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1. Introduction 
  

In this article, the topic of ideology has been explained, then the 

necessity of examining the effects of children's and adolescents' 

resistance from the perspective of ideology and the examination of 

overt and hidden ideology, as well as theorists' opinions about 

ideology, have been given. Ideology is the creator of our experimental 

world, the creator of our world itself. Ideology helps people to 

recognize themselves in the world and gives them a special kind of 

knowledge. It can be argued that a man cannot escape from ideology 

because ideology is present in a man's unconscious and plays an 

important role in his representation of events and incidents in an 

imperceptible way. Therefore, it is necessary to pay attention to the 

audience of the texts, because they can grow up under the influence of 

ideology, and since the children and teenagers audience are not aware 

of the ideology in the texts, the authors of these texts should  consider 

this point and pay especial  attention when creating works related to 

these groups of audience. Children's literature is strongly ideological 

and the contents of books can be examined from the attitudes, values 

and opinions perspective. These ideologies are found in these books in 

an overt and covert form. Overt ideology may show itself in an 
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internal form. But the covert ideology is displayed in the form of 

social structures, intellectual or hypothetical expressions. In fact, 

ideology can be examined as an aspect of the content and subject 

matter, and since the content and subject matter are very important in 

children's literature, the current research aims to investigate this aspect 

of meaning by looking at two novels of adolescent resistance 

published by the Children and Adolescent Intellectual Development 

Center. In this research, the following questions have been answered 

that the dominant ideologies of teenage novels published by the center 

of intellectual education are overt or covert, and whether dealing with 

social values in these works is one of the concerns of the authors of 

teenage novels or the concerns of the audience? 

  

2. Methodology 
This research has been conducted in the form of content analysis 

of printed books. However, directly dealing with the hegemonic 

aspect of the overt and covert ideology of adolescent resistance novels 

is a new work, and it has attempted to offer a solution to the authors in 

providing new content and meanings appropriatr for  children and 

adolescents. Therefore, the present research has analyzed two 

resistance novels from the publications of the Children and 

Adolescent Intellectual Development Center from the perspective of 

overt and covert ideologies based on Althusser and Gramsci with 

descriptive-analytical method. In this research, it was found that most 

of the values discussed in these works are honesty, sacrifice, defense 

of the homeland, etc., which have been reflected in these novels in the 

form of overt ideology, which is a concern of the authors and the 

structure. Dominant education returns to the society. Among the 

covert ideologies of these books, we can mention the attempt of the 

dominant or superior forces to maintain their rule over the subordinate 

society through educational and coercive structures. 

  

3. Discussion 
  

Sociology of literature defined the science of studying and 

knowing the content of literary works and the psychological and social 

origin of their creators as well as the lasting impact these works have 

on the society. In fact, the sociology of literature is the scientific study 

of the content of the literary work and its nature in connection with 
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other aspects of life. The authors intend to reflect  ideology in the 

novel according to the opinions of these two theorists, however these 

two theorists are representatives of materialistic thoughts and the 

authors of the mentioned works. Due to the connection of these works 

with the values of sacred defense, they do not only reflect materialistic 

thoughts, but also a common feature, i.e., the defense of human rights 

based on justice. In the general classification, it can be argued that 

although Gramsci divides hegemony into political and civil parts, in 

these two works, the manifestations of civil hegemony emerge more 

than political hegemony. It seems that writers tend to be hegemonic 

representatives of cultural institutions and have an informative and 

positive function rather than a repressive and negative function, 

which, of course, has an influential role in children's literature. 

Therefore, the hegemony of the ideological apparatus of the state 

through institutions prepares the society to accept the ideology and 

flaunts its power through educational systems. It seems that in this era, 

the hegemony of religious and moral institutions has won the first 

place followed by the hegemony of educational institutions as 

manifested in the two novels. There is only one case of political 

hegemony in our era, and that is in the novel "A Ladder to the Sky", 

where the repressive apparatus of the government is used to pay taxes. 

Therefore, political hegemony targets individuals. Of course, due to 

the religious identity of the Islamic Republic of Iran, sometimes we 

witness the merging of these two religious and educational 

institutions, and sometimes it may seem that educational institutions 

are also representatives of religious institutions. It seems that the 

increase of religious hegemony in this era is compatible with the 

themes of resistance and Holy Defense, because Holy Defense 

represents religious and religious values. 

  

  
4. Conclusion 

  

As it was mentioned, ideology is a collection of ideas and thoughts 

associated with a general plan. This program can guide individuals 

and groups on a minor level and governments and political powers on 

a major level towards what they call the ultimate goal. In fact, 

ideology is in a way the knowledge of ideas. Thoughts applied by 
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groups that dominate society and individuals and seek to prove the 

legitimacy of the group that benefits from the desired ideology. 

Literary texts and works, as one of the tools that can promote and 

spread ideas and thoughts, have always been of interest to many 

groups and governments and have been used in the educational 

structure of governments. In this study, done with the aim of 

examining the hegemony of ideology in selected texts, after 

examining the two novels published by the Center for Intellectual 

Development of Children and Adolescents, it was found that in these 

novels, ideology is evident. The coverr ideology has prevailed and 

maybe the authors have preferred to use the overt ideology because of 

the age of their audience. 

In fact, what has been mainly considered by the writers is the 

promotion of moral and religious values such as sacrifice, patriotism, 

respect for parents, persistence in the face of oppression, etc., and this 

shows that the writers are less addressing the real concerns of 

teenagers, they wrote the mentioned works based on the ideological 

needs of the society. 
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 نشرّیۀّادبّیاتّپایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1401سال چهاردهم، شمارة بيست و ششم، بهار و تابستان   

 

ّنوجوانّهایّایدئولوژیکّرماندرونمایههژمونیّ
ّوّ«شاختکنهنگّ،ّناروال»ّپایداریّباّتکیهّبرّدوّرمان
ّ«نردبانیّروّبهّآسمان»

 1مّحسینیسیدهّمری

2ّفاطمهّکاسی

ّ
ّچکیده

ها و گيریيمد تصمهميشه در رون، ایدئولوژی به دليل پيوستگی ناگزیر با عقاید و افکار افراد
امر  از این نيز ناپذیر داشته و دارد. نویسندگان آثار ادبیدم نقشی انکارجریانات زندگی مر

هی نيز ر آن گاوه بخود هستند؛ عال هایها نيز متأثر از ایدئولوژیمستثنی نبوده و بی تردید آن
ضر با ژوهش حاپ، از این رو؛ کنندهای نظام آموزشی مسلط بر جامعه را تبليغ میایدئولوژی

ن و از انتشارات کانون پرورش فکری کودکا پایداری رماندو تحليلی  -روش توصيفی
ی بررسی کرده امشگرو های آشکار و پنهان بر اساس آلتوسرنوجوانان  را از منظر ایدئولوژی

ز ارتند های مورد بحث در این آثار عبااست. در این پژوهش معلوم گردید بيشتر ارزش
ولوژی آشکار رخ ها به صورت ایدئکه در این رمان ... دفاع از ميهن و، فداکاری، راستگویی
 ردد.گیمعه برمسندگان و ساختار آموزشی مسلط بر جاینو هاند که این مسأله به دغدغنموده

 ست برایفراد  توان به تالش نيروهای مسلط یاها نيز میی پنهان این کتابهااز ایدئولوژی
 رد.کحفظ حکومت خود بر جامعۀ فرودست از طریق ساختارهای آموزشی و قهریه اشاره 

 
ّهژمونی.، گرامشی، ایدئولوژی، آلتوسر، رمان پایداری:ّهاکلیدّواژه
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ّمقدمهّ-1
 سهس  ضهرورت بررسهی آثهار    ، ح مبحهث ایهدئولوژی پرداختهه شهده    در این مقاله بهه توضهي  

و ن بررسهی ایهدئولوژی آشهکار و پنهها     و کهود  و نوجهوان از منظهر ایهدئولوژی     پایداری
 .  ایدئولوژی آورده شده است یهپردازان دربارنظریات نظریههمچنين 

ّتعریفّادبیاتّپایداریّ-
ردم مبهارز  ز جهان گذشهتگی و درد و رنه  مه    ا، پایهداری ، ادبي اتی که به شرح و بيهان مبهارزه  

تم و جهت به دست آوردن آزادی استقالل و رسهيدن بهه برابهری و از بهين بهردن جهور و سه       
هنه  و  کوتاه کردن دست متجاوزان و اشهاالگران از سهرزمين نياکهانی خهود و دفهاع از فر     

: 1389 های مهردم آن سهرزمين اسهت )ترابهی    های قومی و حمایت از دین و باورداشتسن ت
، تعه د  « اریمبانی ادبي ات پایهد    ةطرح و توضيح چند سؤال دربار» دکتر بصيری در مقاله .(7
ری تحهو تت و تالطمهات اجتمهاعی و پيشهروان فکهری را عناصهر اصهلی ادب پایهدا        ، مردم
ه از طهر   ادبي ات پایداری نوعی از ادبي ات متعه د و ملتهزم اسهت که       »نویسد شمرد و میمی

کنهد بهه   ید میوان فکری جامعه در برابر آنچه حيات معنوی و ماد ی آنها را تهدمردم و پيشر
 (. 89:  1384، آید )بصيریوجود می

ّتعریفّایدئولوژیّ-
فاهيم و مفهاهيم و  ، ، دل اساطيردل اساطير  ازاز  ایدئولوژیایدئولوژیچرا که چرا که است. است. ای فرهنگی ای فرهنگی لفهلفهؤؤایدئولوژی مایدئولوژی م سر سهر  ها هها  یدهیهده اام

میاز فرهنه  نشهأت مهی   ها ها ایناینۀ ۀ و همو همآورد آورد برمیبرمی شأت  ن  ن کر گيرنهد. ککهر   از فره ند. ک ست ایهن نکتهه ضهروری اسهت     گير ضروری ا ته  ین نک ه ه ککه ا
با آنکنيم و در زندگی روزمره بها آن فرهن  آن معانی مشترکی است که ما ایجاد میفرهن  آن معانی مشترکی است که ما ایجاد می»» سرهها سهر  کنيم و در زندگی روزمره  و و   ها 

 ((1717: : 13811381، ، )استوری)استوری  ««..کار داریمکار داریم
قت در حقيقههت  سازندایههدئولوژی سههازند»»در حقي یدئولوژی  ستجهههان تجربههی ماسههت   ةةا بی ما هان تجر ماخههود جهههان مهها   ههسازندسههازند، ، ج هان    ......  خود ج
سنکند خود را در جههان بشناسهن  ها کمک میها کمک میایدئولوژی به انسانایدئولوژی به انسان هان بشنا نوع د و بهه آنهان نهوع    کند خود را در ج نان  به آ صی از اصهی از  خخد و  ا
میشههناخت اع هها مههی ندکنههدشناخت اع ا  تر)فرتههر« « ک میاز ایههن رو مههی  ..((109109-107107: : 13871387، ، )فر ین رو  سان تههوان گفههت انسههان از ا فت ان ز ز ااتوان گ

ته و ایدئولوژی گریزی ندارد؛ زیرا ایدئولوژی در ناخودآگاه انسان حضور یافتهه و   مانمها ززر بار باددایدئولوژی گریزی ندارد؛ زیرا ایدئولوژی در ناخودآگاه انسان حضور یاف یی یی ن
 کند.کند.او از وقایع و حوادث به صورت نامحسوس نقش مهمی ایفا میاو از وقایع و حوادث به صورت نامحسوس نقش مهمی ایفا می

ستندخودآگاه تحت فرمان ایدئولوژی هسهتند ها به صورت ناها به صورت ناانسانانسان نابراین بنهابراین  ، ، خودآگاه تحت فرمان ایدئولوژی ه ندگیزنهدگی ب شان در شهان در  ز
به هها تها حهدودی بهه     های رفتاری آنهای رفتاری آنشود و پيچيدگیشود و پيچيدگیاین امر هدایت میاین امر هدایت میاز طریق از طریق ، ، عالم واقعیعالم واقعی حدودی  تا  ها 

میها تصوراتی به مهردم مهی  ایدئولوژیایدئولوژی»»گردد. گردد. این مسأله برمیاین مسأله برمی مردم  خود ودهنهد کهه از آن طریهق خهود و    ها تصوراتی به  یق  که از آن طر ند      ده
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يتاین تصورات واقعيهت ، ، زندگيشان را در  کنندزندگيشان را در  کنند میههای موجهود را تاييهر مهی    این تصورات واقع ير  جود را تاي هان دهنهد یها پنههان    های مو یا پن ند  ده
کهه  رسهد  نيهز ضهروری بهه نظهر مهی     اشاره به ایهن موضهوع     ((171171: : 13881388، ، )کليگز)کليگز  ««..کنندکنندمیمی
گهذارد. بهين خ هوو نوشهته شهده      بخش است. ردپایی از خود برجهای مهی  ایدئولوژی الهام»

 و گسهتراند یکند. بينشی پرمعنا پيش رویمان مه شود. مثل جویباری پنهانی عمل میظاهر می
برای کشف ، کسانی که اطالعات کافی ندارند، کود  باشند، خصوصا  اگر خوانندگان ...

