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 یاسیسُلیتخُی ُوُوجودشناسُژکیژُیاسالو ُ

 یصالحُنجفُه:جوزفُک رو،ُترجم

 

ُ

ُ

ُ

هُاستُکُینیادیبنُینظرُۀنهانُماندهُهمُازُچشمُخوانندگانُوُمفسرانُاوُمعضلُژکیهمُازُچشمُمنتقدانُژُهاوقتیلیکهُخُیمطلب

ُازُسُیهالیتحلُیربنایز ُمعضلدهدیشکلُمُاستیخودُاوُرا ُرییشدنُراهُتغبستهُجهیوُدرُنتُ«یاسیسُلیتخ»ُی انسدادُظاهرُۀ:

اگرچهُماُقادریقیحق بهُشُهانجُانیپاُمیُ. برخوردُُ،یاهالوکاستُهستهُک،یولوژبیُجنگ—میکنُریتصوُیاریبسُزیانگهراسُیهاوهیرُا

ُفتیشگُکمالُدرُ،—درمانیبُیماریبُکیُعیسرُوعیشُد،یماُخواهدُانجامُۀاریدرُسُاتیکلُحُیکهُبهُنابودُنیزمُۀباُکرُیارکیّس

دستُبهُُمیتوانیچگونهُمُ،یلیتخُنی.ُبدونُچنمیستینُیکنونُیُ اسیس-یدرونُساختارُنظامُاجتماعُیادنیبنُرییتغُچیقادرُبهُتصوره

ُیکربندیدهدُوُازُنوُپُرییازُدرونُتغُمیبریراُکهُدرونُآنُبهُسرُمُیکهُبتواندُجهانُیعملُم،یبزنُیانقالبُایُیاسیسُیراستبهُیعمل

ادرُقُآورند،یمُادمانیمخلوقُآنُراُبهُُیوُبالهاُهاحشتوُوستهیکه،ُهرچندُپُیدارهیسرماُی اشهیباُتوجهُبهُتوانُرُهمه،نیکند؟ُباُا

هُنه،ُازُهرُطرفُکُایاست؟ُُیکافُیعملُنیامکانُچنُنیتضمُیبراُاصالُاُلیتخُایاست:ُآُنیاستُخودُراُزندهُوُسرپاُنگهُدارد،ُسؤالُا

ناگزُم،یرویم -اعیاجتمُهاینوشتهُقلمروُمجبوریمُها،سؤالُاینُبهُژیژکُهایجوابُبازسازیُبرایُم؟یشویشکستُمواجهُمُربودنیبُا

ُخویشُکریفُدستگاهُدرُوُاستُبرگرفتهُآلمانیُایدئالیسمُازُژیژکُکهُشویمُرویاروُبنیادینیُمفهومُسهُباُوُکنیمُترکُراُاوُسیاسی
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ُازُملهمُکهُوجودشناختیُفاجعۀُمفهومُوُمنفی،ُامرُباُدرنگیدنُهگلیُ ُایدۀ1ُانقطاعی،-انفجاریُبنیاد ُشلینگی ُمنطق :ُاستُدادهُجای

ُ.استُشلینگُفلسفۀ

ُماندگاریندروُمیدانُدلُازُآزادُهستیُازُبرخوردارُفاعلیتیُیاُتعالیُظهورُتبیینُبرایُاستُتالشیُمطلقُبنیادُشلینگی ُمنطقُ

ُمقامُردُسرمایهُکردنایریشهُبرایُاستُژیژکُکوششُشالودۀُمنطقُاین.ُخویشُبهُبخشیدنتعینُقدرتُازُبرخوردارُطبیعتیُیا

ُداریهسرمایُکهُاستعالییشبهُآزادیُاماُ.استُدرآوردهُخودُسیطرۀُبهُراُماُهایزندگیُکهُخودتنهاانگاریُنظرپردازی ُغیرشخصی ُرقص

ُایدئالیسمُدرس ُیکُاما.ُگرداندمیُفرجامبیُنظامُاینُعلیهُمبارزهُبرایُراُکوششیُهرُهمزمان،ُظاهراا،ُدهدمیُبروزُخودُازُسانبدین

ُاذعانُوُلقمطُناممکنیُ ُیاُمحضُامتناعُصرفااُهرگزُبستبنُکهُاستُاینُهگلُفلسفۀُدرُمنفیُامرُباُدرنگیدنُمفهومُویژهبهُوُآلمانی

ُگرچه.ُسازدُبرطرفُراُبستبنُآنُتواندمیُکهُاستُدیالکتیکیُتغییریُبودنممکنُازُحاکیُپیشُازُهموارهُبلکهُنیستُشکستُبه

ُزاُراُخودُفلسفۀُاستُقادرُژیژکُافتند،میُآشکارُگراییغایتُورطۀُدرُسیاستُحوزۀُدرُدوُهرُمارکسُوُهگلُویژهُبزنگاهُاینُدر

ُداردُامانُدرُتاریخیُموجبیتُوُجبرُبهُاعتقادُگزند ُیاُهلحظُدیالکتیکیُحرکتُهرُدرُکهُگذاردمیُانگشتُنکتهُاینُبرُژیژک:

ُکردُحذفُراُآنُتواننمیُرویهیچبهُکهُهستُناپذیریبینیپیشُوُتصادفُیاُخاصُامکانُازُایدقیقه ُدقیقۀُاینُژیژک.

ُمفهوم:ُسازدمیُایریشهُزندمیُپیوندُوجودشناسیُحیطۀُبهُراُاوُسیاسیُتفکرُکهُمهمیُبسیارُمفهومُیاریبهُراُناپذیریبینیپیش

—محضُن مُتنهانهُ.نشاندکرسیُمیُبهُراُنکتهُدوُوُاستُمستتر(ُسوژگی)ُفاعلیتُرشدُوُتکوینُسیرُدرُکهُ«وجودشناختیُفاجعۀ»

ُیاروییروُدر—دارد(ُالجمعمانعۀمنظرُُدوُمیانُنوسانُوُمنظرُاختالفُازُناشیُشکافیُیعنی)ُوجودُدرُپارالکسیُشکافیُدرُریشهُکه

ُحرکتُوُایدئولوژیکیُگفتارهایُدرونُکاملُطوربه—استُترمهمُماُبحثُمنظرُازُکهُاینکته—بلکهُشودنمیُخالصهُمغزُهاینورون

ُرونبُجوهریُوجودُعرصۀُازُهمُکهُناممکنیُ«بینابین »ُوجودُمقامُدر—ژیژکیُسوژۀُیاُفاعلُبارزُویژگی.ُشودنمیُادغامُنیزُسرمایه

ُرارقبدینُوُدهدنمیُکفُازُراُسیاسیُتخیلُتوانُگاههیچُکهُاستُقراریبیُودن بمنفی—فرهنگُنمادین ُساختارهایُازهمُُجهدمی
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ُعقلُبهُفلسفهُکانتیُتقسیمُازُاگر)ُوجودشناسیُوُسیاسیُتخیلُوُداریسرمایه.ُریزدُپیُراُنوینیُجهانیُهاینظمُاستُقادرُهمواره

ُ.دارندُهمدیگرُباُذاتیُپیوندیُژیژکُ«عمل ُبهُناظر»ُهاینوشتهُدر(ُکنیمُپیرویُعملیُعقلُوُنظریُیاُمحض

ُ

ُاقتصادیُپارالکس ُوحشتُوُسرمایهُبنیاد ُُ.یکُ

 

وُُمارکسُفستیامروزُبهُمانُبرالینگرُلروشنُیهاخود ُخوانندهواکنشُخودبه»درُفصلُدومُکتاب ُمطلقُشکنندهُرودرروُباُُژکیژ

 :شودیسرشاخُم«ُانگلس

جامعهُبهُُتیمتنُازُوضعُنیکهُاُیریتصوُفقطنه—ستندیمتنُسرُتاُپاُنادرستُنُنیاُیتجربُیرهایازُتقرُیاریبسُمگر

ُتیهُواقعکُدیسراغُدارُیگریدُی اسیسُفستیمانُچیهُدهد؟یوُاشاعهُمُکندیکهُدنبالُمُییبلکهُمنظرُانقالبُدهدیدستُم

کهُُیلیمارکسُوُانگلس،ُخُفستیباشد؟ُمگرُمانُدهیآنُخطُبطالنُکشُیدعاواندازهُبرُُنیپسُازُانتشارُآنُبهُاُیخیتار

 Žižekدرُقرنُنوزدهمُاست؟ُ)ُصیقابلُتشخُیهاانیجرُیدرُبعضُزیغلوآمُیجزُکندوکاوبهُیزیچُم،یباشُنیبخوش

2000a: 11)ُ

ُریناپذلیتأوُیقتیهنوزُکهُهنوزُاستُازُحقُهیمارکسُازُسرماُلیتنهاُتحلثابتُکندُنهُکوشدیمُژکیها،ُژدستُواکنشُنیدرُمقابلُا

پسُُاست.ُقتیحقُیایماُگوُۀدرُگذشتهُدرُزمانُیازُهرُزمانُشیمارکسُبُلینشانُدهدُتحلُکوشدیمُشیبُنینشانُداردُبلکهُازُا

باُنقلُقولُمفصلُازُمارکسُوُانگلسُُژکیژ2ُکند.یتمرکزُمُستیحزبُکمونُفستیدرُمتنُمانُیدیکلُۀبرُچندُلحظُژکیازُآنُژ

بهُازُُینشدنمدامُوُتمامُازی:ُنکیقدرُمشهودندُکهُدرُقرنُنوزدهم.ُکهُدرُزمانُماُهمانُسازدیراُبرجستهُمُیدارهیسرماُۀچهارُجنب

بورژوازدگرگونُهیپا بُدیوُمناسباتُتولُلیوساُدیباماندنُبقاُوُزندهُیبراُیساختنُ. نکندُُنیرُچناگُرایدگرگونُسازدُزُهیازُپاُوقفهیرُا

سبهُبرکنارُبالنُیبرُاساسُثباتُوُسنتُیمناسباتُجامعه،ُکهُروزگارُیعنیُنیسرپاُبماند.ُوُاُایدرُاقتصادُبازارُرقابتُکندُُتواندینم
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 & Marx)ُشوندیمُفیتعرُندهیآُر یناپذتحملُتیوُعدمُقطعُ«وقفهیبُختن یرهمبه»اکنونُبرُاساسُُشدند،یمُفیتعرُرییازُتغ

Engels 1985: 83; Žižek 2000a: 10مدامُُدیباُه،یوُانباشتُمدامُسرماُدیتولُیبراُ،یبازار.ُبورژوازُانیپای(.ُدو:ُگسترشُب

ُبُابدیمحصوالتشُبُۀعرضُیبراُدیجدُیبازارها ُاندیافریو ُسرزمُنی. وُُیسازصورتُمستعمرهبهُیخارجُیهانیگسترشُاولُدر

پرتُوُدورافتادهُُیادغامُمناطقُقیازُطرُیعنیُدهد،یمُیروُیستیالیامپرُیی گشاجهان البُاماُبعدُدرُقُ،یبودندُدرُبازارُجهانکهُقبالُا

ُیهاتیفعالُانیپایبُلیخواهُازُراهُتبدُیسازیخصوصُقیخواهُازُطرُابد،ییادامهُمُیملُیدرُداخلُمرزهاُیسازییکاالُندیفراُدیتشد

ُازدستیخدماتُیگوناگونُبهُکارها ُسه: ُوُوابستهملتُییرفتنُخودکفا. ُبهُهمدملتُۀشدنُهمها ُگریها گسترشُبازارُُۀواسطبه.

ُمیخورینوعُغذاُمُکیتنهاُنهُم،یباشُی.ُما،ُاهلُهرُکشوردیآیمُدیپدُدیجد«ُوطنجهان»ُۀجامعُیتکُکشورهاُنوعدرُتکُ،یجهان

ُف ُهممیکنیگوشُمُکسانیُیهایقیموسُم،ینیبیمُکسانیُیهالمیبلکه ُروزگارُمانمیقدُیازهاینُۀ. ُتوسطُمحصوالتُوبهُیکه

بهُنُیجاُشدندیبرطرفُمُیاوُمنطقهُیمحلُیاقتصادها ُمناسباتُۀدیچیکهُمحصولُوُمخلوقُنظامُپُدهندیمُیدیجدُیازهایخودُرُا

اماُدرُُدشونیسرنگونُمُدیجدُعیبرُاثرُصناُوستهیپُیمیقدُیمحلُیهااروکسباستُکهُکُمعنانیهمُبدُهیقضُنی.ُااندیدارهیسرما

برآوردهُشود.ُچهار:ُُساالرهیمخلوقُاقتصادُسرماُیازهایتاُنُشوندیازُسرتاسرُجهانُواردُمُدیاستُکهُموادُخامُتولُمعنانیضمنُبد

ُجیوُنتاُراتیتأثُیدوپهلوُتیمانندُخودُمارکس،ُماهُژک،یاند.ُژآوردهُدیپدُیدارهیکهُمناسباتُسرماُیدیجدُی اشهیرُیهاوحشت

ُیوُعصرُرهاندیهمزمانُماُراُازُدستُاشباحُسنتُمُیدارهیرُسرماگستجهانُییای.ُاگرچهُپوشناسدیمُتیراُبهُرسمُیدارهیسرما

ودُبهُوجُشیخاصُخوُیوالوشیاشباحُه»ُیدارهیکهُسرماُمیکنُقیتصدُحالنیدرعُدیباُند،یآفریتحولُنوعُبشرُمُریدرُسُدیجد

ُ(.Žižek 2000a: 11)ُ«آوردیم

ُتیوضعُۀدربارُیادیبنُیقتیهمچنانُازُحقُیدارهیمارکسُازُذاتُسرماُیهافیمثلُروزُروشنُاستُکهُتوصُژک،یازُنظرُژُ

دُیهالی.ُاگرُتحلگذاردیفراترُمُنیپاُازُاُژکیژُی.ُولداردیماُپردهُبرمُۀزمانُی اسیس-یوُاجتماعُیاقتصاد ُوار انهویمارکسُراُازُرقصُ 

ُسرماُمیمطلبُبسندهُکنُنیبهُگفتنُاُمیتوانینمُم،یریبگُیجدُهیرماسُۀندیخودبسندهُوُخودفزا رُبازارُدُهیکهُگردشُخودمدار 
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آنهاُُنیآغازُدیبهُقدرتُتولُهیکهُگردشُسرما—یواقعُیُ داردُوُازُافرادُانضمامُیانتزاعُیتیفیکُرایمحضُاستُزُیدئولوژیاُیجهان

ازُُیدارهینظامُسرماُینیبمحضُپولُدرآورد:ُجهانُیبازازُراهُسفتهُتوانیمُنظامُنیسببُدرُاُنیجداُاستُوُبهُهم—وابستهُاست

ُرگیدُانیدرُمُییانسانُدرُقالبُکاالُن یآفرمولّدُوُجهانُیهاییتوانا«ُشدن شئ»وُُیاجتماعُتیواقعُیۀاول«ُادراکُنادرست»ُقیطر

ُگذشتهُدرُکهُنحویُبهُهمآنُاست،ُشدهُماُهایزندگیُناپذیرُ بازنماییُوُواقعیُهستۀُمالیُبازیسفته»3ُ.دشویکاالهاُممکنُنم

ُتعیینُراُجامعهُمادیُفرایندهایُساختارُخود ُاکنونُمالیُبازیسفته:ُکلمهُدقیقُمعنایُبهُ"واقعی"ُنمود،میُمحالُهمُتصورش

ُمیدانُدرُسرمایهُ"خودمدار "ُرقصُوسیلۀبهُامروزهُکشورهاُتمامُراستشُوُاجتماعیُهایالیهُتمامُسرنوشتُگفتُتوانمی.ُکندمی

ُتاسُسودآوریُهمانُکهُراُخویشُهدفُواقعیتُبرُحرکتشُتأثیرُبهُاعتنابیُوُسرخوشُهمُسرمایهُوُشودمیُتعیینُبازیسفته

ُخشونتُمفهومُشدن ایریشهُداریسرمایهُنظامُدرُحقیقیُوحشتُژیژک،ُنظرُازُنتیجه،ُدر(.Žižek 2000a: 12ُ)ُ«کندمیُدنبال

ُلکهبُ«شرُنیاتُباُانضمامیُهاییآدم»ُیاُجامعهُدرُمشخصُایطبقهُنهُدیگرُراندمیُسلطهُماُبرُوُکندمیُسرکوبُراُماُآنچه:ُاست

ُحالُدرُهمارهُوُپیچیدهُچارچوبُندارد،ُهمُمشخصیُموضعُوُمحلُوُاستُافرادُورایُکهُاستُخودکاریُخنثایُوُچهرهبیُنظام

ُداریسرمایهُنظامُدرُراُاقتصادیُمناسباتُحرکتُمهارُهاآدمُخودُبگوییمُتوانیمنمیُدیگر4ُ.جهانیُبازارُدرُاقتصادیُهاینوسانُتغییر 

ُحرکتُمنطقُوُانضمامیُهایانسانُمیانُآغازین،ُجداییُاینُشکاف،ُاینُاستُممکنُچگونه:ُاستُاینُسؤالُحال.ُدارندُبهُدست

 باشد؟ُماُخود ُفعالیتُزادۀُاستُشدهُخودانگیختهُکامالاُمعلومُقرارُازُکهُسرمایه

ُخودمدارُوُخودافزاُلیتحلُژکیژُ ُیتعالُکوشدیمُساننیوُبدُکندیمُریخاصُخودُتعبُۀویبهُشُهیسرماُیمارکسُراُازُرقص 

توضُینوظهور بهُیااشُحوزهخودبرنهندهُی نییدهدُکهُخودآُحیرُا کهُخودُازُآنُسرُبرآوردهُاستُ، دُۀواسطرُا ُیُ کیالکتیغصب/استعمارُ 

نامقارنُباُخودُم درُنتسازدیآن،ُاساساُا لُمصائبُازُدُیبشرُتیفاعلُنیتکوُۀنحوُحیتوضُیبراُیساختارُپارالکسُنیازُهمُژکیژُجه،یُ.

