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   چكيده 

بود كه كنترل  نويسانينامه نمايشزمرة ، آرتورميلر درهاي پس از جنگ جهاني دوم   در سال

 متناقض هايايده كنايي از در اين دوره، ميلر نمودهايي.  خود داشتنداختيارتئاتر آمريكا را در

او در . داشت فرهنگ تجارت آمريكا قرار قلب درتصوير كشيد كه هايي ارزشي را بهو نظام

ي پس از جنگ  آمريكا انسان را در جامعةانزواي بيگانگي و »همة پسران من«نمايشنامة 

 اخالقي و اجتماعي مردم به بيان مشكالت اين اثرهمچنين، . گذاردنمايش ميدوم بهجهاني 

بين رفته ط به ماديات توجه دارد و مباحث اخالقي در آن ازپردازد كه فقاي ميدر جامعه

. كنند طبقة حاكم زندگي مي ايدئولوژيسلطةها تحت است انسانمعتقدر سلوئي آلتو .است

) هژموني( مردم براي تضمين سود دولت و طبقة حاكم اساس نظر او، در يك جامعه،بر

 هاي ايدئولوژيك دولتدستگاهكند كه مردم توسط او خاطرنشان مي. كنندزندگي و كار مي

)ISA( گرفتن با درنظر ،لهدر اين مقا. شوندتبديل ميبه سوژه و  يرندگ مي قرارخطابمورد 

-دهيم كه چگونه نظام سرمايهنشان مي» همة پسران من«و بررسي دقيق نمايشنامة  ديدگاه اين

-همچنين نشان داده. شودها از يكديگر مي موجب بيگانگي انسان، پس از جنگداري آمريكا

 را با آثارش درهم بيگانگي مفهوم ،نويسان معاصرنامهشترين نمايايم كه چگونه يكي از بزرگ

مفهوم مورد تواند ديد خوانندگان را درنامة ميلر مينمايش  برداشت ازآميزد و اينكه اينمي

 داريسرمايه   چگونه در جامعةدهدمينشان بررسي  اين ،راستادرهمين. يادشده گسترش دهد

كند و چگونه اش مشخص مياجتماعية  درك هر شخص را از طبق، هژموني،آمريكا

  .شودها از يكديگر مي انسان انزوايداري منجر به بيگانگي وايدئولوژي سرمايه

   . خطاب، بيگانگيداري،سران من، آلتوسر، هژموني، سرمايه پهمة: هاكليدواژه 
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 مقدمه. 1

. مشهور استها س ايدهنوينامهمايشكه به ناست اجتماعي  - اخالقيينويسميلر نمايشنامه 

تواند يك فرد  كسي نميواست درون جامعه جامعه، درون انسان و انسان «وي عقيده دارد كه 

اش را درك روابط اجتماعي مگر اينكه ؛ه بيافريندنصح بر روي شناسيلحاظ روانكامل را از

ويژه  بهميلر و يهانامهنمايش بررسي .)ix: 1996 ، مارتيننقل ازبه، 1967 ميلر،( »  ... باشدكرده

 مستقيم و    را در اين آثار،بيگانگيموضوع كه ميلر دهد نشان مي» همة پسران من« نمايشنامة

  . كندغيرمستقيم بررسي مي

  اوهاينامههاي نمايشدهد كه شخصيتبيگانگي در آثار ميلر نشان مي و 1مفهوم انزوا   

كنند، غير سلطة آن زندگي مي تحتحاكم كه 3داري سرمايه2ط نظام سياسي و ايدئولوژيتوس

توان آرتور ميلر را مي .دنيآينمنظر  يا به گردندمي  و از اجتماع طردشوندميي عاجتما

- و بيشتر به بيان ارزشاستمند كه به بررسي مسائل اجتماعي عالقه دانستنويسي نامهنمايش

، او در آثارش به همچنين. پردازدداري صنعتي پس از جنگ مي انساني در جامعة سرمايههاي

نويس اجتماعي و نامهعنوان يك نمايشميلر به. پردازد مي4ياي آمريكاييرؤبيان طبيعت متناقض 

 هشياري اجتماعي را در ،واقع، درهاهاي فردي شخصيت، با نگاه ژرف به ضعفگراانسان

اعي و اخالقي مشكالت اجتم بيانگر  ويهاينامهنمايشگفت ان تومي. كند مييانآثارش ب

  . هستند اوهاي جامعةانسان

 و شكست، گناه و خيانت، عشق و  ميلر با پرداختن به موضوعاتي چون موفقيت،واقع   در

گانگي در آثار گوناگون تداوم موضوع بي.  روز خود دارداي به جامعة نگاه آگاهانه،وليتمسؤ

بيان  درصدد ، دارد و مكررانبه دنياي كارگر ي است كه او توجه خاص نكتهگر اينميلر نشان

آثار ميلر اين نگاهي اجمالي به . درن است م طبقه در جامعة اينبيگانگيانزوا، تنهايي و 

 يا هستند حال كار درپيوستهعادي و طور غير به،هاي اوسازد كه شخصيتحقيقت را آشكار مي

                                                 
1. Alienation  

2. Ideology  

3. Capitalism  

4. American Dream 
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ابسته به حرفه و هايي وبه فعاليت، طول داستاندرباشند يا مشغول صحبت درمورد كار مي

دهندة نگاه منفي هاي ميلر نشان در داستانهاال شخصيتگاه اين اشتغ.  هستندمشغولكارشان 

  .ها نسبت به كار و نتيجة تالششان استآن

 1ماركس بيگانگي كارگيري شكل نوين نظريةهپرداختن به مفهوم بيگانگي ب ،در آثار ميلر

كنند مند و فقير خود را گم مي افراد ثروتدار، همةيهما سربراساس نظر ماركس، در جامعة. است

