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چکیده 
ــه  ــن ب ــز محســوب می شــود، پرداخت ــدۀ فرهنــگ ضمــن آنکــه از مقوله هــای چالش برانگی ــه آین توجــه ب
آن را نیــز ضــروری می کنــد، چنانکــه سرنوشــت فرهنــگ بــا سرنوشــت انســان گــره خــورده اســت و بــر 
اهمیــت آینــدۀ بشــری تأکیــد می کنــد. زیــرا نــزاع انســان بــا خــود و تباهــی و دورشــدن از اصــل انســانی 

خــود آینــده او و فرهنــگ را تبــاه می کنــد. 
در ایــن نوشــتار مــراد از فرهنــگ، فرهنــگ بالــذات اســت و نــه تجربــۀ مــادی آن کــه بــه تمــدن تعبیــر 
ــن  ــا روش ــایر زبان ه ــا س ــی ب ــان فارس ــات زب ــی ادبی ــر واژگان ــژه تناظ ــص در واژگان به وی ــود. تفح می ش
ــت  ــی اس ــی مفهوم ــات فارس ــگ در ادبی ــا واژۀ فرهن ــر ب ــوان واژۀ متناظ ــه »Kulture« به عن ــد ک می کن
ــد  ــی می توان ــاوت واژگان ــن تف ــرد. ای ــر گی ــگ را در ب ــت فرهن ــده و سرنوش ــئلۀ آین ــد مس ــه نمی توان ک
ــگ  ــا فرهن ــیعی-ایرانی ی ــگ ش ــون فرهن ــف چ ــای مختل ــاوت فرهنگ ه ــای متف ــان از جهان بینی ه نش
ــده ای  ــرای انســان آین ــات خــود ب ــه مقتضی ــا ب ــدام بن ــا هرک ــه نه تنه مســیحی-اروپایی داشــته باشــد ک

ــند.  ــذار باش ــز تأثیرگ ــود نی ــگ خ ــدۀ فرهن ــر آین ــد ب ــه می توانن ــد ک ــم می زنن ــر رق دیگ

واژگان کلیدی: فرهنگ، تمدن، زمان، آیندۀ فرهنگ.

فرهنگ چیست؟
باشــد،  بــا »Kulture« متناظــر  واژۀ فرهنــگ چنانچــه 
ــد  ــد و نمی توان ــی می کن ــم را تداع ــف و مبه ــی ضعی مفهوم
ــر گیــرد و چــه  مســئلۀ آینــده و سرنوشــت فرهنــگ را در ب
ــزی شــود  بســا تفســیری کــه براســاس ایــن مفهــوم پایه ری
ــن  ــن در ای ــد و بنابرای ــرطی باش ــا ش ــی و ی ــا احتمال از مبن
گفتــار مــراد و مقصــود فرهنــگ بالــذات1 و ودایــع آن اســت 
و غــرض تمــدن2 نیســت کــه مشــخص کنندۀ تجربــۀ مــادی 
یــک فرهنــگ3 اســت، پــس مقصــود مــا پرداختــن بــه صرف 
انگلیســی  »Kulture« نیســت. »Kulture« در دو زبــان 
 »Civilization« یــا »Culture« و فرانســه متــرادف بــا
ترجمــه شــده اســت، در حالــی کــه ایــن قابلیــت تفســیری 
در زبــان آلمانــی وجــود دارد کــه »Civilisation« را مترادف 

بــا »Zivilization« بدانیــم و »Bildung« را متناظــر بــا همــان 
ــده  ــه ش ــع مالحظ ــا توس ــه ب ــم ک ــر بگیری »Culture« در نظ
 »Kulture« اســت. شــاید بتــوان ایــن تقســیم ســاده در مفهــوم
ــه نســبت فرهنــگ و تمــدن  ــر کــرد ک ــن نحــو تصوی ــه ای را ب
همچــون نســبت باطــن و ظاهر اســت کــه در اجمــال و تفصیل 
بــا یکدیگــر یگانه انــد، امــا احاطــه و اشــراف تاریخــی بیشــتر بــا 
ــوان  ــن می ت ــت. در ضم ــا مدنی ــت ت ــل درک اس ــگ قاب فرهن
ــه  ــی مختــص ب ــا ویژگــی طول ــه ی ــره را دو مرتب ــگ و اف فرهن
موجــود انســانی دانســت کــه او را به عنــوان موجــود افرهمنــد 
ــگ  ــورت فرهن ــن ص ــد. در ای ــدا می کن ــتی ها ج ــایر هس از س
ــت و در  ــرادف »Kulture« اس ــه مت ــام آن، ک ــای ع ــه معن ب
عربــی بــه آن »ثقافــۀ« گوینــد، در مرتبــه ای دون مرتبــۀ 
فرهنــگ بــه معنــی ســاحت فرهمنــدی انســان قــرار می گیــرد 

ــر 1(. )تصوی
musadibadj@ut.ac.ir ،09352616150 *
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تصویر 1. واژه شناسی. مأخذ: نگارنده.

زمان و فرهنگ 
ســخن از چالــش آینــدۀ فرهنــگ مســتلزم تمییز بیــن مفهوم 
زمــان مــادی طبیعــی، یعنــی زمــان بــا ســنجش تکنولوژیک، 
و زمــان فرهنگــی غیرُمِتَدهــوری )غیــر زمانــی( اســت کــه در 
ــاص از  ــوم خ ــن مفه ــرار دارد. ای ــی ق ــای فرهنگ دل پدیده ه
زمــان در گذشــته، حــال و یــا آینــده از مفهــوم زمــان مــادی 
ــی  ــن کس ــگل« اولی ــت. »ه ــی اس ــه دارد و از آن متعال فاصل
ــذارد،  ــی می گ ــرق اجمال ــوم ف ــن دو مفه ــن ای ــه بی اســت ک
ــه دو مفهــوم رودرروی »فرهنــگ« و »طبیعــت«  آنجــا کــه ب
ــان،  ــه زم ــخن را ک ــن س ــز ای ــه او نی ــد. گرچ ــاره می کن اش
خــود، چگونــه در ایــن تمایــز مفهومــی مؤثــر می افتــد بحــث 

را ناگفتــه و مبهــم رهــا کــرده اســت.
از آنجــا کــه رودررویــی انســان و طبیعــت و یــا بهتــر بگوییــم 
جنــگ فرهنــگ و طبیعــت در تدریــج زمانــی واقــع می شــود، 
هــر زمانی در صــورت فرهنگــی مخصــوص بــه دوره ای از ادوار 
خواهــد بــود و بدیــن نحــو روی خــط ســیر شــتاب گیرنده ای 
از  می آینــد.  به وجــود  گوناگونــی  فرهنگــی  صورت هــای 
ســویی زمــان در آینــده بیــش از گذشــته در دســترس انســان 
ــه  ــازی ب ــته، نی ــالف گذش ــده، برخ ــرای درک آین ــت و ب اس
ــوالی  ــان هی ــت چون ــت. طبیع ــه نیس ــوۀ حافظ ــر ق ــه ب تکی
ــیاری  ــفتگی بس ــا آش ــود ب ــی خ ــگ در صورت نایافتگ فرهن
ــوالی بی نشــان، انســان  ــر ایــن هی ــت. در براب ــه اس مواج
ــه  ــی ک ــد، در حال ــاده می کن ــی را آم ــور فرهنگ ــد ص فرهمن
ــی و  ــری زمان ــگ ام ــرش فرهن ــرای پذی ــت ب ــیوۀ طبیع ش

تدریجــی اســت.

