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که  چرا ،نرا ميخوانمآی برخورد ميکنم با عالقه قای خزاعآھروقت به عالمت وسرکاغذ بنده 
وکشورھای عربی درپايمال کردن حقوق  نم کوششھای ايشان برای تعقيب موزه لورـيـبمنتظرھستم ب

   .حقه فرھنگ ايرانيان به کجاکشيد

 ن احساس کردم زيرا سوالی راآاين بارکه باسرکاغذ ايشان روبروشدم اشتياق بيشتری به خواندن 
داشتم که باجريان ديگری  نراآرابطه بافعاليت تعقيب موزه لورکردم انتظار پاسخ  ايشان در که از

   .ورماستآن نسخه درمان اوضاع درد آروبروشدم که 

ودرتوضيح اين  >پيدا نکردن يک زيربنای فرھنگی است ورآدليل اوضاع درد ايشان نوشته است <
ی فرھنگی نيرومندی نداشته زمانی که سخنانی ميگوئيم اگريک زيربنا« :مشکل اينطور ميگويد

فرھنگ  از سال شستشوی مغزی ما ١۴٠٠باشيم به شعارھای توخالی تبديل ميشود وچون بعلت 
  »ياغرب برويم خودمان وحشت داريم ناچاريم به دنبال فرھنگ عرب و

ورخودمان ھستم باعالقه آبنده که ھمانند بسياری ازايرانيان مشتاق بيقراردانستن دليل اوضاع درد 
زيربنای فرھنگی چيست که خواندم ومتاسفانه نفھميدم که  ش از ظرفيتيم چند بارنسخه ايشان رابي

   .ن قاصريمآمادرپيدا کردن 

که فرھنگ  مجموعه ای است  ،مدآمشکل بنده وقتی مزيد گشت که معنای فرھنگ در ذھنم به ميان 
 –ادبيات  –رسم ورسوم ھا  –قوانين  –ھنرھا  –دانشھا  –اعتقادات  –ازپديده ھائی مانند باورھا 

 داستان ھا ولطيفه ھای ايرانی وبطورکلی ھرچه فرد را –غذای ايرانی  –ھای محلی  گشعر فرھن
  .نھا شيوه کشورداری استآن مربوط ميسازد که مھمترين آبه عنوان عضوی ازجامعه به 

نھا چنان گم آ ازن ھا وياکدام يک آبااين تفصيلی که ازفرھنگ دردست است نميدانم که زيربنای 
واپيچ کدام  ن وسعت وتعدد پيچ وآ نرا پيدا کنيم واساسا زيربنا درفرھنگ باآاست که ما نميتوانيم 

   .ن دسترسی داشته باشيمآاست که گم شده وياگم نشده ولی ما نميتوانيم به 

 زيربنای فرھنگی که معلوم نيست چيست چنان اعتباری قائل شده که تمام گفته ھایايشان برای 
ردوسی که فارسی زبانان وشعرا ونويسندگان را شعارھای توخالی وبی مصرف شناخته اند بيچاره ف

   .ندانسته نام شاھنامه رابرگزيد وبايد شعارنامه ھای بی محتوا ميگذاشت

ن نيست که انسان چيزی بگويد که آ رسوائی  باالترازن اين است <آبزرگان سخنی دارد که زيکی ا
            >                             ندندا نراآخود معنای 


