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هوشنگ مرادی کرمانی بر مبنای  انار لبخند موزشی داستانبررسی گفتمان آ

 آلتوسر ایدئولوژی ةنظریّ

 * پژوهشی( –) علمی  
 

   2کارگر الها ، 1صفایی دکترعلی

 

 چکیده
 
 یرويکردهای نقـد ادبـی معاصـر اسـ  كـه بـه بازتـاب سـاختارها         زگرا اشناسی ساخ  امعه     

شـناس   امعـه  (Louis Althusser) لـويی  لتوسـر   عقیـدة ر ادبی تو ـه دارد. بـه   ثا تماعی در ا
 گــرهــای ســركوبينــد حفــ  قــدرت در دورة ماقبــل مــدرن، از طريــق دســتگاه  فر، گــراســاخ 

(Suppressive apparatuses) صـورت نامحسـوس   پذيرف  كه در دورة مدرن، بهصورت می
( همچــون Ideological apparatuses)هــای ايــدئولوژيوو ايــدئولوژيکی از طريــق دســتگاه

بـا روش   ،يابد. در پژوهش حاضـر بـر اسـاس ديـدگاه  لتوسـر     ق میتحقّمدرسه(   موزش)خصوصاً
هوشـنگ   لبخنـد انـار   تحلیلی به بررسی عملکرد دستگاه ايدئولوژيو مدرسه در داسـتان -توصیفی

ور بـه  بـا  .كنندة دو گفتمان  موزشی سنّتی و مدرن اس كه ترسیمشود مرادی كرمانی پرداخته می
ـ       میـز بـه  های رفتـاری خشـون   مطلوب بودن روش   عنـوان روشـی كار مـد در امـر تعلـیم و تربیّ

 ،لبخند انار داستانی سنتّدر گفتمان  موزشی  همچون يو باور ايدئولوژيکی حاكم ،موزان دانش
یـر  تغی  نهـای مـدرن   ، به شکل ايدئولوژيو در اليـه گرانهسركوبتی سنّ ةاز شیوكه يابد مود مین

تی و مـدرن از  دهد. با بررسی نوع و نحوة عملکرد عناصر مربوط به ايـن دو گفتمـان سـنّ     میماهیّ
های  ماقبل مـدرن  های حف  قدرت در دورهروند تغییر شیوه ةيند به مثاب اين فر ،ديدگاه  لتوسری
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 شود.و مدرن شناخته می
 
، ی، هوشـنگ مـرادی كرمـانی   گـرا،  لتوسـر، ايـدئولوژ   شناسی ساخ  امعه :یکلیدهای واژه

 لبخند انار

 

 مقدّمه -1

مقالة حاضر از ديدگاه  لتوسر، به تحلیل روابط محسوس و نامحسوس حف  

های ماقبل مدرن و مدرن، در ساختار داستان لبخند انار گری، در دورهقدرت و سلطه

 .پردازدهوشنگ مرادی كرمانی می

 

 لهبیان مسئ-1-1

شناسـان   امعه» .شودگرا محسوب میپردازان ساخ هن نیريّترياز بر سته لويی  لتوسر

های ا تمـاعی را در مـتن  سـتجو    بندیگرا، بازتاب ايدئولوژی، ساختارها و صورتساخ 

 «دهنددر تحوالت ا تماعی نشان می ها را   نكنند و  نگاه توانايی نويسندگان و فرديّمی

–گی فردی را كـه دارای بنیـادی ا تمـاعی    لتوسر ساختارهای زند .(939: 9999)تسلیمی، 

بـه عقیـدة  لتوسـر، فراينـد حفـ  قـدرت        نامـد. می «بندی ا تماعیصورت» ،تاريخی هستند

پـذيرف  كـه در دورة   گـر صـورت مـی   های سركوبدردورة ماقبل مدرن، از طريق دستگاه

ــ دسـتگاه  صــورت نامحسـوس و ايــدئولوژيو از طريـق  مـدرن بـه   ق هــای ايـدئولوژيو تحقّ

 يابد. می

ـ  ةبر اين امر اس  كه سازوبرگ دول  با قوّ مفهوم سركوب در اينجا دالّ      ه كـار  قهريّ

های ايدئولوژيو نام گونه اس  ... نچه بدان سازوبرگكم در نهاي  اينكند و يا دس می

ات اس  كه در نگـاه نـاظر مسـتقیما بـه صـورت نهادهـايی       دهیم، مشمول بعضی از واقعیّمی

گفتمـان مدرسـه را از    (.  لتوسـر 93: 9999) لتوسـر،  شـود  مـی صیصی پديـدار  منفو و تخ

 داند. های ايدئولوژيکی مهم و يکی از عوامل اصلی در روند بازتولید ايدئولوژی میدستگاه
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تـرين نويسـندگان ايرانـی در زمینــة    از بر سـته  ،(9919) «هوشـنگ مـرادی كرمـانی   »     

كننـدة دو نـوع سـاختار    ستان لبخند انار مـرادی، ترسـیم  . داادبیات كودكان و نو وانان اس 

خشـون  و   موزشی سنّتی و مدرن اس  كه در ساختار سنّتی داستان، شیوة اعمال سلطه، بـا  

داســتان بــه صــورت ســاختار  موزشــی مــدرن  ، درهشــیوايــن اســ  كــه  فیزيکــی سـركوب 

اينـدی اسـ  كـه    ، همـان فر پذيرد و اين تغییـر روش صورت میايدئولوژيکی و نامحسوس 

كند. بررسی اين امر با نگاه سـاختارگرايانة  عنوان فرايند حف  قدرت ياد می لتوسر از  ن با 

های غالب حف  قـدرت و  ا ، روش لتوسر، مو ب شناخ   زيرساخ  اين دو گفتمان مجزّ

 گردد. ها میهای حاكم در  نايدئولوژی

 

 پیشینة تحقیق-1-2      

شـناختی  ثـار مـرادی، از رويکـرد سـاختارگرايی يـا       قـات  امعـه  یتاكنون در میان تحق 

ص ديگری برای شـناخ   امعـة  ثـار ايـن نويسـنده و خصوصـاً داسـتان        رويکردهای مشخّ

هــای قـان بــدون رويکـردی خــا ، در اليـه   لبخنـد انــار اسـتفاده نشــده اسـ  و اغلــب محقّ   

د. از  ملـه ايـن تحقیقـات،    انـ تحقیقات خود نگاهی گذرا و كلّی به  امعة  ثارمرادی داشته

 صـدای خـط  »( و اثری به نـام  9931)كائدی، « توان كردبا اين طنز چه كارها كه نمی»مقالة 

الی نقـد  ثـار مـرادی بـه طـور      ( اس  كـه نويسـنده در البـه   9999)س  قه، « خوردن مشق

 یـر از من در مقالـة حاضـر،  پراكنده به توصیف كلّی  امعة  ثار هم نیـری داشـته اسـ . امـا     

 و نقـش دسـتگاه    امعـة داسـتان لبخنـد انـار     ، به شناخ  زيرساخ  لتوسری ساختارگرايی

ة  لتوسر يا ديگـر  شود. در باب كاربرد نیريّايدئولوژيو مدرسه در اين گفتمان پرداخته می

