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  بزرگ علوي: علیه ایدئولوژي یا ابزاري ایدئولوژیک؟« مردگیله»
 

 * مهدي جاویدشاد
 گاه ااراش انش شبان و ا باات انگلاسیت انشج م  کنرم 

 بهی حدائق
  انشگاه ااراش شبان و ا باات انگلاسیتاسنا يا  

 چکیده
وسالة آن  اند که بهآلن سر ا باات  ا    شمر  اباا م می برانگاات ل يی   اقدامی بیث

وض ح اباا هام حك منی کند. با وج   اينت آيا آثا م  ا که بهايدئ ل ژم حاکم اااعه پادا می
ن انة با گ  «مر گاله»بندم جام  ا ؟  اسنان ک تاه ت ان    اين  سنهندت میکن ا تباان می

پر اش  که ق اعد نظم طبقاتی  ا عل م به افشام اعةال قد ت نظا  حاکم    قبال اخصانی می
 شير پا گذاانه است. حض   پر نگ اباا هام سرک بگر حك منیت و تاحدم اباا هام

وق ف ن يسنده به کا کر هام اين اسبا  و وسايل  د ن هانايدئ ل ژيکت    ط ل  اسنان نش
   تبديل افرا  به س ژ  م    نظر ساسنم است که احنةاالً اين تص يرگرم حاکی اش تةايل او 
به تشريح اين کا کر ها برام مخاطبان خ   است. اين ا عا اش اين جهت قابل طرح است که 

هام گرايی اش سبکاجنةاعیت واقع هامسامانیگرا ب  ه و    باان نابعل م    سااست چپ
عل م ت لادم  «مر گاله»ا   که آيا  اسنان ن انا  اوست.    اينجا اين سؤال مطرح می

                                                                                                                  
 javid@javidedu.comن يسند  مسئ ل:  *

  47/44/4097تا يخ پذيرش:   20/2/4097تا يخ   يافت: 
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آو   يا اينكه   نهايت خ  ِ  اسنان هام ايدئ ل ژم حاکم  ا به لرشه   میفرهنگی است که پايه
آيد.   حالی که پژوهز ا  حاکم   میا   و    خدمت نظبه اباا م ايدئ ل ژيک تبديل می
پاسخی آلن سرم به « سخنی   با  هنر»و مقالة  لنان و فلسفهحاضر اش طريق ا جاع به کنا  

هام  ويكر  آلن سرم  ا کاسنی «افتي   یاناسيیبايش» دگاهي  هدت اش طريق اين سؤال می
 کند.ناا تباان می

 «. مر گاله»مت با گ عل مت آلن سرت ا بااتت ايدئ ل ژهاي كلیدي: واژه

 . مقدمه9
 . بیان مسئله9 -9

 4041هام سااسی    سال سالة با گ عل م به شندان به جر  انديشهمیك مات هفت
 اشهام ايدئ ل ژيک شمانهنشان تقابل او با گفنةان( 23: 4090منظم و گلاا ت )عبدمت نظرم

ت حابی که  ائةاً با  (200: 4094) سنغابت است. هةچنان تعلق عل م به حا  ت  ه 
ام مخالف با ت اش او چهره( 7: 4091)پرياا  و عانیت حك مت پهل م    کشةكز ب   

ت ان    هام ما کساسنی عل م  ا میکند. نة   انديشهنظا  حاکم عصر خ   ترسام می
 برام»او  «مر گاله»ت مشاهده کر .  اسنان «مر گاله»ويژه  اسنان ک تاه آثا  ا بی اوت به

« پر اش می  هقانی جنبز به گرايانهواقع اماا هبه ايران معاصر ا باات    با  نخسنان
اند «گ ناگ ن اجنةاعی طبقات هامخص صات نةايانگر»هام م ج      آن و اخصات

هام هام با گ بر سر نظا . هةچنان عل م تقابل بان قد ت(201 /4: 4034عابدينیت )
کند تا نشانی  يگر اش آگاهی  ا م  ا مشخصاً     اسنان باشنة   میهکة ناسنی و سرماي

مر   ا تهديد هام ما کساسنی بااد. مأم    ولت حاکم     اسنانت گالهاو به  غدغه
   ا امهت پس (. 014: 4077 )عل مت« اد تة   باشمبلش يک. اده ق م  ولت»کند که می

گ يد و  ا م سخن میسنگی با نظا  سرمايهباش برائت اش بلش يک  وساهت او اش هم
 « ا يم چیهةه آمريكايیت کاما ن آمريكايیت پالن م آمريكايیت لبا » ا  می يا آو 

هام منضا  و  هد که عل م با تص يرگرم گفنةاناين مسائل نشان می (.014 هةانت)
 ا  . یهات وا   ن عی  يال گ تقابلی با مسائل تا يخی مهام نةا ين آناخصات
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و فريد يز  4خ اه با افكا  کا ل ما کسناعض يت عل م    حا  ت  ه او  ا خ اه
. به هةان  لال کندمرتبط می 0آلن سرت  و اخصات اثرگذا     تفكرات ل يی 2انگلست

 هد که چگ نه اثر عل م به بهنرين نی  نشان می «مر گاله»خ انز آلن سرم اش  اسنان 
گار . اش طرف  يگر اين خ انز به سؤالی دايدئ ل ژيک قرا  میهام ض   شمر  گفنةان

 هد. با ت جه به اينكه  لال اهةات آلن سر مهم    تیقاقات مرب ط به آلن سر پاسخ می
 هند  آن استت    اينجا اين    ناةة  و  قرن باسنم تباان ايدئ ل ژم و اباا هام اااعه

عن ان میص لی فرهنگیت    تیلال مت بهعل « مر گاله»ا   که آيا پرسز مطرح می
ا  . اش آنجايی که ايدئ ل ژم نقشی اساسیت نهايی به اباا م ايدئ ل ژيک تبديل می

تر اش مسائل اقنصا مت    فلسفة آلن سر  ا  ت بر سی  ابطة آن با ا باات    حنی مهم
اين شمانه  هام برجسنه    سنگاه فكرم آلن سرت اش طريق يكی اش آثا   ا ام ويژگی

 نةايد. امرم مهم می

 و اهرت عةد  فرانس مت نئ ما کساسنی فالس ف  (ت4994ت  4943ل يی آلن سر )
 ا اش طريق باشخ انی و تلفاق ساخنا گرايانة ما کس و انگلست  خ   مااان اثرگذا م

 ست آو  ه است.   حالی که به 1و ژاک الکان 1شيگة ند فرويد 0آنن نا  گرامشیت
 انند و ت  ا میرک اصلی ج امع می7اصطالح شيربناانگلس  وابط ت لادت يا به ما کس و

 ,Ferretter)اةا ند ت می3اصطالح  وبناآن  ا مقد  بر فرهنگت انديشه و ايدئ ل ژمت يا به

بندم مذک   ت آلن سر و  يگر هةفكرانز    مكنب ما کساسم غربیت اول يت(15 :2007
هات آمال و تعلقات خاص    کنند شمانی که پام عقايدت ا ششاظها  می  ا وا ونه کر هت

 ,Leitch & Cain)کند ايفا می  نگی    تهااج افرا ماان استت مسائل اقنصا م نقز کم

بنابراين    فلسفة آلن سرمت ايدئ ل ژم نقشی می  م    تداو   وابط  .(999 :2010
. آلن سر با تأسی اش مفه   هژم نی عدالنی استت لادم  ا   که پايه و اسا  آن    بی

کننده هام ايدئ ل ژيک  ا    ج امع امروشم تعاانفرهنگی گرامشیت حض   گفنةان
 نگ و غارمسنقام اباا هام حك منی مانند  ولتت ا تز و پلاس باند و بر نقز کممی

