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 چكيده:

و نظام آموزشي در رشد  ي نقش ايدئولوژيك دو عنصر خانوادهي آلتوسر در بارهبا استفاده از نظريهاين مقاله سعي دارد تا 
بپردازد. آلتوسر معتقد است نظام سرمايه  )1990-1916( اثر رولد دال لداماتيدكان به بررسي رمان اخالقي و معنوي كو

 گيرد.داري براي تحميل عقايد خود به مردم دو سازوكار ابزارهاي سركوب گر و ابزار هاي ايدئولوژيك را به خدمت مي

كنند و سعي در توليد ارزش ها و سپس اقناع مردم جهت رفتار از طريق ايدئولوژي عمل مي هاي ايدئولوژيكدستگاه
كنند خود مولد آن بوده اند. ي نظام سرمايه داري با دروني كردن ايدئولوژي تصور ميها دارند. افراد تحت سلطهمطابق آن

هستند كه كودكان از طريق آن به صورت غير مستقيم ترين اين ابزارها از ديدگاه آلتوسر نظام آموزشي و خانواده از مهم
هايي بارز از نقش نواده و نظام آموزشي در رمان ماتيلدا نمونهكنند. خاگرفته و مطابق آن رفتار ميايدئولوژي حاكم را فرا

ها سعي در اين دو عنصر در تربيت كودكان هستند. اين پژوهش بر آن است تا نشان دهد چگونه اين نظامايدئولوژيكي 
هدايت شخصيت ماتيلدا در مسير مورد نظر خود يعني ايدئولوژي حاكم دارند. نظام سرمايه داري در خانواده رخنه كرده 

. ميشاهد هست زين يمخرب آن را در نظام آموزش جيكه نتا يريتاث دهد؛يرا تحت الشعاع قرار م نيكودك و والد يرابطه و 
 تينكته توجه ندارند كه ترب نيكودكان فاصله گرفته و به ا يرشد اخالق يعنيخود  ينهيريخانواده و مدرسه از نقش د

مقاومت  يهيبر نظر هيبالقوه كند. با تك يانيبه قربان ليكودكان را تبد توانديحاكم م يدئولوژياهداف ا يكودكان در راستا
در  يستادگيكند و با ايحاكم مقاومت م يدئولوژيدر برابر ا لدايكه چگونه مات دهدينشان م نيهمچن قيتحق نيا يگرامش

 .كشديحاكم، آن را به چالش م يو اخالق يبرابر نظام فكر

  ماتيلدا، ايدئولوژي، معنويت، اخالق، مقاومت، كودك واژگان كليدي:

 

 

  

  

  

  

  

  



 
 

  مقدمه

داري توسط يك ي سرمايهاز آن جهت كه به چالش كشيده شدن ايدئولوژي حاكم بر جامعه )1376، 5(دال 4ماتيلداداستان 
گرايي و دوري از معنويت گرايي، مصرفداري با تكيه بر ماديكشد حائز اهميت است. نظام سرمايهكودك را به تصوير مي

هايي چون مدرسه و ي باورها و عقايد خود به شهروندان دارد و براي رسيدن بدين منظور نهادو اخالق سعي در اشاعه
 معنوي،ي خود در تربيت و رشد شود كه نهادهاي مذكور از نقش ديرينهگيرد. اين امر سبب ميدمت ميخانواده را به خ

ي حاكم. ي زيادي گرفته و صرفا ابزاري باشند براي ترويج و نهادينه كردن باورها و ايدئولوژي طبقهديني و اخالقي فاصله
رسيم كه به اين نتيجه مي 7و آنتونيو گرامشي 6يي آلتوسري رولد دال توسط نظريات لونوشته ماتيلدا اما با تحليل داستان

ها را به چالش تواند در برابر نهادهاي ايدئولوژيكي دولتي ايستادگي كند و آنماتيلدا به عنوان كودكي باهوش و استثنايي مي
داري دارد در جوامع سرمايهكند تا ببينيم ايدئولوژي چيست و چه كاركردهايي دارد. او اعتقاد آلتوسر به ما كمك مي بكشد.
ها و باورهاي خود به مردم نهادهاي سركوبگر و نهادهاي ايدئولوژيك را به خدمت ي حاكم براي القاي انديشهطبقه
ها و اميال گيرد. از نظر او خانواده و مدرسه از نهادهاي ايدئولوژيكي هستند كه از بدو تولد كودكان را طبق خواستهمي

ي ماتيلدا افرادي بينيم كه خانوادهآنكه توجهي به معنويات داشته باشند. در داستان ماتيلدا ميكنند بييت ميي حاكم تربطبقه
گرا و پوچي هستند كه در نظرشان هوش باالي ماتيلدا اهميت چنداني ندارد. مدرسه هم در اين داستان از اين قاعده مادي

