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 در اندیشه ی آلتوسر تعیّن چندوجهی

 الکس کالینیکوس

 ترجمه ی بیژن صباغ

 

که توسط همین قلم در  نوشته ی الکس کالینیکوس« مارکسیسمِ آلتوسر»از کتاب بخشی است  توضیح: متن زیر

 دست ترجمه است.

 

شود که مارکس مدعی انجام آغاز می  «سازی وارون»ی  بحث آلتوسر حولِ دیالکتیک با نقدی اساسی بر استعاره

های کاملن متفاوت  ابژه مورد که بتوانیم بگوییم ساختارِ دیالکتیک در . برای ایناست دیالکتیکِ هگل آن در مورد

شویم که این موضوع با نظر هگل در مورد وحدتِ  تمایزاش  ماند، الزامن باید میانِ دیالکتیک و ابژه ثابت باقی می

 باشد. ی دیالکتیک ملزم به تغییرِ طبیعتِ آن می (. تغییرِ ابژه1اش سازگار نیست ) روشِ دیالکتیک و ابژه

 یک روش تنهاکه  طبیعت اشیا ی مسأله –دیالکتیک « سازی وارون» -این عبارتِ استعاری 

 مطرح را( مارکس برای واقع جهانِ –ده برای هگل برای پاسخ به آن وجود دارد )جهانِ ای

کند. نه  را طرح می اش ساختارهای مشخصیا همان  طبیعتِ دیالکتیک ی مسأله خودِ بلکه کند، نمی

. در مورد اول، تغییر شکلِ ساختارهایشی  دیالکتیکی، بلکه مسأله« ادراک»سازیِ  ی وارون مسأله

را طرح  دیالکتیکی پرسشی پیشهای احتمالی  ای ابژهکارگیریِ روشِ بیرونیِ دیالکتیک بر به

 (.2) برای مارکس معنای مشخصی ندارد کند که می
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شود؟ پاسخِ  پس در دیالکتیک هگلی و دیالکتیک مارکسیستی چه چیزی از تغییرِ شکلِ ساختارهای پیشین ایجاد می

شان  روندهایی که تحتِ تأثیرِ تناقضاتِ درونیی تاریخ به عنوانِ  ها در گفتمانِ پایه آلتوسر این است که هر دوی آن

 دهند. ی تفارقِ دو نوع دیالکتیک در مفاهیمِ متفاوتی است که از تضاد ارائه می هستند، اشتراک دارند. نقطه

 همه ی وهله های تمامیت بازگوکننده ی تضاداست. به این معنی که  سادهبه زعمِ آلتوسر، تضاد در دیالکتیکِ هگلی 

اجزای » اجزایشی  که همه تمامیتی»است.  (Expressive)گر  بیان تمامیتِهگلی، یک  تمامیتِ. دهستناصلی 

گریِ  اش است، چراکه درونِ هریک شکلِ فوریِ بیان گرِ کلیتِ اجتماع گر دیگری و بیان هستند؛ هر جزء بیان «کلی

کند برای  شویم که آلتوسر تالش می می ای مواجه شناسی یک بار دیگر با معرفت(« 3جوهرِ خودِ کلیت وجود دارد. )

جوهرِ  ِ بیانجزء چیزی جز موجود و قابل استخراج است. هر  اجزایشی  ، آنن در همهتمامیت: ارائه دهد یآن بدیل

در یک که » ممزوج می شوند تمامیتی با یکدیگرتحتِ  دورانهگل، عناصرِ هر  ی تاریخ فلسفه. لذا در نیستکل 

خاص «. همه ی این تعینات انضمامی محسوب می شود تِحقیق ]این اصل[ و بازتاب می یابداصلِ واحدِ درونی 

از پیش تعیین شده در یابد. تاریخ به سمتِ پایانی  تقلیل می یروحِ جهاندرونِ تکاملِ  وهله ایعناصر به  بودگیِ

هگل  رشناسیِ ذهنپدیداآلتوسر در موردِ همانطور که خودآگاهی.  پیشارویامر مطلق  خیزش: حرکت است

 نویسد: می

... آگاهی در هر لحظه از را برمی سازدمتراکم  درونی سازیِگیِ یک  درپی[ پیچیده ]تضادهای پی

ی  همه دریازد(؛  که در هر مرحله به آن دست می ذاتیکند ) خود را زندگی و تجربه می ذات پیشرفت اش

های تاریخیِ مربوط به آن. ... اما این  شکلحضورِ مبهمِ ها حضور داشته و در  که در آن ذاتهای  بازتاب

گاه آگاهیِ موجود را به  ی نهفته )مربوط به آن تصاویر( هیچها جهان ی قدیمی از آگاهی و اینتصویرها

ها تنها آن را  دهند: این تصاویر و جهان تحت تأثیر قرار نمی تأثیرگذار متفاوت از خودشان تعیناتمثابه 

. به این دلیل که بینی یا غفلت از خودش پیشاند، یعنی  د... از چیزی که بدان تبدیل شدهدهن بازتاب می

ای که قرار است به آن ختم شود، این  درونیِ خودش چیزی نیست جز آینده ذاتگذشته هرگز در 

 (.4)خارجی  تعیّنو نه بر هیچ موجودیتِ گذشته، حضورِ آگاهیِ آگاهی بر خودش است، 

ی ارتباطِ اجزای جدا  نتیجه پیشروی اش است که فرایندیمعنوی نیست، بلکه  یک ذاتمارکس، بیانِ تاریخ به زعمِ 

