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  مقدمه   . 1
دربارة داستان سه قطره خون تفسيرهاي فراواني ارائه گرديده اما تفاوت اساسي اين مقاله 

به زبان . گرا در قرائت اين داستان است شناسان ساخت با آنها، جستجوي نظريات جامعه
 اگرچه برخي از جزئيات اين مقاله به برخي از مقاالت نزديك باشد اما مقصود ما ،ديگر

شناسي  گرايي در جامعه ساخت. گرايي از سخنان ديگر است زي مرزهاي ساختجداسا
هاي ايدئولوژيك و  اگرچه در بر دارندة نظريات فراواني است، اما همگي پيرامون واقعيت

هاي دوگانه  دهي گفتار خود به همين ويژگي خورد و ما براي سامان براندازي آن چرخ مي
. و ديدگاه و دو گروه رودررو را گرد هم آورده استاي د ايم كه چونان يگانه پرداخته

اين . ند از گلدمن، آلتوسر، و ماشريا گرا عبارت پردازان ساخت مشهورترين نظريه
هاي اجتماعي و در يك كالم ايدئولوژي را در  بندي  تأثير ساختارها، صورتنظران صاحب

 مستقيم و نامستقيم هاي شوند و بازتاب هاي داستاني يادآور مي فرديت و نيز شخصيت
ها  ماركسيسم كالسيك اين واقعيت. دهند هاي اجتماعي را در اثر ادبي نشان مي واقعيت

 بر اين باور بودند كه 2و انگلس 1چنانچه ماركس. كرد را در آثار رئاليستي جستجو مي
هاي آنها، با به تصوير كشيدن  بيني هنر رئاليستي با نمايش طبقات واقعي جامعه و جهان«

خواهانه جامعه را در تماميت آن  مبارزة طبقاتي و با پيش بردن مواضع سياسي ترقي
 اين انديشه را گسترش) 1885-1971 (3لوكاچ). 411 : 1384مكاريك، ( »كند بازتوليد مي

هاي رئاليستي چون بالزاك و تولستوي، نه تنها  گويد نويسندگان رمان دهد و مي مي
هاي استثمار  دهند، يعني واقعيت د را بازتاب ميحقايق كلي و ساختاري جامعة خو

سازند، بلكه خود به خود به روشنگري طبقة  هاي اجتماعي را منعكس مي طبقاتي و ستم
 و در نتيجه )163: 1377زيما، (زنند  پردازند و به بينش انتقادي آنها دامن مي كارگر مي

ر يك كالم بر زيربنا اثر دهند و د روش توليد اقتصادي و روابط طبقاتي را تغيير مي
نويسنده «: گويد لنين به اين رابطة دوسري و ديالكتيكي واقف است و مي. گذارند مي
هاي مردمي  كالم اي و تكيه تواند عبارتي ساده را بدون صناعت و بدون تشبيهات توده نمي

                                                 
1-Karl Marx  
2-Friedrich Engels    
3-Georg Lukacs  
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شناساني چون باختين،  اين سخن از نظرگاه جامعه). Lenin, 1936:18( »بازگو كند
اند، بسيار  اي از آثار خود به فرماليسم وفادار مانده  و بنيامين كه گاه عمالً در گوشهشتبر

 بيانگر تأثيرپذيري نويسندگان از زمان نمايد، اما هوشيارانه است، زيرا هم عاميانه مي
 هاي كالسيك، دانيم كه لنين و ماركسيست مي. جامعه و تأثيرگذاري آنها بر جامعه است

اين سخن لنين . گيرند و نيز بالعكس ه و هنرمند را بر جامعه ناديده نميتأثير نويسند
گذارد و هم  شناسي و سخن مردمي هم بر منش نويسنده اثر مي دهد كه زيبايي نشان مي

مگر نه اين است كه مقصود ماركس . گرداند تر مي تر و آگاه مردم را به رمان و هنر مشتاق
بينيم با  دهند؟ مي ه اكثريت مردم را شكل ميدگرگوني در منش طبقة كارگر است ك

تواند بر ساختارهاي اجتماعي اثرگذار  ها معتقدند كه نويسندة نابغه مي آنكه ماركسيست
 باشد، همچنان تأثير ساختارهاي اجتماعي و تاريخي را بر نويسنده و منش فرد نيرومندتر

تري بر  تماعي تأثير اساسيماركس بدين باور بود كه ساختار طبقة اج«. كنند قلمداد مي
او معتقد بود كه تاريخ انسان به مثابه داستان كشمكش جبري . منش فرد در جامعه دارد

و حتمي بين طبقات مختلف جامعه است، طبقاتي كه براثر عوامل اقتصادي شكل 
   ).popenoe, 1971: 258 (»اند گرفته

ك فرايند تاريخي و جبري سازد كه طبقات در ي      اين نگاه تاريخي خاطرنشان مي
داري و ارباب و رعيت در  دار در جامعة برده تقابل دو طبقة برده و برده: گيرند شكل مي

. دهد داري مي دار در جامعة سرمايه جامعة فئودالي، جاي خود را به تقابل كارگر و سرمايه
قات طب. سراسر تاريخ بشري ميدان نبرد طبقات بوده است كه تا بدينجا رسيده است

اند و طبقات فرادست  فرودست براي رسيدن به آزادي و رفاه بيشتر پيوسته در تالش بوده
بنابراين نوعي خاص از ايدئولوژي در اين . اند فشرده پيوسته بر سركوب آنان پاي مي

گيرد كه قطعاً اگر جامعة بشري عصر طاليي، اتوپيايي و عدالت  فرايند تاريخي شكل مي
كم  گرفت يا دست هاي ديگري در جوامع شكل مي د، ايدئولوژيپيمو اجتماعي را مي

اين فرايند تاريخي و ايدئولوژيك به طور خزنده و ناپيدا، . آمد ايدئولوژي حاضر پديد نمي
ها را به نحوي  اما اين تفكرات طبقة حاكم است كه ايدئولوژي. دهد منش فرد را شكل مي

