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بخشزیادیازانسانها،نهایتهمتشانرسیدنبهآسایش،راحتیولذت
است؛لذابسیاریازسختیهاراتحملمیکنند،تابتوانندشغلمناسبیداشته
باشند،وازاینطریقبهآسایشولذتبیشتریبرسند.گاهینیزانسانازترس
ناراحتیوناخوشیدرآینده،ازبرخیخوشیهاچشممیپوشد؛مثالازبرخی
غذاهاپرهیزمیکند،تادرآیندهبهبیماریمبتالنشــود.برخیافرادهمبهنفع
وضررشــخصیتوجهنمیکنند،وبهخاطروجدانیاعواملعاطفی،بهفکر
دیگرانهمهستندونمیتوانندرنجدیگرانراببینند،وازهمینروبهآنهاخدمت

میکنند.

مهمترین سئوال انسان
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برایناســاسانگیزهوعاملحرکتعدهای،نفعوضررشخصیاست،و
برخینیزبرایارضایعواطفخودبهدیگرانکمکمیکنند.

هرانســانعاقلیدرکارهاییکهنفعمحدودیازآنهاحاصلمیشود،اما
احتمــالضررزیادیازآنهاوجوددارد،مراعــاتضرراحتمالیرامیکنند،
گفت:اگراحتمالوجودسمکشندهایدرظرفغذاوجودداشتهباشد،انسان
عاقل،بهخاطرپرهیزازخطرناشــیازوجودسمبهآنغذالبنمیزند؛هر

چندآنغذا،لذیذ،واحتمالوجودسمدرآن،اندکباشد.
درطولتاریخافــرادزیادیخودراپیامبرمعرفیکــرده،وبراینجاتاز
دوزخ،مردمرابهپرستشخداخواندند،وتاپایجاننیزدراینراهایستادند؛
حالاگراحتمالبدهیمادعایاینافراددرستبوده،وبهشتوجهنمیوجود
داشتهباشدکهانسانهاتاابددرآنخواهندبود،انسانعاقلدربرابراینادعا
چهواکنشــیبایدداشتهباشــد؟عقلیکهمیگویدنفعمحدودرافدایضرر
نامحدودکنید،دراینجاچگونهحکممیکند؟مگرمنفعتمحدود،هرچه
زیادباشــد،قابلمقایســهباضررنامحدوداست؟آیابینمتناهیونامتناهی

نسبتیوجوددارد؟پسنمیتوانبهراحتیازکناراینادعاگذشت.
آیاعقلسلیممیتواندنسبتبهایناحتمالبیتفاوتباشد؟آیاارزشندارد
انسانچندروزوقتخودراصرفتحقیقدراینزمینهکند،تابهیقینبرسدکه
خداومعادوجوددارد،یاخیر؟آیاارزشنداردکهانسانوقتبگذاردتابفهمد
آیااینجهانبیهودهآفریدهشدهیاخالقیحکیمداردودارایهدفیاست؟

طبیعیترینواولیترینپرســشکهبرایانسان،بهمنزلهیکموجودفهیم،
هوشیار،مختار،تصمیمگیرندهوباارادهبهوجودمیآیدایناستکهچراباید
تالشکنموزحمتبکشم.قبلازاینکهاینپرسشجدیبرایانسانمطرح
شود،یکجوابنانویساداردکهبایدغذابخورمتاسیربشوم،ودیگرنیازهایی
کهانســانداردوکلیدتأمینهمةآنهانیزپولاست؛پسبایدیککاریپیدا
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کندکهدرآمدداشتهباشدتابتواندغذا،لباس،خانهوهمسرخوبپیداکند،
وبعدهمبتواندفرزندانخوبتربیتکند.ایننوعمسائلراهمهمیفهمند؛
امادرپنجیاشــشســالگیبهماگفتندچیزیبهناماصــولوفروعدیننیز
وجوددارد.اینهابرایچیســت؟اموردیگرراکهمردممیدانند؛اینکهدرس
بخوانند،کارکنند،معارفیادبگیرند،شغلپیداکنندودرآمدیداشتهباشند
تازندگیشانادارهشــود.امااینموضوعهادیگرچیست؟اینهمهاصراراز
پنجششسالگیدربارهالفاظیکهمعنایشراهمنمیفهمیدیمبرایچیست؟
اینکهواجباســتوبایدیادبگیریدو...؛بعدهمبهطورمدامپرسشهاو
انبوهیازمســائلغیرحســیوغیرتجربیبرایماپیداشدکهآیابعدازمرگ
خدابهانسانچهکار

