
تری ایگلتون فیلسوف، منتقد ادب�ی و نویس�نده انگلیس�ی اس��ت. او ت��اکنون
بی��ش از چه��ل کت��اب منتش��ر نم��وده اس��ت. در ح��ال حاض��ر وی ب��ه عن��وان
پروفسور در ادبیات انگلیسی در دانشگاه لنکستر ک��ار  م��ی کن��د. بعض��ی از

 درام��دی ب��رکتاب ه��ای ایگلت��ون ب��ه زب��ان فارس��ی نی��ز موج��ود اس��ت، مانن��د
 که هردو توسط اک��بر معص��وم بیگ�ی ب�ه مارکسیسم و نقد ادبی وایدئولوژی

فارسی برگردانده شده اند. ایگلتون تاکنون مقالت فراوان��ی در م��ورد بزرگ��ان
فلسفه، موسیقی، ادبیات و .. است. او  اخیرا  نظرات بسیار گزن��ده و ص��ریح
خود در مورد اسلوی ژی�ژک، را ب�ه به�انه نق�د دو کت�اب اخی�ر وی، در گ�اردین

منتشر نمود که متن آن در زیر می اید.          

نقد تری ایگلتون از کتاب های اخیر ژیژک 
مانند سقراط در استروئید: ژیژک هم بطور نف��س گی��ری ژرف بی��ن و
 هم بطرز افراطی غیر مسئول است. آیا او در پی رسوایی است؟ 

اثر: تری ایگلتون

برگردان: رضا جاسکی

۲۳۰۲تعداد کلمات:

معروف است که ژان پل سارتر از هیجان صورتش مانند گچ سفید شد وقتی
یکی از همکارانش سراسیمه از آلم��ان ب��ا ای��ن خ��بر آم��د ک��ه می ت��وان از زی��ر
سیگاری نی��ز فلس��فه س��اخت. اس��لوی ژی��ژک، در دو کت�اب اخی��ر جدی��دش،
تقریب��ا  ب��ا هم��ان نی��ت راج��ع ب��ه س��کس، ناس��زا دادن، قه��وه ب��دون ک��افئین،
وامپیره�ا، هن�ری کس��ینجر، اوای موس��یقی (موزیک�ال)، اخ��وان المس��لمین،
میزان خودکشی در کره جنوبی و خیلی چیزهای بیشتر فلسفه ب��افی م��ی
کن��د. اگ��ر چنی��ن بنظ��ر می رس��د ک��ه هی��چ انته��ایی ب��رای ب��ی بن��دو ب��اری
روشنفکرانه او وجود ندارد، بدین خاطر است که او از یک مص��یبت ن��ادری ب��ه
نام علقه  به همه چیز رنج می برد. در بریتانیا، فیلسوفان بی��ن دانش��گاهیان
که فقط برای همدیگر مطلب می نویسند، و تجار  مفهوم زندگی ک��ه تعمق��ات
خود را برای عموم مردم منتشر می کنند، تقسیم می شوند. بخشی از راز
ژیژک این است که هر دو آن بطور همزمان است: یک محقق با قوت متبح��ر،



بخوبی آشنا با کانت و هایدگر که در عین ح��ال ه��وای نف��س  روزم��ره دارد. او
همانقدر با هگل راحت اس��ت ک��ه ب��ا هیچک��اک، س��قوط از بهش��ت و س��قوط
مب��ارک. اگ��ر او راج��ع واگن��ر و ش��وئنبرگ م��ی دان��د، در عی��ن ح��ال از مص��رف
کنندگان مشتاق فیلم های خون اشام و داستانهای پلیسی است. بسیاری
از خوانندگان کتاب هایش فروید و نیچه را از طریق عدسی فیلم های کوس��ه

و مری پاپینز آموخته اند.
فیلسوفان دانشگاهی می توانند مبه��م و گن��گ باش��ند، در ح�الی ک��ه ه��دف
عامه پسندان وضوح و روشنی است.ب��ا اص��رار وی در خ��وار ک��ردن مخالف��ان،
ژیژک هر دو روش را بکار می گیرد. اگر چه برخی از ایده ه��ایش را بس��ختی

عق��بمی توان هضم کرد،اما سبک او مدلی از وضوح و روشنی است. کتاب 
 ازآش��وب در بهش��ت مملو از چیزهای چموش��انه اس��ت، ام��ا نشینی مطلق

