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این سرمایهداری. نظام ساختۀ است جهانی میکنیم زندگی آن در که جهانی
نظام،دراشکالمختلفوپیوستهدرحالتغییرش،سهقرنبامابودهاست،و
پایقرنبیستم،کمونیسم سالیاندرازدیگرینیزهمچنانباماخواهدبود.درارو
کارآمدیمعرفی ینههایبدیل گز وفاشیسمهیچیکنتوانستندخودرابهعنوان
درنیامدهاند. کار از موفقتر بههیچروی نیز پاییشان غیرارو مشابههای و کنند،
کنونیوپیامدهایآتینظامسرمایهداری، یشهای درتالشبرایشناختپو
این بارۀ در سالیاْن طول در که اندیشههایی و گفتهها ین بهتر دانستن چهبسا
موضوعطرحشدهاستمفیدباشد.فرضاساسیکتابحاضرنیزهمیناستو
بنایآنبراینپیشفرضاستواراستکهنظامسرمایهداریموضوعیاستبسیار
گذارشود.نیلبهدرکیانتقادیاز مهمتروپیچیدهترازآنکهتنهابهاقتصاددانانوا
سرمایهداریمستلزمچشماندازهاییاستفراترازچشماندازهایخاّصاقتصاد
یخچهایازآراوافکاراقتصادینیست، کتابتار مدرن.بههمیندلیلنیزاین
آدام از پس است. سرمایهداری اقتصاد بارۀ در افکار و آرا از یخچهای تار بلکه
اسمیت،رشدوتوسعۀاقتصادبهعنوانیکرشتۀعلمیتاحدیباکنارگذاشتن
برایمتفکراِنموردبحثدرکتاب

ً
بسیاریازموضوعاتیصورتگرفتکهاتفاقا

حاضراهمیتحیاتیدارند.اینامربیشکازحیثدستیابیبهدقتتحلیلیو
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خلقواژگانمشترکیخاّصاینرشتهثمربخشبودهاست.امااندیشیدنبهبازار،
انسجام و دقیق اسلوب است: نبوده ینه هز بدون دیگر، بسیاریچیزهای مثل
شده تمام بسیاری موضوعات کماهمیتشدن بهای به بهدستآمده رشتهاِی
بهبازارمربوطمیشوندوازاینحیثبهاحتمالفراواندغدغۀ

ً
استکهمستقیما
اهلاندیشهاند.

کتابدراواسطدهۀ۱۹80پدیدآمد.دردهۀپیشازآن، فکرنگارشاین
ینتحلیلگرانجامعۀمعاصْرموضوِعپیامدهایاخالقی،فرهنگی برخیازتیزبینتر
یتهایتحلیلوتفسیرفرهنگیقرار وسیاسِینظامسرمایهداریرادرصدراولو
تعلق بهجناحچپ هابرماس، یورگن مانند اینمفسران، از برخی بودند. داده
یستول،بهجناحراست؛وبرخی،ماننددنیلِبل ینگکر داشتند؛برخی،مانندِارو
کانون ش،درمیانهبودند.۱  دعاویآنانمتعددومتفاوتبود:اینکه

َ
یستوفرل کر و

گرمخانوادهموردهجومجهانتجارتونیروهایآنقرارگرفتهاست؛اینکهفضایل
یق بهتعو برای آمادگی اینکه است؛ ناپدیدشدن و باختن رنگ درحال مدنی
کنوندرحال انداختنارضاءامیالوآرزوها،بهعنواننقطۀاتکایسرمایهداری،ا
رنگباختناست؛اینکهفردگراییوخودخواهیدرحالنابودنکردنهرگونهدرکی
کاررفتهرفتهمعناومفهومخودراازدست ازهدفومقصودجمعیاست؛اینکه
میدهد؛اینکهزنانومردانمسحورکاالهایمصرفیایشدهاندکهدرواقعبهآنها
یخِیخاص، احتیاجیندارند؛اینکهبازاربینالمللیبانابودکردنفرهنگهایتار
چیزیبهغیرازیکمعجونبیبووخاصیتیانوعینیهیلیسملذتپرستانهباقی
نمیگذارد؛اینکهاشاعۀارزشهایبازاررفتهرفتهموجبتضعیفهمانسنتهاو
نهادهاییشدهاستکهسرمایهداریبدانهامتکیاست؛اینکهامروزهمابهمنتهای

