
 

 

  

 
 

 

 

 1چگونه ژیژک بخوانیم؟
  

 
 آدام کوتسکو

 یانصاف یترجمة مصطف

عمولی مطبان اسالوی ژیژک، فیلسوف و روانکاو اسلوونیایی از معدود دانشگاهیانی است که در بین مخا
کند، و ی مییافته است. ژیژک دائماً برای انبوهی از جمعیت سخنرانبه محبوبیتی واقعی و ملموس دست

تم یکی از طور حنامندش(، و بهاختصار ژیژک میهمچنین وی موضوع فیلم مستندی شده )که به
ی ک براشود. باوجوداین، زمانی که ژیژب میهای جریان چپ در جهان محسوترین حامیان ایدهبرجسته

قیتی نین موفوقع چزبان قدم نهاد، احتماالً شمار اندکی از افراد تنخستین بار به فضای آکادمیک انگلیسی
د: ده بوشفاقد جذابیت متمرکز  فروغ وداشتند و دلیلش این بود که پژوهش ژیژک در حول موضوعی کم

ونق ا از ربهای نقد فرهنگی مارکسیستی که عنوان یکی از ستون، به«نقد ایدئولوژی»شدة حوزه فراموش
  افتادن مارکسیسم در حیات فکری غرب در نیمه دوم قرن بیستم، به حاشیه رانده شده بود.

بار وارد گفتار روزمره شد. ای مسکنتایهماز آن دست اصطالحات فلسفی است که با درون« ایدئولوژی»
« تحلیل دقیق و موشکافانه»، در کاربرد متداول آن، چیزی چندان بیشتر از 2«شکنیشالوده»طور که همان

ای از باورها دارد که اغلب حامل بار معنایی در تداول عام داللت بر مجموعه« ایدئولوژی»نیست، 
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 ۱۹۸۹در « ابژه واالی ایدئولوژی»طور که ژیژک در کتاب مانولی ه 3ناپذیری یا تعصب اند.انعطاف
طور که مارکس اظهار کند، ایدئولوژی را نه بر پایة نظرات و عقاید آگاهانه ما، بلکه همانتصریح می

اند، اما مان جستجو کرد. نظرات صریح و روشن اموری با اهمیتالی کردارهای روزمرهداشته، باید البه
  هایی که بدون تأمل پذیرفته شوند.هایی قابل تفسیرند تا گزارهر نشانهاین نظرات بیشت

که کند باید به دنبال تناقضاتِ سیمپتوماتیک بگردیم؛ مثل وقتیبرای مثال، ژیژک دربارة نژادپرستی فکر می 
دارند ایهشکل آباء و اجدادی استثمارگرانی سرمگویند یهودیان هم بههای یهودستیزانه میطرفداران گرایش

های خاصشان اصرار دارند و هم شکل افراطی بر سنتگرانی بُلشویک؛ یهودیان هم بهو هم توطئه
برند. در مناطق جنوب آمریکا که قوانین های ملی را از یاد میاند که سنتوریشهرگگرایانی بیوطنجهان

وم و نیازمندِ کمکِ پوستان را همچون کودکی معصتصویب شده بود سیاه 4موسوم به جیم کرو
متحده مهاجران کردند. در ایاالترحم معرفی میحال همچون شکارچیان جنسی بیدرعین وسفیدپوستان، 

زمان کنند و هماند که هزینه مضاعفی بر نظام رفاه اجتماعی تحمیل میعاریمکزیکی ولگردهای بی
 اند. مان درآوردهرا از چنگهای شغلی ما رحمی هستند که تمام فرصتهای پُرکارِ بیحمال

سئله ست. مابودنِ ایدئولوژی نیست، بلکه موضوع کامالً برعکس دهنده غیرعقالنیها، نشاناین تناقض 
ین است که اهای آنها وجود دارد. ژیژک معتقد برای حمایت از دیدگاه دالیلی بیش از حداین است که 

 گر است.های انباشته شده، حاکی از چیزی دیسازیعقالنی

خوانم، حسی ای میدر خصوص آثار ژیژک را در جریان اصلی رسانه 5زمانی که یک یادداشت مروری 
 جان یادداشت مروری اخیر دهد. )نمونهبه من دست می« ماجرا چیزی دیگر است»شبیه به اینکه همواره 

