ويژه فرهنگتاريخ وتمدنايرانوجهان376/

آيينه

نودوسوم ـشماره27146
 23آبان1397ـسال
چهارشنبه

اشاره :عش���ق هشتاد ساله این متافیزیسین و فیلسوف
حکمت خالده به موالنا سبب شد تا چند هفته پیش با موضوع
«اکنون ما و موالنا» در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا سخنرانی
کند .مکتوب حاضر متن تنظیم و تلخیص شده «ایران» توسط
نژاد از سخنرانی این استاد دانشگاه جورج
علیرضا ش���یرازی
واشینگتناست.

خوانیم
ها می
همه ما در رس���انه
ترین شاعری که بیش از همه،
معروف
حتی شکسپیر ،جان دان ،جان کیتس
زبان،
و تمام شعرای بزرگ انگلیسی
رسد
اشعارش در امریکا به فروش می
«موالنا» است و ما از این قضیه بسیار
خرسند هستیم .اما متأسفانه جریان
دیگری در حال رخ دادن اس���ت و آن به وجود آمدن
اش جدا شده است.
موالنایی است که از هویت واقعی
یعنی نه مسلمان است نه ایرانی؛ نه با زبان فارسی کار
ها
دارد نه با قرآن؛ و هیچ ارتباطی میان او و مثنوی که قرن
ها همراه با آن
ها و پاکس���تانی
ها ،هندی
ها ،ترک
ایرانی
اند ،وجود ندارد .استفاده چند نفر از ُشعرای
بزرگ شده
برجسته آمریکایی که با زبان فارسی آشنایی ندارند و از
متن ترجمه بسیار دقیق «رینولد آلین نیکلسون» از مثنوی
سرایند ،بر این
گیرند و شعر معاصر آمریکایی می
بهره می
جریان بیشتر دامن زده است.
ها پیش ،دانشگاه جورجیا ،از من
به یاد دارم س���ال
دعوت کرد تا درباره موالنا سخنرانی کنم؛ سپس گفتند ما
ای نیز برای او اجرا کنیم .خالصه
خواهیم برنامه ویژه
می
شخصی آمد که با نواختن بنجو [( )Banjoموسیقی
محلی هیل ویلیا در ویرجینیای غربی آمریکا] اشعار موالنا
زده شدم! گفتم« :دارم
خواند و من بواقع شگفت
را می
چرخد!»
بینم که موالنا در قبرش دارد می
می
بنابراین ،اگرچه اش���عار موالنا در آمریکا با اقبالی
قالعاده همراه شده است ،اما اگر بخواهیم عامیانه بیان
فو
کنیم ،این آبکی شدن اشعار او خطر بزرگی است که «نفس
کند.اینجا
معروفشدن»و«اصالتپیام»موالناراتهدیدمی
وظیفه ما است که «اصالت پیام موالنا» را حفظ کنیم.
تمدنماویکتراژدیناسیونالیستی

های موالنا «همدمی» است.
ترین پیام
یکی از مهم
چند سال پیش در بزرگترین کنفرانسی که به مناسبت
هشتصدمین س���ال تولد موالنا توسط دولت ترکیه در
استانبول برگزار ش���د ،با توجه به ناسیونالیسم نوینِ
ها ،آقای اردوغان ،که در آن زمان
موجود بین ما و ترک
وزیر بودند ،کار عجیبی کرد و از بنده خواست
نخست
تا سخنرانی اصلی همایش را در همان روز نخست که
ایشان حضور داشت ،انجام دهم .بعد از سخنرانی هم
لطف کردند و به من گفتند ما کنار مزار موالنا در قونیه

