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مقدمه
معنای در فلسفهورزی که است معتقد بدیو آلن
اصیلآنبدوناتكابهمفهومحقیقت1ممكننیست.از
نظراوقائلشدنبهوجودتكیهگاهیبهعنوانحقیقت
استکهتمایزمیانفلسفهوسفسطهراشكلمیدهد.
همگانی خطاب و کلیت فلسفه به که است حقیقت
میبخشدوآنراازپراکندگیدرزبانهاوفرهنگهای
هر محوری مقوله »حقیقت، میکند؛ حفظ گوناگون
فلسفةممكناست«)Badiou, 1999: 119(.اماحقیقت
راخودفلسفهتولیدنمیکند.حقیقتآنچیزینیست
کهفلسفهمیگوید.حقایقدرچهارعرصةعلم،عشق،
ساخته یا تولید شعر(2 )بهخصوص هنر و سیاست
میشوندوفلسفهوظیفةنشاندادنآنهارابهعهده
دارد.»فلسفهمیانجیگرمواجهههایماباحقایقاست؛
انتظار ازعروس داللة3حقیقت.وهمانطورکهزیبایی
هنری، نیز حقایق دالله، از وجه هیچ به نه و میرود
 Badiou,(»علمی،عاشقانهوسیاسیهستندونهفلسفی
اینچهارعرصههمچون معنا این به .)2005b, p. 10

چهار»شرط«4فلسفهعملمیکنند.یعنیفلسفهبدون
ممكن میکنند، تولید آنها که حقایقی بدون آنها،

نیست.
اگرهنریكیازعرصههایتولیدحقیقتاستپس
چیزیبهعنوانحقیقتهنرییا»هنر-حقیقت«5وجود
دارد.مادراینمقالهبرنقدهمیننسبتویژهمیانهنر
وحقیقتکهدراندیشةآلنبدیوبرقرارمیشودمتمرکز
واقع در نحوةحضورحقیقتدرهنر. بر بود؛ خواهیم
پرسشماپرسشازماهیتدقیقحقیقتهنریخواهد
متون در آنچه اساس بر که داد خواهیم نشان و بود
به نیز پاسخهایمختلفی یافت، بدیومیتوان مختلف
اینپرسشمیتوانداد.بهتعبیردیگرنشانخواهیمداد
بدیو مختلف ایدههای میان سازگاری و همخوانی که
دربارةحقیقتهنریوجودندارد،بهطوریکهبهدست
ناممكن را آن از جامع و واحد تعریف یک آوردن

میسازد.
نخستینتعریفازحقیقتهنریکهدراینجابیان
خواهیمکرد،حقیقتهنریبهمثابهپیكربندی6است
ازحقیقت بدیویی استاندارد مفهوم را آن کهمیتوان

این اوالً زیرا استاندارد میگوییم کرد. قلمداد هنری
با را همخوانی و پیوند آشكارترین که است مفهومی
این ثانیاً و دارد حقیقت دربارة بدیو کلی دیدگاههای
صورت به و منسجم و مشخص کاماًل طور به مفهوم
نظریدرآثاربدیوشرحدادهشدهومثالهایآنبیان
شدهاند.اماپیشازارائةطرحیازاینمفهومبهتراست
نحوة دربارة را بدیو ایدههای مختصر، بسیار طور به
شكلگیریحقیقتوچیستیآنبهطورکلی)صرف

نظرازحوزةخاصتولیدش(مرورکنیم.
1.حقیقتبهطورکلی

رخداد«، و »وجود در تفصیل به کلی دیدگاه این
تفاوت است. شده ارائه بدیو، فلسفی اثر مهمترین
انتولوژیکمیانوجودمحض)کثرتناسازگار(7ووجود
عرضهشده8)کثرِتسازگار(9اساسیترینبنیادفلسفة
بدیووکلیداوبرایتبیینتغییراتبنیادیندرساختار
بنیادین تغییر ایجاد امكان است. موجود وضعیتهای
فقطدروضعیتهایدارایموضعرخدادی10وجوددارد
کهبدیوآنهاراوضعیتهایتاریخی11مینامد)میتوان
حوزههاییادشدةتولیدحقیقتراانواعمختلفوضعیت
تاریخیبهشمارآورد.(وضعیتتاریخیتغییرنمیکند
مگراینكهرخدادیدرآناتفاقبیافتد.رخدادبرایبدیو
امریاستکهازقوانینوجوِدعرضهشدهمیگسلدو
خارجازحوزةدسترسیمعرفتموجودوضعیتاست.
رخدادبهعنوانامریتصادفی،غیرقابلپیشبینی،و
که است حقیقت این به اشارهای همچون بیبنیاد،12
بنیاداینوضعیتموجودچیزیجزکثرتمحضبدون
را بدیویی رخداد نیست. وجود( خوِد )یعنی ساختار
 Gillespie,( کردهاند وصف وضعیت« در عدم »فوران
منظر از یعنی وضعیت، منظر از زیرا )2008: 100

موجودیتیاکثرِتسازگار،کثرتناسازگاِروجودبماهو
وجود،»نیست«یاعدماست.بعدازوقوعرخداد،کسانی
کهبهنفعرخداِدتصمیمناپذیر13تصمیمبگیرند،یعنی
تصمیمبهاندیشیدنوعملکردندروضعیتبرحسب
رخدادبگیرند،سوژهنامیدهمیشوند.14مجموعةبالقوه
نامتناهیآنچهکهسوژههادرمسیروفاداریبهرخدادو
ازمنظررخداددروضعیتتولیدمیکنندحقیقِتآن
وضعیتاست؛»یکحقیقتهمةآنعناصروضعیترا



31

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ناهم خوانی اندیشه های آلن بدیو پیرامون حقیقت هنری

هم گرد شدهاند مرتبط رخداد با مثبتی نحو به که
میآورد« )Badiou, 2005: 335(.چرابدیواینمجموعه
را»حقیقت«نامیدهاست؟چنانكهگفتیمرخدادامری
خارجازمحدودةمعرفتموجودوضعیتاست.حقیقت
نیزبهعنوانمجموعهایکهدرنسبتبارخداداست،در
کلیتخود،درذیلهیچکدامازشاخصهایمعرفتی
طبقهبندیهای و تشخیصها نمیگیرد. قرار وضعیت
موجود ساختار اساس بر همگی وضعیت در موجود
وضعیتهستندوحقیقتبهعنوانپیآیندامریکهدر
چارچوبساختارقرارنداشته،ازهمةاینتشخیصهاو
به وضعیت[ از ]بخش »این است. آزاد طبقهبندیها
درستیژنریک15نامیدهشدهاستزیرااگرکسیبخواهد
آنراوصفکند،تنهاچیزیکهمیتواندبگویدایناست
به متعلق بخش این بنابراین هستند. آن عناصِر که
وضعیت« وجود جنس ]یعنی[ است، عالی16 جنس
)Ibid, 339(.بنابرایناینمجموعهبهعنوانیکمجموعة

