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 كه»كيروپولوژمعضل آنت«ب يب و غرير از نام عجي دانند، به غيد را همگان مي شود همه آنچه بر شمرديگفته م
ي ابتكار برايم كه همراه با هشدار و جستجويني بي را ميدر كجا انحرافات نگران كننده اجتماع. د يبر آن گذاشته ا

ي همراه با روشنگري خوبيلم هاي ف،حل آن ها نباشد ؟ به عنوان مثال در رابطه با مسائل درد ناك مربوط به كار
تيري گوناگون طرد مديم كه از جنبه هايديرا د) ١(و كلو ي اي پزه و آقاي چون خانم ماري جالب روانشناسانيها

كه بر شده ير قابل تحمل نظام جهاني و غي منفي نسبت به عملكرد هاي عموميآگاه.  كردنديانسان زدا را مطرح م
مده اند فراخوان كه در جبهه چپ در فرانسه گرد آياسي سيرو هاين.  شوديشتر مي كند روز به روز بي ميما حكمران

ك اهدافيز به معضل اكولوژيسبز ها ن. شتر به جلو برندي بشر را بييا دهند تا رهي ميه داريبه گذار از سرما
 در مقابلي از كارشناسان اقتصادياريبس.  دهنديوند ميرا پ يك و همبستگي روح دموكراتينه سازي و نهادياجتماع

ي كنند كه جنبه هاي مطرح ميي كاراي بررسي را براييار هاي باشد معيلگر مي تقلي كه مفهوميد نا خالص مليتول
 كردن جهان دري باز انساني براي اجتماعيدر همه جا جنبش ها. ردي گي در نظر مييد گرايز در كنار تولي را نيانسان

 گشته و درست كه دركيد، مدتها نين واژه را برگزيست اي باي، اگر م»كيمعضل آنتروپولوژ«ا يپس آ. تكاپوست
دستور است ؟

زان عظمت آني كوچك شمردن مبا وحشتناك يانتي خين باوريچن. مي فاصله داريليست، از آن خين نير، چنيخ
.است

شه در تمدن دارد و در دستور كاريل بوجود آمدن معضل ريدال ينه اكولوژيز همچون در زمينه نين زميچرا كه در ا
 بهياسي سي كشد كه از انتخاب هايدان مي را به ميقي عمي اخالقينه هاي رفته گز باشد اما از آن فرا ترياست ميس

 اعتباري بي رود به معناي كه نوع بشر به كجا مين سوال همراه با نگرانيدن ايپرس. ع تر استيرفته آن وسي پذيمعنا
 شود،ي بررسين بشرنده تمدي حركت آي خواهد كه راستايست، بلكه مي چپ و راست نيرو هايساختن مقابله ن

مي خواهي م»تيبشر«كدام .  باشندي قادر به آن نم، ارزش شده انديقا بي كه عم،گر نه راست و نه چپي ده كيامر
 الزم و ابتكارات در خور خود را برين سوال هنوز كار فكريا. »كيمعضل آنتروپولوژ« ين است سوال جديم ؟  ايباش
.خته استيگنين

، بدون در نظريعي طبيايط باليگر نتواند، مگر در شرايد كاال ها و خدمات ديتول امر واست كهن خي ابه عنوان مثال
،يهمانند اكولوژ. ك استي تجسم تفكر آنتروپولوژ،ت شودي، هداي به مثابه دغدغه اصلد انسانيتولگرفتن 

 مورد نظريآگاهنه هنوز از يمن زيدر ا.  شودين باشد كه به حركت منجر مي راستيست دانشي بايز مي نيآنتروپولوژ
 مجزا؛ييعتهاي واقيك كلمه واحد براي. »بشر«: م ي عارفانه مواجهيم چرا كه از بدو ورود با مفهوميار فاصله داريبس
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 دري و مفهوميفرد شخص، ي رشد كرده است، جوامع اجتماعيخينوع بشر كه از لحاظ تارن، يك اومو ساپيولوژينوع ب
 از دانش وجود دارديگريا عرصه دي؟ آ» بشر«: ك كلمه ينها خالصه در ير و موئنث ـ همه ات مذكيرنده جنسيبر گ

با در تمامي كند كه تقري كسب مآنجا  اعتبار خود را ازي كالميجين گيم برخورد شود ؟  اي با مفاهين بدويكه چن
 وقفه به كاري شود آن را بي استناد منهاآ كه همواره به يسندگاني نوي برخيوجود دارد، حتب ين ترتي به همزبان ها 

»بشر«د نادرست مفهوم ين تجري ايشه ايتنها متفكر بزرگ مدرن كه به صورت ر. دگريچه و هاي همچون نرندي گيم
. باشديست ؟ ماركس مي هم نين برخورد صرفا اتفاقيو در مورد او ا ديرا به انتقاد كش

 نام آني درك نشده، در مورد آن كم فكر شده و حتيت اكولوژيك در حال حاضر به همان فوريمعضل آنتروپولوژ
دل به: ت را درك كند وجود دارد ين فوري در مقابل هر آنكه ايفه عاجليوظ.  درد ناكيتيوضع. دي آيان نميهم به م

دامت رو به انهي تفكر در رابطه با بشر تواندي كه مي اي از موضوعات اساسيطرح عمومك ي دست كم ا زند و يدر
جهيش در نتي آن سه سال پين دست كه مبناي است از ايد كوششي آير ميآنچه در ز. را ساختار بخشد ارائه دهد

. شديزي ري قطور پي كتابيريگ

 حد و مرزي بييتمدن زدا

يه داريسرما.  بشري شدن عمومييكاال: د ي آينه تمدن در نگاه اول به چشم مي در زمي اانحراف هشدار دهنده
 در حد اعال به نفع فروش كار بدون دستمزد كه بر سودي جهانشمول كاال را مستقر ساخته است، شكليروانحكم

يا را جنبه انساني و اش كندي ملي ء  تبدي افراد را به ش است،ز كاال ساختهي كار نيروياز خود ن. ه داردي تكيخصوص
ر مجبور است به واقع كاريرد، حال آنكه مزد بگيگ» ربه كا«را »  كاريروين«د ي بايه ميحضرت سرماياعل:  بخشد يم

...ه دار قرار دهديار سرماي در اختيمجان

همه:  ندارد يي رهاي است از گزند استبداد مالين است كه هر آنچه انسانآرانگر است ي وشيش از پين كه بيامر نو
 تاينترنتيمارستان، از تجارت اي تخت ب تايدكي، از لوازم ابدي دست يست به سود دو رقمي باي رحمانه ميز بيچ

اعمال ين امر به معنايا... گريم دي به تيمي ورزشكاران از تيينه دارو تا جابجاي در زمي، از نوآوريكمك درس
. آب نداردي از آلودگيم كه دست كمي در كار مواجهي ايبا آلودگ:  است ييت شركت ها تا حد درنده خويريمد
ـي دهد و متحول مي باشد كه انسان را شكل ميت در عرصه خدمات مي فعالي عموم شدنيمال ين به معنايا  سازد

ن خدمات در جهت حركت بهياوج ا.... ، ارتباطاتيح، اطالع رسانيت، تفريقات، خالقيبهداشت، ورزش، آموزش، تحق
ول كرده تا منطق حلدانين ميا در يه داريسرما. ت استيآن بشر ي اصلكه ثروت ست باشد ي باي مي جهانيسو
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نيغات از ايب تبلين ترتيبه ا.  شودي مفي تعرت ها توسط قانون پولين نوع فعاليلذا هدف ا. خود را حكمفرما كند
 فروشي ساده برايله ايون باشد، تنها وسيزي توانست تلوي كه مي همبستگ ابراز وير فرهنگي نظيب القوه يابزار ب

يا مي آ.ر گشتهيز در چنبره نرخ سود اسيآموزش انسانها ن. دازان ساخته است پريبه آگه» زمان آزاد مغز انسانها«
. را تحمل كردتيجنان يشود ا

 ازي به سويريجهت گ :  باشدي مز نهفتهي كشنده است نيي كه خود به تنهايگري ديريجهت گ يين جنون كااليدر ا
 راي نوع بشر كرامتيبرا : كردف يتعر نيچن القنه اخيده را در زمين پديكانت ا.  شدن همه ارزش هاي خاليمحتو

ي با پول بررسيز را در چارچوب ارزش گذاريهمه چ.  كردن آن استيتلق» متيبدون ق «يباز شناختن به معنا
 به همان اندازه كه دري، حقوقي شناسييباي، زينه فكريدر زم.  استيت عموميثياستقرار هتك ح يكردن به معنا

اما هر روز . ندارديت متمدن وجود خارجيانسان»  تي و فاقد محدود نفس بهيمتك«ون ارزش بد :  ينه اخالقيزم
سود« يكتاتوريد...  شودير پا له ميت، عدالت و كرامت زي واقعيجستجو :م ي كني مي را زندگيت دردناكيوضع
به آستانه.  دهدي است را به مرگ سوق مي شائبه و مجانيمت گذاشت، هر آنچه بي شود قي آنچه را كه نم»يرسان

 كارتين مدعا ـ بي است بر ايها شاهد» يب«گسترش ). ٢( ندارد يم كه بشر در آن ارزشيده اي رسييايز دنيغم انگ
در كنار. دي ناميم» ك بار مصرفيد انسان يتول « امه سزرـ آنچه... ندگان ي آي خانمان ها، بيكار ها، بياقامت ها، ب

 هنگام تركيي سابقه، پاداش طاليـ  حقوق ب» مت طال دارنديق« شوند كه ي تر مي هر روز غنييآنها ن دسته يا
 كه تنهايبه قسم.  شودي منهدم مياس ارزشيهر گونه مق:  است يكين ها يجه همه اينت سگ ـ يار برايشركت، خاو

. گرددي ارزش ميز بيه و او نگر ارزش هاست، خود مرجع گشتياس دي بالد كه مقيهم كه بر خود م» يارزش«