تههدابير انتقههادی ندارنههد و ، خواننههدهههایی کههه مههیهههای پنهههانی کتههابو بررسههی ایههدئولوژی
توانند اصالحات تزم را در کهنشان انجام بدهند. پ  مجبهوریم ایهن موضهوع را بيشهتر     نمی

 (82: 1382، )ماکادو« ی قرار دهيم.مورد بررس
تأثير حهت تهأثير   تتتوانند توانند ها میها میاز آن رو ضروری است که آناز آن رو ضروری است که آن، ، متونمتونتوجه به مخاطبان توجه به مخاطبان بنابراین بنابراین  حت 

جوانمخاطب کود  و نوجهوان جا که جا که ایدئولوژی پرورش یابند و از آنایدئولوژی پرورش یابند و از آن یدئولوژی دایهدئولوژی د   ازاز  مخاطب کود  و نو تون ر متهون  ا ر م
ینویسندگان این متون بایهد بهه ایه   ، ، از این رواز این رو  ؛؛خودآگاه م لع نيستخودآگاه م لع نيستبه صورت به صورت  به ا ید  جه تهه توجهه   ن نکن نکنویسندگان این متون با ته تو

 هند.هند.ددداشته و در آفرینش آثار مربوو به این گروه از مخاطبان دقت بيشتری به خرج داشته و در آفرینش آثار مربوو به این گروه از مخاطبان دقت بيشتری به خرج 
 تعریفّهژمونیتعریفّهژمونی-

ی نهادها ای پنهان از طریقای است که به گونههژمونی همان سل ه، در نگاه گرامشی
ر او د اهميت دليل اصلی نفوک گرامشی وشود. اگرچه سياسی و فرهنگی بر جامعه اعمال می

هميت ااکی از خود ح، وسيع از این مفهوم هاستفاد، نظر استيالی سياسی نهفته است ۀارائ
غالبا  این  مفهوم هژمونی است.، گرامشی است. مفهومی که در قرن بيستم بسيار رای  شد

 الح يست؛ اصشود. اما او واضع این مفهوم ننسبت داده می، گرامشی، تفسير به واضع آن
ال پدر معنوی سوسي - )Plekhanov(«پلخانف»های ار در نوشتههژمونی نخستين ب
 ( 41 :1383، اندرسون. )ظاهر شد -دموکراسی روسيه

ّ
ّبیانّمسألهّ-1-1

ند ها قابليت آن را دارنهد  محتوای کتابمحتوای کتاب ای جدی ایدئولوژیک است وای جدی ایدئولوژیک است وادبيات کود  به گونهادبيات کود  به گونه ها قابليت آن را دار
شکار و ها به صهورت آشهکار و   ییها و عقاید بررسی شوند. این ایدئولوژها و عقاید بررسی شوند. این ایدئولوژارزشارزش، ، هاهاتا از منظر نگرشتا از منظر نگرش صورت آ ها به 
صورت شوند. ایدئولوژی آشکار ممکهن اسهت خهود را بهه صهورت      ها یافت میها یافت میپنهان در این کتابپنهان در این کتاب به  خود را  ست  کن ا شوند. ایدئولوژی آشکار مم

های فکری های فکری عبارتعبارت، ، اما ایدئولوژی پنهان در قالب ساختارهای اجتماعیاما ایدئولوژی پنهان در قالب ساختارهای اجتماعی  ..مایه نشان دهدمایه نشان دهددروندرون
بهآید. در واقع ایدئولوژی بهه سهان جنبهه   یا فرضی به نمایش در مییا فرضی به نمایش در می سان جن به  توا و درون مای از محتهوا و درون م آید. در واقع ایدئولوژی  یه ایهه  ای از مح ا
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توا و درونقابل بررسی است و از آن جا که ایهن محتهوا و درون   ین مح حائز مایهه در ادبيهات کهود  بسهيار حهائز      قابل بررسی است و از آن جا که ا سيار  کود  ب يات  یه در ادب ما
به پژوهش حاضر در صدد آن است تا این جنبه از معنا را با نگهاهی بهه   ، ، اهميت استاهميت است گاهی  ماندو رمهان پژوهش حاضر در صدد آن است تا این جنبه از معنا را با ن     دو ر
در در   نوجوان چاپ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بررسی کند.نوجوان چاپ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بررسی کند.پایداری پایداری 

یدئولوژیغالب ایهدئولوژی ت زیر پاسخ داده شده است که ت زیر پاسخ داده شده است که اتاتؤؤاین پژوهش به ساین پژوهش به س جوان ههای رمهان نوجهوان    غالب ا مان نو های ر
ماعیههای اجتمهاعی  پرداختن به ارزشپرداختن به ارزشآشکار است یا پنهان و آیا آشکار است یا پنهان و آیا چاپ کانون پرورش فکری چاپ کانون پرورش فکری  در در   های اجت

   ؟؟مخاطبمخاطبهای های های نویسندگان رمان نوجوان است یا دغدغههای نویسندگان رمان نوجوان است یا دغدغهاز دغدغهاز دغدغه  این آثاراین آثار
 

ّتحقیقّۀپیشینّ-2-1
توبررسی ایهدئولوژی در متهو    ۀۀدر زميندر زمين یدئولوژی در م يان ادبهی مقهاتتی نوشهته شهده اسهت کهه از ميها       بررسی ا که از م ست  شده ا شته  قاتتی نو بی م ها هها  ن آنن آنن اد
یاحمهد بهر مبنهای نظریه    آلآلجاللجالل  مردممردم  ههبچبچبررسی داستان بررسی داستان »»  موارد زیر اشاره کرد:موارد زیر اشاره کرد:  توان بهتوان بهمیمی نای نظر بر مب مد    ۀۀاح

يان پيونهدهای ميهان   »»، ، پورپهور بخش و سميه قاسمیبخش و سميه قاسمیپروین تاجپروین تاج  ههنوشتنوشت« « ایدئولوژی آلتوسرایدئولوژی آلتوسر ندهای م ستعاره و سهتعاره و  ااپيو
بر نظر)با تکيه بهر نظر   امداد خمارامداد خمارببپدرساتری در پدرساتری در »»، ، بهمن شيریبهمن شيری  ههنوشتنوشت  ««ایدئولوژیایدئولوژی سر(یهات آلتوسهر(  )با تکيه    ««یات آلتو
سرپسهر   مهمهه ههر ر ددبررسی تأثير هژمونی بر بيگانگی و انزوای انسان بررسی تأثير هژمونی بر بيگانگی و انزوای انسان »»، ، امير حسين صادقیامير حسين صادقی  ههنوشتنوشت ان ان پ
شبانیرجبعلی عسکرزاده و سهميه شهبانی    ۀۀنوشتنوشت« « لوئی آلتوسرلوئی آلتوسر  ههبر اساس نظریبر اساس نظری  منمن سميه  شارهاشهاره   رجبعلی عسکرزاده و  ما امها    ..کردکهرد   ا ا

ها را از هها را از  آنآن  نوجوان پرداخته ونوجوان پرداخته وری ری پایداپایدا  رمان رمان ر ر است که به آثااست که به آثامستقلی مستقلی   ۀۀمقالمقال، ، پژوهش حاضرپژوهش حاضر
 دهد.دهد.منظر مخاطب نوجوان مورد بررسی قرار میمنظر مخاطب نوجوان مورد بررسی قرار می

ّ
ّضرورتّوّاهمیتّتحقیقّ-3-1

شده ههای چهاپ شهده    کتابکتاب  ۀۀمایمایاین گونه از تحقيق پيش از این در قالب  بررسی دروناین گونه از تحقيق پيش از این در قالب  بررسی درون چاپ  خ داده خ داده ررهای 
هان ایدئولوژی آشکار و پنههان  هژمونی هژمونی     ههاما پرداختن مستقيم به جنباما پرداختن مستقيم به جنب  ؛؛استاست مانرمهان ایدئولوژی آشکار و پن یههای پایه  ر داری داری های پا
سندکاری تازه است که اميد است با انجام آن راهکهاری در اختيهار نویسهند   ، ، نوجواننوجوان يار نوی کاری در اخت برای گان بهرای  کاری تازه است که اميد است با انجام آن راه گان 
 محتوا و معناهای جدید و مورد نياز کود  و نوجوان قرار گيرد.محتوا و معناهای جدید و مورد نياز کود  و نوجوان قرار گيرد.  ههارائارائ
ّبحثبحثّّ-22
ّایدئولوژیّوّمخاطبایدئولوژیّوّمخاطبّّ-22-11

نوجود ایدئولوژی در متون امری پذیرفته شده است؛ اما برخورد مخاطب با ایهن امهر چگونه    مر چگو ین ا ه ه وجود ایدئولوژی در متون امری پذیرفته شده است؛ اما برخورد مخاطب با ا
کواسههت؟ امبرتههو اکههو تو ا ست؟ امبر نهتحليههل پردامنههه  (Umberto Eco)ا يل پردام خورد ای در مههورد چگههونگی برخههورد تحل گونگی بر مورد چ ای در 

یدئولوژیبا نگهاه بهه ایهدئولوژی   »»دهد. اکو دهد. اکو مخاطب با ایدئولوژی متون ارائه میمخاطب با ایدئولوژی متون ارائه می به ا گاه  مام پهذیرد کهه تمهام    میمهی ، ، با ن که ت پذیرد 
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ند.انگهارش ایهدئولوژیکی بهر دوش دارنهد.    ، ، چه پوشيده و چه آشکارچه پوشيده و چه آشکار، ، متونمتون بر دوش دار یدئولوژیکی  گارش ا سارلند)سهارلند « « ان ( ، ،13891389 : :
5050 ) ) 

ای راب هه ، سهت خيالی پنهان شده ا ۀواقعی درون راب  هراب ، وژیدر ایدئول»جا که از آن
« نهه توصهيفی از یهک واقعيهت     ؛یک اميد یا یهک نوسهتالژی اسهت   ، که بيانگر یک خواست

افق افق »» را دریابند. ( بنابراین خوانندگان ماهرتری تزمند تا ایدئولوژی پنهان110: 1387، فرتر)
هي ا ههي  امام  ؛؛دهددهدای که متن را شکل میای که متن را شکل میئولوژیئولوژیتوصيفی است که منتقد از ایدتوصيفی است که منتقد از اید، ، ایدئولوژیایدئولوژی گاه گهاه  ا 

بپ  به ( ( 4040: : 13881388، ، مکاریکمکاریک))  ««..دهددهدبه دست میبه دست می، ، شودشودبه طور کامل در آن ظاهر نمیبه طور کامل در آن ظاهر نمی يل ه دليهل  پ   ه دل
ظور یهد بهه منظهور    متون بامتون بااین این شناسان و منتقدان شناسان و منتقدان زبانزبان، ، در متون ادبیدر متون ادبیهای پنهان های پنهان حضور ایدئولوژیحضور ایدئولوژی به من ید 

 ..يرنديرندگگزکارهایی مناسب بهره زکارهایی مناسب بهره نمایاندن و افشا کردن حقایق نهفته در پشت متون از سانمایاندن و افشا کردن حقایق نهفته در پشت متون از سا
بخشهی  امانسنویسند و به مورد نویسندگانی که برای کودکان و نوجوانان می این امر در

پردازنههد کمههی ههها مههیو حتههی بههازآفرینی واژگههان در کهههن کودکههان و سههاختن جهههان آن
 د. آن ههم این امر نيازمند آن است که کود  یاد بگيرد که چگونه بخوانه »تر است. پيچيده
، خهورد مهی  نخست. نه فقط در این مورد که چگونه واژگان نوشتاری با گفتار گهره  ۀدر وهل

 ،ان دیگهر بلکه بدان معنا که به این نکته دست یابد که کارکرد کتهاب چگونهه اسهت. بهه بيه     
وس بهه چهه   مشهخ  و ملمه   هها با تجرباند و پيوند آنها چگونه ساخته و پرداخته شدهکتاب

صهورتی   توانند ههم زمهان بهه   ها میکتاب، ستای ایفای این نقش دوگانهصورت است. در را
وههای  های خيلی جوان را هم مجهذوب باورههایی معهي ن و ههم شهکل بها الگ      حتی بچه، فعال

رغيهب  تها را به سوی کارهای دیگر تشهویق و  رفتاری خاصی بسازند و به همين سادگی آن
 (123: 1381، )ناولز و مامجر« کنند.

ّ
ّورتّوجودّایدئولوژیّدرّآثارّکودکّونوجوانضرّ-2-2

در ادبيات کود  و نوجوان باید به این نکته توجهه داشهت کهه آیها تحميهل ایهدئولوژی بهه        
چهه در سهاختار داسهتان بهه مضهمون یها       آنو آیا  ها اصوت  کاری صحيح استآن همتون ویژ

وع تزم اسهت کهه   اشهاره بهه ایهن موضه     .اسهت  ایحامهل پيهام ویهژه   ، شهود اندیشه تعبيهر مهی  
گهذارد. بهين خ هوو نوشهته شهده      خش است. ردپایی از خود برجهای مهی  بایدئولوژی الهام»

 گسهتراند و کند. بينشی پرمعنا پيش رویمان مهی شود. مثل جویباری پنهانی عمل میظاهر می
برای کشف ، کسانی که اطالعات کافی ندارند، کود  باشند، خصوصا  اگر خوانندگان ...
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تههدابير انتقههادی ندارنههد و ، خواننههدهههایی کههه مههیهههای پنهههانی کتههابایههدئولوژی و بررسههی
توانند اصالحات تزم را در کهنشان انجام بدهند. پ  مجبهوریم ایهن موضهوع را بيشهتر     نمی

از آن رو ، ( توجه به مخاطبان ایهن گهروه سهنی   82: 1382، )ماکادو« مورد بررسی قرار دهيم.
جها کهه از   نند تحت تهأثير ایهدئولوژی پهرورش یابنهد و از آن    تواها میضروری است که آن

 نيستند.، افتدقادر به تجزیه و تحليل اتفاقی که در این روند می، خبرندوجود آن بی
ّ

ّشاخّّ)اللهّجعفری(ناروالّنهنگّتکّ-3-2
جهودات  موزیهرا  شهان اسهت.   این داستان در مورد تالش اهالی اقيانوس بهرای نجهات محهل زنهدگی    

اه ز ایهن خ هر آگه   ماهيهان را ا  هاند. نهنه  سهفيد همه   ای در دل اقيانوس ایجاد کردهينی حفرهغيرزم
د فرزنه ، شهود. نهاروال  بعهد از مهدتی نهنه  سهفيد غيهب مهی       خوانند.او را دیوانه می همهکند اما می

پهذیرد. امها   یمهر  پهدر را مه   ، به ظاهر، ی بسيارپ  از جستجوو گردد به دنبالش می، نهن  سفيد
ش را در خهود ، کند. پدر که برای کم شدن نيهروی حفهره  خبری از پدر دریافت می یسرانجام روز

 تها همهراه   خواههد مهی آن گير انداخته است از ناروال کوچک که حات به نهن  جوانی تبدیل شده 
اقيهانوس را   گهل و تی با کمهک ههم   ها ماهی. باتخره برای نجات اقيانوس آماده شوند بادوستانش
شهن و سهرور   جها دوبهاره بهه   شود و ماهیریزند و بدین ترتيب سوراخ حفره بسته میحفره میروی 
 پردازند.می

 
ّنردبانیّروّبهّآسمانّ)یوسفّقوجق(ّ-4-2

ود کهه بهه   شه در ابتدای داستان متوجه مهی ، کنداش زندگی مییاشار که با عمه و شوهر عمه
 تاييهر  بقهسها بهی  ایهردم بها او بهه گونه   رفتار م، دليل از دست دادن برادرش آیدین در جن 

ه گفهتن  به ریش سفيد ده شهروع  ، گرددآیدین به آبادی برمی ههنگامی که جناز کرده است.
گهویی  شود که در مقابل زورکند که در آن از شجاعت زن و مردی صحبت میداستانی می
ش فهدا  الندیهای مزدوران روسی ایستادند و جان خهود را بهرای مهيهن و سهرب    خواهیو باج

