
  ي فرهنگياياالت متحد، الگو
  سمينو. لاز برگردان 

  ـــــــــــــــــــــــــ
و ) ۲(» دانشـکده اقتصـاد لنـدن      « و اسـتاد   ييکـا يجامعـه شـناس آمر    ) ۱(ت  ِنچارد ِسـ  ير است با    يا  د مصاحبه يخوان  ي   آنچه م 

وه يشـ «ن مصـاحبه    يـ  در ا  يو. سـت  شـده ا   يه گـذار  يـ له خـود او پا    ي کـه بوسـ    )۳ (»ورکيوي دانشگاه ن  ي علوم انسان  يتويانست«
  .ده استيرا به نقد کش» ييکايآمر
ک  يـ  ي بسـو يحرکـت آشـکار  .  استيريگ  در حال شکليا ان نگران کنندهين جريت، در همه نقاط کره زم   ِن سِ يآقا: پرسش   

رد و  يـ گ  يد مـ   بخـو  يآور  جهي ابعاد سرگ  ي صنعت ي در کشورها  ير و غن  ين فق يجامعه متشکل از دو طبقه محسوس است، فاصله ب        
 نژادپرسـتانه در  يها و کشـتارها  يکتاتوري که بعد از تجربه د   �را  » ياجتماعاقتصاد بازار   « متحد کننده مثل     ي اجتماع يها  نمونه

 از  ي بخصوصـ  ي را در سـاز و کارهـا       ينـده اجتمـاع   ي فزا ين نـابرابر  يـ  ا يها  شهيشما ر . کند  ي از درون نابود م    -اروپا شکل گرفتند  
ن ي همـ يدرسـت بـرا  ] در گذشته[ن است که ي تعجب در ايجا. االت متحد پا گرفته استيد که در ا يا  دانستهن  ي نو يدار  هيسرما

زه يـ  دمکراتي بـرا ي فرد و امکان  ي آزادساز ي برا ي، بعنوان ابزار  يا  انهي را يها  يآور   بر فن  يت مبتن يري اشکال مد  يعنيساز و کارها،    
  د؟يکن يح ميه تسلط را چگونه تشرن اشکال تازيشما ا. شد يغ ميکردن روابط کار تبل

شـه  ي هم يدار  هين کـار را سـرما     يـ ا. ز باشد يد تعجب برانگ  يشود، نبا   ي م ي اجتماع ي باعث نابرابر  يدار  هين امر که سرما   يا: تِن   ِس
رت آور يت حين واقعيا. ن استي نويدار هي توسط سرماي اجتماعيجاد نابرابري ا ير کننده در چگونگ   ينکته واقعا غافلگ  . کرده است 

ن يـ  با آزاد شدن ا    يعني بودند،   ي اقتصاد يها  تيک که خود مانع تحرک فعال     ي حاکم بوروکرات  يها  ن رفتن ساخت  ياست که با از ب    
پـردازان منتسـب بـه        هيـ  از نظر  يآخر بعضـ  . ع ثروت نشده است   ي دامنه توز  ي به گستردگ  يچ کمک ي، ه يدار  هيم سرما ي عظ يروين

ه به رخنه ي شبيزي چيدار هين مرحله سرمايتر شرفتهيش اعتقاد راسخ داشتند که در پ ي پ ک در قرن  ي بوروکرات يمي قد يها  مکتب
 اعتقاد داشت، با وجـود آنکـه در         )۴(وزف شومپتر يمثال  .  ثروتمند به طبقه متوسط ممکن خواهد بود       ي اجتماع يثروت از قشرها  

 تـر   شـرفته يدر مراحـل پ    [يدار  هيد، تحرک سـرما    وجود دار  ي اندک يها  ش به تمرکز ثروت در دست     ي گرا يدار  هيمراحل قبل سرما  
ن اسـت کـه   ي ايدار هيش سرما ير کننده در رونق دو دهه پ      ينکته غافلگ .  تعديل ثروت خواهد داشت    ي در راستا  يريالاقل تأث ] آن
 کپارچـه ي ي نظـام اقتصـاد    يرامـون ي پ يهـا   ب در بخـش   يـ ن ترت يبه ا . ن وضوح نقش بر آب شده است      ي شومپتر به ا   يدوارين ام يا

 ي در کشـورها   يقـا و کـارگران صـنعت      ي در آفر  يع دسـت  ي از مردم، از جمله کارگران صـنا       ياديرتر شدن عده ز   يده فق ي، پد يجهان
کـا و   ياالت متحـد آمر   ي و بخصوص آنچه در ا     ي غرب ي صنعت يآنچه در کشورها  . ده است ي به عرصه ظهور رس    ي جنوب شرق  يايآس
. انـد   دهيل متعـدد بـه قلـه تکامـل رسـ          يـ ن دو کشـور بـه دال      يرا ا ي بود، ز  ينيب  شيس اتفاق افتاده است، کمتر از همه قابل پ        يانگل
.  به بار آورده است    يج مثبت ي اجتماع نتا  ين قشرها يتر  نيي متعلق به پا   يها   انسان يسته اول برا   ر ين در کشورها  ي نو يدار  هيسرما

 يتـر همچنـان بسـته بـاق     رقابـل انعطـاف  يو غ تر يمي قديدار هي سرماين گشوده شده که در اقتصادهاي مهاجر ي برا ييمثال درها 
 کمتر شده   يا حت يا ثابت مانده و     ينان  يدرآمد ا .  بودند ي اجتماع ياني م يها  ن طبقه متوسط و رده    ين ب ي درا ي بازنده واقع  .اند  مانده
  .است

