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مقدمهی مترجم
تاب اسالالی ی ژیژک در بارهی یر ِس کر نا در اقع ک تابی در بارهی یک
ک ِ
بحر ِان م شخص ا ست که در ده ف صل همراه با مقدمه ضمیمه منت شر شده
اسالالتا ایک کتاب هکه بخ هایی از آن در اقع مقاالتی بودهاندکه ژیژک طی

ایک مدت در برخی ر سانهها منت شر کرده ا ست) تی شی برای برر سی همهی
جوه ر انشناختی جامعهشناختی
جوانب بحر ِان ناشی از یر س است :از ِ
ِ

تا جنبههای فلسفی ایدئولوژیک در نهایت از ایک منظر که با در نظر گرفتک
ر ی ما به نظر محتمل میرسالالندا در

شالالرای ِ موجود کداا امنانات شی
مجموع ژیژک شالالرای بحران را به ونوان فریالالتی میبیند که طی آن انسالالان
ِ
میتوان یا راه رهایی را انتخاب کند یا همهی دسالالتا ردهای تمدن را به ثمک
ِ
بخس بفر شالالالدا مترجم در متنی جداگانه دالیلی در دفاع از موضالالع نظری
سیاست فلسفه در
ونوان «
ِ
ژیژک ولیرغم تماا انتقاداد ارائه کرده است همتنی با ِ

زمانهی بحران») ،لذا در اینجا تو ضیح دیگری باقی نمیماندا فهر ست کتاب
به طور کامل بدیک قرار اسالالالت هکه در اینجا مقدمه فصالالالل نهایی منتشالالر
ِ
میشوند):
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فهرست:
مقدمه :مرا لمس مکن
 .۱اکنون همهی ما در یک قایق هستیم
 .۲چرا همیشه خستهایم؟
 .۳به سوی کوالکی تمام و کمال در اروپا
برهوت ویروسی خوش آمدید
 .۴به
ِ
 .۵پنج مرحلهی اپیدمیها
ویروس ایدئولوژی
.۶
ِ

3

 .۷آرامش خود را حفظ کرده ،وحشت کنید!
 .۸نظارت و تنبیه؟ بله لطفا!
 .۹آیا تقدیر ما بربریت با چهرهی انسانیست؟
 .۱۰کمونیسم یا بربریت ،به همین سادگی!
ضمیمه :دو نامهی سودمند از دو دوست
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مقدمه
«مرا لمس منک» [در مک میامیز /در مک مپیچ] بر اسالالالاس انجیل یو نا باب
ِ
یات د باره
 ۲۰آیهی  ۱۷همان جملهایسالالت که قتی مر ِیم مجدلیه شس از ِ
دوی
مسیح ،ا را بازشناخت از ِ
زبان ویسی شنیدا ال ِ
فهم مک که خودا را م ِ
آتئیسال ِالم مسالالیحی میدانم از ایک کلمات چگونه اسالالتا ابتدا ایک جمله را در

الوال واریون در نظر میگیرا که شرسالالیده بودند
تناظر با شاسالال ِ مسالالیح به سال ِ
الالت ا با خبر خواهیم شالالالدا مسالالیح
زمان
ِ
یات د باره از بازگشال ِ
چطور در ِ

میان ا وا شقان
میگوید ا زمانی ا ضر خواهد بود که و شق ولقهای ِ
بند الفت
بر قرار باشالالدا ا نه به ونوان شالالخصالالی قابل لمس بلنه به
ونوانه ِ
ِ
ِ
میان مردا ظاهر خواهد شدالالالال از ایک ر «مرا لمس ننک بلنه با
همب ستگی ِ
دیگر مردا در ر ح وشق تعامل ککا»
ِ

ً
اشیدمی یر ِس کر نا ،مشخصا دائم با ایک شعار بمباران
اما امر ز در میانهی
ِ
می شویم که با دیگران دست ندهید بلنه خودتان را در خانه ایز له محبوس
کنید تا فا یلهی ج سمی با دیگران روایت شودا ایک مو ضوع چه معنای برای
فرمان «مرا لمس منک» داردا نباید با دیگران دسالالالت دادن تنها میتوانیم از
ِ
در ن خا نه به دیگران نزد یک شالالویم شنجرهی «ایک خا نه» ه ما نا تن ها

چشمهای ماستا ایک ر زها قتی کسی ه تی یک غریبه) نزدیک شماست
فایالالله ی مورد نظر را روایت کرده ،با یک نگاه ومیق به چشالالمهای چیز
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قطعات
بیشتری دستگیرتان می شود تا یک مصافحهی سادها هگل در ینی از
ِ
جوانیاش نوشته:
مع شوق [الهی] چیزی در مقابل ما نی ست ،ا نیز ک سی با
ِ
ه ستی خود ما ستن ما تنها خودمان را در ا میبینیم ،اما
با ایک ال ا یک ما نی ست هیک معما ،یک معجزه [ ein
 ،]Wunderکسی که نمیتوانیم به چنگ آ ریم)ا
ً
جدا نباید ایک د ادوا را در تقابل با یندیگر قرائت کرد ،تو گویی معشالالوق به
طور نسالالبی یک «ما» اسالالت ،بخشالالی از خودا ،بخشالالی معماگونها آیا ایک
ً
همان معجزهی وشق نیست که تا بخشی از هویت مک هستی دقیقا تا آنجایی
که هنوز به طور نسالالبی به ونوان معجزهای باقی میمانی که نمیتوانم به چنگ
آ را ،یک مع ما نه تن ها برای مک بل نه همچنیک برای خودتا قط عهی
شناختهشدهی دیگری از هگل جوان میگوید:
ِ
نیستی تهی ،که در سادگی خود
انسان ایک شب است ،ایک
ِ
شامل هرچیزی ست ه ثر تی تماانا شدنی از ت صا یر

بازنماییهای بسالالیار که هیچندامشالالان به ا تعلق ندارند)
چشمان یک انسان
که در دسترس نیستندا تنها قتی که در
ِ

خیره شویم فر غ ایک شب را به چنگ خواهیم آ ردا
ِ
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هیچ یر ِس کر نایی نمیتواند ایک فر غ را از ما بگیردا بنابرایک امید اسالالالت
شدت شیوند ما
که فا یلهگیری ج سمی [ 1]corporeal distancingتی
ِ
دیگران را افزای دهدا تنها اکنون ا ست ،قتی از بسیاری از کسانی که به مک
نزدیک هستند فایله گرفتهاا ،که اهمیتشان برای مک

ضورشان را بی از

همیشه تجربه میکنما
میتوانم شیشاشی خندهی کلبیمسلنانه به ایک ننته را بشنوا :خب بله ،شاید
نزدینی معنوی 2د ست یافته با شیم ،لی ایک موضوع چه
به چنیک لحظاتی از
ِ

