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 سالم علیکم و رحمة اهلل

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 السالم علی المهدی و علی آبائه و علی امنّا فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین.

بیت کنم که در جمع دل سوختگان آقا عبداهلل الحسین توفیق پیدا کردم برسم آن هم در شهری که حرم اهلخدا را شکر می

 است. مکان مقدس، در کنار جمکران و در ایام مقدس که بهترین دهه سال است. 

ه آقا امام زمان و مفید برای دهم مورد رضایت حضرت حق، مورد توجامیدوارم نکاتی که خدمت شما بزرگواران ارائه می

 همه شما عزیزان باشد. 

ها کنم. بخش اول تشریح دقیق مسأله ازدواج خانواده. بخش دوم نسبت آن بحث با خود هیأتمن بحثم را سه بخش می

 ها حاال چه باید بکنند توی اینتهیأ گویم. بخش اصلی صحبتم این که اینکه این دو بخش را به صورت مقدماتی می

 زمینه. 

دهم ها را یادداشت کنید به خصوص آمارهایی که به شما میتوانید بعضی از آنکنم مینکاتی را که خدمت شما عرض می

توانید یادداشت کنید داشته باشید. من شما را وارد پمپاژ بندی آن را جایی رسماً منتشر نکردند. میبه این راحتی جمع

دهم به شما که خیلی ملموس بفهمید اوج فاجعه چقدر است و چرا مقام سه تا آمار می کنم که گیج بشوید، دوآمارها نمی

 معظم رهبری هیآت را مورد خطاب قرار دادند برای این امر مهم. 

ها چهار تا بیشتر خدمت بود، نشست اندیشه راهبردی خدمت مقام معظم رهبری بود تا حاال از این نشست 90حدود سال 

شود، از یک سال قبل روی موضوع آن های کامالً علمی است، شش ساعت برگزار میه. یک نشستایشان برگزار نشد

 دهند، صاحبآیند خدمت آقا ارائه میشود میشود، چند تا مقاله انتخاب میدهند، مقاالت داوری میمحققین مقاله می

ها دهند. خیلی خود این نشستدشان را ارائه میکنند بعد هم آقا تحلیل نهایی خونظرها همه جمع هستند، نقد و بررسی می

 الگوی جالبی است، این که یک رهبر بزرگوار کامالً در یک فضای علمی وارد یک مباحثه با متخصصان بشود. 

نشست سوم در ارتباط با زن و خانواده بود و ما توفیق داشتیم که توی آن نشست جزو کسانی باشیم که خدمت آقا مطلب 

 رائه دادیم. خودمان را ا
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متخصصان مختلفی بودند و همه فرصت داشتند که هر ایرادی به صحبت دارند بگویند. من آن جا وضعیت خانواده را از 

ای های خطرناکی کردم که اگر به داد خانواده نرسیم چه فاجعهبینیمورد بررسی قرار دادم و یک سری پیش 90تا  72سال 

 کردیم. ها رخ داد و بدتر از آن هم رخ داد از آن چیزی که ما فکر میبینیفانه آن پیشکند. متأسدارد کشور را تهدید می

را خدمت  98و  97و  96هایی که مربوط به سال گفتم، حاال آن 90هایی که سال ها را حاال دیگه نه آنمن بعضی از آن

 گویم. شما می

یعنی شش سال پیش تازه آن موقعی که ما توی  91ـ92 برای این که ببینید وضعیت چقدر نگران کننده است؛ ما سال

سخنرانی به آقا گفتیم آقا خیلی اوضاع بحرانی است. ما نزدیک نهصد هزار ازدواج در کشور داشتیم. تازه ما نگران بودیم. 

 نهصد هزار ازدواج داشتیم، یازده میلیون جوان مجرد، نهصد هزار تا ازدواج گفتیم وضعیت نگران کننده است. 

تا حاال با این که جمعیت کشور رو به افزایش بوده و مجردان ما کاهش پیدا نکردند یعنی همان سال یازده  91از سال 

میلیون مجرد داشتیم االن هم چی؟ یازده میلیون مجرد دم بخت منظورم هست یعنی کسانی که در آستانه ازدواج هستند 

گویم آن را رند کردم. دقیق آن هشتصد و نود عدد... البته نهصد که مییعنی در سنین ازدواج هستند ولی مجرد هستند. آن 

گفتیم گفتیم بحرانی است؟ میگفتیم وضعیت بحرانی است به فکر جامعه بیافتید. ما از چه نظر میهزار تا ازدواج بود ما می

کرد شت افزایش پیدا میاین شیب رو به افزایش ازدواج شیب کم است، شیب طالق خیلی بیشتری است. ازدواج هی دا

گفتیم شیب آن کم است. االن که من خدمت شما هستم در سال پانصد و پنجاه هزار ازدواج داریم یعنی سی ولی ما می

مان این بود که این افزایش ازدواج شیب آن کم است، االن توی این شش ساله یک درصد سقوط کرده، ما آن جا نگرانی

سی درصد کاهش پیدا کرده، یعنی از حدود نهصد هزار تا رسیده به پانصد و پنجاه هزار  سوم سقوط کرده این شیب، یعنی

ای درصد کاهش پیدا کرده. این در حالی است که جمعیت تا. از هشتصد و نود به پانصد و پنجاه. یعنی تقریباً سی و خرده

عددهایی که بدانید ما چه وضعیت نگران های مجردمان تعدادشان کم نشده. این یکی از ما رو به افزایش بوده، جوان

 ای داریم. کننده

هایی کنند ما توی ارتباطدر سرشماری دو سال پیش که آخرین سرشماری کشور بود... البته این آمارها را دیگه منتشر نمی

صد هزار دختر دهیم. طبق آن سرشماری یک میلیون و چهارکنیم و خدمت شما ارائه میبندی مینشینیم جمعکه داریم می

شود حدود دو میلیون صد به این عدد هفتصد هزار تا اضافه کنید که میباالی سی سال داریم که اصالً ازدواج نکردند. 

