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نيمآورد
استاد جالل الدين همايي عالقه به دانش را از کودکي 
با خود داشت، درس��ت مانند تمامي دانش مردان 
دوران. مدرس��ه نيم آورد، يک��ي از مدارس قديمي 
اصفهان بود. اين مدرس��ه بر سر راه مدرسه قدسيه 
قرار داشت. جالل الدين هر روز براي رفتن به مدرسه 
از مقابل آن عبور مي کرد. به هنگام عبور گاه با چهره 
روحاني برخي مدرسان و معلمان آن مدرسه برخورد 
مي کرد. يکي از مدرس��ان سيدمحمدباقر درچه اي 
بود. پ��در جالل الدين از عل��م و تقواي آن اس��تاد 
تعريف زياد ک��رده بود. اما او خ��ود مجذوب چهره 
استاد درچه اي ش��ده بود و هميش��ه آرزو مي کرد 
که بتواند در مدرس��ه نيم آورد به تحصيل مشغول 
ش��ود. پدر جالل الدين، مرحوم طرب چون عالقه 
فرزند خود را به تحصيل در آن مدرس��ه احس��اس 
کرد در اواخر س��ال1328 ق)1289 ش( او و برادر 
بزرگ ترش را به مدرسه نيم آورد برد. متأسفانه در 
ميان60 حجره مدرسه هيچ کدام خالي نبود و تنها 
يک دخمه تنگ و تاريک نصيب جالل الدين شد. او 
در خاطرات خويش از آن حجره تنگ و تاريک بدين 

گونه سخن مي گويد:
»اين حجره که در زاويه فوقاني سمت جنوب غربي 
مدرس��ه بود، در اص��ل داالنچه اي ب��وده که براي 
انبار مهمات خادم مدرس��ه يک ط��رف آن را تيغه 
کرده و طرف ديگر را دري گذاش��ته بودند. واقعاً به 
تابوت مي مانست، به طوري تنگ و خفه بود که اگر 
چراغ نفتي دو سه س��اعت در آن روشن بود تنفس 

سخت مي شد و شمع رو به خاموشي مي رفت.«
سختگيريروزگاردردورانتحصيل

دکتر محمد ترابي در خاطرات خود از جالل الدين 

همايي پس از فوتش که در نشريه گلچرخ) ضميمه 
روزنامه اطالعات، 20 اسفند1364( به چاپ رساند، 
از دوران سخت تحصيل در مدرسه نيم آورد چنين 
مي گويد: »از روزگار تحصيل در مدرس��ه نيم آورد 
که بخش معتنابهي از عمر شريف او را مصرف خود 
داشته بود ) از سال1348 �1328 قمري( عالوه بر 
ذخيره هاي علمي و حکم��ي اندوخته هاي تجربي 
فراوان برگرفت، تأدب نفس در محضر اس��تادان و 
مدرسان معيش��ت همراه با تنگدس��تي و رياضت، 
شوق و شعف هم درسان به تحصيل علم و بسياري 
نکته  ديگر موردهاي��ي بود که خاطر اس��تاد را در 
پيرانه سر به خود مشغول مي داشت و گاهي اندکي 
از بسيار آن را براي دوستان و مصاحبان خود بيان 
مي فرمود. روزي از باب موعظت به اين بنده فرمود: 
در مدرس��ه نيم آورد قوت غالب من و ديگر طلبه ها 
نان خالي ب��ود و گاه نان و پنير. ش��کم ما به ندرت 
غذاي گرم را به خود مي دي��د و جامه تن در غالب 
اوقات يک  تا بود نه بيشتر که چون چرکين مي شد 
به هنگام ظهر که هوا گرم تر بود درهاي مدرس��ه را 
مي بستيم و تن پوش را بر لب حوض بزرگ مدرسه 
مي شستيم و در حرارت آفتاب نيمروز مي آويختيم 

