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ي آن دركي مشخص و معين از  كاربرنده به ،توان اطمينانِ خاطر داشت ، حتي زماني كه مي»ديالكتيك«ي  با واژه
انگاشتنِ موارد پرشماري كه استفاده از  كاربردنش دارد ــ و بنابراين، با ناديده اين واژه و هدفي روشن از به

انديشي و  راهي براي گريختن از دشواريِ ژرفبست استدالل و گريزْ بن نمايي، آشكارا دال بر عالم» كتيكديال«
ماركس نيز، آنگاه كه در  انه روبرو شد.گر با هوشياري يا رويكردي پرسش ست ــ همواره بايدبيان انديشه ا

انتقادي و «هگل، » ديالكتيك«با خود را در تمايز  »ديالكتيك«، كاپيتالگفتار به ويراست دوم جلد نخست  پس

گمان اين واژه را براي داللت  بيگويد،  سخن مي» منروش ديالكتيكيِ «كند، يا همانجا از  توصيف مي» انقالبي

(اجتماعيِ)  شناسيِ هستيِ ايي باشد، خواه هستيبر مضموني كه مورد نظر اوست، خواه روش پژوهش يا بازنم
ي ارجمند و پربار و سرشارِ گفتمانِ ماركسيستي در قلمرو ديالكتيك، از  اندوخته داند. تنهايي كافي نمي ، بهمعيني

هاي طبقاتي در قلمرو تئوري در ميدانِ دريافت، تأويل،  ها و مبارزه ها و چالش ورزي ي انديشه جمله، فرآورده

ي  هاي نظري درباره شي كشاك ماركس و چندوچون آن است. همه» منِروش «آمد و كاربست همين  پي
ي  هسته بيرون كشيدن«، »سرِ پا ايستادانيدنِ آن«ديالكتيك هگل، » سازيِ واژگون«ها مانند  تركيباتي از واژه

كه آنها را  شود، اين ــ حتي نامي كه براي اطالق به اين تركيبات برگزيده مي» ي رازآميز عقاليي از پوسته

ها ــ سهمي گرانبها از »تمثيل«ها و »استعاره« فقطبدانيم يا » هاي مشخص دال«يا » عبارت/حكم/گزاره«
  اند. هياهو) در اين گفتمانهمين اندوخته و ميراث، و فضايي كماكان زنده و پرتكاپو (و 

ي زماني  كه در متن و تداوم سنت مبارزاتي چپ ماركسيست و در بازه» ماركسيسم: نقد منفي، نقد مثبت«كتاب 
ها و كار و  ي خونين و پرافتخار شصت نوشته و منتشر شد، اداي سهمي بسيار اندك در اين چالش ي دهه ميانه

 بايست داري است كه مي ي مركزي اين نوشتار، كار دامنه زنويسيِ انديشهي تئوريك بود. بازانديشي و با مبارزه
ناگزير حجمي  تر را نيز لحاظ كند و حاصل آن به ي پسين آمده در اين چند دهه هاي فراچنگ دانش و تجربه خرده
رآمدن در دست انجام است و در آرزوي س داشت؛ كاري كه دو سه سالي است تر از خود آن نوشتار خواهد بزرگ

هاي عاجل، مسائل و معضالتي نظري و سياسي نيازمند  حال از آنجا كه بنا به ضرورت و به پايان رسيدن. با اين
هاي استداللي و نقاط رجوع نوشتارهاي در دستور  طرح و بحث و استدالل و نقد هستند و از آنجا كه برخي پايه

اي از  بسيار فشرده ي خالصه ي ده بود، استوارند، ارائهناميده ش» نقد منفي، نقد مثبت«كار، بر آنچه ديالكتيك 
هيچ  پردازد و به مي» نقد منفي، نقد مثبت«ي مركزي  فقط به انديشه» بازنويسي«فايده نخواهد بود. اين  بي ،آن

، ناميد» ديالكتيك ماركسي«ي درك و دريافتي جامع و مانع ــ و تازه ــ از آنچه بتوان آن را  ي ارائه روي داعيه
  ندارد.