 است؛ ولي اكنون از شوند كه زماني توسط خودشان پديد آمده مي اقتصاديير قدرت اسيو

هاي هنو به گ،سانبيگانگي و سردرگمي انانزوا،  اين ،واقعدر. استشده ها خارج كنترل آن

توان به جدايي گردد؛ ازجمله ميان بيان ميشود و توسط منتقدده ميمختلف در جوامع نشان دا

  .  اشاره كرداين افراد ارك و  محصول و همچنين به نتيجةافرادطبيعت، ذات  انسان از خدا،

كه در تنهايي و انزواي خود دچار مشكالت دهد را نشان ميافرادي در جامعه   ميلر،واقعدر

و تزلزل بنيان خانواده، 2گسيختگيازهماين بيگانگي را در اشكالي چون ميلر حتي . رفي هستندژ

 در ،توان گفت اين بيگانگيمي. دهدخشونت و رفتارهاي غيراجتماعي و غيرانساني نشان مي

 كه دچار انزواي شودداده مياي نشان شكستههاي درهمصورت شخصيته آن بشكل پيشرفتة

 بيگانگي در آثار مودناين . هاي اجتماعي هستندوسط اجتماع و گروه تشدنخرداجتماعي و 

س اين كه مارك جايي؛باب بيگانگي مرتبط كردهاي مبحث ماركس درتوان به ريشهميلر را مي

داند كه موجب جدايي و دوري كارگر  مي سياسي-هايي اقتصاديبيگانگي را مربوط به شكاف

ه محصول د كرسبه اوج خود ميزماني اين بيگانگي  .دنشواش ميمحصول توليدينتيجه و از 

حتي گاهي هيچ  و كارگر كمترين و رودبر جامعه به تاراج مي حاكم كار كارگر توسط طبقة

   .برد نميناي از آبهره

باب  با نظرياتي دروجود آورد كهاي به تحول دوباره3لوئي آلتوسردر نظريات ماركس، 

هاي  بر جنبهتنهاهاي او نوشته. شودشناخته ميايدئولوژي و تأثير آن بر فرهنگ و سياست 

مبحث .  فرهنگي و ادبي را نيز دگرگون كردند مطالعات، بلكه چهرةندگذاشتنسياسي نقد تأثير 

                                                 
1. Marx 

2. Fragmentation 

3. Louis Althusser  
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 . ايدئولوژي دارد درمورد1ن ماركسيستيشترين اشتراك را با مباحث منتقدا ب، خطابآلتوسر از

انسان موجودي كه  استبيانگر اين اين مفهوم  . دارد2 ايدئولوژي ريشه در نظام بورژوازياين

-طور گسترده و عميق تحتهپردازد كه افراد بنمودن اين حقيقت مي به پنهان ومحور استخود

 ،اينكنند و  لواي آن زندگي و كار ميزير هستند كه ر نظامي سياسي، اقتصادي و اجتماعيتأثي

 را ها از خودشان نگاه آنان به زندگي و شناخت آن حاكم است كه نوع زندگي، نوعدولت

گيري توان تحليل نمود كه او به شكل چنين مي رانگاه آلتوسر به ايدئولوژي. كندتعيين مي

آلتوسر قصد مقابله يا اجتناب از . توجه و اشاره داردارچوب ايدئولوژي هويت انساني در چ

  . يابد كه چگونگي عملكرد آن را درمصمم است بلكه او ؛نداردايدئولوژي 

 است كه هااي از گفتمانمجموعه ، استشدهاستفاده  بررسي از آن در اينايدئولوژي كه  

-ار اقتصادي يك طبقه بهاستثمبرمبناي اي كه  جامعهدر ،براي تبيين و حفظ جايگاه طبقة حاكم

، اين ايدئولوژي محصول روابط سلطة طبقاتي واقع در.آيدوجود مي، به ديگر استدست طبقة

 آن به طريق ايدئولوژي شيوة رازآلودي است كه از،لتوسراساس نظرات آ، بركليطوربه. است

ترين عنوان اساسي است كه حضور شخص بهدر اينجا. پردازيمشناخت جهان پيرامونمان مي

، اين فرد سوژه  ايدئولوژيطريقاز ،رس آلتوگفتةشود و بهمقولة ايدئولوژي وارد بحث مي

- ياد ميخطاب عنوانر از آن بهساي كه آلتو؛ واژهگيرد قرار مي3شود يا موردخطابخوانده مي

 او.  اساسي براي ديگر مقوالت و مفاهيم ايدئولوژي استاي مقوله  است كه اينمعتقد كند و

دهد و او را نيز به ايدئولوژي نسبت مي قبل از تولد يند فرايند رشد انسان و حتيفرا

- ميمنعنوان يك بيت انسان بهراي تثراهي برا توسط ايدئولوژي موردخطاب قرارگرفتن فرد 

شدن كه توسط آلتوسر بيان اين سوژه. سازد؛ همان كه شخصيت، هويت و انديشة او را ميداند

-ها تبديل به عامالن بيعنوان سوژهافراد به كه گردد، توسط او چنين توصيف ميشودمي

ان تعريف شده  كه برايش4اي ايدئولوژيك دولتههدستگاارچوب شوند كه در چاختياري مي

                                                 
1. Marxist 

2. Bourgeoisie  

3. Interpellation  

4. Ideological State Apparatus   
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هستند كه نحوة انديشيدن  هاي ايدئولوژيك دولتدستگاهكنند و حتي اين است، عمل مي