شوند. مدير مدرسه به اهميت تلقي مي ارزش و كمكان موجوداتي بيمستثني نيست و ما شاهد آن هستيم كه چگونه كود
هاي اخالقي كه آموزه بردار استموثر در رشد و تربيت اخالقي و ديني كودكان فردي مشكوك به قتل و كالهفردي ان عنو

ها اخالقياست در برابر اين بيكند تا ببينيم چگونه ماتيلدا قادر اي برايش ارزش ندارند. گرامشي به ما كمك ميو ديني ذره
  ها تسليم نشود.هاي نظام حاكم ايستادگي كند و در برابر آنو ناعدالتي

 

   پيشينه

تحليل جامع و كامل يك اثر ادبي تحليلي است كه جنبه هاي مختلف آن اثر را دربرگيرد؛ يعني شامل بررسي بافت، محتوا 
زواياي مختلفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. به عنوان مثال جيمز دا تا كنون از لو شكل آن اثر باشد. رمان ماتي

ي واكنش خواننده به بررسي واكنش كودكان به رمان با استفاده از نظريهي خود ) در مقاله2014(9و جوليا راند 8پاپ
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9 Julia Round 



 
 

طبقاتي  تا در مقاله ي خود به بررسي اختالف است ) تالش كرده2015( 10چنين كلمنتن بوواپرداخته اند. هم ماتيلدا
اي كه ارزشي براي ژوا هستند؛ طبقهري خرده بوگيرد كه والدين ماتيلدا متعلق به طبقهبپردازد و نتيجه مي ماتيلدا موجود در

ي از طبقهخانم هاني يعني شمارند حال آنكه ماتيلدا و معلم او آموزش و علم آموزي قائل نشده و ماديات را برتر مي
پژوهشگر ديگري است كه سعي داشته  )2015( 11دانند. انينا هدنوامتوسط جامعه هستند و آموزش و پرورش را ارزش مي

را مقايسه كرده تا  13و دو اثر متعلق به هيالري بلوكماتيلدا  رمان 12اوي لويي آلتوسر و پيير بورداست با استفاده از نظريه
) با به كارگيري تحليل 2015( 14انليس مارتنزر در اين آثار را با اختالف طبقاتي نشان دهد. ي ايدئولوژي حاضبتواند رابطه

اين رابطه كه هميشه رگساالن پرداخته و نشان داده است به بررسي رابطه بين كودكان و بز ماتيلداگفتمان انتقادي در رمان 
ي كودكان چگونه در اين رمان به چالش كشيده شده و با غلبهوده با قدرتمندي و غلبه اميال بزرگساالن بر كودكان همراه ب

  پايان يافته است.

 نه تنها ست كهخورد اين ابه چشم مي ماتيلداي رمان هاي انجام شده دربارهي پژوهشدر همه نكته اي كه با اين حال
وژي در رشد بلكه به تاثير مخرب اين ايدئول بررسي نكرده است ايدئولوژي غالب در اين رمان را تاكنون هيچ پژوهشي

ي آلتوسر اين پژوهش در تالش است تا با استفاده از نظريات لويمعنوي و اخالقي كودكان هم اشاره اي نشده است. 
قي كودكان نقش ايدئولوژيك دو عنصر خانواده و نظام آموزشي در رشد معنوي و اخالبه بررسي  ي ايدئولوژي درباره

مت شخصيت ي مقاومت آنتونيو گرامشي چگونگي مقاومچنين اين پژوهش قصد دارد تا با به كارگيري نظريهبپردازد. ه
  تحليل قرار دهد.  ماتيلدا در مقابل ايدئولوژي حاكم و به چالش كشيده شدن ايدئولوژي حاكم توسط ماتيلدا را مورد نقد و

  ي تحقيق:هاپرسش

  د؟كني ايدئولوژي دلخواه به مردم چگونه عمل ميالقا ي حاكم براي. ايدئولوژي چيست و طبقه1

  ؟خانواده و نظام آموزشي چه تاثيري در رشد معنوي و اخالقي كودكان دارند  ا. در رمان ماتيلد2

 ي حاكم مقاومت كرده و آن را زير سوال ببرد؟. چگونه شخصيت ماتيلدا قادر است در برابر طبقه3
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  روش

ي آن هاي ايدئولوژي لويي آلتوسر ابتدا ايدئولوژي را تعريف و سپس به كاركردبا تكيه بر نظريهاين پژوهش سعي دارد تا 
كند بردار خود ميي حاكم جامعه چگونه مردم را مطيع و فرمانتوان فهميد كه طبقهبپردازد. با تكيه بر نظريات آلتوسر مي