ران ي و مديش خصوصن صاحبان بخير بيک مرز نفوذناپذين ين نظام نويدهد که ا ي نشان مي به منابع مالي   اما مسئله دسترس
ب، يـ ن ترت يـ به ا . جاد کرده است  يگر ا يکنند از طرف د     ي آنان کار م   ي برا ياني م يها   که در رده   يک طرف و کسان   ي باال از    يها  رده

ـ   . ل شـده اسـت    ي تبـد  يرامـون ي پ يهـا    از مرکزها و بخـش     يا  دهيچيب پ ي به ترک  ي از شکل هرم سنت    يساختار اجتماع  ن يرابطـه ب
کـه در   ي اسـت، در حال    ير و غنـ   ين فق ي، درست همان رابطه ب    يراموني پ يها   مراکز و بخش   يعني سوم،    و جهان  ي صنعت يکشورها

 مـن   يت بـرا  يـ ن واقع يـ  بـردن بـه ا     يپ. دهد  يل م ي را تشک  يراموني است که بخش پ    ين خرده بورژواز  ي ا ي صنعت يخود کشورها 
 و طبقـه    يين اقشـار بـاال    ينده ب يکا فاصله فزا  ي آمر ن حال در  يدر ع . ر کننده بود  يز غافلگ يش از هر چ   يک جامعه شناس ب   يبعنوان  

االت ي متوسط در اي قشرها ينيي پا يها  بخش.  شده است  ي پرده پوش  يق گسترش نظام اعتبار   يمتوسط در دو دهه گذشته از طر      
 يدگگر، امکان مشارکت در زن    ياز طرف د  . ستيشان مقدور ن  يگر حفظ آن برا   يافته بودند که د   ي دست   ي از زندگ  يمتحد به سطح  

 به اعتبارها دشوارتر و مصرف محـدودتر شـود، بـه          يهر چه دسترس  . شود  يز از آنها گرفته م    ي ن ي بانک يق اعتبارها ي از طر  يمصرف
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ن آن يـ ا. شـود  يز آشـکارتر مـ  يـ ن» رامـون يپ« در يبورژواز کوچک ثروت و خرده   » مرکز«ن  ي ب ي اجتماع يها  يهمان اندازه نابرابر  
  . استيدار هين سرماينو است که بنظر من شاخص نظام يزيچ

 يهـا   آور اسـت کـه مـا از تجربـه گذشـته و از پـژوهش دربـاره نظـام                يد، از آن جهت نگران    يکن  يح م يآنچه شما تشر  :    پرسش
ک اصـل  يـ ، امـا بعنـوان      يک بـه روشـ    ي، هر   يستي و چه فاش   يستيگرا، چه کمون    تي تمام يها  م که حکومت  يا  گرا آموخته   تيتمام

د، بـه همـان     يـ  که شما هم اکنون از آن کرد       يحين با تشر  ي نو يدار  هيا سرما يآ. طبقه متوسط پرداختند  ن بردن   يمشترک، به از ب   
  د؟يق لطمه نخواهند دين طريساالرانه از ا  مردميها ا نظامير نخواهد رفت؟ آيمس
ار ين امـر بسـ    يـ ل ا يدال. ميستم باش ي قرن ب  يزنفرت خرده بورژوا  مانند   يا  دهينده شاهد پد  يما در آ  که  کنم    ي نم من فکر : تِن   ِس

چوجـه  ي طبقه متوسط بـه ه ياني امروز بعنوان قشر ميخرده بورژواز. شوند ي مربوط مي و فرهنگ ياند و به عوامل اقتصاد      دهيچيپ
ن يـ از ا . شـوند   ي به همان شکل قـرن گذشـته احسـاس نمـ           ي طبقات يگر تضادها يد. ستيشود آگاه ن    ي که به او وارد م     يبه فشار 
هـا خـود را       کننـد کـه انسـان       ياند، کمک م    ختهي ثابت گذشته را برهم ر     ي که ساختارها  يني نو يط کار يه شرا ن است ک  يمهمتر ا 

االت يـ  مشـخص در ا    يک طبقه اجتماع  يتعلق به   . يک گروه مشخص اجتماع   ي ين منفرد درک کنند تا اعضا     يشتر بعنوان فعال  يب
ن ي سلطه در اشکال نـو     ي بودن ساختارها  يينامر. شود  يم افراد پنهان    يت شخص ي هم پشت مسئله موقع    لمن عوا يمتحد، بدون ا  

شود،  ي نمي اعتراضي جمعياسيک حرکت سي باعث ي اقتصاديت نابرابريل واقعين دليبه هم. شود يت مي تقوي کاريها سازمان
ک مثـال   يـ ن موضـوع را بـا       يـ  ا ديـ اجـازه ده  . کند  يجاد م ي را ا  ي شخص يتيکفا  ي ناموفق بودن و ب    يک احساس فرد  يشتر  يبلکه ب 

 يعنـ يت، ي درصد از جمع۳ شکل گرفته است که در آن ياسيک نظام س ياالت متحد   يدر حال حاضر در ا    . مي کن يمشخص بررس 
 را  ي که بار اصل   يا   از جانب آن عده    يچگونه اعتراض ين ه يبا وجود ا  .  برخوردارند ياتي مال يها  تين درآمدها از معاف   يصاحبان باالتر 

