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Abstract 
Alain Badiou considers art as one of the fourfold conditions of his 

philosophy. That is, if there were no artistic truths for philosophy to address, 

there would be no philosophy. Such a relationship between philosophy and 

art, however, is challenging and has provoked critical responses. This article 

is aimed to evaluate this relationship, which Badiou called conditioning, and 

to demonstrate the fact that the true status of art in Badiou's philosophy is 

not the same as he claims. While encountering Mallarme's poetry, like other 

artistic works he encountered, Badiou regards it as a masked philosophy 

rather than “art”. He treats artists as if they are philosophers in other genres. 

Furthermore, there are reasons to conclude that, in spite of "the theory of 

conditions", there is no discernible interaction between art and philosophy in 

Badiou’s work. 
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 آلن بدیو ۀهنر به عنوان شرط فلسفارزیابی جایگاه 

*زاده برزی علیرضا اسمعیل
 

 یۀ هنر دانشگاه عالمه طباطبائفلسف آموختۀ دکتری دانش

 (20تا  1)از ص 

 31/6/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 4/11/1398تاريخ دريافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
بديو در خصوص جايگاه هنر به عنوان يکی از شرايط فلسفه، نسبت در اين مقاله بعد از بیان ديدگاه آلن 

او با آثار هنری و شعری  ۀاو را با هنر مورد ارزيابی قرار خواهیم داد. بررسی نوع مواجه ۀخاص فلسف

آورد. ترديدهايی را در خصوص اهمیت و جايگاه واقعی هنر بما هو هنر در دستگاه فلسفی او پديد می

برانگیخته شدن انتقادات و دفاعیاتی از سوی منتقدان و شارحان نیز منجر شده است. اين ترديدها به 

مسئله و از جمله با بررسی اين  دربارۀهای بديو معتنابهی از متون و ديدگاه ۀاين مقاله با بررسی گستر

خواهد کرد هايی را ارائه استدالل از شعر استفان ماالرمه، «رخداد»مدعای بديو در خصوص اخذ مفهوم 

بديو به هیچ وجه آن جايگاه اساسی و غیر قابل  ۀدهند جايگاه عملی و حقیقی هنر در فلسفکه نشان می

که مقوالت و  در حد يک تفنن فلسفی استشود نیست، بلکه بسیار کمتر از آن، حذفی که ادعا می

 ،وجود ندارد ها آن شده را در آثاری که مالک مشخصی برای گزينش پرداختهو ساخته  پیشمفاهیم از

ی بسیار جدی برای گفتن داشته هاهنر حرف« ۀدربار»بديو  ۀفلسف . ممکن استکنديافته و عرضه می

 هم نیست.« شرط»گیری اين فلسفه به هیچ وجه حتی نزديک به يک ، اما نقش هنر در شکلباشد
 

 .ماالرمه رخداد، سازی، آلن بديو، فلسفه، هنر، مشروط :های کلیدی واژه
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 مقدمه .1

او نسبتی تازه و بديع با هنر برقرار ساخته که تا کنون  فلسفۀاست که  آلن بديو مدعی

 رابطۀفلسفه و هنر بر  رابطۀکه عالوه بر  است. اين نسبت در تاريخ فلسفه بی سابقه بوده

شود عبارتست از فلسفه با سه حوزه ديگر سیاست، علم و عشق نیز اطالق می

يعنی فلسفه برای وجود داشتن نیازمند چهار شرط ؛ (conditioning) «کردن مشروط»

مفهوم  اين است که اگرچه بودن مشروطهاست. علت اين است که هنر يکی از آن

کند. بنابراين اما خودش هیچ حقیقتی تولید نمی ،محوری فلسفه مفهوم حقیقت است

شوند در ذيل  مذکور تولید می حوزۀکار فلسفه اين است که حقايقی را که در چهار 

که به مفهوم کلی حقیقت گرد آورده و نشان دهد. اين يک کلیت ساده است اما هنگامی

هايش بپردازيم، مسائل و فلسفه با هريک از شرط رابطۀ و دقیق بررسی جزئی

فلسفه و  رابطۀبه طور خاص در مورد دهند. های گوناگونی خود را نشان می پیچیدگی

 هاترين آنبه يکی از مهم اين مقالهدر  توان طرح نمود کهمتعددی را می هنر مسائل

یم پرداخت. اين مسئله به اهمیت واقعی هنر به عنوان شرط فلسفه بديو مربوط خواه

هنر به عنوان يک شرط دقیقا چه نقش قابل تشخیصی در  است. پرسش اين است که

دقیقا به چه صورتی  به عنوان هنر ديگر هنرکند و يا به عبارت قبال فلسفه بديو ايفا می

الزم  خود را مطرح کنیم ارزيابی انتقادی اينکهکند؟ قبل از اين فلسفه را مشروط می

 مطرح کنیم. بیشترگیری مسئله را به روشنی و با تفصیل است که مبانی شکل
 

 شرایط نظریۀ. 2

 (Manifesto for Philosophy) فلسفه بیانیۀدر کتاب  (Conditions) شرايط مقالۀبديو در 

های تاريخی وجود ندارد؛ مسیر وجود فلسفه در زمان  دوره همۀدر »نويسد که فلسفه می

بنابراين بايد فرض کنیم که فلسفه نیازمند  ؛هاست ها و عدم تداومو مکان دچار گسست

 ای هستند کهاين شرايط همان چهار حوزه. (Badiou, 1999: 33) «شرايط خاصی است

خواند: سیاست، هنر، علم و می (truth procedures) های تولید حقیقتفرآيندها را بديو آن

 مقولۀترين حیاتی حقیقت زيرا ؛برای وجودش به حقیقت نیازمند استعشق. فلسفه 

اما  اش سفسطه است. آن از رقیب ديرينه کنندۀفلسفه است که از نظر بديو متمايز

حقايق  کند.خود فلسفه حقیقتی تولید نمی تهی است. مقولۀحقیقت در فلسفه تنها يک 

ها در واقع آثار، شوند. حقايق تولید شده در اين حوزهتنها در همان چهار حوزه تولید می

ها و ابداعاتی هستند که متعاقب يک رخداد يا گسست در ساختار موجودِ هر کدام کنش
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واقعی وفاداری  فرآيندمن »اند: ايجاد شدهها، توسط وفاداران به رخداد، تولید و از حوزه

که اين وفاداری در وضعیت  آنچهخوانم: میحقیقت(  يک)« حقیقت»به يک رخداد را 

ن است که حقايق کند ايکاری که فلسفه می. (Badiou, 2003: 42) «کندمی تولید

حقیقت و به عنوان حقیقت عرضه  مقولۀرا در ذيل  شده در بیرون از قلمرو خودتولید

 (Art and Philosophy) «هنر و فلسفه» مقالۀ دهد. او اين معنا را درکند و نشان میمی

 کند:اينگونه بیان می
آن به  نشان دادنحقیقت ديگر، به  فرآيندنسبت فلسفه با هنر، مثل نسبتش با هر 