گيرد تا مردم را در راستاي اميال و عقايد خود هدايت و مي چه ابزارهايي را اعم از سركوبگر و ايدئولوژيك به كار و
ي كند تا بفهميم مردم چگونه عقايد طبقهرهبري كند بدون اينكه مورد سوال و چالش قرار بگيرد. آلتوسر به ما كمك مي

اين عقايد و باورها  كنند خودشان مولد و مبلغكنند به طوري كه تصور ميها را در خود دروني ميحاكم را پذيرفته و آن
  اند.بوده

ها ايدئولوژي مورد نظر خود را به ي حاكم با استفاده از آنترين ابزارهايي هستند كه طبقهخانواده و نظام آموزشي از مهم 
رشد و تربيت اخالقي و معنوي كودكان در رمان ماتيلدا نقش پررنگي در اين دو ابزار كند. مردم از بدو تولد تحميل مي

ها در جهت ند و ما به عنوان خواننده شاهد هستيم كه چگونه خانواده و مدرسه سعي در كنترل كودكان و تربيت آندار
  ي حاكم دارند. منافع و ايدئولوژي طبقه

كه چگونه شخصيت ماتيلدا قادر است تا در مقابل  كندما را به اين نكته رهنمون مي ي مقاومت آنتونيو گرامشي نظريه
ي عقايد و تواند سلطهخالف ديگر كودكان نميطبقه ي حاكم مقاومت كرده و آن را به چالش بكشد. ماتيلدا بر ايدئولوژي

  كشد. ي حاكم را بر خود تاب بياورد و آن را با استفاده از توانايي باالي ذهني خود به چالش ميي طبقهباورها

  

  داده ها تحليل

. نظريات او در فرانسه از جمله فيسلسوفان و نظريه پردازان ماركسيست ساختارگراست 1918 آلتوسر متولد لويي پير
شود و به عنوان يك منبع الهام در مطالعات جامعه ي آن از جمله نقاط قوت او تلقي ميهاي ايدئولوژي و كاركرددرباره

تمام ابعاد زندگي انسان حاضر است بدون اينكه  از نظر آلتوسر ايدئولوژي دركند. شناختي، فرهنگي و نقد ادبي عمل مي
خود متوجه حضور آن باشد. افكار، عقايد، باورها، اعمال و رفتار انسان همه برگرفته از ايدئولوژي است كه از آن پيروي 

اي ي تازهبه برداشت و تلق كه آگاهي از قِبَل ايدئولوژي است عقيدهاو بر اين  كه خود از آن آگاه باشد. آن كند بيمي
اي هستند كه افراد را از مناسبات و روابط تخيلي غيرواقعي خارج هاي معانيها، نظامانجامد مبني بر اينكه ايدئولوژيمي

ها دهد. به عقيده ي آلتوسر ايدئولوژيبرند، قرار مياي كه درآن بسر ميساخته، آنان را در درون روابط و مناسبات واقعي
دهد. ي خيالي افراد با يكديگر را نشان ميواقعي زندگي شهروندان يك جامعه نيستند بلكه رابطه متضمن بازنمايي دنياي

شوند؟ چه عامل يا رو بود كه چگونه شهروندان يك جامعه مطيع حكومت ميلويي آلتوسر همواره با اين پرسش روبه



 
 

نند و حتي در صورت عدم رضايت دست به هاي نظام حاكم عمل كشوند كه مردم طبق اميال و خواستهعواملي باعث مي
  وهيتوسط ش ي. هر دولتدهدها پاسخ ميها و ملتي دولتاو به اين پرسش ها با توجه به رابطه شورش و انقالب نزنند؟

آلتوسر بر اين باور است كه در جوامع شده و به منظور محافظت از منافع آن شكل گرفته است.  نييتع يدارهيسرما ديتول
اينجاست ي خود بر شهروندان مطمئن شوند. ها سعي دارند تا از منافع خود محافظت كرده و از سلطهداري دولتسرمايه

كند. حال بايد ديد اين را مطرح مي  16تيدول كيدئولوژيا يهادستگاهو  15يسركوب دولت يهادستگاهكه آلتوسر دو مفهوم 
  .)1387كنند (فورتر، يي را ايفا ميهانقشگيرند و چه ميمفاهيم چه معنايي را در بر

ها، عقايد، منافع، ارزشبه منظور حفظ و تحميل ها ي روابط هستند. آنتعيين كننده خود داري دولت هادر جوامع سرمايه
به خدمت چنين به منظور اطمينان از بقاي خود دو سازوكار عمده و حائز اهميت را تر از همه منافع خود و همباورها و مهم

