
 

 

 )آذربایجان تورکجھ سینھ اویغونالشدیران محمد رضا االردبیلی(اۇزلم شاھین ـ 

یني سیستئم مدرسھ مودئرن  چیخاناورتایا  دهبیرلیکھ ایلھ شملصنایع خصوصیلھ، سى ایلھگلیشمھکاپیتالیزمین 

، گؤره. بونا لنیرشکیلن طرفیندلیبئرال ایدئولوژي آنالییشي  هاؤلچود بؤیوک، اوصولن یردشلقانونى

تعلیم  وقّینھ ح ] ائییتیم -educatin[تربیھ  -تعلیم، اولورسا اولسون ایجتیماعى صینیفدن ھانکىاوشاقالر، 

 یارارالنادن سونونا دک سیستئماؤلچوسونده بو  لرى قابلیت و ]نک یئتھ[ صاحیبدیرلر، استعدادنا امکانى آلماق

لکھ اوچون یاخشى ؤسى ایلھ اوشاقالر ھم اولدوقالرى اواسیطھ سى] [پروسھ جى سوره تربیھ -تعلیمبیلیرلر. 

لرلھ ایلگیلي پئشھ دوقالرىجکده ائتملى اولھم ده گلھ ییرلر منیمسھبیر یورتداش اولما خوصوصیتلرینى 

 بیر بیرلرینھي اینسانالري سیستئم مدرسھ ي قازانیرالر. مودئرن باشاراجیقالر و رىاوالراق گرکلى بیلگیل

ریني الکي رولهدیچینابؤلومو ایش ایجتیماعىاونالرین  مکلھ بیرلیکده،دیرتیشیئ اوالراق یورتداش بیر ایگى

 اوچونسي مھھین ایشلسیستئم اولماقال بیرلیکده،کانیزما بیر م تجھیز ائدن الباشاراجیقالرجک هتیرگ یئرینھ

سي ھلمگ مقامالرا یوکسک ان[مستعّدلرین] لرین نکلي ھرک یئتسئچھ بآییری آدامالرى استعدادلى، تربیھ -تعلیم

 فردلر جامعھ ایلھ، تربیھ  -تعلیم گؤره. بو آنالییشا قولالنیلیراوالراق  جبیر آرا معقول و موثّر اوچون

 دیر. مودئرن توپلومدا بیرئیلر،ى سیستئملیش وئریش آبیر  موثّر یریلنداینکیشاف ائتآراسیندا  ]بیرئیلر[

لر. بونونال یردالده ائ هد مدرسھي باشاراجیقالر وري الزیم گؤردوکلرى بیلگیل اوچونیرمک دلیشگ اؤزلرینى

 آراجیلیغى ایلھ مدرسھایناغي دا قاینسان  نگرک اوچونسي ھبیلمهبؤلومونون سورایش ایجتیماعى بیرلیکده

[آشاغى اتیلمادا ق ]سینھ پروسھ[ ھجینهلیش وئریش سورآبو  ھامىلیک ھ. اوست]ساغالنیر[ تامین اولور

 .برابر شرطلره صاحیب دیر و آزاد دیریوخارى] 

تربیھ  -تعلیم، لیبئرال باخمایاراق گھلیدلىکي چئشیهدنیچیاتربیھ آنالییشي،  -نین تعلیممارکسیست تئورى

. آلیر ن تاثیرریندین گؤروشل’آلتوسئرلوویس  هاؤلچود بؤیوک وورولور ق ھاوزرینتنقیدى نین  ىآنالییش



 لشیریئر ]مفھومى[اورامي قیئنیدن اورتمھ]  -reproduction[ ایستحصال تکرار ایسھ هکزیندتنقیدلرین مر

)10Giroux, 1986: .( نین  ىایلیشکیلر ایستحصالوالن اوار نین تربیھ -تعلیم يقاورام ایستحصالتکرار 

 ىسین ائدیلمھ  ایستحصال تکرارن ونوفونکسیونایدئولوژیک  و نین  ىسیستئمت ، مولکییّ نین] [موناسیباتى

ریني نى، اونون بیلگي بیچیملایدئولوژی حاکیم، نین دئدیگینھ گؤره تئوریسینلرى ایستحصال تکرار. وورغوالییر

تکرار  فردالین صاحیب اباشاراجیقالرگرکلى   تکرار ایستحصال ائتمگھبؤلومونو ایش ایجتیماعى و

 لرین نھ اولدوغو آنجاق، مدرسھ بو باخیمدان،. تشکیل ائدیر فونکسیونونىنین باشلیجا مدرسھ  ایستحصالى

بو  .آنالشیال بیلرسى ایلھ  نین تحلیل ائدیلمھ ىاوالن ایلیشکیلر ھیلا ایستروکتورائکونومیک  و دؤولتنین  مدرسھ

 گیليایل ایلھسي ھنین سوردورولمىسھلیینیف موجادص نین تنقیدى مدرسھن لیشدیریلیندن گطرف تئوریسیینلر

 . یراتچگلیب لره  نتیجھجیدي  اولماسى [مربوط]

سى اوچون چوخلو تدقیقات آپاریلیب، چوخ جھتلى گؤروشلر اؤنھ  بونظرین درینلشمھدک  ایندییھ

  تکرار ایستحصالنین تربیھ قورومونو اؤزللیکلھ حاکیم ایدئولوژى -سورولموشدور. بونا باخمایاراق تعلیم

سینى،  تربیھ پروسھ -تعلیم )بیر اینسان عؤمرونده چوخ اوزون ایللر چکن(ایلھ محدودالشدیرماق،  فونکسیونى

کى  جکده سینى گلھ سیندن ائشیگھ چیخاریر. اونون دگیشیلمھ نین حیطھ سى اینسان موداخیلھتنقیدى باخیشین و 

مسالھ]  -[سوآلسورونو ر ین بیر دؤنوشومون غلبھ چالماسینا حوالھ ائدیر. یا دا قارشیمیزا چیخان ھر جو بیلنمھ

 باعثمیزه "چؤزوملره" یؤنلمھ آیرياولدوقجا تربیھ آراجیلیغى ایلھ چؤزمگھ چالیشماق کیمى ایکي  -تعلیم

 اولور

تربیھ تنقیدلرینھ  -و اوندان چیخاردیغى تعلیمقاورامینا   تکرار ایستحصالآلتوسئرین  ،نین تمل آماجى و یازىب

اورتایا چیخان نتیجھدلریندن تربیھ تنقی -گلیشدیریلن تعلیم رک گؤروشلرى قایناق ائدهگؤره گؤروشلرینى و بو 

   .لرى آراشدیرماقدیر

 رینھسي اوزھین دوشونج’آلتوسئر

جھ مارکسیست دوشون [غربلى] لىباتى ایللرسورون، اوزون  باشلیجا قورتداالیاننیني ذھین ’آلتوسئر

لر  طبقھ[ نین ىلرینیف چلیشکيصکاپیتالیزمین دا ’باتي. مربوطدور بحثلرلھدولدوران یني مگوندنین صاحیبلرى

[بیر نحو ایلھ]   اؤترودن نھ دگیشمھسوسیالیست  رغمن ھینگرینلیدتضاد]  -ضیدیّتآراسینداکى 

دونیا ساواشي سونراسیندا  ، ایکيدؤنمبو  گىردیدیلیشیني گلرگؤروشین ده ’آلتوسئر؟ ییر ھشمرچکلگئ



ین سیستئمدا کاپیتالیست ’باتي ایلھساواش"  یوقآراسینداکي "سو (شوروى) .ب.ج.س.س ایلھ .(آمئریکا)د.ب.آ

 ایللره کاراکتئریزه ائدیلنتین چاغ" اوالراق پاتالما" یا دا "آل بؤیوکي "گدیھیئنیل هاؤلچود بؤیوک اؤزونو

کي ائکونومیک یا دا سیاسي هیندلرھلکؤساواش، ایکي دونیا ساواشي سونراسیندا دونیا ا سویوقر. گلی راست

ین باشینا لر’1950دایانیر.  ]موازنھ[ یھھگدن زلندو ى ایلھسھبؤلونم بؤلوگھایکي  هاؤلچود بؤیوکین لررئژیم

، کومونیست هدلرلي رئژیماتىنین ھئگئمونیاسینداکي ب’آمئریکا دن باشقایسا بیر دؤنمقک جھبیلھ گؤتورول قدر

کم حؤ دورومبیر سیاسي  چیخاریلدیقالرى بوتؤولوکلھ دنجینهتیدار سورقفتین سیاسي اییالخیا دا سوسیالیست مو

 هددؤنمکى سیاسي رئژیم، بو حاکیمیتیندهلیسیونالرین آین یا دا کولرساغ پارتی ]معتدل[ دیر. ایلیمليده سورمک

ي باتي جیدّ  ایلھ چیلیک] [واسیطھ ىیلیغچآرا لرھمل ایرلىتئکنولوژیک  وائکونومیک پولیتیکاالر  ائدیلن اعمال

لیشن ى ایلھ گپولیتیکاالر ]قویماق ،ماقتسرمایا یاتیر[یاتیریم  بؤیوک .اوز قویموشدو گلیشمگھسورعتلھ بیر 

