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و تنبيه،)1969( تـاريخ جنسـيتو كتـاب چنـد جلـدي) 1975( تولـد زنـدان: مراقبت
.را نام برد) 1981-1988(

هـاي ترتيـب داراي رهيافـت بـه،شناسـي هاي مربوط به ديرينـهو كتابونتاريخ جن
و ساختگرايانه است هـاي فوكـو را در بـر تـرين نظريـه اما آثار اخير او مهـم. هرمنوتيك

و قدرت:گيرد مي در. سركوبي، جنسيت هـاي وجود صورت ازشناسي دانش ديرينهفوكو
كاملي از روابطييد كه به معني مجموعهكن معرفتي بنيادين تحت عنوان اپيستمه ياد مي

اي را كـه هاي گفتماني فعاليت«ياين مجموعه. است كه در هر دوره از زمان وجود دارد
و نظام منجر به سردر آوردن صور معرفت مي شناختي علوم شـوند، هاي صوري احتمالي

)Makaryk(،1384 :16( مكاريك(».بخشد وحدت مي
و قالب اي داراي نظام هر دورهاين نظريه،يبر پايه . هاي فكري خاص خود است ها

و در هر زمان را،در هر فرهنگ همواره يك اپيستمه وجود دارد كه شرايط انواع دانـش
و نشـان تحليل گفتمان نيز بر مبناي همين اپيسـتمه شـكل مـي. سازد مشخص مي گيـرد

و معرفيدهد كه هر دانشي در يك مجموعه مي اي معنـي پيـدا تـي ويـژه مكاني، زمـاني
ضـرورت. قـدرت اسـتيجـا مـد نظـر اسـت، نظريـه اما چيـزي كـه در ايـن. كند مي

و اجباري كه در اين اپيستمه تعيين و كنندگي ها وجود دارد، فوكو را بـه مفهـوم قـدرت
و او بـا بررسـي قالـب كاركردهاي اجتماعي آن رهنمون مي و بنـدي هـا، تقسـيم شود هـا

مينهها در زمي محدوديت و پود زندگاني اجتماعي هاي پژوهشي معيني نشان دهد كه تار
و بـا تحـوالت قـدرت همـراه اسـت كـه اين زمينهيدر همه،بشر ها با قدرت آميختـه

و ساختارهاي روابط بشري در زمينه ساخت مي ها (كننـد هاي ياد شده نيز تغيير پرهـام،.
ــار هــدايت)9: 1371 را داراي ســه قطــره خــونو بــوف كــورتــوان، مــيدر ميــان آث

 سـه قطـره هاي گوناگون دانست كه اين مقاله داسـتان هاي بسياري براي بررسي ظرفيت
مي،ي نظريه قدرت از ديدگاه فوكو را بر پايه خون .كند بررسي

ي كارپيشينه.2

و كتاب مقاله سه قطره خونهاي داستان با توجه به ظرقيت آنيهاي بسياري در بـاره ها
و تفسـير آثـار صـادق هـدايت كتاب،از آن جمله؛ته شده استنوش از محمدرضـا نقد

كـه تـرين كارهـايي امـا مهـم. اسـت هـدايتي آثـار قرباني است كه شامل بررسي همه
شـناختي از محمـدي روان يكـي در حـوزه، دو مقالهارايه شده قطره خون سهي درباره
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ه هـاي روان تحليـل، در كتـاب صنعتي و ادبيـات شـناختي در و ديگـري از ديـدگاه نـر
 شناسـي تحليـل سـه قطـره خـون بـا رويكـرد جامعـه»بـا عنـوان است، شناختي جامعه

دانشـگاه گـيالن ادب پژوهـيينامه فصل7ي از علي تسليمي كه در شماره»اگر ساخت
از ديـدگاه فوكـويي بررسـي نشـده سه قطره خونبا اين همه، تاكنون. شر شده استمنت

.است

 قدرتينظريه.3

از» قــدرت«ينظريـه تــرين، نيچـه اســت، بنيــادي» خواســت قــدرت«فوكــو كـه متــأثر
و مشهورترين نظريه محوري مييترين در،هـا تمـامي دانـش. رود فوكو به شمار ريشـه

او. روابط قدرت دارد از،از ديدگاه نهادهـاي جامعـه، حتـي نهادهـاي انسـان هيچ يـك
و نيز علوم انساني ، بلكه در خدمت محدود تندهاي بشري نيست در جهت آرمان،دوستانه

.دنسازي آزادي
و هاي بشري تالش در طبيعـي تمامي دانش،از نظر فوكو سـازي رفتـار بشـر دارنـد

و متعادل داشـته،خواهند آنان در زندگي خود مي فوكـو در كتـاب. باشـند رفتاري ميانه
گري در انديشـه غـرب ايجـاد روشنساپيعقالني را كه در دورهيسوبژه،تاريخ جنون

و  مي» ديگري«گرديده او. دهد را طرد نموده، مورد انتقاد قرار ي عقالنـيسـوبژه،از ديد
و خاموش كردن صداهاي ديگر، به ويژه بايد در واپس و مخـالف صداهايراني ، تنـدرو

