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احساس

ی کنید کنسر گذاشاه شاد اید؟ شاسید ه ای لیی ات

وهرات ک نوییبراییسم تخم آن را افشسند ات

ک ه راسه

حسسل

ت ندال اید.

***
رتیدن ه آرایش لر یک لنیسی آشفه هدف ینطق نیس

(چون) فقط هس انکسر آنچ ک

لر اطرافتسن ی گذرل ی توان ه آن رتید .ه عکس رتیدن ه آرایش لرون لر یک
لنیسی پریسااه ی آریسن اسه احهرام ات ا  .ای یقسی اطسب ه کسااسن نوشااه شااد ک
احساااس

ی کنند هس زندگ نم توانند کنسر آیند واز آنهس ی اواهد از اول شاااریند

نبسشند.
انگیز ی ی لرنوشه ای یقسی کهسب جسیب از پ ورهس ( )1اتهسل ه ژیک لر زیین ی
روانکسوی اتا

ک اایراً ه زهسن انگ یس ینهشر شد« .پس ی چ ؟ :ت سش هرای هوی

لر جسیع ی یبهن هر هسزار» از آنگون کهسبهسی اتاا

ک هس یرتبط تااساه پدید هسی

ه ظسهریهمسیز نسگهسن لرک تسز ای از آنچ ک هر یس ی گذرل وع

آن ه یس ی لهد.

ورهاس اتاااهادیاس ی کناد کا یس حیوانس اجهمسع هساااهیم و هوی

یس را هنجسرهس

وارزشهسی ک از تااسیر یرلم ی گیریم شااک ی لهد .هر جسیع ای هنجسرهسی اول -
وهمی طور نسه هنجسریهسی اول  -را هراتااس
ی لهاد و ها لنبس آنتااا

روایس لسیت تعری

ی کند و شااک

ک یرلم اولرا هس آنهس تطبیق لهند وگرن کنسر گذاشاااه

ی شوند.
ایروز روای

لسیت یرهوط ه هنیسلگرای هسزار اتاا

نوییبراییساام ی شاانستااند .لاتااهسن ک تعری
یشااک س

اجهمسع

ک لر اروپس عمدتسً آن را ه نسم

ی کند ای ت ا

ک هسزار ی تواند ک ی ی

ااهصااسلی و تاایستاا را ح کند .واااا یس هس کسهش کنهر و ااذ
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هههر اواهد شاد .ادیس عموی هسید ه هخش اصااو

یسییس توتاط لوی

واگذار

شاول هزین هسی عموی هسید کسهش یسهد و تجسر هسید ازهند کنهر اجهمسع رهس شول.
لر کشاااورهسی یسنند آیریکس و انگ ساااهسن ای لاتاااهسن هنجسرهس و ارزشهسی یس را هرای
اریت  53تاس از زیسن روی کسر آیدن تسچر و ریگسن شاک لال و ه تارع

لر تسیر

نقسط لنیس اشسع یسفه ات .
ورهس اشااسر ی کند ک نوییبراییساام ازلو اید (یهع ق ه ) یونسن هستااهسن ک ی گوید
(و توتااط واااا طبیع ( )2ک آن را هسزار ی نسید تعیی

یعیسرهسی اا سا یس فطری اتا
ی شول) و لیدگس یسیحی

ک ی گوید نوع هشر ذاتسً اولاوا ویس اندوز ات

ی کند .نوییبراییسام ه جسی یمسنع
و یدع تا

ک راسه

وترکوب ای اص

اتهفسل

هس ه تهسیش آنهس ی پرلازل

آزال هس انگیز ی ینسفا شخص ه نوآوری و رشد ااهصسلی ینجر

ی گرلل ک هسعث افزایش رفس هرای هم ی شول.
یوااوع ا ا

ای لاتاهسن یساه ی شاسیساهگ اتا  .راسه

آزال ه افرال یسهعد

تااخ کوش ویبهکر پسلاش ی لهد .تاا ساا یراتت را از هی ی هرل ولنیسی تاارشااسر
ازفر ا