ُشود،یمُدیتولُیوجودُجوهرُۀوُبستُیاستُکهُازُدرونُنظامُجبرُزیآمفاجعهُیتیمنفُیژکیژُۀسوژ5ُ.ردیگیبهرهُمُیعیطبُاتیح

ذیرُازُناپشکلیُبرگشتکندُوُساختارشُراُبهراُازُدرنُمتالشیُمیُنظامُوجودُجوهریُیواسطگیبکهُُکردنینحذفُبودنی«ب درون»
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خارقُاجماعُراُ)تداخلُمنطقدرونُی تعالُنیمشخصُظهورُاُۀلحظُژکی.ُژدهدنوُشکلُمی ُیدرونُوُبرونُرا(ُدرُمحلُتالقُیماندگارُ 

راُتحتُُدخوُتواندینمُگریکهُدُرسدیمُییایوُپوُیدگیچیازُپُیابهُچنانُدرجهُعتیجاُکهُطبآن6ُد،یجویمغزُانسانُمُیهانورون

ُوُکنندیمُجادیاُیوُدرُمدارُهمُاتصالُکنندیگوناگونُباُهمُتداخلُمُیشناختعصبُیقانونُخودشُنگاهُدارد.ُسازوکارهاُایقاعدهُ

ُآنُفعالُآورندیمُدیپدُیمنطقُیاهیناحُبیترتنیبد ُرابطُیمبتنُیتیکهُدر ُوُشکافُریناپذلیتقلُۀبر ُدرزها ُخودُدر بافتُُیهابا

ُهاریزهغُدرُموفقیتُباُمغزُهاینورونُبافتُدرون ُمندیرابطه-خود-باُهستۀُچنینُتعبیۀُباُاتصالیُاینُ.دهدیمُیورُیشناختستیز

ُهایضرباهنگُدرُاختاللُاین:ُکندمیُتعیینُاطرافشُمحیطُباُراُحیوانُتعاملُپیشُازُکهُغرایزیُدرُیعنیُکند،میُایجادُاختالل

ُطبیعتُهبُوابستهُوجودیُوُتکوینیُلحاظُبهُآزادیُآنُاگرُحتیُآورد،میُپدیدُناپذیریتأویلُآزادیُآنُیعلُُّهایقانونُنظامُوُطبیعت

یزیکیُیُکهُاساسُمتافوجودشناختیُفاجعۀُبماند؛ُمختلُبایدُطبیعتُباشدُخودآیینُاستعالییُوجهیبهُانسانُاستُقرارُاگر)ُبماند

شکافُُ،یرالکسپاُیاست:ُشکافُنیپسُسؤالُاُ(.کردُمنتفیشُیاُرفعُراُآنُدیالکتیکیُشیوۀبهُتوانبُکهُچیزیُنیستُاستهستیُماُ

انسانُسرُُۀدرونُجمجمُییایمیش-ستیوُزُیکیالکترُۀشدمیخودتنظُتُ یازُدرونُفعالُتواندیچگونهُمُش،یباُخوُینکاستنُۀفاصلُای

ُ ُچگونه ُ»برآورد، ُُ"یذهن"امر ُدر ُطرنورونُیدرونُفضاخود ُاز ُوجودشناخت"ُیقسمُقیها ُمُ"یانفجار Žižekُ)ُ؟«شودیمنفجر

2009b: 175ُ)ُفعل:ُیمیابمیُشلینگُفرایهایتشریفتُدرُراُآنُبیانُترینعالیُوُاستُشلینگیُمشخصااُجااینُدرُمعضلهُوُمسأله

ُ،ژیژکُنظرُازُنورونی،ُامرُکهُاستُآزادُفاعلیت /هستیُباُبرابرُنحوُهمانُبهُدقیقاُاُطبیعت/بنیاد7ُدارد؟ُماهیتیُچهُحکمُْدرُربطی

ُراُومیدُکهُقسمیُبهُنیستُنابُارزیهمُیاُتساویُنسبتُنوعیُبهُناظرُازلیُوجهیبهُجااینُدرُربطیُفعل:ُاستُذهنیُامرُباُبرابر

ُودکنارکشیُ خُطریقُازُکه،ُاستُفعالیتیُنمایندۀُربطیُفعلُ؛(ذهنی=ُُنورونیُهستی،=ُُبنیاد)ُگنجاندُاولیُذیلُدرُکاملُطوربهُبتوان

ُبهُراُذهنیُامرُهبالفاصلُنورونیُامرُ،کندمیُتولیدُراُهستیُبنیاد)ُانجامدمیُناپذیرتقلیلُتفاوتیُتولیدُبهُازلیت،ُوُفراگیریُمنطقی 

ُکهگوُاینُدارد،ُهستیُخودآیینُوجهیبهُبنابراینُوُدیگرُآنُضد ُصورتبهُمعادلهُطرفینُازُیکُهرُتفاوتُاینُدرُوُ،(آوردمیُوجود

ُباُبازیُمتوجهُبایدُجااینُدر8ُ.داردمیُنگهُنظریُتحقیقُازُآغازینیُترازُدرُمتقابلُراُوابستگیُیاُمنطقیُترابط ُازُدرونیُایرشته
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ُکهُنیستُهنیذُترکیبیُیاُذهنیُفعلیُصرفاا(ُاورتایلُآلمانی،ُبه)ُحکمُْدرُربطیُفعل:ُاستُمستترُشلینگُکارُدرُکهُباشیمُکلماتی

ُدرُتایل-اور)ُاستُوجودیُازلیُشکافُیاُتقسیمُنوعیُبیانُبلکهُکندمیُجمعُهمُباُوُدهدمیُربطُهمُبهُراُمحمولیُوُموضوعی

ُنییبوجودُراُتُن یدرُچُریناپذکاهشُیهاهاُوُترکقادرُباشدُشکافُدی(ُباینهمانیاُای)ُیاصلُتساوُ(.تایلونگُاورشپرونگلیشهُمقام

کهُدرُُستینُیوحدتُانگر یاصلُبُنیا»آورُبگنجاند:ُخفقانُی ماندگارمردهُوُدرونُییُ معناتکُینوعُلیراُدرُذُزیچهمهُنکهیکندُنهُا

وحدتُاُاتیحُایُتیفاقدُحساسُقرارنیوُبدُرودینمُشیپُنیوُبنابراُگرددیمُیازُهمانستُیارهیدا بُنیاستُ. ُواسطهیقانونُتوانُخلقُ 

شدنُدرُگرفتنُازُغرقفاصلهُنیدارد:ُاُییبهاُ،یدرُمتنُوابستگُیاشهیرُییآزادُ،یآزادُنی(.ُاماُاSchelling 2003: 227«ُ)دارد

ُمینکُرانیراُوُشیخوُاد یمانُبنخودپرستانهُیازهایدرُجهتُنُسازدیماُراُقادرُمُم،ینیبیمُواناتیحُگریکهُدرُدُیشدنغرقُعت،یطب

ُ.میراُبهُخطرُاندازُشیخوُاتیوُحُیهستُادیبنُقرارنیوُبدُمیوُمقهورُساز

رُآنُحضوُیُ مفهومُیهاکنارهُۀنوظهورُدرُهمُیتعالُۀدیپدُنیهمُقاُایکهُدقُمینیبیمُیدارهیدرُنظامُسرماُدیاماُدرُموردُتول

واقعُجهانستیزُ.ُازُبطنیعینهُجوهرُطبُمیقرارُدارُیبشرُتیفعالُۀدرُمرتبُجانیتفاوتُکهُدرُاُنیدارد،ُتنهاُباُا عاملُوُتُتیخالقُ 

ُۀطریرفتهُوجودُماُراُتحتُسوُخالفُانتظارُکهُرفتهُینکردنینیبشیپُییروینُآورد،یسرُبرمُیا«ب درون»ُهبالفاصلُیبشرُیاجتماع

آنُراُُخواهدیوُازُماُمُدهدیازُخودُبروزُمُینییوُخودآُیازُآزادُیادرجهُزندیکهُازُخودُماُسرمُیاعمالُیچونُوراُآوردیخودُدرم

ُیانضمامُتیمحصولُفعالُروینُنیاُتیاگرُدرُنهاُیحتُم،یخودشُدرکُکنُۀکنندمیخودتنظُیهانوُقانوُریناپذلیتأوُتیبرُاساسُفعال

ُم،یبودُآورُبازارُکهُدرُقرنُگذشتهُشاهدوُگسترشُسرسامُتیجمعُیباورنکردنُشیماُباشد.ُبرُاثرُافزاُتیوابستهُبهُفعالُنیماُوُبنابرا

خودُُۀژیوُیاتیشدهُاستُکهُحُدهیچیچنانُپُخیمقطعُخاصُازُتارُنیاُدرُکندیمُنییماُراُتعُیکهُحدودُهستُیاقتصادُیآنُملتقا

انضمامسازدیخودُمُۀرفتهُآنُراُمستعمرانسانُبرگذشتهُاستُوُرفتهُدیاستُوُازُقدرتُتولُافتهی ُیُزندگساز تام-وُخودُی:ُمناسباتُ 

ُۀختیوُخودانگُیازُنوساناتُدرونُیشوند،ُجزئیازُآنُمُیوُجزئُهیسرماُیانسانُواردُرقصُخودمدارُوُخودافزاُی اسیس-یاجتماع

درُُانشیکهُبقاُانندینماُیمُیاآنُافرادُزندهُیاتیحُیازهایوُجداگشتهُازُنُارتباطیبُاندازهیکهُخودُراُبُشوندیآشوبناکُخودُآنُم
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ُانی)سوژه(ُدرُجرُیبشرُاعلطورکهُف.ُهمانآورندیوُبهُحرکتُدرمُدهندیراُشکلُمُشانیاُیرفتهُحتاستُوُرفتهُشانیاُتیگروُفعال

غصبُمُعتیطبُۀیاولُگاهیازُجوهرُبهُسوژهُجاُیکیالکتیدُیچرخش وُفضاُزینُهیمنطقُسرماُکند،یرُا مجازاُاُیهرُآنُممکنُاستُماُرُا

فعال مخلوقُماُرمنکشف-خودُتیمثبتُ  ُجزوُکهُتاسُنماییسرشتُمرگُرانۀُیاُتودستریبُنمایانگرُغصبُاینُوانگهی،اُبراندازد.ُسازُ 

ُطورکههمان:ُتاسُبازتابیدهُخودُرویُبهُاکنونُاینکهُاالُّاست،ُپارالکسیُاستعالییُشکافتُ ُنوعیُدیالکتیکیُ ُفرایندُالینفک ُوُالزم

ُضروریُوندپیُمظهرُسپارندمیُجانُعشقُخاطربهُکهُرمانتیکیُعاشقانُیاُخوردمیُراُهیچُحقیقتُدرُعصبیُاشتهاییبیُبهُمبتالُفرد

ُخودآزارُخشمُوُخودسوزُآتش ُمنطقی ُمبنایُهمینُازُداریسرمایهُنظامُمناسباتُاند،روانیُویرانگرُاختاللُوُانسانُآزادیُمیان

هُکُینداردُکهُبدانُوابستهُاست،ُتاُبهُحدُیادیبهُبنُییاعتناُچیهُهیسرما9ُ(.خواندمیُ«درّان-خودُخشم »ُشلینگُآنچه)ُداردُنشان

ُیهاهیازُسوُیکیُیژگیوُنیببرد.ُاُنیراُکهُخودُازُدلُآنُبرآمدهُاستُازُبُییانضمامُیُ اسیس-یوُاجتماعُیعیطببُۀشالودُتواندیم

.ُندیگشایخودبرنهادنُراُمُیالزمُبراُیکهُفضاُردیپذیامکانُمُییهافقطُدرونُترَکُیاست:ُآزادُهیوُقوّتُسرماُقتیحقُی ضرور

نُتولدُدردناک ُدوُازُبطُیعنی)ُکنندیمُنییاستُکهُمنطقُوضعُموجودُراُتعُییزهایازُچُریناپذجبرانُیسستکهُبازنمودُگُیآزاد

01ُراُدرُکامُخودُفروُبرد.ُزیهرُآنُممکنُاستُهمهُچُدیکهُدرآُیاستُوُبهُهرُجسمُرینافرمانُوُمهارناپذُریخودبسنده(ُناگزُیکی

ُتمثبُوجهُفاقدُخودُخودیُبهُوُخودُدرُدوُهرُتنهانه:ُشوندمیُمنطبقُهمُبرُغریبُطرزیبهُسرمایهُمنطقُوُفاعلیتُخألُقرار،بدین

ُآیند،رمیبُآنُبطنُازُکهُحیاتییُجوهرُوُسازوکارهاُدرُدوُهرُ.مانندمیُشلینگُمنطقُدرُبیماریُازُناشیُآشوبۀدلُبهُبلکهُاندایجابیُو

ُساختارُوندرُمنطقیُتخاصمیُازُحاکیُسرمایهُوحشیانۀُرقصُبنابراین،.ُکنندمیُایجادُوتابپیچُچاله،سیاهُیکُسانبهُخودنماییُبا

نکردنی ُگسستیُحادثُدرونُنظمُنمادینُموجودُماُنکردنیُوُشایدُحذفبینیپیشُوُپیامدُاستُماُجامعۀُزیربنایُمنطقیُ -نمادین

ُوُزیآمخشونتبسُُینظامُژکیازُنظرُژُیدارهیسرماُجه،یدرُنت.ُاستُرسیدهُمندیرابطهُ-خود-باُازُویرانگریُدرجۀُبهاستُکهُ

رُوُدُمیعتیطبُۀزدودعتیطورکهُماُوجهُطب.ُهمانرودیوُفراترُمُگذردیبرمُیداردُکهُازُحدُماُافرادُانضمامُیاتیاست:ُحُزیانگهراس
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ُانیدرُجرُوُدیزدایراُمُشیخوُیوجهُبشرُجیتدراستُکهُبهُیبشرُتیهمُفعالُیدارهیسرماُم،یستینُعتیباُطبُیقادرُبهُآشتُتینها

 .کندیمُخاللخودُا

ُُۀفحصُیازُدرونُنوعُ«ب درونی»ُیاظهورُمشابهُهستهُمینیبیمُیدارهیوُمناسباتُنظامُسرماُتیفاعلُنیتکوُیربنایدرُزُآنچهُ

حرکت ُُوُآوردیخودُدرمُۀوُسلطُطرهیسُریخودُراُزُزبانیوارُمکهُانگلُینابودگرُیماندگارُاست،ُتعالدرونُۀکنندمیخودتنظُتیفعال

ازُُشیخوُۀشروندیخودپ تفاوتُدهد،یمُوتابچیپُشهیتاُهمُشیخوُمندرابطه-خود-باُۀهستُقیطررُا بُا ُکهیدرحالُ.کنندهنییتعُیمنتهُا

