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اشااه ی مترجم :آلتوسرررر برا میرانزخ برا آوانخ آررا ما س و با نگاهخ
یرچشریخ با ما یاولخ ،اسپینو ا ،باشلا  ،فروید و دیگران ،گسترهای ا مفاهیم
ا د ون گفتا ما سخ شرح و بسط داد ا شناآت-نقد ایدئولوژی نِ ین
آنهاسررت اما پرداآتن با ماهیت ایدئولوژی ،چگونگخ یسررت سرروژه د ون
دمودسرتگاههای ایدئولوژیک و سرر وبگر دولت ،تنها بخشرخ ا دسررتاو دهای
فکری آلتوسررر اسررت سرررسررختخ و موشررکافخ او د نشرران دادنِ گسررسررت
معرفتشرناسانای ما سخ ا هیچون آط منفصلخ علم ماتریالیسم تا یخخ ا
ا ایدئولوژی جدا مخ ند ،هیچنین صرو

بخشخ با ما سیسم ضدهگلخ ا

د امتداد آن پروبلیاتیکِ ما سیسم ضدهگلخ د مقابل پروبلیاتیک ما سیسم
هگلخ قد برافراشرت موج

شکلگیری طیف وسیعخ ا گرایشهای آلتوسری

د حو ههرای نقرد ادبخ و مطالعا

فرهنگخ شرررد ا تا پیش ا آن ا ل

سررایای تحلیلهای ادبخ ملهم ا لو اچ قرا داشررت با هیین سررل

یر

آلتوسررر

جایگاه آاصرخ ا د سنت ما سیسم ربخ اشاا مخ ند اما اگر این پرسش
براییان مطرح اسرت ا اسراساچ چرا باید با ایدئولوژی پرداآت و یا اینکا چرا
با گشت با آلتوسر ،پاسخ مختصر (با نقل ا لوک فرررررتر این است :با آاطر
سرررمایادا ی و شررناآت ایدئولوژی حا م و ا ردهایش ،با سررل

حرررو

هر/هیا جایخ سرمایا و سامان سرمایادا ی
د یسرت-جهان نونخ ا بنیان آن اقتصراد سیاسخ سرمایادا ی است ،د
جامعاای ا الاها (اعم ا انریامخ و انتزاعخ د آن تولید مخشود تنها با یک
هدف مشررخ

 :بیشررترین سررود ،انلاشررت و با تولید مزدد این فرآیند د این

بسررتر بدون چشررماندا ی نظری ا توانایخ و ظرفیت نشرران دادن چگونگخ
با تولید این سامان ا داشتا باشد ،نخواهیم توانست سیاست ،فرهنگ ،آمو ش،
هنر و ادبیا

چنین جوامعخ ا ا تحت نتر و نظا

چشررم سررراسررربین و
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هیاجایخِ این قد
آصررو

 ،مقالا

قرا دا ند ،با وشنخ د یابیم برای توضیح بیشتر د این
این پرونده ا نشررریای تأملهت مطال

مهیخ ا د اآتیا

علاقیندان با این پرسرش ا :آیا اسراسراچ ندگخ بدون ایدئولوژی میکن است،
قرا آواهد داد
نشرریای تأملا

(گروه ادبیا

ما سریسرتخ  ،هرسالا یک مزلد ا د دو

نوبت (فصرلهای تابسرتان و پاییز منتشرر مخ ند مقالا

این نشریا د مزلد

03ام (تابسررتان و پاییز با موضرروعاتخ نظیر ایدئولوژی ،نقد ،انقلاط طولانخ و
پسراانسران گرایخ اآتصرا

یافتا اسررت مقالای حاضرر با بر سررخ بالاگرفتنِ

ایدئولوژی د قرن بیستویک ،نقد و با نگری آن ناظر بر آ ای لویخ آلتوسر و
جیعبندیِ دیگر مقالا

حاضررر د این پرونده مخپردا د ،ا ا نوبت تابسررتان

د مزلد  03ام انتخاط شده است 1

ایدئولوژی ،د هیای اَشررکا اش ،د قرن بیسررتویک باشررد

د حا گسررترش و

تکثیر است آواه ایدئولوژی ا بامنزلای ایدههای افراطخ ،مفاد چالشبرانگیز گفتیان
سریاسرخ ،پراگیاتیسم نهادیناشدهی وضع موجود فهم نیم یا ردا های آودانگیختا،
تزسرررمیرافترا و (یرا معیو د

