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چکیده
امعهشناسی ساخ گرا از رويکردهای نقـد ادبـی معاصـر اسـ كـه بـه بازتـاب سـاختارهای
ا تماعی در اثر ادبی تو ـه دارد .بـه عقیـدة لـويی لتوسـر ( )Louis Althusserامعـهشـناس
ســاخ گــرا ،فر ينــد حف ـ قــدرت در دورة ماقبــل مــدرن ،از طريــق دســتگاههــای ســركوبگــر
( )Suppressive apparatusesصورت میپذيرف كه در دورة مدرن ،بهصـورت نامحسـوس
و ايــدئولوژيکی از طريــق دســتگاههــای ايــدئولوژيو( )apparatuses Ideologicalهمچــون
موزش(خصوصاً مدرسه) تحقّق میيابد .در پژوهش حاضـر بـر اسـاس ديـدگاه لتوسـر ،بـا روش
توصیفی-تحلیلی به بررسی عملکرد دستگاه ايدئولوژيو مدرسه در داسـتان لبخنـد انـار هوشـنگ
مرادی كرمانی پرداخته میشود كه ترسیمكنندة دو گفتمان موزشی سنّتی و مدرن اس  .بـاور بـه
مطلوب بودن روشهای رفتـاری خشـون میـز بـهعنـوان روشـی كار مـد در امـر تعلـیم و تربیّـ
دانش موزان ،همچون يو باور ايدئولوژيکی حاكم در گفتمان موزشی سنتّی داستان لبخند انار،
نمود میيابد كه از شیوة سنّتی سركوبگرانه ،به شکل ايدئولوژيو در اليـههـای مـدرن ن تغییـر
ماهیّ می دهد .با بررسی نوع و نحوة عملکرد عناصر مربوط به ايـن دو گفتمـان سـنّتی و مـدرن از
ديدگاه لتوسری ،اين فر يند به مثابة روند تغییر شیوههای حف قدرت در دورههای ماقبل مـدرن
*تاريخ ارسال مقاله 9910/99/11 :
 -1دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه گیالن (نويسندة مسئول)
 -2کارشناسارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه گیالن

تاريخ پذيرش نهايی مقاله 9911/40/49 :
-E-mail: Safayi.ali@gmail.com
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و مدرن شناخته میشود.
واژههای کلیدی :امعهشناسی ساخ گـرا ،لتوسـر ،ايـدئولوژی ،هوشـنگ مـرادی كرمـانی،
لبخند انار

-1مقدّمه
مقالة حاضر از ديدگاه لتوسر ،به تحلیل روابط محسوس و نامحسوس حف
قدرت و سلطهگری ،در دورههای ماقبل مدرن و مدرن ،در ساختار داستان لبخند انار
هوشنگ مرادی كرمانی میپردازد.
-1-1بیان مسئله
لويی لتوسر از بر ستهترين نیريّهپردازان ساخ گرا محسوب میشود « .امعهشناسـان
ساخ گرا ،بازتاب ايدئولوژی ،ساختارها و صورتبندیهای ا تمـاعی را در مـتن سـتجو
میكنند و نگاه توانايی نويسندگان و فرديّ

نها را در تحوالت ا تماعی نشان میدهند»

(تسلیمی .)939 :9999 ،لتوسر ساختارهای زندگی فردی را كـه دارای بنیـادی ا تمـاعی–
تاريخی هستند« ،صورتبندی ا تماعی» مینامـد .بـه عقیـدة لتوسـر ،فراينـد حفـ قـدرت
دردورة ماقبل مدرن ،از طريق دستگاههای سركوبگـر صـورت مـیپـذيرف

كـه در دورة

مـدرن بـهصــورت نامحسـوس و ايــدئولوژيو از طريـق دسـتگاههــای ايـدئولوژيو تحقّـق
میيابد.
مفهوم سركوب در اينجا دالّ بر اين امر اس
میكند و يا دس كم در نهاي

اينگونه اس

میدهیم ،مشمول بعضی از واقعیّات اس

كه سازوبرگ دول

با قوّة قهريّـه كـار

 ...نچه بدان سازوبرگهای ايدئولوژيو نام

كه در نگـاه نـاظر مسـتقیما بـه صـورت نهادهـايی

منفو و تخصیصی پديـدار مـیشـود ( لتوسـر .)93 :9999 ،لتوسـر گفتمـان مدرسـه را از
دستگاههای ايدئولوژيکی مهم و يکی از عوامل اصلی در روند بازتولید ايدئولوژی میداند.
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«هوشـنگ مـرادی كرمـانی» ( ،)9919از بر سـتهتـرين نويسـندگان ايرانـی در زمینــة
ادبیات كودكان و نو وانان اس  .داستان لبخند انار مـرادی ،ترسـیمكننـدة دو نـوع سـاختار
موزشی سنّتی و مدرن اس
سـركوب فیزيکــی اسـ

كه در ساختار سنّتی داستان ،شیوة اعمال سلطه ،بـا خشـون

و

كــه ايــن شــیوه ،در ســاختار موزشــی مــدرن داســتان بــه صــورت

ايدئولوژيکی و نامحسوس صورت میپذيرد و اين تغییـر روش ،همـان فراينـدی اسـ

كـه

لتوسر از ن با عنوان فرايند حف قدرت ياد میكند .بررسی اين امر با نگاه سـاختارگرايانة
لتوسر ،مو ب شناخ

اين دو گفتمان مجزّا  ،روشهای غالب حف قـدرت و

زيرساخ

ايدئولوژیهای حاكم در نها میگردد.
-2-1پیشینة تحقیق
تاكنون در میان تحقیقـات امعـهشـناختی ثـار مـرادی ،از رويکـرد سـاختارگرايی يـا
رويکردهای مشخّ ص ديگری برای شـناخ
لبخنـد انــار اسـتفاده نشــده اسـ

امعـة ثـار ايـن نويسـنده و خصوصـ ًا داسـتان

و اغلــب محقّقـان بــدون رويکـردی خــا  ،در اليـههــای

تحقیقات خود نگاهی گذرا و كلّی به امعة ثارمرادی داشتهانـد .از ملـه ايـن تحقیقـات،
مقالة «با اين طنز چه كارها كه نمیتوان كرد» (كائدی )9931 ،و اثری به نـام «صـدای خـط
خوردن مشق» (س

قه )9999 ،اس

كـه نويسـنده در البـهالی نقـد ثـار مـرادی بـه طـور

پراكنده به توصیف كلّی امعة ثار هم نیـری داشـته اسـ  .امـا در مقالـة حاضـر ،از منیـر
ساختارگرايی لتوسری ،به شناخ

