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طرح هوشمندانه تاسیس
وزارت میراث فرهنگی هنگامی
به تصویت مجلس���یان شورای
اسالمی میرسد که تیشههای
تجاوز و تخریب و تاراج مآثر
تاریخی و آثار باستانی و منابع و
مواریث فرهنگی کشور اینک به
ریشهها رسیده است و ریشهها را
نشانه گرفته است.ریشههای اقتدار و انسجام و اتفاق ملی و
پیوند و پیوستگی تاریخی و مدنی و معنوی یک ملت را.
ملتی تاریخی و کهن را .
می باید به این واقعیت غم انگیز اذعان کرد که حال
مآثر تاریخی و مواریث فرهنگی کشورنه تنها خوب و
مساعد نیست که بیش از هر زمان وخیم و غم انگیز و
نگران کننده است .متاسفانه هنوز هیچ انگیزه و اندیشه
و اراده و عزمی ملی و استوار در دولتیان و مجلسیان و
قضائیان و مدیران و میراثیان ُملک و ملت دیده نمیشود
که درصدد بهبود وضع موجود اقدامی جدی به عمل
آورند و بخواهند از وسعت و شتاب گرفتن تجاوز و
تخریب و تحریف و تط���اول و تاراج مآثرتاریخی و
محوطه ها و آثارباس���تانی و منابع و مواریث فرهنگی
کشور بکاهند.
فراموش کردهایم ک���ه ارض تاریخ و جغرافیای
تاریخی جامعه و جهان بشری ما زلزله خیزتر از ارض
طبیعت و جغرافیای طبیعی است .همه فرهنگها ،همه
تمدنها ،همه جامعهها روی گس���لها و کمربندهای
زلزله خیز ارض تاریخ بنیاد پذیرفتهاند .در هنگامه وقوع
زلزله خفتگان و جامعهها و جمعیتهای خفته آسانتر
زیر آوار ساختارهای فرو ریخته ،به فالکت افتادهاند و به
هالکت رسیدهاند و مدفون شدهاند.
حاکمان و مردمان هرجامعهای خفتهتر و از شرایط
و مقتضیات و ملزومات و اوضاع و تحوالت زمانه خود
بیخبرتر ،در هنگامه وقوع زلزلهها و تکان های تاریخی
آسیبپذیرتر و در معرض خسارات و تلفات بیشتر و
بیدفاع تر .متاسفانه هنوز دولتیان و مجلسیان و نظامیان و
مدیران جامعه ما چنان که حاکمان و مدیران و نظامهای
سیاسی بسیاری ازجوامع روزگارما نه میدانند و نه آنکه
میخواهند بدانند و بشناسند و بفهمند و بپذیرند در چه
عصر زلزله خیز و شیشه ای و شکننده و آسیبپذیر و
آتشناکی به سر میبرند .و چه برهوت هولانگیز و چه
قحطسالیانسانیتیپیشاروست!

منطق

تمايزمنطققديم
وجديد

مازيار زالي تروجني

البته ،بحث دقيق دربارة مسائل منطقي نياز به
بحث تفصيلي و مطالعة آثار مختلف دانش���مندان
باشد كه در اين
منطق قديم و جديد در اين باره مي
مقاله گنجايش آن نيست .از اين رو ،جهت رعايت
اختصار فقط به م���وارد اختالف در منطق در چند
كنيم.
مورد اكتفا مي
تر از
* مسأله اين نيست كه منطق جديد صوري
منطق قديم است بلكه ،مسأله اصلي اين است كه در
منطق ارسطويي تحليل جمله به موضوع ،محمول و
رابطه ،يك اصل است و منطق جديد در تحليل جمله به
صورت ديگري كشف كرده است كه منطق ارسطويي
بست دو هزار ساله بيرون آورده است.
را از بن
«تف���اوت بنيادي ميان منطق قديم و جديد در

به ملک زادههای وهابی آل س���عود داده میشد ،بیشتر
طنزآمیز مینمود و خیالورزیهای شاعرانه تا واقعیت!
ا ّما ایران که استرالیا و نیوزلند یا عربستان ملک زادگان
آل سعود نیست .ایران شیخستانهای کرانههای جنوبی
خلیج فارس نیست .ایران سرزمین آالسکا وایسلند و
فنالند نیست .ایران جعل تحوالت دوره جدید نیست.
ایرانیان که "ناس���یونها" و "نیشن های"()Nations
دیروز و امروز نیستند .اصال" مسئله ایران  ،مسئله دیروز

