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 چكیده

ـ بـا عقا  ريناگز یوستگیپ لیبه دل یدئولوژيا و افکـار افـراد،    دي

مـردم   یزنـدگ  انـات يو جر هـا  یریـ گ میدر روند تصم شهیهم

 نياز ا زین یآثار ادب سندگانيداشته و داردا نو ريانکارناپذ ینقش

ـ متأثر از ا زیآنها ن ديترد ینبوده و ب یامر مستثن  هـای  یدئولوژي

ـ ن یخود هستند؛ عالوه بـر آن گـاه   ـ ا زی نظـام   هـای  یدئولوژي

ـ ا از اکننـد  یمـ  غیـ مسلط بر جامعه را تبل یآموزش ارائـه  رو، ني

نوشـت   « بابايار» رمان یلیتحل -یفیحاضر با روش توص مطالب

آشـکار و پنهـان    های یدئولوژيرا از منظر ا  محمدرضا يوسفی

کـرده اسـتا    یبررس یمارکس، آلتوسر، گرامش یبر اساس آرا

مورد بحث در  های ارزش شتریبکه  دشپژوهش معلوم  نيدر ا

و ااا  هنیدفـاع از مـ   ،یفداکار ،يیگوند از راستاآثار عبارت نيا

 انـد  آشکار رخ نمـوده  یدئولوژاي صورت به ها رمان نيکه در ا

مسـلط   یسندگان و ساختار آموزشينو  له به دغدغئمس ناي که

ـ  هـا  کتاب نيا هانپن یها یدئولوژيا از اگردد یبر جامعه برم  زنی

حفـظ   یفرادَسـت بـرا   ايـ مسـلط   یروهـا یبه تالش ن توان یم

 یسـاختارها  قيـ فرودسـت از طر   خـود بـر جامعـ   حکومت 

هـا بـه   بـه هـر حـال ايـن ايـده      اشاره کـردا  هيو قهر یآموزش

نويسنده بپردازد و با  تفکر دهد تابه تفسیرخوانندگان اجازه می

 متن درگیر شودا
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Abstract   

On all occasions, ideology has an 

undeniable role due to the inevitable 

integration of people's ideas in the process 

of decision-making and public life. Literary 

works' authors are also influenced by their 

ideologies, and sometimes they promote 

the ideologies of dominant educational 

system of society. This article has reviewed 

Babayar by Mohammad Reza Yoosefi in 

terms of covert and overt ideologies using 

descriptive analytical method based on 

Marx, Althusser, and Gramsci. In this 

study, it has found that most discussed 

values in these works include honesty, 

dedication, homeland defense and others 

that have been emerged in the novels as 

some overt ideologies. This issue is 

bounded to authors’ concern and 

educational structure dominating the 

society. As well, the covert ideologies 

discussed in these books include effort of 

dominant or superior forces to maintain 

their rule over the impoverished 

community through educational and 

coercive structures. However these ideas 

permit the readers to interpret the writer's 

thought easily and have a challenge with 

the text. 
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 مقدمه

چرا که  ؛ای فرهنگی است ايدئولوژی مؤلفه

ها سر  از دل اساطیر، مفاهیم و ايده یدئولوژيا

ا رندیگ یو هم  اينها از فرهنگ نشأت م آورد یبرم

فرهنگ آن معانی »است که  ینکته ضرور نيذکر ا

کنیم و در زندگی  مشترکی است که ما ايجاد می

: 1252)استوری،  ا«ه با آنها سرو کار داريمروزمر

11) 

جهان تجربی ۀ ايدئولوژی سازند» قتیحق در

ماست، سازندۀ خود جهان ماااا ايدئولوژی به 

 جهان در را خودکه  کند می کمک ها انسان

 اعطا شناخت از خاصی نوع آنان به و بشناسند

رو ناي از( 151-151: 1251 فرتر،) ا«کند می

 یزيگر یدئولوژيانسان از اکه گفت  توان یم

در ناخودآگاه انسان  یدئولوژيا رايندارد؛ ز

و  عياو از وقا يیو در بازنما افتهيحضور 

 فايا یحوادث به صورت نامحسوس نقش مهم

 اکند یم

 ناخودآگاه صورت به ها  آنجا که انسان از

 نيهستند، بنابرا یدئولوژاي فرمان تحت

امر  ناي ريقط از واقعی، عالم در شان زندگی

 تا هاآن یرفتار های یدگیچیو پ شود یم تيهدا

ها  ايدئولوژیا »گردد یله برمئمس نيبه ا حدودی

 و خود طريق آن از که دهند تصوراتی به مردم می

اين تصورات  ادرک کنند را زندگیشان

 پنهان يا دهند می تاییر را موجود های واقعیت

 ناي به اشاره( 112: 1255 کلیگز،) ا«کنند می

که  رسد یبه نظر م یضرور زیموضوع ن

از خود  ردپايیا است بخش الهام یدئولوژيا»

شده ظاهر خطوط نوشته نیا بگذارد یم یبرجا

ا کند یعمل م یپنهان یباريا مثل جوودـش یم

به و ااا  گستراند یم مانيرو شیپرمعنا پ ینشیب

 یاگر خوانندگان، کودک باشند، کسان خصوص

 یکشف و بررس یدارند، بران یکه اطالعات کاف

 خوانند، یکه م هايی کتاب یپنهان های یدئولوژيا

اصالحات الزم  توانند یندارند و نم یانتقاد ریتداب

 نيا ميرا در ذهنشان انجام بدهندا پس مجبور

 ا«میقرار ده یمورد بررس شتریموضوع را ب

 (53: 1253)ماکادو، 

رو توجه به مخاطبان متون، از آن نيبنابرا

 تأثیرتحت  توانند می هااست که آن یرورض

 مخاطب که جاو از آن ابنديپرورش  یدئولوژيا

در متون به  یدئولوژاي از نوجوان و کودک

رو نياز ا ست،یصورت خودآگاه مطلع ن

نکته توجه داشته  نيبه ا ديمتون با نيا سندگانينو

گروه از مخاطبان  نيآثار مربوط به ا نشيو در آفر

 خرج دهندا به یشتریدقت ب

 یدئولوژيمبحث ا ،یمقاله به توض نيا در

آثار کودک  یپرداخته شده، سپس ضرورت بررس

 یو بررس یدئولوژيو نوجوان از منظر ا

 اتينظر نیآشکار و پنهان و همچن یدئولوژيا

آورده شده  یدئولوژيپردازان دربارۀ اهينظر

 استا

 

 لهئبیان مس

است  کيدئولوژيا یجد ای کودک به گونه اتیادب

آن را دارند تا از منظر  تقابلی ها کتاب یو محتوا

 نيشوندا ا یبررس دعقاي و ها ارزش ها، نگرش
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 نيبه صورت آشکار و پنهان در ا ها یدئولوژيا

آشکار ممکن  یدئولوژيا اشوند یم افتي ها کتاب

 اام ،نشان دهد هماي است خود را به صورت درون

 ،یاجتماع یپنهان در قالب ساختارهای دئولوژيا

ا دآي یدر م شيبه نما یفرض اي یفکر های عبارت

از محتوا و  ای جنبه همانند یدئولوژيدر واقع ا

 نياست و از آنجا که ا یقابل بررس هيدرون ما

حائز  اریکودک بس اتیدر ادب هماي محتوا و درون

است، پژوهش حاضر در صدد آن است  تیاهم

رمان به دو  یجنبه از معنا را با نگاه نيا ات

 ینوجوان چا  انتشارات کانون پرورش فکر

پژوهش  نيکندا در ا یکودکان و نوجوانان بررس

پاسخ داده شده است که غالب  ريبه سؤاالت ز

رمان نوجوان چا  کانون پرورش  های یدئولوژيا

پرداختن به  ايپنهان و آ ايآشکار است  یفکر

 های آثار از دغدغه نيدر ا یماعاجت های ارزش

 های دغدغه ايرمان نوجوان است  انسندگينو

 مخاطبا

 

 پیشینۀ تحقیق 

 یمقاالت یدر متون ادب یدئولوژيا یبررس  نیدر زم

به موارد  توان می هاآن انینوشته شده است که از م

داستان بچ  مردم  یبررس»اشاره کرد:  ريز

« آلتوسر یدئولوژيا  ينظر یاحمد بر مبنا آل جالل

 پور، یقاسم هیبخش و سم تاج نينوشت  پرو

 شت نو «یدئولوژياستعاره و ا انیم یوندهایپ»

در بامداد خمار )با  یپدرساالر» ،یریبهمن ش

 نیحس رینوشت  ام« آلتوسر( اتيبر نظر هیتک

و  یگانگیبر ب یهژمون تأثیر یبررس» ،یصادق

ي  پسران من بر اساس نظر  انسان در هم یانزوا

 هیسمعسکرزاده و  یرجبعل  نوشت« آلتوسر یلوئ

  اما پژوهش حاضر مقال ،اشاره کرد یشبان

پرداخته و  بابايارتحلیل رمان است که به  یمستقل

قرار  بررسی مورد نوجوان مخاطب منظر از را هاآن

 ادهد یم

 

  قیتحق تیضرورت و اهم

 یدر قالب  بررس نياز ا شیپ قیگونه از تحقنيا

اما  ،چا  شده رخ داده است های کتابماي   درون

آشکار و  کيدئولوژيا  به جنب میختن مستقپردا

است با  دیتازه است که ام کاری ها، پنهان کتاب

 یبرا سندگانينو اریدر اخت یانجام آن راهکار

کودک  ازینو مورد  ديجد یمحتوا و معناها  ارائ

 اردیو نوجوان قرار گ

 

 و مخاطب یدئولوژیا

شده  رفتهيپذ یدر متون امر یدئولوژيوجود ا

امر چگونه  نيبرخورد مخاطب با ااما  ،است

در مورد  ای دامنه پر لیاست؟ امبرتو اکو تحل

متون  یدئولوژيبرخورد مخاطب با ا یچگونگ

 ردپذي یم ،یدئولوژيبا نگاه به ا»ا اکو دهد یارائه م

و چه آشکار، انگارش  دهیکه تمام متون، چه پوش

: 1251)سارلند،  ا«بر دوش دارند یکيدئولوژيا

05 ) 

واقعی درون رابط   ايدئولوژی، در» که اجآن از

 بیانگر که ای خیالی پنهان شده است، رابطه  رابط

 نها است نوستالژی يک يا امید يک خواست، يک

( 115: 1251 فرتر،) ا«واقعیت يک از توصیفی
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ند تا هست الزم یخوانندگان ماهرتر ،نبنابراي

افق ايدئولوژی، ا »ابنديپنهان را در یدئولوژيا

 متن که ای است که منتقد از ايدئولوژی صیفیتو

 آن در کامل طور به گاه هیچ اما ،دهد می شکل را

 مکاريک،) ا«دهد می دست به شود، نمی ظاهر

 های یدئولوژيحضور ا لدلی به پس( 05: 1255

 ناي منتقدان و شناسان پنهان در متون ادبی، زبان

متون بايد به منظور نماياندن و افشا کردن حقايق 

کارهايی مناسب بهره ودر پشت متون از ساز تهنهف

 گیرندا

 یکه برا یسندگانيامر در مورد نو نيا

 بخشی و به سامان سندنوي یکودکان و نوجوانان م

واژگان در ذهن کودکان و  ینيبازآفر یو حت

 تر دهیچیپ یکم پردازند می هاساختن جهان آن

 اديآن است که کودک  ازمندیامر ن نيا»استا 

نخستا   چگونه بخواندا آن هم در وهل که ردیبگ

 یمورد که چگونه واژگان نوشتار نيانه فقط در 

 نيبلکه بدان معنا که به ا خورد، یبا گفتار گره م

که کارکرد کتاب چگونه استا به  ابدينکته دست 

 پرداخته و ساخته چگونه ها کتاب گر،يد انیب

مشخص و ملموس تجرب   با هاآن وندپی و اندشده

نقش  نيا یفايا یه صورت استا در راستابه چ

 یهم زمان به صورت توانند می ها کتاب ،دوگانه

جوان را هم مجذوب  یلیخ های بچه یفعال، حت

 یرفتار یو هم شکل با الگوها نیمع يیباورها

 سوی به را هاآن یسادگ نیبسازند و به هم یخاص

)ناولز و  ا«کنند بیو ترغ قيتشو گريد یکارها

 (132: 1251مامجر، 

 

