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 سخنی با خوانندگان:

در رابطه با اندیشۀ گرامشی  لوئی آلتوسرای از  تازگی ترجمۀ انگلیسی نوشته ( بهDécalages) دیکالژ

در راستای مطالعۀ هر چه  به فارسی رسالۀ کوتاه لوئی آلتوسرانتشار این  را منتشر ساخته است. ترجمه و

ی نامطلوب ترجمۀ انگلیسی از کیفیت گیرد. متاسفانه تر اندیشۀ گرامشی انجام می جانبه تر و همه عمیق

و همچنین سایر  عدم دسترسی به متن اصلی )به زبان ایتالیایی( ،با وجود تالش بسیار برخوردار است و

فراهم  شایستهبه نحوی  فه ساختن توضیحات تکمیلیو اضا ویراستاری متن امکان متون مرتبط باعث گردید

اهمیت  ،است تحت الشعاع قرار دادهو نواقص که الجرم ترجمۀ فارسی را  علیرغم تمام این موانع ولی .نیاید

زبان را نیز با  خوانندگان فارسی تا سازد میما را مجاب  مطالعۀ اندیشۀ گرامشی از زوایای مختلف، موضوع

اقل  امید است در آینده با میسر شدن دسترسی به متن اصلی یا الخود در مطالعۀ این اثر سهیم نماییم. 

نحوی  آن را بهاقدام نموده و  نسبت به ویراستاری مجدد این ترجمه، آنتر از  تر و دقیق های مطلوب ترجمه

    ر دهیم.در اختیار خوانندگان قرا تر شایسته

 5931شهریور 

 انتشارات میر





 



  / لوئی آلتوسر 6

 

 



 

ایراجعبهاندیشۀگرامشینامه

 لوئی آلتوسر

 5361مارس  51 5ریناسکیتا

 2وَرِن مونتاگ :ترجمه از ایتالیایی به انگلیسی

های  ای به یکی از بخش جوابیه 9ساسو رینو دالرفیق  5361در اول دسامبر 

ای به  طی نامه آلتوسرمنتشر ساخت.  4(پسکارا) تریمستره ۀرا در مجل خوانشسرمایه

و  ساسو دلآن را در اینجا به همراه پاسخ کوتاهی از  ما پاسخ داد که ساسو دل

 1لوسیانو گروپیو  وولپهگالوانو دال، نیکوال بادالونیهایی به بحث از سوی  مداخله

 کنیم. منتشر می

 

 ۀکه در مجل «گرایی نیست مارکسیسم تاریخ» ،خود ۀبه نوشت  بسیار متن شما راجع ۀبا عالق

 شبهات ای پاره داشتندربربا وجود که نقد شما، متوجه شدم را خواندم.  ،منتشر شد تریمتسره

موفق به  طور کامل هب هایی که حتی زمان ،«بگویم» تالش داشتم من آنچه نسبت به اما ،بنیادین

 است. دقت نظر داشته شدم، میانجام آن ن



 7 ایدربارۀاندیشۀگرامشی/نامه

با برخی  گرامشی از مطالبی مشخصمن برای وفق دادن  ۀدستانشماست: تالش خامحق با 

 اظهارات شما. ه استصورت پذیرفتتاریخی و تئوریک  ضروری 1اتتوجیه بدون، 6تیکولِتزهای 

اندیشۀ  ازمنتزع  گرامشی «های تئوریک فرمول» عدم امکان قضاوت بر تفسیر برخی مبنی بر

صرف من موافق خواهید بود که خصوص با در این  ماَحت. اما کنم می درک را وی «کنکرت»

ابهاماتی که ممکن است در  محولف برای ؤیک م «کنکرت ۀاندیش»به وجود  دادن ارجاع

میان تئوری مطمئناً نیست.  کافی خودی خود به مستتر باشد، وی« تئوری» «انتزاعی»های  فرمول