کمنی به ل فاج عهی شی
ِ
داشتا

ر میک ندا آیا هیچ وا یدی برای ما خوا هد

هگل نوشت تنها درسی که میتوانیم از تاری بیاموزیم ایک است که از تاری
درس نمیگیریم ،بنابرایک شالالک دارا ایک اشیدمی بتواند ما را واقلتر یا آگاهتر
کندا تنها چیزی که ر شالالک اسالالت اینسالالت که یر س بنیادهای زندگی ما را
بسیار رنجی که میکشیم بلنه
متیشی خواهد کرد ،نه تنها در نتیجهی مقادیر ِ
الهور
 | corporeal distancing1ژیژک ترجیح میدهد در برابر ایال
الیح مشال ِ
ِ
فایالال له گذاری اجت ماوی ه )Social distancingاز ایالالیح درسالالالتتر
مدت کر نا نه تنها
فایلهگیری جسمی استفاده کندا چرا که در قیقت ما در ِ
از نظر «اجتماوی» از یندیگر د ر ن شدهایم بلنه از جهات ب سیاری بی شتر به
یندیگر نزدیک شده درد مشترک را دریافتهایما

spiritual proximity2
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انی اقتصالالادی به طرزی با رننردنی از رکود بزرم مالی 1هسالالال
همچنیک یر ِ

 ) ۲۰۰۸ادتر ا ستا هیچ بازگ شتی به ضعیت نرمال قابل ت صور نی ست،
نرمال» جدید میبایست تنها بر ر ی یرانههای زندگیهای کهنهی
ِ
ضعیت « ِ

ما ساخته شود ،یا خودمان را در یک بربری ِت جدید مییابیم که نشانههای آن
شیشاشی به ر شنی قابل تشخیص ا ستا کافی نیست که با اشیدمی همچون
شر شیامدهای بیماری خیص شویم به
ادثهای منحوس رفتار کنیم ،تا از ِ

کارکرد بیدردسالالر شالالیوهی قدیمی برای انجاا امور بازگردیم،
ِ

داکثر شالالاید

نظاا بهدا شت سیمت دا شته با شیما بلنه باید
چند تغییر جزئی در آرای ِ ِ
التم ما مشالالنل دارد که
ایک شرس ال کلیدی را شی بنشالالیم :کجای کار سالالیسال ِ

مداا دان شمندان در بارهی ایک م شنیت فجایع در طی
ولیرغم ه شدارهای ِ
ایک سالها باز هم برای مواجهه با ایک اشیدمی آماده نبودیما

Great Recession1
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فصل دهم
کمونیسم یا بربر یت ،به همین سادگی!

از آلک بدیو تا بیونگ الچول ان ]Byung-Chul Han[ 1بسیاری دیگر ،از
ً
ظهور کمونی سم به ونوان نتیجهی
جناح را ست چپ ،بعد از ایننه منررا بر
ِ
شاندمی کر نا اشالالاره داشالالتم مرا نقد کرده یا تی مورد تمسالالخر قرار دادندا
ِ
نی ایک یداها به سادگی قابلشی گویی
بکمایهها موتیفهای
ایلی ناموز ِ
ِ
ِ
بود :کاشیتالیسالالم در شالالنلی تی قویتر بازخواهد گشالالت از اشیدمی برای
تماا
کنترل تاا
تشالالدید فاجعه اسالالتفاده خواهد کردن ما همگی بییالالدا به ِ
ِ
الالت آشاراتوس های د لتی به سالالبک چینی به ونوان یک
زندگی هایمان به دسال ِ

رت شزشالال نی تک خواهیم دادن ایک شان یک یا هول هراس به نحو
ضالالر ِ
قابلتوجهی غیر سیا سی ست یعنی ما را ادار میکند تا دیگران را نه همچون
همرزمان رفقایی در یک نبرد بلنه همچون تهدیدی مرگبار در نظر آ ریما
آقای ان برخی ب صیرتهای یژه را نیز به تفا تهای فرهنگی شرق غرب
ساسیت بی از دی نشان
اضافه میکند :کشورهای توسعهیافتهی غربی
ِ
https://www.welt.de/kultur/article206681771/Byung-1
Chul-Han-zu-Corona-Vernunft-nicht-dem-Virusueberlassen.html
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میدهند زیرا وادت به زندگی بد ن هرگونه دشالالمک اقعی داشالالتندا در چنیک
ِ
فقدان
شالالرایطی قتی تهدیدی اقعی ظاهر شالالالد گشالالودگی تسالالالاهل
ِ
ً
منانی سمهای ایمنی بدل به شانیک هراس می شوندا اما آیا اقعا ک شورهای
فضای
تمامیت
توسعهیافته به اندازهای که ادوا می شود مسامحهکارندا آیا در
ِ
ِ
ات آخرالزمانی هآشوکالپتیک) رخنه ننرده اسالالت:
الی ما نظر ِ
اجتماوی سالالیاسال ِ

یان اسالالیاگرا ،دفاع
ِ
تهدیدات فاجعهی زیسالالالتمحیطی ،ترس از شناهجو ِ
ِ
فرهنگ سالالنتی مان ولیه دگر باشالالیه )LGBT+نظر یهی
شالالالتزده از
ِ
جوک زشالالت را تعریف کنید بیفایالالله نیر ِی
جنسالالیتا کافیسالالت یک ِ

اکت سالالیاسالالی ه )Politically Correctرا س خواهید کردا
الور نز ِ
سالالانسال ِ

مسامحهکاری ما سالها شی به نقطهی مقابل خودش بدل شدها
ِ
ً
ای تحمیلی اق عا بر گرای برای ب قا دال لت میک ندا مک
به وی ه ،آیا انز ِ
بیشالالتر با کاتریک ماالبو موافقم که نوشالالالت « یک د ران ،یک تعلیق ،یک در
الالت اجتماوی ،گاهی تنها راه دسالالترسالالی به غیرت
قیب
گذاشالالتک زیسال ِ
ِ
مردا منز ی ر ی
الالاس نزدینی با همهی ِ
دیگربودگیسالالالت ،راهی برای ا سال ِ

زمیکا به همیک دل یل تیش می کنم تا جای ممنک در تن هایی خودا
ً
وزلتگزیک با شما» 1ایک ایده ومیقا مسیحی ست :قتی س تنهایی میکنم،

https://critinq.wordpress.com/2020/03/23/to-quarantine-1
from-quarantine-rousseau-robinson-crusoe-andProblematicaa.com
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ِس ایننه از جانب خدا طرد شالالدهاا ،در همان نقطه شالالبیه مسالالیح مسالاللوب

