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  رؤیاي آمریکاییمزایا و معایب 

 1مسنر ، ریچارد روزنفلد. استیون اف

  2نژادي علی موسیترجمه

  چکیده

ساختار اجتماعی و « ي نظریهي هاي غالباً فراموش شدهبه یکی از مؤلفه» جرم و رؤیاي آمریکایی« مسنر و روزنفلد در کتاب
مطرح را » ي آنومی نهادينظریه« مسنر و روزنفلد . پردازنداالیی دارد، میبجرم مرتن؛ یعنی چرا ایاالت متحده چنین نرخ » آنومی

. العاده باالي جرم در ایاالت متحده هستندمرتن درصدد تبیین نرخ فوق مثل .پردازد می کردند که به موضوع آنومی در سطح جامعه
نرخ باالي جرم در ایاالت  تأکید بر این امر که نفلد درمسنر و روز. کنند میق محقّ» رؤیاي آمریکایی« و این هدف را با اشاره به 

ي آمریکا، افراد را به پیشود که جامعهت ناشی میمتحده تا حدودي از این واقعیبراي اما  ؛کندت مالی ترغیب میگیري هدف موفقی
به عبارت . هستندمرتن  ي آنومیریهنظ به شدتتحت تأثیر ،قائل استارزش ناچیزي  ،یابی به اهدافدست به منظورابزارهاي مشروع 

  .یابد که بیش از زندگی اهمیت می شونددیگر، هنجارهاي مشروع مقبول به لحاظ فرهنگی فداي هدف می

ت ها مدعی هستند که تأکید فرهنگی بر موفقیي اول، آندر وهله. اند دادهي مرتن را هم بسط با این حال، مسنر و روزنفلد نظریه
. شودط میها مسلّو بر آن کند میموزش و حکومت نفوذ خانواده، آ ماننددیگر نهادها؛  نهاد اقتصاد درور توأم است که مالی با این تص

دیگر به طور مؤثر و به  کند کهب این نهادها را  مختل میط نهاد اقتصاد تا آن اندازه عملکرد مناسکه تسلّ این استها آناستدالل 
کنند که مسنر و روزنفلد استدالل می. یا حتی رفتار منحرفانه را کیفر دهند کنندپذیر فراد جامعه را جامعهتوانند اي کافی نمیاندازه

جرم تواند فاقد چنین نرخ ت مادي مورد تأکید قرار گیرند، ایاالت متحده میزندگی آمریکایی بیش از موفقیدیگر هاي اگر جنبه
 بر دهندکنند که نشان میهایی از جوامعی اشاره میي نمونهبه مثابهوپاي غربی و ژاپن اردر مختلط  به اقتصاد هاآن. باالیی باشد

  .رفاه اقتصادي کامالً به عملکرد اقتصادي وابسته نیست ی ازسطح ،خالف آنچه در آمریکا وجود دارد

  . جرم، رؤیاي آمریکایی، آنومی نهادي، توازن نهادي قدرت: واژگان کلیدي
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  ییآمریکارؤیاي  مزایا و معایب

از آن به ، خود و شرایط اجتماعی ناشی »1ییآمریکارؤیاي «این است که  )جرم و رؤیاي آمریکایی(تز کتاب حاضر
ات ي مجموعهبه » یی آمریکارؤیاي «اصطالح  .یابدمی یي جرم تجلّت در مسألهشدکند اشاره می فرهنگی 2خلقی

در هدفی است که هر فردي تحت شرایط رقابت آزاد فردي  يابهت مادي به مثبه موفقی بنديپايکه مستلزم 
  .در پی آن باشدباید  جامعه

ت شوند که مطلوبیپذیر میافراد به صورتی جامعه. دارد 4و شناختی 3سنجشییی دو بعد آمریکااصطالح رؤیاي 
چنان یی آنآمریکا ق رؤیايتحقّ باور کنند شانسشوند تا یب ت مادي را بپذیرند و ترغتعقیب هدف موفقی

