
 

 نشرية ادب و زبان

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

 93 بهار و تابستان ، 35، شمارة 17سال 

 

» نظريةايدئولوژي«جالل آل احمد بر مبناي » بچة مردم«بررسي داستان 

* ) پژوهشي–علمي (آلتوسر
 

  

  دكتر پروين تاج بخش                     

  دانشگاه پيام نور مركز رشتگروه زبان و ادبيات فارسي استاديار                       

  سميه قاسمي پور                              

  دانشگاه پيام نور مركز رشتزبان و ادبيات فارسي دانشجوي كارشناسي ارشد   

  چكيده
ن جالل آل احمد از نويسندگان تأثيرگذار در ادبيات ايران است كه داسـتا            

آل احمـد در    . اسـت براي او دستاويز بيان انديشه ها و دغدغه هـاي اجتمـاعي             

 برشي كوتاه از زندگي زن ايراني و رنج واندوه او را نشان             ،»بچة مردم « داستان  

  . اعتراض نويسنده به وضع موجود است،در واقع داستان. مي دهد

 ادبـي را از  نظريه ها و مكاتب ادبي اين امكان را پديد مي آورنـد كـه آثـار       

       مطالعـة داسـتان   . زاويه ديـدهاي مختلـف مـورد مطالعـه و تحليـل قـرار دهـيم          

       انديشمند فرانسوي، ،)Altusser(آلتوسر» نظرية ايدئولوژي« مطابق ،»بچة مردم «

 ،آلتوسـر ماننـد سـاير ماركسيـست هـا         . مي تواند خوانشي نو از اين داستان باشد       

مطـابق  » بچـة مـردم   «در داستان   . ة بشري مي داند   اقتصاد را اصل و اساس جامع     

فقر اقتصادي و فرهنگي    .  مشكالت زن در اساس به فقر برمي گردد        ،نظرية آلتوسر 

سبب مي شود كه او پس از چالش ها و كشمكش هاي عـاطفي، فرزنـدش را در                   

 در  ،زن در جدال بين محبت مادري و مـشكالت اقتـصادي          . ميدان شاه رها كند   

   برداشتن در مسير ايدئولوژي هاي حـاكم، مهـر مـادري را قربـاني             نهايت با قدم    

  . كريه فقر اجتماعي و فرهنگي رخ مي نمايدةمي كند و اين گونه چهر
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ــدي ــاي كلي ــدئولوژي،   : واژه ه ــر، اي ــردم ، آلتوس ــد ، بچــة م جــالل آل احم

  .مردساالري

  مقدمه-1

 اثـر جـالل آل   ، سـه تـار   دومـين داسـتان از مجموعـه داسـتان     ،»مردم بچة« داستان كوتاه   
مصادف ) 1302-1348(دوران زندگي آل احمد   . چاپ شد ) 1327(احمد است كه در سال      

  . يعني دوران ديكتاتوري رضاشاه و محمد رضاشاه؛با حكومت پادشاهان پهلوي بود
 مردمش را از خواب رؤيايي شكوه و عظمت باسـتان بيـدار كـرد و آنهـا را بـه            ،رضا شاه 

 تجـار، انحـصارگران،     ، اما بـه قيمـت ثروتمنـدتر كـردن سـرمايه دارهـا             سدة بيستم سوق داد   
 ايجـاد تـورم، ماليـات هـاي سـنگين و پـايين       ، و در مقابـل ،پيمانكاران و سياستمداران وابسته 
 25بـا اسـتعفاي رضاشـاه در    ،فـضاي خفقـان آور ايـن دوره      . آوردن سطح زندگي تـوده هـا      

ــهريور ــاه، 1320ش ــدش، محمدرضاش ــشيني فرزن ــت   و جان ــود گرف ــه خ ــري ب ــكل ديگ .  ش
  )128 : 1391آبراهاميان،(

 آزادي هـاي سياسـي و مطبوعـاتي اعطـا شـد و ايـن                ،با به قدرت رسيدن محمدرضاشـاه     
 حـزب  ،در اين زمـان . باعث به وجود آمدن احزاب و روزنامه هاي متعددي در ايران گرديد   

 كـارگران،  ، هـا  بـا هـدف متحـد كـردن تـوده      و جوانـان ماركسيـست  ة بـه وسـيل    ،تودة ايران 
  )346:همان. ( تشكيل شد،دهقانان، تجار، صنعتگران و روشنفكران مترقي 

اين حزب با پنهان نگه داشتن وابستگي اش به ابرقدرت بلوك شرق در دهـة اول حيـات       
سياسي اش، توانست بسياري از نويسندگان و سرايندگان را به سوي خـود جـذب كنـد و از                  

        عـده اي چـون    ،ي و تبليغـي اسـتفاده نمايـد امـا خوشـبختانه           آنها در جهت توليـد آثـار مرامـ        
 حزبـي نجـات     ة خود را از اين ورط     ، قبل از آنكه كار از كار بگذرد       ،نيما يوشيج و آل احمد    

آل احمد گرچه در زندگي خود دائمـاً در حـال كنجكـاوي             ) 148 : 1384رحيميان،. (دادند
لوژيكي توقف نكرد مراحل تفكـر او را در  بود و هيچ گاه در يكي از مكاتب فكري و ايدئو          

او بـسياري   . سه مرحلة ماركسيسم، سوسياليسم و بازگشت به سنت ها مي توان خالصه كـرد             
يش راهنگامي نوشت كه معتقد به ماركسيسم وسوسياليسم بود و در حـزب تـوده              Ĥنهااز داست 

  )49 : 1382شيخ رضايي،. (و نيروي سوم و جامعة سوسياليست ها عضويت داشت
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 يك سال پس از كناره گيري آل احمد از حـزب تـوده   ،هر چند مجموعه داستان سه تار    
در طي سـال    . نوشته شد سوداي فعاليت هاي سياسي و حزبي هنوز در او فروكش نكرده بود             

هايي كه آل احمد در اوج جواني و فعاليت هاي سياسي اش قـرار داشـت، داسـتان بـراي او                     
تـرين زمينـه هـاي        يكـي از مهـم     .غدغـه هـاي سياسـي اش بـود        دستاويز بيان انديـشه هـا و د       

موجب عقـب  آنها را  مبارزه با ايدئولوژي هاي مخربي بود كه وي       ،مبارزات قلمي آل احمد   
  .  ايران مي دانستةماندگي جامع

در سـال  ) Destutt de tracy (» دسـتو دو ترسـي  « اولين بار به وسيلة،واژة ايدئولوژي
تكـوين و پيـدايي ايـده       ( اين واژه را براي اطالق به تئوري ايده هـا            ،او. به كار رفت  ) 1796(
 بـر ايـن بـاور بـود كـه      ،وي با پيروي از نظريات تامس هابز و كاندياك        « . به كار گرفت  ) ها

ثير احساس او شـكل مـي       أ تحت ت  ، ذاتي نيست و تمامي افكار انسان      ةانسان واجد هيچ انديش   
كـه مـا از آن   ) Idea(د نيست، مگر از طريـق ذهنيتـي         از طرفي هيچ چيز براي ما موجو      . يابد

