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Abstract  

Modir-e madreseh by Jalal Al Ahmad is one of the famous contemporary 

novels In which the author of the story is not only dead, but more alive than 

any other real work, he continuously pays attention to explaining and 

promoting his ideology, contrary to what Barthes said. The Marxist review 

of this novel, in which the author goes through definitions such as "class 

society", "substructure/superstructure", "class consciousness" and finally 

"revolution", convinces the reader that he is facing a manifesto of Marxist 

intellectuals, which forces him to line up his position more precisely with 

regard to this ideological text. In this article with using the perspective of 

related theorists, we have tried to present an analysis of this story by 

showing the general thought of Al-e Ahmed. Also, the Lasting literary 

beauty of this work, its party and discursive aspects are becoming more and 

more clear to the audience of contemporary fiction literature. The findings of 

our research show that the narrator of the modir-e madreseh initially 

experiences a failure at the level of his ideological view. Then at the level of 

"revolutionary act" he suffers from it. In fact, the modir-e madreseh is a 

realist narrative of an emotional and passionate intellectual between two 

revolutions, who signs the failure of his Marxist position with his resignation 

letter at the end of the story. 
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 مارکسیستیناسی و عناصر شنماد تحلیل
 احمد  آل جاللۀ مدرس مدیردر رمان  

 *اسد آبشیرینی

 ایران، اهواز ،فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 
 (61 تا 41)از ص 

 3/3/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 28/8/1400تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
ه بارت گفت که آنچه خالفبر های مشهور معاصر است که در آن یکی از رمان ،اثر جالل آل احمد ،مدیر مدرسه

تفّکر  تبلیغبه به تبیین و گذشته از آن،  دیگری تر از هر اثر رئال«زنده» که نیست،« ردهم  »تنها  نه داستان، ، مؤّلفاست
تعابیری با گذِر هنری از  در آن نویسنده که ،رماناین  بررسی مارکسیستی ورزد.مرامی خویش، پیوسته اهتمام می

گاهی طبقاتی»، «روبنا زیربنا/»، «طبقاتی ۀجامع» همچون سازد که خواننده را متقاعد می، «انقالب»و در نهایت « آ
لزم می مواجه است مارکسیست روشنفکراناز  مانیفستیبا   را در قبال این متن خویش دارد که موضعکه او را م 

با ترسیم  شده است عیمرتبط، س پردازانبا استفاده از نگاه نظریهدر این مقاله . بندی کندصف تردقیق ،ایدئولوژیک
 ادبی این اثر، جوانب که در کنار وجاهت ماندگارشود داستان ارائه این احمد، تحلیلی از  آل ۀاندیش خطوط کّلی

نشان ما های پژوهش یافته شود. روشن بیشتر چههر داستانی معاصر، ادبّیات حزبی و گفتمانی آن نیز بر مخاطب
 عمل»سپس در سطح ؛ کندتجربه می دخو در سطح نگاه ایدئولوژیک شکستی راابتدا  مدیر مدرسهراوی دهد  می

شوری است میاِن دو احساساتی و پر ، روایت رئالیستی روشنفکرمدیر مدرسهدر واقع  آید.نیز بدان دچار می« انقالبی
 رساند.مارکسیستی خود را به امضا می اش در پایان داستان، شکست رویکرد نامهاستعفاانقالب که با 

 

        .روبنا، ایدئولوژی  طبقاتی، زیربنا/ ، مارکسیسم، نظاممدرسه مدیراحمد،  آل کلیدی: های هواژ
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 .مقّدمه1
 ۱33۷در  احمد آل ۀمدیر مدرسین چاپ داستان نخستسال از   شصتبیش از  بعد از گذشت

به تر  دقیق ینشهای بنیادفرضپیشو  آن هستی ۀاندیشیدنا وجه بارۀوان دربت شاید خورشیدی،
 کاراز  (3۷: ۱392)استاینر،  مارکسیستی «بیگانگیخوداز» ای که در پی ادراکراوی .قضاوت نشست

گاهی است ای مبارزه و این خود سرآغاز گیرد مدیر شود، تصمیم میخویش یمعّلم  او، طبقاتی که آ
تاریخی ای که اکنون سوژهبه این ی قاطعبا ایمان راوی .کشاندمی نیز فرهنگادارۀ یس ئر نزدبه  را

 (62 :۱398)میلر،  «دیگرِی حاکم» ، به دفترهشد این جهان حقیقتخود و  و قادر به تحّققاست 
 که از وضعّیت ایفروخفته با آن خشم وی .گذارداو می رونویس حکمش را روی میز ،پاگذاشته

 شناختیشرط جامعهپیش، پس آناز  ،کنداحساس می دارانهسرمایه اقتصاد تضاد با در خود بردگی
 . (2۷۴:۱386)لوکاچ،  بیندمی چون هدفی در خودهم ،انسان  همانا فرهنگ را 

، «پرولتر»رسیم، می مارکس ۀفلسف به که ، وقتیی هگل«خدایگان و بنده تقابل» ۀنظری در
فکری و اخالقی، شناخت و مهارت  تولید خصوصّیات»با  او د وکر را تسخیر خواهد «بنده»جایگاه 

پالمناتز، )« آوردخویش را به دست می بخشیدن به وضعّیت بندگی نفِس الزم برای پایان به و انضباط
که  نیز بیفزاییم این نکته را او، کیلکتیدیا تفّکرو نقد مارکس بر  هگل ۀاندیش دربارۀ .(82:۱399

 دیالکتیکی واقعّیت ت یا تبیینی برای ساختاراندیشه، علّ  فهم هگل، ساختار دیالکتیکی ۀوارون»
  .(3۷9:۱398و. وود، )« شودتلّقی نمی

، انقالبی یگرهمبارز در قامترفته رفته، در تحّولی مارکسیستی، مدیر مدرسهباید گفت که راوی 
گاهی مارکس نزدیک ۀاندیش مغناطیسو به  هگلِی فرهنگ دور از نظرگاه از نظر »که چرا ؛دشوتر میآ
 .(39 :۱396 کوهن،) «انداقتصادی ساختارهای بلکه ،نیستند هافرهنگ اهمّیت،با هایصورت مارکس،

که  چنان، آنهم «مدیر مدرسه» ،معنابه که گرفت توانمی را بالفصل ۀاین نتیج ،با این مقّدمات
هدف »و  ؛مارکسیست است یروشنفکراشد، بلکه ب تواندنمی مدرسه ۀساد یک مدیر کنیمفکر می

 .(2۴9 ب:۱399 موقن،)« بلکه انقالب بوده است ،سازی نبوده، فرهنگهم مارکسیست روشنفکر
توّسل به  مضافا   افزاری وکردی سختروی صرفا   منظورگوییم، میسخن  «انقالب»وقتی از 

س. خیابانی نیست ردوکشیا هژمونی »بر « هژمونی پرولتاریایی» نهایت برتریفکری و  ّیتفّعال نف 
 است آن از نوع مارکسیستی گر انقالبیشورش هر ها و آرزوهایاز خواستخود ، «بورژوازی

 . (2۵۰:۱398سنت، ینو)
آن  ،(۱۴۱:۱38۷شیری،  ←)ایران  ۀتود در حزب شاز فّعالّیتای زمینهمؤّلف، با پس-راوی

 کی ذهن او، از تضاّد طبقاتیایدئولوژی خوان با نظامهمکه  کندمیای فرضرا جامعه« مدرسه»
ویر و مفاهیمی است که ها، تصاای از گفتمانمجموعه ۀسازند ،ایدئولوژی»است،  رنجور ،موجود

 همین بر طبق .(۱۰8:۱38۷فرتر، )« کنیمتاریخی زندگی می مان را با واقعّیتا، رابطهنهاز طریق آ
 تناقض ، سراسرکندکه نظر می اشمدرسهتاریخی  هر کجای واقعّیتبه  ،جدید مدیراست که  رابطه
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 آن را احمد که آل (۵۱ :۱399)کولتی،  نیست بیان دید ماتریالیسم دیالکتیکی جز خود و این بیندمی
، ایدئولوژی را اگر (Žižek) ژیژک نگاهداستان با هم .خود داشتبا همیشه ، گفتهپیش حزب از
ترتیب، نقابی دهد و بدینما را ساخت می توهّمی بدانیم که مناسبات اجتماعی واقعی و فعلی»

چنین که با اّتکا به  بینیمرا می ایمدرسه مدیر ،(98:۱393ژیژک، )« شود ناپذیر تلّقی میتحّمل
 مبنای رفع است و هشد دچار (۱۵6: ۱398)کولبروک،  ی حزبیتوّهم استعال ینوع ، بهای ایدئولوژی

 .یابدمی« خویش خویشتن»در  تنها را اجتماع تناقض
 از برساخته روبنایی  که آن را «فرهنگ» ۀمقول هب ،داستان از همان ابتدای مدیر مدرسه راوی

برخاسته از تواند میخود فرضی چنین پیش انتقادی دارد.، نگاهی داند میداری سرمایه نظام طبقاتی
 ۀبورژوا بر طبق ۀاصوال  تاریخ روشنگری را چیزی جز پیروزی طبقکه باشد  بینش مارکسیست آن