ل يـ ن دليـ بـه ا .  تعلـق ندارنـد    ي درصـد  ۳نند، که چرا به آن گروه       يشتر در غم ا   ين عده ب  ي بلکه ا  شود،  يده نم يبر دوش دارند شن   
 همـراه بـا مشـاجرات       يد در انتظار دوران   ي آن با  يبجا. ستيک قابل تصور ن   ينده نزد ي در آ  يستيک مارکس ي کالس يبرخورد طبقات 

 يهـا  تيـ  فعالين شـده و آزاد ي تضـم ي اجتمـاع يهـا  ني تـام يعنـ يها طالب هر دو امکان،        بود که در آن، انسان     ي عموم ياسيس
را نظـام  يـ  خواهـد مانـد، ز  ي بـاق ياسي سيها يکار ن تضاد با وجود تمام پنهاني است که ايعيطب.  هستند يدار  هي سرما يخصوص
 بنظر من   ار به آن استناد شده است،     ي که بس  »راه سوم «و  . از باشد ي هر دو ن   يتواند در آن واحد پاسخگو      ي موجود نم  يدار  هيسرما
 اسـت کـه بتوانـد     يک گروه اجتماع  ي، وجود   يش همبستگ يدايشرط الزمه پ  .  اصال وجود ندارد   يزين چ يچن. ستيش ن ي ب يسراب

برجسـته کـردن و     . ميريمـات را هـم بپـذ      يد خطر بـروز نامال    يبام،  ي باش ي فرد يها  ياگر طالب آزاد  .  را اعمال کند   يآن همبستگ 
نکه به راست، چـپ  ياستمداران، صرفنظر از ايس. فه طبقه متوسط استيتن آن اکنون وظان ساخين تناقض و اصوال نما    يح ا يتشر
  . نخواهند کردين باره کمکيانه متعلق باشند، در ايا مي

کـا  يخ آمر ي آن را در تـار     يهـا   شـه يم و ر  يوسـته بپـرداز   ي و پ  يمير دا يين فرهنگ تغ  ينجا به منشاء ا   يل دارم در ا   يمن م :    پرسش
 يت پروتستان ين معنو ي از ا  يگريان د يد، ب يح کرد ين، آن طور که شما تشر     ي نو يدار  هي سرما ين جوشش درون  يا ا يآ. ميجستجو کن 

  دهد؟ ي اثبات ارزش فرد قرار مي برايا  تازهي اخالقيها شيف و آزمايما در مقابل وظايها را دا ست که انسانين
ل است که خـود     يفه را قا  ين وظ يها ا    انسان ي است که برا   يستانات پروت ي از اخالق  يا  ان کهنه يد ب يح کرد يآنچه شما تشر  : تِن   ِس
بـه  ) شي همان آزمـا   يعني(ق کار   ي فرد از طر   ي از اعماق درون   يزين که چ  يالبته اعتقاد به ا   . ش قرار دهند  يم در معرض آزما   يرا دا 

د يـ  با ييها  شيت که چگونه آزما   ن اس ينجا ا ي نکته تازه در ا    ي دارد، ول  ييکاي در فرهنگ آمر   يقي عم يها  شهيد، ر يظهور خواهد رس  
 اسـتوار بـود کـه از صـرفنظر کـردن از مصـرف،              ييهـا   هـا و داسـتان       بر سرگذشـت   ي پروتستان يمياساس اخالق قد  . انجام شوند 

  .ت داشتندي ثروت حکايجي و انباشت تدرييجو صرفه
 يهـا   ن داسـتان  يـ ا. ابـد ي ياه دست مـ    از مصرف به رف    يکند، قدم به قدم و با خوددار        يف م ي  توص  )۵(»ماکس وبر « که   ي   انسان

شـه  ي ارزش خـود هم    ياثبات قطع . ر بود ي ناپذ يشه دسترس ي هم يي هدف نها  ي بودند ول   ار با ذوق پرداخته شده    يان طبعا بس  يپا  يب
  .شد ينده موکول ميبه آ

ار ين بسـ  ي مفهـوم نمـاد    ينجا مصـرف دارا   يا. وند داده است  ي با کار پ   ي مصرف را به نحو تنگاتنگ     ،ين پروتستان ي نو ي   اخالق کار 
ت کنـد،   يجـاد رضـا   ي شـخص ا   يت برا يق احساس مالک  يست که صرفا از طر    ي بخصوص ن  يئي مسئله بر سر تملک ش     . است يمهم

 فـرد در    يي نمـاد توانـا    ي مصـرف  يايان بالانقطـاع اشـ    يـ جر. شتر خود را به ثبوت برساند     ي مصرف ب  ييما توانا يد دا يبلکه شخص با  
 از آنچـه کـه      ي کـامال متفـاوت    يايـ ب ما در دن   ين ترت ي به ا  . اعتماد به نفس او است     ي برا يلي دل و] ياجتماع [يمشارکت در زندگ  



www.negaresh.de ٣

 ييايـ  بـه دن   ي پروتسـتان  يميات قـد  يـ ن علـت باشـد کـه اخالق       يد به ا  ين امر شا  يا. ميکن  ي م يف کرده بود زندگ   يماکس وبر توص  
از دارد کـه بتوانـد آن را        ي ن يق کار، به ساختار کارآمد    ي اعتماد به نفس از طر     يجي صعود آرام و تدر    .از داشته است  يک ن يبوروکرات

ازات يـ ار امتيـ ک سلسـله مراتـب روشـن و بـا مع    يـ شخص در هـر لحظـه، در   ] يشغل[گاه يد جاين ساختار با يدر ا . منعکس کند 
  .ته باشند داشييد در درازمدت برقرار بمانند و کارآي باي کاريها ن حال آن سازمانيدر ع. ص باشدي شده قابل تشخيبند رده

