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  ستهاآشفتگی در انديشه
  نه گوناگونی آنها کندکه گسستن ايجاد می 

  
تنها تواند اين سخن میسازند. به سه نفر برسند يک حزب می  یايران همفکران شمار  اگر شد کهپيش از اين گفته می 

 حزب بزنند، یبرای برگزيدن نام يا تشکيل يک حزب درست باشد ولی، آنگاه که همياران دست به نوشتن اساسنامه
، بخش تندرو يا چپ، بخش ميانه رو يا سازشکار، شودآن حزب در همان آغاز به سه حزب جدا از هم بخش می

بخش پسمانده يا ارتجاعی. البته اين سه بخش به اينگونه از سوی همياران سابق خود، به عنوان دشنام و ناسزا،  
  شوند.نامگزاری می

  

برخی از کردار  هم به ایو شايد هم نياز به پوزش داشته باشد ولی تا اندازهشوخی است  ی باال يکگرچه گفته
 آنها از يک پديده يا گوناگون بودن برادشتتنها  هاتک روی ی اينريشه  البته اگر .شباهت دارد ايرانیروشنفکران 

 هاانی اين گونه گفتهتا زم شد.، ديگر اين شوخی بی مزه میبودی رهروی آن گروه به سوی آرمان آنها می شيوه
  که اندکی با واقعيت همسانی داشته باشند. آيندبه حساب می شوخی

  

سخن از طنز نويسی نيست بلکه پرسشی است دلخراش در مورد ديدگاه و کردار ما ايرانيان. پرسش اين است که چرا  
رهنگ ما آن چسپندگی را برای کمترين ما با يکديگر پيوند پذير هستيم؟ آيا تاريخ، زبان، سرزمين و باالخره ف 

بايست از خود بيگانگی، که ما را از هم  پيوستگی ايرانيان روشنفکر ندارد؟ اگر ما از خود بيگانه هستيم پس می
   ی پيوند ما باشد.گسسته است، در همين گسستگی سازنده

  

رانيان را به ويژه آزاديخواهان راه گشای پيشرفت تمدن در جهان بوده است، اي ی هگلچرا فرهنگ ايران، که به گفته 
  دهد؟ايران را به هم پيوند نمی 

به يک نمونه تک   سازد،پديدار می هايی راها، که پاسخ هريک از آنها پرسشبرای روشن شدن اين گونه پرسش
  کنم.می ایروی برخی ايرانيان اشاره

  

سود ی راديويی توانند از فرستندهمیدر شهرهای بزرگ کشور سوئد اين امکان وجود دارد که شهروندان خارجی 
يا با هم ميهنان خود همپرسی کنند. شگفتی در اين  و از اين راه نيازهای فرهنگی و اجتماعی خود را بررسی ببرند

سال به سال شايد هم ماه به ماه رو به افزايش   ، به سبب ناسازگاری همياران آنها،های ايرانیاست که شمار فرستنده
داشته است، پس از يکی دو سال، کشمکش يا  پنج همياری ايرانی، که توان ديد يک فرستندهی است.  گاهی م

البته به همان نسبت هم کيفيت هر کدام از آنها پايين  ی جدا از هم تقسيم شده است.همکاری با تنش، به سه فرستنده
توان از ُرشد   را می های اين آزادی خواهانآشوب در انديشه پخش کنند. رای سودبخشی برنامه توانندآمده و کمتر می 
  راديويی در اين شهرها تخمين زد. هایشمار فرستنده

  

به با همآهنگی ای را هستند، پيدا کنيم که يک کار ساده اگر ما نتوانيم پنج تن ايرانی را، که خواهان مردمساالری 
يان به دمکراسی برسند؟ از کردار و گفتار بيشتر اين انجام برسانند، چگونه بايد اميدوار بود که روزی روزگاری ايران

