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 پيشگفتار

نگار  خاان نويساندر در     بينش ما را نسبت به خودمان و جهان اطرافمان دگرگون خواهد ساخت. زيرا جاام  “ موج سوم“   

ا    نا  اككترونيا   خاانوادر هساته    دهندر از موضوعاتي چون اقتصااددرواني  خصصايت نينادر  فره    اين كتاب تركيبي تكان

تارين   دهد كه بنيااد   اضمحالل حكومت ملي و انتقال از نظام سياسي منسوخ فعلي به دموكراسي قرن بيست و يكم ارائه مي

 كند.   فرضيات ما را متزكزل مي

اخاته و اكناون در   بر اين مفهوم بنا خدر است كه تاريخ بشر دو انقالب كشااورز  و نانعتي را تشات سار گ     “ موج سوم“   

نستانه سومين نن  يعني اككتروني  قرار گرفته است. همانگونه كه انقالب ننعتي باعث ويراني سااختارها  نظاام كشااورز     

خد  اين انقالب نيز ساختارها  نظام ننعتي را متالخي كردر و يا خواهد كرد و بحران جهان كنوني نيز ناخي از ايان انتقاال   

 ترتنش است. 

 دارد.   ها معطوف مي نظمي و تصادف در تكامل و تكوين تديدر توجه ما را نه به اهميت نظم  بلكه به اهميت بي“ سومموج “   

چيز  بيش از اخراق نسبت به نيندر است. تجزيه و تحليلي است بسيار درخشان از نيروهايي كه تمادن ماا را   “ موج سوم“   

تر با احتراز از مصاطرات گوناگوني كاه   تر و خردمندانه ا  معقول نميز به جامعه حتشكيل دادر و سعي دارند ما را برا  انتقال نل

 اين انتقال به همرار دارد  نمادر سازد.

 ها  جهان باقي ماند. ترين كتاب انتشار يافت  به مدت دو سال همچنان در كيست ترفروش 0891كه در سال “ موج سوم“   
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 : برخورد امواج0بصش 

 ه بزرگفصل اول: منازع

دهنادر دوران ماا    كنيم  تمدني نو در حال تكوين است. طليعه اين تمدن نوين تنها واقعيات تكاان   در عصر  كه زندگي مي   

 هايي است كه تيش رو داريم.   درك وقاي  سال كليداست. اين رخداد مركز  است و 

اختراع كشاورز  برخاست  يا ماوج دوم؛ تحاول    ها هزار سال قبل به وسيله رخداد  به عمق رخداد موج اول؛ تحوكي كه در   

هايماان  متزكازل سااختن اقتصاادمان  فلا        ا  كه حانل انقالب ننعتي بود. موج سوم با از هم گسستن خانوادر دهندر تكان

هايمان بر همه ما اثر خواهد گ اخات. ايان ماوج هماه رواباه كهناه        امان  و در هم خكستن ارزش ها  سياسي كردن سيستم

هايي را بارا    دهد و در عين حال زمينه اند  مورد سئوال قرار مي مزايا و حقوق ويژر را كه در خطر امروز گرفتار گرديدر قدرت 

خواناد  نظاام ادار  را واوگاون     نورد كه نظام كهنه را به مبارزر ماي  نورد. تمدن نويني به وجود مي جن  قدرت فردا فراهم مي

كننادر را تار و    ننكه خكاف تاريصي بين توكيدكننادر و مصارف    برد  و باالتر از همه ليل ميسازد  قدرت دوكت ملي را به تح مي

 نمايد. را ايجاد مي« توكيد برا  مصرف خصصي»نظام اقتصاد  

 فرض انقالبي -1-1

دانناد.    ماي  امروز دو تصوير بظاهر متضاد از نيندر در بين عامه رواج دارد. در نظريه اول بسيار  از مردم نيندر را تداوم حاال   

گ ارد. نظريه دوم  خود  اما در هر حال اثرات رواني و سياسي مشابهي بر جا  مي اين تفكر خطي به اخكال گوناگون عرضه مي

نات ير  در طول حيات ما به سو  نابود  خود در حركات اسات و از     نيز بر اين فرض نهادر خدر كه جامعه به نورت اجتناب

تا ير  ايجااد    گزيناي و كانش   ها نسبت به نيندر نوعي خلاوت  د. به طور خالنه هر دو اين نگرشعهدر ما كار  بر نصواهد نم

 دارند.   حركتي نگه مي كردر و ما را در بي

ها و خايد خشونت گستردر همارار باخاد    ها  خورش ها  نيندر ا حتي اگر با جنبش  در اين كتاب فرض بر اين است كه دهه   

كنايم    ا  كه اكنون تجربه مي دهندر ه نابود  نصواهيم كشاند. فرض بر اين است كه تحوالت تكانا  ما خود را به طور كامل ب

تر هرج و مرج و تصادفي نيستند بلكه در واق  اكگويي مشصص و روخن و متمايز دارند. بيش از همه فرض بار ايان اسات كاه     

خاوند و بااالخرر اينكاه     كار  تفريح و تفكر منتهي ماي  ت يرند و در نهايت به تحوكي عظيم در خيور زندگي  اين تحوالت تراكم

خود  با اين فرض است كه حوادث كناوني   ت ير است. به طور خالنه ننچه در اينجا مطرح مي ا  مطلوب و معقول امكان نيندر

را نزاد    خاعور و ارادر ماا  «فارض انقالباي  »چيز  نيست مگر ي  انقالب جهاني و ي  جهش كوانتومي در تاريخ. به اختصاار  

 سازد. مي

 موج پيشرو -2-1

در اينجا اذعان به انقالبي بودن تحوالتي كه ما با نن مواجه هستيم  كافي نصواهد بود. بلكه بايد با رهيافت جديد  مانند       

 به تجزيه و تحليل اجتماعي ترداخت.  « موج تيشگام»

هاا  تااريخ ا     خود و در نن توجاه باه ناتيوساتگي    ريسته ميدر اين رهيافت تاريخ به نورت تواكي امواج خروخان تحول نگ   

خود كه تيدايش كشاورز  اوكاين نقطاه    گردد. رهيافت فوق با اين انديشه سادر نغاز مي ها ا معطوف مي  ها و گسستگي   نونور

ر  نغااز  عطف در توسعه اجتماعي انسان و انقالب ننعتي دومين تيشرفت بزرگ بودر است و در حاال حاضار فراگارد مهمتا    

خدر كه سراسر گيتي را فرا گرفته است و همه چيز را متحول نمودر است. چنانچه اماروزر برخاورد باين ماوج ساوم و نظاام       

 اقتصاد  و متحجر موج دوم همه كشورها  ننعتي تيشرفته را دچار نخفتگي كردر است.

 هاي آينده موج -3-1

خاود. در مقابال هار گاار      اكگو  توسعه نيندر براحتي قابال درك ماي   زماني كه موجي واحد در كشور  معين تسله يابد    

نسا  تحول به طور همزمان مواجه خود كه هيچكدام هم كامالً مسله نشدر باخاند  تصاوير    ا  با دو و يا سه موج غول جامعه

ر كاار  زنادگي خاانوادگي.    اناد د  ريزد. جريانات متفاوتي كه اين اماواج تحاول را باه وجاود نوردر     مي  خكند و در هم نيندر مي

رو تعجباي   دهاد. از ايان   منعكس خدر و در خيور زندگي و خركت در انتصابات خود را نشاان ماي    اعتقادات اخالقي و خصصي
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اند و از تالش در جهت معنا بصشيدن به دنياايي كاه در نن زنادگي     بينيم مردم دچار تريشان فكر  خدر ندارد اگر امروزر مي

 اند. باخته گرديدر اند و يا برا  ساختن فردا  كامالً متفاوت  گي  و مبهوت و خويشتن يدركنند  مايوس گرد مي

 قصدهاي سياسي دالالن طال و سوء -4-1

ترين تنش سياسي است كه سراسار جامعاه اماروز را در     ها  حافظ مناف  موج دوم و سوم در واق  اساسي تعارض بين گرور   

و طرفاداران  « ماوج دوم »ها  دارندر منااف  مساتقر    فردا است. اين مقابله بين گرور« زرگمنازعه ب»گرفته است. اين تعارض 

 موج سوم  هم اكنون نظير جرياني اككتريكي با بار منفي و مثبت در زندگي سياسي هر كشور  جريان دارد.  

  خاركت بازرگ و ياا    هاا  يا   مشاي  ها  ي  مملكت مشغول باخيم ياا تنظايم خاه    تر اينكه خوار به تدوين سياست مهم   

ريز  كنيم  در هار حاال ابازار  جدياد بارا  تغييار نن جهاان در دسات          ها  زندگي فرد  خود برنامه بصواهيم برا  هدف

خواهيم داخت. برا  بكار گرفتن اين ابزار بايد بتوانيم به وضوح تحوالتي را كه ناخي از تداوم تمدن ننعتي گ خاته هساتند    

 كنند از يكديگر تميز دهيم.   ديد را تسهيل مياز تحوالتي كه ظهور تمدن ج

ا  كه ي  طارف نن را طرفاداران حفاظ نظاام      درك معما  جهان فعلي چيز  نيست  جزء درك مبارزر كليددر حقيقت    

 دهند. ننعتي و طرف ديگر را طرفداران سرنگوني نن تشكيل مي
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 : موج دوم2بصش 

 فصل دوم: معماري تمدن

و « بادو  »با قدرت تاام حكفرماا باود  جمعيات كارر زماين باه دو گارور         « تمدن موج اول»هزار ساكي كه ها  در طول در   

نور  نذوقاه  خاكار ياا     زيستند و از رار جم  ها و قبايل كوچ  مي خد. مردم به انطالح بدو  در دسته تقسيم مي« متمدن»

بر ننها بدون تاثير گ ر كارد. از طرفاي سيصاد ساال     « انقالب كشاورز »كردند و كساني بودند كه  ماهيگير  امرار معاش مي

قبل و در طول كم و بيش نيم قرن انفجار ديگر  رخ داد كه امواج نن سراسر كرر زمين را به كارزر درنورد  جواما  را در هام    

ام نظاام اجتمااعي غناي و چنادوجهي را بوجاود نورد كاه بار تما        « انقالب ننعتي»ريصت و تمدني بتمامي نوين خلق كرد. 

 را خلق نمود.« تمدن موج دوم»را مورد حمله قرار دادر و « موج اول»ها  زندگي اثر گ اردر و همه خصايص گ خته  جنبه

 حل خشونت آميز راه -1-2

نورديد  جنگي خونبار و طوالني ميان مدافعين گ خاته كشااورز  و    همانگونه كه موج دوم سرتاسر جوام  مصتلف را درمي   

ندر ننعتي در جريان بود. نيروها  موج اول و دوم رو در رو  يكديگر قرار گرفته و ننچه را كه بر سر رار باود   ها  ني تارتيزان

هاا  داخلاي در    داختند. به عناوان مثاال جنا     يافتند  از ميان برمي زدند وغاكباً مردم بدو  را كه در مسير خود مي كنار مي

را  چگونگي ادارر كشور توسه كشاورزان يا ننعتگران به وقاوع تيوسات. جنا     نمريكا با خعار نزادساز  بردگان و در واق  ب

هاايي   رغام تفااوت   به عنوان كمونيسم وكي در واق  برا  ننعتي خدن در گرفت. به عبارتي علي 0801در روسيه نيز در سال 

هاا  مشاتركي    از ويژگاي  هاايي رخ دادر  هماه جواما  ماوج دوم     نظير زبان و فرهن   تاريخ و سياست كه بر سر ننها جنا  

 برخوردارند كه نن چارچوب تنهاني تمدن موج دوم برا  ننعتي خدن است.

 هاي حيات باطري -2-2

يعناي نيارو    « هاا  حياات   بااطر  »خاان را از   الزمه هر تمدني چه كهن و چه نوين  انرو  است. جوام  موج اول انارو     

دار  و كمونيسات  در خارق    گرفتند. اما در جوام  ننعتي اعم از سرمايه يعضالني حيوان و انسان يا از خورخيد و باد و نب م

نات ير  از مناب  متناوع باه منااب  محادود       و غرب  انتقال از انرو  تراكندر به متمركز  از انرو  جايگزين خدني به انرو  احياء

 داد. مي ها  فسيلي بنيان انرو  جوام  موج دوم را تشكيل خورد. سوخت بروخني به چشم مي

 رحم تكنولوژيك -3-2

خيزش بسو  نظام جديد انرو  با تيشرفت عظيم تكنوكوو  همگام بود و موج دوم  تكنوكاوو  را باه جهتاي كاامالً ناوين         

هاا  توكياد ابازار ا      هايي جديد ا يعني ماخاين   هايي كه قادر به توكيد مثل دائمي ماخين سوق داد. موج دوم با اختراع ماخين

ها را تحت يا  نظاام باه     ها و ماخين تر اينكه اين تمدن دستگار نست منجر به تيدايش رحم تكنوكوويكي گردد. مهمبودند  توا

هم تيوسته گردنور  و خه توكيد كارخانه را بوجود نورد. بر تايه اين بنياد فني  گروهي از نناي  سر برنورند كه مهار خاان   

گرفات  درهاا را باه رو  توكياد انباور       نوين كه از نظام انرو  جديد نيرو ماي خود را بر تارك تمدن موج دوم زدند. تكنوكوو  

 گشود.

 معبد عنابي -4-2

وكي توكيد انبور بدون دگرگوني همزمان نظام توزي  مفهومي نداخت. موج دوم در نظام توزيا  تحاوكي ايجااد كارد كاه باه          

فروخاگار خاود    0910عنوان مثال جورج هارينگتون در سال  ها  مشهور حانله در توكيد  عميق بود. به همان اندازر تيشرفت

را در نيويورك به رن  عنابي نقاخي و جايگار نندوقش را به خكل معبد  چيني تزيين كرد و سپس فروخگاهش را به اوكين 

داد و ساتد و توزيا    ا  دنيا گسترش داد. و  به اين ترتيب با توزي  روزمرر كاال  رار را برا   ها  زنجيرر نظام عظيم فروخگار

نيد. بنابراين اگر به هماه تحاوالت يا  جاا بنگاريم  ننچاه        انبور باز كرد كه امروزر خود از اساس جوام  ننعتي به خمار مي

ناميد. زيرا همانطور كه موج دوم سر تا سار سايارر زماين را در بار     « سپهر فني»توان  بينيم دگرديسي چيز  است كه مي مي

ها  احياءت ير مستقيماً به درون نظام  ورز  جا  خود را به سپهر فني ا ننعتي داد كه در نن انرو  گرفت  سپهر فني ا كشا 

 كرد. خد و نن نيز به نوبه خود سيل كاال را به داخل نظام بسيار تيشرفته توزي  انبور سرازير مي توكيد انبور تزريق مي
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 خانواده با كارآيي بيشتر -5-2

نياز داخت كه به همان اندازر انقالبي باخد تا بتواند باا نن همگاام خاود. ايان     « سپهر اجتماعي»ه اما سپهر فني موج دوم ب   

ها  اجتماعي كامالً نويني نيازمند بود. به عنوان مثال اخاكال خاانوادر قبال از انقاالب نانعتي از       سپهر همچنين به سازمان

فت  مردم به زندگي در خانوارها  بزرگ چناد نسالي تمايال    يا جايي به جا  ديگر متفاوت بود. و هر كجا كشاورز  رواج مي

كردند. اما با تيشرفت موج دوم خانوارها  بزرگ چندنسلي كه اعضاء نن بشادت باه يكاديگر تيوساته بودناد  از هام        تيدا مي

 ا  افزودر خد.  ها  هسته تاخيد و به تدري  بر تعداد خانوادر

 برنامه درسي نهايي -6-2

بايست كودكان را برا  زندگي و كار در كارخانه نمادر ساخت. در نتيجه سااختار مركاز     ر از مزارع و منازل ميبا انتقال كا   

ديگر  برا  جوام  موج دوم بوجود امد كه همانا نموزش و ترورش همگاني بود. در اينجاا يا  برناماه درساي نخاكار بارا        

تر  به طور تنهااني   ننكه برنامه اساسي ديگر وجود داخت. ضمن فراگير  خواندن و نوختن  حساب و قدر  تاريخ و موضوعات

 وار به جوانان وجود داخت.  خناسي  اطاعت و كار تكرار  طوطي برا  نموزش دروس وقت

 موجودات فناناپذير -7-2

ن نهااد  موج دوم در همه جوام  نهاد سومي به وجاود نورد كاه دامناه نظاارت اجتمااعي دو نهااد اول را گساترش داد. ايا           

بود كه توانست به جا  ماككيت فرد  و جمعي  قاكاب انالي تشاكيالتي بشاود. در ضامن      « خركت سهامي»اختراعي به نام 

توانست از موسسين خود بيشتر عمار كاردر و    كردند كه مي رفتار مي« موجود  فنانات ير»ها با خركت سهامي به منزكه  دادگار

 نمايد.  ها  به مراتب بزرگتر را در مقايسه با گ خته فراهم  ت و اجرا  طرحها  درازمد ريز  در نتيجه امكان برنامه

 كارخانه موسيقي -8-2

هاا ننهاا را    ها و تشكيالت ديگر  به وجود نمد. در نگار اول تنوع ايان گارور   در حول و حوش اين نهادها  مركز   سازمان   

تار   در خصون چگونگي تيدايش ننها  اكگويي تنهان با نگرخي دقياق نورد. اما با دقت  ا  تصادفي و فاقد نظم به نظر مي تديدر

هاا   ها  ديگر بسيار  از خصونيات كارخاناه  ها  تشكيالت ادار  دوكتي و سازمان ها  زندان خود. مدارس  بيمارستان نخكار مي

. حتي در هنر نيز تاثير اين هويتي ماخيني را به خود گرفتند از قبيل تقسيم كار  ساختار مبتني بر سلسله مراتب و خصلت بي

يابيم. چنانچه ب  عنوان مثال موسيقي مجلسي با ورود موج دوم به موسيقي سمفوني  تحول يافات   قواعد كلي كارخانه را مي

 ا  به وجود نمد.  و اركستر با برخي خصونيات كارخانه

 بوران كاغذ -9-2

اناد. اماا بارا      اشصص وابسته باودر  به ارتباط روا درا رو و خصص ا به   ها  اوكيه تا به امروز ها  انساني از زمان همه گرور   

هايي احتياج بود. ك ا به اين علت با نيرو گارفتن ماوج    ارسال تيام از زماني به زمان ديگر و از مكاني به مكان ديگر  ايجاد نظام

گار نيازهاا  اطالعااتي ساريعاً رو باه رخاد       دوم  كشورها در ايجاد خدمات تستي با يكديگر به مسابقه برخاستند. از طرفي دي

توانست منحصراً از طريق نگارش برطرف گردد. به اين دكيل تلفن و تلگراف اختراع خد تاا باه نوباه خاود      جوام  ننعتي نمي

يا    هايي بودند كه تيام را از يا  فرساتندر باه    سهمي از بار ارتباطي رو به تورم موج دوم را بر دوش گيرد. اساساً اينها نظام

هاايي بارا  ارساال     ا  كه توكيد انبور و مصرف انبور ايجاد كردر است  به خيور كردند. اما جامعه گيرندر در نن واحد ارسال مي

ها  انبور نيز نياز دارد. و اين بدان معني است كه ي  فرستندر بتواند در نن واحد با انبوهي از گيرنادگان ارتبااط برقارار     تيام

دار  و ياا سوسياكيساتي    ها  همگاني تر خود. بنابراين در كشورها  ننعتي  اعام از سارمايه   با رسانه كند.اين خكاف بايستي

تاوان   هاا  فارد  و همگااني را ماي     تيشرفته بوجود نمد ا يعني مجار  ارتباطي كه از طريق نن  تيام « سپهر اطالعاتي»ي  

در هام نميصات و باه    « سپهر اجتمااعي »و « سپهر فني»با « تيسپهر  اطالعا»بمثابه كاال يا مواد خام بصوبي توزي  كرد. اين 

 خدمت ننان درنمد و در هماهن  ساختن توكيد اقتصاد  با رفتار خصصي به ننها كم  كرد.
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 فصل سوم: شكاف نامرئي

شاونت از  ا  دو جنبه زندگيمان را كه تا نن زمان تيوسته يكي بود  باا خ  ا  هسته ها  زنجيرر موج دوم نظير بعضي واكنش   

ماان ايجااد خاد. باه      ها  جنسي يكديگر جدا ساخت. با اين عمل خكافي نامريي و عظيم در درون اقتصاد  روان و حتي هويت

كنندر جدا ساخت. و باه ايان ترتياب     عبارتي ننعتي خدن وحدت توكيد و مصرف را در هم خكست و توكيدكنندر را از مصرف

 موج اول را به « اقتصاد نميصته»

 موج دوم تغيير داد.« دو تارة اقتصاد»

 معني بازار -1-3

ا  بود  به همه زوايا   ا  كم اهميت و حاخيه اين جدايي عوارض بسيار مهمي در برداخت. اول اينكه بازار كه در ابتدا تديدر  

ساتي هار دو بوقاوع    دار  و هام سوسياكي  خد. اين تديدر هم در اقتصاد ننعتي سرمايه« بازارزدر»زندگي نفوذ يافت و اقتصاد 

ها  موج دوم بر اساس نن خود را در سياست به طور روزافزوني در مواجهه با ناوعي تعاارض جدياد ناخاي از      تيوست و دوكت

جدايي توكيد از مصرف مستانل ديدند. نه تنها سياست بلكه فرهن  نيز تحت تاثير اين تديدر قرار گرفات. جادايي توكياد از    

  ننعتي يا موج دوم گرديدر بود  حتي در عمق روان و برداخت از خصصيت انسااني تااثير   مصرف كه نفت معرف همه جوام

خود سود  انگيزر رفتارها است و رابطه انساني نوعي معامله است. در عين حال خكاف بين دو  ا  كه تصور مي گ اخت. به گونه

در نن واحد به عنوان توكيدكنندر نموخات   كنندر  ي  خصصيت دوگانه خلق كرد . زيرا ي  خصص نقش توكيدكنندر و مصرف

كننادر باه    ها چشم توخيدر و منضبه  منظم و مطي  و با روحيه همكار  باخد و در همان حال به عنوان مصرف كه از خوخي

 ها  خصصي باخد. ها  نني و ك ت دنبال خوخي

 شكاف بين زن و مرد -2-3

كنندر را از توكيدكنندر جدا ساخت كار را نيز به دو خاق تقسايم    فباالخرر همان خكاف عظيم كه در جوام  موج دوم مصر   

ها  دو جنس و زندگي دروني افراد تاثير  عظيم داخت. زيارا يكاي از باورهاا       كرد. اين انشقاق بر زندگي خانوادگي و نقش

كناد. اگار    ني تعريف ماي گير  مردان و را زنان نسبت به مسائل به ترتيب عيني و ذه قاكبي جامعه ننعتي اين است كه سو 

در اين ادعا كمي هم حقيقت وجود داخته باخد  نه ناخي از واقعيت به اثبات رسيدر بيوكوويكي بلكه ناخاي از تااثيرات رواناي    

تار   خكاف نامرئي است. زيرا با ورود موج دوم مرد مسئوكيت انجام كار تيشرفته را به عهدر گرفت و زن عقب ماند تا نوع قديمي

جنا   »تر كار را انجام دهد. مرد از ننجا كه بود به سو  نيندر حركت كرد و زن در گ خته باقي ماند. به عباارتي   ادرافت و عقب

توان بمقدار زياد ناخي از تعارض موجود بين دو خيور كار و مهمتر از نن جادايي توكياد از مصارف     را مي« نوين بين دو جنس

 را نيز خديدتر كردر است. دانست. اقتصاد تفكي  خدر  خكاف بين دو جنس

 

 فصل چهارم: پشت پا زدن به قواعد

اناد    كنندر و نقاش باازار منات  خادر     گانه ذيل كه به ناگزير از خكاف بنياد  بين توكيدكنندر و مصرف مجموعه انول خش   

دار  و سوسياكيساتي   ها  سارمايه  دهند كه كم و بيش در همه كشورها  موج دوم تيادر خدر و جناح ا  را تشكيل مي برنامه

 اند.  جوام  ننعتي به طور يكسان از نن بهرر بردر

همانطور  كه بزود  خواهيم ديد  امروزر هر ي  از انول بنياد  مورد حمله نيروها  موج سوم قرار گرفتاه و باه هماين       

لي  سياست  نماوزش و تارورش و   ها را در تجارت  بانكدار   روابه خغ ترتيب نصبگان موج دوم نيز كه هنوز اين دستوراكعمل

اند. زيرا رواج تمدني جديد همه مناف  مستقر خدن تمدن كهنه را به  برند  زير فشار موج سوم قرار گرفته در ارتباطات بكار مي

 اندازد. خطر مي
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 سازي( استاندارد كردن )همسان -1-4

هايشاان همگاي باه     رغم عدم توافق فته اين موج عليترين انول موج دوم استاندارد كردن است. متفكران تيشر يكي از نخنا   

هاا و   دهد. به طور كلي تمدن ننعتي در سطحي عميق باه وزن  اين امر معتقد بودند كه استاندارد كردن كارنيي را افزايش مي

ت و فراگردهاا  نالت  محصاوال  ها  استاندارد احتياج داخت. از نن گ خته اگر توكيد انبور مستلزم استاندارد كردن ماخين اندازر

گاردد در   رو مالحظاه ماي   ها نياز داخت. از اين بود  بازار در حال گسترش به طور مشابه به استاندارد كردن تول و حتي قيمت

 ها  انجام و هم خود كار به مقدار زياد استاندارد خدر است. جوام  موج دوم هم روش

 تخصصي كردن -2-4

هاا  زباان     م حكفرما گرديد  تصصصي كردن بود. زيرا كه هر قدر موج دوم تفااوت دومين انل مهمي كه بر جوام  موج دو   

بارد  باه تناوع بيشاتر  در حاوزر كاار نيااز داخات. ماوج دوم در مياان            اوقات فراغت و خيور زندگي را بيشاتر از باين ماي   

تار   ابهي نسبت به تقسايم دقياق  ها و سياستمداران  روحيه و انگيزش مش داران  مديران  مربيان  كشيش ها  سرمايه كمونيست

 كار بوجود نورد. 

 سازي همزمان -3-4

جدايي رو به گسترش توكيد از مصرف خيور برخورد مردم موج دوم را با زمان تغيير داد. زيرا در نظام وابسته به بازار  اعم از    

نالت و  ا   قيمات گازاف ماخاين    كارخاناه  خدر  زمان مساو  است با تول. گسترش توكياد  ريز  اينكه بازار نزاد باخد يا برنامه

توان باه   نالت گران قيمت را نمي ساخت. به عبارتي ماخين تر  را  مطرح مي ساز  دقيق وابستگي متقابل كار ضرورت همزمان

د  حال خود رها كرد و انتظار داخت كه با ريتم خودخان كار كنند. يا اگر كار گروهي از كارگران در كارخاناه باه تعوياق بيفتا    

خناسي در جوام  ننعتي باه ناورت يا      رو وقت ها  تايين خه با تاخير مواجه خواهند خد. از اين كار ساير كارگران در ردر

 زمان ننعتي گرديد. نهن  و هم ضرورت اجتماعي در نمد و با سلطه موج دوم حتي عادات روزمرر زندگي نيز تاب  نظام هم

 تراكم -4-4

 يگر  از تمدن موج دوم يعني انل تراكم را بوجود نورد. تديدار خدن بازار  انل د    

كردند  جواما  ماوج دوم تقريباا باه طاور كامال باه ذخااير          در حاكي كه جوام  موج اول از مناب  تراكندر انرو  استفادر مي 

ار  نماوزش و  سوخت فسيلي )نفت و گاز و غيرر( وابسته خدند. اما موج دوم تنها انارو  را متاراكم نكارد  بلكاه جمعيات  كا      

ترورش و موسسه اقتصاد  را نيز متراكم كرد. انل تراكم بيشتر از هر تفاوت ايدئوكوويكي  در بين دو جامعه مسكو و غرب به 

 طور عميق نثار  به جا گ اخته است.

 سازي بيشينه -5-4

بزرگي و رخد بوجاود نورد.  يعني نوعي خيفتگي به « طلبي وسواس بزرگي»جدايي توكيد و مصرف در همه جوام  موج دوم    

ها  تمام خدر كاال كمتار اسات. باا هماين قيااس        تر باخد  هزينه اگر اين درست باخد كه هر چه خه توكيد كارخانه طوالني

« بازرگ »ها  ديگر نيز از نظر اقتصاد  بيشتر مقرون به نرفه خواهد باود. در نتيجاه    ها در ساير فعاكيت بزرگ كردن مقياس

طلباي ننچناان در    ساز  نيز به عنوان انل مهم موج دوم تلقي گردياد. چنانچاه انال بازرگ     خد و بيشينه« كارا»مترادف با 

 رسيد. اعماق انديشه ننعتي رسوخ كرد كه هيچ چيز به اندازر نن منطقي و معقول به نظر نمي

اكص ملي نن هم به هر قيمت خادند.  ها  موج دوم در سراسر جهان كوركورانه وارد مسابقه افزايش توكيد ناخ رو دوكت از اين   

زيسات و فجااي     حتي تا حد ت يرفتن مصاطراتي چون به ويراني كشاندن محيه« رخد»ا  كه هدفش افزايش حداكثر  مسابقه

 اجتماعي بود.

 تمركز -6-4

التي و ساازماني  ا  بكار گرفتند. موج دوم اخكال تاازر تشاكي   باالخرر تمام كشورها  ننعتي تمركز را به نورت هنر ظريفه   

تقسايم خادند. در سياسات نياز     « ساتاد »و « خاه »مبتني بر تمركز اطالعات و فرماندهي ابداع كرد. كارمندان به دو قسمت 
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خواهاان   0981گير  به انحصار دوكت مركز  درنماد و ياا مااركس در ساال      تمركز تشويق خد. چنانچه در واخنگتن تصميم

 نورت گرفت.« بان  مركز »در اقتصاد نامتمركز نيز تمركز تدريجي با اختراع تمركز كامل قدرت در دست دوكت گرديد. 

 

 هاي قدرت فصل پنجم: تكنسين

  ي  ترسش خان ماوج دوم اسات. زيارا قبال از انقاالب نانعتي دكيال        «كند؟ چه كسي امور را ادارر مي»اين سئوال كه    

چهارر     جريان يافت  نوعي جديد از قادرت  تراكنادر و باي   چنداني برا  طرح نن وجود نداخت. وكي در هر كجا كه موج دوم 

 چه كساني بودند؟« ننان»گمنام دادند. اين « ننان»تديدار گرديد. قدرتمندان مشهور خناخته خدر جا  خود را به 

 دهندگان انسجام -1-5

امثال ننها تقسايم كارد. داناش    ننعت همانطور كه ديديم  جامعه را به هزاران بصش بهم تيوسته مانند كارخانه  مدارس و    

ها را به واحدها  كوچكتر تقسايم كارد و غيارو.     ها و خانوادر ها  تصصصي تقسيم كرد. مشاغل را به بصش عمومي را به رخته

هاا   ك ا الزم بود كه كسي همه چيز را به خكلي متفاوت به يكديگر ربه دهد. اين نياز باعث خد تاا اناواع جدياد  از تصصاص    

دار  و چاه در   دهندگان بودند كه چه در كشورها  سرمايه خان انسجام دادن بود. ك ا اين انسجام ه وظيفه انليتديدار خود ك

ها را تعريف كنند و هر كسي را به خغلي بگمارناد   كشورها  سوسياكيست در راس امور قرار گرفتند. كار ننها اين بود كه نقش

 رد.و مشصص سازند كه چه كسي چه نوع تاداخي بايد گي

 دهي  موتور انسجام -2-5

بايستي انجام گيارد.   انسجام بصشيدن به ي  خاخه در ننعت يا حتي كل ننعت  فقه بصش كوچكي بود از همه ننچه مي   

كنندر نظام و به منظور نظام و انساجام بصشايدن و همااهنگي ساپهر اطالعااتي         رو دوكت بزرگ به عنوان موتور تنظيم از اين

را تصاحب كردند و به وسيله نن « دهي ابزار انسجام»ها  قدرت  هر فني با يكديگر تشكيل خد و تكنسينسپهر اجتماعي و سپ

 كنترل اجتماعي  فرهنگي و سياسي و اقتصاد  را در دست گرفتند.