ويد و   نهايت با اسننا  به نظرية ناخ  آگاه فر (.Makaryk, 1993: 558)گذا   صیه می
ها    آينة ايدئ ل ژم به اناخت اش خ   که انسانکند ام الکانت اعال  میمرحلة آينه

 ,Leitch & Cain)برند پی می اان سند و اش اين طريقت ناخ اسنه به ه يت اجنةاعیمی
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او     ام فراگار استتاش آنجايی که    فلسفة آلن سرم ايدئ ل ژم پديده .(1334 :2010
برانگاات اةر  و    اقدامی بیثا گرايانهت اباا هام اااعة آن  ا برمیاقدامی ساخن

 .  (Althusser, 1971: 143)کند ها قلةدا  میا باات  ا    شمر  آن

 9عن ان اباا م ايدئ ل ژيکجا    يک مقالهت اساساً آلن سر   با   نقز ا باات بهبه
« مر گاله»   که آثا م مانند ا هد. اکن ن اين سؤال مطرح میت ضایی مبس ط نةی

ت ان    اندت چگ نه می( عل م  ا که مشخصاً مسنعد خ انز آلن سرم4021)
فكرم و سااسی عل م تا  مهابندم اباا هام ايدئ ل ژيک قرا   ا . اينكه گرايز سنه

او يكی اش بهنرين ظه  ها و  «مر گاله»حد شيا م هةگا  با آ ام آلن سر است و 
ت اند به اباا م هام اجنةاعی و طبقاتی اوستت    چه ارايطی میدغهبروشهام  غ

ايدئ ل ژيک تبديل ا  ؟ برام پاسخ به اين سؤالت ابندا الش  است خ انشی آلن سرم اش 
 اسنان ص  ت گار  تا مااان مطابقت اثر با  ويكر م که آن  ا اباا م ايدئ ل ژيک 

 نامدت سنجاده ا  .می

 . پیشینة تحقیق2 -9
آيد که خ انز آلن سرم ت برمی «مر لهاگ»اده   با    اسنان اش بر سی تیقاقات انجا 

که چه بسا يكی اش بهنرين  ويكر هام نظرم به  اسنان است ت اسنفا ه نشده است. 
( ن انة گرجی و مظفرم که 4092« )مر بر سی سةب لاسم اجنةاعی     اسنان گاله»

با تكاه بر مبانی »چاپ  سادهت به اه پاا  ن   ااراش انشگ مطالعات  اسنانی   نشرية 
ت «گرايانهت سااسی و اجنةاعیت طباعتسانهانا وان هام مخنلفنةا پر اشم    ح شه

است « مننین و اَما ات   ونيبا ت جه به قرا]...[  تیلال نةا هام اين  اسنان»خ اسنا  
( به قلم 4090‘« )مر لهاگ’ و جامعه     اسنان عتا   طب یاننروپ»(. 444: 4092)

گار  ه بهره میانيگرانقد ب  ت اش ا باات پا سی معاصرپا ساپ   و مننشراده    نشرية 
 ی اسنان با اننروپ مهاتاآا   و اضطرا  اخص یشمانهم»و معنقد است که 

 عتا ابطة جامعه و طب ااو ح ا ث  اسنان و ن نها ابطة شم یما  ا به بر س عتتاطب
بر سی تطباقی »مقالة پروانهت سلاةی و حسنی با عن ان  (.14: 4090)« خ اندیفرام

« شکريا تامر النّهراثر با گ عل م و  مر گاله مانناسم اجنةاعی     اسنان ک تاه 
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ط   چاپ  سادهت  اسنان عل م  ا بهبه نامة ا باات تطباقیکاوش( که    نشرية 4090)
یت با يكی اش آثا  برجسنة ا باات عر  م    يكايمرا   چا چ   مكنب تطباقی و 

  هد. اسندالل ن يسندگان مقاله اين است که:خ انز قرا  می
است که  مدا او ب ظلم رابرخ   ا  هسنند؛ تأث راهر  و  اسنان اش وحدت تأث 
 و  اسنان  هر ة   پهن نينةا  یاكلو به کنندیاعةال م  مر  ةحاکةه بر عام ئتاه
  مرلهاگ اسنان  ها   اوت که پر اخت صینهفت نياده است؛ با ا دهاکش ريتص به

 است ترا يريو   لابا تخ هةراه که النّهراست؛ برخالف  اسنان  تریناو ع یواقع
(4090 :27 .) 

‘ مر گاله’گرا: مطالعة م   م  و  اسنان اسنعا ه و نقد ب  » اکعی و نعاةی    مقالة 
ت فرض خ    ا بر اين اناختشبانراده    مجلة ( مننش4091‘« )اش خم چةبر’و 
و « کندهام اقلاةی باشنة   پادا میمی       اسنان يدگاه شيست»گذا   که می

(. 39: 4091)ا      ااكال مخنلف    اين آثا  منجلی می‘« ما   طباعت’اسنعا   »

ت با ت   ختت آ ت عناصر طباعی مانند با ان»ت «مر گاله»ن يسندگان معنقدند     اسنان 
و « اندبخشی ارکت کر هاندت    ساخت اسنعا م جانط فان که مخنص اقلام ن يسنده

بخشی عناصر طباعی مانند هام جاناسنعا ه»آبا مت  ولت« اش خم چةبر»    اسنان 
شا  و آ  حاکی اش اين است که    اقلام ک يرت ن يسنده با خ  اادت ب تهت  اتت پنبه

شا ه با مقالة صالحیت  نجبر و نبی(. 444: 4091) «پر اش شيسنی میه هماين عناصر ب
( که    4091« )مر  با تكاه بر ع امل نةايشی ادن  اسنانبر سی  اسنان گاله»عن ان 
گار  و اناسی بهره میاننشا  يافنهت اش  ويكر   وايت یا   فا س ینثرپژوه مجلة

گ نه با گ عل م با ارح مبس ط  اسنان و   صد  نشان  ا ن اين مسئله است که چ»
کا  بر ن وج ه اسنةرا م     ا  اش طباعتت بهپر اخنن به جائااتت ا ائة ت صافات جان

 نگ کر ن حض    اوم     اسنانت م فق به خلق  اسنانی نةايشی ت صافات و کم
 (. 430: 4091)« اده است

 و هات ن آو م تیقاق پازِآن هد که    قاا  با بر سی تیقاقات پاشان نشان می
بر خ انز  اسنان با يكی اش  ويكر هام نسبناً منطبق با آنت منن    اين است که عالوه
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وسالة آن نظريه  ا م    نقد و بر سی  هد تا به ا    جايگاه سنگ معاا م قرا  می
 قرا   هد.

