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  پيوندهای فرهنگی در زير گامهای تمدن
  

های ی ابزارندازه که بر کارآيیاجامعه است. هر  ی در فرهنگ گسستن پيوندهایپيشرفت تمدن و  آيندپی سخن از
و آسايش انسان، در دوران تمدن  در کار برای آسانی شود.کاسته می برای انسان کاررنج  مدرن افزوده شود از

ی انديشه ، بدون کاربردسازندگان نيروی خرد .کنندبه ابزارهای مدرن واگذار می را یهمگان یپيشرفته، توان انديشه
 پُرتوان. تمدن پيشرفته نشان داشتن و کاربرد ابزارهای پردازندبه راهنمايی انسان میدر ابزارهای توانا  ،همگان

از اين روی ساختن  .استبوده ردم مفرهنگ  هایاز شاخه انديشه، همگان، برآيندی خرد لی ميوهو .باشدمی
 کاهد.می مردمان فزايد و از ُرشد فرهنگاتمدن می پيشرفتابزارهای توانا به 

      

 .دنگردساختار و پيوندهای اجتماعی دگرگون می اند،جايگزين دست و مخ انسان شده  که ،دانابزارهای کار ساختنبا 
 .ندکنمی پيدا ایتازه هایمفهوم هابرخی از پديده ین مايه درواندک اندک،  ،ی مدرنابزارها پيدايشهمراه با 

 هاپديده برخی از پيوندهایدر اين روند  شوند.به انبار تاريخ ابزارها سرازير می ها جدا واز پديده های کهنهمفهوم
  .شوندمی هبستهايی به سازمان و بسان دانش، هنر، شناخت و آگاهی از انسان گسسته

  

از آنجا که برزگران  کنند.کارند و درو میمی  را مانند سه هزارسال پيش گندم هم : کشاورزان امروزبرای نمونه
ی درون مايه یبرزگر کشاورزی و یواژه  ،ی کشاورزی دگرگون شده استشيوه ندند،بکار میه ابزارهای مدرن را ب

بينيم که در گذشته، آگاهی و دانش کشاورزی میی کشاورزی به ژرفی بنگريم، . اگر به پديدهکنندتداعی می را ديگری
 جای دارند.  هاآزمايشگاه و ی دانشگاهگنجينه ها دردر وجود کشاورز بوده است ولی امروز اين آگاهی

  

دستآوردهای از  ،آنهای ی فرآوردهيا پرورش و نگهداری ،ساخت برای ابزارهای کشاورزیبر همين روند دانش 
ی درگيرابزار  کاال و با ،ندنداکه میان يعنی آن .نداشدهواگذار  يیهاهای ويژه و کارخانهبه آموزه و  مردمی جدا

انجام  ها رانيازی به دانستن ندارد، او دستور ،ابزار کار دارد که با کاال و آن کنند.می ها را فراهمدستور آنها ،ندارند
  .دهدمی

  

توان مینمونه   از گسترش اين. است ای پيدا کردههای تازهیويژگ ایهر پيشه  یمايهامروز در ذهن همگان درون
 .انددگرگون شده هايی در اين راستاو پديده سود ،سرمايه ،توليد، ابزاربرزگر، کارگر،   مفهوم پيشين که برداشت کرد

بشناسيم. از   ست، نهفته ا هااين پديده مفهوم که در ،های فرهنگی، دانش و هنریمايهبن نداريم که چندان نيازی ما
  گوييم.ها سخن میپديده ايناز  بنگريمبدون آنکه به دگرگون شدن آنها  اين روی

  

کارآيی دهيم. پنداريم و با اين دروغ خود را فريب میما پيشرفت دانش ابزارسازی را نشان دانش و آگاهی جامعه می 
ان، آگاهی و هنری که امروز برزگر تيار دارند.امروز به ابزار و آموزشی بستگی دارد که آنها در اخ ورانپيشه

