
 ولدی عباس استاد

1 

 

 دقیقه 5/67مدت: 

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

لطاهرین و و آله ا محمد بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین انه خیر ناصر و معین و صلی اهلل علی

 لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین.

جد هم مس های بزرگوار به هم شهر مقدس قم وی دوستان عزیز، هیأتیکنم خدمت همهعرض میخیر مقدم 

 قدس امامجود موجا هستید نهایت فیض را از مقدس جمکران، امیدوارم که در ساعات و روزهایی که در این

 بیت)ع( ببرید به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.ی اهلزمان)ع( و از ساحت کریمه

آید آن  چیزی که اولین سؤال است و باید جدی به آن پرداخته بشود تی بحث هیأت و خانواده پیش میوق

ی تالقی هیأت و خانواده کجاست؟ اگر این سؤال درست جواب داده نشود و کارکرد هیأت این است که نقطه

ی قرار بدهند که ی اصلی خودشان را چیزها ممکن است بروند دغدغهتوی این سؤال پیدا نشود، هیأت

ی اصلی خودشان دهند کاری ندارم، ولی از وظیفهدهند یا نمیتوانند انجام بدهند، انجام میدیگران هم می

غافل بشوند. من یک مثال بزنم، یک تصادفی شده، مردم تجمع کردند یک ترافیکی هم ایجاد شده، توی آن 

ی خودشان ای وظیفهرد کنند بروند، یک عدهها را دانند ماشینی خودشان میای وظیفهجمع یک عده

گوید بروید ها میایستاده دارد به ماشین او ،دانند مردم را پراکنده بکنند، یک دانه دکتر هم این وسط هستمی

گوید آقای زند روی دوشش میآید میداند این دکتر است میور، راه باز کنید؛ یکی که میور، بیایید آناین

ها بروند بیایند گوید حاال ببین آن ماشینها را ببین، میگوید خب ماشینات این نیست، میوظیفهدکتر تو االن 

آرام رامکه ما االن نیاز داریم این است این بنده خدا دیگر آبمانند، یک کسی باشد ببرد، ترافیک را باز کند، آن

ادف این است که به داد این کسی برسی که کنند، کارکردی که تو االن داری توی این تصاش میرو به قبله

زند. این کارکرد هیأت را ما باید پیدا بکنیم توی این قسمت. کاری که هیأت های آخرش را میدارد نفس

توانند انجام بدهند. دقت بکنید تا پایان سخنرانی من اصالً حرفم این نیست و دیگران نمی تواند انجام بدهدمی

 ؛کنیماش صحبت میتوانند انجام بدهند را ما انجام ندهیم، آن نظام مسائلی که دربارهکارهایی که دیگران می
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الحسنه برای مشکالت گری در ازدواج، حکمیت در طالق، تسهیل امر ازدواج، صندوق قرضواسطه

ستم؛ خواهید ورود بکنید بکنید، من مخالفش نیها میی اینتوی همه ،ها نظام مسائلخانوادگی و و و و این

از این کار را کانون فرهنگی  ، بخشیتواند انجام بدهدولی ببینید بخشی از این مسائل را مسجد هم می

تواند انجام بدهد، بخشی از این کارها را تواند انجام بدهد، بخشی از این کارها را پایگاه بسیج میمی

توانند انجام بدهند نهاد میهای مردمازمانند انجام بدهند، بخشی از این کارها را سنتواهای خیریه میصندوق

اش را، اصالً وضعیت مطلوب نیست، حتماً نیاز به ورود شما هم هست، هی دهند بخشیو دارند هم انجام می

اعتنایی شما به این مسائل نیست، ی من خروج شما یا بیکنم تا مشخص بشود که ایدهمن این را تأکید می

ی تالقی هیأت و خانواده کجاست؟ اولین باری که ری که روی زمین مانده. نقطهبحث سر اولویت است، آن کا

کند، به او گفتم که، یعنی ی هیأت دارد کار میاین سؤال از من پرسیده شد توسط یک عزیزی که توی حوزه

ه شما ی تالقی هیأت و خانوادای را پیدا کن که نقطهدر پاسخ به این سؤال گفتم اصالً برای من یک نقطه

ای وجود دارد که بین هیأت و خانواده تالقی پیدا بگویید نباشد، اصالً این را باید بپرسیم، اصالً مگر نقطه

خاطر ای داریم، گرچه متأسفانه امروز بهجوری؟ ببینید ما توی سبک زندگی دینی یک نکتهنشود؟ اما چه

های بنده، این دارد لباسیحتی بین همهای ما و شناسی غربی حتی توی هیأتسرایت تفکر مسموم روان

چسباند و حرف امام صادق)ع( را می شود؛ منبری هم گاهی اوقات دارد حرف فردریک و ویلیامفراموش می

زند؛ اما این یک حقیقت است سبک زندگی دینی روحش والیت است. یعنی اگر ما همه چیزمان را می

های سر ین اجتماعی سر جایش، حجاب سر جایش، روزهمان سرجا، رعایت قوانهایسرجایش باشد، نماز

هنگام، طالق صفر، درست شد؟ شمایی که پای منبر ها بهجایش، ارتباط دختر و پسر سر جایش، ازدواج

ی خوبی بزرگ شدید هیأت هستید، مدیر هیأت هستید، این جامعه اگر والیت نداشته باشد از نظر شما جامعه

بیت)ع( هست. خب این چه ربطی دارد؟ اولین که صریح معارف اهلیگر، ایناست؟ اهل نجات است؟ نیست د

اش حرف بزنم. ربطش این است خواهم فعالً توی این فرصت کم دربارهجا گفتم اصالً نمیربطش را من همین

  ها غافل شدید حتیکه شما اگر رفتید سراغ نظام مسائل ولی از والیت و دمیدن این روح والیت به خانواده

ها را هم سنش را بیاورید پایین، توانستید این به حتی و اگر دقت کنید، حتی اگر توانستید ازدواج اگر،
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ی این کارها را انجام بدهید طبق معارفی که ما با آن بزرگ شدیم ها را کم بکنید، توانستید توانستید همهطالق

گونه که در معارف مداری را آنوالیت این جامعه به نجات نزدیک نشده، چون والیت ندارد؛ اما اگر

مداری را با آن بیت)ع( آمده توانستیم بدمیم در جامعه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یعنی والیتاهل

ی ا بگذاریم دغدغهبیت)ع( هست اگر این رو مبتنیِ بر معارف اهل خواهم بکنمتعریفی که من امروز می

گویی چرا هیأتیِ ما سی سالش به او می رود. چرا بچهم میتوی ازدواج یک هل که بدهی موقعخودمان، آن

ای هم که هیأتی نیست گوید کو پول؟ این والیتش ضعیف است، چون من به آن بچهازدواج نکردی؟ می

 مِنْ  الل َهُ یُغْنِهِمُ فُقَراءَ یَکُونُوا إِنْ»گویم خدای تو گفته گوید کو پول؟ میکنی؟ میگویم چرا ازدواج نمیمی

خاطر ترس از رزق ازدواج نکنی به خدا سوءظن پیدا کردی؛ ولی فقیه ( امام تو گفته: اگر به32)نور/« فَضْلِه

کار کنم؟ به او گوید ازدواج را چهگوید وقتی دانشجو در سن دانشجویی سربازی نرفته میتو هم االن دارد می

این کالم خدا هست، این حرف خدا « فَضْلِه مِنْ الل َهُ یُغْنِهِمُ فُقَراءَ یَکُونُوا إِنْ»گوید: دهد، مییک جواب می

گوید، چرا ات هم که این را میگوید، ولی فقهگوید، امامت هم آن را میهست. خب قرآنت که این را می

عنوان یک مشاور این حرف گویی کو پول؟ این هیچ دلیلی ندارد، اصالً دنبالش نگردید، بنده به دوباره تو می

خدای اهل سنت والیتش در فضای خودش چی  زنم، هیچ دلیلی ندارد جز ضعف والیت. آن بندهرا می

گوید فرزندآوری زیاد، فقط اش به او میوقتی مفتی ،اش نهاش نه آن خلیفههست؟ قوی هست، وقتی مفتی

تا تا بچه، بیستی؟ چشم. از یک خانه پانزدهشنود چاز او می فقط یک کلمه شنود چی؟یک کلمه از او می

