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كنـد. شـعور شود مستقل از شخصِ انديشمند، چون يك واقعيت زنده و جنبنده، حيات خويش را آغـاز مياي كه مطرح ميانديشه

چون زاده شـد بـه حكـم هسـتيِ خـويش تواند در برابر محصول خود قرار گيرد. انديشهْ جدائي حتي مي يسازنده از همان لحظه

اش اش به نيستي و نيستيوجودي در فرايند تبديل مستمر هستيذي يناگزير به مبارزه و اثبات خود است، و بايد چون هر پديده

حيـات  يهاي مجموعهمندياز قانون الهام گيرد كه بااي را در بر ميهاي ذهنيبه هستي سير كند. اين قاعدهْ البته آن فرآورده

اي را كـه بـه واقعيـات بيرونـي مشـروط نيسـتند، چـون هاي ذهنياند. انعكاسبيروني به عنوان عنصري ميرا يا زايا تكوين يافته

هستي انگاشت. پس قيد مشروط بودن به واقعيت، ضامن حقِ  يتوان در زمرهپايه و اتوپيا، در معناي دقيق كلمه، نميتخيالت بي

 ي است.هاي ذهنحيات فرآورده

آميز بـا منشـأ وحـدت يهـاي ذهنـي در مواجهـهدر گذر از هستيِ منفعل به هستي فعال، يا گذار از ساده به پيچيده، اين فرآورده

پرده و يـك بـه يـك واقعيـت اسـت تـا بي يشوند. از تابش يك انعكاس شرطي ساده كه تنها بازتابندهخارجي خود پُر زورتر مي

جا بر جريان واقعي زندگي چيره شده و اين چيرگي را جا و آناز، همه فراروئيِ ذهن بالنده است كه اينسدوران يهاي پيچيدهايده

ست كـه ميـان ذهـن و عينيـت كند. راز آفرينش، پرورش و بلوغ انديشه در تكاپوي متقابلي نهفتهنام نظريه و تئوري اعالم ميبه

 تضاد است. رويش شناخت، متكي به همينخارجي در كار است و فرا

گي هستي و كرانهها كه ناشي از بيگوني انديشهشود، از گونهاي منعكس ميها به شكل گستردهاين تضاد در قواي دماغي انسان

بـا حقيقـت را در بـر  ضـديت هستي در ذهـن تـا ناقص بازتاب ها، كه ازهاي آن است تا اختالف در انديشهگوني جلوهگونه

تنها ابزار تكامـل ايـن  جستجوي علمي اي انساني با منافع مشترك مفروض باشد،ي، جائي كه جامعهگيرد. در شرائط آرمانمي

  آزمايشگاه بزرگ بشر، خواهد بود. يمثابهها با وساطت واقعيت بيروني بهسازي در انديشهگوناگوني و يگانه

ته ميان انسـان بـا هسـتي خـارج از ذهـن او، و پيوس يسويهگي حقيقت در ذات خود متضاد است. و چالش چندپس فرآيند رويند

افتد. همـين ديالكتيـكِ شدن باز گرهي در كارش ميانسان با خود، تكنولوژي حل اين تضاد است؛ تضادي كه هر بار پس از حل

اهي، كـه اليتنـ ييابندهست. انساني كه سر در پي هسـتيِ گسـترشجوئيِ مداوم مبناي توليد علم و كليد تكامل خرد انسانيچاره

يابند. به بيان ديگر، افزايش چون مرْكبي تيزتاز پيش از او دوان است، ناگزير به كشف مستمرِ حقايقي است كه پيوسته تكوين مي

  ست.تمام ناشدني ايست. پس رويش شناخت نيز، خود هستيظرفيتِ شناخت و سنجش آن خود تابعي از گسترش ابدي هستي

هاي انساني مجزا بگذرد، و ن به حقايق مطلوب خود ناگزير است كه از گذرگاه اختالف منافع گروهاينك جامعه انساني براي رسيد

علوم اجتماعي رو به رو است. در اين حالت پيشرفت علوم و شـناخت  يويژه در حوزهبه  ،»گي حقيقتپارهچند«پويش شناخت با 

طلبد. سالم به در بردن حقيقت، حتي حقايق مربوط بـه ها چالشي از نوع ديگر را ميدر گيرودار اختالف منافع انسان ،عام به طور

هاي ديگر، در شرايطي كه طبيعت پرچم سفيد توافق و تسليم را در مقابل شـتابندگي ِرشـد نيروهـاي علوم طبيعي از چنگ انسان



