقتها اگر مي خواست تذكري بدهد و چيزي بفهماند 
به طور غيرمستقيم آن تذكر را مي داد و مستقيماً تذكر نمي داد. مثًال نمي گفت: چنين 
كاري كه كردي خوب نبود بلكه مي گفت: به نظر مي رسد كه آدم اگر اينطور بكند 
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خوبست،  چنين نيست؟ شما چه مي گوئيد؟ در اين كلمه اغراق نمي گويم كه 
حاج آخوند يكپارچه ادب و معرفت بود و اين ادب و معرفتش او را در نظر ما كه 
افراد خانواده اش بوديم بزرگ كرده بود، نه نماز و روزه اش. مرحوم حاج آخوند در 
هنگام بيداري كم اتفاق مي افتاد كه پايش را در حضور ما دراز بكند تا به چيزي تكيه 
بدهد. هرگز نشد كه بر غذايي ايراد بگيرد كه شور است يا بي نمك، تلخ است يا 
شيرين، خام است يا پخته. اگر خربزه اي را مثًال پاره مي كرد و بي مزه بود، مي خورد 
و هيچ نمي گفت و آن را كنار نمي گذاشت و خربزة ديگر پاره نمي كرد. هيچگاه  
نخواست كه براي او چيز مخصوصي بپزند. هر شب كه به خانه مي آمد اگر هنوز 
شام نخورده بوديم با ما، در خوردن شام شريك مي شد و اگر شام خورده بوديم 
چون خودش تأكيد كرده بود كه منتظرش نشوند هرچه كه بود مي خورد. بسياري از 
اوقات در كار خانه كمك مي كرد و هميشه به مادرم مي گفت: من شرعاً حق ندارم 

از تو بخواهم كه زحمت خانه را بكشي و از او رضايت مي طلبيد.
خويشاوندان مادرم اگر به خانة ما مي آمدند و هر قدر مي ماندند اصًال از 
حالت او اكراهي محسوس نمي شد تا چه رسد كه به روي مادرم بياورد. اگر گاهي 
مادرم زبان به شكوه از دامادش يا كس ديگر مي گشود هرگاه در آن باره از حد 
اعتدال خارج مي شد همين اندازه مي گفت: «از خدا بترس». هر يك از ما اگر كار 
خوبي مي كرديم تشويق و تحسين مي كرد و اگر كار ما ناقص بود مي گفت: كم كم 
درست مي شود، حاال اول كار است، كم كم سعي مي كنيد درست مي شود. هرگاه 
از مادر نزد او شكايت مي كرديم ما را آرام مي كرد و مي گفت: مادر شما زن قانع 
خوبي است، اين زندگي را او نگهداري مي كند. خيلي زحمت مي كشد، هيچگاه 
توقعي ندارد، گاهي اگر خلقش تنگ مي شود حق دارد، شما تحمل بكنيد. نماز 
و روزه هاي مرحوم حاج آخوند، او را مغرور نكرده بود و از پارساياني نبود كه 
روي از گنهكاران برتابد، بلكه به بخشايندگي در آنها نظر مي كرد. با اين همه زهد 
و عبادتي كه داشت هرگز زهد و عبادت خود را به رخ كسي نكشيد و به آنها كه 
آن زهد و عبادت را نداشتند به نظر كمتر نگاه نكرد و هيچگاه ما را كه فرزندانش 
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بوديم به بيش از واجبات ديني و ترك محرمات امر و نهي نكرد و نگفت كه مثًال 
چون من نماز شب مي خوانم بايد شما هم نماز شب بخوانيد يا چون من روزه 

مستحبي مي گيرم شما هم بگيريد و از اين سبب خود را برتر نمي شمرد.
در اين باره حكايتي هم نقل مي كرد از مرحوم «حاج شيخ جعفر عرب» 
معروف به «شيخ جعفر كبير» كه فرزند خود را بيدار مي كرد كه نماز شب بخواند. 
شبي شنيد كه او به صداي بلند در هنگام نيت نماز مي گويد «اصلي صلوه  الليل 

للشيخ جعفر، اهللا اكبر»!

گاهي شاهنامه مي خواند و چشمش پراشك مي شد
از خصوصيات ديگرش اين بود كه با آن حد از ايمان و زهد و عبادت، 
در وطن دوستي به حد كمال بود و چون در ميان مردم طايفة ما خواندن شاهنامه 
مرسوم بود و گمان مي كنم حاال هم باشد، مرحوم حاج آخوند شاهنامه را خوانده 
بود و گاهي كه پيش مي آمد چندبيتي از شاهنامه براي ما مي خواند و ديدگانش 
پر از اشك مي شد. مردي بود هم بسيار متدين و هم  وطن دوست. عالقة مادرم و 
ما به پدرم بيش از آنكه عالقة زن به شوهر و فرزند به پدر باشد عالقه اي از سنخ 
عالقه مريد به مراد بود. مادرم واقعاً به پدرم ارادت داشت و ما نيز همين طور بوديم. 
تا وقتي كه پدرم زنده بود من با آنكه گاهي در مشهد و گاهي در نجف و گاهي 
در شيراز و اصفهان و زمان آخر در تهران بودم، در هر كجا كه بودم به وجود او 
احساس پشت گرمي مي كردم و چون پدرم از دنيا رفت با آنكه در آن زمان مردي 

سي و هشت ساله بودم احساس كردم كه بي پشت و پناه شدم.
پدرم هرگز به هيچ يك از ما راه و رسم دنياداري نياموخت. هميشه به ما 
مي گفت: در هر كاري خدا را در نظر داشته باشيد. در هر جا كه بودم هر نامه از 
او به دست من مي رسيد تنها سفارشي كه در آن نامه بود همين بود كه در هر جا 
هستي خدا را فراموش نكني. اين ايراد را بر من داشت كه مي گفت: تو سوءظنت 
زياد است. و اين تعريف را مي كرد كه مي گفت: از اين خوشم مي آيد كه حسينعلي 
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ريا ندارد.
يك بار چيزي به مرد مكاري داده بودند كه از تربت براي من به مشهد بياورد 
و آن مرد آن را فاسد كرده يا از بين برده بود. من مي خواستم از او تاوان بگيرم و 
چون مي توانستم اين كار را بكنم، نكردم. موضوع را براي پدرم نوشتم. از اين كه 
مي توانسته ام از او تاوان بگيرم و نگرفته ام آنقدر خوشش آمده بود كه چند سطر در 
تحسين و تشويق و بارك اهللا گفتن به من نوشت و به اين نحو ما و هر كس ديگر را 

به هر كار خوب تشويق مي كرد و از هر كار بد هميشه برحذر مي داشت.

دختر حاج آخوند و تسلط در خواندن كتب و تفسير و تاريخ
شوق مفرطي به دانش اندوزي داشت، هم براي خودش هم براي فرزندانش 
خواه پسر يا دختر. خودش هر زمان كه فراغتي داشت به مطالعه مي پرداخت. و 
به هر كس كه مي رسيد، هر چند طلبه اي بسيار جوان و مبتدي بود، به قصد چيز 
فهميدن يا به او چيزي ياد دادن مطلبي را بر سبيل استفهام عنوان مي كرد. پسرانش 
را، يعني من و برادرم را،  به مدرسه مي فرستاد و خودش روزها مي آمد و به آنها 
درس مي داد چون بسا معلمان همه درسها را خوب نمي دانستند يا آن كه بعضي 
مطالب را خودشان نفهميده بودند و درست نمي فهماندند اما او در هر كتابي كه 
خوانده بود، كلمه اي را نفهميده يا يك اعراب را صحيح تشخيص نداده باقي 
نمي گذاشت. دخترانش را خودش در خانه بعد از تعليم قرآن و مسائل ديني، 
سواد فارسي و عربي مي آموخت. خواهر بزرگترم همه كتاب «جامع المقدمات» را 

خوانده بود و در خواندن كتب تفسير و حديث و تاريخ مسلط بود.
هيچگاه خودستايي نداشت و در حضور ديگران از خود يا فرزندانش بر 
سبيل ستايش چيزي نمي گفت و وقت ديگران را با سخن گفتن درباره فرزندانش 
يا خودش نمي گرفت. گاهي اگر كسي چيزي مي پرسيد مثًال راجع به من مي پرسيد 
چطور است، به همين اندازه مي گفت: مادة (استعداد) خوبي دارد اگر كار بكند. 
اولين بار كه همراهش به محضر مرحوم «حاج آقا حسين قمي» رفتم، مرحوم 
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حاج آقا حسين پرسيد: فرزند خود را عادل مي دانيد؟ گفت: نه.
روزي كه براي ديدن من به تهران آمد چون خودم به دليلي نمي توانستم 
از خانه بيرون بروم دو نفر از دانشجويان محل ما كه در مدرسه سپهساالر كه آن 
زمان مقر دانشكده علوم معقول و منقول بود اقامت داشتند، براي همراهي با ايشان 
تا منزل به گاراژ رفتند و همراه ايشان آمدند تا به خانه اي كه من در آن سكونت 
داشتم. با آنكه پنج سال بود مرا نديده بود و بر من حوادثي گذشته بود، همين كه 
رسيد و دستش را بوسيدم، رويم را بوسيد و گفت: خوب هستيد؟ گفتم: الحمدهللا 
و نشست، تا مدت يك ساعت كه آن دو دانشجوي محترم نشسته بودند فقط با 
آنها صحبت كرد و از احوال آنها جويا شد و تفقد و پرسش كرد و در حضور آنها 
با من صحبت نكرد و با آنكه از راه رسيده و خسته بود در همة اين مدت دو زانو 
نشست. همين كه آنها رفتند به پرسش از احوال من پرداخت. او چنان نبود كه 

مالحظة حال ديگران را نكند و فقط به فرزند خودش بپردازد.

نمونه هايي از مطايبات و لطيفه گويي ها
مرحوم حاج آخوند گاهي هم مطايبه ها و لطيفه گويي هايي داشت از 
جمله شايد همان سال اولي بود كه مرا براي تحصيل به مشهد برد مي گفت: طلبه، 
اول كه وارد مدرسه مي شود تا كلة (قوزك) پايش در خريت فرو مي رود. كم كم 
خريت باالتر مي آيد تا به زانويش مي رسد. باز باالتر مي آيد تا به كمرش مي رسد. 
باز باالتر مي آيد تا به گردنش مي رسد. پس از آن باال مي آيد تا از سرش بيرون 
مي رود! چنانكه مالحظه مي شود در اين مطايبه حكمتي نهفته است ولي او مطلبي 
را كه مي گفت، وامي گذاشت تا خود انسان نتيجه گيري كند و خودش به طور 
صريح نتيجه را ذكر نمي كرد و مثًال نمي گفت شما بايد برسيد به حدي كه خريت 

از سر شما بيرون برود.
دربارة مردم كه اگر كاري را نيكو انجام بدهند و كسي تحسين بكند معموالً 
مي گويند بهتر از اين هم بلدم و مي توانم، در صورتي كه گاهي ممكن است حد 
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بهتري نداشته باشد، مي گفت: در زمان سابق كه كبريت نبود مردم با سنگ چخماق 
آتش برمي افروختند. يعني آهني را كه مخصوص اين كار ساخته بودند برسنگ 
مي زدند و فتيله پنبه اي را كه درون قطعه اي از ني جا داده بودند در مقابل مي گرفتند 
تا جرقه آتش كه جستن مي كند در فتيله بگيرد و فتيله روشن شود و با آن هرچه را 
مي خواهند روشن كنند. در آن مواقع غالباً چند بار آهن را بر سنگ مي زدند تا آتش 
در فتيله بگيرد. يك بار مردي همان بار اول كه آهن را بر سنگ زد جرقه جهيد و 
در فتيله گرفت. يكي از حاضران كه شخص محترمي بود گفت: فالني خوب زد. 

آن شخص گفت: بهتر از اين هم مي زنم. گفت: زيادي مي خوري!
در آن زمان كه تراكتور نبود،  با گاو آهن زمين را شيار مي كردند و حاال هم 
در زمينهايي كه وسعت زياد ندارد اين كار با گاو انجام مي گيرد. به اين جهت يكي 
از عوامل پنجگانه زراعت گاو بود و هست. پس در كار زراعت گاو عاملي است 
مهم و با ارزش. از شخصي نقل مي كرد كه دربارة فرزندش مي گفته اين پسر ما 

راضي است كه گاو زراعتي ما بميرد تا او «بلكش» (قلوه اش) را بخورد!
از اين گونه مطايبات كه ضمناً در هر كدام گوشه اي از حاالت بعضي از 
مردم نشان داده مي شود داشت. در نماز جماعت مطابق فتواي فقهاي شيعه كه 
اتصال را ميان امام و مأموم و خود مأمومين با يكديگر الزم مي دانند، پس از آنكه 
تكبيره  االحرام گفت و به اصطالح احرام بست، بايد نخست مأمومهايي كه پشت 
سر او هستند احرام ببندند، سپس به ترتيب آنها كه دورترند به همين جهت غالبًا 
در اين گونه مواقع مأمومين عقب تر، به آنها كه جلوترند مي گويند ببنديد. يعني 
تكبيره احرام بگوييد، تا ما هم بگوييم. مرحوم حاج آخوند مي گفت: يكبار آنكه 
عقب تر بود گفت: ببنديد و اين كه جلوتر بود و تكبير گفته بود و ديگر نمي بايست 

سخن بگويد، گفت: بستيم!
مرحوم حاج آخوند در مورد فرزندان خودش آنچه در قوه داشت به كار 
مي برد كه آنها درس بخوانند و عالم گردند. در مورد همه جوانهاي ديگر به همان 
اندازه عالقه داشت و حريص بـود كه آنها را بـه تحصيل علم وادارد و در اين 
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راه به  كسان بسياري كه استطاعت مالي كافي نداشتند از وجوه بريه كه نزد او 
مي آوردند كمك مي كرد حتي آنها را از تربت به مشهد مي فرستاد و خرج تحصيل 
آنها را مي داد و هميشه هم تا وقتي كه در تربت بودند خودش به آنها درس مي داد 
يا به  درس خواندن آنها رسيدگي مي كرد و پيوسته آنان را به پرهيزكاري و دينداري 
و مواظبت بر طاعت و احتراز از گناهان و هواپرستي سفارش مي كرد و در مورد 
همه براين نكته، بسيار تأكيد مي كرد كه نيت شما خدا باشد. عالوه بر اين گونه 
كمكهاي بيدريغ، بعضي را كه نسبت نزديكتري با ما داشتند، با آنكه زندگي ما 
وسعتي نداشت، در خانه خود ما مي پذيرفت و او مانند يكي از افراد خانوادة ما 

بود تا درس بخواند.
اكنون مختصري دربارة نسب مرحوم حاج آخوند و محل والدت او و اين كه 
در كجا درس خواند و تا كجا خواند و اين تربيت را از كجا يافت نوشته مي شود:

اصل و نسب و تحصيالت حاج آخوند
مرحوم حاج آخوند مالعباس فرزند مردي است به نام «مالحسينعلي» و زني 
به نام «شيرين» دختر لطفعلي. مادرش از مردم قاين بوده. پدرش مرحوم مالحسينعلي 
از مردم كاريزك ناگهانيها. كاريزك ناگهانيها كه تولد مرحوم حاج آخوند نيز در 
همانجا بوده، قريه اي است در شرق تربت حيدريه به فاصلة تقريباً پانزده كيلومتر، 
در كنار راهي كه از تربت به دولت آباد و پس از آن به باخرز مي رود. سبب اين كه 
اين قريه را كاريزك ناگهانيها مي نامند، اين است كه مردم اين ده قبًال در نزديك 
هرات مقيم محلي بوده اند به نام فيروزآباد و چنانكه مردان مسن آنها مي گفتند و 
من نويسنده در اين باب سند تاريخي ندارم، نسبت آنها به يكي از فرزندان شاهرخ 
پسر تيمور مي رسد. نادر شاه اين مردم را كه چهار خانواده بوده اند از يك طايفه، 
از آنجا كوچ مي دهد و در محلي در مشرق جلگه زاوه نزديك مرز باخرز در دهي 
كه نام آن ده ناگهان است و اكنون نيز وجود دارد ساكن مي گردند. بعداً چون آن 
محل براي اينها كافي نبوده و دست و پايشان در آنجا براي امر زراعت و دامداري 

www.takbook.com



176     فضيلت هاي فراموش شده

تنگ بوده است يكي از سرداران قرايي، آنها را به محل كنوني كه نامش كاريزك 
است و اطرافش تا چند كيلومتر براي ديم كاري و چراندن گله هاي گوسفند و 
جمع آوري هيزم زمينهاي باز است و يكي دو مزرعة ديگر نيز بدان ملحق است و 
«كال ساالر» كه خود آن هم مورد استفاده است و از نزديك آن مي گذرد، مي آورد 
و اين ده را با مزارع اطرافش به آنها واگذار مي كند. از آن زمان به اين ده مي گويند 
كاريزك ناگهانيها يعني كاريزكي كه مردم قريه ناگهان در آنجا سكونت گزيده اند، 

زيرا در حومة شهر تربت قرية ديگري نيز به نام كاريزك هست.
چنانكه اشاره شد مردم اين ده كه از يك طايفه اند، چهار خانواده بوده اند 
و اكنون نيز هستند: خانواده اهللا داد، خانواده خداداد، خانواده اميرخان، خانواده 
مهراب و مرحوم مالحسينعلي پدر مرحوم حاج آخوند از خانواده مهراب بوده است. 
مرحوم مالحسينعلي سواد مختصري داشته كه قرآن و كتاب فارسي مي خوانده 
و به طوري كه اشخاصي كه او را ديده بودند مي گفتند آدم درستي بوده است و 
تنها عيبي كه بر او مي گرفتند اين بود كه مي گفتند آدم تندي بود. اما پدرم درباره 
پدرش از خوب و بد هيچ نمي گفت. ولي از مادرش بسيار تعريف مي كرد و از 
خوبي و ديانت و خانه داري و حلم و حوصله و بردباري و كارداني و تميزكاري 
و دقت او در كارها مطالب بسيار مي گفت و نمي شد نام مادرش را ببرد و اشك 