نردگخ و مره د نظر آو یم ،ایدئولوژی هیوا ه

«هیاجاحاضررر» و «تأریرگذا » اسررت احسرراسررا

ملخگرایانای حا حاضررِ اسررت

 1متن حاضر ترجیاای است ا :
Caren Irr, “Introduction: An Althusser for the Twenty-First Centry”,
Mediations: Journal of the Marxist Literary Group, Volume 30,
Number , Summer 2017, available at:
https://mediationsjournal.org/articles/twenty-first_century_Althusser
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افراطخ ا با نظر مخ سرررد هیا جا د حا برآمدن اسرررت ،تنها یکخ ا چهرههای
شناآتاشدهی ایدئولوژی ا نشان مخدهد
چنین تو مخ ا ایدئولوژی 1،دو ههای گذا یا بحران سرررمایادا ی ا مشررخ
مخسرررا د هیچنان ا محدودیتهای ژیم نولیلرا ِ انلاشرررت و مقر ا ( دایخ د
مر ز سرمایادا ی دا د آشکا مخشود ،ملا های ضرو تاچ ساآتا ی نیز برسر ابزا های
با تولید اجتیاعخ با دیدگاهخ عیومخ بد شرده اسرت وضع موجود باشد
رلا

خ
د پ ِ

آویش اسررت ،حا آن ا نشررگران سرریاسررخ نیز هر دام ا گوشرراو نا ی با

پرا ندن فانتزیهای ایدئولوژیکِ آود با مر ز صررحنا یو ش مخبرند شرریکشهای
حاصلا میان ایدئولوژیها ،مکیل آشونت عریانِ طلقاتخ است ( ا ا ل

و نا هییشا

با دسرررت دولت اعیا مخشرررود  ،اما هر دو پروژهی وادا گرانا و اجیاعسرررا انا با
ژ ا یها د سا و ا های با تولید اجتیاعخ وا نش نشان مخدهند
بنا بر ا یابخ ولفگانگ اسررتریک ،اینها مشررخصرراهای یک با -ایسررتخ 2اسررت
اسرتریک این اصرطلاح ا برای توصیف وضعیت پس ا بحران  2332با ا مخگیرد،
دو های ا با نظر مخ سرد سرمایادا ی ناپایدا است اما هنو نظام جدیدی برنیامده
استریک سرمایادا یای ا توصیف مخ ند ا با طر ی فزاینده نابرابر و یراجتیاعخ
است ا مصافحترررش با دمو راسخ د میانای قرن ا قطع مخ ند این جدایخ موجد
یک « وا اآلاقخ» مخشرود و تکثیر هرجومرجگرای شیکشهایخ فرهنگخ ا با اه
مخاندا د ،یرا سرررمایا با گرفتا آمدن د بیشانلاشررت 0د پخ یافتن سررا و ا های

1 Ideological abundance
2 interregnum
0 overaccumulation
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جدیدی برای با تولید آودش اسررت  1با دیگر سررخن ،تو مِ ایدئولوژیکخ منزر با
تاییر سریسرتیخ نیخشود ،اما ا شکنندگخِ لیت نظام سرمایادا ی د دو ههای گذا ِ
معوقا حکایت مخ ند
مد هاسرت ا تحلیل فرهنگ و ایدئولوژی د دانشررگاهها بر عهدهی شررتاهای
هرمنوتیک اسررت علوم انسررانخچخها علاوه بر ا ائای مدا ک تحصرریلخ ا موج
فرآو ی طلقا

متوسررط تکنو را

اسررت ،چرآای ایدئولوژیهای سرررمایادا ی ا

تثلیت مخ نند ،موجد نوآو ی د آن شررده و گاگاهخ نیز باعث اآتلا د این چرآا
مخشرروند این د حالخ اسررت ا طخ دهاهای آ ا ینِ قرن بیسررتویک ،بسرریا ی ا
ابزا هرایخ را آاصرررا برای نقد ایدئولوژی حیاتخ اسرررت ،با نفع ویکردهایخ مثل
آوانش سررطحخ و نقدِ «نقد» ،برچیده شرردهاند بخشررخ ا این ایسررتادگخ د برابر
آوانشهای انتقادی ایدئولوژی با واسرررطای سرررانخ صرررو

مخگیرد ا آود ا

ضردعقلگرا و ضدسیاسخ معرفخ مخ نند  -نگاهخ ا علوم انسانخ د دو هی بحران
اجتیاعخ ا چیزی بیش ا تتیای ندو او د نزکاویهای یرآا خ تلقخ نیخ ند
دیگر ویکردهای پژوهشرخ «امر سریاسخ» ا ( ا امری ایدئولوژیک است محدود با
مزیوعای بستاای ا مرامین ملخ و فروملخ مخ نند ا هیچ ملنای مادی ندا د ،حا
آنکا د ویکردهای دیگر هنو میزان بسررریا ناچیزی ا فرررراهای فرهنگخِ با قد
فایت مسررتقل ا سرررمایا یافت مخشررود ا اجا هی شررکوفایخ با پروژهی نقد ا
مخدهند
با دیگر سررخن تو م ایدئولوژی ،د سررت هنگامخ فرا مخ سررد ا شررتاهای
هرمنوتیکخ حداقل توانِ ایسرتادگخ ا د برابر این یو ش دا ند بسرریا ی ا اصحاط