آوري را به ي درونيِ ماللكند باال برده است، مبارزهابقه را براي نوع بشر تسهيل مياي امكان مسطور فزايندهتكنولوژيك، كه به

  كند.نوع انسان تحميل مي

عنوان گرايانه با جهان خارجي بهچالش وحدت يابد؛در اين حال جستجوي حقيقت از مسيري دوگانه يا در مصافي دوگانه ادامه مي

انـد و هـر يـك آرائي كردهصف هاي متنازعلوژيكي ميان همنوعاني كه در هيأت گروهچالش ايدئو از يك سو، و ضرورت و امكان

  اي كه در حال از دست دادن ضرورت خويش است از سوئي ديگر.عنوان زائده تاريخيداند، بهحقيقت مي يخود را نماينده

ها در فكـري ميـان انسـان يمبـارزه ترين هـدفتفكيك اين دو كيفيتِ در حقيقتْ متناقضْ از پـويش انسـاني، هميشـه اصـلي

هاي حقيقت عام (مطلـق) و حقيقـت مشـخص انعكـاس ايـن دو كيفيـت اسـت. تاريخ بوده است. شايد بتوان گفت مقوله يپهنه

پايانِ تكوينِ شناختِ انسانْ در پـسِ تكـوينِ واقعيـتِ بيرونـي در نظـر اسـت؛ و حقيقـت بيجا كه پويشِ حقيقت عام است تا آن

كـه در شـود. در حاليي اجتماعي حقيقـت انگاشـته مياندازي كوچك و تنگ، منافع هر طبقهجا كه در چشمتا آن مشخص است

حقيقت مشخص و حقيقت مطلق هشداري است پنهان كه عاميت حقيقت فقط و فقط از مسير حقيقت مشـخص امكـان  يرابطه

كند. ايـن كليـد دريافـتِ تـداومِ خاص است كه ما را هدايت مي ي تاريخيِ معين، اين همانيِ عام ويابد و در هر لحظهتحقق مي

خاص در عام و عام در خاص است. پس جستجوي حقيقت بيش از هر چيز در كنكاشِ امر مشخص نهفته است، با اين شرط كـه 

كنـد و بادر ميگاه نيست ولي مفهوم تداخل هميشگي عام و خاص را متاي كه هيچفلسفي (لحظه يپيوند لحظه تاريخي با لحظه

  شود.جاست كه راز بر ما گشوده ميزماني هستي و مشروط بودن مفهوم زمان است) در نظر باشد. در اينيادآور بي

ساز باشد. روشـي مبتنـي بـه ايـن ي فوق را چارهست كه مصافِ دوگانهويژه انديشه اجتماعي آن روشي مطلوبدر نقد انديشه، به

» چـه و چگونـه«از نقطه نظـر روش انتزاعـي نقـد، تنهـا دوجـزء ». گويدمي كه و ائي و علل)(چرچگونه  (ايده)، چه«پرسش: 

ي ي استدالل و يا ارائههاي اصلي ارائه شده و بررسي نحوهگي طرح ايده يا ايدهي منتقد تنها معطوف به چگونهست و توجهكافي

هاي اي كـه مـواد و موضـوعويژه در عرصـهط واقعي موجود و بهمستنداتي است كه قرار است به اثبات ايده بيانجامد. اما درشرائ

جاري از جنس اجتماعي در معناي عمومي آن است، نقش و جايگاه اجتماعي انديشمند و طراح انديشه (كه) خود موضوعي تحـت 

  خوان و آواز.كند؛ آوازهاش مساعدت زياد ميگيريبررسي است كه به منتقد در روش و كيفيت نتيجه

 –تطبيـق  –آيد كه تكامل انديشه به حقيقت از طريق مسـير پـر جنـب و جـوش چـالش رونِ مقدمه اين استنتاج بدست مياز د

رسد. از اين رو گيرد و نقد انديشه جزء ناگزير اين فراشد است. انديشه فقط با نفي پيشين و نفي خود به كمال ميچالش انجام مي

اي كه تمايل به بقا دارند. نقد، ذاتـي حقيقـي و نفي اجزاء نماندني و اثبات اجزاء ماندني يهدفِ نقد، تكامل انديشه است به وسيله

اش است. نقد، انعكاس نفـي بقاء اش دراش و عدماش در عدمست كه بقاءبيروني قانونمند دارد و بازتاب صحيحي از جهان پوينده