آیندۀ فرهنگ 
ــی  ــدۀ فرهنگ ــت و آین ــوان از سرنوش ــکل می ت ــیار مش بس
ــرا دامنــۀ آینــده حــوزۀ وســیعی از  انســان ســخن گفــت، زی
فرهنگ هــای گوناگــون را در خــود پیچیــده و جــذب کــرده و 
خواهــد کــرد. آیــا فرهنــگ مــا آینــده ای دارد و اگــر آینــده ای 

دارد ماهیــت گذشــته اش چیســت؟ بعــد از ایــن مقدمــه اینک 
ــش  ــا چال ــی می شــود و آی ــه بازنمای می پرســیم آینــده چگون
و جــدال آینــدۀ فرهنــگ مــا در برابــر نیهیلیســم غربی اســت 
و یــا اینکــه بــا نیســت انگاری همــراه و هم سرنوشــت خواهــد 
ــگ  ــی فرهن ــر، یعن ــگ دیگ ــا و فرهن ــگ م ــن فرهن شــد؟ بی
ــبتی  ــه نس ــی، چ ــی اروپای ــطوره های یونان ــر اس ــی ب مبتن
برقــرار اســت؟ آیــا سرنوشــت و حیــات هــر یکــی بــه دیگــری 
بســته اســت و آیــا آینــده ای بــرای چالــش و تنــازع تاریخــی 

بیــن ایــن دو متصــور اســت؟
ــد اذعــان داشــت کــه ســخن از آینــدۀ فرهنــگ ســخنی  بای
پراهمیــت اســت. سرنوشــت فرهنــگ در آینــده از سرنوشــت 
ــا از  و فرجــام انســان جداشــدنی نیســت و چنانچــه تلقــی م
ــد  ــل تأکی ــد، دلی ــگ باش ــه ای از فرهن ــان حص ــفه چون فلس
ــد«  ــک و ب ــوی نی ــگ در »فراس ــردای فرهن ــر ف ــه را ب نیچ
ــه ای  ــاب مقدم ــن کت ــر ای ــوان دیگ ــت. عن ــم یاف درخواهی
ــی  ــس از دوران طوالن ــده اســت. »نیچــه«، پ ــر فلســفۀ آین ب
ــر  ــش »نیچــه در براب ــاب خوی ــر«، در کت ــا »واگن ــم رازی ب ه
ــیقی  ــیقی او را »موس ــخ موس ــد و تل ــادی تن ــر« در انتق واگن
بــدون آینــده« قلمــداد می کنــد. بــه عقیــدۀ او بــرای ظهــور 
ــود  ــد ب ــای بســیاری خواه ــر تجربه ه ــک ارادۀ برت ــی ی و تجل
ــای بســیاری هســت  ــد و آینده ه ــوز فرصــت نیافته ان ــه هن ک
 Nietzsche,( ــد ــا مان ــقوط آنه ــر س ــد منتظ ــوز بای ــه هن ک
ــع از  ــه ای دیگــر مان 187 ,1982(. ثبــوت و عــدم ثبــوت تجرب
ــود. بنابرایــن شــاید  ــا متوقــع آینــده ای دیگــر ب آن نیســت ت
ــدۀ  ــا و بایدهــای وجــودی آین ــر آن باشــد کــه ضرورت ه بهت
فرهنــگ و از جملــه فرهنــگ خویــش را بشناســیم و دوســت 

ــم. بداری
ــد  ــدۀ بشــری تأکی ــت آین ــه اهمی ــگ ب ــدۀ فرهن ــران آین بح
ــانی از  ــرد انس ــش و ط ــا خوی ــان ب ــمنی انس ــد. دش می کن
ــگ  ــدۀ او و فرهن ــش آین ــت خوی ــه دس ــودی او ب ــود و ناب خ
ــرانجام  ــفه س ــرای فلس ــی ب ــن تباه ــا ای ــد و ب ــاه می کن را تب

Civilization
)Civilisation(

Kulture Culture

Zivilisation Bildung
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جــز یــک نگــرش مبهــم و تاریــک چیــزی حاصــل نخواهــد 
شــد. البتــه بشــر تــا آنجــا کــه از طبیعــت و فطــرت خویــش 
برمی خیــزد، ذاتــاً بــا خــود یکــی اســت و بــا مصــدر و 
ــه باشــد. بنابرایــن  ــد بیگان مرجــع وجــودی خویــش نمی توان
ــار  ــه گفــت به رغــم ویرانــی در ت می تــوان همچنــان امیدواران
ــده ای نیکــو  ــرای انســان آین ــوز ب ــود زندگــی انســانی هن و پ
ــل تصــور اســت. مــا می توانیــم پیامدهــای زمــان آتــی را  قاب
در زبــان فرهنــگ موجــود خــود ســراغ گیریــم و آنچــه را در 
زبــان فرهنــگ کنونــی نهفتــه و بــه ضــرورت حــوادث آتــی را 

