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  چكيده
ال مهـم  قاله به دنبـال ايـن سـؤ   اين م هاي محوري ميشل فوكو است.گفتمان قدرت يكي از انديشه

جـالل آل   همدير مدرستوان رويكرد فوكو نسبت به گفتمان قدرت را در رمان  تنظيم شده كه آيا مي
ارائـه كـرد؟    پهلوي، بر مبناي اين گفتمان هتحليلي از شرايط فرهنگي ايران در دور احمد جستجو و

و در  مـدير مدرسـه  هاي زيادي از رمان بخش گفتمان قدرت و تكنولوژي انضباط از ديدگاه فوكو، با
پهلـوي دوم انطبـاق دارد. در    هايران در دور هسطح عيني و واقعي با شرايط سياسي و فرهنگي جامع

اي گفتمان قدرت و گفتمان ضد قدرت. مدير مدرسه با روحيه :كار داريماين رمان با دو گفتمان سرو
رود و در (شرايط فرهنگـي و آموزشـي) مـي    مده از قدرتآرمان گرايانه به تقابل با نظم گفتماني برآ

نويسـد. مدرسـه هماننـد    مديريت مدرسه مـي سمت خود را از  هپايان سرخورده و مايوس استعفانام
 كنـد. قدرت را در افراد جامعه نهادينه مي هساير نهادهاي حكومتي به عنوان نهادي انضباطي، سلط

داري اسـت و  ي و زمينداري مستبدانه بـه سـمت سـرمايه   كه در حال گذار از فرهنگ سنت ايجامعه
  .شودزدگي نيز از سوي جريان قدرت حاكم، حمايت ميگفتمان غرب

  

  نقد فرهنگي، ميشل فوكو، گفتمان قدرت، جالل آل احمد، مدير مدرسه واژگان كليدي:
  

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان. 1  

* mollayi1359@yahoo.com 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان. 2

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان. 3

تان،دوم، دورهدومسال ز و ز ماره ایپپی   ١٣٩٦پا  ،٤ 
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  مقدمه -1
، اغلب معاني ثابت و پايداري ندارنـد. معـاني مختلـف ايـن متـون      ويژه ادبيـات) (بهمتون فرهنگي 

هـاي   واقع متن ادبي، گفتمانگيرد. درت ميأخي و گفتماني خاص نشهمواره از زمينه، زمان تاري
گذارد و خود گفتمان نيز زبـاني اجتمـاعي   شدن را به نمايش مي در حال گردش در زمان نوشته

اي از است و گونه است كه شرايط فرهنگيِ مشخصي در زمان و مكاني مشخص آن را ايجاد كرده
هاي سي تا پنجـاه  طور مثال گفتمان روشنفكري در دهه دهد. بهبشري را نشان مي هدرك تجرب
  روشنفكري ايران است.  هگرايي بر بخشي از جامع گفتمان غرب هغلب هدهند نشانايراني  هدر جامع

هاي فرهنگي جوامع انسـاني  هايي از ساختارها و گفتمانادبيات نوعي گفتمان است و نشانه 
بسيار غني بـراي فهـم    توان يافت. ادبيات منبعيميرا در متون ادبي همچون ساير متون ديگر، 

از ديدگاه نقد فرهنگي، متون ادبي . )142: ب1388(پاينده، اش است كارهاي پيچيدهفرهنگ و سازو
معـاني   هها و شبكثير متقابل گفتمانأاند كه اطالعاتي در خصوص تهمچون محصوالتي فرهنگي
   .)475: 1387 (تايسن،دهند ما مي شدن آن متون، به اجتماعي زمان و مكان نوشته

  
  لهأبيان مس -2

بـه عنـوان يـك     1960 هو سپس در اواسـط دهـ  نقد فرهنگي از پيامدهاي نقد ماركسيستي بود 
شـان  هـاي تـاريخي  نقد فرهنگـي، متـون ادبـي را از بافـت     رويكرد تحليلي مستقل مطرح شد.

شود، اما اين نقش تـا حـدي در   ته نميناديده گرف لف كامالًؤ. البته نقش مداندناپذير ميجدايي
تاريخي آفرينش متن  هكند. لحظلف را تعيين ميؤكنترل اوست و عمدتاً شرايط تاريخي، نقش م

متن در واقع «تر فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. مبتني بر يك نظام بسيار گسترده
(ويلم برتنز، » دئولوژي سروكار دارد.كالمي مقيد به زمان و مكان است كه با گفتمان و اي هيك ساز

1382 :228(.  
گيـري هويـت   جمله ادبيات بـر شـكل  هدف از نقد فرهنگي، كشف تأثير توليدات فرهنگي از

تعارض  همدرن است. لذا در چنين نقدي، ايدئولوژي مفهومي بنيادين دارد. فرهنگ عرص هجامع
توان به متـون   وناگون و متضادي را ميايدئولوژيك يا اعمال هژموني است از اين نظر كه معاني گ

معتقد است كه براي نقد فرهنگي يـك   1استفن گرينبلت .)353: 1390(پاينده،فرهنگي نسبت داد 
  هاي زير استفاده كرد:  توان از پرسشمتن ادبي مي

                                                            
1. Stephen Greenblatt 
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 كيد دارد؟هاي كرداري تأ يك متن بر چه الگوهاي رفتاري و مدل -الف

 ان مشخص براي خوانندگان جالب است؟چرا يك متن در يك زمان و مك -ب

 )496: 1387 (تايسن، اند؟هاي اجتماعي كه اين متن به آنها وابسته است كدامتفاهم -ج

هاي مربوط بـه امـور جنسـيت، قـوانين     هاي آن، نگرششرايط آموزش و اولويت بنابراين
از ديدگاه  هاي قدرت حاكم، از مهمترين مسائلي است كهكيفري، گردش قدرت و ايدئولوژي

كيـد قـرار گرفتـه،    آنچه كه در اين مقاله مورد تأ. نقد فرهنگي، در يك اثر قابل جستجوست
مـدير  هاي رمـان  فرهنگيِ شخصيت –دهي رفتارهاي اجتماعينقش گفتمان قدرت در شكل

است. مهمترين سئوال در اين پژوهش اين است كه بر مبناي رويكرد ميشل فوكو در  مدرسه
شـناختي و شـرايط    چه تغييراتي از نظر جامعه مدرسه مديرت، در داستان موردگفتمان قدر

توان ديد و اين رويكرد فوكو تا چه حد قابـل بررسـي و تطبيـق بـا ايـن      فرهنگي معاصر مي
  داستان است؟

  
  پژوهش   هپيشين -3

ي متعـددي  هـا در ادبيات داستاني معاصر ايران، پـژوهش  مدير مدرسهبا توجه به اهميت رمان 
از جـواد   »مـدير مدرسـه  شناختي رمان  نقد جامعه« .است جام شدهخصوص نقد اين رمان ان در

شناختي و تحليل زيربنا و روبناي فرهنگـي   به بررسي رمان از ديدگاه جامعه، )1393( اسحاقيان
اي كوتاه به چيرگي فرهنگ غرب بر فضاي اجتمـاعي ايـران   پردازد و اشارهاجتماعي اين اثر مي

حسن از قدمعلي سرامي و محمد »مدير مدرسههاي داستان  پژوهشي در شخصيت« هدارد. مقال
پـردازد و قصـد دارد هـر شخصـيتي را بـا      هاي داستان ميبه تحليل شخصيت، )1392( مقيسه
، ديد و بازديدمباني فكري آل احمد در سه اثر داستاني (« ههاي اجتماعي پيوند دهد. مقالتيپ
 مـدير مدرسـه  ، رمان )1393( صادق بصيري و ابراهيم درويشيمحمداز  »)مدير مدرسهو  تار سه

دانـد.  هـاي سياسـي و فرهنگـي و دينـي عصـر مـي      بسـت را تالشي براي ايجـاد تغييـر در بـن   
رمـان  « كننـد. كيـد مـي  ايـران تأ  هنويسندگان اين مقاله بر فقر فرهنگي و تضاد طبقاتي جامعـ 

اين رمان را با ، )الف1388( از حسين پاينده »)رئاليستي يا سند اجتماعي (نگاهي به مدير مدرسه
كند. پاينده در اين مقاله بـه تنـاقض    كاو در مسائل تربيتي صمد بهرنگي مقايسه ميكتاب كندو

نقد فرهنگي  هنظام آموزش و پرورش با ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي ايران اشاره دارد. در حوز
كوتـاه مـدل از   ياد كرد كه داسـتان   )1387( پاينده از حسين »مدلي متفاوت« هتوان از مقالنيز مي
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ثير پساسـاختارگرايي و  بـه تـأ  و فمنيسم، نقد  همبناي نظريات مرتبط با حوزسيمين دانشور را بر
ويژه  از منظر نقد فرهنگي به مقاله حاضراست.  دهكرمطالعات فرهنگي اشاره  هماركسيسم در حوز
  است. دهقرار دابررسي  ردمدير مدرسه را مو، رمان گفتمان قدرت فوكو

 
  مدير مدرسهجالل آل احمد و  -4

 اجتمـاعي،  شـرايط  و تـاريخ  كـه  معاصر پركار نويسندگان ازجمله )1302-1348( احمد  آل جالل
 جهـت  ايـن  از و پرداختـه  آن نقـد  به و كرده منعكس آثارش در را خود عصر سياسي و فرهنگي
 شامل كه كرده توليد نثر، گوناگون انواع در را ريبسيا آثار او. است روزگارش شرايط نمود بيانش

 در خـود  داسـتاني  آثار در احمد آل. شود مي متعدد مقاالت و ها ترجمه ها،سفرنامه داستاني، آثار
  كرده مطرح اش اجتماعي -يفرهنگ نظريات در كه است موضوعاتي كردن داستاني و بازنمايي پي
 هاي اصالت و فرهنگي هاي ارزش شدن رنگ كم و زدگي بغر هلأمس به توان مي هاآن ترينمهم و از

