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  ست آغاز جنبش فرھنگیاشتیاق شناخت،
 شکوه میرزادگی

 

 از نشان دادن حضور جدا ، و امسالند ھم به پايان رسیدیروزھای نوروز

 پیامی که اگر به آن ند؛شادمان، با اھمیت و ماندگار خود، پیامی ھم برای ما داشت

 . باشد ی ما نو سالی برای سرآغاز نیکوياست بتواندتوجه کنیم ممکن 

که طبق ( اخیر از تعداد مسافران نوروزی منتشر شده ی  روزھاھايي که درآمار

 به زودی در آن  معموًال سیاسی و به داليل مختلف و حساب و کتاب ھایمعمول

 مردم برای ديدار مناطق مشتاقانهد که ھجوم ننشان می دھ) دست برده خواھد شد

 ايران م يا صنعت گردشگریسرزمین مان در تاريخ توريسدر  تاريخی و آثار باستانی

 تعداد افرادی که به ديدار تخت ، فقط در سه روز اول نوروز،مثًال. سابقه نداشته است

افزايش داشته  پارسال نسبت بهدر صد  چھل بیش ازجمشید  و پاسارگاد رفته اند 

عادی باشد ی امر  ھاممکن است که برای خیلیباال رفتن  در صد چھل اين )1 (.است

 .  امری حیرت انگیز است، آمارھای توريستی یمحدوده در ،اما

 متوجه  پذيرتوريستارھای منتشر شده از سوی کشورھای با نگاھی به آم

يونان  ، مثًال.ستماری از استثنا ھای صنعت توريسم در جھان امی شويم که چنین آ

و آنھا  یمعرف در اما ما است  آثار تاريخی ازکمتر باستانی اش  وآثار تاريخی عمرکه (

 حفظ و  حامیکامًالھم   شاندولت، و شود با تمام قوا کوشش می يشانتبلیغات برا

 تکه ای از اين آثار را نه خراب ، به ھیچ بھانه ای، اين آثار است و و کارا سازینگاھبانی

در آمد از محل ھمین آثار  بیلیون يورو 32ھم  و در سال گذشته ،می کند و نه غرق

و  .داشته استتوريستی فقط چھاردرصد رشد ر سال گذشته د )توريستی داشته

و يا با . البته در سال ھای قبل ھم رشدش کم و بیش در ھمین حدود بوده است

، خاورمیانهرشد توريسم در آن ھا می بینیم که با نگاھی به آمارھای جھانی در ارتباط 

 در ، يعنی.ست ا کمترين رشد توريستی را داشته،گیريمکه ما ھم جزو آن قرار می 

  سال گذشته

  میلیون17اروپا 

  میلیون12آسیا 

  میلیون3آمريکا 

  میلیون3آفريقا 

اما، در . ه داشته اندگذشتسال بیشتر از و خاور میانه فقط يک میلیون و نیم توريست 

 چھل بیش از  ـ خود تاريخی یفقط در يک منطقهآن ھم   ـکشور ما ھمین خاورمیانه،

  !ستی داشته ادرصد رشد توريست
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برای  ،مردم ايران  و شگفتی آوریناگھانمی بینیم که اشتیاق  ،حالدر عین 