جانب که اّدعای بهآفرین و حقتقابل این نگرش»، مدیر مدرسه .(33 :۱39۵کاسیرر، )داند فئودال نمی
 :۱392گلدستون، )« کشدانحصاری شناخت حقیقت و فضیلت با یک دشمن اهریمنی را یدک می

 ، در توصیف مالک مدرسه عبارت تحقیرآمیز«یس فرهنگئر»چالشش با  پس از اّولین ،(2۷۵
 براعتخود احمد،  در پیشانی رمان آل این اصطالح گیرد.کار می بهرا « دوسِت خرپولفرهنگیک»

ّی در ط راویهایی که گره داستان با مخاطب قرار است جز از آنچهؤاستهاللی است کلیدی و م
شکل کاربرد اصطالح فرهنگ از  ت که اینباید توّجه داش ،البّته ؛شود ، آشناکند مطرح می روایت
بایست که به حکم منطق، می»، آنها اشدخالی از اشکال بتواند نمیها نیز مارکسیست جانب

  .(۴۵6 :۱398 ویلیافر،)« گرفتندکار می به اجتماعی عامّ  یندآزندگی و فر ۀشیو فرهنگ را به معنای کّل 
؛ آید می راست بسیار آل احمدهمچون  افرادی بارۀدر «گران انقالبیآزمایش»تلّقی لوکاچ از 

 ،گوییم تصادفا  به این عّلت می» :خواندمی« تصادفا  مارکسیست»را  که چنین آحادی جاآنویژه  به
« بودن نیستاجتماعی برای مارکسیست هیچ ضرورت عینی مشان، مستلزچون وضعّیت طبقاتی

 یروشنفکره نکیش از آپ، مدیر مدرسه راوی مانندسوزانی دل گوییممی .(۱83 :۱398لوکاچ، )
گاهی طبقاتی به ،و در نتیجه هایی احساسیانسان ، بیشترشوند دانسته مارکسیست  هستند؛ دور از آ

گاهی طبقاتی حاصل»چراکه   ۀطبق ۀسازند های یکایک افراداحساس ها وجمع میانگین اندیشه آ
 .(۱6۱ :۱3۷8لوکاچ، )« اجتماعی نیست!

در حقیقت ای داشتند، خاستگاهی تودهبیشتر که  ایران سی و چهل ۀده وجه غالب روشنفکران
 ۀخام دربار های گذشته تا احساساتتیزهس های تاریخیی بودند که از خاطرهگرایانآرمان

هاِی اصیل، اشتباهی نظامی از اندیشهبا را  مذهبی ۀهای دیرینالّیتها و فّع عدالتی، روش بی
بیند که آن را می راستاهم« حقیقت» ر نگارنده خود را با این استنباط نیچه از امرناچابه گرفتند. می

دازی به زندگی است که ان چشم حقیقت، خلق» بدین معنی که ؛بفهمد« اندازیچشم» از مقوالت
کامل شکوفا  طور قم بهخاّل  ید، امیالم برآورده شوند و غرایزمن بتواند به فعل درآ ۀبالقّو  در آن توان

ماتریالیسم تاریخی یک حقیقِت  اندازی ازچشم همین مفهوم ۀدر ادام .(۷3: ۱392)اسپینکز، « گردند
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انسان شورشگر، در مقام ابداع مجّدد جهان، به »یک  ۀمثاب به تا شوداست که مدیر مدرسه بر آن می
 .(۱63: ۱39۴انسار، ) «جهان بپردازد کردنیک تالش نامعّین برای دوباره معنا

 افتادهدور ۀمدرسآن پس از ورود به  آن در پی ایجاد داستان ی که راویمعنادار حقیقت ینستنخ
جدایی انسان از  رفتنمیان فرد و طبقه و از میان تناقض رفع نهایی» خویش مرام آید، بنا بهمیبر

این  اگر راه نیستهم بی زیاد ،اساس بر این است. (۴۴۵الف: ۱399، موقن به نقل از )کولتی« انسان
تواند نمی به جز کمونیسم فرمی، طبقهبی ۀجامع برای داشتن فرمترین ه شکیلیم کانبپرور را اّدعا

 ماعی را از میان ببرد و حّتی خودهای نابرابری اجتشکل ۀکوشد تا همکمونیسم می»که چرا ؛داشب
 ،کسرعفرم بر محتوا و یا ب قدیمی بحث ترجیح ۀدر مناقش .(۴۵۷ همان:)« نابرابری را نیز محو کند

جامعه  یتوای مادّ مح مقهور که بوده چنینهمیشه آنیم، در اینجاما که  ایانداز مارکسیستیاز چشم
باز در ها رمانیتک آن مارکسیستی با تضاّد منافع آثار فاقا  و اتّ ، (۴8:۱393)ایگلتون،  استگرفته می قرار

مگر  ،دارد فرم هیچ ارزشی نداردمارکس اعالم می» .ا نهفته استنهآ ۀمحتواگرایان ۀاندیشهمین 
 .(329 الف:۱398ایگلتون، )« محتوای خود باشد آنکه فرم

ست که پیش از همه ، این عنصر زبان اوآل احمد ۀمدیر مدرس شناختیشکل   در بررسی عناصر
رهیافتی  دنبالمحّقق به  شود. اگرمی Foregrounding))« فورگراند»، یروس گرایانقول فرم به

او به  زبان مکه در فراست  از این باشد، ناگزیر آل احمد رانه از منظری مارکسیستی در آثارمحتوانگ
 بپردازد.  و درنگ تأّمل

آل که هم  داستان است و زبانی ، اساس روایت«تواقعیّ »، مدرسه مدیررمان رئالیستی در 
بهه بیگیرد، می کار به احمد زبان و واقعّیت »ویتگنشتاین  شده است. از نگاه آن پرداخته متناظر باش 

رات و اصطالحات عبا کارگیریهای حاکم بر بهمعنا که قواعد و معیار به این ؛اندبا یکدیگر مرتبط
 برخورد زبانیتوان از سادگی می به .(2۰2 ب:۱398ایگلتون، به نقل از )« اندما تنیده در رفتار و اعمال

در تقابل  کرد. او آشنایی پیدا حزبی ۀاندیش ش با محتوایاانهگرایواقع در روایت داستان آل احمد
پذیر است، رسانیوی هممعن آنچه در یک وجود»باید گفت « یزبان وجود»و « وجود معنوی»

 در خواندن رمان نه با امر» اصوال   جا که مااز آن .(۴۷: ۱39۵بنیامین، )« آن است همان وجود زبانی
وجود  همین از رهگذر یمتوانمی ،(68: ۱393)پاینده، « کار داریموشده سرلقاابلکه با امر  ،شدهبیان

رم .کنیمدریافتسادگی بهآن را  ۀنویسند کایدئولوژی معنویوجود ، مدرسه مدیرزبانی  از  در این ف 
بیش است که کما بندی شدهکالم بسته دارد و طوری در قالبقراربنایی پنهان زیر پیام ایدئولوژیکی در ساختار» ،بیان

 (.۱2۱: ۱39۰لالن، مک) «هم گویندگان و هم شنوندگان است دسترسبه دور از 
یک  رفیق! شما در مقامای که  پرسیدیممی آل احمد از شخص روزی ماواضح است که اگر 

؛ خاستمیانکار بر وقفه در پیبیآشفت و می! حتما  برایدسیاسی را پرداخته رمانی، حزبی مؤّلف
برای ما خوانندگان  ، کهمدرسه مدیربرای خالق تنها  نهداشت که این یاد  بهباید که کنیم  تأکید می اّما
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 یقین، امر بهایمکردهی که تجربهگونرویدادهای گونا آن عتب چاپ و به زمان از سالشصت  ازپس  نیز
 شد. مشتبه خواهد

تولید ایدئولوژی متن ادبی عاملی برای باز»خوانیم که می مارکس هنر از دیدگاه ۀفلسف کتاب در
است و خود را حامل نهآِن آ کنند ایدئولوژی ازانافراد گمدهد تا و امکان می ؛آن است در تمامّیت

که  باشد توانددور از ذهن نمیاکنون،  .(2۱9: ۱396شیتز، لیف)« آن بدانند آزاد یا حّتی خالق آزاد
ها از داستاننوع  که در این ددلیل بیاور چنینو  دی بخوانرمانی سیاس را آل احمد اثراین  ،نگارنده

 به نقد قدرت سیاسی و مظاهر[ تواند می] اشلی داستان و حّتی راویهای اصشخصّیتقهرمان یا »
 .(۷۱: ۱396)احمدی، « آن، چه آشکارا و چه ضمنی بپردازد

پردازان مرتبط، با با استفاده از نگاه نظریهاین است که  ،اصلی پژوهش حاضر ۀبنابراین مسئل
که در کنار وجاهت  داستان مدیر مدرسه ارائه کند، تحلیلی از آل احمداندیشۀ  ترسیم خطوط کّلی

داستانی معاصر، هر چه  ادبّیات نیز بر مخاطب را ادبی این اثر، جوانب حزبی و گفتمانی آن ماندگار
هایی نمونه با آوردن تا کرد سعی خواهیمهای بعدی  بخشدر  به همین منظور،نماید.  بیشتر روشن

 مجمل صورت  ، بهۀ پژوهشای را که در مقّدممبانی نظری ،مدیر مدرسه جای متننی از جایعی
 .میان بگذاریمدر خوانندگانتفصیل با  شد، بهبیان 