 در آثار کودك و یدئولوژیضرورت وجود ا

 نوجوان

نکته  نيبه ا ديکودک و نوجوان با اتیدر ادب

به متون  یدئولوژيا لیتحم ايتوجه داشت که آ

آنچه در  اياست و آ ،یصح کاری اصوالً هاآن ۀژيو

 ریتعب شهياند ايساختار داستان به مضمون 

 نيا استا اشاره به یا ژهيو امیحامل پ شود، یم

بخش الهام یدئولوژيا»موضوع الزم است که 

 نیا بگذاردیم یاز خود برجا يیاستا ردپا

 یباريا مثل جوشودیشده ظاهر مخطوط نوشته

 مانيرو شیپرمعنا پ ینشیا بکندیعمل م یپنهان

خصوص اگر خوانندگان، به و ااا  گستراندیم

ندارند،  یکه اطالعات کاف یکودک باشند، کسان

 یپنهان هاییدئولوژيا یو بررس کشف یبرا

ندارند و  یانتقاد ریتداب خوانند،یکه م هايیکتاب

اصالحات الزم را در ذهنشان انجام  توانندینم

مورد  شتریموضوع را ب نيا ميبدهندا پس مجبور

( توجه به 53: 1253)ماکادو،  ا«میقرار ده یبررس

است  یرو ضروراز آن ،یگروه سن نيمخاطبان ا

پرورش  یدئولوژيا تأثیر تحت توانندمی هاکه آن

قادر به  خبرند، بی آن وجود از که جاو از آن ابندي

 افتد، یروند م نيکه در ا یاتفاق لیو تحل هيتجز

 استندین
 

اثر محمدرضا « بابایار»های رمان  خالصۀ داستان

 یوسفی

اين کتاب از پنج داستان کوتاه تشکیل  شده است 

ابايار به عنوان نجات که در هرکدام از آنها، ب
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دهنده و ياريگر مورد توجه شخصیت اصلی 

 داستان يا راوی دانای کل استا

 

 داستان اول: پیشانی سفید .7

کندا گلناز با برادر و همسر برادرش زندگی می

رحم همسر برادرش حبیبه خانم زنی طماع و بی

است و پس از به دنیا آمدن گوسال  پیشانی سفید 

گیرد تا برای به دست  ، تصمیم میاز گاو اربابی

آوردن گوساله که به نظر او خوش شانسی را به 

دهد، گلناز را با گوساله عوض کند آنها هديه می

و او را برای کلفتی به خان  ارباب بفرستدا گلناز 

خواهد به اين خفت تن در دهد با که نمی

گريزد تا پیشانی سفید از گاوسرا به جنگل می

او را از اين وضعیت نجات دهدا  شايد بابايار

شود که با  رو می گلناز در جنگل با خرسی روبه

تواند از چنگ او خالص کمک پیشانی سفید می

شودا در اين میان برادر گلناز که به دنبال او 

بیند و به راهی جنگل شده رد پای خرس را می

گمان اين که خرس، گلناز را خورده است، از 

شودا گلناز که گرفتار هزار کار خود پشیمان می

توی جنگل شده است توسط يکی از شکاربانان 

يابد و در پايان داستان، برادر گلناز که نجات می

ا ـاز رفتارش با او پشیمان شده است او را ب

ل ـد و در مقابـگردانمهربانی به خانه برمی

خواهد گلناز را ببرد، اعتراض ارباب که می

 کنداايستادگی می

 

 استان دوم: ساز شكستهد .5

کند دل علوش که با مادر و خواهرش زندگی می

های آذربايجان است که بست  بابايار از عاشق

شودا ها شکسته میروزی سازش توسط امنیه

ای مبنی بر اين که بابايار خود سازش را شايعه

ها شکسته و دست از نواختن ساز در جرگ  عاشق

ه فکر فرو ـبوش را همیشه ـده است، علـکشی

بردا او به دنبال جواب اين پرسش به میان می

شنود که امکان ندارد ها رفته و از آنها میعاشق

هرگز يک عاشق سازش را بشکندا سرانجام 

علوش به دلیل صدای خوبی که دارد و دل 

اش به ساز بابايار، برای شاگردی و بستگی

پیوندد تا به ها میآموختن ساز، به جرگ  عاشق

 آيدااگردی عاشق عباس درش

 

 داستان سوم: ناخدا جادو .9

ناخداجادو مردی است که در صید مرواريد زبان 

زد است و بر خالف هم  صیادان مرواريد که 

فروشند، مرواريدهايشان را به شیخ حسام می

دهدا او دوست  مرواريدش را به ساير دالالن می

رو ينه صیادی مرواريد بپردازدا از اندارد پسرش ب

بردا شیخ حسام که از او را با خود به دريا نمی

دست ناخداجادو کالفه است به قاسم امنیه باج 

دهد تا ناخداجادو را بکشدا ناخدا جادو به   می

آيد،   دلیل درگیری که بین او و قاسم امنیه پیش می

کند او جن شودا اهل بندر فکر میدچار جنون می

برد او را به دريا می زده شده از اين رو پسر ناخدا

تا شايد پس از هفت شبانه روز بابايار بیايد و او 

را شفا دهدا سرانجام بابايار پیدا شده و 

آورد و ناخداجادو سالمت خود را به دست می

 رساندا  قاسم امنیه را نیز به سزای اعمالش می
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 داستان چهارم: تفنگ میرنوروز .7

ت به دلیل قتل میرنوروز که از اهالی بلوچستان اس

برادرش به دست سردار و به رسم ديرين  انتقام از 

زند تا در زمان مناسب برای انتقام قاتل، به کوه می

به آبادی برگرددا او برای انتقام بايد به امامزادۀ 

آبادی برود و تفنگی را که در امامزاده است 

بردارد و به سراغ سردار برودا گراناز دختر 

ديده است که بابايار تفنگ  میرنوروز در خواب

رو شبی به پدر را جلوی در خانه گذاشته، از اين

دارد و به دست رود، تفنگ را بر میامامزاده می

رساندا سردار که از مخفی شدن خسته پدر می

زند و میرنوروز را به جنگ فرا شده، به کوه می

خواندا میرنوروز او را دست بسته به امامزاده می

بی  دهد تا بی  ل مادر داغدارش میآورده تحوي

زيتون انتقام پسرش را از سردار بگیردا بی بی در 

نهايت با ديدن ذلت سردار و به حرمت امامزاده، 

 گذردا  از خون پسرش می

 

 داستان پنجم: نشان بابایار .2

پیرسهراب، پیرمردی که در تمام طول عمر خود 

ی هابه دنبال بابايار بوده، در يکی از حفاری

کند که به شناسی به تنديسی برخورد میباستان

رو از مسئول گمان او از آن بابايار استا از اين

اما  ،خواهد تا تنديس را به او بسپاردحفاری می

اين امر ممکن نیستا در اين میان دزدان عتیقه 

آيندا نیز برای ربودن تنديس به محل حفاری می

به کمک پیر سهراب که متوجه ماجرا شده است، 

نوه اش دزدان را از پای درآورده سپس تنديس را 

 گريزندا برداشته و می

 

 پرداز معرفی چند نظریه

 آنتونیو گرامشی .7

پرداز ( نظريه1121-1511) 1آنتونیو گرامشی

زندگی سیاسی ۀ مارکسیست ايتالیايی قسمت عمد

در دوران حکومت فاشیستی سپری  اشو علمی

مجلس بود توسط ۀ در حالی که نمايند و شد

  حکومت فاشیستی به زندان انداخته شد و بقی

عمر خود را در زندان گذراندا وی مطالعات 

های مختلف انجام در زندان در زمینه ایگسترده

مشهور استا خدمت « دفترهای زندان»داده که به 

ناسی را بسط مفهوم شگرامشی به جامعهۀ عمد

 اانددانسته «روشنفکران»  و البته نظري« 3هژمونی»

تری است از هژمونی، ترکیب مرسوم

نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در کنار 

ای به اجماع برسند کنند تا در جامعههم عمل می

که نظام جاری روابط اجتماعی در آن طبیعی، 

ترين شکل ممکن گرايانهناپذير يا واقعاجتناب

تفکیک « تحکم»استا گرامشی، هژمونی را از 

کند؛ از اجبار و زور مستقیمی که طبق  حاکم  یم

گیرند تا يا متحدانش در زمان بحران به کار می

 (155: 1251)فرتر،  ا«موضع خود را حفظ کنند

ای در نگاه گرامشی، هژمونی همان سلطه

ای پنهان از طريق نهادهای است که به گونه

شودا سیاسی و فرهنگی بر جامعه اعمال می

ی نفوذ گرامشی و اهمیت او در دلیل اصلاگرچه 

ۀ نظر استیالی سیاسی نهفته است، استفاد  ارائ

خود حاکی از اهمیت  ،وسیع از اين مفهوم

گرامشی استا مفهومی که در قرن بیستم بسیار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Antonio Gramsci 

2. Hegemony 
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رايج شد، مفهوم هژمونی استا غالباً اين تفسیر 

اما او  ،شودبه واضع آن، گرامشی، نسبت داده می

ت؛ اصطالح هژمونی واضع اين مفهوم نیس

پدر معنوی  -«1پلخانف»های بار در نوشتهنخستین

ا ظاهر شد -هـی روسیـوکراسـال دمـسوسی

 ( 01 :1252 اندرسون،)

به عنوان مفهومی « هژمونی»با اين حال 

ا واقعیت هژمونی بر گرامشی استساخته  ،نظری

اين فرض استوار است که بايد به عاليق و 

بايد طبقه حاکم بر آنها  هايی کههای گروهگرايش

های گروه ،مسلط شود توجه کندا به عبارت ديگر

های اقتصادی و  کننده بايد به فداکاریرهبری

 -اگرچه هژمونی اخالقی ؛تجاری دست بزنند

سیاسی است، اما بايد اقتصادی هم باشد و بر 

مهم   کننده در هست نقش مهم گروه رهبری

 گرامشیۀ عقید های اقتصادی استوار باشدا فعالیت

هژمونی مربوط به بر اين اصل استوار است که 

حال تا مدنی و سلطه مربوط به دولت اس  جامع

توان تفاوت جامعه استبدادی و دموکراتیک را می

  جامع از ديدگاه وی، ادر انديشه گرامشی يافت

ل تولید هژمونی است و دولت مجاز ئومدنی مس

است که برای به کاربرد قهر استا اين بدان معنی 

های گروهی تابع گرامشی؛ فرهنگ عامه و رسانه

تولید، بازتولید و تحول هژمونی با استفاده از 

سسات جامعه مدنی هستندا هژمونی به ؤم

صورت فرهنگی و ايدئولوژيک با استفاده از 

مدنی که مشخصه جوامع لیبرال   سسات جامعؤم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Plekhanov  

سسات شامل آموزش ؤکندا اين م است، عمل می

های گروهی رش، خانواده، کلیسا و رسانهو پرو

سط، ( در 330-332: 1255)استرينانی،  ااست

سوم هژمونی میان دولت و جامعه مدنی توزيع 

هژمونی از نو چنان تعريف شده تا و  شده است

 شونداقهر و اجماع با يکديگر تلفیق 

های گرامشی، به ويژه در مطالع   ايده

وزمره و فرهنگ ايدئولوژی، در رابطه با فرهنگ ر

گذار بوده استا گرامشی بر اين باور بود تأثیرعام 

که رهبری فکری، فلسفی و اخالقی )هژمونی( 

تنها با پیوند خوردن به عقل سلیم يا فرهنگ عام 

 اآيد دست  تواند به برآمده از طبقات زيردست، می

 (12: 1255)تامپسون، 

 