  . كنندشخص را با هدف تحكيم منافع طبقة حاكم تعيين مي

، پرداختخواهيم ها به آن مقاله  كه در ادامةهاي ايدئولوژيك دولتدستگاه برهعالو 

نيز، در مواردي براساس خشونت و براي حفظ  1 هاRSA يا همان هاي سركوبگر دولتدستگاه

، در حفظ بقاي قدرت طبقة حاكم و اشاعة كليطوربه. شوندبقاي طبقة حاكم وارد عمل مي

 با توازن مشخص گري سركوبهادستگاه و هاي ايدئولوژيك دولتدستگاه ،هاآنهاي انديشه

ارچوب در چي خود را ها سوژه،طريق ايدئولوژي و سركوبشوند تا ازوارد عمل مي

  . به عمل هدايت كنند ،قواعدشان

-ها موردبحث قرار مير خاص بر روي شخصيتطو كه در اين مقاله بهبيگانگيمفهوم    

 دارسرمايه  و جامعة2ييگراماديهاي روحي انسان در دنياي طوركلي اشاره به گسسته ب،گيرد

تنها به جدايي شخص از نه ،دهدنشان مي مختلف به طرقاين بيگانگي كه نمود خود را . دارد

 را  خويشخويشتن بلكه بيگانگي فرد از اجتماع، خانواده، كار و حتي از ؛توليداتش اشاره دارد

 دارسرمايه  وگرامادي استثمار اقتصادي افراد در جامعةاثر  كه دريابيگانگي هد؛دنيز نشان مي

  . هددشكل ميرا اتي  طبقزمان، نظام روابط توليد و نيز روابط سلطة
  

  بحث و بررسي. 2

-دادن نظريه و تعميمبيگانگي درنظرگرفتن مقولة با 3»همة پسران من«نامة بررسي نمايش   

در اين .  سير كلي داستان بيندازيمرد كه نگاهي اجمالي بهدا ما را بر اين مي، آلتوسرهاي

 كوچكي  مالك كارخانةكلرجو بينيم كه مي  ،ه است نگاشته شد1947 سال درنامه كه نمايش

-هاي جنگي را به ارتش ميمعيوب هواپيمايدكي در دوران جنگ جهاني دوم قطعات است و 

شود، او كه واقعيت آشكار ميزماني. شودبازان بسياري مي سر خلبانان وسبب مرگفروشد و 

 خلبان ارتش كهكلر جو يكي از پسران . كند را روانة زندان ميويدادن شريكش با متهم جلوه

                                                 
1. Repressive State Apparatus  

2. Materialism  

3. All My Sons  
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شدن از  پس از مطلع كلر اين حقيقت كه پسر جو.شودعملياتي مفقود مييك پرواز  در ،است

. دانرس به اوج خود مي داستان را،به خودكشي زده استاصل با پروازش دست ، درخطاي پدر

 در، او نيز از پ1، كريس كلراين ماجرا براي پسر كوچك خانوادهشدن در ادامة داستان با آشكار

دليل حفظ باوجود اصرار پدر به اينكه او تنها به. گردانداش روي برميدليل خطاي نابخشودنيبه

باز هم  اين خطا را مرتكب شده، كريس به اين موقعيت و كارخانهش و دادن اموقعيت تجاري

 همان ،اين .شود است، نمياي را نابود كرده جامعهكريس حاضر به بخشيدن خطاي پدرش كه

  . دانجامدر انتها به خودكشي جو كلر نيز مي كه  استايلهمسئ

الش  اعمپذيري يك فرد دربرابرسو، مسؤوليتاي است كه ازيكنمايشنامه» همة پسران من«

، شوداش متحمل مي، فشار و اجباري را كه او در جامعهديگركشد و ازسويتصوير ميرا به

-طور مأيوس به و گناه جرم،تنهايي و انزواي انسانشيفتگي و از تقابل ميان خود. دهدنشان مي

پردازد كه معناي سطحي مي  ايميلر در اين اثر به بيان دو راهي. دنشواي نمايان ميكننده

است،  بورژوا ه نه كارگر و نه شخصي از طبقة و با نمايش مردي كدهدنمايشنامه را تشكيل مي

خالقياتشان سايه  بر ا،هاكه ميل به موفقيت در آنپردازد اي ميفساد اقتصادي جامعهبيان به 

طور كه جوكلر با به همان: كند ميهها هدف وسيله را توجي براي آن،حقيقتدر. افكنده است

اي دارد كه در جامعة در حفظ جايگاه اجتماعي و اقتصاديفرستادن فرزند ارشدش سعي مسلخ

  . و و ديگر فرزندش استكنندة آتية اكننده و تأمينگراي او تضمينمادي

تنها  نهاشتباهشتجاري هاي فعاليتليل د، كه به مالك كارخانه، جوكلر اين نمايشنامه،در 

 نابود ساخته بود، نيز راخودش بلكه زندگي پسران را نابود كرده بود، زندگي افراد زيادي 

 و نظام هادارايهسرم عيوب به بيان اشتباهات و  در اين اثرميلر. ه استسرزنش واقع شدمورد

ي به نقد  خاصدهد، او در دورة ميلر نشان ميارثطور كه زندگي و آآن .پردازد ميداريسرمايه

نيز » مرگ يك دستفروش«نام نمايشنامة ديگر او به. پردازدداري و مشكالت اين نظام ميسرمايه

-  نشان مياين نمايشنامهاو در . دهدداري را نشان ميي ايرادات و اشكاالت نظام سرمايهخوببه

داري پس از چندين دهه استفاده از يك كارگر و دستفروش، م سرمايهدهد كه چگونه يك نظا

                                                 
1. Chris Keller 
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خوبي نيز به» همة پسران من«ميلر در . ريزداي دور ميخوردهمانند ميوة نيمهسرانجام او را 

