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دیباچه: 

آرتور ش��وپنهاور معتقد بود ))انس��ان حيوان فلسفی است. ميل و شهوت حيوانات 
دیگر بدون فلسفه است ((. اگر با شخصی مباحثه کنيم و تمام قدرت استدالل و بيان 
خود را بکار اندازیم چقدر تلخ و خشمگين می شود وقتی بفهميم که طرف نمی خواهد 
بفهمد ما با اراده او سرو کار نداریم لذا از اینجاست که دیگر منطق بی فایده می شود 
و باید بپذیریم که هيچکس دیگری را با منطق متقاعد و قانع نس��اخته است چرا که 

برخی از انواع این حيوان فلسفی منطق را وسيله کسب و امرار معاش قرار داده اند.

ای��ن مرقومه را تقدیم می دارم به همه کس��انی که مایلن��د بياموزند قبل از آنکه 
عبرت ش��وند و همچنين عزیزان متخاس��ری ک��ه تحت تاثير دمدم��ه بازاریابان اثر 
موجودی نقدیش��ان را از کف داده اند. اميدوارم مطالع��ه اش پایانی بر تجربيات تلخ و 
ناکامی های نامطلوب فعاليت در بازار مبتال به آفت س��وداگری و داللی باش��د. وجه 
تعليم��ی مطلوب و مورد توقع نگارنده، تصميم گيری خردورزانه بر مبنای جمع آوری 

اطالعات کافی و تصميم سازی هوشمندانه و عقالیی است.
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مقدمه:

عقل س��تون انسانيت بوده و حاصلش زیرکی، فهم، حفظ و دانش است. ما علت 
و معلول و قوانين طبيعی را ادراک نمی کنيم. در واقع آنچه ادراک می کنيم حوادث و 
نتایج توالی امور اس��ت. اگر برای انسان کمالی متصورید تنها در سایه عقل است که 
محق��ق می گردد. گرچه ما نمی توانيم تضمين کنيم که حوادثی که تا کنون به دنبال 
هم می آمدند در آینده نيز بدون تغيير خواهند آمد ليکن راهنمای هر انس��ان موفق و 
س��عادتمندی عقل می باشد و راه گشای احوال و مسایل وی در زندگی بينش معقول 
اس��ت. عقلی که با درایت همراه ش��ود قدرت پاس��خگویی به پرسش های مربوط به 
چگونگی و چرایی پدیده ها را فراهم می س��ازد و تنها انسان عاقل است که میفهمد 
و می تواند خيرخواه واقعی را از دغلکار متظاهر تشخيص دهد. سعادت در تأیيد عقل 

است.

)اگ�ر عق�ل بر ضد ش�خصی باش�د آن ش�خص بی درن�گ بر ضد عق�ل قیام                
می کند(  دیوید هیوم

علت دوری از عقل، از خود بيگانگی و تسخير شدن ذهن توسط برخی تمایالت 
کور اس��ت. تفس��يری که ما از عقل در این کتاب ارائه می کني��م در تعارض با عقل 
منفعت جو و خود محور اس��ت که ماهيت و محاس��باتی اماره دارد. عقل در تفسير ما 

مهاری بر زیاده خواهی های ناتمام و لجام گسيخته مصرفی است.
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رفتاری که دس��تبرد بی حد و حصر به منابع جبران ناپذیر طبيعت و آس��يب های 
بس��يار اخالقی، اجتماعی و زیس��ت بومی دارد و در مسير کامرانی اش قربانيان بسيار 
می گيرد. معتقدیم به س��المت خط مشی و صحت رویه در کسب ثروت و اميدوار به 
تحقق رفتاری در اقتصاد که صرفا کسب منفعت را وجهه همت و هدف نداشته باشد. 
عقلی که تعادل در تالش و توقع را موجد رشد و تعالی تجویز داده و حرص و آز طلبی 

و کم کاری را نفی می نماید و متناظرش انتفاع صرف نيست.

این که بيشتر بخورید، بيشتر بپوشيد، بيشتر بخرید تا من بيشتر سود ببرم  چقدر 
منطقی ومعقول می نماید؟

پس مراقب باش��يد که کاله س��رتان نرود، ش��ما به تفنگ احتياجی ندارید.گول 
جذابي��ت و ابهت ظاهری اش را نخورید. این تفنگ به ش��ما امنيت و قدرت نمی دهد 
ولی حاال که خریدید یک بس��ته فش��نگ کافی نيست الزم است مهمات یک جنگ 

تمام عيار را تهيه کنيد.