اند امـا ذهنيتـي كـه هـر فـرد از يـك        )Idea( خالق ذهنيت    ،سرانجام آنكه موجودات  . داريم
 تماميـت و اصـل آن       ة به هيچ وجه نمي تواند وافـي بـه مقـصود و نـشان دهنـد                ،موجود دارد 
 معرفـت واقعـي ممكـن    "  كـه  تنها راه اجتناب از اين تفكر شـكاكانه       ،در نتيجه . موجود باشد 

ــست ــي       ،"ني ــكال ذهن ــه اش ــادي ب ــودات م ــديل موج ــد تب ــل رون ــه و تحلي  Idea(تجزي

Forms(  نام اين علم را ايدئولوژي   ،است كه ترسي )Ideologie (ناميد. «) ،1387صـادقي 
:87(  

-Karl Marx)(1883(ايدئولوژي يكي از كلمـات مهمـي اسـت كـه كـارل مـاركس      
در . متون مـاركس، ايـدئولوژي بـازنمود كـاذب واقعيـت اسـت         در  . به كار مي گيرد   ) 1818

 در تقابل با سرشت حقيقـي واقعيـت، بـه           ،»آگاهي كاذب « به عنوان    ،ماركسيسم، ايدئولوژي 
منزلة نظام ايده ها و بازنمودهايي كه بر ذهنيت فرد يا گروه اجتماعي حـاكم بـوده، تعريـف                   

    )149 : 1384مك كوئيالن،.(مي شود
      را در توصــيف ابزارهـايي بـه كــار  » ايـدئولوژي « اصـطالح  ستي معمــوالًنظريـة ماركسيـ  «

      سـركوب شـدگان، جهـان بينـي هـايي را مـي پذيرنـد كـه نـه                    هـا، مي برد كـه بـه واسـطة آن        
 تـصوير موهـومي اسـت از        ،در نظر ماركسيست ها، ايدئولوژي    .  نه به نفع ايشان     و درست اند 
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 تنهـا در خـدمت منـافع كـساني اسـت كـه       ، جهـان  دروغينةوضع امور در جامعه و اين نسخ    
  )60: 1389ميلز،(» .حاكم بر جامعه اند

 بـــه جـــاي واژة ،انديـــشمند ايتاليـــايي)Gramsci)(1937-1891(آنتونيـــو گرامـــشي 
 تركيب مرسـوم تـري   ،هژموني.استفاده مي كند) hegemony(ايدئولوژي از كلمة هژموني 

كه در كنار هم عمل مي كننـد تـا در جامعـه             است از نيرو هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي         
اي به اجماع برسند كه نظام جاري روابط اجتماعي در آن طبيعـي، اجتنـاب ناپـذير يـا واقـع                     

 از اجبار   ؛تفكيك مي كند  » تحكم«گرامشي، هژموني را از     . گرايانه ترين شكل ممكن است    
ي گيرند تا موضع خود      حاكم يا متحدانش در زمان بحران به كار م         ةو زور مستقيمي كه طبق    

  )188 :1387فرتر، . ( را حفظ كنند
 يعنـي نظريـة   ،"نظرية ايـدئولوژي " ،)Louis Altusser)(1990-1918(لويي آلتوسر 

هــاي كــار  كــان و ويژگــيداراي قــدرت تأثيرگــذار و اصــالت را  از تركيــب روانكــاوي ال
ايـدئولوژي و دسـتگاه     «  ة در مقالـ   ،ايـن نظريـه   ) 212 :1381ايگلتون،  .( گرامشي برمي گيرد  

) Lenin and pilosophy) 1971»لنـين و فلـسفه  «  در كتـاب  ،»هاي ايدئولوژيك دولت
. آلتوسـر كـاركرد ايـدئولوژي را در جامعـه روشـن مـي سـازد          ،درج شده اسـت كـه در آن         

  )235 : 1388ايگلتون، (
  

   بيان مسئله-1-1

در مطالعـات ادبـي اسـت كـه          از جمله نظريات تأثير گـذار        ،آلتوسر» نظرية ايدئولوژي « 
منتقدان آوانگارد در آن امكان گفتماني انتقادي را مي بينند كـه هـم علمـي اسـت و هـم بـه           

 ) 167 :1387فرتر،. رك. ( راديكال،لحاظ سياسي

بـر اسـاس نظريـة ايـدئولوژي آلتوسـر، ضـمن بـه دسـت                » بچة مـردم    «با خوانش داستان    
 از جملـه اينكـه از       ؛يگري نيز خواهيم پرداخت   آوردن قرائت جديدي از داستان، به مسائل د       

ــ ،ديــدگاه آلتوســر راد از  تــأثير ايــدئولوژي هــا در زنــدگي افــراد چگونــه اســت؟ پيــروي اف
قلمي ة   مبارز ، در بازتوليد جامعه چه نقشي دارد؟ و در نهايت         ،هاايدئولوژي هاي حاكم بر آن    

رب حـاكم بـر جامعـه در         با ايدئولوژي هاي مخـ     ،آل احمد به عنوان يك نويسنده روشنفكر      
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يعني فعاليتي كه در جريان آن، ايدئولوژي بـه تعبيـري        « ؟  است داستان نويسي چگونه     ةعرص
  )131 :1390زيما، (».به ضد خود بدل مي شود

  

   ضرورت و اهميت تحقيق- 1-2

 اين امكان را به وجود مي آورند كـه خـوانش متفـاوتي از آثـار ادبـي بـه                     ،نظريات ادبي 
 و بـه    ر خوانشي مي توان زاويـه هـاي مختلـف هنـري اثـر را مـشاهده كـرد          در ه . دست آيد 

 .ناگفته هاي متن نزديك شد

  

  تحقيقة پيشين-1-3

 گرايش به تحليـل آثـار وي را در بـسياري از     ،ي آل احمد  Ĥنهاموضوعات اجتماعي داست  
 از »نقـد آثـار آل احمـد     « از جملـه  كتـاب     .كتاب ها، رساله ها و مقاالت ايجاد نمـوده اسـت          

جـالل آل  « ي كوتاه او را مورد نقد قـرار مـي دهـد و كتـاب              Ĥنهاعبدالعلي دستغيب كه داست   
 و مقـاالتش پرداختـه      Ĥنهااز حسين ميرزايي كه  به تحليل زمينه هاي فكـري او در داسـت              » قلم

را در مقالـه اي     » بچة مردم « داستان   ابراهيم سلوچي كوچي   در عرصة نگارش مقاله نيز    . است
مورد بررسي قرار داده است كه  »  زيرساخت هاي اجتماعي در بچة مردم آل احمد        «با عنوان   

 آثار آل احمد بر اساس ،اما تا كنون  . ه است  به چاپ رسيد   1388در مجلة قلم، بهار وتابستان      
  .نظرية ايدئولوژي آلتوسر بررسي نشده است

  
   بحث-2

   نظرية ايدئولوژي آلتوسر-2-1

 ايـن   0 آلتوسراسـت  ةاثرگـذارترين مقالـ   ،»ولوژيك دولت ايدئولوژي ودستگاه هاي ايدئ   «
 ،كه جامعه چگونه خود رابازتوليد مي كند به عبارت ديگـر           مقاله بااين پرسش آغازمي شود    