هسالالتم ،در وزلت انز ای کامل با خودشا امر ز همیک موضالالوع در مورد
سلول زندان خودش بد ن اجازهی هرگونه
ژ لیان آ سانژ یادق ا ست ،که در
ِ

میقاتکننده در صالالر شالالده اسالالتا اکنون همهی ما در صالالریم بی از
نیازمند فیگورهایی همچون ا ییم تا از خطر سوءا ستفاده خطرناک از
همی شه
ِ
تهدید شزشالالنی توجیه میشالالودا در انز ا،
قدرتی ممانعت کند که به سالالیلهی
ِ
تلفک اینترنت شیوندهای ا یلی ما با دیگراناندن هر د توس ِ د لتی کنترل
میشالالود که هر قت اراده کند میتواند ما را از شالالبنهی اینترنت دیسالالناننت
کندا
شس چه چیزی در انتظار استا همان چیزی که شی از ایک به نظر غیر ممنک
مارس  ۲۰۲۰بوریس جانسون تماا
بود هماکنون ر ی داده :برای مثال در ِ ۲۴

خطوط راهآهک بریتانیا را به طور موقت ملی اویا کردا همانطور که آسالالانژ در
الالاد کابی نهی
زیر اقتصال ِ
یک م نال مهی تلفنی کوتاه به یانس ار فاکیس ه ِ

جدید بحران دست کم بر ما ر شک میکند
فاز
ِ
سیپراس در یونان) گفت« :ایک ِ
که هر چیزی م جاز اسالالالت که هرچیزی اکنون ممنک اسالالالته anything

i/?fbclid=IwAR2t6gCrl7tpdRPWhSBWXScsF54lCfRH1U
-2sMEOI9PcXH7uNtKVWzKor3M
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ً
1»)goesا یقینا هرچیزی در همهی جهات جریان دارد ،از بهتریک تا بدتریکا
ً
بنابرایک شالالرای ِ ما امر ز ومیقا بی از هر زمان دیگری سالالیاسالالی اسالالت :ما
امر ز با انتخابهای رادینال مواجه هستیما
ً
قدرت د لتی نسبتا دچار فر شاشی شود
ممنک است در بخ هایی از جهان ِ
فیلم َمد منس
فرماندهان منطقهای ِ
ِ
کنترل سالالرزمیکها را به شالالیوهی جدال ِ
تباهی
برای بقا بدست بگیرند ،به خصوص اگر تهدیداتی همچون گرسنگی یا
ِ
اتژی
زی ستمحیطی شتاب بگیردا ممنک ا ست که گر ههای افراطی ،از ا ستر ِ
ملت ما
نازی ها الگو برداری کنند که «بگذار شیرها ضالالعیف ها بمیرند» تا ِ

قویتر جوانتر شالالود هبه اسالالتناد اخبار گردآ ری شالالده توسالال  FBIبرخی
گر ه ها همیک اال هم اوضالالای مبتی به کر نای خود را تشالالویق میکنند تا
میان شلیسها یهودیها منتشر کنند)ا نسخهی شیء
هرچه بیشتر بیماری را ِ
ْ
شده ِتر سرمایهدارانه از چنیک شسرفتی به بربریت هماکنون در ایاالت متحده به

جمهور آمرینا ینشالالنبه ۲۲اا
طور ولنی مورد گفتگو قرار گرفته اسالالتا رئیس
ِ

مارس با ر ف بزرم در تویتر نوشالالالت« :نمیتوانیم اجازه دهیم که عالج
ِ
پایان دورهی ۱۵روزه در رابطه با
بیماری از ِ
خود مسئئهله بدتر باشئئد .در ِ
این که کدام راه را انت خاب کنیم تصئئمیمی ات خاخ خواهیم کردا» م عا ن
رهبری کار یژهی یر ِس کر نا در کاخ سفید را
رئیس جمهور مایک شنس که
ِ
ِ
https://www.yanisvaroufakis.eu/2020/03/24/last-night-1
julian-assange-called-me-here-is-what-we-talked-about/
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کنترل
مرکز فدرال برای شیشالالگیری
ِ
به وهده دارد ،قبلتر در همان ر ز گفت ِ
امراض ه )CDCد ستورالعملی را در د شنبهی شی ر منت شر خواهد کرد تا
ِ
امنان بازگشالالت سالالریع مردمی که هم اکنون به یر ِس کر نا مبتی هسالالتند به
ِ
محل کار را فراهم کندا هیئت تحریریهی نشریهی الاستریتژ رنال اخطار
مسئوالن د لتی فدرال باید از همیک اال استراتژی مقابله با یر س
داد که «
ِ
رکود اقتصالالادی اجتناب شالالود که میتواند بزرمتریک
را تنظیم کنند تا از یک ِ
نویس محافظهکار
ِ
رکود اقت صادی از سال  ۲۰۰۸با شدا» برت ا ِ
ستفک ،ستون ِ

تهدید
ن شریهی نیویورک تایمز ،که ترامپ به دقت آن را ر ید میکند ،نو شت
ِ

جنگ جهانی د ا برابری میکند ایک موضوع
یر س در مقاا یک تهددی با ِ
باید به شالالنلی جسالالورانه مورد بررسالالی قرار بگیرد شی از آننه بخواهیم
ً
راه ل هایی ا تماال یرانگرتر از خود یر س را بر خود تحمیل کنیما»َ 1دن
فرماندار تگزاس ،به شالالبنهی فاکسنیوز رفت تا در ایک باره
شاتریک معا ِن
ِ

الالت ومومی
بحث ک ند که ترجیح مید هد بمیرد تا این نه ا
ِ
قدامات ب هداشال ِ

الالاد آمرینا لطمه بزند ،ا معتقد اسالالالت که «بسالالیاری از
بخواهد به اقتصال ِ
شیاا
اسالر کشالور با ا موافق خواهند بودا « ِ
شدربزرمها مادربزرمها» در سالر ِ
مک ایک است :بگذارید به سرکارمان برگردیم ،بگذارید به زندگیمان برگردیم،

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/trump-1
social-distancing-coronavirus-rules-guidelines-economy
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مورد افر ِاد باالی  ۷۰سالالالال واقل باشالالیم ،ما فق از
بیایید در ایک مورد در ِ
خودمان محافظت میکنیما»

1

تنها اتفاقی در د ر ِان اخیر که ر ینر م شابهی اتخاذ شد ،تا جایی که مک خبر
نومت نینوالی چائوشالسالنو در ر مانی بودا قتی
دارا ،آخریک سالالهای
ِ
مردا بازنشالالته را در هر الی که بودند به بیمارسالالتانها راه
که خیلی سالالالاده ِ