تا خشک مي شد و مي پوشيديم.« 
دکتر محمد خوانساري هم در مقاله »خاطراتي چند 
از استاد« از آن دوران بسيار سخت تحصيل مرحوم 
همايي چنين مي نويسد: »دوران طلبگي و تحصيل 
خود را در اصفهان در مدرس��ه نيم آورد، در نهايت 
عسرت و تنگدستي گذراند و چه بسا که روزها بلکه 
هفته ها و ماه ها از خ��وردن غذايي گرم محروم بود 
و چون خطي خوش داش��ت، از راه استنساخ کتب 
اندک قوتي فراهم مي آورد و کمتر کسي را از حال 
خود آگاه مي س��اخت؛ بس گرس��نه ُخفت و کس 
ندانست که کيست! اما هنگام تدريس در دانشگاه 
تهران که بنده مکرر به خدمت ايش��ان مي رسيدم، 
ابتدا در محله عودالجان در خانه اي که به بيغوله اي 
مي مانس��ت، مي زيست و س��پس در خانه اي ديگر 
در محله عرب ها به س��ر مي برد؛ خانه اي قديمي و 
مخروبه از خشت و ِگل زيرا جز حقوق دولتي که در 
آغاز هم سال ها حقوق دبيري بود، مّمري ديگر براي 
معاش نداش��ت و تازه يک قسمت عمده آن حقوق 

را هم به خريد کتاب اختصاص مي داد و چه بسا که 
غالباً به کتابفروشي ها يا به اين و آن مقروض بود.«

دکتر شاه حسيني در خاطرات خود درباره مشکالت 
همايي در دوران طلبگي مي گويد:

»مي فرمودند: در آن ايام طلبگي در يکي از شب ها 
که س��رگرم مطالعه بودم و زمس��تان سردي بود و 
سرما کوالک مي کرد، منقلي پر آتش تعبيه کرده و 
روي چهارپايه اي نهادم و روي آن لحافي افکندم و به 
زير آن رفتم و سرگرم مطالعه شدم. ناگهان متوجه 
شدم که لحاف در آتش مي سوزد و چيزي نمانده که 
حجره طعمه حريق گردد. با عجله برخاستم تا آتش 
را خاموش کنم. ديدم کف پايم به سختي سوخته و 
نمي تو انم آن را روي زمين بگذارم، از طلبه ها کمک 
خواس��تم و به ياري آنان آت��ش را خاموش کرديم. 
کف پايم تا ديرزماني مجروح بود و نمي توانس��تم 
به درس��تي راه بروم. . . استاد همايي ايام طلبگي را 
به سختي مي گذراندند و از لحاظ معاش در زحمت 
بودند. مي گفتند: در ميان طلبه ها رسم بر اين جاري 
بود که در ايام سوگواري خامس آل عبا در مدرسه 
مجلس عزاداري اقامه مي کرديم و هر شب طلبه اي 
روي منبر مي رفت. چند ش��بي هم من س��خنران 
بودم، چون مدرس��ه نيم آورد طوري ق��رار گرفته 
بود که کس��به بازار به آس��اني مي توانستند بدانجا 
بيايند، در شب هاي ماه محرم اکثراً کسبه به مدرسه 
مي آمدند. گويا منبر من مورد پسند آنان واقع شده 
بود. يکي از شب ها متولي تعزيه بازار به نزد من آمد 
و خواهش کرد يک هفته در مجلس عزاداري تجار 
ش��رکت کنم و به منبر روم و پول خوبي هم وعده 
داد. با اينکه به راستي به نان شب نيازمند بودم، زير 
بار اين کار نرفتم و به ايش��ان گفتم: من در مدرسه 
به خاطر آنکه مجلس عزاداري از خودمان اس��ت، 
به منبر مي روم واال من منبري نيس��تم و از اين راه 

ارتزاق نخواهم کرد!« 
خودگفتههاياس�تادازدورانتحصيلو

عسرت
استاد همايي در يکي از مقاله هاي کتاب همايي نامه 
در 40 صفحه از زندگي خويش سخن گفته است که 

در اينجا قسمتي از آن را نقل مي کنيم:
»چنان که گفتم من از س��ال 1328 ق. در مدرسه 
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دکت�رمحمدخوانس�اری:»اس�تاد
همايیدورانطلبگيوتحصيلخود
رادراصفهاندرمدرسهنيمآورد،در
نهايتعس�رتوتنگدستيگذراند
وچهبس�اکهروزهابلک�ههفتههاو
ماههاازخوردنغذاييگرممحروم
بودوچونخطيخوشداشت،ازراه
استنس�اخکتباندکقوتيفراهم
م�يآوردوکمت�رکس�يراازحال
خودآگاهميس�اخت؛بسگرس�نه
ُخفتوکسندانس�تکهکيست!«



