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 ها داشت یاد به پاسخی
 

تمام آثار فکری نویسندگان، علما، متفکرین و هنرمندان از هر رشته و مسلک  جلوه و رنگ  بوی متفاوت دارد 
ت، برداشت متغیر و تاثیراتی است که به وجود آورندۀ اثر و یا نوشته از آن متاثر و زادۀ  نوع تفکر، دیدگاه متفاو

است. وقتی گفته میشود "خلق االنسان من تفاوت" این تفاوت تنها در رنگ، بوی، سیما، و هیکل و هیات فیزیکی  
فاوت ها و دید گاه های نه بل در تنوع فکری و دیدگاه هر انسان به ماحول او و آنچه دران می گذرد، هست. این ت

متفاوت و متنوع دلیل جنایت و یا حجتی برای اهانت و بی حرمتی نیست بل انگیزه ایست برای قناعت و پذیرفتن 
دیگر اندیشی و احترام به دیدگاه دیگران، گر چه به آن موافق هم نباشیم. هر اثر چه شعر است و چه نثر و یا 

هنری، تبارز دهندۀ طرز تفکر، برداشت، سجایا، صفات ودیدگاه به علمی،  و انواع خالقیت های فرهنگی و 
وجود آورندۀ آن اثر است. اگر چنین تنوع در اندیشه و خالقیت وجود نمی داشت و همگان یکسان فکر میکردند 
 و دیگر اندیشی وجود نمی داشت و  آن را نمی پذیرفتند نه آثار با ارزش و بی شماری را امروز شاهد می بودیم 
و نه مدنیت های مختلف در ادوار مختلف رقم می خورد و نه هم برای ویرانی این مدنیت ها این همه جنگ و 
خونریزی رو نما میشد و این همه انسان کشته می شد. پذیرفتن دید گاه های متفاوت، ولو اینکه با برداشت های 

اهد کرد بلکه  تفکر آزاد و متفاوت را ما در تضاد باشد، نه تنها از تحجر فکری و تنگ نظری جلو گیری خو
 تشویق خواهد نمود.

لذا جا دارد از همه آنانی که در چند روز گذشته با نگارش و یا تماس تیلفونی از آنچه اخیراً در مورد " عیاری 
اس از خراسان" و توضیحی بر آن نوشته بودم تائید و یا رد و یا نقد و یا هم انتقاد و نکوهش نمودند  اظهار سپ

نمایم. به این دلیل که هیچ اثری و نوشته ای نیست که مورد تائید عده ای  و یا تردید عده ای دیگری قرار نداشته 
باشد و اگر چنین نمی بود  باید همه انسانها به یک گونه فکر می کردند و همه موجودات روی زمین هم نظر می 

 بودند.
انتقاد این نوشتۀ من، با حفظ کرامت انسانی و احترام به حق آزادی  همه آنانی که چه به تائید و چه به تردید  و 

بیان و عقیده و بدون هتک ُحرمت و تهدید و هشدار، وقت صرف کردند و نظر و دید گاه شان را چه مثبت و چه 
یشتر منفی اظهار داشتند تشکر میکنم چون به دیگر اندیشی و احترام به دیدگاه های متفاوت برای روشن ساختن  ب

موضوعات مورد بحث، سخت باورمند هستم. هر انسان حق دارد آزادانه و بدون تجاوز بر حقوق و آزادی 
دیگران روی مسایل نظر و دیدگاه خویش اظهار دارد و این آزادی مثل هر آزادی دیگری دارای حدودی است که 

که در جهان متمدن و پیشرفته جداً مستلزم رعایت است. ولی اصل مسلم، حق اظهار آزادانۀ نظر و عقیده است 
رعایت میشود. نمی خواهم بر آنچه که تاخت و تاز بر نوشتۀ من و یا بر خودم صورت گرفته و شاید هم بیشتر 
صورت بگیرد، آنطوری که درین زمینه " هشدار" هم داده شده است، به مقابله بنشینم  و این بحث را به درازا 

 و یا توانائی آنرا ندارم بل به این ملحوظ که چنین بحث های را ضیاع وقت میدانم. بکشم نه به این دلیل که جرأت 
بنأً این بحث را خاتمه یافته دانسته و دست همگان را با محبت می فشارم. قلم همه در روشنگری های مورد نیاز 

 جامعۀ ما توانا باد
 صورت نبست بر دل ما کینۀ کسی

 نـدآئینـه هـر چه دیـد فـرامـوش میک
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