ــم. ــد آورد دریابی ــار خواه به ب

هویت متکثر فرهنگ 
ــی  ــوفان حقیق ــدۀ آن کار فیلس ــگ و آین ــه فرهن ــای ب اعتن
اســت. کســانی فیلســوف حقیقــی هســتند کــه در ایــن بــازی 
ــده  ــد آین ــا پیون ــید ت ــد کوش ــوند. بای ــره وارد می ش پرمخاط
ــگ  ــتۀ فرهن ــون گذش ــت و چ ــگ را دریاف ــتۀ فرهن و گذش
ــد همــواره گذشــته را  ــد ریشــه ای دارد بای ــا آینــدۀ آن پیون ب
چــون رکــن آینــده در نظــر داشــت. مســئلۀ آینــدۀ فرهنــگ 
ــه  ــت، بلک ــود نیس ــر خ ــۀ از س ــی پیش بینی گرایان ــک تلق ی
ــان  ــت انس ــر دو از سرنوش ــته ه ــده و گذش ــص در آین تفح
جدایی ناپذیــر اســت. گرچــه مالحظــۀ فرهنــگ چونــان 
نماینــدۀ طبیعــت دازایــن یــا موجــود انســانی خالــی از ابهــام 
نیســت، امــا به هــر حــال از ایــن طبیعــت جداناشــدنی اســت 
و چنانچــه بشــر فردایــی داشــته باشــد ایــن فــردای آینــده در 
دل خویــش افــره فــردا را آبســتن خواهــد بــود.  فرهنــگ در 
ــاد  ــه ای از آح ــۀ مجموع ــر پای ــان اســت و ب ــرورت و جری صی
ــا آنچــه در خــارج  ــاط ب ــاً در ارتب ــا شــده و صرف ــره4 بن متکث
ــذاری می شــود.  ــداز و مشــاهده و ارج گ ــش اســت بران از خوی
فرهنــگ به ســان آن متــن و مرجعــی اســت کــه از موضــوع 
طبیعــت انسانی شــدۀ بشــر در زوایــای مختلــف وجــود ســخن 
می گویــد. پــس هرچــه دربــارۀ کلنجارهــای فرهنگــی ســخن 
ــه آن  ــار ب ــت و به ناچ ــگ اس ــود فرهن ــاز از خ ــود ب ــه ش گفت
مربــوط اســت. مــا از فرهنــگ خــود فرهنــگ را می شناســیم 
ــوط  ــم مرب ــی را به ه ــیر فرهنگ ــن و تفس ــه مت ــی ک و زبان
ــان  ــاس هم ــگ را براس ــد فرهن ــی اســت. می بای ــد یک می کن
خوانــد و در خواندنــش از خــود آن کمــک گرفــت. قاعــدۀ آن 
بازمی گــردد بــه همــان اصــل هرمنوتیکــی کــه براســاس آن، 
مرجــع یــا متــن اســت کــه موجــب تفســیر و توســعه دهندۀ 
آن اســت5، پــس اگــر اینجــا ســخن از چالــش فرهنگ اســت، 
یــا بایــد ایــن چالــش را در خــود فرهنــگ کنونــی جســت وجو 
ــه تفســیر از  ــا را ب ــا فرهنــگ م ــد ت ــا در انتظــار مان کــرد و ی

ــد. ــی کن ــی اش میهمان جنــگ و جــدال درون

کوشش و انتظار 
ــب  ــدودۀ تناس ــارج از مح ــزی خ ــردا چی ــدی ف ــن فرهمن ای
ــردای کار  ــه ف ــوط ب ــی مرب ــی متافیزیک ــا حت ــی و ی فیزیک
انســانی نیســت و درواقــع کار او همان فرهنگ اوســت. اساســاً 
در چالش هــای فرهنــگ مــا زمیــن به ســوی آســمان و 
فرودیــن به ســوی بریــن کشــش دارد، ایــن جــذب و تمایــل 
ــورت  ــان ص ــه انس ــه ب ــت ک ــاز اس ــانۀ ممت ــن نش دارای ای
ــت  ــه وحــدت در هوی ــرانجام او را ب ــه ای می بخشــد و س یگان

می کشــاند.
ــدۀ  ــی از آین ــیر هگل ــالف تفس ــه برخ ــرد ک ــراف ک ــد اعت بای
ــه  ــت ک ــوان دریاف ــی می ت ــت را به راحت ــن حقیق ــب، ای مذه
تحقیــق و تفحــص در آینــدۀ فرهنــگ مــا مســتلزم ورود بــه 
ــت  ــب در سرش ــدۀ مذه ــر آین ــت. تصوی ــب اس ــوم مذه مفه
فرهنــگ مــا خــود مرتبــت و مقامــی جــدا از فرهنــگ نــدارد. 
ــدۀ  ــش آین ــخن از چال ــه س ــت ک ــه اس ــن مقدم ــا ای ــا ب تنه
ــفی  ــی فلس ــد و از توانای ــادی می یاب ــت بنی ــگ معقولی فرهن
ــن  ــه تبیی ــا ب ــه نه تنه ــود. بدین گون ــوردار می ش ــی برخ خاص
صحیح تــر از رابطــۀ فرهنــگ و مذهــب نزدیک تــر می شــویم، 
ــگ  ــر فرهن ــاص در براب ــیری خ ــکان تفس ــه و ام ــه زمین بلک
بــاز می شــود. عرفــان کــه خــود معتــرف بــه وحــدت 
مراتــب وجــودی و دال بــر وحــدت شــئونات مختلــف انســانی 
اســت، درنهایــت قــدرت، خــود، در فرهنــگ شــیعه در انتظــار 
ــن  ــت اســماء در انســان تمــام می شــود. ای جامعیــت مظهری
ــریعت،  ــه دارد. ش ــی ریش ــیعی ایران ــگ ش ــار در فرهن انتظ
ــل و دل در  ــل، عق ــع نق ــی مناب ــوف و به عبارت ــفه و تص فلس
ــعی  ــن س ــت. ای ــده اس ــرد آم ــرد فراگ ــی منحصربه ف ترکیب
فرهنگــی در تجربــۀ مالصــدرا، در تألیــف حکمــت عقلیــه ای 
ــث،  ــرآن و حدی ــی یعنــی ق ــی نقل ــا مبان مبتنــی و ســازگار ب
بــه نهایــت خــود رســید و همیــن رویــه در حکمــت بزرگانــی 
ــران  ــبزواری« و دیگ ــم س ــانی«، »حکی ــض کاش ــون »فی چ
ــی  ــا ابداعــات بی ســابقۀ عرفان تاکنــون ادامــه یافتــه اســت. ب
ــن و  ــر بری ــع عناص ــفی و جم ــل فلس ــاعی اصی ــۀ مس و هم
آســمانی و عناصــر فرودیــن و زمینــی در ادب و شــعر همــواره 
ــون آرزوی  ــانی چ ــۀ انس ــام جمعی ــن مق ــه عالی تری ــل ب نی
پرامیــدی نــگاه داشــته شــده اســت. در ایــن فرهنــگ، ملــک 
ــۀ  ــا مقول ــد. ب ــد خورده ان ــم پیون ــه ه ــقانه ب ــوت عاش و ملک
عشــق اســت کــه وحــدت وجــود فراخنــا و مجــال خویــش را 