ها زیر هایی که ازدواج کردند، همسرشان فوت شده یا طالق گرفتند و دیگر نتوانستند ازدواج کنند. اینهزار تا. از خانم
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ی سال تا پنجاه سال تا چهل و پنج سال، ما یک میلیون و چهارصد هزار تا دختر کامالً مجرد پنجاه سال هستند یعنی از س

توانند شان نمیها همهشان مریم مقدس نیستند. اینو هفتصد هزار تا دختر مطلقه یا همسر از دست داریم. این دختران همه

این یک میلیون و چهارصد یا دو میلیون و صد هزار تا شان را مدیریت کنند. یعنی نه تنها نیاز واقعی و حقیقی و طبیعی

گیرند. خود شما های متأهل نیز در خطر قرار میای دارند خانوادهزن در معرض آسیب جدی هستند و مشکالت عدیده

 تان بکنم. خواهم خدمتبندی میبینید. این هم دومین آماری که جمعکم و بیش دارید در جامعه می

در کشور ما معادل هر پانزده و شش دهم ازدواج یعنی  72آن روز خدمت حضرت آقا گفتم که سال آمار سوم... من 

دادم گفتم االن معادل هفت ازدواج شود، آن روز که خدمت آقا داشتم گزارش میحدوداً شانزده ازدواج یک طالق ثبت می

گوییم االن معادل سه ازدواج یک طالق خواهم گزارش بدهم میشود. االن که خدمت شما مییک طالق دارد ثبت می

انداز شود. این میانگین کشور است. یعنی ببینید چقدر این منحنی رو به چیه... لذا به آقا گفتم گفتم این چشمدارد ثبت می

ی رود که ما به نهاد متالش، این سقوط دارد به سمتی می1404رسیم بیست ساله که گفتید ما به نهاد مستحکم خانواده می

کند و مسأله خانواده سلول بنیادی رسیم. این وضعیت خطرناکی است که دارد جامعه ما را تهدید میخانواده داریم می

بیت داری ما از طریق خانواده بوده، انتقال عشق و محبت اهلبینند. انتقال دینجامعه است، ضربه ببیند همه جامعه ضربه می

کنیم. خانواده بخورد زمین همه چیز خورده زمین. البته این جا یک برداشت غلطی یاز طریق خانواده بوده، همه ما درک م

من تأکید داشتم  90کنند را همین جا اصالح بکنم. این تأکید نسبت ازدواج به طالق را از همان سال که بعضی از آمار می

با این نسبت مقایسه کنیم. علت توی همان صحبتی که توی آن نشست داشتم که این نسبت خوب است که ما جامعه را 

خواهیم تهران با بابلسر مقایسه کنیم اگر شود. مثالً ما میخوب بودنش این است که دیگه متغیر تعداد جمعیت حذف می

گویید خب جمعیت آن بیست برابر است خب باید بگوییم مثالً تهران طالقش ده برابر، بیست برابر بابلسر است شما می

شود. اما اگر آمدیم نسبت ازدواج و طالق را مقایسه کردیم دیگه فرقی ندارد ما شد. چیزی روشن نمیطالقش هم این با

خواهیم مقایسه کنیم. برای خواهیم مقایسه کنیم یا شهر ده میلیونی. دیگه این نسبت را مییک شهر پنج هزار تایی را می

ردم به جای آمار طالق و به جای آمار ازدواج که این شود. من از آن نشست تأکید کتر میهای ما دقیقهمین تحلیل

دهد، خب حاال گویند در هر چند ثانیه یک طالق توی کشور ما رخ میها ژورنالیستی است مثالً میآمارها خیلی وقت

تی های ژورنالیسمثالً اگر توی هر یازده ثانیه یک طالق رخ بدهد بد است یا اگر بیست ثانیه باشد؟ این به درد حرف

توانیم شهرها را با هم مقایسه کنیم، دهد. اما نسبت ازدواج و طالق را ما میخورد ولی تحلیل دقیقی دست ما نمیمی
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شود. از این نظر خوب ها را مقایسه کنیم، امسال را با چند سال دیگر مقایسه کنیم. دیگر متغیر جمعیت حذف میاستان

ا با هم دیگر مقایسه کنیم. ولی من همان سالی که این پیشنهاد را دادم و گفتم است این عدد که ما تعداد ازدواج و طالق ر

بیایید این مقایسه را انجام بدهیم، این تذکر را دادم، متأسفانه این تذکر توی جامعه جدی گرفته نشد و من را پشیمان کرد 

گوییم االن توی هم این است؛ وقتی می گفتیم بیایید نسبت ازدواج و طالق را مقایسه کنید. تذکرشکه ای کاش ما نمی

ها به طالق شود معنای آن این نیست که یک سوم ازدواجشود یک طالق ثبت میکشور معادل هر سه ازدواج که ثبت می

ها به طالق... این کج فهمی از این موضوع است. من این را آن شود. معنایش این نیست که سی درصد ازدواجمنجر می

گذارد. م بعد متأسفانه دیدم که ال اله را شنیدند، اال اهلل را نشنیدند و این دارد اثر معکوس توی جامعه میموقع تذکر داد

شود. ممکن است شما بگویید چند درصد های ما به طالق منجر نمیمن االن محکم به شما بگویم سی درصد ازدواج

سه درصد نه سی درصد. این یک کج شود؟ منجر می های ما به طالقزنید چند درصد ازدواجشود؟ حدس میمنجر می

را من با خیلی از اساتید صحبت کردم خب اساتیدی که  فهمی از آمار است. من این را برای شما روشن کنم، چون این

شوند، این مشکل را ما شناسی هستند خیلی با ریاضیات آشنایی ندارند، درست متوجه نمیهای انسانی و روانتوی رشته

هایی که ثبت شده با تعداد طالقی که ثبت شده گویم مثالً امسال تعداد ازدواجها هم داریم. ببینید وقتی من میمتخصص با

ها بیشتر باشد. االن های ثبت شده از ازدواجشان سه به یک است، ممکن است توی یک شهری حتی تعداد طالقنسبت

ها بیشتر از چی بوده... خب این یعنی چی؟ ال گذشته تعداد طالقهای ما ستوی اصفهان خود ما توی یکی از شهرستان

تر طالق گرفتند؟ نه خوب دقت کنید ای اضافهها به طالق منجر شده؟ یک عدهیعنی معنایش این است که همه ازدواج

ل باشد، های امسال باشد، پارساشود ممکن است ازدواجآمار ازدواج مال امسال است. اما طالقی که امسال ثبت می

گیرند این کنیم امسال طالق میها را که جمع میسال باشد، ده سال پیش باشد، بیست سال پیش باشد. همه این گروهپری

شود این دو تا عدد را با همدیگر چه کار کنند آن هم یک عددی میشود، با کسانی که امسال ازدواج مییک عددی می

ها نیست که مثالً اگر صد تا ازدواج صورت گرفته سی و سه تا از این ازدواج کنیم... پس این طور عدد معنایش اینمی

دهد؟ مجردها طالق گرفتند، نه معنایش این نیست. یک جور دیگر بگویم برای شما؛ ازدواج در بین چه کسانی رخ می

م چندتا ازدواج کردند. گویکنم دارم از بخش جمعیتی مجرد کشور میدیگر. یعنی تا عدد ازدواج کشور را من بیان می