منطق

تمايزمنطققديم
وجديد

مازيار زالي تروجني

در نتيجه ،مقوالت عالوه بر جنبه منطقي جنبه
انتولوژيك دارند» (كاپلستون.)320/1:1393 ،
بنابراين ،ارسطو بود كه نخستين بار منطق را به
عنوان يك علم جدا و مستقل بنياد نهاد و ارسطو بود
كه صورت اساسي استنتاج يعني قياس صوري را
كشف ،مجزا و تحليل كرد.
كند كه ارغنون
«هاينريش ش���ولتس اعالم مي
ترين
ارس���طويي امروز هم زيباتري���ن و آموزنده
اي است كه تاكنون انسان براي منطق نوشته
مقدمه
است» (كاپلتسون.)329/1:1392 ،

ایم که هشت جای قبر دارد؛ یکی از آنها
اتاقکی ساخته
ای است که
هم برای شما است و این بزرگترین هدیه
تواند به شما بدهد .من هم خندیدم و
دولت ترکیه می
ام که در
گفتم :خیلی ممن���ون! چون بنده وصیت کرده
توانید نصف
ایران دفن شوم .به شوخی گفتم شما می
اش باید برود
بدنم را ببُرید و اینجا دفن کنید ،ولی بقیه
ای���ران (البته امیدوارم که موالنا در این یک مورد از من
ناراضینباشد).
اما موضوع اصلی که در آن سخنرانی مطرح کردم این
ها
بود که فراموش نکنیم هدف موالنا نزدیک کردن قلب
به یکدیگر بود .او با تمام تقسیماتی که ما از لحاظ نژادی،
کنیم،
مان درست می
قد ،رنگ پوست و طبقاتی در جوامع
مخالفت داش���ت .در طریقه «مولویه» که درست کرد،
توانست وارد طریقتش
هرکسی از سلطان تا نوکر دم در می
شود ،چراکه مالک تمایز «خصلت معنوی» بود ،نه وضع
های روی دوش فالن ژنرال نظامی!
اجتماعی یا ستاره
بر همین اساس ،این تراژدی بزرگی برای تمدن ما
هایی را که
است که بیاییم و یکی از بزرگترین شخصیت
ای برای عناد فرهنگی
برای وصل کردن آمده بود وسیله
عن���وان دو ملت بزرگ در
ها ،به
بین خودمان و ترک
کارگیری کلمه «بلخی»
خاورمیانه قرار دهیم .حتی در به
عنوان کنیه او که در وهله نخست «ناسیونالیسم افغانی»
به
انگیزد ،نیز چنین است .البته در اینکه
را بر ضد ایران برمی
موالنا اصلش متولد بلخ است شکی نیست ،اما او براثر
حمله مغول به ایران ،یا هر دلیل دیگری ،همراه با پدر
خود راهی مکه شد و سپس به سرزمین آناتولی مهاجرت
کرد و چهل سال پایانی عمر خود را در آنجا که جزو
رفت ،گذراند.
های فرهنگی ایران به شمار می
سرزمین
کنند که موالنا افغان بوده و
حال اگر برخی عنوان می
دانم که معنی «افغان»
ایرانی نبوده است! حداقل من نمی
در قرن هفتم هجری چیست؟ با این تفاسیر ،باید توجه
های جدید بسیار غیرمنطقی
داشت که این ناسیونالیسم
و از روی احساسات هستند .چنین چیزی در تغایر با
فرهنگ و تمدن سنتی قرار دارد و از لحاظ سیاسی نیز
برای غرب پرمنفعت است.
خوانیم و به
کدام از م���ا ،موالنا را نمی
اکنون ،هیچ
کنیم؛ فقط برای رفع
زند عمل نمی
هایی که می
حرف
های ناسیونالیستی ،بیرقش
احتیاجات مرتبط با شاخصه
شأن
تواند دون
ایم! و این چقدر می
را دس���تمان گرفته
یک فیلسوف و شاعر بزرگ باشد که آمده تا نزدیکی و
همدلی ایجاد کند! موالنایی که حتی پیغمبر اسالم(ص)
را اینگونه دید« :مصطفی آمد که آرد همدمی»
درشناختاسطرالبحق

