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اید؟ شاسید ه  ای  لیی  ات  ک  ه  راسه   حسسل  کنید کنسر گذاشاه  شاد احساس  ی 

 اید.وهرات  ک  نوییبراییسم تخم آن را افشسند  ات  ت  ندال 

 

 

*** 

 

  نیس  )چون( فقط هس انکسر آنچ  ک رتیدن ه  آرایش لر یک لنیسی آشفه  هدف  ینطق 

 لر یک رتیدن ه  آرایش لرون   عکس توان ه  آن رتید. هگذرل ی ی  تسنلر اطراف

احهرام اتاا . ای  یقسی  اطسب ه  کسااسن  نوشااه  شااد  ک  آریسن  اسه  یلنیسی پریسااه  

د  اواهد از اول شااارینی  هسنآتوانند کنسر آیند واز زندگ  نم  کنند هسی  احساااس 

 نبسشند.

 یاتهسل ه ژیک  لر زیین  (1) کهسب جسیب  از پ  ورهس ی  لرنوشه  ای  یقسی  یانگیز 

  پس ی  چ ؟: ت سش هرای هوی». ه  زهسن انگ یس  ینهشر شد اتا  ک  اایراًکسوی روان

هسی اتاا  ک  هس یرتبط تااساه  پدید  ی هسگون  کهسبآناز  «یبهن  هر هسزار یجسیع  لر

 لهد.گذرل وع   آن ه  یس ی ی  چ  ک  هر یساز آن یایز  نسگهسن لرک تسز ظسهریهمسه 

 هسهنجسر راکناد کا  یس حیوانس  اجهمسع  هساااهیم و هوی  یس ی  ورهاس اتاااهادیاس 

 -ای هنجسرهسی اول د. هر جسیع لهی  گیریم شااک ی  ک  از تااسیر یرلم ی هسوارزش

 و شااک  کندی اتااس  روایس  لسیت تعری  را هر -ی اول هسهنجسری هوهمی  طور نس

تطبیق لهند وگرن  کنسر گذاشاااه   هسنآتااا  ک  یرلم اولرا هس لهاد و ها  لنبس  آنی 

 شوند.ی 

نسم  را ه آن هسزار اتاا  ک  لر اروپس عمدتسً ی گراایروز  روای  لسیت یرهوط ه  هنیسل

 یواند ک ی تی  تاا  ک  هسزارکند ای ی  ک  تعری شاانستااند. لاتااهسن  ی  نوییبراییساام

ذ اا و تاایستاا  را ح  کند. واااا یس هس کسهش کنهر  واجهمسع   ااهصااسلی  یشااک س 
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ه  هخش اصااو   واگذار  دیسییس  توتاط لوی  هههر اواهد شاد. ادیس  عموی  هسی

ازهند کنهر  اجهمسع  رهس شول.  دتجسر  هسی کسهش یسهد و ی عموی  هسیدهسشاول  هزین 

را هرای  ی یسهسیسنند آیریکس و انگ ساااهسن ای  لاتاااهسن هنجسرهس و ارزش ی لر کشاااورهس

تارع  لر تسیر و ه و ریگسن  شاک  لال   تاس   از زیسن روی کسر آیدن تسچر 53اریت 

 نقسط لنیس اشسع  یسفه  ات .

د گوی ی هستااهسن ک نوییبراییساام ازلو اید  )یهع ق ه ( یونسن کند ک  ی  ورهس اشااسر 

نسید تعیی  ن را هسزار ی آک   (2)و توتااط واااا طبیع یعیسرهسی اا سا  یس فطری اتاا  )

 هفسل ات اندوز ات اوا  ویس اول گوید نوع هشر ذاتسًک  ی  شول( و لیدگس  یسیحی ی 

پرلازل  هس ی نآه  تهسیش  هسای  اص   جسی یمسنع  وترکوبکند. نوییبراییسام ه ی 

ر وری و رشد ااهصسلی ینجآینسفا شخص  ه  نو یتا  ک  راسه  آزال هس انگیز یدع  و

 ل.شوگرلل ک  هسعث افزایش رفس  هرای هم  ی ی 

شاسیساهگ  اتا . راسه  آزال ه  افرال یسهعد   ییوااوع ا ا   ای  لاتاهسن یساه  

سر تاارشاا ی ولنیس هرلی راتت را از هی  یلهد. تاا ساا  پسلاش ی  کوش ویبهکرتااخ 

د.ایس واای  چیز لیگری اتاا . حه  لر آلسز را   زیسن  کنی  ازفر اا  وتحرک ایجسل

از  کنیم. پیشی یکسسن شروع نم هسشول  یس هس فر  ی هسزارحذف ی هسک  یحدولی 

 یهسنزلیک اط پسیسن هسهند. هس ای  شیو  اوییگسرش لسز یسسهق  هرا آ یشا یک گ وی 

ریجموع ل روتای  پس از فروپسش  اتحسل جمسهیر شوروی ه  ررو  هنگفه  لت  یسفهند.

