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 ابدو: شارلی و ژیژک
ترور سازی جهانی یا *تروریسمتطهیر دکترین (آنتی) 

امین حصوری

بایممد حاضممر عمممومی التهاب ناگزیر افول از پس حتی  راابدو شارلی ی نشریه روزنامه نگاران کشتارمقدمه: 
آن، شدن خبرساز نتیجه در و غربی جوامع برای آن بودن دهنده تکان خاطر به نه بشماریم؛ جهانی رویدادی

گشمموده تروریسممم سازی جهانی و تروریسم گسترش برای ای تازه سرفصل جنایت این با که آن دلیل به بلکه
 (بممهآن آتی پیامدهای دلیل به هم و دارد اهمیت اش مادی های زمینه دلیل به هم که سرفصلی است؛ شده

جهانیان.  برای» ) 1منزله ی «یازده سپتامبر اروپایی
عرضممه جهممانی نظممم/اغتشمماش ی برسممازنده نیروهای از شده یاد جنایت بستر بر اینک که معوجی تصاویر

ترتیممب بممدین و شمموند می عرضممه چممپ منظممر از که هایی آن ویژه به اند، نقادی نیازمند گمان بی شوند، می
اا نوشتار این ی انگیزه حال، این کنند. با می تحریف نیز را چپ ی اندیشه تحلیلی های -همزمان- قابلیت صممرف

فراگیممر نظر بممه با که است آن حاضر متن اصلی ی دغدغه بلکه نیست؛ رویداد این از دیگری تفسیر ی ارائه
امممروز چممپ  سیاسممی هممای تحلیل از بخشی در را  شناسی روش اغتشاشات ای پاره ابدو، شارلی از بحث بودن

از فارغ را، چپ انتقادی نگاه معیارهای که است رویکردهایی به معطوف نقد این اصلی سازد. آماج برجسته
بررسممی در و دهنممد می قممرار هم عرض در منسجم)، نظری دستگاه یک متن (در علیتی مندی لیه گونه هر

منممد نظام روابممط و اجتماعی-تاریخی، کلیت دل در عوامل این جایگاه ، نظرمورد ی پدیده ی برسازنده عوامل
ببرش بهممترین -در رویکردهمما ایممن ترتیب، این گیرند. به می نادیده را ها آن میان تصممویر از هممایی حممالت- 

اجتممماعی کانتکسممت از متممأثر و عمومی حساسیت به بسته و کنند   می عرضه آن تمامی مثابه به را وضعیت
دهند.  می نسبت شده یاد عوامل به دلبخواهی کمابیش های وزن و ها جایگاه ، مساله
 و ایممنبممود، خواهممد 2 درباره ی کشتار شارلی ابممدوژیژک اسلوی یادداشت نقد بر متن حاضر اصلی تمرکز

داعیه پی گرفته می شود که مقاله ی یاد شده المان های مهمی از گفتار مسلط پیرامون بنیممادگرایی اسمملمی و

Antiterroroism( تروریسم آنتی  دکترین*  Doctorineسممال در  کممه » استمتحده     ایالت     ملی     امنیت     استراتژی« از ) بخشی
اصمملی ی هسممته تروریسممم آنتی دکممترین ترتیب، این رسید. به تصویب به بوش دبلیو جرج جمهوری ریاست ی دوره در 2۰۰2

 آن را جایگزین دکترین آنتی کمونیسم در دوران جنگ سرد تلقی می کنند. بممر مبنممای مفسران  برخی که » است،بوش     دکترین«
یی» خممود را بممه تهمماجم «پیش گیممرانه » علیممه این استراتژی، ارتش ایالت متحده برای حفظ امنیت ملی دامنه ی اقدامات «دفمماع
کشورها و گروه های حامی تروریسم گسترش می دهد؛ همچنین، در این استراتژی اقدامات دخالت گرانه  ی لزم از سمموی ایممالت

Regimeمتحده نظیر «تغییر رژیم» (  change«در بممار  نخستین) هم پیش بینی شده است. با اینکه طرح «جنگ علیه تروریسم
طممور بمه  «جنمگ علیممه تروریسمم» ،2۰۰1 سپتامبر 11 رویداد از پس اما شد، مطرح ریگان رونالد دولت سوی از 1۹۸۴ سال

  به محور سیاست خارجی و استراتژی نظامی-دفاعی آمریکا بدل شده است.  آشکار و رسمی
با البته که اروپایی» نامیدند؛ سپتامبر «یازدهرا  ابدو شارلی ی واقعه، فرانسوا اولند هم صدا با اصلی، جریان های رسانه از . برخی1

ن- آپممی -در و واقعممه بزرگنمممایی هممدف بمما گممذاری نام این که گفت توان می ، دو رویداداین ی مقایسه غیرقابل ابعاد به توجه
است. هفته ای گرفته انجام (در قالب تشدید سیاست های ضد تروریستی) غربی های قدرت واکنشی  های اقدام برای سازی زمینه

پس از  راهپیمایی شبه دولتی در پاریس،  با حضور ناو نظامی فرانسه در خلیج فارس، دللت های مممادی ایممن رویکممرد واکنشممی
آشکارتر شد.  

