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آورد؛ نه تنها از ميان می، در نگرش اجتماعی و سياسی پای نقد را نيز به»نوآوری«مشاجره بر سر 
ی خشم متحجران جهت نيز که گاه شعلهرو که نقد و نوآوری خويشاوندِی ماهوی دارند، بلکه از آنآن

فکران، بندبازاِن سياسی و شود بر بيرق کوتهگيرد و گاه نقد، آذينی میرا هم می عليه نوآوران داماِن نقد
» نوآوری«ی اند. بنابراين تأملی مختصر بر مقولهتن کردهی نوآوری بهروز خورانی که جامهنرخبهنان

بيشتر  امکانی است برای برداشتن گامی ديگر در تعيين جايگاه نقد و فرصتی است مناسب برای آشنايی
  داند.که خود را خواستار و حامل نقد می» نقد« یرسانهبا 

سو تاريخ و جامعه نيز، دو سِر افراطی خويش را دارد. از يکديالکتيک بطئِی نوآوری، در نگرش به
کنند و هرگونه تجديدنظر ناپذيری از يک دستگاه مفهومی معين دفاع میدرمان مغزیِ آنها که با خشک
کننده قلمداد ناپذير و در نتيجه دروغين و گمراهرا امکانء يا روابط عناصر درونی آندر اصول، اجزا

های و تحريف و تقلب، سرسختانه از پذيرش کارايی جويیکنند؛ و از سوی ديگر آنها که تنها با بهانهمی
  زنند.شان سر باز میدستگاه مفهومِی مورد مخالفت

شود که هر يک ناخواسته موجب تشديد و بازتوليِد ديگری اين دو قطب باعث می دتضام پيوند و تعامل
ی در سويهفکرانه خوانِی کوتهمخالف يابد، موجِ تعصب و کوردلی فزونی می سويهباشد. هرچه در يک 

جويی و تحريف جای استدالل و احتجاج را ديگر بهانه یسويهشود و هرچه در بلندتر میديگر 
ی نوآوری تا نطفهد. شوتر و نفوذناپذيرتر میصخيمی مقابل در سويهانديشی ی خشکيوارهگيرد، دمی

از هردو قطب در رنج است. تنها در  ،خويش است پويِش  که در زهدان ديالکتيک بطئیِ  هنگامی
ريزد و دوران ديالکتيک ی هردو قطب را درهم میاست که امر نو، سامانه  گسستی انقالبیِ لحظه

  کند.ای را آغاز میبطئی تازه

اش از که ديالکتيِک بطئِی نوآوری در متنی ايدئولوژيک روی دهد، آنگاه دو قطب افراطیهنگامی
ً بن» اصول«شوند که هرگونه انحراف و تخطی از دينانی میسو راستيک ا به تصور و را، مسلما

دانند؛ و از سوی ديگر جماعت دارند، مستوجب تحقير و تکفير می »اصول«تفسيری که خود از 
اند و نوآوری را تنها در زير پا نهادن آن جان آمده بودهبه» اصول«که از قيد و بند » رهاشدگانی«
نمونه برای نمايش اين  گذاران بهتريندينان و بدعتی راستبينند. تاريخ اديان و رابطهمی» اصول«

  وضع است.

. اگر ديد توان در زندگی چپ امروزی ديگر اين ديالکتيک و تبارزش را در متنی ايدئولوژيک مینمونه
بندی در روابط قدرت و در تناسب نيروهای سياسی و اجتماعی شکل در سطح سياست جهانی اين قطب

ً از  ما کند، در بين چپنقش ايفا می گيرد و همچون عاملی مؤثر در تعيين سرنوشت جوامعمی عمدتا
اند. گذارد. اما هردو قطب کماکان قابل تشخيصها پا فراتر نمیهای سياسِی محافل و فرقهمرز بازيچه

دانند و در هراس از شبحِ ها و محافلی قرار دارند که مارکسيسم را مذهب خويش میسو فرقهاز يک
زنند و اند. همچون کودکی در تاريکی بلند بلند حرف میر شدهپريشِی سياسی دچانوآوری به روان

ای برای نوآوری را از خود برانند. هر فکر تازه چرخانند تا شبحِ هر سو میشان را در هوا بهجوبدستی
آنها بدعت است و مستوجب تکفير و هر نام تازه زنديقی است مستوجب عذاب. مهم نيست متولياِن کدام 