 عمیقاً وحدتیباید  گرامشیر یه نظامسئول و آگلف بالغ، ؤیک م کنکرتِ ۀو اندیش انتزاعی

، گرددخطا  باعث بروز یکاو  انتزاعیوجود داشته باشد. اگر این یا آن فرمول  1بخش الهام

 «کنکرت نحوی هب» و دهد میرا بازتاب  خطااین او  «کنکرت ۀاندیش»بفهمیم آیا  ضروری است

باید در  خطانماید. اصالح این  آن را اصالح و برطرف می بالعکسیا  شناسد، رسمیت می به

یک ضمانت  جز چیزی «کنکرت ۀاندیش»که ستایش صرف زیرا ، یابد تبارز «کنکرت ۀاندیش»

 .دهداخالقی به ما نمی

 که گرامشی ی-«اندیشه»بر  شده مطالعات انجام گرفتهترین که بر معترف شددر اینجا باید 

 را دهم، توضیحکوشم  که اکنون می ای-«تئوریک» خطای، ام را داشتهها  توفیق خواندن آن من

 اند. دهنمواصالح ن

 خطای ه من معتقدم تشخیص اینمشخص است ک کامالًمعین و  ۀنقط همین ست درو در

 .است میسر «تئوریک»

اهمیت او  )و در این رابطه میسبرخالف کل جریان تفسیر پوزیتیویستی از مارکس گرامشی

 ،(بستیزدهای مسلط  دیدگاه این بینی و شجاعت آن را داشت که علیه او روشن زیرابسیار است، 

را  ،سازد ای که فلسفه با سیاست برقرار می یعنی رابطه ، فلسفه هر ۀدهند نات تشکیلاز تعیّ یکی

یعنی آن رابطه که فلسفه  ،م[ -دهندۀ فلسفه تشکیل ن]تعیّ دیگر امااو . اندیشید دید و بدان می می

 اندشید. داد و بدان نمی دید، تشخیص نمی درستی نمی هرا بدارد،  با علوم برقرار می

مارکسیست  ۀشماری از فالسف است؛ گرامشیضعف  ۀباید گفت که این نقط تئوریکلحاظ  به

 مفهومی ،زده و سطحی عباراتی شتاب طی گرامشی اند. اشتهدایتالیایی صریحاً بر این ضعف تاکید 
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 3کروچه مرددِهای مبهم و  تکرار فرمول به. او تبیین نمود غلط، کامالً نابسنده از علم رااگر نگوییم 

 .، قناعت نمودنبود علوم در خصوص« 55گرایانه روساخت»و  «51ابزارگرایانه» ای تئوری که مگر

 اشارهموارد زیر  به ها آن که گردیدمتذکر  باید، فوقی ها عینی فرمول ۀجنب درکبرای 

 :دارند

اشغال  ،ها ای در میان مؤلفه مثابۀ مؤلفه تنها به ،معین یدر پراتیک یک علم ی کهگاهجایاول،  -5

های  از مولفه یکیمارکسیستی  تئوریک )برای مثال یدر این پراتم[  -]علمو کارکرد آن  کند می 

 کار هب «عمل»ی برای ی-«راهنما»و  «اسلوب» «ابزارِ» ۀپراتیک سیاسی مارکسیستی است و به مثاب

 گردد. گرایی منجر میاین به ابزار ؛شود( می بسته

 آن 52های وهله نسبت بهاجتماعی  مفروضبندی  علوم در یک صورتکه  یموقعیتدوم،  -2

علوم  از این رو وکنند.  اشغال می («کیایدئولوژ»سیاسی، روساخت -)زیرساخت، روساخت حقوقی

 .گردد می منجر« گرایی روساخت» به این ؛گیرند جا می «در جانب روساخت»

به بدون آنکه قادر باشند  ،دهند می یجادر حدودی توپوگرافیک به علوم  ها اما این فرمول