زُادیبن منفُیوجودُجوهرُن یمحتومُدرُچُیافاجعهُانگریبشرُنماُینییخودآُی سیتأس-یوجودشناختُیربنایمقوّمُ  کهُخودشُُیتیاستُ،

کهُخودشانُدرُواکنشُبهُخألُُآوردیسرُبرمُیگوناگونُیمجازُیوُمحتواهاُرهاازُدرونُتعاملُساختاُنهدیبرمُهیراُدرونُمنطقُسرما

ُویش،خُخودافزایُوُخودبسندهُفعالیتُ ُمنطقۀُگشودنُباُسرمایه،ُاستعالیی ُمیدان.ُابندییمُنیوُتکوُشوندیسوژهُخلقُمُن یآغاز

ُکهُدهدمیُبروزُخودتنهاپنداریُوُخودمدارُ«مثالیت»ُوُشودمیُحذفُانگاریممیُ«ایجابیت»ُعادیُحالتُدرُآنچهُازُمضاعفُطوربه

-خود-ابُمنفیت ُمولود ُمجازی ُفضایُحیث،ُاینُاز.ُبیرونُافتادهُجهانُازُزبانُسازبیگانهُساختارهایُازُترپریشانهروانُبسُحالتیُبا

ُازُهمُشودمیُجداُانضمامیُهایانسانُنیازهایُازُهمُکهُشودمیُبذاتقائمُاساساُاُاقتصادیُزیربنای(ُسوژه)ُبشریُفاعلُمندرابطه

ُدرُلینگیشُازلی ُشکافُمنطقی ُخودبخود ُپیشرویُبیانگر ُکهُپیونددمیُوقوعُبهُحرکتیُدرُجداییُاین.ُطبیعتُبومی -زیستُتوازن

ُکاالُۀسادُگردشُدرونیُتبدیلُازُشودمیُدیدهُمارکسُهایتوصیفُدرُحرکتُاینُبهُاشارتی—استُبنیادُازُهستیُگسست ُلحظۀ

 .M-C-MُبهC-M-Cُُاز:ُسرمایهُقالبُدرُارزشُگردشُبه

کهُُیفاعلُبشرُایسوژهُُمندرابطه-خود-باوُُنییخودآُی )هستُیهست-ادیبنُۀشدن ُرابطمضاعفُنیاُژک،یژُۀچارچوبُفلسفُدرُ

ُۀردرباُیاساسُیقتیداردُوُهمزمانُازُحقُتیحکاُیامرُمنفُر یناپذ(ُازُقدرت ُغلبهشودیمُهیمناسباتُخودمدارُوُآزاد ُسرماُاد یخودُبن

خودُ ودبهحرکتُخُیوراُیزیچُایُماندینمُیباقُزیچچی.ُمطلقااُهداردیپردهُبرمُیکیالکتیحرکتُدُریناپذینیشبیدوپهلوُوُپُتیماه

.ُدرکارُاستُیوُاساسُیناشدنحذفُیبودنحادثُیوجودشناخت-یمنطقُتیدرُبطنُهرُفعالُرایزُماندینمُیبرُجاُتیمنفُیزاجراحت
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ُبُیبهُخودُتیفیکُنیا ُنهُونشاننامیوُبُچهرهیبُاعتنا،یخودُاساساا چونُُییها)معجزه11ُآوردیبهُوجودُمُییهافقطُمعجزهاست:

ُنقصُ،یعیطبُیای)بالُندیآفریمُوالیوُوحشتُوُهُی(،ُبلکهُتراژدیاسیآورُجوهر،ُرخدادُانقالبُسخفقانُۀازُمحصورُیربشُیآزاد

ُب ُیاسیس-یجتماعکاملُاُیتباهُ،یوهراسُاقتصادهولُ،ینکردنینیشبیپُیهااختاللُها،یماریعضوها، ُچارچوبُدرُکهُجاآنُاز(.

ُهیچُبرایُبتواندُکهُنیستُدرکارُفراگیریُاصلُهیچُباشد،ُداشتهُبزرگیُدیگریُبزرگُدیگریُنداردُامکانُپارالکسیُوجودشناسی 

ُوُخودجوشُوحدتیُکند،ُتضمینُکاملُوحدتُمتافیزیک،ُخواهُسیاستُخواهُباشدُعلمُخواهُبشری،ُفعالیتُازُایحوزه

ُارددُراُبالقوهُتوانُاینُهموارهُشودمیُتلقیُ«ب درونی»ُسایشیُوُگذرناپذیرُدرونی ُحد ُنوعیُاکنونُکهُمنفیُامر.ُسازخودهماهنگ

ُنظامُهرُهرچهُو—نظامُآنُخود ُفعالیتُطریقُازُهمآنُبرنهد،ُمفروضیُنظمُیاُنظامُهرُدرونُماندگاردرونُوجهیبهُراُخودُکه

ُوقتی:ُگرددمیُدشوارترُبرایشُمستقرشُوحدت ُحفظُچونُشد،ُخواهدُترمحتملُمنفیُامرُخودبرنهادنُشود،ُترپیچیدهُمفروض

ُوُدرزُها،میدانُوُهاقوهُتداخلُامکانُباشد،ُبیشترُنظرُموردُنظامُتودرتویی ُوُپیچیدگیُهرچهُنیست،ُدرکارُسازیتامُمحصورۀ

ُخودُوجودُحفظُبرایُجهانُتالشُوُنداردُفراگیریُوحدتُهیچُجهان.ُشدُخواهدُبیشترُمنطقیُتخاصمُوُهامفهومُهایشکاف

ُنداردُهاتَرکُنهایتبیُتکثیرُجزُحاصلی ُوُایریشهُبودن حادثُبهُاشارهُماُبهُنسبتُسرمایهُاستعالیی ُخودانگیختگی .

ُطبیعتُکندمیُثابتُانسانُآزادیُظهورُطورکههمانُدارد،ُآنُکاملُپرواییبیُوُمعناییبیُوُجهانُخردکنندۀُوُکنندهخودتحمیل

ُاختاللُوُفروپاشیُوُاشتباهُوُنظمیبیُاساسُبرُوجود12ُ.خویشُهاینفَسُپیُازُمنتهابیُزدنیچنگُاست،ُموتُبهُتاُمرضُبهُمبتال

ُ.کندمیُخارجُدورُازُراُوحدتیُهرُوُاستُوحدتیُهرُبرُمقدمُمنفیتُحقیقی؛ُحرکتُهرُآغازُوُاستُازلیُمنفیت:ُاستُگرفتهُقرار

ُ

ُواقعیُامرُبست ُبنُوُمنفیُامرُباُسرکردن.ُدوُ

ُ
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ُنیمتوامیُحال.ُکنیمُدرکُژیژکُسیاست ُفلسفۀُدرُراُواقعیُامرُچندوجهیُمعنایُبکوشیمُتوانیممیُسرانجامُزمانُازُبرههُاینُدر

ُامرُاگر.ُتاسُآلمانیُایدئالیسمُسنتُبهُبخشیدنُدوبارهُفعلیت ُبرایُاوُتالشُحاصلُحدُچهُتاُاوُکارُدرُواقعیُامرُمفهومُکهُبررسیم

ُاندامُعرضُمحضُبودنیمحالُقالبُدرُاولُدرجۀُدرُباشد،ُنمادینُنظمُطردشدۀُدیگری ُهمانُیاُمنطقیُتخاصمُقسمیُواقعی

ُاینُ.بزندُبرهمُهمیشهُتاُوُناشدنیجبرانُطرزیبهُراُماُجهانُانسجامُاستُممکنُناگهانیشُبارخشونتُبروزُکهُتروماییُکند،می

ُازُایپایهُترازُخواهیممیُاگرُوُکشاندُهالکُورطۀُبهُراُماُاستُممکنُآنُهرُواقعیُامرُهیوالوش ُنفوذناپذیری :ُداردُمعناُدوُویژگی

-اجتماعیُواقعیُ ُهستۀُکاوانۀروانُگودبرداری ُهمچنین،ُکنیم؛ُحفظُآنُباُراُخودُفاصلۀُبایدُندهیمُکفُازُراُذهنی-نمادینُانسجام

ُبستبنُهبُانقالبی،ُاصیلُکنشُبرایُفضاییُبازکردنُجایبهُاست،ُممکنُدهدمیُشکلُراُماُزندگیُزیربنایُکهُاقتصادییُوُسیاسی

ُبهُترشقدیمیُهاینوشتهُدرُکهُکندمیُتصدیقُخودُژیژک.ُسنگینُغرامتُپرداختُیاُموجودُوضعُبرابرُدرُرضاُوُتسلیمُبهُبکشد،

 گوید:میُایدئولوژیُواالیُعین ُکتابُبهُراجعُنظریُاظهارُدر.ُاستُدادهُدرُتنُحالتُاین

ُ

ُکهُودشمیُمعلوممُنگرمبازمیُکتابُاینُبهُوقتیُام،ایستادهُایدئولوژیُواالیُعینُاساسی ُهایبصیرتُپایُهمچنانُاگرچه

ُازُعالییاستشبهُقرائتیُبرُاساساُاُکتابُاین:ُفلسفیُضعفینقطهُاول.ُهستُآنُدرُتنیدهدرهمُهایضعفنقطهُازُایسلسله

ُکندیمُبازُراُراهُترتیببدینُاست؛ُمحالُنفسۀفیُشئُبهُواقعیُامرُمفهومُتعبیرُبرُتمرکزشُوُگذاردمیُصحهُلکانُکار

ُوُریمخومیُبستهُدر ُبهُبرویمُکهُراهیُهرُازُوُماندمیُناموفقُنهایتُدرُعملیُهرُکهُتصورُاینُبرای:ُشکستُتجلیلُبرای

ُ(Žižek 2008: xi-xii.ُ)کنیمُقبولُراُشکستُاینُرشادتُباُکهُاستُاینُصحیحُاخالقیُموضعُبنابراین

ُ
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ُنظمُکارکردهایُفروریختن ُکند؟میُتأسیسُجهانیُکهُشودُمنطبقُآغازیُبرُتواندمیُچگونهُمنتهابیُخوردن ُبستهُدر ُبهُاینُولی

ُجازی مُزایایُوُایجابیُچارچوبُیکُبهُتواندمیُچگونهُاست،ُنمادینُنظمُبافتُخودُدرونیُتقدیرُکهُساختاریُبودنیمحالُنمادین،

ُبرد؟ُراهُنو

.ُآیدُیرونبُانضمامی-عملیُبست بنُاینُازُاستُقادرُمنفیُامرُباُسرکردنُهگلی ُمفهومُباُلکانیُواقعیُامرُگرفتن یکیُباُژیژکُ

ُافتبُدرونیُشکستُوُدرونیُحدُّتجربۀُنمادین،ُنظمُازکارافتادگی ُوُانسجامیبیُتجربۀ:ُنمایانندبازمیُراُپدیدهُیکُمفهومُدوُهر

ُمواجههُاین:ُنیستُنظریُیاُمفهومیُصرفااُهگلُنزدُمواجههُاینُبینیم،میُلکانُکاویروانُدرُآنچهُمانندُدرست.ُماُجهانُمنطقی

ُسودایُهگلُکهُجاآنُاز(.ُغیرهُوُسیاسیُوُاخالقیُوُوجودیُجنبۀ)ُکندمیُلمسُهایشجنبهُهمۀُدرُراُماُوجودُهستۀُترینعمیق

ُتواندمیُخوردنُآبُمثلُژیژکُهست،ُعقلُوُآگاهیُدرونُکهُدهدُبسطُوُشرحُراُانطباقیُعدمُباُمواجههُپاراد کسُ ُکهُداردُآن

ُبا.ُدبخوانُ«هیوالیی»ُیاُ«محال»ُوُ«ترومایی»ُراُهگلیُمنفیت ُوُکندُاستفادهُلکانیُقاموسُوُزبانُازُهگلُبهُراجعُبحثُهنگامبه

ُهگلیُقمطلُایدئالیسمُرویُلکانیُمقوالتُقراردادن ُبرایُتالشیُصرفاا(ُهگلی)ُمنفیُامرُو(ُلکانی)ُواقعیُامرُآوردن باهمُاینُهمه،این

ُکهُستاُفاعلیُ«رنج »ُمقارنُکهُبست،بنُوُشکستُزیراُبگسترانیمُُراُلکانُگفتارُهایمفهومُگسترۀُداردوامیُراُماُهمزمان:ُنیست

ُلحظهُگرمُنیستندُهیچُنیست،ُممکنُنمادینُنظمُدرُکنونیشُجایگاهُواسطۀبهُآنهاُازُعبورُکهُموانعیُبرابرُیابدُدرمیُناتوانُراُخود

ُراُنفیتمُخودکار ُحرکت ُبنیادیُوُکاملُمعنایُتنهاییُبهُوُخودُدرُتوانندنمیُوُتاریخی-دیالکتیکیُفرایندُدرُمشخصُایمرحلهُیا

ُمفهومیُواقعیُامرُاگرچه13ُ:کرد[ُدیالکتیکی]ُرفعُراُآنُنتوانُهرگزُکهُنیستُمحضیُمانعُهرگزُواقعیُامرُهگل،ُنظرُاز.ُکنندُبیان

ُباُگنجاندمیُخودُدرُراُآنُکهُجدیدُموضعیُازُفقطُوُدهدنمیُبروزُخودُازُایجابیُوجهُهیچُواقعیُامرُچراکهُنیستُبیشُمنفی

.ُوردآمیُوجودُبهُعملُامکانُوُاستُمولّدُبالقوهُعنصریُبیانگرُواقعیُامرُحالاینُباُشود،میُتزریقُآنُدرُمعناییُپسُبهُروُنگاه

ُتمرکزُواقعیُامرُبرُهگلُسانبهُهمُژیژکُ.تغییرندُوُحرکتُبرانگیزندۀُنیرویُوُانگیزهُهمیشهُماندگاردرونُشکستُوُدرونیُحدهای
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ُنتیجهُدرُوُدیالکتیکُموتورُزیراُداردُعالقهُوجودی-منطقیُبستبنُوُنابودکنندهُازکارافتادگیُ ُازلی ُهایتجربهُاینُبهُوُکندمی

ُبیند:میُآنهاُدرُراُبشریُفاعلُحقیقی ُزندگی

ُ

ُبهُاستُمردهُآنچهُبهُچسبیدندودستیُوُاستُچیزُآورتریندلهرهُبنامیم،ُمرگُراُنافعلیتُاینُداریمُقصدُاگرُمرگ،

ُخواهدیمُزیباییُازُکاریُفاهمهُزیراُاستُبیزارُفاهمهُازُاست،ُبهرهبیُتوانُاینُازُچونُزیبایی،ُ.داردُنیازُتوانُحدُبیشترین

ُندگزُازُراُخودُوُبکشدُپسُپاُرسدمیُمرگُبهُچونُکهُنیستُزندگییُروحُزندگی ُاما.ُاستُبیرونُزیباییُتوانُازُکه

ُفقطُراُخودُحقیقتُروح.ُداردمیُبرپاُآنُدرُراُخودُوُآوردمیُتابُراُمرگُکهُاستُزندگییُبلکهُداردُامانُدرُویرانی

روحُبهُاینُمعناُعبارتُازُاینُقدرتُنیستُکه،ُچونُ.ُبیابدُخویشُکاملُشدنپارهپارهُدرُراُخودُکهُآوردمیُکفُبهُزمانی

گاه،ُتُوُآنگوییمُهیچُاستُیاُکاذبُاسیزیُمیدربارۀُچهاییُکهُکردنُبهُامرُمنفیُبپرهیزد،ُمثلُوقتامرُایجابی،ُازُنگاه

ُنه،ُروحُفقگیریمُوُمیمانُراُمیچونُازُدستشُخالصُشدیم،ُراه طُوقتیُباُاینُقدرتُیکیُرویمُسراغُچیزیُدیگر.

