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 به نوشته و مصاحبه آقای عباس میالنی  نقدی 

 در مورد آدمیت سعدی

 از دکتر ن. واحدی

 

أ در باره ا کتبی چند انتشار 1  سعدیی در ایران و خارج از کشور ، به ویژه در رابطه با نظرات  نسانگرائاختر

غلمکاری بیش نیست. ه  آش شل  راسبر ب، هدف و منظور آن  جنبش هومانیسمیافته که به دلیل درک نادرست از  

متفکرین ایرانی آن دوره جرئت به آزمون    ىبا همه زیبانی گفتارش محتاط بود. یعبی او مانند همه  سعدی به ویژه   

  را الزم دارد که در فرنگ   نی نوآوریهاآن  که فضای نشو و نمای خود را یم خواهد، فضانی که     را نداشت. جرئبر 

ایط تحقق هومانیسم   از زمان    ند.  شدشر ی فضانی موجود  "  سعدیدر "شتر نا آگایه ها در    . نتیجه ایننبود چنیر

ح زیر تبلور یافته است :  عباس میالن  آقای نظر   به شر

ش   یکه چند  ران  یا  ی   تجدد راست" و مرعوب ناآگاه غرب است نه    فتهیاست نه ش  افتهیاست در کشور گستر

ی . چنرانیسنت ادلزده به همان اندازه ناآگاه از     شدنی   ران  یو شناخت نقادانه سنت ا  ان  یباز تنها با    یتجدد  یر

ی که در ع  است. شناخبر  ا  یر بر سنت  امروز   یدستاوردها  د یبا  رانیتسلط  نظر  بشناسد.   ینقد و  را هم  جهان 

او در   شهیاند  گاهیجا  دنیسخت دشوار است. برکش   یکار   یسعد  بدون بازخوانی   رانیسنت ا  یشناخت ژرفا

ان  رانیو فرهنگ ا  به زبان فاریس  دنیبخش ساخت ی    نیادیبن   ینو کار   ن  هاشهیاند  دنیو گستر ی و ساخیر در شناخیر

ا  ران  یا  یتجدد در  ما  خواست  د  یسعد  یهانوشته   نی بازخوا  نجا یاست.  انسان  تشیروا  د یاز  و    ن  گرااز 

 "میرا بشناس رانی تجدد ابهره اش در  م یخواهراه یم نیاست. از ا شنایسشناخت

 " است.  تجدد" بازتاب نا آگایه از "تجدد راستی   ایران  کالم "

ش نهفته   باشد" "تا مرد سخن نگفته باشد    علم و هتی

ی علیم را هرگز پرورش نداده است.    جامعه شناس چه تجدد برآمده از علم   است. فرهنگ ایران  در خود چنیر

است که علم جامعه شنایس وارد مملکت یم گردد و رشته ای ویژه در    محّمد رضاشاه پهلویبلکه ابتدا در دوران  

 مدارس عایل کشور یم گردد.  

ی تجدد راست  یم نویسد »  هنگامیکه  عباس میالن  البته آقای   ش    یکه چند  رانی ی ا  یر  افتهیاست در کشور گستر

ی بوده  تجدد دوران پهلوی« یک منظور بیشتر ندارد و آن این است که به مردم بگوید "است " تجددی دروغیر

 است. زیرا شیفته و مرعوب نا آگاه غرب است.  

" است  که یم    این گفتار غی  علیم تنها یک " ر نظر این باشد،  اگ زیرا     بایستی با آن مقابله کرد. ترور لفظ 

ت ایران خدمت کرده    ساخیی    این ادعا در جهت ن  ارزش
ّ
خدمات تمام کسان  است که در دوران پهلوی به مل

 اند. 

ی در ایران  بخواهند نمونه ای از این  از ایشان  یم بایسبر  به عکس استادان دانشگاه های آن زمان   تجدد راستیر

 . ئه دهد اار کنونی 

بد همه  نقادانه  از  شناخت  و  بازیانی  با  تنها  تجددی   
ی "چنیر  : هستند  مدیع  ایشان  ایرانتر  شدنی    سنت 

کاری سخت دشوار است")تبلیغ برای کتاب    سعدیبدون باز خوانی    سنت ایران است......... شناخت ژرفای  

 خودش(. 
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رگون  "،  چهار شنبه سوری"، "  روز   جشن نو "  "، میهمان  دادن"،  میهمان نوازی"، "تعارف"  سنت ایران  اما  
ُ
   ،پ