ـ   يشي پ يها   ماندگار، در دهه   ي روشن و ساختارها   يها  ن سلسله مراتب  ي   درست هم   روشـن   ين امـر وقتـ    يـ ا. انـد   ن رفتـه  ين از ب
تـوان    يتـر مـ     تر باشد، به همان انـدازه مشـکل         هر چه مؤسسه بزرگ   . مي بزرگ را مد نظر قرار ده      ي اقتصاد يها  شود که بنگاه    يم
 از  يا  شـتر بـه مجموعـه     يتـر و هـر چـه ب         دهيـ چيمـا پ  ي بـزرگ دا   يها  ساختار بنگاه . ن کرد ي مع  تک تک کارکنان را    يگاه شغل يجا

ن يتـر و در عـ   شـکل  ينها بياند، بلکه ا ن رفتهيست که سلسله مراتب و قدرت از ب  ين ن يمنظور ا . شود  يل م يدار تبد ي ناپا يها  شبکه
گـر بـر خـالف گذشـته در         ي آنهـا د   يهـا   تيـ اسـت کـه موفق     ين معنـ  يـ  فرد فرد کارکنان به ا     ين امر برا  يا. اند  حال مؤثرتر شده  

زه يـ  بـروز انگ   ي بـرا  يا   عرصـه  يگر مؤسسـات بـزرگ اقتصـاد      يب د ين ترت يبه ا . شود  ي منعکس نم  يشان در سازمان کار     تيموقع
  .ستندي فرد نيها  به اعتماد به نفس و اثبات ارزشيابي دستيپروتستان
رات، ييـ  بـه تغ   يروني ب ياز فرض ين است که ن   ين ا ي نو يدار  هي سرما يسازمان شکل   ين شاخص نظر  يتر  در نظر شما مهم   :    پرسش

 يروهـا يا ن يـ  دارد؟ آ  ييکـا ي آمر يـي  بـا فردگرا   يا  ت هـم رابطـه    ين خصوص يا ا يآ. شود  ي و عرضه م   ي تلق ينيک ضرورت ع  يبعنوان  
کننـد کـه در    ين مـ يي تعيبا عواملت خود را ي است که انسانها هوين بدان معنيا اياند؟ آ ها منتقل شده سرنوشت به درون انسان  

  راند؟يير قابل تغي آنها غيهر حال برا
 خشـنود   ييکـا يح فرهنگ آمر  ي توض يسم برا يبرالي و نول  يي مثل فردگرا  ييها  م که من از کاربرد واژه     يد بگو يبا صراحت با  : تِن   ِس

نها در يها گفت که ا ييکاي درباره آمري زمان)۶(»آرنتهانا «استاد من . زنديا باشند، ابهام برانگيش از آنکه گويها پ ن واژهيا. ستمين
 از ي اسـت کـه از اشـکال مشخصـ    ياالت متحـد کشـور  يـ ا. کننـد  ي مـ ي زنـدگ ي اجتماعي و حداقل آزاد ياسي س يحداکثر آزاد 

هـا   ييکـا يت انطبـاق آمر يـ ص قابليتشـخ . سازد يت محدود مينها يکند، اما اجتماع قدرت فرد را ب ي استقبال م  ي فرد يها  تيفعال
العاده   ر فشار فوق  ي روزمره به سرعت ز    يها در زندگ    ن تفاوت ينجا انسانها بخاطر کوچکتر   يدر ا .  دشوار است  ييک اروپا ي ياغلب برا 

نطور ي ا ييکايل است بزند، در فرهنگ آمر     ي که ما  ين قاعده که اصوال هر کس آزاد است دست به هر کار           يا. رنديگ  يجامعه قرار م  
.  اسـت  ين باره مثـال خـوب     ين در ا  يمسئله سقط جن  .  بزند که مجاز باشد    ياد است دست به هر کار     شود که هر کس آز      يدرک م 
ن مسـئله  ينجا بحث بر سر ا   يدر ا .  دارند يکي کاتول ياز مثال کشورها   ي کامال متفاوت  يها  کا استدالل ين در آمر  يسقط جن ن  يمخالف
ن است کـه    يمسئله بر سر ا   . شود  ي م ي خانواده تلق  ي بقا ي برا يدين بعنوان تهد  يت است و سقط جن    يجمعار فراتر از کنترل     يبس

 بـرعکس در    . خـانواده وجـود دارد     ين بحث وحشت از نابود    يدر پشت ا  . رنديت فرزندان خود را بپذ    يها وادار شوند مسئول     خانواده
هـا اعـدام را دوسـت     ييکايآمر. کند يدا ميمخالفت با مجازات اعدام وحدت پبا  ين بنوعي، مخالفت با سقط جنيکيفرهنگ کاتول 

ـ  ينجا ارتباط ياما در ا  .  آنها معادل مفهوم نظم است     يمجازات اعدام برا  . دارند ک بزرگسـال احسـاس   يـ ن و يک جنـ  يـ ن قتـل    ي ب
  .شود ينم

 يهـا   نقدر خانه يچرا ا . کند  ي را پنهان م   ييکايت بازدارنده جامعه آمر   ي خصوص ييل است که من معتقدم واژه فردگرا      ين دل ي   به ا 
گان خـود   يخواهند از همسا    يبلکه انسانها نم  .  با سطح درآمدها ندارد    ين امر ارتباط  يگرند؟ ا يکديه  ي شب ييکاي آمر يرهاحومه شه 