2.  Slavoj Žižek: Are the worst really full of passionate intensity? 10 January 2015
منجی) محسن ی (ترجمه پاریس     کشتارهای     درمورد     ژیژک     یادداشتمقاله:  این فارسی ی ترجمه
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https://www.facebook.com/mohsen.monji.3/posts/457938631030687?fref=nf
http://www.newstatesman.com/world-affairs/2015/01/slavoj-i-ek-charlie-hebdo-massacre-are-worst-really-full-passionate-intensity
http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2004_04-06/dolan_bush/dolan_bush.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bush_Doctrine
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Strategy_of_the_United_States
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مختلف اشکال به ژیژک  مقاله ی محوری های آموزهتروریسم را با ادبیات چپ بازسازی می کند. با این همه، 
بممه فمماجعه ایممن «ارتممدوکس» از چممپ هممای تحلیل کممه جممایی اند؛ داشممته بازتاب دیگر مشابه های متن در

  شده اند. متهم امپریالیسم و هراسی اسلم چون عواملی جای نابه سازی برجسته

بحث: . طرح۱
بممر مقابممل، در (غربممی) اسممت. او اروپایی لیبرال چپ رمقی بی و تسامح از انتقاد ژیژک ی نوشته اصلی آماج

برابممری) تأکیممد و «ارزش های اصیل لیبرالیسم» (آزادی از دفاع جهت در رادیکال چپ رزمندگی ضرورت
کند: می

لیبرالیسم -به طور پارادوکسیال- خودش قادر نیست این ارزش ها را در برابمر یمورش بنیادگرایمان حفمظ”
کند. ... تنها چیزی که می تواند ارزش های اصیل لیبرالسم را نجات دهد، یک چپ احیا شممده اسممت. بممرای
حفظ این میراث ارزشمند، لیبرالیسم به یاری برادرانه ی چپ رادیکال نیازمند است. ایمن تنهما راه شکسمت

 “بنیادگرایی است.

 مختصمماتژیممژک» در جملت رتوریک بال جایی عیان  می شود که 3دللت های سیاسی ترم «یاری برادرانه
اصلی وضعیت کنونی را از دیدگاه خود برمی شمارد: 

 “در وضعیت کنونی، با دوشقه گی میان جهان اول تسامح گرا و واکنش بنیادگرایانه به آن مواجهیم.”

 چپ گرایان غربی را دعوت می کنممد کممه بممدون هممراس کمماذب ازژیژکبر اساس چنین درکی از وضعیت، 
درغلتیدن به ورطه ی اسلم هراسی، نقد اسلم را در دستور کار قرار دهند، چرا که:

این حادثه از یک دستورالعمل و برنامه ی دقیق سیاسی و مذهبی نشات گرفت و به وضمموح جزئممی از یممک ”
 “چارچوب بزرگ تراست.

 فراتر از نقادی اسلم و خشونت طلبی های فرقه ای اسممت کممه تحممت نممام آن انجممامژیژکبنابراین فراخوان 
راه هم گفتمممان مسمملط در غممرب بمما از جهممان امممروز دوقطبیتصویری ترسیم  در نیز ژیژکمی شود. چون 

و مذهبی گری افراطی جهان دیگر، سوی در و غربی، فرهنگ و لیبرالی های ارزش دنیای سو یک در: شود می
شممده- دوقطممبی جهممان قطممبی از همچممون -را بنیممادگرایی وی درکممی چنین مبنای بر. اسلمی بنیادگرایی

دفع برای که واقعی و جدی چنان خطری کند؛  می دیگر -ارزش های لیبرالی- تلقی قطب علیه خطر ترین مهم
. برسانند» برادرانه یاری «)رمق بی لیبرالیسم نمایندگان( دیگر قطب آن به باید رادیکال چپ نیروهای آن،

 برای مواجهه با وضعیت و پیامدهای چنینژیژکاما در اینجا موضوع بر سر دللت های راهکار استراتژیک 
–راهکاری نیست. بلکه موضوع عام تر و مهم تر  که بنا به دلیل ذکر شده محور این نوشتار خواهد بود- نقد

 را به این راهکار رسانده است.  ژیژکشیوه ی تحلیلی است که 

برادرانه» یاری «. معنای۲
به دهد، قرار پرانتز در را حوزه ی نقد اقتصاد سیاسی که مناسبات برآمده از نظم سرمایه داری از تحلیلی هر

هایی انگاری سهل چنین رادیکال سیاسی متون در حداقل اینکه گو گذریم؛ می در ترم این ی مردسالرانه های دللت از اینجا . در3
نیست.  چشمپوشی قابل کلمات جنسیتی کارکردهای به نسبت
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به مثابه قلب حیات بخش آن- اسممت.- سرمایه منطق فاقد که کند می سرمایه داری عرضه از ای پیکره ناچار
اا را داری سرمایه تغییر که جایی تاچنین تحلیل هایی  هایی سمموژه بممه ناچممار به بدانند، یا مطلوب ممکن اساس

یا و برخوردارند فرضی شان رسالت انجام برای ناچیزی مادی امکانات و مبهم جایگاه از که شوند می متوسل
موجممود) نظممم (علیممه بخش رهممایی پیکارهممای بمما آنممان های کنش بندی مفصل ی حالت- نحوه بهترین -در

بممر تاثیرگممذاری و بممه دادن شممکل در سممرمایه منطممق فراگیممر نقممش ندیدن مثال ماند. برای می مغشوش
کممه انجامممد می آنجا به اقتصادی)، ظاهر- فرا -به های ساحت در (حتی اجتماعی حیات گوناگون های ساحت
اا است، قدرت جهانی مناسبات تنظیم در سرمایه منطق بازوی و بازتاب که امپریالیسم، ی مقوله همچون صرف
شممود می ممموجب کممه اسممت عاملی همان شود. این دیده خود خاص شناسی هستی فاقد و ایدئولوژیک ترمی