) 105 :1385مـايزر، (به سركار خود روانـه شـويم؟   روز چه چيزي ما را برآن مي دارد كه هر        
اد كرده وما را ملـزم      گون ايج هاي مختلف رانسبت به مسائل گونا      چه چيزاعتقادات ونگرش  

 ناخودآگـاه  ،)سـوژه ( انسان كهها مي نمايد؟ چگونه ايدئولوژي موجب مي شودبه رعايت آن 
 از ، برآورده سازد و در نتيجـه      ، خود را كه همان جبرهاي اجتماعي است       ةخواسته هاي جامع  
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: 1390،تـسليمي ( حـاكم پـشتيباني كنـد؟   ة به سود طبقـ  ،شيوه هاي توليد و زندگيِ زمان خود      
234(  

 ؛را مطرح مي كند   » دستگاه ايدئولوژيك دولت  « آلتوسرمفهوم   ،در پاسخ به اين سؤاالت    
.  سلطة اقتصادي خود را حفـظ مـي كنـد   ، حاكم از طريق آنهاةمجموعه اي از نهادها كه طبق 

ــ ــ   ةدر نظري ــه منزل ــز ب ــيش از هرچي ــت ب ــه دول ــستي ب ــت  «ة ماركسي ــتگاه دول  state(»دس

apparatus (  مي شود انديشيده).  ،دستگاه دولت دومجموعه نهاد متمـايز     ) 115 :1387فرتر 
  :اما داراي فصول مشترك است

ــد پلــيس ، ؛)repressive state apparatus(گر دولــت  دســتگاه ســركوب-1  مانن
دسـتگاه  «دال بر ايـن امراسـت كـه    ، مفهوم سركوب دراينجا  . دادگاه ، نيروي انتظامي وغيره    

 ،و يا دست كم در نهايت اين گونه اسـت  زيـرا فـي المثـل             » كند قهريه كار مي     ةدولت با قو  
  ).37 :1388آلتوسر، .(هاي غيرفيزيكي به خود بگيرد ي اداري مي تواند صورتسركوبگر

رسانه ها،  از قبيل)ideological state apparatus(  دستگاه ايدئولوژيك دولت-2
ول بعضي از واقعيات اسـت كـه        مشم«كه  ... خانواده، نظام آموزشي ،احزاب سياسي، ديني و      

  )37:همان (».در نگاه ناظر مستقيماً به صورت نهادهاي منفك و تخصيصي پديدار مي شود
 و در كـل وجـود داشـته و بـه عرصـة عمـومي متعلـق                   متحـداً  ،گر دولـت  دستگاه سركوب 

 دولت نيز ايـدئولوژي حـضور دارد امـا كـاركرد ايـدئولوژي در               سركوبگردر دستگاه   .است
ــرار دارد  آن، در د ــت ق ــة دوم اهمي ــسه.رج ــت    ،در مقاي ــدئولوژيك دول ــاي اي ــتگاه ه  دس

 با تكيـه بـر   ، محسوس  و مرئي نيستند و در درجة اول و در ابعادي گسترده            ند،مستقيماًامتكثر
گري در درجـة دوم      سـركوب  ،در دستگاه هاي ايدئولوژيك دولت    . ايدئولوژي كار مي كنند   

 تنهـا دسـت آخـر بـه صـورتي ماليـم تـر،               ،گريركوبهر چند اين س   . نها قرار دارد  كاركرد آ 
  )38-9:همان.(نهايي و نمادين اجرا شود

 يعني به ،گر دولتبه  وسيلة دستگاه سركوب ،Slavoj Zizak)(از نظر اسالوي ژيژك 
 است كه حكومت قانون در آغـاز محكـم مـي شـود امـا دولـت در                   ،وسيله اجبار و خشونت   

ست كه براي ايفاي نقش هـاي متفـاوت شـان در نظـام          نيازمند جمعيتي ا   ،سطح امور روزمره  
جاســت كــه دســتگاه هــاي ، ايناز نظــر آلتوســر.  تعلــيم ديــده و شــكل يافتــه باشــند،نمــادين

ايدئولوژيك دولت، آن نهادهايي كه با آماده ساختن سـرمايه داري بـراي سـوژه هـايي كـه                  
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ــرمايه داري را با     ــستند، سـ ــود در آن هـ ــش خـ ــاندن نقـ ــام رسـ ــه انجـ ــشتاق بـ ــد مـ                       زتوليـ
  )105-106 : 1385مايزر،( .مي كنند

مناسبات نابرابر قدرت را تقويـت مـي كنـد امـا افـراد              « ايدئولوژي از راه هاي گوناگون      
 ايدئولوژي اسـت  ،قادر به احساس آن نيستند چون مبتال به آگاهي كاذب اند؛ آنچه مي بينند    

 شـبيه   ، به طور كلي رابطة فرد با جامعـه          ،نظر آلتوسر از  )289 :1389يورگنسن،  (» .نه واقعيت 
در هـر دو مـورد، فـرد    .  استالكان كودك خردسال با تصوير آينه اي خود در نظرية          ةرابط

انساني از رهگذر همانندسازي با يك شئ كه تصوير او را در حلقه اي بسته و خود شيفته بـه          
 متضمن  ،ز خود مي رسد  و اين تصوير       او باز مي گرداند، به تصوير يگانه و رضايت بخشي ا          

اما توجه بـه ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه              ) 238 :1388ايگلتون ،   . (شناختي نادرست است  
شناخت نادرسـت   .  به هيچ وجه شناختن يا ناتواني در شناختن واقعيت نيست          ،مقصود آلتوسر 

هـستي   كه يكي از جلوه هاي بعد خيالي          يك خودشناخت نادرست است     اساساً ،مورد بحث 
اينجا به معني غير واقعي نيست بلكه به معناي متعلق به تصوير اسـت، در               » خيالي«.انسان است 

 فاعل يا سوژة انساني از وضع راستين پراكندگي يا تمركزگريزي خـود             ،قلمرو ايدئولوژيك 
گفتمـان  » آينـة «فرا مي گذرد و تصويري منسجم و تـسلي بخـشي از خـود مـي يابـد كـه در        

 بـه ايـن خـودِ خيـالي كـه از لحـاظ               ،آن گاه مسلط  .ط بازتاب پيدا مي كند    ايدئولوژيك مسل 
با ذهن است، قـادر اسـت بـه شـيوه هـايي عمـل كنـد كـه ازلحـاظ            » بيگانگي« مستلزم   الكان

بازنمايي روابـط خيـالي    « بدين گونه ايدئولوژي را مي توان به عنوان         . اجتماعي مناسب باشد  
  )220 : 1381همان،.(صه كردخال» افراد با شرايط واقعي هستي شان

 شـرايط   ،»براي خـود بازنمـايي مـي كننـد        «در ايدئولوژي   ) سوژه ها (در واقع آنچه افراد     
واقعي هستي شان و جهان واقعي شان نيست بلكه رابطه افراد با شرايطي از هستي شـان اسـت    

  )60 :1388آلتوسر، . (كه در ايدئولوژي براي آنها بازنمايي مي شود
ي است كه افراد را بر آن مي دارد كه جهان را همچون چيزي بنگرد كه تـا       اين ايدئولوژ 