 ين امـر تلقـ  ي از ايا  ببخشد فورا بعنوان نشانهي خصوصيي به باغچه آنها فضا    تواند  يک حصار که م   ي با   يمتفاوت جلوه کنند، حت   
ل دارم از   يشتر م يمن ب . ن که او واقعا به جمع تعلق ندارد       ي بر ا  يلي را پنهان کند و دل     يزيخواهد چ   يخواهد شد، که صاحبخانه م    

 وجود دارند   ين فرهنگ عوامل  يدر ا .  صحبت کنم  ييکايگ آمر در فرهن ) م. ينداشتن امر پنهان در زندگ    (ت  يک شفاف يالکتيک د ي
شـود کـه      ي مـ  ينطور تلق يرا ا ي را ندارند، ز   يژگين و ي وجود دارند که ا    يگريز عوامل د  يو ن . که نشان دهنده تعلق به جمع هستند      

   .کند ي شخص را مخدوش نميري انطباق پذير کليشان تصو پنهان کردن
در . کنـد  ي مـ يکـا را تـداع  ي از آمرين واژه در اروپا مفهوم کـامال متفـاوت  يا. سم دارميبرالين برداشت را من درباره واژه نول    ي   هم
ا يـ  و   »ن روزولـت  يفـرانکل « )۷(»نياقدام نو «است  يا س ي اروپا   يال دمکراس يه به سوس  ي شب يزيچک  يسم کالس يبراليکا از نول  يآمر
اما آنچه در اروپـا     .  کارآمد يک دولت رفاه مل   ين اقتصاد و    ي ب ي تعادل ي برقرار يعنيشود،    ي درک م  »يجان اف کند   «يها  استيس

 دولت بـر    ي بجا ينکه امور رفاه اجتماع   ي بازار، و ا   ي و چرا  چون  يت ب يشود عبارت است از حاکم      يده م يکا فهم يسم آمر يبرالياز نول 
ت ي خودجوش و متناسـب بـا وضـع        يد با سازمانها  ين خود جامعه است که با     ي ا يعنيرند،  يگ  يها و اجتماعات قرار م      عهده انجمن 
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 ي اجتمـاع  يهـا   وه نوجوانـان متعلـق بـه گـر        ين که سرپرسـت   يل ا ياز قب . ردي را بر دوش بگ    ي تعادل اجتماع  يفه برقرار يخود، وظ 
ـ يگان انجام شود، بيق همساي، بلکه از طر   يا  ان حرفه يساز نه بدست مرب     مسئله  نشـوند، بلکـه   يمارسـتان بسـتر  ي در بيماران روان

 بهتر از دولت    ييساي کل يها  ن برداشت نهفته است، که سازمان     يت ا ين واقع يدر پشت ا  .  شوند ي از محله نگهدار   يبدست داوطلبان 
ن اسـت کـه اصـالح       يـ شـود، در واقـع ا       يده مـ  يـ  نام ييکـا يسم نـوع آمر   يبرالي آنچه که نول   يمحتوا. مبارزه کنند توانند با فقر      يم

  .فه خود جامعه است و نه دولتي وظي تعادل اجتماعي اقتصاد بازار و برقراريها ينابسامان
ا بنظر شـما    يآ.دينيب  ي نم يين آن و فردگرا   ي ب يا  چ رابطه ي آزاد، ه  يدار  هيسم بعنوان سرما  يبراليف از نول  ين تعر يشما با ا  :    پرسش

   وجود ندارد؟يها از هر گونه وابستگ ييکاي و نفرت آمرين استقالل طلبييبا آ] دهين پدين ايب [يا نجا حداقل رابطهيا
اله خود را  س۷۰شخص . اند انيپا ين تصور وجود دارد که امکانات ب   يا. کا از برخورد با مرزها وحشت دارند      يمردم در آمر  :  تِن   ِس
 با مسئله   ييکاي آمر ي فرهنگ يها  شهين کل يا. پروراند  ي را در سر م    يشگي هم ي جوان يکند و آرزو    ي ساله تجسم م   ۳۰کر آدم   يدر پ 
د ينبا.  پنهان يق ول ي عم يديک ناام ي وجود دارد،    يا  ژهي و يک دوگانگ ينجا  ين حال ا  يدر ع . اند  رفتن مرزها مرتبط  يا نپذ يرفتن  يپذ

 ييايـ شـه رو ين کليـ  ا.رديـ گ ير مـ  ي را بباد تحق   يد و دولت رفاه اجتماع    يآ  يم که به اروپا م    يني را بب  ييکايبر آمر فقط آن تاجر متک   
سـنده  ي نو)۸(»تـز جرالـد  يف«کـنم گفتـه    يگمـان مـ   .  دارد يها چهره کـامال متفـاوت       ييکايه آمر ي بق يحصر برا   ي ب يت فرد يموفق
 يمـ ين وحشت دا  يا. کند  يان م ي مطلب را ب   يک امکان دارند، هسته اصل    يط  شه فق يکا هم يها در آمر    نکه آدم ي بر ا  ي مبن ييکايآمر

 بتوانـد   يت فرد يفات احمقانه بزرگداشت موفق   يتر از آن در فرهنگ ما رسوخ کرده است که تشر            قيار عم ياز احتمال شکست، بس   
  .ديآن را بزدا
ـ     يبه آن فکر م   وسته  يهمه پ . کا شکست و ناموفق ماندن است     ي آمر ين موضوع پنهان  يتر     عمده اش   چکس دربـاره  ي هـ  يکننـد ول
ـ  توان  يت ميدرباره موفق.  مسئله شکست استيل عظمت ابعاد روانين دل يا. زند  يحرف نم   دربـاره سرنوشـت،   يصحبت کـرد، ول