ي اصلي  كه قرباني انگيزه گفت اين است» نقد منفي، نقد مثبت«ي عنوان  توان درباره اي كه مي ترين نكته مهم
است به مخاطبش  گزيده شده بودهبر گزينش آن شده و بسا هرگز نتوانسته است محتوايي را كه براي بيان آن

باشد، » ديالكتيك انتقادي و انقالبي«يا » ديالكتيك ماركس«سادگي  توانست به منتقل كند. عنوان اين كتاب مي
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گمان  براي آن دراساس دو چيز بود و اين دو چيز، بي» نقد منفي، نقد مثبت«ي اصلي گزينش عنوان  اما انگيزه
دوراني كه چپِ بازمانده و در ) ريشه داشت، همانا ١٣٦٤ن نگارش و انتشار آن (سياسي و اجتماعي زما در زمينِ
گر و كنجكاو، به  ي پرسش ي شصت، همراه با نيروهاي نورسيده در برده از سركوب و كشتارِ آغازِ دهه جان به

خواست  گر ميپرداخت. همين فضاي بازبيني و بازانديشي، ا بازبينيِ انتقاديِ خود و تجربه و تاريخِ خود مي
طور ويژه و  هاي نظري خود داشته باشد، ناگزير بود، به ي زيسته و بر شالوده رويكردي باز و انتقادي به تجربه

اي  انديشهگويي و ادعاي برخورداري از تنها حقيقت تام و تمام بپرهيزد. طرح  از هرگونه تبختر و گزافه حق، به

تواند) داشته باشد، و انتساب  توانست (و مي اش مي بر سرشت تازگيهايي كه بنا  ي سستي و كاستي با همه تازه،
نه ممكن بود و نه مجاز. اين » ديالكتيك ماركسي«تر، به  ، يا گستاخانه»ديالكتيك انتقادي و انقالبي«آن به 
 معناييِ ها و مفاهيم و مقوالت آشنا و بنابراين پرهيز از بار ي دوم، پرهيز از نام ي نخست بود. انگيزه انگيزه

واسطه  ، بي»انتقادي و انقالبي«، حتي با پسوند »ديالكتيك«شد. اصطالح  يي بود كه با آنها تداعي مي»آشنا«
» آشنا«ي چپ آن را  ي بدنه كرد كه بخش عمده اي ــ را تداعي مي»خاطره« ،معنايي ــ يا بهتر بگويم

ي پنجاه و آغاز شصت به ارث برده بود و  دهه كرد كه از ادبيات پوش تلقي مي هايي هم دانست و با دريافت مي
ي ــ ژرفاي چنداني نداشت. درحالي كه هدف عمومغيرمنصفانه نيست اگر مدعي باشيم، اين دانش ــ در معدلي 

ژرفا، بلكه نقد آن در تراز  نه تنها نقد اين دانش كمابيش عاميانه و كم» نقد منفي، نقد مثبت«از نگارش نوشتار 
  المللي بود. اش در سطحي بين برجسته نمايندگان نظريِ

نقد منفي، نقد «زمان نگارش و انتشار كتاب بود كه عنوان  دليل همين بستر سياسي و تاريخيِ اما، دقيقاً به
اصطالح  ، نينديشيده، و از اين لحاظ، به»انعكاسي«ناگزير قرباني آشنايي ــ يا بسا بتوان گفت دريافتي  به» مثبت

  شد.» مثبت«و » منفي«، »نقد«هايي مانند  خود با واژه ي ــ مخاطبِ»شهود«

  در شرايطي كه:

دلي با  سي خود را با عضويت، همراهي يا همكه هويت سيا ي كساني است ه، تجربهي زيست ) بازبيني تجربهالف
 كمابيشكنند) كه خود را ماركسيستي ــ و  كردند (و مي ها و احزاب يا جنبشي تعريف مي ها، سازمان گروه

خود را » ايدئولوژي«زبان آن روزها ــ  دانستند، و از اين لحاظ ــ به همگي: ماركسيستي/لنينيستي ــ مي
  ناميدند؛ ماركسيستي يا ماركسيست ـ لنينيستي مي

معناي آموزش نوين، بازآموزي يا بازبيني مفاهيم و مقوالت ماركسي و ماركسيست ـ  ) بازبيني انتقادي بهب
  ؛لنينيستي بود

شناختيِ آغشته به ترس، خشم، نفرت، استيصال، نوميدي و وادادگي،  ) اين بازبيني در فضاي سياسي و روانج
  ؛گرفت ي مبارزه و آغازي تازه نيز، صورت مي پشيماني، اما اميد و شور و ادامه
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ب و دريده، تهاجم جان طور اخص، حق به ماركسيسم به و طور اعم ي رويكرد انقالبي به ) و مخالفان كهنه و تازهد