جي هسور یاتیریم گئنیشلنن سورعتلھیر. دائکونومیسي تامامالمیش مصرف وازار ببیر  بؤیوک گىلشمصنایع

اوجرت  وفاه یکاپیتالیزم، رباخمایاراق بونا  دور.یوموشؤب هدئگگئت سئندیکاالر  ایلھینیفي صایشچي  ایچینده

 یاپیشدیرماغىھ ینسیستئم اؤز ]ىاوپوزیسیون[ تيیفالخمو وینیفیني صایشچي  ى ایلھپولیتیکاالري آراجیلیغ

 . )1996م، و(ھوبسبایر دباشارمیش [ضمیمھ ائتمگى]

یولونو  نیندگیشیلمھي، سوسیالیست یا دا کومونیست بیر لرچلیشکی صینیفداکي ’یساجاسي، باتي آوروپاق

ین ’آلتوسئر کیمى جھ صاحیبىدوشون سول چوخیاشایان بیر  هددؤنماو  .میشدیر بیلمھ دوزلده جیغیرى قآچاجا

رین سونوندا بیر ال’1960سورون بو ایدى.   اؤنملى ان ائدنول غافاسیني مشق ایللرده ینھایزل وجى  1960

لیک جگن وي لرحرکتن ایشچي لاوالراق یوکس[ھمزمان] ائش زامانلي  هسینداؤلکھباتي آوروپا  چوخ

بونو  شودور.ولمایشیغي او دبیر اومو اوچون دگیشیکلیکسوسیالیست  بیرپارا فیکیر صاحیبلریندهي، لرحرکت

بو  ي دهلرچالیشیلیرکن کیمی یورماغا کیمىي لریؤن ونھ مخصوصسوسیالیزمین اؤز قدا اولوشاجا’آوروپا

 جوشغونلوق بؤیوک، آلتوسئر). 1982ندئرسون، آ( دیرلر بگنمیش غىشماخینالیالى فاصیلھداھا  ھجهرسو

کيچلیش صینیف: وردوسوربئلھ  آلىیني سوعئ و بلیآشانالر آراسیندا یئر نایا لىفاصیلھ جھسورهبو  دانیارا

 ھکانیزماالري نایدئولوژیک مئ وائکونومیک، سیاسي  جکتامین ائده ىینسدگیشیلمھنین، سوسیالیست ىلر

 ر؟ق دیاوالجا

رینجھ یئت ویانلیش آنالشیلماسي  قدر ھدؤنماو  نین تعلیمىین ’مارکستئما،  باشلیجاین یازیالرینداکي ’آلتوسئر

ندن ’آلمان ایدئولوژیسي ین’، مارکسردىیآلتوسئر چالیشورولور. ق ھاولماسي اوزرین میشھندیریلمگرلد



سیستئماتیک بوتونلوغو و  نین ىکاپیتالیزمھ مربوط تنقیدلر و  یناورتایا قویودوغو تمل قاورامالرباشالیاراق 

 .قویا بیلسیناورتایا قویماق  اولماسینى ]تئورى[توتارلى بیر قورام  مضمونجا

یانلیش  نین بو تئورى ،ان سونراقدآنالشیلدیدوزگون دوغرو  سینھ جھ ئلھب تئوریسىین ’مارکس ه گؤره’آلتوسئر

بو یانلیش یورومالرین  گؤره ه’آلتوسئریر. د اورتایا چیخاجاق ارشیسینداکي گوجو دهق لرتنقیدیا دا  یورومالر

 یئنیدنریني اثرلین ’مارکس اوچونبیر یوروم  ھرلیر. گ ایدئالیزم و، ائکونومیزم یلیکچختاریباشیندا 

 آلتوسئر.  دىا چالیشیرغورتارماقورامي قاوالن بو یورومالردان [منحرف] ین" ق"ساپ گؤرهاونا  قویاراخاو

، اثرلریندهداھا سونراکي  ھللرگؤروش مودافیعھ ائتدیگى قدر ھن’سي ین آلمان ایدئولوژى’مارکس ،)1991(

بونون  واولدوغونو  دگیشیکلیکي بیر الر آراسیندا جیدّ قاورامویدوغو قاورتایا  اد’کاپیتال اؤزللیکلھ

آلتوسئرین ایدیّعاسینا ). 1991(دى معادیل اولماسینى مودافیعھ ائدیر شا [قوپماغا]قوپو ائپیستئمولوژیک بیر

کي ھداھا اؤنج قویاراخاو دیقّتلىیني لرکي گؤروش اثرلرینده عایید ھیندؤنمین ایکینجي ’مارکسگؤره او، 

دیر.   بیریدگلیش تئوریسینىماتئریالیزم  ىختاریین  مارکس و وبدورویقاورتایا  رقینىاوالن ف موتفّکیرلرلھ

ییجیلیگى] [بلیرلھاسروکتوئل تعیین ائدیجیلیگى بیري،  لریندننتیجھملي اؤن اننین ىسھدوشونجآلتوسئرین 

 دیر. سى ھمیلیردشیئرل تملینھ[تحلیل] نین ھمچؤزوملھ سیاسى و ایجتیماعى

دئتئرمینیزمي  ، اونون اوزالشمازجھتىویان خمئیدان او وچارپان  هگؤز اننین ىسفھلسین ف’آلتوسئر

الریني قاورام قسوروملولو والماالردان آکتؤر آچیق ایجتیماعى، چالیشماسیندا، بو آلتوسئرور. اولموشد

ین دیشیندا یئر لرسوبیئکتفورماسیون،  ایجتیماعى گؤرهاونا  ).1991ننئر، شی(یر دتمیشئگ قدرا غارماخچی

اولدوغو  سوبیئکتىین ختاری فرد اوالراق ، اینسانینآلتوسئر ھدیر. بو گؤروشویللر پروسھاوبیئکتیو آالن 

 یئرلشدیکلرى [اولدوقالرى] ایچینده ،فردلراونون فیکرینجھ ، یئرینھ. بونون ریائد گؤروشونو ردّ 

 ).1984ارنوي، ک( دیرالر. ىالریجىاشیي یا دا دلرجیییھکلین دستلرایلیشکی استروکتورئل

ردیر. لصینیف ایجتیماعى، دئگیل لرعیلفا آزادیا دا  رالآکتؤر منفرد سوبیئکتلرى تاریخین گؤره ه ’آلتوسئر

 ھگلیشم و دؤگوشمھ کىایچینده] mode of production[ي لررزط ایستحصاللر، صینیف ایجتیماعىیالنیزجا 

ّد ، ائکونومیک دئتئرمینیزمي رده تئورىیغي چالیشددیرمگھ ، گلیشآلتوسئر. لریرد صاحیب خھبیر تاری هدیچینا

. ییر ھلاولدوغونو سؤیآوتونوموسو  نیسبى استروکتوردننین ائکونومیک ىایدئولوژ وپولیتیکانین  ور یئدا

دایاندیریر:  ھگؤروشوناولماسى  (قاتدا) ده یھسوییّھنین اوچ آیري ىقاورامرزي ط ایستحصالین ’مارکسبونو، 

 تام، نىجامیعھ آلتوسئر). 1984ارنوي، ک(یر دلر سویّیھ ایدئولوژیک و، ائکونومیک، پولیتیک لرسوییّھبو 



ین، ایدئولوژیک کائکونومیک پراتی ،ینلرباغلي اوالن بوتون ھوران، بیربیریندبیر بوتون اولوش دهبیرلیک

 ىخین تاری’آلتوسئر، مھھ. بو چؤزوملآنالییراوالراق  ]ىحاصیل[ یئکونىین بیر کپراتی ىیاسس وین کپراتی

 دنینیلرتنقیدن "ائکونومیک دئتئرمینیزم" دیلا یؤنل’مارکساو،  دیر. چوخ اھمیتلى اوچونماتئریالیزم یورومو 

ائکونومیک یاپي  گؤره ه ’آلتوسئر. تاکید ائدیر ھنتئزي »حّل ائدیجیلیکده  سون وھلھ«قورتولماغا گؤره 

 مفروض سى يکھانھربو اوچ یاپیدان  رغمناولماسینا  ]تعیین ائدیجى[ ىده حّل ائدیج سون وھلھ[ایستروکتور] 

 ایجتیماعى ).1984ارنوي، ک(بیلیر ھ گل احالینقوروم  -ستروکتوریافورماسیوندا ھئگئمونیک  ایجتیماعىبیر 

، آلتوسئرک اوالراق الرینا اؤرنقلیباغیملي ھینلربیربیر لرینسوییّھالري قیئر آلدی یچیندهاین، لرپراتیک

-لیمآگوجونون  امکآراسیندا،  لرایشچی و لرتآکاپیتالیس یچیندهاي لرایلیشکی ایستحصالجمعیتلرین کاپیتالیست 

ر ایلھ الآراجایدئولوژیک  وپولیتیک (آرانژمان)،  اینتیظامریر. بو ضرورتینى گؤستاولماسي  نینىساتیم

 باشقا رافینداکياط، نینموعیّن جھتلرىین پراتیکائکونومیک  ،لیکلھ بئلھاوالبیلیر.  مجبوریّتیندهسوردورولمک 