اکنون داده(. هم پاسخ آن به ژیژک که است بوکز-آو-ریویو-نیویورک مجلة در ژیژک کتاب دو از گری
گیرند، خصوصاً اگر با مفاهیم انتزاعی های جریان اصلی مورد بدرفتاری قرار میدانشگاهیان در خبرگزاری

حال، نکته خاصی در سروکار داشته باشند و آثارشان به فالسفه اروپایی پرشماری ارجاع دهد. بااین
های مروری که در خصوص ی در یادداشتای تکرارشود، وجود دارد. به شیوهبرخوردی که با ژیژک می
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بر اساس . رسیدند تصویب به متحدهایاالت در 1۹۶۵ الی 1۸۷۶ بین که بودند محلی و ایالتی قوانین جیم کرو، قوانین نژادپرستانه 4
 در شد. جدایی ادینههای اجتماعی و اداری نهپوستان از سفیدپوستان در همه حوزهگذاری و جداسازی سیاهاین قوانین فاصله

های جنوبی طرفدار باشد. ایالت ترپایین آمریکایی سفیدهای از آنان وضع که کرد ایجاد یکاآمر سیاهان برای شرایطی عمل
 م.–برتری سفیدپوستان با آغوش باز این قوانین را پذیرفته و اجرا کردند. 
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شدت لحاظ سیاسی بهزمان هم بهطور همآموزند که ژیژک بهشوند به مخاطب میآثار ژیژک نگاشته می
های رویکار سیاسی؛ او هم مدافع بدترین زیاده گونه دستورخطرناک است و هم دلقکی است بدون هیچ

گرا با شهرتی گرای کامل؛ هم روشنفکری چپتکمونیسمِ قرن بیستمی است و هم یک مرتجع راس
 شود.شود و هم کسی است که در ضدیت با یهود رقیبِ هیتلر میجهانی محسوب می

شوند نه های مروری که در خصوص آثار ژیژک در جریان اصلی رسانه نگاشته میهدف این یادداشت 
ختن آثار، بلکه هدف برانگی های اینشرح ادّلة موجود در آثار ژیژک است و نه سنجش شایستگی

ها و جنبش های وی را انکار کنند. هدف از اینکهسادگی ایدههای ژیژک است تا بهمخاطبان علیه ایده
گرایان نخواه؛ هم آرمانیافته و هم تمامیتزمان مضحک و خطرناک؛ هم سازمانگرا هماندیشمندان چپ
. داردنهیچ بدیلی وجود د القای این فکر است: شونعنوان حریصان قدرت معرفی میافراطی و هم به

شود های مروری که در خصوص آثار ژیژک در جریان اصلی رسانه نگاشته میهدف از این یادداشت
 نسدادانشده در حوزة عمومی، تالش برای انگیز و درکعالوه بر کوبیدن یک شخصیت دانشگاهی ترحم

نگ، ثل جم -داری معاصراست. فجایع جاری در سرمایه راه مباحثه دربارة ساختار بنیادین جامعة ما
 واعانه مستلزم این است که ما شج _رونده محیطی پیشبحران، استثمار مفرط کارگران، فاجعه زیست

 ت. هگشاسپذیر باشد بیندیشیم: ژیژک در این مورد رامنظور ایجاد جهانی بدیل که زیستخالقانه به

و یا  فنی، اصطالحات - آکادمیک هایسویه است، مواجه آن با ژیژک ثارآ خواننده که ترین چالشیعمده 
طورکلی، به .افتددرمی با قراردادها که وی است نوشتاری سبک بلکه نیست، - سایر اندیشمندان به ارجاع

چیند که از یک وبیش سرراست از ادله میای کمتوقع عمده از یک نوشتار منطقی این است که زنجیره
 ناب شکلبه هرگز تقریباً قالب این که کنیماعتراف می ما کنند. اگرچهادعای اصلیِ روشن حمایت می

توان سختی میاین، در آثار ژیژک بهباوجود .ماندمی باقی آلایده نوعی همچنان اما شود،نمی دیده خود
 شهودی هایجهش طریق از اغلب را تشخیص داد و بحث« جملة بیانگرِ ایده اصلی»چیزی شبیه به 