  اي عليه هر انديشه و كنشِ راديكال و انقالبي را از سر گرفته بودند، تازه

خود بايد هوشيارانه و  ي جنبش و مباني نظريِ قابل انتظار اين بود كه نگاه انتقادي به تجربهو  آمد معقول پي
يعني  نباشد؛» منفي«كند، نقدش  ي مي»نقد«دام افراط و تفريط نيفتد. بنابراين اگر كسي  باشد و به» منصفانه«

ي اصول و نواميس از سوي ديگر نباشد؛ از خروشچف يا  سو و همه ي دستاوردها از يك ويرانگر و منكر همه
نقد «د. سرآخر به انگلس و ماركس برس لين و پس از آن به لنين وگام به استا پت شروع نكند تا گام به پل

در مقابل، نقد درست، خوب، مسئوالنه، ». طلب انحالل«شكن،  رويه، ولنگار، شالوده ، يعني نقد بد، بي»منفي
و همان نقدي است كه در معنايي افواهي » نقد مثبت«است؛ » نقد مثبت«متعهدانه، وفادار به اصول و نواميس، 

  شد. ناميده مي» نقد سازنده«نگارانه  روزنامه

  .طي به اين برداشت و تأويل نداشتترين رب كوچكبراي اين نوشتار، » نقد منفي، نقد مثبت«عنوان 

، انهشناس لحاظ منطقي، شناخت ــ به ، امرِ»امر منفي«، رويكرد انتقادي يا نقادانه به »نقد منفي«غرض از 
يافته  يافته و تحقق شده، دگرديسي شده، منقلب شناختي، يا گفتماني (ديسكورسيو) ــ سپري واقعي/تاريخي/جامعه

، انهشناس لحاظ منطقي، شناخت ــ به ، امرِ»امر مثبت«يا نقادانه به  ، رويكردي انتقادي»نقد مثبت«از بود؛ غرض 
پذيرفته و محقق بود. در اين  ــ محصل، دگرديسي شناختي، يا گفتماني (ديسكورسيو) واقعي/تاريخي/جامعه

ش سراسر به گردن نويسنده »گناه«ي عيني و ماديِ مذكور بود و  اش، زمينه ــ كه علت اساسي »بدفهمي«
هم نشانِ ربط صفت و » كسره«در اين دستور زبان، نبود، زيرا » گناه«است ــ دستور زبان فارسي نيز بي

شعر «اليه، يكي است: تركيب  مضافو وموصوف و مضاف و تواليِ صفت ؛اليه مضاف موصوف است و هم مضاف و
دريافت شود، داللت بر شعري متعلق به  مصفا و رؤياييچون شعري بهشتي يا  كه هم كمتر از آن» فردوسي

ه و نشد چون شعري رام تر هم ، بيش»شعر وحشي«كه تركيب  شده دارد، درحالي ابوالقاسم فردوسي شاعر شناخته
چون صفت و  هم» نقد مثبت«يا » نقد منفي«كه تركيب  فقي. ايناسركش تأويل خواهد شد تا شعري از وحشي ب

اليه، قابل انتظار،  چون مضاف و مضاف چنان كه نيت نويسنده بوده است ــ هم موصوف تلقي شوند و نه ــ آن
  است.» طبيعي«بسا 

ا ي  بيان شود، اقتباسي از انديشه» نقد مثبت«و » قد منفين«اي كه قرار است با عبارات  كه انديشه با اين
ي آنها به اين  ترجمه اصطالحات رايجي نزد نويسندگان يا متون ــ مثالً انگليسي يا آلماني ــ نيست، اما شايد

اليه تمايز آشكاري دارد ــ به انتقال  ومضاف وموصوف و مضاف شان صفت ها ــ كه در ساختمان دستوري زبان
ترتيب  زبان انگليسي به به» نقد مثبت«و » نقد منفي«شود، ياري برساند. غرض از  دي كه از آنها مراد ميمقصو

»negative critique « و»positive critique «بلكه چيزي همانند با نيست ،»Critique of 
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the Negative « و»Critique of the Positive« توان بهتر  مي، است. در زبان آلماني اين تمايز را
و » negative Kritik«ترتيب  ، به»نقد مثبت«و » نقد منفي«نمايان كرد. با استفاده از اين زبان، غرض از 

»positive Kritik «بلكه نيست ،»Kritik des Negativen « و»Kritik des Positiven «
  است.

