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 پاسخ : 
 
ه بکه  ،تیهدونامِ مَه ست به ایایده کی عیدر تش !دینیبب ●

 "شدههدایت"به معنای  یهدمَی از کلمهی آخوندها، گفته
 "جیمز دارمِستِتِر"به نقل از  ،یعتیشر اما است. گرفته شده

 تلفظِ این کلمه ،است که دهیعق نیبر ا ،پژوهشگرِ فرانسوی
 "حیسمِ"یِ واژهربِ عَدر واقع مُ که ،ی استمِهد ست،ین یمَهد

(Messiah) به زبانِ عِبری یا  ی مسیحی، که یک واژهاست
 است. سُریانی

 
 است، بخشنجات یِبه معن حیسمِی کلمهکه  میدانیم خب! ●

 .، پیامبرِ دینِ مسیحیتمیمر فرزندِ یسیع که لقبی است برای
این بوده است که، یهودیان  ،و علتِ دادنِ این لقب به عیسی

و زمانی که ، ندبودبخش جیِ رهاییمندر انتظارِ ظهورِ یک 
سیحِ مِ"، برخی از یهودیان او را همان آمد میمر فرزندِ یسیع

 دانستند. بخشرهاییجیِ نمُو  "موعود
 
ای بسیار کهن ، نظریهبخشجیِ رهایینمُی ظهورِ یک نظریه ●

 ،"سوشیانت"به صورتِ ظهورِ  ،است، و در مذهبِ زرتشت هم
ح مطره شکلی بباز  نیزمسیحیت دینِ مطرح بوده است. و در 

در دیدگاهِ مذهبِ شیعه هم، این نظریه، و در نهایت،  است،
پدید آمده است، و شاخ و تحتِ تاثیرِ بینشِ ادیانِ پیشین، 

 یافته است!نیز برگِ فراوانی 



 
 هب ، ویبه شکل شهیهم ،بشر خِ یتار طولِ یِ در تمام ،اساساً ●

ما  ،که ه است. به این مفهومِمطرح بودها بحث نیا ،یاگونه
دوراِن  اینو  ،میداشتعزیزی در گذشته  "ییِدورانِ طال" کی

 !خواهد آمد در آینده هم ،ییطال
 
که مبارزان در طولِ  ییهاشکست تمامیِ با توجه به آری!  ●

در بینِ مردم و مبارزان  شهیهم ،دهیا نیا، خوردندمی خیتار
و ایمان داشتند که، روزی و آنان امیدوار بودند مطرح بوده، 

خواهد  بخشرهایی یِ جنمُ الزمان، آناز روزها، حتی در آخر
 ، و ما را از این وضعیت نجات خواهد داد!آمد

 
 که نیبا توجه به ا ،نیز عیتشمذهبِ ایرانیِ پیروانِ در بینِ  ●

 ،وجود داشتهزرتشت هم پیشینِ آنان  در مذهبِ ،این ایده
و  منکوب هموارهو  ،بودهم تحتِ ستاین مذهب نیز مدام و 

بارها و بارها  ،یاجنبشِ تودهیک انِ وبه عن و ،شدهیم سرکوب
 ،ردیگیشکل م دهیا نیا ،بود شکست خورده و سرکوب شده

به  ،صفوی عِیتشمذهبِ و در  ،کندمی دایادامه پ عتاًیو طب
 !دآییم در یافراط ارتجاعی وبسیار  یشکل

 
 
 
 



 
 .دکننمی یباره صحبت نیدر ادر آغازِ کارِ خویش،  یعتیشر ●
 خِ یتار"مجموعه آثارِ در  را، باره نیدر ا یعتیشر سخنِ آغازِو 

و  ۷۴ هایسال در ،دانشگاهِ مشهدهای درس یعنی ،"۶تمدن 
ی مشهوِر این ایدهاصلِ تنها آن زمان در و  ،بینیممی، ۷۴

 "سمیانیسمِ" ینظریه همانکه  ،کندمی را مطرح تاریخی
 .استدر تاریخِ بشری  گرایی()منجی

 
ی دهیا این :پردازد کهاو در این کتاب، به این مساله می ●
، همه جادر  ،خیدر طولِ تارو این که ، چه معنایی داشته ینجمُ

که  مطلبی و همین، داشته است ودوج و در دیگر ادیان نیز،
 :کند کهمی را مطرح نیکند، و امی را بیان در باال شرح دادم