بو یؤنو  نینتئوریسىین ’مارکسده لیکلھ  بئلھور. کباغیملي اولدوغو گؤرو قورومااوست  دهبیرلیک ھللربیچیم

 .یرق دجاخاچیاالر اورتایا خطي جیدّ  گؤزدن قاچیریلیریلدیقدا

 ایستحصال(یانى نین  ىلرایلیشکي ایستحصال اوست قورومو،بوتؤونون نده، جمعیتین دوشون یھ مسالھ«

قوریلرى آراسینداکى موعیّن کاتئنین)  آکتورالرى ایستحصالستروکتورونداکى و ینین ا نین داغیلیمى آراجالرى

 ».اولماسى گؤرونورو اونونال ایچ ایچھ  مؤوجود اؤزونھ مخصوص بیر طرزده ائکونومیک فونکسیونالردا

 .)1991(جئیمز: 

، آلتوسئر ینتعریفلھ ھایچ ایچ سینھجھبئلھ تئوریسیندهاؤز یني لرلي پراتیکچئشیدنین تشکیالتما ایجتیماعى

ریني فیک[تغییر] یشیم گا چالیشیر. دغالماقآچیالناراق ردان یاراالرقاورامیني عئده  نىھیشمگد ایجتیماعى

وورور. بو  ینا باشقاورام ]ضدیت -تضاد - یونکسونترادیک[کي چلیشن ی’’مارکس، آلتوسئریریرکن دلیشگ

 کیلي یا دا اویوملوچلیش ھییللر، بیربیرلرایدئولوژیک پراتیک و ىائکونومیک، سیاس گؤرهیھ  تئورى

، آلتوسئرا چالیشان غالماخآچی ھللرهدوالییملي ایفاد رجھسیني سون دھلگیشیم مسا. دلراوالبیلیر (ھارمونیک)

، گؤرهریر. اونا گؤست ک اوالراقخالماسیني بونا اؤرنآچیشرایطینى ین ن»ىروس دئوریم«ین ’لنین

 شرطبیر  عاییدینلیغینا خیمین یادگیش، ضیّدیتآراسینداکي  ىلروجگ ایستحصال ایلھي لرایلیشکی ایستحصال

 ایجتیماعىبیر کومپلئکس ین ’مارکس، آلتوسئریئترلي اولمایابیلیر.  اوچونا بیر دئوریم قج، بو آچیاولسادا

ي لرایلیشکی ایستحصال ایلھ ىگوجلر ایستحصال نىھمدگیش ایجتیماعىصاحیب اولدوغونو،  ینھفیکر ھمدگیش



، کیمىدا اولدوغو ’روسیا مثلن، اگرر. ییوالغوور دیگینى سینھ ائندیرمھ ضیّدیت سوییھک بیر آراسینداکي ت

 و اعمال تطبیق فرقلى و لرهسوییّھ فرقلىآنالمالرا،  فرقلى، منشالره رقلىف - ینھم هنزھ ھیچ ببیربیرین

شن" قاریشیپ بیرل" دهبیر بیرلیک ]قیریجىکؤورک [ده  ئنھی قطف/  اوالن صاحیب ھینلر عرصھ [اویقوالما]

 ]عاّم تضادین[ نینىکچلیشگنل  آرتیقغا باشالرسا، دا اویناماعئینى آن سىبیرلشمھ لرکیچلیشگئنیش بیر 

 ایجتیماعى رکایشلدهبیر تئریم  عاییدا ’دوی، بورادا فرآلتوسئر. ه بیلمریکسؤز ائد دنگوجون واحید، بیرگھ

. لرسؤیتعیین ائدیلدیگینى سیز چلیشکیلرجھ  سایي  نین و گورونوشونون اوست قاتىین لرھمدگیش قورولوشداکى

 چوخبیر  عاییدیشینا خاوالیالرین آ گؤره ه ’آلتوسئر، ]تفسیر[یورماق  زگوندو نىتئوریمارکسیست  سببدنبو 

ي یا دا لریمدگیش ایجتیماعى یننیلمھگؤزلھ ورین دراماتیک شرطلبو  و توتوب هگؤز اؤنوند شرطلرى

، جئیمز( گتیریر. حاال مومکون غىیني آنالمالریکدبیرلش نئجھیریلماالري مئیدانا گتیرمک دوغرولتوسوندا ق

1991(. 

آچیقالماسینى، یمین دگیش ایجتیماعى ایلھ دوالییسي و [فنومن] والرینقاول ایجتیماعى،  ایلھ تحلیلو آلتوسئر ب

 دنقضاوتلرین و دنبگندیکلرین، دانآرزوالرینایستک و ، دانالرینج، اینانگرکلى سایدیقالریندانسانالرین این

یا دا  بگندیکلرىي، لرسئچیم فردلریناینسانالرین،  گؤره ه ’آلتوسئرر. خیارشي چیق شیددتلھ ،گھبیلمآسیلى 

 ھجلرپراتیک ایجتیماعى، فردلر اوندا. تعیین اولونور ھجلرپراتیک ایجتیماعىالري قیاشادی یچیندها، قصاوتلرى

 نىشکیولوژي آراسینداکي ایلیلھ ایدئدؤولت، آلتوسئر سورویا جاواب وئرمک اوچون؟ بو نئجھ تعیین اولونورالر

 هاوالراق ایفاد لرگؤروش »تامامالنمامیش و ىپارچال«ن یندطرف اؤزویریر. دیني گلیشلرالیان گؤروشقآچی

[دزگاه /  »یتالريقین ایدئولوژیک آیدؤولت وایدئولوژي «، آلتوسئرسیني ایدئولوژي ایلیشکي و دؤولتائدیلن 

 چالیشیر. تدقیق ائتمگھ هسیندقالھمآپارات] 

 تربیھ -تعلیم و دؤولتده ایدئولوژي، ’آلتوسئر

 سى ائدیلمھ  ایستحصال یئنیدننین ىلرایلیشکی ایستحصالسي، ھلاایدئولوژي مس اوچون آلتوسئر

تضمین  نینىایستحصال تکرار نینىلرایلیشکی ایستحصالدیر. چونکو حیاتى  اوچون] ىایستحصال [تکرار

 ي وق، باسایستیثمار، ستحصالیا ایلھي آراجیلیغي آلالرریتو نینىایدئولوژ بیئکتلرفردلر / سو، سى ایلھ ائدیلمھ

اؤزلرینھ  یچیندهابؤلومو تئکنیک ایش ایجتیماعى و  لریئرلشیر یچینھاي لرپراتیک ھیرمدشل ایدئولوژیک

 نئجھ ایلھ ین ایدئولوژي آراجیلیغيلرفرد، بیر آنالمدا، آلتوسئر. )1984ارنوي، ک( واردیري لریئرمخصوص 

 ا چالیشیر.غالماقآچی ىینلرگلدیک احالین ایشتیراکچیالرىؤنوللو کین سیستئمچى سؤمورگھاؤزلرینى 



 تربیھ -تعلیماوالراق  ىایستحصال تکرارگوجونون  امک

 تکرار نینىالرآراج ستحصالیا« ھینتمل نینىسمقالھ آیقیتالريین ایدئولوژیک دؤولت و، ایدئولوژي آلتوسئر

 تملیئني بیر  مخصوص ه ’آلتوسئر سورون حالینا گتیرمکیریر. بو دیئرلش سینىمسالھ »ىایستحصال

 رکا استیناد ائده’مارکس). سى ماّده ایستحصال تکرارو، گسؤزلو ھمارکسیست دوشونجباخ: دیر (دئگیل

ىرشرطل ایستحصال ىسینھبولونابیلم داایستحصالفورماسیونون  ایجتیماعى، بیر آلتوسئرباشالیان  ھینلرسؤز

  .رییباغال تکرار ایستحصالینا نین

تکرار  نینىشرطلر ایستحصال«، آلتوسئر؟ ھ دئمک دیرنى ایستحصال تکرار نینىشرطلر ایستحصال

 عرصھبیر ه گؤزدن قاچیریالن بیچیمد چاشدیریجىم ده تانیش، ھ چوخھم  نینىسمسالھ »ىایستحصال

 .ییرھلاولدوغونو سؤی

پراتیکین (بو اؤزو ده  ایستحصال سادهو یا حتا  نین] [گؤروش آچیسى نین ىرسپئکتیوپئ ایستحصال ساده«

نؤوعوندان  یک(آمپئریستلیگى  واضحو لیغى  نین بایاغى پئرسپکتیوىسینھ نیسبت مجرد دیر)  پروسھ ایستحصال

قاووشوب  -قایناییبایلھ » لیک شوعوروموزگونده« ده او درجھ) لیک  واضحلیق و  اوالن ایدئولوژیک بایاغى

تکرار یانى  ،یا یوخارى و باخیریق سینھ ایستحصال پروسھ بیز او باخیمدانکى، بوتون دوزلتمیشدیر بیرو 

امکانسیز اولماسا دا  یب اورادان باخمامیزیوکسلسینھ سوییھ  )یسىچگؤروش آ(پئرسپکتیوى  ایستحصالین

 »اولدوقجا چتین دیر.