اوضاع مصر، چین، کره، اوکراین و جهان بطور کلی ب��ا ن��ثر ط��رب انگی��ز و نی��رو
بخشی که هر روزنامه ای به انتشار آن افتخار م�ی کن�د، گ�زارش م�ی ده�د.
البته، با توجه به نظرات تحریک آمیز ژی��ژک، بس��یاری از ان��ان چنی��ن نخواهن��د
ک��رد. از نظ��ر او جه��ان ب��ه س��رمایه داری لی��برال و بنیادگرای��ان تقس��یم ش��ده
است – به عبارت دیگر بین کسانی که ایمان بسیار کم، و بی��ش از ح��د زی��اد
دارند. البته، او بجای جانبداری و تائید یک طرف، بر همدستی مخفی��انه بی��ن
دو اردوگاه تأکید دارد. بنیادگرایی منش زشت افراد از پا افتاده و تحقیر ش��ده
توسط غربی هستند ک�ه ب�ا ب�ی ملحظگ��ی  من��افع آن ه�ا را زی��ر پ�ا گذاش��ته

 بح��ث آش��وب در بهش��تاس��ت. یک��ی از درس��های قی��ام مص��ر ک��ه ژی��ژک در
می کند این است که اگر نیروهای لیبرال به نادیده گرفتن چپ رادیکال ادام��ه
دهند، «انه��ا ی��ک م��وج شکس��ت ناپ��ذیر بنی��ادگرایی را ایج��اد خواهن��د ک��رد».
سرنگونی دیکتاتور، که همه لیبرالهای خوب آن را تحس��ین م��ی کنن��د، فق��ط
مقدمه کار سخت و مشقت بار دگرگونی اجتم��اعی رادیک��ال اس��ت، و ب��دون
آن بنیادگرایی باز خواهد گشت. در هر کجای این دنیا که زیر چکمه س��رمایه
ق�رار دارد، فق�ط سیاس�تهای رادیک�ال می توان�د آن می�راث لی�برالی ک�ه ارزش
نج��ات دادن را دارد، احی��ا کن��د. ج��ای هیچگ��ونه تعج��بی وج��ود ن��دارد ک��ه او

  است که منفور وال استریت. ۴همانقدر منفور کانال 
اما، فقط  آزادی بازار و بنیادگرایی م��ذهبی م��انع الجم��ع نیس��تند. ارزش��های
«روح�انی» توس�ط کش�ورهای آس�یایی ب�رای اه�داف س�رمایه داری نی�ز ب�ه
خدمت گرفته شده اند. باید در باره مخالفت بی ریا بین آسان گیری لی��برالی
و سرکوب بنیادگرایانه تجدید نظر کرد. ژیژک اشاره می کند، ظهور فاشیسم
اسلمی، دست در دست با ن��ابودی چ��پ س��کولر در کش��ورهای مس��لمان



پیش رفت، نابودی که غرب خود بشدت مروج آن بود. کسانی که چهل سال
پیش را بخاطر دارند، آیا  افغانستان یک دولت قوی ب��ا ی��ک ح��زب کمونیس��ت
قدرتمند بود که بطور مستقل از اتحاد شوروی بقدرت رسید؟ وال��تر بنج��امین
می نویسد، ظهور ه��ر فاشیس��می، ش��هادت از ی��ک انقلب شکس��ت خورده
می ده��د. در جه��ان اس��لم، غ��رب نق��ش عم�ده ای در لگ�دمال ک��ردن چنی��ن
جنبش هایی، و ایجاد یک خلء سیاسی که ب��رای پیش��روی بنی��ادگرایی ج��ا
باز نمود، بازی کرده است. هم اکن��ون آن نمی توان��د تظ��اهر ب��ه بی گن��اهی در
مورد گذشته غارتگرانه خود در مقابل واکنش اسلمی ک��ه  خ��ود از بن��د ره��ا
کرده است، بنماید. ژیژک اظهار می کن�د، کس�انی ک�ه تم�ایلی ب�ه انتق�اد از
دموکراسی لیبرالی ندارند، بهتر است در مورد بنیادگرایی نیز سکوت اختی��ار

