ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس )ره(
درﺑﺎره ﻣﺮدی ﮐﻪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺶ ﺻﺎدق ﺑﻮد و ﻧﻔﺴﺶ ﺣﻖ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻣﺰﻣﻪ ﺻﺪاﯾﺶ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻟﺪوﻟﻪ و ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از او ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن زﯾﺎرت
ﻋﺎﺷﻮرا ،ارﺑﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را «داداش ﺟﻮن»
ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎنﺷﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش «ﺗﺎﺑﻨﺎک» ،ﺣﺎﻻ روزﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ از رﺣﻠﺖ ﺟﺎﻧﺴﻮز آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﻖﺷﻨﺎس ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری دل ﺑﻪ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮﮐﯽ
ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش زﯾﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬراﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺮه آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:

«ﻣﺎدرم ﺳﻮاد ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪاﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮآن و ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ آﯾﺎت ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت دﯾﮕﺮ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽداد .اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽداﻧﺴﺖ .در آن رؤﯾﺎ اﯾﺸﺎن اﻣﺎم)ع( را دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او دو
ﻗﺮص ﻧﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽدزدد ،اﻣﺎ او ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﺨﻮرد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد،
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮآن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﺪ».
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﻖﺷﻨﺎس ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،در ﺳﺎل  1298ﺷﻤﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺘﺪﯾﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ﺗﻬﺮان )اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ(
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﻧﺎم ﭘﺪرش ﻋﻠﯽ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎنان ﺻﻔﺎﮐﯿﺶ .او ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش را ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﭘﺪرش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﯽﺧﺎن ﺷﻬﺮت داﺷﺖ ،وﻟﯽ او در ﻫﻤﺎن دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ
ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮ دوش ﻣﺎدر اﻓﺘﺎد .ﻣﺎدر ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﻦ  15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ زﻧﺪه ﺑﻮد.
رواﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ
«ﻣﻦ در ﻫﻤﺎن ﺳﻨﯿﻦ از ﻣﺎدر ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ام ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪم .اﯾﺸﺎن در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ دﺳﺖ دراز ﮐﺮد و ﭼﺮاﻏﯽ روﺷﻦ را از ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎدرم آن
ﭼﺮاغ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ داد .ﭼﺮاغ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪ».
راه زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﭘﺲ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﭼﺮاﻏﯽ ﭘﺮﻓﺮوغ در زﻧﺪﮔﯽاش روﺷﻦ ﺷﺪ .او در ﻫﻤﯿﻦ دوران از ﺟﻤﻊ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﻔﻨﻮن ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل در ﯾﮏ اداره دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ رﻓﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﺤﻀﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ زاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دروس ﺣﻮزوی و ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻮک اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺧﯿﻠﯽ زود اﺳﺘﺎد از اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﺟﻮاﻧﺶ آﮔﺎه ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺘﺎد ،از ﺧﺎﻧﻪ داﯾﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ و زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ارﻣﻐﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در
داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺎر ﺑﺎزار را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  25ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ او ﺣﻘﻮق ﺳﻪ ﺗﻮﻣﺎن را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد و در ازای ﺗﻌﺠﺐ ﺗﺎﺟﺮ
ﮔﻔﺖ:
«ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻤﺎز و درﺳﻢ را ﺳﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آورم».
رواﯾﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮی اﺳﺘﺎد
«آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺎﻟﯽاﻟﻬﻮی داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ،ﺧﻮد او دﺳﺖ ﻣﻦ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ
دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺎد».

ﺑﯽ ﺷﮏ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ زاﻫﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﺎد آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس داﻧﺴﺖ .ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی در دوره رﺿﺎﺧﺎن داﺷﺖ .ﻫﻤﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ از ﻃﻼب ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزارﯾﺎن ﻣﺘﺸﺮع از اﻋﻀﺎی
ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻌﻨﻮی آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ زاﻫﺪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد اوﻟﺶ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺎدی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺋﺮی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.
