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 يير در فردگرايانسان اسگوناگون  يچهره ها
   

  
 سندهيلر، نويين پياولپ  نوشته

 مرمر كبير:  مترجم  
 
احساسات (لوز ي، اوا )نيبحران نماد(و يل بوني، دان)وانه واري دييتنها (يه ريوي چهار اثر از الين مقاله به بررسي ا

 * پردازديم)  ياريخود (ي مك گيكيو م) يه داريسرما
 

شان پشت كنند ؟ چرا يم گرفته شد كه بچه ها در كالسكه به پدر و مادرهايش تصمي سال پيحدود س از چرا
را » ينيس كارگزيرئ« كه سابقا لقب ي شود ؟ چرا به فردي مي بخش تلقييبا رهاي تقريبه مثابه صفت» تيشفاف«

 مردم تا ي خصوصيم زندگي پخش مستقيونيزي تلوي شود ؟ چرا برنامه هايگفته م» يمنابع انسان«ر يداشت امروز مد
 د ؟ندار را دارين خريشتري بيت فردي شخصيي مربوط به شكوفايد؟ چرا كتاب هانن حد طرفدار داريا

 
 ي باشند داراين مقاله مي اي مورد بررسين چهار كتاب پژوهشياز غ كه نقطه آيگري دين سواالت و پرسش هايا

  ي ايابيچه ارز:  شوند ي مي منتهيك سوال اساسيهمه آن ها به . دهستنز يبا تعجب انگي تقري ايوسعت موضوع
  ؟ ميعمل كند يبام و چگونه يمان داشته باشي هاياز تحول دموكراسد يبا
 

 مارك ي مالقات و گفتگو، كشش نو جوانان به سوي براينترنتي ايگاه هايگسترش پا:  مثل ياتي در جزئيبا موشكاف
... ش يش از پي بيي اعمال فردگرايا به عبارتي وقفه ـ يدن بين سو به آنسو پريز اده اي شدن پديج و عاديها، را
است كه  يبرالي اقتصاد لي هايش و دموكراسي ها ي و آزاد، اهداف»من«ن مفهوم معاصر ي ، در واقع رابطه بيفرد
ن چهار يا:  همراه است  پرسش هايجاد بعضي و اي فكري عادت هاين كار البته با بر هم زدن برخيا.  شودي ميبررس

ا هابرماس ي مجدد با روسو و كانت، آرندت، فوكو ي باشند، گفتگوي نمياثر كه تنها مختص كارشناسان علوم اجتماع
 . ن حال زنده و اخالل گرندي سازند و در عيسر ميرا م

 
دور  يك سوال مركزيل ك فرانسه، حوي تكني دان، پژوهشگر و استاد از جمله در مدرسه پلياضي، ريه ريوينظرات ال

 ي هايم ؟  به نظر او  تئوريت كنيك تربيك جامعه واقعا دموكراتي» يبرا«و » در«فرزندان را چگونه  :   زنديم
ه يتك» ش و ارتباطيان خويفرهنگ اصالت، ب«بر ا ي آثار ي بر تقدم دانسته ها و  بررسيتي در امور تربيمسلط كنون
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ك به فرد ، آهنگ رشد ي احترام دموكرات ي برااتين نظري مطابق ا.»شكل دهندشناخت شان را «د يكودكان با.دارند
» راث دارانيم «ي كه براييراث هايو  مستقل از مير بوردييد به او امكان داد تا به قول پي با،  اش يو محاسن فرد

 اما.   بپردازدفاوت هارش تي  پذوش يت خويد شخصيئبه تابتواند ر ي دست و پاگيز است و فارق از بند هايار عزيبس
ن است كه يد آن وجود دارد، اييز در تاي ني شماري بي كند كه مثال هاي مشاهده ميتيم تربين مفاهي در ايآنچه ر

 يشي، گراي اجتماعي هاين كننده نابرابرييشتر از نقش تعيل به احترام به كودك و كاستن هر چه بيدر پس تما
     . دي ستايم را ي كامال پوشالي ايكه آزادوجود دارد» خود ساخته« فرد يالپردازانه به سويخ
  

ستن آنطور كه ي زي آزادي به معنايا آزاديرد، آي گي در ميف از آزادين تعريهمه بحث ها درست بر سر هم
ن حد يكه امروز تا ا» فرد«كه  مفهوم م يد بدانيبانا يم ، آيباش» خود«م ي آن كه بتوانيو برام است؟  يهست»  خود«

