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مشاجره بر سر »نوآوری« ،در نگرش اجتماعی و سياسی پای نقد را نيز بهميان میآورد؛ نه تنها از
خويشاوندی ماهوی دارند ،بلکه از آنجهت نيز که گاه شعلهی خشم متحجران
آنرو که نقد و نوآوری
ِ
بندبازان سياسی و
دامان نقد را هم میگيرد و گاه نقد ،آذينی میشود بر بيرق کوتهفکران،
عليه نوآوران
ِ
ِ
نانبهنرخروز خورانی که جامهی نوآوری بهتن کردهاند .بنابراين تأملی مختصر بر مقولهی »نوآوری«
امکانی است برای برداشتن گامی ديگر در تعيين جايگاه نقد و فرصتی است مناسب برای آشنايی بيشتر
با رسانهی »نقد« که خود را خواستار و حامل نقد میداند.
سر افراطی خويش را دارد .از يکسو
ديالکتيک
بطئی نوآوری ،در نگرش بهتاريخ و جامعه نيز ،دو ِ
ِ
مغزی درمانناپذيری از يک دستگاه مفهومی معين دفاع میکنند و هرگونه تجديدنظر
آنها که با خشک
ِ
در اصول ،اجزاء يا روابط عناصر درونی آنرا امکانناپذير و در نتيجه دروغين و گمراهکننده قلمداد
میکنند؛ و از سوی ديگر آنها که تنها با بهانهجويی و تحريف و تقلب ،سرسختانه از پذيرش کارايیهای
مفهومی مورد مخالفتشان سر باز میزنند.
دستگاه
ِ
پيوند و تعامل متﻀاد اين دو قطب باعث میشود که هر يک ناخواسته موجب تشديد و بازتولي ِد ديگری
خوانی کوتهفکرانه در سويهی
باشد .هرچه در يک سويه تعصب و کوردلی فزونی میيابد ،موجِ مخالف
ِ
ديگر بلندتر میشود و هرچه در سويهی ديگر بهانهجويی و تحريف جای استدﻻل و احتجاج را
میگيرد ،ديوارهی خشکانديشی در سويهی مقابل صخيمتر و نفوذناپذيرتر میشود .نطفهی نوآوری تا
پويش خويش است ،از هردو قطب در رنج است .تنها در
بطئی
هنگامی که در زهدان ديالکتيک
ِ
ِ
انقﻼبی ﮔﺴﺴت است که امر نو ،سامانهی هردو قطب را درهم میريزد و دوران ديالکتيک
لحظهی
ِ
بطئی تازهای را آغاز میکند.
بطئی نوآوری در متنی ايدئولوژيک روی دهد ،آنگاه دو قطب افراطیاش از
ديالکتيک
هنگامیکه
ِ
ِ
يکسو راستدينانی میشوند که هرگونه انحراف و تخطی از »اصول« را ،مسلما ً بنا به تصور و
تفسيری که خود از »اصول« دارند ،مستوجب تحقير و تکفير میدانند؛ و از سوی ديگر جماعت
»رهاشدگانی« که از قيد و بند »اصول« بهجان آمده بودهاند و نوآوری را تنها در زير پا نهادن آن
»اصول« میبينند .تاريخ اديان و رابطهی راستدينان و بدعتگذاران بهترين نمونه برای نمايش اين
وضع است.
نمونهی ديگر اين ديالکتيک و تبارزش را در متنی ايدئولوژيک میتوان در زندگی چپ امروز ديد .اگر
در سطح سياست جهانی اين قطببندی در روابط قدرت و در تناسب نيروهای سياسی و اجتماعی شکل
میگيرد و همچون عاملی مؤثر در تعيين سرنوشت جوامع نقش ايفا میکند ،در بين چپ ما عمدتا ً از
سياسی محافل و فرقهها پا فراتر نمیگذارد .اما هردو قطب کماکان قابل تشخيصاند.
