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 شناسیِ موفقیتقورباغه خیلی وقت است تو را قورت داده: جُستاری علیه روان

 1طه رادمنش

 

 عرفان خلاقیعکس:

ها و خانواده، دانشگاه و ... حتی حجم زیادی از قفسۀ کتابفروشیهمه جا هستند. در خیابان، فضای مجازی، 

شناسی موفقیت سخن از جریانی موسوم به روان اند.به اصطلاح، محصولات فرهنگی را نیز قبضه کرده

ای از دیکتاتوری را ساخته و گوییم؛ جریانی که با ساخت ابرروایت، تبدیل به سبک زندگی شده و گونهمی

ات را قورت بده، چه کسی پنیر مرا جابجا کرد، تلاش عناوینی چون: قورباغههِژمونیِ خاص خود را پرداخته. 

های بزرگ یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت، ابت را مرتب کن، انسانخوتختکن تا طلاش کن، 

 اما این صرفا نوک کوه یخ استشناسی موفقیت. روز و ... فقط مشتی است نمونۀ خروارِ روان 08موفقیت در 

؛ نئولیبرال شناسی موفقیت از منظر تاریخی، جعلی؛ از منظر اقتصادی،وانر دارد. ریشۀ یترعمیق هایو ریشه

پرداختن به مشکلۀ سخیف و سطح پایین است.  شناختی،شناختی، انفرادی و از منظر رواناز منظر جامعه

 های مختلف است.شناسی موفقیت نیازمند واکاویِ آن در زمینهروان
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 زمینۀ تاریخی

( gilded ageا )به عصر مطلّدر تاریخ آمریکا م. که  1188 تا 1088م.؛ مشخصا از سال  11در اواخر قرن 

بینیم، با جریانی جعلی روبرو بودیم که همه چیز را می مارک تواینمعروف است و نمود ادبیاتیِ آن را در آثار 

حاوی هزل بود. در  تواین نویسندۀ طنازی چون داد. اطلاق عصر طلایی از سویگل و بلبل نشان میزیبا و 

که تاریخ سخن  دانست آنجار جعل تاریخ آگاه بود و می، بنویسبه عنوان سمبل نویسندگانِ ردیه اوواقع 

انتهایی  گوید، ادبیات وظیفه دارد که زبان بگشاید. دکوری طلایی و ظاهری زیبا برای نشان دادن تاریخِنمی

های اقتصادی و اجتماعی که کمر مردم را خم کرده بود، طراحی شد و مشکلات، مصائب و گرفتاری 11قرن 

هم جریانِ رواییِ پیشرفتِ تاریخ  ،تا ،و به عمد نادیده گرفته شد دفن گردید موفق ثروتمندان وار طلاییِ زیر آ

نگ داخلی نزدیک آمریکا به پایان جکابوسی، خم به ابروی رویای آمریکایی نیاورد. آمریکا منحرف نشود، هم 

اولین . نوی آمریکا را آغاز کندهای کلان، پروژۀ بازسازیِ ایالات متحدۀ تا با تزریق پول کردشد و تلاش میمی

م.آغاز شد و  1041آهن در سال م. در ایالت پنسیلوانیا حفر شد، ساخت راه 1081در سال  آمریکا چاه نفتِ

یز بیش از پیش تی نسود حاصل از انقلاب صنعم. ثمر داد.  1088با آغاز دهۀ ست ساله، پس از دورانی بی

عوامل های اولیۀ ساخت دیوارِ وال استریت بنیان گذاشته شد. همۀ این و خشت روانۀ ینگه دنیا گردید

داری همیشه به نفع اقلیتی سیل ثروت به آمریکا که طبق روالِ جریان سرمایه اقتصادی در کنار روانه شدن

ی و عددی ی پیدا کند. چرا رشد؟ چون فقط کمّخاص است، سبب گردید تا رشد اقتصادی آمریکا افزایش کمّ

که سبب  ،رشد فقط به نفع نخبگان اقتصادی بود و بساین اد نبود. بنیو توسعه ی؟ چون کیفیبود. و چرا کمّ

ساخت قهرمانان عرصۀ اقتصاد و محدود.  نشینانفقط به راس هرمو  شدای معدود تمرکز ثروت در دست عده

 های محبوب نظامادی؛ همان شوالیهاندازی جریانی موسوم به کارافرینان و عصرآفرینان اقتصراه ، باتولید

