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بيش از چهل سال از انتشار شتابزده ي تاثيرگذارترين و پرخواننده ترين رساله ي لويي آلتوسر درمجله ي فرانسوي الپنسه مي گذرد.
يكسال بعد ترجمه ي انگليسي همين كتاب در سال  1971منتشر شد .هدف از اين بررسي ،عرضه ي نظريه اي در باره ي ايدئولوژي
ونقش آن در بازتوليد فرماسيون اجتماعي كاپيتاليسم به مثابه ي بخشي از عرصه ي گسترده ي تئوري ماركسيستي دولت است .اغلب
نقدهايي كه بر اين رساله نوشته شده از موضع تقليلگرايي سوژه به تاثير ايدئولوژيكي نگاشته شده كه گويا نتيجه ي كتاب چيزي نيست
جز اينكه ،عمل سياسي انقالبي در غياب هرگونه سوژه انقالبي رخ مي دهد .علت اينكه چنين نتيجه گيري هايي پيش آمده به نظر من
عمدتا به خاطر تلخيص مطالب رساله است .مطالبي كه در صورت توضيحات مبسوط و وافي به مقصود به كتابي قطور تبديل مي
شدند .رابطه بين مقاله اي كوتاه و كتاب مبسوط « درباره يي بازتوليد كاپيتاليسم» نبايد موجب سردرگمي شود زيرا اگر تصور كنيم با
مراجعه به كتاب مي توانيم رساله را بهتر درك كنيم ،ممكن است حتتا موجب سردرگمي بيشتر هم بشود .زيرا همين « اثر كامل» خود
دستنوشته اي از مجموعه دو قسمتي است كه آلتوسر عنوان « بازتوليد روابط توليد » را به آن داده بود و البته بخش دوم آن هيچگاه
نوشته نشد .با اينهمه رجوع به اين نوشته كه حاوي مطالب افزوده از سوي آلتوسر در پاسخ به منتقدان است مي تواند ابعاد جديدي از
.انديشه هاي او را در خصوص دولت كاركردي روشن نمايد

متن اصلي در باره ي بازتوليد كاپيتاليسم را مي توان به مثابه ي تالش آلتوسر براي بازخواني ماترياليسم ديالكتيك به حساب آورد.
البته ويژگي اين تالش تمركز بر نقش ايدئولوژي در توليد سوژه هايي است كه بطور غير مستقيم وادار به كار ،خريد كاالها و مورد
استثمار واقع مي شوند .در همه ي اين موارد روند پيوسته اي وجود دارد كه در آن ماترياليسم ديالكتيك ،به مثابه ي علم تاريخ تنها از
طريق مطالعه وجه فلسفي آن قابل درك است .علت آغاز رساله درباره ي ماهيت بازتوليد فرماسيون كاپيتاليسم با سوال « فلسفه
چيست؟» ،از همين امر ناشي مي شود .بنابراين ارزش اين پرسش در لزوم پاسخ به ضرورت ارائه تئوري انقالبي براي عمل
انقالبي نهفته است .اما با خواندن درباره ي بازتوليد كاپيتاليسم نمي توانيم به پاسخي متقن در اين خصوص دست پيدا كنيم زيرا پاسخ
.سوال به قسمت نانوشته ي رساله ( بخش دوم) ارجاع داده شده است

براي درك علت تاكيد بر ايدئولوژي ،در رساله مربوط به بازخواني ماترياليسم ديالكتيك ،بايد با كانتكست تاريخي و سياسي نوشته ي
آلتوسر آشنا باشيم .براي مثال وقتي به قيام مي  68پاريس اشاره مي كنيم بايد در جريان تاثيرات تاريخي و سياسي برآمدن مائوئيسم و
جنگ امپرياليستي آمريكا عليه ويتنام نيز باشيم .آلتوسر با اشاره به وقايع قبلي اروپا با اطمينان اظهار مي كند كه انقالب اجتماعي

واقعي ،نقطه ي پاياني بر استثمار سرمايه داري خواهد گذاشت .شعله ي توفنده ي قيام دانشجويان در سراسر فرانسه نياز به تفكر در
مورد مناسب بودن استراتژي هاي سنتي انقالبي را عموما و آموزش به مثابه ي بستر اصلي مبارزه ي سياسي را خصوصا ،عموميت
بخشيد .از ديدگاه آلتوسر و همكاران دانشگاهي اش مثل اتين باليبار ،كه مقدمه ي درباره ي بازتوليد كاپيتاليسم را نوشت ،سيستم
آموزشي بايد از اساس مورد نقد قرار مي گرفت .از اينرو آلتوسر مسئوليت نقد تئوريك آن را عهده دار شد .يكي از علل اينكار كه
اتفاقا موجب جدل هاي آتشين بين گروه شد ،اين بود كه آلتوسر مي خواست بين قيام دانشجويي و مبارزه طبقاتي به رهبري كارگران يا
حزب كارگري همخواني ايجاد كند .آلتوسر با قرار دادن وقايع مي  68در پرسپكتيوي مناسب ،مباني بازتوليد را كه همان مباني
مبارزه طبقاتي و نيز پروسه يي تاريخي است ،به خوبي تئوريزه مي كند)220(.در اينجا آلتوسر به دو جنبه ي مبارزه ي سياسي و
اقتصادي اشاره مي كند و برآمد سياسي را كوتاه مدت ،موقتي ،پرسروصدا ارزيابي مي كند و در مقابل مبارزه طبقاتي و سياسي را
طوالني و نفس گير همچون ميدان جنگي آرام به حساب مي آورد ( )128آلتوسر در تحليل نهايي بر مبارزه اقتصادي به مثابه ي
.فاكتور تعيين كننده تاكيد مي كند