و   اسـت "داده شـده "به نحو خودانگيخته به فاعـل       «  طبعاَ با خود آنها تطبيق دارد و       ،حدودي
 خود را جزء طبيعي آن واقعيت احساس مي كنـد كـه مـورد درخواسـت آن                  ،برعكس فاعل 
   )221 :1381ايگلتون، (» .واقعيت است
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 مبحث مهـم ديگـر در       ،) interpellation( » نام گذاري يا خطاب يا استيضاح     «هوم  مف
اسـت كـه توسـط نهادهـا و         ) idea( واجـد ذهنيتـي    ،از نظـر او هـر فـرد       .نظرية آلتوسر اسـت   

 ،كـسب درك و شـناختي از جانـب فـرد    « يعنـي    ؛عملكرد آنها در ذهن وي شكل مي گيـرد        
اسـتونز،  (».وعة تصوراتي از خويش در جامعـه  مبني بر اين كه چه كسي است، به همراه مجم      

ندارد و نمي توانـد در شـكل دهـي       ) individuality(اين فرد، ديگر فرديت     ) 304 :1390
صـادقي،  .(به هويت خود نقشي ايفا كند بلكه سوژه اي با موقعيت از پيش تعيـين شـده اسـت    

 مـا را سـوژه      ،ولوژيايـدئ «مـي نامـد،     "نام گـذاري  "از اين راه كه آلتوسر آن را        ) 88 :1387
    سـبب  ، ايـن خطـاب ايـدئولوژي   "!هـي، تـو  ": خطاب مي كند و مانند پليس به ما مي گويـد     

هنگامي كه مي پنـدارد ايـدئولوژي       . مي گردد كه آدمي به سوژه هاي عيني اش تبديل شود          
ايدئولوژي فقط يك فـرد     . صدايش مي زند، به خود مي آيد تا خود را با مردم همگام سازد             

» م بـه دم بـه پاسـباني اش مـي پـردازد      بلكه همه را به نام صدا مـي زنـد و د          نمي گزيند  را بر 
 نوعي نظارت ذهني تحميل شده بر فرد از سـوي قـدرت           ، اين پاسباني  ؛)57 : 1391تسليمي،(

ست كه زندگي به شكل روزمره در آن مي گذرد؛ شـيوه   ا هاي بيروني نيست، بلكه شيوه اي     
ي خود را به عنوان اعضاي طبقات اجتمـاعي، بـا قائـل شـدن بـه                 اي كه از طريق آن نقش ها      

مك . (كاركردهايي اجتماعي براي خود از راه ارزش ها، ايده ها و انگاره ها انجام مي دهيم             
  )133 :1384كوئيالن، 

مـا در  .  در بـر گرفتـه انـد    مـا را Ĥنها تصاوير و ايده هايي است كه در تمام زم   ،ايدئولوژي
پيـام آن  . ه ايم، رشد كرده ايم و در آنها زندگي، فكر و عمل مي كنـيم   ها متولد شد  درون آن 

 ما را احاطه كرده است، مثالً تصاوير رابطـة سـالم خـانوادگي، نقـش مـادر،         ةتبليغاتي كه هم  
همگي به معنـاي آلتوسـري كلمـه        ...  انديشيدن، نگاه كردن، خواستن و     ةسبك زندگي، نحو  

 در شـكلي واضـح نمـود مـي يابـد؛ عـرف عـام،         ،تايدئولوژي در گام نخـس    .ايدئولوژي اند 
  )107 :1387فرتر، .(عقيدة مردم، همه همين طور فكر مي كنند
ي حاكم بر زندگي روزمرة افراد، همچنـان كـه          Ĥنهابرداشت هاي خاص آلتوسر از گفتم     

 افــراد بــسياري را نيــز بــه انتقــاد از وي و ،منتقــدان بــسياري را تحــت تــأثير قــرار داده اســت
واداشته، چرا كه در انديشة آلتوسر، فـرد جايگـاهي نـدارد و تحـت التـزام جامعـه                   نظرياتش  

. يعني جامعه وساختارهاي اجتماعي است كه بر افراد و كنش هاي آنان مـسلط اسـت     ؛  است  
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.  نقش فرد در اين حد است كه جايگاهي را در ساختارهاي اجتماعي پـر كنـد                ،بر اين اساس  
ي مطالعات ادبي اي كـه حقيقتـاً     Ĥنهاگفتم«  امروزه    ، همه با اين ) 127-128 : 1388رضواني،(

كمر به نقد جامعة سرمايه داري جهاني بسته اند، در همان چارچوبي صورت بندي شـده انـد    
  )195 :1387فرتر،(» .كه آثار آلتوسر شكل داده است

  »بچة مردم«  خالصة داستان-2-2

سه ساله كـه ازدواج مجـدد مـي     روايت زندگي زني است با بچه اي ،»بچة مردم«داستان  
، زن به ناچـار بچـه را روي سـفره    » حاضر نشده بود بچه را بگيرد  «چون شوهرِ قبلي زن     . كند

اما شوهر دوم زن هم نمي خواهد بچة مـرد ديگـري را بپـذيرد و        زندگي جديدش مي نشاند   
م وقتـي   سـرانجا . از همان روزهاي آغاز زندگي با زن، اين موضوع را به او گوشزد مي كنـد               

 با قهر وغضب، زن را وادار مي كند تا خواسـته اش را  ،مرد، باز بچه را سر سفره اش مي بيند        
بچه را از زندگي جديـدش حـذف       تا  با اين عمل مرد، زن خود را ناچار مي بيند           . انجام دهد 

زن بـه دليـل تـرس از بـي          . كند چون تصور طالق از شـوهر دوم بـرايش غيـر ممكـن اسـت               
       به شيرخوارگاه يـا دارااليتـام نمـي بـرد و تنهـا راه چـاره اي كـه بـه نظـرش                        آبرويي، بچه را  

      درگيـري هـاي عـاطفي       ةبـا همـ   .  ايـن اسـت كـه فرزنـدش را در شـهر رهـا كنـد                ،مي رسـد  
ديدن « بچه را تنش مي كند، دستش را مي گيرد و به بهانة             » لباس خوب هاي     « ،مادرانه اش 

 بـيش از هـر چيـز بـه     ،زنبا اين همـه . ندش را به ميدان شاه مي برد    فرز ،»خريدن قاقا   «و  » بابا  
  .دنبال بهانه اي براي انجام ندادن اين عمل است

اگر بچه ام يك خورده معطل كرده بود، اگـر يـك خـورده گريـه                    « 

 )20 : 1390آل احمد،(»كرده بود، حتما منصرف شده بودم

  مي كند  وادار او را به اتمام كار،اما تصور غضب مرد
 هنور اشك چشم هايم را پاك نكرده بودم كه دوباره به ياد كاري كه                  «

 افتـادم، بـه يـاد شـوهرم كـه مـرا غـضب خواهـد كـرد،                 ،آمده بودم بكـنم   

  )21:همان(».افتادم

 به سـمت ديگـر خيابـان مـي فرسـتد و         ، كدو ة خريدن تخم  ة بچه را به بهان    ،زن در نهايت  
  : احساس مي كند كه،به آن سمت رسيدهزماني كه مطمئن مي شود بچه سالم 
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 انگار بچه نداشته ام، آخرين بـاري بـود كـه بچـه ام را نگـاه كـردم،                       «