ژنریکیاعام،هیچخصوصیتیبهغیرازوجودنداردو
مجموعه این پس مبّراست. نیز طبقهبندیها همة از
و بنیاد که دارد محض وجوِد با را شباهت بیشترین
بدون محِض وجوِد زیرا است وضعیت هر حقیقِت
این بدیو که است دلیل همین به است. طبقهبندی
مجموعهراحقیقتمینامد.اودرجاییبهاینحالت
ارجاعیاشارهکردهومیگوید:»حقیقتکنایه17ازخوِد
وجود18وضعیتاست«)Badiou, 2009b, par. 13(.این
مجموعةجدیدنشانمیدهدکهساختارپیشینوضعیت
بوده وضعیت در مشمول که آنچه همة کنندة عرضه
محض کثرت وضعیت بنیادین حقیقت و نبوده است
بدونساختاراست.حقیقتمثلرخدادفقطیکاشاره
بهبنیادناسازگاروضعیتنیستبلكهدردرونوضعیت
زیرمجموعهایرامیسازدکهنمایندهومشابهآنکثرت
خودشکثرت واقعاً اینكه بدون است، بنیادین محض

ناسازگارباشد.
آثار از پیكربندی یک همچون هنری حقیقت .2

هنری
تعریفاستانداردبدیوازحقیقتهنریرامیتواندر
و »هنر عنوان با نازیباییشناسی19 کتاب اول مقالة
فلسفه«20درسگفتار»سوژةهنر«21،وبخشیازکتاب

»منطقجهانها«22مالحظهکرد.در»منطقجهانها«
وضعیتیاجهانهنریبهعنوان»شكلخاصیازتنش
بینجوشوخروش23امرمحسوسوآرامشوسكون24
فرم«تعریفمیشود)Badiou, 2009: 73(.اینتعریف
مطابقباتعریفکلیوضعیتبهعنوانتنشبینکثرت
در است. سازگار عرضهشده کثرت و ناسازگار محض
و وساختار دریکسو کثرتمحضمحسوس اینجا
قاعدهمندیمربوطبهآنچهبهعنوانفرمهنریپذیرفته
در هنری رخداد دارد. قرار دیگر سوی در است شده
»سوژةهنر«بهعنوان»بهفرمدرآمدنچیزیکهقبال
دارایفرمنبوده،]یا[ظهورامكانتازهایازفرمدهی25«
تعریفشدهاست)بدیو،525:1388(.اینگسستیدر
این از پس آنچه بود. خواهد وضعیت موجود ساختار
میتواندرویمیدهدایناستکههنرمندانیپیداشوند
کهاینرخدادرابهعنوانرخدادیواقعیدروضعیت
هنریموجودبهرسمیتبشناسندودروفاداریبهاین
رخداد،دروفاداریبهاینامكانتازةفرمدهی،دستبه
آن حقیقِت آثار این مجموعة بزنند. هنری آثار تولید
همان مجموعه این میدهد. شكل را هنری وضعیت
چیزیاستکهبدیوآنراپیكربندیهنریمیخواند.او
]هنری[ حقیقت »یک مینویسد: فلسفه« و »هنر در
عبارتاستازیکپیكربندیهنریکهبایکرخداد
توضیح در و .)Badiou, 2005b: 12( است« شده آغاز
»پیكربندی«میافزایدکهآن»یکتوالیقابلتشخیص
استکه]...[متشكلازیکمجموعةبالقوهنامتناهی
ازآثاراست«)Ibid, 13(.بدیومثالهاییازپیكربندیهای
هنریذکرمیکند:تراژدییونانی،سبککالسیکدر
بین قابلتشخیصکه توالی عنوانیک »به موسیقی
از که رمان26 نیز و داشته« امتداد بتهوون و هایدن
سروانتستاجویس»نامیکپیكربندیبراینثراست«
)Ibid, 13(.هرچندکهبدیوتذکرمیدهدکهپیكربندی

راباژانریادورههایعینیتاریخهنریكینگیریماما
غالبا هنری، حقیقت یک ظهور در که میکند اشاره
سبکهاومكاتبتازهایدرکارمیآیند)بدیو،1388،:

.)527
عبارت به یا هنر به فلسفهمیخواهد اگر بنابراین
دقیقتربهحقیقتهنریبپردازدواگرحقیقتهنری
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بنابراین هنری، آثار از پیكربندی یک از است عبارت
»واحدمربوطه27برایاندیشیدنبههنربهعنوانیک
نه است هنری اثر نه منفرد، و درونماندگار حقیقت
مولف،بلكهیکپیكربندیهنریاستکهبایکگسست
رخدادیآغازشدهاست«)Badiou, 2005b: 12(.واین
برحسب کردیم، اشاره مقدمه در که چنان پرداختن
آنچهکهبدیودرمقالة»هنروفلسفه«میگوید،چیزی
بیشترازنشاندادنوجوداینحقایقنیست.درهمین
مقالهاستکهبدیوفلسفهراداللةحقایقهنروسایر
حقیقت هیچ »فلسفه میگوید: و میخواند عرصهها
موثریتولیدنمیکندبلكهحقایقرابهچنگمیآورد،
آنهارانشانمیدهد،افشایشانمیکندواعالممیکند

.)Badiou, 2005b: 14( »کهوجوددارند
ازپیكربندیهایگوناگون ازمثالهایی صرفنظر
کهبدیوبهاشارهذکرمیکند،در»منطقجهانها«اوبه
طورنسبتاًمفصلیبهتوضیحمسیرگسترشپیكربندی
هنرِیموسیقیسریالیدرآغازقرنبیستممیپردازدو
تمام،عناصرگوناگوندیدگاههایکلیخود باظرافت
دربارةوضعیت،رخدادوحقیقترادراینمسیرپیداو
مشخصمیکند.اجازهبدهیدبرایرعایتاختصارفقط
کنیم. اشاره تشخیص این در کلیدی نقطة چند به
میافتد، اتفاق آن در رخداد که جهانی یا وضعیت
»موسیقیآلمانیدرپایانقرننوزدهم«است.رخدادی
نوآورانة و بدیع قطعات از تعدادی میافتد اتفاق که
موسیقیدانانی رخداد این به وفاداران است. شونبرگ
مثلبرگ28ووبرن29هستند.ونهایتاًاینمجموعه،این
توالیآثارساختهشدهدروفاداریبهرخداِدشونبرگ،
 Badiou,(حقیقِتجهانموسیقاییبعدازواگنر«است«

.)2009: 79-89

اگرهمةنوشتههایبدیودربارةهنردرقالبهمین
میگرفتند، جای کردیم مالحظه اینجا تا که نگاهی
تصورنمیکنیمکهازنظرسازگاریونظاممندیخلل
خاصیدرآنوجودمیداشت:درهنرحقایقیبهشكل
پیكربندیهاییازآثارتولیدمیشودوفلسفهوظیفهاش
ایناستکهبایافتنومشخصکردناینپیكربندیها
بهعنوان»حقیقت«،ماهیتزمانةخودرابهعنوانزمانة
اینحقیقتـدرکنارحقایقسهعرصةدیگر-آشكار

کند.امامامعتقدیمکهاین»اگر«محققنشدهاست.
باید خود ادعای اثبات منظور به که کاری نخستین
بكنیمارائةتوصیفیازنوعمواجهاتبدیوبابرخیآثار

شعریاست.