وتحرک ایجسل ی کند.ایس واای

چیز لیگری ات ا  .حه لر آلسز را زیسن

ک یحدولی هسی هسزارحذف ی شول یس هس فر

هسی یکسسن شروع نم کنیم .پیش از

شا یک گ وی ی آلسز یسسهق هرا نزلیک اط پسیسن هسهند .هس ای شیو اوییگسرشهسی
روتای پس از فروپسش اتحسل جمسهیر شوروی ه ررو هنگفه لت
آنهس هساتااهعدالتری

یسفهند .لریجموع

تااخ کوشتری و یبهکرتری افرال جسیع نبولند ه ک (گروه )

هدون کمتری پسیهندی اا سا

هس لرااهیسر لاشه عد ی زیسلی یزلور و اوهسش و اکثراً

هس ارتبسطس هسیسر حسن لرکس گ ب هولند.
حه اگرنهسیج یبهن هراتهعدال وتخ کوش هسشد لوای نخواهد لاش  .همی ک
اویی نسا کسرآفرینسن آزالشد پو اول را هسسزل شسیسه تسیسری اویی جسی اول را ه
نخبگسن جدیدی اواهد لال ک هس ررو یورور و هههری ایکسنس تحصاای

ک هس پو
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ی توان ه لت ا

آورل فرزندان اول را از فضااسی راسه

جدا ی تااسزند .هرجسک هنیسل

گرای هسزار شاادیدتر اعمس شااد – لرکشااورهسی یسنند آیریکس و انگ سااهسن – تحرک
اجهمسع هسیسر کسهش یسفه ات .
ینسفا اول هول ک رهبران

اگر نوییبرایسااایم چیزی جزیاک فریاتکاسری لراادی

واندیشااکد هسی آن را از اههدا هرا از رروتمندتری افرال روی زیی تأیی یسی کرلند
(تریسی لاران یهنفذ ایریکسی نظیر کورز اویی

اتکسی

پیو وایثسیهم) ( )5ترلیداران

آن ه عنوان پیششاارط جسیع ای یبهن هر شااسیسااه تااسیسری اواتااهسر آن ی شاادند ک
هیچکس حق ندارل زندگ را هس یزی

لیرعسلیسن ی ررو یورور یس تحصاای هساتهفسل

اادر یاسی آلاسز کناد.ایاس آن هس هیچ گس ه لکهری اول اعهقسل نداشاااهند یذا ت سش و
پویندگ جسی اول را ه ران

لال.

ای هس هم نسلید گرفه ی شاول ویوفقی یس شاکسا
فرل نسب

لر ااهصسل هسزار فقط ه ت سش

لال ی شول.

رروتمندان سیحسن جدید وفقرا ک هم از نظر ااهصسلی و هم اا سا نسیوفق هول اند
ا سفکسران جدید ت ق ی گرلند ک حسیس ه عنوان انگ هسی اجهمسع طبق هندی ی شوند.
هسزارک ارار هول ک یسرا از اید تا ط رهس تاسزل و ه یس آزالی و اتااهق س هدهد ه یس
انزوا و تنهاسی تحویا لال اتااا  .یحیط کاسرها شاااد تحا
لیوان کنند وکسفکسی ارزیسه هس نظسر
و هرنسی ریزی هدونانعطسف ارار گرفه ات ا

تأریر زیرتاااسا هسی

تاانجش هسزهین ویمیزیهس هس هدای

یرکزی

ک هدف آن لالن پسلاش ه هرند هس و تنبی

هسزند هستااا  .ای (یکسنیزم) اتاااهق س اشاااهیسک اههکسر و وفسلاری را ازهی هرل و هذر
نساییدی حسااسل

وتر

را ی کسرل .تنساض هساایسر جسیب ک تاان

ادیم و هزرگ

شااوروی را ک لر زهسن روتاا ه آن  tuftaی گویند لراسطر زند ی کند .یفهوم آن
تحری

آیسر ه ینظور توجی اوایرتحمی

ادر لیر پستخگو ات .