ست و  اهاآن عتمنف تضمين سود و ،دار و نظام حاكمدهد كه همة دغدغة يك سرمايهنشان مي

    .اخالق در چنين نظامي، هيچ جايگاهي ندارد

كند اجتماعي، ميلر ضرورت بحث دربارة مردي را بيان مي -با توجه به مالحظات اقتصادي 

-، فاسد شده است و نميداندني مياكه سود را مقدم بر زندگي انسداري سرمايهكه توسط نظام 

رد نسبت به گذشتة ي داعاينكه جو سباوجود. قدم بدارد خود را بر آن مبودنتواند اولويت پدر

. اش دست بكشد با كودكان همسايهپليس و زندانتواند از بازي  نمياما ،تفاوت باشدخود بي

در « اصرار دارد كه ،ست ا گناه توسط او انكاردهندةاي كه نشان با بيان جمله1كه كيتزماني

چيزي براي «ه او دهد كاز خود چنين پاسخ مي  جو در حمايت،»اينجا زنداني وجود ندارد

 نيز رازش را فاش جو كلرحتي زبان ). 108.  ص،2،1961 منپسران همة (»نداردكردن پنهان

؛ زيرا كل اين بازي در دست بگيري  تورت راگويد بايد تجاكه به كريس ميييآنجا در ؛كندمي

 يمستقيماشارات غيري اين موارد ود ر ه.)102. ص ،1961 ،پسران( »!ستا آور براي تومرگ

كه اصول  با تندي و درحالي، مادر خانواده،كيت. دنالوقوع او دارريببه جنگ و خودكشي ق

 نجات اش در رابطه باگويد بايستي بر عقيده ميهمسرش به ،دهدجو را بازيچه قرار مي

   : استوار باشد3پسرشان الري

  .باشي، توداشته شتر از همه بايد اينو باور تو بي: مادر

  چرا من بيشتر از همه؟  : كلر

   .ات رو رها نكنفقط عقيده: مادر

  ).108. ص، 1961پسران، (ش چيه؟ من بيشتر از همه؟ اين معني: كلر

كه در آن، خانواده دارند   اساساً اجتماعيتجربة بودن در يك جامعة كه افراديكريس مثل   

ح اين رو. يابدميتقابل با چنين تصوراتي در را شخود ،شود محسوب مي كوچكيك جامعة

                                                 
1. Kate 

  . شودذكر مي» پسران«صورت مختصر در ادامة ارجاعات بعدي متن به» همة پسران من«عنوان كامل . 2

3. Larry 
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 كشور  اينكهداري سرمايه با روح خودخواهي ،رشد بودسراسر آمريكا درحالاجتماعي كه در

وجود نظام اجتماعي با. احاطه كرده بود، در تضاد استرا در جنبش اقتصادي پس از جنگ 

هاي قديمي را ارزشد كه خواه محصولي از نسل قديم است و نمينيزيد كريس، او هنوز دج

 را تحسين وي پدرش را دوست دارد و ،پسندد پدرش را نمييدارسرمايهبا اينكه . دور بريزد

  . شودكند و همين باعث سردرگمي او ميمي

 ،نتيجهدهد؛ در را تشكيل مييدارسرمايه ، تكنولوژيافزون روزدو رشپيشرفت باورنكردني 

اما درمقابل، نتيجة اين  شوند؛ مييند كاريشتري وارد فراآالت ب ماشين،ايجامعهدر چنين 

كارگر نيز كه شامل غير  بلكه براي طبقة، كارگرتنها براي طبقة نهشدن و دستاوردهاي آنصنعتي

ها قادر به ؛ زيرا، آن سودمند نبود باالي جامعه هستند،مردان و حتي افراد ردة، دولتكارشناسان

.  شدانو اين رشد موجب ايجاد بيكاري براي آنژي نيستند تكنولو زندگي در شرايط رشد ادامة

دستگاه عنوان يك طور آشكار بهدولت به« :گويدمي بارهدراين) 137. ، ص1971 (آلتوسر

طبقات «كند كه عنوان دستگاه سركوبگري اشاره مياو به دولت به. »شودمي  سركوبگر تصور

كند كه آنان را قادر مي و كارگر تثبيت كنند بر طبقةا  خود رسازد تا سلطةحاكم را قادر مي

  .»كنترل خود درآورد تحتهافزودطبقة كارگر را در فرايند دريافت ارزش

 بهترين پدري ،و عقايدش كردن زماند كه با محدودكنكلر براي تمامي خطاهايش تالش مي

 بسيار رايج 1940 در دهة كه  آمريكاييگراماديبودن در جريان ؛ اما شناورتواندباشد كه مي

 يكي از ، اين.ند ناشناخته بودمالً براي اوهايي شد كه كا باعث رويارويي او با ارزش،بود

تر از آن است د كه پليس ناچيزيها به اين نتيجه رستي بود كه كريس براي رهايي از آنمشكال

وانست خود را او نت. وحشت استو  آن بيشتر ترس توان دست به دامن آن شد و نتيجةكه ب

؛ داردم كرد كه پدرش را از رفتن باز مياو اعال. راضي كند كه پدرش را به پليس تحويل دهد

كه كريس با مادرش صحبت در اين شرايط، هنگامي. جاي آن، به او اتهام خودكشي زداما به

  : كنند جو را به خودكشي ترغيب مي، خانوادهطور مستقيم و غيرمستقيم، بهكندمي

   .دارمن اونو نگه ميم: سكري

  !برو بهش بگو. مونه، مياگر بهش بگي بمونه. توستاين كار به عهدة : مادر
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  . هن اونو متوقف كنتونه اآلهيچكس نمي: كريس