ها، معناي دات در بسیاري جنبهاین باورها و تعه .به این هدف فرهنگی را توجیه کند مداوم بنديپايباالست که 
اللفظی به رؤیاي ورت کامالً تحتبه ص خلقیاتاصطالح . کندص میي ما را مشخّي جامعهپذیرشدهعضو فرهنگ

  .کندکایی اشاره مییمرآ

  ییآمریکای رؤیاي ي ارزشهانابنی

فرهنگی رؤیاي  خلقیاتکند، چه ایاالت متحده را از دیگر ممالک صنعتی مدرن متمایز می، آن5به نظر مرتن
بر اساس توان به طورکلی میاما  ؛یی به دست ندادآمریکاخود مرتن یک تعریف رسمی از رؤیاي . یی استآمریکا

هاي دیگران یی و نقد و بررسیآمریکاي او به مفهوم رؤیاي کندههاي پراهیی، اشارآمریکا فرهنگي در باره شبحث
تعریف ما از مفهوم رؤیاي . گیري فرهنگی تنظیم کرداز این جهت منطقی موجزِیک توصیف ، شي اثردر باره
که  ت مادي به عنوان یک هدفبه موفقی بنديپايیی عبارت است از آمریکارؤیاي : یی به شرح زیر استآمریکا
  .درا تعقیب کنآن در جامعه، تحت شرایط رقابت فردي آزاد  باید ديهر فر
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- دات ارزشی اساسی فرهنگ؛ یعنی جهتزیرا تعه ؛است یک نیروي قدرتمند ي مایی، در جامعهآمریکارؤیاي 

 5انگاريبت« که به عنوان  4اي از ماتریالیسمو شکل ویژه 3گرایی، عام2، فردگرایی1گیري آن در مورد موفقیت
  ). 94: 6،1973تایلر، والتون و یانگ( دیابی میدر آن تجلّتوصیف شده؛ » ولپ

ق اهداف فرهنگی در مقایسه با تأکید ت تحقّبر اهمی فرهنگی؛ یعنی تأکید شدید هايگیري جهتیک از این ره
یژگی آنومیک ق آن اهداف، موجب تقویت وت استفاده از ابزارهاي قانونی به منظور تحقّنسبتاً ضعیف آن بر اهمی

یی هستند؛ باید نسبت آمریکایاي هایی که زیربناي رؤارزش يی مجموعهپیش از بررس. شودیی میآمریکارؤیاي 
ي پیچیده و در یک جامعه ایاالت متحده،. یی محتاط باشیمآمریکافرهنگ  ي انگارانهالعاده سادهبه تفسیر فوق
پارچه دارد و نه  دست و یک ی است؛ نه یک سیستم ارزشی یکثر به لحاظ فرهنگاي متکّها، جامعهبسیاري جنبه

ها کامالً به لحاظ تاریخی، برخی گروه. گذاردهاي ارزشی خاص را به نمایش میگیريي جهتوفاق کاملی درباره
شمال پیش از  فریقاییآ -ییآمریکاهاي ي آشکار در این زمینه، بردهنمونه. اندیی محروم شدهآمریکایاي از رؤ

تی پاالیش هاي جنسیهاي فرهنگی از مجراي نقش، احکام و دستورالعملبر آن عالوه. است آمریکانگ داخلی ج
ي زیادي یی در مورد زنان و مردان تا اندازهآمریکادر واقع، بعداً استدالل خواهیم کرد که تفسیر رؤیاي . شوندمی

 به عنوان ییآمریکاموافق هستیم که رؤیاي  7با وجود این، ما با این ادعاي جنیفر هاکشیلد. متفاوت است
کنندگان باید با آن دست و پنچه نرم کنند؛ ویژگی معرّف فرهنگ تمام رقابت که فرهنگی خلقیات ي مجموعه

ي جرم در ایاالت متحده بنابراین، فهم مناسب مسأله). xi :1995هاکشیلد، ( یی بوده و همچنان خواهد بودآمریکا
گرایی و ماتریالیسم ت، فردگرایی، عامیی؛ یعنی موفقیآمریکاهاي زیربناي رؤیاي ارزش يوعهبدون ارجاع به مجم