از . است های عینی تولید دانش ، هماناسازد آنها را متمایز می راستی به آنچهکه  شرح آن بپردازند

 .آید میای بسیار مهم حاصل  این امر نتیجه

بطور  اندیشید، نمی ،ددار برقرار می علوممشخصی که فلسفه با  ۀرابط هب گرامشی که رو از آن 

با آن  طور کامل به تقلیل و «59بینیجهان»را به یک  «فهفلس»مداوم به این گرایش داشت که 

 .جا بگذارد هباین دو  گذاشتن میان تطابق دهد و تنها یک تفاوت صوری ساده برای تمایز

بینی  )جهان بینیا از یک جهانها( ر فلسفه )فلسفه، گرامشیاز نظر  که آنچه در حقیقت

هرکس یک فیلسوف »گوید  می گرامشیبینی دارد،  : از آنجا که هرکس یک جهان54همگانی

 م[ -]فلسفه 51انسجامآن را درجۀ باالتر  چیزی است که او آن تنها ،سازد متمایز می «(است

طه با علل و بدون توضیح در راب انسجام ۀدرج برحسبصرفاً آن را  گرامشی که تفاوتید. خوان می

 . البتهماند کامالً صوری باقی می یتفاوت نماید، آشکارا می توصیف درجۀ آن این انسجام یا تفاوت

سخن  فیلسوفان مارکسیسم( ۀفلسفه )فلسف «عقالنی»و  «سیستماتیک» خصلتاز  گرامشی



 9 ایدربارۀاندیشۀگرامشی/نامه

م[  -]فرضیۀ تر از پیشی که های دیگر فرم مگرچیز خاصی  ازگو کنندۀب عباراتگوید، اما این  می

 .نیستند ،کردند داری می طرف «انسجام»

مشخصی نیستند.  یادقیق  فلسفیمعیارهای  تعقالنی حتی و اما انسجام، سیستماتیک بودن

وجود دارند که  گوناگون های بینی جهانالنی از قو حتی ع سیستماتیک منسجم، کامالً 56تجلیات

 درکتئوریک  51های نمودتوان از  می نمونهعنوان  به ؛با فلسفه اشتباه گرفت ها را توان آن نمی

 .نام بردمذهبی از جهان در الهیات 

 بر فلسفه عنوان چیزی به تشخیص مطلوبیت جهت گرامشی کهامر  این برای توضیح در واقع،

 ،کند که فلسفه با علوم برقرار می ۀ مشخصیرابط ضروری است به ،کند می استنادآن  «انسجام»

)انسجام، سیستماتیک بودن و  گرامشی از سویشده  وصیفت های ویژگی رجوع نمود. این رابطه

 چرا که ،دیگر صوری نباشند ها ویژگیاین  که شرطی بهکند،  می ءبه فلسفه اعطاعقالنی بودن( را 

شکل  ۀواسط هکه ب عامعقالنیت  ۀواسط هنه ب کنند، م[ کسب می -ها  محتوایی ]که این ویژگی

 ای که فلسفه با آن رابطه ای مفروض وهله در م[ علوم -در ]قلمروی مسلط «عقالنیتِ» مشخص

ای با  یا هیچ رابطه های معاصر بینی جهان ،در مقابل .گردد دارد، تعریف می مشخصی برقرار می

 فلسفی است.  ۀیک رابط کنند که کامالً متمایز از ای برقرار می«رابطه»یا  ،کنند علوم برقرار نمی

ای معین با  ها رابطه که فلسفهدهد  نکه اشتباه نباشد( نشان میآفرض  )به یکلّاین تحلیل 

 میان ارگانیک ای در نهایت رابطه مطمئناً ای که ایند. رابطهنم های موجود برقرار می بینی جهان

ای در مبارزه  وهلهطبقاتی ) ۀمبارز حدود ها تنها در بینی سیاست است، چرا که جهان وفلسفه 