ن،اگوي خـاموش كـردن صـداي زنـدانيي عقالني حتي بايد پاسخ سوبژه. گو باشدپاسخ
و جنايت ديوانه بـه،چرا كه حقايق بشـري بـا خفـه كـردن صـداي آنـان كاران باشد؛ ها

و سركوب شده و بايد اين صداها را شـنيد ناخودآگاه جامعه واپس رانده فوكـو مـي. اند
و ديوانگي در دوره كالسيك به سادگ گوي ميانگفت: گويد ميخرد . خـوردي به چشم

نا« و وديوانگي ق ديوانگي، خرد و نامتمـايز در ايـن لمـرو نابخردي، به طرزي مغشـوش
آن. جاي داشتند و عقـل تا زماني كه از،دو هنـوز بـا عنـوان ديـوانگي وجـود نداشـتند،

آن يكديگر جدايي و در تبادلي كه و يكـي بـراي ها را از هم جـدا مـي ناپذير بودند كـرد
و نسبت به ديگري وجود داشت آ. ديگري بيانسان مدرن در قلمرو و كه رام كشمكشي

مي،در آن جنون (»گـويي نـداردوشود، ديگر با ديوانه گفت بيماري رواني تلقي فوكـو،.
1382 :2(
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گري غافل از اين است كـه هـيچ سـخني را نبايـد دسـت كـم روشنيانسان دوره
برتواند راهمي،سخن ديگري از جمله ديوانه. گرفت و در .ي حقيقتـي باشـد دارنـده گشا

و قدرت ديد معصومانه اسـت ديوان ؛ه داراي قدرت بيان حقيقتي پنهان، قدرت بيان آينده
از چيزي كه جالـب اسـت كـه«. قـادر بـه دريـافتن آن نيسـتند، مردمان ديگر هيچ يك

ار بينيم حرف ديوانه، در طول قرن مي يـا اگـر هـم وپا، يا اعتبار شنيده شدن نداشتهها در
در كسي به آن گوش مي فوكـو،(».شده است تلقي نمي،حكم سخن حقيقت داده است،

1378 :16(
از منظـر او ايـن سـوبژه. كنـد عقالني را نفي نمييسوبژهيفوكو معناي يك سويه

و در حاشيه قرار دادن گفتمـان يعني گفتمان واحد خرد روشن هـاي ديگـر، خـود، گري
)Mcnay(،1994 :4(مك نـي(.هاي مختلف است گيري گفتمان شكلي ثانويهي نتيجه

و سـخن را تعيـين آن قواعـد ريشـه،منظور از گفتمان داري اسـت كـه جايگـاه انديشـه
مي گفتمان. كنند مي و حقيقت به شمار و خاستگاه معنا ها هستندآن. روند ها يگانه مرجع

و با اجـازه كه مشخص مي و چگونه بايد انديشيد، چه وقت چـهيكنند، چه بايد گفت
ه همان؟كسي ميها از نمونـه)20: 1990بال،(.آورندستند كه روابط قدرت را پديد اي

و انتشـار نظام،هاييناچنين گفتم آموزشي است كه به طرز متمركزي در تبليغ، گزينش
و سـوبژه فوكو به عقالنيت مدنظر روشـن (Ibid,3).داردها نقش ساير گفتمان يگـري

مي 1970در اواسط دهه، عقالني و حمله به نظر او درست زماني كـه سـوبژه فكـر كند
نسـبتاً پنهـان كند، آزاد است، قدرت نه از طريق مجازات بلكـه از طريـق شـگردهاي مي

و طبيعي نرمال مي،سازي سازي )Ball(،1994 :2( بالو13: 1994مك ني،(.شودآغاز
و تنبيه«در شـ،»مراقبت و مراقبـت تبـديل و شكنجه به تدريج به زندان ده مجازات

اما در پشت؛به ظاهر انساني است،اين كار. گري استروشنياست كه محصول دوره
درانچرا كه صـداي ديگـر انسـ؛گرانه است پرده سركوب ي بردارنـده هـا كـه چـه بسـا

ميناآرم كـار در حـين در صورتي كه خالف. شود هاي بزرگ است، به تدريج خاموش
و اعدام در مالء بوشكنجه هاي خود را با شـهامت فـراوان بـه گـوشد حرفعام ممكن

و شورش. حضار برساند و آرامش از ميان مـييبه وسيلهاما اين انقالب و مراقبت رود
مي،هاي ديگر انسان و به آرامـش دعـوت مـي اين غائله را ختم شده قلمداد ؛ شـوند كنند

و سـركوب هاي جديد مطيع شيوه،بنابراين از.تبسـيار نيرومنـدتر اسـ،سازي زنـدانيان
مي باالي سلول آن ها مورد مراقبت نگهبانان قرار و تمام اعمال و چهـار گيرند هـا بيسـت
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مي. شود ساعته زير نظر گرفته مي آنـان مـورد مشـاهدهيدانند كه رفتار شايسته زندانيان

آن. گيرد قرار مي قـادر چون؛دانند ها نميآن،كنند ها نگاه نمي حتي زماني كه نگهبانان به
آن. به ديدن مراقبان نيستند و ها پيوسته از نظر رواني در مراقبت به سر مـي بنابراين برنـد