  .پذیر نیستامکان

تموفقی  

شوند که افراد تشویق می. ت استگیري شدید آن به سوي موفقییی، جهتآمریکاویژگی متمایز فرهنگ 
عین  در. دنماینتالش  ها آنرسیدن به  خودشان کسی باشند، اهدافی را براي خودشان مشخص کنند و براي

معیار نهایی  ت،به عبارت دیگر، موفقی. گیردها مورد ارزیابی قرار مییند این تالشحال، ارزش افراد بر اساس برآ
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آسانی با ناتوانی در یک مشارکت  هت ب، ناتوانی در موفقییگیري ارزشبا فرض این جهت. ارزش یک شخص است
اي شدید هر هزینه ات ببه همین دلیل، فشارهاي فرهنگی براي موفقی. شودکسان تلقی میمعنادار در جامعه ی

ي زیادي منجر به این هاي اساسی فرهنگی تا اندازهت در سطح ارزشگرایش شدید به موفقی به این طریق،. است
شود کهت میذهنی:  »بلکه  ،»کنیدم نیست چگونه بازي میمه »1اُرو(  »ا ببرید یا ببازیدم این است بازي رمه ،

1990: 234 .(  

  فردگرایی

و ها شدیداً به حقوق ییآمریکا. یی استآمریکاگیري عمده در کانون فرهنگ ن جهتفردگرایی، دومی
ت ترکیب این دغدغه در مورد فرد، هنگامی که با گرایش شدید به موفقی. هستند بندپاي خودمختاري فردي

و به  اشندمتکی ب خود به ،تشوند هنگام تعقیب موفقیافراد تشویق می. کندتشدید می شود، تمایل به آنومی را
هایت، اعتبار بخشیدن به و در ن هاي اجتماعییابی به پاداشاعضاي جامعه براي دست ،روایناز. جایی برسند

  . شوندبه رقیب یکدیگر تبدیل می ارزش شخص خود،

  گراییعام

ي درونی کردن اهداف فرهنگی جامعه. یی استآمریکایري ارزشی عمده در فرهنگ گمین جهتگرایی، سوعام
ی ترقّ در پیشود که هر فردي ترغیب می ،مواردبه استثناي برخی . تیک داردتی دموکراماً کیفیمسلّ آمریکا

ق همگانی در م این حي مهفایده .اش قابل ارزیابی استياجتماعی باشد و هر فردي بر اساس دستاوردهاي فرد
زیانت این است که اندیشیدن به موفقی  ت هم همگانی استعدم موفقی.  

  پول »رينگاابت« 

در  .شودمی ابراز )از طریق انباشت امتیازات مالی( ي خاصییی به شیوهآمریکات در فرهنگ باالخره، موفقی
 آننفسه بیش از پول فی« اظهار کرد،  طور که مرتنهمان. شودیت خاصی به پول داده مییی، اولوآمریکافرهنگ 

براي اقالم مصرفی هزینه شود یا به منظور افزایش قدرت مورد استفاده قرار گیرد، در یک مقیاس گسترده به  که
به طرز منحصر  هاییآمریکااي که باید بر آن تأکید کنیم، این نیست که نکته .شودمیعنوان یک ارزش تقدیس 

بلکه ویژگی  ؛وجود داردبه رفاه مادي  يي شدیدعالقه ي جوامعدر همه چرا که ؛تندي ماتریالیست هسبه فرد
چیزي که در اینجا بسیار . ت استگیري موفقییی، نقش ممتاز پول به عنوان معیار اندازهآمریکامتمایز فرهنگ 

                                                             
1 - Orru 



5 
 

نمایدم میمه، اهمیت با توجه به امتیازات مالی استت موفقی .اصوالً داشتن پولِ. منتهاستیت مالی ذاتاً بموفقی 
کند ایجاب می امر و این »هیچ حد یقف نهایی ندارد«یی آمریکا، رؤیاي رو  ایناز . پذیر استتر همیشه امکانبیش

159 :1990، 1؛ پاساس190: 1968مرتن، ( ت را پایانی نباشدکه موفقی .(  

ت، فردگرایی مورد موفقی گیري آن درجهتژه به وی –یی آمریکاط در فرهنگ در مجموع، الگوهاي ارزشی مسلّ
ت ی که در مورد موفقیها به سوي هدف، و معیارهاي ارزیابی آن، هنگامگیرياش در جهتگراییرقابتی آن، عام