ما با حقايق است؛  مواجهۀگر يابد. فلسفه میانجیهمان صورتی که هست تنزل می

طور که زيبايی بايد در عروس يافت شود اما نیازی حقیقت. و همان (procuress) ۀدلّال

نیست که در دلّاله هم باشد، حقايق نیز هنری، علمی، عاشقانه و سیاسی هستند، و نه 

 .(Badiou, 2005b: 10)فلسفی 

قدرت فلسفه نیست که حقیقت را بسازد يا کشف کند و آن را بر  ۀبنابراين در داير

از  اش نشان دادن حقیقت در تمايزها تحمیل کند بلکه وظیفههنر يا هر کدام از شرط

رابطه میان فلسفه و هنر در  دربارۀ (Andrew Gibson) ناحقیقت است. اندرو گیبسون

هنر نیست بلکه وجود حقايق هنری را فیلسوف ارباب  [. . .]پس »نويسد:  بديو می فلسفۀ

 دوکساها را از جهان هستند؛ با دقت آن آنجاها دهد که آنکند؛ نشان می اعالم می

 .(Gibson, 2006: 102)« کندمتمايز می

شرط و مشروط به طور کلی بود. اما بايد  رابطۀچیستی  دربارۀاين توضیح مختصری 

 گیرد.ديد به طور مشخص فلسفه بديو چگونه و به چه معنا تحت شرط هنر قرار می
 

 بدیو تحت هنر فلسفۀبودن  چگونگی مشروط .3

جای آثار خود از ارجاع به هنرها و آثار هنری از نقاشی گرفته تا تئاتر و بديو در جای

اما توجه او به ويژه به شعر است و به همین دلیل است که گاه  ،کندرقص فروگذار نمی

خود را به طور خاص تحت شرط شعر و حتی به نحو اخص تحت شرط شعر  فلسفۀ

نويسد: می (Logics of Worlds) هامنطق جهانواند. او در خمی (Mallarme) ماالرمه

انديشیدن تحت شرط ماالرمه  ۀنثر برای من قرين حوزۀانديشیدن تحت شرط بکت در »

 دولوز؛ غوغای وجود. او همچنین در کتاب (Badiou, 2009: 548)« شعر است حوزۀدر 

(Deleuze, The Clamor of Being) ، نويسد: خود و دولوز می انديشۀدر تمايزگذاری بین

ای هستم: وجود بماهو وجود تنها ترکیب کثیر خالء است، اما فقط به سبب من ماالرمه»
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 «توانند وجود داشته باشندوقوع رخداد است که حقايقی از اين خالء يا بنیاد تهی می

(Badiou, 2000: 88).  که او  آنچه از نیز ساير هنرها و ساير شاعران در عین حالاما

نويسنده، هیوبرت  (Beckett) محروم نیستند. بکت خواندخودش می فلسفۀ کردن مشروط

و لبید بن  (Paul Valery) نقاش و شاعران ديگری مثل پل والری (Hubert Robert) رابرت

ها ربیعه در کنار ماالرمه از جمله هنرمندانی هستند که بديو با پرداختن به آثار آن

اما اين پرداختن دقیقا چگونه  دهد.را به ادعای خود تحت شرط هنر قرار می اشفلسفه

 کند؟ ای از اين آثار هنری میبديو چه نوع استفاده فلسفۀاست و يا به عبارت ديگر 

 با (Being and Event) وجود و رخداددر ذيل بخش چهارم کتاب « ماالرمه»1تأمل

آمده است. در  (The Event: History and Ultra-one) «واحد-رخداد: تاريخ و ابر»عنوان 

های تأملکند و در اين بخش برای نخستین بار در کتاب، بديو مفهوم رخداد را وارد می

به عنوان آخرين  ماالرمه تأمل. پردازد شانزده تا هیجده به توضیح جوانب مختلف آن می

يک رمه با نام اين بخش آورده شده است. در اين متن خاص، بديو شعری از ماال تأمل
گويد: بديو در اوايل اين فصل می کند.بررسی میرا  (A Cast of Dice) س . . .افکندن تا

به صحنه آوردنِ  گانۀاست در معنای دو (event-drama) ماالرمه يک متفکر درامِ رخداد»

بديو در سطرها و توان گفت که می. (Badiou, 2005a: 191)« شدنِ آنپديدپديدار و نا

خود  فلسفۀها يا نمادهايی برای هريک از مقوالت اساسی عبارات اين شعر، استعاره

کند. رخدادِ بديو را عرضه می فلسفۀگويی ماالرمه دارد در شعر خود،  که چنانيابد،  می

هر موضع  ۀ، استعاريک افکندن تاس . . .در شعر »نويسد که می بديو برای مثال

يک افق متروک و يک  ۀقرار دارد، بر پاي (void) خالء ۀکه بر لب (eventual site) رخدادی

اتفاق « در شعر»رخدادی که گويد يا می. (Ibid: 192)« دريای طوفانی ساخته شده است

تصادفی بودن وقوع رخداد  اينکهاست زيرا اين حرکت به جهت « افکندن تاس»افتد می

 اين همچنین .(Ibid: 193)« نمادپردازی رخداد به طور کلی است»کند، را منتقل می

در واقع  ،ماندنامعیّن باقی می (master) شدن تاس توسط ارباب که افکندهنکته را 

 .(Ibid: 194) کندرخداد قلمداد می (undecidable) ناپذيرردن ماهیت تصمیمک منتقل

همگی از اصطالحات خاص « ناپذيرتصمیم»و « خالء»، «موضع رخدادی»مفاهیمی مثل 

 گیرد.ها را با مفاهیم و استعارات شعر ماالرمه يکی میبديو هستند که بديو آن فلسفۀ

به طور خاص مفهوم رخداد است که بر حسب ادعای بديو مشروط به البته در اين میان 
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 Justin ) اند. جاستین کلمنسشعر است. شارحان بديو نیز به اين نکته اشاره کرده

Clemens) نويسد:فلسفه توسط شرايط می کردن مشروط ۀنحو دربارۀ 
های  آکسیوم [...]کند. بديو مستقیماً عملکردهای شرايط را به زبان فلسفی ترجمه می

کنند؛ عملکردهای شعر شناسی را فراهم میضروريات هستی همۀها مجموعه نظريۀ

کنند ناپذير فراهم می نی به رخداد به عنوان امر تصمیمعقال الگويی برای يک تفکر برون

 .(Clemens, 2006: 115)ماالرمه را ببینید(  دربارۀنوزدهم  تأملويژه )به

رخداد را فراهم  (matheme) شعر ماالرمه واقعاً فرمول»کند که: و کمی بعد تکرار می

گیرد بديو به شعر ماالرمه را به اين معنی می فلسفۀ بودن مشروطپس کلمنس «. کندمی

ها مجموعه نظريۀطور که فرمول رخداد است همان کنندۀکه شعر ماالرمه ارائه 

بديو تحت شرط  بودن مشروطکند. اين معنا را که شناسی بديو را فراهم می هستی

نیز تايید  (Oliver Feltham) کردن فرمول رخداد از اوست، الیور فلثماخذماالرمه به معنی 

اشاره  ،دهدا توضیح میهای آن رکه دارد مفهوم رخداد و ويژگیکرده است. او هنگامی

 «...يک افکندن تاس »يعنی ؛ اين مفهوم توسط يک شعر مشروط شده است»کند که می
 .(Feltham, 2008: 102)« ماالرمه

 Philosophy of) 2فون فلسفۀبديو با عنوان  مقالۀای را در چنین مواجهه ديگر ۀنمون

the Faun)  شناسیزيبايیناو در کتاب (Inaesthetics) او تحلیل آنجاتوان ديد که در می 

دهد. ماالرمه ارائه می (The Afternoon of a Faun) نبعد از ظهر يک فوخود را از شعر 

شدن از خواب بعد از ظهر به گويی يک فون است که پس از بیدارگر تکاين شعر روايت

داند که اين در اما نمی ،بخش داشته است ای لذتری تجربهآورد که با دو پَياد می

واقعیت اتفاق افتاده يا توهم و رويايی بیش نبوده است. ما در تحلیل بديو از اين شعر نیز 