 های تحقیقی، مقاالت و کتابآل احمد ادبی اثرترین شاخص عنوان به، مدرسه مدیربارۀ در
 «اجتماعی سندرمان رئالیستی یا »حسین پاینده با عنوان  ۀمقال؛ ازجمله است مفّصلی نوشته شده

ابوالفضل . کند میگرایی نقد و بررسی واقع تخّطی نویسنده را از اصول مکتب که در آن (۱388)
مدیر ی در داستان ت ملّ های هویّ  فهشناختی مؤلّ  بررسی جامعه»در مقالۀ  ذوالفقاری و همکاران

 .اندبرشمرده  همدرس مدیررا در داستان  مّلی های هوّیتمؤّلفه (۱39۷) «جالل آل احمد ۀمدرس
 شناسی بر مبنای سبک آل احمد ۀمدیر مدرس تحلیل»ۀ مقالدر لو و همکاران همچنین علیرضا نبی

 .اند شناختی کردهسبک (Lesley Jeffries) لسلی جفریز ۀنظریّ  رمان را بر اساس این (۱398)« انتقادی
 دربارۀ (۱393) شناخِت ایرانداستان نوانبا ع اسحاقیان جواد قابل اعتنای کتابها نیز،  از میان کتاب

شناختی و  نقدی جامعه ،سهمدر مدیراز  ،آن دو فصل در وبحث کرده  آل احمدآثار  غالب
 این شناختیاز بخش جامعه ما در این تحقیق، باید گفت که .شناختی به دست داده است سبک

راهی است که  آن تکمیل و گسترش ما در ادامه، کاربا این تفاوت که  اّما ایم؛ کرده استفادهکتاب 
است.  ، از آن گذشتهتحلیلی زییاتآن هم با ج ،ما لهای مفّص بندیاره و نه با طبقهاش اسحاقیان، به

دارند و جای چنین پژوهشی  تفاوتحاضر  ۀاصولی با مقال که آورده شد، از نگاه هم تحقیقاتی سایر
   رسید.خالی به نظر می ،جدید با این نگاه
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  تحلیلو بحث  .2
 

 نظام طبقاتی. 2-1
 بر اساس را موجود بندی واقعّیتصورتمارکسیستی،  ۀبر مبنای نظریّ  مدرسه مدیرتحلیل رمان در 
 در نگاه کند.خود توصیف می دید که راوی داستان برای مخاطبباید ای جامعه نظام طبقاتی آن

که شده  ای سامان دادهگونهی به آن نظام آموزش مناسبات ۀمؤّلف از همان ابتدای روایت، هم -راوی
در این نظام طبقاتی، قدرت و  .است هشد بندیبنایی و روبنایی جامعه بر آن بنیاد طبقهزیرساختار 

گاهی بیشتری  تواند بود که به مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه، نزدیکیکسی میاز آن  آ
گاهی آدمیان نیست که هستی» ،و بر همین اساس دارد بلکه برعکس،  ؛کندآنان را تعیین می این آ

گاهی هستی اجتماعی از  .(26: ۱392، مارکسبه نقل از نژاد مکی)« کندشان را تعیین میآنان است که آ
طبقاتی،  ۀاو را از این فاصل توان شّدت نارضایتییس فرهنگ، میئراوی با ر برخورد نخست

 داد: وضوح تشخیص به
د باشم  طوری َدنگمو زورم آمد سالم کنم. همین از در که وارد شدم، سیگارم دستم بود گرفته بود ق 

 (.9: ۱38۴، آل احمد)
دهد نیز، فرهنگ ارائه می تکاندن سیگار خود در میز بّراق رئیسدر تصویری که راوی از 

 ببینیم: سادگیموجود، به طبقاتی را از این نظام رتشنفاو  در لحن توانیم می
 سیگاری بّراق روی میزش تکاندم. روی میز پاک و مّرتب بود. درست مثلزیر و سیگارم را توی

ذّره گرد. فقط خاکستر سیگار من ود و نه یکخ جایها. هرچیز بهعروس تازه ۀخانمهمان اتاق
فی در صورِت تازه مثل ؛زیادی بود     (.۱۰:همان) ایتراشیدهت 

 آل احمد کّلی رمان ۀسویّ  در کار تبیین، مدرسه مدیر یم که فصل یکآور شدیاده مقال ۀدر مقّدم
در  بود. تواننمی غافلروی هیچبهآن،  جزءجزء  از ای است که گونه استهالل براعتواقع، به و است

 کهاین مدرسه و از ساختمان (panorama) ماییااست که راوی با شرحی پانور اّول همین بخش
تأکید  خویش محور طبقه ۀبر اندیش ، کماکانپولدوست خرفرهنگ یکش مالکو  استدوطبقه 

 ورزد:می
دوسِت فرهنگرو بود. یکبود و آفتاب کوه تنها افتاده ۀطبقه بود و نوساز بود و در دامنمدرسه دو

فرهنگ گذاشته بود  ر اختیارساله د2۵بود و  های خودش ساختهزمین عمارتش را وسط پول،خر
 (.۱۱: همان) اش کنندکه مدرسه

 

یر. 2-2   بناز
 امر و بنازیرجدال میان امر ، در یمارکسیست ۀنظریّ  انداز، در چشمشدتر هم آورده که پیشچنان
لکتیکی بر آن دیا ماتریالیسم» .است اجتماع یی اقتصادی و مادّ بنازیر همیشه حق به جانب، روبنا

 ولی عکس ،ذهن وجود داشته باشد تواند بدونماّده می ؛ی اساسی یا مقّدم استمادّ  است که امر
راوی ۀ طبق تغییر بینیمبر همین سیاق است که می .(62۱: ۱39۷، و همکاران )باتامور« آن صادق نیست
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که  ست«روبنا فرهنگ/»و « زیربنا حقوق/» ی به مدیریت مدرسه، در نهان همان چالش میانمعّلماز 
با استعفای  هم ی شروع و در پایانمعّلمشغل از  یشبا استعفا که او را از ابتدای داستان ذهن

ستاز  شمجّدد  :خود کرده است ، درگیررسدبه اتمام می مدیریت پ 
ودم خرجش را از ودم خواسته بخ ین سیگار لعنتی بود که به خیالا تقصیرها از ۀاّما به نظرم هم

 (.۱۱: ۱38۴، آل احمد) ربیاورمجدید د محّل اضافه حقوق شغل
را که از « تنش» ، عنصرشده زیر آورده ۀکه در فقریک، چنان نیز در همان اواخر بخش

و « حّق مقام»راوی میان  روان آید، در درونموّفقی به شمار می ترین عناصر هر داستان بنیادی
 بینیم:در تناقض می« دبیری شغل محترم»

و تازه اگر ندیده  ؛روزها پولی نبود که بتوانم ندیده بگیرم مقام در آن تومان حّق پنجاه وماهی صد
و  نامهقابوسو  چهارمقالهها و ها و قرائتها و انشاگشتم به این کالسمیگرفتم چه؟ باز باید برمی

 (.۱3: ها )همانجور حماقتو این فرهنگ ۀنامسال
 

 ایدئولوژی .2-3
 ۀطبق درجهت حفظ و تثبیت هامارکسیستی، گفتمان در ایدئولوژی، (Althusser) آلتوسر طبق نگاه

. در (29: ۱38۷فرتر، ) یابنددست است که سامان میفرو ۀا بر طبقنهحاکم و استثمار اقتصادی آ
در بابش به زند و  می جهان دست ۀآن، به تجرب زید و از رهگذرمی مدیر مدرسه گفتمانی که راوی

جای کبه هر  ،(9۵:۱392)میلز،  (گفتمان است کردهای اصلیاین خود از کارکه )پردازد اندیشه میتأّمل و 
 محروم ۀطبق ن ایدئولوژی زیربنایی را در کار استثمارهماکند، که نگاه می دورافتاده ۀمدرسآن 
است و با این  دوست خرپولیک فرهنگ ق بهتعلّ م در حقیقت مدرسه که از ساختمان ؛بیند می

قدر ازین ها کوبیده بشود و اینهآمد بشود و جادّ ورفت» را بنیاد نهاده است که عمارت ایدئولوژی آن
 ا کوتاه کنند، بیایند همان اطرافهاشان رهبّچ  باباها بسوزد و برای اینکه راهها بشود، تا دل ننهبشود

 (۱۱، صآل احمد) «تومانعّباسی بشود صدیک یارو از متری ا بخرند و خانه بسازند و زمینمدرسه ر
های ناشی از بارندگی زمستان، دست به الیودادن حیاط مدرسه از شّر گلنجات برایجا که آن تا

م» دامن از  مدرسه مدیر توصیف شود.می تا کامیون شنبرای آوردن سه« های همسایهکلفت د 
 ست:ایدئولوژی او ت، در راستای تقویّ هم بدهنداش اعانه  ی که قرار است به مدرسهمحلّ  انجمن

شد فهمید که گذاشتند، میکس میبود. بسته به احترامی که به هر انجمن باز شده سر اعضای
 ای بود کهالوزارهمنتظر [...] انجمن بود رئیسکه دار بود. و آنآقا صندوقاجیکاره است. ح چه