ها با هم قابل مقایسه ها است، عدد ازدواج... اینها. من عدد طالقم از بین متأهلدهد؟ متأهلطالق بین چه کسانی رخ می

ها به تر بگویم که همه شما متوجه بشوید. آقا برای این که ببینیم واقعاً سی درصد ازدواجنیست. حاال یک جوری عوامانه
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شود به فامیل خودتان مراجعه ها به طالق منجر میکنم؛ سه درصد ازدواجشود یا آن ادعایی که من مییطالق منجر م

ای را تعریف کنید های خودتان مراجعه کنید، یک تسبیح بردارید یک دایرهکنید، به هیأت خودتان مراجعه کنید، به همسایه

هست، چند زن توی فامیل هست که تا حاال ازدواج کردند، تعدادش  مثالً دایره فامیل، بشمارید چند تا خانواده توی فامیل

ها شوند صد تا. صد تا خانم داریم توی فامیل که تا حاال ازدواج کردند. ببینید سی و سه تای از آنمی را بشمارید مثالً 

توی فامیل ما فاجعه است  طالق گرفتند؟ سه تا طالق گرفتند. بله این سه تا هم خیلی بد است برای ما، سه تا زن مطلقه

کنیم. ما توی اصفهان خواهیم یک چیزی را بزرگ کنیم زیادی بزرگ میها ما میاما سه تا است نه سی تا. بعضی وقت

کنیم. گوییم سی و سه پل، یعنی سی و سه برابر میگوییم چهل ستون، یک پل را میخودمان بیست تا ستون دارد به آن می

کنیم، نه. بله وضعیت اسفبار هست، نگران کننده هست اما پیام غلط ندید. ببینید هم همین کار را میاالن آمار ازدواج را 

شود؟ یعنی شود، معنای آن چه میها منجر به طالق میشود که آقا سی درصد ازدواجوقتی به جامعه این پیام منتقل می

گویم من مگر عقلم کم است ازدواج کنم. خب آدم میشوم. من اگر ازدواج کنم به احتمال سی درصد از همسرم جدا می

گویند سی درصد احتماالً یعنی از هر سه تا ازدواجی که بخواهد مثالً... شان ازدواج کند. میترسند بچهپدر و مادرها می

ده تای  های هیأت ازدواج کنند، معنایش این نیست که هر سی تا که ازدواج کنندخواهیم تشویق کنیم بچهتوی هیأت می

ها را توی هچل بیندازیم. پس گیرند. خب خیلی خطرناک است، ما باید سرمان درد بکند بچهها سال دیگر طالق میآن

اوالً این آمارها را دقیق ملتفت باشید شما بزرگواران. این را من گفتم که هم وضعیت ازدواج و خانواده بیاید دست شما... 

 این نکته اول.

ها کردند ها این پیام را دادند؟ جالب است بدانید در روزی که آقا سخنرانی برای مداحا آقا به هیأتبخش دوم صحبتم؛ چر

ها بدهند. یکی از نزدیکان آقا این را به من گفت. هفت تا مطلب آقا آماده کردند، هفت هشت تا تذکر مهم که به هیأت

ها ها تذکر بدهند. ماشاء اهلل مداحکرده بودند که به هیأتگفت من توی جریان بودم آقا هفت هشت تا مسأله مهم یادداشت 

شود. شود؟ کم میروند وقت آقا چی میشان بیاید به این راحتی کنار نمیدانید دیگه میکروفن دستهم که خودتان بهتر می

تم به شما بگویم چون گویند که من مطالب زیادی داششود. آقا میشان کوتاه میرسد زمانیعنی فرصتی که به خود آقا می

گویند و آن خانواده است که آن فردی که نزدیک گذارم کنار. در بین آن هشت مطلب مهم آقا یکی را میوقت کم است می

آقا بود از نزدیکان آقا بود ما را دعوت گرفت گفت برای من از آن روز مسأله شد که چرا در بین این هفت هشت تا 

ترین دلیل آن به اعتقاد من این است که ها، خانواده دانستند؟ چند دلیل دارد؛ اصلیهیأت مسأله آقا اهم تذکرشان را به
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همان جوری که جناب آقای دکتر مشکینی اشاره کردند هر کاری را اگر بخواهیم درست توی جامعه حل بشود باید دست 

ای که ما توی کشور داریم که دولتی عهترین مجموخواهیم حل نشود بدهیم دست دولت. و مردمیمردم بدهیم. اگر می

ها تر از هیأتکنند، ما شبکه قویگذاری مینیست و در تمام نقاط کشور نفوذ دارد و مردم از دل و جان روی آن سرمایه

های سرمایه اجتماعی کشور ما هیآت مذهبی هستند طبق ترین بخشبه عنوان یک شبکه مردمی نداریم. یکی از اصلی

گوییم گویند سرمایه اجتماعی ایران خیلی آمده پایین، میها میکنند. امروزه اینهای اجتماعی میاز سرمایههایی که تعریف

ها را از ایران بگیریم دیگه ها است. یعنی اگر هیأتگویند آن بخش کم عمدتاً مال هیأتآن حد کم که هست مال کیه؟ می

 سرمایه اجتماعی ته کار معلوم نیست چقدر بماند. 

دانستند اگر هیآت وارد این قضیه بشوند پتانسیل اصلی مردمی را ما آقا به درستی شما بزرگواران را انتخاب کردند که می

خواهم که دیگر بیشتر از این توضیح ندهم، شما خودتان بهتر از من پتانسیل توانیم درگیر این مسأله بکنیم. من اجازه میمی

های فرهنگی هستم. مردم این قدر که برای هیأت ی، هیچ گروهی، من خودم جزو گروهدانید. هیچ گروه مردمهیأت را می

دهند. این گالیه کوچک را هم اجازه بدهید دهند. با عشق و دل پول میدهند برای کارهای فرهنگی دیگر پول نمیپول می

د، توی اصفهان ما گاهی بعضی کنم که هیآت قدیمی توی این شهر زیاد بودنبگویم که من خودم توی شهری زندگی می

گفتند آن هیأت راه ها را چه کسی راه انداخته میپرسیدیم اینها، مراکز درمانی، مؤسسات اجتماعی را تا میبیمارستان

های مذهبی اسمش فقط هیأت بود و ظاهرش، بله مراسم هیأتش را داشت ولی از انداخته. یعنی یک زمانی بود هیأت

شد. حاال هم ممکن است شما هم بگویید توی شهر ما هم همین جور خیرات دیگر هم ایجاد میدرون این هیأت خیلی 

ها مجموعه مستقل از دل هیأت جوشیده. اصل حرف این است که آقا هیآت را خطاب قرار دادند که بیایند توی است، ده

د. خب این دو تا مقدمه من تمام حاال وارد ترین مسأله ملی ما که باید مردم بیایند حل کننحوزه خانواده به عنوان اصلی

 این که چه باید کرد. 