اي وي به عنوان نويسـنده  .نمود اشاره شرايط اين در روحانيون و روشنفكران نيز رسالت و بومي
فرهنگي و سياسي دارد  هماي هاي اردوگاهي گرايش داشت، آثارش درونكه در آن دوران به چپ
 اي مانند ايران با تمدني ديرينـه و فرهنگ جامعه هدهند هاي تشكيللفهؤو بيش از آنكه متوجه م

اجتماعي رژيم پهلـوي اسـت. جـالل     هاي فرهنگي وواقع نقد سياستاي طوالني باشد، درسابقه
اما در  ،)177: 1350(آل احمد،نگاهش هميشه در چهارچوب فرهنگ بود  هكرد دريچاگرچه ادعا مي

هاي آل  داستان كرد.ديد و تفسير ميياست ميايران، او فرهنگ را در قاب س هزد سياست هجامع
 اوضاع و شرايط اجتماعي است كه دراحمد به نوعي حاصل نگرش اجتماعي نويسنده و انتقاد از 

هـاي ضـد اسـتعماري در     باليـدن جنـبش  زده كـه  آرام و بحـران كند. شرايطي نـا آن زندگي مي
پـس از جنـگ   گذاشـت.  رفي ثير شـگ أتـ آن دوم، بـر   يپس از جنگ جهان هسوم و در دور جهان
مـدير  و  يزدگـ  غـرب  . بدين شيوهشدكلي دگرگون  هپيش روي روشنفكران ب هلأمس ي دوم،جهان
 ايجـاد  ،1330 هدهـ  در دولت هايسياست در اين زمان غوغايي برانگيخت. آل احمد نيز همدرس
 بـه  را اميـدها  فرهنـگ،  سـطح  در نيـز  و گونـاگون جامعـه   سطوح در وحشت و رعب فضاي

 و هـا تلخكـامي  هـا، شكسـت  روايتگر نيز دهه اين هايرو داستان اين از د،كر تبديل يديناام
 نيـز  داستاني ديني، ادبيات و گرابومي روشنفكري هايجريان شدن برجسته با .شودمي نااميدي

 آنچـه  برابـر  در خـودي  هـاي  هويـت  و هاسنت به و دهدمي نجات گذشته هده فضاي را از خود
در چنـين فضـايي،    مـدير مدرسـه  رمـان  . درفشامي پاي كنند،مي و تلقين واهندخمي بيگانگان
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 اين در احمد آلدهد. ترسيم و بازنمايي زيرساخت تاريخي، فرهنگي و اجتماعي ايران را نشان مي
 هاي سال در را ايران هجامع فرهنگي و سياسي اقتصادي، اجتماعي، اوضاع از هاييجنبه داستان،

 طـوركلي  بـه «. دارند تبلور مدرسه جمعيتي ساخت در هاجنبه اين كه كند مي انبي كودتا از بعد
-مصـرف  بـورژوازي،  اسـتعمار،  كاپيتوالسيون، ساالري، فن اختناق، بوروكراسي، همچون مواردي

 نقـد  را آنهـا  داسـتان  ايـن  در احمد آل كه هستند اموري جملهازغيره  و طبقاتي ساختار گرايي،
  .)362 :1386 ارمكي، آزاد( »كند مي

  
  فوكو هگفتمان قدرت مفهومِ كليدي انديش -5

فوكو مستلزم درك مفهوم گفتمان و جايگاه آن در آثار اوست. به   هدرك مفهوم قدرت در انديش
ممكن است. ميشل رت بدون در نظر گرفتن گفتمان غيرعبارت ديگر، درك مناسبات دانش و قد

هـاي وسـيع جمـالت يـا     گـروه  اين حوزه، گفتمان ران اصلي پردازافوكو به عنوان يكي از نظريه
هـاي گسـترده و در   ها و قضاياي متنوع با معاني و فحواهاي مختلف و مضـامين و كـارويژه  گزاره

هاست كه شرايط بنابراين، گفتمان گروهي از بيان .)11: ب1378(فوكو، داند عين حال مشخص مي
آورد. فوكـو  يخ را براي زبان فـراهم مـي  خصوصي از تارب هموضوعي خاص در لحظ هصحبت دربار

ها از روابط قدرت خالي نيسـتند و صـدور دسـتورالعمل و وضـع     هرگز گفتمان«معتقد است كه 
ه و اعمال قدرت در ايـن حـوزه   ها در مباحث اخالقي، نشان از سلطنامهقوانين و مقررات و آيين

هاي مختلـف، مفـاهيم و تحـوالت    در اين چارچوب فوكويي، گفتمان ).39: 1380(مك دانـل،  »دارد
تـوان آن را  آنچه كه به چيزي داللت كند يا داراي معني باشد، ميكنند و هرمختلفي را ارائه مي

ست از تفاوت ميان ا واقع، گفتمان در نزد فوكو، عبارتدر به عنوان بخشي از گفتمان تلقي نمود.
شـود. از نظـر   واقع گفتـه مـي  رفت و آنچه دمعين به صورت درست گ هتوان در يك دورآنچه مي

اش فكـر كـرد، بلكـه    توان گفت يا دربـاره فوكو، گفتمان نه تنها مربوط به چيزهايي است كه مي
هـر   توانـد صـحبت كنـد.   اين نيز هست كه چه كسي، در چه زماني و با چه آمريتي مـي  هدربار

خـاص بـه جهـان را    هاي آن نگـاهي  گيرد كه پايهدانايي خاصي شكل مي هانگار هگفتمان بر پاي
خـاص خـود را   (اپيسـتمه)  دانايي  هاز اين منظر هر عصر تاريخي، سامان و انگار و آوردفراهم مي

هـاي قـدرتي   هـا، كـنش  سنجد. گفتمـان ها را در ارتباط با قدرت و دانش ميفوكو گفتمان .دارد
ـ و كم هآن هم در شرايطي كه قدرت، شبك دهند،هستند كه زندگي افراد را شكل مي يش ثابـت  ب

گيرد. بنابراين بـه  متغير عمل و منافع گفتماني را در بر مي ههاست كه عرصيا متغيري از ائتالف
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ها نه از منظر نويسندگان يا خوانندگان بلكه از اين منظر بايد توجه داشـت كـه چگونـه    گفتمان
 تيمارستان،هايي چون مكان از اين رو بر مبناي تحليل فوكو، دهند.مناسبات قدرت را شكل مي

سيسـتم   شـوند. كنندگان گفتمان خـاص تـاريخي تلقـي مـي    توليد ،زندان و مدرسه بيمارستان،
آموزش و بهنجارسازي، اين مناسبات دانش و قدرت را در درون گفتمان حاكم، از طريق روابـط  

 قدرت و دانش به عبارت ديگر، كند.معلم و شاگرد و امثال اين روابط، اعمال مي پزشك و بيمار،
تلقي حاكم در نقد فرهنگي آن است كه بازتوليـد هنجـارين    شوند.درون گفتمان با هم يكي مي

هـاي ايـدئولوژيك مجموعـه    هاي ايـدئولوژيك اسـت. گفتمـان   سلطه و هژموني مستلزم گفتمان
جايگاهشـان در مناسـبات    زنـدگي خـود و   هاي اجتماعي از طريـق آن، رمزهايي است كه سوژه

بازتوليد كه ناظر بر موضوع معنا و تكوين  هاساس نظريبر كنند. از اين حيث،اجتماعي را معنا مي
گيري ذهنيت كنند تا فرايند معناسازي و شكلهاي قدرتمند جامعه تالش مي ذهنيت است،گروه

 هاي ايدئولوژيك در جامعه، كنترل كننـد گيري گفتمانافراد را از طريق كنترل فرايندهاي شكل
 هميان فرهنگ و قدرت يكي از موضوعات محوري در حوز هرابط .)126: 1385 ،(آزاد ارمكي و رضايي

تكـوين   هنحـو  هاي اساسـي در مطالعـات فرهنگـي،   لذا يكي از پرسش مطالعات فرهنگي است.
ايـن   شـود، سـوژه و قـدرت مربـوط مـي     هتا آنجا كه به رابط هاي اجتماعي است.ذهنيت سوژه

سـلطه يـا    كند كه چه بسـا، از ذهنيت ارتباط پيدا ميگيري با ظهور يا تداوم نوع خاصي شكل
    هاي خاصي را تحكيم بخشد. هژموني گروه يا گروه

ها را براي شناخت آرايـش جديـد قـدرت طـرح     اي جديد از قواعد و گفتمانفوكو مجموعه
و ساختارهاي منطبق بـر ايـن انديشـه،     مدير مدرسهكرد كه در ضمن معرفي، به  نقد داستان 

  يم.پردازمي
  

  بر مبناي گفتمان قدرت  مدير مدرسهنقد رمان  -6
 نمادي از پيوند دانش و قدرت :مدرسه -1 -6

هاي هاي آن نسبتي هميشگي با نظاماز منظر فيلسوف و متفكري چون فوكو، قدرت و شكل
لذا دانش خود نوعي قدرت است؛ يعني هرجا قدرت  .)228: 1392 (احمدي، دارد (دانش)دانايي 

جمله معـارف دينـي از پيونـد نـص     درواقع هر دانشي از شود.ود، دانش نيز اعمال مياعمال ش
ثير شرايط اجتماعي تغييـر  أآيد و نيازها تحت تدين، نيازهاي انسان و شرايط اجتماعي پديد مي

نهايت اين قدرت بنابراين در«د ساختار قدرت است. خود مولو هد و شرايط اجتماعي به نوبنكنمي
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هاي معرفتي مدرن، انسان  به نظر فوكو در رژيم .)220: 1378 (فيرحي،» آفرين است است كه دانش
محمل اعمال قدرت است و تمايز قلمرو دانش از قلمرو قدرت اشتباه است. فوكو در بحث سـوژه  

تـرين  تمدن مـا پيچيـده  «و معتقد است كه كند به ارتباط عميق ميان دانش و قدرت اشاره مي
(فوكو » ترين ساختارهاي قدرت را پديد آورده و پرورش دادهترين و عالمانهنظام معرفت و ظريف