وبیش هایی که کماین امر حتی در خصوص نوشته .رودمی پیش ورزیاستدالل محکم هایزنجیره جایبه
 شک یکی از دالیل بدفهمی آثار اوست.دونکامالً غیرآکادمیک هستند نیز صادق است و این امر ب

و  اهداف وی با ژیژک روش که است این دهم نشان اینجا در امیدوارم که چیزهایی از یکی حال،بااین
دارد. اگرچه ورود به آثار ژیژک در  همخوانی در تالش برای فهم آنهاست، که هاییپدیده انواع با همچنین

 که است نویسندگانی برانگیزترینتأمل و ترینجذاب از یکی وی نماید، اماوهله نخست، دشوار می
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وحوش فرد خود در حولواسطه توانایی منحصربهکند و مردم را بهمی فعالیت حوزه فلسفه در امروزه
 ام. است و من ساقی آن 6ایانگیزاند. خالصه اینکه ژیژک یک مخدر دروازهفلسفه و نظریه انتقادی برمی

I 

درخشد: یمهای آثار ژیژک ترین مؤلفهین بحث مختصر در مورد ایدئولوژی یکی از منسجمتقریباً در ا
ه ذیرفتپها برای وی. ژیژک اغلب آن چیزی را که به شکل یک باور عمومی جذبه تناقضات و وارونگی

طور که و سپس همان« اما آیا قضیه دقیقاً برعکس نیست؟»پرسد کند و سپس میشده است بیان می
انه طرزی قدرتمندیابد که گویا دیدگاه مخالفی که بهالً درمیدهد معموطب به خواندن ادامه میمخا
گفت یجة شرود و به این نتشده نیز دیدگاه خودِ ژیژک نیست؛ پس دیدگاه دوم نیز زیر سؤال میبیان
 لوحانه است.لوحانة اول کمتر از دومی سادهرسیم که همان دیدگاه سادهمی

ارزش به خوانی بیسان قسمی مخالفطرزی نومیدانه بهتواند بهسازی اولیه، بعضی از اوقات میوارونه
های های سیاسی ژیژک با یکی از دیدگاهخصوص اینکه اغلب نوشتهنظر آید، بهبه 7سبک کریستوفر هیچنز

کند. د، تائید میرسنظر میبه ترگرایانهاندازی را که راستشوند و سپس چشمجریان اصلی لیبرال آغاز می
ها یا ایفای نقش وکیل مدافع شیطان نیست. برعکس، لیبرال« برانگیختن»باوجوداین، هدف ژیژک صرفاً 

جای ارائه بخشیدن به جریان تفکر است. ژیژک بهها بخشی از یک استراتژی برای تداومسازیاین وارونه
ها است و وقفه در جستجوی تضادها و تناقضطرزی بیحل یا کشف یک جایگاه امن و آرام، بهیک راه

کند. هدف وی نیل به دیدگاهی ثابت نامید، اجرا میمی« رحمانة هر چه هستنقد بی»آنچه را که مارکس 
وضوحِ بیشتر در خصوص موضوع مورد بحث است؛ وضوح بیشتر دربارة اینکه مسئلة نیست، بلکه نیل به

زعم است چرا که اساساً به تضادهمواره چیزی که مسئله است یک واقعی در یک مباحثه چیست. و 
دست های متضاد بهژیژک جامعه مملو از تضاد و تناقض است. به همین دلیل است که ایدئولوژی پاسخ

 و عمیق چنانایدئولوژی پاسخ به واقعیت بنیادینی است که ذاتاً واجد تناقض است؛ نبردی آن -دهد می
چیزی یک کلِ کامل و متجانس کلمات گنجاند. هیچ قالب در مستقیماً را آن توانمین که ناپذیرآشتی

چیز ذاتاً ماندگاری وجود های فلسفی. هیچترین آرماننیست، از ریزترین اجزاء ماده گرفته تا انتزاعی
ر وهله و د باشند داشته وجود مواضعی ابتدا که نیست گونهندارد، بلکه ثبات هر چیزی موقتی است. این
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تالش برای مدیریت « عواقب»نوعی گیرند. همه مواضعِ ما بهدوم این مواضع با یکدیگر در تضاد قرار می
 ناپذیرند. تضادهایی است که درنهایت مدیریت