در چشمانش نيايد.
والدت پدرم در سال 1288 هجري قمري بوده كه گويا مصادف مي گردد 
با سال 1250 يا 1251 هجري شمسي زيرا من به دقت حساب نكرده ام. چون 
به سن شش يا هفت سالگي مي رسد پدرش او را نخست به مكتب ده، سپس براي 
ادامه تحصيل به شهر تربت مي فرستد. در تربت در مدرسه مرحوم «حاج شيخ 
يوسفعلي» نخست نزد مرحوم آخوند «حاج مال عبدالحميد» مقدمات صرف و 
نحو عربي را به خوبي و با دقت تمام فرا مي گيرد و تمام اوقات شب و روزش 
به كار فرا گرفتن درس و بحث و تكرار و عبادت و فراگرفتن مسائل ديني و 
خواندن كتب ديني در مواعظ و شرح حال انبيا و اوليا و عباد و زهاد مي گذرد 
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چنانكه در اين باب از زبان بعضي از همدوره هاي زمان تحصيلش اشاراتي 
گذشت و همة اين كارها به حكم طبيعت خودش بوده بي آنكه كسي او را وادار 
كند. پس از طي دورة مقدمات، به تحصيل سطح فقه و اصول مي پردازد. در اين 
زمان كه بالغ و رشيد گشته بود، چون پدرش در كار زراعت احتياج به كمك او 
داشته و هم دلش مي خواسته كه به او زن بدهد، به او تكليف مي كند كه به ده باز 
گردد و زن بگيرد. به طوري كه از گفته هاي خود پدرم مستفاد مي گشت، شوق 
تحصيل علم به حدي بر وي غلبه داشته كه اگر از مخالفت امر پدر، ترس گناه و 
مخالفت امر الهي را نمي داشته نه حاضر بوده ازدواج كند و نه به ده باز گردد و در 
اين باره از يكي از علماي آن زمان تربت كه به وي اعتقاد داشته استفتاء كرده و 
پرسيده است كه اگر جواني ميل داشته باشد به تحصيل علم ادامه بدهد و پدرش 
اجازه ندهد آيا اگر بدون اجازه پدر در پي تحصيل علم برود خالف شرع كرده 
است و سفر او سفر حرام است؟ آن آقا گفته اگر  آن جوان شما باشيد خالف 
شرع نيست بلكه واجب است كه اين كار را بكنيد. همين كه از جهت شرعي 
مسأله مطمئن مي گردد تصميم مي گيرد كه براي ادامه تحصيل به مشهد برود و از 
پدرش هيچگونه كمك نخواهد و با آنكه در آن زمان در مشهد علمايي بوده اند و 
مدرسه ها و موقوفه هايي براي طالب علوم ديني بوده و اگر مي خواسته، هر يك 
از علماي تربت حاضر بوده اند برايش به علماي مشهد توصيه بنويسند او ابداً اين 
فكر را نمي كند كه نزد عالمي برود و از كسي توصيه بگيرد يا از موقوفه اي كه 
براي طالب است كمك بخواهد بلكه تصميم مي گيرد كه برود در مشهد، روزها 
كار بكند و شبها درس بخواند و اين كار را مي كند. تا آنكه مي گفت: روزي در 
حرم مشغول زيارت بودم كه دستي از پشت به شانه ام خورد و برگشتم ديدم 
پدرم مي باشد كه براي بردن من آمده است. خيلي رقت كردم چون پيرمرد تنها 
بود و دستياري نداشت و فرزند پسر فقط من يكي را داشت. اين بود كه با همه 
شوق به تحصيل كه داشتم همراهش بازگشتم. اتفاقاً به هنگام بازگشتن در بين 
راه به همان آقاي عالم كه از او استفتاء كرده بودم برخورديم كه عازم مشهد بود. 
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چون مرا و پدرم را ديد فهميد كه مطلب چيست و خيلي اظهار تأسف كرد و به 
پدرم گفت: حيف است كه اين جوان را مي بريد زيرا او يكپارچه عشق و شوق 

و تحصيل است.
باري پدرم به محل خود باز مي گردد و به كار زراعت و در هنگام فراغت 
به گفتن مسائل ديني و موعظه كردن مردم مي پردازد. تا آنكه به راهنمايي مرحوم 
«آخوند حاج علي محمد مزگردي» كه از همدوره هاي مدرسه اش بوده با مادرم 
ازدواج مي كند. مادر من اهل دهي بوده است در فاصله سه كيلومتري جنوب 
شهر تربت به نام «مزگرد». پدرش مرحوم «آخوند مالعلي اكبر» مالي محل بوده 
و داراي باغي و مزرعه اي و اسبي و تفنگي و در كار داد و ستد نيز وارد بوده 
است. خويشاوندان مادري من اغلب شان از لحاظ صورت، زيبا و از لحاظ پيكر، 
خوش اندام و از لحاظ سخن گفتن، خوش بيان بودند ولي البته به لهجة محلي 
سخن مي گفتند و بر آنها حاالت و صفات شهري غلبه داشت و خانه ها و اثاث 
زندگي آنها نيز شبيه خانه ها و اثاث زندگي شهر بود. لكن در رشادت و جالدت 
و نيروي بدني و استعداد روحي و هوش و ذكاوت، مردم كاريزك بر بيشتر مردم 
آن نواحي برتري داشتند. مادر من به اندازه اي سواد داشت كه قرآن و كتاب دعا 
را كه داراي اعرابند مي خواند. اما شعرها و مثلهاي محلي كه آنها را امروز فرهنگ 
عاميانه يا فولكلور مي نامند فراوان مي دانست و هر مطلبي كه مي گفت يك مثل يا 
شعر همراه آن، يا براي بيان آن مقصود مي گفت. باز عمه اي داشت كه زن زيبايي 
بود و عمر درازي كرد و او از افسانه ها و وقايع تاريخي كه در عمر خود ديده بود 
و شعرها و مثلها و اصل و نسب تمام مردم تربت و خانواده هاي آنها كه همه را 

مي  شناخت يك دائره  المعارف محلي بود.

در مزرعه بيل مي زد و كتاب مي خواند
پدرم پس از ازدواج با مادرم و آسوده گردانيدن خيال پدرش در كار 
زراعت، براي آنكه بتواند به تحصيل خود ادامه بدهد تدبير ديگري مي انديشيد 
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كه اگر همه مقصود حاصل نشود اقًال به بعضي از آن نائل گردد. پنج روز از ايام 
هفته را به كار زراعت مي پردازد، از همان نوع كه قبًال بدان اشاره شد. هر روز 
پنجشنبه كه مي رسد صبحگاهان مادرم خمير مي كند و چند گرده نان فطير روغني 
با روغن كره اعاليي كه خودشان تهيه مي كردند مي پزد. پدرم آنها را در سفره اي 
مي بندد و در توبره پشتي اش به دوش كشيده و كتابهايش را زير بغل گرفته اول 
ظهر، نماز ظهر و عصرش را مي خواند و پياده به راه مي افتد به خانه آقاي عالمي 
كه متن كتابهاي فقه و اصول را در نزد او مي خوانده وارد مي شود و فطيرهاي 
روغني را كه فرزندان آن آقا بسيار دوست مي داشته اند و ايام هفته روز شماري 
مي كرده اند  تا شب جمعه فرا برسد و مردي كه فطير روغني مي آورد بيايد، تقديم 
مي كند و شب جمعه و روز جمعه تا ظهر، از آن آقا به اندازه يك هفته از كتابهايي 
مانند «معالم» و «قوانين» در اصول و «شرح لمعه» و «شرايع» در فقه درس مي گيرد 
و ظهر جمعه پس از اداي نماز به سوي ده بازمي گردد و از فردا به كار زراعت 
خود و در ضمن آن به حاضر كردن درسها مي پردازد تا پنجشنبة ديگر. مادرم 
مي گفت: پدرت مرا با خودش به مزرعه مي برد و كتاب را به دست من مي داد 
كه از روي آن آنچه را از بر مي خواند گوش بكنم و او متن بعضي از كتابها را 
همچنان كه بيل مي زد يا كار ديگري مي كرد مي خواند و من از روي كتاب گوش 
مي دادم. گاهي مطلبي را چنانكه براي «هم مباحثه»اي تقرير مي كند برايم تقرير 
مي كرد تا در ياد خودش بماند، از آن جمله مي گفت: روزي يونجه درو مي كرد 
و اشعار «الفية ابن مالك» را يكبار از اول تا به آخر و بار ديگر از بيت آخر وارونه 
تا به اول خواند و من از روي كتاب گوش دادم و هيچ اشتباه نكرد. چنانكه قبًال 
گفته شد در تمام اين ايام تهجد و نماز شب و نمازهاي ديگري كه مي خواند و 
روزه هايي كه مي گرفت همچنان جريان خودش را داشت، با رسيدگي به كارهاي 
ديني و مجالس و منابر مردم در كاريزك و در روستاهاي ديگر بي آنكه در برابر 

آنها چيزي از مردم قبول كند.
كارهايش بدين نحو ادامه داشت تا زماني كه مرحوم «حاج شيخ علي اكبر 

www.takbook.com



180     فضيلت هاي فراموش شده

تربتي» كه از شاگردهاي مجتهد شدة حوزه درس مرحوم «آخوند مال محمد كاظم 
خراساني» بوده از نجف به تربت باز مي گردد و مرحوم آخوند مالمحمدكاظم او 

را به عنوان «مجتهد جامع الشرايط» معرفي مي كند.
حوزة درس آخوند مالمحمدكاظم در آن زمان در اوج رونق و عظمت 
بوده كه شايد از زمان «شيخ طوسي» تا به عصر ما چنان حوزة درسي كه متجاوز از 
يكهزار نفر در آن پاي منبر درس مدرس بنشينند و بيشتر آنها به حد اجتهاد رسيده 
باشند در نجف منعقد نگرديده است. بيشتر مجتهدان كه در شهرهاي كوچك و 
بزرگ ايران متصدي امور شرعي بودند بلكه شايد بتوان گفت همه آنها شاگردان 
آخوند مالمحمدكاظم بودند. باري مرحوم حاج شيخ علي اكبر كه به تربت آمد 
همه فضاليي كه در آن زمان در تربت و در سطح باالتري از معلومات بودند دور 
او جمع شدند و از جمله آنها يكي مرحوم پدرم بوده كه در درس «كفايه االصول» 
او حاضر مي شده است. كفايه االصول كتابي است كه مرحوم آخوند مالمحمدكاظم 
در علم اصول تصنيف كرده و مختصر و جامع و پرمطلب است و از آن زمان 
تاكنون كه اين يادداشتها نوشته مي شود كتابي است كه در دوره اجتهاد يعني دوره 

دكترا در علم اصول تدريس مي شود.
مرحوم حاج شيخ علي اكبر پس از آنكه به احوال پدرم آشنا مي شود عقيده 
مفرطي درباره او پيدا مي كند و به او اصرار مي ورزد كه زندگي خود را يكباره از 
ده به شهر تربت منتقل كند. اما پدرم براي رعايت حال پدرش عذر مي آورد. پس 
از آنكه پدرش فوت مي كند مرحوم حاج شيخ بر اصرار خود مي افزايد تا آنكه 
باالخره مي گويد: من به عنوان حاكم شرع حكم مي كنم كه بر شما واجب است 
كه به تربت منتقل شويد و اگر اين كار را نكنيد آدم با شتر مي فرستم كه اثاث شما 
را بار كنند و به تربت بياورند و عالوه براين مطلب ديگري نيز مي گويد كه در 
كسي مانند مرحوم حاج آخوند خيلي مؤثر مي شود و آن اين كه ترويج دين بر 
شما واجب است و اين كار در شهر بيشتر ميسر است. در اين هنگام پدرم تصميم 
گرفت كه به تربت منتقل شود و اين انتقال در روز دوازدهم ماه ذي القعده از سال 
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1328 هجري قمري بود كه مصادف بود با اواسط ماه آبان از سال 1289 هجري 
شمسي. پدرم در آن سال پس از آنكه خرمنها و پاليزها را جمع آوري كرد و آذوقه 
زمستان حيوانها را از يونجه تابيده خشك شده كه آن را در محل ما مي گويند: 
«بيده» و از كنگرهاي خشك بيابان و از كاه در انبار جمع آوري كرد و زمينهايي 
كه بايد بكارند شيار كرد و تخم پاشيد و آب داد و ماله كشيد و به قول روستائيان 
نسق زراعي را تخته كرد و هرچه مي بايست در ده بجا بگذارد از خانه و زمين 
زراعي و آنچه در انبارها بود و گاو و گوسفند و االغ و آالت و ادوات كشاورزي 
همه را به عنوان اماني به يك نفر كه به او نسبتاً اعتماد بيشتري داشت واگذار كرد 
و آنچه قابل انتقال به شهر بود از فرش و ظرف و رختخواب و لباس و كتاب و 
مقداري آرد و هيزم و روغن و گوشت قورمه شده و پاره اي خوردنيهاي ديگر از 
قبيل كدو و برگه زردآلو و لواشك آلو و كشك و ماست خيكي و انواع بنشن و 
گندم بلغور شده در شير پخته و پياز و امثال اينها كه خوراك روستائيان است در 
فصل زمستان همه را جمع و بسته بندي كردند و در روز دوازدهم ماه ذي القعده 
كه قبًال ذكر شد كاروان خانه كوچي ما از كاريزك روانه تربت گرديد و در آن روز 

پنج سال و چهار ماه و چند هفته از عمر من گذشته بود.

زيبايي هاي طبيعت و مزرعه
مادرم راضي نبود كه ما به تربت برويم براي آنكه در ده زندگاني نسبتًا 
وسيع و مرفهي داشتيم. خانه ما كه پدرم خودش ساخته بود خانه نسبتاً وسيعي بود. 
اتاقهاي متعدد و حوض آب بزرگ و باغچه ها و درختاني داشت و چون زندگي 
كشاورزي داشتيم بيشتر آنچه مورد حاجت است از گوشت تازه و كنسرو شده و 
شير و ماست و روغن و تخم مرغ و ميوه هاي سردرختي و پادرختي و انواع حبوب 
و مانند اينها را خود ما داشتيم و حاجتي نبود كه فرضاً كاسه اي به دست بگيريم و 
چند سير ماست از بقالي بخريم يا نان و گوشت را از نانوايي و قصابي خريداري 
كنيم و چون او به وضع شهر آشنا بود مي دانست كه در آنجا چنين وسعت و رفاهي 
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در زندگي نخواهيم داشت، به اضافه اين كه چشم انداز صحراي وسيع و افق باز را 
هم از دست مي دهيم و بايد در ميان خانه هاي محصور و كوچه هاي تنگ زندگي 
كنيم. اما من كه به سن تميز نرسيده بودم از تربت چيزي نمي فهميدم جز آنكه 
چون از آنجا برايم يك جفت كفش ارسي خريده بودند و در فصل زمستان حلوا 
جوزي آورده بودند دلم مي خواست به تربت برويم و ببينم حلوا جوزي را چگونه 
مي پزند و هر مقدار كه مي خواهم از آن بخرم و بخورم. با اين حال دل كندن از ده و 
از درختان توت و زردآلو، از پاليزهاي  خربزه و هندوانه و از بره ها و بزغاله ها و از 
جست وخيز در صحرا و باغ و مزرعه و از كودكان همبازي برايم دشوار بود. هرچه 
كه بود، خواهي نخواهي به تربت رفتيم و در خانه تنگ و كوچكي كه حياط آن 
شايد 6 متر در 6 متر يا اندكي بيشتر بود و فقط دو اتاق در دو طرف حياط داشت 
كه در اتاق رو به مغرب آن صاحبخانه مي نشست و اتاق رو به مشرق را كه دم در 
حياط بود به ما دادند، منزل كرديم. دفعتاً منتقل گشتن از فضايي وسيع و خانه اي 
وسيع به چنين خانه اي محقر آن هم در نيمه پائيز و نزديك زمستان معلوم است كه 
چه حالتي از دلتنگي ايجاد مي كند. لكن پدرم مانند كسي كه در اين جهان نيست، 
نه فضاي ده و شهر، نه تنگي و بزرگي خانه، نه خشكي و تري نان، نه درشتي و 
نرمي بستر، هيچكدام در او اثري كه نمايان گردد نمي كرد و چنان بود كه گويا در 

عالم ديگري زندگي مي كند و توجه به اين امور ندارد.
در زمستان آن سال برفهاي سنگيني باريد و ما كه در آن خانه كوچك مانند 
مرغي كه از صحرا گرفته در قفسي محبوس كرده باشند، دلتنگ و غمگين بوديم، 
بسيار از زندگي در ده و خانه بزرگي كه در آنجا داشتيم ياد مي كرديم. در ده دست 
و پاي ما باز بود. در بهار و تابستان از شير و ماست و سرشير و قيماق گوسفندان 
و در زمستان از شير ماده گاوي كه داشتيم شير و ماست تازه مي خورديم. هنگام 
عصر كه گاوها و االغها را براي آب خوردن به سوي كاريز مي بردند ما بچه ها 

االغ سواري مي كرديم.
در آخر زمستان كه گوسفندها مي زائيدند، بره و بزغاله ها را در بغل 
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مي گرفتيم و از شير مادران آنها براي ما «فله» كه در اينجا «آغوس» مي گويند 
درست مي كردند. هنگام بهار كه كنگرها تازه مي خواستند سر از زمين برآورند، 
با چوبهايي كه يك سر آنها را تراشيده و پهن و تيز كرده بودند و به آن مي گفتند 
«چكل» در نزديك هر بوته كنگر به زمين پوك شده و نمناك فشرده كنگر 
نورسته را بـا ريشـه از زمين بيـرون مي آورديم. همراه زنها بـراي چيدن سبـزي 
به  صحرا مي رفتيم و بوي عطر انواع سبزيهاي صحرايي فضا را معطر مي ساخت. 
سبزيها را مي پختند و آنها را در ميان خمير آغشته به روغن نهاده براي ما قطاب 
مي پختند و آشهاي كشك خوش طعم و معطر درست مي كردند. چون ميوه ها 
مي رسيدند از درختان توت و زردآلو و گوجه و آلو و از پاليزهاي خيار و خربزه 

آنچه مي خواستيم مي خورديم.