امر مطلق است که  عالئماجزای کل و نه  تمایز فروکاست ناپذیراش است: چراکه تنها بر اساسِ  دهنده از همِ تشکیل

طرف نیستیم...  نابگیِ  گاه با ساد باشد، هیچ واقعیت که مقصود آنجا»گیرند.  روابط علی شکل مینسبتهای تعیّن و 

پیچیده بودنِ (« 5. )روبروئیم هستی های پیچیده و ساخت یافته و با فرایندها« سفت و سخت»بلکه با موجودیتِ 
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ـ وهله های مرتبط و دور از اقتصاد است  جدا ولی درون شماری از وهله هایکل، معلولِ این واقعیت است که شاملِ 

 یابد. یک به اقتصاد تقلیل نمی که هیچدئولوژیک، تئوریک ـ سیاسی، ای

ودی ارکنند، چندان موجه نیست. گ ودی از آلتوسر میارر گجویژه را انتقاداتی که از این به بعد منتقدین و به

 دهد. اجزایی که گاهی دورِ تسلسلی گسترده و ی اجزاء تقلیل می معتقد است که آلتوسر مارکسیسم را به یک نظریه

اجتماع، حائزِ ساختاری  تمامیتگیِ  شود. پیچید یا تصادفن مرتبط را شامل می گرا از عواملِ لزومن نامرتبط و تجربه

 تمامیتد است که ماهیتِ اجتماعیِ تولید و نیروهای مولّ مناسبات. تضادِ اقتصادی بین ساختاری مسلط –است 

یک از اجزای دیگر بایستی عاملِ غالب باشد. لذا در  کند کدام آورد چراکه مشخص می وجود می اجتماعی را به

کننده است. یا به دیگر سخن،  فئودالیسم، وجه غالب سیاسی است با این که اقتصاد به عنوان آخرین عامل تعیین

این (. 6)به یک عاملِ خاص نقشِ یک عامل مسلط را می دهد تعیین کنندگی اقتصاد مشخصاً مبتنی بر این است که

 تمامیتِ امری ساخت یافته به همان اندازه برای طبیعت آن ضروری ست که پیچیده بودنِ آن ]تمامیت[:که 

اش وحدتی  گی ی این که یک تضاد، علتِ تضادهای دیگر باشد، این است که پیچیده الزمه

معلولی میان تضادها باشد... سلطه فقط -ساختارمند داشته باشد و این که این ساختار مؤیدِ روابطِ علی

ط است گی، تسل ی پیچیده الزمه گی است.  برای خودِ پیچیده ضروریتفاوت نیست، امری  بی واقعیتیک 

این یکپارچگی یک ذاتِ . پس برای این که بتوانیم ادعا کنیم حک و ثبت شدهچراکه درونِ ساختارش 

باید ادعای خود را به  هبلک .کنیم« پلورالیسم»آن را قربانیِ بسیط، اصیل و کلی نیست، الزم نیست 

است که این  گی خودِ پیچیده یکپارچگیِای دیگر مطرح سازیم: وحدتِ مدِ نظرِ مارکسیسم،  گونه

کلِ مجموعه، آن است. باید ادعا کنیم که  مفصل بندیِدهی و  گی دقیقن شاملِ روشِ سازمان پارچه یک

 (.7) گیِ یک ساختار مسلط است پارچه یک

ام به خاص  . قبلن اشاره کردهمنتج می شود یاجتماع تمامیتگیِ مجموعه در  پارچه حال، چیزهای مشخصی از یک

کنم که  ی حاکم در اقتصاد. تکرار می و مستقل بودنشان در ساختارِ کلیِ سلطه متمایز، تمامیت وهله های گیِبود

 وهله ییک  را بهمسلط  وهله ایبر اساسِ جبرِ اقتصادی که نقشِ  آنها نیستند. مجزا ذاتاً عواملِای از  ها توده آن

مشخصی به خود می گیرند و نظم  به سایر وهله ها نقش های ویژه شان را تخصیص می دهد،و  می دهد خاص

 ]این خودآئینی[ همانکه  تحت سلسله مراتب خاصی تنظیم می شوند. با اینحال، از خودآئینی معینی برخوردارند،

کند  گیرد. این موضوع این واقعیت را منعکس می کلیت به خود می وهله هایها به مثابه  فرمی است که موجودیتِ آن

در شکل کلی و در زمان واحد  وهله ها تمامیهمگنِ  پیشرفتدر قالبِ نمی تواند  مختلف وهله های پیشرفتکه 

 :دریافته شود
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پیشرفت رسیم که دیگر امکان ندارد بتوانیم  از ساختارِ خاصِ کلیت در مارکسیسم به این نتیجه می 

ف، جوهرِ مختل« سطوح»یک از این  در نظر آوریم. هیچ یهمان زمان تاریخسطوحِ مختلفِ کلیت را در 

لذا  مستقل و نسبتاً اختصاص بدهیم که ای زمانِ ویژه ، باید به هر سطح،برخالفتاریخیِ یکسانی ندارند. 

