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  ی تمدن و تمدن گور فرهنگ استفرهنگ گهواره
  

  انسان در حصارهای هرگونه عقيده، فلسفه يا سامان فکری،ی انديشه جنبش و گسترش درست است که ميدان
که راه کرداری است پسنديده  ،های حکومتی، همچنين گستاخی، سرکشی و خودرايی در برابر قانوندشومی ترتنگ

. هرچند که آزادی، به ويژه آزادی در انديشه و بيان، در خور ستايش است ولی ما کندمردمساالری را هموار می
 ها و سامان اجتماعی ياری کند.ساختن تراوش نوين انديشه هايی داريم که ما را در همآهنگدستکم نياز به پيمان

ند داشته باشيم تا پرتوان بشويم. يعنی، که همه با آن پديده به يکديگر پيو ای نيازمنديمويژه یديگر اينکه ما به پديده
مان که آزادی است برسيم، رها شدن ما از يکديگر گسستگی ما توانيم به آرمان ما تنها در پيوند و بستگی به هم می

 از آزادی است. 

  

گی، با يک ويژبريم هايی را که به کار میبرای اينکه ما بتوانيم با يکديگر گفتگو کنيم و يکديگر را بفهميم بايد واژه
که ساختار آن کنيم با يکديگر همپرسی  ایپديده هایدر مورد ارزش توانيمبا يک تعريف بشناسيم. هنگامی ما می

 پديده برای ما شفاف باشد نه اينکه هر کس به گمان خود از آن پديده برداشت ديگری داشته باشد. 

  

برند. ، را به کار می با دو ارزش نام دوپديده  يک ، يا برایی گوناگون يک واژهبرخی از روشنفکران برای دو پديده
کشند ولی نه و خود را به آب و آتش می نويسندها میکنند، کتابآنها زمان درازی با ديگر کسان گفتگو حتا جدال می

نه بيشتر مفهوم . برای نموشناسندرا می هاهای آن پديدهگیکسانی که با آنها درگير هستند به درستی ويژخود و نه 
برخی روشنفکران ديگر   پندارند.برابر میی تمدن را در گفتار، نوشتار و در ذهن خود با تعريف کلمه  ی فرهنگواژه

 هایدانند. روشن نبودن ارزشمی  ، گاهی به هم پيوسته،ی همسايهاين دو مفهوم، فرهنگ و تمدن، را دو پديده
گوييم ای سخن می. يکی اينکه ما از پديدهکندمی دشواردرست، در زندگی، را ، در ذهن انسان،  برگزيدن راه هاواژه

در آن پديده گنجانده شده است. ديگر  هايیگیه ويژچ دانيم کهولی به درستی نمی شناسيمکه به گمان خود آنرا می
ا به جای بگذارند، بهره ديگری ر برداشت در ذهن هر شنونده توانندکه میهايی از واژه توانيم،اينکه چگونه می
خريم به خوبی فروشيم و میمی پذيريم،ستاييم، میجوييم، میچيزی را که می های یگويژهبايد برداری کنيم. ما 

 تا نه خود و نه ديگران فريب دهيم. بشناسيم

  

ها، ها، بافتهچوب. کاربرد فلزها، های آنهاتمدن به سخنی کوتاه، يعنی آگاهی و دانش سازندگی و کاربرد فرآورده
ساختن يک بنای بزرگ نشان های تمدن است. هستی برای زيستن و آسان زيستن نشانههای و ديگر پديده هاسنگ

های مصر، تخت جمشيد، بناهای کهن بسان هرمباشد. داشتن آگاهی از دانش و داشتن ابزارهای پيشرفته می
شهرهای بزرگ  بيشتر .که امروز مرده است سازندا آشگار میتمدنی را برم های ديگر باستانیديوارچين و ويرانه

، انرژی الکتريکی، تلفن، هاجادهشود. ی جهان گسترده میای دارند که در همه جهان امروز نشان از تمدن زنده
و  آنچه که در ژاپن هم ساختهاند. ی اروپا سرچشمه گرفتهخودرو، تراکتور، فرودگاه و....همه وهمه از تمدن زنده