زيرساخ

امعـة داسـتان لبخنـد انـار و نقـش دسـتگاه

ايدئولوژيو مدرسه در اين گفتمان پرداخته میشود .در باب كاربرد نیريّة لتوسر يا ديگـر
رويکردهای ساختارگرايی در تحلیلهای امعهشناختی ثار نويسندگان ديگر مـیتـوان بـه
مقاالت «پدرساالری در بامداد خمار با تکیه بر نیريّات لتوسر» (صادقی )9993 ،و «تحلیـل
سهقطره خون با رويکرد امعهشناسی ساخ گرا» (تسلیمی )9999 ،و...اشاره نمود.
-3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
در داستان لبخند انـار ،مـرادی كرمـانی بـا نگـاهی انتقـادی ،تقابـلهـای رفتـاری در دو
ساختار موزشی سنّتی و مدرن را به تصوير میكشد .وابستههای اين دو گفتمان ،هركدام به
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نحوی به حف قدرت و سلطه میپردازند كه ايـن امـر بـهطـور همـه انبـه ديـدگاه لتوسـر
درباب فر يند حف قدرت در دورههای ماقبل مدرن و مدرن را تح
داستان ،دارای ظرفیّ هايی اس

پوشش قرار میدهد.

كه با انديشة لتوسـری مـیتوانـد قرائـ هـای متفـاوتی را

دربرداشته باشد.
 -2بحث
-1-2آلتوسر و هامعهشناسی ساختگرا
امعهشناسی ساخ گرا «اثـر هنـری را يکـی از مهـمتـرين عناصـر سـازندة گـاهی
معی بهشمار می ورد .يعنی عنصری كه به اعضای گروه امکان میدهد تا بـه انديشـههـا و
اعمالشان -كه معنای واقعـی و عینـی نهـا را نمـیداننـد -گـاهی يابنـد» (گلـدمن:9939 ،
 .)911امعهشناسی ساخ گرا ،به روابـط میـان سـاختارهـا و نیـام عناصـر تو ـه دارد .بـه
عقیدة ساخ گرايان «اعمال و گفتههای فرد ،دا از نیامهای داللی كه نهـا را بـه و ـود
می ورد ،معنايی ندارد» (سلدن و ويدوسون.)990 :9990 ،
گلدمن) (Lusien Goldmanدر روش ساخ گرايی تکوينی در امعـهشناسـی
ادبیات میگويد :ساخ گرايی تکوينی پیش از هرچیز ،ديدگاهی به تمامی يکتاانگار اس .
درنتیجه همانگونه كه با هرنوع دايی تـاريخ و امعـهشناسـی مخـالف اسـ  ،نمـیتوانـد
بپذيرد كه قوانین بنیادين حاكم بر رفتار فرينشگران در عرصة فرهنگ از قوانین حاكم بـر
رفتار روزانة همة افراد در زندگی ا تماعی و اقتصادی قاطعانه دا باشد .ايـن قـوانین ...هـم
در مورد فعالی
صادق اس

كارگر ،پیشهور يا بازرگان ،به هنگام انجام كار يا در زندگی خانوادگیشـان

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

-2-2آلتوسر و نظریّة ایدئولوژی
لويی لتوسر ايدئولوژی و هژمـونی را ،كـه ماركسیسـ هـا نرا صـرفاً در تصـرف
طبقة حاكم میدانستند ،به روابط پپیچیدهتـری نسـب
شناخ

مـیدهـد .او بـه مفهـوم ايـدئولوژی و

ن به عنوان عاملی تعیینكننـده در شـکلدهـی بـه گـاهی تو ـه دارد .از ديـدگاه
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لتوســر در دورههــای مــدرن ،ايــدئولوژی از طريــق ســازوبرگهــای مختلــف در يــو
صورتبندی ا تماعی شکل میگیرد؛ «به سخن ديگر ،هیچ نهادی نیس

كـه بـر انسـانهـا

نیارت كند ،بلکه همة نهادهای فرهنگی و حکومتی (كلیسا ،مدرسه ،حزب ،رسـانه و  )...بـا
نــام «دســتگاههــای ايــدئولوژيو دولـ » بــهگونــههــايی نــامرئی ،نامســتقیم و نیــز پراكنــده،
ايـدئولوژی مــا را سـامان مــیدهنـد» (تســلیمی .)911-919 :9914 ،ايـدئولوژی در انديشــة
لتوسر ،مجموعهای از مفاهیم اس

كه در سطح ناخود گاه افراد حضور دارد:

ايدئولوژی در وهلة نخس  ،نوعی از گفتمان اس
نمیدهیم و حقیق
نیس

كه ما گاهانه به خود اختصـا

ن را به شکل عق نی ارزيابی نمیكنیم .ايـدئولوژی ن نـوع گفتمـانی

كه فرد ،با واكنش انتقـادی در برابـرش ،در نهايـ

بـه شـکلی گاهانـه ن را بپـذيرد

(فرتر .)943-941 :9993،لتوسر ويژگیهای زير را از ويژگیهـای بـارز بـرای ايـدئولوژی
برمیشمارد:
-ايــدئولوژی «بازنمــايی رابط ـة تخیّلــی افــراد اس ـ

بــا شــرايط واقعــی هســتیشــان:

ايدئولوژی نمايانگر شرايط طبیعی و واقعی هستی نیس  ،بلکه بیانگر رابطـة خیـالی افـراد بـا
دنیای واقعی و شرايط زندگیشان اس ».
-ايدئولوژی هستی مادی دارد؛ ايدئولوژی صرفاً وضع ذهنی نیس

و در عمـل بازتولیـد

میشود و افراد طبق ايدههای ذهنی خود رفتاری را بروز میدهند.
ايدئولوژی افراد را مورد خطاب قرار میدهد و با ايـن خطـاب افـراد را بـه «سـوژه» يـا«من» بدل میسازد( .ن.

لتوسر)34-13 :9999،

لتوسر در بخشی از نیريّة ايـدئولوژی خـود ،بـه شـیوههـای بازتولیـد نیـروی كـار و
مناسبات ا تماعی نیر دارد .وی مـوزش و خصوصـاً سـازوبـرگ مدرسـه را از مهـمتـرين
دستگاههای ايدئولوژيکی میداند كـه از طرفـی عـاملی مهـم در ايجـاد مهـارت و تخصّـص
نیروی كار اس
ايدئولوژی دارد:

و از طرفی ديگر نقشی اساسی در انتقـال اصـول و اخ قیّـات و بـهطوركـل
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بازتولید نیروی كار نه تنها الزمة بازتولیـد تخصّـص ن اسـ  ،بلکـه بـهمـوازات ن
محتاج به بازتولید فرمانبری از اصول نیـم غالـب ،يـا بـه عبـارت ديگـر ،بازتولیـد فرمـانبری
نیروی كار از ايدئولوژی غالب-درمورد كارگران -و بازتولید بهكارگیری ايـن ايـدئولوژی
درمورد عام ن و كارگزاران بهرهكشی و سركوب نیز هس ؛ برای اينکه اين عام ن بتوانند
از لحاظ ك می و گفتاری نیز تسلّط بر طبقة سلطهگر را تحقّق بخشند (همان.)13-11 :
نکتهای كه در رابطه با پژوهش حاضر قابـل طـرح اسـ  ،ايـن اسـ