امیِد "امید است، یک نوع  "نمادِ"یک  ی ظهورِ یک منجی،ایده
 ،ندهیجنبش در آ کیمذهب و  کی قطعیِ به پیروزیِ "تاریخی

 است. انیاکنون در جرهم که  یامبارزه یبر ادامه دیو تاک
 
، و در اوجِ حمالتِ نیروهای ۶۹۳۱سه سالِ بعد، در سالِ  ،او ●

 یی ارشاد، بارِ دیگر مسالهارتجاعی به شریعتی و حسینیه
کند، اما این بار مساله را در تاریِخ گرایی را مطرح مینجیمُ

موردِ بررسی قرار تشیع، و از دو دیدِ انقالبی و انفعالی، 
ز دیدگاهِ خویش، بلکه در دهد، و در واقع این ایده را، نه امی

عِد بُ زاتر کند، و کمنگاهِ تاریخیِ شیعیان، تعریف و تشریح می
 زند.سمبلیکِ آن حرف می



 
 کیهم، نمادِ  عیاز نظرِ او، انتظارِ ظهورِ امامِ زمان در تش ●
 که، نیاست، و ا ندهیآنان در آ یِقطع یِروزیدر پ یخیتار دِیام

ه باورِ ب، و "وضعِ موجود"اعتراضِ به  ینشانه ع،یانتظار در تش
 . واست یقَدرقدرتِ کنون یهانظام سقوطِبودنِ  یقطع

 هک ،یشکلِ ارتجاع نیبه ا خ،یتاراین باور، در طولِ متاسفانه 
 در آمده است. ،است یانسان ارِیعاملِ سلبِ اخت

 
به ی رهایی و نجاتِ بشر در آینده، ما شاهدیم که، این ایده ●
 هم مطرح شده است! سمیمارکسمکتبِ در  یحت ،یشکل کی

: زندمارکس فریاد میکه  آنجای علمی، به شکلِ یک ایده
 یقدرت هیج ، وفردا طلوع خواهد کرد ،سمیالیسوس آفتابِ

آن آفتاب،  شکو بی نخواهد توانست مانعِ تحققِ آن شود.
، براساسِ قوانینِ تاریخ یآفتابِ برابر سم،یالیآفتابِ سوس

 ،یحکومت چیه ،یتیشخص چیه ،یانسان چیهو ، زدخواهد سر 
 رد،یرا بگروند  این یتواند جلونمی هم یحاکمی طبقههیچ و 

 خواهد رسید!به آنجا  تیدر نهاو تاریخ 
 
در  :معتقد استکه  یادهیاست، ا دهیا ینهم ایده، آن ●

 های نابرابر،ظامنهای ستمگر، نظام نیا ی دور یا نزدیک،آینده
د نخواه نید شد، از بنبود خواهان ،یهای استثمارنظامو 

 خواهد آمد، ینجمُ آنروزی  شکبی ود ماند، نرفت، نخواه
 !مانده باشد یروز باق کیتنها  نیزم از عمرِ اگر  یحت



 
 یقو اریکه بسبودند  ییهاقدرت در برابرِ یعیش مبارزانِ ●

، و کردندمینابود کردند، می شکنجه کشتند،یبودند، مدام م
آمدند. و برای ماندن کردند و کوتاه نمیآنان هم مقاومت می

 یوزر کی !ستیمهم ن :کردند کهو ایستادگی به خود تاکید می
به پایان نیز روزی  نجی خواهد آمد، و این روزهای سیاهمُ

 .خواهد رسید
 
 اروشنایی و تاریکی ر کِشریعتی دیالکتی در این رابطه ●

نور  ،باشد ترشیب یکیهر چه تار گوید:میو  ،کندمطرح می
. و بر همین سیاق، هر چه یک حکومت کندمی جلوه ترشیب

 ،ترو سیاه دتریپل هیهر چه معاو مستبدتر، مبارزان عزیزتر.
ی جایتا ، و عزیزتر تردرخشانمردم ی توده نِیدر ب یعلی چهره

 ردند!بُباال میحدِ خدا که، گاه او را تا 
 
رد، وجود دا یکیو تار ییروشنا نِیب یکیالکتید شهیهمآری!  ●

تحتِ  یرویناین  و است، دهبو گونه نیهم ا عهیش و وضعیتِ
 ش بهاعتقاد گرفت،قرار میستم  موردِ  ترشیهر چه ب ،ستم