ُارُمنفیُامرُکهُاستُجادوییُقدرتیُمنفیُامرُباُسرکردنُاینشودُکهُبهُچهرۀُامرُمنفیُنگاهُکندُوُباُآنُسرُکند.ُمی

ُ(Hegel 1977: 19.ُ)نامیدیمُسوژهُیاُفاعلُترپیشُماُآنچهُباُاستُبرابرُقدرتُاین.ُکندمیُوجودُبهُبدل

ُ

ُشدیبرونُهبُداردُاشارهُمنفیُامرُباُسرکردنُ.ایمگفتهُکمُبگوییمُهرچهُژیژکُسیاست ُفلسفۀُدرُمنفیُامرُباُسرکردنُاهمیتُدربارۀ

ُباُشدنمواجهُبرایُآنُتواناییُسوژهُزندگیُمقوّمُویژگیُاگر:ُبنمایدُمحالُمحتواُدرُاگرُحتیُاستُممکنُصورتُلحاظبهُهموارهُکه

ُبازخواهدُایدئولوژیُآورخفقانُمحدودۀُدرُپوسیدنُوُماندنُازُراُاوُیابدُپرورشُالزمُحدُبهُقدرتُاینُاگرُآنگاهُباشد،ُمنفیُامر

ُچنبرُازُگذارد،میُوجودُساحتُدرُپاُنمادینُمرگُچهرۀُبهُکردننگاهُباُفقطُوُکندسرمیُمنفیُامرُباُآنچهُمقامُدرُسوژه،.ُداشت

ُوقتهیچُوجودشُزیراُکند،میُحفظُراُآنُباُمطابقتُعدمُیاُمقارنتُعدمُازُحداقلیُهموارهُوُجهدمیُبیرونُمفروضُنمادینُنظامُهر



 

www.thesis11.com 
 

ُانسجامیشبیُاست،ُخودُسیاسی ُوُفرهنگیُهایتعینُازُ«بیش»ُچیزیُنمادینُنظمُکهُجاآنُاز:ُشودنمیُمحدودُنمادینُنظمُدر

ُنیستُآخرزمانیُکاملُفروپاشی ُباُمساوی ُغایب ُمرکز»ُ،غلغلکیُفاعلُژیژک،ُمهمُکتابُفرعی ُعنوانُکهُاستُسببُهمینُبه.

ُوژیایدئولُدامُدرُافتادنُحدُازُپیشُازُهمیشهُروُاینُازُوُداردُرابطهُخودُباُکهُاستُمحضیُمنفیتُسوژه:ُاستُ«سیاسیُایدئولوژی

ُنظمیُهایتناقضُباُاساسیُشدنسرشاخُقدرتُلطفُبهُسوژهُزیراُاستُسیاسیُاصیلُعملُامکانُشرطُپیشُازُهمیشهُاست؛ُفراتر

ُاشارهُمینظُهرُبالقوۀُمرگُبهُتواندمیُباشد،ُنمادینُناگزیرُشدنپارهپارهُمعنایُبهُشدنسرشاخُاینُاگرُحتیُآمده،ُگرفتارُآنُدرُکه

ُدرُهاگرچُحد،ُیکُبازشناختن ُزیراُکندُهموارُنوُاقتصادی ُوُسیاسی-اجتماعیُایجابیُ ُنظمُیکُبرایُراُراهُاستُقادرُمنفیُامر.ُکند

ُستاُراهیُپیشُازُگفتُتوانمیُنیست،ُمحتواییُهیچُکنندۀبیانُوُحدّیُوضعیتیُباُمواجههُمگرُنیستُهیچُتنهاییبهُوُخود

ُمنطقیُساختارُدرونُمنفیُتعینُمضمونُبسطُوُشرحُبرایُاستُکوششیُژیژکُخودُفلسفۀُنتیجه،ُدر.ُحدُآنُبرُآمدنفائقُسویبه

 .آنُتولیدُبالقوۀُتواناییُآزادکردن ُقصدُبهُکاملشُدیالکتیکی ُوجهُدرُتعینُآنُآشکارساختنُسانبدینُوُداریسرمایه

خودُمارکسُهمداستانُُۀباُفلسفُحالنیدارد،ُباُاُهیبهُمارکسُتکُیادیتاُحدُزُهیسرماُی واقعُۀدرُوصفُهستُژکیژُاگرچه

ُیاطبقهیبُیآرمانُۀجامعُیهایژگیوُوُکندیمُیبندراُصورتُیستیانقالبُکمونُی خیضرورتُتارُیمارکسُوقتُژک،ی.ُازُنظرُژستین

سائلُمُیمارکسُباُافشاُ.گذاردیمُرونیبُیکیالکتیتفکرُدُۀخواهدُآمدُپاُراُازُمحدودُدیپدُالبکهُبرُاثرُآنُانقُکندیمُمیراُترس

باُظهورُُ.ندکیمُقیماُتصدُیزندگُتیفیبهترساختنُکُیآنُراُبراُۀبالقوُییقدرتُآنُوُتواناُحالنیدرعُهیمنطقُسرماُیگوناگونُذات

ُازُبنُزیچهمهُخواهدیکهُمُمیهستُیثابتُۀگرُراننظارهُ،یدارهیسرما ُتطوّرُادیرا ُۀتدرونُهسُانیپایپرتکاپوُوُبُیدگرگونُسازد،

ُولُیگوشهُوُکنارهاُۀتمدنُماُکهُبهُهمُیمرکز ُدوپهلوُاست،ُُزیانگرتیحُدیقدرتُتولُنیاُیجهانُماُدستُانداختهُاست. ذاتاا

ودُماُبُدواریمارکسُام—استُیفانتزُرد،یپذیامکانُمُالیبستهُبودُفقطُدرُساحتُخُدیدودمُاست.ُآنچهُمارکسُبدانُامُیریشمش

ُمینبشرُحفظُکُاتیدرُحُیدیجدُنیآنُدرُعصرُزرُیدرونُیهاتناقضُی کیالکتیرفعُدُقیراُازُطرُدیتولقدرتُُنیفقطُانهُمیبتوان

ظامُدرُنُدیتولُیحقُباُمارکسُبود:ُمانعُاصلُژکیاوصاف،ُبهُاعتقادُژُنیاُۀ.ُباُهممیآنُراُرهاُسازُۀتمامُقدرتُنهفتُنیبلکهُهمچن
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ُی ننظامُوُشرطُناممکُنیدرُاُدیبودُکهُشرطُامکانُتولُنیاُافتیمارکسُدرنُهکُیقتینظامُاست؛ُاماُحقُنیمنطقُخودُاُیدارهیسرما

فجاصرفُتوانینم14ُبرُهمُمنطبقند.ُیلحاظُمفهومآنُبه آنُراُُحدوحصریبُدیراُحذفُکردُوُسپسُقدرتُتولُیدارهینظامُسرماُعیاُا

ُرواُمدرُحقُتودهُیدارهیکهُنظامُسرماُیاستثمارُوُخشونتُی رضروریظاهرُغبهُیهارهاُساخت:ُشرط درُاعماقُساختارُُداردیها

اُی ذاتُی مفهوم 15ُدارد.ُشهیرُدیقدرتُتولُنیخودُ 

ُسمیآن،ُدرُکمونُیهایژگیوُی تعال-حفظ-ینفُیعنیُ،یدارهینظامُسرماُی کیالکتیمارکسُازُرفعُدُیهافیتوصُن،یبنابرا

بابُُیهانسخهُیکمُدرُبعضکهُ)دستُزینُلیدلُنیبلکهُبهُاُافتندیمُیدارهیسرماُیفقطُچونُناخودآگاهُدرُدامُفانتزنادرستندُنه

ُبارفاجعهُیهاخواهدُرفت.ُمارکسُاستلزامُنیهاُدرُآنُازُبتخاصمُۀکهُهمُدارندیبرنمُیممکنُۀجامعُیای(ُدستُازُرؤسمیروزُمارکس

بود.ُنُکالیرادُزد،ینمُشهیبهُرُدیکهُبالحاظُمارکسُچندانُنیوُازُاُردیگیراُدرُنظرُنمُیخیعللُتارُتیموجبُایجبرُُییگراتیغا

ازُنظرُژُیهگلُخیکارُازُتارازُحدُبهُبرداشتُمحافظهُشیاوُبُۀفلسف ُیاازُجامعهُیبهُتصورُماقبلُمدرنُتوانینمُگریدُژک،یوفادارُاستُ.

ُۀنداردُکهُمرحلُیبزرگُیگریبزرگُدُیگرید—اندمقوّمُهرُنظام،ُهرُنظمُممکنموزونُوُمتوازنُبرگشت؛ُتخاصمُوُتعارضُعناصرُ

ُگریوُباُدُیوجودُجوهرُیهانجامُباُضرباهنگکهُدرُآنُانسانُسراُیاراُممکنُسازد،ُمرحلهُیبشرُیُ اسیس-یتطورُاجتماعُیانیپا

ُیبناکهُمُیریناپذحذفُتیمنفُیبودُبراُیدیفقطُتهدنهُافتییمرحلهُاگرُوجودُمُنیکاملُبرسد.ُاُیوُهماهنگُیهاُبهُآشتانسان

کهُُشودینُمممکُیحالتکهُفقطُدرُُییزندگُکرد،یمُدیسوژهُراُهمُتهدُیقیحقُیاستُبلکهُزندگُیکیالکتیمؤسسُحرکتُوُتفکرُد

وانگهُیترازُحداقل اوُراُهمُُۀفلسفُیاسیسُۀرانُیکارُهگلمحافظهُخیتارُۀمارکسُبهُآرمانُفلسفُیوفادارُ،یازُعدمُانطباقُدرکارُباشدُ.

ُیاسیسُلیامکانُعملُاصُندهیانقالبُآُییشگویوُپُخیدرُبطنُحرکتُتارُیکیالکتیدُیکردنُضرورت.ُمارکسُباُدرجاندازدیبهُخطرُم

ُبهُامُدی.ُنبااندازدیراُبهُمخاطرهُم ُآُدیصرفاا رتُحاالُصوُنیکهُهمُییها:ُانقالبُراُفقطُدرُخاللُکنشمیانتظارُبکشُندهیانقالب 

آنُراُازُُریناپذلیراُناتوانُسازدُوُقدرتُتأوُیفاعلُانقالبُتواندیمُیخودآشکارسازُضرورُیی گراتیبهُوجودُآورد.ُغاُتوانیمُبندندیم

ُممکنُاستُفاعلُانقالبدیبااوُبر ُازُتجربُی: ُۀمکهُالزُیریناپذتحملُیقراریوُبُیناشدناضطرابُحذفُیی دهندهُوُتروماتکانُۀرا
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ُقوهفعلوُبهُیسرکردنُباُامرُمنف راُکهُدرُعدمُُیابرندهشیپُیدرونُۀاضطرارُوُرانُییگراتیآنُاستُمحرومُسازد؛ُغاُیهارساندن 

بدیانطباقُمستترُاستُطردُم درُنتمیافتیکاهُمتوانُی رباوریتقدُینوعُۀدرُورطُیاسیسُۀدرُمبارزُیریدرگُیجابهُساننیکندُ. ُجه،یُ.

حرکتُُقیزُطراُوستهیکهُماُآهستهُوُپُیمنطقُیتیقطعُست،یدرکارُنُخیتارُیبراُیتیغاُایفقطُهدفُنهُژکیموردُنظرُژُکیالکتیدرُد

مکرُُی انجیمنامقارنُبهُتیوضعُکیوجودُنداردُکهُُینیتضمُچیهُتریادیبنُیطحبلکهُدرُسُم،یکنیحرکتُمُشیعقلُبهُسوُیدرون

الّاُُمیندارُچیهُیژکیژُکیالکتیرفعُشود.ُدرُدُیکیالکتیشکلُد(ُبهیفلسفُایُیاسیباشدُخواهُسُیاخالقُخیتارُنیجهانُ)خواهُاُخیتار

ماُی ناشدنبرطرفُادبودن یبنیانسانُوُبُیبودنُاساسُهستحادث خلقُکنُشیخوُۀندیآُدیکهُباُمییآنُ: بازاندریوُالُغُمیرُا ُژکیژُیشیُ.

 .ردیگیمُهیماُیوُنهُصرفااُنظرُیعملُییهاازُدغدغهُکیالکتیدرُد

ُبهُبادُانتقادُمُیستیمارکسُۀفلسفُیستیویتیپوزُۀکهُجنبباُآنُژکیژ ُیۀفرضُۀالقوبُیهاتوانُدیمعتقدُاستُباُردیگیرا

ازُنوُدرُچارچوبُوضعُسمیکمون محورُنداشتهُبرنامهُیساختارُریاگرُناگزُ،یسمیکمونُنیچنُیول16ُرساند.ُتیامروزُجهانُبهُفعلُتیرُا

ازُآنُنوعُکهُکانتُدرُنظرُداشتُوُنهُازُُیمیتنظُیادهینهُاُمیدارُازیکهُامروزهُنُیسمیخواهدُداشت؟ُکمونُیباشد،ُچهُساختار

ُازُآنُیلیتخُسمیالیسوسُیاهایجنسُرؤ ُۀجامعُۀبارزُنیترکهُمهمُیباُعدمُانطباقُمیمستقُۀازُدلُمواجهُسمیجاُکهُکموناست.

ُچیهُسمیکند:ُکمونُانیراُبُینیمتعُیمحتواُچیهُتواندینمُیینهادرُخودُوُبهُتُسمیکمونُۀدیاُد،یزایمعاصرُاستُمُیدارهیسرما

ُجنبشُستین ُحرکتُو ُنام ُتخاصمُیاسیسُیجز ُبا ُبطنُهستُیجارُی چندوجهُیهاکه ُاقتصادُیاسیس-یاجتماعُیدر ماُُی و

ُ،یتهُینینمادُژستراُازُدرونُبهُکمکُُیکنونُتیوضعُی فلکصورتُکوشدیهاُمتخاصمُنیاُدنینامُقیازُطرُسمیکمون17ُ.جنگدیم

هاُممکنهاُوُناکهُقادرُاستُمختصاتُممکنُدیدالُّسرورُجدُکیباُخلقُُیعنیکند،ُُیکربندیازُنوُپُدن،یآجُۀنقطُکیباُخلقُُیعنی

تغ ُیازُنظرپردازُتیباُقاطعُژکیژ18ُوُنهُراهُحل.ُیدرونُیهاتناقضُنُ ینمادُۀنبردُاست،ُهمانُمنطقُدانیخودُمُسمیدهد:ُکمونُرییرُا

ُستینُزیاجُ،یژکیژُکیالکتیدُن یآفرگسستُی :ُنظرُبهُمنطقُپارالکسزدیپرهیحلُمراهُی احتمالُلیشکلُوُشماُۀدربارُیزنمانوُگ

ُتی(ُراُازُدرون ُمنفیاسی)سُیآنُاستُکهُوجودشناسُلیعملُاصُم؛یامرُنوُبرُزبانُآورُۀدربارُیجابیاُزیچچیازُوقوعُرخدادُهُشیپ
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خودُآنُازُندرون بنابراکندیمُیکربندیپُوماندگارُ  باُنیُ. جاُ.ُازُآندرکُکردُشینامتناهُۀخودبرنهندُی ختگیازُمنظرُخودانگُدیعملُرُا

محضُُ«ب درونی»سانُدرکُکردُکهُبهُینظمُکهنُۀآنُراُازُدرونُمحدودُتوانینمُکندیمُادیراُبنُشیخودُنظمُخوُلیکهُعملُاص

(pure extimacy.ُازُبطنُآنُسرُبرآوردهُاست)ُودخُی فقط،ُپسُازُساختاربندُگذاردیمُادیکهُامرُنوُراُبنُیلیعملُاصُقرارنیبد-

دوب ُ.شودیگفتارُظاهرُمُیبراُیقیحقُیاافتهیساختارُنیعُأتیجهان،ُدرُهُۀارعلتُ 

کرد،ُُنشییتعُشیکهُبتوانُازُپُستیدرکارُنُیاشاکلهُچیفقطُه:ُنهاندیدووجهُجانیدرُاُژکیژُی ستیالیماترُیهاشفرضیپ

حقُچیهُیبراُیفرمولُجامعُچیتنهاُهنه ُیاسیملُسعُشرفتیپُریسُینیشبیپُیبراُیراهُچیتنهاُهنهُست،یدرکارُنُیاسیسُقتاایعملُ 

قطُباُفُشودیکنشُمُیکهُراهنماُیبخشییرهاُیمنفُر یدرُمقامُخطُسُسمیازُبهُخودُکمونینُهیتوجُنیبلکهُهمچنُست،یممکنُن

ُتالشُخوردیبهُچشمُمُژکیژُیازُکارهاُیاریکهُدرُبسُیاعمدهُۀمعضلُنی.ُبنابراردیپذیجامعهُامکانُمُیارجاعُبهُمسائلُانضمام