 هاي قدرت هرم -3-5

  از نناي  و هر بصشاي  ا نصبگان سازمان يافتند و هر خاخه ها  قدرت خود در سلسله مراتب نصبگان و خردر اين تكنسين   

بينايم كاه    رو در هماه كشاورها  ماوج دوم ماي     قدرتمند بوجود نورد.  از اين« افراد»از دوكت بزود  موسسات خان خود و 

دهنادگان   هاا ياا ماديران اجرائاي خاود بوسايله ماديران و انساجام         دهندگان متصصص  بوروكرات ها  مديران و انسجام گرور

 اند. نگر انسجام يافته جام 

 ابرنخبگان -4-5

ها در كل جامعه  دار تصصيص مناب  و سرمايه دهي باز هم در سطوحي باالتر به وسيله ابرنصبگاني كه عهدر و باالخرر انسجام   

ريز  اتحااد جمااهير خاورو  باه      گرفت. اين افراد خوار در امور ماكي يا ننعتي  در تنتاگون يا در ادارر برنامه بودند  انجام مي

كردند. كيكن امروز با نغاز ياورش ويرانگار تحاول ماوج      دهندگان سطح متوسه را تعيين مي حدود و وظايف انسجام نوبه خود

ها در نظام قدرت تديدار خدر و فشار در جهت عدم تمركز قادرت رو   سوم به دو مستحكم قدرت اجرائي نصبگان  اوكين خكاف

اند. از اين جهات   تر متكي خدر وزافزون به اخ  اطالعات از سطوح تايينا  كه مديران به طور ر به تزايد گ اخته است. به گونه

هايي هستند از انقالبي كه در نظام  اند. اينها همه هشدارها و نشانه نصبگان هم به نوبه خود ثبات و ايمني خود را از دست دادر

 سياسي در تيش است.

 

 فصل ششم: طرح عملياتي نهايي

هاا  سياساي دوران    سواد و نانگار بودند  در نتيجاه بارا  طراحاان نظاام     تحرك و عمدر ننها بي مردمان موج اول بسيار بي   

ننعتي طبيعي بود كه تصور كنند  مردم بايد در طول زندگيشان در يا  محال بااقي بمانناد. باه عناوان مثاال در مقاررات         

گردياد تاا نماينادگان از مياان طبقاه       ش ميبينيم كه خرط محل اقامت از اهميت خاني برخوردار است. يا تال گير  مي رأ 
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دهندگان اتصاذ نمايند. اما انقالبياون ماوج دوم    تر  برا  تودر رأ  تحصيلكردر انتصاب خوند كه بتوانند تصميمات هوخمندانه

ن ترتياب  با اينكه نهادها  سياسي ما را مبتني بر فرضيات موج اول بنا نهادند  چشمان خود را به نيندر دوخته بودند و به ايا 

 بنايي برتا ساختند كه بازتاب نخرين نظريات تكنوكوويكي زمانشان بود.

 زدگي ماشين -1-6

خاان   بازرگانان و روخنفكران و انقالبيون اوائل دورر ننعتي در واق  مسحور ماخين خدر بودند و گاويي ماخاين هيپناوتيزم      

نباود. بنيادگا اران انقالباي جواما  ماوج دوم اعام از       دار   كردر بود. اين ذهنيت مكاانيكي باه هايچ وجاه مصاتص سارمايه      

هاا   دار  و سوسياكيست  در حاكي كه مج وب اين تفكر ماخيني خدر بودند و كوركورانه باه قادرت و كاارنيي ماخاين     سرمايه

 ها  ننعتي اوكيه را دارا بود. ايمان نوردر بودند  نهادها  سياسي اختراع كردر كه بسيار  از مشصصات ماخين

 بسته لوازم نمايندگي -2-6

ساختارهايي كه كشورها  موج دوم با ميخ و تيچ و مهرر رو  هم سوار كردر  همگي بر يا  مفهاوم بنيااد  اساتوار باود:         

ا  بيارون   كرد. اين قطعات همگي از بسته مفهوم نمايندگي. اكبته هر كشور  برا  نن از قطعات استاندارد معيني استفادر مي

د بشوخي بتوان نن را بسته كوازم نمايندگي ناميد كه در تمام دنيا به ي  نورت بود. قطعات داخل اين بسته نمدر بود كه خاي

نور  نراء  نامزدهاا  انتصابااتي  مجااكس     به خرح زير بود: افراد واجد خرايه برا  خركت در انتصاباات  احازاب بارا  جما     

 قانونگزار  و مجريان.
 مولش كارخانه قانونسازي جهان -3-6

ها  دموكراسي تنها در سطح ملي ايجاد نشد  بلكه از سطوح دوكتي  اياكتي و محلي گرفتاه تاا انجمان خاهر ياا        اين ماخين   

ها هزار ديگر در اطاراف   ها  نمايندگي در نواحي غير خهر  و در انجمن در را نيز خامل گرديد. هزاران دستگار از اين ماخين

ه تدري  باه ناورت كال واحاد يا  ماخاين بازرگ ناامرئي درنماد: كارخاناه قانونسااز             جهان به فعاكيت مشغول خدند و ب

 خمول.   جهان

 آيين بازگرداندن اعتماد -4-6

هاا    نور در مقايسه با نظاام  طلبانه انقالبيون موج دوم بود  خود تيشرفتي حيرت حكومت منتصب كه حانل روياها  نزاد    

رغم اينكه چه كسي برندر باخد  انتصابات ي  كاركرد فرهنگاي بسايار قاو  بارا       رفت. علي اعمال قدرت تيشين به خمار مي

نصبگان داخت و از ننجا كه هر كسي حق ي  رأ  داخت  انتصابات توهم برابر  و مساوات را گسترش داد. باه عباارتي غاكبااً    

و اين نيين بازگردانادن اعتمااد باه     دار   برگزار  مراسم انتصابات چه در كشورها  سوسياكيستي و چه در كشورها  سرمايه

خاد كاه نماينادگان همچناان خارافتمند و       مردم از نتيجه انتصابات مهمتر بودر است. از طرفي نياز به انتصاب خدن باعث مي

سصنگو  موكلين خود باقي بمانند. اكبته در هيچ كجا اين امر مان  نشد كه نمايندگان ج ب ساختار قادرت نشاوند و از ايان    

 اف بين نمايندگان و موكالن روز به روز بيشتر خد.جهت خك

 ها فصل هفتم: آشفتگي ملت

كنند  و در جهاني كه كشورها  بيشامار  مادعي عضاويت     گرا برا  كسب قدرت مبارزر مي ها  ملي در جهاني كه جنبش   

تار سار و نادا  و مبهماي كاه      هستند  تا وقتي كه عبارات قاكبي و خاعارها   « سازمان ملل»ها  يعني  در انجمن ننفي ملت

هاا و تعاارض تمادن ماوج اول و دوم را      توانيم مفهاوم عنااوين روزناماه    گرايي را در بر گرفته است  نشكافيم  نمي موضوع ملي

 گيرد  به درستي درك كنيم. هنگامي كه موج سوم هر دو  ننها را زير ضربات خود مي

 ها تعويض اسب -1-7

سر اروتا را در برگيرد  هنوز اكثر مناطق جهان به نورت كشور درنيامدر بودناد.    ننهاا اناوالً     قبل از اينكه موج دوم سر تا   

رو هر قدر فانله از تايتصات بيشاتر    به نورت معجوني از قبايل  طوايف و ديگر واحدها  كم و بيش خكل گرفته بودند. از اين

وكتر در سفر  كه در سراسار اروتاا انجاام داد  مجباور باودر      گرديد. چنانچه به گفته  تر مي خد  اعمال قدرت دوكت ضعيف مي

 ا  رعايت كند.   ها  خود را عوض كند  مقررات و قوانين تازر است هر دفعه كه اسب
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كنايم هماانطور    دهي سياسي غيرممكن بود. تعجبي ندارد كه مشاهدر ماي  دهي اقتصاد  بدون انسجام در عين حال انسجام   

ن اقتصاد ملي خود ترداختند  ي  تغيير بنياد  در نگاهي عمومي ظاهر خاد.  ماوج دوم باه سارعت     كه جوام  دوم به ساخت

هاا  همگااني    ها  ذهني بتدري  گسترش يافت. رساانه  تعداد افراد عالقمند به جهان بزرگتر را چندين برابر كرد. بنابراين افق

ها  دوردست قرار دادناد. تحات تااثير ايان تحاوالت       ينجديد مردم را در معرض اطالعات و تصورات ذهني تازر دربارر سرزم

ناميم  ي  تديدر موج دوم اسات.   كم از بين رفت و بجا  نن نگاهي ملي خكل گرفت. ننچه ما امروز ملت نو مي گرائي كم  محل

 ته است.يافته واحد  تحميل خدر يا با نن درنميص يافته واحد است كه يا بر اقتصاد انسجام ي  اقتدار سياسي انسجام

 ميخ طالئي -2-7

هاايي خاارجي نظيار     ها درندد برنمدند تا بازار و اقتدار سياسي خاود را گساترش دهناد باا محادوديت      هنگامي كه دوكت   

هاا باود كاه نصبگاان      ها  زباني  فرهنگي  اجتماعي  جغرافيايي و موان  استراتژي  مواجاه خادند. در ايان محادوديت     تفاوت

كردناد و بارا  خكساتن     چه دوكتي برا  توسعه و گسترش قلمرو كشور خود تالش ماي  دهي چه از بصش خصوني و انسجام

دهي در مرزها  ي  كشاور متوقاف نگردياد. زيارا تمادن       گرفتند. اما ميل به انسجام ها  تيشرفته را بكار مي ننها   تكنوكوو 

كشورها  جهان را در نظام توكي ادغاام  ننعتي با همه قدرتش مجبور به تغ يه از خارج است و نظام ننعتي بدون ننكه ساير 

 توانست تداوم يابد. كند و نن را به سود خود تحت نظارت درنورد  نمي

 

 فصل هشتم: رانة امپرياليستي

جانبه خود را عليه جهان موج اول نغاز  يابد. تمدن موج دوم خيلي زود حمله همه هيچ تمدني بدون كشمكش گسترش نمي   

در خود را بر ميليونها و در نهايت به ميلياردها نفر از افراد بشر  تحميل كرد. در حااكي كاه امپرياكيسام    كرد و تيروزمندانه ارا

موج اول در واق  از نوع خرد بود و در نن نظام اقتصاد  يكپارچه نشدر بود. اما موج دوم نن را باه امپرياكيسام كاالن تباديل     

گرفت و مالحظات استراتژي   هيجانات م هبي  ايدئاكيسام    تصاد  منشا نميه ا امپرياكيسم كالن تنها از نيازها  اق كرد. م 

ماجراجويي و تبعيض نژاد  هم در نن نقش داختند. زيرا ايان حقيقات غيرقابال انكاار وجاود داخات كاه تمادن ماوج دوم          

از همه باه يا  باازار منساجم     توانست در انزوا به زندگي ادامه دادر و بسصتي محتاج مناب  ارزان دنيا  خارج بود. باالتر  نمي

 جهاني و واحد نياز داخت كه از طريق نن بتواند به اين مناب  رار تيدا كند.

 هاي نفت در خانه پمپ -1-8

كند كه نن هم به نوبه خود منجر باه تديادار    دهي ايجاد مي  همانگونه كه تقسيم كار در هر اقتصاد  نياز خديد  به انسجام   

دهنادگان را مطارح    اكمللي كار نيز در ي  مقيااس جهااني نيااز باه انساجام      خود  تقسيم بين در ميدهن خدن نصبگان انسجام

ساخته و به تديدار خدن نصبگان جهاني منجر خدر است. يعني گرور كوچكي از كشورها  موج دوم كه هماه عماالً باه نوباه     

ن موفقيت و انگيزر ايجاد ي  بازار جهاني واحاد  ها  عظيمي از بقيه جهان را تحت سلطه دارند. به طور كلي ميزا خود قسمت

 انگيز تجارت جهاني بعد از عبور موج دوم از اروتا سنجيد.   توان به وسيله رخد خگفت و يكپارچه را مي

نور نبود كه جهان ننعتي بتواند مواد خام و يا مناب  انرو  موردنياز خاود را باا قيمتاي     تحت چنين خرايطي چندان تعجب   

خاد  غاكبااً باه     ناميدر مي« قانون اوكين قيمت»ها از طريق ننچه  ها  عادكه بازار تهيه كند. گ خته از اين قيمت قيمت كمتر از

كارد كاه باه تبا  سااير       نف  خريداران كشورها  موج دوم جهت تهيه مواد خام از كشورها  موج اول باز هم بيشتر تنزل مي

خد. ك ا هماه كشاورها  نانعتي باه      ننعتي منت  از نن تايين نوردر مي ها  مرتبه از جمله قيمت جهاني محصوالت قيمت

رقابات  »بردناد و در ايان    ها  اوكيه در سطحي تايين و غيرقابل رقابت تعيين خادر باود  ساود ماي     نوبه خود از اين كه قيمت

 بردند. بهرر زياد مي« ناكامل

 مزرعه مارگارين )كره نباتي( -2-8

دهي بازار جهاني به خدت تالش كردند. با گسترش تجارت  ين جريان و گسترش و انسجامها  ننعتي برا  تسهيل ا  قدرت   

ا  گردياد و در نهايات    ا  و قارر به ماوراء مرزها  هر بازار ملي خود بصشي از ي  مجموعه بزرگتر بازارها  بهم تيوسته منطقه

 داد.  كردند  تشكيل مي تمدن موج دوم را ادارر مي ا  كه دهندر بصشي از نظام يكپارچه مبادكه خد كه رويا  نصبگان انسجام



 
 سوم موج 

 
11 

تاوان باه    ي  تول واحد نيز همچون تار  در تمام اطراف و اكناف جهان تنيدر خد. برا  روخن خدن اين نكته در اينجا ماي  

از نارگيال و   مثال مارگارين به عنوان ي  مادر غ ايي باب ميل خهروندان ننعتي اروتايي و نمريكايي اخارر كرد كه توكياد نن 

روغن هسته خرما منجر به ايجاد مزارع تهناور و نابود  نظاام اجتمااعي خاكنندر و تيچيادر زنادگي نفريقائياان غيرنانعتي        

 گرديد.

 انسسجام دهي به سبك آمريكايي -3-8

ل نظاام  دهندگان يكسان نبودند. كشورها  موج دوم بين خودخان جن  خونين خاديد  بار سار كنتار     اكبته همه انسجام   

زدر اروتايي  مستعمرات را يكي بعاد از ديگار  باه تاا خاساتن       ها  جن  اقتصاد جهاني داختند. از طرفي ضعف خديد قدرت

جهت كسب استقالل سياسي تشويق كرد. بنابراين نخكار بود كه تمام اقتصاد ننعتي جهان بايد از نو ساخته خود. مسائوكيت  

 تحد نمريكا و اتحاد جماهير خورو  سوسياكيستي بر عهدر گرفتند.اين تجديد ساختار را دو كشور اياالت م

هاا  مااكي و    طلب نقاش محادود  داخات. اماا طراحاان  سياسات       ها  توسعه نمريكا كه تا نن زمان در كشكركشي قدرت   

جهاني كه باه ايان   ريز  بعد از جن  و تجديد سازمان اقتصاد جهاني را در جهت مناف  اين كشور نغاز كردند. ك ا بان   برنامه

منظور تاسيس خدر بود تا برا  بازساز  مناطق جنگي تول در اختيار كشورها  اروتايي قرار دهد  به تدري  نغاز به دادن وام 

تاسايس خاد. موافقتناماه عماومي تعرفاه گمرگاي و        0811اكمللي تاول در ساال    به كشورها  غيرننعتي كرد. نندوق بين

ريكا به عنوان تعميم تجارت نزاد در جهان  به امضاء رسيد كه بر اساس نن كشورها  فقير كاه  بازرگاني )گات( به تيشنهاد نم

تيوساته  سااختار    از نظر تكنوكوو  عقب نگه داخته خدر بودند  با مشكالت بيشاتر  مواجاه خادند. ايان ساه موسساه بهام       

 سله داخت.بر ننها ت 0811دهندر  واحد  را تشكيل دادر كه عمالً نمريكا تا سال انسجام

 امپرياليسم سوسياليستي -4-8

اما رهبر  نمريكا در جهان دوم با تديدار خدن روسيه خورو  در نحنه به طور روزافزوني به مصاطرر افتاد. اتحاد جمااهير     

از ننكاه    ها  تحت استعمار جهان جلور دادند. حال خورو  و ديگر كشورها  سوسياكيست خود را ياران ضد امپرياكيستي ملت

گ ار  نياز  نظر عوامل بيروني   اتحاد جماهير خورو  و ديگر كشورها  سوسياكيست به همان مناب  مشابه كشورها  سرمايه

داختند. ك ا روسيه خورو  از نغاز به نظام توكي جهان تيوست. از طرفي به محاض اينكاه كشاور  باه ايان نظاام بپيونادد و        

كناد. يعناي تعااريفي     ور  مي بالفانله خود را اسير تعاريف قرارداد  كارنيي و بهرر داد و ستد را بپ يرد « بهنجار»ها   خيور

 گردند.  دار  اوكيه برمي كه خود به سرمايه

ها  امپرياكيساتي كشااندر خاد. كا ا ايان       اتحاد جماهير خورو  همچنين از طريق مالحظات استراتژي  به سو  سياست   

اقادام و  « هاا  دوجانباه اقتصااد     خاورا  همكاار   »يافته اقتصاد جهاني به ايجاد  نريز  ي  نظام سازما كشور نيز برا  تي

كشورها  اروتا  خرقي را مجبور ساخت به عضويت نن درنيند. به اين ترتيب به اقتصاد هر كدام از كشاورها  فاوق وظاايف    

 مقاومت برخاست. تصصصي محول گرديد. فقه روماني بود كه به طور نخكار و سرسصتانه در مقابل خورو  به

توان بسادگي تونيف كرد. زيرا تاثيرات نن بار   ا  به وسعت و تيچيدگي و تغييرت ير  امپرياكيسم را نمي به طور كلي تديدر   

تار رو    ها  نژاد   و ساختارها  هماه ماردم و باه طاور مساتقيم      م هب  نموزش و ترورش  بهداخت  ادبيات و هنر  نگرش

ورخين خناخته و تحليل نشدر است. بدون خ  امپرياكيسم به همان اندازر كاه ساتمگر  و قسااوت    اقتصاد  هنوز به وسيله م

 توان بيش از حد مورد تاكيد قرار داد. داخت  دستاوردها  مثبت هم داخت. اما نقش نن را در تكوين تمدن موج دوم نمي

 

 فصل نهم: واقعيت صنعتي

يافات    سراسر كرر زمين به جوالن درنوردر بود و هر چه سر رار خود ميها  حساس خود را در  تمدن موج دوم كه خاخ    

نمود  با خود چيز  بيش از تكنوكوو  يا بازرگاني به همرار نورد. موج دوم در برخورد با تمدن ماوج اول ناه تنهاا     دگرگون مي

بيناي   ه وجاود نورد. ماوج دوم جهاان   ي  واقعيت تازر برا  ميليونها افراد بشر  بلكه خيور جديد  از تفكر درباارر واقعيات با   

بيناي   نمود. اين جهان كرد  بلكه نن را هم توجيه مي مستحكم و منسجمي تديد نورد كه نه تنها واقعيت موج دوم را تبيين مي
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بيناي كاه بوسايله     ناميد. اين جهاان « واقعيت ننعتي»توان نن را  جامعه ننعتي هنوز نامي نداخت  كيكن به بهترين وجه مي

خاد  در حقيقات    گرانش بكار گرفته مي اش و تبليغ اش  دوكتمردانش  فالسفه موج دوم و دانشمندانش  رهبران اقتصاد تمدن 

نموخت تا دنياا  اطرافشاان را درك كنناد..     ا  عقايد و فرضيات تشكيل خدر بود كه به فرزندان جهان ننعتي مي از مجموعه

ك  در حال ننعتي خدن بود  بازود  باه سراسار جهاان گساترش يافات.       ها كه در نغاز فقه منحصر به مما جن  ايدئوكوو 

ها منطقه غيرنانعتي   ها و خورو  دار   نمريكائي دار  و مصاكفين سرمايه ها  موافقين سرمايه ها و ضد ماركسيست ماركسيست

وضات اساسي مشاابه درباارر   جهان يعني نفريقا و نسيا و نمريكا  التين را زير تاگ اختند و بدون ننكه خود بدانند مشتي مفر

 نوران ترخور واقعيت ننعتي بودند. كردند. ننها هر دو تيام ها  ديگر عرضه مي برتر  نظام ننعتي بر تمدن

 اصل پيشرفت -1-9

كردند  مبتني بر سه نوع باور بود كه به طور عميقي با واقعيت عجين خادر باود  ساه     بيني كه اين دو نظام تروي  مي جهان   

 ه همه كشورها  موج دوم را به يكديگر مرتبه ساخته است و ننان را از بقيه جهان متمايز كردر است. باور  ك

اوكين باور در ارتباط با طبيعت بود. بنابراين دو طرف متصانم در اين مبارزر ايدئوكوويكي تصوير مشابهي از انسان در تضااد     

خد  اين بحاث را   دهند. باور دوم كه به باور نصست مربوط مي دست ميبا طبيعت و انسان در تالش برا  تسله بر طبيعت به 

گامي به جلو برد. افراد بشر تنها سرترست و ناحب طبيعت نبودند  بلكه در عين حال اوج فراگرد طوالني تكامل هام بودناد.   

. اعتقاد به اينكاه تااريخ باه    داد  انل تيشرفت بود سومين باور اساسي واقعيت ننعتي كه طبيعت و تكامل را به هم تيوند مي

نات ير  به سو  زندگي بهتر برا  بشريت جريان دارد. اكبته اين فكار ساوابق طاوالني در دوران ماقبال نانعت        طور برگشت

 دارد  اما فقه با تيشرو  موج دوم بود كه ايدر تيشرفت به اوج خكوفايي خود رسيد.

 افزار زمان نرم -2-9

ساز   ور گسترش نظام ننعتي به همزماني رفتار بشر با نهن  ماخين بستگي داخت. همزماندر فصول قبل ديديم كه چط   

بايساتي   خد. اما برا  ايجااد ايان زماان نگااهي و حصاول همزمااني ماي        يكي از انول راهنما  تمدن موج دوم محسوب مي

ناويني  « افازار زماان   نارم »دگرگاون خاود.   فرضيات اساسي مردم دربارر زمان ا يا به عبارتي تصاوير ذهني ننان دربارر زمان ا   

ساز  و خطي كردن بار   ساز   همسان ساخت. همزمان احتياج بود كه در نن زمان خطي امكان تيشرفت و تكامل را ميسر مي

خاان   ها  بنياد  تمدن اثر گ اخت و تحوالت وسيعي در چگونگي برخورد مردم عاد  با زمان در زنادگي روزمارر   فرض تيش

داد  الزم بود كه اين دو واقعيت از ناو باا واقعيات نانعتي جدياد       اما اگر زمان و مكان خود نيز تغيير ماهيت ميبوجود نورد. 

 سازگار خوند.

 بندي فضا بسته -3-9

انگياز   ترش به انواع بيشتر  از فضاها  تصصصي نياز داخت. اين هماهنگي خگفت تمدن موج دوم به علت تقسيم كار دقيق   

ساز  قابل قياس باود. باه    برا  رساندن افراد معين به جاها  معين در وقت معين نياز بود ا با همزمان  فضاها  تصصصي كه

تار و   عبارتي همانگونه كاه ماردم باه واحادها  دقياق و اساتاندارد خادر زمااني نيااز داخاتند باه واحادها  مكااني دقياق              

ما از فضا همگام با خطي خدن زماان فراگارد خطاي خادن را      ت يرتر  نيز احتياج تيدا كردند. بنابراين مفهوم و تجربه   تبديل

دار  خرق و غرب( تصصصي كردن فضاها  معمار   اساتفادر   )اعم از سوسياكيست و سرمايه طي كرد و در تمام جوام  ننعتي 

ي گردياد كاه   گير  و باالتر از همه استفادر از خه  ي  عنصر ثابات فرهنگا   از نقشه تفصيلي  واحدها  يكسان و دقيق اندازر

 داد. اساس واقعيت ننعتي جديد را تشكيل مي

 مايه واقعيت درون -4-9

تمدن موج دوم نه تنها تصاوير جديد  از زمان و مكان بوجود نورد و از تصاوير برا  خكل دادن رفتار روزمرر استفادر كرد     

سان مطرح بودر اسات. در ايان تمادن بينشاي جدياد      هايي ارائه داد كه از اعصار گ خته برا  ان هايي نيز به ترسش بلكه تاسخ

ديد و بار ايان اسااس تصااوير جدياد       يافته مي ت ير سازمان  نسبت به واقعيت خكل گرفت كه نن را متشكل از قطعات تفكي 

ناد.  ت ير كوچكتر  قابل تقسايم بود  گرديد. زمان و مكان نيز به نوبه خود به واحدها  تعريف زمان و مكان كامالً هماهن  مي

و تمدن موج اول  برخورد نانعتي نسابت   « ابتدائي»به اين ترتيب با گسترش يافتن و مسله خدن تمدن موج دوم بر جوام  
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به مردم  سياست و جامعه روزبروز از انسجام و ثبات بيشتر  برخوردار خد. بهر حال برا  تكميل نظام منطقي فقه نن قطعه 

 يا ذرر نهايي ناتيدا باقي ماندر بود.

 چرايي غائي -5-9

هر تمدني بايد بتواند علت وقوع حوادث را تبيين نمايد ا حتي اگر اين تبيين نه قسمت رمز و راز و فقاه يا  قسامت نن        

رو تمادن ماوج    ريز  نمايد. از اين تجزيه و تحليل باخد ا  در غير اينصورت قادر نصواهد بود زندگي افراد را بنحو  موثر برنامه 

رسايد. بيشاتر    نسا باه نظار ماي    را در اختيار گرفت كه از نظر توانمند  و قابليت كاربرد نامحدودش معجزر دوم نظريه عليتي

ها  تبييني سادر تقليل يابد. اين قاوانين ياا قواعاد از نن     توانست به فرمول رسيد   ننچه تيش از اين تديدر تيچيدر به نظر مي

خدند. بلكه ننها مورد نزمايش و  ا را ارائه كردر بود  مورد قبول واق  نميجهت كه نرفاً نيوتون يا ماركس يا خصص ديگر  ننه

 خد.   گرفتند و تنها از اين رار بود كه اعتبار ننها تعيين مي ها  تجربي قرار مي تست

ا   دار  جامعاه  باالخرر واقعيت ننعتي  يعني وجه فرهنگي نظام ننعتي كم  كرد تاا در نظاام سوسياكيساتي و سارمايه       

ها  بزرگ  خهرها  بازرگ  ديوانسااالر  متمركاز و بازارهاا  كاامالً فراگيار        تناسب با خصونيات ننعتي مملو از سازمانم

ها   ها  تكنوكوو   نظام ها  خانوادر  نظام ها  جديد انرو   نظام ساخته خود و به اين ترتيب واقعيت ننعتي خود را با نظام

دادند  به طاور كامال هماهنا      ياسي كه همگي با هم تمدن موج دوم را تشكيل ميها  س ها  ارزخي و نظام اقتصاد   نظام

 كرد.  

 

 آسا( برق  فصل دهم: آخرين قطعه )سيل

 نسا بود كه در تاريخ جار  خد. اما چه چيز انقالب ننعتي را باعث گرديد؟ ننعتي خدن ي  سيل برق    

ب ننعتي تالخي بيهودر است. زيرا هرگز ي  علت واحد ياا يا    به طور كلي هر گونه جستجو برا  يافتن علت خان انقال   

علت مسله وجود نداخته است و عمالً چندين جريان تحول بهم تيوستند و با هم همبسته خدند تا اين جرياان عظايم را باه    

خاارجي نادارد. اماا    كه بتوان متغيرها  ديگر را به نن وابسته كرد  وجود « متغير مستقلي»وجود نوردند. به عبارتي در اينجا 

رو تاثيرات علي در مواجهه باا   حد و حصر  برخوردارند. از اين ا  وجود دارند كه از تيچيدگي بي فقه متغيرها  به هم وابسته

توان انجام داد  اين است كه خاود را بار نن    ها  متقابل را كشف كنند. حداكثر كار  كه مي اين معما قادر نيستند همه كنش

كنند  متمركز كردر و به گزينش ننها با نگاهي به خطاا  ضامني    ها كه مقاند ما را بيشتر تبيين مي واكنشدسته از كنش و 

 ممكن دست زد.  

انگياز نن در   كننادر و گساترش خاگفت    در مباحث گ خته نرف نظر از چگونگي خكاف رو به توسعه توكيدكنندر و مصرف   

تعدد  ترداخته خد و به عنوان نمونه مالحظه گرديد كه تمدن ماوج دوم ناه   دار  و سوسياكيستي به موارد م بازارها  سرمايه

تنها تكنوكوو  و طبيعت را دگرگون ساخت  بلكه خصصيت را نيز دگرگون كردر و منش اجتماعي جديد  را باه وجاود نورد.   