 از عناصر طبقة كارگر به واسطة واقعيت كند، هرچند ممكن است برخي بارزتر توليد مي
داري  آميز سرمايه هاي مسالمت هاي انقالبي و تضاد طبقاتي و نيز واكنش انضمامي انديشه
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گرفت، اين  ولي اگر طبقة كارگر در مقابل طبقة حاكم قرار نمي. در اين جوامع رخنه كند
 فخرفروشي طبقة برتر كشي، سلطه و شيوة خاص از انديشة بورژوايي يعني استثمار، بهره

است كه ) هژموني( سلطه 4به هر روي، اين طبقة حاكم و به تعبير گرامشي. نمود رخ نمي
 هاي ها انديشه هاي طبقة حاكم در همة زمان انديشه: گويد ماركس مي. زند حرف آخر را مي

اي كه در عين حال نيروي مسلط مادي است، نيروي مسلط  اند؛ يعني طبقه حاكم
جوامع بشري محصول واقعيات تاريخي، و ). Marx, 1971: 93(باشد   نيز ميروشنفكري

به طور كلي از . واقعيات تاريخي محصول زيربنايي تحت عنوان روش توليد اقتصادي است
ها چه بسا اين فرد نيست كه براي خود داراي ايدئولوژي است، فكر  ديدگاه ماركسيست

 ,Bain( روند تاريخي، اجتماعي و مادي است گيرد، بلكه او محصول كند و تصميم مي مي
Beaty, Hunter, 1991: 1402 (هايش مبتني بر همين فرايند ماترياليستي  و انديشه

دهد، ناظر بر بنيان   ارائه مي5 بودن انسان را كه ماركوزه»ساحتي تك«انديشة . است
 را از انسان تكنولوژي و كار در كارخانه، فرصت تفكر و آزادي: همين روابط مادي است

گرفته و او را از فرديت خود دور ساخته و به شيءِ بي اراده و از خود بيگانه بدل ساخته 
به آثار نگرانة لوكاچ  ويژه رهيافت كل ها به  اين رهيافت...).  و37: 1362ماركوزه، (است 

ا گر  ساختشناسان بود كه سبب شد جامعه )1386: زرافا،. نك(رئاليستي بالزاك و ديگران
 گرايي ساخت« براي همين منظور 6گلدمن. تري از بازتاب واقعيت ارئه كنند قرائت منسجم

  . را مطرح ساخت»7تكويني
  

   8 »بازتاب«گرا و نظرية  شناسي ساخت جامعه. 2
) 1913-1970(مهمترين نظرية مربوط به لوكاچ و بازتاب واقعيت را در آثار گلدمن 

 گرايي ساخت«: گويد شناسي ادبيات مي تكويني در جامعهگراي  او در روش ساخت.  ديدتوان مي
گونه كه با  در نتيجه همان. تمامي يكتا انگار است تكويني پيش از هر چيز، ديدگاهي به

تواند بپذيرد كه قوانين بنيادين  شناسي مخالف است، نمي هر نوع جدايي تاريخ و جامعه
                                                 

4-Antonio Gramsci     
5-Herbert Marcuse    
6-Lucien Goldmann  
7-Genetic structuralism  
8-Reflection  
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ن حاكم بر رفتار روزانة همة افراد در حاكم بر رفتار آفرينشگران در عرصة فرهنگ از قواني
هم در مورد فعاليت كارگر، ... اين قوانين . زندگي اجتماعي و اقتصادي قاطعانه جدا باشد

ور يا بازرگان، به هنگام انجام كار يا در زندگي خانوادگيشان صادق است و هم در  پيشه
گرايي   ساخت).201: 1377گلدمن، ( »مورد راسين و كلودل به هنگام نوشتن آثارشان

داند و فرديت او را با جبرگرايي   جامعه مي نويسنده را پروردة توليدات فرهنگيگلدمن
 بندي هاي افراد را صورت اين تاريخ و جامعه است كه انديشه. كند اجتماعي خلع سالح مي

راه نيست كه بگوييم داستان را  بي. كند فرد بي آنكه بداند، از آنها اطاعت مي. كند مي
ها در زباني نهفته است كه از آن او نيست، بلكه  ها و قانون آفريند اما ارزش نويسنده مي

گرايي  ساخت«. اند طور تاريخي شكل گرفتهها به از آن اجتماع اوست و اين ارزش
هاي عيني زندگي عاطفي   اجتماعي داللت-تكويني، به طور فشرده، بررسي منش تاريخي

 ساختارهاي زندگي فردي را 9آلتوسر ).11: 1383 گلدمن،( »و عقالني فرد آفريننده است
گويد اين  نهد و مي  نام مي»10بندي اجتماعي صورت« اجتماعي دارند، -كه منش تاريخي

هاي گوناگون   بر مردم به شيوه»11هاي ايدئولوژيك حكومت دستگاه«ساختارها از طريق 
   .گردد تحميل مي

اي كه منش   واقعي جامعه است، طبقات دوگانهگر طبقات      نويسندة رمان، گزارش
از همين رو ساختار رمان با ساختار جامعه . دهد بورژوايي و ضد بورژوايي را نمايش مي

اثر . خورد، يعني بين رمان و واقعيت اجتماعي شباهت ساختاري وجود دارد پيوند مي
يك «. يشتري باشدتواند داراي نظم ب هاي خاص خود از واقعيت، مي هنري اما با گزينش

هاي اجتماعي،  اين ساخت خود يك سلسله ساخت. اثر داستاني يك ساخت كل است
اقتصادي، تاريخي، رواني، فلسفي و جز آن را در خويش دارد كه چهرة اين يا آن جامعه و 

  ).66: 1358 ايرانيان،. م (»دهند هاي اين يا آن دوره را به ما نشان مي چگونگي
براي . شناختي سوسوري تفاوت دارد گرايي زبان ركسيستي با ساختگرايي ما ساخت     

هاي اجتماعي و قدرت  گراست و به بازتاب شناختي ساخت نمونه آلتوسر به لحاظ جامعه
شكن است و از  گرا وشالوده شناختي پساساخت كند و به لحاظ زبان ايدئولوژي نظر مي