ارد ها دود هوا شدهيلي كند  و سپس ميختلف را باد م مي اقتصادي هابخش يجاز مي مدام با صفر هايه ماليسرما
 قطب كميخ هاين رفتن ارزشها از آب شدن ين از بيا ايآ.  شودي سوداگرانه نابود ميدن حباب هايهمراه ترك

 ؟ميا متوجه ابعاد وحشتناك آن هستيآ:  دركار است تيت تر است ؟ سرنوشت انسانياهم

گر،ي ديپس رفت.  معنامهارر قابل ي شدن غجان يب: ز نهفته است ي نيم سومي وخينين پس رفت ها، عقب نشيپشت ا
وجاما با ا.  رانديت را به جلو مين حال بشري با ا،؛ هرچند استثمارگر معنا بودي هم دارايه داريچرا كه مدتها سرما

وارد دوران ما را ، ه استار را در دست گرفتيكه عنان اخت  ثروتي شده افراطييسان زادن، شكل ايه مالي سرمايريگ
مي كني ميآنچه زندگ.  گشته استري ناپذيريسش يش از پيه بيانباشت سرما : كرده است جهانشمول يي معنايب

يرهنمون م» خيان تاريپا«ادعا دارد ما را به  ي اانهچ هدف متمدنيست كه اكنون بدون هي طبقه ايخي تاريورشكستگ



________________________________________________________________________ 

وم ي هست »هيرما سعيبازگشت سر« انهي و لزوم وحش »ييكوتاه مدت گرا«توسط  مرگ معنا  در همه جا شاهد.شود
.ن فضا حق نفس نداردي در اي ايچ برنامه انسانيه

 دارد همه عرصه هايپوچ كه سعاست » ينر جهايغ«ش متشنج ي زا مترادفيال شدن ميل است كه جهانين دليبه ا
 شود كه نوعيم تر مي وخيطي در شراي ساختارينيك بين نزديا.  اشغال كنديرا به همراه همدست خود ارتجاع مذهب

 شودي كه اگر در آن كوتاهي باشد، توجهينده ميابد كه مستلزم توجه به آي ي دست مييبشر به قدرت غول آسا
 را در آن فروما» زي همه چي سازيخصوص « راهكار كهي دموكراسير چارچوب كمبود واقع د. وجود داردءخطر امحا

 شود كه ما راي مي كوريرو هايل به ني خارج شده تبديرل جمع از كنتن مايعنو و مي ماديت هايج خالقينتا برده
ز مسخرهيتمام گروه هشت ن بدون حد و حصر كه در مقابل آن يگانگي كند ـ از خود بياد در آورده و له ميتحت انق

يوارير به دي رسد كه به صورت اجتناب نا پذي خلبان به نظر مي بييمايت همچون هواپينجاست كه انسانياز ا. است
نيگر سرنوشت اومو سپي اگر نوع بشر منحط شود د.كيك و به همان اندازه آنتروپولوژيوار اكولوژيخواهد خورد ـ د

اد ما را واقعاي فريا صدايم ـ آي قرار گرفته اي مخوفيبي در سراشيري سرعت گيادر ابتد.  ارزش ندارد هميزيپش
د ؟ي شنويم

تمدن «: م ي واژه مناسب را داشته باشي ادا جرات ـ»معنا«از رمق افتادن  شدن انسان ها، سقوط ارزشها، ييكاال
ش راي هاي و نسل كشيع اجتماعيار با فجي دو قرن اخ عاقبت كهيامر. ن استي در حال تكوي حدو مرزي ب»ييزدا
يسلطه آرام بخش دموكراسد يبه ما نوش يان قرن پيدر پا»  آزاديشركت ها« كامل يروزيبا پ. كردنخواهد با تر يز

جنگ.  باشدين آنها خشونت نرم ميم كه بدتريدر حركت خشن ي هايكتاتوريبر عكس به سمت گسترش د. دادندرا 
 شدن شكنجه،يسم، رسمي ترور خونبارر، ذكاوتي فقيها كشور ي، غارت نظاميده نژايخونبار در همه جا ـ تصف

باز). ٣( نامد يم»  شدهيجهان "يرجهانيغ" تيبربر«لسوف يك في سابقه حوادث روزمره، هر آنچه ي شدن بيوحش
دهيچي پيسي، كنترل پلي بورسي، موج اخراج هاي تجاري مرگ شركت هاي ـ رقابت تا پا»زيتم« خشونت شتريهم ب

 شود، قطره قطره ترس ازي كه هر روز از آن سوء استفاده مي ـ وجداننيشركت ها و شهر ها ـ از جمله به شكل نماد
ين حد آگاهيز تا ايچه چ... حاكم يدگيدر توسط ي شهروندييا و فرهنگ زدزندي ريم كه به جان افراد يگريد

 داشته در آنگاه خودشاني از ساختار جهان ما و جايفيتعرگر نتوانند ي را متزلزل كرده كه زنان و مردان ديطبقات
نيگزيشه در جايسم ريم كه نازياد نبرياز . آنرات فاجعه باري است همراه با تاثي فكرييك پس گراين يباشند، ا

... طبقه داشتيب» انسان «يدئولوژي با ايستي ماركسيشه طبقاتيكردن اند
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ينابود ساز:  رساند ي شود كه بار انحطاط را به توان دو ميه مك مشخصه پنجم اضافين چهار مورد يبه ا
 رايو روز وزش باد انقالبيطبقه سود جو كه د : ي عمدي اينابود ساز). وهايآلترنات(ل ي بديك همه راه هايستماتيس

ديني است ببيشه خفه سازد ـ كافي همين باد خانمانسوز را براياامروز  كند تا ي، همه كار مبه لرزه در آورده بود
كاليست مواضع راديالي چپ در فرانسه كه از حزب سوسيتشكل ها ( » چپيرو هاي ن چپ جناح«با  آن يرسانه ها

ق منطق نظام توجهيو ها از طري آلترناتي خودبخوديد به نابود سازيژه بايبو.  دارندي چه بر خورد)  دارند ـميتر
 خوديه داري سرمابين ترتي به ا و شونديه انبوه تر ميه با رشد سرماا همراي پرولتاريبه زعم ماركس، توده ها. كرد

انقالب در:  رسد ي به نظر متي دور از واقعيقدر كه امروز ي ايخي تارينيخوشب.  كنديد ميش را توليگوركن خو
 نموده و آنها را خلع سالحي ماليريم گي دور از دسترس بودن مراكز تصم كرده،يران را منزويد مزد بگيشكل تول

چيو دست آخر ه زير دادن همه چييل واال به تغيتما:  شكند يه آنان را مي اوضاع روحيرين انعطاف ناپذي سنگوزنه
تاسي سي هايب است كه دروغ پردازين ترتي شود ـ به اي كه همه جا تكرار مي ايناتوان .ز را عوض نكردنيچ

. بردي شوند باال مي رفتن دلزده مي راي صندوق هاي كه از پا رايز شمار افرادينه شده قبل از هر چينهادپردازان 
 كه شعارينظام.  باشدي محتوم مسرانجامن يوستن بدتري دارد ما را قانع سازد كه به وقوع پي سعييجنون سود گرا

»! There Is No Alternative« ، واژه ساخته مارگارت تاچر داده است TINA تن به  استي آن آزادياصل
يرييج تغي هم ه٢٠٠٨م سال ي بحران عظي كه حتيط، هنگامين شراي پس در ا) وجود ندارديگريا راه ديو ي ناتآلتر(

اني مشابه پاي كنوني؟ فضامي برهاني رتبه گذاري و آژانس هاي ماليدر نظام نداد چگونه خود را از چنگال بازار ها
 ندارد ؟يي از بروز فاجعه نهاييبورنگ و ا ي آينترنتي و اياما در عصر هسته ا روم يامپراطور

ن حد كمتر ازيح شده پس چرا تا اين سطور تشري است كه در اي نوع بشر به وخامتياگر نابود: م ي پرسياز خود م
طرح سوال از جنبه.  كنمياكتفا م يك نكته اساسي به اشاره به  تنها شود ؟يك برجسته ميمعضل اكولوژ

تي بشري بر رويه داري سرماي عملكرد هايست ساختاريرات ناشايم تاثيدن مستق متهم كريك به معنايپولوژروآنت
 متفاوتيك اما در فرهنگيتفكر اكولوژ.  كنديمن مفهوم كمك » كردنيمردم«ن امر به ي شك ندارد كه اياست؛ جا

به هجومد، ي تولير انساني غيوه هاي كند تا شيست مصرف اشاره مي ناشايوه هايشتر به شيرد، بي گي ميجا
 در سطح جامعه تا منافعيتي مسئولي، ب»نرخ بهره«ل شده توسط ي تحم انتقاد دارد تا استبدادي و فني علميراهكارها

ني در اي اياكولوژ. دير خواهانه مصرف باشد تا انقالب در روابط توليخ خواهان اصالح شتري ب توانديلذا م. يطبقات
 تواند با آن معامالت نان و آب داري ميحت.  خطر استي  ب CAC 40  فرانسهي شاخص بورسيافته برايل يحد تقل

ك بهي كه در واقع فاجعه اكولوژيدر حال.... د شويجهانشمول م» تفكر سبز«:  انجام دهد ياسي سيو زد و بند ها
يرند، نميك نا پذيدو معضل تفكن يا.  سود حداكثر استيبرا» ييكوتاه مدت گرا« از ي ناشيزان آنتروپولوژيهمان م
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 بري نظام متكي كه به صورت جدي اياكولوژ.  ست و نوع بشريط زيمح:  نجات داد يگري را بدون ديكيتوان 
. باشديم»  چپياكولوژ«مسئله باز كردن مفهوم ناروشن .  نداردينده اي را مورد حمله قرار ندهد آيسودرسان