  )22:همان( » .درست مثل اين بود كه بچة مردم را نگاه مي كردم

 بـه زنـدگي   ، بچه را رها مي كند و با همه تـرس و وحـشت حاصـل از چنـين عملـي              ،زن
بـا  ،  عملي كـه در نهايـت       . تن فرزندان جديد پناه مي برد      شوهر دوم و داش    ةمشترك زير ساي  

  .توجيهات مادر زن و زنان همسايه تأييد مي شود
   تحليل داستان-2-3

 همواره بر اعمال خودآگاه و ناخوآگاه ما حـاكم انـد            ،ايدئولوژي ها در زندگي روزمره    
 هـاي دولـت      از دسـتگاه   ،و انتخاب هاي ما تحت تأثير ايدئولوژي هايي است كه هـر لحظـه             

ما را مـورد خطـاب قـرار مـي دهنـد تـا              )  و دستگاه هاي ايدئولوژي    سركوبگردستگاه هاي   (
زمينـه هـاي قـرار گـرفتن هـر فـرد در             ،   داشته باشيم و از اين طريق        آنهاخواسته هايي مطابق    

  .طبقه خويش و در نتيجه بازتوليد جامعه فراهم شود
 بيان مي كند كه بررسي يك متن        "وژي ايدئولوژي قدرت و قدرت ايدئول     "تربورن در « 

در شـكل دهـي يـا    ) متن يا گفتار( عملكرد آن ة در حكم ايدئولوژي تمركز بر شيو،يا گفتار 
ــساني اســت  ــت ان ــر هوي ــابراين) 89 :1387صــادقي، (» .تغيي ــا در  ،بن ــدئولوژي ه  بررســي اي

در ايـن  ) سـوژه ( در واقع تحليل شيوة شكل دهـي و تغييـر شخـصيت زن              ،»بچة مردم «داستان
 بچـه اي سـه سـاله را         ، مادري است كه پس از ازدواج مجدد       ،)سوژه(زن. داستان خواهد بود  

پـس افتـاده يـك نـره خـر          « با بودن    ،وارد زندگي مشترك جديد مي كند اما شوهر دوم زن         
 عـالوه بـر غيـرت كـه از نـشانه هـاي              ،مخـالف اسـت و ايـن در واقـع         » ديگر سـر سـفره اش     

يدئولوژي مردساالري را نشان مي دهد كه موجب شـده اسـت            ايدئولوژيك جامعة ماست، ا   
  . بچة مرد ديگري را در زندگي مشترك با زن نپذيرد، صاحب قدرت  مرد

شـب  .  همه اش صـحبت از بچـه بـود         ،در همان دو روزي كه به خانه اش رفته بودم         « 
او باز هم راجع به بچـه  . يعني نه اينكه خيلي حرف زده باشيم. آخر خيلي صحبت كرديم 
. شوهرم چيـزي نگفـت  » خوب ميگي چه كنم؟  « : آخرسر گفتم . گفت و من گوش دادم    

. هر جور خـودت مـي دونـي بكـن         . من نمي دونم چه بكني    «  بعد گفت  ،قدري فكر كرد  
راه چـاره اي هـم      » .افتادة يك نره خر ديگـه رو سرِسـفرة خـودم ببيـنم            من نميخوام پس    

     خـودم . مـثال بـا مـن قهـر كـرده بـود      ، آن شب پهلوي من هم نيامـد . جلوي پام نگذاشت  
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صـبح هـم    . مي دانستم كه مي خواهد مرا غضب كند تا كار بچه را زودتر يك سره كنم               
و مـن   » ! نبـاس بچـه رو ببينم،هـا       ،ظهـر كـه ميـام     «: گفـت  ،كه از در خانه بيرون مي رفت      

  )17 :1390آل احمد، (» .تكليف خودم را از همان وقت مي دانستم
   اعمـال ) زن( بـا دو نـوع كـاركرد بـر سـوژه      ،اين جمالت نشان مي دهد كه مرد ساالري     

يعنـي  ؛ يسـركوبگر ابتدا با كاركرد ايدئولوژي و سـپس بـا قـوة قهريـه و كـاركرد      . مي شود 
 تبديل به گفتمان خشن از جانب مرد  صاحب قدرت شده و        ،وز اول صحبت هاي يكي دو ر    

   همـين موجـب   . ي مـي پـردازد  سـركوبگر در آخر با قوة قهريه و تهديد و تحريم بـر زن، بـه       
مي شود تا سوژه، تكليف خود را بداند و مطابق خواست ايدئولوژي هاي حـاكم بـر جامعـه                   

در جايگـاه خـويش، بـراي حفـظ     ) زن،بچه( ايدئولوژي هايي كه براي مهار افراد      ؛عمل كند 
   بـه شـكلي تربيـت       ، تحت لـواي ايـدئولوژي     ،هر گروهي « چرا كه   . جامعه مردساالري است  

هـر  ) 120 :1387فرتـر، (» . مناسب باشد، طبقاتيةمي شود كه براي ايفاي نقش خود در جامع       
 شـوهر   ةفـ  ك ،چند حفظ بچه نيز مانند حفظ شوهر يك ايدئولوژي اسـت امـا در ايـن تـرازو                 

در ايـن انتخـابِ   . جانشين ايـدئولوژي ديگـر مـي شـود    ،  سنگيني مي كند و يك ايدئولوژي       
 هستيم تا آنجا كـه حتـي قـوي تـرين             )مردساالري  ( شاهد قدرتِ ايدئولوژي ها    ،)زن(سوژه

   يعني حس مـادري زن، در ايـن جنـگ ايـدئولوژي هـا مغلـوب                 ،احساس غريزي در طبيعت   
 بـه هـر    كهمي دهد كه بچه را از خود براند و وظيفة خود مي بيند         زن به شوهر حق     . مي شود 

خـانواده،  (در واقـع دسـتگاه هـاي ايـدئولوژي     .  زندگي مشتركش را حفظ كنـد   ،قيمتي شده 
ــد كــه حتــي  ،...)حقــوقي، سياســي، فرهنگــي و  ــه وجــود آورده ان         چنــين شــناختي در زن ب

  .هدنمي تواند حق و حقوق خود و بچه اش را تشخيص د
 نمي خواست پس افتادة يك نره خر ديگـر را سـر سـفره اش             .راست هم مي گفت   « 
ــد ــي كــردم  .ببين ــي كالهــم را قاضــي م ــن هــم وقت ــي دادم ،خــود م ــه او حــق م آل ( ». ب
  ) 16 : 1390احمد،

اما مسئله در همين كالهِ قاضـي شـدة زن اسـت كـه ايـدئولوژي هـا بـراي او بافتـه انـد ؛                          
 قدرتمندانه حكم مي رانـد و زن      ، ايدئولوژي مردساالري  ،آنهاايدئولوژي هايي كه در رأس      

      مـي دانـد بچـه را       ) زن(سـوژه . را در مسير حذف بچه از زنـدگي مـشتركش قـرار مـي دهـد               
  :مي شود به دارااليتام يا شيرخوارگاه سپرد اما
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از كجا معلوم قبول مي كردند؟ از كجا مي توانـستم حـتم داشـته باشـم كـه معطلـم        « 
ــد  ــا؟    نكنن ــد؟ از كج ــه ام نگذارن ــودم و بچ ــم روي خ ــزار اس ــد و ه ــرويم را نبرن » و آب