یک قافله : فرصت طلت    است. نه ختر مردم انتظار   (غالب روحانیون حقوق بگتر دربار بودند  )رفیق دزد و شر

" رسید.  این سنت با دارند ایشان بگویند   ی  چطور یم توان به  "تجدد راستیر

 :   عباس میالن  آقای 

خواجه  " نوشته "علم مدناست. در فرهنگ ایران تنها کتاب " جامعه شناس   دستآورد روی آوری بهتجدد  

ی    تونس" اهل  الرحمن ابن محمد ابن خلدون"نوشته  " وجود دارد که در برابر  نصی  الدین طوس  که نخستیر

)با وجودی که تقریبأ همزمان یم  ن اسالم تدوین شده است  داقص و درچارچوب  جامعه شناس جهان است ن

 د(. زیسته ان

  
ی

گردید.    خودآگایه و خود مختاری فردآغاز شد که سبب    رنه دکارتبا خردگرانی    تجدد یا    مدرنیتهبطور کّل

 دگرگون  داد و ستداما با صنعبر شدن فرنگ شکل جامعه و  
ی

وع شمایه  گردید )تعامل( درآن به کّل ، تا جائیکه با شر

که قابل فهم  ت  سازمان یاف   (خانوادهساده    ساختار در برابر  )های بسیار پیجیده ای  ر داری اجبارأ در جامعه ساختا

این پیچیدگیها دشواریهانی را در معامالت مردم، چه از نظر حقوقر و جه از زاویه اخالقر بوجود آوردند  نبودند.  

  مورد این امور    در با دانانی های آن دوران )دوران کالسیک( قابل حّل نبودند. لذا معلوم شد که علم جدیدی  که  

  نیاز است. 

ی  راه حّل آنها را  افزونتر  بلکه  شخیص(  ت یم کرد )فهم دشواریها را آسان  نه تنها  یم بایسبر  البته این علم   معلوم  نتر

(.    د یم نمو  ی  هم.  وبر   ماکسو    گئورگ زیمل ،  دورکهایمامیل  ، مانند  پاسخ دادند متفکریبی که این نیاز را  )تعییر
 

  گ

 .  در مقابل جامعه کالسیک ممکن ساختند  جامعه مدرنرا به نام  یجدید ىایجاد یک جامعه

جامعه مدام بزرگتر یم شود، کارها مدام پیچیده تر یم گردد و یم بایسبر آنها را تقسیم  "  یم نویسد :    2دورکهایم 

 . "ر گذاشتو کرد و به عهده  سازمانهای متخصص این ام 

ش  "  شکل  در   را    افق آینده    نه تنها  سخن  این سازمان   افزون براین  بلکه  تّصور یم کند!  "  ها  تخصصگسیی

 از یک   را نی   الزم یم شمارد یه تخصص ها د
ی
 فرا گتر که خودش بخش بزرگ

 : است. یعبی  خردگرانی

،  لوازم  جمع کردن (محاسبه  برای تولید یک واحد و سپس  ، چه ذهت  و چه عیت  و  ،  )چه مایل و چه فت 

اینکارها"شکل دیه   اداری( تمام  مراحیل که هم قابل    ست. بخاطر مقصودی و مسلط بر بوروکراس )کار 

یت.  مانند کارخانه ساعت سازی، ،تشخیص و هم قابل تعیی   اند   اتوموبیل سازی ....... قویط چوب کی 

 فراگی   فراگرد تجدد پس
 است.  از جمله اقتصاد و سیاست اجتمایع کارهای جمیع    هدر  همخردگران 

ی  اخالقر جدید  ىزمینهخردگرا  و تولیداتش به یک  شمایه داریبه ویژه در این فرا گرد   . پیدا کرد  نیاز  نتر

ی خردگرا شده اند.  به موازات تجدد اجتمایع، ادبیاتت)فرهنگ(، و  های تجسیم نتر  هتی

(. اما چون  طرد  جهان است ))مدرنیته( شکسیی  طلسم    خردگران    فرآیند  گوید :   یم  3ماکس وبر  خرافات دیبی

ی طلسم فقط در غرب صورت گرفته پس این تجدد همانا تجدد غرنی است.   این شکسیر

 
2 Emil Durkheim: Soziologie und Philosophie, Frankfurt 1976, S.45 
3 Theorie des kommunikativen Handelns  I WS98/99  Jürgen Habermas 
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جناب آقای میالن  یم بایستی بدانند تا در ایران خرافات دین وجود دارد و تا والیت فقیه بخاطر رضای خدا  

 در سیاست( تجدد در ایران ن  معت  است.   و نه رضای مردم کار یم کند)تجدد 

ساخته بود.    "ماکس وبر "گرای    وزارتخانه ها را بر مبنای تفکر خرد تمام    رضاشاهدر دوران سلطنت پهلوی  

 لذا به حق ایران رو به تجدد داشت. 