یی تبلور آمریکافرهنگی متمایز رؤیاي  خلقیاتدر  - گیرندمالی به عنوان یک هدف ممتاز مورد استفاده قرار می
  . دیابنمی

با . کنندایفا می آمریکاي باالي جرم در جامعه  میزانبراین؛ نیروهاي فرهنگی، نقش ممتازي در تبیین ما از بنا
هاي فرهنگ فراتر رفته و عوامل اجتماعی ساختاري جرم باید از ویژگی کاملِ شناختیِوجود این، تبیین جامعه

در ساختار  عمدتاًبلکه  ،اجتماعی وجود ندارد فرهنگ به صورت جدا از ساختار. برگیرد رمرتبط با آن را هم د
بر سر راه آن  گاه گهشود و ساختار اجتماعی می 2تولیدزي ساختار اجتماعی با، به وسیلهیابدی میاجتماعی تجلّ

ي کند، باید دامنهکید میرم تأت جبه عنوان علّ» فرهنگ« بنابراین، هر تبیین جامعی که بر . کندمانع ایجاد می
ي به عقیده. شود، هم در نظر بگیردفرهنگی جرم از طریق آن وارد عمل می أکه منش را شرایط ساختاريمناسب 

  . ندستهساختاري چنین شرایط ترین ، مهمهاي نهادي جامعهما، آرایش

ت و عملکرد نهادهاي اجتماعیماهی  

دها موضوع اساسی تحلیل در به معناي دقیق کلمه، نها. نهادهاي اجتماعی، عناصر اصلی تمام جوامع هستند
هاي زیستی هاي اجتماعی با کارکرد غرائز در ارگانیسمنهادها در نظام کارکرد. دهندسطح کالن را تشکیل می

نیازهاي اجتماعی . کنندوردن نیازهاي اساسی سیستم هدایت می؛ هردو، رفتار را در راستاي برآاندشدهمقایسه 
بسیج و آماده کردن ) 2(انطباق با محیط؛ ) 1( :گیرند، عبارتند از نیاز بهل میشک ها آننهادها بر محور  که اساسی

( پذیرفتن الگوهاي هنجاري اساسی در جامعه کردن اعضا براي پذیرجامعه) 3(ق اهداف جمعی؛ منابع جهت تحقّ
  ).1951، 4؛ پارسونز1982، 3داونز و راك
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هایی است که پیرامون تل از فعالینهاد اقتصاد متشکّ. ي اصلی نهادهاي اقتصادي استوظیفه انطباق با محیط،
از  رفع نیازهاي اساسی مادي: کارکرد نهاد مذکور عبارت است از. اندیافتهو توزیع کاالها و خدمات سازمان  تولید

  . به منظور بقاي انسان بیل نیاز به غذا، پوشاك و مسکنق

 یهدف مشترک .کنده اهداف مشترك بسیج و توزیع مییابی ب، قدرت را به منظور دست)حکومت(نظام سیاسی
اي دارد؛ عبارت است ت ویژهکه اهمیعمومی تاز حفظ امنی .نهادهاي سیاسی عبارتند از هايتمسئولی :
نظمی در جامعه و فراهم کردن مجرایی براي خارجی، کنترل جرم و بی از افراد جامعه در مقابل تهاجم محافظت

دنی و هاي عدالت ممجاري مربوط به سیستم). 142 :1991، 1باسیس، گلس، و لوین( ابعحل تضادها بر سر من
   .اي در کنترل جرم و رفع تضادها به صورت قانونی دارندت عمدهجزیی از حکومت، مسئولی يجنایی به مثابه

نهاد خانواده، مسئولیت جنسی و جایگزینی اعضاي جامعه را بر عهده داردت اصلی تنظیم فعالی .ها تاین فعالی
 ساالن، مراقبت جسمی وحدود روابط جنسی مشروع در میان بزرگرعایت تثبیت و تأکید شدید بر : عبارتند از

