ابـىا :مسألٍ اوتظار مىجی مًرد تًجٍ بسیاری اس جُاویان است .بفزمایید فزصت َایی کٍ در مًضًع مُديیت بزای ما
پیزيان مذَب اَل بیت(ع) يجًد دارد چیست؟
ـــ ثسن اهلل الشحوي الشحین .اًذیطِ هْذٍیت ظشفیت ثسیبس ثبالیی داسد کِ هب ثِ آى تَرِ ًکشدُاین .چٌذ سبلی است کِ غشثیّب
ثسیبس ثِ ایي ثحج تَرِ ًوَدُ ٍ ثطذت ػلیِ آى کبس هیکٌٌذ .هب اهشٍصُ ثب یک سشی فشغتّبی ثیًظیش دس صهیٌِ هْذٍیت دس
رْبى هَارِ ّستین کِ هتأسفبًِ ثِ دلیل ّوبى ػذم تَرِ ،آىّب سا اص دست هیدّین ٍ سقیجبى ٍ دضوٌبى هب اص آىّب ثِ سَد خَد
استفبدُ هیکٌٌذ .ظشفیت ّب ٍ فشغتّب دس صهیٌِ هْذٍیت سِ دستِ است :
اٍل :ظشفیت ٍاالی هْذٍیت ثب تَرِ ثِ رات خَد؛
دٍم :ظشفیت آى ثب تَرِ ثِ ضشایظ کًٌَی رْبى ٍ هٌغقِ؛
ٍ سَم :ظشفیت آى ثب تَرِ ثِ ضشایظ کًٌَی ضیؼیبى ٍ کطَس ایشاى.
یک ظشفیت راتی هْذٍیت کِ هب اص آى غبفل ّستین ،صًذُ ٍ پَیب ثَدى ایي اًذیطِ دس عَل اػػبس ٍ صهبى ّبست ٍ.یژگی تطیغ ایي
است کِ دس ّش صهبًی صًذُ ٍ پَیبست؛ هخالً هجبحخبت «ّبًشی کشثي »ثب «ػالهِ عجبعجبیی» کِ ثسیبس هطَْس است سا ثجیٌیذ؛ یکی اص
هجبحخی کِ کشثي سا ثِ اسالم ػالقِهٌذ کشد ٍ دلجبختِ آى ضذ ـ گشچِ ظبّشا هسلوبى ًطذ ـ ّویي ثحج هْذٍیت ثَدٍ .ی رولِ
ػزیجی داسد کِ هب کوتش ثِ آى تَرِ کشدُاین ٍی هیگَیذ« :ثِ ًظش هي هزّت ضیؼِ تٌْب هزّجی است کِ ساثغِ ّذایت الْی سا
هیبى خذا ٍ خلق ثشای ّویطِ ًگِ داضتِ  ،پیَستِ ٍالیت سا صًذُ ٍ پبثشرب هی داسد ...هي ثِ خبعش ثحج دسثبسُ ضیؼِ ٍ سسیذى ثِ
حقبیق ایي هزّت ًضدیک ثَد پست تحقیقبتی خَد سا دس داًطگبُ سَسثي اص دست ثذّن ».آقبی کشثي ثِ ایي ػقیذُ ثبٍس داسد کِ
ساثغِ خذا ٍ خلق ٍ لَ اًذک صهبًی قغغ ًویضَد صیشا ّویطِ ثبیذ حزت خذا دس صهیي ثبضذ .هب دس ّیچ هزّت دیگشی تب کٌَى
چٌیي چیضی ًِ دیذُاین ٍ ًِ ضٌیذُاین .هگش ایٌکِ ثِ تبصگی اص ایي اًذیطِ ضیؼی ٍام گشفتِ ثبضذ ٍ ایي ًکتِ قبثل تَرْی است.
ّوچٌیي دس ربی دیگش دس خبعشات هشثَط ثِ آقبی کشثي اص قَل افشادی کِ ثِ دیذى ػالهِ عجبعجبیی هیسفتٌذ ًقل ضذُ است کِ:
آقبی کشثي ثؼضی اٍقبت ثِ اغشاس اص هب هیخَاست کِ :هشا ثِ هسزذ روکشاى ثجشیذ! هیگفتین :تَ کِ هسلوبى ًیستی تب دس آًزب
ػجبدت کٌی ،پس ثشای چِ هی خَاّی ثِ هسزذ روکشاى ثشٍی؟ کشثي هیگفت" :هي آًزب حسی سا پیذا هیکٌن کِ دس ّیچ ربی
دیگش ثشای هي سبثقِ ًذاسد".