دمکراسی برابر است. ولی  یتوان برداشت کرد که در ذهن آنها مفهوم آنارشيسم با زمينهجويندگان راه آزادی می
درست نيست زيرا آنارشيست به هيچ ايمانی وابسته نيست، در حاليکه اين کسان به يک   ای هماين برداشت تا اندازه

  اند، ايمان دارند.يقت مطلق، که از کسانی يا کتابهايی برداشت کردهحق

  

 به ،شناسدبا يکديگر همآهنگی دارد، چون هريک از آنها، تنها سود و زيان خود را می هاانديشه و کردار آنارشيست
سازمانی را سامان دهند آنارشيسم  یند با انديشهتواننمی هااين است که آنارشيست کند.گران فکر نمیزيان ديسود و 

از فرمانده و  توانگردآوری کند. البته در اينجا می سازمانیبا فرماندهی کسانی را در  تواندولی يک آنارشيست می
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تنها  هاند. البته اينگونه گروهاپيروان او سخن گفت نه از پيوند هميارانی که برای رسيدن به يک آرمان همگام شده
، در تاريخ از کسانی هم نام برده شده است که، برای  اند بلکههکردمدنيت را رد میکه   ستا از سوی کسانی نبوده

و البته آنها نياز به داشتن سازمان داشتند تا بتوانند آرمانشان  اندهکردساماندهی شهروندان يعنی مدنيت کوشش می 
مان همگانی هستند، فرمانده و پيروان آنها و آر ی انديشهدر اين سازمانها رهبران، که برانگيرنده .را دنبال کنند

ند. اين است که در تاريخ ايران بيشتر از قهرمانان نام برده شده است نه از سازمانها. هرگاه در افرمانبردار بوده
اين سازمانها درفش  بينيم کهتاريخ نام سازمانی هم پيدا شود، بسان سيه جامگان، سرخ جامگان يا از اين نمونه، می

  پيدايش رهبر آن برافراشته و با نيستی آن رهبر سرنگون گشته است.  با

  

در راه پيشرفت تمدن و بهتر زيستن  اندراستکارترين مردم که آفرينندگان فرهنگ بوده دهدهمچنين تاريخ نشان می
نام آور  ایويژه ديرتری به هنگام يا سالهای بسيار اندند بلکه يا گمنام به زمين فرو رفتهاچندان پيروزمند نبوده

  . نداند ولی خود آنها بيشتر در سرخوردگی  پای در گريز داشتهاشده

  

، ای، منشیآن انگيزه کندمیياری  بودیپيروزی و به تاهايشان در راه رسيدن به آرمان ی که مردمی رااتنها پديده
  دهد.ب يگر پيوندبا همد را آنها، آن مردم یشايد هم فرهنگی است که، ورای گوناگونی انديشه

يونان کهن،  دست يابند که از روم وهايی ند که، در يغماگری بر سرزميناهمان گونه که قبايل ترک تا آنجا توانسته
های آن بينيم آنها به سرزمينی که از آنها نبوده، به زبانی که کمترين واژهمی اکنون .بشوندی امروز را دارا ترکيه

ند، به تاريخی که از خشم و ستمکاری و يغماگری نام گرفته است، به تمدنی اربها گرفتهترکی است، به دينی که از ع
، همآهنگی در گرفتن و دارا شدن اين مردمان هر چه هست .کنندافتخار می اندکه مردمان ديگر به آنها بخشيده

ای خود سرزمينی، هويتی و دارند. قبايل ترک از راه ايران  در آسيای کوچک براند و داشته و يگانگی همبستگی
. آنها در زمانی کندکه آنها را به هم پيوند داده است و آنها را در راه رسيدن به پيروزی ياری می اندفرهنگی ساخته

ند که خود ايرانيان اين راه را دستکم شش هزار  اکمتر از هزار سال کم و بيش در رديف مردمی بسان ايرانيان رسيده
  .  اندسال پيموده

  

ديگر مردمان مسلمان هم از اين خوکامگی و خودپرستی، که جنبش ايرانيان را بی مايه کرده است، بری نيستند ولی 
سازمانهای اسالمی سامان پذير هستند چون اساس پيوند آنها به يکديگر معيار و ابزارهای اسالمی و مذهبی  در