 (.۱38۴:۵۰)همان،  [...]
 ست:همین معنا نیز تماما  بیانگر چهار کالس معّلمو نطق 

یند نیست که افرمایید که خوشانیم و تصدیق میآقای ۀسای ما هم زیر ،که هر چه باشدو این
های شن تشّکر از کامیون ]...[ هایی باشند که نه کفش دارند و نه کاله وبّچه درسها، هم آقازاده

 (.۵2: همان)
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در  آمریکایی. با ماشین یک م استچهار کالس معّلمفصل دهم رمان، روایت تصادف همان 
 و ساده ، از یک اّتفاق معمولیخود مارکسیستی گفتمان غالب بینیم که راوی تحت تأثیرز میاینجا نی

 :دهدای را به دست میزده چه تحلیل ایدئولوژی (تصادف)
مگر  ]...[ بردی تا بزنندت؟ر ور و آنوقدر اینکّلی را با خودت اینمدیر آخر چرا؟ چرا این هیکل

های ساخت ایی است که توی ماشیننهاهنما و تمّدن و آسفالت همه برای آدانستی که خیابان و ر نمی
  (.۷3: همانپا دارند؟ آخر چرا تصادف کردی؟ ) ان، دنیا را زیرکتشممل

آمریکایی، به  کند که تصادف عملی است که تنها یکخودش فکر می مدیر مدرسه پیش
بورژوازی  و این ایدئولوژِی  آن است ۀرحمانبی جاز به ارتکابش، م  کشور ط اقتصادیتسلّ  ۀپشتوان

 مند ساخته استستم طبقاتی تواناقتصاد، او را به این  ۀحیط است که به مدد ارتباطش با تحوالت
 .(۱۰:۱399)اکلشال، 

 

 پول واالی امر .2-4
گیرد، ، تعّلق می(۷۰:۱393)مالپاس، « شناسانهزیبایی ۀتجرب» ۀبه حوز« امر واال»کانت،  اگر از نگاه

پوِل او  ۀپذیری فراگیرش و نظریّ بلکه در مبادله ء،خوِد شی بودن، نه در ماهّیتاز نظر مارکس واال»
ترین امور واالیی است که از بنیادی مدرسه مدیردر « پول» .(3۱2:۱396کاراتانی، )« شودفهم می

تر هم  طور که پیشآید. هماناپیزودهای این داستان به شمار می هایرنگپیترین گذار اساسیپایه
 دوستفرهنگ خود از ابتدا راضی نبود، مدرسه را هم یک حقوق معّلمیاز راوی  شخص آوردیم،

 بود:دماغ شده حسابی موی جدید هم فّراشرود که خرپول ساخته و کار تا آنجا پیش می
 ؛صد تومان پولی نبودای که داشت، سیسال سابقهپنجوفت. با بیستگرای حقوق میخردهوصدسی

جا خراب کار از همین ]...[ گرفت!تومان می۱92هایش معّلمترین سابقهای که بااّما در مدرسه
ای و هرچه ای، نه رتبهپارهها حق دارند او را غریبه بدانند. نه دیپلمی، نه کاغذمعّلمبود. پیدا بود که 

لدر هم بود و حق هم داشت )فّراش که بیشیک ،باشد  (.۴3: ۱38۴، آل احمدتر نبود! و تازه ق 
 خود نسبت به حقوق بیشترباالیی که از  نفس بهاعتماد ۀواسط مدرسه، تنها به فّراشبینیم که می

ه راوی هم نکتر آو مهم« گذاشتکس نمیبه هیچسگ  محّل »ها، به دست آورده است، معّلم دیگر
گونه از فّراش یاد ها اختصاص دارد، اینمعّلمحقوق  که به واریز نهمدهد و در فصل او حق می به

 کند:می
و  بو بی مدیر خورد تا یکتر به درد میدار خیلی بیشفّراش پول ها خیلی زود فهمیدند که یکمعّلم

 (.6۴: خاصّیت )همان
 امر واالی تا چه میزان در برابر)روبنا( ها معّلم فرهنگ/ اهالیبینیم در همین فصل است که می

 :هستند پایودست، بی)زیربنا(حقوق 
مال  چهار روز کاها ماهی سهشدند و کالسها مرّتب میمعّلمشد، حقوق که بلند می صدایوسر

شان بسته ماهحقوق یک ،چه باشداّما هر ؛]...[ ان بدهمستشهای انجام کار را به ددایر بود تا ورقه
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ّد این الب ]...[ اّما ،افتادمن عقب نمی چه به دست مدیری مثلامضا بود و این امضا گر به یک
 (.6۵ :شدند )همانحقوق، مرّتب می روزی پیش از موعدسهکه همیشه دوکردند ها را میحساب

 :رودش به اداره میحقوق برای گرفتن زمانی که مدیرو 
قم را منتقل نکرده بودم. سر ظهر بود و زن و اصال  حقو چنان شلوغی بود که به خودم گفتم کاش

 )همان(. های زماِن جنگدّکان نانوایی درست مثل ؛رفتنددوش هم باال میومرد از سر
 ان، احساس گناهخود نسبت به دیگر شرایطی است که راوی با دیدن رقم باالی حقوق در چنین

 طبقاتی: ۀجامعپول در  نقش جایگاه رفیع و این نیست مگر ؛دهدناپذیری به او دست میپوزش
 رست مثلمن بود. د ترین رقم مالاّما بدی کار این بود که در لیست حقوق مدرسه، بزرگ

های مردنی رقم گرفتم. از دیدنمی مان حقوقجدید برابر فّراشاعمال. دو ۀترین گناه در نام بزرگ
 (. 66: همانام )ها را دزدیدهانگار ماِل آنان خجالت کشیدم که دیگران چن حقوق

 در مقابل پیشنهاد رمان، است که او هم در فصل چهارده ظمنا آقای، م بعد از مدیرنفر دو
 د:افت آب می حسابی یکی از اطفال، دهنش شدن از جانب اولیای«خانهسر   معّلم»

ساعت درس به ماهی یک مدار برای هر روز عصروبود و قرارروز عصر، ناظم رفتهو همان
طیل نخواهد شد. دیگر دنیا به کام ناظم روز عصر، مدرسه تعتومان. دیگر مسّلم بود که هیچ۱۵۰

هر روز صبح  هم از یک مشتری. گرفت. آنکار میاش اضافهدولتی حقوق ۀست به اندازبود. در
 آن ۀخان هایزیوروزرها و تجّمل ۀهم کنم هنوز عکسزد که گمان میی میهایش چنان برقچشم

  (.۱۰۱: شد در آن دید )همانیارو را می
نفر از  ریزد و از هفتادخانه و مدرسه را می انجمن ۀناظم است که نقش و در ادامه همین آقای

اینجا هم  شود. میاطفال رسمی  چند نفری از اولیایوحضور بیستگیرد و جلسه با اولیا دعوت می
مدعوین هم  ۀکه همتواند باشد و ایننمی پول چیزی جز امر واالی جلسههدف اصلی از برگزاری 

ّد دعوت»به قول راوی  ،شوندحاضر نمی  پایانکه در یجه آننت ؛«داده است اّخاذی می نامه بویالب 
 جلسه:

مدیر  ای به اسمبستهپاکت سر اّما ؛داد، نیامده بودخصوصی می آنکه ناظم به پسرش درس
]...[ و من احساس کردم  اّول! تومان. چراغ ۱۵۰]...[  المجلس بازش کردیمفیفرستاده بود که 

بودم که  ین فکرهاا ام. درگود نشسته اندیش، و شاد از اینکه کنارام و عاقبتر شدهبگکه حسا
صد تومان هم تعّهد هشتمیز است و  نقد، روی صد تومان پولدچهارسیصمرتبه احساس کردم  یک

  (.۱۰2: همانکرده بودند )
 

 روبنا. 2-5
در است. « فرهنگ» ۀلئ، مساستراوی  اصلی ۀ، دغدغمدیر مدرسهترین مفهومی که در روبنایی

و  کند، فرهنگسیر می داستان، مبتنی بر آن جهان ذهنی قهرمان ایدئولوژی مارکسیستی که
ای که بازدید اّولّیه در یابد.نمی ییمعناهیچآن،  های ماّدیمحتوااست که فارغ از  می، فرمالئماتش

مدرسه و فرهنگی که در  اقتصاد نهادیهم ازدقیقی بسیار توصیف ،کند می مدیر از حیاِط مدرسه
 دهد:به دست می ،است زیربنایی این اقتصاد اسارت
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ه بود و با سیم بسته بودند و دور حیاط رفتجایش در سهوالیبال بود که دو تور ،باالی حیاط قسمت
 (.2۴: همانفرهنگ ) سّد مرتفعی در برابر فرار احتمالی ،چین درست مثل دیوار ؛بلند بوددیواری 

داستان  راوی مدرسه، حیاط وضعّیت باراندوه ۀمشاهد و بارندگی از پس ،هفتم فصل در
روبنا را  کشد. او در این توصیف، علنا  فرهنگ/را به تصویر می بیگانگی فرم از محتواوضوح این  به

 کند:زیربنا معّرفی نمی ماّده/ به جز کفش/چیزی 
کور بود.کسی قدغن وو مدرسه سوت مدرسه بود. بازی و دویدن موقوف شده بود دتر حیاطو ب