دیگر سطوح باشد.... هر یک از این سطوحِ ویژه با «ِ زمان»تابع  نسبتاً وهله هااش با دیگر  حتا در رابطه

دار آن تبیین  دار و نشانه شوند و فقط در شرایطی که گفتمانِ تاریخیِ زمان گذاری می های خاصی نشانه ریتم

هستند، باعث  مستقل نسبتاً ها ها و تاریخ شود، قابل شناخت هستند... این واقعیت که هر یک از این زمان

 –ها  ها و زمان تر شود: خاص بودنِ هر یک از این تاریخ ها از کل گسترده آن استقاللی  شود که دامنه مین

 (.8است ) یتبه کل وابسته نوعی به –شان  دیگر، خودمختاری و استقاللِ نسبی بیان به

یده بدین گونه است که ]این وحدت پیچ شود.  می روشنتربسیار در اینجا نظرِ آلتوسر  دی م ماهیتِ وحدتِ پیچیده

دیگر و به اقتصاد  که به همهستند کلیت  مجزایخاص و  وهله هایحاویِ  ،سیاسی و ایدئولوژیکامر  ،روبنا در آن[

وحدت  ،در نتیجهدر آن تحت رابطه ی معینی از سلطه و انقیاد توسط اقتصاد تنظیم می شوند. متصل هستند، ولی 

به طوری که حتا اگر  .دارد آنعالوه بر این که از نتایجِ جانبیِ اقتصاد است، پیوندی ضروری با آنها با اقتصاد، 

 :نیز محسوب می شوندآن شرایط وجودیِ د، نتابع اقتصاد باش

؛ در تاریخ عواملی مانند روبناها و عمل نمی کند یک حالتِ نابدر دیالکتیکِ اقتصادی هرگز  

ی دیالکتیک، از سر راهش کنار  جناب اقتصاد از جاده عالی عبورشان برای غیره هرگز بعد از پایان تاریخ

 (.9رسد ) هرگز فرا نمی« آخرین عامل»روند. از نخستین لحظه تا آخرین لحظه، ساعت انزوای  نمی

شود  و استقاللِ سطوحشان نتیجه می یاجتماع تمامیتی  دهنده ی سطوح متضادِ شکل گیِ ضروریِ همه پارچه از یک

 دیگر است: رفت و مرتبط به یک پیش ی ازبا سطوحِ ناهمگون وهله هاای از  وحدتِ مجموعه ا، همانتمامیتوحدتِ  که

ی تحت تسلط شکل گرفته باشد،  اگر هر تضاد، تضادی باشد که در یک ساختارِ کلیِ پیچیده 

. به در نظر گرفته شود ها بدون روابط ناهمسانِ آن و تواند بدون تضادهایش نمی پیچیده گاه این کلیتِ آن

بندی در ساختارِ تحت  ی کلیِ مفصل بندیِ ضروریِ ساختار، و رابطه بیانِ دیگر، هر تضاد، هر مفصل

این گزاره از اهمیت زیادی برخوردار سازنده ی شرایط وجودیِ خود کلیتِ پیچیده اند. تسلط، همه و همه 

در تضادهای ضروری و ساختارِ تحت « تفاوت»که ساختارِ کل و لذا است. زیرا بدین معنی است 

 (.11شرایطِ وجودیِ کلِ پیچیده است ) همانتضاد... «ِ تفاوت»حکومتشان همان موجودیتِ کل است: 

آثار  ازآید اساسن متفاوت از هگل است و به طریق اولی  وجود می که از این بحث بهمفهوم پردازی تمامیت 

خالصه مجموعی است از روابطِ  طوربوخارین که در آن کلیت ب ماتریالیسم تاریخییستی مانند مارکسیسم مکان
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ذات روحانی کل تاکید چه بر  ،گرایی . تمامِ اَشکالِ تقلیلفاصله دارد منفردِ علت و معلول بین رویدادهای مشخص

ی وهله های به نسبه مستقل و  مثابه وحدت پیچیده  کل بهاین مفهوم پردازی از توسط  کنند و چه بر اقتصاد،

شود؛ چراکه وحدتِ  ی اجزاء نمی . این موضوع موجبِ سقوط به نظریهضرورتاً مرتبط کنار گذاشته می شوند 

 ی ساختارِ تحت تسلطِ اقتصاد است: ضروریِ کل، نتیجه

دست  است که کل را یک مسلطی ساختارِ  هر تضاد، وجهه وجودیِحتا درونِ واقعیتِ شرایطِ  

که  مسلط مفصل بندی شده یبازتابِ شرایطِ وجودیِ تضاد در خودش، این بازتابِ ساختار  این کند. می

دیالکتیکِ مارکسیستی است. همان  مشخصه یِترین  ، ژرفشاملِ وحدتِ کلِ پیچیده در هر تضادی است

 (.11) کنمبیان  (overdetermination)«تعیّن چندوجهی» مفهومام تحت  تالش کردهاخیرن چیزی که 

 (unity of opposites)های کلیِ دیالکتیک مارکسیستی و هگلی این است که اولی به وحدت تضادها  یکی از تفاوت

هگلیِ تضادها، اجازه دهید  مانیِپردازد. برای درک بهتر ه می (identity of opposites)تضادها  همانیِو دومی به 

طور که معلوم است،  همان منطقی آغازِ  شدن. نقطه –نیستی  –مثالی بزنیم: هستی  علمِ منطقی  گانه از اولین سه

که در نظمِ مفهومیِ مناسبش با هستی سر و  منطقهستی است چراکه خالی از هرگونه جبری است: تابعی است از 

نیستی. همچنین، نی یعخودش است،  نفیِ، هستی، نیستی است. لذا هستیکار دارد. با این حال، فقدانِ کاملِ جبرِ 

