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تاییــد، به مثابه عامــل وحدت بخش، به اروس تعلــق دارد و نفی که طردکننده و 
جدایی افکن اســت به غریزه تخریب. میل عمومی به نفی کردن همان منفی گرایی 
اســت که در برخی بیمــاران روانی بروز می کند. این میل احتماال نشــانه از هم 
گسیختگی غرایز است که در غیاب اجزای سازنده لیبیدویی )حیاتی( پدید می آید. 
»زیگموند فروید«

به هر حال هر زائده ای جراحی می خواهد و مراقبتی تا زمان بهبودی. 
»ساموئل بکت«

از تعبیرهای عامیانه در ستایش آدم های »مثبت« گرفته تا عبارت مرگبار »نیروهای 
مثبــت«، همگی به دنبال ســاختن بت واره ای از تایید و اثبات فی نفســه اند. ولی 
جدیت یک نفِی استوار را باید در امتناع آن از پذیرش وضع موجود امور جست.
»تئودور آدورنو«
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 پیش گفتار مولف بر ترجمه فارسی

اقدام به نگارش کتاب حاضــر برای من در حکم نوعی مداخله )فکری( 
اســت. می خواستم نشــان دهم که بخش اعظم مناقشــه ها و کشمکش ها در 
عرصه اندیشــه اروپایی معاصر حول یک گرایش مشــترک شــکل می گیرد: 
»تاییدگرایی«1. باید به ضرورت اتخاذ موضع آری گویانه یا تاییدگرانه از آغاز 
تا انجام هر اقدامی باور داشت. ما ملزم به تایید نیرو و فعالیتی تحویل ناپذیریم 
که از محدوده هر تعینی تجاوز می کند و با امر سلبی از در مخالفت درمی آید. 
چنان که حدس زدید این موضع نیچه ای اســت. در همین راستا، امر سلبی را 
هم امری واکنشــی می دانند که در تضاد با نقطه مقابلش سر بر می آورد و در 
نتیجه محدود، ناقص و به قول اسپینوزا، از مصادیق »شورهای نژند«2 به شمار 
می رود. تاییدگرایان اغلب اوقات دل مشغول سلبیتند. البته سلبیت مطلوب آنها 
سلبیتی افراطی و پرزور است؛ آنچنان ورای انواع معمول سلبیت که در نهایت 
همه راه ها به تاییدگری و تثبیت ختم شــود. بنابراین، هرگز انکار نمی کنم که 
تاییدگرایان به سلبیت پرداخته اند، ولی هدفشان صرفا تبدیل سلبیت به صورت 

دیگری از تایید و آری گویی بوده است.
در این شش سالی که از انتشار کتاب می گذرد، هیچ دلیلی نیافته ام که از این 
تشخیص دست بکشم. تاییدگرایی همچنان پابرجا است، هرچند صورت های 
گوناگونی پیدا کرده است. چه رئالیســم نظرورزانه3 و چه ماتریالیسم جدید 
غالبا موضع تاییدگرایانه خود را در چهارچوب گرایش های نظری کنونی حفظ 

1- affirmationism 2- sad passion 3- speculative realism
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کرده اند. البته در حال حاضر بیشتر در جانب عینی یا واقعیت چنین موضعی را 
مشاهده می کنیم، تا در جانب ذهنی. آنچه تایید می شود تحویل ناپذیری ابژه ای 
است که قرار است به تصرف درآید؛ امر مازاد یا قدرت ابژه ها برای گریختن 
یــا طفره رفتن از تاثیر نیروها و اشــکال مختلف انتزاع کــه از طرف قدرت، 
سرمایه داری و همین طور اندیشه صورت می گیرد. سلبیت را هم امری خارجی 
می شمرند، در بهترین حالت افزوده ای است از جانب سوژه و فاقد هماهنگی 
با غنای جهان عینی که خود را بدون نیاز به انسان ها به اثبات و تایید می رساند.