سازی است. یعنی جامعه بفهمد، جامعه درک سازی و فرهنگترین کار؛ حساسما سه چهار تا کار باید انجام بدهیم، اصلی

هایی که ما آن پتانسیل تر برخورد کردن به این معنا استتر برخورد کند، و این جدیکند که باید به مسأله خانواده جدی

ها خرج خانواده های هیأتهای نمازجمعه خرج خانواده بشود، سخنرانیکه در اختیار داریم را خرج خانواده کنیم. خطبه

سازی های پشتیبانی است. اولین گام حساسهای دیگری که جنبههای تبلیغی خرج خانواده بشود، تا جنبهبشود، فرصت

اند، نگوید مسأله خانواده به من مربوط نیست. بفهمد که مسأله خانواده االن مسأله همگانی است، است یعنی فرد هیأتی بد
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گوییم ممکن مان به دیگران نمیدرد همه است. اغلب ما مشکالت حادی توی خانواده داریم اما به خاطر آبروی اجتماعی

کنند ولی ده سال است، رمانه با هم برخورد میاست شما توی هیأت این زن و شوهر را ببینید خیلی هم جلوی شما محت

زنند ولی نزدیکان اصالً خبر ندارند به خاطر حفظ ها توی فضای خانواده کالمی با همدیگر حرف نمیپانزده سال است این

ای که همه ما موظف ای است. پس مسأله اولیهکننده شان. وضعیت خانواده در عصر اخیر خیلی وضعیت نگرانآبروی

ما بگوییم آخه دهه محرم آقا یک چیزی بگو مردم گریه کنند، این  سازی است. این جور نباشد که مثالً تیم؛ فرهنگهس

هایمان بخواهیم که روی مسائل خانواده را راه بیندازیم یعنی از سخنران اینهای خانوادگی بکنیم. گویند بحثچیه که می

 کار کنند. 

بیت در حد قابل قبولی قوی است. یعنی وجود همه ما مملو از محبت بحمداهلل عشق به اهل مانببینید عزیزان ما در جامعه

بیت آشنا شد االن جامعه ما عمدتاً با فضائل اهلبیت که در زمانی گفتن آن جرم بود، اعدام میبیت است. فضائل اهلاهل

بیت آشنا گفته شده جامعه ما با مصائب اهلهای زیادی برای آن بیت که جزو بهترین اعمال و ثواباست، مصائب اهل

ها باید برود به بیت است. هیأتخورد اخالق اهلاست. آن چیزی که جامعه ما االن از آن دور است و به درد خانواده می

کردم از فضائل امام کردم شروع میبیت. یعنی یک موقع تا من توی هیأت سخنرانی میبیت، اخالق اهلسمت سیره اهل

ها عاشق شناسند، اینگویی؟ این مردم امام حسین را خوب مین گفتن، تو برای کی داری از فضائل امام حسین میحسی

های گفتند فضائل ما را بگویید در جایی بود که ائمه مهجور بودند، گفتن فضیلتموقعی که به ما می امام حسین هستند. آن

خواهم بگویم شناخت. نمیه دنبال داشت. جامعه این خانواده را نمیها مشکالت در حد مرگ و شکنجه برای افراد بآن

بیت کم کنیم. نه ما هم باید فضائل را بگوییم، هم باید مصائب را بگوییم، اما باید ببینیم االن خأل اصلی ما از فضائل اهل

بیت در بین د، نبودِ اخالق اهلزبیت است. آن که االن خانواده را دارد زمین میکدام بخش از موضوعات مرتبط با اهل 

مان. یک موقعی تا حدیث کساء را سرایانمان، از مدیحههای عزیزمان، از مداحانما است. ما درخواست کنیم سخنران

کردند که حدیث کسایی که این قدر تأکید شده بخوانید بخوانید خواندند بیشتر به جنبه اعتقادی آن تکیه میبرای ما می

ها خانواده عصمت و طهارت هستند، روی موضوع عصمت و طهارت قضیه برای ما باز ی این که بفهمید اینبخوانید برا

خواهیم بخوانیم بگوییم نگاه کن اعضای یک خانواده با هم خوانیم باید وقتی میشد. ولی االن تا حدیث کساء را میمی

ای برای شما بگویم، توی تمام ، من همین جا یک جملهزنند، شیوه گفتگوی مادر و فرزند را یاد بگیرچه شکلی حرف می

تواند بدون الگو جلو برود، همه مکاتب الگو مکاتب... چه الهی چه غیر الهی مسأله الگو جدی است. یعنی هیچ مکتبی نمی
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را مسأله  ها دارد و خاص شیعه دارد که البته ما اینارائه دادند، همه مکاتب. اما آن چیزی که اختصاص به ما مسلمان

دانیم. این است که اسالم تنها مکتبی است که غیر از این که الگوی فردی معرفی کرده دانیم، مسأله اسالمی میشیعی نمی

البیت. هیأت باید اهل الگوی خانواده معرفی کرده. یعنی خانواده الگو را معرفی کرده و دقیقاً اسمش را گذاشته خانواده؛

البیت؛ خانواده الگو، این خانواده الگو را چه کار کند؟ بشکافد. روابط خواهر و برادری را توی االن برود توی فضای اهل 

ارتباط حضرت زینب و امام حسین بشکافد. روابط دو برادر را توی ارتباط حضرت ابوالفضل و امام حسین بشکافد. 

رای ما بشکافد. ما االن به شدت به این نیاز بیت با هم دیگر بروابط پدر و فرزندی، مادر و فرزندی را توی رابطه اهل

ترین چیزی است که سازی و بُعد جهت دادن تبلیغ به سمت الگوهای رفتاری در خانواده اصلیداریم. لذا بُعد فرهنگ

شان بخواهند، منتها بخواهند که حرف تازه بزنند، بخواهند که حرف ها... من استدعا دارم که از سخنرانمدیران هیأت

توانستم اول صحبتم به شما بگویم آقا وضع خانواده خراب است، خیلی موضوع مهم است. بردی بزنند. ببینید من میکار

گویی توانستم کلیاما به جای این که دو کلمه کلی بگویم سه تا عدد دست شما دادم، ببینید چقدر تفاوت قضیه شد. می

دانیم وضع خانواده خراب است. توی همه موضوعات ، خودمان هم میکنم که بگویید این کلیات را که همه برای ما گفتند

های های رفتاری یاد ما بدهند، اصول رفتاری یاد ما بدهند، دقیقاً چالشاین جور است، بخواهیم مطالعه کنند، تکنیک

 امروز داخل خانواده را دست بگذارند. این نکته اول. 