گوید تا بچه، نه زنِ میتا، پانزدهتا بچه، نگویید از چهارتا زن، از یک زن دهآید بیرون، از یک خانه دهبچه می

گوید، بعد دمپایی هم ندارد، دمپایی ندارد، لباس پاره پوره، کفش شریکی، نان شبش هم چرا؟ نه مردِ می

گوید مفتیِ من گفته، گفته حرام است جلوگیری از فرزند، تمام شد. إ گویم چرا؟ میولی می محتاج است،

ی بنزین آقا خرج شد، گویند که در قصهقدر والیت شما قوی است؟ گاهی اوقات دوستان به من میاین

هستم آقا در  ی بنزین یا نه یک طرف است، ولی من معتقدکه خرج شد در قصهگویم اشتباه نکنید، اینمی

گویند جمعیت جمعیت قا دارند میما. از سال نود تا امروز آ خاطر ضعف والیتی جمعیت خرج شد، بهقصه

ی بیست و پنج مرداد که بنده به همراه حدود چهل، چهل و یکی دو نفر دیگر در جمعیت جمعیت، در جلسه
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آوری جز چندتا دختر چقدر گفتیم بحث فرزندها، ایشان گفتند آره ما شنبهی پنجمحضر ایشان بودیم جلسه

؟ اوج فتنه بیست و پنج و شش آبان بود 98ی کی بود فتنه مذهبی کسی گوش نداد. بعد گفتم آقایان فتنه

دیگر درست است؟ آقا بیست و هشت آبان که هنوز فتنه کامل نخوابیده با فعاالن اقتصادی جلسه دارند، در 

های ، در اوج دغدغهگویند بنزین سه برابر شدهادی است دقت کنید، مردم میاش اقتصای که بهانهاوج فتنه

شود یا نه؟ دانم این فیلمش پخش میگویند که فرزندآوری؛ آقا تعارف نداریم من نمیاقتصادی ایشان می

ی ورود ایشان به بحث بنزین یک عالمه مقاله زنند. ما توی قصهخیلی از مردم پشت سر آقا حرف می

مهندس، دکتر که مردم را  اهلل کی، آقای کی، رئیس،یم، یک عالمه سخنرانی کردیم، حاج آقای کی، آیتنوشت

ی سران قوا حمایت کردند به این دلیل، به این دلیل؛ آقا چندتا مقاله شما توجیه کنیم اگر آقا آمدند از قصه

ی انقالب بیاید پشت سر آقا قرار جبههآبان به این طرف شنیدید که  دیدید؟ چندتا سخنرانی از بیست و هشت

آوری فرزندآوری مردم مسخره گویند فرزنددارند می 98بگیرد و بگوید که اگر آقا بیست و هشت آبان 

شود االن بگویند از بیست و هشت آبان به این طرف اصالً چند نفر یک دانه مقاله نکنید، دلیلش این است؛ می

جا بسته نیست ها ضعیف است، شوخی نداریم، من آقا جان گردنم به هیچدیدند در این زمینه؟ چرا؟ والیت

گویم تعارف نداریم که. والیت ضعیف است، آقا ، رک میجا، خودم هستم و خودم با خدای خودمهیچ

هست؛ بچه هیأتی پنجاه سالش هست  92گویند ازدواج هفده هجده نوزده، صریح حرف آقا در آبان سال می

خواهم، چند سالت گوید آقا دخترتان را من میاش، خواستگاری دخترش مثالً میگارییکی آمده خواست

گویی؟ نه دهد. آقا، آقایم گفته، کدام آقا؟ بابایت را میاست؟ نوزده سالم است، برو بچه دهانت بوی شیر می

 گفتند ای که ابروی خم خیال بند در ای نه آرام و عاشقی که فتندگوید: گولی فقیه؛ همین هم توی هیأت می

اش هم یک عکس آقا گذاشته، آقا ی خانهبعد گوشه .ای خامنه حسینی سیدعلی گفتم قربت قصد به ،بگو

جوری یک عکس هم زیرش نوشته از تو به یک اشاره از ما بسر دویدن! برو بابا پیِ کارت، اشاره چی این

ی گوش ندادند. بعد ماها نگران قربت آقا بین قدر گفتم جز چندتا دختر مذهبگویند اینهست؟ آقا دارند می

ها نکنید. آقا والیت ضعیف است، دولت هستیم؟ از این دولت که آخر اصالً، ولش کنید من را وارد این بحث

مداری ، ما والیتبیت)ع(، کارکرد هیأت این استوالیت نسبت به والیت اهل نه والیت نسبت به والیت فقیه،
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زنم، باید کاری بکنیم تا امام ی راهکارهایش حرف مییت کنیم، ما باید حجت را دربارهرا در جامعه باید تقو

روم باقر)ع( تا امام صادق)ع( تا کالم قرآن شنیدید دیگر منتظر هیچی نباشید. بعد هم باالی منبر من می

نشسته بودند، امام گویند نشسته بودیم یک عده از اصحاب دور پدرم امام سجاد گویم که امام باقر)ع( میمی

ی آتش را بگیرد دستش و تا خاموش نشده نندازد، منم سجاد)ع( پدرم گفتند که کی هست که این گلوله

، همه ترسیدند، کسی این کار را نکرد، گفتم من، پدرم گفت مقصود «کُل ُهُم الن َاسُ  فَکَاعَ »روم اوجش منبری می

ی آتش را از منی، منم از تو؛ بار دوم کی هست که این گلوله من تو نیستی، تو که انت منی و انا منک تو که

بگیرد و تا خاموش نشده زمین نندازد؟ همه پس زدند، بار سوم بعد هم امام باقر)ع( فرمودند که چقدر اهل 

کنیم؟ آقا کنیم، چرا پس عمل نمیها را هم تعریف میگوییم، اینحرف زیاد هستند و چقدر اهل عمل کم. می

من «. طوبی لمن شغل عیوبه عن عیوب الناس»جا  این روایت باشد های من اینکنم مبنای حرفمیخواهش 

ی انقالب هستند نیاز دارند به ی اول، بعد هم دوستانی که توی جبههها در درجهاعتقادم این است ما روحانی

مان روهی داشته باشند؛ ما عیبگی تقدسی که دور خودشان گرفتند را بزنند کنار، نقد درونکه این هالهاین

مداری قوی بشود، خواهیم والیتکنیم؟ خب چکار کنیم؟ آقا میکجاست؟ نکند ما والیت را گزینش داریم می

ها ، یک عالمه دوباره توی هیأتگویی وقت کم است از وقتت نهایت استفاده را بکن، چشم! اولتو که می

 :تا پایه دارد، یک: معرفت، دو: محبت، سهکردیم که والیت سهها تکرار گفتیم، یک عالمه توی سخنرانی

ها را گفتیم. من االن به تبعیت در فکر، تبعیت در حس، تبعیت در عمل؛ این :تبعیت. تبعیت در سه حوزه

مداری کار کند چکار باید بکند؟ اول، ما گفتیم خواهد توی والیتخواهم بگویم هیأت میی فرصتم میاندازه

ی بیت)ع( و خدا کند دغدغهاول والیت معرفت است، خیلی هم درست و کامالً مبتنی بر معارف اهلی پایه

مان، اصلی این باشد. اما کدام معرفت؟ این خیلی مهم است. ما معرفت را وقتی مبنا قرار دادیم توی هیآت

ها، ه توی اکثر هیأتمان، بیشترین اتفاقی که توی این چند دههایمان، توی سخنرانیهایتوی مداحی

بیت)ع( را تقسیم بر دو کردیم، یک جنبه که ما شخصیت اهل ها، افتاده این استی هیأتگویم توی همهنمی

ی زمینی یعنی چی؟ یعنی کارهایی که بیت)ع( هست، جنبهی زمینی اهلبیت)ع( جنبهاز شخصیت اهل

دهند. این کارهای زمینی منظورم آن را انجام می بیت)ع( هم بیستشدهند و اهلهای دیگر هم انجام میانسان
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کنم به این کنم کسی نخوابیده ولی خواهش میمادی نیست، مثالً یک درخواستی دارم گرچه من حاال نگاه می

خواهم توی چند دقیقه بگویم، اگر این چیزی قسمت، چون حداقل هفت هشت جلسه بحث هست که من می

تان برسد بعداً روی آن فکر کنید ی توافقی توی ذهنحبت بکنم به یک نقطهاش صخواهم دربارهکه االن می