نمیدادند ،چراکه به نظر نمیرسید که بازنشستهها دیگر سودی به ال جامعه
میان
دا شته با شندا در اظهاراتی از ایک د ست شیاا ر شک ا ست :ایک انتخاب ِ
البک
تعداد افراد زنده) «سال ِ
خیل وظیم مردا هاگر قابل محاسالالبه نباشالالد همان ِ
ِ
زندگی» آمرینایی هیعنی کاشیتالیستی) استا در ایک انتخاب بازنده افراد زنده
ِ

ایاالت متحده)
ه ستندا اما آیا ایک تنها انتخاب ا ستا آیا شی شاشی ه تی در
ِ
ً
تماا جهان نمیتواند
دیگری را انتخاب ننردهایما یقینا تماا کشالالور یا تی ِ
برای مدت زمان نامحد دی در قرنطینه بماند الالال لی موضوع میتوان به شنل
ِ
ری
دیگری مبدل شالالود سالالرآغاز راه جدیدی باشالالالدا اینجا هیچ شیشالالالدا ِ

سالالالانتی مانتال واطفی ندارا :چه کسالالی خبر دارد که با ید چه کنیم ،از
خدمات
جابجایی آنهایی که بهبودیافتهاند ایمک هسالالتند تا نگهداری از
ِ
ردن قرص های برای مرم بد ن درد برای
اجت ماوی ضالالر ری ،تا فراهم آ ِ
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/older-1
people-would-rather-die-than-let-covid-19-lockdownharm-us-economy-texas-official-dan-patrick
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مواردی که از آنها قطع امید شالالده زندگی دیگر برایشالالان چیزی نیسالالت مگر
ِ
کردن رنجی بیمعناا
طوالنی ِ
به همیک دلیل اسالالالت که موضالالع کسالالالانی که بحران را به ونوان لحظهای
غیرسیاسی میبنینند به کلی خطاست که در آن قدرت د لتی باید به ظایف
ومل کند ما هم میبایست فق از دستورالعملها شیر ی کنیم به امید ایننه
ضالالعیت وادی نرمال برگردیما باید در اینجا به
در آیندهی نه چندان د ر به
ِ
گف ته ی ای مانو ئل کا نت تو جه کنیم که ولیرغم ا تراا به قوانیک ممل نت
میگفت« :فرمانبرداری کک ،لی تفنر کک ،از آزادی اندیشالاله راسالالت کند »
امر ز به بی از آنچه کانت به ونوان «اسالالتفادهی ومومی از وقل» مینامید
تهدیدات بواشناختی از
نیاز داریما ر شک است که اشیدمیها ،آمیخته با دیگر
ِ
خشالالکسالالالی بگیرید تا ملهی مل ها به محصالالوالت ،بازخواهند گشالالت
بنابرایک باید تصالالمیماتی دشالالوار اتخاذ شالالوندا در همیک جاسالالت که برخی
ً
میگویند ایک هم ینی دیگر از آن اشیدمیها با تعداد مرم میر نسالالبتا شاییک
ا ست ،نمیفهمند که :بله ،ایک فق یک اشیدمی ست ،لی ما تازه االن متوجه
خطر چنیک اشیدمیهایی در گذشالالته کامی موجه بودند،
میشالالویم که زنگ ِ

نمیتوان برای آنها شایانی را متصالالور شالالالدا البته که میتوانیم به ر ینردی

«خردمندانه» تسلیم شویم که میگوید «چیزهای بدتری هم اتفاق افتاده بود،
نفس تم سک
دربارهی مرم میر طاوونهای قر ن سطی فنر کنیدااا» لی ِ

به ایک مقایسالاله چیزهای زیادی برای گفتک داردا هراسالالی هشانیک) که تجربه

میکنیم شالالواهدی دال بر ایک دارد که نوع شیشالالرفت اخیقی دارد رخ میدهد،
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تی اگر گاهی ایک رفتار ریاکارانه باشد :ما دیگر اضر به شذیرش مرم میر
طاوون را به ونوان تقدیر خودمان نیستیما
ایک همانجاییسالالت که انگارهی «کمونیسالالم» فرا میرسالالد ،نه به ونوان یک
یای مبهم بلنه به سالالالادگی به ونوان نامی برای همان چیزی که اکنون دارد
ر ِ

ونوان یک ضر رت درک
اتفاق میافتد هیا د ست کم برای ب سیاری از مردا به ِ
شده ا ست) ،یعنی سل سله اقداماتی که هم اکنون در نظر گرفتهایم

تی در

مواردی بر ما تحمیل شالالدهاندا ایک البته بی از آننه تصالالویری از یک آیندهی
سم
سم فاجعه» در نم شادزهری برای کاشیتالی ِ
شرتیلو با شد ق سمی «کمونی ِ
سازماندهی
فاجعه است که در آن نه تنها د لت نقشی فعالتر به خود بگیرد ،با
ِ

الت بیماری،
تولید کاالهای مورد نیاز ضالالر ری
ِ
مثل ماسالالک ،کیتهای تسال ِ
ِ
تنفس مصنووی ،بستک هتلها دیگر محلهای اقامتی ،تضمیک
دستگاههای ِ
ِ
ِ
موارد
داقل مایحتاج کسانی که به تازگی کار خودشان را از دست دادهاند،
ِ
ِ

دیگری از ایک قبیل ،بلنه همراه با اجرای همهی ایک امور از منانیسالالم های
بازار نیز دسالالت بشالالویدا فق فنر کنید میلیونها نفر ههمچون کسالالانی که در

النعت توریسالالم فعال هسالالتند) کارشالالان را دسالالت کم برای مدتی از دسالالت
یال ِ

تقدیر آنها نمیتواند فق به منانیسمهای بازار یا ینی د بستهی
خواهند دادا ِ

مشالالوق اگذار شالالودا بگذارید فراموش نننیم که شناهجویان هنوز در ال
سرخوردگی آنها را ت صور کنیم
ر د به ار شا ه ستندا د شوار ا ست درجهی
ِ

اگرکه سالالرزمیک تحت قرنطینهی اشیدمی هنوز به ونوان یک مقصالالد مناسالالب
ِ
جذابیتی داشته باشدا
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سیستم بهداشت نهادمند برای مراقبت از افراد
د چیز دیگر هم ر شک استا
ِ
کمک تشنلها کمونهای محلی متنی خواهد شدا
ضعیف سالمند بر ِ

در منت ها در جهی دیگر ،برخی از بن گاه های بیکالمللی موثر برای تول ید
ً
اشالالتراکگذاری منابع سالالازماندهی خواهند شالالدا اگر د لتها کامی منز ی
شالالوند ،جنگها به طور کلی از اوتبار خواهند افتادا ایک قسالالم از توسالالعه
ونوان «کمونیسالم» یاد میکنم ،هیچ
تنامل همانهایی هسالتند که از آنها با ِ
آلترناتیو دیگری مگر بربریت را برای آن متصور نیستما ایک تنامل تا کجا قرار