تا  ،است شدهیم دتریشد ،خواهد آمد ینجمُآن  روزی این که
چون گفته  ،جمعه یروزهادر ، رانیاز ا ییهادر بخش ،که ییجا

اسبِ خود  ،آیدمیروز جمعه نجیِ موعود در یک که آن مُبودند 
به  ،داشتندیخودشان را برم یرهایشمش کردند،را زین می

 ماندند!ظهورِ او می منتظرِو ، رفتندیم شهر رونیب



 
در  یافقِ روشن چیهکه،  زماندر همان  ،ییبه رها ازِین نیا ●
شدید و شدیدتر مردم ی در توده آن قدر ست،یچشم ن شِیپ

را  شانیباورها و رند،آویم یرو لیبه تخ آنان ،شود کهمی
 ر و بالپَ به این ایده یهو کنند، می از حد بزرگ شیب

 ،یتعیشر ولِبه ق چون !بتوانند بمانند که نیا یبرا ،دهندمی
های در درونِ نظام ،آزادههای انسان یبرا ،دردِ بودن

 است. فرساطاقت بسیار اریبس ،یکتاتورید
 
آن  آن مومنان، مقاومت و ایستادگیِ درکه  ،دهیا نیهماما  ●

 مِ یتسل دن،یدر نبر نیز و ع،یانِ تشگآن رزمند ومبارزان، 
 عِ وض و به طرفِ رفتن،ینشدن، وضعِ موجود را نپذ تیواقع

 یها، همهضعفی همه رغمیمطلوب حرکت کردن، عل
ت، اس داشته یمثبت ارینقشِ بسی کشتارها، همهو  ،کمبودها

دهد، قدرت دهد،  رژیان به آنان توانستمی و در عینِ حال
 میخواه روزیپ یما روز..." :که شودباور تقویتِ این باعثِ و 

آن در راهِ  که میداررا بر دوش  فهیوظاین امروز ما و  ،شد
به افتد وقتی می ،"...میبردارکه شده  هم گامیک  ،یروزیپ

 غریزیِ یِزندگ بالِبه دنمنحطِ معمولِ جامعه، که های دستِ آدم
 "زندگی استیس" به دنبالِو به تعبیری،  ،خودشان هستند

ای ، به یک ایده"رهایی استِیس"به دنبالِ  و نه ،هستند
 شود، چنان که شد!آور تبدیل میانحطاط

 



 
 یک )مِسیانیسم(، که تیی مهدوفلسفه ،ینجی مُفلسفه ●

دم کدام آ دارد که به دستِ یاست، بستگ مبارزاتیی فلسفه
که دارد،  یمعروفی لهجم یعتیشر رابطه، نیا در بیافتد!

ی شهیاند...یک "گوید: برانگیز است. او میسخت تامل
 یاست که انقالب یانقالبهای انسان ذهنِتنها در  ،یانقالب

دسِت به  یوقت ،یانقالبی شهیهمان اند ،، اما"...ماندمی
 ،معمولِ جامعهمذهبیِ های آدمیعنی همان  ،منحطهای انسان

صورِت  به افتد،یم ،هستند زندگیِ خودشاندنبالِ به که 
 .دآییدر م !"د...دهیم ماننجاتِ ، ودآییم یکی..."ی ایده

 
با دو است  دهیا کینجیِ موعود، ی مُایده که : مینیبمی ●

 ، وسمت را نیکه ا یحال در یعتیشر .متضاد ایجیو نت تعبیر
باعِث  ،شهیاند نیکه اچرا  کوبد،یم به شدت، را ادافر نیا

، آن شودیم ی مذهبیجامعه تِیاکثرحتی و  افراد نیا انحطاطِ
را،  موعود ینجمُی دهیایعنی خودِ این  ،سوی دیگر مساله را

ی دهیاهای مبارز و انقالبی، از نظرِ کارکردی، در ذهنِ انسان
 داند.ی مبارزه میایستادگی و ادامه موثری برای

 
 
 
 
 



 
ِی نجمُ آن ،امروز گوید که:به صراحت می یعتیشر اکنون اما، ●

 ،یعرفان، برابر"، آرمانِ ما حِیمس آنما،  یهدمِ  آنما،  موعودِ
 نیا ،امامتِ امروزِ ماگوید: است! تا جایی که حتی می "یآزاد