اس�تادبهتکالي�فدين�يفرزندانش
ه�متوجهبس�يارداش�توهم�واره
مراقببودکهمب�اداآنهادچارغفلتي
ش�وندوتکاليفش�رعيخ�ودرازير
پابگذارند.دامادشنق�لميکندکه:
»قبلازاينکهدختران�شبخواهنداز
خانهبيرونبروندآنهاراميخواس�ت
تاببيندباچهوضعيبيرونميروند!«

88498479گفتوگو

يادهاويادمانهاييازحياتعلميوفرهنگياستادجاللالدينهمايي

عشق، علم و فقر!
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شاهدتوحيدي
امسال مصادف است با 
صدمين س��الزاد استاد 
پر آوازه انديش��ه ديني 
ش��هيد آيت اهلل مرتضي 
مطه��ري. ب��ه همي��ن 
مناسبت مناسب ديديم 
که در اين مق��ام، يکي 
از يادمان ه��اي کمت��ر 
ديده شده آن بزرگ را 
به محضرتان معرف��ي کنيم. اثري ک��ه هم اينک 
درباره آن سخن مي رود، برخي خاطرات برادران 
استاد و نيز مردم فريمان را در خويش دارد. جناب 
غالمحس��ين گياهي، تدوين گر کتاب، در ديباچه 

خويش بر اين يادنامه آورده است:
»مدت ها ب��ود تصميم داش��تم تا به عن��وان يک 
ش��هروند فريماني و کس��ي که در زادگاه اس��تاد 
مطه��ري زندگي مي کن��د و از نزديک ب��ا اخوان 
گرامي، برادرزاده ه��ا و خواهرزاده هاي آن عالمه 
شهيد آشنايي و مراوده دارد مجموعه اي از خاطرات 
شيرين و دلنشين استاد شهيد را جمع آوري نموده 
و به صورت کتاب منتشر نمايم. اين تصميم زماني 
قوت گرفت که بخش��ي از خاطرات��ي را که بنده 
به عنوان خبرن��گار روزنامه خراس��ان در فريمان 
با بس��تگان نزديک استاد ش��هيد گفت وگو و در 
روزنامه منتش��ر کرده بودم، در کت��اب ديگري با 
همان شيوه تنظيم و نگارش خودم مشاهده کردم. 
از اين رو تصميم��م در اين زمينه جدي تر ش��د، 
به طوري که يک��ي از برادران اس��تاد که در تهران 
سکونت داشتند و من موفق به مصاحبه با ايشان 
نشده بودم، به محض اينکه مطلع شدم به فريمان 
تشريف آورده اند، با ايش��ان نيز ديدار و گفت وگو 
کردم. عالوه بر اين هن��وز در فضاي کوچه کوچه 
ش��هر فريمان عطر و بوي استاد ش��هيد مطهري 
پراکنده اس��ت و افرادي در قيد حيات هس��تند، 
اگرچه نسبت فاميلي با استاد شهيد ندارند، اما به 

دليل همشهري بودن خاطراتي جذاب و شنيدني 
از ديدار و رؤيارويي با آن مجاهد نستوه را به خاطر 
دارند که شايد کمتر کسي به سراغ آنان رفته باشد. 
بنابراي��ن در حدي که برايم مق��دور بود و فرصت 
اقتضا مي کرد به سراغ اين پيران وارسته و مخلص 
رفته و ناگفته هايي را که هريک پر از نکات ارزنده 
اخالقي و معنوي است در اين مجال به رشته تحرير 
کش��يدم. اطمينان دارم که سيري در اوراق زرين 
کتاب زندگي بزرگ مردان و انديشمنداني همچون 
عالمه شهيد مطهري که پس از انبيای الهي و ائمه 
معصومين )ع( پرچمدار هدايت بشريتند، مي تواند 
راه ناهموار و پرپيچ و خ��م زندگي را که گاهي نيز 
به سنگالخ منتهي مي شود براي پويندگان طريق 
معرفت و جويندگان کمال انس��انيت به خصوص 