كار، زندگي و تغذيه در روستا
هنگامي كه خوشه هاي گندم هنوز در شير بودند و دانه هاي آنها سفت 
نگشته بود آنها را روي آتش كباب مي كردند و برآنها نمك مي پاشيدند و مي خوردند 
و بسي لذت داشت. بعد از تيغ زدن خشخاشها و گرفتن شيره آنها، دانه هاي 
خشخاش را از ميان قبه هاي آنها كه هنوز سبز و تازه بود بيرون مي آورديم و در 
كف دست ريخته مي خورديم. در موقع خرمن كوفتن برگردونه سوار مي شديم و 
گاوها را برگرد خرمن مي چرخاندند. چقدر لذيذ بود آن كاسه هاي بزرگ سفالين 
پر از نان خورش كه هنگام غروب آفتاب به محل خرمن يا پاليز مي آوردند و در 
آن هواي آزاد كه عطر گندمها يا بوته هاي خربزه يا هندوانه در آن پخش شده بود 
مي خورديم. چقدر مطبوع بود آن نيمروها و خاگينه ها كه هر روز از تخمهاي تازه 
مرغان، در آن روغنهاي كره معطر اعال كه خود تهيه كرده بودند براي ما مي پختند. 
چقدر گوارا بود آن دوغها كه در هنگام تلم زدن به ما مي دادند و سر مي كشيديم 

و آن كره ها كه از روي دوغ گرفته مي شد و با نان مي خورديم.
هفته اي يكبار در خانه خمير مي كردند و تنور برمي افروختند و نان و 
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تافتون و «كماج» و «قلفتي» و «فطير» مي پختند، هركدام با عطري و طعمي و لذتي، 
 با روغن و بي روغن. در زمستان كشمش و مويز داشتيم، شيره انگور داشتيم، 
برگه خشك شده زردآلو و هسته زردآلو و لواشك آلوچه داشتيم، سنجد داشتيم، 
«شكنبه هاي قورمه» داشتيم، هويج و شلغم و چغندر و آشهاي گوناگون مخصوصًا 
آش خمير با كشك داشتيم. فقط حلوا جوزي نداشتيم. وقتي كره ها را آب مي كردند 
تا روغن كنند نانها را در آن فرو مي بردند و به ما مي دادند، مي خورديم و بسي 
خوش طعم بود. هم چرب بود هم اندكي ترش مزه از نوع ترشي دوغ. هنگام پائيز 
كه گوسفندهاي پرواري را مي كشتند و گوشت آنها را تف مي دادند كه قورمه 
كنند نشستن در پاي آن ديگهاي بزرگ «قورمه واكني» و نان را در روغن آنها 
فرو بردن و خوردن و از خود قورمه هاي تازه ميان نان نهادن و خوردن براي ما 

بچه ها عالمي داشت.
در آن زمان از روسيه ديگهاي چدني مي آوردند كه به شكل نيمكره بود يعني 
دهانش گشاد بود و تهش گرد و در اينجا به آن مي گويند پاتيل و بيشتر مردم ده 
يكي از آن ديگها در خانه خود داشتند و گوشت را در آن «تف» مي دادند و قورمه 
مي كردند و در شكنبة گوسفند كه قبًال شسته و تميز كرده و باد كرده و خشك كرده 
بودند مي ريختند و روغن گوشت را نيز روي آن مي ريختند تا البالي قورمه ها 
را بگيرد و هوا باقي نماند و سرشكنبه را محكم مي بستند و هر زمان مي خواستند 
مقداري از آن را جدا كرده و با آن اشكنه يا آبگوشت يا غذاي ديگر مي پختند و 

اين چنين گوشت تا آخر سال سالم مي ماند و از آن استفاده مي شد.
سمنوي شب عيد و حلوا و روغن جوشي «شبهاي برات» همه پر از لذت 
و بو و طعم مطبوع بودند به اضافه افق باز و صحراي وسيع كه ده ما را دربر گرفته 
بود و به هر سو كه مي خواستيم برويم سد و مانعي نبود. اما حاال خانه محقر تنگ 
و كوچه هاي باريك و بازار سرپوشيده و صداي پتك آهنگران و تق تق چكش 
مسگران و هوم هوم نمدماالن و دكانهايي كه هر چيز را با سير و با مثقال مي كشند 

و با پول مي فروشند. خيلي دلتنگ بوديم و بسيار ياد زندگي گذشته مي كرديم.
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آداب و سنتها در شبهاي «چراغ برات»
درباره شبهاي «برات» كه نام برده شد بايد توضيح بدهم كه در ناحية خراسان 
شبهاي دوازدهم و سيزدهم و چهاردهم ماه شعبان را شبهاي برات مي نامند و در 
آن شبها يعني در عصر روزهاي يازدهم و دوازدهم و سيزدهم به سر گور مردگان 
مي روند و بر گور آنها قاليچه اي و آنها كه دارند طاقه شال كشميري و بر روي آن 
حوله سفيدي مي گسترانند و الله اي روشن مي كنند و ميوه و شيريني مي چينند و 
بازماندگان مرده بر كنار قبر او مي نشينند و قرآن مي خوانند و چون بر همه گورها 
چنين مراسمي هست باز صاحبان اموات بر سر گور اموات يكديگر مي روند و 
مي نشينند و فاتحه مي خوانند و از حلواي آنها مي چشند و اينها نيز در مقابل بر سر گور 

اموات آنها مي روند و يك نوع ديد و بازديد و معامله متقابلي به وجود مي آيد. 
از جمله چيزها كه در بعضي از ده ها و از آن جمله در ده ما عالوه بر حلوا 
مي پزند، روغن جوشي است و آن گرده هاي ناني است كه از خمير به اندازه يك 
بشقاب كوچك درست مي كنند و به جاي آنكه در تنور بپزند در ميان روغني كه در 
ظرفي داغ كرده اند مي اندازند تا پخته و سرخ رنگ مي شود پس بيرون مي آورند و 
گرده ديگري را در روغن مي افكنند و در آخر بر روي آنها «خاك قند»ي مي پاشند 
و بسي خوش طعم و لذيذ مي گردد و اين روغن جوشي را فقط در اين شبها 

درست مي كنند. 
چنانكه از قول يكي از بزرگان گذشته نقل مي كنند كه مي گفته است: «كي 
باشد ماه رمضان بيايد كه زولبيا بخوريم»! اين سه شب كه ذكر شد اختصاص به 
مردگان دارد و شب پانزدهم ماه شعبان هم عيد زنده هاست كه آن را «عيد برات» 
مي گويند و در آن شب چراغ برات را روشن مي كنند. چراغ برات در ده به اين 
صورت روشن مي شد كه به شماره هر يك از افراد خانواده سيخ باريكي را مي گرفتند 
و بر يك سر آن تا نزديك نيمه پنبه مي پيچيدند و چنين سيخ پنبه پيچيده را در محل 
ما مي گويند: «مولي» يا «موليك». آنگاه همه آنها را دسته كرده، بر ساقه آنها فتيله اي 
از پنبه مي پيچيدند تا چون دسته گلي به هم بسته مي شد. پس آن طرف را كه پنبه 
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پيچيده شده بود در روغن كره خوراكي فرو مي بردند و روشن مي كردند و پائين 
سيخها را كه به هم بسته شده بود با مشت گلي بر باالي در اتاقي كه در آن نشيمن 
داشتند، البته از طرف بيرون، مي چسباندند و اين دسته موليك همچنان بر باالي 
در مي سوخت و از زير آن به داخل اطاق مي رفتند و بيرون مي آمدند و كف دست 
خود را بر آن آتش مي گرفتند و بر صورت مي كشيدند و صلوات مي فرستادند و 
كودكان را كه قدشان نمي رسيد از زمين بلند مي كردند تا كف دستشان را بر آتش 

چراغ برات بگيرند و بر چهره بكشند و متبرك بشوند. 
مرحوم حاج آخوند در اين گونه مراسم تا آنجا كه طلب مغفرت و تالوت 
قرآن و خيراتي براي مردگان بود موافق بود و زايد بر آن را چون مي گفت سند 
شرعي ندارد از آن اعراض داشت. غوزه شكستن و پنبه زدن و پنبه رشتن و كالف 
كردن و كالفهاي نخ را جوشاندن و رنگ كردن و «فرت دوانيدن» و بر كارگاه 
بافندگي كشيدن و پارچه هاي گوناگون بافتن، همچنين پرورش دادن كرم پيله و 
ابريشم كشي تا بافتن پارچه هاي ابريشمين، همة اينها براي زنان ده، عالم وسيعي 
از كار به وجود مي آورد كه اگر بخواهم به شرح آنها بپردازم از موضوع موردنظر 
اين نوشته خيلي دور مي شويم و اين اندازه هم كه ذكر شد به سبب به هم پيوستن 
خاطرات و سركشي قلم بود. مقصود اين بود كه از چنان عالمي دفعتاً به چنين 
خانه اي منتقل گشتيم اما خوشبختانه چهار ماه بيشتر در آن خانه نبوديم و بعداً به 
خانه بهتري منتقل گشتيم و پس از شش سال و چند ماه كه يا اجاره نشين بوديم 

يا عاريه نشين، صاحب خانه اي گشتيم. 

تيزبيني و دقت حاج آخوند در واقعه مشروطه 
هنگامي كه مشروطه به پا شد، مرحوم آخوند مالمحمد كاظم خراساني 
كه در كار مشروطه وارد شده بود در جمله احكامي كه براي همة شاگردانش 
كه علماي واليات ايران بودند صادر كرده بود، حكمي هم به مرحوم حاج شيخ 
علي اكبر در تربت نوشته بود و به موجب آن دستور، مرحوم حاج شيخ علي اكبر 
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رئيس انجمن شهر تربت گرديده بود و چون مي خواستند براي هر يك از هفت 
بلوك تربت كه داراي نايب الحكومه بود انجمن محلي تأسيس كنند، براي رياست 
انجمن محلي بلوك  زاوه يا جلگه  زاوه، پدر مرا در نظر گرفته بودند،  مرحوم پدرم 
مي گفت: كه از طرف انجمن شهر نامه اي براي من آوردند كه رياست آن انجمن 
را قبول كنم. من از آورنده يا آورندگان نامه پرسيدم كه انجمن چيست و مشروطه 
يعني چه و مي خواهند چكار بكنند؟ او يا آنها به من جواب دادند كه آقايان علما 
در نجف چون ديده اند كه دولتي بايد باشد و ماليات و سرباز بايد گرفته شود تا 

نظم مملكت برقرار باشد و حكامي و اداراتي و قوانيني بايد در كار باشد. 
براي آنكه اين كارها موافق با احكام شرعي انجام بگيرد و براي مردم 
متدين اشكالي نباشد، در مراجعه به ادارات يا دادن ماليات يا رفتن به سربازي و 
امثال اينها، تصميم گرفته اند كه در همه اياالت و واليات انجمنهايي از مردم صالح 
آن محل تشكيل شود و آنها نمايندگاني را به تهران بفرستند كه عادل و محل 
وثوق باشند و مجتهدان جامع الشرايطي نيز در ميان آنها باشند تا هر قانوني كه آن 
نمايندگان تصويب بكنند و آن مجتهدان تصديق بكنند كه موافق با احكام شرع 

است امور دولتي موافق با آن قوانين مجري گردد. 
مرحوم حاج آخوند مي گفت: اينها را كه شنيدم با خود گفتم: اين همان 
آرزويي است كه هر مسلمان متدين دارد چه بهتر از اين. پس از آن پرسيدم: اعضاي 
انجمن شهر كيانند؟ اول نام حاج شيخ علي اكبر را بردند. ديدم او كه خوب است. 
پس از آن ديگري را نام بردند. او هم آدم خوبي بود. سومي را نيز مي شناختم 
خوب بود. اما چهارمي يا پنجمي بود كه وقتي نامش را بردند من او را مي شناختم 
كه آدم خوبي نبود. به فكر فرو رفتم و با خود گفتم: اگر مقصود اين است كه آنها 
مي گويند اين آدم در اين ميان چه مي كند؟ آيا وجود او نيز منشأ اثري هست يا 
نيست؟ اگرنيست چرا او را جزو جمع آورده اند و اگر هست در جايي كه اين آدم 
باشد من مي دانم كه در آنجا كار خوبي انجام نمي گيرد. از اين رو دعوت آنها را 

رد كردم و آنچه اصرار كردند نپذيرفتم. 
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در اين گونه امور كه به نظرش مشتبه مي آمد ممكن نبود وارد شود اما كار 
منتقل گشتن به شهر از آن قبيل نبود بلكه شايد مرجحاتي هم برايش ذكر مي كردند 
از قبيل اين كه مثًال در اينجا بيشتر موفق به تحصيل علم و ترويج دين مي گردي 

كه اين هر دو، در نظر او مرجح قوي بودند. 

شاگرد آخوند خراساني در نماز به او اقتدا  مي كرد 
پس از انتقال به شهر، مرحوم حاج شيخ علي اكبر به وي تكليف كرد كه 
به جاي او در مسجد به نماز بايستد و امامت كند. پدرم از اين كار امتناع داشت 
حتي عذري شرعي هم ذكر كرده بود كه چون من روستايي هستم و اين مردم 
شهري مي باشند ممكن است اين مورد نظير مورد امامت «اعرابي» باشد براي مردم 
شهر كه از آن نهي شده، لكن حاج شيخ نپذيرفته بود و با جواب علمي او را قانع 
كرده و باز سرانجام حكم شرعي كرده بود كه بر شما از لحاظ وظيفه ديني واجب 

است كه اين كار را بكنيد. 
خود مرحوم حاج شيخ هم گاهي در هنگامي كه پدرم مشغول نماز گشته 
بود مي آمد به وي اقتدا مي كرد. با اين حال مرحوم حاج آخوند پس از چندي نماز 
جماعت را ترك كرد و گفت: مي ترسم خلوص نيتي كه در نماز الزم است برايم 
باقي نماند. اين بار مرحوم حاج شيخ جواب علمي تندي به او داد و تقريباً مجبورش 
كرد كه به كار امامت در نماز ادامه بدهد و اين گونه وسوسه ها را به دل راه ندهد. 
پس از آنكه پدرم به تربت منتقل شد مرحوم حاج شيخ در حدود پنج 
سال ديگر يا چيزي بيشتر زنده بود و درگذشت. در مدت حيات او پدرم مرتب 
به درس اصول او كه روزها مي گفت و مدتي هم به درس «شرح منظومه»اي كه 
شبها مي گفت حاضر مي شد و بقيه برنامه كارش همان بود كه قبًال ذكر شد يعني 
اول طلوع صبح صادق پس از آنكه نماز شبش را در خانه خوانده بود به مسجد 
مي رفت و تا ساعتي از آفتاب گذشته نماز واجب و نمازهاي مستحبي كه مي خواند 
و منبري كه مي رفت طول مي كشيد، آنگاه چند درس در همان مسجد يا در مدرسه 
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مي گفت و از آن پس تا ظهر به كارهاي متفرقه ديگري كه پيش مي آمد مي رسيد 
و ساعتي يا بيشتر از ظهر گذشته براي اداي نماز ظهر و عصر به مسجد مي رفت 
و وقت آنها را طوري تنظيم كرده بود كه هر دو نماز در وقت فضيلت خوانده 
شود و اكنون توضيح داده مي شود كه وقت فضيلت يعني چه و چگونه مي شود 

كه هردو نماز را در وقت فضيلتش خواند. 
از آن لحظه كه خورشيد به دائره نصف النهار و به محّلي مي رسد كه آن را 
مي گويند ظهر، تا زماني كه تمام قرص خورشيد از دائره افق در جانب مغرب مي گذرد 
و از نظر پنهان مي گردد كه آن را مي گويند غروب اين مدت كه نيمه دوم روز است 
زمان نماز ظهر و عصر است لكن از اول ظهر تا زماني كه بشود چهار ركعت نماز 
خواند وقت مختص نماز ظهر است كه در آن وقت اگر نماز عصر خوانده شود در 
پيش از وقت خودش خوانده شده و باطل است و به اندازه چهار ركعت به غروب 
كامل آفتاب مانده وقت مختص نماز عصر است كه در آن زمان نماز ظهر را نمي توان 
خواند، بقيه اين مدت وقت مشترك ميان هر دو نماز است. گيرم براي هر يك از 
اين دو نماز وقتي است كه اگر در آن وقت ادا شود فضيلتش بيشتر است و آن را 
مي گويند وقت فضيلت و بقيه وقت اجرايي است يعني خواندن نماز در آن وقت 

سبب اداي تكليف مي شود و كافي است ولي آن فضيلت را ندارد. 