ر لوژاندر ، حقوقدان  يي پي كه به كار هايان فكريك جري ي در راستاي دارد؟ ريي شود ، چه معنايداشته مز يعز
: ابد ي دست يش به استقالل واقعي هايرش وابستگيواند بدون پذت ي كند كه فرد نميد مي، تاك)١(ك است ينزد

ارواح سرگردان خ و يتقالل خود را كسب كند، به تار دهد تا اسياو امكان م  كه بهيگران، به جامعه اي به ديوابستگ
به  ، جي رايستم ارزش هايع تر سي و به طور وسي كنونيتي تربي هاي تئوري مبنا، » يخود ـ مرجع«باور به   .شيخو
ش است ، ي خويت هاي محدودين رابطه ها ، نفي اينف. ، دانش و نهاد ها ستي شجره نامه خانوادگي نفيمعنا

 .  اندياتي حيدان رشد و نمو فرديف مي تعري كه براييت هايمحدود
 

ش آشكار يت هاي كند كه محدوديدا مي معنا پيتنها زمان: وجود دارد  ي دائمينه نفي تنها در زميگر، آزاديان ديبه ب
را و يرا مد  آن،  مستلزم آن است كه شهروند  خو يش شرط بقاي و پيه دموكراسي، پاي فرديآزاد: و درك شوند 

ن يا. ردي را بپذي جمعيتر ها را رد كند و قواعد زندگيگران، قانون قويان دي از ميكيرد بداند، يم ي كه ميكسرزند ف
ان ي در مي شود كه او تنها بر اساس غرائزش حركت كند تا بتواند  به مثابه انساني آن م از است كه مانعيمنطق

 ين منطق در ضمن به او ميا. ز رقم زنديش را ني خويزندگ را بسازد و داستان يخ مشتركيش تاريگر همنوعان خويد
، )٢( براگ يز رميگر است مثل خود او ، به قول جمله دل انگيد» يمن«ست ، بلكه ي نيئك شيز ين يگريفهماند كه د
 . كندين منطق است كه او را قادر به داشتن حقوق ميون  ايت را مدينوع بشر انسان

 
 صورت ي به صورت خودبخودشتن ي خو مهار كردن ل در بشر وي وجود تماي آشكاريجا به ي گرائه بر منطقياما تك

ن توان پر و بال ياما الزم است كه به ا،  هر فرد توان آن را دارد  كههر چند: ست ي نيرد و امر آسان و شفافي پذينم
رفته شده يق پذي حقاز و ئغرااز   شي رها كردن خوي،  اما برايآزاد، آر... د ي آيا مي آزاد به دنيهر فرد. داده شود

 منطق خود را يه هايش پايست از اعماق وجود خوي بايكه م»  تنها«مفهوم فرد . ده انديبه بند كش را يو  كهيا
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ف يتعر»  كوچكيدولت«ن دارد كه فرد را يش بر اي، گرا خود اجازه صادر كند يرون كشد و قرار است تنها خود برايب
 ي مي معنين چارچوب بيت ها  در ايمحدود اجبار ها و ت ها،يممنوع. نون خود را داردكند كه هر كس در آن قا

ا يگشته  و » گري دي جامعه از سوي و در خواست هايي از سوين مطالبات فرديجه ساده بده بستان بينت« شوند و تنها
 .   انجامنديبد تر از آن به خشونت م

 
 ه استساختسر ين شدن استقالل فرد را ميمنطق با نهاد

 
ك ي كودكانه و خطرناك وجود ياي رودن ازي دست كش، عدم » ستيخود نمنشا چ كس يه«ن امر كه ي اشريعدم پذ

 فراموش يعنيم، يابيقت خود دست ي دهد تا به حقيز سپردن امكان مئن كه تن به غراي باور به  ا،  در ماقدر قدرت
م كه  جامعه، يش  گام بر داري خوييم در جهت شكوفا يوان تيماست كه ل ين دليت كه درست به اين واقعيكردن ا

» يعيطب «ين امر حقيا ايل كه گوين دلي دهند و نه به اين امكان را به ما مين آن ايت ها و قوانيساختارها، محدود
ن ين خود را نهادين قوانين است كه منطق با تدوي فراموش كردن  اي به معنا شود ؛ياست كه جامعه سد راهش م

