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  يادداشتي بر روش نقد
  

  چلياوي .ع
  
مند، چون واقعيتي زنده و جنبنـده، حيـات خـويش را آغـاز      شود مستقل از شخص انديش يي مطرح مي ي انديشهوقت
انديشه چون زاده شـد  . تواند در برابر محصول خود قرار گيرد ي جدايي حتا مي شعور سازنده از همان لحظه .كند مي

وجـودي در فرآينـد تبـديل     ي ذي و بايد چون هر پديـده است مبارزه و اثبات خود به به حكم هستي خويش ناگزير 
گيرد كه با الهام  يي را در برمي اين قاعده محصوالت ذهني. اش به هستي سير كند اش به نيستي و نيستي مستمر هستي

يي  هاي ذهني د؛ وگرنه بازتابان ي حيات بيروني به عنوان عنصري ميرا يا زايا تكوين يافته هاي مجموعه مندي از قانون
ي  تـوان در زمـره   پايه و اتوپيا، در معناي دقيق كلمه نمي مشروط نيستند، به مثابه تخيالت بيرا كه به واقعيات بيروني 

در گـذر از هسـتي   . هـاي ذهنـي اسـت    پس قيد مشروط بودن به واقعيت ضامن حق حيات فرآورده. هستي انگاشت
آميز با منشاء خارجي خود پرزورتر  ها در تقابل وحدت از ساده به پيچيده، اين فرآورده منفعل به هستي فعال، يا گذار

هـاي   پرده و يك به يـك واقعيـت اسـت تـا ايـده      ي بي از تابش يك انعكاس شرطي ساده كه تنها بازتابنده. شوند مي
قعـي زنـدگي چيـره شـده و ايـن      بر جريان وا جا آنو  جا اينساز همه فراروريي ذهن بالنده است كه  ي دوران پيچيده

پس راز آفرينش، پرورش و بلوغ انديشـه در تكـاپوي متقـابلي نهفتـه     . كند چيرگي را به نام نظريه و تئوري اعالم مي
  .است كه ميان ذهن و عينيت خارجي در كار است و فرارويش شناخت متكي به همين تضاد است

كراني هستي و  شود و علت آن نيز بي ها منعكس مي انديشه ها به شكلِ گوناگونيِ اين تضاد در قواي دماغي انسان
يي انساني با منافع مشترك مفروض باشد، تنها ابزار  در شرايط آرماني، جايي كه جامعه. هاي آن است گوني جلوه گونه
آزمايشـگاه بـزرگ بشـر،    سازي و تكامـل ايـن گونـاگوني در انديشـه بـا وسـاطت واقعيـت بيرونـي بـه مثابـه            يگانه
  .خواهد بود وجوي علمي تجس
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ي پيوسـته ميـان انسـان بـا      و چـالش دوسـويه و چنـد سـويه    . يابي در ذات خود متضاد است پس فرآيند حقيقت
خارجيت هستي و انسان با خود، تكنولژي حل اين تضاد است؛ تضادي كه هر بار پس از حل شـدن بـاز گرهـي در    

انساني كه سر . ناي توليد علم و كليد تكامل خرد انساني استجويي مداوم مب و همين ديالكتيك چاره. افتد كارش مي
يابنـد و الجـرم    ي اليتناهي ناگزير به كشف مستمر حقايقي است كه پيوسته تكـوين مـي   در پي هستي گسترش يابنده
به بيـان ديگـر افـزايشِ ظرفيـت شـناخت و سـنجشِ او خـود تـابعي از گسـترش ابـدي           . فراتر از ظرفيت او هستند

  .ست يي نامتناهي رو فرارويش شناخت خود هستي از اين. ست هستي
هـاي   ي انساني براي رسيدن به حقايق مطلوب خود ناگزير است كه از گذرگاه اختالف منـافع گـروه   اينك جامعه

در . رو اسـت  ي علوم اجتماعي روبـه  به ويژه در حوزه »چندپارگي حقيقت«انساني مجزا بگذرد، و پويش شناخت با 
رو  از ايـن . طلبـد  مـي ها چالشي از نوع ديگر را  ي اختالف منافع انسان يشرفت علوم و شناخت در چنبرهاين حالت پ

هاي ديگر، در شرايطي كه طبيعت پـرچم   سالم به در بردن حقيقت، حتا حقايق مربوط به علوم طبيعي از چنگ انسان
را براي نوع يي امكان مسابقه  طور فزاينده ه بهسفيد توافق و تسليم را در مقابل نرخ شتابان رشد نيروهاي تكنولژيك ك