ي كه تضمين كننده نام دارند يدولت كيدئولوژيا يهاو دستگاه يسركوب دولت يهادستگاهگيرند. اين دو سازوكار مي
افراد را وادار  ي سركوبگرهادستگاه قيدولت از طر .)1387(فورتر،  ي حاكم هستندپيروي شهروندان يك جامعه از طبقه

د. اين پردازنيم نيبه اعمال زور جهت انطباق رفتار مردم با قوان و به طور مستقيم رفتار كنند نيمع ياتا به گونه كنديم
ي ها به حوزهچنين اين دستگاههمكنند. هستند و با خشونت عمل مي ها و زنداندادگاه ارتش، س،يپل ها شاملدستگاه

هاي دستگاه باشند،ادبي حائز اهميت مي ي نقد و مطالعاتكه در حوزه هانوع ديگر اين دستگاهعمومي تعلق دارند. اما 
ي خصوصي تعلق دارند، بدون خشونت و با هاي سركوبگر به حوزهايدئولوژيك دولتي هستند كه بر خالف دستگاه

ها دست به توليد ايدئولوژي . اين دستگاهشونديم رهيو غي مدارس، مذهب، خانواده، نظام حقوقكنند و شامل ايدئولوژي مي
كنند كه در نظر شهروندان عادي و خالي ي حاكم را طوري تبليغ و تحميل ميبه اين معنا كه افكار و عقايد طبقهزنند؛ مي

كنند. به ها را دروني ميها و باورها را پذيرفته و آناين ارزشداري ي سرمايهآيد. شهروندان جامعهاز اشكال به نظر مي
اند و در نتيجه سعي دارند مطابق آن د و مبلغ اين عقايد و ايدئولوژي بودهعبارت ديگر مردم بر اين باورند كه خود مول

آن را در كند كه كند و مردم را دچار اين توهم ميرفتار كنند. از نظر آلتوسر ايدئولوژي به صورت ناخودآگاه عمل مي
ها ند. آناعتقادات خود ذكر كن يبرا يفراوان ليدال اند و يآزادانه اعتقادات خود را انتخاب كن ندتوانيم اي ،ندخود دار ارياخت

 يجهان واقع ،يدئولوژياكنند شرايط واقعي همين است. شوند و تصور ميمتوجه خيالي بودن اين روابط و ايدئولوژي نمي
در ". كنديم يرا بازنمائ يهست يواقع طياز شرا افتشانيدر اي ،يبلكه روابط نوع بشر با جهان واقع كندينم يرا بازنمائ

 هانج نياز ا ييهايبازنمائ شهيهم ميشناسيآنچه ما م م،يبشناس ميرا به صورت مستق يجهان واقع مينتوان ديواقع، ما شا
شده،  ياست، نسخه بازنمائ يالينسخه خ نيا يدئولوژيا جه،يجهان. در نت نياز روابطمان با ا ييهاييبازنما اياست، 
كه به صورت  ستين يزيچ يجهان واقع جهينت در. مييگويبه خود م يكه ما درباره روابطمان با جهان واقع ييهاداستان
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است كه ما از آن  يكيدئولوژيا يهايبا آن و محصول بازنمائ انسانوجود دارد، بلكه محصول روابط  انساناز  رونيب ينيع
نحوه عملكرد  ن،يا .)1388(رضواني، " شوديم تيخود واقع مييگويم تيكه ما به خود درباره واقع ييها. داستانميسازيم
  است. يدئولوژيا

هاي ايدئولوژيك دولتي فعاليت طور كه اشاره شد خانواده و مدرسه از جمله عناصري هستند كه در خدمت دستگاههمان
ابتدا از  كودككنند. كودكان تحميل مي بر به صورت غير مستقيم ايدئولوژي نظام حاكم را بر افراد و به ويژه ها. آنكنندمي

اين علوم  پردازد.هاي اخالقي و ديني ميآموزهو  بدو تولد در محيط خانواده و سپس در مدرسه به فراگيري علوم مختلف
هاست، همه در خدمت نظام عقايد و ايدئولوژي طبقه هاي اخالقي و ديني كه كودك در حال فراگيري آنمختلف و آموزه

كند خود به خانواده تصور ميحاكم هستند و خانواده و مدرسه ابزارهايي هستند براي ترويج همان عقايد و ايدئولوژي. 
 هاي خارجي نقشي در تربيت كودك ندارد در حاليكه خانوادهصورت مستقل در تربيت كودك و رشد او نقش دارد و مولفه