خاطر همین هم زنم، توی هیآت بیفتد. بهاش حرف میی منطقی هم دربارهباید یک انقالب خیلی منطقی، کلمه

ید هست ی فرصت هم که بعکنم سریع منتقدانه به بحث نگاه نکنید، انتقاد هرچی داشتید به اندازهخواهش می

بیت)ع( چی ی زمینی شخصیت اهل، خواستید بنویسید ولی خواهشاً دقت کنید. جنبهدهمبشود گوش می

بله؛ حق و حقوق را  کردند، بله؛ مهربان بودند، بله؛ اهل گذشته بودند،داری میبیت)ع( یتیمهست؟ مثالً اهل

های ی قصهرویم دربارهاست؛ ما می ها همه، شجاع بودند، این هم درستکردند، بله؛ خب اینرعایت می

این خوب است حتماً خوب است حتماً  کنیم،های خیلی خوبی میکنیم سخنرانیها پیدا میها، روایات ایناین

شود؟ نه! آن چیزی که جا تمام شد معرفت تمام میگویند اگر اینخوب است؛ ولی معرفتی که به ما می

شان آرمانی که آدم دوست دارد برایکند به یک شان میکند و تبدیلدا میهای دیگر جبیت)ع( را از آدم  اهل

گویی؟ آره حواسم هست. آن بیت)ع( نیست، آقا حواست هست چی داری میبمیرد این بخش از زندگی اهل

شود آرمان ما بشوند، آرمان بشریت بشوند آن قسمت از شخصیت بیت)ع( که باعث میبخش از زندگی اهل

شود اما دوستان سخنران بنده توی جمع هستند، جا آغاز میی تمایز از اینبیت)ع( هست، نقطهاهلماورائی 

مان ای را توی هیآتما چند دهه هست یک عقیده داننداین را می دوستان طلبه، دوستا مداح هم حتماً هستند،

یر بشود این قسمت از شخصیت بیت)ع( باورپذکه شخصیت اهلسرایت دادیم و آن این است که آقا برای این

ای خواهید توی هیأت قصهجا کشاندند آمدند گفتند اگر میاش حرف نزنید؛ حتی به اینبیت)ع( را دربارهاهل

 ها تعریف کنید آن قسمت درِ خیبر هست آن را کند، سپرش کرد یا پلش کردن برای عبور، آن تکهبرای بچه

بیت)ع( لو توی شخصیت ماوراء است. گفتیم چرا؟ گفتند ببینید اهلرا نگویید؛ تازه این خیلی یک چیز کوچو

بیت)ع( اگر بخواهند الگو بشوند باید باورپذیر بشوند. هرچقدر شما این تیکه را خیلی شماها شنیدید، اهل

و ها را از مدار الگبیت)ع( را با انسان زمینی زیاد کردید در اصل چکار کردید؟ شما بگویید، آنی اهلفاصله

شناسی، های روانها را شنیدید دیگر درست است؟ زیاد، نوشته شد، توی این کتاببودن، شما این حرف
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ها را زدند، کتابش بیت)ع( این حرفخاطر ناآشنایی با معارف اهلهای من متأسفانه بهلباسیبعضی از هم

ز به شما بگویم دقیقاً از وقتی که روید؟ من فقط در حد یک گریاش اجرا شد. کجا دارید مینوشته شد، برنامه

های ی شصتی شکرخدا توی جمع کم نیستند، شخصیتی پنجاهی، دههما شروع کردیم به این کار آقایان دهه

نی زمان ما چه کسانی بودند؟ پسر شجاع بود، هاچ زنبور عسل بود، دکتر وهای کارتزمان ما، شخصیت

شخصیت ماورائی نداشتند، نهایتش  هاکدام از اینزورو بود، هیچ هود بود،باد بود، رابینسندارنست بود، چی؟ 

هود برای هود بود، رابینزند نهایتش، نهایتش چی بود؟ رابینچی بودند؟ یک حیوانی بود که داشت حرف می

انداخت چیزش را که به کاخ آن پادشاه دست پیدا کند یک ریسمانی، یک رشته طنابی را، یک لنگری میاین

کدام ماورائی نبودند. ما های طال را هم با، هیچرفتند این کیسهرفت بعد دانه دانه میکرد میری پرت میجواین

شان قد های ما، دوستانی که سنصحنه را خالی کردیم، صحنه خالی شد از شخصیت ماورائی؛ پدربزرگ

های ما نقل ان بود. روحانیشبیت)ع( نقل مجلسهای ماورائی اهلهای ما قصهدانند پدربزرگدهند میمی

کرد، یک کلمه روضه پا میخواندند این سی بیت شعر کوالکی بههای ما سی بیت شعر میمنابرشان بود، مداح

فاطمه دانم چند میلیون دیده شده سید مجید بنیچسباند به سقف. شبیه این شعری که نمینبود جمعیت را می

د علی پیش من بود علی پیش من بود علی پیش من بود تا آخر هم گویخواند یکی دو دقیقه که هرکه میمی

دانم، چقدر هم این دیده شد؛ سینا هست حاال نمیگوید علی پیش من بود آن باال، فکر کنم شعر ابنخدا می

ی آن فضائل درباره شبیه این، ببینید چقدر کم شده، شبیه شعری که گاهی اوقات سیدحمیدرضا برقعی

قدر کم شد کم شد، در مقابلش ما دیگر زرو نداریم مرد عنکبوتی داریم. نخواند؛ ولی آع( میامیرالمؤمنین)

اش زمینی است ولی جذابیت مرد عنکبوتی به چی هست؟ مرد عنکبوتی شخصیت زمینی است؟ یک بخشی

ای که انههای غیر سینمایی هم با آن بوق رس، حتی توی شخصیتماورائی بودنش. بتمن داریم، سوپرمن داریم

چسبانند. مایکل جکسون اگر برند به اوج می  های واقعی زمینی را هم میکنند شخصیتدارند، تبلیغاتی که می

شود ولی همه برایش نایافتنی میی غیر دستستارهای یکشود یک ستاره واقعاً تحت تأثیر تبلیغات رسانهمی

بیت)ع( را بیاورید ید نتیجه بگیریم؛ ما آمدیم گفتیم اهلای که بامیرند. آقا دقت کنید من رسیدم به نقطهمی

ها را ببر باال، ببر باال، ببر باال؛ نتیجه چی ها گفتند خب حاال شخصیتپایین، بیاورید پایین، بیاورید پایین، آن
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 ی من عشقش این است که مثل مرد عنکبوتی باشد، عشقش این است روی لباسش،شد؟ نتیجه این شد بچه

دانم کیفش مرد عنکبوتی باشد، عشقش این است، عشقش، چی شد؟ یک اتفاق افتاد، آقا طبق میروی ن

شناسد، همان شناسد، دقت کنید فطرت ما امیرالمؤمنین را میبیت)ع( فطرت ما امیرالمؤمنین را میمعارف اهل

مان اگر توی این اها فطرتامیرالمؤمنین ماورائی را. من االن فرصت ندارم دالیل روایی این قصه را بگویم، م

داری خواه است، فطرت ما امیرالمؤمنینی که فقط اهل گذشت و یتیمگوییم کمالها میفلسفه و کالم و این

قیدی که طبق آمد با این همه بی که آنجلیا جولیتواند الگوی خودش قرار بدهد. اینهست را فقط این را نمی

کند این را او هم که رود ازدواج میندتا بچه دارد تازه بعد میشریعت خودش هم دارد، قبل از ازدواجش چ

گویند وای چقدر دهد؛ یک چند نفر بچه یتیم را آمده تحت سرپرستی خودش قرار داده میدارد انجام می

دانید اسمش چی هست؟ زهرا، زهرا، بعد ها مسلمانِ دخترِ اهل لیبی میقشنگ، بعد یک دانه از این بچه یتیم

ی خیریه گوید خب آن هم که رونالدو که اصالً مؤسسهخورد. میها دارد رقم میده نباشید اتفاقی اینشما سا

گوید یک یتیم و اسیر و فقیر؟ خب او که چند هزار نفر را االن تحت سرپرستی دارد. این دارد، شما می

گیرد اولیات رد است مهمانی میهای خودمان االن نه قیدی دارند، نه بندی دارند، ازدواج نکرده، مجسلبریتی

ی خیریه دارد خودش را وقف مثالً کودکان کند، او که اصالً مؤسسهکند، پخش هم میشرع را هم رعایت نمی