ً
خبریهستیانیست؛اگرهستچهطورمیشود؛واقعا

دارد؛چراماراخلقکردهاست؛اگرمیخواسترحمتبدهد،میتوانستاز
هماناولانســانرابهبهشتببرد.چرامارابااینهمهگرفتاریهادرایندنیا
قراردادوبعدهمپیغمبرانیفرستاد؛پیغمبرانیکهبایدخوندلبخورند،کشته
شوند،رنجبکشندوتوهینبشنوند،کهچه؟کهمابهدینعملکنیم؛اگرعمل
نکنیم،چهاتفاقیمیافتد؟آیااگربهدینعملنکنیم،برایمثال،غذاگیرمان
نمیآیدبخوریم،همسروخانهپیدانمیکنیم؛پسآنهاییکهبیدیناند،چه
کارمیکنند؟دراینمیان،جوابهاینیمبندیهمبودکهدرمقاطعیکمابیش
قانعکنندهبود.میگفتنددرماهرمضانجنایتوگناهکممیشودومردمکمتر
بههمخیانتمیکنند؛دینبرایایناستکهانسانزندگیآراموامنیداشته
باشدومردمبههمظلمنکنند؛اینمسئلهدرستاستودلیلتجربیهمدارد.
درمحرموصفرنیزهمینطوراســت؛وقتیمردمبهدینفکرمیکنند،کمتر
گناهمیکنند.امابعدمیگویندآیادینبرایهمیناست؟خدامیتوانستما
رابهگونهایخلقکندکهدربهشتمیماندیم؛دیگرچهنیازیبودبهایندنیا
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بیاییمکهاینزلزلهها،ســیلهاوجنگهاراببینیم.درنهایتاگربهدینعمل
کنیمچهمیشود؟اگربهآخرتاعتقادنداشتهباشیمچهاتفاقیمیافتد؟

بعدازآشناییباقرآن،مسائلفراوانیرافراگرفتیم؛قرآنمیگویدمهمترین
جنایتهاییکهبهصورتهایمختلفدرعالمواقعشــده،بهدلیلنداشتن

َ
ِمُنون
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یؤ

َ
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هُاش

َ
ُهَوْحد

َّ
ِکَرالل

ُ
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َ
اعتقادبهآخرتاست؛َوِإذ

ِبالِْخَرِة؛هرگاهسخنازخداییگانهوپرستشاو،اولیاوانبیامیشود،برخی
ِبالِْخَرِة؛بهقولطلبهها،

َ
ِمُنون

ْ
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ناراحتمیشوند:اش

یه«میگوید:کسانیکهبهآخرت
ّ
»تعلیقالحکمعلیالوصفیشــعربالعل

یاِطیَن
َ
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ِّ
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َ
ِلک

َ
ذ
َ
ایمــانندارند،ناراحتمیشــوند:َوک

ماشــیاطینجنوانسرافرستادیمتاباانبیامبارزهکنند؛برای ِجنِّ
ْ
اإِلنِسَوال

ِبالِخَرِة؛یعنیتاکســانیکهبه
َ
ِمُنون
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َ
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َ
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َ
چــه؟َوِلَتْصغ

آخرتایمانندارند،تحتتأثیرشــیاطینواقعشــوند.وقتیانسانبهآخرت
ایمانندارد،همهچیزشرادردنیامیبیند؛صبحازخواببلندمیشــویمتا
غــذابخوریم،راحتزندگیکنیم،مردمبهمــااحترامکنندوبگویندیارامام
خوشآمد،دســتمانراببوسندو...؛اماایمانبهآخرتمیگویدهمهآنچه
شــمادراینزندگیدنیامیبینید،بزرگانوگذشــتگان،عالمانوفیلسوفانو

ُ
َماالَحیاة

َّ
دانشمندان،همهوهمه،مربوطبهدنیاوبازیچهوسرگرمیاست:ِإن

ِهی
َ
ل
َ
اَرالِْخَرة

َّ
الد

َّ
ْهٌو؛زندگیواقعیدرآخرتاســت: َوِإن

َ
ِعــٌبَول

َ
یال
ْ
ن
ُّ
الد

ایندنیابازیچهاست؛مانندیکاسباببازیکهبرایکودکانمیخرید
ُ
َحیَوان

ْ
ال

وباآنبازیمیکنند،ایناسباببازیهاهمدراختیارماقرارگرفتهاست؛اگر
بهبلوغعقلیبرســیم،درمییابیمکهاینهابازیچهاستونبایدبهاینهادل
ببندیم؛کسیرئیسباشدیانباشــد،بهاوفحشبدهندیاازاوتعریفکنند،
نبایددراوتغییریایجادشــود؛بایدببیندخداازاوچهمیخواهد.بنابراین،
ازکوچکترینجنایاتتابزرگترینآنها،برایایناســتکهانسانآخرت
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ِبَما
ٌ
ِدید

