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 چکیده
یاای راارسااای اسااات کاه باه روابط ترین رماا   اثر ماروف بزرگ علوی  یهی ا  م سهرای چشررر رماا  

و نررنگی ) و راالیت ساایاساای آ  پردا د  در این رما   ریاااشاااه مییا در عااار عاشااقانه نماکا ) 
رغس بورژوا بود    نی عاشا، و ر اکار اسات که با ایثار بزرگ خود  اساتاد ماکا  را ا  مرگ ررنگی   علی

دی   این مویاوع  ا  یما   ما  انتشاار  منتق ا  وابساته به جریا  چپ را به انتقاد ا  حتمی نلان می
کوشاا  تا با روشاای ه ت سااین آ  واداشااته اساات  این مقاله میاین رما  و با یا سااایر منتق ا  را ب

ت لیلی و با تهیه بر ایاا  نع   لرایت مانی) و نامها  تفاساایر ج ی  ا  متو  ادبی) در -تویاایفی
دسات دی  و به ای مانن  نیرمنوتیک) و نپسااسااختارارایی)  خوانشای نو ا  این رما  بهیای ادبینظریه

شا ه ا  آ  در مقاب  مانای ظایری رما  و لرائت پ یررتهنقرۀ لرائتی که در  ؛ ت یاب لرائتی تا ه ا  آ  دسا
لرار می را انقابی  میاا  منتقا ا   کنا  کاه در دشاااوارترین ل ظاان  متزلزلی مارری می  ایرد و ررنگی  

پژویش نتیلۀ  پیون د   کن  و به یا  دشامنا  انقار میانقار  به اساتاد ماکا  و ن تات خیانت می
اش  که به انتقاد شاا ی  منتق ا  چپ منلر برخاف مانای ظایری  های چشرر دی  رما  نشااا  می

متنی یای درو  عس ما نشااانهشاا ه  در باطن  به تروری انقار در مهتب مارکساایسااس ورادار اساات  به
خوانش ج ی ی ا  آ  را که متناساب با تروری  توا یا میرراوانی در این رما  وجود دارد که با تهیه بر آ 

 ارائه کرد   مارکسیسس در بار انقار است

  انقار  مارکسیسس  نق  ادبی   های چش : رما  هادواژهیکل
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 مسأله ان یب   .1

انتشار یارت  این رما  به روابط    1۳۳1سا   بار در  ترین اثر داستانی بزرگ علوی  نّستین   م س های چش  رما   
یاب  و مسائ  سیاسی آ  دوره  مرور استرش می پردا د و به عاشقانه ناستاد ماکا ) و نررنگی ) در دورا  ریاشاه می 

ای مرّره است که برای آموختن در این رما   ررنگی   دختری ا  خانواده   (  ۲۲9:  1۳۷۷ایرد )میرعاب ینی   را در بر می 
سردی با او  پسن د و به یای او را نمی اما استاد  نقاشی ؛  رود ترین نقاش کشور می اشی نزد استاد ماکا   بزرگ ینر نق 

اما در آنلا ناتوا  ا  آموختن این ینر  ؛  شود کن   ررنگی   متنّفر ا  استاد  برای آموختن نقاشی عا   ررنگ می ررتار می 
شنایی با خ اداد  دانشلوی مبار  مقیس خارد ا  کشور  تاّور ررنگی  ا  استاد  آورد  آبه یک  ن ای پر یوم روی می 

ی ف خود را ترک کن  و برای یمهاری با ماکا  بر ی  خوای  که  ن ای بی دی   خ اداد ا  او می ماکا  را تغییر می 
دین ه ایلی و چ ره    که نسا ما  آی  و در کنار استاد ماکا حهومت ریاشاه  به ایرا  با اردد  ررنگی  به ایرا  می 

پردا د  در  ( است به راالیت سیاسی می 1۷۷: 1۳۸4ایلی جنبشی  یر مینی در  ما  سلرنت ریاشاه) )کامشاد  
  سرتیپ کن  می ش ربانی دستگیر  را  اما پ  ا  م تی  ماکا   ؛  آی  وجود می یا به ای میا  آ  دورا  مبار ه  روابط عاشقانه 

شود در لبا  ا دواد با او  نزد ریاشاه ا   یا لب  خواستگار ررنگی  بوده  حایر می ش ربانی  که ا  م ن  آرا   رئی  
شود و ررنگی  استاد ماکا  شفاعت  و حهس اع ا  او را به تبای  تب ی  کن   پ  ا  این توار،  ماکا  به کان تبای  می 

یای او را به شهلی یوسرا  و یر ه  بر ا  ایثار بزرگ ررنگی   در تبای   چشس خرود  ماکا   بی یمراه آرا  به ررانسه می به 
 میرد طر ی مشهوک می کش  و به به تاویر می 

یا در عار ریاشاه است  روایتی این  روایت بزرگ علوی ا  ارتباق عاشقانه ماکا  و ررنگی  و راالیت سیاسی آ  
  برخاف ای ئولوژی مارکسیسس در بار انقار   نی بورژوا را یمچو  انقابی  کوش  تا  بر اسام آ  می   مال  که  

خویش  جا  ریبر ن تت انقابی و ماشوق خود را نلان  لیمت ا  دست داد  ساادن  به  بنمایان  که  اییلی 
رد؟ آیا این رما   ارائه ک  های  چش  توا  خوانش دیگری را ا  داستا   اما آیا این تن ا روایت ممهن است و نمی ؛  دی  می 

توا  مانایی رراتر ا  مانای ظایری آ   ی ایی است یا اثری چن ی ایی که به دلی  سرریز کرد  ماانی می اثری تک 
یای ج ی ی ا  آ  را ارائه کرد؟ نهته دیگر آ  است که در این رما   داستا  آشنایی و ج ایی ماکا  و  ر می  و خوانش 

ش شود و او به ت می ررنگی   ا   با  ررنگی  روای  ماکا  و   که ی درحال یای عم ه این رما  است  تن ایی راوی ّب
توا  روایت آیا می    ک  ا  نوع ارتباق او با استاد ماکا  اطاعی ن ارد ان  و غیر ا  ررنگی  ییچ عمو رجب یر دو مرده 

ررنگی   نی   اینهه  بر  مبنی  ناظس م رسه  یانی  به اوایی راوی دیگر داستا    توجه  با  پ یررت   ررنگی  را یهسره 



 ۳ ا  … گری د یخائن؛ خوانش یبورژوا  ایعاش، ر اکار  سا  پنلاه و چ ار  

: 1۳96) )علوی     یدرآ خوای  نمایش دی    توان  به جل  آ  موجودی که می می   ی آسان به نبایوش و استا اد است و  
شا  را وارونه  اش با استاد ماکا  و راالیت سیاسی   حوادث مربوق به آشنایی عم توا  احتما  داد که او به ( آیا نمی ۵۷

متنی رراوانی در متن وجود دارد که این ررییه را  یای درو  چراکه نشانه ؛  جلوه داده است؟ به باور ما پاسخ مثبت است 
 سا د می کن  و امها  ارائه لرائتی ج ی  و خوانشی نو ا  این رما  را میّسر  تقویت می 

 نظری پژوهش  چهارچوب   .2  

ای ه بنیادینی که مقاله حایر به پشتوانه آ  نگارش یارته آ  است که متن در درو  خود یمیشه چیزی رراتر ا  مانای  
توان  با لا  یایی که حتی می یای ج ی ی ا  آ  را ارائه کرد  خوانش توا  خوانش ظایری آ  را در بردارد و یمواره می 

ن ه متفاون و ااه متتاد باش   این  ای ه رایلی در سّنت نظریه ادبی  ا  یرمنوتیک تا پساساختارارایی است و  نویس 
توا  آ   یای نژاک دری ا) می یای سّنتی نظیر نرردریش شایر ماخر) تا پساساختارارایی و ان یشه در آثار یرمنوتیک 

یای سنتی به لا  نویسن ه و مانای لرای متن باور داشت  اما بر یرمنوتیک را مشای ه کرد؛ شایر ماخر مانن  سایر 
مانای متن لزومًا آ     چراکه ؛  توان  به مانایایی پی ببرد که بر نویسن ه نیز مل و  است این عقی ه بود که مفّسر می 

او   (  ۳16:  1۳۸۵شمیسا   )  ارت توا  در متن ی چیزی نیست که در ذین نویسن ه بوده و یمواره چیزی رراتر ا  آ  را می 
ست و سپ   ر س ب تر ا    دانست و عقی ه داشت که  اثر می   مال  غایت یرمنوتیک را ر س خور یک بیا  در ویله ّن

 توا  ر می به ن و ناخودآااه ن فته است  او را ب تر ا  خودش می   مال با روشن ساختن آنچه در رراین  خالانه  
 ( ۳۸:  1۳9۵کی   الرن  ) 