 ."یآزاد ،یبرابرعرفان، " بخشِرهایی ثِیتثل ،است ثیتثل
 
ای نه آوریم که: در آیندهفریاد برمی ،نیز امروزما آری!  ●

 مرِ روز از عُ کیتنها اگر  یحت از روزها، یروزچندان دور، 
 ،"عرفان ،یبرابر ،یآزاد"، آرمانِ بشریِ مانده باشد یباق نیزم

نمادینِ  باورِتکیه بر این  بانیز،  ماو . افتیتحقق خواهد 
کنیم، و ایستادگی می ،میکنمی مبارزههمواره  ،امیدبخش

 !نخواهیم دادتن  "باراسارت موجودِ وضعِ"این به هرگز 
 
 یفرد کیکه  ستین میقد مثلِ مذهبی  نشِیبدیگر امروز  ●

 هاینا ،و...است، پنهان  ییجاو آن فرد در خواهد آمد، 
 عوامِ جامعه است.ی شهیاند

 
آیا ها مطرح است که: بحث امروز این ،از نظرِ تاریخی هم ●

برخی از  یا نداشته است؟! اصالً فرزند داشته یازدهم امامِ
برخی هم نداشته، و  گویند که او اصالً فرزندیمحققان می

 ردهپنهان ک امنیتی، به دالیلِ اما، داشته که: فرزند گویندمی
 پذیرش نیست. بود! که به هیچ وجه قابلِ

 



 
و من بگذاریم. را کنار ها بحث نیاصالً ابهتر است که ما  ●

 رو اگ ،نداشته یاصالً فرزند یازدهم شخصاً معتقدم که امامِ
و  .امام باشد ستتواننمیکه  ساله پنجی بچهیک  ،هم داشته

 پایانیِ خویش به آن مراحلِ  رگید در حقیقت، نظامِ امامت
و قابلِ تداوم نبود. و براساسِ یک ضرورِت بود،  دهیرس

 ی امامِ نجیِ موعود، این ایدهی مُی بر ایدهبا تکیه وتاریخی، 
ی دیگری، دو و پرداخته شد، و مثلِ هر ایده زمان ساخته

متفاوتِ مثبت و منفیِ خویش را در تاریخ بر جای  نقشِ
 .ه استگذاشت

 
زمان  مِاما نامِه ب یفردکه  ،ای راایده نیچن کیدر حقیقت،  ●

باور  یعتیشرو روزی ظهور کند را، نه ، باشد وجود داشته
 !ستیی امعنایب اساساً حرفِو  ،و نه من باور دارمداشت، 

 ،دیایب یو روز ،و پنهان شود ،برود یاگر قرار بود که کس چون
 یامام عل ای باید خودِ پیامبر ،اسالمدینِ در  آن فرد دیتردیب

عد ب که نینه ا ،آمدمی و بعد ،شدیرفت پنهان ممی که ،بودمی
دارای چنین جایگاهی  یالهسا پنجی بچه کی ،نسل دوازدهاز 

ته، داش شخصیتیو چه  یچه افکار ستیمعلوم نحتی که  ،شود
این یک توهینِ بزرگ  !و ما را نجات دهد دیایبعداً بخواهد بکه 

مربوط به است ای به اراده و اختیارِ انسان است، و ایده
 دورانِ پیشاامانیستی.

 



 
 یهاید با نگاه وتنها و  ،گذاشتکنار  دیرا باها شهیاند نیا ●

 ی: ایدهو آن این که ،نگاه کردی مهدویت به مساله یعتیشر
در تاریخِ مبارزاتِ موثری مبارزاتیِ  یایده کی نجیِ موعود،مُ

را  یموثر نقشِ بس مبارز، هایدر ماندنِ انسان بوده، کهبشر 
 .است ایفاء کرده

 
باز ما ا ند،کشیزنند و ممی ابانیخ را در االن ما !دینیشما بب ●

 ."میما همه باهم هست ،دینترس د،ینترس"گویند: مردم می
، و ترس دارد، و مردم ندارد تیواقع حرف نیاخب! 