ایده مصرف بیشتراز کجا می آید؟

والت ویتمن روس��تو تئورسين آمریکایی در سال 1960 جامعه بشری را به جامعه 
س��نتی و صنعتی تقس��يم می کند وبرای رشد وتوسعه هر کش��ور مرحله مسير گذار، 
ماقبل طيران و مصرف پایدار کاالها و خدمات را  مفروض اس��ت. او مانيفستش را با 
انتشارکتاب_ مراحل توسعه اقتصادی � ابالغ داشت. مانيفستی تاریخ گرا یانه که برای 
رشد جامعه بشری سيری تکاملی قائل است و مالک تکامل را سطح رشد تکنولوژی 
می داند. اوهم مانند بس��ياری از تئوریسين های غربی از منظر غرب مرکزی به جهان 
 نگریس��ته واز این زاویه جامعه بش��ری را به جامعه سنتی وصنعتی تقسيم کرده است. 
طبق باور روس��تو جامعه پس از طی مرحله س��نتی وارد مرحله ماقبل َطيران می شود. 
این مرحله در واقع دوران گذار از س��اختاری کهنه به ساختاری نو است. مرحله ای که 
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موجد ساختار نوین صنعتی اس��ت و باید در رشته های غيرصنعتی، به ویژه کشاورزی، 
تحوالت انقالبی صورت گيرد. روستو معتقد است این تحوالت توسط دولتی مرکزی 

و نيرومند صورت می گيرد و مهم ترین این دگرگونی ها اصالحات ارضی است.

در مرحل��ه ماقبل طي��ران گروهی اجتماع��ی از نخبگان متش��کل از بازرگانان، 
روش��نفکران و نظاميان پدیدار می گردند که نيروی محرکه جامعه از مرحله سنتی به 
مرحله صنعتی اند و ميان آن با نيروهای محافظه کار و مدافعين جامعه س��نتی تصادم 
رخ می دهد وچنانچه این تعارض کاناليزه نشود ممکن است به انقطاع  وراثت اجتماعی 
بيانجامد. وی نقش اس��تعمار غرب را در کش��ورهای تحت س��لطه می ستاید و معتقد 
اس��ت که مدرنيزاس��يون دولت های غربی، جوامع عقب مانده را به مسير گذار مرحله 
ماقبل َطيران وارد خواهد س��اخت. پس از این اصالح��ات، جامعه وارد مرحله َطيران 
می شود. در مرحله طيران حکومت در دست نخبگان است و حاکمان سنتی که عاجز 
از تطبيق خود با ش��رایط طيران هستند،  از قدرت کنار زده می شوند و به عالوه بر اثر 
اصالحات ارضی یک قش��ر جدید دهقانی پدیدار می ش��ود که به توس��عه بازار یاری 

 رسانده و طيران را سرعت می بخشد. 

جامع��ه  ک��ه  روس��تو،  کمونيس��م  واق��ع  در  و  تکام��ل  مرحل��ه  عالی تری��ن 
و  کااله�ا  پای�دار  مص�رف  )مرحل�ه  رس��يد،  خواه��د  ب��دان  طي��ران  از  پ��س 
خدم�ات( اس��ت،که الگ��وی کام��ل آن جامع��ه ای��االت متح��ده آمریکامی باش��د.                                                                                                                   
این تئوری در واقع نوعی مانيفس��ت امپریاليس��تی برای کشورهای جهان سّوم است. 
الگوی��ی ک��ه فرهنگ ها و تمدن های جوامع تحت س��لطه را تحقير می کند و ش��يوه 
زندگ��ی آمریکایی و جامع��ه مصرف انبوه را به عنوان الگو فرا روی آنان قرار می دهد 
و راه گذار کشورهای تحت سلطه را به یک نظام سرمایه داری وابسته توصيه می کند. 

روس��تو در کت��اب خ��ود ب��ه ای��ن ام��ر اذع��ان دارد و می نویس��د: )اکن�ون که 
ای�ن رس�اله را در دس�ت تألی�ف دارم ن�ه ب�ه ای�االت متح�ده آمری�کا بلک�ه به 
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 جاکارت�ا، رانگ�ون، دهل�ی ن�و، کراچ�ی، ته�ران، بغ�داد و قاه�ره می اندیش�م(.                                                                                                                      
امروزه درک تئوری روس��تو برای کش��ورهایی که محل آزم��ون و خطای امپریاليزم 
واقع ش��ده اند آسان است زیراسرنوشت غم انگيزی را که نظام جهانی سلطه رقم زده 
اس��ت تصویرمی کند.بيهوده نيست نسل جدید روشنفکرانی که در مجامع دانشگاهی 
ایران پرورش یافته اند، در خميرمایه تفکراتشان چنين بينشی نقش بسته ؛ بينشی که 
جامعه س��نتی را تحقيرميکند و راه تکامل و توس��عه را در الگوهای بيگانه و تبعيت از 

نشانه های سبک زندگی غربی می جوید.

