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 :توجه
قابل ذکر است که اخذ . باشد ینگارنده م یشخص یها ، تجارب و پژوهشین مقاله بر اساس تراوشات ذهنيمطالب موجود در ا   

 ی، کامال اتفاقیچ وجه آگاهانه صورت نگرفته و هرگونه مشابهات احتماليگر به هيو اقتباس آن در صورت وجود منابع د
  .ت و مأخذ و منبع، کامال آزاد و بالمانع استيسا س و آدرس وبينو مقالهنقل و اقتباس مطالب، با ذکر نام . باشد یم
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دانيم آه رنگ،  ی ما می همه. باشد می پول به عنوان معيار جهانی ارزش، مورد استفاده و توجه تمامی افراد جهان   
پذيرش و تأييد اجتماع به عنوان نظيری ندارد و تنها اعتبار آن بر مبنای  آسا و بی شكل و آاغذ پول خاصيت معجزه

ی معدودی از افراد اجتماع  دانيم آه پول و چگونگی آن پس از اختراع، به وسيله باشد و نيز می ارزش مشترك می
ارزش  گردد و در صورتی آه اجتماع حاضر به پذيرش اين نوع ارزش تحميلی نگردد، آامًال بی طراحی و توزيع می

بايد به اين نكته اشاره آرد آه در اجتماعی آه پول تمام ارزش و اعتبار آن را ). امهمانند پست و مق(خواهد بود 
  توان شاهد تحقق مساوات و برچيده شدن فقر بود، زيرا؛ آند به هيچ وجه نمی تعيين می

را ربوده ای آه بتوانند آن  تواند قابل ربودن بودن اعتبار و ارزش انسان را بپذيرد به گونه هيچ عقل و منطقی نمی   
  .و به ويژه، خاص و متعلق به او نباشد. و بر ارزش و اعتبار خويش بيفزايند و يا معدوم گردد

بينند و آن را به عنوان مبنای ارزش و  معدود افرادی در جامعه، پول را در زير استيال و تحت آنترل خويش می   
حقيقی نامحسوس و پنهان، ديگران را به بردگی  های وجودی و اعتبار خود پذيرفته و با دورآردن اجتماع از ارزش

  .آنند به عنوان تنها راه رسيدن به ثروت و سعادت، ترغيب و راهنمايی می) و در اصل خود(و اسارت آن 

تواند به صورت ضد ارزش نمايان گردد، توانايی روزافزون استفاده از پول برای تحقق افكار  ارزش و اعتبار نمی   
ی واقعيت تهی  دهنده های شخصيتی افراد، خود نشان آردن پايه نيز تالش برای براندازی و متالشی پليد و ويرانگر و
  .باشد از حقيقت آن می

با محور قراردادن پول و ترويج اعتبار توهمی آن، به مرور به صورت ناخودآگاه اصول و چهارچوب نوعی    
روجان ياد گرفتند آه چگونه بردگی، اسارت و تصورات ريزی شد، م برداری پيشرفته و به اصطالح متمدن پی برده

آاال، خدمات و حتی شخصيت افراد، به اذهان اجتماع گزاری  نيازی، حقيقت و مبنای ارزش خويش را با عنوان بی
تزريق آنند و تالش برای رشد و به ثمررساندن آن را به عنوان هدف اساسی رهبری نمايند تا حدی آه خود نيز 

  .ترند خويش و آلودگی روانی اجتماع، متقاعد شدند آه واقعًا باارزش یلقينات انعكاستحت تأثير ت

تواند احساس رضايت و  گاه نمی هيچ) ولی تهی از ارزش حقيقی(ترين اعتبار و ارزش  فرد با داشتن برترين و بيش   
حقيقی، در پی آسب اعتبارات  های بردن آمبودهای شديد ارزش آرامش را تجربه آند، و به همين دليل برای از ياد

وار تالشی سخت و بيهوده را در پی  اندآی را هم آه در اختيار دارد فدا نموده و ديوانههای  تر، ارزش آاذب بيش
  .آورد می اجرا در ی نابودی و مبارزه با وجود توهمی خالء ارزش طرح ريزی آرده و به مرحله

زندگی  امعه مشاهده شود، به مرور آامال طبيعی و جزء جدايی ناپذيراعتياد در صورتی آه در تمامی يا اآثريت ج   
، مدت زمان زيادی است آه پول اين چنين در ميان تمامی اقشار جامعه )گردد می همچون يك نياز اساسی معرفی(

مخدر قوی معدود افرادی آه از اين . فراگير شده و افراد از اعتياد ارثی بسيار ويرانگر و پنهان عصر خويش غافلند
بوده و   ولی در واقع از درون تهی. ، تشخص و آرامش بيشتری هستند مندند، ظاهرًا در سالمتی، اعتبار تر بهره بيش

پاشد و اآثريتی آه آمتر به آن  همچون بادآنكی با تماس سرسوزنی حقيقی، زندگی آنها بر باد رفته و از هم می
آه اين شرايط بر اساس (بينند  ارزش و ناراحت می ا بيمار، بیدسترسی دارند جدا از باطن، در ظاهر هم خود ر
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و اين در حالی است آه فرد آزاد و ) سياست ايجاد وابستگی شديد و عدم استقالل انديشه و رفتار، عينيت يافته است
نبود  آدام از دو قشر مذآور در رنج نبوده، بود يا های حقيقی و وجودی، از نواقص و مشكالت هيچ متكی به ارزش

گردد، زيرا در واقع از نياز  اش می آند و نه مجذوب و دلباخته آن در زندگی او چندان تأثيری ندارد، نه از آن فرار می
از هر . به توجه مثبت يا منفی به آن رهاست، نه در ثروتی ساختگی سرگردان و نه در فقر و محروميت حيران است