نس��ل جوان امروز هموار نمايد. 
بخش��ي از خاطراتي که توس��ط برادران بزرگوار 
و تعدادي از بستگان استاد ش��هيد در اين کتاب 
نقل شده همان خاطراتي است که در ارديبهشت 
1367 به کوش��ش اين حقير در روزنامه خراسان 
درج گرديده و بخش ديگر که قس��مت عمده آن 
خاطرات شهروندان فريماني اس��ت در فروردين 
ماه س��ال جاري جمع آوري و مکتوب شده است. 
خداوند سبحان را ش��اکرم که س��رانجام توفيق 
يافتم اين مجموعه را در آستانه بيست و هشتمين 
سالگرد شهادت فيلسوف، دانشمند و معلم کبير 
انقالب اس��المي اس��تاد ش��هيد  آيت اهلل مرتضي 
مطهري به دس��ت چاپ بس��پارم. در خاتمه الزم 
مي دان��م از هم��کاري صميمانه خان��دان معظم 
مطهري و يکايک عزيزاني که در گردآوري مطالب 
اين کتاب مرا ياري نموده اند به ويژه سرور ارجمند 
حجت االسالم والمسلمين سيدابوالفضل طباطبايي 
اشکذري امام  جمعه محترم و رئيس ستاد دائمي 
بزرگداش��ت مقام اس��تاد مطهري در شهرستان 
فريمان و همچنين جناب آقاي محمدعلي پاکدل 
مدير پرتالش آموزش و پرورش فريمان تش��کر و 
قدرداني نمايم. زحمات همس��ر فداکارم را که پا 
به پاي اينجانب در تمام��ي مراحل تهيه و تنظيم 
اين مطالب گام برداشته ارج نهاده و پيشنهادات و 
انتقادات سازنده صاحبنظران و اهل قلم و انديشه 

را با تمام وجود پذيرايم«.  

حاشيهايبرانتشاراثرتاريخي
»ناگفتههايياززندگياستاد

شهيدمطهري«

از چشم نزديكان
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ني��م آورد داراي حجره اي ش��دم. همان حجره 
تابوتي کذايي! دو س��ه سال اول ش��ب ها را به 
خانه مي رفتم. اما از سال1331 يکباره از خانه و 
محله خود به مدرسه آمدم و مقيم شبانه روزي 
آنجا شدم و اين تا سال1348 ادامه يافت. بدين 
ترتيب 20 سال از زندگي من در مدرسه نيم آورد 
به سر آمد. اين مدرسه قريب75 طلبه داشت از 
مبتدي و منتهي و اعاظم علماي آن عصر در آن 
ساکن بودند و به تدريس اشتغال مي ورزيدند. 
در اين مدت س��ودايي جز علم و کمال در س��ر 
نپروردم و ب��ه هيچ چيز جز آن نينديش��يدم و 
چنان از خانه و محله خود بيگانه شده بودم که 
ديگر در آنجا کمتر مرا مي شناختند. در مجاعه 
سال1326ق. دستور داده بودند که نانواهاي هر 
محل تنها به اهل محل ن��ان بدهند و من ناچار 
به محله خود مي رفتم و ب��راي خاندان خود با 
رنج و مشقت ناني تهيه مي کردم. نخستين روز 
مشهدي علي نانوا � نانواي محل � مرا نشناخت 
و از نان دادن به من خودداري کرد. در اين اثنا 
مرحوم آميرزا عباس پاقلعه اي رس��يد و به من 
خوش��امد گفت و مرا ب��ه او شناس��انيد. غرض 
اينکه در اثر مهاجرت از خان��ه و منزل و اقامت 
در مدرسه چندان با اهل محل خود بيگانه شده 
بودم که مرا نمي ش��ناختند! در اين مدت هيچ 
ش��ب رختخواب نمي انداختم و چه بس��ا اصاًل 
تا با مداد بي��دار مي ماندم و گاه مرحوم آس��يد 
محمدباقر درچ��ه اي رضوان اهلل عليه مرا از اين 

