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 داوود اوغلواحمد تا  اسالوي ژيژكاز 

  خبات مازيار

 

  

حمله به جوهر آزادي " در نقدي كه بر ماجراي شارلي ابدو نوشته حمالت تروريستي اخير رااسالوي ژيژك 
شبه "وي معتقد است كه قضيه عبارت است از وسوسه ي دروني تعدادي از . خوانده است "هايمان

كه در حمالت اخير با حمله به آزادي ها و ارزش هاي غربي در مقابل قسمتي از تمايالت  "بنيادگراياني
به جبراني  سازوكارواكنش نشان داده اند و در نوعي نسبت به اين ارزش ها خويش قدرتمند دروني و 

 ه زندگي غربيب كه مخاطب اصلي آن ميل گريز ناپذير خود آن ها متوسل شده اند ترس آگين يخشونت
ارزشهاي اصيل ليبراليسم همچون آزادي، برابري و "اين بنيادگرايان دروغين، در دفاع از  در مقابلِ .ستا

ليبراليسم به آن ميزان قدرتمند نيست كه از اين ارزشها در برابر تهاجم بي امان "از آنجا كه  – "غيره
ليبراليسم به " :ژيژك اعالم مي كند كه  "يبراي نجات اين ميراث كليد"و  - "بنيادگرايي پاسداري كند

 ".دادن بنيادگرايي است اين تنها راه براي شكست. كمك برادرانه چپ راديكال نيازمند است

نوعي قانون  همچون -يا ابرخود–اسالوي ژيژك يكي از ستون هاي تحليل خويش را بر اصل الكاني فرامن 
كه برخالف تصور و آموزه ي عاميانه ي مرسوم نه مسئول  چيزي. وقيح استوار ساخته استمستبد و 

به فراسوي قانون گام نيرويي است كه  در واقعاطاعت از قانون بلكه  تضمين كننده يبرقراري اخالق و عامل 
عاري از هر گونه چهره اي . باشد خود لذتمي نهد و به سوژه فرمان مي دهد تا هرچه بيشتر به دنبال  

وي  يي آمرانه اراده هرقدر سوژه به خواست هاي وي تن دهد بيشتر در دام كهمطلقا شر، مستبد و ترحم
كمك نمي كند تا دركي جامع و ژرف از  اسالوي ژيژكاما اين بكارگيري الكان نه تنها به  .اسير خواهد شد

دايت مي كند مسئله ي تروريسم و بنيادگرايي به دست آورد بلكه اتفاقا وي را به همان نتيجه ي پوشالي ه
  .برادري و اتحاد چپ و راست: ده استشذكر در پايان مقاله اش كه 

نيازي نيست تا بر تناقضات معمول در موضع گيري هاي مختلف ژيژك دقيق شويم تا نشان دهيم كه تا چه 
 به بهترين شكلدر يكي از مشهورترين نويسندگان و روشنفكران معاصر  نيي كنوزمانه هايآشفتگياندازه 

در از ياد بردن اصل و قاعده ي مهم الكاني در باب پيامدهاي  كنايه اي براستي چه  .ممكن پديدار شده است
از سوي  -نداريم شان راها روبرو مي شويم و ياراي پذيرش  با آن بويژه آن دم كه –كنش هاي مان 

 كه توسط "ه فرستندهبازگشت نامه ب"معروف  قاعده يهمان ؟ الكان نهفته استمعاصر بزرگترين شارح 
بسيار بهتري از مبحث  انتخاب نظري و مفهوميخود ژيژك بارها تشريح و توضيح شده است و بي شك 

اگر بخواهيم از الكان براي فهم پديده  .مي توانست باشدبراي درك و فهم خشونت هاي پاريس  "فرامن"
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بايد  ،تحليلي انتقادي و جامع قرار دهيمهاي مختلف بياموزيم و همچنين الكان را به شايستگي در خدمت 
، روش و نظريه همبستگي و مايهدرونپيش برويم كه ميان  ي اينچنينتحليل برايطبق آن اصل هميشگي 