1. Jürgen Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus (Frankfurt, 1973), 
translated by Thomas McCarthy as Legitimation Crisis (Boston, 1975); Daniel Bell, The 
Cultural contradictions of Capitalism (New York, 1976); Irving Kristol, Two Cheers for 
Capitalism (New York, 1978); Christopher Lasch, The Culture of Narcissism: American 
Life in an Age of Diminishing Expectations (New York, 1979); Alasdair MacIntyre, After 
Virtue (Notre Dame, Ind., 1981).
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ثروتمندتر ثروتمندان اینکه رسیدهایم؛ یک تکنولوژ امکانات حیث از خود رشد
ــــواینکهبههمۀایندالیلودالیلبیشتر، شدهانددرحالیکهفقرافقیرترگشتهاندـ

نظامسرمایهداریدربحراناست.
پای ارو فکری یخ تار در تا شد انگیزهای امروزی جدلهای و بحث این
قرن از دیرباز،دستکم از نگرانیها اینگونه که یابم در و کنم کاو و کند مدرن
هجده،درذهنروشنفکرانومتفکرانبودهاست.درواقع،اندیشیدنبهتبعات
پایمدرن یخاندیشهدرارو یانهایتار ینجر نظامسرمایهدارییکیازبزرگتر
رادیکال فکری مورخان از ابتدا همان از که بود چیزی این تشکیلمیدهد. را
تأمل و کهغور یافتم آموختم.۱در راست و گرایشهایضدکاپیتالیستیچپ با
کانونتوجهبسیاری دراثراتفرهنگی،اخالقیوسیاسِینظامسرمایهداریدر
آنان از 

ً
کهغالبا کسانی قرارداشتهاست،نهفقط اندیشمندانوروشنفکران از

بهعنوان»اقتصاددان«یادمیشود،افرادیمانندآداماسمیتوجوزفشومپیتر،
ݩًبینآنهاوبازارپیوندیمشاهدهنمیشود، ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ بلکهشخصیتهایدیگریکهمعموالݧ
کسانیمانندولتر،هگل،ادموندِبرک،متییوآرنولدودیگران.تحلیلگرانومفسران

ً
گاهیعمیقیازاینگذشتۀفکریغنیداشتهباشند،غالبا امروزی،بدونآنکهآ
ییموضوعسرمایهداریوپیامدهایآنموضوعی گو که طوریبرخوردمیکنند
روی قدیمی تحلیلی مفاهیم دوبارۀ اختراع به یا آنان اینچنین، است. جدید
آوردهاند،امریکهمنجربهمبالغهدرخصوصمیزانتازگیمسائلامروزیومهلک
خواندنتناقضاتیشدهاستکهدرواقعتنشهاییذاتیاماقابلتحملاند؛ویا
خودراازشیوههایپژوهشیبالقوهمفیدیمحرومساختهاندکهدرگذشتهبدانها
اشارهشدهاماازآنزمانبهفراموشیسپردهشدهاست.همزمان،حتیپیشاز
کهجهان، نابودیاتحادجماهیرشورویوامپراتوریآن،رفتهرفتهآشکارمیشد

1.  Hans Freyer, Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischen Denken des 19. Jahrhun-
derts (Leipzig, 1921); Raymond Williams, Culture and Society, 1780-1950 (New York, 
1958), and Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (New York, 1976).
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درتمامیتخود،درحالرویآوردنبهسرمایهداریونهدورشدنازآناست.در
یکاییشانازعصرحاضر پاییوپیروانامر همانزمانکهبسیاریازروشنفکرانارو
بهعنوانعصر»سرمایهداریمتأخر«سخنمیگفتند،نیروهایسیاسیواقتصادی
زمان آن در که واحدهایجغرافیاییای در آنها، رامیکردند: کارخود نیز بومی
جهانهایاول،دوموسومخواندهمیشد،سرگرمهدایتملتهایخودنهبه
ورایسرمایهداری،بلکهبهطرفاقتصادهاوجوامعیبازارمحورتربودند.۱بههمین
ــــ پاییـ ینروشنفکرانارو ینوهوشمندتر خاطربرآنشدمتااندیشههاییراکهبهتر
بارۀپیامدهایاخالقی،فرهنگیوسیاسِی ــــدر روشنفکرانیبزرگوکمابیشبزرگـ