ي به عبارت ديگر رابطه دهد.كند و ايدئولوژي حاكم را به كودك خود آموزش ميخود در خدمت نظام حاكم فعاليت مي
آنكه خود مطلع باشد كودك و والدينش تحت تاثير ايدئولوژي حاكم بر جامعه سرمايه داري قرار گرفته است و خانواده بي

گرايي، ي معنوي و اخالقي كودك فاصله گرفته است. تاكيد بر ماديي خود در رشد و اعتالاز نقش هميشگي و ديرينه
داري مورد ي سرمايهي جامعهاست كه در خانواده كم ارزش شدن معنويت و اخالقيات و غيره از مسائلي مصرف گرايي،
يدئولوژيك مسلط در هاي دولتي اسازمانترين ابزارهاي از سوي ديگر نظام آموزشي و مدرسه از مهم گيرد.تاكيد قرار مي
ش فني و رموز كارـ را ها ـ ميزان معيني از داندر مدارس، كودك به رغم اينكه مهارت"داري مدرن است. جوامع سرمايه

يعني در  ايدئولوژي حاكم را در شكل محض آن، كنندهاي حاكم پيچيده شده است، كسب ميايدئولوژي يهكه در لفاف
ي اين عوامل تاثيري در نتيجه همه. )1388(رضواني، " گيرندفرامي دينو  مدني، فلسفههاي اخالقيات، آموزشغالب 

داري خواهد داشت و كودك را تبديل به قرباني بالقوه و فردي مصرف كننده و ي سرمايهمخرب درتربيت كودك جامعه
  نه مولد خواهد كرد.

هاي ايدئولوژيك دولتي و دو عنصر مهم فعال در دستگاه تيمپرداخ سازوكارها و ابزارهاي آنحال كه به مفهوم ايدئولوژي، 
اثر رولد دال مورد ماتيلدا خواهيم عملكرد اين دوعنصر را در رمان يعني خانواده و نظام آموزشي را معرفي كرديم مي

براي درك و فهم  بررسي قرار دهيم و ببينيم چگونه اين عناصر در رشد معنوي و اخالقي شخصيت ماتيلدا نقش دارند.
  خالصه اي از رمان ارائه شده است. ماتيلدا،تر خواننده از كاركرد ايدئولوژي در رمان بهتر و آسان

 

 

 



 
 

 خالصه داستان:

توجهي والدينش قرار مورد بي ي بسيار زيادي به خواندن كتاب دارد؛ اماكه عالقه است ي باهوش و استثناييماتيلدا دختر
پيش از رفتن به مدرسه  ماتيلدا داند.برداري خبره است و ماتيلدا را فردي مزاحم ميكاله -17ورم وودآقاي -پدر او گيرد.مي

رود. در توجهي والدينش به آموزش و پرورش دوسال دير به مدرسه ميبه دليل بي ليگيرد وميخواندن و نوشتن را فرا
اهميت و پر دردسر رد كه كودكان را موجوداتي بيدا سروكار 18به نام خانم ترانچبالمدرسه هم او با مديري بداخالق 

ي رابطهشود و فردي است بسيار مهربان كه متوجه هوش سرشار ماتيلدا مي 19داند. اما معلم ماتيلدا يعني خانم هانيمي
را تصاحب انم هاني است كه ثروت او ي خشود كه خانم ترانچبال عمهكند. در انتها مشخص ميخوبي با ماتيلدا برقرا مي

برداري دهد. پدر ماتيلدا به جرم كالهاست و ماتيلدا با استفاده از قدرت جادويي جشمانش خانم ترانچبال را فراري مي كرده
گريزد. اين در حالي است كه ماتيلدا زندگي با خانم هاني را ترجيح داده و همراه گيرد و به اسپانيا ميتحت تعقيب قرار مي

  .)1376دال،  (روداش نميخانواده

اي كه . خانوادهاش قرار گرفته استهمانطور كه ديديم ماتيلدا فردي است باهوش و كتابخوان كه مورد بي توجهي خانواده
ست به هر عمل داري مصرف گرايي و مادي گرايي را ارزش دانسته و دخود به تاثير از ايدئولوژي حاكم بر نظام سرمايه

اخالقي را به رها حتي اين عمل ناپسند و غيبيشتري به دست بياورند. آن ثروتزنند تا ناپسندي مانند كالهبرداري مي
خود را ازدست  توان ديد كه چگونه خانواده كاركرد ديرينه و مقدسدر اينجا به وضوح ميدهند. خود آموزش ميفرزندان 

ي كودك و ابطهدر خانواده رخنه كرده و ري زيادي از آن گرفته است. ايدئولوژي سرمايه داري چنان داده است و فاصله
يگر شاهد نقش والدين را تحت تاثير قرار داده است كه آموزش اخالقيات و معنويات به فراموشي سپرده شده است و ما د