کنند.
رسا، کمی جن�ون آمی�ز و تقریب�ا  غی�ر ممک�ن در س�کوت اختی�ار ک�ردن، ژی�ژک
کسی است که وقتی از رختخواب بر می خیزد سخن از روانکاوی م��ی گوی��د،
و وقتی بدان بر می گ��ردد در م��ورد ص�هیونیزم م��وعظه م�ی کن��د. او همیش��ه
بنظر می آید به عنوان یک کنشگر دیوانه روشن فکر همزم��ان در ش��ش ج��ای
این س��یاره حض��ور دارد، مانن��د س��قراط در اس��تروئید. روز او ممک��ن اس��ت ب��ا
ملق��ات جولی��ان اس��انژ در س��فارت اک��وادور آغ��از ش��ود و ب��ا نوش��تن ن��امه

 ، گروه هنرمند روس، خاتمهPussy Riotپشتیبانی از یکی از اعضای زندانی 
یابد. در میان این دو نیز فرصت را غنمیت شمرده که به مخالفت با عده قابل
ملحظه ای از جمعیت جهان بپردازد. او فقط غضب خدا برای نئو-کاپیتالیسم
نیس��ت، او همچنی��ن دش��من قس��م خ��ورده ک��ثرت گرای��ی لی��برالی و ص��حت
سیاسی است. او داستان شرکت در س�میناری در ای�الت متح�ده را تعری�ف
می کن��د ک��ه رئی��س جلس��ه ب��ا معص��ومیت از هم��ه ش��رکت کنن��دگان تقاض��ا
می کند ضمن گفتن نام خود، جهتگیری و تقدم جنسی خود را نیز بیان کنند.
او تمایل خود برای اعلم اینکه از رختخواب پهن کردن برای پسرهای ج�وان و
اشامیدن خون ان�ان ل�ذت م�ی ب�رد، را در گل�و خف�ه م�ی کن�د. وی همچنی��ن
اشاره می کند که اگر از شرکت کنندگان نیز خواسته شود که می��زان حق��وق

خود را اعلم کنند، چقدر از تعداد شرکت کنندگان کم خواهد شد.
همه این ها شاید ب�دین خ�اطر اس�ت ک�ه او اه�ل اس�لوونی اس��ت. ملته�ای
کوچک گرایش به داشتن رابطه لگام گسیخته نسبت به ملته��ای قدرتمن��دتر
دارن��د، ه��م چن��انکه ه�ر ک��س ب��ا ایرلن��دی ه�ا آش��نایی دارد می توان�د ای��ن را
گواهی دهد. یک ذره ای از اسکار وایلد دوبلینی در ژی��ژک وج��ود دارد، م��ردی
که  نمی توانست راجع به احس�اس وارس�ته انگلیس�ی بش�نود، ب�دون آنک�ه



دچار اشتیاق فروان عوض کردن شرایط ، پشت و رو کردن یا وارونه ک��ردن ان
نشود. ژیژک که ظ�اهر بیرح��م ی�ک قات�ل م��زدور در ی�ک ت�راژدی دوران  جیم�ز
[دوران سلطنت جیمز اول و دوم در انگلیس] را دارد، فاق��د اس��تیل و ظراف��ت
وایلد است. او همچنین دارای ویژگی متمایز طنز وی نیست. ژیژک خن��ده دار
اما شوخ طبع نیست. او برخی از جوکهای بسیار عالی را نقل می کند و یک
حس بسیار پرورده مضحکی دارد، ام��ا هیچ ک��س نمی توان��د مانن��د وایل��د ی��ک
کتاب از کلمات قصارش استخراج کند. ام��ا، ه��ر دو دارای بط��ور ط��بیعی پ�رده
بردار و منتق��د، بی��زار از تن��ن ه��ای اخلق��ی ب��ال و س��رگرمی های بس��یار پ��اک
هستند. ژیژک براحتی و بدون ایجاد ذره ای تعجب می تواند راوی م��اهر طن��ز
سیاه یهودی، نقش وودی الن در لیوبلیانا، باشد. با همه اینها، اصرار او ب��ر از
قیافه انداختن و باد خالی کردن، بسیار بدور از ب�دبینی اس�ت. ش�ایان ت�وجه
اینکه او چشم انداز غم انگیز فروید را با ایمان مارکسیستی به آینده ب��ا ه��م