3. مواجهات بدیو با اشعار ماالرمه
بخشمهمیازپرداختنبدیوبههنر،بهمواجهةاو
بابرخیآثارادبیوخوانشآنهامربوطمیشود.نمونة
ماالرمه30 استفان اشعار با بدیو مواجهة مواجهه، این
است.بدیواحتماالًبیشازهرهنرمنددیگریبهماالرمه
توجهداردومتونمتعددیرابهخوانشبرخیاشعاراو
اختصاصدادهاست.دراینجاالزماستبهطورمختصری
تا بپردازیم ماالرمه اشعار با او مواجهههای مرور به
چه یا میکند چه ماالرمه شعر با دقیقاً او بفهمیم
استفادهایازآنبهعملمیآورد.پسازآنمیتوانیم
نسبتایننوعمواجههراباایدةاودربارةحقیقتهنری

بررسیکنیم.
عنوانتأملنوزدهمکتابوجودورخداد»ماالرمه«
است.دراینفصلازکتابکهدرذیلبخِشاختصاص
یافتهبهتبیینمفهومرخدادآمدهاست،بدیوبهخوانش
شعر»یکافكندنتاس...«31میپردازد.اینكهاوازاین
شعرچهمیخواهدونوعمواجةاوباآنچگونهاستدر
صفحةآغازینتقریباًمشخصمیشود.بدیوبااینجمله
آغازمیکند:»یکشعرماالرمههمیشهجایگاهرخدادی
حسب بر باید که رخدادی میکند؛ مقّرر را تصادفی
ردپاهاییکهپشتسرشبهجامیگذاردتفسیرشود«
وپسازبیاناینكهبنابراینساختارشعر»دراماتیک«
است،میگوید:»ماالرمهیکمتفكردراِمرخداد32است
]...[«)Badiou, 2005: 191(.پسمادراینجاباشعر
ماالرمههمچونبهصحنهبردنمفهومرخدادمواجهیم.
»یکافقمتروکویکدریایطوفانی«استعارةموضع
رخدادیرامیسازند)Ibid, 192(وافكندنتاستوسط
ناخدایکشتِیدرحالغرقنیزرخداِددرونشعراست
 Ibid,(»زیرا»اینحرکتنمادرخدادبهطورکلیاست
193(.مهمترینمفهومیکهدراینتاملبرآنتاکید

میشودتصمیمناپذیریرخداداستواینكهشعرماالرمه
و نمادها طریق از را تصمیمناپذیری این خوبی به
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طور به میسازد. یا میدهد نشان مختلف استعارات
به است، رخداد دربارة که است شعری این خالصه
رخدادمیاندیشد،یابهعبارتدقیقتر»نمادیمطلقاز

.)Ibid, 193( »رخدادتولیدمیکند
بهنمونةدیگرینیزاشارهمیکنیم.درآخرینمقاله
ازکتابناـزیباییشناسی،بدیوبهخوانشمفصلشعر
»بعدازظهریکفون33«ماالرمهپرداختهاست.بدیودر
از را خود فلسفة مفاهیم از بسیاری شعر این تحلیل
رخدادگرفتهتاحقیقتدردرونشعرمشخصمیکند.
یادآوری ما به را رخداد تصمیمناپذیری شعر »این
ماالرمه بنمایه34های بزرگترین از یكی این میکند.
مضمون مهمترین اما .)Badiou, 2005b: 139( است«
شعروفاداریاست؛وفادارِیفونبهرخدادمعاشقهبادو
پریکهنمیداندآنهارادرخوابدیدهیادربیداری.
میخواند شعر این در بدیو که مضامینی از برخی
مضامینیهستندکهاودرکتابخودپیراموناخالِق
از او اینجا در است؛ کرده مطرح را آنها حقایق35
میگوید. آنها بر فون غلبة و وفاداری راه وسوسههای
عدم کامل نظریة یک سلبی، جهت از شعر، »این
و وفاداری راه مهم وسوسههای زیرا است« وفاداری36
جلوههایمختلفتسلیمشدنرانمایشمیدهد،امااز
برقرار را وفاداری عملگر یک »وجود ایجابی جهت
میسازد«واینبهغلبةفونبروسوسههادروفاداریبه

.)Ibid, 140(نامرخدادمربوطاست
یکمقالهدرکتابشرایطویکمقالةدیگرنیزدر
کتابناـزیباییشناسیهستندکهمواجهایازهمین
نوعبااشعارماالرمهدارند.امافقطماالرمهموضوعچنین
مواجهاتینیست.خوانششعر»گورستانکناردریا«37
ازپلوالری38در»منطقجهانها«وخوانشمتن»به
در بكت ساموئل از هی«39 بدترین، سوی
نوع همین از دیگری نمونههای »نازیباییشناسی«
اثر مواجههوخوانشهستند؛خوانشیکهدرآنیک
برخی نمادپردازی یا آوردن صحنه به عنوان به ادبی
ایدههایفلسفیبدیودیدهمیشود.اثردراینجاتبدیل
ادبی؛ فلسفهای به قالبشعر، در نظریهای به میشود
فلسفهایکهنهایتاًهمانفلسفةبدیوستیادستكماز
جهاتمتعددمشابهآناست.درایننوعمواجههآنچه

نههیچگونهکیفیات است نظریه کهجستجومیشود
مربوطبههنرونههیچنوآوریمنحصراًهنریدریک
جهاِنهنر.بنابرایناگراینپرسشطرحشودکه:آیا
مواجهةبدیوباآثارهنری)بهخصوصشعری(کهبخش
مهمیازپرداختناوبههنرراشكلمیدهد،بانظریة
کلیاودربارةحقیقتهنریسازگاروهمخواناست؟
پاسخمامنفیاست.درادامه،بهاثباتاینادعاخواهیم
پرداخت.اماپیشازآنبهدوموردازانتقاداتمطرح
ناهمخوانی همین به ناظر که شارحان توسط شده