 1ولفگانگ اسررتریک« ،سرررمایادا ی چگونا پایان مخیابد؟» نشررریای چپ نو ،شرریا هی 2312( ،28
22
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هرمنوتیک ،پس ا نقدِ بخامان شتاها و مؤسسا شان تا جایخ ا هر دعوی ناظر بر
شرناآت یا مرجعیت ا آشکا ا د آ ا ین وهلای صو تلندیاش با نوعخ تشویش و
دلواپسرخ هیراه مخسرا ند ،پیشنهادهای ناچیزی برای مقابلای عاجل با گلا آشکا ا
ایردئولوژیرکِ فا تهای بدیل و اآلا جعلخ ا ائا مخ نند تنها چند پروژهی ایزابخ
اصررحاط هرمنوتیک ا متحد مخسررا د و بسرریا انخ ا آنان چنان د مشرراو ِ دفاع ا
نهرادهرای موجودنرد ا نیختوانند ردا هایخ ا د نظر آو ند ا با تولید اجتیاعخ
سلطا ا مختل مخ نند اگر پروژهی نقررررد وانهاده شود ،میدان برای ایدئولوژیهایخ
با مخشود ا مترین گاای ا هایخبخشخ نیز د آنها وجود ندا د
آوشرلختانا سررنت ما سرریسرتخْ منابع بسرریا ی مهیا مخ ند برای سررانخ ا د
تلاشاند اهخ برای آروج ا تنگناهای ایدئولوژیک بیابند و فهمِ ا ردهای نظاموا
ایدئولوژی باطو لخ ا بهلود بخشریده و نوعخ ایدئولوژیِ ایزابخ ا د بستر ملا ه
پیش بلرند دهاها بحث و فح
اصرطلاحا
حسرا

د حیطای دانشپژوهخِ ما سررریسرررتخ ،مفاهیم و

ا صریقل داده و مشرا ت نندگان ا نسرلت با افتادن د آطوط گسلِ

د بحث ایدئولوژی نها داده اسرت پروندهی ا ائا شرده د این شیا ه ا

مزلای تأملا  ،این بحث اسراسخ ا با با نگری آرا لویخ آلتوسر پخ آواهد گرفت
مؤلف چندین سرررالا ا باطو انکا ناپذیری برای هر ویکردی ا با ایدئولوژی و
نقد ایدئولوژی مخپردا د محو یاند
آنچا موجدِ شررکلگیری اولیای این پرونده شررد ،انتشررا ترجیای انگلیسررخ متن
امل تاط آلتوسرر ،د باط با تولید سررمایادا ی ،بود این اهنیای  283صفحاای،
حراوی دو فقرهی تعیین نندهی آلتوسرررر د با هی ایدئولوژی اسرررت« :ایدئولوژی و
دمودستگاههای ایدئولوژیک دولت» 1و «د باط ایدئولوژی» این قطعا

تا یخچای

متنخِ پیچیردهای دا نرد را د د د رد اهای اواآر دهای 23جای مخگیرد اگرچا
)1 Ideology and Ideological state apparatuses (ISA
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ظاهراچ د سا  1121با نگا ش د آمدند و با شکلخ منتشر شدند ا اتیرررن بالیلا د
مطلوعرا

فرانسرررا د  1183ا آن برا عنوان «مونتراژ ناق

فرا سریدن مر

» یاد مخ ند ،و تا مان

آلتوسر د بستر مدعای املتری ا اومنتشر نشدند و تنها پس ا آن

بود ا د سررا  1111د فرانسررا با چار سرریدند  1آواندن این سررالاها د این
بسرتر ،ابطای تفسیر آلتوسر ا ایدئولوژی و نظریای ناتیامش د باط نظام آمو شخ
ا وشن مخسا د هیچنین باطو لختر تأ یدی است بر جایگاه نظریای ایدئولوژی
ناظر بر طر تلقخ آلتوسر ا با تولید اجتیاعخ سرمایادا ی
نزد آلتوسررر ،ایدئولوژی ابزا اصررلخ با تولید اجتیاعخ اسررت ،چرا ا نظام ماهیتاچ
آشررفتا و آ نده ا بحران سرررمایادا ی ا تثلیت مخ ند د نتیزا ،تحلیل  -یا با بیان
بهتر ،نقرد فلسرررفخِ  -ایردئولوژی برای آلتوسرررر نقطای عزییت و ود با بر سرررخ
فرآیندهای با تولید اجتیاعخ ا تیهید مخ ند بنا بر صررو