  تصمیم گرفتن برای اينو  خود سرزمین بخش ھای تاريخی ـ باستانی بیشترشناخت

 خصمانه ترين رفتارھا با  بر زمینه ی،گذرانند باين مناطقخوش ترين ايام خود را در که 

 اعجاب انگیز تر  ایو اين خود نکته. گرفته و بالنده شده استآثار تاريخی ايران شکل 

اجازه دھید به برخی از اين رفتارھای ضد فرھنگی توجه . خود آن اشتیاق استاز 

 :کنیم

 به عنوان يک سازمان دولتی از مردم حقوق که ـ »سازمان میراث فرھنگی«

اين رين توجه را به ھا کمت نه تن ـباشدفرھنگی نگاھبان آثار می گیرد و وظیفه دارد که 

 بر ی اين آثاريب و ويرانی ھادر تخررا  بزرگ خود سھمیکه  ،می دھدن نشان آثار

گزارش و خبر تخريب ھای عمدی و غیرعمدی اين سازمان را می توانید در . (عھده دارد

 سايت بخش تاريخ زداييدر نشريات و سايت ھای مختلف داخل ايران و ھمچنین 

 ).2 (ارگاد به طور روزمره بخوانید پاسکمیته نجات

 ،خصوص در سال گذشتهه ب ،به شھادت آمارھای رسمیدر عین حال، و 

ت؛ ھتل  اس کرده»سازیھتل «توجه متمام تالش خود را سازمان میراث فرھنگی 

، علیرغم وجود قوانین بین المللی حفظ آثار تاريخی و میراث ھای  شانبرخی که یھای

 و اين )3 ( و می شوندساخته شده  ايران يک آثار تاريخی یحريم درجه در فرھنگی،

 در لیست آثار تاريخی از قرار گرفتن تاريخی ما آثار  موجب شده که مھمترين یکار گاھ

  .شوندجھانی محروم 

در مدعی است می خواھد صنعت توريسم را اين سازمان که سان،  بدين

آيا توجه به . کند ش نعلتا کشد  در واقع اسب را می با اين کار،گسترش دھدکشور 

 به ھتل بسازيم تا توريست اگر قرار است  که، ضرورتی بديھی نیست،اين نکته

و  سالم و سرپا  اين سرزمینآثار تاريخی، الرمه اش آن است که سرزمین ما بیايد

ی که ساخته ايم جای  ھتلان بیايد و درد تا توريست برای ديدارشنباششناخته شده 

در حالی سای سازمان میراث فرھنگی سرزمین ما، رؤ چگونه است کهرا و و چ بگیرد؟

 در اجازه می دھند که ، » می سازندھتلبرای خاطر توريست ھا « مدعی اند که که

 ، ،بزنند برق دکل) که باالترين توريست را دارد(ترين میراث فرھنگی ايران  مھمحريم 

و اجازه می  ، کشندبمترو )  يک داردکه اھمیت توريستی درجه(زير مھم ترين خیابان 

که جايگاه مشھورترين و محترم ترين ( ترين منطقه ی باستانی ايران دھند که در مھم

 و  اجازه می دھند که در ھر گوشه سد بزنند)   است ھمه ی جھانمرد تاريخ باستان

که  ـ نکته ایآن سرزمین که اثری با اھمیت پیدا می شود به ويرانی کشیده شود؟ ی 

اکنون کارمندان شريف و دلسوز اين سازمان را که به طور روزمره از اين ويرانی ھا خبر 

 . کرده است و حتی معترض ، بیش از ھمه، آشفته و نگراندارند
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 حواس شان اين تصمیم گیرنده ھا که مبادادر ابتدا ھر آدم عاقلی فکر می کند 

