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 1ی مارکسجردن پیترسون درباره

 .داندی مارکس میدرباره دفعهتر از آنحتی کم او، حالا ژیژک باپیترسون ی ه سال بعد از مناظرهس

 بن برجس

 بیکترجمه: فرزاد عظیم

 

بن برجس یکی از نویسندگان ژاکوبن، استادیار فلسفه در کالج مورهاوس و مجری برنامه یوتیوب و 

ها با این ترین آناست. او چندین کتاب تألیف کرده که تازه« برایشان استدال بیاور»کننده برنامه تهیه

 .هم استکریستفر هیچز: چرا برحق بود، چطور به خطا رفت و چرا هنوز معنوان منتشر شده 

 

 

 2کیی او با کایل کولینسجنباند، اما گفتگوی تازهی مارکس و مارکسیسم میجردن پیترسون مدام دهانش را درباره

های اندکش را هم پیرامون موضوع بحث از یاد برده دانسته هماننشان داد که این شخصیت نوارتجاعی، حتی 

 است.

قانون  ۲۱ یعنی اش هم،جردن پیترسون عاشق حرافی راجع به مارکس است. حتی کتاب نکات خودانگیزشی    

شکلی غافلگیرکننده مملو است از لفاظی راجع به مارکس، مارکسیسم، کمونیسم و یک چیزی به ، به3برای زندگی

سم مدرنیداند که پستفسادآوری می او مارکس و نظراتش را مقصر هرنوع تأثیر«. مدرننومارکسیسمِ پست»نام 

 اش هستند.موردعلاقهموضوعات  ها یکی ازی غربی بگیرید تا خِمِرهای سرخ. این بحثداشته؛ از جامعه

دهد. سه سال پیش، او ی مارکس را هم نمیاصلاً به خودش زحمت مطالعه انگارطرزی غریب، به سپس و   

ش از آن اش، حتی پیهای آغازینژیژک در تورنتو داشت. پیترسون در گفتهای با متفکر اسلونیایی، اسلاوی مناظره

انیفست مشدن جهت این مناظره، انگیز کرد. گفت که تازه برای آمادهاعترافی حیرتکه ژیژک حرفی بر زبان بیاورد، 

ست کمونیست مانیفاش خوانده. حالا از خیر این بگذریم. سالگیبار از زمان هیجدهرا برای اولینکمونیست 

ین ولی پیترسون حتی همتوانید در یک بعدازظهر که وقت اضافه دارید بخوانیدش. میست بسیار موجز. ایبیانیه
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راحتی شرط بست که او اصلاً و ابداً شود بهمیهیچ طریقی، طی چهل سال گذشته انجام نداده بود. کار را هم، به

نیز  سرمایهدر جلد سوم  4تنزیلی سودی نرخ های مارکس دربارهدر بحث به همان ترتیب ی گذشتهطی چهار دهه

 دقیق نشده است. 

کولینسکی،  گرا، کایلسرعت به چند هفته پیش برسیم. زمانی که پیترسون دیگربار تصمیم گرفت با یک چپبه    

 از یادش رفته بود. نیز گفته مانیفست دفعه حتی انگار آنچه که مارکس در گفتگویی داشته باشد. این

 

 پیترسون دربرابر کولینسکی

به  که کولینسکی بسیار بیش از من نسبت آمدمینظر بههایی از آن، گپی دوستانه بود. گفتگوشان، لااقلی بخش

اساساً کمی هم درباره  .باشدها همدل مرتبط با این حوزه کاوی، معنویت و موضوعاتهای پیترسون درباب روانایده

ی برخی موضوعات در این سه سال اخیر رسد که مواضع پیترسون دربارهنظر میبهسیاست بحث کردند. 

    ازپیش ارتجاعی شده باشد.تر و حتی بیشسرسختانه

( به شهرت رسید؛ C-16) ۲۱-، با صحبت علیه قانون سیقانون برای زندگی ۲۱تر از انتشار او ابتدا، حتی پیش    

ذیل تبعیض در مجموعه قوانینِ از پیش موجودِ  ]خطوط قرمز[قانونی که هویت جنسی را به فهرست موارد ممنوعه 

یر خاطر امتناع از بیان ضمها بهپیترسون نگران بود از این به بعد کاناداییحقوق بشر در کانادا اضافه کرده بود. 