«ﺷﺐ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮاری را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ وﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﻓﺮدا وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺸﺐ در ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺑﻮدم .ﺑﻪ او ﮐﻪ رﺳﯿﺪم،
اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﮐﺮدم .ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﻦ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺗﻢ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم و ﺑﻌﺪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻦ را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرکﺷﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ از ﻫﯿﺒﺖ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ او ﺑﺮوم و ﺑﭙﺮﺳﻢ؛ اﻣﺎ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ،ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ را ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و ﻣﺮا از
ﺣﯿﺮت ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد».
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﻖﺷﻨﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﮔﺮد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﻮد و در اﺧﻼق و ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ،ﺷﺎﮔﺮد اﻧﺤﺼﺎری او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .در آن دوره
در ﯾﮑﯽ از ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان ،ﮐﻨﺎر ﺷﺒﺴﺘﺎن ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ.
«در اواﯾﻞ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺳﯿﻨﻪ دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ از ﺳﯿﻨﻪ ام ﺧﻮن ﻣﯽآﻣﺪ .ﺳﻞ ،ﻣﺮض ﺧﻄﺮﻧﺎک آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻞ داﺷﺖ و دﮐﺘﺮ و دارو اﻓﺎﻗﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﯾﮏ روز ،ﻫﻤﻪ ﭘﺲاﻧﺪازم را ﺻﺪﻗﻪ دادم .ﺷﺐﻫﻨﮕﺎم در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ
ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( را زﯾﺎرت ﮐﺮدم و از اﯾﺸﺎن ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ .دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام ﮐﺸﯿﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ ﻣﺮضﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ آدم اﺳﺖ .ﺳﯿﻨﻪام ﭘﺲ از آن رؤﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ».
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﻖﺷﻨﺎس ﺗﻮاﻧﺴﺖ دروس ﺣﻮزوی را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﻬﺮان و در ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ادﺑﯿﺎت را در ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺮﻓﺎن را ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺎهآﺑﺎدی ﺗﻠﻤﺬ ﮐﺮد و
ﺳﭙﺲ راﻫﯽ ﻗﻢ ﺷﺪ.
رواﯾﺖ ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻗﻢ
«ﻣﻦ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪم .در ﺧﻮاب ،اﯾﺸﺎن را زﯾﺎرت ﮐﺮدم .آن ﺣﻀﺮت در ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﮐﻤﺮ
ﻣﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﺠﻒ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ از ﺑﺲ ﻫﻮا ﮔﺮم ﺑﻮد ،ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﺳﻮﺧﺘﻢ ،ﺳﻮﺧﺘﻢ .ﺑﺎز ﮐﻤﺮ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در وﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ
داراﻟﺸﻔﺎی ﻗﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .آﻧﺠﺎ را ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺘﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺸﻔﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺑﻮد،
ﺣﺠﺮهای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﻣﺘﺼﺪی ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﺑﻮد .ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﺣﺠﺮهای را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدم ،ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از زﯾﺎرت در ﺻﺤﻦ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( دﻋﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ دﺳﺘﻢ ﺟﻠﻮی
ﮐﺴﯽ دراز ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﻢ .ﺷﺐ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺧﻮاب ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺧﻮدت را ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻓﺎرغ ﺳﺎز .ﻣﺎ ﺳﯿﻨﻪات را
ﭘﺮ از ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻘﺮ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ».
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ از ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺠﺖ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری در دروس ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ
از ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاوداﺗﯽ در ﺑﺤﺚ اﺧﻼق ﺑﺎ اﻣﺎم راﺣﻞ داﺷﺖ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس اﻓﺰون ﺑﺮ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺟﺎزه اﺟﺘﻬﺎدش را از ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﯾﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺖ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ ﻋﺮاﻗﯽ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺎه آﺑﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
رواﯾﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم
«ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎم ﯾﮏ آﺟﺮ از روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ،
آﺟﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪهای؟ ﻣﻦ ﻋﺮض ﮐﺮدم :آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺎهآﺑﺎدی .ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ
ﺗﻮ ﺷﺎﮔﺮد آﻗﺎی ﺷﺎهآﺑﺎدی ﻫﺴﺘﯽ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدم».