از. كنند كه رفتارهايي از خود نشان دهند كه موجبات پـاداش را فـراهم سـازد تالش مي
مي،نظر فوكو بايـد بـه جـاي«. بلكـه روح اسـت؛شود ديگر اين بدن نيست كه شكنجه

ب كفاره مياي كه بر واآمد، مجازاتي بنش دن وارد و اراده و انديشـه نند كه بر اعماق قلب
)27: 1384فوكو،(».اميال تأثير بگذارد

اجتمـاعي نهادهاي. اين كار در بيرون زندان هم صورت گرفت،هاي بعدي در دوره
يعنـي؛سـاخت خـود افـراد را نـاظر بـر اعمـال خـود مـي هاي خيرخواهانه، به صورت

مي رفتار آدمسازي طبيعي . نيرومندترين روش اعمال قدرت بود،اين شيوه.شد ها دروني
و نيـز هـاي متفـاوت تبليغـي، رسـانه ها بـه گونـه آدم و كليسـا و آموزشـي مـدارس اي

و رعايت اصول ظاهري تمـدن پذيرفته،هاي ديگر مراقبت ،اند كه بايد براي متمدن شدن
نارفت و اخالقيات به اصطالح و نجابهارها و سياسي را سركوب كننـد ر جنسي، اجتماعي

و اخالقـي(هاي»فراخود«و) نظارت اجتماعي(ها»خود«احتماالً همان ) نظارت درونـي
فرويد بدين باور بـود كـه سـركوب سـبب. به كار بندند،»نهاد«فرويدي را در سركوب

ك،ناكامي است . نـيم اما اين تاواني است كـه بايـد بـراي متمـدن شـدن خـود پرداخـت
)55: 1380صنعتي،(

مي اصل يكسان،ترتيب قدرت بدين و ديوانـه، بـزه: كند سازي در تفكر را اعمال كـار
نا سي، همگي به گونهمخالف سيا ميبهاي مساوي آن نجار تصور و در برابر خـرد،گردند

بههاي پنهاتي گري با دستروشنيدوره و نيـز تفكـر مسـلط اجتمـاعي قلمـداد، نجار
آنشود مي اساسـاً شـرايط اجتمـاعي. كاري غيرمتمدنانـه اسـت،كه طبعاً بيرون شدن از

مييويژه بي يك دوران، گفتمان واحد را حاكم و آدم و نادرسـتيآن كند كه به درسـتي
و در كل يك تفكر اجتماعي آگاه باشد، پايبند آن مـي  ،قـدرت. شـود يك ارزش، هنجار

ميمشابه،ها را به صورتي منفعل انديشه هاي فرهنگي زبـان نيـز در پس زمينه. سازدهم
مي ارزش .شودهايي نهفته است كه انديشيدن به شكل ديگر را مانع
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و قدرت.4  جنسيت

مي،قدرت نه تنها بر امور سياسي و بـه،تواند نامستقيم بلكه بر امور جنسي نظارت دارد
و،اجتمـاعي اشكال روابطيقدرت از نظر فوكو در همه. سركوب بپردازد حضـور دارد

قدرت در اختيار يك شخص يا يك طبقه يـا نهـاد اجتمـاعي. باني مشغول استهبه ديد
مي؛ نيست و همگـي افراد در آن قرار مـييآورد كه همه بلكه موقعيتي را فراهم گيرنـد

ميهاي پنهان قدرت دست همچون يبه نحوي كه همگان بـر پايـه شوند؛، به كار گرفته
و سرك كشيدنها ارزش و پنهـان در يكـديگرو گفتمان قدرت به نظارت هـاي آشـكار

و حتي قدرت مي كنـد كـه بـر اعمـال خـويش ها را تشويق مـي گاهي خود آدم،پردازند
.نظارت كنند
آن: گويدمي تاريخ جنسيتفوكو در تـرين چه ما آن را دروني روابط قدرت حتي بر

ميمي خود» پنهان«خود يعني تمايالتيتجربه ، ويژگـي ايـن تـأثير. گـذارد دانيم، تأثير
و تحريم آن نبوده است و سازمان، بلكه تحريك، آمادهمنع، سركوب يدهي تجربهسازي

مي جنسي از ويژگي ، اظهار مسـائل جنسـي،در قرن هفدهم. رود هاي اين تأثير به شمار
و اين امرميتحت مراقبت قرار و نزاكت جديد تلقي،گرفت ،بـا ايـن همـه. گرديدادب

كشـف،پرداخـتل جنسـي مـييهايي را نيز كه به مساني عظيمي از گفتمافوكو گستره
در نوعي حرف زدن در اين موضوع كه كارگزاران قدرت مايل بودند هرچه بيش: كرد تر

و اثرات آن هم اين بود كه تمايالت جنسي فردي، ناهنجاري. اين باره سخن بشنوند هـا
بهانحرافات تري قرار گيرند تـا باني بيشو در معرض ديده شكلي ظاهري افزايش يابند،

و ديگرانـي گذاشـته شـود كـهيوليت به عهدهمسو والدين، معلمان، مربيـان، پزشـكان
و بيماران بودند فرزندان، دانش» پنهان«مترصد اعمال جنسي  (آموزان ،)Stones( استونز.