  .كند آوري را به نوع انسان تحميل مي ي دروني مالل كند باال برده است، مبارزه بشر تسهيل مي
گرايانـه بـا    ت يابد؛ چالش وحد وجوي حقيقت از مسيري دوگانه يا در مصافي دوگانه ادامه مي در اين حال جست

هـاي متخاصـم    نوعاني كه در قالـب گـروه   و امكان و چالشي ايدئولوژيكي ميان همجهان خارجي به عنوان ضرورت 
يي تاريخي كه در حال از دسـت دادن   داند به عنوان زايده ي حقيقت مي اند و هر يك خود را نماينده آرايي كرده صف

  .ضرورت خويش است
ي تاريخ  ها در پهنه كري ميان انساني ف ترين هدف مبارزه تفكيك اين دو كيفيت در حقيقت متناقض هميشه اصلي

حقيقت . و حقيقت مشخص انعكاس اين دو كيفيت است) مطلق(هاي حقيقت عام  شايد بتوان گفت مقوله. بوده است
كه سير نامنتاهي تكوين شناخت انسان در تعاقب تكوين واقعيت بيروني در نظر است؛ و حقيقـت   جا آنعام است تا 

در حالي كه در . شود ي اجتماعي حقيقت انگاشته مي اندازي متناهي منافع هر طبقه مكه در چش جا آنمشخص است تا 
ي حقيقت مشخص و حقيقت مطلق هشداري است پنهان كه عاميت حقيقـت فقـط و فقـط از مسـير حقيقـت       رابطه

. كنـد  ي تاريخ معين اين هماني عام و خاص است كه ما را هـدايت مـي   يابد و در هر لحظه مشخص امكان تحقق مي
وجوي حقيقت بيش از هر چيز در كنكاش  پس جست. اين كليد دريافت تداوم خاص در عام و عام در خاص است

گـاه نيسـت ولـي     يي كه هيچ لحظه(ي فلسفي  ي تاريخي با لحظه امر مشخص نهفته است با اين شرط كه پيوند لحظه
در ) هستي و مشروط بودن مفهوم زمان است كند و يادآوريي زمان اص را متبادر ميمفهوم تداخل هميشگي عام و خ

  .شود ست كه راز بر ما گشوده ميجا ايندر . نظر باشد
. سـاز باشـد   ي فوق را چـاره  ي اجتماعي آن روشي مطلوب است كه مصاف دوگانه ويژه انديشه در نقد انديشه، به

از نقطه نظر روش انتزاعـيِ نقـد    .»گويد و كه مي) چرايي و علل(گونه  ، چه)ايده(چه «: روشي مبتني به اين پرسش
هاي اصلي ارايـه   يا ايدهگونگي طرح ايده  كافي است و توجه منتقد تنها معطوف به چه »گونه چه و چه«تنها دو جزء 

اما در شرايط واقعي . ايده بيانجامدي مستنداتي است كه قرار است به اثبات  يا ارايه/ ي استدالل و شده و بررسي نحوه
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يي كه مواد و موضوعات مطرح شده از جنس اجتماعي در معناي عمومي آن است، نقـش   ژه در عرصهوي موجود و به
مند و طراح انديشه خود موضوعي تحت بررسي است كـه بـه منتقـد در روش و كيفيـت      و جايگاه اجتماعي انديش

  .خوان و آواز آوازه. كند اش مساعدت زياد مي گيري نتيجه
آيد كه تكامل انديشه به حقيقت از طريق مسير پرجنب و جوش چالش ـ   دست مي هاز درون مقدمه اين استنتاج ب

انديشه فقط با نفي پيشين و نفـي خـود بـه    . شد استگيرد و نقد انديشه جزء ناگزير اين فرا تطبيق ـ چالش انجام مي 
يي كـه   ات اجزاي ماندنيو اثبي نفي اجزاي نماندني  رو هدف نقد تكامل انديشه است به وسيله از اين. رسد كمال مي

اش در  ي بيروني است كه بقاي حيحي از جهان پويندهمند دارد و بازتاب ص نقد، ذاتي حقيقي و قانون. ميل به بقا دارند
يي كـه وحـدت ضـدين را     نفي. نقد بازتاب نفي است كه اساس حركت است. اش است اش در بقاي اش و عدم عدم
حقانيـت نقـد، بـه عنـوان جـزء نـاگزير فراشـد        . آورد متضـاد سـر بيـرون مـي     ي پايد و از تداخل مداوم دو جنبه مي