هستنداشارهمیکنیم.
کلی دیدگاه ناهمخوانی دربارة شارحان دیدگاه .4

بدیوونوعخوانشاوازماالرمه
فلسفة پژوهندگان و شارحان از بسیاری برخالف
الیور لوسرکل41، ژاک ژان هالوارد40، پیتر مانند بدیو
فلثم42و...کهدربحثازدیدگاههایبدیوپیرامونهنر،
نمیکنند، مشكل نوع این وجود به اشارهای هیچ
ذکر را نكاتی خصوص این در که هستند معدودی
کردهاند.برونوباستیلس43بهوجودناهمخوانیمیاننوع
و رخداد پیرامون او نظریة و ماالرمه از بدیو خوانش
حقیقتمعتقداست.اودربارةخوانشبدیوازماالرمهدر

»وجودورخداد«مینویسد:
دراینجاماتحلیلیازماالرمهبهعنوانیکرخداد
نمیبینیم فرانسوی پساهوگویی و درشعرسمبلیست
شاعر-متفكر عنوان به او دربارة تفسیری شاهد بلكه

رخدادبودگِیرخدادهستیم.]...[
قطعاًخواندنماالرمهبهعنوانشاعر-متفكررخداِد
رخدادیکچیزاستوخواندناوبهعنوانیکرخداد

درشعرقرننوزدهمفرانسهکاماًلیکچیزدیگر.
]...درمواردیمثلاین[شعرنهچندانبهعنوان
رخدادبلكهدرچارچوبیکنظریةشعریدربارةرخداد
Bosteels, 2011: 215-( میشود خوانده رخداد بماهو

.)216

»نا-زیباییشناسی« مدخل ذیل در نیز پاور44 نینا
در»واژهنامةبدیو«45بههمینمسئلهاشارهکردهاست:
اماتوسلبدیوبهایننویسندگانـبرحسبمفهوم
خوداوازرخدادهایهنریـمبهماست:آیااثربكت
یکرخدادادبیاست؟واثرماالرمهیکرخدادشعری؟
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یاآنهابیشترفیلسوفانیهستندکهدرژانرهایدیگر
)نثروشعر(مینویسند؟برایمثالبدیودربكتیک
روشمیبیندودرماالرمهتوصیفیازرخداد،ناِمرخداد
ووفاداریکهمفاهیمیکلیدیازتفكرخودبدیوهستند؛
امااینپرسشکهآیاایننویسندگانیکفرا-جایگاه46
درموردژانرهاییکهدرآنکارمیکننددارندیانهدر
 Power,( میماند باقی الینحل زیباییشناسی« ـ »نا

.)2015, : 160

منظورپاورازداشتنیکفرا-جایگاهدقیقاًبهمعنی
تبدیلشدنشعریامتنادبیبهنظریهایدربارةرخداد
وحقیقتاست،درحالیکهقراراستعرصةهنرعرصة
اتفاقافتادنوتولیدرخدادوحقیقتباشدونهعرصة

نظرورزیدربارةآنها.
ماچنانكهگفتیمهمراهبامفسرانفوقاعتقادداریم
کهاینناهمخوانیمسلماًوجوددارد.امادرعینحال
اثبات یک به نیاز ناهمخوانی این وجود که معتقدیم
طریقی شاید که نیاید پیش تصور این تا دارد دقیق
خاصبرایگنجاندنایننوعمواجههدرذیلنظریات
کلیبدیووجودداشتهباشد.ایناثباتبهاعتقادماباید
برمحورمفهومحقیقِتهنریقرارداشتهباشد.تنهادر
اینصورتاستکهاینناهمخوانیرابهعنواننشانهای
دودرک میان دوگانگیعمیقتر یا ناهمخوانی ازیک
مختلفازمفهومحقیقتهنریخواهیمفهمید.درآن
صورتاینناهمخوانیدیگریکمسئلةفرعیدرحاشیة
او تفكر اساسی ارکان با بلكه بود نخواهد بدیو فلسفة

مرتبطخواهدشد.

5. اثبات ناهم خوانی
چندنكتةاساسیوجودداردکهوقتیدرکنارهم
قراردادهومالحظهشوند،نتیجةمدنظرمارابهروشنی
مطالبی یادآوری نكات این اغلب کرد. خواهند داللت
نكته اولین کردهایم. اشاره آنها به قباًل که هستند
عبارتاستازمشروطبودنفلسفهتحتهنر.چنانکه
درمقدمهگفتیمفلسفهازنظربدیومشروطبهوجود
حقیقتاستوحقایقنهدرفلسفهکهدرعرصههای
دیگرمنجملههنرتولیدمیشوند.»فلسفهنیازداردکه
Ba-( درهریکازحوزههاحقایقوجودداشتهباشند«

diou, 1999: 160(.بنابراینبیاندقیقترنكتةاولاین

است:فلسفهمشروطبهحقیقتهنریاست.
نكتةدومنیزحالتیادآوریدارد.چنانکهگفتیم
بدیوبهطورواضحومشخصیماهیتحقیقتهنریرا
ازآثارهنریکهدرشرایطی بهعنوانیکپیكربندی
تعریف است شده تولید خاص فرایندی طی و خاص
میکند.پسنكتةدوم:حقیقتهنریعبارتاستاز

پیكربندی.
که است مربوطه«ای »واحد یادآوری سوم نكتة
فلسفههنگامپرداختنبههنربایدبهآنبپردازد.بدیو
نشان »تحت میخواهد فلسفه وقتی که میپرسد
حقایق«بهسراغهنربرود،»چهچیزیوحدتمربوطة
اثر خوِد آیا میشود؟ خوانده هنر که است آنچیزی
هنریاست،یعنیانفراد47یکاثر؟آیانویسندهیاخالق
است؟یاچیزدیگریاست؟«)Badiou, 2005b: 10(و
چنانکهقباًلگفتیمپاسخاوهمانپیكربندیاست.او
تاکیدمیکندکهنبایدیکاثرهنریراواحدمربوطة
نامتناهی کثرت یک »حقیقْت زیرا داد قرار تحقیق
است« متناهی ذاتاً هنری اثر حالیكه»یک در است«
)Ibid, 10(.بنابرایننكتةسومایناست:مشروطبودن

فلسفهتحتحقیقتهنریبایدبهصورتپرداختنآن
بهیکپیكربندیهنریباشدنهکمترازآن.

