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  1آلن بديو و رخداد حقيقت

 مراد فرهادپور

 

استحكام و پايددار  فسسد ي و  ده    بودم. كسي كه با يك « آلن بديو»هايي چون ها پيش منتظر كشف پديدهاز مدت              

هم در واقعيت و هم در  ظريه بايستد. كد  فادايي كده يدك آدر  آن      ، يا سياسي، در برابر وضعيت موجودشناسي فقط جامعه

  گرايي به خصوص زبان و تمامي ادعاها  عجيب و غريب دربارهمدر يزم و ك  ماجرا   سبيليبراليسم و آر  ديگر آن پست

هدا،  ز ند فقط يك باز  زبا ي  شدا ه است، سوژه، حقيقت و ايدئولوژ  است. اين حس پايان را كه همه فرياد ميپايان تاريخ، سي

 ربط به حقيقت.حاص  و بيوگو  بيت اسير و معا ي است كه قرار  يست در هيچ مورد  به توافق برسند، يك گ ت

مستحكم است و به همدين عسدت  يدز     او يك ايستادن فسس يِ ايستد و ايستادنكسي است كه در برابر اين فاا مي« آلن بديو»

 شود.اش آشكار مي تايج سياسي و فسس ي

دد فسسد ه تحسيسدي تسدنت     1كندد كده همده كدم و بديش آن را قبدود دار دد         بديو، سه رو د اساسي در فسس ه امروز تعيين مي

  (هستند …گر و گادامر وايدآن ه ها  برجستهچهره د فسس ه هرمنوتيكي تسنت قاره اروپا و عمدتاً آلما ي كه2آ گسوساكسون( 

 و شدود مدي  مطدر   پساسداختارگرايي  عندوان  تحدت  تدر تكنيكي صورت به كه فرا سو  عمدتاً جريا يت مدر يزمپست فسس ه د3

 (.هستند …دريار و بو ليوتار، فوكو، آن مطر  ها چهره

وجه مشترك سسبي، همان   ي متافيزيك  ا د.جريان فسس ي در  ظر گرفتهدو وجه مشترك سسبي و ايجابي برا  اين سه  بعاي

رود و فسسد ه از  گو ه منطدق كشدف حقيقدت زيدر سدياد مدي      يابد و هر  ع ك  حقيقت گسترش ميحقيقت است كه بعدها به 

                                                 
و  آلدن بدديو  »وع با موض ،در يكصد و چه  و دومين  شست كتاب ماه ادبيات و فسس هاست متن حاضر سخنرا ي مراد فرهادپور  .1

 شود.شده تا لحن گ تار  آن ح ظسعي ساز  متن. در پياده«رخداد حقيقت
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 شود.سروكار داشتن با خود اشيا و حقيقت منع مي

حقيقت باشند، فسس ه معنا  فسس ه كهاين ها به جا تمام اين فسس هيعني معنا به جا  حقيقت است.  جا شينيِ ي،در وجه ايجاب

ها سراغ داريم و با آن روبدرو هسدتيم. در شدك  تحسيسدي آن     كه در هر سه اين  حسه ا چرخش زبا يآن ويژه بعد از به، هستند

ه شدك   و آشدنايي بدا معندا بد     ،ا  برا  معنا به شك  هرمنوتيكي و رسيدن به معنا  زيرينرسيدن به قاعدهچيز   يست مگر 

را در حين ايجاد آن از بين گير  معنا گو ه وحدت و شك رده و هرخودشان خود را بازساز  ككه  ا ، باز  با معا يمدرنپست

 د.برمي

توا ند  ده  سدبت بده ايدن     آلن بديو معتقد است اين سه  حسه بيش از حد به جهان موجود  زديك هستند و به همين عست  مي

 حقيقت است جواب دهند.  ه به خود عست اين جهان در فسس ه كه همان مسألهجهان ا تقاد  باشند و  

تند  قرار گرفته است كه در آن دائماً كاال، پود، ايماژ، معرفت، دا ش و اآالعات مبادله شده  جهان موجود ما در سيالب توفان