 ها نيست بلکه از تمدن اروپا گرفته شده است.شود از تمدن ژاپنیپرداخته می

  

ديد ولی بيشتر در درون بينش مردمان پنهان  هاتوان در تمدنآنرا هم می یهاست که بازدهفرهنگ تراوش خرد انسان
  نشان فرهنگ آنها است.   به آفرينش جهان هستی سبتنمردم  هایهای و انديشه، پندارها، گمانبينیاست. جهان

که خود جوينده باشند نه اينکه گيرد می  سرچشمه یمردمآن های ناشناخته از فرهنگ پيشرفت دانش و کشف پديده
 خود را عبد خالقی عالم بدانند.

  

اشاره به چند نمونه اختالف تمدن و فرهنگ  تراوش کند. مردم خود توان خريد ولی فرهنگ بايد از درونتمدن را می 
که در آن زمان  هستندنشان تمدن باشکوه آن مردمی  ، که گور خدايان هستند،های بزرگ مصرشود. هرمتر میروشن

آن مردم است که آنرا در  فرهنگ بينش نشان، بودند هاکه خدايان آن ،هافرعون یند. اميد به زندگی دوبارهازيستهمی
توان جستجو کرد می مردمی يشرفتگی فرهنگی را تنها در انديشه. پستی يا پتوان يافتموميايی کردن اين مردگان می



  3/2  ٢٠٠۵نوامبر   نگارش: آناهيد

 .  نگاشته شده است پيشينيانبينی ها و جهانها، واژهدر سامان کشورآرايی، اسطوره های کهنو انديشه

  

در عربستان و ديگر کشورهای مسلمان بناهای باشکوهی برای مسجدها ساخته شده است، معماری مسجدها 
هللا را بجا  هایهستند که در آن کشورها به کار برده شده است. اينکه آن مردم در اين بناها عبادت تمدنی هاینشان

های امامزادها با گنبدهای زرين از تمدن مردم است و دخيل بستن در آن ساختمان ورند نشان فرهنگ آنهاست.آمی
 شيعه پروران است.  امامزادها از فرهنگ 

  

 نيز شرفته را در شکوه معبدها و پسماندگی فرهنگی را در معبود مردم به روشنی ببيند وتمدن پي تواندخردمند می
  شکوه فرهنگی مردمی را پيدا کند که از آنها هيچ تمدنی بر جای نمانده است. ها اسطوره یدر ويرانه تواندمی

تمدن  نبردته، مردم را به پيشاگر بتوان تفاوت اين دو واژه را خيلی کوتاه بيان کرد بايد گفت که فرهنگ پيشرف 
 انگيزد ولی پيشرفت هر تمدن نشان پيشرفت فرهنگی نيست. میرب

  

، اگر آنها بينش برندجهان سود می یاز تمدن پيشرفتهعنی يند، رهای تکنيک برخوردافرآوره ترينمردمی که از مدرن
  ند را قربانی نکنند.پليونها گوسای داشته باشند، دليلی نيست که دور سنگ سياهی نگردند و ميپسمانده

  

. پسماندگی فرهنگی کندد که چشم را خيره میانمعبدهايی ساخته ای برخوردارنددر هند مردمی که از تمدن پيشرفته
شوند. عبادت می هستند که در آن معبدهای با شکوه هايیمعبود آنها موش شود.معبود آن مردم آشگار می آنها در

و خردسوز خاکستر شده است.  ی پستيهاردم فرهنگی از خود ندارند بلکه فرهنگ آنها با عقيده: آن متوان گفتمی
 شايد تمدن آن مردم نمرده باشد ولی فرهنگ آنها در آن معبدها به خاک سپرده شده است.

  

دگی است تمدن اند تمدنی که امروز در راه گسترش و زايناند يا در خاموشی فرو رفتههای پيشين همگی يا مردهتمدن
های توان در شهرها و خانهمی های اين تمدن رانشانه شود.پخش می ی جهاندر همه  کم و بيش است که ایزنده

تراوش  هاديد ولی بايد دانست که بيشترين اين تمدن از فرهنگ مردمان همان سرزمين های گوناگونمردمان سرزمين
 نکرده است. 

