یُتخیلُسیاسی
اسالویُژیژکُوُوجودشناس ُ
ُ
جوزفُکروُ،ترجمهُ:صالحُنجفی

ُ
ُ
ُ
مطلبیُکهُخیلیوقتهاُهمُازُچشمُمنتقدانُژیژکُنهانُماندهُهمُازُچشمُخوانندگانُوُمفسرانُاوُمعضلۀُنظریُبنیادینیُاستُکهُ
زیربنای ُتحلیلهای ُخودُاوُراُازُسیاست ُشکلُمیدهدُ:معضلۀ ُانسدادُظاهری ُ«تخیل ُسیاسی» ُوُدرُنتیجه ُبستهشدنُراهُتغییرُ
حقیقیُ.اگرچهُماُقادریمُپایانُجهانُراُبهُشیوههایُهراسانگیزُبسیاریُتصویرُکنیم—جنگُبیولوژیکُ،هالوکاستُهستهایُ،برخوردُ
سیّارکیُباُکرۀُزمینُکهُبهُنابودیُکلُحیاتُدرُسیارۀُماُخواهدُانجامیدُ،شیوعُسریعُیکُبیماریُبیدرمان—ُ،درُکمالُشگفتیُ
قادرُبهُتصورهیچُتغییرُبنیادنیُدرونُساختارُنظامُاجتماعی-سیاسیُُکنونیُنیستیمُ.بدونُچنینُتخیلیُ،چگونهُمیتوانیمُدستُبهُ
عملیُبهراستیُسیاسیُیاُانقالبیُبزنیمُ،عملیُکهُبتواندُجهانیُراُکهُدرونُآنُبهُسرُمیبریمُازُدرونُتغییرُدهدُوُازُنوُپیکربندیُ
کند؟ُباُاینهمهُ،باُتوجهُبهُتوانُریشهایُسرمایهداریُکهُ،هرچندُپیوستهُوحشتهاُوُبالهایُمخلوقُآنُراُبهُیادمانُمیآورندُ،قادرُ
الُبرایُتضمینُامکانُچنینُعملیُکافیُاست؟ُیاُنهُ،ازُهرُطرفُکهُ
استُخودُراُزندهُوُسرپاُنگهُداردُ،سؤالُاینُاستُ:آیاُتخیلُاص اُ
میرویمُ،باُناگزیربودنُشکستُمواجهُمیشویم؟ُبرایُبازسازیُجوابهایُژیژکُبهُاینُسؤالهاُ،مجبوریمُقلمروُنوشتههایُاجتماعی-
سیاسیُاوُراُترکُکنیمُوُباُسهُمفهومُبنیادینیُرویاروُشویمُکهُژیژکُازُایدئالیسمُآلمانیُبرگرفتهُاستُوُدرُدستگاهُفکریُخویشُ
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جایُدادهُاستُ:منطقُشلینگیُبنیادُانفجاری-انقطاعیُ1،ایدۀُهگلیُُدرنگیدنُباُامرُمنفیُ،وُمفهومُفاجعۀُوجودشناختیُکهُملهمُازُ
فلسفۀُشلینگُاستُ .
ُمنطقُشلینگیُبنیادُمطلقُتالشیُاستُبرایُتبیینُظهورُتعالیُیاُفاعلیتیُبرخوردارُازُهستیُآزادُازُدلُمیدانُدرونماندگاریُ
یا ُطبیعتی ُبرخوردار ُاز ُقدرت ُتعینبخشیدن ُبه ُخویشُ.این ُمنطق ُشالودۀ ُکوشش ُژیژک ُاست ُبرایُریشهایکردن ُسرمایه ُدر ُمقامُ
رقصُغیرشخصیُنظرپردازیُخودتنهاانگاریُکهُزندگیهایُماُراُبهُسیطرۀُخودُدرآوردهُاستُ.اماُآزادیُشبهاستعالییُکهُسرمایهداریُ
بدینسانُازُخودُبروزُمیدهدُظاهرااُ،همزمانُ،هرُکوششیُراُبرایُمبارزهُعلیهُاینُنظامُبیفرجامُمیگرداندُ.اماُیکُدرسُایدئالیسمُ
ناممکنیُمطلقُوُاذعانُ
ُ
آلمانیُوُبهویژهُمفهومُدرنگیدنُباُامرُمنفیُدرُفلسفۀُهگلُاینُاستُکهُبنبستُهرگزُصرفااُامتناعُمحضُیاُ
بهُشکستُنیستُبلکهُهموارهُازُپیشُحاکیُازُممکنبودنُتغییریُدیالکتیکیُاستُکهُمیتواندُآنُبنبستُراُبرطرفُسازدُ.گرچهُ
درُاینُبزنگاهُویژهُهگلُوُمارکسُهرُدوُدرُحوزۀُسیاستُدرُورطۀُغایتگراییُآشکارُمیافتندُ،ژیژکُقادرُاستُفلسفۀُخودُراُازُ
گزند ُاعتقاد ُبه ُجبر ُو ُموجبیت ُتاریخی ُدر ُامان ُداردُ:ژیژک ُبر ُاین ُنکته ُانگشت ُمیگذارد ُکه ُدر ُهر ُحرکت ُدیالکتیکی ُلحظه ُیاُ
دقیقهای ُاز ُامکان ُخاص ُیا ُتصادف ُو ُپیشبینیناپذیری ُهست ُکه ُبههیچروی ُنمیتوان ُآن ُرا ُحذف ُکردُ .ژیژک ُاین ُدقیقۀُ
پیشبینیناپذیریُراُبهیاریُمفهومُبسیارُمهمیُکهُتفکرُسیاسیُاوُراُبهُحیطۀُوجودشناسیُپیوندُمیزندُریشهایُمیسازدُ:مفهومُ
«فاجعۀُوجودشناختی»ُکهُدرُسیرُتکوینُوُرشدُفاعلیتُ(سوژگی)ُمستترُاستُوُدوُنکتهُراُبهُکرسیُمینشاندُ.نهتنهاُمنُمحض—
کهُریشهُدرُشکافیُپارالکسیُدرُوجودُ(یعنیُشکافیُناشیُازُاختالفُمنظرُوُنوسانُمیانُدوُمنظرُمانعۀالجمع)ُدارد—درُرویاروییُ
نورونهایُمغزُخالصهُنمیشودُبلکه—نکتهایُکهُازُمنظرُبحثُماُمهمترُاست—بهطورُکاملُدرونُگفتارهایُایدئولوژیکیُوُحرکتُ
سرمایهُنیزُادغامُنمیشودُ.ویژگیُبارزُفاعلُیاُسوژۀُژیژکی—درُمقامُوجودُ«بینابین»ُناممکنیُکهُهمُازُعرصۀُوجودُجوهریُبرونُ
میجهدُهمُازُساختارهایُنمادینُفرهنگ—منفیبودنُبیقراریُاستُکهُهیچگاهُتوانُتخیلُسیاسیُراُازُکفُنمیدهدُوُبدینقرارُ
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هموارهُقادرُاستُنظمهایُجهانیُنوینیُراُپیُریزدُ.سرمایهداریُوُتخیلُسیاسیُوُوجودشناسیُ(اگرُازُتقسیمُکانتیُفلسفهُبهُعقلُ
محضُیاُنظریُوُعقلُعملیُپیرویُکنیم)ُدرُنوشتههایُ«ناظرُبهُعمل»ُژیژکُپیوندیُذاتیُباُهمدیگرُدارندُ .
ُ
بنیادُسرمایهُوُوحشتُپارالکسُاقتصادی ُ
ُیکُ ُ.

ژیژک ُدرُفصلُدومُکتاب ُمطلقُشکنندهُرودرروُباُ«واکنشُخودبهخود ُخوانندههای ُروشننگرُلیبرال ُامروزُبهُمانیفست ُمارکس ُوُ
انگلس»ُسرشاخُمیشود:
مگر ُبسیاری ُازُتقریرهای ُتجربی ُاین ُمتنُسرُتاُپاُنادرستُنیستند—نهفقط ُتصویری ُکهُاین ُمتنُازُوضعیت ُجامعهُبهُ
دستُمیدهدُبلکهُمنظرُانقالبییُکهُدنبالُمیکندُوُاشاعهُمیدهد؟ُهیچُمانیفستُسیاسیُدیگریُسراغُداریدُکهُواقعیتُ
تاریخیُپسُازُانتشارُآنُبهُاینُاندازهُبرُدعاویُآنُخطُبطالنُکشیدهُباشد؟ُمگرُمانیفستُمارکسُوُانگلسُ،خیلیُکهُ
خوشبین ُباشیمُ ،چیزی ُبهجزُکندوکاوی ُغلوآمیز ُدرُبعضی ُجریانهای ُقابلُتشخیص ُدرُقرنُنوزدهمُاست؟ُ( Žižek
ُ )2000a: 11
درُمقابلُاینُدستُواکنشهاُ،ژیژکُمیکوشدُثابتُکندُنهتنهاُتحلیلُمارکسُازُسرمایهُهنوزُکهُهنوزُاستُازُحقیقتیُتأویلناپذیرُ
نشانُداردُبلکهُازُاینُبیشُمیکوشدُنشانُدهدُتحلیلُمارکسُبیشُازُهرُزمانیُدرُگذشتهُدرُزمانۀُماُگویایُحقیقتُاستُ.پسُ
ازُآنُژیژکُبرُچندُلحظۀُکلیدیُدرُمتنُمانیفستُحزبُکمونیستُتمرکزُمیکندُ2.ژیژکُباُنقلُقولُمفصلُازُمارکسُوُانگلسُ
چهارُجنبۀُسرمایهداریُراُبرجستهُمیسازدُکهُدرُزمانُماُهمانقدرُمشهودندُکهُدرُقرنُنوزدهمُ.یکُ:نیازُمدامُوُتمامنشدنیُبهُازُ
پایهُدگرگونساختنُ.بورژوازیُبرایُبقاُوُزندهماندنُبایدُوسایلُوُمناسباتُتولیدُراُبیوقفهُازُپایهُدگرگونُسازدُزیراُاگرُچنینُنکندُ
نمیتواندُدرُاقتصادُبازارُرقابتُکندُیاُسرپاُبماندُ.وُاینُیعنیُمناسباتُجامعهُ،کهُروزگاریُبرُاساسُثباتُوُسنتیُبالنسبهُبرکنارُ
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ازُتغییر ُتعریف ُمیشدندُ ،اکنونُبرُاساسُ«بههمریختن ُبیوقفه» ُوُعدمُقطعیت ُتحملناپذیر ُآینده ُتعریف ُمیشوند ُ( & Marx
ُ.)Engels 1985: 83; Žižek 2000a: 10دوُ:گسترشُبیپایان ُبازارُ.بورژوازیُ ،برای ُتولید ُوُانباشتُمدامُسرمایهُ ،باید ُمدامُ
بازارهای ُجدید ُبرای ُعرضۀ ُمحصوالتش ُبیابد ُو ُبیافریندُ .این ُگسترش ُاول ُدر ُسرزمینهای ُخارجی ُبهصورت ُمستعمرهسازی ُوُ
جهانگشاییُامپریالیستیُرویُمیدهدُ،یعنیُازُطریقُادغامُمناطقیُکهُقبالاُپرتُوُدورافتادهُبودندُدرُبازارُجهانیُ،اماُبعدُدرُقالبُ
تشدیدُفرایندُکاالییسازیُدرُداخلُمرزهایُملیُادامهُمییابدُ،خواهُازُطریقُخصوصیسازیُخواهُازُراهُتبدیلُبیپایانُفعالیتهایُ
گوناگونُبهُکارهای ُخدماتیُ.سهُ:ازدسترفتنُخودکفایی ُملتهاُوُوابستهشدنُهمۀ ُملتهاُبهُهمدیگرُ.بهواسطۀ ُگسترشُبازارُ
جهانیُ،درُتکتکُکشورهاُنوعیُجامعۀُ«جهانوطن»ُجدیدُپدیدُمیآیدُ.ماُ،اهلُهرُکشوریُباشیمُ،نهتنهاُیکُنوعُغذاُمیخوریمُ
بلکه ُفیلمهای ُیکسان ُمیبینیمُ ،موسیقیهای ُیکسان ُگوش ُمیکنیمُ .همۀ ُنیازهای ُقدیممان ُکه ُروزگاری ُبهتوسط ُمحصوالت ُوُ
اقتصادهایُمحلیُوُمنطقهایُبرطرفُمیشدندُجایُخودُراُبهُنیازهایُجدیدیُمیدهندُکهُمحصولُوُمخلوقُنظامُپیچیدۀُمناسباتُ
سرمایهداریاندُ.این ُقضیهُهمُبدینمعناُاستُکهُکاروکسبهایُمحلی ُقدیمی ُپیوستهُبرُاثرُصنایع ُجدیدُسرنگونُمیشوندُاماُدرُ
ضمنُبدینمعناُاستُکهُموادُخامُتولیدُازُسرتاسرُجهانُواردُمیشوندُتاُنیازهایُمخلوقُاقتصادُسرمایهساالرُبرآوردهُشودُ.چهارُ:
وحشتهایُریشهایُجدیدیُکهُمناسباتُسرمایهداریُپدیدُآوردهاندُ.ژیژکُ ،مانندُخودُمارکسُ،ماهیتُدوپهلویُتأثیراتُوُنتایجُ
سرمایهداریُراُبهُرسمیتُمیشناسدُ.اگرچهُپویاییُجهانگسترُسرمایهداریُهمزمانُماُراُازُدستُاشباحُسنتُمیرهاندُوُعصریُ
جدید ُدرُسیر ُتحولُنوعُبشرُمیآفریندُ ،باید ُدرعینحال ُتصدیق ُکنیم ُکهُسرمایهداری ُ«اشباحُهیوالوشی ُخاصُخویش ُبهُوجودُ
میآورد»ُ(ُ .)Žižek 2000a: 11
ُازُنظرُژیژکُ ،مثلُروزُروشنُاستُکهُتوصیفهای ُمارکسُازُذاتُسرمایهداری ُهمچنانُازُحقیقتی ُبنیادی ُدربارۀ ُوضعیتُ
اقتصادیُوُاجتماعی-سیاسیُزمانۀُماُپردهُبرمیداردُ.ولیُژیژکُپاُازُاینُفراترُمیگذاردُ.اگرُتحلیلهایُمارکسُراُازُرقصُدیوانهوارُ
خودبسندهُوُخودفزایندۀ ُسرمایه ُجدی ُبگیریمُ ،نمیتوانیم ُبهُگفتنُاین ُمطلبُبسندهُکنیم ُکهُگردشُخودمدار ُسرمایه ُدرُبازارُ
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جهانیُایدئولوژیُمحضُاستُزیراُکیفیتیُانتزاعیُداردُوُازُافرادُانضمامیُُواقعی—کهُگردشُسرمایهُبهُقدرتُتولیدُآغازینُآنهاُ
وابستهُاست—جداُاستُوُبهُهمینُسببُدرُاینُنظامُمیتوانُازُراهُسفتهبازیُمحضُپولُدرآوردُ:جهانبینیُنظامُسرمایهداریُازُ
طریقُ«ادراکُنادرست»ُاولیۀُواقعیتُاجتماعیُوُ«شئشدن»ُتواناییهای ُمولّدُوُجهانآفرینُانسانُدرُقالبُکاالیی ُدرُمیانُدیگرُ
کاالهاُممکنُنمیشود«ُ 3.سفتهبازی ُمالی ُهستۀ ُواقعی ُو ُبازنماییناپذیرُ ُزندگیهای ُما ُشده ُاستُ ،آنهم ُبه ُنحوی ُکه ُدر ُگذشتهُ
تصورش ُهم ُمحال ُمینمود"ُ ،واقعی" ُبه ُمعنای ُدقیق ُکلمهُ:سفتهبازی ُمالی ُاکنون ُخود ُساختار ُفرایندهای ُمادی ُجامعه ُرا ُتعیینُ
میکندُ.میتوانُگفتُسرنوشتُتمامُالیههایُاجتماعیُوُراستشُتمامُکشورهاُامروزهُبهوسیلۀُرقصُ"خودمدار"ُسرمایهُدرُمیدانُ
سفتهبازی ُتعیین ُمیشود ُو ُسرمایه ُهم ُسرخوش ُو ُبیاعتنا ُبه ُتأثیر ُحرکتش ُبر ُواقعیت ُهدف ُخویش ُرا ُکه ُهمان ُسودآوری ُاستُ