بندی مشررهو آلتوسررر،

«فلسررفا ،د آآرین وهلا ،ملا هی طلقاتخ د حو هی نظریا اسررت» چرا ا فلسررفا
(یعنخ نقرد تناقضهایخ ا فعا مخ ند ا یکدسرررتبودگخ ظاهری با تولیدِ وابط
ملتنخ بر اسرتثیا و تعا

ا برهم مخ ند  2آلتوسرر د اظها اتخ مصرح و مززا د

اینبا ه توضرریح مخدهد ا نقد نحوی ا آوانش اسررت ا «نگاهخ آگاه» 0ا د یک
سراحت مستقر مخسا د نقد این نگاه ا چنان [د آن ساحت] حک مخ ند ا با این

 1اتیین بالیلا  ،د مقدمای تاطِ د باط تولید سرررمایادا ی (ارر لویخ آلتوسررر  ،ترجیا [با انگلیس رخ]
جخ ام گوشوا یان (لندن :انتشا ا

و سو2312 ،

 2لویخ آلتوسرر ،یادداشتهایخ د باط آود-انتقادی ،ترجیا [با انگلیسخ] گراهام لوک( ،لندن،NLB :
1182

08
0 informed gaze
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واسرطا میکن اسرت آن سراحت دگرگون شرود  1بنابراین نقد ،مترین وا د ساآتن
نظرگراهخ بیرونخ یا تکییل ردن موضررروع نقد با دادهی جامعا شرررناآتخ برون اد
نیسرت حتخ آیلخ یتر شرامل اصرلاح آطاها د آگاهخ ا ط مخشود د عو

،

پروژهی نقد مترین امو ی است ا قلیل شناسایخ ردن پرسش صریحخ ا موضوع
متن برای آن پاسررخخ فراهم مخ ند و مداقا ردن د نقاط و و ضرررطآهنگها و
اضررافاتخ ا توپوگرافخ متن ا چنان سررامان مخدهند ا سرراآتا ِ عییق آن ا بتوان
آشرررکا رد با دیگر سرررخن ،نقدْ تناقضهای د ونماندگا موضررروعِ آود ا فاش
مخ ند و ا برآیند این امر آود ا بامنزلای نوعخ دانش مسرتقر مخسرا د ( ا آلتوسر
نیز آن ا با نحوی گیج ننده «علم» مخآواند علاوه بر این ،او ادعا مخ ند ا «ابژهی
شرررناآت تنها مختواند د قال

ایدئولوژی د لحظای تأسررریس علم وجود داشرررتا

براشرررد » 2ایدئولوژی نقطای ملدأ دانش و علم ا اشررراا مخ ند ،نقد نیز شرررامل
استحالای صلو اناای است ا ایدئولوژی با دانش برای ایزاد دانش ،نقدْ «نگاه» نو و
تزربای آوانشخ گشوده ا با فرای میان ایدئولوژی و شناآت هدایت مخ ند
این تلقخ ا آوانش برامنزلرای نقد مواجهاگرا د نظریای ایدئولوژی آلتوسرررر
اسرتیرا مخیابد تعریف شرناآتاشردهای ا د «د باط با تولید سرمایادا ی» ا ائا
مخشرود سررا ن ایدئولوژی ا مو د شرناسررایخ قرا مخدهد :با نیایخ ،تخیل ،و امر
واقعخ «ایردئولوژی» ،نزد آلتوسرررر« ،با نیود ابطای آیالخ افراد با شررررایط واقعخ
هستخشان است » 0ایدئولوژی د اینجا با وابطخ تعریف مخشود ا مقر مخسا د
ایدئولوژی با نیود یک ابطا با هسرتخ اسرت و آن ابطای آیالخْ محلِ وساطتِ بین
 1لویخ آلتوسر ،اتیین بالیلا  ،وژه استللا ،ژاک انسیر و پیرررر ماشری آوانش سرمایا (نسخای امل
ترجیا [با انگلیسخ] بن بروستر و دیوید فرنلاخ (لندن :انتشا ا
 2آلتوسر ،آوانش سرمایا،

22

 0آلتوسر ،آوانش سرمایا،
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با نیایخ و واقعیت اسررت امر آیالخ د مر ز ایدئولوژی مخنشرریند وا ِن مونتا

د

مطالعای ریربخش آویش با عنوان آلتوسررر و معاصررران او نشرران مخدهد ا چگونا
مفهوم امر آیالخِ آلتوسرر ،گزا ههای پدیدا شرناآتخ معاصرر ا تصرویر ا نشانا فتا
اسرت و فرد یک جییسرون نیز د این آصو

