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معانی متفاوت سوژه در فلسفهی آلن بديو
علیرضا اسمعیلزاده برزی* – احمدعلی حیدری
دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايی – دانشیار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايی
(تاریخ دریافت مقاله.39/27/72 :؛ تاریخ پذیرش مقاله)39/6/21 :

چکیده
در این مقاله کوشیده ایم تا وجود نوعی ابهام را در کاربرد مفهوم سوژه در آثار آلن بدیو مشخص سازیم .این
ابهام مربوط به وجود یک ناسازگاری و دودستگی میان تعبیرات مختلف بدیو پیرامون آن مفهوم است .این
ناسازگاری به برانگیخته شدن تفاسیر مختلفی در این خصوص منجر شده است .ما با بررسی عبارات بدیو و
ضمن توجه به رویکردهای مختلفی که نزد شارحان آثار وی وجود دارد نهایتاً پیشنهاد کردهایم که برای
دست یافتن به یک فهم جامع از اندیشههای بدیو در خصوص مفهوم سوژه ،بهترین راه پذیرفتن این است که
این مفهوم در آثار بدیو دارای دو معنای متمایز (اگرچه مرتبط) است و کوشش در جهت ارائهی یک معنای
واحد از سوژه در فلسفهی بدیو بهناچار موجب نادیده گرفتن دستهای از عبارات صریح او در این خصوص
خواهد شد.
واژههای کلیدی :آلن بدیو ،سوژه ،رخداد ،حقیقت ،وفاداری.

* رایانامه نویسنده مسئولAlirezamarch65@yahoo.com :

0
نشريه فلسفه سال   43شماره1بهار وتابستان 1314

 .1مقدمه
فلسفهی آلن بدیو در کلیت خود به دنبال مقاصد مشخصی است .عمددهتدرین مقصددی کده
شاید بتوان کل این پروژهی فکری را در ذیل آن گنجاند بازگردانددن جایگداه منحصدربهفدرد
فلسفه به آن است ،پسازاینکه اعالم «پایان فلسفه» به مدد روز اندیشده تبددیلشدده اسدت.
فلسفه ازنظر بدیو دیرزمانی است که با واگدذاری جایگداه و وفیفدهی خدود بده حدوزههدایی
همچون علم (در پوزیتیویسم) ،سیاست (در مارکسیسم) و هنر (در اندیشهی هیددگر) دچدار
رکود شده است .بدیو میخواهد در زمانده ای کده بده اعتقداد او ف دای اندیشده بده تسدخیر
سفسطه درآمده است ،به فلسفه در معنای درسدت و اساسدیاش بدازگردد .ازنظدر وی وجده
ممیّز فلسفه از سفسطه یکچیز است و از آغاز –از عهد یونان -همین بوده است :اعتقداد بده
وجود حقیقت .اگر ایدن مدالر را بدرداریم بایدد ازایدنپدس پروتداگورا

و گرگیدا

را نده

سوفیستهای بزرگ که فیلسوفان بزرگ یونان بدانیم .کسانی که بدیو آنها را سوفیستهای
بزرگ زمان حاضر میداند نیز ،از ویتگنشتاین تا اندیشمندان پسدتمددرن ،اعتقاددارندد کده
«حقیقتی در کار نیست ]. . .[ ،زیرا قراردادها ،قاعدهها ،انواع گفتمانهدا و بدازیهدای زبدانی
همهی آن چیزی هستند که وجود دارد» ( .)Badiou, 2008: 8بندابراین بددیو مدیخواهدد
مفهوم حقیقت را از نو به فلسفه بازگرداند و تبیینی دوباره از آن ارائه دهد تدا فلسدفه بتواندد
دوباره در برابر سفسطه قد علم کند.
در کنار این تبیین نو از مفهوم حقیقت برخی مفاهیم دیگر نیز هستند که تبیینی تدازه و
حتی میشود گفت معنایی جدید مییابند .مفهوم سوژه در ایدن میدان یکدی از مهدمتدرین-
هاست .مفهوم سوژه برای بدیو پیوندی وثیق بدا مفهدوم حقیقدت دارد چندانکده ایدن دو در
اندیشهی او بدون یکدیگر غیرقابل درر هستند.
در ادامه ابتدا توصیف ضروری و حتیاالمکان مختصری را از هسدتیشناسدی بددیو ارائده
میدهیم زیرا مفاهیم حقیقت و سوژه را در فلسفهی او تنها میتدوان در ت داد آنهدا بدانظم
وجود فهمید و بنابراین باید بدانیم که ازنظر او وجود چیست یا چگونده اسدت .پدسازآن بده
سطح دیگری در اندیشهی او می پردازیم کده مربدوط اسدت بده مفداهیمی همچدون رخدداد
) ،(eventوفاداری ) ،(fidelityو البته سدوژه و حقیقدت .امدا بخدش نهدایی و اصدلی کدار مدا
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پرداختن به یک ناسازگاری در کاربرد مفهوم سوژه در نزد بدیوست که فهم معنای دقیدق آن
را دشوار میسازد و موجب ایجاد تفاسیر و برداشتهای مختلف میشود .نشدان دادن وجدود
این ناسازگاری و نهایتاً پیشنهادی برای کمک به فهم معنای سوژه در فلسدفهی بددیو غایدت
کار ما در این مقاله است.
 .0هستیشناسی
فلسفهی بدیو به یک معنا به تبیین یک تمدایز بسدیار اساسدی مدیپدردازد؛ تمدایزی کده بدا
استفاده از تعبیر خود او آن را تمایز میان «آنچه هست» ) (what isو «آنچه اتفاق میافتدد»
) (Badiou, 2004: 98) (what happensمدیتدوان نامیدد« .آنچده هسدت» یعندی وضدع
موجود و «آنچه اتفاق میافتد» یعنی آنچه که مطابق وضع موجود نیست؛ یعنی امر تدازه؛ یدا
بگذارید آن را اینطور تعبیر کنیم :آنچه که میتواند در آینده باشد .بههرحال برای فهدم ایدن
امر دوم ،که چنانکه قبالً اشارهکردهایم پیوستگی نزدیکی ازنظر معنایی بدا مفهدوم حقیقدت
دارد ،قطعاً نیاز به فهم چیستی و دامنهی وسعت «آنچه هسدت» داریدم .فکدر مدیکندیم بده
همین دلیل است که بدیو کل عمارت فلسفی خود را بر بنیاد یک هستیشناسی بنا میکندد
که در کتاب «وجود و رخداد» به آن پرداختهشده است .بندابراین مدا هدم مسدیر خدود را از
ارائهی کلیاتی از هستیشناسی بدیو آغاز میکنیم.
کتاب «وجود و رخداد» )( (Being and Eventو درواقع کل پروژهی فلسدفی بددیو) بدا
یک تز اساسی آغاز میشود« :واحد وجود ندارد» ( .)Badiou, 2005a: 24این را مدیشدود
بهعنوان تز تقدم کثرت بر وحدت نیز مطرح کرد؛ زیرا منظور بدیو این نیست کده واحدد بده
هیچ معنا و در هیچ شکلی وجود ندارد ،بلکه درواقع میخواهد بگوید که هر وحدتی نتیجهی
یک عملکرد وحدتبخش بر روی کثرتی است که پیش از آن وجود دارد .توضیح این مطلدب
را با چیستی وجود بماهو وجود ازنظر بدیو آغاز میکندیم .بددیو مدیگویدد« :وجدود ،بمداهو
وجود ،چیزی جز کثرت محض نیست» ) .(Ibid: xiiiاین کثیدر دانسدتن وجدود مبتندی بدر
برهان و استدالل نیست و یک «تصمیم» ) (decisionاست .درواقع این پدیشفرضدی اسدت
که بدیو آن را برای هر فلسفهای که بخواهد مددرن باشدد الزم مدیداندد« :مدرنیتده بدا ایدن
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واقعیت تعریفشده است که واحد وجود ندارد [ .]. . .بنابراین ،برای ما مدرنهدا (یدا «جدان-
های آزاد») کثیر-بدون-واحد آخرین کالم دربارهی وجود بمداهو وجدود اسدت» (Badiou,