كلي در مواجهه باا اينچناين   انداز ادراكي و بدن انسان نيز دستصوش تغيير گرديد و غيرو. به طور  همچنين در اين موج چشم

ا  اعم از رواني و اقتصاد   سياسي و اجتماعي  مغز انسان دچار حيرت خدر و توانايي تشصيص و ارزياابي را   تحوالت گستردر

رغم ركود خاديد اقتصااد  و اتاالف وحشاتناك زنادگي بشار         خود كه موج دوم علي از دست دادر است. مع ك  مشاهدر مي

گاار   »هاا    معموكي را به طرز محسوسي باال بردر است. از نقطه نظر بهداخت كافي است كه كتاب سطح ماد  زندگي مردم

اناد    را خواند تا تبليغات كساني كه از تمدن موج اول به بها  انتقاد از تمدن موج دوم تجليل كاردر « كالركسون»يا « ويليامز

 خود. مورد هنر و ايدئوكوو  ديدر مي نظر از بهداخت و اقتصاد  حتي در خنثي گردد. اين مسئله نرف

ها  تاري  هم وجود دارد. با اينكه تمدن موج دوم به مقدار زياد خرايه زندگي تادران و ماادران ماا را     اكبته در اينجا جنبه   

ننهاا   ا  ا نياز بباار نورد  كاه از مياان      نشادر  بيناي  بار ا يا به عبارتي عوارض جانبي تيش  بهبود بصشيد  كيكن عواقب خشونت

نات ير  كه بر سپهر زيستي خكنندر زمين وارد ساخته  نام برد. چنانچه به علات ساوءگير     توان خسارات فراوان و جبران مي
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ناتا يرش باه    رحماش و وكا  ساير     اش در مقابل طبيعت و به دكيل جمعيت رو به گسترش و تكنوكوو  باي  واقعيت ننعتي

 ا به ويراني و خرابي كشاند.زيست ر گسترش  بيش از هر دوران ديگر  محيه

به طور كلي ما هر گار بصواهيم عصر ننعتي در حال ناتديد خدن را ارزيابي كنيم  بايد بدانيم كاه ديگار بااز  نانعت باه         

اتمام رسيدر و تمدن ننعتي تمام توش و توانش را مصرف كردر و هر كجا كه موج سوم تحول نغاز كردر  نيرو  موج دوم رو 

ساازد. اول   تمدن ننعتي را بعد از اين غيرممكن مي« طبيعي»اخته است. وجود دو جريان تحول بتنهايي  تداوم به تحليل گ 

ايم. سپهر زيستي ديگر تاب تجاوزات نظام نانعتي را نادارد. دوم ماا     به نقطه عطف رسيدر« جن  عليه طبيعت»اينكه ما در 

ترين تشاتوانه توساعه نانعتي باودر      نات ير كه تاكنون اساسي ي جبرانديگر قادر نصواهيم بود به طور نامحدود به انرو  فسيل

است  متكي باخيم. اين در حاكي است كه فشارها  بيرون بر جامعه ننعتي باا فشاارها  ويرانگار درون سيساتمي همزماان      

ا  رفااهي  بهداخاتي    ها  هاا  ماوج دوم اعام از نظاام     و نظام  ها تا نقطه انفجار تحت فشار قرار گرفته خدر است. مردم و نظام

اند. خود نظام دوكت ملي از اين بحران بركنار نماندر اسات. حتاي نظاام     اكمللي و غيرو همه دچار بحران خدر خهر   ماكي بين

ها كه تمدن ننعتي را انسجام بصشيدر  با اين مشكل مواجه خدر است. و باالخرر همگرايي اين فشارها ا يعني از دسات    نقش

هاا ا همگاي     ها  انلي رفاهي و خدماتي جامعاه و از هام تاخايدگي سااختار نقاش      اساسي  نارسايي نظام ها  دادن تشتوانه

تارين تمادن ماوج دوم     ترين ساختار  يعني خصصيت را به بحران كشاندر است.  مضمحل ترين و خكنندر ترين و ظريف اساسي

 ي  اتيدمي بحران خصصيت ايجاد كردر است. 

ها  بحران انارو    توان تيوستگي ها  گوناگون را مصراً ي  رخداد مجرد تلقي كرد و مي ز اين بحرانتوان هر ي  ا اكبته مي   

ها  جديد دوجنس و ديگر روابه مشاترك نهاايي از ايان قبيال را      ها  نوين و نقش و بحران خصصيت  روابه بين تكنوكوو 

تر از اينهاست. اين ماوج ساوم    افتد  خيلي عظيم وز اتفاق مينديدر گرفت. اما اين به زيان ما تمام خواهد خد. زيرا ننچه كه امر

 است كه به بقيه زندگي ما نظم خواهد داد.
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 : موج سوم3بصش 

 فصل يازدهم : سنتز جديد

دهندر نن خديداً تاكيد دارد و باكعكس كمتر توانايي ماا را در   تمدن موج دوم بر توانايي ما در تجزيه مسائل به اجزاء تركيب   

گار مهاارت دارناد تاا      مجدد اجزاء تشويق كردر است. چنانچه اغلب مردم از نظر فرهنگاي بيشاتر باه عناوان تحليال      تركيب

تارر  دساتصوش تصاادف    گر و اين يكي از داليلي است كه چرا تصور ما از نيندر )و از خودمان در نيندر( تا اين حد تارر تركيب

 و نادرست است. 

رسد برخورد ما با مسائلي كه در تيش داريم  اين خواهاد   ايم  به نظر مي جديد سنتز قرار گرفتهحال كه امروزر در نغاز عصر    

 كند و روابه نهاني نن را برمال سازيم.   بود كه به جريانات اين تحول بپردازيم كه زندگي ما را بيشتر دگرگون مي

 

 فصل دوازدهم : برج فرماندهي

ها  نفت جهاني سراسر  نمد و با مسدود كردن خريان  ان بناگهان از تشت تردر بدربا وقوع جن  رمض 0813اوت  در سال    

اقتصاد موج دوم را به كرزر در نورد. ننچه اوت  انجام داد اين بود كه عالور بر اينكه درنمدها  نفتي خود را چهاار برابار كارد.    

   نمود.انقالبي را تيش از اين در سپهر فني موج دوم در خرف تكوين بود  تسري

 خورشيد و ماوراي آن -1-12

خوار دنيا با ي  تغيير ناگهاني جو  به نخر برسد يا به احتمال بيشتر با ي  رخته از نوساانات تاي در تاي كمباود ا وفاور          

ت و ا  منجر خواهد خد؛ مواجه گردد  بهرحال عصر نفت رو به تايان اس كنندر ثباتي گي  تر كه به بي موقتي و باز كمبود عميق

ايم و بايد خه ديگر  را نغاز كنايم. معا ك     بنياد انرو  موج ديگر قابل دوام نيست. به عبارتي ما به تايان خه توسعه رسيدر

بحث بپايان رسيدن مناب  انرو  از جهت فيزيكي ي  مسئله فرعي است. زيرا در جهان امروز اين قيمت است كه اثرات فور  

 ها با تاكيد بيشتر  بر همين امر اخارر دارند. ه كاال. در اينجا واقعيتگ ارد نه عرض و اساسي بر جا  مي

خواهد به ي  بنياد كامالً جديد انارو  رو نورد. اماروزر ماا باار      دو دكيل اساسي ديگر هم وجود دارد كه چرا دنيا بايد و يا مي

  جديد  كه اكنون در حال تيادايي اسات باه    ايم و نظام توكيد  ديگر در نستانه ي  خيزش تاريصي ا تكنوكوويكي قرار گرفته 

ي  تجديد سازمان بنياد  تمامي توكيد و توزي  انرو  احتياج دارد. زيرا واقعيت عظيمي كه نديدر گرفته خدر  اين است كاه  

  بلكاه  گيرد. ما نه تنها به مقدار معيني انارو  نيااز داريام    مشكل انرو  تنها كميت نن نيست بلكه ساختار نن را نيز در برمي

ها  گوناگون )و متغير( و در اوقات مصتلف بارا  مقاناد  كاه حتاي باه       تر در مكان احتياج داريم كه انرو  به اخكال متنوع

خواب نيامدر  ارائه خود. ك ا الزم است كه جهان به جستجو  مناب  ديگر  برا  جايگزيني نظام قديمي انرو  بپردازد و هار  

تر  خاواهيم   ها  جديد ذخيرر و يا انتقال نن تركيب كنيم  امكانات وسي  وين انرو  را با خيورها  ن گار ما بتوانيم تكنوكوو 

.(  هناوز در مراحال اوكياه توساعه     …ها  فتووكتائي   نيرو  امواج دريا و  ها )مانند سلول داخت. با اينكه غاكب اين تكنوكوو 

  اما بقيه بدون خ  در نستانه استفادر تجار  طي ي  اكاي دو  باخند ا  غيرعملي مي هستند و بسيار  از ننها به طور مسصرر

سن  را به گاز يا ماي  تباديل   هايي كه زغال  دهه نيندر قرار خواهند گرفت. به طور خالنه اگر چه راكتورها  اتمي يا كارخانه

رساند  اماا    تيجه مترقي به نظر ماي هايي از اين قبيل تيشرفته و يا در زمرر نناي  مربوط به نيندر و در ن كنند و تكنوكوو  مي

ا  هستند كه در تناقضات الينحل خود گرفتار نمدر است. اكبته برخي از ننهاا ممكان    در واق  ننها مصنوعات موج دوم گ خته

نيند. به همين ناورت ممكان اسات تياروان      گرا به خمار مي ها  تس حل است موقتاً امر  مقتضي و الزم باخند  اما انوالً رار

هاا    حال  ه ا ابلهانه است اگر كسي تصور كند كه رار دوم  قدرتمند و مصاكفين موج سومي ننها  ضعيف به نظر رسند. م موج 

گ خته بتواند مشكالت ما را در نيندر حل كند. اكبته بحث بر سر اين نيست كه بنياد انارو  ماوج دوم براحتاي از باين رود و     

اسي اين است كه اين كار با نرف چه مقدار نيرو و چاه ميازان مباارزر تحقاق     بنياد جديد  جايگزين نن خود. بلكه بحث اس

خواهد يافت. زيرا مبارزر بر سر انرو  به طور جدانات ير  با تحوكي به هماان عماق و ورفاا نميصتاه اسات  يعناي اضامحالل        

 تكنوكوو  موج دوم.
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 ابزار فردا -2-12

كنند و نكودگي و مواد زائاد   مبتني هستند  مقدار زياد  انرو  مصرف مينناي  موج دوم كه بر انول سادر اككترومكانيكي    

هاا  ساطح تاايين  كاار تكارار         گ ارند و مشصصه ننها عبارت است از دور طوالني توكيد  مهارت فراواني از خود بر جا  مي

افزوناي نخاكار گردياد كاه ايان      باه طاور روز   0881ها  خديد بسيار تمركز يافته. از اواسه  كاالها  استاندارد خدر و وارسي

اند و در كشورها  ننعتي رو به نابود  هستند. با نغاز انتقال اين نناي  كهنه باه كشاورها  باه اناطالح      نناي  عقب ماندر

ا  از  تر بود  مشكل بصود  خود حل خد و به دنبال نن مجموعاه  افتادر تر و تكنوكوو  عقب كه در نن كار ارزان« رو به توسعه»

تيشرفته جديد تديدار گرديد تا بتدري  جايگزين ننها خود. اين نناي  جديد با نناي  تيشين از بسيار  جهات تفااوت  نناي  

نهن و فوالد برتا داخته باود  دقيقااً هماان     سن   رار فاحش داختند. به عبارتي برج فرماندهي كه دوكت بريتانيا با نناي  زغال

هايي از اقتصاد كه مبتني بار ناناي     ننها گ خته است. در حال حاضر نواحي يا بصشننايعي هستند كه انقالب تكنوكوو  از 

هاايي مشاغول باه كاار هساتند كاه ناناي          اند و هم اكنون رو  تكنوكاوو   موج سوم هستند به سرعت رو به توسعه گ اخته

 خدماتي را در نيندر حمايت خواهد كرد.  

اند و احتمال زياد دارد كه ستون فقرات نناي  عصار ماوج    مادر برا  رخد اساسيامروزر چهار رخته از نناي  بهم مرتبه  ن   

سوم را تشكيل دهند و بار ديگر خود تحوالتي اساسي در زمينه قدرت اقتصاد   نظم اجتمااعي و سياساي باه همارار نورناد.      

ككتروني  گامي است به ساو  يا    دهند و انفجار ا ها  بهم تيوسته را تشكيل مي يكي از اين رخته الكترونيك و كامپيوتر

 سپهر فني كامالً جديد.

 ها در مدار زمين ماشين -3-12

دهند. تركيب داناش اككترونيا  تيشارفته و     نناي  فضايي دومين رخته نناي  را در سپهر فني در حال تكوين تشكيل مي   

رحله جديد  سوق خواهد داد كه ديگار باه   كند  سپهر فني را به م دانش فضايي كه فراتر از امكانات توكيد  زمين حركت مي

 محظورات موج دوم محدود نصواهد بود.

 ها به سوي اعماق اقيانوس -4-12

كشش به سو  اعماق درياها كه بازتابي است به سو  فضا  اليتنااهي مااوراء جاو  مبناا  ساومين رخاته ناناي  را كاه            

 دهد.   احتماالً بصش انلي سپهر فني جديد است  تشكيل مي

 صنعت ژن -5-12

خاود    خناسي ملكوكي ثبت مي ها  زيست ها در مقايسه با انفجار فني كه اكنون ارتعاخات نن در نزمايشگار اما همه اين مثال   

دهناد و احتمااالً در مقايساه بيشاترين تااثير را در       ناچيز است. نناي  بيوكوويكي چهارمين رخته نناي  فردا را تشاكيل ماي  

 داخت.جامعه بشر  خواهند 

خناسي جديد هستند. بيوكوو  جديد قادر به حل  ها  بزرگ با جديت در تي يافتن كاربردها  تجار  زيست امروزر خركت   

هاا  كودهاا     كش ها  العالج در زمينه بهداخت  كاهش توكيد هزاران فرنوردر زيانبار نفتي  حشرر مشكل انرو    حل بيمار 

 و اكياف كامالً جديد و غيرو خواهد بود.خيميايي  افزايش توكيد مواد غ ايي 

 گران   فن ـ عصيان -6-12

دارد كه از هم اكنون جهات نن را هادايت    ميزان چنين تيشرفتي يا اهميت نن برا  تكامل خود انسان در نيندر ايجاب مي   

هاا  اخيار خااهد     ساال  كنيم. با توجه به گزارخات خوك اجتماعي ناخي از تكنوكوو  و مصاطرات ديگر تعجبي ندارد كاه در 

مقاومت بدون استثناء عامه مردم در مقابل هجوم تكنوكوو  نوين باخيم. از طرفي عصايان كناوني كاه در حاال حاضار علياه       

تكنوكوو  افسار گسيصته وجود دارد  ماهيتي كامالً متفاوت با موارد گ خته دارد. زيرا بسيار  از عصايانگران ضاد تكنوكاوو     

هستند و نه خرابكار كوديتي. برا  اين افراد تحوالت تيشگام نيندر ي  مباارزر سياساي و اقتصااد  ساه     انداز  امروز  نه بمب

 گيرد.   ايم  در حوزر تكنوكوو  انجام مي جانبه است كه بموازات منازعه بر سر انرو  كه قبالً به تونيف نن ترداخته

زمين خاكنندر اسات و برننناد كاه باياد رخاته كااملي از         كنند كه سپهر زيستي گران با اين فرضيه خروع مي فن ا عصيان    

زيست طراحي كرد كه هدفشاان توكياد بارا      جهت ايجاد اختغال و احتراز از نكودگي و حفظ محيه« ها  در خور تكنوكوو »
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مصرف خصصي و محلي باخد نه نرفاً توكياد بارا  عرضاه باه باازار ملاي و جهااني. يكاي ديگار از داليال نارضاايتي فان ا              

گويند كاه در حركات باه طارف      گران  عدم توزي  عادالنه علم و تكنوكوو  در كشورها  جهان است. و باالخرر ننها مي يانعص

)ساوز و سااختي( كاه    « متابوكيا  »گر موج دوم به سو  نظامي  كار و نكودر موج سوم بايد قدم به قدم از نظام توكيد  اسراف

هاا   هاا و هادف   دهد  تيش رفت. در مجموع اين خواسته ت بعد  را تشكيل ميها  هر ننعتي  مواد خام ننع فضوالت و تفاكه

 تواند به نورت مبنايي برا  انساني كردن روند تيشرفت تكنوكوو  تلقي خود. مي

ماوج دوم  تكنوكاوو    « باالتر از همه»گران با خياكبافان موج اول و مدعيان تكنوكوو   به طور كلي با تعارضات فن ا عصيان    

جو كه بتدري  بادان دسات خاواهيم يافات  مطابقات دارد. تركياب        نيد كه با نظام انرو  جديد و نرفه به وجود مي حساسي

مان را به سطح كامالً جديد  ارتقاء خواهاد داد. در قلاب چناين     ها  جديد با بنياد نوين انرو  تمامي تمدن كردن تكنوكوو 

بومي و اجتماعي خديداً تحات   ا  وجود دارد كه از نظر نثار زيست وار گشتهتمدني نناي  بسيار تويا و تيشرفته و بر دانش است

كنناد    تر عمل مي تر و انساني كنترل در نمدر و با نناي  نه چندان تويا وكي به همان اندازر تيشرفتهايي كه در مقياس كوچ 

ني موج دوم حاكم بودر  به كلي متفاوت است. ايان  اند كه با ننچه بر سپهر ف اند. هر دو اينها بر انوكي بنياد گرفته تركيب يافته

 دهند. فردا را تشكيل مي« برج فرماندهي»دو اليه نناي  با هم 

 ها اي كردن رسانه فصل سيزدهم : غير توده

 جا نباخد كه بپرسيم چرا در زمانه ما تا اين حد جاسوسي اذهان را باه  ا  تازر نيست. تس خايد بي جاسوس در تاريخ تديدر   

تر از هر رخته ديگر  در جهان رخد  خود مشغول كردر است. كار انلي جاسوسي كسب اطالعات است و اطالعات خايد سري 

كردر  و امروزر به نورت مهمترين رخته فعاكيت درنمدر است. با چنين اونافي جاسوس به نورت نماد زندر انقالبي در نمادر  

 است. كه هم اكنون سپهر اطالعاتي را دگرگون ساخته

 انبار تصوير -1-13

رساد و ماا مجباوريم بايگااني      دهد. اطالعات تازر به ما ماي  تغيير و تحول سري  جامعه  درون ما را هم به سرعت تغيير مي   

ادراكي خود را دائماً با سرعت بيشتر  انالح كنيم. اين تسري  فراگرد تصويرساز  دروني به اين معنا است كه تصااوير بايش   

انگيز تصاوير درهم و برهم معنايي تيدا كرد و دريافات   را و موقتي است. از طرفي مشكل بتوان در اين غوغا  خيالاز تيش گ 

بصشد  بلكه سااختار   يابد. زيرا موج سوم تنها جريان اطالعاتي را سرعت نمي كه اين فراگرد تصويرساز  دقيقاً چگونه تغيير مي

 سازد. ر نن استوار است  دگرگون ميمان ب عميق اطالعاتي را كه اعمال روزانه

 اي هاي غير توده رسانه -2-13

ها  همگاني )در كشاورها  نانعتي(    دهندر در خرف تكوين است. با هجوم رعدنسا  موج سوم  رسانه امروزر تحوكي تكان   

يل ارتباطي موج ساوم سالطه   خوند و وسا اند  به ناگار از مسند قدرت مطلق به زير كشاندر مي در حاكيكه به اوج قدرت رسيدر

هاا  تصاوير   خادمات اطالعااتي       خكند. تلويزيون سيمي  باز  ها  موج دوم را در جبهه وسيعي در هم مي ناحبان رسانه

ها  موجاود اسات. بناابراين ماوج ساوم عصار واقعااً         ها  محلي به معنا  تايان كار خبكه ها  ويديوكاست و ماهوارر دستگار

ا  ي  سپهر جديد اطالعاتي  همگام با سپهر جديد فناي در حاال تكاوين     ها  غيرتودر . عصر رسانهجديد  تديد نوردر است

 است. 

 فرهنگ عالئم راداري -3-13

هاا بار    ا  كردر است. در دوران موج دوم تصاوير همساني كاه از رساانه   ها  اذهان ما را نيز غير تودر ا  كردن رسانه غير تودر   

هاا  ماردم    ناميدند. اماروزر باه جاا  اينكاه تاودر     « ذهن تودر»يز  خلق كرد كه منتقدين نن را ريصت  چ سر و رو  ما مي

ا  به ميزان وسي  تصاوير ذهناي خاود را بارا  يكاديگر      ها  كوچ  غيرتودر ها  يكسان و مشابهي دريافت كنند  گرور تيام

مبين اين مسئله است كه چرا عقاياد درباارر موضاوعات     دارند. اين امر تا حدود  ارسال و متقابالً تصاوير  از ننها دريافت مي

مصتلف از موسيقي تاپ گرفته تا سياست ديگر ي  خكل نيستند. زيرا همرأيي عمومي در هم خكسته است و تصاوير خكسته 

ي زنادگ « فرهنا  عالئام رادار   »خوند. به عبارتي ما امروزر در واقا  در يا     به سو  ما خلي  مي« رادار »و تجزيه خدر 

 كنيم.   مي
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مردم موج دوم كه هميشه تمايل داختند به نظام اخالقي حاضر و نمادر و ايقان ايدئوكوويكي گ خته چن  بزنناد  اينا  از      

اند. زيرا هر قدر تمدن از تنوع بيشاتر  برخاوردار    هجوم رعدنسا  اطالعات تراكندر به ستور در نمدر و دچار سرگشتگي خدر

تر خوند ا برا  اينكه جامعه بتواند انسجام خاود را حفاظ     وو  و اخكال انرو  و افراد جامعه متفاوتخود ا يعني هر چه تكنوك 

هاا  متشاكله نن جرياان ياباد. در نتيجاه ماردم و        كند  به ويژر تحت فشار تحول زياد  بايد اطالعاات بيشاتر  باين بصاش    

امعه  همچون قلب  تنهاا باا جرياان هار چاه بيشاتر       ها به طور مداوم خواهان اطالعات بيشتر  هستند و كل نظام ج سازمان

 تواند به كار خود ادامه دهد. اطالعات است كه مي

 

 فصل چهاردهم : محيط هوشمند

« هاوش »بلكاه  « جاان »اطرافماان ناه   « جاان  باي »سپهر جديد اطالعاتي برا  تمدن موج سوم  به محيه  امروزر با برتايي   

خاان در   امپيوتر است. چنانچه تصش كامپيوترها در خاناه نارفنظر از بهام تيوساتگي    دهيم. كليد اين تيشرفت انقالبي  ك مي

گر تيشرفت ديگر  است در سااختن يا  محايه هوخامند. از طرفاي هاوش مصانوعي         ها  خاخه خاخه خدر  نمايان خبكه

در حال حاضر در بسيار  ا  كه در فراگردها  ننعتي و به طور كلي بازرگاني دارند   كامپيوترها  كوچ  بجز موارد استفادر

نور و به ظاهر كم اهميت ا وكي در واق  باا اهميات ا را از قبيال تنظايم مصارف انارو           از موارد انواع و اقسام كارها  حيرت

دهند. بهرحال نرفنظر از اينكه با كاامپيوتر موافاق و ياا مصااكف باخايم  قادر        منزل  دستگار تهويه اتومبيل و غيرو انجام مي

هاا  ماوج دوم را    ا  كاه ماا ناه تنهاا رساانه      ت كه سپهر اطالعاتي ما در حال دگرگوني بنياد  است باه گوناه  مسلم اين اس

ايام    ها را به نظاام اجتمااعي خاود افازودر     ا  عمالً گرور جديد  از رسانه ايم  بلكه با بكارگير  امكانات رايانه زدايي نكردر انبور

ها  همگااني و ادارر تسات و تلفان     م  عصر موج دوم را كه تحت سلطه رسانهچنانچه سپهر اطالعاتي در حال تكوين موج سو

 دهد. ا  بدو  و ابتدايي جلور مي كنندر بود  به طرز مايوس

 ـ تقويت قدرت مغزي1-14

هاا    خود كه مغزهايمان نيز دچار تحول و دگرگاوني خاوند  يعناي خايور     دگرگون ساختن عمق سپهر اطالعاتي باعث مي   

بيني نتاي  اعماكمان هم متحول خود. زيرا محايه هوخامند    فكر دربارر مسائل  خيور تركيب اطالعات و خيور تيشانديشه و ت

ممكن است تحت خرايطي نه تنها خيور ما را در تحليل مسائل و تركيب اطالعات دگرگون سازد  بلكه حتي تركيب خايميايي  

 مغز ما را نيز تغيير دهد.

 حافظه اجتماعي -2-14

ها  غير  توان به دو دسته تقسيم كرد: حافظه نرفاً خصصي يا خصوني و حافظه مشترك يا اجتماعي. حافظه فظه را ميحا   

دهد. بشر توانساته اسات دو باار     ميرند  اما حافظه اجتماعي جاودانه به زندگي ادامه مي مشترك خصوني با مرگ خصصي مي

ها  انساني باه ناچاار خااطرات مشاترك      البي دگرگون كند. در نغاز گرورا  انق اش را به خيور در طول تاريخ حافظه اجتماعي

كردند. تا زماني كه وض  باه ايان ترتياب باود و      نمودند كه خاطرات خصصي را نگهدار  مي خود را در همان جايي ذخيرر مي

ن محدوديت را برداخاته  خد  حجم حافظه اجتماعي بسيار محدود بود. تمدن موج دوم اي خاطرات در مغزها  افراد ذخيرر مي

ها  جديد  برا  انباخت نن  تيدا كارد و در نتيجاه نن را فراتار از     و حافظه اجتماعي را از مغزها به بيرون انتقال داد و خيور

زداياي عمياق    ايم. انباور  حدود قبلي گسترش داد.  امروزر با ساختن سپهر اطالعاتي جديد در نستانه تحول ديگر  قرار گرفته

ها و موارد  از اين نظير همه به اين معناست كاه ماا هماه     ها  جديد  كامپيوتر  كردن بايگاني خركت   ابداع رسانهها رسانه

داريم. اما انتقال به حافظه موج سوم فقه جنبه كماي نداخات و ماا باه حافظاه       ها  تمدن را با جزئيات كامل نگه مي فعاكيت

خود كه انقالب سپهر اطالعاتي حاداقل باه هماان انادازر انقاالب       اهدر ميبصشيم. به طور كلي مش اجتماعي خود نيز جان مي

 انگيز است. سپهر فني )يعني در نظام انرو  و بنيان تكنوكووي  جامعه( هيجان
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 فصل پانزدهم : فراتر از توليد انبوه

ها  اطالعاتي بسايار تيشارفته را    ا تكارد وجود دارد كه تكنوكوو  جديد و نظام ا  نظير هيوكت ها  تيشرفته امروزر كارخانه   

هاا  ماوج دوم     خود. در اينجا برخالف كارخانه مند مي با هم در ي  جا گرد نوردر و از نثار و نتاي  تيوند اين دو در عمل بهرر

و  كنند كه بين ننان هيچ وجه تمايز ظااهر  خاناي از نظار رتباه     افراد در فضايي بسيار بزرگ و باز و زير سقفي بلند كار مي

خود را حفاظ كنناد. ماا    ” فرديت“خان را توخيدر و به طور خالنه  ها  مورد عالقه س خورد و ننها مجازند كبا خغل بچشم نمي

 ايم. ها از توكيد انبور فراتر رفته در اينگونه كارخانه

 شرت شير موش و تي -1-15

ها محصول مشابه و استاندارد در هر دور باود.   ليونيعني توكيد سر  مي« دور طوالني»توكيد در كارخانه موج دوم مبتني بر    

يعني توكيد كاالها  نيمه سفارخي يا كامالً سفارخي است. باه عناوان   « دور كوتار»در مقابل توكيد ننعت موج سوم مبتني بر 

د  نظير بسايار  از  خون ها هنوز به تعداد بسيار زياد و به نورت انبوهي توكيد مي هايي كه قطعات و اجزاء ماخين مثال در حوزر

خوند كاه   دهند ا قطعات و اجزاء معموالً به خكلي طراحي مي  نناي  تيشرفته امروز  كه هنوز اين خيور توكيد را در ادامه مي

بتوان از تركيب ننها كاالها  نهايي بسيار متنوعي بوجود نورد كه اين كاالها  نهائي به نوبه خود در دورهاا  كوتاار و سار     

ها  ترس جدياد ارزان و باا    ها و يا خعارها  گوناگون توسه دستگار گردند. يا به عنوان نمونه ديگر با چاپ طرح كم توكيد مي

توان توكيد اين كاال را از نظر اقتصاد  ترساود   اند  مي خدر هايي كه انوالً به نورت انبور توكيد مي خرت حرارت سري  رو  تي

دهناد. اكبتاه    ت ديگر مرحله انتقاكي از ننعت انبور به غير انباور را نشاان ماي   خرت و بسيار  از محصوال ساخت. اتومبيل  تي

ت ير  كامل يعني ساختن كاالها  فقه از ي  نوع خواهد بود كه در نن كاالهايي منحصر به فرد بارا    مرحله بعد  سفارش

زداياي خاواهيم    ها را نيز انبور ي كردر  كارخانهزداي ها را انبور يكاي  افراد توكيد خواهد خد. در واق  ما به همان خيور كه رسانه

 كرد.

 باره اثر يك -2-15

ساازند. ماا اماروزر باه سارعت باه ساو          اكعادر از نوعي ديگار خايور توكياد را دگرگاون ماي      چندين تيشرفت كامالً خارق   

رسي خاواهيم كارد  تحاوكي    وقفه ماخيني در حركتيم. تحول مهم ديگر  كه بزود  نن را بر ت ير  توكيد مداوم و بي سفارش

كند و با گسترش اين تديادر مشاتر  ننچناان باا فراگارد       است كه مشتر  را بيش از هميشه به فراگرد ساختن كاال وارد مي

تر خواهد گرديد. و بااالخرر اينكاه ساابقاً نانعت      خود كه تميز بين مشتر  و توكيدكنندر روز به روز مشكل توكيد نميصته مي

نگرش دكارتي بود  بدين معني كه كاالها به قطعات و اجزاء تقسيم و سپس باا زحمات زيااد مجاددا رو      موج دوم مبتني بر 

خواهد بود.  به اين ترتياب اكگوهاا  توكياد    « گرا كل»يا « فراادكارتي»خوند. حال ننكه ساخت و توكيد موج سوم  هم سوار مي

گارا و   االها  كامالً سفارخاي از طرياق فراگردهاا  كال    ساخت ك“گيرد و هدف غايي نن روخن است: در نيندر دارد خكل مي

 ”.جريان مداوم تحت نظارت مستقيم و هر چه بيشتر مشتر 

 پايان منشيگري؟ -3-15

انقالب موج سوم در ادارات از برخورد چندين نيرو منت  خدر است. نياز به اطالعات ننچنان به سرعت رو به افازايش اسات      

كوش باخند  قاادر باه    ها و سكرترها  موج دوم هر قدر هم تر كار و سصت نويس دفتر   ماخين كه حتي كشكر  از كارمندان

بار خدر است كه همه در تالخند تاا خاايد نن را كااهش     ننچنان مصيبت  تاسصگويي نن نيستند. عالور بر نن هزينه كاغ باز 

هاا  كاامپيوتر    كارها  دفتر  از ي  طرف و تيشرفتها  در حال نعود و كارنيي كم و تايين  دهند. با در نظر گرفتن هزينه

)همچاو زماين كارزر(    « واور كارزر »از طرف ديگر  كارها  دفتر  بدون خ  در انتظار تحول عظيمي است. تحوكي كه به ي  

يوتر ا  كاه كاامپ   خود  به گونه ناميدر مي« نما واور»منتهي خواهد خد. نماد انلي اين تحول ي  دستگار اككترونيكي است كه 

ناتا ير ايان    تواند اين تن  مرحله را با هم ادغام كردر و همه كارها را ي  بارر انجام دهد. ك ا واقعيت اجتناب در حال حاضر مي

ها  كهنه موج دوم در افراد هم اضاطراب   خود  در برخورد با نظام است كه تجهيزات اككترونيكي موج سوم وقتي وارد ادارر مي

سازد. حتي اين بارا  برخاي از افاراد ناوعي حياات       هم تجديد سازمان و بازساز  نظام را ضرور  ميو تعارض ايجاد كردر و 
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ها  نوين باه ايان طرياق امتياازات      دوبارر خواهد بود  زيرا امكان دست يافتن به مشاغل و امكانات تازر را خواهند يافت. نظام

 ه كردن كارها را از بين خواهند برد.ها  تقسيم كار بر حسب جنس و خعب مديران گ خته  سلسله مراتب

خاود. از   ها  بسيار  بوجود نوردر و در اين بارر دو عقيدر كامالً موافق و مصاكف ارائه ماي  ها و نگراني اين تحوالت كالً ترس   

تر را تنهاا  ها  نيندر رو به افزايش خواهد گ ارد  اما جهل محض اسات كاه كاامپيو    طرفي فشارها  واردر بر بازار كار در سال

ها  نيندر محكوم به تحاول و   توان گفت  اين است كه ادارر و كارخانه هر دو در دهه منب  نن بدانيم. زيرا ننچه با اطمينان مي

 دگرگوني بنياد  خواهند بود.