در  . د به آن واكنش ا تقداد   شدان دهدد   ا بتواو در حاد گردش است. برا  بديو الزم است كه فسس ه از اين فاا فاصسه بگيرد ت

م هدومي كدامالً غيرمتدافيزيكي،    حقيقدت در  شدود و آن هدم   اين فاصسه گرفتن است كه برگشت به م هوم حقيقت ممكدن مدي  

 شكسي همان تركيب عق  و مخاآره.، غيردگماتيك و كالمي و به غيرعرفا ي و شهود

قت است. ولي  كته اساسي اين است كه به دست دادن  ظريه يا ساختن به دست دادن  وعي  ظريه حقي ديوبكار فسس ه از ديد 

اما بايدد در  ظدر   ها  ديگر. و تداوم آن در عرصه ،و همچنين شدن يا كار حقيقت« رخداد حقيقت»حقيقت تأمسي است در باب 

ها  ديگر  تأم  در باب حقيقت در عرصه  خود فسس ه عرصه رخداد حقيقت و عرصه تجربه حقيقت  يست. عرصهداشت كه 

د. اين چهار عرصه دا رويارويي در فرآيند تداوم حقيقت مي  و ادامه« رخداد حقيقت»چهار عرصه را عرصه  بد. بديوياوقوع مي

توا دد ر  دهدد و توليدد شدود و بده      مدي « رخداد حقيقت»در اين چهار عرصه است كه  عشق.ر، عسم و سياست،  هن عبارتند از 
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 اشكالي ادامه يابد.

  توا د به عنوان يك رخدداد حقيقدي  مايدان شدود. در هندر مسدأله      گذاريم ميمي« ا قالب»ا  كه  امش را در سياست مسأله

و در عسم اختراع و اكتشا . بده عندوان ملداد گاليسده بدا       .توا د باشدهنر  مي  ژا ر يا حتي شروعو اثر  خالقيت هنر  و ابداع

 در را  خورد. اما رخداد عشدق، دو   رميب تن رياضي توصيف كرد به رخداد حقيقتوان به زباكشف اين حقيقت كه آبيعت را مي

بيندي اسدت و امدر    كند. در تمامي اين موارد حقيقت امدر  سدراپا  دو و غيرقابد  پديش     رو ميروبه در رابطه عاشقا ه با حقيقت

شدود، يعندي امدر  كده غيرقابد  بيدان و       كند مطدر  مدي  سوبژكتيو به عنوان امر  خاص كه آدم را همواره تبدي  به سوژه مي

 امر  يگا ه است. در  تيجه ريز  بوده و تكرار   يست ومهبر ا

بده عندوان امدر  دويي اسدت كده        حقيقت ،ا مي  است. در اين چهار عرصهه بفسس    كته اساسي، رابطه در  ظريه حقيقت بديو

ان ميد   دام   عندو ا از آن بد  چيز  كده الكدان   كند و اين بروز درست ما ند بروز مي  است.بيني بروز مي اگها ي و غيرقاب  پيش

آن آورد و فرد بعد از رويارويي بدا  وجود ميي هر فرد است كه  وعي وابستگي بهدر هسته درو    اپذيرسياه بيان  برد  قطهمي

و  بيندي درآورد براساس معرفت موجود سنجيده و به صورت عمسي تكرار  و قابد  پديش  را قادر  يست تا آناش درو ي  هسته

اسدمش را   اخالق الكدا ي يدا چيدز  كده بدديو      سياسا سوژه است. بنابراين اص   ساز ده. پس رويارويي با مي  را بيان كندن

ايدن وفدادار  بده    «. ات وفدادار بمدان  به مي »  كند و آن اص  اين استم صدق ميدر مورد حقيقت ه گذارداخالق حقيقت مي

 كند.  مي ، اخالق روا كاوا ه را توصيف و سير سوژه را برا  ما ترسيم مي

تجسدي   ،دهد كه در چهار عرصه، حقيقت به عنوان رخداد ظريه در باب حقيقت ا تقاد مي  اين اص  را به عرصه ينجا بديودر ا