 ا آ پ  یای یای ج ی  و برخی نظریه یای سنتی مانن  شایر ماخر و دیلتای  یرمنوتیک خاف یرمنوتیک بر 
  به نظریه نع   لرایت مانی) رسی ن  و مسأله چن  مال  نن ادن  و با ح ف نیت  اساسًا به نیت نویسن ه ولای  
  196۸ساختارارایانی بود که در سا    ا جمله نروال  بارن)    (  ۳14: 1۳۸۵شمیسا  ) مانایی متو  را مررح کردن 

نظر ا  نّیت نویسن ه یما  مانایی را دارد که دارد و  ) را اعا  کرد  او بر این باور بود که متن  یرف مال  نمرگ  
خوای  بنویس   ا  نظر بارن  خالیت یراز در  کن  که درباره چه چیزی می نویسن ه تن ا در ررآین  نوشتن کش  می 

یارلن   )  کن   نه نویسن ه   تن ا  با  عم  و اجرا می آنلا ای است که در  ررما  آاایی نیست و نوشتن  رسی   به نقره 
1۳۸۸  :۳۷4 –  ۳۷۳  ) 
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یای نو ا  متو   در نظریه پساساختارارایی و آثار ژاک دری ا به اود رسی   ای ه ع   لرایت مانی و امها  خوانش 
ا  نشانه برخاف رردینا  دوسوسور ک    درباره دری ا در کتار    (  ۳4:  1۳9۳دانست )پارسا   یا می ه  با  را نظامی 

 مرکزیت م لو  را رد  و تاری  سوسور ا  مف و  ننشانه) را مردود اعا  کرد:  ی گ اماتولوژ 
دا   ا  با ی  ارجاعان   ی  با  است اریّته باش   که با یا یا که سا ن ه م لولی وجود ن ارد که 

ای  به چنگ آ  ارت   ظ ور نوشتار  ظ ور با ی است؛ امرو ه این با ی دارد به سراغ خودش  بّو 
یا با آ  تنظیس  ای است که ا  آ  آغا  ش ه بود و اردش  نشا حا  م و کرد   م  وده رود  و درمی
تما  م لو  می و  تهیهش    و  ااه آ  بودن  را یمراه خود حفظ مییایی که  در حا   کرد   یمچنین 

کرد  این امر  ی  با  مرالبت می یای بیرو   با ی است که ا  م  ودهبرچی    تما  سنگریا و حفاظ
 (  1۸ -19: 1۳۸۸دری ا  ) یراحتًا به مانای نابود ش    مف و   نشانه و ک   منر، آ  است

ش  به دو دلی  یا مانا می دری ا عقی ه داشت رراین ی که به واژه   ست به این دلی  که یراز پایا  نمی ّب پ یرد؛ ّن
ایرن   دو   به این خاطر که مانایشا   یا وا  می یای مالب  خود شریک یستن  و مانای خود را ا  آ  یا در مانای واژه آ  
ش رراین  تاوی،    مانا یمواره دستّولهی درنت آین  یمواره در حا  تغییر است   یایی که پ  ا  خودشا  می واسره واژه به 

است  ا  نظر او دا  به ان ا ه کاری پای ار  اما م لو  ذاتًا متزلز  است  ا  یمین رو او تأکی  کرد که  با   یراز برای  
کن   ا  این دی ااه  بین حقیقت  اییلی که لا  بیانش را داریس و وسیله  انسا  ارتباق مستقیس با والایت را ررایس نمی 

  -اار والاًا حقیقت اییلی وجود داشته باش – کارش بگیریس  ] با [ که بای  برای بیا  آ  حقیقت به ارتباطی نامرمرنی  
ا  نظر دری ا  با  یمواره شام  به تاوی، ارتاد  مانا  اب ا     (  14۵  - 14۷:  1۳۸۳برتن    )   ناسا ااری وجود دارد 

اشتباه  رریب  نویسن ه  امها   ا  اوین ه یا  بو رایله داشتن  ما    چراکه ؛  د  و ع   ایقا  است آمیز  یمیشه ا  دستا  
مفّسر  بلهه حتی خود    تن انه ا  دی ااه دری ا و پیروانش     ( ۲۸:  1۳9۲دویچر   )   شود اریزد و ا  کنتر  ما خارد می می 

متزلز  و ناپای ار بود  م لو  و سرریز ش   مانا  آنچه یک    ی به دل  چراکه ؛ نویسن ه نیز بر تفسیر متن تسّلری ن ارد 
 ( 16۲: 1۳۸6برسلر  )  کن  که در متن افته  ممهن است با آنچه والاًا نوشته است متفاون باش  نویسن ه اما  می 

بلهه دارای  نتیله تأکی  دری ا بر تاوی، دائمی م لو  و نابودی نشانه این بود که یک متن  نه دارای یک تفسیر واح   
 توا  به تهّثری ا  ماانی و تفاسیر ج ی  دست یارتتا اد نام  ودی تفاسیر ممهن است و در خوانش متو  می 

 ( 14۵یما :  ) 
برویس و با استفاده    های  چش  یای ادبی به سراغ رما   در ادامه لا  داریس تا با تهیه بر این سنت موجود در نظریه  

پژویش و توییک   نه یش ی پ متنی  خوانشی دیگر ا  این رما  ارائه کنیس  برای این کار  پ  ا  بررسی  یای درو  ا  نشانه 
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ست برای آشنایی با نوع نگرش منتق ا  یس  حزبی نویسن ه با پ ی ه انقار  به بررسی ان یشه  درباره شیوه پژویش  ّن
را ارائه    های  چش  ر پایا   خوانشی نو ا  رما   پردا یس و د آ  حزر توده می   تبع به انقار در تروری مارکسیسس و  

می می  نظر  به  رما   کنیس   ا   ج ی   خوانشی  ارائه  با  پژویش  این  که  ارائه  های چش  رس   امها   نشانگر  بتوان     
  یای متفاون ا  سایر آثار ادبی باش  و چن  مانایی بود  این آثار را به اثبان برسان   لرائت 

 . پیشینه پژوهش3 

برخی ا  منتق ا  لرار اررت  ارویی ا  این   موردانتقاد    1۳۳1بارایله پ  ا  انتشار در سا     های چش  ما   ر  
یای  احم ) یف اتی ا  آ  را مشابه رو نامه منتق ا   ا  ج ت  مینه سیاسی ماجرایای این رما  خرده اررتن  و نآ  

نیز رما  را کتابی حزبی خوان  و  با تا   حزبی او را    حزبی دانست  نخانلری)  نویسن ه  تنالض روحیه رمانتیک 
دسته دو  انتقادیا به رما   ا  ناحیه منتق ا    (  4۷۷ - 4۷۸: 1۳9۲میرعاب ینی  )  ترین یا  رما  للم اد کرد م س 

ترین مشه  رما  للم اد  یای بزرگ علوی  یم لی او با شّایت ررنگی  را م س حزبی چپ یورن اررت و یس 
ای که یما  سا  در ملله نررینگ نو) منتشر کرد  ا  اینهه بزرگ علوی در این آذین)  در مقاله نبه   (  جا یما  )  کردن  

 ( 6۵  - 6۸:  1۳۳1آذین   به )    اده دم می و سرسری را تبرئه کن   ا  او انتقاد کرد خواسته حتمًا یک دختر اعیا  رما  می 
این رما  در  رای  و بررسی در یما  دوره  برداشت یمانن ی در ج  نیز مشای ه ش  و  نیز   آنلا یای ادبی شوروی 

 نوشت:   های  چش  نظر روسی درباره رما   لرار اررت  یک یاحب  موردانتقاد 
پاره   اثر  این  ل رما  ایلیمی  به چشسای نقایص ج ی  در  ماکا   یای  و مامولی   … خورد  

است    بن وباری به ررنگی   دختر اشراری سبهسر و  تاویر ش ه است  یمه توجه نویسن ه ماروف ب
و  توجیه کاریای احمقانه  دلی  کاری برای  ماکا  را  ررنگی  به  دی اایی ذینی  عش،  ا   نویسن ه 

   ( 1۸0: 1۳۸4کامشاد  ) دان ناماقو  دختر می

که شّایت این نال  دیگری ]کمیسارف[ یس در اظ ارنظری  شّایت ررنگی  را بسی نامتاارف دانست و ا    
  ( 1۸1یما :  )  ای ناتوا  تویی  ش ه است ا  بزرگ علوی انتقاد کرد استاد ماکا   به ن وی ناروا کمرو و تا ان ا ه 

در ملله نآرش)   1۳4۲عنوا  نداستا  کوتاه و بلن  در این سر مین) که در سا   ای ت ت م مود ت رانی در مقاله  
یای بزرگ علوی با شّایت حزبی تن ا  مانن  یس انتقاد کرد  او نه   های  چش  ن و دیگری ا  رما   منتشر ش   به 

  ی به دل ررنگی  و بورژوا بود  او مشهلی ن اشت  بلهه برعه   به دراع ا  مظلومیت او پرداخت و به استاد ماکا  
کن  و اساسًا توی خط  ایی یاد کرد که دائس جفا می عنوا  مردی سودتوج ی و جفا به ررنگی  تاخت  او ا  ماکا  به بی 
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ای پ  ان اخته بود که  نیچه  - درست یک نس  خوانن اا  رروی   های  چش  عش، و عاشقی نیست  ا  نظر او رما  
  (  14۵:  1۳4۲ت رانی   )  اعتنا بودن  کش و پسریایش بی دختریایش شاق 