دقت در وقت شناسي و اداي نماز در اوقات فضيلت 
وقت فضيلت نماز ظهر از اول ظهر است تا زماني كه سايه شاخص، يك 
برابر خودش زياد شود. و وقت فضيلت نماز عصر از آن زمانست تا زماني كه 

سايه شاخص به اندازه 2 برابر خودش زياد گردد. 
براي مزيد توضيح گفته مي شود، ما مردم كه در نيمكره شمالي خط استوا قرار 
گرفته ايم در هنگام طلوع آفتاب ساية خودمان يا هر چيز ديگر از قبيل ساختمان يا 
درخت يا چوبي كه در زمين مسطحي نصب بكنيم رو به مغرب به زمين مي افتد و 
خيلي دراز است. هرچه خورشيد در آسمان باالتر مي آيد ساية ما كوتاه تر مي شود 
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و از جانب مغرب به سمت شمال متمايل مي گردد، تا هنگام ظهر كه ساية ما به 
منتهاي كوتاهي خود مي رسد و درست رو به شمال قرار مي گيرد. گيرم در ايام 
تابستان بيشتر كوتاه مي شود و در ايام زمستان كمتر كوتاه مي گردد. پس از آنكه 
سايه به نهايت كوتاهي رسيد و خورشيد از دائره نصف النهار گذشت، سايه رو 
به بلندي مي گذارد و تدريجاً از جانب شمال به سمت مشرق مي چرخد تا هنگام 

غروب خورشيد كه سايه درازي در امتداد جهت مشرق به وجود مي آيد. 
حاال در هر فصل از سال كه باشيم مي توانيم در اول ظهر حد سايه خودمان 
يا شاخصي را كه در زمين نصب كرده ايم معلوم كنيم كه تا كجاست. از آن لحظه تا 
زماني كه سايه شاخص آنقدر زياد شود كه قسمت زياد شده به غير از آنچه در اول 
ظهر بود مساوي قامت خود شاخص گردد زمان فضيلت نماز ظهر است و از آن 
پس تا زماني كه سايه شاخص آنقدر زياد شود كه قسمت زياد شده عالوه بر آنچه 
در اول ظهر بود، دو برابر قامت شاخص گردد، زمان فضيلت نماز عصر است. 
مرحوم حاج آخوند در همه فصول سال اين زمان را طوري تعيين و تنظيم 
مي كرد كه هر دو نماز در وقت فضيلت خوانده شود يعني نماز ظهر را از زماني 
شروع مي كرد كه چون با نافله و تعقيباتش به پايان برسد زمان فضيلت نماز عصر 
فرا برسد و آن را نيز در زمان فضيلت بخواند. همچنين در مورد نمازهاي مغرب 
و عشا به اين سبب بود كه در اول ظهر براي نماز به مسجد نمي رفت و چيزي 
از ظهر گذشته مي رفت و هميشه بعد از نماز ظهر و عصر و بعد از نماز مغرب و 
عشا هم مانند بعد از نماز صبح به منبر مي رفت و احكام دين و مواعظ مي گفت و 
بعداز آن به مجالسي كه دعوت شده بود و كارهاي متفرقه ديگري كه پيش مي آمد 
مي رسيد تا آنكه غالباً نزديك به نيمه شب يا با دهان روزه به خانه برمي گشت و 
چيزي مي خورد يا در جايي افطار كرده بود و براي خوابيدن به خانه مي آمد.  

اين برنامه اش بود خواه زماني كه در مشهد بود يا گاهي كه به بعضي از 
روستاها مي رفت يا گاهي كه شهر و روستا با هم تركيب مي شد. روي هم رفته 
ما در تربت  زندگي سختي را مي گذرانيديم كه شرح دادن آن الزم نيست لكن 
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درمقابل مزايايي كه از دست داده بوديم دو مزيت معنوي به دست آورده بوديم. 
يكي آنكه وسيله تحصيل از مكتب تا به مدرسه در اينجا براي ما فراهم گشته بود 

و دوم با اشخاص دانا و فهميده و تربيت شهري يافته، معاشرت داشتيم. 

دوستان صميمي حاج آخوند
پدرم در تربت، دوستان و ارداتمندان خوبي پيدا كرد كه در صدر آنها بايد 
نام مرحوم «حاج محمد اسمعيل ابريشمي» را ببرم كه مردي عاقل و فهميده و 
هوشيار و متدين و خود را تربيت كرده و تاجري درستكار و تشويق كنندة افراد 
در راه تحصيل علم و فضيلت و اهل  بر و احسان بدون تظاهر بود و او كسي بود 
كه پدرم به سبب اعتماد به عقل و ديانتش وي را مورد مشورت خود قرار مي داد 

و شايد محرم ترين افراد بود به پدرم. 
دوستان خوب ديگري نيز داشت مانند: مرحوم «آقا محمد اسمعيل وثوقي» 
و مرحوم «حاج محمدباقر جعفري» و مرحوم «حاج ابوالقاسم هراتي» و مرحوم 
«حاج سيد احمد حاج سيداسحق» و مرحوم «حاج شيخ صادق» و مرحوم «حاج 
محمدحسين ابريشمي» و فرزندان مرحوم «حاج شيخ علي اكبر» و آقاي «حاج 
محمد امينيان» و مرحوم «حاج شيخ ذبيح اهللا امامي» و مرحوم «حاج سيدرضا 
قاسمي» و مرحوم «حاج محمد علي دائي» و از خويشاوندان خوب پدرم مرحوم 
«آقا ميرزا اسحق بنهنگي» بود كه عمه زاده اش بود با فرزندانش كه همه از سادات 
محترم «بنهنگ» بودند و مرحوم «حاج محمود آقا ضيائي» و مرحوم «كربالئي 
حسن كفاش» و دوستاني كه در انجام بعضي از حوائج به ما كمك مي كردند چون: 
مرحوم «آخوند مال محمدرضا» و مرحوم «حاجي  اسمعيل عطار» رحمت اهللا عليهم 
و در ميان دوستان خوب، جا دارد كه نام مرحومه «حاج بي بي هاديزاده» را ببرم 

كه از زنان خوب تربت بود رحمت اهللا عليها. 
پدرم در همة مدتي كه در تربت بوديم در وضع زندگي ما تغييري نداد 
و شكل زندگي ما همان بود كه در كاريزك بود با اين تفاوت كه همان اثاث 
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خانه كه از كاريزك آورده بوديم تدريجاً فرسوده گشت و تجديد نشد. من كه از 
نزديك، شاهد و ناظر حال پدرم بودم مي ديدم كه اگر كسي مي خواست چيزي 
به او بدهد از راستي (براستي) متأثر مي گشت و رنگش سرخ مي شد. بسيار عزت 
نفس داشت و دلش مي خواست كه دست او دست دهنده باشد نه دست گيرنده. 
به همين جهت به مقدار كم ساختن و قناعت كردن براي او آسانتر و گواراتر بود 

تا از كسي چيزي خواستن يا قبول كردن. 

وضع جهيزيه و اثاث و لباس 
مادرم نيز به راستي زني سازگار و قانع و بي توقع و زحمتكش بود و خود 
پدرم او را به اين صفات مي ستود. در هفتاد، هشتاد سال پيش از اين (زمان نوشتن 
اين شرح حال)، در شهرستان ما مردم متوسط الحال چون دختري را شوهر مي دادند 
در جزو مهريه او كه غالباً آب و زمين بود چند من ظرف مس و يك دست فرش 
نيز قرار مي دادند. اين يك دست فرش عبارت بود از چهار قطعه نمد كه دو قطعة 
آن كوتاهتر و پهن تر بود و به آنها مي گفتند «سرانداز»، چون يكي را در باالي اتاق 
مي انداختند و يكي را در پايين و دو قطعة ديگر باريكتر و بلندتر بود تقريباً مانند 
قاليهايي كه براي راهروها مي بافند و به آنها مي گفتند: «بازو». در اينجا مي گويند: 

«كناره»، كه در دو طرف در امتداد طول اتاق گسترده مي شد. 
در وسط اتاق، بين اين چهار قطعه نمد مربع مستطيلي باقي مي ماند تقريبًا 
به طول نزديك به سه متر و به پهناي دو متر و در آن يك تخته قالي پهن مي كردند 
از نوع قاليچه هاي بلوچي كه در محل و به همان طول و عرض براي اين منظور 
بافته مي شد. در موقع ازدواج مادر من با پدرم يك دست فرش از همين مقوله 
كه توصيف شد به او داده بودند و فرش اتاق پذيرايي ما تا روزي كه پدرم از دنيا 
رفت همين بود و بس. پرزهاي آن قالي خرسك به كلي از بين رفته بود. روي 

نمدها از گلهاي پشمي رنگي، ديگر چيزي باقي نمانده بود. 
در اتاق نشيمن ما هم فقط گليمي با دو سه قطعه فرش نمد بزرگ و كوچك 

www.takbook.com



فضيلت هاي فراموش شده     193

گسترده بود كه آنها نيز فرسوده گشته و بعضي جاهاي آنها پاره و سوراخ شده بود 
و در حدود يك سوم يا كمتر از كف اتاق برهنه و بي فرش بود كه از در اتاق كه 
يك جفت در باريك تخته اي بي شيشه بود با كفش وارد زمين برهنه و از كاهگل 
پوشيده كف اتاق مي شديم و در كنار فرش ها كفش خود را بيرون مي آورديم. آنگاه 
در همين اتاقها و روي همين فرشها هر سال هزارها تومان پول نقره بابت سهم 

امام و سادات و رد مظالم و زكوه و صوم و صلوه به اين و آن داده مي شد.
خانه اي كه پس از شش سال و چند ماه اجاره نشيني و عاريه نشيني در 
تربت براي ما تهيه شد، خانه اي بود به مساحت 270 متر كه با خشت و گل ساخته 
شده بود و كف حياطش آجرفرش نبود و همچنان خاكي بود و در ديوارهاي آن 

حتي يك آجر به كار نرفته بود.
در اين خانه يك اتاق رو به جنوب بود، شايد به پهناي 3 متـر و طـول 
 5 متر كه 3 جفت در باريك تخته اي داشت، بي شيشه و با گچ، سفيد گشته بود و 
به اندازة دو پله از كف حياط ارتفاع داشت و در دو طرفش دو راهرو بود كه به 
آنها مي گفتند: «داالنچه». اين اتاق را مهمانخانه كرده بوديم. دو اتاق كاهگلي ديگر 
داشت براي نشيمن. يكي رو به مشرق يكي رو به مغرب كه هر يك از اين دو اتاق 
فقط يك جفت در باريك تخته اي داشت، بي شيشه و در يكي از آن دو اتاق پدرم 
و مادرم و من و دو كودك ديگر كه داشتيم، مي نشستيم و در اتاق ديگر خواهرم 

با شوهرش، هر يك از اين دو اتاق صندوقخانه اي هم به دنبال داشتند. 
اين خانه مطبخي و تنوري و كاهداني و هيزم داني و طويله اي براي االغ نيز 
داشت و درش رو به مغرب باز مي شد و از داالني به طول تقريباً 3 متر مي گذشت 
و وارد حياط مي شد. لكن خانه نامبرده در شمال شهر تربت نزديك قنات آب و 
در محله مرغوب شهر بود و هست. اكنون آن خانه كه وسيع تر شده و ساختمانش 
به كلي عوض شده، فقط محل، همان محل است متعلق به برادرم حاج شيخ محمد 

امين راشد حفظه اهللا مي باشد كه در آنجا ساكن است. 
سال اولي كه مرا به مكتب گذاشتند جامة من جامة روستايي بود يعني 
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كالهي نمدي و پيراهن و شلواري كرباسي و جبه اي و كفشي از آن جبه و كفشي 
كه روستائيان در آن زمان مي پوشيدند. اما بچه هاي شهري كه در آن مكتب بودند 
قبا و لباده فاستوني داشتند و شب كاله از ترمه كشميري يراق دوزي شده كه بر دور 
لبه آن آية «وان يكاد» بافته شده بود با كفش ارسي سگك دار به پا. طبيعي است كه 
پسربچه اي كه هنوز سنش به هفت سال نرسيده در ميان چنين همشاگردان احساس 
خجلت مي كند و بچه ها غالباً لباس او را مسخره كرده مي خندند. در نزديك عيد 
آن سال مادرم مي خواست براي من قبايي تهيه كند از يك نوع پارچه نخي كه در 
يزد مي بافتند و به آن مي گفتند: فاستوني نخي. پدرم نگذاشت و چون متأثر گشته 
بودم به من گفت: باباجان، من بدم نمي آيد از اين كه تو لباس بهتر بپوشي اما از 
آن مي ترسم كه عادت بكني و هر روز بهترش را بخواهي و خداي نخواسته يك 

روز فراهم نشود و غصه بخوري يا به گناه بيفتي. 

شرحي از جزوه ها، كتابها و سكه هاي رايج 
البته بيان فوق تا اندازه اي مرا قانع كرد اما خداوند تفضلي كرده بود كه 
من هوش و حافظه و استعداد سرشاري داشتم و تمامي قرآن مجيد را با قرائت 
صحيح همراه با صورتهاي گوناگون الفبا كه بايد قبًال آموخت در مدت چهارماه 
فرا گرفتم در حالي كه هشت جزء آخر قرآن را از بر كرده بودم و پس از آن 
شايد در حدود بيست «جزوه »ي منظوم كه اول آنها «صد كلمه» بود و بقيه آنها 
داستان هايي كه به فارسي به نظم در آورده بودند از قبيل «عروسي رفتن حضرت  
فاطمه زهرا» عليها السالم و داستان «حسنين» و «سنگ تراش» و «ابن ملجم» و 
«موش و گربه» و «عاق والدين» و امثال اينها را در زمان كوتاهي فرا گرفتم و 

همه را از بر مي خواندم. 
آنگاه ديوان اشعار «وفائي شوشتري» كه در مدح حضرت علي عليه السالم 
است و ديوان اشعار «جودي خراساني» كه در مرثيه حضرت سيدالشهدا است 
و كتابهاي «عين الحيوه» و «حليه المتقين» و «حق اليقين» و «حياه القلوب» مرحوم 
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«مجلسي» را كه به نثر فارسي است و كتابي در انشاء يعني آئين  نامه نگاري كه با 
خط هاي نستعليق و شكسته و شكستة نستعليق نوشته شده بود و كتاب ديگري 
در همان زمينه به نام «ترّسل» كه با همان گونه خط ها نوشته شده و چاپ شده بود 
و انواع نامه هايي را كه از هركس به هركس بر حسب تساوي يا بلندي و پستي 
مرتبة دو طرف بايد نوشته شود تعليم مي داد و همچنين «خط سياق» را، همگي 
اينها را خواندم و فرا گرفتم و ديباچه كتاب «نصاب الصبيان» و قطعة اول آن را ازبر 

كردم و قطعه دوم آن را كه با اين دو بيت شروع مي شود:
اي ز باريكـــي ميانـــت همچو مويي در كمر 

غنچه از رشـــك دهانت مي خورد خون جگر 
فاعالتـــن فاعالتـــن فاعالتـــن فاعالت 

خيـــز و از بحر رمل اين قطعه را بر خوان زبر
اين قطعه را درس گرفتم كه يك سال تمام از مكتب رفتنم مي گذشت و 
سنم به هفت سال و چهار ماه و چند روز رسيده بود. اين هوش و حافظه و اين 
پيشرفت، باعث سربلندي من شد در برابر همشاگردان كه ديگر احساس خفت 

نمي كردم بلكه همه آنها با نظر اعجاب  به من مي نگريستند. 
در ايامي كه به مكتب مي رفتم بعضي روزها مادرم به من يك سكه مسي 
دو پولي مي داد كه گاهي با آن قلم و كاغذ مي خريدم و گاهي كه قلم و كاغذ 
الزم نداشتم اگر تابستان بود پالوده يا بستني و اگر زمستان بود حلوا جوزي يا 

باقالپخته مي خريدم. 
توضيح آنكه در آن زمان سكه هايي ضرب مي شد از مس به ابعاد ده ريالي 
فعلي كه دورش زنجيره نداشت و بر يك روي آن نقش شير و خورشيد بود و بر 
روي ديگرش با خط نستعليق نوشته شده بود: «رايج مملكت ايرانـ  50 دينار» اين 
سكه ها را مي گفتند دو پولي يعني دو پول. باز سكه اي كوچكتر از آن بود از مس 
به نام يك پولي و با يك پول، مشتي باقال پخته يا لقمه اي حلوا جوزي مي دادند و 
سكه هاي نيكلي سفيد و كوچكتر بود به نام چهار پول كه صد دينار باشد زيرا در 
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آن زمان هر قران 40 پول بود و هر پول 25 دينار كه هر يك قران مي شد يك هزار 
دينار و به اين سبب بود كه مردم تهران غالبًا به جاي دو قران يا 5 قران مي گفتند: 
دوهزار و پنجهزار و چهار پول را مي گفتند: صنار يعني صد دينار و دو پول كه پنجاه 
دينار بود يكشاهي ناميده مي شد و هشت پول را مي گفتند: يك عباسي پس هر يك 

قران يكهزار دينار بود و چهل پول و بيست شاهي و پنج عباسي. 
چون مكتب ما  در مدرسه اي بود كه در مسجد آن مدرسه، مرحوم حاج آخوند 
نماز مي خواند، هنگام نماز ظهر و عصر آقاي مكتب براي نماز خواندن در پشت 
سر مرحوم حاج آخوند مي رفت و ما بچه ها را نيز با آنكه به سن تكليف نرسيده 

بوديم وادار مي كرد كه وضو مي گرفتيم و مي رفتيم اقتدا مي كرديم.