ــود. ــر می ش ــوق میس ــق و معش ــذاب عاش ــد و انج می یاب

هرمنوتیک تاریخی: فلسفه و عشق و مذهب 
ــه  ــۀ »عشــق«، و ن ــن مقول ــد اســت ســرانجام ای هــگل معتق
مقولــۀ »رحمــت« ، خواهــد بــود کــه آشــتی و وحــدت 
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آســمان و زمیــن، اعلــی و ادنــی را در دل خویــش دارد 
اســت کــه  ایــن  )Künig, 1987, 118(. مشــکل هــگل 
ــد. در  ــش از حــد فلســفی تصــور می کن ــوم عشــق را بی مفه
ــود عشــق  ــبب می ش ــه فلســفه س ــب ب ــول مذه ــر او تح نظ
به نحــو فزاینــده ای فلســفی شــود و در نتیجــه شــور و عشــق 
ــی  ــگل فرانکفورت ــود. ه ــدود نش ــی مح ــم مذهب ــه مفاهی ب
ــگل  ــه در ه ــال آنک ــزد و ح ــق درمی آمی ــا عش ــب را ب مذه
ینایــی ایــن تأمــالت فلســفی اســت کــه بــه آشــتی و آمیــزش 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد )ibid., 160(. ب ــکان می ده ــن دو ام ای
ــفی از  ــع فلس ــف جام ــا در تعری ــگل در ین ــه ه ــم ک می بینی
مقــام عیســی، مقــام والیــت مطلقــۀ تاریخــی و مقــام نبــوت 
خاصــۀ او را چــون دو شــأن متمایــز فلســفی و الهــی تعریــف 
می کنــد. هــگل در ذکــر جایــگاه تاریخــی »کــوروش« و 
»اســکندر« معتقــد اســت مقــام معنــوی نمی توانــد بــا مقــام 
عقلــی فلســفی متحــد و بــا آن یگانــه باشــد، درحالــی کــه در 

ــام متحــد اســت. ــن دو مق شــخصیت عیســی ای
ــل  ــن کام ــوان دی ــیحیت به عن ــگل مس ــر ه ــه در نظ گرچ
ــن  ــا دی ــالم ی ــن اس ــر دی ــی نظی ــان اله ــایر ادی ــخ س ناس
ــب را  ــن دو مذه ــا ای ــود نیســت و او ســعی بســیار دارد ت یه
ــل  ــا معض ــد، ام ــیر کن ــا و تفس ــیحیت معن ــخ مس ــع تاری تاب
حل نشــدنی پدیدارشناســی تاریخــی هگلــی ایــن اســت کــه 
ــوت  ــد دع ــل و مؤی ــه حام ــود فی نفس ــه خ ــالم ک ــن اس دی
ــی،  ــر تفســیر هگل ــریعت موســوی اســت، بناب عیســوی و ش
ــه  ــرد. حــال آنک ــرار می گی ــن مســیح ق ــۀ تاریخــی دی مقدم
ــالم  ــه اس ــد ک ــهادت می ده ــی، ش ــی و زمان ــۀ تاریخ تجرب
ــت. در  ــده اس ــر ش ــیح ظاه ــن مس ــس از دی ــرن پ ــش ق ش
اینجاســت کــه ایــن تردیــد و تشــکیک قــوت می گیــرد کــه 
ــیحیت  ــب مس ــی در مذه ــش عیس ــگل در نق ــه ه ــا آنچ آی
ــرای او در لبــاس ناپلئــون در  ــان ب می بینــد )مســیح آخرالزم
ــی  ــان عیس ــا هم ــتی ب ــد( به راس ــوه می کن ــر او جل ــا ب ین
ــم،  ــر داری ــش خب ــاب اهلل از حضرت ــا در کت ــم، کــه م ــن مری ب
ــرای ترســیم  ــه »ارادۀ ناپلئونــی« ب مطابــق اســت؟ تمســک ب
ــل  ــن ماجــرا محــل تأم ــر از مســیح در ای شــخصیتی کامل ت

ــت. اس
ــگ  ــدۀ فرهن ــیر آین ــوان مس ــی، می ت ــیر هگل ــالف تفس برخ
ــه  ــا تکی ــرد. ب ــیر ک ــن و تفس ــری تبیی ــۀ صحیح ت را به گون
ــت  ــۀ حقیق ــه در نظری ــدی ک ــن توحی ــم و مضامی ــر مفاهی ب
مظاهــر تامــۀ حقــۀ محمــدی و در عرفــان نظــری آمــده و بــه 
دلیــل نفــی شــخص خــدا- انســان عــالوه بــر نفــی مفهومــی 
ــر  ــدت بی نظی ــر وح ــه ب ــا تکی ــدی و ب ــریعت محم آن در ش
ــی را  ــان متعال ــز زم ــوان رم ــان، در اینجــا می ت فلســفه و عرف
ــت دارد  ــه قابلی ــرد ک ــی شــیعی کشــف ک ــگ عرفان در فرهن

ــرای ســایر  ــخ ب منشــأ الهــام تفســیر دیگــری از زمــان و تاری
فرهنگ هــا خصوصــاً فرهنــگ و انســان اروپایــی قــرار گیــرد.

در ایــن فرهنــگ عرفــان ریشــه های خــود را خــارج از 
ــن  ــه همی ــد و ب ــت وجو نمی کن ــریعت جس ــای ش محدوده ه
ــّر و باطــن در  ــت س ــیوۀ اصال ــود ش ــا وج ــم ب ــل می بینی دلی
فرهنــگ شــیعی، بیــن همــۀ شــئون و مراتــب ظاهــر و باطــن 
دیــن مبیــن در ایــن فرهنــگ هماهنگــی و هم نوایــی وجــود 
دارد. هرگونــه ســخن و یــا گــزارش درســت از فرهنگ شــیعی 
ــدت  ــی وح ــب تجلّ ــن مرات ــارۀ آخری ــق درب ــتلزم تحقی مس
ــاره  ــه اش ــان ک ــت. همچن ــالمی اس ــان اس ــۀ در عرف جمعی
ــره6 اســت  ــا گــزارش از اف شــد گــزارش از فرهنــگ مــالزم ب
ــد،  ــان باش ــگ در می ــت فرهن ــخن از سرنوش ــه س و چنانچ
ــه  ــان ک ــم. همچن ــاد کنی ــل ی ــان کام ــیت انس ــد از مش بای
ــی  ــای آریای ــی آیین ه ــز بعض ــی و نی ــب ابراهیم ــۀ مذاه هم
نظیــر مذهــب زرتشــت، بــه ابرمــرد موعــود به عنــوان انســان 
بــه  کاملــی می اندیشــیده اند کــه راه آینــدۀ بشــری را 
ــن نگرشــی  ــگ شــیعی چنی ــرد. در فرهن ــد ب ســالمت خواه
ــه  ــل، ب ــان کام ــتعالیی انس ــی اس ــا انسان شناس ــگ ب هماهن
نقطــۀ اتــم و اعــال یعنــی عقیــده بــه مهــدی موعــود انجامیده 