كـه در سـاختار

موزشی سنّتی داستان لبخند انار ،مدرسه (به عنوان يو سازوبرگ ايدئولوژيو در انديشـة
لتوسر) ،به ای تکیه بر ايدئولوژی ،اغلب به صورت مستقیم ،با توسّل به خشون
ا رای عملکرد خود میپردازد .در تبیین اين مطلب میتوان گف

بدنی ،بـه

كـه ازسـويی ،ازديـدگاه

لتوسر ،كاركرد دستگاه سركوبگر و ايـدئولوژيو همـواره و صـرفاً مبتنـی بـر سـركوب
وايدئولوژی نیس :
نکته اين اسـ

كـه سـازوبـرگ سـركوبگـر دولـ  ،...در در ـة اول بـا تکیـه بـر

سركوب (از مله سركوب فیزيکی) كار میكند ،درحالیكـه كـاركرد ايـدئولوژی در ن
در در ة دوم اس

(سازوبرگ سركوبگر صرف و ود ندارد) . ...بدينترتیـب در هـ

ديگر ،بايستی اذعان كرد كه س.ا.د (سازوبرگ ايدئولوژيو دول ) ،خـود در در ـة اوّل،
در ابعاد گسترده با تکیه بر ايدئولوژی كار میكند ،درحالیكه سركوبگـری در كـاركرد
نها در در ة دوم قرار دارد (همان .)91 :از اينرو حتـی در درون ايـن سـازوبـرگهـا نیـز
میتوان هـم شـیوة سـركوب گـری و هـم ايـدئولوژيکی را مشـاهده نمـود .ازسـويی ديگـر،
همانگونه كه مشاهده خواهیم نمود در رونـد شـیوة بازتولیـد ايـدئولوژی و حفـ سـلطه از
انب سـازوبـرگ مدرسـه ،از سـاختار سـنّتی بـه سـم

سـاختار مـدرن ،بـهتـدريج طريقـة

سركوبگری به شیوهای كام ً ايدئولوژيکی مبدّل میگردد كه با اين تغییرِ روند ،بـه همـان
عملکرد ايدئولوژيکی خود در انديشة لتوسر امة عمل میپوشاند .در يو بررسی ـامع،
ساختار موزشی داستان لبخند انار به دونوع پیشامدرن و مدرن تقسیم میگردد كـه از نگـاه
لتوسری ،در بطن هر ساختار و متناسب با ن ،شیوههايی متفاوت برای حف قدرت و نیـم
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عمومی اعمال میگردد كه در ادامه به تحلیل چگونگی اعمال اين دو نوع فراينـد پرداختـه
میشود.
-3-2نگاهی به داستان لبخند انار
داستان لبخندانار ،شرح خاطرات كـودكی دانـش مـوزان قـديمی مدرسـة «تـ ش» و
روش تربیتی مدير مدرسه « ،قای دبّاغ» اس  .ايـن دانـش مـوزان قـديمی ،كـه هـماكنـون
تحصــی ت خــود را بــه اتمــام رســانده و هركــدام دارای موقعی ـ هــای ا تمــاعی مناســبی
میباشند ،همهساله از گوشه وكنار كشور و حتی هان ،گـرد هـم مـی ينـد و بـا برگـزاری
مراسم بزرگداش

قای دبّاغ و ياد وری سخ گیریهـای او ،موفّقیّـ هـا و دسـتاوردهای

امروز خود را مديون روش تربیتی همراه با ضربههـای تركـههـای انـار او مـیداننـد .اولیـای
دانش موزان امروزی از شنیدن خاطرات تنبیهات قای دبّاغ تاب نمـی ورنـد و بـا فرزنـدان
خود به بهانهای لسه را تر
شاگردان قديمی میبايس

میكنند .در پايان مراسم طبق رسم هـرسـاله ،تعـدادی از ايـن
برای بیشتر محسوس ساختن ياد قـای دبّـاغ و روش تربیتـی او،

بهوسیلة مستخدم مدرسه با تركة انار تنبیه شوند و الـب اينکـه ،همـة حاضـران در مجلـس،
بدون استثنا ،داوطلب و مصرّ برای تنبیهشدن هستند .اما در اين حـین ،ورود كـودكی بـه نـام
«فريد» ،با حركاتی سورانه ،صحنة نمايش را عوض میكند.
در داســتان لبخنــد انــار ،نويســنده بــا طــرح روشهــای رفتــاری تــوأم بــا خشــون در
ساختارهای گذشته (از البهالی خاطرات دانـش مـوزان قـديمی مدرسـه) ،و كـاركرد نیـام
موزشی امـروزی در گـزينش شـیوههـای تربیتـی نـوين (بـا حضـور دانـش مـوزان ديـد
مدرسه) ،به ترسیم تقابلهای رفتاری در دو گفتمان سنّتی و امـروزی مـیپـردازد .در تحلیـل
تفاوتهای ساختاری اين دو گفتمان سنّتی و مدرن بايد به شناخ
بپردازيم .اين عناصر در ارتباط با يکديگر ،در كلّیّ

عناصر مربـوط بـه نهـا

خود تشکیل يو گفتمان غالـب را در

اين صـورتبنـدی ا تمـاعی مـیدهنـد و عمـدتاً در خـدم

بازتولیـد سـاختارهای قـدرت

حاكماند .عناصر وابسته به اين دو گفتمان موزشی ،در يو بررسی كلّـی ،در چهـار گـروه
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اصلی ای میگیرند .در ساختار موزشی سنّتی ،عوامل وابسـته بـه نهـاد مدرسـه (بـهعنـوان
دســتگاه ايــدئولوژيو غالــب) ،بــا همکــاری نهــاد خــانواده ،بــا بهــرهگیــری از ابزارهــای
سركوبگری ،بهگونهای محسوس ،به اعمال قدرت بـرروی سـوژههـای ايـدئولوژی (نسـل
قديمی) میپردازند .در گفتمان مدرن ،عوامل وابسته به دستگاه ايـدئولوژيو مدرسـه نـه بـا
سركوب ،بلکه با روشی كام ً نامحسوس و با توسّل به ك م ،به تداوم قدرت بر سـوژههـای
عینی ايدئولوژی (نسل نو) میپردازند.
-0-2عناصر وابسته به گفتمان آموزشی-فرهنگی سنّتی و مدرن داستان
لبخند انار
رديف

