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 آلتوسرایدئولوژی  ۀبر مبنای نظری "تنور"پدرساالری در داستان  
 علی صفایی

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن دانشیار گروه 

 الهام کارگر 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن کارشناس ارشد

 چکیده

گرا از شناسی ساختجامعه. گرا است شناسان ساختاز مشهورترین جامعه اندیشمند فرانسوی و( Louis Altusser)لویی آلتوسر 

ۀ لویی آلتوسر در نظری .ی اجتماعی و ایدئولوژیکی در اتر ادبی توجه داردمعاصر است که به بازتاب ساختارهاادبی  رویکردهای نقد

به عقیده این اندیشمند فرانسوی . کندهای اجتماعی و ایدئولوژیکی در بازتولید ایدئولوژی، اشاره می، به نقش ساختاروژی خودایدئول

داستان  .تغییر یافته است "سوس و ایدئولوژیکینامح"صورتگر گذشته، بهاز شکل سرکوب ،رنهای مدفرایند حفظ قدرت دردوره

گر وضعیت زنان و کودکان و مسائل مربوط به هوشنگ مرادی کرمانی ترسیم "های دیگرتنور و داستان"داستانی تنور از مجموعه 

مورد بررسی قرار  ر اثر،زنان و موقعیت اجتماعی آنان در ساختابا بررسی ایدئولوژی پدرساالری در این داستان، جایگاه . آنان است

های ، از طریق عناصر و شاخصهپدرساالری در زیرساخت این داستاندهد که ایدئولوژی این بررسی نشان می ۀنتیج. گرفته است

به  "جنسیت"و  "دوره سنی"، "و موقعیت جغرافیایی محیط"، نوع "خانواده"ایدئولوژیکی  ون دستگاهچممربوط به این گفتمان، ه

 .گرددبازتولید می پردازد و به همین شیوه نیزان میزن ای نامحسوس به حفظ قدرت و سلطه بر قشرگونه

 .آلتوسر، ایدئولوژی، پدرساالری، تنور، هوشنگ مرادی کرمانی: هاواژهکلید

 

 مقدمه-4

الت جامعه که در آن پدید آمده است شکل پذیرفته و همگام با تحو ایادبیات هر جامعه در ارتباط با محیط طبیعی و ساختار جامعه

مربوط به آن اثر مورد تبیین و بررسی  یات، اثر ادبی را در ساخت جامعهشناسی ادبامروزه در علم جامعه. پذیردتغییر و تحول می

ابلیت انعکاس شرایط فرهنگی، شیوه زندگی، نحوه ، قای که از بطن جامعه نشأت پذیرفتهزیرا آثار ادبی به عنوان پدیده .دهندقرارمی

یکی از  ۀآثار ادبی به منزل» از این منظرتفکر و نگرش مردم یک اجتماع و عصری را که در آن نگارش پذیرفته است داراست و 

ناگون و حتی ها و طبقات گوآگاه ساختار اجتماعی، شرایط زندگی، وضعیت قشرمستقیم و ناخودمنابعی هستند که به صورت غیر

 (43:  4973کوثری، )« .کننددئولوژی نویسنده را بیان میای دیدگاه و

های  اجتماعی در بندیها و صورتگرا یکی از رویکردهای اساسی نقد ادبی معاصر است که به بازتاب ایدئولوژیشناسی ساختجامعه

های شود که به بازتابگرا محسوب میپردازان ساخترین نظریهتی آلتوسر منتقد و فیلسوف فرانسوی، از برجستهلوی. متن توجه دارد

فرایند حفظ قدرت  به عقیده این منتقد معاصر،. است های داستانی نظر داشتهشخصیت اجتماعی و ایدئولوژیکی در اثر ادبی و

های ایدئولوژیکی در رگاز طریق ساز و ب نامحسوس و ایدئولوژیکیهای مدرن به صورت بوده که در دوره سرکوبدرگذشته با 

 .گرددبندی اجتماعی محقق مییک صورت

اده و خصوصا زنان و های فرهنگی مهم در یک ساختار اجتماعی  پدرساالری است  که نمایانگر تسلط قدرت بر خانواز جمله برساخته

اما بعد از مشروطیت عمال هید زنان فعالیت خود را تشدید کردند  4283با آنکه پس از امضای مشروطیت در سال »کودکان است 

، حتی خود زنان فرادا ۀوسیله همدئولوژی مردساالری بهحق منطقی، قانونی و اجتماعی به آنان داده نشد و در جامعه هچنان ای

دبی را در اثر ا... اسی وسی، فرهنگی امی این مسائل و موضوعات اجتماعیکه تم (4414: 4939 پور،بخش، قاسمیتاج)« بازتولید شد