ی هر مهم اينست که شبهه اند. ضريح مارکس، انگلس، لنين، تروتسکی، استالين، مائو و ديگران.ضريح
دارد؛ و جويی وامیو به چاره کندامانشان آنها را برآشفته میای به ساحت پيامبران و امخدشه
است: تکرار و تکرار صد باره و هزار ی اديان بودههايشان همواره همان است که هميشه در همهچاره
و برحذر داشتن  ؛سوتر، از يکهای هرچه جويدهتر و در لقمه، هرچه سادهها»آيه«و  »لاصو«ی باره
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های و گرايش هاپيروان با نامِ  هر نام و فکر تازه، از سوی ديگر. آنگاه که اذهان آرامِ  پيروان از جادوی
، بکهاوس، هايی چون لوکاچ، ُکرش، هورکهايمر، آدورنو، هابرماسشود، زمانی که نامتازه آشفته می

يا  ، نگریلوفور، بديو دوبور، يا سارتر، فوکو، آلتوسر،، يا گرامشی، دالولپه، کولتی پوستون، هاوگ
هايی چون کمونيسم شورايی، مکتب فرانکفورت، مکتب هوِسرل، هايدگر، دريدا، ليوتار و يا گرايش

مدرنيسم، پساساختارگرايی يا پسامدرنيسم و سيتواسيونيسم، ی پراکسيس، ساختارگرايی، بوداپِست، حلقه
انگيزد، را در آنها برمی کارد و ميل و جستجو و کنجکاویدر دل پيروان می »شک«از اين قبيل، تخم 

 ،هاست»بيماری«نامی برای اين يافتن  ،نخستگمان نقد يا گفتگويی انتقادی نيست، بلکه بیآنگاه چاره 
و » آنارکوسنديکاليسم«، »پاسيفيسم«، »محفليسم«، »رفرميسم«، »رويزيونيسم«، »آليسمايده«خواه 
. انش»درمان«برای  ایپيچيدن نسخه ،و سپس ؛های سياسیبندینامهايی تازه به پيروی از قطبخواه 
ی اندازهيا به »پُست، کامنت يا استاتوس«، يک ی نشريهای حداکثر به طول و عرض يک صفحهنسخه

ً تا کنند و کادری کوچک در حاشيه ی يک صفحه، که پيروان بتوانند بخوانند و از بر کنند و نهايتا
 ی شياطين و ارواح خبيثه دربندند تا از شر همهبازو به همچون دعا يا اسم اعظم در قوطی کوچکی بر

  امان بمانند.

رفتار و کردارش  و تر از ديگرانو دوآتشه تاسقطب مقابل که خود سابقاً مارکسيست و لنينيست بوده
ی خويش پشيمان است و است که امروز قطب مقابلش دارد، از کردهکمابيش همان بودهدر گذشته 

ها و مفاهيمی بيزار است و واژه» ديکتاتوری«بيانديشد. حاال ديگر از » آزاد« و باشد» آزاد«خواهد می
ی توليد، طبقه، پرولتاريا، انقالب، سوسياليسم و کمونيسم برايش نمودهای تفکر مثل توليد، شيوه

روند و داللت یکار ماند و بهکه در آن شکل گرفته تاريخ و گفتمانیاند. مضمون اين مفاهيم، متحجرانه
 »فرهنگ«و » دمکراسی«، »نوآوری«اش نيست. امروز سياسی آنها ديگر مورد توجه و عالقه

ها که برای قطب مقابل ها و گرايشای آشفته از همان نامملغمه ،نوآوریهای مقدس او هستند. از واژه
، تبری از فرهنگو از  وضع موجود را، ستايش و تن در دادن بهدمکراسیفهمد، از اند می»بيماری«

کاری خواهد از تحجر و محافظههر تالش جدی برای درک منطق تحول اجتماعی و تاريخی را. می
داند. اگر قطب مقابلش هيچ را چهار دست و پا فرورفتن در وضع موجود می» آزادی«بپرهيزد و 

ای ـ از ـ حداکثر تازهرا با تفسير » ظاهری«پذيرد و هر دگرگونی ی جهان نمیتغييری را در چهره
داند. برای ی جهان را دليل کافی و وافِی حقانيت خويش میدهد، او تغيير چهرهآيات کتابش توضيح می