عناصر

گفتمان سنّتی

-9

نهاد موزشی

-1

نهاد خانواده

-9

ابزار غالب تنبیهی

گفتمان مدرن

قای دباغ

دانش موزان قديمی مدرسه

خدم گزار مدرسه

خدم گزار قديمی مدرسه

اولیای دانش موزان قديمی

اولیای دانش موزان ديد
نقـــل خـــاطرات و تـــاريخ و

تركههای انار

تجربیـات قــديمی (بـه عنــوان
مرحلة مادهسازی)
-0

عنصر تحـ

سـلطه دانش موزان قديمی مدرسه

دانش موزان ديد مدرسه

(سوژه)

 -1-0-2نهاد آموزشی مدرسه :مهمترين عنصر در اين صورتبندی ا تمـاعی و
عامل اصلی در بازتولید ايدئولوژی حاكم محسوب میشود .
 -1-1-0-2نهاد آموزشی مدرسه در گفتماان سانّتی :در اليـههـای سـنّتی
موزشی ،چرخة فراگیر گفتمانی در قالب خشون
وسیلهای برای حف قدرت و سركوب اس

شکل میگیرد .خشون

در اين گفتمان

كه با عوامل مختلف به روشی محسـوس ا ـرا
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میگردد .عناصر مربوط به نهاد موزشی ،خشون

را منشأ حركات و كنشهای خـود قـرار

میدهند .عوامل مربوط به اين گفتمان با تو ه به عملکردهای ا تماعی نان عبارتاند از:
نهاد موزشی مدرسه در گفتمان سنتی
خدم گزار مدرسه

قای دبّاغ

قای دبّاغ :يکی از وابستههای نهاد موزشی سنّتی ،قای دباغ مدير مدرسة ت ش اسـ
كه لوة بارزی از اعمال و غلبة شیوة سركوبگری ،درروند تربیتـی او نمـود مـیيابـد .وی
در ســاختار س ـنّتی از تركــههــای انــار حیــاط مدرســه بــرای بهبــود در امــر تعلــیم و تربیّ ـ
دانش موزان و برقراری نیم ،بهره می سـ

و قاطعانـه در ا ـرای دقیـق ايـن شـیوه تـ ش

میكرد .نبههايی از اين شیوة مديريتی در ك م دانـش مـوزان قـديمی مدرسـه در مراسـم
يادبود قای دباغ مطرح میشود:
هرگز فراموش نمیكنم ،پدرم وقتی ديد كه دوستان نابـابی دورم را گرفتـهانـد ،اهـل
درس و مشق نیستم و يندهام دارد تباه میشود ،دستم را گرف
گف « :اين بچه دسـ

و ورد پیش قـای دبّـاغ و

شـما ،گوشـتش از شـما و اسـتخوانش از مـا ».يعنـی بزنیـد ،بزنیـد تـا

گوشتش بريزد و استخوانش را بفرستید خانه (مرادی كرمانی.)9 :9919 ،
در اين گفتمان قديمی ،توسّل به سركوب فیزيکـی و بـاور بـه مطلـوب بـودن ن در
امور تربیتی ،بهعنوان يو ايدئولوژی حاكم ،بر ذهنیّـ

قـای دبّـاغ نقـش پذيرفتـه اسـ

و

از نجا كه ،خود او نیز بهطورحتم در چنین ساختاری رشد كـرده اسـ  ،مصـمّم در ا ـرای
كامل نیم عمومی بـه ايـن روش اسـ  .لتوسـر بـر ناسـ

كـه «افـراد شـناخ از خـود و

ايگاهی كه در امعه دارند را بـر اثـر تـأثیراتی كـه از مشـارك در يـو سـاختار و روال
ا تماعی كه پیشازاين و ود داشـته ،كسـب مـیكننـد (ا تمـاعی شـدن)» (اسـتونز:9999 ،
 .)940درنتیجه با تصوّر تأثیر اين روش در وضعیّ

درسی دانش موزان ،قاطعانه همة تـ ش

خود را برای ترويج ن و تداوم هماهنگی با اين صورتبنـدی ا تمـاعی بـهكـار مـیگیـرد.
مطابق انديشة لتوسر شخصـیّ

دبّـاغ ،از عناصـری اسـ

كـه فرديّـ

و هويّـ

او در ايـن
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ساختار ا تماعی رنگ باخته و به گاهی معی مبدّل شده اس  .از اينرو ،نمیتوانـد ـدا
از ايــن چــارچوب بینديشــد « برهــای ا تمــاعی و تــاريخی خواســتههــای فــردی را ناديــده
میگیرند :شخصیّ  ،فرديّ

و منش فرد در برابر ساختارهای ا تماعی رنگ مـیبـازد و در

داستان نیز به تیپ و ساختار كلی بدل میشود( ».تسلیمی)99 :9914 ،
قای دبّاغ ،يکی از سوژههای اصـلی در ايـن سـاختار ازپـیش تعیـین شـده محسـوب
میشود كه از سوی ايدئولوژی حاكم مورد خطاب و استیضاح قرار گرفته اس  .بنابـر رای
لتوسر ،ايدئولوژی در ابتدا افراد را مورد خطاب قرار میدهد و سپس مسـئلة سـوژهشـدگی
شکل میگیرد كه وی از اين عمل ،با عنوان خطاب يا استیضاح ياد میكنـد :ايـدئولوژی بـه
من اشاره میكند ،حتی پیش از نکه متولّد شده باشم ،زمانی كه بزرگ میشوم و در طـول
زندگیام ،بهعنوان يو «من» ،يو سوژه ،يو هوي  ،تفکر و كـنش .لتوسـر از اصـط ح
«خطاب» چنین معنايی را در سر دارد :ايدئولوژی مرا به سوژه بـودن فـرا مـیخوانـد( .فرتـر،
)91 :9993
شخصی

دبّاغ در اين داستان ،اگرچه در ظاهر منفی و منفور بهنیر مـیرسـد ،امـا در

روند پرداختهشدن شخصیّ

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

برخورد میكنیم .ازاين رو میتوان شخصیّ

او را معلول شـرايط محـیط خـود دانسـ

كـه

تأثیر ناخود گاه اين ايـدئولوژی در و ـود و انديشـة او ،مو ـب شـده كـه وی بـر خـ ف
احساسات درونی و ديدگاه شخصـی خـود ،ايـن طريقـه را در تربیّـ

بچـههـای نسـل خـود

برگزيند ،زيرا نفوذ در ناخود گاه ،پیچیدهترين عمل ايدئولوژی اس :
ايدئولوژی ن نوع گفتمانی نیس

كه فرد ،با واكنش انتقادی در برابرش ،در نهايـ

به شکلی گاهانه ن را بپذيرد .برعکس ،ايدئولوژی شـامل ريـان گفتمـانهـا ،تصـاوير و
ايدههايی اس