، تفها  ظران ایهن ا شود که تایتی به عنوان یکی از نایاشار متوجه می، کردند. در پایان داستان
هرمهان  قانهد.  داستان را تعریف کرده و آن زن و مرد هم پهدربزر  و مهادر بهزر  او بهوده    

گهذارد.  داستان در گورستان آبادی بر مزار عزیزانش نردبانی نمادین بهه سهمت آسهمان مهی    
  گيرند تا بر مزار آیدین همان نردبان را بگذارند.دم آبادی نيز تصميم میمر
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ّمعرفیّچندّنظریهّپردازّ-5-2
قد ن، نقد نواعاپيش از تبيين آرای این دونظریه پرداز تزم است یادآوری شود یکی از 

 آرای از فراسوی، تواند ضمن تبيين مبانی اجتماعی در ادبياتاجتماعی است که می
واقع  ویی ایجاد نماید. درای برای همدلی و همسزمينه، و گه گاه متناقضمختلف 

، کومتح، رشآموزش و پرو، دهد ادبيات نيز مانند خانوادهشناسی ادبيات نشان میجامعه»
راین دارد. ب یک نهاد اجتماعی است؛ یعنی ریشه در زندگی اجتماعی انسان ... اقتصاد و
ستگاه بی و خاات را علم م العه و شناخت محتوای آثار ادادبيشناسی جامعهتوان اساس می

-یجتماع مدر ا ها و نيز تأثير پابرجایی که این آثارروانی و اجتماعی پدیدآورندگان آن
 ر ادبی وم العۀ علمی محتوای اث، ادبياتشناسی جامعهتعریف کرد. در واقع ، گذارند

ارندگان درنظر (. نگ51: 1378، )ستودههای زندگی است. ماهيت آن در پيوند با دیگر جنبه
زند ی بسردایداردارند با توجه به آرای این دونظریه پرداز بازتاب ایدئولوژی در رمان پا
 ذکور بهار مهرچند این دو نظریه پرداز نمایندگان تفکرات مادی هستند و نویسندگان آث

ما ا، ستندی نيتفکرات ماد ةدهندی دفاع مقدس تنها بازتابهادليل پيوند این آثار با ارزش
 مبنای عدالت است. وآن دفاع از حقو  بشریت بر وجه مشترکی هم دارند

ّ
  (Antonio Gramsci) آنتونیوّگرامشیّ-1-5-2

یه( نظریهه 19371937-18911891آنتونيو گرامشی )آنتونيو گرامشی ) مدپهرداز مارکسيسهت ایتاليهایی قسهمت عمهد     ( نظر سمت ع يایی ق ست ایتال ندزنهد   ةةپرداز مارکسي گی گی ز
ندحالی کهه نماینهد  در در   وو  در دوران حکومت فاشيستی سسری شددر دوران حکومت فاشيستی سسری شد  اشاشسياسی و علمیسياسی و علمی که نمای ل  له   مجمج  ههحالی 

يبود توسط حکومت فاشيستی به زندان انداخته شد و بقيه  ندانعمهر خهود را در زنهدان     ۀۀبود توسط حکومت فاشيستی به زندان انداخته شد و بق خود را در ز مر  ند. گذرانهد.    ع گذرا
ندانرههای زنهدان  دفتدفت»»های مختلف انجام داده که به های مختلف انجام داده که به در زندان در زمينهدر زندان در زمينه  ایایوی م العات گستردهوی م العات گسترده های ز   ««ر

مدمشهههور اسههت. خههدمت عمههد   خدمت ع ست.  شهور ا عهگرامشههی بههه جامعههه   ههم به جام شی  هوم ناسههی را بسههط مفهههوم  ششگرام سط مف سی را ب مونیهژمههونی»»نا   ««هژ
(Hegemony)  اندانددانستهدانسته« « روشنفکرانروشنفکران»»  ۀۀو البته نظریو البته نظری.. 
نار کنهار    اجتماعی و فرهنگی که دراجتماعی و فرهنگی که در، ، تری است از نيروهای سياسیتری است از نيروهای سياسیترکيب مرسومترکيب مرسوم، ، هژمونیهژمونی ک
ماعای به اجماع برسهند کهه نظهام جهاری روابهط اجتمهاع      کنند تا در جامعهکنند تا در جامعههم عمل میهم عمل می بط اجت جاری روا ظام  که ن سند  ی در آن ی در آن ای به اجماع بر
قعناپهذیر یها واقهع   اجتناباجتناب، ، طبيعیطبيعی یا وا پذیر  نهگرایانهه نا شیتهرین شهکل ممکهن اسهت. گرامشهی     گرایا ست. گرام کن ا شکل مم مونی رهژمهونی ر ، ، ترین  ا از ا از هژ
حدانش در کند؛ از اجبار و زور مستقيمی که طبقهۀ حهاکم یها متحهدانش در     میمی  تفکيکتفکيک« « تحکمتحکم»» یا مت حاکم  قۀ  مان مهان  ززکند؛ از اجبار و زور مستقيمی که طب

 ((188188: : 13871387، ، )فرتر)فرتر« « گيرند تا موضع خود را حفظ کنند.گيرند تا موضع خود را حفظ کنند.بحران به کار میبحران به کار می
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ستگرامشی اسهت ساخته ساخته ، ، به عنوان مفهومی نظریبه عنوان مفهومی نظری« « هژمونیهژمونی»»با این حال با این حال  م. واقعيهت هژمه  گرامشی ا يت هژ بر ونی بهر  . واقع ونی 
حاکم هایی کهه طبقهه حهاکم    های گروههای گروهبه عالیق و گرایشبه عالیق و گرایشاین فرض استوار است که این فرض استوار است که  قه  که طب ید بایهد  هایی  ها هها  ر آنر آنببه با

گروه. بهه عبهارت دیگهر گهروه    کردکهرد   توجهتوجه، ، مسلط شودمسلط شود گر  بارت دی به ع بریههای رهبهری  .  فداکاریکننهده بایهد بهه فهداکاری    های ره به  ید  نده با های ههای  کن
ید اقتاما بایهد اقت ، ، سياسی استسياسی است  -اقتصادی و تجاری دست بزنند. اگرچه هژمونی اخالقیاقتصادی و تجاری دست بزنند. اگرچه هژمونی اخالقی هم صهادی ههم   اما با صادی 

يار باشد. عقيه های اقتصادی استوهای اقتصادی استومهم فعاليتمهم فعاليت  ههکننده در هستکننده در هستباشد و بر نقش مهم گروه رهبریباشد و بر نقش مهم گروه رهبری   ههددار باشد. عق
لت و بهه دولهت   مدنی و سل ه مربومدنی و سل ه مربو  ۀۀهژمونی مربوو به جامعهژمونی مربوو به جامعبر این اصل استوار است که بر این اصل استوار است که   گرامشیگرامشی به دو و 
شاسهتبدادی و دموکراتيهک را در اندیشه     ۀۀتوان تفاوت جامعتوان تفاوت جامعحال میحال میت. ت. اساس يک را در اندی ستبدادی و دموکرات شی یاگرامشهی یا   ۀۀا از از   ..فتفهت گرام

هرمجاز به کاربرد قههر ل توليد هژمونی است و دولت ل توليد هژمونی است و دولت ئوئومدنی مسمدنی مس  ههجامعجامع، ، دیدگاه ویدیدگاه وی ین اسهت. ایهن     مجاز به کاربرد ق ست. ا ا
يدهای گروهی تهابع توليهد  بدان معنی است که برای گرامشی؛ فرهن  عامه و رسانهبدان معنی است که برای گرامشی؛ فرهن  عامه و رسانه تابع تول يد وازتوليهد و بب، ، های گروهی    ازتول

گسسهات جامعهه مهدنی هسهتند. هژمهونی بهه صهورت فرهنگه        ؤؤتحول هژمونی با استفاده از متحول هژمونی با استفاده از م صورت فرهن به  مونی  ستند. هژ مدنی ه عه  سات جام ی و ی و س
عسسهات جامعه  ؤؤایدئولوژیک با استفاده از مایدئولوژیک با استفاده از م سات جام ستمهدنی کهه مشخصهه جوامهع ليبهرال اسهت        ههس برال ا مع لي صه جوا که مشخ مل مهل  عع، ، مدنی 

سانهکليسا و رسهانه ، ، خانوادهخانواده، ، سسات شامل آموزش و پرورشسسات شامل آموزش و پرورشؤؤکند. این مکند. این ممیمی ستههای گروههی اسهت   کليسا و ر هی ا   های گرو
شده وزیهع شهده   س ح سوم؛ هژمونی ميان دولت و جامعه مدنی تس ح سوم؛ هژمونی ميان دولت و جامعه مدنی تدر در   ..((224224-221221: : 13801380، ، )استرینانی)استرینانی یع  وز
 شوند.شوند.هژمونی از نو چنان تعریف شده تا قهر و اجماع با یکدیگر تلفيق هژمونی از نو چنان تعریف شده تا قهر و اجماع با یکدیگر تلفيق   وو  استاست
ن  ره و فرهنه   در راب ه با فرهن  روزمدر راب ه با فرهن  روزم، ، ایدئولوژیایدئولوژی  ههدر م العدر م العبه ویژه به ویژه ، ، های گرامشیهای گرامشیایدهایده ره و فره

کریعام تأثيرگذار بوده است. گرامشی بر این بهاور بهود کهه رهبهری فکهری      بری ف که ره بود  باور  سفی و افلسهفی و ا ، ، عام تأثيرگذار بوده است. گرامشی بر این  قی خالقهی  فل خال
قات )هژمونی( تنها با پيوند خوردن به عقل سليم یها فرهنه  عهام برآمهده از طبقهات       مده از طب عام برآ ن   یا فره ستیردسهت زز)هژمونی( تنها با پيوند خوردن به عقل سليم  ، ، یرد

 ((7171::  13881388آید. )تامسسون، آید. )تامسسون،   دستدستتواند بهتواند بهمیمی
ّ

 (Louis Althusser)  لوئیّآلتوسرّ-2-5-2

خانوادهبه دنيا آمد و بعدها بها خهانواده  در الجزایر در الجزایر   19181918اکتبر اکتبر   1111  دردر  پير آلتوسرپير آلتوسرلوئیلوئی با  سه اش بهه فرانسهه   به دنيا آمد و بعدها  به فران اش 
نوان از آلتوسهر معمهوتب بهه عنهوان       رفت.رفت. به ع موتب  سر مع ستمارکسيسهت از آلتو یدئولوژی و ایهدئولوژی و  »»  .شودشهود میمهی  یادیهاد  گراگراارارساختسهاخت   ییمارکسي ا
سش آلتوسر است. این مقاله با ایهن پرسهش     ههاثرگذارترین مقالاثرگذارترین مقال، ، ««های ایدئولوژیک دولتهای ایدئولوژیک دولتدستگاهدستگاه ین پر آلتوسر است. این مقاله با ا
بر ه چيزی ما را بهر  چچ، ، کند. به عبارت دیگرکند. به عبارت دیگرشود که جامعه چگونه خود را بازتوليد میشود که جامعه چگونه خود را بازتوليد میآغاز میآغاز می ه چيزی ما را 
 ((105105: : 13851385، ، دارد که هر روز به سر کار خود روانه شویم؟ )مایرزدارد که هر روز به سر کار خود روانه شویم؟ )مایرزآن میآن می

لهدر ایهن مقالهه   ین مقا ینآلتوسههر ایهن ، ، در ا سر ا میگونههه بهه سههوال م هرح شهده پاسههخ مهی    آلتو سخ  شده پا سوال م رح  به  نه  که دهههد کهه  گو هد  ستگاه دسههتگاه »»د د
میبا توجه به سل ه و قدرت خود این مسأله را عملهی مهی  « « ایدئولوژیک دولتایدئولوژیک دولت لی  گاه سهازد. در نگهاه   با توجه به سل ه و قدرت خود این مسأله را عم سازد. در ن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7
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یق آنای از نهادها که طبقۀ حهاکم از طریهق آن  مجموعهمجموعه»»آلتوسر دولت عبارت است از آلتوسر دولت عبارت است از  حاکم از طر   ۀۀسل سهل  ، ، هاهها ای از نهادها که طبقۀ 
خش چنين دولت را بهه دو بخهش   ( آلتوسر هم( آلتوسر هم115115: : 13871387، ، )فرتر)فرتر« « کند.کند.اقتصادی خود را حفظ میاقتصادی خود را حفظ می به دو ب چنين دولت را 

 گر دولت و دستگاه ایدئولوژیک دولت.گر دولت و دستگاه ایدئولوژیک دولت.کند. دستگاه سرکوبکند. دستگاه سرکوبتقسيم میتقسيم می
رکوب در رکوب در سسمفهوم مفهوم   ......  نيروی انتظامی ونيروی انتظامی و، ، دادگاهدادگاه، ، گر دولت مانند پلي گر دولت مانند پلي دستگاه سرکوبدستگاه سرکوب»»

کم یا دسهت کهم     کند وکند ودستگاه دولت با قوة قهریه کار میدستگاه دولت با قوة قهریه کار می»»دال بر این امر است که دال بر این امر است که ، ، این جااین جا ست  یا د
ظام نظهام  ، ، انوادهانوادهخخ، ، هاهادستگاه ایدئولوژیک دولت از قبيل رسانهدستگاه ایدئولوژیک دولت از قبيل رسانه  ......  در نهایت این گونه استدر نهایت این گونه است ن

که درکه مشمول بعضهی از واقعياهات اسهت کهه در      ......  دینی ودینی و، ، احزاب سياسیاحزاب سياسی، ، آموزشیآموزشی ست  اات ا ضی از واقعي گاه نگهاه    که مشمول بع ن
سر)آلتوسهر « « شود.شهود. مستقيماب به صورت نهادهای منفک و تخصصی پدیدار میمستقيماب به صورت نهادهای منفک و تخصصی پدیدار می، ، ظرظرنانا : : 11388388، ، )آلتو
3737 ) ) 
ن ن که منتقداکه منتقدا  ایدئولوژی آلتوسر از جمله نظریات تأثيرگذار در م العات ادبی استایدئولوژی آلتوسر از جمله نظریات تأثيرگذار در م العات ادبی است  ۀۀنظرینظری