 متوجه می  آنھا را تعقیب کند ھاي اگر حرف ھا و برنامه، اما؟ندباشرا از دست داده 

کامال اين آقايان تعريفی » توريسم«ی ديگر داشته و ريشه در جایشود که ماجرا 

 آقای رحیم مشايي و دو سه ،مثًال.  بین المللی داردبا تعريف شناخته شده یمتفاوت 

اين برنامه ھا را با شدت تعقیب می کنند مدام رھبر اين ارکستر ھستند و نفری که 

 می  در کشورھای اسالمییتبلیغاتانجام برنامه ھای  با ساختن ھتل و می گويند که

عربستان سعودی  با  می خواھندالبدو  .را توسعه دھند» توريسم اسالمی«خواھند 

امام و مزار ھا  صاحب دهکه  و سوريه و عراق ، است مسلمانان ی کعبهجايگاهکه 

   ! رقابت کنند، اند بزرگ یخلیفه

پرداختن به داليل توجه بی  قبل از  ، است، بھتروشن شدن مطلببرای ر

با ھمه ی آمارھای در مقايسه  که مردمان به مناطق باستانی در ايران، ی سابقه 

چند تن  توجه غلو آمیز اخیر برای درک معنایو ، داردمتفاوت ماھیتی توريستی مختلف 

به نگاھی کنیم ابتدا   ،»توريسم اسالمی«رھنگی به سازمان میراث فاز روسای 

  .ی صنعت توريسم و تعريفی که از  توريست يا گردشگر می شودزمینه ھا

  که گفتتوانمی در پاسخ به اين پرسش  توريست کیست؟راستی ه ب

 بوده  کسانیيعنی ابتدا. بوده اندتوريست ھا اولین تاريخ شناسان و تاريخ نگاران دنیا 

 به در بازگشت از شھر خود سفر کرده و يده و دورناد یسرزمین ھایاند که برای ديدار 

ین نوشته ھاست که تاريخ  ھممیان و از . پرداخته اندی منوشتن خاطرات سفر خود 

قديمی ترين و مشھورترين اين . يافته است و تا دوران مدرن ادامه آمدهنويسی پديد 

و و ناصرخسر  ھستند ھمچوندر کشور ما کسانی» گردشگران تاريخ نويس شده«

در  تجربه ھايش ی ازیان ديدارھايش می پردازد و ديگر به جزئکه يکی شانسعدی، 

داده »لکار ِگ« حتی به عشق سفر تن به می گويد و از اين کهسفرھای دور و دراز 

 . سخن می گويد

 اگر بخواھیم تعريفی از  توريست بدھیم می توانیم بگويیم دوران کنونی ھمدر 

کسی است که از شھری به شھر ديگری می رود تا با آن  ، يا گردشگر،توريستکه 

 ھای ديگری را سرزمین ھا و فرھنگ ھا و تمدن ، داردچه خود جز آن،آشنا شود و

چه  ، در واقع،يعنی.  و، در عین حال، تفريح و گردشی مفید ھم داشته باشدبشناسد

» شناخت« بشر برای »کنجکاوی«در گذشته و چه اکنون، بنیاد توريسم از يک سو 

يي است که » گذشته ھا«پديده ھای تازه و، از سوي ديگر، میل او به آشنا شدن با 

 او را به حرکت واداشته و» میل به شناخت«اين . تمدن ھای بشری ريشه در آن دارند

 .به نقاط دور جھان کشانده است
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صنعتی به نام است که موجب پیدايش » کنجکاوی برای شناخت« ھمین  امروز