با آوبخ د پای لکان ا د دستگاه

فکری آلتوسررر نشرران داده اسررت ،آنجا ا امر آیالخْ میانزخِ امر نیادین و امر واقعخ
مخشرررود ویکردهای دیگر میکن اسرررت طر تلقخ آلتوسرررر ا مرتلط با تصرررویر
سراناهای جیعخ ا د دهای  1123با سررعت گسترش یافت و فرمهای دیزیتالخ
گرفتا شررده ا آن لحظا قرا دهند بااینحا  ،هیای این تفاسرریر امر آیالخ ا بامثابا
یک ابطا مو د بحث قرا مخدهند
واژهای ا د انگلیسررخ معاد « ابطا» 1با آود مخگیرد د فرانسررویِ آلتوسررر

« اپو

» 2ظرراهر مخشرررود تعررا یف ابترردایخ واژهی « اپو

» د فرانسررروی

د برگیرندهی سود تزا ی و گزا شهای بو و راتیک است –توأم با اشا ا

تلویحخ

با توافق بینافردی یا مؤانسرررت تنانا ترجیای انگلیسرررخ بن بروسرررتر 0ا « اپو
معاد ِ « ابطا» ،ترررینا

این واژه ا تقلیل مخدهد و د عو

»

بر معنایخ ا اپو

تکیا مخ ند ا بیشرتر د واژهشرناسرخ ما سیستخِ فرانسوی بان جریان دا د برای

چپِ فرانسویِ قرن بیستیخ ،مفهوم حیاتخ « وابط تولید» معیولاچ تحت عنوان « اپو

ِ

تولید» ابرا مخشد اگرچا این ا بردی مد ن ا این واژه است د نسخای فرانسوی
( 1282-1281ا جلدیکمِ سرررمایا ا مسررتقییاچ یر نظر آود ما س قرا داشررت ،

واژهی « ابطا»  222مرتلا و معاد فرانسررویاش « اپو

» تنها هشررت مرتلا تکرا

1 relation
2 rapport
« 0بن بروستر» مترجم عیده آرا لویخ آلتوسر با بان انگلیسخ است
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شرده است  1د نسخای فرانسوی ،ما س فقط هنگامخ اپو

ا با ا مخبرد ا

مخآواهد گزا شهای بایگانخشردهی با سان ا آانا و وابط آانوادگخ مختلشده

توسرط سرمایا ا شرح دهد ا برد متر فنخِ ما س ا اپو
باعنوان یک آوانندهی فرانسرا بان و باشرد

بنابراین هنگامخ ا آلتوسر اپو

یحتیل نز ِد آلتوسر

ن سرررمایا آشررنا بوده است
با یکبی ِ

ا با ا مخگیرد ،شاید او نا تنها با ِ معنایخ آن ا

ا آلا ژا گونِ 2حزبخ معاصررر بلکا د د ای مشررترک آودش و ما س د با هی
شریوههای هیسرانسا ی وابط اجتیاعخ د بو و راسخ و چگونگخ تأریرگذا یشان

ا نیز فرامخآواند گوش سپردن با دلالتهای ضینخِ اپو

هیچنین مختواند ما ا

یرا ی ند ا منابع فراهمآمدهی تحلیل آلتوسرررر ویکردی معاصررررتر با ایدئولوژی
استخراج نیم
آاصررا آن ا د نظر داشررتنِ مزیوعای املتری ا دلالتهای ضررینخِ گرداگردِ

اپو

جنلای «آیالخ» نظریای آلتوسرر د با هی ایدئولوژی ا نیز وشرن مخسا د

عطف توجا با اپو

موج

مخشرود ایدئولوژی ا هیچون گزا شخ فهم نیم ا

بر تلائمِ وضرررعیت اجتیاعخ و ندگخ آصررروصرررخ فرد تأ ید مخ ند هیانطو

ا

ایرریرره سِریرن د مقالای آود د این پرونده تأ ید مخ ند ایدئولوژی نز ِد آلتوسر،
سروژهی بحران ده ا با وضرعیتِ پیشفرضرخ با مخگرداند ا د آن فا غ ا شواهد
موجود ،هیا چیز نزد سرروژه آوط و پذیرفتنخ جلوه مخ ند ایدئولوژی یک گزا ش

ا اپو

ایفراد مخ نرد و با هیین دلیل نیز نیا مند بر سرررخ و تحقیق دومرحلاای

است

 1ناظر بر نسخای فرانسوی سرمایا با آد

یر:

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital
-Volume-I.pdf.
2 jargon
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ل اجتیاعخ
خ یک تخی ِ
مرحلای نخسرت ،نقدی آلتوسری ا ایدئولوژی ا با نیای ِ
ا مو د توجا قرا مخدهد آلتوسرر آن ا توهم مخآواند ،اما هیچنین مخشود آن ا
آوانشررخ ا گزا ش نیز آواند منتقدان ادبخ ا بر وی تأریرا