) .2005b: 78احتماالً داشتن چنین پیشفرض مهمی بدون اینکده برهدانی بدرای آن ارائده
شود کامالً غیر فلسفی به نظر خواهد رسید ،دستکدم درصدورتیکده فلسدفه را مثدل اغلدب
فالسفهی بزرگ کالسیک بهعنوان دستگاهی نظری بشناسیم که از امور یقینی آغاز میکندد
و با برهان بهپیش میرود .اما بههرحال تحقیق در ماهیت چنین فرضهایی در فلسفهی بدیو
و بحث دربارهی موجه یا ناموجه بودن آنها کاری نیست که در این مقاله قصد پرداختن بده
آن را داشته باشیم .بنابراین فعالً تا وقتی در حال ارائهی مبانی نظریهی سوژهی بدیو هستیم
به توصیف آنها اکتفا خواهیم کرد.
وجود بماهو وجود کثرت محض و شاید بتوان گفت که چیزی همچون خائو

)(chaos

است .اما این چیزی نیست که به تجربه و اندیشهی ما عرضهشدده باشدد .در فلسدفهی بددیو
خود وجود بماهو وجود هرگز قابلعرضه نیست .در «عرضه داشت» ) (presentationوجود،
واحد ح ور دارد .یعنی ما هر چیزی را بهعنوان «یک» چیز میشناسدیم؛ یدک سدتاره ،یدک
انسان ،یا حتی یک جمعیت .اما بر اسا

همان تز پدیشگفتده مدیداندیم کده ایدن وحددت

بههیچوجه اساسی و اولیه نیست .یعنی وحدتی بنیادی نیست که کثرت از آن تشدکیلشدده
باشد بلکه این وحدت متأخر از کثرت محض است .بدیو میگوید این وحدتی کده در عرضده
داشت وجود هست نتیجهی یدک «عملکدرد» ) (operationبدر روی کثدرت محدض اسدت:
عملکرد «واحد-شماری» )« .(count as oneآنچه باید گفت این است که واحد ،کده وجدود
ندارد ،تنها به مثابهی عملکرد دارای هستی است .بهعبارتدیگر :واحد وجود ندارد بلکه فقدط
واحد-شماری وجود دارد» ) .(Badiou, 2005a: 24مفهوم واحد-شماری مفهومی خدالی از
ابهام نیست و فهم ماهیت دقیق آن در آثار بدیو دشوار اسدت .آثدار شدارحان او نیدز در ایدن
مورد چنددان روشدنگر نیسدت چندانکده حتدی برخدی از آنهدا بده وجدود چندین ابهدامی
اشارهکردهاند ) .(pluth, 2010: 34بااینوجود میتوان این اشارات سلبی را داشدت کده ایدن
عملکرد او ًال دارای فاعل در نظر گرفته نشدده و عملکدر ید یدک سدوژه یدا حتدی خدود وجدود
بهمثابهی نوعی فاعل نیست ،و ثانیاً بههیچوجه زمانمند به این معنا که در یکزمدان خداص
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شکلگرفته باشد نیست .بههرحال با استفاده از این مفهدوم واحدد-شدماری اسدت کده بددیو
مفهوم اساسی «وضعیت» ) (situationرا تعریف میکند .هر کثرتی عرضدهشدده (کده تحدت
عملکرد واحد-شماری و به عبارتی دارای «ساختار» ) (structureمخصوص به خدود اسدت)
یک وضعیت نامیده میشود.
نکتهی مهمی که باید اضافه کرد این است که وجود عرضهشده هرچند که پذیرای ندوعی
وحدت است اما وجود این نوع از وحدت خللی در این واقعیت ایجاد نمیکند که رژیمِ عرضه
شدنِ وجود کثرت است ،هم در کدل و هدم در جدز  .یعندی اوالً هدر «یدک» چیدز خدودش
مجموعهای از چیزهاست و آن چیزها نیز بهنوبهی خود مجموعهای از چیزهدای دیگدر ،الدی-
غیرالنهایه .و ثانیاً هیچ کلّ واحدی در کار نیست کده کدلّ کثدرات را در بربگیدرد و آن را بده
«یک» کثرت واحد تبدیل کند .وجود در عرضه داشت خدود کثرتدی از کثدرتهاسدت .بددیو
تفاوتی را که میان این کثرت بعد از واحد-شماری با کثرت محض پیش از آن وجود دارد بده
ترتیب با اصطالحات «کثرت منسجم» ) (consistent multiplicityو «کثدرت نامنسدجم»
) (inconsistent multiplicityمورداشداره قدرار مدیدهدد ) .(Badiou, 2005a: 25پدس
کثرت نامنسجم درواقع همان وجود است در حالت غیرقابل عرضهاش.
هر چیزی که وجود دارد در درون یک وضعیت است .ما هیچگاه نمدیتدوانیم از منظدری
بیرون از وضعیت به وجود نگاه کنیم .وجود برای ما شکل منسجم آن است .اما واقعیت ایدن
عرضه داشت که عدم انسجام محض است ،از درون وضعیت قابل دستیابی نیست و بنابراین
از منظر وضعیت «عدم» ) (nothingاست« :هنگامیکه کلّ یک وضعیت موضوع قانون واحد
[بودن] و انسجام قرارگرفته است ،ضرورت دارد که کثیر محض ،که بر طبق شمارش [یعندی
واحد-شماری] مطلقاً غیرقابل عرضه است ،از منظر درون ماندگار در وضدعیت ،عددم باشدد»
).(Ibid: 53
به همین خاطر است که بدیو میگوید که وجود بمداهو وجدود یدا کثدرت نامنسدجم ،در
عرصهی وضعیتها فقط با یک اسم میتواند مورداشاره قرار گیرد که عبدارت اسدت از  :خد
) .(voidیعنی در هر وضعیت یک عدم یا خ وجود دارد که عبدارت اسدت از بنیداد و وجدود
واقعی آن وضعیت پیش از شمرده شدن و انسجام یافتن .پس خ  ،اسم وجدود اسدت در هدر
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وضعیت .نه اینکه این خ بهصورت یک نقطهی قابل مکانیدابی در وضدعیت وجدود داشدته
باشد« ،بلکه آن در همهجا منتشر است؛ همهجا و هیچ جا» ).(Ibid, p.55

اگر عرضه داشت وجود به شکل منسجم و در وضعیتهای بیشمار تنها چیزی است کده
از وجود در معرض تجربه و اندیشدهی ماسدت ،پدس وجودشناسدی چگونده وجدود را عرضده
خواهد کرد؟ بهعبارتدیگر وجود شناسی ،که خودش باید یک وضعیت باشد ،چیست؟ پاسخ
بدیو این است که «وضعیت انتولوژیکی ،عرضه داشدت عرضده داشدت اسدت» ).(Ibid, p.27