ما نباید در شناخت شخصیت موالنا غفلت کنیم .او
ترین متفکران اسالمی به شمار
عالوه بر اینکه جزو مهم
رود ،از بزرگان صوفیه و فرهنگ شعر ما است .موالنا
می
منطق جديد
«چارل���ز پيرس ،از مش���اهير منطقيون جديد
گويد :نزديك به صد تعريف از منطق در دست
مي
است ولي مس���أله محوري در تمامي اين تعاريف
هاي درست
ها و شناسايي استدالل
بندي استدالل
طبقه
از نادرست است» (نبوي.)3 :1394 ،
با توجه به نقش محوري استدالل در منطق ،اين
توان به اين صورت تعريف كرد« :منطق،
علم را مي
ها و تشخيص درستي
ها ،استنتاج
علم مطالعه استدالل
و نادرسي آنهاست» (نبوي.)3:1394 ،
«منطق ،دانش بررسي آن دسته از ساختارهاي
هاي
هاي آنها استنتاج
صوري زباني است كه تمام نمونه
درست باشند» (موحد )9:1393 ،ص 17
هاي منطق نمادي و منطق
منطق جديد كه به نام
هاي رياضي
رياضي نيز مشهور است با تكيه بر روش
هاي استنتاجي
هاي نمادي به مطالعة نظام
و ش���يوه
پردازد.
مختلف مي
هاي رياضي در
كه از نمادها و روش
علت اين
كنيم اين است كه:
منطق جديد استفاده مي
ها در مسير استدالل
1ـ از مغالطات لفظي و لغزش
كند.
جلوگيريمي
بخشد.
2ـ جريان و فرآيند استدالل را تسريع مي

از لحاظ وسعت علم و ِ
همتا است و به
دانش عرفانی بی
نظر من بجز حافظ هیچ شاعری در مقام شعر عرفانیش
ی که پس از وی به زبان
برنیامده است .هر شعر عرفان 
فارسی سراییده شده ،مدیون اشعار او است.
ای است که
شخصیت عظیم و پرنفوذ او به گونه
هر جا فرهنگ ایرانی -اسالمی ورود کرده نام وی هم
خورد؛ یعنی از آلبانی در غرب اروپا گرفته
به چشم می
تا س���رزمین بنگال ،چنین است .حتی یکی از آخرین

«آربری» در انگلستان انجام داده بودند ،ما خیلی مرهون
خدمات خانم «آنه ماری ش���یمل» و «ویلیام چیتیک»
هستیم.
شود
اما شخصیت موالنا تنها به این موارد محدود نمی
و او در چندین رشته شخصیت پراهمیتی است؛
 .1در عرفان و تصوف؛ یعنی آن حکمت الهی که
در عرفان هست.
 .2در مکتب عش���ق؛ که در فرهنگ ما هیچگاه از

موالنا به روایت دكتر حسین نصر

در شناخت اسطرالب حق
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طبیعت که رابطه ما با موجودات را نیز بیان کند نیست،
گوید:
چنانکهمی
کاشکی هستی زبانی داشتی
ها برداشتی
تا ز سرها پرده
تواند چنین شعری را بسراید؟ مسلم ًا
چه کسی می
کسی که زبان هستی را شنیده باشد.
شناس و موسیقیدان بزرگ
 .4موالنا یک موسیقی
بینیم که
آور است وقتی با اندکی تأمل می
است و حیرت
او تا چه حد وجودش با موسیقی پیوند خورده است.
مث ً
ال در دیوان شمس که برای نخستین بار در تاریخ تمدن
و زبان فارس���ی زیر نظر مرحوم فروزانفر با همکاری
دکتر مهدوی و حمایت مالی که دکتر اقبال (وزیر وقت
نفت) انجام داد ،توسط دانشگاه تهران به چاپ رسید.
ها نش���ان داد که پنجاه وهفت نوع مختلف از
پژوهش
قافیه و عروض وج���ود دارد و این دو برابر دیگر آثار
فارسی است .اگر دیوان حافظ را که آسمانی است
زبان
فارسی نیست که به
کنار بگذاریم ،هیچ دیوانی به زبان
اندازه دیوان کبیر دارای موسیقی و آهنگ قوی باشد .مث ً
ال
به آهنگ موجود در این چند بیت توجه کنید:
آمد ندا از آسمان ،آمد طبیب عاشقان
خواهی که آید نزد تو ،بیمار شو بیمار شو
این سینه را چون غار دان ،خلوتگه آن یار دان
گر یار غاری در یقین ،در غار شو در غار شو
شود که
بنابراین آشنایی موالنا با موسیقی باعث می
موسیقی وارد شعر شود .اص ً
ال او خودش هم موسیقی
گوید« :ما چو چنگیم و تو
بوده است؛ چنانکه به خدا می
زنی ».در نظر او ،روح ما صدای ِ
آلت موسیقی
ناخن می
دانیم چه
دانیم؛ نمی
ما است .حیف که قدرش را نمی
کسی هستیم .ما آلت موسیقی هستیم در دست خدا و این
گوید.
آوری است که موالنا می
سخن حیرت