»تاییدگرایی خفیف«1 لفظی است اطالق شده بر جریان های دارای موضع 
تاییدگرایانــه که در عین حال فاصله خود را بــا مواضع پرطمطراق نظری و 
فلســفی حفظ می کند. این گرایش به وضوح در حال گســترش است. شاید 
امــروز ترجیح دهم آن را »تاییدگرایی نرم«2 بنامم. در کتاب حاضر حســاب 
برونــو التور3 را هم جدا کــرده ام. امروز دامنه تاثیــر او در مطالعات ادبی به 
روشنی دیده می شود و به فلسفه نیز رسیده است. می توانستیم به طور کلی به 
زایندگی ماتریالیسم های نو، نحله های نقدستیز و نظریه پردازی های گوناگون 
در حیطه علوم انسانِی دیجیتال و همین طور رسانه های دیجیتال نیز بپردازیم. 
این حوزه ها اغلب موضع تاییدگرایانه را پذیرفته اند، ولی موضع آنها بیشــتر 
در مراقبت و نگرانی ریشــه دارد تا این که نشــان از درهم کوبیدن و واژگون 
کردن های نیچه ای داشته باشد. موضوع تایید همان شکنندگی و ظرافت4 جهان 
است که در برابر هر نوع کنترل و برنامه ریزی مقاومت می کند. حاصل کار هم 
گونه ای ارگانیسم باوری عجیب و غریب است که بر اهمیت امکان، زایندگی 

ابژه ها و جهش آنها پای می فشرد.
بخشی از این تاکید بر مراقبت و نگرانی واکنشی است قابل درک  در برابر 
فروپاشــی زیست محیطی و اجتماعی کنونی که عمدتا پس از تشخیص نقش 
عامل انســانی در تغییرات آب و هوایی بروز یافته اســت. این واکنش تحت 
لوای انسان مداری5 صورت گرفته است که مایلم در سایه هماهنگی آشکارش 
با توســعه سرمایه دارانه و فروکاســتن جهان به نوعی منبع ارزش )اقتصادی( 

1- low affirmationism 2- soft affirmationism 3- Bruno Latour
4- delicacy     5- Anthropocene
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صرف، آن را سرمایه مداری1 بنامم. ظهور چنین گرایش هایی قابل درک است، 
ولی به نظر می رســد این تاییدگرایی نرِم مراقــب و نگران از اعطای هرگونه 
نقش مهمی به ســوژه بشــری ســوای نقش ناظری گیج و گاه محافظ جهان 
غنــی ابژه ها احتراز می کند. چنان که گفته ام، ایــن تاییدگرایی خود را با خیال 
اصالح طلبی مشغول داشته است؛ اصالح طلبی که از به کارگیری مفهوم اصالح 
به منظور تامل و توصیف نیز دست می شوید. تاییدگرایی نرم تاکید نیچه ای اش 
بر لذت و مالیخولیایی جلوه دادن هر رهیافت سلبی را حفظ می کند. راه جدید 

لذت از ابژه ها، یعنی امور غیر بشری، و نهادهای مالی2 می گذرد.
از این جهت کتاب من در ریشه یابی جریان تاییدگرایی موفق عمل نکرده 
اســت؛ مگر یک کتاب تا چه اندازه می تواند موفق باشــد؟ خیلی وقت ها در 
تصحیح نظر فوکو که قرن بیستم را »قرن دلوزی« خوانده است، متذکر شده ام 
که این وصف بیشتر درخور قرن بیست ویکم است. دلوز است که نشان ویژه 
این جریان های گوناگون را بر ســینه دارد. به لحــاظ تجربی نیز این دیدگاه 
درســت است. چون بسیاری از چهره های کلیدی این جریان ها دلوزی تربیت 
شده اند و در فضایی آموزش دیده اند که چهارچوب های دلوزی از قبل بر آن 
حاکم بوده است. دلوز در مقام تاییدگرایی راستین، به رغم حضور جریان های 
متضاد در آثارش، اشــکال متنوعی از اندیشه تاییدگرا را پدید آورد. بسیاری 
از افراد، مانند من در کتاب حاضر، کوشــیده اند »ضد دلوز« ظاهر شــوند، اما 

ضددلوز واپسین را باید همچنان انتظار کشید.
اگر شــرح ما صحنه موجود را توصیف کند، می توان جریان های انتقادی 
زیرین دیگری را هم مشاهده کرد. شاید تاییدگرایی هژمونیک جلوه کند، ولی 
از مخالفت ها در امان نیســت. در اینجا روان کاوی و مارکسیسم نقش حیاتی 
ایفا می کنند. عجیب نیست که این دو آماج حمالت تاییدگرایی اند؛ کامل ترین 
نمونه های نقد و چیره دســتی نظری که تاییدگرایی با آنها مخالف اســت. به 
قول مــالدن دالر3، دلوز و فوکو در حالی علیه روان کاوی کتاب نوشــتند که 
معتقدند بودند کتاب را نباید در مخالفت با چیزی نوشــت. کتاب استمرار امر 

