
 

 

 عمل چیست؟

 لویی آلتوسر

 پور نیما عیسی مترجم:

 

 توصیف «عملیخیلی »بنابراین فرد زمانی یک ابزار را ای فعّال با امر واقعی است.  رابطه... مبیّن  (practice ) «عمل»ی  کلمه   

بار آورد. بدین  ی معیّن مطابقت داشته باشد، و نتایجی قابل انتظار به هبر یک ماد معیّن  (labor) ه با یک کارِکند که خاص می

[ بر زبان انگلیسی دارد منظور شخصی است که bonne pratique] «تسلط خوبی»گوییم که  وقتی از شخصی سخن میترتیب، 

ای مؤثر استفاده کند. بدین اعتبار،  گونه از این زبان  به تواند ، یعنی می«کار گیرد به»تواند آن را  س مستقیم دارد و میتمابا این زبان 

ندارد، منظور این است که وی تنها از طریق  «ای هیچ تجربه»آالت کشاورزی  در ارتباط با ماشین شخصگوییم فالن  وقتی می

 بداند.  چیزی شان کارانداختن ی به که از نحوه هم بدون این داند، آن ها می ی آن ها چیزهایی درباره کتاب

یوانات، موجودی یا عامل انسانی، برخالف ح  جا که سوژه ی عمل واجدِ مفهوم عامل انسانی )یا سوژه( است. و از آن رو، ایده ازاین   

اختصاص طور کلی، موافق بود که  توان با این عقیده، حداقل به می، «ریزدپی یک کنش را  طرحدر ذهن خود »تواند  است که می

تواند  زنبور میآوری که  کارهای اعجابال با امر واقعی خصلت انسان است. بنابراین، باوجود  ق به تماس فعبرای اطال« عمل»ی  کلمه

مدار و  دان، سیاست اما از عمل نجار، مکانیک، معمار، مهندس، پزشک، حقو ق گوید، سخن نمی «عمل زنبورها»کسی از د، انجام ده

 شود حرف زد. غیره می

از موهبت داشتن شود، و انسان حیوانی است که  که عمل به انسان نسبت داده می جایی ، از آنشویم توجه میلیکن بالفاصله م   

، و در شان، تا روی این بازنمایی کار کند تمییزدادن و جداساختن چیزهای بیرونی از بازنماییبرخوردار است، یعنی قابلیت  «آگاهی»

دهد، که عمل  پاسخ مینظریه ی  به ایدهای  گونه بهعمل  از  این ایدهیابیم که  رمیسرعت د ریزد ـ بهاش طرح یک کنش را پی  ذهن

 ی نظریه.  از ایدهاست پژواکی 

ترین،  ها انتزاعیتن ی آنان )منظور دانشمندان و فالسفه است( است. نظریه «پردازان نظریه»اید این را پذیرفت که نظریه مختص نب   

آید که  ای یونانی می هاز کلم ”theory“ی  کلمهها است.  ست که ویژگی جملگی انسان ترین شکل از قابلیتی ترین و مفصل ناب

حال  ها را به قرار، آن که چیزها را در دست بگیرد، بدین است ـ تلویحاً بدین معنا که: فرد بدون این «کردن دیدن و تأمل»معنای  به



 

 

که  هم بدون این ی دور، آن گیرد که از فاصله کند، مقابل چشمی قرار می و کار می «گیراند می»ی که آن دستکند.  ود رها میخ

ت از فاصله است که با نظر به واقعیای  در خود واجد انگاره «تئوری»ی  بیند. بنابراین، کلمه دهد، میاش را لمس کند یا تغییر  ابژه

ت قابلی هماننامنداش، به بیان دیگر،  ست که معموالً آگاهی می مبیّن همان چیزی نظریهشود: در کل  می واسطه گرفته و حفظ بی

که آگاهی جایی برای  ، و اینگرفتن نشستن و فاصله تأیید این عقب همان اندازه، مربوط به امر واقعی، و بهادراکات حفظ دریافت و 

پرداز هستند.  نظریه ها همه انسانبدین تعبیر،  ها پیشی بگیرد. هم پیوند داده و حتی از آن را به ادراکاتگذارد تا  تأثیر متقابل می