 اینکه قوام ۀزیادی خوانده بودم دربار ا مزخرفاتینهپیش از اکفش بود.  ۀلئجا هم مسنکرده بود. این
 یا به هزار چیزمرّتب  کن یا به مستراحپاکیا به تخته معّلمتعلیم و تربّیت به چه چیزها است. به 

آب  به صورتی بسیار ساده و بدوی قوام فرهنگ به کفش بود. گیوه تویجا اّما این ؛]...[ دیگر
  (.۴۷ :همانآمد )میچسبید و از پا درل میبه گ ،رفتیشد و اگر تند میسنگین می

 : گوید می و نیز همچنان در ادامه
تمرین  ت مدارس ما صرفا  تابعدانست که فرهنگ و معلومامان هم میاّول کالس معّلمحّتی 

د که تواند به کار بگیرنده هم نمیکرده، بیل و ربار. دست یخبار و بیستو تمرین. ده است. مشق
خت م    کن. این بود که به فکر افتادیم.رپاند و دستخیلی هم ز 

طبقاتی میان  ۀفاصلهمین  کند، دقیقا  برداشتنآن را دنبال می ندر داستا مدرسه ی که مدیرفکر
مارکسیستی که قرار  هایتهای انسانی، در چنین موقعیّ آن است. سوژه زیربنای فرهنگی و روبنای

: ۱396ایگلتون، )اجتماعی هستند  و ایجاد برابری هاها، تضادخوانیناهم زدودن ۀگیرند، در اندیشمی
  شود.می مدرسه انجمن محّلی دامان  به اش، دسترغم میل باطنی بهاین است که راوی،  .(۴۱

 قدرت ۀپشتوان حاصلی فرهنگ، بدونکه مدیر مدرسه به عمق بی هایی موقعّیتاز دیگر 
 است: کالس چهار معّلمکردن از عیادت برد، در جریانپی می زیربنایی

به بعد  ۷ نوشته بود: از ساعت بیمارستان روی در ،]...[ بیمارستان بودم و ساعت هشت، دم در
سی کدر  داد. در زدم. از پشتخانه را میشورمرده ممنوع. و در خیلی بزرگ بود و بوی درِ ورود 

ز از قدرتی، از مقامی، ا ؛چیزی کمک بگیرمهمین آیه را صادر کرد. دیدم فایده ندارد و باید از یک
 خواستم بگویم من مدیرمی ؛... کردم و گفتم: من فترا کلچیزی. صدایم هیکلی، از یک

 [...] کدام مدرسه کدام سگی است؟ گفت مدیرولی فورا  پشیمان شدم. یارو البّد می ام.مدرسه
راق مط  ث و ط  وزارت فرهنگم.  طور تمام کردم: بازرسام را اینفراوان جمله این بود که با اندکی مک 

، آل احمدصدایم عوض کرده بودم ) به تناسب ام همو قیافه از شددر ب که کلون صدایی کرد و
۱38۴ :۷۱.) 

گفتمان  ۀچیز را از دریچای که همهراوی فرهنگ را در چشم هوّیتیدر این دیالوگ، سامان بی
پس  مدیر ،همین اپیزود است که در آن بیمارستان ۀو باز در ادام ؛شاهد هستیم کند،نگاه می قدرت

رفتارهای امروزی و  ۀشود و هم مواجه می ،او بوده است آموزپزشکی که سابقا  دانش ها بااز سال
 نگرد:او را به چشم نقد و انکار میۀ طبقمتناسب با 

ی سینما. ها آرتیست ثلپوش و معّطر. با حرکاتی مدست و سفیدیکی دیگر از راه رسید. گوشی به
یکی  ؛اّما احتیاج به کنجکاوی نبود ؛ذهنم چیزی را مختصر تکانی داد سالمم کرد. صدایش در ته
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 ،[...] دکتر خودش، خودش را معّرفی کرد. آقای سال پیشم بود.دانم چنداز شاگردهای نمی
 (.۷۴ :عجب روزگاری! )همان

شروع نسبتا  طوالنی  ، در طّی یک منولوگ«قاِی دکتر...آ»کوتاه از  معّرفیو راوی است که با این 
انتقاد از تمّدن وارداتی که و  فرهنگ ۀاش در حوزرفتههدر کردن با خود و زحماتند به پرخاشکمی
اند، داده کشش کسانی چون او بودهزحمت انمعّلمای که جامعه گونه مظاهر مدرنیسم را تحویلاین

نظر را  فرهنگ مورداگر فناوری آمد، در پی خود حتما  سطوحی از »این نکته که است و غافل از 
 روبناها را با آن زیربنایاینجا نیز آقای مدیر، این مدل  .(۱۴۷: ۱399)مردیها، « آوردهمراه می
 کند:پندارد و المحاله تحّمل نمیخود، غریب می مرامِی  ۀزدایدئولوژی

روی را برداری های فیلمکارخانه نشانی از تو ندارد؟ َانگکه هیچ بینیچشم داری احمق؟! می
پیش از اینکه  ]...[ دست پیچیدنش؟ گوشی دور ۀادا و اطوارش و لول بینی؟ و رویاش میپیشانی

ه شده. با این قّد و قّواره! خوشکنکی از این شغل مسخره برای خودش بتراشد، زیر چرخ تمّدن لدل
 (.۷۵: ۱38۴، آل احمدو با آن سر و زبان که آبروی مدرسه بود )

، روبنای بدون «زیربنا کار/»و « روبنا تحصیل/» نیز، راوی در تقابل میان پانزدهم رمان در فصل
 :کند داند و چنین ابراز عقیده می میفایده را بی درآمد

ها و کنند که این اسمفرهنگ هم اذعان می روزها که دیگر عهد بوق نیست. حاال دیگر وزرایاین
ها را نخواهد گرفت، و بّچه بیکاری فردایها و محفوظات، جایی از عمر پر از و سنهها فرمول

ها و ای کاری یاد بگیرد. هنری، فّنی، صنعتی تا اگر از پّتههناچار باید در مدرسه، هر بّچ 
پس چه بهتر  ؛گرفته کاری برنیامد و میزی خالی نبود، کسی از گرسنگی نمیردهای قاب کاغذپاره

 (.۱۰۷: هماندستی )از کار
 آن به درس فروکاستناقتصادی جامعه و  ۀکارهای پیچیدوساز تحلیلدر مدیر  ریانگاساده

 یکاّما  ؛ازی به تفصیل داشته باشدکه نیآید خیلی بیش از آن به چشم می در مدرسه،« دستیکار»
گاه تصّورات حّتی نظامپذیری، های ضّد فرهنگجنبش»که و آن اینگفتنی است  نکته های ناخودآ

کوش، )« اندمبارزه با آن حال مّدعی هر فرهنگی که به ؛کنندالب اقتباس میغ ذهنی خود را از فرهنگ
روبنا که  ترین توصیفات راوی از تقابلیکی از گویاگوییم که میاین بخش،  در پایانو  .(۱۱3:۱39۷

که اعضای انجمن محّلی به  بنازیر مفهوماند و آن ۀنمایند، چهار کالس معّلمناظم و  ،دشخو
راوی  ،  لحنوضوح به در آن و شوددر زیر آورده می ای است که ، جلسهنداز آن حاضرنمایندگی 

 :باورانه استآلود و نانفرت ،جّدی طور به
س چهار عین خولی وسطمان نشسته. اعضای کال معّلممسلم بودیم و  طفالنمن و ناظم عین دو

های والیتی نشستند. اغلب به لهجهمیشان ییالقی ۀکرده به مال و ثروت و خانکدام تکیهانجمن هر
جور ان را چهیشپاهاودانستند دستکدامشان نمیناشی داشتند. حّتی یک زدند و رفتارحرف می

لزدند. قایم فین میبلند حرف می. بلندربط کنندوضبط ل به ما نگاه میکردند و ز  رست کردند. دز 
ن که شاشان وارد کرده. یکیه برای باغ وحش محّلهتا حیوان تازدواب سه ۀخانه وزارتینکمثل ا
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ها را آدم زدن خودش ادایتر بود و عینک داشت، درست شکل میمون بود که با عینکجوان
 (.۵۱: ۱38۴،آل احمد) درآورده

گونه به خویش است که این عملی مدیر مدرسه در قبال ایدئولوژی ذهنی ۀاین اّولین تجرب
 ۀها و مفاهیم با تجربمجاز ت زبانیواقعیّ  گرفتنبا اشتباه، گویددومان میکه آید، او چنانتصویر می

آن را  ۀو نتیج (۱3۴: ۱38۴کوئیالن،  مکبه نقل از )یازد میایدئولوژی دست کنشبه  ،عملی از واقعّیت
 :بیندهم می

کنند و ، سالم میشستندآب، ظرف می هایی که سر راهم لب جویبعد، احساس کردم زن هایروز
م آمده بود که رغبتم داّما چنان از خودم ب ؛شنیدم سر یکیشان را از عقب خیر بار هم دعاییک
گدایی، فرهنگ را  های پاره! بله، نانگیوه همان نهاشان نگاه بکنم. قرباشد به کفش و لباس نمی

 (.۵۵: ۱38۴، آل احمدنونوار کرده بود )
، کندماه، مدرسه تغییر میدهد و عرض چندمی درست است که مدیر توانمندی خود را نشان