بینیم؛ از رخداد تا حقیقت. برای مثال بديو او را در کار می فلسفۀبسیاری از مقوالت 

ا هخواهم آناين پريان؛ من می»ۀ کلی شعر در سطر اول آن، يعنی در گويد که برناممی

وفاداری به نام يک کردن يک سوژه از طريق  حفظ»شود: آشکار می« را تداوم بخشم

 .(Badiou, 2005b: 126)« ناپذير شده و تصمیمرخدادِ ناپديد
 

 ؛ طرح مسئله. نقش واقعی هنر4

 یهاي نمونه و از شعر يا به تعبیر ديگربدي استفادۀی از نوع ياهنمونه ،مالحظه کرديم آنچه

های بديو با آثار هنری در ساير مواجهه فلسفه با شعر به عنوان شرط خود بود. مواجهۀاز 

 فلسفۀها او مفاهیم مهم آن همۀدر و ادبی نیز به صورت کلی همین وضع برقرار است. 
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خود اعم از کثیر، وضعیت، موضع رخدادی، رخداد، سوژه، وفاداری، و حقیقت را در آثار 

 کند.عبارتی آن مفاهیم را از طريق خوانش اين آثار منتقل میدهد يا به هنری نشان می

 ۀمالحظ امافلسفه توسط هنر نامیده است.  کردن مشروطاين آن چیزی است که بديو 

 انديشۀهنر يا شعر در نظام  جايگاه واقعی دربارۀمواجهه پرسشی اساسی را  شیوۀاين 

ترين بديو با هنر در وسیع هۀمواجظاهر امر جز اين نیست که  آورد.بديو به ذهن می

فلسفی در  ۀشد شود در بازخوانی مفاهیم از پیش پروراندهسطح به نوعی خالصه می

بديو مفاهیمی را به  فلسفۀاگر  اند.برخی آثار هنری که به صورت دلخواه گزينش شده

کند، پروراند و سپس انعکاس همان مفاهیم را در آثار هنری جستجو میخودی خود می

زيرا واضح  ؛کننده به حساب بیايد تواند به عنوان يک نسبت مشروطبه هیچ وجه نمی اين

های خود مستقل و با حذف مواجهه کامالًتواند به طور است که در اين حالت فلسفه می

با هنر نیز ادامه داشته باشد بی آنکه خللی در نظام مفاهیمش پديد آيد. بنابراين اگر اين 

بايست نشان شرط و مشروط باشد، می رابطۀبین هنر و فلسفه بخواهد واقعاً يک  رابطۀ

بديو برخی مفاهیم خود را واقعاً از هنر بما هو هنر گرفته است يا  فلسفۀداده شود که 

او داشته  فلسفۀی واقعی روی تأثیرشان خوانش آثار هنری از حیث هنری بودن اينکه

نامد چه خواهد بود می کردن مشروطکه بديو آن را  ایاست. در غیر اين صورت رابطه

توان مضامین و ها میهايی جالب از آثار هنرمندان که در آنغیر از ذکر کردن مثال

 از نظر ژاک رانسیر است که امریاين  و محتواهايی شبیه به مفاهیم فلسفی بديو يافت؟

(Jacque Ranciere) بديو  فلسفۀجايگاه شعر در نسبت با  دربارۀ. او واقع شده است

 نويسد: می
ر شعر را تمییز دهد، حتی اگر د 3شده فلسفه احضار شده است تا حقايق رمزگذاری [...]

آسای حقايق خودش باشد؛ همان معجزه (rediscovering) اين به معنی بازکشف

 ها محروم است.کرد که از آنحقايقی که فلسفه ادعا می

کند گويد که فلسفه نیاز دارد که بگويد و وانمود میشعر فقط آن چیزی را می [...]

-Ranciere, 2004: 227)آوری در شعر کشف کرده است که آن را به طور شگفت

228). 

م که انتقاداتی مثل اين یهايی نشان دهم تا با استداللیکوشاين مقاله می ۀدر ادام

مدعايش، در مواجهه با هنر  بديو بر خالف فلسفۀدارند و  پرده از يک اشکال واقعی برمی

حتی  است و ثانیاًی نقابدار به کار گرفته اهنر بلکه همچون فلسفه نه در مقامآن را  اوالً

. در واقعی و قابل تشخیصی برقرار نساخته است نقابدار هم هیچ داد و ستد فلسفۀبا اين 



 ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو/ 8

پاسخی که در دفاع از موضع بديو ارائه شده ها، به اثبات ضعف هر مسیر اين استدالل

 م پرداخت.یباشد نیز خواه
 

 است؟ «هنر»آیا فلسفه مشروط به . 5

بديو حتی در  فلسفۀاساسی است که  نکتۀاولین مسیر استدالل در جهت اثبات اين 

شان ها را از حیث هنریهايی که با آثار هنری داشته است، آنترين مواجههفعاالنه

ی تأثیری وجود داشته باشد( تأثیر)اگر اصال چنین ی که پذيرفته است تأثیرمالحظه نکرده و 

 نیست که مخصوص هنر بما هو هنر باشد.

به چاپ  فلسفه بیانیۀکه در  (Age of Poets) عصر شاعرانبديو با عنوان  مقالۀبررسی 

ای بديو به مثابه فلسفه فلسفۀجايگاه هنر در رسیده است، يک شروع خوب برای اثبات 

فلسفه، »ای که در آن . عصر شاعران طبق تعريف بديو نامی است برای دورهنقابدار است

شعر برخی از  [و بنابراين]يا به شرط علمی يا به شرط سیاسی خود بخیه خورده است، 

خوردن فلسفه به  . بخیه(Badiou, 1999: 69)« کارکردهای فلسفه را به عهده گرفته است

برای بديو به اين معناست که فلسفه تمام حقیقت را صرفاً در يکی از خود ط ايشر ی ازيک

حقايق از هر  همۀخود بجويد و بنابراين ديگر آن فضايی نباشد که  گانۀشرايط چهار

بديو معتقد است شوند. می (compossible) «امکانهم»تولید حقیقت در آن  حوزۀچهار 

بعد از هگل، فلسفه در پوزيتیويسم و مارکسیسم به ترتیب به شرايط علمی  دورۀکه در 

اصلی خود که  وظیفۀو سیاسی بخیه خورد. هنگامی که به اين ترتیب فلسفه از 

های حقیقت فرآيند همۀزمان به ی انديشیدن همکردن يک فضای مفهومی برا فراهم

 گرفتند.است دست کشید، برخی شاعران اين وظیفه را به عهده 

ها به طور آگاهانه نگرفتند که جای فلسفه را بگیرند؛ آن تصمیماين شاعران 

ها تحت فشاری کارکردهای فلسفه را به عهده نگرفتند. بلکه بايد فرض کرد که آن

ها از درون هنر، آن کرد که آنعقالنی بودند که در غیاب بازیِ آزادِ فلسفه، ايجاب می

تفکر بسازند که فلسفه به خاطر بخیه خوردن ديگر فضای کلی دريافت را برای 

 .(Ibid: 69)توانست بر پا کند  نمی

بفهمیم به عهده گرفتن وظیفه و کارکرد فلسفه توسط شعر چه معنايی  اينکهبرای 

بديو در  های حقیقت را بفهمیم.فرآيندسازی امکانابتدا معنای اين کارکرد همدارد بايد 

هايی سر و کار دارد که آن را فرآيندامکانِ با ماهیت هم»فلسفه گويد که همین کتاب می

ما  ۀرخدادهای مهم زمان اينکهبعد از  رخدادها مقالۀدر  . او(Ibid: 37)« کنندمشروط می
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مسئله به هیچ »گويد: رسد و میها میفلسفه در قبال آن وظیفۀ مسئلۀشمرد، به را برمی