 

 فصل شانزدهم : كلبه الكترونيك

مركز كردن و از خهر بريدن توكيد  و عاالور بار   ها  جديد توكيد عالور بر كوچكتر كردن واحدها  توكيد  عالور بر نامت نظام   

ها انسان را از كارخانه و ادارات زندان ماوج دوم نزاد كاردر و باه مااورا       تواند ميليون دگرگون ساختن خصلت واقعي كار  مي

ت به جا  رفاتن باه   ها نفر ممكن اس اند  يعني خانه بازگرداند.  بنابراين بزود  ميليون خان كه از ابتدا بدان تعلق داخته انلي

 ادارر يا كارخانه در منزل كار كنند.

 انجام تكاليف در خانه -1-16

ا  متشكل از نيروها  اجتماعي و اقتصاد  برا  انتقال كانون كار )از كارخانه و ادارر به خاناه( باه    امروزر بار ديگر مجموعه   

ا  از كاار در خاناه    گير  نشدر وكي قابال مالحظاه   قابل اندازراند. در واق  هم اكنون در بعضي مشاغل  مقادير  يكديگر تيوسته

دهند  معمااران    خود )نظير فروخندگاني كه معامالت خود را از طريق تلفن يا مالقات با مشتر  در منزكش انجام مي انجام مي

گاردد  ياا    ادخان افازودر ماي  ا  از مشاورين و متصصصين در بسيار  از نناي  كه روز به روز بر تعد ها  زبدر طراحان يا گرور

ها ا   (. ما  …درمانان و روانشناسان  معلمين موسايقي و مربياان زباان و     بصش عظيمي از كاركنان خدمات انساني مانند روان

هاا  ماوج ساومي نن در خاناه      ها  موج دومي نن در كارخانه و ادارر به تايگار نبايد مشكالتي را كه در زمينه انتقال از تايگار

د  دست كم گرفت. مسائلي از جمله انگيزش كار و مديريت  نيااز باه تجدياد ساازمان اجتمااعي و تجدياد ساازمان        وجود دار

توان تمام روابه را  تر و هم تردردسرتر خواهد كرد. بديهي است نمي ها اين جابجايي را هم كندتر و طوالني موسسات و خركت

برخي از مشاغل به ويژر ننهايي كه با معامالت ابتكار  سر و كار دارناد و باياد    كرد. زيرا بدون تماس روا در ا رو و نيابتاً ادارر  

 ها  روا درا رو دارند. تصميمات غير معمول بگيرند  نياز به تماس

 اياب و ذهاب از راه دور -2-16

خاكارترين ننهاا بادر    اناد تاا كلباه اككترونيا  را تاروي  دهناد. يكاي از ن        امروزر عوامل نيرومند  دست به دست هم دادر   

ها  رفت و نماد روزاناه باين     ها  اقتصاد  است كه بين حمل و نقل و ارتباط از رار دور وجود دارد. زيرا اگر چه هزينه بستان

ها به طور مستقيم به نورت افزايش دستمزدها به كارفرماا   نورد  وكي اين هزينه محل كار و خانه چندان به كارگران فشار نمي

ها   ها  انرو  به طور اعم در دهه خود. اين در حاكي است كه قيمت بنزين و هزينه ها به مشتر  تحميل مي تو افزايش قيم

و « تيزهوش»تحريرها   نيندر افزايش خواهد يافت و در مقابل چه از نظر قيمت و چه از نظر مصرف انرو   استفادر از ماخين

 تر خواهد خد.    روز به روز بانرفه…صر  و كامپيوترها  كوچ  وها  فتوكپي از رار دور  ارتباطات سمعي و ب دستگار

از حركت جامعه به سو  موج سوم و طرح نامتمركز كردن   حل زيست به محض نگاهي از تفاوت اين دو رار طرفداران محيه   

باه ايان مسائله     كار حمايت خواهند كرد. از طرفي تحوالت عميقي در نظام ارزخي جامعه در همان جهت در حركت است كه

دهاد كاه زناان و خاوهران و حتاي كودكاان در        بصشد. زيرا كلبه اككتروني  بار ديگر در سطحي وسي  امكاان ماي   خدت مي

ها  مصتلف سياسي  م هبي و فرهنگي هم از اين جرياان باه منظاور     چارچوب خانوادر با هم كار كنند كه بر اين اساس گرور

 كرد.تحكيم زندگي خانوادگي حمايت خواهند 

 كانوني –جامعه خانه  -3-16

اگر قرار باخد كلبه اككتروني  گسترش يابد  نثار و نتاي  بسيار مهمي به خرح موارد ذيل در جامعاه از خاود بااقي خواهاد        

 گ اخت.  
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محلي ثباات  تواند برا  جامعه  ا  از جمعيت را دربرگيرد  مي مالحظه ها  قابل كار در خانه چنانچه بصش تاثير بر جامعه محلي:

بيشتر  به همرار نورد و اين هدفي است كه در حال حاضر در بسيار  از نواحي خديداً در حال تحول  غيار قابال تحقاق باه     

خان را در خانه انجام دهند  مجباور نيساتند    نيد. به عنوان مثال هر گار كارمندان بتوانند بصشي يا تمام وظايف خغلي نظر مي

خود تا تحرك اجبار   فشار عصابي ناخاي از نن و    جايي ديگر نقل مكان كنند و اين امر باعث مي كه با تغيير خغل هر بار به

 روابه گ را و سطحي ميان افراد كمتر خود و افراد مشاركت بيشتر  در جامعه محلي تيدا كنند.

در نتيجاه اساتفادر از    تواناد انارو  الزم را مياان واحادها  كوچا  تصاش كناد و        كلبه اككتروني  مي زيست: تاثير بر محيط

 موكدها  نوع ديگر نظير خورخيد  و باد  و غيرر را ممكن سازد. اين مسئله باعث كاهش نكودگي هوا خواهد خد.

گردناد و   خوند و برخي ديگر بارور ماي  ها  اقتصاد  دچار كساد  مي در چنين اوضاع و احواكي برخي از رخته تاثير اقتصادي:

ها  ساختماني بازرگ    خوند. در مقابل خركت ناي  اككتروني  و كامپيوتر و ارتباطات خكوفا ميكنند. بدون خ  ن يا رخد مي

 ها  نفتي و غيرو از اين وض  نسيب خواهند ديد.   نناي  اتومبيل  خركت

ه نورد كا  تصوير محيه كار  كه به طور روزافزوني بر نمادها  انتزاعي متكي است  فضايي فكار  باه وجاود ماي     تاثير رواني:

خود. وكي از جهت ديگر كار در خاناه   تر مي تر و غيرخصصي اساساً برا  ما بيگانه است و حتي از جهاتي از امروز هم غيرانساني

ممكن است به روابه عميق چهرر ا به ا چهرر و عاطفي در چارچوب خانه و هم در همسايگي منجار خاود. در جهاان نينادر       

ها  اككترونيكي( كه  اهد داخت  ي  نوع رابطه واقعي و ديگر  رابطه با واسطه )دستگاراحتماالً دو نوع رابطه انساني وجود خو

ها  بينابين متعادد    حل ها  متفاوتي را بر عهدر دارند. خكي نيست كه ما انواع گوناگون روابه و رار هر كدام ضوابه و نقش

 را تجربه خواهيم كرد.

 

 هاي آينده فصل هفدهم : خانواده

خان خرد خادر اسات. اماا ايان باار بار خاالف گ خاته گناار ايان            كنند كه خصصيت ها بار ديگر احساس مي انسان امروزر   

هاا باه نن    ها است نه عوامل اقتصاد . ننچه ما خاهد نن هستيم مرگ خاانوادر  سرخوردگي كنوني ناخي از گسيصتگي خانوادر

 ت.معنا نيست  بلكه از هم تاخيدگي نظام خانوادگي موج دومي اس

 اي مبارزه براي حفظ خانواده هسته -1-17

 ا  را اعادر كند  بايد كارهايي انجام دهد كه برخي از ننها به خرح زير است: اگر واقعاً كسي بصواهد خانوادر هسته    

ن حفاظ  ا  و توكيد انبور همچنا ها را در مرحله موج دوم نگهداخته تا جامعه مبتني بر نظام كارخانه بايد تمامي تكنوكوو  -

 خود. برا  اين كار بايد از خرد كردن كامپيوتر نغاز كرد.

 ها  ماكي نناي  را تقويت كرد و جلو  رخد بصش خدماتي در اقتصاد را گرفت. بايد از طريق كم  -

ا   خاانوادر هساته  «. حل كارد »ها  خيلي متمركز  ا  و ديگر انرو  بايد بحران انرو  را از طريق بكار بردن انرو  هسته -

 تر است تا ي  جامعه نامتمركز.   ي  جامعه متمركز مناسببرا

 اند  از دور خارج كرد. ا  خدر هايي را كه به خدت غيرتودر بايد رسانه -

ها  كاارگر  را   بايد زنان را بزور به نخپزخانه برگرداند. بايد حقوق ننان را به حداقل ممكن كاهش داد و مقررات اتحاديه -

 ويت كرد تا از عدر زنان در نيرو  كار باز هم كاسته خود.در زمينه حق تقدم مردان تق

هايشاان   تر باه خاانوادر   بايد به طور همزمان دستمزدها  كارگران جوان را كم كرد تا هر چه بيشتر و برا  مدتي طوالني -

 وابسته خوند و در نتيجه استقالل رواني كمتر  بدست نورند.

.   …تقليل داد تا وفور و فراواني به افراد مجارد  مطلاق و    0888از سال  بايد سطح زندگي تمامي جامعه را به سطح قبل -

 امكان ندهد از نظر اقتصاد  بتوانند بتنهايي از عهدر ادارر زندگي برنيند.

 اي هاي زندگي غيرهسته شيوه -2-17

يا حتي اگر ما تعرياف خاود را   دار و دو كودك بدانيم و  ا  را متشكل از ي  خوهر خاغل  ي  زن خانه اگر ما خانوادر هسته   

كنند با تعداد فرزنادان كمتار ياا بيشاتر را نياز در برگيارد         هايي را كه زن و خوهر كار مي ننچنان گسترش دهيم كه خانوادر
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ا  ا به هر طريق كه نن را تعريف كنايم ا بااز هام رو باه كااهش         ها  هسته تمامي خواهد دال بر نن است كه تعداد خانوادر

 است.

ل ننكه ديگر اخكال خانوادر به سرعت رو به افزايش دارند. به عنوان نمونه امروزر ما خاهد نوعي افزايش انفجارنميز تعداد حا   

كنناد و ايان خايور       )افراد مجرد( هستيم  يعني افراد  كه به تنهايي و به طور كامل خارج از خانوادر زندگي مي«نوازان ت »

تر جامعه بيندازيم  عدر زياد  از افراد  را كه قابالً   ها  مسن اند. يا هر گار نظر  به گرور رزندگي را به ميل خود انتصاب كرد

كنند و در بسيار  موارد از اين نوع زندگي راضاي   هايشان تنها زندگي مي« بين ازدواج»كنيم كه غاكباً  اند  تيدا مي ازدواج كردر

 كنند  رو به افزايش است. ازدواج رسمي با يكديگر زندگي مي هستند. همچنين طبق نمار عدر زنان و مرداني كه بدون

 فرهنگ بدون بچه -3-17

را « بادون بچاه  »هايي است كه مايل به داختن بچه نيستند و به انطالح خيور زنادگي   تحول مهم ديگر افزايش تعداد زوج   

ميلاي نسابت باه     كناد  و باي   بچه را تشويق ماي هايي بوجود نمدر كه زندگي بدون  اند. امروزر سازمان برا  خود انتصاب كردر

داختن بچه در بسيار  كشورها  ننعتي رو به افزايش گ اخته است. اين عدم عالقه به داختن بچاه نارفاً معلاول انحطااط     

نمااييم كاه از هام گسايصتگي      دار نياز برگارديم  مشااهدر ماي     ها  بچه دار  نيست. از طرفي هر گار به خانوادر نظام سرمايه

واكد  نمايان ساخته است. رخد  ها  ت  انگيز تعداد خانوادر ا  حتي با وضوح بيشتر  خود را در افزايش حيرت ادر هستهخانو

رغام مشاكالت زيااد      عظيم چنين خانوارهايي باعث خدر است تا هر روز بيشاتر باه ايان واقعيات تاي باردر خاود كاه علاي         

هايي است كه به طور دائام گرفتاار كشامكش و دعاوا      تر از خانوادرواكد  تحت خرايه خاني برا  كودك به ها  ت  خانوادر

ا  از خانوادر كه رقيب سرسصتي برا  اخكال ديگر خانوادر است  به وجود نمدر كاه   است. از طرف ديگر در اين اثنا خكل تازر

تارين   هستند  احتمااالً رايا   «  چندواكد»ها   ها كه در واق  خانوادر دهندر ازدواج مجدد بعد از طالق است. اين خانوادر نشان

نوع خانوادر فردا را تشكيل خواهند داد. تازر اين انواعي كه ما برخمرديم به هيچ وجه بيانگر همه انواع واقعي خاانوادر كاه باه    

ا   هاا  هساته   خود كه اينها به معنا  ح ف كامل يا مرگ خاانوادر  طور تنهان وجود دارد  نيست. مع ك  بار ديگر تاكيد مي

ا  فقه يكي از اخكال مورد ت يرش و مقبول اجتماعي خواهاد   يست. بلكه اين بدان معني است كه از اين تس خانوادر هستهن

 بود.

 روابط صميمانه -4-17

بازگرداندن كار به خانه به اين معنا است كه بسيار  از زن و خوهرها كه در خرايه فعلي روزانه فقه چند ساعت يكديگر را    

ا  از تجارب مشترك را فاراهم نورد و   توان مجموعه تر  برقرار خواهند كرد. به عبارتي مي با يكديگر روابه نميمانهبينند   مي

 زن و خوهر را مجدداً به گفتگو  با يكديگر وادار كرد.

 …عشق بعالوه آگاهي، مسئوليت و  -5-17

نظر نورد كه وظايف بيشتر  بر عهدر گرفته باخند و به  ها  نيندر را در توان حداقل بعضي خانوادر با تيدايش موج سوم مي   

جا  اينكه ي  واحد اجتماعي محدود و تصصصي باخند  به عنوان ي  واحد چند منظورر فعاكيات كنناد. باا چناين تحاوكي      

 معيارها  ازدواج و تعريف عشق نيز به طور قط  تغيير خواهد كرد.  

 تبليغ براي اشتغال كودك -6-17

ا  كامالً متفاوت بار بيايند  زيرا ننها از همان بدو توكاد   رسد كه كودكان در كلبه اككتروني  به خيور به نظر مي در عين حال   

ها  ثروتمند به  ها  خانوادر ها  امروز  به ويژر بچه خاهد انجام كارها  گوناگون در منزل هستند. واقعيت اين است كه بچه

هاا ناه تنهاا كاار را مشااهدر       اناد. در كلباه اككترونيا  بچاه     گي واكدينشان جدا افتادرطور كامل از يكي از مهمترين ابعاد زند

 جويند. كنند  بلكه بعد از سن معيني خود نيز در نن مشاركت مي مي

 خانواده گسترده عصر الكترونيك -7-17

ا   ه ناورت تديادر كاامالً تاازر    كنناد  با   توان ديد خانوارهايي كه اعضا  نن در خانه كاار ماي   در ورا  اين امر براحتي مي   

تيوندند  بينيم كه به يكديگر مي ا  را مي ها  گستردر در واق  ما خانوادر«. يعني خانوادر گستردر عصر اككتروني »نيند:  درمي

ر و توانند برخي كارها  موردنياز يا خدمات اجتماعي را انجام داد ها  گستردر مي  دهند. اين خبكه هايي را تشكيل مي و خبكه
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ها  ننفي خان كه خود نمايندگي ننها را بر عهدر داخاته    برا  يافتن بازارها  الزم جهت ارائه خدماتشان يا تاسيس انجمن

 كنند. باخند  با يكديگر تشري  مساعي 

 كاري والدين خالف -8-17

تديدار گرديدر است و ايان امار   ها  نن نيز عالئم فروريصتگي و نخفتگي  ا  در نقش با بحراني خدن وضعيت خانوادر هسته   

هاا  ديگار خاانوادر در مقابال خاانوادر       ا  بر زندگي خصوني افراد بر جا  گ اخته است. با افازايش گازينش   نثار ويرانگرانه

هاا مرباوط    هايي تر خدر است كه به نحو  به تعريف مجدد نقاش  ها از تروندر ا  و مورد ت يرش واق  خدن ننها  دادگار هسته

توانند اختبار كنند  وكي از نظر قانوني و مااكي بايساتي مسائول عواقاب اخاتباهات       ه عنوان مثال اگر چه واكدين ميخود. ب مي

 خود باخند.

 با فراغت بال به سوي آينده -9-17

ها ي  نظام خانوادر موج سوم در حال تكوين است كه بر تنوع اخكال خاانوادر و   ها و نخفتگي در تشت تمام اين سردرگمي   

ا  در مقابل افراد خواهد گشود. تمدن موج سوم به هيچ وجاه   ها  تازر زدايي خانوادر  رار ها  فرد مبتني است. زيرا انبور نقش

كند افراد را اجباراً در ي  خكل واحد خانوادگي جا  دهد. به اين علت تكوين نظام خانوادگي به نحاو  اسات كاه     سعي نمي

موقعيت مناسب برا  خود و انتصاب با خلق خيور زنادگي خاانوادگي ياا مساير  كاه باا        تواند هر فرد  را در تيدا كردن مي

هاا  انتقاال را تشات سار      نيازها  او هماهن  باخد  نزاد بگ ارد. اما تيش از ننكه از اين امر به وجد نييم  بايد دردهاا و رنا   

  بايد تحوالتي همزمان باا نن در بسايار  از ساطوح    بصش گشا باخد تا زيان بگ اريم. برا  ننكه اين تنوع ساختارها بيشتر گرر

 ها و اختغال ايجاد خود. جامعه از اخالق گرفته تا ماكيات

 

 ها فصل هيجدهم: بحران هويت شركت

هاا نياز گرفتاار طوفاان      خد. اما امروزر اين خركت ها  تجار  ويژر عصر ننعتي محسوب مي خركت بزرگ از جمله سازمان   

و ساختارهايشان متزكزل گرديدر و ماهيتشان تغيير يافتاه اسات. ايان در حااكي اسات كاه بسايار  از        تحول موج سوم خدر 

 دانند چه باليي بر سرخان نمدر است. مديران عاكي مقام هنوز نمي

 پول رايج كابوكي -1-18

هاا  عصار نانعتي     با بحاران يكي از اوكين تحوالتي كه بر خركت تاثير گ اخت  بحران اقتصاد  جهاني بود. اما اين بحران    

گيرد. اين بحران تورم و عدم اخاتغال را ناه باه طاور      متفاوت است و نه تنها تول بلكه سراسر بنياد انرو  جامعه ما را در برمي

زيسات و باه    رغم گ خته مستقيماً به مسائل بنياد  محايه  متواكي بلكه به نورت همزمان با خود به همرار نوردر است و علي

ها  بهرر نوساانات   الً جديد تكنوكوو  و به ارائه سطح جديد  از ارتباطات در نظام توكيد   مرتبه است. امروزر نرخانواع كام

ها  مركز  جهت كاهش اين نوسانات تا نخرين ظرفيتشان به خرياد و   ها دچار نوسان خديد خدر و بان  زيگزاگي دارند  تول

. تاازر هماه اينهاا باا نوساانات       …واتن همچنان به رقص كابوكي مشغوكند و  ورزند. دالر نمريكا و ين فروش تول مبادرت مي

هاا   كنندگان  كارگران و مديراني كه اين خركت خديد در كمبود و يا وفور انرو  و مناب  طبيعي  با تحول سري  سليقه مصرف

ز هم تاخايدگي چاارچوب ماوج دوم    ها  بزرگ در حال حاضر با مشاهدر ا كنند  همرار است. چنانچه اغلب خركت را ادارر مي

 اند. نمود  دچار نوعي بحران هويت خدر كه روز  با ثبات مي

 اقتصاد شتابنده -2-18

ها را فرا گرفته با تسري  حركت رخدادها تشديد خدر است. زيرا كه سرعت تحول خاود عنصار    اين بحران هويت كه خركت   

تار  را اخا  نمايناد.     انخنايي با وضعيت فعلي مجبورند تصميمات ساري  جديد  را در مديريت وارد كردر و مديران به علت ن

ها و ديگر نهادها  ماكي سارعت معاامالت رو باه افازايش گ اخاته اسات. در        چنانچه در حال حاضر با كامپيوتر  خدن بان 

ن تساري  هار چاه    ديگر  از خركت نيز اي  مهندسي  ننعت  تژوهش  فروش  نموزش  امور ترسنلي و در هر بصش و يا خعبه

توان ديد. حانل همه اينهاا يا  محايه اقتصااد  ترمصااطرر و تراضاطراب خادر كاه امكاان           گير  را مي بيشتر در تصميم

ها با مشكل مواجه ساخته است. اين افراد كه در محيه تار   گير  را برا  مديران  بازرگانان  بانكداران و روسا  خركت تصميم
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ا  از هام گسساته و    خوند كه تحت تااثير اماواج تحاول خاتابندر     ند  اكنون با جهاني مواجه ميا از اطمينان موج دوم بار نمدر

 خود. تارر مي تارر

 زدايي شده جامعه انبوه -3-18

يابد كه تمام فرضيات گ خته مورد ترديد واق  خدر است و جامعاه انباور كاه     امروزر با هجوم موج سوم  مدير خركت درمي   

خدر بود  اين  خود خروع به غيرانبوهي خدن  كردر است. نه تنها اطالعات و توكيد و خاانوادر  بلكاه   خركت برا  نن طراحي 

خاوند  افاراد هام     تار ماي   خود. هر چه مشاغل متنوع تر  تقسيم مي بازار كاال و حتي بازار كار نيز خود بتدري  به اجزاء متنوع

ا    ها  قومي  ما هبي  حرفاه   ن ديگر  كرد. افراد با نگاهي از تفاوتخود يكي را جايگزي خوند و ديگر نمي تر مي فرديت يافته

خوند و مايلند اين خصايص ويژر را حفظ كنند. چنانچه در اطراف و اكنااف   جنسي  فرهنگي و فرديشان به محيه كار وارد مي

هاايي چاون باه دسات      در زمينهاند و حقوق تايمال خدر خود را  ها  قومي از نو به دفاع از هويت خود برخاسته جهان  اقليت

  ناگهاان   نوردن كار  دستمزد بيشتر و تيشرفت در محيه كار خواستارند. به عبارتي همه نيروهايي كه جامعه انبور را بنا كاردر 

 اند. در جهت عكس نن به فعاكيت برخاسته

 تعريف مجدد شركت -4-18

علياه وضاعيت مغشاوش و ترنخاوب كناوني كاه ناه تنهاا         كند  جنبشي است جهاني  ننچه بحران فوق را باز هم تشديد مي  

هاا عميقااً ماورد     خواستار تغييرات جزئي در سياست فالن يا بهمان خركت است  بلكه خواهان نن است كه اهداف اين خركت

 تجديدنظر قرار گيرد.  

خاد  بار    كاه باه ننهاا ماي    خدند و اساساً حمالتي  ها به عنوان واحدها  اقتصاد  تلقي مي در سراسر عصر موج دوم خركت   

اناد و ننهاا جادايي تصانعي      ا  را مطرح كردر ها  تازر فرض مباحث اقتصاد  تكيه داخت. وكي منتقدان امروز  خركت  تيش

 اند.   اقتصاد از سياست و اخالق و ديگر ابعاد زندگي را مورد حمله قرار دادر

 جانبه فشارهاي پنج -5-18

ختيار نيست  بلكه تاسصي است ضرور  به تن  تحول انقالباي كاه در خارايه واقعاي     تعريف مجدد خركت چندان از رو  ا   

توكيد اتفاق افتادر است. اين تحوالت عبارتند از: تحول در محيه فيزيكي  در تجهيز نيروها  اجتماعي  در نقش اطالعاات  در  

ناورت نهااد  جدياد و چنادوجهي و     تشكيالت دوكتي و در اخالق كه همگي خركت را ماورد هجاوم قارار دادر و نن را باه     

 است.   چندمنظورر درنوردر

 شركت چندمنظوره -6-18

ها ا ماديران    اند  مشكل است كه نهادها را به اين خكل در تصور نورند. م  برا  كساني كه در تمدن موج دوم ترورش يافته   

ها  انساني بتدري  خاود را   تاثير انگيزر نيز تحت و  ها  ترس از اقدامات دوكت ها اجباراً تحت فشار معترضين  اعالم جرم خركت

 ت يرند. ها را مي دهند و فكر چند منظورر بودن خركت با خرايه جديد توكيد تطبيق مي

 خطوط اصلي چندگانه -7-18

امار   تر  نياز دارد.اين تر و زيرك ا  كه در حال تيدايش است  عالور بر چيزها  ديگر به مديران باهوش خركت چندمنظورر   

ها  چندگانه را مشصص كند  به هر كدام وزني بدهد  ننها را به هم مارتبه ساازد     مستلزم مديريتي است كه قادر باخد هدف

هاايي را   ها  تواماني را كه بتواند در نن واحد بيش از ي  هدف را تحقق بصشد  اتصاذ نمايد. ايان خاركت سياسات    و سياست

ت ي  متغير بلكه اثرات چندين متغير را به طور همزمان به حد مطلوب منظور نمايد. از ي  الزم دارد كه بتواند نه تنها تاثيرا

هاا  چندگاناه را    مدير ي  بعد  سنتي موج دوم اين چنين كار  ساخته نيست. از اين گ خته به محض اينكه نياز به هدف

كاه اغلاب   « خه انلي واحاد »به جا  ي  بپ يريم  مجبور خواهيم خد معيارها  جديد  برا  سنجش عملكرد ابداع كنيم. 

ا  نيااز دارد كاه عبارتناد از خطاوط       اند بر نن تاكيد گ ارند  خركت موج سوم به خطاوط انالي چندگاناه    مديران ياد گرفته

 اند. اجتماعي  محيطي  اطالعاتي  سياسي و قومي كه همگي به هم تيوسته
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 فصل نوزدهم: رمزگشايي قوانين جديد

اند  به همارار نورد.   حاو  انول يا قواعد  كه حاكم بر رفتار روزانه« كتاب قواعد »كه موج دوم چگونه با خود قبالً ديديم    

هاا  اقتصااد  و دوكات گرفتاه تاا       ها از موسساه  ساز  در تمام زمينه ساز  يا بيشينه چنين قواعد  مانند همزماني  همسان

خدر بود  به كار گرفته خد. ننچه امروز مطرح است كتاب ضد قواعاد   خناسي و همزماني زندگي روزمرر كه به خدت اسير وقت

هاا  غيار    است كه به نوبه خود حاو  قوانين جديد  است برا  زندگي نويني مبتني بر نظاام اقتصااد  غيار انباور  رساانه     

 ها  جديد و موسسات اقتصاد  با ساختار  نو. ا   خانوادر تودر

 بعدازظهر 5صبح تا  9پايان ساعت كار  -1-19

تمدن موج دوم همانگونه كه ديديم انل همزماني را در زندگي روزانه تيادر كرد  و با اين عمل ريتم خواب و بيدار   كار و    

دهد كه امروزر باا معماول خادن سااعت كاار خاناور  كاارنيي         ها نشان مي باز  را با حركت ماخين هماهن  كرد. اما بررسي

 كمتر خدر و رويهمرفته نتاي  مفيد  از اين طرح حانل خدر است.كارمندان بيشتر و غيبت ننها 

 خواب گورگون بي -2-19

اما ساعت كار خناور تازر تس از ننكه در همه جا معمول خود  فقاه بصاش كاوچكي از تجديادنظر كلاي در مفهاوم زماان           

ا  ايجاد كردر  كار خبانه خود تحول گستردرباخد كه موج سوم نن را به همرار نوردر است. عالور بر نن رواج هر چه بيشتر  مي

اناد. در عاين حاال     است. حتي از اين هم مهمتر  رواج كار نيمه وقت و استقبال روزافزوني است كه مردم از نن به عمل نوردر

افتاادر   اكگوها  جديد مصرفي مستقيماً به موازات تحوالت ساختار زماني توكيد  تغيير تيدا كردر است. ننچاه در اينجاا اتفااق   

زداياي ديگار وجاور زنادگي اجتمااعي گاام        زدايي زمان بودر است كه با هجوم موج سوم به طور دقيق باه ماوازات انباور    انبور

 دارد. برمي

 ريزي براي ديدار يك دوست برنامه -3-19

رد  خادن روزافازون   كنيم. برا  مثال همانطور كه ف ما تازر داريم عواقب اجتماعي اين تجديد ساختار زمان را احساس مي   

تواند تنهايي و انزوا  اجتماعي را تشديد  فرسا جلور خواهد داد  وكي مي اكگوها  زماني به طور قط  كار روزمرر را كمتر طاقت

كند. زيرا اگر دوستان و اعضاء خانوادر همگي در ساعات متفاوتي به كار مشغول باخند و خدمات جديد هم ننقدر جاا نيفتاادر   

هاا  اجتمااعي    ريز  تمااس  خان كم  كند  برا  ننها برنامه ها  خصصي ند به ننها هم در هماهن  كردن برنامهباخد كه بتوا

ريز  بارا    ا  را به كامپيوتر محول كرد  يعني برنامه توان بسادگي وظيفه تازر رو مي روادرارو بسيار مشكل خواهد بود. از اين

كناد  بلكاه    ها را يادنور  ماي  كه نه تنها قرار مالقات« ادوستان برنامه»ا ي« برنامه خصوني»ها  خصصي تحت عنوان  مالقات

تواند اطالع حانل كناد دوساتان و نخانايان خاود را در كجاا و چاه موقا  مالقاات نماياد.           فرد از طريق خبكه اجتماعي مي

وانيم اثارات نن را در حمال و نقال    تا  زدايي در زمان نتاي  ديگر  را نيز دربردارد. چنانچه به عنوان مثال هم اكناون ماي   انبور

ا  چطور تيشرفت كاردر اسات  نگاار     ها  ابتدائي برا  اينكه ببينيم موج سوم در جامعه مشاهدر كنيم. در واق  يكي از خيور

دهد همزماني موج دوم هناوز بار نن حااكم اسات. باه عباارتي انتقاال باه          كردن به ميزان ازدحام ترافي  است كه نشان مي

تواند بار سنگين ساعات خان  ها  انرو  و نكودگي هوا خدر و مي تر باعث كاهش هزينه ت يرتر و اختصاني نعطافبند  ا زمان

ها توزي  كند. ننچه گفته خد برخي از وجور بارز تحاول اكگاو  زمااني را نشاان      ها  خان را بين تمام ساعات و مكان و مكان

 تر و غيرقابل تصورتر  خواهيم بود. ا  نيندر ما خاهد نثار گستردره ها و دهه دهد و با تدوام اين فراگرد طي سال مي

 جوانا كامپيوترها و ماري -4-19

گا ارد. كاامپيوتر واوگااني     تر است و حتي بر خيور تفكر ما دربارر نن تااثير ماي   اما تاثير كامپيوتر بر زمان از اين هم عميق   

ا  خلاق   ساازد و مفااهيم تاازر    ها  زماني را دقيق و مشصص مي هد. تديدرد ارائه مي«( ا واقعي   وقت»جديد )انالحاتي نظير 

 خود.   كم دارد به عنوان مهمترين وسيله نگهداختن وقت و تنظيم سرعت در جامعه جايگزين ساعت مي كند و كم مي

كنناد.   ايي زمان حركت ماي زد رسيم كه ننها هم در جهت انبور ها يا كاالها  ديگر  مي از كامپيوتر كه بگ ريم به تكنوكوو    

دهناد. هار    گوييم( و ادراك فرد از زمان را از درون تغيير ماي  جوانا سصني نمي كنند )از مار  داروهايي كه حال را دگرگون مي

تر  ارائه خوند  احتمال دارد چه خوب و يا چاه باد احسااس دروناي فارد از       قدر كه داروهايي از اين قبيل به نورت تيشرفته
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تر نمايد. به نحو  كه كمتر قابل انتقال به ديگران گاردد. باختصاار باه     تر و فرد  به و  از گ خت زمان را خصصيزمان و تجر

تغيير كردر و همگام با نن نيز قواعد بنياد  حاكم بار جامعاه   « جهان واقعي»خود در « زمان»رسد با ورود موج سوم   نظر مي

 دگرگون گردد.