میآوانگارد در آن امکان گفتمانی انتقادی را مهی  ببيننهد کهه ههم علمهی اسهت و ههم به       آوانگارد در آن امکان گفتمانی انتقادی را  هم  ست و  می ا هم عل که  ند  حا  ه لحها   بين ه ل
هومیفههومی مم  در در ، ، بزر بزر   ادبیادبی  اثراثر  ( در نگاه آلتوسر یک( در نگاه آلتوسر یک117117: : 13871387، ، رادیکال. )فرتررادیکال. )فرتر، ، سياسیسياسی   ف
ان ایدئولوژی ان ایدئولوژی چه وی از آن به عنوچه وی از آن به عنودر حقيقت آندر حقيقت آن، ، گذاردگذاردنمینمی  ماما  اختياراختيار  دردر  واقعيتواقعيت  ازاز  مناسبیمناسبی
عیواقعهی   شرایطشرایط  وو  افرادافراد  خيالیخيالی  ههراب راب   نمایشنمایش  کندکندیاد مییاد می جودیوجهودی   واق ست.هاسهت. آنآن  و که گونهه کهه   بدینبهدین   ها نه  گو
عیواقعهی   ۀۀراب راب ه   مقابلمقابل  دردر  همچنينهمچنين  امااما، ، کنيمکنيمدر در   اارر  جهانجهان  تاتا  کندکندمیمی  کمککمک  ماما  بهبه  خيالیخيالی  شعورشعور   واق
 ((117117-181181: : 13771377، ، ویدوسونویدوسون  وو  سلدنسلدن))  کند.کند.میمی  جلوگيریجلوگيری  آنآن  ازاز  وو  کشدکشدمیمی  پردهپرده  جهانجهان  بابا  ماما

شت حقانگهارد کهه بهه پنههان داشهتن سرشهت حق      کنش اجتماعی میکنش اجتماعی می»»  آلتوسر ایدئولوژی راآلتوسر ایدئولوژی را شتن سر هان دا به پن که  گارد  قی يقهی  ان ي
میاقتصادی و سياسهی یهاری مهی     -واقعيت اجتماعیواقعيت اجتماعی یاری  سی  ساند.رسهاند. اقتصادی و سيا یک)مکاریهک « « ر تهفتهه به گبهه گ   ((4444: : 13881388، ، )مکار   ف
ستمام س وح سه اقتصاد اقتصاد در نتيجه در نتيجه   ؛؛کننده استکننده استاقتصاد تعييناقتصاد تعيين، ، ««س ح آخرس ح آخر»»آلتوسر در آلتوسر در  اختاری از اختاری از تمام س وح 

میثير مهی أأتت  تحتتحت، ، کندکندجمله ایدئولوژی را محدود میجمله ایدئولوژی را محدود می میگهذارد و شهکل مهی   ثير  شکل  هد.دههد. گذارد و  ستر)اسهتر   د ، ، یناتییناتی)ا
یدتن را بایهد تفسير متن این است که متفسير متن این است که م  ۀۀها در زمينها در زمينمارکسيستمارکسيست  ۀۀمشتر  هممشتر  هم  هه( نق ( نق 203203  ::13871387   تن را با

سلر)برسهلر   در پرتو فرهن  مسلط اجتماعی تفسير کرددر پرتو فرهن  مسلط اجتماعی تفسير کرد ین ( و از ایهن  229229: : 13811381، ، )بر ير تاييهر    ایایررببه   راهراه( و از ا تاي
 اقدام نمود.اقدام نمود.جامعه جامعه 

سردر نگههاه آلتوسههر گاه آلتو قطبقهه  در ن يار دارد حههاکم کههه ایههدئولوژی مسههلط را در هههر جامعههه در اختيههار دارد   ۀۀطب عه در اخت هر جام سلط را در  یدئولوژی م که ا حاکم 
تا آن را بر جامعه تحميل نمایهد تها     تواندتواندمیمی ید  تداوم بتوانهد قهدرت تهداوم    آن را بر جامعه تحميل نما قدرت  ند  برای داشهته باشهد. آلتوسهر بهرای     بتوا سر  شد. آلتو شته با دا
شيشجوید که کشهيش يح از مثال کشيش و ارباب سود میيح از مثال کشيش و ارباب سود میتوضتوض بابهها و اربهاب  جوید که ک با ههای زیبها   دروغدروغ، ، هاهها ها و ار های زی
شيشمردم از کشهيش ، ، این باور که آنان به خدا اعتقاد دارنداین باور که آنان به خدا اعتقاد دارند  ۀۀبا اشاعبا اشاع، ، سازند تا از این طریقسازند تا از این طریقمیمی ها هها  مردم از ک
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ستنددو گروهی که در ایهن فریبکهاری همدسهتند   ، ، ها پيروی کنندها پيروی کنندو اربابو ارباب کاری همد ین فریب تر)فرتهر . . دو گروهی که در ا (. (. 111111: : 13871387، ، )فر
قه ساختن قدرت طبقه ای برای موجاای برای موجالوژی را شيوهلوژی را شيوهتوان ایدئوتوان ایدئوپ  میپ  می قی حهاکم در جامعهه تلقهی      ۀۀه ساختن قدرت طب عه تل حاکم در جام
 ..کردکرد

ستدر نگاه آلتوسر شریان اصلی قدرت دولت در دست نظام آموزشهی اسهت   شی ا   ارداردباور دبهاور د   اواو  .در نگاه آلتوسر شریان اصلی قدرت دولت در دست نظام آموز
خود و کوشد بهه خهود و   بورژوازی میبورژوازی می»» تواند آموزش را جایگزین سياست کندتواند آموزش را جایگزین سياست کندحاکم میحاکم می  ههکه طبقکه طبق به  کوشد 

لبلهتِ غالهب  ن بنماید که سازوبر  ایدئولوژی دون بنماید که سازوبر  ایدئولوژی دوبه طبقاتِ تحتِ استثمار القاء کند و چنيبه طبقاتِ تحتِ استثمار القاء کند و چني در در   لتِ غا
سامانعنهی سهامان  یی، ، نه مدرسه بلکه سازوبر ِ ایدئولوژیِ سياسینه مدرسه بلکه سازوبر ِ ایدئولوژیِ سياسی، ، داریداریهای اجتماعیِ سرمایههای اجتماعیِ سرمایهنظامنظام نی    ههع

سروسهر آلتآلت))« « دموکراسیِ پارلمانیِ برخاسته از انتخابات همگانی و مبارزات حزبی استدموکراسیِ پارلمانیِ برخاسته از انتخابات همگانی و مبارزات حزبی است : : 13813888، ، و
ضعيت شود تا وضهعيت  میمیچه سبب چه سبب آنآن  کند کهکند کهآلتوسر چنين استدتل میآلتوسر چنين استدتل می  (.(.4141 قانونیفراقهانونی »»شود تا و لتدولهت « « فرا ، ، دو

لوهاز نگههاه افههراد جامعههه پنهههان بمانههد و یهها عههادی جلههوه عادی ج یا  ند و  هان بما عه پن فراد جام گاه ا شودگههر شههوداز ن سازوبر کههارکرد سههازوبر ، ، گر  های هههای کارکرد 
 ..ایدئولوژیکیِ آموزشی استایدئولوژیکیِ آموزشی است

ّ
وّدّدرّهایّایددیولوژیّکدرونمایهوّسیاسیّّهژمونیّمدنیهایّجلوهّ-6-2

ّرمانّپایداریّ
شی هژمونی را به قسمت سياسی توان گفت که اگر چه گراممی در تقسيم بندی کلی

اما دراین دو اثر نمودهای هژمونی مدنی بيش ، (95؛ 1383، )گرامشی کندمی ومدنی تقسيم
کند؛ گویا نویسندگان تمایل دارند نمایندگان هژمونی می نماییهژمونی سياسی خود از

بگر داشته باشند تا کارکردی سرکو وکارکردی آموزنده و مثبت نهادهای فرهنگی باشند
بنابراین هژمونی دستگاه  گذاری در ادبيات کود  دارد؛که البته نقشی تاثير ومنفی

کند و قدرت می پذیرش ایدئولوژی ةایدئولوژیک دولت از طریق نهادها جامعه را آماد
رسد در این دورمان هژمونی می کشد. به نظرمی ی آموزشی به رخهاخود را از طریق نظام
آموزشی در ی هاجایگاه نخست را دارندو بعد ازآن هژمونی نهاد نهادهای دینی و اخالقی
تنها یک مورد شاهد هژمونی سياسی در این دورمان هستيم و کند.می دو رمان جلوه گری

برای برای  از دستگاه سرکوبگر دولت در رمان نردبانی روبه آسمان است که آن هم
البته به  کند.می سوژه ياسی افراد راهژمونی س، بنابراین؛ شودمی پرداخت ماليات استفاده

 مذهبی وآموزشیگاه شاهد یکی شدن این دو ل هویت مذهبی نظام جمهوری اسالمی، دلي
ی آموزشی نمایندگان نهادهای مذهبی هم باشند. هاهستيم و گاه شاید به نظر برسد که نهاد
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پایداری و دفاع ی هاهژمونی مذهبی در این دورمان با درون مایرسد فزونی همی به نظر
 ی دینی و مذهبی است.هاچرا که دفاع مقدس نمایانگر ارزش ؛مقدس تناسب داشته باشد

ّ
ّشاخشاختکتکناروال؛ّنهنگّناروال؛ّنهنگّّّ-22-66-11
ّایدئولوژیّصیانتّازّمحیطّزیستّایدئولوژیّصیانتّازّمحیطّزیستّّّ-22-66-11-11
يانوس ر اقيهانوس  ددای ای متوجه حفرهمتوجه حفره، ، نهن  سفيدنهن  سفيد، ، پدر ناروالپدر ناروال، ، داستان آمدداستان آمد  ههطور که در خالصطور که در خالصهمانهمان ر اق

. . شودشودییممزمين زمين   ةةآن مبنی بر از بين رفتن اقيانوس و به دنبال آن نابودی کرآن مبنی بر از بين رفتن اقيانوس و به دنبال آن نابودی کر  و خ رات ناشی ازو خ رات ناشی از
شدهاد نشهده یی، ، کنندکنندکه اقيانوس را تهدید میکه اقيانوس را تهدید می  خ راتیخ راتیدر این داستان از هي  یک از در این داستان از هي  یک از اگر چه اگر چه  مامه ، ، اد ن ا ا ا

سئله سئله این ماین م  کهکه  ددتوان ادعا کرتوان ادعا کرمیمی، ، با توجه به وابستگی حيات انسان و حيوان به اقيانوس و آببا توجه به وابستگی حيات انسان و حيوان به اقيانوس و آب
 دهد.دهد.يل میيل میهای داستان را تشکهای داستان را تشکیکی از درونمایهیکی از درونمایه، ، حاضرحاضرهای عصر های عصر دغدغهدغدغهبخشی از بخشی از به عنوان به عنوان 

ّایدئولوژیّاتحادّوّهمبستگیّایدئولوژیّاتحادّوّهمبستگیّّّ-22-66-11-22
یک ماتحاد و همبستگی یکی از مفاهيم ارزشمند اخالقهی اسهت و انسهان بهه عنهوان یهک م       نوان  به ع سان  ست و ان قی ا جود وجهود  اتحاد و همبستگی یکی از مفاهيم ارزشمند اخال و

هماجتماعی نيازمند برقراری ارتبهاو بها ههم    با  باو  مینوعهان خهود مهی   اجتماعی نيازمند برقراری ارت خود  عان  حدتباشهد. اتحهاد و وحهدت   نو حاد و و شد. ات از از   کیکهی یی، ، با
ن  زدن به ن  زدن به و در قرآن از مردم دعوت شده تا با چو در قرآن از مردم دعوت شده تا با چ  استاستهای دینی مسلمانان های دینی مسلمانان ترین آموزهترین آموزهمهممهم

 وحدت پيشه نمایند.وحدت پيشه نمایند.، ، ریسمان الهیریسمان الهی
َأَلَّفَ عْداءً فَهأَلَّفَ  أَأَعَلَيْکُمْ إِکْ کُنْتُمْ عَلَيْکُمْ إِکْ کُنْتُمْ   مَتَ اللَّهِمَتَ اللَّهِوا نِعْوا نِعْوَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاب وَ ت تَفَرَّقُوا وَ اکْکُرُوَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاب وَ ت تَفَرَّقُوا وَ اکْکُرُ»» عْداءً ف
َذلِکَ  مِنْها کَهذلِکَ  نَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْشَفا حُفْرَةٍ مِشَفا حُفْرَةٍ مِ  عَلىعَلى  قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناب وَ کُنْتُمْقُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناب وَ کُنْتُمْبَيْنَ بَيْنَ   مِنْها ک

 یُبَيِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ  
یدنرویهد   متفرّ متفرّ   هایهایراهراه  بهبه  وو  زدهزده  چن چن   خداخدا( ( دیندین))  رشتهرشته  بهبه  همگیهمگی  وو یریه آآ  یادیهاد   بهبهه   وو، ، نرو ینایهن   ددر   ا

فتالفهت   شماشهما   هایهایدلدل  دردر  خداخدا، ، بودیدبودید  دشمندشمن  همهم  بابا  شماشما  کهکه  رارا  خداخدا  بزر بزر   نعمتنعمت بانیربهانی مهمه  وو  ال   ر
نیدینهی   برادربهرادر   همههمه  خداخدا  نعمتنعمت  وو  ل فل ف  بهبه  وو  انداختانداخت کدیگریکهدیگر   دی گاهپرتگهاه   دردر  وو، ، شدیدشهدید   ی تآته   پرت   ششآ
نهگونهه بدینبهدین . . دادداد  نجاتنجات  رارا  شماشما  خداخدا، ، بودیدبودید یاتشآیهاتش   خداخهدا   گو ماییراهنمهایی ))  برایبهرای   رارا  آ يانبيهان   ااشمشهم ( ( راهن   ب
 ((103103)آل عمران/)آل عمران/  ««..شویدشوید  هدایتهدایت  کهکه  باشدباشد، ، کندکندمیمی

میداشتن اتحاد و همبسهتگی بهه خصهور در هنگهام دشهواری مهی       شواری  گام د صور در هن به خ ستگی  مال توانهد ضهریب احتمهال    داشتن اتحاد و همب ضریب احت ند  توا
وند وند ششه متحد میمتحد می  ها با بوته و پدر دانشمندشها با بوته و پدر دانشمندشماهیماهی، ، موفقيت را افزایش دهد. در داستان ناروالموفقيت را افزایش دهد. در داستان ناروال