كه در تمام زمانها ما را احاطه كردهاند ،ما در درون نها متولّـد شـدهايـم،

رشد كردهايم و در نها زندگی ،فکر و عمل میكنیم (همان .)943-941 :ايدئولوژی او را
از هويّ

فردی خود دور ساختهاس

و با تغییر هويّـ  ،سـبب مـیگـردد تـا ايـن شخصـیّ

خود را در گزينش و ا رای چنین تفکّری كام ً زاد تصوّر كند:

پاییز و زمستان 59

بررسی گفتمان آموزشی داستانلبخندانار هوشنگ مرادی کرمانی برررر

تمايل ما بیشتر بر ناس

171

كه خود را افرادی زاد ،يگانه ،خودمختار و زايـا ببینـیم؛ و

بدون چنین ديدگاهی قادر نخواهیم بود نقـش خـود را در زنـدگی ا تمـاعی ايفـا كنـیم .از
ديدگاه لتوسر ،نچیزی كه بـه مـا امکـان مـیدهـد چنـین تصـوری از خـود داشـته باشـیم
ايدئولوژی اس

(ايگلتون.)191 :9994 ،

خدمتگزار مدرسه :يکی ديگر از عوامل وابسـته بـه گفتمـان موزشـی سـنّتی« ،مـش
عبداهلل» ،خدمتگزار مدرسه اس

كه به سبب نفوذ بسـیار ايـن طريقـة تربیتـی بـر نـوع بیـنش

دانش موزان قديمی مدرسه ،تمامی زئیّات اقدامات او نیز ،پس از سالیان دراز ،در انديشـة
اين دانش موزان ماندگار گشته اس « :اوالً مشعبداهلل تركهها را میبريد نه قای دبّاغ .بعد
از ن در زمستان تركه را توی ب مـیخواباندنـد كـه خشـو بودنـد( »...مـرادی كرمـانی،
 .)90 :9919در بررسی عملکرد اين شخصیّ

داستانی برمبنای رای لتوسر میتوان گفـ

كه نقش او همکاری با ديگر سوژهها ،همچون مدير ،در ا رای ايدئولوژی اسـ
به خشون

كـه بـاور

را به مرحلة كنش و كردار رسـانده و «هسـتی مـادّی» ايـن ايـدئولوژی را محقّـق

میسازد .لتوسر بر ناس

كه ايـدئولوژی نیازمنـد همـاهنگی میـان افکـار و شـیوههاسـ :

«ايدههای يو سوژة انسانی در كنشهای او مو ودند ،يا بايد مو ود باشـند» (فرتـر:9993،
.)10
 -2-1-0-2نهاد آموزشی مدرساه در گفتماان مادرن :در سـاختار موزشـی
مدرن ،نهاد موزشی مدرسه ،كاركرد ايدئولوژيکی خود را غاز میكند و از طريق نیارت
و كنتــرل ،بــه رون ـدِ حف ـ ِ قــدرت خــود ادامــه مــیدهــد .درگفتمــان مــدرن نیــز ،دســتگاه
ايدئولوژيو مدرسه ،مهمترين عنصر در اين صورتبندی ا تماعی و عامل اصلی سلطه بـه
روش نامحسوس محسوب میشود كه عوامل وابسته به ن بدين گونه میباشند:
نهاد موزشی مدرسه در گفتمان مدرن
دانش موزان قديمی مدرسه

خدمتگزار قديمی مدرسه
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دانش موزان قديمی مدرسه :دانش موزان قديمی مدرسة ت ش ،كـه بـا روشهـای
خشون بار قای دبّاغ پرورش يافتـهانـد ،هـماكنـون بـهعنـوان ديگـر سـوژههـای مولّـد ايـن
ايدئولوژی ،پس از گذش

سالیان متمادی ،در دورة مدرن ،خود ،خواهـان تـداوم و اعمـال

دوبارة ن بر دانش موزان ديد مدرسه هستند .زيرا ايدئولوژی غالب ،بهتدريج هويّ

اين

نسل را شکل بخشیده و بهكمو نها خواهان تداوم اس « :از نیر لتوسر ،موضوع (فـرد)
و كلّ ايدئولوژی با گرفتن افراد و قراردادن نهـا

ويژگی تعیینكنندة كل ايدئولوژی اس

به عنوان موضوع در چارچوب ايدئولوژی ،نقش خود را ايفـا مـیكنـد» (اسـتريناتی:9994 ،
.)141
بازتولید ايدئولوژی در ساختار مدرن داستان ،از طريق نقل خاطرات تركـههـای انـار
قای دبّاغ ،از سوی دانش موزان قديمی مدرسه ،پس از گذش

سـالیان متمـادی ،صـورت

میگیرد .اينبار دستگاه ايـدئولوژيو مدرسـه ،از طريـق سـوژههـای خـود (دانـش مـوزان
قديمی) ،به شیوهای نامحسوس با نقل خاطره (نقل قصّه و تاريخ) ،منجر به مادهسازی ذهنی
نسل نو وتداوم قدرت در اين گفتمان ديـد مـیگـردد« .واضـحتـرين توصـیف لتوسـر از
ايدئولوژی ،راهی اس

كه مردم برای در

لتوسر ،مجموعهای از گفتمانهـا اسـ

هانشان بـرمـیگزيننـد .ايـدئولوژی از ديـد

كـه از طريـق نهـا تجربـةمان را در

مـیكنـیم»

(فرتر .)943 :9993،اين دانش موزان قديمی مطابق با باورداش های پیشـین خـود ،خـود را
مستلزم فرمـانبری از ايـن ايـدئولوژی مـیداننـد؛ زيـرا ايـدئولوژی ،همـواره بـه يـو عقیـدة
ا تمــاعی غالــب ،مشــروعیّ

داده و بــا طبیعــیســازی ن ،بــه نیــارت وســلطة خــود تــداوم

میبخشد .از ديدگاه لتوسر اين شخصیّ ها در يو رابطة خیـالی بـا شـرايط واقعـی هسـتی
خود بهسرمیبرند« .درايدئولوژی ،مردم رابطة واقعی خود را با نیام روابط ا تمـاعیای كـه
تح