گویید؟ من االن بیایم چه کسی را الگوی خودم قرار بدهم؟ ، شما چی میسندروم داون کرده، آن یکی که

گوید گوییم آخر او یتیم، فقیر، اسیر، چی، چی، میبوده؛ میسال پیش  1400که برای حضرت زهرا را؟ آن

جا هست، فطرت من دنبال ای که گفتم اینی کلیدیکند؟ این نکتهخب این هم که االن هست؛ چی جدا می

پاتر برای همین است هری آفریده شدم،جوری گردد که ماورائی باشد، آقا این را بگیریم من اینشخصیتی می

اش، برای همین است که مرد عنکبوتی بازی گذاریهزار میلیارد سودش است نه سرمایهپانزده 

ها هست، درحالی که ابتدا تا انتهایش تخیل تریناش جزء پرفروشاش، فیلمش، داستانش، همهکامپیوتری

ز متن بیت)ع( ادانم چه اتفاقی افتاد ما به این نتیجه رسیدیم باید شخصیت ماورائی اهلاست. من نمی

دانم چه اتفاقی افتاد؟ چه کسی این فکر را نمی بیت)ع( را کم بکنیم! واقعاًها جمع بکنیم! جذابیت اهلزندگی

ی باورپذیر را آوردیم. آقا جریان پذیر را رویش یک خطی زدیم کلمهی فطرتآورد به سمت ما؟ ما کلمه
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کند اهرم والیت است، ه دارد استفاده میهایی کترین اهرمغرب برای تغییر سبک زندگی یکی از اصلی

های ما را به آن شخصیت، آن شخصیت یک تیپ کند بچهقدر متعبد میکند، اینها را برجسته میشخصیت

گوید این خوب است؟ بد است؟ هیچی، تیپ به چه دلیل باید زده بشود؟ نه می گوید اینها نه میبچه ،زندمی

ها مناسب است، شود. االن شماها همه شکر خدا پوشششود؟ عوض میی میهای ما از زیبایی چتعریف بچه

جوری زده خودش بینید یکی شلوار پاره پوشیده، لباس پاره پوشیده، موهایش هم یکروید بیرون میمی

گوید ببین چقدر قشنگ شدم! شما توی عقلش شک کند، ولی میتوی آینه نگاه کند به نظرم وحشت می

گوید؛ ما ام میکه آن ولی  مداری جهتش تغییر کرده، زیبا چیست؟ آنیزم چون جریان والیتکنید، نه عزمی

 ما المَعْروف و رَضَیتُموه ما الحق  »رسیم؟ زیارت آل یاسین به کجا می ی کبیره به کجا،توی زیارت جامعه

کلمه، هیأت باید تدابیری بیندیشد تا مخاطب آقا یک « المُنکَر و اَسْخَطتمُوه ما الباطِل»ور حاال این« به اَمَرْتُم

آورد، باطل چی جا که حق چی هست؟ آن چیزی که لبخند روی لب امیرالمؤمنین)ع( میبه این را برساند

گوید انجام که امیرالمؤمنین میاندازد. معروف چی هست؟ آنکه گره به ابروان امیرالمؤمنین)ع( میهست؟ آن

 گوید انجام نده. چرا داریم؟ نه،که امیرالمؤمنین علی)ع( میشت چی هست؟ آن؛ منکر چی هست؟ کار زبدهید

افتد؟ در صورتی که من با تمام وجودم و فقط چی داریم؟ چشم! این چشم در چه صورتی اتفاق می

تر است. پیامبر)ص( یک که او خدا نیست ولی یک ذره از خدا پایینهای بدنم ایمان بیاورم به اینسلول

ها آفریده شدند، خب فرمایند که وقتی فرشتهبفرستید، توی آن حدیثی که شما حتماً زیاد شنیدید می صلوات

گیرند، گویم، دیدیم دارند ما را با خدا اشتباه میاش دارم میبعد از ما آفریده شدند، نگاه ما کردند خودمانی

یت است، ما گفتیم ال اله اال اهلل تا بفهمند ما خدا ها بفهمند که ما خدا نیستیم. رواگفتیم ال اله اال اهلل تا آن

خوانید خواهید بگویید بگویید. توی زیارت ماه رجب میی ما مینیستیم. آقا به ما رب  نگویید، هرچی درباره

 خدا رب است شما بنده یک فرق هست بین شما و خدا،« ال فرق بینها و بینک اال انهم عبادک و خلقک»

ها هست توی بستر ی درود بودند و حاال مدتشناسید دیگر امام جمعهوشتری را حتماً میهستید. آقای ش

رسند شان میدانید امام به اسمآبادی دیگر همه میگفتند که مرحوم شاهبیماری هستند من از ایشان شنیدم می

اللهی شده، ند آقا فالنی علیگفت اللهی شده،شان علیگویند که روحی فداه، امام؛ شنیدند یکی از شاگردهایمی
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آبادی گفت فالنی قدر فهم و درکش برسد ولی بروید به او بگوید شاهکردم این اینگفت عجب، من فکر نمی

دانم توی ذهن ، همین قدر بدان علی یک خدایی دارد. آقا من میقدر بدان علی یک خدایی داردهمین

خواهش کردم روی این فکر کنید، ما اگر شخصیت ماورائی دانم این را، تان االن سؤال هست، میهایخیلی

خاطر شما هست، این مگر شود بهبیت)ع(، توی زیارت جامعه آمده، اصالً آسمان توی سر ما خراب نمی  اهل

صالً ا «بِاِذْنِهِ  اِالَ  رْضِاال عَلَى تَقَعَ اَنْ السَ مآءَ یُمْسِکُ»توی زیارت جامعه نیست؟ شما بگویید آن قسمتش را 

خاطر شما هست، زمین زیر پای ما نرم است آید بهخاطر شما هست، باران میآید بهآسمان روی سر ما نمی

خاطر شما هست؛ خب مگر این اش بهخاطر شما هست، همهدهند بهها میوه میخاطر شما هست، درختبه

بیت)ع( خودشان را اهل ی امام حسین)ع( نیست؟ مگرتوی زیارت جامعه نیست؟ مگر توی زیارت مطلقه

ولی توی ذهن خودتان بگردید  خواهم جواب بدهید،جوری به ما معرفی نکردند؟ این سؤال را االن نمیاین

ای که اگر من هم آمدم یک حرفی در این باره زدم پشت چی شد که این قسمت حذف شد تقریباً؟ تا اندازه

. و این سؤال را جواب بدهید، اگر این اندازه از معرفت سرم گفتند که این  اهل مبالغه هست، اهل غلو  است

بیت)ع( را الگوی خودشان قرار بدهند؟ چرا بیت)ع( را از زندگی مردم حذف کردیم چرا باید مردم اهلاهل

پذیر را برداشتیم باورپذیر را آوردیم؟ مگر ما فطرت نداریم؟ مگر نوع خاصی از آفرینش را نداریم؟ و فطرت

ی اول، معرف، مواظب باشید بیت)ع( به ما معرفی نشدند؟ این نکتهخاص از آفرینش مگر اهل توی این نوع

خرده بهتر؛ درحالی که آن چیزی که ها مثل ما هستند یکاش این بشود که خب اینمعرفتی نباشد که نتیجه

تر. این خرده پایینیک خدا نیستیم جوری بشناسید،شناسید اینگویند این است: شما ما را میبیت)ع( میاهل

گویم. پس معرفت، آقا کارکرد هیأت این است دوستان بروید با من نمی گویند،بیت میچیزی است که اهل

هم،  گویم نترسیدگدار به آب بزنید، دقت بکنید، ولی میگویم بیفکری بکنید من نمیها بنشینید همسخنران

ای که دارید های فکریدهید، توی این حمایتی که دارید میهایی ایمانی مشعر تو بستهبنشینید جامعه

بیتی که به بیت گزینش شده نه، همان اهلبیت)ع( هستند اما اهلی ما اهلکنید، بروید فکر کنید، برگ برندهمی

صورت اختصاصی یک روز فیلم را به ی پرواز ممنوع گفتم،ما خودشان معرفی کردند. من به دوستان منطقه

از اکران عمومی به بنده نمایش دادند حتماً دیدید دیگر، من این فیلم را تأییدش کردم، االن هم تأیید قبل 
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مان والیت است، کنم ولی نقدهایم را به خصوصی به خودشان توی جلسه گفتم. گفتم آقا جان ما سرمایهمی