د   میالن  بقول آقای    سعدی   آدمیت برریس  اما   . خواسبر که تنها هنگایم ممکن  یم بایسبر انتقادی صورت بگتی

 آگاه باشد.   "هومانیسم یا به قویل دیگر "آدمیتیم شود که منتقد خود به 

 این خصوصیات را ندارد.  ایشاننوشته 

ارکاکه همزمان با "  سعدی  مالحظه بفرمائید     آدمیتیم زیسته خود پایه گذار  هومانیسم  ، پدر  4"فرانچسکو پیی

 است.    ویژهبطور 

 یک   گوهرند   که در آفرینش ز   اعضای    یکدیگرند   ببی آدم   

 دگر عضو ها   را  نماند    قرار       چو عضوی به درد آورد  روزگار  

 نشاید که   نامت دهند   آدیم     تو کز محنت دیگران    نی غیم

" "  هومانیسم  " به زعم خود مطرح یم کند با"سعدی  آنچه را که  لذا   ارکایا "انسان گرانی موضع    "، خواه از پیی

و معبی آن در    هومانیسمهدف و خواه از زاویه معنا فرقر اسایس دارد.  در اینجا برای درک این تفاوت به لزوم  

 فرنگ اشاره یم شود :  

   هومانیسملزوم   – الف 

ست  تعلیم و تربیت را در همه کشورهای اروپانی به د  5های خود ترسانی  که کلیسا با حوزه    14در اوایل قرن   

رمها و الگوهای آن یم چرخید.  
ُ
 مردم در سایه مسیحیت، مفاهیم ن

 
 گرفته بود، زندگ

ی را  کلیسا  از این گذشته    و التیر
وانش در دنیا به یک    زبان رسیم دین و علمزبان یونانی ساخته بود تا همه پتر

 شکل تربیت بشوند.  

ایط تحقق    -ب      هومانیسمشر

د  
ی
ی  در  1483) مارتی   لوترپیش از تول  در اروپا بود    حهان بیت  جدیدی (6آیس لیی

 
که مولود نوآوری های بزرگ

 شد که عبارتند از :  اندیشیدن فرنگیهازمینهى 

گ"   1450به سال  - ی چاپ بوسیله "یوهانس گوتنتی  7ماشیر

گرا در شهر  8بسان یک سیب گردی زمی   " طرح  مارتی   بهایم" -  ارائه داده است  9آلمان نورنی 

نیکوس -  10طرح خورشید مرکزی جهان  نیکالس کیر

قهاز قرن جهاردهم به بعد استفاده از   -  برای سالح گرم پودر محیی

 
4 Francesco Petrarca 
5Order 
6 Eisleben 
7 Johannes Gutenberg 
8 Globe 
9 Martin Behaims 

10 1543)-Nikolaus Kopernikus (1473 
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اع ساعت جیبی بوسیله  -  هنلی   اختر
 11پییی

 به امریکا  کلمبوس مسافرت دریانی  1492 -

ی هانی مانند هواپیما و  12لئوناردو داوینچر  -    هلیکوپتر  ایجاد تلمبه برای آب و طرح ماشنیر

 زنده زنده در آتش سوزانیده شد)به حکم کلیسا( 1600سال که در به عالم   ژردانو برونو نگرش  -

متفکرین، دانشمندان و فالسفه فرنگ سخت نگران آزادی و خود مختاری  سبب شد تا  این فضای فکری نو  

، قشر   که زیر سلطهىشوند    مردیم
 

هادی حهت    ی که همیشهدیبی قرار داشتند. یعبی فرهیختگان جامعه فرنگ

ی های جمع بسوی آینده   پدرانش  پیش از مسیحیت    د ،  بر آن شد که به بیناست  گتر
 

چطور و با چه آئیبی زندگ

 ست. ا  کرده  یم

 امور آم  از این رو مطالعه زبان قدیم
 

ورت یافت تا برای آنها چگونگ ( ضی وزش و تربیت که غتر وابسته  )باستانی

ی تکاپونی جنبش   را در فرنگ به وجود آورد.   هومانیسمبه دین صورت یم گرفت روشن گردد . چنیر