هماسن ادر هس گریبسن کساااسن را هم ک نم توانند کسر پیدا کنند ی گیرل .آنهس
هسیساه ع سو هر تحقیرهسی نسشا از هیکسری هس تااطد جدیدی از کنجکسوی فضااوی و
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یرااب
اتا

لتاا وپنج نرم کنند .ورهس اشااسر ییکند ک ای یوارل اتااس

ایگوی نوییبرا

ک هم جس هر یقسیس ارزیسه و کمّ تسزی تأکید لارل .یس ه ا ط سح اول را آزال

وی نستوان ی هینیم .چ لر یحیط کسر و یس حه هدون کسر هسیسااه اااواهط یشااسهه را
هپذیریم و یس از هی هرویم .هم ی احزاب تیست عمد هم یوافق ای طرز ت ق هسهند یذا
یس حه ادر تایستا هم نداریم .ه جسی رتاید ایم ک یک هوروکراتا فرتسیند و
ه چهر تح

نسم اتهق س و آزالی یس را کنهر ی کند.

ورهس ی نویساد ای تیییرا هس افزیش چشاامگیرلر پسر ای یوارل روانپزشااک نظیر
اولآزاری ااه س لر تیذی افسارلگ و ااه سیس شاخصیه همرا شد ات  .لرییسن
ااه سیس شخصیه

افسرلگ و فوهیسی اجهمسع رایجتری آنهست ک هر لو لر تر

از لیگران ریشا لارل ک آنهس را هم ه عنوان رابس وهم کسسن ک یس را ارزیسه ی کنند
ی شانستایم؛ یعن نقشا ک هنیسلگرای هسزار هرای جسیع اسئ اتا .افسرلگ و تنهسی
همچون طسعون ه جسن یس افهسل اتااا .یقررا اجبسری و توأم هس تحقیر یحیط کسرعز
نفس یس را از هی ی هرل .آنهس ک نهسیهسً لر پسیی تری یسی (جسیع ) ارار ی گیرند گرفهسر
گنس و شریندگ ی شوند .یی ط ی ینی ( )4لرهرلو یورل عم ی کند یعن همسنطور
ک یس ه اسطر یوفقی

اول ه اول ی هسییم اول را لرشکس هس ترزنش ی کنیم حه

اگرلرهیچیک از آنهس نقش عمد ای نداشه هسشیم.
پس اگر (هاس زنادگ ) کنسر نم آیید اگر هس لنیس احساااس
اگرهوی

شمس یسه لار وه ههس شد ات

اگر احسس

هسا

هیگسنگ و لره

لارید

ی کنید وشریند هسهید

ی تواند ه ای لیی هسشاد ک شامس ارزشهسی انسسن ک ارار هول از لت

هدهید حفظ

کرل اید .شمس یهفسو ازجسیع هسهید .افهخسر کنید و ه اول هبسیید.
پیوند با منبع اصلی:
George Monbiot, Deviant and Proud
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پینوشتها
1 -Paul Verhaeghe, 4112. What About Me?: The struggle for
identity in a market-based society. Scribe. Brunswick, Australia
and London.
 - 4وااااا طابایاع ه ا فرانساااوی ) )État de Natureا اااط ااسح اتاااا ک ا اههاادا
ت اسیسهااسهز لر یویااستااسن و هعاادهااس جااسن یااسک ژان ژاک روتاااو و لیگران لر ف ساااف ا ی
تااایستااا و ارارلال اجهمسع یطرح کرلند .ای واژ ه وااااعی
هراراری لوی

فراااا انساااسن

پیش از

اشسر لارل.

5 - The American tycoons Coors, Olin, Scaife, Pew and others
« – 2ینی » یس انهسسب ه اول یعسل واژ ی  Self-Attributionگزید شد و ه افرالی اط سک
ی شول ک هرگون یوفقی را نسش ازتوانمندی و ذکسو و پش کسر اول ی لانند ایس شکس
و نسکسی هسی اول را ه لیگران و شرایط و شسنس ینهست ی کنند.