تـوان بـه   نويسندگان ديگر مـی  شناختی  ثارهای  امعهرويکردهای ساختارگرايی در تحلیل

تحلیـل  »( و 9993)صادقی،  «ات  لتوسرخمار با تکیه بر نیريّ ری در بامدادپدرساال» مقاالت

 ( و...اشاره نمود.9999)تسلیمی،   «گراشناسی ساخ قطره خون با رويکرد  امعهسه

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ-1-3      

هـای رفتـاری در دو   در داستان لبخند انـار، مـرادی كرمـانی بـا نگـاهی انتقـادی، تقابـل        

های اين دو گفتمان، هركدام به كشد. وابستهتار  موزشی سنّتی و مدرن را به تصوير میساخ
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 انبـه ديـدگاه  لتوسـر    طـور همـه  پردازند كه ايـن امـر بـه   نحوی به حف  قدرت و سلطه می

دهد. های ماقبل مدرن و مدرن را تح  پوشش قرار میيند حف  قدرت در دوره درباب فر

هـای متفـاوتی را   توانـد قرائـ   ايی اس  كه با انديشة  لتوسـری مـی  هدارای ظرفیّ  ،داستان

 دربرداشته باشد. 

 

 بحث  -2 

 گرا شناسی ساختآلتوسر و هامعه-2-1 

تـرين عناصـر سـازندة  گـاهی     اثـر هنـری را يکـی از مهـم    »گرا شناسی ساخ  امعه     

هـا و  هد تا بـه انديشـه  ديعنی عنصری كه به اعضای گروه امکان می  ورد.شمار می معی به

:  9939)گلـدمن،  «  گـاهی يابنـد  -داننـد هـا را نمـی  كه معنای واقعـی و عینـی  ن  -اعمالشان 

بـه   هـا و نیـام عناصـر تو ـه دارد.    به روابـط میـان سـاختار    ،گراشناسی ساخ  امعه  .(911

بـه و ـود   هـا را  های داللی كه  نهای فرد،  دا از نیاماعمال و گفته»گرايان ساخ ة عقید

 .(990: 9990)سلدن و ويدوسون، « معنايی ندارد  ورد،می

شناسـی  در  امعـه  گرايی تکوينیروش ساخ  در (Lusien Goldman) نگلدم     

انگار اس . چیز، ديدگاهی به تمامی يکتاگرايی تکوينی پیش از هرساخ  گويد:ادبیات می

توانـد  شناسـی مخـالف اسـ ، نمـی     امعـه  تـاريخ و  ینوع  دايگونه كه با هرنتیجه هماندر

فرهنگ از قوانین حاكم بـر   ةگران در عرصبپذيرد كه قوانین بنیادين حاكم بر رفتار  فرينش

افراد در زندگی ا تماعی و اقتصادی قاطعانه  دا باشد. ايـن قـوانین ...هـم     ةهم ةرفتار روزان

ام كار يا در زندگی خانوادگیشـان  ور يا بازرگان، به هنگام انجدر مورد فعالی  كارگر، پیشه

  .(149: 9933صادق اس  و هم در مورد راسین و كلودل به هنگام نوشتن  ثارشان )گلدمن،

 

 ایدئولوژی  ةآلتوسر و نظریّ-2-2 

را صـرفاً در تصـرف   هـا  ن ايدئولوژی و هژمـونی را، كـه ماركسیسـ    لويی  لتوسر       

بـه مفهـوم ايـدئولوژی و    دهـد. او  تـری نسـب  مـی   هدانستند، به روابط پپیچیدطبقة حاكم می

دهـی بـه  گـاهی تو ـه دارد. از ديـدگاه      كننـده در شـکل  شناخ   ن به عنوان عاملی تعیین
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ــر در دوره ــدرن لتوس ــای م ــازوبرگ  ،ه ــق  س ــدئولوژی از طري ــو  اي ــف  در ي ــای مختل ه

هـا  انسـان نیس  كـه بـر    یبه سخن ديگر، هیچ نهاد»  ؛گیردبندی ا تماعی شکل میصورت

های فرهنگی و حکومتی )كلیسا، مدرسه، حزب، رسـانه و ...( بـا   نهاد ةنیارت كند، بلکه هم

 ،هــايی نــامرئی، نامســتقیم و نیــز پراكنــدهگونــهبــه «هــای ايــدئولوژيو دولــ دســتگاه»نــام 

ايـدئولوژی در انديشــة   .(911-919:   9914)تســلیمی، « دهنـد ايـدئولوژی مــا را سـامان مــی  

  :  ای از مفاهیم اس  كه در سطح ناخود گاه افراد حضور داردموعهمج  لتوسر،

نخس ، نوعی از گفتمان اس  كه ما  گاهانه به خود اختصـا    ةايدئولوژی در وهل     

كنیم. ايـدئولوژی  ن نـوع گفتمـانی    دهیم و حقیق   ن را به شکل عق نی ارزيابی نمینمی

 يـ  بـه شـکلی  گاهانـه  ن را بپـذيرد     ش، در نهانیس  كه فرد، با واكنش انتقـادی در برابـر  

هـای بـارز بـرای ايـدئولوژی     های زير را از ويژگی لتوسر ويژگی. (943-941: 9993)فرتر،

 شمارد:  میبر

ــا شــرايط واقعــی هســتی تخیّ ةبازنمــايی رابطــ»ايــدئولوژی -      شــان: لــی افــراد اســ  ب

خیـالی افـراد بـا     ة ، بلکه بیانگر رابطـ ايدئولوژی نمايانگر شرايط طبیعی و واقعی هستی نیس

 «.شان اس دنیای واقعی و شرايط زندگی

ايدئولوژی هستی مادی دارد؛ ايدئولوژی صرفاً وضع ذهنی نیس  و در عمـل بازتولیـد   -

 .دهندهای ذهنی خود رفتاری را بروز میافراد طبق ايده و شودمی

يـا   «سـوژه »يـن خطـاب افـراد را بـه     دهد و با اايدئولوژی افراد را مورد خطاب قرار می-

 (34-13 :9999سازد. )ن.   لتوسر،بدل می « من»

و  هـای بازتولیـد نیـروی كـار    بـه شـیوه   ،ايـدئولوژی خـود   ة لتوسر در بخشی از نیريّ     

تـرين  وبـرگ مدرسـه را از مهـم   مناسبات ا تماعی نیر دارد. وی  مـوزش و خصوصـاً سـاز   

ـ  طرفـی عـاملی مهـم در ايجـاد مهـارت      كـه از  داندايدئولوژيکی می هایدستگاه ص و تخصّ

ـ    طوركـل  ات و بـه نیروی كار اس  و از طرفی ديگر نقشی اساسی در انتقـال اصـول و اخ قیّ

 :  ايدئولوژی دارد
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ـ   ةبازتولید نیروی كار نه تنها الزم       مـوازات  ن  ص  ن اسـ ، بلکـه بـه   بازتولیـد تخصّ

بازتولیـد فرمـانبری    ل نیـم غالـب، يـا بـه عبـارت ديگـر،      محتاج به بازتولید فرمانبری از اصو