ا هخانواده تر کلی رطوبه  .ها آنط در ها، اهداف و باورهاي فرهنگ مسلّ، و درونی کردن ارزشفرزندانپرورش 
به عنوان مثال؛ مراقبت از افراد علیل و ( ل در جامعه ت مراقبت از اشخاص تحت تکفّي مسئولیبخش عمده

تأمین : م خانواده در جوامع مدرن عبارت است ازمه ویژه به، کارکرد عالوه بر آن. ا هم بر عهده دارندر )سالخورده
هاي ها و استرسبه عنوان یک پناهگاه در مقابل تنشهی ي قابل توجخانواده تا اندازه. حمایت عاطفی از اعضا

  . کندناشی از قلمروهاي نهادي دیگر عمل می

ت انتقال مدارس مانند خانواده، مسئولی. پذیري خانواده سهیم استدر بسیاري از کارکردهاي جامعه نهاد آموزش
در  ،چنینوامع صنعتی مدرن، هممدارس در ج. دنبر عهده داررا هاي جدید نسلمعیارهاي فرهنگی اساسی به 

از  چنینهم. شوندطراحی میشغلی  ه نقشژسالی و به ویبزرگ جوانان براي پذیرفتن نقش کردنراستاي آماده 
، را تسهیل کرده ، رشد استعدادهاي انسانی افرادافراد را افزایش داده سازگاري شخصیرود نهاد آموزش انتظار می

  . ارتقا دهد راو سطح دانش عمومی فرهنگ 

 .ي جرم هستندکانون اصلی تحلیل ما درباره -اقتصاد، حکومت، خانواده و آموزش –این چهار نهاد اجتماعی 
به . تنها نهادهاي مرتبط با جرم نیستند ،چنین د و همدهنل نمیشکیترا تمام ساختار جوامع مدرن  ها آن ،البته

، 2استارك، کنت و دیل( هستندمی مه شناختیجرمات مذهب و ارتباطات جمعی، موضوع تحقیق :عنوان مثال

                                                             
1 - Bassis, Gelles & Levine  
2 - Stark, Kent & Doyle 
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فهم « توان نظر ما، نهادهاي اقتصاد، حکومت، خانواده و آموزش براي آنچه که می بهاما  ؛)1992، 1؛ یورتی1982
شود می هادي خاص متمایزبا یک آرایش ن نیي معیهر جامعهبنابراین، . ت کانونی دارنداهمی جرم نامید،» نهادي

ي نهادهاي گوناگون است که توازن نهادي متمایزي را به بارهادعاها و الزامات بعضاً رقیب در بازتاب توازن که
   .کندایجاد می

  یی و توازن نهادي قدرتآمریکارؤیاي 

تر از مگرایی و مهبه فردگرایی رقابتی، عام بنديپايت، تمایل شدید به موفقی –یی آمریکااي رؤیاي عناصر هسته
ت ترین ویژگی نهاد اقتصاد در ایاالت متحده، ماهیممه. ریشه در نهاد اقتصاد دارند -ت ماديمه، ستایش موفقیه

کنترل  ،ت خصوصیمالکی: ي هر اقتصاد کاپیتالیستی عبارتند ازکنندههاي تعیینویژگی. کاپیتالیستی آن است
  .کاالها و خدماتدارایی و سازوکارهاي بازار آزاد به منظور تولید و توزیع 

نهاد اقتصاد به  که آنبراي . ندستههاي فرهنگی خاصی گیريهاي ساختاري موجب و متضمن جهتاین آرایش
گذاري باشند، و کارگران باید ت کند، مالکان خصوصی ثروت باید سودمحور و مشتاق سرمایهآمد فعالیرصورت کا
سازوکار انگیزشیِ زیربناي این شرایط، امید به . باشند ي نیروي کارشان براي دستمزد تمایل داشتهبه مبادله

ي امتیازات مالی به فرض منطق درونی اقتصاد کاپیتالیستی این است که جاذبهبنابراین، پیش. مالی است بازده
  . شودت شایع میت در بازار میان تمام جمعیي موفقیعنوان نتیجه