اقتصاد اصالت ندارد

اقتصاد علم ثروت اندوزی، انباش��ت و گردش سرمایه اس��ت.تامين رفاه و ارزش 
آفرینی اقتصادی شعاری فریبنده بيش نيست. الگوها و اساطير اقتصادی اموری کمی 
بوده و اساسا با زندگی کيفی متباینند. این الگوها با پدیده ها برخوردی مقادیری داشته 
و عناص��ر غير کمی را حذف می کنند در حاليک��ه مطلوب هر فرد تجربه ای غير قابل 
تعميم و کيفی اس��ت. الگوهایی که با مبنا ساختن روش��های ریاضی تعالی و کيفيت 
زندگی بش��ر را هدف نداشته و تجميع تمایالت و تدوین بسته های مصرفی را به مدد 
الگوهای محاس��باتی تعقيب می کنند و موجب ترفيع یافتن ریاضيات از ابزاری نس��بتا 
دقيق به هدفی متعالی می شوند.هر چه هست اقتصاد تنها علمی است که ظرف پنجاه 
سال اخير بارها تحریف و تفسير به رای شده است.علمی که با تالش آدام اسميت از 
دین و سياس��ت جدا شد و با اندیش��ه های کينز و شومپيتر به علوم دیگر امتزاج یافت 
ليکن اخيرا با ورود بحث های روانشناسی به این علم بيش از علوم دیگر تابعيتی غير 

علمی یافته تا جایيکه  در گذرگاه ها نيز تاویل و تفسير اقتصادی می شنویم. 

بی کفایتی نهادهای بين المللی و فساد دیوان ساالری دولتی و قمار دو سر باخت 
سياس��يون با ابزارهای اقتصادی موجد ادبار و نزولی بين المللی در کيفيت معيش��ت 
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انس��ان معاصر گردیده اس��ت. لطمات متنابه و غيرقابل جب��ران این حماقت ها صرفا 
س��المت و امنيت محيط بازار را مخدوش نس��اخته بلکه همچ��ون محرکی تربيتی 
آس��تانه تحریک پذیری و حساسيت مردم را نس��بت به رخدادهای اقتصادی تشدید 
نم��وده است.ش��گفتی ندارد که توده ی مردم در بحث و اس��تدالل های اقتصادی بر 

علمای این علم برتری و پيشی یابند! 

پيامد تسری علمی که حوادث و امور را کمی ساخته و اسطوره های کيفی راحذف 
می کند به جامعه و نظام سياس��ی جهان ش��هر، تغيير اخالقيات و فروپاشی بنيادهای 
ارزشی اس��ت. این علم ذاتا به لحاظ ساختاری قادر به تحليل طوالنی مدت پدیده ها 
نيس��ت چرا که اساسا علمی در حوزه ش��ناخت روابط متغيير ميان پدیده های کمی و 
قابل ش��مارش اس��ت. محافظه کاری در رفتار، ویژگی فعاليت اقتصادی بوده و این 
خصيص��ه در اقتصاد بيش��تر ملحوظ و معقول اس��ت. هيچ قان��ون اقتصادی منطقی 
مطلق��ی وجود ندارد که بش��ود آن را به همه جا تعمي��م داد.مفهوم آینده در این علم 
مع��دل مجموعه ای از فعاليت های محاس��باتی و آماری جه��ت تخمين و پيش بينی 
اس��ت که عموما در زمان ارائه نتایج، اثر بخش��ی اش منقضی گردیده وچندان قابليت 
اتکا و اس��تناد ندارد. علمی که مبانی و متناظرش قواعد خش��ک و محاسبات ریاضی 
و آماری اس��ت نمی تواند بنياد مناس��ب اخالقيات واقع گردد. ل��ذا تعصب در فضای 
بحث اقتصادی جایی نداشته و می توان در برابر هر مفهوم و مصداقی عالمت سوال 

گذاشت و توضيح خواست. 

پذی��رش و تبعي��ت در ای��ن مقام معنا نداش��ته و تمایل به جس��تجو و تحقيق از 
نظر اینجانب محترم اس��ت.علمی که در حوزه دستاوردهای پنجاه ساله معاصر سهم 

بسزایی داشته و بعضا غافلگير و تحریف هم شده است.

از نظام اخالقی بشر هزاره سوم که دوره نابهنجار تاریخی قرون وسطی و تحوالت 
ش��گفت انگيز عصر صنعت و مدرنيزاس��يون مصرفی معاصر را در حافظه تاریخی اش 
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سابقه دارد انتظار تابعيت محض و انقياد محال است. انسان معاصر دیگر به شاه، زمين 
یا دین وفادارا نيست هرچه می خواهد می گوید و در نهایت به فرهنگ می اندیشد.