1379 :388-389(
ا  گونه اعمال قدرت اين نيست كه نبايـد در برابـر قـدرتز اينهدف فوكو از انتقاد

كت مانـدن هيچ راهي بـراي سـا«. كند گاه ساكت ماندن را پيشنهاد نمي او هيچ. حرف زد
م وجود ندارد؛ سـازد كـه فوكو مدلل مـي. داريما همه از قبل در روابط قدرت قرارچون

در؛معناسـتبي،تصوير فردي امروزي بدون جنسيت مـا،ايـن مرحلـه از تـاريخ زيـرا
راه مبادرت به مقاومـت در برابـر قـدرت، بسـيار. افرادي قوام گرفته از جنسيت هستيم

و وايـت(».تر از ساكت ماندن اسـت پيچيده :Teichman & white(،1379( تايشـمن
330(
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رسـد كـه مقاومـت در برابـر قـدرت، بنـا بـر نظريـات فوكـو در عصـر به نظر مـي

و پسا روشن و تـر گرديـده تـا جـايي كـه معمـوالً تحـول گـري دشـوار روشنگري هـا
و حقيقت جنسـيتشيفوكو همه. ها منجر به شكست است دگرگوني ناخت از حقيقت

ميرا  و قدرت تا اين اندازه محكـم در هـم. داند حول روابط قدرت هنگامي كه حقيقت
همين كه حقيقت بـه ويـژه هايي براي افراد باز است؟ اما اند، باب چه انتخاب تنيده شده

و شـايد اين حقيقت را كه اين دو از هم جدايي ناپذيرند، دريـابيم تغييـر خـواهيم كـرد
)339،همان.ك.ر(.نجات خواهيم يافت

 سه قطره خوني داستان بررس.5

يك سال اسـت كـه در تيمارسـتان بـه سـر،راوي اول شخص داستان، ميرزا احمدخان
و مي از تيمارسـتان،،او در بخش آغـازين داسـتان. شود ديگر آزادي هفته قرار استبرد

و آدم مي فضاي آن آنهايش سخن و بـه،گاه در بخش دوم داستان با فـالش بـك گويد
و قلـم مـي. گـردد رويدادهاي پيش از آن باز مـي  خواهـد تـا راوي مـدتي اسـت كاغـذ

و زماني كه بـه اما به او نمي؛چيزهايي بنويسد و دهند دهنـد، چيـزي قلـم مـي او كاغـذ
و. تواند به قلم آورد را نمي سه قطره خونجز و او از فضاي زشت ترسـناك تيمارسـتان
مي آدم و گفتارهاي احمقانه ياد آن. كند هاي گرسنه با رفتارها شـان ها ديوانگي بعضي از

مي بيش و به خود آسيب و آواز مـي. رسـانند تر است ،خوانـد عبـاس كـه شـاعر اسـت
كمديوانگي وش و شعري سروده كه داللت بر قتل گربه دارد ي همـين گويا برا«تر است

:»اند شعر، او را به اين جا آورده
و ليكن در آن گوشه در پاي كاج،...

)13: 1356هدايت،(».چكيده است بر خاك سه قطره خون
مي راوي از همه عاقل،در اين ميان ن از گويـد بـا ديگـرا او خود مـي. رسد تر به نظر

مي اما گاهي به هذيان؛زمين تا آسمان فرق دارد يروايت او نيز جنبـه. گردد گويي دچار
مي. هذياني دارد اول بيمارسـتان دسـتور قاتل اصلي گربه است كه بـه قـر،گويد ناظم او

مي. خونش را بريزد داده رخسـاره ند كه جز سياوش، پسر عموي نـامزدشك راوي ادعا
كس خواهد با خواهر كه مي و از همينرخساره ازدواج كند، جـاي به ديدنش نيامده است

:گرددميبه گذشته بر
و ششـلول را در جيـبش روزي از مدرسه برگشته بود كه صداي تيـري مـي شـنوند

مي مي و سياوش را مي گذارد اي نر عشق بـازي ام نازي داشته با گربه گويد گربه بينيد كه
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و اكنون سه قطره خونش بر روي زمين چكيده نر تيرانديكرده كه به گربه مي ازي كردم
، شـبانه بـا كند كه قـبالً هـم ايـن گربـهمياه سياوش از خاطراتش با گربه يادگآن. است
نر گربه مي عشقاي آن كرده كه جيغ بازي مي هاي تي ها آزارم و گربهرداد كه يخالي كردم

گر باز همان،گاه شبي ديگرنآ. نر را كشتم ميجا زد كـه بـا ششـلول بـه طـرف به ونگ
سر هوايي شليك كردم كه صبح ديدم سه قطره خونش بـر زمـين چكيـده،درخت كاج

مي،از آن شب به بعد. است مي آيد همان هر شب امـروز هـم. كنـد جا با همان صدا ناله
سر هوايي تيراندازي كردم كه اكنـون،رسد به همان جايي كه شب صدايش به گوش مي

سرد.ه خونش بر زمين ريخته استسه قطر رسـند مـير همين هنگام رخساره با مادرش
مي كه سياوش به آن ميـرزا احمـدخان،. گويد ميرزا احمد خان گربـه را كشـته اسـت ها

مي راوي اصلي داستان هم تار بر مي و شروع :كند به آواز خواندن دارد
و ليكن در آن گوشه در پاي كاج...