بنابراین وجودشناسی باید عرضه داشت ساختاربندی شدن وجود باشد در وضعیتهدایی کده
کثیر هستند و از عناصری تشکیلشدهاند که آنها نیز کثیرند .همچنین باید نشان بدهد کده
هیچ وحدت کلی برای این وضعیتها در یک وضعیت جامع و شامل وجود ندارد .ایدن کداری
است که ریاضیات و بهطور خاص نظریهی مجموعهها ) (set theoryانجدام مدیدهدد« :امدر
کثیر ،چنانکه توسط نظریهی مجموعهها مقررشده ،نه از اجزا ابتداییتر گرد هم آمده و نده
از یک تمامیدت (قابدلتقسدیم) اسدتخرا شدده اسدت» ) .(Hallward, 2003: 82بندابراین
هستیشناسی در نزد بدیو مساوی و اینهمان با نظریهی مجموعههاست و نهبخشی از فلسفه.
کار فلسفه در ارتباط با هستیشناسی همین است که نشان دهد کده نظریدهی مجموعدههدا
همان هستیشناسی است .درنتیجه ،قواعد و آکسیومهای نظریهی مجموعهها همدان قدوانین
وجود هستند.
ما در اینجا نه مجال آن راداریم و نه ضرورتی برای آن احسا

مدیکندیم کده بخدواهیم

وارد تفاصیل ریاضیاتی بدیو از چگونگی وضعیتها (یا به بیان ریاضیاتی :مجموعدههدا) ،اندواع
آنها و بهطورکلی مباحث مربوط به وجود انسجامیافته در وضعیتها بشدویم .فقدط پدیش از
اینکه بخواهیم وارد قسمت بعدی شویم ،باید مفهومی را توضیح دهیم که طدرح آن در ایدن
مرحله مهم و برای فهم بعدی مفهوم حقیقت و مفاهیم وابسدته بده آن همچدون سدوژه الزم
است :مفهوم معرفت ) (knowledgeیا دائرهالمعارف ) .(encyclopediaبدیو میگوید که در
هر وضعیتی مطابق با عناصری که در آن وضعیت عرضهشدهاند ،نامهدایی وجدود دارد و نیدز
دانشی در خصوص این نامها و روابط میان آن عناصر:
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معرفت عبارت است از توانایی برای تمیز دادن کثیرها در درون وضعیت برحسب اینکه این
یا آن ویژگی رادارند؛ ویژگیهایی که میتوان با عبارات واضحی از زبان آنها را بیدان کدرد.
قاعدهی معرفت همیشه معیار نامگذاری دقیق است ]. . .[ .عملکردهای سازندهی هر حدوزه
از معرفت عبدارت اندد از تمیدز دادن )( (discernmentایدن کثیدرِ عرضدهشدده یدا قابدل
اندیشیدن ،دارای چنین و چنان ویژگی است) و طبقهبندی )( (classificationمیتدوانم
آن کثیرهایی را که دارای یک خصلت قابل نامگذاری مشترر هستند گرد هم بیداورم و بدا
ویژگی مشترکشان به آنها اشارهکنم) ).(Badiou, 2005a: 328

پس معرفتی وضعیت آن چیزی است که در آنهمهی طبقهبندیها و تقسیمهایی کده در
میان عناصر وضعیت وجود دارد ثبتشده است .با عطف توجه به مطالبی که پیشازاین بیان
کردهایم ،میدانیم که این دستهبندی و جایگیریهای متفاوت عناصر یک وضعیت در درون
آن ،ضرورتی است که ساختار یافتن وجود آن را ایجاب میکند.
 .3بهسوی نظريهی سوژه
چنانکه گفتیم ،واحد-شماری یا ساختار وضعیت بههیچوجه یک امدر اساسدی نیسدت بلکده
تنها یک عملکرد است بر روی کثرت محض .بنابراین کثرت محض ،که در وضعیت بهصدورت
سلبی و بانام خ ح ور دارد ،همیشه همچون شبحی بر انسجام وضعیت سایه افکنده است.
ما این مطلب را اینطور میفهمیم که ازنظر بدیو کثرت محض نامنسجمی که همدان وجدود
است ،هرگز بهطور جامع و بدون باقیماندده و بددون ندوعی «فزوندی» ) (excessتحدت یدک
سیستم و ساختار منسجم که آن را با اطالق مفاهیم محدود کند درنمیآید .بروندو بوسدتیلز
) (Bruno Bosteelsدر بیان این نکته مینویسد« :پسازاین تصمیم اولیه و هددایتگدر کده
ریاضیات فراهمکنندهی دانش وجود است ،تز بنیادی کل تحقیق فراهستیشناختی بددیو در
وجود و رخداد تصریح میکند که یک فزونی بخشها بر عناصدر وجدود دارد؛ فزوندی شدمول
) (inclusionبر تعلق ) .(Bosteels, 2011: 160) »(belongingبرای رعایت اختصارِ الزم،
از توضیح تفصیلی اصطالحات بهکاربرده شده در این عبارت میگدذریم و م دمون آن را بده
این صورت بیان میکنیم که همیشه و به سبب تقلیل ناپذیر بودن کثرت محض ،در وضعیت
چیزهایی وجود دارند که ساختار و واحد-شماری وضعیت آنها را بهعنوان عناصر متعلق بده
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وضعیت عرضه نمیکند و دانش وضعیت نامی برای آنها در خود ندارد .اگر زمانی این فزونی
آشکار شود ،درواقع خ وضعیت که همان وجودی اولیده و واقعدی وضدعیت اسدت آشکارشدده
است .چرا؟ زیرا معلوم خواهد شد که ساختاری که وضعیت را واحد شدمرده و آن را طبقده-
بندی کرده است بههیچوجه امر اساسی و اصیلی نیست ،بلکده صدرفاً یدک عملکدرد بدر روی
کثرت محض است .بنابراین در چنین حالتی آن خطر بدالقوهای کده از جاندب عددم انسدجام
همیشه انسجام را تهدید میکند بالفعل خواهد شد .اما چه چیزی باعدث مدیشدود کده ایدن
فزونی و درنتیجه خ وضعیت آشکار شود؟ پاسخ این است :یک رخداد.
رخداد چیست؟ در آغاز مقاله به تفاوت میان «آنچه هسدت» و «آنچده اتفداق مدیافتدد»
اشاره کردیم .آنچه تاکنون دربارهی عرضهی وجود و ساختاربندی شدن آن در وضدعیتهدا و
دانش مربوط به وضعیت گفتیم ،مربوط به مفهوم اول بود؛ رخداد مفهدوم دوم اسدت ،یدا بده
عبارتی نقطهی آغاز هر آنچه که تحت مفهوم دوم جای میگیرد .رخداد امدری اسدت کده در
چارچوب قوانین وجود ،که همان نظریهی مجموعههاست ،نمیگنجد و از آن تخلف میکندد.
«هستیشناسی نمیتواند آموزهی رخداد را بپذیرد [ .]. . .رخداد اولین مفهوم بیرونی نسدبت
به قلمرو هستیشناسی ریاضیاتی است» ) .(Badiou, 2005a: 184توضیح اینکه :یکدی از
قواعدی که در نظریهی مجموعهها بر آن تأکید میشود این است که هیچ مجموعهای نمدی-
تواند ع وی از خودش باشد .رخداد مطابق این قاعده نیست:
اگر ما اصل موضوعه ی بنیاد را بپذیریم ،باید این امکان را کنار بگذاریم که یک کثیر بتواند
کثیری از خودش باشد.
در این نقطه است که رخداد از قوانین وجود انحراف مییابد .درواقع یک رخداد متشکل از
عناصر یک موضع [رخدادی] است ،اما همچنین متشکل از خود رخداد است که ع وی از
خودش است.
هیچچیز عجیبی در مورد این تعریف وجود ندارد .برای مثال واضح است که اندیشیدن
دربارهی انقالب فرانسه ،عنصری از خود انقالب است ).(Badiou, 2004: 100