های بنيادی در قطب اول فروپاشی جوامع نوع شوروی، انقالبات تکنولوژيک و انفورماتيک، دگرگونی
 و ها و طبقات اجتماعیتازه بين گروههای ها و توازنساخت و بافت جوامع امروز، پيدايش تناسب

کنند و برای قطب دوم، ای را طلب نمیی تازهاند که هيچ انديشهحوادثی سادههای تازه گيری جنبششکل
های مفهومی فروپاشی و ورشکستگِی دستگاهبرای ی فها دليل کافی و واهر يک از اين نشانه

های تر از دستگاهاو، حرف و راهی کهنه ی»تازه«ی اين قطب و راه »تازه«اند؛ حرف »کهنه«
  پندارد.اش میای است که کهنهمفهومی

است. همان بستری که  بستر ايدئولوژيِک پويش ديالکتيک بطئِی نوآوریماند، پنهان می جاآنچه در اين
پرسد که آيا اساساً نوآوری در حرکت بطئِی اين فکری. کسی نمیسازد يا آشفتهاز نوآوری، يا بدعت می

شناختی قابل شناسانه، تأويلی يا زبانآيا نوآوری در رويکردی شناختجريان ممکن است يا نه؟ 
آيا نوآوری نهد يا نه؟ نوآوری می ی دگرگونی، تاريخيت را در ذاتِ آيا تجربهتوضيح هست يا نه؟ 

ای که زمينه يا متن آنست؟ آيا نوآوری در خود متکی است يا به ساختار اجتماعی و تاريخیبه
ای که گونهدهد، بهی انقالبِی گسست رخ میشود يا در لحظهسنت شکنی تعريف می ـت ديالکتيِک سن
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يا در ديالکتيِک بطئِی نوآوری نبايد از شايستگی آ رخداد نوآوری باشد؟ مدِ آمنطق نوآوری همواره پس
  دفاع کرد؟» نو نما«نو در برابر منطِق اصول يا از منطِق اصول در برابر تواِن 

نقد شود. ها تعيين میگونه پرسشگويی به اينمعضل نقد و جايگاه نقد در طرح و تالش برای پاسخ
همچون روشنگری نه تنها مقيد است به استدالل منطقی، به تحليل عينی و به تفکر اصولی، بلکه 

جويی و رزمندگی . نقد همچون ستيزهمنوط است به پرسش از منطق، از عينيت و از اصول هنگامهم
کری ندارد و ف های تحجرِ ريزاندِن ديوارهنه تنها پروايی از شکستن سدها و سنگرهای پوشالی و از فرو

ی ها گستاخ است، بلکه درعين حال خود همواره سنگری است در جبههها و پاسخدر يافتن راه حل
مبارزه عليه سلطه و استثمار. نقد گرايشی است در علم اجتماعی و تاريخی، گرايشی راديکال و 

از سلطه و ی سياست گرايشی است عليه هر شکلی ی ماهيت خويش، در پهنهانقالبی؛ و بر پايه
ای استثمار، چه در قالب مذهب و چه در پوشش هر ايدئولوژی ديگر، و خواهان و مبارز راه جامعه

ريز آن مارکس است؛ نه ی انساِن آزاد. نقد رويکردی است به جامعه و تاريخ که شالودهآزاد و شايسته
ی انتقادِی مکتب فرانکفورت. ی کانتی است، نه خردگرايی انتقادِی پوپری و نه تئورنقادِی سنجشگرانه

سازی از نگرِش مارکس، عليه عناصر ايدئولوژيک مارکسيسم و عليه هر حال نقد عليه مذهببا اين
» نوآوران«دهد به ولنگاری باشد. نقد نه تن میی ايدئولوژيک پيچيده شدهمارکسيسمی است که در هاله

شان نام لنين باشد، خواه پيامبرشان بر رأيت شود به احکام فقيهاِن مارکسيست، خواهو نه تسليم می
شان را از کالم او بگيرند و خواه آيات عذاب و عقوبت را از زبان تروتسکی باشد و اوراد و آيات

  استالين و مائو بخوانند.

عضل تعريف ِمفصِل همين مُ ی انقالبِی گسست باشد و جايگاه، نقش و هويتش در خواهد لحظهنقد می
  .شودمی

ی روزآمد کردن ؛ با 1374ماه فروردين، 15شماره  ،»نقد« نشريه »يادداشت ويراستار«از  ی(بخش
 )اندک