اســت.  
ــی  ــی تمثیل ــل دارای خلقت ــان کام ــیح انس ــگ مس در فرهن
ــگ  ــع فرهن ــر و مناب ــه در ذخای ــی ک ــت، درحال ــی اس حلول
ایرانــی ایــن ابرمــرد برخــوردار از توانایی هایــی ویــژۀ انســانی 
اســت و از توصیفــات هم گنانــه در ســایر ادیــان بســیار 
ــان  ــد. انس ــوه می نمای ــر جل ــر و برازنده ت ــر، فرهمندت فرآیندت
ــر  ــدی جلوه گ ــرت مه ــورت حض ــه در ص ــیعی ک ــل ش کام
شــده اســت از یــک ســو از نظــر صلــب و ریشــه پاک نــژاد و از 
صلــب ابراهیــم پیامبــر و وارث ابراهیــم تــا محمــد اســت و از 
ســوی دیگــر بــه واســطۀ نســبت تــام و تمــام بــه مقــام والیت 
ــا و  ــاب قوســین، بی همت ــا مقــام والیــت ق ــی و یگانگــی ب عل
ــرور  ــی س ــان یعن ــن دودم ــت. وارث ارجمندتری ــر اس بی نظی
شــهیدان اســت و همــو بــه خونخواهی خــون پــاک او مباهات 
ــدل اســت  ــۀ اســم ع ــت تام ــر آن، مظهری ــالوه ب ــد. ع می کن
ــال  ــه در کم ــو حق ــا ه ــدل کم ــق ع ــرای تحق ــه او ب و خلیف
ــرد  ــود در ابرم ــات موج ــۀ امکان ــر هم ــت. اگ ــدی اس نیرومن
نیچــه، طبــق قانــون و ضــرورت درونــی آن می بایــد متحقــق 
شــود، ایــن فرهنــگ ماســت کــه در دل خویــش آبســتن فردا 
و پس فــردای بســیار بــزرگ ابرمــرد فرهمنــد پرافــره خواهــد 
ــر  ــر و خطیرت ــود )ایــن فــردا و پس فــردا بســیار پرمخاطره ت ب
از دورنماهــای انســان مــدرن اســت کــه تکنیــک را در دســت 

ــش دارد(. خوی
ای روشنگر مغاره نشین شرق
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بــا شــکل درخشــانت بــر ایــن ســرگردان دره های تاریــک جلوگر 
شو

تا همسفران کور و نومید از کنار کومه های درختان
بــا فریــادی نامفهــوم وکودکانــه بخندنــد و چهره هــای 

ن هشــا بی  گنا
در رقــص کنجــکاو و مشــعل بی آراســت بــا لبخنــدی شــگفت 

هویــدا شــود و پیشــانی بی اندیشــه و مهتابی شــان
چشمان مضطرب تو را اندوهگین کند 

ــودت  ــق وج ــاک از عم ــی تابن ــون لرزش ــت چ ــام هدای و اله
ــد  ــن کن ــدت را روش ــرۀ نیرومن چه

                                             )منوچهر آتشی(

جهان در انتظار آن سوار است
که خورشید در پی اسبش غبار است

شب آدینه و صبح است نزدیک
ببین این برق، برق ذوالفقار است

                                        )عبدالعظیم صاعدی(

ــود  ــه فرهنــگ مــا شــاهد ظهــور انســانی خواهــد ب بدین گون
ــر  ــر و فرهمندت ــر و زیبات کــه از انســان های دیگــر بســیار برت
ــن انســان،  ــای ای ــده اســت. بنیاده ــاخته ش ــر س و پرقدرت ت
کــه در اصطــالح شــیعه از آن بــه »امــام منتظــر« یــاد شــده، 
ــران حفــظ  ــی ای همــواره در ادب و فرهنــگ و ســنت های مل
شــده اســت. نمــاد قالی شــویی اردهــال کاشــان بــا مجموعــۀ 
ــوان  ــه می ت ــن زاوی ــر را از ای ــی دیگ ــای مل وســیعی از نماده
تفســیر مناســب تری کــرد. همــۀ مــا می دانیــم کــه ایرانیــان 
در جشــن نیمــۀ شــعبان بیــش از دیگــر جشــن های دینــی-

ــه  ــد. مطالع ــی را می یابن ــن مل ــک جش ــای ی ــی ویژگی ه مل
در ریشــۀ ایــن عقایــد و باورهــا مــا را بــه ایــن مطلــب مهــم 
ــا  ــر و ی ــا ظهــور و تحقــق انســان برت نزدیــک می کنــد کــه ب
ــای  ــا ویژگی ه ــرد ب ــم، ابرم ــر بگویی ــا بهت ــان، و ی ــر انس اب
منحصربه فــرد خــود دیــن محمــدی تمــام و کامــل می شــود.

همــت تاریــخ و فرهنــگ مــا در امتثــال ایــن ابرانســان آرزوگونه 
ــیک  ــم و کالس ــر قدی ــالق و هن ــود. ادب و اخ ــناخته می ش ش
ــل  ــن دلی ــی هم ســخن اســت و به همی ــن معن و معاصــر در ای
همــان طراواتــی را کــه در شــعر امــروز در وصــف ایــن ابرمــرد 
آثــار  در  کهــن  ادب  رگه هــای  در  می تــوان  بازمی یابیــم 
ــن  ــش از ای ــی پی ــوی« و حت ــظ« و »مول کســانی چــون »حاف
ــم  ــاهنامۀ« حکی ــی »ش ــای سیاس ــات و اندرزه دو در اخالقی
فردوســی مشــاهده کــرد. گویــی تاریــخ فرهنــگ شــیعی همــۀ 
ــن  ــک چنی ــر ی ــه در ترســیِم تصوی ــش را هنرمندان ــوان خوی ت
ــه کار گرفتــه اســت و چنانچــه تعبیــر نیچــه  ابرمــرد بشــری ب

ــگ  ــی فرهن ــا باشــد، گوی ــت آن به ج ــخ در کلی ــۀ تاری از وظیف
ــای  ــش را در پ ــات خوی ــی اســت زالل ابرهــای حی ــا دیرزمان م
ایــن درخــت تنــاور فــروآورده و هنرورانــه بــه انتظــار فــرآورد آن 
نشســته اســت.  همچنــان کــه اشــاره شــد از حســن اتفــاق، 
ــرد و  ــیمای آن ابرم ــر و س ــن فروه ــران زمی ــگ ای در فرهن
ــورده  ــد خ ــم پیون ــه ه ــراژدی ب ــخ ت ــا تاری ــدی او ب فرهمن
ــه  ــد یافت ــخ شــیعه پیون ــراژدی تاری ــا ت ــدی ب اســت. فرهمن
و تــا انتهــای تاریــخ همچنــان بــا آن مربــوط اســت و اعتبــار 
طبیعــی و تاریخــی خــود را دارد. نیروهایــی اســتثنایی 
ابرمــرد  و  بــود  خواهنــد  آخرالزمــان  ابرمــرد  فراگــرد 
ــد  ــی واج ــری و به عبارت ــروی بش ــن نی ــوردار از واالتری برخ