ي نم باشد؟يك جانبه نميدگاه ين دياا يآاما . تاه اسيت سي نوع بشر به نهايت كنونيح شد وضعيچنانچه تشر
فير گشته تعريگر اجتناب ناپذي كه ديه دارياز سرما  گذاري براي ذهنيست در نظر گرفت كه اهداف و ابتكاراتيبا

دنيرس« آورند كه ين احساس را بوجود ميدا اي از عالئم شدياريبس). ٥(ست ي شك ني شود ؟ البته جايو ارائه م
ر راي كرد مسيست سعي بايم. ن احساس بر ما غالب شوديد گذاشت اي؛ اما نبا»  محتوم استسرانجام، نيبه بدتر

ك را دريست معضل آنتروپولوژي بايم:  درست از وخامت آن است يابي امر مستلزم ارزنيت در ايقموف. ادر دييتغ
.» و پرداختساخت«ك آن را يرفت و لذا به همان شدت معضل اكولوژيت خود درك كرد و پذيتمام

اد زدند، باريت فريه وال استريت خود را بر علي كه عصبانييكايدر اروپا تا شهروندان امر» بر آشفتگان«از جنبش 
ي آرمان هايگر بعد اخالقي كند، به عبارت دي نهاده جلب توجه مي كه امروز پا به عرصه عملي اعتراضاتياخالق

. كندير و رو ميز زياست را نيق سي عميامر.  شودي ميا دفاع كرد متجلست از آنهي باي كه ميتمدن طلبانه ا
 توانيا ميو. كياست نزدي آن به سيادي كند و زياست دورمان ميكم برآشفتن از س:  توان گفت يهمچون ژورس م

انجامر به م كه منجين مبارزه راهگشا شود، نه انقالب به سبك قديست ما را به اشكال نوي باياد برآشفتن ميگفت ز
 در تمام سطوح مبارزهستي باي مم، بلكهيده اي چنان كه تا كنون د،نجامدي بي از باال گردد و به ورشكستگيراتييتغ

نيبه ا. استده يرست ي خالقدوراند به دست گرفت ـ ي جدي مختلف را با ابتكارات و سازماندهينه هايكرد و زم
.وشت را شكست دادن سرني توان محتوم بودن بدتريمت است كه ميق

ي كه امروز ميكار: ق كرد يدگاه الزم  تلفين ديبلند پروازانه تر  را باممكنامر از ين آگاهيانه تريست واقعگراي بايم
.ست آغاز كرد نجات نوع بشر استيبا

: د ارائه دا به آرنولد روژ نوشت ١٨٤٣ بهتر از آنچه ماركس  در ماه مه ي ايريجه گي توان نتيدر خاتمه نم
ديز از آن نا امي رغم همه چي اگر علي باالتر از آنچه الزم است دارم، و حتيد گفت كه از زمان حاضر انتظارينخواه«
». سازديد وار مي است كه مرا اميزيقا چيد كننده آن دقيت نا اميل است كه وضعين دلي شوم، به اينم

 و کولهيپوزه و ا ي ـ كتاب مار١
Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés, Pearson, Paris 2008; 
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Le travail à cœur, La Découverte Paris 2010

 خرميد  مي گويكه م)  اورآل در فرانسه ـميفراورده ها( شناخته شده ي بازرگانيك آگهي يدگي و دريگستاخ  ـ ٢
... را دارديزرگان بايك كااليك زن ارزش ي، » م را دارآن چون ارزش«

ـ٣
André Toel Civilisations, cultures, Conflits, Kimé, Paris 2011 

»بشر«دگر در مورد ي تفكر هاي ـ بررس ٤
Un peuple, un royaume, un pilote

ن راستا رجوع شود بهي ـ در هم٥
Un futur présent, l'après capitalisme, Jean Sève, Le Dispute Paris 2006
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ند مقررات كشيدن سرمايه مالي، يا گذر از سرمايه داري ؟ب در

ضد حمله ماركس
 لوسين سو، فيلسوف:نوشته 

ريمرمر كب: برگردان 

» نظرات پيش پا افتاده و ساده انگارانه«ماركس كه توسط احزاب سوسياليست اروپايي به مثابه كارل كار هاي 
 كه مدتها ،ها در دستور عاجل كار قرار داشت و ديگرهمچون گذشتهمورد بي اعتنايي واقع شده و گسست از آن 

جايي نداشت، مجددا مورد توجه قرار گرفته  دانشگاه هادر بود،   درسهاي دانشگاهيپايه بررسي هاي اقتصادي
آيا اين فيلسوف آلماني سازو كار هاي سرمايه داري را، كه امروز كارشناسان از فهم آن عاجزند،   . است

سرمايه مالي دارند، ماركس  » ارشاد اخالقي« ؟ در حالي كه شعبده بازان سعي در كرده بود نفانه بررسيموشكا
.روابط اجتماعي را با دقت در معرض ديد همگان قرار داده بود

ي شكل  توافق و رضايت جمعي، سرمايه دارباپايان تاريخ فرارسيده و : تقريبا موفق شده بودند ما را متقاعد كنند كه 
جامه عمل  فرانسهبر آرزو هاي نخست وزير »  پيروزي ايدئولوژيك جناح راست«نهايي سازماندهي اجتماعي است، 

مي پوشاند و در اين ميان تنها چند فرد تهي مغز معلوم نيست هنوز پرچم كدام آينده را مثل جغجغه به حركت در 
.مي آورند  

در لندن، روزنامه . پايه بناي اين نظريه را در هم ريخت از يك تنش  با2008زمين لرزه مالي شگفت انگيز اكتبر 
 در تاريخ به مثابه روزي ثبت خواهد شد كه سرمايه داري انگلستان به 2008 اكتبر 13روز « : ديلي تلگراف نوشت 

شعار در مقابل وال استريت  در نيويورك بر روي پالكارد هاي تظاهر كنندگان). 1(» شكست خود اعتراف كرد 
 سه برابر شده سرمايهيك ناشر در فرانكفورت اعالم كرد كه فروش كتاب . نوشته شده بود» ! ماركس حق داشت «

 فردي كه قبال »داليل تولد دوباره«به بررسي يكي از مجالت معروف پاريس در پرونده اي سي صفحه اي . است
...دفتر تاريخ از نو گشوده مي شود). 2( پرداخت اعالم شده بود ديگر براي هميشه مي توان دفنش كرد،
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خطوطي كه يك قرن و نيم . بازگشايي دوباره ماركس بيش از آن كه يك پديده باشد، كشف دوباره پديده هاست
از آن جا كه اشرافيت مالي قوانين را « : سخن مي گويند  ما ر بارهد ،پيش نگاشته شده است با دقتي مجذوب كننده

داره مي كرد، از همه حقوق مدون برخوردار بود، بر افكار عمومي در عمل و از طريق رسانه ها تحميل  و دولت ها را ا
،يك نوع )عنواني براي كافه هاي بد نام پاريس ـ م(بورن  تا كافه  گرفتهاحاطه داشت، در تمامي حوزه ها، از دربار

م مي خورد و اين ها همه نه از طريق فحشاء ، يك نوع دغلبازي شرم آور،  عطشي يكسان براي ثروت اندوزي به چش
...  تشريح مي كند1848در اينجا ماركس، وضعيت فرانسه را قبل از انقالب ). 3(» ...توليد بلكه با غارت ديگران

...نوشته اي كه ما را در رويا فرو مي برد

 فراگذاري مستقيم  ها، هر گونهتفاوت بين دورانوجود ،  ميان توصيف باال با دوران مااما از وراي تشابه اعجاب انگيز
آنچه عميقتر مي باشد، معاصر بودن آشكار انتقاد از اقتصاد سياسي است كه همچون  . را  سفسطه آميز مي سازد

. ايستاده استاستوار ماركس همچنان  سرمايهكوهي در كتاب

 گويا مي بايست رددگ بيان مي رايجن كنوني از چه ناشي مي شود ؟ به زعم آنچه در نوشته هاي غالب اابعاد بحر
  در بينياخالق  در زمينه فرار بودن محصوالت مالي پيچيده، عدم توانايي بازار سرمايه در تنظيم خويش، كمبود

» اقتصاد واقعي« كه در مقابل ،خالصه كالم، مشكالت مربوط به نظامي. را مقصر دانست... دست اندركاران  مالي و 
نيستيم كه تا چه حد آن هم اكنون به چشم خود شاهد درست مثل اين كه  آن نهاده ايم ـ را بر» اقتصاد مجازي«نام 

...اين بخش از اقتصاد نيز جنبه واقعي دارد

 پرايم، از رشد روزافزون عدم توانايي مالي ميليون ها خانوار آمريكايي براي پرداخت وام هاي بحران اوليه ساب
» واقعي « بخشزير سر» مجازي« بپذيريم كه دست آخر مصيبت مي دارد تا واامارامري كه . مسكنشان آغاز شد

تركيدن حباب سوداگري اي كه .   مجموعه جهاني شده قدرت خريد اقشار مردمي استدر عمل،» واقعي«و . است
توسط سرمايه مالي بوجود آمده بود، غارت جهانشمول ثروت هاي توليد شده توسط كار ، به وسيله سرمايه را به 

معادل ده رده پس رفت كند،  جحاف كه باعث شد آنچه به حقوق بگيران بر مي گرددانمايش گذاشت و از وراي اين 
.سختي براي زحمتكشان به نام جزميات نئو ليبرالي رخ مي نمايدكه كاهشي است عظيم، يك ربع قرن 

در بوق و كرنا» اخالقي كردن سرمايه داري«
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مالي، مسئوليت اداري و اخالق در بورس ؟ مطمئنا، اما اگر بدون تابو  بينديشيم، كمبود مقرارت در مقابل بخش 
زير سوال بردن اصل جزمي سيستمي كه با دقت مورد محافظت بوده و به دور از هر : مسلما مي توان جلوتر رفت 

 .گذاشته است»  داريقانون عمومي انباشت سرمايه«اتهامي است، غور در دليل غايي همه چيز، كه ماركس نام آن را 
همه «د در مالكيت خصوصي طبقات سرمايه دار قرار مي گيرد ياو نشان مي دهد كه  آنجا كه شرايط اجتماعي تول