در می امیزد.
مثل بقیه کارهای قبلی اش، این دو جلد آخر نیز در ش��کل پس��ت م��درن ام��ا
در محتوی ضد پست مدرن هستند. ژیژک التقاطی از پست مدرن هم��راه ب��ا
ترکیبی از شاخه های بال و پایین ان است. کتاب های او قض��یه ه��ای در ه��م

عق��بشکسته ای هستند که از یک موضوع به موض��وعی دیگ��ر م��ی پرن��د. 
، که از ایده های هیستری، هنر و دانش مطلق گرفته تا خ��دا،نشینی مطلق

مرگ و سقوط تلو تلو می خورد،  عنوان فرعی با ش��کوه «بس��وی ی��ک بنی��اد
جدید از ماتریالیسم دیالکتیک» را دارد، اما این یک فریب بی شرمانه اس��ت.
تنه��ا ب��ه تع��داد انگش��تان دس��ت در ط��ی چه��ار ص��د ص��فحه ب��ه ماتریالیس��م
دیالکتیک اشاره می شود. کتاب ها و فصل های ژی��ژک بن��درت در م��ورد آنچ��ه

  چی��ز مختل��ف را ب��ا۵۰که عنوان می شوند هستند، از آنجا ک��ه او نمی توان��د 
هم بگوید. او پست مدرن است، البته در شک و تردیدش نسبت به اص��الت.
مقدار زیادی از چیزهایی ک�ه او م��ی گوی��د، قبل  گفت��ه ش��ده اس��ت ن�ه فق��ط
توسط دیگران بلکه توس��ط خ��ودش. او یک��ی از بزرگ��ترین خ��ود جع��ل ک��اران و
سارقان ادبی دوران ماست، که دائما  قطعاتی از آثار قبل��ی خ��ود را بس��رقت

 ظ�اهر آشوب در بهش�ت درعقب نشینی مطلقمی برد. تکه های کاملی از 
 در آن دیگری به چشم می خ��ورد. آشوب در بهشتمی شود، و قطعاتی از

او حتی همان جوکها را دوباره گفته، هم��ان دی��دگاهها را ب��از ی��افته، و هم��ان
حکایات مشابه را ده ها بار نقل کرده است.

یکی دیگر از جنبه ه�ای پس�ت م�درن آث�ار او، ادغ�ام ت��وهم و واقعی�ت اس��ت.
برای ژاک لکان استاد ژیژک، هیچ کس بیش از یک بدبینی ک��ه ادع��ا می کن��د



همه چیز را به اندازه کافی دیده است، بی اطلع از این ادعای فروی��دی ک��ه
توهم (یا تخیل) خود بخشی از واقعیت است، خود فریبی نمی کن�د. همی��ن
امر در مورد نوشته های خ��ود ژی��ژک ص��دق م��ی کن��د. آی��ا کتاب ه��ای او دارای
دلیل معتبر و موثق هستند یا شاهکاری مردم��ی محس��وب م��ی ش��وند؟ او
قصد دارد  چقدر صادق باشد؟ اگر او می تواند بطرز نفس گیری زیرک و ژرف
نگر باشد، اما او نیز می تواند بطرز افراطی غی��ر مس��ئولنه رفت��ار کن��د؟ آی��ا او

 ادع��ا می کن��د ک��ه آش��وب در بهش��تواقعا  می توان��د ج��دی باش��د وق��تی در 
«بدترین استالینیسم (بهتر از) بهترین دولت رفاه است»، یا اینکه وی بدنبال
به آشوب کشاندن حاشیه های شهری است؟ آیا واقع��ا  او فک��ر می کن��د ک�ه
سوء رفتار جنسی اسانژ،  اتهامی جزیی است؟ و یا این واقعیت که او بارها

عق��بب��ه نف��ع اس��تعداد رادیک��ال مس��یحیت اس��تدلل ک��رده، و همچن��ان در 
 می کند، با وج��ود ای��ن واقعی��ت ک�ه او خ��ود را  اتئیس��ت م�ینشینی مطلق

داند. البته، این هیچ مشکلی نیست اگر کس��ی در ظ��اهر مس��یحی باش��د،
اما در واقع کافر. در عوض، یکی می تواند ادعا نماید ک��ه او در عی��ن ح��ال ه��م
به مسیحیت باور دارد و ه�م ن��دارد. ی�ا اینک��ه ش�اید او فک�ر می کن��د ک�ه ی�ک
اتئیست است، اما در واقع چنین نیست؟ و ش��اید اینک��ه خ�دایی ک�ه او ب��دان