«ایدهها»ی محو ی،

الگوهای عام و مکر  ،یا تلعیضهای اجتیاعخ متیر زند ،آنگونا ا این عناصرررر د
وایرت حراضرررر مخشرررونرد ،با این وجا ا ایدئولوژی مخپردا ند آنها بادقت با
سا ماندهخ نوشتا د ون گزا شِ ایدئولوژیک توجا مخ نند با این حا  ،دنلا

ردن

مرحلای دوم تا انتها برای تعریف ایدئولوژی و با ا بسررتن نقدِ ایدئولوژی ضرررو ی
اسرت مرحلای دوم شامل مزگشایخِ یک تعریض [نسلت] با «شرایط واقعخ هستخ»

اسرت  -یا مزگشرایخ ا یک وایت باظاهر ابدی اپو

ِ مؤرر آلتوسر مدعخ است

را تعریضِ ایردئولوژیک اللاچ شرررکل وا ونا یا جومعوجشررردهی وابط واقعخ ا
مخگیرد اما پرسرش اساسخ آلتوسر بر سر آن چیزی ا پس و پیش مخشود نیست -
با این معنا ،با یابخ انتقادیِ ارر یا دی ا امر واقعخ نیسرت  -بلکا بیشرتر بر سرر این
اسرت ا چرررررا امر اپو

با امر واقعخ ،سررشرتخ آیالین دا د او مخپرسد« ،چرا

با نیودی ا افراد ا ابطا [یا اپو

] (فردی آود با وابط [یا اپو

ِ] اجتیاعخِ

حا م بر شررایط هسرتخشران و یسرتِ فردی و جیعخشران مخسا ند ،لزوماچ آیالین
اسرت؟» 1چرا امر آیالخِ اپو

(آود ا مرراعف سراآتا نقش اصلخ ا با عهده

مخگیرد؟ این پرسرشخ است ا ابتدا آلتوسر پیش مخ شد اما سپس با وی آو دن با
نظریای معروف اسررتیررراح با تعویق مخاندا د او با این ا  ،آاطرنشرران مخ ند ا
وسرراطتِ آیالخ میان شرررایط واقعخ و با نیوده با این سررل

خ مخدهد ا سرروژه

وابطش ا با شررررایط واقعخ با میانزخ نسرررلتهایخ مسرررتقر مخسرررا د ا ا پیش
فراآوانده شده است

 1آلتوسر ،د باط با تولید سرمایادا ی،
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با این حا  ،چنان ا چندین مقالا د این پرونده نیز نشان مخدهد ،شاید گزا هی
اسرتیرراح برای پاسرخ با پرسرش آلتوسر ا چرا ایدئولوژی ا آلا امر آیالخ سیر
مخ ند ،وافخ با مقصررود نلاشررد هیان طو ا نویسررندگان این مقالا

آاطرنشرران

مخ نند ،شاید قوامیابخ سوژه مترین یک ما اد عاطفخ است ا تیاماچ هم معطوف با
با تولید اجتیاعخ نیسرت شاید برآخ ا دم و دستگاهها ابطاای میان با نیایخ و امر
واقعخ مقر مخسرررا ند ا تکینگخ فرد ا دو مخ ند یا این ا میکن اسرررت آودِ
مفهوم استیراح تالخِ موقعیتهای بانخ ،تا یخخ یا استعیا ی بوده باشد
با هیین دلایل مقالا

این پرونده حا خ ا د نگ بیشررتر وی مسرر لای آلتوسررر

اسررت آنها این پرسررشها ا پیش مخ شررند ا چا چیزی سررل

مخشررود گزا شِ

اپو

با عنوان ایدئولوژی ،لا مای با تولید اجتیاعخ باشیا ود ؟ چرا افراد بنا بر

عاد

تا این حد بر مطلوبیت اسرتثیا آودشان اصرا مخو ند؟ چرا استثیا با این

گزا شِ بخوقفرا ا اجتنراطنراپذیریِ ذایخ اش نیا مند اسرررت؟ آیا اجتناطناپذیریِ
ظاهری گزا ش با آرسرررندیِ ظاهری گزا ش ایزاد اصرررطکاک مخ ند؟ یا با بان
سادهتر :اگر اصلاچ شف شود چنین با نیایخای میسر است ،یک با نیایخ بخواسطا ا
شرایط واقعخ هستخ با چا چیزی شلیا است؟ با علا
با یک فر