و  که هر کس اندکی از آن دانش ها ستدر کتاب نياز دارند ها)(مهندس کارگران، هنرمندان، پزشکان و اندازمندان
 .شناسدمی را هنر

  

ميليون سدچند  مشکل  که کنيمدرست است که انسان به رازهايی از زمين و آسمان پی برده است. ولی فراموش نمی
 مسلمان با کافر است. برخورد ی برخورد محرم با نامحرم يایگمسلمان با جهانيان چگون

  

  )شودپراخته نمیهای تمدن هستند که در اين جستار به آنها سوز از فرآوردهو جهان جانستانافزارهای (جنگ

آشنا های کار فرآرده تنها با . ماداردما را از پيشرفت بازنمی ،در روند تمدن ،پيشين هایدگرگون شدن مفهومالبته 
شناخت بيشتر کارگران يک آگاهی و  اساسر اين ب نداريم. هنر سازندگی یمايهبه شناخت بن ینيازو  هستيم

ياد  سازندگی را برای هنری زيرا هيچکدام از آنها .دنيکديگر چندان تفاوتی ندار ی خودرو سازی باکارخانه
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ديگری  انکارگرتوان و به آسانی می گيرندمی ، يادیارکردن با يک ماشين را، در زمانی کوتاهک . آنها تنهااندنگرفته
 .جايگزين آنها کرد را

  

های آگاهی رونددر اين  گذارند.های کشور برای مردم به نمايش میهای همگانی را در رسانهآگاهی به هر روی
، رود تريندرازا درازایبلندترين کوه، ی بلندی :هستند هابافتن اي از ،شوند، که برای مردم دانايی شمرده میهمگانی

که  باالخره چيزهايی و ی که در سوی پيشرفت هستندنام ورزشکاران يا هنرمندان نام جانورانی که وجود ندارند،
   .نخواهند داشتهيچگاه مردم با آنها کاری نداشته و 

  

يعنی آگاهی همگانی   .دانندخورند نمیمی در نان که هر روزرا  "جوش شيرين" های اين مردمان ويژگی بيشتر البته
 مردم ی،در کار توليد ،و ارزانی برای آسانی .در همان کشوری است یشهروند برخورد با سامانو تنها در شناخت 

 .کرد ديگری جايگزين يک از آنها را تا بتوان هر شوندمیبا کمترين آگاهی پرورده 

  

آنها نيازهای خود را  که آزاد هستند بردگانی ،ان گفت در جهان پيشرفته بيشترين مردمتوبه زبانی ساده می
، حتا زندگانی رنج از مردمان را های جهانپيشرفت و دگرگونی .کنندبرای به بندکشيدن خود تالش می شناسند ونمی

نياز  اين خواست و .پندارندمی خود را در اين بندها خوشبخت و آزاد مردمان .بخشدرهايی می ،خودانديشی از رنج
  تر در سامانی آماده و بی درد سر زندگی کنند.انبوه مردمان است که آسان

  

بسان  هم های ديگریها ارزشکه در روند اين دگرگونی گيرم اين استباز اين پيشگفتار  خواهممی ای کهبهره
از   ،هاشجدا شدن اين ارز شوند.می گذاشتههايی نهای فرهنگی وجود دارند که از درون مردم جدا و در سازماارزش

ه ی اين گونهر مردمی بر پايه یسامان زندگانی سازد. زيراروند زندگانی را پيچيده و دشوار می ،بينش مردمان
  ها نهاده شده است.ارزش

  

  .کنمامروز اشاره می  مردمان و بينش يانايران برای نمونه به ارزش "پيمان" در فرهنگ کهن

که دو کس   ای است" پيمان" پديده بينيممی پيشينيان هستند، ها و نگرش، که تراوش انديشه های شاهنامهدر داستان
بدون  ،مردم یبينیجهاندر  بندهای پيمان. بنددبه هم می دادندست يک با يک سخن يا در موردی را يا دو گروه