خواهان، ا و گسترش آن به عصر ترقیبعد از عصر مطلّداری، فرزند مستقیم همین دوران هستند. سرمایه

داروینیسم ؛ کئولوژیعصری که از نظرگاه ایدرقم زده شد.  ،موفق تولید و بازتولید عصر نخست ثروتمندانِ

 . شد؛ محدود به انگلستان و آمریکا مینیاز منظر مکااجتماعی بود و 

 زمینۀ اقتصادی

 داری به شکل کلاسیک و مکتب نئولیبرالیسم؛ هارترین فرزند این مکتب با جامۀ عملجریان سرمایه

ها، وجود چیزی به نام جامعه را رد کرد و فقط افراد را و تحقق دکترین آن ریگان -تاچرپوشاندن به توصیۀ 

 «موفقیت»به رسمیت شناخت. با تکه پاره کردن جامعه از منظر اقتصادی و فروکاست آن به افراد، تز 

، به گرفتندرایگان در دسترس قرار می« باید»دولت بودند و « وظیفۀ»اموری که قبلا تر جولان داد. راحت

تامین رفاه، معیشت حداقلی، ادند. ناگاه به اسم خصوصی سازی و آزادسازی در دامنِ بخش خصوصی افت
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آموزش رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی که وظیفۀ دولت بود، با تکوین دولت مدرنِ نئولیبرالیستی همگی 

همان گونه . خورده رقم میه نفع سیستم و نظام سلطبه عبارتی با تلاشیِ جامعه، همه چیز باید بپولی شد. 

که چه چیز برای انسان خوب و مناسب است، توسعۀ نظام اقتصادی دیگر با این سوال »گوید: می فرومکه  

)فروم، « گردد. بلکه موکول به این پرسش بود که چه چیز برای رشد سیستم مناسب استتعیین نمی

های ز راهکه ا بود و انباشت سرمایه پول بای رشد سیتم مناسب بود، فقط کسو آنچه که بر(. 14: 1318

ری جدید اما نوز با ظاهکه ه هایی کلاسیک هستند. مالیات، جنگ و استعمار؛ شیوهشدگوناگون حاصل می

با الگو قرار دادن کارافرینان و صاحبان کسب و  استثمار اما،دهند. به حیات خود ادامه می ،باطنی پیشینی

 راکفلر، کارنگی و وارن بافتای . اگر در برههتری به خود گرفتو دکترین موفقیت، شکل تازه کار و سرمایه

اند و الگو و رسیدهو .... به مقام خداوندی  بیل گیتس، استیو جابز، ایلان ماسک نماد موفقیت شدند، اکنون

نویسد، اقتصاد را نیز وارونه می کند ونئولیبرالیسم همان گونه که تاریخ را مصادره میند. اهشد اسوۀ موفقیت

بیند و کند، میاش کمک میپسندد و به روایتِ جعلیدارد و می« دوست»نگرد و صرفا نقاطی را که از بالا می

شعار آزادسازی و کاهش دخالت دولت هویدا شده، که اکنون شنود. بیند و نه صدایشان را مینه می ،مابقی را

توان به نقش گراترین مکتب اقتصادی است، بهتر میو نئولیبرالیسم دولت در اقتصاد صرفا یک شعار بود

نوین،  داریِترین پیامبر سرمایه؛ محبوبجابزکارافرینان به مثابۀ مصداق، و موفقیت چونان مفهوم پرداخت. 

 اینهمیشه مشتاق و مجنون صفت باش. : زشی داردانگی دار،سخنیسرمایه« موفقِ»های انسان دیگر همچون

سید و در رگفت به گوشی نمیمیپوستۀ ماجرا است. هسته را نه کسی گفت، اگر هم  ای اما،نقلِ قولِ کلیشه

که  اندنسل جدید همگی مدیون اینترنت کارافرینانِ .ماندشناسیِ موفق، ناشنیده میکرکنندۀ روانبمباران 

و پنتاگونیِ آن، نقش دولت در اقتصاد نئولیبرال  های تاریخیامنیتی بود. فارغ از ریشه -ای تماما دولتیپروژه

استفادۀ آن، و  جابزنقل قول  با ارجاع بهو ایالات متحده به شکل اخص چندان واکاوی نشد. به شکل اعم، 

عاشقش هستید و انجام دادن آن و مجنون صفت بودن در یافتن چیزی که توان گفت، می علیه خودش