آورد. حقانيـتِ ي متضاد سر بيرون مياز تداخلِ مداومِ دو جنبه پايد واي كه وحدت ضدين را مياست كه اساس حركت است؛ نفي

  كند.يابي، قبل از هر چيز ضرورت يافتن روش نقد صحيح را تداعي ميعنوان جزءِ ناگزيرِ فرآيندِ حقيقتنقد، به

  نقد صحيح چيست و چه هدفي دارد؟

تواند هـر شـكل سن كالم است. منظور از كالم ميگري و ظاهرساختن عيوب يا محابه معني سره كردن، سنجش» نقد«در لغت 

گفته مقرون به حقيقت است. تفكيكِ عيبِ و حُسنِ كـالم، يـا ارائه انديشه و ايده باشد. اين معني با توجه به صغرا كبراهاي پيش

هفته است. پس نقدْ حتماً بايـد اي كه در ايده جاري، يا در نفي آن ني ايده، براي بازكردن راه حقيقتِ احتماليهر شكلِ ديگرِ ارائه

تواند تنها به تائيد شـكل موجـود عالوه بر تفكيك عناصر كالم، تلفيقِ معيني از عناصرِ موجود با عناصر تازه ارائه كند و حتي مي

  ست كه ايده را شامل نيست.نيزخالصه شود. چون تائيد همان تعيين است و تعيين خود نفي چيزي

هايي شود كه در يك طيف گيري شيوهتواند منجر به شكلترين عنصرِ هر روش انتقادي ميعنوان اصليگرايش به نفي در نقد به

  اند:نكردن به حقيقت مشابهنسبتاً وسيع قرار دارند و همگي از لحاظ كمك

ا اعتقـاداتي گيـرد تـتر از هيجان و احساسات شخصي منتقد نشأت مينقدي كه مبتني بر استدالل و مستندات نيست و بيش -ا) 

يابي به ايـن ي الزم براي بررسي را ندارند و به عللِ مختلفي غير از حقيقتمنسجم و استوار. فراوانند منتقديني كه دانش و تجربه

توجـه بـودن بـه گي تام اين نوع نقـد در بيبه وفور وجود دارند. ويژه اند. چنين منتقديني در جوامعِ بدون استانداردكار روي آورده

كنـد و مـثالٌ اصطالح سوراخ دعا را گـم ميشود. در نتيجه منتقد بهضوعِ نقد و ناتواني در ادراكِ مفهومِ چيزي است كه نقد ميمو

  آيد.كشد. جعل و تحريفِ غيرعمد در اين نوع به كّرات پيش ميرا به چالش مي جاي برخورد به مفهوم كلي، تنها برخي عباراتبه

كند؛ و اين فـرض هاي خود دفاع ميجاي دفاع از حقيقت، اساساً از خود و ديدگاه يك جانبه: منتقد به ِنقد بر اساس استدالل -ب)

كنـد و از تالقـي و چـالش جانبـه كفايـت ميدهد كه كنكاشِ حقيقت تنها از راه تحقيق مثبـت و يكرا راهنماي خويش قرار مي

مانـد و ناشده باقي ميول ندارد. در اين نوع، موضوعِ نقد كماكان بررسيپرهيزد و اصل تضاد و گوناگوني انديشه را قبمنصفانه مي

  شود.هاي نادرست در موضوعِ مورد انتقاد ميتر اوقات به دليل برخورد سطحي موجب تقويت انديشهدر بيش

ت تا رسيدگي به ايده. جعل گونه به اصطالح نقدْ هدفِ منتقدْ بيشتر نفي طراح ايده و انديشه اسنقد متكي بر جعليات. در اين -پ)

  كردنِ مستندات در اين شكل رايج است.جزئيات، جرح و تعديل و پنهان

ها عنصري ذاتي ست كه در برخورد انديشهتر حاصل جا نيافتادن اصوليهاي پيش هستند و بيشت) نقدهائي كه تركيبي از شكل

  شوند.محسوب مي

گيرند. هنگام خواندن يا شنيدن چنين كار ميمتافيزيكي را به جاي نفيِ ديالكتيكي بهي اين اشكالِ نقدْ نفيِ از لحاظ تكنيكي همه

جاي كند تا در يك محيط جسـتجوي علمـي. بـهتر در يك كارگاه ساختماني احساس ميانتقاداتي خواننده و شنونده خود را بيش