1- Capitalocene 2- funding bodies 3- Mladen Dolar
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سلبی ملهم از مارکس است، ولی در پشت صحنه متن، روان کاوی نیز در عین 
غیابش تاثیرگذار بوده است. بیلی بریتس1 در مرور کتاب برای نشریه پارشیا2، 
موشــکافانه به »ضرباهنگ روان کاوانه« کتاب حین کاوش در امر سلبی اشاره 
کرده اســت. تجدید حیات آثار انتقادی مارکسیستی و اشکال گوناگون نظریه 
لکانی حساســیت به امر ســلبی را زنده نگه می دارند و ضمن گشودن کالف 

اندیشه تاییدگرا، بازگشت به تعارضات نهفته گوناگون را نوید می دهند.
تند و تیزترین نقدها بر کتاب اســتمرار امر سلبی نقد هگلی است که دوستم 
هریسن فالس3 بیان کرده است. از نظر فالس کتاب تنها توانسته است سلبیت را 
به مثابه یک اصل دیگر عرضه کند و این انتخاب یا کنشی سوبژکتیو نیست. نداشتن 
درکی متافیزیکی از سلبیت و مشخصا نفی نفی باعث شده است که کتاب بر موضع 
فیشته ای یا کی یرکگوری مطرح کردن سلبیت به منظور جهش ایمانی باقی بماند. 
کوشیده ام در نتیجه گیری به این مشکل بپردازم. نسبتی برقرار است میان سلبیت و 
ضرورت انتزاع کردن و همین طور نمونه های ریشه داری از نزاع های تاریخی که 
نمی خواهند زندگی را تابع کاال و ارزش سازند. بی تردید این تلقی، علی الخصوص 

از منظری متافیزیکی، سوبژکتیو و خطرناک است.
چنین برداشــتی مخاطره ای دیگر نیز به همراه دارد. آن نزاع های تاریخی 
تماما به مســئله انقالب گره نخورده است و ممکن است گفته شود کتاب به 
حرکتی اصالح طلبانه دســت می زند. از دو جهت می تــوان موضع کتاب را 
بدبینانه دانســت: برای پی ریزی ســلبیت چنان که باید تالش نکرده وکوشیده 
است بیشــتر بر شکســت های چپ تمرکز کند. همواره این بدبینی را محل 
مناقشه دانسته ام و کتاب نیز شجاعت برخاسته از امر سلبی را برجسته می  سازد، 
اما رنگ سوبژکتیو زدن به لحنی مالیخولیایی را انکار نمی کنم. با این حال، در 
مورد ستایش های شیداگونه از تاییدگرایی که از دید من روی دیگر مالیخولیا 
است، نوع خاصی از بدبینی استراتژیک، که شاید نمونه مناسب تری از رئالیسم 

باشد، می تواند مفید واقع شود.
نمی توانــم این ناکامی ها را در اینجا تصحیح کنــم. فقط می توانم بگویم 

1- Baylee Brits 2- Parrhesia 3- Harrison Fluss
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من در تربیت نظری ام بســیار تحت تاثیــر ژاک دریدا بوده ام. بقایا و رگه های 
ضدهگلی و ضدمتافیزیکی در اندیشه و آثارم را نمی توانم انکار کنم. همچنین، 
زمانی که شــروع به نوشتن کردم، هدفم بیشتر نوشتن کتابی فلسفی بود، حتی 
درباره متافیزیک ســلبیت، که حاصل کار بیشتر کتابی در باب سیاست شد. به 
هر حال اینها بهانه هایی بیش نیستند و بی تردید نیندیشیدن به نفی نفی می تواند 
با خطر رها و معلق گذاشــتن سلبیت نیز همراه باشد. امیدوارم این مشکالت 
با حســن های دیگر کتاب، به مثابه خوانشی انتقادی و نقشی که در بازسازی و 