 فراتر ازخوبی  ای برای این روز ریخته است، و به کند از پیش در ذهن خود برنامه آغاز می شهقانی که روز خود را روی تراکتورد

 از کار را نخواهد داشت.  شبرداری  ادن به  استفاده و بهرهد که یارای سامان نآورد، یا ای صرفِ همان روز را در نظر می

ها پیشی بگیرد. این به  چنین از آن امر واقعی را دریافت و حفظ کند و همادراکاتِ دانیم که انسان باید  تی میرا قابلی« آگاهی»ما    

چنین یکی از اصطالحات  هم «آگاهی»چرا که  است. بلندمدت ای استفادهی تحمیلی  ست که نتیجهای ا آسودگیراحتی و خاطر 

ها از نعمت زبان برخوردار هستند،  توان با گفتن این نکته بیان کرد که انسان آلیستی است. همین را می ی ایده ی فلسفه مورد عالقه

از پیش، چون زبان امر واقعی کند:  واسطه و بازنمایی آن نهادینه می اصله را میان امر واقعی بیزیرا این زبان است که از پیش این ف

پرداز هستند، نه  ها نظریه توان گفت که جملگی انسان دهد. بدین اعتبار، می در خود جای می( abstraction) انتزاعی  واسطه را به

شود )اصواتی که   برساخته می انتزاعی  واسطه دانیم که چرا: زیرا زبان به میگویند.  بینند، بلکه چون سخن می به این خاطر که می

نام ای  های انضمامی تازد، کلماتی هستند که بر واقعیردها بپ انچون کلمات بد کند، تا هم استفاده می انتزاعبرای ها  از آنشخص 

 . (کنند را برای فرد ممکن میانتزاع که گذارند  می

 بین نظریه و عمل بپردازیم. تری به تضاد است با احتیاط بیش به همین دلیل الزم   

سر  ت انضمامیِ مربوط به مناسبات انسان با جهان، فرد هرگز، از یک طرف، نه با عملِ صرف )قسمی کار حیوانی و کور(در واقعی   

)مثل عمل یک کارگر  ترین شکل از عمل ابتداییدر (. تیهیچ فعالیتأمل ناب بدون ی صرف ) نظریهبا ، نه، از طرف دیگر،  و کار دارد

ابزار الزم برای استفاده و  ای که بشود آن را پی گرفت ی کار، برنامه درخصوص چگونگی ادامهکند(،  سازی که زمین را می راه

کنند  بان استفاده میهایی که از این ز هستند ـ حتی اگر انسانموجود تنها در زبان  «ها ایده»د و جملگی این نوجود دار هایی ایده

ترین ریاضیات، همواره عمل نیز  ترین شکل از نظریه، مثالً در انتزاعی ندانند این خود همان نظریه است. افزون بر این، در پیچیده

کند و هم آن هنگام که همین مسائل را در هیأت  می کاردان روی مسائل ریاضیاتی خویش  که ریاضی هم زمانیوجود دارد ـ 

 نداند این نمادسازی خود یک عمل است.  ولوکند،  نمادهای ریاضیاتی با گچ روی تخته حک می



 

 

یا تفو ق نظریه  عمل بر نظریه )که معرّف موضع ماتریالیستی است( برتریی فلسفی  وابستگی پیچیده است که مسألهدرون همین    

کند که  فاع میآلیسم از این موضع د شود. با پافشاری بر برتری نظریه، ایده آلیستی است( مطرح می ف دیدگاه ایدهبر عمل )که معرّ

با تأیید برتری عمل، ماتریالیسم بر این موضع پا  زند. ی آخر هر عملی را رقم می ت عقل است که در لحظهاین تأمل یا فعالی

 کند.  ی نهایی معیّن  وهلهنش را در هر شکلی از دا تواند میفشارد که عمل  می

حال انتزاعی، اعمال  را دریابیم: خصلت کلی، و در عین مهمیبسیار ی  دهند نکته الذکر به ما اجازه می اغلب مواضع فو قلیکن    