)1356:20هدايت،.ك.ر(.سه قطره خونچكيده است بر خاك
مي رخساره مي و دست سياوش را و همگـي راوي گويد كه راوي ديوانه است گيرد

مي را .كنند ترك
مي،راوي از اين پس و زياد سخن گفتن يا شـعر به تيمارستان و گويا قتل گربه رود

و سه قطره خونيسرودن درباره مي،گربه و هر كـه دربـاره جرم به حساب سـهيآيد
ب ميقطره خون سخن ،هـاي داسـتان تـر آدم يـا بـيش تمـام. خـورد گويد، انگ ديوانگي

مي دستشان به خون گربه و يا شريك جرم به حساب گويا داستان سعي. آيند آلوده است
و حاشــيه دارد عــده و گروهــي را غيــر اصــلي و اي را مجــرم اصــلي ــد  اي قلمــداد كن

آن؛ خواهد كسي را تبرئه نمايد نمي دهـد كـه مجـرم نيسـت، كه نشان مـي زيرا راوي با
مي مستقيماً از بي و حتي در بخش پاياني داستان وقتي كه متهم گناهي خود، سخن گويد

مي به كشتن گربه مي ولي معلوم نمي كنـد؛خواند كه دليل بر ديوانگي اوست شود، آواز
. كه قاتل نيست
آن،متفاوت است كه در بسياري از آثاريهاي راي جنبهداستان دا هـا اشـاره شـده بـه

و اشاره جا آن اشاره اما در اين؛است آنيهاي ها هـا خواهـد افـزود، ديگر كه نگارنده بر
و سوي انديشه مي عمدتاً در سمت آني ظاهري جنبه. شود هاي فوكو خالصه تر داسـتان

و جيغ است كه رفتار گربه در خوردن، عشق هـايي آزار آدم مايـه،هـايش كشـيدن بازي
مي،هاي متفاوت ها به گونه آدم. داستان است و بيش كمر به قتل گربه و كم مجرم،بندند
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كـه رفتـاري مـزاحم دارد، عوام، عالوه بر اينچرا كه گربه در فرهنگ؛شوند شناخته مي

ن است كه بايد رمزگشـايي نمادي،ي ديگر داستان جنبه. شود كشتنش هم گناه شمرده مي
و البته پيدا كردن دقيق سمبول هـاي هاي متن دشوار است كه گاه به برخي از گوشه شود

و غريزه بايد سركوب شود: شود آن اشاره مي ايـنياما سـخن گفـتن دربـاره؛جنسيت
و يا زندان را در پي دارد و اعتراض، تيمارستان شدبايد. سركوبي كه قدرت ايـن يادآور

و؛خاني نيست، تنها نظام رضا)1311: تن داستانزمان نوش(ام اي مجموعـه روابـط پنهـان
آن آشكار اجتماعي است كه در باورهاي مردم به قضاوت مي و بـا خـان كـه رضـا نشيند

عوامـل اجتمـاعي،يهمه. كند تواند آزاد كند، جنسيت را نمي كشف حجاب را طرح مي
ه و سياسي قدرت، دست در دست ميفرهنگي ،دهند تا تمـدن را كـه در يـك معنـيم

از. جامعه ايراني است، رعايت كننـديهنجارهاي پذيرفته شده و آزادي جنسـي غريـزه
مي،ديدگاه فرويد آن گاهاز همين رو، دست. برد مدنيت ما را به زير سؤال هاي قـدرت بـا

امـا فوكـو؛فـق اسـت هاي قدرت موا جا با دستگاه فرويد نيز تا اين. خيزندميبه مقابله بر
و ان ميهرگونه سركوبي، اعم از مجازات سه قطـره خـون متن داستان. كند ضباط را نفي

و رو آوردن به تمدن،رغم ميل فوكو نيز علي چرا؛سويي داردهم،گاهي با نفي جنسيت
و رفتار گربه را در عشق بازي آن آور تلقي مـي، چندشكه صدا جـا كـه كنـد، همچنـين

مي،هنگام گرسنگيهگويد گرب مي ب متمدن و خود را و هـا نزديـك مـي آدمهشود سـازد
نـه؛كنـد مـي» يكي دو ساعت تمدن مصنوعي خود را فراموش«شود هنگامي كه سير مي

مي نزديك كسي مي مي آيد، نه ناز و نه تملق (گويد كند )18،همان.
ج؛نامد فوكو اين بخش از رويارويي با جنسيت را مجازات مي آنينبـه اما سياسـي

و اعتـراض كــردن از آن را كـه نتيجـه  و بــه يعنـي افشـاي سـركوب اش زنـداني شـدن
و تنبيه مي اين بخش از كـار قـدرت كـه بـه ظـاهر. نامد تيمارستان رفتن است، مراقبت