. »امكاناتي كه مي بايست در جهت توسعه توليد قرار گيرند، به ابزار سلطه و استثمار توليدكنندگان تبديل مي شود
. احبان سرمايه است، از خود تغذيه شده به سمت جنون مي رودانباشت كه محصول غارت ثروت ها توسط ص

 زمينه بدون شكدر قطب ديگر  شده ،» انباشت فقربه همان ميزان« الزاما منجر به » انباشت ثروت در يك قطب«
.صحبت اينجا از سرنوشت ماست). 4(بحرا ن هاي تجاري و بانكي خشني را فراهم مي آورد 

وام آغاز شدو قدرت مخرب آن در عرصه توليد همراه با تقسيم هر چه ناعادالنه   تر ارزش  در حوزه داتبحران اب
افزوده بين كار و سرمايه شكل گرفت، مبارزه سنديكايي آمادگي اين سيالب را نداشت و چپ سوسيال دموكرات 

در اين شرايط مي .  كندحتي آن را همراهي نيز كرد و تا آنجا پيش رفت كه با ماركس چون سگي جان باخته برخورد
» مقرارت«كردن سرمايه، وضع » اخالقي «راه حل هايي كه در مقابل بحران ارائه مي گردد را محك زد ـ  عيارتوان

 توسط سياستمردان، مديران و نظريه پردازاني بوق و كرنا مي شود كه تا ديروز هيچ گونه شك و ـبراي بخش مالي  
.روا نمي داشتند» يبراليهمه چيز ل«شبهه اي را بر راهكار 

ت در زمينه اخالقي، از آن دسته ظامالح.  كردن سرمايه؟ شعاري كه شايسته بردن جايزه طنز سياه است» اخالقي «
:  آزاد استوار مي باشند، به هيچ وجه توجهي بدان ندارند رقابت تقدس  است كه رژيمهايي كه بر مبنايياتظاز مالح

به طور قطع در همه عرصه ها مستولي مي شود همان طور كه سكه نا مرغوب جاي سكه  كارايي به طرز وقيحانه اي 
، هقانون گرشام مبني بر اين كه در سيستم پولي اي كه دوپول مثل نقره و طال رايج باشند، نقر(مرغوب را مي گيرد 

ماركس در چند . يغاتي دارد طرح كردن دغدغه اخالقي در اين رابطه، جنبه تبل).د ـ مزطال را از گردش خارج مي سا
من به هيچ وجه درنظر ندارم شخصيت سرمايه دار يا «:  دليل اين امر را توضيح داده است سرمايهخط در مقدمه 

در دورنمايي كه ترسيم مي كنم، تحول جامعه، به مثابه يك فورماسيون اقتصادي همچون «اما  » زميندار را زيبا سازم
ي شود كه نمي تواند فرد را مسئول وجود روابطي بازشناسد كه خود از نظر اجتماعي روند تاريخ طبيعي اي  درك م

» اصالح«به همين دليل است كه كافي نيست به يكي دو نفر توگوشي بزنيم تا نظام را ). 5 (»...محصول آن است
.كنيم، نظامي كه سود، تنها معيار آن است
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اما با برخوردي جدي تر، متوجه مي شويم كه مشكل بيش .  بر عكسبلكه. منظور بي توجهي به جنبه اخالقي نيست
از بزهكاري چند كارفرماي بي وجدان، يا بورس بازان بي مسئوليت و ميليون ها پولي است كه مديران شركت هاي 

 مياز وراي رفتار هاي فردي، آنچه در روابط سرمايه داري غير قابل دفاع . بزرگ هنگام ترك شركت مي گيرند
 خودي  هدفي بههمچون كاالست و نه بي شك يكفعاليت انساني كه ثروت مي آفريند، :  آن است اصول، خود شدبا

 الزم نيست كانت را مطالعه كنيم تا به منبع دائمي بي وجداني سيستم .عمل مي كند  ، بلكه به مثابه يك وسيله خود
.پي بريم

.  كنيم، پس بايد واقعا به آنچه بي اخالقش كرده است حمله بريماگر واقعا در نظر داريم زندگي اقتصادي را اخالقي
 اين  نيزاين امر مسلما از طريق بر قراري مجدد مقررات دولتي آغاز مي شود ـ ريشخند آميز است كه خود ليبراليسم

 براي »مالياتيسپر «اما باور به نيل به اين مقصود از طريق دولت ساركوزي كه دولت . راه  را مجددا بازيافته است ـ
 ميليارد يورو براي ثروتمند 15از نخستين تصميمات دولت ساركوزي كه منجر به بخشش مالياتي حدود  ( ثروتمندان
آن زمان كه  . و خصوصي سازي پست مي باشد، از مرز ساده لوحي ـ يا شايد رياكاري، فراتر مي رود)ها شد ـ م

بار نيز ماركس   ادعاي وضع مجدد مقرارت مطرح مي شود، مي بايست به روابط اجتماعي پايه اي رجوع كرد ـ واين
.مفهوم از خود بيگانگي: تحليلي بسيار به روز ارائه مي دهد 

 است كه حقوق ، لعن و نفريني)6(از خود بيگانگي در معناي اوليه اش كه در متون مشهور جواني ماركس طرح شده 
زحمتكش : بگيران سرمايه را وامي دارد تا با توليد ثروت براي ديگران، محروميت مادي و معنوي خويش را بيافرينند 

، امروز قرباني حقوق بگيراشكال غير انساني متفاوتي كه توده هاي . بگذردخويش براي امرار معاش بايد از زندگي 
هاي ناشي از كار گرفته، تا اخراج هاي بورسي و دستمزد هاي نازل،  به طرز بي ، از صعود روز افزون بيماري )7(آنند 

.رحمانه اي درستي اين ارزيابي اي را نشان مي دهد

سرمايه بي وقفه فاصله بين ابزار : البته ماركس در دوران پختگي، به مفهوم از خودبيگانگي معناي وسيعتري بخشيد 
ـ   مي سازدعميقترتوليد و توليدكنندگان را  ـ كارخانه، دفتر و آزمايشگاه از آن آنهايي نيست كه در آن كار مي كنند

فعاليت توليدي و ذهني اين حقوق بگيران كه به صورت جمعي مورد كنترل نمي باشد، دستخوش آنارشي نظام رقابتي 
اي عظيم كوري مي شود كه  و نيروه روند هاي غير قابل كنترل فني، اقتصادي، سياسي، ايدئولوژيك و تبديل بهاست

.آن را مجذوب و در عين حال لگدمال مي سازد
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بحران مالي، به شكلي مصيبت بار اين  از خودبيگانگي را . انسان ها تاريخ خود را نمي سازند، تاريخ آن ها را مي سازد
: ت تاثير قرار مي دهد به همان شكل كه بحران اكولوژيك و انتروپولوژيك زندگي انسان ها را تح. مشهود مي سازد

.هيچ كس خواستار اين بحران ها نيست  اما آن ها بر همه تحميل شده اند

 مورد توافق فقدان مقررات موجب گسترش بي توقف كه سرمايه داري به افراط كشيده است» مصادره عمومي«اين 
يك شارالتان سياسي » وضع كندسرمايه داري مقررات «آيا آن كه ادعا دارد براي  . مي شود مصيبت باربه شكلي

اگر قرار باشد واقعا مقررات وضع شود، خيلي بيش از دخالت دولتي الزم است، با اين كه اين مداخله بسيار . است
 است، اما براي خود دولت  چه كسي مقررات وضع مي كند؟ مي بايست ابزار توليدمجددا در اختيار توليد ضروري

، جايگاهي كه سهامداران هرگز نمي توانند احراز د  و باالخره قدرآن ها شناخته شودكنندگان مادي و معنوي قرار گير
آفرينندگان ثروت اجتماعي مي بايست داراي حق بال منازع شركت در تصميمات مديريت باشند، جايي كه در : كنند 

.مورد زندگي شان تصميم گرفته مي شود

يم خويش براي ما به قيمت گزاف تمام مي شود، مطابق نظر در مقابل نظامي كه عدم قابليت فاحش آن در تنظ
مسيري طوالني به طرف سازماندهي . ماركس، مي بايست بدون وقفه در جهت گذر از سرمايه داري به پيش رفت

و مشتركا قدرت اجتماعي  انجمن هايي با شكل هاي نوين گرد مي آينداجتماعي ديگري كه در آن، انسان ها در
هر راه حل ديگر خاك پاشيدن بر چشم است و لذا به طرز . ني ديوانه وار مي يابد مهار مي كنندخويش را كه توا

.فاجعه باري ياس انگيز

در شرق  » امتحان شده«تكرار مي كنند كه ماركس در نقد استاد بود و در ارائه راه حل بي اعتبار، چرا كه كمونيسم 
 برژنفي دفن شده به واقع چيز مشتركي با آرمان  ـوسياليسم استالينيچنانچه گويا س. گويا عميقا با شكست روبرو شد

كمونيستي ماركس داشت، كه هيچ كس در صدد درك مفهوم واقعي آن نيست، مفهومي كه درست نقطه مقابل 
در عمل، به شكلي كامال متفاوت ، در   اما.ارائه مي دهند» كمونيسم«تعريفي است كه جريان هاي رايج فكري از  

در قرن بيست و يكم آغاز مي گردد » گذر از سرمايه داري«بل چشممان و در راستاي نظرات واقعي ماركس ، مقا
)8.(

آرمان دنياي ديگري را در سر پروراندن، اتوپيايي مرگبار است چرا : در همين جا ما را متوقف مي كنند و مي گويند 
حيواني كه آنچه هست را نه از : را مي شناسند » انسان«هاد و نظريات ليبرالي ن.  انسان را نمي توان تغيير دادكه 
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ـ  دنياي انسان ها بلكه از ژنهايش كسب كرده، حسابگري است كه تنها در جهت منافع فردي اش پيش مي رود
مي » آزاد و خدشه ناپذير«ـ ، موجودي كه تنها در جامعه مبتني بر مالكيت خصوصي و رقابت ) 9(هومو اكونوميكوس 