اس��تراتژی های علمی واقدام��ات اقتضایی جایگزین اس��طوره و کهن الگوهای 
تجریدی گردیده و اکنون با تلقی های جدیدی از کار و س��رمایه و محصول مواجهيم 
ک��ه کاربرد مفاهيم ادراکی س��ابق را مورد تردید قرار داده و بعض��ا در برخی از امور 
منقضی و منسوخ می نماید. نگرش جدید در بهترین حالت برای اسطوره ها و الگوهای 
اقتصادی  تلویحا با ارفاق، کاربردی تاریخی قائل است که اعتبار چندانی هم ندارد.

هشدار ما در این جا به آن قسم افرادی است که متناظر و معيارهای اخالقی شان 
اقتص��اد بنيان اس��ت و در رفتار و قضاوت دچار کژ اندیش��ی و س��وء ظنی مادی اند. 
جه��ان بين��ی اقتصاد نهاد جهان بينی س��قوط و اضمحالل اس��ت چ��را که ترکيب 
فعاليت ه��ای اقتصادی تابعی از متغييرهای ناپایدار بوده ومتکی ش��دن به علمی که 
خود بر متغييرهای کمی بی ثبات تکيه دارد حماقت اس��ت. بحث های اقتصادی بازی 
و س��رگرمی جذاب کالس��ی است، آنچه در بازار ش��اهدیم ربط چندانی به محاسبات 
و تعين��ات آکادميک ندارد. در واقع کار اقتصادیون مشاهده س��ت و در بهترین حالت 
تفسير و توضيح منصفانه و بی واسطه مشاهدات است. در این کتاب سعی شده است 
حاصل مش��اهداتمان را درباره پدیده بازاریابی منتقل کنيم و از هر نگاه مخالفی هم 

استقبال می کنيم.   

آسایش خاطر انسان اولیه!         

))نخس�ت دنبال غذا و لباس خود باش ملکوت آسمان بعد به سوی تو خواهد 
آمد(( کتاب مقدس     

)) س��ه نوبت غذا خوردن در شبانه روز، نشانۀ سازمان اجتماعی پيشرفته ای است. 
وحش��يها یا از پرخوری گرفتار تخمه می شدند یا روزه می گرفتند. وحشی ترین قبایل 
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هندیش��مردگان آمریکایی نگاه داش��تن غذای امروز را برای فردا، دليل بی آبرویی و 
بی ذوقی می دانند. بوميان اس��تراليایی هرگز قادر نيس��تند کاری را که نتيجۀ آن فوراً 
عایدش��ان نگردد انجام دهند. هر ف��رد از قبيلۀ هوتنتوت مانند اربابی اس��ت که کار 

نداشته باشد، و زندگی در قبيلۀ بوشمن افریقای جنوبی سور است یا قحطی.

در ای��ن کوتاه نظری، و همچنين بس��ياری از طریقه های زندگی مردم وحش��ی، 
حکمتی نهفته است. به محض اینکه بومی به فکر فردای خود بيفتد، از بهشت عدن 
به هاویۀ غم و غصه س��قوط می کند و زردی پریشان خاطری بر چهره اش می نشيند؛ 
در این وقت اس�ت که حرص ش�دت پیدا می کند و س�رمایه داری آغاز می گردد. 
ارس�طو حق داش�ت که می گفت: ))مرد خردمند در جستجوی لذت نیست بلکه در 

بند رهایی از غم است.((

پيری سياح روزی از یکی از راهنمایان اسکيموی خود پرسيد، به چه فکر می کنی: 
و این جواب را ش��نيد که: ))من به هيچ چيز فکر نميکنم چرا که گوش��ت فراوان در 

اختيار دارم.(( آیا فرزانگی واقعی آن نیست که تا ناچار نشویم فکر نکنیم؟ 

معذلک، این بيخيالی دش��واری های شدیدی به دنبال دارد و آنان که توانسته اند 
از این مرحله بگذرند تفوق حقيقی را در ميدان تنازع برای زندگی به دس��ت آورده اند. 
سگی که اس��تخوان نيمخوردة خود را زیر خاک پنهان می کند، سنجابی که فندق را 
برای روز دیگر خود نگاه می دارد، زنبوری که عسل را در کندوی خود ذخيره می کند، 
و مورچه ای که از ترس روز بارانی توشۀ خود را پنهان می سازد، همۀ اینها، نخستين 

کارگران تمدن بوده اند.(( ویل دورانت-تاریخ تمدن

آس��ودگی در بی خيال��ی و بی تفاوتی اس��ت ليکن بش��ر آگاهانه به دنبال کس��ب 
توفيقات معين و تعریف ش��ده ای اس��ت که در طول تاریخ مطلوب خویش پنداشته و 
در این مس��ير تن به قضا و بال داده و خود را در گيرودار نبرد زندگی گرفتار ميس��ازد.