َ
اٌبش
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َ
ون
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ِذیَنیِضل

َّ
ال
َّ
رافراموشمیکند:ِإن

ِحَساِب؛هرکسازراهخداگمراهمیشود،برایایناستکهروز
ْ
ُسوایْوَمال

َ
ن

حسابرافراموشکردهاستوعذابیسختخواهدداشت.
یکیازایناصولدین،معادوزندهشــدنانســانبعدازمرگاست.این
مسئلهدرهمهابعادوحرکتهایفردیواجتماعیانسانهاودرهمهسطوح
تأثیردارد.اگرمطالعهایدربارههمهکشــورهاداشتهباشید،درمییابیدکههر
جاانحراف،کوتاهی،لغزشوجنایتیرخداده،برایاینبودهاستکهغیراز
دنیاچیزینمیخواهند؛میگویندهمهزندگیهمیناستوعاقالنهایناست
ْحیا 

َ
َون
ُ
ُموت

َ
یان
ْ
ن
ُّ
َناالد

ُ
َحیات

َّ
ِهیِإل

ْ
کههرکستامیتواندبیشترلذتببرد؛ِإن

برایناساس،مننیزاگرقدرتیبهدستآورم،شبیهاوبامامیشوم.بههرحال،
فکرلذت،ریاستوپستخودمهستم،ازهرراهیبهترتأمینشود.دیگران
چهمیشوند؟هرچهمیخواهدبشــود!بهجهنمکهکسانیدلواپسهستند!
منبایدکارخودمراانجامدهم.منشأایننگرشهماندنیاخواهیاست.آیا
غیرازایندنیا،دنیایدیگرینیزهســت؟اگرهست،چهنسبتیبااینعالم
دارد؟برخیمیگویندنسبتاینعالمبهعالمآخرت،ازیکچشمبرهمزدن
نســبتبهیکعمرهزارسالهکمتراست؛یعنیاگرتمامعمرصدسالهدنیارا
نســبتبهآخرتبسنجید،بهاندازهچشمبرهمزدنفردیاستکههزارسال
درایندنیاعمرکردهاســت؛یعنیعمردنیایش،همانیکچشمبههمزدن
است؛چرا؟برایاینکهآنبینهایتاست؛صدیاهزاریادهمیلیونسال،در
مقابلبینهایتفرقینمیکند؛باورماایناســتکهزندگیآنجاستوباید

برایآنفکریکرد.
اگراصولدینیکهدرپشــتاینعّمجزءهانوشتهشدهبودوماآنهارادر
سنپنجششسالگیمیخواندیمدرستباشدوآنراباورکنیمبایدفکراین
باشیمکهآنجاچهخواهدشد؛امانمیدانیمبایدچهکاریانجامدهیم؛مانند
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اینکهچهبخوریم،چهبپوشیم،درخانهباهمسروفرزندچگونهبرخوردکنیم،
باهمسایه،معلم،استاد،فرماندهوفرمانبردارودرنهایتکسیکهدررأسهرم

قدرتدریککشوریاست،چگونهبایدرفتارکنیم.
اگرخیلیفکرکنیم،بهزحمتبتوانیمبرخیمواردســادهرابرایخودحل
هرروزودرهرســاعتچهکاربایدانجامدهیم،به