  )107. ص، 1961، پسران( كني كه اونو بكشي؟داري سعي مي: مادر

تگي شيف كه در آن خودمينظا او به  در حملة،داريسرمايها ب س كريرسد مجادلةنظر مي به 

  : شود، ناپديد ميعدالت به سخره گرفته شده استتنها كاربرد را دارد و 

 ، برگردونم؟ پس،اندكسايي رو كه كشته شده ،هاتونم با انداختن او به پشت ميلهمي 

 . اما اين يك عزت واقعي بود؛كشتيمها رو ميرو بكنم؟ ما سگكا براي چي بايد اين

 اينجا شما .هاي بزرگ استكرديد؛ اما اينجا سرزمين سگحمايت مي از چيزي شما

تنها چيزي كه ما با اين . اين يك قانونه! بلعيد؛ شما او را مي دوست نداريدي راآدم

 يك باغ ؛هاين يك باغ وحش . فقط همينهاي كمتري است؛ انسان كشتن،كنيمزندگي مي

  )167.  ص،1961 ،پسران! (وحش

 ميلر احساس نزديكي به. دهدكه قدرت نظام اجتماعي را نشان مياي است وزه خانواده ح 

-زني است كه سرشار از الهامات غيرقابلاو «: كند كيت دارد و از او چنين ياد ميشخصيت

 ميلر عالوهبه .)102. ص، 1961، پسران( » استكنترل و ظرفيت مقاومت ناپذيري براي عشق

، مركز واقع در.كندگاه از او با نام كوچك ياد نميداند و هيچ بيگانه مي كلرخود را از جو

، اصلدر. ده استكرآميز كلر تغيير دليل تصميم اشتباه و عمل جنايتقدرت در اين خانواده به

 ،كيت نياز دارد كه با نااميدي. دست داده استعنوان رئيس خانواده ازكلر ارزش خود را به

تا  كندتالش مي اصل دراو. تش نمايان استجماله در  چيزي ك؛مرگ پسرش را انكار كند

  . ارتباط وحشتناك جرم جو را با مرگ پسرش انكار كند

هاي مكش، منجر به كش بورژوا كه بر كاركرد مطلق كليسا بنا نهاده شده بود1هژموني 

يك هاي ايدئولوژهدستگا وابسته به زيبورژوا. داران شدمدتي با حكومت اشرافي زمينطوالني

تنها ، نهديگرعبارتبه. مليات ايدئولوژيك آن بپردازدبود تا بتواند به مقابله با كليسا و ع دولت

ضرورت هژموني ايدئولوژيك را ، بلكه همچنين هژموني سياسي خودش را تقويت بخشيد

 دستگاه« :گويدمي) 152 .، ص1971 (آلتوسر. مشخص نمودداري سرمايهبراي بازسازي روابط 

                                                 
1. Hegemony  
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مقابل دستگاه ل طبقاتي ايدئولوژيك و سياسي درا جدوژيك دولت كه در نتيجةايدئول

ان دستگاه  هم،وجود آمد به رشديافتهداريسرمايهايدئولوژيك قديمي حاكم در ساختار 

  .»ايدئولوژيك آموزشي است

قعاً ايدئولوژي حاكم رسد وانظر مياي را نشان دهد كه بهي تالش كرد ايدئولوژيزبورژوا 

ي كه فلسفه را تسياس«، )167. ، ص1976(گفتة آلتوسر همچنين، به. قبول دولت استابلو ق

؛ آوردوجود ميمورد هژموني ايدئولوژيك حاكم بهال كامالً متفاوتي را در، سؤدهدتشكيل مي

يا ؛ چه درمورد تقويت آن و چه دربارة دفاع دهي آن باشدمورد سازمانچه اين سؤال در

 .»ن آمقابلدر يدنجنگ

 ،د در يك دولتعنوان فربه انسان ،رس آلتو، براساس نظرية شد اشارهقبالًطور كه همان   

 ارائه  حاكم به اوكند كه توسط طبقة پيروي ميايد و ناخواسته از ايدئولوژيشوسوژه واقع مي

 نظر ي ديگران و براي تأمين بلكه براكنند؛ين، افراد براي خودشان زندگي نمي بنابراشده است؛

 يك نظرتحت هر شخصي كه ، آلتوسروجود، براساس نظريةبااين. كنندطبقة حاكم زندگي مي

؛ كند  مي ها ديكته است كه نظام حاكم به آناي ايدئولوژيسلطة، تحتكنددولت زندگي مي

 از  حاكم قادر به گريزدرت طبقةنمايد و براي حفظ بقاء و قاش را براساس آن اداره ميزندگي

قرار هايي شان موردخطاب ايدئولوژياشخاص، ناخواسته درطول دوران زندگي.  نخواهد بودآن

-كنترل آن قرار ميشود و تحتها ارائه ميوسط دستگاه ايدئولوژي دولت به آنكه تگيرند مي

دهد و ب قرار ميخطات كه ايدئولوژي كه اشخاص را موردذكر اساين مطلب درخور . گيرند

-وجب بيگانگي اشخاص از تمامي جنبهتواند م، ميشودها تحميل مي به آنتوسط طبقة حاكم

  . ، آنان را وادار به خودكشي كندنهايتشان شود و درهاي زندگي

شود كه او جدايي خودش را از جهان و كلر در بيان راست و دروغ موجب ميناتواني جو 

ديگر، اين عبارتبه. راني ديگ نه همراهي برا؛او عضوي تنها در جامعه است. جامعه بپذيرد

صيت جوكلر از اعمالش جدا شده  شخ،حقيقتدر. باشد است كه تابع توليد ميانسانمفهوم 

  :خوانيمدر قسمتي ديگر از نمايشنامه مي. است

  !دمبه خدا دارم گوش مي !دمدارم گوش مي:  كريس
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تونم رون، چيكار ميكنن بي دقيقه پرتت ميپنجنا تو كني و او ميچهل سال تجارت: كلر