اولیۀ وسیع و های گذاریهای پرریسک، تقبل سرمایهتکنولوژیسعۀ تو»کشوری که دولت نقش محوری در 

ها از ثمرات این تکنولوژی فعالان خصوصی و منتفع شدنخطیر و حمایت از آن تا زمان لازم برای حضور 

های دولت از این رویه در مورد حمایت(. 138: 1318)مازوکاتو،  «تر خواهد بودکند، بسیار سادهبازی می

نیز صدق ایلان ماسک، بیل گیتس، جف بزوس و سام والتون داری معاصر، مثل؛ های سرمایهدیگر شوالیه

های حقوقی و گمرکی و فرار مالیاتی قضایی و تبصره -قانونی -های مالیکند که اگر دولت، لابی، حمایتمی

  نه شمشیری. نه اسبی داشتند،ها، هیچ کدام از این شوالیهنبود، 

 زمینۀ فرهنگی
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های فرهنگی، سیاسی، و برای گرفتار کردن قربانی، تمام ساحت ردداری پاهای زیادی دااختاپوسِ سرمایه

ساخت و پرداختِ فرهنگِ خاص . سازدگی را آماج حملات خود میشناختی و فرهناقتصادی، روان

برای تعمیق و  ،است« موفق»و خطاب کردنِ این که چه کسی  «موفقیت»داری نیز برای رونق امر سرمایه

درست  -شناسیِ موفقیتزوایایِ گوناگونِ روان -اگر قرار است این مشکلهتدقیق بحث اهمیت زیادی دارد. 

شاید این همۀ چیزی »هیرشمن. بنا بر حکم ر سپهرهای گوناگون، رد پای آن را جستباید د ،فهمیده شود

ارتقای بحث در باب نه حل مسائل، بلکه توقع داشت؛ ها تاریخ و خاصه تاریخ اندیشه توان ازباشد که می

 ،داریبرای فهم مسئله باید آن را تا زمینۀ فرهنگی نیز ارتقا داد. سرمایه(. 183: 1381)هیرشمن، « مسائل

شاید بتوان نقطۀ پیوند ساحت اقتصادیِ خود نیز دارد.  همچون هر مکتب فکری، بسترهای فرهنگیِ خاصِ

 race to the« )رقابت تا پای نابودی»در کلیدواژه و اسم رمز  را با ساحت فرهنگیداری جریان سرمایه

bottom)  ،که بواسطۀ قراردادی  وضعیتی در بازار جهانی نیروهای کار پیش آمدهیافت. بر اساس این تز

نیروهای کار در کشورهای گوناگون، برای جذب مشاغل موجود در  مدت کردن و تعدیل دائمی،شدن، کوتاه

پردازند. با تسری دادن این گزارۀ اقتصادی به ساحت فرهنگ، سطح جهانی به رقابتی مرگبار با یکدیگر می

داری با ( را دنبالۀ آن دانست. سرمایهchase to the bottom) «تعقیب تا پای نابودی»توان کلیدواژۀ می

نکرده و هر « تلاش»د، لابد خودش خواهد، و اگر کسی موفق نشخاص خود، همه را موفق می نگتکوین فره

های دست رسانهداری با تولیدِ امر موفقیت و بازتولیدِ آن به سرمایهبوده و بس.  از تنبلی چه به سرش آمده،

در  ،بودنِ این امر اشتباهترسناک . چربدکه اصل بر موفقیت فردی می اش، این هژمونی را غالب کردهفرهنگی

احساس مفید بودن به معنای مشارکت داشتن در چیزی است که برای باقی » سِنِتآنجا است که به تعبیر 

هر کس از امر موفقیت که اصلی پذیرفته شده در این، بنا بر (. 180: 1488)سِنِت، « افراد اهمیت دارد

ع نیست، مطرود است و نباید احساس مفید بودن سرپیچی کند، از اجتما داری استقاموسِ نحس سرمایه

 . کندفایدگی، تمامِ روحش را تسخیر میو شبح بی داشته باشد

 زمینۀ روایی

فق شدن ثروتمند شدن، مو(. 121: 1311)مِیِر، « قصه مخصوصا برای توضیح چیزهای غیرعادی مهم است»

اش و آسان فهم کردنرین راه برای عادی جلوه دادن امری غیرعادی است و بهت و از هیچ به همه جا رسیدن،

برای تعریف انسان و ( است. history( و فراموش کردن تاریخ )storyبرای توده، همین تبدیل آن به قصه )