ر کنند این است که ما االن یکی از مشکالتی که داریم باال رفتن سن ازدواج توانند روی آن کاها مینکته دومی که هیأت

شود های ما مسائلی رد و بدل میاست، االن نیازهای جنسی و بلوغ جنسی در جوانان ما زودرس شده، االن توی دبستان

ی به خاطر این فضای مجازی و ها بود. االن مسائل جنسما که قبالً این موضوع فقط توی دبیرستان بین کودکان دبستانی

های جنسی بین نوجوانان ما زیاد است. ما هیچ راه حلی نداریم در این دنیایی که دنیای رسانه ای، درگیریفضای رسانه

ها، یعنی ها فرهنگ پایین آوردن سن ازدواج، ازدواج بیست سالهاست جز پایین آوردن سن ازدواج. ما باید توی هیأت

های ما در سن سازی کنیم. چه کار کنیم که جوانرا بیاوریم سمت بیست سال. این را باید فرهنگ مانگین سن ازدواج

شان زودرس شان زودرس شده، بلوغ عقلی و اجتماعی و عاطفیتر ازدواج کنند؟ باید همان جوری که بلوغ جنسیپایین

ها احساس کردن نوجوان. یک کاری کنیم که این بشود. با مسؤولیت دادن به نوجوان، با شخصیت دادن به نوجوان، با فعال

های بلوغ عقلی و اجتماعی شان رشد کند. روی این جنبهشان رشد کند، بلوغ اجتماعیشان برود باال، بلوغ عقلیمسؤولیت

دم سالگی شروع کرروی بچه خود من، سیزده چهارده مان کار کنیم، اگرمان کار کنیم، روی فرزندانما باید توی جامعه
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توانم زمینه ازدواج او را فرهم کنم. شرط ازدواج بلوغ عقلی و اجتماعی است. این را روی آن کار کردم، هفده سالگی می

های ما زود بالغ بشوند تا بتوانند ازدواج کنند. بیاییم توی هیأت ترویج کنیم، پسرها بیست سازی کنیم، بچهبیاییم فرهنگ

سالگی ازدواج کنند، این میانگین سن را بیاوریم پایین تا جمعیت سالمی داشته باشیم. سالگی ازدواج کنند، دخترها هفده 

گویند تا برادران عزیز، خواهران گرامی وقتی جوان ما از سن ده دوازده سالگی درگیر مسائل جنسی است ولی به او می

اش. اما اگر رود برای غریزه جنسیکارهای دیگری میتوانی ازدواج کنی این دنبال راهبیست و هفت هشت سالگی نمی

دار برای او معنادار توانم چند سال دیگر ازدواج کنم این شکلی خویشتنبداند سن ازدواج چند قدمی اوست، من می

اش را مدیریت کند. ممکن است بعضی از شما بگویید که با این اوضاع تواند غریزه جنسیشود. این شکلی بهتر میمی

های ما از نظر بلوغ هم زودرس بشوند، بلوغ عقلی و اجتماعی هم برسند چگونه ولو این که جوان اقتصادی و معیشتی

گوییم آقا بیایید بحث ازدواج را از تشکیل خواهند ازدواج کنند با این قیمت مسکن، با این وضعیت معیشت؟ میها میاین

واده ندارد حق با شماست. اما آمادگی ازدواج دارد. خانواده جدا کنید. جوان ما در سن بیست سالگی آمادگی تشکیل خان

سالش است، هیجده سالش است، االن با هم ازدواج کنند،  هایی از ازدواج کار کنیم که جوان ما هفدهما بیاییم روی مدل

تشکیل هایشان که تمام شد آمادگی خواند، چهار سال دیگر درسخواند، او هم دارد درسش را میاین دارد درسش را می

دهم. مدلی که از اول هایی را توی این زمینه من دارم به شما پیشنهاد میخانواده داشتند بعد تشکیل خانواده بدهند. مدل

ها چهار سال دیگر توی جلسات خواستگاری، دو تا خانواده بیایند دختر و پسر را با هم متصل کنند ولی معلوم باشد این

شان تعریف ها با هم رفت و آمد داشته باشند، ارتباطاتخوانیم، اینحاال یک عقدی می خواهند تشکیل خانواده بدهند.می

شان باشد چهار سال دیگر، شان پاسخ داده بشود، ازدواجها درگیر افراد دیگر نباشند. نیازهای عاطفیشده باشد، که این

دلی که ازدواج صورت بگیرد اما تشکیل خانواده کنیم، چند مها کار میسه سال دیگر، پنج سال... ما داریم روی این مدل

به عقب بیفتد تا این جوان آمادگی پیدا کند. قطعاً جوانی که ازدواجش صورت گرفته، عقدش صورت گرفته زودتر درگیر 

 شود تا زودتر بتواند به این نقطه برسد. باید روی این الگوها کار کنیم، این هم باز یکی ازمسائل کاری و معیشتی می

 تواند انجام بدهد.کارهایی است که هیأت می

های گری و همسریابی است. آقا توی هیأت ما خانوادهتواند انجام بدهد مسأله واسطهیکی دیگر از کارهایی که هیأت می

های هگوناگون را داریم، این خانواده دختر خوبی دارد، آن خانواده اصالً به صورت سنتی یکی از بهترین جاهایی که خانواد

دیدند، آمدند مثالً یک دختری را توی هیأت میها میها بوده. خانمکردند توی همین هیأتمذهبی دختر و پسر پیدا می
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های خوب را توی هیأت به گر باشیم که جواندیدند، به این بیاییم کمک کنیم، تسهیلآقایان یک پسری را توی هیأت می

ها توی بحث همسریابی جدی تر است، هیأتتر است، عقایدشان به هم نزدیکدیکشان به هم نزها فرهنگهمدیگر... این

باشند. یعنی هر هیأتی اگر بتواند یک تیمی داشته باشد، یک گروهی داشته باشد، من خودم توی مجموعه خودمان این 

م بهترین کار فرهنگی خواست برود کار فرهنگی کند گفتاش را گرفت میکار را کردم، من همسرم وقتی که مدرک علمی

خواهد دبیر خواهد استاد دانشگاه بشوی، نه میاین است که بنشینیم و دختر و پسرها را به همدیگر برسانیم. تو نه می

خواهد نه هیچ، فقط بشوی، هیچی. بهترین کار فرهنگی این است. چند تا خانم نشستند با همدیگر، گفتم نه تابلو می