متاسفانه در سرزمین ریش���هها نیز نشانه گرفتن
ریشههای یک ملت امر اتفاقی نیست .ایران سرزمین
ریشههاس���ت .این یک ادعا و عرضه کاالی فخر در
بازار مکاره فخرفروشان نیست .آنقدر شواهد و قرائن
باستانشناختی و مستندات تاریخی و مصادیق و مواریث
فرهنگی مهر تایید بر آن مینهند که نیاز به گش���ودن
وگستردن طومار توضیح واضحات و تکرارمکررات
درمباحث اکنون ما نیست.
بهرمندی از آگاهی و فهم درست تاریخی و قدرت
تحلیل درست رویدادها و ردگیری و رصد با دقت و
مراقبت تحوالتی که در جامعه و جهان و تاریخ عصری
که درآن بس���رمیبریم؛ یک ضرورت است .ضرورتی
حیاتی و فوری و اجتن���اب ناپذیر .حاکمان و مردمان
هرجامعهایبهاندیشهوآگاهیومعرفتتاریخیمجهزتر
و دست و دامنشان از حکمت و خرد و منطق تحلیل
درست و دقیق رویدادها و تفسیر و تعریف راست و
روشن واقعیتها و فهم عمیق و وثیق تحوالتی که در
درون و بیرون مرزها و جغرافیای سیاسی و تاریخی و
فرهنگی ُملک و ملت و میهنشان به وقوع میپیوندد؛
پرتر و پربارتر ،هم پیروزمندتر هم در وقوع زلزلهها و
تکانها و تنشها و چالشها و آسیبهای تاریخی ایمن
تر و مصونتر.
وقتی طرح تاسیس وزارتی ،کرسی صدارتی و نهاد
ریاس���تی درجامعه مطرح میشود ،طبیعیاست که از
پیشنهاد دهندگان چنین طرحهایی پرسیده شود انگیزه و
اندیشه آنها از طراحی و تدوین و پیشنهاد طرحهایشان
چه بوده اس���ت؟ چه نیت وغرض وهدفی را در سر
داشتهاند؟ تا چه میزان مصلحت ومنفعت ُملک وملت
درطرحهایشان مورد توجه و مدنظر قرارگرفته است؟
چه حکمت وخرد و منطق وضرورتی در پس پشت
طرحهایشان است و چه توجیهی منطقی برای طرحهای
پیشنهادی خود دارند؟
عقل ومنطق هم ایجاب میکند به چنین پرسشهایی
پاسخ گفته شود ،پاسخهای روشن وتوضيحات بسنده
وقانع کننده .هرچند درحیطه مباحث فشرده وکوتاه این
قلم نیست که به یک یک پرسشهای مطرح شده پاسخ
بگوید و به تفصیل درباره هرکدام توضیح بدهد لیکن
بیتفاوت هم از کنارشان نمیگذرد.
طرح تاسیس وزارت مآثرتاریخی و مواریث فرهنگی
را اگرجماعتی از نخبگان کشور استرالیا یا نیوزلند به
دولتیان و مجلسیان کشورخود پیشنهاد میدادند ،ممکن
بود تا حدی شوخی تعبیرشود .یا اگرطرح تاسیس وزارت
حفاظت مآثر تاریخی و مواریث شیعه در سرزمین حجاز

و امروز عالم جدید نیست.
جغرافیای تاریخی ،فرهنگی و اقلیم و عالم معنوی
ایران درحصار مرزهای سیاسی و سرزمینی دوره جدید
در نمیگنجد.جغرافیای پیچیده و پرچین و شکن و فراخ
جهانی ایرانی خود به تنهایی یک قاره عظیم تاریخی،
فرهنگی ،مدنی ومعنوی اس���ت .بخش اعظم این قاره
بزرگ تاریخی این اقلیم و عالم معنوی این جغرافیای
فراخ و پرچین و شکن مآثر تاریخی و مواریث فرهنگی
بیرون از قلمرو و جغرافیای سیاسی و سرزمینی اکنونش
قرارگرفتهاند و واقع شدهاند و هم اکنون نیز واقع هستند.
آن بخش هم ک���ه در درون مرزهای اکنونش قرار
میگیرد هم به لح���اظ تعدد و تنوع و تکثر و تراکم و
حجم ابنیه و مآثرتاریخ���ی و محوطهها و مکانهای
باس���تانی و کیفیت وغنای مواریث فرهنگی بی اغراق