كـاري، جنسـيت و فرديـت را بـا     هاي ديوانگي، بـزه فوكو در آثار خود تجربه .)90: 1376و ديگران، 
 2و تاريخ جنسـيت   1دو اثر پيدايش كلينيك ويداند. براي اين منظور دانش و قدرت وابسته مي

دانايي و دانش در هر عصـري چگونـه شـرايط     هدرآورد تا نشان دهد كه سامان تحرير هرا به رشت
فوكـو،  » سراسـر بـين  «آورد. طرح و نظـام  زندگي يا همان قدرت را فراهم مي همديريت سنجيد

كاري هوشـمندانه و الگـويي   سازوكارهاي مبتني بر دانش است. سـازو تكنولوژي قدرت از طريق 
كنتـرل فراگيـر شـكل     +كه در جهت تحقـق تركيـب فرديـت    اي از معماري است جديد، نمونه

آمـوزان  ناپذير بر تبهكاران، كارگران يـا دانـش  بخش و پايان است و به طور مستمر، انضباط گرفته
فيلسوف و حقوقدان انگليسـي   3اساس اين طرح كه فوكو آن را از جرمي بنتامكند. برنظارت مي

 نظارتي قدرت تا كردند استفاده ايده اين ازتوتاليتر) –دي(استبدا خواه هاي تماميتوام گرفته، نظام
  .)80: 1385 (فوكو، بباورانند افراد به را خود

توان گفت مدرسه سـاختاري از علـم و دانـش در جامعـه     مي مدير مدرسهدر تحليل رمان 
راه و مطابق قاعده و نظم مورد نظر سـاختارهاي قـدرت    هاي سربهاست كه هدفش توليد سوژه

جامعه است. در اين تحليل، مدرسه نهـادي   هبنابراين محملي براي اعمال نظارت بر پيكر است.
در جهت ايجاد اقتدار است. زيرا از طريق تعليم و تربيت، روند ايجـاد انضـباط و اقتـدار فـراهم     

اي كـه  شود. بنابراين مطابق تعريف فوكو، مدرسه چيزي جز ساختار قدرت مدرن در جامعهمي
البته ناگفته نماند كـه در  داري نزديك شود، نيست. تر رود و به سرمايهز سنت پيشقصد دارد ا

توان آن را هايي با هم دارد كه ميمعلمان، تفاوت و اين ميان برخوردهاي افرادي مثل مدير، ناظم
آموزان مند كردن رفتار دانشهركدام تحليل كرد اما در هدف كه قاعده هبرمبناي خاستگاه انديش

  اند. يجاد انضباط است همه مشتركو ا
ـ   هلأمس جنسـيت اسـت. جنسـيت از نظـر فوكـو،       هديگر در پيوند دانش/ قدرت فوكـو، مقول

ست. به عبارت هاراهبردي در جهت اداره، توليد و نظارت بر اندام آدميان و مناسبات اجتماعي آن
                                                            
1. The Birth of the Clinic 
2. The Birth of Sexuality 
3. Jeremy Bentham 
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رود. ها به كار مينديگر در فرهنگ مدرن، جنسيت به صورت اهرمي براي چيرگي بر وجود انسا
جنسيت آزادي وجود داشت، اعضاي بـدن نشـان داده    هدر زمين 17در قرن «فوكو معتقد است 

ا با فرارسيدن عصر بورژوايي، جنسيت گذاشتند. امهاي خود را به نمايش ميبدنمردم شد و مي
ب، سـركو  هبـر مبنـاي فرضـي    .)Foucault, 1979: 3» (شدت محدود، سانسور و سركوب شـد  به

گفتن در مورد آن يك نوع مبارزه عليه قدرت  شود پس سخنجنسيت توسط قدرت سركوب مي
بچه را كه مرتكب عمـل جنسـي   فحات پاياني رمان، ماجراي دو پسراست. جالل آل احمد در ص

سـركوب   هارتبـاط بـا فرضـي    آورد بـي كند و مطالبي كه در تحليل اين اتفاق مياند نقل ميشده
كند؟ البد پسرك حتي مدير چه تو باشي چه هر خر ديگر، چه فرقي مي« جنسيت فوكو نيست.

شان دخترها سر ده دوازده سالگي بايد  واند بازي كند. البد توي خانوادهتاش هم نميعمهبا دختر
تواند تحليلي اين گفتگوي مدير با خودش مي .)75: 1372(آل احمد، »از پسرهاي همسن رو بگيرند

البته مطابق  است. مور مربوط به آن در جامعه باشد كه دچار سركوب شدهبر وضعيت جنسيت و ا
مـدام   توجـه بـه امـور جنسـي    سركوب،  هخواهد بگويد كه برخالف فرضيجالل ميبا نظر فوكو، 

  است.  هاي مرتبط ترويج شدهازدياد يافته و از طريق گفتمان

 ريفرهنگ ديوانساال همستقيم قدرت از طريق توسعاعمال غير -2 -6

مـدرن، پنهـان، نمـادين و     هفوكو معتقد است كه ابزار اعمال خشونت، سلطه و قدرت در جامع
ضـد قـدرت اسـت و     قدرت مدرن، خودش را با توليد گفتماني كـه ظـاهراً  « غيرمستقيم است.

(دريفوس و رابينيـو،  » سازدرود، پنهان ميتر قدرت مدرن به شمار ميليكن جزئي از كاربرد وسيع
شـود كـه   اين قدرت غيرمستقيم با همراهي نهادها، ساختارها و كساني اعمال مي .)239: 1392
كننـد.  اند يا اينكه خود آنها چنين قدرتي را بر خود اعمال مـي خواهند بدانند مطيع قدرتنمي

جـاي   س آنها نظم اجتماعي بـه اساشود كه بردر ساختار چنين قدرتي به فرآيندهايي اشاره مي
كارهاي اجبـاري برقـرار شـود، بـا دخالـت سـازو      تـرل اجتمـاعي مسـتقيم و    كه از طريـق كن آن

 سـاختن مناسـبات   غيرمستقيم، پنهـان  هشود. كاركرد اين شيوغيرمستقيم فرهنگي حاصل مي
  شود.  توليد ميقدرت است كه با دخالت فرهنگ باز

گرچه متون ايدئولوژيك حاوي يك معناي مشخص و از پيش تعيـين شـده نيسـت، امـا بـا      
گـر ايـن بازنمـايي قـدرت نمـادين در       بيـان  مدير مدرسـه انش مورد نظر اين پژوهش، رمان خو

 يسـاختمان  نـد كاي كه جالل آل احمد معرفي ميساختاري فرهنگي مثل مدرسه است. مدرسه
كوهي تنها افتـاده و در وسـط عمـارت يـك تـاجر بنـا نهـاده         هطبقه است كه در دامننوساز دو
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د تحليلي، همان قالب نمادين از ساختار قدرت است كـه قصـد دارد   است. اين مدرسه در بع شده
كارهاي فرهنگـي بـر پيكـر    به صورت غيرمستقيم با دخالت سـازو  هاي سلطه و سركوب راجنبه

جهت نيست كه بر روي تابلوي اين مدرسه از ديد راوي اين عبارت نقش جامعه تحميل كند. بي
مدرسـه بـه تعبيـري     .)9 :1372احمـد،  آل( »ان بخواهـد! توانا بود هركه ... هرچه دلتـ «است.  بسته

ترين نهاد اجتماع است. اين مكان قرار است در خدمت رشد و گسترش فرهنگ جامعـه   فرهنگي
تـوان گفـت،   كنـد مـي  باشد. اما با توصيفي كه نويسنده از مدرسه و چگونگي ايجاد آن بيان مـي 

مدرسـه  «گيـرد.  دار نوكيسه قرار مـي هسرماي همدرسه ابزاري براي گسترش سلطه و قدرت طبق
كوه تنها افتاده بود و آفتابرو بود. يك فرهنگ دوست خرپول  هطبقه بود و نوساز بود و در دامندو

پنج ساله در اختيار فرهنگ گذاشته بود و هاي خودش ساخته بود و بيستعمارتش را وسط زمين
ها بشود تا دل قدر ازين بشود شود و اينها كوبيده بآمد بشود و جادهو اش كنند و رفتكه مدرسه

هاشان را كوتاه كنند بيايند و اطـراف مدرسـه را بخرنـد و    باباها بسوزد و براي اينكه راه بچه -ننه
توصيفي كه آل احمد  .)جان(هما »از متري يك عباسي بشود صد تومانخانه بسازند و زمين يارو 

م بندي اقتصادي نظارهنگي جامعه است. در شكلبناي اقتصادي و روبناي فآورد مرتبط با زيرمي
حاكميت و دولت است و براي خود  هقدرت و سلط هك، نمايندزمينداري استبدادي، ارباب و مال

سي تا چهل داراي ساختار  هايراني در ده هاين حق را متصور است كه رعيت را مطيع كند. جامع
و بيمار است. بخش اعظمي از جمعيـت   داري ناقصدر حال گذار به سرمايه دي زميندارياقتصا

راوي  هبـا اشـار   مـدير مدرسـه  فعاليت دارند. اين ساختار جمعيتـي در   ايران در بخش كشاورزي
چشـم   ]...[آمدنـد، حتـي روزهـاي بـاراني،     ها هميشه زود ميبچه«شود.  تر ميداستان مشخص

شـان  نـد و در خانـه  ااغلبشان سرخ بود. پيدا بود كه بـاز آن روز صـبح يـك فصـل گريـه كـرده      
اگـر بـه    .)44 :(همـان  »تخم و عيالوار صراطي بوده و پدرها بيشتر ميراب و باغبان و البد خوش ملَع

آمـوزان كـه   اي از كل ايران بدانيم، جمعيت غالب دانشتعبير جمشيد ايرانيان مدرسه را استعاره
 .)164: 1358 (ايرانيـان،  ري استپدر ميراب و باغبان دارند بيانگر چيرگي اقتصاد روستايي و زميندا