توانند اين رخدادها ناهمگون هستند و نمیها نیست: وجه تمامیت بخشیدن به آن

رديف شوند. بلکه مسئله تولید مفاهیم و قواعدی از تفکر است، شايد بدون ذکر  هم

کارکرد فلسفه  دربارۀکه از اين عبارات  آنچه .(Ibid: 88)« هاها و عمليک از اين نام هیچ

گويد حقیقت سخن میهای فرآيند« امکانماهیت هم»توان دريافت چیست؟ بديو از می

ها، تحت قواعد و مفاهیم واحدی دربیايد به فرآيندرغم ناهمگونی اين تواند علیکه می

طوری که حتی ذکر نام رخدادهای خاص در ساختن اين مفاهیم ضرورتی نداشته باشد. 

ها را از هر سنخ که باشند شامل فرآيندبديو هستند که  انديشۀکدام مفاهیم و قواعد در 

پرورانده  وجود و رخدادهمان مفاهیمی هستند که بديو در  پاسخ از نظر ما د؟شونمی

 «.حقیقت»و « وفاداری»و « رخداد»گرفته تا « موضع رخدادی»و « وضعیت»از  است؛

وجود و »امکان کردن حقايق بايد به معنی آن کاری باشد که بديو در بنابراين هم

فلسفه عبارت است از »گويد: می شناسیزيبايینا. وقتی بديو در دهدم میآنجا« رخداد

 :Badiou, 2005b) «اندکلی وجود و رخداد که توسط حقیقت به هم گره خورده نظريۀ

کند. به عبارت ديگر اگر ما ، در واقع همین برداشت از کارکرد فلسفه را تايید می(26

وجود و  بديو در فلسفۀکه  (معقول و منطقی و مطابق با قول بديو نیز هست که چنان)بپذيريم 
ترين معنای خود ساختن حقايق در فلسفی«امکانهم»رضه شده، پس منظور از ع رخداد

بايد عبارت باشد از ساختن و پرداختن مفاهیمی مثل رخداد و حقیقت که در کتاب 

امکان اند. بنابراين اگر شعر در عصر شاعران کارکرد همپرورانده شده« وجود و رخداد»

را بر پا « های ژنريکفرآيندفضای کلی تفکر و »سازی حقايق را به عهده گرفته است و 

 وجود و رخداددوره کاری را کرده است که امروز کرده است، در واقع شعر در آن 

 کند. می

ای است که بدانیم شاعران عصر شاعران از نظر بديو چه کننده تعیین نکتۀاين  اکنون

توان انتظار داشت، نام ماالرمه در کنارشاعران ديگری طور که میهمانکسانی هستند. 

ين سال بعد در اين فهرست قرار دارد. بديو چند (Pessoa) و پسوآ (Rimbaud) رمبومثل 

اشعار عصر »کند که می تأکیددر سخنرانی ديگری با همین نام  عصر شاعراناز نوشتن 

گفتار شعری نه فقط يک صورت از تفکر را شکل ها هايی هستند که در آنشاعران آن

کردن به اين فکرآموزد، بلکه همچنین خود را مجبور به دهد و يک حقیقت را میمی
 ,Badiou)« است (emblematic) نمادين چهرۀبیند. در اين معنا، ماالرمه يک می تفکر
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شاخص در  چهرۀيک  )که کار فلسفه است(کردن به تفکر . اگر ماالرمه در فکر(26 :2014

صاحب  (Badiou, 1999: 71)گويد بديو می که چنانعصر شاعران است، اگر ماالرمه 

بديو تحت  فلسفۀ بودن مشروطو مقید به لحاظ عقالنی است، پس  شعری متافیزيکی

فلسفه تحت فلسفه نیست؟  بودن مشروطشعر ماالرمه، آيا در حقیقت و به طور آشکار 

کند، اشعاری از همان ها معطوف میبديو توجه خود را به آنترين اشعاری که که مهماين

در شعرش کارکردهای فلسفه را  ص شعر متافیزيکی است وشاخ چهرۀکسی هستند که 

بديو در برقرار ساختن يک  فلسفۀای آشکار بر عدم توفیق نشانه به عهده گرفته است،

نسبت جدی میان فلسفه و ذات هنری هنر است. همچنان فلسفه است که فلسفه را 

 کند و نه شعر.مشروط می

وقتی  دهد.را گواهی نمی نتیجه چیزی غیر از اين نیز نوع خوانش بديو از ماالرمه

منثور از شعر ماالرمه  ترجمۀابتدا يک  (Mallaeme's Method) روش ماالرمه مقالۀبديو در 

رها شده و به نثر  (poetry) از شعريّت (poem) شعر»گويد با اين کار  دهد و میارائه می

رجوع به آن  ، از نثرپنهانش برگردانده شده تا فلسفه قادر شود که برای اهداف خودش
ه ، پیداست که از ابتدا دقیقاً چه چیزی در شعر مدنظر بود(Badiou, 2008: 51)« کند

دقیقاً به اين دلیل که  با شعر باشد، فلسفه مواجهۀمبنای تواند  است: نثر پنهانی که می

اصالً شعر ماالرمه يک شعر متافیزيکی است که در دوران عسرت فلسفه کارکردهای 

های حقیقت فرآيندامکان کردن شعری که به هممخصوص آن را به عهده گرفته است؛ 

را پیشاپیش سروده است. بنابراين  وجود و رخدادت؛ شعری که ظاهراً اختصاص يافته اس

 فلسفه به چیزی جز خودش برنگشته است و مشروط به شرطی جز خودش نبوده است.

اندرو گیبسون بدون آنکه به تناقض موجود در کار بديو اشاره کند که از يک سو شعر 

خود قرار داده و از سوی ديگر شعر ماالرمه را شعری  فلسفۀماالرمه را شرط هنری 

جايگزين فلسفه قلمداد کرده است، برداشت بیش از اندازه فلسفی بديو از شعر را 

 نويسد:احساس کرده و می
، نهايتاً او با ماالرمه (de-suturation) «زدايیبخیه»اش بر نظری تأکید همۀرغم علی

دهد و به اين را بیش از اندازه فیلسوف جلوه میکند که ماالرمه طوری برخورد می

، «مفهوم محض»دهد. در يک شعرِ تفکر محض يا وسیله انفراد شعر او را تخفیف می

 :Gibson, 2006)شوند [ به سادگی کنار گذاشته می...] تأثیرهای مربوط به پرسش

116). 
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بودن است که شعرتن آن چیزهايی از شعر گذاشاينجا کناراصلی گیبسون در  ۀدغدغ

نخورده به فلسفه تعريف  کنند و آن را به عنوان امری مستقل و وصلهشعر را تعیین می

گويی خود فلسفه است و نه حقیقتی  ،کشدبديو از شعر بیرون می آنچهکنند. می

 دادن آن و اعالم وجود آن باشد. فلسفه فقط نشان وظیفۀکه « شعری»

بديو با شعر ماالرمه، به دلیل جايگاهی که برای ماالرمه در عصر شاعران قائل  مواجهۀ

ها و اشکاالت رويکرد او به شعر و هنر دارد. است، خصلتی آشکارکننده نسبت به شکاف

ای که در برابر ماالرمه يا حتی فقط شاعران دوره خوانشی نیست که او فقط شیوۀ اين اما

يک »با عنوان  شناسینازيبايیدر يکی از مقاالت  .کار بگیردنامد به او عصر شاعران می
 A Poetic Dialectic: Labid ben Rabi'a and ) «ک شعری: لبید بن ربیعه و ماالرمهديالکتی

Mallarme)  قرابتی در  ۀشاعر عرب عصر جاهلی را به واسط لبید بن ربیعه ۀمعلقبديو

. (Badiou, 2005b: 46) دهدماالرمه قرار می ...«يک افکندن تاس »شعر  رديفهم ،تفکر

با عنوان را او  ۀرود، نوشتکت میبه سراغ ب شناسیزيبايینار د همچنین وقتی که بديو

 یو پرداخت کوتاه فلسفی مقالۀ ، يکصراحتاً (!Worstward Ho) «به سوی بدترين، هی!»