: ۱39۴حسنکلو،  )عسگری« دهدبنایی آموزش و تعلیم و تربّیت، تغییری رخ نمیزیر در ساختار»اّما 
و این نیست مگر  ؛خوشی ندارد دل ،از این تغییر یم،بودآن  که در باال شاهدچنان ،و او هم (۱83

 و اشکال» ه،بشیریّ  حسین باوربه  .روبنا بنا/زیر عنصر بندیدسته کرد وعمل راوی به نگاه متصّلب
ها و ساخت ۀاصلی، مطالع اند! و موضوع تنیده ایدئولوژیک درهم و سیاسی صادی،اقت هایساخت

محوِر این مبنای انفکاکی و ایدئولوژیک .(389: ۱399)« بنابنا و روفقط زیر نه ؛هاستشرایط آن
او هم  ی طنزهامایهگرفته است که سازراوی را در خود فرو سرتاسر ذهنّیتچنان زیربنا و روبنا، آن

 :نگاه کنید چهار  کالس معّلم هیکل توصیف به نصیب نمانده است.از آن بی ،مدیر مدرسهدر 
نده بود. دو معّلم از طرف همکارانش تبریک ورود . ]...[یک آدم حسابی تایکالس چهار خیلی گ 

های دبیرستان را هم خواهیم دیگر کالس کار، سالسر ۀسای ه زیرشاءاللّ نا کهاین گفت و اشاره کرد به
اش مهزد، هکند. وقتی حرف میدبستان زیادی می کم دارد از سراین هیکل کم داشت. پیدا بود که

ِز شود چنین هیکلی به هم زد و چنین سر و طور میی چمعّلمآقا در این فکر بودم که با نان مرّتبی پ 
 (. ۱۵: ۱38۴، آل احمدداشت )

و چنان گشاد که گاو  ها پیدا بودتا تِه چاهک»مدرسه که  های خرابیا پس از توصیف مستراح
آقا : »گفت می ل کرده وپو ساختمان درخواست ۀادار، در جواب ناظم که از «رفتمیهم تویش فرو

 گوید:می« دیگرون خرج کرد گند نمیشه پول دولت رو تو ملکمی
 (.2۵شه. و خندیدیم )همان، صگند. ِملِک فرهنگ که به این آلودگی نمیراست هم می

تحّولی بنیادین در آن  ، مستلزمکدامهر پذیر نیست و بالعکس. هر تغییری درجدا بناروبنا از زیر
 ای در این دو ساختار، هیچ تغییر محسوسینگری و تغییر ریشهباز بدون»دیگری خواهد بود و 

 .(8۱: ۱393)اسحاقیان، « انتظار نباید داشت
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 بیگانگیخوداز. 2-6
اصالت  نظام، کند که در آنمیای زیست طبقاتی نظامآن در  فردچه چنان آوردیم پژوهش ۀدر مقّدم

 انجام خودۀ سرمای که برای صاحب شودسنجیده می یمیزان کار که با، او انسانّیتنه با وجه 
بیان . خواهد شد گیبیگاندچار ازخود درنگبی ،شخص داشت اذعان باید صورت آن در ،دهد می

نخست  ؛شنویماز مطاوی داستان می زیر ۀراوی، در دو فقر بیگانگی شغلی را از زبانخوداین نوع از
 دهد:گونه شرح میرا این یمعّلماز  استعفا ایی است که او دلیل اصلینجآ

ّقم ی معّلمالبّته از  های مردم  بّچه ۀزدهتهای بن و قیافهدادنشسته بود. ده سال الف، ب درسهم ا 
خراسانی و هندی و و استغناء با غین و استقراء با قاف و  [...] گوییترین چرندی که میمزخرف برای

زارسال ترین شعر دری و صنعتقدیمی العج  خر ین مزخرفات! دیدم دارم ا و از ]...[ المثل و ردُّ
دوازده  دم وجدانم را میانبهدرس خواهم داد و نه دم دیگر نه دبستان! گفتم مدیر بشوم. مدیرشوم.  می

  (.۱۱: ۱38۴، آل احمد) و چهارده به نوسان خواهم آورد
 را باخودش  های زمانمعّلمکه راوی  ییجا ؛افتدرمان اّتفاق می مدر فصل یازده هم، مدو ۀفقر

آنها انتقاد زبان به  گونه این . اوکننداش کار میکه اکنون در مدرسهکند  مقایسه می جوانی هایمعّلم
 :گشایدمی

لفته هایو اینها چه جوان مآبی! نه خبری از دیروزشان فرنگی دردسری برایبی هایای! چه مقّلدچ 
بدتر از شد. ان داده بودند، چیزی سرشان میستشد ای که با هفتاد واسطه بهنه از مالِک تازه ،داشتند

مدرسه را  یکی کنند و کارهب زد که دستشان نمیکدام هیچ ۀمثال  به کلّ  ؛شان بودپاییودستبی ،همه
عبدالعظیم شا ساعت لنگ کنند. آرام و مرّتب درست مثل واگنروز، حّتی یکهفته نه یکیک
بع دیرتر بیای رفتند. فقط بلد بودند روزی ده دقیقه یا یکآمدند و می می و باز بدتر از  ]...[ ند و همینر 
از  ؛توانستند بزنندکلمه حرف نمیام کرده بود. دوها بود که درماندهمعّلمشخصّیتی ها، بیاین ۀهم

اّطالع بودند. عجب گوشت هم بی ها و از نرخاز فرهنگ، از هنر، حّتی از تغییر قیمتدنیا، 
  (.۷8: همانهایی بودند! )کاره هیچ

 

گاهِی . 2-7  طبقاتیآ
از  متنی است برخاسته ،مدرسه مدیر، رمان ایمداشته ما در این پژوهش برنهادی که مطابق
 های بخشخود را در  شناسیجهان از ییهانشانه خواهناآن که خواه ۀنویسند های طبقاتی دغدغه

ل ریکور ۀبه گفت .هدداستان بروز میاین  مختلف  کردبیاِن یک اثر است که کار ۀاین شیو ،پ 
در آثار  .(۴۱۵: ۱399)ریکور، د دار هوّیت را با خود به همراهیک  حفظایدئولوژی و  ۀکنندارچهیکپ
اّما نه از راه  ؛کندواقعی مخالفت می هنر با امر» ،نوشته است آل احمدچه چنینی به مانند آناین

ما بدون  .(9۵: ۱393ویلسون، )« وجودش همچون هنر بلکه از طریق ،سیاسی اعالم مواضع صریح
مراتب احترام خود را به  را به پرسش بگیریم و حّتی آل احمد جالل اثر هنری که بخواهیم ابعاداین

را سندی  مدیر مدرسهنظر دور بداریم، ناچاریم از اینکه  ، ازمعاصر ایران ادبّیات این اثر ماندگار
ذهنی  آن، بدان اشتغال ۀنویسندای که مارکسیستی صطلحاتها و ممؤّلفه تبدانیم هنری در تقویّ 
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گاهی طبقاتی از نگاه مارکس، درک این نکته است که  مستمّری داشته است. بنا به منطق واقعّیت، »آ
راه رهایی »و این خود . (۱6: ۱382)احمدی، « پایان خواهد دادطبقاتی  ۀجامع پرولتاریا به نظام

گاهی دروغین است کارگران از شّر ایدئولوژی  آغازمدیر جدید در همان  .(۱6 همان:)« بورژوایی و آ
 :گوید میورودش به مدرسه است 

ّد داده و باز البسبزی میاش بوی قرمهفهمیده بودم که مدیر قبلی مدرسه زندانی است. البّد کّله
، آل احمدکرده )دهد که یا خودش نکرده یا آهنگری در بلخ گناهانی را می ۀحاال دارد کّفار

۱38۴ :۱2.) 
سیار ّیِت باهّم  ائزح ،آل احمد در این رمان پرولتاریاو  داریسرمایه ۀطبق شناسیآنچه در شمایل

که  بود شدهمدرسه کوبیده  دفتر های هخامنشی به دیوارعکسی بزرگ از دخمهه آن است ک است،
ر  قرمز و نه روی گچ دیوار با مداد» آن در زیر داس و چکش  به عجله و ناشیانه عالمتشت، چندان د 

کنونی کالس سه،  معّلمآید که مدیر قبلی و و در پی آن کاشف به عمل می .(3۰:)همان« کشیده بود
بود. روزنومه بفروشند. تبلیغات  کارشون همین چیزها» (تازه گو با مدیرو در گفت) مدرسه به قول ناظم

 .)همان( «قاکنند و داس و چکش بکشند آ
ای از تفّکرات مارکسیستی که از ابتدای در منظومه ،ناظم و مدیر ۀروحیّ  شناسیشخصّیتدر 

« های هخامنشی دخمه»ناظم نسبت به  باید گفت که شخص ،آنیم کار، در حال ترسیم هرچه بیشتر
وجه گوییم که این را از این جهت می تری دارند.نزدیک سمپاتی، «داس و چکش»و مدیر هم به 

در راستای نفی  اند کهدر این داستان، طوری سامان دیده ناظم ها و رویکردهایوگدیال غالب
 سه معّرفی شوند: کالس معّلمو  های حزبی مدیر قبلیاندیشه