گیری ايـن ايـدئولوژی   كارو بازتولید به -مورد كارگراندر-نیروی كار از ايدئولوژی غالب

برای اينکه اين عام ن بتوانند  ؛كشی و سركوب نیز هس مورد عام ن و كارگزاران بهرهدر

  .(13-11:  همانق بخشند )گر را تحقّلطهس ط بر طبقةاز لحاظ ك می و گفتاری نیز تسلّ

 ايـن اسـ  كـه در سـاختار     ،قابـل طـرح اسـ     حاضر ای كه در رابطه با پژوهشنکته     

 ةسازوبرگ ايدئولوژيو در انديشـ يو ، مدرسه )به عنوان انار داستان لبخند  موزشی سنّتی

بـه   ،ل به خشون  بدنیبا توسّ، اغلب به صورت مستقیم ، ای تکیه بر ايدئولوژی لتوسر(، به

توان گف  كـه ازسـويی، ازديـدگاه    در تبیین اين مطلب میپردازد. ا رای عملکرد خود می

سـركوب  مبتنـی بـر   و صـرفاً   وارهگر و ايـدئولوژيو همـ   لتوسر، كاركرد دستگاه سركوب

 وايدئولوژی نیس :                            

، در در ـة اول بـا تکیـه بـر     ...ولـ  گـر د بـرگ سـركوب  واين اسـ  كـه سـاز    هنکت      

كـه كـاركرد ايـدئولوژی در  ن    حالیكند، دركار می (سركوب )از  مله سركوب فیزيکی

ترتیـب در  هـ    بدين.  گر صرف و ود ندارد(...در در ة دوم اس  )سازوبرگ سركوب

 ل،، خـود در در ـة اوّ  وبرگ ايدئولوژيو دول ()ساز ديگر، بايستی اذعان كرد كه س.ا.د

گـری در كـاركرد   كه  سركوبحالیند، دركیه بر ايدئولوژی كار میدر ابعاد گسترده با تک

هـا نیـز   بـرگ رو حتـی در درون ايـن سـازو   از اين .(91همان: ها در در ة دوم قرار دارد ) ن

گـری و هـم ايـدئولوژيکی را مشـاهده نمـود. ازسـويی ديگـر،        توان هـم شـیوة سـركوب   می

خواهیم نمود در رونـد شـیوة بازتولیـد ايـدئولوژی و حفـ  سـلطه از       گونه كه مشاهده همان

تـدريج طريقـة   هتی بـه سـم  سـاختار مـدرن، بـ     ، از سـاختار سـنّ  وبـرگ مدرسـه  سـاز  انب 

، بـه همـان   روند كه با اين تغییرِ گرددل میايدئولوژيکی مبدّ كام ً ایهگری به شیوسركوب

پوشاند. در يو بررسی  ـامع،  امة عمل می عملکرد ايدئولوژيکی خود در انديشة  لتوسر 

گردد كـه از نگـاه   ساختار  موزشی داستان لبخند انار به دونوع پیشامدرن و مدرن تقسیم می

هايی متفاوت برای حف  قدرت و نیـم   لتوسری، در بطن هر ساختار و متناسب با  ن، شیوه
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دو  نوع فراينـد پرداختـه   عمال اين گردد كه در ادامه به تحلیل چگونگی اعمومی اعمال می

 شود.می

 

  نگاهی به داستان لبخند انار-2-3

و  «تـ ش » مـوزان قـديمی مدرسـة    شرح خاطرات كـودكی دانـش  ، داستان لبخندانار   

اكنـون  كـه هـم   ، مـوزان  قـديمی  اس . ايـن دانـش   «اغ قای دبّ» ،روش تربیتی مدير مدرسه

ــه اتمــام رســانده و هركــدام دارا   مناســبی هــای ا تمــاعیی موقعیــ تحصــی ت خــود را ب

 ينـد و بـا برگـزاری    گـرد هـم مـی    ،كنار كشور و حتی  هانو ساله از گوشهباشند، همهمی

ـ ، موفّی اوهـا گیریاغ و ياد وری سخ مراسم بزرگداش   قای دبّ وردهای اهـا و دسـت   قیّ

اولیـای   ننـد. داهـای انـار او مـی   هـای تركـه  امروز خود را مديون روش تربیتی همراه با ضربه

 ورنـد و بـا فرزنـدان    اغ تاب نمـی  موزان امروزی از شنیدن خاطرات تنبیهات  قای دبّدانش

سـاله، تعـدادی از ايـن    كنند. در پايان مراسم طبق رسم هـر ای  لسه را تر  میخود به بهانه

ـ  شاگردان قديمی می اغ و روش تربیتـی او،  بايس  برای بیشتر محسوس ساختن ياد  قـای دبّ

حاضـران در مجلـس،    ةمستخدم مدرسه با تركة انار تنبیه شوند و  الـب اينکـه، همـ    ةوسیلبه

 اما در اين حـین، ورود كـودكی بـه نـام     شدن هستند.برای تنبیه و مصرّداوطلب  ،بدون استثنا

 كند.با حركاتی  سورانه، صحنة نمايش را عوض می ،«فريد»

در  رفتــاری تــوأم بــا خشــون هــای روشنويســنده بــا طــرح ، داســتان لبخنــد انــاردر      

(، و كـاركرد نیـام   ه مـوزان قـديمی مدرسـ   الی خاطرات دانـش ساختارهای گذشته )از البه

 مـوزان  ديـد   )بـا حضـور دانـش    هـای تربیتـی نـوين    موزشی امـروزی در گـزينش شـیوه   

 لیـل پـردازد. در تح تی و امـروزی مـی  گفتمان سنّدو های رفتاری در (، به ترسیم تقابلهمدرس

هـا   ن تی و مدرن بايد به شناخ  عناصر مربـوط بـه  گفتمان سنّدو  های ساختاری اينتفاوت

تشکیل يو گفتمان غالـب را در  خود   یّاين عناصر در ارتباط با يکديگر، در كلّ. بپردازيم

بازتولیـد سـاختارهای قـدرت     خـدم  در  دهنـد و عمـدتاً  بنـدی ا تمـاعی مـی   اين صـورت 

سته به اين دو گفتمان  موزشی، در يو بررسی كلّـی، در چهـار گـروه    عناصر واب اند.حاكم
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عنـوان  گیرند. در ساختار  موزشی سنّتی، عوامل وابسـته بـه نهـاد مدرسـه )بـه     اصلی  ای می

ــب(  ــدئولوژيو غال ــره  دســتگاه اي ــا به ــاد خــانواده، ب ــا همکــاری نه ــای ، ب ــری از ابزاره گی

هـای ايـدئولوژی )نسـل    روی سـوژه ت بـر ای محسوس، به اعمال قدرگونهگری، بهسركوب

، عوامل وابسته به دستگاه ايـدئولوژيو مدرسـه نـه بـا     پردازند. در گفتمان مدرنيمی( میقد

هـای  ل به ك م، به تداوم قدرت بر سـوژه سركوب، بلکه با روشی كام ً نامحسوس و با توسّ

 پردازند.عینی ايدئولوژی )نسل نو( می

 