یمما بگیممرد نادیممده را اسلمی بنیادگرایی برساختن در امپریالیستی های سیاست نقش خود نوشتار در ژیژک
هممای مقوله و مارکسیسممتی نقممد رایممج های  شممیوه از گریز در گویا ژیژک نوشتار عوض، کند. در تلقی فرعی

 و در همیممن۴سممپارد می روانکاوی به را قدرت جهانی مناسبات پیامدهای تحلیل امپریالیسم، نظیر ای »کهنه«
 در این مورد مشخص (دفممع شممرگرچه سپارد؛ می چپ مفسران و نقادان به نیز را تغییر فاعلیتراستا، گویا 

 (متولیممان رسمممیاسممت دیگممری جممای در اصمملی فاعل او، نوشتار دوقطبی منطق بر بنابنیادگرایی اسلمی) 
رر» به باید تنها رادیکال» چپ «نیروهای مقام در ولیبرالیسم)،  یی این «برادر بزرگ ت یعنی رساند؛ برادرانه یار

و کممرد همراهممی مناسممب» «تفسممیرهای بمما را اصمملی فاعل آن عملی های گام باید چپ» مفسران «مقام در
 ازعینممی مصممداقی و راهکمماری کممه عرضممه می کنممد خممود ژیژک ی نوشته واقع  کرد. در تکثیر را صدایش

بممه لیبرالیسممم» بممراییاری برادرانه ی چپ رادیکال آن چیزی است که او در نوشته اش به عنوان ضرورت «
ال از دللت های سیاسی و پراتیک ایممن « دریمماری بممرادرانه » دفع شر بنیادگرایی اسلمی یاد کرده است (فع

می گذریم).
 به مخاطب اطمینان می دهد که بمما سممرمایه داریهورکهایمر در انتهای مقاله با ذکر نقل قولی از ژیژکالبته 

مخالف است: 
آنهایی که نمی خواهند به شکلی انتقادی درباره ی سرمایه داری حرف بزنند باید درمورد فاشیسم هممم”

 (هورکهایمر)  “.سکوت کنند

اما سپس در بازنویسی این نقل قول -از زبان خودش- در باب بنیادگرایی مذهبی، بار دیگر سممرمایه داری را
به لیبرال دموکراسی (یعنی ساحت سیاسی آن در کشورهای متروپل) تقلیل می دهد: 

آنهایی که نمی خواهند به شکلی انتقادی درمورد دموکراسی لیبرال حرف بزنند، باید درمورد بنیممادگرایی مممذهبی هممم سمماکت”
 (ژیژک) “.باشند

اروپایی های ارزش برابر در . اسل م۳
یت» نوگرایی به ژیژک ی پدیممده در تحلیل ، تحلیل های رایج مبتنی بر نظریه ی مارکسیستیاز گریز و «ضرور

 ازرا او ناچار به بینی نزدیک دهد. این می قرار بازه ی زمانی کوتاهی را ملک داوری خود اسلمی بنیادگرایی

فوق:  ی نوشته در ژیژک ی کاوانه روان های استدلل از . فرازی۴
اگر این به اصطلح بنیادگرایان واقعا باور دارند کممه راه رسممیدن بممه حقیقممت را یافته انممد، چممرا از بی ایمانممان” 

می ترسند؟ چرا به آنان حسادت می کنند؟ شبه -بنیادگرایان تروریسممت عمیقمما نسممبت بممه زنممدگی معصممیت بار
کافران حساس اند، کنجکاوند از آن سر دربیاورند و شیفته  و دلبسته ی آنند. حقیقت آن که، آنها حین مبممارزه بمما

 “گناهکاران، دارند با وسوسه  ی خودشان می جنگند. 
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آن نقممد ضممرورت و اسمملم ذاتتوجه به روابط برسازنده ی بنیادگرایی اسلمی دور کرده و در عوض، بممه 
خوانممد. ایممن می فممرا  بممدان را همما آن رادیکال، چپ نیروهای به نهیب با ژیژک که مسیری  همان رساند؛ می

 ایممن دسممتکممه چممرا دارد؛ شممگرفی همخوانی های جریان اصلی رسانه مرسوم روش با قضا از شناسی روش
 و با نادیده گرفتن بسیاری از سازوکارهای علیتیمحدود زمانی ی  هابازه در را رویدادها ی زنجیرهرسانه ها نیز 

روسممت یممن هم. از عرضه می کنندخود عام مخاطبان به را آن نتایج و(در متن کلیت تاریخی) بررسی کرده 
عمماطفی گیممری جهت با ژیژک تئوریک داوری ی نتیجه ابدو شارلی کشتار از پس ی برانگیخته فضای در که

رری بیرون از «ما»؛ ما بممهمخاطبان اینبسیاری از   همسویی دارد: یعنی جهت گیری خشم عمومی به سوی ش
. منزله ی شهروندان «درجه ی اول» اروپای متمدن

 وضعیت کنونی را به سان «دوشقه گی میان جهان اول تسامح گرا و واکنش بنیادگرایانه بهژیژکدر این راستا 
آن» تصویر می کند. سپس با بهره گیری از واژگان نیچه ای، این دوشقگی را به آنتاگونیسممم میممان «نیهیلسممم

فعال» (بنیادگرایی اسلمی) و «نیهیلسم منفعلنه» (تسامح گرایی غربی) تعبیر می کند: 
ما در غرب همممان واپسمین انسمان های نیچه ای هسمتیم؛ غمرق در لمذات سمطحی و احمقمانه ی روزممره،”