شاید با قدری اجمال بتوان گفت که منظور بدیو از عناصر موضع رخدادی همدان امدوری
باشند که در وضعیت هستند اما برحسب سداختارِ وضدعیت عرضده نشددهاندد .پدس رخدداد
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وقتیکه اتفاق میافتد نشان میدهد که ساختار وضعیت جامع نیست و بهاینترتیدب درواقدع
خ وضعیت یا کثرت محض آن را نشان میدهد که مقدم بر هر ساختاری وجود دارد.
اد پلوث ) (Ed Pluthمعتقد است که قبول اصل وجود چیزی بهعندوان رخدداد بدرای بددیو
مثل برخی دیگر از تزهای اساسیاش یک تصمیم بدون برهدان اسدت ).(Pluth, 2010: 62

البته ما تصور می کنیم که این توصیف بهتدری از دیددگاه بددیو باشدد کده بگدوییم او وقدوع
رخدادها را امری مسلم و بدیهی و تجربی فرض کرده است .او هیچوقت سعی نمیکند اثبات
کند که مثالً انقالب فرانسه یک رخداد بوده است ،بلکه رخداد بودن آن را مسلم مدیگیدرد و
بر اسا

آن میکوشد تا برخی ویژگیهای رخدادها را نشان دهد.

بههرحال ازنظر بدیو رخدادها ممکدن هسدتند .در اینجدا اهمیدت دارد کده یدک ویژگدی
اساسی رخداد را ذکر کنیم .میتوان گفت مهمترین ویژگی رخداد «نادانسدته» )(unknown

و پیشبینی ناپذیر بودن آن در وضعیت است .توضیحی برای این امر وجدود دارد« :ازآنجاکده
رخداد چنانکه هست از هر چیزی که وضعیت میتواند بشمارد یا عرضده کندد فدرا مدیرود،
امکان ندارد که پیشاپیش یا حتی در لحظهی خیزش یدا فهدورش ،شدناخته یدا قابدلاثبدات
باشد» ) .(James, 2012: 144یعنی بر طبق دانش وضعیت رخداد را نمیتوان پدیشبیندی
کرد و شناخت زیرا دانش وضعیت چنانکده گفتدیم مربدوط بده آن چیزهدایی اسدت کده در
وضعیت عرضه و شمارششدهاند ،اما رخداد دقیقاً برعکس ،مربوط به آن چیزی اسدت کده از
عرضه شدن در وضعیت محروم مانده است؛ رخداد «دقیقاً تنها از آن چیزی فهدور مدیکندد
که شمارش وضعیت نمیتواند آن را تعیین کند» ).(Ibid: 144

نکته ی مهم دیگری که در مورد رخداد و مفاهیم وابسته به آن وجود دارد این اسدت کده
در فلسفهی بدیو وقوع رخداد فقط در چهار عرصه یا چهار ندوع وضدعیت امکدانپدذیر اسدت:
هنر ،سیاست ،علم و عشق .درواقع ازنظر بدیو فقط در مورد این چهار عرصه اسدت کده مدی-
توان از چیزی بهعنوان حقیقت یا سوژه سخن گفت.
اما وقوع رخداد برای ایجاد تغییری واقعی در وضعیت کافی نیست .رخداد اگرچده شدرط
الزم تغییر است اما بههیچوجه شرط کافی نیست .خود رخداد را میتوان بده یدک جرقده یدا
صاعقه تشبیه کرد که از خصلت پایداری و دوام بیبهدره اسدت .رخدداد بدا نشدان دادن خد
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وضعیت که درواقع همان کثرت نامنسجم آن است امکان تغییر در ساختار کندونی را ایجداد
میکند اما برای اینکه این امکان فعلیت یابد هنوز به چیز بیشتری نیاز است؛ به سوژه.
پیتر هالوارد ) (Peter Hallwardبیان بسیار روشن و مختصری از ارتباط رخدداد ،سدوژه ،و
نهایتاً حقیقت به دست داده است:
رخداد صرفاً یک فرصت است برای برخی اع ای یدک وضدعیت کده –اگدر چندین تصدمیم
بگیرند -تائید کنند آنچه را که هرگز نمیتوانند تجربه یدا مشداهده کنندد؛ یعندی آن عددم
انسجامی را که خود آنها و دیگر اع ای وضعیت بهطور یکسان و غیرقابل تمیز هستند .اگر
این اع ا این داللت [رخداد به عدم انسجام] را به طریقی نتیجهبخش بپذیرند و بده عهدده
بگیرند (و در اثر آن تبدیل به «سوژهها» بشوند) ،این امر منجر به تحول بنیادی در نحدوهی
تشخیص عناصر توسط وضعیت خواهد شد :یک چنین تحولی آن چیزی است که بددیو آن
را حقیقت مینامد ).(Hallward, 2005: 14

با توجه به همین متن مالحظه میکنیم کده اسدتفادهی بددیو از اصدطالح سدوژه تفداوت
چشمگیری با کاربرد متعارف آن دارد .سوژهی بدیویی آگاهی و فکر نیست که پیشداپیش آن
را به هر فرد انسانی نسبت دهیم .سوژهی بدیویی ساخته میشود و امری کمیداب اسدت؛ بده
کمیابی رخداد .طبق بیان هالوارد هنگامیکه رخدادی اتفاق میافتد ،سداکنان وضدعیتی کده
رخداد در آن اتفاق افتاده با این انتخاب مواجده مدیشدوند کده رخدداد را بدهعندوان رخدداد
بشناسند یدا اینکده آن را صدرفاً بدهعندوان یدک مشدکل گدذرا مالحظده کنندد .کسدانی کده
تصمیمشان تائید رخداد باشد سوژههای آن رخداد شدهاند .این تائید به بیان هالوارد درواقدع
تائید این است که وجود واقعی وضعیت جز کثرت نامنسجم نیست و همهی گروهبنددیهدا و
تفکیکهای درون وضعیت اموری غیراساسدی و قابدلتغییدر هسدتند .امدا چدرا سدوژه شددن
نیازمند تصمیم است و این تصمیم به چه معناست؟ چنانکه پیشتدر گفتدیم هدر وضدعیتی
دانش مخصوص به خود را دارد؛ دا نش مربوط بده اینکده چده عناصدری ع دو ایدن وضدعیت
هستند و روابط بین این عناصر چگونه است .خاصیت رخداد این است که از منظر این دانش
موجود قابلتشخیص و پیشبینی نیست و رخ دادن آن بدهمنزلدهی ندوعی گسسدت در ایدن
دانش است .کسی که در درون این وضعیت به سر میبرد نیز نمیتواند رخداد را با هیچ ندوع
دانشی بهعنوان رخداد شناسایی کند .بنابراین هرکس با یک تصمیم محض روبهروسدت کده
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رخداد را بهعنوان رخداد بشناسد و سعی کند وضعیت را مطابق با رخداد تغییر بدهد یدا نده.
سوژه تصمیمی میگیرد که هیچچیز نمیتواند او را از درستی آن مطمئن کند جدز نتدایجی
که آن تصمیم خواهد داشت.
در اینجا باید یکی دیگر از مفاهیم مهم اندیشهی بدیو را که پیوند عمیقی با دیدگاه او در
خصوص سوژه دارد مطرح کنیم :مفهوم وفاداری .بدیو در کتاب «اخالق :رسدالهای در ادرار
شدر» ) (Ethics: An Essay on the Understanding of Evilایدن مفهدوم را بده ایدن
صورت معرفی میکند« :پس روند یک حقیقت از کدام «تصدمیم» سرچشدمه مدیگیدرد؟ از
تصمیم به پرداختن به وضعیت ازاینپس از منظر مکملِ رخدادیِ آن وضعیت .بگذاریدد ایدن
را یک وفاداری بنامیم» ) .(Badiou, 2001: p.41پرداختن به وضدعیت از زاویدهی رخدداد
یعنی چه؟ بدیو آن را بهعنوان ابداع شیوهی جدیدی از بودن و عمل کردن در وضدعیت «بدر
طبق» رخداد توضیح میدهد .توجه به برخی از مثالهای بدیو نیز روشنگر است:
اگر من بخواهم به رخداد «انقالب فرهنگی» وفادار باشم پس بایدد دسدتکدم بده شدیوهای
متفاوت ازآنچه توسط سوسیالیستها و اتحادیههای صنفی پیشنهاد میشود سیاست ورزی
کنم ]. . .[ .برگ ) (Bergو وبرن ) (Webernکه وفادار به رخدادی موسیقایی بودندد کده
بانام «شوئنبرگ» ) (Schoenbergشناخته میشود ،نمی توانستند نئورمانتیسیسدم قدرن
نوزدهمی را ادامه دهند گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده است ).(Ibid: 42