اعتقاد ندارد، می داند که او فرد مؤمنی است؟
، او از آش��وب در بهش��تژیژک خود ملغم��ه ای از ت��وهم و واقعی��ت اس��ت. در

هاملت به عنوان یک دلقک یاد می کند، و خود او، هم یک روش��ن فکر و ه��م
یک دلقک است. دلقکهای شکسپیر از نا واقعی بودن خود آگ��اهی داش��تند،
و ظ��اهرا  هم��ان ط��ور ژی��ژک. ب��رای کس��ی ک��ه ص��فت «رنگارن��گ» می توان��د
اختصاصا اختراع شده باشد، او یک شخص��یت فرق��ه ای اس��ت ک�ه پرس�تیده
شدن خود را مسخره می کند، کسی که به شکل خیل�ی ج�دی خ�ود ه�زل
نویسی ماهر است. چیزی افسانه ای، بزرگ ت��ر از زن��دگی، در م��ورد ب��دو ب��دو
های جهانی دائمی و الم شنگه های زرق و برق دار او جود دارد، ت��و گ��ویی
او از یک رمان دیوی�د لج بی��رون پری�ده اس��ت. اش��تهای عظی��م او ب�رای ان�واع
ایده ها قابل تحسین است اما در عین حال کمی هشدار دهنده می باش��د.
اگر روزی گفته شود که او از طرف کمیته ای ساخته ش�ده و روی گروهه��ای
تمرک��ز مختل��ف دانش��جویی از نظ��ر مص��رفی تس��ت ش��ده اس��ت، هیچ ک��س

تعجب نخواهد کرد . 
با این حال، تا جایی که به محتوی مربوط می ش�ود، هی�چ چی�زی نمی توان�د
دورتر از کثرت گرایی پست مدرن نسبت به سیاست سازش ناپذیر انقلب��ی
ژیژک باشد. این یک نشانه عجیب ای��ن زم��ان محس��وب می ش��ود ک��ه ش��اید



 درس آش��وب درمحبوب ترین روشن فکر دنیا یک کمونیست جانفشان اس��ت.
 ، رک و س��اده از پایان تاری��خ ت��ا پای��ان س��رمایه داری با عنوان فرعیبهشت،

است: «یک عصر سیاه، ب�ا احساس�ات ق��ومی و م�ذهبی در ح�ال انفج��ار، و
کاهش ارزش ه��ای روش��نگری در ش��رف تک��وین اس��ت». س��بک ژی��ژک ب��رای
امتناع عملی آن از احساساتی شدن عمیق قابل توجه است، یکی دیگ��ر از
ویژگی های پست مدرن؛ اما حتی او بندرت می تواند خشم خود را از چش��م
انداز اینکه بانکداران دزد از قربانیان خانه خراب شان کمک مالی دریافت می
کنند، لگام زند. همچنانکه برتولت برشت پرسید: فرق دزدی از ی��ک بان��ک ب��ا

تاسیس ان چیست؟
، با استعداد خطا ناپ��ذیر آن ب��رای س��خنان پ��ر تزوی��ر و ری��ایآشوب در بهشت

سیاسی، کت�ابی اس�ت ک�ه ه�ر ک�س، خصوص�ا متخصص�ین دانش�گاهی، از
 ب�ا تعمق�ات پیچی�ده آنعق�ب نش�ینی مطل�ق،اهند ب�رد. خواندن آن سود خو

حول ماتریالیسم و دیالکتیک، احتمال  خوانن��دگان کم��تری خواه��د داش��ت. آن
کمتر در مورد زبان ریا و تزویر و بیشتر در ب��اره ک��انت اس��ت. ب��ا ای��ن ح��ال، آن
حاوی چیزهای جالبی در م�ورد قب�ال [راز ی�ا عل�م نه�انی]، داس��تان بردگ�ان،
جاسوس�ی، موس��یقی ن��اموزون و خ�دا ب�ه عن��وان ی�ک جنایتک�ار ع�الی م�ی
باشد. بدون شک ما در آینده شانس این را خواهیم داشت که بخشهایی از

آن را در کتاب های آینده وی بخوانیم.

                            ۲۰۱۴ نوامبر ۱۲برگرفته از گاردین، 

Terry Eagleton, The Guardian, Wednesday 12 November 2014 
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