یابیواحیاکنم. نظامسرمایهداریطرحکردهبودندباز
پاییان پایی،امافقطبرایارو بارۀمتفکرانارو اینکتابهرچندکتابیاستدر
یخیخود،استداللهای یراهمزمانباقراردادنهرمتفکردرزمینۀتار نیست.ز
بهخصوصیات 

ً
کهضرورتا است اعتباری و منطق دارای بازار بارۀ در طرحشده

متفکران از فراوانی واقعشمار در نمیشود. آنملتخاصمحدود یا این یژۀ و
که ینآثارشانرادرایاالتمتحدهنوشتهاند،شایدبهایندلیل متأخرتر،مهمتر

تصّورکردهاندآنچهدرآنجامیگذردتبعاتیفراملیدارد.
پاست، کتابمناطقیدرغربومرکزارو زادگاهمتفکرانموردبحثدراین
آنان میان در است. متفاوت و مختلف نیز آنان یکی ایدئولوژ تعلقات و
دیگری تحلیلگران و بودهاند سرمایهداری نظام طرفدار که هستند تحلیلگرانی
داد، نشانخواهد کتاب که آنگونه واقع، در بودهاند. متنفر ازسرمایهداری که
به سرمایهداری بارۀ در متفاوت اخالقی پیشفرضهای با که متفکرانی نزد  در
علیه یا له استداللی همچون میتواند واحد تحلیل یک نشستهاند، قضاوت
کهارزشیابیاهمیتاخالقِینظامسرمایهداری سرمایهداریتلقیشود.ازآنجا
به

ً
یابیاثراتاقتصادیآناست،کتابحاضرضرورتا یادیمبتنیبرارز تاحدز

1.  See Jerry Z. Muller, “Capitalism: The Wave of the Future,” Commentary (December 
1988), pp. 21-6.
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بارۀنحوۀعملکرداقتصادسرمایهداریوکسانیکهاز پاییدر تفکرروشنفکرانارو
آنمنتفعمیشوندمیپردازد.

مسئلۀفقروثروتازجملهموضوعاتیاستکهدرسرتاسرکتابحاضربدان

ً
گرغالبا پرداختهمیشود.آیابازارمردمراثروتمندترمیسازدیاآنهارافقیرترمیکند؟ا
چیزخوبیاست؟»منقباًلهمثروتمندبودهام

ً
آنانراثروتمندترمیکند،آیااینلزوما

وهمفقیر.باورکنثروتبهتراست.«اینراقهرمانزنفیلمتعقیببزرگ)۱۹۵۳(

ً
کهخواهیمدید،سنتهایعمیقا ید.اما،همانگونه یتسالنگمیگو ساختۀفر
یشهداِرجمهوریخواهیکالسیکوزهدگراییمسیحیغیرازاینگفتهاند.طیف ر
متنوعیازمتفکرانمدرن،ازروسوتامارکوزه،بهشیوههایمختلفبااینفرضکه
ثروتبهترازفقراستبهمخالفتبرخاستهاندواستداللکردهاندکهسودماّدیبه

یاناخالقیحاصلمیشود. قیمتز
بارۀنسبتسرمایهداریوفرهنگوجوددارد.آیاجامعۀ مسائلدیگرینیزدر
بازارساخته،بیشازآنکهدلمشغولیهایآنجهانیداشتهباشددلمشغولیهای
اینجهانیندارد،وآیااینامرنقطۀقوتآناستیانقطۀضعفآن؟آیامیتوان
گرآری،آیااینذهنیت یژهدرارتباطبابازارسخنگفت؟ا ازوجودنوعیذهنیتو
گرچنینکند،آیاایننفوذمطلوباست بهحوزههایدیگرنیزنفوذخواهدکرد،وا

یانامطلوب؟