دنبالُمیکند»ُ(ُ.)Žižek 2000a: 12درُنتیجهُ،ازُنظرُژیژکُ،وحشتُحقیقیُدرُنظامُسرمایهداریُریشهایشدنُمفهومُخشونتُ
استُ:آنچهُماُراُسرکوبُمیکندُوُبرُماُسلطهُمیراندُدیگرُنهُطبقهایُمشخصُدرُجامعهُیاُ«آدمهاییُانضمامیُباُنیاتُشر»ُبلکهُ
نظامُبیچهرهُوُخنثایُخودکاریُاستُکهُورایُافرادُاستُوُمحلُوُموضعُمشخصیُهمُنداردُ،چارچوبُپیچیدهُوُهمارهُدرُحالُ
تغییرُنوسانهایُاقتصادیُدرُبازارُجهانیُ4.دیگرُنمیتوانیمُبگوییمُخودُآدمهاُمهارُحرکتُمناسباتُاقتصادیُراُدرُنظامُسرمایهداریُ
بهُدستُدارندُ.حالُسؤالُاینُاستُ:چگونهُممکنُاستُاینُشکافُ،اینُجداییُآغازینُ ،میانُانسانهایُانضمامیُو ُمنطقُحرکتُ
سرمایهُکهُازُقرارُمعلومُکامالاُخودانگیختهُشدهُاستُزادۀُفعالیتُخودُماُباشد؟
ُژیژک ُتحلیل ُمارکسُراُازُرقص ُخودمدارُوُخودافزای ُسرمایه ُبهُشیوۀ ُخاصُخودُتعبیر ُمیکند ُوُبدینسان ُمیکوشد ُتعالیُ
یُ
نوظهوریُراُتوضیحُدهدُکهُخودآیینیُخودبرنهندهاشُحوزهایُراُکهُخودُازُآنُسرُبرآوردهُاستُ،بهواسطۀُغصب/استعمارُدیالکتیک ُ
آنُ،اساسااُنامقارنُباُخودُمیسازدُ.درُنتیجهُ،ژیژکُازُهمینُساختارُپارالکسیُبرایُتوضیحُنحوۀُتکوینُفاعلیتُبشریُازُدلُمصائبُ
حیات ُطبیعی ُبهرهُمیگیردُ 5.سوژۀ ُژیژکی ُمنفیتی ُفاجعهآمیز ُاستُکهُازُدرونُنظامُجبری ُوُبستۀ ُوجودُجوهری ُتولید ُمیشودُ،
«بدرون»بودنیُحذفنکردنیُکهُبیواسطگیُنظامُوجودُجوهریُراُازُدرنُمتالشیُمیکندُوُساختارشُراُبهشکلیُبرگشتناپذیرُازُ
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نوُشکلُمیدهدُ.ژیژکُلحظۀُمشخصُظهورُاینُتعالیُدرونماندگارُخارقُاجماعُراُ(تداخلُمنطقیُدرونُوُبرونُرا)ُدرُمحلُتالقیُ
نورونهایُمغزُانسانُمیجویدُ6،آنجاُکهُطبیعتُبهُچنانُدرجهایُازُپیچیدگیُوُپویاییُمیرسدُکهُدیگرُنمیتواندُخودُراُتحتُ
قاعدهُیا ُقانونُخودشُنگاهُداردُ.سازوکارهای ُعصبشناختیُگوناگونُباُهمُتداخلُمیکنندُوُدرُمدارُهمُاتصالیُایجادُمیکنندُوُ
بدینترتیب ُناحیهای ُمنطقی ُپدید ُمیآورند ُکهُدرُآنُفعالیتی ُمبتنی ُبرُرابطۀ ُتقلیلناپذیر ُباُخودُدرُدرزهاُوُشکافهای ُبافتُ
زیستشناختیُرویُمیدهدُ.اینُاتصالیُباُتعبیۀُچنینُهستۀُبا-خود-رابطهمندیُدرونُبافتُنورونهایُمغزُباُموفقیتُدرُغریزههاُ
اختاللُایجادُمیکندُ،یعنیُدرُغرایزیُکهُازُپیشُتعاملُحیوانُراُباُمحیطُاطرافشُتعیینُمیکندُ:اینُاختاللُدرُضرباهنگهایُ
طبیعتُوُنظامُقانونهایُعُّلیُآنُآزادیُتأویلناپذیریُپدیدُمیآوردُ،حتیُاگرُآنُآزادیُبهُلحاظُتکوینیُوُوجودیُوابستهُبهُطبیعتُ
بماندُ(اگرُقرارُاستُانسانُبهوجهیُاستعالییُخودآیینُباشدُطبیعتُبایدُمختلُبماند؛ُفاجعۀُوجودشناختییُکهُاساسُمتافیزیکیُ
هستیُماُاستُچیزیُنیستُکهُبتوانُبهشیوۀُدیالکتیکیُآنُراُرفعُیاُمنتفیشُکرد)ُ.پسُسؤالُاینُاستُ:شکافیُپارالکسیُ،شکافُ
یاُفاصلۀُنکاستنیُباُخویشُ،چگونهُمیتواندُازُدرونُفعالیتُُخودتنظیمشدۀُالکتریکیُوُزیست-شیمیاییُدرونُجمجمۀُانسانُسرُ
برآوردُ ،چگونه ُ«امر ُ"ذهنی" ُخود ُدر ُدرون ُفضای ُنورونها ُاز ُطریق ُقسمی ُ"انفجار ُوجودشناختی" ُمنفجر ُمیشود»؟ ُ(ُŽižek
ُ)2009b: 175مسألهُوُمعضله ُدرُاینجاُمشخصااُشلینگیُاستُوُعالیترین ُبیانُآنُراُدرُفرایهایتشریفتُشلینگُمییابیمُ:فعلُ
ربطی ُدر ُحکمْ ُچه ُماهیتی ُدارد؟ُ 7بنیاد/طبیعت ُدقیقاُا ُبه ُهمان ُنحو ُبرابر ُبا ُهستی/فاعلیت ُآزاد ُاست ُکه ُامر ُنورونیُ ،از ُنظر ُژیژکُ،
برابرُباُامرُذهنیُاستُ:فعلُربطیُدرُاینجاُبهوجهیُازلیُناظرُبهُنوعیُنسبتُتساویُیاُهمارزیُنابُنیستُبهُقسمیُکهُدومیُراُ
ودکنارکشیُ
ُ
بتوانُبهطورُکاملُدرُذیلُاولیُگنجاندُ(بنیادُ=ُهستیُ،نورونیُ=ُذهنی)؛ُفعلُربطیُنمایندۀُفعالیتیُاستُکهُ،ازُطریقُخ

منطقیُفراگیریُوُازلیتُ،بهُتولیدُتفاوتیُتقلیلناپذیرُمیانجامدُ(بنیادُهستیُراُتولیدُمیکندُ،امرُنورونیُبالفاصلهُامرُذهنیُراُبهُ
وجودُمیآورد)ُ،وُدرُاینُتفاوتُهرُیکُازُطرفینُمعادلهُبهصورتُضدُآنُدیگرُوُبنابراینُبهوجهیُخودآیینُهستیُداردُ،گوُاینکهُ
رشتهایُدرونیُاز ُترابطُمنطقیُیاُوابستگیُمتقابلُراُدرُترازُآغازینیُازُتحقیقُنظری ُنگه ُمیداردُ 8.درُاینجا ُباید ُمتوجهُبازیُباُ
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کلماتیُباشیمُکهُدرُکارُشلینگُمستترُاستُ:فعلُربطیُدرُحکمُْ(بهُآلمانیُ،اورتایل)ُصرفااُفعلیُذهنیُیاُترکیبیُذهنیُنیستُکهُ
موضوعی ُو ُمحمولی ُرا ُبه ُهم ُربط ُمیدهد ُو ُبا ُهم ُجمع ُمیکند ُبلکه ُبیان ُنوعی ُتقسیم ُیا ُشکاف ُازلی ُوجودی ُاست ُ(اور-تایل ُدرُ
مقام ُاورشپرونگلیشه ُتایلونگ)ُ .اصلُتساوی ُ(یا ُاینهمانی)ُباید ُقادرُباشدُشکافهاُوُترکهای ُکاهشناپذیر ُدرُچین ُوجودُراُتبیینُ
کندُنهُاینکهُهمهچیزُراُدرُذیلُنوعیُتکمعناییُُمردهُوُدرونماندگاریُخفقانآورُبگنجاند«ُ:اینُاصلُبیانگرُوحدتیُنیستُکهُدرُ
دایرهایُازُهمانستیُمیگرددُوُبنابراینُپیشُنمیرودُوُبدینقرارُفاقدُحساسیتُیاُحیاتُاستُ.وحدتُاینُقانونُتوانُخلقُبیواسطهُ
دارد»ُ(ُ.)Schelling 2003: 227اماُاین ُآزادیُ ،آزادیی ُریشهای ُدرُمتنُوابستگیُ ،بهایی ُداردُ:این ُفاصلهگرفتنُازُغرقشدنُدرُ
طبیعتُ،غرقشدنیُکهُدرُدیگرُحیواناتُمیبینیمُ،ماُراُقادرُمیسازدُدرُجهتُنیازهایُخودپرستانهمانُبنیادُخویشُراُویرانُکنیمُ
وُمقهورُسازیمُوُبدینقرارُبنیادُهستیُوُحیاتُخویشُراُبهُخطرُاندازیمُ .
یُآنُحضورُ
اماُدرُموردُتولیدُدرُنظامُسرمایهداریُمیبینیمُکهُدقیقاُاُهمینُپدیدۀُتعالیُنوظهورُدرُهمۀُکنارههایُمفهوم ُ
داردُ،تنهاُباُاینُتفاوتُکهُدرُاینجاُدرُمرتبۀُفعالیتُبشریُقرارُداریمُنهُجوهرُطبیعیُ.ازُبطنُزیستجهانُخالقُواقعیتُوُتعاملُ
اجتماعیُبشریُبالفاصلهُ«بدرون»ایُسرُبرمیآوردُ،نیروییُپیشبینینکردنیُوُخالفُانتظارُکهُرفتهرفتهُوجودُماُراُتحتُسیطرۀُ
خودُدرمیآوردُچونُورایُاعمالیُکهُازُخودُماُسرمیزندُدرجهایُازُآزادیُوُخودآیینیُازُخودُبروزُمیدهدُوُازُماُمیخواهدُآنُراُ
برُاساسُفعالیتُتأویلناپذیرُوُقانونهایُخودتنظیمکنندۀُخودشُدرکُکنیمُ،حتیُاگرُدرُنهایتُاینُنیروُمحصولُفعالیتُانضمامیُ
ماُوُبنابراینُوابستهُبهُفعالیتُماُباشدُ.برُاثرُافزایشُباورنکردنیُجمعیتُوُگسترشُسرسامآورُبازارُکهُدرُقرنُگذشتهُشاهدُبودیمُ،
آنُملتقایُاقتصادیُکهُحدودُهستیُماُراُتعیینُمیکندُدرُاینُمقطعُخاصُازُتاریخُچنانُپیچیدهُشدهُاستُکهُحیاتیُویژۀُخودُ
یافتهُاستُوُازُقدرتُتولیدُانسانُبرگذشتهُاستُوُرفتهرفتهُآنُراُمستعمرۀُخودُمیسازدُ:مناسباتُانضمامیُوُخود-تامسازُزندگیُ
اجتماعی-سیاسی ُانسانُواردُرقصُخودمدارُوُخودافزای ُسرمایه ُوُجزئی ُازُآنُمیشوندُ،جزئی ُازُنوساناتُدرونی ُوُخودانگیختۀُ
آشوبناکُخودُآنُمیشوندُکهُخودُراُبیاندازهُبیارتباطُوُجداگشتهُازُنیازهایُحیاتیُآنُافرادُزندهایُمیُنمایانندُکهُبقایشانُدرُ
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گروُفعالیتُایشانُاستُوُرفتهرفتهُحتیُایشانُراُشکلُمیدهندُوُبهُحرکتُدرمیآورندُ.همانطورکهُفاعلُبشریُ(سوژه)ُدرُجریانُ
چرخشیُدیالکتیکیُازُجوهرُبهُسوژهُجایگاهُاولیۀُطبیعتُراُغصبُمیکندُ،منطقُسرمایهُنیزُهرُآنُممکنُاستُماُراُوُفضایُمجازااُ
مثبتُفعالیتُخود-منکشفسازُمخلوقُماُراُبراندازدُ.وانگهیُ،اینُغصبُنمایانگرُتودستریبُیاُرانۀُمرگُسرشتنماییُاستُکهُجزوُ
الزم ُو ُالینفک ُفرایند ُدیالکتیکیُ ُنوعی ُشکافتُ ُاستعالیی ُپارالکسی ُاستُ ،الّا ُاینکه ُاکنون ُبه ُروی ُخود ُبازتابیده ُاستُ:همانطورکهُ
فردُمبتالُبهُبیاشتهاییُعصبیُدرُحقیقتُهیچُراُمیخوردُیاُعاشقانُرمانتیکیُکهُبهخاطرُعشقُجانُمیسپارندُمظهرُپیوندُضروریُ
میان ُآزادی ُانسان ُو ُاختالل ُویرانگر ُروانیاندُ ،مناسبات ُنظام ُسرمایهداری ُاز ُهمین ُمبنای ُمنطقی ُآتش ُخودسوز ُو ُخشم ُخودآزارُ
نشانُداردُ(آنچهُشلینگُ«خشمُخود-درّان»ُمیخواند)ُ9.سرمایهُهیچُاعتناییُبهُبنیادیُنداردُکهُبدانُوابستهُاستُ،تاُبهُحدیُکهُ
میتواندُشالودۀُطببیعیُوُاجتماعی-سیاسیُُانضمامییُراُکهُخودُازُدلُآنُبرآمدهُاستُازُبینُببردُ.اینُویژگیُیکیُازُسویههایُ
ضروری ُحقیقت ُوُقوّتُسرمایه ُاستُ:آزادی ُفقطُدرونُترَکهایی ُامکانُمیپذیرد ُکهُفضای ُالزمُبرای ُخودبرنهادنُراُمیگشایندُ.
آزادیُکهُبازنمودُگسستیُجبرانناپذیرُازُچیزهاییُاستُکهُمنطقُوضعُموجودُراُتعیینُمیکنندُ(یعنیُتولدُدردناکُدوُازُبطنُ
یکیُخودبسنده)ُناگزیرُنافرمانُوُمهارناپذیرُاستُوُبهُهرُجسمیُکهُدرآیدُهرُآنُممکنُاستُهمهُچیزُراُدرُکامُخودُفروُبردُ10.
بدینقرارُ،خألُفاعلیتُوُمنطقُسرمایهُبهطرزیُغریبُبرُهمُمنطبقُمیشوندُ:نهتنهاُهرُدوُدرُخودُوُبهُخودیُخودُفاقدُوجهُمثبتُ
وُایجابیاندُبلکهُبهُدلآشوبۀُناشیُازُبیماریُدرُمنطقُشلینگُمیمانندُ.هرُدوُدرُسازوکارهاُوُجوهرُحیاتییُکهُازُبطنُآنُبرمیآیندُ،
باُخودنماییُبهسانُیکُسیاهچالهُ،پیچوتابُایجادُمیکنندُ.بنابراینُ،رقصُوحشیانۀُسرمایهُحاکیُازُتخاصمیُمنطقیُدرونُساختارُ
نمادین-منطقیُُزیربنایُجامعۀُماُاستُوُپیامدُپیشبینینکردنیُوُشایدُحذفنکردنیُگسستیُحادثُدرونُنظمُنمادینُموجودُماُ
استُکهُبه ُدرجۀ ُویرانگری ُاز ُبا-خودُ -رابطهمندی ُرسیده ُاستُ.درُنتیجهُ ،سرمایهداری ُازُنظرُژیژک ُنظامی ُبسُخشونتآمیز ُوُ
هراسانگیزُاستُ:حیاتیُداردُکهُازُحدُماُافرادُانضمامیُبرمیگذردُوُفراترُمیرودُ.همانطورکهُماُوجهُطبیعتزدودۀُطبیعتیمُوُدرُ
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نهایتُقادرُبهُآشتیُباُطبیعتُنیستیمُ،سرمایهداریُهمُفعالیتُبشریُاستُکهُبهتدریجُوجهُبشریُخویشُراُمیزدایدُوُدرُجریانُ
خودُاخاللُمیکند.