ری خودشان است. اطاعت از اوامر هللا در کشتار و است، پيروی از واليت فقيه نشان باور آنها بر پسماندگی فک
ای است که مسلمانان جهان را ی چسپندهغارت دگرانديشان، که پيوسته راه پيشرفت مجاهدين اسالم بوده است، پديده

دهد. تفاوت سازمانهای مجاهد پرور و برخی از روشنفکران راه آزادی در اين است، که فقيه مجاهد  به هم پيوند می
تا هر مسلمانی او را ياری کند ولی اين روشنفکران،  کنددار خودش را با معيارها و ابزارهای اسالمی توجيه میکر

، خواهان اين هستند که ديگران در پراکندگی دندانکردار ديگران را دليل درستی و برتری پندار خود می هایکاستی
ت که با نابودی يک فقيه مجاهد، معيار و ابزارهای اسالمی به اين سبب اس .شکست بخورند تا آنها به پيروزی برسند

 يک شود ولی با برکنار شدن، در نتيجه از ستمکاری بر دگرانديشان کاسته نمیدارندکاربرد خود را نگه می
را  آن روشنفکر یو انديشه مانندد بر جای میهايی که دارنپيروان و همفکران او با کاستی ،ی روشنفکرسرکرده

  سازند.يا فراموش می آورندنگونه که بخواهند به نمايش در میهرآ

  

ناسازگاری اين روشنفکران با يکديگر از ايمان آنها به يک   یدر اينجاست اين است که ريشه  ی مهمی کهنکته
نهای به يک کس، يک مرشد، يک پيشوا يا يک کتاب برضد ايما خواهند با ايمان خود. آنها میگيردايدئولژی نيرو می

معيار و  ناخودآگاه همان د،ای ندارآنها معيار و ابزار تعريف شده ی پيکارديگران به پيکار برخيزند. چون شيوه
بر  شايد کنند کهشناسند. يعنی درست از روشهايی استفاده میبندند که در اجتماع اسالمی میرا بکار می هايیشيوه

برند نه به  های اسالمی رنج میشيوهبه سخن از آنها تنها  دهد کهمی اند و کردار آنها نشانبرخاسته روشها ضد آن
سخن گفت بلکه اين نشان  هااز گوناگونی انديشه هاتوان در مورد اين گونه ناسازگارینمی دانش. اين است که 

 یيدهپد ؟به دمکراسی برسدخواهد آشفتگی فکری آنها است. کسی که به درستی نداند، چرا و برای چه چيز می
آرمان درونی را ی سدمکرارسيدن به  توانددمکراسی يا مردمساالری چه سودی برای او در بر دارد؟ پس چگونه می
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، بسان يک فرمول شيمی يا رياضی است؟ آيا او  پندارد که دمکراسی يک حقيقت مطلقخود بداند. آيا چنين کسی می
کنند؟ به اوامر هللا ايجاد نمی ايمان او ای دراضی هم رخنههای ريفرمول مطلق بودن حتا برای يک مسلمان  داندنمی

مردم، که   معجتواند با اگر يک روشنفکر خردگرا نتواند با همفکرانش همگام شود پس چگونه باور دارد که او می
  وارد شود؟ ی دمکراسی ضد افکار او را دارند، به جامعه

  

ورای دانايی و نادانی يا  شوند کهورهای آزاد، تضادهايی ديده میبينش و منش ما ايرانيان، بيشتر از مردمان کش در
  . کنندهمآهنگ جلوه میاند که های زندگی آميخته شدهی پديدهنيکی و زشتی است و اين تضادها آنچنان با همه 

يی از سو برندشک می اینمونه: برخی ايرانيان از يک سو، به درستی گفتار، بررسی و کاوشهای، هر پژوهنده
کتاب او چاپ شده باشد ايمان  ای که دربه شگفت آيند، به هر گفته یاديگر، اگر از معرفت و دانش نويسنده