 . ضرور  و اهمی  تحقیق3 -9
گرفنه    تیقاقات ا باات فا سی به واکاوم تهام آلن سرمِ ص  تقريباً تةا  خ انز

اند. اين بدان ساخنا گرايانه و  وانگرم تفكرات آلن سر    من ن ا بی پر اخنه
ام که معناست که عةدتاً منن    نقز انفعالی   مقابل نظريه قرا   اانه است؛ مسئله

هام کاسنی» مطالعات ا بی ايرانی است و اش« گرايیمصرف»و « پذيراگرم»معنام به
 و ناا به   حالی که پژوهز پازِ(. 44: 4091)فن حیت ا   آن میس   می« بناا م

منظ   بر سی خألها پر اش ؛ اما   نهايت اين امر بهانعكا  نظريات آلن سر    منن می
. بنابراين    خ انشی منفاوتت منن    قامنی گار هام نظريه ص  ت میو کاسنی

هام من ن فا سی برام نقد ا   که نشان اش ظرفاتريه پديدا  میاننقا م   مقابل نظ
 ويكر هام نظرم  ا  . اش س م  يگر اين پژوهز پا ند ا باات و ايدئ ل ژم    

 کند؛ اين مسئله    تیقاقات آلن سرم مغف ل مانده است. نظرية آلن سر  ا بر سی می

 بحث و بررسی .2
 گفتمان علمی . آلتوسر، گفتمان ایدئولوژیک و 9 -2

 وساهت و ن ع  4947( و انقال  4943ت 4940تجرباات جنگ جهانی اول )
وج   آيد به 44نا  ما کساسم غربیهام ت    مر   سبب اد تا جنبشی بهجهنگارم

(Cuff, Sharrock & Francis, 2006: 3.) پر اشان اين مكنب منیار اش ننايج نظريه
 نبال  اهی برام ت ضاح عد  وق ع آن    به بانی انقال  س ساالاسنی ما کستپاز

کش  هام صنعنی غر  ا وپا و وق ع آن    کش  هام عةدتاً کشاو شم و فئ  الی 
ها   يافنند که بساا م اش . آن(Buchanan, 2010: 488)ارق ا وپا مانند  وساه ب  ند 

ت يا حنی تفاوهام کا گرم و س ساالاسنی بیکا گران     غر  ا وپا   برابر جنبز
کر ند؛ حنی اان اش احاا  فاااسنی حةايت میمنخاصم ب  ند و   ع ض بساا م

 :Leitch & Cain, 2010)شمانی که اين احاا  با منافع کا گرم    تقابل اديد ب   
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هام غربی به اين نناجه  سادند که فرهنگ نقشی با شت   نهايت ما کساست(. 999
 (.جاو اعةال افرا   ا   )هةانتر اش اقنصا ت    افكا  حنی مهم

 :O’Boyle & McDonough, 2014)« هام ما کساسم غربیيكی اش گ نه»عن ان به

هام فرهنگی  ا   و خ اسنا  بر سی فرايندم است ت فلسفة آلن سرم ناا  غدغه(215
فراخ انی »که ايدئ ل ژم    ا تباطات اجنةاعیت ه يت افرا   ا    آنچه که 

هةانند  يگر  (.Althusser, 1971: 174) هد نامدت اكل میمی 44«ايدئ ل ژيک
 ا م است.    اين  اسنات عدالت نظا  سرمايههات آلن سر معنقد به ذات بیما کساست

 ا م تداو  عدالنی نظا  سرمايهکند که چگ نه چرخة بیاو اين پرسز  ا مطرح می
نهايی ت لادت باشت لاد ارايط ت لاد  ارط»با فرض اينكه  (.Ferretter, 2007: 83) يابدمی

و « هام ]ت لاد[باشت لاد مها ت»ت آلن سر به لاو  (Althusser, 1971: 127)« است
 ا م    ج امع سرمايه (402)هةانت « باشت لاد اطاعت اش ايدئ ل ژم حاکم»هةچنان 
 :Sim, 2013)عن ان ما کساست ساخنا گرا کند.   نهايت او    نقز خ   بهااا ه می

پر اشندت با عن ان ع امل ساخنا م  ا که به اااعه و ترويج ايدئ ل ژم حاکم می(ت 94
 اةر :   هشت گروه برمی« اباا هام ايدئ ل ژيک حك منی»کلی 

 . اباا  ايدئ ل ژيک حك منی مذهبی )ساخنا  کلاساهام مخنلف(؛ 4

خص صی عة می و « مدا  »حك منی آم شای )ساخنا   ايدئ ل ژيک . اباا 2
 مخنلف(؛

 حك منی خان ا گی؛  ايدئ ل ژيک . اباا 0

 حك منی قان نی؛ ايدئ ل ژيک . اباا 0

 هام مخنلف(؛حك منی سااسی )ساخنا  سااسی اشجةله حا  ايدئ ل ژيک . اباا 1

 هام تجا م؛حك منی اتیا يه ايدئ ل ژيک . اباا 1

 تل ياي ن و غاره(؛حك منی ا تباطی )مطب عاتت  ا ي  و  ايدئ ل ژيک . اباا 7

 ,Althusser)حك منی فرهنگی )ا بااتت هنرت و شش و غاره(  ايدئ ل ژيک . اباا 3

1971: 143). 

هام القاگر و معنام تأکاد بر نقز پر نگ نظا بندم ساخنا گرايانة آلن سر به سنه
 :Habib, 2008)هام فر م است گارمساخنا هام ساشمانی    پ يايی و تصةام
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ت جه به اينكه اباا هام مذک   اش طريق ترويج ايدئ ل ژمت افكا  عة می  ا  . با(542
اباا  »و آنچه ما کس  «حك منی ايدئ ل ژيک اباا هام»کنندت آلن سر ماان  هی میجهت

 ا اضافه و « سرک بگر»ا  . او به عبا ت ما کس واژ  نامدت تةايا قائل میمی« حك منی
 :کنداعال  می

اِم( اامل حك متت  ولتت ا تزت پلاست  ا گاهت شندان و غاره اِ اباا  حك منی )
ا  . ناممت میمی 42است که   برگارند  آنچه که    آينده اباا  سرک بگر حك منی

با خش نت عةل »واژ  سرک بگر حاکی اش آن است که اباا  حك منی م    بیث 
 .  (Althusser, 1971: 142 - 143)« کندمی

 : دنکاين  و اباا ت آلن سر اظها  می سپس برام تةايا
 اش طريق سرک  ط   گسنر ه و عةدهت عةلكر  اباا  )سرک بگر( حك منی به 

)اشجةله سرک   فاايكی( است؛   حالی که    وهلة  و  اش طريق ايدئ ل ژم 
نا  اباا  سرک بگر صِرف وج   ندا  .( ]...[ بالعكست ]...[ کند. )چاام بهعةل می
عةده اش طريق ايدئ ل ژم عةل  و گسنر ه ط  ايدئ ل ژيک حك منی به اباا هام

کنند؛ حنی اگر نهايناًت کنند؛ اما هةچنان    وهلة  و  اش طريق سرک   عةل میمی
بلكه تنها نهايناًت سرک   م ج   بساا  اندک و پنهان حنی نةا ين بااد )چاام 

 (. 401ت )هةاننا  اباا  ايدئ ل ژيک صِرف وج   ندا  ( به

تعامل  هند  حض   سرک      ايدئ ل ژم و ايدئ ل ژم    سرک   نشان
بسنگی طبقاتی بُر  تسلط اقنصا م طبقة حاکم يا هماباا هام م    نظر آلن سر    پاز

 (.Ferretter, 2007: 84)است 

 «حك منی سرک بگر اباا »و  «حك منی ايدئ ل ژيک اباا هام»هام اش  يگر تفاوت
پر اشند. ها به اعةال قد ت میهايی است که    آنکندت میاطسر بدان ااا ه میکه آلن 

 آلن سر معنقد است:
تعلق  عة میپا چهت تةاماً به ح ش    حالی که اباا  )سرک بگر( حك منی يک 

 ا  ت برعكست قسةت اعظم اباا هام ايدئ ل ژيک حك منی )   پراکندگی 
هام تجا مت . کلاساهات احاا ت اتیا يهاندخص صیبا شاان( بخشی اش ح ش  

هات اتفاقات فرهنگیت غاره و غارهت  و  اش هات برخی مدا  ت باشنر  وشنامهخان ا ه
 (.144 :1971)انظا  عة می قرا   ا ند 
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ط   ضةنی اطاعت اش قد ت  ا    ت افرا  به«حك منی ايدئ ل ژيک اباا هام»اش طريق  
گارند و هام و شایت فرامیمد سهت خانه يا تام هام خص صیت مانند کلاساتمیاط

