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ها نگاه کنید: رنه دکارت، توماس هابز، ایمانوئل کانت، هگل، کارل مارکس، دیویـد هیـوم،   به این نام
در هفتمـین سـال از قـرن    آیـا ،تـان فشـار بیاوریـد   به حافظه. حاالجان استوارت میل، فردریک ویلهلم نیچه
؟بیابیدتوانیدمیبیست و یکم، نامی همسنگ این فیلسوفان

اند نامی همسنگ امثال آدورنـو، هورکهـایمر، بنیـامین و    گرایان توانستهامروزه نه چپ،فیلسوفانگذشته از
تگرایان فیلسوفانی چون پوپر، هایک، راولز و برلین ها و راسمارکوزه براي خود دست و پا کنند و نه لیبرال

اند.مانده» فوکوي دیگر«هاست در حسرت یک ها نیز مدتحتی پست مدرناند. یدهانپرور
اي امثال موتسـارت، واگنـر و بتهـوون    ورهطها، آن عظمت اسبرویم، مگر امروز موزیستینورچرا راه د

!رقم زنند؟هن جاودانانچنآهایی آلیسم آلمانی درهم آمیزند و شاهکاربا ایده،را دارند که شور مدرنیته را
قـامتی بـس   ،نویسان خوب امـروز کـم نیسـتند امـا    در رمان و ادبیات نیز وضع به همین منوال است. رمان

شـد،  » سـوپر اسـتار  «، دنیـاي روشـنفکري نیـز خـالی از     »تررسـا «دارند. پس از گذشتهتر از بزرگان کوتاه
.است»تررسا«نیز تنها کاریکاتوري از »چامسکی«

کـه اگـر آلبـوم    ،زاده مجاري تباري ایسـتاده مهاجر، امروز»هاي فرانسویانمرد رویا«جاي دوگل، 
با خواننـدگان و هنرپیشـگان حشـر و نشـر     شود که پیشتر هایش در اینترنت را مرور کنید، معلوم میعکس

بود که نه اسـمش ابهتـی داشـت و    »بلر«نیز تا همین دو هفته پیش مردي چون »چرچیل«داشته است. سلف 
رسید کـه او در کنـار گروهـی از    هایی میهاي بلر را هم اگر مرور کنید به روزنه سخن گفتنش. آلبوم عکس

هایش، گیتاري به دست گرفته و مشغول خواندن آواز و نواختن ساز است.دانشگاهیهم
آسـمان  دمبـراي همیشـه بـه پیشـانی سـپیده     »ارنستو چـه گـوارا  «یاد و خاطره روزگار اندیشه و 

آشناسـت. نسـلی   » بولیوارسیمون«هاي جوانان جهان پیوسته است و کمتر کسی از نسل سوم با نام آرزو
، آثـار دهـد جیح مـی رتـ »میالن کونـدرا «و »کازانتزاکیس«اما به جاي ،تر استکه اگرچه از نسل ما هوشمند

بزرگـی از قبیـل   هـاي  نده عوام پسندي همچون پائولوکوئیلو را بخواند. در عرصـه سیاسـت دیکتـاتور   نویس
.اندکوچولوهایی همچون صدام دادهاستالین و هیتلر جاي خود را به آدم



طـاط شـروع شـده اسـت و یـا      نحرود؟ آیـا یـک دوره ا  عقـب مـی  برسر دنیا چه آمده؟ آیا دنیا عقب
ت؟موضوع دیگري در کار اس

! ایـن تغییـرات را یافـت   هشـ یبتوان ر،هاي جدید بشرپایان حرفرسد که با بررسی علل به نظر می
ه،نظمـی شـد  اند و نتیجه اسـتقرار اند به محک آزمون نهادههرچه از زور و توان داشتهمدعیان درمیدان نبرد 

اینک در جهان مستقر است.،که خوب یا بد
اند که نه بـه لحـاظ کـارکردي و نـه از نظـر تئوریـک هـیچ        مستقر و مستحکم شدهها آنچنان در جهان اکنون نهاد

بینند.هماوردي براي خویش نمی
جدال مـدعیان بـه پایـان رسـیده اسـت و در چنـین روزگـاري نـه فقـط فیلسـوفان از کشـفیات            حاالکه

هـاي موجـود   کـردن دسـتاورد  اي جز حفظ، اداره و حداکثر بهینهسیاستمداران نیز وظیفه،افکن ناتوانند کهحیرت
در اوج جدال هم فیلسوفان فرصت خودنمایی داشتند و هم سیاستمداران در خـط مقـدم مبـارزه نـه فقـط      ندارند.