در اين صورت به جاي فرصت طلبي و خوش خدمتي . مي سازد آشكاركشف و  را راستين و دروني پيوندي
در شايد يا و  - "ما غربي ها"يكي از اب آمدن همچون در محضر ليبرال هاي غربي و كسب افتخار به حس

تحليل گر انتقادي سعي مي كند تا ديالكتيك خشونت در ؛  -شرمنده "شبه غربي"يك نهايت بدل شدن به 
ارزش هاي اصيل "اعالم وفاداري به آنكه هم  و غم خويش را بر زمانه و وضعيت كنوني را تبيين كند نه 

  .استوار سازد "مانليبرالي و جوهر آزادي هاي 

هرگونه تحليلي كه از ارتباط ديالكتيكي خشونت تروريستي در قلب اروپا و قلب تپنده ي خشونت در نظم 
به چيزي جز انواع و اقسام تقليل گرايي هاي روانشناختي، فرهنگي و الجرم امپرياليستي جهان سرباز زند 

نشان  كمك به ،باشدداشته اگر الكان در اين باره حرفي براي گفتن . ايج بدل نخواهد شدايدئولوژيك ر
به نمايش درآمد عامل فجايع پاريس ان تروريسم بنيادگراي كه در وقيحيكه مازاد  اين نكته استدادن 
نجا در اي.بازگشت بديهي نامه به فرستنده ي اعظم انواع و اقسام خشونت هاي جهان كنوني استهمان 

چگونگي داللت اوليه و صريحي چون پرداختن به گل تفسير منظور از بازگشت نامه به فرستنده نبايد در 
برقرار كردن ارتباط ميان اينكه كوليبالي  . شود گرفتارساركوزي  فرستنده اي چون دولتبازگشت نامه به 

به  -فرانسهوقت رئيس جمهور -ركوزي انيكال س به همراه ده جوان ديگر فرانسوي از سوي 2009در ژوئيه 
  كارآفريني دولتهاي در باره سياست نمايش تبليغاتي گفتگوي مردمي بود تا شده حضور پذيرفته 

يا ركوزي است و ااز دوستان س فيليپ وال شارلي ابدوبنيانگذار  اين واقعيت كهساركوزي اكران شود و 
بوده  ژانت بوگرابساركوزي، ت پسر وزير دست راستي استفان شاربونيه دوس مقتول شارلي،سردبير  اينكه
، حادثه اي است البته كنايي اما درخور عالقه و توجه ژورناليست هايي كه شيفته ي برقرار كردن ارتباط است

ميان تصادفي ترين حوادث ممكن اند و نه تفكر ديالكتيكي كه رونمايي از ضرورت پديده ها و قواعد رخ 
اينكه دولت فرانسه هنوز هم در حال گالويز شدن با اشباح و ويش قرار داده است؛ دادن آن ها را هدف خ

نيروهاي زيرزميني است كه از استعمار الجزاير و افريقا تا حمله به ليبي و سوريه به سويش باز مي گردند 
ران جوان هزا -و از جمله دولت فرانسه –اينكه به ياري مماشات غربي ها  ؛نيز تنها بخشي از حقيقت است

اينكه درست وقتي داوود اوغلو و غربي براي دولت اسالمي در سوريه و عراق دست به آدم كشي مي زنند؛ 
در صف اول راهپيمايي همبستگي در خيابان هاي پاريس آخرين گام ها را بر مي داشت صدها جوان غربي 

يابان هاي سوريه راهپيمايي مرگ همچون حيات بومدين پس از عبور از فرودگاه استانبول و مرز تركيه در ب
تجلي هاي مختلف اين حقيقت ديالكتيكي در باب خشونت تروريستي است كه تنها ... را آغاز مي كنند و 

امپرياليسم سرمايه از استعمار و كودتا تا رياضت كشي . فرستنده را گريزي از دريافت نامه ي خويش نيست
 .نيز القاعده وداعش و يازده سپتامبر و جنايت شارلي ابدوو نوليبراليسم را مي آفريند و زائده هايش 

هر تحليلي كه خشونت سوبژكتيو و قابل مشاهده ي تروريستي را منفك از خشونت ابژكتيو و سمبوليك  
مبتني بر نظم ي سكه از يكي از طرف هاي طرفداري متعصبانه نظم امپرياليستي فهم و بحث كند چيزي جز 

