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زر تَافق ثب زاری  زهَکزاعی ٍ عزهبیِس، زّ اعتثٌبّبیی کِ ّزاسگبُ رخ هیرغن  زازًس کِ ثِ ثؾبرت هیسهبًی 

 . آهیش چیي ایي ایسُ را ػقین گذاؽت ظَْر هَفقیت. یکسیگز قزار زارًس

زًیبی جٌگ ّوبى اعبعبً کٌٌس کِ  پززاساى اجتوبػی رعوی چیي تصَیزی اس زًیبی اهزٍس تزعین هی ًظزیِ

 .عزز اعت

ی  ٍقفِ ازاهِ یبفتِ اعت، ؽکغت هفتضحبًِ زاری ٍ عَعیبلیغن ثی ، پیکبر جْبًی هیبى عزهبیِثسیي تزتیت

هتحسُ ٍ اتحبز جوبّیز ؽَرٍی ثلکِ  یک ًبکبهی هَقت ثَز ٍ اهزٍسُ رقجبی ثشرگ زیگز ًِ ایبالتصزفبً  0991

 . ًسا (اعتیک کؾَر عَعیبلیغتی چٌبى  کِ ّن)اهزیکب ٍ چیي 

ؽَز کِ زر  آعبی چیشی زیسُ هی ی غَل ًوًَِعبى  ثِ ،یيزاری زر چ ی عزهبیِ کٌٌسُ ، رؽس ذیزُهَرز زرایي

 چِ زر چیي ؽبّسین کِ آى چٌبى ؽس،  ذَاًسُ هی( ًپ)اٍایلِ اتحبز جوبّیز ؽَرٍی عیبعت اقتصبزی جسیس 

حشة کوًَیغت زر قسرت . چٌبى عَعیبلیغن اعت اعت اهب ّن «چیٌی ّبی ٍیضگیثب [ جسیسی] عَعیبلیغن»

 . کٌس هبًس ٍ ًیزٍّبی ثبسار را عرت کٌتزل ٍ ّسایت هی هی

ٍرسی ػلیِ  صٍئي اهغبل زرگذؽت، ثب اعتساللراعتی زٍهٌیکَ لَعَرزٍ، هبرکغیغت ایتبلیبیی کِ  ثِ

 یثزپب کٌس ٍ زفبع اس زیسگبّی کوًَیغتی جسیسی ِ ذَاّس زر فززای اًقالة، جبهؼ کِ هی «ًبة»هبرکغیغن 

  .کٌس ایي هغئلِ را تؾزیح هی اعت ّب ّب ٍ پیؾزفت  ؽکغت رٍیکززی تسریجی ّوزاُ ثب طزفسارکِ  تز«گزا ٍاقغ»

 

 کننده واقعیت عقالنی

ّبی  زر یکی اس ذیبثبىًَؽیسى یک فٌجبى چبی اس لَعَرزٍ ٌّگبم یبزهبًسًی  ثِ یتصَیزپکي،  عبکياعتبز ثَئز،  الًسرٍ

اقتصبزی ضزثبى ّب ٍ  زر گزهبگزم ؽلَغی، تزافیک، تجلیغبت، هغبسُ»: کٌس ارائِ هی 6102ؽلَؽ ؽبًگْبی زر عپتبهجز 

 ‘!تَاًس اًجبم زّس ایي ّوبى کبری اعت کِ عَعیبلیغن هی. ایي ٍضؼیت ذَؽحبلن هي اس’زٍهٌیکَ گفت،  ،جب آؽکبر آى

   «.‘ام هي َّازار پزٍپبقزؿ اصالح ٍ گؾبیؼ’ٍقتی ًگبُ هجَْت هي را زیس ثب لجرٌسی گفت، 
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ثز اعت کِ ّب هؼطَف ثِ رٍاثط تَلیس  اکثز تالػ: را اس عز گزفت« گؾبیؼ»ًفغ ایي  ثِ ٍرسی اعتساللثَئز عپظ 

زر فقیزثَزى ثب ّن  بًصزفذَة اعت اهب اگز ّوِ ّب ذیلی  ی ایي ّوِ. ؽَز هیهتوزکش ثزاثزی عَعیبلیغتی ٍ تالػ جوؼی 

تأکیس ؼس زیگزی اس هبرکغیغن ثز ثُکززًس  زًگ ٍ آًبًی کِ ثب اٍ کبر هی رٍ اس ایي. کغی عَز ًرَاّس ثززثزاثز ثبؽٌس، 

  «.ًیزٍّبی تَلیس رّبکززى ضزٍرتِ: کززًس

 . زگزگًَی رٍاثط تَلیس اعت ّوبىّسف  ثلکِ ،ًیغت« ؼس زیگزیک ثُ ˚ًیزٍّبی تَلیس رّبکززى»ثزای هبرکغیغن اهب 