ها صورت دادند بدون هیچ تابلویی. جالب این دیگر برسانیم. تا حاال نزدیک پانصد ازدواج اینها را به همبنشینید جوان

زنگ بزنند یکی بگوید آقا شماره  118گویند مجوز شما کجاست. اما تا به است که ما تابلو نداریم چون بعداً به ما می

برای این کار نزدیم. برای کارهای دیگه. یعنی خود دهد، اصالً ما تابلو هم خواهم تلفن مجموعه ما را میهمسریابی می

آید به سمت آدم. تابلو الزم نیست. ما باید چند تا آدم جا افتاده و مورد اعتماد را توی هیأت... سیستم، خود جامعه هم می

خواهند یها توی هیأت این باشد که این دختر و پسرهایی که مریش سفیدی باشد، روحانی باشد، کارشناسی باشد، این

ها ها را به همدیگر معرفی کند. اینگر باشد، آدمبا همدیگر معرفی بشوند یک تیم کارشناسی قبالً کارشناسی کند، تسهیل

ها به اصطالح توی مراسم هیأت شکل بگیرد. جالب است ها کلی پسر مجرد دارند، خب اینکلی دختر مجرد دارند، آن

مان با هم ازدواج کنند باید یک یگوید ما برای این که دختر و پسرهایش، میبدانید افالطون، کی؟ چند هزار سال پ

ها رونق ها از اطراف بیایند همدیگر را ببینند تا بشود ازدواجهایی بگذاریم که خانوادههایی بگذاریم، یک مراسمجشن

های گرامی، ؛ برادران عزیز، خواهرمان این استگوید. ما بهترین جایی که... ما االن مشکلبگیرد. توی نوشتجاتش می

ها دیگر آن شکل قبل را ندارد. یک چیزی سنتی بیشتر برای ما نمانده از قبل را ندارند، محله ها دیگر آن پیوستگیفامیل

شناختند، افراد فامیل همه با ها هستند. قبالً افراد یک محل همه همدیگر را میهای اجتماعی و آن هم هیأتنظر ارتباط

های ها گسسته شده، از سنت ما یک چیز بیشتر هنوز ارتباطکردند. االن همه اینم توی یک منطقه زندگی میه

ترین بستر است برای همسریابی. منتها این باید اصولی ها هستید. بستر هیأت مناسبمان نمانده. آن هم شما هیأتاجتماعی

جربه باشند این باید پشت قضیه باشند. این هم باز پیشنهاد دیگر های وجیهی باشند، با تصورت بگیرد. یک تیمی که آدم

 من برای این که این قضیه را انجام بدهیم. 
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ها گری است. حاال قضیه جهیزیه را که خیلیتوانند بکنند تأمین و تسهیلها میپیشنهاد بعدی من توی بحث کاری که هیأت

لی فقط جهیزیه نیست. خود مراسم ازدواج خیلی پرهزینه است. ما دهند وها انجام میتوی آن هستند، خیلی از هیأت

ای را ده سال پیش دادیم اجرا شد من توی خیلی از شهرها اجراء کردم، توی بعضی از شهرها رفتم هنوز آمدیم یک ایده

شفاء حاال توی ش بود ازدواج آسان، یا اسم دیگرش بود کنم. اسمش بود کانون پیوند مهر یا اسم دیگرهم دارم کار می

اش این است خیلی ساده است البته این شیوه ابتکارش از ما نبود، ما هر شهری با یک اسمی. شبکه فعاالن ازدواج. شیوه

توی تحقیقی که توی شهرها کردیم توی شمال کشور یک گروهی دیدم این کار را کردند، دیدیم چه کار قشنگی کردند. 

بالغ کردیم خودمان هم توی اصفهان خودمان اجرا کردیم. من آمار اصفهان را بگویم، آمدیم این را به شهرهای دیگر هم ا

آییم تمام کارهایی که از وقتی اجرا کردیم تا حاال بیش از ده هزار مراسم ازدواج انجام شده. الگو چه شکلی است؟ ما می

خواهند، میوه خواهند، شیرینی مییخواهند، لباس عروس مخواهد صورت بگیرد، تاالر میتوی یک مراسم ازدواج می

روند قرارداد ها میها را یک گروهی را مشخص کردیم، یک دفتر و دستکی، اینخواهند اینخواهند، کل کارهایی که میمی

آورند یک هفتم، برای ها را میهای خوب شهر، با جاهای خوب شهر، قیمتهای خوب شهر، با سالنبندند با آرایشگاهمی

دهند. همان آرایشگری کنیم. الگوهای مختلفی هم میها معرفی میم به صرفه است، چون ما به صورت گروهی به آنها هآن

گرفت چون ما معرفی کردیم از او خواست خودش نوبت بگیرد یک میلیون از او پول میرفت میکه اگر خود این فرد می

کنیم. یعنی بعد اگر این بگوید من راضی نبودم ار او هم نظارت میگیرد با این تفاوت که ما تازه روی کصد هزار تومان می

اش را به شما من شماره شود از دایره. این مجموعه کانون پیوند مهر را،زنیم. و این حذف میاز کار او، او را خط می

اش را ما در و تمام تجربهاش را، تشریف بیاورید اصفهان بیایید از نزدیک ببینید دهم هر کدام خواستید تجربه عملیمی

 ای خرجگذاریم بروید توی شهرهای خودتان انجام بدهید. یک مجموعه خودگردان، یک ریال پول خیریهاختیارتان می

آید، تا فردی که شرایط ازدواج... جزو آورد. از استاد دانشگاه تا مدیرکل آن جا میشود، خودش خودش را درمیآن نمی

ای ندارد. این را هم به شما بگویم، یکی از دهد. چون که اصالً جنبه خیریهه را سرویس میمحرومین جامعه است. هم

شود ده دوازده درصد از جمعیت جامعه ما بیشتر حاضر نیستند ای میمشکالت ما این است که وقتی که مسأله جنبه خیریه

ای ازدواج ولی حاضر نیستند پول خیریه هایکه ساپورت بشوند، باالی نود درصد جامعه ما مشکل دارند توی هزینه

دهم خواستید زنگ بزنید، اش را میبگیرند. ما باید الگوهایی را ارائه بدهیم که همه مردم را پوشش بدهد. من شماره

 شان را بگیریدشان را... یا تشریف بیاورید اصفهان از نزدیک ببینید، یا بروشورشان را بگیرید، تجربه و دانش علمیتجربه
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ها همزمان دوازده تا مراسم توی که توی این ده سال چه کار کردند. بیش از ده هزار مراسم را اجرا کردند، گاهی شب

گری را داریم، یعنی با همان تاالرها صحبت کردیم، با همان لباس شود فقط ما این جا نقش واسطهشهر دارد انجام می