نوع رياضت منع مي کرد. 
به خاطر دارم شب عيد غديري هر يک از طالب 
به نحوي وسيله اي براي سرور خود فراهم کرده 
بود و من آن شب تنها وسيله عيش و سرور خود 
را اين قرار دادم که بستر بگسترم و در آن آسوده 

تا صبح بخوابم.« 
تقيدبهاحکامالهي

استاد سخت پايبند شريعت بود و ُجّهال صوفيه 
را که به بهانه وصول به حقيقت، شريعت را رها 
مي کنند سخت تخطئه مي نمود و مي گفت: »به 
اعتقاد من اگر حقيقت امر را بخواهيد، رسيدن 
به مرحله طريقت و حقيقت، جز از راه شريعت و 
التزام عبادات و مقررات احکام و رعايت حالل و 
حرام شرعي، اصاًل و ابداً ممکن و ميسر نيست. 
کدام رياضت معقول، باالت��ر و نتيجه بخش تر از 
مواظبت بر فراي��ض و اجتن��اب از محظورات و 

محرمات مذهبي است.«
استاد بسيار مراقب تکاليف ديني خود بود و نه 
تنها مقيد به فرايض واجب بود که مستحبات را 
نيز ترک نمي گفت. به نماز ش��ب عشق و عالقه 
شديد داش��ت؛ به طوري که س��اعت سه بعد از 
نيمه شب از خواب برمي خاست و نافله شب را بجا 

مي آورد و به دعا و نيايش با خدا مي پرداخت: 
راز ستاره از من شب زنده دار پرس/  کز گردش 

سپهر نياسوده ام دمي
اين حال عبوديت و بندگي را استاد از آغاز جواني 
داشت. در جواني نيز گاه ماه ها روزه مي گرفت و 
به عبادت و بندگي خدا مي پرداخت. در دوران 
پيري هم با وجود کهولت سن نه نماز شب خود 
را ترک مي کرد و نه روزه هايش را. استاد نه تنها 
نسبت به فرايض ديني خود حساس بود، بلکه به 
تکاليف ديني فرزندانش هم توجه بسيار داشت 
و همواره مراقب بود که مب��ادا آنها دچار غفلتي 
شوند و تکاليف ش��رعي خود را زير پا بگذارند. 
دامادش نقل مي کند که »قبل از اينکه دخترانش 
بخواهند از خانه بيرون بروند آنها را مي خواست تا 

ببيند با چه وضعي بيرون مي روند.«
اساتيداستاد

استاد همايي عقيده داشت که هر استاد دروازه اي 
از علم و دانش را به روي انس��ان مي گش��ايد و 
انسان چون از آن دروازه گذشت، مي تواند خود 
به پژوه��ش ادامه دهد. اس��تاد همايي مغني و 
مطول و قسمتي از شرح لمعه را نزد مرحوم حاج 
ش��يخ علي يزدي) وفات1353ه .  ق( آموخت. 
ادبيات عرب را نزد مرحوم حاج سيد محمدکاظم 
کروندي اصفهاني و ش��رايع محقق و مکاس��ب 
ش��يخ مرتضي انص��اري را نزد مرح��وم آخوند 
مالعبدالکريم گزي )وفات1339ه .  ق( آموخت. 
ديگر از اس��تادان وي آميرزااحمد اصفهاني از 
ائمه فقها و مدرس��ان مدرس��ه نيم آورد و حاج 
ميرمحمدصادق خاتون آبادي)وفات1348ه .ق( 
را مي توان نام برد. در عل��وم عقلي بزرگ ترين 
اس��تاد او مرح��وم برهان المتألمي��ن آش��يخ 
محمد خراس��اني معروف به حکيم بود) وفات 
1335 ه .  ق( ب��ود و در خدم��ت حکيم اس��فار، 
ش��فا و ش��رح فصوص را ب��ه درس خوان��د. از 
اس��اتيد او در فلس��فه مرحوم آش��يخ اسداهلل 
حکيم قميشه اي)وفات1334 ه .  ق( و در معقول 
حاج مالعبدالجواد آدينه اي) وفات1339 ه .  ق( 
و در فنون هيئت و رياضي جديد و فن اسطرالب 
و اس��تخراج تقويم مرح��وم حاج ميرزاس��يد 
علي جناب )وفات1349 ه .  ق( ب��ود. همايي به 
آيت اهلل حاج آق��ا رحيم ارباب) وف��ات1296 ه . 
ق( که هيئت و نجوم را نزد او آموخت و آس��يد 
مهدي درچ��ه اي بيش از اس��اتيد ديگر احترام 
مي گذاش��ت. جالل الدين همايي در خاطرات 
خود از شخصيت آيت اهلل آقا س��يد محمدباقر 