سيار دو در برابر نيروهای شر ایسهتادگی نمهوده و بها پشهت سهر گذاشهتن مراحلهی بسهيار د         لی ب شتن مراح سر گذا شت  با پ موده و  ستادگی ن ، ، شوارشهوار و در برابر نيروهای شر ای
 یابند.  یابند.  روزی دست میروزی دست میباتخره به پيباتخره به پي
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ّّّّّپایداریپایداریایدئولوژیّتسلیمّناپذیریّوّایدئولوژیّتسلیمّناپذیریّوّّّ-22-66-11-33
یداریپایهداری ناپذیری و ناپذیری و تسليمتسليم  ۀۀروحيروحي  برخورداری ازبرخورداری از گییکهی از ویژگهی    پا کی از ویژ سانههای انسهان  ی فق و وفهق و  های مههای م های ان و

ظرهدفمنههد اسههت. در داسههتان مههورد نظههر   مورد ن ستان  ست. در دا ند ا قدرت اراده ونویسههنده بهها بههه تصههویر کشههيدن قههدرت اراده و  ، ، هدفم شيدن  صویر ک به ت با  سنده    نوی
سوخت بر سهر راه وی بهرای تهأمين سهوخت     در مواجهه با موانعی که در مواجهه با موانعی که   بوتهبوتهناپذیری ناپذیری شکستشکست تأمين  برای  سر راه وی  هو  ههو   »»بر 
يت معاین ویژگی را تحسين کهرده و آن را یکهی از مراحهل موفقيهت مع    ، ، وجود داردوجود دارد« « وی وی  حل موفق کی از مرا کرده و آن را ی فی رفهی  این ویژگی را تحسين  ر
ی با کمبود سوخت هو  ویه  ، ، کند. وقتی پدرکند. وقتی پدرمیمی میاز راه افتهادن آن نااميهد مهی   ، ، با کمبود سوخت هو  و يد  تادن آن ناام ته بوتهه  ، ، شودشهود از راه اف بو

 گردد.گردد.شود و کل انبار را میشود و کل انبار را میتسليم نمیتسليم نمی
ستکهه درسهت    ی زمين نشست و لحظاتی به آشفته بازاریی زمين نشست و لحظاتی به آشفته بازاریبوته از نف  افتاد. وسط انباری روبوته از نف  افتاد. وسط انباری رو»»   که در

عد بعهد  « « ه؟ه؟ننه ، ، پ  هو  وی  نابود ميشهپ  هو  وی  نابود ميشه»»آلود پرسيد: آلود پرسيد: نگاه کرد. با صدایی باضنگاه کرد. با صدایی باض، ، کرده بودکرده بود ب
شهاین طوری نه. ما با مامان عهد بستيم. باید یه راههی باشهه  ، ، نهنه»»زمزمه کرد: زمزمه کرد:  هی با یدبایهد   ......  این طوری نه. ما با مامان عهد بستيم. باید یه را هی یهه راههی     با یه را

 ((101101: : 13921392، ، )جعفری)جعفری«« «« باشه.باشه.
لهکند به یاد زنگولهه نمینمی  ولی وقتی چيزی پيداولی وقتی چيزی پيدا میههای کشهتی تهه اقيهانوس مهی     کند به یاد زنگو يانوس  ته اق شتی  تد افتهد  های ک جا آنجها    وواف آن

تکنهد. بها ایهن حهال بوته     یابد. اما آن طال هم کفایت نمییابد. اما آن طال هم کفایت نمیای از طال میای از طال میصندوقچهصندوقچه حال بو ین  با ا ند.  پاه بهاز از پها  ک باز از  ی ی ه 
 : :  نشيندنشيندو پایداریش به بار میو پایداریش به بار می  نشيندنشيندنمینمی
ید و دویهد    ««......  ستسهت هميشه اميدی ههميشه اميدی ه، ، هنوز اميدی هست. به قول مامانهنوز اميدی هست. به قول مامان  ......  نهنه»»بوته فریاد زد: بوته فریاد زد: »» و دو

 ((105105)همان: )همان: «« «« ......  فقط یک تيکهفقط یک تيکه، ، ناروال! فقط یک تيکهناروال! فقط یک تيکه»»پيش ناروال و گفت: پيش ناروال و گفت: 
ّایدئولوژیّّایثارّایدئولوژیّّایثارّّّ-22-66-11-44

قدت خود مقهد ای عربی است به معنای برگزیدن و آن یعنی منفعت غير را بر مصلحای عربی است به معنای برگزیدن و آن یعنی منفعت غير را بر مصلحایثار واژهایثار واژه م م ت خود م
کرایثار( فهدا کهر    کیل واژهکیل واژه، ، 11، ، سخاوت است. )دهخداسخاوت است. )دهخدا  ییههداشتن و این کمال درجداشتن و این کمال درج فدا  جان در جهان در    دندنایثار( 

سایثار یعنهی شههادت اسه     ییههباتترین درجباتترین درج، ، راه هدفی مقدس و یا به خاطر دیگرانراه هدفی مقدس و یا به خاطر دیگران شهادت ا نی  ین ت. در ایهن  ایثار یع ت. در ا
گر زمين و بهه تبهع آن نجهات دیگهر       ههنهن  سفيد برای نجات اقيانوس و کرنهن  سفيد برای نجات اقيانوس و کر، ، داستانداستان جات دی بع آن ن به ت یان و بزیهان و  آآزمين و  بز
 کند.کند.بدن خود را درون حفره قرار داده و جان خود را فدا میبدن خود را درون حفره قرار داده و جان خود را فدا می، ، هاهاانسانانسان
سنه سهنه  يوتیی گريوتیی گرکه پدرش را تا نيمه بلعيده بود و شکافی که مثل هکه پدرش را تا نيمه بلعيده بود و شکافی که مثل ه  ایایناروال زد به حفرهناروال زد به حفره»»

 ((8181: : 13913922، ، )جعفری)جعفری« « کشيد. نهن  سفيد جلوی حفره را گرفته بود.کشيد. نهن  سفيد جلوی حفره را گرفته بود.آب اقيانوس را سرمیآب اقيانوس را سرمی
سنهنه  سه  ، ، کنندکنندها نهن  سفيد را پيدا میها نهن  سفيد را پيدا میدر جایی از داستان وقتی بقيه ماهیدر جایی از داستان وقتی بقيه ماهی ن   جات فيد نجهات  نه فيد ن
 دهد.دهد.اقيانوس را بر نجات جان خود ترجيح میاقيانوس را بر نجات جان خود ترجيح می
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تو رو بولی اول باید تو رو نجات بهدیم. ههر لحظهه ممکنهه حفهره تهو رو ب      »»سگال گفت: سگال گفت: »» فره  نه ح ظه ممک هر لح بدیم.  « « بره.بهره. ولی اول باید تو رو نجات 
نوزنجات اقيانوس دست اونهه. تها هنهوز   ، ، برید دنيال ناروالبرید دنيال ناروال»»نهن  سفيد آرام گفت: نهن  سفيد آرام گفت:  تا ه نه.  مق دارم رمهق دارم    نجات اقيانوس دست او ر
تهتا اقيانوس از دسهت نرفتهه    ......  تر نشدهتر نشدهبرید دنبالش تا حفره بزر برید دنبالش تا حفره بزر  ست نرف يبجنبيه   ......  تا اقيانوس از د يد!د! عجلهه کنيهد!  بجنب له کن «« «« د! عج

 ((3434)همان: )همان: 
ستادگی یسهتادگی  اا، ، ر بخواهيم با توجه به ایدئولوژی دولتی آلتوسر این سه مبحث )همبستگیر بخواهيم با توجه به ایدئولوژی دولتی آلتوسر این سه مبحث )همبستگیاگاگ ی

میو ایثار( را تحليل نمایيم مهی  هاتهوان از رهگهذر نمادهها   و ایثار( را تحليل نمایيم  گذر نماد صيتشخصهيت ، ، توان از ره حوادث آن هها و حهوادث آن   شخ مورد ا مهورد  ررها و  ا 
   ::بررسی قرار دادبررسی قرار داد
عرض ا در معهرض  ههه ««شرانشران»»تواند نماد کشور ایران باشد که توسط تواند نماد کشور ایران باشد که توسط اقيانوس میاقيانوس می، ، در این داستاندر این داستان ا در م

با توتوان نماد استعمارگران دانسهت و بها تو  ابودی قرار دارد. شران را میابودی قرار دارد. شران را میتهدید نتهدید ن ست و  شباجهه بهه شهبا   توان نماد استعمارگران دان به  هت هت جه 
صمتواند نماد این رژیم متخاصهم رژیم صهيونيستی میرژیم صهيونيستی میسابق سابق این اسم به نخست وزیر این اسم به نخست وزیر  شد. نيهز باشهد.     تواند نماد این رژیم متخا يز با ن

سرزمين و ارزتواند نماد یک شهيد باشد؛ کسی که برای نجات سهرزمين و ارز میمی  نهن  سفيد نيزنهن  سفيد نيز های ههای  ششتواند نماد یک شهيد باشد؛ کسی که برای نجات 
ماهیکنهد. مهاهی  خود را فدا میخود را فدا میجان جان ، ، حاکم بر آن سرزمينحاکم بر آن سرزمين ند.  لفههای مختلهف  ک تاپوساختهاپوس ، ، های مخت   ووصد  صهد   ، ، اخ

ستندحتی بوته و پدرش که انسان بوده و از جن  موجودات دریا نيسهتند  شانتواننهد نشهان  میمهی   حتی بوته و پدرش که انسان بوده و از جن  موجودات دریا ني ند ن قواقهو   ۀۀتوان ام ام ا
میمختلف یک سرزمين باشند که در هنگام خ ر با یکدیگر بر عليه دشمن متحهد مهی   حد    وو  ندندشوشهو مختلف یک سرزمين باشند که در هنگام خ ر با یکدیگر بر عليه دشمن مت

ندکننهد میمهی   پایداریپایداری نابراینبنهابراین . . کن موزشتهوان گفهت آمهوزش   میمهی ، ، ب فت آ سرزميندولتهی بهرای حفهظ سهرزمين      هایههای توان گ فظ  برای ح تی  ، ، دول
رزمين رزمين فاع از سفاع از سددآميز بوده است و توانسته نيروهای داخلی را با هر نژاد و قومی برای آميز بوده است و توانسته نيروهای داخلی را با هر نژاد و قومی برای موفقيتموفقيت

ن  ننویسنده ترجيح داده هژمونی سياسی  و سرکوب گردر اثهرش پررنه  ن  آماده سازد. آماده سازد.  ثرش پرر شدباشهد نویسنده ترجيح داده هژمونی سياسی  و سرکوب گردر ا   ؛؛با
ندهچرا که هدفش گروه آموزش کودکان است وبه این طریهق ایهدئولوژی مهدنی خزنهده     مدنی خز یدئولوژی  یق ا و و   ترتهر چرا که هدفش گروه آموزش کودکان است وبه این طر

 ..تر خواهد بودتر خواهد بودتاثيرگذارتاثيرگذار
     
هانایدئولوژیّآشدکارّوّپنهدانّّ  -22-66-11-55 شکارّوّپن یداریپایددارّیّّایدئولوژیّآ نگّدرّرمدانّنداروالّنهندگّّّّّّپا ناروالّنه مانّ درّر

 شاخشاختکتک
میخ راتی کهه اقيهانوس و اههالی آن را تهدیهد مهی     ، ، در این کتابدر این کتاب ید  هالی آن را تهد يانوس و ا که اق حاد کنهد و همچنهين اتحهاد    خ راتی  نين ات ند و همچ ک

ستان را های آشهکار داسهتان را   ایدئولوژیایدئولوژی، ، برای حفاظت از زیستگاه خودبرای حفاظت از زیستگاه خود  موجوداتموجودات  بقيۀها با ها با ماهیماهی شکار دا های آ
متتوان از نمادهایی نظير حکومهت های پنهان نيز میهای پنهان نيز میدهند. در مورد ایدئولوژیدهند. در مورد ایدئولوژیل میل میتشکيتشکي های ههای  توان از نمادهایی نظير حکو
کردن همچنهين ماننهد کهردن    ، ، یاد کردیاد کرد  استاستمد نظر مد نظر دشمن دشمن   ه عنوانه عنوانداری و استعمارگر که بداری و استعمارگر که بسرمایهسرمایه ند  نين مان همچ

سانها و موجودات دریهایی و انسهان  انواع ماهیانواع ماهی یایی و ان شور هها بهه اقهوام مختلهف کشهور      ها و موجودات در لف ک قوام مخت به ا حادو پيشهنهاد اتحهاد  ها  شنهاد ات ، ، و پي
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هان م رح ها از دیگر مواردی است که به عنهوان ایهدئولوژی پنههان م هرح     آنآن  بهبه  و پایداریو پایداری  همبستگیهمبستگی یدئولوژی پن نوان ا ها از دیگر مواردی است که به ع
 است.است.