آفرینی کردیم، هم مشاغل بت کردیم، بعد جالب است بدانید هم کارهای صحها صحبت کردیم، با همان آرایشگریعروس

فرستیم. هم مردم راضی هستند، چون هزینه ازدواج یک پنجم یک ها مشتری میراضی هستیم، چون ما داریم برای آن

خواهد تی که میششم شده، هیچ منتی هم به کسی نیست. تازه نه تنها هزینه آمده پایین، زمان هم کوتاه شده. یعنی طرف وق

پسندد. ها را ببینند، کدام را میعروس گذارد تاالرها را ببینند، لباسبرای یک مراسم برود پیگیری کند دو سه هفته وقت می

جویی کند. یعنی هم در زمانش صرفهبیند و انتخاب میآید ظرف نصف روز همه این اطالعات را کنار هم میآن جا می

، 03132357822ـ25دهم خواستید زنگ بزنید؛ اش را میهیچ منتی هم بر او نیست. من شماره شود و هم در پولش ومی

ای توی بعضی از شهرهای توانید انجام بدهید. کانون پیوند مهر. ما توفیق داشتیم در یک برههاین هم کار دیگری که شما می

اندازی کردیم، مستقل یعنی هیچ ربطی ما نداشت اهکشور من خودم رفتم با امنای آن شهر صحبت کردم و این مجموعه را ر

 دهیم. ها ارائه میما فقط دانش فنی آن را به آن

آیید توی نمایشگاه کتاب توانند بکنند توی بحث محصوالت فرهنگی است. ببینید شما تا میها میکار دیگری که هیأت

مان ها سردرگم هستند، ما آمدیم توی یک مؤسسهروید یک کتاب در رابطه با ازدواج نوشته شده. جوانای میسر هر غرفه

های نابی از نو تولید کردیم که دقیقاً ا بررسی کردیم آمدیم یک سری کتابهای ازدواج راز ده پانزده سال پیش تمام کتاب

ها را چه کار کند؟ این مطلع مهر که اشاره کردم االن از چاپ هفتاد و سوم گذشته. یعنی به جای این که این مشکل جوان

خواهی ع مهر، که آقا تا میهای مختلف، کل حرف را توی یک کتاب جمع کردیم به نام مطلجوان دربدر بشود توی کتاب

ازدواج کنی صفر تا صد ازدواج این چیزها است. توی جلسه خواستگاری باید این جور بگویی، روش تحقیق باید این 

توانی به صداقت طرف پی ببری، در رابطه با مهریه جور باشد، دانه دانه مسائل را آن جا توضیح دادیم. چه شکلی می

دانه آن مسائل را توی آن کتاب گفتیم. کتاب سرّ دلبران را برای بعد از ازدواج نوشتیم. کتاب  چگونه باید عمل کنی، دانه

هایشان را های گوناگون. از نویسندگان مختلف هم بهترین کتابعیش و معاش را برای اقتصاد خانواده نوشتیم. کتاب

کردیم و توی سطح کشور نمایندگی گذاشتیم های فرهنگی شسته و روفته برای ازدواج تولید آوردیم که یک سری بسته

اش را های فرهنگی آن استفاده کنید من نماینده مرکزش را، شمارهپخش کردیم. باز این را هم اگر شما خواستید از بسته

آوری شده. شما های ازدواج را از نویسندگان کشور آن جا جمعگویم خودتان لیست کتاب، بهترین کتاببه شما می
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گویید این بسته را برای ما بفرستید که خود توزیع محصوالت فرهنگی در جنب هیأت خودش خدمت کنید مییانتخاب م

دهند شما ها را به شما می، فهرست کل کتاب09133165543گویم خدمت شما؛ اش را میشایانی است به هیأت. شماره

 کنند. کنید و برای شما ارسال میخودتان انتخاب می

 کنند. ها را در اختیارتان بگذارند. هر دو جا توزیع میتوانند این کتابها هم میقبلی هم که به شما دادم آنهمان شماره 

ها توی های مشاوره کنار هیأت بسازید. خیلی وقتتوانید بکنید این است که غرفهکار دیگری که شما توی هیأت می

ها ندارند حق هم دارند که اعتماد ندارند، من هم به عنوان یک ها اعتمادی به مشاورهها مشکالتی هست خانوادهخانواده

ها بزنند، با چه هایی به آنها معلوم نیست چه حرفشاوره، خیلی از آنروند توی دفاتر مگویم حق دارند. میمشاور می

مبانی حرف بزنند. شما توی هیأت بهترین مشاورهای شهر حاضرند رایگان بیایند توی کنار هیأت بنشینند مشاوره بدهند 

ار.. االن توی حرم امام خواهد تو بیایی غذا توزیع کنی، تو بیا بنشین کنچون برای امام حسین است. آقای مشاور نمی

های مردم را خواهد کفشگویند آقای مشاور شما نمیخواهد خدمت بکند میرضا همین جور است. آن کسی که می

تحویل بگیری، بنشین توی این غرفه به مردم مشاوره بده. خیلی مشکالت مردم هست که مردم اعتماد ندارد به کسی 

این  گویید آقا تویدهید که این مشاور امینی است به او مینی، و تشخیص میکبگویند ولی آن کسی که شما تعیین می

ها هایشان را به شما بزنند. خیلی وقتگذاریم برای شما، مردم خصوصی بیایند حرفدهه که هیأت هست ما یک غرفه می

فتر مشاوره اما توی ساعت هیأت کند از خانه بیاید بیرون برود دشان دارند اصالً جرأت نمیها مشکالتی از شوهرانخانم

کند، آید مشکلش را به مشاور صحبت میخواهد بدهد، نه نگرانی دارد، میدیگر این مشاور دم دسترس اوست، نه پول می

امام حسین است آن مشاور با دل و جان خود مشاورها هم به شما بگویم شما بهترین مشاور را انتخاب کنید چون که اسم 

آید تو و چه نشیند ولی باید یک فضایی باشد که کسی نبیند چه کسی مینشیند و توی آن غرفه میمی آید توی هیأتمی

 رود. که مردم احساس امنیت کنند. این هم باز یکی از کارهای خوب است. کسی می

است. یعنی کند هزاران برابر از سخنرانی عمومی بیشتر های عمومی، کاری که یک مشاوره فیس توی فیس میسخنرانی

زنم. یک آید چند دقیقه با او حرف مینشینیم یک جوان میها هم میهای ملی دارم، خیلی وقتبنده مرتب سخنرانی

گویم این نیم ساعت که با این جوان حرف زدم، با پرسید بین این دو تا کدام وزنش بیشتر است میخانواده.... از من می