پد   سقراط در لحظه  وشيدن شوكران يا ، كندياد مي پ  قديساز آ تيگون، سقراط و  ،بردهايي  يز به كار ميدو  ملاكند. مي

 بند  ميد  در بدديو يعندي حقيقدت،     هتوان فهميد كه درجها مي. با اين ملادليكياش به حقيقت كاتودر لحظه وفادار  قديس
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-از همدين و ، او  يز هستبرعكس تا حد زياد  موجب بدبختي و درد و ر ج و خوشي و سعادت فرد  شخص  دارد، ا ب ارتباآي

  رخداد در مقام« رخداد حقيقت»و « مي »، داردربطي به ديگران  داشته و احتياجي به گرفتن تأييد و تصديق از ديگران   رو

اخالق سوژه چيدز   يسدت   بنابراين  ما د.درو ي و تاريك باقي ميا  هستهشك  بهكه غيرقاب   مادين شدن بوده و است يگا ه 

 دهد تحم  رويارويي با اين رخداد و تحم  وفادار ما دن به آن را داشته باشد.جز اخالقي كه به سوژه اجازه مي

رخداد حقيقت و ارتبداط آن   د2 حقيقت از معرفت د تمايز1ش برد  توان پيچهار مامون ميرا بر اساس « بديو» ظريه حقيقت 

 د اخالق حقيقت.4 د سوژه حقيقت3لوژ  بديو ا تابا 

 شود.تر ميمسموس« سن پ »هايي از با ملاد تمايز حقيقت از معرفت

دارد در سدنتي حقيقدت     بدر  ظريده    مددرن  فسس هرن و  قد  كه هم مطر  شده است. ك  فسس ه مد اين  كته قب  از بديو

بينيم كه م هدوم حقيقدت و   و پساساختارگرايي هم مي يا در دريدا و ا تقاد   و  ظريه گرايدهكند. در همين راستا حركت مي

 وع ماهيت گزاره يا حكم به معني تحريف يك   ملابهرود. حقيقت بهامالً زير سياد ميتطابق تصورات ذهني با واقعيت عيني ك

يداد  « تقددير تداريخي  »از آن بده عندوان    هايدگركند. صحبت مي «سير و راهم»از حقيقت به عنوان  هگ  با ذات حقيقت است.

در كا ت قالب جدايي عق  از فهدم   ديم قب  از بديو وجود داشته استكرده است. مامون جدايي حقيقت از معرفت از فسس ه ق

باشدد. او در   والتدر بنيدامين   توا دترين فرد در اين زمينه ميشود بهمربوط مي تا جايي كه به بديوو م اهيم فاهمه هستند. ولي 

حقيقدت   او  كند. بده گ تده  قايه را مطر  مياين  ها   مايش سوگناك آلما يو خواستگاه باروك  رهخود درباكتاب معرو  

كندد.  مقاومدت مدي  ا  بده قسمدرو معرفدت    شدن به هر وسديسه شده تجسم يافته، در برابر فرافكندهها  باز مودهكه در رأس ايده

شود كه بايد حتي اگر شده به م هدوم اسدتعاليي   معرفت يعني مالكيت و تصاحب   س. موضوع آن توسط اين واقعيت معين مي

  در آزاد  تصاحب شود.
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ز چسدبندگي و   امتنداهي برسدد و ا   يكسيت و فاداي  د يگا ه دارد، اما خود بايد بهريشه و رخداحقيقت كه در اين موضوع  ،بديو

خاليي اسدت  همان بيند و اين فقر و فقدان را در حقيقت مي ي وع بديو ت.كامالً با الكان همراه اس ،به وجود برسد ،غسظت كنده

كند. آن فاا  خالي، عرصه ظهور حقيقت است و آن آيد و آن را از چسبندگي و غسظت وجود دور ميكه در سوژه به وجود مي

سدر  ارش از م هدوم و تكنيكدي بده  دام ك    با اين خالي بودن پيو د دارد. بديو در سراسر آثد كسيتي كه در حقيقت د بالش هستيم 