ویژه شّایت ررنگی  در آثار پژویشگرا  ادبیان داستانی  و به   های  چش  بر خاف انتقادیای اولیه  رما    
  عنوا  به   ا  ررنگی    ان ی ا  ی س ی نو داستان   صدسال ان ؛ حسن میرعاب ینی در کتار  یای با  مورد تللی  لرار اررته دوره 

  یداستان   ات ی ادب   خ یتار او در اثر دیگرش     (  ۲۲9:  1۳۷۷میرعاب ینی   )   کن  می پیشه و جسور) یاد  ن   مرّره  یبا و عاش، 
ارایی    والع های چش  احم  و خانلری بر این باور است که در رما     برخاف انتقادیای اولیه اررادی مانن  آ   ان یا 

یای طبقاتی او  ررنگی  را در حاار وابستگی   داستانی بر لا  مسلهی نویسن ه چیره ش ه و بزرگ علوی  شّایت 
   ان یا معاص   آور نام  ی ها س ینو داستان جما  میریادلی در کتار  (  4۷۸: 1۳9۲میرعاب ینی  )  م  ود نهرده است 

یای سیاسی و اجتماعی د  استاد ماکا  را به  کوشی ه است تا با انلا  مأموریت ادعای ررنگی  را مبنی بر اینهه می 
بر پایه پ یرش یمین م عاست  (  ۷1: 1۳۸1میریادلی  )  کن  پ یرد و ا  این شّایت تملی  می دست بیاورد می 

خوان  و نویسن ه رما  را در شناخت روحیان نظیر) می که او در ادامه  پرداخت شّایت ررنگی  در این رما  را نبی 
  آثار  نقد عب الالی دستغیب در کتار  (  ۷۲یما : ) دان  یای     استاد  و ت ت تأثیر نظریان رروی  می و خالت 

اساسًا  یعلو   بزرگ  روا    های چش     و  عاشقانه  بیشتر  بلهه  اجتماعی   و  سیاسی  داستانی  نه  می را  دان  شناختی 
عش، ماکا   کن  که نامتیا یای ج ا  برای او در برابر  عنوا   نی باورا یاد می ( و ا  ررنگی  به 1۳۳:  1۳۵۸)دستغیب   

رغس  دان  که علی او در کتار دیگرش  نکالب شهاری رما  رارسی)  ررنگی  را  نی می  (  140ییچ است ) )یما :  
عسگر عسگری نیز در کتار   ( 49:  1۳۸۳دستغیب   )   اردد اشراری بود   یمچو  پروانه دور وجود استاد ماکا  می 

اش با استاد ماکا   یای سیاسی و ارتباق عاشقانه نگی  ا  راالیت با تهرار روایت رر   یفارس   معاص    رمان   یاجتماع   نقد 
 ( 1۲9:  1۳۸6عسگری   )   دان  شّایت استاد  و نه ررنگی   را در انتّار میا  عش، و وظیفه سیاسی نمتزلز ) می 

اجتماعی   - سیاسی ) نیز این رما  را اثری های  چش  اجتماعی رما    - یای سیاسی نویسن اا  مقاله ندرونمایه  
ان  که ندر راه مبار ه  کار و راالیت عنوا  رردی مارری کرده یای ررنگی   استاد ماکا  را به دانسته و با استناد به حرف 

کن  )  دوستانه می ایرد) و نعش، را ر ای مبار ه  کار و ینر انسا  اجتماعی  عواط  و احساسان للبی را نادی ه می 
  ( 16۵:  1۳۸۷ی  لهورد   پور آالشت )حسین 



 ۷ ا  … گری د یخائن؛ خوانش یبورژوا  ایعاش، ر اکار  سا  پنلاه و چ ار  

رس  که نقره مشترک یمه این نق یا  پ یرش روایت بزرگ علوی و ررنگی  ا  نوع ارتباق ماکا  و  به نظر می  
یای نویسن ه را به حمله به رما  و نویسن ه آ  واداشته  حزبی ررنگی  است  با این تفاون که پ یرش این روایت  یس 

 یا سوق داده است دبیان داستانی را به تملی  و ستایش ا  آ    پژویشگرا  حو ه ا در مقاب  و  
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ت لیلی است  نویسن اا  مقاله ابت ا به بررسی ان یشه انقار در مهتب   - روش پژویش در این مقاله ا  نوع توییفی  
لرایت مانی در نظری  تبع به مارکسیسس و   بر ای  ع    با تهیه  پرداخته  سپ   حزر توده  مانن  یای ادبی ه آ   ای 

اش با استاد ماکا   یای موجود در روایت ررنگی  ا  ارتباق عاشقانه یرمنوتیک و پساساختارارایی  و واکاوی تنالض 
 ان   و شّایت ررنگی  ارائه کرده   های چش  خوانشی ج ی  ا  رما   

 . بررسی اندیشه انقالب در تئوری مارکسیسم 5 
ای که نا  مارکسیسس یمواره با واژه اونه به ؛  کلی ی در تروری مارکسیسس  ان یشه نانقار) است یهی ا  مویوعان   

عّلتی است؛ مارک  در بررسی عام  ولوع انقار انقار اره خورده است  م   انقار مارک  م لی ساده و تک 
ی نباعث) توساه روابط اجتماعی ماّینی  کرد  ا  نظر او  ساختار اجتماع بر ترتیبان ساختاری خاص جاماه تأکی  می 

ای دو طبقه ایلی وجود دارد  یک اردد؛ در یر جاماه شود و ا  این نعل )  ترتیبان طبقاتی خایی ایلاد می می 
ایرد  اعتای طبقه استثمارش ه عالبت کن  و طبقه دیگر مورد حهومت و استثمار لرار می طبقه  حهومت و استثمار می 

بزرای   می اروه  تشهی   که  را  با یس    واسره به دین   مشترک)  طبقاتی  می   ی سو به نآاایی  ران ه  با  انقار  و  شون  
مارک  عقی ه داشت که    (  6۷:  1۳69کوین   )   دین بران اختن طبقه حاکس  خود  اروه حاکمه ج ی  را تشهی  می 

  (  ۲04:  1۳۸۲دریپر   )  ست این تتاد طبقاتی در رو اار م ر  میا  بورژوا ی و پرولتاریا در جریا  ا
توانن  انقابی باشن  یا می مارک  و پیروا  او بوده آ  است که ک ا  اروه   موردتوجه یهی ا  مویوعاتی که یمواره   

دان  )احم ی  که مارک   پرولتاریا را مساوی با یمه  حمتهشا  جاماه می رغس آ  توانن ؟ علی یا نمی و ک ا  اروه 
ایر  انقار تن ا بر روی طبقه کارار یناتی است و در آثار او   عنوا  به   تأکی  مارک  وجود ن ی باا  ؛ ( 4۳۳: 1۳۷9

  (  4۳9یما :  )   نآاایی طبقاتی)  در مورد طبقه کارار یناتی به کار ررته است
که   در رابره با یمهاری یا ع   یمهاری پرولتاریا با سایر طبقان اجتماعی  مارک  و انگل  عقی ه داشتن   

مارک   یمواره اررادی    (  ۳۲1:  1۳۸۷یو   س ی )  توان  به دست خود طبقه کارار ت ق، یاب  نلان طبقه کارار رقط می 



 سوم شمارۀ   )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  8

 ( 4۸4  - 4۸۵:  1۳۷9احم ی   )   دانست پیون ن  خررناک می یای حاکس به یفوف پرولتاریای مبار  می را که ا  طبقه 
کرد که درن ایت  در ی  دشمنا  مرد  جای  عنوا  کسانی یاد می انگل  نیز ا  عنایر انقابی وابسته به بورژوا ی به 

کنن ه  نهته بسیار م س ا  نظر مارک  و پیروا  او این است که نمنارع طبقاتی) عاملی تایین   (  69۲یما :  )  ایرن می 
ای لیا  کنن  که خود جزئی ا  آ   رژوا ی با یمهاری پرولتاریا علیه طبقه دی  اررادی ا  طبقه بو است که اجا ه نمی 

کرد  یا در ارو حفظ آ  طبقه است  نارورگ لوکاچ) به پیروی ا  روش مارک  تأکی  می یستن  و تما  موجودیت آ  
  ( 44۳یما :  )  آاایی در مقاب  منارع طبقاتی او لرار دارد  چراکه که بورژوا ی دارای آاایی طبقاتی نیست   

یای ج ی تری ا  انقار را ارائه دادن ؛ لنین  یمن موارقت با نظر بنا  پ  ا  مارک   م    یای  مارکسیست  
توان  در ت ق،  مارک  درباره ریبری پرولتاریا در انقار  این مویوع را مررح کرد که پرولتاریا تن ا در یورتی می 