مرز بازيچههای
ِ
از يکسو فرقهها و محافلی قرار دارند که مارکسيسم را مذهب خويش میدانند و در هراس از شبحِ
پريشی سياسی دچار شدهاند .همچون کودکی در تاريکی بلند بلند حرف میزنند و
نوآوری به روان
ِ
جوبدستیشان را در هوا بههر سو میچرخانند تا شبحِ نوآوری را از خود برانند .هر فکر تازهای برای
متوليان کدام
آنها بدعت است و مستوجب تکفير و هر نام تازه زنديقی است مستوجب عذاب .مهم نيست
ِ
ضريحاند .ضريح مارکس ،انگلس ،لنين ،تروتسکی ،استالين ،مائو و ديگران .مهم اينست که شبههی هر
خدشهای به ساحت پيامبران و امامانشان آنها را برآشفته میکند و به چارهجويی وامیدارد؛ و
چارههايشان همواره همان است که هميشه در همهی اديان بودهاست :تکرار و تکرار صد باره و هزار
بارهی »اصول« و »آيه«ها ،هرچه سادهتر و در لقمههای هرچه جويدهتر ،از يکسو؛ و برحذر داشتن
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نامها و گرايشهای
آرام پيروان با ِ
پيروان از جادوی هر نام و فکر تازه ،از سوی ديگر .آنگاه که اذهان ِ
تازه آشفته میشود ،زمانی که نامهايی چون لوکاچُ ،کرش ،هورکهايمر ،آدورنو ،هابرماس ،بکهاوس،
پوستون ،هاوگ يا گرامشی ،دﻻولپه ،کولتی ،يا سارتر ،فوکو ،آلتوسر ،دوبور ،لوفور ،بديو ،نگری يا
هو ِسرل ،هايدگر ،دريدا ،ليوتار و يا گرايشهايی چون کمونيسم شورايی ،مکتب فرانکفورت ،مکتب
بوداپست ،حلقهی پراکسيس ،ساختارگرايی ،سيتواسيونيسم ،مدرنيسم ،پساساختارگرايی يا پسامدرنيسم و
ِ
از اين قبيل ،تخم »شک« در دل پيروان میکارد و ميل و جستجو و کنجکاوی را در آنها برمیانگيزد،
آنگاه چاره بیگمان نقد يا گفتگويی انتقادی نيست ،بلکه نخست ،يافتن نامی برای اين »بيماری«هاست،
خواه »ايدهآليسم«» ،رويزيونيسم«» ،رفرميسم«» ،محفليسم«» ،پاسيفيسم«» ،آنارکوسنديکاليسم« و
خواه نامهايی تازه به پيروی از قطببندیهای سياسی؛ و سپس ،پيچيدن نسخهای برای »درمان«شان.
نسخهای حداکثر به طول و عرض يک صفحهی نشريه ،يک »پُست ،کامنت يا استاتوس« يا بهاندازهی
کادری کوچک در حاشيهی يک صفحه ،که پيروان بتوانند بخوانند و از بر کنند و نهايتا ً تا کنند و
همچون دعا يا اسم اعظم در قوطی کوچکی بر بازو بهبندند تا از شر همهی شياطين و ارواح خبيثه در
امان بمانند.
قطب مقابل که خود سابقا ً مارکسيست و لنينيست بودهاست و دوآتشهتر از ديگران و رفتار و کردارش
در گذشته کمابيش همان بودهاست که امروز قطب مقابلش دارد ،از کردهی خويش پشيمان است و
میخواهد »آزاد« باشد و »آزاد« بيانديشد .حاﻻ ديگر از »ديکتاتوری« بيزار است و واژهها و مفاهيمی
مثل توليد ،شيوهی توليد ،طبقه ،پرولتاريا ،انقﻼب ،سوسياليسم و کمونيسم برايش نمودهای تفکر
متحجرانهاند .مﻀمون اين مفاهيم ،تاريخ و گفتمانی که در آن شکل گرفتهاند و بهکار میروند و دﻻلت
سياسی آنها ديگر مورد توجه و عﻼقهاش نيست .امروز »نوآوری«» ،دمکراسی« و »فرهنگ«
واژههای مقدس او هستند .از نوآوری ،ملغمهای آشفته از همان نامها و گرايشها که برای قطب مقابل
»بيماری«اند میفهمد ،از دمکراسی ،ستايش و تن در دادن بهوضع موجود را و از فرهنگ ،تبری از
هر تﻼش جدی برای درک منطق تحول اجتماعی و تاريخی را .میخواهد از تحجر و محافظهکاری
بپرهيزد و »آزادی« را چهار دست و پا فرورفتن در وضع موجود میداند .اگر قطب مقابلش هيچ
تغييری را در چهرهی جهان نمیپذيرد و هر دگرگونی »ظاهری« را با تفسير ـ حداکثر تازهای ـ از
وافی حقانيت خويش میداند .برای
آيات کتابش توضيح میدهد ،او تغيير چهرهی جهان را دليل کافی و
ِ
قطب اول فروپاشی جوامع نوع شوروی ،انقﻼبات تکنولوژيک و انفورماتيک ،دگرگونیهای بنيادی در
ساخت و بافت جوامع امروز ،پيدايش تناسبها و توازنهای تازه بين گروهها و طبقات اجتماعی و
شکلگيری جنبشهای تازه حوادثی سادهاند که هيچ انديشهی تازهای را طلب نمیکنند و برای قطب دوم،
ورشکستگی دستگاههای مفهومی
هر يک از اين نشانهها دليل کافی و وافی برای فروپاشی و
ِ
»کهنه«اند؛ حرف »تازه«ی اين قطب و راه »تازه«ی او ،حرف و راهی کهنهتر از دستگاههای
مفهومیای است که کهنهاش میپندارد.