و شكنجهانسان ،قـدرت. شديدتر است،دوستانه است، در نزد فوكو از سركوب ظاهري
و ديوانه را به حاش ميزنداني مي گويد، جيره راند، با او سخن نمي يه در اش را كم و كنـد

و در او دگرگـوني ايجـاد بـه او پـاداش مـي،برابر كارهاي به اصـطالح پسـنديده  دهـد
مي مي و از در ديگر وارد و خواسته نمايد .هايش را محدود سازد شود تا او

و قانون نمي و گـاه آزادش نـ خبـر بماند از حقيقت دروني مجرم بـينخواه قدرت د
يسـاله از همـين رو پـس از تنبيـه يـك.دند كه حرف بزند تا او را بهتر بشناسنگذار مي

و قلم به او مـي؛دنديگر آزادش سازيد هفتهنخواهمي،راوي د، تـانـده اما اين بار كاغذ
و او مي و حقيقت درونيش را آشكار سازد و»سـه قطـره خـون«: نويسـد چيزي بنويسد
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ا ميشايد همين قدرت با جسـم،اگر در گذشته. شود كه آزاديش به تأخير افتد مر باعث
و اجتماعي سروكار داشت، هم و همـواره مجرم سياسي و كـار دارد اكنون با روح او سر

.سرك بكشد،كه در زندگي شخصيش كندميسعي 
و ميقراول داستان، به نوعي ديده ناظم و مراقب به شمار قرهب آيند، بان اول كه ويژه
و در وهله معناي ديده و دستيار نـاظم بان آدم ديده،نخستيبان را بر سر نامش دارد ها

و ديوانه اگر آزاد هم باش.و قدرت است و ديدهنزنداني اي بـاني جامعـه د، مورد مراقبت
مي كه از ارزش هستند و قانوني دفاع سبب نيست كه در بيـرون از آن،بي. كند هاي مدني

از. خوانـد اش مـي ديوانه،نيز پس از خواندن اين شعر،نامزد راوي،رخساره راوي پـس
مـادر رخسـاره بـا، جا كه رسيد به اين«: گويدمي،ي سه قطره خون خواندن شعر يادشده

و گفـت  »ايـن ديوانـه اسـت«: تغير از اتاق بيرون رفت، رخساره ابروهايش را باال كشيد
ق و هردو قه و از در بيـرون رفتنـد بعد دست سياوش را گرفت و در را بـهه خنديدنـد

اش هـم كشـيده هاي قدرت حتي تـا خـانواده دست»)21، 1356هدايت،(».رويم بستند
مي؛شود مي و اين اندازه داند به نحوي كه خود نيز چندان از عاقل بودنش اطمينان ندارد

كم كه با ديگران فرق و ديوانگيش يـك در جايگـاه انـگ ديـوانگي. تر اسـت هايي دارد
آنها هاي زندگي، ناظر بر زندگي آدم عرصه،در همه،قدرتي دست مايه و را سـت هـا
و اين شيوه كنترل مي از اگـر چـه. گـري اسـتي روشـن مغان دورهار،كند، رضـا خـان

خواهـد دارد كه مـيراو هم در زماني قراپرداخت،، به كنترل جامعه نميپيچيدهيهاي راه
ي جهـان غـرب هـاي تـازه از روش)تـرك اتـا(پاشا خود، مصطفي كمالچون الگوي هم

و از همين بهره مي برداري كند گيرد كه مجبـور اسـت از آن پيـروي رو، در موقعيتي قرار
و نفي ارزش؛كند آن چرا كه متأثرشدن از جهان غرب و مقاومـت در برابـر –هاي ديني

و كه يادآور عصر روشن -باورهـاي ايـدئولوژيك آن بـوده گري غرب در برابر مـذهب
و نظـارت ديده. ها استفاده شود هاي مشابه در سركوبي گردد كه از شيوه باعث مي هـا باني

مي در همين زمانه شكل وو كنتـرل، هـم بـيشيبـان ديده. گيرد هاي متفاوتي به خود تـر
مي نيرومند و هم پيچيده تر مي شود هراسـناك هاي امنيتي بـيش از پـيش دستگاه. گردد تر

فن زيرا دانش؛شوند مي و و هم در سـالح،ها آوري ها ،رفتـه هـاي پـيش هم در ارتباطات
ي دهنـده در مـتن بازتـاب را كـه تـر، آن چـهي نظارت بيش درباره. گسترش يافته است

او: توان سـراغ كـرد روزگار نويسنده است، مي و احـوال نظـارت دقيـق نـاظم بـر ضـاع
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وديوانگان اسـ ي هـدايت همـه. زنـداني نـاظم هسـتند،اي كـه بـه گونـه ديوانگـانيت

مي بدبختي :كند هاي مردم در بند ناظم را مطرح
خي اين همه« ها را از پشت بسته، او دست تمام ديوانه. دمان استوها زير سر ناظم

و چشم ها تـه بـاغ زيـر درخـت هاي كوچك به شكل وافوري هميشه با آن دماغ بزرگ
مي،كاج ميگ. زند قدم كـ.كنـد شود پايين درخت را نگاه مـي اهي خم ه او را ببينـد هـر
بي مي )12: 1356هدايت،(».ي كه گير يك دسته ديوانه افتادها آزار بيچارهگويد چه آدم