شـنهاد خـواهم   يم، من واژه خأل را پيان کن يک کلمه ب  ي را در    ييکاياگر الزم باشد فرهنگ آمر    . د سکوت کرد  يسقوط و شکست با   
 و ياز همگـان يـ ن نيـ ش از خود و ايز به ستايش نفرت انگين گراي، اي اجتماعيها از به گروهين نوع نيترس از خأل است که ا   . دکر
 ين بنظـر مـن محرکـ      يـ ا. م حرف بزنند تا احساس خأل نکنند      يد دا يهمه با . آورد  ي را بوجود م   ي روان درمان  ي به گفتگوها  يميدا

  . ما داردي برايت بزرگترياست که اهم
کنـد و     يم مـ  يرا تقسـ  ] تيـ فعال [يها  که عرصه ] جامعه[ت  ين با واقع  ي نو يدار  هيوه برخورد سرما  ين ش يا بنظر شما ا   يآ:    پرسش

سـاز     مسـئله  يهـا   کند خود را از دست بخـش        ي م ياند و سع     قابل حل  يل به راحت  يرد که در آنها مسا    يپذ  يها را م    فقط آن عرصه  
   ندارد؟ي از خرد ابزاري افراطيريگ  با فلسفه بهرهيخالص کند، ارتباط

کـا پنهـان    ي اسـت کـه در جامعـه آمر        ين هـم از موضـوعات     يا. ميگرد  ي جامعه برم  يب طبقات ينجا ما به مسئله ترک    يدر ا : تِن   ِس
  .کنند يآن فکر مبه  همه يزند ول ياش حرف نم چکس دربارهيشود، ه ينگاهداشته م

ـ        ي وابستگان به باالتر   يبرا فقط   ي خصوص يت اقتصاد ي فعال يي ادعا ي   آزاد  فرهنـگ  يدگيـ چي پين قشـر اجتمـاع معنـا دارد، ول
 دم  ين آزاد يـ  تعلـق دارنـد از ا      ي نظام اجتمـاع   يها  اد به بازنده  ي هم که به احتمال ز     يي آنها يکند که حت    ي بروز م  ييکا آنجا يآمر
اگـر موضـوع از     . شـوند   ين ورشکست م  شا  تيکا ظرف دو سال اول فعال     يس در آمر  ي تازه تأس  يها  ه شرکت م درصد ه  ۸۵. زنند  يم
ـ .  باال است  يليرا خطر شکست خ   يس شرکت را به کنار گذاشت، ز      يد تأس ي شود، قاعدتا با   ي بررس يد محاسبات اقتصاد  يد  بـا   يول

 توانـد   ين امـر نمـ    يـ کننـد، ا    يها را ذکر م     ي اعتبار، خطر شکست و ارقام مربوط به ورشکستگ        ي که بانکها در هنگام اعطا     يوجود
ن يـ  ايل واقعـ يـ امـا دل . ل خواهد شدي آنها استثنا قا  يکنند که سرنوشت برا     يهمه فکر م  . ها باز دارد    س شرکت يا را از تأس   انسانه

هـا کـه      غـات پـر زرق و بـرق رسـانه         ير تبل يد تحت تأث  ين مورد نبا  يدر ا . ندي بشو يد دست از زندگ   ين صورت با  ير ا ياست که در غ   
کا انسـانها  يافت که در آمر يم  يم، درخواه ي بکن ياگر به پشت پرده نگاه    . نند قرار گرفت  ک  ي از افراد را برجسته م     يت معدود يموفق

  .رسانند يب مي به خودشان آسياسي و چه در عرصه سيچه در عرصه اقتصاد
 ييم و بـه کارهـا     ي تن در ده   يم، به هر خطر   يريده بگ يدارد احتمال شکست را ناد      ي است که ما را وام     يي   وحشت از خأل و تنها    

 مثل جنگ عـراق موافقـت کننـد، بـا           ي با جنگ  دارد  يها را وام    ن عامل است که آدم    يهم. رسند  ي بنظر نم  يم که عقالن  يست بزن د
. د دوباره تالش کـرد    يبا: ن است ياستدالل ا .  اتفاق خواهد افتاد   يدانند آنجا چه حوادث     يش م ينکه از تجربه دوازده سال پ     يوجود ا 

نجـا بازدارنـده   يار دور شـده، در ا يسم بسـ ي مبارزه با تروريعني آن، يز هدف اعالم شده برا تجربه جنگ افغانستان هم که ا     يحت
ر قابـل  يـ نکـه عواقـب آنهـا غ   يم، بـا وجـود ا  يات گذشـته را از نـو تکـرار کنـ    يدارد تجرب يما ما را وامي دا يک اجبار درون  ي. ستين
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 خودمـان   يگران و در اقتصاد بـرا     ي د ياست برا ين امر در س   يا. ميساز  ي خود م  ي برا يالير خ يک تصو يت  يما از واقع  . اند  ينيب  شيپ
  .خطرناک است

ه آن ي شـب يزيـ کا را چي اقتصاد و تجارت آمري و حالت تهاجمييکاي فرهنگ آمريريناپذ يا شما خستگين وصف آ  يبا ا :    پرسش
  ه است؟ا فرار خواندي (Eskapismus) يزي واقع گر)۹(»تئودور آدورنو«د که يدان ي ميا حالتيده يپد
ه بـه  يکـا شـب  ي قشر ممتاز آمريتجاوزگر. شود ي اعمال مين تجاوز از جانب چه کسيد ايد دين سؤال باي پاسخ به ا   يبرا: تِنِس   