ــت. ــانی اس ــات انس ــی امکان تمام
بــد نیســت کــه اشــاره ای بــه خــود واژۀ فرهمنــدی7 
ــد«  ــه »مک دونال ــان ک ــت همچن ــد گف ــیم. بای ــته باش داش
در »دائرۀ المعــارف اســالم« )1953( کاریزمــا را معــادل 
ــان  ــی و زب ــان یونان ــن واژه در زب ــت، ای ــت آورده اس کرام
ــرادف  ــاید مت ــر و ش ــب یکدیگ ــیار قری ــم بس ــری قدی عب
ــی »χαριmατα« دارای  ــان یونان هــم آمــده اســت. در زب
ــه کرامــت  ــی از آن ب ــان عرب همــان معنــی اســت کــه در زب
ــه  ــک ب ــی نســبتاً نزدی ــا معان ــر دو ب ــن ه ــد. ای ــاد می کنن ی
هــم، در متــون اســالمی و متــون کلیســایی تــداوم یافته انــد. 
مهــم ایــن اســت کــه گویــی آینــده ای کــه فرهنــگ شــیعه 
ــر  ــیار فراخ ت ــد بس ــی می کن ــدی مقدمه چین ــرای فرهمن ب
ــیحیت  ــام مس ــه در پی ــت ک ــزی اس ــر از آن چی و پرمعنی ت
ــرای  ــه ب ــیه ای ک ــت. عرش ــده اس ــر ش ــوم ظاه ــن مفه از ای
ــر اســماء  ــی مظه ــوان تجل حضــرت محمــد )ص( تحــت عن
جمعــی یــا حقیقــت مهدویــه بیان شــده اســت مقــام مهدوی 
ــر  ــوی ام ــی دو س ــام گوی ــن دو مق ــت و ای ــادآور آن اس ی
واحدی انــد کــه انشــقاق زمــان آن را از یکدیگــر جــدا و دور 
کــرده اســت. ایــن عصــر آخرالزمانــی اســت کــه گسســتگی 
ذاتــی خســران آور آن جــز بــا اســتیالی آن دولــت فرهمنــد 
ــگ  ــق فرهن ــه در طری ــم ک ــد. می بینی ــد ش ــرف نخواه برط
ــت  ــر«ی تقســیم ناپذیری مرجعیــت و دول شــیعی اصــل »وب
ــگ  ــه در فرهن ــتثنا ک ــن اس ــا ای ــد، ب ــارز می یاب ــداق ب مص
ــر  ــۀ ه ــه خمیرمای ــت ک ــی اهلل« اس ــدی »ول ــیعی فرهمن ش
انقــالب دنیوی-اخــروی اســت. اصــوالً فرهنــگ مــا در مقــام 
ــرد  ــوم ابرم ــه مفه ــبت ب ــا نس ــایر فرهنگ ه ــا س ــه ب مقایس
ــار  ــن انتظ ــت. ای ــر اس ــاس تر و پُرتب و تاب ت ــر، حس پرتوقع ت
ــای  ــرد، بحران ه ــوم ابرم ــل مفه ــه در ذی ــت ک ــا آنجاس ت
موجــود در تجربــۀ بشــری از بی معنایــی و پوچ گرایــی 
ــل  ــای اصی ــرانجام پیونده ــد و س ــد آم ــم( برخواه )نیهیلیس
شــرع و عقــل در حــد اعــال تحکیــم و تقویــت خواهــد شــد. 
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ــی- ــگ ایران ــا فرهن ــره ب ــارۀ ف ــری درب ــدگاه وب ــالف دی اخت
ــد  ــگ مقص ــن فرهن ــرو ای ــه در قلم ــت ک ــن اس ــیعی ای ش
ــرای  ــی ب ــه قربان خواه ــره بلک ــردن ف ــه نهادی ک ــت، ن حرک
ایــن فــره اســت و همچنــان کــه در شــیوۀ فــرۀ شــهادت و 
شــهات فــرۀ حســینی آمــده اســت، حرکــت نــه منحصــر بــه 
ابقــا8 و یــا عادی ســازی9 فــره بلکــه اســتغراق و فنــا در فــره 
ــال  ــد س ــن چن ــه در ای ــان ک ــت، همچن ــی اس ــق ربوب مطل
ــاهد  ــان ش ــینی جهانی ــن حس ــارک اربعی ــام مب ــر در ای اخی
آن هســتند. فیضــان ایــن فــره مطلــق روز بــه روز گســترده تر 
خواهــد شــد. حرکــت و ســیر آینــده، کــه در فرهنــگ شــیعه 
ــراژدی  ــا ت ــود، ب ــده می ش ــدوی خوان ــت مه ــام نهض ــه ن ب

ــه اســت. ــوام یافت ــی و ق عاشــورا معن

نانیست انگاری در برابر نیست انگاری 
ــن ســخن  ــرای ای ــی ب ــا جای ــگ م ــدۀ فرهن ــش آین در چال
ــد  ــت« نخواه ــرده اس ــدا م ــه »خ ــه ک ــداربرانگیز نیچ هش
ــی،  ــای روح ــه بحران ه ــرد ک ــوان ک ــکار نمی ت ــت. ان داش
روانــی، اجتماعــی و سیاســی موجــود عالــم، همچنــان 
ــز  ــا را نی ــن و ســرزمین م ــرۀ زمی ــده همــۀ ک به نحــو فزاین
ــه  ــت ک ــه اس ــیار ظاهربینان ــه بس ــن هم ــا ای ــه ب فراگرفت
ــارۀ فرجــام تاریــخ و فرهنــگ  بپنداریــم هشــدار نیچــه درب
ــی و  ــی و فرانوگرای ــا دورۀ نوگرای ــا، از زمــان ســقراط ت اروپ
ــراب دارد.  ــی از اع ــدس محل ــۀ مق ــن خط ــازی، در ای واس
جــای آن نیســت تــا بگویــد کــه »خــدا مــرده اســت و مــا او 
را کشــته ایم«. شــاید بتــوان گفــت مــا بــه شــیون و فغــان، 
برائــت خودمــان را از کشته شــدن خــدا در همســایگی 
ــه روزگار  ــم. بدین گون ــاد می کنی ــا، فری ــود، اروپ ــم خ قدی
بــرای ایرانیــان سرنوشــتی جــدا از سرنوشــت غربــی و 
اروپایــی خواســته اســت.  آیــا مــردان ایــن ســرزمین 
ــم را  ــز روح از جس ــه تمیی ــان نیچ ــه زب ــه ب ــد ک همانان ان
ــه و  ــب و ریش ــون و قل ــراژدی در خ ــد و ت ــر نمی دانن معتب
ــا  ــت؟ آی ــرده اس ــه ک ــان رخن ــت آن ــی سرنوش روان و حت
اینــان همانان انــد کــه فرهنــگ مــا شــادباش ظهورشــان را 
ــا  ــه نه تنه ــی ک ــه و بنیادافگنان ــردان رازگون ــت؟ م داده اس
ــرز  ــه ط ــه ب ــتند، بلک ــبین نیس ــاع خوش ــه اوض ــدان ب چن