حیوان اقتصادی، حیوان از تعابیر و پسوندهای زیادی استفاده شده؛  ،و تمیز دادنش از حیوان ملموس کردن

گوید، قصه گو است. انسان قصه میاندیش. یکی از این صفات، حیوان قصهیوان مرگسیاسی، حیوان مدنی، ح

ساده کنیم، قصه را دوست دارد. چراییِ آن دلایلی دارد که موضوعِ بحثِ  ،بافد وسازد و میشنود، قصه میمی

ها، ، فیلماکنون نیست. موفقیت نیز برای پذیرش از جانب همگان نیاز به قصه دارد. سیلِ زیاد خاطرات
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های فرهنگی که از زندگی افراد موفق ترسیم، تصویر، مکتوب، ثبت و اِلِمانها و دیگر ها، مصاحبهداستان

شود، همگی در راستای ساخت روایت برای زندگی افراد موفق و تبدیل آن به ابرروایت است تا به ضبط می

دارد. و نفقط کافی است که بخواهند و کار نشد  ها نیز بپذیرندتا آن ،داده شود «ناموفق»های خوردِ انسان

موفق بشوید به شرطی که تجربۀ ما را گوش دهید. اما این « مایِ»توانید مثل ناموفق نیز می« شمایِ»

کنند و موفقیت را فقط به فرد و ای و ساختاری را تحلیل نمیگویند، شرایط زمینهها حقیقت را نمیروایت

در بررسی عمیق و تطبیقی که از زندگی کارافرینان و افراد موفق انجام  جی. مایود. دهناقدامات او تقلیل می

بافت و شرایط زمانی و مکانی دارای اهمیت شایانی است، چون بر »دارد: ای درست را بیان میداده، گزاره

فراد موفق باید روایت درست از زندگی ا(. 21: 1313)جیو مایو، « گذاردها در هر زمان اثر میساختار فرصت

فقط خاطره است و بس که آن  ،ای باشد. اگر نهبر اساس خوانش زمانی، مکانی، بافتاری، ساختاری و زمینه

با باطنی دروغین و  ه،شکل حقیقت به خود گرفتنیز با آب و تاب و استخدام نویسندگانِ در سایه، صرفا 

: 1318)بدیو، « مسئله نه بر سر خاطره، بلکه بر سر حقیقت است»را پذیرفت:  بدیوباید حکم پوشالی. 

مردم از هیچ به همه جا و برای فهم حقیقت باید از خاطره رد شد و وارد عرصۀ ساختار شد. (. 114

کِی و در کجا  ،ما به واقع به اصل و نسب و حامیان خود مدیونیم. این که ما: »گلدولرسند. به تعبیر نمی

ایم و میراثی که از گذشتگانمان به ما رسیده است، هم است. این که از چه فرهنگی آمدهایم مبزرگ شده

این که . به عبارت دیگر گنجدحتی در تصورمان هم نمیدهند که الگوهای موفقیت ما را چنان شکل می

اند، ای آمدهاز چه پیشینهها آناند کافی نیست. فقط با پرسش دربارۀ این که چگونه بپرسیم افراد موفق

بنا (. 23: 1318)گلدول، « شدن یا نشدن نهفته است پرده برداریماز منطقی که در پس هر موفقتوانیم می

داری، موفقیت یعنی ثروتمند شدن و انسان موفق یعنی پولدار و موفقیت از منظر بر روایت جریان سرمایه

موثر در موفقیت و مقصر در شکست است و  ،«فرد»، این گزاره تماما فردی شده. بنا برامری شناختی، جامعه

حیطی و هایی که از طرف عوامل مو فرصت ه پاک شدهنای در این صحردپای عوامل اجتماعی و زمینه

 .ماندشود، نادیده میبه فرد داده میپیرامونی 

 شناختیزمینۀ روان

چرخد؛ امری که به زبان شناسیِ موفقیت میاننقطۀ آغازین بحث و اساسا عنوان نوشتۀ حاضر بر مدار رو

از منظر تاریخی اطلاق صفت زرد به . سطح پایین و دم دستی تقلیل یافتههای امروزی زرد شده و تا بحث

در باب زمینۀ تاریخی ارتباط زیادی دارد. گردد که به نوعی با پیشانی بحث ما میلادی باز می 11اواخر قرن 