و نیستی  هستیکند، چراکه خودش هم دقیقن فقدانِ همان جبرِ وجودی است. بنابراین،  می نفینیستی خودش را 

، که در واقع آغازِ شدنو پایانِ راهش، نیستی، تشکیل شده است از  هستیدر نوسان میان  مانیِ آنها: هاینهمان اند

ی دیالکتیک هگلی بر اساسِ  و شالوده برسازنده ی چیزها موقوف می شود. است که در آن جبرِفرایند نفیِ نفی 

تعیّن توسط لغوِ  تضادهایی است که به همانیِشاملِ  کلها است: وحدتِ تعیّن و  مایزهای ت همه موقوف بودنهمین 

 .آنهاست به وجود می آید هایی که سازنده ی 

مدرن و حتا سنتی است، مغایر است. این اصل ادعا  صوری ی منطقِ که پایه عدم تضادبا اصل  نفیِ نفیی  مقوله

قضیه  تواند هم چیز نمی مدرن، آن صوریتواند هم خودش باشد و هم متضادش )در روشِ  چیز نمی کند که هیچ می

ی جهانِ مادی است. امکان در  مند بودن چیزهای تشکیل دهنده ( و لذا مؤیدِ فاصلهP-نهقضیه ی باشد و هم  P ی

 کشفِ –یکِ هگل بر این واقعیت استوار است که در نهایت، منطق نیست، بلکه اعتقاد به عدل الهی است دیالکت

هاست تنها در  ی طبیعت و دنیاهای اجتماعی و ذهنی که بازتابِ آن . لغو جبری که بر مادهجهان و خدا وحدتِ

ی مطلق نمود  عنوان اشکالی از ایده شوند که به خدا ختم شده و تمام نهادهای سکوالر، به روندی کانالیزه می

 یابند. می
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و  اینهمانی اندیشهاست که از طریق آن به استوار آلیستِ پیشین بر روشی  های ایده هگلی بر فلسفه نظام مزیت

و جهان با وحدتِ ساده و اصیلِ هستی  همانیِ اندیشه.  یابد بسط می، به جای اثبات، همانییابد. این  جهان دست می

 – طبیعت –جا به درونِ وحدتِ فوریِ دیگری  یابد و از آن ی مطلق بسط می ای در ایده آغاز شده و به مثابه خلصه

ی فرهنگی و اجتماعی به باالترین سطح از  تری از روح است و دوباره از خلصه کند که البته وحدتِ قوی سقوط می

همانیِ مجموعِ تمامِ واقعیت در ذهنِ فیلسوف است.  اهمان ادراکرسد که در آن  لق یا فلسفه میوحدت یعنی دانش مط

گیرد. در هر حال، ساختارِ این دیالکتیک،  شکل می ،دیالکتیکیعنی از طریقِ روند بسطِ درونی،  هستیو  اندیشه

به  نفیِ نفیو نقشِ  دوری،اختار س چنین است .آل وجودِ مادی در ایده بسطگردد:  مشخص می کارکردشتوسطِ  به

. مدافعینِ هگل در بهترین حالت که از طریق موقوف سازی تعینات به جریان می افتد فراینداین ی  عنوانِ رانه

مندِ  هایی از دیالکتیکِ او را از این موضوع جدا کنند؛ برای مثال ساختارِ پیچیده و شاکله توانند قسمت می

ی مطلق در  ها در وحدت معنویِ ایده ی این خلصه ی جوهر که در ادامه ، نظریهمنطق علمِدیالکتیک در جلدِ دومِ 

 (.12شود ) جلد سوم، نادیده گرفته می

خاص بودگی جهان، یتِ ماد تاکید بردهد مشتمل است بر  دیالکتیکِ مارکسیستی آن طور که آلتوسر شرح می

 مناسبات ضروریِ بندی های اجتماعی، وحدت آنها دردر مورد صورت و در عین حال، هستارهای سازنده ی آن 

ی آن  دهنده تشکیل تعیناتِوحدتِ کل، منافیِ جدا بودنِ  است. مسلطساختارِ  که مشخصه ی یک سلطهانقیاد و 

 بر حسب نسبت روح با خویش تعریف نشده باشد.شرطِ هر وحدتی است که  نیست، بلکه این جدایی پیش

 گروندریسه 1857ی سال  دو دیالکتیک مسبوق به سابقه است. مارکس در مقدمههای این  مشخص کردنِ تفاوت

 نویسد: می

، مبادله و مصرف توزیع ایم این نیست که تولید، چه بدان دست یافته رسیم که آن به این نتیجه می

ر دیگرند، بلکه همه اعضایی از یک کل هستند، اجزایی جدا و متحد هستند. تولید نه تنها ب مشابه یک

ی  و مبادله توزیعمصرف، معیّن، تولیدِ یک خودش تسلط دارد، بلکه همچنین بر دیگر ارکان نیز غلبه دارد.... 