كردم از اون وقت فكر نميبگيرن؟ هيچ بگيرن؟ بزارم زندگيموازم  و ر سال چهلبزارم . بكنم

كنن قبل از اينكه كسي از كردم متوقفشون ميفكر مي. خورمقسم مي. قطعات استفاده كنند

  . مين بلند شهز

  ).157. ص، 1961پسران، (رو با كشتي براشون فرستادي؟  نااوپس چرا : كريس

 هر هژموني در مفهوم گستردة سياسي و فرهنگي، فرايند ،)62. ، ص1977 ( ويليامعقيدةبه 

جاي ، در سطح فرايند كلي زندگي اجتماعي بهاي را كه در اشكال فرهنگي وجود داردسلطه

لوم ، ع1مدرنيسمقبل از دورة پسا. كندهاي فكري معين مياورها و نظامنه، بگاهاهاي آسطح ايده

با توجه به بي  آثار ادمطالعة. ر كارگران تأكيد داشتند دبيگانگي بر قدرت انتقادي -اجتماعي

اساس بر.  به انزوا و تحريف بشري دارد اشارهبيگانگي بيانگر اين است كه  نيز ماركسنظريات

 دادن سلطه، مقام وكند، بيگانگي ازدست كه دقيقاً بر اين مطلب تأكيد ميتوضيحات ماركس

 كارگر در ويژه در جدايي و مناسبت طبقةدادن قدرت انسان بهقدرت است؛ بيگانگي ازدست

ن فقدان در تشكيل اشكال اي دوبارة اختصاص 2هژموني  معكوس.  استدارسرمايهنظام 

 افراد از ،حقيقتدر. بخشد اجتماعي انسان را روح دوباره مي اجتماعي است كه سازمانبرگزيدة

اي كه نظريه. اطالع هستند، بيكنديين ميايدئولوژي رفتار و افكارشان را تعراهي كه در آن 

د افراد هستند كه افكارشان را  خو اينداردگرايي است كه بيان مياساساً مخالف عقيدة انسان

 ،كنند كه افراد با روابط سرمايه داري زندگي ميطور همان،سرتوآل ، درنظركليطوربه. طلبندمي

  . كند مي ايجاد محصوالت را ميانرابطة ايدئولوژي

- نگريسته مي3دستگاه دولتمنزلة لت بهبه دو بيشتر از هر چيز، ماركسيست،    در نظرية

 سلطة اقتصادي خود را اعمال ، طبقة حاكم آنوسيلةهنهادها است كه ب اي از شود كه مجموعه

 .شود مي ارتش و غيره،ها زندانها، پليس، حكومت، خدمات مدني، دادگاه شامل،و اينكند مي

 تشكيل ،هايي كه ماركس ذكر كردهتنها از تمامي بخشدارد كه دولت نه آلتوسر بيان ميعالوهبه

                                                 
1. Post Modernism  

2. Counter Hegemony 

3. State Apparatus  
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م دستورات و  حاكها طبقةطريق آند كه از هستنگرسسات سركوبمؤ بلكه اين ،شده است

دستگاه  اين را) 1971 (سر آلتو،توضيح داده شد قبالًطور كه همان. كندقوانينش را اعمال مي

  : نويسدو مينامد  ميگر دولتسركوب

ها و غيره ها ، زنداندولت، حكومت، ارتش، پليس، دادگاه دستگاه دولت شامل 

منظور از . ناميمميلت گر دودستگاه سركوب آن چيزي است كه ازندةاست كه س

 خشونت و زور قطريازموارد از   برخيگر اين است كه دستگاه دولت حداقل درسركوب

 ).136. ص (كندعمل مي

 گفتگوهاينامه در هاي مختلف نمايشهاي دستگاه سركوبگر دولت در بخش   نمونه

يش و نمود ارتش، پليس و زندان درطول متن نما. شودمي نشان داده ي داستانهاشخصيت

  :گويدنامه ميي نمايشدر بخشي از ابتداكلر  ،عنوان مثالآشكار است؛ به

رو پليس   من تواون اوايل كه تازه.  رو كامل تفتيش كنيمنطقهتونستي  مي   پس

االن نسبت به دوري ايدة .  عادت داشتي هر روز صبح با يه چيز جديد بياي،كرده بودم

- اينكه من مسؤول كارآگاهدوني اولين چيزي كه مي. عمل نشون ميديالجديدي عكس

دوني م اينو مي هشه خودتداده نمي 1ها به برتة بازرسي سلولاجاز. شدن توام

  .)97. ص، 1961 ،پسران(

دولت همچنين از  گويدمي) 84. ، ص2007نقل از فرتر، به ،1976 (ديگر آلتوسرازطرف 

اش  وظايف اجتماعيگر دولتدستگاه سركوب ،ظاهردر. تشكيل شده استدستگاه ايدئولوژيك 

   .كندحفظ ميطريق زبان ايدئولوژيك ي ازقات انسجام طبيا سلطة اقتصادي طبقة حاكم قطريرا از

مل اداري و  دارد كه عوا اشارهها و نظراتيكه به ايده» ايدئولوژي«، واژة كليطور   به

 است كه نظرات هژموني همراه، عموماً با عقايد و بخشدكند و نظم ميمديريتي را هدايت مي

. دكناصولي رضايت و توافق كار ميسلوب طريق اهژموني از. كنندوسايل توليد را كنترل مي

؛ يعني همان آن ايدئولوژي وسيلة اشاعة بهآوردن هژمونيدسته ب،هدف گروه اجتماعي حاكم

همة «نامة نمايشكه با توجه به اين. ، عقايد و نظرات آن در هر سطح اجتماعي استهاارزش

                                                 
1. Bert 
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 را انسانييدئولوژي اتوان گفت  مي، استه شدنوشتهطول جنگ در آمريكا  در كه»پسران من