برانگیز است. البته این هم ادعایی شکخواهند شد.  های قانونیمجازات های انتخابی افراد ترنس، مشمولخطاب

افراد را مجبور »نحوی هقصد داشته باشد تا ب ۲۱-که قانون سی رد کردند( این مورد را CBAانجمن وکلای کانادا )

در این  ایرضمر حتی اگبکند. «نظرشان قابل ایراد هستندبه پذیرش مفاهیم، حتی استفاده از ضمایر خطابی که به

ضمایری که اساساً بناست تا از تبعیض علیه افراد ترنس در موضوعاتی -کننده باشند نگرانای چنین قانون، مسئله

 نیز فعلیقانون حتی همین توانست ادعا کند که پیترسون می ،-مانند معاملات ملک و استخدام جلوگیری کند

اش از سرِ پایبندی و تعهد توانست ادعا کند که موضعدر آن زمان، می ،درعوضکند. اش عمل میندرت به وظیفهبه

 ۱۲۱۱پیترسون در گفتگوی سال ی ترنس دشمنی ایجاد کند. جای آن که بخواهد با جامعهبه آزادی بیان است، به

غییر/تطبیق ی تطور قانونی اجازهبایست بهمطمئن نیست که حتی بزرگسالان هم می داشتخود با کولینسکی ابراز 

 پزشکی داشته باشند یا نه. 
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و  کندرد میبرای برخورداری از سلامت و خدمات درمانی را « 5حق»چنین قویاً احتمال وجود هرگونه وی هم    

 ه است.ا ابراز داشتنی درمانی کانادی حمایتی همگاشک و تردیداش را نسبت به کسب نتایج بهتر از طریق برنامه

  «ی کارگر خیانت نکرده است.به طبقه»وقت کند هیچدفاع کرده، همین کسی که ادعا می از دونالد ترامپ هم

ی مواضع سیاسی درباره ۱۲۲۲در سال . تر شودمشخصشود خط مسیر پیترسون ها باعث میی اینهمه      

که  آیدنظر میحال بهست، اما بااینهای سنتیاو یکی از مدافعان سرسخت ارزش. وجود داشتچند ابهام پیترسون 

دیلی ای بن شاپیرو، ارگان رسانه هم با ۱۲۱۱ی پارتیزانی به دور باشد. او از از امر سیاسی هرروزهجورهایی یک

  مشغول به کار شد. 6وایر

 

 پیترسون دربرابر مارکس

در ابتدای همین مانند او از مارکس و مارکسیسم است. وجه مشترک تمامیِ مراحل تحول پیترسون، بیزاری عقده

یک رش کدامنظپرسد که بهکولینسکی از او میبرد. ای خطرناک نام میعنوان مثالی از ایدهاز مارکسیسم بهگفتگو او 

داند که مارکس به چه کند که او اصلاً نمیجواب پیترسون قاطعانه روشن میهای مارکس ارزشمند هستند. از ایده

 اندیشیده: می

شود کاملاً درست است. اما مارکس به این فکر می نابرابریداری باعث تولید خب، این ایده که سرمایه

ها در منظورم این است که این موضوع خیلی مشخص است. منظورم این است که همین حرفنکرده بود. 

 یک مشکل طرزی باورنکردنیبه انجیل هم زده شده که فقر همیشه کنار ما خواهد ماند. یعنی نابرابری

 گیرد. اینجا مارکسدر دستان شمار کم و کمتری از افراد قرار می -ثروت-است... سرمایه  اقتصادی فراگیر

 ای به نام او ضرب نشدهاندیشهی این ایده در هیچ خیال و در تشخیص این معضل محق بود، هرچند سکه

 هاهای اقتصادی که توسط انسانداری کردن مضحک است... چون تمام نظاماما پا در کفش سرمایهاست. 

 ]نمود[ست که این نابرابری را در داریاند، اما تنها سرمایهاند، همیشه نابرابری را گسترش دادهبنا شده

 رفاه مادی افزایش داده. 