ن زندگی میكنند ،از طريق گفتمانهايی بیان میكنند كه بازنمايانگر اين رابطـه بـه

شکل خیالی يا داستانی هستند» (همان.)941 :
اين همان بر تاريخی و ا تماعی اس كه گريبانگیر پندار شخصی های اثـر شـده
اس :
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«-باور كنید هنوز كف دس هايم میسوزد .بعد از سیوچهار سال هنوز سـوزش ضـربة
تركههايش را به كف دس وپاهايم حس میكنم .اما امروز هرچه دارم از او دارم» (مـرادی
كرمانی.)3 :9919 ،
...اگر از تركههای انار مرحوم دباغ به نیکی ياد میكنیم در عوض بايد بگويیم نتیجـة
ن تنبیهها و تركههای انار و فلوكردنها ،امروز داشتن اسـتادان گـرانقـدری ماننـد قـای
دكتر مهر وا ،دكتر صبانژاد ،دكتر حسین قندساز ،پروفسور ناصر و نويسندگان و شـاعران و
اساتید فراوان ديگری هستند كه امشب اين ا مع شدهاند تا از خدمات ن مرد بزرگ ياد
كنند (همان.)94 :
لوة بارز میزان نفوذ ايدئولوژی بر اين سوژهها و قاطعیّ

نها در انتقال اين تفکّـر،

در اصرار نها برای كتوخوردنِ دوباره بـا تركـة قـای دبّـاغ ،بـه هـ

ملمـوسسـاختن

خاطرات گذشته نمود میيابد :همه التماس میكردند كه« :مرا بزنید ،ببینید چـهقـدر سـالم و
سرحالم .كف دس هايم را ببینید .هیچ عیبی نـدارد فقـط كمـی چروكیـدهانـد .بزنیـد روی
همین چرو ها ،وان میشوم...خیلیها عزّو ز میكردنـد كـه« :مـا را بزنیـد ،مـا را فلـو
كنید ،ما میخواهیم وان و شلوغ و شاداب شويم .حقّ ماس

كه كتو بخوريم يو سـال

انتیار چنین روزی را كشیدهايم .ور استاد به ز مهر پدر» (همان .)91 :مثـل معـروفِ « ـور
اسـتاد بـه ز مهـر پـدر» ،نمايـانگر توسّـل ايــن شخصـیّ هـا بـه كـ م و گفتـار ،بـرای انتقــال
نامحسوس اين تفکّر اس

كه به تعبیر لتوسر با بیان خـود بـه عنـوان «مـن» يـا «سـوژه»هـای

فراخواندهشدة ايدئولوژی ،به بازگويی و ترويج تفکّر غالب میپردازند .چنانچه «بلـزی» نیـز
در ك م خود به اين امر اشاره دارد:
سوژه يا انسان و به تعبیر لتوسر« ،من» ،با سخن گفتن ،ايدئولوژی حـاكم را بازتولیـد
میكند يا به چالش میكشد .بدين ترتیب «من» سرچشمة كارهـا و تصـمیمهـا و انتخـابهـا
اس

و در همین حال «من» پیرو معناها و ساختارهای ك می اس كه زبـان مجـاز مـیدانـد.

سوژه هنگامی كه سخن میگويد ناچار به بازگوگری اسـ

(تسـلیمی .)199 :9914 ،بـدين

طريق در اين مرحله با عمل به باورداش های خـود ،بـه ايـن ايـدئولوژی مو ـوديّتی مـادّی
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میبخشند .عبارت زير كه از زبان يکی از شخصیّ های داستان نقل مـیشـود ،رونـد تبـديل
اين ايدة ذهنی از نبة فکری به مرحلة مادّی را به طور صريح نمايان میسـازد« :نـه فقـط بـا
حرف ،بلکه با گوش

و پوستمان ن دوران را زنده میكنیم اوّل ،البته حرف و دسـ

خـر

عمل» (مرادی كرمانی )3 :9919،و در ايی ديگر« :به عمل كار بر يد به سخندانی نیسـ »
( همان.)93 :
خدمتگزار قديمی مدرسه (مش عبداهلل) :در گفتمان مدرن نیز ،همچنان به نقش خود
در حف تركههای انار ادامه میدهد و از ديگر عناصری اس

كه با نگـهداری فلـو قـای

دبّاغ و استفاده از ن در مراسم تجديد خاطرات ،در انتقـال ايـن رونـد ايـدئولوژيکی ايفـای
نقش میكند و حتی خود نیز ،به تنبیه دانش موزن قديمی با فلـو قـای دبّـاغ مـیپـردازد:
«مش عبداهلل خدم گزار ،پیرمرد الغر و مريضاحوال ،كه سالها پیش بازنشسته شـده بـود.
فلو قای دبّاغ را به يادگار نگه داشته بود .هرسال موقع ا رای مراسم يادبود قـای دبّـاغ،
فلو را می ورد( ».همان)99 :
-2-0-2نهاااد خااانواده :از ديــدگاه لتوســر ،نهــاد خــانواده يکــی از نهادهــای
ايدئولوژيکی مهم در كنار مدرسه تلقّی میشود كه مـیتوانـد در بازتولیـد مناسـبات تولیـد،
نقش مهمی داشته باشد« .مدرسه (و نیز مدرسه-خانواده) سازوبرگ ايـدئولوژيو دولـ

را

تشکیل میدهند ،سازوبرگی كـه در ن بازتولیـد مناسـبات شـیوة تولیـد سـرمايهداری –كـه
هستی ن را مبارزة طبقاتی هانی تهديد میكند-دارای نقش تعیینكننده اسـ » ( لتوسـر،
 .)11 :9999اين امر ،يعنی نقش خانواده ،به عنـوان يـو سـازوبرگ مهـم ايـدئولوژيکی در
انديشة لتوسر در هماهنگی با مدرسه در راستای بازتولید ايدئولوژی ،همان چیزی اس

كه

در گفتمان سنّتی ترسیمشده در اين داستان بهخوبی لوه يافتـهاسـ  .همـاهنگی و همراهـی
اولیای دانش موزان با مدرسه در ا رای روشهای رفتاری خشون بار حاكم در امـر تعلـیم
و تربیّ

دانش موزان و باور نها به تأثیر مطلوب اين شیوهها ،نکتهای درخور تو ه اسـ ؛

از نجايی كه اينها خود نیز در چنین گفتمـانی پـرورش يافتـه و ذهنیّـ

و بیـنش نهـا در

پاییز و زمستان 59

بررسی گفتمان آموزشی داستانلبخندانار هوشنگ مرادی کرمانی برررر

175

چارچوب همین باورها نقش پذيرفتهاس  ،بنابراين بهعنـوان سـوژههـای ايـدئولوژی حـاكم
مطابق با ن میانديشند .لتوسر بر اين عقیده اس

كه:

افراد انسان محصول برهای ا تماعی متفاوت بسیاراند ،و لذا فاقـد وحـدتی پايـهای
هستند .تا ايی كه علم ا تماعات انسانی نشان میدهد ،چنین افرادی را مـیتـوان صـرفاً بـه
مثابة كاركردها يا اثرات اين يا ن ساختار ا تمـاعی مطالعـه كـرد ،ماننـد ايگـاه نهـا در
شیوة تولید ،يا عضوی از يو طبقة ا تماعی مشـخص و نیـاير ن (ايگلتـون.)191 :9994 ،
عوامل مربوط به اين نهاد ا تماعی با تو ه به عملکردهـای ا تمـاعی نـان در ايـن قسـم
مورد تحلیل قرار میگیرند.
 -1-2-0-2نقش خانواده در گفتمان سنّتی:
نهاد خانواده در گفتمان سنّتی
اولیای دانش موزان قديمی مدرسه

عملکرد اولیای دانش موزان قديمی:
نمونهای از غلبة زياد ايدئولوژی بر نوع بینش اولیای دانش موزان قـديمی ،در مـورد
استقبال و اشتیاق شديد نهـا از روشهـای سرسـختانة قـای دبّـاغ در تعلـیم فرزنـدانشـان
لوهگر اس « :بیشتر پولدارها و كلهگندههای شهر و نهايی كه خودشان تـو ايـن مدرسـه
درس خوانده بودند ،اين و ن را میديدند و پولهای خوب میدادند كه بچههایشان بیايد
زير دس

مرحوم دبّاغ تا در ينده برای خودشـان دمـی بشـوند» (مـرادی كرمـانی:9919 ،

 .)14-91نها اين روند را در پیشرف

و يندة فرزنـدانشـان كـام ً مطلـوب مـیدانسـتند:

«هركس بچة نازنازی و عزيزدردانه دارد از اين مدرسه ببرد .ما میخواهیم بچههامـان ينـده
داشته باشند ،دم بشوند» (همان.)11 :
-2-2-0-2نقش خانواده در گفتمان مدرن:
نهاد خانواده در گفتمان مدرن
اولیای دانش موزان ديد مدرسه
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عملکرد اولیای دانش موزان ديد :در ساختار موزشی مدرن داسـتان ،متناسـب بـا
تغییر گفتمان موزشی–تربیتی و دگرگونی ديدگاه نسل نو ،عقیدة اولیای دانش موزان نیـز
در خصو

نوع روشهای تربیتـی و طريقـة گـزينش ن تغییـر مـیيابـد .زيـرا ايـدئولوژی

هويّ ساز اس

و با تغییر ايدئولوژیهای مسلّط ،هويّ ها نیز تغییر میيابد:

زنی كه داش

بچهاش را از سالن بیرون میبرد .گف :

-خانم ،بچه دارد گريه میكند ،دارد زهرهتر

میشود .همهاش حرف از كتـو زدن،

و گوش

و مـدن خـون و ايـن ـور چیـزهاسـ .

كتو خوردن ،تركةانار و بريدن پوس
بچههای امروزی اين چیزها را دوس

ندارند (همان.)99:

-3-0-2ابزارهای غالب تنبیهی
-1-3-0-2ابزارهای غالب تنبیهی درگفتمان سنتی :ابزارهايی برای اعمـال
مستقیم خشون

هستند كه سوژهها با توسّل به نهـا ،باورداشـ

كنش رسانده و به ن ماهیّ

ذهنـی خـود را بـه مرحلـة

مادّی میبخشند:
ابزارهای غالب تنبیهی در گفتمان سنّتی
تركههای انار

-2-3-0-2ابزار غالب تنبیهی در گفتمان مدرن:
ابزار غالب تنبیهی در گفتمان مدرن
نقل خاطرات و تاريخ و تجربیّات قديمی ( به عنوان مرحلة مادهسازی)

متناســب بــا تغییــر گفتمــان موزشــی در ســاختار مــدرن داســتان ،ابزارغالــب بــرای
سلطهگری نیز تغییر میيابد .در اليههای ديد داستان ،انبداری از ايـدئولوژی حـاكم ،بـه
شیوهای كام ً ايدئولوژيکی صورت میپـذيرد .در ايـن گفتمـان مـدرن ،عـام ن پیوسـته بـا
گفتمان سنّتی موزشی (دانش موزان قديمی مدرسه) ،سـعی دارنـد تـا از طريـق ابزارهـايی
چون نقل خاطرات و تاريخ وتجربیات قديمی ،كه در انديشة لتوسر « برتـاريخی» خوانـده
میشود ،بهصورت ناخود گاه ،ذهنیّ

دانش موزان ديـد را بـرای اسـتقبال از اعمـال ايـن
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تحصـیلی خـود،

ماده سازند .از ديدگاه لتوسر ،بین شیوههـا و افکـار ايـدئولوژيکی بايـد همـاهنگی و ـود
داشته باشد .از اينرو ،در اين مرحله با ايجاد اين باور و ت ش در ه

طبیعـیسـازی ايـن

امر ،به ا رای ن كمو میكنند.
-0-0-2عنصر تحت سلطه
-1-0-0-2عنصر تحت سلطه در گفتمان سنّتی:
عنصر تح

سلطه در گفتمان سنّتی

دانش موزان قديمی مدرسه

در ساختار سنّتی ،دانش موزان قديمی از عوامل تح سلطه محسوب مـیشـوند كـه
توسط عوامل وابسته به نهاد موزشی مدرسه بهعنوان عام ن بازتولید ايدئولوژی ،به كمـو
ابزارهای رايج تنبیهی و همکاری اولیای خود در اين راستا بـهعنـوان عنصـر وابسـته بـه نهـاد
خانواده ،در سیطرة اين ايدئولوژی غالب قرار میگیرند .شیوة رفتاری قاطعانة قای دبّـاغ در
ا رای كامل نیم ،چنان بر فکر و ذهن اين دانش موزان سـايه افکنـده بـود كـه نـه تنهـا در
لحیات نبود قای دبّاغ ،بلکه حتی در بزرگسالی و گذش

سالیان دراز از دوران تحصـیل

خــود ،هــمچنــان روح او را در میــان خــود حاضــر مــیبیننــد-« .تــو ای دبّـاغ ،ای انســان واال
كجايی تا ببینی وضع حاال ،تو را در مع بینم حیّ و حاضر  /نرفتی از زبان و فکر و خـاطر»
(همان .)19 :تا ايی كه حتی در مراسم يابود قای دبّاغ ،در مرحلة ا رای پـانتومیم و تقلیـد
حركات او از سوی يکی از همین دانش موزان قديمی ،ترس و وحشـ

گذشـته ،همچنـان

از و ود نها پديدار میگردد :بعد ابراهیمی راه افتـاد و مـد .از میـان معیّـ  ،كـه عـین
دانش موزان بهصف شده بودند ،رد شد .همه خبردار و لرزان و ترسان بـهاش نگـاه كردنـد.
او زير چشمی همه را میپايید .صـدا از كسـی در نمـی مـد .همـه يـواش ب دهـانشـان را
قورت میدادند ( ...همان.)19 :
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 -2-0-0-2عنصر تحت سلطه در گفتمان مدرن:
سلطه در گفتمان مدرن