تاكيد بر مبارزه طبقاتي و اقتصادي در مباحث مبسوط آلتوسر در خصوص ماهيت تغييرات انقالبي نيز ديده مي شود .بحث در
خصوص قانون ،كه اصال اشاره اي به آن در مقاله ي پنسي نشده است ،لزوم درنظرگرفتن تغييرات انقالبي را وراي چارچوب قانوني
موجود مثل مالكيت( ابزار توليد) را مدنظر قرار مي دهد .بنا به نظر آلتوسر « ذات همه ي قوانين ،در تحليل نهايي ،بورژوايي و
مبتني بر نابرابري است»( .)61راه حل پيشنهادي آلتوسر تغييرات عميق اجتماعي است كه بتواند بر استثمار سرمايه داري فايق آيد و
اين امر با تغيير در قوانين بورژوايي حاصل نخواهد شد .آلتوسر با اين باور كه مي توان با تغيير قوانين دولت بورژوايي را به زير
كشيد موافق نيست .از نظر وي مسئله در اختيار داشتن قدرت دولتي اصلي ترين مسئله در اهداف انقالب است ( .)92اين نتيجه گيري
از اين تز ناشي مي شود كه قدرت دولتي در دستگاه سركوبگر و ايدئولوژيك دولت متبلور مي شود كه تضمين كننده ي بازتوليد روابط
توليد كاپيتاليستي است .براي تسخير قدرت دولت درهم شكستن دستگاه دولتي ضرورت دارد زيرا سيستم ايدئولوژيك دولت را با هيچ
روش ديگري نمي توان از سركوبگري بازداشت .به اين ترتيب درس حاصل از وقايع مي  68اين است كه دستگاههاي ايدئولوژيك
.دولت « ابزار و بستر مبارزه طبقاتي هستند» ( )220كه منعكس كننده ي آنتاگونيسم در قلب فرماسيون اجتماعي كاپيتاليسم هستند

عالقه ي آلتوسر به كشف اشكال نوين فعاليت سياسي بدون كنار گذاشتن نقش كامل طبقه كارگر و پايبندي به چارچوب نظري و
تاريخي ماترياليسم ديالكتيك موجب شده تا گروهي وي را ( از نظر فلسفي) متهم به استالينيسم كنند .هرچند كه در « درباره ي
بازتوليد كاپيتاليسم» آلتوسر مي كوشد فاصله خود را از استالينيسم حفظ كند اما با تاكيد بر نيروهاي مولد ،وناديده گرفتن مسائل مربوط
به روابط توليد چگونگي ممانعت از بازتوليد سرمايه داري و تداوم استثمار ،نمي تواند از اين دام برهد .بحث بر سر عملكرد تئوري
در ترم هاي ايدئولوژيكي كه از جانب نظريه پردازاني چون اسالوي ژيژك و باليبار ،تحت تاثير مستقيم آلتوسر تداوم يافته كمابيش از
چارچوب آلتوسري فراتر رفته اند .بنابراين نمي توان با قاطعيت گفت كه در آينده ميراث آلتوسري در اين حوزه تا كجا تسري خواهد
يافت .در ضمن احساس من اين است كه انتشار اين دست نوشته قدري ديرهنگام شده است .دليلم براي اين ادعا اعتراض دانشجويان
انگلستان به افزايش شهريه از سوي دولت ائتالفي است كه در سال  2010مشابه مي  68در مقياسي كوچكتر رخ داد و مجددا اين
پرسش را پيش كشيد كه چرا آغاز كننده ي اعتراضات به جاي طبقه ي كارگر بازهم دانشجويان بودند؟ و اين مسئله تا چه حد نقش
اتحاديه ها را حاشيه اي خواهد كرد؟ به نظر من پيشنهاد درباره ي بازتوليد كاپيتاليسم اين خواهد بود كه الزم است بارديگر بر
موضوع قدرت دولت تمركز كنيم .گرچه آلتوسر اذعان مي كند كه ما هنوز هم واقعا « مديون نطريه ي ماركسيستي دولت هستيم»
( )71اما سوال اصلي در حال حاضر چگونگي نقد دولت است .در باره ي بازتوليد كاپيتاليسم ضمن اينكه زمينه بحث در باره ي
.دولت را فراختر كرده ،همچنين مقدمه اي ارزشمند بر كارهاي قبلي است كه راه طوالني پيش رو را هموارتر مي كند