وزش داده پررنگ معنويات و اخالقيات در خانواده نيستيم. بلكه اين سودجويي و منفعت طلبي است كه به كودكان آم
  شود. مي

ائلي عصباني است وود كه به دليل مسماتيلدا در حال خواندن كتاب است و آقاي ورم خوانيم كهر جايي ديگر از رمان ميد
دهد و او را دختري مه مياندازد! او سپس به توهين و توبيخ ماتيلدا اداكند و در سطل زباله ميهاي او را پاره ميتمام كتاب

آموزي علم بينيم كه چطور كتاب خواندن وبا خواندن اين قسمت از رمان مي .)1376كند! (دال، خطاب مي "شعوربي"
ي ماتيلدا به جاي ادهشوند و وخانوارزش تلقي ميي متاثر از ايدئولوژي سرمايه داري مسائلي كم اهميت و بيادر خانواده

لتي باورها و عقايد نهاد ايدئولوژيك دو نوان يكخانواده به ع كنند.خواني او را توبيخ ميتشويق هرچه بيشتر او به كتاب
  دهد. داري را ترويج و آن را از كودكي به فرزندان خود آموزش ميي سرمايهدولت جامعه
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ي رمان نويسندهگيرد. بينيم كه ماتيلدا در مدرسه هم مورد توبيخ و سرزنش قرار ميي داستان ميبا نگاهي ديگر به خالصه
اي به كودكان ندارد و آنان را افرادي كند كه هيچ عالقهفربه و قهرمان پرتاب ديسك توصيف ميمدير مدرسه را زني 

طور ست گويي مدرسه پادگان نظامي است. همانداند. لباس او در مدرسه مانند لباس افراد نظامي توصيف شده امزاحم مي
پيش از رفتن به مدرسه آموخته است و به دليل  كه اشاره شد ماتيلدا دختري باهوش است كه خواندن و نوشتن را خود و

ماند. خانم هاني كه معلمي دلسوز است با توجهي والدينش به آموزش و پرورش دو سال از آموزش مدرسه عقب ميبي
الفت كند كه ماتيلدا به مقاطع باالتر برود. اما خانم ترانچبال مخديدن هوش و استعداد ماتيلدا به خانم ترانچبال پيشنهاد مي

  .)1376(دال،  كندمي

خانم ترانچبال در حال ايفاي نقشي غير از مدير مدرسه است. او با ناديده گرفتن جا اين نكته حائز اهميت است كه در اين
دهد كه چگونه مدرسه به عنوان نهادي موثر در آموزش و رشد استعداد ماتيلدا و ارزش ندانستن هوش باالي او نشان مي

ي مهم ديگر در تحليل شخصيت خانم ترانچبال اين است كه خواننده اصلي خود دور شده است. نكتهكودكان از نقش 
تواند او را به عنوان مدير مدرسه و به عنوان فردي كه بايد نماد اخالقيات و معنويات باشد بپذيرد. مدير مدرسه بايد نمي

بينيم كه ت و معنويات باشد. اما ما در انتهاي داستان ميفردي باشد كه خود داراي صفات نيك و پسنديده و نماد اخالقيا
شود خانم كند. اين امر باعث ميرساند و ثروت خانم هاني را تصاحب ميخانم ترانچبال پدر خانم هاني را به قتل مي

رانچبال هاني در فقر شديدي زندگي كند و حقوق كاملي هم دريافت نكند. سوال اينجاست كه چگونه فردي مانند خانم ت
آموزان مدرسه ايفا كند؟ نقشي مثبت و آموزنده براي كودكان و دانشتواند با داشتن چنين صفاتي ناپسند و نامناسب مي

تواند معنويت را در كودكان نهادينه كند حال آنكه خود برادر خويش را به قتل رسانده و دزدي چگونه چنين فردي مي
مدرسه به عنوان يك نهاد آموزشي،  گرايي تا حدي است كه مديرثروت اندوزي و مادي داري بركند؟ تاكيد نظام سرمايهمي

  تربيتي و موثر در رشد اخالقي و معنوي كودكان هم از گزند آن در امان نمانده است.