بطئی نوآوری است .همان بستری که
ايدئولوژيک پويش ديالکتيک
آنچه در اينجا پنهان میماند ،بﺴتر
ِ
ِ
بطئی اين
از نوآوری ،يا بدعت میسازد يا آشفتهفکری .کسی نمیپرسد که آيا اساسا ً نوآوری در حرکت
ِ
جريان ممکن است يا نه؟ آيا نوآوری در رويکردی شناختشناسانه ،تأويلی يا زبانشناختی قابﻞ
ت نوآوری مینهد يا نه؟ آيا نوآوری
توضيح هﺴت يا نه؟ آيا تجربهی دﮔرﮔونی ،تاريخيت را در ذا ِ
بهخود متکی است يا به ساختار اجتماعی و تاريخیای که زمينه يا متن آنﺴت؟ آيا نوآوری در
انقﻼبی ﮔﺴﺴت رخ میدهد ،بهﮔونهای که
ديالکتيک سنت ـ سنت شکنی تعريف میشود يا در لحظهی
ِ
ِ
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بطئی نوآوری نبايد از شايستگی
ديالکتيک
منطق نوآوری همواره پسآم ِد رخداد نوآوری باشد؟ آيا در
ِ
ِ
توان »نو نما« دفاع کرد؟
ق اصول در برابر
ِ
ق اصول يا از منط ِ
نو در برابر منط ِ
معﻀل نقد و جايگاه نقد در طرح و تﻼش برای پاسخگويی به اينگونه پرسشها تعيين میشود .نقد
همچون روشنگری نه تنها مقيد است به استدﻻل منطقی ،به تحليﻞ عينی و به تفکر اصولی ،بلکه
همهنگام منوط است به پرسش از منطق ،از عينيت و از اصول .نقد همچون ستيزهجويی و رزمندگی
تحجر فکری ندارد و
ريزاندن ديوارههای
نه تنها پروايی از شکستن سدها و سنگرهای پوشالی و از فرو
ِ
ِ
در يافتن راه حلها و پاسخها گستاخ است ،بلکه درعين حال خود همواره سنگری است در جبههی
مبارزه عليه سلطه و استثمار .نقد گرايشی است در علم اجتماعی و تاريخی ،گرايشی راديکال و
انقﻼبی؛ و بر پايهی ماهيت خويش ،در پهنهی سياست گرايشی است عليه هر شکلی از سلطه و
استثمار ،چه در قالب مذهب و چه در پوشش هر ايدئولوژی ديگر ،و خواهان و مبارز راه جامعهای
انسان آزاد .نقد رويکردی است به جامعه و تاريخ که شالودهريز آن مارکس است؛ نه
آزاد و شايستهی
ِ
انتقادی مکتب فرانکفورت.
انتقادی پوپری و نه تئوری
نقادی سنجشگرانهی کانتی است ،نه خردگرايی
ِ
ِ
ِ
نگرش مارکس ،عليه عناصر ايدئولوژيک مارکسيسم و عليه هر
با اينحال نقد عليه مذهبسازی از
ِ
مارکسيسمی است که در هالهی ايدئولوژيک پيچيده شدهباشد .نقد نه تن میدهد به ولنگاری »نوآوران«
فقيهان مارکسيست ،خواه بر رأيتشان نام لنين باشد ،خواه پيامبرشان
و نه تسليم میشود به احکام
ِ
تروتسکی باشد و اوراد و آياتشان را از کﻼم او بگيرند و خواه آيات عذاب و عقوبت را از زبان
استالين و مائو بخوانند.
انقﻼبی ﮔﺴﺴت باشد و جايگاه ،نقش و هويتش در ِمفص ِﻞ همين ُمعضﻞ تعريف
نقد میخواهد لحظهی
ِ
میشود.
)بخشی از »يادداشت ويراستار« نشريه »نقد« ،شماره  ،15فروردينماه 1374؛ با روزآمد کردنی
اندک(
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