  )16همان،(
 در اينجا بـدون آنكـه حـضورِ فيزيكـي           ، به عنوان دستگاه ايدئولوژيك دولت     ،دارااليتام
  و خود در تصميم گيري زن نقش اساسي ايفا مـي كنـد    ك با كاركرد ايدئولوژي   ،داشته باشد 
  .م برده نمي شود  بچه به دارااليتا،در نتيجه

 ريشه هاي اقتصادي    ،هر چند داستان پيش از هر چيز مسائل اجتماعي را روايت مي كند              
دليل اصلي نخواستن بچه كه بارهـا در داسـتان تكـرار            . ماجرا نيزاز چشم نويسنده دور نيست     

 پـس افتـادة يـك نـره خـر ديگـر را سـر               « اين است كه شوهر دوم زن نمي خواهد          ،مي شود 
 جمله در يـك  ،»سر سفره بودن« و »  يك نره خر ديگرةپس افتاد« در واقع .» ببيندسفره اش 

 بـه  ،تكرار مي شود كـه بيـان اوضـاع آشـفته اجتمـاعي و اقتـصادي در داسـتان و بـه تبـع آن               
 انتخـاب   ة بـه وسـيل    ،ايـن آشـفتگي   .  سنتي بيرون از داسـتان اسـت       ة در جامع  ،صورت نمادين 

بـه  ) interior monologue( ديـد تـك گـويي درونـي      نويسنده در دادن زاويـة ةزيركان
 ،تـك گـويي درونـي   . باشد، باورپـذيرتر شـده اسـت    ) زن(راوي، كه همان شخصيت اصلي      

 راوي بـه كمـك بـازگويي آنچـه كـه در        ، اول شـخص اسـت كـه در آن         ةشاخه اي از شـيو    
مـي  گـويي راوي در محيطـي تنهـا بـا خـود      .  واقعه داستان را نقل مي كند   ،ذهنش مي گذرد  
 انديشه ها و تخيالت او را در همان حال از ذهن او برمي گيرد و مكتوب                 ،انديشد و نويسنده  

 گويي درد دل هاي زني      ،در داستان بچة مردم نيز مخاطب     ) 43-44 : 1391مستور،.(مي كند 
شكل هاي مختلف تك گويي دروني، نشان دهندة از         .  را مي شنود كه مستأصل مانده است      

ايـن واقعيـت قابـل رؤيـت از هـم       . ي، مـذهبي و حتـي اقتـصادي اسـت           هم پاشيدگي اخالقـ   
  )231 :1386زرافا، .( خواننده آن را درك كند،پاشيدگي است كه نويسنده ميل دارد

واقعيـت مـي گويـد بچـه اي كـه بـا        «:آل احمد در كتاب سنگي بر گـوري آورده اسـت          
ي دهند، بچه اي بوده كـه  قنداق سر گذر مي گذارند يا پشت در كالنتري  يا به پرورشگاه م             

 يا والدين فقير بوده انـد يـا    فرزندي را نا ممكن مي كرده     - فرزندي يا مادر   -دوام رابطة پدر  
 وضـعش جـوري بـوده كـه         ،به هـر صـورت    ...  يكي از آن دو بوده     ةكودك مزاحم راه آيند   

واقعيـت جـاري در     ) 25 : 1388آل احمـد،  (» .حتي در دامن مادر خودش زيادي مـي كـرده         
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 يكي از اين مادران براي آل احمـد سـوژه           ، اين گونه بود كه در اين داستان رئاليستي        ،معهجا
.  نـامي بـراي شخـصيت هـاي داسـتان بـر نمـي گزينـد                ،و جالـب آن كـه نويـسنده       . مي شود 
ــوژه ــازين ) زن(س ــالت آغ ــان جم ــده    ،از هم ــين ش ــيش تعي ــوژه از پ ــوان س ــه عن ــتان ب  داس

)interpellated (طبقه نه يك فرد  همچون عنصر يك ،است.  
 زنجيره اي از نقش هاي خاص را از پـيش در        ، ايدئولوژي براي هر فرد    ،به نظر آلتوسر   « 

بايـد  ) زن(سـوژه ) 89 :1387صادقي،  (» . درون آن جاي داده مي شود      ،نظر مي گيرد كه فرد    
در ايـن لحظـه هـاي       . بين نگه داشتن فرزند يا زندگي زير ساية شوهر جديـد تـصميم بگيـرد              

  . و تصميم گيري هاست كه تأثير ايدئولوژي ها آشكار مي شودحساس 
بچـه كـه   . خوب من چه مي توانستم بكنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچـه نگـه دارد            «

 و حاضر هم نشده بـود بچـه      مال شوهر قبلي ام بود كه طالقم داده بود        . مال خودش نبود  
ن هـم مـي بايـست        چـه مـي كـرد؟ خـوب مـ          ،اگر كس ديگري جاي من بـود      . را بگيرد 

 چه مي كردم؟ ناچار بودم بچـه را         ، اگر اين شوهرم هم طالقم مي داد       .زندگي مي كردم  
 چيـز   ، غيـر از ايـن     ،يك زن چشم و گوش بسته مثـل مـن         . يك جوري سر به نيست كنم     
آل (». نـه راه چـاره اي مـي دانـستم          ،نـه جـايي بلـد بـودم       . ديگري به فكرش نمـي رسـيد      

  )15 : 1390احمد،
ــا  ،مــالتاز همــين ج ــدئولوژي ه ــي شــود كــه اي ــه او  ،  مــشخص م ــه ب ــن گون  زن را اي

 پس راهـي جـز      ؛ براي خويش موجوديتي متصور نباشد     ،بازشناسانده اند كه وي بدون شوهر     
 زنـدگي مـان را درك مـي    آنهـا اين راه ها كه از طريق . گم كردن  بچه براي خود نمي بيند       

گي مان را معنا بخشيم، از نظر آلتوسـر همـان    كه به خود مي گوييم تا زندنهااكنيم، اين داست 
در ايـن داسـتان   ) 108 :1387فرتـر،   .( به سر مـي بـريم      آنهاايدئولوژي هايي هستند كه درون      

 باشـد كـه در نتيجـة زنـدگي در           نهاا مي تواند نماد خواسته ها، آرزوها و تمـايالت انـس           ،بچه
د و به اميد شهروند خـوب       چارچوب هنجارهاي اجتماعي، مجبور به رها كردن آنها مي شون         

 ة به سمت راه هاي از پـيش تعيـين شـد         ،بودن و زندگي مطابق تأييد اطرافيان و جامعه داشتن        
جالب آنكه بچه در شلوغي ميـدان شـاه رهـا مـي شـود كـه اوضـاع             . ايدئولوژي ها مي روند   

 يعنـي حكومـت محمـد رضاشـاه را بـه      ،نابسامان ايران در سال هاي پر آشوب دورة نويسنده 
  !ذهن متبادر مي كند
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   در زمينة رشـد او ريـشه دارد كـه          ، نويسنده اي دوگانه است و اين دوگانگي       ،آل احمد «
تا پايان عمر، او را در تعليق بين خاستگاه ديني و وابستگي هاي روشـنفكري بـه سوسياليـسم                  