به طور ؛ یعنی صاحبان ثروت و کارگران، انی که درگیر آن هستندي کسبراي همه ،چنیناقتصاد کاپیتالیستی هم
- در حال تغییر مصرف با تقاضاهايِ یی که قادر به منطبق ساختن خودهاشرکت. بسیار رقابتی استیکسان 

پاي اقتضائات در شوند؛ کارگرانی که پابهکسب و کار نباشند، احتماالً ورشکست می يکنندگان یا نوسانات چرخه
این رقابت . شوندرکار نباشند، احتماالً اخراج مییی که در مقایسه با دیگران پهاآنتغییر فنی پیش نروند، یا حال 

را  هاآن، برعکسهاي متعارف انجام امور دلسرد کرده و به روش بنديپايي اقتصاد را از شدید، بازیگران عرصه
ق اهداف اقتصادي داشته باشند، جایگزین فنون تحقّ ن جدید را در صورتی که مزایایی برايکند فنوتشویق می

 .دهدرا پرورش می نوآورانهي رقابتی هتش، روحیماهی براین، اقتصاد کاپیتالیستی بر مبنايبنا .مرسوم بکنند
ما . کننداداره می در درون خانه را» تقسیم کار«، بر اساس پیمان ازدواجهستند که » هاییشریک«زنان مردان و 

ه، از خانواده گرفته تا خی تغییرات مشابه در ترمینولوژي مربوط به خویشاوندي یا هنجارهاي گروهی اولیاز بر
  . محل کار آگاه هستیم

                                                             
1 - Surette 



8 
 

گیر نهاد اقتصاد در توازن ط چشمبه طور خالصه؛ ویژگی منحصر به فرد سازمان اجتماعی ایاالت متحده، تسلّ
به هدایت اعضاي جامعه جهت تعقیب ذاتی اقتصاد کاپیتالیستی  ط اقتصاد، گرایشتسلّ بر اثر. نهادي قدرت است

صورت  سطح فرهنگی بهدر  این گرایش. یابداقتصادي به میزان بسیار زیادي افزایش می تي موفقیمهارنشده
يِبخشی به تعقیب فردگرایانهتاولوی موفقی یی آمریکارؤیاي  –ت به عنوان یک هدف برجسته مبتنی بر رقابت– 

ظاهر می –آنومی  –پسند به منظور رسیدن به هدف  رت استفاده از وسایل هنجاو عدم تأکید نسبی بر اهمی -

ي جامعه اجتماعیو ساختار  آمریکاي و ساختار نهادي جامعهیی آمریکاماهیت آنومیک رؤیاي بنابراین، . شود
  . کنندمذکور، یکدیگر را به طور متقابل تأیید و تقویت می

  تضعیف کنترل اجتماعی آنومی و

 -فرهنگ و ساختار نهادي –باالي جرم بر هر دو ویژگی اصلی سازمان اجتماعی ایاالت متحده  میزانگیري شکل
هاي مجرمانه شده و در یی موجب تحریک انگیزهآمریکاط رؤیاي مسلّ خلقیاتدر سطح فرهنگی، . کندداللت می

ط اقتصاد در توازن نهادي در سطح نهادي، تسلّ. کندمی ایجادرا ) آنومی( عین حال، یک محیط هنجاري ضعیف
طور که توضیح داده شد، ساختار فرهنگی و نهادي، و همان. کندقدرت، کنترل اجتماعی ضعیف را تقویت می

این روابط متقابل بین فرهنگ، ساختار اجتماعی و جرم به صورت شماتیک . اندمتقابالً به یکدیگر وابسته هردو،
  . ده استشنشان داده ) 1(لدر شک
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  ي بین سازمان اجتماعی کالن و جرممدل تحلیلی رابطه :)1(شکل

  

با فرض اینکه . شودمی ي فرهنگهاي مجرمانه به وسیلهیی موجب تحریک انگیزهآمریکامضمون متمایز رؤیاي 
 ت در یک هدف مالیِگیرد، این موفقیتحت فشار قرار می و مدام به شدتت یابی به موفقیهر فردي براي دست