ُآنچه ُدرُزیربنای ُتکوین ُفاعلیت ُوُمناسباتُنظامُسرمایهداری ُمیبینیم ُظهورُمشابهُهستهای ُ«بدرونی» ُازُدرونُنوعی ُصفحۀُُ
فعالیتُخودتنظیمکنندۀُدرونماندگارُاستُ،تعالیُنابودگریُکهُانگلوارُمیزبانُخودُراُزیرُسیطرهُوُسلطۀُخودُدرمیآوردُوُحرکتُ
خودپیشروندۀُخویشُراُازُطریقُهستۀُبا-خود-رابطهمندُخویشُتاُهمیشهُپیچوتابُمیدهدُ،منتهاُباُتفاوتیُتعیینکنندهُ.درحالیکهُ
بنیادُمقوّمُزیربنایُوجودشناختی-تأسیسیُخودآیینیُبشرُنمایانگرُفاجعهایُمحتومُدرُچینُوجودُجوهریُاستُ،منفیتیُکهُخودشُ
راُدرونُمنطقُسرمایهُبرمینهدُازُدرونُتعاملُساختارهاُوُمحتواهایُمجازیُگوناگونیُسرُبرمیآوردُکهُخودشانُدرُواکنشُبهُخألُ
آغازین ُسوژهُخلقُمیشوند ُوُتکوین ُمییابندُ.میدان ُاستعالیی ُسرمایهُ ،با ُگشودن ُمنطقۀ ُفعالیتُ ُخودبسنده ُو ُخودافزای ُخویشُ،
بهطورُمضاعفُازُآنچهُدرُحالتُعادیُ«ایجابیت»ُمیانگاریمُحذفُمیشودُوُ«مثالیت»ُخودمدارُوُخودتنهاپنداریُبروزُمیدهدُکهُ
باُحالتیُبسُروانپریشانهترُازُساختارهایُبیگانهسازُزبانُازُجهانُبیرونُافتادهُ.ازُاینُحیثُ،فضایُمجازیُمولودُمنفیتُبا-خود-
رابطهمند ُفاعل ُبشری ُ(سوژه)ُزیربنای ُاقتصادی ُاساساُا ُقائمبذات ُمیشود ُکه ُهم ُاز ُنیازهای ُانسانهای ُانضمامی ُجدا ُمیشود ُهم ُازُ
توازنُزیست-بومیُطبیعتُ.اینُجداییُدرُحرکتیُبهُوقوعُمیپیونددُکهُبیانگرُپیشرویُخودبخودُمنطقیُشکافُازلیُشلینگیُدرُ
لحظۀُگسستُهستیُازُبنیادُاست—اشارتیُبهُاینُحرکتُدرُتوصیفهایُمارکسُدیدهُمیشودُازُتبدیلُدرونیُگردشُسادۀُکاالُ
بهُگردشُارزشُدرُقالبُسرمایهُ:ازُُC-M-Cبهُ.M-C-M
ُدر ُچارچوبُفلسفۀ ُژیژکُ ،این ُمضاعفشدن ُرابطۀ ُبنیاد-هستی ُ(هستی ُخودآیین ُوُبا-خود-رابطهمند ُسوژهُیا ُفاعلُبشری ُکهُ
خودُبنیادُمناسباتُخودمدارُوُآزادُسرمایهُمیشود)ُازُقدرتُغلبهناپذیرُامرُمنفیُحکایتُداردُوُهمزمانُازُحقیقتیُاساسیُدربارۀُ
ماهیت ُدوپهلوُوُپیشبینیناپذیر ُحرکتُدیالکتیکی ُپردهُبرمیداردُ.مطلقااُهیچچیز ُباقی ُنمیماند ُیا ُچیزی ُورای ُحرکتُخودبهخودُ
جراحتزایُمنفیتُبرُجایُنمیماندُزیراُدرُبطنُهرُفعالیتُمنطقی-وجودشناختیُحادثبودنیُحذفناشدنیُوُاساسیُدرکارُاستُ.
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این ُکیفیت ُبهُخودی ُخودُاساسااُبیاعتناُ ،بیچهره ُوُبینامونشان ُاستُ:نهفقطُمعجزههایی ُبهُوجودُمیآورد(ُ 11معجزههایی ُچونُ
آزادی ُبشری ُازُمحصورۀ ُخفقانآورُجوهرُ،رخدادُانقالبُسیاسی)ُ،بلکهُتراژدی ُوُوحشتُوُهیوال ُمیآفریند ُ(بالیای ُطبیعیُ ،نقصُ
عضوهاُ،بیماریهاُ ،اختاللهای ُپیشبینینکردنیُ ،هولوهراسُاقتصادیُ ،تباهی ُکاملُاجتماعی-سیاسی)ُ.از ُآنجا ُکه ُدر ُچارچوبُ
وجودشناسیُپارالکسیُامکان ُنداردُدیگری ُبزرگُدیگریُبزرگیُداشتهُباشدُ ،هیچُاصل ُفراگیریُدرکارُنیستُکهُبتواندُبرایُهیچُ
حوزهای ُاز ُفعالیت ُبشریُ ،خواه ُعلم ُباشد ُخواه ُسیاست ُخواه ُمتافیزیکُ ،وحدت ُکامل ُتضمین ُکندُ ،وحدتی ُخودجوش ُوُ
خودهماهنگسازُ.امرُمنفیُکهُاکنونُنوعیُحدُدرونی ُگذرناپذیرُوُسایشیُ«بدرونی»ُتلقیُمیشود ُهموارهُاینُتوانُبالقوهُراُداردُ
که ُخود ُرا ُبهوجهی ُدرونماندگار ُدرون ُهر ُنظام ُیا ُنظم ُمفروضی ُبرنهدُ ،آنهم ُاز ُطریق ُفعالیت ُخود ُآن ُنظام—و ُهرچه ُهر ُنظامُ
مفروض ُپیچیدهتر ُشودُ ،خودبرنهادن ُامر ُمنفی ُمحتملتر ُخواهد ُشدُ ،چون ُحفظ ُوحدت ُمستقرش ُبرایش ُدشوارتر ُمیگرددُ:وقتیُ
محصورۀ ُتامسازی ُدرکار ُنیستُ ،هرچه ُپیچیدگی ُو ُتودرتویی ُنظام ُمورد ُنظر ُبیشتر ُباشدُ ،امکان ُتداخل ُقوهها ُو ُمیدانهاُ ،درز ُوُ
شکافهای ُمفهومها ُو ُتخاصم ُمنطقی ُبیشتر ُخواهد ُشدُ.جهان ُهیچ ُوحدت ُفراگیری ُندارد ُو ُتالش ُجهان ُبرای ُحفظ ُوجود ُخودُ
حاصلی ُجز ُتکثیر ُبینهایت ُترَکها ُنداردُ .خودانگیختگی ُاستعالیی ُسرمایه ُنسبت ُبه ُما ُاشاره ُبه ُحادثبودن ُریشهای ُوُ
خودتحمیلکنندهُوُخردکنندۀُجهانُوُبیمعناییُوُبیپروایی ُکامل ُآنُداردُ،همانطورکهُظهورُآزادیُانسانُثابت ُمیکندُطبیعتُ
مبتالُبهُمرضُتاُبهُموتُاستُ،چنگزدنیُبیمنتهاُازُپیُنفَسهایُخویشُ12.وجودُبرُاساسُبینظمیُوُاشتباهُوُفروپاشیُوُاختاللُ
قرارُگرفتهُاستُ:منفیتُازلیُاستُوُآغازُهرُحرکتُحقیقی؛ُمنفیتُمقدمُبرُهرُوحدتیُاستُوُهرُوحدتیُراُازُدورُخارجُمیکندُ .
ُ
بستُامرُواقعی ُ
ُدوُ.سرکردنُباُامرُمنفیُوُبن ُ
ُ
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درُاینُبرههُازُزمانُسرانجامُمیتوانیمُبکوشیمُمعنایُچندوجهیُامرُواقعیُراُدرُفلسفۀُسیاستُژیژکُدرکُکنیمُ.حالُمیتوانیمُ
بررسیمُکهُمفهومُامرُواقعیُدرُکارُاوُتاُچهُحدُحاصلُتالشُاوُبرایُفعلیتُدوبارهُبخشیدنُبهُسنتُایدئالیسمُآلمانیُاستُ.اگرُامرُ
واقعی ُقسمی ُتخاصم ُمنطقی ُیا ُهمان ُدیگری ُطردشدۀ ُنظم ُنمادین ُباشدُ ،در ُدرجۀ ُاول ُدر ُقالب ُمحالبودنی ُمحض ُعرض ُاندامُ
میکندُ ،ترومایی ُکه ُبروز ُخشونتبار ُناگهانیش ُممکن ُاست ُانسجام ُجهان ُما ُرا ُبهطرزی ُجبرانناشدنی ُو ُتا ُهمیشه ُبرهم ُبزندُ .اینُ
ویژگیُدوُمعناُداردُ:نفوذناپذیریُهیوالوشُامرُواقعیُهرُآنُممکنُاستُماُراُبهُورطۀُهالکُکشاندُوُاگرُمیخواهیمُترازُپایهایُازُ
واقعیُاجتماعی-
انسجامُنمادین-ذهنیُراُازُکفُندهیمُبایدُفاصلۀُخودُراُباُآنُحفظُکنیم؛ُهمچنینُ،گودبرداریُروانکاوانۀُهستۀُ ُ
سیاسیُوُاقتصادییُکهُزیربنایُزندگیُماُراُشکلُمیدهدُممکنُاستُ،بهجایُبازکردنُفضاییُبرایُکنشُاصیلُانقالبیُ،بهُبنبستُ
بکشدُ،بهُتسلیمُوُرضاُدرُبرابرُوضعُموجودُیاُپرداختُغرامتُسنگینُ.ژیژکُخودُتصدیقُمیکندُکهُدرُنوشتههایُقدیمیترشُبهُ
اینُحالتُتنُدرُدادهُاستُ.درُاظهارُنظریُراجعُبهُکتابُعینُواالیُایدئولوژیُمیگوید:
ُ
اگرچهُهمچنانُپایُبصیرتهایُاساسیُعینُواالیُایدئولوژیُایستادهامُ،وقتیُبهُاینُکتابُبازمینگرمُمعلوممُمیشودُکهُ
سلسلهایُازُنقطهضعفهایُدرهمتنیدهُدرُآنُهستُ.اولُنقطهضعفیُفلسفیُ:اینُکتابُاساساُاُبرُقرائتیُشبهاستعالییُازُ
کارُلکانُصحهُمیگذاردُوُتمرکزشُبرُتعبیرُمفهومُامرُواقعیُبهُشئُفینفسۀُمحالُاست؛ُبدینترتیبُراهُراُبازُمیکندُ
برایُتجلیلُشکستُ:برایُاینُتصورُکهُهرُعملیُدرُنهایتُناموفقُمیماندُوُازُهرُراهیُکهُبرویمُبهُدرُبستهُمیخوریمُوُ
بنابراینُموضعُاخالقیُصحیحُاینُاستُکهُباُرشادتُاینُشکستُراُقبولُکنیمُ )Žižek 2008: xi-xii(ُ.
ُ
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ولیُاینُبهُدرُبستهُخوردنُبیمنتهاُچگونهُمیتواندُبرُآغازیُمنطبقُشودُکهُجهانیُتأسیسُمیکند؟ُفروریختنُکارکردهایُنظمُ
نمادینُ،محالبودنیُساختاریُکهُتقدیرُدرونیُخودُبافتُنظمُنمادینُاستُ،چگونهُمیتواندُبهُیکُچارچوبُایجابیُوُزایایُمجازیُ
نوُراهُبرد؟ ُ
ُژیژکُباُیکیگرفتنُامرُواقعیُلکانیُباُمفهومُهگلیُسرکردنُباُامر ُمنفیُقادرُاستُازُاینُبنبستُعملی-انضمامیُبیرونُآیدُ.
هر ُدو ُمفهوم ُیک ُپدیده ُرا ُبازمینمایانندُ:تجربۀ ُبیانسجامی ُو ُازکارافتادگی ُنظم ُنمادینُ ،تجربۀ ُحدّ ُدرونی ُو ُشکست ُدرونی ُبافتُ
منطقیُجهانُماُ.درستُمانندُآنچهُدرُروانکاویُلکانُمیبینیمُ،اینُمواجههُنزدُهگلُصرفااُمفهومیُیاُنظریُنیستُ:اینُمواجههُ
عمیقترینُهستۀُوجودُماُراُدرُهمۀُجنبههایشُلمسُمیکندُ(جنبۀُوجودیُوُاخالقیُوُسیاسیُوُغیره)ُ.ازُآنجاُکهُهگلُسودایُ
آن ُدارد ُکه ُپارادکسُ ُمواجهه ُبا ُعدم ُانطباقی ُرا ُشرح ُو ُبسط ُدهد ُکه ُدرون ُآگاهی ُو ُعقل ُهستُ ،ژیژک ُمثل ُآب ُخوردن ُمیتواندُ
بههنگام ُبحثُراجعُبهُهگلُازُزبانُو ُقاموسُلکانیُاستفادهُکندُو ُمنفیتُهگلیُراُ«ترومایی»ُوُ«محال»ُیاُ«هیوالیی» ُبخواندُ.باُ
اینهمهُ،اینُباهمآوردنُامرُواقعیُ(لکانی)ُوُامرُمنفیُ(هگلی)ُصرفااُتالشیُبرایُقراردادنُمقوالتُلکانیُرویُایدئالیسمُمطلقُهگلیُ
نیستُ:همزمانُماُراُوامیداردُگسترۀُمفهومهایُگفتارُلکانُراُُبگسترانیمُزیراُشکستُوُبنبستُ،کهُمقارنُ«رنج»ُفاعلیُاستُکهُ
خودُراُناتوانُمییابدُدرُبرابرُموانعیُکهُعبورُازُآنهاُبهواسطۀُجایگاهُکنونیشُدرُنظمُنمادینُممکنُنیستُ،هیچُنیستندُمگرُلحظهُ
یاُمرحلهایُمشخصُدرُفرایندُدیالکتیکی-تاریخیُوُنمیتوانندُدرُخودُوُبهُتنهاییُمعنایُکاملُوُبنیادیُحرکتُخودکارُمنفیتُراُ
بیانُکنندُ.ازُنظرُهگلُ،امرُواقعیُهرگزُمانعُمحضیُنیستُکهُهرگزُنتوانُآنُراُرفعُ[دیالکتیکی]ُکردُ13:اگرچهُامرُواقعیُمفهومیُ
منفیُبیشُنیستُچراکهُامرُواقعیُهیچ ُوجهُایجابیُازُخودُبروز ُنمیدهدُو ُفقطُازُموضعیُجدید ُکهُآنُراُدرُخودُمیگنجاندُباُ
نگاهُروُبه ُپسُمعناییُدرُآنُتزریقُمیشودُ،باُاینحالُامرُواقعیُبیانگر ُعنصریُبالقوه ُمولّدُاست ُوُامکان ُعملُبهُوجودُمیآوردُ.
حدهایُدرونیُوُشکستُدرونماندگارُهمیشهُانگیزهُوُنیرویُبرانگیزندۀُحرکتُوُتغییرندُ.ژیژکُهمُبهسانُهگلُبرُامرُواقعیُتمرکزُ
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میکند ُو ُبه ُاین ُتجربههای ُازلی ُازکارافتادگیُ ُنابودکننده ُو ُبنبست ُمنطقی-وجودی ُعالقه ُدارد ُزیرا ُموتور ُدیالکتیک ُو ُدر ُنتیجهُ
زندگیُحقیقیُفاعلُبشریُراُدرُآنهاُمیبیندُ :
ُ
مرگُ ،اگر ُقصد ُداریم ُاین ُنافعلیت ُرا ُمرگ ُبنامیمُ ،دلهرهآورترین ُچیز ُاست ُو ُدودستیچسبیدن ُبه ُآنچه ُمرده ُاست ُبهُ
بیشترینُحدُتوانُنیازُداردُ.زیباییُ،چونُازُاینُتوانُبیبهرهُاستُ،ازُفاهمهُبیزارُاستُزیراُفاهمهُکاریُازُزیباییُمیخواهدُ
که ُاز ُتوان ُزیبایی ُبیرون ُاستُ.اما ُزندگی ُروح ُزندگیی ُنیست ُکه ُچون ُبه ُمرگ ُمیرسد ُپا ُپس ُبکشد ُو ُخود ُرا ُاز ُگزندُ
ویرانی ُدر ُامان ُدارد ُبلکه ُزندگیی ُاست ُکه ُمرگ ُرا ُتاب ُمیآورد ُو ُخود ُرا ُدر ُآن ُبرپا ُمیداردُ.روح ُحقیقت ُخود ُرا ُفقطُ
زمانیُبهُکفُمیآوردُکهُخودُراُدرُپارهپارهشدنُکاملُخویشُبیابدُ.روحُبهُاینُمعناُعبارتُازُاینُقدرتُنیستُکهُ،چونُ
امرُایجابیُ،ازُنگاهکردنُبهُامرُمنفیُبپرهیزدُ،مثلُوقتهاییُکهُدربارۀُچیزیُمیگوییمُهیچُاستُیاُکاذبُاستُوُآنگاهُ،
چونُازُدستشُخالصُشدیمُ،راهمانُراُمیگیریمُوُمیرویمُسراغُچیزیُدیگرُ.نهُ،روحُفقطُوقتیُباُاینُقدرتُیکیُ
می شودُکهُبهُچهرۀُامرُمنفیُنگاهُکندُوُباُآنُسرُکندُ.این ُسرکردن ُبا ُامر ُمنفی ُقدرتی ُجادویی ُاست ُکه ُامر ُمنفی ُراُ
بدلُبهُوجودُمیکندُ.اینُقدرتُبرابرُاستُباُآنچهُماُپیشترُفاعلُیاُسوژهُنامیدیمُ )Hegel 1977: 19(ُ.