ادبیات  –در غرب پس از رنسانس و در ایران از دوران مشروطه  –در عصر جدید » .توان به وضو  دریافت نمودای میهر دوره

پذیرد و تا حدی بر جامعه نیز تأثیر هر اثر ادبی کم و بیش از جامعه و تحوالت آن تأثیر می. ی اجتماع تلقی شده استاره آیینههمو

 .(44:  4986 – 87عسگری ، )گذاردمی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

437 

 

، با انعکاس ایدئولوژی غالب پدرساالری در ساختار اثر، به وضعیت "های دیگرتنور و داستان"استانی از مجموعه د "تنور"در داستان 

دازی ، محققان اغلب از منظر شگردهای طنزپرپیش از این .های پیشین پرداخته شده استجایگاه این قشر اجتماعی در دوره زنان و

قاله در م. (4939، کارگر-ییک صفا.از جمله ر)اند ی را مورد بررسی قرار داده، این مجموعه داستاند مضامین فرهنگ عامهو کاربر

شناختی آلتوسر  در با رویکرد جامعه. شود، به داستان تنور از این مجموعه داستانی پرداخته میحاضر، با نگرش و دیدگاهی نو

های ایدئولوژیکی و ، نقش نامحسوس و غیر مستقیم  دستگاهوان به میزان سلطه این ایدئولوژیتساختار این داستان، به وضو  می

 . حتی همراهی خود کودکان و زنان به عنوان عنصر تحت غلبه، در بازتولید این ایدئولوژی پی برد

 بحث نظری-1

 ی آلتوسر ساختارگرایی و نظریه: 1-4

یعنی عنصری که به اعضای  .آوردشمار میترین عناصر سازنده آگاهی جمعی بهاز مهماثر هنری را یکی »گرا شناسی ساختجامعه

(. 922: 4974گلدمن، )« آگاهی یابند  -دانندکه معنای واقعی و عینی آنها را نمی -ها و اعمالشاندهد تا به اندیشهگروه امکان می

های گوناگونی در این زمینه این علم و مباحث و دیدگاه توسعهشناسی ادبیات موجب رشد و گرایی در جامعهپیدایش نظریه ساختار

های فرد، اعمال و گفته»گرایان به عقیده ساخت .وجه داردها و نظام عناصر تگرا به روابط میان ساختارشناسی ساختجامعه. گردید

 (.444:  4984وسون، سلدن و وید)« .آورد، معنایی نداردوجود میها را به های داللی که آنجدا از نظام

دهی به آگاهی توجه دارد و براستقالل کننده در یک ساختار و شکلو شناخت آن به عنوان عاملی تعیین آلتوسر، به مفهوم ایدئولوژی

 .نسبی آن از زیربنای اقتصادی  در نگرش مارکسیستی توجه دارد

کنندگی است و ردار است  و از این منظر دارای نیروی تعیینبرخو "خودمختاری نسبی "آلتوسر، روبنای ایدئولوژیک از  به عقیده

نظم "و  "نظم اجتماعی  "گیری اصطالحاتی از قبیل کارآلتوسر از به» . رود نه بازتاب آنشمار میعامل بازتولید ساختار اقتصادی به

تجلیات خود را  ۀکلی ها صورتکه در آن کند، ساختاری برخوردار از یک مرکز را القا میکند، زیرا این اصطالحاتجتناب میا "

:  همان)« آوردشمار میبه "فاقد تمرکز  " کند و آن را ساختاریصحبت می "بندی اجتماعی صورت"آن از جایبه. کندتعیین می

446) . 

 "سازوبرگ"از طریق   ،صورت ایدئولوژیکیهای مدرن بهرهاز دیدگاه آلتوسر فرایند حفظ قدرت در گذشته با سرکوب بوده که در دو

، بلکه ها نظارت کندی نیست که بر انسانبه سخن دیگر، هید نهاد»گیرد  شکل می  "بندی اجتماعی صورت "های مختلف  در یک 

، هایی نامرئیبه گونه "وژیک دولت های ایدئولدستگاه"با نام ( ...یسا، مدرسه، حزب، رسانه و کل)های فرهنگی و حکومتی نهاد مهه

 ( . 463-468: 4931لیمی، تس)« دهند دئولوژی ما را سامان میامستقیم و نیز پراکنده این

 به عقیده. است ( Antonio) Gramsciآنتونیو گرامشی " رفته ازاصطال  هژمونی در اندیشهگآلتوسر بر ۀمفهوم ایدئولوژی در نظری

ها ار آنگیری حاکم اجتماعی با بهره است که طبقه( ایدئولوژیکی)دی ابزار مادی و غیر ما زنجیره» امشی هژمونی به معنای گر

