متن گفتگوی سایت فارس با حجت االسالم سینایی:
حدت االسالم سیٌبیی سا ثیطتش ثطٌبسین
تکَاًذٍ پس اص هٌجش ٍ ّیبت!
حدتاالسالم سیٌبیی هذیش حَصُ ػلویِ اثَؼبلت ٍ هشثی تکَاًذٍ هی گَیذ اگش یک سٍحبًی ثِ هؼٌبی ٍالؼی کلوِ سٍحبًی ثبضذ ،ثِ ّوِ لَاًیي ٍ دستَسات
اسالم ػول هیکٌذ؛ اص ٍاخجبت ٍ هستحجبت گشفتِ تب پشداختي ثِ ٍسصش.
یک سٍحبًی دس لجبس تکَاًذٍػمیك :ثب ایٌکِ ثیص اص چْبس دِّ اص ػوشش هیگزسد اهب هبًٌذ خَاًبى  20سبلِ ثب حشیف هجبسصُ هیکٌذ تب چن ٍ خن ٍسصش تکَاًذٍ
سا ثِ ؼلجِّبی خَاى آهَصش دّذ ،چَى هؼتمذ است آیِّبی صًذگی هب ٍلتی ًظن هیگیشًذ کِ ثذًى سبلن ،ثبًطبغ ٍ ًیشٍهٌذ داضتِ ثبضین .اٍ کِ ًخستیي
ثبضگبُ سصهی حَصُّبی کطَس سا تأسیس کشدُ دسثبسُ دلیل ثیتَخْی ثؼعی سٍحبًیَى ثِ ٍسصش هیگَیذ« :اگش ثِ دستَسات اسالهی ػول هیکشدین اکٌَى
ثْتشیي لْشهبًبى ٍ ٍسصضکبساى سا ثیي سٍحبًیَى داضتین» .هطشٍح گفتٍگَی خجشًگبساى ػمیك ٍ ّوطْشی آیِ ثب حدت االسالم هدیذ سیٌبیی هذیش هذسسِ
ػلویِ سفیشاى ّذایت اثَؼبلت(ع) سا دس اداهِ هیخَاًین.
* چٍ شذ کٍ سزاغ يرسش رفتیذ؟ ايل طلبٍ بًدیذ یا يرسشکار؟
لجل اص ایٌکِ ؼلجِ ضَم ٍسصش هیکشدم .فکش هیکٌن اص سبل سَم ساٌّوبیی ثَد کِ ٍاسد ٍسصش تکَاًذٍ ضذم ٍ ثؼذ اص هذتی دس کبًَى «هیثن» هحلِ فالح صیش
ًظش استبد کشیوی کِ هشثی تین هلی تکَاًذٍ ثَد ثِصَست حشفِای آهَصش دیذم .الجتِ لجل اص آى ّن ٍسصش هیکشدم ٍلی ًضد استبد کشیوی خلَُّبی اخاللی سا
دس کٌبس ٍسصش یبد گشفتن.
*حاال چزا تکًاوذي را اوتخاب کزدیذ؟
ساستص سا ثخَاّیذ آى صهبى ضٌبخت چٌذاًی دسثبسُ ایي ٍسصش ًذاضتن ٍ ثب ٍخَد ایٌکِ ثِ ٍسصش کبساتِ ػاللِ داضتن ،سش اص تکَاًذٍ دسآٍسدم .ثؼذّب کِ ٍاسد
ایي ٍسصش ضذم ػاللِام ثیطتش ضذ ٍ فْویذم ساُ سا دسست آهذُام.
*تاثیز مثبتی َم ريی کارَایتان داشت؟
ثسیبس صیبد .دس حَصُ ػلویِ کِ دسس هیخَاًذم ًطبغ ٍ پَیبیی خبصی ثشاین ثِّوشاُ داضت ٍ ثبػث هیضذ ثذٍى ایٌکِ احسبس خستگی کٌن دس فؼبلیتّبی
هزّجی ٍ فشٌّگی حعَس داضتِ ثبضن .حبال ّن کِ دس هحیػ کبس ّستن دس خیلی اص هشاحل سخت صًذگی ٍ هطکالتی کِ ثِ ؼَس ًبگْبًی ثشاین پیص هیآیذ
لذستوٌذتش ػول هیکٌن.