تا جایيکه حيات را تابعی از تنازع برای زیستن تعریف داده و در ميدان زندگی مبارزه 
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را بر مماشات ترجيح می دهد. جایيکه فلسفه لذت ودرد بنتهام را می پذیرد و احساس 
ژید را کنار تردید دکارت تایيد می کند.با مرور فلسفه اراده معطوف به قدرت نيچه به 
نحوی که خود می پس��ندد تصویری از ابر مرد رویای اش تجسم کرده ودرصدد تغيير 
دنيا و مافيها برآمده و فاجعه به بار می آورد. کانت زندگی را کشمکش دائمی با مرگ 
تعریف داد حال آنکه در نگاه غير مادی متافيزیک ها مرگ بخش دوم قرارداد زندگی 
اس��ت. مشاهده منظره کلی حيات بس��يار دردناک است وقتی می توانيم زندگی کنيم 
ک��ه زندگی را خوب نشناس��يم. اگر حرکت را جوهره ذات��ی ماده بدانيم نفس حرکت 
می توان��د غایت تلقی گردد ليکن در نگاه مذهبيون که برای زندگی هدفی واال وغير 

مادی متصورند زندگی ردای پوسيده ای است که ميراث خور ندارد.

تمدن   

انس��ان های اوليه نمی اندیش��يدند. زندگ��ی در کمون های اوليه تاب��ع تمام عيار 
معيش��ت بود. دغدغه اصلی غذا و امنيت بود. عشق در بدوی ترین حالت یعنی تناسل 
یا سائقه ای فيزیولوژیکی استوار بر غریزه بود و تشخص ملون شاعرانه نداشت. اعضاء 
گروه از بهترین ش��کارچی تبعيت می کردند تا ضمن احس��اس امنيت گرسنه نمانند. 
فردیت معنا نداش��ت زیرا شرایط سخت و ناگوار معيش��ت در طبيعت وحشی زندگی 

گروهی را بر انسان بدوی تکليف ساخته بود.

با کش��اورزی در کناره های رودخانه، ش��کل زندگی و روابط تغيير کرد. عش��ق از 
تناسل به معاش��قه در مزرعه و فصل درو تغييرنمود.با پيدایش اولين شهرها معماری 
جدیدی در س��اختار اجتماعی تجلی نمود. مش��ارکت و مساعی زن و مرد سنگ زیر 

بنای اولين و دیرینه ترین نهاد اجتماعی بشر یعنی خانواده را بنياد نهاد.

در دوره کشاورزی تعداد بيشتر فرزندان پسر امتياز محسوب شده و قدرت خانواده 
را در پی دارد. تامين معيش��ت خانواده وابسته به زور بازوی مردانی قوی است که در 
مزرعه کار می کنند و آذوقه فراهم می سازند. بعد از استقرار سلطه جنگجویان فئودال 



15 آغاز فئوداليسم

و در جریان تناوب آرامش ها و بحران های طبيعی و اجتماعی تفوق مرد بر زن استوار 
شد و مردان زنان را از سه نوع فرمانبرداری ناگزیر کردند پدر، شوهر، پسر. در دوره ی 
کش��اورزی همچنان دغدغه توشه و معيشت در فصول سرما و سالهای قحطی برای 
بش��ر وجود دارد. ابرمرد این دوره کسی اس��ت که می تواند بيشتر از بقيه محصول از 
زمين برداشت کند چرا که باور غالب اقتصادی این دوره کسب محصول بيشتر است.

آغاز فئودالیسم

همچنان که عقل انسانی گرفتار حل نگرانی های بدوی گرسنه نماندن و احساس 
امنيت است فقر بعنوان تهدیدی جدی بشر را به سمت آینده ای با دغدغه کمتر سوق 
می دهد. ما امروز می توانيم کارکرد عقلی زمين داران بزرگ را در دوران مش��خصی از 
تاریخ اقتصاد دنيا مطالعه و نقد کنيم. هنوز هم در هزاره س��وم با وجود پيشرفت های 
چشمگير انسان در عرصه های مختلف علم و تکنولوژی که غير قابل مقایسه با ادوار 
گذشته تاریخی است خطر فقر و گرسنگی بشر را تهدید می کند و باعث تاثر و تاسف 
نگارن��ده اس��ت که باید اعالم کن��م در عصر فناوری های م��درن و ارتباطات، روابط 

انسانی سست و در بعضی نقاط به کلی قطع شده است. 