 همان ايدئولوژي است كه ،اين.  كه در دشوارترين زمان زندگي قرار گرفته استكندميبيان 

اي كه نمود ايدئولوژي. يمتي دفاع كنداش به هر ق براي خودش ساخت تا از خانوادهركل

-آليدهدادن مرگ انامه با نشاننمايش.  ديكته كرده است به اوهجامع است و خارجي هويت او

-جو كلر خانواده. داردي براي هويت يك شخصيت بيان مي معناي،هاي فردي و شكست جامعه

او كه كريس به برتري جامعه بر خانواده اعتقاد دارد؛ زيرا، ؛ درحالياش را بر جامعه برگزيد

چيز ، جو همهواقعدر. ربه كرده است تجايزندگي اجتماعي بسيار پيچيدهصورت بهجنگ را 

قسمتي از  در. يزي نيست كه آنها واقعاً بخواهند اما اين چ؛اش فراهم كردخانوادهبراي 

   :نمايشنامه آمده است

   اين لعنتي چيه پس؟ .كنيميتو اينجا تجارت : كلر

 . كنهتجارت منو راضي نمي! تجارت: كريس

  . براي توستپس من براي چي كار كنم؟ اينا همش: كلر

   ) 102. ص، 1961، پسران( !توست براياون بازي مرگبار  كل: كريس

كريس  ،ايدر مكالمهش و خطاي او، درنامه با فهميدن داستان واقعي پدر انتهاي نمايش   

 ؛تو به انسان عشق نداري«: كندو انزجارش را از كار او ابزار ميعصبانيت  قبل از خودكشي جو

دماي  فقط االن آ.كنيماش زندگي مي ما داريم باه كهست ااين قانون اينجا! بلعي اونو ميبلكه

. ص، 1961 ،پسران( »!، يه باغ وحشهاين يه باغ وحش!  همش همينه.كشيمكمتري رو مي

107(.  

را يك قرباني  خودش ،جاي اينكه خودش را مجرم بداندخواهد به، كلر ميواقع   در

-اند و خودش را بهم، عمل خالفش در ذهن او باقي ميحال بااين.اش ببينددرمقابل خانواده

 خود گر دولتدستگاه سركوبيك عنوان ندان به ز.دهد نشان ميزندانصورت موضوعاتي چون 

خواي برم  كنم؟ زندان؟ ميخواي چيكامي«: گويد كلر ميديگر در قسمتي. دهدرا نشان مي

بهت ...  ! كه من بهش تعلق دارم؟ اگه اينجوريه بگوه اونجا جايي!خواي برم بگوزندان؟ اگر مي
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 »؟!دونيچون اينو مي.  اونجا نيستمدوني كه من متعلق به چون مي!توني بگيگم چرا نميمي

  ).168. ص، 1961 ،پسران(

-تحتسلطه و او تحت. ه است و از آن هراس داردش آگاكار  كلر از نتيجة،حقيقت   در

موفقيت . شده است موفقيت توسط جامعه به او تحميل انديشة. لوژي هژموني استئوتأثير ايد

 طور كه در قسمتيهمان. گرفتن استاحترام قرارفقيت اقتصادي و موردمعناي موبراي او تنها به

 اينو و جيبم بود از دادگاه توفكر كن كه مجرم نبودم و يك نامه «: گويد به كريس ميديگر

. ص، 1961 ،پسران( »تر از هميشه بزرگام بودم؛رداحتردوباره يك مرد مو ... كردثابت مي

تنها . رسدآورد يا اينكه چگونه به موفقيت ميكلر مهم نيست چگونه پول درمي براي .)116

-من برات يك شروع پاك رو مي «:گويدمي  را براي پسرش آماده كند وخواهد چيزهاييمي

 پول بر هر ه سلطة بلك،تنها هژموني حاكم است سلطه نه.)124. ص، 1961 ،پسران( »خوام

 پول و شخص محترمي كه  انديشة.شودزي كه مكرراً در داستان شنيده مي چي؛استيز نچيزي 

؛ كند بيشتر كلر آن را احساس مي اقتصادي است كه، جنبة ديگري از سلطةقدرت دارد

-ميهاي اين منطقه رو دوباره  يكي از بهترين فروشگاهده ماه ديگهچهار «:گويدكه ميهنگامي

    ).116. ص، 1961 ،پسران( »تر از هميشهبزرگ ؛شم ميرمه يك مرد محت دوبارخرم؛

 پس از جنگ در آمريكا زندگي ييگرامادي سلطةهاي داستان در جامعة تحتشخصيت 

نامه اين نمايش. تأثير اين شرايط استها به هر صورت تحتكنند و معناي زندگي آنمي

جار و تنفر انز. كند تضمين ميهاي عصر جديدا توسط ايدئولوژي نسل جديد رهمچنين آيندة

 جامعه نشان  برد را از قدرت حاكماي است كه تنفر مشابه نسل جديكريس از عمل كلر آيينه

كردن اين تنفر درراستاي رسيدن به يك  هدايت،نقش شخصيت مادر در اين انزجار. دهدمي

 باز ،نظر بگيرندا درلر را با قدرت حاكم در جامعة آمريك البته اگر مردم مشكل مينتيجه است؛