.گنجد

در شرايط هزيمت و اضمحالل فاحش ليبراليسم در عمل، شكست نظريه . اما اين نظريه نيز در حال ورشكستگي است
 شكستي ابتدادر . مضاعف شكستي  . انسان آزمند، هومو اكونوميكوس، نيز با سر و صدايي كمتر، در جريان است

نهاد «را رد مي كند، ساده لوحي نظريه » ژنتيكهمه چيز «در زماني كه زيست شناسي نظريه ساده انگارانه . علمي
ژن هايي كه قرار بود ذكاوت، وفاداري و يا تمايل به همجنسگرايي را توضيح . هر چه بيشتر نمايان مي شود»  انساني

 از بدو تولد در ژنها وجود دارد؟ )بچه بازي( پدوفيليادهند، كجا هستند ؟ كدام انسان با فرهنگي مي پذيرد كه مثال 

، از مدتها پيش مورد حمايت » انسان فردي رقابتي«چرا كه آنچه نظريه مبتني بر. جنبه ديگرشكست، اخالقي است
مي باشد، از بين بردن برنامه ريزي » تبديل به قاتل شويد«قرار مي دهد، تعليم و تربيتي انسان زداست كه مروج 

ب فاجعه بار است، تمدن زدايي بي حد و مرز بر شده همبستگي هاي اجتماعي كه به اندازه ذوب شدن يخ هاي قط
مي بايست » ارشاد اخالقي سرمايه داري«حتي جرات به زبان آوردن  . بي دردسرپايه جنون به دست آوردن پول 

 كه ديكتاتوري مالي خودش و مارا در آن غرق مي كند، گرداب تاريخي اي. صورت اين مروجان را از شرم سرخ كند
. را هم با خود به قعر مي كشد»انسان«در باره گفتمان ليبرال ها 

چرا كه اين منتقد مبرز اقتصاد ، در . و اينجا يكي از غير منتظره ترين جنبه هاي معاصر بودن ماركس متجلي مي شود
بعد ناشناخته اي از انديشه ماركس كه . مردم شناسي بوجود آوردزمينه  انقالبي نيز در ،عين حال و در همان سطح

 را در دوخط ارائه مي ش در مورد فوير باخ روح نديشه ااواما نوشته ششم . توان در بيست خط خالصه كردنمي 
آن را جوهر انسان را نهاد فردي جداگانه انتزاعي تعريف نمي كند بلكه به واقع مجموعه روابط اجتماعي «: دهد 

كه در طول تاريخ رشد يافته » انساني«مي كند، درست در نقطه مقابل آنچه فردگرايي ليبرالي بيان » .تشكيل مي دهد
و چنانچه يكي از .  ژن هاتوسطبه عنوان مثال زبان، در اين بستر شكل گرفته است و نه . جهان انساني استاست،  

ماركسيست هايي كه مدتها در قرن بيستم ناشناخته بود، يعني لو ويگوتسكي به درستي نشان داد، در همين بستراست 
. هاي رواني عالي ما شكل مي گيرد و راه را بر ديدگاهي كامال متفاوت از فرديت بشر مي گشايدكه عملكرد





 از جمله رجوع شود بهـ 9
 Tony Andréani, Un être de raison – critique de l’homo œconomicus, Syllepse, Paris, 
2000. 



يه برده داري، توجيعالقه به آزاد

سميبراليسه نظر در مورد ل

 يه ايم از چه زاوي دانين خاطر است كه هرگز نميسم به ايبرالي لير پايت ديمقبول
م؟ طرفدارانش بر ينرا مورد انتقاد قرار ده آيبخش اقتصاد.  كرديآنرا بررسد يبا

سم يبرالي ليشگيسان همنو. گذارندي انگشت ميفرهنگتنوع  وياسيس يچند گرائ
 در گذشته را يبه برده دار نگاه پررئوفت اش شود كه يموجب مش ين گراين ايب

 كهيم در صورتيرا به آن نسبت ده ي بخشيتحوالت رهائم و يفراموش كن
. كردندين تحوالت مقابله مي اكثرا با اطرفداران آن 

ن سوينوشته لوس

يترجمه باقر جهانبان



 با از همان ابتدا دهند ما رايسم ميبراليبرال ها از لي كه ليري، تصو*كو لوسوردوي  دومنبا خواندن كتاب
. كند ي روبرو ميبيپارادكس عج

ايت يام اسمك، آدالا جان ي وسيگروس چون هوگو يسندگان بزرگي از نويطرفدار  در اصلبرال بودنيل
، عدمي، مداخله اقتصادياسي سييلق گرامط فرد در برابر يدفاع از آزادبه منظور ليتوكو دو يالكس

قي  كه از قرن شانزدهم تا هجدهم از طريشه و عمليجنبش قدرتمند اند.  شوديشناخته م يتحمل فلسف
ن جنبشيقا با ايو دق.  استشكل داده خ مدرن را  يكا تاريسه انقالب با شكوه در هلند، انگلستان و آمر

 هزار برده داشتيصد وسي سيالدي م١٧٠٠كا در سال يآمر. افتيگسترش فراوان  ياست كه برده دار
 دريلغو برده دار.  شوديرسد ودر قرن نوزدهم دو برابر ميون ميلي به سه م١٨٠٠ن رقم در سال يو ا

 هزار برده و بد٩٠٠جدهم با يانگلستان در اواسط قرن ه.ردي گي انجام م١٨٦٣مستعمرات هلند در سال 
ي برده با رنگ پوستش به سادگ.ردي گيگران سبقت مياز د، ي نژاديرده دارب يعني ين نوع برده داريتر

 درخطاپس . ستيقابل تصور ن ني تر از اي افراط.ي فرديعدم آزاد : شوديمحسوب م» اموال«جزو 
كجاست؟

ن پارادوكسي احي به توضر اختصاصي نفس گيت ها ونقل قولهايان واقعيان با بياز ابتدا تا پان كتاب يا
ين دوگانگي دو گانه متولد شده و هرگز ايبرال با صورتين ليدكتر. ستيك خطا واشتباه ني نينه، ا .رددا

 - ، مالكان و ارباباند پوستي سف شهرونداني شخصي هاي آزادين برايام آتشيپ :را رها نكرده است
ت، نهينانه بشري بدب انكار و-ق داده شده ي  تطبيسي كه بدون عقده به زبان   انگلي آلمانيئولوژيمتاثر از ا

اي و يرلندي ا »يوحش« مردم  به همان شدت در موردبلكه در مستعمرات،  پوسترنگ تنهانسبت به
ب به اتفاقيت قري اكثريگر براي به عبارت د،مندان و كارگران در شهرها كار وييكايسرخپوستان آمر

 نامهي توسط زندگسم كه از ابتدايبراليل  كيار تريصو، تتهايبدون انكار واقع ،يخ نگارين نوع تاريا. مردم
 كهمي داني كه ميهنگام.  كنديش بر مال م ا وسعتي  با تمام پو شانده شده بود رازي تملق آميها
 است كهييقاي آفري از سهامداران شركت سلطنتيكي - از صد نمونهيكي -برال الكيلسوف بزرگ ليف



ميخ مدرن خواهي از موارد در تارياري در بسيروشن تر كرده، درك ي ميتجارت برده را سازمانده
.داشت

نچه رسانه هاو آ.  رسدير بدست ما مين همه ديان كتاب يم كه چرا اي شوين خاطر متوجه ميبه هم
 نگاشتهينچنان با تبحر وروشن آن كتابيا. نهاست خجوالنه آيتيشتر نا رضاي كنند بيبزرگ زمزمه م

 را كهنهي جنجال ومجادله ها ازيهآن انبوه ين عليبنابرا.دي به چالش كشي راحت توان آنرا بهيشده كه نم
ي كه طبعا مرندي گيراد مير از موضوع كتاب اي غيسنده در مورد مسائلياز مواضع نو. رندي گيبكار م

ان نشي برايفرصتچ يكه او هيدر صورت،  كنندي م متهمييك جانبه گراي او را به. توان با آن موافق نبود
انيدر پا .دهد يسم را از دست نميبراليد متفكران لي عقا ابهام مختلف ويانهاي جريدگيچيع، پدادن تنو

 افسانهانهيناش ي مدام جانبدارمسلط يدئولوژياكه يدر حال برند  يرا بكار م»  داننديبله همه م«حربه
. كنديغ مي تبلسم  رايبرالي ليطالئ

»يگهواره خال« ك يجهان نو، 

سم درديبرالي لي افسانه طالئي دهد كه براي ارائه مي فراواني نقل قول ها، كه كتاب لوسوردوميد بگويا ب
ري بنظر م«: بخشديت مين بردن سرخ پوستان مشروعي از ب كه به كشتار وليتوكو چون نوشته .آور است
ي استفاده درمدتيجهان نو، فقط برا پر بركت هي دادن سرخپوستان در ناحي سكنيت الهي مشسد كه

 تجارت وصنعت، بايه بران آمادينچ يسواحل. نجا بوده اندي اي آنها به شكل موقتيعني. كوتاه بوده است
ي ملتي براي خاليره ام چون كاهواين قاره عظي، اي پي سي سير مين دره فنا ناپذيق، اي عميرودخانه ها
چرخشبا برال يسنده معروف ليك نوي كه ن استين چنيا: » يگاهواره خال«. » استود آمده بزرگ بوج

ار مورد پسندي كه بسيهي توجخ با ارائهي تارين كشتارهاي از بزرگتريكيش به يقلم سبك خو



. بخشديت ميوعن اهدا كرده، مشري زمكه خداوند به مردم بدون» ردم از مين خاليسرزم«نيدكتر
.خ فراوان استيل تارين كتاب بدير منتظره در اي غين و گاهين چني ايالبمط