ارکااین جنبش بوسیله یگ از برجستگان ادب ایتالیا   )پدر هومانیسم( آغاز و سپس به مدد    13فرانچسکو پیی

ی شده است.  وتنفن هو  اراسموس فن روشلی   ،  پوکاچیوفرهیختگانی چون   بطور جمیع رهتی

نام   به  آن دوره که شهرت جهانی داشت  نویسندگان  ترین  زبر دست  از  یگ  فراموش کرد که  نباید  به عالوه 

 پرچمدار این جنبش گردید. 14" میشل دو مونتان"

وزی هر   اهمیتی که در لزوم جنبش، جرئت به اقدام، مهم است.  جنبشی  درک محتوای این چند فراز برای پتر

ی جمیع و باالخره سخنکون  زبر دست برای نشی عقاید و   همدیل و همکاری فرهیختگان در ایجاد یک رهی 

 حقانیت آنها قرار دارد.   

جنبش هومانیسم نه تنها با فشار خود رفرماسیون کلیسا را به وجود آورد، بلکه دوره رنسانس را نی   سبب  

  . گردید

ایران را پیش از رنسانس اروپا به    رنسانسزبان فاریس را زنده کرد و با آن    فردوس اما در ایران با وجود اینکه  

" برابر شخصیت  در  اینکه  وجود  با  و   ) خراسانی آورد)دوران سبک  مونتانوجود  دو  ای چون  میشل  نابغه   ،"

ازسعدی" توانست اسالم را در رسزمی   کورش  معذالک هومانیسم نافق اددبیات ایران درخشید،  در    " شتر

   مانند مسیحیت در فرنگ به عقل و واقع بیت  راهنمان  بکند. آنچه که هدف این جنبش بود. 

 چرا؟؟

 زبان فارس و اسطوره
ی

.  هایش همانند زبان عرن  سخت مذهت  بودند  برای اینکه برخالف زبانهای فرنگ

با همه قدرنر که شاه در کشور داشت، نتوانست   بزرگشاه عباس  به عهد    صفویهنگاه کنید حبر در دوران  

 بودند)خواست دانشمندان( به دست آورد.  مدرسه خواجهموافقت علما را که مخالف تدریس زبان پهلوی در 

 از این گذشته  
ی
خواستار  هومانیسم  دارد. این   )نافذ( وسعت  معبی و   سعدی   آدمیت بیش از   هومانیسم فرنگ

ی دانسته   هت  از استبداد مذ  آزادی انسان سعدی  را خواستار شد. در حالیکه " رفرم کلیسااست . به این دلیل نتر

از آورد بر ژرفای این سخن سایهى مذهب  اعضای یک پیکرند" سخن به میان یم  بت  آدم" هنگایم که از "شی 

"  سعدیز"  چند قرن پس ا  هللا مطهریآیت بخونی دیده یم شود)به منت خدای را عز و وجل مراجعه کنید(. لذا  

 
11 Peter Henlein 
12 Leonardo da Vinci 
13Francessco   1374)-Petrarca (1304 
14Michel De Montaigne  
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پیکرند«.  داند و یم گزارهى »ببی آدم اعضای یکدیگرند« را  غلط یم  تنها »مسلمانانند که اعضای یک  نویسد 

 است.    ضد هومانیسمادعانی که 

کنند، اّول خودشان با ش  "آنها که درب و پاشنه دولبر را از جا بر یم  نویسد " یممیشل دومنتاناز سوی دیگر "

خواهند کرد"  از  15سقوط  پس  انقالنی  ایرانیان  امروز  را  این سخن  ژرفای  و    44.  با گوشت  فقیه  والیت  سال 

ل شخ یم 
ُ
گذاشتند، استخوان خود لمس یم کنند. آنها که دیروز به ش لوله تفنگ شبازان ایستاده در خیابان گ

را که ُبعد اخالقر     مسئولیتر  تتر باران کردند. آنها با اینکار ام  مدرسه علوی وحشیانه افشان ارتش را در پشت بام  

    لگدمال کردند. است  هومانیسم 

به   روحانیت  دستگاه  اختر که  قرن  یک  این  در   ، ایرانی روشنفکران  و  ها  رسانه  چرا  پرسید  است  الزم  اساسأ 