 لوئی آلتوسر .5

به در الجزاير  1115اکتبر  12 در 3پیر آلتوسرلوئی

از  اش به فرانسه رفتادنیا آمد و بعدها با خانواده

 گراارساخت ییستمارکسآلتوسر معموالً به عنوان 

های ايدئولوژی و دستگاه» .شود می ياد

، اثرگذارترين مقال  آلتوسر «ايدئولوژيک دولت

شود که استا اين مقاله با اين پرسش آغاز می

کندا به عبارت جامعه چگونه خود را بازتولید می

دارد که هر روز ديگر، چه چیزی ما را بر آن می

 (150: 1250مايرز، به سر کار خود روانه شويم؟ )

مطرح شده  سؤالگونه به در اين مقاله، آلتوسر اين

با « دستگاه ايدئولوژيک دولت»دهد که پاسخ می

له را عملی ئتوجه به سلطه و قدرت خود اين مس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Louis Althusser 
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سازدا در نگاه آلتوسر دولت عبارت است از می

ها نای از نهادها که طبق  حاکم از طريق آمجموعه»

)فرتر،  ا«کند را حفظ میسلط  اقتصادی خود 

( آلتوسر همچنین دولت را به دو 110: 1251

کندا دستگاه سرکوبگر دولت و بخش تقسیم می

 دستگاه ايدئولوژيک دولتا

دستگاه سرکوبگر دولت مانند پلیس، »

دادگاه، نیروی انتظامی وااا مفهوم سرکوب در 

دستگاه دولت با »اينجا، دال بر اين امر است که 

کند و يا دست کم در نهايت کار می قوۀ قهريه

اين گونه استااا دستگاه ايدئولوژيک دولت از 

ها، خانواده، نظام آموزشی، احزاب قبیل رسانه

سیاسی، دينی و ااا که مشمول بعضی از واقعیّات 

است که در نگاه ناظر، مستقیماً به صورت 

 ا«شودنهادهای منفک و تخصصی پديدار می

  (21: 1255)آلتوسر، 

نظري  ايدئولوژی آلتوسر از جمله نظريات 

گذار در مطالعات ادبی است که منتقدان تأثیر

بینند آوانگارد در آن امکان گفتمانی انتقادی را می

که هم علمی است و هم به لحاظ سیاسی، 

 ( در نگاه آلتوسر يک121: 1251)فرتر،  اراديکال

 واقعیت از مناسبی مفهومی درک بزرگ، ادبی اثر

در حقیقت آنچه وی از  گذارد، نمی ما اختیار در

رابط   نمايش ،کندآن به عنوان ايدئولوژی ياد می

 آنهاستا وجودی واقعی شرايط و افراد خیالی

 تا کند می کمک ما به خیالی گونه که شعوربدين

 رابط  مقابل در همچنین اما کنیم، درک را جهان

 آن از و کشد می پرده جهان اـب اـم واقعی

: 1211 ويدوسون، و سلدن) ادـکن می وگیریجل

152-111) 

-کنش اجتماعی می»ر ايدئولوژی را ـآلتوس

انگارد که به پنهان داشتن سرشت حقیقی واقعیت 

 ا«رسانداقتصادی و سیاسی ياری می -اجتماعی

سط، »به گفت  آلتوسر در  (00: 1255)مکاريک، 

 اقتصاددر نتیجه  و کننده استاقتصاد تعیین ،«آخر

تمام سطوح ساختاری از جمله ايدئولوژی را 

-گذارد و شکل میکند، تحت تاثیر میمحدود می

  مشترک هم  ( نقط352 :1251)استريناتی، دهدا

تفسیر متن اين است که   ها در زمینمارکسیست

متن را بايد در پرتو فرهنگ مسلط اجتماعی 

 راه( و از اين 331: 1252 )برسلر، تفسیر کرد

 اقدام نمودایر جامعه تای رایب

طبقه حاکم که ايدئولوژی  در نگاه آلتوسر

آن  تواندمیمسلط را در هر جامعه در اختیار دارد 

بتواند قدرت تداوم ند تا کرا بر جامعه تحمیل 

داشته باشدا آلتوسر برای توضی، از مثال کشیش 

 ،ها ها و اربابجويد که کشیشو ارباب سود می

  د تا از اين طريق، با اشاعسازنهای زيبا میدروغ

اين باور که آنان به خدا اعتقاد دارند، مردم از 

ها پیروی کنند، دو گروهی که ها و اربابکشیش

: 1251 )فرتر، ادنهست دستدر اين فريبکاری هم

ای برای توان ايدئولوژی را شیوهپس می (111

حاکم در جامعه تلقی   ه ساختن قدرت طبقموجّ

 اکرد

لتوسر شريان اصلی قدرت دولت در نگاه آ

که  باور دارد او .در دست نظام آموزشی است

تواند آموزش را جايگزين سیاست طبق  حاکم می

کوشد به خود و به طبقاتِ   بورژوازی می». کند

تحتِ استثمار القاء کند و چنین بنمايد که 

های سازوبرگ ايدئولوژی دولتِ غالب در نظام
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ه مدرسه بلکه سازوبرگِ داری، ن اجتماعیِ سرمايه

دموکراسیِ   ايدئولوژیِ سیاسی، يعنی سامان

پارلمانیِ برخاسته از انتخابات همگانی و مبارزات 

آلتوسر چنین  (02: 1255آلتوسر، ) ا«حزبی است

شود تا وضعیت  آنچه سبب می کند که استدالل می

دولت، از نگاه افراد جامعه پنهان « فراقانونی»

-گر شود، کارکرد سازوبرگ وهبماند و يا عادی جل

 اهای ايدئولوژيکیِ آموزشی است

 

 7کارل مارکس و نظریۀ نقد اجتماعی .9

نقد ادبی به مثاب  وجدان تاريخی انسان در هر 

ای راهی به سوی تکامل و رهايی از خود جامعه

گشايدا يکی از انواع  فريبی به روی مخاطبان می

تبیین  تواند ضمننقد، نقد اجتماعی است که می

مبانی اجتماعی در ادبیات، از فراسوی آرای 

ای برای همدلی و گاه متناقض، زمینهمختلف و گه

شناسی جامعه»ندا در واقع کهمسويی ايجاد 

ادبیات نیز مانند خانواده، که دهد ادبیات نشان می

آموزش و پرورش، حکومت، اقتصاد و ااا يک 

نهاد اجتماعی است؛ يعنی ريشه در زندگی 

توان اين اساس می تماعی انسان داردا براج

شناسی ادبیات را علم مطالعه و شناخت جامعه

محتوای آثار ادبی و خاستگاه روانی و اجتماعی 

پابرجايی که اين  تأثیرپديدآورندگان آنها و نیز 

گذارند، تعريف کردا در واقع آثار در اجتماع می

شناسی ادبیات، مطالع  علمی محتوای اثر جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Karl Marx 

های ادبی و ماهیت آن در پیوند با ديگر جنبه

 ( 02: 1215)ستوده،  ازندگی است

با بیان اين امر شايد روشن شود که چرا 

ادبیات و استفاده از آن در واقع روشی برای بیان 

حال جامعه استا ادبیات قادر به بازتاب وضع 

توان با تحلیلی ای است و میموجود هر جامعه

عنوان سندی اجتماعی سخن  اصولی از ادبیات به

 (115: 1212)ولک،  ابه میان آورد

براساس تفکراتی از اين دست بود که نقد 

اجتماعی در آثار برخی از منتقدين رخ نمود و پا 

اين به عرص  تحلیل و بررسی متون گذاشتا 

محققان در پی بازنمايی تصوير جامعه در ادبیات 

شمندانی بعدها اندي او نحوه اين بازنمايی بودند

چون جورج لوکاچ و لوسین گلدمن به پشتوانه 

مطالعات فلسفی و تاريخی سعی داشتند بین 

ساختارهای اجتماعی و ساختارهای ادبی داد و 

رسد   چنین به نظر می ،ستد متقابلی را نشان دهند

پردازان که نقد اجتماعی همچنین وامدار نظريه

ن امسائل اجتماعی استا يکی از اين منتقدبزرگ 

( بودا در حقیقت نقد 1552-1515کارل مارکس )

های نقد ادبی محسوب مارکسیستی يکی از شاخه

شود که بر اساس آرای مارکس و انگلس می

 شکل پذيرفته استا 

اشکال گوناگون »مارکس بر اين باور بود که 

جوامع بشری در هر دوره، محصول شیوۀ تولید 

اين رايج در آن زمان و مکان معین استا از 

ديدگاه، هر نوع بافت اجتماعی در بردارندۀ دو 

الي  زيرساخت و روساخت استا الي  زيرساخت 

يعنی همان روابط اقتصادی و اجتماعی، سبب 
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گیری الي  روساخت يعنی قوانین، فلسفه، شکل

سیاست و ادبیات خواهد شدا بر اين اساس، برای 

های شناخت ادبیات نیز بايد از زيرساخت

گیری آن آگاه در شکل مؤثراقتصادی  اجتماعی و

 (53-51: 1251)دستایب،  ا«بود

در مورد مارکس عقايد متفاوتی میان 

شخصیتی »منتقدان وجود داردا گروهی او را 

بزرگ در تاريخ انديش  فلسفی و اقتصادی و يک 

( و 10: 1215)کوزر، « پیامبر بزرگ اجتماعی

های مارکسیسم را يکی از اثرگذارترين جنبش

( 31: 1251)بشیريه،  ااند فکری در جهان شمرده

رويايی خیالی، »گروهی ديگر مارکسیسم را 

های گويیپیش»، «اسطورۀ رهايی»، «تاريخ باوری»

: 1251)پوپر،  ااند و ااا توصیف کرده« پیامبرانه

يا به گفت  دورکیم  (132و  00: 1251؛ لیوتار، 25

ينده سره معطوف به آاز آنجا که سوسیالیسم يک

يا « آرمان»است، فاقد خصلت علمی بوده و 

 (20: 1252)هیوز،  ااست« آل ايده»

ترين تصور مارکس که واسطه میان  مهم

همان  ،وجوه عینی و ذهنی ديالکتیک او بود

های اساسی  طبقات گروه تصور طبقه استا

اجتماعی بودند که بر اثر تضاد آنها جامعه در 

ساختار اقتصادی  مطابقت با تاییرات واقع شده در

وسیله طبقات  نقشی که به يافتا آن تکامل می

ای است از عوامل ذهنی و  مجموعه ،بازی شده

صورت کل و  جامعه به مارکساز نظر  عینیا

رو در روی  بزرگی که مستقیماً  بیشتر به دو طبق

بورژوازی و  شود: تجزيه می ،گیرند هم قرار می

برای امرار کسانی را که   مارکس هم پرولتارياا

پرولتاريا يا طبقه کارگر  ،کنند معاش کار می

افرادی هستند که کار  ،از سوی ديگر نامدا می

شود؛ هرچند برخی از آنها  برای آنها انجام می

به کار نیازی  ولی غالباً ،ممکن است کار کنند

های  سسهؤها و م نها که صاحبان کارخانه آ ندارندا

به بورژوا يا  بازرگانی هستند، از سوی مارکس

مالک قرار گرفتن در  اندا طبقه حاکمه ملقب شده

يک طبقه عبارت است از مالکیت يا عدم مالکیت 

پس آنان که  (21-22: 1223)لالن،  ابزار تولید

مالک و صاحب ابزار تولیدند يک طبقه و آنهايی 

)قنادان و  اديگرند  يک طبق ،که مالک آن نیستند

 (115: 1210ديگران، 

بر اين نظر   طبقاتی مارکس مبتنی  نظري

تاريخ تمام جوامع تا به امروز همانا »است که 

آزادمردان و بردگان،  تاريخ نبرد طبقات استا

نجبا و عوام، خوانین و رعايا، استادکاران و 

شاگردان، خالصه ستمگران و ستمديدگان، که در 

اند، نهان  تضادی دائمی رودرروی يکديگر ايستاده

اند که هربار با  امان بوده ر نبردی بیيا آشکار، د

واژگونی انقالبی همه جامعه يا با ويرانی مشترک 

ا )آرون، «ستخاتمه يافته ا ،طبقات درگیر در نبرد

1251 :121) 