هایی که قبل از حاکمیت نظام کمونیستی در سال
کتاب
 1948در تیرانا آلبانی به چاپ رس���ید ،راجع به موالنا
بود.
بیش���تر آثار موالنا بارها در هند و عثمانی عالوه
اند .هرچند خود ما
بر استنس���اخ ،ترجمه و شرح شده
ها بجز اثر حاج مالهادی سبزواری که فیلسوف
ایرانی
ایم اما
بزرگ قاجاریه بود ،شرح مهمی بر مثنوی ننوشته
های
ها پیش در بوسنی و هرزگوین و آلبانی شرح
سال
بسیار خوبی درباره مثنوی نوشته شده است .در شبه قاره
هند نیز شاه عبداللطیف بزرگترین شاعر ِسند ،کتابی به
زبان ِس���ندی دارد با نام «الرساله» که شرحی بر مثنوی
شود.
محسوبمی
«مثنوی» در واقع فرهنگ شبه قاره را عوض کرد و
حتی بین هندوها شهرت داشت .آثاری وجود دارد به
اند .حتی از
زبان سنسکریت که درباره مثنوی نوشته شده
ها! در
های هند ،دیگر چه برسد به خود مسلمان
پاندیت
جهان غرب نیز گذشته از کارهایی که قب ً
ال «نیکلسون» و

ای عشق
گوید« :شاد باد
عرفان جدا نبوده است .وقتی می
پر سودای ما» یا «ای تو افالطون و جالینوس ما» با آگاهی
کند که عشق ،افالطو ِن ما است .حال باید
کامل عنوان می
پرسید که چرا او از واژه «افالطون» استفاده کرده است؟
کار نبرده است؟
چرا کلمه «اِروس» یا «آگاپه» یونانی را به
به خاطر اینکه «عشق» مورد نظر موالنا ،یک «معرفت
یافته» است .کسی که به خداوند معرفت پیدا کند،
تحقق
خدا را دوست دارد و دوستی با خداوند جز با معرفت به
خداوندامکانپذیرنیست.
شناسی» ()cosmology
 .3موالنا اس���تاد «جهان
ط
های محی 
است .من پنجاه سال است که درگیر فعالیت
ط
زیستی هستم و نخستین کتاب راجع به «بحران محی 
نام بنده نوشت؛ هرگاه کسی
زیست» را ایرانی حقیری به
ط
ترین منبع اسالمی برای فلسفه محی 
پرسد مهم
از من می
دهم که مثنوی موالنا .این
زیست چیست؟ پاسخ می
مسائل را باید مد نظر قرار دهیم و از آن بهره بگیریم چرا
که هیچ اثری مانند مثنوی دارای یک فلسفه عمیق درباره