 ( hawkes  ،2119:444؛ نقل از  88 :4987، صادقی)« کندقدرت خود را حفظ می

ایدئولوژی به این . کنندقرار میایدئولوژی با شرایط واقعی هستی خود ارتباط بر ها از طریق یا به واسطهانسان»از دیدگاه آلتوسر  

 (. 449:  4986صالحی امیری، )« ...هاستصورات و اسطورهها، مفاهیم، تای از اندیشهعنی مجموعهم

عی با این مفهوم عقیده دارد که برخورد افراد اجتما نحوه برد و دربارهمیکاردئولوژی بهرا برای ای خودآگاهناآلتوسر تعبیر 

به شکل عقالنی  دهیم، و حقیقت آن راما آگاهانه به خود اختصاص نمی نخست، نوعی از گفتمان است که ایدئولوژی در وهله»

. را بپذیردایدئولوژی آن نوع گفتمانی نیست که فرد، با واکنش انتقادی در برابرش، در نهایت به شکلی آگاهانه آن. کنیمارزیابی نمی

ها اند، ما در درون آنها ما را احاطه کردهتمام زمانهایی است که در ، تصاویر و ایدههاایدئولوژی شامل جریان گفتمان بر عکس،

  :(417-416:  4987فرتر، )«کنیما زندگی، فکر و عمل میهایم و در آنایم، رشدکردهمتولد شده

 :کندویژگی در این خصوص اشاره می آلتوسر در تبیین مفهوم  ایدئولوژی و شناخت آن، به چند

از نظر آلتوسر ایدئولوژی نمایانگر شرایط : شانواقعی هستیلی افراد است با شرایط تخی رابطه« نماییباز»ایدئولوژی  -

 .نمایی رابطه خیالی افراد با دنیای واقعی استطبیعی و واقعی هستی نیست بلکه باز
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 های خود عملگیرند و بر حسب ایدههای ذهنی خود رفتاری را پیش می؛ افراد طبق ایدهایدئولوژی هستی مادی دارد -

 .گردندد و در کردار او مشاهده میهای او موجودنکنند در یک معنا این ذهنیات در کنشمی

. سازدبدل می ″من″یا  ″سوژه″دهد و با این خطاب افراد را به سوژه مورد خطاب قرار می ایدئولوژی افراد را به مثابه -

 (.71 – 37:  4988آلتوسر، )

از نظر آلتوسر به . ببریمآلتوسر پی شناسانهجامعههوم ایدئولوژی در رویکرد و نگاه توانیم به جایگاه مفبا مباحث فوق می  -

: همان. )داندیوانی ایدئولوژیک میکند تا جایی که او انسان را ذاتاً حطور طبیعی هر انسانی در نظام این فرایند زندگی می

68 .) 

کنند و زندگی درک می افراد از طریق آن تجربیات خود را ازای از مفاهیم است که آلتوسر مجموعه ایدئولوژی در اندیشه -

آلتوسر ایدئولوژی را زاده محیط اجتماعی و پیوسته با آن . گیردزیست اجتماعی جوامع مورد بررسی قرار می در مطالعه

ها و اعمال اجتماعی هآوریم، قلمرو  نشانخود با جامعه را پدید می همان محیطی است که در آن رابطه ایدئولوژی»اند دمی

: 4968، ایگلتون)«  داردت را به من ارزانی میدهد و احساسی از انسجام هدف و هویکه مرا به ساختار اجتماعی پیوند می

297 .) 

توان این نظریه را درک کرد اندیشیدن به آنچه آن می هایی که به وسیلهیکی از روش»نتر این مضموبهتر و دقیق برای دریافت

های آن افراد به تدریج عرف امند است، فرایندی که به وسیلهنمی{ sOCIALIZATION}را اجتماعی کردن شناسان آنعهجام

 (213:  4981استریناتی، )«  می گیرندکنند ، یادآن رشد می ای را که درهای رفتاری جامعهفرهنگی و روش

 "تنور "هوشنگ مرادی کرمانی و ساختار داستان 1-1

 4929وی در سال. ادبیات کودکان و نوجوانان است ترین نویسندگان معاصر در زمینهاز برجسته( 4929)  "مرادی کرمانی هوشنگ"

 .سال از دوران ابتدایی زندگی خود را در این روستا سپری نمود 49از توابع کرمان به دنیا آمد و  "سیرچ "در روستای 

، های قالیبافخانههای مجید، بچهقصه: قدری چون، تاکنون آثار ارزنده  و گرانو نوجوانانکودکان ادبیات  از مرادی کرمانی در عرصه 

، مربای شیرین، مثل ماه شب (نمایشنامه –مصاحبه )، مهمان مامان، کبوتر توی کوزه ، لبخند انارنخل، خمره، مشت بر پوست، تنور