كدم كدردن معرفدت و    كسدر كدردن يدا    آيد  ه از آريق زياد كردن. برد. حقيقت از آريق كم كردن به دست ما ميكردن  ام مي

كنيكدي اسدت كده    چيزهايي كه ما را به  وعي به وجود در حاد حاضرش چسبا ده است. از اين  ظدر خيسدي شدبيه ت      آنهمه

برد. در مقاب  خالي بودن حقيقت، معرفت را داريم كه با تصاحب مالكيت هايش به كار ميها و قصهدر فاا  رمان ساموئ  بكت

كه قدرت باشد، همدان تصداحب و   و ابزار همراه بوده و با منافع و عاليق مت اوت گره خورده است. معرفت شايد خيسي قب  از آن

شبه استعاليي خود به د باد يك سر  مندافع و عاليدق عدام ا سدان       كند با شيوهسعي مي . هابرماساستودهمالكيت و ابزار ب

 شناختي برود.

هايي كه ارتباآي وجود دارد كه بايد از كسيتي كه در خود حقيقت  ه ته است آن ارتباط را بيرون كشيد. عرصه بين بديو و لوتر

 شود.توان برايش حد زما ي گذاشت و معرفت از آن جدا ميكه  مي ز د عرصه عسم و عشق استاو ملاد مي

ريز  بدوده و بده همدين دليد      كند. معرفت به عنوان امر تكرار ، قاب  بر امهحقيقت را به عنوان امر يگا ه و  و معرفي مي بديو

 شكسي از تصاحب و ابزار  شده است.

ن اديدا »  بدا همده  « يسدم تيسگنوس»يسم و يدا تقابد    تيسيحيت و گنوسملاد تاريخي ديگر آن را برا  درك ت اوت تقاب  مس

 يمعرفتد  ،ها در گدرو معرفدت اسدت    جات آدمرو هستيد. كامالً با اولويت معرفت روبه سمسييتدر گنوس توان ديد.مي« ابراهيمي

غريب بده   توا ند با زهد يا با دسترسي به متون عجيب وسر  و باآني، چيز  كه خاص يك عده خاص است. گروه  خبگان مي
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جهان ماد  اهريمني خدار  شدو د. در خدود     ازخواهد داد تا ها اجازه به آنچنين معرفتي آن معرفت، گنوس و عرفان برسند و 

كه هيچ فرقي با تكنولوژ  ما  دارد. رو  در جريان خدراب   جادويي شود،ورد و جادو مي فت  هايتاً تبدي  بهم، معريسيستگنوس

هان مداد   رود و  هايتاً از ك  ج  خوا ده و از فسكي به فسك بعد  ميرسد وردشد ش از اين افالك ه تگا ه به هر فسكي كه مي

هاسدت.  قطده مقابد  ايدن دعدو       خاص و در مالكيت آن ا عده الً تكرار ، ابزار  و متعسق بهكامي عمس شود. اين امرخار  مي

امدا عواقدب و پيامددها  آن    اديان ابراهيمي تيهوديت، مسيحيت، اسالم( است. رخدداد  يگا ده كده در جدا  خاصدي ر  داده      

شدود و  ديدده مدي   دموكراسي  اب بشر  ي وعها . در آناستباز تاريخ به همه   معطو  به همه و خطاب اين رخداد در عرصه

توا د مخاآب اين رخداد باشد و به آن در قالب ايمان آوردن واكنش  شان دهد. اينجا ديگر اثدر   هر فرد  در هر موقعيتي مي

 .دهدمي ر  تاريخ خالي و باز سطح در چيز همه  يست …د، ورد، عرفان و از معرفت، استا

بينيم، رخداد  كده او بده آن اعتقداد    مي سن پ  برويم منطق حقيقت را به خوبي درپيش « سن پ »ها  اگر بخواهيم با ملاد

گداه حادرت عيسدي تع( را  ديدد و     هديچ  سن پد  ثر  از معرفت در اين قايه  يست. است ولي هيچ ا« رستاخيز مسيح»دارد 