ایي ّوبى ظشفیت راتی است کِ هب ثِ آى تَرِ ًکشدُ این.
ابـىا :در رابطٍ با ظزفیت جُاوی ي بیه االدیاوی چٍ؟
ـــ ثلِ ،هْذٍیت اص آى ػقبیذی است کِ هی تَاًذ گفتوبى ثیي الوللی دس سغح رْبى ایزبد کٌذ صیشا اًذیطِ آى هٌغقِای ،قطشی
ٍ یب ثشای افشاد خبغی ًیست ٍ ثلکِ ثشای کل هشدم رْبى است .ایي دٍهیي ظشفیت ثضسگ هْذٍیت است .
هخالً هب قب ل ّستین کِ دس کٌبس هٌزی اسالم یک کوک یبس خَاّذ آهذ ٍ آى «حضشت ػیسی ثي هشین» است؛ ٍلی هب چشا ًویتَاًین
آى سا ثشای هسیحیت سٍضي کٌین ٍ ثگَیین کِ هٌزی ضوب ًیض ّوشاُ هٌزی هب هیآیذ ٍ ًیبصی ثِ دػَا ثیي ایي دٍ هزّت ًیست؟
ظشفیت ثؼذی کِ هب دس هَسد هْذٍیت داسین ایي است کِ هب هؼتقذین ٍ احجبت ًیض هیکٌین کِ اًذیطِّبی ضیؼی دس کل ٍ ثِ

خػَظ اًذیطِ هْذٍیت داسای پطتَاًِ هحکن ػقلی ٍ کالهی است .سبیش ادیبى ثب ایي هَسد ثسیبس هطکل داسًذ ٍ ثیطتش ایي هَضَع
ثشایطبى پزیشفتٌی است تب احجبتی.
ابـىا :آیا امکان عزضٍ مباحث مُديیت در جُان يجًد دارد؟
ـــ دس هَضَع ظشفیت ٍ ضشایظ کًٌَی رْبى ٍ هٌغقِ ،اٍلیي هسئلِ ثحشاىّبیی است کِ دس رْبى هَد هیصًذ ٍ ثِ پشسًگتشیي
هسئلِ حبل حبضش رْبى تجذیل ضذُ است کِ ضبهل اًَاع ثحشاىّبی اخالقی ،اقتػبدی ،رٌگّب ٍ غیشُ است ٍ هب ثبیذ ثب هْذٍیت
کِ ثشای ّوِ آىّب پبسخی داسد ،ثب ایي ثحشاىّب هجبسصُ کٌینً .کتِ ایٌزبست کِ چشا هب رَاةّبی ایي هسب ل سا ثب استفبدُ اص
هْذٍیت ثِ رْبًیبى اسا ِ ًویدّین!؟
ثحج دیگش ایي است کِ سضذ اسالم خَاّی دس دٍ دِّ اخیش کبهالً هطَْد ثَدُ است .ضبیذ هب تَرِ ًکشدُ ثبضین کِ ایي ّزوِّبیی
کِ ثِ خػَظ اص سبل  ۰۲۲۲هیالدی تب کٌَى ػلیِ اسالم اًزبم هیضَد ،دلیلص چیست .دلیل آى چیضی رض آهبس سضذ اسالم
خَاّی دس ایي کطَسّب ًیست .ایي آهبسّب ثیي سٍسب ٍ ثضسگبى ایي کطَسّب هٌتطش ضذُ ٍ ثِ آًبى ّطذاس تجذیل اسٍپب ٍ غشة ثِ اسٍپب ٍ
غشة هسلوبى سا هی دّذ .تػذیق ایي حشف ،سخي پبح قجلی دس سبل  ۰۲۲۲هیالدی است کِ گفت« :اهشٍص سٍصی است کِ
روؼیت هسلوبى رْبى اص هب کبتَلیکّب ثیطتش است».