استقامت در سالهاي بحراني جنگ بين الملل اول 
در سالهاي جنگ بين الملل اول (1297ـ  1293) هجري شمسي سختيهاي 
زياد در همة ايران پيش آمد و از آن جمله در شهر ما نيز، مانند: وبا و آنفلوآنزا كه 

مي گفتند: مشمشه و قحطي و تيفوئيد و تيفوس. 
در خانة ما نخست پدرم مبتال گشت. نمي دانم به تيفوئيد بود يا تيفوس. 
بعد از آن من و خواهر بزرگتر از خودم و در آخر كودك خردسالي داشتيم كه فوت 
كرد. فقط كار خدا بود كه مادرم تنها سالم ماند كه پرستاري ما را بكند. اين بيماري 
خيلي سنگين بود و شايد هر يك از ما يك ماه يا بيشتر گرفتار خود بيماري و 
دنباله اش بوديم. مرحوم «دكتر ضياء» يعني «ضياء االطباء» براي عيادت مي آمد. 
بعدها خود مرحوم دكتر ضياء براي من كه نويسنده اين سرگذشت هستم 
نقل كرد كه من به خانه شما مي رفتم و مي ديدم چهار بيمار كه همگي احتياج به 
دوا و نخودآب و آش جوجه و بعد از بريدن تب به غذاي برنج نرم پخته اي دارند 
كه به آن مي گويند: «ترچلو» و وضع خانة شما را مي ديدم، روزي كه به عيادت 
مرحوم حاج آخوند رفتم دستمالي حاوي مبلغي پول نقره كه شخص معروفي به 
من داده بود كنار بستر ايشان گذاشتم. مرحوم حاج آخوند پرسيد كه اين چيست؟ 
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گفتم: پولي است شخصي داده و از باب وجوهات شرعيه نيست، براي مصارف 
اين چند بيمار است كه ناچار در اين ايام بدان احتياج است. مرحوم حاج آخوند 
پرسيد: كي داده است؟ من چون نمي توانستم به حاج آخوند برخالف واقع بگويم 
گفتم: فالن كس داده است و به من سپرده كه نگويم اما شما پرسيديد و ناچار شدم 
بگويم. در آن حال بيماري اشكش جاري شد و گفت: حضرت آقا، در اين قحطي 
كه مردم از گرسنگي مي ميرند اين آدم عروسي راه انداخت و از مشهد مطرب 
زنانه آورد و مبلغها صرف عرق و شراب كرد و داد كه مردم مسلمان خوردند، آيا 
شما روا مي دانيد كه من از چنين آدم پول قبول بكنم؟ من راضي هستم بميرم و از 
چنين كسان نوشدارو نگيرم. مرحوم دكتر ضياء مي گفت: من نيز به گريه افتادم و 

پول را بردم به صاحبش پس دادم. 

وكالت گرفتن از حاج آقا حسين قمي مرجع تقليد 
مطلب جالب ديگري كه در زندگاني پدرم بود اين است كه او با اين همه 
زهد و قناعت كه بدان اشاره شد و با احتزاز شديدي كه داشت از اين كه ديناري از 
وجوه شرعيه را به مصرف خودش يا ما برساند، چون واسطة گرفتن و به مصرف 
رساندن آن وجوه گشته بود هميشه در ميان خيل متوقعان گرفتار و از اين باب 

فراوان در زحمت بود. اين متوقعان به سه دسته تقسيم مي شدند:
يك دسته آنها بودند كه خودش آنها را فقير و مستحق شرعي مي دانست 
براي آنكه از سهم امام يا سهم سادات يا رد مظالم و زكوه به آنها چيزي بدهد. به اين 
افراد برحسب درجة استحقاق و بر حسب وجهي كه در اختيار داشت مي داد. 

دستة دوم آنها بودند كه در نظرش مشتبه الحال بودند. در مورد اينها از 
كساني مانند مرحوم حاج آقا حسين قمي كه هم مجتهد بود و هم سيد و از بعضي 
آقايان سادات كه فقير و عفيف بودند و از بعضي فقراي غير سيد كه فقير و متدين 
و عفيف بودند وكالت گرفته بود كه از باب سهم امام يا خمس يا ردمظالم و 
زكوه مبلغي از جانب آنها تصرف كند كه آن پول بشود مال آنها و از جانب آنها به 
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آن شخص مشتبه الحال ببخشد. براي توضيح شايد بجا باشد بگويم كه آنچه به نام 
خمس است، نيمي از آن متعلق است به امام كه آن را مي گويند سهم امام و در زمان 
غيبت امام بايد به نايبان عام امام كه مجتهدان جامع الشرايط مي باشند برسد و نيم 
ديگرش سهم فقراي سادات است و از آن به غير سادات نمي توان داد. برعكس 
زكوه و رد مظالم كه بايد به فقراي عام يعني غيرسادات داده شود مگر آنكه دهنده 
زكوه يا رد مظالم خودش سيد باشد. به هر حال اين هم وضع دسته دوم بود. 

اما دسته سوم نرگداياني بودند كه اصًال آنها را صالح نمي دانست كه از وجوه 
به آنها چيزي بدهد و اينها هميشه تا نيمة شب به هر كجا كه مي رفت به دنبالش 
بودند و بعضي كه زن بودند گاهي از صبح مي آمدند در گوشه اتاق نشيمن ما زانو 
مي زدند تا ظهر يا از بعدازظهر تا شام پدرم به اينها يك كلمه حرف تند نمي زد و 
آنها را از خود نمي راند و هر شب كه به خانه مي آمد براي آنكه آنها را دست خالي 
برنگردانده باشد از صندوق نان كه آرد و هيزمش به زحمت از كاريزك تهيه شده 
تا به شهر رسيده و به بيشتر از آن زحمت در خانه خمير و پخته شده بود چند 
عدد نان برمي داشت و به آنها مي داد. با اين حال ما هميشه از جهت همين ها كه 

غالباً تا نيمه شب به دنبالش بودند در هراس بوديم. 
در خصوص اين كار كه قبول كردن وجوهات مردم و به مصرف رساندن 
آنها باشد من با ايشان هميشه بحث داشتم و مي گفتم: شما همين اندازه مسائل را 
به مردم بگوييد و به آنها بفهمانيد كه بايد حقوق شرعيه خودشان را بدهند، اما 
خودتان قبول نكنيد كه واسطه در وصول و ايصال باشيد. ايشان عذر و دليلي كه 
داشتند اين بود كه موارد زيادي هست كه من مي دانم اگر قبول نكنم آن آدم اصًال 
حقوق شرعيه خود را نمي دهد و از آن مي ترسم كه من نيز به خاطر راحتي خودم 
شريك گناه او گشته باشم. يعني باعث گشته باشم كه حقوق واجبه اش را ادا نكند 
و نيز بعضي مستحقان هستند كه در آن صورت ممكن است چيزي به آنها نرسد 
و از آن جهت هم من مسئول باشم. اين بود حساب و طرز فكري كه مرحوم 
حاج آخوند داشت. هرچه كه بود در هر كارش نظم و حساب و دقت و احتياط 
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فراوان داشت. از باب مثال مي گويم با محبت مفرطي كه به خاندان نبوت داشت 
معذالك در خواندن اين بيت از قصيده «وفائي» احتياط مي كرد كه مي گويد:

اصرار دوستداران به اقامت آخوند در مشهد 
چون او معتقد بود كه رعايت همة حدود را بايد كرد و هر چيز را بايد 
در حد خود حفظ كرد. در دهة عاشورا در تربت نمي ماند و با مجالس بسياري 
كه در شهر منعقد مي گشت و اصرار به ماندنش داشتند او به كاريزك مي رفت و 
مي گفت: در شهر براي اداره كردن منابر و مجالس به قدر كفايت هستند ولي در 
اين روستاها كسي نيست. زياده بر اين چيزي نمي گفت و راست مي گفت. به دليل 
آنكه چون در مشهد معتقدان بسيار داشت و اصرار مي كردند كه مقيم مشهد 
شود و حاضر بودند برايش زندگاني مرفه درست كنند و خود او هم به سبب 
مجاورت امام عليه السالم و بودن علماي عالي مقام كه مي توانست از محضر آنها 
استفاده بكند مسلماً به اين كار مايل بود، لكن از لحاظ وظيفه شرعي كه به  گردن 
خود احساس مي كرد حاضر نشد اقامت در مشهد را بپذيرد زيرا مي گفت: در 
مشهد به قدر كافي علما و مبلغان هستند ولي در نواحي تربت مخصوصاً روستاها 
به اندازه كافي كساني كه به امور شرعي مردم برسند نمي باشند و بر خود واجب 
مي ديد كه در همان نـواحي بماند. لكن من اين احتمـال را هم مي دادم كه 
ممكن است چون در شهر پاره اي مراسم برپا مي شود كه ممكن است با نظر 
احتياط آميزي كه او داشت كه هر چيز  بايد موافق با موازين شرعي باشد درست 
نيايد و قدرت هم نداشت كه مانع گردد از آن جهت رفتن به كاريزك و جلگه 

زاوه را ترجيح مي داد. 
در هر حال، هر چه بود، اين دقت و مواظبت بر انجام هر چيز و هر كار 

موافق با موازين آن كار را در همه جا و همه كار داشت. 

اي مخاطب از حـــق به «ياعلي» 
از مقـــام خـــود كـــن تنزلي

خطبه هـــاي حق از تـــو منجلي
تا تـــرا كنـــد عـــرش منبري 
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اما اين نكته را هم بايد بگويم كه تعبد شديد ممكن است آدمي را هر چند 
عاقل و هوشيار باشد در جاهايي از واقعيت زندگي دور كند و چنان آدمي، هر 
چيز را فقط از ديدگاه آنچه در كتب ديني نوشته شده يا حكاياتي كه صحيح يا 
ناصحيح از بعضي اشخاص كه به خيال خودشان خيلي متدين و متشرع بوده اند 
نقل مي شود بنگرد. مثًال اين حكايت نقل شود كه فالن عالم متدين روزي به خانه 
آمده و ديده است دختر تازه بالغ گشته اش در خانه نيست و از زنش پرسيده كه 
به كجا رفته و معلوم گشته كه دختر براي اولين بار عادت زنانه اش شروع شده و 
اكنون كه زمانش به پايان رسيده براي غسل به حمام رفته است و آن مرد متشرع 
در محضر درس گفته كه ما دختري داريم و بالغ گشته است و هركس كه طالب 
است او را به زني بگيرد. حاال خواه اين گونه حكايات صحيح باشد يا نباشد اگر 
انسان تعبد شديد داشته باشد ممكن است تحت تأثير قرار بگيرد و گمان بكند كه 
اين گونه كارها خوبست و او نيز از روي چنان احوال و اعمال پرده بردارد. اما اگر 
تعبد شديد نباشد آدمي مي تواند پس از شنيدن امثال اين گونه حكايات، خود آن 
كسي را كه چنين كاري كرده، اگر كرده باشد تخطئه بكند و به جاي آنكه با حالت 
اعجاب و تحسين آن را بپذيرد، بگويد: اگر چنين چيزي راست باشد و آن را 
نساخته باشند آن آدم كه چنين كاري كرده بسيار كار بدي كرده است در حالي كه 
به خيال خودش مي خواسته دينداري كرده باشد. او چه حق داشته درباره دخترش 
مانند كااليي بي مشورت با او و بي رعايت ميل او و بي رعايت ميل مادر او تصميم 
بگيرد. مگر آن دختر خودش شرعاً مكلف نيست و نبايد وظايف شرعي خود را 
شخصاً انجام دهد؟ چطور است كه در انجام وظايف شرعي پدر نمي تواند به جاي 
او نماز بخواند و روزه بگيرد اما در اين گونه امور به جاي او تصميم مي گيرد؟ مگر 
آن دختر به همان اندازه كه دختر اين مرد است دختر آن مادر نيست و مگر آن 
مادر خون دل نخورده و رنج نكشيده و شير پستان نداده و او را به ثمر نرسانده 
است؟ گيرم كه واليت شرعي با پدر است اما اين بدان معني نيست كه پدر مالك 

دختر باشد و ملزم نباشد كه رعايت ميل او و مادرش را بكند. 
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قول آقا بزرگ حكيم درباره حاج آخوند
اخالق و احوال و اعمال مرحوم حاج آخوند واقعاً خوب بود. همان طور 
كه از مرحوم حاج آقا حسين قمي نقل شد كه گفت: حاج آخوند از خوبان دنياست 
نه فقط از خوبان اسالم. اما از مرحوم «آقا بزرگ حكيم» هم نقل شده كه گفته بود: 
اگر حاج آخوند اين تعبد شديد را نمي داشت از اين هم بزرگتر مي شد. باز اين 
را هم مي توان گفت كه اگر اين تعبد شديد نمي بود شايد اين حد از مقاومت و 

استقامت در تمام عمر و صبر و تحمل سختي ها ديگر وجود نمي داشت. 
در هر حال، هر چه بود، همان طور كه گفته شد او بسيار مقيد بود كه هر 
كار را مطابق با موازين آن كار انجام بدهد. مثًال نمازهاي واجبش را كه مقصود 
نمازهاي پنجگانه است خواه تنها بود يا با جماعت و خواه در سفر بود يا حضر، 
با همه آداب مستحبه اي كه وارد گشته است بجا مي آورد به اين كيفيت كه چون 

رو به قبله مي ايستاد اين دعا را مي خواند:

دعاها و حاالت حاج آخوند در نماز 
«اللهم اليك توجهت و مرضاتك طلبت و ثوابك ابتغيت و بك آمنت و 
عليك توكلت. اللهم صل علي محمد و آل محمد وافتح مسامع قلبي لذكرك 
و ثبتني علي دين نبيك و التزغ قلبي بعد اذ هديتني و هب لي من لدنك رحمه 
 انك انت الوهاب». اگر تنها بود خودش اذان مي گفت و پس از اذان مي نشست 
و اين دعا را مي خواند: «اللهم اجعل قلبي باراً و عيشي قارا و رزقي دارا واجعل 
لي عند قبر رسولك صلي اهللا عليه و آله مستقرا و قرارا». سپس بر مي خاست و 
اقامه مي گفت و اگر با جماعت بود، ديگري اذان مي گفت و او قبل از گفتن اقامه 
همچنانكه نشسته بود دعاي مذكور را مي خواند و بر مي خاست. اقامه را كه اذان 
دوم ناميده مي شود مي گفت، يا آنكه سر به سجده مي نهاد و اين ذكر را مي گفت: 
«ال اله  اال انت ربي سجدت لك خاشعا خاضعا ذليال و صّل علي محمد و آل محمد 
و اغفرلي و ارحمني و تب علي انك انت التواب الرحيم». سپس برمي خاست و 
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اقامه را مي گفت. 
در ابتداي نماز، چنانكه نمازگزاران مي دانند عالوه بر تكبيره االحرام كه 
واجب است گفتن، شش اهللا اكبر ديگر مستحب است. تكبير ه االحرام يعني گفتن 
جمله اهللا اكبر مقارن با نيت نماز كه خود آن نيت نيز از واجبات نماز است و از 
اين جهت اين جملة اهللا اكبر كه مقارن با نيت اداي نماز است تكبيره االحرام ناميده 
مي شود كه با گفتن آن آدمي داخل در نماز گشته و محرم مي گردد يعني در حالت 

نماز از چيزهايي بايد خودداري كند كه آنها باطل كننده نماز مي باشد. 
اين امور در كتب مسائل فقهي نوشته شده است و در اينجا از اين جهت 
به بعضي از آنها اشاره مي شود كه ممكن است گاهي كساني هم اين گونه نوشته ها 

را بخوانند كه آشنايي زيادي با آداب ديني نداشته باشند. 
در ميان تكبيرهاي اول نماز نيز كه مجموعاً هفت تكبيرند و گفته شد كه 
يكي از آنها واجب است و گفتن شش تاي ديگر مستحب مي باشد، دعاهايي 
وارد گشته كه خواندن آنها مستحب است  و كيفيت آنها چنين است كه نخست 
سه تكبير پشت سر هم مي گويند و بعد از تكبير سوم اين دعا را مي خوانند: «اللهّم 
انت الملك الحق ال اله اال انت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفرلي ذنبي انه اليغفر 
الذنوب اال انت». بعد از آن دو تكبير مي گويند و پس از آن دو كه مي شود بعد از 
تكبير پنجم، اين دعا خوانده مي شود: «لبيك و سعديك والخير في يديك والشر 
ليس اليك و المهدي من هديت ال ملجاء منك اال اليك سبحانك و حنانيك تباركت 
وتعاليت سبحانك ربنا رب البيت يا رب البيت الحرام» دو جمله آخر اين دعا يا اين 
ذكر، مختصر تفاوتي در كتابهاي مختلف است، ولي مرحوم حاج آخوند آنچنان 
كه در اينجا نوشته شد مي خواند. پس تكبير ششم گفته مي شود و اين دعا خوانده 
مي شد: «يا محسن قد اتاك المسيئي و قد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسيي ءِ 
فصل علي محمد و آل محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم مني» پس تكبير هفتم كه 
تكبيره االحرام است گفته مي شود و بعد از آن اين آيه ها كه از قرآن است خوانده 
مي شود: «وجهت وجهي للذي فطرالسموات واالرض عالم الغيب و الشهاده حنيفا 
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مسلما و ما انا من المشركين. ان صلوتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين. 
الشريك له و بذلك امرت و انا من المسلمين». پس جمله «اعوذ باهللا من الشيطان 
الرجيم» كه آن نيز گفتنش مستحب است گفته مي شود و به قرائت حمد كه واجب 

است مي پردازند. 
از آنچه گفته شد فقط تكبيره االحرام واجب است همراه با نيت اداي نماز 
به قصد تقرب به خدا و بعد از تكبيره االحرام خواندن سوره حمد و بعد از سوره 
حمد خواندن سوره ديگري از قرآن، بقيه آنچه ذكر شد همگي مستحب است 
يعني اگر كسي آنها را انجام دهد ثواب بيشتري دارد اما اگر انجام ندهد به نماز 

خللي نمي رساند.
مرحوم حاج آخوند چون به نماز مي ايستاد تمام اعضاي بدنش آرام و 
بي حركت بودند به جز لبانش كه براي ذكر نماز حركت مي كردند. نگاهش فقط 

متوجه محل سجده بود. 
در هنگام گفتن اهللا اكبر با شروع آن دو دستش به دو جانب سر باال مي رفت 
آنچنان كه با تلفظ «الف» اهللا دستها به حركت مي آمدند و با تلفظ «ر» در آخر اكبر 
هر دو دست به برابر گوشها رسيده بودند، در حالي كه كف دستها مستقيم رو به 
قبله قرار مي گرفت و انگشت شستها برابر گوشها و چهار انگشت ديگر منظم به 
يكديگر و سرانگشتان دست رو به آسمان قرار مي گرفتند. پس دستها را به پائين 
مي انداخت و در حالت قيام، انگشتان دستها پيوسته به هم روي باالي دو رانش 