 ه (تری  افرال جسیع  نبولند ه ک  )گروتری  و یبهکرکوشهساتااهعدالتری   تااخ  هسنآ

 اکثراً اوهسش و زیسلی یزلور و یهندی اا سا   هس لرااهیسر لاشه  عد تری  پسیهدون کم

 .رکس گ ب هولندهس ارتبسطس  هسیسر حسن  ل

  کوش  هسشد لوای  نخواهد لاش . همی  کحه  اگرنهسیج  یبهن  هراتهعدال وتخ 

  تسیسری اویی  جسی اول را هشد  پو  اول را هسسزل  شسیسه رآفرینسن آزالاویی  نسا  کس

  هس پو  کهههری  ایکسنس  تحصاای    نخبگسن جدیدی اواهد لال ک  هس ررو  یورور  و
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تااسزند. هرجسک  هنیسل فضااسی راسه  جدا ی  را از توان ه  لتاا  آورل  فرزندان اولی 

رک تح –آیریکس و انگ سااهسن یسنند  ی لرکشااورهس –تر اعمس  شااد  هسزار شاادید ی گرا

 اجهمسع  هسیسر کسهش یسفه  ات .

ران   رهبک وله  ینسفا اول یلراادکاسری چیزی جزیاک فریاتییبرایسااایم اگر نو

 ندرلک یی  یسی أتری  افرال روی زیی  ت  از رروتمندهرااز اههدا را ن آی هسدیشااکد وان

ترلیداران  (5) نظیر کورز  اویی   اتکسی   پیو وایثسیهم( ی لاران یهنفذ ایریکس)تریسی 

  ک شاادندی  تااسیسری اواتااهسر آنیبهن  هر شااسیسااه  ایجسیع شاارط پیش عنوانآن ه 

 ررو  یورور  یس تحصاای  هساتهفسل  یکس حق ندارل زندگ  را هس یزی  لیرعسلیسن هیچ

 هس هیچ گس  ه  لکهری  اول اعهقسل نداشاااهند یذا ت سش ونآد.ایاس کنااادر  یاسی  آلاسز 

 را ه  ران  لال.  پویندگ  جسی اول

 سش تااهصسل هسزار فقط ه  شاول ویوفقی  یس شاکسا  لر هم  نسلید  گرفه  ی  هسای 

 شول.ی  فرل نسب  لال 

اند  رروتمندان  سیحسن جدید وفقرا  ک  هم از نظر ااهصسلی و هم اا سا  نسیوفق هول 

 .شوندی  هندیطبق  اجهمسع ی هسعنوان انگ ند ک  حسیس ه گرلا سفکسران جدید ت ق  ی 

  یس هد  هاتااهق س  هدزالی و آیس و ه  زلیسرا از اید تا ط  رهس تاسهسزارک  ارار هول ک  

ی هستاااسا ریر زیرأشاااد  تحا  تتحویا  لال  اتااا . یحیط کاسرها  ی انزوا و تنهاس

یرکزی  هس هدای  هس  نظسر   تاانجش  هسزهین  ویمیزیهسارزیسه  ی کنند  وکسفکسلیوان 

تنبی   و هسن لالن پسلاش ه  هرند آک  هدف  ار گرفه  اتاا ارانعطسف ریزی هدونو هرنسی 

 ذره و وفسلاری را ازهی  هرل  و . ای  )یکسنیزم( اتاااهق س   اشاااهیسک  اههکسرتااا هسهسزند 