اين نخستین فکر قطعی مارکس استا 

های بشری  نبرد گروه ،خصوصیت تاريخ بشری

نامیم که  است که ما آنها را طبقات اجتماعی می

سو تخاصم  از يک :صوصیت در آن استدو خ

ستمديدگان و از سوی ديگر گرايش  برستمگران 

 ابه سمت ايجاد تنها دو جبهه در دو قطب متضاد

  (125)همان: 



 557         اثر محمدرضا یوسفی« بابایار»بررسی عناصر ایدئولوژیك در رمان 

 

 

 

 

مارکس با شش اصل نظری، چگونگی 

های اجتماعی و برخورد نهايی  دوقطبی شدن طبقه

 :دهد آنها را در جوامع کنونی نشان می

زيع منابع کمیاب در هرچه نابرابری تو ا1

 های تضاد منافع بین بخش ،يک نظام بیشتر باشد

  اتر است چیره و زير سلطه، افزون

 افع ـرودست، از منـهای ف شـه بخـهرچ ا3

گروهی خود، بیشتر آگاه شوند، احتمال اينکه آنها 

مشروعیت پراکنش نابرابر منابع کمیاب را مورد 

 اترديد قرار دهند، بیشتر است

های بیشتری از يک نظام، از  بخش هرچه ا2

 ۀمنافع گروهی خود آگاه شوند، ترديد آنها دربار

بودا  مشروعیت منابع کمیاب، بیشتر خواهد

احتمال اينکه سازمان يافته و تضادی  ،بنابراين

های چیره نظام آغاز کنند،  آشکار را بر ضد بخش

  ابیشتر است

های بیشتری از فرودستان، با  هرچه بخش ا0

تن باوری مشترک، يگانه شوند و هرچه داش

تر باشد،  ساخت رهبری سیاسی آنها کامل

های بیشتری از افراد چیره و زير سلطه، در  بخش

 انظام اجتماعی، از يکديگر جدا خواهند بود

رچه فاصله میان افراد چیره و زير سلطه ه ا0

 ابیشتر باشد، تضاد شديدتر خواهد بود

اییر رچه تضاد شديدتر شود، ته ا2

منابع کمیاب نیز  ۀساختاری نظام و پراکنش دوبار

 (32: 1211زاده،  ا )لهسايیبیشتر خواهد بود

، گوشه ای از عقايد مارکس ذکر شدآنچه 

استا بعدها عقايد مارکس توسط ديگر پیروان او 

دنبال شد و رو به سوی تکامل نهادا از 

توان انديشمندانی که پا در راه مارکس نهادند می

نتونیو گرامشی و لويی آلتوسر اشاره کرد که به آ

 در ادامه دربارۀ هريک توضیحاتی آمده استا
 

های رمان  های ایدئولوژیك در داستان مایه درون

 بابایار

 « پیشانی سفید»داستان  .7

 ان ـج داستـای است از  پنمجموعه« بابايار»کتاب 

کوتاه است که در هم  آنها، شخصیت اصلی به 

اش قرار تی که سر راه او يا خانوادهمشکالدلیل 

رودا در ادامه هر يک گیرد، به دنبال بابايار میمی

ای با او مواجه شده يا ها به گونهاز اين شخصیت

بیند که باعث رفع نگرانی و   ايی از او مینشانه

پیشانی »شودا در داستان اول، که مشکل آنها می

های میننام دارد، بابايار، مردی از سرز« سفید

 کندا   شمال ايران است که از دامداران حمايت می

هر ايدئولوژی با توجه به موقعیت، يعنی مکان و 

 ؛تواند مورد بررسی قرار گیردزمان آن داستان می

توانند شرايط فرهنگی، های ادبی میچرا که متن

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران خود را 

 در بايد را لتوسر متنبازنمايی کنند و بنابر عقیدۀ آ

 کردا تفسیر اجتماعی مسلط فرهنگ پرتو

ای که های جامع  ايرانی در دورهاز ويژگی

شود، ارباب ساالری و داستان در آن روايت می

مردساالری است که هر دو به شکلی از لحاظ 

داشتن در جايگاه قدرت به يکديگر شباهت  قرار

در اين  دارند؛ يکی در اجتماع و ديگری در خانها

داستان با هر دو نوع طبق  قدرت مواجه هستیما 

اين دو طبق  قدرت که در پی آموزش مستقیم و 
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اند، هر کدام غیرمستقیم، قدرت را در دست گرفته

به شیوۀ خود به ظلم و بیدادگری علیه زيردستان 

خواهند به ديگران پردازند و هرکدام میخود می

ش برای در ثابت کنند که روش آنها بهترين رو

دست داشتن نظم و انضباط اجتماع و خانواده 

 استا

با توجه به « پیشانی سفید»همچنین داستان 

های استفاده شده در متن، نظیر ارباب، امنیه، واژه

میرغضب وااا احتماالً متعلق به زمان رضا شاه 

است؛ زيرا پس از رضاخان، پسرش محمدرضا 

بین ها را با انجام اصالحات ارضی، زمین

کشاورزان تقسیم کند تا جلوی شورش احتمالی 

 دهقانان در مقابل مالکان را بگیردا 

جواری ايران با ابرقدرت شرق که داعی  هم

حمايت از طبق  کارگر و کشاورز را داشت و 

های دهقانی در ايران،  ترس از بروز انقالب

ابرقدرت غرب را بر آن داشت تا به تعديل 

کشاورزان ايران  وضعیت معیشتی و انسانی

بینديشدا اين انديشه در چارچوب طرحی 

گسترده شکل گرفت و حکومت متمايل به غرب 

ايران را بر آن داشت تا با دست زدن به 

اصالحاتی امکان بالقوۀ انقالب دهقانی را در 

 ( 152-111: 1215)رجبی،  اايران از میان بردارد

اين اصالحات، پیامدهای متعددی برای 

تانشینان و اربابان داشت که از جمله زندگی روس

توان به نحوۀ معیشت آنها، از میان رفتن می

صنعت کشاورزی و وابستگی غذايی ايران به 

 واردات نیازهای اساسی اشاره کردا  

 

 ایدئولوژی قیام طبقاتی رعیت  -

از اصطالحاتی  ات فرادست و فرودستاصطالح

توان آن را در آثار برخی از   است که می

چیرگی  ها مشاهده کرد که به منظورارکسیستم

مادی و معنوی يک طبقه بر طبقات ديگر به کار 

اين اصطالح بر آن است که  تأکیداستا   رفته

مسلط نه تنها از نظر سیاسی و اقتصادی   طبق

خاص  ۀجامعه را زير نظارت دارد، بلکه شیو

را نیز  روابط اجتماعیانسان و ، به جهانش نگر

« عقل سلیم»کند که به صورت  گیر می چنان همه

اين نگرش آيد و آنانی که زير تسلط  در می

« نظم طبیعی»ای از  را همچون پاره آن ،هستند

شود  آنچه از اين بینش نتیجه میا پذيرند می جهان

آن است که انقالب نه تنها قدرت سیاسی و 

-منتقل میای ديگر  ای به طبقه اقتصادی را از طبقه

الزم است از رهگذر تجاربی که کسب بلکه  ،کند

 ابیفزايدنیز ديگری « جويی سلطه»ده است، کر

 (51: 1251)آشوری، 

جويی، يکی از بارزترين نمودهای سلطه

توان   رعیتی است که از نتايج آن می-نظام ارباب

شدن انسان از عزت و اعتماد به نفس  به تهی

رو ارباب، با بهره کشی از ملک اشاره کردا از اين

-خود که شامل زمین، احشام و رعیت است می

تواند به جايگاه قدرتی و ثروتی خود اضافه کندا 

گر و طهدر اين نوع از ايدئولوژی دو طبق  سل

تحت سلطه، قابل تشخیص است و از آنجا که 

انسان به صورت فطری، گرايش به آزادی دارد 

رود که روزی در برابر منبع همواره احتمال آن می
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سلطه قیام کندا در اين داستان نیز هنگامی که 

شخصیت اصلی داستان به دلیل ظلم بیش از 

یم شود تصمای که در خانواده بر او روا میاندازه

شود تا گیرد در مقابل آن بايستد، باعث میمی

تری ايستادگی برادرش در مقابل نظام سلط  بزرگ

-کند و آن قیام علیه ارباب هنگام بردن گلنار

برای کنیزی به شهر  -شخصیت اصلی داستان

 استا

 دستگاه»در نگاه آلتوسر آنچه به عنوان 

 حاکم طبق  قدرت و سلطه ،«دولت ايدئولوژيک

 سلط  شود، در واقع از طريقن ياد میآ از

شودا گلناز که مادرش را از اعمال می اقتصادی

کند، به دلیل   دست داده و با برادرش زندگی می

فقر مالی برادرش، قرار است با گاوی پیشانی 

سفید که در مالکیت ارباب است، عوض شود و 

زيرا  ؛ارباب در شهر برود  برای کلفتی به خان

ان مقیم شهرها بوده و کدخدا در مالکان اير»

 ا«روستا نمايندۀ دولت و مطیع مالک بزرگ بود

 (321: 1250 )طالب،

در روند داستان، فرار دختر کوچک به دلیل 

توان به عنوان قیام اش با يک گاو را، میمعاوضه

وی در برابر ايدئولوژی طبق  حاکم عنوان کردا او 

ات در جنگل خوراک حیوانکه دهد ترجی، می

وحشی شود تا اينکه به خفت کلفتی برای ارباب 

 تن دهدا 

خوراک پلنگ جنگل بشوم بهتر است تا »

عمرم برای حبیبه   کلفت شاه غالم باشما هم

خانم کلفتی کردم، چه فايده داشت که حاال بروم 

کلفت يک پیرمرد بداخم و بددهان و خسیس 

 (13: 1212)يوسفی،  ا«شوم؟

له از نگاه وی به اين واگذاری و اين معام

دلیل ضعف منبع قدرت در خان  آنها يعنی 

کند تا   برادرش، صادق، روی داده و او آرزو می

بابايار برای مردساالری از دست رفت  خانوادۀ 

ای بینديشدا در حقیقت اين قیام علیه آنها چاره

 ؛برداری باشدتواند قیام علیه فرمانمنبع سلطه می

 قادر آموزشی ساختار اگرچه آلتوسر معتقد است

است، اما از آنجا که  «برداریفرمان»اد ـايج به

رغم میل باطنی مردم است، تا آنجا بهاين امر 

ردم تحت سلطه منافع خود ـه مـد کـيابتداوم می

ه با نظام سلطه در تضاد است، مطالبه ـرا ک

 نکنندا 

 

 ایدئولوژی مردساالری -

ی با ظهور بشرهای تمدن پايه به احتمال زياد

نوعان نات، هممردان شکارچی که با صید حیوا

ها نیز خود را از گرسنگی نجات داده و در جنگ

به عنوان نیروی قدرتمند به دفاع از زنان و 

 چنین  نتیجپرداختند، نهاده شدا کودکان می

روندی پديد آمدن انديش  مردساالری در جهان 

را زن ر مرد بمالکیت   انديشبودا مردساالری 

بايد اضافه کرد زياد شدن دارايی »موجب شدا 

قابل انتقال انسان، از قبیل حیوانات اهلی و 

محصوالت زمین، بیشتر به فرمانبرداری زن 

پدری در خانواده  حق چون و …کرد کمک می

موقع از طريق شناخته شد، انتقال ارث، که تا آن 
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گرفت، به اختیار جنس مرد زن صورت می

ی در برابر حق پدری سر تسلیم درآمد؛ حق مادر

فرود آوردا ظهور خانواده پدرشاهی ضربت 

زن به شمار  محکمی برای از بین بردن سلطه

اين به بعد زن و فرزندانش عنوان  رود؛ ازمی

مملوک پدر يا برادر بزرگ و پس از آنان شوهر 

گونه که غالم را پیدا کردندا برای زناشويی، همان

خريدند خرند، زن را نیز مییو کنیز را از بازار م

و هنگام وفات شوهر زن نیز مانند انواع ديگر 

دورانت، ) ا«رفتبه میراث می ،دارايی وی

در اين داستان حاکمیت مرد توسط  (02: 1215

شخصیت اصلی داستان امری مطلوب به شمار 

آيد؛ زيرا او معتقد است اگر برادرش بتواند   می

دست آزار و  جلوی همسرش بايستد او را از

های آن زن نجات خواهد دادا در حقیقت،  اذيت

قدرت و تسلط مردانه و مردساالری توسط 

زيرا  ؛شده است تأيیدشخصیت اصلی داستان 

ها به اين صورت است که در  کارکرد ايدئولوژی

ها رخنه کرده و آنها را به مجريان  وجود انسان

 کندا   خود تبديل می

کرد، ترس از   صدا میگلناز وقتی بابايار را »