 متدون  تدرين كده قدديمي  رو شدد و ايمدان آورد. بدا آن   رخداد رستاخيز روبهها پس از مرگش در جا  ديگر  در دمشق با مدت

عيسي  عرفت  به ز دگي عيسي  يست. برا  سن پ ها هيچ اثر  از عالقه و حتي ماست، اما در آن مربوط به سن پ  مسيحيت

 ه چيدز  از   در سن پ كند.  مي« رخداد رستاخيز»اصالً مهم  يست و او هيچ تالشي برا  توضيح معرفتي « رستاخيز»قب  از 

يد سدن پد  رسدتاخيز يدك معجدزه      كند كه عيسي آدم دوم است. از دشود. فقط اشاره ميميتجسد و  ه تلسيث ديده    ظريه

 . تكرار كردرا خاص كه بشود آنمعرفت سر  از آر  يك فرد   وعي عالمت قدرت،  يست

حقيقدت را از   برسديم. اينكده بدديو   « رخداد حقيقت»عني صسي و مركز  يتوا يم به م هوم ابا جدا كردن معرفت از حقيقت مي

هسدتي  . ها در فالس ه قبسدي اسدت  ا  از ايدهبديو در مورد رخداد حقيقت با مجموعه  كند گويا   زديكي ايدهمعرفت جدا مي
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ين م هوم  ت داوت در  چنابه هستند و همارتباط حقيقت با خأل مش  ايده االكا ي بگ تار و م هوم  اخودآگاه در  هايدگرشناسي 

 گرايي.  مكتب واساز  و پساساخت ا وت كر دريد

 سي هايدگر با بديوشنااوت هستيت 

يعندي   .كندت اوت وجود و موجود تعريف مي  وجود را به ملابه ايدگراست. ه هايدگرشناسي ي اص  بنيا ي هستيشناسهستي

جايي كه  ه تنها  مايان  ،آيد. پس آن خأل اوليههست. وجود از دد اين ت اوت بيرون ميوجود از قب  هست و موجود اين آر  

گر بده  ايدد شناسا ه اسدت. فسسد ه ه  اوت هستيبينيم، همان ت شد ش و وجود راستينش را مي مايان  بسكه  حوه ،شدن موجود

اشد. اين ت اوت و شدكا  همدان چيدز     توا د وجود بمي ر حقيقتظهو  است كه عرصه  فاا  باز وجو يك معنا در جست

 بدديو وجود دارد. چيز  كه  هم ريدادو  و زبان در پساساختارگرايي الكان سوژه فقر موجود درو شكا  و خال در است كه بعااً 

و گويد اگر حقيقت چيز   مي ش  ه ته است. بديواحقيقت  ه او در ارتباط با  ظريهركند، در اشاگر و الكان مجزا ميايدرا از ه

  عبدارت ديگدر  ظهور و شدن حقيقت است. يا در   رد حقيقت چيست؟ اين مسأله، مسألهاساسي فسس ي در مو  است مسأله

قدرت ژ ريك  وعي   منزلهرخداد درك كنيم و هم به   بهبرپا ساختن  وعي وفادار  منزلهبههم ما بايد حقيقت را »گويد  مي

ر د. دشدو ر و الكان جدا مدي ايدگاز ه ه مواجهيم كه در هر دو بديوويبا دو سيقت اينجا در حق«. از معرفت ا عرصه دگرگو ي در

شدود، كده درك ايدن رخدداد     بيني و غيرقاب  تعيين مطر  مدي امر  يگا ه،  و، غيرقاب  پيش  رخداد حقيقت به ملابه يك سو

ماع يا واقعيت موجود و محتا  مخاآره و ا تخداب اسدت. ايدن    اجت ز منافع و رابطه چسبناك و غسيظمحتا  گشودگي و كندن ا

فقط ظهورش مسأله فسسد ه   ،، اگر حقيقت يك امر  و است«شد ش»گويد  و و يگا ه حقيقت است. اما در د باله آن مي  سويه