باید توجه کنیم ک���ه از موالنا دو میراث مهم باقی
مانده است .یکی «اشعارش» که به ایران آمد و البته «فیه
عنوان
مافیه» که به نثر است و دیگری «طریقه مولویه» ،به
یکی از بزرگترین ُط ُرق تصوف که در قونیه و س���پس
در استانبول آغاز شد و هنوز هم هست .این طریقت به
ای بر تاریخ عثمانی
العاده
مدت هفتصد سال نفوذ فوق
داشت .مث ً
ال دو نفر از سالطین عثمانی عضو این طریقت
بودند .تمام موسیقی کالسیک ترکی و عثمانی که اکنون
شنوید برای اینها بوده است .اما متأسفانه
در رادیو می
وقتی آتاتورک بر سر کار آمد ،به سبب قدرت سیاسی
طور کلی آن
که طریقت مولویه داشت ،سعی کرد تا به
را از بین ببرد.
لذا دس���تور داد تا سه هزار نفر از شیوخ مولویه را
بکشند یا زندانی کنند؛ هرچند در نهایت این طریقت از
بین نرفت .من باید این حرف را بزنم ،چرا که حقیقت

كند كه
هايي را فراهم مي
3ـ امكان ورود به حوزه
با ابزارهاي منطق سنتي ممكن نيست.
يابيم كه علم منطق،
«با نگاهي به تاريخ علم درمي
با كتاب ارغنون ارسطو و رياضيات ،با كتاب اصول
اقليدس رس���م ًا آغاز شده است .اين دو علم اگرچه
بيش از رنسانس جدا از هم تلقي شده و مستقل از
يكديگر رشد كرده بودند پس از رنسانس به ويژه در
آثار فالسفه دكارتي (كارتيزين) و بيشتر از همه در
اليب نيتس به هم نزديك شدند) (نبوي)4:1394 ،
نيتس اين بود كه جايي براي مشاجره
«شعار اليب
لفظي نيست .بايد نشست و محاسبه كرد».
اي
كه امكان چنين محاسبه
نيتس براي اين
«اليب
را فراهم آورد براي اولين بار در كتاب حساب عمومي
از نمادهاي شبه رياضي براي بيان برخي مطالب منطقي
توان او را پدر منطق جديد
بهره جست .از اين رو مي
گونه كه
نيتس آن
دانست ولي متأسفانه تحقيقات اليب
بايد تا اواسط قرن  19مورد توجه قرار نگرفت و از
سال  1840به بعد منطق جديد در دو مسير جريان
متفاوت شروع به رشد كرد» (نبوي)4:1394 ،
دان انگليسي
«جريان اول با جرج پول ،رياضي
ها و نمادهاي
آغاز ش���د .وي با به كارگيري روش
بن���دي و نمادگذاري منطقي همت
جبري و فرمول

تر
بندي را در تبيين هرچه دقيق
گماشت و اين فرمول
هاي منطق ارسطو به كار گرفت .بنابراين،
اس���تدالل
توان ارائه يك زبان
هدف عمدة اين جري���ان را مي
نمادي جديد براي منطق ارسطويي دانست.
هاي اگوستوس
ها و تالش
جريان دوم با كوشش
دان انگليسي و چارلز پيرس ،فيلسوف
دمورگان ،رياضي
آمريكايي ش���كل گرفت .اين دو دانشمند مستقل از
هاي رياضي
يكديگر در صدد تبيين منطقي استدالل
بندي و نمادگذاري
برآمدند و در اين راستا به فرمول
گونه
هاي مبتني بر «نسب» همت گماشتند .اين
استدالل
ها اگرچه پايه و اساس رياضيات را تشكيل
استدالل
پذير
دهد در چارچوب منطق ارس���طويي توجيه
مي
نيس���تند ».اين دو جريان متفاوت در اواخر قرن 19
در تحقيقات ارزشمند فرگه به جريان واحدي تبديل
نگاري ،منطق
شد .فرگه با نگارش كتاب مشهور مفهوم
ريزي كرد و اولين سيستم اصل
جديد را رسم ًا پايه
ها را طراحي
ها و منطق محمول
موضوعي منطق گزاره
و ارائه كرد.
دان
تحقيقات فرگه به وسيله ژزف پيانو ،رياضي
دانان بزرگ
ايتاليايي و دو تن از فالس���فه و رياضي
انگليسي ،برتراندراسل و آلفرد وايتعهد ،ادامه يافت و
كتاب اصول رياضي رسال و وايتعهد در كنار كتاب