. گـران اسـت   ياند و خشونت تنها شـکل درسـت رفتـار بـا د              ن باورند که بر حق    يحکومتگران بر ا  .  روم است  ي امپراتور يتجاوزگر
او » ست؟ي نيستياليک رفتار امپرين يا ايآ«د ي متوسط بپرسييکاي از آمريتر سلسله مراتب اجتماع نيي پايها برعکس اگر در رده 

  . دياصال منظور شما را نخواهد فهم
 از موضـع    ييکـا ي آمر يـي گرا  يملـ .  و نامتجانس بودن است    يان وحشت کور از ناهمگن    ي، ب »ن است يکا بهتر يآمر« مثل   ي   احکام

ـ      . دهد  ي پاسخ م  يت مل ينفس به مسئله هو    و نبود اعتماد به      يضعف درون   رهـا کـردن     ي بـرا  يا  انـدازه   يمثال به مهاجران فشـار ب
 به انطباق صـد در صـد،        ين روند اجبار فرهنگ   يفهمد که در ا     يج م يشود و تازه نسل سوم آنها بتدر        يشان وارد م    يگذشته فرهنگ 

  . متحمل شده استيانيچه ز
 يرش تفـاوت فرهنگـ    يرا پـذ  يز. رفته گردند يها شوند تا به جمع پذ       ييکايتر از آمر    ييکايو آمر پرست     وطن يد ماورا ي   مهاجران با 

 منطبـق   ييکـا ي آمر يت زنـدگ  يـ ن بـا واقع   يـ  از افراد خواهد بود و ا      يادين تعداد ز  يک فرد در ب   ي ي زندگ يها به معن    ييکاينزد آمر 
انـد، بلکـه تجربـه عمـده نشـان         نکـرده يعده زندگک ين ي در بي هرگز بعنوان فرديمهاجران در برخورد با ساکنان محل . ستين
  . خود ادامه دهنديتوانند به هست ي در جهت حل شدن در جمع ميک عمل اراديدهد که آنها فقط با  يم

ک فرهنگ اسـت و اگـر   ي ي در ماده و جوهر اصليمسئله واقع . ستيگران مطرح ن  يا فرار از د   يت و   ين مسئله فرار از واقع    ي   بنابرا
نجا است يشود و درست هم ي مين کمبود آن اصالت فرهنگيگزيجا] جيرا[ق فرهنگ يند باشد، تصد  ين مسئله ناخوشا  ياپاسخ به   

  .کند يکه خشونت بروز م
 ي در آن کشور زنـدگ     ي مهاجران مدت زمان   يشود و وقت    ي احساس نم  ي فرهنگ يها   از بابت تفاوت   ي   در انگلستان مشکل چندان   
ن امر صادق است و آنچه کـه دوسـت          يکا درست برعکس ا   يدر آمر . کنند  يل نسبت به آنان برخورد م     کنند، مردم با مدارا و تساه     

ابند که ي ي مهاجر درميها  خانوادهيوقت. رسد ي به عرصه ظهور ميده است، به سختين نام يت نماد ي هو )۱۰(»هربرت گانس «من  
خچـه خـانواده    ي تار يشود که بخش اصل     ي روشن م  ياند، وقت   پرداخته ين انطباق افراط  ي ا ي برا يي آنها چه بها   يها  نسل پدر بزرگ  

داننـد،    ي را هم نمـ    يونانيا  ي ييايتاليگر زبان ا  يها که د    ن بچه ي در ا  يشه فرهنگ يک ر ي به   ياقيکباره اشت ين رفته، به    يبه اجبار از ب   
کا است و من    ياالت متحد آمر  يدر ا  يده جالب ين پد يا. ستي ن ي هستند کاف  ييکاينکه آمر ي آنها استنباط ا   يگر برا يد. شود  يدا م يپ

  . استيده مثبتيکنم پد يفکر م
 عدالت يايکم رؤيست و يا بنظر شما در قرن بيآ. مي بازگردين گفتگو به مسئله عدالت اجتماعيان ايد در پاياجازه ده :    پرسش
ک گـروه   يـ د شـده و در دسـت        ين تشـد  يله فنون نو  يبوس] هيسرما[ا قدرت و تسلط     يافت؟ آ يان خواهد   ي پا ي بطور قطع  ياجتماع

مانده ي پر از موانع سرگردان شده و باق       يانتها  يک راه ب  ي در   يم انسان ي عظ يها  که توده يکوچک ممتاز متمرکز خواهد شد، در حال      
  ن راه از دست خواهند داد؟ي خود را هم  در ايت فرديخالق
تواند بر حق باشد و به همان شـکل ادامـه    يگر نمي بود که دي و اقتصادياسي از تسلط س   يب خاص ينسل من شاهد ترک   : تِن   ِس

ر يـ کنم که آغاز دوباره آن به همان شکل سـابق غ  ي است و من فکر مينيب شيان آن قابل پ ي هم اکنون پا   ياز لحاظ اقتصاد  . ابدي
 ي بـال سـتم و فـارغ از  يت خواهد توانسـت فـارغ از موهومـات قـرن ب          ينم و مطمئنم که بشر    ي من خوش ب   يول. ممکن خواهد بود  

من . اد در اروپا انجام خواهد شد     ين کار به احتمال ز    يا. زدي بر يال دمکراس ي سوس ي برا يا  ن و اصالح شده   ي، طرح نو  ييگرا تيتمام
هـا آن     ييکاي اداره اجتماع طرح خواهد کرد و آمر       ي برا يستيالين حال سوس  يک و در ع   يوه دمکرات يک ش يکنم ابتدا اروپا      يفکر م 