شد که روزی   شد و دلش امیدوار می  او دور می

بیند و کمی از قدرت او را برای   بابايار را می

گیرد تا صادق هم دلیر شود و حبیبه   صادق می

های تلخ و سرد که مثل  قدر حرفخانم بگويد، آن

 (11ا )همان: «ماند، به گلناز نگويد  گزنه می

يدئولوژی حفظ وضع عملکرد ا از آنجا که

موجود است و شرايط اجتماعی خاصی را که 

های  دهد به عنوان خصلت قرار می تأکیدمورد 

ايدئولوژی  بنابراين ،کند پابرجای ايشان معرفی می

کند و اين حمايت از  از طبقه حاکم حمايت می

طريق اقناع طبقات ديگر به اين صورت که 

به طور تجويزهای طبقه حاکم را پذيرا باشند و 

طبیعی از فرامین اين طبقه تبعیت نمايند، صورت 

( در اين داستان 13: 1251)توحیدفام،  اگیرد می

اگرچه برادر گلناز از آنچه در عرف به عنوان 

شود، برخوردار نیست، اما  قدرت مردانه تعبیر می

شخصیت اصلی داستان با اينکه خود زن است، 

امیدوار ايدئولوژی حاکم بر جامعه،  تأثیرتحت 

کننده چنین است با استمداد از نیروهای ياری

  تسلطی را به خانه بازگرداندا
 
 بابایار نماد منجی -

 های اين مجموعه نمادی  ار در تمامی داستانـباباي

دهندها در داستان پیشانی سفید  است از ياری

 بابايار با استناد به اين قسمت از داستان که: 

یر جنگل را صادق، کاسعلی، شکارچی پ»

شناختا او شکارچی معروف و قديمی خوک 

های گیالن و مازندران را  بودا تمام جنگل

شناخت و همیشه از اين طرف جنگل تا آن   می

: 1212 )يوسفی، ا«ها بود طرف جنگل از پی خوک

25 ) 

وی که ا است «گالش سیاه»اسطورۀ  يادآور

رسد و در تنگناها و به داد مردم دادمدار می

کند، در اين داستان به ها از آنها حمايت میسختی

شود و در قالب بابايار ای جديد بازآفرينی میگونه

 منطق  اشکورات، بومی فرهنگ نمايدا دررخ می

 استا جنگل حیوانات حامی و حافظ سیاگالش

 داشته، مهربان شخصیتی مردم نظر در گالش سیاه

 وی داردا دوست را حیوانات و هاانسان تمام
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 ياريشان مشکالت در و است آنها نگهبان و فظحا

کندا سیاه گالش به عنوان حامی حیوانات می

گوشت در باور مردم دامدار، در حقیقت حالل

خدايانی است که در گذشته  -ازشبان شمايی

انسانی  ایچهره مرور زمان و به اندوجود داشته

در حقیقت حمايت سیاه گالش از  انداپیدا کرده

حالل گوشت يادآور گوشورون ايزد  چهارپايان

وظیف  »نگاه دارنده و مینوی چهارپايان است که 

مراقبت از حیوانات مفید را در روی زمین بر 

باشدااا  می« روان گاو»عهده داردا نام او به معنی 

آورند و برخی گوشورون را مونث به شمار می

اندااا او از ارتباطی بین او و ماه فرض کرده

نالد که بر وی رفته است، به اورمزد میهايی  ستم

و در پی شبانی نیک است تا او را از بند برهاند و 

گويد که به دلیل بدکاری و ستمی که در گیتی می

بر چهارپايان اعمال خواهد شد، نخواهد گذاشت 

که آنها به زمین فرستاده شوندااا اورمزد به او 

ت دهد که چنین نخواهد ماند و زردشاطمینان می

آيین خود را بر مردمان عرضه خواهد کرد و رفتار 

خوب و مناسب با چهارپايان را به ايشان خواهد 

  (223: 1255زاده، ا )قلی«آموخت

 

 ایدئولوژی باورهای خرافی -

های ترين درونمايهکاری يکی از مهمانتقاد از طمع

کاری از استا طمع« دـانی سفیـپیش»ان ـداست

ی چون حبیبه، صادق و هايهای شخصیتخصیصه

ارباب است که به خاطر مال دنیا حاضرند انسان را 

فدا کنندا اگرچه صادق در پايان داستان متحول شده 

ها کشد اما بقی  شخصیت  کاری میو دست از طمع

 دهنداهمچنان به رفتار و کردار خود ادامه می

تاچشم حبیبه خانم به رنگ مشکی و »

خندی زدا خدا را شکر پیشانی سفید او افتاد، لب

کرد و گفت: بخت و اقبال به ما رو کرده، گوسال  

آوردااا صادق  پیشانی سفید، عزت برای آدم می

« غیرت داری اين گوساله را برای من نگه داری؟

 (15: 1212 )يوسفی،

شود عالوه طور که در متن مشاهده میهمان

کاری، اشاره به خرافات نیز ديده  بر تاختن به طمع

اما از آنجا که در اين داستان به اين مقوله  ،شودمی

توان از آن  به صورت چشمگیری اشاره نشده می

نظر کردا اشاره به مبحث خرافات در داستان صرف

اين نوع از ايدئولوژی  تأثیرو « عشق، رنج و بلوط»

بر فرد و جامعه به صورت مبسوط مورد بحث و 

 گیردا  بررسی قرار می

 

 دست بر طبقۀ فرودستظلم طبقۀ فرا -

کاری حاصل ظلم به زيردستان که در نتیج  طمع

های اين داستان استا مايهشود، از ديگر درونمی

های فرعی اين داستان به  هرکدام از شخصیت

دست خود آيد به زيرای که از دستشان برمیاندازه

نويسد طور که مارکس میکنند و همانظلم می

است تا به فرودست همیشه طبق  فرادست قادر 

زيرا نیروی کار توان آن را ندارد  ؛خود ستم کند

 که از حقوق خود دفاع کندا

ها چند الوار به  صادق، باالی آغل گوساله»

ديوار کوبیده و زير آن ستون زده، جايی برای 
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خوابیدن گلناز درست کرده بودااا شاه غالم پیشانی 

ای آن سفید را به صادق داد تا بعد گلناز را به ج

بگیردااا از وقتی پیشانی سفید به دنیا آمد، انگار که 

روزگار گلنار زير و رو شدا ديگر از تو  و تشر و 

ها ناراحت  ه خانـم، مثل گذشتهای حبیبـدعواه

رفت و برای  شد و به پشت تالرسر نمینمی

کردا ديگر از نگاه سرد و  خودش گريه و زاری نمی

او بود، ناراحت  يخ صادق که مانند سوزنی به دل

 (11-1ا )همان: نمی شد

 

 احترام به حقوق حیوانات -

های اين داستان ستايش از ديگر درونمايه

وفاداری پیشانی سفید استا نويسنده معتقد به 

وفاداری حیوانات نسبت به کسانی است که آنها 

-را مورد حمايت، مراقبت و محبت خود قرار می

ی که پیشانی سفید دهندا در واقع، احترام به حقوق

بر گلناز دارد، سبب وفاداری پیشانی سفید به 

شودا حمايت پیشانی سفید از گلنار  صاحبش می

يادآور داستان سگ اصحاب کهف است و نشان 

توانند بیشتر از دهد که حیوانات گاهی میمی

ها قدر خدمت و محبت را بدانندا در اين انسان

یرد خان  گداستان زمانی که گلناز تصمیم می

بینیم که گاوش همراه صادق را ترک کند نیز می

رودا اين داستان يادآور گاو برمايه در او می

با  پادشاه ايران فريدون باشد که  شاهنامه نیز می

 : شیر او پرورده شد

گلناز راه افتادا باض کرده و دوان دوان رفتا »

به پشت سرش نگاه نکرد تا مبادا رفتن و دورشدن 

اما دلش طاقت نیاوردا  ،پیشانی سفید را ببیند

برگشت تا برای آخرين با پیشانی سفید را که به 

شد و به طرف   خیالش از او دورتر و دورتر می

مانند ، اما پیشانی سفید رفت ببیند  گاوسرا می

ا )يوسفی، «آمد  ای بازيگوش از پی او میگوساله

1212 :10) 

او حتی در خطرات نیز از او حمايت ـگ

 اندازد:کند و جانش را برای گلناز به خطر میمی

خرس به طرف گلناز خیز برداشتا گلناز »

به پشت درختی فرار کرد و از آن باال کشیدا 

خرس خشمگین درخت را تکان دادا گلناز از 

باالی آن بر زمین افتادا ناگهان پیشانی سفید مانند 

ای به  فیلی سم کوبان تاخت و آن چنان ضربه

ها کله پا  شکم خرس کوبید که او را روی علف

 (32ا )همان: «کرد

-الزم به ذکر است که اين ايدئولوژی می

تواند در باورهای دينی نیز جای داشته و دستگاه 

مندی از منافع  ايدئولوژيک دولت نیز جهت بهره

روست که پردازدا از ايناين رفتار، به تبلیغ آن می

له در اين داستان تا اين حد مورد توجه ئاين مس

 بوده استا

 

 ایدئولوژی آشكار و پنهان -

توان به های داستان، میپس از اشاره به درونمايه

ايدئولوژی آشکار و پنهان متن پرداختا در اين 

رده است تا در خالل داستان نويسنده تالش ک

گو و با استفاده از بافت موقعیتی و وگفت

فرهنگی در داستان به بیان ايدئولوژی پنهان خود 

زيرا نشان دادن  ؛مردساالری بپردازد تأيیددربارۀ 

ناتوانی گلناز و پناه بردن او به نیروی برتر مردان  
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بابايار و آرزوی گلناز دربارۀ اينکه کاش کمی از 

-ر را صادق داشته باشد، همگی نشاناقدرت باباي

دهندۀ توجه نويسنده به ايدئولوژی مردساالرانه و 

ضعیف انگاشتن جنس زن استا حتی زمانی که 

گويد، در پايان  از اعمال قدرت حبیبه سخن می

 کندا آن را به برتری صادق ختم می

صادق الش  چوبی برداشت، دويد، محکم »

یای کشید و بر به پای حبیبه خانم کوبیدا او ج

روی زمین افتادااا برای اولین بار از چشمان سرخ 

و متورم صادق ترسیدااا حبیبه خانم مانند ديواری 

 (35ا )همان: «رفت  عظیم که يکباره فرو بريزد، می

ترين ايدئولوژی آيد اين ايدئولوژی مهم  به نظر می

گو آن را واست که نويسنده در خالل متن و گفت

های آشکار متن  اما ازايدئولوژی ،ستپنهان کرده ا

توان به ناپسند خواندن نظام ارباب رعیتی و   می

ظلم به زيردست اشاره کرد که در باال به 

 هايی از آن اشاره شدا گوشه

 

 «ساز شكسته»داستان دوم  .5

گونه که پیش از اين نیز گفته شد، آلتوسر  همان

کند: بخش دولت را به دو بخش تقسیم می

گر و بخش ايدئولوژيکا دستگاه سرکوبگر سرکوب

دولت مانند پلیس، دادگاه، نیروی انتظامی وااا 

مفهوم سرکوب آن است که دستگاه دولت با قوۀ 

کند يا دست کم در نهايت اگر قهريه عمل می

کندا نتواند راه به جايی ببرد اين راه را انتخاب می

نیز مخاطب با قوۀ قهري  دولت  در اين داستان

روستا آنجا که نیروهای انتظامی اقدام به بهرو

کنند در واقع ما با نظامی  شکست ساز بابايار می

 سرکوبگر مواجه هستیما

در زندگی انسان بر  موسیقی تأثیرامروزه 

بشر  قرون متمادی،در گذر کسی پوشیده نیستا 

های نخستین در  با موسیقی خو گرفته استا انسان

با حرکات بدن  هنگام شکار يا کار، هماهنگ

خواندندا در هنگام جنگ سرودهای  آوازهايی می

سرودند و هنگام پیروزی در کارهای  حماسی می

ساختندا  مهم، شادی خود را با آواز نمايان می

نخست اين آواز و پايکوبی با کوبیدن دو قطعه »