 بانیّروّبهّآسمانبانیّروّبهّآسمانددنرنرّّ-22-66-22

بپاسخ به ، ، شودشودچه باعث بازشدن پای نقد ادبی به مباحثی مانند ایدئولوژی میچه باعث بازشدن پای نقد ادبی به مباحثی مانند ایدئولوژی میآنآن سه ایهن سه  پاسخ  ین    الالؤؤه ا
چه راب همهم است که نویسنده و خواننده با زمان خود چهه راب هه   میای را برقهرار مهی  مهم است که نویسنده و خواننده با زمان خود  قرار  ند کننهد  ای را بر چه مهتن چهه     ووکن متن 

قالباز انقهالب   که در فضای قبلکه در فضای قبل  نردبانی رو به آسماننردبانی رو به آسمانکند. رمان کند. رمان ی در این تعامل بازی میی در این تعامل بازی مینقشنقش و و   از ان
قزا روزگار تسلّط قهزا   یرانههای روس در زمهان قاجهار بهر بعضهی منهاطق ایهران       روزگار تسلّط  ناطق ا ضی م بر بع جار  مان قا نواز جملهه نهو  ، ، های روس در ز له  احی احی از جم

مکند که بر خال  انتظهار عمه  داستان زنی را نقل میداستان زنی را نقل می، ، افتدافتدنشين اتفا  مینشين اتفا  میترکمنترکمن ظار ع عهومی جامعهه کند که بر خال  انت ، ، ومی جام
میدست به نبردی جانانه مهی ، ، هاهاون همسرش از قزا ون همسرش از قزا برای گرفتن انتقام خبرای گرفتن انتقام خ ترکزنهد. تهرک  دست به نبردی جانانه  ند.  که هها کهه   منمنز ها 

ند. ننهد.  ککقيام میقيام می  هاهادر اکثر نواحی عليه آندر اکثر نواحی عليه آن، ، کنندکنند  را بر خود قبولرا بر خود قبول  روسيهروسيه  توانستند حاکميتتوانستند حاکميتنمینمی ن
 گی کنند.گی کنند.ها ایستادها ایستادشد تا در برابر تهاجم روسشد تا در برابر تهاجم روسها باعث ها باعث ای آنای آنقبيلهقبيله  ههدر حقيقت روحيدر حقيقت روحي

شمنایههدئولوژی دشههمن یدئولوژی د بها را بهههههههآنآن، ، ستيزیسههتيزیا یداری وپایههداری و  ا را  فایسههتادگی در مقابههل دشههمن فهه   پا شمن  بل د ستادگی در مقا را را ای
قشامل دولت مرکزی ایران نيز کهه از قه  ، ، هاهاخواند. دشمنی که عالوه بر قزّا خواند. دشمنی که عالوه بر قزّا میمی که از  برهها بهر  زّا زّا شامل دولت مرکزی ایران نيز  ای ای ها 

ستفادههها و گهرفتن ماليهات از مهردم آن من قهه اسهتفاده      مقابه با شورش احتمالی ترکمنمقابه با شورش احتمالی ترکمن قه ا مردم آن من  يات از  گرفتن مال ، ، کردکهرد میمهی   ها و 
ستگاهشد. در حقيقت دولت از دسهتگاه میمی سرکوبههای سهرکوب  شد. در حقيقت دولت از د ستقگهر مسهتق  های  هتبهرای  اعمهال زور جههت     ابابيميمگر م مال زور ج   برای  اع

ستگاهکنهد. دولهت از طریهق ایهن دسهتگاه     ان با  رفتار مردم با قوانين استفاده میان با  رفتار مردم با قوانين استفاده می ین د یق ا لت از طر ند. دو فراد را هها افهراد را   ک ادار ادار ووها ا
نهکند تا به گونهه میمی ند. آنای معهين رفتهار کننهد. آن   کند تا به گو تار کن عين رف ستایگونهه کهه بهه نفهع دولهت و در راسهتای      ای م لت و در را فع دو به ن که  نه  تأمين تهأمين    گو

 ت. ت.  اوساوسهای های خواستهخواسته
 کنی؟کنی؟میمی  این جا چهاین جا چه-»»
يات ان گفت ماليهات  قنسول آمد ما را پيش خان. خقنسول آمد ما را پيش خان. خداند. دِووشکا. داند. دِووشکا. اون باشی میاون باشی می- ند. انهد.  دادهدادهننه ان گفت مال ا

 ((3838: : 13921392، ، قوجققوجق))««دهند. تولکا همين!دهند. تولکا همين!باید بدهند. اون باشی گفت میباید بدهند. اون باشی گفت می
میایدئولوژی یهک سهاختار اسهت؛ بنهابراین مهی     ، ، طور که گفته شدطور که گفته شدهمانهمان نابراین  ست؛ ب ساختار ا یک  ند محتواتوانهد محتوا ایدئولوژی    هایههای توا

سر لتوسهر  د؛ اما آد؛ اما آکرکر  توان ظر  ایدئولوژی را با هر چيزی پرتوان ظر  ایدئولوژی را با هر چيزی پرمتاياری را در خود داشته باشد. میمتاياری را در خود داشته باشد. می لتو
سخو با ما سهخ ، ، مانند زبانمانند زبان، ، کندکندمعتقد است این ایدئولوژی ناخودآگاه فعاليت میمعتقد است این ایدئولوژی ناخودآگاه فعاليت می مین مهی و با ما  ید. گویهد.  ن  گو

بهتيم که بهه در حقيقت این ما هسدر حقيقت این ما هس، ، اگرچه ممکن است گمان کنيم این فرایند در اختيار ماستاگرچه ممکن است گمان کنيم این فرایند در اختيار ماست   تيم که 
 تحت تسلّط ایدئولوژی هستيم. تحت تسلّط ایدئولوژی هستيم.  « « سوژهسوژه»»عنوان عنوان 
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قومیرکمن که تحهت تهأثير ایهدئولوژی قهومی    به عنوان زنی تبه عنوان زنی ت« « آلتينآلتين»»در این داستان در این داستان  یدئولوژی  تأثير ا حت  خویش خهویش    رکمن که ت
ستان بهتهر اسهت  ها و به قول قالکها و به قول قالکزنزن  ههاست هرچند در تمام زندگی آموخته زنی باشد مانند هماست هرچند در تمام زندگی آموخته زنی باشد مانند هم تر ا   ان به

ی که تزم ی که تزم ( اما او زمان( اما او زمان109109های زن با دو  نخ ریسی درگير باشد تا با تفن  )قوجق: های زن با دو  نخ ریسی درگير باشد تا با تفن  )قوجق: دستدست
شمنوده از دشهمن ببه اش از زندگی اش از زندگی اشتهاشتهدد  ههبرد تا انتقام مردی را که همبرد تا انتقام مردی را که همبيند دست به اسلحه میبيند دست به اسلحه میمیمی   وده از د

 بگيرد. هرچند اهالی قبيله با قالکان هم عقيده باشند و بگویند.بگيرد. هرچند اهالی قبيله با قالکان هم عقيده باشند و بگویند.
نخها و دخترها را چه به کار تفنه  و جنه ! همهان دو  نهخ    زنزن»» مان دو   ن ! ه ن  و ج شاریسهی خوبهه براشها   ها و دخترها را چه به کار تف به برا سی خو « « ن.ن.ری
 ((110110)همان: )همان: 

بلکه بلکه   ؛؛کندکندمیمیی نی نییجهان واقعی را بازنماجهان واقعی را بازنما، ، بينيم که ایدئولوژیبينيم که ایدئولوژیدر این قسمت از داستان میدر این قسمت از داستان می
ستییا دریافتشان از شهرایط واقعهی هسهتی   ، ، روابط نوع بشر با جهان واقعیروابط نوع بشر با جهان واقعی عی ه شرایط واق مارا بازنمها   یا دریافتشان از  میی مهی ییرا بازن ند. کنهد.  ی  ک

نهاز شرایط واقعی زمانهه « « آلتينآلتين»»دریافت دریافت  میای کهه در آن اسهت او را وادار مهی   از شرایط واقعی زما ست او را وادار  که در آن ا شی تها روشهی     سازدسهازد ای  تا رو
مانجداگانههه در پههيش بگيههرد. ایههن رفتههار همههان تار ه ین رف يرد. ا پيش بگ نه در  ینطههور کههه گفتههه شههد م ابقههت دارد بهها ایههنجداگا با ا قت دارد  شد م اب ته  که گف که کههه طور 

ا ا ییه ، ، ها یا اعمالها یا اعمالوجود دارد: یکی در دستگاهوجود دارد: یکی در دستگاه  ت و همواره در دو جایگاهت و همواره در دو جایگاهاساس  مادیمادی، ، ایدئولوژیایدئولوژی
میدیکتهه مهی    هر شکل از رفتار که توسط هر ایدئولوژی معيانیهر شکل از رفتار که توسط هر ایدئولوژی معيانی ته  سوژشهود و دیگهری در سهوژ   دیک گری در  در در ، ، ههشود و دی

ستس ح فرد نيهز دارای کارکردههای ویهژه اسهت      مادی است و درمادی است و در  فردی که بنابر تعریففردی که بنابر تعریف یژه ا های و يز دارای کارکرد لذا لهذا  ، ، س ح فرد ن
 ..لوژی استلوژی استگر ميزان و قلمرو نفوک ایدئوگر ميزان و قلمرو نفوک ایدئوخ  بيانخ  بيانثيرگذاری ایدئولوژی در س ح فرد و شثيرگذاری ایدئولوژی در س ح فرد و شأأتت

فردی فهردی    در حوزه شخصی ودر حوزه شخصی و، ، کندکندایدئولوژی همان کارکردهایی که در حوزه عمومی ایفا میایدئولوژی همان کارکردهایی که در حوزه عمومی ایفا می
 ..نيز بر عهده داردنيز بر عهده دارد

بهشود که رفتهار دختهر تهرکمن بها توجهه بهه      از این رو در این داستان مشاهده میاز این رو در این داستان مشاهده می جه  با تو ترکمن  تر  تار دخ ات موقعياهت    شود که رف موقعي
ند دارنهد    ای وظایف یک زن تعاریف به خصوصیای وظایف یک زن تعاریف به خصوصیشود؛ یعنی با این که اهالی ده برشود؛ یعنی با این که اهالی ده برتعریف میتعریف می دار

یدئولوژیآید یک ایدئولوژی جدید جای ایهدئولوژی باز در زمانی که شرای ی جدید پيش میباز در زمانی که شرای ی جدید پيش می لی قبلهی    آید یک ایدئولوژی جدید جای ا قب
میهویت فهردی و شخصهی را تعيهين مهی    تازه تازه ایدئولوژی ایدئولوژی را گرفته و را گرفته و  يين  صی را تع فردی و شخ ندکنهد هویت  مين دل؛ بهه همهين دل  ک به ه يل زن يهل زن  ؛ 

خانشهود کهه مهزدوران خهان    توسط ایدئولوژی به مبارزه با مردانی فرا خوانده میتوسط ایدئولوژی به مبارزه با مردانی فرا خوانده می مزدوران  که    گرفتنگهرفتن   ییبرابهرا   شود 
 ..ایستدایستدحقيقت او با این کار در مقابل نظام حاکميتی خان میحقيقت او با این کار در مقابل نظام حاکميتی خان می  ماليات هستند. درماليات هستند. در
که ای تربيت کننهد کهه   اندیشد نيروهای سرکوبگر دولتی قادرند افراد را به گونهاندیشد نيروهای سرکوبگر دولتی قادرند افراد را به گونهآلتوسر میآلتوسر می ند  ای تربيت کن

ظام ها حرکهت کنهد. در صهورتی کهه قيهام دختهر تهرکمن در برابهر نظهام          در راستای اهدا  آندر راستای اهدا  آن بر ن ترکمن در برا تر  يام دخ که ق صورتی  ند. در  کت ک ها حر
ین احههاکميتی خههان ایههن ا خان ا میمههر را نفههی مههیحاکميتی  فی  ند. کنههد. مر را ن خانهمچنههين منفههور دانسههتن خههانک ستن  فور دان نين من ین در حقيقههت ایههن   همچ قت ا در حقي

توان تهوان  از این نگاه میاز این نگاه می. . باید در برابر زورگویی ظالمان ایستادباید در برابر زورگویی ظالمان ایستاد  شود کهشود کهرا یادآور میرا یادآور میایدئولوژی ایدئولوژی 
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شی دستگاه آموزشهی  ی سرکوبگر سياسی و ی سرکوبگر سياسی و هاهاهژمونی نهادهژمونی نهاد    ؛؛تحليلی دیگر از ماجرا ارائه کردتحليلی دیگر از ماجرا ارائه کرد -دستگاه آموز
يه ا آموزش دههد کهه قهادر باشهند در هنگهام نيهاز عليهه        بر آن است تا افرادی ربر آن است تا افرادی ر  -در این کتابدر این کتاب ياز عل گام ن شند در هن قادر با که  هد  ا آموزش د

 بایستند. بایستند.  ، ، شودشودبيگانگان محسوب میبيگانگان محسوب می  ههمهاجم خارجی یا مهاجم داخلی که دست نشاندمهاجم خارجی یا مهاجم داخلی که دست نشاند
ّیدئولوژیّتعصبّمردانهّیدئولوژیّتعصبّمردانهّااّّ-22-66-22-11

حدودایدئولوژی تمام رفتارهای فرد و کنش شخصی را در محهدود از ان جا که از ان جا که  يه و جيهه و  فردی توفهردی تو   ةةایدئولوژی تمام رفتارهای فرد و کنش شخصی را در م ج
سخپاسهخ   برایبرای، ، م کارکردهای ایدئولوژی در یک فرایند خارم کارکردهای ایدئولوژی در یک فرایند خارتماتما  از این رواز این رو، ، کندکندمشروع میمشروع می -پا

یدئولوژیهای ایهدئولوژی جویند. یکی از نشانهجویند. یکی از نشانهشرکت میشرکت می، ، از م الباتاز م البات  ییگویی به نوع خاصگویی به نوع خاص فردی ک فهردی  های ا ک 
ست. نسهت.  دادا، ، دهنددهندییهایی که افراد در قبال محارم از خود نشان مهایی که افراد در قبال محارم از خود نشان متوان به کنشتوان به کنشدر این متن را میدر این متن را می ن

نایهن کهه دیگهران بخواهنه    هههنگامی که قالکان دربارهنگامی که قالکان دربار گران بخواه که دی ین  ند در دلد از همسهرش صهحبت کننهد در دل   ا صحبت کن سرش  به بهه    د از هم
گيری به گيری به نمایاند. این درنمایاند. این درپردازد یک درگيری عاطفی درونی برای او رخ میپردازد یک درگيری عاطفی درونی برای او رخ میموضع گيری میموضع گيری می

 گردد.گردد.وی باز میوی باز می  ههایدئولوژی تعصب مردانایدئولوژی تعصب مردان
میخوای که ازش سواری بگيری. مهی گفت: اسبی میگفت: اسبی می»» میخهوای بتهازی نمهی   خوای که ازش سواری بگيری.  تازی ن بار خهوای کهه بهار    خوای ب که  خوای 

فره! قا. آلتين گلين کهه خهودش دونفهره! قا   شهشهگم؟ و گفت اینجوری نمیگم؟ و گفت اینجوری نمیببری! درست نمیببری! درست نمی خودش دون که  کان لکهان  . آلتين گلين  ل
 ( ( 113113: : 13931393، ، )قوجق)قوجق  ««سرخ شد.خوش نداشت کسی درباره آلتين آن طور صحبت کند.سرخ شد.خوش نداشت کسی درباره آلتين آن طور صحبت کند.