 ذهن فراتر از استاندارد -5-19

كنند كاه كاالهاا  سفارخاي )در مقابال كاالهاا        ترين توكيدكنندگان سعي مي همانطور كه قبالً ديديم امروزر حتي زرن    

ها را نيز جهت اختصاني كردن كاالها و  ها  بكار گرفتن نخرين تكنوكوو  ترين هزينه توكيد و بهترين خيور استاندارد( با نازل

رود.  زدايي  بازاريابي و تجارت و مصارف تايش ماي    از توكيد انبور سنتي به موازات انبور خدمات تيدا كند. به اين ترتيب انتقال

هاا    خوند  زيارا كاالهاا  سفارخاي باياد قيمات      ها كه در عصر موج دوم استاندارد خدر بودند  با هم متفاوت مي حتي قيمت

ياد افاراد جامعاه باا در هام خكساته خادن        گاردد. عقا  خان خود را داخته باخند. در سياست نيز روند  مشابه مشاهدر مي

همچون قارچ از زماين  « گرور موضوعي»خود و هزاران  همرأيي و وفاق عمومي در كشورها يكي بعد از ديگر  غيرهمسان مي

كنند. به عبارتي تمدن موج سوم بيشتر به ساو  تناوع در حركات     رويند و بصاطر اهداف محدود و موقتي خود مبارزر مي مي

هاا  تربيتاي  عقاياد     ساز  بيشتر زندگي. اين مسئله حتي در مورد عقايد  معتقدات سياساي  روش  رف همساناست نه به ط

 م هبي  مدها و غيرو نيز نادق است.

 ماتريس جديد -6-19

 قبالً ديديم در حاكي كه تمامي جوام  هم به تمركز و هم به عدم تمركز نياز دارند  تمدن موج دوم چطور به تمركز گارايش    

يافته و از عدم تمركز گريزان خدر اسات. اماروزر چارخش تناد  در جهات عكاس مشاهود اسات. احازاب سياساي جدياد             

دهناد  در   ها  نويني كه با نراحت انول تمركزگرا  موج دوم را مورد ترساش قارار ماي    ها  نوين مديريتي و فلسفه تكني 

هاا  بازرگ كوخاش     ا  ترنوازر گرديدر و كمپاني مديريت واوردر « عدم تمركز»اند. چنانچه به عنوان مثال  نحنه ظاهر خدر

هاا  عظايم در    تر  تقسيم كنند. حتاي ساازمان   تر و مستقل كوچ « مراكز انتفاعي»كنند كه واحدها  بزرگ خود را به  مي

كاه تعاداد    دهناد. ايان واقعيات نياز     كنناد  تغييار ماي    تر اكگوها  اقتدار را كه اساساً از تمركززدايي حمايت ماي  سطح عميق

 كنند  نشانه اين تحول است. روزافزوني از افراد بيش از ي  رئيس تيدا مي

ها  ضد تمركز چه در سياست  يا تشكيالت دوكتي و يا در خود اقتصاد )كه به وسيله تحاوكي   به طور كلي تمام اين گرايش   

ا   خاود(  جامعاه   ها  ديگار تقويات ماي    سيار  زمينهها  انرو  و در ب ها  در توزي  نيرو  كامپيوتر  در نظام مشابه در رسانه

 اعتبار ساخته است. كامالً نوين خلق كردر و قوانين ديروز را بي

 كوچك در چارچوب بزرگ زيباست. -7-19

نميز تمدن  بسيار  از فصول ديگر كتاب قواعد اجتماعي موج دوم نيز با ورود موج سوم بايد از نو تدوين خود. تاكيد وسوسه   

ساز  نيز خديداً مورد حمله قرار گرفته است. هرگز طرفداران اين عقيدر كه بزرگتار بهتار اسات  تاا ايان       دوم بر بيشينه موج

فهميم كه نه كوچ  زيباست  كم مي اندازر به وسيله هواخواهان كوچكتر زيباست  مورد حمله قرار نگرفته بودند. اما امروزر كم

خاود و جاا  خاود را باه مقيااس مناساب        كم از نحنه خارج مي انل موج دومي كم ساز  به عنوان ي  و نه بزرگ. بيشينه

 دهد. مي

 سازمان آينده -8-19

ها  موج سوم سلسله مراتب كوتاهتر  دارند. اهميت راس اين هرم نسابت باه ساابق كمتار خادر اسات. ايان         اما سازمان   

خود. هر كدام از اين اجزاء روابه خاان   اند  تشكيل مي صل خدرهايي موقتي به هم مت ها از اجزاء كوچكي كه در تيكرر سازمان

اند و به انطالح سياست خارجي مستقلي دارند كه مجبور نيستند ايان ارتبااط را از طرياق     خود را با جهان خارج حفظ كردر

ر  در يا  جهات اساساي    خود. اما ايان ديوانسااال   روز  مي ها روز به روز بيشتر خبانه مركز برقرار كنند. فعاكيت اين سازمان

توانند سااختار خاود    ناميد كه مي« چندگانه»يا « دوگانه»ها   توان سازمان ها را در واق  مي ديگر نيز تفاوت دارد. اين سازمان

 را بر حسب خرايه گوناگون تغيير دهند.
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 فصل بيستم: پيدايي نظام توليد براي مصرف شخص

سازد. يكي از اين تغييرات اختياق مردم باه   ييرات جزئي رفتار روزمرر متجلي ميتحوالت عظيم تاريصي گاهي خود را در تغ   

ها  جامعه و تعريف مردم از بيمار  و برداخت ننهاا از    باخد كه بازتابي است از تحول مهم و اساسي در ارزش معاكجه خود مي

سازد. ك ا برا  درك اهميات واقعاي    نحرف ميتر  م ه ا حتي بيان اين امر توجه ما را از معنا  وسي  جسم و هويت خود. م 

 تاريصي اين تديدر بايد كمي به عقب برگرديم.

 اقتصاد نامريي -1-22

نمودند. انقالب ننعتي با ايجاد خكاف در جامعه ايان دو را   كردند  خود توكيد مي مردم در طول موج اول ننچه را مصرف مي   

نورد. هرگار اقتصااد را متشاكل از دو     نامند  بوجود كنندر مي كيدكنندر و مصرفاز هم جدا ساخت و در نتيجه ننچه را امروز تو

هايشاان و ياا    خامل كليه كارها  بدون دستمزد كه مستقيماً توسه افراد برا  خودخان يا خانوادر ”الف“بصش بدانيم  بصش 

فاروش ياا مبادكاه از طرياق خابكه       نيز خامل توكياد كاالهاا و خادمات بارا      “ب“باخد. بصش  خود  مي همسايگان انجام مي

بينيم كه بتدري  تحول اساسي در رابطه با اين دو بصاش ياا    مبادالتي يا بازار است. از طرفي اگر به دقت نگار كنيم  امروزر مي

خاود    كرد  به تدري  محو مي كنندر جدا مي نيد. مرز  كه توكيدكنندر را از مصرف رابطه اين دو خكل توكيد با يكديگر تديد مي

 و باالتر از نن اينكه همانگونه كه  در نيندر خواهيم ديد  نقش بازار طي تحوكي عميق دگرگون خواهد خد.

 ها پرخورها و بيوه -2-22

ها  خوديار  تا اين حد سري  در جهان رواج تيدا كاردر باخاد.    كنند كه جنبش مورخين كمتر مورد  در گ خته تيدا مي   

هاا بارا  ساازمان     دهناد. اماا اهميات ايان خابكه        ساختار سپهرها  اجتماعي را از نو خكل ميها  خوديار امروزر جنبش

كنندر غير فعال را به توكيدكنندر فعال بارا  مصارف خصصاي تباديل      اجتماعي هر چه باخد  نمايانگر تحوكي است كه مصرف

ها به بازار متكي هستند و هناوز هام    اين گرور كردر است و به اين ترتيب معنايي اقتصاد  به نن دادر است. اگر چه در نهايت

  يا از بصش مبادكه به بصش توكيد بارا  مصارف   ”اكف“اقتصاد را به بصش ” ب“ه ا فعاكيت بصش اند  م   در تار و تود نن تنيدر

تارين   متارين و عظاي   خاوند  بلكاه برخاي از غناي     ها به تنهايي باعث اين تحول نمي دهند. اكبته اين جنبش خصصي انتقال مي

 كنند. ها  جهان نيز به داليل تكنوكووي  و اقتصاد  خان خود ظهور اقتصاد توكيد برا  مصرف خصصي را تسري  مي خركت

 دهند آنان كه خودشان كارهايشان را انجام مي -3-22

شي از كاار را  امروزر عرضه خدماتي مانند فروش بنزين به نورت سلف سرويس  بانكدار  اككتروني  و غيرر كه طي نن بص   

نامند  به وفور به وقوع تيوساته كاه طاي     مي« برون هشتن هزينه كار»دهد و از ديدگار اقتصاد  نن را  خود مشتر  انجام مي

ا بصش مبادكه به بصش توكيد برا  مصرف خصصي ا ناورت   ” اكف“اقتصاد به بصش ” ب“نن به نحو  انتقال فعاكيت از بصش 

كارت را خودت انجاام  »ها  نناي  در زمينه  در مقايسه با تحوالت مهمي كه در ديگر بصش ننكه همه اينها گرفته است. ضمن

تاوان   ها به داليل چند  بستگي دارد وكي مهمترين علت نن را مي   اتفاق افتادر تازر چيز مهمي نيست. رواج اين جنبش«بدر

 بيشتر به نورت خودكار درنياد و هزيناه نن كااهش    ناميد. بر اساس اين قانون هر قدر توكيد كاال« قانون عدم كارنيي نسبي»

يابد. به اختصار قانون عدم كاارنيي نسابي حتاي بادون      يابد  به همان نسبت هزينه تعميرات دستي و غير خودكار افزايش مي

  از تورم  توكيد برا  مصارف خصصي را به مقدار بسيار زياد مقرون به نرفه كردر و بر ايان اسااس بااز هام فعاكيات بيشاتر      

 يابد. ا  به توكيد برا  مصرف خصصي انتقال مي و يا از توكيد مبادكه” اكف“به ” ب“بصش 

 ها غريبه و خودي -4-22

برا  اينكه بتوانيم نظر  اجماكي به نيندر درازمدت اين توسعه بيندازيم  بايد نه تنها خدمات بلكاه كاالهاا را نياز ماد نظار         

كنندر به مقدار زياد به درون فراگرد توكيد كشاندر خدر اسات. باا    يم كه در اينجا نيز مصرفياب داخته باخيم. با اين عمل درمي

گاردد و   ماي « خاود  »خارج از فراگرد توكيد به تدري  « غريبه»كنندر   از بين رفتن تمايزات معمول بين توكيدكنندر و مصرف
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كه در ننجا توكيد بارا  مصارف خصصاي حااكم بار      اقتصاد ” اكف“اقتصاد به بصش ” ب“حتي بصش بيشتر  از توكيد از بصش 

 گردد.   امور است  منتقل مي

 هاي زندگي توليد براي مصرف شخصي شيوه -5-22

كنندر در فراگرد توكيد نثار و نتاي  مبهمي به دنبال خواهد داخت كاه باه علات از باين رفاتن مارز        وسوسه دخاكت مصرف   

هاا  جدياد    رسد كه خايور  نچه به عنوان مثال در چارچوب موج سوم به نظر ميكنندر و توكيدكنندر در بازار است. چنا مصرف

زندگي مبتني بر نيمي توكيد برا  مبادكه و نيمي برا  استفادر خصصي خكل گيارد و ياا ماا باه ساو  اقتصااد  در حركات        

 از نو عوض خواهد خد. « وقتتمام »خواهيم بود كه در نن افراد زياد  هرگز مشاغل تمام وقت نداخته و يا انالً مفهوم كار 

اكبته هنوز خيلي زود است كه بدانيم اين نيرو  نهاني اما بسيار مهم ما را باه كجاا خواهاد كشااند. مطمئناًا باازار از باين           

ايم  چيز  نيست كاه   مبادكه ناميدر” ب“نصواهد رفت و ما در حال رجعت به اقتصادها  ماقبل بازار نيستيم. چيز  كه بصش 

در و يا از بين برود. جامعه هنوز برا  مدتي به بازار خديداً وابسته خواهد ماند. مع ك  هر تغيير مهماي در تاوازون   متروك خ

بين توكيد برا  مصرف خصصي و توكيد برا  مبادكه انجام ت يرد  اثر عميقاي بار نظاام اقتصااد  و نظاام ارزخاي ماا خواهاد         

 گ اخت.

 اقتصاد موج سوم -6-22

انل ظهور توكيد برا  مصرف خصصي است  در هيچ كجا بيش از خود اقتصاد انفجارنميز نبودر است. با نغااز  تحوالتي كه ح   

اش در تبيين رخدادها به خدت مورد حمله قرار  نوساز  اقتصاد جهاني توسه موج سوم  حرفه اقتصادداني بصاطر عدم توانايي

يعني خاارج از كال   ” ب“اساسي به مقدار زياد  خارج از بصش گرفته است. علت اين مهم ممكن است  اين باخد كه تحوالت 

هاا    افتد. اقتصاددانان موج سوم برا  بازگرداندن تمامي علم اقتصاد در تماس با واقعيت بايد مدل فراگرد مبادكه دارد  اتفاق مي

د بود دربارر بسايار   ارائه دهند و حتي مجبور خواهن” اكف“ها  جديد  برا  تونيف فراگردها  بصش  ها و خاخص سنجش

از فرضيات بنياد  با ظهور توكيد برا  مصرف خصصي از نو تفكر نمايناد. وقتاي رواباه مساتحكمي كاه توكياد )و بهارور (        

دهاد    يعناي اقتصااد ناامرئي تيوناد ماي     ” اكاف “گير  نشادر بصاش    ور  اندازر را به توكيد و بهرر” ب“گير  خدر بصش  اندازر

خواهيم بود اين مفاهيم را از نو تعريف كنيم.  درك اين واقعيت كاه نظاام توكياد بارا  مصارف      تشصيص داديم  ننگار مجبور 

كند تا مفهوم هزينه با دقت بيشتر  مورد توجه قارار گيارد. بناابراين     خصصي در حال خكل گرفتن است  همچنين كم  مي

هاا  كمتار ياا بيشاتر  بارا        به هزينهتواند  مي” اكف“به محض تشصيص اينكه كارنيي توكيد برا  مصرف خصصي در بصش 

 فعاكيت دارند  منجر خود  نسبت به كل قضيه بصيرت عميقي تيدا خواهيم كرد.  ” ب“ها يا ادارات دوكتي كه در بصش  كمپاني

گ ارد. چنانچه تيدايش نظام توكيد برا  مصارف خصصاي ياا باه      همچنين عوامل نانخكارتر  نيز بر عهدر هزينه توكيد اثر مي

هاا    كنندر به فراگرد توكيد ما را مجباور خواهاد كارد تاا مناسابات متقابال ماوارد  مانناد ارزش         رتي ج ب مجدد مصرفعبا

گ ارند  را دقيقاً بررساي كنايم. از طرفاي     اثر مي” ب“ور  بصش  تكوين يافته و بر بهرر” اكف“ها كه در بصش  ها  مهارت نگرش

ا  از كارنئي ارائه دهيم. برا  اينكه كاارنئي مفهاوم تيادا كناد       كه تعريف تازرهمين تحول عميق باز ما را مجبور خواهد كرد 

بايد نه تنها فقه نثار اوكيه بلكه نثار ثانويه نن را در نظر گرفت و نيز نه فقه ي  بصش از اقتصاد بلكه هر دو بصش نن را مورد 

امي تفكر اقتصاد  دگرگون و بر مبنا  نن تعارض توجه قرار داد. در ضمن با رواج توكيد برا  مصرف خصصي به طور قط  تم

 اقتصاد  نيز تغيير خواهد كرد.

 پايان بازارگرايي -7-22

ننچه بدان توجه چنداني مب ول نشدر است  نرفاً تحول در اكگوها  مشاركت در بازار نيست. بلكه حتاي مهمتار از نن باه       

 ين نقطه عطف نثار انقالبي بسيار  همرار خواهد نورد.تايان رسيدن كل فراگرد تاريصي خكل گرفتن بازار است. ا

در طول سيصد سال بشر نيرو  زياد و عظيمي را نرف ساختن اين خاه كوكاه و خابكه مجاار  نظاام تجاار  از طرياق           

در بكارگير  سه خيور گوناگون كردر است. برا  اين كار اول سوداگران و مزدوران تمدن موج دوم در سراسر كرر زمين تراكنا 

اند. دومين خيور گسترش باازار از   ا  برا  ورود به بازار دعوت كردند و يا ننها را به اين كار مجبور ساخته خدر و از جوام  تازر
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تار   ا  ديگر هم گسترش يافته است. چنانچه باا تيچيادر    زندگي بودر است. و باالخرر بازار به خيور« كاالگرايي»طريق افزايش 

كنندر  چندين برابار خادر و    حجم معامالت مثالً برا  انتقال ي  قاكب نابون از توكيدكنندر به مصرفخدن جامعه و اقتصاد  

تر خدر است. اين تيچيدگي فزايندر نظام خود نوعي  ها افزودر خدر  به همان نسبت اين خبكه تيچيدر هر قدر بر تعداد واسطه

اند و بناابراين ننچاه    گسترش بازار تا نخرين حد خود توسعه يافتهخود. به عبارتي امروزر همه اخكال  تكامل بازار محسوب مي

هاا  وساي  جدياد     ماند تكميل همان كادر قبلي است. زيرا ديگر امروزر بازار قادر نيست از طرياق بلعيادن جمعيات    باقي مي

طاه باازار    ها  خوديار  و همچنين خاارج كاردن اغلاب كاالهاا و خادمات از حي      گسترش تيدا كند  همچنين ظهور جنبش

هشدار  بر تايان فراگرد بازاريابي است. و باالخرر تيچيدگي فزايندر خبكه مجار  بازار ا باه عباارتي تيچيادگي رو باه رخاد       

تاروور  »خود كه ديگر بازگشتي برايش وجود نصواهد داخت. اماا اگار    ا  نزدي  مي ها ا ظاهراً به نقطه  توزي  و افزايش واسطه

ها خواهد گ اخت؟ زيارا باازار باه هماان      ها و روان انسان ان خود نزدي  خود  چه نثار  بر كار  ارزش)بازار( به تاي« خه كوكه

 اندازر كه ي  واقعيت اقتصاد  است  ي  ساختار رواني نيز هست و اثرات نن خيلي فراتر از حوزر اقتصاد  خواهد رفت.  

 

 فصل بيست و يكم: گرداب شديد رواني

اين همه افراد بشر  در كشورها  گوناگون ا حتي افراد تحصيلكردر يا فرضااً افاراد فرهيصتاه ا تاا       هرگز سابقه نداخته كه    

هاا    ها  متعارض و نخفته و ناهماهن  گرفتار نمدر باخند. بيانش  اين حد از نظر فكر  درماندر خدر و در گردابي از انديشه

نخفتگي ناخي از جن  رو به گسترش فرهنگاي  يعناي برخاورد    اند. بيشتر اين  متعارض دنيا  رواني ما را به خدت تكان دادر

 بست رسيدر نظام ننعتي است. ها و فرضيات به بن فرهن  در حال تيدايش موج سوم با انديشه

 تصوير جديد طبيعت -1-21

جنابش   ساازد. در دهاه گ خاته    ها را منعكس نماي  هيچ چيز بهتر از تصوير دگرگون خدر ما از طبيعت اين برخورد انديشه   

زيست برا  مقابله با دگرگوني عميق و باكقور خطرناك سپهر زيستي كرر زمين بوجود نمد. بشار تاازر باه     جهاني حفظ محيه

ا  از جامعاه در چاارچوب قابليات     كند تاا مفهاوم تاازر    تيچيدگي و تويايي رابطه ميان جامعه و طبيعت تي بردر و تالش مي

ها  طبيعي بدست دهد. از طرف ديگر با بيان اين نظر كه حيات منحصر به كارر   امبازيافت  احياءت ير  و ظرفيت ت يرش نظ

زمين نيست  برداخت ما از طبيعت و جايگار انسان در نن باز هم بيشتر دگرگون خواهد خد. به عبارتي اين امكان بعيد كه در 

 دارد. كيهان تنها نيستيم  ما را به تامل بيشتر وامي

 ريزي تكامل طرح -2-21

خناساان و   خناساان  باساتان   و به همين ترتيب ادراك ما از تكامل و حتي خود تكامل تغيير يافته است. نن چنانچه زيسات    

تر از ننچاه قابالً در تصاور     تر و تيچيدر خناسان سعي دارند تردر از راز تكامل بردارند. ننان نيز خود را در جهاني باعظمت مردم

خمول بود  فقه در موارد خاني كاربرد دارد. از طرفاي   قوانيني كه روزگار  برايشان جهان كنند بينند و كشف مي نمد  مي مي

ها  موج سوم احسااس خادر و متفكارين ايان ماوج اينا  باا ايان          و نحور توكيدمثل نن  اوكين نشانه DNAبا كشف ساختار 

 واقعيت روبرو خدر كه انسان خود به طراح تكامل تبديل خدر است.

 شرفتدرخت پي -3-21

وقتي برداخت موج دوم از طبيعت و تكامل هر دو تغيير كرد  در ايان ناورت تعجباي نادارد كاه برخاورد ماوج دوم را باا            

تاوان بار اسااس     يابد كه تيشرفت را ديگر نمي تيشرفت از نو ارزيابي كنيم. امروزر در سراسر جهان اين فكر به سرعت رواج مي

ا  از نظار اخالقاي     زنادگي باه تنهاايي ماورد سانجش قارار داد و اينكاه جامعاه         تيشرفت تكنوكوو  يا ارتقاء ساطح مااد   

زيستي دچار انحطاط خدر باخد ديگر ي  جامعه تيشرفته نيست  هر چند كاه ثروتمناد و ياا از     زيباخناسي  سياسي يا محيه

رار باه ساو  نينادر    هاايي بسايار كاه     نظر فني تيشرفته باخد. امروزر تيشرفت همچاون درختاي در حاال روياش باا خااخه      

 خود. گشايند  در نظر گرفته مي مي

 آينده زمان -4-21
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دهد  بلكه ادراك ننها را زمان نياز   ها تغيير مي نيد نه تنها خيور استفادر از زمان را در زندگي روزمرر انسان هر تمدني كه مي   

 در خصون زمان از نو ترسيم كردر است. سازد. امروزر موج سوم با اكتشافات علمي جديد  طرح ذهني ما را دگرگون مي

 مسافران فضا -5-21

دار كاردر اسات.    بسيار  از اين تغييرات كه در مورد مفهوم زمان تيدا خدر  برداخت تئوري  انسان را از مكان نياز خدخاه     

و   ه انسان با مكان قدم گ اختها  از رابط اند. در واق  با نغاز موج سوم ما به مرحله تازر زيرا كه اين دو به خدت در هم نميصته

كنايم. چنانچاه باازتراكني و     ها  واقعي هستيم كه همگي در نن زندگي و كاار و تفاريح ماي    ما در حال دگرگون كردن مكان

زدايي جمعيت به موق  خود تصورات و انتظارات انسان را دربارر مكان خصصي و نيز مكان اجتماعي  دربارر فاناله قابال    تراكم

رسد كه تغييارات   محل كار و خانه و تراكم مسكن و بسيار  مسائل ديگر تغيير خواهد داد. عالور بر اين به نظر ميقبول بين 

ا  بوجود نوردر كه هم به خدت محلي و هم جهاني ا حتي كهكشااني ا اسات. از طرفاي ايان كاانون        موج سوم دورنما  تازر

خود  اما ما ديگر به  ه و نغاز انتقال كار به كلبه اككتروني  تقويت ميتوجه دوگانه محلي ا جهاني با گسترش ارتباطات تيشرفت 

برداران باه نقشاه مرساوم جهاان كاه در       تصاوير دقيق و تميز و ساكن محدود نصواهيم بود. به عنوان مثال امروزر برخي نقشه

د  در اقياانوس مناساب اسات  اماا     ها بارا  درياانور   خورد  اعتراض دارند. زيرا اگر چه اين نقشه ها به چشم مي تمامي كالس

ترين وجه بيان كنيم  بايد بگوييم موج سوم با خاود   ها  خشكي نن درست نيست. به طور كلي هر گار بصواهيم به سادر اندازر

 خيور جديد  برا  نگرش به جهان به همرار نوردر است.

 گرايي  گرايي و نيمه كل -6-21

به طبيعت  تكامل  تيشرفت  زمان و مكان  با حركت جامعه از فرهن  ماوج دوم ا   اين تحوالت عميق در برداخت ما نسبت    

ها تكياه دارد  تركياب    ها  روابه و كل كه بر مطاكعه اخياء جدا از يكديگر تاكيد داخت ا به سو  فرهن  موج سوم كه بر قاكب 

كاه باا   « انقالب خودكار »  جهاني دوم و در دوران جن« تژوهش عملياتي»خود. چنانچه امروزر در ادامه كارهايي مانند  مي

ناام  « برخاورد سيساتمي  »افزارها به وقوع تيوسته است  خيور جديد  از تفكر تديد نمدر كاه   ا  از سصت بكارگير  مجموعه

خاود    ها  بزرگتر  كه از اين واحدها تشكيل ماي  ها و كل دارد. تفكر سيستمي با تاكيد بر روابه بازخورد  ميان تارر سيستم

ها تنها كساني نيستند كه در يكي دو دهه گ خته  ا  بر جا گ اخته است. اما هواخواهان تئور  سيستم اثير فرهنگي گستردرت

نظراناه  باا مباارزات     گراياي بايش از حاد و تنا      اند. عصيان عليه تصصاص  تر نگرش به مسائل تاكيد داخته بر خيور يكپارچه

ها تقاضاا  روزافزوناي بارا      اوج خود رسيدر است. در حال حاضر در دانشگار به 0811زيست در دهه  محيه   طرفداران حفظ

ا  كه در سطوح گوناگون انجام گرفته  تعجبي ندارد كاه   ها  گستردر رو با چنين فعاكيت ا  وجود دارد. از اين رخته تفكر ميان

خناساي و   ها  زيست بوم خود تئور  سيستم مياينطور در زبان عاميانه نفوذ كردر باخد. به طور كلي مالحظه « گرايي كل»واور 

گرا ا نظير مفاهيم در حال تغيير زمان و مكان ا بصشي از عصيان فرهنگي علياه اناول فكار        نگرانه بر تفكر كل تاكيد جام 

م روند. بهر حال اين عصيان با ترسش دربارر چرايي امور به اوج خود رسايدر و بادين ساان مفهاو     تمدن موج دوم به خمار مي

 خود. عليت جديد طرح مي

 اطاق بيليارد كيهاني -7-21

بصش را به ما داد كه بدانيم )يا حداقل بتوانيم بدانيم(  علت وقوع حوادث چيسات. باه    تمدن موج دوم اين اطمينان نرامش   

ه هميشاه نتااي    ما گفت كه هر تديدر برا  خود محلي واحد و مشصص در زمان و مكان دارد. به ما نشان داد كه خرايه مشاب

ها  بيليارد تشكيل خدر است  ها  بيليارد و توپ مشابهي به همرار خواهد داخت و ادعا كرد تمامي جهان به انطالح از چوب

ا  از اتاق بيليارد كيهاني منتقل كارد   ا  از علل و معلول. امروزر ديگر بايد ميز بيليارد )عليت( نيوتوني را به گوخه ا يا زنجيرر

تاوان بكاار بارد. دانشامندان و      ها و نه تمام ننها مي نيكي را مورد خاني دانست كه فقه در توجيه برخي از تديدرو عليت مكا

ها  به سرعت در حاال   علما در سراسر جهان مشغول تدوين نظريه نويني از تركيب تحول و عليت هستند كه بتوانند با بينش

 ان و مادر بيشتر هماهن  باخد.تحول نسبت به طبيعت و تكامل و تيشرفت  زمان و مك
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ها يعني بازخوران گرفته خدر است. چنانچاه   بصشي از عليت در حال تيدايي موج سوم از ي  مفهوم كليد  تئور  سيستم   

خود تا اخياء تعادل و ثباات خاود را    ها  زندگي روزمرر كاربرد دارد  باعث مي به عنوان مثال بازخوران منفي كه در تمام حوزر

ا  از   اسات  ناوع دوم مجموعاه   « منفاي »دهندر نوع اول كه بازدارندر تغيير و  نند. از طرفي در مقابل بازخوران كاهشحفظ ك

تواناد   وجود دارد كه بايد به هر دو به ي  اندازر توجه خاود. باازخوران مثبات ماي    « مثبت»كنندر تغيير يا  فراگردها  تقويت

كنندر قبلي حل كند. به عبارتي بازخوران مثبت ثباات را در هام    در و سردرگممشكل عليت را در بسيار  از فراگردها  تيچي

نمايد. بازخوران مثبت هار فراگارد     ها  حق و باطل كم  مي گردد و به اين ترتيب به تبيين دورر خكند و به خود بازمي مي

هدر خواهيم كرد كه چطور ايان دو  ها  مثبت و منفي را با هم تركيب كنيم  مشا است كه محرك خود باخد. هرگار بازخوران

ا  چون مغز انسان و نظام اقتصاد  به طور ثمربصشاي باا يكاديگر كانش و واكانش       ها  تيچيدر فراگرد متفاوت در ارگانيزم

ا  درك كارد كاه در    خود. در واق  وقتي جامعه  ا  از اين رابطه حانل مي ها  غيرمنتظرر كنند و چه بينش متقابل برقرار مي

كننادر تغييار و هام     اكمللاي ا هام تقويات     ا  خوار ارگانيزم بيوكوويكي باخد يا خهر يا نظام سياسي بين واقعاً تيچيدرهر نظام 