و بدیو خود بیان به بدیو فلسفة چهارم: نكتة
شارحانش،چنانکهآشكارنیزهست،تحتشرطشعر
مینویسد: جهانها« »منطق در بدیو است. ماالرمه
من برای نثر حوزة در بكت شرط تحت »اندیشیدن
شعر حوزة در ماالرمه شرط تحت اندیشیدن قرینة

.)Badiou, 2009: 548(»است
پنجمیننكتهدرپیوندبانكتةچهارماست،اهمیت
است. طوالنی نسبتاً و دارد استدالل مسیر در زیادی
نكتهایناستکهفلسفةبدیوبهاینمعناتحتشرط
شعرماالرمهاستکهمفهومرخدادیادستکمفرمول
شعریمفهومرخدادراازآناخذمیکند.دالیلیبرای
اینادعاوجوددارد.دلیلاولبیانخودبدیووشارحان
»من مینویسد: »دولوز«48 کتاب در بدیو اوست.
ماالرمهایهستم:وجودبماهووجودتنهاترکیبکثیر
که است رخداد وقوع سبب به فقط اما است، خالء
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حقایقیازاینخالءیابنیادتهیمیتوانندوجودداشته
ماالرمهای او اینجا در .)Badiou, 2000: 88( باشند«
بودنرابهوضوحبهمعنیهمعقیدهبودنباماالرمهدر
خصوصنقشرخدادتعریفمیکند.جاستینکلمنس49
درتوضیحنسبتفلسفهوشرایطآندردیدگاهبدیو
تفكر یک برای الگویی شعر »عملكردهای مینویسد:
ناپذیر تصمیم امر عنوان به رخداد به برون-عقالنی
فراهممیکنند)بهویژهتأملنوزدهمدربارةماالرمهرا
تاکید بعد کمی و )Clemens, 2006: 115( ببینید(«
میکندکه»شعرماالرمهواقعاًفرمول50رخدادرافراهم
میکند«)Ibid, 116(.همچنینالیورفلثمنیزهنگامیكه
بیان و رخداد مفهوم تعریف مشغول خود کتاب در
مفهوم »این که میکند اضافه است، آن ویژگیهای
توسطیکشعرـ یعنی»یکافكندنتاس...«ماالرمه-
مشروطشدهاست«)Feltham, 2008: 102(.دلیلدوم
بهماالرمهدرساختار تاملمربوط جایگاهیاستکه
کتاب»وجودورخداد«دارد.مسیراستداللکتابوقتی
عنوان ذیل که بخشی )در میرسد نوزدهم تامل به
مفهوم از تبیینی ارائة حال در است(، آمده »رخداد«
رخدادوویژگیهایآناستواینکاردرسراسراین
تاملباتفسیرشعرماالرمهادامهمییابد.دراینجاشعر
ماالرمهکاماًلبهنحومستقلومنفردبررسیمیشودو
یاپیكربندی ازیکفرایند بهعنوانیکقطعه مطلقاً
هنریدیدهنمیشود.دراینجااصاًلاهمیتینداردکه
ماالرمهاینشعررادرچهزمانیگفتهوبااینشعرچه
تحولیدرکداموضعیتهنریسابقپدیدآوردهاست.
اینجافقطمحتوایشعرماالرمهمهماست.اگرماالرمه
درعصریدیگردرتاریخمیزیستوفقطهمینیک
شعرراسرودهبود،بازهماینشعرمیتوانستدرکار
بدیودقیقاًهمیننقشکنونیراایفاکند.برایاثبات
اینادعاشاهدینیزوجوددارد.بدیودریكیازمقاالت
کتابناـزیباییشناسیبهمقایسةشعر»یکافكندن
لبیدبنربیعهـشاعرعصر ...«ماالرمهومعلقة تاس
جاهلیت-میپردازدو»قرابتیدرتفكر«آنهامالحظه
میکند)Badiou, 2005b: 46(.اوازپرسشواحدیکه
درایندوشعرهستسخنمیگوید.»میتوانیمببینیم
کهباوجودشكافبیاندازهایکه]ازنظرزمان،زبان،و

زمینةاجتماعیشكلگیری[بینشانهست،هردوشعر
باماازیکپرسشواحدسخنمیگویند:چهنسبتی
بینمكان51،ارباب52وحقیقتهست؟«)Ibid, 48(.بدیو
بعدازبیانتفاوتجهتگیریهایایندوشعردرپاسخ
میکند طرح را پرسشهایی مذکور، پرسش به دادن
دربارةامكانیکجهتگیریسومومیگوید:»فلسفة
است، پذیرفته خود شرط عنوان به را شعر که من
.)Ibid, 54( دهد« پاسخ پرسشها این به میکوشد
بنابرایندراینمقاله،شعرلبیدبنربیعهدرکنارشعر
ایستاده بدیو فلسفة مشروطسازی جایگاه در ماالرمه
است.استنباطیکهمیخواهیمازاینوضعبكنیماین
استکهشعرلبیدبیآنكهجزئیازیکفرایندحقیقت
به باشد گفته سخن آن از بدیو که مشخص هنری
حساببیاید،بیآنكهدورةتاریخیاشقرابتیباعصر
ماالرمهداشتهباشد،بیآنكهیکشعرمدرنیاحتی
شعریباشدکهدردرونوضعیتشعریعصرجاهلیت
از آنكه بی است، بوده جدیدی سبک واجد عربستان
هیچرژیمفرمدهیقبلیگسستهباشد،شعریاستکه
بدیوبهتحلیلآنمیپردازدومفاهیمخودراباکمک
بااهمیتیدر بنابراینهیچچیز آنگسترشمیدهد.
موردزماناینشعروجودندارد.پسبایدگفت»ازاین
جهت«هیچچیزبااهمیتیدرموردزمانشعرماالرمه
هموجودندارد.پسنكتةپنجمرامیتوانبهاینشكل
بدیوتحتشرطشعر فلسفه بودن بیانکرد:مشروط
ماالرمهبهمعنیاخذمفاهیمیاپرسشهایفلسفیازآن
استوربطیبهجایگاهتاریخیماالرمهدریکوضعیت

شعریخاصندارد.
اکنونمیتوانیمنتیجهرامشاهدهکنیم:اگرمشروط
پس است، حقیقت سبب به هنر تحت فلسفه بودن
مشروطبودنتحتشرطشعرماالرمهبهمعنینسبت
آنباحقیقتاست.امادرحالیکهحقیقتهنریطبق
تعریفبدیویکپیكربندیازآثاراستوواحدمربوطة
باشد، پیكربندی این کلیت باید نیز فلسفی بررسی
به ودیگرانکامال آثارشعریماالرمه با بدیو مواجهة
یک در آنها حضور به ارتباط بی و منفرد صورت
پیكربندیاست.نوعاستفادةاونیزبهصورتیاستکه
لزومتوجهبهیکپیكربندیراکاماًلازبینمیبردواثر
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فلسفی بررسی برای مكفی کاماًل واحدی را منفرد
و ماالرمه اشعار با بدیو مواجهة نوع بنابراین میسازد.
برخیدیگرازشاعرانونویسندگانناهمخوانباتعریفی