تاان  ادیم  و هزرگ ک   تنساض هساایسر جسیب کسرل. ی  نساییدی  حسااسل   وتر  را

. یفهوم آن کندی  زند  لراسطر گویندی  tuftaشااوروی را ک  لر زهسن روتاا  ه  آن 

 .ت ا گولیر پستختحمی   ادر  ینظور توجی  اوایرتحری  آیسر ه 

 هسگیرل. آنی کنند  توانند کسر پیداکساااسن  را هم ک  نم  گریبسن هسهماسن ادر 

 هسیساه  ع سو  هر تحقیرهسی نسشاا  از هیکسری  هس تااطد جدیدی از کنجکسوی  فضااوی  و
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  ورهس اشااسر  ییکند ک  ای  یوارل اتااس  ایگوی نوییبرا پنج  نرم کنند.ویرااب  لتاا 

 ا آزالر ا ط سح اوله کید لارل. یس أتسزی ت ک  هم  جس هر یقسیس   ارزیسه  و کمّاتا  

را  هسیسااه  اااواهط یشااسهه  هدون کسر حه  هینیم. چ  لر یحیط کسر و یسی  وی  نستوان

یذا  فق ای  طرز ت ق  هسهندااحزاب تیست  عمد  هم یو یهپذیریم و یس از هی  هرویم. هم 

 یک هوروکراتا  فرتسیند  وایم ک  رتاید  ی هم نداریم. ه  جسیس حه  ادر  تایستا  

 .کندی  کنهر یس را چهر   تح  نسم اتهق س  و آزالی  ه 

ظیر پزشااک  نای یوارل روانپسر  گیرلرنویساد  ای  تیییرا  هس افزیش چشاامی  ورهس

ییسن لرهمرا  شد  ات . اولآزاری  ااه س  لر تیذی   افسارلگ  و ااه سیس  شاخصیه  

لر تر  و ک  هر ل ت هسنآتری  ااه سیس  شخصیه   افسرلگ  و فوهیسی اجهمسع  رایج

 نندکرا ارزیسه  ی  عنوان رابس وهم کسسن  ک  یسرا هم ه  هسلارل ک  آنریشا  از لیگران 

 ی و تنهس افسرلگ ی جسیع  اسئ  اتا .هسزار هرا ی ک  هنیسلگرا نقشا  یعن  ؛شانستایمی 

یحیط کسرعز   م هس تحقیرأسعون ه  جسن یس افهسل  اتااا .یقررا  اجبسری و توهمچون ط

ند گرفهسر گیرتری  یسی  )جسیع ( ارار ی  ییپس لر ک  نهسیهسً هسهرل. آنهی  ی  را از نفس یس

طور کند  یعن  همسنی  لرهرلو یورل عم  (4) ینی ییی ط  شوند.گنس  و شریندگ  ی 

م حه  کنیی  ترزنش هسهسییم  اول را لرشکس ی  ولک  یس ه  اسطر یوفقی  اول ه  ا

 ای نداشه  هسشیم.هس نقش عمد یک از آناگرلرهیچ

د  اگر هس لنیس احساااس  هیگسنگ  و لره  لارید  ییآ)هاس زنادگ ( کنسر نم  اگر پس

 ید کنید وشریند  هسهههس شد  ات   اگر احسس  هسا  ی لار وه اگرهوی  شمس یسه  

ی انسسن  ک  ارار هول  از لت  هدهید حفظ هسی  لیی  هسشاد ک  شامس ارزشتواند ه  ای 

 و ه  اول هبسیید. افهخسر کنیداید. شمس یهفسو  ازجسیع  هسهید. کرل 
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 ( ا اااط ااسح  اتاااا  کاا  اههااداÉtat de Nature (فرانساااوی وااااا طابایاع  هاا  - 4

 یف سااافاا  و لیگران لر ژان ژاک روتاااو  جااسن یااسکو هعاادهااس  یویااستااسن لر هزهااسسیستاا

. ای  واژ  ه  وااااعی  فراااا  انساااسن   پیش از کرلندیطرح  ارارلال اجهمسع  و تااایستااا 

 رل.اشسر  لا لوی  هراراری

5 - The American tycoons Coors, Olin, Scaife, Pew and others 

 گزید  شد  و ه  افرالی اط سک Self-Attribution یواژ  یعسل یس انهسسب ه  اول  «ینی » – 2

س  لانند ایس شککسر اول ی ل ک  هرگون  یوفقی  را نسش  ازتوانمندی و ذکسو  و پش شوی 

 .ندکنط و شسنس ینهست ی یی اول را ه  لیگران و شراهسنسکسی و 

 

 