درآمدھاي می تواند  که  درآمد آن آنقدر باال است که ؛ صنعتی است شده»متوريس«

 نفت و منابع طبیعی ديگر را تحت الشعاع خود قرار ری ھمچونحاصل از فروش ذخای

 . دھد

 »مذھبیزيارت کنندگان  « بهراستیه  بمی توانآيا ، نگاه اين پايه یحال، بر 

 نوعی  ھمیبر مذھرچه زایه اگآن است ک نم تصور  داد؟»توريست«نیز عنوان 

 از آنجا که خواست و ھدف او با خواست و ھدف ، به حساب می آيد اما»گردشگر«

شناخته تعريف در ھم  را   نمی شود او،کامًال متفاوت است  ھای فرھنگیتوريست

 دنبالب او است؛»  مذھبیفرايض«ر برای انجام سفر زای. گنجاند توريست شده ی

چه را که به ديدارش ازه ای نیست و، الاقل در باور خويش، آندستیابی به شناخت ت

، از اين  تامی رود کعبه را زيارت کنداو . می شناسد  ـ حتی اگر نديده باشد ـمی رود

 امامی را زيارت کند تا از می روديا . کرده باشد عمل خودی مذھبی یفه  به وظطريق،

 . شودبار گناھانش کم 

 ھا و مقصود ھا ھدفگونه  اين وجود اصلیرض ف،بھر حال و ھمیشهيعنی 

 وجود  ھمو احتماال خوشگذرانی خواست گردش و تفريح آنھا حتی اگر پشت ،است

 از کلیساھا، مردمان ديداراز اين ديدگاه که بنگريم، می بینیم که حتی .  باشدداشته

 بودنو نه به دلیل مذھبی که به دلیل تاريخی بودن وقتی  ،مساجد، و بناھای مذھبی

  .رين نیستاز جنس سفر زای ،د می گیرانجام اين مکان ھا

 که ويژگی استی  چیز) به خصوص زاير مسلمان( »ریزا«ھدف و خواست 

انسانی که ھر ساله از ھزار  ھا ھزار ،مثًال.  می کندمتفاوت »توريست«با  ھاي او را

م اعمالی سراسر دنیا به ديدار کعبه به عربستان می روند تنھا ھدف شان انجا

ر اگر واقعًا مؤمن و زایآنھا، .  مذھبی است که بر آن ھا واجب دانسته شده است

 يا حتی ،باشد وجود نداشته ھم  ای در مکه يا مدينه ھتل پنج ستارهحتی اگر باشند، 

کما اين که  .کنندنمی  در رفتن به آنجا ترديد ، در کار نباشدمسافرخانه ی محقری ھم

اوايل قرن بیستم مراجعه می کنیم می ھای اواخر قرن نوزده و سفرنامه ما وقتی به 

 حتی يک ھتل اما بوده زايران بر پا در مکه قیامتی از ، مثًال،بینیم که در آن ھنگام ھم

 و يا ساکن می شدند مردم شھرھادر خانه ھای يا  زايرينو   استنداشتهوجود ھم 

 .چادر می زدند  ھادر بیابان

   ايران حتی ياکه به ديدار يک اثر باستانی در يونان يا رم یتوريست هامروزو اما 

 و می کند يکی ديدار از جايي که از گذشته ای حکايت : دو ھدف داردمی رود معموًال

اگر به افريقا حتی او . استی تازه  در جایربط به تاريخ دارد و يکی ھم گشت و گذار

 به محیط  چرا که زندگی کند،ودهنیالمی رود برای اين است که مدتی در قلب طبیعت 
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 .د يا مدتی آرامش داشته باشد و بعد ھم می خواھد تفريح کنزيست عالقه دارد،

 .استمتفاوت ران از ھدف زایکامال  توريست ھا  ھدف می بینیم که،سان بدين

  و تثبیتشناختهکامًال امروز که ھا را به عنوان واقعیت ھايي نکته اگر اين  حال

نه مناطق باستانی و تاريخی ما  با توجه به اين که  آنگاه، داشته باشیمقبولاند شده 

از کمترين   و)4(قرار می گیرند  رسیدگی توجه وکمترين  مورد تبلیغ می شوند و نه

در نتیجه، مسافران نوروزی که به اين مناطق امکانات توريستی ھم بی بھره اند و، 

 معنای واقعی در آنجا به تفريح مشغول شوند و حتی آرامش می روند نمی توانند به

به چه ھدفی چرا و با  آن ھاار می يابد که دريابیم اين نکته اھمیت بسی، داشته باشند

مسافران  و آيا اين ه روز ھم تعدادشان زيادتر می شود؟اين مناطق می روند و روز ب

عالوه بايد، را و يا، نه، آنھا واند؟  توريست خ، با ھمان معنای معمول، را ھم بايدنوروزی

