ﺗﺎﮐﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق
][ ”box type=”shadowآﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ وﻗﺘﯽ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﻃﺮاز اول ،ﺟﺎی آنﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮدی اﺣﺴﺎس ﻧﺸﻮد ،در ﺑﺤﺚ
اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد[box/].
اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق

ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی :اﻣﺴﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در
اوﻟﯿﻦ ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﻬﺎران  ۹۷دو ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ
ـﯿﺪﻣﻬﺪی
ـﻠﻤﯿﻦ ﺳـ
ـﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴـ
ـﻪ ﺣﺠـ
ـﺖ داد ،ﮐـ
ـﻮد را از دﺳـ
اﺧﻼق ﺧـ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در اﺑﺘﺪای ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ ،و ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز ارﺗﺤﺎل
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺧﻼق ،اﺳﺘﺎد اﺧﻼﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺳﯿﺪﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﻣﺠﺮی اﺧﻼق در ﺧﺎﻧﻮاده( در آﺧﺮﯾﻦ روز ﺑﻬﺎر ۱۳۹۷
در ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺧﺮدادﻣﺎه دارﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ و ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه داﻏﺪار و ﺳﻮﮔﻮار دو اﺳﺘﺎد و ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺎم آﺷﻨﺎی
اﺧﻼق ﺷﺪ.
از اﯾﻦ رو در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ارﺗﺤﺎل ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ )ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ( از
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﺮﻓﺎن و اﺧﻼق و از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺎص ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﺤﻖ
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺪاد در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﺧﻼق ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻣﺸﺮوح ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﺧﻼق
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺎص ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻮم
ﺳﯿﺪﻫﺎﺷﻢ ﺣﺪاد و از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻃﺮاز اول اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن در اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻓﻮت اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ـﺮت
ـﺮ ﺣﻀـ
ـﺮم ﻧﻈـ
ـﺪه ﻧﻈـ
ـﻮد .ﺑﻨـ
ـﺮوم ﻧﺸـ
ـﺎ ﻣﺤـ
ـﯽ آنﻫـ
ـﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗـ
از ﻣﺒـ
آﯾﺖاﻟﻠﻪاﻟﻌﻈﻤﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﻻن ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ دارد«.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ارﺗﺤﺎل ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﯾﺎ
دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ دارﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﻮد!
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﻃﺮاز اول از
دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود ،آﯾﺎ ﻣﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﻃﺮاز دوﻣﯽ دارﯾﻢ و ﻗﺒﻼ آنﻫﺎ را
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻃﺮاز اول ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻠﻠﯽ از ﻧﺒﻮد اﺳﺘﺎد اﺧﻼق اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
اﯾﻦ ﻋﺎرف ﻓﻘﯿﻪ اداﻣﻪ داد :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ
ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ

ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ وﻗﺘﯽ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻃﺮاز اول ،ﺟﺎی آنﻫﺎ را
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮدی اﺣﺴﺎس ﻧﺸﻮد ،در ﺑﺤﺚ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻘﺪان اﺳﺘﺎد اﺧﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﺪان اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در
ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و وﺟﻮد اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﻋﺎﻣﻞ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و واﻗﻌﺎ
ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اﯾﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﻘﺪر ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ رواﯾﺎت ﺑﻪ اﯾﺠﺎد رﺧﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻨﯽ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺤﺎل ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ،رﺧﻨﻪای در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﺪان ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﺧﻼق ﺷﮑﺎﻓﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ذا ﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﻘﯿﻪ
ﺛﻠﻢ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ﺛﻠﻤﻪ ﻻﯾﺴﺪﻫﺎ ﺷﯽء؛ وﻗﺘﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻓﻮت ﮐﻨﺪ در اﺳﻼم
رﺧﻨﻪ و ﺣﻔﺮهای اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی آن را ﭘﺮ
ﮐﻨﺪ« ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد» :إِذ َا ﻣ َﺎتَ
ْ
َ
َ
ْ
اﻟ ْﻌَﺎﻟ ِﻢ ُ ﺛ ُﻠِﻢ َ ﻓ ِﯽ اﻹ ِﺳ ْﻼ مِ ﺛ ُﻠ ﻤ َﻪ ٌ ﻻ ﯾَﺴ ُﺪ ُّﻫ َﺎ ﺷ َﯽ ْ
ءٌ إِﻟ َﻰ ﯾَﻮ ْمِ اﻟ ْﻘِﯿَﺎﻣ َﻪِ :ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ رﺧﻨﻪای
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در اﺳﻼم اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد«.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺒﺮان ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ اﺧﻼق
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ از دﺳﺖ
دادن ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ اﺧﻼق را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺷﮑﺎف
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺿﺮورت دارد در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻋﺎﻟﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﻃﺮاز
اول وی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮدان و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ارﺗﺤﺎل وی ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮑﺎﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻌﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻮزوی ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﺧﻼق
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻮزوی ﺟﻬﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﺧﻼق ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯿﻪ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ اوﻟﯿﺎء در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮﮔﺰ از وﺟﻮد
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﺧﻼق ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻠﻠﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ رخ ﻧﺪﻫﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ در ﭘﺎﯾﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪای ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت و ﻣﺠﺎﻟﺲ اﺧﻼق دارﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ:
در ﺗﻬﺮان ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرﮔﻮاری ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﻖﺷﻨﺎس و ﺣﺎج آﻗﺎ
ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺟﻮاﻧﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻫﻨﻮز اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮاری ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺟﺎودان و ﻋﺪهای ﻫﻢ
ﮔﻤﻨﺎم ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از
ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن ﺗﻠﻤﺬ ﮐﺮده و از ﮐﻼس درس اﺧﻼق آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
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