ها  موجودیت دارند. اما فلسفه مثابۀ اضداد به (است سیاسی به مفهومِ اکید کلمه که طبقاتی

چیزی  م[ -ها یف شوند )اگر مسئله این بود، ]فلسفهرابطه با سیاست تعر واسطۀ به تنها توانند نمی

 در مشخصی که 51رابطۀ ۀواسط هب (. آنهانبودند «سیاسی»هایی  بینی جهان، ولو ها بینی از جهان بیش

 م[-در ]قلمروی وهلهر آن د که «عقالنیت»تر با شکل مسلط  با علوم یا بطور دقیق حین انهم

  .شوند فلسفه تعریف می ۀمثاببه آنهاست( مشخص)و این تفاوت ،کنند برقرار می وجود دارد، علوم

فلسفه  ماهیتِ ،که در آناشاره دارد  53اصیلبه یک سنتز  تلویحیطور  هبدوگانه  ۀاین رابط

واضح . باشد میتمایز از علوم  همان ترتیب بهو ها  بینی تمایز از جهان ،مطلوباً موجود ۀفلسف ۀمثاب به
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هایی  بینی جهان «حامل» عبارت بهتر در درون خود دارند یا به را هایی بینی ها جهان است که فلسفه

میان دو  ای مبارزه ۀابثم به فلسفه خصوصدر  لنینو  انگلستئوری  اعتبار این امراز  هستند؛

ایدئولوژیک میان  مبارزۀ طبقاتیای متشکل از  ، مبارزهگرایش، ماتریالیسم و ایدئالیسم

که  به این درک رسید. در همان حین، باید شود می استنتاج ،متضادِ یکدیگرهای  بینی جهان

، های صرف بینی جهان برخالفِ که چرا ،غیرفلسفی هستند یها بینی جهان متمایز از سایر ها فلسفه

 .نمایند ای مشخص با علوم برقرار می رابطه

درک صحیح از  فقدانبا  گرامشی، یطیشرا چنینتحت  ضروری است که این مسئلهتشخیص 

صحیح از فلسفه دست  ی کامل ومشخص بین فلسفه و علوم، نتوانست به تعریف علوم و ارتباطِ

مشخص فلسفه با  ۀتوانست رابط دید، اما نمی با سیاست را میفلسفه  بنیادین ۀ. او مطمئناً رابطیابد

تا از سیاست بود.  وی« تئوریک» درک در خطابدون شک  نتیجۀ امردهد.  تمیزاست را یس

 گردد. ناپدید نمی گرامشی «کنکرت ۀاندیش»در  خطا، این دانم که من می ییآنجا

اشتباه  گرایشِ چگونه این امر به درک کنیمتوانیم  می سادگی ، بهاین خطا نمودن تصدیقبا 

آن  «تئوری عمومی»مارکسیستی )ماتریالیسم دیالکتیک( با علم تاریخ )که  ۀگرفتن فلسف

شود. این  می منجرکند،  صدق می گرامشیکه کامالً در مورد  است(« ماتریالیسم تاریخی»

ترمینولوژی کالسیک ماتریالیسم دیالکتیک  کردن سرکوب ۀواسط ه( ب5 گرامشی نزدسردرگمی 

تعیین  محتوای موثر ، بدون آنکهکشید به نقد می اش های پوزیتیویستی پژواک)که او آن را بخاطر 

واسطۀ  به( 2 و (فلسفه با علوم را تمیز دهد ۀرابط ، یعنی21گذاری نامتوسط این  گشته

حاصل  «فلسفۀ پراکسیس»، یعنی عنوان تک یک لم تاریخ و فلسفه تحتپردازی از ع ملغمه

بدون  ترمینولوژیک مجدد بندی ترکیب صرفاً من معتقدم که در این مورد، مسئله .گردد می

 ت تئوریک و پراتیک نیست.اتاثیر

و گرایش  «فرانسوی فرهنگی سنتِ» از هایی مایه ،کامالً موافقم که در پافشاری من بر علوم