بدیو در همین کتاب بالفاصله بعد از بیان معنای وفداداری و ذکدر مثدالهدایی بدرای آن،
تعریف خود از مفهوم حقیقت را ارائه میدهد« :من روند راستین وفاداری بده یدک رخدداد را
«حقیقت» (یک حقیقت) میخوانم :آنچه که این وفاداری در وضعیت تولید میکند»
) .(Ibid: 42و باز مثالهایی وجود دارد:
سیاست مائوئیستهای فرانسوی بین سالهای  2366تا  2326کده مدیکوشدیدند تدا یدک
وفاداری به دو رخداد مرتبط انقالب فرهنگی چین و می  66فرانسده را بیاندیشدند و عمدل
کنند .یا آنچه که موسیقی «معاصر» خواندهشده است [ ]. . .که عبارت است از وفاداری بده
آهنگسازان بزرگ وینی در آغاز قرن بیستم ).(Ibid: 42

اجازه بدهید مطالب اخیر را مرور کنیم :رخدادی در وضعیت اتفاق میافتد کده خدار از
حوزهی شناسایی و کارکرد وضعیت است .اشخاصی که ساکنان آن وضعیت هسدتند و در آن

10
نشريه فلسفه سال   43شماره1بهار وتابستان 1314

ح ور دارند در مقابل یک انتخاب برای رخداد دانستن رخداد قرار مدیگیرندد .آنهدایی کده
تصمیم میگیرند آن را یک رخداد و یک امر تازه و متحدول کنندده بدانندد سدوژه شددهاندد.
حالتی که سوژهها در قبال رخداد دارند وفاداری است ،یعنی اندیشیدن و عمدل در وضدعیت
برحسب رخداد ،یا به عبارتی کوشیدن برای ایجاد تغییر در وضعیت .آنچه که این سدوژههدا،
یا به عبارتی فرایند وفاداری این سوژهها به رخداد در وضعیت تولید میکند حقیقت است.
این خالصهی ارائهشده که مبتنی و مستند به برخی عبارات نقلشددهی بدیوسدت مدی-
تواند یک فهم از اندیشهی بدیو در خصوص مفاهیمی همچدون سدوژه و حقیقدت باشدد امدا
بههیچوجه تنها فهم ممکن نیست و حتی با برخدی از آشدکارترین تعبیدرات بددیو ناسدازگار
است.
اکنون در آستانهی طرح مسئلهی اصلی موردنظر خود در این مقاله هسدتیم .ازاینجدا بده
بعد کار ما او ًال توصیف و بیان وجود یدک ابهدام و ثانید ًا کوشدش بدرای یدافتن راهدی جهدت
حلوفصل آن است .ابهامی که از آن صحبت میکنیم مربدوط بده معندای دقیدق و مشدخص
مدنظر بدیو از مفهوم سوژه است.
 .4معنای سوژه
بیایید بامالحظهی دو بیان بدیو در خصوص سوژه در دو متن متفداوت آغداز کندیم .بددیو در
«وجود و رخداد» مینویسد:
یک سوژه چیزی جز یک وفاداری فعال به رخداد حقیقت نیست .ایدن یعندی سدوژه مبدارز
حقیقت است ]. . .[ .مبارز حقیقت فقط مبارز سیاسی که برای رهایی بشریت در تمدامیتش
کار میکند نیست .او همچنین هنرمند-آفرینشگر است[ ،یا] دانشدمندی کده یدک قلمدرو
علمی جدید میگشاید ،یا عاشقی کده افسدونی شدگفت جهدانش را فراگرفتده (Badiou,
).2005a: xiii

آنچه از این بیان میفهمیم مطابق با همان فهمی است کده قدبالً از آن صدحبت کدردیم؛
فهمی که بر مبنای آن ،سوژه همان شخص انسانی است بعدازاین کده تصدمیم بده وفداداری
گرفته است .اما حاال بهبیاندیگر بدیو در کتاب اخالق بنگریم:
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 . . .سوژهی یک سیاست انقالبی مبارزِ فردی نیست [ . . .بلکه] یدک تولیدد منحصدربهفدرد
است که نامهای متفاوتی به خود گرفته (گاهی «حزب» و گاهی هم نه) .مسلماً [فرد] مبارز
وارد ترکیب این سوژه میشود [.]. . .
یا سوژهی یک فرایند هنری هنرمند نیسدت («نابغده» یدا  .). . .درواقدع سدوژه-نقطدههدای
) (subject-pointsهنر عبارت هستند از آثار هنری .و هنرمند وارد ترکیب این سوژههدا
میشود (آثار «برای او» هستند) ،بدون اینکده بتدوانیم در هدیچ معندایی آنهدا را بده «او»
تقلیل دهیم ).(Badiou, 2001: 43-44