داستان  تی و مدرنفرهنگی سنّ-گفتمان آموزشیعناصر وابسته به -2-0    

 انار لبخند
 گفتمان مدرن تیگفتمان سنّ عناصر رديف

  موزان قديمی مدرسهدانش  قای دباغ نهاد  موزشی -9

 گزار قديمی مدرسهخدم  گزار مدرسهخدم 

  موزان  ديداولیای دانش  موزان قديمی اولیای دانش نهاد خانواده -1

ــاريخ و   های انارتركه غالب تنبیهی ابزار -9 ــاطرات و تـ ــل خـ نقـ

تجربیـات قــديمی )بـه عنــوان   

 سازی(مرحلة  ماده

عنصر تحـ  سـلطه    -0

 )سوژه(

  موزان  ديد مدرسهدانش مدرسهدانش  موزان قديمی 

    

بندی ا تمـاعی و  ترين عنصر در اين صورتمهم نهاد آموزشی مدرسه: -2-0-1   

 شود .محسوب می حاكمید ايدئولوژی عامل اصلی در بازتول

تی هـای سـنّ  در اليـه  تی:نهاد آموزشی مدرسه در گفتماان سانّ   -2-0-1-1     

گیرد. خشون  در اين گفتمان  موزشی، چرخة فراگیر گفتمانی در قالب خشون  شکل می

ا ـرا   محسـوس  ای برای حف  قدرت و سركوب اس  كه با عوامل مختلف به روشیوسیله
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های خـود قـرار   ، خشون  را منشأ حركات و كنشنهاد  موزشیعناصر مربوط به  گردد.می

 :  ند ازاعوامل مربوط به اين گفتمان با تو ه به عملکردهای ا تماعی  نان عبارت. دهندمی
 

       

 

 

 تی،  قای دباغ مدير مدرسة ت ش اسـ  های نهاد  موزشی سنّ: يکی از وابستهاغدبّقای  

. وی يابـد نمـود مـی   اودرروند تربیتـی   گری،شیوة سركوب ةاز اعمال و غلب بارزی لوة كه 

ــرای بهبــود در امــر از تركــهتی در ســاختار ســنّ ــار حیــاط مدرســه ب ــ هــای ان ــیم و تربیّ   تعل

تـ ش  شـیوه  ايـن  در ا ـرای دقیـق   قاطعانـه   سـ  و  بهره می ،نیم  موزان و برقراریدانش

در مراسـم  ه  مـوزان قـديمی مدرسـ   مديريتی در ك م دانـش  ةهايی از اين شیو.  نبهكردمی

 شود:   يادبود  قای دباغ مطرح می

اهـل   انـد، كنم، پدرم وقتی ديد كه دوستان نابـابی دورم را گرفتـه  هرگز فراموش نمی     

ـ  ام دارد تباه میق نیستم و  يندهدرس و مش اغ و شود، دستم را گرف  و  ورد پیش  قـای دبّ

يعنـی بزنیـد، بزنیـد تـا      .«اين بچه دسـ  شـما، گوشـتش از شـما و اسـتخوانش از مـا      »گف : 

  .(9:  9919گوشتش بريزد و استخوانش را بفرستید خانه )مرادی كرمانی، 

فیزيکـی و بـاور بـه مطلـوب بـودن  ن در       ل به سركوبدر اين گفتمان قديمی، توسّ     

عنوان يو ايدئولوژی حاكم، بر ذهنیّـ   قـای دبّـاغ نقـش پذيرفتـه اسـ  و       امور تربیتی، به

حتم در چنین ساختاری رشد كـرده اسـ ، مصـمّم در ا ـرای     طوراز نجا كه، خود او نیز به

از خـود و   افـراد شـناخ   »اسـ  كـه    نكامل نیم عمومی بـه ايـن روش اسـ .  لتوسـر بـر     

 ايگاهی كه در  امعه دارند را بـر اثـر تـأثیراتی كـه از مشـارك  در يـو سـاختار و روال        

: 9999)اسـتونز،  « كننـد )ا تمـاعی شـدن(   اين و ود داشـته، كسـب مـی   ازا تماعی كه پیش

 موزان، قاطعانه همة تـ ش    درسی دانشر تأثیر اين روش در وضعیّبا تصوّدرنتیجه  .(940

گیـرد.  كـار مـی  بنـدی ا تمـاعی بـه   ی ترويج  ن و تداوم هماهنگی با اين صورتخود را برا

در ايـن  و هويّـ  او    فرديّـ   دبّـاغ، از عناصـری اسـ  كـه     مطابق انديشة  لتوسر شخصـیّ 

 نهاد  موزشی مدرسه در گفتمان سنتی                    

 گزار مدرسهخدم       قای دبّاغ       
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توانـد  ـدا   نمی، رول شده اس . از اينبه  گاهی  معی مبدّرنگ باخته و ساختار ا تماعی 

هــای فــردی را ناديــده  تمــاعی و تــاريخی خواســته برهــای ا» از ايــن چــارچوب بینديشــد

بـازد و در  های ا تماعی رنگ مـی   و منش فرد در برابر ساختار ، فرديّگیرند: شخصیّمی

     (99: 9914)تسلیمی، « شود.داستان نیز  به تیپ و ساختار كلی بدل می

ده محسـوب  پـیش تعیـین شـ   های اصـلی در ايـن سـاختار از    قای دبّاغ، يکی از سوژه     

بـر  رای  شود كه از سوی ايدئولوژی حاكم مورد خطاب و استیضاح قرار گرفته اس . بنامی

شـدگی  دهد و سپس مسـئلة سـوژه   لتوسر، ايدئولوژی در ابتدا افراد را مورد خطاب قرار می

ايـدئولوژی بـه   كنـد:  ن خطاب يا استیضاح ياد میگیرد كه وی از اين عمل، با عنواشکل می

شوم و در طـول  كند، حتی پیش از  نکه متولّد شده باشم، زمانی كه بزرگ میره میمن اشا

، يو سوژه، يو هوي ، تفکر و كـنش.  لتوسـر از اصـط ح    «من»عنوان يو ام، بهزندگی

خوانـد. )فرتـر،   چنین معنايی را در سر دارد: ايدئولوژی مرا به سوژه بـودن فـرا مـی   « خطاب»

9993 :91)  

امـا در   ،رسـد نیر مـی اگرچه در ظاهر منفی و منفور به ،اغ در اين داستانشخصی  دبّ     

، با نوعی تضاد و دوگانگی در رفتـار و بیـنش او   وی در داستان  شخصیّشدن پرداختهروند 

  او را معلول شـرايط محـیط خـود دانسـ  كـه      توان شخصیّكنیم. ازاين رو میبرخورد می

مو ـب شـده كـه وی بـر خـ ف      ، او ةو ـود و انديشـ   تأثیر ناخود گاه اين ايـدئولوژی در 

ـ  طريقـه  احساسات درونی و ديدگاه شخصـی خـود، ايـن    هـای نسـل خـود      بچـه را در تربیّ

 :   ترين عمل ايدئولوژی اس پیچیده ،نفوذ در ناخود گاهزيرا  ،گزيندبر

نهايـ   ايدئولوژی  ن نوع گفتمانی نیس  كه فرد، با واكنش انتقادی در برابرش، در      

هـا، تصـاوير و   عکس، ايدئولوژی شـامل  ريـان گفتمـان   به شکلی  گاهانه  ن را بپذيرد. بر