سـاالري از   گونـه در قالـب ديـوان   داري بيماردر كنار اين نظام زمينداري مستبدانه، رشد سرمايه
سي تا چهل ايران است. بخشي از تجار با رانت مراكز  ههاي نظام اقتصادي و اجتماعي دهويژگي

رسـيده بودنـد. توصـيف     نتيجـه قـدرتي  روش اراضي به ثـروت و دسـتگاه و در  فيدوقدرت و خر
نظـر گفتمـان   اساسي است. در تحليـل داسـتان از م   هچگونگي ساخت مدرسه بيانگر همين نكت

چـه تحليـل   توجه اسـت. اگر  هاي اجتماعي و اقتصادي مهم و قابلساختقدرت توجه به اين زير
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، هـاي قـدرت در داسـتان   متن و گفتمان كار اصلي اين پژوهش است اما براي معرفي بهتر جلوه
شناسي در جريان داسـتان هسـتيم. اسـتفاده از عنصـر     ناگزير از اشاره به سطوح نمادين و نشانه

آمـوزان در راسـتاي پيونـد بـا سـاختار اسـتبدادي و       زدن دانـش خشونت در قالب تنبيه و تركـه 
اي گفتمانِ قدرت حاكميت در برخورد خواه جامعه است. در سطح نمادين و پنهان، گونه تماميت

 هآموزان در قبال رفتارهاي خارج از نظم و قاعدهايي كه دانشگران است. بنابراين هم كتكبا دي
سلطه و سـركوب   هاي در زندان، دو روي سكمعلم توده هشود و هم شكنجموجود نصيبشان مي

اي از كند بلكه معتقد بـه شـبكه  حاكم و رعيت خالصه نمي ههستند. فوكو قدرت را تنها در رابط
هـا و روابـط انسـاني    توان در تمـامي عرصـه  ريشه در جامعه دارد و مي است كه عميقاًارتباطات 

  آموز، قدرت را مشاهده كرد. جمله روابط پزشك و بيمار يا معلم و دانشاز

 مقاومت در برابر قدرت -3 -6

 فوكو از يك سو به دنبال كاركردهـاي قـدرت اسـت كـه در سـاختارهايي همچـون زنـدان،       
هـاي  شود و از سوي ديگر در پي شـناخت گونـه  سه و ساير نهادها اعمال ميبيمارستان، مدر

فوكو در تمام . «گيردهاي گوناگون صورت ميهايي است كه در برابر قدرتمقاومت و مخالفت
نظـام حـاكم   ترديد در پي آن بود كـه تجسـم اصـل مقاومـت در برابـر      اش، بيمدت نويسندگي

هر جا قدرت رشد كنـد، مقاومـت نيـز حضـور دارد.      .)120: 1381 ( برنز، »فرهنگي و سياسي باشد
شـود بلكـه بـه    جو ايجـاد مـي   كه مشخص كند چرا فرمانروا و سلطهفوكو تنها به دنبال اين نيست 

-فرمـانروا قـرار مـي    هسوژه چگونه از ديد جسمي و فكري زير سلط مهم است كه هدنبال اين مسال

 زنـدان،  دهـاي قـدرت در نهادهـايي همچـون خـانواده،     سو به دنبـال كاركر  بنابراين از يك گيرد.
هاي مخالفت و مقاومتي است كه بيمارستان و مدرسه است و از سوي ديگر در پي شناخت گونه

به تعبيري اين مبـارزه و مقاومـت در مخالفـت بـا     گيرد. هاي گوناگون صورت ميدر برابر قدرت
است. فوكو ايـن مبـارزات    پيوند خورده ايي از دانش و حقيقتاثرات قدرتي است كه با ساختاره

هـاي  مبارزه بـا گونـه   -2 ؛هاي مختلف استثمارمبارزه با گونه -ا: «دهدرا به سه گونه نشان مي
چيزي كه فـرد را مقيـد و از ايـن راه تسـليم      مبارزه با آن -3 ؛اجتماعي و مذهبي قومي، هسلط

امه فوكو معتقد اسـت اگرچـه مقاومـت در    در اد .)348: 1392 (دريفوس و رابينيو، »كندديگران مي
عليه انقيـاد و تسـليم ذهنيـت فـرد،      اما در عصر مدرن مبارزه  برابر سلطه و استثمار پايان نيافته

هاي پنهان فرهنگ، دانش، قدرت ها و قالباست. او در پي آن است كه زيرمجموعه افزايش يافته
به همين دليل معتقد است  .مطرح و تحليل كندو حقيقت را كه ناگفته يا ناانديشيده باقي مانده، 
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در  .)24: 1389 (اسـتوري،  تـوان گفـت  يك متن خاص چـه مـي   هكند كه درباركه گفتمان تعيين مي
 همبارزه و مقاومت در قالب گفتماني از سوي مـدير بـه عنـوان اليـ     هاين شيو مدير مدرسهرمان 

يل و نقد رمان معتقد است كه براي فهـم  شود. پاينده در تحلمبارز و روشنفكر جامعه نمايان مي
شـده بلكـه بـا امـر      كند. زيرا در خواندن رمان نه با امر بيـان دانستن زبان فارسي كفايت نمي آن
رفتـه در مـتن و   كار شده سروكار داريم. و خوانش تحليلي رمان يعني تشخيص شگردهاي بـه القا

-به همين دليل براي به دست آوردن سـرنخ  .)68: 1393 (پاينده، تحليل كاركرد آنها در القاي معنا

كند. بـراي  كيد ميأآغازين را توصيه و ت ههاي مهم و ثانوي از رمان، تجزيه و تحليل دقيق صحن
با ورود مدير كه رفتار پرخاشگرانه دارد به رمان آغازين  هدادن تقابل قدرت و مقاومت، صحن نشان

شدم سيگارم دستم بود و زورم آمـد سـالم    از در كه وارد« :اتاق رئيس فرهنگ قابل توجه است
-نشستن داد نگاهش لحظه هد باشم. رئيس فرهنگ كه اجازطوري دنگم گرفته بود قُ كنم. همين

خواست متوجه من بشود نوشت تمام كرد و مياي روي دستم مكث كرد و بعد چيزي را كه مي
اش ا با كاغذهاي ضـميمه كه رونويس حكم را روي ميزش گذاشته بودم. حرفي نزديم. رونويس ر

خالي از عصبانيت گفـت: جـا نـداريم آقـا. اينكـه       زيرورو كرد و بعد غبغب انداخت و آرام و مثالً
ديروز به آقاي مـدير   ]...[ فرستنش سراغ من دهند دست يكي و مي نميشه! هر روز يك حكم مي

كنم زير همين ورقه  اين اباطيل را نداشتم. حرفش را بريدم كه: ممكنه خواهش هحوصل ]...[ كل
مرقوم بفرماييد؟ و سيگارم را توي زيرسيگاري براق روي ميزش تكاندم. روي ميز پـاك و مرتـب   

ها. هرچيزي به جاي خود و نه يك ذره گرد. فقط خاكستر عروس تازه هدرست مثل مهمانخان بود.
  .)7: 1372(آل احمد،  »ايمن زيادي بود. مثل تفي در صورت تازه تراشيده

 (مقاومـت)  ارويي مدير مدرسه با رئيس فرهنگ نمايانگر تقابل قدرت در برابـر ضـدقدرت  روي
 –اينكه نميشـه!  جانداريم آقا.-است. گفتمان قدرت در شخصيت رئيس فرهنگ با شروع سـخن؛  

اين اباطيل را نداشتم. حرفش  هحوصل–كند كند. در ادامه جمالتي كه راوي بيان مينمود پيدا مي
له را أمراتب و نظم استوار است. ايـن مسـ   قدرت بر سلسله كند.تقابل را تكميل مي اين –را بريدم

در توصيفي كه از چيدمان ميز رئيس فرهنگ و بيان طنزي شاعرانه از اتاق رئيس و مشابهت بـا  
كنـد كـه   گونه القا مـي  راوي داستان اين ،واقع توان تحليل كرد. بهمي »هاتازه عروس همهمانخان«

ع واقكند اما درعروس ناوارد امور را با نظم و روالي قانوني بررسي مي ه همچون يك تازهرئيس ادار
كه از زبان راوي بيان  »زچيپاك و مرتب بودن اشيا و بجا بودن هر«شايستگي انجام كار را ندارد. 

تواند كنايه و طنزي تلخ در مـورد دسـتگاه ناكارآمـد و فاسـد قـدرت در آمـوزش و       شود ميمي
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است. البته اين فساد و ناكارآمدي در  جامعه باشد كه در زير اين نظم ظاهري پنهان شده فرهنگ
افشاي روابط پنهان قدرت، مخالفت، تخريب و براندازي و تخلف شود. رمان بيشتر نمايان مي هادام

 گيردآيند در نقد فرهنگي مورد توجه قرار ميهاي سياسي معاصر به حساب ميكه نوعي كشمكش
مقاومت نمـود   -قدرت هدر رمان نيز اين روابط پنهان در قالب تقابل دوگان .)242: 1382م برتنـز، (ويل

اختيار دارد و  كند. تشكيالتي ناكارآمد از قدرت كه فضاي آموزش و فرهنگ جامعه را درپيدا مي
و  مقابل نوعي آرمانگرايي و مقاومت كه اگرچه در پايـان در مواجهـه بـا واقعيـت بيمـار      هدر نقط

واقع در فضاي فرهنگي اين جامعه بـه تعبيـر پاينـده    شود. مدير مدرسه درپيچيده سرخورده مي
مقاومـت گفتمـاني    .)80: 1393 (پاينـده،  »شدساز ناهمسازي است كه سرانجام بايد خاموش مي«

 ؛كنـد  مدير در برابر نظم گفتماني ناشي از قدرت فاسد، در جايي ديگر از رمان نيز نمود پيدا مـي 
دهندگان زغال،  مدير است تا ضمن همدستي با تحويلجا كه ناظم مدرسه در تالش براي اقناع نآ