هبزی جبهؼِ ثب رٍاثط  ی هؼیٌی اس تکبهل، ًیزٍّبی هَلس زر هزحلِ»: اعت ثٌسی کالعیک هبرکظ ًیش ایي صَرت

. زؽَ اًس ًبعبسگبر هی ّب تبکٌَى زر چبرچَثؼ ػول کززُ ــ ثب رٍاثط هبلکیتی کِ آىآى هَجَز تَلیس یب ــ ثِ ثیبى حقَقی 

گبُ زٍراى اًقالة اجتوبػی  آى. ؽًَس ًیزٍّب تجسیل هی  ایي رٍاثط ثِ قیسٍثٌسّبیی ثزای آى ثز اثز تکبهل ًیزٍّبی هَلس

 «.رعس فزاهی

ی  زاراًِ ّبی عزهبیِ کِ جٌجِ آیس هیثزهبرکظ، کوًَیغن سهبًی ثِ ًظز  کِ اعت  ایي ؽَذی رٍسگبرحبل،  زر ػیي

ًبگْبًی یب )فقط پیؾزٍی  ˚یؼٌی ضبهيِ ایي تکبهل. تز اثشار تَلیس تجسیل ؽسُ ثبؽٌس تَلیس ثِ هبًؼی ثزای تکبهل ثیؼ

 . ؽسُ اعت ی هجتٌی ثز ثبسار ثِ اقتصبز اجتوبػی زاراًِ اس اقتصبز عزهبیِ( تسریجی

زاری ثبسگززین تب  ی هؼیٌی ًبچبرین ثِ عزهبیِ زر ًقطِ. کٌس هبرکظ را ٍارًٍِ هی ؽیبئَپیٌگ زًگ« اصالحبت»اهب 

 .پذیز ؽَز تکبهل اقتصبزی عَعیبلیغن اهکبى

 

 تغییر کامل

 ثزاعبطی ثیغتن  چپِ عسُ .ثِ گذؽتِ عپززًؼ زؽَار اعتالجتِ زر ایي هَرز ریؾرٌس تبریری زیگزی ًیش ّغت کِ 

 پَیؼٍ  تْبجوی فززگزایی ثب ّوزاُی عزهبیِ  علطِ ـ  الف: ؽس ؽٌبذتِ هیهربلفتؼ ثب زٍ گزایؼ ثٌیبزی هسرًیتِ 

 . ـ ثَرٍکزاتیک اقتسارگزا قسرت زٍلت ـ ةاػ  کٌٌسُ اسذَزثیگبًِ

یک زٍلت اقتسارگزای : اػ اعت ی ایي زٍ ٍیضگی زر ؽکل افزاطی آهیشُ بًچِ هب اهزٍسُ زر چیي ؽبّسین زقیق آى

 . اس عَی زیگز زاری عزهبیِی   پَیؼ ٍحؾیبًِعَ ٍ  اس یک قسرتقسر
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تب ًؾبى زٌّس  اعتفبزُ کٌٌس« زیبلکتیکی اضسازًْبز  ّن» اس اصطالحزاؽتٌس آییي زٍعت  ّبی راعت هبرکغیغت

ًظز  چٌیي ثِاس قضب . جب جوغ کٌین ّبیِ ّز زٍ گزایؼ هتضبز را یک زّس کِ ثْتزیي پیؾزفت راعتیي سهبًی رخ هی

زاری لیجزال ٍ  یؼٌی عزهبیِ)ّبی ّز زٍ گزایؼ هتضبز  ــ اس ًظز هب ــ ثستزیي کززى جوغاس راُ  رعس کِ چیي هی

 . یت زعت یبفتهَفقثِ ( اقتسارگزایی کوًَیغتی

ثزاین  جبلجی ی قصِ، ثَزهزتجط  ؽیبئَپیٌگ زًگ ثب زذتز پززاسى اجتوبػی چیٌی، کِ ّب پیؼ، یکی اس ًظزیِ عبل

تزیي کبری کِ زر توبم  ثشرگاس اٍ پزعیس  فززی کِ ثز ثبلیٌؼ حضَر زاؽتثَز، هزگ ٍقتی زًگ زر حبل : تؼزیف کزز

 چٌیيچیي  ثزای کِ اقتصبزی گؾبیؼثِ  زًگ کِ ػوزػ کززُ چِ ثَزُ؛ اٍ زر اًتظبر ؽٌیسى ایي پبعد هؼوَل ثَز

 .ثِ ارهغبى آٍرزُ اؽبرُ کٌس را ای تَعؼِ

 هي کٌس ثبس را اقتصبز گزفت نیتصو یرّجز یٍقتایي ثَز کِ ، ذیز»پبعد زازُ ثَز  زر ثزاثز ؽگفتی آًبىزًگ 