 که گمشده ای را در سنگ و خاک باستانی دانستگروھی جوينده   بودن،بر توريست

 با ضوابط صنعت متفاوت  گردشگری نوع پشت اين درواقعًايعنی، . خويش می جويند

 فردوسی اين ھمه جايگاهکدام روشنايي از  وجود دارد؟چه ھدف و مقصودی توريسم 

اين تخت جمشید و پاسارگاد برای  جاذبه ایکدام و ن را به آن سو می کشد؟ مردما

می رفت تا چندی پیش تخت جمشیدی که  ؟ آن ھمھمه مشتاق تماشا می آفريند

 میان درغريب و تنھا ھمیشه  تقريبًا که یپاسارگاد به فراموشی سپرده شود و کامًال

مادر آرامگاه  نامکه زمانی تر از حتی تنھا   ـه است افتاده بوددشت وسیع پاسارگاد

پاسارگادی که نامش حتی در اين .  محلی بودزيارتگاه افراد  را بر خود داشت وسلیمان

 .يک سال گذشته به نوعی ممنوع بوده است

 در  اين مکان ھا بازديدگنندگان تعداد حیرت انگیزرشدمی خواھم بگويم که 

 بسیار مورد توجه و تحقیق و بررسی  يکی از پديده ھايي است که بايدنوروز امسال

از  کسانی که عالقمند به صنعت توريسم ھستند بلکه از جانب نه تنھا ؛ر گیردقرا

 برای اين که می ،می گويم جامعه شناسان .نیزتحلیل گر   جامعه شناسانجانب

 اين استقبال و، اين رفتار مردمان ايران بینیم در اين روزھا برخی از مردمان ساده نگر

می   و می دانند» ناسیونالیستی« را حرکتی  از آثار تاريخی خودحیرت انگیز آن ھا

برخی حتی  .»چون حس ناسیونالیستی مردم باال  رفته اين طور شده است«گويند 

 استفاده  در حکومت بخشی یمی خواھند  از آن به نفع خواست ھای جنگ طلبانه

از آن به نفع خواست ھا و عقايد خود   ھممداران اپوزيسیون  و برخی از سیاست،کنند

 . بھره می گیرند

رشد دم افزون ديدار  مقاصد، به دور از ھمه ی اين گفته ھا و ،به نظر من ،اما

 حرکتی آغاز در کشور مانشانه ی آن است که انی و فرھنگی کنندگان از آثار باست

 من دوست در اين مرحله.  فرھنگی بیانجامدپیدايش جنبشی که می تواند بهشده 
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ھمیشه  ،تاريخ نشان می دھد که . بگذارم»اشتیاق شناخت«دارم نام اين حرکت را 

 تغییراتیپیدايش و در يک فاصله چندين ساله پس از فرھنگی در دوران ھای بحران 

 .  است اين اشتیاق به شناخت پیش آمده، در زندگی ملت ھاعمده

جنگ،  اعم از ريخی و اجتماعی ـدر پی تغییرات بزرگ تابه تجربه دريافته ايم که 

 ، عدالت خواھانه و انسانی باشد کامًال امری تغییر ـ حتی اگر ھدف انقالب و ياکودتا

سرعت دچار چرخش به  ،رسیدن به ھدف دستگاه حامل اين تغییرات، در لحظه ی

ھر آنچه را که سر راھش قرار دارد ويران و  شودبه ماشینی نابینا مبدل می و  هدش

 و در ابعاد  ھااين ويرانه ھا ساخته می شود به اندازهفراز بر که بعدھا  آنچه ؛ ومی کند