صد دفعه  شون کنم که دست وردارند آقا.شون رو گرفتند آقا، چه جونی کندم آقا تا حالییسئر
 کجاند ونقیششکایت آقا. سه دفعه از فرماندار نظامی آمدند که با ها آمدنداولیای بّچه

 (.3۰:همان)
از  کالس سه معّلم دستگیری در قبال ناظم ، واکنشی که شخصدر فصل سیزده هم جلوتر و

 :گیردیی کامال  ساختاری به خود میمعنادهد، خود بروز می
 معّلم چیزی خالص شده است و خبر داد که ناظم سر حال بود که از شّر  ،فردا که به مدرسه آمدم

 (.9۰:هماناند )سه را گرفته کالس
گاهی طبقاتی است که به مدرسه مدیراو، این  خالفبر و  همدلی ، حّسی ازمعّلمآن  آ

 :دهداز خود نشان می دوستی نوع
ند و زنجیر اش در این فکر بودم که با آن پاهایمن همه آن  باریک و آن هیکل لرزان چطور از زیر ک 

فایده است؟ چال سالم خواهد جست؟ آخر چرا با او حرف نزدی؟ چرا حالیش نکردی که بیسیاه
 (.9۰:همان)

خود است که  رمان مدرسه، در فصل هفدهموم س کالس معّلمگرایی مدیر با حزبیاوج این هم
 رود:مالقات او در زندان میراوی به  جایی که ؛دهدرا نشان می
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خوشی  ۀسّوم. ناظم که با او میان ای کالسترکه معّلِم  اواخر تعطیالت نوروز رفتم به مالقات
ای پنج و شش قرار و مداری گذاشته بودم که مختصر عالقه حساب کالس معّلمنداشت. ناچار با 

 (.۱۱6: همانها داشت ) و سخن هم به آن حرف
دهد،  دست می به زندان در سوم کالس معّلم وضع و سر از مدرسه مدیر که توصیفی در

گاهی طبقاتی ۀمقولوضوح پیداست که او،  به رفقا هم، بر امر  افتادن زنداندر  ۀبه هزینرا هرچند  آ
 هد:دترجیح می ،روبنایی استای که مقوله فرهنگ

دماغ. ایمانی بود و او ولی چاق بود و سر ،[...] گذردتر میپیدا بود از مدرسه و کالس به او خوش
 :هماندرس بود ) دید و زندان حّداقل برایش کالسیآن را داشت و خوشبخت بود و دردسری نم

۱۱8.) 
از آن « سچکش و دا» تواند در زندانمی ارهمکی که یک «فرهنگ»و « ایمان»راوی بر  تأکید

گاه» که اشدتواند بمیانقالبی مارکس  هایآموزه آور صریحخود کند، یاد ساختن کارگران  او با آ
انقالب  ۀدهند ارتقاء عنوان ان و بهنشاندازی سرکوبگراشان، برای بردیدهستم نسبت به وضعّیت

  .(2۱۰: ۱396)یانگ، « اندیشد می
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شود که در ابتدای روایت، علیه ای شروع میصلیا هرچند با قیام شخصّیت مدرسه مدیررمان 
که آن  رسیدن به رفاهی است ۀدر اندیش و زده دست به تغییر طبقه خود یمعّلم گانگی کاربیازخود

کتاب  چه به فصول پایانیبینیم که هرمی اّما اند،از او دریغ داشته فرهنگ ۀادار را مدیران و ریاست
 ت سخت و ملموساواقعیّ با  آقای مدیر روزانه تجربیاتی که گردد.میشویم، ورق برتر مینزدیک
گرفتن از قشر نه در فاصله ،کار کند که عالجمی تفهیم گذراند، این نکته را بدواز سر می مدرسه
 :اصل خواهد شدح با برداشتن این فاصله ،عکسرب ، کهمحروم

بستم و در دفتر را میرم به کار خودم گرم بود. در س[ ...] ها نداشتمامر توّجهی به بّچه وایلا
چهار ماه بیشتر دوام نکرد. مرّتب سه اّما این کار؛ زدمغاز می یکتاگرمای بخاری دولت قلم صد

یکی اینکه  ؛چیزها کشف کردمتازه خیلی رسیدم و تازهخسته شدم. ناچار به مدرسه بیشتر می
 هایودند! چه شخصّیتهایی به آدمخودمان عجب خالی بود! چ پاتال زمانهای پیرمعّلم جای

 (.۷8: ۱38۴، آل احمد) نام و نشانیبی
 اندک به اندک، مدیرّیتی ۀطبق از قاب بینیم که مدیر چگونهاست. می میازده این آغاز فصل

 در گفتمان غالبی که ذهن راوی تحت کند.بیشتری می التفات خود پیرامونی به اجتماعآید و  میدر
عاقبت  ،وجهی کمونیسم خود را به ۀدیر یا زود اید، کندرا تجربه می اشفرهنگی آن، زندگی ۀسیطر

جهت است از این بخشد وسیاسی را شکل می ۀفرد به سوژ شدن تبدیلای که ایده ؛نشان خواهد داد
 .(۱6۰: ۱396)بدیو،  مند خواهد کردتاریخ او را که

ست دهد تا آنجاخود بروز می بضاعت ازبی آموزاننسبت به دانش مدیرپس مواظبتی که از این 
ر از همان داستان، متأثّ  مؤّلِف  -راوی دارد.ها را هم دیگر از نظر دور نمیخوراک آنو  که حّتی خورد
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بیند به اقشار فرودست می را حّس تعّهداز نوعی  ،خویش خویشتن نهاندر  ،ایدئولوژی مارکسیستی
کمونیستی  ۀهای جامع، آرمانظاهرش خالفبر که کند میبندی آثاری دسته آن ۀمرکه اثر او را در ز

واقعِی  اجتماعِی  رسالت، (Horkheimer) هورکهایمر کند. باید گفت که از منظررا تبلیغ می
ستمدیده در  محروم و ۀموجِد وحدتی پویا با طبقآنجاست که نویسنده و اثرش  پرداِز انتقادی هنظریّ 

تغییر و  منظور برانگیختن بهدر جامعه  به معّرفِی نیروهای موجود ،هم آن و متعاقب نظر آیند
 .(3۵: ۱396باتامور، )الت بپردازد تحّو 

خواستم حرف و و می کردممدرسه غافلگیرشان می شدم. سر پیچتوی کوچه مواظبشان می
[ ...] بزنمتمام حدس  کاره یا از یک ادای نیمهشان را از یک فحش نیمها و افکاردل ها و دردسخن

ای،  کوبیده بقّیه گوشت آورد.می خبر برایم مدرسه اّولِی  فّراش ؛آوردندمی خورشلوچ نفرشان دو فقط
خالی  یزها. دو نفرشان هم بودند که نان سنگکچجور  ختکی و از اینپ  گردویی، َدمپنیر
فره ؛آوردند می آمدند، پنجم و سّوم. صبح که می ،برادر بودند ؛ای، نه کیفینه دستمالی، نه س 

تپاندند و ظهر که هاشان میکردند و توی جیبهاشان باد کرده بود. سنگک را نصف میجیب
ق شان را به َس کردند که ناننجی پیدا مید ۀگوش ،بیابان ّد توِی رفتند بیرون. البمی [...] شدمی

 (. ۷9: ۱38۴ ،آل احمدبکشند و برگردند )
که در  کمونیسمی تبیین مانیفستبه  مدیر مدرسهرمان  هایی که درترین فصلیکی از گویا

 ست که در آنکتاب ا مکند، فصل شانزدهکمک شایانی میکردیم،  بررسی آن راحاضر  مدخل
اعمال  ۀکارنامکه مدیر در همچنان کند. ها را امضابّچه ۀکارنامقبل از عید، دو روز  قرار است راوی
نیز  خویش هایاندیشه ۀکارنامیابد که در کند، فرصت درخوری میمدرسه نظر میآموزان دانش

 جّدی قرار دهد: خویشتن خود را مورد قضاوت کند واندیشی صادقانه باز
های مدرسه را فقط به اعتبار حال، بّچهرتبه به صرافت افتادم که از اّول سال تا بهعجب! و یک م

کیابیای پدرش  ام. درست مثل این پسر سرهنگ که به اعتبارکردهوضع مالی پدرشان قضاوت می
 (.۱۱3 :)همان خوانددرس نمی

عرضه  خویش خود را بر مخاطب ،تاریخی ای هسوژ ۀمثاب به مدیر ،در این رمانجهت  از این
، نه برعکس! ستی اوتاریخ پیِش رو ۀکنندآن، روشن و گسترش او از عقایدش که تحلیل داردمی

 ۀطبقاز  ،اشتراکی ۀجامعدر طلب یک  چگونه بینیم که راویزیر می ۀدر فقر .(32۱: ۱398)مانهایم، 
 کند:حمایت می اغنیا ۀطبقفقرا علیه 

تر، و با پذیر تر، تربّیتهوشمن با به نظر ،کدام که پدرشان فقیرتر استدیدم در تمام این مّدت، هر
تر و فتتر و خردستی به دهان دارند، کند پدرهاشانا که نهاند. و آآمدهتر میمانی درخشانچش

 (.۱۱۴: ۱38۴، آل احمد) از دیگران ترکنندهتر و نومیدمزاج بلغمی
 آورد که از دیدیچه را به یاد مین« اخالق بردگان» ۀبا قضایا، نظریّ  ع برخورد مدیر مدرسهاین نو