بازدارندر تغيير وجود دارد  كه در نن حلقه بازخوران منفي و مثبات باا هام در كنشاي متقابال قارار دارناد  موفاق باه درك          

 يابد. سان درك انسان از عليت گسترش مي يرامون با نن مواجه است و بدينخود كه در جهان ت ها  بسيار تيچيدا  مي تديدر

 درسي از موريانه -8-21

ها  عصبي مغز يا ترافيا    ها  موجود در ي  سلول تا سلول ا  از ملكول ر تريگوگين معتقد است كه در هر سيستم تيچيد   

برناد. هار    ند؛ يعني اينكه ننها در ي  سيالن دائمي بسر ميي  خهر  اجزاء سيستم تيوسته دستصوش تغييرات كوچكي هست

خاود  ايان    سيستمي در اثر نوسانات تحول دائماً از درون در ارتعاش است. گاهي اوقات ننگار كه بازخوران منفي وارد عمل مي

كننادر   گامي كه تقويات خود. اما هن گردند و در نتيجه تعادل سيستم حفظ مي خوند يا سركوب مي نوسانات به بيرون راندر مي

اكعادر تشديد خوند تا حد  كه تعادل كل سيساتم   تغيير يا بازخوران مثبت فعال است برخي از اين نوسانات ممكن است فوق

نورند و ارتعاخاات رو باه    ا  به سيستم فشار  گيرند چه بسا در كحظه به خطر افتد. حال نوساناتي كه از محيه خارج منشاء مي

باز هم بيشتر تقويت كنند تا جايي كه تعادل كل به هم بصورد و ساختار موجود از هم گسسته خود. اين باه   افزايش داخلي را

گشايند يا نيروها  بيروناي ياا هار دو  غاكبااً باه       هم خوردن تعادل قبلي خوار نتيجه نوسانات دروني باخد كه رار به خارج مي

نياد. ايان سااختار جدياد      تر بوجود ماي  ر كامالً جديد  در سطح عاكيخود. بلكه ساختا نخفتگي يا در هم ريصتگي منجر نمي

تر است و برا  بقا  خود باه ماادر و انارو      تر و دارا  كنش متقابل دروني بيشتر و تيچيدر افزودر احتماالً از نظام گ خته تارر

گوياد    ها  فيزيكي و خيميايي سصن مي ش)و احتماالً اطالعات و ديگر مناب ( بيشتر  نياز دارد. تريگوگين اساساً دربارر واكن

دهاد.   نام ماي « ساختارها  تراكندر»تر را  ها  جديد تيچيدر كند و اين نظام وكي گاهي هم به موارد اجتماعي مشابه اخارر مي

ر است. به تريگوگين نه تنها تصادف و ضرورت را با يكديگر تركيب كردر  بلكه در واق  روابه ننها را با يكديگر نيز تصريح نمود

كناد  غيارممكن اسات در     اختصار و  تاكيد دارد كه دقيقاً در جايي كه ساختار  به مرحله جديد  از تيچيدگي جهش ماي 

بيني نمود كه كدام ي  از اخكال متعدد را به خاود خواهاد گرفات. اماا باه محاض اينكاه         عمل و حتي در تئور  بتوان تيش

گردد. چنانچه و  در مثال روخاني تونايف    نمد  بار ديگر جبر حكمفرما مي مسير  انتصاب گرديد و ساختار جديد  بوجود

رساد    نظام و تصاادفي باه نظار ماي      ها  بسيار منتظم خود را به كم  اعماكي كه ظاهراً باي  ها النه كند كه چگونه موريانه مي

 سازند و به اين ترتيب ما به خود  خود بار ديگر خاهد تيدايش نظم از نخفتگي هستيم. مي

 

 «ملت»فصل بيست و دوم: متالشي شدن 

دهاد و ايان گاام ديگار       يابد  مفهوم دوكت ملي نيز خكل ماي  امروزر به همانگونه كه تصوير ما از طبيعت و مادر تغيير مي   

 خود.   است در راهي كه به تمدن موج سوم منتهي مي

 ها ها و تگزاسي ابخازي -1-22
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خود ا به كنار از موج اعتراضاات و خشاونت ا باه كجاا       كه در سراسر جهان خنيدر ميا   به راستي عاقبت سصنان خصمانه   

هاا  دروناي نماادر انفجاار در كشاورهايي كاه رخاد خاود را ماديون انقاالب            خواهد انجاميد؟ تاسخ نن واضح است  به تنش

هاا ا گارور     اختاه بودناد  ابصااز    ها به تظااهرات ترد  اند. به عنوان مثال در همان حاكي كه اهاكي گرجستان عليه روس ننعتي

اقليتي در گرجستان ا نيز در مركز ابصاز به نام سوخومي برا  درخواست استقالل از گرجساتان تشاكيل جلساه دادناد. ايان       

ها و تظاهراتي كه در سه خهر برتا خد  ننقدر خديد بود كه مقامات حزب كمونيست و مساكو در نن زماان تصاميم     درخواست

ميليون دالر برا  توسعه ابصاز  خورخيان را نرام سازند. برا  اغلب نمريكايياان نياز در حاال حاضار      181گرفتند با تصصيص 

ه ا واقعيت اين اسات كاه در    تصور اينكه خرايطي تيش بيايد كه به از هم تاخيدگي اياكت متحد منجر خود  مشكل است. م 

  حاكميت ملي به مح  نزمايش گ اخاته خادر و فشاارها     سراسر اياالت متحدر نيز نظير بسيار  كشورها  تيشرفته ديگر

ها  يكساان   ها  ملي در واخنگتن و كندن و تاريس يا مسكو كم و بيش سياست خواهي رو به افزايش است. زيرا دوكت جدايي

طاور   رياز  خادر اسات. در حاكيكاه ماردم ايان جواما  باه         كنند كه برا  جامعه انبور طرح ا  را اعمال مي و استاندارد خدر

خوند و اين امار باعاث    خوند و يا ناديدر گرفته مي خوند. نيازها  محلي و فرد  فراموش مي روزافزوني متنوع و گرور گرور مي

تاوان انتظاار داخات كاه نيروهاا        زداياي ماي   ور گردد. با تيشارفت روناد انباور    خود تا نتش خشم و انزجار عمومي خعله مي

ها  ملي را بصطر اندازند. موج سوم دوكت ملي را از  شديد يابند و وحدت بسيار  از دوكتخوار يا گريز از مركز بشدت ت جدايي

 دهد. تايين تحت فشارها  بيشمار  قرار مي

 از باال به پايين  -2-22

هاا  ملاي ادارر    ها را محكم به هم تيوند دادر است  در واق  امروزر بارا  هار يا  از حكومات     وابستگي اقتصاد  كه دوكت   

قل امور اقتصاديشان يا مهار كردن تورم را غيرممكن ساخته است. از نن گ خته مرزهاا  ملاي ناه تنهاا قاادر باه حفاظ        مست

اناد و نظاام ارتبااطي     جريانات اقتصاد  در درون خود نيستد  بلكه حتي در مقابل نيروها  محيطي نيز غير قابل دفااع خادر  

كند. هماه ايان تحاوالت ا اعام از مساائل جدياد اقتصااد            ج بيشتر باز ميجديد  باز هم در كشورها رار را برا  نفوذ از خار

ننكاه ايان    ها  ارتباطي ا باتفاق موقعيت دوكت ملي را در چارچوب كلي تضعيف كردر اسات. ضامن    زيست و تكنوكوو  محيه

 كنند. عوامل زماني با هم يكي خدر كه بازيگران نيرومند  در نحنه جهاني ظاهر خدر تا دوكت ملي را نفي

 شركت جهاني -3-22

 ها  فرامليتي يا بهتر بگوييم  چندمليتي است.  يكي از مشهورترين و قدرتمندترين اين نيروها  جديد  خركت    

هاا    نمايند  گااهي سياسات   كنند و زماني از ننها استفادر مي ها  خود همكار  مي ها  فرامليتي كه گاهي با دوكت خركت   

دارند  نه كامالً خوب هستند و ناه كاامالً باد. اماا از      ها  خود وامي و در موارد  ننها را به اجرا  سياستكنند  ننها را اجرا مي

توانند در نن واحد ميلياردها دالر تاول را از كشاور  خاارج كنناد و ياا بااكعكس باه نن بازگردانناد و همچناين           ننجا كه مي

اناد و   ها  ملي ضربه وارد نوردر گيرند و عمل كنند  غاكباً بر حكومتتوانند تكنوكوو  را گسترش دهند و با سرعت تصميم ب مي

ها  چندمليتي بزرگ نه تنها نقش دوكت ملاي   اند. به عبارتي از نقطه نظر نظام قدرت جهاني وجود خركت از ننها تيشي گرفته

يز از مركز كه از تايين بر ننهاا وارد  را تقويت نكردر  بلكه نن را هم تضعيف كردر است. نن هم دقيقاً در زماني كه فشارها  گر

 اند. نيند  نن را در معرض از هم تاخيدگي و اضمحالل قرار دادر مي

 يا شبكه فرامليتي« شبكه تي»پديدار شدن  -4-22

ها  فرامليتي مشهورترين نيروها  حاضر در نحنه جهااني هساتند  اماا تنهاا نيروهاا  فرامليتاي بشامار         اگر چه خركت   

يابناد. چنانچاه هار گاار      ها در حال حاضر به سرعت گسترش مي از طرفي موسسات غيردوكتي همگام با اين حركتروند.  نمي

دهناد.   را تشكيل ماي « دومين سازمان جهاني»ها  غيررسمي در واق   بدانيم  اين گرور« سازمان جهاني»سازمان ملل را ي  

« اكمللاي در بروكسال   هاا  باين   اتحادياه انجمان  »ان مثاال باه   خان خود را دارند كه به عنو« انجمن ننفي»ها  اين سازمان

مانادر هساتند     ها  فرامليتي به سرعت رو به رخد )يا خابكه تاي( هناوز نسابتاً عقاب      توان اخارر كرد. هر چند اين خبكه مي

هاا    خاركت اند. به طور كلي مشااهدر مشاود كاه ظهاور      ا  بصشيدر ه ا به نظام جهاني رو به گسترش موج سوم بعد تازر م 
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هاا  هام    ها  بين حكومتي  همه ي  رخته حركت فرامليتي تا افزايش انفجارنميز موسسات فرامليتي و بوجود نمدن سازمان

ها روز به روز بيشتر استقالل عمل خاود را از دسات دادر و از اقتادار و حاكميات نناان       دهند. چنانچه دوكت سو را تشكيل مي

 خوند. كاسته مي

 اي هآگاهي سيار -5-22

تار از ساطح محلاي داخاتند و هماين       درست به همان ترتيب كه موج دوم قشر محدود  به وجود نورد كه منافعي وساي     

هاا باه    هايي با منافعي فراتر از مناف  ملي بوجود نورد. اين گرور گرايي خد  موج سوم نيز گرور ها  ملي مبنايي برا  ايدئوكوو 

 گويند  تشكيل دادر است. نيز بدان مي« ا  نگاهي سيارر»گرايي كه گاهي  هاننوبه خود مبنايي برا  ايدئوكوو  ج

 اساطير و اختراعات -6-22

تواند با اطمينان بگويد كه نظام جهاني به چه نحو  از كار در خواهاد نماد. ياا باه عباارتي چاه ناوع         امروزر هيچ كس نمي   

توان طلسم چند اسطورر عامه تساند را باطال كارد.     د خد  اما ميا  يا جهاني خواه نهادها  جديد  باعث ايجاد نظم منطقه

ترين وجه جهان نيندر را مركب از چند خركت عظيم دانساته و از زاوياه ديگار هار كادام از ايان        يكي از اين اساطير به سادر

فكني خطاي رونادها    گرانه از طريق فرا تر بحساب نوردر است. اين تصوير سادر عظيم« ابر خركت»ها را بصشي از ي   خركت

ساز  و تمركزگرايي به دست نمدر است. اسطورر ديگر كاه باه فاانتز  بيشاتر خابيه       گرايي و بيشينه موج دوم يعني تصصص

خود. مع ك  ننچه در حال تيدايش است ناه   ا  را تصوير كردر كه به وسيله ي  حكومت جهاني متمركز ادارر مي است  سيارر

هاا  ماتريساي    تر  است كه به ساازمان  ها  تيچيدر و نه ي  حكومت جهاني  بلكه نظامي  نيندر تحت سلطه خركت است 

كه در برخي از نناي  تيشرفته خاهد گسترش نن بوديم  خباهت دارد. باه جاا  يا  ديوانسااالر  واحاد جهااني ياا چناد         

هاايي را كاه دارا  مناافعي     مانهايي خواهيم داخت كه انواع گوناگون سااز  ديوانساالر  جهاني هرمي خكل  خبكه يا ماتريس

گيرد. به عبارتي دوكت ملي در دنيا  ترنخاوب كناوني باه داليلاي زيااد  ديگار يا  ناهمزمااني          باخند  در برمي مشترك مي

 خطرناك خدر است.

 

 ها فصل بيست و سوم: گاندي با ماهواره

ديدار خدن تمدني جديد در كرر زماين جازء از   رسد  در واق  هرج و مرج نيست. ت امروزر اغلب ننچه هرج و مرج به نظر مي   

نظمي در نظام ماكي امكاان نادارد. ننچاه نخافتگي باه نظار        ها و ايجاد بي طريق در هم خكستن روابه كهنه و سرنگوني رويم

 نرايي قدرت است  به نحو  كه بتواند تمدن جديد را در خود جا  دهد.   رسد در واق  تجديد نف مي

 مشي دوم   خط -1-23

واحاد  انجاام     مشاي  ها برا  كم كردن خكاف بين دو بصش فقير و جهاني بر اساس خاه    اغلب تالش0811از اواخر دهه    

فرض استوار بود كه جوام  موج دوم تارك تيشارفت   ايم. اين برخورد بر اين تيش مشي موج دوم نام نهادر گرفت كه نن را خه

ن بايد به همان انقالب ننعتي دست بزنند كه در غرب  اتحااد خاورو  و   تكاملي هستند و تمامي جوام  برا  حل مشكالتشا

يا واتن اتفاق افتاد كه الزمه نن خهر  خدن  استاندارد كردن و بكار گرفتن ديگر انول موج دوم است. به طور خالنه توسعه 

هاا   خد. تعاداد بيشامار  از دوكات   نميز بودنش قبالً به اثبات رسيدر با مستلزم تقليد مو به مو  مدكي خناخته خدكه موفقيت

جنوبي ياا تاايوان كاه در ننهاا خارايه       يكي تس از ديگر  سعي كردند تا اين برنامه را به اجرا در نورند. تعداد كمي نظير كرر

ها به فاجعاه كشايدر خاد. علات      خاني حكفرما بود. ظاهراً در استقرار ي  جامعه موج دومي موفق خدند. اما اغلب اين تالش

ها كه در كشورها  تهيدست يكي بعد از ديگر  اتفاق افتاد  به عوامل دهن تركن متعادد  مانناد اساتعمار ناو       ستاين خك

گراياي   ه ا داليل هر چه باخد  واقعيت وحشاتناك ايان اسات كاه نانعت      ريز  غله  فساد و غيرو نسبت دادر خد. م  برنامه

نميزترين مورد اين قضيه است.  ردر است. ايران به تنهايي فاجعهمبتني بر مدل موج دوم بيش از ننكه موفق باخد  خكست خو

رغم برخي خرايه منحصر بفرد اين جامعه ا نظير تركيب سوزان نفت و اساالم ا  قسامت اعظام ننچاه در اياران         چنانچه علي

همين مطاكاب را   كردند  عموميت داخت. با كمي اختالف مشي دوم را تعقيب مي اتفاق افتاد در بين كشورها  ديگر  كه خه
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ها كشور فقير ديگر از نسيا و نفريقا تا نمريكا  التين تعميم داد. از اين رو بايد ترسيد نيا ننعتي خدن به  توان در مورد در مي

طريق مرسوم تنها رار به سو  تيشرفت است؟ و در زماني كه خود تمدن ننعتي به حاال ساكرات افتاادر  نياا تقلياد از ايان       

 تمدن بجاست؟

 مدل درهم شكسته موفقيت -2-23

بودناد ا يعناي باثباات و ثروتمناد و در حاال تيشارفت ا خيلاي ساادر            « موفاق »تا زماني كه كشورها  ماوج دوم هناوز      

باالخرر بحران عماومي نظاام نانعتي باه مرحلاه انفجاار        0891توانستند مدكي برا  بقيه جهان باخند. اما در اواخر دهه  مي

ها  رواني سراسر جهان ماوج دوم را فارا گرفات. هماه      و تباهي  از هم تاخيدگي  جنايت و تريشانيرسيد. اعتصابات. سياهي 

ها  ارزخي و ساختارها  خهر  فرو ريصت. نكودگي هوا و فساد  تاورم و   چيز اعم از نظام انرو  و خانوادر به كرزر درنمد. نظام

بند و بار   مورد حمالت خديد قارار گرفات.    گرايي بي و مصرف از خودبيگانگي  تنهايي و تبعيض نژاد   ديوانساالر  و طالق

اقتصاددانان هشدار دادند كه امكان دارد نظام ماكي به طور كامل سقوط نمايد. به طور خالنه از همه طرف خ  و ترديد بااال  

تواناد و ياا حتاي الزم       ماي اش تبليغ خدر بود مشي موج دوم كه در سراسر جهان با بوق و كرنا دربارر گرفت كه نيا انوالً خه

 است كه در همه جا تيادر خود؟

 مشي موج اول خط -3-23

نگاين كشاورها  فقيار  بارا       ها  خشم مشي موج دوم و مواجهه با درخواست كشورها  ثروتمند به دنبال خكست خه      

مشاي جدياد  را بارا      خاه  0811تجديدنظر كامل در اقتصاد جهاني و احساس نگراني عميق نسبت به نيندر خود  در دهه 

دفتار توساعه   »نظير بان  جهاني  « توسعه»ها و موسسات  ريز  كردند. تقريباً ي  خبه بسيار  از دوكت كشورها  فقير طرح

تاوان نن را   مشي خود را تغيير دادند و راهي را در تيش گرفتند كاه فقاه ماي    خه« خورا  توسعه ماوراء بحار»و « اكمللي بين

مشي موج دوم است كه هواخواهان نن با وارونه كاردن   مشي تقريباً ي  نسصه معكوس خه ناميد. اين خه مشي موج اول خه

نميز بودر است. ايان    ها  ننعتي به كشورها  فقير فاجعه احتجاجات موج دوم توانستند ثابت كنند كه انتقال اغلب تكنوكوو 

 0891ز افازايش قيمات نفات و كاود خايميايي در ساال       مشي در سطحي وسي  در كشورهايي مانند هندوستان ا كاه ا   خه

خد؛ دچار سرخوردگي خدر بود ا  بكار گرفته خاد.    مشي دوم كه توسه نهرو و گاند  تعقيب مي برنخفته خدر و از انول خه

اد  مشي نوعي روحيه تدرانه وجود دارد كه معتقد است در خرايطي كه دربارر عوامل توكيد باياد اناول اقتصا    اما در اين خه

مشاي ماوج اول    رعايت خود  در مورد وقت و انرو  كارگر چندان ضرورتي به اين كار وجود ندارد. از همه بدتر اين كه در خه

مشاي ماوج اول باه تنهاايي      خاود خاه   خد. به طور كلي مالحظه ماي  به نقش علوم و تكنوكوو  تيشرفته چندان بها دادر نمي

مشي موج دوم در هيچ يا  از كشاورها     تواند بيش از خه صاد  منتهي خدر و نميدستوراكعملي است كه نهايتاً به ركود اقت

ها  گوناگوني ابداع كنيم و از تقلياد اكگوهاا     مشي رو در جهاني مملو از تنوع ما مجبوريم خه فقير كاربرد داخته باخد. از اين

 رسيدر است كه به افق نيندر نظر افكنيم. ننعتي امروز  و يا اكگوها  متعلق به دوران ماقبل ننعت بپرهيزيم. زمان نن

 پرسش موج سوم -4-23

مشي قديمي از اين سو به نن سو ترتااب نشاويم. زيارا ننچاه      تديدار خدن موج سوم باعث خد كه ما ديگر بين اين دو خه   

ر مقايساه باا ماوج دوم    ها  موج اول و سوم د رسد تمدن باخد  عبارت از اين است كه به نظر مي انگيز مي امروزر بسيار خگفت

  بومي هساتند و باا نيازهاا  واقعاي محلاي      «فردا»ها  موج سوم جهت توسعه  مشي رو خه موارد تشابه بيشتر  دارد. از اين

زيست  فرهن   م هب يا ساختار خانوادر و ابعاد رواني هساتي    ها به قيمت ناديدر انگاختن محيه مشي تناسب دارند. اين خه

د تاكيد نصواهند ورزيد و از هيچ مدل خارجي  خوار متعلق به موج اول يا موج دوم ياا ماوج ساوم تقلياد     بيش از حد بر اقتصا

ا  را در اختيار كشاورها  دارا و نادار    ها و امكانات تازر ا  در برابر ما خواهد گشود و فرنت نصواهند كرد. ضمن ننكه افق تازر

 جهان قرار خواهد داد.

 الكترونيكي خورشيد، ميگو و پولك -5-23
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كند كه خاايد در   ها  موج اول و سوم اين فكر را مطرح مي ها  ساختار  تمدن انگيز بين بسيار  از ويژگي تجانس خگفت   

ها  نيندر عنانر گ خته و نيندر برا  ايجاد زمان حال جديد و بهتر  با هم تركيب خوند. به عناوان مثاال در خصاون     دهه

دهاد  باعاث گردياد تاا      ريصتگاي تمادن ماوج دوم را نتشاكيل ماي      انرو  كه بصشي از بهمخود بحران  بحث انرو  ديدر مي

ها  كوچ  يا بازرگ در ناواحي فقيرتار كارر زماين       ا  برا  توكيد انرو  متمركز و نامتمركز و تاسيس نيروگار ها  تازر طرح

اا كشات   « مازارع انارو   »كار كشاورز  باه   ا  دورتر بيشتر توان تصور كرد كه در نيندر ارائه خود. در مورد كشاورز  نيز مي

ها  انالح خارايه جاو      غالت و حبوبات برا  توكيد انرو  ا اختصان دادر خود و باالخرر روز  فرا خواهد رسيد كه روش 

ار ا  و علم ونتي  در جهت ايجاد انقالب در تهيه مواد غ ايي موردنياز جهان باا هام بكا    كامپيوترها  استفادر از عالئم ماهوارر

گشا  امكانات تازر  خوند  رار ها  جديد كه همرار با انتقال جامعه به تمدن موج سوم ارائه مي گرفته خوند. از طرفي تكنوكوو 

ا  برا  همه جوام  ارائه دهد. همچنين موج ساوم نيااز     تكنوكوويكي تازر  مشي نيز خواهند بود و اين موج خواهد توانست خه

خود تا بتوان بسيار  از وظايف  ا  قرار دادر و هزينه تايين ارتباطات باعث مي ا هم در ديدگار تازربه حمل و نقل و ارتباطات ر

تر  را مطرح كاردر   خود كه تحوالتي از اين نوع مسئله عميق حمل و نقل را به عهدر نن محول كرد. به طور كلي مشاهدر مي

 نيند. ر و تركيب موج اول و سوم تديد ميكه حاكي از تيدايش جوامعي است كه  از تيوند گ خته و نيند

 ترين توليدكنندگان براي مصرف شخصي اصيل -6-23

گيرد. چنانچه اگر از جنبه علمي به قضيه نگار كنيم  ممكان   اين برخورد تازر تمامي رابطه اقتصاد  مردم را با بازار در برمي   

باخد و اين درست هماان كاار  اسات كاه     « كيد برا  مصرفابزار اساسي الزم جهت تو»است اين امر به معني فراهم نوردن 

دهند. به عبارتي دانستن اينكه حتي ثروتمندترين مردم دنيا نيز به مقدار زياد باه كاار توكياد     كشورها  غني اكنون انجام مي

ماامي رابطاه   ها  مردم فقير كم  كند. زيرا كه ماوج ساوم باه ت    تواند به تغيير نگرش برا  مصرف خصصي اختغال دارند  مي

ا  خواهد بصشايد. همچناين ماوج ساوم مالحظاات       ها  غيربازار در همه جوام  نيندر نورت تازر ها  بازار با فعاكيت فعاكيت

دارد كه برا  مثال باه نماوزش و تارورش باا دياد  تاازر        داند و ما را وامي اندازر مهم مي  غيراقتصاد  و غيرتكنوكوويكي را بي

ادند كه نموزش و ترورش در توسعه نقش مركز  دارد  اما چه ناوع نماوزش و ترورخاي؟. و بااالخرر     بنگريم. همه بر اين اعتق

 خود تا فرضيات موج دوم در زمينه انگيزش نيز مجدداً مورد بررسي قرار گيرد.   موج سوم باعث مي

وان است  خوار در چاين  به طور كلي اين كه بسيار  از خصائص تمدن موج سوم با خصائص تمدن موج اول همساز و همص   

تا ير خواهاد    كند كه تحول بدون از هم تاخيدگي و درد و رن  خوك نيندر كمتر امكاان  و خوار در ايران  اين نكته را اكقاء مي

ها  اين فقدان انگيزش را بكلي قط  كردر و موج ساوم ناه    توان اميدوار بود كه اين همساز  خصائص  ريشه بود. بنابراين مي

ا  برا  تحول انقالباي   ها  انرو  يا تكنوكوو  و كشاورز  يا اقتصاد بلكه حتي در مغز و رفتار نيز توانايي باكقور نهتنها در زمي

 ايجاد كند.

 خط آغازين -7-22

نورد. زيارا ايان تمادن     ا  برا  رقابت و همچشمي با خود نمي تمدن در حال ظهور موج سوم مدل نمادر و ساخته ترداخته   

ا  تازر و متفاوت باه ساو     طور كامل خكل نگرفته است و كشورها  غني و فقير هر دو در خه نغازين مسابقهخود هنوز به 

 اند. نيندر نمادر و منتظر سوت نغاز مسابقه ايستادر

 

 ، تالقي بزرگ«قطعه پاياني»فصل بيست و چهارم: 

برابر تحوالت و تغييرات درهم و برهم ايساتادر باوديم     ما ديگر در ننجايي قرار نداريم كه ي  دهه قبل متحير و مبهوت در   

ها  حانله از اين تغييرات و تحاوالت   ريصتگي ها و بهم تحوالتي كه روابطشان با يكديگر ناخناخته بود. بلكه در ورا  نخفتگي

 گيرند. در واق  اين نيندر است كه در حال تكوين است. تر  خكل مي بينيم كه حوادث به طور منسجم مي

 مباني فردا -1-24
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ها  تيشين بايد از مناب  انرو  بسيار متنوعي استفادر كناد كاه بار نن اسااس ماا خااهد        تمدن موج سوم بر خالف تمدن   

رياز  خادر اسات. همچناين تمادن       خدني  تايه تمدني خواهيم بود كه بر تايه مناب  انرو  خودكفا و احياءت ير نه مناب  تمام

خناساي  اككترونيا  و علاوم مااد  و نياز از       تر  اتكاء دارد كه از علوم ونتي  و زيسات  ووي  متنوعموج سوم بر مناب  تكنوك

ترين مادر خام تمدن ماوج ساوم ا كاه فرساايش       گيرد. از طرفي اساسي ها  فضا  ماوراء جو و اعماق درياها منشاء مي كاوش

وين نظاام نماوزش و تارورش نياز نوسااز  خواهاد خاد.        هم ندارد ا اطالعات و تصيل خواهد بود. با افزايش اطالعات تمدن ن 

 ها  ارتباطي  تجديد سازمان خواهد گرديد.    تژوهش علمي از نو تعريف و مهمتر از همه رسانه

ها  ارتباطي موج سوم خيور كار در جامعاه را باه طاور انقالباي      ها و رسانه در ضمن تركيب انواع گوناگون انرو   تكنوكوو    

اش توكياد انباور    د. چنانچه در تمدن موج سوم  كارخانه ديگر اكگويي برا  بقيه نهادها نبودر و كاركرد انليمتحول خواهد كر

ها  تيشرفته از انرو   مواد خام و عوامل كمتر  برا  توكيد استفادر كردر و باه   ها با بكارگير  روش نصواهد بود. اين كارخانه

ها  ننها نه به وسايله كاارگران باه طاور      از همه مهمتر ننكه بسيار  از دستگارتر  مبارت خواهند ورزيد.  طراحي هوخمندانه

ها در خارج از خهرها  بازرگ و مراكاز    مستقيم بلكه از راهي دور توسه خود مشتريان بكار انداخته خواهند خد. اين كارخانه

تفادر از كاغا  باه ميازان قابال     خهر  با واحدها  تشكيالتي كوچكي تاسيس خواهند خد. همچنين در ادارت موج ساوم اسا  

هاا و   توجهي ح ف و امكانات جديد توسه ابزارها  اككتروني  ايجاد خواهد خد. از طرفي برا  به كار انداختن ايان كارخاناه  

ها به افراد  احتياج خواهد بود كه به جا  اجرا  دستور از استقالل رأ  و اتكاء به نفاس بيشاتر  برخاوردار باخاند. از      ادارر

ترين تحول تمدن موج دوم  انتقال كار از ادارر به خانه باخد. رواج خيور توكيد برا  مصرف  گساترش   دهندر خايد تكان طرفي

زدايي خدر  همه اينها به بازگشات   كلبه اككتروني   ابداع ساختارها  جديد تشكيالتي در اقتصاد. نناي  خودكار و توكيد انبور

دا اخارت دارند ا واحد  كاه وظاايف اقتصااد   بهداخاتي  تربيتاي و اجتمااعي نن در        خانه به عنوان واحد مركز  جامعه فر

 نيندر افزايش خواهد يافت  نه كاهش.