 را در خود نیافته است ؟ هومانیسممراجعه به  الزام  رو آورده است ترور و جنایتخشونت یعبی 

 شناسند. ترین دستآورد انسان است نیمانیان هنوز ارزش هومانیسم را که بزرگ به نظر یم رسد ایر 

 مسالمت هومانیسم  
ی

آمی   نیست، تنها  تنها یک آرمان نیست، تنها یک گرایش نیست، تنها یک روش زندگ

ام به عزت آدیم نیست، تنها اخالق و ادب نیست، بلکه هومانیسم عالوه بر اینکه یک آموزه است تنها    احیی

  گرداند. فرآیندی است که شناخت فردی )سابژکتیو( را به شناخت عیت  )آبژکتیو( بر یم 

ح دهد تا پاسخی  خورد. یعبی هنوز نیم اوپوزیسیون ایران به دور این فرآیند پیّل پیّل یم  تواند آن را به درسبر شر

 بار کنونی باشد.  های مصیبتبه دشواری 

 مردم ارو 
 

داد.  ها و هنجارهای دیبی تقریبأ همه را آزار یمپا در قرون وسیط که ارزش نگاه کنید به وضعیت زندگ

ارکا  بود. در این میان    شناختی سابژکتیو،  شناخت فردیاین آزار یک   برآن شد با اشعار عاشقانه  فرانچسکو پیی

ر بشود. اما این کار وی  خود زبان ایتالیانی قدیم را که مقید به دین نبود دوباره زنده بکند تا سبب رهانی از این آزا

  شناخت عیت  های آزردهی مسیخ را به سوی انسان گرانی سوق داد. آنچه که یک  ای همهی دل مانند جرقه 

 است.   شناختی آبژکتیواست، آنچه که 

یم  نشان  فرآیند  یم این  چگونه  عیت   شناخت  انسان  دهد که  عزت  با  عقل  دنیای  در  را  دیت   باور  تواند 

 میخکوب کند.  

" داد و ستد اقتصادیتواند از تجارب خود با اصل "که انسان عاقل یم  معلوم ساختبه عالوه این فرآیند  

د. یعبی    بگتر
 ام. ام و به جای آن چه گرفتهحساب بکند چه داده 16معامله بایسبر مدام در کار  یم  آدیم نتایخی منطقر

را واگذار کنند. این دریافت ُبعد دیگری    ه چی   خودهمنباید  دین  ها دریافتند که به  ، اروپانی مسیحیتدر مورد  

 است که ایرانیان هنوز به آن واقف نیستند.  هومانیسماز 

ی  های  در تهران پس از انقالب اسالیم قشر کم درآمدی که هللا و اکتی گویان به پیشواز والیت فقیه رفته بود، زمیر

بر  آنجا  در  تا مرزهای شهر ری تصاحب کرد و  را  را  اطراف شهر  قانونی  ی غتر  این گرفیر ای خود خانه ساخت. 

غافل از اینکه این  بایسبر به حساب مشارکت در انقالب گذاشت)به قول خودشان آنها خون داده بودند(. یم

 صورت گرفته است.   والیت فقیهخودشان  به  فروخیی  فردیتتصاحب به قیمت 

ی دوآلیسم خود  به ترس، از   اقتدار کلیسا در غرب هنگایم که  ، خفقان و جتی یعبی درهم شکسیر
، ناتوانی

 
بیگانگ

 " را شودند. هومانیسم"تن و جان" انجامید، متفکرین جامعه قد برافراشتند و چکامه " 

 

 
15Essais : von Michel de Montaigne (Autor), Hans Stilett, 2016, Amazon, aboutr evolution 
16 Action 
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ام متقابل؛ از جماعت به   این حرکت یعت  از زجر و خشونت به عشق؛ از رسکوب و جی  به آزادی و احیی

 ازن که خود حکایت از دوآلیسم دارد به تدارک مردمساالری شتافیی  . عزت بیکران فرد و از داد و ستد متو 

 تعایل روان آدیم را بازتاب نیم کند بلکه خودش تجسم  مردمساالری است.  فرآیند  اما هومانیسم تنها 

 ها هدف مراجعه به زبان فاریس )زبان 
 

ی خود( و کار ارزنده   متأسفانه بر خالف فرنگ آزادی  برای    فردوس پیشیر

د، بلکه    ارزش ویو    انسانصورت نگرفته است تا    بند اسارت دین  از  نه تنها بتواند در مرکز مطالعه قرار بگتر

 افزون براین : 

اصالح دستگاه دین آموزه ی عزت انسان را  اعالم دارد ؛ تا روحانیت رس تعظیم در برابر این عزت فرود   با 

 شش بشمارد. آورد و هرگونه تجاوز به آن  را جنایت غی   قابل بخ

ا  فردوس امروز مشاهده یم شود که تالش   ی به لب پرتگاه  نتنها سبب   نشده بلکه ایران را نتر
 

حطاط فرهنگ

 سقوط کشانیده است. 