»ا گذاشته اندي خدمت پا بدني هستند كه برايمردمان« 

 ودر مركز توجه، مثاليبرا.  دارديش ازآن ما را به تفكر وا مي ب آموزد ويزها به ما مي چيليسنده خينو
 مهاجرانتوسطكه  ،كايمر كند كه در مورد انقالب آينقل م را جان آدامزنگتن و يانات جورج واشيب

برال ها خود راين ليا. ا ستيار گوي بس انجام گرفت،جدهمي صاحب برده اواخر قرن هبرال وي لتعمارگراس
با آنها كه سيره انگلي جزي هايسيند واز ته دل بر سر انگل دانيا آمده اند ميد كه آزاد به دني سفيسيانگل

نجا نظر راي كه در ايزي چ.»!ميباشاه پوستان آنان يم سي خواهيما نم«:  زنندياد مي فر كنندي ميبد رفتار
 مورد نظريآزاد.   نبوده استك تفكر واقعا جهان شمولي هرگز يبراليلنست كه افكار ي كند ايجلب م

. آنستي و مدنين به مفهوم مذهبي از منتخبي معدودي فقط برا، ستي ن همه انسان هاي برا » فرديبرا«

،برال در قرن هفدهمين لي دكترانپدر از يكيوس يسگرو. رد داياديت بني پرخاش گرانه واقعيژگين ويو ا
 هستند كهيمردمان«سدي نويبه ارسطو م ارجاع او با(  كندي مشروع اعالم مد ي بدون ترد رايبردگ نها د
« نامد ومذهب آنها را ي م»يوانات وحشيح«، اتباع مستعمرات هلند را )»ا گذاشته اندي خدمت پا بدنيبرا

. دانديم» كارانمجازات گناه« ني رحمانه ترياز قبل آنها را مستحق ب و  شناسديم» ه خدايشورش عل
 انسانبرال است كه پرده از  ي تفكر لن خوديا: ستي ندر عمل انحرافچ وجه مسئله ين جهت به هيبد

.ست اير انساني كه نژاد پرستانه و غدارديبرم ي اشرافيشناس



نيلوسوردو از او چن. ك استين موضع نزدي ابهشتر موارد يدر ب ي فرانسو دموكرات ل اشراف زادهيتوكو
 نسبت بهي چون وچرائي بيش چنان برتريتهايا به خاطرفعالي واز آسمان يئنژاد اروپا «: كندينقل قول م

ي اگر از لحاظ جهل ونادان ي انسان اروپائي حتكهكرده كسب  يبزرگ بشرگر نژادها در خانواده يد
ياريبس .» جلوتر استي وحشين رده نژادهاين درجه قرار گرفته باشد باز از باالترير آخرورذالت د

نيباخواندن ا. د انشگفت زده شده آنها ي مردان و زنان، رهبران جامعه وطبقه اجتماعيخود خواهاز امروز 
يژگيك وي  باشد، افرادياجتماع-يك صفت روانينكه ي قبل از ان تفكر،ي ا كهمي شويمتوجه م ، كتاب
 هرگزيدموكراسسم و يبراليل.  شوديشه بكار گرفته مي آنست كه همي و شكل عمليبرالين ليدكتر

.مترادف نبوده است

ي شركت دانش آموزان در مراسم آدم كشيل مدرسه برايتعط

ه به است كينجا مسئله بر سر گفتماني، در ا آزاديانسان هابه گمان «  :  كندين خالصه ميلوسوردو چن
، پروتستاني مذهب-ي كه با فرهنگ اخالقي مقدسي فضا.» محدود داردي مقدسيز بر فضاك تمر،يتمام

»ي مذهبري غي فضا«  از صحبتلي كه در تحلت اسيو كاف. افته استيت ي مشروع،قيعتكتاب عهد 
الت مورد و گمراه كنده مقويناكاف يژگيبه وم تا ي نمائ)بردگان در مستعمرات و بندگان در شهرها(

،يي، ضد دولت گراي فردي هايتقدم مطلق آزاد: مي ببريسم غرب پيبرالي ليخ نگارياستفاده  تار
 گوستاورلند،يدرباره ا؟ ي مذهبي هايست با آزاديا كشوريانگلستان قرون هجدهم و نوزدهم، آ. ييفردگرا

در تصور كه ي ستم مذهبظلم و«  ن صحبت ازيكا چنيبه امرل ي همراه توكوي سفريطبرال يلدو بومون 
.» كنجدينم



سم رايبرالي كه لي به كسانيشكل جنب  الزم است حد اقل بهسميبرالي ل يخ طوالنيق تاري دقيريگي پيبرا
ي هاشكلظهور ن كتاب، ما شاهد يق اياز طر. ميز توجه كنيده و با آن مخالفت كرده اند نيبه چالش كش

نيقرن شانزدهم تا مخالف ك و سلطنت طلب يان بودان، كاتول از ژ،مي   هستگوناگون افكار جهانشمول
ن كمكشرو به آي پيبرالهاي از لي كه بخشقرن نوزدهم يي و افراط گراي برده داريو طرفدار الغااستعمار
ي ب»سيت محافظه كارانه انقالب انگليماه«ن كارل ماركس كه در آشكار ساختن ياديانتقاد بن وتا كردند

.ر استينظ

 مردم مستعمرات، بلكه درمقابله بانه تنها است  يع اجتماسركوب در واقع ي بورژوائياسي سيدآزا
 درير قابل تصوريشكل غه   كه بي شهرياي از حمله به پرولتارشيپ، درمقابل دهقانان  خودانگلستان

ي به مرور دهد و ي بدست نميل كاملين وجود لوسوردو تحليبا ا. شد يم يكارگاهها  با آنها بد رفتا
 كندين و اروپا بسنده مي التيكاي امريبرالي بر انقالبات  ليشخص

يشتر خود جنبشهايبمهم وقابل توجه باشد از آن  يبرالي ضد لي هايرين موضع گيهر چقدر هم ا
)يتي هائيمينام قد (كيني دومتونالوسوردو جنبش س.  و برجسته ترند ترياد ماندني ،مردم يزيت آميموفق

-ن زمانآ مسلط ي در فضاي واقعيانفجار. دهدين قرار ميتت توسن لوورتور را در رده نخسيو شخص
كي در همان زمان كه انقالب فرانسه -! خواهد آزاد باشدي مي باور نكردنياه پوست با جسارتي سيملت

كي.  كنديجاد مين اي التيكاي در آمري و لغو برده دارل ير آنتيجزا در استقالل يا ن كنندهييچرخش تع
ه وارديقالب اكتبر در روس قدرتمند در همان جهت توسط اني ا ضربهست و پنج سال بعد،يصد و ب

مي وسپس رژيب برده دارينگو و انقالب اكتبر بود كه به ترتين شورش سانتو دومي ا از هر نظر«. شوديم
 آنيبراليد تنفر فرهنگ لمورعا ي وسكه« يخيدو فصل تار : »دي را به بحران كشاندي  سلطه سفيستيترور
.بود» زمان



«سم در يبراليت لي مسئول در مورديسواالتان يلوسوردو در پاسم، يبرالير نئوليخ اخيبدون پرداختن به تار
هياشاره به نظر  با.دي نماي ميابين ارزي سنگت راين مسئولي ا قاطعانه كند، وي مطرح م»ستميقرن بع يفجا

 بهره»ستميسم قرن بيتاريش توتاليداي پحي توضيا برايتاني بريات امپراطوراز مستعمر«  هانا آرنت، كه
اني قبل از پاك ير دموكراتي غير نهادهاگي و دي كار اجباري كه اردوگاه ها شودياد آور ميرد او ي گيم

ن و مكرري و جا بجا كردن خوناخراج«  به عنوان مثال به ،  شدندبرپا »**يدوران طالئ «به اصطالح
. كندي استناد م») نامديك مي دمكراتي آنرا مدلليتوكو (»ن اندرو جاكسويكايمرخپوستان آسر

صفات ت و از دست دادني انسانمي برون رفت از حراهان در جهان نو انجام گرفت،ي س كه بايبا رفتار
كير دهان ك برده مجبور بود دي« ك يتانيك بريدر جامائ . »دي رسيافتني نا  دستيبه قله ها « يانسان

ياالت متحده بچه هاي ادر. »برده گناهكار مدفوع كند و سپس دهانش را به مدت پنج ساعت بدوزد
 كه در ساليكتاب.  داشته باشنديليك روز تعطي ي  مراسم آدم كشي تماشاي توانند برايمدرسه م
. دارداهپوستهاي مسئله س»يراه حل نهائ« در عنوانش اشاره به ن منتشر شدوستو در ب١٩١٣

 كه توانستيئواليه«:د ي گويسم مي و نازيمورد نژادپرست مونتاگ در ي، اشلييكايك محقق آمري
نيا كه ي شكل وحشتناك مسئول، و ما  (...)مخلوق خود ماست ياديتا حد زورش برد، ي جهان آزادانه بر

.»ميهستبه خود گرفت وال يه

 است،سميبراليز لي نامه تملق آميدگن زنيان دادن به اياهان پا خويريجه گي به عنوان نتيسنده وقتيا نويآ
كند؟ي، اشتباه مق شدهياد به ما تزريبه مقدار زچر مادام تاين سه دهه  پس از فرمانروائيكه در ا
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 فعال»يسوم زندگ«مرحله 

ميف كنيرا از نو تعر» ر شدنيخوب پ«
ن سوي لوسنوشته

مرمر كبير: برگردان 

كسورات ازنده يدر چند سال آ. مي باشيت مير شدن جمعين و ژاپن ، نگران پيدر فرانسه و آلمان همچون در چ
مي هستيين دورنماير چنييا قادربه تغيآ.  ها را نخواهد دادينه بازنشستگين هزيتام كفاف ،ني شاغلدرآمد تعداد