های کتاب نوشته  آگاهی به و با ،دانددانند، آن نويسنده میو نمی خواهندپندارند آنچه را که آنها می آورند. يعنی میمی
  کاهند.آگاهی خود می هایاو از کاستی

  

که حقيقت تنها در کتابها نوشته شده است و کسی که   برندمين برداشت ذهنی است که بيشتر ايرانيان گمان میاز ه
کتابهايی را بخواند يا دستکم نام برخی از آنها و نويسندگان آنها را بداند به بيشتر رازهای جهان هستی آگاهی پيدا 

اتاق خود دارند با نامبردن شماری از آن کتابها از  یدر گنجينه برخی از نويسندگان ايرانی هم که کتابهايی را کند.می
های کتابها را بدون آنکه خودشان راستی و درستی نوشته نويسندهای تاريخی، سياسی و فرهنگی میی پديدههمه 

  بررسی کرده داشته باشند.

  

تکيه زدن بر پژوهشهای يک پژوهشگر آنها ناخودآگاه، با  شود کهدر کتابهای برخی از نويسندگان ايرانی ديده می
توان ديد که اين  های استوار، می، زيرسازیهادر البالی اين گونه نوشته کنند.خارجی، برای گفتار خود زيرسازی می

های نويسندگان بيگانه را گذارند و پژوهشنيز به نوشتارهای ديگر نويسندگان ايرانی چندان ارج نمی  خود نويسندگان
ی درستی به هر روی سود نويسنده از اين راه اين است که پندارهای خود را با پروانه نند.ادرست تر میناخودآگاه د

خارجی  درستکار ، کوشا وهای يک پژوهشگرکند. بسيار پيش آمده که برخی از برداشتمیخواننده انبار  بوددرآگاه
آنگونه نويسندگان ايرانی، که شايد نخستين ولی  شوندهم، پس از زمانی از سوی ديگر پژوهشگران خارجی رد می

تا به ژرفی در مورد درستی برداشت يک پژوهشگر خارجی درنگ  بينندنيازی نمی دانند،پژوهش را حقيقت مطلق می
  کنند.

  

اين خرده گيری نيست اگر که بگويم: بيشتر روشنفکران ما، هرگاه بخواهند که پاسخی برای پرسشهای خود جستجو 
راستی آن پاسخ پافشاری ندارند. حتا اگر اين کسان هم خودشان  گزينند، بر درستی ونترين راه را برمی، آساکنند

ی را با پوشش حقيقت نشان دهند. کمتر پژوهنده خود پندارهای آرايند کهپژوهشی بکنند، آن پژوهش را آنگونه می
نی از همان آغاز به دنبال اين است، که آن چيزيکه  يع ،ی پژوهش خود را نداندبينيد که پيشاپيش نتيجهايرانی را می

  از راه خواهداو نمی جلوه دهد. و درخور باور آنها درست ، او آن چيز رانمايدبرای ديگران نادرست يا نا باور می
  سازی کند.آگاهی جانام خواهد پندارش را در راه جستجو به دست يابد بلکه او می ای به آگاهی تازه جستجو

  

عيسی، که وجودش از بن مورد شک است، يک ايرانی بوده  که بر اين باور باشد خواهدمیای : اگر نويسندهنمونه
 يک شفکی خود را در که خواسته  کندو نوشتارهايش مدارکی را از زمين و آسمان فراهم می است در پژوهش
دستکم از اين پندار   خواهدکند بلکه او میمی . البته او اين رنج را برای خود نمايی بر خود هموار نحقيقت به گنجاند

د با توانمی ایسود سياسی ببرد. از آنجا که انديشه و پندار هم مرز آشگاری ندارد، به همين شيوه هم نويسنده
نشان دهد که مثالً زرتشت يا بابک خرمدين، ترک بوده است. البته کسانی هم خواهان و پيرو اين چنين  پژوهشی
و  اندهکرددر آسمانها جستجو می ، يعنی همين نخود سياه، را پيش از ايننتيجه گيری همين شوند کهمی اینويسنده