های شان حل شد از آن سخنرانی عمومی به مراتب اثرش بیشتر است. لذا غرفهلاین خانواده حرف زدم، مشکل چندین سا
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هایمان چه شکلی برخورد ها، گاهی مشکل دارند که با نوجوانها، خانوادهها، نوجوانمطمئن، مورد اعتماد بگذارید، جوان

 توانید انجام بدهید. ی است که شما میهم باز یکی از کارهای ها مشاوره بدهند. اینها بیایند توی این غرفهکنیم. این

توانید صندوق وام ازدواج درست کنید به خود اعضای هیأت طرح بدهید ها شما میهای وام ازدواج. خیلی وقتصندوق

ای به این صندوق بدهند، هر وقت توانند عضو این صندوق بشوند یک ماهیانهبگویید همه کسانی که جوان مجرد دارند می

دهیم. این را من یک بار اجرا ها وام میکنیم به آنای که دادند را ما چهار برابر میزدواج کرد مجموع این ماهیانهشان ابچه

آن موقع چهارصد هزار تومان است. مردم پول چهارصد هزار تومان  شد. هزینه، تازه کربال داشت باز می80کردیم سال 

ها هم از کاغذهای دویستی این دفترچه ال من یک دفترچه درست کردم،نداشتند. من آمدم گفتم آقایان، مشتاقان کرب

شد بعد سیصد تومان، بعد چهارصد تومان، بعد پانصد تومان. گفتم هر کدام از تومانی، دویست تا یک تومانی شروع می

هایی جمع شد از این کنیم هرچه پولکشی میشما بیایید این کاغذها را پر کنید، پول بریزید توی یک صندوقی، ما قرعه

هایش را بعداً دهیم به خود آن کسی که قرعه به نام اوست او برود کربال دنباله قسطکشیم میکه پول ریختند قرعه می

گویید بدهد. به وسیله این روش چندین هزار نفر را ما فرستادیم کربال بدون این که یک ریال پول خرج کنیم. یعنی شما می

دهم، ماهی سه هزار ت دارد بیایید توی این صندوق ازدواج بگوید من ماهی دو هزار تومان میهر کسی جوان دم بخ

دهم حاال معلوم نیست ممکن است بچه من شش ماه دیگر ازدواج کند، ممکن است بچه من سه سال دیگر تومان می

برابر برای او فرمول تعریف کنیم،  گویی هرچقدر دادی آن تاریخی که ازدواج کرد ما بیاییم چندینازدواج کند، شما می

 هایت را بده، این شکلی با پول مردم کمک کنیم به ازدواج مردم. دهیم تو دنباله قسطچندین برابر به تو چیز می

 ها ایام ایام شادی است. ها است. خیلی وقتهایی که در اختیار هیأتسالن

 ـ ؟؟؟

گویم جالب است بدانید، بنده یک هایی که من دارم به شما میام این طرحنه، ما این کار کردیم. آمدیم... ببینید توی تم

گویم آدم دانشگاهی هستم و اهل تحقیق، یک دقیقه وقت کار اجرایی ندارم بگذارم. همه این کارهایی که دارم به شما می

شود ما رفتیم با مثالً... باورتان نمی هایی که ما توزیع کردیم.کردیم. مثالً چی؟ مثالً همین دفترچهسپاری ما حل میبا برون

های شما آیند توی شعبهها گفتیم مردم میالحسنه مهر بود و انصار بود، هنوز بانک نشده بودند. به اینآن موقع قرض

 ها گفتیم وام را هم شما بدهید، چک را هم شما بگیرید، ضمانتشان را بدهند، نیایند پیش ما پول بدهند. بعد به اینپول

ای را ببینید برای خودتان دفتر و الحسنهرا هم شما بگیرید، هیچی را ما درگیر نشدیم، یعنی شما کافی است یک قرض
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دهیم به تو، تو به هر کسی که ما گفتیم وام بده، خودت هم چک ها را میبگویید پول دستک راه... به این قرض الحسنه

ترین بدهد. خودتان را درگیر نکنید، ساختار درست نکنید. یعنی مهم هایش رابگیر، خودت هم ضمات بگیر، بقیه قسط

اش توی این کارها این است که خودتان نخواهید یک ساختاری برای این کار درست کنید. از ساختارهای موجود نکته

هایشان هایشان را تو بده، پولشهر استفاده کنید. بروید قرارداد ببندید بگویید مثالً سه هزار نفر هستند دفترچه دارند، دفترچه

گوییم تو وام بده. بدون این که ما یک ریال بخواهیم هایی که ما میالحسنه خودت، ولی به آنریزیم توی قرضرا هم می

ها بروند توی بانک رسالت کنیم او حاضر یک چنین کارهایی بکند، اینهزینه پرسنلی بدهیم. بانک رسالت مثالً صحبت می

هایی که گوییم وام بدهد. آن وقت هر کسی که ازدواج کرد بدهد. سالنهایی که ما میکنیم بانک به آنمعرفی میبدهند، ما 

در اختیار شماست. ببینید یک زمانی اول انقالب گفتند توی مسجدها مراسم عقد و عروسی بگذاریم. این با احکام فقهی 

ها در اختیار دارند حکم مسجد را ندارد. چه ایرادی هایی که هیأتسازگار نبود، با شأن مسجد هم سازگار نبود اما سالن

کنند که شما برای عزا خوب وارد هستید اما توی جشن وارد نیستید ما بیاییم ایام ها را متهم میدارد این که هی ما هیأتی

بدهیم. البته با حفظ موازین. با  ها قرارهای عقد و عروسی هیأتیهای هیأت را در اختیار مراسمبیت سالنسرور، ایام اهل

خواهد یک سالن بگیرد کلی باید هزینه سالن... کسی هم دیگر مقرراتی متناسب با فضای هیأت. چون که طرف تا می

تواند به ازدواج جوان... االن تواند مراسم عقد و عروسی بگیرد. این باز خدمتی است که باز هیأت میاش نمیتوی خانه

اندازد. تواند مراسم بگیرد عروسی را هی دارد عقب میف عقد کرده چند سال است به خاطر این که نمیها طرخیلی وقت

های دیگر، و خیلی کارکردهای دیگری که من ترجیح تواند توی این زمینه هم کمک کار باشد. و خیلی کمکهیأت می

و پاسخ یا اعالم نظرات یا نقدهایی که دارید  های شما را بشنوم به صورت پرسشدهم اگر وقتی باقی مانده دیدگاهمی

 های شما را بشنوم. هدیه محضر مادرمان فاطمه زهرا صلوات بلندی ختم کنید. صحبت