مياچر؛تر است ناظم از همه ديوانه و هم گناه آن را به گـردن كه هم گربه را كشد
ك ديگران مي و هم مرقب ديگران است ها را زيـر نظـر تمام آدم.ه سركوبشان كنداندازد

و شايد اين اندازه هم كه راوي مي آنانديشد، دارد و ند كه ها در اين توهم درست نباشد
مي. ها را زير نظر داردآن،ناظم يا كسي و اين توهم را عصر جديد ايجاد كند تا مجرمان

و ديدهج در اين و رفتـه يعنـي پـيش؛نـد باني خود بپدازا ديوانگان، خود به نظارت تـرين
و اعمال قدرتي ديده ترين گونه پيچيده  است مانع آزادي بيان بوده قدرت مستقيما. باني

مي يك سال است«: گويدو راوي مي و كاغذ قلـم در تمام اين مدت هرچه التماس كردم
ن)9، همان(».خواستم به من ندادند مي و اما هم اكنون ناظم كه از نامش پيداست، به ظـم

مي نظارت ديگري مي و قلم به او و كاغذ تا آزادي ظاهري بـه او داده باشـد،دهد پردازد
مي،قدرت. بنويسد،داندو او هرچه مي هـايش دهد تـا از ناگفتـه امروزه به مجرم آزادي

بي گذارد ناگفته اما نمي،آگاهي به دست آورد و زبـان آورد هايش را كـافي. اندازه بر قلم
مياست كه خو سـه قطـره«: توانـد بنويسـد او تنها مـي. گذردد بفهمد چه در دل مجرم

و با شـيوه اما بيش از اين تاب نمي؛و سر نخ به ناظم بدهد» خون را،هـاي تـازه آورد او
و خود او را ديده محدود مي مي كند اند، راوي كه اكنون قلم به دستش داده. كند بان خود

د؟اما چه فايده«: گويد مي مياز . چيزي ندارم كـه بنويسـم،كنم يروز تا حاال هر چه فكر
بي مثل اين است كه كسي دست مرا مي در)9همـان،(».شـود حـس مـي گيرد يا بازويم

مي اين و به گونه شود كه خود به ديده جا توهم راوي سبب اي ديگر باني خويش بپردازد
(مـورد شـكنجه قـرار گيـرد،و از ديدگاه رواني از)27: 1384، فوكـو.ك.ر. راوي چـه

و چه از ديدگاه مسايل جنسي بـه،از نظـر سياسـي. در بحران قرار دارد،نظرگاه سياسي
و از ديدگاه جنسي بند كشيده مي يك،شود چـرا كـه؛شـمارد سـان مـي عشق را با مرگ

و موقعيت مي به ديده،هاي اجتماعي تمدن و او خـود مـي باني او پـذيرد كـه اگـر پردازد
ابخواه راد به نقش اجتماعي خود در جامعه نظر كند، بايد هرگونه آزادي فسار گسيخته

و كه رابطهمهار كند، ضمن آن و آزادي افسـار گسـيخته وجـود دارد اي ميـان ديـوانگي
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مي هنگامي كه مهار شود، ديوانگيش پايان مي و آزاد راوي در ابتـداي داسـتان. شود يابد
مـن،آيا همان طوري كه ناظم وعـده داده.را جدا كردنند ديروز بود كه اتاقم«: گويد مي

ه حاال به كلي معالجه شده و )1356:9 هدايت،(»ي ديگر آزاد خواهم شد؟ فتهام
در يـابيم كـه قـدرت از مـتهم كـردن نظـام حـاكم تر به متن بنگريم، درمي اگر دقيق

مي،مجرم اصلي جايگاه وو گفـت گربه سـخني توان دربارهمي. گردد نگران از غريـزه
،از همـين روي. انداخت) ناظم،در داستان(اما نبايد قتل او را به گردن قانون؛كشتن او

و قانون ناچار مي مياو شود به او انگ ديوانگي بزند تواند آزاد شود كه خـود نيـز زماني
و قلـم. شريك جرم تلقي گردد، تا قانون تبرئه شود  شايد زماني كـه نـاظم بـه او كاغـذ

و جداً هفتـه،»سه قطره خون«دهد، او با نوشتن مي ديگـر آزاديجرم را به گردن گرفته
و انگ ديوانگي هنگامي است كه راوي به قاتل خاص اشـاره مـي. خواهد شد كنـد اتهام

و سياوش( اي خاص بدين كار دست كه عدهو يا نحوه بيانش چنين باشد) ناظم، قراول
و يا به گونه اما هنگامي كه خود. اند زده اي سخن بگويـد كـه نيز به قاتل بودن اقرار كند

بايد همه مثـل يـك ديگـر باشـند،: كند همگان در قتل شريك باشند، مشكلي ايجاد نمي
و اخالقيات همگان يك و شعر بگوينـد رفتار ماننـد(سان باشد، مانند همديگر فكر كنند