  .كند يابي، قبل از هر چيز ضرورت يافتن روش نقد صحيح را تداعي مي حقيقت
گري و ظاهر سـاختن   به معني سره كردن، سنجش» نقد«در لغت  چيست و چه هدفي دارد؟) نقدنو(نقد صحيح 

اين معني با توجه به صغرا . ي انديشه و ايده باشد ارايهتواند هر شكل  نظور از كالم ميم. عيوب يا محاسن كالم است
براي باز كردن ي ايده  كبراهاي پيش گفته مقرون به حقيقت است؛ تفكيك عيب و حسن كالم يا هر شكل ديگر ارايه

حتما بايد عالوه بر تفكيك عناصر پس نقد . ي مطرح شده يا در نفي آن نهفته است يي كه در ايده راه حقيقت احتمالي
تواند تنها به تاييد شـكل موجـود نيـز خالصـه      موجود يا عناصر تازه ارايه كند و حتا ميكالم، تلفيق معيني از عناصر 

  .چون تاييد همان تعيين است و تعيين خود نفي چيزي است كه ايده را شامل نيست. شود
هايي شـود   گيري شيوه تواند منجر به شكل ر هر روش انتقادي ميترين عنص گرايش به نفي در نقد به عنوان اصلي

  :اند به حقيقت مشابه كه در يك طيف نسبتا وسيع قرار دارند و همگي از لحاظ كمك نكردن
گيـرد تـا    تـر از هيجـان و احساسـات منتقـد نشـات مـي       نقدي كه مبتني بر استدالل و مستندات نيست و بيش. 1

ندارند و به علـل مختلفـي غيـر از    ي الزم براي بررسي  شامل منتقداني كه دانش و تجربه(اعتقاداتي منسجم و استوار 
چيزهـاي عجيـب و   ي ما  دانيم كه تحت شرايط خاصي در جامعه ي ما مي همه. اند يابي به اين كاروري آورده حقيقت

  ).شود غريبي مد مي
ه به جاي دفـاع از حقيقـت، اساسـا از خـود و     شامل انتقادات جانبداران(هاي يك جانبه  نقد بر اساس استدالل. 2

اند كه كنكاش حقيقـت تنهـا از راه تحقيـق     كنند؛ و اين فرض را راهنماي خويش قرار داده هاي خود دفاع مي ديدگاه
پرهيزند و اصل تضاد و گوناگوني انديشـه را قبـول    كند و از تالقي و چالش منصفانه مي جانبه كفايت مي مثبت و يك

  ).ندارند
نفـي طـراح ايـده و انديشـه اسـت تـا        تر بيشدر اين گونه به اصطالح نقد هدف منتقد . نقد متكي بر جعليات. 3

  .جعل جزييات، جرح و تعديل و پنهان كردن مستندات در اين شكل رايج است. رسيدگي به ايده
  .هاي پيش هستند نقدهايي كه تركيبي از شكل. 4

هنگام خواندن . گيرند متافيزيكي را به جاي نفي ديالتكتيكي به كار مي ي اين اشكال نقد نفي از لحاظ تكنيكي همه
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كند تا در يك محـيط   در كارگاهي ساختماني احساس مي تر بيشيا شنيدن چنين انتقاداتي خواننده و شنونده خود را 
دف تخطئـه،  به جاي اقناع مخاطب، نويسنده و طراح انديشه، و بيش از همه اقناع خود، تنها هـ . وجوي علمي جست

  .حذف، تهديد و تخريب ايده و طراح آن است
العلـل   نهفته است كه اگـر چـه علـت    »چندپارگي حقيقت«سو در آن عامل  ها در انتقاد، از يك منشاء اين انحراف

پردازيم؛ و از سويي ديگر در آن توسعه نيافتگي مزمني اسـت كـه بـه عنـوان      به آن نمي جا اينقضيه است ولي ما در 
ي گـذار يـاد    تاريخي ـ اجتماعي در آن قرار داريم و بعضي متفكران هنوز مصـرانه از آن بـه عنـوان مرحلـه     ساختار 

يي را در محيط روشنفكري به وجود آورده است كه به اجبـار پيشـرفت    تركيب اين دو عامل فضاي فرهنگي. كنند مي
هاي خاصي  بندي اين گونه فضا الزاما گروهدر . خصوص بسيار بطئي كرده است گريزناپذير علم و علم اجتماعي را به