یه آن باال آوردید و حاال هم ی حسینشود والیت را صریح داد بزنید؟ چرا فقط یک کلمهتان نمیچرا روی

تشی که دشمن ها دارند در برابر آموقعی که ایننشانم دادید کارگاه کنار حسینیه هست؟ آقا چرا وقتی آن

شان تا بچه از سویدای دلها نیاوردی؟ سهخورند چرا یک یا ابوالفضل توی زبان اینایجاد کرده حرص می

ام؛ چرا نکردی این کار را؟ چرا وقتی به مشکل برخوردند نشان ندادی فقط یک ثانیه بگویند یا ابوالفضل، تم

وری وقتی های آنمان این است، چرا توی فیلمکشی؟ ما سرمایهزنند؟ چرا خجالت میها دارند سینه میاین

کند و کارگردان هم گذارد جلویش، جلویش سجده میدارد میخورد بتش را برمیطرف به مشکل برمی

داد بزن والیت را، دنیا  کشی؟کشد توسل این را به بتش نشان بدهد؟ ولی تو چرا خجالت میخجالت نمی

تان را دیدم ولی ها با این والیت غریب است. من گفتم فیلمدنبال این والیت است، فکر نکن فطرت انسان

ی توی آن لحظههای ضعف شما این است ترین نقطهگویم، یکی از بزرگتان را به شما میهای ضعفنقطه

آخری که آن جاسوس تفنگ را گرفت به سمت این پسر، چرا باید یوزپلنگ نجاتش بدهد که نماد ایران 

جا باید حضرت زهرا به داد برسد، چرا یک کلمه فقط جا باید امیرالمؤمنین به داد برسد، ایناست؟ چرا؟ این

گفت یا زهرا همین، بعد یوزپلنگ ی دلش میمن توی دل این با این فن و فنونی که بلد هستید یک کلمه تو

کشید ی زهرا)س(. چرا این کارها را نکردی؟ چرا خجالت میشد سرباز فاطمهموقع یوزپلنگ میآمد؛ آنمی

ورز، بنشینند، فکر کنند، آقا راست والیت را داد بزنید؟ آقا نترسید ولی منطقی، اتاق فکر، هیأت اندیشه

مان، وردیم متن زندگیمداری را آشود چکار کنیم؟ ما اگر آمدیم والیتمیگوید این بخش دارد حذف می

مان هایگوید چرا. اگر ما االن هیأتیگوید چشم، نمیجوری باش این میگوید اینگوییم ببین آن میحاال می

؛ این مان ضعیف استگوییم چرا؟ آقا مگر حواسش نیست وضعیت اقتصادی چی هست؟ چون والیتهم می

را قوی نکنید بروید توی نظام مسائل، آب در هاون کوبیدن که چه عرض کنم، مطمئن باشید در طول زمان 

ی دوم والیت چی هست؟ محبت؛ سراب در هاون کوبیدن است، اگر بدون درست کردن این پایه بروید. پایه

توجهی از محبتی که ما  شوم، اصالً بخش قابلآید؟ من خیلی خالصه از این رد میجوری میمحبت چه

دنبالش هستیم که تبعیت بیاورد، بخش قابل توجهی از این بسته به ای معرفتِ هست، شما این معرفتِ را که 
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های اجتماعی داشتم آمدم یک قصه تعریف افتد. بنده یک زمانی این بحث را توی شبکهبیاورید این اتفاق می

ی جنگ خیبر را تعریف کردم. حاج میثم ش داده باشید، قصهتان گوهایشاید بعضی کردم، شخصیت محوری،

ها تغییر کند خیلی خرده هم ذائقهکه یکگویم حاال برای اینها، این را میگفت که حاج آقا بعضیبه من می

گویند خدا بگویم چکارت کند ها به من میگفت ببین بعضی دانم داد کشیدم و فضا فضای خاصی شده،می

های تو، بابا بسه دیگر، زنی آهنگ پیشوازش این است کنار قدمزنی، به هرکی زنگ میزنگ می میثم، هرکجا

گویم ولی مردم از بس این سجاد من این از ای دارم میخواهم این را به تو بگویم شوخیبابا  جان من نمی

بگذار، حفظ هم شده، کلمه گوید اش هم میهمه ی خیبر تو را گوش داده، سیصد بار تا حاال گوش داده،قصه

ی ماورائی تا قصهقدر من سه؛ اینمان صدای عباسی است و جنگ خیبراش، دیگر اصالً توی گوشبه کلمه

ور و قدر اینقدر پیام آمد، اینآوردم این کردم حدود پنج سال پیش،موقعی که داشتم این بحث را مطرح میآن

ببینید بحث کمک و  جا بحث کمک،نه آن یوانه شدند با علی موال،ها دور به ما گفتند که آقا این بچهآن

ها نبود، شجاعت گویم آن قسمت نباید باشد، اما توی این قصه اینها باید باشه، فکر نکنید میداری و اینیتیم

محض هم نبود که یک جنس زمینی داشته باشد، چون امیرالمؤمنین)ع( گفت من آن را به قدرت الهی کندم 

ی علی موال را گوش داده گوید از وقتی این قصهآورد، می. این محبت مییک شخصیت ماورائی بود یگر،د

ی پیش بود یکی آمد گفت حاج آقا من ی علی موال هست. همین چند وقت پیش فکر کنم دو هفتهدیوانه

ی من تبات، این بچهرویم عراق برای زیارت عداند ما میکنم از شما، گفتم چرا؟ گفت خدا میتشکر می

ی امیرالمؤمنین دیوانه است که سریع برویم نجف، توی سن پنج سالگی، شش سالگی، هفت سالگی دیوانه

ها قدر از این خاطرهخواهم زیارت کنم. اینگوید فقط برویم سریع برویم نجف من علی موال را میشده، می

تا تا را من تعریف کردم، سر سهخندق، این سهتولد حضرت علی)ع(، جنگ  تا قصه، جنگ خیبر،من سر سه

ام را گویی علی موال؛ من خودم بچهآید، بعد به او میها اتفاق افتاده. محبت میقصه یک غوغایی بین این بچه

جوری به این شیوه آشنا کردم، سه سال، سه سال و نیمش ها ایناز دو سال، دو سال و نیمه با این شخصیت

موقع این بوش پدر خواست مایع دستشویی بگذارد دست، آناست دستش را بشورد میخوبود، مادرش می

خواهم، مادرش برگشت گفت گفت نه نمیرئیس جمهور بود اگر اشتباه نکنم، بوش رئیس جمهور بود، بعد می
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 ها راقدر حساس که شما وقتی این شخصیتگفت نه بوش بده، یعنی این که این ببین این بوش خوب است،

بیت ها دشمنان اهلشود؛ منفیآوری توی متن زندگی با این بُعد ماورائی کارتان مثل آب خوردن میمی

کرد، کرد؟ نمیها اخم میکردی بهش، بابا علی موال به بچهبیت هستند. اخم میها دوستان اهلهستند، مثبت

مدار ها را والیتها ولی بچهی خانهگوید دیگر. بله دردسر دارد برای ماها توشدیم، راست هم میضایع می

آید، بعد از محبت تبعیت. شود محبت میمدار بار بیاییم یک عالمه کارها ساده میبار بیاوریم، خودمان والیت

جا خود شما نقش دارید، ها کار کنید، اینفکر، حس، عمل؛ آقا روی این :تا حوزهتعبیت توی کجا؟ توی سه

ها هیأتی ی بچهخوانم تا همهقدر میبیت)ع(، من این روایت را گفتم ایناهل هجا از آن قسمتی است کاین

خواهند بنویسند هایی که میاش را حفظ بشوند که امام صادق)ع( به مفضل فرمودند، آندیگر عربی و فارسی

هیأت « إِلَیْنَا دُعَاةً کُونُوا شِیعَتِنَالِ  قُلْ»المللی است، برای مفضل نیستپیام بین« لِشِیعَتِنَا قُلْ مُفَض َلُ أَیْ»بنویسند 

کند دعوتش نکنید، سخنرانی که به کارکردش غیر از این دیگر چی هست؟ مداحی که به خودش دعوت می

کند بساطش را جمع بکنید، کند دعوتش نکنید، هیأتی که دارد به خودش دعوت میخودش دعوت می

« إِلَیْنَا دُعَاةً  کُونُوا»منین و اوالد علی)ع( تمام شد رفت المؤکارکرد هیأت یک چیز است دعوت به امیر