قناع خودِ منتقد در پويشِ نقد، تنها هدف، تخطئه، حـذف، طرف يا نويسنده و طراحِ انديشه، و حتي بيش از همه ااقناعِ مخاطبِ بي

نهفته است كه  »چندپارگي حقيقت«تهديد و تخريب ايده و طراح آن است. منشأ اين انحرافات در انتقاد، از يك سو در آن عامل 

پذيريِ مُزمني نهفتـه اسـت كـه ناپردازيم؛ و از سوئي ديگر در آن توسعهجا به آن نميالعللِ قضيه است ولي ما در ايناگرچه علت

ي گـذار يـاد عنوان مرحلـهانگارانه از آن بـهاجتماعي در آن قرار داريم و بعضي متفكرين هنوز سـهل –عنوان ساختار تاريخي به

ناپذير علـم وجود آورده است كه جبراً پيشرفت اجتناباي را در محيط روشنفكري بهكنند. تركيب اين دو عامل فضاي فرهنگيمي

گيـرد كـه هاي خاصـي (بانـد) شـكل ميبنـديخصوص بسيار بطئي كرده است. در چنين فضائي الزاماً گروهو علم اجتماعي را به

هاي بازاري است كـه نـه در واكـنش بـه ضـرورتاندازد. باند، محصول اين آشفتهياب را بيشتر به مخاطره ميجريان نقدِ حقيقت

هاي گيرد، و ناچار اسـت كـه بـه سـركوب ارگانيسـماند شكل ميي كه اتفاقي گرد هم آمدههائعيني، كه در پاسخ به منافع اقليت

  آورند مساعدت كند؛ خواسته يا نا خواسته.مناسبي كه در تناسب با زندگي اجتماعي سر بر مي

  هاي نقد صحيحگيويژه

يعنـي شناسـائي ايـده و دريافـت اعتبـار آن ( طلبانه است؛ منتقد پس ازگرايش به نفيْ در روشِ صحيحِ نقدْ از اساس وحدت -)١

كند. ايـن حضـور بـه علـت ي طراح و ايده شركت ميداشتن منشأ عيني) از همان آغاز به عنوانِ جزء سوم در پيوند در هم تنيده

كران بـه گونه كه برخـي روشـنفشود. چون ايده، ملك طلق طراح نيست آنپويايي پيوند كه از قبْل اعتبار گرفته است ممكن مي

زمـان در طور همهاي دسـتِ چنـدم بـه نـام خـود باشـند. ايـده تنهـا انعكاسـي اسـت كـه بـهي كسب براي ايـدهصدور پروانه

مانند كه هر يك با الگوي خويش لباسي بـر تـن تابد و متفكرين تنها خياطاني را مياجتماعي معيني به حكم ضرورت مي يپهنه

اي كـه دست آيد و اين خياطان به الگوي واحدي برسند تا بر تن اين ايـدهي نو بهاسب اين ايدههاي منكنند. حاال تا اندازهآن مي

  طلبانه در پيش است.خواهان تكامل به حقيقت است زار نزند راهي به درازاي نقدِ وحدت

پردازد. پـس منتقـد، طـراح و م آن ميعنوان جزء سومِ رَوِش، به ارزيابي خودِ پيوند و استحكامنتقدْ در پيوند با ايده و طراح به -)٢

هاي منتقد شكل ي انديشه است كه در زير تكانانديشه سه جزء روشِ نقدِ صحيح هستند. در اين ميان استحكام و مكانيسم ارائه

طـراح تاريخي و تعلقات اجتماعيِ  –يابد. او موظف است در اين چالشْ محققانه شركت كند؛ به شرائط اجتماعي نهائي خود را مي

وي توجه كند. نتايج حاصل از اين روش به نفع حقيقت است ولي ممكن است عليه طراح، ايده و حتي منتقـد  هايناگفته و نيز

  باشد.