                                                 
9-Louis Althusser 
10-social formation  
11- ideological state Apparatuses   
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بارة تفاوت من درطور گلد مينه. گراي سوسوري فاصله گرفته است شناسي ساخت زبان
: گويد گرا مي شناسي و ماركسيسم ساخت شناسي محتواها و جامعه ميان جامعه

شناسي  بيند ولي جامعه  محتواها، بازتاب آگاهي جمعي را در اثر هنري ميشناسي جامعه«
گرا، برعكس، اثر هنري را يكي از مهمترين عناصر سازندة آگاهي جمعي به شمار  ساخت

 كه -ها و اعمالشان دهد تا به انديشه يعني عنصري كه به اعضاي گروه امكان مي. دآور مي
  ).322: 1371گلدمن، ( » آگاهي يابند-دانند معناي واقعي و عيني آنها را نمي

كند،  هاي هنري مدرن چندان توجه نمي ها و جنبه     گلدمن همچون لوكاچ به تكنيك
 اهميت 12»گذاري فاصله«ي فرماليستي يعني هاي هنر اما بنيامين و برشت به تكنيك

اند، به  گرايان كه به بازتاب مستقيم واقعيت در رمان قائل دهند و بر خالف ساخت مي
سلدن، . نك (ورزند بازتاب نامستقيم واقعيت معتقدند و بيش از آنها به هنر تأكيد مي

 اما رود يان به شمار نميگرا  تئودور آدورنو نيز در زمرة ساخت).113  و110 :1377ويدوسون، 
توان  به هر روي، از آنجا كه وي به بازتاب نامستقيم واقعيت در داستان نظر دارد، مي

شناسي  نظرياتش را مطرح ساخت؛ يعني از آنجا كه نظريات وي در تقابل با جامعه
  .گرايي نيز قابل بررسي است گرا قرار دارد، در مباحث مربوط به ساخت ساخت
  

  گرا و ايدئولوژي اسي ساختشن جامعه. 3
هايي كه طبقة حاكم آن را به  اي از ارزش ها، ايدئولوژي حاكم يعني مجموعه ماركسيست
بايد آن را دستور كار زندگي خود قرار ) اكثريت مردم(آورد و طبقة فرودست  وجود مي

مركزيت سلطه را از طبقة ) 1918-1990(آلتوسر . اند دهند، هژموني و سلطه ناميده
گويد ايدئولوژي و  او مي. دهد تر نسبت مي كند و آن را به روابط پيچيده كم سلب ميحا

 دقت آن را نشان داد و از منشاء و سرچشمة هژموني، يك شيءِ مشخص نيست كه بتوان به
بلكه عوامل پيچيدة گوناگون چرخة نيرومند ايدئولوژي را در سمت . اصلي آن سخن گفت

او از اين عوامل پيچيده تحت عنوان . دارد ركت وا ميو سوي منافع طبقة حاكم به ح
به عبارت ديگر هيچ نهاد مشخصي وجود ندارد كه . كند  ياد مي»بندي اجتماعي صورت«

كليسا، مدرسه، حزب، (ها نظارت كند، بلكه همة نهادهاي فرهنگي و حكومتي  بر انسان

                                                 
12- distancing  
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هاي نامرئي و  ونه به گ»هاي ايدئولوژيك حكومت دستگاه«تحت عنوان ...) رسانه و
ايدئولوژي شامل جريان . دهند نامستقيم و نيز پراكنده ايدئولوژي ما را شكل مي

: 1387 فرتر،(اند  ها ما را احاطه كرده هايي است كه در همة زمان ها، تصاوير و ايده گفتمان
به اند و اينكه فرد   رفتار و اعمال ما بخشي از وجود ما در يك دستگاه ايدئولوژيكي).107

 او در يك. دهد پيوندد و آزادي و استقالل خود را از دست مي آگاهي جمعي مي
كند كه خود در رفتار و پندارش  بندي اجتماعي و جبر تاريخي، بيهوده گمان مي صورت

ها و هنجارهاي اجتماعي را ارزشمند  گيرد، و اين خود اوست كه ارزش تصميم مي
تواند  ايدئولوژي مي«. اند ند پيچيده به او القا شدهها در يك فراي داند، حال آنكه ارزش مي

نه تنها تمايالت خودآگاهي از قبيل وفاداري عميق من به سلطنت را شامل باشد، بلكه 
شيوة لباس پوشيدن، نوع اتومبيل و تصويرهاي كامالً ناخودآگاه من از ديگران و خودم را 

 اي طور فرارونده آميز آلتوسر به لقي يأس اين طرز ت).1237:1368ايگلتون، ( »نيز در بر بگيرد
 "قدرت" آدورنو و خواست قدرت نيچه است و بيش از همه به »صنعت فرهنگ«ادامة 

  .شود فوكو نزديك مي
هنر و ادبيات زير سيطرة : گويد گراي ديگر مي ماركسيست ساخت 13پير ماشري     

به مباحثي پرداخت كه از ) 1966(14اي دربارة توليد ادبي نظريهاو در كتاب . اند ايدئولوژي
از ديدگاه او ايدئولوژي با . جهتي با نظرية بازتاب در ارتباط است و از جهتي با ايدئولوژي

كنيم آگاه باشيم، در متن حضور  ناخودآگاه ما سروكار دارد و بي آنكه به فكري كه مي
تأثير ايدئولوژي است متن چنان تحت . فرديت و آزادي ما در اين باره ناچيز است. يابد مي

در . كه گويي آنچه به نوشتار درآمده، واقعيت را عيناً و بي كم و كاست بازتاب داده است
دانيم تاريخ يا يك رمان تاريخي و اجتماعي طبقات مختلف و زواياي  حالي كه مي

براي مثال در هنر قديم . گويد گوناگوني از جامعه را ناديده گرفته است و از او سخن نمي
شود و حذف طبقات پايين و يا بيان اندك دربارة  بيشتر از طبقات اشراف سخن گفته مي

زادگان  دهد كه از ديدگاه ايدئولوژي، بيان زندگي اشرافي و اخالقيات نجيب آنان نشان مي
 هاي دربارة داستان) 1990 (روش نقد در 15يا به قول كاترين بلزي. يك مدل ارزشمند است