با دوری جستن از حرام و « مَعَاصِیهِ اجْتِنَابِ وَ  الل َهِ مَحَارِمِ عَنْ بِالْکَف ِ»ی مردم باشید به سمت ما کنندهدعوت

تبعیت کنید، تبعیت. دقت کنید هرچی رضای خدا در آن است از همان « رِضْوَانِ اهلل ات ِبَاعِ  وَ » اجتناب از  گناه

آقای طاهری، آقای عبودتیان من اگر جای شما بودم  آقای آبفروش، آقای حسینی،« کَذَلِکَ  کَانُوا إِذَا فَإِن َهُمْ»

کردم، مسابقه نشستم هنرمندان را جمع میمی گذاشتم،یک همایش فقط سر همین روایت راهبردی می

هیأتی  نوشته، هیچکردم به پرچم، عکسبهترین شکل ممکن بنویسند تبدیلش میگذاشتم این روایت را به می

« کَذَلِکَ  کَانُوا إِذَا فَإِن َهُمْ»ترین روایات هیأتی است گذاشتم که از این روایت خالی باشد، از راهبردیرا نمی

آیند، مسارعین ه سرعت به سمت ما میمردم ب «مُسَارِعِین إِلَیْنَا الن َاسُ کَانَ» جوری شدندوقتی شیعیان ما این

خرده بخواهیم ادبیاتی به آن نگاه کنیم یعنی مردم از همدیگر هم سبقت ی من هستند اگر یکهم دوستان طلبه

خواهم به محضر امام صادق)ع( عرض گیرند. دوستان هیأتی این کالم، کالم امام صادق)ع( است، من میمی

 وَ  مَعَاصِیهِ اجْتِنَابِ وَ الل َهِ مَحَارِمِ  عَنْ بِالْکَف ِ  إِلَیْنَا دُعَاةً کُونُوا لِشِیعَتِنَا قُلْ  فَض َلُمُ أَیْ»کنم آقا جان شما فرمودید 
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آقا جان اگر یک موقعی دیدیم این سرعتِ به  «مُسَارِعِین إِلَیْنَا الن َاسُ کَانَ کَذَلِکَ کَانُوا إِذَا فَإِن َهُمْ رِضْوَانِهِ ات ِبَاعِ

ی اول باید خودمان ی اول متوجه مردم است یا متوجه ما؟ ما توی درجهسمت شما نیست، نقص توی درجه

را متهم کنیم یا مردم را؟ اگر دیدیم یک جایی این سرعت کم شد اولین چیزی که باید متوجه بشود متوجه 

ها روایت داریم از این مضمون آیند. چقدر از اینها به سرعت نمیم که آنخودمان است، شاید من اتباع ندار

روایتش را شنیدید دیگر، خوب هم « هذا ادب جعفر»گوید تان را جمع بکنید، بد باشید میکه آقا حواس

 «همالی تبغضونا ال و»این روایت من را دیوانه کرده « احبونا الی الناس»؛ «هذا ادب جعفر»گویند باشید می

ها ه ما بغض پیدا بکنند. اینها، منِ عباسی و باعث نشوید مردم بشما شیعه وای ما را محبوب مردم کنید،

روایات راهبردی است، ما توی راهبرد از روایات عقب هستیم، هی رفتیم توی نظام مسائل؛ آقا برگرد 

جوری فکر کنم یعنی چی؟ من همانتا رکن دارد تبعیت، تبعیت در فکر، خرده عقب. تبعیت یعنی چی؟ سهیک

جا دیگر ما خودمان به خودمان باید بپردازیم. امام، برگردم به مثال اولم، که گفتم اینکند. اینکه امامم فکر می

خاطر گویند اگر فقیر بودند ربطی به تو ندارد که بهی تو به ازدواج درآوردن است، امام میگوید وظیفهامام می

نه به نظر من، «. فَضْلِه مِنْ الل َهُ  یُغْنِهِمُ فُقَراءَ  یَکُونُوا إِنْ»یندازی عقب، این را بسپارش به خدا فقر ازدواج را ب

ات حرف زد دیگر تمام شد گفت تو نیم من هم نیستی، به نظر من اماماین من را بگذار کنار، استاد ما می

م خرج کن، حاال  دختر پسرت را ازدواج ات گفته چی؟ تو هخرده هم خرج کن چون امامدیگر. بله یک

دهم توانی یکای که میرا نداری، پول داری به چه اندازه پول داری؟ به اندازه ی بقیهدرآوردی دیگر دغدغه

اش پیش گفتند خودشان هم اگر زمینهبیت)ع( این را میاش را تأمین کنی یااهلل بده بهش بله، اهلجهزیه

کمک کنید. ولی اگر آمدی گفتی به نظر من اگر ازدواج، نداریم؛ امام به من گفته  کردند،آمد کمک هم میمی

یک کاری نکن دعا بکنم با فردریک فالن محشور بشوی  ازدواج توی سن پایین. آقا آقای فردریک فالن

زنی است  ات گفته. آقا گفته که بهترین زنانآوری کنار امام صادق)ع(، فردریک فالن اهلل اکبر، اماموقتی می

که در برابر شوهرش ذلیل باشد، آقا این حرف را نزن، آقا گفته، ذلیل باشد نه به معنای آن، یعنی نرم باشد 

فکرت باید فکر امام باشد، اصالً فراتر از حرف امام اگر حرفی داشتی  تبعیت داشته باشد؛ نه به نظر من،

ی توی یک جلسهتان ها طلبگویم ایندارم می اشگویند اعمالت پذیرفته نیست، همهروایات صراحتاً می
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ات گفته تا هفت سال رهایش کن آزاد دیگر من مسانید و آن استناداتش را بگویم. بچه باید آزاد باشد، امام

شود؟ پیغمبرت دنبال ات را سواری بده، اقتدار پدر چی میباشد؛ به نظر من، آقا تمام کن آزاد باشد. آقا بچه

کرد، تو فکر ی بقیه را سوار میی خودش هم بچهشد هم بچهیغمبرت جلو اصحاب خم میاقتدار نبود؟ پ

 صل من ،تان را وصل کنید، نکناقتدارت هستی؟ آقا اگر کسی با شما قطع ارتباط کرد شما با او ارتباط

. اصالً از ها چه پدری از ما درآورده؟ فکر من فکر امام استدانید این به نظر منمی ک، به نظر من،عقط

جوری عمل کنم که، ترین ابعاد مأموم بودن مأموم بودن توی چی هست؟ توی فکر است، من هماناصلی

گویم، با آن روایت راهبردی؛ دو: ها را میی بچه هیأتیجوری فکر کنم که امامم گفته. دو، دارم وظیفههمان

ات در ات باشد، یعنی چی؟ یعنی اگر امامات هم باید مثل امامتبعیت در حس. آقا یعنی چی؟ آقا حس قلبی

درونش نسبت به یک چیزی حس خوبی دارد تو هم باید حس خوبی داشته باشی، اگر نسبت به یک چیزی 

ی قرآن حس بدی دارد تو هم باید حس بدی داشته باشی. یعنی خدا به این حس من هم گیر داده؟ بله آیه

ی نساء سوره 65ی کار کنیم کم است چون از آن غفلت شده، آیه آیه را هم اصالً هرچقدر روی آناست، این 

خورد به خودش هم به خدا قسم به خدای صاحب اختیارت پیغمبر قسم، خدا دارد قسم می« رَب ِکَ وَ فَال»

که توی  تا وقتی« بَیْنَهُمْ  شَجَرَ  فیما یُحَک ِمُوکَ حَت َى» هاآورند اینایمان نمی« یُؤْمِنُونَ  ال»خورد قسم می

وای که چه کاری از ما « قَضَیْتَ  مِم َا حَرَجاً أَنْفُسِهِمْ فی یَجِدُوا ال ثُم َ» م قرار بدهدکَشان تو را حَاختالفات

به « حرجاً »شان بگردند ولی توی دلشان م قرار بدهند بعد تو قضاوت کردند توی دلکَخواستند، تا تو را حَ

 یُسَل ِمُوا وَ» قدر ناراحتی از آن چیزی که تو حُکم کردی پیدا نکندن، ایگویند تنوین تقلیلاین تنوین می

پسندم. امام من این را دوست دارد، حس من آقا امامم این را برای من پسندید من هم همین را می «تَسْلیما