درحالی که تندروهای مسلمان آماده اند تا هرچیزی را به خطر بیندازند و وارد مبممارزه ای تمما سممرحد مممرگ
“. شوند

William (ویلیام باتلر ییتسعر و در ادامه، با نقل فرازی از ش  Butler Yeatsتصممویر «مخمصممه ی ، (
کنونی ما» را چنین ترسیم می کند: 

«بهترین ها فاقد باورند، حال آنکه بدترین ها پر از شممور و اشممتیاق اند» [ویلیممام بمماتلر]. ایممن گفتممه توصممیف”
 “. بی نقصی از دوشقه گی کنونی میان لیبرال های بی رمق و بنیادگرایان پر شور است

ال ژیژک  شممهرونداناز بسممیاری سممازی» از «دیگری حامممل او داوری که است آگاه کسی هر از بیش احتما
دنیای «نامتمدن» و شهروندان «درجه ی دوم» دنیای متمدن اسممت. اممما آنچممه بممه او در بیممان ایممن داوری
جسارت می بخشد (جدا از تاثیرپذیری اش از التهابات فضای عمومی و نیز پشتگرمی اش از آن)، نوع رهیافت

است که گویا آن را به معنای وفمماداری بممه «ارزش هممای اصممیل(اروپا-محوری)  یوروسنتریسم به نسبت او
 نسبت به «ارزش های اصیل لیبرالیسم»، دفاع ویژیژکلیبرالیسم» تلقی می کند. فارغ از تعبیر و نیت مندی 

از این ارزش ها به میانجی احیای اروپا-محوری، مکمل روشنفکرانه  ای است برای سیاست سلطه  جویانه ای که
از مدت ها پیش در دستور کار قدرت های معظم غربی قرار دارد: عرضه ی تصویری دوقطبی از جهان امروز
که تروریسم اسلمی قطب شر آن است؛ از این نقطه، یعنی پیوند دادن مستقیم تروریسم با اسمملم و حممذف
همه ی میانجی های ساختاری  و تاریخی شکل گیری پدیده ی تروریسم اسلمی، تا تلقی ضمممنی مسمملمانان بممه

 از ما می خواهد که به پدیممده ی ژیژکمثابه «دیگری» های جهان متمدن فاصله ی زیادی نیست. با این حال، 
ال همچممون واکنشممی بنیادگرایممانه از سمموی بنیادگرایی اسلمی از این زاویه ی محدود و فریبنده بنگریممم؛ مث
بخشی از جهان «نامتمدن» به مدرنیته و تسامح گرایی آن. وی در واقممع نیروهممای چممپ رادیکممال را دعمموت
یی تحلیلی با او همراه شوند. درحالی که بررسی می کند تا برای دفع خطر بنیادگرایی اسلمی در این نزدیک بین
هر شکلی از تروریسم امروزی تنها با فهم زمینه های مادی بازتولید تروریسم در کلی ترین ساحت آن، یعنممی

با فهم سازوکارهای جهانی شدن تروریسم امکان پذیر است. 
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. تهدید های تاریخی علیه ارزش های «اصیل» لیبرالی ۴
 بممه طممور ضمممنی تروریسممم را بممه شمماخص های خبرسمماز آن یعنممیژیممژکرهیافت ارائه شده در نوشممتار 

 با همه ی فراست نظممری اش درژیژکخشونت های سازمان یافته ی بنیادگرایان اسلمی تقلیل می دهد. اینکه 
این زمینه با رسانه های نظم مسلط هم آوا می شود، ناشی از نگرانی او نسبت به خطراتی است که «ارزش های

 در اشاره بممه ایممن ارزش هممای لیممبرالی ازژیژکاصیل لیبرالی» را (از جانب این بنیادگرایان) تهدید می کند. 
…«آزادی و برابری و  » یاد می کند. پیش از آن که به خطرات واقعی تهدیدکننده ی این ارزش ها در دنیممای

امروز بپردازیم، شاید اشاره ای به جایگاه این ارزش ها در تاریخ تکوین لیبرالیسم بی مناسبت نباشد:
آزادی و برابری در اشکالی که نمایندگان شاخص فلسممفی و سیاسممی لیبرالیسممم کلسممیک عرضممه کردنممد،
یی نخبگممانی کممه همواره مفاهیمی متناقض و ناتمام بوده اند. خواه به این دلیل که بنا به هستی اجتماعی-طبقات
پیام آور این ارزش ها بودند، بنا نبود همگان از این موهبت ها برخوردار گردنممد؛ و خممواه بممه ایممن دلیممل کممه
طبقه ی نوخاسته ی بورژوا در دوران مترقی حیات تاریخی اش طممرح ایممن باورهمما و شممعارها را (کممه دامنه ی
شمول اجتماعی آنها پوشیده می ماند) برای به چالش کشیدن سیطره ی اشراف فئممودال و در جهممت ارتقممای
جایگاه اجتماعی و طبقاتی خویش پی می گرفت. در حالی که این ارزش ها تنها به ضرورت دینامیزم تضممادهای
اجتماعی و در متن مبارزات تاریخی فرودستان و ستمدیدگان دللت های مترقی خود را به مثابه آرمان هایی
ری «مردمی» شدند. بنابراین انتساب ارزش هایی انسانی و خواست های اجتماعی کسب کردند و به معنای واقع