ً
کنیم.وگرنهاینکهدقیقا

چــهچیزینگاهکنیم،چهچیزیراگوشدهیم،چهبگوییم،چهنگوییم،چه
کسیرادوستویادشمنبداریم،اطالعینداریم؛چهکسیمیتوانداینهارا
معینکند؟پاسخایناستکهپیغمبربایددینبیاوردتااینهارامشخصکند.
اینهماننبوتیاستکهبعدازتوحیدبیانشد.اینهمانچیزیاستکهاز
پنجششسالگیبهمایادمیدادندکهبایدبدانیخداییکهتوراآفریدهاست،
راهیرابهتونشاندادهاستکهچگونهبایدزندگیکنیوپیغمبربایداینمسیر
رامشخصکند.پسروشنشدکهفرمولاصولدین،خیلیکارسازاست؛در
ابتدامافکرمیکردیمیکچیزیاستکهفقطبایدآنراحفظکنیمونمرهای
بگیریم؛درحالیکهایناساسزندگیانساناستوسعادتوشقاوتابدی
مابهآنبســتگیدارد.ابتدابایدروشنشودکهآیاخدا،آخرتوپیامبرراقبول
داریــدیاخیر؟اگربخواهیدایــنرادرقالبیکنظامعلمیدرآورید،همان
خداشناسی،هستیشناسیوانسانشناسیاست.آیاانسانهمینموجودی
یرخاکمتالشیمیشود، استکههفتادسالزندگیمیکندوبعددرز
یانه،اینیکدورهمحدوداست؛یکدورهجنینیاستکهانسانبایدخودش
رابــرایورودبهیکعالمابدیآمادهســازد؟اگرخداومعادراپذیرفتیم،چه
کنیمکهازاینجابهآنجابرسیم؟پیغمبربایدبگویدکهاینمسیرچگونهطی
شود.اینکهازچهراهیاینشناختهارابهدستآوریم،درشاخهایازعلم
بهناممعرفتشناسیتبیینمیشود.بنابراین،تااینمرحلهبایداینسهاصلرا

بپذیریم.
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پسازاینمرحله،بایدپرسشهایفرعیاینمسائلراپاسخدهیم؛وقتی
گفتیمخداهست،بایدروشنســازیمکهخداچراماراآفریدهاست؛چگونه
زندگیماراتأمینمیکند؛چهقواییدروجودماقراردادهاست،و....بعدبه
اینمرحلهمیرســدکهحالکهپیغمبرآمده،چهچیزیبرایماآوردهاست؛
اگراینآموزههارادســتهبندیکنیم،بدینجامیرســیمکهاولروشنسازیم
چهچیزیخوب،وچهچیزیبداســت؛وقتیخردسالبودیم،والدینبهما
میگفتنداینکاررابکنچونخوباســت،واینکاررانکن،چونبداست.
وقتیبهتدریجبزرگشــدیم،اینپرسشبهوجودآمدکهچرابرخیمسائلبد
است؛چهکسیگفتهبداست؛میگویندنگاهبهنامحرمنکن،چرابداست؟
آدمخوششمیآیدوخیلیهمخوباست!چهکسیگفتهبداست؟پسباید
روشــنشودکهخوبوبدچیســت.امروزهایناموررادرقالبعلمیبهنام

فلسفةارزشهایافلسفةاخالقتبیینمیکنند.
وقتیخوبوبدرامشخصکردیم،بهاینشکل،خیلیعاماست؛خوبو
بدهانسبتبهدیگرانچیست؟تنظیماینامور،درقالبعلمیفلسفهحقوق
صــورتمیگیرد؛اینکهدیگرانچهحقیبرمادارنــدکهاگراداکنیمخوب

است،واگرادانکنیمبداست.
مرحلهبعدایناســتکهوقتیجامعهتشــکیلشد،بهمدیرنیازدارد؛چه
کسیبایداینمدیرراتعیینکند؟چهصفاتیبایدداشتهباشد؟حقشچیست؟
تاچهاندازهحقدارددرکارمردمدخالتکند؟چهقانونیرابایداجراکند؟این

مسائلدرفلسفهسیاستتبیینمیشود.
»پسمجموعاینآموزههارامیتوانیمدرشــشبخشطراحیکنیم
کهعبارتانداز:معرفتشناســی،هستیشناسی،انسانشناسی،فلسفه

اخالق،حقوق،وسیاست«



بخشهاییازاینطرح،باتوجهبهنیازجامعهتدوینشــدهوبهاجرا
ینمسألهاجتماعیمامسألهحکومتاسالمیو درآمدهاســت.مهمتر
ولیفقیهاستوبرایحلاینمســألهاصــولموضوعهایمتصوراستکه
ابتدابایدآناصولموردبحثوتأییدقرارگیرد.درمسألهحکومتاسالمی،
رابطهبینحاکمومردم،حقهریکبردیگریوهمچنینارزشهایاخالقی
جامعه،مطرحاســتکهدرمیانتماممکاتبموجود،تنهادراســالممورد
بررســیعمیققرارگرفتهاست.مکتبیمیتواندتعریفصحیحیازهریک
داشــتهباشدکهانسانرادرستشناختهباشــد،بدینترتیب،آنسهبخش