رش يت است كه قبل از پذين واقعي فراموش كردن اين به معنايسر ساخته است؛ همچنيرده و استقالل فرد را مك
 يب است كه نهاد اجتماعين ترتيم و به همي كنيافت مي ابتدا آن ها را در ، ت هايت ها و محدودين، ممنوعيقوان

 . ابدي يوم م است، تداي الزامي و جمعي شخصينه آزاديجاد زمي ايمنطق  كه برا
 

راث ي تازدو بر اضمحالل ميته مي از مدرني نوعيها» بت« به  خروشاناحساسات با شور و شعف و ي كه ريهنگام
 كند هدفش رد سراب يت حمله ميد بر اختالف به مثابه هوي تاك وشيت خويد شخصيي تاي وجود موانع، آزاديها، نف
ك دارد ، در واقع فرسنگ ها ازآن ها فاصله داشته ، ي دموكراتيا احترام به ارزش هين كه ادعاي است كه با ايجذاب

 .    كنديد ميآن ها را تهد
 

 ي است ميالزاما مترق  دارديكه هر چه بر خود انگ ترقامرن يباور نداشتن به ا: ست ين مبحث آسان نيورود به  ا
ل مسائل در نظر دارد روح يحله و تين نوع تجزيهر چند ا.  شود ي تلقيف نظرات ارتجاعيعا همرديتواند سر

  همه زند و بهي مياما به هر درش گذارد ي آن ها را به نمايثارگري را زنده كرده  و اي روشنگرشمندان عصر ياند
، )ناتوريهمان قهرمان ترم( رارد تا آرنولد شوارزنگر يك، رنه ژي ديپ كيليچ تا فيليوان اي شود ، از اي متوسل مكس

 دارد يبلكه سع: ل كند يته تجليچ وجه در نظر ندارد از گذشته در مقابل مدرنيز به هي شور انگن اثر تكان دهنده ويا
 . به واقع نگران كنندهيزه شدن اقتصاد هم راستا ست، امريزه شدن فرهنگ  با مدرنينشان دهد چگونه مدرن
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در و مادرش پشت كرده تا پ كه به يد كودكان گرفته، كه قرار است نوزاد آزادانه  در آن در حالي جدياز كالسكه ها
 در خدمت بازار، ك ي تكن يعلم به سو  تا گردش، به كشف جهان بپردازديي نهابه تبه سمت نگاهش جهت ندهند و 

 پر كرده ي در مطبوعات و اذهان عموميكه مشابه ساز  رايگاهيجا تا يراث ادبي مبا مطالعهت ي خالقينيگزي جااز 
 يايدن.  شودي ميزيه ري با منطق پايا جهان امروز فراموش كرده كه آزادي دهند كه گوين نوشته ها نشان مي، ااست

 بخش و احترام به فرد يي رهاي آرمان هايقا تحت لواي است كه دقيبراليم اقتصاد ليها كامل با مفيامروز در هماهنگ
 ي ثروت هايك دست نامرئي، يبراليهمانطور كه بنا به نظرات ل«افته است ـ  ي سامان ،شده اندف ي تحركه با ظرافت

 تنها به دنبال  استيكاف،  بوده م اقتصادي دخالت در تنظي انسان ها در جستجوديو نبا دارد ي را محفوظ ميجمع
 ي انسان را به سويفرد يساماندهخود ـ ا ي شود كه گويادعا من اساس هم يهمبر، ش باشندي خويمنفعت شخص

نه ير نهاديغ«، در شرف )٣( روبرت دوفور ي كه به قول دانيدر جامعه ا.  » گرددي و سعادت رهنمون مييشكوفا
فارغ از اجبار ها، رها از : ش است يشتن خوي خوي، فرد تنها و گم گشته مجبور به خلق دائم»  استيشدن عموم
ز را به يچچ ي بازار ، هين وسوسه هايش و همچني وجدان ناخودآگاه خويدن نداي شنيوانه وار آزاد برايمنطق، د

 .   دوست نداردد خويبدو غرائز ياندازه ارضا
 
 د درمان شود يكه با گردد ي ميابيارز اختالل رواني ايل به اعتصاب ، همچون يتما
 
وم كه موسس آن ي و سپس مجله مديولوژيئه دو مديه كايره نشريئت مديس هي استاد دانشگاه و رئو،يل بونيدان
شتن، يت ابراز خوياو  تظاهر اهم.  دهدي در چارچوب هنر و رسانه ها ادامه من پرسش ها يس دبره است، به ايرژ
.  كنديخالصه م» ييحال گرا «ياي را در عبارت گوييد و بند و سرچشمه شكوفاي بدون قي در جهانيل به زندگيم