ـ اند، ما در درون  نها ما را احاطه كردههايی اس  كه در تمام زمانايده ايـم،  د شـده ها متولّ

ايدئولوژی او را  .(943-941 :همانكنیم )ها زندگی، فکر و عمل میايم و در  نرشد كرده

   گـردد تـا ايـن شخصـیّ     ، سـبب مـی  اس  و با تغییر هويّـ   فردی خود دور ساختهز هويّا

 ر كند:    ری كام ً  زاد تصوّخود را در گزينش و ا رای چنین تفکّ
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مختار و زايـا ببینـیم؛ و   اس  كه خود را افرادی  زاد، يگانه، خود نتمايل ما بیشتر بر     

بود نقـش خـود را در زنـدگی ا تمـاعی ايفـا كنـیم. از       بدون چنین ديدگاهی قادر نخواهیم 

دهـد چنـین تصـوری از خـود داشـته باشـیم       چیزی كه بـه مـا امکـان مـی    ديدگاه  لتوسر،  ن

 .(191: 9994ايدئولوژی اس  )ايگلتون، 

 مـش » ،تیبـه گفتمـان  موزشـی سـنّ     هخدمتگزار مدرسه: يکی ديگر از عوامل وابسـت      

 نـوع بیـنش  تربیتـی بـر    ةاس  كه به سبب نفوذ بسـیار ايـن طريقـ   ه خدمتگزار مدرس، «عبداهلل

در انديشـة   ،پس از سالیان دراز ات اقدامات او نیز، موزان قديمی مدرسه، تمامی  زئیّدانش

اغ. بعد بريد نه  قای دبّها را میعبداهلل تركهمش اوالً» موزان ماندگار گشته اس : اين دانش

)مـرادی كرمـانی،   « خواباندنـد كـه خشـو بودنـد...     ب مـی وی تاز  ن در زمستان تركه را 

توان گفـ   می در بررسی عملکرد اين شخصیّ  داستانی برمبنای  رای  لتوسر .(90: 9919

بـاور   اسـ  كـه  ايدئولوژی  ها، همچون مدير، در ا رای كه نقش او همکاری با ديگر سوژه

ـ    «یهسـتی مـادّ  »مرحلة كنش و كردار رسـانده و  به خشون  را به  ق ايـن ايـدئولوژی را محقّ

هاسـ :  اس  كه ايـدئولوژی نیازمنـد همـاهنگی میـان افکـار و شـیوه       ن لتوسر بر سازد.می

: 9993)فرتـر، « او مو ودند، يا بايد مو ود باشـند های انسانی در كنش ةهای يو سوژايده»

10). 

 

در سـاختار  موزشـی    نهاد آموزشی مدرساه در گفتماان مادرن:    -2-0-1-2

كند و از طريق نیارت كاركرد ايدئولوژيکی خود را  غاز می ،نهاد  موزشی مدرسه ،مدرن

ــه رونــدِ ،و كنتــرل دســتگاه  دهــد. درگفتمــان مــدرن نیــز،قــدرت خــود ادامــه مــی حفــ ِ ب

بندی ا تماعی و عامل اصلی سلطه بـه  ترين عنصر در اين صورتايدئولوژيو مدرسه، مهم

 باشند:   ل وابسته به  ن بدين گونه میشود كه عوامروش نامحسوس محسوب می

 نهاد  موزشی مدرسه در گفتمان مدرن                  

 خدمتگزار قديمی مدرسه  موزان قديمی مدرسه دانش
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هـای  كـه بـا روش   ،: دانش  موزان قديمی مدرسة ت شه موزان قديمی مدرسدانش     

ـ  عنـوان ديگـر سـوژه   بـه  اكنـون انـد، هـم  اغ پرورش يافتـه بار  قای دبّخشون  د ايـن  هـای مولّ

و اعمـال  خواهـان تـداوم    ،مدرن، خود ةپس از گذش  سالیان متمادی، در دور ،ايدئولوژی

اين   هويّتدريج به ،ايدئولوژی غالبزيرا هستند. ه  موزان  ديد مدرسبر دانش ن  ةدوبار

وسر، موضوع )فـرد(  از نیر  لت»خواهان تداوم اس :  هاكمو  نو بهرا شکل بخشیده نسل 

هـا  دادن  نايدئولوژی با گرفتن افراد و قرار كل ايدئولوژی اس  و كلّ ةكنندويژگی تعیین

: 9994)اسـتريناتی،  « كنـد به عنوان موضوع در چارچوب ايدئولوژی، نقش خود را ايفـا مـی  

141). 

هـای انـار   از طريق نقل خاطرات تركـه  ،بازتولید ايدئولوژی در ساختار مدرن داستان     

صـورت   ، پس از گذش  سـالیان متمـادی،   موزان قديمی مدرسهاز سوی دانش ،اغ قای دبّ

 مـوزان  )دانـش  هـای خـود  از طريـق سـوژه   بار دستگاه ايـدئولوژيو مدرسـه،  اين گیرد.می

سازی ذهنی ، منجر به  مادهای نامحسوس با نقل خاطره )نقل قصّه و تاريخ(، به شیوهقديمی(

تـرين توصـیف  لتوسـر از    واضـح »گـردد.  م قدرت در اين گفتمان  ديـد مـی  وتداو نسل نو

گزيننـد. ايـدئولوژی  از ديـد    مـی شان بـر ايدئولوژی، راهی اس  كه مردم برای در   هان

 «كنـیم مان را در  مـی ةهـا تجربـ  سـ  كـه از طريـق  ن   ا هـا ای از گفتمان لتوسر، مجموعه

های پیشـین خـود، خـود را    مطابق با باورداش   موزان قديمیاين دانش .(943 :9993)فرتر،

همـواره بـه يـو عقیـدة      ،ايـدئولوژی  زيـرا  ؛داننـد مستلزم فرمـانبری از ايـن ايـدئولوژی مـی    

بــه نیــارت وســلطة خــود تــداوم   ن،ســازی و بــا طبیعــی داده  مشــروعیّ ،ا تمــاعی غالــب

يط واقعـی هسـتی   خیـالی بـا شـرا   ة ها در يو رابط بخشد. از ديدگاه  لتوسر اين شخصیّمی

ای كـه  واقعی خود را با نیام روابط ا تمـاعی  ةدرايدئولوژی، مردم رابط»برند. میسرخود به

گر اين رابطـه بـه   نمايانكنند كه بازهايی بیان میكنند، از طريق گفتمانتح   ن زندگی می

  .(941: همان« )شکل خیالی يا داستانی هستند

 های اثـر شـده  گیر پندار شخصی ماعی اس  كه گريباناين همان  بر تاريخی و ا ت     

 اس :    
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 ةچهار سال هنوز سـوزش ضـرب  وسوزد. بعد از سیهايم میباور كنید هنوز كف دس -»