آموخته ھايي است که مردمان به طور مستقیم يا غیر مستقیم از آن تغییر و از بحران 

 .ھای ناشی از آن به دست آورده اند

مردم تازه می  فرو نشست،  تغییرات ناشی از گرد و غبار که، وقتیيعنی

چه و در طی آن مردم ، رخ داده اند به چه مقصودی چرا و  آن تغییرات کهفھمند

 چه می ، در نھايت، چه چیزھايي به دست آورده اند وو را از دست داده ییھاچیز

 » سود و زيانبرآورد« در اين دوران و درست. خواھند و چه ھا می توانند داشته باشند

 به گذشته ھای خود باز بحران زده پا می گیرد و انسان» اشتیاق شناخت« که است

 ھر ستون و  می رود تاد،جستجو کنخويش ھای تاريخ  در صفحه تاد  می رو.می گردد

 چهبرای نجات از بحران ند که کند تا ببیکالمی را معنا د و ھر کاولی را بخشت و  ِگ

 .  اندھايي دور ريختنیچیزو چه دارند  ند ارزش نگاھداری شیچیزھای

بوجود آمده و  در مردمان ما که» اشتیاق شناخت«گويم که اين اما چرا می 

 جنبش«يک می تواند به  ھای مختلف خود را نشان می دھد، به صورتاکنون 

 آثار باستانی بیشتر کنندگان از ديدارکه است  آنممھمترين دلیل بیانجامد؟» فرھنگی

 ھای صرفًا مناطق و  شھراغلب ھستند و مسن تر ھا  و میانه سال ھاجوان ھا

 را انتخاب کرده يا شھرھای مذھبی مثل مشھد  و ، مثل کیش و مازنداران،تفريحی

و مذھبی  مناطق تفريحی توريسم در  یساالنه رشد ھمچنین می بینیم که .اند

دران مازنباالترين رشد مناطق تفريحي يعنی . ه است نکرد با گذشتهتفاوت چندانی

 در صد افزايش اماکن باستانی عدد 40مقابل  است که در چیزی حدود نه درصد بوده

 توس در کنارشھمانجا،  اما، )5 ( است رشدی نداشتههمشھد ھم ک .کم رنگی است

 استان خراسان را داشته  آثار  تاريخی و فرھنگیباالترين بینندهآرامگاه فردوسی،  و

 )6 (.است

یش پ می تواند »جنبشی فرھنگی « نشانه ھای  جزدلیلیچه راستی ه بو 

چیزی پیش از اسالم  جوانانی که در کتاب ھای درسی شان از تاريخ تا باشد آمده

  روزنامه ھای دولتی وفتند؟ آن ھا که دراند، به صرافت کند و کاو در آن می انخوانده 
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 چه شده وجود نداشتجز نفرت از فرھنگ ايرانی  چیزی اکثراراديو و تلويزيون ھاشان 