او ميهن خود را ترک و   شود کهدر داستان سياووش روشن میاين ارزش فرهنگی  است. بوده پايدارترس از زندان، 
بيمان چه با  شکستن پذيرد که پيمان خود را با افراسياب بشکند.نمیاو  ولی .کنداز فرمان پدر، پادشاه، سرپيچی می

ن  را به اي ی مااسالمزده. فردوسی و زرتشت پژدو اجتماع زشت و در خور نکوهش بوده استدوست و چه با دشمن 
 کنند:گونه سرزنش می

  

  ( فردوسی)    گرامی  شود  کژی و کاستی       ز پيمان بگردند و از راستی    

  ( پژدو) ز پيمان شکستن ندارند عار     باشند بی دين و بی زينهار چو    

  

 "نماپي" خود را از دست داده است. نه تنها مردم به یفرهنگی ارزش دگرگون شده و" پيمان"  مفهومدر روزگار ما 
های هم، بدون ديدبانی از سوی سازمانميان کشورها  نهادن درپيمان کنند بلکهنگاه می با بدگمانی و سخنان يکديگر

افزارهای جنگ از ترس که با زور سپاه و های جهانی هم زمانی مفهومی دارندپيمان. ارزش استجهانی بی
های کشورهای زورمند بر مردمان تحميل خواسته برای و کسوي بيشتر هاشوند. اين گونه پيمان نگهبانی آوردهشت
   اند)پذيرفته شدهرا  خيزی کشورهای نفتمرزهای همه  ،های جهانیبا همين پيمان ،جهانيان( .شوندنوشته میجهان 

 يعنی هيچ پيمانی است. بسته شدههای کشوری کنده و به سازمان فرهنگ آنهاپيمان از  یريشهدر ميان مردمان 
و نه   دارد باشد، نه ارزشی راستهآ زندانآن هم با زور و  بايد ، کهسازمانی ويژهگواهی و پشتيبانی از سوی ون يد

دارايی، دانش و آموزش، زندگی و  دارنده و خريد و پرداخت، توليد و کيفيت، اين زمينه،در  .کندمیکسی آن را باور 
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ی ديدبانیاند و تنها در و پيمان مردمان جدا شده هاز خواستمه و هو ...همه  ، حتا پيمان همسری، پيوند خانوادهمرگ
 .شوندپذيرفته می فرمانرواهای سازمان

  

 ،کسان، جدا از کارکرد ای راهر پديده ، که بتواندشوندبريده  ها از مردمانکه اين ارزش ،ی مدرن استنياز جامعه
 بر دموکراسی، آرامش و آسايش مردم سامان ی آزاد،در جامعه ودوج اين با .بسنجند ،پول با يک معيار، يعنی با تنها

در ،  ی "پيمان"مايهدرون که وجود دارداين سامان تا آن اندازه "دموکراسی" در استوار است.   "پيمان اساس "
 در ،کشور بستگی ندارند بلکه ی قوانين اجتماعی تنها به حکومتسختی و سستی. ارزش داشته باشد ،ذهن آن مردم

يعنی هرچند مردم راستکارتر باشند کمتر  . که مردم آنرا گرامی بدارند شوداجرا می به درستی قانونی اجتماع، هر
   .کنندمی یشکنپيمان گويند والبته هر اندازه در اجتماعی کمتر آزادی باشد مردم بيشتر دروغ می .شکن هستندپيمان

 در اين اجتماع . چون پديده دزدیندارندمجازات سخت برای دزد  به ازیني آنها مردمی که از دزدی شرم داشته باشند
و غارت  مردمی که حکم جهاد را برای کشتن ،برخالف اين .شودو سرافکنده می از مردم دوردزد  و زشت است

  نياز دارند. ،دزدان غير شرعی مجازات ،دست بريدن بسان به احکام قصاص آنها کنندديگران ستايش می کردن

 ،سال گذشته ۶٠در  ،دستکم بينيم کهرا می  انمردماين نگاه کنيم  اروپان پيشداوری به روند کشورداری در بدوگر ا
ی در روند زندگی و سامان کشوری به يهاگشايش هرادر اين  آنها .اندبيشتر برای گسترش مرزهای آزادی تالش کرده