. البته الزم به ذکر را برقرار می سازد ی این ارکان بین همه معیّنیی  رابطه ، همچنانکهدهد را نتیجه می عیّنیم

ای که میانِ اجزا صورت  دیگر است... تبادلِ دوجانبهملِ ا، تحت تسلط عواش سویه در شکلِ یکاست که تولید 

 (.13گیرد. این موضوع در مورد هر کلِ ارگانیکی صادق است ) می

« وحدت»تر این باشد که بگوییم  متضادها )شاید صحیح همانیِ»نویسد:  و لنین در مورد دیالکتیکِ مارکسیستی می

در کلِ گرایش های متضاد فرد بوده و  دو سو منحصربهاست که از هر  ناقضیها(، در گروی شناخت )کشف( ت آن

 (.14دهد ) پدیدار را تشکیل می



7 | P a g e  
 

اجتماعی،  تمامیتبرد.  بندیِ ماهیتِ دیالکتیکِ مارکسیستی به کار می را برای جمع تعیّن چندوجهیآلتوسر مفهومِ 

 [وحدتاست که ]این  این واقعیتآن مربوط به  گیِ پیچیده: عبارت از یک وحدت پیچیده ی ساخت یافته است

در این واقعیت  ساختارها است؛  آن متفاوت پیشرفتی ها  شیوه همراه با مستقل نسبتاًمتمایز و  وحدتِ وهله های

منتج می شود که وهله ها از طریق تعیّن یابی به وسیله ی اقتصاد در از سلسله مراتبی  نهفته است که وحدتِ آن

ای که  لذا دیالکتیک جبری است که در آن تضادهای متفاوتی تحت ساختارِ سلطهتحلیل نهایی به خود می گیرند. 

کل، همگن نیست، بلکه  وحدتِگیرند. همچنین،  وار شکل می کند، به صورتِ سلسله ها را تعیین می رفتِ آن جهت پیش

انی[ بازتابِ ]این ناهمساتفاقیِ کلیت نیست:  خصیصه ی است. این ناهمسانی، ناهمسانوحدتِ ضروریِ اجزای 

 :این وهله ها در تناسب با آنها پیش می روندهای زمانیِ مختلف است که  و بازه وهله هااستقاللِ نسبیِ 

اجتماعی امری درونی است چراکه ساختاربندیِ تحت تسلطِ کلیتِ پیچیده،  یک صورت بندیناهمسانی در 

دهند و  که آن را شکل می است یِ تضادهادگرگونهای انضمامشرطِ  در درونِ خودش پیشاین ثابتِ ساختاری 

 وجودِ دگرگونی همانااین نیز هستند به این دلیل عمده که  آنها جایی، ادغام، دگرگونی شرطِ جابه لذا پیش

 (.15) نامتغیر استامر 

فهمیده ناهمسان  ضرورتنمرتبط و  ضرورتن وهله های وحدت می تواند به عنواناجتماعی تنها  وحدت تمامیت

 ضرورتن وهله هایزیستیِ ضروریِ  برای توضیحِ این هم (Conjuncture)تالقیِ . آلتوسر از مفهومِ شود

 صورت بندیقی، وحدتی پیچیده و خاص است که در تحلیلِ تال –کند  ناهمگون در یک موقعیتِ خاص استفاده می

مارکسیستی، تحلیلِ تالقیِ است زیرا آید. به زعم آلتوسر، زیربنای سیاست  دست می ی زمانی به اجتماعی در هر بازه

کند بستگی دارد.  ی اجتماع ایجاد می دهنده شکل گونای که روابطِ ناهم بررسی امکانِ وقوعِ انقالب به شرایطِ ویژه

کنند که دلیل وقوعِ انقالب  ها بیان می ؛ این نوشته(16) آورد فاکت می 1917های لنین به سالِ  لذا آلتوسر از نوشته

 و رفته پیش سنگینِ صنایعِ از ترکیبی –رشدِ روسیه بود  ناهمگونیِتی در روسیه پیش از غرب، همین سوسیالیس

داری که در تقابل با مطالباتِ جنگِ امپریالیستیِ مدرن قرار گرفت. تحلیلِ  ساخت زمین و فئودالی نیمه سلطنتِ

شک این  توان یافت که البته بی ( میانقالبِ روسیهتاریخِ و  1915های تروتسکی )برای مثال،  مشابهی را در نوشته

 و تالقی برای آلتوسر چندان خوشایند نیست. تعیّن چندوجهیدرافزوده به مفاهیمِ 

علیتِ کند با عنوانِ  مفهومی را باز می خوانشِ کاپیتالتر کردنِ گفتمانِ ثقیلِ دیالکتیک، در  آلتوسر برای واضح

، اصطالحات صوریکند. در  ما را با مشکلی مواجه می برای مارکسدر  جهیتعیّن چندو. زیرا تعریف ساختاری

خاص، کل را  وهلهاجتماعی به روشنی تبیین شده است. بخشیدنِ نقشِ حاکم به اقتصاد در یک  تمامیتِساختارِ 
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هر  اش، یعنی در شرایط وجودی هر یک ازدر  وحدت مبتنی ست بر حضور ساختار مسلطکند. این  دست می یک

 دارد. تبیینشناختیِ رابطه بین کل و اجزا، نیاز به  . هنوز بعدِ معرفتبرسازنده ی کلدام از تضادهای ک

 کند: مطرح می خوانش کاپیتالاین، آخرین پرسش اساسی است که آلتوسر در 

این  یِساختار و روابطِ ساختار ارکان تعیّن یابیتوان  می مفاهیم یا مجموعه مفاهیمیاز طریق چه  

ی تأثیراتِ این روابط را از تأثیرگذاریِ آن ساختار نتیجه گرفت؟ و به طریق اولی، با چه  و همه رکانا

توان  گونه می را درک کرد؛ به دیگر سخن، چه مسلطساختارِ  تعیّن یابیتوان  می مفاهیم یا مجموعه مفاهیمی