 در ترکیب «ارزش های اصیل لیممبرالی» انجممام می دهممد،ژیژکچون آزادی و برابری به لیبرالیسم، چنان که 
ممدرسی) برمی آید.  ال همچون تاریخ اندیشه ها و دوره بندی های  تنها از دل خوانشی انتزاعی از تاریخ (مث

اما تناقضاتی که در مضمون «ارزش های اصیل لیبرالی»  و نسبت طبقه ی مبلغ این ارزش ها بمما آن همما وجممود
ال در تاریخ انکشاف و گسترش سرمایه داری به روشنی تجلی یافت. جایی که با تثممبیت هممر چممه داشت، عم
بیشتر سرمایه داری و تضمین جایگاه ممتاز طبقه ی نوظهور (بورژوازی) در ساختار قممدرت، ارزش هممای یمماد
شده با روندی از تحریف ها و بازدارندگی  های فزاینده مواجه شدند، طوری که پیشاپیش در متن دموکراسممی
پارلمانی (نمایندگی) و مناسبات اقتصادی بازار آزاد تحقق یافته فممرض می شممدند. در  واقممع در سراسممر ایممن
دوران (تاکنون) مبارزات جنبش های کارگری و کمونیستی و سایر مبارزات ضد سلطه و سممتم، بنمما بممه نیمماز
هستی شناسانه ی بخش هایی از جامعه، ترجمان رهایی بخشی از این ارزش ها را منبع الهام خود قرار دادنممد، و
به نوبه ی خود به مضمون چنین ترجمانی عینیت و اعتبار تاریخی بخشیدند. درست به همین دلیل، از همممان
زمان همه ی ساختارهای قدرت  حافظ سرمایه داری، مبارزه  ای نظام مند برای سرکوب یا تحریف این ارزش ها

را (در اشکالی گوناگون، بسته به شرایط انضمامی-تاریخی) پی گرفتند. 
بنابراین موضوع تنها بر سر نام گذاری و ترمینولوژی نیست، بلکه ما به ازای مادی این نام گذاری محل بحممث

 لیبرالیسم را بستر تاریخی حامل این ارزش ها می شمارد، درست زمینه ی خطممایژیژکاست. چون جایی که 
راهبردی بعدی خود را فراهم می سازد و آن اینکه چپ رادیکال باید برای نجات این ارزش ها در برابر خطر
بنیادگرایی،  «دست یاری به لیبرالیسممم» بدهممد. بمما اینکممه در عبممارت فمموق مرجممع مممادی ایممن لیبرالیسممم

 پیش تر با تصویر «دوشقه گیژیژک(دریافت کننده ی کمک) در دنیای امروز نامشخص است، دوقطبی ای که 
میان جهان اول تسامح گرا و واکنش بنیادگرایانه به آن» می سازد، این مرجع را تا حدی مشممخص می سممازد:
متولیان رسمی لیبرالیسم. در حالی که چپ رادیکال پیش از هر چیممز بایممد نشممان دهممد کممه چگممونه در دل
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مناسبات سرمایه داری ارزش هایی چون آزادی و برابری سرنوشتی تراژیک دارنممد و احیممای آن همما نیازمنممد
 پرسید چپ رادیکال بممرای احیممای مهم تریممنژیژکمبارزه ای بی امان با این مناسبات است. بنابراین باید از 

ارزش های مبارزات رهایی بخش باید به چه مرجعی بیرون از این مبارزات دست یاری بدهد؟!

. در مواجهه با رویکرد ماتریالیستی به مذهب ۵
از و کنممد می بدل مساله بخش اصلی به (اسلم) را مذهب کنونی، وضعیت با مواجهه در ژیژک که حالی در

 درمممارکس گویممد، می سممخن و واکاوی هسته  های خشونت پرور (و تروریسممت پرور) آن اسلم نقد ضرورت
 مادی وجود و بازتولید مذهب و دلیل اقبال مردم به آنشرایط بهبررسی مذهب و چگونگی مواجهه با آن 

بقا و پیشروی سرمایه داری را هم بسته با بازتولیممد مممذهب و خلممق اشممکال تممازه ای ازارجاع می دهد. یعنی، 
 فهم خاستگاه ها و کارکردهای امروزی مممذهبمارکسبه این ترتیب، در آموزه های گرایشات دینی می داند. 

 .5وابسته به فهم شرایط مادی پدیداری و دوام آن است
 چنین می نویسد: مارکس) 1۸۴3»(6در مقدمه ی «نقد فلسفه ی حق هگل

دیممن، ی سممازنده جممامعه، این و دولت جامعه.  این و است: دولت انسان معنی] جهان [به انسان… ”
رد کممه اند. زیرا جهان ی واژگونه آگاهی یعنی ین خممو جهممان ایممن عممام ی نظممریه انممد. دیممن واژگونه جهمما

اش، شممیفتگی و شممور اش، معنمموی شرف ی مایه اش، عامیانه منطق اش، فشرده المعارف دایره [واژگونه]،
آن در دینممی، …است.  رنممج آن حقانیت توجیه و تسلی مبنای و اش، تشریفاتی مکمل اش، اخلقی جواز

قلممب شممده، سرکوب انسان آه است. دین واقعی رنج ضد بر اعتراضی هم و واقعی رنج بیان هم واحد،
“. است مردم افیون است. دین روح بی شرایط روح و قلب، بی دنیای

اا در رویممارویی انتقممادی بممامارکسبه همین سان، از دید   مواجهه ی سیاسی و اجتماعی با مذهب نیممز لزوممم
باورهای خرافی آن محقق نمی شود، بلکه بیش از هر چیز رویارویی با شرایطی است که توسل به این باورهمما