 .ازبالش و آب انار منتشر شده استچهارده، نه تر و نه خشک، شما که غریبه نیستید، پلو خورش، ن

گر فرهنگ و خود که توصیف های اولیهادی کرمانی در داستانمر. رئالیسم اجتماعی است در زمینه های مرادی کرمانی اغلبداستان 

و نوع ، وضعیت معیشتی های فرهنگی و اجتماعی محیط روستا، نحوه زیستزندگی روستایی هستند، به ترسیم  بسترها و زیرساخت

شرایط اجتماعی، فقر فرهنگی حاکم  گر واقعیات،ها اغلب، تصویراین داستان. پردازدمی بینی مردم در این محیطشناسی و جهانخود

ر های ابتدایی زندگی او دگرفته از ادراکات و تجربیات و مشاهدات خود نویسنده از سالهستند که همگی بر ...ی اثر وبر جامعه

 .است( 4996تا4929های سال) روستا

های این مجموعه ارتباط مستقیمی اغلب داستان .است "های دیگرتنور و داستان"داستان تنور نخستین داستان از مجموعه داستانی 

جایی که نوع جوامع و نویسنده از آنای روستایی است با آداب و افکار و عادات خاص ایندکی نویسنده دارند و ترسیم جامعهبا کو

های داستان، مخاطب را با نحوه نگرش، چارچوبخوبی توانسته است در این ندگی در چنین محیطی را تجربه کرده است بهخود ز

 .خوبی آشنا سازدهای اجتماعی چنین ساختاری بهفکری  و زمینه

 خالصه داستان-9

ر مریم بیمار ماد. کنددر روستا زندگی می ساله است که به همراه پدر و مادرش، کودکی یازده"مریم"شخصیت اصلی داستان تنور،  

پدر مریم در نبود همسر خود اقدام به پخت نان . اندست و مریم و پدرش تنها ماندهبیماری خود به شهر رفته ا است و برای معالجه

تنور، ابروها، سبیل و  پدر در حین پختن نان بر اثر گرمای آتش. خواهدرای انجام این کار کمک نمیکس بکند و از هیددر تنور می

شود تا وی مورد مضحکه و  تمسخر و همچنین گیرد و همین امر موجب میخوشایند به خود میسوزاند و ظاهری ناهایش را میمژه

-قابلمتعارف و غیر، برای مردم روستا امری نا"پخت نان توسط یک مرد"چون این مسئله، یعنی  .روستا قرار گیرد سرزنش مردم

های زبانی خود پدر را ها و آزارگیریبه همین خاطر، با خرده. اند که نان بپزدکنون هید مردی را ندیده، زیرا آنان تاستپذیرش ا

 را از ادامه کند تا پدر، تالش میهای اطرافیانالعملخوردها و عکسمریم ناراحت و متأثر از بر. دهندرد استهزاء و سرزنش قرار میمو
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را برای های خود اما زمانی که مریم تالش. که این کار را برایشان انجام دهدازد و از یکی از زنان محل بخواهند پخت نان منصرف س

کند که در سرانه به پخت نان اقدام می، روزی در غیاب پدر خودبیندکار خود مصمم می ثمر، و پدر را بر ادامهتغییر عقیده پدرش بی

 .گرددام این کار شده و خطری  هم متوجه او نمیپایان داستان نیز موفق به انج

 تحلیل داستان-1

ق با آن، ای که مطاباندیشه. شویماثر مواجه می شده و تثبیت شده در بافت جامعه ای پذیرفتهدر کلیت داستان تنور، ما با اندیشه. 

جام آن از سوی یک مرد، امری خالف عادت و ها صورت گیرد و انعملی است که باید توسط زن "پختن نان"انجام اموری از جمله 

 .گرددبهنجار تلقی مینا

 .دادندترها او را به همدیگر نشان میکردند و بزرگزل نگاهش میها زلبچه» 

. گفتی زنی بیاید برایت نان بپزدیخوب، مرد، م. ها از طمع روزگار استاین همه. دش را به چه روزی انداخته، ببین خونگاه کن-

بهتر از این بود که این بال را سر خودت بیاوری و از زمین . خورداش میای نان بچه، یا تکهدادیو تا نان هم مزد دستش را میال دحا

صوص نان پختن یک مرد که نویسنده برای بیان عقیده مردم روستا در خ (49: 4931مرادی کرمانی،)« ...شی و آسمان خجالت بک

-ترین و شایعکند که این امر یکی از بارزهای آنان را توأم با غیبت کردن و پشت سر گویی توصیف می، حاالت و واکنشدر روستا

کندو  ها به مخاطب کمک میترین خصوصیات اخالقی مذموم در این داستان است که در پیشبرد شناخت بینش و خُلق شخصیت