اي در تدوين منطق
ن���گاري فرگه نقش عمده
مفهوم
جديد داشته است» (نبوي.)5:1394 ،
توان از سه روش بهره جست:
«در منطق جديد مي
 )1روش اصل موضوعي :در اين روش منطق
را با چند اصل و چن���د قاعده كه با اين قاعده همة
ها استنتاج كرد،
توان از آن اصل
هاي منطق را مي
قضيه
كند .نخستين نظام كامل اصل موضوعي
گذاري مي
پايه
گذار منطق جديد است.
از فرگه پايه
 )2روش غايي (سمانتيكي) :مباني نظري اين
روش بر مفهوم صدق و كذب ،و روش علمي متداول
آن بر نمودارهايي به نام درخت ارزش ،استوار است.
گذاران آن ريموند اسمولين ،اورث بت و يا كوهين
پايه
تيكاهستند.
 )3روش استنتاج طبيعي :اين روش بر مجموعة
ها (حداكثر  16قاعده) استوار است كه
اندكي از قاعده
هايي هستند كه كم و بيش
ها همان قاعده
اين قاعده
بريم.
هاي خود به كار مي
همة ما ناخودآگاه در استنتاج
گذار آن گرهارد گنتس���ن است و تقريرهاي
بنيان
ترين آن توسط اي.جي.لمون
كه مهم
گوناگوني از آن
انجام شده است» (موحد.)15:1393 ،
تمايز منطق جديد و منطق ارسطويي
گويند منطق جديد ،منطق س���نتي را
بعضي مي

ثماندگارموالنا
میرا 

ها خوششان بیاید چه
تاریخی را باید گفت .چه ترک
نیاید.
ها مزار موالنا را به موزه تبدیل کردند و با اینکه
این
ایستند و
روند آنجا می
خیلی مسخره است ولی همه می
کنند .بعدها که اردوغان سر کار آمد،
در واقع عبادت می
های طرق مختلف بتوانند در
اجازه داد تا مردم و حلقه
روز هفدهم دسامبر که روز درگذشت موالنا است ،بیایند
ها
جمع شوند و ذکر و نماز بخوانند .این جنبه را ایرانی
ترین طرق
نباید فراموش کنند که موالنا مبدأ یکی از مهم
تصوف است .البته در ایران برخالف ممالک عربی و
ترکیه ،این طریقت گسترش پیدا نکرد و من در اینجا وارد
شوم؛ اما دانستنش مهم است.
چرایی آن نمی
ضرورترمزگشاییپیاممولوی