يی را در درون خود خفته دارند، خود را هم در ها. چون بيشترين آنهايی که چنين آرزوانداميدی به يافتن آن نداشته
کنند و مريد آن ی خفته خود را بيدار میها، آرزوایسنده، از شنيدن اينگونه بهره گيريهای نويداندخور جويندگی نمی

، چه تاريخی يا فلسفی چه سياسی يا اجتماعی آن گونه برداشتی را یا. اين مريدان از هر پديدهشوندنويسنده می
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  خواهد.می ی ايدآل آنهاکنند که آن نويسندهمی

  

  ای استفلسفهدر اجتماع از آن  زيستن جامعه و رزشهایی اکه زمينه هاست در ايران سدها و شايد هزاره دانيم می
او نياز به رسول هللا،  پنداردو بر اساس اين بينش است که ايرانی می کندانسان را بسان گوسفند نادان تعريف می که

وارد   دادگريهايی ميداند که بر اوبیی رهبر و واليان خالق خود دارد. اين چنين انسانی  يا خود را سزاوار همه 
که اين  آيدگاهی هم پيش می   ند.زدر رنج و ناتوانی دست پامی يا به اميد يک رهبر خيالی، بسان امام زمان، دنشومی

  کند.شود و مردم درمانده را به دور خود جمع میرهبر در سيمای يک انديشه، يک پندار حتا يک دروغ نمايان می

ان ما سامان استواری ندارد و از اين آشفتگی است که هر کدام از  اين است که انديشه و بينش برخی از روشنفکر 
و از سويی ديگر، او شناسد ، او تنها کسی است که راه رسيدن به دمکراسی را می  پنداردآنها از يک سو می

  بدون تکيه بر پيشوايی يک گام هم پيش برود. تواندنمی

  

  ایولی شايد اشاره قيقت که بسيار هم پيچيده است سخن گفتاز بررسی يک ح توانبديهی است که در اين اندک نمی
   شود.ايران ديده می برخی از روشنفکران یانديشهبينش و  ، باشد که درهای، به بخش کوچکی از کاستی يا شکاف

به هر روی پرسشی که برای بيشتر روشنفکران ما پيش آمده اين است که هويت ايرانی چيست؟ آيا ايرانی هويتی 
  وگانه يا چندگانه دارد؟ يا از بن بی هويت است که او اين چنين از خود بيگانه مانده است؟د

  

حتا نهان هم نيست و آشگارا درخشان  باشداز ديدگاه خود من هويت ايرانی در فرهنگ کهن و باشکوه ايران می
چون  از سويی ديگر ه است و ی اسالمی است که ما را از شناخت هويت خود باز داشتی هزارسالههااست. آلودگی

اين است که هويت   ندانمايهرگز اسالم را هم با جان خود نپذيرفته است و به دروغ خود را پيرو اسالم می ايرانی
  .سازددروغين او آشگار تر از فرهنگ اوست که در حقيقت آن فرهنگ هويت او را می 

  

 که ما امروز به اين اندازه از شتاختن آن ناتوان باشيم. ی فرهنگ ايران هم آنچنان دشوار نيستبردن به بن مايهپی
پرارزش بنا شده است که شايد شناخت ارزش يکی از اين دو پايه برای بيشتر  یروی دو پايه فرهنگ کهن ايران بر

ان ميزها يا پايهسنجند. روشنفکران ابزار سنجش بسيار خوبی باشد تا او بتوانند انديشه و کردار خود را با آن ب
  .ی " راست" و " دروغ" هستندفرهنگ ايران دو واژه سنجش در

  

ی ستمی که آگاهانه و ناآگاهانه برآنها وارد شده، بيشتر به اين اگر به ژرفی به سرودهای زرتشت بينديشيم، با همه 
نی دگرگون ند و نه به خواست  کساادو واژه بر خورد می کنيم که آنها نه در زير خشم حکمرانان زور نابود شده