آدام اس��ميت در کتاب ثروت ملل کار را اولين سرمایه بشری معرفی می نماید.در 
ضرب المثل ها هم ش��نيده ایم )) برو کار ميکن مگو چيس��ت کار که سرمایه جاودانی 
است کار(( اما آیا واقعا آنقدر که در اقتصاد امروز جهان شهر سرمایه کارایی دارد، کار 

می تواند سرمایه واقع شود؟

مسئوليت ما در قبال این تغيير وضعيت جدید چيست؟

این روزها مدام می ش��نویم: پول درآوردن کار آسانی است، تنها کافيست راهش 
را بلد باش��يد. چگونه یک شبه پولدار شوید؟ آیا پولدارها عاشق می شوند؟ پولدارها به 

چه می اندیشند؟
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متخصص جراحی که در یک ش��هر کوچ��ک زندگی می کند و در کنارش همکار 
حاذق دیگری ندارد با تقاضای مازاد مواجه اس��ت. او ظرف مدتی کوتاه شهرت و در 
آمدی خيره کننده می یابد و تنها خاک قبرستان شهر شاهد خطاهای حرفه ای اوست. 
با وجود درآمد بسيار، کار سنگين و پرمخاطره پزشکی باعث گردیده که رشته جراحی 
که زمانی عالقه اول و آخرش برای س��ال ها تحصيل در دانش��کده پزش��کی بود به 
تابویی وحشتناک و خرد کننده در زندگی روزمره اش بدل گردد. رشته دوست داشتنی 
دیروز زیر فشار ویزیت های طوالنی بيماران تا پاسی از شب در مطب و کشيک های 
اجتناب ناپذیر بيمارس��تانی به پيش��ه ای خطرناک وخرد کننده در امروز تغيير یافته! و 
این دقيقا جایی اس��ت که سيستم درمان بيش از بيمار احتياج به مراقبت دارد. درآمد 
باال به انباشت سرمایه می انجامد و کار رسيدگی و صيانت از این سرمایه درآمدزا که 
بعض��ا ب��ه مرور حاصلی غير قابل قياس با درآمدهای ناش��ی از اصل کار طبابت دارد 
باعث بروز تغييرات سيصد و شصت درجه ای در بينش و حتی سبک زندگی دکتر فارغ 

التحصيل متعهد متخصص دیروز می گردد.

دکتر بورس باز کم کم به وضعيت جدیدی مبتال می ش��ود که کمتر ش��باهتی بين 
او و ش��خصيت یک پزشک قسم خورده به مرام نامه بقراط باقی می گذارد! او اکنون 
با سيس��تمی تعامل دارد که س��ودهای فوق العاده و مهيج برایش به بار می آورد. هر 
خطایی در سرمایه گذاری شکست بغرنج خاص خود را دارد. پس از مدتی فعاليت در 
بازار بورس و س��اخت و س��از، ترکيب عالقه به کسب منفعت و هوشمندی وضعيتی 
را بوج��ود می آورد که جریان کس��ب س��ود و س��رمایه گ��ذاری را از احتمال به رویه 
بدل می س��ازد.  به ش��کل خيره کننده ای فعاليت هایش راتوس��عه داده و با کس��ب 
موفقيت های س��ود آور  و س��رمایه گذاری های جدید و مش��ارکت با افراد مش��ابه و 
س��رمایه های موازی یک کارتل قوی ش��کل می گيرد. حال دیگر متخصص باهوش 
س��وار بر امواج مهيج و لذت بخش بيزنس جدیدش به هر موفقيتی که بخواهد دست 
می یابد. با همکاران بورس و شرکای جدید کمپينی برای حفظ منابع و ثروت انباشته 
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شده در ساختار سياس��ی و نظارت دولت تشکيل می دهند. قدرتی که مشروعيتش را 
از پول و ثروت های کالن کس��ب می کند و کمتر دری به روی آن در جهان ش��هر 
بس��ته اس��ت. این قدرت پولی توانایی گش��ایش هر قفلی را دارد چرا که محدود به 
جغرافيای خاصی نيس��ت و دولتها زین پس باید محافظه کارانه و هوش��يار در قبالش 
رفتار کنند چرا که گریز آن موجب افزایش فقر و بيکاری و کاهش نرخ رشد ناخالص 
ملی می گردد. این مس��ير هر انس��ان هوش��مند فرصت طلبی را ترغيب به ماندن و 
فعاليت بيشتر می نماید. قياس کسب منافع سرشار از راه بازی مناسب پولی با زندگی 
قبلی اش که دائم الکشيک و مضطرب بود وی را به این بينش می رساند که بيش از 
این عمر و زندگی اش رادر راه مطب و بيمارستان تلف نکند. زندگی او ملقمه ای بين 

استرس های کار سخت و توانفرسا نيست.