 و دیر لى ایستحصال ائتمھبیر یاندان  اوچونفورماسیون وار اوالبیلمک  ایجتیماعى ھر گؤره ه ’آلتوسئر

سینھ  ائتمھ ایستحصال یئنیدن هد نین ىشرطلر ایستحصالآندا  عئینى، بیلمک اوچونایستحصال ائده 

لى ده ایستحصا تکرار نینىلرایلیشکی ایستحصالوالن ا وار وین لرگوجایستحصال . یاني مجبوردور

 نینىالرآراج ایستحصال، ایستحصالى یئنیدن نینىشرطلر ایستحصال اوالراق قاچینیلمازدیر. تضرور

ىالرآراج ایستحصالآلتوسئر دایانیر. سینھ  ایستحصال ائدیلمھ یئنیدنگوجونون  امک، ایلھ ىایستحصال یئنیدن

 ھتمبسیط ایشل نینىس  ائدیلمھ ایستحصال یئنیدنالرین آراج، بو  ائدرکنسؤز  یندانایستحصال تکرار نین

) .وس یوخالما و سھمانا سالماالرى، کن شئیلررگ-آراج، همادّ  امخ( اولدوغونو ضرورتبیر  هد سوییّھ

قئید  دیگینىشیچینده گرچکلا سیستئم مھھداھا گئنیش بیر زینجیرل چوخ ینایستحصال تکرار آنجاقییر،      سؤیلھ

فورماسیونون ائکونومیک،  ایجتیماعىوران، دیني اولوشتمل نینىلرھین دوشونج’آلتوسئربورادا،  .ائدیر



 ور.نگؤرو ىاوزانتیس نینىسھاولوشان بیر بوتون اولدوغو دوشونج لردنپراتیک اسىسی وایدئولوژیک 

تکرار [ سى ایستحصال ائدیلمھ یئنیدنین لرگوجایستحصال ، نؤقطھ اساس دوردوغو هین اوزریند’آلتوسئر

ایستحصالى  یئنیدنگوجونون  امکدیر.  دئمک ىایستحصال تکرارگوجونون  امکدیر کي بو دا  ] ىایستحصال

ى الھ بیر بیلگ عاییدوارلیغینا ماّدي  نینىجسوره ایستحصال تکرار و نینىجسوره ایستحصال دن ھنمایزل

 .شیرگئرچکلنین دیشیندا ھایشلتم ایسھ تکرار ایستحصالىگوجونون  امک. مومکون دئگیل گتیرمک 

جي اوالن ى آرامادّ نین  سى تکرار ایستحصال ائتمھ اؤزونو ھگوجون امک، تکرار ایستحصالى گوجونون  امک

 امکآنجاق ، موحاسیباتیندا وئریلسھ ده نین) ایش یئرینین (موسیسھ ھر، اوجرتساغالنیر.  مکلھ اؤده تجراو

 ھرمایس ینھ آیریلمیشامگل ا ،دئگیلاوالراق  شرطىبیر  نین تکرار ایستحصالىجھتدن  ماّدىگوجونون 

بیر  ینامک گوجونو ایشلتمکلھ ایستحصال اولونان دگراوجرت لیکلھ  بئلھ. وئریلیر ده موحاسیبھ اوالراق

 .ز بؤلومدوربو وازگئچیلمامک گوجونون تکرار ایستحصالى اوچون تشکیل ائدیر و  پارچاسینى

، لنمھ، بارینما، گئیینمھسگلن بآنالمینا  ىایستحصال تکرارگوجونون بیولوژیک  امکبو وازگئچیلمز بؤلوم، 

 صینیف ،نینىصینیفایشچي لیک  دیر و اوستھ دن عیبارتسین تربیھ -تعلیم و ىسھیریلمدین یئتیشلرسیلجک نگلھ

 ھرینئتفرانسیز پرول. بو، شامیل دیرده  ھینلرضرورت خىتاریمینیموم  ،گىیردیدائت قبول ایلھسي ھلیموجاد

 گلیر.سي آنالمینا ھوئریلم اوجرتبیر  یئترلى قدر جگىھبیل مصرف ائدهبیرا  ایسھ ه’ب، اینگیلیزشرا

اوالن گرکلى  اوچونتکرار استحصال اولونماسى گوجو اوالراق  امک، گوجونھ امک، گؤره ه ’آلتوسئر

 یئتمز. تامین ائتمکیني شرطلر ماّدىن یایستحصال تکرار

ي جسوره ایستحصال قارماشیقگوجونون "بیلگیلي" یاني  امکدورومداکي  [ایشلتمگھ یارایان]  بیلن دیلھ ایشلھ

 .گرکیراولماسي  لرىرلیلیکجک یئتھوشوالبیلق ھایش هیندسیستئم

 تکرار دا گرک خصوصیاتىگوجونون  امکپارالئل اوالراق  گى ایلھلیین گلیشمیشلرگوجایستحصال 

 .ائدیلسینایستحصال 

اوالراق  فرقلىفورماسیونالردان  ایجتیماعى (فئودالیزم) يچوسئر و (قولدارلیق) ىچھ، کؤلگؤره ه ’آلتوسئر 

 یچیندهاسى  پروسھ ایستحصال( »هیئریند« سى ائدیلمھ  ایستحصال یئنیدن نین خوصوصیاتىگوجونون  امک

 ووروم ق قاباش یچیندهاي سیستئمتربیھ  -تعلیمکاپیتالیست  هدئگ تئگ یالنیزدیر.  دئگیل) تربیھ -تعلیم



داھا  نى تربیھ -تعلیم، آلتوسئریر. ده دکیؤنلمتامین ائدیلمگھ دا دیشین ایستحصال چوخداھا  و قورولوشالردا

اونون  آنجاق ،ین دیشینداپراتیکفورماسیونالردا ائکونومیک  ایجتیماعى، کاپیتالیست دهمرحلھایلک 

 .ییر   تعریفلھ کیمىبیر پارچاسي  نین احتیاجالرى

 .شیرگئرچکل یچیندهااونون  و ایلھ تکرار ایستحصالایدئولوژیک  ،تکرار ایستحصالىگوجونون  امک

 نھ دهمدرسھ رکیھھاوزون بیر یول اولدوغونو سؤیل چوخآز یا دا  نینىمدرسھ سیستئم، کاپیتالیست آلتوسئر

-know جورالرین باشیندا، بیرجاواب یگىچالیشیر. بو سورویا وئرد، سوروسونا جاواب وئرمگھ نیلیر اؤگره

how  یک دگیش وتئکنیک  بیر نئچھ کیمىسایما  یب اوخوما ووران، بیلگي، تئکنیک، یازدبیلگیسیني اولوش

ین لرتئکنیک ایلھ لربو بیلگی آنجاق. گلیر لرن بیلگیقولالنیالبیلدوغرودان دوغرویا  لرینده وظیفھ ایستحصال

(متناسیب  اویماسي گؤره هیئر گىیین ائدیلدیعت نین لى وظیفھ ھربؤلومونون ، ایشایلھھ سیلبو و ویانیندا 

ویجدان،  کار سیویل پئشھ ،هدمدرسھ . نیلیر دا اؤگره ائتیکئت قایداالرى ورالالري،ربیھ قت گرکن اولماسى)

گؤسترمک  يغورالالرینا سایق [دوزن] اینتیظامین گىیردیدشیئرل نینىحاکیمیّت صینیفورالالري، ق قالاخ

 .تعلیم ائدیلیر

 ایستحصال ائتمگى یئنیدن ینلرخوصوصیّت، یالنیزجا تکرار ایستحصالىگوجونون  امکاوالراق،  نتیجھ

سینى  ائدیلمھ ایستحصال یئنیدنده  نینمھگورالالرینا بویون اق اینتیظامینورولو قزاماندا  عئینىبلکھ ، دئگیل

ي قباس و، سؤمورو سى ائتدیریلمھ تکرار ایستحصال هلرایشچینین  ىایدئولوژ ]آپاریجى[یؤنلدن یر. ائد گرک

 یؤنلدن ایدئولوژینى ائتمک وتامین  ایلھسؤز  لیگینى حاکیمین صینیف لدننیؤ اوچونداشییانالر  سى  وظیفھ

  ینھ مالیک اولماق معناسیندا دیر.قابلیّتولالنما قدوزگون 

یا  اگمگىبویون  ھایدئولوژیی یؤنلدیجىبونو  آنجاقر. یدرگاؤ اجیغىباشار، بیر سورو مدرسھ  گؤره ه ’آلتوسئر

 .ائدیر هدلربیچیم تامین ائدن سینى حؤکم سورمھ نینىپراتیک نینىدا بو ایدئولوژ

نین  خوصوصیتلرىدئمک یئتمز. چونکو امک گوجونون » بلکھ ... ،تکجھ بو دئگیل«گؤره  بونو آچیقالماغا«

  »نین آلتیندا و ایچینده حیاتا کئچیر.تکرار ایستحصالى، ایدئولوژیک بویون اگمھ بیچیملرى