: 7را برای مردم ضروری می سازد
بنابراین مبارزه با دین، به طور غیر مستقیم، مبارزه با جهانی است که دین عطر معنوی آن است.… ”

یق خوشممبختی واقعممی آنممان اسممت. … الغای دین همچون خوشبختی واهی مردم، به معنی خواست برح
فراخواندن مردم به رها کردن توهمات درباره ی شرایط خود، به معنی دعمموت آنممان بممه رهمما کممردن
یی پرمحنتی است کممه شرایطی است که نیازمند توهم است. بنابراین، نقد دین، در نطفه، نقد دنیای خاک

]:آزاد     حسن     ی     ترجمه از [برگرفته گوید می فوئرباخ» چنین ی درباره «تزهایی از هفتم بند در مارکس زمینه این . در5
تحلیل او که انتزاعی فرد و. است اجتماعی ی فرآورده خود مذهبی» ذهن« که کند نمی توجه رو این از فویرباخ”

 “. دارد تعلق معین اجتماعی شکل یک به واقع در کند، می
فرهیخته.  بهروز و شباهنگ سهراب ی ترجمه هگل»، حقوق ی فلسفه نقد در سهمی ی از: «مقدمه . برگرفته6

]: آزاد     حسن     ی     ترجمه از [برگرفته گوید می فوئرباخ» چنین ی درباره «تزهایی از چهارم بند در مارکس زمینه همین . در7
جهممان و خیممالی جهممان دینممی، جهممان به جهان دوگانگی کند، می آغاز مذهبی ازخودبیگانگی واقعیت از فویرباخ”

کممار ایممن انجام از پس که است غافل او. کند حل اش دنیوی ی پایه در را دینی جهان که است این او کار. واقعی
و رود می فمرا خممویش خویشمتن از دنیموی مبنمای کممه واقعیمت این یعنی. است مانده باقی هنوز اصلی ی مسئله

درونممی تضمماد و گسیختگی هم از طریق از فقط همانا این و شود، می تثبیت ابرها فراز بر مستقل قلمرویی همچون
برطممرف با سپس و فهمیده خود تناقض در نخست باید بنیاد این بنابراین،. است تبیین قابل دنیوی مبنای همین
 “. شود منقلب عملی طور به تضاد کردن
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یت تاریخ، این اسممت کممه بمما بممرمل شممدن از دین هاله ی آن است. ... وظیفه ی فوری فلسفه ی در خدم
یس آن را نیممز افشمما کنممد. خودبیگانگی انسان در شکل مقدس اش، ازخودبیگانگی در شممکل های نامقممد
بدین سان نقد آسمان به نقد زمین، نقد دین به نقد حقوق، و نقد یزدان شناسی [الهیات] به نقد سیاست

 “. تبدیل می گردد

درک یمما گیممرد می فاصممله مممارکس ماتریالیستی دیدگاه از شده- آشکارا یاد نوشتار در -حداقل ژیژکاما  
کند. او در حالی بر ضرورت نقممد اسمملم (همچممون راهکمماری بممرای می عرضه آن از آمیزی بدعت و  وارونه

که از ابتدای قرن حاضر تاکنون نقد بنیادگرایی اسلمی و حتی نقدمواجهه با وضعیت کنونی) تأکید می کند، 
 گسممترش دامنه یاسلم بخش ثابتی از دستور کار دایمی رسانه ها بوده است،  و با این وجود همچنان شمماهد

اگر شد می گذاری بدعت این از نیاز بی او شایدبنیادگرایی اسلمی و فرقه های ارتجاعی برآمده از آن هستیم. 
از بیممش آنچه کرد. چون می مذهبی» تمایزگذاری «هویت مذهبی» و «ایمان های مقوله میان تحلیل خود در
هویممتی های بحران از برآمده پیامدهای دارد، بنیادگرایی) پیوند ماشکال دیگر (و اسلمی بنیادگرایی با چیز هر
تریممن مهم خاورمیممانه، در بنیادگرا  اسمملم رشممد عینممی رونممد بممه تمموجه است. با مشخص شرایطی بستر در

آنان):  متقابل پیوندهای داشتن نظر در (با برشمرد چنین توان می را مادی بستر این ی برسازنده های مولفه
و غیرمردمممی وابسممته، هممای حاکمیت روزمممره؛ زیسممتی ی تجممربه از بخشممی عنمموان به گری نظامی و جنگ

تشممدید و اجتممماعی فروپاشممی مزمن؛ اقتصادی ناامنی و بیکاری، گسترش و عمومی فقر تشدید گر؛ سرکوب
 و جنبش هممایسیاسممی نهادهممای و مممدنی ی جامعه نابودی متعارف، آموزش فقدان قومی-مذهبی؛ های نزاع

یافته سازمان فعالیت مجاری و ها سنت وجود مذهبی، های نحله افزون روز نفوذ با ها آن جایگزینی واجتماعی 
بسممترهای شممد)؛ فراگیممر خاورمیممانه در طالبممان عروج از بعد عمدتا که ای (زمینه اسلمی بنیادگرایی حول

یی حمایت ها).  نشین شیخ از معینی محافل سوی از اهدایی مالی منابع (مانند بنیادگرا های نحله از نظامند ماد

ی واسممطه بممه کاوانه)کممه روان تحلیلی های خلقیت به نیاز بدون (حتی نیست دشوار مساله این فهم بنابراین،
مممادی بسممتر بممه منطقه این اخیر ی دهه چند در خاورمیانه، در امپریالیستی های سیاست پیامدهای انباشت