                                                 
13- Pierre Macherey  
14- A Theory of Literary Production 
15-Catherine Belsey 
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شوند، نشانة  برند وگاه حذف مي گويد زنان در سايه به سر مي كه مي پليسي شرلوك هلمز
ها  شده  يعني با دقت در اين حذف،)1260:1382برتنز، (حاكميت مدل پدرساالري است 

يابيم كه پدرساالري و اخالق اشرافي به عنوان يك ايدئولوژي درمتـون گذشـته  درمي
 ديگر و نيز زنان پست قلمداد كرده، و اخالق طبقات ناخودآگاه، خودنمـايي مي

دربارة اي  نظريه(را در اين كتاب »افق ايدئولوژيك«ماشري اصطالح . گرديده است مي
 اي افق ايدئولوژيك توصيفي است كه منتقد از ايدئولوژي. به كار برده است) توليد ادبي

. دهد ميشود، به دست  طوركامل در آن ظاهر نمي گاه به دهد، اما هيچ كه متن را شكل مي
كند، در  اي به مردم بومي نمي توان يك رمان اكتشافي كانادايي را كه هيچ اشاره مثالً مي

بنابراين ايدئولوژي به شكل مادي و  ).40: 1384 مكاريك،(16دپرتو اين غياب بررسي كر
در . دهد، چون چيزهايي هست كه نبايد دربارة آنها سخن گفت عيني خود را نشان مي

منتقد ادبي بايد همچون يك روانكاو عمل نمايد و به آنچه كه به و  مقابل نويسنده
و وضعيت زنان و طبقات ديگر را . ناخودآگاه متن رانده شده و سركوب گرديده توجه كند

ها  ها و شكاف ها، حذف از راه سكوت: ها افشا نمايد توجهي ها يا كم توجهي در خالل بي
از . گويد تن چه چيز را بايد به ما بگويد اما نميتناقضات متن را كشف كند و دريابد كه م

: نك(بين است  همين روست كه ايگلتون در رهايي از ستم به نقد ماركسيستي خوش
1383 :107.(  

  
  دربارة داستان سه قطره خون. 4

شود، يك   كه نامش در آخر داستان ميرزا احمد خان معرفي مي»سه قطره خون« راوي
خواهد قلم به دست گيرد  برد و مدتي است كه مي  به سر ميسال است كه در تيمارستان

هاي مختلفي  در تيمارستان تيپ. تواند بنويسد  چيزي نمي»سه قطره خون«ولي غير از 
هاي عوام و  ، آدم)عباس(، ناظم، دكتر، شاعر ) راوي و تقي(روشنفكر : برند به سر مي

همة اين .  شده و نيز رخسارهاي كه قصاب معرفي رجاله مثل محمدعلي، حسن و بيگانه
 كه اند، حتي خود راوي برند ديوانه خصوص آنهايي كه در تيمارستان به سر مي افراد به

كل روايتش هذياني است، و همچنين زماني كه دربارة دختري جوان كه با يك زن و مرد 
من آن دختر به «: دارد به مالقات عباس آمده بود، آن استنباط نا منطقي را بيان مي

                                                 
16- ideological Horizon   
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روي  خنديد، پيدا بود كه مرا دوست دارد، اصالً به هواي من آمده بود، صورت آبله مي
  ).18: 1344 هدايت، (»عباس كه قشنگ نيست

سياوش، رفيق راوي و نيز پسر عموي رخساره، نامزد راوي است، كسي كه راوي در      
تر است و   همه ديوانهناظم كه از. كند پايان داستان از سر و سِرَّش با رخساره ياد مي

، و )شاعر(البته دو تيپ ديگر، عباس . نمايد قاتل اصلي گربه است ظاهر عاقل مي به
از جمله به اين دليل كه هردو شعر سه قطره . نيز قاتل گربة نرند) فكر روشن( راوي

  :گويد راوي مي. اند خون را سروده و خوانده
 و آواز را بـا سـاز    ، تـار را برداشـتم    بخـوانم  ما  درآورده   كه  اي   تازه  حاال صبركنيد تصنيف  

  : خواندم  اشعار را مي  اين جوركرده
   شد؛  بار دگر شام دريغا كه«
   شد، فام  سيه  گيتي سراپاي«
   شد،  آرام  را گاه  خلق همه«
  .  شد فزون  و غمم  رنج ، كه مگر من«
  ،  در مزاج  را نباشد خوشي جهان«
  ، ا عالج ر  نبود غمم جز مرگ به«
  ،  كاج  در پاي  گوشه  در آن وليكن«
  .»  خون  قطره  سه  برخاك  است چكيده«

 را   ابروهـايش    ، رخـساره     رفت   بيرون   با تغير از اطاق      رسيد مادر رخساره     اينجا كه   به    
  قـه   و هـر دو قـه        را گرفـت     سـياوش    بعـد دسـت    .» است   ديوانه  اين«:  باال كشيد و گفت   

  . بستند  رفتند و در را به رويم ز در بيرونخنديدند و ا
يكـديگر را      آنها را ديدم       پنجره   شيشة   از پشت    من   رسيدند زير فانوس     كه  در حياط     

  . كشيدند و بوسيدند در آغوش
بازي با نازي  اند كه صدايش در عشق اما افراد ناشناس ديگري نيز قاتل اين گربه

گويند  دانند، اما مي ها را مجرم مي الن معموالً گربهقات. خراش است گوش) گربة ماده(
اند  ها نيستند كه قاتل گربه تر از همه، فقط آدم مهم.  مال گربه نيست»سه قطره خون«

  .بلكه عشق و هوس نيز ماية مرگ گربه است
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  ساختار اجتماعي داستان سه قطره خون. 5
هـدايت بـا    . ي و لوكاچي نيـست    هاي اين داستان به طور مسلط به شيوة رئاليست         بازتاب

زبان فني و سمبوليستي دلخواه برشت، آدورنو و ديگـران، چـه بـسا از انديـشة بازتـاب                   
او تالش كرده تا بـا زبـان نـو و طـرح تـازه از يـك        : مستقيم واقعيت فاصله گرفته است    