رسمشـون همينـه آقـا. اگـه      ]...[ هيچي آقـا «باقي بماند. (مديريت مدرسه)  اي از قدرتدر مرتبه
و آرمـانگرايي و مقاومـت    )41: 1372(آل احمـد،  »گذارند آقـا باهاشون كنار نياييد كارمونو لنگ مي

چنين صراحتي مـرا  ه رفتم. باز جا در« كه فتمان فاسد با گفتن اين جمالتسوژه در برابر اين گ
كار براي من تكليـف  و فرياد زدم: عجب! حاال سرداد كه مدير مدرسه بودم در معامله شركت مي

حاال ناظم مدرسـه   ]...[خاك بر سر اين فرهنگ با مديرش كه من باشم  ]...[كنيد؟هم معين مي
 ههجده خروار تحويل بگيرم و بعد بـا ادار  خروار زغال مثالً 9جاي  هداد كه بمن ياد ميه ت بداش

توانـد بـر ايـن    مدير مدرسه با توجه به شخصيتش نمـي  .)42 همان:( »هي فرهنگ كنار بيايم. هي
دهـد. ايـن واكـنش همـان     فساد مالي ناشي از قدرت، چشم ببندد. بنابراين واكنش نشـان مـي  

تواند خود مقيد كند. اين شخصيت نمي هست كه سعي دارد وي را به ذهنيت و انديشمقاومتي ا
دهنـد و آن را  انجـام مـي  (جامعه) هاي رمان همان رفتاري را ارائه كند كه ساير افراد و شخصيت

هاي شخصي پندارند. او با قدرت و جهان پيرامونش سر ستيز و مبارزه دارد. ارزشامري عادي مي
ند. دستگاه ناكارآمـد فرهنـگ و آمـوزش جامعـه كـه بـر       هاي موجود جامعه در تضاداو با ارزش

طويل ايجاد شده، از سوي اين مبارز و روشنفكر جامعه بـه صـورت   و بستري از بروكراسي عريض
مـĤبي! نـه خبـري از ديروزشـان      دردسري براي فرنگيچه مقلدهاي بي«شود.  پنهان، معرفي مي

شـد.  كه با هفتاد واسطه به دستشان داده بودند چيزي سرشـان مـي   ايداشتند نه از مالك تازه
هـا نيـز بـه عنـوان ابزارهـاي ايجـاد       حتي معلـم  .)72 همان:( »شان بود پاييو دستبدتر از همه بي

هـا بـود كـه    شخصـيتي معلـم  و باز بدتر از همه بـي «فرهنگ و آموزش چنين وضعيتي داشتند. 
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حتي از تغيير  -از هنر -ازفرهنگ -توانستند بزنند. از دنياميام كرده بود. دو كلمه حرف ندرمانده
تالش براي تغييـر، مقاومـت سـوژه در     .)73همان: ( »اطالع بودندها و از نرخ گوشت هم بيقيمت

مناسـبات قـدرت   «گيرد. دهد و هم در برابر آن موضع ميبرابر قدرت است. هم به قدرت تن مي
: 1380(كوزنزهـوي،  »قـدرت حاضـرند   هجاي شبك فقط متناسب با كثرتي از نقاط مقاومت در همه

اي ديگر از مقاومت يا مبارزه عليه جريان قدرت است، تنها كه نمونه اقدامات اصالحي مدير .)111
بـا تسـهيل    .)31: 1372 (آل احمـد،  كندشود. مدير تنبيه بدني را ممنوع ميجا ختم نمي به همين

 ،)36 همـان: ( كنـد امور و كم كردن از ساعات موظف معلمان، شرايط را براي عدم غيبت مهيا مي
بـا رفـتن بـه انجمـن محلـي،       ،)35همان: (كند مشكل آب شرب مدرسه را از جيب خود حل مي

بـا   ،)97همـان:  ( كنـد آموزان را حـل مـي  عليرغم ميل باطني، مشكل كفش و لباس برخي دانش
    .)100همان: ( كندهاي مالي براي مدرسه كارگاه و اتاق ورزش آماده ميفت كمكدريا

خير و غيبـت،  أخير معلمان است. تأغيبت و ت هلأديگر در تحليل گفتمان مقاومت، مس هنمون
-بهاين مهم، در يك حيات اجتماعي سالم و قانونمند جبران نشانه ضعف وجدان شغلي است. اما 

كه طبـق روايـت داسـتان نظـام آموزشـي معمـول و مرسـوم،         د. درحاليشونهادينه ميدرستي 
افتاده و ناكارآمد است. عدم ضوابط و قوانين باعث شده روابط خصوصـي، كدخـدا منشـي و     پس
اي منفي در توان مبارزهخيرها را ميأها و تانگاري رواج پيدا كند. از بعد تحليلي، اين غيبت سهل

اي معلم به عنوان ركن مهم فرهنـگ جايگـاه قابـل و ارزشـمندي     قبال نهاد قدرت دانست كه بر
له هم در مورد مدير و هم معلمـان  أرمان به اين مس هگوش قائل نيست. جالل آل احمد در گوشه

اي كه مدير، ناظم و يكي از معلمان مدرسه با اعضاي انجمن محلي داشتند در جلسهكند. اشاره مي
انجمـن بـاز شـده بـود. بسـته بـه        سر اعضاء«شود. ازنمايي ميبخشي از اين خفت و جايگاه نازل ب

اي بـود كـه   الـوزاره منتظر ]...[ كاره است هشد فهميد كه چگذاشتند. مياحترامي كه به هركس مي
كـرد  خيلي باد مـي  انجمن محلي خوش كرده بود. حتماً هاي اعضاء قربان حاال دل خودش را به بله

شديم و نشستيم. من قد بلند  هي به تمام ]...[ اند ه خدمتش رسيدهمحل ب هكنندگان مدرس كه اداره
شـان  ييالقـي  هكدام تكيه كرده به مال و ثروت و خانانجمن هر طفالن مسلم، اعضاءو ناظم عين دو

د شخصيت و غرورت را الي زرورق بيني احمق! مدير هم كه باشي بايمي. «)48همان: ( »نشستندمي
ات بيـاويزي  سبز بدوزي و روي سينه هنپوسد و يا توي پارچ ري كه اقالًپيچي و طاق كالهت بگذاب

بايد تا خرخره توي لجن  ]...[ كم چشمت نزنند. حتي اگر بخواهي يك معلم كوفتي باشي كه دست
شود فراش جديد بـه  شود كه راوي مدعي ميتر ميعمق فاجعه وقتي نمايان .)50همان: ( »يفروبرو
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 كنـد ها و فراش را پـر مـي  ميان معلم هپول و ثروت، چال .)59همان: ( ددهها پول قرض ميمعلم
با ايـن وصـف    .)60همان: ( شودبو ميخاصيت و بيبنابراين فراش پولدار بهتر از مديري بي .)جا(همان
ها را يك مقاومـت و مبـارزه در مقابـل جريـان بيمـار قـدرت        كاري خيرها و كمأها، تتوان غيبتمي

امـا از   ،برابـر قـدرت   مستقيم ايسـتادن در ها نوعي سرپيچي از نظم است و غير معلمدانست. غيبت 
  سويي ديگر همين جريان ضد قدرت درگير قدرت ديگري به نام ثروت و پول است.

ديگري از مقاومت سوژه در برابر قدرت، در بخش دوازدهم رمان و حضور يـك زن در   هنمون
غيبت معلم كالس چهارم به كالس رفته و در حـال   مدرسه قابل مشاهده است. مدير كه در پي

شود. پس از حدس قرائت فارسي است توسط فراش از حضور يك خانم در دفتر مدرسه آگاه مي
شود كه خانم مذكور، معلمي است كه تازه حكمـش را بـراي   اشتباه در مورد شخص، متوجه مي

اسـت.   ي تـدريس مراجعـه نمـوده   تدريس در مدرسه دريافت كرده و طبق اعالم نياز مدرسه، برا
و بدل شدن جمالت اوليه  شخصي نيست. كما اينكه از رد هبرخورد مدير با اين معلم زن از جنب

خواسـتم بگـويم كـه مگـر رئـيس      «الضمير از سوي مدير، آشكار اسـت.   بين آن دو و بيان مافي
و فكر كردم اين هـم  داند كه اينجا بيش از حد مردانه است. ولي ديدم لزومي ندارد فرهنگ نمي

توانست محيط خشن مدرسه را كه به طرز خودش نوعي تنوع است. به هر صورت زني بود و مي
سوم و چهارم را نشـانش دادم كـه   هاي  بردمش و كالس ]...[اي پسرانه بود لطافتي بدهد ناشيانه

ي كشف حجاب بـا  ويژه بعد از قضايا ايران به هجامع .)81همان: ( »كدام را مايل است قبول كندهر
آميـزي كـه مـدير در    طنز هزنان در جامعه بيگانه نبود. جمل هگون حضور متفاوت و اختالط همقول

واقع مقاومت ساختاري از فرهنگ و تفكر سنتي بخشي از جامعـه در  رگويد دپاسخ معلم زن مي
سفانه راه متا«اي جديد است. اين جمله، طنز ولي با اهميت در تحليل داستان است. مقابل پديده

هنوز هم بخش مهمـي از جامعـه،    .)جـا (همان »اندها نساختهكفش خانم هما را براي پاشن همدرس
سـادگي بپذيرنـد.    بـه  تواننـد هاي رسمي را نميحضور يك زن در محيطي مردانه يا ساير محيط

كـه  از در دفتـر  « كند.العمل ساير معلمان مرد در قبال حضور زن اين مطلب را تقويت ميعكس
اند بـه عجلـه رسـيدند و    ها كه انگار موشان را آتش زدهبيرون رفت صداي زنگ برخاست و معلم

   .)82 همان:( »هركدام از پشت سر آنقدر او را پاييدند تا از در بزرگ آهني مدرسه بيرون رفت