 گرایانه، از جنس تاریخ یتبیین صرفاً با توان میکنم که  فکر نمی وجود دارد. اما «روشنگری»آن به 

 عینی یک تئوری صحیح در خصوص ۀمسئل برخورد مجدانه بهاز  «شناسی شناخت جامعه»یک  با

شناختی که منحصراً بر  ینی جامعهیبا تب توان . همچنین نمیطفره رفتعلوم و ارتباط فلسفه با علوم 
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 از این  پیش ما .احتراز جست گرامشیتزهای متناظر  ۀاز مسئل مبتنی است،« ایتالیایی سنتِ»

از  لنینیست-مارکسیست عنوان به م، وای فاصله گرفتهمان  متبوع «یهای ملّ فرهنگ» حد کافی از به

تا آنجا که به مفهوم تاریخ مربوط  که - 25شناختی جامعهگرایی  نسبی نسبت به و به کفایت قبل

این  قادر گردیمتا  ایم یافته هشیاری -مستقیم ایدئولوژی بورژوازی نیست  جز ماحصل شود می

محتوای  قادر است  کند می ادعا وقتیکه  را رد نماییم؛ دیدگاهی خام ی-«گرایانه قیاس»دیدگاه 

این  .کند ژی بورژوایی عمل میلوایدئو ۀمثاب اً بهمنحصر، کامالً و را توضیح دهد یک قضیه تئوریک

 فهمعالی آن ویرانی است که  ۀنمون ،نامیدچنین  آن را، اگر بتوان «22گرایی سیشنا جامعه»

با این که  ،«29مبتذل» گویم . میبار آورد بهد توان می مبتذل از مارکسیسم ی-«گرایانه تاریخ»

اما  .، بسیار به دور از ابتذال استاش علیرغم اشتباهات عینی [م -گرایانه ]این فهم تاریخ مدان می

 خطای آن  تئوریک و سیاسی های آسیب متأثر از ی کهمتنوع ما در شرایط ۀروزان ۀتجرب واقع،در 

گرایی، بدان صفت  )ولو آنکه برای گریز از نسبی است «یگرای تاریخ» 24پندارۀ تحت شمول عینیِ

 ۀ، و در ورای این مسئلاستفاده از آن «21یتابزار» تا سازد می وادارما را  ،اتالق گردد(« مطلق»

 .پرسش گیریم را بهآن  اعتبار تئوریکمطلقاً پراگماتیک، 

علیرغم  را است 26معتبر گرامشیگرایی  آنچه که در تاریخ تمام، ما باید ها گذشته از تمام این

آنچه که  .حفظ نماییم و داده« نجات» ش،ناپذیر اجتناب تئوریکو اشتباهات  متزلزلبندی  فرمول

، تز خصلت تاریخی است، تاکید بر ماهیت سیاسی فلسفه معتبر گرامشی یگرای در تاریخ

انقالب،  امکان 21متقابل، تز (ها دهندۀ آن تشکیل  های تولیدی اجتماعی )و شیوه های بندی صورت

یک سنت  ۀواسط هبآن، که  21عنوانچرا  است. و غیره تئوری و پراتیک توحد نیاز به

 نیاز بهر ، اگر ما ببالعکس؟ آید نمی ها نمایندگی از این واقعیت کارِ هب، تکوین یافتهمدت  طوالنی

از  که شده باید به هر قیمتی اصرار داریماست،  معتبر گرامشیگرایی  آنچه در تاریخ «نجات»

با  (استمماشات  طالب مداومطور  به ای که خود استفاده از کلمه مماشات )و دقیقاً گونههر

 شناختعینی ) یک محتوای تئوریکِ کوشند میکه  شناخت)بورژوایی(  گراییِ های نسبی ایدئولوژی

 اش فروکاستن آن به شرایط تاریخی ۀواسط هب منحصراً ( راصحیحیا یک تز فلسفی  راستینعلمی 