چون اعمال  )هم منفردنددر ظاهر کامالً کند. مطمئناً، برخی اعمال  عمل ارتباط فعال انسان با امر واقعی را تعیین میانسانی. گفتیم: 

د که هیچ عملی وجود ندارد که، از منظری خاص، نبر این عقیده باش برخییک فرد مجنون(. شاید حتی  «غیرعادی»اصطالح  به

و بود ر های میانه از این وران سده پیشهستایش از عنوان مثال،  به فردی است. عامل انسانیفردی نباشد، زیرا هر عمل مستلزم یک 

ور نیز یک عمل  حتی همین پیشهشده بود. اما   گرفته ساختند که برای یک مشتری خاص درنظر یکی می  از هر ابژهکه آنان 

برای پاسخ به شده بودند و  گرفت که از لحاظ اجتماعی شناخته کار می  های خاصی را به کرد: وی رویه اجتماعی کلی را بازتولید می

( خویش تنها بود، اما oeuvre) «کار»تردید، او در برابر  بی به ارث رسیده بودند.ی جمعی ا ی اجتماعی معیّن از گذشته یک مطالبه

اگر  .این محصوالت را برای همان بازار تأمین کنند تا دادند کار را با همان ابزار انجام میهمین  نیز ور دیگر در کنار وی هزاران پیشه

ای قرار داشت که  تماعیهای اج چیز شخصی درون همان محدودیّت، این افزود را به کارش اضافه می «یشخص»ی وی چیز

  و وجه غالب موجود در آن جامعه تحمیل شده بود.  شده ی تولید ی ابژه فایده میانجی به

چه در  ی نخست اجتماعی باشند. آن جا فردی هستند که در وهله ی بسیار مهمی است، زیرا اعمال مورد بحث تنها تا آن این نکته   

چنان درخصوص کارگرانی که در اختیار یک  کند صاد ق است هم وری که در تنهایی خویش چیزی را تولید می ط با پیشهارتبا

را تأمین   جامعه «کارگشا»هم کاالهای اجتماعی کنند تا  تولید میکند، کارگرانی که  نیز صد ق می سازمان جمعی کار قرار دارند

 دار را تداوم بخشند. یهی سرما کنند هم انباشت ثروت در دستان طبقه

برای تولید: مواد خام، عوامل بخشد ) ای از عناصر را تحقق می رو، هر عملی اجتماعی است. عمل اجتماعی تجمیع پیچیده ازاین   

ت ساده ی یک کنش ساده یا حتی یک فعالی همثاب ( که تصور عمل بهقرار دارند مناسبات اجتماعی تولیدتولید، ابزارآالتِ تولید، تحت 

واجد یک علت یا آفریننده هستند: یعنی یک سوژه که  دهند را میتصور  اینما  بهت کنش هم فعالیزیرا هم سازد.  را غیرممکن می

یم و بفهمیم در یک عمل چه چیزی رخ جا به عقب برگردیم که این علت یا خاستگاه را بیاب که کافی است تا آن و این ،یا عامل

این اعمال باید  بلکه  ،پنداریمفعالیت صرف بی کنش یا  مثابه اعمال اجتماعی را بهنباید که  شویم متوجه میبنابراین، طبیعتاً  دهد. می



 

 

انسانی  )عواملِ( تی از عناصر مادی، ایدئولوژیک، نظری و ی کلی مثابه به در نظر آوریم، یا به بیان دیگر، فرآیند ای عنوان دسته بهرا 

دیگر  به قدر کافی با یککند(  تعدیل می و شده را جرح چه در آغاز داده در رسیدن به یک نتیجه )که آن شان کنش برهمبه خاطر که 

 . شوند میمنطبق 

دهد و نتایجی  نسانی[ را در تماس مستقیم و فعال با امر واقعی قرار مینامیم که عوامل ]ا در نتیجه، عمل را فرآیندی اجتماعی می   

 که هنگامی البتهاش سخن گفت،  در کلیت «عمل اجتماعی»توان از  میتردید  کند که از حیث اجتماعی مفید هستند. بی را تولید می

دیگر  به وابستگی متقابل اعمال متفاوت در نسبت با یک بیان دیگر، زمانی که ، یا بهوجود داشته باشداین اصطالح توجیهی برای 