 ائتمکقبول وارلیغیني موثّیر ین گکلیه یئني بیر گئرچدسیننؤقطھبو نین  سى مھچؤزوملھي گ، گئتیردیآلتوسئر

 اوچون قآنالیزیني تامامالما ایستحصالتکرار  اؤنجھ. داھا دن-ایدئولوژيیانى : ریدانیشضرورتیندن 



 دنگؤز تکرار ایستحصالینىگوجونون  امک و نینىالرآراج ایستحصال، یاني نین ىلرگوج ایستحصال

 تکرار ایستحصالینا نینىلرایلیشکی ایستحصال [بوراجان] . ھلھریی ھلغیني سؤیدیچالیش گھگئچیرم

 دانیشاراقلزوموندان  نینمھیرددگیشبیر یؤن   اؤنملى اوچون ائتمک، بوندان سؤز آلتوسئر. توخونولمامیش دیر

 ر.ییوالغوورضرورتینى النماسي جاوابیر، سوروسونون د نھ جامیعھاؤنجھ 

 )/ آپاراتالرى(دزگاھالرى الريآیقیتین ایدئولوژیک دؤولت و دؤولت

 ین’مارکس .یرباشالیائتدیگى تعریفدن ین ’مارکسا جاواب وئررکن ، سوروسوندیرنھ آلتوسئر ،جامیعھ

قاتالردان یا دا  لردن سوییھ تعیین ائدیجیلک ایلھ تجھیز ائدیلمیشبیر  مخصوصاؤزونھ  استروکتورونو جامیعھ

دیر.  ایدئولوژي و، سیاست ایستحصال لر) قاتالر (سوییّھ. بو دانیشیر ترسیم ائتدیگیندن هاولوشموش بیر شکیلد

نین  [تیکینتى ى قئید ائدیرتصویر ائتدیگین ایلھ )سى تمھ (بنزه مئتافورو تیکینتى ىنجامیعھین ’مارکس، آلتوسئر

 دیر، گرکلى و آنالملي تصویر ائتمھبو ].  سى اوستونده قورلور لرى و قاتالرى اونون بینؤوره اوست مرتبھ

مودئل بیر  چاتیشمازاوچون  آچیقالماسىپروبلئمین یورولماسى و  یوخسا دیر. حّدینده ائتمھ تصویر آنجاق

ک رن شئیي دوشونماؤزونو گؤست نین لیغىوار وطبیعتى  قورومون اوست گؤره ه ’آلتوسئر. دیر اوالجاق

  .دیر گرکلى واوالسى تکرار ایستحصالدان باشالییب یوالدوشمکلھ  آنجاق

. تاکید ائدیرھ اولدوقجا دیگینشگئرچکلدیشیندا  ایستحصالین، تکرار ایستحصالین دهجامیعھ، کاپیتالیست آلتوسئر

، آلتوسئرگیریشیر.  مگھتعریف ائلھ یئنیدن قن باشالیاراددؤولت، ایستروکتورو ایجتیماعى، دهبو چرچیوه

ا قج، آچیدؤولت گؤره. بونا مکلھ باشالییرھنیمسم سینى نظریھ دؤولتکالسیک مارکسیست  ھ یاناشدیقدادؤولت

 ھینجسورهسي ھائدیلم هین زورال الددگر قلرین آرتیصینیف مھ (یؤنلدن)یحاک، دؤولتدیر.  ي آراجيقبیر باس

 حاکیمیتلرینى ،هرینداوزبو صینیفین  سى اوچوننین بویون اگمھ ىصینیف) ایشچي ھ(یاني کاپیتالیست سؤموروی

ین لرمارکسیست کالسیک اؤنجھ دنشئی ھر دؤولتدیر. شینى ي ماقبیر باس تامین ائدن نىآلتینا آلما قارانتى

ایلیشکین اوالراق  ھینلرکرین گپراتیکي قوقوحدیر. یاني  ي شئيلروئردیک آدینىي آیقیت دؤولت

یاني  دیر. آیقیت لشمیش ایختیصاصى) ى ایلھتانیدیغیمیز (دار آنالم[رسمى] وارلیغیني  وزورونلولوغونو 

تخّصوص [ اوزمانالشمیش وزاماندا پولیس  عئینى فقط دئگیل دوستاقخاناالر، رلحکمھیالنیزجا پولیس، م

 اخیلھگوجو اوالراق دوغرودان دوغرویا مود باسقىبیر  آرتیقالما ده وھلھ، سون ىلریاردیمجي بیرلیک ]تاپمیش

 .دیر اداره ھئیاتى وکومت حؤاني، قباش دؤولته ریندبو بوتونون اوز واوردو  ائدن



. ق دیرالماق ائتمھ حالینداتصویر یسمن قسى ایرائھ ائدیلمھ هبو بیچیمدمونونون ضمین دؤولت گؤره ه ’آلتوسئر

وراما قکرار مارکسیست ایرلى آپاریلمالى دیر. بو دورومدا ت وآشیلمالي سى)  (مرحلھبو گؤروش  گؤرهاونا 

 ھیلى اآیقیت دؤولت، لرى ماھوى ترکیب حیصھ نینىورامق دؤولتمارکسیست  گؤره ه ’آلتوسئرووران باش

 .دیر مئیدانى نینىلریلھموجاد صینیفتیداري، قای دؤولتآیریلماسینا دایانیر.  دنبیربیرین نینىتیدارقای دؤولت

 آییرمالىیندان آیقیت دؤولتتیداریني قای دؤولت

ایقتیداریني  دؤولتبونون سونوجوندا  ودیر  الھ گتیرمک ىینایقتیدار دؤولت آماجى نینىسموجادیلھ صینیف

 دیر. الرىولالنیلماقدوغرولتوسوندا  مقصدلرى اؤز ینىآیقیت دؤولت ینلرصینیفتوتان  هیندلرلا

 دؤولتا بیر قبامباش یئرینھاونون ده مرحلھبو ایلک  و قماخیني ییآیقیت دؤولتوالن بورژووا ا پرولئتئریا، وار

ىایقتیدار دؤولتیني (جسورهیلما یخین یدؤولتي، جسورهرادیکال بیر  لرده مرحلھسونراکى  و قویماقي آیقیت

  .دیر ىلھائتم لدهیني اایقتیدار دؤولت اوچون قسونو) باشالتما نینىآیقیت دؤولت جور ھر و نین

ین پراتیک یاسىساس اوالراق سا نین مئتودالرىآلما  الھي لرمسالھ و لرى تجروبھ گیننھگل، مارکسیست آلتوسئر

 دؤولت اؤزي، دؤولت هیندلرپراتیک سیاسى، لرر. مارکسیست کالسیکیائد قئید ىالدیغینق محدود ھیلا آالني

. بو دیرالرآلمیشالھ کلیک اوالراق بیر گئرچ و دوالشیق ققارماشیداھا  تعریفدن نوئریل بئلھورامالریندا ق

، بورادا آلتوسئر. میشدیلر بیلمھ وراقون بیر تئوري غبونا اوی کدهال بیرلیقآلما ھؤنونا گؤز هدلیغي پراتیکقارماشیق

سیني ھي یولونداکي دوشونجگدیگؤرمھ محدود ى ایلھآیقیتي قباس ىدؤولتاونون  موراجیعھ ائتمکلھ ھی’شىرامق

  گوجلندیریر

، دئگیل فرقینىي ایقتیدار دؤولت ایلھي آیقیت دؤولتیالنیزجا  اوچونیرمک دیني گلیشقورام دؤولت، آلتوسئر

ده گؤز  گىرچئبیر گ گرکنریلماماسي دیاریشقاونونال  فقطو یانیندا اوالن  نینىآیقیت دؤولتا قجآچی فقط

ین دؤولت، بونالرین آلتوسئر. ینىالرآیقیتین ایدئولوژیک دؤولت، یانى: ضرورتینى قئید ائدیر ینتوتماغ ؤنوندها

اداره کومت، حؤي، آیقیت دؤولتدا قورام. مارکسیست یرآچشئي اولمادیغیندان سؤز  عئینى ایلھ يآیقیتي قباس

 اولوشور. دنایر، وسدوستاقخاناالر، لرمحکمھ، اوردو، پولیس، (یؤنتیم) ھئیاتى

 چیخان هورومالر بیچیمیندق لشمیش موستقیمن اختصاصى وآیري  دنالري، بیربیرینآیقیتین ایدئولوژیک دؤولت

 دیر:دئگیلشئي  عئینى ایلھي آیقیت دؤولتدیر. بونالر لرساییدا گئرچکلیکمعلوم 



 .ساییدادیر چوخایدئولوژک آیقیتالرى] [دؤولتینالر ’دیآ، تک دیري آیقیتي قین باسدؤولت

 .آلینمیر جاسینان بیرلیک دوغرویرشدلوغونو بوتونلخالرین چو’دیآ اولماسینى قبول ائتسک ده وار

 بؤیوکالرین ’دیآ رغمنیئر آلماسینا (کامو آالنیندا)  ده عومومى عرصھ بوتونلوکلھي آیقیتي قین باسدؤولت

