ﺣـــﺎﯾﺖ آﯾﺖاﻟـــﻪ ﻣﯿﻼﻧـــ و روﺿـــﻪ ﺣﻀـــﺮت
زﻳﻨﺐ)س( در ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺎد اﻧﺼﺎرﯾﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮس؛ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎرﯾﺎن
در ﮐﺘﺎب آﺋﯿﻦ اﺷ و ﻋﺰا در ﺳﻮگ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ع( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻳ از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺧﻼص اﻧﺠﺎم ﻣ داد ،آﻳﺖ اﻟﻪ ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤـﺪ ﻫـﺎدي ﻣﻴﻼﻧـ [۱]ﺑـﻮد .ﺣـﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨـﻮي اﻳﺸـﺎن زﺑـﺎﻧﺰد ﻋـﺎم و ﺧـﺎص ﺑـﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪه در دوران ﺟﻮاﻧ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ارﺗﺒﺎط زﻳﺎدي داﺷﺘﻢ و در ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﻢ ،ﻓﺮدی
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن را درك ﻧﺮدم .اﻳﺸﺎن در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪّس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻮم
و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣ ﺑﻮد .روزي در ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺸﺎن رﺳﻴﺪم ،اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪه
ﻣﺤﺒـﺖ زﻳـﺎدي داﺷﺘﻨـﺪ ،ﭘـﺲ از دﻗـﺎﻳﻘ ﺑـﻪ اﻳﺸـﺎن ﮔﻔﺘـﻢ» :اﮔـﺮ اﺟـﺎزه دﻫﻴـﺪ ،از
ﻣﺤﻀﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺧّﺺ ﺷﻮم «.در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣ روی؟« ﮔﻔﺘﻢ» :در
ﻣﺴﺎﻓﺮﺧـﺎﻧﻪ اي اﺗـﺎﻗ ﻛﺮاﻳـﻪ ﻛـﺮدم و ﺷـﺐ ﻫـﺎ را در آﻧﺠـﺎ ﺳـﭙﺮي ﻣـ ﻛﻨـﻢ «.او
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮو؛ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻤﺎن و از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ زﻳﺎرت
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﺮو «.در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻴﺎن زاﺋﺮان ﺑﻮﻣ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪّس
ﻣﺸﻬﺪ و زاﺋﺮان ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣ ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳ وﺟﻮد دارد؛ زﻳﺮا ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺑﯿﺮوﻧ ،ﻋﻨﺎﻳﺎت وﻳﮋه اي دارد .از ﻃﺮف ﻣﻦ در ﺣﺮم ،زﻳﺎرت ﺣﻀﺮت
اﻣـﺎم رﺿـﺎ)ع( را ﺑﺨـﻮان و رو ﺑـﻪ ﺿﺮﻳـﺢ ﻣﻄﻬـﺮ ﺑـﻪ ﺣﻀـﺮت ﺑـﻮ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻫـﺎدي
ﮔﻔﺖ :از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﺑﻤﻴﺮم «.ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻟﺮزﻳـﺪم؛ ﺳـﭙﺲ ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي زﻳـﺎرت رﺿـﻮی آﻣـﺎده ﻛـﺮدم؛ اﻳﺸـﺎن ﻣﻘـﺪاري از
ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺮاي ﺑﺪرﻗﺔ ﺑﻨﺪه ﻃ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از
اﻳﺸﺎن زﻳﺎرت ﻛﺮده و ﺗﻘﺎﺿﺎي او را ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ.

ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻟ از اﻳـﻦ واﻗﻌـﻪ ﮔﺬﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻨـﺪه در ﻳـ از ﺷﻬﺮﻫـﺎي دوردﺳـﺖ ،ﺧـﺒﺮ
رﺣﻠﺖ اﻳﺸﺎن را ﺷﻨﻴﺪم .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادة اﻳﺸﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺘﻢ .ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :آﻳﺎ در ﻟﺤﻈﺔ وﻓﺎت ،ﻧﺰد ﭘﺪر
ﺑﻮدﻳﺪ؟« ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮﻳﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﻪ ،اﻳﺸﺎن ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ
از ﻣﺮگ در ﻛﻤﺎ و ﺑﻴﻬﻮﺷ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ روز ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻛﺮده و ﻣﺮا ﺻﺪا زد ،ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮه،
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻳﻢ؛ وﻗﺘ ﺣﺎل ﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺎ دﻗﺎﻳﻘ دﻳﺮ از
دﻧﻴﺎ ﻣ روم ،از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪرت درﺧﻮاﺳﺘ دارم و آن درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﯾﻢ روﺿﺔ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( ﺑﺨﻮاﻧ .ﻫﻤﺎن روﺿﻪ اي ﻛﻪ
ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ)س( ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﺑﺪن ﻣﻄﻬﺮ ﺑﺮادرﺷﺎن آﻣﺪ! ﻣﻦ ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺪر را
اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮدم .وﻗﺘ در ﺣﺎل روﺿﻪ ﺧﻮاﻧ ﺑﻮدم ،اﺷﻚ ﺗﻤﺎم ﺻﻮرت اﻳﺸﺎن را
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ،از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ«.
———————————————————————-
] .[۱ﺳــﯿﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻫــﺎدی ﻣﯿﻼﻧــ)زاده  ۱۲۷۳در ﻧﺠــﻒ و درﮔﺬﺷﺘــﻪ  ۱۳۵۴در
ﻣﺸﻬﺪ( :از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ .اﺟﺪاد او ﻫﻤﻪ از ﺳﺎدات ﺣﺴﯿﻨ

ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻨﻮره و از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻮدﻧﺪ .وی در ﻓﻘﻪ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد .او در اﺣﯿﺎی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ .از آﺛﺎر ﻋﻠﻤ اوﺳﺖ:
ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﻣﺎﻣﯿﺔ ،ﻗﺎدﺗﻨﺎ ﮐﯿﻒ ﻧﻌﺮﻓﻬﻢ؟ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ و ﺗﻐﺎﺑﻦ،
ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻻﺣﺎم )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آزاد ،ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ(.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﮐﺘـﺎب آﺋﯿـﻦ اﺷـ و ﻋـﺰا در ﺳـﻮگ ﺳـﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ع( ﻧـﻮﺷﺘﻪ اﺳـﺘﺎد
ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎرﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ  :ﭘﺎﯾﺎه ﻋﺮﻓﺎن