بعدها انسان  .شد سنگ به يکديگر همراه می

ا او پی برد ای دارد دريافت که هر چیز آوای ويژه

که زه کمانش پس از کشیدن و رها شدن، صدای 

  کند، او پی برد که تن خوشايندی فراهم می

اين  اادار داردا خالی درخت، صدايی طنین تو

ساختن   چیزهای ساده انسان را به انديش

ابزارهای موسیقی انداختا زه تبديل به سیم و تار 

ی آمیزها با درهم انسان اااابزار موسیقی شد

، بربط، تار،  های گوناگون توانستند، تنبوره سیم

تار و کمانچه بسازندا با پیشرفت بشر، سازها  سه

و ابزارهای موسیقی نوينی به وجود آمدندا به 

ها و چگونگی آواز خواندن  تدريج نوای آهنگ

 ۀبسته به موقعیت فرهنگ هر ملتی ريخت ويژ

گونه در گذر روزگاران، خود را يافتا بدين

  و احساسات خود را به وسیل ها ها انديشه سانان

 (10-13: 1202)ناداژدا،  ا«اند موسیقی بازگو کرده

گونه که از نامش اين داستان نیز همان

دربارۀ اهمیت و نقش موسیقی در  ،پیداست
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ای که به موسیقی خو گرفته و جامعه استا جامعه

ممکن است عقايد و انتقاداتش را از طريق آن 

ا در اين داستان که پیش از انقالب اتفاق بیان کند

افتاده، بابايار عاشیقی است که سازش توسط 

ها شکسته شده استا همچنین، در اين امنیه

رو هستیم که سینه ها روبهداستان با زندگی عاشیق

به سینه به روايت فرهنگ خود با سازهايشان 

 خوانیبداههها اغلب در عاشیق»اندا پرداخته

های  مهارت دارند و شعر و آهنگ تصنیف

)درويشی،  ا«سازند خودشان را هم گاهی خود می

1255 :325) 

 اگرچه مخاطب نوجوان غیر بومی با فرهنگ

ه راحتی از تواند باما می ،ها آشنا نیستعاشیق

گو به وشده در قالب گفتهای ايجاد موقعیت

 ای از آنها پی ببردا گوشه

چ عاشقی با دست خودش سازش را هی»

شکندااا چون شکستن ساز حرام استاااساز نمی

هیچ عاشقی مال خودش نیستا ساز تنها ارث و 

به  هاست که پس از هر عاشقی میراث عاشق

 ( 5-21: 1212)يوسفی،  ا«رسد ديگری می

نوجوان اين داستان که شخصیت اصلی و 

در پی يافتن  ،رودروايتگر داستان نیز به شمار می

پاسخ اين پرسش است که آيا بابايار خود سازش 

اندا ها سازش را شکستهرا شکسته و يا امنیه

اهمیت ماجرا از لحاظ ايدئولوژيک آنجاست که 

های قیامی را که به  خواهد شعلهمینظام حاکم 

واسط  حمايت از بابايار بر افروخته شده است، 

خاموش کندا نظام قهري  حکومتی همان طور که 

نويسد از طريق پراکندن اين شايعه که آلتوسر می

بابايار خود سازش را شکسته و نواختن موسیقی 

خواهد به ديگران را رها کرده، در حقیقت می

ه در صورت قیام و بیان انتقاد، هشدار دهد ک

 سرنوشتی چون بابايار در انتظار آنان خواهد بودا 

-طور که گرامشی میاز سوی ديگر همان

ای پنهان و از طريق گويد، هژمونی به گونه

نهادهای سیاسی و فرهنگی توانسته اين ترديد را 

به وجود آورد که ممکن است بابايار خود اقدام 

باشدا واض، است که در  به شکستن سازش کرده

اثر گذشت زمان ممکن است اين فکر قوت 

گرفته و آنچه را نظام قهريه به دنبال آن است به 

رو مورد عنوان باور مردم تلقی شودا از اين

پرسش قرار دادن اين امر توسط شخصیت اصلی 

تواند به عنوان نقط  آغازی برای   داستان، می

ر دولت مطرح ايستادن در مقابل دستگاه سرکوبگ

 باشدا
 
 آن توتم موسیقی و ترس حكومت از -

  ادبیات عرص  در هـت کـنظامی از باورهاس توتم،

 مقدس که اشیايی و حیوانات  گیاهان، هیأت به

-قبیله زندگی درا گردد  می ظاهر شوند،  می تصور

 سنبل توتم» ادارد ایکنندهتعیین کارکرد توتم ای،

 طور به توتمیسما تاس خود پرستندگان و حامیان

 را توتم که است رسومی و قوانین مجموعه کلی

 ا«کند  می قلمداد اجتماعی مذهبی نهاد يک

 (10: 1215شمیسا، )

ای است که در میان اقوام و توتمیسم طريقه

قبائل بدوی حکم مذهب را دارد و باعث منع آنها 

شود و نظم و نظام را در از ارتکاب منهیات می

ای کندا فريزر توتمیسم را طريقهمیقبیله برقرار 

داندا جنب  مذهبی توتمیسم   مذهبی و اجتماعی می



 553         اثر محمدرضا یوسفی« بابایار»بررسی عناصر ایدئولوژیك در رمان 

 

 

 

 

اين است که اعضای يک قبیله، خود را به نام 

خوانند؛ در نتیجه آنها حیوان توتم خويش می

رسانند و آن کنند و به قتل نمیتوتم را شکار نمی

اجتماعی توتمیسم نیز در  خورندا جنب را نمی

بندی به رعايت حرمت و در شمول يشدت پا

-1: 1201کندا )فرويد، وسعت قیود تجلی می

ها نیز تا آنجا  در اين داستان، ساز عاشیق ( 15

« توتم»توان از آن به عنوان حرمت دارد که می

 نوازندگان آذربايجان ياد کردا 

شود؟ شايد عاشقی، دل عاشقی   مگر می»

ديگر  ديگر را بشکندا شايد عاشقی با عاشقی

دشمنی کندا شايد عاشقی بدخواه عاشقی ديگر 

باشدا شايد عاشقی، عاشقی ديگر را حتی بکشد! 

شکندا  اما هیچ عاشقی، ساز عاشق ديگر را نمی

گناه داردا عاشق  چون شکستن ساز حرام استا

: 1212)يوسفی،  ا«کند دار نمی که کار معصیت

21-25 ) 

 ت، ر که موسیقی نیز يکی از انواع آن اسـهن

تواند کارکردهای زيادی داشته باشدا يکی از   می

اين کارکردها، اعتراض استا در طول تاريخ، هنر 

های غیرمستقیم بیان اعتراض  و ادبیات يکی از راه

 ،اندا در حقیقتبه حکومت و وضع موجود بوده

ترين نگار است که کوچکهنر يک نوع لرزه»

قالنی سکون و اعتدال فکری و ع  انحراف از نقط

 (10: 1212)شوکینگ،  ا«کند  موجود را ثبت می

هنر اعم از ادبیات، موسیقی، تئاتر و ااا به 

عنوان بخشی از حیات معنوی اجتماع قادر است 

العمل نشان دهد نسبت به انحرافات آن عکستا 

ها،  و در مقابل ستم و بیدادگری حکومت

تواند يکی از   ند و قطعاً روشنگری میکروشنگری 

های توتالیتر و  يل اصلی حساسیت حکومتدال

چرا که تهديدی برای  ؛ستمگر به هنر باشد

نهايت موجوديت آنها به شمار در مشروعیت و 

 رودا     می

ها از موسیقی در اين داستان، ترس حکومتی

ترين که منجر به شکستن ساز بابايار که بزرگ

شود، در حقیقت   خود است می عاشیق زمان

گذاری موسیقی بر تأثیرهراس آنان از دهندۀ نشان

ذهن و تفکر مردمی است که گرد بابايار جمع 

شوندا ترس از موسیقی به عنوان جداکنندۀ   می

اين داستان به روشنی مالحظه خوب از بد در 

 دا شو  می

ها ساز بابايار را شکستند تا ديگر ساز  امنیه»

دانستند که تو خاطرخواهش  نزند؛ چه می

افتی! اگر   او می  به فکر ساز شکستشوی و   می

-دانستند، ساز بابايار را نمی  میها اين را  امنیه

 ا«ها اضافه نشود شکستند تا عاشقی به عاشق

 (01: 1212)يوسفی، 

  ایدئولوژی آشكار و پنهان -

آشکارترين ايدئولوژی در اين داستان ايدئولوژی 

حمايت از فرهنگ و میراث گذشتگان استا اين 

 ،ها سرشته شده استلوژی که با خون عاشقايدئو

اما  ،شوددر اين داستان به وضوح ديده می

ها امنیه»ايدئولوژی پنهانی که با استفاده از تکرار 

گويد اند و هرکس هرچه میساز بابايار را شکسته

تواند توجه مخاطب را به خود ؛ می«دروغ است

جلب کند، ايدئولوژی مبارزه با زورگويی و ستم 

 حاکمان عصر با استفاده از هنر موسیقی استا 
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ترسندا ها از صدای ساز بابايار میامنیه»

زند، آوای سازش مانند   چون وقتی صدای ساز می

ها  های اسب کوراوغلوستا امنیهصدای سم ضربه

خواند، ترسندا بابايار وقتی آواز میاز بابايار می

صدايش مثل توپی است که ستارخان شلیک 

ترسیدندا اگر ها از ستارخان هم مید؛ امنیهکر می

های چاک پیدا شود و با شکستهيک عاشق سینه

چه  های های های  ساز بابايار آواز بخواند

 ( 21)همان:  ا«شود! می

های مردم آذربايجان کوراغلو يکی از افسانه

تمثیل حماسی و  ،شودآنچه در آن بیان میبود و 

ردم با دشمنان داخلی زيبايی از مبارزات طوالنی م

کوراوغلو در مقام استا همچنین و خارجی 

ا مبارزات وی بود عاشیقخود يک  ی مبارز،قهرمان

به دلیل ستمی که ارباب بر کوراغلو رواداشته آغاز 

وی، داستانی تاريخی  اگرچه داستان ؛شودمی

 اما رنگی از اسطوره به آن زده شده استا ،است

میرد و ممکن است گاه نمیاين کوراوغلو، هیچ

بارها به تاريخ بیايد و ضمن انجام مبارزات خود 

ای خود های افسانه او با اسب .دشودوباره ناپديد 

در همه جا حضور دارد در فضای داستانی 

ای به حساب ر اسطورهها، از عناصکوراغلو اسب

هايی را که در اسب« شوکور ائلچین»آيندا می

اند، به ترکان به کار رفته« هایمیت»ها و داستان

های آسمانی،  کند: اسبچهار گروه تقسیم می

هايی های نژاد خاک و اسب های زمانه، اسباسب

يعنی  ؛از نژاد آبا اسب کوراغلو از نوع چهارم

: 1255آب استا )اوزون، اسبی است که منشأ آن 

روست که نام کوراغلو در داستان همین ( از155

خواهد به ر واقع نويسنده میبابايار آمده و د

زيرا  ؛ای او را هم رديف کوراغلو قرار دهدگونه

تواند در مقابل ظلم و ستم، اثرگذار ساز بابايار می

باشد و از طرفی ديگر قادر است تا با جمع کردن 

ی عدالتمديگر، آنها را علیه بیمردم دور ه

روست که نظام قهري  دولت بشوراندا از همین

 خیزدا شود و با او به مقابله برمی  دست به کار می

« سه تار»توان با داستان اين داستان را همچنین می

ردا در داستان آل احمد جالل آل احمد مقايسه ک

 ؛کند  دولتی در مقابل موسیقی قیام مینیروی غیر

يرا ايدئولوژی برخاسته از مذهب در نوع افراطی ز

آن، استفاده از آلت موسیقی را، فعلی حرام 

داندا به همین دلیل زمانی که صاحب سه تار   می

شود سازش توسط مردم   نزديک مسجد می

اما در داستان ساز شکسته،  ،شود  شکسته می

ارندۀ حکومتی که موسیقی را دستگاه بازد

ارد، با شکستن ساز بابايار در شم  کننده میتهديد

صدد است تا خطر شورش احتمالی را به حداقل 

 کاهش دهدا 

 