در درهم شكسـتن تواند متغيّر باشد. يكي با طرح سئوال سعي منتقد مي ينقدِ صحيح بسته به استعداد و سليقه يشكلِ ارائه -)٣

كند؛ يكي ديگر با پلميك و يافتنِ تعارضات در محتواي انديشه؛ منتقدِ ديگري ضرورت طرح ايده را با توجه به شرائط به پيوند مي



ها بهـره بگيـرد. امـا سـخنِ نقـد بايـد مسـتند، مسـتدل (مسـتقل از ايـن شـيوه يكشد و ديگري ممكن است از همهچالش مي

  پيرايه باشد.االمكان بيدارانه)، صادقانه و روشن و حتينبه (غيرجانبجاها)، همهداوريپيش

يـا ديـدگاهي  يافتهي مهمي كه ممكن است مطرح شود اين است كه منتقدْ آئينه يا لوحِ سفيد نيست و داراي ذهن سازمانمساله

هاي الً درست است كه منتقد ناگزير به سمت ايدهاي كامكند. اين مسالهدارانه متمايل مياست كه او را ناگزير به سمتِ نقدِ جانب

كشـد. نقـدي كـه احكـامِ فـرو ميعنوان جزء سوم بـه گـرداب چـالش شود. ولي نقدِ صحيحْ خودِ منتقد را نيز بهخود كشيده مي

ست، منتقـدي را يماندن هر ديدگاهعنوان مبناي حقيقيكند و از لحاظ تئوريك قائل به تضاد بهاستدالل و غيرمستند را رد ميبي

اش رانـد و او را بـه اثبـاتِ مكـرر و امـروزينِ مبـانيخود قرار داده است از خود مي يچون و چرا را مبناي شيوههاي بيكه ثابت

  دارانه و منطبق با معيارهاي نقدصحيح باشد.تواند ناجانبحال نقدِ ديدگاهي ميدارد. در اينوامي

جويانه خواهد داشت. چـون ايـن نـوع نقـد بـه ين شانس را براي پيروزي در اين پويش حقيقتتردر واقع نوعِ نقد ديدگاهي بيش

ور بوده و سوار بر امواج سهمگينِ دگرگوني به ساحل نجات هائي اتكأ دارد كه خود زماني در چند و چون هستيِ بيروني غوطهايده

ست كـه شـانس آن را بـراي ورود بـه ن داراي قدرت تحمليرسيده است. اين نوع نقد پاي بر زمين دارد و بر اساس زمان و مكا

سـت كند. زمان و مكان در اين مقال به مفهوم پشتوانه تاريخي و اجتماعي ناگزيريروائي زياد ميمسابقه و جلوس بر مسند حكم

  كند.كه مجوز زندگي و فعاليت را براي هر ديدگاه و نقد متكي بر آن صادر مي

نشيند، بر كوس رزمي بكوبد كـه در سـتاد فرمانـدهي آن سلحشـوران بار ميتواند عليه حقيقتي كه بهمي در يك زمانِ معين، نقدْ

نقدي كـه چابـك  هم گريزند؛ وها ميرانند كه امروزه را تاب نيآورده و با غروب آفتاب براي هميشه به تاريكيحقيقتي فرمان مي

كنـد اي برپـا ميگاه خود را بر پهندشت زمانـهكشد و خرامان خيمهه رخ مياز راه رسيده است و خويشي خويش را با امروزه روز ب

سـوارانِ اي مختصر كه زنگِ يراقِ چابكمايهانگارد مگر دستكه هيچش خبر از حقوق گذشتگان نيست، گذشته را به چيزي نمي

گنجد و بـه ست كه در اردوي آفتاب مييقتينقدي كه تن در آينده و چشم به گذشته دارد؛ به تن حق هم اردوي آينده را بزدايد. و

زماني اين حقايقِ متضاد، ناشي از بازتابِ تضادِ ميـانِ طبيعـت و انسـان بـه سر در پس اردوي شب كه به تاريكي خزان است. هم

ا از رشـد ست. از ديد تاريخي اين تضادِ طبقاتي گذراسـت و نيـروي خـود ريِ طبقاتيدرون جامعه انساني به صورت تضادِ انديشه

گاه كه مباني اقتصادي و سياسيِ مناسب براي بناي جوامع گيرد. اما آنهنوز ناكافيِ نيروهاي توليدي و موانع سياسيِ اين رشد مي

اي فراهم آيد كه در آن مبارزه براي معيشت منسوخ شده باشد و نيروهاي مدافع آن به تاريكي گريختـه باشـند، و مبـارزه انساني

اين مصاف (نه از خالل جنـگ  يي حياتِ اجتماعي و فردي مستقيماً در مصاف با طبيعت و بر پايهارتقأ همه جانبهها براي انسان

  صورتِ خالص و بكرِ خود نمايان خواهد شد.عنوان منشأ بالندگي انديشه بهطبقاتي) سامان داده شده باشد، تضاد به

  



 