 بطن در تضادِّ موجود برای نام ترینمناسب که است معتقد مارکسیستی، سنت به حفظ تعهد با ژیژک
دار یا بین دو طبقة از قبل موجود کارگر و سرمایه« نبرد»است. این  ۸«طبقاتی نبرد» مدرن همانا جامعه

طرز اند که بهداریسرمایه« عواقب»مالک که درگیر قسمی تضاد با یکدیگرند، نیست. این دو طبقه خود 
 انبوهِ  جمعیتِ عنوانبه کارگر طبقه کردند اماداری نیز کار میماهوی تضادآمیز است: مردم پیش از سرمایه

 داریسرمایه پیدایش درنتیجة تنها بمانند، زنده تا بفروشند را خود کار نیروی باید که زمینبی کارگرانِ
ای از مردم شکل طبقهاما نه به داشتند، وجود ثروتمندان داریسرمایه از قبل همین سیاق، به .آمد وجودبه

رد. تضاد در بطن سیستم است و سیستم خود را دا« آزاد»که سودای استخراج سود از این نیروی کارِ 
  متضاد است.

متضاد را در  و ناسازگار کامالً اندازچشم دو کهچون واجد اهمیت است ژیژک برای «طبقاتی نبرد»
نظر است. تفاوت بین استثمارشده و استثمارگر چیزی بیش از اختالف -دهد بسط می جهان خصوص

ای که ایم. امکان گردهمایی عُقالی دو طرف و نیل به مصالحهمواجهاینجا با چارچوبی کامالً متفاوت 
ناپذیر است، و مصداق شکافی اتصال ۹منافع هر دو را دربرگیرد، میسر نیست. موقعیت حد وسط،

 ایدئولوژی همانا الپوشانی کردن و نادیده انگاشتن آن شکاف است.

اد فه قلمدلِ مرمثابه ملکة حمّاجر مکزیکی را بهمتحده، مهابه همین دلیل است که وقتی مردم در ایاالت
ر ت که دزعم ژیژک این استضاد فرهنگی نیست، زیرا معنی اختالف فرهنگی به واقعیکنند، مسئلة می

. تصور شوند وبیش پایدار و متجانس هستند که در وهلة دوم متضادهایی از پیش موجود، کمابتدا فرهنگ
اند نیز هارد خاک آمریکا شده و تعادل فرهنگ محلی ما را بر هم زدهایی که وفوق ربطی به مکزیکی

ی مارگرکه این تعادل هم از ابتدا وجود خارجی نداشته است. خیر، تضاد در ذات استثندارد، چون
ر دتوانند باری که مالکان هر ک -ربایند مان نمیرا از چنگ« ما»ها مشاغل دارانه قرار دارد. مکزیکیسرمایه

اخت دهد، و برایشان فرقی ندارد که دستمزد به چه کسی پردی سرکوب دستمزدها انجام میراستا
 شود. می
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II 
 را آن توانبلکه فقط می رود،نمی بین راستی ازبه هرگز تضاد که دهنده آن استنشان مهاجرت مثال
ورزیِ ه استداللاین دلیل ک. به بازگرداندبه جای درستش  را تضاد که است این منتقد وظیفه. جا کردجابه

ب که گیرد برای پیشبرد آن نوع تغییر چارچوسرراست، قسمی چارچوب ارجاعِ مشترک را مفروض می
 های غیرمستقیم، ضرورت دارند.کارگیری روشمدنظر ژیژک است، ابزاری مناسب نیست. پس به

با آن است.  ۱0نداری افراطیپهای اصلی ژیژک برای تغییر در این چارچوب مرجع، همذاتیکی از روش 
 این استراتژی ژیژک به میانجی تجربه زیستن تحت رژیم کمونیستی یوگسالوی پرورانده شده بود. ژیژک

« واقعبه»کس اینکه هیچ ۱۱ای متناقض نائل شد:گیریبه نتیجه کشورش سیاسی حیات مشاهده با
فاصلة  -کرد کمرانی ایجاد نمیایدئولوژی رسمی سوسیالیستی را نپذیرفته بود، مانعی در راه ح