ُ
دربارۀُاهمیتُسرکردنُباُامرُمنفیُدرُفلسفۀُسیاستُژیژکُهرچهُبگوییمُکمُگفتهایمُ.سرکردنُباُامرُمنفیُاشارهُداردُبهُبرونشدیُ
کهُهموارهُبهلحاظُصورتُممکنُاستُحتیُاگرُدرُمحتواُمحالُبنمایدُ:اگرُویژگیُمقوّمُزندگیُسوژهُتواناییُآنُبرایُمواجهشدنُباُ
امر ُمنفی ُباشدُ ،آنگاه ُاگر ُاین ُقدرت ُبه ُحد ُالزم ُپرورش ُیابد ُاو ُرا ُاز ُماندن ُو ُپوسیدن ُدر ُمحدودۀ ُخفقانآور ُایدئولوژی ُبازخواهدُ
داشتُ.سوژهُ،درُمقامُآنچهُباُامرُمنفیُسرمیکندُوُفقطُباُنگاهکردنُبهُچهرۀُمرگُنمادینُپاُدرُساحتُوجودُمیگذاردُ،ازُچنبرُ
هرُنظامُنمادینُمفروضُبیرونُمیجهدُوُهموارهُحداقلیُازُعدمُمقارنتُیاُعدمُمطابقتُباُآنُراُحفظُمیکندُ،زیراُوجودشُهیچوقتُ
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درُنظمُنمادینُمحدودُنمیشودُ:ازُآنجاُکهُنظمُنمادینُچیزیُ«بیش»ُازُتعینهایُفرهنگیُوُسیاسیُخودُاستُ،بیانسجامیشُ
مساوی ُبا ُفروپاشی ُکامل ُآخرزمانی ُنیستُ.به ُهمین ُسبب ُاست ُکه ُعنوان ُفرعی ُکتاب ُمهم ُژیژکُ ،فاعل ُغلغلکی«ُ ،مرکز ُغایبُ
ایدئولوژیُسیاسی»ُاستُ:سوژهُمنفیتُمحضیُاستُکهُباُخودُرابطهُداردُوُازُاینُروُهمیشهُازُپیشُازُحدُافتادنُدرُدامُایدئولوژیُ
فراترُاست؛ُهمیشهُازُپیشُشرطُامکانُعملُاصیلُسیاسیُاستُزیراُسوژهُبهُلطفُقدرتُسرشاخشدنُاساسیُباُتناقضهایُنظمیُ
کهُدرُآنُگرفتارُآمدهُ،حتیُاگرُاینُسرشاخشدنُبهُمعنایُپارهپارهشدنُناگزیرُنمادینُباشدُ،میتواندُبهُمرگُبالقوۀُهرُنظمیُاشارهُ
کندُ.امرُمنفیُقادرُاستُراهُراُبرایُیکُنظمُایجابیُُاجتماعی-سیاسیُوُاقتصادیُنوُهموارُکندُزیراُبازشناختنُیکُحدُ،اگرچهُدرُ
خود ُو ُبهتنهایی ُهیچ ُنیست ُمگر ُمواجهه ُبا ُوضعیتی ُحدّی ُو ُبیانکنندۀ ُهیچ ُمحتوایی ُنیستُ ،میتوان ُگفت ُاز ُپیش ُراهی ُاستُ
بهسویُفائقآمدنُبرُآنُحدُ.درُنتیجهُ،فلسفۀُخودُژیژکُکوششیُاستُبرایُشرحُوُبسطُمضمونُتعینُمنفیُدرونُساختارُمنطقیُ
سرمایهداریُوُبدینسانُآشکارساختنُآنُتعینُدرُوجهُدیالکتیکیُکاملشُبهُقصدُآزادکردنُتواناییُبالقوۀُتولیدُآن.
اگرچهُژیژکُدرُوصفُهستۀُواقعیُسرمایهُتاُحدُزیادیُبهُمارکسُتکیهُداردُ،باُاینحالُباُفلسفۀُخودُمارکسُهمداستانُ
نیستُ.ازُنظرُژیژکُ،مارکسُوقتیُضرورتُتاریخیُانقالبُکمونیستیُراُصورتبندیُمیکندُوُویژگیهایُجامعۀُآرمانیُبیطبقهایُ
راُترسیم ُمیکند ُکهُبرُاثرُآنُانقالب ُپدید ُخواهدُآمدُپاُراُازُمحدودۀ ُتفکرُدیالکتیکی ُبیرون ُمیگذاردُ .مارکسُباُافشای ُمسائلُ
گوناگونُذاتیُمنطقُسرمایهُدرعینحالُقدرتُآنُوُتواناییُبالقوۀُآنُراُبرایُبهترساختنُکیفیتُزندگیُماُتصدیقُمیکندُ.باُظهورُ
سرمایهداریُ ،نظارهگرُرانۀ ُثابتی ُهستیم ُکهُمیخواهد ُهمهچیز ُراُازُبنیاد ُدگرگونُسازدُ،تطوّری ُپرتکاپوُوُبیپایان ُدرونُهستۀُ
مرکزی ُتمدنُماُکهُبهُهمۀ ُگوشهُوُکنارهای ُجهانُماُدستُانداختهُاستُ.ولی ُاین ُقدرتُتولید ُحیرتانگیز ُذاتااُدوپهلوُاستُ،
شمشیریُدودمُاستُ.آنچهُمارکسُبدانُامیدُبستهُبودُفقطُدرُساحتُخیالُامکانُمیپذیردُ،فانتزیُاست—مارکسُامیدوارُبودُماُ
بتوانیم ُنهفقطُاین ُقدرتُتولید ُراُازُطریق ُرفعُدیالکتیکی ُتناقضهای ُدرونی ُآنُدرُعصرُزرین ُجدیدی ُدرُحیات ُبشرُحفظُکنیمُ
بلکهُهمچنینُتمامُقدرتُنهفتۀُآنُراُرهاُسازیمُ.باُهمۀُاینُاوصافُ،بهُاعتقادُژیژکُحقُباُمارکسُبودُ:مانعُاصلیُتولیدُدرُنظامُ

www.thesis11.com

سرمایهداریُمنطقُخودُاینُنظامُاست؛ُاماُحقیقتیُکهُمارکسُدرنیافتُاینُبودُکهُشرطُامکانُتولیدُدرُاینُنظامُوُشرطُناممکنیُ
آنُبهلحاظُمفهومیُبرُهمُمنطبقندُ14.نمیتوانُصرفااُفجایعُنظامُسرمایهداریُراُحذفُکردُوُسپسُقدرتُتولیدُبیحدوحصرُآنُراُ
رهاُساختُ:شرطهای ُبهظاهرُغیرضروری ُاستثمارُوُخشونتی ُکهُنظامُسرمایهداری ُدرُحقُتودههاُرواُمیدارد ُدرُاعماقُساختارُ
مفهومیُذاتیُخودُاینُقدرتُتولیدُریشهُداردُ 15.

بنابراینُ ،توصیفهای ُمارکسُازُرفعُدیالکتیکی ُنظامُسرمایهداریُ ،یعنی ُنفی-حفظ-تعالی ُویژگیهای ُآنُ،درُکمونیسمُ
نادرستندُنهفقطُچونُناخودآگاهُدرُدامُفانتزی ُسرمایهداری ُمیافتند ُبلکهُبهُاین ُدلیل ُنیز ُکهُ(دستکمُدرُبعضی ُنسخههای ُبابُ
روزُمارکسیسم)ُدستُازُرؤیایُجامعۀُممکنیُبرنمیدارندُکهُهمۀُتخاصمهاُدرُآنُازُبینُخواهدُرفتُ.مارکسُاستلزامهایُفاجعهبارُ
غایتگرایی ُجبرُیا ُموجبیت ُعللُتاریخی ُراُدرُنظرُنمیگیرد ُوُازُاین ُلحاظُمارکسُچندانکهُباید ُبهُریشه ُنمیزدُ ،رادیکال ُنبودُ.
فلسفۀُاوُبیشُازُحدُبهُبرداشتُمحافظهکارُازُتاریخُهگلیُوفادارُاستُ.ازُنظرُژیژکُ،دیگرُنمیتوانُبهُتصورُماقبلُمدرنیُازُجامعهایُ
موزونُوُمتوازنُبرگشت؛ُتخاصمُوُتعارضُعناصرُمقوّمُهرُنظامُ،هرُنظمُممکناند—دیگریُبزرگُدیگریُبزرگیُنداردُکهُمرحلۀُ
پایانی ُتطورُاجتماعی-سیاسیُ ُبشری ُراُممکنُسازدُ،مرحلهای ُکهُدرُآنُانسانُسرانجامُباُضرباهنگهای ُوجودُجوهری ُوُباُدیگرُ
انسانهاُبهُآشتیُوُهماهنگیُکاملُبرسدُ.این ُمرحلهُاگرُوجودُمییافت ُنهفقطُتهدیدیُبودُبرایُمنفیتُحذفناپذیریُکهُمبنایُ
مؤسسُحرکتُوُتفکرُدیالکتیکیُاستُبلکهُزندگیُحقیقیُسوژهُراُهمُتهدیدُمیکردُ،زندگییُکهُفقطُدرُحالتیُممکنُمیشودُکهُ
ترازُحداقلیُازُعدمُانطباقُدرکارُباشدُ.وانگهیُ،وفاداریُمارکسُبهُآرمانُفلسفۀُتاریخُمحافظهکارُهگلیُرانۀُسیاسیُفلسفۀُاوُراُهمُ
بهُخطرُمیاندازدُ.مارکسُباُدرجکردنُضرورتیُدیالکتیکیُدرُبطنُحرکتُتاریخُوُپیشگوییُانقالبُآیندهُامکانُعملُاصیلُسیاسیُ
راُبهُمخاطرهُمیاندازدُ.نباید ُصرفااُبهُامید ُانقالب ُآینده ُانتظارُبکشیمُ:انقالبُراُفقطُدرُخاللُکنشهایی ُکهُهمین ُحاالُصورتُ
میبندندُمیتوانُبهُوجودُآوردُ.غایتگراییُخودآشکارسازُضروریُمیتواندُفاعلُانقالبیُراُناتوانُسازدُوُقدرتُتأویلناپذیرُآنُراُازُ
اوُبربایدُ:ممکنُاستُفاعلُانقالبی ُراُازُتجربۀ ُتکاندهندهُوُترومایی ُاضطرابُحذفناشدنی ُوُبیقراری ُتحملناپذیری ُکهُالزمۀُ
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سرکردنُباُامرُمنفی ُوُبهفعلرساندن ُقوههای ُآنُاستُمحرومُسازد؛ُغایتگرایی ُاضطرارُوُرانۀ ُدرونی ُپیشبرندهای ُراُکهُدرُعدمُ
انطباقُمستترُاستُطردُمیکندُ.بدینسانُبهجایُدرگیریُدرُمبارزۀُسیاسیُدرُورطۀُنوعیُتقدیرباوریُتوانکاهُمیافتیمُ.درُنتیجهُ،
درُدیالکتیکُموردُنظرُژیژکُنهفقطُهدفُیاُغایتیُبرایُتاریخُدرکارُنیستُ،قطعیتیُمنطقیُکهُماُآهستهُوُپیوستهُازُطریقُحرکتُ
درونیُعقلُبهُسویشُحرکتُمیکنیمُ،بلکهُدرُسطحیُبنیادیترُهیچُتضمینیُوجودُنداردُکهُیکُوضعیتُنامقارنُبهمیانجیُمکرُ
تاریخُجهانُ(خواهُاینُتاریخُاخالقیُباشدُخواهُسیاسیُیاُفلسفی)ُبهشکلُدیالکتیکیُرفعُشودُ.درُدیالکتیکُژیژکیُهیچُنداریمُالّاُ
حادثبودنُاساسُهستیُانسانُوُبیبنیادبودنُبرطرفناشدنیُآنُ:ماییمُکهُبایدُآیندۀُخویشُراُخلقُکنیمُوُالُغیرُ.بازاندیشیُژیژکُ
درُدیالکتیکُازُدغدغههاییُعملیُوُنهُصرفااُنظریُمایهُمیگیرد.
ژیژک ُباُآنکهُجنبۀ ُپوزیتیویستی ُفلسفۀ ُمارکسیستی ُراُبهُبادُانتقادُمیگیرد ُمعتقدُاستُباید ُتوانهای ُبالقوۀ ُفرضیۀُ
کمونیسمُراُازُنوُدرُچارچوبُوضعیتُامروزُجهانُبهُفعلیتُرساندُ16.ولیُچنینُکمونیسمیُ،اگرُناگزیرُساختاریُبرنامهمحورُنداشتهُ
باشدُ،چهُساختاری ُخواهدُداشت؟ُکمونیسمی ُکهُامروزهُنیاز ُداریم ُنهُایدهای ُتنظیمی ُازُآنُنوعُکهُکانتُدرُنظرُداشتُوُنهُازُ
جنسُرؤیاهای ُسوسیالیسم ُتخیلی ُاستُ.ازُآنجاُکهُکمونیسم ُازُدلُمواجهۀ ُمستقیم ُباُعدمُانطباقی ُکهُمهمترین ُبارزۀ ُجامعۀُ
سرمایهداری ُمعاصرُاستُمیزایدُ ،ایدۀ ُکمونیسم ُدرُخودُوُبهُتنهایی ُنمیتواند ُهیچ ُمحتوای ُمتعینی ُراُبیان ُکندُ:کمونیسم ُهیچُ
نیست ُجز ُنام ُحرکت ُو ُجنبشی ُسیاسی ُکه ُبا ُتخاصمهای ُچندوجهی ُجاری ُدر ُبطن ُهستی ُاجتماعی-سیاسی ُو ُاقتصادی ُماُ
میجنگدُ17.کمونیسمُازُطریقُنامیدنُاینُتخاصمهاُمیکوشدُصورتفلکیُوضعیتُکنونیُراُازُدرونُبهُکمکُژستُنمادینیُتهیُ،
یعنیُباُخلقُیکُنقطۀُآجیدنُ،ازُنوُپیکربندیُکندُ،یعنیُباُخلقُیکُدالُّسرورُجدیدُکهُقادرُاستُمختصاتُممکنهاُوُناممکنهاُ
راُتغییرُدهدُ:کمونیسمُخودُمیدانُنبردُاستُ،همانُمنطقۀُنمادینُُتناقضهایُدرونیُوُنهُراهُحلُ18.ژیژکُباُقاطعیتُازُنظرپردازیُ
وُگمانزنیُدربارۀُشکلُوُشمایلُاحتمالیُراهحلُمیپرهیزدُ:نظرُبهُمنطقُپارالکسیُگسستآفرینُدیالکتیکُژیژکیُ،جایزُنیستُ
پیشُازُوقوعُرخدادُهیچچیزُایجابیُدربارۀُامرُنوُبرُزبانُآوریم؛ُعملُاصیلُآنُاستُکهُوجودشناسیُ(سیاسی)ُراُازُدرونُمنفیتُ
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درونماندگارُخودُآنُازُنوُپیکربندیُمیکندُ.بنابراینُعملُراُبایدُازُمنظرُخودانگیختگیُخودبرنهندۀُنامتناهیشُدرکُکردُ.ازُآنجاُ
کهُعملُاصیلُخودُنظمُخویشُراُبنیادُمیکندُنمیتوانُآنُراُازُدرونُمحدودۀُنظمُکهنیُدرکُکردُکهُبهسانُ«بدرونی»ُمحضُ
(ُ)pure extimacyازُبطنُآنُسرُبرآوردهُاستُ.بدینقرارُعملُاصیلیُکهُامرُنوُراُبنیادُمیگذاردُفقطُ،پسُازُساختاربندیُخود-
علتُدوبارۀُجهانُ،درُهیأتُعینُساختاریافتهایُحقیقیُبرایُگفتارُظاهرُمیشودُ .