بازاندیشی نفی نفی ایفا می کند، جبران شود.
دیگر اینکه عنوان فرعی کتاب »نقدی بر اندیشه اروپایی معاصر« است. اگر 
کتاب را بخوانید، به وضوح می بینید که نقد در اینجا به معنی رد و انکار نیست. 
از دید من نقادی، آن گونه که مخالفان نقد می گویند، فعالیتی از موضع ضعف 
و خودبرتربینی نیست. زیرا نقادی فعالیتی بسیار جدی است و بی گمان همراه 
با شک و نومیدی که سلبیتش را با خود حمل می کند و در عین حال می کوشد 
حق بازســازی و بســط نظریه را هم ادا کند. از پایگاه نظریه می توان با امور 
انتزاعی برآمده از قدرت دولت و سرمایه داری دست و پنجه نرم کرد. چنان که 
گفتم، این واقعیت که اندیشــه و نظر انتزاعی اســت، مشکلی ایجاد نمی کند 
بلکه بخشی از راه حل اســت. انتزاع کردن راهی نیست که برای برگزیدنش 
حق انتخاب داشــته باشیم. مسیر اندیشــه همین است. این همان راهی است 
که باید برای پیشگیری از انتزاع کردن های زیان بار در خصوص مقوله ارزش 
در پیش گرفت. مســیری که به همان شیوه مدنظر هگل و مارکس امر انتزاعی 
را پشــت سر می گذارد تا به نمونه غنی تری از امر انضمامی دست یابد. طفره 
رفتن از حرکت در این مسیر و بی مقدمه به قلب امر »انضمامی« زدن نتیجه اش 
چیزی جز انتزاع بد نیســت. امیدوارم که کتاب همچنان در تشویق کسانی که 

می خواهند در مسیر درست انتزاع کردن و سلبیت گام بگذارند موثر افتد.
بنجامین نویز، چیچستر1 2016

1- Chichester 
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پیش گفتار

سرراست بگوییم، هدف کتاب حاضر این است: احیای تفکر سلبی از طریق 
نقد درونی اندیشه 1 اروپایی معاصر با دست زدن به حرکتی دن کیشوت وار و از 
سر قصد. وقتی اندیشه معاصر را، در میانه دو قطب مخالف آلن بدیو و آنتونیو 
نگری جای دهیم، یعنی افالطون باوری خشــک را در برابر اســپینوزاباوری 
شــاد، تعارضی پدیدار می شود که التزام هر دوی آنها به تایید و آری گویی2 را 
پنهان می  کند. هر دوی آنها به شــیوه های مختلفی موید خلق کردن بی پروای 
هستی شناسی های متافیزیکی، توان بالقوه سوژه برای ابداع، ضرورت تولید امر 
نو و در عین حال بدگمان به امر ســلبی و سلبیتند. ورای نقش این دو چهره 
و به طرز نامحسوســی در پس همه مناقشــات، مباحث و نزاع های استعاری 
که در آســتین اندیشه معاصر افتاده است، باور و پنداری3 درباره »تاییدگرایی« 
قرار دارد که همه از کنارش می گذرند. گرایش به تاییدگرایی در عرصه علوم 
اجتماعی و انســانی معاصر فارغ از مواضع عمیقــا نظری آن فزونی گرفته و 
فعالیت تاییدگرایان در حال گســترش اســت. تاییدگرایی منادی مخالفت با 
انتزاعیات به اصطالح نظری شــدید و غلیظ اســت، ولی حتــی »تاییدگرایی 
خفیف« نیز به نام آری گویــی به تراکم، پیچیدگی و مادیت تاریخی به همین 
انتزاعیــات دامن می زند و به این ترتیب صرفا گونه ای از آری گویی و تایید یا 
ساختار را جانشین گونه دیگر می  کند که جلوه ای پیچیده تر از قبل دارد. نتیجه 

1- theory 2- affirmation 3- doxa
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آنکه، به هیچ وجه در چنین شــرایطی از بازســازی سلبیت استقبال نخواهد 
شــد. در بهترین حالت لطــف می کنند و این اقدام را نشــانه آخرین بقایای 
نوعی هگل باوری ضعیف می دانند و در بدترین حالت جانب داری از تخریب 
نهیلیســتی فرضش می کنند. آنها فرایند سلبیت را در قالب امر سلبی می ریزند 
و با امری از رده خارج یا ویرانگری محض مترادفش می گیرند. ســپس ضمن 
پیچاندن هــای ایدئولوژیک، هدف خود را تامین می کنند که همانا ممانعت از 