 «ناخدا جادو»داستان سوم  .9

اين داستان بر محوريت قیام يکی از صیادان 

داری شکل گرفته مرواريد بر علیه نظام سرمايه

خواهد ، ناخدايی است که می«ناخدا جادو»استا 

داری است، نظامی سرمايه در برابر نظام حاکم که

ترين و بايستدا مارکس به عنوان يکی از اصلی

ترين منتقدان اين نظام، آن را نوع مدرنی از  جدی

داندا وی، نیروهای تولید را به دو داری میبرده

از نظر »کندا گروه زيربنا و روبنا تقسیم می

های مارکس روبناها يعنی دولت، قانون، نظام

ن وابسته به شیوۀ تولید است و مذهبی و امثال آ
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-می تأثیرگیرد و بر آن نیز مبتنی بر آن شکل می

داری گذاردا در نتیجه، به شدت به نظام سرمايه

تازد که ابزار تولید را در دست گروهی خاص می

قرار داده است و آنها را برای سرکوب طبق  

کند و با مدنیت تولیدکننده و فقیر تشويق می

ها را استحمار و فريبنده، توده جديد و قوانین

کندا مارکس اين فريبندگی و انحصار استثمار می

داری ارزش افزوده را عامل پیدايش نظام سرمايه

 (100: 1250)شريعت،  ا«دانسته است

در اين داستان، روبنا يعنی همان عامل قدرت، 

های گروه کارگر که از نظر از نیروی کار و مهارت

دارد، در جهت دستیابی به منافع مارکس زيربنا نام 

بردا نیروی کار خود يعنی افزايش سرمايه بهره می

ای جز نیز برای رفع نیازهای اولیه زندگی چاره

 بیندامعامله با اصحاب سرمايه و قدرت نمی

ای در اين داستان حسام به واسط  منابع مالی

که در اختیار دارد، نیروهای امنیتی منطقه را تحت 

گیردا رشوه گرفتن نیروی امنیتی بندر ود میتسلط خ

برای نابود کردن ناخدا جادو به عنوان کسی که 

قدرت و ابهت دالل منطقه، شیخ حسام را شکسته 

هايی باشد که مخاطب را تواند از درونمايهاست، می

 به سمت ايدئولوژی داستان هدايت کندا

ناخدا با زبان نرم حرف زد تا شايد قاسم »

تاه بیايد، ولی او با سین  باز و چین امنیه کو

از امروز »های به هم رفته، گفت:  پیشانی و سگرمه

فروشیا بندر   مرواريدهايت را به شیخ حسام می

قانون داردا دريا مال مخلوق خداستا صید سهم 

شماست، ولی مرواريدهای صید شده مال شیخ 

 وش ـم را گـرفـده، حـان آمـرمـاال فـت! از بـاس

 (00: 1212سفی، )يو«« گیری؟ می

، داستان مردی است که «ناخداجادو»داستان 

به خاطر ايستادگی در مقابل زورگويی شیخ 

-هايش مجبور به تحمل رنج نشاندهحسام و دست

خواهد آن چنان زيرا نمی ؛شماری استهای بی

گويد بردۀ نظامی از خريد و که مارکس می

خواهد اين معامله را بر اساس فروش باشد که می

 اجبار در بازار انجام دهدا 

ترين مفاهیمی که مارکس دربارۀ کار از مهم

ل  آزادی است و بسیاری از ئمس»کند   ارائه می

له مبتنی ئاش را نیز بر همین مسهای اقتصادیديدگاه

ترين انتقاداتی که مارکس به کندا يکی از مهممی

داری دارد، محروم کردن افراد از نظام سرمايه

اين چرا که در  ؛حصوالت تولیدی آنهاستمالکیت م

به دست غیر کارگران  نظام، ابزار و متعلقات تولید

 ( 25: 1212)سیفی و مشکات،  ا«افتدمی

باز شیخ حسام برای ناخدا جادو پیاام داده »

بود که اگر سگ لجی کند و مرواريدهايش را به 

کوبدااا شیخ   او نفروشد، سرش را به ته دريا می

کوسه هم بود ناخدا از او ترس حسام اگر 

نداشت؛ ااا ناخدا به همان پادو که پیاام آورده 

بود، گفت: به شیخ حسام بگو اگر چپی  سرت 

هات نیست بیا با هم به ته دريا برويم  چارقد زن

 ا«کوبدتا بدانی کی سر آن يکی را به ته دريا  می

 (05: 1212)يوسفی، 

 

 باورهای خرافی -

-وه بر بابايار که در نقش ياریعالدر اين داستان، 

شود مردم منطقه به وجود دهنده ظاهر می
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« ها و شیاطین درياجن»عنوان  بانیروهای شرور 

اعتقاد دارندا  ،که برخاسته از خرافات است

خرافات در هر قوم و ملتی جايگاه خاص خود را 

داردا اعتقادات خرافی در بسیاری از مواقع، رفتار 

آورد و آدمی را لموس درمیآدمی را به شکل م

 اانگیزدنسبت به عملی يا دوری از آن برمی

در اين داستان اعتقادات  (12: 1211 )صرفی،

رود که مردم برای درمان خرافی تا آنجا پیش می

شوند بابازار خبر صیادانی که به جنون مبتال می

کنند تا با برپايی مراسم زار، ارواح و شیاطین می

 صیادان بیرون کنندا  خبیثه را از جان

هر دوا درمانی که بی بی به عقلش رسید از »

مگر »اما ثمر نگرفتا بابازار گفت:  ،پی آن رفت

هايی به دست  بابايار قدمی بردارد، چنین هوازده

همه جا بود  اما بابايار کجا بود؟« ،يابند  او شفا می

و هیچ جا نبودا کسی بود که يار و ياور صیادها 

های  دا آنها را از گزند بادها و جنتوی دريا بو

 (05: 1212)يوسفی،  ا«داد  شوم نجات می

شايد يکی از داليل رواج خرافات و انتقال 

سینه به سین  آن در میان مردم، نفعی بود که 

زيرا خرافه  ؛اندبردهحاکمان بر مردم از آنها می

از میان برده  قادر بود علّت خواهی میان روابط را

 گرايی را بنشاندان تقديرو به جای آ
 
  ایدئولوژی آشكار و پنهان -

-های شیخ حسام میناخدا جادو در مقابل خواسته

ايستدا تهديدهای امنیه و نظام قهري  دولت را که در 

گیرد و در داری است، ناديده میاختیار نظام سرمايه

اندازد، دچار اين راه جان خود را نیز به خطر می

و سالمت روان خود را از شود ترسی شديد می

زيرا  ؛دهداما به خواست  آنها تن نمی ،دهد دست می

بلکه  ،داری باشد خواهد بردۀ نظام سرمايهاو نمی

خواهد مالکیت آنچه را کسب کرده، خود در می

 اختیار بگیردا

ای از خشم آتش گرفته، قاسم امنیه با چهره»

 هايی که بلم و قايق روی موج« می فروشی؟»گفت: 

خوردندا   از دل دريا سردر آوردند، پیچ و تاب می

قاسم «ااا نه!»ها پیچید:  صدای ناخدا در هوهوی موج

امنیه با شتاب طناب را حلقه کرد و گره زد و به 

طرف ناخدا رها کردااا قاسم امنیه جويده جويده 

اگر نتوانم شاخ تو را بشکنم و چَشم را از »گفت: 

ستمااا بگو چشم!ااا دهانت بشنوم، قاسم امنیه نی

ها خشمگین شدااا  قاسم امنیه از سر و صدای مرغ

خسته و خیس و ضبناک ااا طناب را کشیدااا و 

گفت: ااا اگر من از زبان تو چشم را بیرون نکشم،  

 ا«روم به گورستان  دارم و می  از اين بندر سر بر می

 (01-02)همان: 

اين ايدئولوژی آشکارا در داستان به نمايش 

-آيد و مخاطب به راحتی آن را دريافت میر مید

اما يک ايدئولوژی پنهان نیز در اين داستان  ،کند

خورد که نیازمند کاوش بیشتری به چشم می

های داستان از استا هنگامی که شخصیت

ن بیماری ناخدا اشیاطین و اجنه به عنوان مقصر

-آورند، چنین به نظر میجادو صحبت به میان می

ن بینش از گذشتگان میان آنها رواج آيد که اي

داشته استا اين امر باعث شده تا دالالن و 

حاکمان بتوانند با توسل به اين امور، صیادان را 

کشی کنندا ساده لوح نگه داشته و از آنها بهره

ها و زورگويی ايدئولوژی عقب نگه داشتن رعیت

به آنها چیزی نیست که مربوط به عصر خاصی 
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ها بروز و ظهور اند در تمام دورهتو باشد و می

 داشته باشدا

 

 داستان چهارم: تفنگ میرنوروز . 7

افتدا اين داستان در فرهنگ قومی بلوچ اتفاق می

قوم بلوچ همانند هر قومی، فرهنگ، باور و عاليق 

های فرهنگی مردم ويژۀ خود را داراستا از نشانه

شديد آنها به تعلق خاطر توان به می بلوچ

با موسیقی متولد  ی اشاره کردا گويی آنهاموسیق

با آن سر بر بالین هنگام مرگ نیز  ود نشو می

 هاترين احساسزيباآنها قادرند  گذارنداخاک می

دا نموسیقی بیان کن را به زبانترين دردها و عمیق

بینیم که  رو در داستان میرنوروز میاز اين

با صدای ساز خود همه جای داستان « پیرموسی»

ضور داشته و از محل مخفی شدن میرنوروز نیز ح

 اطالع داردا

 

 ای قبیله -انتقاد از تعصبات قومی -

های کتاب مورد بحث در يکی ديگر از ايدئولوژی

داستان چهارم، انتقاد تلويحی از تعصبات قومیتی 

 باطنی نفسانی اخالق از يکی عصبیت»استا 

 خويشان از کردن حمايت و دفاع آثارش که است

 و مذهبی و دينی تعلق چه است، متعلقان مطلق و

 غیر يا خاکی، و آب و وطنی تعلق يا مسلکی،

 ای رذيله ملکات و فاسده اخالق از اين وااا آن

 اعمالی و اخالقی مفاسد از بسیاری منشأ که است

 گرچه ؛است مذموم نفسه فی آن خود و گردد،

 اظهار منظور و باشد دينی امر ياا باشد حق برای

 هم مسلک يا خود غلبه منظور بلکه نباشد، قح

 ترويج و حق اظهار اما ،باشد خود بستگان يا خود

 آن برای حمايت و حقه مطالب اثبات و حقیقت

 ا«نیست مذمومه عصبیت يا نیست، عصبیت يا

الزم به ذکر است که  (102-100: 1252)خمینی، 

 رودا   اين واژه معموالً در معنای منفی آن به کار می

های  در قرآن نیز آياتی در باب تقبی، تعصب

قومی آمده استا به عنوان مثال در سورۀ مائده 

خطاب به يهود و نصارا که خود را فرزندان و 

 پنداشتند آمده است:     دوستان خدا می

 اللّهِ أَبْنَاء نَحْنُ وَالنَّصَارَى الْیَهُودُ وَقَالَتِ» 