اين بدان معنا نيست كه هر تحليل مبتني بر اين ارتباط خودبخود به فهم مسئله  .بودنخواهد  كنونينظمي بي
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به معناي راستين خشونت اين مسئله تنها ملزومات اوليه ي نقد و تحليل ديالكتيكي رعايت نائل مي شود، 
ميانجي  فهم كليت اجتماعي حاكم، برقراري: را ميسر مي سازد، نقدي كه راهي ندارد جز كوشش در راهآن 

سرمايه،  جزئيت  و كليت امپرياليسم ضلعيسه ها در تمامي سطوح، نشان دادن چگونگي در هم تنيدگي
و فرديت ماجراهاي مورد بررسي، تبيين آفرينش متقابل خشونت  دولتي و تروريسم غيردولتي  تروريسم

اين دل در پديده ها هاي مختلف و تأثيرات برسازنده ي آن ها و دگرگوني هاي همواره در حال زايش 
است نوشتن سريع مقاله اي  از مشكل تربارها نيك پيداست كه چنين تالشي شايد  . ...تعامالت و روابط و 

تحليل گر ذكر شده است، اما بي شك به  كه بيشتر بخش هاي آن قبال ده ها بار در كتب و مقاالت مختلف
و  نظري دوقلوي چيزي چون ود كه در نهايت به نتايجي بس آموزنده تر و پربارتر از نوشتاري ختم مي ش

 - از داوود اوغلو تا بنيامين نتانياهو –عامالن، مشوقين و مشاورين تروريسم  شمار مهمي ازنامشروع تالش 
ارزشهاي اصيل ليبراليسم همچون ما هواداران و مدافعين " در خيابان هاي پاريس براي قرار گيري در صف

  .بدل شده است "آزادي، برابري و غيره

و  "بنيادگرايان اصيل"به اين تمايز ميان  -و نيز در بسياري جاهاي ديگر -ژيژك در اين نوشتار اسالوي 
به بدلي  - از يازدهم سپتامبر تا شارلي ابدو–متوسل شده و تروريست هاي بنيادگرا را  "شبه بنيادگرايان"

نه تنها قد افبه باور وي بنيادگراي اصيل نسبت به ارزش هاي غربي . متهم مي كند "فقدان اصالت"بودن و 
: ستا انمندبي تفاوتي عميق نسبت به شيوه زندگي ناباور نوعيحاوي كه  كندي ابراز نميرنجش و حسادت

او . كندشماتت ] آيد كه او را پيش مي[خورد، به ندرت  وقتي كه يك بوديست به يك هدونيست غربي برمي«
» .شود كه جستجوي شخص هدونيست به دنبال شادي راهي به فنا است فقط از سر خيرخواهي يادآور مي

دقت چنين دوگانه ي ناموجود و كاذبي درست كند آنقدر مهم نيست كه دارد كه اينكه ژيژك چه اصراري 
ونيست را تاب مي آن انسان دينداري كه در كمال آرامش زندگي غرق در لذت هاي دنيوي يك هد كنيم

به نام راستين مي كند را نه بنيادگرا بلكه  را راهنمايي آورد و بي آنكه خم به ابرو آورد از سر خيرخواهي او
موهومي كه راه خود را مي رود و  دينيِآن بنيادگراي . يك ليبرال مسيحي بخوانيمخويش يعني چيزي چون 

درست خويش برگرداند و آموزه  بنيان و اساسبه  -گرايانتمامي بنياد زعمبه -بناي آن ندارد تا اوضاع را 
به عنوان آخرين اختراع اسطوره اي  دتنها مي توان ،ها و اصول تباه كننده ي غربي را خصم خويش نمي داند

و نه در شمار تيپ هاي واقعي  تلقي شودسيمرغ و ققنوس  قبيلو افسانه اي بشر در كنار نمونه هاي كهني از 
ژيژك هرقدر در رازورزي و افسانه پردازي در باب پديده هاي جهان معاصر موفق شده  .بنيادگرايان ديني