 . پرهیز کنیمدهند،  توضیح



  / لوئی آلتوسر 52

 

علمی و فلسفی هستند( بدون شک  به معنای اکید کلمه )که تئوریکهای  یتاریخ این محتو

 است، اما: تاریخیک 

ثبت و  23نگارانه هواقع یفرم ه که درتجربی ساد ۀیک پروس ۀمثاب بهتواند  این تاریخ نمی -5

 مارکسیستیِ فاهیم تئوریک علمِم چارچوبالزم است در  م[ -]بلکه .شوددرک  ضبط گردیده،

 .گیرد، مورد تفکر قرار تاریخ

 در تاریخِاست، که علیرغم این واقعیت که { sui generis} فرد همنحصر باین یک تاریخ  -2

 «تاریخ» ۀکلم همان و بر مبنای این تاریخ )که بطور عام معادل ثبتهای اجتماعی  بندی صورت

از  دور بهحتی اگر  نیست؛ یخ، قابل تقلیل به این تارمنحصراً و مطلقاًگردیده،   بندی است( مفصل

 .تاریخ درک شده باشد ریک علم مارکسیستیِتئو مفاهیمِ چارچوبهرگونه امپریسیسم و در 

و  گرامشی ،از مارکسیسم دوباره سوی تفسیری های ما را ب پایهذکر این تمایزات  دقیقاًاما 

که به نظر من از نیز،  مورددر این  حتی که داشت ن ظنتوان بدا می کند. هدایت می سایرین

پردازی  مارکسیستی( مفهوم ۀفلسف متفاوت ازنحوی  به) تاریخ مارکسیستی علمماهیت  آنرهگذر 

 میان در رابطه با علوم و فلسفه )و سکوت او در خصوص ارتباط گرامشی خطاهای، گردد می

 بدون پیامدهای تئوریک و پراتیک نیستند. فلسفه و علوم(

 در رابطه با این موضوع تر مفصل هر چه ا داشته باشم کهفرصت این ر امیدوارم در جایی

 انتزاعیتئوری  از تنها نه خوشحالم که رفقای ایتالیایی ما که بابت غایت از این هاما ب صحبت کنم.

 سهم خود در جریان بازتاب به شناخت دارند،ۀ کنکرت او اندیش از مان ترتیبه بلکه به، گرامشی

 .خواهند نمود ادای سهم، داردقابل انکار ی غیرکه اهمیت گرامشی مالتتأ

درتانابر  

 ل. آلتوسر
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ها:یادداشت

1- Rinascita 

2- Warren Montag 

3- Rino Dal Sasso 

4- Trimestre (Pescara) 

5- Nicola Badaloni, Galvano Della Volpe and Luciano Gruppi 

6- Coletti 

7- Justification 

8- A profound unity of inspiration 

9- Croce 

10- Instrumentalist 

11- Superstructuralist 

12- Instances 

13- Worldview 

14- Everyone’s worldview 

15- Coherence 

16- Expositions 

17- Presentations 

نظر  با توجه به متن، اشتباه به ( آمده است کهspecific difference« )تفاوت مشخص»در متن اصلی   -51

 د.رس می

19- Original synthesis  

20- Appellation 

21- Sociologistic relativism 

22- Sociologism 

23- Vulgar 

24- Notion 

21- Instrumentality داشتن فارسی در تعارض است. لیکن هر چه « پاس»با « ابزاریت»بله! آگاهیم که ترکیب ؛

  ما را به مفهوم مورد نظر نزدیکتواند  ای بهتر از این نمیرسیم که هیچ واژه کنیم به این نتیجه می بیشتر فکر می

  باشد که بزرگانش ببخشایند! .ندازیما سازد. لذا برای دمی هم که شده پروژۀ پاس داشتن فارسی به تعویق می

26- Authentic 

27- Correlative thesis 

28- Name 
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