صیانت از مآثرتاریخی و مواریث مدنی و معنوی این
قاره عظیم و جغرافیای پرچین و شکن و پیچیده تاریخی
و فرهنگی و سرزمین ریشهها مسئولیتی است بسگرانتر.
چه بسا ما اگر درکشورفنالند و استرالیا و کانادا متولد شده
بودیم ،این چنین فشار وسنگینی تاریخ را بر شانه خویش
احساسنمیکردیم.
تصادفی نیس���ت آنها که احساس کردند؛ تح ّمل
برشانه کش���یدن بار و فشار سنگین چنین مسئولیتی
را ندارند هجرت کردند و به کش���ورهایی رفتند که
تاریخ برشانههایشان بارهای سبکتری مینهاده است و
فشارش برشانههایشانگران نبوده است .بیمسئولیتتر
وبیدغدغهتر زندگی کردهاند.
ایرانیکجغرافیایتاریخی،فرهنگی،مدنیومعنوی
معمولی و متعارف نیست .صیانت از وحدت و وفاق ملی

ها
هاي جمله
كه موضوع
ها اس���ت .اين
تحليل گزاره
ش���وند و جاي هر
هاي محمولي مي
تبديل به بخش
گيرد مث ً
ال در جمله
اي مي
موضوع را يك متغير شي
«سقراط انسان اس���ت» كلمه «انسان» كه در منطق
قديم موضع است در تحليل منطق جديد به صورت
آيد» (سعيدي.)94:1393 ،
«انسان است» درمي
* در منطق قديم« ،س���قراط» موضوع «انسان»
محمول و «است» رابطه است ولي در منطق جديد
گوئيم «انسان است» يعني «انسان» و «است» روي
مي
هم محمول و به اصطالح بخش محمولي است كه
شود
يك موضوع خالي دارد( )Fmكه با سقراط پر مي
شود و سقراط را بخش اسمي
و جمله كامل ساخته مي
ناميم.
مي
گانه
در منطق جديد ،نيازي به اين تفكيك سه
(موضوع ،محم���ول ،رابطه) در منطق قديم را ندارد
زيرا ،محمول هميش���ه رابطه را در خود دارد وگرنه
محل مفهومي نخواهد داشت .در جمله «علي برادر
رضا اس���ت» در منطق قديم«علي» موضوع« ،برادر
رضا» محمول و «اس���ت» رابطه است اما در منطقي
گوييم اينجا يك نسبت داريم .نسبت «الف
جديد مي
برادر ب است» .اين نسبت دو طرف دارد و اگر اين
دوطرف را سرجايشان بگذاريم يك جمله كامل به
آيد.
دست مي
«اين تحليل از فرگه است و حرفش اين است

كه اگر به دنياي خارج نگاه كنيم تعدادي شي داريم و
هايي كه اين اشياء
به عالوه صفات اين اشياء و نسبت
هاي خاص داريم كه نشانه
با هم دارند .بنابراين ،اسم
هاي يك موضعي داريم كه
اشياء هستند و مجهول
هاي دوموضعي
اند و مجهول
نشانه مفاهيم و صفات
ها هستند به همين
و چند موضعي كه نشانه نسبت
گويد؛ س���اختار منطقي زبان در واقع
دليل فرگه مي
منعكس كننده ساختار منطقي جهان است» (ارغنون،
.)74/7: 1390
مسأله بعدي در مورد تمايز منطق قديم و جديد
اين است كه پايه و اس���اس منطق جديد جمالت
اند .جمالتي كه از دو بخش اسمي و محمولي
شخصيه
اند يعني در منطق ارسطويي مقدمات قياس
ساخته شده
ها
ها( )A,E,I,Oباشند و در محصوره
بايد محصوره
موضوع از مفاهيم است در صورتي كه در منطق جديد
موضوع جمله هميش���ه بايد يك شي باشد يا اشاره
كننده به شي باشد.
در جمله «هر انساني حيوان است» در اين جا
موضوع «انسان» است كه خود مفهوم است ولي در
فرد مصاديق
منطق جديد و تحليل درست در اينجا فرد
اند نه انسان به ماهو مفهوم.
انسان موضوع واقعي جمله
«در منطق قديم اصل قياس است كه مشتمل بر سورها
هاي يك موضعي است كه هر استنتاجي را
و محمول
بايد در قالب آن ريخت» (سعيدي.)92 :1393،