اسالالالت ادامه شیدا کندا نمیتوانم بگویم ،فق میدانم ایک نیاز برای تحوالت
فوقالذکر در همه جا بیدرنگ ا سالالالاس میشالالود ،همانطور که دیدهایم
قوانیک مربوط به ایک تحوالت تو س سیا ستمدارانی مثل بوریس جان سون
ِ
تصویب میشود که بیشک کمونیست نیستندا
خطوط ممیزی که مارا از بربریت جدا میکند بی از شی ر شالالک اضالالح
تر سیم می شوندا امر ز ینی از ن شانههای تمدن ایک ا ست که هرچه بی شتر
ً
تماا کرهی خاک را درگیر میکنند کامی ا مقانه
تدا ِا جنگهای متنووی که ِ
ودا تسالالالاهل با دیگر
فهم ایننه ِ
بیمعنا به نظر برسالالالدا از ایک ر همچنیک ِ
مقیاس
نژادها فرهنگ ها ،یا تعصالالالب نسالالبت به اقلیتهای جنسالالی شی
ِ
ِ
بحرانی که با آن مواجه هسالالتیم رنگ میبازدا به همیک دلیل اسالالت هرچندکه

زمان جنگ ناگزیرند ،ا ستفاده از ا یطیح «جنگ»
اقدامات م شابه
ِ
اقدامات ِ
ِ
را برای م بارزه با ایک یر س مسالالئ لهدار میدانم :ایک یر س در اقع یک
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دشالالمک با برنامهها اسالالتراتژیهایی برای نابودی ما نیسالالت ،بلنه فق یک
منانیسم کودن است که از خودش کپی برداری میکندا
ِ
فظ نوع ان سانی] با
سواس امر ز ما را [برای
به همیک دلیل ا ست که برخی
ِ
ِ ِ
ً
تیش برای بقای فردی اشالالتباه میگیرندا آلننا ز شانچیچ اخیرا متک موریس
ِ
الالت
بینشالالو را بازخوانی کرد که مربوط بود به د ر ِان ج نگ سالالرد
شال ِ

خود یرانگری اتمی ت ماا انسالالالانیتا بینشالالو نشالالالان میدهد چطور آرز ی

مایو سانهی ما برای زندهماندن داللت ندارد بر ایک مو ضع که «هر نوع تغییری
را فراموش کنید ،بگذارید فق همیک ضع امور را که هست ایمک فظ کنیم،
بگذارید زندگی های کمینهی خودمان را نجات دهیما» در اقع خیف ایک
نجات ب شریت از خود یرانگری ست که در
یادق بود :از طریق تیش برای ِ
طریق ایک تهدید ک شنده ا ست که
خلق ان سانیتی جدید ه ستیم تنها از ِ
کار ِ

انسانیت متحد را شی چشممان مجسم کنیما
میتوانیم یک
ِ
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سیاست فلسفه در زمانهی بحران
ِ
شاندمی کر نا)
کتاب ژیژک دربارهی
هبه بهانهی ترجمهی ِ
ِ
نوید گرگیک
ک تاب اسالالی ی ژیژک در بارهی کر نا را شالالالا ید بتوان سالالریعتریک نمونهی
فراهمآ ری کتابی در مورد یک مسالالئلهی ر ز دانسالالالتا کتاب شی از آننه
بحر ِان امر ز ما به نقطهی معلومی برسالالد منتشالالر میشالالودا البته که بسالالیاری
میتوانند ایک مو ضوع را به فر یتطلبی ژیژک در سوار شدن بر موج بحران
نسبت دهند ،ایننه ژیژک قصد دارد تا ا لیک کسی باشد که در مورد موضووی
باب ر ز اظهار نظر میکند هادامهی همان اتهاا همی شگی که اگر ک سی مورد
میان
سیم توجه ِ
توجه قرار بگیرد توگویی قاودهی شوشولی ستی ش ست ِ
مدرن تق ِ
افر ِاد میانمایه را نقض کرده ما را به یاد شالالخصالالیتهای خودمحوری مثل
ِ
استالیک ،مائو یا فیدلکاستر میاندازد)ا فارغ از ایک قبیل نالههای شسامدرن
ً
آمادگی برای مواجههی اضطراری
اتفاقا
شبه «دموکراتیک» آیا ظیفهی فلسفه
ِ
با ایک قسم مسائل نیستا مسائلی که به ینباره انسان را نه در سطوح محد د
سیم کاری بیمعنا به ر ان شنا سی یا
از نازلترین که «فرد» با شد ه بنا بر تق ِ

ر اننا ی اگذار شالالده) تا محله ،شالالهر ،ایالت یا کشالالور بلنه در سالالطح نوع
ِ ِ
انسالالانی در سالالطح کرهی خاکی با چال مواجه میکندا آیا ظیفهی فلسالالفه
ِ
ً
اتفاقا تامل در ایک نیست که در «بحران» دریابیم اساسا «انسان» بودن به چه
معناست یا چه معنایی به خود خواهد گرفتا در یادداشتی در دفاع از موضع
ِ
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ژیژک ه«چرا باید از موضع ژیژک دفاع کردا» /ر زنامهی شرق) تاکید دا شتم
ِ
تماا فلسالالفه از جهتی به زبان امر زی چیزی نیسالالالت جز «آیندهشژ هی»
که ِ
مبتنی بر کلیتریک دالیل منطقیا فلسالالفه همان جاییسالالت که بالقوهگیهای
ِ
ْ
محض مورد تامل سالالنج قرار میگیرند لی نه یالالرفا برای اقناع توجیه
ت عداد م عد دی از افراد بل نه در سالالطحی که بتوا ند هرکس را از هر ز بان
فرهنگ قوا نژاد مورد خطاب قرار دهدن فلسالالفهی جزئی معنا نداردا بدیک
شناخت
نهاد تفسیر
ترتیب داستان فلسفه نه از ِ
معبد دلفی که ا لیک نمونهی ِ
ِ
آینده بالقوهگیها موجود بود هامر ز رشالالتهی ولمی «آیندهشژ هی» تبار خود
را به معبد دلفی میرساند) بلنه از سقراط آغاز می شود ،جایی که «همگان»
نم
میتوانند تفسیرهایی که در مورد موضوواتی در آینده طرح شدهاند را به ِ
خصلت
خود ایک منطق نیز همزمان
«منطق» دریابندا الزا به تنرار نیست که ِ
ِ
شویا شایای خود را فظ میکندا