ه  اين مسئله را مـي تـوان در چـادري كـ            ،داستان در) 591 :1392ميرعابديني،(».نگه مي دارد  
 دسـت بچـه را گـرفتم و    ،چادر نمازم را بـه سـرم انـداختم   «: زن به سر مي كند، مشاهده كرد  

اگـر نويـسنده مـي گفـت        ) 17 : 1390آل احمـد،  (». از خانـه بيـرون رفـتم       ،پشت سر شـوهرم   
  .يا ديگر عناصر داستان وارد نمي شد) plot(چادرش را سر كرد، خللي به طرح

 از چگـونگي بـردن فرزنـدش بـه ميـدان پـر               شرحي است كه راوي    ، داستان ةبخش عمد 
 بـيش از سـاير   ،در اين بخشِ داسـتان . ازدحام شهر و رها كردن او در آنجا به دست مي دهد     

.  حاكم بر داستان احـساس مـي شـود         ناامنياضطراب و   ) atmosphere(  فضاي   ،بخش ها 
ي  بيـشتر شـدن تـك گـوي        ،موجب كم شدن روابط و گفتگو ها و در نتيجـه          ،  شرايط سخت   

جمالت كوتاه كه از ويژگي هـاي قلـم آل احمـد اسـت و       . دروني شخصيت اصلي مي شود    
عنصر تك گويي دروني، احساسات عميق مادرانة زن را به نحو مؤثري در داستان به نمايش              

  )59 :1382پاينده، .(مي گذارد
م كفـشش را هـ  .  پا به پايش رفتم،تا دم ايستگاه ماشين. من ناچار بودم كارم را بكنم «

يـك كـت و شـلوار آبـي       . لباس خوب هايش را هم تنش كرده بـودم        . پايش كرده بودم  
دستش را گرفته بودم وبا دسـت       . خيلي خوشگل شده بود   . سرش را شانه زدم   ... كوچولو

ديگـر  .  چادر نمازم را دور كمرم نگه داشته بودم و آهسته آهسته قدم برمي داشتم           ،ديگر
آخرين دفعـه اي بـود كـه دسـتش را گرفتـه          . بيايدالزم نبود هي فحشش بدهم كه تندتر        

  )18- 17 :1390آل احمد،(».بودم و با خودم به كوچه مي بردم
 بچـه اش را   ،داستان در همين جاست كه مادري بايد با دسـت خـويش           ) climax( اوج  

!  مردم ببينـد   ةبراي گم كردن ببرد و بايد با همة احساساتش بجنگد تا بچه اش را به چشم بچ                
 آن قدر عميق با ريشه هاي هويت شخصي ما در هـم             ،رف هاي كليشه اي غبار گرفته     همه ح 

در قلمـرو ايـدئولوژي،     . تنيده شده اند كه ما را به قتل كردن يا شهيد شـدن بـر مـي انگيزنـد                  
 و از  حقيقت كلي و خاص مشخص بي وقفه در يكديگر مي لغزند و از هم بيرون مـي آينـد        

  )47:1381ايگتون،.(ي روندگري تحليل عقلي طفره مميانجي
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 ،عملي را انتخاب مـي كنـد كـه ايـدئولوژي هـا مـي خواهنـد                ) زن(همان گونه كه سوژه   
 مطابق خواست ايـدئولوژي انجـام مـي          و )زن(نظارت بر انجام عمل نيز به وسيلة خود سوژه          

چنان كه وقتي زن ، بچه را به آن سوي خيابان مي فرستد و ناگهان خطر تصادف بچـه     . گيرد
     و بچـه را نجـات    مـي كنـد     خود را ناخودآگـاه وسـط خيابـان پرتـاب          ، با ماشين مي فهمد    را

 تكليفي مي شود كه ايدئولوژي هـا  ة مانع ادام، احساسات مادرانه اش،در اين لحظه . مي دهد 
  . ايدئولوژي مردساالري او را مورد خطاب قرار مي دهد،بر عهدة او نهاده اند اما به سرعت

م هايم را پاك نكرده بودم كه دوباره به يادِ كاري كه آمـده بـودم            هنوز اشك چش  « 
  ) 22:1390آل احمد،(» .به ياد شوهرم كه مرا غضب خواهد كرد.  افتادم،بكنم

عاطفه مادرانـه اش دارد  كند، سركوب مي كند تا عاطفة مادرانه اش را هر چند زن سعي    
 در ،از نظـر آلتوسـر  . ند از آن رها شود  چيزي نيست كه به راحتي بتوا      ،اما عالقه اش به فرزند    

ضمانت تام اين امـر اسـت    « اين مراحل سخت هم ايدئولوژي به كمك سوژه مي آيد و آن             
 ،چـه را هـستند  ه ايدئولوژي ارائه  مي دهد و اينكه اگر سوژه ها آنكه همه چيز همان است ك 

» .بي پيش خواهـد رفـت      همه چيز به خو    ،و متناسب با آن رفتار كنند     ) باز شناسند (قبول كنند   
 سرانجام مطـابق خواسـت      ،نيز با همه كشمكش هاي عاطفي     ) زن(سوژه  ) 79:1388آلتوسر،(

  .ايدئولوژي ها تكليفش را انجام مي دهد
از همـان وقـت   .  بچه ام سالم به آن طرف خيابان رسـيده بـود  .كار من تمام شده بود «

 نگاه كردم، درست مثل يك بچة     آخرين باري كه بچه ام را      .بود كه انگار بچه نداشته ام     
  ) 22:1390آل احمد،(» .تازه پا و شيرين مردم به او نگاه مي كردم

 وعـده هـاي     ،ايدئولوژي ها براي رهـايي زن ازرنـج بـاقي مانـده از  انجـام چنـين عملـي                   
خوشĤيندي به او مي دهند كه آن را از زبان مادرِ زن، در جايگاه يكي از وفاداران به قـدرت        

 در  ،مـادرِ زن و زنـان همـسايه       . در دستگاه ايدئولوژي خانواده مي توان شـنيد       ) ريمرد ساال (
  :نهايت حذف بچه را از زندگي جديد زن تأييد مي كنند

 مـن كـه اول   ؛خوب راست هـم مـي گفـت   . خيلي دلداريم داد. مادرم به دادم رسيد  «
را بـا بچـه    چرا براي يك بچه اين قدر غصه بخورم؟ آن هم وقتي شوهرم م       ،جوانيم است 

  )16:همان(» . حاال خيلي وقت دارم كه هي بنشينم و سه چار تا بزايم.قبول نمي كند
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را ) زن(هـر لحظـه سـوژه   ، ) سركوبگردستگاه هاي ايدئولوژيك و  ( دستگاه هاي دولت    
مورد خطاب قرار دادند و اعمال خودآگاه و ناخودآگـاه او را مطـابق خواسـت خـود پـيش                    

 خواست ايدئولوژي ها عمل كرد چون خـود را مـورد درخواسـت              مطابق) زن(سوژه  . بردند
 مورد درخواست زندگي جديد با شوهر دوم و آينده اي همراه با             ؛ايدئولوژي ها مي دانست   

جايگـاهي كـه مـورد    !  نقشش به عنوان يك زن چشم و گـوش بـسته    ةبچه هاي جديد و ادام    
هـر چنـد    ) زن(سـوژه !باشـد  مردسـاالر    ة و موجب باز توليد جامعـ       صاحب قدرت -قبول مرد 