مث ً
ال در جمله «اگر امروز دوش���نبه باشد فردا
فردا
شنبه باشد ،پس
شنبه اس���ت و اگر فردا سه
سه
چهارشنبه اس���ت بنابراين ،اگر امروز دوشنبه باشد
فردا چهارشنبه است» .اگر بخواهيم اين استنتاج
پس
را در محدوده منطق ارسطويي بنويسيم بايد از سورها
اس���تفاده كنيم ولي در منطق جديد براي اين نوع
ها هيچ نيازي به سور نداريم .در منطق جديد
استنتاج
ها را
كنيم و اين استنتاج
ها شروع مي
از منطق جمله
دهيم.
بدون كاربرد سور انجام مي
* تفاوت ديگر در منطق قديم و منطق جديد اين
است كه در منطق قديم هر قضيه يك سور بيشتر ندارد
(هر انساني فاني است) ولي در منطق جديد يك قضيه
مسور است دو يا س���ه و يا چهار سور داشته باشد
در قضيه «گربه ،موش خانگي را دوس���ت دارد» ،در
اي هر موش
اين قضه دو سور وجود دارد «هرگربه
خانگي را دوست دارد» (موحد.)163 :1393 ،
منطق جديد از زبان طبيعي فاصله گرفته در هر
چه سوري كردن منطق داشته است و براي اين كار از
نمادهاي فراوان بهره برده است.
مثال در جمله «فردوسي شاعر است» را به «»P
ترتيب كار خود را سهولت
ترجمه كرده است و بدين
داده و هم سرعت بخشيده است ولي منطق قديم با
هاي طبيعي عجين شده است .مث ً
ال منطق ارسطو
زبان
سينا با زبان عربي مخلوط
با زبان يوناني و منطق ابن

ایران را در زُمره کشورهایی قرارمیدهد که شمارشان
از شمار انگشتان یک دست بیش نیست .این تنوع و
تعدد و تکثر و تراکم و رنگارنگی و حجم س���نگین و
غنای مآثر تاریخی و محوطهها و مکانهای باستانی
و مواریث فرهنگی مسئولیت مردمانی را که از خوان
ضیافت آن تغذیه میکنن���د و قوت و ق ّوت میگیرند
خطیرتر وسنگینترمیکند .اصال" ایرانی بودن مسئولیتی
است بس خطیر.