مقاالت ژیژک هکه بخ ومدهای از کتاب را شامل می شود) در
در ایک معنا
ِ
مدت تجربهی بحر ِان کر نا تیشالالی بودهاند برای مواجهه با شدیدهای که برای
درک آی نده از آن گریزی نیسالالالتا ایک یر س میر د که چیزی بیشالالتر از
ِ
داسالالتان های ولمی تخیلی را رقم بزند ،میر د که جهان ما را دگرگون کند
الیات آن شاس ال دهد که جایی برای ایک
تنها آن نظرگاه فنری میتواند به مقتضال ِ
امنان را در نظر گرفته باشدا
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سیاست فلسفه
ِ
شنست کمون منتشر
کتاب مارکس در مورد کمون شاریس تنها د هفته شس از
ِ
ِ

تحوالت شاریس داشالالالت نیازی
ولیرغم امید بسالالیاری که به
شالالالدن مارکس
ِ
ِ

نمیدید که به یادداشالالتهای در مورد قایع شاریس دسالالت بزندا ایک نیز به
ِ
معنای فر یتطلبی مارکس نبود بلنه ن شان میداد ا «خ » در ستی را برای
ونوان
تحلیل قایع در شی گرفته ا ستا یاددا شتهای ایک کتاب به ز دی به ِ
رسمی شورای ومومی انجمک بیکالمللی کارگران هبیکالملل ا ل) در
بیانیهی
ِ

مورد محتوای کمون شاریس در نظر گرفته شالالدا بدیهیسالالت که نمیتوان ایک

موضوع را با بحران ناشی از یر س کر نا هیا دیگر بحرانهایی که در ایک ید
ماهیت بحران چه از نظر اکن
شنجاه سالالالال ر ی دادهاند) چه از نظر
ِ

ِ

اجتماوی به آن مقایسالاله کردا اما باید ایک موضالالوع را هم لحاد کرد که جنب
ِ
شالالهر شاریس نبود) با جود این نه
کمون شاریس ه که الب ته فق م حد د به
ِ
ِ

ایدههایی جهانشمول را با خود مل میکرد هیچگاه در ومل ر ی زمیک به
التردگی شدیدههای امر ز از یث گلوبال جهانگسالالتری نمیرسالالیدا اما
گسال
ِ

میتوان میبایسالالت امر ز از ایک اقعیت نگران باشالالیم که در یالالد شنجاه
سال شی

اکن به ضعیت بحرانی بد ن جود هرگونه تجربه در جنب های

ولیرغم
رهایی بخ چنیک شالالنل رادینالی به خود گرفته در الی که امر ز
ِ
درگیری میلیارد ها انسالالالان با بحران با بی از یک قرن تجربهی جنب های
رهاییبخ نمیتوانیم چشالالمانداز ر شالالکتری از ضالالعیت در دسالالت داشالته
باشالالیما اگر آن ر ز رهایی جلوهی بیشالالتری داشالالت امر ز از انتهای مسالالیر
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خود ایک موضوع را محل
نشانههای بربریت غلبه دارندا فلسفه متعهد است تا ِ
ِ
مبا ثات نزاعها نظری خوی کندا
شنال فا سدی از ایک نوع مواجههی فل سفه با م سائل مو ضووات ر ز
البته ا
ِ
جود داردن ینی از ایک اشالالنال را شالالاید بتوان رفتارهای کارشالالناسالالی برای

مهندسی مسائل بحرانها دانست که تماا هوش هواس خودش را مصر ِف
ِ
کاری لبههای تیز برندهی اقعیت میکندا ایک کار شناس/مهند سان
سوهان ِ

تغییر» آن ندارند بلنه تنها در شی «تفسالالیری»
کاری با « ِ
فهم» موضالالووات یا « ِ
آ شتیجویانه ُم سنک ه ستندن تناشو برای از تناشو انداختک جامعها ق سمی
ِ
دیگر نیز ایدئالی ستها ه ستند که مو ضووات را به اموری ابدی ازلی مبدل

ونوان نمونه اگر بحرانی اقتصالالادی در کار دگرگونی شالالرای اسالالت
میکنندا به ِ

ماهیت» بحران
کلمات مطنطک دربارهی «
تیش میکنند تا با بافتک مفاهیم
ِ
ِ
ِ
اکنونی ضالالعیت را تخلیه کنندا امر ز راه
ولم اقتصالالالاد تماا تن اینجا
یا ِ
ِ
ِ
شناسایی ایدئالیستها دشوار نیستن رابطهی آنها با د لتها مهمتریک معیار
اسالالت از ایک ر با مهندسالالان کارشالالناسالالان قابل تفنیکاند همهندسها
ر شهای مدیریتی میانی را به دخالتهای د لت ترجیح میدهند که شالالنل
ِ
دگردیسالاله طبقهی متوسالالطی از ر ینردهای بورژ ازی قرن گذشالالته اسالالت)ا
رت جودش
د لت نهادی ست که بقای خود را در ابدی ازلی دان
ستک ضر ِ
ِ
الدید ایک تدا ِا زمانی در فلسالالفه ایدئالیسالالتها
میبیندا کارگزار ِان توجیه تشال ِ
بودهاندا برای ایدئالی ست بحر ِان اجتماوی یک خطر اقعی به شمار نمیر د،

خطر اقعی همانا بحر ِان «مفاهیم» استا ر زی که کسانی در دیرندی د ِاا
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مفاهیم «بنیادی» تردید کنند ر ز بحران استا هر د ر ینرد فلسفه را مبتذل
ِ
میکنند لی به طرق گوناگونا گرچه کار شناس فل سفه را برای خودیاری افراد
ابتذال ایدئالی ست ب سیار
میخواهد تا به خودالالالالدرمانی بپردازند لی شنل
ِ
ِ
فاخر مینمایدا ایدئالی ست مداخله در م سائل ر ز فراتر از ذکر کلیات را د ِن
شالالان خود میداند به ایک بهانهی موجه که چنیک مسالالائلی مداا در تغییرند

«فیلسالالوف» ظی فه دارد تن ها به آن چه میآ ید می ما ند بپردازدا خب
بدیهیسالالت که اقعیت چنیک چیزی را تا کنون نشالالناخته اسالالتا نتیجه قابل
دس اسالالت مادامی که ایدئالیسالالت مشالالغول فعالیت اسالالت تنها یک جود
«میماند» آن همان «مک» ایدئالیست استا ا تنها یک بحران می شناسدن
ِ
بحر ِان «مک»ا بدیهیسالالت که تماا الفاد مفاهیم اسالالتعییی در خدمت آن
مبتذل ایدئالیست شنهان شودا
هستند که ایک جه
ِ

بند ابتذال رها می شود که به جه سیا سی خود اوتراف کند
فل سفه زمانی از ِ
اذوان کند که به سالالیاسالالت آلوده بوده اسالالتا از افیطون تا به امر ز تنها قتی
فل سفه به من شاء سیا سی خودش اوتراف کرده ،توان سته از ابتذال ر زمرهگی
جهان طبیعی
فا یله بگیرد به ایک دلیل ساده که سیا ست شدیدهای ست نادرا ِ