 تركه زدن و تنبيه؛ تكنيكي از قدرت انضباطي -6-4

قدرت «گيري سوژه يا فرد در درون نوعي قدرت، شكل ههاي نظرييكي از مهمترين بخش
به دنبال فرآيندهايي است كه از طريق  (زايش زندان) مراقبت و تنبيه است. فوكو در »انضباطي
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آور شد كه اين قدرت يك نوع تكنيك است كه كند. البته بايد يادقدرت فرد را سازماندهي مي
مناسبات قدرت بر بدن چنگالي «د. كناز طريق شگردها و عملكردها در جامعه سيطره پيدا مي

كند، كوبد، آن را رام و تربيت ميبر آن داغ مي كند،گشايد، آن را محاصره ميواسطه ميبي
كند و كند، به اجراي مراسمي وادارش ميكند. آن را ملزم به انجام كارهايي ميش ميا تعذيب
: 1378(فوكو،  »در چنگال انقياد است ]...[ سياسي بدن هطلبد. اين محاصرهايي از آن را مينشانه

به سه شكل مختلف از  قياد را در بستر قدرت، توضيح دهدفوكو براي اينكه مفهوم ان .)37
  .تعذيب، تنبيه و انضباط :كندها در يك روند تاريخي اشاره ميتكنيك

نمايش عمومي قدرت، بدن را به طور مسـتقيم بسـتر اجـراي     هتعذيب و شكنجه به منزل
 .)46 همان:( »شكنجه و تعذيب هنر نگهداري زندگي در درد بود«به تعبيري  داد.ت قرار ميعدال

اي آماده هاي وحشيانه، فضا را براي ايجاد گفتمان تازهطلبي با اعتراض به شكنجه تفكرات اصالح
مسـتبدي ابلـه بـا    «گويـد:  اثر را از جسم به ذهن منتقل كرد. فوكو مـي  أكرد. گفتماني كه منش

تواند بردگانش را بـه انقيـاد درآورد، امـا سياسـتمداري حقيقـي آنـان را بـا        جيرهاي آهني ميزن
زنجير را به سطح  هكشد، او اولين حلقتر به بند ميهاي خودشان به مراتب محكمزنجيري از ايده

 كنـيم خبريم و تصور مياين زنجير بي ههاي بافتاست و از آنجا كه از حلقه ثابت عقل وصل كرده
بـر اليـاف نـرم مغـز بنيـان       ]...[تـر اسـت   مراتب محكـم  ايم، اين زنجيره بهخودمان آن را ساخته

بنابراين در جريان نمايش قدرت،  .)130 همـان: ( »شودها بنا ميناپذير استوارترين امپراتوري تزلزل
ـ  نت رت، ادغـام دانـش و قـد    هبيه در قالب حبس و زندان متولد شد. فوكو در ادامه با طـرح مقول

كند. انضباط و بهنجار سازي، قدرتي است كه فرد را داراي قابليت و تكنيك انضباط را مطرح مي
سازد. در اين تكنيك، فوكو قائل به ايجـاد عنصـري ايجـابي اسـت كـه بـرخالف دو       استعداد مي

يابد. معاينه و امتحان در قـدرت  تكنيك ديگر در سطحي خرد و تا حدودي ناملموس تحقق مي
جـا حضـور دارد.    آيد كه در همـه باني قدرت به وجود مي شوند و نوعي ديدهي تركيب ميانضباط

هـاي نظـامي و   ها، پادگـان ديبأتبلور عيني چنين طرحي را در نهادهايي همچون مدرسه، دارالت
 عيـار در مـورد زمـان    خرده كيفرمنـدي تمـام   در كارگاه و مدرسه، يك«توان ديد. ها ميكارخانه

در مـورد   ،همتـي) بـي  انگاري، سهل توجهي،(بي در مورد فعاليت ،وقفه در كارها) ها،يبتخيرها و غأ(ت
هـاي  (حالـت  هـا در مورد بـدن  ،گستاخي) (پرحرفي، در مورد سخن گفتن ،نافرماني) ادبي،(بي رفتار

 همـان: (» شـد شدت اعمـال مـي   و در مورد مسائل جنسي بهنظافتي) بي حركات نامناسب، ناصحيح،
عصر مدرن نهادهايي با تكنيك انضباط شرايط را براي سـريان و جريـان    نتيجه دردر .)224-223
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اي است كه بـه ابـزار    هگون الجزاير زندان سطوح جامعه آماده كردند. جامعه، مجمع هقدرت در كلي
كليدي اسـت   هآنچه كه در اين ميان بسيار مهم است، اين نكتاست.  مندي تبديل شدهمدرن كيفر

داري اسـت.  انضباطي در ارتباط مستقيم بـا انباشـت سـرمايه و رشـد سـرمايه      هامعكه گسترش ج
هـايي كـه   ناپذيرند. تكنيـك  انباشت سرمايه از يكديگر جدايي ها وواقع دو فرآيند انباشت انساندر«

   .)274 همان:( »بخشدكند حركت انباشت سرمايه را شتاب ميها را مفيد ميكثرت انباشتي انسان
ايـران   هاي از كـل جامعـ  مجدد بر اين نكته كه در بعد تحليلي، مدرسه اسـتعاره كيد أبا ت

است، تجلي اين قدرت انضباطي را در سه تكنيك شكنجه و تعذيب در انظار عموم، تنبيه از 
 مـدير مدرسـه  هـاي آشـكار و پنهـان رمـان     كردن انقياد و ترس در اليـه  نوع حبس و دروني

كنـد كـه يـادآور    اي را روايـت مـي  ارم رمان، مدير صحنهتوان مشاهده كرد. در بخش چه مي
اي پيچيدند و ناظم تركهها توي ايوان به خود ميپنج تا از بچه«شكنجه به منظور اصالح است. 

كدام دوتا چوب كف ه هرزد. خيلي مقرراتي و مرتب بنوبت كف دستشان مي هبه دست داشت و ب
. )29: 1372 (آل احمـد،  »هاي اين مسابقه بودنـد چيها تماشا هاي كالسدو دستشان و از نو. صف

چـه بـا زيرسـاخت اقتصـادي و اجتمـاعي ايـران در عصـر فئوداليسـم و         اين نوع برخورد اگر
تحكيم انضباط و بهنجارسـازي از طريـق تكنيـك     هلأديوانساالري ارتباط دارد اما يادآور مس

شود متن راوي يادآور مي هادام داري است. درشكنجه و تنبيه بدني براي ايجاد نظام سرمايه
شود كه اگر چنـين برخـوردي نشـود    گونه القا مي ها چيست. و اينخوردن كه علت اين كتك

دانم چه كرده بودند. دير آمده بودند يا سرشان را نزده نمي«گردد. قاعده و نظمي برقرار نمي
ان را بلند كرده بودند سفيد نداشتند يا مداد رفيقش هبودند يا توي گوششان چرك بود يا يخ

هاي صندلي اتوبوس خط محله را تيغ انداخته بودند يا توي كوچه چيـزي پيـدا   يا باز دشك
بعد ناظم گـزارش داد   ]...[ كرده بودند و نياورده بودند بدهند دست ناظم يا هزار كار بد ديگر

قاطرهـاي  « آمـوزان همچـون  از ديد ناظم، دانـش  .)30 همان:( »كنندكه چه كارهاي بدي مي
تنبيه  .)جا(همانشوند هستند كه اگر يك روز جلوي آنها گرفته نشود سوار آدم مي »چموشي

جلـوگيري   ه منظور  ايجاد رعب و ترس در جهتو تركه زدن، نوعي مراسم آئيني است كه ب
هـاي  بيه در شخصـيت نترس ناشي از ت شود. ابقاءاز اقدامات خالف انضباط جامعه، انجام مي

شـود و افـراد   كند. اين ترس دروني ميها نيز تداوم پيدا ميحتي با شكسته شدن تركهرمان 
  شوند.شده توسط قدرت بازنمايي مي هاي ساختهمطيع و رام به عنوان سوژه
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 نهادينـه  آنهـا  اوليـاء  حتـي  و آمـوزان دانـش  براي ايجاد اقتدار ابزار عنوان به انضباطي تنبيه
 كـه  شـود مي متوجه وقتي است آموزاندانش از يكي پدر كه »ريكيبا و ريزه پاسبان«. است شده

 و پيچد مي پسرش پاي دور و كندمي باز را كمربندش اند،شكسته را هاتركه مدير، تفكر براساس
 محـيط  يـك  در كـه  پـدر  ايـن  .)53 همـان: ( بزنـد  پايش كف كش خط تا ده تا خواهدمي ناظم از

 پـا  و دارد اعتقاد رفتارها كنترل براي انضباطي قدرت اعمال به كندمي كار ،نظم با مأتو اقتدارگرا
 خـدا  پـس «: گويـد  مـي  و دانـد مي خلقت لوازم جزو را خود كار ابزار ، گذاشته فراتر نيز اين از را

 هـاي سوژه كه كرد تحليل گونه اين توانمي را لهأمس اين .)جاهمان( »آفريده؟ چي هواس رو شالق
 بـه  را هـا مجـازات  و هـا شـدن  تنبيه از برخي قدرت، ثيرأت تحت جامعه در اجتماعي و فرهنگي
 فرهنـگ  كـه  اسـت  و تا حدودي سياسي جامعه سركوبگر قدرت اين. اندپذيرفته دروني صورت
 دسـتگاه  پشـت  در جديـد  عصر در قدرت صاحبان فوكو ديد از. كندمي نهادينه را پذيريسلطه
كنـد. گرچـه   و ديدم دارد از ترس قالب تهي مـي « .)158: 1390ضيمران،( اندپنهان قدرت اعمال
هاي ناظم شكسته بود اما ترس او از من كه مدير باشم و از ناظم و از مدرسه و از تنبيه چوب

   .)56 :1372آل احمد، ( »سالم مانده بود
بـودن تربيـت    ها و اولياء بايد براي سرسپردگي و مطيعخانواده اركان آموزش، آموزان،دانش