میراث فرهنگی از سازمان تجارت تا ساختمان وزارت

دو جغرافیای تاریخی
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و انسجام و اقتدار مدنی و معنوی و پیوند و پیوستگی
تاریخی این ملت کهن این سرزمین ریشهها این اقلیم و
عالم معنوی ،بدون شناخت عمیق تاریخی بدون آگاهی و
فهم درست ازمقتضیات و ملزومات و تحوالت عصری
که هم نامتعارف است هم پارادوکسیکال در نوع خود
هم فوق پیچیده وشیشهای و شکننده وخطرخیز میتواند
اثرات و تبعات زیانبار و پرهزینه برای ملک و ملت درپی
داشته باشد .بیخبری تاریخی برای جامعه ما طی قرون
اخیر به غایت خسارتبار ،پرهزینه و ویرانگربوده است.
ویرانیهایی که هیچ جبرانی برآن مترتب نیست.
خسارتهایی که دش���وارترمیم میپذیرند یا گاه
اصال" ترمیم نمیپذیرند و ترمیم نمیشوند؛ متاسفانه این
برزخ بیتاریخی و بیخبری همچنان گريبان وگلوی
جامعه ما را میفش���ارد .همچنان لطمات و خسارات
س���نگین و جبراننا پذیری را برای کشور درپی داشته
است .صیانت از مواریث فرهنگی وحفاظت از ابنیه و
مآثرتاریخی ومحوطهها و مکانهای باستانی بیش وکم
در همه جوامع روزگار ما به صورت یک مسئله درآمده
اس���ت .در هیچ دورهای جوامع این چنین درمقیاسی
جهانی و انسان ش���مول با بحران صیانت از مواریث
فرهنگی و حفظ و نگهداری و پاسداری مآثر تاریخی و
محوطهها و مکانهای باستانی مواجه نبودهاند.
در هیچ دورهای در گذشته منابع و مواریث فرهنگی
این چنین گسترده برای جوامع روزگارما موضوعیت
اصال درهیچ دورهای این چنین مسئله نبوده
نداشته استً .
و موضوعیت کثیراالضالع و کثیراالفعال وکثیراالهداف
نداشته است .برای جوامع گذشته موضوع معرفت به
مفهوم مدرن آن نبوده است .مردمان فرهنگها وجوامع
گذشته در درون میراث خود در درون سنت تاریخی
خود زیرآسمان اقلیم وعالم خود زندگی میکردند .در
فضای سنت تاریخی ومواریث مدنی و معنوی خود
سکنی داشتند .گسستی درمیان نبود .شکاف و شقاقی
میان آنها با میراث فرهنگی خویش اتفاق نیافتاده بود.
عالم جدید عالم تجربه گسستهای بیسابقه و مغاکهای
عمیق میان اکنون انسان وگذشته اوست .تصادفی نیست
که مفهوم گذش���ته این چنین پر رنگ وغلیظ در نظام
دانایی دوره جدید در اندیشه تاریخی انسان عالم مدرن
دامن زده میشود.
این نیز تصادفی نیس���ت که برای انس���ان عالم
مدرن،گذشته تمامیت تاریخ آدمی به مثابه ماده معرفت،
ماده اندیشه تاریخی او وجب به وجب و الیه به الیه
کاویده و کشف و تفسیر و تعریف میشود و آثار و اثقال
ارض تاریخ آدمی زیرسقف موزههای عالم مدرن او به
شده است و اين س���بب بروز مشكالتي از جمله
مغالطات لفظي گوناگون شده است.
روش منطق قديم بر مبن���اي قياس حملي و
شرطي اس���ت چون قياس حملي توسط ارسطو و
ريزي شد
قياس شرطي توسط مگاري و رواقيون پي
زايي
و بعدها با هم ادغام شد كه اين ادغام باعث ابهام
هر عددي يا
در آن شد .مثال در اين شي عدد است،
زوج است يا فرد.
اين قضيه مشخص نبود چه نوع قياسي است زيرا
يك مقدمه آن حمل و ديگري شرطي است.
سينا پيشنهاد داد كه از ابتدا قياس به دوگونه
«ابن
اقتراني و استثنايي تقسيم شود و قياس اقتراني به دو
دسته حملي و شرطي.
قياس اقتراني حملي در منطق قديم همان منطق
محموالت در منطق جديد است و قياس استثنايي و
ها در
اقتراني شرط در منطق قديم همان منطق گزاره
منطق جديد است» (فالحي.)118 :1395 ،

فهرست منابع:
1ـ خوانساري ،محمد(1392ش) ،منطق صوري ،چاپ
چهل و ششم ،تهران :نشر ديدار
اي ،محمدعلي (1393ش) ،مباني منطق ،چاپ
2ـ اژه
سيزدهم ،تهران :سمت
بابا(1393ش) ،منطق قديم و جديد،
3ـ سعيدي ،گل
تهران :روز آمد