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس در ﻫﻤﺎن ﮐﻼسﻫﺎی درس آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺎهآﺑﺎدی ﺑﺎ اﻣﺎم)ره( آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( رﻓﺖ و از
اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻓﻠﺴﻔﻪﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻼﻗﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس در اﯾﻦ دوران ﺑﻪ اﻣﺎم)ره( آنﻗﺪر زﯾﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺧﻮدش را
زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻒ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻨﺎر اﻣﺎم)ره( ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم)ره( و
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ زاﻫﺪ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد.

رواﯾﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
«ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اداره ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺴﯽ را ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﮐﻪ آن روز در ﻣﺤﻀﺮ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﺴﺒﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﭼﻮن ﭘﺪری ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﻣﻘﺎم ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ آﻗﺎ! ﭼﺮا ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﺪ؟ ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم)ره( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﺟﺪم اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ روحاﻟﻠﻪ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﻣﯽﺷﺪم».
در ﺳﺎل  1331ﺷﻤﺴﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ زاﻫﺪ ،اﺳﺘﺎد اول آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس و ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺮوف اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺎزار ﭘﯿﺶ از ﻓﻮت وﺻﯿﺖ
ﮐﺮد ،درس او را آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﺗﻬﺮاﻧﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻣﺴﺠﺪ را آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ از او ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ اداره ﮐﻨﺪ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻫﻞ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺤﻞ ،ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﻨﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮوﻧﺪ.
رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
«ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺑﻮد .ﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﯿﻞ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان را
ﻧﺪاﺷﺘﻢ».
ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ و دﺳﺘﻮر آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺬﯾﺐ
ﻧﻔﺲ ﺟﻮاﻧﺎن و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﻃﻼب و ﮐﺴﺒﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮفاﻟﺪوﻟﻪ و ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻗﺪﯾﻢ )ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻓﻌﻠﯽ(
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و در آنا ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﮑﺎﺳﺐ و ﮐﻔﺎﯾﻪ در ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ،و ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺳﺒﺰواری در ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺖ.
«ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم راﺣﻞ ﻣﺸﺮف ﺷﺪم .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ
ﺻﺪوﻗﯽ ﻫﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ دو وﺟﺒﯽ زﻋﯿﻢ ﻋﺎﻟﯽﻗﺪر ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻨﺪه ﻣﺪرس ﺣﻮزه و اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ
ﻫﺴﺘﻢ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎنه وﻇﯿﻔﻪ ﻃﻮر دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و دﺳﺘﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮوم .اﻣﺎم)ره( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﻨﺪه ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و ﮔﻠﻨﮕﺪن را ﮐﺸﯿﺪم و ﻣﺎﺷﻪ را ﭼﮑﺎﻧﺪم .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻨﮓ را ﻧﮕﻪ دارم ،ﺗﻔﻨﮓ ﻣﻦ را ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮد .اﻣﺎم ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ :ﺟﺒﻬﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ».
و  ...رواﯾﺖ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﻖﺷﻨﺎس در ﺳﻦ  88ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺗﻬﺮان دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ .ﭘﯿﮑﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺰرﮔﻮار ،در دوم ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  1386از ﻣﺴﺠﺪ ارگ ﺗﻬﺮان واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ)ع(
ﺗﺸﯿﯿﻊ و در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ درﺑﺎره وی ﮔﻔﺘﻨﺪ« :اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر و ﭘﺎکﻧﻬﺎد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮانﻫﺎی ﻣﺆﻣﻦ و
ﻣﻌﺮﻓﺖﺟﻮ در دهﻫﺎ ﺳﺎل ،ﺣﻖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ دارد و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﮐﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔـﺲ ﭘﺎک و ﻣﺆﺛﺮ اﯾﺸﺎن
ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺘﺪام ﺷﻮد».