شود ی آن ارائه ن هی برای استفادهکه دلیل موج الخصوص زمانی علی ،بود د در استفاده از این اصطالح محتاط. اما بایاندیشیده شود

ای نشود، و به عنوان  مل اشارههر عقرار گیرند، یا به ویژگی  «مل اجتماعیع»الشعاع  دارد که اعمال مختلف تحتاین خطر وجود 

مثل ماجرای هر عمل تلقی گردد ) «خادم»ی  مثابه ، و عمل سیاسی بهموکول شودمثال، عمل فلسفی یا علمی به عمل سیاسی 

 خاص و اجتماعی که درک کنیم عمل چیست، باید از طریق بازشناخت هستی اعمالِ به منظور این [1](.لیسِنکو در زمان استالین

عمل فنی همان عمل علمی نیست و عمل فلسفی نیز قرار نیست با عمل علمی خلط یین به این مهم مبادرت ورزیم. خودآنسبتاً 

 شود، و غیره. 

عمل »ی  اِنگاره ارزشمند از ی درخصوص استفاده یمتوان کنیم، میدر رابطه با روش احتیاط پیشه که  مجرد این ، بهذالک مع   

درون در کل کوشیم برتری عمل به نظریه را  ، تنها میبریم کار می به. وقتی این انگاره را دهیمای ارائه  اش ایده در کلیت «اجتماعی

        فرماسیون اجتماعی معنا بخشیم. 

فنی و دانش کنیم: عمل تولید، عمل مربوط به  الواقع، در هر فرماسیون اجتماعی تعداد معیّنی از اعمال را مشاهده می فی   

شود چندان به  که مطرح می ای مسألهگاه  ، و غیره. آنشناختی عمل ایدئولوژیک، عمل زیبایی چنین دانش علمی، عمل سیاسی، هم

ل، اعماین ا ی شود که بدانیم میان همه تر به این مربوط می ها مربوط نیست، بلکه بیش بندی آن اعمال موجود، و دسته کلتشخیص 

  کننده است.  ال تعییناعم عمل است که در کلیتِ

بخشیدن به  ای که فرد درخصوص تعیّن جا که بازنمایی تا بدآنگونه که بعضی باور دارند، مسأله منحصراً نظرورزانه نیست:  آن   

، زیرا اند مدها نسبیپیاگیرد. البته، این  سازد، و از ایدئولوژی یا علم نشأت می دهد بخشی از خود همین اعمال را برمی اعمال ارائه می

ی یک جامعه نسبی است. و دقیقاً به همین دلیل  در ارتباط با توسعهخود ی نیروها در میان طبقات عمل ایدئولوژی  بسته به موازنه

 اصلی فلسفه است. که منحصراً نظرورزانه نیست یکی از مسائل 



 

 

مال را در ورزد، عملی که دیگر اع تأکید میآلیسستی، که اغلب به صورتی نامحسوس بر برتری نظریه بر عمل  ی ایده برای فلسفه   

 —هگل قادر بودشود. بنابراین  ، یعنی ایدئولوژی، علم یا فلسفه یافت میترین اعمال نظری نزدکند خود در  ن مینهایی معیّ ی وهله

 —داد خود جا میدر قالب نظامی عظیم که کل تاریخ بشر و جملگی اعمال، از تولید سیاسی گرفته تا علم، دین و فلسفه را در 

تر از عمل فلسفی پیشاپیش در خود فلسفی هستند، اما  اعمال نازل ی کلیهفرماست:  ی فلسفی بر جهان حکم ایده نشان دهد که

های  ها، بحران طبقاتی، جنگ پیکاراز طریق کار،  با کسب آمادگیداشته باشند، و تنها  بودن فلسفیای از این  که آگاهی بدون این

سازند. این تالش عظیم اما  می محقق ی هگل  شان را در فلسفه ماهیّت فلسفی «خودآگاهیِ»ظهور  که استیات علمی کشف مذهبی و

ها بر  ایده)»بورژوایی تاریخ  ایدئولوژیِ ْفلسفی «استدالل»خود در قالب یک  تضمینهم نبود، چون توانست با  انهچندان معصوم