عنوا  کسانی که  ویژه ا  دیقانا  نارایی به یا و طبقان پی ا کن   او به سایر اروه  پیمانانی ا  انقار مور، باش  که یس 
براین  لنین عقی ه داشت عاوه   (  9۳:  1۳69کوین   )   جب ه شون  یاد کرد توانن  در ایلاد یک انقار با پرولتاریا یس می 

دیقانا    و  کارار  طبقه  یابن    نمی   خود ی خود به که  دست  انقابی  آاایی  به  برای یماینگ ساختن   رو ن یا ا توانن  
  (  90یما :  )  یای بالقوه انقابی تزری، کن  انقار  حزر پیشتا ی ال   است تا آاایی انقابی را به درو  توده 

تری را برای دیقانا  در ولوع انقار سوسیالیستی لائ  ش   مائو عقی ه داشت که در پ  ا  لنین  مائو نقش بیش  
کشوریایی مانن  چین که طبقه کارار ن ارن  یا طبقه کارار توا  شرکت در جنبشی انقابی را ن ارد  سایر طبقاتی که  

  دارای آاایی طبقاتی و ل ا دارای استا اد  تواننیا با طبقه حاکمه مث  رابره پرولتاریا با بورژوا ی است  می رابره آ  
 (  10۳  - 10۵یما :  )  توانستن  یک طبقه انقابی را تشهی  دین  انقابی باشن   ا  نظر او دیقانا  چینی می 
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حزر   ( 4۲:  1۳60پ لوا    )   یای چپ در ایرا  نا  برد عنوا  خالت مشترک جنبش توا  به ا  عاله به لنینیسس می  
بینی حزر توده ایرا   طرح اساسنامه حزر بر این نهته که ج ا    در  1۳۲۷توده نیز ا  این لاع ه مستثنی نبود و در سا   

است و ایو  تشهیاتی آ  ا  این ج ا    - مارکسیسس  ناشی می لنینیسس  : 1۳۷۸آبرایامیا    )   تأکی  ش      شود بینی 
۳0۸  )  
انقار موردنظر حزر توده نیز با م   انقار لنین شبایت کام  داشت؛ مراب، نظریه مارک   انقار م    

داری بود  لنین عقی ه  روسیه کشوری مالب  سرمایه   که یی ا آنلاداد   داری رخ می ترین مرحله رش  سرمایه تن ا در عالی 
وسیالیستی بای  انقابی دموکراتیک یورن ایرد  ا   داشت که در آ  کشور لب  ا  وجود امها  ولوع یک انقار س 
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یای ایلاد انقار نظر او پرولتاریا نیز نبای  ا  این انقار بورژوایی برکنار بمان   بلهه بای  با مشارکت راا  در آ    مینه 
ی خود دو ی ف  حزر توده نیز به تبایت ا  لنینیسس  برا   (  9۲  - 9۳:  1۳69کوین   )   ایی  سوسیالیستی را ررایس آورد 

این   که یی ا آنلا لائ  بود؛ ی ف ایلی  شه  داد  به یک جاماه کمونیستی ا  طری، انقابی سوسیالیستی بود  اما 
توا  سرنگونی رژیس وابسته به امپریالیسس آمریها را    یی تن ابه دی  که  حزر  طبقه کارار ایرا  را آنچنا  ل رتمن  نمی 

ای انتقالی  مرحله   مثابه به عنوا  ی ری استراتژیک اعتقاد داشت و آ  را  دموکراتیک  به   -داشته باش   به یک انقار ملی 
کرد و بر این باور بود که طبقه کارار بای  با شرکت رااالنه در آ   مینه انقار با ی  آرما  سوسیالیسس تلّقی می   ی سو به 

  (  6- ۷:  1۳91سا  دلیری  ش با ی   )  را م یا سا د 
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ش با تهیه بر شوای  درو    ّنا  ررنگی  وجود دارن   خوانشی نو ا  رما   در این ّب و    های  چش  متنی که در س
  شود  شّایت ررنگی  ارائه می 
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ا     - امیر یزارکویی ما ن رانی – تال، به طبقه بورژوا ی  پ ر او  نی است م  های  چش  شّایت ررنگی  در رما   
سر ( و ررنگی   ا  دورا  کودکی یمواره در رراه و آسایش مادی به 16۲:  1۳96دارا  ما ن را  بوده )علوی    مین 

  ( ۸۵یما :  )  برده است می 
پسن د یای او را نمی اما استاد نقاشی ؛  د رو ررنگی  در آغا  جوانی  برای آموختن ینر نقاشی نزد استاد ماکا  می  

نظر ایرد: نیما  برخورد او  به اش را در د  می کن   ررنگی   آ رده ا  سلوک استاد با او  کینه و با او به سردی ررتار می 
ای ا   کینه   … با من ررتار نهرده بود   طور ن ی اغیظ علیبی به من دست داد  ییچ مردی تا آ  رو     … من ت قیرآمیز بود 

ررنگی   م تی با   برای آموختن ینر نقاشی به اروپا    (  ۸۸  – ۸9تربیت در د  اررتس) )یما :  این مرد خشک بی 
( و ناامی  ا   11۲شود )یما :  آموختن این ینر نمی نیز مور، به   آنلا پشتهار ال   را ن ارد  در   کهیی ا آنلا اما ؛  رود می 

را در اروپا    بن وبار ی ب ( و پنج سا   ن ای  99پردا د )یما :  آموختن ینر نقاشی  در اروپا به تفریک و سرارمی می 
نار  و در ک  اردد ی با م اما پ  ا  آشنایی با خ اداد و به توییه او  به کشور  ؛ ( 141 - 14۲یما : )   ا ارد پشت سر می 

آورد  اارچه ررنگی  دالی  اونااونی را برای با اشت به  استاد ماکا   به راالیت سیاسی علیه رژیس ریاشاه روی می 
طلبی) و نتمای  ش ی  او بر غلبه بر استاد  رس  که نجاه کن   اما به نظر می اش ذکر می ایرا  و شروع راالیت سیاسی 
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ّته بودن   من می   طلبی  ماکا ) را بای  دالی  ایلی این امر دانست: نجاه  خواستس در راالیت اجتماعی که  مرا برانگی
رس  که این نظر می به    (  144غرض شّای ن فته بود  با خوشولتی روبرو شو ) )یما :      البته برای من در یسته آ  

بر اثر – یای ررنگی   بای  تمای  ش ی  او به غلبه بر استاد ماکا   طلبی و بلن پروا ی ض شّای  عاوه بر جاه غر 
 بوده باش :   - عش،ن کینه 
و من رابط تشهیان ایرا    … ایرد افتس: نباالخره جنبشی ی  استب اد در ایرا  جا  میبه خود می 

من بای  دستوریا را   …کن  ماکا  است و تت را اداره می خوایس بود و آ  کسی که در ایرا  دارد ن 
  ولت آ کاره این ن تت مقاومت خوایس بود و به او اباغ کنس و  مانی نّوای  ا شت که من یمه

 ( 14۳حتی ماکا  یس بای  ت ت نفوذ و اراده من باش ) )یما : 

و  آنچنا  که خ اداد خواسته است  و اینهه ماکا  تأکی  ررنگی  بر اباغ ندستور) بر ماکا   و نه نیمهاری) با ا  
 اش به غلبه بر استاد ماکا  است طلبی او و عاله در آین ه نت ت نفوذ و اراده) او خوای  بود  اوایی بر جاه 

 های یک انسان انقالبیفرنگیس و فقدان ویژگی .  2.  7 

یای خود ررنگی  نشانگر آ  است که او ا   متنی و افته رغس ارایش ررنگی  به راالیت سیاسی  شوای  درو  علی  
توان  تا پایا   بر سر یای یک انسا  انقابی کام  را ن ارد و الجر  نمی اش  ویژای یما  آغا   به دلی  تربیت اشراری 

رنوشت مرد   یای یک انسا  انقابی  عاله به سترین ویژای ای اف انقار مقاومت و پای اری کن ؛ یهی ا  م س 
ای به سرنوشت مرد  این یا ن ارد: نمن عاله ای به مرد  و سرنوشت آ  است  ررنگی  بنا به اعتراف خود  عاله 

دروالع   (  14۳یا شریک نبود  ) )یما : سو ان   در  جر و مایبت آ  یا د  مرا نمی مملهت ن اشتس  دردیای آ  
دلی  در   ن ی به یم ژیس استب ادی  بلهه پیرو ی بر استاد و تااحب اوست و آرما  مبار ه ررنگی   ننه پیرو ی بر ر 

  (  1۳0:  1۳۸6خورد) )عسگری حسنهلو   اش شهست می مبار ه 
ن ارد  او با این اطمینا  که در    – اری است که ال مه انقابی – براین  ررنگی  آمادای رویارویی با خرر را  عاوه   

وای  کرد و طبقه اجتماعی طو  راالیت سیاسی خرری او را   اش او را ا  خرر حفظ خوای  نمود به راالیت ت  ی  ّن
توانست ویا  و سراردا   کرد   ش ربانی آدمی مانن  خ اداد را می آورد: نمن خرری احسام نمی سیاسی روی می 