پیشفرضهایُماتریالیستیُژیژکُدرُاینجاُدووجهیاندُ:نهفقطُهیچُشاکلهایُدرکارُنیستُکهُبتوانُازُپیشُتعیینشُکردُ،
نهتنهاُهیچُفرمولُجامعیُبرایُهیچُعملُحقیقتااُسیاسیُدرکارُنیستُ،نهتنهاُهیچُراهیُبرایُپیشبینیُسیرُپیشرفتُعملُسیاسیُ
ممکنُنیستُ،بلکهُهمچنینُتوجیهُنیازُبهُخودُکمونیسمُدرُمقامُخطُسیرُمنفیُرهاییبخشیُکهُراهنمایُکنشُمیشود ُفقطُباُ
ارجاعُبهُمسائلُانضمامیُجامعهُامکانُمیپذیردُ.بنابراینُمعضلۀُعمدهایُکهُدرُبسیاریُازُکارهایُژیژکُبهُچشمُمیخوردُتالشُ
برای ُفاشساختنُاین ُضرورت ُفرضیۀ ُکمونیسم ُاستُ.درستُاستُکهُژیژک ُپیوسته ُنظرُفوکویاما ُراُدربارۀ ُ«پایان ُتاریخ» ُلیبرالُ
دموکراتیکُدستُمیاندازدُ،باُاینحالُتصدیقُمیکندُکهُاینُرؤیاُدرُنهایتُهیچُنیستُمگرُبازتابیُازُباوریُکهُدرُاعماقُجامعۀُماُ
ریشهُدوانیدهُاستُ.بنابراینُژیژکُمیکوشدُمحدودیتهایُاینُاعتقادُراُبرمالُسازدُوُازُاینُطریقُروزنهایُنوُبرایُکنشُبیافریندُ.
درُنتیجهُ ،ازُنظرُژیژک ُامروزهُفقطُیک ُرسالتُهستُکهُمیتوانیم ُبدانُعملُکنیمُ ،مایی ُکهُمدتهاُاستُراهُخودُراُدرُسکراتُ
موتُسرمایهداریُگمُکردهایمُ:ماُبیشُازُهرُزمانُدیگریُدرُگذشتهُبایدُتوانهایُبالقوۀُتفکرُمارکسُراُبهُفعلیتُدرآوریمُ،بایدُنقدُ
دیالکتیکیُمارکسُراُبرُمنطقُسرمایهُتکرارُکنیمُبیآنکهُآرمانی ُخیالآبادیُراُپیشفرضُبنیادینُنقدُخویشُگیریمُ.اینُیعنیُماُ
بیشُازُهمیشهُبهُنظریهُنیازُداریمُ:امروزهُهیچُراهُمستقیمیُبرایُکنشُسیاسیُوُهدفمندُدرُدسترسُنداریمُ،هیچُانقالبیُکهُبهُ
تغییرُجهانُانجامدُ،زیراُقادرُنیستیمُجهانیُراُبرونُازُسرمایهداریُتخیلُکنیمُوُهرُتالشیُچونُکوششُمارکسُبرایُصورتبندیُ
جهانیُماورایُسرمایهداریُامروزُممکنُاستُدرُنهایتُدرُدامُفانتزیُایدئولوژیزدۀُقدرتُتولیدُرهاشدهُازُبندُبیفتدُ.باُاینهمهُ،ازُ
اینُگفتهُنبایدُنتیجهُگرفتُکهُ«نظریهُدستورُعملیُجادوییُدرُاختیارمانُخواهدُگذاشتُکهُقادرُاستُبنبستُعملُراُحلوفصلُ
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کندُ19».این ُفقطُآغازُراهُاستُ.ماُنیازُبهُتخیلُسیاسیُداریمُاماُخودُاینُتخیلُهمُفقطُدرونُعدمُانطباقُناشیُازُمنفیتیُسرُ
برمیآوردُکهُتخیلُراُتحریکُوُتحریضُمیکند.
امروزُراستشُراُبگوییمُیکُسؤالُبیشترُنداریمُ:برُجریانیُغالبیُکهُسرمایهداریُراُطبیعیُجلوهُمیدهدُصحهُ
بگذاریم؟ ُیا ُنهُ،سرمایهداری ُجهانگیر ُکنونی ُتخاصمهایی ُدرُبرُداردُکهُآنقدرُقوّتُدارندُکهُمانعُبازتولید ُنامحدودُآنُ
شوند؟ُچهارُتخاصمُازُاین ُنوعُمیشناسیمُ:تهدید ُفزایندۀ ُفاجعهای ُبومشناختی؛ ُنامناسببودن ُمفهومُمالکیت ُخصوصیُ
درُموردُآنچهُبهُنامُ«مالکیت ُمعنوی» ُشهرتُیافته؛ ُاستلزامهای ُاجتماعی-اخالقیُ ُتحوالتُجدیدی ُکهُدرُحوزۀ ُعلمُوُ
فناوریُرویُدادهُ(خاصهُدرُرشتۀُبیوژنتیک)؛ُوُآخرینُتخاصمُکهُاهمیتشُبههیچوجهُکمترُازُسهُتخاصمُدیگرُنیستُ
خلقُصورتهایُتازۀُجداییُوُتبعیضُنژادیُ(آپارتاید)ُ،زاغههاُوُدیوارهایُتازهُاست)Žižek 2009a: 90-91(ُ20.
اینُچهارُوضعیتُحدیُنهتنهاُآشکاراُاهمیتُوُموضوعیتُپرولتاریاُراُبرایُدنیایُامروزُمشخصُمیکنندُبلکهُگواهُآنندُکهُتحوالتُ
تاریخی ُمعاصرُمفهومُپرولتاریا ُراُازُدرونُرادیکال ُساختهاندُ:آنچهُماُراُبهُوضوحُتمامُازُعصرُمارکسُجداُمینماید ُآنُاستُکهُ
پرولتاریاُتنهاُیکُطبقۀُمتعینُ(بهُنامُطبقۀُکارگر)ُنیستُکهُجوهرُوُمایۀُزندگیُاعضایشُراُطبقهایُدیگرُ(موسومُبهُطبقۀُبورژوا)ُ

کهُمالکُوسایل ُتولید ُاستُازُطریق ُاستثمارُنظاممندُمیرباید—بلکهُ،بیش ُازُآنُوُبهطرزی ُریشهایترُ ،برُاثرُبینامونشانبودنُ
هراسانگیز ُنوسانهای ُماشینوار ُخودآیین ُبازارُجهانگستری ُکهُچونُموجودی ُبیگانه ُوزوزکنانُمدامُآزارمانُمیدهد ُوُباُاینحالُ
شکلیُازُزندگیُگروتسکُسرشارُازُافراطُوُتفریطُاستُکهُماُراُازُدرونُاستعمارُمیکندُ،ماُهمگیُداریمُبهُترازیُازُفاعلیتُمجردُ
محضُسقوطُمیکنیمُ .
تفاوتیُنکاستنیُهستُمیانُسهُوضعیتُحدیُاولُوُوضعیتُچهارمُ.سهُوضعیتُحدیُاولُنشانُازُخصوصیسازیُمادهُ
وُجوهرُمشترکُزندگیُماُدارندُ،خصوصیسازیُخودُمیدانیُکهُدمُحیاتُراُدرُکالبدُهستیُماُمیدمدُ،وُبدینقرارُنمایندۀُتجاوزُ
نیروهایُکالنُمالیُوُتجاریُبهُبنیانُهستیُمایندُ.ولیُدربارۀُنیرویُثقلُوضعیتُمعاصرُهرچهُبگوییمُکمُگفتهایمُ:درُاینُوانفساُ
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فقطُآزادیُوُذاتُماُنیستُکهُممکنُاستُازُدستُبدهیمُ،بعیدُنیستُهمهچیزُازُدستُبرودُ.پایانُجهانُدیگرُدستمایۀُمحبوبُ
افسانههایُعلمیُوُقصههایُعلمی-تخیلیُنیستُ.امکانیُواقعیُاستُ.وُالبتهُطرفهُاینکهُژیژکُبهخاطرُاینُسهُوضعیتُحدیُاولُ
نیست ُکهُدرُراهُفعلیت ُدوبارهُبخشیدن ُبهُفرضیۀ ُکمونیسم ُپیکار ُمیکندُ.بدونُوضعیت ُحدی ُچهارمُ،سهُوضعیت ُدیگر ُهستۀُ
براندازشانُراُازُکفُمیدهندُزیراُبهراحتیُمیتوانُدیدُکهُهرُسهُمیتوانندُدرُمغزُمنطقُسرمایهداریُادغامُشوندُ.اقدامهایُسیاسیُ
وُتوانُبینهایتُسرمایهداریُبرایُازُبنیادُدگرگونکردنُهمۀُمناسباتُتولیدُمیتوانندُبحرانُبومشناختیُیاُاستلزامهایُغیراخالقیُ
توسعۀُفناوریُراُحلوفصلُکنندُ،بهنحویُکهُسازماندهیُسلسلهمراتبیُجامعهُبهُقوتُخودُباقیُماندُوُآبُازُآبُتکانُنخوردُ.درُ
اینجاُمسألهُبرُسرُمرگُوُزندگیُاستُ:یاُمنطقُبیچهرۀُانگلوارُسرمایهُبرُنیازهایُانضمامیُهستیُوُحیاتُماُمنطبقُمیشودُ،یاُ
ماُامکانهایُجامعهُراُبهُتهُمیرسانیمُوُدرُپرتگاهُنابودیُمیافتیمُ.اماُ،بهُاعتقادُژیژکُ،یکُمسألهُهستُکهُسرمایهداریُباُتمامُ
انعطافُوُشکلپذیریشُنمیتواندُحلُکندُ:مسألۀُعدالتُ.آخرُ،عدالتُیکسرهُازُدایرۀُمنطقُخودمدارُوُخودتنهاپندارُسرمایهُبیرونُ
استُ.بلهُ،سرمایهداریُمیتواندُازُنابودیُتاموتمامی ُکهُدرُراهُاستُقسرُدرُبرودُ،اماُتقویتُوُاستحکامُنظمُموجودُوُساختارهایُ
اجتماعیُالزمُبرایُتقویتُخودبهخودُپیوستۀُمناسباتُسرمایهداریُ،حتیُاگرُبیشُازُپیشُازُضرورتُ«موازنه»ُآگاهُباشدُ،بهُخودیُ
خودُنمیتواندُبیعدالتیهایُپرشمارُسرشتهُدرُساختُجامعۀُماُراُحلُکندُ.راستشُهیچُبعیدُنیستُآنُبیعدالتیهاُراُدامنُهمُ
بزندُ.بنابراینُ،گرچهُسهُتخاصمُاولُماُراُازُمادهُوُجوهرُاخالقیُهستیمانُمحرومُمیسازندُ،تخاصمُسیاسیُحضورُدرُفضایُسیاسیُ
راُبرای ُکسانی ُکهُغریبههای ُخارقُاجماعُاین ُنظامندُناممکنُمیکندُ ،برای ُکسانی ُکهُهرچندُجزءُشکلدهندهُوُکاهشنیابندۀُ
صورتفلکی ُنمادین ُکنونیاند ُهیچ ُجایی ُدرونُاین ُصورتفلکی ُندارندُ.بنابراینُ ،ازُنظرُژیژکُ ،کمونیسم ُمترادفُاستُباُنام ُنبردُ
طردشدگانیُکهُ،باُوجودُهمۀُمخاطرههاُ،خواستارُاحقاقُحقُخویشُبرایُمشارکتُدرُسیاستندُوُباُاینُکارُرویُتناقضهایُدرونیُ
جهانُماُانگشتُمیگذارند ُوُنیاز ُمبرمُبهُتجدید ُنظرُبیچونوچرا ُدرُآنُراُگوشزدُمیکنندُ.درُنتیجهُ ،کمونیسم ُمساوی ُاستُباُ
پیکارُدرُراهُرادیکالکردنُاصلُدموکراسیُوُگسترشُبیحدُّآنُ.برخالفُمارکسُ،ازُنظرُژیژکُ،کمونیسمُهیچُربطیُبهُاقتصادُبماُ
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هوُاقتصادُنداردُ.بنیانُکمونیسمُبرُعدالتُاستُ،عدالتیُکهُبهُتصرفُمجددُمشترکاتُخواهدُانجامیدُ،بیرونکشیدنُآنهاُازُچنبرۀُ
مناسباتُسرمایهداریُ.ژیژکُدرُسخنرانیشُدرُایامُجنبشُاشغالُوالُاستریتُبرایُمعترضانیُکهُدرُپارکُزوکوتیُمنهتنُنیویورکُ
جمعُشدهُبودندُچنین ُگفت«ُ:ماُدنبالُسطحُزندگی ُباالترُنیستیمُ.ماُسطحُزندگی ُبهترُمیخواهیم[ُ.ژیژک ُباُدوُمعنای ُواژۀُ
«استاندارد»ُبازیُمیکندُ.استانداردُبهُمعنایُ«سطح»ُوقتیُدرُکنارُزیستنُمیآیدُوُاشارهُبهُمیزانُداراییُوُدرجۀُرفاهُوُراحتُوُ
برخورداریُازُمواهبُوُکاالهایُمادیُداردُ،وُاستانداردُبهُمعنایُمعیارُ.ژیژکُمیگویدُبهُمعیارُبهتریُبرایُسنجشُکیفیتُزندگیُ
نیازُداریمُ]...ماُفقطُبهُیکُمعنیُکمونیستیمُ،فقطُبهُیکُمعنیُبهُنظامُاشتراکیُمعتقدیمُ:ماُبهُفکرُمشترکاتیمُ.مشترکاتُطبیعتُ.
مشترکاتُفکریُکهُبهوسیلۀُمالکیتُمعنویُخصوصیسازیُشدهاندُ.مشترکاتُبیوژنتیکُ.درُاینُراهُوُفقطُدرُاینُراهُاستُکهُبایدُ
بجنگیم»ُ(.)Žižek 2011: unpaginated
باُاینهمهُ،اینُعدمُانطباقُتحملناپذیرُازُپیشُبهُامکانُرفعُدیالکتیکیُخودبهخودُآنُاشارهُداردُزیراُدرُدیوارهایُتازهایُ
کهُهمچنانُدرُجهانُماُساختهُمیشوندُمیتوانُتغییریُریشهایُدرُفاعلُمناسباتُاجتماعیُمشاهدهُکردُ.طردشدگانُ،ازُطریقُ
ایجادُاتصالیُدرُمدارُمنطقُنظمُنمادینُ،نمایندۀُخودُمردمُمیشوندُ(فرایندیُکهُژیژکُ«دوپهلوییُُهویتیابیُمدفوعی»ُیاُ«ابهامُ
اخذُهویت ُازُفضوالت»ُ 20میخواند)ُ:طردشدگانُکهُجایی ُدرونُنظمُمستقرُموجودُندارندُوُقربانیان ُصورتهای ُمفرطُظلمُوُ
استثمارندُبهُمعنایُمتعارفُکلمهُهیچُمنفعتُخصوصیُندارند؛ُطردشدگانُتجسمُزندۀُتناقضهایُجاریُوُساریُدرُجامعۀُمایندُ
وُازُاین ُحیث ُسخنگوی ُمستقیم ُکاربردُقوۀ ُعقلُدرُعرصۀ ُعمومیاندُ .طردشدگانُکهُهمهچیزشان ُراُبهُیغما ُبردهاندُدسترسُ
مستقیمُبهُکلیبودنُمحضُدارندُ،یعنیُبیوساطتُهیچُامرُجزئیُ،بیمیانجیُهویتُوُجوهرُاجتماعیُ،زیراُجوهرُوُهویتُاجتماعیُ
دقیقااُآنچیزیُاستُکهُازُایشانُدریغُشدهُاست«ُ:آدمُدقیقااُدرُمقامُفردیُفریدُدرُجنبۀُکلیُحوزۀُ"عمومی"ُمشارکتُمیکندُ،
درُمقامُفردی ُکهُازُامکانُهویتیابی ُازُجوهرُاجتماعی ُخویش ُمحرومُشدهُاستُیا ُحتی ُبهُمخالفتُباُآنُبرخاستهُاست—آدمُ
فقطُزمانیُحقیقتااُکلیُمیشودُکهُازُبیخوبنُفریدُگرددُ،وقتیُکهُدرُدرزهاُوُشکافهایُهویتهایُاجتماعیُجایُگیرد»ُ( Žižek
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یُ
ُ.)2009a: 105زیستنُدرُترَکهایُجامعهُ،یعنیُیگانهُراهُبرایُادغامُایشانُدرُجامعهُوُصدابخشیدنُبهُآنانُ،یعنیُبازسازیُدرون ُ
خودُبافت ُصورتفلکی ُسیاسی-وجودشناختی ُجامعهُ:خودُمیلهای ُفرید ُانضمامی ُایشان ُژستی ُمیطلبد ُکهُهمهچیز ُراُازُبنیادُ
دگرگونُمیسازدُ.بنابراینُپیکارُکمونیستیُعبارتُاستُازُتالشُبرایُازُهمُدریدنُبافتُوضعیتُمعاصرُوُازُنوُبافتنُوُساختنُآنُ،
تالشیُکهُازُدرونُتناقضهاُمیجوشدُ،تعینیُمنفیُکهُازُهستیُاجتماعی-سیاسی ُوُاقتصادی ُماُبرونُمیجهدُ.پیکارُکمونیستیُ
میکوشدُفضاییُبهُوجودُآردُکهُدرُآنُعملُاصیلُسیاسیُبازُممکنُوُقابلُتصورُگردد.