 (17؟ )نمودرا تبیین  یعلیتِ ساختار مفهوم

ی فتیشیسم توضیح  اش، این مسأله تا حدی حساس است. نظریه ی فتیشیسم طرِ نظریهو به خا کاپیتالدر موردِ 

 تولید ی شیوه اصلیِ ی پایه که – فرایند تولید در افزوده ارزش استخراجِ –گونه استثمارِ پرولتاریا  دهد که چه می

ترین بخش تحلیل مربوط است به بخشی از فصل اول جلد  شود. مهم پنهان می طرز نظام مندی به است، داری سرمایه

 اجتماعی کار مثابه به –طور که هست نمایان شود  . کاال به جای این که آن«فتیشیسمِ کاالها»با عنوان  کاپیتالیکم 

 متقابل پیوندِ بر بلکه د،تولی اجتماعیِ روابط به نه است؛ وابسته تابعیتش که شود می داده نشان چیزی عنوانِ به –

قرار ی عمومیِ کاالها بدان بستگی دارد در پشت نقاب  استثماری که مبادله می شود. این موضوع موجب بازار در

دهد؛ یعنی  (. فتیشیسم همچنین خود را در قالبِ تقسیم ارزش افزوده به اشکالِ سود، رهن و بهره نشان می18) گیرد

اقتصاد سیاسیِ عام. بر اساس این فرمول، سه منبع ارزش وجود دارد. زمین، کار و سرمایه که « فرمول ابدی»همان 

شود( و بهره  بندی می رده« دستمزدِ مدیریت»وان جا، سود به عن ها سه فرمِ درآمد یعنی رهن، مزد )در این از آن

 در کارگر استثمارِ و گردد می پنهان –کار یعنی  –جایی، منبعِ واقعیِ ارزش  شود. بنابراین با یک جابه استخراج می

ترین  می فتیشیسم است که مه (. با نظریه19شود ) جیه میتو تولید ی شیوه و کار به نیاز ی نتیجه عنوانِ به تولید روندِ

 شود. در نظرِ عواملِ تولید آشکار می ی اشداری و فرمِ پدیدار ی تولیدِ سرمایه شیوه ذاتِتفارق میانِ 

وهم و نمودهای  ،واقعیزیرین و  ذاتتواند به ضدیت میان  داری نمی ی تولیدِ سرمایه ی بروزِ شیوه با این حال، نحوه

گردد؛ و  پنهان و آشکار می همزمانی تولید  دارانه ی سرمایه شیوه فرایندی ست که در آن بلکهتقلیل یابد.  آلود

ی  (. نمود بیگانه و غریبی که شیوه21ی تولید است ) شیوهاین  ضروریِی  نتیجهبلکه  –ی آن توهمِ محض نیست  نتیجه

نگامی که طیِ هتا کردِ سیستم الزم هستند. زیرا  هایی است که برای عمل گیرد، حاصلِ مکانیزم تولید به خود می

ی کاال در  در حالِ جدا کردن ارزش افزوده از کارگر است، ماهیتِ اجتماعیِ کارِ تولیدکننده این نظامروندِ تولید، 

گونه،  گردد. بدین ی کاال در بازار ایجاد می شده ی عمومی نبوده بلکه با مبادلهتنظیم بی واسطه  ر اساسداری ب سرمایه

 های بازار وابسته است: به مکانیزم رانه ی تولیدسرمایه دای  بازتولیدِ شیوه
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ی اجتماعیِ کار است که شاخص  در این مورد خاص از ارزش ]ارزش مبادله[، از سویی وجهه

تحت انقیاد مکانیسم این کارِ اجتماعن الزم و تکاملِ متقابلِ محصوالت،  توزیعشود و از سوی دیگر  می

نسبت داده می دارانِ منفرد  سرمایه  بی اثرِمتقابال تصادفی وی ها انگیزه اجتماعی ای است که معمولن به

شوند و  دیگر مواجه می داران تنها به عنوان صاحبین کاال با یک جا که در مورد اخیر، سرمایه . از آنشود

این  رخواهد کاالیش را به باالترین قیمت بفروشد )که ظاهرن حتا خودِ قانونِ تولید نیز ب هر کسی می

گذارد(، قانونِ درونی به شکلِ رقابتِ آنان ظاهر خواهد شد؛ فشارِ متقابلِ آنان بر  آزاد صحه می انتخابِ

شود. قانونِ ارزش، تنها به مثابه یک  دیگر که به موجب آن انحرافِ هر کدام به صورت متقابل لغو می یک

گذارد و تعادلِ اجتماعیِ  را می قانونِ درونی برای کارگزارانِ منفرد و مانندِ قانونِ کورِ طبیعت، تأثیرش

 (.21کند ) اش حفظ می های اتفاقی تولید را در نوسان

داری است. ماهیتِ رازآمیزِ  تولیدِ سرمایه وجودیِ شیوه یبلکه آمیز نیست.  فتیشیسم فقط یک نمودِ توهمبنابراین 

شود،  داران در گمراه کردنِ کارگران منتج نمی تصادفی آن یا از زبردستیِ سرمایه های خصلتبرخی از  نظام

یعنی از همین شکلی که محصوالت کار باید در شیوه ی  ، از طبیعتِ کاالرازآمیزی از قلب این نظام ناشی می شود

کند و به دلیلِ تقسیمِ کارِ  یکاال، ارزش مصرفی است که کار انسانی ایجاد م سرمایه دارانه ی تولید به خود بگیرند.