 .موعیّن ائدیلھ بیلرآالندا یئر آلدیغي  خوصوصىبؤلومونون 

زور  ایسھ نین ىآیقیتي ق، باسقولالناراقالرین ایدئولوژي ’دیآ ایسھ فرق  اؤنملى انبو ایکي آالن آراسینداکي 

 .دیر ىس ھم ھایشل قولالناراق

ایدئولوژیک سھ ده  ایستر باسقىایستر دؤولتین ھر آیقیتي،  کسگینلیکلھ دئمک اوالر رکن بو فرقى گؤره آنجاق

یا  باسقىحسابینا  اؤز نینىآیقیت باسقىین دؤولت، فرق  اؤنملى. لرایش ایلھده ایدئولوژي  ھم باسقى ھم ،اولسون

  .دیر ىماسداشی نىوظیفھبیر  لى ى درجھبورادا ایکینج نینىن، ایدئولوژلیک وئریرک اؤنجھ تماما

 نینىسموجادیلھ صینیف وعرصھ ییشي آلتیندا بیرلشن  ھایشل نینىایدئولوژ حاکیم (موسلّط) الر،’دیآ

  مئیدانى

 دئمکیرن شئي ده دشگیني بیرللیلیچئشید، اونالرین ھییرس ھایشل رک وئرهلیک  اؤنجھ ھالر ایدئولوژیی’دیآ اگر

 ھینلرکیچلیش و ھینگلیلیچئشیدي اوالن ایدئولوژي، بوتون تمل نینىلرییش ایشلھ. چونکو دیر اولمالي ییش ایشلھبو 

 صینیفبیر  چئیر. ھدصاحیب گھزامان بیرلی ھر اصلینده ،آلتیندا نینىایدئولوژ) یجيد ھیؤنآپاریجى ( رغمن

وب توت الدهکلي اوالراق یني سورایقتیدار دؤولت دن اعمال ائتمھھئگئمونیاسیني  هاوستوند و یچیندهاالر ’دیآ

 صینیف قط، فدئگیلزانجي اق نینىسموجادیلھ صینیفالرین یالنیزجا ’دیآ، آلتوسئرز. بورادا بیلم ساخالیا

داکي ایقتیداروالر. غآالني اولدوغونو وور نینىلرموجادیلھ صینیفال آمانسیز قونلوخچو و نینىلرموجادیلھ

 ىدننھ. بونون بیلمز اراخبیر یاسا چی راحاتجاسینا کیمىیندا اولدوغو آیقیت باسقىین دؤولتالردا ’دیآ، صینیف

 فقط، دئگیلصاحیب اولماالري  مؤوضعلرهالردا اوزون زامان اؤنملي ’دیآرین فلصینی حاکیمسکي یالنیزجا ا

 موجادیلھ ایستر، قولالناراقي لرکیچلیشروالن وا ایسترالردا ’دیآ نین ىرین دیرنیشلصینیف ازیلنزاماندا  عئینى

 دیر. ىس ھبیلمتاپاتي صفیر ائشیتدیرمھسسیني  قازاناراق مؤوضعلرىساواش  ایلھ

 ایدئولوژیک اوست و سیاسى ،حوقوقى نینىایستحصال تکرار نینىلرایلیشکی ایستحصال، بورادا، آلتوسئر

بیر  بؤیوک نینىایستحصال یئنیدن نینىلرایلیشکی ایستحصال. ریی ھلسؤی تامین ائدیلدیگینى ایلھ یولوقوروم 



 باسقىین دؤولتیاندان  ىریاؤبالردا، ’دیآالریندا، بیر یاندان آیقیت دؤولت نینىایقتیدار دؤولتبؤلومو 

اجزادان (ترکیب ي، آیري آیري آیقیت باسقىین دؤولت. الده ائدیلیر سى ایلھ ائدیلمھ اعمال ،الرینداآیقیت

سي موجادیلھ صینیف اعمال ائتدیگى نینىلریچیلثمت سیاسىین صینیف حاکیم آنجاقاولوشان  عوضولریندن)

 دنبیربیرین وساییدا  چوخالر ’دیآ باخمایاراقدورور. بونا اولوش ن بیر بوتونوارلیغیندا بیرلش نینىسیاست

بورادا،  آلتوسئر. لردیر ىوئریشلا الغاولما مئیدانى موجادیلھ و الردور»آوتونوم اوالراق نیسبى«آیریدیرالر 

نیسبى سونرا،  آز آنجاقر. یاؤنونو آچ نینىسموجادیلھ صینیفجک  ھولدیورو سینده عرصھ »سیویل توپلوم«

، ین ایدئولوژیسي آراجیلیغى ایلھصینیف حاکیمین گ!الر آراسینداکي بیرلیدیآپارچالي اوالن  و آوتونوم

 .دوغرولماسینى قئید ائدیر هکیلي بیر بیچیمدچلیشال قونلوخچو

 »بؤلومو ایش«اسینداکي الري آرآیقیتین ایدئولوژیک دؤولت والري آیقیت باسقىین دؤولت گؤره ه ’آلتوسئر

 ایستحصالي، آیقیت باسقىین دؤولتشیر. گئرچکلي ایستحصال تکرار نینىلرایلیشکی ایستحصال آراجیلیغى ایلھ

 سیاسى نینىییش ایشلھالرین ’دیآ ایلھ یولو باسقى ویني شرطلر سیاسى نینىایستحصال یئنیدن نینىلرایلیشکی

 یئنیدن نینىلرایلیشکی ایستحصالاني آلتیندا خالق نینىآیقیت باسقى، ایسھالر ’دیآ. ریتامین ائدیني شرطلر

ي آیقیت باسقىین دؤولت. میشدیرگوجلنبورادا تاثیرى  نینىایدئولوژ حاکیم (موسلط). رلریتامین ائدیني ایستحصال

 ى ایلھایدئولوژي آراجیلیغ حاکیم(تطابق) ان) اویوم دیجیرداقدیش  واخت بعضىالر آراسینداکي (’دیآ و

 ساغالنیر.

اولدوغونو   کئیفیتده یکدگیشده  ھمساییجا داھا آز  ھمالرین ’دیآفورماسیونونداکي  ایجتیماعىاورتاچاغ 

یني فئودال ایقتیدار دؤولتجا سونوجونون یالنیز و نینىھدف نینى، فرانسیز دئوریمآلتوسئروالیان غوور

بوتؤو یني آیقیت باسقىسکي ین ادؤولتگئچیرمک،  ھکاپیتالیست بورژووازیی -اجیرت سیستئمیندن

، زیچى. یاریی ھلاولدوغونو سؤی قسالدیرما یھ ھاوالن کیلیس دیآ لى هزاماندا بیر نومر عئینى، پارچاالمادیغینى

ىسموجادیلھ صینیفایدئولوژیک  ولي قارشي شیّدتیا ’دیآ حاکیمسکي کاپیتالیست فورماسیونالردا ا گلیشمیش

والر. غاولدوغونو وور آیقیتایدئولوژیک  وى تربیھ -تعلیم ایسھنین ’دیآدوروما گتیریلمیش  حاکیمسونوندا  نین

، اویغون طرحھ (پالنا)سوندوغو ایدئولوژیک  لرهصینیفسؤموردوغو و  اؤزو اؤزونھ نینىبورژوواز

 وي لرموجادیلھ، یاني پارتي دیآ سیاسى، دئگیل مدرسھ نین ’دیآ حاکیمفورماسیونالرا  ایجتیماعىکاپیتالیست 

اونا گؤره،  اویادیر. تاثراتى ماسىپارالمئنتئر دئموکراتیک رئژیم اول دوغرولدانیني حقّ عومومى سس وئرمھ 

 -مدرسھ فورماسیونالردا،  ایجتیماعىکاپیتالیست  آنجاقر. بیلھ نبو تئز پارادوکسال گؤروایلک باخیشدا، 



 .اوزه چیخیرآالن اوالراق  قاباریق ان گىشتیردیگئرچکل اؤزونو نینىایدئولوژ حاکیم قوشالیغى لھییعا

بیري  ھرالمایا چالیشیر. قمئتافورویال آچی تیني کونسئرایستحصال یئنیدن نینىلرایلیشکی ایستحصال، آلتوسئر

 شرطلري باریندیران لرکیچلیشزامان  ھردیر. الر’’دیآالر، آیقیتچاالن  لرسا آیري سچاالن آمّ  مئلودینى عئینى

ک بیر ایچینده ت) لرکیچلیشیغي دیارات نینىلراؤرگوت ایلھالري یا دا پرولئتئریا قالیق صینیف حاکیمسکي ا(

رولو  [موسلّط] اوستونا قج، آچیدیآ، بیر بئلھ ھس ھوئریلم قوالق یھ مئلودى، هدتبو کونسئر«پارتیسیون چالینیر. 