« .هقبٍهت کززم گؾَز یحشثچٌس یزهَکزاع یرٍ ثِ را ًیش یبعیع بتیحٍ  ترف آذز تب کِ ثبیس  ٍعَعِ ایي زرثزاثز

حفظ کٌتزل ثزای ثغیبر قَی ثَز ٍ تصوین  یهحبفل حشث تب آذز رفتي زر ثزذی ثزایگزایؼ ایي ثٌبثز ثزذی هٌبثغ، )

 .(پیؾبپیؼ گزفتِ ًؾسُ ثَزٍجِ  ّیچ حشة ثِ

 

 یشیآزما ی نمونه

رٍی زهَکزاعی   چِ چیي فضب را ثِ چٌبى کٌین کِپززاسی  ذیبلثبیغتین کِ  یی لیجزال ٍعَعِ ایي جب ثبیس زر ثزاثز زر ایي

ّبی  ثجبتی ّب ٍ ثی اگز زهَکزاعی عیبعی تٌؼ: ؽس تز هی اػ حتب عزیغ گبُ پیؾزفت اقتصبزی گؾَز آى عیبعی ًیش هی

ی اتحبز جوبّیز ؽَری عبثق  زر ثرؼ ػوسُ چِ هبًٌس آى؟ ِؽس چ آٍرز کِ هبًغ پیؾزفت اقتصبزی هی ثبر هی ثِجسیسی 

 ؽبّس ثَزین؟

قسرت ی یک قسرت اقتسارگزای قسر ای ػولی ثَز کِ سیز علطِ  فقط زر جبهؼِ( ًِزارا عزهبیِ)اگز ایي پیؾزفت 

ثِ ًفغ ثَرصٍاسی ثَز کِ : ی هسرى را ثِ یبز آٍریس ی اًگلغتبى اٍایل زٍرُ ؟ تش هبرکغیغتی کالعیک زرثبرُچِثَز  هی

ؽبیس چیش هؾبثْی زر چیي اهزٍس . قسرت عیبعی را ثِ اؽزافیت ٍاگذار کٌس ٍ قسرت اقتصبزی را ثزای ذَزػ ًگبُ زارز

 .کوًَیغت ٍاگذار کٌٌسحشة رت عیبعی را ثِ زاراى جسیس ثَز کِ قس ًفغ عزهبیِ ثِ: زر حبل رخ زازى اعت
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ّب ثزای کغی صس عبل پظ اس ایي ثٌبّبی  گَیس کِ اگز ثٌب ثبؽس عٌگبپَری هیفیلغَف آلوبًی پیتز اعلَتززایک 

را اثساع ٍ پیبزُ « ّبی آعیبیی زاریِ ثب ارسػ عزهبیِ»کغی ًرَاّس ثَز جش لی کَآى یَ، رّجزؽبى کِ آى یبزثَز ثزپب کٌٌس 

   .(اقتسارگزا ثَز زاری کبهالً کِ الجتِ ّیچ ارتجبطی ثب آعیب ًساؽت ثلکِ یک عزهبیِ. )کزز

 زًگ. زر عزاعز جْبى اعت پیَعتِ زر حبل گغتزػتززیس  ثیزاری اقتسارگزا آّغتِ اهب  ّوِ، ٍیزٍط عزهبیِ ایيثب

ػٌَاى الگَیی کِ کل چیي ثبیس اس آى  پیؼ اس آغبس اصطالحبتؼ، اس عٌگبپَر زیسى کزز ٍ اس ایي کؾَر ثِ ؽیبئَپیٌگ

 .صزاحت توجیس کزز پیزٍی کٌس ثِ

ًبپذیز ثب  ی جساییزاری پیًَس آهس کِ عزهبیِ ًظز هی سیزا تبکٌَى چٌیي ثِ. تبریری زارزـ  هؼٌبیی جْبًی ˚یزگزگًَایي 

الجتِ گبّی تَعل ثِ زیکتبتَری هغتقین ٍجَز زاؽت اهب پظ اس یکی زٍ زِّ زهَکزاعی زٍثبرُ ذَزػ . زهَکزاعی زارز

 (.ی جٌَثی ٍ ؽیلی را ثِ یبز آٍریس کبفیغت هَارز کزُ)کزز  را تحویل هی

ی  آیٌسُهسل هحتول اعت کِ کبهالً ثٌبثزایي . زاری گغغتِ اعت ثب ٍجَز ایي، ایٌک پیًَس هیبى زهَکزاعی ٍ عزهبیِ

 .را زاریناػ  رؤیبیکِ هب ًیغت آى عَعیبلیغوی طَر حتن  ثِکِ ــ ثبؽس چیٌی  ی« زاراًِ هبیِعَعیبلیغن عز»ًَػی هب 

 

  

 

 :هٌجغ اصلی

Slavoj Žižek: Will our future be Chinese 'capitalist socialism'? 
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