  .اندازد در مخاطره مي تر بيشياب را  توان گفت جريان نقد حقيقت گيرد كه مي شكل مي
  يك روش نقد صحيح اما از لحاظ مفهومي داراي چه مشخصاتي بايد باشد؟

يعنـي  (فـت اعتبـار آن   طلبانه است؛ منتقد پس از شناسايي ايده و دريا گرايش به نفي در روش صحيح وحدت. 1
حضور به . كند ي طراح و ايده شركت مي از همان آغاز به عنوان جزء سوم در پيوند در هم تنيده) داشتن منشاء عيني

گونه كـه برخـي    چون ايده ملك طلق طراح نيست آن. شود علت پويايي پيوند كه از قبل اعتبار گرفته است ممكن مي
ايده تنها انعكاسـي اسـت كـه بـه     . هاي دست چندم به نام خود باشند اي ايدهي كسب بر روشنفكران به صدور پروانه

مانند كه هر يـك بـا    تابد و متفكران تنها خياطاني را مي ي اجتماعي معيني به حكم ضرورت مي زمان در پهنه طور هم
و اين خياطان به الگوي دست آيد  ي نو به هاي مناسب اين ايده حاال تا اندازه. كنند الگوي خويش لباسي بر تن آن مي
طلبانه در  يي كه خواهان تكامل به حقيقت است زار نزند راهي به درازاي نقد وحدت واحدي برسند تا بر تن اين ايده

  .پيش است
پـس  . پـردازد  منتقد در پيوند با ايده و طراح به عنوان جزء سوم روش به ارزيابيِ خود پيوند و استحكام آن مي. 2

ي انديشـه اسـت    در اين ميان استحكام و مكانيزم ارايه. ديشه سه جزء روش نقد نو و صحيح هستندمنتقد، طراح و ان
او موظف است در اين چالش محققانه شركت كند؛ به شرايط . يابد هاي منتقد شكل نهايي خود را مي كه در زير تكان

نتـايج حاصـل از ايـن روش بـه نفـع       .توجه كند هاي وي ناگفتهاجتماعي ـ تاريخي و تعلقات اجتماعي طراح و نيز  
  .حقيقت است ولي ممكن است عليه طراح، ايده و حتا منتقد باشد

كسي با طرح پرسش سعي در درهم . تواند متغير باشد ي منتقد مي ي نقدنو بسته به استعداد و سليقه شكل ارايه. 3
منتقد ديگري ضرورت طرح ايده را بـا  كند؛ كسي با پلميك و يافتن تعارضات در محتواي انديشه؛  شكستن پيوند مي

اما سخن نقدنو بايد هستند، . ها بهره بگيرد ي اين شيوه كشد و كسي ممكن است از همه توجه به شرايط به چالش مي
  .پيرايه باشد ، صادقانه و روشن و تا حد ممكن بي)غير جانبدارانه(جانبه  ، همه)ها مستقل از پيشداوري(مستدل 
كن است مطرح شود اين است كه منتقد آيينه يا لوح سـفيد نيسـت و داراي ذهـن سـازمان     ي مهمي كه مم مساله

يي كامال درست است كه منتقد ناگزير به  اين مساله. كند يي است او را ناگزير به سمت نقد جانبدارانه متمايل مي يافته
نقـدي كـه   . كشـد  سوم به چالش مـي  جزءولي نقدنو خود منتقد را نيز به عنوان . شود هاي خود كشيده مي سمت ايده
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مبنـاي حقيقـي مانـدن هـر     كند و از لحاظ تئوريك قايل به تضاد بـه عنـوان    استدالل و غيرمستند را رد مي احكام بي
رانـد و او را بـه    ي خود قرار دهد از خود مـي  چون و چرا را مبناي شيوه هاي بي ديدگاهي است، منتقدي را كه ثابت

تواند غيـر جانبدارانـه و منطبـق بـا      در اين حال نقد ديدگاهي مي. كند اني خويش وادار مياثبات مكرر و امروزين مب
  .معيارهاي نقد نو باشد

اما ضرورت، تنهـا  . تري كشيده شود ي وسيع توانست به گستره ي اين يادداشت مي براي من روشن است كه دامنه
نسته باشم چـارچوبي را توضـيح داده باشـم كـه بـه آن      رو اميدوارم توا از اين. دارد طرح محدود موضوع را مجاز مي

شد اگر چاشني كافي از امثله و شواهد هم به ضميمه بود، اما مگـر   تر مي ام كه بسيار پخته اعتقاد دارم؛ هر چند واقف
  اند؟ آينده را از ما گرفته

  
  
  
  نوشت پي
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