  »! مدرسھ:  جاسینا سسلنر و ائشیدیلرآیدین ،اوینار

 ھللرسکي یؤنتئمیئني و یا ا ولیر آ اوشاق باغچاسیندانریني باالاللرین صینیف ایجتیماعى، توم مدرسھ 

 دیآتعلیمى  وسي ’دیآ یلھیاع اولدوغو چاغدا، قآچی ان تاثیر آلماغا اوشاغینبویونجا،  ایللر، ]مئتودالرال[

 باجاریقالرى موشرولودویدولدورولوب  ھایدئولوژییل حاکیمبویونجا  ایللریشمیش اولدوغو خآراسیندا سی

یریر. دافاسینا یئرلشقکرارالیا چوجوغون تکرارالیا ت نىایدئولوژی حاکیم خالیص جھ هیا دا ساد (قابلییتلرى)

ر. بونالر ودوش ایچینھ نین سورجى ایستحصالسي  ھتلوک اوشاقدئو بیر  ى یاشلىلتآ  اونآشاغى یوخارى 

زور  زار و. ائدیرا بؤلومو یولونا دوام قین بیر باشگلیجگن جک ھبیلتعلیم آال دیر. لرک کؤیلویچیک و لرایشچی

الي خیا آغ، لرناورتا تئکنیسی و یچیکک والیر خیلیر قییبوجاغا سونرا بیر  گئتدیکدنداھا  جایساق

. سون بیر ورورداولوش لرى طبقھبورژوا  کیچیک نؤوع ھرمورالري، ام دؤولتاورتا  و کیچیک،لرایشچی

ین لرچیامککولئکتیف (یا دا  ورمخصوص یاري ایشسیزلیگھ دوشیا آیدینالرا بونالر  .اوالشیر مقصدهبؤلومو 

ي لرولی هگؤر باسقى)، ادمینیستراتورالرو مودیرلر ، لري (کاپیتالیستلرولی هگؤراستیثمار ، )آیدینالري دیشیندا

 گؤره ه ’آلتوسئر. اولورالر الرقپروفئسیونئل ایدئولو و) لرت آدامالري، یؤنتیجیاسسی -لر، پولیسلررگسع(

 ایجتیماعىکاپیتالیست  عاتسا 7-8 گونده گونو،  5-6نین  ھبویونجا ھفت لریلااوزون  قدر، بو دیآبیر  ا ھیچقباش

  .دیر دئگیلصاحیب  گینھییجیلی ) دینلھپولسوزلیک  اوستھ و( اجبارى بوتونونون نینىفورماسیون اوشاقالر

استیثمارچیالرین ایستیثمار ، یاني نینىلرایلیشکی ایستحصالفورماسیونون  ایجتیماعىبیر کاپیتالیست  جھ بئلھ

ي، ایستحصال یئنیدنبیر بؤلومونون  بؤیوک نینىلراوالن ایلیشکی ھ)للرنین سؤموروللرسؤمورن(اولونانالرال 

قافاالرا « حالیندامجموعھ چیلیگى ایلھ]  نین واسیطھ تربیھ -[مدرسھ و تعلیم نینىین ایدئولوژیسصینیف حاکیم

 .تامین اولور ایلھسي  ھنیلماؤگرهباشاراجیقالرین  پارا بیر اؤرتولموش ایلھ »ىسدولدورولما

تربیھ]  -[مدرسھ و تعلیممئکانیزماالر  دن تؤره نى نتیجھاوالن بو  حیاتى اوچون سیستئم (دوزن)کاپیتالیست 



، دیر میشنگیزل واؤرتولموش اوستو  ھلایدئولوژیسى ایدونیا بویو حاکیم بورژووا  عومومى اوالراق البتھ

مدرسھ ایدئولوژیلردن آزاد و . «دیر ىبیر دنینلربیچیم باشلیجا نینىبورژووا ایدئولوژیس حاکیم او،چونکو 

موحیط گؤستریلیر. اورادا موعلیملر، آتا آناالرین (اؤزلرى آزاد و الکین  بیطرف(کلیسادان قیراقدا) و  داایراق

» ویجدانالرینا«و » آزادلیقالرینا«لرى ساییالن) اونالرا امانت تاپشیریالن اوشاقالرین  نین یییھاوشاقالرى

 ،آزادلیقرین آدامال یئتکینو  ا یاشلىاؤزلرینى نومونھ گؤتوررک اوشاقالرموعلیملر . الرسایغى ایلھ یاناشیر

لریلھ دگر» آزاد ائدیجى«الرین و بون اؤگرتمکلھ ادبیاتو  لر ، بیلگىغوندان توتموشسوروملولوو  اخالقیات

 »بئجردیرلر.

ساران  قیوراقیسقیني لراؤزي حسیال تاپا بیلدیکلرى خدهتاری و دهبیلگی »اؤگرتدیکلرى« ایچینده شرطلر برباد«

 جوربیر اونالر . ییرم ھلدی عذر موعلیملردنچالیشان  ھگدوغرو چئویرم هلرپراتیک و سیستئمھ، ایدئولوژییھ

و  اوالن اوستوناونالرا (سى  نئچھایچلریندن [گؤرک]  .آزدیر چوخساییالري  فقط! ساییلیرالر مانھرق

 »قوشقوالنا بیلیر؟» ایشدن« بور ائتدیگىجاونالرى مدوزنین تاپداالیب ازن) 

وارولدوغونو، بو  هیندلریا دا پراتیک هیندپراتیکین آیقیتده  ھما، دآیقیتزامان بیر  ھر نینى، بیر ایدئولوژآلتوسئر

دیر. دوالییسییال بیر دئگیلبیر فیکیر  لرولوژیایدئ گؤرهوالر. اونا غوور اولدوغونو اؤنملھ ماّدىوارولوشون دا 

 مومکون اؤز باشینا بوراخماقالماالریني قدا ییا دا دیشار اسینىاتیلیمقین لرفرد ینھسوبیئکت نینىایدئولوژ

 اوچون سوبیئکت و ھیلى ابیر ایدئولوژي آراجیلیغ آنجاقبیر پراتیک  گؤره ه ’آلتوسئردیر. چونکو دئگیل

 »سوبیئکت «،آلتوسئربیلیر.  دیراآدالن اوالراقکت یئسوببیر ایدئولوژي اینسانالري  آنجاقواردیر، 

" سوبیئکتن ده "نیر. بونو یاپارکولال،آنالمیندا ق »شنگئرچکل ایلھایدئولوژي آراجیلیغي «یني، قاورام

اشیر. دآنالمیني  »اوالن عتاب«ده  ھم »نی ھائیل« ھم، »سوبیئکت«. رجوع ائدیرآنالمینا  ىسؤزجوغونون ایکیل

 سورر. ھاؤن ىینلریکدائت ىگؤز آرد ىبو ایکینجي آنالممودافیعھ ائدنلرین  لیگى خىتاری و، ھومانیزمي آلتوسئر

 (بحثلر / تنقیدلر) لریریدشالارتیشماالر/د

 تکراردویدوغو اینسان گوجونون  نینىشرطلر ایستحصاللیکلي اوالراق  اؤنجھ نى تربیھ -تعلیمآلتوسئر، 

نین بوتونونھ  تحلیلینى گلیشدیردیکجھ، ایدئولوژینى صینیفلي جامیعھ یر.لندیر عالقھ سى ایلھ ایستحصال ائدیلمھ

سى اوچون حیاتى اوالن  . تکرار ایستحصال پروسھآچیقالییرایچکین استروکتورل بیر کاتئگوري اوالراق 

نین اؤنملي آیاقالریندان [پایاالریندان] بیري سى نین ماّدى یاشامدا گئرچکلشمھایدئولوژى نى، تربیھ -تعلیم



باغیمسیز اولدوغو  لردنیگلي ایلیشقارشیلیق و دنسین هایدئولوژي، اینسان ایراد گؤرهاونا اوالراق تعریف ائدیر. 

. ایدئولوژي ایجتیماعى سوبیئکتلردن/فاعیللري فاکتوردور ائدیجى تعیین کىایچینده لربو ایلیشکی قدر

قوران و تعیین ائدن بؤیوک بیر ایستوروکتور (یاپى) اوالراق تعریفلنیر. او حاکیم صینیفلرین اولوشدوران، 

نین ان اھمیتلى قوروجو  لرى سیزلیکلري یئنیدن ایستحصال ائتمھ اوزرینده یوکسلدیکلري صینیفى ائشیت

 یر.د تربیھ ده بو پارچانین ان گوجلو آراجالریندان بیرى -پارچاسیني اولوشدورور. تعلیم

 وشیالنمیش ارق ایلھبیر ایلیگي  بؤیوک هددؤنمویدوغو قیني اورتایا لر ھ، دوشونجى ایلھیش آچیسخبو باآلتوسئر 

 ایجتیماعىي، ’آلتوسئر، )1994ومپسون اا.پ. ت( خچى. اینگیلیز تاریمیشدیرالق ضروعم هلرتنقیدجیدي 

 تنقید یرمگینھ گؤرهدگلیش تئورىبیر  موجّرداپالي ق اؤزو ایچینھسون، خیویاناشمادان  خىتاری و لردنایلیشکی

 صیرفآنالشیالمادیغي، تجا راحا موتیولرینآردینداکي  نینىس ھیرمدلیشي گلرین بو گؤروش’آلتوسئر. ائدیر

ي، ایشچي لر  ھین دوشونج’آلتوسئر گؤرها ’مپسونا. تریی ھلاولدوغونو سؤی(روشنفکرچیلیق) لیزم کتوآنتلای