  

کارآيی خود  در جان اجتماع هنوز هامعيارهای اين بينش اند ولیشده  رسوا انش امروزاز ديدگاه د های پسماندهبينش
د تواندر کشورهای اسالمی نمی حکومتی هر کشوری ديد. هيچگاه یتوان در شيوهرا میها های آنرا دارند. نشانه

پذيرفت شوند. حتا يک  ردمی مسامان دموکراسی برگزار شود مگر آنکه زشتی و پستی معيارهای اسالمی در انديشه
تواند مفهوم دموکراسی را مسلمان هراندازه هم که مدرن زندگی کند، کراوات ببندد يا کنار دريا آفتاب بگيرد، نمی

  .بپذيرد

  

در  خرد یآزادانه بينديشد، چون چشمه های هستی تواند در مورد پديدهای ايمان دارد نمیکسی که به عقيده رگزه
. او با فرهنگ هر مردمی در ستيز است چون عقيده در هر حاکم است اشبر انديشه اشعقيده و درون او خشکيده

کند، پيوست در زايندگی و تراوش می ها، که از انديشهولی فرهنگ .است و نازاخشک  بسان سنگ سخت، کسی
 رويندگی است.

  

ولی فرهنگ در  ، سوخت و ازبين برد.توان خريد، فروخت، وارد کرد، صادر کرد، دزديد، غارت کردتمدن را می 
توان خريد، فروخت يا دزديد ولی هاست و نمیی هزاهپنهان است. فرهنگ فرآورده هادرون بينش و در منش انسان

خاموش  ، تا آن فرهنگ چشمه زايندگی خود را فراموش کند، آنگاه خودبخودای آلوده کردتوان آنرا با عقيدهمی
 شود. می
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ای جای آن فرهنگ را پر کند آنها با آن عقيده مشکلی نخواند ای داشته باشند و عقيدههنگ پسماندهاگر مردمی فر
داشت، شايد هم بتوانند ساليانی پيشرفت داشته باشند. ولی بدبخت مردمی هستند که فرهنگی پيشرفته دارا باشند و  

های فرهنگ سرکوب با زيبايی آن عقيده را هایآن مردم زشتی و پستی ای پست آلوده شود.فرهنگ آنها با عقيده
  کنند تا خود و ديگران را فريب دهند.ی خود پنهان میشده

  

نارسا است شناسايی و بررسی بيشتر  های " فرهنگ و تمدن" در ذهن برخی از روشنفکراناز اينکه تعريف واژه
: پندارند کهونه، اينگونه روشنفکران میآنها در مورد فرهنگ و تمدن اروپا هم نادرست و بی اساس است. برای نم

چون در اروپا دانش ابزارسازی پيشرفت کرده است، به همراه دانش، فرهنگ مردم هم باال رفته و در نتيجه کليسای 
کنند که سامان دگرگون و نو شده است. آنها از اين پندار نادرست نتيجه گيری می ی دانشمندانمسيحی با انديشه

. اين تاريک انديشان از آشفتگی ذهن خود است پيآينده پيشرفت تمدن، دانش ابزارسازی،ی اروپا عهجام در دمکراسی
 گمان دارند که کليسای مسيحی در اروپا همگام با مردم به بينش دمکراسی رسيده است.  

  

ا پيشرفت ب ،مردم بينش اسالمی در های بی اساس خود گمان دارند که در ايران هماين روشنفکران با برداشت
های ديگران را انديشه احکام جهاد را فراموش وباال خواهد رفت و روزی هم اسالم  ،تکنيک و دانش ابزارسازی

 رسند.به دمکراسی می کند و مردم آرام آرام ستايش می

  

دانی اين گونه کسان اگر خودفروخته نباشند نادان هستند. چون دانش از هنگامی در اروپا پيشرفت کرد که انديشمن
مرزهای مسيحيت گسترش دادند. کليسا سدها سال  خود را در ورای هایانديشه و پاره کردندها را زنجيرهای عقيده

