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مترجمـان و بازرگـاني   "عنـوان    خـشايار ديهيمـي تحـت   ي آقـا ماي با دوسـت عزيـز   هفته پيش مصاحبه سه  
مترجمـي و   "پس از آن نقد اينجانب بر آن مـصاحبه ذيـل عنـوان    . در روزنامه شرق به چاپ رسيد   " انديشه

هفتـه گذشـته جنـاب ديهيمـي در بـاب نقـد بنـده يادداشـتي نوشـتند          . چـاپ رسـيد    به   "»بازرگاني انديشه «
 را  آن نوشـته اي فراخ مالحظات انتقادي و با رويي گشاده و هاضمه   " حرف حساب جواب ندارد   "باعنوان  

حقيقت اين اسـت كـه چنـين اتفـاقي     . من تشكر كردند  " مودبانه"و  " منصفانه نقد"،  "نظر  دقت"پذيرفته و از    
كنـيم نبايـد اشـتباهات خـويش را      عموماً تصور مـي . دهد در فضاي فرهنگي ـ روشنفكري ما رخ مي نادراً 

  آنـرا بپذيريم و اگر سخن حقي را در فالن گفته يا بهمان نوشته انتقادي كسي در حق خـويش بپـذيريم و            
 مقابـل بـر    و احيانـاً تخفيـف طـرف   جـويي  شود؛ لذا با انگيـزه  مين و منزلت ما كاسته    أتصديق كنيم، از ش   

اما پاسخ آقـاي ديهيمـي   . گيريم مي خويش را پي ر كار و با   هاي خويش سرپوش گذاشته،     خطاها و كژي  
همـه مـا انـسانيم و بـه حكـم انـسان بـودن        . برانگيـز  آموز و تأمل ت از لون ديگري بود و در جاي خود عبر      

در ايـن ميـان نـواقص چنـدان     . شود  يافت ميهايمان نوشته و ها  گفته  در كنيم و مطالب غير دقيق      اشتباه مي 
هايي از سنخ مواجه آقاي ديهيمي، بستري مناسـب بـراي    مواجهه. مهم نيست كه مواجهة ما با ناقدان خود     

راهم آورده، در نهادينـه شـدن فرهنـگ نقـادي در ميـان مـا نقـش        فـ   غيرمغرضـانه نقد و گفتگوي سـالم و     
 تـا بـدون واهمـه    كنـد   و تـشويق مـي  بخـشد  ت و جـسارت مـي   ناقدين را جـرأ   ؛ چراكه  ايفا كرده  بديلي بي

آمـوز    مدني و درس پخته، به سهم خويش مواجهه     من .انتقادات خويش را پيش چشم اهل نظر قرار دهند        
اهـل   چنـين روحيـه و نگرشـي در ميـان      باشـد كـه   . نهـم   ارج مـي   انتقادي خـود را       جناب ديهيمي با نوشته   

 . راگير شوديافته، فبروز و ظهور بيشتري فرهنگ 