وقتی درباره کسب و کار پزشکی و انتخاب این رشته برای خدمت از او می پرسيد 
پاس��خ از پيش پيداس��ت. چرا که دسترس��ی وی به منابع مالی بيشتر و کسب قدرت 
تجاری وی را بازاریاب کرده است.ترکيب رویایی هوش و ثروت نتيجه ای جز این به 
بار نمی آورد و این چيزی ش��بيه همان جبر بدوی اس��ت، رگرسيونی غير قابل باور در 
دل هزاره س��وم عصری که بش��ر بر نيروهای قهری طبيعت چيره گشته و مسلح به 
تکنولوژی های پيش��رفته و خيره کننده در زندگی است. اگر درباره بی نظمی خسارت 
باری که بينش نوینش به بار می آورد با او بحث کنيد این ضرب المثل فرانس��وی را 
پيش��کش می کند. )) اگر کس��ی در اثر کار زیاد پولدار می شد االغ می بایست بار طال 

بر پشتش داشته باشد.((   

عقل انسان

عقل انس��ان در این صد س��ال اخير بيش از تمام ادوار بشری فعاليت داشته ولی 
متاس��فانه این بيش فعالی عقلی خودش عقال در دس��تاورد مردود بوده است!60000 
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س��ال پيش انس��ان امروزی از موطن خود یعنی آفریقا بيرون آمد.کهن ترین فسيل ها 
موسوم به اومو یک اومو دو که در کشور اتيوپی کشف شده  متعلق به 195000 سال 
پيش برآورد می گردد. جمجمه ای که فکش از محيط صورت بيرون زده کهن س��مبل 

جالبی برای جاه طلبی های سرمایه داری انحصار طلب مدرن و مصرفی است.   

عموما اختراعات و کش��فيات بش��ر حاصل تعقل و تفلس��ف اش��خاصی است که 
عقل��ی فراتر از مع��دل عقلی دوران و جامعه دارند. س��رمایه ذات��ا دنبال جذب عقال 
و اندیش��ه های برتر اس��ت. ویژگی کشورهای توس��عه یافته در رفتارها و برنامه های 
اس��تراتژیک انطباق پذیری با ماهيت عقلی است. در رویارویی با سایر رقبا نيز همين 
مزیت باعث توفيق و پيش��تازی در بازار می گردد. لذا هر کجا دیدید اقتصادی رو به 
رشد است و یا مراحل رشد و توسعه را سير می کند بدانيد زمام امور در اختيار قشری 

است که چيره گی عقلی کافی برای حرکت و هدایت داشته اند.

انسان اندیشه ورز چهل هزار سال قدمت دارد.نخستين جوامع بشری حدود هشت 
هزار س��ال قبل تش��کيل شد ! اما رشد اقتصادی به عنوان رش��د توليد مادی از قرن 
هيجدهم ش��روع شده است.از 1950 به بعد اس��ت که رشد دست کم در کشورهای 
صنعتی ش��تابی چشمگير می یابد. عقل انسان رش��دی اقتضایی و حياتی تحت تاثير 
ظرف تاریخی داشته ودر طول تاریخ معيشت پایه تامل و تفلسفش بوده لذا مالحظه 
فرم مادی در دستاوردهای بشری امری با پيشينه تاریخی است. این موجود یعنی عقل 
در ادوار مختلف تحت تاثير تحوالت و تکامل نظام توليد تغيير یافته وليکن عدول از 
ماهيت انس��انی و رجعت به تمایالت غریزی در اقتصاد مصرف محور، س��کانس اول 
فيلم ادیسه کوبریک را تداعی می سازد که ميمون مهاجم استيال وقدرتش رادر قربانی 
کردن ضعيف تر می یابد. در هر صورت به قول آدام اسميت )) انسان تابع عقل سليم 
و دس��ت الهی تصميمات درست می گيرد و اعتدال طبيعی تابع تعقيب سود شخصی 

است که با عقالنيت و تصميمات عقلی محقق می گردد.(( 
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فعاليت در بازار تابع رقابت اس��ت. شما نمی توانيد در بازار دوام بياورید مگر اینکه 
در کار و زار پيروز ميدان باش��يد. در واقع فعاليت بازاری نوعی تنازع برای بقاس��ت در 
حاليکه خط مشی خانواده حکایت دیگری است. در خانواده فرد قوی تر فرد ضعيف را 
پوش��ش داده و حمایت می کند. در واقع مشی خانواده سوسياليستی است. سوسياليزم 
از خانواده آغاز می ش��ود. گرچه این تقسيم بندی مطلق نبوده و استثنائاتی در همه جا 
وجود دارد. ابرمرد هزاره س��وم شکارچی جسور و شيردل سپهساالر متصرف زمين و 
فاتح ميدان نبرد نيست، کسی است که می تواند خوب پول درآورد و کسب سود کند. 
ممکن اس��ت حتی در ایجاد نسل هم ناتمام باشد و برای این منظورگاهی از دیگران 

کمک بگيرد و نکته اینکه دیگر ابر بودن جنسيت ندارد.