 .دهدوهش قرار میرفتاری ناپسند را با بیانی انتقادی مورد نک وهمرادی این شی

 در همان دوره "ساالرانهپدر" ی آن، برخاسته از تسلط ایدئولوژیهای این داستان و جامعهنهادینه شده در ذهنیت شخصیت اندیشه

، نه با داستان است حفظ قدرت در جامعهای برای است و این تفکر ایدئولوژیکی، که وسیله( 4996تا 4929های سال)ساختار داستان

دیگر عناصر و  "خانواده "های ایدئولوژیکی همچون طور نامحسوس و ایدئولوژیکی، از طریق دستگاهکوب و خشونت، بلکه بهسر

 .های داستان نقش پذیرفته استخصیت، بر ذهنیت شوابسته به این گفتمان

سازند که به آن گفتمان موع کلیتی را میای از عناصر وجود دارد که عالوه بر ارتباط با یکدیگر، در مجدر یک متن داستانی مجموعه

تواند مؤثر می دهی به این گفتمان غالب در زیرساخت اثر،با توجه به این امر، ما در داستان تنور، عناصری راکه در شکل .گویندمی

 .دهیمطور مجزا مورد بررسی قرار میباشد به

 عنصر محیط وموقعیت جغرافیایی داستان(1-4

های خاص خود روستایی است با عادات و هنجار ساختار یک جامعه یایی  داستان تنور، منعکس کنندهیت جغرافبافت محیط و موقع

گونه که پیش از این اشاره شد همه این سوادی، فقر فرهنگی و کمبود امکانات آموزشی در آن باشد ،که همانتواند نتیجه بیکه می

-است و  روستا(4996تا4929های سال)ده از سالیان ابتدایی زندگی وی در روستاتوصیفات حاصل مشاهدات و تجربیات خود نویسن

، در نتیجه ر معرض فقر و ناآگاهی وخشونت استبیشتر د "شهر"در مقایسه با  -گرددهمانطور که در این داستان نیز در مشاهده می

ها و تمسخر مردم روستا و گیری، در مقابل خردهمریم که پدرچنان. درساالری باشدایدئولوژی پ ی مناسب برای سلطهتواند بسترمی

های دیگران نیز بر وی چندان تاثیری چنان بر درست بودن کار خود مصمم است و حرفها نسبت به نان پختن او، هماعتراض آن

طرز فکر مردم شهر برای او  ، ازرستی عمل خود و متقاعد کردن مریمداند و برای اثبات دندارد و طرز فکر اهالی روستا را درست نمی

 :گویدسخن می

 (.44: 4931،مرادی کرمانی)« خنددها نمیکسی هم به آن. ها مرد هستندنانوا دار است؟ توی شهر همهکجایش خنده -»

کر مردم تف ی مرد عیب و ننگی به همراه ندارد، شیوهدر این خصوص که پختن نان برا "شهر"تفکر مردم  پدر با جانبداری از شیوه 

مردم شهر است،  گرفته از عقیدهخود را که بر مردم روستا، اندیشه ند و با نادرست شمردن این عقیدهکرا نکوهش می "روستا"

رفتاری  مردم  با بررسی این تقابل فکری و .شودروستا و شهر مطر  میمردم های زندگی جا تقابلی میان الگودر این. دانددرست می

توان این نحوه نگرش و می ،شهری روستایی به نسبت جامعه عهو باتوجه به میزان نفوذ این ایدئولوژی در جام روستا و شهر

آگاهی و فقر فرهنگی و آموزشی مردم دراین  ساختار اجتماعی سوادی و نای بیخودشناسی زنان و کودکان در جامعه روستا را نتیجه

ها به دور از امکانات  ، آنرسه برای مردم روستا  وجود نداشتصیل و رفتن به مدآن زمان امکان تح دانست و چون در جامعه

 .کردند، زندگی و عمل میآن دوره ی و فرهنگی، مطابق ساختار جامعهآموزشی و اجتماع
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 برگ ایدئولوژیک خانوادهوساز(1-1

غالب بر ساختار مورد بررسی، به خوبی نقش  آلتوسر، در گفتمان تگاه ایدئولوژیکی مهم در اندیشهخانواده به عنوان یک دس

به شیوه نامحسوس و غیر مستقیم بر "ساز و برگ ایدئولوژیکی"سازد و ایدئولوژی حاکم با توسل به این ایدئولوژیکی خود را ایفا می

ود اینکه در گفنمان مورد باوج. یابدوسیله آنان تداوم میگذارد و نسل به نسل بهاین گفتمان تأثیر می "هایسوژه"جامعه و ذهنیت 