ایي آهبس ّب دس غشة هٌتطش ضذُ است ٍ صًگ خغشی ثشای سٍسب ٍ ثضسگبى غشة ثِ غذا دس آٍسد کِ ثبیذ اص اسالم خَاّی ٍ سضذ اسالم
دس غشة رل َگیشی کٌین ٍ ثْتشیي کبس هٌفَس کشدى چْشُ اسالم دس هیبى غشثی ّبست .کِ هتبسفبًِ دس ثشخی صهیٌِّب هَفق ّن ثَدُ
اًذ.
هَسد ثؼذی کِ اٍضبع رْبًی سا ثشای هب هطخع هیکٌذ تَرِ ضذیذ ثِ هسب ل آخش صهبًی ٍ هٌزی گشایبًِ دس رْبى است .یکی اص
هػبدیق احجبت ایي حشف ،سضذ سبخت فیلنّب ٍ سشیبلّبی آخش الضهبًی دس سبلّبی اخیش دس آهشیکبست کِ حتی یکی اص ایي
سشیبلّب ّن اکٌَى دس آهشیکب دس حبل پخص است.
هَسد ثؼذی آهبس هَرَد است کِ تَسظ دٍ هَسسِ هؼتجش آهبس گیشی آهشیکبیی اًزبم ضذُ است ٍ ثِ ایي ٍسیلِ تَرِ هسیحیبى ثِ
هسب ل آخش صهبى سا سٌزیذُ اًذ .هَسسِ  PEWآهشیکب دس دٍ سبل  ۰۲۲۲ ٍ ۰۲۲۲هیالدی اقذام ثِ آهبسگیشی دس هَسد ثبٍس هشدم
ًسجت ثِ ظَْس هسیح ًوَدُ است کِ دس سبل  ۰۲۲۲هشدهی کِ ثبٍس ثِ ظَْس داسًذ " ٍ ۰۲هشدهی کِ ثبٍس ًذاسًذ " %۸است ٍ دس
سبل  ۰۲۲۲آهبس ایي هشدم ثِ " %۸" ٍ %۷تغییش پیذا کشدُ کِ ًطبى اص اػتقبد ًیوی اص هشدم آهشیکب ثِ ظَْس هسیح دس عَل  %۲سبل
آیٌذُ داسد.

سَهیي دستِ ظشفیت ٍ ضشایظ کًٌَی ضیؼیبى ٍ کطَس ایشاى ًسجت ثِ هْذٍیت است .ثِ حوذ الْی سوت ٍ سَی حشکت حَادث
هٌغقِ ثِ سَد قذست ضیؼیبى ٍ ایشاى ثَدُ است ٍ ایي هغلت سا دٍست ٍ دضوي تبییذ هیًوبیٌذ .رک اسویت یکی اص ًَیسٌذگبى
ضذ هْذٍیت حبل حبضش است کِ کتبثی ًیض دس ایي صهیٌِ ثِ چبح سسبًذُ است؛ ٍی هیگَیذٍ « :قتی یک فشد اتفبقبت کًٌَی رْبى
سا اص ًقغِ ًظش ضیؼِ ثٌگشد ،کبهالً هتحیش هی ضَد .یوي ثِ دست حَحیبى افتبدُ ،هلک ػجذاهلل دس ػشثستبى هشدُ ٍ رْبى ثیص اص
گزضتِ دس ثشاثش اسشا یل ایستبدُ است .... .پبصل ضیؼیبى ثشای ظَْس هْذی دس حبل تکویل ضذى است!».اص ایي ثحج هیخَاستن ثِ
ایي ًتیزِ ثشسن کِ اص اٍضبع حبل حبضش رْبى ،هیتَاًین ثْشُ ثشداسی صیبدی ثِ سَد ضیؼِ کٌین.