درُفیلمُمستندُآلمانیُبیگانهُ،مارکسُوُشرکاُ.پرترۀُاسالویُژیژکُ،ژیژکُدربارۀُزاغههاُاظهارُنظریُمیکندُکهُوقتیُدرُ
استُامروزُاستُ :
اینُچارچوبُمفهومیُقرارُگیردُمسئلهایُراُبرجستهُمیکندُکهُدقیقااُمحلُنزاعُدرُچینُمتناقضُصورتُفلکیُسی ُ
اگرُکسی ُازُمنُمیپرسید«ُ ،بهُنظرُشماُرخدادُاجتماعی ُتعیینکنندۀُ[ُ ]Tatbestandامروزُکدامُاست؟»ُ،درُجوابشُ
میگفتم«ُ:زاغهها»ُ.امروزهُهیچُگروهیُبهُسرعتُمردمانیُکهُدرُزاغههاُزندگیُمیکنندُُدرُسراسرُجهانُرشدُنمیکندُ.
گروههاییُعظیمُکهُفرایندُجهانگستریُبهُطرزیُنظاممندُبهُوجودشانُآوردهُبدونُاینکهُمایملکیُداشتهُباشندُباُهمُبهُ
نقاطُمختلفُپرتابُمیشوندُوُازُدایرۀُحقوقُمدنیُوُمشارکتُسیاسیُطردُمیشوند—مثالُبزنمُ:کارآفرینهایُخودفرمایُ
ورشکستهُیاُکشاورزانیُکهُزمینشانُراُازُدستُدادهاندُوُجملگیُبهُگروههایُقومیُمختلفُتعلقُدارندُ.اینُمردمانُبرایُ
بقا ُباید ُناکجااندیش ُباشندُ ،باید ُاتوپیایی ُباشندُ ،نه ُبه ُمعنای ُبهشتی ُناممکن ُبلکه ُبا ُنگاهی ُرادیکال ُو ُواقعنگرُ .بایدُ
بداههپردازیُکنندُوُشیوهایُنوُبرایُزندگیُازُخودُدرآورندُ.نهُ،منُازُآنُسادهباورانیُنیستمُکهُبهُجبرُتاریخیُدلبستهاندُ.
اتفاقیُکهُمیگویمُممکنُاستُرخُدهدُ،ولیُشایدُهمُرخُندهدُ.ولیُاینُفضاییُگشودهُاستُ،چیزیُاستُکهُدوستمُالنُ
بدیوُآنُراُ«مکانُوقوعُرخدادیُممکن»ُمیخواندُ .)de Beaulieu and Farkas 2010(ُ.
زاغهُمکانُرخدادیُممکنُاستُزیراُنمایندۀُتعینیُمنفیُاست«ُ،استخوانیُدرُگلوی»ُنظمُنمادینُاستُکهُهمینُحاالُبهُدرجاتیُ
ازُپارادکسهایُدرونیُسرمایهداریُفاصلهُگرفتهُاستُوُبنابراینُهمزمانُبهُپیکاریُواقعیُوُجاریُبرایُبرپاکردنُنظمیُنوُخصلتیُ
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انضمامی ُمیبخشدُ.زاغههاُازُآنُروی ُچنین ُاهمیتی ُبرای ُفلسفهُدارندُکهُازُپیش ُبرونُازُنظمُموجودُجای ُگرفتهاندُوُهستی ُوُ
حیاتیُسوایُنظمُمستقرُیافتهاندُ،گیریمُزائیدۀُخودُاینُنظماندُوُبنابراینُبهُطرزیُدرونماندگارُبهُنظمُموجودُوابستهاند؛ُبنابراینُ
زاغههاُحدودُوُثغورُمکانی ُرا ُترسیم ُمیکنند ُکهُبرونُازُایدئولوژی ُوُمنطقُسرمایهداری ُجای ُداردُوُنشانُازُشیوۀ ُتازهای ُبرایُ
زندگیُدارندُ.درُزاغههاُچیزیُسربرمیآوردُکهُشدیدااُبدانُمحتاجیم—اتوپیایُحقیقیُوُتخیلُسیاسیُ،اماُاینُگفتهُنیازُبهُتعینُ
بیشتر ُداردُ.طردشدگانی ُکهُدرُزاغههاُمیزیند ُدر ُورطۀ ُانحرافُبتوارهای ُگمُنشدهاندُکهُبهُماُامکانُمیدهد ُفاصلۀ ُخودُراُباُامرُ
واقعییُحفظُکنیمُکهُشبحوارُثباتُزندگیمانُراُبرُهمُمیزندُ.ایشانُگرفتارُمناقشاتُبیپایانیُهمُنیستندُکهُسرشتنمایُسیاستُ
امروزُاستُ،مناقشاتی ُکهُدرُفرایندی ُبیمنتها ُگردُمسائلُمختلفُمیگردند ُوُسازشهایی ُبیوقفه ُپدید ُمیآورند ُوُهرگزُبهُهیچُ
تغییرُواقعیُوُاساسیُراهُنمیبرندُ.آنهاُتجسمُزندۀُپارادکسهایُدرونیُجهانُمایندُ،تجسمُزندۀُتمامُتقصیرهاُوُقصورهایُجهانُ
ما؛ُصرفااُجلوهگاهُمفهومیُناسازیهاُوُتَرَکهایُمثالیُُنظمُنمادینُوُضعیفترینُحلقۀُزنجیرُمنطقیُشکلدهندۀُهستیُاجتماعی-
سیاسیُوُاخالقیُماُنیستندُ.زاغهنشینانُاینُعدمُانطباقُتحملناکردنیُراُباُگوشتُوُپوستُخودُلمسُمیکنندُ.وُباُاینهمهُنومیدُ
نمیشوندُ.بهجایُاینکهُبهُهمهچیزُپشتُکنندُدرُاتوپیاُمیزیند؛ُصورتُنوینیُازُتخیلُسیاسیُمیپرورندُکهُبهُایشانُتوانُمیدهدُ
شیوۀُتازهایُبرایُزندگیُبیابندُ.فقطُباُتمسکُبهُاینُتوانُبالقوهُاستُکهُمیتوانُنظمیُنوُبهُعرصهُآوردُکهُساختارُنظمُکنونیُ
جهانُماُراُازُدرونُدگرگونُسازدُ .
سهُ.فاجعۀُوجودشناختیُوُتخیلُسیاسی ُ
فرضیۀُکمونیسمُژیژکُمیکوشدُنوعیُمنفصلُفصلیُبرنهدُ:یاُسرمایهداریُیاُکمونیسم—حدُوسطیُنداریمُ.چنانکهُدیدیمُ،مسئلهُ
ازُنظرُژیژک ُاین ُاستُکهُاکثرُقریب ُبهُاتفاق ُمسائلُماُراُمیتوانُدرونُچارچوبُتولید ُخودمدارُسرمایه ُبرطرفُکردُ.انتخابُ،
برخالفُآنچهُغالباُا ُدرُرسانههاُ(بویژه ُرسانههای ُآمریکایی)ُعرضهُمیکنندُ،میان ُدموکراسی ُحقیقی ُلیبرالی ُوُسوسیالیسم ُتام-گراُ
نیستُ.نهُ.انتخابُمیانُنظامیُاستُکهُآلنُبدیوُکاپیتو-پارلمانتریسمُ(یعنیُنظامُپارلمانیُُسرمایهساالر)ُ21نامیدهُاستُوُدموکراسیُ
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شاملُرادیکالیُکهُدرُآنُطردشدگانُبهُجایُآنکهُبیشُازُپیشُاستثمارُشوندُوُستمُببینندُوُازُحقُاظهارُوجودُسیاسیُمحرومُ
گردندُحقُمشارکتُمییابندُ ،یعنی ُازُاین ُحقُبهرهمندُمیشوندُکهُساختارُچین ُسیاست ُراُازُدرونُتغییر ُدهندُ.درُنظرُهرُدوُ
متفکرُ،نمیتوانُپیچیدگیُ ُپیکار ُکمونیستی ُراُدستکمُگرفتُ.این ُیعنی ُسرمایهداری ُبهُذاتُخودُوُبهتنهایی ُهیچ ُساختارُجامعُ
ثابتیُنداردُ:سرمایهداریُبی-جهان-بودنیُزیربناییُراُبهُنمایشُمیگذارد؛ُتواناییُعمیقُبرایُبرآشوبیدنُنامتناهیُُخویشُوُسرنگونُ
ساختنُخودُیکیُازُمؤلفههایُذاتیُساختارُمنطقی-مفهومیُسرمایهداریُاست—یاُ،دقیقترُبگوییمُ،سرمایهداریُواجدُترازُحداقلیُ
ازُبا-خود-رابطهمندی ُاستُ.درُنتیجهُ ،امروزُدشوارُبتوانُدرُچارچوبُنوعی ُسیاست ُمبتنی ُبرُفورانُامرُواقعی ُ(وُبازنمودناپذیر)ُ
گشایش ُالزمُراُبرای ُوقوعُرخدادُرهاییبخشُدرُسیاست ُحفظُکردُ:همینکه ُعملی ُاصیل ُشکلُمیگیرد ُوُبهُعرصهُمیآیدُ ،اینُ
خطرُهستُکهُبدلُشودُبهُسازوکاریُدرُخدمتُتقویتُدرونیُسرمایهداری.
باُاینهمهُ،تحلیلهایُژیژکُاصالاُبهُاینقدرُبسندهُنمیکنندُ.اگرُسرمایهداریُبراستیُنمایندۀُنوعیُچرخشُازُجوهرُبهُ
فاعلُ(سوژه)ُدرونُفعالیت ُخودُماُباشدُ،آنگاهُاین ُبی-جهان-بودن ُزیربنایی ُمقوم ُسرمایهداری ُعمالاُچیزیُجزُمعلولی ُثانوی ُزادۀُ
خودآیینیُاستعالییُسرمایهُدرُمقامُحوزۀُخودمداریُمحصورُدرُخویشُوُدارایُحرکتیُخودبنیادُوُخودتنظیمُکنندهُ.سرمایهداریُ
فقطُازُآنُروی ُمیتواندُنفوذی ُچنین ُنیرومند ُدرُماُداشتهُباشدُکهُبنیادش ُبرُاستعمارُخشونتبارُفعالیت ُانضمامی ُوُ،درُاصلُ،
خالقُخودُماُاستُ،فعالیتیُکهُقادرُاستُخودُراُبهُدلخواهُخودشُمفصلبندیُکندُ.سرمایهداریُازُدلُدرزهاُوُشکافهایُمنطقیُ
شبکۀ ُهمارهُپیچیدهترشوندۀ ُروابطُمیان ُهستی ُاجتماعی-سیاسی ُوُحیات ُاقتصادی ُانسانهاُبرآمدهُاستُوُازُهمین ُروُنمایانگرُ
حدیُدرونیُاستُکهُازبینبردنُ،خنثیکردنُیاُرفعُدیالکتیکیُآنُاگرُمحالُنباشدُقطعاُاُبسیارُدشوارُاستُ،همانطورُکهُخودُانسان-
بودنُمظهرُهستهای ُ«بدرونی» ُاستُکهُوحدتُوُحرکت ُخود-هماهنگ-ساز ُطبیعت ُراُنابودُمیکندُ.بنابراینُ ،چنانُمینماید ُکهُ
نظریهپردازیُژیژکُدربارۀُبنبستُاجتماعی-سیاسیُملموسیُکهُپیشُرویُخودُمیبینیمُبهجایُآنکهُراهُبرون-شدیُبهُماُعرضهُ
کندُاینُبنبستُراُدامنُمیزندُوُتکرارُمیکندُ،باُآنکهُدرُسرتاسرُنوشتههایُاوُجابهجاُتوصیفهاییُامیدبخشُازُامکانُبالقوۀُنهفتهُ
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درُمنفیتُوُعدمانطباقُوُامکانُبرقراریُعدالتُبهُچشمُمیخوردُ.ازُآنجاُکهُچنینُمنفیتُبا-خود-رابطهمندُوُسیطرهجویی—کهُ،
یادمانُنرودُ،حداقلیُازُخودانعکاسی-بودنُکاهش-ناپذیرُمفهومیُدرُآنُهست—بهُدرونُمختصاتُوجودُرخنهُکردهُوُساختارُآنُ
راُتغییرُدادهُاستُ،هیچُمعلومُنیستُبتوانیمُبراستیُباُچنینُچرخشُپارالکسیُمقابلهُکنیمُوُآنُراُوارونهُسازیمُ.اگرُچنینُمنفیتیُ
ازُدرونُخودُماُسربرمیآوردُ،چگونهُمیخواهیم ُازُآنُبگریزیم؟ ُفلسفۀ ُژیژک ُبهطورُضمنی ُدوُجواب ُبهُهمُپیوسته ُبهُاین ُسؤالُ
میدهدُ .
دیالکتیکُژیژکیُمبتنیُبرُامکانُقسمیُترک-خوردنُوُفروریختنُمنطقیُوُوجودُتضادُآشتیناپذیریُدرونیُاستُوُبهُ
همینُجهتُنمیگذاردُهیچُواحدُدرخودمحصوریُشکلُبگیردُکهُبتواندُقوایُخودُراُتاُبهُآخرُتحلیلُببردُ.وُازُآنجاُکهُهیچُنظامُ
خودهماهنگ-سازُخودتام-سازیُدرُکارُنمیتواندُبودُ،هموارهُاینُامکانُهستُکهُامرُواقعیُبالقوهُهرُوحدتُنمادینُمفروضُراُازُ
نوُساختاربندیُکندُوُحتیُازُبینُببردُ.هموارهُاینُاحتمالُمیرودُکهُامرُواقعیُبرایُهمیشهُبرُهرُصورتُفلکیُ(خواهُوجودشناختیُ
باشدُخواهُعلمیُخواهُسیاسی)ُمسلطُگرددُ.بنابراینُ،امرُواقعیُصرفااُمانعُیاُحدُّساختاریُنیست—میتواندُدرُضمنُمکانیُباشدُ
کهُمختصاتُامورُممکنُوُناممکنُدرُآنُبرایُهمیشهُازُنوُپیکربندیُشوندُ.پسُدرسُدیالکتیکُژیژکُاینُنیستُکهُبایدُتقدیرُ
خودُراُبپذیریمُوُبهُازدسترفتنُنفسُخویشُدرُنظامُسرمایهداریُرضاُبدهیمُ:نظامُسرمایهداریُهرقدرُهمُقویُباشدُ،قدرتُامرُ
منفی ُراُنمیتوانُازُدورُخارجُکرد؛ُامرُمنفی ُازُبطنُفروپاشی ُوُفروریزی ُمنطقی ُتوقفناپذیر ُوُپیشبینیناپذیری ُکهُازُدرونُهرُ
نظمُمستقرُمفروضی ُنشئتُمیگیرد ُبیوقفهُزمینه ُراُمهیای ُظهورُامرُنوُمیسازدُ.درُمیدان ُعملُهیچچیز ُبهُوجه ُماتقدمُطردُ
نمیشودُ.بهُبیانُدیگرُ،ناممکنُرویُمیدهد:
بهنظرُمیرسدُلکانُهمُباُاین ُمنطقُهمخوانی ُکاملُداردُ:مگرُپربودن ُتوهمی ُفانتزی ُخیالی ُشکافهای ُساختاری ُراُ
نمیپوشاندُوُمگرُروانکاوی ُشجاعانهُاین ُشکافُبنیادی ُو/یا ُناممکن-بودنُساختاری ُراُهماناُشرطُامکانُمیل ُدرُآدمیُ
یُ
نمیشمارد؟ُمگرُاین ُهمانُ«اخالقُامرُواقعی» ُنیست—اخالق ُمبتنی ُبرُپذیرفتن ُامرُواقعی ُکهُازُدلُنوعی ُناممکن ُ
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ساختاریُبرمیآید؟ُالبتهُهدفُغاییُلکانُدقیقاُاُضدُاینُاست؛ُموردُعشقُراُدرُنظرُآوریدُ.عاشقانُمعموالاُدرُعالمُرویاُبهُ
اینُمیاندیشندُکهُاگرُدرُنوعیُمختصاتُدیگرُاسطورهایُ(«زمانیُدیگرُ،مکانیُدیگر»)ُبودندُ،عشقشانُبهُتحققُحقیقیُ
میرسیدُ،بهُاینُمیاندیشندُکهُتنهاُمانعُتحققُحقیقیُعشقشانُاوضاعُوُاحوالُتصادفیُحاضرُاستُ،وضعیتیُکهُممکنُ
بهُامکانُخاصُاست؛ُوُمگرُدرسُلکانُدرُاینجاُاینُنیستُکهُآدمُبایدُاینُمانعُراُبهُعنوانُضرورتیُساختاریُبپذیردُوُ
گرُفانتزیُاست؟ُ
هیچُ«مکانُدیگری»ُبرایُتحققُحقیقیُعشقشانُدرُکارُنیستُوُاینُمختصاتُدیگرُهمانُمختصاتُدی ُ
نه«ُ:امرُواقعیُدرُحکمُامرُمحال»ُدرُاینجاُبدینُمعناُاستُکهُناممکنُقطعااُرویُمیدهدُ،وُ«معجزههایی»ُچونُعشقُ
(یا ُانقالبُسیاسیُ:لنین ُدرُُ 1921چنین ُگفت«ُ،انقالبُ،ازُبعضی ُجهاتُ،معجزه ُاست»)ُقطعاُا ُروی ُمیدهندُ.بدینقرارُ
بایدُازُ«ناممکن-بودنُرویدادن»ُبهُ«ناممکنُرویُمیدهد»ُگذرُکنیم—دشوارترینُکارُدقیقااُپذیرفتنُاینُحقیقتُاستُ
وُنهُمانعُساختارییُکهُحلُّنهاییُمعضلُوضعیتُراُتاُابدُبهُتعویقُمیاندازدُ:ازُیادُبردهُبودیمُکهُچگونهُآمادۀُرویدادنُ
معجزههاُباشیمُ.)Žižek 2001: 83-84ُ(ُ.