ز اي از غربت و بيگانگي انسان در دنيايي ا هاي تازة هنري، نمايش تازه واقعيت با تكنيك
خـود  » گـذاري  فاصـله «طـور كـه برشـت در نظريـة         همان. وحشت و اضظراب ارائه كند    

دانـد،   هاي عجيب داستان را در بازنمايي نامستقيم حقايق اجتماعي مؤثر مـي            شخصيت
جـاي بـازگويي مـستقيم       ماليستي بدين باور است كه هنر به      آدورنو نيز با گرايشهاي فر    

. شـناختي بدهـد    هـاي خـود، فرمـي زيبـايي        نبرگـردا  واقعيات، بايد حقايق را با عكـس      
خواني هنر در برابر جهان واقعي در قلمرو شكل قرار دارد؛ ولي به بيـاني كلـي،                  مخالف«

شـناختي   يعني بدين راه كه شكل زيبـايي      . دهد يافته رخ مي   اي وساطت  اين امر به شيوه   
  ).92: 1384آدورنو، (» نشست محتواست در حكم ته

تكه ساختن جهان بيرونـي در مـتن و          رايش به فرم و تكنيك، تكه     ارهاي گ كاز سازو      
تكه تكه سـاختن و گـسيخته نـشان دادن          . هاست نشان دادن ذهنيات آشفته شخصيت    

سوررئاليسي و سيالن ذهني جهان بيروني با زبان همخوان با آن يعني زبان مدرنيستي، 
آنان بدين باورنـد كـه      . كشد كسوتان ماركسيسم را به رخ مي      اي گرايش به پيش    گونه به
توان با زبان مدرنيستي، فرماليستي و نيز غيررئاليستي، حقايق اجتمـاعي را بازتـاب               مي
زدايـي را مطـرح    هاي نمايشنامه و داسـتان، آشـنايي     پردازي آدم  برشت درشخصيت . داد
هـا و    توانـد از گـسيختگي     گـرا مـي    هـاي آشـفته و پـوچ       آفـرينش شخـصيت   : سـازد  مي
حاكم بر اجتماع حكايت كند؛ به زبان ديگر ضرورتي ندارد كه از مبـارزة              هاي   عدالتي بي

بيمـاري، جنـون،    . مستقيم كارفرما و كارگر، يا از طبقات حـاكم و مـردم سـخن گفـت               
هـا و    هاي سـرخورده و عـصبي از پيامـدها و نتـايج همـين نـابرابري                پوچي و شخصيت  

 .هاي اجتماعي است ستم
هـا بـا زنـدگي        كـه اكثـر آدم     »هـا  شـاعرها و بچـه    «لذت   لوحانة     راوي از دنياي ساده   

صـداي  «كند و بـا      سرخوشانة خود آن را تا زمان مرگ با خود به همراه دارند، عبور مي             
رسـد و     به دريافت پوچي مـي     »اين حنجرة خراشيده  «،  »هاي ترسناك  اين ناله «،  »گربه
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 با آنهـا نـدارد، بـه آگـاهي متفـاوتي      »هيچ وجه اشتراكي«ها، كساني كه  برخالف رجاله 
  .يابد دست مي

را تا   ها  گل   بوي  ِ آرامي   ، نسيم    باز شده    تپه   روي  هاي  سبز و گل    ، باغچة   ِ الجوردي   آسمان
  اينها براي    ، همة    بكنم   كيف  توانم   نمي   ديگر از چيزي    ؟ من    فائده   چه  ولي. آورد  اينجا مي 

   است   سال  ـ يك  است  مانند خوب    مي   بچه   عمرشان ا آخر  ت   كه  ها و كساني    شاعرها و بچه  
  ، ايـن     ترسـناك   هـاي   نالـه   ، ايـن     بيـدارم    گريه   از صداي   ها تا صبح   ، شب    اينجا هستم   كه

   كـه   بـاز نـشده   هنوز چـشممان   هم  ، صبح  رسانيده  لب  را به  جانم  كه  خراشيده  حنجرة
، بـا     ام   اينجا گذرانيـده     كه  ترسناكي   هاي  و ساعت   دراز   روزهاي  چه..! كردار   بي  انژكسيون

 و در    شـويم    مـي    جمـع    دور هـم     در زيـرزمين     تابـستان   روزهـاي .  و شـلوار زرد     پيراهن
   مردمـان    ايـن    ميـان    كـه    اسـت    سـال   ، يك   نشينيم   مي   جلو آفتاب    كنار باغچه   زمستان
ـ  اشتراكي  وجه  هيچ.  كنم  مي  زندگي  و غريب   عجيب  تـا    از زمـين  ؛ مـن   مـا نيـست   ين ب
ها   آدم  اين هاي ها و خنده ها، گريه ها، فحش ها، سكوت  ناله ـ ولي  دارم رق با آنها ف آسمان
  . خواهد كرد  مرا پر از كابوس  خواب هميشه

شود،  انداز مي  هنري و نمادين در گوش طنين»گذاري فاصله«هراس تاريخي راوي با     
تري از واقعيت، اگرچه نامستقيم، بر  شك تأثير عيني اي كه بي گربهبا صداي كابوسناك 

در بيان وحشت، هراس و از خود بيگانگي انسان، ضروري نيست كه . گذارد خواننده مي
خواننده با درك شرايط . قطعاً از شرايط واقعي و يا عوامل بيروني سخن گفته شود

ي كه به واسطة جوهر ابهام هنري و هاي  حرف1310اجتماعي زمان نويسنده در آغاز دهة 
هاي  يابد كه ناهماهنگي و تقاطع زيرساخت يا شايد استبداد، مسكوت گذاشته شده، درمي

. هاي اجتماعي، سياسي و رواني افراد اثر نهاده است توليد سنتي و صنعتي در روساخت
، بلكه ها نيست چنانچه به زبان ديگر گفته شد، خواننده هميشه نيازمند خواندن علت

زند و يكباره  هاي هنري دست به اين كار مي داند نويسنده گاه با برخي از شيوه مي
. گويد، نتايج فرهنگي، اخالقي، جنسي، رواني و رفتاري  غريب از نتايج سخن مياي گونه به