*مگز چٍ چیشی در يرسش َست کٍ ایه َمٍ بٍ شما احساس قذرت میدَذ؟
ثش اسبس فشهبیص همبم هؼظن سّجشی اهش ثٍِسصش ،اهش ثِهؼشٍف است .یؼٌی ٍسصش یکی اص هسبئلی است کِ ثخطی اص ضشیؼت ،خَدسبصی ٍ اًسبىسبصی سا دس
خَد خبی دادُ .ثبیذ تَخِ داضت ایي سفتبسی است کِ ثش اسبس صحجتّبی یک سّجش دیٌی هؽشح ضذُ .ثذیي تشتیت هب ًجبیذ ٍسصش سا خبسج اص دیي تؼشیف
کٌینٍ .سصش هَخت توشکض حَاس ،خَدثبٍسی ٍ کوک ثِ اهَس دیٌی ٍ صًذگی هیضَد؛ ّوبىؼَس کِ فشدٍسی گفتِ« :ص ًیشٍ ثَد هشد سا ساستی /ص سستی کژی
صایذ ٍ کبستی».
خذا اص ّوِ ایٌْب ٍالؼب دس ؼَل تدشثِّبیی کِ دس صًذگی داضتِام ،ثبسّب دیذُام ٍلبسی کِ ٍسصش دس اًسبى ایدبد هیکٌذ ثِتٌْبیی یک اسصش دیٌی است.
ثٌبثشایي ثبیذ خَاًبى سا ثِ ٍسصش تشغیت کٌین ٍ ثِ ّیچ ػٌَاى ًجبیذ هَهي ٍ ًوبصخَاى خَدش سا اص ٍسصش ثیًیبص ثذاًذ .دسٍالغ خبهؼِ ثب ٍسصش هیتَاًذ
سالهتی هؼٌَی خَدش سا ثِدست ثیبٍسد .
*بىابزایه با تًجٍ بٍ مشکالت فزَىگیای کٍ در جامعٍ يجًد دارد يرسش میتًاوذ مکمل خًبی بزای حفظ ارسشَای دیىی باشذ؟
یکی اص چیضّبیی کِ هیتَاًذ دس ثشاثش تْبخن فشٌّگی همبٍهت کٌذ ٍسصش است .چَى هَاسدی هثل صذالت ،غیجت ًکشدى ٍ خیلی اص چیضّبیی کِ دس دیي
دًجبلص ّستین دس ٍسصش خالصِ ضذُ استٍ .سصش ػبهل هْوی ثشای خلَگیشی اص سستی است .ثذیي تشتیت دس احبدیث ٍ سٍایت داسین کِ« :الغیجِ خْل
الؼبخض /غیجت آخشیي تالش آدم تشسَست» .ایي ضدبػت ٍ خَدثبٍسی سا ٍسصش ثِ اًسبى هیدّذ کِ دس اًدبم فشایط دیٌی تَاًوٌذتش ضَد .هصذاق دیگشی کِ
دس ایٌدب ٍخَد داسد ایي است کِ ػذُای اص خْبد دس ساُ خذا ٍ خٌگ ثب دضوي هیتشسٌذ .ایي تشس ثب ٍسصش تشهین هیضَدٍ .سصضی کِ خَة ٍ سبلن ثبضذ
ضدبػت ٍ دالٍسی سا ثشای هَهٌیي ثِّوشاُ هیآٍسد .ثبیذ تَخِ داضت کِ یکی اص خصَصیتّبی ثبسص اهیشالوَهٌیي(ع) ضدبػت ٍ ٍسصیذُ ثَدى ثشای همبثلِ ثب

دضوٌبى دیي ٍ خذاًٍذ است ٍ دس همبثل اٍ یکی ػبلنتشیي ٍ ػبثذتشیي اصحبة پیبهجش(ظ) ثَدٍ .سصش دس سسیذى اًسبى ثِ ضدبػت ثسیبس هَثش است .هَهٌی کِ
تَاًوٌذی رٌّی ٍ ثذًی داضتِ ثبضذ ،هیتَاًذ دس ثشاثش تْبخن فشٌّگی ایستبدگی کٌذ ٍ ثب َّضیبسی پبسخی دًذاىضکي ثِ استکجبس ثذّذ.