عنصر تح

دانش موزان ديد مدرسه

تقابل میان ساختار موزشی سـنّتی و مـدرن ،بـه تقابـل ديـدگاههـای نسـل قـديمی و
ديد منجر میشود .بهنوعیكه در مقابل حركات توأم با ترس و دلهـرة نسـل قـديم ،شـاهد
كنشی متفاوت از نسل امروزی هستیم« :صدای پیوپیو «خندة خفه و تـرسخـورده»ای از
ماع

برخاس  .بچههای توی مجلس «بدون ترس» بلند بلنـد زدنـد زيـر خنـده» (مـرادی

كرمانی.)19 :9919،
سخنانی كه از سوی والدين يکی از كودكان حاضر در مجلس مطـرح مـیشـود ،بـه
وضوح میتواند تفاوت ديدگاه میان نسل قديمی و نسل نو را در اين مـورد نشـان دهـد-« :
خانم ،بچه دارد گريه میكنـد ،دارد زهـرهتـر
كتو خوردن ،تركةانار و بريدن پوس
بچههای امروزی اين چیزها را دوس

مـیشـود .همـهاش حـرف از كتـو زدن،

و گوش

و مـدن خـون و ايـن ـور چیـزهاسـ .

ندارند» (همان.)99 :

با تو ه به پیام موزشی داستان و هماهنگ با ساختار موزشـی -فرهنگـی امـروزی،
با ورود «فريد» ،بهعنوان سمبل بچههای نسل نو ،ما رای ترس و تنبیه بـدنی كودكـان پايـان
میيابد :يکهو فريد ،پسركی كه از درخ
روی میز ايستاد با يو دس

فلو و با دس

انار باال رفته بود و چندتـا انـار كنـده بـود ،رفـ
ديگرش انار خندانی را باال گرف

و گف :

ساك  ،ساك  ،گوش كنید .پدربزرگهای عزيز .من بدون ا ازه انارهای مدرسهرا كندهام .درس نخوانـدهام و امسـال دوتـا تجديـد دارم .شیشـه اتـاق همسـايه را شکسـتهام.
صدای نوار ضبط صوت را نقدر بلند كردهام كه یغوداد همه در مده .من غذای خانگی
دوس

ندارم .كشو و بادمجان و بگوش

شدن را بچشم .مرا بزنید .همه ساك
میريختند (همان.)04-91 :

نمیخورم .مرا بزنید .دوسـ

دارم مـزة فلـو

بودند .همه مانده بودند كه چه بگويند .بعضیها اشو
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پايبندی دانش موزان قديمی به تأثیر مطلوب روشهای سـركوبگرانـة قـای دبّـاغ
در تکامل و پیشرف

خود ،با ديدن فريد و اعترافهای سورانة او ،لوة ديگری مـیيابـد.

داشتن «فلو» در يو دس

و «انار خندان» در دس

ديگر توسط فريـد ،از سـوی نويسـنده

به شکل هنرمندانهای ،تقابل میان الگوهای تربیتی سنّتی و نو را بهتصوير میكشد و بـهنـوعی
بیانگر تضادّ میان انديشة كودكان و باورهای تثبی شدة هان بزرگساالن در خصو

تـأثیر

كاربرد اين الگوهای رفتاری اس  .انارِ خندان در اين صحنه نیز ،نمودی از شیوههـای نـوين
و مطلوب موزشی اس

كه بهطور نمادين میتواند هماهنگ بـا نبـة طنـز میـز ()ironic

داستان در نقد اين روندهای نادرس
«فريد عقبعقب رف  .رف
میبری؟» ماع

تربیتـی باشـد .چنـانكـه در پايـان مشـاهده مـیكنـیم:

به طرف در پش

صحنه .قای سـپهری داد زد« :كجـا؟ كجـا

از پنجره ديد كه او ،فلو بهدس  ،از مدرسه زد بیرون» (همان.)04 :

فريد با عمل و ديدگاه مغاير خود به گزينشی بزرگ و همسو با سـاختار موزشـی و
فرهنگی امعة خود دس

میزند و با بیرونبردن تركة انار قای دبّاغ از مدرسه ،از طرفـی،

مانع بازتولید ايدئولوژی و تسلّط دوبارة ن در ساختارهای مدرن شده و از طرفی ديگـر ،بـه
ايگزينی روشهای مطلوب موزشی امروزی در ساختار داستان اشاره دارد.
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 -3نتیجهگیری
مرادی كرمانی در داسـتان لبخنـد انـار دو نـوع سـاختار موزشـی سـنّتی و مـدرن بـا
شیوههای تربیتی سركوبگرانه و ايدئولوژيکی را در تقابل باهم بهتصوير میكشـد كـه ايـن
امر ،ازديدگاه نويسنده بهنوعی تقابل سنّ

و مدرنیته اس

كه مو ب تفاوت نوع هانبینی

دونسل میگردد .مرادی كرمانی در مقابل شخصیّ های قديمی داستان ،كه فاقد اسـتق ل و
بینشی گاهانه هستند و همواره خواهان تبعیّـ

و پیـروی محـض از سـاختار تربیتـی حـاكم

میباشند ،نسـل نـو را قرارمـی دهـد كـه بـا ديـدگاهی مغـاير و عملکـردی متفـاوت مو ـب
شکستهشدن ايدئولوژی حاكم میگردند.
بر مبنای نیريّة لتوسر ،سـاختار داسـتان لبخنـد انـار ،ترسـیمگـر فراينـد شـیوة حفـ
قــدرت و ســلطهگــری در دورة ماقبــل مــدرن و مــدرن اسـ

كــه بــه دو روش محســوس و

نامحسوس ايفا میگردد.
مطابق با رويکرد ساختار گرايـی لتوسـر ،بـا بررسـی روابـط میـان سـاختارها و نیـام
عناصر وابسته به اين دو گفتمان ،میتوان با نقش و كاركرد هريو از نها شـنايی يافـ .
در اليههای موزشی سنّتی داستان لبخند انار ،ايـن عناصـر در ارتبـاط بـاهم ،گفتمـانی را در
قالب خشون

شکل میدهند كه طريقهای برای حف قدرت بـه روش محسـوس اسـ

كـه

در گفتمان مدرن اين داستان ،حف قدرت با نیارت و كنترل عناصـر مختلـف و بـه روشـی
ايدئولوژيکی تداوم میيابد .از نجاكه از ديدگاه لتوسر ايدئولوژی نیازمنـد همـاهنگی بـین
افکار و انديشههاس  ،درنتیجه شخصیّ های اين داستان متناسب با نوع ايـدئولوژی و تفکّـر
امعة خود اقدام مینمايند.
فهرست منابع
الف)کتابها
.9
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