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ی ژیژک در ردن پیترسون و اسلاوجفروردین[  13بیستم آوریل / ]گذشته  یشنبه

داری یه: سرماسعادت»تورنتو به مناظره نشستند. عنوان بحث این بود:  «سونی سنتر»

ی سی رف یک مقدمهگونه بود که هر طساختار مناظره این«. دربرابر مارکسیسم

با  ووگگفتدادند. ای مختصر به هم میهای ده دقیقهداد و سپس پاسخای ارائه میدقیقه

 پایان رسید. عمومی از سوی حضار به سؤالچند 

چیزی  .به فروش رفته بود سه ساعت به طول انجامید کهاین رویداد های تتمام بلی

ی تقریباً دوستانه و وگوگفتک شد یبینی میپیش« قرن [داغ]ی مناظره»که 

چندین بار بیان کردند سخنران تمام برنامه، هر دو طول از آب درآمد. در  آمیزمحبت

دیگر را تحسین کردند. پیترسون مشخصاً مجذوب نظرند و همقدر با یکدیگر همهکه چ

رد که ک تأکیدو اجرای کاریزماتیک ژیژیک شده بود و ژیژک « های پیچیدهاستدلال»

 ق است.اش موافورزیچقدر با نقد پیترسون بر نزاکت سیاسی و سبک تهاجمی استدلال

 انگیز نیست. اما این مناظره دقیقاً نشانی پیترسون نفرتاندازهبهژیژک تردید بی

ای یسیاست مارکسیستی واقع بهاند و چرا گرا چقدر سقوط کردهداد که روشنفکران چپ

  کند.ادی و عدالت دفاع میکه یکراست از آز نیاز داریم

 

 

 ی مارکسپیترسون دربارهنظر 
ت مانیفسدار بر نیش ایاش بر حملهایی سی دقیقهپیترسون تقریباً در تمام مقدمه

. مدآو ایدئولوژی مارکسیستی  مانیفستده گزاره علیه با متمرکز بود. او  کمونیست

وجود  اشتباه مسائل اساسیِبهادعا شروع کرد که مارکس و انگلس  طرح پیترسون با این

مراتب را مارکس و انگلس نتوانستند سلسله مدعی شدرا به پیکار طبقاتی فروکاستند. او 
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ذاتی درک کنند. او این را نیز به پرسش کشید که  شناختیزیستعنوان یک واقعیت به

 بهتر است یا دیکتاتوری بورژوازی. « دیکاتوری پرولتاریا»آیا 

ی تصویر کرد که طبقه گراتیهو متفکر کیکس را درقامت یترسون حتا مارپ

اندازد. او دار شرور میی سرمایهجان طبقهشده را بهکارگرِ ظاهراً نیکخواه و سرکوب

یابی جامعه زیر لوای کمونیسم کرد و ادعا کرد ی سازمانبردن نحوهسؤالشروع به زیر

 نظر از نظام اجتماعیصرف ،بودکه قدرت همیشه در دستان اقلیت متمرکز خواهد 

 . مستقر

جا رایند دلایل اقتصادی نقد کند. او یبر پایهچنین کوشید مارکس را پیترسون هم

ه ب معترف خود مارکس قولی از مارکس شروع کرد تا نشان دهد کهبا نقل اش راسخن

. ارمغان آمده استداری بهکه وفور مادی توسط خود سرمایهواقعیت بوده است  این

عه شان، ارزش اقتصادی به جاممدد رهبری و شم اقتصادیداران، بهپیترسون گفت سرمایه

کارهای فراوانی برای برچیدن فقر و کمک به فقرا کرده  داریسرمایه و نظام بخشندمی

کند، داری ثروتمندان را ثروتمندتر میکرد که سرمایهاست. هرچند او اقرار می

را  اشکند. او مقدمهداری فقرا را نیز ثروتمندتر میسرمایهحال تأکید داشت که درعین

کند یوادار مداران را با طرح این ادعا به پایان رساند که تعقیب سود ازنظر اخلاقی سرمایه

گران دنبال سود است هرگز کارشان بدرفتاری نکنند و هر رئیسی که بهتا با کارگران

ان گونه که پیترسون بیکند. همانان استثمار نمیشدادن شغلخود را از راه ترسِ از دست

اتکا ابلقی توانید عمدتاً از راه استثمار دیگران به یک موقعیت مقتدرانهنمیشما »کرد، 

  «.ی انسانی دست یابیدجامعهدر یک 

عی اغراق باید گفت نومارکسیسم را معرفی کرد بیمبادی که پیترسون گونهآن

سیسم مارک اصلیرسید که متون نظر میکسی به چونهم. او پسندسازی مضحک بودعامه

  زور ورق زده است.را به
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ظر در نمردم را  مراتبی و استثمارگرساساً سلسلها ی سرشتِاظهارنظرهای او درباره