)مـرادی  « اما امروز هرچه دارم از او دارم كنم.پاهايم حس میوهايش را به كف دس تركه

 .(3: 9919كرمانی، 

 ةكنیم در عوض بايد بگويیم نتیجـ ر مرحوم دباغ به نیکی ياد میهای انا...اگر از تركه     

قـدری ماننـد  قـای    امروز داشتن اسـتادان گـران   ،هاكردنهای انار و فلوها و تركه ن تنبیه

ساز، پروفسور ناصر و نويسندگان و شـاعران و  نژاد، دكتر حسین قند وا، دكتر صبادكتر مهر

د بزرگ ياد اند تا از خدمات  ن مر ا  مع شدهمشب ايناساتید فراوان ديگری هستند كه ا

 .(94)همان:  كنند

ر، ها در انتقال اين تفکّـ    نها و قاطعیّبارز میزان نفوذ ايدئولوژی بر اين سوژه ة لو     

ـ     خوردنِها برای كتودر اصرار  ن سـاختن   هـ  ملمـوس  بـه  ،اغدوباره بـا تركـة  قـای دبّ

قـدر سـالم و   مرا بزنید، ببینید چـه »كردند كه: همه التماس می: بديانمود میخاطرات گذشته 

د روی انـد. بزنیـ  هايم را ببینید. هیچ عیبی نـدارد فقـط كمـی چروكیـده    حالم. كف دس سر

مـا را بزنیـد، مـا را فلـو     »كردنـد كـه:    ز میوعزّها ...خیلیشومها،  وان میهمین چرو 

ماس  كه كتو بخوريم يو سـال   اب شويم. حقّخواهیم  وان و شلوغ و شادكنید، ما می

 ـور  » مثـل معـروفِ   .(91)همان:  «ايم.  ور استاد به ز مهر پدریدهانتیار چنین روزی را كش

ـ  «اسـتاد بـه ز مهـر پـدر     بـرای انتقــال   ،هـا بـه كـ م و گفتـار     ل ايــن شخصـیّ ، نمايـانگر توسّ

هـای  «سـوژه »يـا  « مـن »عنـوان   ر اس  كه به تعبیر  لتوسر با بیان خـود بـه  نامحسوس اين تفکّ

نیـز  « بلـزی »چنانچه پردازند. ر غالب میو ترويج تفکّ شدة ايدئولوژی، به بازگويیهفراخواند

 در ك م خود به اين امر اشاره  دارد: 

ايدئولوژی حـاكم را بازتولیـد    ،با سخن گفتن، «من»سوژه يا انسان و به تعبیر  لتوسر،      

 هـا هـا و انتخـاب  هـا و تصـمیم  سرچشمة كار «من». بدين ترتیب كشدكند يا به چالش میمی

دانـد.  پیرو معناها و ساختارهای ك می اس  كه زبـان مجـاز مـی    «من»س  و در همین حال ا

 بـدين  .(199: 9914گری اسـ  )تسـلیمی،   گويد ناچار به بازگوسوژه هنگامی كه سخن می

ی تی مـادّ بـه ايـن ايـدئولوژی مو ـوديّ    های خـود،  طريق در اين مرحله با عمل به باورداش 
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رونـد تبـديل    شـود، های داستان نقل مـی  . عبارت زير كه از زبان يکی از شخصیّبخشندمی

نـه فقـط بـا    »سـازد:  ی را به طور صريح نمايان میمادّة فکری به مرحل ةذهنی از  نب ةاين ايد

 خـر  لبته حرف و دسـ  كنیم اوّل، احرف، بلکه با گوش  و پوستمان  ن دوران را زنده می

« دانی نیسـ  به عمل كار بر يد به سخن»( و در  ايی ديگر: 3: 9919)مرادی كرمانی،« عمل

 .(93 ) همان:

همچنان به نقش خود  ،: در گفتمان مدرن نیزه )مش عبداهلل(خدمتگزار قديمی مدرس     

اری فلـو  قـای   ددهد و از ديگر عناصری اس  كه با نگـه های انار ادامه میدر حف  تركه

انتقـال ايـن رونـد ايـدئولوژيکی ايفـای       ، درتجديد خاطراتاغ و استفاده از  ن در مراسم دبّ

ـ    ی موزن قديمبه تنبیه دانش ،كند و حتی خود نیزینقش م پـردازد:  اغ مـی با فلـو  قـای دبّ

 ها پیش بازنشسته شـده بـود.  احوال، كه سالگزار، پیرمرد الغر و مريضمش عبداهلل خدم »

ـ  فلو  قای دبّ اغ، اغ را به يادگار نگه داشته بود. هرسال موقع ا رای مراسم يادبود  قـای دبّ

 ( 99: همان« ) ورد.فلو را می

 

ــر  نهاااد خااانواده: -2-0-2   ــدگاه  لتوس ــی از   ،از دي ــانواده يک ــاد خ ــاینه  نهاده

 ،ات تولیـد توانـد در بازتولیـد مناسـب   شود كه مـی ی میايدئولوژيکی مهم در كنار مدرسه تلقّ

برگ ايـدئولوژيو دولـ  را   وخانواده( ساز-مدرسه )و نیز مدرسه» .داشته باشد ینقش مهم

كـه  –داری وبرگی كـه در  ن بازتولیـد مناسـبات شـیوة تولیـد سـرمايه      دهند، سازتشکیل می

 ) لتوسـر، « كننده اسـ  دارای نقش تعیین-كندیطبقاتی  هانی تهديد م ةهستی  ن را مبارز

اين امر، يعنی نقش خانواده، به عنـوان يـو سـازوبرگ مهـم ايـدئولوژيکی در       .(11 :9999

راستای بازتولید ايدئولوژی، همان چیزی اس  كه   لتوسر در هماهنگی با مدرسه در ةانديش

همـاهنگی و همراهـی   . اسـ  خوبی  لوه يافتـه به شده در اين داستانترسیمسنّتی در گفتمان 

بار حاكم در امـر تعلـیم   های رفتاری خشون سه در ا رای روش موزان با مدراولیای دانش

 اسـ ؛ ای درخور تو ه ها، نکتهها به تأثیر مطلوب اين شیوه موزان و باور  ن  دانشو تربیّ

ـ    از  نجايی كه اين هـا در    و بیـنش  ن ها خود نیز در چنین گفتمـانی پـرورش يافتـه و ذهنیّ
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هـای ايـدئولوژی حـاكم    عنـوان سـوژه  بهبنابراين  ،اس چارچوب همین باورها نقش پذيرفته

 اس  كه: .  لتوسر بر اين عقیدهانديشندمطابق با  ن می

ای های ا تماعی متفاوت بسیاراند، و لذا فاقـد وحـدتی پايـه   افراد انسان محصول  بر     

 بـه  تـوان صـرفاً  چنین افرادی را مـی دهد، هستند. تا  ايی كه علم ا تماعات انسانی نشان می

هـا در  ماننـد  ايگـاه  ن  ، يا  ن ساختار ا تمـاعی مطالعـه كـرد   مثابة كاركردها يا اثرات اين 

 .(191: 9994)ايگلتـون،   ا تماعی مشـخص و نیـاير  ن   ةتولید، يا عضوی از يو طبق ةشیو