و شعر راوي كه يكي است از) شعر عباس و هيچ ميانو تفاوت و بر خيزد گونـه تمـرد
و قدرت نيز جز اين نمي و تـاريخي، جبر«. خواهد مخالفتي شكل نگيرد هـاي اجتمـاعي

و مـنش فـرد در مقابـل: گيـرد هـاي فـردي را ناديـده مـي خواسته شخصـيت، فرديـت
مي،ساختارهاي اجتماعي در اين يگانه نگري آدم) 185: 1388تسليمي،(».بازد رنگ هـا

مي) بوف كور(ر هدايت يك اثر ديگ آن. خورد هم به چشم ي مـردان بـه جا نيز همـه در
و همه زن يك مرد مي،ي زنان به شكل يك (شوند استحاله )32: 1373كاتوزيان،.ك.ر.

و تحليل گفتمان نيز بايد از نظر و انديشـه ياد آور شـد اپيستمولوژي يكـه ذهنيـت
و همگاني روشن .، هويت ملي بـوده اسـت)شمسي 1310يدهه(فكران اين دوره كلي

و روشن روندداعيه مخالفت داشت،فكران ايرانيآنان در برابر سركوبي مليت و از همـين
و مراقبـت قـرار مـي مورد پيگرد، گروهـي از نويسـندگان، بـه ويـژه.گرفتنـد مجـازات

نـداهگربه را شكل جغرافيايي ايـران دانسـت» سه قطره خون«محمدرضا قرباني در تحليل 
كنـد،ي گربه كه داللت بر كشـور ايـران مـي عالوه بر نشانه)61: 1383تسليمي،.ك.ر(

در دهد كه زمـاني كـه گربـه را مـي عذاب وجدان راوي را نيز نشان مي كشـد، همـواره
ميرؤياهايش صداي گربه  و ايـن صـدا آرامـش درونـي را :كنـدش را سـلب مـي شـنود
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از آن شب تاكنون خواب به چشمم.ام كه كشتهمطمئنم كه اين صداي همان گربه است«

مي.نيامده مي هرجا بي خوابم، تمام شب اين گربه روم، هر اتاقي ي انصاف بـا حنجـرهي
مي،ترسناكش مي ناله و جفت خودش را صدا )19، 1356هدايت،(».زند كشد

ك،راوي با اين همه عذاب وجدان ه گويي كه از سوي قدرت مجبور است اقرار كند
آنخود و حتي پس از مي كه جمله، گربه را كشته آورد، دوباره كمـر هاي فوق را به زبان

و خاموش كنـد، تـامي به قتل گربه بندد، تا صداي گربه را در وجدان خود هم سركوب
و تمرد و همه،از هرگونه مقاومت .تمام كند،چيز را به سود قدرت حاكم پرهيز نمايد

و فريـاد جايي كه گربه هـر شـب مـي بود آمدم همانامروز كه خانه خلوت« نشـيند
مي.نشانه رفتم،زند مي مي چون از برق چشمهايش در تاريكي تيـر. نشيند دانستم كه كجا

و سه قطره خون از آن باال چكيد كه خالي شد، صداي ناله تـو كـه بـه.ي گربه را شنيدم
)19، همان(»چشم خودت ديدي، تو كه شاهد من هستي؟

و رو به نـابودي ايـران، مـورد اعتـراض در اين داستان اگر وضعيت بحراني، آشفته
مي روشن و شاعران قرار قـانون،يبه وسـيله هاي متفاوت گيرد، به گونه فكران، نويسندگان

.گردد يكي از عوامل قدرت، سركوب مي

 گيري نتيجه.6

و تنبيهو تاريخ جنسيت هاي كتاب هـايي اسـت كـه انديشه حاوي،تولد زندان: مراقبت
هـاي قدرت به شـيوه. را در آن بيش از همه ناظر بود» قدرت«يتوان مركزيت نظريه مي

و يك . پـردازد هاي افراد موجود در يـك جامعـه مـي سازي انديشه سانمجازات، نظارت
مي سه قطره خونهاي داستان شخصيت و به موقع مجازات و، خود در ديـده شوند بـاني

آنمينظارت قرار  و رفتار همه گيرند، تا يكآنيكه پندار و در يـك ها مانند ديگر باشد
آن. قرار گيرند،نظم اجتماعي و ايـن كـار ها خود به نظارت خود مـي گاهي نيز پردازنـد

تغمحصول عصر روشن و و سياسـي دورهيريگري در اروپا خاني رضـا مناسبات فكري
مي. در ايران است كهپذي آنان خود اند يا داراي مشكالت روحي خاصـي ديوانه شده رند

دسـت كـم چنـين وانمـود هـاآن. هستند كه بايد در تيمارستان بمانند تا معالجـه شـوند 
و بـه آزاد مي و قدرت از آن خرسند شود و اين وانمود كافي است كه بيان گردد ي كنند
و گر نه مخالف آن و آزادي خوانيها اقدام كند و هاي ها بي نيز كاميابي بي اندازه حد هاي
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مو حصر آن و جنسي به گونـه كـه رگشان منجر خواهد شد، همـان ها در مسايل سياسي
.ها بر سر آن جان باختند گربه
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