کرد مسلکانه بخشی از استراتژی حکمرانان برای تداوم کنترل بود. در چنین شرایطی ژیژک توصیه میکلبی
دالنه از حاکمان به جهت تحقق که بهترین شیوة مقاومت، پذیرش ظاهری ایدئولوژی غالب و مطالبة ساده

 شان است.های آرمانیوعده

 خود سیاسی هاینوشته در همواره ژیژک اما قدر سرراست نیست،همین معاصر غرب در سیاسی اوضاع 
وتحلیل ژیژک از وضعیت سیاسی کند. تجزیهپنداری افراطی را پیاده میهمذات استراتژی این از اینسخه

که وی مدعی  منتشر شد، قابل مشاهده است؛ آنجائی ۱۹۹3که در « درنگ با امر منفی»بنیادین در اثرش 
اند و راستیجرمِ ناسیونالیسمِ دستطرزی بنیادین شریکاست که رهبران سیاسی لیبرال در جریان اصلی به

گرا های راستها و جنبشسو، شورشبرند. از یکداری بهره میمنظور حفظ وضع موجود سرمایهاز آن به
کنند )مردمی که منحرف می شوند و انرژی مردم را از مسائل واقعیکردنِ افکار عمومی میباعت منحرف

ای اند؛ دستههای بانکی شورش کنند اکنون دو دسته شدهنامهتوانستند علیه ضمانتدر وضعیتی دیگر می
داند(. ها را دیوانه میباراک اوباما است و دستة دیگری است که اولی ۱2اش رؤیت گواهی تولدکه مطالبه

شوند، مثل مثابه تهدیدی همیشگی معرفی میرا بهگهای راستها و جنبشاز سوی دیگر، این شورش
 در فاشیسم غلبه از جلوگیری بهانةبه .۱3I.M.F-E.U درخواست از مردم یونان برای رأی دادن به برنامه

                                                           
10 over-identification 

 م.–از این کشور جدا شد.  ۱۹۹۱اسلوونی بخشی از خاک یوگسالوی بود که بعد از  ۱۱
ه در جامعه آمریکا درباره محل تولد باراک اوباما شکل گرفته بود. در آمریکا فقط آن دسته از اشاره به شبهاتی است ک ۱2

 م.–توانند مقام ریاست جمهوری را متصدی شوند که متولد آمریکا باشند. شهروندان می
 م.–گرایان یونانی. المللی پول و اتحادیه اروپا از سوی راستبرنامه استقراض از صندوق بین ۱3
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 از آنها: کرد مشاهده دموکرات حزب سیاسی استراتژی در را جریان این دوسویة هر توانمی. کشور این
 سوی از ولی اند،داده سیاسی راست به را امتیازاتی دائماً «گراییواقع» وجیهبا ت آوریتأسف طرزبه سویک

 اند.را گرفته ۱4پارتیقدرت رسیدنِ ترسناک تیکه جلوی به هستند عاملی تنها اندمدعی دیگر،

جا و هایی بهرانینگ»های جناح راست دربرگیرندة گویند دغدغهها دائماً میدر این شرایط، جائی که لیبرال
ولی دارند، جا و درست را ابراز میهایی بهگوید: درست است، آنها نگرانیاست، ژیژک می« درست
گردیم، ت بازبه مثال مهاجر .کنندهایی نیست که ابراز میهایی که در مخیله دارند همان نگرانیدغدغه

های نیاز به عنوان نشانهنه به -های جناح راست باید جدی گرفته شوند پذیرد که شورشژیژک می
ولت دازحد بر ها، یا جلوگیری از وارد شدن فشار بیشتر، یا صیانت از مشاغل آمریکاییفرهنگی همگن

نی طرزی مشابه، زمااند. بهداریت ویرانگر سرمایههای تناقضاها، بلکه آنها سمپتومرفاه از جانب خارجی
اث میر»ا ی« سنت اروپایی»کاران در خصوص نیاز به صیانت از کنند که محافظهها تأیید میکه لیبرال

ه کشدّت نیازمندیم که حرف آنها مهم است: ما به کندحرف مهمی دارند، ژیژک نیز تأیید می« مسیحی
یدان یژک مادیکال و میراث مسیحی را از برابری رادیکال حفظ کنیم. ژسنت اروپایی را از انقالب ر