و   فت  پیشی بسوی  روندی  تواند  با شهری شدن یم  تمدن  که  است.  قوم  تمدن یک  تظاهر  چه فرهنگ 

ت باشد. 
ّ
 آدمیت و مظهر یک مل

ی افراد آن است.    یاد گی 
 به ویژه باید دانست که شاخص این روند در هر قویم توانان 

ی یم   یادگرفیی  آخر   از بیر پرداخته نشود  به وسیله محیط  اگر  این میل  ایکه  رود. مسئلهیک میل ذانر است. 

ح داده است. مطلبی که نویسنده از طهایدگر   مارتی    انی رادیونی زیبا آن را شر  هایدگر رفداران ایرانی  در یک سختی

ی مراحّل در فرآیند   ی مشاهده یم هومانیسم هنوز نشنیده است. درست چنیر  شود.   نتر

ی کارل پوپر ی  فرآیند یادگی   داند. یم  آزمون و اصالحبه  جرئتهمراه با    خاطرهرا نتیجه داشیر

ارکاچه کوشش   های دل کند  آن اشاره یم  بهپوپر  ای که  و خاطره  آزمون و اصالحبه    جرئتهمانا    فرانچسکو پیی

ی امروز در میان میلیونها ایرانی زندانی  در اندیشه تنگ   آزرده از جور مسیحیت ی خاطره ای نتر بودند. عجبا چنیر

که هنوز در میان فرهیختگان ایران   به آزمون و اصالح  جرئتو بسته والیت فقیه مالحظه یم شود. اما کو آن  

 موجود نیست. 

جرئتی را از عوام انتظار دارند. اما از دوران باستان تا کنون این جرئت که به واقع    در عوض ایرانیان چنی   

طلوع انسان گران  است  نه در عوام بلکه در جان فرهیختگان و اندیشمندان متبلور شده است. بعبارنی دیگر  

 کش که جرپت یم کند   الزم دارد. زادگایه  خودش را   جرپت زادگاه
ُ

چون استخوان بندی هوشیاری سقراط

 بگوید »من جانم را فدای آزادی اندیشه یم کنم«.   

ام یم گذاشته است" میالن   آقای  در مصاحبه خویش به زبان انگلییس یم گوید " سعدی به زنها احتر

 یم گوید : بوستان در   سعدی این ادعا غلط است. 

 بکار     نیاید      پاری    که تقویم  بهار   زن نو کن ای دوست هر نو 

ی تو در خانه بنش  نه وگر   بزن     د تر گ   بازار      راه    چو زن  چو زن یر

 

را    سعدیرا برریس نیم کند بلکه او واقعأ    سخنان سعدینظر خود )نقادانه(    نه تنها به    میالن  عباس  آقای  

ی   یم گوید :  سعدی چه    . د نیم شناسنتر

 به نگر که تا چه حد است مقام آدمیت  جانی که به جز خدا نه بیندرسد آدیم به 
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 یم رساند. بعبارت دیگر امروز این جهان
 

آفریننده  بلکه    کردگاری  نه جهان    سخبی که انسان را به مقام آفرینندگ

ی سخن یم گوید  آن انسان است.   ی  هرکجا که کیس از آسمان و زمیر ی  متعییّ یعبی نسان است.  ااین آسمان و زمیر

(بازیانی کنندرا در این کالم   سعدییم بایسبر  انایرانی    . )انسان خدانی

د، همانا  فرآیند    به دوران تجدد بتی
 

هومانیسم  به هرحال تنها فرآیندی که یم تواند ایرانیان را از انحطاط فرهنگ

 عطا یم کند.  عیت   هومانیسم به انسان جرئت آزمون و با آن فردیت و  شناختی است. زیرا 

 2022مونیخ نرصت واحدی آگوست         

 