طرح والیت ؛ 
پاسخ به مهم ترین مسأله اجتماعی
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دستوریوعملیمبتنیاســتبربخشدیگریازعلومتوصیفیوواقعنما
کهحقیقتانســانرابشناسیم.برایشناختصحیحانسان،بایدرابطهبین
انسانوخداییکهآفریندهاوستوعالمآخرترادرنظربگیریم،اینمسأله
کهارتباطانسانباماوراءعالمچیست،بعدروحیچهارتباطیبابعدبدنی
داردوچهنسبتیاستبیناینهاوجوددارد،باعلومتجربیوآزمایشگاهی
حلنمیشــود،وازمقولهعلومفلسفیاست.بایدبهمسائلفلسفیمربوط
بــههستیشناســیبرگردیمکهدرنهایتبهمســائلمعرفتشناســیختم
میشــود.لذابرایحلاینمسائلبایدالاقلشــشمقولهرابررسیکنیم:
معرفتشناســی،هستیشناسی،انسانشناسی،فلســفهاخالق،حقوق،و
سیاســت.اگراینرابطهمنطقیتنظیمشــودوآموزههایدینیدراینشش
بخشتنظیمشــود،خواهیمدیدچهنظاممنسجمیوجوددارد.اینرویکرد
بهمســائلفکریوعلمی،بینشدیگریبهانســانمیدهدکهبحثکردن

دربارهآنهابهتفکیک،ایننتیجهرانخواهدداد.
دربینعلماکسانیهستندکهشایدبیشاز50سالدرحوزهدرس
خواندهوتدریسکردهاند،امابرایهمینمســائلاساســی،جوابی

حاضروآمادهوقابلارائهندارند.
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والیت طــرح ویژگی اصلیتریــن
ایناســتکهایننظامرادرمیانچند
بخشبرقرارمیکندوهمهرابهصورت
نظامواحدمسنجممرتبطباارتباطات
ارگانیکتعریفمیکند.طرحوالیت،
یکنظــامهماهنگفکــریراعرضه
میکنــد،مطالبیکهدربارهاســالمو
تشیعشنیدهایم،مطالبمتفرقیاست،
اماارتباطبیناینمسائلوموضوعات
موردتوجهقرارنگرفتهاست.اینطرح
تالشکردهکــهیکرابطهارگانیکبین
برقرار اســالم در موضوعاتمختلف
کند،بینمفاهیم،ارتباطمنطقیوذاتی
برقرارسازدوادعایاینطرحایناست
کههمهمعارفاسالمیرامیتوانیمدر
یکمجموعهمنسجموهماهنگارائه
کنیم،بهطــوریکهارتباطمنطقیبین

اجزاءآنقابلفهمباشد.

عزیــزانمن!آنچــهبندهدر
بیشازهفتادســالطلبگیازبزرگان
ومنابــعدینیآموختهام،ایناســت
کهبایدشــناختصحیــحومعرفت
گاهیبهحقایــقدراولویتقرار وآ
گیرد.شــناختبایدبهحدیباشــد
آنرابــاورکند،وبعداز

ً
کــهفردقلبا

شــناختباتوکلبرخدا،براســاس
کنــد؛اصالح فهمیــده،عمل آنچه
جامعهنیزدرگروشناختومعرفت

صحیحاست.
)بیاناتدرجمعاساتیدطرحوالیت،

)1397/2/20

اصلی ترین ویژگی طرح والیت 



مــنبــهشــماخواهــرانو
برادرانــیکهبااخــالصدراینطرح
شــرکتمیکنید،بااطمینــانخاطر
وعدهمیدهمکهاگرراهتانرادرست
طیکنیدآنطورکــهدرخوریكنبرد
فرهنگیاســتتالشکنید،بهجایی
خواهیدرســیدکهحکــمفرماندهی
لشــگررادرصحنهینبــردفرهنگی
داریدوازســربازانشایستهامامزمان
هعلیه(منصوبخواهیدشد.

ّ
)سالمالل

اگرانجــاموظیفهفرهنگیبــانّیتخالص

صورتگیردباهیچخدمتیقابلمقایسهنیست؛

درواقعارزشیــکروزکارفرهنگیودینیاگر

بااخالصانجامشــود،بیشازارزشیکعمر

خدمتیاستکهدیگران–حتیبرایرضایخدا

–انجاممیدهند؛ازاینروچهقدرخســارتبار

خواهدبوداگرکسینسبتبهنعمتهاوتوفیقاتی

کهخداشــاملحالشکردهاست،غفلتکندو

انگیزهوهدفشرااموردنیاییقراردهد!