عمل  رسد به تبیعت در عمل، تبعیت دردارم. بعدش میکند، من هم این را دوستش میهم از امامم تبعیت می

گوید اگر کسی به تو گفت یکی یعنی چی؟ یعنی من رفتارم همان باشد در خارج که امامم گفته. امام به من می

شنوی. امام بهش اهانت شد صبوری کرد، من هم هم نمی تا بگی یکیشنوی به او بگو دهتا میبگویی ده

حش ندی، حتی اگر به مادرت فحش داد. گویم ببین کسی به تو فحش داد تو فاهانت؛ آمدم به بچه هیأتی می

حضرت گفتند من بقر « انت بقر»آمد پیش امام باقر)ع( جوان مسیحی است ایستاد در مقابل حضرت گفت 
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شود گفت که تو پسر زنی هستی که آشپز بود، حضرت گفت ، دید حضرت همچین مواج نمینیستم باقر هستم

شود اصالً این را انگار؛ گفت مادر تو بدزبان و سیاه ابا نمینه ب که عار نیست،کرد اینخب حاال آشپزی می

گویی بدزبان بوده الهی که خدا مادر مرا ببخشد، اما اگر نبوده جور که تو میبود، فرمودند که اگر مادر من این

ندی. بکه به مادر من دروغ می تو ایدز بگیری، ام اس بگیری، سرطان بگیری، نه، اگر نبوده خدا تو را ببخشد

گوید به گویم چی؟ میگوید حاج آقا یک چیز بگویم؟ میگویم بعد جوان هیأتی برگشته به من میاین را می

گویم حرف زبانت را بفهم گوید غیرت دارم، میگویم چرا؟ میآورم، میمادر من حرفی بزند پدرش را درمی

ات فت خیلی بد است برو. امامی حرالزمه گویم چی هست،برو نفهمیدی چی گفتی، من هم االن نمی

ت در عمل. جوری باش تمام شد رفت دیگر. تبعیت در فکر، تبعیت در حس، تبعیجوری بود تو هم ایناین

 وظایف  ِدهم بعدش بشود یک پک؛ دربارهها جلسه را ادامه میی این سخنرانی را گفتند که با خانممن ادامه

خواهم صحبت کنم. طبق یک ساعت و ی بعد مییاتی توی جلسهصورت عملها و شاعرها بهها، مدحسخنران

خواهم این یک ربع را اختصاص، خیلی فشرده حرف ای که به من گفتند االن یک ربع وقت دارم میده دقیقه

خاطر بدقولی چی کردند به من افتاد، دوبار تأکید کردم یک ساعت و نیم و این زدم، یعنی باری که دوستان به

قول باشید. خوش جا چهل دقیقه کم شد،جا، بیست دقیقه آنداده شد ولی خب، بیست دقیقه اینقول به من 

گویند نُه، چشم، نُه و کنند میزنید نُه، نُه شروع کنید. من خودم اخالقم این است دعوتم میها میتوی هیأت

دانم گذارم نمیباشید؛ این را میقول گویم آقا جان نُه زدید نه شروع کنید خوشگذارم مییک دقیقه هم نمی

ام هم هست اختصاص بدهم، توی این جمعیت االن این یک ربع را بخواهم اختصاص بدهم به شما که وظیفه

جوری است آقای حسینی، آقای دانم چهتقریباً حرف شنیدید و سؤال، نمی هرحال شما پنجاه و پنج دقیقهبه

خواهید یک نفر به نمایندگی حاال چند نفر سؤال بدهم؟ میجوری اختصاص طاهری، آقای آبفروش من چه

 دارند؟ شما بفرمایید

 س: ....

 ج: سالم علیکم

 س: ....
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م یزد ه بودی یزدی را دوست دارم اگر لبخند آمد لبخند خوش آمدن هست. رفتقدر این لهجهج: من این

و، کنم من به امی گفتم االن  این فکرمیآمد زد من لبخندِ میپرسیدم بعد این یزدی حرف میداشتم آدرس می

م، این گاهش بکننباید نور که این لبخندم را نبیند، انگار زن هست مثالً من ام را کرده بودم اینوری کلهاین

 ..ستید.ها یک صلوات بفری یزدی را دوست دارد. برای سالمتی این یزدیلبخندِ خیلی خالصه لهجه

 ... بفرمایید..لیدی است، خیلی هم ممنون، سؤال خیلی مبتال بهی را ....آقا ممنون، چون سؤال خیلی ک

 س: ....

 گویم.به! حاال این را هم میج: به

 دانم االن یک حرفی زدم که یعنی ...ای را، میببینید دوستان من یک نکته

 س: ....

 ج: آدرسِ؟

 س: ....

های، وایترهست. البته این یک روایت بعد  دانم چیاش نمیآورم، مستدرک الوسائل جلد و صفحهج: می

 وْالِیَرَ »خوانیم میدانم چرا نی دومش را نمیها تکهکه ما روحانی «أَلْسِنَتِکُم بِغَیْرِ  لِلن َاسِ دُعَاةً کُونُوا»همان 

صفحه و  ی کافی شریف هستدیث هم توحاین « اعِیَةٌدَ ذَلِکَ فَإِن َ الْخَیْرَ وَ الص َلَاةَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْوَرَعَ مِنْکُمُ

 اةً دُعَ  ونُواکُ»ط دانم حاال دوستان روحانی بگویند چرا قسمت دومش را نخواندیم فقجلدش یادم نیست؛ نمی

 ست؟ آهان طوالنی ا« دَاعِیَةٌ  ذَلِکَ فَإِن َ»چون قسمت دومش خیلی مهم است « لِلن َاسِ

کردم در محضر آقای آبفروش هم االن هستند یا رفتند کسانی ای را تأکید دوست عزیزم ببینید من یک نکته

ورز. من اصالً ی ایمانی مشعر هستند تأکید کردم سیر منطقی و تحت تدبیر یک هیأت اندیشهکه مسئول جامعه

ای افتاده، یک فاصله ترتیک ف اشدانم به قول طلبگیگدار به آب بزنی؛ من میاالن اعتقادم این نیست بی

ما باید به یک باور جمعی برسیم، توی این باور جمعی مبنا را بپذیریم که  فاصله دشمن فعالیت کرده،توی این 

اری را توی جامعه رواج مدتوانیم والیتشان نشویم نمیبیت)ع( و معرفیتا ما از این زاویه وارد زندگی اهل

کاری که توی متن جامعه کردم این را بدهیم این یک. دو: اتفاقاً اعتقاد شخصی بنده این است که امروز با 
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مراتب باالتر است، چرا؟ چون این عطش توسط غرب پاسخ داده شده ولی چون گویم، امروز پذیرش بهمی

رسد به تقریباً جوانی، شود میکه این مقطع سنی رد میتوی یک مقطع سنی خاصی پاسخ داده شده بعد از این

ها دیگر برای یک بیست ساله که مرد عنکبوتی و سوپرمن و بتمن و این. یعنی این شودیهو یک خأل ایجاد می

کند دقت بکنید، ولی هنوز به قوت آن مقطع کودکی و جذابیت ندارد، غرب دارد برای این مقطع هم کار می

گویم هرچیزی را با ی غرب بزنم ولی حاال میآید این حرف را دربارهنوجوانی نیست. خب این االن دلم نمی

ای که ما ایجاد کردیم او برد کرد ولی ای کرده، خألچینیاه مثبت به آن دقت بکنیم، غرب االن یک زمینهنگ

جوری که برای کودکی و نوجوانی هست کار نکرده، به همین دلیل فرصت برای هنوز برای قسمت جوانی آن

گویند یکی از ها میشناسی سه: آقایان حتی روانی دو. نکتهما یک فرصت مغتنمی است، این هم نکته

ی انسان به بو، گویم یک: عالقهها تغییر این چندتا چیزی است که میآدمترین کارهای توی تغییر سخت

بیست سالش است  ی منی انسان به رنگ. االن به یکی بگویی آقا جان بچهی انسان به مزه و عالقهعالقه

مند بشود مشاوره، چکار کنم این به قورمه سبزی عالقه بار لب به قورمه سبزی نزده، آمدم پیش شمایک

که یکی به قورمه سبزی عالقه ندارد، خودِ شماها خب؟ االن اصالً الزم نیست آدم چیزی، االن واقعاً این