 درخالل تواند ميخوبيخشم و انزجار كريس به. خواهد بودپوشي نچشمقابل هم اين انزجار

  : گويدكريس مي. هاي مختلف داستان مشاهده شودكيت در بخشو  با جو شهايصحبت

 .كردم از بقيه بهتريولي فكر مي غدونم تو بدتر از خيلي مرداي ديگه نيستي   من مي

جوري اينتونم ديگه نمي.  پدر ديدمك يل يه انسان نديدم تو رو مثلوقت تو رو مثچهي
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 حاال بهم !حرف حرف... سال و نيم  سه ... تونم به خودم نگاه كنم؛ ديگه نمينگات كنم

 ... حاال بگو به كجا تعلق داري...  كه او مردهاياين همون شيوه ... ؟بگو چيكا بايد بكني

 يه دنيا آدم اون بيرونه و تو  بايد بدوني كه،يك بار براي هميشه! باشيي بهتر نتومي

 خاطر همين اون مرده ب.باعث سقوط پسرت شديدوني، تو مسؤول اونايي و اگه نمي

   ).168- 170. ص، 1961، پسران(

بله، «: گويد، ميانداند و كشته شدهو سرانجام، جوكلر درمورد همة افرادي كه سقوط كرده 

  .)172. ، ص1961، پسران( »همة پسران من. من بودندا همه پسران هآن
  

  گيرينتيجه. 3

دهد كه  نشان مي »همة پسران من«ويژه نمايشنامة  و بهاقتصادي آثار ميلر -بررسي اجتماعي

پردازد كه اي مي توسعة اقتصادي ان نوعهايش به بيان شخصيت ارائهها و در داستانميلر

 اين بيگانگي و .هاي اجتماعي شده استارزش م خانواده و نابوديگوني نظاموجب سرن

و  دار قرن نوزدهم بيشتربيشتر مشاغل در جامعة سرمايهشدن هرچهگسست كه با تخصصي

، بلكه سازد جوامع و كارشان دور و بيگانه ميها را ازتنها انسانسازد، نهبيشتر خود را نمايان مي

  . شودها نيز ميو گسست شخصيتي آنها از خود موجب بيگانگي آن

شدن انسان از جامعه بيگانگي به مفهوم دورافتادگي و راندهشناختي، طبق مطالعات روان

نهايت منجر به مشكالت و اختالالت  در، كه اين بيگانگي، انزوا و گسست شخصيتياست

 كار، محصول و تنها جدايي و بيگانگي از، اين بيگانگي نهحقيقتدر .ذهني انسان خواهد شد

 ،تأثير شرايط حاكم كه تحتهست بلكه جدايي انسان از ذات انساني خويش نيز ،جامعه است

كاربردن نظريات آلتوسر ه ب،مجموعدر. كندماشيني در نظام مكانيكي توليد مياو را تبديل به 

 ةدهد كه در جامعنشان ميدر نمايشنامه   دولتهاي ايدئولوژيكدستگاه و خطاب ردمودر

  نمايشيهايشخصيت. شود بر مردم تحميل مي، هژمونيپس از جنگ ايدئولوژيداري سرمايه

 وسيلةهب، بلكه همچنين اندرد شدهطاجتماعي و تنها توسط نظام سياسي و اجتماعي، غيرلر نهمي

  . شوند ميبيگانگي، دچار كنندسلطة آن زندگي ميكه تحتداري سرمايهايدئولوژي 
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 كار كردن از نتيجةاستفادهعنوان سوء، بهبيگانگيعني  ي؛، تمركز اصلي»ن منهمة پسرا«در  

همان جدايي و بيگانگي كارگر از محصولي است كه براي اين، . شودمي هر شخص نشان داده

- هيچ، كارگرعنوان يك عضو از طبقة؛ اما بهكندآن زحمت و رنج فراواني را تحمل ميساخت 

ين فقط اتوان گفت ، ميواقعدر .دهنداستفاده از آن را به او نميستحقاق اطبقة حاكم گاه 

 خود كارگر ، بلكهداري صنعتي آن را از كارگر بيگانه كرده استمحصول كار نيست كه سرمايه

وضوح در برخورد ناعادالنة جوكلر با شريكش اين مطلب به. خود بيگانه شده استنيز از 

عنوان دوري از  را بهبيگانگيكند كه  ميلر تالش مي،»همة پسران من«در .  شودمشاهده مي

  : نويسدمي )1969 ( بلومبرگ،اساساجتماع نشان دهد؛ براين

كه ؛ جاييست ا اويشخص به دنياي كامالً شخصگرفتن نتيجة كار يك  پساين 

جز افراد خانواده يا جمع ؛ به نداردديگريوليتي نسبت به ؤس هيچ احساس مانسان

 شخص نتايج اجتماعي مخربي نيز  ايننظر از اينكه ممكن است كاررف ص.دوستانش

  ).309. ص(دربر داشته باشد 

-بههاي آن  و شخصيتاين نمايشنامه در  مشخصيكامالًطور ه بيگانگي ب ازاين نوع   

 روابط و رفتارهاي درنظرات آلتوسر  با توجه به كه آخر ايننكتة. وضوح مشخص است

ها گسيختگي خانوادهازهم  كهرسيممي   به اين نتيجه، در اين نمايشنامههاساني شخصيتانغير

 ،كندوجودآمدن افراد بيگانه در جامعة غيرانساني كه ميلر آن را ترسيم مي به،يش از آنبو 

 هاي نظريهبا توجه به ،اصلدر. دنكنمعلول رفتاري است كه الگوهاي جامعه بر افراد تحميل مي

، بلكه در تنها در يك فرد؛ نهشود ميگسيختگي منجر به ازهمبيگانگي ،عهمورد جامر درسآلتو

   .گراو ماديدار سرمايه ، جامعةنهايتكل يك خانواده و در
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