از :  باشد ي مار هشدار دهندهي دهد بسي ارائه مي كليدي كند شناخته شده است اما چون ديم مي كه او ترسيريتصو
 يلي تخيداستان ها«سابق  توسط »  بزرگيرمان ها«ن شدن يگزي اند تا جاي احساسي كه خواستار قرائتيمطبوعات

 قهرمان يكينوشتار، نزد يي اعتراف، واقع گراقتيحق باشند ـ يته مي مدرنيت و حتيز از جذابيكه لبر» خود نگاشته
 ييم، برنامه هاي مستقي زنده، برنامه هاي همراه با شو هايغاتي كوتاه تبليلم هايپ تا فيداستان با خواننده آن ؛ از كل

 امرن ي تواند آن را باور داشته در آن شركت كند ؛ اي و م شوديمش در آمده يآن چه به نماوارد » اواقع«ننده  يكه ب
و دخالت فعال  اشدرا داشته ب» تيجلوه واقع« دارد يست كه سع» مهارت ها«و » زاتيتجه «يمستلزم وجود برخ

همانطور )  شماريب (ييدئوي وي هايگرفته تا باز» تيواقع« بر يون زنده مبتنيزي جان كالم، از تلو. طلبديننده را ميب
 و يجاد احساسات آني ها اين بازيدر ا. »مهم به لرزه در آمدن است« :  گفت ي ال ميو آر تيكه شعار سابق راد

 همه ـ ل هم مهم تر استيل  ـ كه از همه دالين دليو جود دارد كه به هماد از آن ت بدون امكان انتقيمرتبط با واقع
 . باشندي م»واقع نما« آن ها
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   تواني كه تنها مييامر:  شود يم» ياستبداد اصالت و تجربه فرد «يموجب برقرار» ييحال گرا«ن يو، ايبه زعم بون

د فكر كرد كه فرهنگ مداران سابق، يچرا با. با آن موافق بود شود، يمانين امر احساس پشين كه الزاما از ايبدون ا
 و يين نخبه گراي بيمي قديرين همان درگيا ايآابند ؟ ي ي دست ميت واالتريو آثار دشوار به واقع» كند «يرمان ها
   باشد ؟ ي لذت،  نمي تالش در مقابل جستجوشيكا همزاد نكوهشگر آن يسم و يپوپو ل

 
 تفكر در رابطه يعني، » يد ظاهرنمادر اخالق «ق ينبار از طري،  اما ا استيهمچون نظرات راسخ پ!  » ريخ«د گفت يبا

  يانهدام صحنه ها«ر يمسدر :  شود ي مح ي تشرنيكه چنانه ي انحراف فرد گراي نوعيك و بررسيبا موضوع دموكرات
 يمسموم ساز«شتر به ي هر چه ب كهابندي يمتنزل » ي احباب خود پسندانه«گاه ي به جاآن ها» ي و رسانه ايهنر

ل شدن به ي و تبدي در غبار فراموشزي نشتري تواند بي م شودغره»  تيواقع«ش ي نمايق تكه هاياز طر»  ياحساس
 .     فرو رودي درونيا كا بوس هايا ها و ي و به قعر روشتهگم گ»ئ مشتركيش«
 

 ي خودشان مربوط است ـ كه براياي باشد كه به دنيزيشان در مورد آن چي كه افراد تنها كنجكاويدر عمل هنگام
 آنچه يوقت د ؟ت افي ميه اتفاقچ، ) اگر تنها به آن اكتفا نشوديحت ( دينترنت به دست آي توان با اي ها ميليخ

حضور «ا ي مشترك و يك جشن، فرو رفتن در احساسي مثل شركت در ( گذارد ير ميما بر سلسله اعصاب تاثيمستق
» ميتجربه كرده ا« كه آنچه خود ي هنگاميعنيح داده شود، ي ترج،ر ين كردن با تاخينماده گرفتن و   برفاصل)»محض

 نگاه يز و صافي كردن همه چيكژراهه فكر«ت است كه قآن و  شود ؟يچه مم يت دهيف ارجحيح و توصيرا بر تشر
 شكل فتد وا ي جا من بدون گفتگورفتيرد، پذي گي ميشيبر منطق پ» تن به تن«، تماس »مي نهي را كنار ميانتقاد
 يا ناممكن مي كه وجود هر نوع دورنما را كامال نا مفهوم و ي شود، امريعقب رانده م» يزندگ«ان ين  به نفع غلينماد