یای م ترمی را اررته باش  )  کن   خانواده من در تما  دستگاه دولتی نفوذ داشت و من یراز نشنی ه بود  که دولت آد  
  (  149:  1۳96)علوی   
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ستین دی ار به یس  دی  که او و ماکا   علی خاطران ررنگی  نشا  می   یما : )   ان  بوده   بسته د  رغس کتما   ا  یما  ّن
کنن  و با یس ل ظاتی عاشقانه را  یر دو نفر به عش، خود اعتراف می  در کنار آر کرد    شب ک ی  که ن ی ا ( تا  14۷  - 14۸

ا ارن  که یبک رو  با   ررنگی  به خانه  رسان  و لرار می اش می نماین   ماکا   ررنگی  را به منز  پ ری تلربه می 
به سر می  با تردی  و دودلی  را  برود  ررنگی   آ  شب  خود  ماکا   با  تما  شب  به  کلنلار می برد و  رود  او لادر 

توان  بین عش، ماکا  و طبقه اجتماعی خود یهی را انتّار کن : ناین یهی برایس مسلس بود  ایری نیست و نمی تامیس 
م هو    …  افتسبایستی پیه یک عمر  ن ای پر ا  مایبت را به تن خود بمالس  می اش برو   دیگر می که اار رردا به خانه 

؟ ا  لبام  ا  عرر  بردار  دست خود    زی چ یمه توانس ا  نچرور می  (  1۸9جر و شهنله یستس) )یما :  به یک عمر   
در ملال  م تر   ا  مساررن  آم وش  ا  اردش  ا  مساررن  ا  تفریک  ا  مااشرن با جوانا  شوخ و خن ا   ا   

ررنگی   درن ایت    ( 1۸1س بپوشس) )یما :  یا چش یا یمه در اختیار من بود و من بایستی ا  یمه آ  ررنگستا ؟ این 
اوی  نیاح) نیست که به   ن   اما ررنگی  می دی   ماکا   نگ می اش را بر عش، ماکا  ترجیک می طبقه اجتماعی 
 منز  او برود: 

تلفن ی ا کرد   و نیس  ده  ا  افتگویای عادی پرسی : نتشری  می  … ساعت  اینلا؟)  پ   آوری  
دانس ) پرسی : نمگر لرار نگ اشتیس؟) افتس: نچرا  اما امرو  من ولت ن ار   حالس یس افتس: ننمی

 حتماً افت: نررنگی   بای  بیایی ) افتس: نآخر شای  خور نباش  ) افت: ن  … خور نیست )
ای ی ا نیام   با  ا  چن   ) اینلا دیگر سست ش   ل ظهخور است ) افتس: نشای  یاح نباش 

 ( 191دانی   شای  ح، با شماست  شای  یاح نباش  ) )یما : ثانیه افت: نخودتا  می

 ده  له او را می که له ( و درحالی 19۳  به خانه ماکا  ررته )یما :  ت یدرن ا اارچه ررنگی  م عی است که آ  رو     
به او افته که آم ه است تا خود را به   ( 194 – 19۵او را بپوشان  )یما :  سرویورن یای ماکا   تا لب کرده و آر و می 

اش ا  این آر و چشس  اما حقیقت آ  است که او شب لب  ا  آ   به خاطر منارع طبقاتی   ؛ ( 19۸دامانش بین ا د )یما :  
ست  در کنار ن ر کرد  آغا  ش ه و  که خود می   اونه آ  پوشی ه است و عش، میا  او و ماکا     اوی  در یما  شب ّن

عسگری حسنهلو با ذکر افتگوی ماکا  با ررنگی  در آ  رو   نه ررنگی     ( 199یما :  )  جا پایا  یارته است یما  
ار میا  عش، و مبار ه سیاسی دود  ار یابی می   بلهه شّایت ماکا  را متزلز  و در  کن   ا  نظر عسگری  شب انّت

ار لب  ا  آ  رو   ماکا  تسلیس عش، ررنگی  است  اما رو  با   ا  عش، ررنگی  می  ا رد و مبار ه سیاسی را انّت
  (  1۳0  - 1۲9:  1۳۸6عسگری حسنهلو   )   کن می 
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ه ماکا  و سّنانی که آ  رو  میا  او و ماکا  رد و ب   ش ه بپ یریس  حتی اار روایت ررنگی  را ا  ررتنش به خان  
ماکا    چراکه ؛ اش متزلز  و سراردا  است  نه استاد ماکا  این ررنگی  است که میا  عش، ماکا  و طبقه اجتماعی 

ی درباره آ  ن ارد  رغس تردی  و مقاومت در برابر عش، ررنگی  تا شب لب   پ  ا  الرار به این عش،  دیگر تردی  علی 
؛  خاطر یمین لرایت است که او یما  رو  به ررنگی  تلفن کرده و به ایرار ا  او خواسته است تا به منزلش برودبه 

اما ررنگی  که نمال ت) را بر عش، ماکا  ترجیک داده  تقایای او را رد کرده است  جمله نامشب با دیشب یک 
کن   نه ناظر بر تغییر او  عنوا  شای ی بر دو دلی و تردی  ماکا  تأکی  می آ  به دنیا ررق دارد) ماکا  که عسگری بر 

 بلهه نشانگر تغییر ررنگی  است 
یمین خاطر اش در ماکا  تأثیری ن ارد و به ررنگی  م عی است که پ  ا  حادثه آ  شب ر می ه است که  یبایی  

 ای خود را در للب او با  کن :تامیس اررته است تا با ر اکاری و راالیت سیاسی ج 
اش  یقین کرد  که دیگر رقط ا  یک  پ  ا  حادثه آ  شب در کنار ن ر کرد و افتگوی با او در آتلیه  

توا  به  وایای للب او رخنه کرد  دیگر نگاه و  یبایی و آرایش و دلبری در او تأثیر ن اشت  راه می
بّورد  اناهام که ن ارد ییچ  خود سنگ یس البای پنبه  پوش یا یمه مث  سنگی بود که به پنبه این 

تر جای خود را در یای بزرگتوانستس با کوشش و تاش بیشتر  با ر اکاریشود  من رقط می اس می
  ( ۲0۲: 1۳96علوی  ) د  او با  کنس

ت درست باش    یرا دلیری توانسکرد می اار ررنگی  این ادعا را در مورد دورا  لب  ا  حادثه آ  شب مررح می   
اما مرور روابط ماکا  و ررنگی   ؛ ش   ماکا  به او تأثیر دارد   من  عاله و شلاعت ررنگی  در کاریای سیاسی در 

ویژه مرور حوادثی که در آ  دو رو  آخر اتفاق ارتاده است  غیروالای بود  ادعای ررنگی  را پ  ا  حادثه آ  شب به 
ب نشا  می  ستین دی ار آ  دی ؛ ماکا    ّن به افته خود ررنگی  ا  یما   یا در سینما  مل ور  یبایی و ارسو   نا 

 ( و در حادثه کنار ن ر کرد به عش، خود نسبت به ررنگی  اعتراف کرده است14۷یای ررنگی  بوده )یما : چشس 
عش،  برای نفوذ در للب او به  اار این درست باش   ررنگی  نیا ی ن ارد تا پ  ا  اعتراف ماکا  به   (  1۷4یما : ) 

اش ا  عش، ماکا  ا شته و ا  ادامه روابط  خاطر طبقه اجتماعی ررنگی  به  که یی ا آنلا راالیت سیاسی روی بیاورد  
یای او برای مقّار نشا  داد  ماکا  در پایا  یارتن رس  که تاش نظر می اش با ماکا  سربا   ده است  به عاشقانه 
اش با  توا  ادعای او مبنی بر تمای  وی برای ادامه رابره ایرد و نمی یا  برای تبرئه خود یورن می عاطفی آ  ارتباق 

 ماکا  و خودداری ماکا  ا  آ  را باور کرد و ماکا  را عام  این ج ایی دانست  



 1۳ ا  … گری د یخائن؛ خوانش یبورژوا  ایعاش، ر اکار  سا  پنلاه و چ ار  

ررنگی  است  ررنگی    متنی دیگری که در این لسمت ا  رما  وجود دارد اشاره به خواستگاریای نشانه درو   
به خواستگاریای خود اشاره می  ش ا  خاطراتش  نیز در دودلی آ  شبش بی کن  و وسوسه آ  در این ّب تأثیر یا را 

یهی ا  این خواستگارا   با پرم ویژه و ارن کشاور ی است  پاسّی که ررنگی  به او    (  1۸9یما :  )  دان  نمی 
بار چو  مویوع مرد  دی   منت ی این و در لفاره آ  را به ماکا  نیز می  بانه ماد دی  درست یما  پاسّی است که می 

رس  که در  نظر می اوی   به پرده و آشهارا سّن می دیگری غیر ا  ماکا  است  درباره کاری که با او کرده است بی 
 ن  که در طو  آ   درباره شبی حرف می ذین ررنگی  بای  شبایتی میا  این مرد و ماکا  وجود داشته باش  که ولتی 

