اﻫﻤﯿــﺖ ﻣﺒــﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗــﯽ و ﻧﻘــﺶ
اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺛﺮ ﻓﻘﺪان اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ،ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻋﻠﻮم وﺣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺮاء ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ » ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ «
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﺧﻼق

ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی ﻋﺞ
دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی

آر( :در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ

ﺳﻮﮔﻮار ﺳﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺳﻬﻢ
ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻔﻮس و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻣﺮدم ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
داﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو در  ۲۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ » ﺳﯿﺪ
ﻣﻬﺪی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ« ۳۱ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ » ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ
اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ« و  ۳۰ﺗﯿﺮﻣﺎه » آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ«
دارﻓﺎﻧﯽ را وداع ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻮﮔﻮار اﯾﻦ
ﺳﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق در ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺛﺮ ﻓﻘﺪان اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ،ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم وﺣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺮاء ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ » ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ « ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﺧﻼق ﻧﯿﻤﯽ از دﯾﻦ و اﻫﻤﯿﺖ آن
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم وﺣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺮاء در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره
اﻫﻤﯿﺖ اﺧﻼق در آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺑﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد
ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﻼق اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از
آﻣﻮزه ﻫﺎی وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻤﯽ از دﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﺧﻼق ﺣﯿﺚ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
اﺧﻼق ﻣﻠﮑﻪ و ﻓﻀﯿﻠﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻏﻔﻠﺖ از ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ آن
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ »ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ« اﺧﻼق را ﻣﻠﮑﻪ و ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ اﺧﻼق را در ﻓﻀﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﺧﻼق ﯾﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺷﻮد و اﻟﻬﯽ ﮔﺮدد،
ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎر او ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﻟﻬﯽ اﺧﻼق ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺧﻼﻗﯽ را ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﮐﺮاﺋﻢ و ﺻﻔﺎﯾﺎی
اﺧﻼﻗﯽ رﻫﺎورد وﺣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم)ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»اِنِّی بُعِثتُ لِاُتِمِمُ مَکارِمُ الاَخلاق« ﺑــﺮای اﯾــﻦ اﺳــﺖ
ﻣﮑﺎرم و ﻣﮑﺮﻣﺖ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺰء از ﻧﺎﺣﯿﻪ وﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮآن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺪی
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۹۶ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺪی ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ در ﻗﺮآن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :
َ
ادْﻓ َﻊْ ﺑِﺎﻟَّﺘﯽ ﻫ ِﯽ َ أ ﺣ ْﺴ َﻦ ُ اﻟﺴ َّﯿِّﺌَﻪَ «؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺪی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪی ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮب ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﺧﻮب را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺛﺮ اﺧﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن اﻇﻬﺎر
اﺧﻼق اﮔﺮ در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد؛ ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﺳﻄﺢ ﺧﻮاص
در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺷﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم وﺣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺮاء اﻓﺰود :ﺑﺪون ﺷﮏ اﮔﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﻼق را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﺧﻼق را
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن
اﻣﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺎﯾﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻦ ﺧ ُﻠﻖ ،ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺢ و ﻋﻔﻮ،
ﻣﺜﻞ رد اﻧﺘﻘﺎم و اﻣﺜﺎل ذﻟﮏ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻌﻒ اﺧﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آن ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ و ﻧﻘﺺ
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در
ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ و ﻧﻘﺺ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺮه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﺧﻼق را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ
رﻗﻢ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی را از راه دﯾﻦ دارﯾﻢ؛ ﻋﻤﺪه
آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ اﻣﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق ﺑﻪ
رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺤﺚ وﺣﺪت ،اﻟﻔﺖ،
دﯾﻨﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ و
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﯿﺪاورﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ
از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن

اﺗﺤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺮﯾﻖ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﻼق ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و
اﺧﻼق دوﺑﺎره
ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم وﺣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺮاء ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ )اﺧﻼق
در ﺧﺎﻧﻮاده( ﮔﻔﺖ :ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﺘﺮم و ﮔﺮاﻣﯽ اﯾﺸﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﺮ ﺗﻼش و ﭘﺮ
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد وارﺳﺘﻪ و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد،
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺧﻼق ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﺸﺎن آن اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده آن
رﻫﺎورد ،آن ﻋﻄﻮﻓﺖ ،اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﺧﻼق را در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ را اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ .و ﻫﻢ رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺸﺎن و ﻫﻢ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺸﺎن
ﻧﺸﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را دارد.
دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﭘﯿﺎم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺟﻮادی
آﻣﻠﯽ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻓﻘﯿﺪ اﺧﻼق ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ در ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق
ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻨﺪ ،در آن ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دو وﯾﮋﮔﯽ در
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮد؛ اول اﯾﻨﮑﻪ

اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ را ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و دوم ﻫﻢ آن ﻋﻠﻢ را
ﺑﻪ اﺧﻼق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻂ
ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ وﺑﯿﺎن دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎﺋﻞ
در وﺟﻮدﺷﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ارﺗﺤﺎل اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻧﺎ
ﻟﻠﻪ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن ارﺗﺤﺎل روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺮﺑﯽ
وارﺳﺘﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮی
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺗﻬﺮان و
ﺑﯿﺖ ﻣﮑﺮم اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﻋﻠﻮ درﺟﻪ ﺑﺮای آن ﻓﻘﯿﺪ رﺣﯿﻞ و
اﺟﺮ ﺻﺎﺑﺮان از ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد«.
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