 & Leitch)ا ند هام مطاع و اثرپذير م    نظر ساسنم تبديل میتد يج به س ژهبه

Cain, 2010: 1333 .) سالت خ    «حك منی ايدئ ل ژيک اباا هام»اما هر شمان که    
ام اش به مجة عهکند و با اتكا مداخله می «حك منی سرک بگر اباا »م فق نبااندت 

نظم  (تFerretter, 2007: 84)کند هام ايدئ ل ژيک که خش نت آن  ا م جه میگفنةان
 گر اند. ا به نظا  طبقاتی باشمی

اااعة گفنةان  «حك منی ايدئ ل ژيک اباا هام»با ت جه به اينكه هدف عةد  
« اانوضعات حقاقی هسنی»ايدئ ل ژيک    ج امع است تا ذهن افرا   ا اش 

(Althusser, 1971: 162 ) منیرف کندت آلن سر نقطة مقابلی برام م اجهه با آن   نظر
ت خ اندن سرمايهو  برام ما کس هامنامد.    کنا گار  و آن  ا گفنةان علةی میمی

هام علةی و يابد که فلسفة ما کساسنیت نظرية تفاوت ماان گفنةانآلن سر   می
 سد که   حالی که و به اين نناجه می( Ferretter, 2007: 69) ايدئ ل ژيک است

ا  ت گفنةان  ا م منجر میگفنةان علةی به اناخت  اسنان ج امع سرمايه
باشنة  هام ايدئ ل ژيک »و باآنكه  (71هةانت ) و  ايدئ ل ژيک اش اين اناخت طفره می

ا ه ن عی به حقاقت ااپر اشند و بهاش يک حقاقت خاص می‘ باشنة  م’به عرضة 
 :Althusser, 1990)« آمااندکنندت   عان حالت آن حقاقت  ا با چاانی ت هم   میمی

29 .) 

 «مردگیله»حکومتی در  سركوبگر . ابزار2 -2
گا     تص يرساشم اشجةله آثا  پاز« مر گاله»تر ااا ه ادت  اسنان گ نه که پازهةان

صاً به اعةال سرک   نظا  فضام ا با  و  عانی است. عل م    اين  اسنانت مشخ
: 4077 عل مت)است « شندانی»مر  او يک پر اش . گالهحاکم بر اخصات می  م خ   می

 سرک بگر اباا  هام   نقز نةاينده( 019)هةانت «  ستبه و مأم   تفنگ»که  (014
برند. اش نظر عامالن اند و برام باشج يیت با خ   به ف من میاش کر هحك منی احاطه

رک  ت او ق اعد نظا  طبقاتی  ا تا سرحد مةكن شير پا گذاانه است و فقط اجبا  و س
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ت اند او  ا به س ژ  م    نظر ساسنم تبديل کند. بنابراين    سراسر مسارت خش نت می
ش ت شبان میکر ت شخمتهديد می»باای مدا  نا  میةدولی وکاليكی اش مأم  ان به
سنگان عامالن سرک   و اباا  خش ننشان  ساية. (014نت هةا)« کر حسا  کهنه پاک می

گ يد: ا  .    ابندام  اسنانت  اوم به ما میتص ير کشاده میمر  ناا به   نگاه گاله
انداش  يک کف  ست ام که به فت و سرنااهشيرچشةی به مأم  م که کنا  او  اه می»

« کر آمدت تةااا میآ  می چكهاش آ نج باشوم  است او فاصله  اات و اش آن چكه
شيرچشةی نگاهی به مأم    و  انداخت. »يابام ام  يگرت   می   صینه. (019هةانت )

مأم   بل چ تفنگز  ا با هر  و  ست میكم گرفنه و    اي ان با يكی که مابان طا می 
اهی باوج   آگ .(017هةانت )« کر و  ي ا  وج    ااتت ايسنا ه ب   و افق  ا تةااا می

آماا ناا ساشم خش نتمر  اش فرايند س ژهاش تهديدات سرک بگرت اخصات ياغی گاله
 و تهديدکننده   خنان و جنگل و مأم   و ب  ان و با  به اعننابی»گر اند و  وم برمی

 . (014 هةانت)« فقط    اين فكر ب   که چگ نه بگريا » (019هةانت ) « مرگ و تفنگ

 مر  و تأکاد باشنر بر کا کر  اباا هنجا گريا گاله ساشم اخصاتجهت برجسنه
کند و بان قد ت حاصل اش مر   ا تشريح میحك منیت  اوم افكا  گاله سرک بگر

ها    ماان ع ا  اباا هام خش نت     سنان نظا  حاکم و ضعف ناای اش فقدان آن
 ا  : تةايا قائل می

 ست او ب  ت گارش  باای استت يكیاگر اش اين سالحی که  ست وکال
 يد که به اين مفنی آو  ند. اگر سالح  ااتت اصالً کسی او  ا سر ش اعت نةینةی

ها  ست هام خ بی  ا ند! اگر صد تا اش اينمأم   باايد و او  ا ببر . چه تفنگ
ها ت انست پا ت  جنگل بگذا  . اگر اش اين تفنگکس نةیهام آگل ب  ت هاچآ  

 . (014هةانت )ط  م که امروش هستت نب   چااهات اين  ااتت اصالً خالی

ا  ت نة  ا  آگاهی اخصاتت  اوم مر  که اش شبان  اوم باان میساالن ذهن گاله
و احنةاالً ن يسند   اسنان اش اعةال اباا هام حك منی     اسنام منافع ما م اقلات 

گ يد ا  .  اوم میمیناا مسنقاةاً باان  حاکم است. اين ا تباط    ا امة  اسنان
 ا   با   پر اخت « ها هاتی»ت «سرگر »هنگامی که « خاطر  ااتخ   به»مر  گاله

ها قرا  گرفت و   نناجه کر ت م    اعنراض يكی اش آنسالاانه تفناز می م«بهره»
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  واقع اخصات . (077هةانت )« تارانداشم اد و يک تار به پهل م صغرا خ   »
بانی خش نت ناای اش مقابله با نظا  حاکم است و    سراسر  اسنانت می  م  اسنان قر

مكر  خاطرات مرگ صغرا    ذهن او به تأکاد هرچه باشنر خش نت برآمده اش  تداعی
انجامد؛ اباا م که اگر     سنان او و  يگر  عايا باادت به حك منی می سرک بگر اباا 

 . (019هةانت )« ااخنِه  و اعدا »ق ل مأم   بل چت 

 «مردگیله»حکومتی در  ایدئولوژیک . ابزارهاي3 -2
ا   که اخصات می  م آن    اسا ت عامالن مر  هنگامی  وايت می اسنان گاله

ها به حك منی قرا   ا  . اما    سراسر  اسنانت  اوم و اخصات سرک بگر اباا 
نی ناا ااا ه حك م شنند و به  وابط ت لاد و اباا هام ايدئ ل ژيکگذانه پل می

کند که اسا ت مر  يا آو م میباای به گالهوکال کنند.    هةان ابندات میةدولیمی
بسنگی طبقاتی و  وابط اقنصا م قطا انز به همت جهی او و همامروشش   نناجة بی

 است:
گه بااياد حق ا باب  بديدت مگه کسی حرف شنهت میاز ماهه  ولت هی  ا  می 

خ  م عا ت کر ند. اون مةه  و ل ل  بر . گذاتت  و   فت هت به مگ ش می
مرج تةا  اد. پس مالک اش کجا شندگی کنه؟ مالاات  ا اش کجا بده؟  ولت وهرج

ط  م کر يد که پا سال چها  ماه پ ل نداانه بااهت پس تكلاف ما چاه؟ هةان
 .(014هةانت )حق ق ما  ا عقب انداخنند 

 اش مكر اً بسنگیا   که اين  وابط و هما آو  میباای يوکال هةچنان میةدولی
 که ماهه يک» ساده است: «  عايا»به گ ش « اعالن»طريق اباا هام ايدئ ل ژيک مانند 