  گ تدار  تنآن در مد   آيدد و ادامده   يست، شدن و تداومش هم اهميت دارد. در اينجا مسأله وفادار  به اين حقيقت پيش مي

و  ،در عرصه معرفت ايجداد كندد  ا  معرفت مشخص كند و دگرگو ي  عقال ي، م هومي كه بتوا د ارتباط اين حقيقت را با حوزه
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بدديو را  است كده   كته دو ت و ن منطق حقيقت برا  بديو دارا  دو قطب اسبه شك  ديگر گذر از امر يگا ه و كسي است. بنابراي

  رخداد به يك وضعيت خاص وصد  اسدت و مسدأله، مسدأله    گر ايدكه برخال  هاين كته اود  ،كندجدا مي گرايدهو  از الكان

يت جددا  وضدع  از شدود آن را يت خاص است و  مدي رخداد خاص تاريخي در يك وضع . رخداد،وجود يا معنا  عام وجود  يست

  شناسدي از  ظريده  از آريق جداسداختن هسدتي   بديو يرون كشيد.لوژ  باتبدي  كرد و از آن ا ت  اكرد و يا به وضعيت بشر 

شدود بدرا    ها را به دو شك  مت اوت بسط دهد در حالي كه خيسي از سياالتي كه برا  او مطر  ميكند آنسوژه اجازه پيدا مي

 و در ورا ندد. در ادامده   دهشناسي و  ظريه سوژه را با هم بسط مدي ها ات اقاً هستيشود چرا كه آنپساساختارگراها مطر   مي

كسيت، معنا، جدوهر  ده در   كه  درسبه اين  تيجه مي بحث ،اولوژيك و حتي متافيزيكي او ا ت آرا   يمه عرفا يو  گرايدفسس ه ه

اجازه  شو د كهكننده مينويرا  منطق واسازا ه نهر دو با هم درگير آدگر بديو و هايست. اكه در عرصه سوژه  ،لوژ اعرصه ا ت

يابدد كده كدار    سوژه اين اجازه را مي  شناسي از  ظريهكردن هستياما بديو با جدا ،ددهرا  مي« هما ياين»رسيدن به كسيت و 

شناسدي  آن چيدز  كده پساسداختاگراها و هسدتي      همده  .«شناسي مساو  اسدت بدا رياضديات   هستي» عجيبي كرده و بگويد

شناسدي مابعدد فيزيكدي بدر  از     توا د يك هستيها ميمجموعه  در رياضيات است.  ظريهمابعدفيزيكي د باد آن است از قاا 

جدا  و در آن ،ساخت كه  كته اصسي فسس ه هم هسدت ا  شود  ظريه سوژهه در كنار آن مياهم كند، كوحدت و جوهر برا  ما فر

 رو  يستيم.كند روبهبا آن منطق واساز  كه خود سوژه را هم م هوم ميديگر 

 شناسي بديوز هستيشرحي ا

مجموعه است و مجموعه يك سدر  عناصدر. ايدن عناصدر     يك رو هستيم. وضعيت م وضعيت روبهبا م هو شناسي بديودر هستي

ا  از عناصر ديگر. ك  قاديه  ا  از عناصر ديگر باشد و هر عنصر  باز مجموعهتوا د مجموعهخودكلير هستند و هر عنصر  مي

هدا  مجموعده   ها برسيم. در خدود  ظريده  مجموعه  هبخواهيم به م هوم مجموع بدون اينكه ،شودها ميمجموعها  از مجموعه
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شدماريم و اسدم ايدن    عنصر است و عناصرش را هم مي nمجموعه اوليه را داريم كه دارا  ابتدا است، فقط شمردن عناصر مهم 

اود اسدت. در   هدا  آن مجموعده  زيرمجموعده    به  ام حالت وضعيت داريم كده چيزدر ادامه گذاريم. مي«  مايش»شمردن را 

 ر مجموعده داشدته باشدد پدس همدواره      زيد  nبده تدوان    2توا دد  تا عاو داشته باشد مي nا  كه ها هر مجموعه ظريه مجموعه