 

در زمان این گفتگو، هنوز در ذهن پیترسون حاضر بودند، ممکن بود به یاد مانیفست کمونیست اگر سطرهای 

تین ی نخساولین جملهداری آگاه بود. خوبی از وجود نابرابری اقتصادی در جوامع پیشاسرمایهبیاورد که مارکس به
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 یو جمله« ی طبقاتی بوده است.ی جوامع تا این زمان تاریخ مبارزهتاریخ همه»گوید بخش مانیفست به ما می

د. انشکل بودههای پیشین نظم اجتماعی چههای طبقاتی مختلف تحت فرمشود که گروهدوم هم به ما یادآور می

آزاد و برده، پاتریسین و پلبین، ملاک و سرف، استاد کارگاه و شاگرد... همواره علیه یکدیگر به »نویسد: مارکس می

 « اند.پیکار برخاسته

کند. درواقع، شکلی نابرابر تقسیم میداری منابع را بهداری این نیست که سرمایهانتقاد اساسی مارکس به سرمایه    

، خواندرا می -و انگلس به قلم مارکس 7ی گوتانقد برنامه-ی کوتاه مشابهی ای خطی از جزوهاگر پیترسون لحظه

وفقط مدلول کسانی است که سهم فقط« مصرف وسایل»وع دستکاری در کند که هرنادعا میمارکس دید می

ر هپرسیدن سؤالاتی مثل این که «. ابزارهای تولید»مالکیت -اساسی اقتصاد را در اختیار دارد. بیشتری از قدرت 

ای ریآن براب ست.این پرسش است که کی صاحب نانواییی دستانهبرد، تقلیل دادن خامبه خانه مینان  چقدرآدم 

 اند، برابری قدرت است. ها همیشه بیش از هرچیزی به آن اهمیت دادهکه سوسیالیست

کلی شمصرف به وسایلدارانه منجر به این خواهد شد که مالکیت سرمایهیقیناً آگاه بود که روابط مارکس اما     

بسیار متفاوتی( که در زمان نگارش اناجیل دانست که روابط مالکیت )چنین میاو همعمیقاً نابرابر توزیع شوند. 

امعه ظرفیت تولید جداری و طبعاً مطلع بود که سرمایهاند. وجود داشته نیز چنین تأثیراتی داشته ]صدر مسیحیت[

داری، ی جوامع پیشاسرمایهمارکس پس از آن قطعه دربارهشد دید. حدی گسترش داد که در خواب هم نمیرا به

نویسد: مارکس میدهد. را به شرح دقیق همان نکات اختصاص میمانیفست کمونیست صفحات ابتدایی 

سر های روم باستان و کلیساهای گوتیک را پشتآفریده که اهرام مصر، آبراهه ]هنری[داری... عجایبی سرمایه»

 «نهد.می

این است که او دقیقاً « فقر تا همیشه با ماست»ی ی منظور همین است. دلیل مخالفت مارکس با گزارههمه    

مانند خلق شکلی از فراوانی چیزها بیمثال نیست، بلکه در بیداری در توزیع نابرابری طبقاتی فهمد که سرمایهمی

برای (. خواه تکیه دارد )سوسیالیسمدمکراتیک و مساوات است که اساسش از نظر کیفی، بیشتر بر ساختار اقتصادیِ 

ای بسازیم که در آن نیاز هرکس برآورده شود و نیاز نباشد تا کسی برای جامعهبار در تاریخ بشر، قادریم تیننخس

ز داری بود، یا ای شکلی از اجبار مستقیم که ویژگی جوامع طبقاتی پیشاسرمایهواسطهیا به  -دیگری کار کند 

انزده ی هشت تا شسالارانهدارد تا به قوانین سرمایهکه کارگران را وامی اقتصادینیازهای طریق اجبار غیرمستقیم 

 ساعت کار تن بدهند. 
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ی ندارد اگر پیترسون بخواهد با این نظر مخالف باشد یا آن را همین مهم، به هر تقدیر، تحلیل مارکس است. ایراد

 شد اگر بداند که بحثشاما با در نظر گرفتن علاقه و منفعتی که در انجام این کار دارد، خیلی خوب مینقد کند. 

 .راجع به چیست

 

      منبع: ژاکوبن

 