سراسر  مواجهۀچنین  اينکهو برای  (Ibid: 90)خواند می فشرده به پرسش وجود

کند که چون خود بکت اين ای با نثر بکت داشته باشد، پیش از هر چیز اعالم می فلسفی

 ۀدانسته و از طرف ديگر ما با نسخاثر را غیر قابل ترجمه به زبانی غیر از انگلیسی می

 literal) «اش بوطیقای لفظی»توانیم اين متن را از جهت ، پس ما نمیايم ۀ آن موجهفرانس

poetics) بحث خود را نه در لفظ  ۀبايست پشتوانمورد مالحظه قرار دهیم و بنابراين می

خود را  فلسفۀتوان ديد که اگرچه بديو روشنی می به اينجا. در (Ibid)بلکه در معنا بیابیم 

های خود از اين نثر، به قدری متوجه اما در استفاده ،کندبکت معرفی می نثرمشروط به 

سادگی از هرچه اين نثر را به نثری هنری تبديل  تواند بهآن است که می معنای فلسفی

شعر ماالرمه به نثر روی  ترجمۀی که در فرآيندصرف نظر کند؛ شبیه به همان  ،کندمی

 دهد.می

 The Bathing) استخر استحمامبه سراغ نقاشی  هاجهان منطقحتی وقتی بديو در 

Pool) های ويژگی دربارۀرود، چیزی جز تطبیق مفاهیم او از هیوبرت رابرت می

وجود  شدن در يک جهان، با عناصر مختلف حاضر در تابلوی نقاشی در بحث اوپديدار

معتقد است که  کند وبه عنوان يک جهان مالحظه میندارد. بديو اين نقاشی را 

 .(Badiou, 2009: 204) به سادگی در آن پیدا کنیمرا  پديدارها دربارۀتوانیم مفاهیم او  می
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 فلسفۀای در کنندهبودن نقش تعیینهنر از حیث هنردر جهت اثبات اين نکته که 

توان اقامه کرد که مانند استدالل فوق بر محور بديو ندارد، استدالل ديگری نیز می

و در بخش  فلسفه بیانیۀ بديو در کتابگیرد. شکل می« عصر شاعران»مفهوم 

گويد شمرد و میتولید حقیقت را برمی ۀمعاصر در هر چهار عرص، رخدادهای «رخدادها»

 حوزۀگويد که در بديو می اينجامعاصر بايد به اين رخدادها بپردازد. در  فلسفۀکه يک 

شده از کانتور تا  مسیر طی در رياضیات 68رخدادهای می  لکان، در سیاست نظريۀ عشق

. (Badiou, 1999: 85)« شعر، کار پل سالن رخداد است حوزۀدر »پل کوهن، و نهايتاً 

بودن پل سالن برای بديو به اين دلیل است که که رخدادست اينجااهمیت اين نکته در 

اشاره  (interruption) او پايان عصر شاعران است. پل سالن کسی است که به انقطاع

 فلسفهبلکه انقطاع شعری است که  ،انقطاع شعر نیست به نظر من اين انقطاع»کند:  می
يادآور  کامالًکند که ای را مطرح میايده . بديو(Ibid: 86)« خود را به آن سپرده است

تواند عملکردهايش را به عهده گويد امروز ديگر فلسفه خودش میهگل است؛ او می

به  ،شددر عصر شاعران در قالب استعاره و نماد عرضه می آنچهتوانیم  بگیرد و ما می

مهمی که قلب استدالل ما را شکل  نکتۀاما  .(Ibid: 74)صورت مفهومی عرضه کنیم 

بايست دهد اين است که اگر پايان عصر شاعران رخداد معاصر شعر است، آيا نمی می

افتد باشد؟ آيا شعر غیر بعد از سالن اتفاق می آنچهمعاصر بديو مشروط به  فلسفۀ

هر سه معاصر را مشروط کند؟  فلسفۀمتافیزيکی شعر معاصری نیست که بايد يک 

کند در رخدادی که بديو در کنار رخداد سالن به عنوان رخدادهای معاصر ذکر می

حضور نظريات لکان و بیش از آن حضور رياضیات کانتور و کوهن او نقش دارند؛  فلسفۀ

شعر نه پل سالن و پايان عصر  حوزۀآشکار و مشهود است. اما در  کامالً بديو فلسفۀدر 

بديو  فلسفۀنمادين عصر شاعران است که در قلب  چهرۀبلکه ماالرمه به عنوان  ،شاعران

بلکه دقیقاً شعری  ،کندحضور دارد. نه آن شعری که به جدايی شعر از فلسفه اشاره می

اين يک اعوجاج و  بديوست. فلسفۀ کنندۀ وطمشر ،که جای فلسفه را اشغال کرده است

بديو اگرچه تمايلی نیرومند  فلسفۀدهد که وضوح نشان می به ناسازگاری آشکار است که

تنها به  ،تر اشاره کرديمپیش که چنانکند، اما در عمل هنر را  به پیوند با هنر ابراز می

چه که را با پیراستن هنر از هراين کار پذيرد و ای نقابدار در درون خود میعنوان فلسفه

و  ورزدکند. شعر ماالرمه شعری است که فلسفه میآن را به هنر تبديل کرده است می

 کنند.بديو را مشروط می فلسفۀهای به شعر درآمده هستند که  تنها اين نوع فلسفه
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 What ) «انديشدشعر به چه می» مقالۀاشعار که در  ترجمۀامکان  دربارۀموضع بديو 

Does the Poem Thinks?)  ،يد همین استنباط است:ؤم کامالًارائه شده است 

رود که از دست می آنچه. مسلّماً ترجمه شوددهد که شعر يا شعر بزرگ اجازه می

ها تقريباً همیشه در ها، موسیقی، صداها و بیتناپذير است. آهنگ، وزنعظیم و جبران

حتی در  [...]شاعر  صدایکنم که من ادعا می حالشوند. و با ايناين حرکت نابود می

که به اين شکل از يک زبان  آنچهچیست  [...]ماند. موسیقی باقی می همۀمیان فقدان 

زبانیِ تقريباً همه  رغم نابودیِماند علیکند؟ چه چیزی باقی میبه زبان ديگر گذر می

که شعر  آنچهاز تفکر؟ اجازه بدهید بگويیم  ماند غیر از صورتیچه چیزی می -زچی

انديشد آن چیزی است که به نحو پیروزمندانه از آزمون کنار گذاشتن يا فراموش می

 .(Badiou, 2014: 40-41)آيد کردن وزن سربلند بیرون می

، شعری است که بعد از بديو را مشروط کرده است فلسفۀپس شعری که 

به  از نظر ما فلسفه است. دلیلش کنندۀ آهنگ هنوز مشروطگذاشتن وزن و قافیه و کنار

که در شعر  است هیچ چیز منحصراً شعری نبوده از اساس طور ساده اين است که

نیز پابرجا و  بلکه آن تفکری مدنظر بوده است که بدون زيورها ،اهمیت داشته باشد

ل ر ذيل مدخد (Nina Power) روست که نینا پاور  از همینماند؛ بزرگ باقی می

، از ، به عنوان آخرين سخن(The Badiou Dictionary) وبدي ۀنامواژهدر  شناسی زيبايینا

 نويسد:بديو با هنر وجود دارد می مواجهۀابهامی که در 
مبهم  ،بر حسب مفهوم خود او از رخدادهای هنری، اما توسل بديو به اين نويسندگان