به نظر میرسد که تفاوت آشکاری در این دو بیان وجود دارد .در بیدان دوم دیگدر سدوژه
اینهمان با مبارز حقیقت یا بهعبارتدیگر صفتی (ولو اکتسابی) برای فرد انسانی نیسدت .اگدر
به مثالهای سوژه در فرایند حقیقت هنر توجه کنیم ،در متن اول بهوضوح هنرمند بهعندوان
سوژه مطرح است درحالیکه طبق متن دوم در اصل این آثار هنری هستند کده سدوژههدای
فرایند حقیقت هستند .در اینجا ارتباط فرد انسانی با سوژه به این صورت بیانشده است کده
فرد «وارد ترکیب سوژه میشود» و ایدن عبدارت در داخدل پرانتدز فداهراً ایدنطدور توضدیح
دادهشده است که ورود فرد به ترکیب سوژه را باید بهعنوان صرف نسبتی که بدا اثدر هندری
دارد درر کرد.
واقعیت این است که در هر دو کتاب «وجود و رخدداد» و «اخدالق» مدا مدیتدوانیم عبداراتی
بیابیم که بیانهای متفاوتی هستند و داللتهای متفاوتی را به ذهدن متبدادر مدیکنندد .درواقدع
بدیو در «وجود و رخداد» -غیر از عباراتی که نقل شد -هنگامیکه مدیخواهدد سدوژه را بده نحدو
فلسفی و نه از طریق مثالها تعریف کند ،آن را «نه بدهعندوان پشدتیبان یدا منشدأ حقیقدت بلکده
بهعنوان یک قطعه ) (fragmentاز فرایند یک حقیقت» تعریف میکندد ).(Badiou,2005a:15
اما یک «قطعه» یا -چنانکه در موارد دیگر میگویدد -یدک «نقطده» از حقیقدت بدودن بده چده
معناست؟ قبل پاسخ دادن به این پرسش باید نگاه دقیقتری بده مفهدوم حقیقدت و چیسدتی آن
بیندازیم.
در نقلقولی که قبالً از کتاب «اخالق» آوردیم حقیقت بهعنوان آنچه که فرایند وفداداری
در وضعیت تولید میکند تعریفشده بود .بیان فنیتر این تعریف در «وجود و رخداد» آمدده
است .بدیو در آنجا حقیقت را به این صورت تعریف میکند« :یک حقیقت همهی آن بخش-
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های وضعیت را که بهطور مثبت با رخداد مرتبط شدهاند گرد هم مدیآورد» ).(Ibid, p.335

کاوش در وضعیت بعد از روی دادن رخداد و تعیین اینکه کدام بخش از وضعیت مدرتبط بدا
این رخداد است ،کاری است که فرایند وفاداری انجام میدهدد و نتیجدهی آنیدک مجموعده
است که بدیو آن را نامتناهی فرض میکند؛ یعنی هرگز نمیتوان گفت کده کدامالً بده انجدام
رسیده و تمامشده است .این مجموعه یا کثیر جدید حقیقتی وضعیت است.
یک مثال مطلب را روشنتر خواهد کرد .بدیو در متنی که بهطور ویدژه دربدارهی فرایندد
حقیقت هنر نگاشته است مینویسد:
یک اثر هنری یک حقیقت نیست .یک حقیقت عبارت است از یک فرایند هنری که
بهوسیلهی یک رخداد آغازشده است .این فرایند فقط از آثار هنری ترکیبشده است
) .(composedاما آن فرایند خود را (بهعنوان عدمتناهی) در هیچکدام از آنها متجلی
نمیکند .بنابراین اثر هنری نمونهی موضعی ) (local instantیا نقطهی افتراقی
) (differential pointیک حقیقت است.
ما این نقطهی افتراقی فرایند هنری را سوژهی آن مینامیم؛ یک اثر هنری سوژهی فرایند
هنری است [.(Badiou, 2005c: 12) ]. . .

مطلب واضح است :یک حقیقت یک دنبالهی بینهایت از نقاط یا قطعاتی است که توسط
فرایند وفاداری به رخداد در وضعیت ساخته میشوند .اما هر یک از این نقطهها یک سدوژهی
آن حقیقت است .بر اسا

این مثال ایندک مدیتدوانیم بفهمدیم کده عبداراتی در «وجدود و

رخداد» که سوژهها را بهعنوان قطعات حقیقت تعریف میکنند به چه معنا هسدتند؛ معندایی
که بهطور مشخص از انسانی بودن سوژه دور است .اما کتاب «اخدالق» هدم بدهنوبدهی خدود
شامل عباراتی است که در آنها سوژه داللتی انسانی دارد .برای مثال بدیو مینویسدد« :یدک
سوژه [ ]. . .از حیوان فرا میرود (هرچند که حیوان بهعنوان تنها بنیاد آن بداقی مدیماندد)»
) .(Badiou, 2001: 41به نظر کامالً واضح میرسد که سوژهای که همیشه بنیادی حیدوانی
دارد و درواقع محمل وجودش همیشه یک حیوان است ،چیدزی جدز انسدان در مقدامی فدرا
حیوانی نمیتواند باشد.
پس ما فقط با تفاوت میان دو بیان در دو کتاب مختلف دربارهی سوژه روبدهرو نیسدتیم
بلکه در هرکدام از این کتابها نیز چنین تفاوتی را میتوان یافت.
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اکنونکه وجود این ابهام یا مشکل در کاربرد مفهدوم سدوژه در ندزد بددیو مشدخصشدده
است ،پرسش این است که با این مشکل چه میتوان کرد؟ آیا میتوان نقدش فدرد انسدانی را
بهطورکلی از فلسفهی بدیو حذف کدرد؟ مسدلماً خیدر .زیدرا در تبیدین بددیو از فرایندد یدک
حقیقت از صدر تا ذیل ،ما به مفاهیم بسیاری برمیخوریم که ح دور فدرد انسدانی را داللدت
میکنند .مفداهیمی مثدل تصدمیم گدرفتن ،قمدار کدردن ) ،(wagerنامگدذاری )،(naming

مداخله ) ،(interventionوفاداری و  . . .همگی بددون تصدور وجدود انسدانی غیرقابدل درر
هستند.
با این وصف یک رویکرد درزمینهی تبیین این مفهوم همان تفسیر انسانی از سوژه اسدت
که قبالً کلیت آن را بیان کردیم و نمونهی آن را در کار پیتر هالوارد میتوان مشداهده کدرد.
هالوارد مینویسد« :سوژه فردی است که بهوسیلهی حقیقتی که اعالمدش مدیکندد متحدول
شده اسدت» ) .(Hallward, 2003: 122نموندهی دیگدر ایدن رویکدرد را در درآمددی کده
جاستین کلمنس ) (Justin Clemensو الیور فلثم ) (Oliver Felthamبر فلسدفهی بددیو
نگاشتهاند میبینیم .این نویسندگان تفسیری مطلقاً انسانی از سوژهی بدیویی ارائده دادهاندد.
نکتهی مهم در اینجا این است که آنان به موضوع تفاوت میان عبارات مختلف بدیو دربدارهی
سوژه بیتوجه نبودهاند و آن را بهعنوان یک «دشواری» ) (complicationدر نظریهی او در
باب سوژه تعبیر کردهاند .اما در حل این دشواری مینویسند« :این دگرگونی )[ (shiftدر نوع
بیان راجع به سوژه] بهطور ساده تقویتکنندهی تفکیکی است کده او قائدل مدیشدود میدان
انسان بهعنوان یک حیوان خاص و انسانی که بهعنوان سوژه عمل میکند ،یعنی یک نقطهی
مخاطره ) ،(riskابداع و تصدمیم» ).(Clemens and Feltham, 2004: 35-36, F.N. 11
به اعتقاد آنان بدیو با اطالق عنوان سوژه به محصوالت عمل انسانی صدرفاً بدر مقدام عاملیدت
) (agencyانسانی تأکید کرده است.
اما این رویکرد گرچه کار تفسیر را آسان میکند و احتماالً تصویری فهمیددنی و معقدول
ازآنچه که بدیو سوژه مینامد ارائه میکند ،ولی بهوضوح برخی عبارات مشخص و مؤکد بدیو
را یا نادیده میگیرد و یا اگر توجهی به آنها میکند بدرای ت داد صدریح محتدوای آنهدا بدا
تفسیر انسانی از سوژه توجیه مناسبی نمیآورد .برای مثال به نظر نمیرسد که تعریف واضح
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بدیو از سوژه بهعنوان یک قطعه یا نقطه از حقیقت و مثال او از اثر هنری بهعنوان یک قطعه
از حقیقتی هنری چندان قابل تحویل بهصرف یک تأکید بر عاملیت انسانی باشد .ضمن ایدن-
که اگر بدیو میخواست در تعبیری شبهاستعاری صرفاً بر عاملیدت انسدانی تأکیدد کندد چدرا
میبایست در کنار اینکه میگوید اثر هنری سوژه است ،اعالم کند که «سوژهی یک فرایندد
هنری هنرمند نیست»؟
رویکرد دیگری هم وجود دارد که تقریباً در جهت مخالف رویکرد نخست است و نمونهی
مشخص آن را نزد اد پلوث در کتاب «بدیو :فلسفهی امر جدید» ( Badiou:A hilosophy