 توسط يي درك معنا. كنديرا خالصه مده ي پدن ي اي به خوب برندي به كار مجوانانكه » حال كردن«سازد، اصطالح 
 يبوجود م»  محدود به احساساتيتيجمع« كه يامر.  شوديت دارد،  منهدم مي مشروعيينها كه به تيدرك احساس
 قضاوت در ي براي آنير گذاري جز تاثياريگر معيد و دن نداري جمعي جز خود پرستي مشتركيايگر دنيآورد كه د
مورد نظر بوده است كه  ي استبداديغات كشور هاين امر همواره در تبليشان نمانده است ـ اي براي هنريمورد اثر

 . اندي بزرگ وحدت جمعيش هايكارشناسان زبده هما
 

ن يادن به قدرت كه در ي رسي برايو برلوسكونيلوي سي آقايم ـ هر چند استراتژيده اين حد نرسيالبته ما هنوز به ا
د از تحوالت يفا سياه ي سيو قرائتي تعمق داردـ بوني آمده است جايشي ـ نمايواقع  يك سخنراني به صورت اثر
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شعف ضامن  و  خدشه و شوري با وضوح آشكارو بيهر چنداگر تنها احساسات و ادغام جمع.  دهديمعاصر ارائه نم
 .   بوديقا نگران دموكراسيست عمي بايت باشند، ميواقع
      

 از تصور زيره لبك» من«ت ياعتقاد به شفاف.  شوديم به عقب رانده مين صورت منطق و لذا اشتراك مفاهيچرا كه در ا
 كنند و يم» رها« وسوسه ها خود را  ون امر است كه غرائزيرفتن ايپذ مترادف ،ت احساساتيباور به شفاف  واست
» بربرمنشانه« تواند منجر به رفتار ي داند ميت مياما آن چه سركوب گشته و خود را واقع. ابندي يگاه خود را ميجا

 يياز هايست، نين بشر   مختلف ياز هاين ني بيگر فرقيارج وجود ندارد، دط خين غرائز و محي بيگر مرزيد: گردد 
 . باشدي كه مربوط به همگان مييكه تنها مختص خود فرد است و آن ها

 
ت و توهم  در ين واقعي بيمي قديبايز زي كند، ادب صحنه و تمايد مي تمجي باطني، از راز هاي لفاظيوگاه با اندكيبون
به ش آهنگ، ي پيهمچون نوع:  كند يان حركت مي گذارد و عمدا بر خالف جهت جريج منما و تئاتر را اريس

 ارزش يژه با برخي،  انتقاد دارد و بو)نماگر معاصر چپ فرانسه ـ مين و سيسيسنده، تئورينو( دبوريبرخورد شاعرانه گ
 استقرار يپردازند كه برا ي ميزي آن چي به نف،مخالف است ، چرا كه خودآنها» كي دموكراتييمساوات گرا «يها

 .  گردنديسه ميچه دسي كه بازآنناخودآگاه  ي وحشيرو هاي نگه داشتن فاصله با نيعني است، ياتي حيدموكراس
 
زه ي شدن و دموكراتين توده اياست و در دو اثر خود بر مغلطه خطرناك ب» ني آفرينگران «يز همچون ريو نيبون

هر چند ذكاوت آثارش باعث .  شودي و مساوات تمام ميم آزادي مفاهيزم سايمت عقيد دارد، كه به قيشدن تاك
 مخرب فرد و ي خود پرستين تحول به سويدر باره ا:  افكند يه ميق بر او ساي عمياسياما  شعف خواننده است، 

 ي ارضاي به سوي است، كه به طور خود بخودنت يط الزاما بدي نهاديا انسان دارايآ. د فكر كردي چه بايجمعپروژه 
، بحران » ارزش ها«ن بحران يل دارد و در مقابل مهار غرائز خودخواهانه اش منفعل است ؟ اي خود تمايوسوسه ها

 ها و ين تحول دموكراسيا الزاما بي است؟ آي غني هاي دموكراسيخي، جهت محتوم تاري، بحران قرارداد اجتماعيدرون
 ي راهكارها را  براي برخي مك گيكيلوز و مي اوا اي؟  پژوهش ها وجود دارديي همگرايسم اقتصاديبرالي ليارزش ها
         .  دهدين سوال ها ارائه ميپاسخ به ا