تا حدي بررسي كرديم.  كند و رمان ماتيلدا را به عنوان نمونهتا اين مرحله ديديم كه ايدئولوژي چيست و چگونه عمل مي
ي تواند خود را رها كرده و به شيوهداري چگونه ميخواهيم ببينيم ماتيلدا به عنوان كودكي در بند ايدئولوژي سرمايهحال مي

ي مقاومت آنتونيو گرامشي را به صورت خالصه تعريف و دلخواهش عمل كند. ما براي پاسخ به اين سوال ابتدا نظريه
  كنيم.ن چگونگي مقاومت ماتيلدا را تحليل ميي آسپس به وسيله

 ي هژموني او شهر بسياري يافته.پردازان بزرگ ايتاليايي ماركسيست است كه نظريهآنتونيو گرامشي از فيلسوفان و نظريه
 يارزش ها رفتنيطبقات جامعه را به پذديگر توانسته است  ي حاكمطبقه است كه يمعن نيبه ا يهژمون از نظر گرامشي 

دو شكل  يگروه اجتماع كي يبرتر معتقد است يرامشگ .)1380ي، اتياسترن( كند بيخود ترغ يو فرهنگ ياسيس ،ياخالق
با استفاده از زور  شتريكه طبقه حاكم ب يهنگام نيبنابرا. »يو اخالق يفكر يرهنموددهندگ«و » سلطه« رد؛يگ يبه خود م



 
 

خود را به صورت  يكه طبقه حاكم برتر يبرقرار است؛ اما هنگام» سلطه«در آورد، حالت  كنترلرا تحت  گريطبقات د
است و آنچه كه  يبرقرار است؛ در واقع واژه سلطه در برابر واژه هژمون »يهژمون«و... اعمال كند حالت  ياخالق ،يفكر
است كه  نيشود ا يمطرح م يآثار گرامشكه در  يسوالحال    .است يهژمون يشود جنبه فرهنگ يم بر آن تاكيد نجايدر ا

و سلطه مربوط  يمربوط به جامعه مدن يهژمون معتقد است يگرامش شود؟ يدر كجا اعمال م هركدام »يو هژمون» سلطه«
به اين است و دولت مجاز به كاربرد قهر است.  يهژمون ديمسوول تول يجامعه مدن يگرامش شهيبه دولت است. در اند

 يبا استفاده از موسسات جامعه مدن يو تحول هژمون ديبازتول د،يتابع تولها فرهنگ عامه و رسانه  ؛يگرامش يكه برا معني
است،  براليكه مشخصه جوامع ل يبا استفاده از موسسات جامعه مدن كيدئولوژيو ا يبه صورت فرهنگ يهستند. هژمون

 ،يانياسترن( تاس يگروه يو رسانه ها سايكل مدرسه،موسسات شامل آموزش و پرورش، خانواده، نيكند. ا يعمل م
 ه،يمجر ياز قوا يو. »يمدن يهژمون«و  »ياسيس يهژمون«كرد؛  ميرا به دو قسمت تقس يهژمون ،يگرامشدر واقع  .)1380

خانواده،  ،يكارگر يها هياحزاب، اتحاد ساها،يو از كل »ياسيس يهژمون ينهادها«به عنوان  براليدولت ل هيمقننه و قضائ
دولت جا مفاهيم نيا در .كند يم ادي »يمدن يهژمون ينهادها«به عنوان  يفرهنگ يمدارس، دانشگاه ها، روزنامه ها و نهادها

 فيوظا نياز مهم تر يكي راياست، ز ياخالق يهر دولت د؛يگو يباره م نيدر ا يشود. گرامش يمطرح م يو فرهنگ ياخالق
راستا، مدارس به عنوان كاركرد آموزنده مثبت و دادگاه ها به عنوان  نيسطح اخالق و فرهنگ توده هاست. در ا يآن ارتقا

ها و  تي. اما در واقع فعالرنديگ يدولت را دربرم يها تيفعال نيتر يدولت، اساس يمنف وزندهكاركرد سركوبگر و آم
دستگاه «ها و ابتكارات، در كل  تيفعال نيكنند. ا يبال مهدف را دن نيهم قاًيدق زين يگريمتعدد د يابتكارات خصوص

  .)1383 ،ي(گرامش دهند يم ليطبقات حاكم را تشك »ياسيو س يفرهنگ يهژمون

توان آن را به عنوان ابزاري براي تحليل چگونگي مقاومت ماتيلدا حال كه به توضيح افكار و نظريات گرامشي پرداختيم، مي
ها به صورت ايدئولوژيك عمل ي ماتيلدا نهادهاي هژموني مدني هستند كه هژموني در آنخانواده و مدرسه  به كار بست.