مند بشوید؟ نتوانستید. تان را عوض، عالقهتان به بعضی چیزها عالقه ندارید دیگر، توانستید عالقههایبعضی

گویند تا آخر عمر امکان ندارد ها میآید، توانستید؟ نه؛ اصالً بعضیتان نمییک عطری را خوش یک بویی،

آید، به جا طرف به رنگ قرمز حساسیت دارد، بوی عطر فالن هم بدش میکنند. توی همینولی اشتباه می

عد از  کچلی هم شدت حساسیت منفی دارد، چند سالش است؟ پانزده سال خوب است؟ بقورمه سبزی هم به

شود، ما داشتیم توی ها میشود، عاشق یکی از این سلبریتیکه دیگر وحشتناک فراری است، این عاشق می

گوید چرا قورمه سبزی درست نکردی؟ آید به مادرش میرود میگویم من خیالی، امروز میها، نمیمشاوره

آید لباس خریده قرمز تمام، إ تو رود میهستیم؛ میمند گوید نه من عالقهآید، میگوید خب تو که بدت میمی

آید عطرِ رود میگوید نه قرمز رنگ خوبی است؛ میپوشیدی چی شد؟ میکه لباس یک خط قرمز داشت نمی

وقت این اش را کالً تراشیده، تو که هیچآمد، إ تو که، نه خوب است؛ رفته آمده کلهرا زده، عطری که بدش می

ها شده،  گویم، این عاشق شده عاشق یکی از این سلبریتیتان میاش را من برایشدم. قصهکار را، نه قشنگ 
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دانه مصاحبه از این دانه یکاش شده، اگر بخواهم با ادبیات دینی بگویم تحت والیت او قرار گرفته، یکدیوانه

ار از این سلبریتی که کنم به این دقت کنید یک دانه مصاحبه. توی خط سیزدهم خبرنگخوانده، خواهش می

این عاشقش هست پرسیده شما به چه غذایی عالقه دارید؟ هنوز خط چهاردهم را نخوانده، دقت کنید، 

ی بین خط سیزدهم، خوانش خط سیزدهم تا خط چهاردهم چقدر است؟ چقدر است؟ یک ثانیه؟ کمتر فاصله

بیند إ انگار قورمه سبزی به خودش می گردداز یک ثانیه؛ توی خط چهاردهم نوشته قورمه سبزی، این برمی

را دوست دارد. بعد توی خط پانزدهم نوشته شما به چه رنگی عالقه دارید؟ این هنوز از رنگ قرمز متنفر 

بیند إ انگار به قرمز عالقه دارد و مقایسه   گردد به خودش میگوید قرمز، برمیاست، توی خط شانزدهم می

شود توی یک ثانیه عوض شد، گویند تا آخر عمر عوض نمی؟ چیزی که میکنید خودتان، چه اتفاقی افتاده

وقت این را فراموش نکنید اگر بخواهید سبک زندگی مردم را عوض کنید و صرفاً توی یک ثانیه. آقایان هیچ

شان نروید، با توصیه، صرفاً با حرف، صرفاً با کشتار، خطرات را بگویی، پسرها گرگ هستند، دخترها سمت

صدفی که مروارید وجود تو را در خودش  خواهند فالن، حجاب یعنیخاطر هوی و هوس شما را میها بهآن

کند، گنجی تو، توی گنجینه باید باشی؛ اگر صرفاً با توصیه بدون توجه به والیت بخواهید بروید جلو چی می

نکردند. پس یک: حتماً هیأت حجاب ها دختران ما را صرفاً با توصیه بیکه آنشوید، کما اینموفق نمی

مان، مداح و مان با مداحصدا، سخنرانورز، دو: حتماً یک کار جمعی توی این زمینه هماهنگ و هماندیشه

ای کنم، حتی توی یک مجموعهاش صحبت میکنند حاال دربارهآرایی میسخنران با آن کسانی که مکان

کند امام جماعت رود سخنرانی میام جماعت، آقا میتان هیأت هست، مسجد هست، امهستید که توی محله

جا ها گوش ندهید، بدتر است، هماهنگیِ توی اینها چی هست؟ مردم به این حرفگوید این حرفآید میمی

کنم شوید، تأکید میبسیار الزم است ولی مطمئن باشید که ما اگر بخواهیم برنده بشویم از این قسمت برنده می

 ام را، کارکرد هیأت این است کارکرد هیأت. یک سؤال دیگر پنج دقیقه بفرمایید.سخنرانیتوی قسمت اول 

 س: ....

 ج: قربان شما

 س: ...
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 ا دوستانبکنم نهایتش ی ایمانی مشعر هستم نه، یک جلسه دو جلسه فکر میج:  من واقعیتش نه عضو جامعه

هستم  غرغرویی نقو و خبر ندارم. البته چون آدم نقها داشتم یکی توی منزل ما یکی هم توی مرکز، از برنامه

ای ر مجموعههم با کنم، به این راحتی هراحتی هم، اخالق بدم هست دارم اعتراف می خیلی خودمانی، به این

ین ریزم شاید همای با من است من برایش برنامه میموقع هست مدیریت یک مجموعهشوم. یکچفت نمی

ید اً باریختم ولی خب دست من که نیست، حتمجور دیگری برنامه مید یکهمایش مدیریتش دست من بو

ی خودم به ازهی ایمانی مشعر و این همایش هستند. من به انداحترام گذاشت به کسانی که متولی جامعه

غول ما مششای را بگویم که ذهن جا، احساس کردم باید یک نکتهعنوان یک سخنرانی که دعوت شدم این

که یک عنی اینآید همین است، یام برمیسخنرانی ترین کاری که از یک ساعت و ده دقیقهاتفاقاً اصلیبشود و 

شد درست تواند داشته باها باز بشود روی آن کارکردی که هیأت میی جدیدی به روی هیأتیفضا و پنجره

اال شعر هم حان ممیدوارم دوستکه چه اتفاقی باید بیفتد یک نکته را تأکید کردم ااش اینشد؟ حاال ادامه

غرب به  ین زمینهاتوی  مشغول کارها نبوده باشند و شنیده باشند که ما به یک باور جمعی باید برسیم، واقعاً 

ا مثالً بنویسش، اش، با داستانایاش، با بازی رایانهیک باور جمعی رسید که توی آن باور جمعی رسانه

ین امان نباشد و ینجا رسید؛ ما اگر این هماهنگی بهماهنگ بود که به اینها همه اش با اینهای جمعیرسانه

شود حرکت اش مییجهمسأله را بیاییم آغاز کنیم شاید اتفاقاً منجر بشود به ضد خودش. یعنی باور جمعی نت

ن به ستاگر دوای ایمانی مشعر هستیم، هرحال جامعهشود اختالف. ما یک جمع بهجمعی، عدم باور جمعی می

یک  ه همهکاین باور جمعی برسند باید یک حرکت جمعی شروع بشود. حرکت جمعی هم معنایش این نیست 

تر گینجا مثالً سنیناکار بکنند، هماهنگ باید یک حرکتی انجام بگیرد توی این مسیر، شاید بار شاعرها توی 

 قیقه وقتدن دو می ایمانی مشعر. عهاش با جامها؛ ولی آن دیگر ادامهباشد حتی در ابتدا از بار سخنران

 دارم...

 س: ....

 ج: که چی؟

 س: ....
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واب بیایم ج خواهمیک هیأت، من این را ب جا جواب دادم حواسم، ببینید گفتم بایدج: سؤال شما را از این

ام، نیوی سخنراودم تبساعت چهل دقیقه حرف بزنم، دقیقاً آورده بودم همین را آورده  بدهم باید بنشینم نیم

ی ا باید جدورز این کار ربرد. آن هیأت اندیشهجواب سؤال شما، ولی حدود بیست دقیقه نیم ساعت وقت می

عه؟ توی جام بیاید خواهیم گام برداریم االن چه بخشی بایدبکند در مسیری که میبگیرد و آن بیاید تعیین 

 طلبد. من به یکای را مییک سال دیگر با برآوردی که از جامعه دارید چه بخشی؟ این واقعاً کار جدی

 مسیر د دری شما توفیق بدهشاءاهلل به همههایم حساس هستم، یک دقیقه بیشتر وقت ندارم، خدا اندقیقه

اشیم به وفق بمها برای تعالی سبک زندگیِ دینی همه مداری در جامعه، در خانوادهی والیتپرورش روحیه

 برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد....

 پایان