   .است ه)بود( استوار"پيمان"  بر اساس اين آزادیاند. وجود آورده

  

مردم و  .دارندمی اند)داشته(می گرامی شود،نهاده می های کشورسازمان که ميان شهروندان و نين پيمانی را،چمردم 
 اين مردمان يعنی در سامان د.کنننمی کردند)نمی( و کردار يکديگر با بدگمانی نگاه به گفته هاکشوراين ی هاسازمان

ی بدون شناسنامه ،را اند هرکستوانسته است. مردم با آرامش می ه" زشت و شرم آور بودوندی"دروغهنوز 
  د.کننباور  ،دارعکس

  

 . آنهانداهکردمبارزه می هاو اقليت انبوهی از اين مردمان، برخالف ايرانيان، پيوسته برای حقوق شهروندان بيگانه
مردم به آزاد  یکه آزادی ،اين پندار بر ند.اهخواندفرامی همبستگیبه  ،گانديدستم پشتيبانی از برای ا،ر روشنفکران

    بشود.تر ن آسانانوواردبرای  زيستن و کارکردنخواستند که روشنفکران می ،ی شهروندان پيوند داردهمه  بودن

به  ی بهتریای زندگرب ،هستند از کشورهای مسلمان آنها هاست که بسيار مردمی از کشورهای دور، که بيشترينسال
.  است از عقيده و احکام اسالمی برخاسته تازه وارداناين  بيشتر کارکرد و بينش ند.اهای کفار پناه آوردهسرزمين

فريب  قوانين آزادی و انسان دوستی برایاز  . برخی از آنها گاهیاندی آزادی را نچشيدههيچگاه مزه اين کسان بيشتر
اجتماع پخش  در در شمار اندک هستند ولی ناآرامی و بدگمانی را فريبکاران اين ههر چند ک برند.سود می تبهکاری و

انسان  با بيشتر شهروندان تازه وارد، که. گويندهيچگاه سخنی به جز دروغ نمی چون اين اندک شمارند. کنمی
 يا دانینانشان  اند،ه شدهاعی را، که در قوانين همزيستی گنجاندهای اجتمکمک و پشتيبانی ،اندشتهدوستی آشنايی ندا

  ند.پندارمی هااروپايیمردم فريبی 

  

ارت غهای اجتماعی به نوواردان بيگانه برای چپاول وکمکبراين باورند که نامسلمان روشنفکران برخی از حتا 
ان اين تفاوت بينش و نگرش مردمان اروپا را با کردار فرمانرواي اين روشنفکران کشورهای پسمانده از تمدن است.

 شناسند. کشورها را نمی

  

است،  نکردهبه جز دزدان بر آنها حکمرانی  کسی ،اندبديهی است کسانی که در ميهن خود حقوق اجتماعی نداشته
رسيدن به  در راه ی مردم اروپابه مبارزه اين روشنفکران داشته باشند. باور را بی دريغ یچگونه بايد انسان دوستی

های آنها تظاهرات گسترده و همبستگی مردم اروپا را برای گرفتن حقوق اقليت .کنندنمینگاه  قوانين اجتماعیاين 
  شناسند.نمی بيگانه

  

 ،در مورد دگرانديشان را، ورزیو مهر زيستیهمتوانند هموندی، کسانی که احکام جهاد دارند آنها چگونه می
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شماری از روشنفکران ايرانی برای حقوق اقليتی، بسان بياد دارد يا شنيده است که  در ايران آيا کسی بشناسند. 
 ،با همزيستی و انسان دوستی آشنايی ندارند که ها که ايرانی هم هستند، دهان باز کنند؟ مردمیها يا بهايیزرتشتی

 . شونددگرانديشان آزرده نمی نجراز آنها  ،دانندها مشروع میورزی را بر اقليتستم

  