در درون  برآوردنشاند که دهنبروز میها و تمایالتی را افراد، خواسته. دیابذاتاً غیرقابل دسترس معنا می
ن رفتار یی به تبییآمریکااین ویژگی رؤیاي . اگر غیرممکن نباشد، الاقل دشوار استرفتار قانوناً مجاز  يمحدوده

 فرهنگ ساختار اجتماعی

 رفتار اجتماعی

در توازن  اقتصاد تسلط نهاد
 نهادي قدرت

 

ضعیف يکنترل نهاد  

 

ییآمریکا     رؤیاي   

فشارهاي شدید       آنومی  

هنگی در راستاي فر               

موفقیت                    

 

باالي جرم انمیز  
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این نوع . کندد، کمک میآورمجرمانه با استفاده از یک ویژگی ابزاري؛ یعنی رفتاري که مزایاي مالی را فراهم می
که بر اثر را در، و دیگر جرائمی خرید و فروش مواد مخّ ، جرائم خیابانی از قبیل سرقت،سفیدهارفتار، تخلفات یقه

گیرددر بر می دهند،هاي مذکور رخ میتفعالی .  

مدتر با جایگزین ساختن وسایل نامشروع کارآهاي شدیدي بر ضد تیی ممنوعیآمریکارؤیاي  ،در عین حال
پیام خاص در رؤیاي آمریکایی ، ؛ برعکسدکناعمال نمیت مالی مد در تعقیب موفقیتر کارآکم وسایل مشروعِ

مد به لحاظ فنی تر وسایل کارآیباً بیشت مالی به عنوان یک هدف، کاهش ارزش تقرفرهنگی همراه با موفقی
شکال خشن جرائم اقتصادي از بلکه به اَ ،باالي جرم ناگیري آنومیک نه فقط به میزاین جهتبه طورکلی . است
با ایاالت متحده را  ،شود که در سراسر جهانمنجر می ... و ربودن ماشین همراه با سرنشینان ،بريجیب قبیل

  .شناسندمی هاآن

ت مشروعیبر دیگر عناصر فرهنگ، . گیرد نمی بر درهاي فرهنگ را ي مؤلفهیی همهآمریکارؤیاي  ،هالبت
تممنوعیت رفتار قانونی هاي قانونی و مطلوبینوعاین  اصوالً. گذارنده میصح عناصر فرهنگ، فشارهاي آنومیک 

 جهت »نوآوري«  فشار در راستاي دي کهنها هايهمان پویش اام کنند؛یی را تعدیل میآمریکاناشی از رؤیاي 
از یی آمریکافشارهاي آنومیک ذاتی رؤیاي  تعدیلاحتمال  ،در واقع دهد؛افزایش میرا تعقیب اهداف اقتصادي 

   . ددهکاهش می را نیز دیگر نیروهاي فرهنگی طریق

تبط با استفاده از تفنگ را در ایاالت مر العاده باالي خشونتفوق نایافته، میزسرانجام، به نظر ما این آنومی تعمیم
 افزایش آسودگی خاطر ، ابزارهاي بسیار کارآمدي برايدر تحلیل نهایی، انواع تفنگ .کندمتحده تبیین می

- ي جهتکننده، منعکسها به داشتن تفنگ و استفاده از آنییآمریکاي شدید به عبارت دیگر، عالقه. هستند

- سازمان. ي الزم استیعنی تمایل به تعقیب اهداف با استفاده از هرگونه وسیلهتر؛ گیري فرهنگی آنومیک کلی

نهادهایی از . شوداي دیگر میجرم به شیوهباالي  نای اجتماعی اساسی ایاالت متحده، موجب افزایش میزهد
ط با فرهنگپذیري و به تبع آن، کنترل هنجاري مرتبت جامعهقبیل خانواده، مدارس و حکومت نه تنها مسئولی، 

کنترل بیرونی از طریق . تر کنترل اجتماعی مرتبط با ساختارهاي اجتماعی را نیز بر عهده دارندنوع بیرونی بلکه
پذیر استي نهادها امکانها به وسیلهها و مجازاتهاي نهادي و توزیع پاداشال افراد در نقشدرگیر شدن فع . ...  