 کند.گی میفرهن کاران، بدل به تضادّی در قلب خودِ سنّتها و محافظهمواجهه را از تضادّی میان لیبرال

 بته! منه، الآور تلخیص نمود: بلتوان در این فرمول سرگیجهپنداری افراطی را میاین استراتژی همذات
نظر رسد شوار بهدفرمول  شاید تبعیت از این - واقع آیا شما کامالً در اشتباه نیستید؟!ولی بهامالً موافقم، ک

 شوند.مینراحتی ایجاد های دیگر بهکند که از طریق روشهای سهمگینی ایجاد میولی اعمال آن تکانه

III 
انداز خود را به میانجی کند، بلکه چشممین بیان مستقیماً را اشدیدگاه خود ترآکادمیک متون در ژیژک

برد: بیش از همه فیلسوف ایدئالیست آلمانی، هگل و روانکاو پیش میاندیشمندانِ بزرگِ تناقض به
کنند و رمزگشایی از دیدگاه آنها ورزی میاندیشه ۱5دومتفکری که از روزنة مکالمه -فرانسوی، ژاک الکان 

هگل برای ژیژک امری حیاتی است. درواقع، ژیژک در مقدمة  کان وغایت دشوار است. این اتصال البه
 که کاری هر»مدعی است که برای وی و رفقای فکری نزدیکش،  تر از هیچکمآخرین اثر مهم خود با نام 

ناپذیری برای ما همچون افق خدشه( بالعکس و) الکان به میانجی هگل اصل بنیادینِ خواندن کردیم،می
ترین آنها مارکس برجسته -اند اندیشمندان دیگری نیز وجود دارند که برای وی بسیار واجد اهمیت«. بود

                                                           
 م.-در گستره سیاسی آمریکا ابراز وجود نموده است.  200۹گرایی که از سال کار و راستجنبش محافظه ۱4

15 dialogue 
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مثابه یکی دیگر از اندیشمندان بزرگ تناقض  که بیشتر در حوزه شیوه نقد به کارِ ژیژک آمده است، به
 ن برای ژیژک مهم نیستند.اندازه هگل و الکاکس بهاما هیچ -است 

باوجوداین باید تأیید کنیم که این ترکیب از برخی جهات غیرمنتظره است. چون الکان که نسبت به  
کند. این یگانه نمونه از شدت سوءظن دارد نقشی محوری در بسیاری از آثار ژیژک ایفا میفلسفة هگل به

 خواستیدمی همیشه آنچهستین آثار ژیژک یکی از نخ -غیرمنتظره در آثار ژیژک نیست  سازیجفت
نام دارد که به تشریح مفاهیم روانکاوی الکان به  بپرسید هیچکاک از ترسیدیدمی اما بدانید الکان یدرباره

و شلینگ  ۱6بلید رانرطرزی مشابه، ژیژک قادر است تا کانت را با پردازد. بههای هیچکاک میمیانجی فیلم
واسطة یک جوک ترکیب کند. ژیژک این توانایی را دارد که هگل را به ۱7انهلسی بیا به خرا با فیلم 

تواند ظرفیت مخرب موجود در مسیحیت را به میانجی نوعی شکالت مستهجن تبیین کند و می
 ۱۹«اتصاالت کوتاه»توضیح دهد. ژیژک این امور را  ۱۸شدهبازی درون آن تعبیهقیمت که یک اسبابارزان

هدف ژیژک این نیست که  کند.هایی شگرف ایجاد میسازی غیرمنتظره که بینشنامد؛ قسمی جفتمی
یابند. به یکدیگر اتصال می« در عمل»نشان دهد چگونه دو میدان به سبک و سیاقی که قباًل دیده نشده، 

هدف این نیست که مخاطب صرفاً چیزی جدید یاد بگیرد، بلکه برعکس، مهم این است »گوید ژیژک می
توان در همین نکته را می«. دانسته، مطلع کنیمب را از سویة آزاردهندة آن چیزی که همیشه میکه مخاط