ها است: آيا اثر بکت يک رخداد ادبی است؟ و اثر ماالرمه يک رخداد شعری؟ يا آن

نويسند؟ برای مثال بديو فیلسوفانی هستند که در ژانرهای ديگر )نثر و شعر( می بیشتر

بیند و در ماالرمه توصیفی از رخداد، نامِ رخداد و وفاداری که در بکت يک روش می

رسش که آيا اين نويسندگان يک خود بديو هستند؛ اما اين پ مفاهیمی کلیدی از تفکر

دارند يا نه در کنند در مورد ژانرهايی که در آن کار می (meta-status) جايگاهفرا

 .(Power, 2015: 160)ماند الينحل باقی می شناسیزيبايینا

 دربارۀای مثل شعر به اين معناست که در درون شعر داشتن يک فراجايگاه در حوزه

گر يعنی همان مفاهیمی که تبیین ؛مفاهیمی مثل رخداد و حقیقت سخن گفته شود

 ؛هنر، علم، عشق و سیاست هستند حوزۀگیری تغییرات بنیادين در هر چهار شکل ۀنحو

 بديوست. فلسفۀو اين دقیقاً 
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 است؟« مشروط»بدیو اساساً  فلسفۀآیا . 6

بديو در مقام آثار هنری مالحظه  فلسفۀاين نکته که آثار هنری در  از یجدا اما

اساساً هايی نقابدار، آيا اين آثار، ولو به عنوان فلسفه شوند، پرسش ديگر اين است که نمی

بخشند؟ اگر کنند و مفاهیمی را به آن میبديو اضافه می فلسفۀحقیقتاً چیزی به و 

دست کم از حیث اما  ،اگرچه نه در مقام هنرشايد بتوان هنوز گفت که هنر  ،چنین باشد

در اين  بديوست. فلسفۀ کنندۀ های فلسفی دارد به نوعی مشروطقابلیتی که در بیان ايده

نه به عنوان شاعر و نويسنده، دست کم به تعبیر االرمه و بکت اگرم مانند صورت کسانی

در ادامه و در اند. بديو اثرگذار بوده فلسفۀرهای ديگر بر پاور به عنوان فیلسوفانی در ژان

 هیچ در واقع چنین نیست و م کهیید تا نشان دهم کوشیدومین مسیر از استدالل خواه

داشته تواند وجود اش نمیبديو و آثار هنری مورد بررسی فلسفۀمیان حقیقی  داد و ستد

بديو برای  فلسفۀای را که شارحان دو دفاعیه ها،باشد. اما پیش از بیان استدالل

 کنیم.اند مالحظه میاو ارائه کرده فلسفۀواقعی هنر بر  تأثیردادن  نشان

فه تحت سازی فلسمشروط بديودر کتاب  است. فلثم الیور فلثمنخستین دفاعیه از 

دهد که در خوانش قرار می (modelling) «سازیمدل»در مقابل  (وجود و رخداد)در شعر را 

گويد فلثم می 4افتد.اتفاق می (Theory of Subject) تئوری سوژهاز ماالرمه در کتاب  بديو

غزل ماالرمه به  حوزۀرا در  )ديالکتیک ساختاری(فلسفی خود  نظريۀبديو  تئوری سوژهدر 

 دهد.عنوان يک مدل تحت آزمون قرار می

ساختاری نسبت به ترکیب ديالکتیک « پری»و « کف»های معناشناختی مثل ارزش

شدن  داده شده و سپس اين ديالکتیکی که مورد ارزيابی مجدد قرار گرفته، برای تکمیل

مقوالت بديو  همۀ)عملکردهای نظريه  همۀمعنايی شعر آزموده شده است. اگر  حوزۀدر 

در درون شعر احیاء شوند، در آن صورت  (مثل تفاوت قوی و ضعیف، علت ناپديد شونده و غیره

 .(Feltham, 2008: 131)خوانش شعر مدلی برای نظريه خواهد بود 

يک  ارائۀکند و نه با به اين معنا بديو مفاهیم فلسفی خود را نه بر شعر تحمیل می

دهد که بلکه دقیقاً اجازه می ،کشدتفسیر غريب از شعر مفاهیم خود را از آن بیرون می

 متأخر دورۀسازی که در نظراتش در شعر ماالرمه تحت آزمون قرار گیرند. اما مشروط

سازی، در مشروط»سازی است. بديو وجود دارد از نظر فلثم تقريباً معکوس مدل فلسفۀ

سازد و فلسفه، قلمروی معناشناختی را فراهم ترکیب را می [...]ژنريک خاص  فرآينديک 

کند برای حقیقتی بديو سعی می فلسفۀاخیر  دورۀيعنی در اين  ؛(Ibid: 132)« کندمی
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بنابراين به  ؛پردازی شده، يک بیان مفهومی فراهم کندکه در شعر اتفاق افتاده يا صحنه

 بديو واقعاً مفاهیمی مثل رخداد و غیره را مديون شعر ماالرمه است. فلسفۀاين معنا 

 ترجمۀ مقدمۀدر  و نینا پاور (Alberto Toscano) ديگر را آلبرتو توسکانو ۀدفاعی

 فلسفۀبه ويژه به نسبت  آنجادر  هاآن اند.فراهم کرده (On Beckett) بکت دربارۀانگلیسی 

 اين است: انمشو نثر بکت توجه دارند و لبّ کال بديو
هايی برای بازگويی بکت تا حدّی به عنوان موقعیت دربارۀهای بديو در حالی که نوشته

ها روند اما اينبه کار می -رخداد، سوژه، حقیقت، وجود، نمود، ژنريک–او  فلسفۀاجزاء 

ای ديگر در حوزهظاهراً که  ایبديو به چهره نظريۀ« نسبت دادن»به هیچ وجه صرفاً 

کند که مفاهیم و بديو با بکت او را مجبور می مواجهۀنويسد نیستند. بلکه می

مطلقاً نسبت به تفکر او تازه نباشند، با اين وجود  عملکردهايی را شناسايی کند که اگر

او هستند  انديشۀساز بر اصول بنیادين هايی قابل مالحظه و احتماالً مسئلهاضافه

(Toscano & Power, 2003: xii). 