ابزار قدرت ورزی بسازند. هم اينکه اين  ی زرتشتاز فلسفه خواستندند که از راه خود بينی  يا کوتاه انديشی میاشده
" دروغ "  یی  " راست " و واژههای اسالمی برگردانده و تحريف شده اند.  واژهها و کلمهدو واژه  کمتر با بينش

ن دوران جان بدر برده اند و گوهر معنا را در هسته ی درون خود پنهان دارند.  هستند که از زير تيغ فرهنگ ستيزا
سازند. با آنکه انسان امروز از بررسی و درک ارزش اين دو واژه  تار و پود انديشه يا آموزه ی زرتشت را هم می

های ی پديدهپيوند همه  ی جانبخش آنها را فراموش کرده است. او خردمندانهسخنان اين انديشمند دورمانده و مزه
  دهد.آشگار و پنهان هستی  را با اين دو واژه نشان می

  

ما را که دروغ پوشانده چگونه می توانيم درک کنيم که  . چونها وجود دارداين واژهی مايه البته مشکل فهم بن
پرتّو راستی امکان پذير آزادی، دادگستری، پيشرفت، آسايش، شادی، مهر، بزرگی، دانش و ساماندهی کشور تنها در 

شناسيم. ولی با کمی ژرفنگری می توانيم ببينيم که ی راستی را به درستی و ژرفی نمیاست، چون ما مفهوم واژه
زور، ستمکاری، پسماند گی، بد بختی، رنج، پستی، نادانی ، نابسامانی کشور از گسترش دروغ ساخته و آميخته  

های زندگی رخنه کرده است و کمتر شايستگی در آنها برای انسان ديده پديدهی ند، يعنی نيروی دروغ در همه اشده
رسيم، ولی احساس نمی "ی راستی. پس اگر اندکی در اين مورد بينديشيم، درست است که به مفهوم "واژهشودمی
يعنی اگر  توانست"راستی" جای آنرا پر کند.ای است که اگر دروغ برادشته شود میراستی آن پديده کنيم می
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  شد.دورنمای آزادی و دمکراسی هم آسانتر می تصورراستی جايگزين دروغوندی شود  توانستمی

  

اگر ما بتوانيم پيامد اين دو واژه ( راستی و دروغ ) را، در بخشی از زندگی مردمان، بررسی کنيم، نه تنها به گوهر 
های مردم جهان به ی خوشبختی و بد بختیکه همه شويم بلکه بر ما روشن خواهد شد ی زرتشت نزديکتر میفلسفه

  ی اين دو واژه بستگی دارد.نسبت آميختگی منش و کردار آنها با شيره

  

در کشوری که آزادی بيان نيست و در نتيجه، راستی ناشناخته، ستمکاری از دروغ رنگ حقانيت گرفته، ترس بر 
. اگر توان از آسايش همگانی سخن گفتاکم شده است، نمی مردم گسترده شده، مهر در آنها کاسته و خشم بر آنها ح

چه امروز " راستی" در انديشه، گفتار، رفتار و کردار مردم ايران کمتر ديده می شود ولی تاريخ نويسان ُکهن از 
راستکاری و راست منشی ايرانيان با شگفتی ياد می کنند. همين بس که از اين ميان زرتشت برای نخستين بار در 

ی راستی را، در بنياد کشورآرايی،  بررسی  کرده است. داستان آلودگی و بيماری راست منشی ما، به  ان فلسفهجه
ويروس ترس و دروغ، از  حکومت سلوکيان آغاز و در دوران ساسانيان به ُرشد آلودگی در منش فرمانروايان 

االی داشته است. با هجوم تازيان و گسترش يافته است، ولی در آن دوران هم راستی در فرهنگ مردم ارزش و
و سپس اين روش، اين ويروس  به کوشش اسالم   گرددتحميل شريعت اسالم، دروغوندی جايگزين راست منشی می