 را نگه انها خودشرشعا نید با انکنمی یاما سع ترسند،می
 زنند که سرانجام ما پیروزیم.و فریاد مید، ندار

 
 رهبران و کشتند و شکنجه کردند و زدند ،سبز جنبشِدر  ●

 ردیپذنمی یاالن کس ،اما ، و جنبش شکست خورد،را گرفتند
 ؟هیشکست چ..." گویند که:و مبارزان میخورد، که شکست 

 ،که یدر حال !"...است، و وجود داره هنوز زندهسبز  جنبشِ
، جنبش زنده بودنِ داشته باشیم، از جنبش یفیتعرما اگر 

و بر خودش را دارد،  یِ خاصِ علم فِیتعرو...، جنبش،  حضورِ
و شکست خورده  ،آن اساس، این جنبش دیگر زنده نیست

این مساله را  سبز طرفدارانِ جنبشِ ،که مینیبمی است. اما
 یروز کیو ، است زندهسبز  شِبجن گویندو می رند،یپذنمی

 !خواهد شد روزیو حتماً پ ،سر خواهد زد



 
 ما مسخرهامروز که  درست همان حرفِ شیعیان است نیا ●

، است و عصرِ خودمان در دوران حرفِ ما چون اما ،میکنمی
 نیالخره ااکه ب میدار مانیبه خودمان ا زیرا ست،یمسخره ن

موفق  روزیی هینظر پس .کرد میرا دگرگون خواه میرژ
ما  یبرا ،در آینده، چه نزدیک و چه دور شدن روزیپو شدن، 

چون مربوط به ی مهدویت، نظریهاما  ،ستیقابلِ باور نرِیغ
 کند.جلوه می یرافخُبرای ما  زمانِ قدیم است،

 
 ه درک است، چنانبوده  چنین شهیهم ،که دیبدانرا  نیا ●

و پس از مرگِ این ، است بودهچنین زاپاتا  ربطه با امیلیانو
 زاپاتامبارزِ نامدارِ مردمِ مکزیک، شعارِ مردم این بود که: 

 ،نیز آنان شعارِ نیا !خواهد گشتباز  و او روزی، است نمرده
 ( است.مهدویت)مِسیانیسم ی ایده نیهم اساسبر
 
 کیبا  یوقت ،هاجنبش و هاتوده شهیهمدر طولِ تاریخ،  ●

و شوند، روبرو می پُرزور یبهمدرقدرت و یک سحاکمیتِ قَ
که  رندیخواهند بپذنمیو در همان حال  خورند،یشکست م

 تیواقع مِیتسلو بمانند،  که نیا یبرا ،نداهشکست خورد
 دخو را در ذهنِ  ییهادهیابرای بقاء،  ،که کنندمی یند، سعونش

 اشته،د یو انقالب قیعم اریبس ینقش ،هادهیا نیو ا ،بپرورانند
ه ک شودیو باعث م ،ددار بسیاری تاثیرِ ،مبارزان و در ماندنِ

 .نشوند میتسلو موجود تن ندهند،  به وضعِ آنان



 
یک  به صورتِها حکومت یوقت ،است که آن تیچون واقع ●

حاکم  بر مافشارِ تن دادنِ به واقعیت ، آینددرمی تریتوتال نظامِ
 مِ یتسل کهآن  یبرا ، ومیوشیم آن مِیو ما تسل ،شودیم

 ، وروزی ما ،که به خود بقبوالنیم دیبا ،میونش واقعیتِ موجود
 امیدِ"به این و من شخصاً  !شد میخواه روزیپ ،یشکل هب

 یاافسانه باورِ آن معنایبه نه  . و البته،باور دارم "تاریخی
خواهد آمد! بلکه، با آن معنا که، خورشیِد  "یفرد"روزی  :که

 ر خواهد زد!رهایی روزی سَ
 
 بخشِ ییآرمانِ رها"چنان که من در کتابِ  ،یعتینظرِ شراز  ●

و  ،یآن مهد ح،یآن مس ،ینوشتم، در فرهنگِ امروز "یعتیشر
اش منتظرِ تحقق دیخواهد آمد، و ما با یما، که روز یِآن منج

 یاست، به معنا "یآزاد ،یعرفان، برابر"آرمانِ  م،یباش
 میآن هست تظرِ. و ما من"سمیاومان سم،یالیسوس ،یدموکراس"

که خودش  نیحاکم شود، و البته، نه ا ،ینظام نیچن ،یکه، روز
 .میاش دهتحقق ،یما با تالش و مبارزه و فداکار د،یایب

 
. به دارد جنبه و دو عملکرددو  ،خیدر تار یادهیهر پد ●

 و، نفر کی شکمِ یکند تومیفرو را  چاقو یکی عنوانِ مثال:
دهد تا میاش بچه و به کندمی پوست بیسهم با آن  یکی

را  آن مثبتِ باید وجهِ ی است!دو وجه یادهیهر پد .بخورد
 و نفی کرد! کوبید، و وجهِ منفیِ آن را پذیرفت