 ا باب  حق بااياد بابا گممی:   می آبا م آن به آبا م اين اش. خ نهقه ه ت  گممی هی
.   نهايت او بان (جاهةان)« خ ند  براا ن چسب ند ت آو   ت  ولن  اعالن. بديد
بسنگی طبقاتی و اباا هام ايدئ ل ژيک وابسنه به آن با اعةال اعننايی  عايا به همبی

بهش ن حالی کر   که وص ل و ايصال يعنی »کند: خش نت و شو  ا تباط برقرا  می
گاره. ما که هسنام. چه. مگر حرف انفنند؟ ]...[ حاال  ولت قد ت  ا هت  وبرابرا  می

 .(014ت  014 هةانت)« تر هم اديمکلفتگر ن
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اينكه     اسنانت مسائل اقنصا م و ايدئ ل ژم مرب ط به آن مقد  بر  خالت 
 ا تاحدم با فلسفة آلن سرم « مر گاله»استت  مسنقام حك مت    اعةال خش نت

کند. اما تأکاد فراوان عل م بر  وابط انسانی منكی بر سرمايه و هةچنان هةگا  می
 جیان اباا هام سرک بگر بر اباا هام ايدئ ل ژيکت  اسنان  ا به تأکادات ما کس بر 

کند.    اين  اسنا    ط ل  اسنانت تر میشيربنا و اباا هام )سرک بگر( حك منی نا يک
باای  ائةاً وکال کنند. میةدولیبُر   وايت ايفا میسرمايه و سالح نقز با شم    پاز

کند که م ااا ه می«تار»و به  (014 هةانت) گ يدمی« هر  مالك نهب»و « حق ا با »اش 
. مأم   بل چ هم که اکثر (073 هةانت)ها الاک اده است برام اسنافام آن

شن و « خرجی»ت به نداانن (010هةانت )اند جان باخنه« با ضر  تار»خ يشاوندانز 
ام پادا پلهورط  م اده پ لکه ه» نبال  اهی است و به (019 هةانت)انديشد اش میبچه

که   نناجه    اقدامی ( 011ت  010هةانت )« هام  اغکند و  ومرتبه بگريا  به هةان باابان
کند و   اِشام سرمايهت اباا  خش نت  ا مر  معامله میاسلیه با گاله سر بر معنا ا ت

 هةانت) عات  م«سانه»   « گل له»اكلی نةا ين  هد.   نهايت به  اخناا  او قرا  می

 گار .می و سرمايه    جاب مأم    ولت جام (034

 « مردگیله»حکومتی در  ایدئولوژیک و سركوبگر . تعامل ابزارهاي4 -2
هةانند آلن سرت عل م    اين  اسنانت معنقد به  وابط نةا ين اباا  سرک بگر و اباا هام 

هام سرک بگرايانة ايدئ ل ژيک حك منی است.    ط ل  اسنانت     جاخ انی
ا  .    هةان باایت هة ا ه ن عی ت جاه ايدئ ل ژيک ناا مشاهده میوکال میةدولی

گ يدت ت جاهات هام او میو فیاای«  ا هام نازحرف»ابندات هنگامی که  اوم اش 
  يگه ت . پرستباگانه ماجراج ت» هد: ق ل مسنقام اننقال میايدئ ل ژيكز  ا با نقل

 صاحب مةلكت کنیمی خاال! بكنی خ اسنیمی ال غ کنی؟ کا چی خ اسنیمی
ها  ا گ يد و آنکننده سخن می   ا امه  اوم اش  يشة واژگان ت جاه. (014 هةانت)« ندا ه

 اند: مرتبط می امترتاب با اباا  ايدئ ل ژيک آم شای و اباا  ايدئ ل ژيک  سانهبه
  ا ي  اش هم فرمانده و ب   گرفنه يا  فرمانده اش میةدولی  ا ماجراج  و پرستباگانه»
 . جا()هةان« ب   آم خنه ملی مطب عات و
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ايدئ ل ژيک مذهبی برام ت جاه خش نت  باای اش اباا ام  يگرت وکال   صینه
خ اهم کلكز  ا کس باکی ندا  . آگل المذهبهت خ    میمن اش هاچ»کند: اسنفا ه می
خ اهد گار اند که قرآن آتز ش ه.  لم میبه چشم  يدهقطا ان من خ  ا ن بكنم. هم

مر   ا ؛ و    ا امه به بهانة ا تدا ت گاله(073 هةانت)« خ   من بافنهت کدا  يكاش ن ب  ند
  اند: کند و خ    ا اش قنل صغرا مبرا میبه مرگ تهديد می

   به نةی ت ن واجبه. ]...[ من اصالً اهةاتاةا  اةن خدا و پاغةبريد. قنل هةه
اينكه آن شنی که آن  وش با تار من به شمان افنا ت  خنرش ب  ه يا نب  ه. به من چه؟ 

گم که آگل  اةن خداست و قنلز واجبهت ا   و انجا   ا  . میمن تكلاف مذهبی
 .(جاهةان)انادم؟ 

 تنادگی و تعامل اباا تهديدت خش نت و ت جاه م ج       اسنانت حكايت اش   هم 
ايدئ ل ژيک     اسنام منافع نظا  حاکم  ا  .  ولت م ج       اباا هام و  بگرسرک

 ست  اسنان حامی منافع اقلات مالک است و اش طريق اين حةايت منافع خ    ا به
گ يد که چگ نه  ولت با نظر آگاهانهت به مخاطبز میآو  . بنابراين عل مت بهمی
 کند.  ت منافع م    نظرش  ا تأمان میکا گارم تلفاقی اباا هام مخنلف خ به

 « مردگیله». گفتمان علمی در 5 -2
کندت ادت سنگانی میبه« مر گاله»   حالی که ساية اباا هام حك منی     اسنان

پندا م کند تا با عامالن سرک   و مر   اسنان هةذاتت اند با گالهخ اننده باشنر می
بان  اوم و اخصات می  م خ   با گفنةان ايدئ ل ژم؛ شيرا عل م مكر اً اش ش

کند و    اصطالح آلن سرمت گفنةان علةی  ا   اخناا  ايدئ ل ژيک  ولنی مقابله می
برندت مر   ا با خ   می هد.    هةان ابندات هنگامی که مأم  ان گالهمخاطبز قرا  می

   ا  ها با  پنمر  هرچند وقت يکگاله»بخشد:  اوم به اخصات اصلی تقد  می
کر  و  سنی  ا  و آ  آسنان خالی میکر  و  سنةال بسنه  ا به  ست  يگرش میمی

کشادت مثل اينكه وض  گرفنه و آخرين قطرات آ   ا اش ص  تز جةع به ص  تز می
برام کسی که به جر   اهانی و « وض »اسنفا ه اش واژ  (. 014ت  019هةانت )« کندمی

اتهامات »چالز کشادن و خنثی کر ن معنام بهستت بهمقابله با  ولت    اسا ت ا



   00 / اةا   44 سال                                                                              12

اش اباا هام حك منی است. هةچنان انعكا  مكر  حا ثة مرگ صغرا    « واصله
سلاةی و )پروانهت مر      ل گاله« خشم و کانة اننقا »سرتاسر  اسنان که باعث حفظ 

عدالنی ا  ت به بیکند میپندا م میام که با او هةذاتو خ اننده (01: 4090حسنیت 
 شند.  اباا  سرک بگر  امن می

ا   و با  سد که  عات  اسنان مسلح میاوج خ   میگفنةان علةی هنگامی به
باای واکنز نشان هام ايدئ ل ژيک وکالاتكا به اباا  سرک  ت مشخصاً به گفنةان