ای بازتاب زندگی ثروتمندان و قهرمانانِ ارزش و دم دستی که تا اندازهپایین، بیاخبار سطح در آن زمان 

شد. و در سطح کلان منتشر می کیفیت و زرد چاپکاغذهای بیروی  ،مطلوب رویای آمریکایی بود

نیز همین روند را طی کرده. هر چند جنس کاغذهایش کاهی و رنگش زرد  ، امروزشناسیِ موفقیتروان
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همان گونه که پیشتر در بخش محتوا همان است که بود. به عبارتی فقط فُرم آن تغییر کرده. ا نیست، ام

توان دنبالۀ بحث را و طرد شدن از آن اشاره شد، می داریفرهنگی به احساسِ مفید بودن در نظام سرمایه

و بنا بر  هه اتوریته شدداری تبدیل بشناسیِ مطلوبِ نظام سرمایهموفقیت از منظر رواناین گونه پی گرفت. 

: 1310)میلگرام، « فرد در مخالفت با اتوریته ضعیف است، اما گروه قوی است»شناسی سیاسی، حکم روان

فرد داری و طنز تلخ آن، همین است. جامعه باید فرد شود تا قوی به نظر برسد، پارادوکس سرمایه(. 131

در گروه موفقیت، اصلِ ای از تبعیت گلهبا د موفق و افرا خودش باید تلاش کند، باید با الگو قرار دادنِفقط، 

بسیاری از جوانب ظاهری و انضمامی انسان قابل بحث و بررسی دقیق نیست، چه رسد به د. راه پیدا کن

سازیِ دروغین و شناسیِ موفقیت امورِ غیرممکن را با عادیروانروانی، ذهنی، روحی و انتزاعی. های ساحت

سازد که باید از موفقیت ای جذاب اما ترسناک میو اتوریته کاهدبه فرد فرو می ،ایزمینه حذف کردن عوامل

شناسی موفقیت، روانآن پیروی کرد، که اگر در آن مسیر مد نظر گام بر نداریم، محکوم به شکست هستیم. 

تواند امید می: »ایگلتونهر چند به قول سازد. را با امید مترادف می یخوشبیندهد؛ نیز انجام میکار دیگری 

: 1310)ایگلتون، « چیزی پیش پا افتاده و بسیار روزمرهامری متعالی و اعتقادی باشد، و در عین حال 

اراجیفی چون  اما با زرد شدنِ امید و تقلیلِ آن به خوشبینی، بدون توجه به بافتار و ساختار، هژمونیِ (. 181

شناسی همین پارادوکس این روانتو کار خودت را بکن و بخند تا دنیا به تو بخندد، بازتولید خواهد شد. 

داری ادعای رهایی و آزادسازی روح بشر را دارد و اسارت دولت و مادرش؛ سرمایه ،است؛ از یک طرف

شود که به دنبال قربانی است. دیل میتب و قفسی از یک طرف، خود به چرخهکند، حکومت را نفی و رد می

کند که همه باید بخندند. ، جهانی را تصویر می«میرا»اش؛ شهریدر داستان پادآرمان کریستوفر فرانک

حل، بدون فراهم کردن خواهد: همه باید موفق باشند، بدون دادن راهشناسی موفقیت نیز همین را میروان

 های سیستماتیک. اختاری و بدون پر کردن شکافزمینه و بدون برطرف کردن ایرادات س

 شناسی موفقیتعلیه روان

ای بود که با همان گونه که در بخش ابتدایی جستار آمد، ایدئولوژی موفقیت امری تاریخی، به معنایِ ریشه

ادیِ های اقتصهر چند جنبهرسد. تر به نظر میداری، امروز خوش خط و خالاندازی مارِ جریان سرمایهپوست

نئولیبرالیسم بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته، اما عواقب فرهنگی آن، چندان به چشم نیامده؛ که این 

ترسناک بودنِ ایدئولوژی موفقیت، بخاطر جذاب بودنش برای قشر خاص خود نیازمند بررسی مجزایی است. 

کنیم و هژمونیِ آن، فراتر از باید پذیرفت در زمانۀ نئولیبرال زندگی میو روشنفکر، و قشر عام و توده است. 