: وقتی مارکس و انگلس گفتند که تمام تاریخ همانا تاریخ پیکار طبقاتی است، بگیرید

رای های انسانی بکردند. هستیصبحت می مکتوبتاریخ  ی کلدرواقع داشتند درباره

در  ی طبقاتی ــ کهکردند. پیدایش جامعهها سال بدون وجود طبقات زندگی میمیلیون

ید ی بالنسبه جدکند ــ یک پدیدهیک اقلیت کار مازاد اکثریت را تصاحب می آن،

انون عی است که در کتولید و بازتولید زندگی واق ، ایناست و برای مارکس و انگلس

 های انسانی با طبیعت قرار دارد. های هستیکنشبرهم

های شتهعنوان یک مقوله در نوجا پیش رفت که گفت طبیعت بهپیترسون حتا تا آن

، سرمایهاست. در همان فصل اول  ادعایی کذب وضوحمارکس وجود ندارد، که به

های انسانی و خود طبیعت ستیی ضرور میان هرابطه ˚که کار کندمیمارکس بیان 

ابدی است که طبیعت تحمیل کرده است، و بدون  یضرورت» کار با هر شکلی است و

ود تواند وجنمی اییو بنابراین، هیچ زندگهیچ تبادل مادی میان انسان و طبیعت  ،آن

رق ورا مجبور نبود تا پایان جلد اول او برای پیدا کردن این جمله حتا «. داشته باشد

 .ندبز

 ب را بامراتمدام سلسلهاو مراتب، سلسله در خصوص پیترسون ادعاهای یدرباره

 یرضرو یوجود انسان یبراد. او ابداً توضیح نداد که چرا کری طبقاتی خلط میجامعه

بر آن،  . افزونداشته باشد ای دیگرطبقهبرای استثمار  یایژهحق ویک طبقه که  است

ه ک باور نداشتکرد، میی طبقاتی استدلال بر جامعهی نفع غلبهوقتی مارکس به

های انسانی نیاز به سازمان سیاسی را به پایان خواهند رساند. برای مارکس، هستی

د. ی طبقاتی دارهای جامعهعنوان یکی از ارگانسیاسی معنای بسیار خاصی به« دولت»

 یابی و ساختار خواهندسازمان چنان نیازمندی طبقاتی، مردم همی بر جامعهی غلبهدر دوره

چنان ناچار خواهند بود که مشورت کنند، استدلال کنند و چیزهایی را از ها همبود؛ آن
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در  1طورکه نورمن گراسطور مشترک تعقیب کنند. همانطریق پیکار و بحث به

 های قدرتدر کمونیسم، شکل بیان کرد،« افتراهفت نوع »اش از مارکس علیه دفاع

 مبتنی بر اصول دموکراتیک و انتخابی خواهد بود.  ˚عمومی

بیند، کرده و مترادف با گناه اولیه میپیترسون سرشت انسان را اساساً سقوط کهچون

زیر ناگبهشان آمدن جمعی بر وضعیتشده برای فائقهای سرکوبهای گروهتلاشپس 

 هایروهگکی است که . اما این، متافیزیشدتر خواهد و خشونت بیش مصیبتآکنده از 

 این ترسند کهها میزیرا آن داردیبازم شانوضعیتخواهی یا بهبود مردم را از عدالت

  .شودتر باعث خشونت بیش هاتلاش

های ی کارگر را در قالبعلاوه، برخلاف ادعای پیترسون، مارکس پیکار طبقهبه

نوان پرولتاریای استثمارشده عشان بهدید: کارگران در الغای هویتگرایانه نمیهویت

رایی، گهایی از آرمانمارکس، هرچند پیکار سوسیالیستی حاوی رگهنزد منافعی دارند. 

 ˚، پرولتاریا فرشته نیست؛ صدها سال سرکوب طبقاتیبودهمبستگی و ایثار خواهد 

تعبیر پیترسون( بازداشته است. به موضوعات )به« خواهانهنیک»انسانیت را از عمل 

 سازی سطحی پیترسونی اخلاقیتوان از دریچهوط به آنتاگونیسم طبقاتی نمیمرب

های ساختاری که مارکس متذکر شد ملاحظه ها را باید در همان قالبنگریست؛ آن

 کرد. 