ي سالگين گشته را در هم شكست، كه به موجب آنها تا سيي از قبل تعي اجتماعي توان دوران هايا مي؟ آ
 گردند ويه رانده شده و چه بسا اخراج ميران به حاشي حقوق بگيجوانان كار ثابت ندارند و بعد از پنجاه سالگ

. گرددير فشار كار رنجور و فرسوده مي و روحشان زكرين سالها پين ايدرفاصله ب

. كننديز را تكرار ميك چيبا ي دهد، اما در واقع همه تقري را ارائه مياديمطالب ز» سالمندان«ج در مورد يات رايادب
دين اميانگيع مياوال، با توجه به باالرفتن سر. م، آنها مرتبا به دو نكته اشاره دارندي كنيق تر بررسيم دقياگر بخواه

نير فعال بر دوش شاغلينه افراد غين هزي، بار تام) روديهر ساله، سه ماه باال م(  چون فرانسه ي مثال در كشوريزندگ
 نظاميت منجر به كاهش دستاورد هايست به فوري بايا مي كه گويامر.  كندي ميني سنگير قابل تحمليبه شكل غ
ت آنيفيست كي بايست بلكه مي ني دارد تنها دراز شدن طول زندگتيدوما، آنچه اهم.  متداول گردديبازنشستگ

ي بر خوردار مييت به سزاي از اهمي دارد تا اجتماعيشتر جنبه خصوصيكه ب» ر شدنيخوب پ«ابد، لذا معضل يبهبود 
.شود

 خور آن كه دريشه اي، نكته دوم اما نتوانسته است بحث ر)١(ل وجود دارديشنهادات بديدر مورد نكته نخست پ
 شود كه در بطني قلمداد مي ـ روانشناختي پزشكي با محتواي شخصيامر» ر شدنيخوب پ«: باشد را به راه اندازد 

ريد خوب پيبا«: ر بود يتر زي تي دارايكولوژيه پسي نشري از شماره هايكي. رش افول و اضمحالل نهفته استيآن پذ
بهتر (يت جسمي ـ توجه به وضع١ :  كردارائهرا ه يصشش توه ينشرن چارچوب يدر ا). ٢(» شدن را آموخت

،مبارزه با كهولت» ميمال «يوه هاياستفاده از ش( ـ توجه به ظاهر ٢...) ات يز از دخاني نرمش، پرهيخوردن، قدر
٤)  آموزدي به ما مرگ را مي، برگسن، تفكر فلسفيسنك، مونتن(لسوفان ي ـ مطالعه آثار ف٣) » ييباي  ـ زيطب«ماساژ 

خوب گذاركردن از دوران   خود را غناي توان رفتار جنسي بالقوه هم مي از دوران باردارييپس از رها (يائسگيـ
بزرگتران ـ الهام گرفتن از ٦) ستير نيك روانكاو دي مراجعه به يهرگز برا (ي ـ آغاز جلسات روان درمان٥). ديبخش
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)روزنامه نگار ـ م(د ؛ از خانم كلود ساروت ي خود را حفظ كني ناوا در ژاپن شبكه ارتباطي اوكيهمچون صد ساله ها(
:  كند ين گونه اصطالحات در محاوره اش استفاده ميد، او همچون جوانان از ايد كني سال سن دارد تقل٨٢ش از يكه ب

.)»گريبادمجون واكس كن، بادبزن ج«

ي اجتماعيت هاي فعالين جنبه به گستردگي ا.دي آي فورا به چشم ميين راه حل هاي چنيجنبه تنگ نظرانه فردگرا
ي، شركت داوطلبانه در عرصه هايانتقال مهارت و تجربه شغل:  شود ي هم نميآنها اشاره ا به ست كه هرگزيا

ن در واقع نكتهيـ و ا» ييآموزشها«ن يمطابق با چن... نه ها يت خالق در همه زمي، ادامه فعالي اجتماعيگوناگون زندگ
د موردي باين قشر كه مي ايا كه بريبرداشت.  باشديم» يتنبل اجتماع«ف اساسا يفرد سالمند بنا به تعر است ـ ياصل
بد«محدود محكوم و در عمل به  ي آنها به ادامه زندگياز لحاظ شخص :  داردزيد آمي تهد جنبهرد،يت قرار گيحما
 كند كه به موجبيت مي را تقوي ايشه منفياندن برخورد، يز اي ني شوند، از نقطه نظر اجتماعيكشانده م» ر شدنيپ

يشتر خودشان بازنشستگيست بتوانند هر چه بي باي بر دوش جامعه اند و ميهوده اين بيبار سنگ» سالمندان«آن 
...ن كنندي را تامشيخو

ي از عمر طوالنيي، مثال هاي تا وردياز تولستو

يرد، چرا كه ظاهرا بر امري گيق قرار نميد، عمال مورد انتقاد عمي هر اندازه هم قابل طرد به نظر آيدگاهين ديچن
كيولوژي بيا به موازات منحنيگو.  شوديز مانند جسم الزاما فرتوت ميبا باال رفتن سن، ذهن ن: ه دارد ي تكيهيبد

الل و كنارهر شدن همراه با اضمحيز وجود دارد كه ما را به پي ني اي رواني  ـ رشد ، ثبات و افول ـ منحنيزندگ
دگاه بهي ديز تحت لواينه نين زميمون دو بووار در اي سي هايبررس). ٣( دهد ي سوق ميت اجتماعي از فعاليريگ

تي و خالقي قوه ذهني رغم سن باال داراي است كه عليفته كسانياو ش). ٤(است راستن ي گرا ، در همياصطالح ماد
Falstaff  به هنر خود با فالستافيكه در هشتاد سالگ ي از گوته تا ورد،يفوق العاده بوده اند ـ از فونتنل تا تولستو

.ح دادي توان توضي ميعت به سختين طبي شمارد كه با توجه به قوانيم» يياستثناها«ن افراد را ياما ا... ديغنا بخش

في لئونتي، الكسشه روانشناس ارزشمنديست به اندي بايم، مي از موضوع داشته باشيم درك درستياما اگر بخواه
يستيت زي جز همزاد ساده فرديزي، چsocio-biographique  يستنامه اي ـ زيت اجتماعيشخص) : ٥(م يتوجه كن
روان تيرد، اما شخصي گي منشات يا كسب شده در كودكي و ي ذاتيز داده هات اين فردي است، قسمت اعظم ايـ

 در شكلين كننده اييمنحصر به فرد هر انسان نقش تعستنامه ي و زي اجتماعي شود، منطق هايرتر ساخته ميد
. كننديجاد ميا ، در اوهي اوليق نسبت به داده هايش عمي كم و بي آن دارندو استقالليريگ
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 در خالصهت رايو شخصف كردي تعري خطوط ثابت شخصيع قلم بر مبنايك چرخش سري توان به ي را متيفرد
،ي، وابستگيناتوان(ه ي اولي رواني كه فرسوده شدن عملكرد هايقسمبه . نمود ي جمع بنديك صفحه ايشرح حال 

ري را تحت تاثي وييايم پوير مستقيار غي بسيل نكند، تنها به صورتي فرد را كامال عل، آناتريچنانچه تاث ...)يفراموش
بسر يجسم و يلوب روانط مطي توان در شرايم. با هم تفاوت دارند  دارد، كهيف گوناگونير شدن تعاريپ  : قرار دهد

ي غنيل بودن به زندگي رغم عليعل توان يمر گذراند و بر عكس، ينگيران زميش را همچون پيبرد اما اوقات خو
ن قطعه به نظر خودين كوارتر خود را خلق كرد كامال ناشنوا بود اي كه چهاردهمي بتهون هنگام. خود ادامه داديانسان

دركsocio-biographique  يستنامه اي ـ زيت اجتماعي از شخصيز اندكيد چيبا.  باشدين اثرش مي بهتريو
.  گردد»ر شدنيخوب پ« تواند موجب ي در مقابله با كهولت مين باور بودكه چند دستور العمل سطحيكرد تا بر ا

 بروهلين لويگر نمونه ها، لوسيان دي در ميمثال.  سازدي نام دارد رهنمون مين مسئله ما را به قلب آنچه زندگيا
ن دوي بيدر سال ها» ت ماقبل منطقيذهن«ه ي باشد با ارائه نظرياو كه جامعه شناس م) ١٩٣٩ ـ ١٨٥٧(است 

 رغمي ، علين تئوريگانه بوده اند، اي بيبا تفكر منطق» هي اوليانسان ها«ه ين نظريمطابق ا. افتيجنگ شهرت 
ي كه در سال هايي اش، در دست نوشته هاين زندگي واپسي در روزهاياما و. ديج گرديعا رايشمار وسيانتقادات ب
 پر توان به نقد از نظراتيداشت ـ با انتقاد از خودسن  سال ٨٠ش از يشت ـ در آن زمان بگا ن١٩٣٩ ـ ١٩٣٨

ي را وا داشت تا برنامه پژوهشي كه ويامر» )...٦(من اشتباه كرده ام  « : ن نوشت ي نشست و با صراحت چنشيخو
.ا ارائه دهد رينينو

 خرفيري و اجتناب نا پذي محتوم جلوه دادن افول توان ذهنين دست نوشته ها، گواه بر باطل بودن ادعايمطالعه ا
ار يچ وجه قانونين ادعا وجود داشته باشد اما به هيز در رابطه با اي نييشدن همراه با كهولت است، هر چند مثال ها

ين خالصه ميح داد ؟ در چند كلمه چني بروهل را توضي لوي توان فكرييارپيد توان يچگونه م.  كنديف نميتعر
نهي در زميو احراز مدرك استاد Ecole Normale Superieure  يمدرسه عال (ي علميل مدارج بااليتحص: شود 

ني نوي در عرصه هاينكه در تمام طول عمر به صورت جدين كننده اييسپس، امر تع) Aggregationفلسفه از آن 
،ي اخالقي تا جامعه شناسينه ها گسترش داده است ـ از فلسفه آلماني و عالقه خود را در آن زميت كرده ، آگاهيفعال