ُفرضُنیساختنُافاشُیبرا ُبرالیلُ«خ یتارُانیپا»ُۀراُدربارُاماینظرُفوکوُوستهیپُژکیاست.ُدرستُاستُکهُژُسمیکمونُیۀضرورت 

ماُُۀکهُدرُاعماقُجامعُیازُباورُیمگرُبازتابُستینُچیهُتیدرُنهاُایرؤُنیکهُاُکندیمُقیتصدُحالنیباُاُاندازد،یدستُمُکیدموکرات

.ُندیافریکنشُبُینوُبراُیاروزنهُقیطرُنیااعتقادُراُبرمالُسازدُوُازُُنیاُیهاتیمحدودُکوشدیمُژکیژُنیاست.ُبنابراُدهیدوانُشهیر

هاُاستُراهُخودُراُدرُسکراتُکهُمدتُییماُم،یبدانُعملُکنُمیتوانیرسالتُهستُکهُمُکیامروزهُفقطُُژکیازُنظرُژُجه،یدرُنت

بهُفعلُۀبالقوُیهاتوانُدیدرُگذشتهُباُیگریازُهرُزمانُدُشی:ُماُبمیاگمُکردهُیدارهیموتُسرما نقدُُدیابُم،یدرآورُتیتفکرُمارکسُرُا

ماُُیعنیُنی.ُامیریگُشینقدُخوُنیادیبنُشفرضیراُپُیآبادالیخُیآرمانُآنکهیبُمیتکرارُکنُهیمارکسُراُبرُمنطقُسرماُیکیالکتید

کهُبهُُیانقالبُچیهُم،یوُهدفمندُدرُدسترسُندارُیاسیکنشُسُیبراُیمیراهُمستقُچی:ُامروزهُهمیدارُازینُهیبهُنظرُشهیازُهمُشیب

ُیبندصورتُیچونُکوششُمارکسُبراُیوُهرُتالشُمیکنُلیتخُیدارهیراُبرونُازُسرماُیجهانُمیستیقادرُنُرایجهانُانجامد،ُزُرییتغ

ازُُ،همهنی.ُباُافتدیرهاشدهُازُبندُبُد یقدرتُتولُۀزدیدئولوژیاُی درُدامُفانتزُتیامروزُممکنُاستُدرُنهاُیدارهیسرماُیماوراُیجهان

وفصلُبستُعملُراُحلخواهدُگذاشتُکهُقادرُاستُبنُارمانیدرُاختُییجادوُیدستورُعملُهینظر»گرفتُکهُُجهیتنُدیگفتهُنباُنیا
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رُسُیتیازُمنفُیرونُعدمُانطباقُناشهمُفقطُدُلیتخُنیاماُخودُاُمیدارُیاسیسُلیبهُتخُازیفقطُآغازُراهُاست.ُماُنُنیا19ُ«کند.

 .کندیمُضیوُتحرُکیراُتحرُلیکهُتخُآوردیبرم

صحهُُددهیجلوهُمُیعیراُطبُیدارهیکهُسرماُیغالبُیانی:ُبرُجرمیندارُشتریسؤالُبُکیُمییراستشُراُبگوُامروز

ُنامحدودُآنُدیدرُبرُداردُکهُآنقدرُقوّتُدارندُکهُمانعُبازتولُییهاتخاصمُیکنونُر یجهانگُی دارهینه،ُسرماُایُم؟یبگذار

ُیصخصوُتیبودن ُمفهومُمالکنامناسبُ؛یشناختبومُیافاجعهُۀندیفزاُدی:ُتهدمیشناسینوعُمُنیشوند؟ُچهارُتخاصمُازُا

علمُوُُۀکهُدرُحوزُیدیتحوالتُجدُیُ اخالق-یاجتماعُیهااستلزامُافته؛یشهرتُُ«یمعنوُتیمالک»درُموردُآنچهُبهُنامُ

ُتسینُگریکمترُازُسهُتخاصمُدُوجهچیهبهُتشیتخاصمُکهُاهمُنی(؛ُوُآخرکیوژنتیبُۀدادهُ)خاصهُدرُرشتُیروُیفناور

 (Žižek 2009a: 90-91)20ُ.تازهُاستُیوارهایهاُوُد(،ُزاغهدی)آپارتاُینژادُضیوُتبعُییجداُۀتازُیهاخلقُصورت

ُبلکهُگواهُآنندُکهُتحوالتُکنندیامروزُمشخصُمُیایدنُیراُبراُایپرولتارُتیوُموضوعُتیتنهاُآشکاراُاهمنهُیحدُت یچهارُوضعُنیا

آنُاستُکهُُدینمایاند:ُآنچهُماُراُبهُوضوحُتمامُازُعصرُمارکسُجداُمساختهُکالیراُازُدرونُرادُایمعاصرُمفهومُپرولتارُیخیتار

بورژوا(ُُۀق)موسومُبهُطبُگریدُیاراُطبقهُشیاعضاُیزندگُیۀکهُجوهرُوُماُستیکارگر(ُنُۀ)بهُنامُطبقُنیمتعُۀطبقُکیتنهاُُایپرولتار

ُبودنشانوننامیبرُاثرُبُتر،یاشهیرُیطرزازُآنُوُبهُشیبلکه،ُب—دیربایمندُماستثمارُنظامُقیاستُازُطرُدیتولُلیکهُمالکُوسا

ُحالنیوُباُاُدهدیوزوزکنانُمدامُآزارمانُمُگانهیبُیکهُچونُموجودُیبازارُجهانگسترُن ییخودآُوارنیماشُیهانوسانُز یانگهراس

مجرد ُُت یازُفاعلُیبهُترازُمیدارُیماُهمگُکند،یاستُکهُماُراُازُدرونُاستعمارُمُطیگروتسکُسرشارُازُافراطُوُتفرُیازُزندگُیشکل

ُ.میکنیمحضُسقوطُم

ُمادهُیسازیاولُنشانُازُخصوصُیحدُتیچهارم.ُسهُوضعُتیاولُوُوضعُیحدُتیسهُوضعُانیهستُمُینکاستنُیتفاوت

ُتجاوزُۀندینماُقرارنیوُبدُدمد،یماُمُیراُدرُکالبدُهستُاتیکهُدمُحُیدانیخود ُمُیسازیماُدارند،ُخصوصُیوُجوهرُمشترکُزندگ

وانفساُُنی:ُدرُامیاکمُگفتهُمییرُهرچهُبگومعاصُتیثقلُوضعُیروینُۀدربارُی.ُولندیماُیهستُانیبهُبنُیوُتجارُیکالنُمالُیروهاین
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بُمحبوُیۀدستماُگریجهانُدُانیازُدستُبرود.ُپاُزیچهمهُستینُدیبعُم،یکهُممکنُاستُازُدستُبدهُستیوُذاتُماُنُیفقطُآزاد

اولُُیدحُتیسهُوضعُنیخاطرُابهُژکیژُنکهیاست.ُوُالبتهُطرفهُاُیواقعُی.ُامکانستینُیلیتخ-یعلمُیهاوُقصهُیعلمُیهاافسانه

ُبدونُوضعکندیمُکاریپُسمیکمونُیۀبهُفرضُدنیدوبارهُبخشُت یکهُدرُراهُفعلُستین ُۀهستُرگیدُتیچهارم،ُسهُوضعُیحدُتی.

ازُکفُم اقدامُیدارهیدرُمغزُمنطقُسرماُتوانندیکهُهرُسهُمُدیدُتوانیمُیراحتبهُرایزُدهندیبراندازشانُرُا ُیسایسُیهاادغامُشوندُ.

ُیراخالقیغُیهااستلزامُایُیشناختبحرانُبومُتوانندیمُدیمناسباتُتولُۀکردنُهمدگرگونُادیازُبنُیبراُیدارهیسرماُتینهایوُتوانُب

.ُدرُدورماندُوُآبُازُآبُتکانُنخُیجامعهُبهُقوتُخودُباقُیمراتبسلسلهُیکهُسازماندهُینحووفصلُکنند،ُبهراُحلُیفناورُۀتوسع

ُایُود،شیماُمنطبقُمُاتیوُحُیهستُیانضمامُیازهایبرُنُهیوارُسرماانگلُۀچهریمنطقُبُایاست:ُُیمسألهُبرُسرُمرگُوُزندگُنجایا

مامُباُتُیدارهیمسألهُهستُکهُسرماُکیُژک،ی.ُاما،ُبهُاعتقادُژمیافتیمُیوُدرُپرتگاهُنابودُمیرسانیجامعهُراُبهُتهُمُیهاماُامکان

ُرونیبُهیمنطقُخودمدارُوُخودتنهاپندار ُسرماُۀریازُداُکسرهیعدالت.ُآخر،ُعدالتُُۀحلُکند:ُمسألُتواندینمُشیریپذانعطافُوُشکل

ُیوُاستحکامُنظمُموجودُوُساختارهاُتیکهُدرُراهُاستُقسرُدرُبرود،ُاماُتقوُیوتمامتامُیازُنابودُتواندیمُیدارهیاست.ُبله،ُسرما

پخودبهُتیتقوُیالزمُبراُی اجتماع بهُخ«ُموازنه»ازُضرورتُُشیازُپُشیاگرُبُیحتُ،یدارهیمناسباتُسرماُۀوستیخودُ  ُیودآگاهُباشدُ،

ُراُدامنُهمُهایعدالتیآنُبُستینُدیبعُچیماُراُحلُکند.ُراستشُهُۀپرشمارُسرشتهُدرُساختُجامعُیهایعدالتیبُتواندیخودُنم

بنابرا ازُمادهُوُجوهرُاخالقُن،یبزندُ. رُا ُیاسیسُیحضورُدرُفضاُیاسیتخاصمُسُسازند،یمُمحرومُمانیهستُیگرچهُسهُتخاصمُاولُمُا

ُبرا ُۀابندیندهندهُوُکاهشکهُهرچندُجزءُشکلُیکسانُیبراُکند،ینظامندُناممکنُمُنیخارقُاجماعُاُیهابهیکهُغرُیکسانُیرا

نبرد ُُمترادفُاستُباُنامُسمیکمونُژک،یازُنظرُژُن،یراندارند.ُبنابُیفلکصورتُنیدرونُاُییجاُچیهُاندیکنونُنینمادُیفلکصورت

ُیدرونُیهاتناقضُیکارُروُنیوُباُاُاستندیمشارکتُدرُسُیبراُشیها،ُخواستارُاحقاقُحقُخومخاطرهُۀکه،ُباُوجودُهمُیطردشدگان

اُاستُبُیمساوُسمیکمونُجه،ی.ُدرُنتکنندیدرُآنُراُگوشزدُمُوچراچونینظرُبُدیمبرمُبهُتجدُازیوُنُگذارندیجهانُماُانگشتُم

ادُبماُبهُاقتصُیربطُچیهُسمیکمونُژک،یآن.ُبرخالفُمارکس،ُازُنظرُژُحدّیوُگسترشُبُیاصلُدموکراسُکردنکالیدرُراهُرادُکاریپ
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ُۀرچنبُآنهاُازُدنیکشرونیبُد،یکهُبهُتصرفُمجددُمشترکاتُخواهدُانجامُیبرُعدالتُاست،ُعدالتُسمیکمونُانیهوُاقتصادُندارد.ُبن

ُورکیویمنهتنُنُیکهُدرُپارکُزوکوتُیمعترضانُیبراُتیجنبشُاشغالُوالُاسترُامیدرُاُشیدرُسخنرانُژکی.ُژیدارهیمناسباتُسرما

ُُنیجمعُشدهُبودندُچن ُدنبالُسطحُزندگ»گفت: ُماُسطحُزندگمیستیباالترُنُیما ُ]ژمیخواهیبهترُمُی. ُدوُمعناُژکی. ُۀاژوُیبا

ُرفاهُوُراحتُوُۀوُدرجُیدارایُزانیوُاشارهُبهُمُدیآیمُستنیدرُکنارُزُیوقت«ُسطح»ُیبهُمعناُاندارد.ُاستکندیمُیباز«ُاستاندارد»

ُیگزندُتیفیسنجشُکُیبراُیبهترُاریبهُمعُدیگویمُژکی.ُژاریمعُیدارد،ُوُاستانداردُبهُمعناُیمادُیازُمواهبُوُکاالهاُیبرخوردار

ماُبهُفکرُمشترکاتمیمعتقدُیبهُنظامُاشتراکُیمعنُکیبهُُقطفُم،یستیکمونُیمعنُکی...[ُماُفقطُبهُمیدارُازین .ُعتیمشترکاتُطبُ.میُ:

ُدیتُکهُباراهُاسُنیراهُوُفقطُدرُاُنی.ُدرُاکیوژنتیاند.ُمشترکاتُبشدهُیسازیخصوصُیمعنوُتیمالکُۀلیوسکهُبهُیمشترکاتُفکر

 (.Žižek 2011: unpaginated)ُ«میبجنگ

آنُاشارهُداردُزخودبهُی کیالکتیبهُامکانُرفعُدُشیازُپُریناپذعدمُانطباقُتحملُنیاُهمه،نیاُبا ُیاازهتُیوارهایدرُدُرایخودُ 

ُقیمشاهدهُکرد.ُطردشدگان،ُازُطرُیدرُفاعلُمناسباتُاجتماعُیاشهیرُیرییتغُتوانیمُشوندیکهُهمچنانُدرُجهانُماُساختهُم

ابهامُ»ُایُ«یمدفوعُی ابیتیهوُییُ دوپهلو»ُژکیکهُژُیندی)فراُشوندیخودُمردمُمُۀندینماُن،ینظمُنمادُقدرُمدارُمنطُیاتصالُجادیا

ُطردشدگانُکهُجاخواندیم20ُ«ازُفضوالتُتیاخذُهو مفرطُظلمُوُُیهاصورتُانیدرونُنظمُمستقرُموجودُندارندُوُقربانُیی(:

ُندیماُۀدرُجامعُیوُسارُیجارُیهاتناقضُۀطردشدگانُتجسمُزندُ؛ندارندُیمنفعتُخصوصُچیمتعارفُکلمهُهُیاستثمارندُبهُمعنا

ُا ُاز ُعرصُۀکاربردُقوُمیمستقُیسخنگوُثیحُنیو ُبهُُزشانیچطردشدگانُکهُهمهُ.اندیعمومُۀعقلُدر اندُدسترسُبردهُغمایرا

ُیاجتماعُتیجوهرُوُهوُرایزُ،یوُجوهرُاجتماعُتیهوُی انجیمیبُ،یامرُجزئُچیهُوساطت یبُیعنیمحضُدارند،ُُبودن یبهُکلُمیمستق

ُ،کندیمشارکتُمُ"یعموم"ُۀزحوُی کلُۀدرُجنبُدیفرُیدرُمقامُفردُقاایآدمُدق»شدهُاست:ُُغیدرُشانیاستُکهُازُاُیزیچآنُقاایدق

آدمُ—بهُمخالفتُباُآنُبرخاستهُاستُیحتُایمحرومُشدهُاستُُشیخوُیازُجوهرُاجتماعُیابیتیکهُازُامکانُهوُیدرُمقامُفرد

 Žižek)ُ«ردیگُیجاُیاجتماعُیهاتیهوُیهاکهُدرُدرزهاُوُشکافُیگردد،ُوقتُدیفرُوبنخیکهُازُبُشودیمُیکلُقتاایحقُیفقطُزمان
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2009a: 105ز ُیُ روندُیبازسازُیعنیبهُآنانُ،ُدنیدرُجامعهُوُصدابخشُشانیادغامُاُیراهُبراُگانهیُیعنیجامعهُ،ُیهادرُترَکُستنی(ُ.