ور طهفهمد که مارکس چاند، نمیدارانی که در ارزش سهیمچون سرمایهپیترسون هم

بیند. بورژوازی قادر نیست بدون استثمار کارگران یی زمان کار لازم ممثابهارزش را به

عف . بنابراین، استثمار ضافزایی کندمزد کارگران ارزشیعنی بدون انتفاع از کار بی

ان داران و کارگری ساختاری میان سرمایهرابطهدل داران نیست بلکه در اخلاقی سرمایه

                                                      

Norman Geras 1 
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های ضروری تمدن معرفی ستون داران راکه سرمایهآندارد. تلاش پیترسون برای جای

 نیست.بدن  یاعضا و شکم یدرباره 1یپاآگر یوسمننمشهور ی افسانهکند بهتر از 

از  انهشرمبیی کافی روشن است که پیترسون اندازهاما بهتوان پرحرفی کرد می

د مارکس نبواین نیست که او موافق مسأله خبر است. چه مارکس واقعاً گفت بیآن

رد نیست که او تلاش کهم این مسأله اند(، راستی بودهمنتقدان زیرک دست از بسیاری)

صرفاً این است که او را برای شرکت در چنین بلکه سازی کند، برای مخاطب عام ساده

 .آگاهی نداردی کافی اندازهبه ایمناظره

پذیرفته در مصرف، های صورتداری جهانی امروز، پیشرفتسرمایه یزمینهدر 

برای  یلیدلتریم هیچ مان مرفهومیر و این واقعیت که ما نسبت به پیشینیانان مرگمیز

ترسون ی انسانیت را محکوم نکنیم. پیاین نیست که ازخودبیگانگی و استثمار مداوم توده

ایر س یمن بازارهای آزادند، و نهفاً بههای نسبی صرباجزمیت ادعا کرد که این پیشرفت

 ی کارگر علیه استثمار.مانند مداخلات بهداشت عمومی، آموزش و پیکارهای طبقه عوامل

 ی نهفته در پس تمامیکی از عوامل عمدهعملاً ی سود کند که رانهی او اشاره نمیگفته

  وهوایی است.تغییرات آب تشدیدمشکلات اجتماعی ازجمله 

 

 سعادتمتحد علیه 

                                                      
1 Menenius Agrippa 

اد و اگریپا ی آونتیه فرسترا به تپهها سنای رم مننیوس اگریپا ین افسـانه در پی شورش پلبینبراسـاس ا

های بدن را به آنان گفت. در این حکایت اعضای ی شکم و دیگر اندامها حکایتی دربارهخطاب به پلبین

ی کم کارکنند و ششـان برای شکم غذا فراهم میکنند چراکه همهمختلف بدن علیه شـکم شـورش می

ه کنند. نه فقط شکم بلکی آنان از غذا دادن به شکم امتناع میکند مگر لذب بردن از غذا. وقتی همهنمی

 شود. ها هم منجر میها به آسیب دیدن خود آنبینند. در نتیجه شورش پلبینتمام اعضا آسیب می
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با یک مارکسیست کلاسیک در حال مناظره که  بودفرض کرده پیترسون  کهدرحالی

، ژیژک با یک خواهد بودمتمرکز ی آن مناظره بر مارکسیسم است و بخش عمده

اش ابداً بر مارکس تمرکز ایی سی دقیقهدستورکار متفاوت ظاهر شد. او در مقدمه

 یدانشگاههای که او و پیترسون از محیطکوه از ایننکرد بلکه صحبتش را با شِ

 اند آغاز کرد:چقدر به حاشیه رانده شده« درست یاسیسثیازح»

ایم و حاشـیه رانده شدهی دانشـگاهی رسـمی بهپیترسـون و من هر دو از جامعه

ــت دراین ــی لیبرال چپ دربرابر نومحافظهجا از خطبناس کاران دفاع کنیم. مش

ــها بر من دقیقاً از جانب لیبرالکثر حملهاقعـاً  او ــت. کافیس ت های چپ اس

جاروجنجالی که علیه نقد من بر ایدئولوژی دگرباشــان جنسی راه انداختند را به 

 یاد آورید. 

