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 بنیاد تجدد در جوامع صنعتی  

که نزد من مطرح می گردد این است: آیا بدون  سؤالی مطلب خود را افاده نمایم و این دیدگاه خواهم ازمی برای شروع

برای پاسخ به این   می توان ارائه کرد؟ را زندگی  میسر خواهد بود؟ چه جواب موفقعیت در پول امکان سعادت و

 تناقض ،بنیاد گذاری گردیدهآزاد  با اصل اقتصاد بازارکه در نظام سرمایه داری  امکان دارد گفت، می توان سؤال

 این جوامع در دقت صورت گیرد مشاهده می گردد کهاین نظام ماهیت  درگاه  هر جود باشد، مگرهای زیادی مو

 ه ک خویش بوده موفقیت شخصی وشبختی وتالش خ تب و درها  انسان یک از هر ،متجدد نظام سرمایه داری صنعتی

به یادم  .دنمی باش نبوده و پذیرامکان  برای شان زندگیدر  موفقیت و سعادت، این خوشبختیبته بدون دریافت پول ال

 ندارد که درامکان » کتاب گلستان خویش چنین اظهارنموده اند: در "سعدی" ما  بزرگوار می آید که حتی دانشمند

  «.آن عبادت نماید ه  صورت شایستحالت پریشانی انسان بتواند به 

 های مملکت درشروع تمدن جدید  را جامعه در ،موفعقیت برای خود زندگی کردن جهت کسب سعادت وواقع  در

 افراد از یک تا اینکه هریده است.  فرد گرایی بنیاد گذاری گرد مفهوم اساس که بر صنعتی پیشرفته تشکیل داده

پُرمشقت زندگی جانانه مجادله  مقابل مشکالت در ،گرفته خویش بدوش قبال زندگی در ت انفرادی خویش رالیومسؤ

ود یا قبیله وی آراسته ب و جمعی یا گروهی و تمدن قدیم که به شکلزندگی  شیوۀ با جدید زندگی این شیوۀ  نمایند.

رایی گ فرد کیدبا تأ اصلی جامعه صنعتی پیشرفته را آن محوربه عوض  و آهسته آهسته نقش خویش را از دست داده 

 بار به خود مختار و آزاد، مستقلصورت  فرد به اصل فردگرایی،این  با پیروی از بدین اساس  .تشکیل داده است

ق ح هیچ کس، شخص بودهخود  بدوش که البته با تکمیل سن قانونی ،زندگی امور مسؤولیت همۀ نتیجه در آمده و

دۀ اار عالقه و ،و اورا از راهی که مطابق ذوق نمایدخوشبختی وی سنگ اندازی  قی وتر راهی پیشرفت، ندارد در

 جهان پیشرفتۀ در پوشی نمود که امروزچشم  این امر توان از یدر واقعیت نم  .نموده منحرف بسازد خویش تعیین

 می بحث مطرح بلکه مضلۀ قوی و ضعف ارادۀ انسانمطرح نبوده،  نادار ساسی معضلۀ دارا واقتصادی معضلۀ ا

یک  یتوان گفت که و می فردی متکی بخود نباشد چه طور نمایم که هرگاه بنابراین با این تیوری برخورد میباشد.  

وده ب مسؤولش خود تنها انسان ناتوانی و ضعف ،اساس سبب بدبختیبدین باشد.   می قوی و دارای اردۀ مسقلشخص 

 اندیگر نظریات و افکار پیرو ،ۀ خاص خود پیروی نکردهدااراز  ،نیست متکی بخود وی که ،این استش هم علت و

 از اولتر کهسازد  می امر متوجه این انسان را یا نظام سرمایه داری و آزاد به همین نسبت اقتصاد بازارباشد.  می
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ندگی ز برای کسب موفقعیت در و وعیاشی دست بردارد بطالت، تنبلی حالت از تا اینکه همه انسان باید متوجه خود بود

  .نماید خوشبختی خویش تالش و

 ش، نه ثروتپیشرفت نمی کند دیگر بگیرد، آن جامعه که حکومت استبدادی جای آزادی را ه ایجامع گویند درمی 

رادی ل اشخاص انفولی باید خاطر نشان ساخت که شغل دولت تجارت نیست. تجارت شغ  افزایش می یابد و نه قدرتش.

 اتریشی دست اندازی دولت در مشهور اقتصاد دان «هایک»چنانکه دولت ایفای وظیفه می نمایند.  است که مستقل از

ه عقیده وی وظیفه دولت عبارت است باقتصادی و به خصوص سکتور خصوصی را مخل به آزادی می داند.  امور

اساس رقابت  اساس سرمایه داری نظامی است که بربدین  . مردمخدمتگزاری به  ، اجرای قوانین وتأمین امنیت از

 رد باعث پیشرفت اقتصاد رشد یابد و جامعه در ها توانایی های انسانو  آزاد تهداب گذاری گردیده تا اینکه استعداد

ایه داری رقابت سرم آزاد و نظام سرمایه داری همین رقابت آزاد است.  بدون بازار اساسی در پایه    مملکت گردد.

 نظام سوسیالیستی ـ  در گردد. مبدل به نظام سوسیالیستیـی ـ کمونیستی می و نقش اساسی خود را از دست داده 

 این نظام مفلوک هیچ کس حق آزادی و دروسفندی" را دولت به دوش دارد. گ"کمونیستی نقش رهبری کننده افراد 

ستند.   دولت ه مزد بگیر بگویم نوکریا خوبتر  و فعالیت اقتصادی آزاد را ندارند. همه مطیع و فرمانبردار بخصوص

لت دو عمومی موجود نبوده و ساحه   خصوصی و دولت کسی حق آب خوردن را ندارد.  فرق بین ساحه   بدون اجازه  

وای به جان کسی که خالف  گرد و ن می یاسیکسیستی به مسایل اقتصادی ـ سمار مزایدولوژی ماتریالیدیدگاه  با

ع افراد دی و مشرومن وابسته به فعالیت فر ترقی یک مملکت به عقیده   صورت پیشرفت و بهر  ایدولوژی عمل نماید.

د امکان ندارفعالیت نکند سعادت خود  جهت کسب موفقیت و نخورد و تا وقتیکه یک شخص شورباشد.   جامعه می

م.  خاتمه ده "جهانگشاه تیمور" تاربا گف می خواهم مطلب خود را اخیر در ترقی نائل آید.  وکه مملکت به پیشرفت 

روت ث من تصمیم گرفتم که بر نداشتیم و ما ثروت زیاد بود و «کش» شهر کوچک  مالکین پدرم از» :گوید می او

ال که زنده است باید برای کسب مپند گرفته بودم که انسان تا روزی  بزرگوار شاعر پدری بیفزایم زیرا از"سعدی" 

 ت علمافراد دانا به مناسب و گرفتن علم کوشش کند تا اینکه افراد نادان به مناسبت مال انسان را محترم بشمارند فرا و

  . ....«را واجب بدانند  احترام هنر و
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