خصوص آثار ژیژک در مقام یک کل بیان کرد: هدف، حجم زیاد آموزش دربارة یک موضوع نیست، بلکه 
 های پیشین است.هدف شوک وارد کردن از منظری جدید به آموخته

IV 

را به یک شکل نقد « هر دو طرف»ژیژک « رحمانة هر آنچه که وجود داردنقد بی»همانند مارکس، در  
داران و کارگران، مسئله بر سر دو . مثالً در تضاد میان سرمایهاندها همواره نامتقارنتناقضکند. نمی

 کارگران خاص یتموقع نهایی، کوتاه اتصال انداز متفاوت و به یک اندازه مشروط نیست. درچشم
 مشابه، شکلی کند. بهمی متجسّم را داریسرمایه تناقض کارگر - است وضعیت کل «حقیقت» دهندهنشان
 جنس دو برای همیشگی مکمل هاینقش حسب بر تواننمی مردساالر جامعه را در مرد و زن بین رابطه

                                                           
16 Blade Runner 
17 Lassie Come Home 

۱۸ Kinder Egg .م.–: مشابه تخم مرغ شانسی در ایران 

19 short-circuits 
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بر اساس یک اتصال کوتاه دیگر، موضع زن مستقماً افشاگر آن تناقض محوری است که  -داد  توضیح
 کلیت جامعه حول آن قوام یافته است. 

موضعی را اتخاذ نماید. حقیقت به آن  بایدخالصه اینکه به عقیده ژیژک فرد برای دستیابی به حقیقت  
نیست. هر موضعی، حقیقت « شمولجهان»بد، یامعنای سنتی که به یک اندازه در همه شرایط صدق می

 امر و کلی امر بین رابطة برحسب را فعالیت این 20،هیچ از کمتر کتاب در خاص خود را دارد. ژیژک
امر »که ما معموالً هاست فالسفه را سردرگم کرده. درحالیموضوعی که قرن دهد؛می توضیح جزئی
کنیم که با لحاظ ر مثل عدالت یا دموکراسی مشاهده میناپذیسان قسمی آرمانِ تحققرا به« شمولجهان

کند: کردن شرایط خاص خودمان در تالش برای تقریب به آن هستیم، ژیژک موضعی مخالف را اتخاذ می
شمول برآمده از نابسندگی شمول، ناقص نیستند، بلکه همین ایده امر جهانجوامع در مقایسه با امر جهان

شمول، آرمانی اشرافی و واال نیست، ی حقیقتاً جهانعبارت دیگر، سویهت. بهاس درونی هر نظام خاصّی
های عمیق های متعال یا ارزشکند تعهد به آرمانچیزی که ما را متحد می -است  2۱بلکه دادخواهی

 انسانی نیست، بلکه این واقعیت است که جهان در همه جا مزخرف است.

پسا »ژیژک امیدی اتوپیایی به حذف همه تضادها ندارد )درواقع، وی معتقد است که عصر ظاهراً 
ما با این امیدِ حقیقتاً اتوپیایی که همة تضادهای واقعی رفع خواهند شد، کور شده است، و « ایدئولوژیکی

چیزی  22وبیش تا ابد راه خود را تداوم بخشد.دهد تا کمدموکراتیک اجازه می-داری لیبرالام سرمایهبه نظ
ای که این تناقض را تجسم پنداری با آن طبقهکه ژیژک با رصد تناقض در بطن جامعه ما و همذات

این شیوة ت که به بخشند، به آن امید بسته این نیست که جهان دیگر جای مزخرفی نباشد، بلکه این اسمی
مزخرف نباشد. ژیژک امیدوار است تا دیگر اسیر این چرخه معیوب خاص نباشیم؛ تا بتوانیم راهی  خاص

ای دیگر عمل گونهسازی عادات ویرانگر خود بیابیم و بهوارمان برای عقالنیبرای توقف حرصِ دیوانه
 .بدیلی وجود داردزند: خالصه اینکه ژیژک برای درک این نکته به ما تلنگر می -کنیم 

                                                           
20 Less Than Nothing 
21 complaint 

 

، ۱۸/03/۱40۱، دموکراسی رادیکال، یانصاف یترجمة مصطف، «م؟یبخوان ژکیچگونه ژ». آدام، کوتسکو
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