   بسازد. را («کنند جهان حکومت می

کننده  کند، مدافع این تز است که عمل تعیین ماتریالیستی که از برتری عمل بر نظریه دفاع میمارکسیستی ی  در مقابل، فلسفه   

مناسبات تولید و نیروهای مولّد )ابزار تولید + نیروی کار( تحت  همان عمل تولید است، یا به بیان دیگر، وحدتِ ی نهایی وهلهدر 

نیز با آن مخالفتی ها  آلیست ایده کهموضوعی کند،  ماتریالیستی نه تنها از ایده دفاع میمارکسیستی ی  فههمان مناسبات تولید. فلس

کردن در سیاست، ایدئولوژی، علم، فلسفه و مذهب، انسان  ورزد که برای داشتن تاریخ، و زندگی ، بلکه بر این نظر نیز تأکید میندارند

و ابزار تولید  ماندن برای زنده الزم ابزار مادی به شکلیاید دهد: بنابراین ب  به حیات ادامهباید نخست صرفاً بزید، یا از لحاظ فیزیکی 

  اش(. معاش ابزار)انسان و  در جریان است [و در دو سطح] «انتزاع با دو اصطالح»جا  زیرا در ایند. را تولید کنن

اش توسط همان مناسبات تولید  ی انسان با ابزار معاش کند که رابطه ماتریالیستی از این ایده دفاع می ی مارکسیستیِ فلسفه   

زیرا عمل تولید بدین ترتیب این نسبت (. «سه اصطالحانتزاعی با )»رو خود یک نسبت اجتماعی است  یند و ازانشو تعیین می

نیز توانند به این نخستین نسبت  که بر دیگر اعمال حاکم هستند می ، یعنی مناسباتیگیرد در بر میی شرط خود  مثابه ابتدایی را به

، به سر می بریدهم  ای  جامعه در چنینکنید، پس  را تولید می  فالن شئ یا ابژهه: چون گوید ک مارکسیسم این را نمی .شوندمنتسب 

د، از مناسبات ایدئولوژیک و سیاسی کوشی میمعاش خود برای گوید بسته به مناسبات اجتماعی تولید که تحت آن  بلکه به ما می

به  تولید که یتعیّنهستند،  ی آنتاگونیستی و پرتنشی، مناسباتتولید، در جوامع طبقات معیّنی نیز برخوردارید و چون این مناسباتِ

ین دلیل این تعیّن ق دارد. به هماست که به دیالکتیک تعل «کنشی برهم»مکانیکی نیست بلکه واجد  بخشد )زیربنا( مناسبات می

را ترتیب   که قسمی فضای گشوده، وجود دارندجز تولید  دیگری نیز به های وهلهشود، تا نشان دهد  می  نامیده «ی نهایی در وهله»

 . «دست به عمل متقابل بزنند» بر همین پایه، یعنی تولید توانند چنین می دهند، و هم می



 

 

های  ت فرماسیونی کلی خود را درباب ماهی س فرضیهاست که مارک «ی نهایی در وهله» دادن همین تعیّنِ به منظور نشان   

هایی خاص  تآن فرد واقعیست که در  توپوگرافی فضایی. کند می[ مطرح topiqueاجتماعی و تاریخ در ذیل شکل یک توپوگرافی ]

مقدمه بر نقد اقتصاد ) 1859 مقدمهمارکس در زد. شان را برمال سا ت نسبیو اهمی  خوبی مکان مربوطه تا به دهد را سامان می

که یک  گرفت قیاس توان  می عمارتیبا را )جامعه(   دهد هر فرماسیون اجتماعی میدهد. او نشان  توپوگرافی را ارائه می این (سیاسی

موجود تحت همان  تولید و نیروهای مولّدِتولید قرار دارد )وحدت مناسبات  «بنا زیر»یا « بنا»کف  ی هم در طبقهیا دو طبقه دارد. 