صردر جایی دیگر وقتی قالکان همسهرش را در محاصهر   سرش را در محا میسهربازان روس مهی    ههدر جایی دیگر وقتی قالکان هم باز بينهد بهاز   سربازان روس  ند  ین یهن  اابي
ليه ليه ن بر عن بر عدهد؛ به نوعی که در متن نوعی شوریددهد؛ به نوعی که در متن نوعی شوریدای شدیدتر رخ میای شدیدتر رخ میدرگيری عاطفی به گونهدرگيری عاطفی به گونه

شورشود. شورش بر عليه زورگویی و ستمگری و این شهور یک ایدئولوژی حاکم دیده مییک ایدئولوژی حاکم دیده می و و   شششود. شورش بر عليه زورگویی و ستمگری و این 
 شود.شود.رود که جان عزیز بر سر آن داده میرود که جان عزیز بر سر آن داده میجا پيش میجا پيش میتا آنتا آن  پایداریپایداری
د و از د و از خورخهور ول میول میها وها وها بود. داشت بين زنها بود. داشت بين زنناگهان نگاه قالکان افتاد به آلتين که بين زنناگهان نگاه قالکان افتاد به آلتين که بين زن»»

میاش دراز شده بود مهی ههدست قزا  روس که برای کندن گل یقدست قزا  روس که برای کندن گل یق خت.گریخهت. اش دراز شده بود  لوی خهون جلهوی     گری خون ج
ن  را فنه  را  قزا  روس تقزا  روس ت  ......  چشمانش را گرفت. داغ شد. دیوانه شد. گامی به جلو برداشتچشمانش را گرفت. داغ شد. دیوانه شد. گامی به جلو برداشت ف

ا رسانده ا رسانده رررسيد به قزاقی که دستش رسيد به قزاقی که دستش   ......  هاهارسيد به زنرسيد به زنگرفت سمت قالکان که داشت میگرفت سمت قالکان که داشت می
يکوبيد به سر همان قزا . همان موقع صهدای تيه    ......  بود به گل یقه آلتينبود به گل یقه آلتين صدای ت شری شه کوبيد به سر همان قزا . همان موقع  شد.نيده شهد. ری                                        ««نيده 

 ..((128128-127127)همان: )همان: 
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 یدئولوژیّضدّجنگیدئولوژیّضدّجنگااّّ-22-66-22-22
ن  رادر این داستان اگرچه تمام روایت داستان درگير جن  اسهت امها اههل ایهل جنه  را      یل ج هل ا ما ا ست ا يز چيهز    در این داستان اگرچه تمام روایت داستان درگير جن  ا چ

ندها به ایدئولوژی ضد جنه  اعتقهاد دارنهد   دانند. آندانند. آنخوبی نمیخوبی نمی قاد دار ن  اعت ستنامها قهادر نيسهتن   ، ، ها به ایدئولوژی ضد ج قادر ني ما  لوی آن د جلهوی آن  ا د ج
يا يها  ه چرا دنه چرا دنخورند کخورند کجاوز بگيرند. حتی بزرگان ده هم افسوس میجاوز بگيرند. حتی بزرگان ده هم افسوس میبایستند و حق خود را از متبایستند و حق خود را از مت

مهباید دچار جن  و خونریزی باشد. با این همه قدرت حاکمهه  جازاجهاز ، ، باید دچار جن  و خونریزی باشد. با این همه قدرت حاک صاعتهراض بهه صه     هها به  تراض  ورت ورت اع
ند ها در خفها و در دل بهه ایهن امهر اکعهان دارنهد       دهد. آندهد. آنها نمیها نمیآشکار را به آنآشکار را به آن عان دار مر اک ین ا به ا فا و در دل  که ر حهالی کهه   ددها در خ حالی  ر 

 اند.اند.سد کردهسد کرده  و پایداریو پایداری  ها را برای قيامها را برای قيامگر راه آنگر راه آنهای سرکوبهای سرکوبدستگاهدستگاه
میگی غالم. جن  اصالب خوب نيست. گمان نمهی راست میراست می»» که اکهنم کسهی پيهدا بشهه کهه ا     گی غالم. جن  اصالب خوب نيست. گمان ن شه  يدا ب سی پ ز ز کنم ک

لمانهه. نهامرده خيله   جن  و کشت و کشتار خوشش بياد. اما جن  مثل عزرائيل میجن  و کشت و کشتار خوشش بياد. اما جن  مثل عزرائيل می نامرده خي نه.    ......  ی!ی!ما
نهافتهه رو خانهه  آد و میآد و میبمبی ناغافل از آسمان  میبمبی ناغافل از آسمان  می ته رو خا هم تفای کهه ههم دو  هسهت ههم تف    اف ست  هم دو  ه که    ««ن .نه . ای 

 ((110110)همان: )همان: 
ّهایّبرخاستهّازّباورهایّاخالقیّوّمذهبیهایّبرخاستهّازّباورهایّاخالقیّوّمذهبیایدئولوژیایدئولوژیّّ-22-66-22-33

گاه رفتشهوند بهه ناگهاه رفت   برادر راوی میبرادر راوی می، ، هنگامی که اهل آبادی متوجه شهادت آیدینهنگامی که اهل آبادی متوجه شهادت آیدین به نا با ارشهان بها   شوند  شان  ار
ند ند ککدر  نمیدر  نمی  دليل آن رادليل آن را، ، کند. یاشار که متوجه این تايير شده استکند. یاشار که متوجه این تايير شده استیاشار به کلی تايير مییاشار به کلی تايير می

 یابد. یابد. شده و علت این تايير رویه را درمیشده و علت این تايير رویه را درمی  با این حال مخاطب در ادامه متوجه ماجرابا این حال مخاطب در ادامه متوجه ماجرا
ان غالمی ان غالمی گفتند. صدایشگفتند. صدایشغالم و مادرش پشت سرم بودند. نفهميدم داشتند چه به هم میغالم و مادرش پشت سرم بودند. نفهميدم داشتند چه به هم می»»

میو بی بی زليخایی نبود. اگر بود تبهد مهی   بد  میشهنيدم چهه بهه ههم مهی     و بی بی زليخایی نبود. اگر بود ت هم  به  چه  نگفتنه شنيدم  فتم ... گفهتم    ددگفت مردم ه مهردم  ککه ... گ ه 
 ((1414)همان: )همان:   ««مان یکهو عوض شدند.مان یکهو عوض شدند.آبادیآبادی
ستان ا داسهتان  مخاطب بمخاطب ب، ، شودشودن به صورت داستان در داستان روایت مین به صورت داستان در داستان روایت میجا که این داستاجا که این داستااز آناز آن ا دا

کروست که در زمان قاجار اتفها  افتهاده اسهت. در داسهتان دوم که     دیگری نيز روبهدیگری نيز روبه ستان دوم  ست. در دا تاده ا فا  اف بانه از زبهان روست که در زمان قاجار ات   ه از ز
مدردیایل است نيز با ایهدئولوژی همهدردی    ههشود و مربوو به گذشتشود و مربوو به گذشتبزر  ده روایت میبزر  ده روایت می یدئولوژی ه بهروبهه   ایل است نيز با ا رو رو رو

شودران شهود ای از اهالی ویای از اهالی وید تا آتچيق عدهد تا آتچيق عدهشوشوشویم. زمانی که باد و طوفان باعث میشویم. زمانی که باد و طوفان باعث میمیمی   ههييه بقبق، ، ران 
میبه کمک هم شتافته و تصهميم مهی  ، ، ««یاواریاوار»»ههمردم ایل به رسم دیرینمردم ایل به رسم دیرین صميم  بهگيرنهد کلبهه  به کمک هم شتافته و ت ند کل کاه وی از کهاه و ااگير   ی از 

 سيب دیده بسازند.سيب دیده بسازند.آآگل برای فرد گل برای فرد 
فردای و از فهردای    ......  کنيم.!کنيم.!کنيم. یاوار میکنيم. یاوار میآدناخان پرید روی اسبش. گفت از فردا شروع میآدناخان پرید روی اسبش. گفت از فردا شروع می»» و از 

رفتند سراغ رفتند سراغ شد میشد میای ساخته میای ساخته میک هم آمدند و یاوار کردند. تا خانهک هم آمدند و یاوار کردند. تا خانهآن روز همه به کمآن روز همه به کم
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نهای دیگر در کنار آتچيقی دیگر. به این ترتيب کنار ههر آتچيقهی خانهه   خانهخانه قی خا هر آتچي ساخته ای سهاخته  ای دیگر در کنار آتچيقی دیگر. به این ترتيب کنار  ای 
 ((100100)همان:)همان:  ««شد.شد.

شدهد که کمک به هم نوع و اظهار همدردی در تاریخ ایل ریشه این امر نشان میاین امر نشان می ه دارد و ه دارد و دهد که کمک به هم نوع و اظهار همدردی در تاریخ ایل ری
ست. در وميهان مهردم رواج پيهدا کهرده اسهت. در و     ، ، لوژی و اعتقادلوژی و اعتقادبه صورت نوعی از ایدئوبه صورت نوعی از ایدئو کرده ا يدا  مردم رواج پ يان  ین اقهع ایهن   م قع ا   ا
مدنی هژمونی نهادهای مهدنی   عوتاخهال  و مهذهب اسهت کهه مهردم را بهه چنهين رفتارههایی دعهوت         هژمونی نهادهای  هایی د نين رفتار به چ مردم را  که  ست  مذهب ا خال  و    ا

میکند. یعنی عالوه بهر ایهن کهه ایهن ایهدئولوژی از روح قهومی قبيلهه سرچشهمه مهی         میمی شمه  له سرچ قومی قبي یدئولوژی از روح  ین ا که ا ین  بر ا يرد يهرد  گگکند. یعنی عالوه 
 شته باشد.شته باشد.ها نيز داها نيز داتواند ریشه در اعتقادات دینی و مذهبی آنتواند ریشه در اعتقادات دینی و مذهبی آنمیمی
ّارزشّشهیدّوّشهادتارزشّشهیدّوّشهادتّّ-22-66-22-44

میمسلمانان شهدای خود را مرده نمهی ، ، بر اساس عقاید مذهبیبر اساس عقاید مذهبی ین داننهد بلکهه بهه ایهن     مسلمانان شهدای خود را مرده ن به ا که  ند بل قاد مهر اعتقهاد   اادان مر اعت
يخورند. در این داستان نيه اند و نزد خدای خود روزی میاند و نزد خدای خود روزی میها زندهها زندهدارند که آندارند که آن کهز هنگهامی کهه  خورند. در این داستان ن گامی    ز هن

ضجه زدنیسهتن و ضهجه زدن  کنند به گرکنند به گرها شروع میها شروع میگردد و زنگردد و زنآیدین به ایل برمیآیدین به ایل برمی  هیهیجنازجناز ستن و  بزر  بهزر   ، ، ی
 گوید:گوید:ها میها میآبادی به آنآبادی به آن

ندها بلنهد آیند بات صدای ناله و شيون زنآیند بات صدای ناله و شيون زنها میها میوقتی از پلهوقتی از پله»» میشهود. تهایتی داد مهی   میمهی   ها بل تایتی داد  نزنه شود.  د: د: ز
نه!کراهت داره! کسی گریه نکنهه!  میو داد مهی   ......  کراهت داره! کسی گریه نک سر زنزنهد سهر زن  و داد  ند  مردهها به  کنيهد! بهرای مهرد     ز برای  يد!  ب  کن یه ه گریهه  ها  ه گر

 ((2323))  ««کنن! آیدین که نمرده!کنن! آیدین که نمرده!میمی
ّهایّمتجاوزهایّمتجاوزحاکمّیاّقزّاقحاکمّیاّقزّاقّّژمونیّدولتژمونیّدولتههّّ-22-66-22-55

لت متدولت حاکمه ایهران و دولهت مت    ::اهل ایل ميان دو حکومت متفاوت سرگردان هستنداهل ایل ميان دو حکومت متفاوت سرگردان هستند یران و دو جاوز جهاوز  دولت حاکمه ا
بهبهه قسهمتی از وضهع نابهه    « « تایتیتهایتی »»روس. از این رو در روایت داستان توسط روس. از این رو در روایت داستان توسط  ضع نا سمتی از و ن دوره ن دوره آآسامان سهامان  به ق

 گوید: گوید: خوریم که میخوریم که میبرمیبرمی
بود.هرکهی بهود.    ته باشه. هرکی بهته باشه. هرکی بهای که دو تا صاحب داشای که دو تا صاحب داشها این جا شده بود خانهها این جا شده بود خانهاون سالاون سال»» کی    هر

 ( ( 4343)قوجق: )قوجق: « « حسابی قاراشميش بود.حسابی قاراشميش بود.
میه روستا مهی ها برای گرفتن ماليات بها برای گرفتن ماليات بکند هنگامی که قزّا کند هنگامی که قزّا تایتی در داستانش روایت میتایتی در داستانش روایت می -ه روستا 

کرده و عتهراض کهرده و   اا  هاهها اند به روساند به روسآیند اهالی که به تازگی به خان ماليات دادهآیند اهالی که به تازگی به خان ماليات داده تراض  میهها مهی  ز آنز آنااع -ها 

 خواهند ده را تر  کنند.خواهند ده را تر  کنند.
مینفهميدیم چه باید بکنيم! امهروز شهاال از در مهی     والّا ما کهوالّا ما که»» شاال از در  مروز  میآد و مهرغ مهی  نفهميدیم چه باید بکنيم! ا مرغ  هشواد. بههش خخه آد و    واد. ب
فهميدیم فهميدیم ننخواد! باتخره این وسط خواد! باتخره این وسط آد از پنجره و گوشت میآد از پنجره و گوشت میروز دیگه گربه میروز دیگه گربه می، ، دیمدیممیمی

 ((5151-5050)قوجق: )قوجق: « « ایم و آ  پادشاه یا رعيت ایرانيم و قاجار!ایم و آ  پادشاه یا رعيت ایرانيم و قاجار!رعيت روسيهرعيت روسيه
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  ههسل سهل    عبارت است ازعبارت است ازکه که ی اجتماعی ی اجتماعی هژمونی یا استيالهژمونی یا استيال، ، نویسدنویسدآن چنان که گرامشی میآن چنان که گرامشی می
ه اعتقاد ه اعتقاد بب  ..شودشودها مشاهده میها مشاهده میدر مبحث حضور قزا در مبحث حضور قزا که که   هاهایک گروه اجتماعی بر سایر گروهیک گروه اجتماعی بر سایر گروه

حاکم حهاکم    که گروه اجتماعیکه گروه اجتماعی  کندکنداین گونه عمل میاین گونه عمل میهژمونی هژمونی در در کاراکتر اصلی سل ه کاراکتر اصلی سل ه   گرامشیگرامشی
به آنبا توسل بهه آن   تاتاکند کند فرهن  اقدام میفرهن  اقدام می  ههبه دنبال راهی از طریق حوزبه دنبال راهی از طریق حوز، ، اشاشسل هسل هاعمال اعمال برای برای  ، ، با توسل 
ست معرههای زیردسهت معر  به گروهبه گروه  طوریطوریزندگی و تفکر و نيز نظام ارزشی خود را زندگی و تفکر و نيز نظام ارزشی خود را   ةةشيوشيو ند فهی کنهد   های زیرد فی ک