سممازوکارهای ی واسطه به آن از بخشی که است شده بدل اسلمی یابی هویت تشدید «مناسبی» برای بسیار
تنهمما اسمملمی بنیادگرایی اینکه اند. با ساخته فراهم را اسلمی بنیادگرایی رشد و گیری شکل های پایه یادشده

 در منمماطقعمممومی انداز چشممم فقممدان  و وضممعیت فروپاشممیدگی و بحران علیه موجود های واکنش از یکی
تاکنون شرایط روژآوا) مجموع در کورد مردم مقاومت مورد جز (به بدبختانه اما است،وسیعی از خاورمیانه 

دیگممری مجممال آن دلیممل بررسممی اسممت،  کممه بوده ارتجاعی واکنش همین سرطانی شدن برجسته نفع به
طلبد. می
دنبممال اروپمما در اسمملمی بنیادگرایی ردیابی برای نیز را مشابهی تحلیلی خط توانست می ژیژک سو، دیگر از

هم بمما «همه پوپولیستی رویکردهای از ستایش به ناخواسته اروپایی»، سپتامبر «یازده این با مواجهه در تا کند،
یی مبممارزه بممانغلتد.  خارجی/مسلمان» در خطر برابر در یت» فمماز آمریکممای به واسطه ی جهممانی شممدن «ثمممرا

، و تلقی آن با گسترش مناسبات نولیبرالی در کشورهای غربی، مسلمانان به عنوان2۰۰1تروریسم از سال 
) به تدریج تحت فشارهای مضاعفی قرار گرفتنممد؛۸یک اقلیت وسیع مهاجرتبار در اروپا (از جمله در فرانسه

در را خاورمیممانه و آفریقمما شمال مهاجر(تبار) از میلیون پنج حدود کشور دارد. این را اروپا مسلمان جمعیت بیشترین . فرانسه۸
است.   داده جای خود
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چرا که تصورات راسیستی عامیانه، تحت هدایت بخش هایی از سیاست رسمی، اینک انگاره ی دیرین سممربار
بودن اقتصادی این مهاجران را با انگاره ی تازه ی عدم همخوانی فرهنگی آنان بمما مممواهب مممدرنیته ترکیممب
می کرد. بدین اعتبار، کمابیش از انتهای دهه ی نود میلدی بدین سو مسلمان زاده ها ی مهاجر در اروپا تمماوان
تثبیت سیاست های نولیبرالی در اروپا و نیز بحرانی تر شدن شرایط خاورمیانه (و بعدها شمممال آفریقمما) را بمما
تحمل تبعیض ها و فشارهای بیشتر در کشورهای میزبان پرداخته اند تا هر چممه بیشممتر بممه «دیگممری» هممای

 به طرز ویژه ای شدت2۰۰۸وضعیت بدل شوند. این روند با پدیدار شدن بحران اقتصاد جهانی پس از سال 
گرفت و فرآیند به حاشیه راندن مسلمانان ابعاد گسترده تری یافت. بممدین معنمما کممه پیامممدهای اقتصممادی و
ری اجرای ضربتی سیاست های ریاضتی را (علوه بر کاهش نولیبرالی خدمات اجتماعی از اجتماعی بحران جهان

سال های پیش تر) در دستور کار دولت های غربی -از جمله فرانسه- قرار داد. 
از پیامدهای طبیعی افزایش ملموس فشارهای معیشتی بر طبقات فرودست -در شرایط ضعف عمومی چممپ
رادیکال- نیرو گرفتن گفتمان ها و جریان   های راسیستی و رشد خارجی ستیزی بوده است، که اینک هم صدا با
رن نشانی غلطی برای این بحران فراگیر اقتصادی عرضه می کردنممد. گممو اینکممه بخممش حاکمان و قدرت مدارا
زیادی از این خارجی  تبارهای حاشیه ای، درست به دلیل جایگاه تحتانی خود در سلسله مراتب طبقاتی و نظم

. وقوع شممورش های۹اجتماعی،  خود همواره از اصلی ترین قربانیان تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی بودند
2) و اسممتکهلم (2۰۰7 ، 2۰۰5 (1۰)، پاریس2۰11بزرگ حاشیه نشینان در شهرهای اروپا، به ویژه در لندن (

) شاخص ترین تجلی انباشت بحران زای این تنش ها بود. ظهور بنیادگرایی اسلمی در خاورمیانه در کنار۰13
حدود یک دهه ترویج سیاست های اسلم هراسی در رسممانه های جریممان اصمملی (در امتممداد راهممبرد کلن-
رسانه های آمریکایی)، پیکان اشارات را عمدتا به سمت مسلمانان بر می گردانممد. در چنیممن شممرایطی دور از
ذهن نیست که اسلم به سپری هویتی برای دفاع از خود بدل شود. جممای شممگفتی نیسممت کممه زمینه همما و
پیامدهای این هویت یابی برای برخی افراد -در پیوند با شرایطی معین- حادتر و شدیدتر باشد و به واسطه ی

پیوندیابی آنان با محافل بنیادگرایی سازمان یافته، در اشکالی افراطی  و خشونت بار بروز بیابد.
 در تحلیل خود نمی بیند، واقعیاتی چنان عادی و تکراری هستند کممه شمماید بممدیهی نماییژیژکهمه ی آنچه 