قرار داشتند. 
حمد و سوره و باقي  ذكرهاي نماز را واضح، شمرده و با قرائت صحيح 
مي خواند ولي در آنچه مي خواند خواه آشكار كه شنيده شود يا آهسته، بر حروف 
و كلمات فشار نمي آورد و آنها را پيچ و تاب نمي داد و هيچ حرفي از حروف 
را غليظ تر از آن مقدار كه بايد آن حرف مشخص گردد ادا نمي كرد و از عربها 

عرب تر نمي شد. 
آهنگ كالمش گيرا بود چون قرائت حمد و سوره به پايان مي رسيد، 
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به همان نحو كه ذكر شد اهللا اكبر مي گفت و آرام و با تأني به ركوع مي رفت. در 
ركوع كف دستها را بر دو كاسه زانو مي نهاد و  پشت و گردن را مستقيم و تراز 
مي گرفت و قوز نمي كرد و سه بار ذكر «سبحان ربي العظيم و بحمده» را مي گفت 
پس راست مي ايستاد و چون نيكو قرار مي گرفت جمله «سمع اهللا لمن حمده» را 
مي گفت و همين كه جمله تمام مي شد به همان نحوي كه گذشت اهللا  اكبر مي گفت 

و به سجده مي رفت.
در سجده سه بار ذكر «سبحان ربي االعلي و بحمده» را مي گفت. پس 
راست مي نشست و مي گفت: اهللا اكبر. آنگاه جمله «استغفراهللا ربي و اتوب  اليه» 

را مي گفت و دوباره مي گفت: اهللا اكبر و سجده دوم را بجا مي آورد. 
در قنوت نماز كه مردم آن را دعاي دست مي نامند كلمات فرج را مي خواند 
كه با جمله «ال اله  اال اهللا الحليم الكريم» شروع مي شد و پس از آن معموالً يكي 
دو دعاي كوتاه ديگر مي خواند. در نمازهاي سه ركعتي و چهار ركعتي، نمازگزار 
مخير است كه در ركعتهاي سوم و چهارم سورة حمد را به تنهايي بخواند و يا 
تسبيحات چهارگانه را حداقل يك بار بگويد. او در ركعتهاي سوم و چهارم هميشه 
تسبيحات چهارگانه را سه بار مي گفت و تسبيحات چهارگانه اين چهار جمله اند: 

«سبحان اهللا و الحمُدهللا و الاله اال اهللا و اهللا اكبر».
نمازهاي واجب را در زماني كه تنها بود ممكن بود كه بيشتر طول بدهد 
اما هنگامي كه به جماعت مي خواند به همان اندازه كه بيان شد اكتفا مي كرد و در 
حالي كه طمأنينه كامل را در احوال مختلف نماز رعايت مي كرد و همه ذكرها را 
شمرده و فصيح ادا مي كرد و حمد و سوره را با ترتيل صحيح قرائت مي كرد، نماز 

را بيش از آن طول نمي داد و مراعات حال مأمومين ضعيف تر را مي كرد. 

دقت و نظم در عبادت، تحصيل و كشاورزي 
رعايت همة اين آداب را در نمازهاي واجب يوميه مي كرد، اما در نمازهاي 
مستحب و نمازهايي كه به عنوان قضا براي خويشاوندان درگذشته اش هميشه 

www.takbook.com



فضيلت هاي فراموش شده     205

مي خواند به همان مقدار واجب اكتفا مي كرد و آن نمازها را سبكتر و تندتر 
مي خواند. همين نظم و دقت را در همة كارها داشت. مثًال هر كتابي را كه خوانده 
بود از كتاب جامع المقدمات تا به كفايه االصول در هيچ صفحه از آن كتابها يك 
كلمه نفهميده نگذاشته بود. هر سطر و هر مطلب و هر كلمه را با معناي صحيح 
آن و مقصود از آن مطلب و اعراب صحيح آن كلمه فرا گرفته و درست كرده 
بود. تمام آيات قرآن كريم را كه بسيار تالوت مي كرد هم شأن نزول هر آيه و 
هم معناي آن آيه و قرائت و اعراب و معناي صحيح هر كلمه و جمله را از روي 

تفاسير صحيح فرا گرفته بود و مي دانست. 
تمام مسائل فقهي را از اولين كتاب فقه كه كتاب «طهارت» است تا آخرين 
آن كه كتاب «ديات» است با فتاوي مراجع تقليد و نظرهاي مختلف فقها با تخصص 
مي دانست به اضافه فروع و مسائل بسياري كه در كتب فقهي و رسائل فتوايي 
ذكر نشده و او در مدت عمرش از مراجع تقليد استفتاء كرده بود و همه آنها خود 

به صورت مجموعه اي از مسائل محل ابتال در آمده بود. 
عين همين نظم و دقت را در كار كشاورزي داشت. خودش مي گفت 
من هميشه گاوهايم را چنان سير نگه مي داشتم و به آنها از لحاظ نظافت اصطبل 
و جهات ديگر رسيدگي مي كردم كه گاوهاي من از همه گاوهاي ده زورمندتر 
بودند. رخت و گاوآهن و بيل و ماله و كلنگ و اره و تيشه و هرچه از اين قبيل كه 
داشتم همگي هميشه سالم، دسته هاي آنها نو، ريسمانها همه نو و محكم بودند و 
هيچگاه نمي گذاشتم كه اين لوازم كار فرسوده گردند و همچنان فرسوده بمانند. 
بلكه هميشه آنها را تجديد و مرمت مي كردم و هرگز جوالي يا خورجيني يا بار 

جامه اي يا توبره اي يا پاالن االغي را پاره و فرسوده نمي گذاشتم. 
مقيد بودم كه همه اين اشياء هميشه درست و سالم باشند. مي گفت 
گاوآهنهايي كه من خريداري مي كردم هميشه از گاوآهنهاي بقيه مردم بلندتر و 
كشيده تر و سنگين تر بود و هنگامي كه زمين را شيار مي كردم تمام آن آهن را تا 
به دسته در زمين مي فشردم و چون گاوها زورمند و سير بودند به آساني آن  را 
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مي كشيدند و زمين را تا عمقي بيش از آنچه معموالً ديگران مي شكافتند مي شكافتم. 
پس از شيار كردن زمين آنچه ريشة گياههاي هرزه بود همه را جمع مي كردم و 
پيش حيوانها مي ريختم. آنگاه تخمي را كه مي خواستم بپاشم مثًال گندم را با دقت 
تمام غربال مي زدم و پس از آن آنچنان كه زنها برنج را پاك مي كنند پاك مي كردم 
و هرچه دانه غريبه غيرگندم يا گندم الغر بود جدا مي كردم و تخم گندم چاق 
يكدست و سالم را در زمين مي پاشيدم. چون گندمها به خوشه مي آمدند باز به ميان 
آنها مي رفتم و هرچه علف غير از گندم مخصوصاً چيزهايي كه گندم را تلخ مي كند 

و هرچه خوشه هاي جو و گندم سياه بود همه را مي كندم و دور مي ريختم. 
هنگامي كه كاه و دانه خرمن كوبيده را از هم جدا مي كردم چنان دقت 
مي كردم كه در ميان گندمها پري از كاه يا سنگريزه و كلوخ ريزه اي باقي نماند. 
در نتيجه گندمي به دست مي آمد كه مانند چراغ مي درخشيد و با اين كارها كه 
مي كردم هم محصول بيشتر از تخمي كه پاشيده بودم به دست مي آوردم و هم گندم 
مرا ديگران به قيمت گرانتر مي خريدند و همچنين بود كارش در كاشتن ترياك و 

در غرس و پيوند درخت و در كاشتن پاليز و ديگر چيزها.

بيماري و مرگ حاج آخوند
از روزي كه پدرم به تربت منتقل شد تا روزي كه از دنيا رفت سي و سه 
سال شد كه در آن ميان دوبار به كاريزك بازگشت. يكبار تقريباً به مدت سه سال 
در كاريزك ماند و باز به تربت مراجعت نمود و بار ديگر در حدود پنج يا شش 
سال در كاريزك ماند و در اواخر همان مدت بيمار گرديد و بيماريش نزديك به 
دوسال ادامه يافت كه در آن زمان گاهي در تربت بود و گاهي در مشهد و سرانجام 
چنانكه پيش از اين ذكر شد در روز يكشنبه 24 مهر 1322 هجري شمسي در 
تربت در خانه شخصي خود ما در همان اتاق و در همان محلي كه بسيار نماز شب 
خوانده و «العفو» گفته و گريسته بود از دنيا رفت و جنازه اش در مشهد مقدس در 
آخرين غرفه صحن نو امام رضا عليه السالم در زاويه شمال غربي به خاك سپرده 
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شد و چنانكه وصيت كرده بود اين آيه قرآن بر سنگ قبرش كه بر ديوار آن غرفه 
نصب شده نوشته شده «و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد»1 و در زير آن نوشته شده: 
«مرقد بندة صالح خدا عالم عامل مرحوم حاج شيخ عباس تربتي پسر مرحوم مال 
حسينعلي كاريزكي كه هفتادواند سال عمر خود را به درستي و پاكي و زهد و 
عبادت و ترويج دين و خدمت به نوع گذرانيد و در روز يكشنبه 17 شوال سال 
1362 قمري مطابق با 24 مهر سال 1322 شمسي به رحمت ايزدي پيوست و سر 

بر اين آستان نهاد. خدا او و همه اهل ايمان را بيامرزد.
به تاريخش رقم زد، كلك سالك          به حـق دست ارادت داد عبـاس

1322
* * *

نوشتن اين شرح حال در نيمه اول ماه تير سال 1354 هجري شمسي شروع 
شد و در ساعت ده بعدازظهر يكشنبه پنجم مرداد 1354 هجري شمسي و هفدهم 

رجب 1395 هجري قمري به پايان رسيد. 
تجريشـ  حسينعلي راشد 

* * *
اين رونوشت در ساعت نه صبح روز دوشنبه هفدهم خرداد سال 1355 
هجري شمسي مطابق با هشتم جمادي الثاني 1396 هجري قمري به پايان رسيد. 
طاهره راشدـ  تجريش

* * *
يادآوري مي كنم كه اين رونوشت را همسر پدرم خانم طاهره رازي لواساني 
(راشد) از روي نسخه اصلي آن مرتب كرده اند و ايشان هم متأسفانه در حال حاضر 

فوت نموده اند. خداوند همه رفتگان را بيامرزد و روحشان را شاد سازد. 
بتول راشدـ  به تاريخ 69/5/22

1.  سوره كهف
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آـ   الف
آمريكا 35، 84، 85، 167
آيش 130 � كاريزك
احمديه (مدرسه) 16
اسكندريه 41، 161
اصفهان 167، 171

اورست 20
ايران32، 37، 38، 40، 47، 53، 64، 69،
 ،180 ،167 ،159 ،158 ،150 ،109 ،71

196 ،186
بـ  پ

باَخْرز 175
باغ حاج يعقوب علي 166

باغ ملي 42
باالخيابان 164
بست باال 164
بِنَْهنْگ 191

بهارستان 13، 164
بهشت 13

بوري آباد (بُرياباد) 125
پارك شهر 13

ت
تجريش 207

تربت حيدريه 16، 21، 22، 49، 52، 54، 56،
 ،117 ،109 ،108 ،103 ،102 ،82 ،81
124ـ 127، 138، 144، 148، 149، 
151ـ155، 157، 158، 160، 164، 166، 
167، 169، 172، 175ـ  178، 180 ـ 182، 

186ـ 188، 190، 191، 193، 206
تركيه 58

تمدن (دبستان) 42
تهران 12 ـ 14، 17، 23، 25، 49، 80 ـ 82،
 ،167 ،164 ،163 ،158 ،157 ،152 ،102

196 ،187 ،173 ،171
حـ  خ

حاجي آباد  153، 154
حجاز 49

حسين آباد 135، 136، 138

مكانها
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حوزه علميه قم 109
حوض حاج مهدي (قهوه خانه) 143

خانقين 159
خراسان 31، 34، 41، 48، 50، 54، 64، 83،

185 ،163 ،154 ،149 ،109 ،108
خيام 13

دـ    ز
دانشكده علوم معقول و منقول 173

دانشگاه امام صادق(ع) 24
دانشگاه تهران 43، 108
دولت آباد  137، 175

ده ناگهان 175
روسيه 137، 184

زاوه (بلوك زاوه) 187
زاوه (جلگه زاوه) 126، 175، 187، 199

س
سازمان ملل (سالن مجمع عمومي) 32

سبزوار 159
سپهساالر (مدرسه) 173
سوئز (بندر) 41، 161

ش
شاه (خيابان جمهوري اسالمي كنوني) 163
شاه تقي(محلي بر سر راه مشهد، تربت حيدريه

و نيشابور) 144
شريف آباد 143، 144

شلمچه 24
شميران 163، 164، 167

شيراز 171
ص ـ   ط

صحن آزادي 24 � صحن نو
صحن كهنه 164

صحن نو 24، 206
صفا 20، 106

ُطُرق (از توابع و ييالقات مشهد) 144
ع
عراق 49، 82، 102، 159

عبدالعظيم (شاه عبدالعظيم) 150
فـ   ق

 فيروز آباد 175
قاين 175

قصر ملك 150
قلعه كهنه (از محالت معروف تربت حيدريه) 42

قم 66، 68
َقنَدْشتَن (از روستاهاي تربت حيدريه) 54

قورخانه 13
ك

كاريزك ناگهاني ها (محل تولد  حاج آخوند
مالعباس تربتي) 126، 132، 135، 138، 
146، 149، 152ـ154، 158، 164، 175، 
  ،198 ،192 ،191 ،181 ،179 ،178 ،176

206  ،199
كاِل ساالر 176 � كاريزك ناگهاني ها

كاِل 144  � ُطُرق
كربال 106، 149، 150، 158، 160

كوفه 93
گ

گل (خيابان معروفي در تربت حيدريه) 45
گوهرشاد (مســـجد) 9، 22، 62، 69، 104،

152 ،151 ،109
م

مجلس 13
مدرسه حاج شيخ يوسفعلي 176
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218     فضيلت هاي فراموش شده

مروه 20، 160
مزگرد 178

مسجد مدينه 55
مشهد، 9، 10، 21،  22، 25، 49، 50، 61، 62،

81ـ  83، 102، 105، 117، 142ـ  144، 
149ـ  151، 160، 164، 167ـ  169، 
171ـ  173، 175، 177، 190، 197، 199،

206 
مكتبخانة «آتو» 42

مطب دكتر ضياء 169
مّكه 41، 91، 160

مخبرالدوله (ميدان) 163، 164

مني 160
ن

نجف 47ـ  49، 56، 58، 64، 68، 171، 180،
187

نيازآباد 137
نيشابور 143، 144

نيويورك 11، 31، 32، 34، 36، 37
و ـ   ي

وال استريت(خيابان ومنطقه معروف نيويورك)
37

هرات 175
يزد 49، 194
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الف
ادبستان 96

از آتشكده تا مسجد 12
اطالعات 12، 14، 15، 17،  25،  43،  44

الفيه 163
المراقبات 18
الميزان 78

انسان كامل 76
ب

بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني 58
بوستان 51

بينوايان 89 ، 90
ت

تاريخ مختصر احزاب سياسي 54
تذكره االولياء 43
تذكره المتقين 18

ترّسل 195
ج

جامع المقدمات 172، 205

جالء العيون 126
جواهر 69

چهارسالة دوم 100
ح ـ   خ

حاج شيخ عباس قمي، مرد تقوي و فضيلت9
حق اليقين 194

حليه المتقين 194
حياه القلوب 194

خصاِل شيخ صدوق 97
د
داستان حسنين 194

داستان سنگ تراش 194
داستان ابن ملجم 194

داستان موش و گربه 194
ديات 205

ديوان اشعار وفايي شوشتري 194
ديوان اشعار جودي خراساني 194

رـ  ز
رساله عمليه 126

كتابها و نشريّات
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زن روز 80
سـ   ش

سياحت شرق 18
سياحت غرب 18
سيماي فرزانگان 9
شاهنامه 105، 171

شرايع 179
شرح لمعه 179

شرح منظومه 188
ص ـ   ظ

صحيفه نور 79
صد كلمه 194
طهارت 205

ظهور و سقوط سلطنت پهلوي 18، 21

عـ    ق
عاق والدين 194
عين الحيوه 194

عروسي رفتن حضرت زهرا(س) 194
فوائد المشاهد 126

قوانين 179
كـ   گ

كافي 88
كشف الحّجه 18

كفايه االصول 42، 48، 61، 126، 126، 180، 
205

كيهان فرهنگي 15
گل آقا 26

م 
مجموعه سخنراني هاي راشد 81

معالم 179
معراج السعاده 18

مفاتيح 21
منتهي االمال 22

نـ   ي
نصاب الّصبيان 195
نقطه عطف 79، 81

نهج البالغه 20
يكصد سال مبارزة روحانيت مترقي 68
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لغات خاص و اصطالحات محّلي

آتو، ص 42: زني كه مكتبخانه دارد و قرآن درس مي دهد يا در مجالس زنانه روضه 
مي خواند.