عوامل مربوط به اين نهاد ا تماعی با تو ه به عملکردهـای ا تمـاعی  نـان در ايـن قسـم       

 گیرند.ار میمورد تحلیل قر

 تی:  نقش خانواده در گفتمان سنّ -2-0-2-1      
 تینهاد خانواده در گفتمان سنّ              

  موزان قديمی مدرسهاولیای دانش          

 :   موزان قديمیعملکرد اولیای دانش     

در مـورد   ی،  موزان قـديم ای از غلبة زياد ايدئولوژی بر نوع بینش اولیای دانشنمونه     

ـ    از روش هـا  ناستقبال و اشتیاق شديد  شـان  اغ در تعلـیم فرزنـدان  هـای سرسـختانة  قـای دبّ

هايی كه خودشان تـو ايـن مدرسـه    های شهر و  نگندهبیشتر پولدارها و كله»: گر اس  لوه

شان بیايد هایدادند كه بچههای خوب میديدند و پولدرس خوانده بودند، اين و  ن را می

: 9919)مـرادی كرمـانی،   « برای خودشـان  دمـی بشـوند    ينده اغ تا در زير دس  مرحوم دبّ

دانسـتند:  مطلـوب مـی   كـام ً  شـان فرزنـدان پیشرف  و  يندة اين روند را در  ها ن .(91-14

ان  ينـده  هامـ خواهیم بچهدردانه دارد از اين مدرسه ببرد. ما میهركس بچة نازنازی و عزيز»

  .(11)همان: «  دم بشوندداشته باشند، 

 نقش خانواده در گفتمان مدرن:   -2-0-2-2      
 نهاد خانواده در گفتمان مدرن               

  موزان  ديد مدرسهاولیای دانش              
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در ساختار  موزشی مدرن داسـتان، متناسـب بـا      موزان  ديد:اولیای دانش عملکرد     

 موزان نیـز  اولیای دانش ةتربیتی و دگرگونی ديدگاه نسل نو، عقید–تغییر گفتمان  موزشی

يابـد. زيـرا ايـدئولوژی    تغییـر مـی   های تربیتـی و طريقـة گـزينش  ن   در خصو  نوع روش

 يابد:   ها نیز تغییر می ط، هويّهای مسلّساز اس  و با تغییر ايدئولوژی هويّ

 برد. گف :  اش را از سالن بیرون میزنی كه داش  بچه     

اش حرف از كتـو زدن،  شود. همهتر  میكند، دارد زهرهخانم، بچه دارد گريه می-

هاسـ .   ـور چیـز  انار و بريدن پوس  و گوش  و  مـدن خـون و ايـن   ةكتو خوردن، ترك

 .(99:)همان ها را دوس  ندارندمروزی اين چیزهای ابچه

 

 ابزارهای غالب تنبیهی-2-0-3     

ابزارهايی برای اعمـال  بزارهای غالب تنبیهی درگفتمان سنتی: ا-2-0-3-1     

را بـه مرحلـة    باورداشـ  ذهنـی خـود    ،هـا ل به  نها با توسّمستقیم خشون  هستند كه سوژه

 بخشند:   یی م  مادّكنش رسانده و به  ن ماهیّ

 تیابزارهای غالب تنبیهی در گفتمان سنّ                 

 های انارتركه                                      

 ابزار غالب تنبیهی در گفتمان مدرن:   -2-0-3-2      
 ابزار غالب تنبیهی در گفتمان مدرن                        

 سازی( ماده ة) به عنوان مرحل ات قديمینقل خاطرات و تاريخ و تجربیّ

ــا تغییــر گفتمــان  موزشــی در ســاختار مــدرن        ــرای متناســب ب داســتان، ابزارغالــب ب

، بـه  حـاكم   انبداری از ايـدئولوژی  ،های  ديد داستاندر اليه. يابدنیز تغییر میگری سلطه

عـام ن پیوسـته بـا     ،پـذيرد. در ايـن گفتمـان مـدرن    ايدئولوژيکی صورت می ای كام ًشیوه

ايی هـ بزار(، سـعی دارنـد تـا از طريـق ا    ه موزان قديمی مدرستی  موزشی )دانشگفتمان سنّ

خوانـده   « برتـاريخی » لتوسر  در انديشةچون نقل خاطرات و تاريخ وتجربیات قديمی، كه 

بـرای اسـتقبال از اعمـال ايـن      موزان  ديـد را  ، ذهنیّ  دانشصورت ناخود گاهبه شود،می



 177 ررربر یکرمان مرادی هوشنگ اناربخندلداستان یگفتمان آموزش یبررس       59پاییز و زمستان 

 ،  تحصـیلی خـود  بخـش در وضـعیّ  عنوان روشی نتیجـه به ،هاالگوهای تربیتی و پذيرش  ن

هـا و افکـار ايـدئولوژيکی بايـد همـاهنگی و ـود       بین شیوه ،از ديدگاه  لتوسر. سازند ماده 

سـازی  ايـن   رو، در اين مرحله با ايجاد اين باور و ت ش در  ه   طبیعـی داشته باشد. از اين

 كنند.امر، به ا رای  ن كمو می

 

 عنصر تحت سلطه -2-0-0     

 تی:   عنصر تحت سلطه در گفتمان سنّ-2-0-0-1     
 تیعنصر تح  سلطه در گفتمان سنّ         

  موزان قديمی مدرسهدانش          

شـوند كـه   سلطه محسوب مـی از عوامل تح قديمی  موزان دانش ،تیدر ساختار سنّ     

به كمـو   ،عنوان عام ن بازتولید ايدئولوژیتوسط عوامل وابسته به نهاد  موزشی مدرسه به

عنـوان عنصـر وابسـته بـه نهـاد      در اين راستا بـه  اولیای خودهمکاری ابزارهای رايج تنبیهی و 

در   قای دبّـاغ  رفتاری قاطعانة ة. شیوگیرندمیاين ايدئولوژی غالب قرار  ةخانواده، در سیطر

 موزان سـايه افکنـده بـود كـه نـه تنهـا در       ا رای كامل نیم، چنان بر فکر و ذهن اين دانش

سالی و گذش  سالیان دراز از دوران تحصـیل  ی در بزرگاغ، بلکه حتلحیات نبود  قای دبّ

واال    اغ، ای انســانتــو ای دبّــ-»بیننــد. چنــان روح او را در میــان خــود حاضــر مــیهــم خــود،

«  نرفتی از زبان و فکر و خـاطر  / ضرحا و تو را در  مع بینم حیّ، كجايی تا ببینی وضع حاال

، در مرحلة ا رای پـانتومیم و تقلیـد    قای دبّاغ دتا ايی كه حتی در مراسم يابو .(19همان: )

 همچنـان  ، موزان قديمی، ترس و وحشـ  گذشـته  از سوی يکی از همین دانش اوحركات 

ـ    گردد: ها پديدار میاز و ود  ن  ، كـه عـین   بعد ابراهیمی راه افتـاد و  مـد. از میـان  معیّ

اش نگـاه كردنـد.   و ترسان بـه صف شده بودند، رد شد. همه خبردار و لرزان  موزان بهدانش

شـان را  ب دهـان  مـد. همـه يـواش     پايید. صـدا از كسـی در نمـی   او زير چشمی همه را می