ةش ن اش هايی که با من هسنندت هات ب   ت م جا ه  ا من ش  . تةا  آن» هد: می
هايی هسنند که اش سر آ  و ملک اندت هةش ن اش آنخانةان ادهاند که  يگر بیهايیآن

 عل مت)« مارمت  ونسنه مر ه باایگم که وقنی میها  ا بهت میاند. اينبارونش ن کر ه

و اطالعات برآمده اش آن که واقعاات شندگی  عايا  ا «  ونسنه»واژ   .(034ت  079: 4077
ن عی گفنةان علةیت يا هةان کالبداكافی طبقاتی آلن سرمت  ا    کندت بهمیمنعكس 

باای   با   مر  واکنشی به گفنةان ايدئ ل ژيک وکالخ    ا  .    ا امه گاله
باشخ انی  ن يدگا هد و  وايت او  ا اش شاوية  يد سنمومرج  عايا نشان میهرج
 کند:می

چاپادت اش خ نه و ومرج مگه چاه؟ ما  ا میومرج ناست؟ هرجگی مةلكت هرجمی
م ن کر يد.  يگر اش ما چاام نة ندهت  عانی  يگه نة نده. چقد  شندگی آوا ه

 ونسنم که قاتل صغرا هةان خ   ت ت من  تلكه کر م؟ عةرت   اش ب  ت اگر می
ت يیت حاال هفت تا کفن هم پ س نده ب  م. کی المذهبه؟ اةاها که هاا  مرتبه 

 ا مهر کر يد و شير ق لنان ش يد؟ ناامديد قسم نخ   يد که  يگر هةه امان  قرآن
کنه؟ کُشاد؟ کی  ش م میگاريد؟ چرا باخ  م می ا ند؟ چرا مر م  باخ  م می

ها پنجاه سال پاز يک اش ا با اند. کدا جد اند  جد من    اين ملک شندگی کر ه
 . (034 هةانت)اند؟    گال ن ب  ه

 هد تا تا يخ  ا اش شاوية  يد خ    يد   اسنان مجالی میاخصات سنم عل م به
تا يخ  ا آحا  جامعه »باان کند. اين تصةام او عةلی کامالً آلن سرم است؛ شيرا 

ت ان به  يده میتنها اش شاوية  يد طبقة سنم»و  (Althusser, 1971: 20)« ساشندمی
« می   پی بر وابط ت لاد جامعة طبقهکشی و  کشف ]...[ ساشوکا هام  وابط بهره
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هام  نگ  اسنان ناا گفنةانمر ت عل م    پینگا م گالهبر تا يخعالوه(. 3)هةانت 
 (034: 4077 عل مت)« اي ان باالم اش»مر  . سرنگ نی گالهکندايدئ ل ژيک  ا برمال می

 به. هسنم مسلة ن نم»کند:   نناجة اعنةا  او به اظها ات مأم   بل چ است که ا عا می
 . (034هةانت )کند می«  ا خ   کا »ولی   نهايت ؛ (074 هةانت)«  ا   عقاده پاغةبر و خدا

 علیه ایدئولوژي یا ابزاري ایدئولوژیک؟«: مردگیله. »6 -2

هام مشنرک فراوان بان عل م و حاکی اش  يدگاه «مر لهاگ»خ انز آلن سرم  اسنان 
ا گرايانة آلن سر    تشريح اباا هام ايدئ ل ژيک و آلن سر است. ت صافات ساخن

کند. تنها تفاوت م ج  ت سرک بگر حك منیت مشخصاً     اسنان عل م نة   پادا می
است؛   حالی که آلن سر  «مر لهاگ»اول يت اباا  سرک بگر بر اباا هام ايدئ ل ژيک    

    (Buchanan, 2010: 242)« قد ت نر »تر ايدئ ل ژم و اعةال به حض   پر نگ
کند. با ت جه به برهة تا يخی ت لاد اثرت اين تفاوت  يدگاه طباعی ج امع تأکاد می

مصا ف با اوج مباحث ما کساسنی و  4021آيد. پادايز  اسنان    سال نظر میبه
اعةال قد ت مسنقام حك مت اش طريق تهديد و خش نت است.    ت صاف بافت 

 گ يد:ی میت عابدين«مر لهاگ»تا يخی 
است. پس اش اكست فرقة  م کرات آذ بايجانت حك مت به ي  ای  4021سال  

اند ها برام گرفنن بهر  مالكانه به  وسناها  يخنهجانبه  ست ش ه است. ژاندا  هةه
اند.  هقانان ناا اش پر اخت بهر  مالكانه مر ها پر اخنههام گالهو به چپاول خانه

   (.200 /4 :4034)و  جنبز  هقانی منطقه  ا فراگرفنه است مراند و بهسر باش ش ه
ا  . شمانة تا يخی اثرت چربز اباا  سرک بگر امرم گرياناپذير میبا ت جه به پاز 

تر ط   که پازت ان اثرم آلن سرم ناماد؛ شيرا هةانباوج   اينت  اسنان عل م  ا می
گفنةان علةی م    نظر آلن سر  ا ها و نشان  ا ه ادت اباا هام حك منیت تعامل آن

 صراحناً    خ    ا  .
فرهنگی جام  ايدئ ل ژيک بندم اباا با اين اوصافت آيا ت لاد ا بی عل م     سنه

گار ؟ برام پاسخ به اين سؤالت ابندا الش  است بدانام که اش  يدگاه آلن سر چه می
کر ادت آلن سر خ اسنا  تر ذکه پازتفاوتی ماان علم و ا باات وج    ا  . چنان
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هام هام فلسفیت مخص صاً خ انزگسنرش گفنةان علةی اش طريق خ انز
« تناشع طبقاتی    نظريه»منظ   بر سی ما کساسنیت است که    باو  اوت اين خ انز به

به عبا ت  يگرت آلن سر گريا اش گفنةان  (.Althusser, 1971: 21) گار ص  ت می
گ يیت  اند که اش طريق مسنقامآو  ن به گفنةان علةی میايدئ ل ژيک  ا     وم 

کند. با اين بخشی میاندت آگاهی  با   تفكرات و تصاويرم که ناآگاهانه کسب اده
حالت آيا ا باات قا   است به اااعة گفنةان علةی بپر اش ؟ با ت جه به اينكه آلن سر 

سخنی »ام با عن ان    مقاله اندت ا باات و هنر  ا    شمر  اباا هام ايدئ ل ژيک می
 کند.  ابطة ا باات و ايدئ ل ژم  ا تشريح می 40«  با  هنر

هنر »ماان کندت ايجا  می« سخنی   با  هنر»تةايا مهةی که آلن سر    مقالة 
« حقاقی»ت ان    باو  اوت هنرم  ا می(. 222)هةانت است « آثا  سطح من سط»و « حقاقی

 ام  اهام ايدئ ل ژيک برساش  و آن ايدئ ل ژمانی   با   گفنةانناماد که  يدگاهی ع
تص ير کشد. فقط    اين ص  ت است عن ان ايدئ ل ژم بهکه اش  لز بارون آمدهت به

ت اگرچه هنر  همها قرا  نةیمن هنر حقاقی  ا    شمر  ايدئ ل ژم»گ يد که او می
آلن سر معنقد است هنر به (. 224ت )هةان« ام ويژه و خاص با ايدئ ل ژم  ا   ابطه

پر اش ؛ بلكه اين فرصت  ا فراهم اناخت ايدئ ل ژم اش طريق مفاهام علةی نةی
 ا  : «( اناخنه»)و نه «   ک»و « مشاهده»ت « يده»آو   تا آن ايدئ ل ژم می

نهفنه است که اش طريق آن م ض عی  اكل خاصیتفاوت اصلی هنر و علم    
و  «دني »گار : هنر    اكل  منفاوت   اخناا  ما قرا  میطرقی کامالًمشابه به