آجيده كردن، ص 127، 169: نوعي بخيه زدن مخصوص. لبه پارچه را آجيده مي كرده اند كه 
به اصطالح، «نخ نخ» و «ريش ريش» يا ريشه ريشه نشود. مانند حالت دوختن لحاف، چون 
بين آستر و روية جبّه، پنبه مي گذاشته اند، لذا براي ثابت شدن و عدم تحّرك و يكجا جمع 
شدِن پنبه ها، مابين دوالية رويه و داخل را مي دوخته اند. (بخيه زدن، سوزن زدن، زدن سوزن 
يا درفش يا نيشتر در چيزي، كًال به معناي دوختن � فرهنگ عميد). (آجيده... پارچه اي 
كه در و بر آن را نقش و نگار دوخته اند، پارچه اي كه با پارچه ديگر سربه سر شده و سپس 

دوخته شده باشد � فرهنگ گويشي خراسان بزرگ، امير شالچي).
آرخالِق (ارخالق، اَلَخلِق)، ص 127: يك نوع لباس ساده و قديمي، لباس مخصوص، روية 
جبّه. غالباً خاكي رنگ و داراي آستري از كرباس سفيد بوده كه الي آن پنبه مي گذاشتند و 
آجيده مي كردند. گاهي كنايه از لباس خيلي گشاد و قديمي و بي قواره و از مد افتاده و يا 
پاره و آشفته و نامناسب. (قبايي كوتاه در زير قباي مردان، داراي آستر و رويه كه قدري پنبه 
در ميان دارد و گاهي سردست آستين و جلوي سينه و پشت ارخالق به وسيله يراق هاي 
طاليي تزيين مي شده است. جامه اي كه طالب علوم ديني و كسبه، زير قبا مي پوشيدند � 
فرهنگ معين). شايد واژه «َخَلق» يا َخلِق يا «َخلقان» يا با هر نوع اعراب ديگر، به معناي 
ژنده و پوسيده نيز با اين واژه داراي وجه تشابه باشد و احتماالً در نزديك شدن تلفظ ها و 

كاربردهاي اين لغات مؤثر بوده است.
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222     فضيلت هاي فراموش شده

آنچه آن مرد اصرار كرد، ص 130: هرچه آن مرد اصرار كرد.
*

ازبس كه، ص 134: بس كه.
از پيش بردن، ص 139: انجام دادن، كار را درست انجام دادن، عرضه داشتن، اداره كردن، 

مديريت داشتن، از عهده برآمدن.
از راستي، ص 192: براستي، واقعاً، حقيقتاً. (از راست؟ از راستي؟: راست مي گويي؟ واقعاً؟ 

جّدي؟)
ايوار: محل توقف كاروان در روز. (شب و روز راه رفتن، راه رفتن در عصر، شب به راه 

افتادن � فرهنگ گويشي خراسان بزرگ، امير شالچي) توضيح در صفحه 159.
*

بازو: نوعي فرش نمدي، توضيح در صفحه 192.
بانوچ، ص 168: نوعي گاهواره قديمي بچه، ساخته شده از مقداري پارچه محكم و طناب 

ضخيم و كوبيده شده به دو ديوار مقابل، به وسيله ميخ هاي بلند و مخصوص.
بُتّه، ص 134: بوته، ريشه، هيزم.

بُلك، ص 174: قلوه، كليه (بُلكي: سابقاً به نوعي نان شيريني و كوچك و گرد يا بيضي شكل، 
تقريباً مانند آنچه امروز در مشهد به «نان رضوي» موسوم است گفته مي شد).

ببنديد، ص 174: اصطالحي است ميان ما مؤمنين در نماز جماعت، يعني تكبيره االحرام 
بگوييد و موجبات اتصال شرعي در صفوف نماز را بدين وسيله فراهم آوريد.

بِيَْدم: بوران (بادوبِيَْدم هم گفته مي شود)، توضيح در صفحه 125، 126.
بِيَْده: يونجة تابيدة خشك شده، توضيح در صفحه 181.

*
پَري از، ص 206: ذره اي از، به اندازه يك پَر.

پيكي زدند به خنده، ص 141: پكي زدند به خنده، ناگهان به خنده افتادند. (پيك به معاني 
مختلف از جمله: قاصد و فرستاده، اسم يك طايفه و جماعت مخصوص، نام منطقه و ده 
مشخص، نوعي قمار و نظائر آن، آمده است شايد ابتدا، در اصطالح فوق الذكر، اشاره اي به 

يكي از اين قبيل معاني وجود داشته است).
*

ترچلو: برنجي ساده براي بيمار كه به صافي نريخته و آب آن كامًال گرفته نشده باشد. نوعي 
كتّه. توضيح در صفحه 196.

ل، ص 195: نوعي خط مخصوص. خط ترّسل. اين خط فشرده و درهم بوده گاهي  ترسُّ
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نيز به صورت غير منقوط نوشته مي شده است. (در خط «شكسته» دو طرز عمده محسوس 
بوده است: ساده و روشن، پيچيده و درهم، دومي را خط ترّسل نيز خوانده اند � مجله 
ادبستان شماره 37، از يادداشت هايي در زمينه خط و خطاطي، دكتر غالمحسين يوسفي). 
(نوعي شكل پيچيدة خط «شكسته» كه متمايل به تعليق، نستعليق، است و به سختي خوانده 
مي شود، مخصوصاً جايي كه كامًال رعايت نقطه هم نشده باشد. �اطلس خط، حبيب اهللا 

فضائلي، انتشارات ارغوان، ص 608).
تَف دادن، ص 184: حرارت دادن، گوشت يا خوراكي ديگري از جمله مغز بادام يا تخمه 
هندوانه و خربزه و امثال آن را روي آتش سرخ كردن. در تهران به آن اصطالحاً «بودادن» 
مي گويند. روشن است كه در تركيب «تَف دادن»، همان كلمه تَف يا َطّف، مورد توجه و 

تأكيد بوده است.
تُُلم، ص 183: (مشك ماست زني � فرهنگ گويشي خراسان بزرگ)، محفظه اي است كه 
از پوست گوسفند تهيه مي شود. بدين منظور بايستي پوست حيوان را به طريق غير از آنچه 
به منظور قصابي انجام مي گيرد از تنش جدا نمود. به نحوي كه آسيبي به آن وارد نيايد. سپس 
پوست را از سه پايه اي چوبي آويزان كرده در آن ماست مخصوصي كه چربي آن گرفته 
نشده باشد مي ريزند. براي سرد شدن محتويات تُُلم، يا آن را در سرماي شبانه بيرون از خانه 
نگهداري مي كنند و يا مقادير زيادي يخ در آن مي ريزند. بعد با وسيله اي كه داراي يك دسته 
بلند و يك پَّرة چوبي پهن در پايين است مايع داخل پوست را به مدت تقريباً يك ساعت 
شـديـداً بهم مي زنند تـا كـرة آن كه همـان مِسكـه (بـه اصطالح محلـي) است بـه صـورِت 
ـ    به اصطالِح علميـ  امولوسيونه از مايع جدا شده و در سطح قرار گيرد. «كره» به دست 
آمده را مي توان هم به همان صورت و هم پس از ذوب به صورت روغن حيواني استفاده 
كرد. «دوغ» باقيمانده كه دوغ تلمي خوانده مي شود، پس از نمك زدن به عنوان نوشيدني 

استفاده مي شود كه بسيار خوشمزه است.
تُُلم زدن، ص 183: بهم زدن و تكان دادن مشك ماست و دوغ به مدت طوالني، به منظور 

تهيّة كره و امثال آن. اصطالح «كره تُُلمي» نيز ناظر به همين معنا است.
تُْو، ص 124: تب.

*
ُجبّه، ص 126: لباس كرباسي بافته شده از پنبه. نوعي از آن نيز مثل لَبّاده است و از پشم بافته 

مي شود كه بلند هم هست و غالباً روستايي ها مي پوشند.
جوب، ص 140: جوي، جوي آب.

*
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چادْرشب، ص 154: نوعي پارچه بزرگ كه غالباً رختخواب و نظائرش را در داخل آن 
پيچيده و بسته بندي مي كنند. پارچه اي داراي نقش مخصوص و به اصطالح «چارخانه، 
چارخانه»، يعني نقش و نگارهاي مربع شكل. البته چادرشب را حداقل، دوگونه مي بافته اند: 
يك نوع آن ابريشمي است و به اصطالح، تون و بافتش از ابريشم است. نوع ديگر آن نيز 
نخي است. البته نوع ابريشمي اش گاه از ابريشم مرغوب و عالي و گاه از پيله هاي معيوب 

ابريشم (كه بعضي ها به آن كجيني يا كجي مي گفته اند) بافته مي شده.
چراغ بادي، ص 166: چراغي كه در جاي بدون سقف روشن كنند و براي اينكه از باد 
خاموش نشود محفظه اي براي آن درست كنند. چراغي كه بر اثر باد خاموش نشود. فانوس، 

چراغ زنبوري و انواع ديگر.
چراْغ برات، ص 185: چراغهايي كه سابقاً در شب هاي مخصوص روشن مي كردند توضيح 

در صفحه 185. (و رجوع كنيد به شب هاي برات).
ِچفت، ص 166: (سفت، استوار � فرهنگ گويشي خراسان بزرگ). چفِت َدر: زنجير 
حلقه داري كه موجب بسته شدِن «درِ» منزل يا اتاق مي شد. اصطالِح چفت شدِن «َدر» نيز از 
اينجا گرفته شده. آنچه به «درِ» منزل (ُحْولي، حياط) مربوط است معموالً موسوم به «كلون» 

بوده. چفِت َدر را «ُزلفي» هم مي گويد.
ِچَكل، ص 183: نوعي چوب. تركيب «ُچْوِچَكل» به معناي مقداري چوب و تكه چوبهاي 
خرده ريزه يا هيزم يا شاخه هاي شكسته شده يا مخلوط و انباشته اي از آنها به كار مي رود.

*
َحّقابه، ص 129: حق آب. براين اساس، صاحبان مزارع و باغها و حتي منازل در روستاها و 
شهرها به طور مشترك از آب موجود در محل بهره مند مي شدند ولي هر كدام طبق سهم تعيين 
شده فقط به مدت يك يا چند ساعت حق داشتند از آن آب انحصاراً استفاده كنند. بعد، حق 

بهره گيري از آن را بايست به ديگري واگذار مي كردند. توضيح در صفحه 114 و 167.
حلواجوزي، ص 182: نوعي خوراكي محّلي شيرين و سفيد رنگ، شبيه گز اصفهان، اما 
درشت تر از آن، كه بيشتر در بايگ (يكي از بخش هاي تربت حيدريه) از شكر يا شيره 
انگور و آرد و مغز جوز (گردو) يا بادامِ تَف داده شده و چوبك درست مي كنند. چوبك 
مذكور، ريشه گياهي است كه وقتي در آب جوشانده شود، آب آن كف مي كند (شكر را در 
پاتيلـ  ظرف كرويـ  مي جوشانند و آرد و چوبك به آن اضافه مي كنند و بهم مي زنند تا 
سفيد شود. مغز جوز هم به آن اضافه كرده و بعد آنرا به قطعات كوچكي تقسيم مي كنند 

�فرهنگ عميد).
*
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خاك قند، ص 185: آنچه پس از شكستن كله قند و تهيه حبه قند، به صورت ذرات ريز و 
پودر مانند، باقي مي ماند. خاكه قند نيز به آن گفته مي شود و گاه به جاي شكر مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
خاك نجفي، ص 127: كرباس روية ُجبّه را اندكي رنگ مي كردند كه خاكي رنگ مي شد و 

به آن خاك نجفي مي گفتند.
خاگينه، ص 183: نوعي غذاي حاضري و فراهم آمده از تخم مرغ، كه به آن ِخيْگينَه نيز 
مي گويند. گاهي بدون نمك، با افزودن شكر، پخته شده و نتيجتاً طعم شيرين پيدا مي كند.

ُخلقش تنگ مي شود، ص 154: بي حوصله يا بداخالق مي شود، بيقراري كرده يا احساس 
نفس تنگي دارد.

خوشه هاي گندم هنوز در شير بودند، ص 167: هنوز دانه هاي گندم سفت نشده و با فشار 
دادن، مايعي شبيه شير از آن خارج مي شدند.

*
داالنچه، ص 193: داالن كوچك، دهليز، نوعي راهرو مخصوص و قديمي و باريك و 

گاهي سرپوشيده.
دستمال بستة كتاب، ص 126: (اصطالحًا) بقچة كتاب، يك دستمال بزرگ كه تعدادي 

كتاب در داخل آن بسته بندي شده باشد.
دمر نمي انداخت، ص 137: (اصطالحاً) دمر نمي افتاد. خودش را دمر نمي انداخت.

دوپولي: از سكه هاي رايج قديمي. توضيح در صفحه 179.
دورِ گيوه اي كردن ريش، ص 127: ريش را به حالتي شبيه دور گيوه در آوردن. قسمت 
باالي ريش (روي گونه ها) و قسمت پايين آن (زير گلو گردن) را طوري اصالح كردن كه 
بتوان آن را به دوره كردن و آجيده كردن و بخيه زدن و دوختن دور كفش گيوه تشبيه كرد. 

پهن نبودن ريش.
ُدرمنه، ص 153: (دورمنه). نوعي بوتة هيزم كه از بيابان جمع مي كردند براي تهيه آتش زير 
كرسي. هيزم ُدرمنه، فراهم كنندة آتش خوب و با دوام است. (اما ُدرمنه به گياه مخصوصي 
كه جنبه دارويي داشته نيز گفته مي شده. برگ گياه مذكور را دم كرده و مانند چايي براي 
تسكين يا معالجه دل درد مي نوشيده اند). (گياهي است بياباني و خودرو، بلندي اش تا نيم متر 
مي رسد. گلهاي خوشه اي سرخ و زردرنگ دارد. از آب و شيرة آن در طب استفاده مي كنند. 
بوته هاي آن را به صورت جاروب درست كرده يا در تنور و كوره مي سوزانند. آنرا «علف 

جاروب» و «ورك» و «پوش» و «خنجك» هم مي گويد � فرهنگ عميد).
*
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روغْن جوشي: نوعي گرده هاي نان خوش طعم و لذيذ. توضيح در صفحه 185.
ريزريزكردن، ص 133: تكه تكه كردن. (اصطالح محّلي). در اين مورد، كنايه از سوزش و 

خارش شديد و نيز سرخ و برآمده شدن پوست بدن براثر گزيدن كك و پشه.
*

سرانداز: دو قطعه نمد كوتاه و پهن. توضيح در صفحه 192. (در بعضي از مراكز به معناي 
چارقد و روسري هم هست � فرهنگ گويشي خراسان بزرگ).

سرخود، ص 146: خود سرانه.
سگك، ص 194: قالب چهارگوشه در كمربند و كفش و امثال آن. يك نوع قالب يا دكمه 
مخصوص كه دو قسمت آن با هم جفت مي شود. دكمه فلزي و چرمي يا نوعي قّالب براي 

محكم كردن و بستن كفش و كيف و لباس.
سياق، ص 195: خط مخصوص و قديمي. نوعي خط حسابي كه در كسب و تجارت براي 

نوشتن اعداد و ارقام از آن استفاده مي شده.
سيْب خوجه: يك نوع سيب خوش عطر و خوش رنگ و خوش خوراك. توضيح در 

صفحه 167.
سيب كلوخي، ص 167: سيب سبز رنگ و سفت و كم آب.

سيْم كِشيد، ص 160: اصطالحاً يعني زخم يا دانه يا ُدَمل و جوِش روي بدن، براثر برخورد 
با مثًال آب يا هواي سرد يا حتي گرماي زياد، متورم و ملتهب يا عفوني و دردناك شده. (سيم 
كردن و سيم كشيدن: چرك كردن و عفوني شدن زخم. آب گرفتن زخم، بد شدن وضع 

زخم. � فرهنگ گويشي خراسان بزرگ).
*

شال، ص 127: پارچه اي كه در خراسان بر سر يا به دور كمر مي بندند و معموالً وقتي مانند 
عمامه بر سر گذاشته مي شود (خصوصاً توسط روستائيان) قسمتي از انتهاي شال در پشت 

سر، كم يا زياد، آويزان است.
شاه نشين، ص 136: محلي از عمارت يا اتاق يا تاالر كه بلندتر از قسمت هاي ديگر و ُمشِرف 
برآنها باشد (هر قسمت برتر از قسمت هاي ديگِر تاالر يا اتاق كه تخصيص به بزرگان داشته 
باشد و آن جايي است چون محراب كه در قسمت صدر اتاق سازند، چنانكه در حمام نيز 
باشد. رواق و ايواني برجسته تر از سطح كوشك و قصر. محلي از عمارت كه شاه در آن 

نشيند � لغتنامه دهخدا).
شب هاي برات، ص 184 و 185: شب هاي «چراغ برات». در برخي از شهرهاي خراسان 
ازجمله مشهد و تربت حيدريه، شب هاي 12 و 13 و 14 ماه شعبان را شب هاي برات 
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مي نامند. مردم خصوصًا روستائيان در اين شب ها يعني در عصر روزهاي 11 و 12 و 
13 براساس يك رسم و سنت ديرين (اما اخيراً در حال فراموشي) در قبرستان ده يا شهر 
اجتماع كرده، هر خانواده بر سر گور مردگان خود فرش (قاليچه اي) و چراغي گذاشته در 
كنار آن، ظروف ميوه و خرما و حلوا و بعضاً حتي شيريني قرار مي دهند. در اين ميان اقوام 
و بستگان و دوستان يا افراد حرفه اي معيني بر روي فرش نشسته و قرآن مي خوانند. گاهي 
بعضي از اشخاص معروف و سرشناس، بر روي مزار، خيمه برپا كرده مجلس روضه خواني 
و فاتحه خواني ترتيب داده از حاضرين با چاي و قهوه نيز پذيرايي مي كنند. در واقع مي توان 
گفت كه اين مراسم، نوعي «عيد اموات» تلقي مي شود و اعتقاد عمومي بر اين است كه در 
اين شبها، ارواح مردگان اعم از بهشتي يا جهنمي به اذن خداوند آزادند و برات آزادي آنها 
صادر شده است. در اثناي اين مراسم كه سابقاً بسيار پرشور برگزار مي شد، افراد (در همان 
گورستان كه به شرح سابق الذكر آذين بندي شده) به ديد و بازديد يكديگر رفته و بر سر گور 
مردگان مي نشينند و فاتحه مي خوانند و تسليت مي گويند و برمي خيزند. خصوصاً اگر مزار 
مزبور متعلق به يك متوفاي معروف يا تازه گذشته يا جوان يا عالم باشد، مراسم انجام شده 
نيز با شكوه تر صورت مي گيرد. در اين ايام و ليالي، در داخل منازل مردم يعني در خانه هاي 
اهل شهر يا ده نيز مراسم و مجالس روضه و موعظه، فراوان برگزار مي شود. سابقاً دراويش 
نيز در قبرستان حاضر شده، پرده هاي مخصوص درويشي را كه داراي تصاوير و نقاشي هاي 
سنّتي بود به نمايش درآورده روضه خواني مي كردند و آنها نيز در كسب درآمد مخصوص، 
از قافله قرآن خوانان حرفه اي، عقب نمي ماندند. هم چنين فقيران و نيازمندان شهر يا ده به 
آنجا آمده بر رونق بازار مي افزودند. سرانجام پس از پايان گرفتن سه شب مذكور (دوازدهم 
و سيزدهم و چهاردهم) كه عيد ارواح و عيد برات اموات تلقي مي شد، آنگاه شب پانزدهم 
ماه فرا مي رسيد كه آنرا عيد زندگان مي دانستند. براساس اعتقاد  عمومي، صدقه و خيرات 
دادن، روضه خواندن، توسل جستن، قرآن و نماز و فاتحه خواندن و امثال اين اعمال براي 
اموات در اين شب ها موجب شادي و آمرزش و آزادي روح مردگان و زندگان مي شود و لذا 
بايد همه اقوام و آشنايان در اين مدت از فرصت استفاده كرده به ياد اموات و ازدست رفتگان 
و درگذشتگان باشند، تا خداوند برات آزادي از آتش جهنم را به آنان عنايت كند. اهالي 
برخي از مناطق (در اين شب ها) مراسم ديگري را نيز تحت عنوان چراغ روشن كردن و 
آتش برافروختن اجرا مي كردند و به همين دليل آنرا «شب هاي چراْغ برات» مي ناميدند. 