 تان است.هايتان بيشتر از عناصر مجموعه اوليهزيرمجموعه

« باز مدايي »و «  مدايش »در ارتباط بدا  گذاريم. سه عنصر را مي« باز مايي»شماريم اسم آن را ها را باز ميمجموعه زير مجموعه

طده عادويت و هدم رابطده     هدم راب ، ه اود هستند و هم در مجموعه دومد عناصر  رماد كه هم در مجموع1توان مطر  كرد  مي

دد عناصدر ديگدر     2 .يش هستند و هم در باز ماييدر  ماكند. مسأله اين است كه برخي عناصر هم صدق مي هابرا  آنشمود 

 يسدتند، بده عبدارت ديگدر در     « باز مدايي »هستند ولدي در  «  مايش»كه در  (singular)ه و يگا  تكين عناصرهستند به  ام 

كنديم و از  بند  مدي ها  مختس ي دستهما از جها ي در عرصه  مادين سياست، اخالق، هنر عناصر جهان را به شك « باز مايي»

كشديم. ايدن عناصدر در حدوزه  مدادين و      شدريعت را بيدرون مدي    و ايماژ، ديد، اثر، سياست، اعتقداد  ها ا واع ايدئولوژ ،ميان آن

هسدتند و در  « باز مدايي »د عناصر  كه در حوزه  مادين و 3 .بيان شدن در حوزه  مادين هستند  يستند و غيرقاب « باز مايي»

ن است. از درون ايدن  شود كه خود يك  وع باز مايي از جها يستند. هر ا قالبي به يك  ظام حقوق و قا و ي منجر مي«  مايش»

 توان تقسيم كرد.ها و حوادث تاريخي را به دو دسته قا و ي و غيرقا و ي ميكنيم كنش ظام قا و ي و حقوقي كه  گاه مي

ر  داده  آن حدوادثي كده بعدد از ا قدالب     ، از سو  ديگدر توا د غيرقا و ي باشدميحوادثي كه در رژيم سابق ر  داده از اين ديد 

گيدرد و آن  هايش غيرقا و ي باشد، ولي يك حادثه است كه در هيچ يك از اين دو جا  مدي  د قا و ي و بعايتواهايش ميبعاي

 ظام جديد را اين حادثه، كنش و قيام به وجود آورده است كده   . اين حادثه قا و ي  يست زيرااست« ا قالب»  هم خود حادثه

توان آن را در داخ  خود اين  ظام غيرقاب  تعريف است. اما در عين حاد  مييك پا بيرون و يك پا درون  ظام قا و ي ما دارد و 
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پس اين امر  ده   .شودغيرقا و ي دا ست زير مبنا  قا ون جديد است. اگر بگوييم غيرقا و ي است در واقع خود قا ون مسخره مي

مدا  يسدت. ايدن      لي قاب  باز مايي در عرصده افتاده و جايي ات اقدر قا و ي و  ه غيرقا و ي است. ا قالبي است كه در تاريخي و 

 همان عنصر يگا ه است.

اوليه است، در عرصه  مادين غيرقاب  بيدان بدوده و بده      همان عنصر يگا ه است كه در مجموعه« رخداد حقيقت»از ديد بديو 

اسدت.   ر واقع الكا ياز ديد بديو همان ام« رخداد حقيقت»اين است كه   دهد. اين  شان دهندهصورت ح ره خود را  شان مي

شدن و باز مايي  يست و در وضعيت متعار  معرفت موجود هدم  يقت داريم، عنصر  كه قاب   مادينامر واقع حق  وعي ما يعني

 گنجد. مي

 حقيقت  سوژه

 حقيقت است كه افراد در برخورد باين جمع باشد. در عشق هر دو   ر سوژه هستند.  كته مهم ايا توا د فرد حقيقت مي  سوژه

سدوبژكتيو    حقيقدت يدك تجربده    ،به اين عسدت  .ا  از قب  وجود داشته باشدكه سوژه آور  يست. اينشو دسوژه مي است كه