که او و پیترسون دشمن مشترک دارند، سراغ موضوعات ژیژک پس از نشان دادن این

ی بر بازار مبتن بر دموکراسیِ متکیی اقتصادی چین نه طور معجزههکه چمتنوع رفت. این

یک  درکسوتکه از برنی سندرز داری اقتدارگرا بود؛ اینر سرمایهب متکیآزاد بلکه 

 است« مآبگرای قدیمیاخلاق»که او واقعاً یک شود درحالیسازی میاهریمن̊ رادیکال

 . است «گرایی لیبرال سفیدچندفرهنگ»ی برعهدهشکست چپ  مسئولیتکه و این

« ماندگارِنوی درتضادها»چنین مدعی شد که دلیل بحران مهاجرت ژیژک هم

 درستیژیژک بهداری است اما در اواخر برنامه عیله مرزهای باز موضع گرفت. سرمایه

 یمبهم شکل همه، بهجوها عقلانی نیست. بااینمدعی شد که تنفر پوپولیستی از پناه

که  توان حدس زدمی«. انددرست ]جوهادرمورد پناه[های گزارش»تأکید کرد که 

ه ، ککرده است جویان خشنی پناهکه قبلاً درباره استه اظهاراتی ژیژک بی اشاره

 اند. مورد انتقاد قرار گرفته یهراسعنوان بیگانهبه

گفت، که به افراد همگانی حمایت از آموزش و خدمات درمانی  درستی ازبهژیژک 

یید ن تأچنیشان تمرکز کنند. او همخلاقهای توانمندیتواند اجازه دهد تا بر تحقق می
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بلکه تهدیدی واقعی برای نوع بشر  کاری نیستفریبوهوایی کرد که تغییرات آب

 . کردالمللی با آن مقابله است که باید با شکلی از همکاری بین

در تمام طول مناظره، ژیژک گفت که او خیلی اوقات یک انسان بدبین است. او اما 

و شم خی مردابی از مثابهسون یعنی بهبیند که پیترطوری میچپ معاصر را عمدتاً همان

مارکس، که طرفدار روابط اجتماعی شفاف و ی بینانهخوش نگرشاو با  .یگشدیقربان

 ˚انیهای انساند که هستیآزاد است، موافق نیست. ژیژک و پیترسون در مقابل، مدعی

  گرند.خودتخریبنیستند بلکه ذاتاً عقلانی 

. نیست ژیژکی مسألهداری ای مولد از یوغ سرمایههدف مارکسیستیِ رهاکردن نیروه

دوش کشیدن ... همان بار به»برای سان نیاز وجودی و به ییک مسألهاو مدرنیته را 

 . بدون اقتدار سنتی، ما مسئول بارهای خودمانداندمی« آزادی استخوداصلی، که 

ما ورای . »ر معناییمبر سگرا لذتشده و لاییمحکوم به پیکار علیه جهان کا وهستیم، 

 ورزیِ اما این نوع زهد«. بیابیمباید دلیل معناداری بخش پیکار صرف بر سر بقای لذت

ارضای نیازهای انسانی در  برایی مارکس جویی با پروژهوجودی علیه لذت و لذت

خود خودیمتذکر شد، مارکس به 3طورکه ایشه لاندامقیاسی جهانی بیگانه است. همان

اکثریت  داری برگرایی نبود بلکه مخالف شرایط ریاضتی بود که سرمایهمخالف مصرف

 کند. عظیم تحمیل می

نوان عبه«( غربی»مسیحی )یا سنت ـاز سنت یهودیو بارها پیترسون و ژیژک بارها 

نیچه و  کیرکگورد، شان نقل کردند اما این سنت اگزیستانسیالیتیی آغاز بحثنقطه

عنوان قهرمان بهگرای هگل و مارکس. ژیژک به هگل )قلهایدگر است و نه سنت ع

قت دگراییِ بدون شود. اما این نوعی هگلمارکس( دربرابر مارکس متوسل می یفلسف

  کند.تبدیل می صلب هایتناقض را به یهگل تضادهایدیالکتیکی است، که 
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هر دو  ت.اسناپذیر خودِ وجود ی اجتنابنتیجه یگانگیبازخودبرای ژیژک و پیترسون 