 مِّمَّنْ بَشَرٌ أَنتُم بَلْ بِذُنُوبِکُم کُميُعَذِّبُ فَلِمَ قُلْ وَأَحِبَّاؤُهُ

 و خدا پسران ما نصارا گفتند و يهود و « خَلَقَ

 خاطر به را شما چرا پس بگو،ا هستیم او دوستان

  از بشريد؛ هم شما بلکه کند؟ مى عذاب گناهانتان

 (15مائده/)ا است آفريده که کسانى جمله

های بارز فرهنگی چنین تعصباتی از ويژگی

مردم بلوچ است و يکی از نمودهای تعصبات 

بدين  ؛ها در هنگام انتقام است قومی، رسم بلوچ

ای صدمه و  اگر به شخصی يا طايفهصورت که 

يا کسی کشته شود و شخص  ودخسارتی وارده ش

خاطی از عمل خود اظهار ندامت نکند و 

عذرخواهی ننمايد، بايد منتظر انتقام طرف مقابل 

دهندۀ آن است که با توجه به  ا تاريخ نشانباشد

هايی که سیستم آموزشی دولتی برای  هم  تالش

از میان برداشتن تعصبات قومی کرده به نتیجه 

نظري  آلتوسر مبنی بر  بنابرايننرسیده استا 

آموزش فرمانبرداری توسط سیستم آموزشی 

 ؛قدرت حاکمه در اين موارد قابل اعمال نیست

ستادگی مردم قوم چرا که تعصبات قومی باعث اي
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شودا آنها به اعمال   در مقابل قوانین دولتی می

قوانین خود پايبند بوده و قدرت قهري  دولت نیز 

دهد تا  در چنین مواردی ورود نکرده و اجازه می

تان نیز آنها قوانین خود را اجرا کنندا در اين داس

بی زيتون رو هستیما بیبا نمايش اين فرهنگ روبه

میر نوروز، انتقام برادرش را از  منتظر است تا

 سردار بگیردا

میرنوروز استااا آمده تا تقاص خون »

ها برادرش را از سردار بگیردا خلق و خوی بلوچ

طور است ااا رسم و رسومشان از قديم اين  اين

شود با خون شکلی بوده، خونی که ريخته می

کنندااا رسمشان است که ديگری آن را پاک می

نی میرنوروز بیايد، تفنگ را از خونخواه يع

ا )يوسفی، «امامزاده بردارد و به سراغ سردار برود

1212 :15) 

اگرچه روايت اين داستان با گفت  آلتوسر 

اما نويسنده با بیان حادث  داستان مورد  ،موافق نیست

سازی بنابر گفت  آلتوسر نظر باز اصرار بر فرهنگ

وژيک دولت که معتقد است دستگاه ايدئول؛ چرادارد

-با فرهنگ سازی، پلیس درونی هر فرد را فعال می

بگويد پیش از آن که « هی»سازد که او به خودش 

 عامل بازدارندۀ بیرونی درکار باشدا

 

  مایهدرون -

تمام عناصر داستان را  مايه،بايد دانست که درون

موضوع با ديگر  ۀکنند کند و هماهنگ انتخاب می

رو با بیرون کشیدن يناز ا .عناصر داستان است

مايه توان به درونها از دل داستان میموتیف

هايی چون انتقام، خون بها، تفنگ، رسیدا موتیف

غیرت بلوچ، ساز و موسیقی وااا در اين داستان 

توان به رو میشوندا از اينبه دفعات ديده می

 ماي  زير در اين داستان اشاره کرد:درون

 

 مذهبی -فرهنگیایدئولوژی اعتقادات  -

 در اين داستان از ابتدا با حضور بی بی زيتون در

رو هستیم که منتظر است تا امامزاده روبه

بیايدا تفنگ را از امامزاده بردارد و « میرنوروز»

برای گرفتن انتقام خون برادرش از سردار قیام 

له تا آنجا جدی است که او معتقد ئکندا اين مس

ها برنگردد، از شاال است اگر پسرش برای انتقام

 هم ترسوتر خواهد بودا

بی گفت، اگر بابات را ديدی به او بگو بی»

رود و به   سردار راست راست در آبادی راه می

ها از تو  خنددا به او بگو، شاال  خون برادر تو می

دالورترندا اگر شاالی را گرگی پاره پاره کند، 

ه يا جنگند ک  های ديگر آن قدر با گرگ می شاتال

ولی تو شتر پیر  ،کشته شوند يا گرگ را بکشند

 (12ا )همان: «غیرت يک شاال را هم نداری

با هم  تالشی که بی بی برای گرفتن انتقام 

خون يکی از پسرانش توسط پسر ديگر به خرج 

بینیم که در کنار امامزاده دهد، در نهايت او را میمی

ز بیند اپس از آن که خفت و ذلت سردار را می

گذردا اين گذشت با توجه به   خون پسر خود می

بی ناز صورت فرهنگی بی -اعتقادات مذهبی

گیردا به حرمت امامزاده و به دلیل اين که  می

توانسته او را در آبادی سربلند کند او از « میرنوروز»

 گذردا   خون پسرش  می

 ای از گور گريختهااا ردهار مـردار چنـزن س»
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امامزاده سردار را  بی بی به حرمت»گفت: 

تفنگ میرنوروز بر پشت سردار بود و « ااا ببخش!

تفنگ بی بی زيتون رو به خاک و شن نشانه 

گرفته بودااا تفنگ از دست بی بی زيتون بر زمین 

میرقنبر سربلند «ااا خونت حالل» افتاد و گفت:

 ( 153)همان:  ا«مردا براردش غیرت کوه را دارد
 
 هانایدئولوژی آشكار و پن -

در اين کتاب ايدئولوژی آشکار بر اساس اهمیت 

غیرت مردانگی و گرفتن انتقام به نمايش درآمده 

استا هم  اهالی ده و خانوادۀ میرنوروز او را به 

حتی بابايار که در اين  ،کنند  گرفتن انتقام تشويق می

ها تری نسبت به ساير داستانرنگداستان نقش کم

دارد گ را از امامزاده برمیدارد، در خیال گراناز تفن

آوردا در حقیقت اين و به نزديک گردتو  می

خواهد صاحب خون را به حرکت نمادين می

گرفتن انتقام تشويق کندا با اين حال اين ايدئولوژی 

زيرا  ؛شوددر پايان با گذشت بی بی زيتون همراه می

حقیقت انتقامش را با خوار و ذلیل شدن  او در

-سرش گرفته استا بنابراين میسردار به دست پ

گیرانه بگويیم که بخششی توانیم در نگاهی سخت

در کار نبوده و گرفتن انتقام به عنوان يک فرهنگ 

دار همچنان در نگاه و ايدئولوژی مردم باقی ريشه

 مانده استا

های پنهانی که در اين اما از ايدئولوژی

-نهمانند ساير داستا -شود  داستان به آن تاخته می

ها استا در اين داستان  خوار بودن امنیهجیره -ها

زيرا نگاه  ؛ها جیره خوار سردار هستندنیز امنیه

 کنداحکومت نظام ارباب رعیتی را تشويق می

 دهنده(ی)یار داستان پنجم: نشان بابایار .2

ی اشیای عتیقه در در اين داستان با مکان حفار

ای که رو هستیما اشیای عتیقهتخت جمشید روبه

رو وقايعی چشمان زيادی به دنبال  آن هستندا از اين

يا بوده و از ؤافتد، آمیخته با خیال و رکه اتفاق می

خیزد که هر يک از اين اشیای  هايی بر میدل داستان

عتیقه با خود به همراه دارندا آنچه در اين داستان به 

عنوان محور هم  اتفاقات مورد توجه است، 

آثار باستانی و اهمیت حفاظت از آن ارزشمند بودن 

نويسد: هژمونی در استا همان طور که گرامشی می

سطوح فکری، فرهنگی و ايدئولوژيک برقرار 

 تسلّط تحت «سوژه» عنوان به شود و ما می

مسلط جامعه هستیما در اين داستان نیز  ايدئولوژی

پیرسهراب به عنوان سوژه، مخاطب فرهنگ 

قرار گرفته و به آن عمل  حفاظت از آثار باستانی

اگرچه وی به دلیل وابستگی به تنديسی که  ؛کندمی

در حفاری يافته شده است و در نگاه او خاطرۀ 

دهد، اما کند، اين کار را انجام می  بابايار را زنده می

درواقع ايدئولوژی وابستگی به تاريخ، به امید ديدار 

دهدا یدهنده، دلیل اصلی اعمال را تشکیل مبا نجات

شده را به با اين حال او حاضر نیست تنديس يافته

زيرا ديگر به توانايی آنها  ؛میراث فرهنگی برگرداند

 در حفاظت از اشیاء باستانی اعتماد نداردا

 

 مایهدرون -

مايه دارد و آن اين داستان، تنها يک درون

مايه دلبستگی پیرسهراب به بابايار استا اين درون

حادث  اصلی داستان شده و باعث شکل گیری 

دهد که برای چنان شجاعتی به پیر سهراب می
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حفظ تنديسی که در نگاه پیرسهراب متعلق به 

اندازد و بابايار است، جان خود را به خطر می

تنديس را از دست سارقان گرفته و با آن از منطق  

 گريزدا حفاری می
 
 ایدئولوژی آشكار و پنهان -

تنها با اين ايدئولوژی پنهان  در اين داستان کوتاه

مواجه هستیم که بايد برای حفظ چیزهای مقدسی 

که در زندگی داری از جان خود نیز بگذریا 

بابايار تنها چیز ارزشمندی است که پیرسهراب 

گیرد برای حفظ   رو تصمیم میشناسد از اين  می

 تنديس او از جان مايه بگذاردا

ر بودندا پیرسهراب و بیژن کنار سیم خاردا»

آمدندا بیژن و پیرسهراب در   ها می اشباح به طرف آن

پناه تاريکی پنهان شدندا اشباح دوان دوان 

آمدندااا بیژن هم يک کلنگ برداشته بود و از پی   می

دويدااا پیرسهراب از عقب بیل را بر سر   اشباح می

يکی از اشباح کوبیدااا بیژن هم با کلنگ به پای 

-راب آن چنان تنديس را به سینهرسهديگری زدااا پی

اش گرفته بود که انگار جانش بود و اگر آن را از 

)همان: ا «کرد  داد، جان از بدنش پرواز می دست می

133) 

 

 گیرینتیجهبحث و 

ای از ايدئولوژی مجموعه ،طور که اشاره شدهمان

کلی   طرح و برنام هاست که باانديشهو  تصورات

در سط،  تواندمیا اين برنامه استهمراه 

-بزرگها و در سط، افراد و گروهتر برای کوچک

سمت سیاسی را به  هایها و قدرتحکومت ،تر

هدايت  خوانندمی هدف نهايیآنچه که آن را  

شناخت  ايدئولوژی به نوعی،در حقیقت  کندا

های هايی که توسط گروهانديشه ها استاانديشه

و به دنبال مسلط بر جامعه و افراد، اعمال شده 

اثبات حقانیت گروهی است که ايدئولوژی مورد 

 شودانظر از آن منتفع می

متون و آثار ادبی نیز به عنوان يکی از 

ابزارهايی که قادرند باعث ترويج و انتشار عقايد 

ها و و افکار شوند، همیشه مورد توجه گروه

ها بوده است و در ساختار آموزشی حکومت

قرار گرفته استا در اين  ها مورد استفادهدولت

مقاله نیز که با هدف بررسی ايدئولوژی کتاب 

پس از  ابه رشت  تحرير درآمده است بابايار

روش توصیفی تحلیلی معلوم شد  به بررسی رمان

که در اين رمان ايدئولوژی آشکار بر ايدئولوژی 

شايد نويسنده به دلیل سن  پنهان غلبه داشته و

یشتر از ايدئولوژی ب مخاطب خود ترجی، داده

 آشکار استفاده کندا

های مجموع  بابايار با ايدئولوژی  داستان

قیام طبقاتی رعیت، مردساالری، باورهای خرافی، 

ظلم طبق  فرادست بر طبق  فرودست و احترام به 

حقوق  حیوانات همچنین  ايدئولوژی 

مردساالرانه و ضعیف انگاشتن جنس زن، توتم 

آن و ايدئولوژی موسیقی و ترس حکومت از

مبارزه با زورگويی و ستم حاکمان عصر با 

استفاده از هنر موسیقی، باورهای خرافی و عدم 

داری از مالک  تمکین فرودست در نظام سرمايه

سرمايه برای حفظ آن چه خود به دست آورده 

ای و انتقاد از قبیله -است، انتقاد از تعصبات قومی

ن يک فرهنگ گروهی انتقام به عنواقانون درون

 رو هستیماروبه
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