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کاماًل روشن بود، در این جریان به چه صورت خواهد  بر اساس مبانی فقهی شیعه 
که  کرد؟ شما می بینید  بود. یعنی آیا مصر هم یک روز والیت فقیه را قبول خواهد 
اسالم  جهان  بر  اخیر  سال  سه  دو  در  رهبریحفظه اهلل  معظم  مقام  موضع گیری های 
که رهبران میانی  که این امر و روابطی  یادی داشته است. به نظر می رسد  تأثیرات ز
که والیت فقیه بدون این که از  جهان اسالم با ایشان برقرار می کنند، باعث می شود 
یه دیگر شکل  یک خاستگاه فقهی شیعی در جهان اسالم مطرح شود، از یک زاو

بگیرد.

رابطه وحدت مذاهب و ادیان و هبره مندی از امامت امامعلیه السالم
که دارد شکل می گیرد. در روز حشر هم همین  به نظر من مهم آن وحدتی است 
امام  بعد همه پشت سر  و  نزدیک می شوند  به هم  آدم ها در حشر  اتفاق می افتد. 
امام  به دنبال  به همدیگر مستلزم  ما  نزدیک شدن  قرار می گیرند. اصاًل  خودشان 
کم امام آشکار می شود. بنابراین، وقتی ما جمع  کم  رفتن و پیداکردن امام است و 
کرد. با توجه  کاری خواهد  می شویم و به وحدت می رسیم، خود این وحدت یک 
که تقسیم بندی ها و اسم گذاری های  به شکل گیری این وحدت، به نظر می رسد 
مبتنی بر مذهب، مثل ما و اهل سّنت یا ما و مسیحیان، دیگر در آخرالزمان مسخره 
بتوان طی  که شاید  آشکار شدن است  در حال  به قدری  یعنی حقیقت  است. 
کلی عوض  که این اسم گذاری های مذهبی به طور  کرد  یزی  کوتاهی برنامه ر مدت 
کالن دین داشته باشیم. پس باز هم  شود و ما اسم گذاری های دیگری در جریان 

پیشنهاد من همان موضوع وحدت است.
کارشناس مجری: سؤال سوم را از حجت االسالم و المسلمین الویری بپرسیم. 
بعضی از سؤال ها با مؤلفه هایی که حضرت عالی ذکر کردید، ارتباط مستقیم دارد؛ 
از جمله بحث تربیت اخالقی یا کالن نگری یا تعمیق معنویت. به صورت خاص 
پرسیده اند که اگر بخواهیم فارغ از حرکت تمدنی، فضای عاشورایی را که در اربعین 
پررنگ می شود، در زندگی فردی افراد استمرار دهیم، چه کاری باید صورت بگیرد؟ 
که بتوانند در این  کنند  که افراد چه  به عبارت دیگر، یکی از دغدغه ها این است 

محور حقی که قرارگرفته اند، باقی بمانند؟
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یافته در راه پیمایی اربعیخ نقش نظام تبلیغ دیین در استمرار فرهنگ تبلور
حجت االسالم و المسلمین دکتر الویری: این پرسش اساسًا یک پرسش تربیتی 
در  را  مسئله  این  ما  نیست.  من  تخصص  حیطه  در  آن  به  دقیق  پاسخ  و  است 
کمیل شرکت می کنیم و در آن  یم؛ مثاًل در دعای  همین محافل مذهبی هم دار
که می آییم به محض بیرون آمدن یا بیرون آوردن  یم؛ بیرون  لحظه حال خوشی دار
اتومبیل می بینیم که با فردی درگیر می شویم و آن حال خوش از بین می رود. چه کار 
که این حاالت در ما بماند؟ بنابراین، این پرسش منحصر در اربعین نیست.  کنیم 
ی و مطبوعات و 

ّ
یان فرهنگ سازی جامعه، رسانه ها، اعم از رسانه مل

ّ
 متول

ً
اجماال

یادی دارد،  که در این قسمت ضعف بسیار ز به خصوص نظام تبلیغات دینی ما 
یابند و بکوشند با روش های مختلْف  کارکردهای آن را در باید عظمت اربعین و 
که  کنند و نگذارند دین داری قطع شود. اربعین مانند نوری است  دین را تبیین 
کرده است، حفظ شود. البته  که ایجاد  که روشنایی ای  می تابد و باید سعی شود 
این ذخیره سازی به این آسانی ها نیست. این یک پرسش سی وهفت، هشت ساله 
برای ما است که چه کار کنیم این حالت ها در مردم بماند. در یکی از پیامک ها به 
طنز آمده بود که مردم ایران مردمی هستند که 100 کیلومتر برای اربعین پیاده می روند، 
این همسان سازی ها خیلی ساده  رد شوند.  پیاده  عابر  پل  از  نیستند  ولی حاضر 
که نهادهای فرهنگ سازی  نیست و من هم پاسخ تخصصی ندارم، ولی می دانم 
تبلیغ دینی روحانیت، خیلی می تواند در این بخش  عمومی، به خصوص نظام 

کنند. نقش آفرینی 
کارشناس مجری: سؤال بعدی ناظر به بحث های مقدماتی دکتر عباسی است. 
که این تقابل همواره بوده و ادامه خواهد  شما نسبت به تقابل حق و باطل فرمودید 
داشت. در این رابطه پرسیده اند که اگر قرار است جریان تکفیر ی ها و به طور خاص، 
داعش، ادامه داشته باشد، نقش اینها در دوران حضرت حجت عجل اهلل تعالی فرجه یا در 
فضایی که منجر به ظهور می شود، چگونه خواهد بود. البته در روایات ما این تقابل 
که آیا این تقابل، با  حق و باطل توضیح داده شده است. در این باره لطفًا بفرمایید 
یژگی های  که دارند و حرکت شان در شام و و جریان سفیانی و پرچم های سیاهی 
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