تفاوت و حتی خود را نسبت به پذیرش این ایدئولوژی بی ،ر اصلی وابسته به نظام مردساالریبررسی ،پدر مریم به عنوان یک عنص

 های تحت غلبهان، به عنوان سوژهحدی است که حتی خود زندهد، اما میزان نفوذ ایدئولوژی پدرساالری بهمخالف با آن نشان می

این تفکر را از  "نواده خا"ایدئولوژیکی همچون  زیرا دستگاه. پردازندزتولید این ایدئولوژی می، باوجود عدم حضور مردان نیز، به باآن

من »محسوس ایدئولوژی پدرساالری است ، به طور نسل به نسل، به خود مریم منتقل ساخته است  و این همان عملکرد نامادربزرگ

 (. 47: همان)« هزار کار بلد بود بزرگم،پدر ربزرگم ده سالش بود که آمد خانهماد. سال دارم، یازده که بچه نیستم

 دوره سنی ( 1-9

ایدئولوژی حاکم قرار گرفته است و به ندای آن   "خطاب"های اصلی گفتمان پدرساالری در این ساختار است که مورد مریم از سوژه

 ام،طول زندگی شوم و درکه متولد شده باشم، زمانی که بزرگ می، حتی پیش از آنکندایدئولوژی به من اشاره می» .دهدپاسخ می

ا به ایدئولوژی مر: چنین معنایی را درسر دارد "خطاب"آلتوسر از اصطال  . تفکر و کنش ، یک سوژه، یک هویت،"من"عنوان یک به

وژیکی حاکم  این گفتمان، پدرساالری ، که به دنبال خود میزان مطابق با تفکر ایدئول( 424: 4986فرتر، )« خواندسوژه بودن فرا می

-، انجام امور خانگی از جمله  پخت نان  را برای مردان امری خالف هنجار میار را برای یک مرد به همراه داردقابل توجهی از اقتد

 ایگاه پدر در ذهن مریم دختر بچهج "اهمیت"به  "ناخودآگاه"، به طور پدر در فضای اثر "اقتدار  "به همین سبب، این  .داند

افراد  » زیرا ازدیدگاه آلتوسر . اندیشددر چنین ساختاری پرورش یافته است، مطابق با آن میشود و ازآنجا که وی داستان بدل می

ه پیش از این جتماعی کشناخت از خود و جایگاهی که در جامعه دارند را بر اثر تأثیرای که از مشارکت در یک  ساختار و روال ا

 (. 914: 4973استونز، )کنند وجود داشته، کسب می

گیری شکل ترین دورهکه مهم بردمیسر  ای بهزیرا از لحاظ سنی مریم در دوره.ها شکل گرفتهذهنیت مریم نیز در چارچوب این باور

با زیستن و رشد خود در یک محیط، زمان تدریج و همای که وی به، دورهشوداو محسوب می "پذیریجامعه"شخصیت وی و 

د این همان فراین .شودآگاه در درون وی نهادینه میای ناخودگونهگیرد و بههای فکری آن را فرا میهای اجتماعی و چارچوبهنجار

-هم در شکلای و مای پایهی کودکی دورهبه عقیده بسیاری از دانشمندان و فالسفه دوره .است (socialization)اجتماعی کردن 

و عادات استعداد بسیاری دارند  پذیری شخصیت کودک است و در این دوره کودکان برای پذیرش یا رد بسیاری از افکار، باورها

 « 84: 4973کوثری، »

هم به  ، و از طرفیهای آنان در مورد پدرش را نداردها و پذیرفتن قضاوتهای همسایهها و کنایهرو مریم که تاب شنیدن طعنهاز این

ر تصورش نقش بسته هراسان شده است، به این کار پدر اعتراض رسد که وی از کاسته شدن اهمیت جایگاه و نقش پدر که دمی نظر

مرد آخر »: گویدگونه میری، به پدر اینکمک به بازتولید ایدئولوژی پدرساال های اطرافیان وجهت تایید حرف رو در، از اینکندمی

شان از محیط زندگی خواهد که مطابق عرفو از او می. (44: 4931مرادی کرمانی، )« ار استد، خندهتنور نان بپزدرود سر که نمی

 . دهدطریق خود رابه این ساختار اجتماعی پیوند میزنی دیگر بخواهند و بدین

 :جنسیت

نحوه . قدرت بر این قشر اجتماعی استهای اصلی ایدئولوژی پدرساالری هستند و پدرساالری تجلی کودکان و زنان از سوژه

خودشناسی زنان و نوع نگاهی که نسبت به جنسیت خود در تقابل با جنسیت مردان دارند ، در این ساختار آنان را به سوی  پذیرش 

ر در آن، دمیزان نفوذ ایدئولوژی پدرساالری و نوع بینش نسبت به جنسیت زنان . و بازتولید این باور ایدئولوژیکی سوق داده است