دیگر ،آلتوسر با جای این ا

عقلگرایانا د با هی امکانپذیر بودن یک پروژهی معوجنشده بیا ا د ا

ا نظر د ونخ برهانخ منسرزم و بسرنده نسرلت با لیت اجتیاعخ باشد ،مخپرسد ا
چرا ایدئولوژی [امکان طرح] چنین گزا های ا ظاهراچ مسدود مخ ند و دانش انتقادی
چگونا د ویا ویخ با ایدئولوژی امکان بسط مخیابد
با شرروع ردن ا مشراهداتخ نظیر این ،یک شیوهی عیل قرنِ بیستویکیخ ناظر
بر نقد آلتوسررر ا ایدئولوژی د پخِ ملا های  -فردی و اجتیاعخ -برای تاییرِ ش رکل
بخشرخ با شرایط واقعخ هستخ است ،با پس و پیشسا یشان د امر آیالخِ گزا ش
ایدئولوژیک مخپردا د و دگذا یهای صررو

گرفتا ا آلا با نیایخ ا توصرریف
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مخ ند هدف ا این نقد ،تأ یدی مزدد بر امحایِ اپو

نیسرررت بلکا مو د مداقا

قرا دادن اجتناطناپذیریِ ظاهری آن و د نهایت نشاندن آن د مینخ سخت و استوا

اسرت ناظر بر آنچا آلتوسرر د یکخ ا فصو ِ آ ا ین د باط با تولید سرمایادا ی
مخنویسرررد ،این مرأمو یرت د نهایت علا

اسرررت ا «برچیدن و جایگزینخ دم و

دستگاههای ایدئولوژیک دولت و با ا گیری و مستقر ساآتن مقولاتخ جدید است »1
و پروژههای ایزابخِ با سا ی اجتیاعخ ناظر با مفهوم

با وجود محو یت ملا ا

آلتوسرریِ نقد ،نظریای ایدئولوژی آلتوسرر اما عیدتاچ با ادنزای 2استیراحِ شتاهای
علوم انسرانخ د دانشرگاههای آمریکایخ مرتلط بوده اسرت د ا ِم اسررتیراح نحوی ا
قوامیابخِ یرا ادی و انفعالخِ سررروژه ا د وا نش با اقتدا نهادی وایت مخ ند ا
یادآو تصرویر مثالخ و با یادماندنخ آلتوسر ا افسر پلیسخ است ا عابری ا آطاط
مخ ند و ا پخِ این فراآوانخ عابر آودش ا بامنزلای ابژهی اعیا ِ قد
و آن ا د ونخ مخ ند این صررو

با شناآتا

ِ نیایشررخشررده الهامبخش چندین ا مهم اسررت

[ ا] د دهاهای  1123و  ،1113نقشخ محو ی د ملاحث مربوط با مطالعا
و سانا ،نظریای جنسیت ،بحث شهروندی ،مطالعا
ایفا رد این تحلیلها ا ل

سینیا

انتقادی نژادی و وایتشناسخ

بر [نشران دادن] ابزا هایخ تأ ید مخ ردند ا باواسطای

آنها دم و دسرتگاه آاصرخ بر سیالیّت فردی مسلط مخشود و ا آلا د ونخ ساآتن
نتر با محدود و محصررو سرراآتنِ حر ت و تقلیلِ نشهای متکثر او مخپردا د -
اسراسراچ برپایخ سریسرتیخ ا د آن سوژه ،ا ادهی سیستم ا بدون اجلا و وادا گری
توسررط ادا همندیِ آودش با انزام مخ سرراند این تحلیل د ا تلاط با ملاحث اواآر
 1آلتوسر ،د باط با تولید سرمایادا ی،

13

 2ادنزا ( : cadenzaاصطلاحخ د موسیقخ و با بان ایتالیایخ است ،ا با صو
آوانخ توسط یکخ ا اعرای نسر

اجرا مخشود با این صو

تکنوا ی یا تک

ا اجرای هیاهنگ ا ستر متوقف

شده و د این هنگام آواننده یا نوا نده باتنهایخ با اجرای نت مربوطا و یا آوا مربوطا مخپردا د
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قرن بیسرررتم د با هی نقشِ دولت و تأریرا

اقداما

دولت بر افراد و اجتیاعاتخ ا

تصررو مخشررد د حاشرریا و یا حتخ بیرون ا نتر اجتیاعخ قرا دا ند ،نقش مهیخ
ایفا رد د بستر گرایشهای آنا شیستخ ا وهلاای اشلاعشده با ایدئولوژی نولیلرا ،
مفهومِ اسرتیراح اه و وش مهیخ برای توضیحِ میانزخهایخ د اآتیا مخگذا د ا
تقابلهای سادهانگا نا بین سوژهها و قد