ا  از نو خكل خواهند گرفت و به جا  اينكه نرفاً به ساود ياا    ها  تيچيدر ها به نورت سازمان در جوام  موج سوم خركت   

ا  را دنبال خواهند كرد. مفاهيم موج دوم دربارر كارنيي نياز   ها  چندگانه د هدفميزان توكيد توجه داخته باخند  در نن واح

كمتر در بين مديران معمول خواهد خد. خاركت دساتصوش تحاول و    « طرز تفكر اقتصاد »از نو تعريف و خصيصه نامطلوب 

و بجاا   ” تناوع “باه  ” سااز   نهمساا “ت ير تغيير جهت خواهد داد. ايان جامعاه بجاا      جامعه به سو  زمان و برنامه انعطاف

را مبنا قرار خواهد داد. چنين تحوالتي بار انتقاال از ديوانسااالر     « مقياس در خور»رو نوردر و ” تراكندگي“به ” ساز  تراكم“

ها  جديد در نهادها  بازرگاني و دوكت و نماوزش و تارورش و ديگار     استاندارد منسوخ و تديدار خدن انواع گوناگون سازمان

 ت يرتر خواهند خد. تر و انعطاف دالكت خواهد داخت تا ننجا كه در جاهايي كه سلسله مراتب هنوز باقي است  مسطحنهادها 

برند باا مشاكالت بيكاار  كوتاار مادتي كاه روز باروز         نظر به اينكه همه جوامعي كه در مرحله انتقال به موج سوم بسر مي  

كنندر و توكيدكنندر  يعني نن چيز  كه تديادار   دهد كه ادغام مصرف ان ميخود  مواجه هستند. ك ا اين امر نش تر مي گستردر

در « دار     خاناه »ناميدر  چقدر مهم خواهد بود. همچناين تمادن ماوج دوم بارا  نقاش      « توكيد برا  مصرف خصصي»خدن 

هناوز اكثريات وساي     اقتصاد اهميت زياد  قائل خدر كه اين امر نيز به نوبه خود باه تحاوالت بنيااد  در نقاش زناان كاه       

دهند  منجر خواهد خد. در عين حال مردم موج سوم فرضايات جدياد بسايار  را درباارر طبيعات و       داران را تشكيل مي خانه

تيشرفت و تكامل  زمان و مكان و مادر  و عليت خواهند ت يرفت. در ايان ماوج ما اهب جدياد   مفااهيم جدياد در علاوم         

تر از ننچه در عصر ننعتي ممكن  و هنرها  جديد بوجود خواهد نمد كه از تنوعي غني تصورات ذهني جديد از طبيعت انسان

افزايي روزافزون جامعه به معنا  تضعيف نقش دوكت ملاي خواهاد باود     يا الزم بود  برخوردار خواهد بود. همچنين تنوع و تارر

ي و اقتصااد ملاي باه واحادها  كاوچكتر كاه       خد. با تجزيه بازار مل ساز  جامعه محسوب مي كه تاكنون نيرو  انلي همسان

برخي از ننها هم اكنون حتي بزرگتر از بازارها  ملي و اقتصادها  زمان گ خته هستند  نواحي قدرت بيشتر  كسب خواهند 

ها  جديد فرامليتي بوجود خواهاد نماد.    كرد. از تركيب اين نواحي نه ي  دوكت واحد جهاني بلكه ي  خبكه متراكم سازمان

ا  تدوين خواهد خد كه ويژگي خان م هبي يا فرهنگي هر ناحيه را منعكس خواهد كارد   كامالً تازر« ها  توسعه مشي خه»

 و برا  به حداقل رساندن خوك نيندر  با نگاهي كامل خود را با نن خرايه تطبيق خواهد داد.  
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 مفهوم آرمانشهر عملي -2-24

نامياد. زيارا ننچاه در اينجاا     ” نرمانشاهر “تاوان   رسيم گرديد  به سصتي ماي اش در اينجا ت تمدن جديد  را كه خطوط كلي   

ت ير و هام   است كه نه بهترين و نه بدترين دنيا  ممكن است بلكه دنيايي است هم تحقق« نرمانشهر عملي»بينيم  نوعي  مي

تر  برا   جايگزين بهتر و حتي انقالبيتواند به مثابه  ايم. نظر به اينكه نرمانشهر عملي مي بهتر از دنيايي كه تشت سر گ اخته

ها تحقق ت يرد  ك ا تس از ننكه تماام تحاوالت كناوني     نرمانشهر باخد  و در عين حال برخالف نرمانشهر در چارچوب واقعيت

كارساز حركت خواهد كرد كاه جاايگزين تمادن كهناه و از كارافتاادر نظاام       « ضد تمدن»بهم تيوستند  جامعه به سو  ي  

 هد خد. ك ا تمدن موج سوم در ي  كالم عبارت از ي  نرمانشهر عملي نيندر است. ننعتي خوا

 پرسش نادرست -3-24

دهاد؟ چارا اماواج تمادن جدياد باا تمادن قاديم          افتد؟ چرا موج دوم بناگهان كارنيي خود را ازدست مي چرا اين اتفاق مي   

توان ديد امروز كه سيصد سال از واقعاه انقاالب نانعتي     يداند. حتي م كنند؟ هيچ كس تاسخ اين سئواالت را نمي برخورد مي

 توانند علت واقعي نن را بيان كنند.   گ رد  مورخين نمي مي

ها و حتي ندها جريان تحول را تيدا كرد كه با هم تالقي كردر و با يكديگر رابطاه علياي متقابال     توان در به طور خالنه مي   

انگيز  از بازخوران مثبت كه در نن برخاي از تحاوالت باه ميازان وسايعي       ها  حيرت توان در نظام اجتماعي حلقه دارند. مي

تاوان ايان    خوند  تيدا كرد و نيز مي هايي از بازخوران منفي كه در نن تحوالت متوقف مي خوند و نيز حلقه تسري  و تقويت مي

اند  تشابيه كارد  كاه در نن     ونيف كردرعظيم ت« جهشي»عصر ترتالطم را به ننچه دانشمنداني نظير تريگوگين تحت عنوان 

كند. اما ننچه قادر به ياافتنش   ا  به طور تصادفي و ناگهاني به سطح جديد  از تيچيدگي و تنوع جهش تيدا مي ساختار سادر

ا  كاه زنجيار    نيستيم  ي  علت مشصص واحد برا  تحول موج سوم است. يعني ي  متغير مستقل واحد يا نن حلقه مفقودر

علت كدام است  احتماالً طرح نادرست ترسش و ياا  « نن»كند. در واق  طرح اين ترسش به اين نورت كه  م متصل ميرا به ه

   خايد ي  ترسش موج دومي باخد.«علت تيدايش موج سوم چيست؟»به طور كلي ترسشي نادرست است. اين كه 

كند؛ اول حركات در جهات انتقاال     رار خود را باز مياين در حاكي است كه با خروش موج سوم در برابر ديدگان ما دو چيز    

زدايي جامعه انبور. ديگر   ختاب: يعني تحاول تااريصي كاه باا سارعتي بيشاتر        تر  از تنوع: يعني انبور جامعه به سطح عاكي

زنناد و نن   من مينورند و درگير  و منازعه بزرگ را دا يابد. اين دو با هم فشارها  عظيمي بر افراد و نهادها وارد مي تحقق مي

 كنند. را تشديد مي

ا  كارساز و انساني ترداخت. به هر حال برا  ايجاد تحوالت ضارور  باياد    اين قيمتي است كه بايد برا  رار يافتن به نيندر   

به دو مبحث مهم  نظر  كامالً تازر و خالق انداخت. هر چند كه هر دو  اين مباحث برا  بقااء ماا حيااتي هساتند وكاي در      

 مباحثات عمومي بدان توجهي چندان نشدر است. يكي عبارت است از نيندر خصصيت و ديگر  سياست نيندر.
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 گير  : نتيجه3بصش 

 فصل بيست و پنجم: سپهر رواني نو

ها  اككتروني  فردا روابه انسااني را   گيريم؟ نيا خگفتي تمدن جديد  در حال خكل گرفتن است. ما در كجا  نن قرار مي   

ها  معقوكي  ها و نگراني س ها  مشروعي است كه از تر ؟. اينها ترسش…تر نصواهد ساخت؟ و  تر و باواسطه چه هست  توچاز نن

رو امروزر نه تنها از هم تاخيدگي سپهر فني و سپهر اطالعاتي و سپهر اجتماعي ماوج دوم را تجرباه    گيرد. از اين سرچشمه مي

 ي را نيز بصوبي حس خواهيم كرد.كنيم  بلكه از هم تاخيدگي سپهر روان مي

 حمله به تنهايي -1-25

برا  ايجاد ي  زندگي عاطفي دكپ ير و ي  سپهر رواني معقول و مناسب برا  تمدن در حال ظهاور فاردا  باياد ساه نيااز         

يصتن جامعه ماوج  اساسي فرد اعم از نياز به تعلق اجتماعي  به ساختار و به معني را بشناسيم. درك اين نكته كه چگونه فرو ر

تار رواناي جهات خاود و فرزنادانمان در       تواند برا  ما در ساختن محيه ساكم دوم هر سه اين نيازها را بدون تاسخ گ ارد  مي

 نيندر رهگشا باخد.

ا  بايد احساس تعلق اجتماعي را در افراد خود بوجود نورد. جامعه محلاي تنهاايي    در نغاز بايد گفت كه هر جامعه خايسته   

ه ا نهادهايي كه جامعه محلاي بار ننهاا متكاي اسات در تماام جواما  تيشارفته تكنوكوويا  در حاال            كند  م  را درمان مي

است. چنانچه در اقتصاد به تنهايي به عنوان ي  عامل مهم و ماوثر چنادان   « تنهايي»فروريصتگي است و نتيجه نن گسترش 

زداياي جامعاه و باا     نهايي در افزايش تنوع اجتماعي است. زيرا با انبورتوجهي مب ول نشدر است. از طرفي يكي از علل بال  ت

ها  باكقور خاود را   خود تا هر ي  از افراد توانايي خود و اين باعث مي ها  فرديت افراد بيشتر مي ها و نه خباهت تاكيد بر تفاوت

رو در تمدن موج ساوم بايساتي ايان     ود. از اينخ تر مي ها مشكل كشف كنند. وكي با اين كار برقرار  تماس و رابطه بين انسان

مشكل در درجه اول حل و جامعه محلي احياء خود. به اين منظور بايد تالش نمود تا دوبارر مسئوكيت نگهدار  ساكمندان باه  

هاا    ه خركتهايشان واگ ار گردد  يا واكدين مشاركت بيشتر  در امر تعليم و تربيت جوانان بر عهدر گيرند  يا با تجزي خانوادر

هاا  كاار  بيشاتر نماود  ياا       بزرگ به واحدها  كوچ  كه در ادارر امور داخلي دارا  استقالل باخند  خوق كار را در گارور 

 . …بازنشستگان را در تماس روادرارو با جوانان قرار داد  و يا

 جامعه محلي صميمانه از راه دور -2-25

را منظور كارد. يكاي   « جامعه محلي از رار دور»ايد حركت سري  به سو  همچنين در تدوين سياست اجتماعي درازمدت ب   

توان در حركت به سو  موج ساوم در جهات ايجااد احسااس تعلاق اجتمااعي و مشااركت جمعاي          ها  اساسي كه مي از گام

 برداخت  جايگزيني دكصوار ارتباطات به جا  استفادر از حمل و نقل است. 

 ساختار حاصله از هروئين -3-25

در هر حال تجديد بنا  جامعه محلي فقه بصش كوچكي از فراگرد عظيمي است كه با از هم تاخيدگي نهادها  ماوج دوم      

ساختار و معنا  زندگي در هم خواهد خكست. نظر به اينكه افراد برا  زندگي خود به سااختار و قااكبي نيااز دارناد  كا ا باه       

و تعهداتي كه تدر و مادر در برابر فرزناد خاود دارناد  و ياا داخاتن كاار بارا         خود كه انجام وظايف  عنوان مثال مشاهدر مي

خاود  برخاي جواناان كاه      ها  ماد  زندگي اهميت دارد. يا بر هماين اسااس ديادر ماي     بسيار  از مردم بيش از ساير جنبه

 ي خاكي خود را تر كنند.  كنند تا بدان وسيله زندگ زندگيشان ساختار و نظم و نسقي ندارد  از مواد مصدر استفادر مي

اكنون زوال موج دوم باعث خدر تا چارچوب و ساختار زندگي بسيار  از افراد  قبل از اينكاه نهادهاا  ماوج ساوم مساتقر         

نظمي و هرج و مارج باياد احسااس تاوچي و فقادان       خوند و به زندگي افراد خكل دهند  متالخي خود. ضمن ننكه به اين بي

ساابقه   ها  اجتمااعي عصار حاضار  يعناي رواج باي      نورترين تديدر توانيم يكي از حيرت  ا تنها موقعي ميمعني را نيز افزود. ك

هادفي و تاوچي و    ها  م هبي را درك كنيم  كه اين ساه عامال فاوق يعناي تنهاايي  فقادان سااختار و باي         ها و فرقه كيش

 معنايي را كه ناخي از زوال تمدن ننعتي است  در كنار هم بگ اريم. بي

 ها رمز و راز كيش -4-25
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ها  بيشامار  كاه مثال علاف      چرا امروزر هزاران نفر از افراد  كه به ظاهر باهوش و موفق هستند  اينطور به فرقه و كيش   

دهاد    اند. زيرا ننچه كيش به تيروان خود مي رويد  چن  انداخته   ها  رو به گسترش نظام ننعتي مي هرزر از هر سو در خكاف

يني و دوستي و تعلق اجتماعي نيست. بلكه نظم و انضباط است كه از نن طريق نياز باه سااختار را در ننهاا ارضااء     تنها همنش

اند  معنا است. فرقه و كيش باه اعضاا  خاود ايان      ها به بازار عرضه كردر ها و كيش كند. نخرين كاال  حياتي نيز كه فرقه مي

سان كيش موفق خادر در   نن را به افراد خارج از كيش نيز عرضه كرد. بدين دهد كه واقعيت ترمعنا است و بايد احساس را مي

بصشد. ك ا برا  اينكه تمادن ماوج ساوم بتواناد      اين جهان به ظاهر نامتجانس و نخفته به تيروان خود هدف و انسجام فكر  

روني  و يا ايجاد نوعي مشااركت  تمدني ساكم و دموكراتي  خود  به چيز  بيش از عرضه مناب  انرو  جديد يا تكنوكوو  اككت

 و همدكي اجتماعي نياز دارد. اين تمدن بايد بتواند به زندگي نظم  هدف و معنا بصشد. 

 مانندها دهندگان به زندگي و كيش سر و سامان -5-25

ا  ايجااد كارد؟    رفهح ا  و نيمه حرفه« دهندگان به زندگي سر و سامان»تر اينكه چرا نبايد گروهي از  تر و فور  از همه سادر   

ه ا سر و سامان دادن به زندگي در خرايطي مثل امروز كه اوضاع اجتماعي و تكنوكوويكي بسايار ترنخاوب و درهام اسات       م 

دانند كه به زندگي مردم سر و ساماني بدهند و به جاا    كار  است بسيار سصت. برخي از روانپزخكان امروزر وظيفه خود مي

ها  عملي چون تيدا كردن خغل  دوست و غيارو   روانكاو  استفادر كنند  به مريضان خود در زمينه ها  معمول اينكه از روش

اند  توجه كرد. همچنين الزم است كاه   دهند. در نموزش و ترورش نيز بايد به مسائل روزمرر زندگي كه فراموش خدر يار  مي

ا  تيادا   ها ا برخورد تاازر   ها و كيش دهند  از جمله فرقه هايي كه به زندگي افراد هدف و نظم مي نسبت به موسسات و سازمان

ها  غير م هبي نياز دارد كه از نظر ساختار و نظم چيز  باين   كرد. همچنين جامعه به موازات اين كيش مانندها  به سازمان

تار و   هاا  وساي    دگارنزاد  زندگي غيرنظامي و انضباط خديد نظامي باخد. از اين گ خته هر فرد  بايد معنا  خود را با ديا 

بيني منسجم جدياد  ا ناه منحصاراً      فراگيرتر جهاني تيوند دهد. به عبارتي با نغاز تمدن موج سوم الزم است كه افراد جهان

 عالئم رادار  بلكه سنتزها  يكپارچه ا كه همه امور را بهم ربه دهد  بدست نورند.

 

 فصل بيست و ششم: شخصيت آينده

ترسيم كه نيا ما نيز برا  اين زنادگي جدياد    يابد  مات و مبهوت از خود مي ندگي روزمرر جريان ميوقتي تمدن جديد در ز   

خاوند  نياا افاراد      ايم؟ وكي اگر برخي از ما واقعاً از زمان عقب ماندر و موجوداتي ناهمزمان محسوب مي كهنه و قديمي نشدر

در انتظارش هستيم  نيز در بين ما هستند؟ اگر تبااهي و از هام   متعلق به نيندر يا به عبارتي خهروندان تمدن موج سومي كه 

تاخيدگي اطراف را كنار گ اريم  نيا اثر  از خصصيت نيندر ا يا به عبارتي اثر  از انسان جديد ا مشاهدر خواهيم كرد؟ زيارا     

با غرور و نصوت همگام باا ماا   نل يا نوعي انسان قهرمان جديد نيست كه  دهد  خلق نوعي ابرمرد ايدر ننچه موج سوم انجام مي

رود  بلكه ايجاد تحوالت عميق در نفات همه افراد جامعه است  نه خلق ي  انسان جديد  بلكه ي  منش اجتمااعي   تيش مي

هاا    ها و رانه نيند  بلكه از تنشي كه بين انگيزر جديد. اين نفات خصصيتي بسادگي از طريق اعمال فشار بر مردم بوجود نمي

كند و به محض اينكه خكل گرفت  ها يا فشارها  بيروني جامعه وجود دارد  تراوش مي ميال دروني اغلب افراد و رانهدروني يا ا

 نقش موثر  در توسعه اقتصاد  و اجتماعي جامعه ايفاء خواهد كرد.

 اي متفاوت رشد يافتن به شيوه -1-26

كاودك ا   »خود كه باه مراتاب كمتار از جامعاه فعلاي ماا        گ ميا  بزر در نغاز بايد گفت كه كودك فردا احتماالً در جامعه   

اناد كاه در جهاان تيچيادر اماروز       خواهد بود. زيرا امروزر بسيار  از تدران و مادران با اين واقعيت تلخ مواجاه خادر  « كانوني

روند. در نتيجه اميد واكادين   فرزندان ننها به جا  ننكه از نردبان موقعيت اجتماعي ا اقتصاد  باال بروند  دائماً دارند تايين مي 

هاا احتمااالً در    كه از طريق تيشرفت فرزندان  نرزوهايشان برنوردر خود به كلي از بين رفته است. اما در نيندر بسيار  از بچاه 

روز كنند. بهر حال بايد در درازمادت انتظاار با    خوند كه تدر و مادر در خانه يا كلبه اككترونيكي كار مي هايي بزرگ مي خانوادر

تحوالتي را در زمينه نموزش و ترورش داخت. چنانچه يادگير  بيشتر در خارج از كالس درس  نه در داخل نن انجام خواهاد  
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ها  زندگي را در بار خواهاد گرفات و كاار ا خاوار        نميزد و همه سال گرفت. نموزش و ترورش بيش از تيش با كار در هم مي

احتماالً زودتر از يكي دو نسل قبل نغاز خواهد خد. به طور كلي درست ياا غلاه يا     توكيد برا  بازار يا توكيد برا  مصرف ا  

هايي نيز كه در اين فراگارد   چيز كامالً روخن است. خيور ترورش كودكان به كلي دگرگون خواهد خد و به دنبال نن خصصيت

 ها  گ خته فرق خواهند داخت. يابند  با خصصيت رخد تكوين مي

 رمندان جديدكارگران و كا -2-26

خود  بلكه كمتر در اين جهت تيش خواهد رفت. به عالور كار كمتر جزء جازء   تر نمي با هجوم موج سوم كار نه تنها تكرار    

خود و سرعت دكبصاوار   گيرند  ساعات كار خناور مي خود و در مقايسه با گ خته افراد بصش بزرگتر  از امور را به عهدر مي مي

ني عمومي را خواهد گرفت. كارگران و كارمندان مجبور خواهند خد خود را با تغيير دائماي كاار  محال    انجام كار جا  همزما

سازند و دگرگوني سازماني محيه كار تطبيق دهند. بنابراين كارفرمايان موج ساوم باه ماردان و زنااني      كار  نوع كااليي كه مي

كار خاود را باا ديگاران بيشاتر درك كنناد و بتوانناد وظاايف        نياز خواهند داخت كه مسئوكيت بيشتر  قبول كنند و ارتباط 

تفاوت نباخند. در  بزرگتر  را بر عهدر گيرند و خود را به سرعت با اوضاع تطبيق دهند و نسبت به افراد محيه اطراف خود بي

رمند  فقاه يا    عين حال اكگوها  اقتدار ديرين نيز در حال تحول و دگرگوني است. در موسسات اقتصاد  موج دوم هر كا

كردند. اما در ماوج ساوم كاركناان     رئيس داخت و معموالً كارمندان برا  حل اختالفات و دعواها  خود به رئيس مراجعه مي

گرد هم « ماموريت ويژر»ها  موقتي يا  ها  مصتلف در گرور ها  متفاوت با مهارت چند رئيس خواهند داخت و كارمندان ردر

م كه در تمام امور تحوكي كند اما عميق در نفات خصصيتي در حال تكوين اسات كاه باه وسايله     نيند. بنابراين ما خاهدي مي

 كند. خود. تحوكي كه به تكوين منش اجتماعي كم  مي نظام اقتصاد  مورد تشويق واق  مي

 مباني اخالق توليد براي مصرف -3-26

و انجام امور خصصي همارار اسات. ايان توكياد بارا       گير خوديار   همانگونه كه ديديم تيشرفت موج سوم با افزايش چشم   

مصرف عالور بر سرگرمي محض  از اهميت اقتصاد  زياد  نيز برخوردار است و هر چه وقت و انرو  بيشتر  بدان تصصيص 

 دادر خود  بر خيور زندگي و منش اجتماعي بيشتر اثر خواهد گ اخت. نظر به اينكه انول اخالقي توكيد برا  مصرف بارخالف 

كناد  باه كاار     بند  كردر و بينش ي  بعد  را تقويت ماي  انول اخالقي توكيد برا  بازار كه افراد را بر حسب ثروتشان درجه

ورزد. ك ا اين انتقال فعاكيت از بصش توكيد برا  مبادكه به بصاش   افراد ارزش دادر و بر تماميت و چند  بعد  بودن تاكيد مي

تعادل ديگر  در زندگي افراد ا تعادل بين كار و تفريح  كار فكر  و كار دساتي  مجارد     خود تا توكيد برا  مصرف  موجب مي

ا  كه افراد بتوانند خود را در مقايسه با همه مردمان گ خته به نحاو    ا  تديد نيد. به گونه  …و ملموس  عينيت و ذهنيت و 

 تر مورد ارزيابي قرار دهند. تيچيدر

 پيكره هويت فردي -4-26

ها  همگااني را متحاول سااخت و انتظاار      توان رسانه بين ارتباط و خصصيت فرد  تيچيدر اما ناگسستني است. نمي رابطه   

 ها است. ها به معنا  انقالب در روان انسان داخت كه هيچ تغيير  در افراد جامعه تديد نيايد. انقالب در رسانه

خود تا هويت افراد تنوع بيشاتر  تيادا كناد.     دهد و باعث مي ميتر  از خودش  انقالب ارتباطي به هر فرد  تصوير تيچيدر   

كند و در واق  بر سرعت و خاتاب   نزمايند  تسري  مي اين انقالب خود فراگرد  را كه در نن افراد تصوير خود را ي  به ي  مي

كي در معارض دياد جهااني قارار     دهد تا تصويرخان را به طريق اككتروني افزايد و به افراد امكان مي نزمايش تصاوير متواكي مي

هاا    گ راند. زيرا در هيچ ي  از تمادن  داند كه اين مسائل چه اثراتي بر خصصيت افراد مي دهند. هيچ كس به طور كامل نمي

تيشين  بشر چنين ابزار نيرومند  در اختيار نداخته است. انسان به طور روزافزوني تكنوكوو  نگاهي و خعور را به تمل  خود 

 رد.نو درمي
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 فصل بيست و هفتم: آرامگاه سياسي

هاا  جنساي و    غير ممكن است كه در نن واحد جامعه در معرض انقالبي در انرو   تكنوكاوو   زنادگي خاانوادگي  نقاش       

ارتباطات قرار گرفته باخد  بدون اينكه دير يا زود با انقالب سياسي انفجارنميز  مواجه نشود. هماانطور انقالبياوني كاه عصار     

هايي كه از عصر فئوداكيسم بر جا  ماندر بود  حكومت كنند  جامعه اماروز  نياز    عتي را برتا داختند  نتوانستند با دستگارنن

 بار ديگر بايد ابزار سياسي جديد  ابداع كند. اين تيام سياسي موج سوم است.

 حفره سياه -1-27

كومت بلكه در خود دموكراسي تاركماني و تماامي اخاكال نن   امروزر جهانيان خاهد بحراني عميق نه خان فالن يا بهمان ح   

هستند  هر چند كه خدت نن هنوز كامالً حس نشدر است. ماخين سياسي موج دوم در كشورها يكاي بعاد از ديگار  دچاار     

 كند. در نمريكا نداختن اين سياست مشصص منحصار باه انارو     نظمي خدر است و به طرز خطرناكي بد كار مي اختالل و بي

خود. از  زيست  مسائل خانوادگي و تكنوكوو  نيز ديدر مي نيست  بلكه نبود اين سياست جام  در زمينه مسائل خهر   محيه

هاا  مسائوكين دوكتاي و     كاار   طرفي تيچيدگي نظام ادار   فعاكيت بصش اقتصاد  را مصتل كاردر و در عاين حاال دوباارر    

زند. نظام فوق با تلون مزاج خود و اين كه رأ  و تصميم خود را دائمااً   ميها  سرسر  ننان بر هرج و مرج موجود دامن  تاسخ

تار خاود.    كند  باعث خدر است تا وض  برا  ساير نهادها  انلي جامعه كه در تالش حفظ خاود هساتند  تيچيادر    عوض مي

ه  نكمان  واتان  بريتانياا و   ها  فرانس گير  مصتص نمريكا نيست. دوكت اكبته همانگونه كه گفته خد  اين سردرگمي در تصميم

گيار  سياساي در هماه ايان      اند. به طور كلي ماخين تصميم ايتاكيا و يا كشورها  ننعتي كمونيستي دچار همين وض  خدر

گيرناد    كنند. تازر وقتاي هام تصاميمات مهماي ماي      كشورها تحت فشار روزافزوني قرار گرفته و بيش از ظرفيت خود كار مي

رسند. عدم تواناايي   كنند كه ديگر كار از كار گ خته است و در نتيجه به ندرت به هدف خود مي خير ميننقدر در اجرا  نن تا

كند. زيارا در خارايه عااد  كاه جامعاه       ترين روابه قدرت را در جامعه دگرگون مي اخ  تصميمات به موق  و مناسب  عميق

سي برا  استحكام حاكميات خاود و تحقاق اهاداف جامعاه      توانند از نظام سيا ا  مي دچار انقالب نيست  سرنمدان هر جامعه

بيناي كنناد.    كنند. اما امروزر سرنمدان جامعه ديگر حتي قادر نيستند  تيامادها  اعماال خودخاان را هام تايش      استفادر مي

كاه حتاي   ديادر    گيرند  ننقدر فرسودر و زهوار در رفته خدر است و ننقدر از حوادث نسايب  ها  سياسي كه ننها بكار مي نظام

تراند. نيا اين به نن معناا اسات كاه مهاار        به ننها كگد مي«مهار كنند»وقتي ننها برا  مناف  خصصي خود هم بصواهند نن را 

قدرتي كه از دست سرنمدان جامعه بدر رفته  به دست كساني ديگر افتادر است؟ خير؛ قدرت به دست كاس ديگار  نيفتاادر    

ا  به كحظه ديگر چاه كساي مسائول چاه      داند از كحظه . به نحو  كه هيچ كس نمياست  بلكه هر كحظه در دست يكي است

مناسا   »چيز  است و اقتدار واقعي )نه اقتدار اسمي(  در دست كيست و يا اقتدار چاه مادت دوام خواهاد نورد. در نتيجاه     

چنانچاه در نمريكاا ساال باه ساال      دهد.  موج دومي  يعني رأ  دادن به تدري  اعتبار خود را از دست مي« بازگرداندن اعتماد

دهناد.   يابد. به همان ترتيب احزاب سياسي نيز قدرت ج ب خود را از دست مي ميزان مشاركت مردم در رأ  دادن كاهش مي

خود كه ديگر امروزر كار از نارضايتي و خشم گ خته است و خهروندان اكنون نسبت به رهبران سياسي  به عبارتي مشاهدر مي

ا  افساار گسايصته و    كنند نظاام سياساي كاه باياد جامعاه      كنند. ننان حس مي تي خود عمالً ابراز انزجار ميو مقامات حكوم

زدر را هدايت كند  و بدان ثبات بصشد  اكنون خود از كنترل خارج خدر است. نه تنها در اياالت متحاد  بلكاه در اغلاب     تحول

در « ا  سايار  حفارر »اند  خالء قدرت در حال گسترش اسات.   كشورها  موج دوم كه زير هجوم تحوالت موج سوم خرد خدر

 خورد. جامعه به چشم مي

 هاي خصوصي ارتش -2-27

برگارديم و   0811برا  ننكه به ميزان خطر ناخي از اين خالء سياسي تي ببريم بايد كمي به عقب  يعني باه اواساه دهاه       

رو  و مواد خام به دنبال تحريم نفتي اوت  با اخكاالتي مواجه خاد   حوادث نن را به طور خالنه بررسي كنيم. در نن زمان ان

ا   تورم و بيكار  ناگهان رو به افزايش گ اخت  دالر سقوط كرد  و نفريقا و نمريكا  جناوبي خواهاان تاوازن اقتصااد  تاازر     

چنانچه به عناوان مثاال در   خدند و به اين ترتيب عالئم بيمار  سياسي در كشورها  موج دوم يكي بعد از ديگر  ظاهر خد. 
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ها  خصوني جهات   ها  بازنشسته به استصدام ارتش خد  ونرال بريتانيا كه هميشه مهد تساهل و نزاكت سياسي محسوب مي

دزد  و ترورهاا  خاويش را    م ميازان ند   ها  چپ ا يعناي بريگاردهاا  سارخ ا       اند  در ايتاكيا فاخيست برقرار  نظم ترداخته

همرار با بهبود )موقتي( نظام  0811ثباتي سياسي در اواخر دهه  ها  بي .  اكبته اين درست است كه نشانه…اند و  افزايش دادر

ها  خصوني بريتانيا هرگز وارد عمل نشدر  يا بريگاردها  سرخ باه   اقتصاد  در جوام  ننعتي رو به كاهش گ اخته و ارتش

رساد كاه    ثبااتي بعياد باه نظار ماي      ه ا با اين خواهد باي  . م …نشيني كردر است و  منظور تجديد سازمان برا  مدتي عقب

ها  سياسي موجود موج دوم در كشورها  ننعتي بتوانند از دورر بعد  بحران جان ساكم بادر برناد. اماروز در واقا  از      نظام

هاا در   دوكات رساد كاه    اند  به نظار ماي   دچار از هم تاخيدگي خدر 0811ننجا كه ساختارها  سياسي موج دوم  بيش از دهه 

ها  نتي  نسبت به گ خته از خايستگي و قدرت تصيل و دورنگر  كمتر  برخاوردار باخاند. از ايان     ها  دهه مقابله با بحران

 ترين توهمات سياسي جامعه را از نو بررسي كنيم. ترين و عميق بايد يكي از خطرناك جهت مي

 عقده مسيحا -3-27

توان جامعاه را نجاات    ه معتقد است از طريق مرد )يا زني( كه در راس امور است  ميبه نن توهمي گويند  ك” عقدر مسيحا“   

ها نفر با ديدن ناتواني و ضعف سياستمداران موج دوم در مواجه با مشكالت حانله از هجوم موج سوم  و تحات   داد.    ميليون

اناد   و عوام فهمي از درماندگي و نكبت جامعه رسيدركنند  به توجيه سادر  ها را بيشتر بزرگ مي تاثير مطبوعات كه اين ناتواني

و نن اين است كه مشكل جامعه ناخي از ضعف رهبر  است. مگر ننكه مسيحا  ديگر  و در افق سياسي ظهور كند و اوضاع 

 بار را سر و ساماني بصشد. فالكت

اند  باار   ها غيرفعال بودر هريمني كه مدتگيرد كه نيروها  ا ا  خدت مي درست در كحظه« رهبر »از طرفي امروزر نياز به    

