ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺧﻼق در
ﺧﺎﻧﻮاده را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!
ﺷﺎﯾﻌﻪ ،ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ
داراﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﻬﺮان
»ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ« ﺳﺮ
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ.

ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺪون ﺗﺮور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺎ ــ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺮان و ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪاء ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ــ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۵۹و  ۶۰ﺷﻌﺎر
دادﻧﺪ و درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﻢ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روح درﻣﺎﻧﯽ )ﺗﻬﺬﯾﺐ آﻧﻼﯾﻦ(؛ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز
درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ »ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ« ﻋﺎﻟِﻢ
ﻣﺠﺎﻫﺪ ،روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﻠﻖ و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﺧﻼق در ﺧﺎﻧﻮاده«،
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم »ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ« ﻓﺮزﻧﺪ
اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﺮﺣﻮم ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ــ ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ)!( ــ رواج ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮔﺰﯾﺪه ای از روش اﺧﻼﻗﯽ آن ﻓﻘﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﺦ ــ و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﻣﻮزﻧﺪه ای از ﺳﯿﺮه اﺧﻼﻗﯽ آن
ﺑﺰرﮔﻮار ــ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

* ﺗﺮور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎزی
ﺷﺎﯾﻌﻪ ،ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺪون ﺗﺮور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ ــ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺮان و ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪاء ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
داراﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ــ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۵۹و  ۶۰ﺷﻌﺎر
»ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ« ﺳﺮ دادﻧﺪ؛ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی دارد ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان از وﺟﻮد
او ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ؛ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار دارد و ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی او ﮔﯿﺮاﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ از ﺳﯿﻤﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪﺳﺎزی درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽاش ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪون
آﻧﮑﻪ ﺗﺮور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻮد ،از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
* اوج وﻓﺎداری و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،دل ﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺎدرﻣﺎن را
ﺳﻮزاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت درﺑﺎره ﮐﺴﯽ رواج ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد در
اوج وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار داﺷﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﻣﻮﻋﻈﻪای در

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼق در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻮد زودﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن در ﻣﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎدرﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی
ﺷﺐ از ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽرﺳﯿﺪم و ﻣﯽدﯾﺪم ﻫﻤﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﺸﺎن در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮفﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا آن زﻣﺎن را
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد؟ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻨّﺘﯽ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏﺷﺎن ﮐﻨﻢ.
* ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻋﻠﻢ ،ﻫﻤﺮاه ﻋﻤﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪی در ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻧﺸﺎن دادن و ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪوﯾﮋه در ﻗﺒﺎل ﻣﺎدرﻣﺎن در ﻣﻨﺰل ﺻﻮرت ﻣﯽدادﻧﺪ و
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼق در ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
اﮔﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪای ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﯿﺶ از آن ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﻮد ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاوان ﮐﻼم اﯾﺸﺎن
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد.
ﺣﺎل ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در اوج وﻓﺎداری و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮد،
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺖ،
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
* ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﻣﻦ زدﻧﺪ…
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ :در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از زوّار ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ
درﺑﺎره ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادم» :ﺷﺎﯾﻌﻪ ،ﺗﯿﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ دﺷﻤﻦ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ دوﺳﺘﺎن و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و دوﺳﺖ ﻣﺆﻣﻦ
در ﺟﻮار ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻓﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺣﺎج آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﻨﺸﺄ ﺷﺎﯾﻌﻪ ،دﺷﻤﻦ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺶ و ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﺎﻧﺪن آن ،دوﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
* ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻮﯾﮋه در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﯿﻠﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖﺳﻨﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ وارد در ﻋﺮﺻﻪ دﻓﺎع از
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ او ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪر ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺎﯾﻌﻪﮔﺴﺘﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر
و وﺑﺎل ﺑﺮای آﺧﺮﺗﺸﺎن اﺳﺖ«.
آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از اﯾﺸﺎن در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺑﺮاز
ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺮای آﺧﺮت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و آن را ﻧﺸﺮ
دادﻧﺪ و از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻘﺼﯿﺮات آنﻫﺎ ﺑﮕﺬرد .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
درﮔﺎه ﺧﺪا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽداﺷﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎ! ﻣﻦ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارم و
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧﻮد ،راه ﻫﺪاﯾﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻧﺸﺎن ﺑﺪه«.
* ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺆﻣﻨﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻌﺪی ﺣﺎج آﻗﺎ در ﻗﺒﺎل درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﺎﯾﻌﺎت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﻮرد اﺗﻬﺎﻣﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از
ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن را
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد :انّ اﻟﻠﻪ ﯾُﺪاﻓ ِﻊُ ﻋ َﻦ اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا« .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﮑﻪ از ﻣﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺧﺪاﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ
رأﺳﺎً ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺮﻓﺶ
در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد
ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻫﯿﭻ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد از ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺎﻣﻼن آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮد.
اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﺎً آن ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از وﺟﻮد آﻗﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺸﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺟﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ »ﻃﺮزﻧﮕﺎر« ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ
ﻣﻮﺳﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺷﺎﯾﻌﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت درﺑﺎره اﺳﺘﺎد اﺧﻼق در
ﺧﺎﻧﻮاده

* ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ و دوری از ﺗﺠﻤﻼت
ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺸﺪت ﺳﻔﺎرش دوری از ﺗﺠﻤﻼت ﺑﻪ ﻣﺎ داﺷﺖ .ﻣﻦ در اواﯾﻞ ﺟﻮاﻧﯽ
ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ “ﺟﯿﭗ ﺗﻮﺳﻦ” ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ آن زﻣﺎن در ردﯾﻒ “ژﯾﺎن” ﺟﺰء
ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻮد .ﺣﺎج آﻗﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ “ﭘﯿﮑﺎن” داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪری در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﺗﺎن
را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ! ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﯿﭗ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﻓﺮوﺧﺘﻢ.
* دوری از زﻫﺪﻓﺮوﺷﯽ
ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪر اﻫﻞ ﺗﺠﻤﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﻮی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻫﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮ و
زﻫﺪﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻓﺮشﻫﺎی اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﺎ ﻧﺦﻧﻤﺎ ﺷﺪ،
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻓﺮش ﻧﺦﻧﻤﺎ را در اﺗﺎق
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﻢ و در اﺗﺎق اﻧﺪروﻧﯽ ﻓﺮش ﻧﻮ
دارﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﺮش
اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺪ.
* ﮔﺮﯾﺰان از ﺗﻤﺠﯿﺪ
اﯾﺸﺎن از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮد .ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ از ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﺪن ﺑﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد،
ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از آن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎ را درﺑﺎره ﻣﻦ
ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ.
* ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق و ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ر ُﮐﻦ و ﻣﻼک ﺑﻮد،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ “آﻧﭽﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﺑﻮد”؛ ﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ
در ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻬﺮان و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.
از ﻫﯿﭻ ﻫﺸﺪار و اﻧﺬار و ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻫﻢ در ﻗﺒﺎل وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ
دوش ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
* ﺗﻮاﺿﻊ
در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎ اﻓﺮاد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺻﺮار دﺳﺖ ﺣﺎج آﻗﺎ را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﻌﺪاً ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻏﺮور

ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﺎ را ﻧﮕﯿﺮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ ِ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﮐﺎری
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺎ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ«.
* وﺻﯿﺖ در راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ
ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺧﻮد وﺻﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻓﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺛﻠﺚ اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻗﺪری رد ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻃﻼب
ﺗﻨﮓدﺳﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﺎﻗﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ ﻣﺴﺠﺪ
ﻓﺎﺋﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ.

* ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ

ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﻮﺳﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ در وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪاش ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺨﺺ ﺧﻮد
دﻓﺎع ﯾﺎ از ﮐﺴﯽ ﮔﻼﯾﻪای ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ و اﺧﻼق در وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﻟﻄﻒ ﺗﻮﺳﺖ و ﮐﺮم و رﺣﻤﺘﺖ آرزوی
ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﻢ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﻃﺎﻋﺘﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﻬﺸﺖ رﺿﻮان ﺑﯿﺎﺑﻢ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽات
اﯾﻤﺎن دارم و ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﯾﻨﺶ ﺑﺴﯽ اﻣﯿﺪوارم.
ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺎن و ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﯽ .ﺧﺪاﯾﺎ
در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﯾﺎریام ﻓﺮﻣﺎ و اﻋﺘﻘﺎداﺗﻢ را از ﺷﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﮕﻪ دار«.
ﺣﺎج آﻗﺎ در اداﻣﻪ وﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﻪ
ﺗﻘﻮا و آﺧﺮتﺧﻮاﻫﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺠﻤﻼت دﻧﯿﻮی و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻤﺎز
اول وﻗﺖ و ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ«.
* ﭘﯿﺎم رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻮگ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
درﮔﺬﺷﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر و ﻣﻌﻠّﻢ اﺧﻼق ﺟﻨﺎب ﺣﺠﻬﺎﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻮﺳﻮی رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮔﺮاﻣﯽ و
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم و دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان و ارادﺗﻤﻨﺪان
اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪهی اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺧﻼص و ﭘﺮ ﺗﻼش ﭼﻪ در آﻣﻮزﺷﻬﺎی
ﺳﻮدﻣﻨﺪ در رﺳﺎﻧﻪی ﻣﻠﯽ و ﭼﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺤﺮاب ،ﻣﻌﺮ ّف ﭼﻬﺮهی ﻧﻮراﻧﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢِ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر
اﺳﺖ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻠﻮّ درﺟﺎت آن ﻣﺮﺣﻮم و رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت اﻟﻬﯽ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن و ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
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