اوی : نیک رو  به  تامیس خود را برای عش، ماکا  اررته است ا  این مرد و پاسّی که به او داده است نیز سّن می 
وای  دار   شما ا  کلا   او انله لباسس را نشا  داد  و افتس: نببینی   چق ر لبام  کفش  پالتو پوست و یرچه دلتا  ّب

ری ؟)  ی  یمه این توان می  بیست جور عرر و پودر و ماتیک به او نشا  داد   مردک سرخ ش  و   الاً یا را برای من ّب
 ( 190دیگر به خانه ما نیام ) )یما :  

 ای دیگر از ماکان. دوناتللو، نسخه 4.  7 

ّتانه لرینه دیگری نیز در داستا  وجود دارد که با دلت در آ  می   استاد ماکا  و عش، او نسبت   توا  به سرنوشت خوشب
است  به دوناتللو  لرینه  حادثه مربوق  برد  این  پی  است و مقایسه  ؛  به ررنگی   به ماکا  شبیه  شّایتی که بسیار 

رغس انهار ررنگی   او با این دو عاش، دلباخته به  دی  که علی یای ررنگی  در مورد او و استاد ماکا  نشا  می حرف 
پرده بیا   حوادث مربوق به او بی   ا آنلاکه است  دروالع  دوناتللو  نسّه دیگری ا  ماکا  است و  یک شیوه ررتار کرده  

کن  که داستا  دوناتللو توا  سرنوشت عش، استاد ماکا  را نیز ح م  د  ررنگی  در دو مورد تأکی  می ش ه است  می 
رس  که نف  این نظر می اما به ؛  اکا  ررتار کرده است ارتباطی با  ن ای استاد ماکا  ن ارد و او برعه  دوناتللو با م 

وسیله به دنبا  الناع ناظس و تبرئه  تأکی  و ادعا  خود  نشانگر یهسانی سرنوشت این دو عاش، است و ررنگی  ب ین 
است    این   چراکه خویش  غیر  وجود  در  داستا   ا   ش  ّب این  در  دوناتللو  داستا   تاری   به  نیا ی  ن ارد: یورن 
خوای  اما دلس می ؛  ای که در  ن ای من اتفاق ارتاد برایتا  بگویس  اارچه ارتباطی با  ن ای استاد ن ارد نبگ اری  حادثه 
مرا ب تر خوایی  شناخت) )یما :  ولتآ  کنس طوری که دروالع بود  برای شما نق  کنس  اما  می این پیشام  را آ  

ان   تل ی  خاطره دوناتللو در یما   دی  دوناتللو و ماکا  سرنوشت مشاب ی داشته لرینه دیگری که نشا  می  (  10۲
ایرد به  ایرد  دروالع در یما  شبی که ررنگی  تامیس می شبی است که ررنگی  در مورد عش، ماکا  تامیس می 
رست یمین ررتار را کرده است و یمین ارت   چو  با او نیز د ارتباق عاشقانه خود با ماکا  پایا  دی  به یاد دوناتللو می 
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دی  که ررنگی  وار سّنا  دوناتللو نیز نشا  می کن   مف و  مامت شبایت  خاطره دوناتللو را در ذین او ت اعی می 
بار دیگر با یهی ا  دلباختگانش مانن  دوناتللو ررتار کرده است: نسیمای غمزده دوناتللو  مولای که امواد آر حالت 

لغزی  و ناا ا  تما   رنگ سیگارش ا  البای امواد می آ  را واررته ساخته بودن   در نظر  پی ا ش   آتش سرخ طبیای  
ّته ا  من ررار می وار ل ق ه می سرک دریاچه را ررا اررت  دیوانه  کشی : کرد و رریاد می  د و مانن  ملنو  ا  بن  اسی

 ( 1۸۷  – 1۸۸ نی؟) )یما :  تو  تو ا  عش، د  می 
رس  که این نظر می ( به 100ان  )یما :  داده اارچه ررنگی   م عی است که سی  عشالش  یمواره او را  جر می   

می  ررایس  را  او  سرارمی  و  خاطر  ریایت  اسبار  بیشتر   به مویوع   است   م س اونه کرده  ا   یهی  که  ترین ای 
برده  ( و او یمواره ا   جر داد  این عشاق ل ن می 10۸عشاق بوده )یما :  یایش در اروپا به با ی اررتن این  سرارمی 

یایی را نیز که به او ابرا  عش،  برد که حتی آ  ح ی ل ن می ررنگی  ا  نچزان  ) این عشاق به   (  10۲یما :  )  است 
ّتل  وامی کنن   به شیوه نمی  م ری و تمسّر مورد بی  ا آ    پ دارد تا به عش، خود نسبت به او الرار کنن  تا یای م

وی لرار بگیرن   و ا  این نظر  دوناتللو و ماکا  عین یس یستن ؛ در مورد دوناتللو  ررنگی   خود  به این مویوع  
اش کنس و ا  شر این یهی یس خاص شو  ) )یما : ولتی اظ ار عش، کرد  مسّره   … کن : نمنتظر بود  اعتراف می 

ّنا  او می نیز در البه ( و در مورد ماکا   104 را یارت: ناار استاد یس مانن  مردا  دیگر   دست ن یا ا توا  مواردی  الی س
ش  و خاطره استاد یس  کرد و به یما  تن ی خاموش می باخت  شای  برق یوسی ما را به یس متا  می به من د  می 

  (  14۵)یما :  ش  )  خانه دلس پن ا  می مانن  خاطران دیگرا  در رراموش 
شون  در عین شیفتگی به  یایی که سبب می یای دوناتللو  تودار بود  و خودخوری اوست  ویژای یهی ا  ویژای  

جرأن کشی   کس ( نخلالت نمی 10۳خورد ) )یما :  ررنگی  ا  ابرا  آ  خودداری کن : نتودار بود و خودش را می 
  یرچشم ی   کن   اما  دی   که دارد به من نگاه می ش    می ه متوجه او می نبود  منت ی مناعت داشت  یر ولت در م رس 

مرا ن ی ه ) )یما :   ایاً چرخان   اوئی  دیگر می   جانب به نظرش را    اردان   ی برم او    یسو به م ض اینهه رویس را  و به 
عادن ن ارد   ا آنلاکه کن   او ماکا  یس بسیار تودار است و در رابره با عش، ررنگی  یمواره خودخوری می  (  10۲

رغس عاله به ررنگی  ا   علی   (  9۳ایرد  ابرا  عاله کن  )یما :  لرار می   موردپسن شبه چیزی  ولو آنهه خیلی یس  
 ی ا  خودداری و خودخوری بروی یورتش کشی ه) استرود و یمواره نلشر ابرا  عش، خود نسبت به او طفره می 

ایرد تا این لشر می   به کارخوای   تما  توا  خود را  ررنگی  چو  یمه را شیفته و ت ت نفوذ خود می   ( 1۵۵یما :  ) 
س  اوی : نحتی به او امی  یغیرلاب  نفوذی را که بر چ ره این دو عاش، دلباخته است  ب ّرد  در مورد دوناتللو می 
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به او خن ی    یک اما نزدیک نمی ؛  داد  می  بار  او  ش   یهی دو  به یورتش نگریستس  سر کام نزدیک  بار دیگر 
للس  نزدیهی او  نشستس   خودش نمی   که ی طور به مویس را در  به روی  اما او  ان اختس   به  مین  نف من    آورد  دیگرا  

ستین دی ار  با ماکا  نیز یمین 10۳) )یما :  ا  ادایایش پی ا بود که شیفته من است    حا  ن ی درع  اونه  ( ررنگی  در ّن
(  1۵0بستس ) )یما : پری   تما  ینر دلربائی خود را به کار می یای من نمی یا و لب کن : نخن ه ا  چشس ررتار می 

جایی داد   برای اینهه  وجور کرد  و به او یس اما من خود را جمع ؛ نفر بیشتر خالی نبود نروی یک نیمهت جای یک 
ا  روی نیمهت نیفت   دستش را به تهیه پشت نیمهت ا اشته بود  من کمی به نفر پ لوی خود  رشار آورد  و با استاد  

  (  14۷تا بتوانی  در سن بنشینی  ) اما او خودش را به من نچسبان ) )یما :      یی ای ب تر  افتس: ننزدیک 
شود  سوار لای، می   bios de boulogneکن  و با او در دریاچه  دعون می ررنگی  یک شب دوناتللو را به اردش   

تاش ررنگی  برای واداشتن دوناتللو برای الرار به عش، ررنگی  بسی آشهار است: ناو  خودش پا به لای، ا اشت  
ارتس  خود  را به با ویش با  دست مرا اررت که کمهس کن   دستش را م هس رشار داد   به تظایر اینهه دار  می 

 خورد:یمین تاش در دی ار او با ماکا  نیز به چشس می  (  10۵اعتنایی کرد) )یما :  چسبان    اما او بی 
ما یر دو با ویایما  را روی دسته ین لی تهیه داده بودیس و سریایما  را نزدیک یس برده بودیس تا   