امروز خوشبختانه واکاوی آنچه در دریای پرمعرفت
مثنوی وجود دارد ،بیشتر مورد توجه واقع شده است.
مث ً
ال در گذش���ته ،همه موالنا پژوهان بجز آقای هادی
ها
ای از داستان
گفتند که مثنوی مجموعه
حائری ،می
است و ساختاری ندارد .اما  10سال پیش در پژوهشی که
توسط دکتر سلمان صفوی و پروفسور سایمون ویتمن
در دانشگاه لندن صورت گرفت ،نشان داده شد که مثنوی
دارای س���اختار و منطق خاصی است و در هر جلد از
ای است برای داستان
شش جلد آن ،داستان نخست آیینه
ای است برای داستان یکی مانده
آخر ،داستان دوم ،آیینه
هذا .این کشف مهمی بود و نتایج آن
علی
به آخر و قس
ای برآن نوشتم ،توسط
در کتابی که بنده حقیر هم مقدمه
دانشگاه لندن به چاپ رسیده است.
مندان به موالنا نباید فراموش
البته نسل فعلی عالقه
کنند که این رویکردهای نوین مرهون خدمات علمی
سه تن از دانش���مندان ایران معاصر است .یکی استاد
نظیر «مولوی چه
الدین همایی که خواندن کتاب بی
جالل
کنم .شخصیت
گوید؟» ایشان را برای همه توصیه می
می
الزم���ان فروزانفر که عمر خویش را
دوم مرحوم بدیع
صرف مولوی و مثنوی کرد و شرحی دقیق و خواندنی
از دفتر اول مثنوی به جای گذاشت .همچنین مرحوم
شناس ایران در
هادی حائری که ایشان بزرگترین موالنا
آوری
دوران پهلوی بود که با توجه به سطح دانش حیرت
که در این حوزه داشت ،افرادی مانند آقای فروزانفر نزد
آمدند و مشکالتشان در زمینه مثنوی را از وی
ایشان می
پرسیدند.
می
خواهم از زبان موالنا این
در پایان عرایضم ،فقط می
شعررا که در واقع راجع به خود او است برایتان بخوانم
فرماید:
کهمی
نردبان آسمانست این کالم
رود آید به بام
هر که زان برمی
نی به بامی کز گوی اخضر بود
بل به بامی کز فلک برتر بود
از اعتب���ار انداخته
و ب���ه درد تاريخ
خ���ورد «و جز
مي
شناس فلسفي
عتيقه
كس���ي خريدار آن
نيست» (كاپلستون،
 )328/1 :1393و
يك عده نيز با منطق
اند و
جديد مخالف
با حمل���ه به منطق
جديد از حقانيت منطق قديم و منطق ارسطويي
كنند.
دفاع مي
البته هر دو نظر افراطي اس���ت و بايد وضع
اي كه نقض
معقول و مت���وازن ايجاد كرد به گونه
منطق ارسطويي و ارزش منطق جديد را تصديق
اعتبار س���اختن منطق
نمود و در عين حال ،از بي
ارسطويي به اين بهانه كه تمام قلمرو منطق را در
گيرد ،خودداري كرد.
برنمي
تواند افزايشي بسيار
«منطق نمادي جديد مي
با ارزش براي منطق ارس���طو باشد و نبايد آن را
ضدي در برابر منطق ارسطو تلقي كرد» (كاپلستون،
.)329/1 :1393
ادامه دارد
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نه شرقي ،نه غربي ،الهي
آهن س����رد کلمات تا با گرما و حرارت تفکر
مذاب نشود ،نه شعر می شود ،نه فلسفه .اینکه برخی
فلسفهها زمخت و برخی نرم اند ،به دلیل شدت و
ضعف گرمایی است که از ناحیه تفکر در آنها اعمال
شده است و چنین اند شعرها.
محدودیت طبیعت اگر با نامحدودیت طبیعت
انس����ان جبران نشود ،جنگ ،همان منابع محدود را
نیز بر باد خواهد داد و صد البته قربانی اصلی جنگ
انسان است نه طبیعت.
مش����کلها از بیعقلی نیست ،بلکه از استفاده
ناصحیح از عقل است.
جغرافی به تاریخ خواهد پیوست .این عبارت،
بازی با کلمات نیست ،جمله ادبی هم نیست .واقعیت
ناگزیر پیش روست .به وضوح می توان دید که جهان
تن به قیدوبند جغرافیا نمی دهد.
بیشتر بیماریهای جسمی،
از نابسامانیهای روحی است.
امروزه کسی نیس����ت که این
موضوع را نداند ،اما کمتر کسی
هم میداند که هم بیماریهای
جس����می و هم نابسامانیهای
روحی ،برخاس����ته از س����موم
سیاست است.
انس����ان بی����ش از آنکه
ش����رقی و غربی باشد ،الهي و
خدایی است .این از آن روست
که انسان بیش از آنکه زمینی
باشد ،آسمانی است.
نفس پیامبران را می توان در گوشه گوشه زمین
شنید که گاه بر سر جهل فریاد می زنند ،گاه بر سر عقل.
نخستین تعلیم پیامبران این بوده است که ائتالف و اتحاد
عقل و جهل ،جدیترین خطر قابل تصور است.
کمی س����وء مدیریت کافی است تا ساده ترین
مسائل ،به پیچیده ترین گره ها تبدیل شود!
انتظار اصالح از افراد تک بعدی و تک ساحتی،
گزافترین انتظار قابل تصور است .انسانهای تک
بعدی می کاهند ،نمی افزایند.
خود «عقل کل پن����داری» یکی از بزرگترین
آفت های قابل تصور است .این آفت در صورتی که
در اهل قدرت و سیاست یافت شود ،جامعهای را به
تباهی میکشد.
تمام رد و قبول ها و تمام جنگ ها و نزاعهای
عالم بر سر اعتبارهایی است که انسانها وضع کردهاند.
باید پذیرفت که عدول از اعتبار حق ،باطل است و
وجود باطل کافی است تا در هر جايي ،آتش نزاعی
شعله ور شود.
خودخواهان عرصه سیاست ،کاری جز ناامن
کردن زندگی به نفع خود انجام نمیدهند.
جنگ ها بر سر اعتبارهاست ،هرچند که خود