   معنام  قاق کلةهت )  انزت و  علم    اكل «احسا  نة  ن» اي «  ک کر ن»
 (. 220)هةانت  (مامفاهة لاوسهب

آن مشاهده کنام؛    حالی که    ون هد تا ايدئ ل ژم  ا    هنر اين امكان  ا می
. برام  وان کر ن هنر منعالی م    کندايجا  می بارون علمت  انز ايدئ ل ژم  ا اش

کند و ااا ه می 41نانساآلكساند  س لژنو  40بالااک  و ان  هنظر خ  ت آلن سر به 
ام  ا ت ايدئ ل ژمام   ونیفاصلهت با اش   ونن عی ادند تا بهها سبب میآن»گ يد: می

(.   واقع آلن سر جا)هةان« اندمده)اما نشناسام( که اش   ون آن برآ‘ مشاهده کنام’
 ا    خ    اانه  41گذا مش ايی و فاصلهن عی آانايینامد که بهمی« حقاقی»هنرم  ا 
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عن ان به 43و کا ل  با ت الشم 47بااد و به هةان  لال است که اش برت لت برات
 (.Ferretter, 2007: 109)اند کند که به اين هدف  ست يافنههنرمندانی برجسنه يا  می

« هنر حقاقی» ا     سنة « مر گاله»ت ان  اسنان حال سؤال اينجاست که آيا می
تر نشان  ا ه ادت     اسنان عل مت مشخصاً امكان ط   که پازآلن سر جام  ا . هةان

ا  . ايدئ ل ژم و چگ نگی اعةال قد ت آن بر  عايا فراهم می«   ک»و « مشاهده»
 هد که غرق    اتفاقات  اسنان ا   طب  ا به سةنی س ق میهام  اسنانی مخاتكناک

ت صافات (. 431: 4091شا ه ا  بالیت  نجبر و نبی)صالحیت و خ    ا بخشی اش آن بداند 
وقايع[  ا    ذهن »]ا   تا خ اننده هام اثرگذا  سبب میمبس ط و نةايشی صینه

ا   ک کند و اين سبب مر   خ   تجسم کند و باز اش پاز وضعات اسفناک گاله
ت ان گفت  اسنان بنابراين می(. 492)هةانت « ا  هةدلی او با قهرمان  اسنان می

تجربة شندگی    کشاکز  وابط قد ت ماان  ولتت ا با  و  عاتت با « مر گاله»
 هد. اش طرف  يگرت با امكان هةدلی با  عاتت  ا   اخناا  مخاطب خ   قرا  می

ام که اش فلسفیت اين اثر به ايدئ ل ژم شمانه« مفاهام»طريق ااا ه به ها اش گ يیمسنقام
ت «حق ا با »ت «بهر  مالك نه» هد. عبا ات و واژگان آيدت واکنز نشان میآن برمی

ا ندت هةگی مرب ط به فلسفة که    ط ل  اسنان تكرا  می« بلش يک»و «  عايا»
هام اثرت و هةچنان گفنةان اند و مسنقاةاً ايدئ ل ژم م ج     ما کساسنی

ت ان ا عا کر  که  اسنان کنند. با اين اوصافت میايدئ ل ژيک  هة باسنم  ا نةايان می
 گار .آلن سرم قرا  می« هنر حقاقی»عل م    شمر  

با علم م    نظر آلن سر قرابت « هنر حقاقی»حال پرسز اين است که به چه مااان 
م    نظر خ    ا اش فهرست اباا هام ايدئ ل ژيک « یهنر حقاق» ا  ؟ باآنكه آلن سر 

 نانساس لژن اند. او با ااا ه به کندت هةچنان حسا  هنر  ا اش علم جدا میخا ج می
؛   حالی ‘ننايج  ا بدون مفروضات مشاهده کنام’ا   تا هنر باعث می: »کنداعال  می

ت لاد ‘ مفروضات’ ا اش ‘ نايجن’ا   تا به ساشوکا هايی نف ذ کنام که که علم باعث می
مةكن است که ]هنر[ »گار : او سپس نناجه می (.Althusser, 1971: 224)« کنندمی

يی بپر اش  که هاتعاان  اهت اند به  ا     سن   کا  قرا   هدت اما نةی‘ حا ’مسئلة 
اننظا اتی   سدنظر میبه (.جا)هةان« آو  امكان اصالح اثرات ]ايدئ ل ژيک[  ا فراهم می
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ا  . اگر قرا  ط   کامل    هنر ماسر نةیکه آلن سر    گريا اش ايدئ ل ژم  ا  ت به
« مر گاله»يا  اسنان  نانساس لژناش  49چيس ا ن  انيا ی وش اش شندگ کيبااد که  مان 

اش عل م به تشريح مفروضات ايدئ ل ژم بپر اشند و امكان اصالح آن  ا تباان کنندت 
هام سااسی هام فلسفی يا بااناهها  ا آثا  ا بی ناماد؛ بلكه بايد ن انه ان آنت يگر نةی

خ اند. احنةاالً خ   آلن سر ناا به اين مسئله واقف است و به هةان  لال نقد ا بی  ا 
  اند. حل مةكن می اه

د منظ   اطةانان اش عد  تبديل ا باات به اباا م ايدئ ل ژيکت آلن سر خ اسنا  پا نبه
 و او نقد ا بی  ا ملا  به ايجا  گفنةان علةی   با   ا باات ا  . اشاينهنر و علم می

  اند: کند و مبانی آن  ا    پاروم اش اص ل ما کساسم میمی
ت ان با آن به  انز حقاقی هنر  ست يافتت به عةق باشنرم اش تنها  اهی که می

« اثر شيبااناخنی»به ت لاد  هام اثر هنرم وا   اد و ساشوکا هايی کهويژگی
« اص ل بناا م ما کساسم»انجامد  ا اناختت ت جه وافر و کا  بلندمدت بر می

  (.227)هةانت است 
گار ؛ ص  ت نةی« قربانی کر ن ]هنر[ برام علم»منظ   اش نظر آلن سرت اين اتفاق به

ت حض   (. طبق تعا يف آلن سرجاهنر است )هةان« اناخت»بلكه صرفاً هدف آنت 
کند و خ انشی اين اثر  ا منةايا اش ايدئ ل ژم می« هنر حقاقی»    سنة « مر گاله»

اص ل بناا م »گرفنه    پژوهز حاضر ت که براسا  هةانند خ انز ص  ت
 ا  .است ت منضةن حفظ مرشبندم ماان اثر و ايدئ ل ژم می« ما کساسم

ا  ت نظرات اش ايدئ ل ژم ا ائه می منظ   گرياباآنكه نقد ا بی م    نظر آلن سر به
و اِتاِن  24چالز کشد. پاِر ماکِرمت اند اين فرضاه  ا بهمننقدان منعاقب آلن سر می

 و تن اش ااگر ان آلن سرت معنقدند خ انز نقا انة ا باات    اباا هام  24بالابا ت
شبان پاشرفنه آم شایت مانند مد سه و  انشگاهت امرم ايدئ ل ژيک است؛ شيرا اش طرفی 

و خاص ا باات و تةايا آن با شبان عا م و  وشمره القاگر حس برترم طبقة حاکم 
است و اش طرف  يگر آم ششت تیقاق و نقد ا بی که    واکنز به آثا  ا بی پديدا  

آن  ا « اناخنیاثر شيبايی»ا  ت ا باات  ا وا   چرخة سنت مطالعات نقا انه کر هت می
ش نظر اين  و مننقدت   حالی که    ظاهر امرت نقد ا بی تةرين آشا م کند. ا ا  میجهت
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هايی است که به تشكال يكی اش هام فر م استت   واقع خ   اش  وشو قضاوت
« اناخنیاثر شيبايی»انجامد.    اين هنگا ت اباا هام ايدئ ل ژيک )مانند مد سه و  انشگاه( می