استکهاوازحقیقِتهنریارائهمیدهد.
امانتیجةدیگرایناستکهاینناهمخوانیدراصل
بهسببناهمخوانیدراستفادةبدیوازمفهومحقیقت
ماالرمه شعر که درحالی زیرا است. آمده پدید هنری
بنابرآنچهگفتیمنمیتواندبدونحقیقتباشد،امادر
عینحالنوعاستفادةبدیوازآننشانمیدهدکهاین
حقیقتنمیتواندهمانمعناییازحقیقتهنریباشد
کهبدیوبهصورتمشخصونظریآنراتعریفکرده
است.پسدستكمدومعناازحقیقِتهنریدرکاربدیو
وجودداردکهبدیوهرگزبهتمایزآنهااشارهاینمیکند.
6.معانیمختلفحقیقتهنریوویژگیهایمتفاوت

آنها
که است نخست معنای همان معانی این از یكی
با آثارمرتبط نامتناهی بالقوه ازمجموعة عبارتاست
یکرخدادهنری)پیكربندی(ومعنایدومعبارتاست
ازبیانهنرِیایدههایمربوطبهرخدادوحقیقتیابه
فلسفة که مفاهیمی همان دیگرصحنهپردازی عبارت
نظر در که است بدیهی آنهاست. مفهومِی بیاِن بدیو
ایندومعنا،ویژگیهایمتفاوتیرا از گرفتنهریک
ویژگیهای این میکند. ایجاب هنری حقیقِت برای
متفاوتراچنانکهدرفلسفةبدیوظاهرشدهاندمیتوان

ازقرارذیلبرشمرد:
1.6.درخصوصزمانمندیواهمیتآن:معنایاول
حقیقتهنریکاماًلدرپیوندبایکدورةتاریخیخاص
مطرحمیشود.چنانكهقباًلذکرشد،طبقتعریفبدیو،
در وضعخاص یک برقراری از عبارت هنری وضعیت
رابطةبینقواعدمربوطبهفرموامرمحسوسبهطور
کلیاستورخدادهنرییکاثریامجموعهایازآثار
استکهاینقاعدهرابرهممیزند.پیداستکهچنین
وضعخاصیهمیشهمربوطبهیکدورةزمانیخاص
وضعیت برای بدیو مثالهای دلیل همین به و است
هنریبهدورههایزمانیخاصمربوطاستومثالهای
اوبرایحقیقتهنرینیزازتوالیتاریخیبرخوردارند:
موسیقیآلمانیدرپایانقرننوزدهمیاشعرفرانسوی
بعدازهوگوبعضیازمثالهایبدیوبرایوضعیتهنری

وتراژدییونانی،موسیقیسریالی،وشعرنو،مثالهای
اوبرایحقیقتهنریهستند.دراینمعناکاماًلاهمیت
داردکهیکاثرموسیقایییاشعریدرچهزمانیآفریده
شدهاست.شونبرگدرزمانخودرخدادبوداماامروز
دیگرساختنیکقطعةغیرتونال53بههیچوجهرخداد
معنای وقتی مقابل، طرف در اما نمیآید. حساب به
قاعدتاً برگردد، فردی آثار محتوای به هنری حقیقت
زمان و نیست تاریخی دورة دیگریک هنری وضعیت
داشت. نخواهد آن حقیقِت به ربطی اثر یک آفرینش
بدهیدشعر بدیودرمنطقجهانهامینویسد:»اجازه
را دریا« کنار »گورستان عنوان با والری پل مشهور
برگیریموآنرابهعنوانیکجهانمالحظهکنیم.بر
طبقاصطالحاتما،اینشعر،داستانیکرخداداست«
)Badiou, 2009, p. 455(.باتوجهبهاینكهکلمة»جهان«

درمنطقجهانهامعادلتقریبی»وضعیت«در»وجود
ورخداد«است،روشناستکهدرچنینمواجههای،
شعرنهبهعنوانبخشیازیکحقیقتکهدریکجهان
آن در حقیقت که جهانی عنوان به بلكه دارد جریان
اتفاقمیافتدیابهعبارتبهترصحنهپردازیمیشود
مالحظهشدهاست.دراینمعناستکهشعرلبیدبن
ربیعهازصحراهایچهاردهقرنپیشمیتواندازلحاظ
تفكریکهدرآنهستوازحیثحقیقتیکهقدرت
مشروطکردنفلسفهرابهآنمیبخشدهمردیفشعری
مهم باشد. فرانسوی نمادپرداز و مدرن شاعر یک از
نیستچهزمانیپرسشحقیقتورخدادمطرحشده
باشد؛درهرزمانکهباشد،طبقمعنایدوم،حقیقتی

درکاراست.
طبق بر حقیقی: هنِر کمّیت خصوص در .2 .6
هنری حقیقت یا حقیقی هنر مقدار چه بدیو دیدگاه
دو از یک هر حسب بر سوال این پاسخ دارد؟ وجود
معنایذکرشدهازاینمفهوممتفاوتاستواینتفاوت
رامیتواندرمتونبدیومشاهدهکرد.تصورمیکنیمکه
برطبقمعناینخستباوفوریازحقیقِتهنریمواجه
خواهیمبود.بدیودرناـزیباییشناسیمینویسد:»]..
.[پیكربندیهنریبایکگسسترخدادیآغازمیشود
)کهمعموالًیکپیكربندیپیشینرامنسوخمیکند(«
روشنی طور به بدیو بیان .)Badiou, 2005b, p. 12(
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داللتبراینداردکهحالتمعمولوغالبایناستکه
یک از گسست در هنری حقیقت یا پیكربندی هر
پیكربندیپیشینبهوجودمیآید.وقتیاینراکنارآن
عباراتبدیومیگذاریمکهازهمراهبودننامهایمكاتب
میگویند، هنری حقیقت هر با تازه سبکهای و
میتوانیمبهطورموجهینتیجهبگیریمکهپستاریخ
است. هنری حقایق تاریخ معنا یک به هنر تحول
کنار در هستند. برداشت این پشتوانة بدیو مثالهای
مثالهایقبلیمثلتراژدییونانی،موسیقیسریالیو
بدیو دیگر مثالهای به میتوان فرانسوی، نو شعر
»سبک جویس«، تا سروانتس از »رمان همچون
در تغزلی »مونتاژ و بتهوون«، و هایدن بین کالسیک
 Badiou, 2009:( کرد اشاره ولز« تا گریفیث از سینما
و مكاتب نیز بدیو شارحان که نیست دلیل بی .)73

از نمونههایی عنوان به را هنری مختلف سبکهای
حقیقتهنریدرمعنایبدیوییمالحظهمیکنند.الیور
فلثمتئاترقرنبیستمازمهیرهولدبهبعدرایکفرایند
همچون کسانی که میآورد شمار به هنری حقیقت
 Feltham,( هستند آن وفادار سوژههای ارتو و برشت
264-247 :2006(.ادپالث54نیزسبکامپرسیونیسمدر