ُصورت ُخودُمُیوجودشناخت-یاسیسُی فلکخودُبافت  ُازُبنُزیچکهُهمهُطلبدیمُیژستُشانیاُی انضمامُدیفرُیهالیجامعه: ُادیرا

نُآن،ُمعاصرُوُازُنوُبافتنُوُساختُتیبافتُوضعُدن یازُهمُدرُیعبارتُاستُازُتالشُبراُیستیکمونُکارینُپی.ُبنابراسازدیدگرگونُم

ُیستیکمونُکاری.ُپجهدیرونُمماُبُیوُاقتصادُیاسیس-یاجتماعُیکهُازُهستُیمنفُینیتعُجوشد،یهاُمکهُازُدرونُتناقضُیتالش

 .بازُممکنُوُقابلُتصورُگرددُیاسیسُلیبهُوجودُآردُکهُدرُآنُعملُاصُییفضاُکوشدیم

درُُیکهُوقتُکندیمُیهاُاظهارُنظرزاغهُۀدربارُژکیژُ،ژکیژُیاسالوُۀمارکسُوُشرکا.ُپرترُگانه،یبُی مستندُآلمانُلمیفُدر

ُاست:ُامروزُاستُ یسُیمتناقض ُصورتُفلکُن یمحلُنزاعُدرُچُقاایکهُدقُکندیراُبرجستهُمُیامسئلهُردیقرارُگُیچارچوبُمفهومُنیا

،ُدرُجوابشُ«امروزُکدامُاست؟ُ[Tatbestandۀُ]کنندنییتعُاجتماعیبهُنظرُشماُرخدادُ»ُد،یپرسیازُمنُمُیاگرُکس

.ُکندیدرُسراسرُجهانُرشدُنمُُکنندیمُیهاُزندگکهُدرُزاغهُیبهُسرعتُمردمانُیگروهُچیامروزهُه«.ُهازاغه:ُ»گفتمیم

بهُُداشتهُباشندُباُهمُیملکیماُنکهیآوردهُبدونُاُشانمندُبهُوجودنظامُیبهُطرزُیجهانگسترُندیکهُفراُمیعظُییهاگروه

داُشوندینقاطُمختلفُپرتابُم اُز ُیرماخودفُیهانکارآفریُ:بزنمُمثال—شوندیطردُمُیاسیوُمشارکتُسُیحقوقُمدنُۀریُو

ازُدستُدادهُشاننیکهُزمُیکشاورزانُایستهُورشک ُیرابُمردمانُنیمختلفُتعلقُدارند.ُاُیقومُیهابهُگروهُیاندُوُجملگرُا

ُبا ُباُشیناکجااندُدیبقا ُمعناُییایاتوپُدیباشند، ُبه ُنه ُنگاهُیبهشتُیباشند، ُبا ُواقُکالیرادُیناممکنُبلکه ُباعو ُدینگر.

منُازُآنُسادهُیزندگُینوُبراُیاوهیکنندُوُشُیپردازبداهه نهُ، اند.ُبستهدلُیخیکهُبهُجبرُتارُستمینُیباورانازُخودُدرآورندُ.

استُکهُدوستمُالنُُیزیگشودهُاست،ُچُییفضاُنیاُیهمُرخُندهد.ُولُدیشاُیممکنُاستُرخُدهد،ُولُمیگویکهُمُیاتفاق

ُ.(de Beaulieu and Farkas 2010)ُ.خواندیم«ُممکنُیمکانُوقوعُرخداد»آنُراُُویبد

ُیحاالُبهُدرجاتُنیاستُکهُهمُنینظمُنمادُ«یدرُگلوُیاستخوان»است،ُُیمنفُینیتعُۀندینماُرایممکنُاستُزُیزاغهُمکانُرخداد

ُیصلتنوُخُیبرپاکردنُنظمُیبراُیوُجارُیواقعُیکاریهمزمانُبهُپُنیبرافاصلهُگرفتهُاستُوُبناُیدارهیسرماُیدرونُیهاازُپاراد کس
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ُوُیاندُوُهستگرفتهُیبرونُازُنظمُموجودُجاُشیکهُازُپفلسفهُدارندُُیبراُیتیاهمُنیچنُیهاُازُآنُروزاغه.ُبخشدیمُیانضمام

ُنیاند؛ُبنابراماندگارُبهُنظمُموجودُوابستهدرونُیبهُطرزُنیاندُوُبنابرانظمُنیخودُاُۀدیزائُمیریگُاند،افتهینظمُمستقرُُیسواُیاتیح

ُیبراُیاتازهُۀویداردُوُنشانُازُشُیجاُیدارهیوُمنطقُسرماُیدئولوژیکهُبرونُازُاُکنندیمُمیترسُارُیهاُحدودُوُثغورُمکانزاغه

ُنیهُتعبُازیگفتهُنُنیاماُاُ،یاسیسُلیوُتخُیقیحقُیااتوپی—میبدانُمحتاجُداایکهُشدُآوردیسربرمُیزیهاُچدرُزاغهُدارند.ُیزندگ

خودُراُباُامرُُۀفاصلُدهدیاندُکهُبهُماُامکانُمگمُنشدهُیاانحرافُبتوارهُۀورطُدرُندیزیهاُمکهُدرُزاغهُیدارد.ُطردشدگانُشتریب

برُهمُمُمانیوارُثباتُزندگکهُشبحُمیحفظُکنُییواقع ازندیرُا ُاستیسُینماکهُسرشتُستندیهمُنُیانیپایگرفتارُمناقشاتُبُشانیُ.

ُچیوُهرگزُبهُهُآورندیمُدیپدُوقفهیبُییهاوُسازشُگردندیگردُمسائلُمختلفُمُمنتهایبُیندیکهُدرُفراُیامروزُاست،ُمناقشات

انُجهُیوُقصورهاُرهایتمامُتقصُۀتجسمُزندُند،یجهانُماُیدرونُیهاپارادکسُۀ.ُآنهاُتجسمُزندبرندیراهُنمُیوُاساسُیواقعُرییتغ

-یاعاجتمُیهستُۀدهندشکلُی منطقُریزنجُۀقحلُنیترفیوُضعُنینظمُنمادُیُ مثالُیهاوُتَرَکُهایناسازُی گاهُمفهومما؛ُصرفااُجلوه

ُدینومُهمهنی.ُوُباُاکنندیراُباُگوشتُوُپوستُخودُلمسُمُیناکردنعدمُانطباقُتحملُنیاُنانینش.ُزاغهستندیماُنُیوُاخالقُیاسیس

ُدهدیتوانُمُشانیبهُاُهکُپرورندیمُیاسیسُلیازُتخُینیصورتُنوُند؛یزیمُایپشتُکنندُدرُاتوپُزیچبهُهمهُنکهیاُیجا.ُبهشوندینم

ُیوننوُبهُعرصهُآوردُکهُساختارُنظمُکنُینظمُتوانیتوانُبالقوهُاستُکهُمُنی.ُفقطُباُتمسکُبهُاابندیبُیزندگُیبراُیاتازهُۀویش

ُجهانُماُراُازُدرونُدگرگونُسازد.

ُسه.ُفاجعۀُوجودشناختیُوُتخیلُسیاسی

چنانمیندارُوسطیُحد—سمیکمونُایُیدارهیسرماُایبرنهدُ:ُیمنفصلُفصلُیکوشدُنوعیمُژکیژُسمیکمونُیۀفرض مسئلهُُم،یدیکهُدُ.

ُمسائلُماُراُمُبیاستُکهُاکثرُقرُنیاُژکیازُنظرُژ ُانتخاب،ُُهیخودمدارُسرماُدیتوانُدرونُچارچوبُتولیبهُاتفاق  برطرفُکرد.

گراُ-تامُمسیالیوُسوسُیبرالیلُیقیحقُیدموکراسُانیکنند،ُمی(ُعرضهُمییکایآمرُیهارسانهُژهیهاُ)بودرُرسانهُخالفُآنچهُغالباُابر

نه.ُانتخابُمستین ُیوُدموکراسُتاسُدهینام21ُساالر(هیسرماُیُ نظامُپارلمانُیعنی)ُسمیپارلمانتر-تویکاپُویاستُکهُآلنُبدُینظامُانیُ.
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حرومُمُیاسیوُازُحقُاظهارُوجودُسُنندیاستثمارُشوندُوُستمُببُشیازُپُشیآنکهُبُیکهُدرُآنُطردشدگانُبهُجاُیکالیشامل ُراد

دهند.ُدرُنظرُهرُدوُُرییراُازُدرونُتغُاستیسُن یشوندُکهُساختارُچیمندُمحقُبهرهُنیازُاُیعنیُابند،ییگردندُحقُمشارکتُم

اختارُجامعُسُچیهُییتنهابهُذاتُخودُوُبهُیدارهیماسرُیعنیُنیکمُگرفت.ُاراُدستُیستیکمونُکاریپُیُ دگیچیتوانُپیمتفکر،ُنم

سرماُیثابت بهُنماُییربنایزُیبودن-جهان-یبُیدارهینداردُ: توانایمُشیرُا وُسرنگونُُشیخوُیُ نامتناهُدنیبرآشوبُیبراُقیعمُییگذاردُ؛

خودُ ُیلواجدُترازُحداقُیدارهیسرماُم،ییبگوترُقیدقُا،ی—استُیدارهیسرماُی مفهوم-یساختارُمنطقُی ذاتُیهالفهؤازُمُیکیساختنُ 

(ُری)وُبازنمودناپذُیبرُفورانُامرُواقعُیمبتنُاستیسُیامروزُدشوارُبتوانُدرُچارچوبُنوعُجه،یاست.ُدرُنتُیمندرابطه-خود-ازُبا

ُنیاُد،یآیوُبهُعرصهُمُردیگیشکلُمُلیاصُیعملُکهنیحفظُکرد:ُهمُاستیبخشُدرُسییوقوعُرخدادُرهاُیالزمُراُبراُشیگشا

 .یدارهیسرماُیدرونُتیدرُخدمتُتقوُیکارخطرُهستُکهُبدلُشودُبهُسازو

هُچرخشُازُجوهرُبُینوعُۀندینماُیبراستُیدارهیکنند.ُاگرُسرمایقدرُبسندهُنمنیبهُاُاصالاُژکیژُیهالیتحلُهمه،نیاُبا

ُۀادزُیثانوُیجزُمعلولُیزیچُعمالاُیدارهیمقوم ُسرماُیی ربنایبودن ُز-جهان-یبُنیخودُماُباشد،ُآنگاهُاُتیفاعلُ)سوژه(ُدرونُفعال

ُیاردهیکننده.ُسرماُمیوُخودتنظُادیخودبنُیحرکتُیوُداراُشیمحصورُدرُخوُیخودمدارُۀمقامُحوزُدرُهیسرماُییاستعالُی نییخودآ

صل،ُو،ُدرُاُیانضمامُتیبارُفعالبرُاستعمارُخشونتُادشیدرُماُداشتهُباشدُکهُبنُرومندینُنیچنُیتواندُنفوذیمُیفقطُازُآنُرو

ُی منطقُیهاازُدلُدرزهاُوُشکافُیدارهیکند.ُسرماُیبندخودشُمفصلُواهکهُقادرُاستُخودُراُبهُدلخُیتیخالق ُخودُماُاست،ُفعال

ُرانگیروُنماُنیهاُبرآمدهُاستُوُازُهمانسانُیاقتصادُاتیوُحُیاسیس-یاجتماعُیهستُانیروابطُمُۀشوندتردهیچیهمارهُپُۀشبک

خنثنیاستُکهُازبُیدرونُیحد همانُاریبسُطعاُاآنُاگرُمحالُنباشدُقُی کیالکتیرفعُدُایکردنُیبردنُ، -دُانسانطورُکهُخودشوارُاستُ،

کهُُدینمایچنانُمُن،یکند.ُبنابرایراُنابودُمُعتیساز ُطب-هماهنگ-استُکهُوحدتُوُحرکت ُخودُ«ب درونی»ُیابودنُمظهرُهسته

اُعرضهُبهُمُیشد-ونآنکهُراهُبرُیجابهُمینیبیخودُمُیروُشیکهُپُیملموسُی اسیس-یاجتماعُبستبنُۀدربارُژکیژُی پردازهینظر

دامنُمبنُنیکندُا نهفتهُُۀوازُامکانُبالقُدبخشیامُییهافیجاُتوصاوُجابهُیهاکند،ُباُآنکهُدرُسرتاسرُنوشتهیزندُوُتکرارُمیبستُرُا
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ُه،ک—ییجوطرهیمندُوُسرابطه-خود-باُت یمنفُنیخورد.ُازُآنجاُکهُچنیعدالتُبهُچشمُمُیانطباقُوُامکانُبرقراروُعدمُتیدرُمنف

کاهش-یانعکاسخودازُُینرود،ُحداقلُادمانی ُآنُساختارُوُکردهُرخنهُوجودُمختصاتُدرونُبه—درُآنُهستُیمفهومُر یناپذ-بودنُ 

وارونهُسازُمیمقابلهُکنُیچرخشُپارالکسُنیباُچنُیبراستُمیبتوانُستیمعلومُنُچیدادهُاست،ُهُرتغییُرا ُیتیمنفُنین.ُاگرُچمیوُآنُرُا

لُاؤسُنیبهُاُوستهیدوُجواب ُبهُهمُپُیطورُضمنبهُژکیژُۀفلسفُم؟یزیازُآنُبگرُمیخواهیورد،ُچگونهُمآیبرمازُدرونُخودُماُسر

ُدهد.یم

ستُوُبهُاُیدرونُیریناپذیوُوجودُتضادُآشتُیمنطقُختن یخوردنُوُفرور-ترکُیبرُامکانُقسمُیمبتنُیژکیژُکیالکتید

ظام ُنُچیببرد.ُوُازُآنجاُکهُهُلیخودُراُتاُبهُآخرُتحلُیکهُبتواندُقواُردیشکلُبگُیواحد ُدرخودمحصورُچیگذاردُهیجهتُنمُنیهم

مفروضُراُازُُنینمادُبالقوهُهرُوحدتُیامکانُهستُکهُامرُواقعُنیتواندُبود،ُهموارهُایمدرُکارُنُیساز-ساز ُخودتام-خودهماهنگ

هموارهُاُنیازُبُیکندُوُحتُینوُساختاربند ُیت)خواهُوجودشناخُیبرُهرُصورتُفلکُشهیهمُیبراُیرودُکهُامرُواقعیاحتمالُمُنیببردُ.

باشدُُیتواندُدرُضمنُمکانمی—تسینُیحدُّساختارُایمانعُُصرفااُیعامرُواقُن،ی(ُمسلطُگردد.ُبنابرایاسیخواهُسُیباشدُخواهُعلم

ُریتقدُدیکهُباُستینُنیاُژکیژُکیالکتیشوند.ُپسُدرسُدُیکربندیازُنوُپُشهیهمُیکهُمختصاتُامورُممکنُوُناممکنُدرُآنُبرا

باشد،ُقدرتُامرُُیهرقدرُهمُقوُیدارهی:ُنظامُسرمامیرضاُبدهُیدارهیدرُنظامُسرماُشیرفتن ُنفسُخووُبهُازدستُمیریخودُراُبپذ

ونُهرُکهُازُدرُیریناپذینیبشیوُپُریناپذتوقفُی منطقُی زیوُفرورُیازُبطنُفروپاشُیدورُخارجُکرد؛ُامرُمنفتوانُازُیراُنمُیمنف

ماتقدمُطردُُهبهُوجُزیچچیعملُهُدانیسازد.ُدرُمیظهورُامرُنوُمُیایراُمهُنهیوقفهُزمیبُردیگینشئتُمُینظمُمستقرُمفروض

 دهد:یمُیناممکنُروُگر،یدُانیشود.ُبهُبینم

ُاینظرُمبه ُتوهمُیمنطقُهمخوانُنیرسدُلکانُهمُبا ُمگرُپربودن  راُُیساختارُیهاشکافُیالیخُیفانتزُی کاملُدارد:

ُیدرُآدمُلیراُهماناُشرطُامکانُمُیبودنُساختار-ناممکنُایو/ُیادیشکافُبنُنیشجاعانهُاُیپوشاندُوُمگرُروانکاوینم

ُیُ ناممکنُیکهُازُدلُنوعُیامرُواقعُرفتنیبرُپذُمبتنیُاخالق—ستینُ«یاخالقُامرُواقع»همانُُنیشمارد؟ُمگرُاینم
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بهُُایدرُعالمُروُ.ُعاشقانُمعموالادیاست؛ُموردُعشقُراُدرُنظرُآورُنیضدُاُقاُایلکانُدقُییالبتهُهدفُغاُد؟یآیبرمُیساختار

ُیقیشانُبهُتحققُحقعشقُد،بودن(ُ«گریدُیمکانُگر،یدُیزمان)»ُیااسطورهُگر یمختصاتُدُیکهُاگرُدرُنوعُشندیاندیمُنیا

هُممکنُکُیتیحاضرُاست،ُوضعُیشانُاوضاعُوُاحوالُتصادفعشقُیقیکهُتنهاُمانعُتحققُحقُشندیاندیمُنیبهُاُد،یرسیم

وُُردیبپذُیساختارُیمانعُراُبهُعنوانُضرورتُنیاُدیکهُآدمُباُستینُنیاُنجایبهُامکانُخاصُاست؛ُوُمگرُدرسُلکانُدرُا