شود، و از دیگر سوی،  مواجه هستیم که، از یک سو، قانون، و دولت را شامل می «روبنا»در همان نخستین طبقه با  (.مناسبات تولید

بر روی آن عمل  متقابالًشود،  می، که توسط زیربنا تعیین «روبنا»است؛ « کننده ی نهایی تعیین در وهله»زیربنا  ها را. ایدئولوژی

 ]ی مختلف[ و «ها وهله» کلیاستقرار از  دهد( تعیّن را نشان میاین  «های گره»)که  استای  شکل ساده این توپوگرافی کند. می

های  ، بلکه بر فرماسیوندر کل« فرماسیون اجتماعی ]خاص[»یا یک « جامعه»باید نه بر  شان. کل این کار می تأثیر اجتماعی

 . تر موجود انجام گیرد اجتماعی موجود یا پیش

مند  غایت ارزش هچنین علم ب مها و ه ایدئولوژی ،روبنابرای بررسیِ  «نهایی ی تعیّن در وهله»ی محکم اما محتاطانه درباب  شارهاین ا

تحت هر آیا این بدین معناست که ما باید عمل علمی هیچ جایی در توپوگرافی وی ندارد. است. زیرا تناقض مارکس این است که 

ی  عالقهعلم بورژوایی و پرولتری مورد  بندی دستهها قرار دهیم )و بعد به  ایدئولوژی شرایطی این شکاف را پر کنیم و علم را یا طرف

در حقیقت، بدل کنیم؟  «نیروی مولّد آماده»یک (، یا طرف نیروهای مولّد و حتی آن را به های استالینیستی درغلتیم ایدئولوگ

برای جملگی کارکردی به شکلی فراگیر اش  در توپوگرافیکه  عی نیستمدی مارکسیستی چنین ملزوماتی ندارد. مارکسیسم  نظریه

که بر پیکار طبقاتی استوار  ریزی علمی پایه الّا نداشتعایی مارکس ادی مارکسیسم محدود است.  . ابژهدر نظر گرفته است اعمال

تواند تحت تأثیر ایدئولوژی باشد، کامالً روشن است.  مینیز  پیکار طبقاتی و به تبع آن عمل علمیکه  ایناست: نه چیزی بیش. 

اغلب موارد، و بیش از پیش، توسط که علم، در  اینک طبقاتی مندرج کرد واضح است. توان در پیکار ایدئولوژی که نتایج علم را می این

ی  همان اندازه بهکه کند  ورود میبه مناسباتی تولید  در ارتباط باعلم که  این قطعی است. نیز شود تولید هدایت می «مطالباتِ»

این مناسبات تغییر  های مختلف نیز مبرهن است. اما در بزنگاه هستند اساسی طور پیکار طبقاتی ایدئولوژی، فلسفه و همینمناسبات 

امر واقعی را در اختیار دانش اُبژکتیو تقلیل به دیگر اعمال نیست، چون تنها عملی است که  کنند، و به هر تقدیر عمل علمی قابل می

دهد امری است ضروری،  ها تن می ه بدآنک ی مناسباتی چنین کشف هرباره رو، بررسی محدودیت عمل علمی و هم دهد. ازاین قرار می

)که تنها  روبنال یا به زیربنا تعلق دارند یا به هرگز بدان نپرداخت( جملگی اعماهم )مارکس که البته بدون درنظرگرفتن این الزام 

  گیرد(. ها را دربرمی دولت و ایدئولوژی



 

 

گوییم )که تعدادشان نامحدود  اعمال اصلی موجود سخن می[ از غیرفالسفهی فلسفی ]برای  در این مقدمهبه همین دلیل است که 

ها  ن ای بدا گیرد که مارکس هیچ اشاره شود، بلکه اعمالی را نیز دربرمی ی مارکس را شامل می است( ـ این نه تنها اعمال مورد اشاره

ی این نبود که  ن از این اعمال به منزلهگفت شناختی. لیکن سخن کاوانه و عمل زیبایی ، از قبیل عمل علمی، عمل روانبودنکرده 

برتری  توضیح ]یا ترسیم[اش  ی ذاتی ای که ابژه ، توپوگرافیاز نظر دور بداریممحور توپوگرافی مارکسیستی را  اشارات فلسفی و برنامه

 عمل بر نظریه است.
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