برخی کردن روشن برای مثالی عنوان به را نقاشی
کرده ذکر بدیویی منظر از هنری ویژگیهایحقیقت
است)Pluth, 2010: 102(.بنابراینازمنظرمعنایاول،
عالمهنرپرازحقیقتهنریاست.امادرطرفمقابل،
اگرمعنایدومرادرنظربگیریم،یافتنحقیقتدرهنر
آلن شد. خواهد دریا در مروارید بهجستجوی تبدیل
زیباییشناسی،کهدرواقعیک بدیودرابتدایکتابناـ
مجموعهمقالهاست،یکاپیگرافیادیباچةبسیارکوتاه
بهطور پاراگرافو اینیک ازنظرما نوشتهاستکه
خاصجملةدومآناحتماالًتنهامتننظریبدیواست
کهمحتوایآنباآنچهاودرمواجههایشباآثارمنفرد

هنریانجاممیدهدسازگاریدارد.55بدیومینویسد:
منظورمنازناـزیباییشناسینسبتیاستمیان
اینكههنر به اعتقادداشتن بهدلیل فلسفهوهنرکه
ادعایی هیچ است، حقیقت کنندة تولید یک خودش
نا- ندارد. فلسفه ابژة یک به هنر تبدیل برای
به زیباییشناختی، نظرورزی برخالف زیباییشناسی،

توصیفتاثیرات56دقیقاًدرونفلسفِی57تولیدشدهتوسط
Ba-(58تعدادکمی59آثارهنریمیپردازد لوجودمستق

.)diou, 2005b: xiv

دراینجابیانبدیوکاماًلصراحتداردکهآنبخشی
)و دارد را فلسفه روی اثرگذاری توانایی که هنر از
بنابرایندرنسبتباحقیقتاست(وجودمستقلتعداد
اندکیآثارهنریاستونهزیروبمتاریخطوالنیهنر.
داده بهدست عبارت این از ماشری60 پیر که شرحی

استمویدهمینمعناست:
ازمنظربدیواینهنربماهوهنرنیستکهحقایقرا
تولیدمیکندودرواقعبیشتراوقات،مثلوقتیکهبه
هیچ هنر باشد، ملتزم سرگرمی یا تزکیه ماموریت
برخی در فقط حقیقت .]...[ نمیکند تولید حقیقتی
وسیلة به که است شده تولید استثنایی موارد
شایستگیهایاستثناییشانبرارادةگسستکهتعریف

کنندةذاترخدادشعریاستگواهیمیدهند]...[.
ازاینمنظرپروژةبدیوروشنترمیشود:اینپروژه،
ترسیمکنندةمحدودههایتنگیکهنرـتفكراست
دارند قرار آن از فراتر بیشترمحصوالتهنریکه که
معنا و تصویر سرگیجة مسّخر زیرا شدهاند زده پس

.)Macherey, 2005: 114(]...[هستند
نیز فلسفه«61 خود »)باز(گشت مقالة در بدیو
شرایط که حوزهای چهار از هریک در که میگوید
Badi-( فلسفههستند»تعدادکمی«حقایقوجوددارند

.)ou, 1999: 123

بنابراینروشناستکهتمایزیدرکاراست؛تمایزی
میاندومعناازحقیقتهنریکهبرحسبیكیحقیقت
است. استثنا حقیقت دیگری برحسب و پرشمار
متوجه میتوانیم درمییابیم را تمایز این هنگامیكه
شویمکهچرادرحالیكهمثالهایبدیوبرایحقیقت
اماهنریکه برمیگیرند، در را دامنةوسیعی هنری
فلسفةاورامشروطمیکندمحدودبهتعدادمعدودیاثر
هنریمیشود.اینجاستکهمیتوانیمبفهمیمچرادر
حالیكهبدیورخدادمعاصرعرصةشعرراکارپلسالنـ 
بهخاطرگسستنازآنچهاوعصرشاعران62مینامدـ
معرفیمیکند)Ibid, 85-86(،اماشاعرمشروطکنندة
شاعران- عصر شاعر برجستهترین ـ ماالرمه او فلسفة
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معنای در حقیقت یک آغاز سالن پل شعر است؛
پیكربندیاستاماشعرماالرمهیکحقیقتدرمعنای

نمادپردازینظریةحقیقتاست.
3.6.درخصوصطبقهبندیهنرها:برطبقمعنای
تولید امكان میان تفكیكی هنری حقیقت از نخست
همة در نهاد. نمیتوان گوناگون هنرهای در حقیقت
هنرهایکمسیرکلیوجودداردکهازرخداِدواقعشده
مثالهای میرسد. حقیقت تولید به وضعیت یک در
و نقاشی متفاوتسینما،شعر، عرصههای از که بدیو
موسیقیمطرحشدهاندبراینبرداشتصحهمیگذارند.
درواقعبرطبقتعریِفمعناینخسِتحقیقتهنری
بایدهمهمینطورباشدزیراامكانتغییرنسبتمیانامر
محسوسوفرم)کهتعریفرخدادهنریاست(کاماًلبه
یکاندازهدرهرشكلیازهنروجوددارد.اماچراشعر
ساختن مشروط در مخصوص و برجسته جایگاه یک
آن به قباًل که است مسئلهای این دارد؟ بدیو فلسفة
بیان برایآن اکنونمیتوانیمعلتی و اشارهکردهایم
جایگاه این میتوان که میکنیم تصور ما کنیم.
از معنا دو میان که تفاوتی حسب بر را مخصوص
حقیقتهنریوجودداردتبیینکرد.جایگاهویژةشعر
در )Badiou, 2008: 51( درونش در پنهان« »نثر -با
کنارنثربكتکهبدیوگاهی»شعریپنهان«دردرون
آنمیبیند)Badiou, 2003: 41(-میتواندبهایندلیل
نمادپردازینظریةحقیقت به باشدکهوقتیحقیقت
تبدیلمیشود،هنریکهدستمایهاشمنبعغنیزبان
استوکارشاستفادهازتشبیهواستعاره،احتماالًبهتر
ازهنرهایدیگرمیتواندازعهدةتولیدحقیقتبرآید.
البتهمابههیچوجهنمیخواهیمدراینجااظهارنظر
قطعیدربارةتواناییبیشترشعردربیاناستعارییک
که است این بگوییم میخواهیم آنچه بكنیم. نظریه
امكانارائهیادرنظرگرفتنیکطبقهبندیازهنرهادر
معنایدومازحقیقتهنریبسیاربیشتراستتادر
وضعیت یک و شعری وضعیت یک نخست. معنای
موسیقاییهیچتفاوتیازحیثامكانقرارگرفتندر
معرضیکرخدادکهضابطةفرمدهیرادگرگونکند
ندارند.اماکاماًلقابلدرکاستکهیکشعرتوانایی
بیشتریدرارائةظرایفمفاهیمیمثلرخداد،وفاداری