است؟ُُیفانتزُگرُ یهمانُمختصاتُدُگریمختصاتُدُنیوُاُستیشانُدرُکارُنعشقُیقیتحققُحقُیرابُ«یگریمکانُد»ُچیه

چونُعشقُُ«ییهامعجزه»دهد،ُوُیمُیروُمعناُاستُکهُناممکنُقطعااُنیبدُنجایدرُا«ُدرُحکمُامرُمحالُیامرُواقع»نه:ُ

قرارُنیدهند.ُبدیمُیروُقطعاُا«(ُاستُهجهات،ُمعجزُیانقالب،ُازُبعض»گفت،ُُنیچن1921ُدرُُنی:ُلنیاسیانقالبُسُای)

رو-ناممکن»ازُُدیبا استُُقتیحقُنیاُرفتنیپذُقاایکارُدقُندشوارتری—میگذرُکن«ُدهدیمُیناممکنُرو»بهُ«ُدادنیبودنُ 

ُدندایروُۀکهُچگونهُآمادُمیبردهُبودُادیاندازد:ُازُیمُقیراُتاُابدُبهُتعوُتیمعضلُوضعُییکهُحلُّنهاُییوُنهُمانعُساختار

 (.Žižek 2001: 83-84ُ.ُ)ُمیهاُباشمعجزه

ودنُبود،ُب-ناممکنُیبشر،ُروزگارُخیدرُتارُیقیمانندُهرُرخدادُحقُز،ینُیدارهیسرماُی کهُذاتُوجودشناختُمیببرُادیازُُدینباُراستش

جهانُاستُکهُُیمنطقُن یهاُدرُچازُگسستُیاآنچهُهستُسلسلهُست؛یدرُکارُنُیینهاُانیپاُۀنقطُچیه22ُ.ینکردنینیبشیپُیزیچ

ُبرقرارُکرد.ُیشانُآشتنیتوانُبینم

متفاوتُُیاهیمسئلهُازُزاوُنیدهدُتاُبهُهمیبهُماُرخصتُمُیوجودشناختُۀازُفاجعُیژکیباشدُکهُتصورُژُبیعجُدیشا

ُتیاجماع ُفاعلُخارقُتیخودشُازُماهُۀژیوُیدارد،ُتلقُییاستعالُینیینسبتُبهُماُخودآُهیمعتقدُاستُسرماُژکی.ُاگرچهُژمیبنگر

ُیُ کیتالکیفاعلُ)سوژه(ُدفاعُکند.ُباُتوجهُبهُساختارُدُیُ ناکردن-خلعُی منطقُتُ یازُاولوُتادهدُیبهُاوُامکانُمُیآلمانُسمیدئالیدرُا

-یعیب/طینیروحُعُ<--ُیروحُمتناهُ<--ُعتیطبُ<--)منطقُُیبشرُتیوجودُفاعلُنیتکوُریاوُازُسُری(ُتقری چهارجزئُیعنی)ُیرباع

ُ«ن ینابیب»درُمقامُُ،یوُفرهنگُدرُکارُاست.ُفاعلُبشرُیجوهرُدوجوُانیمُیریناپذیآشتُی معلومُاستُکهُشکافُپارالکس23ُشده(،
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نظمُجوهرُی دو،ُمظهرُفروپاشُنیاُانیناممکنُم محض،ُدرُمقامُ«ُمن »آنُباُخودُاست.ُُر یناپذیانطباقُآشتوُعدمُیجابیاُی خودبخودُ 

ازُآنُُکیچیخودُباُهیخودسانُبهنیشودُوُبدیوُفرهنگُمُعتیمانعُتداخلُطبُر،یمهارناپذُیاختهیگس-عنانُۀزدود-عتیطبُیفضا

منطقهستینُریپذاسیدوُق چونُپاسخُۀگذاردُکلُحوزیمُادیبنُتیفعالُیمحضُبرا«ُمن»کهُُیاُ: بستُدرونماندگارُبهُبنُیفرهنگُرُا

ُتکلُچگاهیداردُاماُهیمُیبرپاُعتیطب هُکُیزیچُممحض،ُدرُمقا«ُمن»ُابد؛یینمُقیشودُتوفیکهُبدانُمحولُمُیفیدرُبرآوردن 

بهُوجهُیعنی)ُیفرهنگُوُوجودُجوهر دارد،ُینگاهُمُگریباُهمدُریناپذیآشتُیبرُناسازگارُیمبتنُیادرُرابطهُیسلبُیذهنُوُجسم(ُرُا

ُی طورُکاملُدرُصورتُفلکتواندُبهیهرگزُنمُن،یجهدُو،ُبنابرایازُهرُدو ُآنهاُبرونُمُینامتناهُمندیرابطه-خود-باُت یقامت ُمنفُدر

بهُیدارهیماسرُی اسیس بنابراُعتیطب«ُمتوازن »ُیهاتواندُبهُحرکتیسانُکهُهرگزُنمهمانادغامُشودُ، ُیلُبشرفاعُنکهیاُن،یبازگرددُ.

بهُلحاظُُاستُیکهُمقوّمُفاعلُبشرُیعدمُانطباقُزانیاستُنهُنقطهُضعفُبلکهُنقطهُقوتُآنُاست:ُآنُمُیوجودشناختُتیجابیفاقدُا

ُبنهیعدمُانطباقُزمُنیاست.ُاُاستیهمارهُنوُدرُجامعهُوُسُیهایامکانُدگرگونُانگریصورتُنما ن ُممکُشهیهمُادُ یبن-یساز ُژست 

ُتالشُکیُس یسأت ُدرُجهانُاست: ُبخشُنیپرکردنُاُیگوناگونُبراُیهانظمُنو ُا)مجازااُیمحتواُدن یشکافُو ُۀبهُفاجعُیجابی(

 سسُآنُاستُحلُکند.ؤمُۀراُکهُهستُیتواندُآنُتخاصمُازلیاستُهرگزُنمُیکهُهمانُفاعلُبشرُیکیتراژُی وجودشناخت

ازُُیلُبشردرُنظرُگرفت.ُفاعُیرفاعلُبشُینییباُخودآُیکیالکتیدرُتقابلُدُدیراُباُهیسرماُییاستعالُی نییخودآُنیبنابرا

راُُشیسازُخووُخودهماهنگُیعیتواندُوحدت ُطبیمُردیگینشئتُمُیوجودُجوهرُی جابیاُن یدرونُچُنیآغازُیبستنآنجاُکهُازُب

است،ُُیاشهیرُیچیهیکُنفسهُیفُتیفاعلُرایزُستیاستوارُنُیبشرُتیفاعلُادیبرُبنُهیسرماُل،گرداند.ُدرُمقابُیمستولُشهیهمُیبرا

ُازُجه،ینتخودشُرا(ُنابودُسازد.ُدرُیراُ)حتُزیهمهُچُشیمحضُخوُۀشانیپرروانُیآزادُقیکهُممکنُاستُازُطرُزیانگهراسُیگرداب

ُتیفعالُی جابیاُمجازااُۀمناسباتُازُبطنُحوزُنیاُرایشوندُزیمُفطورُمضاعفُازُقلمروُوجودُحذبهُیدارهیمناسباتُسرماُژک،ینظرُژ

ُبراُنهیزمُیفاعلُبشرُی وُسرکشُیکهُنافرمانُزندیخیبرمُیایوُاقتصادُیاسیس-یاجتماع اتُمناسبُنای—سازدیمُایآنُمهُیرا

ُیآزادُۀ[ُشبانجهانُدرون]=ُو لت -ن نیاشدن ُ-منقبضُیبهُدرونُخودشُاست،ُنوعُیشیپراجماع ُروانُنشستن ُخارقعقبُانگرینما
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ولُینامتناهُیطرزکهُبهُیگریدُۀدرونُمنطقُیبشر ُییبهُتنهاُیبشرُتیازُآنجاُکهُفاعلُیباُآنچهُازُبطنُآنُسربرآوردهُناسازگارُاستُ.

کمُدرُچارچوبُخصلتُرا،ُدستُتیتواندُفاعلیازُآنُنمُشیبُهیهستُکهُسرماُیجهد،ُحدّیبرونُمُنیوُنظمُنمادُعتیازُبطنُطب

ُنیاُاگرُیدارد،ُحتُیهموارهُتقدمُوُتفوقُمنطقُیبشرُتیفاعل—درآوردُشیخوُۀطریوارُبهُسآن،ُانگلُیُ مفهومُادُ یخودبنُی انعکاس

ُهیسرماُینییسوژهُراُازُخودآُییاستعالُینییآنچهُخودآُنیراُنابودُکرد.ُبنابراُشیهاشهیبتوانُرُتیقدرتُخفتهُوُنهفتهُباشدُوُدرُنها

ُخیسبُتارحبرُیشودُفاعلُبشرینهُتنهاُباعثُمُیریناپذلیتحوُنیاست.ُاُیوجودشناختُۀفاجعُی ریناپذلیتحوسازدُیمُزیامتمُکامالُا

ُیتواندُرویمُتاسیدرُقلمروُسُیبخشد:ُناممکنُازُآنُرویمُزینُیتفوقُمنطقُیبلکهُبهُفاعلُبشرُابدیبُیتقدمُمنطقُهیسرماُنیتکو

رد.ُحلُکُریناپذلیتحوُتیازُفعالُیگریدُۀرفعُکردُوُدرونُمنطقُیمفهومُیتوانُبهُوجهیراُهرگزُنمُتیفاعلُیُ واقعُادیدهدُکهُبن

سرنگونُسازدُوُنظمُیتواندُهرُنظمُمستقریمُاصوالاُیماندنُدرُجوارُامرُمنفُقیازُطرُیفاعلُبشر آنکهُیتواندُبمی—نوُبناُکندُیرُا

نابودُُزیخودشُراُنُریناگزُدیبرآُتیاگرُدرُصددُنابودکردن ُفاعلُهیببرد،ُحالُآنکهُسرماُنیراُازُبُهیسرماُۀطریخودشُراُنابودُکندُس

ُیسازیلکُیبراُییهمتایبُییتواناُیاست.ُفاعلُبشرُدیفرُیریهستُکهُبهُطرزُچشمگُیخصلتُیدرُفاعلُبشرُیخواهدُکرد.ُوانگه

هُوُدستُبُمییگردُهمُآُمیتوانیسازدُکهُدرونُآنُمیبرمُییوارشُفضاانگلُیُ خودمحورانهُوُسرکشُیهاشیدارد:ُسوژهُباُوجودُگرا

(ُمندطهراب-خود-با)ُت یمنفُیهاصورتُگریدرُدُییتواناُنی.ُامیراُبهُحسابُآورُگرانیدُیازهایگفتارُنُقیوُازُطرُمیبزنُیاسیعملُس

نوشته دُر اختاللُمنطقُداایاکُمینیبیمُژکیژُیهاکُه استُ: ناسالمُیماریبُ،یمفقوُد ها،ُیژکارگوناگونُکُیهاصورتُ،یعیطبُعیفجاُ،یُو

کندُیهورُمظُیبشرُتیدرُقالبُفاعلُیتدهد،ُوقینشانُبروزُمونامیبُیرانگریوُیروینُعمومااُتیباُآنکهُمنف.ُهیسرماُیکژکارُژهیوُبو

راُُشیخوُیُ مدفوع-یوجودشناختُیمبناُشیمندرابطه-خود-تواندُدرُبایقالبُمُنیدرُاُتیحدُفراترُبرود.ُمنفُنیتواندُازُایبالقوهُم

بشرُراُنهُُیدآزاُک یهمهُاصرارُداردُرخدادُآنتوژنُنیاُژکیروُاستُکهُژُنیبدلُسازدُوُازُهمُریمثبتُوُخُیسرشتُیداراُیزیبهُچ

ُریناپذینیبشیوُبنُنوُوُپُخیازُبُیزیچُنجایبخواند.ُدرُا«ُمعجزه»ُینوعُنیبلکهُهمچنُیوجودشناختُیُ فروپاشُییُ رخداد ُتروماُصرفاا

ُپ رهاُژکیژُیهافیامکانُعدالت.ُتوصُیعنی—رسدیدرُجهانُبهُظهورُم ُیپردازهینظرُیبراُیتالشُوجودُصرفااُیهوویازُوحشت 
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ماد-یبودنُوُمتناه-یامکانُیهاستلزاماُۀدربار اوُدرُعستیوجودُانسانُنُیاهشیرُی بودنُ  هاُیژگیوُنیخواهدُنشانُدهدُایحالُمُنیُ.

ُاتیساالرُوُخصوصهیسرماُی نظامُپارلمانُۀراُممکنُسازندُکهُقادرُاستُازُدرونُسلطُیبرُامرُواقعُیمبتنُاستیسُیتوانندُنوعیم

نامد(.ُحدُّهرگزُحدُّمحضُیمُسمیازُبدُحادثه،ُآنُراُکمونُدیشاُژک،یشاملُراُزندهُنگهُداردُ)کهُژُیدموکراسُیاجماعشُنوعُخارق

اشدُکهُبُیخالقُیرویتواندُنیوضعُموجودُمُی جابیاُن یچُی نامتناهُختن یفرورُحتی—ستیبستُمحضُنبستُهرگزُبنبنُست،ین

تخُیدشناختوجوُۀنُبکاهد.ُفاجعآُتیتواندُازُتوانُخالقینمُزیچُچیه 24ُاست.ُیاسیسُلیشرطُامکانُ 

 یریگجهینت

هرُُۀطالعمآوردُکهُبهُهنگامُیچشمُمُشیراُپُوستهیبهُهمُپُۀدوُنکتُژکیژُۀدرُفلسفُیوُوجودشناسُاستیسُۀدیچیپُختن یآمدرهم

ُ)میدرُنظرُداشتهُباشُدیهموارهُباُژکیژُیهاازُنوشتهُیاجنبه ُکارُژنظامُ(ُخصلتُذاتاُا1: ُهاُویروهیبهُرغمُتمامُحاشُژکیمند 

ُیانُآشتشانیتوانُمیوجهُنمچیهکهُبهُیافکارُمتفکرانُمتفاوتُزیانگرتیحُغالباُاُب یاوُوُاستفادهُازُترکُرهزارتووارُکاُیهاززدنیگر

ُقتیحقُنیکوشدُایاستُکهُمُیکندُاوُشارالتانیمنتقدانُاوُثابتُمُینابجاُیکهُبرُاساسُادعاُیفکرُک یمناستیژُیبرقرارُکرد،ُنوع

توانُازُیوجهُنمچیهنکتهُکهُبهُنیقرارُاُنی(ُبد2کند؛ُوُ)ُتیازُتفکرُروشمندُفعالُینیراستدرُترازُُستیکندُکهُقادرُنُیراُالپوشان

ُآنُدفاعُکرد.ُییُ ربنایزُی آنکهُهمزمانُازُوجودشناسُبدوندفاعُکردُُژکیژُیبرُامرُواقعُیمبتنُکالیرادُاستیس

گرفتنُفاحش ُوسعتُوُاصالت ُتفکرُاوُدهیموجبُنادُیاسیس-یوُنقدُاجتماعُیپژوه-فرهنگُۀبهُحوزُژکیژُمحدودکردن

متفکرانُُۀسانُهممعاصرُاست،ُاوُبهُیایدنُتیوضعُلیوُتحلُیدئولوژیناظرُبهُاُژکیژُیهاتوانُگفتُاکثرُنوشتهیشود.ُباُآنکهُمیم

ُجامعُوُبهُهمُیاوهیتفکرُراُبهُشُیهاطهیحُۀداردُکهُهمیازُظرافتُبهُماُعرضهُمُشاروُسرُدهیچیپُیفلسفهُنظامُخیبزرگترُتار

ُگریکدیازُُیانگاروجهُمطلقچیهبههاُراُطهیحُنیاُستیحاضرُنُژکینظر.ُژُۀخواهُدرُقلمروُعملُخواهُدرُحوزُرد،یگیدربرمُوستهیپ

جهانُداردُُوُشتنیماُباُخوُۀرابطُیچگونگُیبراُیمیمستقُیامدهایپُیبرُامرُواقعُیمبتنُیکیزیداندُکهُمتافیمُکی:ُاوُندیجداُبنما