.ش را افزودي كارها ازش نسبت به انتقاديد توجه همراه با گشاين ها بايـ و بر ا» هي اوليانسانها «يسپس مردم شناس
. بودي فكريلات و زنده دي جان سپرد كه در اوج حياو زمان
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ه سطح باال،ي شود ؟ آموزش اوليرمان ميرپا دارند، چه دستگي ديتي كه خالقيشتر شرح حال افرادياز مطالعه ب
 ؛ي شود و نكته اساسي نمي طوالن هرگز كهييوقفه ها با  ت هايت و فعاليزه ها، ظرفي انگوستهي پد و نو شدنيتجد

ب چنانچه باال رفتن سن بتواند برين ترتيبه ا. شتنيونسبت به خو به استقالل نسبت به جهان يجي تدريازيدست 
ك فرد تنهاير شدن يخوب پ. ميابي ي دست مي ذهنييايد، به پوي كند فائق آي كه جسم را فرتوت ميمات جدينامال
.سر استي مي ويه بر منطق حكمفرما بر مجموعه زندگيبا تك

يدئولوژيبا اكه  از انسان را يكيولوژيم مضرات درك صرفا بي توانيم، مي كه باشگري ديهر كجاا در يدر فرانسه و 
 كه ازيوانيح ،Homo oeconomicus ي بر انسان اقتصادي مبتنيفيم ـ تعري باشد مشاهده كنين مي عجيبراليل

يل ميت را تشكيك شخصيكه هر آنچه ي در حال حسابگر باشد ـيي شده است تا فردگرايزي برنامه ريكيلحاظ ژنت
 دارد كه فرد در طولي ايشه در روابط اجتماعير) ي، از مهارت ها تا وجدان اخالقياز زبان تا تفكر انتقاد(هد د

.ي ويگران بر قرار كرده است و نه در ژنوم هاي خود با ديزندگ

»رگانبز«و » سالخوردگان«، »يريپ«مسئله را با سخن از . بست خراب استيج ازپايات رايلذا طرح مسئله توسط ادب
در زبان» ر هايپ« برند كه به همان مفهوم ساده ينام مSeniors »  سالمندان«ش از يش از پيو ب كنند يمطرح م

،» يت شناسيجمع «ي از گروه هايكي به مثابه يون نفر را در فرانسه، به سادگيلي م١٣ب ين ترتيبه ا. ن استيالت
 در چارچوبيستنامه اي ـ زيت اجتماعيه و با جنبه پر اهمف كردي سال تولد شناسنامه شان تعريآنهم صرفا از رو

است تا» بازنشستگان«نده ي آي اجتماعي سازماندهيكه معضل اصلي شود، در حاليبرخورد م» ييسن گرا«ك يدئولوژيا
.ميمنزلت بخش شان در راس اجتماع يگاه واقعي در جابه آنها

 بر خوردي توجه ـ از وراي وابسته به جامعه، به معنايتقادرخورد انببه » انهيسن گرا «ي هايشداوريگذار از پ
 است كهي اجتماعي رود ـ به نهاد هاير سوال نميچ وجه زي به آن به هي، كه البته توجه اساسي ـ پزشكيكيولوژيب

ياست شركت هايس : يعنين آنها ي كنند و در وهله نخست، گسترده تريف ميمنطق ساماندهنده شرح حال ها را تعر
قات سرژي مطابق تحق: خورد ي به چشم مينه تناقض شگرفين زميدر ا. ينيت كارگزيري در رابطه با مديه داريسرما
١٢ سال باال رفته، از عمرمتوسط دوران كار ١٠ به طور متوسط يد زندگي، ام١٩٧٠ يكه از سال هايدر حالگرن، 

ي، و اضافه ممي شوير محسوب مي پيچهل سالگ بعد از ي فرانسويدر اكثر شركت ها) ! ٧(سال كاسته شده است 
 از حقي شوندو حتيمحسوب م» رانيپ« سال به طور زود رس جزء ٤٥ يران باالي حقوق بگ، كاريايدر دن«: كند كه 
 شود، ازي در كنار گذاشتن آنها مي گوناگون سعيبا استفاده از مستمسك ها. » گردنديز محروم مي نيباز آموز
.» اروپا كمتر استي جااز همه) %٣.٣٨( ساله ها ٦٤ ـ ٥٥ يت شغليدر فرانسه نرخ فعال« : اخراج د گرفته تا يبازخر
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 مترادف با كابوس است و بهي شغليان زندگي برند پاي شان به سر مي صد ها هزار نفر كه در دهه پنجم زندگيبرا
. شودي آغاز ميط ناگواري در شرايب بازنشستگين ترتيا

ون بازنشستهيليست ميش از بيب

يط مطلوب از مرز هشتاد سالگي در شرايد زندگي امكهيالحم؟ در ي كرده ايابي را ارزين فاجعه اجتماعيا وخامت ايآ
»يمرحله سوم زندگ« گذار به ي آماده سازي برايديسن كلگر، به يدش از هر زمان ي گذرد، دهه پنجم عمر بيم

يت هاي كه همراه با فعاليالبته تنها به شرط  . شوديل مي تبدد باشد، ي باي م»يدوران بازنشستگ«آنچه  يعنيفعال 
س، بر اسايني كارگزيت هايريم كه مدي باشين امر مياما متاسفانه شاهد ا.  باشدي انساني غني مهارت هايگرحاويد

وزها، همراه بان ريا.  كنندي رفتار مين گروه سني با افراد اير قابل قبولي،  به طرز غي خصوصيمنافع شركت ها
تيريمد«توسط »  كار در حينكشتن«ده ي به پدياري در شركت مخابرات فرانسه، بسيره اي زنجي هايخودكش

١٠ يش بااليافزا الزام  (ي دو رقمي سود رسانيكتاتوري دي آثار منفي بررس دراما. واقف گشتند»  بر ترسيمبتن

مجموعه : رديمورد توجه قرار گ يشتري بي عرصه هاستي باي، م) سهام داران شركت ها ـ مي سود برايدرصد
.افته اندي سامان يبه شكل نادرست ين شغل تا بازنشستگيدا كردن نخستي از پي حاكم بر زندگيمنطق ها

ـين جنبه گفته نمي ايست، بلكه ـ به اندازه كافي نيطيست محي، زي، اجتماعي، اقتصادي تنها ماليبحران كنون  شود
ش توسط منطق خدشهيت متمدن خوينوع بشر، در ارزش ها و موجود.  شودي را هم شامل مياسعرصه مردم شن

د قرار گرفتهي سازد،  مورد تهديكبار مصرف مي سود آور و يئ كاال،ي و بدنيت ذهني كه از هر نوع فعاليريناپذ
.است

 برد، اگرخواهند به سريتير چه وضع دآنها : خواهند كرد يون بازنشسته زندگيليست ميش از بيدر فرانسه فردا، ب
شين شغل قابل قبول بوده، سپس دوران كار كم و بي از آنان ابتدا سالها منتظر نخستيشماري بيچنانچه توده ها

، در باشند قدم گذاشتهي آب و رنگي بين دهه پنجم به بازنشستگيتا در سني را گذرانده و نهايگانگيهمراه با از خود ب
 كم تر ازيا اضمحالل پر شتاب زندگي ؟ آرندي گيقرار م» سالمندان«ال تحت فشار بازار استثمار ن حيكه در عيحال

 خالقييرپايكه دين در حالي كند ؟ و ايرانساز نمي ويد به فاجعه اي و ما را تهدت داردي قطب اهميخ هايآب شدن 
 تواند بهيمده ين پدين امر است كه ايانگر نبوده ، بلكه نشا يكيولوژيباستثنا هاي ر تنها منوط به ي از مشاهيبرخ

»مي را بوجود آوريط انسانيشرا «ند گفتيمو فردريش انگلس  كه چنانچه كارل ماركس يل شود به شرطيقانون تبد
)٨.(
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ني را تامييه سطح باالي همه آموزش اوليبرا:  است ين اجتماعي سني متواليدوران ها ين امر مستلزم رها سازيا
 ويوسته شغليت پيم ؛ امني برهانيگانگي از چنگال از خودبيقيم؛ كار را به طرز عميان بخشي جوانان پايكاريبم؛ به يكن
 گذاري تجارب غني حاوي خارج از كاريب از اوقات كوتاه فراغت به زندگين ترتيم؛ به همين كني را تاميا باز آموزي
 دههايب دورنماين ترتيم ـ به ايران پس از اشتغال آماده ساز دويدر حد توان برام؛ افراد پنجاه سال به باال را يكن

نيم شده بي تقسين بازنشستگي بر تامي مبنيگر كه فارغ از منطق استثمار باشد را در نظامي ديت به شكليسال فعال
رزشد ها ازم ثروت و بر اساس دستمين نوع تقسيه عادالنه تري را مجددا بر پايم و حق بازنشستگيئنسلها، بگشا

.دسازل ي فرسوده و فرتوت تبدي جز كشوريزي را به چ٢٠٤٠ تواند فرانسه سال ين است آنچه ميا. مي كنيگذار

ستي باي برند، ميره مهگران از آن بينند كه دي آفري را ميي كه ثروت هايياد افراد، آنهاي شمار زيگر زنديي تغيبرا
ي اجتماعيرات عالين حال تاثي و در عين انساني نوي هاينده خوشبختي زاف كردكهي را تعريواقع» ر شدن يخوب پ«

.د باشي به همراه باال رفتن طول عمر ميت شناسينه ساز انقالب در جمعي زمي و پزشكيكيولوژي بيشرفت هايپ. باشد
م تايز براه اندازيرا ن يستنامه اي ـ زي اجتماعيب راسخ انقاليز اما با عزمي كند كه به شكل صلح آميجاب مين امر ايا

.مينشو» ر شدنيبد پ«گرفتار معضل گسترده 
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