بنابراین موسیقایی. اثر یک تا باشد داشته حقیقت و
ادعایماایناستکهاگربخواهیمتوجیهیبرایجایگاه
تمایزیکهما ویژةشعردرفلسفةبدیوبیابیماحتماالً
میاندومعنایحقیقتهنریمطرحکردیمبرایاین

منظورراهگشاست.
4.6.درخصوصنسبتفلسفهوهنر:موضوعرابطة
فلسفهوشرایطآنیكیازموضوعاتمبهمومسئلهساز
درفلسفةبدیوست.برایمثالالكسلینگ63درکتاب
بدیووسینما64اینمشكلرادرخصوصرابطةفلسفة

بدیووهنرسینماتشخیصدادهاست:
درحالیكهبدیوبهطورگستردهایدربارةسینماودر
حولوحوشآنمطلبنوشتهاست،درهیچجابهطور
میتواند سینما چگونه که است نكرده مشخص دقیق
تاثیریرویفلسفةاوبگذاردیاآنرا»مشروط«کند.
اینکاستیدرهیچیکازمتونثانویهدربارةکاراونیز
این سادگی به آنان از بسیاری و است نشده اصالح

.)Ling, 2011: 3(پرسشرانادیدهگرفتهاند
دراینجامامجالآنرانداریمکهدربارةاینموضوع
بهطورکلیچیزیبگوییم.تنهامیخواهیمایننكتهرا
متذکرشویمکهرابطةمیانفلسفهوهنربستهبهاینكه
کداممعناازحقیقتهنریرادرنظربگیریم،یكسان
باقینمیماند.اگرمعنایاولرادرنظربگیریمکارفلسفه
یعنی میانجامد حقایق تاریخنگاری نوعی به تقریباً
وظیفةفلسفهتشخیصدادنونشاندادنفرایندهای
حقیقتدرچهارعرصةمختلفدریکدورةزمانیخاص
)معاصِرهمانفلسفه(خواهدبود.نمونهایازاینمواجهه
ـ کهپیشتربهآناشارهکردیم-در»منطقجهانها«و

درپرداختنبدیوبهتاریخگسترشپیكربندیموسیقایی
بعدازشونبرگیافتمیشود؛دراینجافلسفةبدیوبهما
نشانمیدهدکهچگونهموسیقیسریالیرامیتواندر
قالبمقولةحقیقتفهمید.65امادرطرفدیگر،برحسب
معنایدوم،چنانكهپیشترگفتیم،فلسفهمفاهیمخودرا
ازبرخیآثارهنریاخذمیکندهمانطورکهبرحسب
ادعا66مفهومرخدادتحتشرطشعرماالرمهاست.در
اینمعناواحدمربوطةبررسیفلسفینهیکپیكربندی
بلكه»وجودمستقلتعدادکمیآثارهنری«است.در
عینحالبرحسبآنچهخودبدیووشارحانش-می-گویند،-
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12. unfounded
13.تصمیمناپذیر)undecidable(بودنرخدادهمبهخاطر
بیرونبودنآنازحوزةمعرفتاست.هیچمعرفتینمیتواند
بهساکنانوضعیتاطمینانبدهدکهرخداددراینوضعیت

اتفاقافتادهاستیانه.
14.پیشازایندرجایدیگریکوشیدهایمتانشاندهیمکه
دراستفادةبدیوازمفهوم»سوژه«یکدوگانگیآشكاروجود
دارد.درآنجامتذکرشدهایمکهنهایتاًبرایفهمعباراتبدیو
بایدبپذیریمکهاوگاهیسوژهرادرمعناییبهکارمیبردکه
اشارهبهانسانوفاداربهرخدادداردوگاهیآنرادراشارهبه
زاده )اسمعیل کارمیبرد به ازحقیقت متناهی بخشهای
برزی&حیدری,1394,ص.19(.چنانكهواضحاستدر

اینجامعناینخستموردنظراست.
15. generic
16. supreme genre
17. metonymy
18. very being
19. Inaesthetics
20. Art and Philosophy
21. Subject of Art
22. Logic of Worlds
23. intensity
24. tranquility
25. formalization
26. novel
27. pertinent unit
28. Berg
29. Webern
30. Stephane Mallarme
31. A Cast of Dice . . .
32. event-drama
33. The Afternoon of a Faun
34. motif
35. Ethics, An Essay on the Understanding of Evil
36. infidelity
37. The Graveyard By The Sea
38. Paul Valery
39. Worstward Ho
40. Peter Hallward
41. Jean Jacques Lecercle

از- بدیو- نظر- مد- اصلی- معنای- شد،- ذکر- پیشتر- چنانکه-
»مشروط«-بودن-فلسفه-تحت-هنر-در-همین-معنای-دوم-از-
حقیقت-هنری-اتفاق-می-افتد.-بنابراین-باید-نتیجه-گرفت-که-
هنگامی-که-بدیو-حقیقت-هنری-را-تعریف-می-کند-یک-معنا-
از-حقیقت-را-در-ذهن-دارد-و-هنگامیکه-دربارة-نسبت-شرط-
و-مشروط-میان-فلسفة-خود-و-شعر-ماالرمه-سخن-می-گوید-

معنای-دیگری-را-در-کار-آورده-است.

سخن آخر
بنابر-آنچه-که-گفته-شد،-بخشی-از-فلسفة-بدیو-که-به-
حوزة-هنر-مربوط-است-دچار-اعوجاجی-قابل-مالحظه-و-
جدی-است.-ما-در-اینجا-این-اعوجاج-را-تا-تشخیص-دو-
مفهوم-متمایز-از-حقیقِت-هنری-پیگیری-کردیم-اما-بی-گمان-
می-توان-و-باید-پیشتر-از-این-رفت.-خود-وجود-این-دو-معنا-
 ـ یا-بگذارید-بگوییم-»حداقل«-دو-معنا67--بدون-شک-ریشه-
در-مسئله-ای-عمیق-تر-داشته-است-که-هر-تحقیق-آینده-در-
این-خصوص-می-تواند-به-جستجوی-آن-بپردازد.-پرسش-های-
مهم-دیگری-نیز-در-ادامة-نقد-حاضر-می-توانند-مطرح-شوند-
که-از-جملة-آن-ها-پرسش-از-امکان-وجود-چنین-اعوجاج-هایی-
در-هر-یک-از-سه-حوزة-دیگر-تولید-حقیقت-از-نظر-بدیو-

است.

پی نوشت
1. tru th
2.اشارهبهجایگاهمخصوصشعرتوسطخودبدیومكررانجام
 Badiou, 1999, p. 35 and p.( مثال: )برای میشود
128((.نكتةمهمیدراینخصوصوجودداردکهدرادامه

بهآناشارهخواهدشد.
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5. art-truth
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8. presented being
9. consistent multiplicity
10. evental site
11. historical situations
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