ور فشرده از ط بپردازيم، بايد به» ثبتنقد منفي، نقد م«ي  كه به خاستگاه و موضوع و مدعاي نظريه پيش از آن

 پراتيكپراتيك و ب)  عينيتهايي كه اين نظريه بر آن استوار شده است، ياد كنيم: الف)  ترين شالوده مهم

  .خودزاينده

و » ذهني«ي  االاطالق، هستي را به دو نيمه علي ي نظري، يا فلسفه كه فلسفه : درحاليالف) عينيت پراتيك

) امر ذهني را ماحصل امر ٢امر ذهني بداند، » تحقق«) امر عيني را ١ :كه كند، فارغ از آن تقسيم مي» عيني«
ي بين اين و آن، محل و حاملِ  ) براي اين يا آن اصالت يا قدمت يا قداست قائل شود، در رابطه٣عيني بداند و 

ي  گفته كند يا به اجتماعي و تاريخي او را فراموش مي پراتيكمانا انسانِ اجتماعي و تاريخي و تعامل آن، ه

 ي فوئرباخ). داند (تز نخست درباره ي اعتنا مي شايسته» وارش تنها در شكل پديداريِ كثيف و يهودي«ماركس، 

سرشت آن و  عينيت، ، يعني پراتيك اجتماعي و تاريخي انسان»سوم«كه دقيقاً همين ساحت  حال آن

ي  مثابه فلسفه رهاند و در اساس، به اش مي بست ماهوي ي نظري را از بن آن است كه فلسفه ساز دگرگون

وضع كه  نهد. نخست با كشف پراتيك و سرشت انتقادي و انقالبي آن است ي پاياني مي نظري، بر آن نقطه

مثابه انسان منفرد  حامل و عامل اراده (عامليت)، چه به ترين معنا) و ، در مقام حامل و عامل آگاهي (در عامسوژه

م جهان مثابه جهان مادي و چه در مقا به ، چهوضع ابژههاي اجتماعي (گروه، طبقه)، و  و چه در مقام هستنده

اش با معضل و  شود. شرح مشروح عينيت پراتيك و رابطه مي استداللاجتماعي (مجتمع انساني و تاريخ) قابلِ 
ام و مباني عينيت  آورده] ١» [هاي ماترياليسم پراتيكيِ ماركس شالوده«ي  ي نظري را در مقاله فلسفهبست  بن

  ام. ] مستدل كرده٢» [نقد ايدئولوژي«تفصيل در كتاب  بهرا بندي آن (عمل، رابطه و نشانه)  و مفصل پراتيك

ي يك ايده (فكر، نقشه، تاكتيك،  يافته تحقق: آنگاه، و تا آنجا كه، پراتيك واقعيت ب) خودزايندگيِ پراتيك
كم و  پذيرندگيِ بي ، هرگز به پيكريابي يا شكلاست  )»علم«ريه ــ در معناي دانش و استراتژي، برنامه، نظ

هاي واقعيت  تعارضها يا حتي  دگرسانيها،  كاستيها يا  فزونيماند.  ايده محدود نمي اما و اگرِ بي و كاست

اند. اين  ِ پراتيكزايندگي خودشده يا قابل انتظار در ايده، حاصل  بيني شده، پيش صر ارادهيافته با عنا تحقق
گيرد. خودزايندگي  ي ايده صورت مي يافته خودزايندگي هم در سپهر خود ايده و هم در سپهر واقعيت تحقق

از  يكي» تصادف« يست.ن» قش تصادفن«تعينِ ــ  يت، بيلحاظ همين عام معناي اصل عام ــ و به پراتيك به

موضوعي «ي  خواهيم درباره كند. يك مثال: وقتي مي عواملي است كه در خودزايندگيِ پراتيك نقش ايفا مي
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» برنامه«كه گزينش عناصر اين  كنيم. روشن است آغاز مي» برنامه«ناگزير از يك  تحقيق كنيم، به» اجتماعي
» برنامه«كه گويي اين  نه و انديشه و دانش داريم، چنالحاظ انباشت تجرب ما به ناشي از جايگاهي است كه

ي  چنين ناشي است از همه گمان هم هاي ماست. اين گزينش بي ي دريافت ترين محور مجموعه انتزاعي