گیگان: به تعبیر مکرحمی بیشتری همه جانبه ما را مورد هدف قرار داده. نظریۀ گرامشی با شدت و بی

. عامه اِعمال شود -فی و نظری بلکه در سطح تودهدر سطح فلسهژمونی برای آنکه کارآمد باشد باید نه تنها »

پیشگام، استقرار هژمونیک خود را در جامعۀ عامه یا فهم عام است که هر ایدئولوژی  -در همین سطح توده
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ایدئولوژی موفقیت هم با تکیه بر  به عبارتی(. 31: 1488گیگان، )مک« کندمدنی به طور واقعی کسب می

صورت مصداقیِ مام های عملی، در سپهر انضجنبه گرمیمتون نظری و ساحت انتزاعی، هم به پشت

 حداکثری به خود گرفته. 

فشار زیادی را  –سازی و نه صرفا سلبریتی –سازی از فرد جامعۀ پساصنعتی با تاکید زیاد بر فردگرایی و بت

هایی انسان به عبارتی با توصیۀ همگانی به پیروی از امر موفقیت، ناخودآگاهها وارد آورد. سازی انسانبر مرئی

کردند یا باید ی میکردند، به یکباره یا باید از ایدئولوژی جدید پیروداشتند و زندگی می که پیشتر وجود

راه خواهد برد،  ی انسانیزنندۀ شخصیِ این جریان، که به طرد و انزواهای آسیبفارع از جنبه شدند.حذف می

اثر به غایت بدی  نیزها تودهبخشی های انقلابی و رهاییسازی سیاسی و کشتن پتانسیلدر عقیم

نویسد: بین برده میهای روانیِ نئولیبرالیسم را بیشتر زیر ذرهای که جنبه، متفکر کرهچول هالگذارد.می

اند، به جای پرسش کشیدن جامعه و مردمی که در ورطۀ جامعۀ در حال پیشرفتِ نئولیبرال فروغلتیده»

)چول « کنندنند و در برابر آن احساس شرم میدانظام، خود را در برابر این نظام مسئول و متعهد می

رسد؛ ای میشود و به بُعد جمعی و تودهکه این شرم، از منظر فردی و شخصی شروع می(. 18: 1310هال،

شرم خشم بر خویشتن است. شرمی که گوید می مارکسصدالبته از نوع شرم انقلابی نیست، آنجا که  که

رمی است که به اصلاح و رشد فردی برای انقلاب و تغییر جمعی زند، شپیرمرد آلمانی از آن حرف می

برای امری سطح دهد تا ها را رو در روی هم قرار میشرمِ برساختۀ ایدوئولوژی موفقیت اما انسانانجامد. می

پیش از رونمایی از اصطلاح  فوکو، ولو به قیمت سقوط در دره. پایین در جادۀ موفقیت از هم سبقت بگیرند

تا حتی کند های انسانی را مجبور میبرد؛ ایجابیتی که سوژهنام می (dispositiveاز ایجابیت )آپاراتوس، 

تا از چرخۀ حیات  کردارها و کارهایی را انجام بدهندبرخی مواقع، با اکراه و بر خلاف میل، و به حکم ضرورت 

پیکر، اذهان و ایجابیت گذر کرد و با ساخت آپاراتوسی به شدت غول زاموفقیت ایدئولوژی بیرون نیفتند. 

و سر در آوردن از  نگریستن به موفقیت و پرداختن به آن کند. افعال را لحظه به لحظه کنترل می

 overن مرکب )نیازمند لنز بزرگی است و باید منشوروار آن را دید. رویکرد تعیّ  ،آپاراتوسش

determinationاز ادبیات  اساس این رویکرد که وام گرفتهبر کند. ایِ آن کمک می( به پرداخت ریشه

جوانب اقتصادی، ؛ فیلسوف ساختارگرای مارکسیست است، باید برای فهم رویدادی، لوئی آلتوسرنظری 

 و (cause) چند علت ،ت دیگرساختی آن را واکاوی کرد. به عبارشناختی و ساختی و زیرفرهنگی، جامعه

شناسی موفقیت روانتا معلولی شکل بگیرد و کالبد پیدا کند.  دهند( دست به دست هم میreason) دلیل

که پیش روی هایی برای فهمیدن امکان: »اشاففراتر رفت. به تعبیر  نیز همین گونه است. باید برای فهم آن

در خلال ساختارهای اقتصادی باید از قصۀ شخصی و محیط پیرامونش فراتر رویم و او را هر فرد وجود دارد، 

برای فهم موفقیت نیز (. 188: 1318)اشاف، « کنددر نظر بگیریم که در آن زندگی میای و سیاسیِ جامعه
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های موفقِ نظام سانو دیگر ان ماسکی، جابزیباید از فرد فراتر رفت و گول ظاهر آن را نخورد و با متر و معیار 