 
.  پردازديم»  يانسان احساس «شيزا يم است كه به بررسي زبان اورشلي در دانشگاه عبريامعه شناسجلوز استاديا
از : وابسته است » ن عواطفيفرهنگ نو« به يه كنونتير ندارد ، واضح است كه مدرنياج به تفسين اصطالح احتيا
 البته به نظر  .هنجار مسائل انسان دوستانهمد روز بودن  و  ياسيمردان س» يي گرامردم«مردان تا » بخش زنانه«
. »ي و فرهنگي اجتماعييت هايشتر ، واقعيد از آن هم بيشا« ن ي اند اما همچني روانيده هايلوز احساسات مسلما پديا
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كه رفته رفته به ، ان آن ها رايوه بيگاه احساسات و شيت جاير اهميي و تغيه دارين تحول سرمايه او رابطه بيرنظ
 .كننده استاري هشاريبسكه  سابقه ي بيه اينظر.  گذارديش ميافته اند، به نمايت بشر ارتقا يجوهر هو

 
شرفته قابل ي پياما نظرات او بر مجموعه كشور ها پردازد، ياالت متحده ميته از منظر اي مدرنيلوز اساسا به بررسيا

من «شتر باز شود ـ ين موضوع بي ـ الزم است اي كند كه چگونه به دنبال ورود روانكاويد مياو تا ك. است انطباق
 .د آن را بشناسد و شكو فا كنديردكه هر كس باي گيشكل م»  پر رمز و رازيموجود«به مثابه »  يعاد

 
ز ي نيخوب د روانكاوير خوب بايك مديابند ؛ ي ي به شركت ها راه م١٩٢٠ ياز همان سال ها» تصورات روانكاوانه«

 شود و يت مي ارجحيبه مشكالت دارا» گوش دادن« شوند؛ ي ميابيشه روانشناسانه ارزي ري ها دارايريباشد، درگ
 ي مارچوب تنها سوء تفاهمن چي در اي اجتماعي هايريدرگ.  شودي ميبه مثابه روح شركت تلق» ياخالق ارتباط«

 ل به اعتصابيا تمايشكست .  شوندي محسوب ميدرون» من« محصوالت ي شغليت هايمهارت ها و قابل. باشند
 همراه با ي با هدف باال بردن بهره ورين طرز تلقيا. د درمان شودي شود كه باي ميابيارزاختالل رواني اي همچون 

 يري قابل اندازه گي به ابزار هايروابط خصوص. ابدي يز راه ميه محل كار نطي به خارج از حينه شدن روانشناسينهاد
 و يين حال ذهنگراي، در ع» شوندينه و منفعت بررسيد از لحاظ هزيسه اند و بايكه باهم قابل مقا« شوند يل ميتبد

 .است ارزش يان احساسات داراي گردند، چراكه صرف بيج مي ترويياحساسات گرا
 

 مختص خود را يش و تفاوت هايخو» من«هر كس .  شودي ميابيكسان ارزي ن پسياز اشتن يوسالمت و تحقق خ
 ي بلكه بخشي اخالقيد شناخت، نه به مثابه اشتباهي را باي هر دردو رنجهستند، يدي جدي هاهيعواطف سرما: دارد 
ها بر اساس جزوه  يماري بيكد گذار: حل مشكل پرداخت ست به ي باين حال مي، البته در عيت فردياز هو
 ن حال هم دامنه اختالالت شناخته شده كهي، كه در ع١٩٥٤ منتشر شده در سال ي اختالالت روانيص آماريتشخ
 دهد ، در يترس مس را گيي داروي بخشد و هم بازار شركت هايرد را وسعت مي گيمقرار مه تحت پوشش ي بتوسط

قادر به  «ي فرديبه معنارا » يعاد«  فرد مير مستقيطور غ به  هايماريف بيژه با تعريجزوه به و. ن راستاستيا
 رفع محصولن يا شود تا اشكال ي شده و وارد بازار مييب شناساين ترتيمار به ايب» من«.  كنديف مي تعر» ييشكوفا
 . استيفرد چگونه » تيفيمحصول باك«ف شده باشد كه ي، البته بدون آن كه به طور روشن تعرگردد

 
 يبرالي ليدئولوژيزد و اي ري فرو مي و دولتين خصوصيرد، مرز بي گي مي چهره انسانيه داري سرمان است كهيو چن