الفت بارزش همانا
سالالیاسالالت نداردا اگر انسالالانی جود داشالالته باشالالد تنها یال ِ

« سیا سی» ا ست فل سفهای که به ایک امر اقف ا ست رابطهی خود را با آن
تنظیم میکندا فل سفهای که خود را غیر سیا سی می شمارد در شی آن ا ست تا
چیزی را شنهان کندا فیل سوفانی از ایک د ست از ایننه به مفاهیم یا نظریات شان
موضعی سیاسی نسبت دهیم برآشفته وصبانی می شوندا کسی که آشنایی
Problematicaa.com

22

کمی با ر اننا ی داشالالته باشالالد خیلی ز د شی میبرد که ایک همه «هراس» از
سیاست تنها میتواند نشانهی ضور ونصری بنیادی باشدا نشانهی ایننه به
زبان آلتوسر فلسفه خود چیزی جز سیاست نیست با ایک تفسیر که هضمشده
ِ
ظاهری کامی نظری انتزاوی به خود گرفته اسالالالتا آیا میتوان جمهور را

ات اندی شههای افیطون زمینهی ایک
درک مو
ضع سیا سی آری ستوکر ِ
بد ن ِ
ِ
اندی شهها در آتک فهمیدا آیا همیک موضوع در مورد ار سطو ،آگو ستیک ،هابز،
اسالالپینوزا تا کانت

تی یتگنشالالتایک 1یالالدق نمیکندا لی چرا با ایک ال

فل سفهی دان شگاهی ویقهای به ایک جه سیا سی نداردا چرا ایک موضوع در
محافل دان شگاهی یثیتی ست که «دامک فل سفه به سیا ست آلوده ن شودا»
ِ
ال آننه اگر به زوم سقراط فل سفه ان سانیتریک دان ها با شد چه توجیهی
تعریف انسان جود خواهد داشتا
نفس
ِ
برای فایلهی آن از ِ
االهیات بحران
ِ
التم فلسالالفهی فیشالالته
الفحات
هگل جوان در یال
ِ
آغازیک ِ
کتاب «تفا ِت سالالیسال ِ
ِ
ونوان «لز ِا فلسفه» مشهور است به ایک مهم اشاره
شلینگ» در بخشی که با ِ

میکند که منبع سرچشمهی لز ِا فلسفه همانا د شارگی استا فلسفه شنل
ِ
اندیشه در زمانهی آرام فراغت نیست بلنه برونس قتی که تضادها بر ز

1
صول « یتگن شتایک شارمنیدس» « یتگن شتایک
در ایک مورد مطالعهی ف ِ
کتاب سییاسی م طق اثر شل لیوینگسالتون از انتشالارات راتلر را
تورینگ» از ِ

شیشنهاد میکنما
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میکنند اسالالت که فلسالالفه معنای خودش را شیدا میکندن در اقع اگر بحران را
معادل شر بلماتیکشالالالدن ضالالعیت بدانیم یعنی بدیک معنا که راه ل های
ِ
ً
گذ شته یرفا کاذب شندا شته نمی شوند بلنه بیمعنا تلقی می شوند ،میتوان
معنایی راه ل های ولمی ،اجتماوی در یک کیا
گفت فلسالالفه تنها در بی
ِ
راه لهای سیا سی معنای خودش را شیدا میکندا بدیک سان فل سفه همواره
میزا با بحران اسالالتا میتوان برای ایک شالالنل از بحران تعابیر مختلفی را به
العیت اسالالتثنایی هکه در آن قانون به تعلیق در میآید) تا فتنه در
کار برد ،از ضال ِ

نم خدا معلق میشالالودن به نظر
معنای
االهیاتی کلمه هکه در آن به ظاهر ِ
ِ
ِ
ایوب شیامبر
نگارنده بهتریک موارد االهیاتی از بحران را میتوان در
ِ
داسالالتان ِ

قوا بنیاس الرائیل در یالالحرای سالالینا س الراغ
همچنیک سال
الرگردانی چهلسالالالهی ِ
ِ
گرفت)ا اما به نظر میرسالالد در ش الرای ِ کر نایی امر ز ینی از بهتریک مثالها
ولوا ار شایی» ه Die Krisis
ونوان «بحر ِان ِ
کتاب ادموند هو سرل با ِ
نمونهی ِ

زبان
 )der europäischen Wissenschaftenباشالالدا توجه داریم که در ِ
آلمانی برای اژهی بحران از  Kriseاسالالتفاده میشالالود لی هوسالالرل به ومد
اژهی بعیدتر  Krisisرا به کار میبرد که داللت شزشالالنی داردا اگر کاربرد
ومومی بحران مبتی بر تعلیق ضعیت ا ست ا ستفادهی هوسرل از  Krisisبه
امنانات موجود برای ل مسالائل
کفایت
ودا
ایک معناسالت که مشالنل فق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولمی فنی نی ست بلنه خود وار ضه نیز قابل دیدن نی ستا در اقع Krisis

داللت دارد بر زمانی که شز شک نه تنها از ویج درمان بلنه از «ت شخیص»
ید ر نم هم واجز ا ستا با ایک تو ضیح هو سرل بحر ِان ولوا را هم در
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ناتوانی ولوا معا یر در شا س به م سائل هم در از د ست رفتک معنای ایک
ِ
مسالالائل میبیندا در بحر ِان کر نا نیز به اقع با تقاطع هر د مسالالئله مواجهایم:
ِ
مسئلهی ولمی مسئلهی ایدئولوژیکا
فرمول مهمی
کتاب طاتریالیسم و آطپریوکریتیسیم
ِ
آلتوسر در تفسیر از لنیک در ِ

در نسالالبت بیک ولم ایدئولوژی با فلسالالفهی ماتریالیسالالم مطرح میکندا

رکت در نماندگار خود ماده اسالالالت
ماتریالیسالالم از آن جهت که قائل به
ِ
ولم تنجیم تا
تاریخی
بنابرایک همواره در موضالالع شالالنل
ِ
شالالناخت ماده از ِ
ِ
ِ
ِ
منانیک کوانتومی قرار داردا بدیک ترتیب فلسفهی ماتریالیسم همواره در جناح
ِ
ولم اسالالتا اما از طرف دیگر فلسالالفه هاز هر شالالنلی) تی در داقلیتریک
بندی آن هکه «منطق» ناا دارد) با ایدهها انگارهها سالالر کار دارد
یالالورت ِ