با اين انديشمندان گستاخ جنگيده، با آنها بسان اسالم جهاد کرده و برخی از آنها را زنده زنده در آتش سوخته است.  
ناشناخته بدون های ه و نخواهد داشت. کشف نيروها و سرزميندانش هرگز در تنگ حصار مسيحيت پيشرفتی نداشت

ند که  اتوانسته های اروپاباالخره انديشمندان و فيلسوف .ه استی فکر مسيحی ناممکن بودشکستن تاريک خانه
د بينی خوجهانزندگی امروز بر روشنفکران آشگار سازند. آنها های آنرا برای مسيحيت را نقد کنند، پستی و کاستی

ند. آنچه که امروز به نام دمکراسی در اروپا به کار گرفته ابنا نهاده ی خاموش يونانرا بر بنياد انديشه و فلسفه
ی کهن يونان است. تفاوت فلسفه نوزايی ی مسيحی نيست بلکه بازتابهای پسماندهشود فرآورد عقيدهمی

بينی ند تا جهاناکران ايران اين است که آنها کوشيدهسال پيش، با بيشتر روشنف ٣٠٠تا  ٢٠٠روشنفکران اروپا، در 
ولی  بشناسند به راستی های هستی رای مسيحی بيرون بيآورند که بتوانند پديدهی عقيدهخانهخود را از تاريک

سياهچال شريعت اسالمی جايگزين کنند تا نيازی به بررسی  را در روشنفکران ما در تالش هستند که فکر خود
 . ی هستی نداشته باشندهاپديده

  

. شايد بتوان گفت کندبر مردم حکومت نمی کند ولی کليسازورآوری می ی اروپاکليسا در جامعه هنوز که درست است
مردم. و گرنه کليسا مسيحی در همان مرداب  هایکه هنوز فکر مردم در مهار کليسا است نه کردار و خواسته 

حتا پسمانده تر از  تواندسال پيش داشته است و به کردار می ۴٠٠است که  ای فرو رفتههای پست و پوسيدهعقيده
حکومت اسالمی باشد. البته بايد گفت که در مسيحيت حکم جهاد، در زمانی برای کشتار دگرانديشان به کار برده شده 

ابد جاودان  به ازل تا ديگر اينکه مسيحيت احکامی ندارد که از  .ی آنها چنين حکمی وجود ندارداست، ولی در عقيده
ی برای کليسای مسيحی مردم بسان گوسفندان هستند که بايد از چوبان خود پيروی کنند. مردم مسيحی اجازه باشند.

  ی انديشيدن دارند.واليان کليسا دکانداران مسيحيت هستند ولی اجازه در ورای اوامر کليسای خود ندارند. را انديشيدن

کليسای مسيحی به دنبال پيشرفت دانش بازانديشی و نوسازی شده است بهتر  ید عقيدهروشنفکرانی که گمان دارن
که خرد آنها را در هم شکسته است، از يک کليسا بازديد  هايیاست که يک روز يکشنبه با دو چشم باز، بدون آگاهی

  .اهی پيدا کنندگآ خود های تئوریکنند، شايد در اين ديدار بيشتر از کتاب

  

از سياهچال  ورزی گستاخ و شکهاگسستن و رهايی انديشه یوپا، تمدن زنده، پيشرفت دانش، فرآيندهتمدن ار
  مسيحی است. یعقيده
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و رويندگی فرهنگ  نوزايی ،بازنگری های دينی ودر عقيده هاشناخت پسماندگی یدمکراسی در کشورهای آزاد نتيجه
  بينش کليسا در مورد جهان هستی بوده است. زتر ابسيار پيشرفته ایکهن يونان است که فلسفه

  

مسيحی است که  یها برآيند زورورزی عقيدههای اين کشورمردم ستيزی حکومت، کاستی، کوتاه فکری، پول پرستی
   .داردی مردم را از رشد کردن بازمیاين آلودگی انديشهدارد و ی مردم را آلوده میی انديشههنوز زمينه

  

 سامان کشورآرايی را وتر از بينش يونانيان بوده کرد که فرهنگ کهن ايران بسيار تواناتر، پيشرفتهره البته بايد اشا
      های پروفسور منوچهر جمالی). ( از پژوهشدانسته استمی و همپرسی بر خرد انسان استوار
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