داد  و او دستش را روی دست من ا اشت و رشار    با ویس را به با ویش رشار  … آیسته ی بت کنیس
در   اوئی  که  شوری چشی    با چنا   را  آ   ارمای خوش  و  اررتس  را  دست دستش  دو  یر  با  داد  

اما ناا ا  خودش   …  کرد  نّستین کامیابی نایب من ش که با این مرد داشتس آماده می   ی دوخورد 
 ( 1۵۸یما : ) شتانش سرد ش ن را کنار کشی   رشار دستش سست ش   مث  اینهه انگ

 شود تا یر دو مرد را در رابره با عش، خود به الرار درآورد:اش مور، می ررنگی  با ینر دلربائی  
یک آینگ شورانگیز علیبی بود     … کس شروع کرد به  مزمه  ی ای بمی داشتکس  … دوناتللو 

 … ناا ا  کینه من برانگیّته ش  پ لوی خود  رهر کرد  بیچاره ش ه است  دلس به حالش سوخت 
یمین که خوان نش تما  ش   ا  جایس بلن  ش    یک ل   به جلو ررتس و پشت اردنش را بوسی     

اش را  اما دوناتللو ناا ا  مث  پلنگی که با یک جست طامه؛  لای، تهانی خورد  نزدیک بود براردد
ح ی رشار کشان  و در با ویای م همش بهطرف خودش  طرف غلری   مرا به ربوده باش   به یک 

 (  10۵یما : ) داد که نزدیک بود له و لورده شو   سر و یورن مرا با بوسه پوشان 

وانی و سنگین او   …  نولتی ]ماکا [ با وی مرا با انگشتا  بزرگ و نیرومن ش اررت  سر  را خس کرد  و انگشتا  اسّت
این بار نیز ررنگی  به ماکا  پیشن اد    (  1۷6کرد  بوسی  ) )یما : می را که در اوشت با وی من جا برای خود با  

ای  رون  و مث  تلربه آ  شب با دوناتللو  ل ظان عاشقانه دی  که به بیرو  برون   با درشهه به طرف آر کرد می می 
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ای  چنگ او ریا کرد   ثانیه اما من خود را ا  ؛ ا رد: نسرش را آورد پایین و چشمس را بوسی  بین ررنگی  و ماکا  می 
یک  کرد    لب تأم   و  اردنش  به  ان اختس  دست  لب مرتبه  به  را  او  نررنگی   یای  افت:  چسبان     خود   یای 

 ( 1۷۸ررنگی !) افتس: نجانس  جانس!) )یما :  
دی   پایا  می یا  در یر دو مورد  ررنگی  بارایله پ  ا  اعتراف مرد به عش،  به رابره عاشقانه خود با آ   

به ررنگی  اعتراف می  خود نسبت  به عش،  ( و یر دو  1۸۵(؛ )یما :  10۵کنن  )یما :  دوناتللو و ماکا   شبانه 
تما  ش ه می شیوه به  با ررنگی   خود را  ارتباق عاشقانه  با لیاره  ای مشابه  رو  با    یابن : ن]دوناتللو[ ینگا  ظ ر 

( ن]ماکا [ پ  106آیس منز  شما با یس باشیس  افتس: عاری ولت ن ار  ) )یما :  ای افت: امرو  عار می آشفته 
دانس ) پرسی : نمگر لرار نگ اشتیس؟) افتس: آوری  اینلا؟) افتس: ننمی ا  افتگویای عادی پرسی : نتشری  می 

با  ا  آ  والاه  خود را  دوناتللو یک یفته  ( 191نچرا  اما امرو  من ولت ن ار   حالس یس خور نیست ) )یما : 
ورایی و خیانت ررنگی  نسبت به او و  رس  که بی کن   در رابره با استاد ماکا  نیز به نظر می در یما  دریاچه غرق می 

  شود ن تت  باعث مرگ مشهوک او در تبای  می 
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یا و  دی  که نّستین استنراق مأمور نظمیه ا  ررنگی  درباره مویوع تایپ نامه ا  می دلت در حوادث داستا  نش  
رغس  کن   علی   و به دنبا  آ  تبای  پ ر  نقش م می در تغییر رویهرد ررنگی  به راالیت سیاسی ایفا می ریت ر ن ی ماش 

رس  برای دختری که با اتها بر طبقه  نظر می اش در مواج ه با مأمور  به ادعای ررنگی  مبنی بر استاخی و ایستادای 
)یما :  اشی اجتماع  مفرح)  نتنوع  یک  جز  چیزی  را  مأمورا   با  ارتباق  و  سیاسی  راالیت  نمی 149   این (  دان   

ستین ب ریای تردی  را در دلش کاشته و برای اولین   انو به استنراق  و به دنبا  آ  تبای  و  بار  ترم ا   درآم   پ ر  ّن
  ش ربانی در وجود او خانه کرده است:

ای که ت م  کرد  استنرالی که آ  رو  پ  داد   خونسردی پ ر  که مرا به استاخی واداشت  دل ره  
رای من تا ای داشت  من در آ  رو یا  یا بتا اینهه پ ر  را به ملک کوچهش تبای  کردن   یمه این 

مزه ترم و وحشت ا  ش ربانی را چشی   و یر آ  منتظر بود  که بیاین  و مرا یس بگیرن   ی ای در 
 (  169یما : ) ترسی  کرد   ا  سایه خود  می آم  وحشت میکه می 

کن  ا  راالیت یای او و ماکا  پی ا نمی رس  که ررنگی  تا  مانی که پلی  رّدی ا  راالیت وجود  به نظر می بااین  
به  ن ارد   ابای چن انی  ا  مّ ن سیاسی  به ریاست ویژه که با یا سرتیپ آرا   که  بوده  ررنگی   یا لب  خواستگار 
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یمین خاطر است که در جریا  دستگیری ررست   به رس  و پ ر او را ا  تبای  آ اد کرده و به کربا می ش ربانی می 
اش با رئی   ن   سّنا  او در مورد آشنایی دمیر ا  برای اررتن اطاعاتی در مورد او با ش امت به  ن ا  سر می رریا 

به حمایت سرتیپ آرا  در این بّش ا  رما  دارد: نمن با رئی  ش ربانی یس   اشی ارم پشت ش ربانی حهایت ا  
اما این   (  ۲0۷شّاًا آشنا یستس و یقین دار  که اار ا  او چنین خوایشی بهنس  حتمًا جوار رد نّوای  داد) )یما :  

شب  آرا  با دی   یهی ا    با د  در آ  رود رنگ می سرتیپ برای م مانی به خانه ررنگی  می   که ی ولت نیز  ی ارم پشت 
یهی نیست به او بگوی  که مردک   …  اوی : نآد  ناراحتی استتابلویای ماکا  بر دیوار خانه ررنگی  در مورد او می 

یای سیاسی ماکا   سرتیپ آرا   عاوه بر راالیت  ( ۲۲9بنشین کار خودن را بهن  تو را چه به سیاست!) )یما : 
نمای : دارتر می تردی  ترم را در وجود او ریشه کن  که بی یای ررنگی  مررح می راالیت   تردی یایی را نیز در مورد 

ا  یما  کاریایی می  داری   بودی ؟)  نآرا  و مایس افت: نخانس  نهن  اینلا یس  پاری  ب ا  مشغو   کنی  که در 
یا  ا  یما  کاریای  رو نامه پّش کرد    دانس؟ ا  یما  کرد ؟) افت: نچه می پرسی  : نمگر من در پاری  چهار می 

  (  ۲۳0یا) )یما :  بچه مچه 
اش به یای سیاسی احتمالی ررنگی  و ت  ی  یمنی است که سرتیپ آرا   با مررح کرد  راالیت   تاور لاب   

اوی   اما  ا دواد با او بوده باش   اارچه ررنگی  ا  پیشن اد آ  شب آرا  برای ا دواد با او سّن می   به دنبا  با داشت   
آورد  اما یمزمانی  یای احتمالی سیاسی خود سّنی به میا  نمی ا  ارتباق میا  این پیشن اد و مررح کرد  راالیت 

یای سیاسی ررنگی  باش   سرتیپ آرا   وءاستفاده آرا  ا  راالیت یا و س توان  نشانگر ارتباق مانادار آ  این دو اتفاق می 
خوای  تا با خرود  بین   می می    وا  روبه لا  دارد ا  ایرا  ررار کن   او که در سودای پادشایی است و رژیس ریاشاه را  

یرا  در دورا  پ  ا   یا به پادشایی اا  کشور و راالیت علیه رژیس در دورا  جنگ ج انی و کسب موارقت انگلیسی 
 عنوا  یمسر یمرایی کن : دی  که در این سفر او را به آرا  به ررنگی  پیشن اد می   (  ۲۳۲یما :  )  جنگ برس  

دیس  ولتی این اویاع به  من تا م تی که در اروپا یستس  یک  ن ای شایانه برای شما ترتیب می 
کاره یستی   تما  ل رن و ثروتی که  شما یمه  اار مور، ش     ولتآ یس خورد و به ایرا  براشتس   