تربیت عقل

))اگ��ر ماچي��زی را می خواهي��م ب��رای آن نيس��ت ک��ه دليل��ی ب��رای آن پيدا 
کرده ای��م، بلک��ه چون آن را می خواهي��م برایش دليلی پيدا می کني��م حتی برای آن 
دنب��ال فلس��فه و الهيات می رویم که پوش��ش و نقابی برای اميال خ��ود پيدا کنيم((                                                                                                          

آرتور شوپنهاور 

تاثي��ر پذیری و تربيت عقل از ابزار توليد در نگاه اول بعيد می نماید ليکن با کمی 
دق��ت نظر و واقع بين��ی متوجه رابطه عميق این دو می گردیم.تربيت و رش��د روانی 
اجتماعی انس��ان محصول محيط است. ظرفی که در آن غذا می خورید، جنس الياف 
لباس��ی که تن پوش شماس��ت، ابعاد و معماری منزلی که در آن س��کنی گزیده اید، 
عرض وعالئم وکيفيت جاده ای که در آن می رانيد، اتومبيلی که بر آن س��وار شده اید 
حتی اتومبيل دامپينگی که بر ش��ما سوار ش��ده است و غذایی که می خورید و سطح 
دسترسی شما به آخرین فناوری های دیجيتال همه و همه بر رشد روانی اجتماعی تان 
اثرگذار بوده و تعيين کننده اس��ت.  برای درک حضور عقل شرط الزم عدم غفلت از 
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خویش��تن اس��ت و علت دوری از عقل فقدان حضور در خویشتن و از خود بيگانگی و 
تسخير شدن ذهن توسط برخی تمایالت کور است.

بيشتر کاالها و خدماتی که دریافت می کنيد بسته ی در دسترس شما می باشد. 

تغيي��ر و تکام��ل ابزار توليد موج��د امکانات جدیدی در زندگی بش��ر گردیده که 
رش��د فزاینده تکامل عقلی را ميسر ميس��ازد گرچه هر که چشم و گوش دارد، بيننده 
و ش��نونده نيست.دیدن و ش��نيدن در تعقل است. با وجود اینکه قدرت محاسبه شبيه 
عقل اس��ت ليکن خود عقل نيس��ت و اگر این توانایی وجود انس��ان را در سلطه خود 
اس��ير کند از رشد و خوشبختی باز داش��ته و هرچيزی غير از محاسبات کميت گرا را 
انکار می نماید.بش��ر هزاره سوم سرشار از الفاظ وادعاست.اختراع چرخ مفهوم جدیدی 
از حرکت به زندگی انس��ان بخشيد.با موتور بخار س��فرهای طوالنی و امکان انتقال 
محصوالت به اقصی نقاط ميس��ر شد.تجارت ریلی تجارت را توسعه داد.موتور درون 
س��وز تحولی ش��گرف تر ایجاد نمود که لذت حاصل از سریع تر راندن و جنون جذاب 
س��رعت یکی از ره آوردهای نامبارکش محسوب می گردد،  این تحوالت منشا تغيير 
شکل و محتوای زندگی بشر شده اند.آبی که می نوشيم، هوایی که استنشاق می کنيم 
در کنار مدل اتومبيلی که س��وارمی ش��ویم عناصر محيطی تاثير گذار بر فرایند رشد 

روانی اجتماعی و تربيت عقلی ما را تشکيل می دهند.

عقل در کمون های اوليه تبعيت از ش��کارچی برتر و مهارت استفاده از اسلحه در 
ش��کار بوده، در چنين شرایطی الزمه مشارکت پذیری و تن دادن به تعيينات رهبری 
بقا و حفظ امنيت بود. انسان اوليه برای گرسنه نماندن باید با جمعيت زندگی می کرد 

و این توهم که انسان موجودی جمعی است از این دوره تاریخی سابقه می گيرد.

در کتب آس��مانی عقل عنصر نجات بخش با گس��تره ای وسيع است.مفهوم عقل 
در هزاره س��وم انتخاب گزینه ی بهتر اس��ت گزینشی دشوار!.درک این مطلب زمانی 
ميس��رتان می شود که بدانيد در مناس��بات با دنيای پيرامون مورد سوءاستفاده و ابزار 