است و  همکيشان  سخن از محنت و رنج ن هم تنها در گفتار نه در کردار،، آاندسروده ریاگر کسانی از نوع پرو
ن مسلمانااست که اين  افروزند.بر ضد گبر و جهود و نصرانی می را توزیگرنه همين کسان در دل مردم آتش کينه

  پردازند.توزی میبلکه به کينه ندارند ياد ی رااری ديگران بدگمان هستند و نه تنها سپاسگزدر برابر انسان دوستی

 انبوه مردمی به نگرش فرهنگیی سخن اندکی به کناره گراييد. سخن از اين بود که آزادی در هر اجتماعی رشته
زشت نيست چگونه بايد آزادی، که تنها بر اساس پيمان پديدار کرداری  در مردمانی که پيمان شکنی . دارد بستگی

مردم اروپا، که سدها سال برای گسترش مرزهای آزادی در قوانين دموکراسی  بينيم. میسامان داشته باشد ،شودمی
آزادی شهروندان  ساختندر راه تنگ  ،اجتماع اروپا با مردمان آزادی نديده گیبا آميخت ،اند، امروزمبارزه کرده

 کنند.تالش می

 

های فرهنگی و اجتماعی در اروپا برآيند ارزشبه سرزمين  ،تمدناز  از کشورهای پسمانده ،شدن مردمان سرازيربا 
اگر هيچ   ؟چه ارزش دارد ، آيدبشمار میدموکراسی در اروپا  نهاد، که ی بيانآزادی .است گراييدهبه پستی  هم اروپا

 نآيات قرآ نيازی به نکوهش کردن البته بازگو کند. را آياتی از قرآن تواندنمی از ترس مسلمانان ، حتا پاپ،ایرسانه
  شود.می ی آنها آگاهبه ماهيت عقيده ایهر آزاده از کردار مسلمانان چون يست.ن

  

خواهان تنگی و  آنها باز کنند به نکوهش دهان توانندنمی  ،آز آميخته بااز ترس  ،که ایآزاده از اين روی مردمان
تر تنگ را خودی ميدان آزادیآنها هر چند که بر ترس اين مردم افزوده شود . شوندمی سختی در مرزهای آزادی

   .هستند ،سوزیآتش از گيریبيشا آتش خواهان ب اسالم، گيری از زورخواستار پيش قانون د.  يعنی با زورکننمی

دشمن را، که خود  اين با قانونی توانندو هرگز هم نمی اندکمتر پيروزی داشته در اين راه کشورهای اروپايی البته
درماندگی و مشکل مردمان و کشورهای جهان با مردمان مسلمان اين است که برداشت  ر کنند. ، مهااندبزرگ ساخته
محکوم خود  را چگونه بايد کافران با کسانی پيمان ببندند که، آنها کافرانداشت "پيمان" يکسان نيست. آنها از گرامی

   .دشوستايش می در برخورد با کافران دروغ و نيرنگ، به کاربردن پيمان شکستن، حتا ی آنهادر عقيده دانند،می

برای بهره گيری از نيروی  اند)درمانده کرده که (يا مردمانی رارا درمانده درست است که کشورهای اروپا مردمان
 اند.های روشنفکران اروپا برخاستهقوانين انسان دوستی از خواسته ولی .هنديا می اندپناه داده اين سرزمين درکار 

فرمانروايان بينی و خودپرستی آشوب و نا آرامی در اروپا است، از کوتاه یجاری و نابرابری، که زايندهاين ناهن
  ست.اروپا

  

 با  ،را عقيده پيوند اند. آنهای کار ارزش نهاده، برای توليد کاال، تنها به نيروی کار و بازدهی گسترش تمدنهاسازمان
، بدون های نادرست خوداز ديدگاه و برداشت . فرمانروايان تمدن تنهااندگرفتهناديده  ،شودی که با او بسته می پيمان

 .اندبرای مردمان وارداتی برنامه ريزی کرده ی مسلمانان،هابررسی ويژگی

  