  .(19)همان: دادند ... قورت می
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 عنصر تحت سلطه در گفتمان مدرن:    -2-0-0-2      
 عنصر تح  سلطه در گفتمان مدرن              

  ديد مدرسه  موزاندانش                  

قـديمی و   نسـل هـای  تی و مـدرن، بـه تقابـل ديـدگاه    تقابل میان ساختار  موزشی سـنّ      

 كه در مقابل حركات توأم با ترس و دلهـرة نسـل قـديم، شـاهد    نوعیشود. به ديد منجر می

ای از «خـورده خندة خفه و تـرس »پیو صدای پیو» كنشی متفاوت از نسل امروزی هستیم:

مـرادی  « )لند بلنـد زدنـد زيـر خنـده    ب «بدون ترس»های توی مجلس  . بچه ماع  برخاس

 .(19 :9919كرمانی،

شـود، بـه   سخنانی كه از سوی والدين يکی از كودكان حاضر در مجلس مطـرح مـی       

-» تواند تفاوت ديدگاه میان نسل قديمی و نسل نو را در اين مـورد نشـان دهـد:    وضوح می

اش حـرف از كتـو زدن،   شـود. همـه  تـر  مـی  نـد، دارد زهـره  كخانم، بچه دارد گريه می

هاسـ .   ـور چیـز  انار و بريدن پوس  و گوش  و  مـدن خـون و ايـن   ةكتو خوردن، ترك

 .(99)همان: « ها را دوس  ندارندهای امروزی اين چیزبچه

فرهنگـی امـروزی،    -با تو ه به پیام  موزشی داستان و هماهنگ با ساختار  موزشـی      

پايـان  های نسل نو، ما رای ترس و تنبیه بـدنی كودكـان   عنوان سمبل بچهبه ،«فريد»ود با ور

تـا انـار كنـده بـود، رفـ       يکهو فريد، پسركی كه از درخ  انار باال رفته بود و چنديابد: می

 روی میز ايستاد با يو دس  فلو و با دس  ديگرش انار خندانی را باال گرف  و گف :   

های مدرسه های عزيز. من بدون ا ازه اناربزرگ، گوش كنید. پدرساك ، ساك -     

ام. تـا تجديـد دارم. شیشـه اتـاق همسـايه را شکسـته      ام و امسـال دو ام. درس نخوانـده را كنده

 مده. من غذای خانگی داد همه دروام كه  یغقدر بلند كردهصدای نوار ضبط صوت را  ن

فلـو   ةخورم. مرا بزنید. دوسـ  دارم مـز  ش  نمیدوس  ندارم. كشو و بادمجان و  بگو

ها اشو ه بگويند. بعضیهمه ساك  بودند. همه مانده بودند كه چ شدن را بچشم. مرا بزنید.

 .(04-91: همان) ريختندمی
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ـ   گرانـة سـركوب های  موزان قديمی به تأثیر مطلوب روشپايبندی دانش      اغ  قـای دبّ

يابـد.  ديگری مـی  ة لواو،  های  سورانةفريد و اعتراف در تکامل و پیشرف  خود، با ديدن

در دس  ديگر توسط فريـد، از سـوی نويسـنده     «انار خندان»در يو دس  و  «فلو»داشتن 

نـوعی  كشد و بـه تصوير میتی و نو را بهسنّتربیتی ای، تقابل میان الگوهای به شکل هنرمندانه

 هان بزرگساالن در خصو  تـأثیر   ةشدثبی كودكان و باورهای ت ةمیان انديش بیانگر تضادّ

هـای نـوين   نمودی از شیوه ،خندان در اين صحنه نیز اس . انارِ رفتاریكاربرد اين الگوهای 

( ironic میـز ) تواند هماهنگ بـا  نبـة طنـز   طور نمادين میو مطلوب  موزشی اس  كه به

 كنـیم:  پايـان مشـاهده مـی   كـه در  باشـد. چنـان   یداستان در نقد اين روندهای نادرس  تربیتـ 

كجـا؟ كجـا   » قای سـپهری داد زد:    عقب رف . رف  به طرف در پش  صحنه.فريد عقب»

 .(04)همان: « دس ، از مدرسه زد بیرونبه فلو  ماع  از پنجره ديد كه او،« بری؟می

سو با سـاختار  موزشـی و   خود به گزينشی بزرگ و همو ديدگاه مغاير فريد با عمل      

از طرفـی،   ،اغ از مدرسهانار  قای دبّ ةبردن تركبا بیرون و زندخود دس  می ةنگی  امعفره

و از طرفی ديگـر، بـه   شده  ن در ساختارهای مدرن  ةط دوبارمانع بازتولید ايدئولوژی و تسلّ

 های مطلوب  موزشی امروزی  در ساختار داستان اشاره دارد. ايگزينی روش
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 گیرینتیجه -3      

انـار دو نـوع سـاختار  موزشـی سـنّتی و مـدرن بـا        مرادی كرمانی در داسـتان لبخنـد        

كشـد كـه ايـن    تصوير میهم بهگرانه و ايدئولوژيکی را در تقابل باهای تربیتی سركوبشیوه

بینی نوعی تقابل سنّ  و مدرنیته اس  كه مو ب تفاوت نوع  هانامر، ازديدگاه نويسنده به

های قديمی داستان، كه فاقد اسـتق ل و  ادی كرمانی در مقابل شخصیّ گردد. مردونسل می

بینشی  گاهانه هستند و همواره خواهان تبعیّـ  و پیـروی محـض از سـاختار تربیتـی حـاكم       

دهـد كـه بـا ديـدگاهی مغـاير و عملکـردی متفـاوت مو ـب         باشند، نسـل نـو را قرارمـی   می

 گردند.شدن ايدئولوژی حاكم میشکسته

گـر فراينـد شـیوة حفـ      انـار، ترسـیم   مبنای نیريّة  لتوسر، سـاختار داسـتان لبخنـد   بر      

گــری در دورة  ماقبــل مــدرن و مــدرن اســ  كــه بــه دو روش محســوس و قــدرت و ســلطه

 گردد.نامحسوس ايفا می

گرايـی  لتوسـر، بـا بررسـی روابـط میـان سـاختارها و نیـام         مطابق با رويکرد ساختار     

ها  شـنايی يافـ .   توان با نقش و كاركرد هريو از  نه اين دو گفتمان، میعناصر وابسته ب

های  موزشی سنّتی داستان لبخند انار، ايـن عناصـر در ارتبـاط بـاهم، گفتمـانی را در      در اليه

ای برای حف  قدرت بـه روش محسـوس اسـ  كـه     دهند كه طريقهقالب خشون  شکل می

با نیارت و كنترل عناصـر مختلـف و بـه روشـی      در گفتمان مدرن اين داستان، حف  قدرت

يابد. از نجاكه از ديدگاه  لتوسر ايدئولوژی نیازمنـد همـاهنگی بـین    ايدئولوژيکی تداوم می

ـ  هاس ، درنتیجه شخصیّ افکار و انديشه ر های اين داستان متناسب با نوع ايـدئولوژی و تفکّ

 نمايند. امعة خود اقدام می
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