شود تا به امروز که حتا از راست گفتن و راست شنيدن آزرده تر و گسترده تر میزدگان ايرانی  روز به روز زاينده
بنديم تا کفر نشنويم و ما در دريای دروغ فرو بنديم تا کفر نگويم، ما گوشهايمان را مییشويم. ما دهانمان را ممی
را در انگليسی و  rightراست" همان مفهوم  ی "ی راستی را نچشيم. در فرهنگ ايران هم  واژهرويم تا مزهمی

Recht شود.ار برده میرا در آلمانی داشته است که در اين زبانها به معنای درست و حق هم به ک  

)right   وRecht  اند)پهلوی اِِرش =  راست  فارسی گرفته شده یاز واژه  

  

آگاهی به اين   تواند ما انسانهای پراکنده را به هم پيوند دهد بلکهزرتشت يعنی" راستکاری" می ینه تنها فلسفه
  توان معيار همياری و هم بستگی ما ايرانيان گردد.یهم مسخن حافظ 

  
  که در طريقت ما غير از اين گناهی نيست    در پی آزار و هر چه خواهی کن مباش

  

ی درست داريم که همگی بتوانيم خود را به آن پيوند ما ايرانيان نياز به يک فلسفه، يک انديشه، يک منش، يک واژه
تاريخ، زبان، آزادی هستند، چون ميهن، فرهنگ،  هایدرست است که پديده .و هويت خود را در آن باز يابيم بدهيم

پيوندهای ما مردم را استوار کنند ولی در کردارمان کمتر نشانی از همآهنگی  هاخواهی، که گمان داريم  بايد اين پديده
  . بينيمرا با يکديگر می

  

نند چسپ آن نيرو را دارند که بتوانند در بيشتر روشنفکران يگانگی ايجاد کنند ولی اين پيوندها ما هاالبته اين پديده
 به آشفتگی يا خود خواهی ی آن دو انديشهچسپانند که دستکم رويهی گوناگون را به هم می هستند و آنگاه دو انديشه

های گوناگون هستند و در گوناگون بودن های گوناگون آفرينندگان انديشهنشده باشند. بديهی است که ديدگاهآلوده 
گوناگون به  هایانديشهشود که شود و اين زايندگی آنگاه پديدار میده میو زاين هاست که خرد انسان گستردهانديشه

  هم بپيوندند و با هم آميزش کنند تا بتوانند آبستن شوند.

  

مان را ، فرهنگيمامان را به بيگانه سپردهبرای اينکه، ميهن  اندبه هم پيوند نداده را ما ی نامبردههاپديده بينيم کهمی
ای هم برای آزادی خواهی داريم هزانگي ، کمترايممان را به کار نبردهشناسيم، زباننمیمان را تاريخ ،ايمفراموش کرده

  پس چگونه بايد ما با هم همگام باشيم.

  

و  تواند رفتارخودپرستی پاک نکند نمیهای تا زمانيکه يک روشنفکر انديشه و کردار خودش را از آلودگی
انديشه و خودپرستی در منش برخی از  هایآهنگ سازد. آلودگیدمکراسی همهای خود را با مفهوم خواسته
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و  انددمکراسی سد کرده یروشنفکران ايران از دشواريهای بسيار بزرگی هستند که راه رسيدن ايرانيان را به جامعه
  ما برای گذشتن از اين آلودگيهای ناشناخته نياز به شناختن فرهنگ و هويت خويشتن داريم.

  

  توانندهويت ما باشد پيوندهای موجود نمی ساختار از هکشناسيم ای را نمیای، ارزشی يا اندازهزمانيکه ما پديده تا
ايرانيان  ما، ها، آشفتگی درانديشهتواند گسترده و زاينده شود ، در نتيجه خرد ما هم نمیو دنبچسپان يکديگرما را به 
  .سازدجدا و دور میاز يکديگر  را بيشتر

  

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de       گان: دگاه خواننديافت باز تاب از ديدر
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