 خواهد بود کـه در آن       يا  ز جامعه بدون طبقه وجود نخواهد داشت، بلکه جامعه        ينده ن يدر نظام آ  . ند آموخت ها خواه   ييرا از اروپا  
حـد  ] تجـاوز از [د دانست که يباالخره با.  قابل قبول استي اجتماعي از نابرابريرند چه حديم بگينانه تصم يب  انسانها بتوانند واقع  

 را بعنـوان چنـان نظـام    يدار هيم سـرما يـ مـا عـادت دار    .  دربر دارد  ي دمکراس يبرا يا  واسطه  ي خطر ب  ي اقتصاد ي از نابرابر  ينيمع
 کـه داشـته     ييهـا    را پشت سـر گذاشـته و در مبـارزه          ي متعدد ي داخل يها  ن نظام بحران  يم ا يکن  يم که فراموش م   يني بب يمسلط
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مـا بـه اردوگـاه      . هـا    مبـارزه  ني از همـ   يفـ ي عبـارت اسـت از رد      يدار  هيخ سرما يدر واقع تار  .  هم متحمل شده است    ييها  شکست
  . خود آن استيدار هين دشمن سرمايم، بزرگترياج نداري بعنوان مخالف نظام احتيستيمارکس
ت در فرهنگ   يش به طرد واقع   ي و گرا  ين مطلب را روشن کردم که انکار درون       يز ا ين گفتگو ن  ين حال من معتقدم، و در ا      ي   در ع 

  .اند ها را خود بوجود آورده ن بحرانيابند که اياز دارند تا دري نيا به زمان درازه ييکاي است، که آمري قوي بقدرييکايآمر
  .ي غربي ابتدا در اروپايدا خواهد شد، وليکنم که راه حل پ ين، من فکر مي   با وجود ا

  
  ها    پانويس

   ۱- Richard Sennet  
   ۲- London School of Economics 

   ۳- Institute of Human Sciences 

   ۴- Josef A. Schumpeter  اسـتاد دانشـگاه   ۱۹۳۲، از )۱۸۸۳-۱۹۵۰ (يشـ ي اقتصاددان و جامعه شـناس نامـدار اطر 
جـه  يش به انحصار نت   ياز جمله معتقد بود که گرا     . ن بود ي خوشب يدار  هيبرال و نسبت به سرما    يک اقتصاددان ل  ياو  . کايهاروارد آمر 

 دربـاره   يا  هيـ نـگ نظر  يلفردي روزا لوکزامبـورگ و ه     يهـا   هيـ او در مقابـل نظر    . سـت ي ن يدار  هي سـرما  ي است و ذات   ياسيعوامل س 
 اسـت و    ي پادشـاه  يهـا    واپـس مانـده و بازمانـده دوران        يا  دهيـ سـم پد  ياليد که امپر  يجه رس ين نت ين کرد و به ا    يسم تدو ياليامپر
  .سم مخالف خواهد بوديالي ذاتا با امپريدار هيسرما

   ۵- Max weberخ، ي بر شالوده تـار ي را بعنوان دانشياو جامعه شناس). ۱۸۶۴ -۱۹۲۰ (ي اقتصاددان آلمان جامعه شناس و
ق يـ ش بـه تحق   يدر تمام اثرها  . ن کرد ي آن تدو  ي برا يا  ژهي و يشناس  ، اقتصاد و حقوق، اما مستقل از آنها عنوان و روش          يروانشناس
 يشناسـ  کتـاب مشـهور او دربـاره جامعـه    . ات مارکسينظر کامال مخالف با ي اقتصاد پرداخت، اما در جهت     ي اجتماع يبند  سازمان

  .نام دارد» يدار هي و روح سرمايات پروتستانياخالق«ن مصاحبه بدان اشاره شده يمذهب که در ا
   ۶- Hanah Arendtن يتـر  او از سرشـناس . ست بودياليستانسي اگزياز لحاظ فلسفه کل). ۱۹۰۶ -۱۹۷۵ (يلسوف آلماني ف
  .شود يبرال محسوب ميشمندان ليستم است و جزء انديب قرن ياسيلسوفان سيف

   ۷- New Dealتر توسط دولت  عيف وسيرش وظاي پذي برا۱۹۳۵است عنوان شده توسط روزولت در سال ي س  
   ۸- Francis Scott Key Fitzgeraldآثار مهم او عبارتنـد از  )۱۸۹۶ -۱۹۴۰ (ييکايز آمريس بحث برانگي داستان نو ،
 به ثروت و    يابي و دست  يي ماجراجو يکه نمودار آرزو  »  بزرگ يگنسب«تر    و از همه مهم   » ف است يشب لط «،  » جاز  قرن يها  قصه«

  .هاست ييکايق نزد آمريش از آن طريدن به وجود خويتحقق بخش
   ۹- Theodor W. Adornoاز مؤسسـان  )۱۹۰۳ -۱۹۶۹( منتسب به مکتب فرانکفورت يشناس آلمان لسوف و جامعهي ف ،

 يقيدان و منتقـد موسـ     يقي موس يو. س آن يي دوم و سپس ر    ي دانشگاه فرانکفورت بعد از جنگ جهان      يقات اجتماع يتحقمؤسسه  
  .ز بوده استين

   ۱۰- Herbert Gansشناسي و عمدتا  نويسنده چندين کتاب جامعه). ۱۹۲۱متولد (شناس آمريکايي آلماني االصل   جامعه
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