*اما بعضی اس خاوًادٌَای مذَبی بٍدالیل مختلف اجاسٌ ومیدَىذ فزسوذاوشان بٍ يرسشگاٌ بزيوذ .درياقع بٍوًعی فکز میکىىذ اگز بچٍشان بٍ
يرسش ريی بیايرد در مسائل دیىی سستی میکىذ.
اضتجبُ فکش هیکٌٌذ ٍلی ایي ٍالؼیت ّن ٍخَد داسد کِ ثِؼَس کلی خبًَادُّبی هزّجی ٍ ایشاًی ثِ هسئلِ ٍسصش ػبدت ًذاسًذ ٍ ثِ ٍسصش ٍ فؼبلیتّبی ثذًی
تَخِ ًویکٌٌذ .هسئَالى ٍسصش ثبیذ ضشایؽی سا فشاّن کٌٌذ تب ٍسصش ثشای ّوِ سایگبى ثبضذ .دس صهیٌِ فشٌّگسبصی ثبیذ تالشّبیی اًدبم ضَد .الجتِ دس
سبلّبی اخیش کبسّبی هختلفی تَسػ ضْشداسی تْشاى اًدبم ضذُ ٍ دس اکثش ثَستبىّبی ضْش ٍسبیل هٌبسجی ثشای ٍسصش هْیب ضذُ ٍلی دس ثحث ّوگبًی
ضذى ٍسصش ثبیذ ثیطتش کبس ضَد .الجتِ هشدم ّن ثبیذ ٍسصش سا دس فؼبلیتّبی سٍصاًِضبى لشاس دٌّذ .هي اصشاسی ثِ اًدبم ٍسصشّبی سخت ًذاسم .آًْبیی کِ ثِ
ایيگًَِ ٍسصشّب ػاللِ کوتشی داسًذ هیتَاًٌذ ٍسصشّبی سجک هثل یَگب ٍ ایشٍثیک سا اًدبم دٌّذ.
*بٍوظز شما بیشتزیه کمبًدَای يرسش در کجاست ي چزا گاَی ايقات مسائل غیزاخالقی ي غیزارسشی يارد يرسش میشًد؟
اگش دس ثؼعی اص ٍسصضگبُّب یب سفتبس ٍسصضکبساى هب هسبئل ظذاسصش ٍ ظذاخالق ٍخَد داسد ،ثذٍى ضک یک خبی کبس سا دسست اًدبم ًذادُاین .ػذُای دس ٍسصش
ثِاًذاصُای حشفِای فکش هیکٌٌذ کِ پَل دسآٍسدى ٍ سسیذى ثِ اّذاف هبدی سا ثِ اصبلت ٍسصش تشخیح هیدٌّذ ٍ اصل آى سا صیش سَال هیثشًذ .ثبیذ تَخِ
داضتِ ثبضین کِ ٍسصش ٍسیلِ سسیذى ثِ ثْتشیي خبیگبُ اًسبًی است .هتبسفبًِ ثبیذ اػتشاف کشد کِ خبهؼِ ثب اسصشّبی سبصًذُ ٍسصش فبصلِ گشفتِ ٍ ّوِ چیض
خبثِخب ضذُ است.