شرايط : هاي زيربنايي يا نسبتاً زيربنايي راه بجوييم ها به علت گاه الزم است كه از معلول
هاي  د دوباره پس از مشروطيت، دخالت سياسي بيگانگان، تأثير غرب بر شيوهاستبدا

توليد داخلي، نابودي مذاهب و اساطير ايراني، از بين رفتن عدالت و وحدت ملي و اصالت 
و مردم ) ناظم(هاي هويت ملي و در پايان ستيز ميان حاكم  ايراني و مجموعاً  مرگ ارزش
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شناسان  زلة تقابل اساسي دو طبقة متضاد كه جامعهبه من(اعم از روشنفكر و عوام 
نگر چون لوكاچ و گلدمن بيش از همه به بازتاب اين تقابل اشاره  گرا و كل ساخت

از جمله ساختارهاي اساسي اين دوره است كه در شكل جنون و از خود ). كنند مي
ي دچار در اين شرايط اجتماعي روشنفكران همگ. بيگانگي خود را بازتاب داده است

هاست كه با واپس  صداي گربه شكل ديگر از آواي دروني آدم. اند جنون و خودزني شده
هايي  كنند، فريادي از اعماق درون آدم راني و سركوب، فرياد هراس از زمانه را محو مي

ها  هويتي ناشي از نابودي ارزش فرسا، بي شدت از عدم آزادي ناشي از كارهاي طاقت كه به
انتخاب همسران متفاوت از سوي (ريشگي نسلي  ط به تماميت ملي و بيو خطرات مربو

حتي شايد فريادهاي غريزي (اما سركوب فرياد اميال و آرزوها . در رنج است) نازي
ها  گربه به مثابه ميل در ناخودآگاه ذهني آدم. بخش نيست هميشه نتيجه) جويي جفت

چنانچه در بحث ايدئولوژي (دهد  يپس از سركوب و نابودي، دوباره ناله و فرياد سر م
  ). اند هاي داستان در سركوبي گربه شريك خواهيم گفت، همة آدم

ها بازتاب حقايق اجتماعي را تنها در شكل رئاليستي و غير تمثيلي ماركسيست     
ها، پرسوناژها  هاي سمبوليك شخصيتكنند بلكه حقايق را در جنبهداستان پيشنهاد نمي

جنبة . جنبة دروني و بيروني:  دو جنبه دارد»گربه«پرسوناژ . كنندجو ميها جست و روايت
اما . اند اميال سركوفته به ناخودآگاه رانده شده. گردد اش به ناخودآگاه فردي بازمي دروني

آيا اين اميال بايد رخ نشان دهند؟ از ديدگاه متن اينچنين نيست با اين نشانه كه صداي 
ويي انتخاب همسران متفاوت از جانب نازي، با انتخاب از س. آور است گربه چندش

فرويد نيز آزادي جنسي را پيشنهاد . سياوش از سوي رخساره، نامزد راوي متوازي است
تاواني است ) id(هاي جنسي نهاد  او معتقد است كه سركوب بسياري از آزادي. كند نمي

جنبة بيروني ). 99: 1307 د،فروي(ها بايد براي متمدن بودن خود پرداخت نمايند  كه آدم
 ناخودآگاه جمعي نيز به ناخودآگاه مردم ايران باز.  ناخودآگاه جمعي است»گربه«

. نك(اند  شكل اين گربه دانسته سبب نيست كه شكل جغرافيايي ايران را هم بي. گردد مي
غريزة : اند  همة مردم ايران غرق در غريزه).به نقل از محمدرضا قرباني 61: 1383 تسليمي،

ساحتي بدل  هاي تك جنسي، غريزة معاش و كار كه به تعبير ماركوزه آنها را به انسان
توانند در انديشة  آنها فرصت بيرون آمدن از غريزه را ندارند و نمي. ساخته است
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 هاي شوروي و نيز ها، سوسياليست ماركسيست. ويژه اجتماعي باشند هاي فردي و به آزادي
هاي جنسي، راه رشد آزادي واقعي را مسدود  باور بودند كه آزاديحزب تودة ايران بدين 

) ترين اصل بازتاب مهم(هاي مردمي در تقابل با ساختار قدرت  پيشرفت انديشه. سازد مي
ها اين نتيجه  خواهم بر پاية اين انديشه مي. شوند به وسيلة رو آوردن به غرايز سركوب مي

هاي  شوند بلكه انديشه رايز نيستند كه سركوب ميتنها اين غ: و نظر شخصي را ابراز كنم
واپس رانده اندازة غريزي به ناخودآگاه  سياسي و اجتماعي راستين نيز با آزاديهاي بي

شوند و انسان را از تمدن و پيشرفت فردي و اجتماعي و در نتيجه دوساحتي شدن باز  مي
اش در   غريزيهاي يختگينمونة آن كشور روسية امروزي است كه با افسارگس. دارند مي

هاي بشري در  هاي بيان و مخالفت مجموع توان انديشيدن در آن سلب گرديده و آزادي
هاي  ها تنها دولتي نيست بلكه خود گرايش اين سركوب(شود  اين كشور سركوب مي

  ). كند هاي اجتماعي را سلب مي نامتمدنانة غريزي، فرصت انديشه
 ممكن است تمامي »گربه«. صه را يك به يك ارائه كردهاي اين قتوان سمبول     نمي

 آنان را به نابودي و روشنفكران) ناظم(هاي سرگرم غريزه و كار باشد كه طبقة حاكم  آدم
كشد و واقعيت اجتماعي هاي پيچيده به بند مي هاي ظاهري و يا به صورت را در شكل

 مجلس كه نمادي است هاي آن در زمان پس از مشروطه از جمله همان به توپ بستن
گردند رسند و يا متواري ميشوند، يا به قتل ميشاعران نيز يا ديوانه مي. از ايران، باشد

يا آنكه ...). نسيم شمال، عارف قزويني، فرخي يزدي، ميرزاده عشقي، الهوتي، دهخدا و(
 »سه قطره خون«: درست باشد كه ).94: 1380. نك(شايد اين مضمون سخن صنعتي 