« انسانیّت»مفهوم  اينکهدادن  کنند اين مطلب را برای مثال با نشانها سعی میآن

 فلسفۀاصلی  هستۀيابد و از او حضور می انديشۀ حوزۀفقط در پرداختن بديو به بکت در 

توجه بديو در متون اختصاص يافته به  کنند. مثال ديگرشان نیزاو غايب است اثبات 

 منتظر است. ۀقبل از رخداد يا سوژ ۀبکت به مضمون سوژ

بديو از هنر، داليلی  استفادۀهايی برای توجیه حداقلی نوع رغم چنین تالشعلی

 ،های خودبديو دست کم در قبال يکی از شرط فلسفۀ مطلق وجود دارد که استقالل

 .کننديعنی هنر را به روشنی اثبات می

سازی و مشروط دربارۀمربوط به تعبیری است که فلثم  دلیل اول به طور خاص

تئوری » دورۀکار خود، بر عکس  متأخر دورۀگويد بديو در سازی دارد. فلثم میمدل

پردازی کرده است. اما يکی از انديشد مفهومرا که شعر می آنچه، در درون فلسفه، «سوژه

روش  مقالۀدر  -کنونی است دورۀکه مربوط به -« شرايط»اشعاری که بديو در کتاب 
دهد همان شعری است که او در تئوری سوژه به آن تحت خوانش قرار می ماالرمه

وضوح يک روش  . در اين دو متن بهکند()مطلبی که فلثم به آن اشاره نمیپرداخته است 

کردن واژگان ماالرمه با مفاهیم فلسفی بديو  خوانش به کار رفته است. حتی جايگزين

اهیم فلسفی بديوست. دقیقاً به همان نحو صورت گرفته است. تفاوت صرفاً در تغییر مف

outplace يا splace مثل مفاهیمی جای به
اند و  قرار گرفته مکان و رخداد مثل مفاهیمی 5

 دربارۀاو  متأخرخوانش نیز از نظريات مائوئیستی بديو در آن دوره به نظريات  ۀنتیج
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ای وجود ندارد که يک تغییر روش در وجود و رخداد تغییر يافته است. هیچ نشانه

 گويد روی داده باشد.مواجهه با شعر آن هم به عظمتی که فلثم از آن سخن می

سازی باشد و خواه تر است. رويکرد بديو به شعر خواه مدلتر و قویدلیل دوم کلی

ها و ايرادات شعر سازی، در هر صورت چگونه ممکن است که فلسفه بتواند ضعفمشروط

فلسفه در برابر  مشروطرا گوشزد کند؟ وقوع چنین حالتی، هر ادعايی مبنی بر حالت 

ای که به بررسی دو شعر از در مقاله شناسیزيبايینار را از بین خواهد برد. بديو در شع

اين دو شعر صحبت  یهاضعفها و ماالرمه و لبید بن ربیعه پرداخته، صراحتاً از قوت

بلکه دقیقاً ضعف نظری و فلسفی که بديو را مجبور  ،هم نه ضعف ادبیکند، آنمی

مطرح شده برگزيند.  )ارباب(سوژه  دربارۀدر دو شعر  آنچهای را غیر از کند تا راه میانه می

دقیقاً  ،شوندهای آن گوشزد میجالب توجه اين است که شعر ماالرمه که ضعف نکتۀ

نیز مفصالً تحلیل  وجود و رخداداست که در کتاب .« يک افکندن تاس . . »همان شعر 

بديو را به زعم خود او مشروط کرده است. به طور خاص در مورد اين  فلسفۀشده و يقیناً 

 گويد:شعر بديو از دو ضعف سخن می
فداکاری سر و کار داريم.  نظريۀبا يک  [در شعر ماالرمه]يک ضعف سوبژکتیو؛ زيرا ما -

ماند. او بايد ناپديد شود تا حقیقت بتواند ظهور کند. اما ارباب نهايتاً مسیحی باقی می

 خواهیم؟آيا يک ارباب فداکار آن چیزی است که ما می

 ؛[...]شناختی؛ زيرا نهايتاً دو مرحله و دو حوزه از وجود در کار استيک ضعف هستی-

کند همرا با چیزی شناختی را حفظ میبه عبارت ديگر ماالرمه يک دوآلیسم هستی

 .(Badiou, 2005b: 51)شبیه به تعالی افالطونی حقیقت 

دادن و اصالح اشتباهات نظری ماالرمه اثبات کافی برای تسلط نظريه بر آيا تذکر

ن صرف فلسفی بدل نشده پرداختن به شعر ماالرمه به يک تفنّ اينجاشعر نیست؟ آيا در 

 بايد اصالحش کرد؟ ،نظريه خارج شد ۀشد جا از مسیرِ از پیش تعییناست که هر 

بندی کرد: اصالً چرا ماالرمه صورت پرسشتوان ابتدا به صورت يک دلیل سوم را می

« شناسینازيبايی»کوتاه  ۀتواند باشد؟ بديو در ديباچيا بکت؟ دلیل انتخاب بديو چه می

 فلسفیِدقیقاً درون (effects) به توصیف آثار»او در نسبت با هنر  فلسفۀگويد که می

(intra-philosophical) شده توسط وجود مستقلتولید (independent existence)  برخی

در رابطه با  (Pierre Macherey) . پیر ماشری(Badiou, 2005b: xiv)« پردازدآثار هنری می

 يسد:نوهمین عبارت بديو می
شناسی فلسفی خود وارد زيبايیرا در قلمروی نا« ی از آثار هنریتعداد کم»بديو فقط 

. حقیقت فقط در [...] اندتوانیم نتیجه بگیريم که با دقت انتخاب شدهکند که میمی
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شان های استثنايیشايستگی ۀبرخی موارد استثنايی تولید شده است که به وسیل

ذات رخداد شعری است: ماالرمه  کنندۀگسست که تعريف  ۀدهند بر ارادگواهی می

 .(Macherey, 2005a: 114) گزين ناپذير آن استبه فرد و جایگواه منحصر 

چگونه و بر اساس چه مالک از پیش  ،های استثنايیاما اين آثار اندک، اين نمونه

 به عنوان يک مالک بودن يا مدرن معاصر مسئلۀاگر اند؟ ای گزينش شدهشدهتعیین

بايست در مطرح بود، شاعری مثل لبید بن ربیعه از صحراهای چهارده قرن پیش نمی

رسد تنها دلیل ممکن اين است که بديو ساختار اين میان جايی داشته باشد. به نظر می

نظری خود را از قبل در ذهن دارد و بر اساس آن به انتخاب نويسندگان و شاعرانی 

های فلسفی او وجود ين حدّ قرابت میان محتوای آثار آنان و ايدهبیشترپردازد که  می

بنابراين  ؛داشته باشد. بديو هیچ مالک کلّی مشخصی برای انتخاب آثار ارائه نکرده است

وجود و رخداد در ذهن، به دنبال آثاری  نظريۀتوان فرض کرد که او با داشتن فقط می

 بازکشف کرد. (به تعبیر رانسیر)ا يه رها همان نظرگردد که بتوان در آنمی

در واقع در نظم و ترتیب توان به اين نکته اشاره کرد که به عنوان دلیل چهارم می

مفهوم رخداد نخستین بار نه از شعر ماالرمه بلکه از  ،وجود و رخدادتاب متن ک

بلکه شود. رياضیات نه خود رخداد های رياضیات و سیاست وارد تبیین بديو می حوزه

بديو فرمول رخداد را  اينکهکند. اما بعد از امکان وجود موضع رخدادی را تبیین می

 ايدۀ»بندی از رخداد با کند که آيا اين فرمولعرضه کرد اين پرسش را مطرح می

و انقالب فرانسه را به ا ،برای اثبات اين سازگاری ؟از رخداد سازگار است يا نه« شهودی