بودنـد. سیاسـتمداران بـزرگ زاییـده عصـر      بکـار دسـت هـا و غلبـه بـر رقیـب    تثبیـت آن ،ها کهبراي حفظ داشته
مقایسـه کنیـد قـد و انـدازه تـونی بلـر و       ،و به همین سبک و سـیاق اند هاي ایدئولوژیک و دوران گذار بودهرقابت

برسید.این نظرگوردون براون را با چرچیل، جرج دبلیوبوش را در کنار لینکلن و روزولت بگذارید تا به 
هـاي موجـود   شان فقط، اداره و حداکثر بهینه کردن دسـتاورد مداران وظیفهدر عصري که سیاست

در دوره عقالنیـت،  رود، مـی زندگی هرچه بیشتر به سوي ترکیب دلپذیري از احتیاط و عقالنیـت پـیش  ،است
. نه هیچکس دیگر.دهندگان هستند که قدرت را عمالً در دست دارنداین انسجام

براي اینکه ریشه حضور انسجام دهندگان را بیابیم، باید بـه تکامـل عصـر صـنعت توجـه نمـائیم.       
در نتیجه الزم بود که کسی همه چیز را به شـکل  .به هزاران بخش بهم پیوسته تقسیم کردصنعت جامعه را 

به یکدیگر ربط دهد.مناسبی
فردي، حتی مالک یا سهامداران اصـلی، قـادر بـه درك    هاي صنعتی بزرگتر، هیچبه زودي در واحد

،اسـتخدام شـده بودنـد   ام د. تصمیمات مالک بوسیله متخصصی که براي هماهنگ کردن نظنهمه عملیات نبو
شد. بدین ترتیب با قدرت یافتن مدیر اجرایی، سـهامدار از اهمیـت   گرفت و حتی در نهایت کنترل میشکل می

کمتري برخوردار شد.



گفت:» شرکت بندیکس«روزي مدیر 
% آراء در اختیـار دارم،  97امـر را مـن بـا کسـب    آنچه اهمیت دارد مالکیت نیست، بلکه کنترل اسـت و ایـن   «

».دارمیدرحالیکه سهام بسیار اندک
آینـد و یـا   ها در میکه به استخدام شرکت»مدیران اجرایی«طور روزافزون توسط بنابراین امور به

شـوند. در هیچکـدام از ایـن مـوارد     ، تعیـین مـی  اندازنـد مـی کار که پول سایرین را به»مدیران مالی«بوسیله 
حتی کارگران نقشی ندارند و این انسجام دهندگان هستند که امور را در دست دارند.  مالکین اصلی

-مـدیران فنـی  «هـا  مـدیریت آن اول ساالران، دانشمندان و در خطفندر عصر حاضراینگونه است که 
ول کمـک نماینـد. در طـ   پیشرفت جهانتوانند به عنوان مؤثرترین عناصر به که می،ها هستندکشور»اجرایی

همـوار  ،هـا در بهتـرین حالـت   ها و ارتشلوژيها و ایدئوبشر را ساخته است و حکومت»کار«تاریخ همواره 
ضربه زننده به ایـن رونـد. حـال در آغـاز هـزاره سـوم مـیالدي و        ،اند و اغلببوده» کار«ا یکننده راه بشر 

به اثرگذاري این عناصر پایان دهد و جوهره زندگی را با ،رود کهدنیا می»بشریتگیريشکلهزاره هشتم«
پیش برد.)گذشتهمزاحماغلب (هاي و بدون مزاحمت حکومت»اجرایی-مدیریت فنی«از طریق »کار«
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