به زبان ديگر، سه قطره خون گربه . طره خون راوي است كه بر خاك چكيده استسه ق
اي  گونة پيچيده و نيز به. خورد بازي شكست مي همان ناكامي راوي است كه در عشق

بازي نامزد راوي با سياوش است كه راوي  اي ديگر يادآور عشق بازي گربه با گربه عشق
و يا آنكه . »آخرش در رفتم. برد ا خوابم نميبازي آنه ها از دست عشق شب«: گويد مي

هاي نر نشانة بيگانگان متجاوزند و ناظم كه نشانة استبداد داخلي است، گاه با آنها  گربه
  .در ستيز است

هـاي تودرتـو و پيچيـده پـذيرفتني               شايد اين موارد و موارد ديگر همگي به صورت        
 اهميـت دارد ايـن      » ايدئولوژي «ر بيان   گرا د  شناسان ساخت  باشد، اما آنچه براي جامعه    
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ها به مثابه يك جامعـه       ها به مثابه يك جمع، رفتاري همسان دارند و آدم          است كه گربه  
زند  اند و رفتاري مشابه از آنها سر مي هاي متفاوت كم و بيش ديوانه آدم. پنداري يكسان

: گوينـد  هم سـخن مـي    اند و مانند     براي مثال آنها گربه را كشته     . كنند و كاري واحد مي   
مـال مـرغ    «گويند سه قطره خـون       راوي و ناظم هر دو در هنگام اتهام به قتل گربه مي           

راوي، شـعر  . انـد  فقـط يـك شـعر سـروده    ) عباس و راوي( و شاعران آن هم »حق است 
مانند بسياري از . كند كه خود اين شعر را گفته است كند و گمان مي   عباس را تكرار مي   

همان بازتوليدي كـه آلتوسـر      (اند   ك شعر را سروده يا بازتوليد كرده      شاعران سنتي كه ي   
و با انـدكي تغييـر سـطحي         )137: 1971. نك(داند   آن را ماية ماندگاري نظام حاكم مي      

حتي تمام شـاعران سياسـي مـشروطه        . كنند كه اين شعر از آن خود آنهاست        گمان مي 
رغـم اسـتقالل نـسبي       ر نو هم علـي    گويندگان شع . اند بي آنكه بدانند يك شعر را نوشته      

توانند چندان از بار ايدئولوژي حاكم بر شعر سر باز زنند، چـون ناچارنـد از همـين                   نمي
گويـد مـن     مانند راوي كه مي   . زبان كه محصول تاريخي ايدئولوژي است، استفاده كنند       

 خـود را در مقابـل ايـن         »فرديـت «خواهـد     با ديگران ندارم و مي     »هيچ وجه اشتراكي  «
كند و شعر سه قطـره خـوني را           به رخ بكشد، ولي فراموش مي      »بندي اجتماعي  صورت«

 را كـه او بـه       » وجه اشـتراكي   «بنابراين  . دهد كه  عباس گفته است، به خود نسبت مي        
راوي ديوانـه اسـت و بـا        . كند نمايد، ناخودآگاه در اينجا اقرار مي      طور خودآگاه انكار مي   

ذهن . كند ته واقعيات اجتماعي و عمومي را بازگو مي       ذهني ساده و در عين حال گسيخ      
يـا  » ايـدئولوژي «راوي لوحي صاف است كه بازتابندة چيـزي مـشخص بـه مثابـه يـك         

رسد و فرديت و استقالل خـود    فرد به آگاهي جمعي مي    : است» بندي اجتماعي  صورت«
آنچـه همـة    تواند به قلـم آورد،        را نمي  »سه قطره خون  «او چيزي جز    . نهد را از كف مي   

اي ديگـر    تواننـد كلمـه    صـدا هـستند و نمـي       اي جمعي با او هم     گونه اشخاص داستان به  
انـد، گنـاه همگـان اسـت،         ريختن اين سه قطره خون چنانكه گفتـه       . بگويند يا بنويسند  

ظـاهر آلـوده نباشـد، امـا ايـدئولوژي آن را بـه نـام                 اگرچه ممكن است دست همگان به     
پذيرد كه گناهكـار اسـت و     پاية اين اجبار اجتماعي يا مي     راوي بر   : كند همگان ثبت مي  

كنـد و    به جاي آنكه چيزهـا بنويـسد، سـكوت مـي          » سه قطره خون  «يا پس از نوشتن     
  :  كند گناهش را انكار نمي
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  بـه   خواسـتم      مي   كاغذ و قلم    كردم   مي   التماس   هرچه   مدت   اين  ، در تمام     است  يك سال 
  دسـتم    و كاغذ به     قلم   كه   هر ساعتي   كردم   مي   گمان   خودم   پيش  هميشه. دادند   نمي  من

   كاغذ و قلم    باشم   خواسته   اينكه   ديروز بدون   ولي...   نوشت   خواهم  بيفتد چقدر چيزها كه   
...!   را داشـتم   آنقدر انتظـارش   كه ، چيزي كردم   آنقدر آرزو مي     كه  چيزي.  آوردند  را برايم 
   ايـن   مثـل .   بنويـسم   كـه   ندارم   چيزي  كنم   فكر مي   تا حاال هرچه  ـ از ديروز       فايده  اما چه 
 مـا    كنم   مي   دقت  حاال كه . شود  مي  حس     بي  گيرد يا بازويم     مرا مي    دست   كسي   كه  است
شـود     مـي    خوانده   كه   تنها چيزي   ام  كشيده  كاغذ   روي   كه   و برهمي    درهم  هاي  خط  بين
  .» خون  قطره سه«:   است اين

شخصيت، فرديت : گيرد هاي فردي را ناديده مي  جبرهاي اجتماعي و تاريخي خواسته   
بازد و در داستان نيز به تيپ و  و منش فرد در مقابل ساختارهاي اجتماعي رنگ مي

كند بلكه به بازتوليد هنر  او ديگر كاالي فرهنگي توليد نمي. شود ساختار كلي بدل مي
وار است نه  فرد نمونه«: گويد لوكاچ مي. نمايد  را تكثير ميپردازد و شعر و افكار ديگران مي