*مىظًرتان اس ایىکٍ َمٍ چیش جابٍجا شذٌ چیست؟
هب ثبیذ ٍسصش سا ًشدثبى تشلی خَد لشاس دّین تب دس ًوبص آساهص داضتِ ثبضین ٍ دس استجبغ ثب خذا تَاًوٌذی خبصی پیذا کٌینٍ .سصش ثِهؼٌبی ٍالؼی خَد
هیتَاًذ ثِ کوک فمشا ٍ ظؼفبی خبهؼِ ثشٍدٍ .لتی اسصش کبس یک ٍسصضکبس سا اص فشٌّگسبصیّبی دیٌی ٍ هزّجی ثبالتش هیثشین ٍ هیذاى ٍسصش سا اص هحشاة
ػجبدت ٍاالتش فشض هیکٌین ،ایٌدب یک خبثِخبیی اًدبم گشفتِ کِ ثبػث هیضَد ثِؼَس ًبخَدآگبُ چیضی کِ ثبیذ ٍسیلِ ثبضذ تجذیل ثِ ّذف ضَدٍ .لتی چٌیي
چیضّبیی ثِ ّذف تجذیل ضًَذ دس آى خٌگ ٍ دػَا ایدبد هیضَد .ثِلَل اهبم(سُ) سسیذى ثِ همبهبت دًیَی ثذٍى دس ًظش گشفتي اسصشّبی اًسبًی تٌبصع
ثمبست .هب کبسکشدّبی غشثی سا ثذٍى دس ًظش گشفتي سبصٍکبسّبی ػلوی ٍاسد ػشصِ ٍسصش هیکٌین ٍ ثؼذ هیثیٌین اٍظبع ثذتش اص لجل ضذُ است.
*چٍ ساسيکارَایی بزای بُبًد شزایط يرسشی ویاس داریم؟
هب ّوِ چیض داسین ،فمػ ثبیذ کوی تأهل کٌین ٍ ثِ اصبلت دیي ٍ فشٌّگ تَخِ داضتِ ثبضین .چٌذ ٍلت پیص ثبًَیی ثب لجبس حعشت صّشا(ع) (چبدس) ثبالی
سکَی لْشهبًی خْبى ایستبد .ایي الذام اص ؼشف غشة ٍ دضوٌبى اسالم ثب هخبلفتّبی صیبدی سٍثِسٍ ضذ ٍلی تصَس ایي هسئلِ دس لبلت دیي ٍ فشٌّگ ًطبى
هیدّذ کِ ٍسصش کشدى ایي خبًن ثخطی اص صًذگی اٍ سا تطکیل دادُ .ایي دس حبلی است کِ ػذُای ثشای سسیذى ثِ همبم لْشهبًی اص ّوِ چیضیّبیی کِ داسًذ
هیگزسًذ .خبًن سویِ حیذسی ثب صثبى ثیصثبًی هیگَیٌذ کِ لْشهبًی سا فذای ثبٍسّبین هیکٌن ٍ اگش لشاس ثبضذ لْشهبى ضَم ،تشخیح هیدّن دس صهیٌِ هؼٌَی
سشفشاص ثبضن .ثؼعی اص ٌّشپیطگبى ّن ّویيؼَسًذ ٍ توبم خصَصیبت اخاللی ٍ اسصشّبی اًسبًی خَد سا فذا هیکٌٌذ تب دس ٌّش ثذسخطٌذ.