جنگ امري حقیقی است ،نه اعتباري.
قوانین آفرینش یعن����ی قوانینی که آفرینش بر
پیشانی حیات نوش����ته و حك كرده است ،با هیچ
دستی نه قابل نقض است ،نه قابل حذف.
بزرگترین کشف همان کوچکترین کشف
است و آن کشف رابطه خودمان با خودمان است.
پول اسباب بازی نیست اما سبب بازی است.
همه را بازی میدهد ،جز کس����انی که آنها پول را
بازی میدهند!
کسی که نتواند وجودش را وسیع کند ،دنیایش
کوچک و کوچکتر خواهد ش����د .راه وسیع کردن
عالم ،وسیع کردن خود است.
اگر زمین را بکنید ،به آب
و نفت و ش����اید هم سنگهای
قيمتی و طال برسید اما اگر آسمان
را بکنید ،به خدا میرسید.
اگر طبیع����ت را بکنید ،به
اعماق زمین میرس����ید اما اگر
ماوراء طبیعت را بکنید ،به اعماق
آسمان میرسید .آن پایین است،
این باال.
نمیتوان در مورد انس����ان
تصور انقطاع کرد .انسان هرچه
باشد موجود منقطعی نیست؛ نه
از قبل ،نه از بعد.
بزرگترین اشتباه در مورد انسان ،تصور انقطاع
در مورد اوست .انسان متصلترین موجود حیات و
هستي است.
فیزیک یا طبیعت ،عهدهدار حال است و بس.
طبیعت توانی بیش از موقعیت فعلی انسان ندارد.
در این میان ،آنچه هم به پیش از حال و پس از حال
میپردازد ،یعنی قبل و بعد ،فقط و فقط متافیزیک
یا مابعدالطبیعه است .باید توجه داشت که حال یا
اکنون بدون گذشته و آینده نیست .پس طبیعت در
هست و بود خود ،به ماوراء طبیعت تکیه داده است.
حقیقت پرندهای است که هرگز در جایی منزل
نمیکند و پیوس����ته پرواز سر میدهد ،از جایی به
جایی ،از شانهای به شانهای و از قلبی به قلبی دیگر.
ما تنظیمانی داریم که با آنها تنظیم ش����دهایم.
گاهی با تغیی����ری کوچک در تنظیمات ،ناراحتی و
اندوه نصف میشود و چه بسا بتوان برای همیشه با
ناراحتی و خشم خداحافظی کرد.
هرکجا ظلمی هست ،قطع ًا ظالمی وجود دارد و
مظلومی .بحث در فرق ظالم و مظلوم نيست .بحث
در این است که چرا ظلم باید در یک جامعه آنچنان
فراگیر باشد که هيچ کسی خارج از چرخه ظالم و
مظلوم نباشد؟
«ستم» اگر بماند بزرگ می شود.