داري و بـه تبـع آن زيرسـازي    اي از سـرمايه تا چرخ قدرت حكومتي كه وارد دوران تـازه شوند 
اي، نظـام آموزشـي و تربيتـي    است، تربيت شوند. براي ايجاد چنـين جامعـه   نويني شده هجامع
يابـد.  گونه كه ترس و وحشت از قدرت حاكمه را دروني كند، در مدير مدرسه تبلـور مـي   زندان

دان آينده در اين كالسـها و امتحانهـا آنقـدر خواهنـد ترسـيد و مغزهـا و       ديدم كه اين مرمي«
آدم  اعصابشان را آنقدر به وحشت خواهند انداخت كه وقتي ديپلمه بشوند يـا ليسانسـيه اصـالً   

 .)104 همـان: ( »نوع جديدي خواهند شد. آدمـي انباشـته از وحشـت! انبـاني از تـرس و دلهـره      
كه سـال   37تا  32هاي  سياسي و اجتماعي ايران در سال ي،اي مختصر از تاريخ فرهنگمطالعه
مـرداد، سـه    28كنـد. پـس از كودتـاي    شدن اين رمان است زواياي پنهان را روشن مي نوشته

و نظام پشتيباني ساالري)  (ديواندولت و حكومت پهلوي بود. ارتش، بروكراسي  هركن، نگهدارند
پس از كودتا، به پشتيباني  هلوي با قدرت تازه بازيافتمحمدرضا په .)225: 1389(آبراهاميان،  دربار

 هسه ركني كه ذكر شد، سعي بر ايجاد تغييـرات فرهنگـي و اجتمـاعي از رهگـذر تقويـت بنيـ      
ميليـون دالر بـود كـه در طـي يـك       60نظامي حكومت،  هبودج 1333نظامي داشت. در سال 

 رسـد  برابري مـي   5ر و  رشد ميليون دال  326اين ميزان به  1337افزايش چشمگير، تا سال 
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نظامي است كـه قصـد دارد بـا     -گيري يك حاكميت پليسياين خود مبين شكل .)242 همان:(
ايجاد انضباط، رعب و ترس، ساختارهاي عمومي جامعه را تحت كنترل خود درآورد. خشـونت  

 ، خشونت نماديني اسـت كـه بيـانگر اعمـال قـدرت طبقـات      مدير مدرسهشده در رمان  روايت
هاي مختلف تـاريخي از طريـق تسـهيل معـاني و مفـاهيم خـاص در افكـار و        مختلف در دوره

تعليم و آمـوزش معتقـد    هفرانسوي در حوز هير بورديو جامعه شناس برجست ارتباطات است. پي
هايي است كه از طريق  توليد فرهنگي از طريق آموزش و پرورش يكي از مهمترين راهباز« است

شود. به همين جهت نظام آموزشي بهتـرين راه حلـي اسـت كـه     توليد مي آن، ساختار طبقاتي
مـدير  در رمـان   .)85: 1385 پـور، شـارع به نقـل از  ( »است انتقال قدرت پيدا كرده هلأتاريخ براي مس

است. چه مدرسه را در سطح استعاري در نظر بگيريم و  خوبي بازنمايي شده اين مهم به مدرسه
توليـد فرهنگـي خـاص اسـت كـه از      مهم، باز هلأتفاوتي ندارد. مس چه در سطح عيني و واقعي،

  كند.    طريق كنترل، تنبيه و انضباط، قدرت طبقات مسلط را تسهيل مي

  اي از وابستگي به قدرت استعماري زدگي نشانه گفتمان غرب -6-5
و  منتقـد  بررسي كرد.  ادوارد سـعيد » شناسي شرق«توان ذيل مفهوم زدگي را ميگفتمان غرب

شناسـي   خود ضمن تبيين مفهوم شرق شناسيشرقتبار آمريكايي، در كتاب  فلسطيني هنويسند
: 1386 (سعيد، داندقدرت مي هزمين را يك رابط زمين و مشرق بين مغرب هها، رابطغربي هدر انديش

مدني مركب اسـت از نهادهـاي    هجامع«دارد كه  1اي به تحليل آنتونيو گرامشيسعيد اشاره .)25
ها از يك طرف و نهادهاي دولتـي كـه نقششـان در    ها و اتحاديهاوطلبانه مانند مدارس، خانوادهد

مدني در حال  هتوان در جامعمستقيم است. البته فرهنگ را مي هروابط اجتماعي و سياسي، سلط
ه ها و نهادها و افراد نه از رهگذر سلطه بلكعمل يافت يعني در چهارچوبي كه در آن نفوذ انديشه

 هلأادوارد سـعيد بـه مسـ    هحاصـل انديشـ   .)27: همـان ( شودانجام مي» از طريق رضايت يا تراضي
اروپـامحوري   هلأهـا، مسـ  اروپامحوري و تفوق فرهنگي آن اشاره دارد تا جايي كه در ادبيات ملت

  آيد. يكي از مسائل مهم در نقد پسااستعماري به حساب مي
اول پهلـوي و چـه    هان خاصي بود كه چه در دورواقع برآيند گفتمزدگي در اصطالح غرب

پهلوي دوم در ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران در حال ريشه دواندن بود.  هدر دور
، مختصات چنين گفتمـاني را  در خدمت و خيانت روشنفكرانو  زدگي غربآل احمد در آثار 

                                                            
1. Antonio Gramsci 
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اي  زدگي را همچون عارضه غرب. است جريان قدرت در جامعه نيز بود، تبيين كرده هكه نمايند
ايـن   .)11: 1388(آل احمد،  است داند كه از بيرون آمده و محيطي مناسب براي رشد پيدا كردهمي

آمد نفت، ناچار از و كه به جبر بازار و اقتصاد و رفت دوراني از تاريخ ايران است هگفتمان، مشخص
 هلأنمـودي ديگـر از مسـ    زدگـي،  غـرب به تعبير آل احمد،   .)21 همان:(  خريد و مصرف ماشينيم

نيـز   مـدير مدرسـه  قدرت و نفوذ آن در ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي ايران است كه در رمـان  
ثيرپذيري از فرهنگ غربي تنها نمودي از تعامل ساده ميـان فرهنـگ و   أتاست.  بدان پرداخته

ي و مسـائل  وابسـتگي اقتصـاد   هآوري كشور ما و غرب نيست بلكه در وجه غالـب، نتيجـ  فن
زدگـي  رشـد گفتمـان غـرب    ويژه آمريكا اسـت.  زيربنايي كشور به قدرت و نفوذ امپرياليسم به

داري غـرب  كاپيتاليسم يا سـرمايه  هثير عواملي همچون استعمار، استبداد داخلي و توسعأتحت ت
 ، ميزان واردات ايـران از تاريخ تحوالت سياسي اجتماعي ايرانرضا ازغندي در كتاب سيداست. 

اساس آمارها، پنج برابر صادرات بـه ايـن كشـور    بر 1340تا 1330هاي  سال هآمريكا را در فاصل
بخش اعظم كاالهاي وارداتي در بخش مصرفي، مادي و فرهنگي . )364: 1383 (ازغندي،نويسد مي

كرد. مصرف چنين كاالهاي فرهنگـي،  هاي اجتماعي را دگرگون ميبود كه نيازهاي مردم و اليه
  كرد. زده جذب ميغيرعقالني و شتاب هي فرهنگ غربي را به گوننمودها
دهـد.   ثير قرار مـي أواضح است كه زيربناي اقتصادي روبناي فرهنگي و اجتماعي را تحت تپر
و ساخت و  يافته بر روبناي اجتماعي جاست. نظام سيطره همين تالقي قدرت و سوژه دقيقاً هنقط

سازد. جامعه و افـراد فعـال در   تي هنر را مشخص ميسوي فرهنگ، سياست، و حو توليد، سمت
دهنـد. ايـن   هايي هستند كه در فضاي گفتماني، از خود واكنش نشـان مـي  فرهنگ سوژه هعرص

 مـدير مدرسـه  احمـد از وضـعيت معلمـان در    واكنش خارج از مدار قـدرت نيسـت. توصـيف آل   
بري از ديروزشان داشتند نه از مĤبي! نه خ دردسري براي فرنگيچه مقلدهاي بي«مل است. أت قابل

شد. بدتر از همـه  اي كه با هفتاد واسطه به دستشان داده بودند نه چيزي سرشان ميمالك تازه
اش گونه منطبق با نظريات گزارش اين معرفي كامالً .)72: 1372 (آل احمد، »شان بودپاييو دست بي

آدم «شـرح اسـت:    كنـد بـدين  زدگـي ايجـاد مـي    است. آنچه گفتمان غرب زدگيغرب هدر رسال
اعتقـاد نيسـت.   مذهب است، به هيچ چيز اعتقاد ندارد؛ اما به هيچ چيز هم بـي  زده، هرهري غرب

وقت از او فريادي يا اعتراضي يـا   هيچ ]...[السويه است  چيز برايش علي همه ]...[ يك آدم التقاطي
معمول معلمـان  مد رفتارهاي غيرآل اح .)91: 1388 (آل احمد،» شنويي يا چون و چرايي نميياما

خير دارد أبيند. در مورد معلم جوان كه در آمـدن بـه مدرسـه تـ    جوان را مصداق رفتار غربي مي
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آمد كه يك تر از آن ميديد ولي آهستهاو هم مرا مي جوانك بريانتين زده بود. مسلماً«نويسد:  مي
زد. آهنـگ  يدم كه سـوت مـي  آيد. جلوتر كه رسيد حتي شنكرده جلوي مديرش ميأخيرمعلم ت

ديگر حتي لنگـر بـزرگ روي    ديد.از اين فاصله مرا مي هاي فرنگي را. مسلماًيكي از همين رقص
در  .)24 :1372آل احمد، (» اش چسبيده بودخورد و به سينهديدم كه تكان نميكراواتش را هم مي

اش داده ردستي به بچـه هاي مستهجني را كه معلم كاعكس يآموزقسمتي از داستان پدر دانش
. تقابل فرهنگ سـنتي بـا   )54-52(همان:  اندازد آورد و داد و بيداد راه ميبا ناراحتي به مدرسه مي