 ان .یردصاحیب )ھمئیل(تاندانسا بیر  آشاغیالیان کیچیلدن،کورپوراتیست اوالراق  ویني رئفورمیست حرکت

 تاریخین والردان ’دیآ ه، ایدئولوژیدآلتوسئر. اولماسیدیر سونخیو دنینورسپکتیپ موجادیلھملیسي ده اؤن

ارشیسینداکي ق نینىایدئولوژ حاکیمیاپیالرین لى  احاطھبوتون بو  کنآچارردن سؤز لصینیفاوالراق  کتىیئسوب

 ینچیالشمانبانیا کىایچیندهي لرایلیشکی ایستحصال. ریی ھلآز شئي سؤی چوخ رینھاوز وىکتیپرسپ موجادیلھ

) تربیھ -تعلیمیچینده ا سى ایستحصال پروسھ( تربیھ -تعلیمن مارکسیست گلیشدیریل اوزره قآشما (ائلیناسیون)

 بو جھتینھ گؤره، ،دوروموین ’آلتوسئر. ییر ھمسؤیل بئلھتک بیر سؤز  ھاوزرینلرى  تجروبھآنالییشي یا دا 

لي پوتانسیئ وروجودبیر دؤنوش ایلگیلي ھیچ ایلھتربیھ  -تعلیمآالني اوالراق  موجادیلھ ىصینیف وایدئولوژیک 

 باریندیرماز. یچیندها

 -تعلیم و، ایدئولوژي دؤولتالري یازیسیندا آیقیتین ایدئولوژیک دؤولت وین ایدئولوژي ’آلتوسئربوندان بئلھ 

جیدي  یچیندها تئورىمارکسیست  هحقّیندمؤوضوع ، بو هویسوندوغو چئرچ ھریني اوزلرایلیشکیتربیھ 

  ھین مارکسیست دوشونج’آلتوسئر. میشدیریئني آچیلیمالرا دا یول آچ کیمىلھ اؤز اؤزه اولدوغو لرتنقید

 نینىایدئولوژ حاکیم، کیمى ائتدیگىنین ایشارت ’قرامشى واختییلھ، پایىامک  ملياؤن اناوغروندا قویدوغو 

ملي بیر پارچاسي اوالراق اؤن نینىسموجادیلھ صینیفزاماندا  عئینى نین عرصھ ھر اولدوغو وار

باغیمسیز نسبتا استروکتوردان ین ائکونومیک لرپراتیک سیاسى و، ایدئولوژیک آلتوسئریر. د سى تعریفلنمھ

ین بیر لرایلیشکی ووالرین قاول ،اوالیالرین ایجتیماعى، گوجلندیرمیش تاکیدینىک بو ر یھ ھالریني سؤیلقاولدو



 جگینى ھآنالشیالبیلرک  یھ لھ سرگى هگؤز اؤنوند لر ھپروس(قارماشیق) دوالشیق  ولر  واسیطھ سیرا

بیر دایاز  اوزدن کئچمھو قابا ائکونومیست  ىدئمک اوالر آلتوسئر بو جھتدن مارکسیزم .میشدیروالغوور

 منطیقدن قورتاماغا چالیشیبدیر.

ایجتیماعى فنومن اوالن و تامامن بیر اوست قورومو کیمى باخیالن و صینیف موجادیلھآلتوسئر باشقا یاندان، 

 ایستحصالتربیھ و مدرسھ  کیمى ایجتیماعى قورومالرین  -نظرده آلینان تعلیم ]حاشییھ[ نین پئریفئریسیندهسى

ائکونومیک و ینداکي رولالریني و فونکسیونالرینى وورغوالییر. ایستحصالنین تکرار ایلیشکیلرى

لیکلھ کالسیک  ایدئولوژیک پراتیکلر باخیمیندان (آچیسیندان) بو قورومون نھ آنالما گلدیغیني آچیقالییب و بئلھ

 سي الھ گتیرمیشدیر. لیبئرال آنالییشا قارشي جیدي بیر تنقید چرچیوه

 آلتوسئر، دؤولتتشکیل ائدن ورومالریندان یالنیزجا بیریني قاوست یاپي  ده تئورىمارکسیست  آنجاق

 -تعلیم اولوبدور. دادئو بویبیر  هبیچیمد قاپسایاجابوتون استروکتورو قیندان ایدئولوژي آراجیلیغى ایلھ طرف

 دؤولت گىیردیدلیشگآلتوسئر، دیر.  یبتعریف ائدیلاؤنملي پارچاسي اوالراق  ان استروکتورونده بو  تربیھ

ورومال ق جور ھریئر آالن  یچیندها، ائده بیلن ایستحصال اوالراق تکرارکلي اؤزونو سور، سى ایلھ تئورى

 طبیعتا، سیستئم. بو ایرائھ ائتمیشدیر سیستئمچالیشان بیر کاپیتالیست  یچیندها) ھارمونى(اویوم  وبیرلیک 

 ھسین ھلادیموج صینیف متشکلده  اؤزللیکلھ، ( ایشینھ قاریشماغا) یھ موداخیلھي بیر کھانھر، ھدؤنوشوم

نین باشاریلي  نین ایدئولوژیکجھ موثّیرلیگى مدرسھآیرى یئرده  آلتوسئر. )1983مین، (بواپالیدیر ق قجااولدو

ي بیر کھانھر هدلرجزگاھیندان گئچن گننین د تربیھ -تعلیمنین آردینى توتور.  لرى اولدوغونو فرض ائتمکلھ نظر

واقعیت ایلھ  گؤرهه ’آلتوسئرسي  ھدوشونج جگى ھاوالبیل نمھفرقلیا دا ل مالع عکس، باغیمسیز قیجیلیدیارا

 .)1991(تان،  ر دیر.یموغای

بو  آنجاق. ریی ھلاولدوغونو سؤی دیآلو گوج انن نى سوردورایدئولوژی حاکیمنین ’دیآ وى تربیھ -تعلیم، آلتوسئر

 نینىمدرسھ سیستئم نینىایدئولوژ حاکیم. بو دورومدا گؤرورمحدود ایچینده  سینیرالرىمدرسھ  فونکسیونى

 یر.خراوکسیک بقالمانى این بیر آچیگایلیشینھ دیگدیل نئجھ منیمسھ ھجلراالن بیرئیقدیشیندا 

 

 نوتالر بدی



ویدوغو قچالیشماالریندا اورتایا  دؤنمن ین ائرک’مارکسي، لرتنقید تمل مؤوضوعداکىین بو ’آلتوسئر 1

اولدوغو یولونداکي  سوبیئکتى تاریخین نین فعالیتىاینسان  کیمى، پراکسیس لشمھ الشما، شئييچیابان

 مودافیعھ ائدنلریني لر. بو گؤروشبدیرلییؤن مودافیعھ ائدن موتفکیرلره یاناشماالرىین اؤنونو آچان لرگؤروش

 دیر.ده کلمگ لویس جان، هلئفئبر و هباشیندا سارتر

بوتونلوغون بیر پارچاسي اوالراق  ایجتیماعىي، لرایدئولوژیک پراتیک ین،’آلتوسئر، اؤنجھداھا  2

 دنایدئولوژی ده سوییھ، ایکي نى فورماالشدیراندا ىقاورامایدئولوژي آلتوسئر . بللندیریلمیشدیر دیگى تعریفلھ

 ایجتیماعىبیر  ایسھ،ایکینجیسي  »اوالراق ایدئولوژي عومومى«. بونالردان بیرینجیسي، آچیرسؤز 

چکلیک ، بیر اوست گئردن باشالیاراق بو فرقلندیرمھ آلتوسئروالن ایدئولوژي. ا وار یچیندهافورماسیون 

 رک یھ ھسؤیلسیزلیگینى)  (تاریخاولمادیغیني ى ختاری نینىاوالراق ایدئولوژ عومومى دیگى تعریفلھاوالراق 

 و ییر تعریفلھ ىفونکسیونوالن بیر ایدئولوژیک ا وار هیئرد ھر وزامان  ھراوالراق  ایجتیماعى و خىتاری

اونالرین  ى ایلھشرطلر وارلیقین گئرچک لر، بیرئینى، ایدئولوژیآلتوسئر. آیریجا تصدیق ائدیر وارلیغینى

 ییر. تعریفلھتاساریمي اوالراق  موناسیباتین خیالىآراالرینداکي 

  

 Production تولید Üretim اورتیم ایستحصال
 Yeniden یئنیدن اورتیم ایستحصالتکرار 

 

بازتولید / تولید 

 

Reproduction 
ایستحصال ایلیشکیلرى 

 

اورتیم 

 

Üretim 

 

 Productions روابط تولید

 
ایستحصال گوجلرى 

  

 Üretim اورتیم گوجلرى

 

 Productions نیروھاى مولده

 
 Productivity    محصولدارلیق
 Cotradiction تضاد Çelişki چلیشکى ضدیّت / تضاد

صینیف  سى صینیف موجادیلھ

  

Sınıf 

 

 Class Strugle مبارزه طبقاتى
 Labour Power نیروى کار Emek Gücü امک گوجو امک گوجو

 