شده توسط  هايی مطابق با فرمول ارائهآورد که ويژگیدر کار می عنوان يک شاهد تجربی

بخش  تأملمربوط به ماالرمه که به عنوان آخرين  تأمل. (Badiou, 2005a: 180) بديو دارد

های اصلی ايده رشتۀاساسی که در بیان  نکتۀمربوط به رخداد آمده است، تقريباً هیچ 

شاهدی بر اين مدعا به عنوان کند. رخداد اضافه نمی ايدۀبه  ،بديو قابل حذف نباشد

-در کتاب (Sam Gillespie) یپسو سم ژيل (Ed Pluth) اد پالث توان مالحظه کرد که می

و جان  (Ian James) اند و نیز يان جیمزبديو نوشته انديشۀهايی که به عنوان درآمد بر 

به ذکر کلیّت  های خوددر کتاب در مقاالت مفصّلی که (John Mullarkey) ماالرکی

اند که در توصیف مفاهیم اساسی هیچ نیازی نديده 6،اندهای بديو اختصاص دادهانديشه

که برای در حالی ؛او به میان بیاورند تأثیربديو مثل رخداد، ذکری از ماالرمه و  فلسفۀ

از آن رياضیات به عنوان بسترهای جدی  بیشترسیاست و  تأثیرپوشی از مثال چشم

 .رسدممکن به نظر میناگیری مفاهیم بديو شکل
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به طور خاص در مقابل ديدگاه توسکانو و پاور است. اين  دلیل پنجم در نهايت،

 فلسفۀشدن  اند که در واقع اساس مشروطجالبی اذعان کرده نکتۀنويسندگان خود به 

ها آن ،که اندکی قبل ذکر کرديمبرد. چنانبديو توسط آثار هنرمندان را زير سوال می

بکت نوشته  دربارۀهايی آشکار است که او بکت بر بديو در همان نوشته تأثیرمعتقدند که 

نظر از متونی که به نوعی صرف»نويسند: می« انسانیّت»موضوع  دربارۀرای مثال ؛ باست

توان گفت که مفهوم سختی می به [...]بديو قرار دارند  فلسفۀ ۀنظرورزان هستۀدر خارج از 

 ,Toscano & Power)« ای از سوی بديو دريافت کرده استهیچ برخورد جدّی انسانیّت

2003: xxii)وجود و رخداد و حقیقت،  نظريۀبديو عبارت است از  فلسفۀدانیم که . ما می

ارائه شده است. حال اگر آن  وجود و رخداداصلی در کتاب  رشتۀو واضح است که اين 

هستند، خارج از  ها آن ات اندک بکت بر بديو هم که توسکانو و پاور مدعی يافتنتأثیر

بديو مشروط ۀ توان گفت که فلسفپس نهايتاً چگونه می ،گیرداصلی قرار می هستۀاين 

را اثبات کنند، اما  تأثیرها صرفاً اين باشد که وجود شايد هدف آن به نثر بکت است؟

بديو به طور معنادار و معقولی  فلسفۀهمین تالش در عین حال اثبات کرده است که 

اين است که مسئله  ،توان افزودمی اينجاای که در بکت نیست. نکته ۀفعالّان تأثیرتحت 

موارد مواجهه را  همۀبايد بتواند بديو با هنر  مواجهۀفقط بکت نیست و هر دفاعی از نوع 

توانستیم پذيرفتیم که بديو چیزی از بکت گرفته است، بايد میتوجیه کند. حتی اگر می

 ی واقعی پذيرفته است.تأثیرهم  استخر استحمامدهیم که از نقاشی نشان 
 

 نتیجه. 7

را حتی ه آن به طوری ک ؛هنر نسبتی واقعی و جدی داردبا  بديو مدعی است که فلسفۀ

اين است  ،در عمل اتفاق افتاده است آنچهپذيرد. اما به عنوان يک شرط وجودی خود می

گذاری آن تأثیرکرده است، اما زيادی دريافت  که هنر اگرچه به لحاظ کمی توجه نسبتاً

« شرط»قدر جدی، عمیق و غیر قابل حذف نیست که بتواند جايگاه يک  به هیچ وجه آن

 داشته باشد.بديو  فلسفۀرا برای 

توان نتیجه گرفت که بديو به هیچ اثر می ،بر اساس داليلی که در اين مقاله ارائه شد

یم مفاه کنندۀاثر در مضمون و محتوای خود تکرارآن  اينکهمگر  ؛پردازدهنری نمی

ها به شمار رود. به عبارت ديگر در گری برای آنفلسفی بديو باشد يا مثال روشن

نقش و جايگاهی ندارد و هر  ، حیثیت هنری آن آثارآثار منفرد هنریپرداختن بديو به 

 فلسفۀتوان به آن نسبت داد در توان يافت يا میای که در آن میاثر تنها از حیث فلسفه
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های خاص شعری  برای مثال، شعر ماالرمه نه از جهت ويژگی کند.بديو ايفای نقش می

 هم اما اين نقش اد دارد مورد توجه بديوست.بلکه تنها از حیث نسبتی که با مفهوم رخد

طور که بديو و برخی شارحانش مدعی آن هستند يک نقش غیر قابل حذف جدی آن

او در باب  نظريۀبديو حذف کرد و همچنان  فلسفۀتوان شعر ماالرمه را از  . مینیست

 فلسفۀرياضیات را از « شرط»رخداد را به خوبی درک کرد، در حالیکه برای مثال اگر 

بنابراين اين رويکرد به  ؛ماند شناسی او باقی نمی بديو حذف کنیم، چیز زيادی از هستی

همچون تفننی فلسفی در پیدا کردن مقوالت فلسفه در شعرها و آثاری است  بیشترهنر 

 اند.هیچ مالک ثابت و مشخصی برگزيده شده ارائۀدلخواه و بدون  کامالًای که به شیوه
 

 نوشت پی
1.Meditation  هر فصل را يک تأمل نامیده است. وجود و رخداد، بديو در کتاب 

2 .Faun: بز تصوير شده است. نیمه -انسان موجودی است که در اساطیر رومی به صورت نیمه 

3 .:encrypted گويد که برای مثال زيرا بديو می ؛شده نیز ترجمه کرد توان اين کلمه را معمايی می

که بايد  (enigma) پردازی رخداد، شعر خود را همچون رمان کارآگاهی يا يک معما ماالرمه در صحنه

 کند.حل شود عرضه می

الیور فلثم،  ۀشدبندی عموماً پذيرفتهبر حسب تقسیم (Theory of the Subject) تئوری سوژه. کتاب 4

متاخر کار فلسفی اوست.  ۀبديوست که در موارد اساسی متفاوت از دور ۀمائوئیستی انديش ۀمربوط به دور

گیرند. تحقیق ما در اين رساله اخیر قرار می ۀو آثار بعدی او تا امروز ذيل اين دور وجود و رخدادکتاب 

های تولید حقیقت و کنونی بوده است که در آن، هنر به عنوان يکی از حوزه ۀطبیعتاً منحصر به دور

 شرايط فلسفه مطرح شده است.

در « وضعیت»اولی را تقريباً به عنوان معادلی برای  تئوری سوژه ۀترجم ۀمقدم. برونو باستیلس در 5

معرفی کرده و دومی را همچون حدّ مقابلی برای آن، « هامنطق جهان»در « جهان»و « وجود و رخداد»

 .(Bosteels, 2009, p. xxxi)شود چه که درون ساختار يک وضعیت پذيرفته نمیبه عنوان آن

 ها از قرار ذيل است:مشخصات اين کتاب. 6
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