) of The Newمیتوان یافت .پلدوث در بخدش ششدم ایدن کتداب کده بده بحدث از سدوژه
اختصاص دادهشده ،وجود ت اد میان دو نوع بیان دربارهی سوژه را پذیرفته است امدا مؤکددا
افهار میکند که سوژه را در فلسفهی بدیو نباید امری انسانی دانست .او وجود عباراتی را که
داللت انسانی در خصوص سوژه دارند به «زبان بدیدقدت» ) (careless languageمربدوط
میکند ) (Pluth,2010: 126و البته در توجیه این بیدقتی زبانی مدیگویدد کده ازآنجاکده
حقیقت و سوژه فقط در وضعیتهایی امکان فهور دارند که وضعیتهای تداریخی هسدتند و
انسان در آنها ح ور دارد و از آنجهت که افراد نقش مهمی در مورد کثیرهایی که سوژهها
هستند ایفا میکنند ،بنابراین اسناد صفات انسانی به سوژه خیلی هم بیربط نیست .اما البته
او این بیربط نبودن را مساوی درست بودن نمیگیرد و نهایتاً افهار میکندد کده «بده نظدر
میرسد که نسبت دادن این چیزها [صفات انسدانی مثدل بداور ،تصدمیم ،انتخداب و  ]. . .بده
ساکنان وضعیت ،اشخاص یا افراد صحیحتر باشد» ).(Ibid: 126

ما تصور میکنیم که این رویکرد در مقایسه با رویکرد نخسدت داری مزیّتدی نیسدت .اوالً
اگر بنابراین باشد که مسئله را با طرح بیدقتی زبانی حل کنیم ،تصمیم به اینکه ایدن بدی-
دقتی را به کدام دسته از عبارات نسبت دهیم و کدام دسدته را بدهعندوان نماینددهی اصدلی
دیدگاه بدیو در مورد سوژه برگزینیم تا حد زیادی دلبخواهی جلوه خواهد کدرد .حتدی مدی-
توان گفت که در این صورت با توجه به آن بار معنایی که مفهوم سوژه در فلسفهی مدرن به
همراه دارد ،کامالً معقولتر خواهد بود که عباراتی را حفظ کنیم کده داللدت انسدانی دارندد.
نکتهی دیگری که وجود دارد این است که پلوث بر اسا

دیدگاه خود مجبور شده است که
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مفهوم «سوژه شدن» ) (subjectivationرا کامالً از مفهوم سدوژه منفدک سدازد و آن را بده
ساکنان وضعیت یعنی افراد انسانی (که به نظر او سوژه نیستند) نسبت دهد .او مینویسد:
سوژه شدن همیشه و فقط برای ساکنان وضعیتهای تاریخی اتفاق مدیافتدد .یعندی مدا :و
هنگامیکه سوژه شدن وجود داشته باشد ،یک فرایند حقیقت میتواند وجود داشدته باشدد.
پس سوژه بهعنوان یک بخش متناهی از یک فرایند حقیقت چیزی نیست که سدوژه شددن
برای آن اتفاق بیفتد و آن چیزی نیست که انتخاب میکند و دربارهی کثیرها تصمیم مدی-
گیرد .این آن کاری است که ساکنان وضعیتها انجام میدهند ).(Ibid: 127

طبق این بیان «سوژه شدن» برای شخص اتفاق میافتد امدا حتدی پدسازآن نمدیتدوان
گفت که شخص سوژه است .اینیک آشفتگی زبانی بیشازحد است اگدر بپدذیریم کده طبدق
فلسفهی بدیو چیزی سوژه «بشود» اما چیز دیگری سوژه «باشد».
آیا رویکرد دیگری ممکن است به این نحو کده مفهدوم سدوژه را در ندزد بددیو واجدد معندایی
بدانیم که در عین واحد بودن ،جامع هر دو مدلول انسانی و غیرانسدانی ایدن واژه باشدد؟ بده نظدر
میرسد کوششهایی برای ارائهی چنین معنایی انجامشده است .برونو بسدانا )(Bruno Besana

سوژهی بدیویی را بهعنوان یک «عملکرد» ) (operationدر وضعیت معرفی مدیکندد وی مدی-
نویسد.(Besana, 2010: 38) :
عنوان «سوژه» اطالق میشود بر یک نقاشی یا مجموعهای از نقاشیها یا آثار هندری کده
هستیشان وابسته به یک گسست ریشهای در یک مکتب خاص هنری است ،یا در قلمرو
سیاست ،اجتماعی از افرادی که نتایج یک رخداد انقالبی را در مورد یک وضعیت کارگری
به کار میگیرند .در این هر دو مورد سوژه [ ]. . .بهوسدیلهی مجموعدهای از کدنشهدایی
) (actsکه انجام میدهد مشخص میشود ).(Ibid: 40

ما تصور میکنیم که این نوع تبیین اگرچه تا حد زیادی میتواندد دیدد مدا را نسدبت بده
نحوهی اندیشیدن بدیو در خصوص سوژه و جایگاه و ماهیت آن روشنتر سازد اما برای حدل
مسئلهای که در اینجا برای ما مطرح اسدت کارسداز نیسدت .بسدانا مثدالهدای خدود را از دو
وضعیت متفاوت هنر و سیاست انتخاب کرده است .به همین دلیل توانسته است دو مثدال از
سوژه را مطرح کند که یکی انسانی و دیگری غیرانسدانی اسدت .امدا هندوز تغییدری در ایدن
واقعیت پدید نیامده است که اگر ما فقط روی یکی از این قلمروها مثالً هنر متمرکدز شدویم،
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نهایتاً باید بین اثر هنری و هنرمند یکی را بهعنوان سوژهای کده صداحب کدنش و تصدمیم و
وفاداری است برگزینیم .اگر بسانا اثر هندری را انتخداب مدیکندد پدس همچندان بخشدی از
عبارات بدیو را نادیده گرفته و بنابراین مسئلهی ما همچنان در جای خود باقی اسدت .بدرای
مثال ازیکطرف بسانا مینویسد« :سوژه با وفاداری به یک رخداد حقیقت [ ]. . .عمدل مدی-
کند» )(Ibid:43؛ و در طرف دیگر ما مثالهای بدیو از وفاداری را مدیبیندیم کده در قلمدرو
موسیقی ،انسانهایی مثل برگ و وبرن را بهعنوان وفاداران به رخدداد موسدیقایی شدوئنبرگ
معرفی میکند ) .(Badiou, 2001: 42ت اد آشکار است :بسانا با توجده بده برخدی عبدارات
بدیو اثر هنری را سوژهی هنر معرفی میکند و وفاداری را به آن نسبت میدهدد امدا برخدی
عبارات بدیو در همین قلمروی هنر حاکی از اسناد وفداداری بده هنرمندد هسدتند .بندابراین
بسانا باید ضرورتاً برای حفظ سازگاری تفسیر خود چنین بیانی را نادیده بگیرد یا مثل پلدوث
آن را به زبان بیدقت مرتبط سازد.
نهایتاً اعتقاد ما بر این است که هر رویکردی از این ندوع کده روی جنبدهی عملکدردی سدوژه
متمرکز شود و آن را با عناوین مختلفی همچون کنش یا ف ای سدوبژکتیو)(subjective space