ي خود با جريان اصلي حكومت دارند. اما ماتيلدا كودكي است كه تسليم كند و سعي در همراه كردن افراد تحت سلطهمي
كشد. در كند و آن را به چالش ميوژيكي ايستادگي مياين جريان اصلي نشده و در مقابل اين فشار فرهنگي و ايدئول

گيرند، او به راه خود كنند و آگاهي و دانش استثنايي او را ناديده ميكه والدين ماتيلدا و مدرسه او را مدام توبيخ ميحالي
هايي از جا به نمونهاين ايستد. دردهد و ابتدا به تنهايي و بعد به كمك خانم هاني در مقابل ايدئولوژي حاكم ميادامه مي

خوانيم كه بعد از سرزنش شدن ماتيلدا كنيم. در قسمتي از رمان ميچگونگي مقاومت او در برابر هژموني حاكم اشاره مي
وود، ماتيلدا سعي در تالفي و جبران ها توسط آقاي ورمتوسط پدرش به دليل كتاب خواندن و سرانجام پاره كردن كتاب

وود شده و باعث ريزد كه باعث چسبيدن كاله به سر آقاي ورممثال او در كاله پدرش چسبي قوي ميكند. به عنوان مي
كند و شود وي مورد تمسخر قرار گيرد. يا زماني كه ماتيلدا طوطي سخنگو دوستش را درون شومينه خانه پنهان ميمي

تيلدا در محلولي كه پدرش هرروز صبح موهايش ي ديگر زماني است كه ماكنند خانه روح دارد! نمونهوالدينش تصور مي



 
 

وود بلوند شود! مقاومت ماتيلدا شود موهاي آقاي مروريزد و باث ميكند به صورت پنهاني رنگ مو ميرا بدان آغشته مي
الق شود. او حتي در مدرسه هم در مقابل خانم ترانچبال كه مديري بداخدر برابر افكار ديگران به خانواده اش منتهي نمي

كند تا در انتهاي داستان خانم ترانچبال از مدرسه بگريزد. به عنوان كند و كاري ميو ضد كودكان است هم ايستادگي مي
اي كه در پارچ آب مقابل خانم ترانچبال وجود كند تا حشرهمثال ماتيلدا با استفاده از قدرت جادويي چشمانش كاري مي

شود. وقتي ماتيلدا متوجه اين حقيقت و وحشت بسيار زياد خانم ترانچبال ميدارد روي لباسش بيفتد و اين سبب ترس 
كند. ماتيلدا در روزي كه خانم ترانچبال شود كه خانم هاني مورد ظلم خانم ترانچبال قرار گرفته سعي در گرفتن انتقام ميمي

آورد و مقابل چشمان خانم در مي آيد، باري ديگر با استفاده از قدرت چشمانش گچ را به حركتبه بازديد كالس مي
نويسد كه در اي تهديد آميز از زبان پدر خانم هاني كه توسط خانم ترانچبال به قتل رسيده ميترانچبال روي تخته جمله

  شود. نهايت باعث از هوش رفتن خانم ترانچبال و فرار هميشگي او از مدرسه مي

دهد چگونه كودكي كه برابر ايدئولوژي نظام حاكم است و نشان ميها همه گوياي چگونگي مقاومت ماتيلدا در اين
و رشد معنوي و اخالقي باز بماند، در نهايت قادر بود  و از تربيت باشدتوانست به طور بالقوه قرباني ايدئولوژي حاكم مي

ي خانواده و مدرسه را به هي ناعادالنتا راه خود را پيدا كند و با راهنمايي معلمش يعني خانم هاني ايدئولوژي و سلطه
 چالش بكشد.

  

 نتيجه گيري

ي داستان ماتيلدا روايتي است از تكاپوهاي دختري باهوش براي در امان ماندن از خطرات ايدئولوژي حاكم بر جامعه
با استفاده از  يابد. در اين پژوهش سعي بر آن بود تاسلطه پايان مي نسرمايه داري كه در نهايت با مقاومت او در برابر اي

- گرا، مصرفدر برابر ايدئولوژي و تفكر ماديبالقوه داري چگونه كودكان قربانياني ببينيم در جوامع سرمايه نظريات آلتوسر

ها نهادهايي چون مدرسه و خانواده ابزاري براي انتقال و گرا و به دور از ارزش هاي معنوي هستند. جوامعي كه در آن
اثر  ماتيلدااي براي رشد و اعتالي ديني و اخالقي كودكان. با بررسي داستان ي حاكم هستند نه وسيلهترويج باورهاي طبقه

رولد دال به كمك نظريات گرامشي به اين نتيجه رسيديم كه هرچند دو عنصر مدرسه و خانواده تالش زيادي براي كنترل 
نشد و توانست با استفاده از استعداد و هوش باالي خود  كردن ماتيلدا و مهار هوش و استعداد وي داشتند، او هرگز تسليم

  ها را زير سوال ببرد.اين نهادهاي در خدمت نظام حاكم را به چالش كشيده و آن
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