راستشُنبایدُازُیادُببریمُکهُذاتُوجودشناختیُسرمایهداریُنیزُ،مانندُهرُرخدادُحقیقیُدرُتاریخُبشرُ،روزگاریُناممکن-بودنُبودُ،
چیزیُپیشبینینکردنیُ22.هیچُنقطۀُپایانُنهاییُدرُکارُنیست؛ُآنچهُهستُسلسلهایُازُگسستهاُدرُچینُمنطقیُجهانُاستُکهُ
نمیتوانُبینشانُآشتیُبرقرارُکردُ .
شاید ُعجیب ُباشدُکهُتصورُژیژکی ُازُفاجعۀ ُوجودشناختی ُبهُماُرخصتُمیدهدُتاُبهُهمین ُمسئلهُازُزاویهای ُمتفاوتُ
بنگریمُ.اگرچهُژیژک ُمعتقدُاستُسرمایه ُنسبتُبهُماُخودآیینیُاستعالییُداردُ،تلقیُویژۀُخودشُازُماهیتُخارقُاجماع ُفاعلیتُ
یُ
درُایدئالیسم ُآلمانی ُبهُاوُامکانُمیدهدُتا ُازُاولویتُ ُمنطقی ُخلع-ناکردنیُ ُفاعلُ(سوژه)ُدفاعُکندُ.باُتوجهُبهُساختارُدیالکتیک ُ
رباعیُ(یعنیُچهارجزئی)ُتقریرُاوُازُسیرُتکوینُوجودُفاعلیتُبشریُ(منطقُُ>--طبیعتُُ>--روحُمتناهیُُ>--روحُعینی/طبیعی-
شده)ُ23،معلومُاستُکهُشکافُپارالکسیُآشتیناپذیریُمیانُوجودُجوهریُوُفرهنگُدرُکارُاستُ.فاعلُبشریُ،درُمقامُ«بینابین»ُ
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ناممکنُمیانُاینُدوُ،مظهرُفروپاشیُخودبخودُنظمُجوهریُایجابیُوُعدمانطباقُآشتیناپذیرُآنُباُخودُاست«ُ.من»ُمحضُ،درُمقامُ
فضایُطبیعت-زدودۀُعنان-گسیختهایُمهارناپذیرُ،مانعُتداخلُطبیعتُوُفرهنگُمیشودُوُبدینسانُبهخودیخودُباُهیچیکُازُآنُ
دوُقیاسپذیرُنیستُ:منطقهایُکهُ«من»ُمحضُبرایُفعالیتُبنیادُمیگذاردُکلُحوزۀُفرهنگُراُچونُپاسخیُدرونماندگارُبهُبنبستُ
طبیعت ُبرپای ُمیداردُاماُهیچگاه ُدرُبرآوردن ُتکلیفی ُکهُبدانُمحولُمیشودُتوفیق ُنمییابد؛ ُ«من»ُمحضُ،درُمقام ُچیزی ُکهُ
فرهنگُوُوجودُجوهریُ(یعنیُذهنُوُجسم)ُراُبهُوجهیُسلبیُدرُرابطهایُمبتنیُبرُناسازگاریُآشتیناپذیرُباُهمدیگرُنگاهُمیداردُ،
درُقامت ُمنفیتُبا-خود-رابطهمندیُنامتناهیُازُهرُدوُآنهاُبرونُمیجهدُوُ،بنابراینُ ،هرگزُنمیتواندُبهطورُکاملُدرُصورتُفلکیُ
سیاسیُسرمایهداریُادغامُشودُ،بههمانسانُکهُهرگزُنمیتواندُبهُحرکتهایُ«متوازن»ُطبیعتُبازگرددُ.بنابراینُ،اینکهُفاعلُبشریُ
فاقدُایجابیتُوجودشناختیُاستُنهُنقطهُضعفُبلکهُنقطهُقوتُآنُاستُ:آنُمیزانُعدمُانطباقیُکهُمقوّمُفاعلُبشریُاستُبهُلحاظُ
اد ُهمیشه ُممکنُ
صورتُنمایانگر ُامکانُدگرگونیهای ُهمارهُنوُدرُجامعهُوُسیاست ُاستُ.این ُعدمُانطباقُزمینهساز ُژست ُبی-بنی ُ
تأسیس ُیک ُنظمُنو ُدرُجهانُاستُ:تالشهای ُگوناگونُبرای ُپرکردنُاین ُشکافُوُبخشیدن ُمحتوای ُ(مجازاا)ُایجابی ُبهُفاجعۀُ
وجودشناختیُتراژیکیُکهُهمانُفاعلُبشریُاستُهرگزُنمیتواندُآنُتخاصمُازلیُراُکهُهستۀُمؤسسُآنُاستُحلُکند.
بنابراین ُخودآیینی ُاستعالیی ُسرمایه ُراُباید ُدرُتقابلُدیالکتیکی ُباُخودآیینی ُفاعلُبشری ُدرُنظرُگرفتُ.فاعلُبشری ُازُ
آنجاُکهُازُبنبستیُآغازینُدرونُچینُایجابیُوجودُجوهریُنشئتُمیگیردُمیتواندُوحدتُطبیعی ُوُخودهماهنگسازُخویشُراُ
برایُهمیشهُمستولیُگرداندُ.درُمقابلُ،سرمایهُبرُبنیادُفاعلیتُبشریُاستوارُنیستُزیراُفاعلیتُفینفسهُیکُهیچیُریشهایُاستُ،
گردابیُهراسانگیزُکهُممکنُاستُازُطریقُآزادیُروانپریشانۀُمحضُخویشُهمهُچیزُراُ(حتیُخودشُرا)ُنابودُسازدُ.درنتیجهُ،ازُ
نظرُژیژکُ،مناسباتُسرمایهداریُبهطورُمضاعفُازُقلمروُوجودُحذفُمیشوندُزیراُاینُمناسباتُازُبطنُحوزۀُمجازااُایجابیُفعالیتُ
اجتماعی-سیاسی ُوُاقتصادیای ُبرمیخیزند ُکهُنافرمانی ُوُسرکشی ُفاعلُبشری ُزمینه ُراُبرای ُآنُمهیا ُمیسازد—این ُمناسباتُ
نمایانگر ُعقبنشستن ُخارق ُاجماع ُروانپریشی ُبهُدرونُخودشُاستُ،نوعی ُمنقبض-شدن ُاینن-ولت ُ[=جهانُدرون]ُشبانۀ ُآزادیُ
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بشریُدرونُمنطقۀُدیگریُکهُبهطرزیُنامتناهیُباُآنچهُازُبطنُآنُسربرآوردهُناسازگارُاستُ.ولیُازُآنجاُکهُفاعلیتُبشریُبهُتنهاییُ
ازُبطنُطبیعتُوُنظمُنمادینُبرونُمیجهدُ،حدّیُهستُکهُسرمایهُبیشُازُآنُنمیتواندُفاعلیتُراُ،دستکمُدرُچارچوبُخصلتُ
انعکاسیُخودبنیادُُمفهومیُُآنُ،انگلوارُبهُسیطرۀُخویشُدرآورد—فاعلیتُبشریُهموارهُتقدمُوُتفوقُمنطقیُداردُ،حتیُاگرُاینُ
قدرتُخفتهُوُنهفتهُباشدُوُدرُنهایتُبتوانُریشههایشُراُنابودُکردُ.بنابراینُآنچهُخودآیینیُاستعالییُسوژهُراُازُخودآیینیُسرمایهُ
الُمتمایزُمیسازدُتحویلناپذیریُفاجعۀُوجودشناختیُاستُ.اینُتحویلناپذیریُنهُتنهاُباعثُمیشودُفاعلُبشریُبرحسبُتاریخُ
کام اُ
تکوینُسرمایهُتقدمُمنطقیُبیابدُبلکهُبهُفاعلُبشریُتفوقُمنطقیُنیزُمیبخشدُ:ناممکنُازُآنُرویُدرُقلمروُسیاستُمیتواندُرویُ
دهدُکهُبنیادُواقعیُُفاعلیتُراُهرگزُنمیتوانُبهُوجهی ُمفهومیُرفعُکردُوُدرونُمنطقۀُدیگریُازُفعالیتُتحویلناپذیرُحلُکردُ.
فاعلُبشریُازُطریقُماندنُدرُجوارُامرُمنفیُاصوالاُمیتواندُهرُنظمُمستقریُراُسرنگونُسازدُوُنظمیُنوُبناُکند—میتواندُبیآنکهُ
خودشُراُنابودُکندُسیطرۀُسرمایهُراُازُبینُببردُ،حالُآنکهُسرمایهُاگرُدرُصددُنابودکردنُفاعلیتُبرآیدُناگزیرُخودشُراُنیزُنابودُ
خواهدُکردُ.وانگهیُدرُفاعلُبشریُخصلتیُهستُکهُبهُطرزُچشمگیریُفریدُاستُ.فاعلُبشریُتواناییُبیهمتاییُبرایُکلیسازیُ
داردُ:سوژهُباُوجودُگرایشهایُخودمحورانهُوُسرکشیُُانگلوارشُفضاییُبرمیسازدُکهُدرونُآنُمیتوانیمُگردُهمُآییمُوُدستُبهُ
عملُسیاسیُبزنیمُوُازُطریقُگفتارُنیازهایُدیگرانُراُبهُحسابُآوریمُ.اینُتواناییُدرُدیگرُصورتهایُمنفیتُ(با-خود-رابطهمند)ُ
کهُدرُنوشتههایُژیژکُمیبینیمُاکیدااُمفقودُاستُ:اختاللُمنطقیُ،بیماریُوُناسالمیُ،فجایعُطبیعیُ،صورتهایُگوناگونُکژکاریهاُ،
وُبویژهُکژکاریُسرمایهُ.باُآنکهُمنفیتُعمومااُنیرویُویرانگریُبینامونشانُبروزُمیدهدُ،وقتیُدرُقالبُفاعلیتُبشریُظهورُمیکندُ
یُخویشُراُ
بالقوهُمیتواندُازُاینُحدُفراترُبرودُ.منفیتُدرُاینُقالبُمیتواندُدرُبا-خود-رابطهمندیشُمبنایُوجودشناختی-مدفوع ُ
بهُچیزیُدارایُسرشتیُمثبتُوُخیرُبدلُسازدُوُازُهمینُروُاستُکهُژیژکُاینُهمهُاصرارُداردُرخدادُآنتوژنیکُآزادیُبشرُراُنهُ
صرفااُرخدادُتروماییُُفروپاشیُُوجودشناختیُبلکهُهمچنینُنوعیُ«معجزه»ُبخواندُ.درُاینجاُچیزیُازُبیخُوُبنُنوُوُپیشبینیناپذیرُ
درُجهانُبهُظهورُمیرسد—یعنی ُامکانُعدالتُ.توصیفهای ُژیژک ُازُوحشت ُپرهایوهوی ُوجودُصرفاا ُتالشی ُبرای ُنظریهپردازیُ
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دربارۀُاستلزامهایُامکانی-بودنُوُمتناهی-بودنُمادیُریشهایُوجودُانسانُنیستُ.اوُدرُعینُحالُمیخواهدُنشانُدهدُاینُویژگیهاُ
میتوانندُنوعی ُسیاست ُمبتنی ُبرُامرُواقعی ُراُممکنُسازندُکهُقادرُاستُازُدرونُسلطۀ ُنظامُپارلمانی ُسرمایهساالرُوُخصوصیاتُ
خارقُاجماعشُنوعیُدموکراسیُشاملُراُزندهُنگهُداردُ(کهُژیژکُ،شایدُازُبدُحادثهُ،آنُراُکمونیسمُمینامد)ُ.حدُّهرگزُحدُّمحضُ
نیستُ،بنبستُهرگزُبنبستُمحضُنیست—حتیُفروریختنُنامتناهیُچینُایجابیُوضعُموجودُمیتواندُنیرویُخالقیُباشدُکهُ
هیچُچیزُنمیتواندُازُتوانُخالقیتُآنُبکاهدُ.فاجعۀُوجودشناختیُشرطُامکانُتخیلُسیاسیُاستُ 24.

نتیجهگیری
درهمآمیختنُپیچیدۀُسیاستُوُوجودشناسیُدرُفلسفۀُژیژکُدوُنکتۀُبهُهمُپیوستهُراُپیشُچشمُمیآوردُکهُبهُهنگامُمطالعۀُهرُ
جنبهای ُازُنوشتههای ُژیژک ُهموارهُباید ُدرُنظرُداشتهُباشیمُ)1(ُ:خصلتُذاتاُا ُنظاممند ُکارُژیژک ُبهُرغمُتمامُحاشیهرویهاُوُ
گریززدنهایُهزارتووارُکارُاوُوُاستفادهُازُترکیبُغالباُاُحیرتانگیزُافکارُمتفکرانُمتفاوتیُکهُبههیچوجهُنمیتوانُمیانشانُآشتیُ
برقرارُکردُ،نوعیُژیمناستیکُفکریُکهُبرُاساسُادعایُنابجایُمنتقدانُاوُثابتُمیکندُاوُشارالتانیُاستُکهُمیکوشدُاینُحقیقتُ
راُالپوشانیُکندُکهُقادرُنیستُدرُترازُراستینیُازُتفکرُروشمندُفعالیتُکند؛ُوُ(ُ)2بدینُقرارُاینُنکتهُکهُبههیچوجهُنمیتوانُازُ
سیاستُرادیکالُمبتنیُبرُامرُواقعیُژیژکُدفاعُکردُبدونُآنکهُهمزمانُازُوجودشناسیُزیربناییُُآنُدفاعُکردُ .