تماشا نهاده میشود .تاریخ جهان ،میراث جهانی اینک
ماده تاریخ اوست و او با ماده تاریخ و گذشته بشری عالم
خویش را صورتی نو میبخشد.
پدیده موزههای عالم مدرن صورت وس���یمای نو
اوست .معضل جدی جامعه معاصر ما ،چنانکه بسیاری از
جوامع دیگری که بیش و کم شرایط تاریخی و موقعیت
مشابه ما را تجربه میکنند این است .آنها دیگر نه در
درون س���نت و جغرافیای تاریخی و نه درون میراث
فرهنگی و نه زیرسقف اقلیم و عالم معنوی خود زندگی
میکنند ،نه قطارتاریخشان روی ریلهای ارزشها و نظام
دانایی واندیشه تاریخی عالم مدرن حرکت میکند .نه
مبداء حرکت مشخص است ،نه مقصد مسافران معین!
این سرگشتگی وآش���فتگی و آشوبناکی و برزخ
بیتاریخی را شما ،هم در رفتارحاکمان ودولتیان هم در
نحوه زندگی و افعال واعمال مردمان این جوامع به عیان و
آشکارا میبینید .قربانی چنین اوضاعی بیش از همه منابع
ومواریث فرهنگی و مآث���ر تاریخی این جوامع بودهاند.
بی خبری و بي نسبتی هم میتواند خطرخیز باشد هم
خس���ارتبار و ویرانگر .چنان راه را گم کرده و در چنان
مسیرهای گژی گرفتارخواهی آمد که تصورش در ذهن
نگنجد.
ما اینک در م���رز دو عالم دو جغرافیای تاریخی
ایستادهایم .یکی عقبه تاریخی ،فرهنگی ،مدنی ومعنوی
عظیمی که از آن برآمدهایم .س���نت تاریخی و میراث
مشترکی که ریشههای ماست وهزارهها از آن قوت و
ق ّوت گرفتهایم و بالیدهایم وتوانستهایم پیوند و پیوستگی
تاریخ���ی خود را به عنوان ی���ک ملت حفظ کنیم و
پاس بداریم و دیگر تاریخ متجددی که با تحوالت و
دستآوردهای بیسابقهاش چهره تاریخ  ،فرهنگ ،جامعه
و جهان بش���ری ما را در مقیاسی جهانی وانسانشمول
دیگرگون کرده است.
رمز بقای ما معرفت و فهم درست وتعریف شفاف و
روشن ما از هردو است .از هر دو سنت تاریخی ازهردو
نظامی از ارزشها  .البته با چشمی واقع بین و با حکمت
وخرد و هوشمندی .اتفاقا" ایران ریشهها ،ایران تاریخی،
ایران نبوی از این منظردستش آن چنان هم تهی نیست.
هم از س���نت و منابع و ذخایر فکری و فلسفی
پرمایه وغنی دربازخوانی سنت تاریخی ومیراث مدنی
ومعنوی خویش برخوردار اس���ت ،هم درشناخت
دیگری که اینک با سیالبی از دستآوردهای بیسابقه
اش در تاریخ او حضوری پررنگ دارد و برنحوه بودن
وسبک زندگی او تاثیر نهاده است بهرمند است.
ادامه دارد

4ـ  مو ح���د ،
ضي���اء(1393ش)،
درآمدي ب���ه منطق
جديد ،چ���اپ دهم،
تهران :انتشارات علمي
و فرهنگي
5ـ كاپلس���تون،
فردريك (1393ش)،
تاريخ فلس���فه ،جلد
يكم ،چ���اپ دهم،
ترجمه سيدجالل الدين مجتبوي ،تهران :انتشارات علمي
و فرهنگي
6ـ فالحي ،اسداهلل(1395ش) ،منطق تطبيقي ،تهران:
انتشارات سمت
اهلل (1383ش) ،مباني منطق
7ـ نب���وي ،لط���ف
موجهات ،تهران :دفتر نشر دانشگاه تربيت مدرس
اهلل(1394ش) ،مباني منطق جديد،
8ـ نبوي ،لطف
چاپ دهم ،تهران :انتشارات سمت
آبادي ،يوس���ف(1390ش) ،فلس���فه
9ـ علي
تحليلي(مجموعه مقاالت) ،چاپ سوم ،ترجمه يوسف
آبادي و [ديگران] ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات
علي
10ـ استرول ،اورام(1390ش) ،فلسفه تحليلي در
قرن بيس���تم ،چاپ چهاردهم ،ترجمه فريدون فاطمي،
تهران :نشر مركز.
پايان
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جاری در راه دریا
بش����ریت چه راهی جز بلوغ پیش رو دارد؟
گریزی از بلوغ نیست.

جاری در راه دریا ،از دریایی به دریایی میرویم
تا سرانجام در اقيانوس غیب فرو رویم.

زدودن حکمت از خاک ظلم اس����ت و خواه
ناخواه به ظلمهایی بزرگتر میانجامد .باید گفت:
نفی حکمت از خاک ،ظلم اولین است که ظلمهای
بعدی را به دنبال خود میآورد.

اینکه راه جسم و روح از هم جدا باشد ،جای
تعجب ندارد ،تعجب در این است که صاحب جسم
و روح از این واقعیت غافل باشد و بيخبر بماند.