هرگونه اندیشیدن به سلبیت به مثابه عمل است.
ارائه شــواهدی در تایید هژمونی تاییدگرایی از درون آن کار دشــواری 
نیست: استمرار شبه نیچه باوری و نواسپینوزاباوری رایج در تاییدگرایی، ترس 
مداوم از تاثیرات به اصطالح تمامیت طلبانه تفکر دیالکتیکی و چرخش عمومی 
به سمت تاریخی گری، خصوصا تاریخی   سازی تفاوت. با درنگ بیشتر می توان 
در پاســخ گفت: سیاست و متافیزیک تاییدگرا نشانه واکنش به حرکت رو به 
جلوی سرمایه داری نولیبرال و مقاومت در برابر آن است. »هر آنچه سخت و 
سفت است، دود می شود و به هوا می رود«: منطق استحاله گر سرمایه داری که 
مارکس آن را شناســایی کرده بود، پس از وقفه ای در دوران به اصطالح ثبات 
فوردیســم، بار دیگر به صحنه آمده است. ژیل دلوز و فلیکس گتاری با ارائه 
تحلیلی از اجرایی شدن ســرمایه داری بر اساس اصل قلمروزدایی1، ضمن از 
صافی گذراندن، ممانعت کردن و تمرکز بر جریان های رمزگشایی شده2، یکی 
از گفتارهای پرطنین مارکس را از نو بر زبان جاری کرده اند. البته »برگشــت« 
سرمایه داری به مقدم شمردن جریان های رمزگشایی شده بی پاسخ نمانده است: 
قیام چیاپاس در 1994، پیدایش جنبشــی با عنوان »مردم ســیاتل«3 در 1999، 

اعتراض های ضد جنگ در 2004 و آزماتجربیات 
تجربه های »آزمایشگاه آمریکای التین« همگی نشانه های مقاومتند، هرچند 
موفقیتشان در پرده ای از ابهام قرار دارد. مایلم استدالل کنم که نظریه پردازی های 
بدیو، نگری و دیگران و از جمله طنین ادامه دار اندیشــه دلوز، همگی بخشی 

از همین رشته پیکارها است.

1- deterritorialisation 2- decoded flows 3- II popolo di Seattle 
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ایــن جهت گیری ها، که زاده مبارزات ضدسیســتمی دهه 1960 و 1970 
اســت )که معموال در تصویر ترسیم شده از مه 68 خالصه می شود(، کوشیده 
اســت با شــرایط جدید برآمده از شکســت و تشــتت خود را تطبیق دهد. 
نیت آنها مشخصا مقاومت در برابر ســرمایه داری شبه دیالکتیکی بوده است، 
آنجایی که منطق جهانی شــونده کاال بر اساس نحوه مدیریت و توزیع تفاوت 
استوار می شــود. مقاومت در برابر این دیالکتیک که انعکاسش را می توان در 
نظریه پردازی های پساســاخت گرا در باب تفاوت یافت، اغلب با تایید شکل 
جدیدی از اشــکال رایج کلیت همراه بوده اســت. نگری با الهام از دلوز بر 
تفاوتی برتر تاکید می کند که مهارش از دســت سرمایه دار خارج می شود: بر 
انبوه غول آسایی از تک بودگی های1 درون ماندگار. از نظر بدیو مقاومت مستلزم 
اندیشیدن به سیاست برابری طلبانه کمونیستی »همان«2 است که از سرمایه جدا 
شــده و به تفاوتی که در عرصه جامعه ایجاد می شود، بی اعتنا است. همچنین 
می توان مهر تایید ژاک رانســیر بر اصل سیاست برابری طلبانه همگانی، که با 
نظارت بســامان بر سلسله مراتب اجتماعی مخالفت است، و توسل آگامبن به 
بالقوگی عام3 به مثابه سیاست هستی شناسانه ای در مخالفت با دولت و سرمایه 
را نیــز به این جمــع افزود. به رغم همه اختالفــات و تنش های موجود میان 
این نظریه ها، همگی جبهه تاییدگرایانه واحدی را تشــکیل می دهند که خود 
را بــه تایید نقاط جدیدی از مقاومــت ملزم می دانند. نقاطی که از قرار معلوم 

سرمایه داری و فرایند قلمروزدایی از تسخیرش ناتوانند.
مــن با گرایش به مقاومت همراه و همدلم، ولی باید بگویم که درســت 
آری گویــی به برخی از نقاط مقاومت اثباتی، اولیه و مولد بود که شــک مرا 
برانگیخت. به نظرم می رســد که تکرار وردگونه پند دلوزی »مقاومت مقدم 
اســت« در آثار نگری و دیگران از پرداختن به پیچیدگی مســئله مقاومت در 
برابر قوای احیاگر سرمایه طفره می رود. طنز قضیه آنجا است که نفس تمایل 
به خودداری از پذیرش احیای تفاوت، با توسل به نیروی برتر تفاوت اثباتی 
به مثابه مقاومت، این اندیشه را با ایدئولوژی »سرمایه داری خالقانه« در عصر 