ساختنِ  ما. آنچه در پراتيك متحقق عاليقشناختي، سنتي، ايدئولوژيك، در يك كالم،  هاي فردي ـ روان گرايش
ماند.  باقي نمي» برنامه«ماست، در چارچوب اين » پراتيك تئوريك«دهد، يعني آنچه  روي مي» برنامه«اين 
ايم، موارد  مان درنظر گرفته»برنامه«كه، يكي از مواردي كه براي مطالعه در  كم به دو دليل: نخست آن دست

بيني آن ممكن نبوده است؛ و  كند كه تا پيش از برخورد به آن منبع، پيش يديگري را براي مراجعه ضروري م
اند و ــ كامالً، يا  ي ما در پراتيك تئوريك است، رويدادهايي واقعي ي مطالعه كه، رويدادهايي كه حوزه دوم آن

اي  دادها، موارد تازهاين روي گوناگونِ پذيريِ از كار پژوهشي ما مستقل هستند. در نتيجه شكلتناسب معيني ــ  به
ي خود را كوتاه و يا بلند كنيم؛ به مواردي تازه »برنامه«كند دست و پاي  آورد كه ما را ناگزير مي پيش مي
ي تحقق  گسترش دهيم. اين شيوه» برنامه«شده در  بيني ي پيش و يا موارد ديگر را بيرون از گستره ،بپردازيم

  است.» تئوري«ي  ي ما در حوزه ، پراتيك خودزايندهي كار پژوهشي)»برنامه«ايده (در اينجا: 

ي فاكتورها و مناسبات آنها و...  ها، محاسبه ها، پژوهش ي بررسي بنابراين هرگاه براي تحقق يك ايده، مجموعه
ترين شكل  بيني شود و در انتزاعي پذيرندگي آنها نيز پيش ي شكل ترين راستاي بالقوه درنظر گرفته شود و عمومي

نخواهد گنجيد » برنامه«، پراتيكي است كه هرگز در چارچوب آن »برنامه«تجلي يابد، كاربست اين » رنامهب«در 

  بيني است. ، غيرقابل پيشطور مطلق بهاش،  پذيرندگي و شكل

  »نقد منفي، نقد مثبت«ي  خاستگاه نظريه

رآغازينِ پرداختن به آن، در ي اصلي و س و انگيزه» نقد منفي، نقد مثبت«ي  ي عزيمت و خاستگاه نظريه نقطه
، علل بحران و فروپاشي ٥٧جوييِ علل شكست چپِ ماركسيست بعد از انقالب  ترين گام، پي نخستين و خام

بخش بود كه  ي رهايي گام، علل بحران جهاني و تاريخي ماركسيسم و نظريه هاي چپ، و از آنجا، گام به سازمان
آغاز شد و سپس به » تحقق برنامه«و » ي انقالبي برنامه«ي  هرابط ي ي محدود و بالواسطه نخست از حوزه

وعمل يا  ي نظريه تر، مانند رابطه تر و روشن تر با مرزهاي دقيق هاي بزرگ پردازي پيرامون ساحت نظريه
  وساختار و سرآخر روش، ديالكتيك و نقد رسيد. سوژه

موضوع اين  اي كه هاي اجتماعي بندي هستي صورتكه به  پيش از آن» نقد منفي، نقد مثبت«ي  بنابراين نظريه
ي تئوري و برابرايستاي آن  ها، مانند رابطه»هستي« نهاي اي ها يا نمونه برخي مصداق اند بپردازد، به نظريه

ي  عبارت ديگر نظريه ي سوژه و ساختار پرداخت. به طور اعم و در قلمرو دانش اجتماعي/تاريخي) يا رابطه (به
ي ساحتي از نقشه يا  هايي از زندگي اجتماعي پرداخت كه در آنها رابطه نخست به حوزه» مثبت نقد منفي، نقد«
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» نقشه«شود. اگر ما  مه است، مطرح ميي اين نقشه يا برنا يابنده يافته يا تحقق برنامه با ساحتي كه شكل تحقق
هايي براي  رنامه را، مصداقي اين نقشه و ب»يابنده يافته يا تحقق پذيرندگيِ تحقق شكل«و » برنامه«يا 