تكرار درس هاي آغازين تفكر ديالكتيكي در باب نيروي انقالبي و دگرگون ساز كليت  - حتا–است از 
بيشتري در حقيقت  ،اي تكراري و پارادوكسيكاليشايد به جاي چنين تحليل ه. سرمايه عاجز مانده است

كه به درخشان ترين  باشد كه بنيان هاي نظم موجود را نشانه رفته است، تحليل هايي نهفتهتبيين هايي 
تمام مناسبات تثبيت شده و سخت منجمد، همراه با زنجيره اي از « : آور مي شوند كه شكل ممكن به ما ياد

و مقدس فرو مي پاشند؛ و هر آنچه سخت است و استوار ذوب مي شود و به  پيش داوري ها و نظرات كهنه
آن چه مقدس است نامقدس مي گردد و سرانجام آدمي ناگزير مي شود با ديدگاني هشيار با . هوا مي رود

بهتر از ژيژك  "شبه بنيادگرايان"اينكه » .شرايط واقعي زندگي و مناسبات خويش با نوع خود روبرو شود
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گرگوني هاي بي پايان پديده ها در چرخه ي سرمايه دهمراه با نظم موجود را درك كرده اند،  هايسازوكار
راستين بودن آن يكي از نشانه هاي  ،نبوده اندداري تغيير يافته اند و چندان در بند اصالت گونه ي خويش 

  نيست؟ ژيژك بودن "شبه فيلسوف" وها 

 كه آن هايي"–ژيژك در پايان نوشتار خويش گزاره ي معروف هوركهايمر را در باب فاشيسم ذكر مي كند 
و  -"كنند سكوت هم فاشيسم درباره بايد بزنند، حرف داري سرمايه درباره انتقادي صورت به خواهند نمي

با بهره گيري از اين حكم اعالم مي كند آن ها كه از دموكراسي ليبرال انتقاد نمي كنند بايد در باب 
كاري كه نه تنها خود وي انجام نمي دهد بلكه در تناقضي عجيب و آشكار . بنيادگرايي مذهبي سكوت كنند

ارزشهاي اصيل "را " ري و غيرهآزادي، براب"عكس آن را به انجام مي رساند و تنها يك پاراگراف باالتر 
متون و يكي از آشفته ترين و متناقض ترين نگارش ؟ ژيژك براي ثبت ركورد !معرفي مي كند "ليبراليسم

درست پيش از دعوت به سكوت آن ها كه بي تن دادن به نقد ليبراليسم به نقد  ،تحليل هاي ممكن
در اظهار نظري شگفت انگيز سنت ليبراليسم را مفتخر به مالكيت  ،بنيادگرايي مذهبي مبادرت مي ورزند

اين سنت دستكم بي ارتباط با  ،تمامي ارزش هايي مي كند كه اگر نه در ضديت با بنيادها و وجود ليبراليسم
بويژه در ساحت –اينكه ليبراليسم جز دفاع از حريم و آزادي هاي مالكيت خصوصي . است اقتصادي-فكري

است داشته دغدغه اي جدي در باب آزادي هاي همگاني و برابري  - اريخ كنش هاي اين مكتبو ت پراتيك
هرچه كه باشد بي  ،قرار دارند "ارزش هاي اصيل ليبرالي" در زمره ي "و غيره آزادي، برابري" اينكه و

س نيكوال. كه خود ژيژك امر به لزوم انجام آن داده است ليبرال دموكراسي نيست ي ازنقدآن شك 
 "سرمايه داري"به جاي پوالنزاس زماني در پاسخ به هوركهايمر گفته بود كه عبارت وي اشتباه است زيرا 

، "هركس عالقه ندارد در مورد امپرياليسم صحبت كند مي بايست در باب فاشيسم سكوت كند"بايد گفت 
ر حادث شدن اين فجايع سخني حال كه ژيژك نه از سرمايه داري، نه از امپرياليسم و نه حتا از ليبراليسم د

و اتحاد خويش با  همبستگيبه حكم و توصيه ي خويش عمل كند، پس بهتر نيست ژيژك به ميان نمي آورد 
   ش را در سكوت و خفا جشن بگيرد و درباره ي بنيادگرايي ديني حرفي نزند؟برادران ليبرال

 