درچه اي بدين گونه سخن مي گويد:
»از همان اواي��ل ورود به مدرس��ه ني��م آورد، 
خوش��بختانه ب��ه محض��ر حض��رت آي��ت اهلل 
العظمي مرحوم آس��يد محمدباقر درچه اي که 
مرجع تقلي��د ب��ود و در ح��وزه درس خارجش 
جمعي کثير از طالب فاضل شاگردي مي کردند 
راه يافتم و اندک اندک چن��دان به وي نزديک 
شدم که از اهل بيت او محسوب شدم. خالصه از 
سال1331 که حجره نشين رسمي آن مدرسه 

شدم تا سال1342 ه .  ق � سال وفات آن بزرگوار � 
10،12س��ال متوالي مالزم خدم��ت او بودم و 
اکثر اوقات چاي اول شب و هنگام سحر و احياناً 
پخت و پز او را که مخصوص ايام کسالت بود من 
مباشرت مي کردم. در هنگام سالمت، غذايش 
بسيار ساده بود و نان خورش شام و ناهار او يا پياز 
و سبزي بود يا دوغ يا سکنجبين. وي در تربيت 
مذهبي و حل مش��کالت علم��ي و ديني حقي 
عظيم بر گردن من دارد. دو سه سال آخر عمرش 
هم به درس تقرير اصول که عصرها ) حدود يک 
ساعت به غروب مانده( در ايوان شمالي مدرسه 
تشکيل مي ش��د، مي نشس��تم. معموالً در آغاز 
درس خطب��ه حمد و ثناي مختص��ري با غزلي 
مي خواند. هنوز صداي عالمانه او که در مبحث 
قاعده تسلط و الضرر و روايت تحت العقول بحث 
مي کرد در گوش��م طنين انداز اس��ت. مقداري 
از تقري��رات درس او را هم نوش��ته ب��ودم. آن 
بزرگ در علم و ورع و تقوا آيت��ي بود عظيم، به 
حقيقت جانشين پيغمبر اکرم و ائمه معصومين 
سالم اهلل عليهم اجمعين بود. در سادگي و صفاي 
روح و بي اعتنايي به امور دنيوي گويي فرشته اي 
بود که از عرش به فرش فرود آمده و براي ترتيب 
خاليق با ايش��ان همنشين شده اس��ت. مّکرر 
ديدم که سهم امام هاي کالن براي او آوردند و 
ديناري نپذيرفت. با اينکه مي دانستم که بيش از 
چهار پنج شاهي پول سياه نداشت. وقتي سبب 
مي پرسيدم مي فرمود من فعاًل بحمداهلل مقروض 
نيستم و خرجي فرداي خود را هم دارم و معلوم 
نيس��ت که فردا و پس فردا چه پيش بيايد و ما 
تدري نفس ماذا تکسب غداً. بنابراين اگر سهم 
امام را بپذيرم، ممکن است حقوق فقرا تضييع 
شود. گاهي ديدم 400،500 تومان که به پول 
ما روزي 400، 500 هزار تومان بود برايش سهم 
امام آوردند و بيش از چند ريال که مقروض بود، 

قبول نکرد.« 
تدريسدرمدارسجديدودانشگاه

همايي در س��ال1347 هجري قم��ري مطابق 
س��ال تحصيل��ي1308 �1307 داخل خدمت 
رس��مي دول��ت در وزارت معارف ش��د. وي در 
دبيرستان متون فارسي، تاريخ ادبيات، عروض، 
مصطلحات علوم و فلسفه تدريس مي کرد. کم کم 
از دبيرستان به دانشکده منتقل شد. تدريس او 
در دانشکده حقوق چندين س��ال فقه بود و در 
دانشکده ادبيات صناعات ادبي در دوره ليسانس 