ستُالُممکنُاؤدوُسُنیاست.ُاُییربنایزُیوجودشناسُیالجرمُمستلزمُنوعُیاسیس-یراجعُبهُفاعلُاجتماعُیاهیحوُکهُنظرنهمانبه
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ُیآنهاُراُبهُلحاظُمفهومُدیباُنیمعُیداشتهُباشند،ُاماُدرُترازُقیتحقُیبراُیمتفاوتُتینهادرُی متفاوتُوُموضوعاتُنظرُییارهایمع

ُرفاُاصُیهاخودمانُراُبهُپژوهشُمیتوانیکارُتفکرُفکرکردنُبهُکلُاستُوُماُهرگزُنمُژک،یاساس،ُازُنظرُژُنیزد.ُبرُاُوندیبهُهمُپ

راُُقیتحقُیخطرُهستُکهُموضوعُاصلُنیاُمیهاُمحدودُسازدستُپژوهشُنیاگرُخودُراُبهُاُرایزُم،یمحدودُسازُیمحلُایُیامنطقه

ُم،یبچسبُهیمشاهدهُکرد:ُاگرُبهُرقصُمرگُسرماُهیازُسرماُژکیژُلیتوانُدرُتحلینگاهُراُمُنیاُۀنمونُنی.ُبارزترمیندازیازُنظرُب

ُناشُیانسانُیهاتیکلُجمعُریتقدُکهُیرقص ُاسیُۀورطکند،ُآنگاهُدرُیمُنییتعُشیخوُیازُخودتنهاپندارُیراُدرُسکراتُموت 

هرگزُُم،ینکنُقیسازدُتحقیمُشیبرمالُتیکهُرخدادُفاعلُینیعُتیواقعُی کیزیاگرُهمزمانُدرُموردُساختارُمتافُرایز—افتادُمیخواه

ُتیهُماهنوُدرُجهانُکُیهانظمُسیسأتُی شگیهمُیامکانُصورُیعنیُم،ییراهُجوُیاسیسُلیتخُیی ربنایزُیبهُوجودشناسُمیتوانینم

مستلزم52ُُاشد،بُعلمکلمهُُیهگلُقیدقُیبهُمعناُدیفلسفهُباشدُباُیاگرُقرارُاستُبراستُهگفتهُکهُفلسفُنیدهد.ُایسوژهُراُشکلُم

متافیمعرفتُیُ شدگ-رمانُاختتامُوُکاملآازُُشیاستُبُیزیچ شودُبلکهُیراُشاملُمُیاسیداردُکهُامرُسُینییتبُۀنهُفقطُدامنُکیزیُ:

 خالفُانتظارُشکلُدهند.ُدیشاُییهاوهیراُبهُشُگریکدیُایپوُیتوانندُبهُوجهیدوُمُنیا

نظرپردازُکهُدرُجهانُانگلوساکسنُسربرآوردهُاستُُۀموسومُبهُفلسفُۀفلسفُۀندی:ُاگرُراستُباشدُکهُآمییبگوُگریدُجور

مختصاتُزماناستیس»بهُُیچهُواکنشُانیجرُنیگرددُکهُایالُمؤسُنیحولُا اهدُنشانُخوُ«قتیوُعلم/حقُ،ی/آگاهتیفاعلُ،ی/اخالقُ،

متفکرانُُگریدُیماندهُبراجوابیبُیهاالؤازُسُیاریبسُمییبگوُدی(،ُآنگاهُباByrant, Srnicek and Harman 2011: 16دادُ)

نوپاُوُهُنیدرُا مندُوُنظامُعیبدُییهاجوابُژکیدرُتفکرُژُشیشاپیکندُپیمُتیفعالُیکیزیچرخشُمتافُنیکهُدرُاُزیانگُجانیسنتُ 

ُزشیخاطرُژستُتهورآمبهُنهُصرفااُمیقرن،ُرجوعُکنُنیمندُانظاممتفکرانُُنیازُپرکارترُیکیبهُعنوانُُژک،یبهُژُمیتوانیاند.ُمافتهی

وُُدیدجُیکیزیاعالمُضرورتُمتافُیدرُپُیچندُوُچونُکارُفلسفُیبراُییبهُعنوانُالگوُنیبلکهُهمچنُکالیرادُاستیدرُدفاعُازُس

.ُازُآنجاُکهُمیکمالُدقتُرفتارُکنُابُدیحساسُباُۀبرهُنیدرُاُهمهنیفلسفه.ُباُاُنیاُیالزمُبراُیمنابعُمفهومُافتنیُیبراُنیهمچن

ُمیدفاعُکنُاوُی شنهادیپُی اسیازُموضعُسُمیباُهمُدارند،ُاگرُبناُدارُژکیتنگاتنگُدرُتفکرُژُنیچنُیوندیپُیوُوجودشناسُاستیس
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ُآخرُدنبالُکنُیامدهایپُدیبا ُتا ُتخمیموضعُاوُرا ُازُآنُروُممکنُاستُکهُفاعلُبشرُیاسیسُلی: ُیاهفاجعدرُاصلُخودُُیتنها

ُم؟یکارُراُدارُنیاُیآمادگُایدرد.ُآیاستُکهُتاروپودُجهانُراُازُهمُمُعتیدرُبطنُطبُیکژکارُیاست،ُنوعُیوجودشناخت

ُ

ُها:نوشتپی

1. Žižek 2000a: “The Spectre of Capital,” 11-18. 
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3. Žižek 2000a: 12. 

 .Johnston 2008: 269-270ُ:باُدیکنُاسیجانستنُهستم.ُقُنیآدرُونیراُمدُدهیاُنیا .4

ُمواجهُیگزارشُۀمطالعُیبرا .5 ُعلومُشناختُژکیژُۀمبسوطُاز  Žižek 2009b: “The Unbearable:بهُدیبنگرُ،یبا

Heaviness of Being Divine Shit,” 146-199.ُ

 .Schelling 2003: 223-225ُبه:ُدیبنگرُنه،یزمُنیجامعُدرُاُیبحثُۀمطالعُیبرا .6

ُییاندازهُمراحلُرشدُوُشکوفاُنیاندُوُبهُهم«همزمان»ُیُ منطقُیهاهرُدوُنسبتُیوُهستُادیبنُمیشوُادآوریُدیباُنجایدرُا .7

ُیکند،ُهرُدوُپسُازُشکافیخلقُمُریناپذیدورانُآشتُایناخودآگاهُدوُعصرُُمیازُتصمُیناشُی ازلُمیاند.ُاگرچهُتصمیخیتار

استُُقیطرُنیباشد.ُازُاُیهستُی نیتکو-یوجودُ«ۀگذشت»ُانگرینماُادیبنُرمیگُرند،افتدُهمزمانُحضورُدایشانُمنیکهُب

ُیهاتواندُهمچنانُازُقانونیشودُمیمُفیباُذهنُتعرُیدرُتقابلُنامتناهُشیمستقلُکهُهستُیکهُجسمُدرُمقامُموجود

گُیرویخودشُپ سُسبرترُازُجسمُباشدُوُپُیبهُلحاظُمنطقُتیذهنُدرُنهاُرمیکندُوُعملُکندُ، آورشُطرهیازُخودبرنهادنُ 

تواندُدرُکنارُزمانُیهمچنانُمُیعیطبُی ارهیسانُاستُکهُزمان ُدانیمتفاوت،ُبدُانیبهُبُا،ی)ُدیدرُسحتُآزاد ُخودشُبز

ُ«ۀگذشت»دهد:ُُیتواندُرویهاُدرُدوُزمانُمنورونُییارویباختهُدرُوجودُانسانُحضورُداشتهُباشد(.ُرو-مفصلُی کیالکتید
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ُتیمنفُۀزادُینینابی)سوژه(ُدرُمقامُموجودُبفاعلُبشریُ—یخودآگاهُیابد«ُحضور»وُُیضربانُناخودآگاهُمادُایُیابد

 رد.دایمولّدُکنارُهمُنگاهُمُیدوُزمانُراُدرُتناقضُنیوجودُا

8. Schelling 2000a: 91. 

ُوجودُم،ینیبیمدرنُمُۀبرخالفُآنچهُدرُسنتُفلسفُژک،یازُنظرُژُ،یادمانُنرودُکهُآزادی .9 ُیعنیُ،یمنوطُبهُخودبودن 

ُخودآگاه،ُنُیبازتابُی ارابطهریغُۀهست ُث،یحُنیاست.ُازُاُتیمنفُۀچهریوُبُیشخصریبلکهُوابستهُبهُخالءُغُستیبودن 

-دهدُکهُدرُآنُترَک ُباُیروُیمفروضُیتواندُدرُهرُنظامُمنطقیمُلکهشودُبیازُلحاظُصورتُمحدودُبهُانسانُنمُتیمنف

ُت یمنفُیهاصورتُگریانسانُراُازُدُیآزادُت یاستُکهُجزئُزیچهُچُمینیببُدیشود.ُبایحادثُمُیمفهومُمند رابطه-خود

 آنُدرُسرکردنُباُخودش.ُییکند:ُتوانایخودبرنهندهُمتفاوتُم

10. Žižek & Daly 2004: 59. 

11. Carew 2011: 15. 

ا .12 بعضُنجایدُر روحُحاکمُبُر واژیمُیرویپAufhebungُُیُ هگلُۀواژُی فرانسوُیهاترجمهُیمنُاُز اُز sursumptionُُۀکنمُُو

ُلیبهُسهُدلsublimationُُۀوُدرُتقابلُباُآنُساختهُشدهُاستُوُازُواژsubsumptionُکنمُکهُبرُاساسُیاستفادهُم

ُاولُارمیگیبهرهُنم خواهُدرُوجهُُ،یدرُروانکاوُدیوُمفهومُتصعُیکیالکتیانُحرکتُدیازُهرُگونهُخلطُممکنُمُنکهی.

بهُُکیالکتیدُیازُتلقُمیریکندُفاصلهُبگیمعادلُکمکُمُنیاُنکهیکنم.ُدومُاُیریجلوگُش،یخواهُدرُوجهُلکانُیدیفرو

ُقتیکهُحقُینحوشودُبهیدوُموضعُمتعارضُغلبهُمُیدورنُیهاکهُدرُآنُبرُتناقضُ«یمفهومُیّتزک»ُت یفعالُینوعُۀمنزل

داردُباُفهمُُرتیمغا«ُمحافظهُکار»ُریتفسُنیمرتفع.ُاُیدیبزرگُجدُیمفهومُبیشانُدرُترکشودُوُکذبیآنهاُحفظُم

ُحقُژکیژ ُمتضمنُدقُیهگلُکیالکتیدُقتیاز ُآشتُر یناپذکاهشُۀقیکه ُریتفسُاریاستُزُادیبنیقوُیریناپذیپارالکس 

ت.ُمستترُاسُکیالکتیراُبهُحسابُآوردُکهُدرُکلُحرکتُدُمندیرابطه-خود-باُت یمنفُت یتواندُفعالینم«ُمحافظهُکار»

تُ:ُحکمُدرُکانردیگیکانتُقرارُمُۀدرُتقابلُباُحکمُدرُفلسفُکیالکتیمعادلُدرُچارچوبُفهمُهگلُازُدُنیاُنکهیسومُا
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ُی ُمنطقُۀهستازُُمیشهودُمستقُیبالواسطهُنوعsursumptionُُنی.ُبنابرایکلُلیدرُذُینُجزئقراردادُیاستُبراُیراه

 شود.ینمُمیروُدارُشیکهُپُیوجهُمانعُرسالتچیهدهدُکهُبهیبهُدستُمُیندیفرا

13. Žižek 2000a: 14-15 & Žižek 2001: 18-19. 

ُُینیآفر-جهانُریناپذکاهشُت یفعالُءشدن یشُجهیدرنت .14 ُبا ُهمزمان، ُبازار، شودُُیهمراهُمُهیسرما«ُشدن یروانشناخت»در

(Žižek 2009a: 141-142ُا.)ازُاعمال ُامثال ُبرناردُمَدافُُیروانشناختُیهانییظنُبهُتبُۀدیبهُدُشهیهمُدیباُیعنیُنی

هُدرُبودُکهُامروزُخیتارُیهاطرحُنیازُبزرگترُیکیُیمتصدُاستُکهُقبالُاُییکای)مدافُکارگزارُسابقُبورسُآمرُمیبنگر

اهاُحضورُدارند(.ُمحکومرسانهُعیجم حرصُوُطمعُُایُیآورُشخصننگُیوُکارهاُیاخالقُییاعمالُبهُعنوانُخطاُنیکردنُ 

ُذات ُُایگاهُمگرُجلوهُستینُچیمحضُاست:ُمدافُهُیدئولوزیاُژکیُمحضُازُنظرُژُ یفردُیروانشناخت جانگهدار ُمحض 

ُیکربندیتوانُآنُراُبدونُپیاستُوُنمُهیسرماُی ساختارُۀهستُیُ ذاتُیازُاجزاُیکیُی:ُطرحُهرمهیسرماُیرقصُخودزا

 .Žižek 2009a: 39- 41ُبه:ُدیجهانُحذفُکرد.ُبنگرُیمجددُدرونماندگارُنظمُجار

مثال،ُُیخودشُاست.ُبراُیالهامُکارهاُیۀکندُکهُمایرجوعُمُیبهُعنوانُمتحدُویهاُبهُبدوقتیلیخُژکیژُنهیزمُنیدرُا .15

 .Badiou 2007 & 2009ُبه:ُدینگرب

16. Žižek 2009a: 88. 

کهُُستینُیآرمانُشود،ُسیسأتُدیکهُباُستینُیتیازُنظرُماُوضعُسمیکمون»زنند:ُیمُنیمشابهُاُیمارکسُوُانگلسُحرف .17

راُبهُُیکنونُتیاستُکهُوضعُیواقعُیجنبشُایدرُقاموسُماُنامُحرکتُُسمیسازگارُکند.ُکمونُنآخودُراُباُُدیباُتیواقع

 & Marx«ُ).اکنونُحاضرنداستُکهُهمُیحاصلُمقدماتُکتحرُنیاُطی.ُشراaufhebtکند:ُیرفعُمُیکیالکتیدُیوجه

Engels : 56-57) 

18. Ibid., p. 95. 

 .94-86،ُ«مشترکاتُدیجدُۀمحصور»ازُفصلُُهستندُیاخالصهُیدوُپاراگرافُبعد .19
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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. 

ُیاقهیاست،ُدقُیوجودشناختُبیتخرُۀقیهمانُدقُییاستعالُلیکندُگامُنخست ُتخیادعاُمُژکیژُنکهیجالبُتوجهُاُۀنکت .24

ُیتلقُیزیراُهمانُچُیوجودشناختُبیتخرُنیاُژکیوجود.ُژُی اتیحُدانیمُدن یازُدرونُپاشُیعنیدارد،ُُینیکوتکهُتقدمُ

ُی ُاسیسازد.ُاماُدرُضمنُمنزلتُسیمُایمهُتیفاعلُقیراُدرُتجربهُازُطرُدانیآنُمُیکیالکتید-یبیترکُیکندُکهُبازسازیم

داردُُیکهُسوژهُهستُییفشاردُکهُتاُجایمُینکتهُپاُنیبرُاُییاستعالُۀکند.ُفلسفیراُهمُحفظُمُییاستعالُۀخودُفلسف

 دارد.ُیضرورُی انضمام-یعملُیهااستلزامُیوجودشناختُیۀقضُنایُو—ستیاصالُنُتیواقع

 (:39-1991ُ:38)ُدیگوُیهمانطورُکهُهگلُم .25

ُانکشافُنفسُندیداردُفقطُبهُاعتبارُفراُیانضمامُقتیآنچهُحقُراینظامُاستُزُکی]فلسفه[ُبهُذاتُخودُُعلم 

ُمتحدساختنُخوُشیخوُیدرون ُوحدتُشیو ُُنیچنُیدرونُیدر ُتمامُیعنیاست، ُمقام ُآنچهُحقتیدر ُقتی.

کلُُی وُآزادُزهایتماُنیاُروتتواندُبرابرُباُضُیمُشیزهایتماُن یوُتعُزگذاشتنیتماُقیداردُفقطُازُطرُیانضمام

ُُباشد.

ُازُاُیتواندُعلمینمُجامعُاصالاُینُنظاموبدُی.[ُتفکرُفلسفآنم رکونگ] رُنوعُتفکُنیکهُاُیمعنُنیباشد؛ُجدا

ُمحتوایفاعل-یذهنُیلیتماُۀکنندانیخودُبیخودهبُیفلسف بلکهُممکنُبهُامکانُُیهمُنهُضرورُشیترُاست،

 خاصُاست.