غيرمتدافيزيكي و غيرجدوهر  و    ا اين سوژه .شود سوژه ت به آن رخداد شهادتي بدهد واست. هميشه بايد كسي باشد كه  سب

در مدوردش صدادق    يامدر آن جهدا ي و متدافيزيكي عجيدب و غريبد      ولي متناهي است، هيچ راو  اميعين حاد به اعتقاد بدي در

   اپذير است. سدوژه مجبدور بده مخداآره اسدت و در آن لحظده      تشخيص هم سوژه است پس اپذير و اگر رخداد تعميم ، يست

 ،دا  كند بنابراين سوژه بايدد مخداآره   .توان سنجيددهد. درست و يا غسط بود ش را بر اساس معرفت موجود  ميرخداد ر  مي

ت كر برا  سوژه اسدت. سدوژه حقيقدت      كنندهكردن تعيينقاب  تشخيص بگذرد، كه اين مخاآرهسوژه بايد از ميان دو امر غير

  امتناهي است.  امر ،اينكه عواقب اين حقيقتت، برا  متناهي اما  اميراس

تدوا يم سده پيو دد داشدته     يز مسيح ميمعتقد بود در ارتباط رخداد عيسي و رستاخ« سن پ »سوژه با حقيقت سه پيو د دارد. 
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كدامالً   ا تجربده  تدر اسدت. بدديو از ايدن سده     و قدو  ها عشق از همه برتر از ميان اين و به اعتقاد اوباشيم  ايمان، اميد و عشق. 

  است. اوهم درست  بوده سن پ  اين سه عبارتيو ا ي   ترجمههم از لحاظ زبا ي باور دارد كه  دهد ويدست مياليستي بهماتر

در دو گذارد. ت ميكردن حقيقيدار  و اصرار ورزيدن را در كام پا ،جا  اميدو به ،وفادار  ،جا  عشقاعتقاد، به ،نجا  ايمابه

 دهيد.تشخيص مي "رخداد"عنوان يعني آن رخداد را به ،آوريدرو شده و به آن اعتقاد مييگا ه روبه  رخداد با مورد اود

حقيقت و پيامدهايش در ارتباط با شك  كردن حقيقت و د باد به  ق ارتباط و وفاداركه از اين به بعد از آريوفادار  يعني اين

 سوژه، سوژه است. ،از ز دگي شك  جديد  حتي جديد  از معرفت و

ژ ريدك يعندي يدك مجموعده      ا مجموعده   ملابده گير  حقيقدت بده  بديو اسمش را شك  گردد كه كته سوم به چيز  بازمي

شددن و كدار ايدن     مسدأله حداال   ،گا ه و وفادار شدن به آنا عنصر ييي بوگذارد، يعني پس از رويارها ميهرمجموع امتناهي از زي

 د باد كردن است.حقيقت را 

« ژ ريدك حقيقدت  »  گويد مجموعهشويد. به اين دلي  ميرو ميها روبهاز زير مجموعه ا  امتناهي  اينجاست كه با مجموعه

ايدن مجموعده را در    دتوا يد تالقي  خواهد كرد.  مدي سير  امتناهي تحولش با يك م هوم  هيچ كجا در هرگز واين مجموعه زيرا 

اش را تحدت قدا ون   آور  كنيد و يا كشف قوا ين آبيعي را با تحود خود فيزيك قا و مند كنيد و يا تجربهذي  يك م هوم جمع

تدوان آن تصدور را   تصور  از كام  شد ش داريم ولي  مدي  ، اگرچهمتناهي و باز است ا ا ه، تجربا  درآوريد. اين تجربهو قاعده

 در م هوم قا ون و قاعده آورد.

وجود دارد. من حقيقت كامد  را از آريدق    "توگويي"كردن حقيقت و حقيقت كام  هميشه به صورت  وعي از ديد بديو كام  

 داستان خيدالي يدا فيكشدن   را كام  كنم ولي اين فقط يك توا م عشقم يا مجموعه قوا ين فيزيكي سازم. در ذهنم ميخياد مي

 آيد.دوباره پا  الكان به ميان ميجاست كه همينو در  ،است

 