ی کاالها بر  ی آن در بازار است. مبادله توان آن را مستقیمن مصرف کرد. مصرفِ آن وابسته به مبادله اجتماعی نمی

مِ این که کاال از طریقِ غرلی. عگیرد می شکل  - ها آن تولیدِ برای الزم اجتماعن کارِ میزانِ –ها  اساس ارزشِ آن

ی ارزشِ مبادله و قیمتِ آن در  واسطه آید، ارزشِ کاال در اجتماع به تولید توسطِ کارگران به وجود می مستقیمِ فرایندِ

شود. قانونِ ارزش تنها در روابطِ مبهمِ بازار کاربرد دارد. در مورد فرمولِ ابدی نیز چنین است.  بازار تعیین می

داری است: تنها به این  ی تولیدِ سرمایه بازتولیدِ شیوهشرطِ اصلیِ  تقسیمِ ارزش افزوده به سود، بهره و رهن، پیش

 گذاریِ سرمایه برای افزوده ارزشِ و – سرمایه و زمین –تواند لوازمِ تولیدِ مداوم  دار می شکل است که سرمایه

 :اما. کند تضمین را مبسوط تولیدِ در دوباره

که به عناصر  متمایزواضح است که به محضِ تقسیم شدنِ ارزش افزوده به اجزای متفاوت و  

متفاوت هستند  ظاهری حیثِ از تنها که –طبیعت، محصول و کار  مانند –مختلف در تولید مرتبط است 

 دیگر جدا شده و توسطِ گیرند، از یک به خود می خاصیهای  و به محض این که در ارزش افزوده شکل

چیز شوند، و به تبع آن، طبیعتِ  تبیین مییعنی توسط امری پیش پا افتاده ـ ارزش افزوده ـ قوانینِ متفاوتی 

کند، بلکه  ابراز نمی نمودتر غیرقابلِ شناخت شده و خودش را به شکلِ یک  تر و بیش بیش پیش پا افتاده

 (.22بایستی آن را مانند رازی مخفی کشف نمود )
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کند، به  بررسی می های ارزش افزوده نظریهو  کاپیتالطور که مارکس در  داری آن ی تولیدِ سرمایه ی شیوه وجهه

ی علیتی  (. مسأله برای آلتوسر، ایجادِ ایده23کند ) ، خود را پنهان مییششکلِ ساختاری است که در نمایشِ خو

د پیدا نگرد هایی که موجب عدمِ بروزش می و معلولاست « رازِ پنهان»است که بتواند رابطه میانِ ساختاری که 

است که سازنده ی تمامیت اجتماعی اند و این تضادهایی  بر حسب مسلطکند. راهِ حلِ او فهمِ علیتِ ساختارِ 

میان علیتِ کل، متشکل از روابطی است که تمامیت اجتماعی چیزی بیش از روابط متقابل این تضادها نیست. 

 :ندمعلول هایش برقرار

شان اَشکال و روابط که از راه برسد و وجوه، نیستی اقتصادی ها  پدیده خارج از ذاتیساختار،  

. (خارج آنهاستغایب به این دلیل که ) را دگرگون کند و به عنوان علتی غایب بر آنها اثرگذار باشد

ساختار، به دلیلِ بیرون « (Metonymic Causality)علیتِ کنایی »هایش در  غیابِ علت بر معلول

لذا ی اقتصادی نیست؛ برعکس، فرمِ واقعیِ درونی بودنِ ساختار در معلولش است.  بودنِ ساختار از پدیده

باشد و ابژه، عنصر یا فضایی ناین موضوع نیازمند این است که معلول در جایی خارج از ساختار 

به زبان در معلولِ خود و ر عکس، ساختار بزند؛ بکه ساختار بتواند مهر خود را بر آن نباشد پیشاموجود 

؛ خالصه استهایش  کلِ موجودیتِ ساختار، شاملِ معلولو  است هایش معلول ون ماندگارِعلت دراسپینوزا 

 (.24هایش هیچ است ) اش است، بیرون از معلول ای از عناصر خاص این که ساختار، که ترکیب ویژه

دهد که آن را برای  دهد و در عوض ترجیح می بسط نمی خوانشِ کاپیتالر علیتِ ساختاری را د مفهوم آلتوسر

به کار برد. این یک راهنماست  اتفاق می افتد به تمامی در اندیشه ی علومش به عنوانِ روندی که بررسیِ جزئیِ ایده

ی  ر حوزهی علیتِ ساختاری و نقشِ آن در کارهای قدیمی د گونه بایستی با ایده برای این که بفهمیم چه

، نقابِ ذهنیِ اررا که در آن پدید یدار و ذاتی کالسیکِ جداییِ پد شناسیِ آلتوسر برخورد نماییم. او ایده معرفت

طور که در برداشتِ مارکس از  گیرد. در عوض، همان شود، به بادِ نقد می توهمی است که از واقعیت کنده می

ی ضروریِ وجودش را شکل  گیرند، شیوه ی تولید به خود می نهدارا فتیشیسم دیدیم، نمودهایی که روابطِ سرمایه

به  ذاتی خوانش که در آن  گرایانه ی تجربه به زعم آلتوسر با نظریه ار/پدیدذات تمایزتر از این،  دهد. اما مهم می