محدودکردنُژیژکُبهُحوزۀُفرهنگ-پژوهیُوُنقدُاجتماعی-سیاسیُموجبُنادیدهگرفتنُفاحشُوسعتُوُاصالتُتفکرُاوُ
میشودُ.باُآنکهُمیتوانُگفتُاکثرُنوشتههایُژیژکُناظرُبهُایدئولوژیُوُتحلیلُوضعیتُدنیایُمعاصرُاستُ،اوُبهسانُهمۀُمتفکرانُ
بزرگترُتاریخ ُفلسفهُنظامی ُپیچیده ُوُسرشار ُازُظرافتُبهُماُعرضهُمیداردُکهُهمۀ ُحیطههای ُتفکرُراُبهُشیوهای ُجامعُوُبهُهمُ
پیوستهُدربرمیگیردُ،خواهُدرُقلمروُعملُخواهُدرُحوزۀُنظرُ.ژیژکُحاضرُنیستُاینُحیطههاُراُبههیچوجهُمطلقانگاریُازُیکدیگرُ
جداُبنمایدُ:اوُنیکُمیداندُکهُمتافیزیکیُمبتنیُبرُامرُواقعیُپیامدهایُمستقیمیُبرایُچگونگیُرابطۀُماُباُخویشتنُوُجهانُداردُ
بههماننحوُکهُنظریهایُراجعُبهُفاعلُاجتماعی-سیاسیُالجرمُمستلزمُنوعیُوجودشناسیُزیربناییُاستُ.اینُدوُسؤالُممکنُاستُ
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معیارهاییُمتفاوتُوُموضوعاتُنظریُدرنهایتُمتفاوتیُبرایُتحقیقُداشتهُباشندُ،اماُدرُترازیُمعینُبایدُآنهاُراُبهُلحاظُمفهومیُ
بهُهمُپیوندُزدُ.برُاینُاساسُ،ازُنظرُژیژکُ،کارُتفکرُفکرکردنُبهُکلُاستُوُماُهرگزُنمیتوانیمُخودمانُراُبهُپژوهشهایُصرفاُاُ
منطقهایُیاُمحلیُمحدودُسازیمُ،زیراُاگرُخودُراُبهُاینُدستُپژوهشهاُمحدودُسازیمُاینُخطرُهستُکهُموضوعُاصلیُتحقیقُراُ
ازُنظرُبیندازیمُ.بارزترین ُنمونۀ ُاین ُنگاهُراُمیتوانُدرُتحلیل ُژیژک ُازُسرمایه ُمشاهدهُکردُ:اگرُبهُرقصُمرگُسرمایه ُبچسبیمُ،
رقصی ُکه ُتقدیر ُکلُجمعیتهای ُانسانی ُراُدرُسکراتُموت ُناشی ُازُخودتنهاپنداری ُخویش ُتعیین ُمیکندُ،آنگاهُدرُورطۀ ُیاسُ
خواهیمُافتاد—زیراُاگرُهمزمانُدرُموردُساختارُمتافیزیکیُواقعیتُعینیُکهُرخدادُفاعلیتُبرمالیشُمیسازدُتحقیقُنکنیمُ،هرگزُ
نمیتوانیمُبهُوجودشناسیُزیربناییُتخیلُسیاسیُراهُجوییمُ،یعنیُامکانُصوریُهمیشگیُتأسیسُنظمهایُنوُدرُجهانُکهُماهیتُ
سوژهُراُشکلُمیدهدُ.اینُگفتهُکهُفلسفهُاگرُقرارُاستُبراستیُفلسفهُباشدُبایدُبهُمعنایُدقیقُهگلیُکلمهُعلمُباشدُ25،مستلزمُ
چیزیُاستُبیشُازُآرمانُاختتامُوُکامل-شدگیُُمعرفتیُ:متافیزیکُنهُفقطُدامنۀُتبیینیُداردُکهُامرُسیاسیُراُشاملُمیشودُبلکهُ
اینُدوُمیتوانندُبهُوجهیُپویاُیکدیگرُراُبهُشیوههاییُشایدُخالفُانتظارُشکلُدهند.
جورُدیگرُبگوییمُ:اگرُراستُباشدُکهُآیندۀُفلسفۀُموسومُبهُفلسفۀُنظرپردازُکهُدرُجهانُانگلوساکسنُسربرآوردهُاستُ
حولُاینُسؤالُمیگرددُکهُاینُجریانُچهُواکنشیُبهُ«سیاست/اخالقُ،مختصاتُزمانیُ،فاعلیت/آگاهیُ،وُعلم/حقیقت»ُنشانُخواهدُ
دادُ(ُ،)Byrant, Srnicek and Harman 2011: 16آنگاهُبایدُبگوییمُبسیاریُازُسؤالهایُبیجوابماندهُبرایُدیگرُمتفکرانُ
درُاینُسنتُنوپاُوُهیجانُانگیزُکهُدرُاینُچرخشُمتافیزیکیُفعالیتُمیکندُپیشاپیشُدرُتفکرُژیژکُجوابهاییُبدیعُوُنظاممندُ
یافتهاندُ.میتوانیمُبهُژیژکُ،بهُعنوانُیکیُازُپرکارترینُمتفکرانُنظاممندُاینُقرنُ،رجوعُکنیمُنهُصرفااُبهخاطرُژستُتهورآمیزشُ
درُدفاعُازُسیاست ُرادیکال ُبلکهُهمچنین ُبهُعنوانُالگویی ُبرای ُچندُوُچونُکارُفلسفی ُدرُپی ُاعالمُضرورتُمتافیزیکی ُجدید ُوُ
همچنینُبرایُیافتنُمنابعُمفهومیُالزمُبرایُاینُفلسفهُ.باُاینهمهُدرُاینُبرهۀُحساسُبایدُباُکمالُدقتُرفتارُکنیمُ.ازُآنجاُکهُ
سیاستُوُوجودشناسیُپیوندیُچنینُتنگاتنگُدرُتفکرُژیژکُباُهمُدارندُ،اگرُبناُداریمُازُموضعُسیاسیُپیشنهادیُاوُدفاعُکنیمُ
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باید ُپیامدهای ُموضعُاوُراُتاُآخرُدنبالُکنیمُ:تخیل ُسیاسی ُتنهاُازُآنُروُممکنُاستُکهُفاعلُبشری ُدرُاصلُخودُفاجعهایُ
وجودشناختیُاستُ،نوعیُکژکاریُدرُبطنُطبیعتُاستُکهُتاروپودُجهانُراُازُهمُمیدردُ.آیاُآمادگیُاینُکارُراُداریم؟ ُ
ُ
پینوشتهاُ :
1. Žižek 2000a: “The Spectre of Capital,” 11-18.
2. Žižek 2000a: 12.
3. Žižek 2000a: 12.
 .4اینُایدهُراُمدیونُآدرینُجانستنُهستمُ.قیاسُکنیدُباJohnston 2008: 269-270.ُ:
 .5برای ُمطالعۀ ُگزارشی ُمبسوطُازُمواجهۀ ُژیژک ُبا ُعلوم ُشناختیُ ،بنگرید ُبهŽižek 2009b: “The Unbearable :
ُ .Heaviness of Being Divine Shit,” 146-199
 .6برایُمطالعۀُبحثیُجامعُدرُاینُزمینهُ،بنگریدُبه.Schelling 2003: 223-225ُ:
 .7درُاینجاُبایدُیادآورُشویمُبنیادُوُهستیُهرُدوُنسبتهایُمنطقیُُ«همزمان»اندُوُبهُهمینُاندازهُمراحلُرشدُوُشکوفاییُ
تاریخیاندُ.اگرچهُتصمیمُازلیُناشیُازُتصمیمُناخودآگاهُدوُعصرُیاُدورانُآشتیناپذیرُخلقُمیکندُ،هرُدوُپسُازُشکافیُ
کهُبینشانُمیافتدُهمزمانُحضورُدارندُ،گیرمُبنیادُنمایانگرُ«گذشتۀ»ُوجودی-تکوینیُهستیُباشدُ.ازُاینُطریقُاستُ
کهُجسمُدرُمقامُموجودیُمستقلُکهُهستیشُدرُتقابلُنامتناهیُباُذهنُتعریفُمیشودُمیتواندُهمچنانُازُقانونهایُ
خودشُپیرویُکندُوُعملُکندُ،گیرمُذهنُدرُنهایتُبهُلحاظُمنطقیُبرترُازُجسمُباشدُوُپسُازُخودبرنهادنُسیطرهآورشُ
درُسحتُآزادُخودشُبزیدُ(یاُ،بهُبیانُمتفاوتُ،بدینسانُاستُکهُزمانُدایرهایُطبیعیُهمچنانُمیتواندُدرُکنارُزمانُ
دیالکتیکیُمفصل-باختهُدرُوجودُانسانُحضورُداشتهُباشد)ُ.رویاروییُنورونهاُدرُدوُزمانُمیتواندُرویُدهد«ُ:گذشتۀ»ُ
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ابدی ُیا ُضربانُناخودآگاهُمادی ُوُ«حضور»ُابدی ُخودآگاهی—فاعلُبشریُ(سوژه)ُدرُمقامُموجودُبینابینی ُزادۀ ُمنفیتُ
وجودُاینُدوُزمانُراُدرُتناقضیُمولّدُکنارُهمُنگاهُمیدارد.
8. Schelling 2000a: 91.
 .9یادمانُنرودُکهُآزادیُ ،ازُنظرُژیژکُ ،برخالفُآنچهُدرُسنتُفلسفۀ ُمدرنُمیبینیمُ ،منوطُبهُخودبودن ُوجودیُ ،یعنیُ
هستۀ ُغیررابطهای ُبازتابی ُبودن ُخودآگاهُ،نیست ُبلکهُوابستهُبهُخالءُغیرشخصی ُوُبیچهرۀ ُمنفیت ُاستُ.ازُاین ُحیثُ،
منفیتُازُلحاظُصورتُمحدودُبهُانسانُنمیشودُبلکهُمیتواندُدرُهرُنظامُمنطقیُمفروضیُرویُدهدُکهُدرُآنُترَکُبا-
خود-رابطهمند ُمفهومی ُحادثُمیشودُ.باید ُببینیم ُچهُچیز ُاستُکهُجزئیت ُآزادی ُانسانُراُازُدیگر ُصورتهای ُمنفیتُ
خودبرنهندهُمتفاوتُمیکندُ:تواناییُآنُدرُسرکردنُباُخودش.
10. Žižek & Daly 2004: 59.
11. Carew 2011: 15.
 .12درُاینجاُمنُازُروحُحاکمُبرُبعضیُترجمههایُفرانسویُواژۀُهگلیُُُAufhebungپیرویُمیکنمُوُازُواژۀُُsursumption
استفادهُمیکنمُکهُبرُاساسُُsubsumptionوُدرُتقابلُباُآنُساختهُشدهُاستُوُازُواژۀُُsublimationبهُسهُدلیلُ
بهرهُنمیگیرمُ.اولُاینکه ُازُهرُگونهُخلطُممکنُمیانُحرکتُدیالکتیکی ُوُمفهومُتصعید ُدرُروانکاویُ ،خواهُدرُوجهُ
فرویدی ُخواهُدرُوجهُلکانیشُ ،جلوگیری ُکنمُ.دومُاینکه ُاین ُمعادلُکمکُمیکندُفاصلهُبگیریم ُازُتلقی ُدیالکتیک ُبهُ
منزلۀُنوعیُفعالیتُ«تزکیُّمفهومی»ُکهُدرُآنُبرُتناقضهایُدورنیُدوُموضعُمتعارضُغلبهُمیشودُبهنحویُکهُحقیقتُ
آنهاُحفظُمیشودُوُکذبشانُدرُترکیب ُمفهومی ُبزرگُجدیدی ُمرتفعُ.این ُتفسیر ُ«محافظهُکار»ُمغایرت ُداردُباُفهمُ
ژیژک ُاز ُحقیقت ُدیالکتیک ُهگلی ُکه ُمتضمن ُدقیقۀ ُکاهشناپذیر ُپارالکس ُآشتیناپذیری ُقویبنیاد ُاست ُزیرا ُتفسیرُ
«محافظهُکار»ُنمیتواندُفعالیت ُمنفیتُبا-خود-رابطهمندیُراُبهُحسابُآوردُکهُدرُکلُحرکتُدیالکتیکُمستترُاستُ.
سومُاینکهُاینُمعادلُدرُچارچوبُفهمُهگلُازُدیالکتیکُدرُتقابلُباُحکمُدرُفلسفۀُکانتُقرارُمیگیردُ:حکمُدرُکانتُ
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یُ
راهی ُاستُبرای ُقراردادنُجزئی ُدرُذیل ُکلیُ.بنابراین ُُ sursumptionبالواسطهُنوعی ُشهودُمستقیم ُازُهستۀ ُمنطق ُ
فرایندیُبهُدستُمیدهدُکهُبههیچوجهُمانعُرسالتیُکهُپیشُروُداریمُنمیشود.
13. Žižek 2000a: 14-15 & Žižek 2001: 18-19.
 .14درنتیجه ُشیءشدن ُفعالیت ُکاهشناپذیر ُجهان-آفرینی ُدرُبازارُ،همزمانُ،باُ«روانشناختیشدن»ُسرمایه ُهمراهُمیشودُُ
(ُ.)Žižek 2009a: 141-142اینُیعنیُبایدُهمیشهُبهُدیدۀُظنُبهُتبیینهایُروانشناختیُازُاعمالُامثالُبرناردُمَدافُ
ال ُمتصدی ُیکی ُازُبزرگترین ُطرحهای ُتاریخ ُبودُکهُامروزهُدرُ
بنگریم ُ(مدافُکارگزارُسابقُبورسُآمریکایی ُاستُکهُقب اُ
جمیعُرسانههاُحضورُدارند)ُ.محکومکردنُاینُاعمالُبهُعنوانُخطاییُاخالقیُوُکارهایُننگآورُشخصیُیاُحرصُوُطمعُ
روانشناختی ُفردیُ ُمحضُازُنظرُژیژک ُایدئولوزی ُمحضُاستُ:مدافُهیچ ُنیست ُمگرُجلوهگاهُیا ُجانگهدار ُمحض ُذاتُ
رقصُخودزای ُسرمایهُ:طرحُهرمی ُیکی ُازُاجزای ُذاتیُ ُهستۀ ُساختاری ُسرمایه ُاستُوُنمیتوانُآنُراُبدونُپیکربندیُ
مجددُدرونماندگارُنظمُجاریُجهانُحذفُکردُ.بنگریدُبه.Žižek 2009a: 39- 41ُ:
 .15درُاینُزمینهُژیژکُخیلیوقتهاُبهُبدیوُبهُعنوانُمتحدیُرجوعُمیکندُکهُمایۀُالهامُکارهایُخودشُاستُ.برایُمثالُ،
بنگریدُبه.Badiou 2007 & 2009ُ:
16. Žižek 2009a: 88.
 .17مارکسُوُانگلسُحرفیُمشابهُاینُمیزنند«ُ:کمونیسمُازُنظرُماُوضعیتیُنیستُکهُبایدُتأسیسُشودُ،آرمانی ُنیستُکهُ
واقعیتُبایدُخودُراُباُآنُسازگارُکندُ.کمونیسمُدرُقاموسُماُنامُحرکتُیاُجنبشیُواقعیُاستُکهُوضعیتُکنونیُراُبهُ
وجهیُدیالکتیکیُرفعُمیکندُ.aufhebtُ:شرایطُاینُحرکتُحاصلُمقدماتیُاستُکهُهماکنونُحاضرندMarx & (ُ».
)Engels : 56-57
18. Ibid., p. 95.
 .19دوُپاراگرافُبعدیُخالصهایُهستندُازُفصلُ«محصورۀُجدیدُمشترکات».94-86ُ،
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20. For a discussion, see Žižek 2000b: 228-232.
21. Badiou 2008: unpaginated
22. Cf. Johnston 2008: 269-270
23. Žižek 2000b: 82. For a discussion, see Carew 2011: 6ff.
 .24نکتۀُجالبُتوجهُاینکهُژیژکُادعاُمیکندُگامُنخستُتخیلُاستعالییُهمانُدقیقۀُتخریبُوجودشناختیُاستُ،دقیقهایُ
کهُتقدمُتکوینیُداردُ،یعنیُازُدرونُپاشیدنُمیدانُحیاتیُوجودُ.ژیژکُاینُتخریبُوجودشناختیُراُهمانُچیزیُتلقیُ
یُ
میکندُکهُبازسازیُترکیبی-دیالکتیکیُآنُمیدانُراُدرُتجربهُازُطریقُفاعلیتُمهیاُمیسازدُ.اماُدرُضمنُمنزلتُسیاس ُ
خودُفلسفۀُاستعالییُراُهمُحفظُمیکندُ.فلسفۀُاستعالییُبرُاینُنکتهُپایُمیفشاردُکهُتاُجایی ُکهُسوژهُهستیُداردُ
واقعیتُاصالُنیست—وُاینُقضیۀُوجودشناختیُاستلزامهایُعملی-انضمامیُضروریُدارد.
 .25همانطورُکهُهگلُمیُگویدُ(:)39-38ُ:1991
علم ُ[فلسفه]ُبهُذاتُخودُیک ُنظامُاستُزیرا ُآنچهُحقیقت ُانضمامی ُداردُفقطُبهُاعتبارُفرایند ُانکشافُنفسُ
درونی ُخویش ُو ُمتحدساختن ُخویش ُدر ُوحدتی ُدرونی ُچنین ُاستُ ،یعنی ُدر ُمقام ُتمامیتُ .آنچه ُحقیقتُ
انضمامیُداردُفقطُازُطریقُتمایزگذاشتنُوُتعینُتمایزهایشُمیُتواندُبرابرُباُضروتُاینُتمایزهاُوُآزادیُکلُ
باشدُ ُ.
[آنمرکونگُ].تفکرُفلسفی ُبدونُنظامی ُجامعُاصالا ُنمیتواندُعلمی ُباشد؛ُجداُازُاین ُمعنی ُکهُاین ُنوعُتفکرُ
فلسفی ُبهخودیخودُبیانکنندۀ ُتمایلی ُذهنی-فاعلیترُاستُ،محتوایش ُهمُنهُضروری ُبلکهُممکنُبهُامکانُ
خاصُاست.
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