و دکتري تدريس مي کرد. 
پايانشبسخنسرايي

در آبان ماه س��ال 1358 شمسي بيماري استاد 
همايي سخت شد و در همين زمان بود که شعر 

زير را سرود:
پايان شب سخن س��رايي  /  مي گفت زسوز دل 

همايي
فرياد کزي��ن رباط که��گل   / ج��ان مي کنم و 

نمي کنم دل
مرگ آخت��ه تيغ ب��ر گلويم /   من مس��ت هوا و 

آرزويم
چند ماه بع��د در تيرماه1359 وض��ع عمومي 
س��المتي همايي رو به وخامت بيشتر  رفت.در 
روز پنجم ماه مبارک رمضان )28 تيرماه1359( 
با ش��نيدن صداي دلنش��ين اذان گوي مسجد 
نزديک استاد آن ش��عري را که سال ها پيش در 
مدح موالي خويش علي بن ابي طالب)ع( سروده 

بود، آهسته زير لب زمزمه کرد:
بنه  اي دل در آتش پا به ياد س��رور مردان /  که 

بيني جنه الماوي به ياد سرور مردان
مريد شاه مردانم جز اين مذهب نمي دانم /  نه سر 

بايد نه سامانم به ياد سرور مردان
چو مهر خاندان دارم علم بر المکان دارم /  کجا 

پرواز جان دارم به ياد سرور مردان. . . 
ماه دخت بانو همايي، دختر استاد در مقدمه اي 
که بر »مجموعه اشعار استاد جالل الدين همايي« 
يا ديوان سنا نگاشته درباره ساعت هاي آخر عمر 

پربار او مي نويسد:
»روز ش��نبه حالش بهتر از هميش��ه بود. دست 
و صورت خود را شس��ت. لباس ها را عوض کرد. 
بر موهاي خود شانه زد. شانه برايم ناآشنا نبود. 
مدت 30 س��ال بود که به پدرم خدمت مي کرد 
و هميش��ه از آن بوي گالب مي آمد. پدر عادت 
نداش��ت که چيزي را دور بيندازد ي��ا گم کند. 
در زندگي نهاي��ت صرفه جويي را داش��ت ولي 
در بخش��ش بي طاقت بود. از ه��ر کاغذي براي 
نوشتن اس��تفاده مي کرد. بيشتر يادداشت هاي 
علمي ايش��ان روي کاغذ هاي باطله اس��ت که 
اغلب مردم]معموالً آنها را[ به دور مي اندازند. از 
اسراف روي گردان بود و آن را از گناهان بزرگ 
مي شمرد. خوابيدن در بستر راحت را براي خود 
حرام کرده بود و هميشه عبا را روي خود کشيده 
و لحظه اي استراحت مي کرد. باري شنبه شب، 
ششم ماه رمضان1400 ه . ق در حالي که خواهر 
بزرگ��م در کنارش ب��ود و قصي��ده اي از هماي 
ش��يرازي در مدح موال عل��ي)ع( را مي خواند، 
در ساعت 9 ش��ب پدر ديده از جهان فروبست. 
همه چيز به پايان رس��يد و دفتر زندگي مردي 
خس��تگي ناپذير با دنيايي از علم و دانش بسته 
ش��د. صبحگاهان، پس از انجام يافتن مراس��م 
تغس��يل در منزل به هنگام اذان ظه��ر بود که 
شاگردان ايشان بر پيکر استاد خود نماز گزاردند 
و بعد از ظهر روز يکش��نبه همراه جسد ايشان 
که در جعب��ه مخصوصي قرار داش��ت و رويش 
به خطي زيبا نوشته شده بود: پيکر عالمه فقيد 
اس��تاد جالل الدين همايي به اصفه��ان زادگاه 
اصلي ايشان سفر کرديم و در تکيه لسان االرض 
در حالي که هنوز آفتاب غ��روب نکرده بود، به 

خاک سپرده شد.«