*با ایه حساب چزا ایه َمٍ در سمیىٍ يريد ريحاویًن در عزصٍ يرسش قُزماوی کًتاَی شذٌ است؟
لجَل داسم کِ دس ایي صهیٌِ کَتبّی ضذُ اهب اگش یک سٍحبًی ثِهؼٌبی ٍالؼی کلوِ سٍحبًی ثبضذ ،ثِ ّوِ لَاًیي ٍ دستَسات اسالم ػول هیکٌذ؛ اص ٍاخجبت ٍ
هستحجبت گشفتِ تب پشداختي ثِ ٍسصش .اگش اهشٍص دس خبهؼِ ٍسصضکبساى ٍ لْشهبًبى دس ثیي سٍحبًیَى کن دیذُ هیضًَذ ،ثشای ایي است کِ ثِ دستَسات اسالم
دسست ػول ًویکٌین؛ ثِؼَسی کِ ثخطی اص هؼٌَیت ٍ اصَل اسالهی پیص سٍحبًیَى ،ثخطی اص آى ًضد ٌّشپیطگبى ٍ ثخطی دیگش پیص ٍسصضکبساى است .هب
اسالم سا ثِ چٌذ لسوت تمسین کشدُاین؛ ثِؼَسی کِ اگش ثخَاّین یکی اص اّل ثیت(ػلیْنالسالم) هثل حعشت اثبالفعل سا الگَ لشاس دّین ،کسی سا پیذا
ًویکٌین کِ اص ّوِ خصلتّبی اٍ پیشٍی کٌذ چشاکِ اگش توبم خصَصیبت ایي ثضسگَاساى دس ٍخَد هب یکخب خوغ ضَد ،هیتَاًین ثگَیین هَهي ٍ هسلوبى
ٍالؼی ّستین .ثِػٌَاى هثبل اهبم(سُ) ّن ٍسصضکبس ثَد ٍ ّن ػبلن .ایي یؼٌی ّوبى خصَصیبتی کِ اهیشالوَهٌیي(ع) داضت .صهبًی هیتَاًین سٍحبًی خَثی
ثبضین کِ ّن اخاللی خَة داضتِ ثبضین ٍ ّن خذا اص ایٌکِ ػبلن ّستین اص ًظش ثذًی ٍسصیذُ ثبضین .کبفی ًیست ؼلجِای ثب  22سبل سي سٍصی پٌح دلیمِ
پیبدُسٍی کٌذ .اهبم(سُ) دس  00سبلگی  10دلیمِ پیبدُسٍی هیکشد .الجتِ دس ثیي ؼلجِّبٍ ،سصضکبساى حشفِای ّن ّستٌذ ٍلی ضبیذ دس حَصُ ػلویِ اص ً 100فش،
ً 11فش اّل ٍسصش ثبضٌذ!

*چزا فزَىگ يرسش در حًسٌ علمیٍ کمزوگ است؟
ثبیذ هذیشاى حَصُّب ثِ کبسثشدی ثَدى ٍسصش دس کٌبس آهَصُّبی دیٌی اػتمبد داضتِ ثبضٌذ .الجتِ دس ثسیبسی اص حَصُّب ٍسصش گستشدُ ضذُ ٍلی ثب ایي حبل
ؼلجِّبی ٍسصضکبس ٌَّص دس اللیتٌذ .هؼلویي ٍ اسبتیذ حَصُ کِ الگَّبی ایي صهیٌِ ّستٌذ ثبیذ خَاًبى سا ثِ ٌّش ٍ ٍسصش گشایص دٌّذ چشاکِ ٌّشٍ ،سصش ،ػلن
ٍ تمَا دس کٌبس ّن لشاس هیگیشًذ .ثبیذ هسئَالى سا هتمبػذ کشد کِ لشآى ،ػتشت ٍ تٌذسستی دس کٌبس یکذیگش لشاس داسًذ.
*بٍعىًان مذیز حًسٌ علمیٍ چٍ بزوامٍَای يرسشی بزای طلبٍَا در وظز گزفتٍایذ؟
ثب ساُاًذاصی ثبضگبُ تکَاًذٍ تؼذاد صیبدی اص ؼلجِّب سا خزة ایي ٍسصش کشدُام ٍلی ایي ثبضگبُ ًیبصهٌذ یک هشثی است تب ٍسصضکبساى سا ثِصَست توبمٍلت
آهَصش دّذ .ثِدلیل هسئَلیتّبیی کِ دس حَصُ داسم ثِسختی ایي ثبضگبُ سا اداسُ هیکٌن .ایي هسئلِ سا دس ایٌدب هؽشح کشدم تب اگش کسی توبیل ثِ هشثیگشی
داسد هب سا یبسی کٌذ.