باالترین خدمت



طرحی با هزینه کم و برکات فراوان 
بندهدرطولعمرمفعالیتهایمختلفیدرزمینهتألیفکتاب،تدریس،
شــرکتدرمحافلعلمیداخلیوخارجی،وکارهایدیگرانجامدادهام؛
اماکاریمثــل»طرحوالیت«باایــنهزینهاندکوبــرکاتفراوانعینی
ندیدهام..بهعنواننمونهجوانیازکشورعمان،مبلغقابلتوجهیازدارایی
شــخصیخودرابرایاستفادهدرطرحوالیتفرستاد؛درحالیکهنهمااو
رامیشناختیم،نهازوجودچنینشــخصیمطلعبودیم.عزیزانمن!آنچه
بندهدربیشاز70سالطلبگیازبزرگانومنابعدینیآموختهام،ایناست
گاهیبهحقایقدراولویتقرارگیرد. کهبایدشــناختصحیح،معرفتوآ
آنراباورکند،وبعدازشناخت

ً
شناختبایدبهحدیباشدکهفردقلبا
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باتوکلبرخدا،براســاسآنچهفهمیــده،عملکند؛اصالحجامعهنیزدر
گروشــناختومعرفتصحیحاســت.بایدمعرفتانســانهانسبتبه
یم،ذهنبشــرطالبنظم، حقیقتدینونیازانســانبهدینرابالببر
وشــناختارتباطبیناجزاییکمجموعهاســت؛برهمیناساسهرفرد
حقیقتجودرپیآناســتکهبدانددینازکجاسرچشمهمیگیرد،بهکجا
ختممیشــود،وارتباطاجزایآنچگونهاست.بایدمباحثدینرامنظم،
مرتبطوهدفمند،وبهشکلیقابلفهمارائهکرد،تادیگرانبهصورتمنطقی
ومعقولآنرابپذیرند؛امروزاینکهبگوییماصولدینپنجتااســتوفروع
آنرابپذیرند،فایدهای

ً
دیندوازدهتا،وانتظارداشــتهباشــیمکهافرادتعبدا

ندارد؛الزماســتارتباطمنطقیبیناجزاوآموزههایدینمشخصشود.
تــاقبلازاجرای"طرحوالیت"بندهمجموعــهایکهاینچنینمطالبدین
رابهصورتمنطقیوحلقاتبههمپیوســتهارائهدهد،ندیدهبودم؛ایناز
ویژگیهایاینطرحاســت؛البتهطرحولیت،یکیازمیوههایدرختی
اســتکهبهدستامام)ره(غرسشــد.بندهقریببه70سالاستکه
مشغولتحصیلعلومدینیهســتموبهاندازهوسعخودم،کارهایینیزچه
قبلازانقالبوچهبعــدازانقالبانجامدادهام؛اماصادقانهمیگویمکه
آنچهامروزبهنامطرحوالیتمعروفاســت،بهترینخدمتیبودهاستکه

بندهدرطولاین70سالدرانجامآنسهمیداشتهام.



من در عمر خودم چیزی را سراغ 
ندارم که به اندازه ی طرح والیت برای 
افراد، برای جامعه و برای نظام، خیر و 

برکت داشته باشد.
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شماکهجوانیدواهلفهمبنشینیدویکباربرایهمیشهاثباتکنیدیاایندرست
استیاآن،اگردیندرستاستمردانهدیندارباشیداگردروغاستخبخیالمانراحت

شودماهممثلدیگران،شایدلذایذمانهمبیشترازآنهاشود.
)بیاناتدردیداربافراگیراندورهطرحوالیت،تابستان1392(

بایدیکباربرایهمیشــهکالهخودراقاضیکنیــم،وببینیمآیاآنچهانبیا
گفتند،راستاســتیادروغ.آیاراهیبرایفهمیدنصدقوکذبگفتههایایشان
وجوددارد؟معروفاســتکهسهنسلبرایکشفالفبایخطمیخیتالشکردند!
حــال،آیاتالشبرایفهمیدنصحتوســقمادعایوجودخداوقیامت،کهاعتقاد
والتزامبهآندرســعادتوشقاوتابدیانسانتأثیرگذاراست،بهاندازهکشفخط

میخیاهمیتندارد؟!
)بیاناتدردیداربافراگیراندورهطرحوالیت،تابستان1392(