چه شده که  در خرابه ھای باستانی می گردند؟ ھنگ اکنون به دنبال ھمان فرکه

 يا اگر می نمی گويندسخنی  يا از گذشته شانمدار سیاستاکثر  که ھمان مردم

خواندن ايرانیان پیش از جز وحشی و آتش پرست و کافر شان چیزی  ھدف ويندگ

  می گردند و ادای آتش پرستانبه جای پريدن از آتش به دور آن ، اکنونیستاسالم ن

شان را در کنار خانه ھا و مقبره ھای ھمان  اوقاتخوش ترين و  ! در می آورند؟را

 شناسان باستانآن ھم در زمانه ای که بیشتر ند؛ می گذران» کافرھا«ھا و » وحشی«

 ارزش ھای تاريخ و  یدربارهسرزمین ما   روشنفکران بیشتران و حتیو تاريخ نگار

ی می گويند در جھت اتنھر که دھان می گشايند سکوت کرده اند و يا اگ فرھنگ ايرانی

 بیشترآيا اين تصادفی است که  . باشدو مقام شان ختيا تکه به نفع نان روزشان و 

 خطرات سد سیوند  یحتی کالمی دربارهھنوز  که ،باستانشناسان و يا روشنفکران ما

آرامگاه ه ی تخريب کنند دکل ھای  ی ساختن تخريب آثار باستانی نگفته اند، دربارهو

 الواح مصادره شده در  ی دربارهيکباره اند،  سکوت کردهفردوسی و مترو ی اصفھان 

 می مقالهمقاله پشت  و فريادشان بلند می شود ھالیوود 300شیکاگو و يا فیلم 

در ا برابر بی تفاوتی آن ھدر اما نويسند و مصاحبه ھای ھیجان انگیز انجام می دھند؟ 

، مردم خود آموخته اند که ه عنوان آموزگاران جامعه خود دارندمقابل وظیفه ای که ب

چگونه از گنجینه ھای ملی و فرھنگی شان، چه در آمريکا، چه در اروپا، و چه در 

 اگر اشتیاق شناخت نداشتند از کجا اين مردمبه راستی . پاسارگاد مراقبت کنند

سنگی خط می کشیدند و  تا ديروز بر ھر ستون و اھمیت اين چیزھا را می دانستند؟

 حتی می دانند که نشستن شان بر سنگی باستانی ممکن است آسیبی بر امروز 

 ما تا كنون «: ريیس بنیاد پژوھشی پارسه پارسارگاد می گويد توجه کنید؛! آن وارد کند

 مردم حتي در حفاظت از .....شاھد چنین استقبال پرشور در كنار رفتارھاي فرھنگي نبوديم

 )7 (.»نشینند ھاي تخت جمشید ھم نمي  سنگیيخي روآثار تار

 سازمان  در کنار اين ھمه بی توجھی و بی مھری، آن ھمتوجه جواناننه، اين 

چیز ديگری » اشتیاق شناخت«ز ج، میراث فرھنگی و سازمان ھای مسئول ديگر

که از تب تغییراتی شگرف ای  زدهبحران و که انسان گرفتار  اشتیاقی نیست؛

رآمده ی گرفتار و بحران زده ھمیشه ب انسان از تغییر .دارددر وجود خود باشد  برخاسته

می خواھد که به خويشتن خويش با دقت بیشتری نگاه کند، می خواھد سره ھا را از 

 ھمه ی پديده ھا و نشانه ھای کھنه و نو را ناسره ھا جدا کند، و  می خواھد که

بتواند زندگی سالمتی را  به مدد آن ھا و ھمه ی اين ھا را می خواھد تا. بشناسد

ھمان . گذاشته شده باشد شروع کند که پايه و مايه اش بر آرامش، خرد، و شادمانی

 .خواھان آن استبه طور طبیعی  روان سالمتیچیزی که ھر 
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 »اشتیاق شناخت« در  ما، و به خصوص نسل جوان، ما یانسان امروز جامعه

و ھمین اشتیاق است که او را به ھمه ی می سوزد خويش  گوھر فرھنگ بومی

واند  می خواھد کلیدی را پیدا کند تا با آن بتاو. ما می کشاند ھای تاريخی گذرگاه 

به  من،  یبه عقیدهو،  . را بگشايد، و بحران ھا  ھانامرادی ناکامی ھا،قفل ھای 

، از پديدار شدن جنبشی فرھنگی در يک جامعه است نشاندنبال اين کلید گشتن 

 بلوغی که  می تواند به آن ببالد؛ ایجامعهھر ه  است ک فرھنگیرسیدن به بلوغی

گونه که می  گونه که ھستم و نه آن  آن؛من می خواھم خودم را بشناسم: می گويد

 ولی و قیمم به  و  پدر و مادرتاکودک نیستم ديگر من بزرگ شده ام، . خواھند باشم

 ؛دشمن باش با که  وز به که عشق بوریست، دوستت کجاست، دشمنت کمن بگويند

جستجو کنم، من می خواھم خودم . گونه بپوش  لباست را آن،ناھارت را اين گونه بخور

قبل از ھر و برای اين ھمه . انتخاب کنمخودم بشناسم، خودم تشخیص دھم و خودم 

 . بايد که بدانم که بوده ام و چگونه بوده امچیز 

، بر کنار از ھمه ی  برکنار از ھمه ی شعارھا؛اين آغاز تحول يک جامعه است

با اين مردم . چپ و راست و میانه و بر کنار از ھمه ی عقايد ،بکن و نکن ھای مذھبی

 و آن ھايي که مقابل ؛ندمی خواھند بدانند که کیست نشان می دھند که اين رفتارھا

 خويش ی و انسانا آن ھا را از حق طبیعیتو می کوشند اين خواست می ايستند 

نقش ) در بھترين شکل و اگر حسن نیت داشته باشند (بر حذر بدارندن  شناختبرای

  ی بالغ و عاقل شده ید به بچهنھمان پدر و مادری را بازی می کنند که می خواھ

 . چه بخورد و چه بپوشددن دستور دھخويش

زه  اجا؛بیخشید:  خواھد گفت ،باشد که  خیلی مودب، اين بالغ عاقل، طبعًا،و

  !برويد از جلوی راھم کنار ، لطفًاشما،.  و خودم تجربه کنمم تصمیم بگیرمدھید خودب

 2007سی و يکم مارچ 

com.shokoohmirzadegi@gmail 
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