اند، »نقد منفي، نقد مثبت«ي  هايي بدانيم كه موضوع (يا برابرايستاي) نظريه اجتماعي يا هستنده هاي هستي
نحوي كه يكي از  ، بهي مدون تعريف كنيم رهايي از انديشهها و سپه ها را، حاالت، موقعيت اين هستنده يمتوان مي

) نقشه/تحقق ١اي مبتني بر  با ديگري رابطه ها، يكي از آنديگري است، يا آمد، ماحصل و جايگزين آنها، پي
  ) پيوند متقابل دارد.٤) تأثير و تأثر متقابل و ٣كنش؛  ) ميان٢؛ نقشه

ي داراي يها»مجموعه«ها يا »كل«ها را،  اين است: اگر ما اين هستنده» نقد منفي، نقد مثبت«ي  ادعاي نظريه

كل است ــ آنچه  ي هستيِ شيوهاست، يا  وار انداماين عناصر  كه پيوستگيِ (اعم از اين پيوستهعناصر 

مثابه تجلي و  به وجهي وجودينامد ــ ، يا  مي Existenzweise/mode of existenceماركس 

هاي معين  هاي حسابي، گروه (مجموعه ناپيوستهنامد) يا عناصر  مي Momentظهور كل است، آنچه هگل 

. يك نيست تناظري يك بهها  وجود دارد، »مجموعه«ها يا »كل« اين اي كه بين عناصرِ ) بدانيم، رابطهافراد
را » ب«ي  و هستنده »امر منفي«است، » ب«ي  را كه در تعامل با هستنده» الف«ي  بنابراين، اگر ما هستنده

يست و در واكاوي هردوي اين يك ن ، تناظري يك به»ب«و » الف«ي بين عناصر  بناميم، رابطه» امر مثبت«
  شان با يكديگر بايد به هردو رويكردي انتقادي داشت. ها و رابطه هستنده

» نقد منفي، نقد مثبت« درويكر توان عين به ساختي ديگر، ميي گذار از يك ساخت اجتماعي/تاريخي م در نمونه
  رد:بندي ك صورتدر چهار حالت زير را  ها ساختيك عناصر  و فقدان تناظر يك به

تيجه عنصر متناظر در شوند؛ در ن ساخت بعدي بدون كم و كاست منتقل مي ) عناصري از ساخت پيشين به١
  آنها، خود آنهاست. ساخت بعدي با

صر متناظري در ساخت بعدي آيند؛ در نتيجه عن ساخت بعدي نميوجه به  هيچ ) عناصري در ساخت پيشين به٢
  ندارند.

آيند كه عنصر متناظري در ساخت پيشين ندارند؛ اين عناصر حاصل پراتيك  بعدي پديد مي)عناصري در ساخت ٣
  اند. خودزاينده

ويژگيِ  اص ناشي از پوياييِشوند (حالت خ ) عناصر تازه در ساخت بعدي، لزوماً در ساخت پس از خود تكرار نمي٤
  .دوم)

  اند. مثبت نقدي  در حوزه هاي سوم و چهارم حالتو  نقد منفيي  نخست در حوزه حالتدو 
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نفي يك مفهوم يا يك ساخت معين جغرافياي ساختن  روشن :نقد منفي، يعني نفي انتقادي؛ يعني
نفي يك مفهوم مفهومي كه با  جغرافيايساختن  نروش :اجتماعي/تاريخي. نقد مثبت، يعني اثبات انتقادي؛ يعني

كه وضعيت ماحصل،  دادن اين نشان پديد آمده است؛، يا ساختي كه با نفي يك ساخت پيشين پيشين سربرآورده

كه در تبديل يك ساختار به ساختاري ديگر، بر  دادن اين ؛ نشاننيستاي باالتر در خطي مارپيچي  لزوماً دايره
يني براي واقعيت اجتماعي هاي نو ي اجتماعي انسان، پراتيك خودزاينده چه شكل پذيرندگي بستر پراتيك زنده
ي  هاي موجود، براي رسيدن به يك نقطه نقد وضع موجود و نقد دستگاه :نقد منفي، يعني پديد آورده است.