ال در مقابل العاده رقابتی، افراد به طور فعحت شرایط فردگرایی فوقت. برانگیز هستندنهادهاي ضعیف چالش
ي بلکه در موارد ،شوندنه تنها از چنگ نهادهاي ضعیف خالص می ها آن. کنندکنترل از سوي نهادها مقاومت می

ي درونی هکنندتنظیمي نیروي لهأبنابراین، مس. کنندخارج می هاآنرا از چنگ  از روي عمد و با خوشحالی خود
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جوامع . ي کنترل بیرونی توسط نهادهاي اجتماعی غیرقابل تفکیک استاز مسأله )نومیآ(هنجارهاي اجتماعی 
- یابند که در استفاده از هر وسیلهدشوار و پرهزینه میضرورتاً آنومیک اعمال کنترل اجتماعی بر رفتار افرادي را 

از این رو، همین . کننداحساس آزادي می ،بات شدهشان اثدر رسیدن به اهداف شخصی اش کارآییاي که 
ق به چالش کشیدن شود، توانایی و حیی میآمریکااجتماعی و فرهنگی که باعث تضعیف نهادهاي  هايپویش
تا این اندازه در مقابل کنترل اجتماعی مقاومت  هاییآمریکااگر . دهدها میییآمریکاهاي نهادي را هم به کنترل

 ها آنبه این دلیل است  انآن مقاومت –پذیر هستند هاي مجرمانه آسیبدر نتیجه، در مقابل وسوسهو  –کنند می
هاي دیگر تقدیس ي ارزشت مادي فردي را بیش از همهي موفقیکنند که تعقیب آزادانهاي زندگی میدر جامعه

  .شودلت تلقی مییک فضیآنومی ، در ایاالت متحده. کندمی

  نوشت پی

  .در منبع زیر منتشر شده است Crime and American Dreamاله با عنوان این مق

Source: Cote,Suzette(ED).(2002).Criminological Theories: Bridging The Past To The Future. Sage 
Publication. 
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THE VIRTUES AND VICES OF THE AMERICAN DREAM 

STEVEN F. MESSNER & RICHARD ROSENFELD 

TRANSLATED BY: ALI MOUSANEJAD 

 

Abstract. In their text  crime and the American Dream, M essner and Rosenfel attempt to address an 
often neglected component of Merton’teory of “ social structure and anomy” , namely why the united 
stares has such a high rate of crime. Messner and Rosenfel present an “institutional anomic” theory, 
which address the issue of anomic at the societal level. Like Merton,Messner and Rosenfeld seek to 
explain the excessively high rate of crime in the united states. They accomplish this goal by pointing to 
the “American Dream”. Messner and Rosenfeld draw heavily from Merton’s anomie theory, asserting 
that the high rate of crime in the united states stems partly from the fact that our society encourages 
everyone to pursue the goal of monetary success but places little value on the legitimate means for 
achieving that success. In other words, the legitimate, culturally accepted norms are sacrified for the 
goal itself, which becomes larger than life. 

However, Messner and osenfeld also extend Merton’s theory. Primarily,they maintain that the cultural 
emphasis on monetary success parallels the notion that the economy pervades and dominates every 
other institution in America, including the family, education, and polity. They argue that the dominance 
of the economy interferes with the proper functioning of these institutions to such a great extent that 
they can no longer effectively and adequately socialize individuals or even sanctions deviant behavior. 
Messner and  Rosenfel argue that if other aspects of American life were emphasized over material 
success, the United States might not have such a high crime rate. They point to the mixed economies of 
wester Europe and Japan as examples of societies tha ensue that a level of economic well-being is not 
completely dependent upon economic performance, as it is in the Unites States. 

Although their “ institutional anomie” theory is still undergoing empirical testing, their theory provides 
important consideration of societal differences in crime rates. Additionally. Their approach forces 
Americans to answer some tough questions about the core values that underline the American Dream. 
In other words, maybe we should ask whether this emphasis placed on monetary success ( seemingly, by  
any means necessary ) is something we really want for our society. 

KEY WORDS: Crime, Americam Dream, Institutional Anomie, Institutiona Balance Of power.  
 