داری سازیِ سرمایه، محصولِ کارخانۀ موفقیت«هاموفق»قصۀ زندگی این به موضوع نگاه نکرد. داری سرمایه

د انسان برای این که موفق باشد بایدهد. ها میاست که فقط حسِ به اندازۀ کافی خوب نبودن را به انسان

های صل گرد هم آمدن مجموعۀ منظمی از موقعیتموفقیت حاذارد. های زیادی را پشت سر گهفت خان

یر زیادی در شما تاث ی از منظر اقتصاد رفتاری؛ اسم، رنگ پوست، نژاد، قد و حتی وزنمطلوب است. وقت

بندی شده خلاصه کرد. توان موفقیت را در اراجیف بستهدارد، واضح است که نمی موفق شدن یا نشدن

ها، فقط، داستانی است شیرین و نه، موفق و ترسیم سرگذشتِ آن هایشنیدنِ قصۀ جعلیِ سرگذشت انسان

گزینشی  ،های اوقولکند. تعابیر و نقلبندی کمک میریسمانِ مارکس به جمعچنگ زدن به چیزی دیگر. 

انسان برای آن که قادر باشد تاریخ را بسازد، »: شناسی موفقیت بسازیمعلیه روان منطقی است تا چینشی

پیش از هر چیز مستلزم خوردن، آشامیدن،  اما زندگی کردنبایست در وضعی باشد که زندگی کند. می

آدمیان هستند که تاریخ خود را »(، 82: 1388)مارکس، « مسکن، پوشاک و چیزهای متعدد دیگری است

در شرایطِ  واهد یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند، بلکهخدلشان میولی نه آن گونه که  سازندمی

های ای که میراث گذشته است و خودِ آنان به طور مستقیم با آن درگیراند. بار سنت همۀ نسلداده شده

روش تحلیل مارکس از (. 11: 1313)مارکس، « کندوزنِ خود بر مغز زندگان سنگینی میگذشته با تمامیِ 

که شرایط و عوامل پیرامونی را  شودکند، بلکه از دورۀ اقتصادیِ مشخصی از جامعه آغاز میمیانسان آغاز ن

. اگر شرایط پیرامونی در نظر گرفته نشود، در شناسدسازی انسان به رسمیت میدر رشد و موفقیت و تاریخ

هایی ش او، بزنگاهبرای موفق شدن انسان و پربهترین حالت، شناخت از انسان، ناقص و فشل خواهد بود. 

این نقطه، حاصل بر هم . گویند( میtipping point« )نقطۀ تحول»وجود دارد که در اصطلاح به آن 

است که به تغییر یا رویدادی بزرگ و مهم  ای از تغییرات یا رویدادهایِ کوچکِ انباشته شدهمجموعهرسیدنِ 

ای برای پرش و موفقیت ای فراهم نشود، قرار نیست تختهتا شرایط پیرامونی، ساختاری و زمینهانجامد. می

اختیار انسان بی ،آیا بنابر خوانش مارکسیاما باید دست روی دست گذاشت و ناامید بود؟ نه!. ساخته شود. 

یار است، ناشی از تکرار اختاین که انسان کاملا بی: »اشدورینگدر آنتی انگلس !. بنا بر رایاست؟ خیر

، اما در درجۀ اول، سازیمما تاریخ خود را می(. 81: 1318)ریز، « تحریفِ مارکس به دست دورینگ است

تحت شرایط و مقدمات کاملا مشخص. در بین این شرایط است که اقتصاد در نهایت، عامل تعیین کننده 

آدمی در »ز هم. انسان حرکت خواهد کرد، چرا که ها نیزمینهاست. ساختار باید مهیا باشد و شرایط و پیش

برای راه افتادن موتورِ محرک و رسیدن (. 281: 1308)مارکس، « کندحقیقت کاری جز تولید حرکت نمی

قرار نیست با مرتب کردن فراهم شود. تا ساختار لنگ بزند،  و تعالی، باید سوخت به موفقیت و رشد

شود قورباغه را قورت داد. نظام سلطه و خواب و برگردانِ پنیر جابجا شده، اتفاق خاصی رخ دهد. نمیتخت

 قورباغۀ نئولیبرال، خیلی وقت است ما را قورت داده. 
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