آن ها جذابیت آن ها را برای به کارگیری در تحلیل های «متفاوت و خلقانه» کاهش می دهد؛ به ویممژه وقممتی
که این فاکت های تاریخی به کرات مورد استفاده  ی رویکردهای قممدیمی (یمما ارتممدوکس) تحلیل  سیاسممی در
گستره ی چپ قرار می گیرند. با این حال شاید بی فایده نباشد که افرادی چون وی رویکرد ماتریالیستی را به

 بممه تحلیمملژیژکعنوان راهنمایی برای فهم دامنه ی ممکن خلقیت های تحلیلی بنشانند. تنها پاراگرافی که 
ماتریالیستی می رسد جایی است که رشد اسلم گرایی در خاورمیانه را به افول نیروهای چپ در این منطقممه
یی فرهنگی- روانکاوانه باعث می شود که دلیل پیوند می دهد. اما تعلق خاطر همزمان او به خلقیت های تحلیل

فرانسممه در بیکمماری نرخ میانگین از بیش برابر چهار تا سه پاریس ی حاشیه های شهرک در بیکاری نرخ میانگین مثال، . برای۹
اتی شکاف است. نمودهای هرک در طبق وس قمدری به پماریس ی حمومه های ش ه اسمت محس س ک ورش از پ وسمیع های ش

حمماد اجتممماعی عممدالتی بی پیامد را ها شورش این فرانسه دولت وقت مسئولین از بسیاری  ،2۰۰5 سال در پاریس نشینان حاشیه
کردند.   ارزیابی

های شممورش از کوچکممتر ابعممادی در کممه بود، نشینان حاشیه سوی از دیگری شورش شاهد 2۰13 سال در همچنین . پاریس10
شممورش کند). ایممن می ترسیم آن از وله     دویچه     گزارش که تصویری از تر گ بزر مراتب به (اما پیوست وقوع به 2۰۰7 و 2۰۰5

ی اولیه داد. محممرک رخ مهاجرتباران) مسمملمان، (یا مهاجران غالب جمعیت با «تراپه»، به موسوم پاریس ی حومه از ی  منطقه در
ممماموران سمموی مسمملمان) از زنممان (بممرای ببرقع پوشش ممنوعیت طرح اجباری اجرای از برآمده های تنش شورش، این برپایی
این برپایی دلیل تنها نه اولیه محرک این که است رسید). واضح فرانسه مجلس تصویب به 2۰11 سال در طرح (این بود پلیس

آن. تداوم و گسترش دلیل نه و بود شورش
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مادی و تاریخی نابودی چپ در خاورمیانه را پی نگیرد؛ چیزی کممه می توانسممت او را از مسممیر دیگممری بممه
تأثیرات سیاست های امپریالیستی برساند. 

. سخن پایانی۶
 بیش از هر چیزی -برای من- مایه ی شگفتی و البته تاحدی آزار دهنده اسممت،ژیژکچیزی که در نوشته ی 

تاکید او بر دوگانه ی «تسامح گرایی غربی در برابر بنیادگرایی اسلمی» است. چون فارغ از تحریف امیز بودن
این دوگانه سازی، ترکیبی که قطب نخست این دوگانه را می سازد (تسامح گرایی غربی)، به شدت نادرست و
غیرواقعی است. مصداق عینی تسامح گرایی غرب، به جز تا حدی در عرصه ی آکادمیک و تا حد کمتری در
حوزه ی رسانه ای، را در کجا بایممد جسممتجو کممرد؟ در تاریممخ بلنممد اسممتعمار؟ در جنگ هممای نواستعماری و
سیاست های امپریالیستی در خاورمیانه و آفریقمما؟ در هم پیمممانی  دولت هممای غربممی بمما دولت هممای مستبد و
بنیادگرای خاورمیانه؟ در صادرات نظام مند تسمملیحات بممه حکومت هممای غیرمردمممی؟ در بسممتن مرزهای

دریایی مدیترانه به روی پناهجویان به قیمت مرگ سممالنه ی هممزاران نفممر از آنممان؟ در تشممدید فشممارهای
قانونی و محدودیت های زیست اجتماعی برای خارجی تبارها؟! 

 از وضممعیت («تسممامح گرایی غربممی در برابممرژیممژکدر پایان، برای فهم دللت های واقعممی صممورت بندی 
 «آکادمی نظامی مبارزه علیه تروریسم» (در11بنیادگرایی اسلمی») فرازی از تفسیر یکی از کارشناسان ارشد

) را مرور می کنیم: 2۰۰5»(12جنگ علیه تروریسم؛ پیروزی ارزش های آمریکاییایالت متحده) بر کتاب «

militant( جو سممتیزه اسمملم نظامی های دسته علیه مبارزه در غرب که درحالی”  Islam’s  armies(
اا هنوز ما که درحالی و است، نامطمئن و مردد شممد، خواهد تمام چگونه رویارویی این که دانیم نمی دقیق
جو سممتیزه اسمملم  از بیشممتری های شکسممت همچنان جهان که است آن است روشن بسیار که چیزی

یک  گرا] و تسممامح [پذیر انعطاف نهادهای دلیل به این و شد، خواهد متحمل و غممرب دنیممای دموکراتیمم
“است. آزادی ی درباره آن فراگیر بسیار ایدئولوژی

اا تاکنون با آن ها روبممرو شممده)، انبمموهژیژکامید دارم که   پس از برخورد با نقدهایی از این دست (که قطع
مخاطبان خود را از توضیحاتی درباره ی سویه های شگفتی آور تحلیل  یاد شده محروم نسازد.
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