اخالق بردگان به شکل نوعی حالت » به این سبب که ؛آیداو بسیار منحّط و مخّرب به شمار می
ر خصومت ی خاّلق از یک تعبیر عنوان نه به ،کندساالر ظهور میهای اشرافکینه با ارزشعّنین و پ 

توضیح دادیم ۀ این پژوهش در مقّدمنیز  البّته ما؛ (۱۴6: ۱392)اسپینکز، « تازه نسبت به زندگی نگرش
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 ۀهستوقتی که به  ،مارکسیستی این ایدئولوژِی  راهروان ۀکه بیشینگفتیم تر بحث، مفّصل و در تحلیل
همین  ۀکه در ادامچنان؛ دشوها نمیآن نصیب خورند، چیزی به جز ناکامیمیبر سخت واقعّیت

 ورزد:خود اقرار می کردیمعترفانه به شکست رو« مدیربند، 
دار این بود که با این تازه خندهها نمره خواهم داد. و پدر دارایی به ترتیِب  ،اگر اختیار با من باشد

آن.  ۀنه تخطئ ،فقر است متوّجه شدم که این یک نوع توجیه خواستم فقر را بکوبم. و تازهرفتارم می
ها بود و به ها و باغباناین میراب داشتم که موجب فقردیگران را به این عّلت مکروه می غنای

ین کارها ترکردم؟ مسخرهدرستی می مدرسه کاراّما آیا در چهاردیواری  ؛کوبیدمشهمین عّلت می
تر نیست. و دماغش بیش اّما در قلمروی که تا سر ؛ت بزندوضعی دس آن است که کسی به اصالح

 !شدذهنم ختم می من، این قلمرو فّعالّیت من، تا سر دماغم هم نبود. به همان توی ۀتازه مدرس
 (.۱۱۴ :۱38۴ ،آل احمد)

آن هم  امور را شویم، راوی اصالح وضعتر میداستان نزدیک پایاِن که به  بینیم همچنانمی
مارکسیسم  های محکماصوال  پایه داند.های دنیا میین کارترمسخرهمنطبق بر نگرش مرامی خود، 

های مهم و تازه در فهرست فکری این مایهوندر عمال  تمامی»یج به لرزه افتاد و تدر در غرب هم به
  .(۱32: ۱398اندرسون، )« اطمینان داشتند زوال امید و عدمدوران، نشان از 

ناظم برقرار  ۀخود و روحیّ  ۀروحیّ  ای که پایان همین فصل، مدیر مدرسه میانمنصفانه ۀدر مقایس
قالیی احساساتیعمال  رأی به  کند،می  دهد:می بودِن ناظم بودِن خود و ع 

قالیی نبوده است.  ک حسابکه حسابم یفهمیدم شش ماه، می به این طریق بعد از پنج ع 
کرد و این بود او جبران می های عملیهای احساساتی مرا خشونتضعف [...] احساساتی بوده

رفت. در زندگی در هر  برید و پیش میعمل بود. کار را می و بگذرم. مردا توانستم ازکه جمعا  نمی
آل پوشید )قضّیه می دیگر چشم از وجوهشت، برایش هدف بود و دامیکاری، هر قدمی که بر

 (.۱۱۵: ۱38۴، احمد
این بابت نیز هست که او بیش مستقیم، از  شکلی کامال  غیر خود به به ناظم مدیر بردن حسادت

 شدهخود اسیر  ها و زنداِن اصول مارکسیستِی  ایدئولوژی ۀکردن باشد، در پیله اهل زندگینکاز آ
 :کند،تصریح میکه در اینجا  ؛ چنانانجامدمیاو  بحران هوّیت است. تفّکراتی که در نهایت به

ّرش داشت و من نمی توانستم باشم. خالص! که اصال  مدیر نبودم. نمیچرا ؛توانستماین بود که او ب 
  (.۱۱۵: )همان

 

 انقالب .2-9
، رسددیگر هم به پایان می با یک انقالبا یک انقالب شروع و ب مدیر مدرسه اگر بگوییم که رمان

قش نشسته بود و از تدریسمعّلم کاراز ابتدا از که  داستان . راویی نیستتعّجب جای ، نیز اجربی ی ا 
فرط بیگانگیخودازدچار  سِت معّلم عطای ،شده م   بخشد ومی فرهنگ ۀادار مدیریِت ی را به لقای پ 

 رفتهرفته ،شودکه مشغول می جدید هم در شغل شورد.خویش می علیه وضعّیت پیشین با این کار،
 :او نیست کجای مدرسه در دستدر هیچ و توان تغییر نیست کارهاین اصال   یابد که اومیدر
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جایی قطعش کنی. در  وانی یکها کوچک نیست و در دسترِس تو که بتقدراین دور و تسلسل آن
مدرسه هم  دیدم حّتی مدیرکم میبود که کم جوریاینای یا در کالسی یا امتحانی. مدرسه

 (.۱۱۱ :توان باشم )همان نمی
حالی  هی بی» خودش قول ولی به گیرد، می تصمیم به استعفا باروست که چندراز همین

دهد که در فصل نوزدهم کتاب رخ می مدر فصل هجده انقالب پایانی مدیر مدرسه «.گذارد نمی
حیایی که از پی بیراوی در  شود.میمنجر اش نامهنیست، به نوشتن استعفا فی هم بیشترکه پاراگرا
 :زنداو را کتک می شود و عصبانی میزند، آموز کالس پنجمی سر مییک دانش

 جدید فوری از ها را که فّراشرکهت تا ازشت و لگد و بعد سهها کشیدمش زیر مروی بّچه جلوی
رد کر باغ ها رکهدم. چنان وحشی شده بودم که اگر تهمسایه آورده بود، به سر و صورتش خ 

 (.۱23: همانرسید، پسرک را کشته بودم ) نمی
رد رکهرسه، ناظم را قدغن کرده بود که تکارش در مد این همان مدیری است که در آغاز ها را خ 

اّما از آنجا که راوی  ؛آموزان را کتک بزنددانشاجازه نداده بود که از آن پس کرده، دور بیندازد و 
ندارد،  ،کندای که در آن زیست میو احساساتی و درِک صحیحی هم از جامعه فردی است انقالبی

کامال  ای را که مقوله فرهنگ تواند امرتنه میکاری یککتک کند که با کتک وخودش فکر می پیش
ست کند. ،استروبنایی  ر  ه آن کوشد کمی ،جامعه است این های اجتماعِی ون از پیوندبیر»او که  د 

خشونت عریانی که از  .(۱۷۵:۱3۵8)م. ایرانیان، « خویش دگرگون کند های شخصیرا بنا بر سنجیدار
رأیی  گرفته از آن استبدادتئزند، نشگر سر میانقالبی و اصالح رهبریعنوان  به رفتار مدیر مدرسه

شک  بدون انقالب، یک» ِانِگلس ۀگفت به است. برده میراث به خود ایدئولوژیِک است که او از فهم 
شخِص مدیر از این  و (۷۱۵: ۱398احمدی، به نقل از )« ترین چیزی است که وجود دارد گرایانهاقتدار

 :کندنیز می طبقاتی بلکه آن را توجیه ،پشیمان نیست تنها اش نهتصمیم مقتدرانه
ام فهمیدم کسی را زدههار شدم. و تازه می تصمیمم را گرفتم، بعد مثل سگ ن اّولدانست که منمی

رخورِی شبانه د از سراسر گاش را به ضرب مشت و لپروردگیروزی و نازکه لیاقتش را داشته، پ 
  (.۱2۵: ۱38۴، آل احمدبدنش کنده بودم و دور ریخته بودم ) اعضای

 

 نتیجه. 3
های مارکسیستی است که قهرمان خوانی اندیشه، بازمدیر مدرسه در رمان آل احمد هنری ۀکارنام
از ستم طبقاتِی جامعه، دچار  اشیمعّلم که پیش از آن در کار ی استمدیر جدید آن، اصلی
 ی، به روبنایکند ایجاد می دخو ۀدر طبق که بناییزیر یاو با تغییر .است شده بیگانگیازخود

 با بررسی چه نگارندهآن است. غرنج فقرب ۀلئمس دستخوش سوییگذارد که از هر پای می فرهنگی
آن  ابتدا شکستی است که راوی بدان التفات بیابد، استتوانسته  این رمانجوانب حزبی و گفتمانی 

نیز بدان دچار  عمل انقالبی در سطح کند و سپستجربه می خویش در سطح نگاه ایدئولوژیک را
میان  است شوراحساساتی و پر ی، روایت رئالیستی روشنفکرمدرسهمدیر  به زبانی دیگر، ؛دشومی
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به امضا  شکست رویکرد مارکسیستی خود را ،داستان اش در پایاننامهدو انقالب که با استعفا
 ۀراِه اندیش ، همچنان نقشه  کنوندانیم که تا را سندی می مدیر مدرسهبر طبق این مقاله، ما  رساند. می

شهر، رهروان  سرانجام های بی در خیابان انشمعّلمتفّکر در سرزمینی است که  ای و امتناع اسطوره
بصِر قدیمی  .کالسش بود همان راهی هستند که آل احمد م 
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