 از نظـر دسـتگاه   كـه مـي داند ، عملي مطابق حكـم ايـدئولوژي مردسـاالري انجـام مـي دهـد       
كـه دسـتگاه     سوژه بدون آن   ، براي همين   و كارش غير قانوني است   ،) پليس( دولت   سركوبگر
در واقـع دسـتگاه   . خـود را مـورد پيگـرد او مـي بينـد     ،كـاري انجـام دهـد      ) پليس(سركوبگر
  . بر سوژه حكومت مي كند،كاركرد ايدئولوژي خود با سركوبگر
 و سـرجايم ميخكـوب    نزديك بود قدمم خشك شـود . يك دفعه به وحشت افتادم  «
خيال مـي كـردم     ... وحشتم گرفته بود كه مبادا كسي زاغ سياه مرا چوب زده باشد           . بشوم

پيـاده شـده    توي تاكسي پريده و حاال پشت سرم     ،پاسبان سر چهار راه  كه مرا مي پاييده        
نمـي دانـم چطـور برگـشتم و عقـب سـرم را نگـاه                . ان است كه مچ دستم را بگيـرد       و اآل 
  )22:همان(» .كردم

اين صحنه شايد بهترين مصداق از خطاب آلتوسري باشد كه از نظر او ايدئولوژي بـدين               
  يـا " انتخاب مي كنـد " كه سوژه ها را از ميان افراد  "كار مي كند  " يا   "عمل مي كند  "شيوه  

افراد را به سوژه ها بـدل مـي سـازد و ايـن كـار را از طريـق كنـشي بـسيار دقيـق كـه بـه آن                               
 انجام مي دهد، كـه مـي تـوان آن را بـه يـاري پـيش پـا افتـاده تـرين                   ،استيضاح نام مي دهيم   

ــر آورد      ــود در نظ ــراي خ ــر ب ــس ديگ ــر ك ــا ه ــيس ي ــاب پل ــال(خط ــوام  :مث ــا ت ــاي ب !) آه
) پلـيس  (سـركوبگر ست كه زن بدون آنكه دسـتگاه       براي همين ويژگي ا   ) 71:1388آلتوسر(

:  خود را مورد خطاب تصور مي كند و نمي دانـد از چـه راهـي بگريـزد                  ،حضور داشته باشد  
  )23:1390آل احمد،(». پريدم توي تاكسي،بي اينكه بفهمم و يا چشمم جايي را ببيند«

 ر نكـردن تغييـ  پـذيرش وضـع موجـود و         ،وقتي داستان داراي  پايـان سـاكن و ايـستاست          
پايـاني  . وضعيت را مي رساند اما داستان بچة مردم با بحران آغاز و با بحران تمـام مـي شـود                   
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    نهفتـه در داسـتان      ة انديـش  ة ذهن مخاطب شروع بـه فكـر كـردن دربـار           ،پس از آن  «قوي كه   
  )59:1391مستور،( ».مي كند

نـد فرزنـدش را   تالش مـي ك ) زن( روايتِ صحنه هايي كه سوژه ،» مردمةبچ« در داستان   
 دردناك است اما شايد دردناك تر، آخرين جمله اي باشـد كـه بـا طنـز مـوقعيتي                    ،رها كند 

Situational irony)(همراه است).،باألخره نتوانستم پول تاكسي ،شب« )65:1382پاينده 
 باز تأكيدي بر زيربناي اقتصادي ماجراي داستان است كه          ،اين جمله ».را از شوهرم در بياورم    

 داسـتان را از آغـاز تـا         ،در واقـع آل احمـد     .مان ابتدا در طرح داستان گنجانده شده بـود        از ه 
آن را رقـم    ،پايان به گونه اي پيش مي برد كه جبر اقتصادي به عنوان عاملي اساسي حوادث                

ها درگيـر آن بـوده اسـت      تأثير افكار ماركسيستي باشد كه وي مدت   ،شايد اين امر  . مي زند 
 عظمت آن در آن است كه مـي گـذارد چيزهـايي             ،نيت اثر هر چه باشد    : واما به گفته آدورن   

  )227:1390آدورنو،. ( به سخن درآيد،كه ايدئولوژي پنهان مي كند
 معضالت عظيم زنـان را بـه خـوبي درك      ،آل احمد در طي زندگي كوتاه اما پربار خود        

 بـه   ،اثـر ديگـري   كـه در      چنان ،نمود و در مبارزاتش به شكل هاي گوناگون به آن پرداخت          
 يعني مزدشان   ،ارزش خدمات اجتماعي زن و مرد ، ارزش كار آنان         «  صراحت مي گويد تا     
 گوشه اي از اجتماع را به عهده نگيـرد  ة مسئوليت ادار  ، همدوش مرد  ،، يكسان نشود و تا زن     

، ) 102:1372آل احمـد،  (»وتا مساوات به معني مادي و معنوي ، ميان ايـن دو مـستقر نگـردد               
  .ي از مشكالت زنان حل نمي شودمشكل
 

   نتيجه گيري-3

بر اساس نظرية ايدئولوژي آلتوسر، تأثير ايدئولوژي ها در         » بچة مردم   « با بررسي داستان    
   ايـن  . از خويش و جايگاه خود در جامعـه بـه وضـوح ديـده  مـي شـود      ) زن(بازشناسي سوژه 

ن باز شناسي ، موجب قدم برداشـتن          ناشي از ايدئولوژي ها واعمالِ تحت تأثير اي        ،باز شناسي 
 زن را و زنـان دور    ،نظام جامعه . است  ) مردساالري  ( در مسير مورد نظر ايدئولوژي ها       سوژه

 صحه مي گذارنـد و  ،) صاحب قدرت(و بر او را چنان پرورده است كه ناخواسته بر نظر مرد   
 هـر فـرد در طبقـه و     با بـاقي مانـدن  ، در نهايت  ووي را در رسيدن به هدفش ياري مي كنند       

 . مردساالر فراهم مي گرددة بازتوليد جامعة زمين،جايگاه  خويش
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موجب پذيرش ، انتقال و باز توليد ايدئولوژي هـايي مـي شـود              ،قانع كننده بودن داستان     
 به گونـه اي روايـت       ،»بچة مردم «  بر جامعه حاكم است اما داستان        ،كه بر داستان و در نتيجه     
 قربـاني شـدن بچـه و زن در اثـر ايـدئولوژي هـاي حـاكم بـر             ، هر چيز  شده است كه بيش از    

بـا ايجـاد چنـين    .  احساس مقابله با اين ايـدئولوژي هـا را در مخاطـب برمـي انگيـزد            و جامعه
 اميد جايگزيني ايدئولوژي هـايي كـه در روايـت آمـده بـا ايـدئولوژي هـاي ديگـر                     ،فضايي

ــود  ــد ب ــدئولوژي رعا  ؛خواه ــايگزيني اي ــد ج ــي امي ــان در    يعن ــان و كودك ــوق زن ــت حق         ي
 آل احمـد در داسـتان بچـة مـردم بـا         ،بدين ترتيب . دستگاه هاي دولت و در نهايت درجامعه      

  . به نظام مردساالري حاكم بر جامعه خويش مي تازد،ديدي عميق و نقادانه
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