(�رجوع كنيد به چراْغ برات).
*

صندوقخانه، ص 193: پَستو. اتاق كوچكي در كنار اتاق اصلي، كه معموالً صندوق و اشياء 
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و لوازمي نظير آنرا در آنجا (دور از ديد ديگران) قرار مي دادند.
*

عاريه نشيني، ص 193: اصطالحي است مانند اجاره نشيني. موقت نشيني. جايي را به عنوان 
عاريه و امانت تصرف كردن و براي سكونت موقت مورد استفاده قرار دادن.

*
غوزه شكستن، ص 186: پنبه را از غوزه بيرون كشيدن. غوزه، محفظه و پوستة گياهِي 

مخصوصي است كه پنبة به عمل آمده در مزرعه، در داخل آن قرار دارد.
*

فَِرت دوانيدن، ص 186: بافتن پارچه به وسيله دستگاه پارچه بافي قديمي و خانگي. فَِرت يا 
َفَرت، به يك نوع چرخ و دستگاه قديمي ريسندگي و بافندگي دستي گفته مي شد كه رشتن 

و بافتن، توسط آن و با كمك دست انجام مي گرفت.
فطير روغني، ص 184: فطير، نان مخصوصي است كه از آرد و روغن و نمك درست 
مي كردند و نسبتاً ضخيم و قطور بود. سابقاً فطير را بيشتر در آسيا مي پخته اند كه البته از نوع 
بي روغنش بوده است. نوعي نان تافتون ضخيم و قطور كه خميرش نرسيده باشد، بي مايه 
باشد. ضرب المثل «بي مايه فطيرآيه»ـ  بي مايه فطير مي شودـ  از اينجا گرفته شده. (فطير، ناني 
است كه خمير آن ور نيامده باشد � فرهنگ عميد). فطير را وقتي با روغنـ  و خصوصًا 
روغن اعالي كره اي درست مي كردند بسيار خوشمزه مي شد و به آن فطير روغني مي گفتند. 
در تربت حيدريه مزار معروفي وجود داشت به نام مزاْر فطيري، كه بنا به عقيده عوام، فيروز 
ايراني (ابولؤلؤ) در آن محل مدفون شده. لذا غالباً زنان، نذر و نياز كرده، نان فطير مي پختند 
و ضمن برپا كردن مجلس روضه خواني در همان محل معروف به مزار فطيري، نان فطير 

پخش مي كردند.
فَِله، ص 183: غذايي كه از اولين شير گوسفند پس از زايش بره اش تهيه مي شود. بدين منظور، 
«آغوِس» گوسفند را كه آغوز هم گفته مي شود و اصطالح محلي اش ِجيْگ (بر وزن پيك) 
است و خوراكي لذيذي است كه از شير مادران بره ها هنگام شير دادن به آنها تهيه شده و 
به اصطالح، حالِت دانه دانه و «ُدرده، ُدرده» دارد، به نسبت مساوي با شير معمولي مخلوط 
كرده آنرا با حرارت ماليم گرم مي كنند. نبايد زياد داغ شود. در اين صورت بسيار خوش 
طعم است. قطعات كوچك نان را در داخل آن مي ريزند و به اصطالح، نوعي تريت (تليت، 

تريد) بسيار خوشمزه فراهم مي آورند.
*

قالي خرسك: قالي درشت بافت كه جنس خوبي ندارد و نامرغوب است. (نوعي فرش شبيه 
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قالي كه پرزهاي آن بلند است، بدنقش و ضخيم و سنگين هم هست. � فرهنگ معين) 
ضمناً خرسك بعضاً به زيلو هم گفته شده. توضيح در صفحه 192.

قبّه خشخاش، ص 183: قسمت باالي گياه مولد ترياك، معروف به خشخاش، كه حالت قبه 
و برجسته داشته است. دانه هاي خشخاش را پس از تيغ زدن خشخاش و گرفتن شيرة آن، 

از ميان قبه مذكور در حالتي كه هنوز سبز و تازه بوده بيرون آورده مي خورده اند.
قراسوران، ص 122: قراسوالن هم گفته شده. گروهها و افواج نظامي كه زير نظر خوانين يا ديگر 
متنفذيِن وابسته به قدرت حاكم، عمل مي كرده و در حكم «ژاندارمري» بوده اند. اين احتمال 

هم هست كه واژه مذكور از زبان تركي گرفته شده يا مخلوطي از تركي و فارسي باشد.
قربوس زين، ص 139: برآمدگي هاي جلو و عقب زين، زين  كوهه.

ُقطاب، ص 183: خوراكي مخصوصي كه از سبزي پخته شده در ميان خمير آغشته به روغن، 
تهيه مي شود. به نوعي شيريني نيز كه به گونه مخصوصي تهيه مي شود نيز گفته شده است.

قطعه سنگ هاي آب شسته، ص 136: قطعه سنگ هايي كه بـه وسيله آب جوي يا رودخانه 
بر اثر حركت مداوم، شسته و صيقل داده شده.

َقلِْفتي، ص 184: ناني است بسيار قطور و ضخيم كه بدين طريق پخته مي شود: خمير آن را 
در َقلِفت (ديگ)ي كه روغن دارد مي گذارند، آنگاه آنرا در آفتاب مي نهند تا خمير به اصطالح 
ور آيد. سپس َدرِ قلفت (ديگ) را محكم مي بندند و آنرا داخل تنور مي گذارند. بر روي َدرِ 
قلفت هم زغاِل سرخ شده مي ريزند تا قلفتي درست شود. قلفتي را در پلوپز هم مي شود 

پخت. (َقلِفت و َغلِفت و َغلِف نيز معموالً به ديگ مسي كوچك گفته مي شود.)
قورمه، ص 181: گوشت تازة گوسفنِد پَروار شده، كه به اصطالح تَف داده مي شود، آنگاه آنرا 
همراه روغن همان گوشت، در داخل شكمبة (شكنبة) شسته شده و تميز شده و باد كرده و 
خشك شدة گوسفند مي ريزند و سر شكنبه را محكم بسته در پارچه اي قرار داده و در جاي 
مشخصي مي نهند يا به سقف آويزان مي كنند. بدين ترتيب گوشت تا آخر سال سالم مي ماند، 
زيرا هواي داخل آن به وسيله روغني كه از همان گوشت است و در داخل شكنبه مي ريزند 
تخليه شده تمام منافذ البالي قطعات گوشت مسدود مي شود. معموالً در ايام زمستان اين 
گوشت ها را تدريجاً به صورت مستقل يا به صورت آبگوشت و اشكنه مورد استفاده قرار 

مي دهند. (قورمه را غرمه هم نوشته اند � فرهنگ گويشي خراسان بزرگ).
قورمه واُكني، ص 184: ريز ريز كردن گوشت و تفت دادن آن و قورمه درست كردن در داخل 
ديگ بزرِگ چدني مخصوص. (واكردن، در تربت حيدريه، هم در مورد قورمه درست كردن 

و هم در مورد چيدن ميوه از درخت بكار مي رود).
قيدهاي كرسي، ص 134: (چوبهاي پايين كرسي كه به موازات سطح فوقاني كرسي، پايه هاي 
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عمودي آنرا نگه داشته و به هم متصل مي كرده است. � فرهنگ عميد). چوبهاي پايين 
كرسي براي قرار دادن پا بر روي آن خصوصاً هنگام خواب.

قيماق، ص 182: سرشير. (واژه تركي است). به خامه هم گفته شده است.
*

كاريز، ص 182: قنات. چاههاي آب قديمي و متصل به يكديگر.
كال، ص 144 و 176: بستر رودخانه.

كفش اُرسي، ص 182: كفشي چرمي داراي پاشنه هاي بلند و ساخت روسيه، مخصوص زنان 
و كودكان. نكته جالب اينكه داراي دوپاشنه بوده و به هر دو پا نيز ساز (جور) مي آمده!

كفش ساغري: كفشي ساخته شده از چرم مخصوص. توضيح در صفحه 168.
ُكّلة پا، ص 173: قوزك پا.

كماج، ص 184: (ُكماج يا كِماج، يك نوع نان كلفت آميخته با آرد و روغن كه بيشتر در 
قلفت (ديگ) يا زير آتش مي پزند. � فرهنگ گويشي خراسان بزرگ). (كماج، يك قسم 
نان ضخيم و پوك كه با آرد نخود درست مي كنند � فرهنگ عميد). كماج همان «فطير» 
است و در گذشته بيشتر به عنوان  نذر و نذورات پخته و توزيع مي شده. اكثراً آن را همراه با 
«اماج» عرضه مي كرده اند كه روي هم رفته به آنها «اماج كماج» مي گفته اند. در مورد «اماج» 
هم گفته مي شود كه ابتدا آرد را مرطوب كرده نمك مي زده اند. آنگاه ديگ محتوي آب را 
روي آتش گذاشته در آن نخود و لوبيا و ماش و عدس و سبزي مي ريخته اند تا پخته شود. 
سپس آرد مرطوب را در ديگ مي ريخته اند تا به لعاب آيد (لعاب بدهد). در واقع يك نوع 
آش نيز وجود داشته كه به آن آش كماج يا آش اماج كماج مي گفته اند. بنابراين «كماج»، هم 

به يك نوع نان مخصوص و هم به يك نوع آش مخصوص، اطالق مي شده.
كوببينم، ص 151: بگذار ببينم، صبر كن ببينم. اصوالً «كو» در لهجة محلي تربت حيدريه 
به صورت «ُك» يعني بدون اشباع تلفظ مي شود و غالباً هنگام محاوره در اوِل برخي از كلمات 
قرار گرفته و به معاني «صبر كن، بگذار، بيا، نشان بده، كو؟» و نظاير آن و گاه نيز به تبعيّت 
از عادت و آهنگ و بدون معناي خاص به كار مي رود. البته معاني فوق الذكر وقتي تحقق 
پيدا مي كند كه «ُك» با كلمه ديگري امثال، «ببينم، بگذار، بيا، برو، بده، بخوان و...» همراه 
باشد. ولي اگر به تنهايي استعمال شود فقط جنبة پرسشي داشته و معناي «كو؟ و كجاست؟» 
را افاده مي كند. در تركيب «كوببينم»، هم كاف و هم نون به صورت مضموم تلفظ مي شود: 

«ُك ببينم».
كوچكي مي كرد، ص 138: تواضع مي كرد، اظهار ادب مي كرد.

*
گاه به گاه، ص 126: گاهگاه.

*
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لَبّاده، ص 194: نوعي قباي بلند كه داراي آستين هاي گشادتر و بلندتر از قبا بوده و تا پشت 
پا مي آمده. بيشتر، روحانيون مي پوشيده اند. (جامه گشاد و بلند كه روي قبا مي پوشند. لباد 
هم گفته مي شود � فرهنگ عميد) اين مثل هم در تربت حيدريه معروف است كه: «نه قبا 
دارم و نه لبادهـ  كي توانم كه كشم كباده؟» يعني كي مي توانم فيس و افاده به خرج دهم و 
ادعا و تكبر داشته باشم؟ ضمناً لباده برخالف قبا، يقه دارد و از پارچه ضخيم تر و گرمتر 

درست شده، لذا بلندتر و سنگين تر است.
لُمبيده بود، ص 152: خراب شده بود، آواره شده بود. (احتماالً كلمه لُمبه يا لُنبه نيز با آن 

هم خانواده است كه در تربت حيدريه به معناي فربه و كلفت استعمال مي شود).
*

ماسِت خيكي، ص 181: ماست مخصوص و نسبتاً سفتي كه در داخل مشك قرار داده، سِر 
آن را محكم مي بندند و گاهي مقداري از آن را با قاشق يا با وسيله بزرگتري بيرون مي آورند. 
اين نوع از ماست معموالً با گياهاِن خشك شده و معطري از قبيل آويشو (آويشن) و كاكتو 
(كاكوتي) و خصوصاً گياه خوش طعم و خوشبويي كه در تربت حيدريه به آن خاْرَمشك 

مي گويند مخلوط مي شود.
ماِل سواري، ص 125: مركب ، اسب، االغ و...

ماله، ص 181: گلماله هم مي گويند. يكي از وسايل بنايي.
َمشتي، ص 143: خوب، مطلوب، مناسب، عالي. هم چنين قوي، نيرومند، پهلوان، لوطي 
مسلك (داش مشتي هم گفته مي شود). گاهي نيز خوش پوش، خوش تيپ. حتي در مواردي 
به غذاي خوشمزه نيز اطالق مي شود. (َمشتي، مشهدي، شخص بزرگ، اعيان و پولدار، پول 

خرج كن، گران بها و شايان، آدم بزرگ � فرهنگ گويشي خراسان بزرگ).
ُمكاري، مردُمكاري، ص 172: كسي كه حيواناتي مانند اسب و االغ و شتر را كرايه مي دهد. 

(رجوع كنيد به � لغتنامه دهخدا).
مولي، موليك، ص 185: رجوع شود به «چراغ برات». (موليك، سيخي است كه بر سر آن، 
پنبه آغشته به روغن مي پيچيدند و روشن مي كردند. � فرهنگ گويشي خراسان بزرگ).

مهتابي، ص 136: نوعي ايوان و تاالر در جلو حجره ها و خانه ها كه هنگام تابستان يا بهار 
و هم چنين شبهاي مهتابي در آنجا مي نشينند و مي خوابند. (ايوان جلو عمارت را گويند. 

پيش مهتابي: بهارخواب � فرهنگ عميد).
*

ناگاه نباشد، ص 129: اصطالحي است به معناي «مبادا»، «مبادا چنين باشد كه...».
نان و آب و زردالوي خشكيده و خيس شده، ص 123: يكي از غذاهاي ساده و محلي كه 
به آن كيْشتُْو (بر وزن پيشرو) مي گويند. كيشتو تركيبي از دو كلمه «كِشته» و «آب» است. 
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منظور از «كِشته»، همان زردالوي خشك شده (برگة زردالو) است كه وقتي براي مدت چند 
ساعت يا يكي دو روز در داخل كاسة آب مي ماند و به خوراكي خوشمزه و سهل التناولي 

تبديل مي شود به آن كيشتو مي گويند و بعضي ها آن را همراه با نان مي خورند.
نخوداب، ص 196: غذايي است كه بيشتر براي مريض تجويز مي شده. بدين ترتيب كه مقداري 
نخود خام در آب مي ريخته و به همراه مقداري گوشت ماهيچة گوسفند مي جوشانده اند و 
سپس به بيمار مي داده اند. معروف است كه نخود، غذايي مقّوي و گاه سنگين و ثقيل الهضم 
است، چنان كه اين «مثل» از قديم در مورد آن رايج بوده: «نخود را صبح خودت بخور، ظهر 

با دوستت، شب به دشمنت بده»!
نرگدا، ص 198: گداي حرفه اي، سمج، قلدر.

نََسق زراعي را تخته كرد، ص 181: اصطالحاً كنايه از اينكه تمام كارهاي مربوط به كشت 
و كار و محصول و زمين و آنچه را سهم و نََسِق وي بود نظم و نسق داد، مرتب و آماده كرد، 

انجام داد و خيالش تخت (راحت) شد.
نهالي، ص 134: تشك، تشكچه، (به آن نَهلي هم مي گويند).

*
و بعد از اينها، ص 131: اصطالحاً يعني گذشته از اينها، عالوه بر اينها، مضافاً.

*
همچنان تپه خاكي،  ص 152: همچون تپه خاكي، مانند تپه خاكي.

*
يا اهللا كردن، يا اهللا كشيدن، ص 132 و 133: اصطالحاً يعني منبر را ختم كردن، مجلس را 
تمام كردن. گاهي به صورت مطلق و به معناي تمام كردن و متوقف كردن هر نوع صحبت 

يا كاري نيز (با لحن كنايه آميز) به كار مي رود.
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