بنابر تعريف  (.Ferretter, 2007: 126 - 128) ا  ناا تبديل می« اثر اسناال»ا باات به 
ت که    نظر آلن سر به گريا اش « مر گاله»ماکِرم و بالابا ت خ انز ما کساسنی  اسنان 

 ت اند به چرخة ايدئ ل ژم ا باات کةک کند.انجامد ت میايدئ ل ژم می
له  اسنان اش  يدگاه پژوهز حاضرت ايدئ ل ژيک ب  ن يا نب  ن آثا  ا بیت اشجة

ت اش شوايام  يگرم که اش  يد آلن سرت ماکِرم و بالابا  به  و  ماندهت ناا قابل «مر گاله»
بیث است. اولان نكنة حائا اهةات مین ام اثر و تأثار احنةالی آن بر خ اننده است. با 

گار ت با مبانی آلن سرم جام می« هنر حقاقی»فرض اينكه  اسنان عل م  ا که     سنة 
ام است که نهايناً گ نه نگ  اسنان به کساسنی م    خ انز قرا   هامت پیما

يابد و     ا  اخصات می  م  اسنان به فر يت اوماناسنی آلن سرم  ست نةی
ا  .   نهايت خ انز ما کساسنیِ اثر اين فرايند اباا هام حك منی گرفنا  می

اننده مةكن استت آگاهانه يا کند و    اين هنگا ت خ تر میساشم  ا پر نگس ژه
ناآگاهانهت اعةال قد ت اباا هام حك منی  ا    خ   نها ينه کند. البنه اين امر به شمان 
و مكان ت لاد و پخز اثر ناا بسنگی  ا  ؛ عامل  يگرم که آلن سر به آن نپر اخنه 

معه هام جةعی کدا  جامنظ   انعكا  آ ماناست. اينكه اثر ا بی    چه برهه و به
ت لاد ا  ت    هةگامی يا عد  هةگامی اثر با ايدئ ل ژم شمانه نقز  ا  . اين نكنه اش 

 ناا قابل بر سی است. 20او يهانس  وبرت  22«افتي   یاناسيیبايش» يدگاه 
ثابت و معاّن. او با ااا ه  ءیامعنقد است اثر ا بی يک  ويدا  است تا يک  او ي

ام شمانههام تا يخی مخنلفت بر پسندگان    برهههام منفاوت جةعی خ انبه تجربه
.   واقع ياو  خ اسنا  عد  کندا  ت تأکاد میکه اثر ت سط مخاطبان خ     يافت می

« افق اننظا ات»هايی فراشمانی است و بر ايجا   ابطة بان عن ان پديدهپذيرش آثا  ا بی به
نظر به .(Selden & Widdowson, 1993: 52)کند خ انندگان و   يافت آثا  پافشا م می

هام تا يخی شمانة فكرم آلن سرت به   يافت يک اثر خاص    برههآيد    پسمی
عن ان ت لادم فرهنگی به« مر گاله»خ انده ادن  اسنان مخنلف ت جهی نشده است. 

  گذا ها بعد اش آنت    تأثارم که بر خ اننده میهام  هقانی يا  هه   گارو ا  جنبز
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. پادايز  اسنان کندت مؤثر استو نهايناً  اسنان  ا ايدئ ل ژيک يا ضدايدئ ل ژيک می
مر   اسنان ت سط اباا هام حك منی هام  هقانی و کشنه ادن گاله   اوج جنبز

هام پسان به تقباح ت اند بر آتز مبا شات بدمد؛   حالی که خ انز اثر    سالمی
ط   غارمسنقام به تأياد نظا  جا م منجر ا  . و به نظا  حاکم پاشان و اباا هام آن

ها و مبا شات که مصا ف با نا ضاينی 4021بنابر اين تعريفت چاپ اثر    سال 
ت اند اثر  ا به اباا م ضدايدئ ل ژيک تبديل می (ت227 /4 :4034 )عابدينیتاجنةاعی است 

 اا م ايدئ ل ژيک ظاهر ا  .ت اند    نقز ابها بعدت هةان اثر میکند؛   حالی که  هه

 . نتیاله3
شمانة  وابط ا با ت  عات و حك متت به    پس «مر گاله»عل م با قرا   ا ن  اسنان 

پر اش  تا     اسنام ها میهام عصر خ   و هةچنان مقابله با آنباشتا  گفنةان
يف و تص ير کشد. بنابر تعا هام حا  ت  هت مصائب طبقة اسنعةا اده  ا بهآ مان

ت ان گار  و نةیجام می« هنر حقاقی»بندم     سنه هام آلن سرت  اسنان اومرشبندم
آن  ا اباا م ايدئ ل ژيک ناماد. باشتا  اباا هام حك منی     اسنان و ااا ات مسنقام 

ا   تا اثر عل م به بافت برآمده اش آن ااا ه کند و اش به مفاهام ما کساسنی سبب می
بر اينت خ انز سا  خ    ا اش اباا هام ايدئ ل ژيک جدا کند. عالوهنگاه آلن سرت ح

گرفنه    اين پژوهز که مبننی بر اص ل ما کساسنی استت خروج آلن سرم ص  ت
آيد تعا يف و نظر میکند. باوج   اينت به اسنان اش اباا هام ايدئ ل ژيک  ا تضةان می

ط   کامل به  ابطة بان هنرت ت اند بههايی است که نةیت ضایات آلن سر  چا  نقصان
 سد  ابطة مذک      گارو ا   وابط پاچاد  نظر میجامعه و ايدئ ل ژم پاسخ  هد. به

کننده برايز يافت.    اين  ابطهت تر اش آن است تا بن ان پاسخی قانع ا م بغرنجسرمايه
ت 20اكل کاتا ساس نگ  اسنان و اثر احنةالی آن بر خ انندهت    مسائلی هةچ ن پی

ت اند    اباا  ب  ن يا نب  ن ا باات نقز  اانه سرخ   گی يا تیريک اجنةاعی می
کندت ناا بااد. اش س م  يگر بافت تا يخی که    آن خ انند  ن عی اثر  ا   يافت می

   ايدئ ل ژيک ادن آن  خال است. اش اين منظرت با ت جه به اينكه  اسنان عل م    
 اشکند و مشخصاً به افشام اباا هام حك منی شمانهشات  هقانی ظه   میبیب حة مبا 
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هام ت ان آن  ا ت لادم ضدايدئ ل ژيک خ اند. اما اينكه اين اثر     ههپر اش ت میمی
ام که ط   قطع جام تأمل  ا  ؛ مسئلهبعدم ناا هةان کا کر   ا  اانه باادت به

ترم يافنههام تكاملهد و احنةاالً خ انزت اند بدان پاسخ  خ انز آلن سرم نةی
 گ يی به آن خ اهد ب  .  قا   به پاسخ 21گرايی ن ينهةچ ن تا يخ

 هانوش پی
1. Karl Marx 
2. Friedrich Engels 
3. Louis Althusser 
4. Antonio Gramsci 
5. Sigmund Freud 
6. Jacques Lacan 
7. base 
8. superstructure 
9. ideological state apparatuses 
10. Western Marxism 
11. interpellation 
12. repressive state apparatus 
13. "A Letter on Art" 
14. Honoré de Balzac 
15. Aleksandr Solzhenitsyn 
16. alienation - effect 
17. Bertolt Brecht 
18. Carlo Bertolazzi 
19. One Day in the Life of Ivan Denisovich 
20. Pierre Macherey 
21. Étienne Balibar 
22. aesthetic of reception 
23. Hans Robert Jauss 
24. catharsis 
25. New Historicism 
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