همواره بنابر ب صیرتهای مارک سی ستی همچون ولم متعلق به ر بنا ستا لی
محصول شیشرفت ابزار تولید نیست هبه زبان فلسفی ایک
برخیف ولوا فلسفه
ِ
ِ

ننته اغلب به شنل ایک اوتراض بیان می شود که چرا در م سائل فل سفه از د
ِ
ِ
هزار سالالال شی تا کنون شیشالالرفتی مشالالاهده نمیشالالود ،همانطور که مثی در
شیمی یا فیزیک میتوان ایک شی شرفت را به ر شنی ت شریح کرد) در نتیجه
میتوان یک نظاا تولیدی را تصور کرد که از فلسفه بینیاز باشدن در الی که
هرجا سخک از تولید باشد شای ولم همیشه در میان بوده هستا
در ایک یژگیها وزهی دیگری بسیار به فلسفه شبیه است :سیاستا در اقع
مفاهیم ولمی تعلق دارد نه به زمیک شر
شفاف
سیا ست نیز نه به شنجرههای
ِ
ِ
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ادبیات آلتو سر میتوان گفت سیا ست نه همچون
خاک ایدئولوژیا با
گرد
ِ
ِ
ولم اجد یک ابژهی معیک ا ست هکه ایدههای بر ا ساس آن ابژه مقید شود)
قدرت تصمیم دربارهی
نه همچون ایدئولوژی دارای سوژهی اوظمیست که ِ
محتوای ایدهها را در اختیار داشالالته باشالالدا سالالیاسالالت همان جاییسالالت که
سالالیطرهی دان /قدرت خدشالالهدار میشالالود ،وریالالهی آزادی از دان ولم
ِ
قدرت ایدئولوژیا بدیک ترتیب سالالیاسالالالت فلسالالفه هکه د تجلی از یک
ِ
میان ولم ایدئولوژیا
مرز» ِ
شدیدهاند) چیزی نیسالالتند مگر تن ِ موجود در « ِ
ایک تن از آنجا ناشی می شود که سیاست فلسفه نقطهی اتنایی ندارند :نه
طناب مطمئک سالالوژهی ایدئولوژی
بر زمیک
ِ
سالالخت ابژهی قرار گرفتهاند به ِ
ِ
آ یختهاندا
ْ
میان ولم ایدئولوژی بارز میشالالودا معلوا
ان
در زمانهی بحر
آشالالفتگی مرز ِ
ِ
مناتب مختلف ت صور می شد ر شک
می شود که ایک مرز آنچنان که از منظر
ِ

نبوده استا نتیجه میتواند یورتبندی ما از ایک شرس که ولم چیستا یا

اختیفات جریانها
ایدئولوژی چیسالالتا دگرگون کندا اما همیک آشالالفتگی
ِ

نظرگاهها را به میان میکشدا تضادها د گانگیهای سیاسی فلسفی بر سر
مواضالالالع که برای ه گل ه مان « لز ا فلسالالال فه» ه Bedürfnis der

 )Philosophieاسالالالتا اژهی ِگ ِنتیو  Bedürfnisکه هگل اسالالتفاده کرده
معنای نیاز برای فلسالالفه باشالالد هم آنچه فلسالالفه نیاز
همزمان میتواند هم به
ِ

داردا بدیک معنا بحران کنونی همزمان هم آنچیزی بود که فلسالالفه انتظارش را

دگرگونی خود فلسفه منجر شودا در مورد
میکشید هم چیزی که میتواند به
ِ

سیاست مسئله ر شکتر از آن است که توضیحی الزا باشدا میتوان زمانهی
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بحران را د رانی شمرد که فل سفهی سیا سی هکه اغلب خا ییتی بجز مر ر
سالیات فلسالفه مبدل میشالودا
نظریات سالیاسالی از زبان فیلسالوفان ندارد) به
ِ
ِ

ستبداد
تحت ا
ضعیتی که فل سفه میتواند در م سائل سیا سی قد ولم کند
ِ
ِ
ِ
کارشناسان رنگارنگ سرکوب نشودا
ِ

سیاسی تنظیم میکند که

فلسفهی ماتریالیسم نیز موضع خود را با آن گرای
ِ
جانب نیر های تولید را گرفته باشالالالدا نیر های تولید در هر بحرانی ا لیک
ضعیت
نقطهای هستند که در شر سهی تولید آسیب میبیند در بازگشت به
ِ
وادی نیز آخریک اسالالالتا به همیک ترت یب نیز ماتر یالیسالالم بحران را ز دتر
تشخیص میدهد بی از دیگر مواضع آن را تجربه میکندا همانطور که در
نمونهی مواجههی هوسالالرل با بحران اشالالاره شالالد ،بحر ِان بزرگتر برای هوسالالرل

تشخیص مرض نیز
خود مسئله» بود جایی که شزشک تی از
فقدان معنای ِ
« ِ
ِ
هبرخیف هوسالالرل) از آنجا که شیشالالتر معنایی
واجز اسالالتا اما ماتریالیسالالم
ِ

خود موضوع برای موضوع در نظر نمیدا شت در نتیجه ایک بصیرت
خارج از ِ
یورت م سئلهی کنونی ستا در
شخیص م سئله همان
را دارد که ناتوانی از ت
ِ
ِ

ماهیت یر س
اقع در بحر ِان کر نا مو ضوع ایک نی ست که چرا نمیتوانیم به
ِ
ِ
ه در مرا ل بعدی درمان یا اکسک آن) شی ببریمن تی مسئله ایک نیست که
ِ
ِ
موقعیت بحرانی معنای زندگی را از ما دریغ داشالالته بلنه موضالالوع از
چرا ایک
ِ
ایک قرار اسالالالت که چرا شی از ایک آن «معنای» کاذب ایدئولوژ یک را به
زندگی نسبت میدادیم یا چرا شی از ایک تصور میکردیم که دانشمندان از
ر ی سالالاوت به کار خود مشالالغولند نیازی به نگرانی نیسالالتا اکنون به مدد
بحران ظهور مجدد سیاست است که فلسفه میتواند نشان دهد ایک «معنا»
هرگز چیزی نبوده مگر این نه همواره فریالالالتطلبی اقتصالالالادی از نیر های
تولیدی انتظار تولید را داشالالته بد ن ایننه توجه کند تا چه اندازه ایک امنان از
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آنها سلب شده ا ستا امر ز به لطف بحران فل سفه میتواند به ر شنی ن شان
دهد که تماا آنچه به بحران همثی بحران کر نا) نسالالبت داده میشالالود در
قیقت بخشالالی از بحر ِان سالالالاختاری بوده که امر ز از شوشالالالاندن شنهان

شزشک هوسرلی شی میبرد که اثر
ساختن ناتوان ا ستا در اقع در Krisis
ِ

مسننی که شیشتر تزریق کرده بود از دست رفته است
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