ــد. ــع محیط ان ــکنی در وض ــی بنیادش ــی در پ عجیب

عالمی از نو بباید ساخت وز نو آدمی
ــق  ــرای تحق ــه ب ــارزۀ بی وقف ــن مب ــردان، ای ــن م ــرای ای  ب
پیــروزی و توســعه و تحکیــم قــدرت واقعــی تناســبی 
مــوزون بــا درک آنــان از ابرمــرد دارد و آن را چــون عهــده 
ــن نیســت  ــن چنی ــد. ای ــاس می دارن ــۀ نخســتین پ و وظیف

ــل  ــران اصی ــا متفک ــگ را تنه ــش فرهن ــای چال ــه مرزه ک
ترســیم کننــد، بلکــه اساســاً مبــارزۀ مــردان یادشــده 
اســت کــه معیارهــای اخالقــی و انســانی را بــا خــود 
ــید.  ــد بخش ــی خواه ــه آن معن ــرد و ب ــد ک ــازگار خواه س
ایــن مبــارزه در رگ و ریشــه و حیــات فرهنــگ مــا 
ــردان  ــه م ــی ک ــت، در حال ــده اس ــناخته ش ــمیت ش به رس
پرهیبــت یادشــده هیــچ گاه به دنبــال اجمــاع و درک عامــه 
و تبعیــت از یــک اخــالق دموکراتیــک همه پســند نخواهــد 

ــت. ــد گرف ــخند خواهن ــه نیش ــواره آن را ب ــود و هم ب
ــن،  ــران زمی ــگ ای ــان و فرهن ــت در انس ــد گف ــن بای در ضم
و  ازخودبی خــودی  لحظه هــای  از  بســیاری  جوانه هــای 
شــوق ســر برخواهــد گرفــت. بــه »شــهید حججــی« بنگریــد: 
ایــن لحظه هــا موجــد آن اســت کــه شــاعر یــا نویســنده و یــا 
هرکــه از هنــر و فکــر بهــره دارد و آن کــه بــه موهبــت شــعور 
زیباییشناســانه بــه شناســایی رهنمــون شــده بتوانــد خــود را 
بیــش از پیــش بــا شکســتن مرزهــای مألوف بــه فهم محاســن 
و زیبایی هــای فرهنــگ مــا نزدیــک کنــد. ایــن چنیــن غنــای 
فرهنــگ بی خــودی از خــود ورای بی خــودی دیونیزوســی 
ــت  ــود را از دس ــری خ ــز عیاری گ ــذا هرگ ــت و ل ــی اس یونان
نخواهــد داد و منظــم بــه نظــم خــدای نظــم، یعنــی آپولــو، و 

ــد شــد. ــاد آن نخواه منق
ایــن شــور و از خــود محوگشــتگی در فرهنــگ شــیعی چنان 
ــی و  ــدی اجتماع ــأس، ناامی ــه ی ــه هرگون ــد اســت ک نیرومن
ــه  ــد و ب ــدل می کن ــود مب ــراد را در خ ــی اف ــی و روان سیاس
ــه  ــاز ب ــد. ب ــورش می ده ــتیز و ش ــگی س ــگ همیش آن رن
ــای  ــی و عقده ه ــای اجتماع ــا و رنج ه ــل، یأس ه ــن دلی همی
سیاســی از ســر عــادت راه گریــز خویــش را در پیوســتن بــه 
زمینه هــای ایجــاد شــور و شــوق جســت وجو می کنــد. 
ــه در دوران  ــگ ک ــاد فرهن ــت و اقتص ــی در سیاس غوغازدگ
ــور و  ــه ش ــود را ب ــای خ ــت ج ــه اس ــدید یافت ــر تش معاص
ــه هرســو  شــیدای عاشــقانه ای می دهــد کــه آوای خــود را ب
ــه در  ــطوره ای ک ــگ اس ــای جن می گســتراند، ســخن پرغوغ
ــا  ــد. ب ــم می کن ــد عل ــدان ق ــر هنرمن ــاعران و اث ــعار ش اش
ایــن همــه چالــش بــرای عالــم دیگــر و آدم دیگــر همچنــان 
برقــرار خواهــد بــود و فرهنــگ مــا درواقــع همچنــان در پــی 

ــود. ــو آدمــی خواهــد ب ــو و از ن عالمــی ن
ــزم و  ــواج مدرنی ــر ام ــت در براب ــوان گف ــبینانه می ت خوش
توهمــات پسامدرنیســم، فرهنــگ مــا خویشــتن را بازخواهــد 
ــون آن اســت  ــن بازیافــت بیــش از هــر چیــز مدی یافــت. ای
ــن،  ــور زبری ــت ن ــب هدای ــه جان ــدی ب ــگ فرهمن ــه فرهن ک
ــود.  ــوف می ش ــن، معط ــل زیری ــت و جه ــم و دنائ ــه ظل و ن
کــه  را  نیچــه«  »زرتشــت  آماده گــر  فرهنــگ  گویــی 
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ــه  ــوان اســت، ب ــوه و ت ــی ق ــا تمام ــت ب ــر بربری خــود صالگ
ــع  ــرای رف ــد. جنــگ و کلنجــار در اینجــا ب ــش می طلب خوی
خواســته های مبهــم و مغشــوش زیریــن نیســت، بلکــه 
ــن  ــق »بزرگ تری ــرای تحق ــی آن ب ــگ در تمام ــوس جن ناق