تاً تراژیک ذا یکاوی یا متافیزیک( وضعیت بشر را وضعیتشناسی، روان)از منظر زیست

که رژیم اقتصادی و سیاسی چه باشد، ما همگی محکوم به بینند. دراصل، فارغ ازاینمی

  هستیم. شکست و سرخوردگی

م مارکسیسضوع موی یافت، پیترسون مدام به ژیژک دربارهکه مناظره ادامه میچنانهم

ی مارکس روشن اش را دربارهکرد تا موضعمیدرخواست آورد و از ژیژک فشار می

 ارکاز جانب او یک « کمونیسم»ی کند. درپاسخ، ژیژک روشن کرد که پذیرش واژه

شود. عنوان یک کمونیست شناخته نمیو درواقع او به است )پرووکاسیون( زیآمکیتحر

ریح را تص شدهخودمحدودشونده و تنظیم داریِاز به سرمایه، ژیژک نیتربیان دقیقبه

به  کند بلکه درعوض، از نیازی کارگر را تصدیق نمیطبقه یبخشکند. او خودرهاییمی

جا، ژیژک خواهد کرد. دراین« مردم را وادار به رهایی»کند که طرفداری می یک ارباب

ان را نیستند رهایی خودش ها قادرِ، تودهد زیرا برای اویرسنظر میسالار بهیک لیبرال فن

ها را راهنمایی کند. پیترسون هیچ باید آن« خدایگان»یک راستی بهــ  ندآور ارمغانبه

داری مشکلاتی دارد و یک از این نظرات را رد نکرد؛ درعوض، تأیید کرد که سرمایه

ا بازگو ر یلچرچ نستونیو یگفتهاو  او طرفدار بازارهای کاملاً افسارگسیخته نیست.

گر های دیچنان بهتر از تمام نظامداری بدترین نظام ممکن است ... اما همسرمایهکرد که 

 است.

در اواخر مناظره، پیترسون بار دیگر ژیژک را زیر فشار گذاشت. او از ژیژک پرسید 

 یسرمایهو  هجدهم برومربه  دمخور است. درپاسخ، ژیژککه چرا با مارکسیسم 

 طور مبهمهب پیچیده و موشکافانه و اقتصادی سیاسی هایعنوان تحلیلبه ترتیبهبمارکس 

  بیش از این دفاع نکرد. اشاره کرد. او
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 نماشمند دوستان
ی ژیژک از امتناع سرسختانهکاریزمای ژیژک شده بود،  مسحورهرچند پیترسون 

ر داد. حت تأثیر قراتر تهای اصلی مارکس و انگس او را حتا بیششدن با استدلالهمسو

ی طبقاتی، ی ژیژک، او و پیترسون هردو وجود جامعهگرایانهرغم تعهدات چپبه

توانیم مراتب اجتماعی و تقدیر گریزناپذیرِ مصیبت را تأیید کردند. ما فقط میسلسله

اه عنوان افراد یا از ر)به کندایجاد میداری مصیبتی که سرمایه امیدوارم باشیم که با

 یم. توانیم به غلبه بر این نظام امید داشته باشــ هرگز نمی کنار بیاییمبند( ات نیممقرر

تر پیترسون گفت که ادعاهای ژیژک ظاهراً هیچ شباهتی با مارکسیسم ندارد و بیش

د ندارد: جا وجو. در پاسخ باید گفت هیچ چیز اصیلی در اینهستند« ژیژکیسم»شبیه 

. نه سم بلکه همان متافیزیک قدیمیِ بدبینی بورژوایی استترسونییاین نه ژیژکیسم یا پ

داری مشخصی برای سرمایهبدیل کدام در این مناظره رئوس ژیژک و نه پیترسون هیچ

 مطلوب است. ˚مند واقعینظامبدیل ها باور ندارند که یک را ترسیم نکردند. آن

جان  یانهدیوو ابله تفاوت میان ژیژک و پیترسون تفاوت میان که  چنین است

دیوانه ه کگیری کند درحالیتواند از مقدماتی که چیده است نتیجهنمیابله است:  3لاک

 درا دارابله همان  نقش جاکند. ژیژک در اینگیری میاعتبارش نتیجهاز مقدمات بی

ون ژیک پیترساش که با دیدگاه ترااش با مقدمات فلسفیگرایانهزیرا تعهدات چپ

 یهاضفرشیپ نیا وانه،ید ،ترسونیپ. استمانعةالجمع اند نسان مشترکوجود ای ارهبدر

  .کندیم رهنمون شانیضداجتماع و یمنطق یریگجهینتبه  را کیتراژ

آغاز یک دوستی زیبا سرتواند این همه اشتراک نظر، میآیا داند: میکسی چهاما 

  باشد 

 با متن اصلی:یوند پ
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