صورتِ بالواسطه در نمود موجود است، ارتباط دارد. زیرا اگر نمودها، توهمِ ذهنی باشند، چشمِ آگاه آن را آشکار 

شود به ساختارِ واقع و  در فهمِ امر واقع وابسته می اندیشهآورد. قابلیتِ  کند و جوهرِ پنهان را به دست می می

 گردد. می مقسیت ارو پدید ذاتبه ]این ساختار[ ای که  شیوه

قابل دسترس است که  هستاریبه مثابه  ذاتی  ی ردِ رویکردِ توهمی به نمودها، کنار گذاشتنِ ایده روی دیگر سکه

، برگرفته است از هم آن چیزی که ذاتباشد. این مفهوم از  گر می به انتظار چشمانِ کاوش اردرست در زیر پدید
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ی  دهنده ی علت و معلول به مثابه الگوی ربط ی کالسیک از رابطه یانهگرا ی تجربه نامد؛ ایده ی میآلتوسر علیتِ خطّ

]نزد آلتوسر[ آلیستیِ معنای کل در هر یک از اجزایش. در عوض،  گر، ردیابیِ ایده وقایعِ قابلِ مشاهده؛ و علیتِ بیان

خارج از  چیزی»اش پراکنده است؛ علتی که  دهنده به ساختاری تبدیل شده است که در عناصرِ تشکیل ذات

یابی  های علمی که روابط میان عناصر را شرح دهند، قابل دست و تنها از طریق ساختن ایده« هایش نیست معلول

 است.

توان بدان دست یافت.  می تعیّن چندوجهیرسد گنگ نیست و با فهمِ  قدرها هم که به نظر می این مفهوم آن

گیِ متقابلِ عناصرش  گی، فاصله و وابسته است که پیچیده ی ساختاری ، ایدهتعیّن چندوجهیکنیم که  یادآوری می

دهد، و سایر وهله   خاص می وهله ی یک را به ساختار درونشود که اقتصاد، نقش مسلط  گونه توضیح داده می این

علیتِ حاکم بر هر  ،ها جایی پس واضح است که با وجود این جابه ها را بر حسب این ساختار مسلط سامان می دهد.

به ساختارِ کل به مثابه جبرِ اقتصادی نسبت  وهله نهایی صر قابل تعمیم به هیچ علت خاموشی نیست، بلکه درعن

یا یک نهادِ مستقل و  کند بگوید باید به جای رویکرد به علت به مثابه چیز، شیء و شود. آلتوسر سعی می داده می

تواند  رابطه نگاه شود. تغییرِ رویکرد از چیزی که می صورتِ جداگانه به رویکرد آن به مثابه یک قابلِ شناسایی به

ساختارِ کل توسطِ  یِآن به مثابه جایگزین فهمبالفاصله یا در نهایت به آن اشاره شود یا آن را در اختیار گرفت، به 

ت. اس تعیّن در وهله ی نهایی تعیّنِ چندوجهی وعناصرش. چیستیِ ساختار بسیار مبرهن است: نهایتن، مکانیزمِ 

 ای میانِ نقدِ دهد و رابطه شناختی می معرفت پیچی بودی دیالکتیک که قبلن آن را بسط داده  آلتوسر به ایده

ی فتیشیسمِ  آلتوسر و نظریه تعیّن چندوجهیی  . هر دو نظریهنهد بنیان می تعیّن چندوجهیی  گرایی و نظریه تجربه

نیستند، بلکه شکلِ  اندیشهپوشی و توهمِ نسبیِ  قابلِ چشمموری ارساند که نمودها  مارکس آلتوسر را به این نتیجه می

در پس کند که واقعیت  گیرد. حال او مسأله را واژگون کرده و ادعا می ای هستند که واقعیت به خود می ضروری

 ی ساختارمندِ این نمودها است. نمودها وجود ندارد، بلکه رابطه

متبادر شود که این نوعی اتمیسم است که کلیت را به مجموع اجزایش تقلیل طور به ذهن  از یک نظر ممکن است این

شود.  شناختی به کلیتِ ساختارمند اطالق می ی و معرفتطور نیست؛ چراکه اولویتِ علّ دهد. به هر حال، این می

لِ جداسازی گرایی حمله کند که کلیت را چیزی موجود در واقعیت و قاب کند به آن نوع از تجربه آلتوسر سعی می

شود.  هایش ظاهر می ی معلول داند. به زعمِ او، کل و اجزایش غیرقابلِ تفکیک هستند و کلیت در رابطه از آن می

های همایندِ آن  ای دیگر پدیدهوهله هعیین کننده است، نه به این خاطر که در وهله ی نهایی عامل تلذا اقتصاد 

ی  باشد. نقش آن از طریق فهمِ روابطِ تشکیل دهنده مسلط وهلهدام کند ک هستند، بلکه به این دلیل که تعیین می

 یابی است. شوند، قابل دست می فصل بندیکه در آن عناصرِ کل روی هم م شیوه ای ساختارِ کل و
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ی خوانشِ آلتوسر است. این دو با هم، به  ی دیالکتیک و نظریه بندیِ نظریه بنابراین علیتِ ساختاری به نوعی جمع

های اجتماعی است، و همچنین به دانشِ  صورت بندیها رازآلود کردنِ  وژی و ساختارهایی که نقشِ آنایدئول

 دهد. کند، نقشِ محوری می اجتماعی را رمزگشایی می تمامیتِهای  گی ماتریالیسمِ تاریخی که پیچیده
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