مطابق خواست نظام  این ایدئولوژی خواستار تداوم آن هستند و عنوان عنصر تحت غلبهحدی است که خود زنان، بهداستان به

 :کردندپد میگذاشتند دم گوش هم پدها سر میزن». کنندارت این باور، اقدام میمردساالرانه، در راستای انتقال و نظ

 تا به حال ندیده بودیم مردی برود سر تنور نان بپزد. شوندپیدا می هاییخدا، چه مردبرپناه-

 (. 44-49: همان)« ...ها نکندخواهی از این کارتنها بفرستد شهر، میواحوالش را تک ای بابا کسی که زن مریض- 
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ه دیگر نیازی به حضور مردان ی کجای تا .گیرنددور ازقدرت مردانه، برای وضعیت خودشان تصمیم میهایند که بهگویی این خود زن

جا آن تا .طور کامال ایدئولوژیکی توسط خود زنان بر آنان تسلط یافته استنظام مردساالرانه خود را از صحنه کنار کشیده و به. نیست

پردازند لوژی غالب میویج ایدئو، در این راستا به بازگوگری و ترهادر نتیجه سوژه .گردندرانه میکه خود زنان خواستار قدرت مردساال

 "ترتیب بدین. کشدکند یا به چالش میبا سخن گفتن ایدئولوژی حاکم را بازتولید می "من"ا انسان و به تعبیر آلتوسر، سوژه ی»

-پیرو معناها و ساختارهای  کالمی است که زبان مجاز می "من"حال هاست و در همینو انتخابها چشمه کارها و تصمیمسر "من

توان در واقع می(. 94: 4987؛  نقل از بلزی، 299: 4931تسلیمی، )« گری استگوید ناچار به بازگومی سوژه هنگامی که سخن .داند

. یابد، اموری کوچک را درنمیازشناسانده است که اقتدار مردانگونه به خود بها را بدینهای ایدئولوژیک، این سوژهگفت که دستگاه

آلتوسر ایدئولوژی را »: برندیط موجود هستی خود به سر میبا شرا "خیالی"های اثر در یک رابطه خصیتوسر، شرو به تعبیر آلتاز این

یم ، کند که جهان را درک کنشعور خیالی به ما کمک می .کندتعریف می "هاخیالی افراد و شرایط واقعی وجودی آن رابطه نمایش"

مریم نیز (. 447: 4984ویدوسون،  ،سلدن)« کندو از آن جلوگیری می کشدهان پرده میواقعی ما با ج اما همچنین در مقابل رابطه

از ، ختر، انجام چنین کاری از سوی پدردید د مادرش را بگیرد، زیرا از زاویهخواهد جای به پخت نان در تنور به نوعی می با اقدام به

 .کاهداهمیت وی در ذهنیت او می

، به میزان قابل توجهی، در تولید و بازتولید ایدئولوژی حاکم نقش دارند و با به گفتمان پدرساالرانه بررسی شدههرکدام از عناصر 

ای متفاوت است، اما این عناصر در کنار یکدیگر زیرساخت قدرتمندی را برای آنکه نحوه تجلی و انتقال ایدئولوژی در هر شاخصه

، با وجود اینکه بر خالف زنان محیط روستای خود، از که مریمنتیجه این و .کنندگفتمان پدرساالری و حاکمیت آن ایجاد می

سبب میزان باالی قدرت موجود در عناصری همچون محیط، خانواده، و باتوجه امکانات آموزشی چون مدرسه برخوردار است، اما به

پذیرد که به تفکر مردم روستا را می سبت به جنسیت خود در این گفتمان، سرانجام شیوهبه شرایط سنی و نوع دیدگاه غالب ن

زیرا عوامل و شرایط اجتماعی و فرهنگی نقش  .وی نقش بسته است، از کودکی در ذهن آگاهوار و به نحوی ناخودی تابوصورت باور

تمایل ما »: شده و تسلیم محض شرایط گردندتر تدریج ضعیفها بهگردند که سوژهزیادی در افزایش قدرت محیط دارند و موجب می

بیشتر بر آن است که خود را افرادی آزاد، یگانه، خودمختار و زایا ببینیم، و بدون چنین دیدگاهی قادر نخواهیم بود نقش خود را در 

« از خود داشته باشیم ایدئولوژ استدهد چنین صوری ، آن چیزی که به ما امکان میاز دیدگاه آلتوسر. اعی ایفا کنیمزندگی اجم

تان بدل بدین طریق شخصیت اصلی نیز در پیوستن به این جبر اجتماعی، به یک تیپ شخصیتی در داس(. 296: 4981ایگلتون، )