هَضَع دیگش تَرِ ٍ ػالقِ ضذیذ هشدم ثِ هَضَع هْذٍیت است .هْذٍیت ًِ فقظ ثیي هب ضیؼیبى ثلکِ دس حبل حبضش دس ػبلن
اسالم هغشح است .دلیل ایي هَضَع سا ًیض آهبسی کِ ّوبى ضشکت آهبسگیشی آهشیکبیی $هَسسِ  PEWآهشیکب #دس ثیست ٍ سِ
کطَس کِ ػوذتبً هسلوبى ثَدًذ ،ـ الجتِ ثِ رض ایشاى ـ گشفتِ است ،حبثت هیکٌذ .ایي ضشکت آهبسگیشی پشسطی هجٌی ثش ایٌکِ آیب
هْذی ایشاًیبى ثِ صٍدی ظَْس خَاّذ کشد ،هغشح کشد ٍ دس ًتیزِ گیشی آى آهذُ است :ثِ عَس هیبًگیي " %۰هشدم ایي کطَسّب کِ
ضبهل کطَسّبی هخل افغبًستبى ،پبکستبى ،تًَس ٍ تشکیِ ًیض دیذُ هیضَد ،ثِ ایي هَضَع $آهذى قشیت الَقَع هْذی $ػذ ##ایوبى
داسًذ .کِ ثب یک روغ ٍ تفشیق ثِ روؼیت  ۲۷۲هیلیَى ًفشی هشدم هْذی خَاُ هیسسین کِ ثِ گفتِ خَد هْذی رَیبى غشثی ًظیش
«تیوَتی اسوَت» حیشت اًگیض است .
ایي هجبحج ًطبى اص ظشفیت ثسیبس ثبالی اًذیطِ هْذٍیت دس ّش سِ دستِ آى دس ػبلن ّستین .ایي ثحج ثسیبس کبسثشدی سا هیتَاى
ثشای تجلیغ ضیؼِ ٍ صهیٌِ سبصی ظَْس استفبدُ کٌین.
ابىا :اس دیدگاٌ حضزتعالی تُدیدَای مباحث مُديیت چیست؟
ـــ دس ثحج تْذیذّب یک ثحج دسٍى دیٌی داسین ٍ یک ثشٍى دیٌی ٍ دسٍى دیٌی .ثب دسٍى هزّجی ّب دس ػقیذُ یکی ّستین ٍلی
ثب تغجیقبت ثیزب ،تَقیت ٍ سبیش هجبحج ثش ػلیِ هْذٍیت ًبخَاستِ فؼبلیت هی کٌٌذ .ایي گشٍُ ثؼضبً اًگیضُ ّبی اًحشافی ٍ ایذُ ّبی
خغشًبکی داسًذ ٍ ػذُ ای ثِ خبعش ثشداضت ّبی اضتجبُ ٍ یب ایٌکِ احبدیخی سا ًتَاًستٌذ خَة تفسیش کٌٌذ هَسد اضتجبُ ٍاقغ ضذًذ.
هخل هجبحج فیلن ظَْس ثسیبس ًضدیک است .ایي ّب سا ثب گفتگَ هی تَاًین ثِ هسیش دسست ّذایت کٌین.
ثشخی اص ایي دسٍى هزّجی ّب هخل اًزوي حزتیِ خغشًبک ّستٌذ .اػضبی اًزوي حزتیِ هخبلف ّش گًَِ فؼبلیت اغالحی قجل اص
ظَْس ثَدًذ ٍ هی گفتٌذ ًجبیذ ّیچ کبسی کٌین ٍ ثشخی هخبلف اًقالة ثَدًذ .یب ثشخی اص دگشاًذیطبى الگَّبی اًحشافی ٍ ًبدسست اص
هْذٍیت هؼشفی کشدُ ٍ ضجْبتی ثیبى هی کٌٌذ کِ ایٌْب ػوذتبً دس خبسد اص کطَس حضَس داسًذ ٍ ثب ثشداضت ّبی خَد هطکل ایزبد
هی کٌٌذ ٍ ثشای هْذٍیت تْذیذ ّستٌذ.
گشٍُ دیگش؛ گشٍُ ّبی تکفیشی ٍ ٍّبثیت ّستٌذ ایٌْب ّن ثب الگَّبیی کِ هؼشفی هی کٌٌذ ثب هْذٍیت هخبلفت هی کٌٌذ؛ ثِ ایي
غَست کِ الگَیی سا ثشای ػبلن هؼشفی هی کٌٌذ کِ کبهالً ثب اّذاف هْذٍیت هخبلف ٍ هؼبسؼ است .ثشای ًوًَِ؛ گشٍّْبی تکفیشی
هخل داػص ،عبلجبى ٍ هفتی ّبی ٍّبثی ،تػَیشی اص حضشت هْذی$ػذ #هؼشفی هی کٌٌذ کِ تػَیش خیلی ثذی است ٍ ثبػج خشاة
ضذى ٍرِْ هْذٍیت دس ػبلن هی ضَد ٍ هب اهشٍصُ ًتبیذ آى سا هی ثیٌین .ایي ّب هسلوبى ّستٌذ ٍ ثب هْذٍیت تؼبسؼ داسًذ.