اجتماع بماند و در شرايطی آه ارزش، اعتبار گزاری   نكه منتظر ارزشبرد بدون اي چه بيشتر امكانات ممكن سود می
  .نمايد ريزد و تا حد ممكن ثبات و استحكام خود را حفظ می و امكاناتش را از دست دهد، وجودش در هم نمی

ساختگی و قراردادی نبوده بلكه خود به خود به صورت طبيعی وجود داشته و تغيير  ،ارزش و اعتبار حقيقی   
ی مورد نياز در  تواند اعتبارش را آاهش يا افزايش دهد و تا حد امكان و به اندازه نگرش اجتماع نسبت به آن نمی

تواند آيفيت و آميت آن را  اختيار است و مهمتر از همه اين آه هر فردی، فقط بر اساس خواست و تالش خويش می
بر عكس پول (باشد نه طراحی، اختراع و توليد  و رشد می اعتبار و ارزش فقط قابل آشف، احيا. افزوده و تغيير دهد

تواند آن را بی  ی قابل توجه اين آه ارزش و اعتبار حقيقی هر فرد خاص خود اوست و آسی نمی و نكته). و مقام
  .مند شود ارزش نمايد يا بدون رضايت فرد از آن بهره

است  یبلكه بخاطر تصور و انتظار) به جز آودآان(د ده بودنش مورد توجه قرار نمی هيچ فردی پول را برای پول   
ای آه بتواند  باشد و هر شيوه و وسيله آه، اعتبار و ارزش آن باعث دستيابی فرد به آاال وخدمات مورد نيازش می

  .گيرد اين مهم را بهتر بر آورده سازد فورا مورد توجه افراد قرار می

باشد تا حدی آه آسی  دارای استعداد و صفات منحصر به فرد خود میهر فردی در جهان و حتی در طول تاريخ،    
ی حقيقی و  اگر امكان آشف، احيا و رشد استعدادها. ای مشابه او را در جهان حال يا گذشته و آينده بيابد نتواند نمونه

هان به هر آدام از الملل، و نياز ج بين ی خاص هر فردی فراهم شود آنگاه شاهد فعاليت تك تك افراد جهان در صحنه
جز درآن شرايط، رشد حقيقی جوامع و افراد، از ميان رفتن فقر و معنی پيدا آردن زندگی، آرزويی . خواهيم بود ،آنها

  .بيش نيست

گزاری پوش و قرص آرام بخشی بوده آه برای سرمطرح آردن بحث اشتغال و اجرای آن، در اصل همانند مسكن    
بدون آنكه واقعا پيشگيری، درمان . گردد بل تامين جامعه و جهان حال، توصيه و ارايه میی غير قا تر، بر نيازها بيش

آنند تا حدی آه ارزش و  دانيم آه افراد زيادی در جامعه به شغل مشترآی گرايش پيدا می می. يا اصالحی انجام پذيرد
و فرد، ناخودآگاه . پيمايد ن خود را میاعتبار آن حرفه ساقط شده و درآمد افراد روز به روز سير نزولی و تقسيم شد

شود، آه در  های گوناگون برای آسب درآمد بيشتر يا الاقل ثابت نگه داشتن آن می مجبور به طراحی و اجرای شيوه
ی انواع  همچنين اختراع و توسعه. گردند شماری می اين ميان تعداد بسياری متمايل به تحقق اعمال غير انسانی بی

واقعيتی . ای نزديك شاهد جايگزينی آامل آنها به جای خدمات افراد خواهيم بود گوناگون، آه در آيندهروبات و وسايل 
ای آه برای   به گونه. برد تر زير سوال می انكار نشدنی است آه اشتغال و استفاده از نيروی انسانی را هر روز بيش

م به عنوان مدير و انتخابگر ـ در زمينه خاص آن ه. هر تخصصی در جهان فقط امكان فعاليت يك نفر باقی بماند
  ...خود، نه ارايه آننده ـ آموزش دهنده و 
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ای آه دارد، به اعتياد پناه برده و در ثبات آن  ی گوناگون و زياد مادی و معنوی فرد معتاد به دليل آمبودها   
آب در هنگام مان گونه آه نوشيدن گنده. ی نيستاعتياد نياز فطر( .ی مخدر ندارد در واقع نيازی به ماده. آوشد می

ی غير منطقی و رايج در ميان  ها در روش.) شويم تشنگی طبيعی نيست، و در صورت وجود آب از آن بی نياز می
اند، ولی آمترين درآی در  ی گوناگون آه متاسفانه در مورد اعتياد و معتاد آگاهی فراوان اندوخته ها اقشار و مكان

ای را آه امكان دارد هر لحظه منفجر شود،  هسته یبه اين ترتيب بمب و در اصالح ظاهر نمودهمورد آن ندارد، سعی 
وليت خود در ئگذارند و برای پنهان آردن واقعيت و مس در زير پرده و همراه با شخصيت و مقام واالی انسان تنها می

پردازند آه اين خود از اعتياد  می» كتر«ی آن، با عنوان  برابر جامعه، به اصالح، ترميم و تزئين حجاب و پرده
توانيم پول را به عنوان ضد ارزش معرفی آرده و در  نمی. مثال پول هم همانند مواد مخدر است. تر است وحشتناك

ی ماست، تالش برای آشف، احيا و تقويت  تنها آوششی آه در زير اراده. داری و پول برآييم صدد مقابله با سرمايه
را به ذشته، حتما حفظ نموده، ارزش آنايم همچون گ آه به آن وابسته و پول را تا زمانی. باشد یی حقيقی م ها ارزش

  .مند گرديم رسميت شناخته و از آن بهره

 