اي است، بلكه بدان سبب  از آن جهت كه ميانگين آماري خصوصيات فردي قشر يا طبقه
وار سرنوشت عام طبقه،  هاي واقعاً نمونه كه در وجود او، در شخصيت و سرشت او، ويژگي

 »شود شت فردي او نمودار ميدر عين حال به شيوة صحيح عيني و نيز همانند سرنو
   ).371: 1377 لوكاچ،(

گيرد كه جامعه در زير سيطرة  اما گلدمن اين مطلب را موقعي به فال نيك مي    
ماركسيسم باشد و بر اساس حركت ديالكتيكي تاريخي نوبت ايدئولوژي ماركسيستي 

 »ير نيستپذ عشق جز دردل اجتماع و اتحاد راستين امكان«به نظر گلدمن . فرا رسد
وطني، از مفاهيم  فراروي از فرد به سوي اتحاد انساني به معني جهان ).18: 1377 زيما،(

اما هنوز حكومت . ماركسيستي و تروتسكيايي است كه خود ادامة همين منظر است
ماركسيستي ايجاد نگرديده و خاصيت ايدئولوژي كه از ديدگاه جيمسون سركوب انقالب 

  .آورد گاه سياسي و اجتماعي قرار دارد و روزي سر بر مياست، در كمون و ناخودآ
  شدة داستان، زبان زنانة داستان است كه برخاسته»حذف« و »مسكوت«     شايد جاهاي 

. آنكه توجه كند، اسير آن گرديده است اي است كه هدايت بي از ايدئولوژي پدرساالرانه
كند كه  اجتماعي قلمداد ميهاي  كنندة برخي از واقعيت ماشري ايدئولوژي را حذف

 اش از آن غافل بماند كه منتقد توجهي توجهي يا كم نويسندة يك متن ممكن است با بي
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تصاوير زنان در اين داستان از جمله . دهد گذاري بر آنها واقعيات را بازتاب مي با انگشت
اده  تصوير مويژه آنجا كه رخسارة نامزد راوي در رخساره و مادرش جاذبه ندارد به

 يك ايدئولوژي همگاني اين انديشه به مثابة. شود ران فرا افكنده مي اي هوس گربه
 راني باشد و زنان تنها ماية عشق و هوس هاي ديگر داستان نيز مي گريبانگير پندار شخصيت

  : اند و ارزش ديگري ندارند مردان
  اش  عقيـده  د و با آنكه  دنيا را زيرورو بكن     خواست   مي   كه   است   خودمان  تقي  بدتر از همه    

،   بايدكشت  است  زن  دنيا هرچه  اصالح  و براي  شده  مردم  بدبختي  باعث   زن   كه  است  اين
  . بود  شده  صغرا سلطان  همين عاشق

گويد كه تمامي       هدايت در اين داستان و داستان بوف كور از درد انساني سخن مي
اي تن  ان لكاته است، لكاتگاني كه به هر رجالههاي او از سوي زن و يا بسياري از رنج

رنگ دارند و يا به صورت زشت تصوير  اي كم آيا زناني كه درآثار او سايه. دهند مي
گونة فردي تجربه كرده است  شوند، تمامي آن چيزي است كه هدايت جداگانه و به مي

 گونه و بلزي در اينريگ ايدئولوژي پدران است؟ ماشري  هاي او مرده يا بسياري از داوري
سه قطره «ويژه در  اند به هاي ناديده گرفته زنان مند بررسي برخي از جنبه متون عالقه

  .اند  كه زنان به حاشيه بلكه به سايه رفته»خون
  
  گيري نتيجه. 6

هاي ماركسيستي   با آنكه داستاني رئاليستي نيست، ظرفيت بررسي»سه قطره خون«داستان 
لوكاچ كه . مله دو نظرية بازتاب واقعيت و ايدئولوژي را داراستشناختي از ج و جامعه
ها كه  گلدمن به ساختارهاي اجتماعي در رمان توجه داشت، به اين داستانپيش از 

اما . داد كند، روي خوش نشان نمي هاي ساختاري اجتماعي نظر مي نامستقيم به واقعيت
هاي اجتماعي در  تقيم بازتابهاي نامس گرا كم و بيش به جنبه هاي ساخت ماركسيست

هاي سوررئاليستي، سمبوليك و  ها در سبك اگرچه اين داستان. رمان توجه داشتند
 و قدرت »بندي اجتماعي صورت«گرايان از آنجا كه به  ساخت. شناختي نوشته شود روان

شمردند، با اين  ايدئولوژي نظر داشتند، فرديت و آزادي فردي را در برابر آن ناچيز مي
توانند به عنوان افرادي خالق و مبتكر  هاي نابغه گاه مي مه معتقد بودند كه نويسندهه

طور كلي در مصاف ميان ساختارهاي ايدئولوژي و فرديت اين ايدئولوژي  اما به. عمل كنند
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در اين : طور كه در داستان سه قطره خون نشان داده شد همان. است كه پيروز است
شود، صداي متفاوت مردان هم كمتر به گوش   شنيده نميداستان نه تنها صداي زنان

رسد و اگر مرداني ديده شوند كه يك شعر، يك سخن و يك انديشه را بازگو كنند،  مي
توان در صداهاي آنان ادعا نمود؟ بنابراين فرديت و هويت او در اين ميان  چه تفاوتي مي

دست در عوام  افي است كه يكهاي ايدئولوژيك، اين باور خر يكي از انديشه. ناپيداست
مرغ حق سه «: خوبي اين باور را بازتاب داده است  به»سه قطره خون«پذيرفته شده و 

كشد تا سه قطره خون از گلويش  گندم از مال صغير خورده و هر شب آنقدر ناله مي
هاي آلودة خود از  نغز آنجاست كه راوي، ناظم و قراول همگي براي شستن دست. »بچكد
  :      كنند  قتل گربه و ريختن سه قطره خونش اين سخن را بازگو مياتهام

دانيد كه مرغ حـق سـه        مي. آن سه قطره خون مال گربه نيست، مال مرغ حق است          
كشد تا سه قطره خون از گلويش        گندم از مال صغير خورده و هر شب آنقدر ناله مي          

  .بچكد
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