ورز  ها  به خادت قادرت   دقيقاً با بازگشت گرور« تر رهبر  قو »اند. به عبارتي گرايش برا   ديگر به درون جامعه رسوخ كردر

و  بردار  كنند  همزمان خدر است. نتاش و تنباه باه نحا     كه اميدوارند بتوانند از ضعف دوكت منتصب مردم به نف  خود بهرر

 اند. نميز به هم نزدي  خدر مصاطرر

خاود  از ساه تصاور غلاه      نميز برا  يافتن رهبر  مقتدر  كه روز به روز هم بلنادتر ماي   به طور كلي اين فريادها  اكتماس   

گيرد. اوكين نن ناخي از اين اسطورر است كه اقتدار هميشه كارساز اسات. ايان نظرياه كاه ديكتاتورهاا حاداقل        سرچشمه مي

ه ا بايد گفت كه رهبر  قدرتمند و خودكاماه چنادان      بين مردم طرفداران بسيار  دارد. م «توانند نظم را برقرار كنند مي»

باخد. دومين تصور غله در رابطاه باا گارايش     ربطي به كارنيي ندارد و برا  ايجاد نظم در جامعه به چيز  بيش از نن نياز مي

است كه چون خيور رهبر  قو  در گ خته موثر بودر  در زمان حاال ياا نينادر نياز     به رهبر  قدرتمند  بر اين فرض استوار 

رو  كارساز خواهد بود. كيكن در دوران موج اول يعني تمدن كشاورز   رهبر  به طور معمول موروثي بود نه اكتساابي  از ايان  

با قدرتي غيرخصصي و باه خادت    ها  عملي محدود  احتياج داخت. از طرفي رهبر موج دوم بر عكس ي  سلطان به مهارت

هاا   تر  از تحت نظارت درنوردن رساانه  بايست تصميمات بيشتر  دربارر موضوعات بسيار وسي  انتزاعي سر و كار داخت و مي

تا ادارر دستگار عظيم اقتصاد  اتصاذ كند. اما در حاكي كه موج ساوم باه دگرگاون كاردن جامعاه و افازايش ساطح تناوع و         

دهد  همه رهبران در اتصاذ و اجرا  تصميماتشان به كم  عدر روزافزوناي از ماردم احتيااج خواهناد      ميتيچيدگي نن ادامه 

يافت. از اين جهت تمدن موج سوم خواهان رهبر  به خيور جديد است. اكبته خرايه و خصونايات الزم رهباران ماوج ساوم     

د بشر  بتواند همه نفات الزم را در خود جما   رسد كه غيرممكن است ي  فر هنوز به درستي روخن نيست  وكي به نظر مي

كند  رهبر  احتماالً امر  بيشتر موقتي  مبتني بر همكار  گروهي از افراد و يا خورائي خواهد خاد. معا ك  ننچاه گفتايم      

خوار درست باخد و يا غله  به هر حال در اين استدالل كه به نوعي مسيحا  سياسي برا  نجات جامعاه از چنگاال مصاائب    

كند كه مشاكل اساساي ماا مشاكل ترسانلي اسات. در        نياز داريم  اخكال ديگر  هم وجود دارد. زيرا كه اين نظريه فرض مي

حاكي كه چنين نيست. حتي اگر قديسين و نوابغ و قهرمانان را هم در راس كار داخته باخيم  باز هام باا بحاران غاائي دوكات      

 خد. واهيم ملي يعني تكنوكوو  سياسي عصر موج دوم مواجه خ

 بافت جهاني -4-27
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كرديم همه مسائل جامعاه   كنيم  انتصاب مي رهبر جهان كه اين همه نحبتش را مي« بهترين»كنند اگر  ها تصور مي بعضي   

تر از نن است كه ي  رهبار بتواناد انهاا را     خد. در حاكي كه در واق  مشكالت عميق در چارچوب نظام سياسي موجود حل مي

نياد.     در خرايطي كه دست و تايشان در توست گردو است  كار  از دستشان بار نماي  «بهترين ننان»ن حتي حل كند. رهبرا

اند  حكم همان توست گردو را دارند كاه دسات و تاا      ها  فعلي جامعه كه همه فرسودر و كند خدر زيرا كه نهادها و سازمان

به هم تنيدر خدر است  رهبران ملي نرف نظر از اينكاه ساحر    رهبران را بسته است. در اين بافت كه تارها  نن بسيار محكم

خوند كه عمالً كار  از دستشان بار نصواهاد    كالمشان تا چه اندازر يا قدرت خمشيرخان تا چه حد باخد  نن چنان گرفتار مي

كناد. ابعااد    يجااد ماي  هايي ناخواسته و كراراً خطرناكي در سطح محلي و جهااني ا  نمد. تصميمات عجوالنه ننها معموالً واكنش

ا  برا  جهان امروز نامناسب است. به هر حال ايان فقاه يكاي از     كنندر گير  به طرز مايوس حكومت و توزي  قدرت تصميم

 دهد چرا ساختارها  موجود سياسي كهنه و فرسودر خدر است. داليلي است كه نشان مي

 ها روابط دروني بافت -5-27

ها و   كند. هر دوكتي برا  خود وزارتصانه دهي قديمي و منسوخ اطالعات را منعكس مي ازماننهادها  سياسي ما همچنين س   

ا  چون امور ماكي  امور خارجه  دفاع  كشاورز   بازرگاني  ادارر تسات ياا حمال و نقال      ها  جداگانه اداراتي دارد كه به حوزر

ه همه مشكالت اجتماعي و سياسي همچون تار و تود به ها  گ خته نشان دادر است ك اند. از طرفي تجربه تصصيص دادر خدر

. كا ا  …دهد و  گ ارد  و اقتصاد به نوبه خود بهداخت را تحت تاثير قرار مي اند. برا  مثال انرو  بر اقتصاد اثر مي هم بافته خدر

ا  ساعي   هاا )زيارا هار ادارر    نات ير حقوقي بر سر قدرت و بيرون هشتن هزيناه   اين ساختار ناهمزمان و كهنه به منازعات تايان

خاود. و باه    كند مشكالت خود را به قيمت ايجاد مشكل برا  ديگر  حل نمايد( و ايجاد عوارض جانبي متعارض منجر مي مي

خاود.   اين علت است كه هر تالش دوكت برا  حل مشكالت به ايجاد مشكالتي جديد و غاكباً بدتر از مشكالت اوكيه منتهي مي

ها را از طريق تمركز بيشتر حل كنند و هر باار باا ناام     كنند اين مشكل رابطه دروني بافت معمول سعي ميها به طور  حكومت

كناد تاا جامعاه را متحاول      كنند. اين رهبر سزارگونه بدون توجه به عوارض جانبي مصرب سعي مي سزار نوار قرمز را قط  مي

ر حكومت خودش نيز تارر خود و از قادرت سااقه گاردد. زيارا كاه      كند تا رخته عم كند و ننقدر اين نوارها  قرمز را تارر مي

هاا اسات    ها  مشترك وزارتصانه خود  ايجاد كميسيون تمركز ديگر كارنيي ندارد. اقدام ديگر  كه از رو  درماندگي انجام مي

هاا اسات    ر  از نافيدهند. نتيجه به هرحال ايجاد مجموعه ديگ كنند و مورد تجديدنظر قرار مي كه تصميمات را هماهن  مي

هاا و سااختارها     خاود. حكومات   تر ماي  ها  ادار  از اين هم تيچيدر كه تصميمات بايد از ننها بگ رند. و در نتيجه تيچ و خم

كنناد. و ايان امار باه نوباه خاود        اند كه به جهان با عين  موج دومي نگار مي موجود سياسي از نن جهت منسوخ و كند خدر

 در است.مشكالت ديگر  ايجاد كر

 گيري تسريع امر تصميم -27- 6

گيار  داخاته    تشكيالت حكومتي و نهادها  تاركماني موج دوم به نحو  طراحي خدر بودند كه فرنت كافي برا  تصاميم    

كارد. اماا اماروزر     كشيد  مشكلي ايجااد نماي   ها طول مي ها در نن هفته باخند. اكبته اين تشكيالت برا  دنيايي كه مبادكه تيام

نهايت زياد تحول سياستمداران را غافلگير كردر و احساس درماندگي و سردرگمي را در ننان خدت بصشايدر اسات.    عت بيسر

تر خدر است تا جائي كه غاكباً باعث حيرت ننان گرديدر است. ايان سارعت    حتي تغيير و تحول خغلي سياستمداران هم سري 

كناد. باه    حول كه فروريصتگي سياسي و حكومتي اماروز را تشاديد ماي   يافتن زندگي سياسي بازتابي است از ختاب عمومي ت

گيار  ساري  و    تر رهبران امروز كه مجبورند در چارچوب نهادها  كند موج دوماي كاار كنناد  تواناايي تصاميم      كالمي سادر

 خود.  تصميمي بر امور حاكم مي درست را ندارند. تصميمات يا خيلي دير گرفته و يا بي

 فتن همرأيي عمومياز بين ر -7-27

زداياي كاردر و نظاام اجتمااعي را در جهات       ا  انبور ايجاد كند  موج سوم جامعه را انبور به همان گونه كه موج دوم جامعه   

افزايي زيستي در مرحله تكامل جاناداران بسايار خاباهت دارد  كما        دهد. اين انقالبي كه به تارر تنوع و تيچيدگي سوق مي

ها  سياسي عصر حاضر  يعني از بين رفتن همرأيي عمومي را تبيين كنيم. اكبته خارايه   ترين تديدر جاكبكند كه يكي از  مي
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كند  اما ننچه در همه كشورها مشابه است  تهديد  است كه موج ساوم متوجاه نهادهاا      از كشور  به كشور ديگر تغيير مي

 منسوخ و كهنه موج دوم كردر است.

دايي زندگي سياسي  تبلور  است از همان روندها  عميقي كه در زمينه تكنوكوو  و توكيد و ارتباطاات  ز نظر به اينكه انبور   

كند. چنانچه اين سياساتمداران   و فرهن  ديديم  باز هم توانايي سياستمداران را در اتصاذ تصميمات حياتي بيشتر محدود مي

هاا  انتصابااتي كاه هام      كنندر در حاوزر  ها  انتصاب محدود هيئت باز  با تعداد كه ياد گرفته بودند  چطور با تردستي و حقه

اند. زيارا كاه ناگهاان تعاداد بيشامار  از ايان        خناخته خدر و هم خوب خكل گرفته بودند  طرف خوند  امروزر قافيه را باخته

ه ننهاا از نماينادگان   اند  ضمن ننكه در همين حال هم بند  نشدر اند كه به طور محكمي سازمان ها  جديد سردرنوردر هيئت

خواهند كه به مسائل واقعي وكي بسيار خان و غيرعاد  ننها توجه كنند. از طرفي انل تنوع نن چنان افزايش يافتاه   خود مي

داد  در بسايار  از موضاوعات  حتاي     است كه ديگر انل اكثريت كه اساس نظريه سياسي انتصابات دمكراتي  را تشكيل ماي 

هاا   مال نيست. از بين رفتن همرأيي عمومي در جامعه به نوبه خود به معنا  اين است كه حكومات موضوعات حياتي  قابل اع

 خوند. به تدري  به طرف حكومت اقليت كه بر مبنا  ائتالف زودگ ر و نامطمئن بنا خدر  سوق دادر مي

نااتوان در حال مساائل    خود كه تكنوكوو  فرسودر سياساي عصار نانعتي باا وساعتي محادود و        به طور كلي مشاهدر مي   

نكودر نيازها و مقابله باا تناوع    فرامليتي جامعه امروز و مقابله با مسائل به هم تيوسته  و ناتوان در همگام خدن با حركت ختاب

 ها  و خرد خدر در زير بار مشكالت  جلو  چشم همگان در حال متالخي خدن است. بند  و تكثر گرور

 يريگ انفجار دروني نظام تصميم -8-27

سابقه  و فقادان رهبار  همگاي     تعداد تصميمات  نياز به سرعت عمل زياد  سر و كار داختن با بسيار  مسائل عجيب و بي   

گيار  سياساي و دوكتاي كناوني اسات. نهادهاا  جامعاه اماروز  در اثار انفجاار نظاام             عدم خايستگي بارز دستگار تصميم

ادر از تكنوكوو  فرسودر سياسي باعث خدر است تا توانايي دوكت در اتصااذ  اند. استف گير  از درون دچار نخفتگي خدر تصميم

اناد  اماا    تصميمات موثر روز به روز كمتر خود. اكبته بايد توجه داخت كه فراگردها  سياسي در كشاورها  نانعتي متفااوت   

نيرومند باخند يا ضاعيف  ماادام كاه     ا  كه امروزر با اين واقعيت روبرو هستيم  رهبران خوار عوامل مشابهي در كارند. به گونه

ها  سياساي كاه    مجبورند با نهادها  نامناسب و به هم ريصته و فرسودر كار كنند  بهيچ وجه قادر به رف  اغتشاخات و بحران

جامعه با نن مواجه است  نصواهند بود. ي  نظام سياسي نبايد تنها به اتصاذ و اجرا  تصميمات اكتفا كند  بلكاه باياد وساعت    

ها  متجانس را هماهن  كند  به موق  تصميم بگيرد و تنوع نراء  هايش باخد. بايد بتواند سياست عملياتش متناسب با توانايي

و عقايد جامعه را منعكس كند و بدان تاسخ دهد. زيرا در هر كدام از اين موارد خكست بصاورد  فاجعاه باه باار خواهاد نماد.       

گيار  اسات كاه باه      ارتباط ندارد  بلكه خود نظام تصميم« ضعيف»يا «   قدرتمندرهبر»  «جناح چپ»مشكالت ما ديگر به 

تارين نهادهاا  سياساي و     اساساي “مصاطرر افتادر است. بنابراين امروزر با اين مسئله سياسي خيلي مهم مواجه هساتيم كاه   

ان موج سوم  نناان كاه مايلناد    و با توجه به حركت سري  به سو  دور” اند حكومتي جامعه اين  به كلي كهنه و منسوخ خدر

 توانند از نهادها  موجود دفاع كنند. نزاد  بشر توسعه تيدا كند  نمي

 

 فصل بيست و هشتم: دموكراسي قرن بيست و يكم

تر   ها  تمدن قديمي مستلزم خلق ساختارها  سياسي تازر و مناسب واقعيت اين است كه ساختن تمدني جديد بر ويرانه   

اناداز    طور همزمان در بسيار  از كشورها انجام گيارد. ايان تاروور ترزحمات اماا الزماي اسات كاه چشام         است كه بايد به 

ا  طاوالني   كشد  تا كامل خود. اين امر به احتماال زيااد مساتلزم مباارزر     كنندر دارد و بدون خ  چندين دهه طول مي گي 

ملل متحد تا مجاكس خهر  به تدري  با خرايطي مواجه از سازمان « ساز  جهان ها  قانون ماخين»است. در اين منازعه همه 

سازد. اين تحول نهادها  سياسي هر قدر زودتر باه وقاوع تيونادد  خطار      خواهند خد كه تجديد ساختمان ننها را ضرور  مي

رو  هام   هايي را كه در دوران موج دوم ها  كارساز مجبور خواهيم بود كليشه كمتر خواهد بود. از طرفي برا  ايجاد حكومت
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انباخته بوديم  به دور افكنيم. بايد دربارر زندگي سياسي بر اساس سه انل مهم زير تجديد نظر كنيم. چه بساا كاه ايان ساه     

 ها  فردا  موج سوم به خمار نيند. انل  انول بنياد  حكومت

 قدرت اقليت -1-28

رفات  باه تادري  اعتباار      وج دوم به خمار ماي دهندر دوران م بر اساس اين انل حكومت اكثريت كه انل مهم و مشروعيت   

هاا  سياساي    نيناد و نظاام   ها هستند كه به حساب مي ها بلكه اقليت خود را از دست دادر است. در حال حاضر اين نه اكثريت

هاا مناساب    ها  جديد  كاه بارا  دموكراساي اقليات     بايد به مقدار زياد اين واقعيت را منعكس كنند. زيرا جامعه به رهيافت

ها  تحميلي ياا   ها  نه سرتوش گ اردن بر ننها باخد كه توسه اكثريت هايي كه هدفشان كشف تفاوت است  نياز دارد. رهيافت

اناد.   ها  فريبندر انتصاباتي به دست نمدر نميز يا روش ها  سفسطه گير  انحصار   بيان مباحث به خيور كاذب مبتني بر رأ 

ها  تراكندر را تقويت كند و به ننها اجاازر دهاد    ه نحو  نوساز  خود كه نقش اقليتبه طور خالنه الزم است كه كل نظام ب

كه تشكيل اكثريت دهند. برا  اين كار الزم است در بسيار  از ساختارها  سياسي تحوالت بنياد  ناورت گيارد و قبال از    

ان گ خته نانعتي بارا  جامعاه غيرانباور     ها  بازخور همه بايد از انگارر دموكراسي  يعني نندوق رأ  خروع كرد. زيرا نظام

ا  كاامالً تاازر اساتفادر     ها به خايور  خواهي گير  و نظر روند. بنابراين بايد از رأ  موج سوم كامالً نامناسب و نارسا به خمار مي

گونااگوني  ا  كه دارد  طارق   ها  ارتباطي تيشرفته ختابيم با تكنوكوو  كرد. از طرفي در جهاني كه به سرعت به سو  نن مي

ها  بسايار    گير  از نراء ننها مطل  خود. همچنين رار   ها  رأ بوجود خواهد نمد تا دوكت بدون قدم گ اختن مردم به حوزر

گير  سياسي رار يابند. اما خايد الزم باخد كاه كارهاايي فراتار از     به وجود خواهد نمد كه اين نظريات به درون فراگرد تصميم

هاا بتوانناد    د. به عنوان مثال در نظام سياسي كه برا  جامعه غيرانبور طراحي گرديادر اسات  اقليات   اين انالحات انجام گير

كشي  انتصااب كارد.    حضور بيشتر  داخته باخند  بايد حداقل برخي از مقامات دوكتي را به خيور قديمي  يعني به خيور قرعه

داوران  نيندر به همان طريق انتصاب خوند كه امروزر هيئات اند كه نمايندگان مجلس  ا  به طور جد  تيشنهاد كردر حتي عدر

توانناد تنجاار درناد كال نراء را در هار ماورد  در        خوند. يا نمايندگان منتصب ملت مي يا مشموكين نظام وظيفه انتصاب مي

هاايي   د. انوالً روشخود  تعلق گير اختيار داخته باخند و تنجار درند بقيه به ي  نمونه تصادفي كه از ميان مردم انتصاب مي

اكعاادر اسات. باه عباارتي باه محاض اينكاه         نهايت زياد و خارق توان ارائه داد  بي ها  ارتباطي جديد مي كه بوسيله تكنوكوو 

اند و بايد چيز ديگر  جانشاين ننهاا خاود  اناواع و اقساام       مطمئن خديم  قانون اساسي و نهادها  فعلي كهنه و منسوخ خدر

 ابات كه قبالً به فكر كسي هم نرسيدر است  ابداع خواهد خد. ها  تازر انتص خيور

هاا    خايان ذكر است تيشنهادهايي كه در اينجا ارائه خد  انالً مهم نيستند. زيرا اگر رو  ننها كار خود  بدون خا  خايور     

مشاكل انتصااب كارد. باه      تر  تيدا خواهد خد. ننچه اهميت دارد  روش كلي است كه بايد برا  حل اين اجرائي بهتر و نسان

زدايي چامعه انبور موج دوم توسه ماوج ساوم و فشاارها  ناخاي از نن اسات كاه چگاونگي         خود انبور طور كلي مشاهدر مي

بود و در « حكومت ماقبل اكثريت»انتصاب رار را بر ما تحميل خواهد كرد. زيرا اگر نظام سياسي در دوران موج اول به نورت 

  يعني ادغام حكومت «اقليت ا اكثريت »درنمد  احتماالً فردا به نورت حكومت « حكومت اكثريت» دوران موج دوم به نورت

 اكثريت در قدرت اقليت  در خواهد نمد.

 دموكراسي نيمه مستقيم -2-28

از اسات. يعناي انتقاال    « دموكراسي نيمه مستقيم»ها  سياسي فردا بر تايه نن بنا خواهند خد  انل  دومين انلي كه نظام   

ا  كه در نن فرد نمايندر خودش است. به عبارتي تلفيق اين دو دموكراسي نيماه مساتقيم    ها به مرحله مرحله اتكاء به نمايندر

گيار   فلا  روزافازون     خواهد بود. زيرا امروزر متالخي خدن مكانيزم گرفتن امتياز از طريق گفتگو و م اكرر  نخفتگي تصميم

خاود  باعاث      و اينكه بسيار  از تصميمات توسه عدر قليلي از خبه نماينادگان گرفتاه ماي   نهادها  قانونگ ار  در درازمدت

كنندگان واگ ار خود. اگر نمايندگان منتصب ما نتوانند اماور ماا    ها به خود انتصاب گير  گرديدر است كه به تدري  اين تصميم

كنناد  از نيازهاا  ماا     . اگر قوانيني كه نناان تادوين ماي   را انجام دهند  ما مجبور خواهيم بود كه خود اين كار را انجام دهيم
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فانله زياد  داخته باخد يا نتوانند تاسصگو  ننها باخد  مجبوريم خود دست به تدوين قوانين بزنيم. از اينجا است كه ماا باه   

 ها  تازر برا  انجام اين امور احتياج داريم. نهادها  تازر و نيز تكنوكوو 

توان برا  تركيب دموكراسي مستقيم و غيرمساتقيم تيادا كارد. اكبتاه از جملاه         ابداعي مصتلفي ميها به طور كلي روش   

ها وارد نمدر  عبارت است از اينكه در اين نوع دموكراسي چه بسا هيچگوناه كنتركاي    ايرادها  اساسي كه به اين قبيل نونور 

ها  گوناگون  توان از رار كبته بايد گفت كه اين مشكل را ميها  زودگ ر و عاطفي مردم وجود نداخته باخد. ا اكعمل رو  عكس

ترساي اتصااذ خادر      كنترل كرد. مثالً فرنت داد تا غليان احساسات مردم فرو بنشيند و يا تصميمات مهمي كه از طريق همه

ز باين بارد. زيارا    تاوان باه هماين ترتياب ا     قبل از اجرا مجدداً به نظرخواهي عمومي گ اردر خود. ايرادها  ديگر را هام ماي  

كناد. بارا     ها  ارتباطاتي گ خته ديگر مانعي در رار اعمال دموكراسي مستقيم به خاطر بعد مساافت ايجااد نماي    محدوديت

دادن مساتقيم خاهروندان در    نور  جهات مشااركت   كنندر تكنوكوو  ارتباطات  امكاناات حيارت   ها  خيرر اوكين بار تيشرفت

ها ناخناخته است  بهتر اسات كاه قبال از     ر است. اما از ننجا كه نثار و نتاي  اين نوع طرحها  سياسي فراهم كرد گير  تصميم

 اجرا  نن در جامعه در محدودر كوچكي مورد نزمايش قرار گيرند. 

 گيري توزيع تصميم -3-28

ور  اسات ا اماا كاافي     تر  به خهروندان در ادارر امور  ضر ها در نظام سياسي و دادن نقش مستقيم افزايش مشاركت اقليت   

گير  و واگ ار  نن به خود مردم اسات. ايان فقاه     نيست. سومين انل سياست فردا از بين بردن تمركز خديد مراكز تصميم

به معنا  بازساز  كادر رهبر  نيست. بلكه در عين حال تادزهر  است برا  درمان فل  سياساي كاه اكناون جامعاه باه نن      

گيار  كاه    ناميد. به عبارتي امروزر برا  حل مشاكل تمركاز تصاميم   « گير  توزي  تصميم»ا توان نن ر مبتال خدر است و مي

ها را تقسيم كنايم و ننهاا را جابجاا ساازيم. باه       گير  نتيجه فشار بيش از حد كار بر نهادها است  الزم است مسئوكيت تصميم

كنند.  ايي گرفته خود كه مسائل ايجاب ميگير  مشاركت جويند و تصميمات در جاه ها  بيشتر  در تصميم طور  كه گرور

اناد  اماا قادرت     رغم ننكاه مساائل جاا باه جاا خادر       زيرا نظم سياسي در حال حاضر بشدت با اين انول در تضاد است و علي

گير  همچنان بر جا  خود باقي است. از اين رو بايد برخي تصميمات دوكت ملي به سطوح بااالتر )فرامليتاي( انتقاال     تصميم

هاا    تاوان باا قادرت وساي  خاركت      نات ير دوكتاي ماي    خود. زيرا نبايد انتظار داخت كه با وض  قوانين خش  و انعطافدادر 

فرامليتي ا كه خود رقيب دوكت ملي هستندا مقابله كرد. وكي اين فقه نيمي از كار است و به نوبه خود الزم اسات تاا مقادار     

انتقال دادر خود. به عبارتي تا زمااني كاه مقادار قابال تاوجهي از اختياارات        تر هم گير  نيز به سطوح تايين زياد  از تصميم

ها تعويض نشدر است  امكان بازگرداندن روحياه مشااركت فعاال و نظام و كاارنيي ماديريت باه         دوكت مركز  به ساير ارگان

تار انتقاال داد.    را به سطوح تاايين گير  را توزي  كرد و بصش مهمي از نن  ها  دوكتي وجود ندارد. ك ا بايد بار تصميم دستگار

بسات و بصشايدن    گير  به مثابه راهي برا  خكستن اين تنگنا و خارج ساختن نظام سياساي از بان   اكبته تا اينجا ما به توزي 

ت ايم. اما اين امر نكات ديگر  هم در بردارد. به كار گرفتن اين انل تنها به كاهش بار تصميما كارنيي مجدد به نن نگار كردر

كند تا خاود را باا نيازهاا      سازد و ننها را مجبور مي  كند  بلكه ساختار نصبگان هم دگرگون مي ها  مركز  اكتفا نمي حكومت

 تمدن در حال ظهور تطبيق دهند.

 نخبگان در حال گسترش -4-28

ند كاارنيي داخاته باخاند. باه     برا  درك دموكراسي اهميت فراوان دارد. برا  اينكه جوام  بتوان« گير  بار تصميم»مفهوم    

گير  خان خاود را دارا اسات. هار     ا  ساختار تصميم تعداد تصميمات سياسي با كيفيتي معين نياز دارند. در واق  هر جامعه

سياساي نن  « گيار   بار تصاميم »تر  احتياج داخته باخد   تر  مكررتر و تيچيدر ا  به تصميمات بيشتر  متنوع قدر ادارر جامعه

تر خواهد بود و ميزان مشاركت در بدوش كشيدن اين بار اساساً نمودار سطح دموكراسي در جامعه است. ننچاه   ينجامعه سنگ

گير  به ناگهان ننچناان افازايش يافات كاه از      خود  وقتي ظاهر خد كه بار تصميم امروزر تحت عنوان دموكراسي خناخته مي

دهنادر و   تار خادن نن  نصبگاان انساجام     نانعتي و تيچيادر  ظرفيت نصبگان قاديمي خاارج گردياد. زيارا باا توساه جامعاه        

گير  را با ننها تقسيم كنناد.   به نوبه خود مجبور خدند با گزينش افراد تازر  گرانبار  روزافزون تصميم« ها  قدرت تكنسين»
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ين نياز گستردر باه  نات ير  بود كه طبقه متوسه را هر چه بيشتر به عرنه سياست كشاند. ا و اين فراگرد نامرئي وكي اجتناب

تر جامعه تر خود.  هايي ايجاد كرد كه بايد توسه سطوح تايين تر  انجاميد و حفرر گير  بود كه به ي  نخفتگي وسي  تصميم

خاود  بلكاه    گير  نظام اجتماعي رو به گسترش است  دموكراسي از رو  ادارر و اختيار انتصاب نماي  وكي مادام كه بار تصميم

نياد كاه چاه بساا      خواهد بود كه نظام بدون نن قادر به ادامه حيات نيست. از ننچه گفته خد چنين برميي  ضرورت انقالبي 

گيار    جامعه ما در نستانه جهش عظيم ديگر  در جهت دموكراتيزر خدن قرار گرفته باخد. زيرا همان انفجار دروني تصاميم 

قالب نانعتي تااكنون امكاان گساترش مشااركت سياساي در       ها  ما را فل  كردر است  برا  اوكين بار از زمان ان كه حكومت

 دهد. نيندر را بشارت مي

 منازعه بزرگ آينده -5-28

باخاد. اماروزر    هر گار از ديد  تازر به مسئله نگار كنيم  مهمترين حادثه سياسي عصر ماا تقسايم جامعاه باه دو جبهاه ماي       

اند فراتر از نن حركت كنند  در جريان است. اين منازعه بازرگ   ا  بزرگ بين حاميان جامعه ننعتي و ننهايي كه نمادر منازعه

ها عبور كردر و ميان  ها  سني  قومي  جنسي و تارر فرهن  فردا است كه همچون خطي مضرس از ميان طبقه و حزب  گرور

  بشاارت باه جامعاه    كند و به جاا  اندازد. اين منازعه  زندگي سياسي جامعه ما را از نو خكل دادر و تنظيم مي ننها خكاف مي

ا   هاا  عمياق اجتمااعي در نينادر     هايي فزاينادر و ناانرامي   طبقه و عار  از تعارض و غير ايدئوكوويكي به بحران هماهن ٍ بي

خود  در خكل دادن به سياست فردا و نيندر اثر قطعاي دارد. نقاش    نزدي  اخارر دارد. اين منازعه بزرگ كه روزبروز حادتر مي

 امان بستگي خواهد داخت. ازعه بزرگ به مشاركت نگاهانه و نانگاهانهما نيز در اين من

 سرنوشتي كه بايد ساخت -6-28

ا  از   اند و برخي ديگر برا  حفظ تمدن. امروزر نسل ما هم در حوزر ها برا  خلق كردن تا به عرنه حيات گ اخته بعضي نسل

ها  انررو  و ارتباطات ا بايد به خلاق و اباداع اخاكال      ا  نظامزندگي اجتماعي ا در خانوادر  مدرسه  موسسات تجار  و كليس 

ا  دست زند. از طرفي هر چه ساختن نهادها  سياسي بر اساس سه انل قبلي  يعني قادرت اقليات و دموكراساي نيماه      تازر

نچاه مصااطرات را   نميز خواهيم داخت. زيارا ن  گير  زودتر نغاز خود  خانس بيشتر  برا  انتقال نلح مستقيم و توزي  تصميم

كند  سد كردن رار اين تحوالت است نه خود تحوالت. و اين دفاع كجوجانه از نهادها  كهنه اسات كاه مصااطرر را     تشديد مي

دهد. نظر به اينكه مسئوكيت ايجاد تحول با ما است  ك ا بايد از خود نغاز كنيم و ياد بگيريم كه چشمان خود را باه   افزايش مي

ها اسات )كاه عجوالناه هار      كش انگيز و عميق و تازر نبنديم. اين به معنا  مرعوب نشدن در برابر انديشه رو  واقعيات اعجاب

كنند(  به معنا  مبارزر برا  نزاد  است و باالتر از همه به معناا    ا  را با اين خيال كه غير عملي است  سركوب مي فكر تازر

ز كنيم تا خايد فرزندان ما بتوانند نه تنها نظام كهناه سياساي را نوسااز     نن است كه بايد نوساز  جامعه را از هم اكنون نغا

 ها  گ خته سرنوختي داريم كه بايد خود خلق كنيم. كنند  بلكه تمدن نيندر را هم بسازند. زيرا ما نيز نظير نسل
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