گشٍُ دیگش هسلوبى ًیستٌذ ٍ خبسد اص اسالم اًذ یکی اص ایٌْب ثْب یت است .تجلیغ ثْب یت ضذ هْذٍی است ٍ هسیحیت تجطیشی
اسبسبً هٌکش ثحج هْذٍیت ضیؼی است .اص غیش هسلوبًبى گشٍُ دیگشی کِ خغشًبک ّستٌذ غْیًَیضم هسیحی است کِ یک تفکش
قَی سسبًِ ای داسًذ ٍ ثشػلیِ هْذٍیت هستقین ٍ غیش هستقین فؼبلیت هی کٌٌذ .ایي گشٍُ ثِ غَست هستقین دس دُ سبل اخیش سی
یب چْل کتبة ضذ هْذٍی ًَضتِ اًذ ٍ ثِ غَست غیش هستقین هٌزی خَد سا ثِ گًَِ ای هؼشفی هی کٌٌذ کِ هخبلف هٌزی اسالهی
ػول هی کٌذ.
ابـىا :آسیب َای مباحث مُديیت چٍ مسائلی است؟
ـــ آسیت ّب ثیطتش ثِ کسبًی هشتجظ است کِ دغذغِ هْذٍی داسًذ ٍلی هتأسفبًِ ثِ رٌجِ ّبی فؼبلیت خَد تَرِ ًوی کٌٌذ ٍ دس

ًتیزِ آسیت ّبیی پذیذ هی آیذ .ثشای ًوًَِ قطشّبی خبغی اص هشدم سا ّذف قشاس هی دّین دس حبلی کِ سؼی ًوی کٌین کل هشدم
سا سٍضٌگشی کشدُ ٍ ثب اّذاف حضشت هْذی$ػذ #آضٌب کٌین .ثب تَرِ ثِ سٍایبت هْذٍی یک صهیٌِ سبصی ػوَهی ثبیذ ایزبد ضَد ٍ
ثبیذ غیش ضیؼیبى ٍ حتی غیش هسلوبًبى سا آگبُ کٌین ٍ قشاس ًیست فقظ ثچِ هزّجی ّب آهبدُ حضَس ثبضٌذ.
هب ثؼضی ٍقت ّب تَرِ ثِ ًیبصّبی قطش هخبعت خَد ًذاسین ٍ ربهؼِ ای ثشای آیٌذُ تشسین هی کٌین کِ فقظ یک ربهؼِ آسهبًی
ثشای قطش خبغی است .هخال هب ًوی گَیین کِ حضشت ٍلی ػػش ثشای صًبى ،رَاًبى ٍ عیف ّبی دیگش چِ خَاّذ کشد.
هتأسفبًِ ًیشٍّبی هزّجی کِ دغذغِ داسًذ حَاسطبى ثِ پیطشفت ّب ٍ رٌجِ ّبی رذیذی کِ دس ارتوبع سخ هی دّذً ،یست ٍ
ًتیزِ اش ایي هی ضَد کِ اص اثضاسّب ٍ سٍش ّبی قذیوی ٍ پیص پب افتبدُ استفبدُ هی کٌٌذ ٍ ضخع ،هخبعت رذیذ سا اص دست
هی دّذ .اهشٍصُ قطش رَاى اص ضجکِ ّبی هزبصی صیبد استفبدُ هی کٌذ .هتبسفبًِ ًیشٍّبی هزّجی خیلی ثِ سوت ایي اثضاسّب ًوی
سًٍذ؛ یب تجلیغ هْذٍیت دس ضجکِ ّبی هزبصی ثِ ٍسیلِ الگَّب ٍ سٍش ّبی قذیوی است ٍ فکش هی کٌٌذ کِ ایٌْب رَاة هی دّذ .ثِ
ربی هجبحج هؼشفت افضایی ،ثحج ّبی ضؼبسی ٍ احسبسی فضبی هزبصی هب سا پش کشدُ است؛ دس حبلی کِ ثحج هؼشفت افضایی ٍ
آهبدُ سبصی خیلی هْوتش اص ثحج احسبسی است .
ابـىا :اس ایىکٍ يقت ارسشمىد خًد را در اختیار ما گذاشتید تشکز می کىم.