مورداشاره قرار میدهد ،باوجوداینکه میتواند به فهدم دسدتگاه فکدری بددیو کمدک کندد و آن را
روشنتر سازد ،اما نمیتواند بهطدور معقدول و قابدلفهمدی دودسدته عبدارات متفداوت بددیو را در
خصوص سوژه باهم آشتی دهدد .مدا بایدد بددانیم کده وقتدی بددیو مدیگویدد« :سدوژه بداور دارد
) (believesکه حقیقتی هست و این باور شکل یدک معرفدت را دارد» )،(Badiou,2005a: 397

آیا اینیک تابلوی نقاشی است که باوری در شکل معرفت دارد یا نقاش؟
 .5نتیجه؛ معناهای سوژه
ما فکر میکنیم بهترین راه برای فهم معنای سوژه در فلسفهی بدیو این است که هدیچکددام
از رویکردهای فوق را بهطور کامل اشتباه ندانیم بلکه هرکدام از آنها را متمرکز بدر بخدش-
های خاصی از تبیینهای بدیو در مورد آن مفهوم ببینیم .با این وصف به نظر مدیرسدد کده
اگر بخواهیم بدون نسبت دادن چیزی همچون زبان بیدقت به بدیو ،همهی عبارات و نحوه-
های بیان او را در کنار هم حفظ کنیم و هیچیک را در سایهی دیگری قرار ندهیم ،تنها یدک
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امکان باقی میماند :اینکه بهطور ساده بپذیریم که دو معنا از سوژه در فلسفهی بدیو وجدود
دارد .اینهمهی آن چیزی است که ما در این مقاله در پی بیانش بدودهایدم .مدا هدیچیدک از
معانی را به نفع دیگری کنار نمیزنیم و همزمان میپذیریم کده «سدوژه» در فلسدفهی بددیو
هم اشاره دارد به جانور انسانی متحول شدده در اثدر تدأثیر رخدداد و هدم بده محصدولی کده
بهعنوان قطعهای متناهی از حقیقت در اثدر عمدل وفاداراندهی سدوژههدا (در معندای اول) در
وضعیت تولید میشود؛ سوژه در یک معنا هنرمند است و در معنای دیگر اثر هنری .ما مدی-
خواهیم بگوییم که به فن قوی و برحسب داللت متون ،دو معنا از سوژه در کار بدیو هسدت
و اگر خوانندهی آثار او انتظار دریافت یک معنای واحد از این مفهدوم را در همدهجدا داشدته
باشد در دریافت چیستی آن معنا به مشکل بر خواهدد خدورد و در میدان اندواع بیدانهدا ،از
تعریفهای صوری و فنی گرفته تا مثالهای فاهراً واضح و ان مامی سرگردان خواهد شد.
در تبیین اینکه چرا چنین شکافی در معنای سوژه وجدود دارد نیدز مدیتدوانیم نکتدهای
اضافه کنیم .درواقع ما اگر بخواهیم بر اسا

دیدگاهی که اتخداذ کدردهایدم تمدایزی لفظدی

میان این دو معنا از سوژه برقرار سازیم ،سوژه در معنای انسانی را «سوژهی رخداد» و سدوژه
در معنای دوم را «سوژهی حقیقت» میخوانیم .چندین تمدایزی در آثدار بددیو وجدود نددارد
(البته هر دو عبارت را در آثار او میتوان یافت بی آنکه تمایزی بینشان برقرارشدده باشدد).
اما ما معتقدیم این تفکیک که برای بیان بهتر منظورمان انجام دادهایم بیاسا

هم نیسدت.

سوژه در معنای انسانی آنکسی است که بعد از رخداد ،وقوع آن را میپذیرد و تصمیم مدی-
گیرد که ازاینپس از زاویهی رخدادی به وضعیتی که در آن ساکن است بپدردازد .پدس اگدر
«او» کسی است که باعث میشود اثرات رخداد با از بین رفتن آن از بین نروند و در وضعیت
باقی بمانند ،نامربوط نخواهد بود اگر او را سوژهی رخداد بنامیم .اما سوژه در معنای دوم هدر
قطعهی متناهی از آن چیزی است که وفاداری سوژهی رخداد در وضدعیت تولیدد مدیکندد.
آنچه که وفاداری تولید میکند حقیقتی وضدعیت اسدت .پدس اگدر «آن» چیدزی اسدت کده
باوجودش بخشی از حقیقتی وضعیت را میسازد ،بیربدط نخواهدد بدود اگدر آن را حامدل یدا
سوژهی حقیقت بنامیم.
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در پایان تأکید میکنیم که این نامگذاری فقط برای فهم بهتر است؛ فهمِ ایدنکده شداید
شکاف در معنای سوژه ناشی از نقشی باشد که سوژه (در جمدع میدان هدر دو معندایش) در
.پیوند دادن رخداد و حقیقت دارد؛ در امتداد دادن اثرات رخداد تا تولید حقیقت

منابع
Badiou, Alain (2001), Ethics: An Essay on the Understanding of Evil, Trans, Peter
Hallward. London: Verso.
_ _ _. (2004), Theoretical Writings, Trans. by Ray Brassier and Alberto Toscano.
London: Continuum Press.
_ _ _. (2005a), Being and Event, Trans. by Oliver Feltham. London: Continuum Press.
_ _ _. (2005b), Number and Numbers, Trans. by Robin Mackay. Cambridge: Polity
Press.
_ _ _. (2005c), Handbook of Inaesthetics, Trans. by Alberto Toscano. Stanford:
Stanford University Press.
_ _ _. (2008), Conditions, Trans. by Steven Corcoran. London: Continuum.
Besana, Bruno (2010), "The Subject", in: Alain Badiou, Key Concepts, Ed. by A. J.
Bartlett & Justin Clemens. Durham: Acumen.
Bosteels, Bruno (2011), Badiou and Politics, London: Duke University Press.
Clemens, Justin & Feltham, Oliver. (2004), "An Introduction to Alain Badiou's
Philosophy", in: Infinite Thought, Ed. by Justin Clemens & Oliver Feltham.
London: Continuum.
Hallward, Peter (2003), A Subject to Truth, Minneapolis: University of Minnesota
Press.
_ _ _. (2005)., "Depending on Inconsistency: Badiou’s Answer to the “Guidin
Question of All Contemporary Philosophy”", in: Polygraph 17: Philosophy of
Alain Badiou, pp, 7_21.
James, Ian (2012), The New French Philosophy, Cambridge: Polity Press.
Pluth, Ed (2010), Badiou: A Philosophy of The New, Cambridge: Polity Press.