نقد هر بازنماييِ تازه و نقد آرمان. نقد  :براي ورود به يك پراتيك تازه. نقد مثبت، يعني بازنماييعزيمت يا 
سوسياليستي نقد مثبتي است كه، اينك، در قالب جوامع نوع  انقالب داري نقد منفي است. نقد تئوري سرمايه

  تماعي، نقد مثبت است.اجي نقد منفي درآمده است. نقد سوسياليسم، نقد تئوري رهايي  شوروي به حوزه

  »:پراتيك«و » برنامه«هايي مانند  ي هستنده در حوزه

  ي نقد منفيِ تئوريك است. دهند، در حوزه مي ما درآمده به عمل هاي به ها و برنامه الف) معياري كه تئوري

  ي نقد مثبت تئوريك است. ي فردا (كمونيسم) در حوزه هاي جامعه ها و برنامه ب) نقد تئوري

  اند. ي نقد منفيِ پراتيك روند، در حوزه روند، يا نمي ج) عناصري كه از ساخت گذشته به ساخت آينده مي

  اند. ي نقد مثبت پراتيك آيند، در حوزه وجود مي بهد) عناصري كه در خودزايندگيِ پراتيك 

  سپهرهاي نقد منفي و نقد مثبت

چون ديالكتيك نقد منفي/نقد مثبت ارزيابي كرد،  توان هم ي آنها را مي هايي كه رابطه براي سپهرها يا هستنده
  هاي گوناگوني وجود دارد. از آن جمله: نمونه

  طور ويژه: اعم، بهطور  پراتيك به) گفتمان، در عطف به يك

  واقعيت اجتماعي/تاريخي. ي اجتماعي، در عطف به الف) تئوري يا نظريه

  ي اين برنامه و نقشه. يابنده يافته يا تحقق و واقعيت تحقق ، در عطف بهبرنامه/استراتژي يا نقشه ب)

  ي اين تاكتيك. يابنده يافته يا تحقق واقعيت تحقق ، در عطف بهج) تاكتيك

 اين سطوح، ديالكتيك نقد منفي/بين خو ،خودزايندهنقش پراتيك شود. خودزايندگيِ  نقد مثبت را موجب ميد
تواند در  تواند به تغيير برنامه (سطح ب) منجر شود و تغيير برنامه مي پراتيك در تحقق يك تاكتيك (سطح ج) مي

  ي اعتبار يا پارادايم، به تغيير تئوري (سطح الف) راه ببرد. سطح حوزه
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  ي توليد.ها بندي (فرماسيون)هاي اجتماعي يا شيوه هاي اجتماعي/تاريخي مانند شكل تغيير موقعيت )دو

پژوهش عناصر در . نقد مثبت بين فرآيندهاي پژوهش و بازنماييي نقد منفي/ تئوري. رابطهِ  ) پراتيكسه
لزوماً عنصر متناظري  عناصر اند. اين گذارانه، ايدئولوژيك/سياسي/طبقاتي دخيل ، تصادفي، التفاتي، ارزشيشخص

تواند عناصر يا ترتيب و توالي عناصر در  شناسيِ موضوع مي در فرآيند بازنمايي ندارند. اينجا منطق يا هستي
  بازنمايي را تعيين كند.

جاي ديالكتيك تناظر  نقد مثبت، به . مثالً ديالكتيك نقد منفي/ي توليد معين ) واكاوي و نقد يك شيوهچهار
ايه. براي اين هاي سرم هاي پول، كاال، سرمايه؛ يا در دورپيمايي هاي ارزش در پيكره ، در دگرديسيبالواسطه

  ي ماركس يافت. گروندريسهدر  ي سرشار و درخشانتوان منابع نقد مثبت مي ديالكتيك نقد منفي/

  

شود. اين عايق، ايدئولوژي است. سرشت و  در دانش اجتماعي/تاريخي، نظريه با يك عايق از پراتيك جدا مي
» علميت«ممكن را براي موضوع نظريه و » عينيت«كاركرد نظريه در درون ايدئولوژي، نقد است؛ يعني آنچه 

با  نظريهانبدارساختنِ نظريه است. سازد. كاركرد ايدئولوژي در نظريه ج ممكن را براي خود نظريه ميسر مي
ي  شود: در حوزه گيرد و هم بر نقد آن استوار مي ايدئولوژيِ طبقاتي يكي و همان نيست، بلكه هم از آن ريشه مي

  ي نقد مثبت، تا در آن كژديسه نشود. در حوزهو ؛ باشدنقد منفي، تا جانبدار 

 

  :ها يادداشت

  .٢ي  شماره ؛نقدي   نشريه .  ١

  .١٣٨٢هران ؛ انتشارات اختران، تنقد ايدئولوژي .  ٢

 

  

  