در  کاالمصرف ميزان يا  ی کارنيرو برای سنجش هاشمار آدم، بازار فروشيا آفريدن نياز،  در دانش توليد کاال
مردمان تنها برای ايجاد بازار و فروش  یها و بينش فرهنگیبرای سرمايه گذاری عقيده .شودمی فرمول گذارده
 کنند.ت پيدا میاهمي چليپا روی کاال، هللا يا نگاشتن، بسان ایکاالهای ويژه

  

 معيار .، ارزند استآنها یعقيدهبدون برخورد به  آدمها، شمار برای بررسی کردن قيمت کاال و برآيند سود تنها
به نگرش فرهنگی و  و کار در هر کشور قوانين سرمايه گذاریالبته  پول است.های توليدی سنجش در برنامه

به اين قوانين بستگی  ،ميزان سود سرمايدار، ارزش و قيمت فروش کاال از اين روی ی مردم بستگی دارد.بينیجهان
 و گيرد)(پول می خوردمی انرژی که  موتور استهم بسان يک انسان  با وجود اين برای سرمايه گذاری ند.نکپيدا می
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 دهد. انجام می کار

  

بازار فروش و  مکان توليد، توليدی، ميزان سرمايه، زمان توليد، یيک کارخانه گذاری دراست که برای سرمايه اين 
 ند.دارنی يها جابرنامه  هایاينکه کارکنان بودايی، زرتشتی يا مسلمان باشند در فرمول شود.سود آن بررسی می

توان گفت سرمايداران راه نگرش می  های سرمايداران است.از خواسته گيرد،پيشرفت تمدن، که از دانش نيرو می
 سازد نه روشنفکران تمدن را. يعنی تمدن روشنفکران را میکنند. می نويسروشنفکران را پيش

  

زيرا   .پيش رفته است به شتر براساس پژوهش و دانش سرمايداریبي گذاری در اروپاسرمايه  البته تا کنون اين گونه
خواه اين چرخ به  .ای داردآن چرخش بازده و شودکاری انجام داده می اندبگرد را چرخی نيرويی يا دستی زمانی که

نی درست است اين انديشه تا زما .يکسان است ی آنبازده ، ماهيت و ميزان،نام هللا يا به نام سوسياليسم گردانده شود
  .رخنه نکرده باشد بر اندازه و سوی آنای عقيده در جنبش بماند و "پيمان"براساس  انسانی آن نيرو که

قوانين فيزيک و بازرگانی ی بازده ،خردب ، براساس پيمانیرا انکارگزار ی کارکارفرما بتواند فرآوره سامانی کهدر 
 آنها ، کهندنک کاربرای کافر  نبايد نهاآ باشد که بر اين انیگزارری کاعقيده (در آينده)اگر .شوندهم درست نمايان می

  شود.پيمان گم می اين یارزش اجتماعی د،نبه کار ببند دروغ نيرنگ و در برخورد با کافران ندنتوامی

  

  انشمندانکه د ،توليدیهای دانش و پژوهشی همه برآيند مسلمان با کافر،  نهادن پيمان يعنی در چنين آميختگی،
 . عقيده گنجانده نشده است کتوراهای آنها ف زيرا در فرمول .نادرست خواهند بود ،اندبررسی کرده سالها

  

از  .انداين اندازه با دروغ و پيمان شکنی روبرو نبوده  به ،سال گذشته 20پس از جنگ جهانی دوم  تا  ،مردم اروپا
توانند به نمی ترسند ومی داشتن آزادی وجود و از سويی بابينند می کژپندارو  ناکامخود را  اکنون اين روی

پسرفت شود می گذارده ،و ناراستی گسترش ستم در برابر ،ی کهگامدرماندگی برخورد کنند. تنها  اين هایريشه
  .اندشدهدورنگی و دروغ آلوده  ، بهپيمان شکنی هم به اروپا های فرهنگی درارزشاست. يعنی  در اروپا فرهنگی
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