كه  كند. درحاليآموز را نمايان ميهاي نو، غربي و وارداتي، خشم مدير مدرسه و پدر دانشپديده
نگي به تنهايي ندارد. در جايي سنتي نوع رفتار آشكار جنسي ربطي به تهاجم فره هدر يك جامع

كه فضاي فرهنگي جامعه، بسته و عقيم شده، طبيعي است كه نسل جوان به نمودهاي فرهنـگ  
بر مبناي  مدير مدرسهشدن رمان  هاي نوشته غربي روي آورند. سياست فرهنگي در ايران در سال

ايران استوار نبود. اي شكل گرفت كه بر فرهنگ تاريخي و ارزشمند بومي و ملي قدرت گفتماني
له در بعد سياسـي و قـدرت مركـزي حكومـت، در سـاختار نهادهـاي       أطبيعي است كه اين مس

چنـين فضـاي گفتمـاني،     راي نرم و نه چندان آشكار، تقويت شود. دآموزشي و فرهنگي به گونه
 ثيرأدهنـد و ناخواسـته زيـر تـ    اي نشـان نمـي  خود عالقـه  هافراد به تاريخ و فرهنگ غني گذشت

  گيرند.نمودهاي فرهنگ غربي قرار مي
تر، نمودي از وابستگي اقتصادي، سياسي و اجتمـاعي را در موضـوع حقـوق    به طريقي واضح

اي احمـد بـه شـيوه    تـوان مشـاهده كـرد. آل   كنسولي يا همان قانون معروف كاپيتوالسيون مـي 
كايي با معلم كالس هنرمندانه اين موضوع را در بخش دهم رمان و در ماجراي تصادف يك آمري

هنوز برف اول روي زمين بود كه يك روز عصر معلم كـالس چهـار   «است.  چهارم بازنمايي كرده
ها كه تـازگي در همـان حـوالي    ماشين يكي از از آمريكايي ]...[ رفت زير ماشين. زير يك سواري

سـتي كـه خيابـان و    دانمگر نمي«گويد: و با طنزي تلخ به معلم مي .) 63: همان( »خانه گرفته بود
هاي ساخت مملكتشان دنيـا را   راهنما و تمدن و آسفالت همه براي آنهايي است كه توي ماشين

گيرد كه ايـن  نتيجه تصميم به شكايت مي. در)67 همـان: ( »زير پا دارن؟ آخر چرا تصادف كردي؟
خيلـي زود بـا   خـواهي  كند. اما اين آرمـان رفتار، همان مقاومتي است كه در برابر قدرت بروز مي

پرسي و گفت كه يك فردا صبح پدرش آمد و سالم و احوال«بازد. هاي پدر معلم رنگ ميصحبت
انـد  دست و يك پايش شكسته و كمي خونريزي داخـل مغـز و از طـرف يـارو آمريكاييـه آمـده      

زبـاني   عيادتش و وعده و وعيد كه وقتي خوب شد در اصل چهار استخدامش كنند و با زبان بـي 
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 ).71 همان:( »خاك بر سر مملكت ]...[ ها ازين حرف ]...[ ام وخود دادهكرد كه گزارش را بي حاليم
س و نااميـدي  أهواي مبارزان و روشنگران آن زمان نيست. حسي از يـ و ربط با حالله بيأاين مس

هاي ديكتاتوري و سلطه در سرتاسر ساختارهاي فرهنـگ  كه پنج سال بعد از كودتا و تثبيت پايه
  زند. انديشه موج مي و

  
   گيرينتيجه -7

از ديدگاه نقد فرهنگي پرداخت. نقد فرهنگـي   مدير مدرسهاين مقاله به خوانش و تحليل رمان 
هـايي  كند و در پي معرفي و بازنمـايي گفتمـان  فرهنگ با قدرت و گفتمان را بررسي مي هرابط

 بـر  قـدرت  ثيرأيـده گـرفتن تـ   سـازند. ناد است كه فرهنگ و رفتارهاي فرهنگيِ جامعـه را مـي  
 فرهنگـي  هـاي  فعاليت و بشناسيم تقدس از يي هاله در را فرهنگ ما كه شود مي باعث فرهنگ،

 فرهنگـي  بـاري،  .دهيم ارتقا متعالي هپديد يك سطح به اند اجتماعي كنش از شكلي خود كه را
 كـه  اسـت  حاكميـت  و قـدرت . باشد نداشته جبين بر را حاكميت و قدرت مهر كه ندارد وجود
 چـه  كـه  كنـد مـي  تعيـين  اجتماعي هنجارهاي شكل در موارد بسياري در و آفريندمي هنجار

ـ . گنجـد  مـي  فرهنگ هداير در »چيزي«  هنجارهـاي  شـكل  در حـاكم  فرهنـگ  مثـال  طـور ه ب
 بـا  مـوازي  و است درست و سالم چيزي چه كه كندمي تعيين گفتماني هاي كنش و اجتماعي

  .دپرداز مي دفع و جذب به آن
ايـران دارد، داسـتان    هاي كه به ساختارهاي سياسي و فرهنگي جامعآل احمد با توجه ويژه

كند. مدرسه نمادي از كل جامعه و فرهنگ است كـه كنشـگران ايـن    را خلق مي مدير مدرسه
. قدرت و فنĤوري قدرت كـه در تعريـف   عرصه، رفتارهايي بر مبناي گفتمان مسلط جامعه دارند

سازد هايي ميهاي جامعه، انسانها و شخصيتكند، از سوژهاي جديد پيدا ميميشل فوكو سويه
. اگرچه در تقابل با نظـم گفتمـاني، مقاومـت و مبـارزه     كه سلطه و هژموني بر آنها سيطره دارد

شود. ايـن شكسـت نيـز يـادآور استيصـال      گيرد اما اين مبارزه به شكست منجر ميصورت مي
گفتمان بازگشت به خود و طرفداران اصالت فرهنگي هستند، امـا   آرمانگراياني است كه منادي
بنـدد. مـدير اگـر چـه     اران فرهنگي، راه را بر ايجاد اصالحات ميذگ كودتا و ناكارآمدي سياست

مقاوم در برابر نظام ناكارآمد مبتني بر فساد مالي، فساد اخالقي و استبداد سياسـي   هخود سوژ
شـود كـه   دادن به اين حاكميت و نااميدي از اصالح، متوجـه مـي   است اما او هم در ادامه با تن

  است.   »اي تفي بر صورت تازه تراشيده شده«وجود او و امثال او مانند 
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 28هـاي پـس از كودتـاي     بسيار مهم است كه در سال هتاريخ معاصر ايران گوياي اين نكت
يجاد حاكميـت پليسـي   هاي انضباطي، افنĤوري ه، حكومت از طريق بسط و توسع1332مرداد 

آمريكا كنترل شـديدي   هويژه اياالت متحد امنيتي، خريد تسليحات، گسترش ارتباط با غرب به
هايي شـد  ها باعث ايجاد گفتمانهاي فرهنگي و عمومي جامعه ايجاد كرد. اين كنترلبر بخش
 اد كـرد. مقاومت را به صورت آشكار و پنهان در جامعه و فضاي فرهنگ، ايجـ  -قدرت هكه مقول

گرا در ادبيـات داسـتاني معاصـر ايـران      هاي واقعاي از رمانكه نمونه مدير مدرسهآل احمد در 
فوكو، دانش و فنĤوري را در اختيـار قـدرت،    هاست به بازنمايي اين مهم پرداخته و مطابق نظري

ن عامـل  و همچنـي  تعليم و تربيت بازتابي از نظام اجتماعي و روابط و مناسبات موجودداند. مي
 واقع بقاي يك جامعه بسته به يادگيري است و آموزش رسـمي بـراي ارتقـاء   تغيير آن است. در

رو عالمـان اجتمـاعي همـواره بـه امـر آمـوزش و        مدني نقش مضـاعفي دارد. ازايـن    هيك جامع
 هقـدرت نيـز بـه نهـاد ويـژ      هاند. سياستمداران عرصـ اي داشتهنهادهاي مرتبط با آن توجه ويژه

، توجه دارند. البتـه تركـه زدن و تنبيـه    (تنبيه)انتظام  هاز منظر سلطه و نيروي سازند آموزشي،
ايران دارد. نظـام فرهنگـي و    هدر رمان، پيوند محكمي با فرهنگ و ساختار زمينداري مستبدان

منـد كـردن رفتـار    هاي تربيتي و قاعدهاقتصادي كه معتقد است خشونت فيزيكي يكي از شيوه
هاي محكم و خشن دهد كه از شيوهرعيت مسلط است و اين حق را به خود مي است. ارباب بر

داري ايجـاد قاعـده و    براي مقاصد خود استفاده كند. از سوي ديگر، براي بسط فرهنگ سرمايه
  .  شود نظم حتي با تنبيه و تركه زدن، راهي معمول در نظر گرفته مي

ز ديدگاه جالل آل احمـد، آرمـانگرايي،   در تقابل با گفتمان قدرت و البته سياست معيوب ا
اقدامات اصالحي مدير براي ايجاد تحول  هانديشي و مقاومت، محكوم به شكست است. هم نيك

  شود.  در ساختار فرهنگ و آموزش، به نااميدي بدل مي
هاي فرهنگي كه از سوي حكومت، گفتمان حكومتي و از طريـق نهادهـاي قـدرت    سياست
اي از ايـن  زدگـي نمونـه  فرهنگي و ارزشهاي جامعه مغاير است. غـرب شود با اصول حمايت مي

هـاي خـارجي، محصـوالت فرهنگـي و كاالهـاي      هاي فرهنگي است. بـا ورود سـرمايه  سياست
شود و در ساخت روبنـايي جامعـه،   فرهنگي ايجاد مي -مصرفي به كشور، نوعي وابستگي مادي

  كند.  يبا گرايش به فرهنگ غرب و مظاهر آن، نمود پيدا م
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