شخصیت، فردیت و منش فرد در برابر ساختارهای : گیرندهای فردی را نادیده میجبرهای اجتماعی و تاریخی خواسته»گردد می

در راستای تحقق این مریم (. 484: 4931، تسلیمی)« شودتار کلی بدل میساخبازد و در داستان نیز به تیپ و اجتماعی رنگ می

و  "کنش"یابد و در می "هستی مادی"ه است که ایدئولوژی مرحل از دیدگاه آلتوسر  در این. زندت به عمل میذهنی دس تفکر و ایده

-دهند یا در آن زندگی میمی ها انجاماد و گروهای مادی است که افرایدئولوژی عمل یا رابطه» یابدها نمود میشخصیت "کردار"

« دهندهای ساخته شده انجام میعنوان سوژهایدئولوژی صرفاً وضع ذهنی نیست، بلکه مجموعه کردارهایی است که افراد به .کنند

 (.93-98: 4973، ؛ نقل از بشیریه444: 4986میری، صالحی ا)

د هرچن. شودردم روستا توسط مریم تکرا میرود که در آن تفکر نادرست میی پیش میسوو، داستان به سمتبر خالف انتظار خواننده

یرد و در پایان نیز گعهده میپدرساالری، خود انجام این کار را به ، در جهت تأیید ایدئولوژی غالب"مریم"که سوژه اصلی داستان 

های زیرا با توجه به انعکاس باور. نیست سنده و خود اثر و تأیید آنسط نوی، اما این به معنای بازتولید این ایدئولوژی توگرددموفق می

های فکری ، نمایش تقابلنگرشی انتقادی از سوی نویسنده آمیز ونادرست مردم روستا در این داستان و پرداختن به آن با زبانی طنز

توان پخت نان، می در صحنه "مریم"اصلی های سوژه یها و پریشانمردم شهر در برابر مردم روستا و همچنین توصیف اضطراب

های داستان، نمودی از نگرش انتقادی نویسنده است و گفتمان نویسنده،  جانبه در الیهچنین نتیجه گرفت که همین توصیفات همه

ود توجه داشته و ها به مخاطبان کودک و نوجوان آثار خجایی که مرادی در نگارش داستاناما ازآن .برای ایجاد ادراک و آگاهی است

زندگی کودکان در های مرادی کرمانی و توجه نویسنده به شادی و سری شاد و طنز جذاب داستانگرفتن فضانظرهمچنین با در

های منفی این باور و رسد که نویسنده با گزینش چنین پایانی برای داستان خود ،از نشان دادن پیامدنظر میپردازش آثارش ،به
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تبدیل  جانبه در خود اثر، زمینهاب همهبه بیانی دیگر همین توصیفات و بازت. خاطر مخاطبانش جلوگیری کرده استمکدر ساختن 

 .شدن ایدئولوژی داستان را به ضد خود فراهم ساخته است

  گیرینتیجه-0

های ایدئولوژیکی از طریق دستگاه، های مدرنشونت و سرکوب و در دورههای گذشته با خها در دورهآلتوسر ایدئولوژی مطابق نظریه

ولوژیکی حاکم بر ساختار داستان ایدئولوژی پدرساالری یک تفکر ایدئ. گردندو به روش غیرمستقیم و نامحسوس تولید و بازتولید می

د موقعیت و شرایط اجتماعی زنان و کودکان در ساختار داستان و کمبو ادی کرمانی است که انعکاس دهندههوشنگ مر "تنور"

کودکی خود نویسنده است  ضعیت این قشر اجتماعی  در جامعه دهندهنشان و گی موجود در آن استامکانات آموزشی و فقر فرهن

 .که وی حاصل این ادراکات ر در اثر خود بازتاب داده است

خانواده "ایدئولوژیکی همچون  هایدستگاه بلکه از طریق ، نه  با زور و خشونت،ط پدرساالری در ساختار بررسی شدهایدئولوژی مسل

و نوع نگاه به  "سن"، "محیط"های دیگری همچون نوع به عنوان یکی از عناصر اصلی وابسته به نظام مردسارانه و عناصر و شاخصه"

ر ها را د، سوژهمیزان قدرت موجود در این گفتمان .شودزنان بازتولید می های اصلی، کودکان وسط خود سوژه، توزنان"جنسیت"

 .این ساختار تابع محیط و شرایط آن ساخته است

، هابینی شخصیتجهان اثر و نحوه خودشناسی و های فکری و عرفی نادرست درجامعهنگاه انتقادی نویسنده در ترسیم چارچوب

، خود این اثر ادبی شده، درمنعکس گردد که ایدئولوژیموجب می ...مرد روستا و گاه مردم شهر در تقابل با عقیدهمطر  ساختن دید

 .به ضد خود مبدل گردد
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