 يروز مي است، پيشود متجليابراز ممالقات  ينترنتي ايت هايش در ساي كه با تمام تضاد ها و اندوه هايكه در انتخاب
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» يعاد«و » ينامرئ«، ي درونيآمد به اجبار يم  و سعادتيين است كه آنچه به نظر وعده رهايو باز هم چن.. .شود
 .  گردديمآن محو » ساختمان«ل گشته ـ يتبد
 

راست كه ي را پذي اي عاطفي، زندگييت و منطق گراي، شفافي، آزادين  برابرين نويه بر موازين با تكي امروزييفردگرا
، ي دموكراسيار به نام ارزش ها و اقتصاد بازياقتصاد خصوص. » كنديروي پياز منطق روابط و مبادالت اقتصاد«
 يكه در نظر دارد خود را مترادف دموكراس مشخص يك نظام اقتصادير شده و مورد استفاده يافته، تفسير ييتغ

  . شونديق ميقلمداد كند،  با هم تلف
 

 ين ناشي نويه داريك سرماي و اهداف ي دموكراسي آرمان هايازتالق» يي فرد گراي هايماريب«ن ي رسد ايبه نظر م
 را متصور شد كه در آن شهروند منطبق با ينده اي توان آيك انقالب، چگونه ميد به بروز ياما بدون ام.  شوديم

 اروپاست كه ياشاره به جمله قانون اساس(؟ »  حق داشتن « بامترادف»  ازيبرخوردار حق«مصرف كننده نباشد و 
 ، ييكاي ، جامعه شناس آمري مك گيكيخانم م  ).  كار ـ م از كار بود و نه حق داشتنيدرآن سخن از حق برخوردار

در » شي خوييكمك به شكوفا «يوه هاي استفاده از شيع براي وسيش و مفهوم تقاضايدايط پي شرايپس از بررس
ر متقابل ي  در هم تاثي فرديت هاي و هوي اجتماعيش ساختار هايدايپ« سازد كه ياالت متحده، خاطر نشان ميا

 توان اضافه ي باشد و ميز مي ني در دومي موجب بروز تحوالتيرات در اوليي است كه تغير تا حدين تاثيا: دارند 
 »  .ز صادق استين امر نيكرد كه برعكس ا

 
        »ل شودي تواند تبديبه آنچه م« همت كند تا ست ي مصمم نگناهكار ، چرا كه

 
 يتي، و به خاطر نا امن» بدانديه انسانيسرما« ، خود را » خود كار كنديبر رو« موظف است ي هر فردن كهيبا ا  

ت عدم يده است و بار مسئولي به اوج رسيگانگي از خود بنكه يا با وجود  و،شتر كمر بنددين كار باز هم بي به اياجتماع
ت ست همي،  چرا كه مصمم ن  شودي اندازد، كه گناهكار محسوب مي خود فرد ميش را بر روي خوي اجتماعيارضا

 يش مي درك خوين تالش دشوار برايسنده معتقد است كه اينو هم  ز، با» ل شودي تواند تبديبه آنچه م« كند تا 
اعتراض » ياسيماقبل س«ن تالش شكل يبه نظر او ا. عمل كند» ي تحوالت اجتماعي برايزوريبه مثابه كاتال« تواند 

 .دا كنديارتقا پ» ياسيمشاركت س«د بتواند به  ياست كه شا
 
ل يل بديا مي يفتگيگر در چارچوب خود شيش دي خويل به ساختن زندگيتما«ن امر است كه يرش اي پذين به معنايا

، يت فكري گردد ـ  فعاليبدل م» ير ماديكار غ «ي براين الزميوه نويبه شش يش از پي  نبوده بلكه بييبه رها
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رشد « كه ييايدن به مطالبات در دنيوسعت بخشآن به ه بريتك و »  شركت در بازار كاري الزم براي و عاطفياجتماع
 منطق يه اي پاد بر ارزشيتحقق آن مستلزم تاك .  رساندي مياري »ش شرط رشد آزادانه همگان استيآزاد هر فرد پ
 ي در سوء تفاهمات و دام ها باشد كهيزيه بر آن چيد همراه با تكي با است كهين بردن توهم آزاديمشترك و از ب

      .   دهديد مي را نوي بهتري به زندگيابي ، دست يوه متضاد اما سرسختانه اي ، به شتهيمدرن
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