1- singularity 2- the same 3- generic potentia
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حاضر هم ســو می کند: ایدئولوژی مبتنی بر توسل به قوای خستگی ناپذیر و 
ارزش ســاز نهفته در نوآوری، تولید و خالقیــت. همین قضیه در مورد بدیو 
نیز صادق اســت، زیرا بدیو به رخدادهایی نادر متوســل می شــود، یعنی به 
نقاط ویژه ای مســتلزم تایید. اقدامی که به طرز شگفت آوری الگوی مقاومت 
مشابهی به دست می دهد، الگویی که در قالب  ساختار و تولید ارائه می شود. 
وجــود گرایش عمــده ای در تاییدگرایی به هستی شناســانه کردن مقاومت، 
به مثابه فعلیتی همواره مســتتر، آن مقاومت را در برابر مکر عقل سرمایه داری 

بسیار آسیب پذیر کرده است.
بی تردید نظریه دیالکتیکی پیشــینه ای غنی و هم ســو با اندیشــه سلبیت 
درون مانــدگار دارد که می توان به جای تحلیل کنونی من به آن رجوع کرد: از 
والتر بنیامین و تئودور آدورنو گرفته تا چهره های معاصری نظیر اسالوی ژیژک، 
فردریک جیمســن و آلنکا زوپانچیچ1. من ضمن الهام گرفتن از این سنت، به 
ویژه چهره های کژآیینی همچون بنیامین و گی دوبور، در توانایی این ســنت 
برای آنکه پابه پای مســئله تاییدگرایی حرکت کند، تردید دارم. از یک طرف، 
کســانی مانند ژیژک با پی ریزی مجدد دیالکتیک سلبیت، »نفی نفی«، به مثابه 
نوع برتری از ایجابیت، بیش از حد لزوم به تاییدگرایی باج می دهند. از طرف 
دیگر، دیالکتیک منفی گزنده آدورنو هم با پذیرش اندیشه ضعیف، عدم تناهی 
و حالت تاثرآور ســوژه رنجبر، از انواع خفیف تر تاییدگرایی استقبال می کند. 
در اینجا تایید مطایبه گون تناهی انســان در نقش عامل اجرایی اصلی مقاومت 
را شاهدیم. این موضوع عالوه بر بی اثر کردن سلبیت، آن را با ایدئولوژی های 
انســان باور نظامی گرانه و تفاوت روادار هم سو می  کند، ایدئولوژی هایی که بر 

نوعی انسان ضعیف و در حال رنج کشیدن تکیه کرده است.
بــه دلیل تردیــد در گزینه های موجــود تصمیم گرفتم بر اســاس مبانی 
خود تاییدگرایی با آن وارد مناقشــه شــوم. من خطر می کنم و می گویم گذر 
از پیچ وخم های تاییدگرایی بهترین فرصت را برای تقویت اندیشــه ســلبی 
فراهم می آورد، اندیشــه ای که در برابر رمزگذاری مجدد، آن هم ذیل نشــان 

1- Alenka Zupančič
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تایید و آری گویی مقاومت می کند و در عین حال از »ســلبیت سست« که ما 
را در نزاع با رویه های ایدئولوژیک ســرمایه داری بــه حال خود رها می کند 
نیز اجتناب می ورزم. اقدام حاضر مداخله ای اســت درونی و ســر بزنگاه که 
هدفش به چالش کشــیدن شیوه ای است که توســل به امر ایجابی و تایید را 
بخشــی از فطرت و سرشت عده ای کرده است. در مقابل، استدالل می کنم که 
فقط از طریق پیکربندی دوباره ســلبیت در قالب عمل است که می توان انواع 
انعطاف پذیرتر و دقیق تری از مقاومت را گسترش داد و از درون سرمایه داری 
علیه آن به پا خاســت. سرراست بگویم، هر طرح نظری یا سیاستی متعهد به 
سیاست برابری طلبانه رادیکال به تفکر برآمده از سلبیت محتاج است؛ منظور 
آرایی اســت که به راستی خواهان اندیشیدن به شرایط امکان تغییری است که 
برای نیل به چنین سیاستی ضرورت دارد یا انواع بالقوه ای از فاعلیت1 را برای 

به انجام رساندن چنان تغییری می جوید.
بنجامین نویز
باگنر ریجس2، ساسکس غربی 2009 

1- agency 2- Bognor Regis