 
دو وجه را طرح و  نیا یعنینقد  ن،یهم یعنیاساساً نقد  ●

م هآن را  یِ روشن کردن، نقشِ مثبتِ آن را گفتن، و نقشِ منف
مردم  یباشد، تا توده حیآشکار و صر دیگفتن، با نیگفتن، و ا

چون  یجهان یهارسانه شماریگمراه نشود. امروز، با وجودِ ب
 ،یاجتماع یهاو شبکه ،یاماهواره یهاونیزیتلو نترنت،یا

مطرح کرد،  توانیم یرا به روشن هادهیمسائل و ا نیا یِ تمام
 ها را روشن ساخت.بودنِ آن یو دو وجه

 
 یاست: ما، هم مذهبِ انقالب نیچنان که در مذهب هم چن ●

در نود درصدِ  خ،یو در طولِ تار ،یو هم مذهبِ ارتجاع م،یدار
 یداشتند. ما، هم عرفانِ انسان یمواقع، مذاهب نقشِ ارتجاع

 یعرفان یهامکتب تِیو اکثر ،یو هم عرفانِ ارتجاع م،یدار
تنها درصِد  کههنر، چنان  نیاشتند. و همچند یارتجاع ینقش
با ارزش و  یکار خ،یدر تار یهنر یاز کارها یزیناچ

و مبتذل،  یاشراف یهنر ،یهنر یکارها تِیپرور، و اکثرانسان
 اند.و عاملِ استحمارِ انسان و جامعه بوده

 
نفی  ،اشخب! شمایی که مذهب را، به دلیلِ آن وجهِ منفی ●
 کنی؟!نمی و محکوم کنی، چرا عرفان و هنر را نفیمی محکومو 
هنری، و از جمله کارهای ، اکثریتِ کارهای مروز در دنیای هنرا

 کارهای درصد چندهمان  خاطرِه بشما اما  است، ذلمبت ،یکمد
 رِعص نظیرِ ن،یلچاپ یچارل کارهای مثلِ عمیق و انسانی، یِکمد



 رو دیگ، هرش هایییروشنادیکتاتورِ بزرگ، الیم الیت،  د،یجد
. دیکننمی را رها کمدی هنرِی دهیهرگز ا، وی قِیعمهای لمیف

این برخوردِ دو گانه و متناقضِ با مذهب از یک سو، و با هنر 
نیست، ضمنِ آن  منصفانهوجه و عرفان از سوی دیگر، به هیچ

 هم نیست!قابلِ پذیرش و موثر  ،که
 
مذهب و هرگز  ،اساس همینبر  ،نیز یعتیشر روانِیو ما پ ●

رها  ،اندانسان وجودیِ نیازهای از، که را هنرعرفان و 
 ،ار عملکردِ غلطآن نود درصد  ،میکنمی یسع . ماکرد مینخواه

و  م،یتواننمی اگر . ومیبکشان درست آن ده درصدِ به سمتِ
بر این باوریم که، در هر صورت،  ،مینداراین کار را  قدرتِ
 .ستیغلط ن دهیخودِ ا

 
 اینکنند، می که با مذهب مبارزه یکسانی همهاز من  سوالِ ●

و خواهانِ  ؟دیکننمی مبارزهو عرفان چرا با هنر  است که:
هنر و عرفان نیز، کم و مگر  از جامعه نیستید؟ هاحذفِ آن

 یتیواقع نیا و ؟اندنداشته یمنف نقشِ ،زانیبه همان م ،بیش
بام و دو  کیچون سیاستِ ، دهیدپاسخ  آن به دیااست که ب

 .ی نیستنپذیرفتهوا 
 
هم همیشه هنر  مذهب است، یِ خینقشِ تار شما، اگر مالکِ ●

 ،است بودهو در خدمتِ آنان دربارِ اشراف  در خیدر طولِ تار
 شده ی مردمتودهزندگیِ واردِ است که  دیجد در قرونِو تنها 



 نیتربزرگ ،امروز، یعتیبه قولِ شراز سوی دیگر، و  است.
پاسخ  دیباو شما  .هنر است ،جهان در هامارِ تودهحعاملِ است

و خواهانِ حذفِ آن از  ،دیکننمی چرا هنر را نقدکه:  دیهد
هم  یمترق یپدیده کی راآن بر عکس،  وجامعه نیستید، 

 ؟!دیشناسیم
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