ندزنهد   ةةها در صدد اعمال شيوها در صدد اعمال شيوآنآن  تاتاها درونی و پذیرفته شود ها درونی و پذیرفته شود که از سوی آن گروهکه از سوی آن گروه کر تفکهر  ، ، گیگیز تف
   برنيایند.برنيایند.خود خود   و حتی پایداری در مقابل آن هژمونیو حتی پایداری در مقابل آن هژمونی  و نظام خرده فرهنگیو نظام خرده فرهنگی
شکار دارددات مذهبی که در این داستان بهروز و ظههوری آشهکار دارد   از دیگر اعتقااز دیگر اعتقا هوری آ بروز و ظ سألمسهأل ، ، دات مذهبی که در این داستان  دادن دادن   ۀۀم

سها غيهر مسهلمان هسه   ماليات به غيرمسلمان است. اهالی ایل به این دليل که روسماليات به غيرمسلمان است. اهالی ایل به این دليل که روس سلمان ه ير م ادن ادن از داز د، ، تندتندها غ
ستمی ها ناراضی هستند. در حالی که به اصل ماجرا که در واقع سهتمی  ماليات به آنماليات به آن بر سهت کهه بهر    ااها ناراضی هستند. در حالی که به اصل ماجرا که در واقع  که  ست 

 گردد.گردد.ییای نمای نماشارهاشاره، ، شودشودها روا میها روا میآنآن
به ازی بهه  کنم اون نيکنم اون نيکنه. فکر نمیکنه. فکر نمیپ ر کبير ملکش بزرگه و آفتاب تو ملکش غروب نمیپ ر کبير ملکش بزرگه و آفتاب تو ملکش غروب نمی»» ازی 

ه ه ککه دیم دیم میمی  این صحرا و دشت داشته باشه. در ثانی ما مسلمانيم و ماليات رو هم به کسیاین صحرا و دشت داشته باشه. در ثانی ما مسلمانيم و ماليات رو هم به کسی
کمسلمان باشه نه اجنبی که تو عمرش یکبار هم خم نشده و مقابهل خهدا کهرنش نکه     کرنش ن خدا  بل    ««رده.رده.مسلمان باشه نه اجنبی که تو عمرش یکبار هم خم نشده و مقا

((125125)) 
توان فرکننهد نمهی تهوان فر   ها به مردم میها به مردم میظلمی که ساترخان و قزا ظلمی که ساترخان و قزا   در حقيقت مياندر حقيقت ميان می  ند ن ئل قهی قائهل   کن قی قا
میساتر را مسلمان مهی ، ، شد؛ اما مردم ایلشد؛ اما مردم ایل میداننهد و ظلهم او را مهی   ساتر را مسلمان  لم او را  ند و ظ ند. در وپذیرنهد. در و دان قع اقهع  پذیر   ووها هها  سنتسهنت ا
تهها رای  است و مورد اعتراض قرار نگرفتهه ها و سدهها و سدهمقرراتی که سالمقرراتی که سال خخهود بهه خه   ، ، ها رای  است و مورد اعتراض قرار نگرف به  مورد ود مهورد  خود  ود 

های یکی از کارکردههای  شده است. زیرا شده است. زیرا   رخورداررخوردارتقدی  قرار گرفته و از مشروعيت بتقدی  قرار گرفته و از مشروعيت ب الن و الن و ککه یکی از کارکرد
ست. د اسهت.  اجتماع و اقتصااجتماع و اقتصا، ، ی سياستی سياستهاهاههعمومی ایدئولوژی ایجاد مشروعيت و توجيه در حوزعمومی ایدئولوژی ایجاد مشروعيت و توجيه در حوز د ا

به جا بهه  ینینهست و در اهست و در اهای عام مفهوم و اص الح ایدئولوژی نيز های عام مفهوم و اص الح ایدئولوژی نيز یکی از شاخصهیکی از شاخصه  این کارکرداین کارکرد جا 
ستگاه تواند بهه دسهتگاه   صورت دریافت ماليات رخ داده است و میصورت دریافت ماليات رخ داده است و می به د مرآموزشهی حکومهت بهر مهر    تواند  بر  مت  شی حکو دم دم آموز
لوه کند و آن را چنان موجاه جلهوه  برگردد. حکومت به نام اسالم بر مردم ظلم میبرگردد. حکومت به نام اسالم بر مردم ظلم می که دههد کهه   ییممه کند و آن را چنان موجاه ج هد  د

ماند و در مقابل پرداخت ماليات به حکومه مردم بدون چون و چرا آن را پذیرفتهمردم بدون چون و چرا آن را پذیرفته قاومتمقهاومت ، ، تتاند و در مقابل پرداخت ماليات به حکو ی ی م
 دهند.دهند.از خود به نشان نمیاز خود به نشان نمی

هانایدئولوژیّآشدکارّوّپنهدانّّّّ-22-66-22-66 شکارّوّپن مانّپایدداریّدرّرمدانّّّّّایدئولوژیّآ یداریّدرّر بانیّرونردبدانیّرّوپا بهّبدهّّّّنرد
ّآسمانآسمان



 

 

 

 

 100 ...  نوجوان ایدئولوژیک رمان هایهژمونی درونمایه

شکار و در کل باید اکعان داشت که در این داستان با دو نوع از ایدئولوژی آشهکار و   هان موانههان موا پپدر کل باید اکعان داشت که در این داستان با دو نوع از ایدئولوژی آ جه جهه  ن
مل بياند؛ از این رو خوانش این کتهاب بهه انهدکی تأمهل بي    هستيم که در دل هم تنيدههستيم که در دل هم تنيده ندکی تأ به ا تاب  یشهتر در ایه  اند؛ از این رو خوانش این ک ن ن شتر در ا

ماعی های شخصی و اجتمهاعی  زمينه نيازمند است. این دو نوع عبارتند از ایدئولوژیزمينه نيازمند است. این دو نوع عبارتند از ایدئولوژی طول در طهول  ه ه ککه های شخصی و اجت در 
ستاها اشاره گردید. از آن جا که کتاب نردبهانی رو بهه آسهمان داسهتا    تحليل به آنتحليل به آن سمان دا به آ بانی رو  ستن در داسهت ها اشاره گردید. از آن جا که کتاب نرد ان ان ن در دا
باتشود مخاطب به توجه بيشتری نياز داشته  و باید از قهدرت تمرکهز بهات   روایت میروایت می کز  قدرت تمر ییی در ایه شود مخاطب به توجه بيشتری نياز داشته  و باید از  ن ن یی در ا

 داستان از دست او بيرون نرود.داستان از دست او بيرون نرود.ۀ ۀ زمينه برخوردار باشد تا رشتزمينه برخوردار باشد تا رشت
 
ّنتیجهنتیجهّّ-33
طرح و طرح و   ااببهاست که هاست که اندیشهاندیشهو و   ای از تصوراتای از تصوراتایدئولوژی مجموعهایدئولوژی مجموعهردید ردید طور که اشاره گطور که اشاره گهمانهمان
فراد وافهراد و تر برای تر برای کوچککوچکدر س ح در س ح   تواندتواند. این برنامه می. این برنامه میاستاستهمراه همراه کلی کلی   ایایههبرنامبرنام ها و هها و  گروهگهروه   ا

به سياسی را بهه    هایهایها و قدرتها و قدرتحکومتحکومت، ، ترتربزر بزر در س ح در س ح  که آن را  چهه کهه آن را    سمت آنسهمت آن سياسی را    هد ههد  چه 
یدئایهدئ در حقيقت در حقيقت   هدایت کند.هدایت کند.  خوانندخوانندمیمی  نهایینهایی نوعیولوژی بهه نهوعی  ا به  شهشهناخت اندیشهه  ، ، ولوژی    ست.سهت. ها اهها ا شناخت اندی
فرادهای مسلط بهر جامعهه و افهراد   ط گروهط گروههایی که توسهایی که توساندیشهاندیشه عه و ا بر جام بااعمهال شهده و بهه دنبها    ، ، های مسلط  به دن شده و  مال  بات ل اثبهات  اع ل اث

 شود.شود.حقانيت گروهی است که ایدئولوژی مورد نظر از آن منتفع میحقانيت گروهی است که ایدئولوژی مورد نظر از آن منتفع می

شار انتشهار    وومتون و آثار ادبی نيز به عنوان یکی از ابزارهایی که قادرند باعث تروی  متون و آثار ادبی نيز به عنوان یکی از ابزارهایی که قادرند باعث تروی   یدقایهد ععانت   قا
شوندو افکار شهوند  گروههميشهه مهورد توجهه گهروه    ، ، و افکار  جه  مورد تو شه  متهها و حکومهت  همي ساختار آموزهها بهوده و در سهاختار آموز   ها و حکو بوده و در  شی شهی  ها 

ین ها مورد استفاده قرار گرفتهه اسهت. در ایهن    دولتدولت ست. در ا ته ا له مقالهه  ها مورد استفاده قرار گرف سی نيهز کهه بها ههد  بررسهی      مقا هد  برر با  که  يز  مونی مهونی  هژهژن
ستتحریر درآمده اسهت   ههایدئولوژی متون منتخب به رشتایدئولوژی متون منتخب به رشت سیپه  از بررسهی  ، ، تحریر درآمده ا مان رمهان  دو دو   پ  از برر یداری یهداری  پاپا  ر

لی معکودکان و نوجوانان به روش توصهيفی تحليلهی مع    چاپ کانون پرورش فکریچاپ کانون پرورش فکری، ، نوجواننوجوان صيفی تحلي لوم لهوم  کودکان و نوجوانان به روش تو
شته واشهته و ددها ایدئولوژی آشکار بر ایدئولوژی پنهان غلبه ها ایدئولوژی آشکار بر ایدئولوژی پنهان غلبه گردید که در تمامی این رمانگردید که در تمامی این رمان ید ید شاشها   ا

شکارانهد بيشهتر از ایهدئولوژی آشهکار    نویسندگان به دليل سن مخاطب خود ترجيح دادهنویسندگان به دليل سن مخاطب خود ترجيح داده یدئولوژی آ شتر از ا ند بي ستفاده اسهتفاده    ا ا
    کنند.کنند.

قی و قی و های اخالهای اخالبوده است تروی  ارزشبوده است تروی  ارزش  در حقيقت آنچه بيش از همه مد نظر نویسندگاندر حقيقت آنچه بيش از همه مد نظر نویسندگان
ینبوده و ایهن   ......  وو  ظلمظلم  بلبلپایداری در مقاپایداری در مقا، ، احترام به والدیناحترام به والدین، ، پرستیپرستیميهنميهن، ، دینی نظير فداکاریدینی نظير فداکاری   بوده و ا

غهتر به دغدغهه دهد که نویسندگان کمدهد که نویسندگان کمامر نشان میامر نشان می تهههای واقعهی نوجوانهان پرداختهه    تر به دغد نان پرداخ عی نوجوا بر بيشهتر بهر     های واق شتر  بي
 ..انداندر کردهر کردهاساس نيازهای ایدئولوژیک جامعه اقدام به نوشتن آثار مذکواساس نيازهای ایدئولوژیک جامعه اقدام به نوشتن آثار مذکو

ّ
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ّنابعنابعممفهرستّفهرستّ
 تهران: پيام عدالت. ، ایاستادّالهیّقمشهّترجمه.(1384کریم. ) قرآن

انتشارات : تهران، نظرثریا پا  ترجمه،ّههایّفرهنگّعامنظریه. (1380دومينيک. )، استریناتی

 .گام نو

 ران:تهه ، هحسين پایند ۀترجم، مطالعاتّفرهنگیّدربارهّفرهنگّعامه .(1381).جان، استوری

 .آگه

: ههران ت، شاپور اعتمهاد  . ترجمۀمعادالتّوّتناقضاتّآنتونیوّگرامشی. (1383پری. )، اندرسون

 .انتشارات وزارت فرهن  و ارشاد

ترجمۀ روزبهه  ،ّهایّایدئولوژیکّدولتایدئولوژیّوّسازّوّبرگ .(1388لویی. )، آلتوسر

 تهران: چشمه.، آراصدر

 نامهه  «.ریمبهانی ادبي ات پایهدا     رح و توضيح چند سهؤال دربهاره  ط» .(1384محم د صاد . )، بصيری

 .های دفاع مقدسکرمان: نشر بنياد حفظ آثار و نشر ارزش، پایداری

، 31 السه ، زریبهار ، مظفری مجيد ترجمۀ «.ایدئولوژی و هاارزش، مذهب» .(1388. )کنت، تامسسون

 .12-88 ص ، 72 و 71 شماره

فهظ آثهار و   حتهران: نشهر بنيهاد   ، آشناییّباّادبّیاتّمقاومتّجهان .(1389ضياءالد ین. )، ترابی

 .های دفاع مقد سنشر ارزش

 و کهود   فکهری  پهرورش  کهانون  :تههران ، شداّختدّکّنهندّگّناروال .(1392. )تلهه ، جعفری

 نوجوانان.

کتاب ماه ، اریترجمۀ مسعود ملک ی«. ضمنی و ایدئولوژی پنهان خواننده(. »1389چارلز. )، سارلند

 .55-45ص ، کود  و نوجوان

 . تهران: آوای نور.درّادبیاتّفارسیشناسیّجامعه(. 1378هدایت اهلل. )، ستوده

 و.ن طرح: تهران، معاصرّادبیّنظریهّراهنمای .(1377. )پيتر، ویدوسون و رامان، سلدن

 .تهران: نشر مرکز، امير احمدی آریان ۀترجم، لوییّآلتوسر .(1387). لو ، فرتر

 نان.نوجوا و کود  فکری پرورش کانون :تهران، آسمانّبهّروّنردبانی . (1392) .وسفی، قوجق

د سهعي ، اتههه دهنهوی  ، مترجمهان جهالل سهخنور   ،ّدرسنامهّنظریهّادبدّی .(1388). مری، کليگز

 .تهران: اختران، سبزیان



 

 

 

 

 102 ...  نوجوان ایدئولوژیک رمان هایهژمونی درونمایه

 تهران: اختران.، عباس ميالنی ۀترجم، جامعهّمدنیدولتّوّ(.1383آنتونيو.)، گرامشی

ترجمهۀ  «. نهه های پنهان در کتهاب کهود  و خوانهدن منتقدا   ایدئولوژی(. »1382آناماریا. )، ادوماک

 .98-80ص  ، 32شمارة ، پژوهشنامۀ ادبيات کود  و نوجوان، مژگان کلهر

و محمهد   مهران مهاجرترجمۀ . هایّادبیّمعاصرنظریهّۀدانشنام .(1388) .ایرنا ریما، مکاریک

 .تهران: آگه، نبوی

، زاده بهال اق ترجمهۀ شههرام  . «کود  ادبيات در ایدئولوژی»(. 1381)کرستن، مامجر. مورای، ناولز

 .124-122ص ، مهرماه، نوجوان و کود  ماه کتاب

 