ا پیچیده مخسا ند

د اوایل قرن بیسرتویکم اما ،پرسرشهای ما صو

بندی دیگری با آود گرفتا

و میکن اسرت گزا هی اسرتیراح ،دیگر محو یترین یا اصلخ ترین جنلای نظریای
ح
ایدئولوژیِ آلتوسرر نلاشرد نویسرندگان این پرونده با ما یادآو مخشوند ا استیرا ْ
یک وضررع «انررریامخ» یا «حالت آاصررخ ا ابرا » ا تشررکیل مخدهد ا چگونگخ
عیلکرد ایرردئولوژی ا تلیین مخ نررد امررا نیختوان آن ا یررک نظریررای ایرردئولوژی
تعییمپذیر با معنای دقیق لیا د نظر گرفت  1مونتا  ،لرررخ و جِلخ شاپیرو ما ا با
با اندیشرخ د مفهوم استیراحِ آلتوسر توأمان هم د پرتوِ شد فکری آودشان و هم
منرا عرا

نونخ د ایرالا

متحده بر سرررر للا بر ویاهای ادا ه و نتر  ،دعو

مخ نند لِررررسریاک و ویگنررررر تفسریر آلتوسرر ا دم و دستگاهها ا د اولویت قرا
مخدهند مسرر لای مد سررا ا با جایگاه مر زی د بحث ایدئولوژی با مخگردانند و
این پرسرررش ا پیش مخ شرررند ا مد سرررا چگونا نا فقط محتوای ایدئولوژیک ا
با تولید مخ ند بلکا عیلکردش باعنوان یک نهاد با بستر سرمایادا انای پیرامونرررش
پیوند دا د د این میان ،فلیر رسْرررفِدِ و سِرررین دپای عقلگرایخ علیخ ا د تفسیر
ایدئولوژی آلتوسررر مو د بر سررخ قرا داده ،و با اسررتیداد ا تفسرریر وان اوانا و
عاطفختر اسرررلاوی ژیژک ا قوامیابخ سررروژه ،تحلیلخ ا گرایشهای یرعقلگرا با

 1آلتوسر ،د باط با تولید سرمایادا ی،
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ترتی

د ساناهای اجتیاعخ و علوم انسانخ انرژی 1با دست مخدهند سرانزام هم

یررد و هم نیرر فردگرایخِ دهای شصتخ ا ا د قل

تفسیر آلتوسری ا ایدئولوژی

نهفتا اسرت د ا یابخهاشان ا چشماندا های ظهو سوژههای جیعخ جدید یا طلق
اصطلاحِ یرد ،سوژههای فرافردی 2با بر سخ مخگذا ند
ویهم فتا ،نویسندگان این پرونده تلاش مخ نند با گذ ا پیکرهی متنخ آلتوسر،
آلتوسرری برای قرن بیستویکم بیافرینند آنها بر سوژههای عاطفامند تیر ز مخ نند
ا تحت وسراطت تکنولوژی د چا چوط شلکاهای آصوصخ و هیچنین نهادهای
آمو شرخ تزا یشرده با هم تعامل مخ نند این آوانشها توأمان آشونت هییشگخ
سرر وط دولتخ و استثیا اقتصادی ا د مر ز توجاشان قرا مخدهند ،اما مس لاشان
این نیسرت ا چگونا مختوان ایدئولوژی ا ا آلا عقلانیت تزربخ با چالش شید
بلکا این پرسرش ا پیش مخ شند ا چرا و چگونا ایدئولوژی بامنزلای یک چس
و قوامدهندهی اجتیاعخ عیل مخ ند باطو آلاصا این مقالا
با موضروعا

با عطف توجا مزدد

اصرلخ آلتوسرر ،سرهیخ د احیای این فیلسروف دا ند آنها مس لای

آلتوسرر د باط ایدئولوژی ا د بسرتر با -ایستخِ سرمایادا ی با این پرسشها ا نو
مطرح مخ نند ا چرا نظامخ ا پیوسررتا بر اجتناط ناپذیربودن آودش تأ ید مخ ند
محتاج مکیلخ با نیایانا است و چگونا سوژههایش هیچنان با رلت و ضلط آود د

گزا شهای تیام ناشدنخ اپو

 energy humanities 1یا انسرانیا

توأم با استثیا اداما مخدهند

انرژی (علوم انسانخ انرژی عنوان تابخ است د آصو

نگاه علوم انسانخ با مسائلخ ا قلیل انرژی و محیط یست ا فلیر رسْر رفِدِ و سِرررین د قال

یک ارر

بین شررتا ای با هیراه عدهای دیگر وی آن ا رده اند د این تاط تلاش مخشررود فراتر و فا غ ا
د مشاولخهایخ چون توسعای پایدا با انرژی و محیط یست و مسائلخ ا این دست توجا شود
2 transindividual subjects