ــد. ــد آم ــدا درخواه ــه ص ــرد« ب م
ــورت  ــن ص ــز آخری ــزی ج ــود چی ــدرن موج ــگ فرام فرهن
ــات  ــه حی ــم ک ــت. می بینی ــم نیس ــوالی نیهیلیس ــۀ هی نازل
و جنــون  تکنیــک  غــول  دســتان  در  کنونــی  انســان 
دیجیتالیســم چنــدی اســت به مخاطــره افتــاده و حتــی در 
معــرض اضمحــالل کامــل واقــع شــده اســت. در برابــر ایــن 
ــل  ــه دلی ــی ب ــگ ایران ــبختانه فرهن ــاک، خوش ــۀ هولن واقع
ــی  ــای آن به راحت ســخت و ســتبربودن و اســتواری بنیان ه
تســلیم هجــوم زمــان مــدرن نشــده اســت. البتــه از برخــی 
ــا  ــویه ب ــبتی یک س ــه در نس ــگاه ک ــا آن ــگ م ــات فرهن جه
ــا، کلیــت آن،  فرهنــگ مــدرن و پیــش از آن فرهنــگ اروپ
قــرار گرفتــه خواه ناخــواه متأثــر از حلقــۀ شــرر نیهیلیســت 
ــرده  ــی ک ــه پیش بین ــه نیچ ــان طور ک ــت. هم ــی اس اروپای
ــود، ایــن حلقه هــا هــر روز بیــش از پیــش در زمینه هــای  ب
ــان  ــر جه ــا و سراس ــت اروپ ــی سیاس ــر و حت ــات، هن ادبی
ســاقه می دوانــد. تناقــض و انفصــال و گسســت در فرهنــگ 
اروپایــی کــه پیامــد طبیعــی تاریــخ انســان اروپایــی اســت، 
ــی  ــر حت ــگ دیگ ــن فرهن ــده و ای ــه روز گســترده تر  ش روزب
ــه  ــت و ب ــده اس ــوان مان ــز نات ــر نی ــل خط از درک مراح
ــودی  ــه ناب ــم ب ــای نیهیلیس ــود را در ژرفن ــا خ ــام معن تم
ســپرده اســت. جالــب اینکــه حتــی بــاور بــه امــکان ظهــور 
یــک تمایــل همگــون نــژادی نیــز در اروپــا مشــکل اســت. 
ــه  ــم ک ــا می بینی ــی از اروپ ــا در نژادهای ــروز را م بحــران ام
ــک اضمحــالل خــود  ــود و این ــژاد ب ــی ســرافرازترین ن زمان
ــا  ــم م ــر ســخن حکی ــد، بازگوگ ــران را نظــاره می کن و دیگ

کــه:
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود 

سخن ها به کردار بازی بود
ــک  ــا ی ــگ م ــم، ارادۀ فرهن ــاره کردی ــه اش ــه ک ــان گون  هم
ارادۀ از ســر عشــق اســت، امــا عشــقی کــه عیــن هنــر اســت 
ــوای آن را یافتــه اســت. ایــن  ــا آن درآمیختــه و رنــگ و ن و ب
عشــق بــر ســایر مضامیــن چــون متافیزیــک، اخــالق، فلســفه 
ــرای  ــا ب ــگ م ــه در فرهن ــی ک ــد. زبان ــه می یاب ــق غلب و منط
ــال  ــور و ح ــم ش ــان و ترن ــود زب ــه می ش ــه کار گرفت ــق ب عش
ــن  ــن همــه، ارادۀ ای ــا ای ــا ب و از خــود رهاگشــتگی اســت. ام
عشــق صرفــاً یــک ارادۀ خشــک نیچــه ای بــرای قبضــه کــرده 
ــر  ــل سراس ــر از آن، اراده ای اصی ــه فرات ــت، بلک ــخ نیس تاری
هنرمندانــه ای اســت کــه قدرت هــای دروغ را در کام خویــش 

ــم  ــتاخیز عظی ــد. رس ــی می کن ــش فان ــرد و در خوی فرومی ب
ایــن عشــق از نفــخ صــور تــا عــرش اعظــم اســت. ریشــه های 
ــدرن  ــی م ــگ اروپای ــا اصــول فرهن ــه روز ب ــا روزب ــگ م فرهن
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شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما ســبکباران ساحل ها

نتیجه گیری
نتیجــه و کوتــاه مقــال اینکــه از مقایســه بــا وضعیــت 
ــی  ــۀ فراتاریخ ــوان غلب ــا می ت ــیعی م ــگ ش ــتۀ فرهن گذش
ایــن فرهنــگ را و فروشکســتگی فرهنگ هــای برآمــده 
ــش را در  ــد خوی ــگ مقص ــن فرهن ــده داد. ای ــی را وع اروپای
مقــام جمــع وجــود انســانی می جویــد و می تــوان ایــن 
ــورت  ــی را در ص ــزای حیات ــایر اج ــه س ــت ک ــد را داش امی
غالــب خویــش متبــدل کنــد. آینــدۀ فرهنــگ ایرانــی 
ــرایط  ــه در ش ــت ک ــن اس ــش ای ــک خوی ــت تراژی در کلی
ــد.  ــد می کن ــل را تمهی ــوری اصی ــررات ظه ــک تق تکنولوژی
بــا توجــه بــه پارادوکــس آینــدۀ فرهنــگ ایرانــی، نمی تــوان 
ایــران  فرهنگــی  آینــدۀ  از  ســخن گفتن  بــود.  ناامیــد 
ــا  ــی و به ج ــاد حقیق ــت. انتق ــرد« نیس ــک »آه س ــر ی دیگ
ــد  ــد، بای ــر« می گوی ــه »هورکهایم ــان ک ــگ، همچن از فرهن
ــم  ــد. امیدواری ــراه باش ــودن آن هم ــه اصولی ب ــاد ب ــا اعتق ب
کــه تقدیــر سرنوشــت فرهنــگ مــا بــر ایــن افتــد تــا وجــوه 
گوناگــون آن بــا همــۀ تعینــات خــاص خــود در یــک 
وحــدت متقابــل محکم تــر و پیوســته تر ظاهــر شــود و 
ــان حفــظ شــود. وظیفــۀ متفکــران اصیــل  اصالتــش همچن
آن اســت کــه مســئلۀ هاویــه روزگار نــو و اســتحالۀ فرهنــگ 
ــد و خطــرات  ــرار دهن ــش ق ــق خوی ــورد توجــه و تحقی را م
آینــده را در زمینــۀ وضعیــت فعلــی پیش بینــی کننــد. 
ــد حیــات فرهنــگ مــا را در  چــه بســا همیــن آگاهــی بتوان
مواجهــه بــا خطــرات آینــده تضمیــن کنــد. مــن خــود امیــد 
ــه اصــل خویــش بازخواهــد گشــت  دارم کــه فرهنــگ مــا ب
و همچنــان کــه فیلســوف شوریده ســر می گفــت: »مــن 
ــات در  ــن حی ــان و همی ــن هم ــه ای ــردم ب ــه بازمی گ جاودان

آن«. کوچک تریــن  در  و  بزرگ تریــن 

پی نوشت ها
heteronomous .4 /zivilisation= kulture .3 /civilisation .2 /bildung .1

Das Fragen Sucht den Grund fürdes Seinde, so fern es Seiend ist Den  .5 
Grund suchen, das heisst: ergründen )Das Problem Des Gründes, §21(.

ur-culture .9 /routinazation .8 /perpetuation  .7 /charisma .6
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