نفی حکمت از خاک ستم در حق خاک است
که در تداومش به ستم در حق انسان و جهان منتهی
میشود.
رودها همه به دریا می روند و دریاها همه به
اقیانوس می ریزند .انس����ان نیز چنین است .انسان
رودی اس����ت که به غیب م����ی رود و به ملکوت
می ریزد .ملکوت ،اقیانوس����ی است که قطره قطره
انسان ها به آنجا بازمی گردند.
عالج مش����کل آزادی با
شعار عدالت  -و حتي نه خود
عدالت  -حقیقت ًا دهشت انگیز
است .ش����بیه این است که به
سوخته ای با آتش ،شعری درباره
آب حیات بخوانیم.
در نبود عدال����ت ،تقدیر
کمداری و گرسنگی است اما
تقدیر نبود آزادی ،ذلت ،تباهی
و خروج از موازین انس����انی
است.
آزادی ش����اهرگ حیات انسان است .آنجا که
آزادی نقض شود ،پایی روی گلو رفته است.
قلم واقعیت اس����ت و حقیقت ،حقیقت .کدام
واقعیت میتواند حقیقت را شرح و وصف کند؟ از
اینجاست که میگوییم قلم عاجزتر از آن است که از
عهده حقیقت برآید.
چیزی که آغازی دروغین داش����ته باشد ،پایان
خوشی نمییابد .نگاه پایان ،به آغاز است.
ترسناکترین چهره شیطان لحظه و زمانی است
که برای رسیدن به اهدافش پشت دین پنهان شود و
از احساس مسئولیت دینداران عوام ،بهره گیرد.
شگفتیهای ایران قابل شمارش نیست .جالب
این است که شگفتی ایران در بيست سال گذشته،
صدها برابر بیشتر شده است.
پذیرفتن دینداری اهل ظلم یکی از دشوارترین
قضایای عالم است .ظلم در پوشش دین ،بدترین
ظلم قابل تصور است.

آدمیزاد ناگزیر از عشق است ،همچنان که ناگزیر
از زندگی و ناگزیر از مرگ است.
یکی از ویژگیهای قرآن این است که با هیچ
قدرتی قابل جمع و ترکیب نیست.
فهم بشری هنوز در پله اول ایستاده است و به
دلیل نگاه توام با تردیدش به پیش و پس ،از برداشتن
گام دوم سخت عاجز مانده است.
زمان فرو میریزد و فرو
میمیرد ،آنجا که مردی و زنی،
گرد و غبار عادات حقیر را کنار
میزنند و به قانون انس����انیت
دست میکشند.
خورشید از جایی طلوع
میکن����د و در جایی غروب
میکند .بدین ترتیب ،مشرق و
مغرب از خورشید فرو ميريزد
بدون اینکه خورشید را بتوان به
شرق و غرب محدود کرد.
هنوز الفبا و زبانی که بتواند پدیدههای جهان
را تفسیر کند ،به وجود نیامده است .روشن است که
تفسیر جهان مهمتر از تفسیر پدیدههای جهان است.
آنچه ما از جهان میدانیم تعابیری بیش نیست
که زمانی و مکانی است .تعابير هربار از حنجرهای
خارج میشوند و هربار به گونهای بیان میشوند.
روشن اس����ت که جهان آن نیست که از حنجرهای
خارج میشود و در گوشی ته نشین میشود.
انسان در مقام مفسر جهان ایستاده است اما این
اشتباه است .انسان عمود خیمه جهان است .مفسر
جهان معرفی کردن انسان ،فروکاستن انسان به مقام
ناظر و سخنگوست ،حال آنکه انسان اگر چشم و
زبان دارد ،روح هم دارد.
دروغ و خیانت مکمل همان����د .بدون دروغ
خیانتی نیست و بدون خیانت دروغی وجود ندارد.
اینکه عدهای معتقدند یک مقصر وجود دارد
و آن سياست است ،منطقی در پشت خود دارد که
عمري به درازاي تاریخ دارد.
آنکه قطره را نبیند ،باران را نخواهد دید و برای
کسی که باران را نمیبیند ،اقیانوس شعر است و تخیل.

کار شیطان عجیب است و عجیبترین :انسان
را تحریک میکند و به جان خودش میاندازد .جسم
را تحریک میکند و به جان روح میاندازد و حال
را به جان ابدیت میاندازد.

در و گوهری ،اگر پیرامونت را صدفت کردهای.
صدف شرفی از شرفهای در است.

شیطان تنها غایت و غرضی که دارد این است که
زیبایی ابدیت را بگیرد و زشتش کند.

داستان خلقت هر روز از نو نوشته میشود با
شخصیتهایی پیشین و شخصیتهایی تازه.