رو به رزونی است در اختیار شما خوای  بود  راه شما به تما  م ار  و ملامع اعیا  اروپا   رو رو به
جم ور ا  شما پ یرایی خواین  کرد و دست شما را خواین  بوسی   اار   یساؤربا  است  شایا  و 

توانس ان وخته کنس که شما  اار یک عمر  برو   آنق ر سرمایه مییس مور، نش    تا رو ی که ا  ایرا   
  ( ۲۳۲ –۲۳۳یما : ) یس در اروپا غرق تلم  باشی   با  یس کمبود احسام نهنی 
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اارچه ررنگی  م عی است که سرتیپ در لبا  ا دواد با او چیزی ن اشته تا به او ب ی   چراکه او خود  پو    
توان  مّاطب را در پ یررتن اما توجه به دو نهته می   ؛ ( ۲۳۵را داشته است )یما :    …  ررنگ و خانه   ن ای  مساررن به  

ست اینهه آرا  با داد  این وع ه به ررنگی  که او در آین ه ملهه ایرا    این ادعای ررنگی  مورد تردی  لرار دی ؛ ّن
ّته است  با توجه به اینهه یهی ا خوای  بود  جاه  ترین دالی  ررنگی  ا  پیوستن به راالیت   م س طلبی او را برانگی

ار یای آسا  او به افته خود  یمیشه راه   ا آنلاکه کاره ش   ن تت بوده و  طلبی او و امی  به یمه سیاسی  جاه  تر را انّت
سیاسی علیه    کاره ش   در ن تتیتوا  تاور کرد که او یمسری پادشاه آین ه را به یمه ( می 11۲کرده است )یما :  می 

رغس ادعای  اش ت م  رنج و م رومیت است ترجیک داده باش   نهته دو  آ  است که علی پادشاه کنونی که ال مه 
توان  این ماامله  ررنگی  مبنی بر اینهه در لبا  آ ادی جا  استاد ماکا  با سرینگ آرا  ا دواد کرده  اما درحقیقت می 

اررته باش   اارچه ممهن است که ررنگی  یما  شب با آرا  به این توار،    بر سر آ ادی و جا  خود ررنگی  یورن 
عنوا  جاسوم ش ربانی مق مان دستگیری ماکا  و نابودی ن تت را ررایس کرده باش   اما  رسی ه و در ادامه  به 
ستاد ماکا  و  توا  داد که ررنگی   درن ایت  این تامیس را پ  ا  دستگیری عمورجب و سپ  ااحتما  بیشتری می 

دی  که  یای سیاسی او و ارتباطش با ماکا  به ش ربانی اررته باش   حوادث داستا  نشا  می رسی   ازارش راالیت 
کن   استاد  ش ن م  ود می شود و ماکا  نیز ارتباطش را با ررنگی  به م تی پ  ا  آ  شب  عمو رجب دستگیر می 

ّتار جوار می یای تلفنی ررنگی  نیز  به تمام  دی  و یا اینهه با شنی   ی ای ررنگی  اوشی را سر مقرع و م
حّ ی است که حتی نرریادمیر ا) نیز که  خرر دستگیری توسط پلی  تا    (  ۲۳۸  - ۲۳9یما :  )   ا ارد جایش می 

کن  که  نمود می بار موجبان آ ادی او را ا   ن ا  ررایس کرده است وایمه دارد تا با او حرف بزن  و وا ررنگی  یک 
یا  بر ترم آ  ماکا  و رریادمیر ا در رابره با ررنگی  عاوه  ا ح  ش ی ب احتیاق  (  ۲۳9یما : )  شناس  ررنگی  را نمی 

یا به خود ررنگی  در آ  دورا   اعتمادی آ  توان  نشانگر بی ا  ت ت تاقیب بود  و تاش برای لو ن اد  جنبش  می 
اعتمادی  توانسته باعث بی سیاسی می  ی روببن یا ی بگ رتباق نزدیک او با سرتیپ آرا  در اود  نیز باش   ب ی ی است که ا 

 ماکا  و اعتای جنبش نسبت به ررنگی  شود  
کن  که استاد ماکا  نیز دستگیر ش ه است  اارچه او ررنگی   سرتیپ آرا  را  مانی دوباره به منز  دعون می  

توان  افتگو با آرا   متوجه دستگیری ماکا  ش ه است  اما دعون ا  آرا  به منز   می   ی دراثنا م عی است که آ  شب  
باش    پیشن اد ا دواد سرتیپ یورن اررته  برای ماال ه و لبو   پ  ا  آاایی ررنگی  ا  دستگیری ماکا  و 

 شود:یای سیاسی خود او به ش ربانی نیز می   ررنگی  در م مانی آ  شب متوجه رسی   ازارش راالیت ن دریریور
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دست آوردم، پرسیدم: »خوب، هنوز هم مشغول خدمتگزاری هستید؟«  آن شب همین که فرصت به  

فساد را  گیریم. النه گیرید؟« گفت: »نه، دیگر نمی پرسید: »چطور؟« گفتم: »هنوز هم مردم را می 

پیدا کردیم.« پرسیدم: »کجا بود؟« گفت: »یکیش خانه استاد نقاش بود.« آرام پرسیدم: »کدام استاد  

نقاش؟« گفت: »خودتان را به نفهمی نزنید. همین استاد، صاحب همین تابلو. شما او را خوب  

.« )همان:  ایدشناسید. از شما هم گزارش رسیده است. شما هم در خانه او آمد و شد داشته می 

241 .) 
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یای او ا  آرا  و ماکا   اعتماد کن   مقایسه تویی  توان  ما را نسبت به پ یرش روایت ررنگی  بی نهته دیگری که می  
ش عم ه است؛ در سرتاسر حرف  ییچ توییفی ا  لیاره ظایری    دی  ای ا  رما  را تشهی  می یای ررنگی  که ّب

شود  تن ا در یک مورد  ظایری ماکا  آشنا نمی   رتی ی ای که در پایا  رما  نیز  مّاطب با اونه به ؛  ماکا  وجود ن ارد 
پایا  رما  است که ررنگی  ا  نارد  کشی ه)  و نلبام آراسته و اتو خورده) ماکا  ی بت می   یس آ   کن   در 

پله با یک یاحب او    که ی ینگام  پایین می مناب و دو مأمور سیاسی ا   اارچه    (  ۲۵۵یما :  )   رود یای ش ربانی 
ش  یای  یای  یادی ا  رما  به روابط ماکا  و ررنگی  اختااص دارد  اما ررنگی  جز در چن  جمله کوتاه  ویژای ّب

کن  یا را برجسته می این جمان ررنگی  آ  یایی که در  کن   ویژای اخالی و شّایتی ماکا  را نیز تویی  نمی 
کس   ان عبارن  توداری   بود    خشک  و  سرد  بی ا :  بی حرری   خودخوایی  عاطفگی   تن ی   و  خشونت  تربیتی  

در مقاب   ررنگی  یف ان  یادی )یفت یف ه( ا  رما  را تن ا به    (  ۸۷  - 90یما :  )   ذولی و م تاق بود  بی 
دی ؛ در این یف ان  مّاطب یس با سیمای  یای اخالی آرا  اختااص می یژای تویی  سیمای ظایری و و 

سفی پوست) با نمویای سیاه و ابرویای پرپشت) )یما :     پوش شیک     ه ی ی خوش عنوا  مردی ن ظایری آرا  به 
آشنا    …  اویی  ش امت  لاطایت و   رک ین ی خودبرترب ( و یس با خاوییان اخالی او نظیر م ربانی  ی الت   ۲۲0

 ( ۲۲0  - ۲۲1یما :  )   شود می 
توان  کن   می تر ا  ماکا  تویی  می رس  یمین نهته باریک که ررنگی   آرا  را بسیار بیشتر و دلی، به نظر می  

یایش بیشتر سّن یا و عاله آنهه خود ب ان  در مورد دلبستگی انسا   بی   چراکهنشانگر عاله بیشتر او به آرا  باش    
توا  این   حتی می دارد ی م وا آنهه خود ب ان  به تویی  و تملی  ا  آرا   ای است که ررنگی  را بی اوی  و این نهته می 

و   با برجسته کرد  سیمای ظایری دلنشین  به این مانی که او  موارد را آاایانه و حتی ا  روی عم  للم اد کرد  
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بسا به خود بقبوالن  که ماکا  را به آدمی در سرک او و  یای اخالی مثبت آرا   لا  دارد به ناظس م رسه و چه ویژای 
 سیله ان کی ا  بار اناه را در خود بهای   وحتی باالتر ا  او رروخته است و ب ین 
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رغس ادعایش  دی  ررنگی   علی توا  یارت که نشا  می یای ررنگی  ا  سرتیپ آرا  جماتی را می در میا  تویی   
خاطر   ما را در پ یرش این ادعای او که به توان عاله یس نبوده است  توجه به این سّنا  ررنگی  می چن ا  به آرا  بی 

(  ۲44  تن خود را بفروش  و با مردی که دوست ن ارد ا دواد کن  )یما :  دلّواه به نلان جا  ماکا  حایر ش ه تا  
 مورد تردی  لرار دی :

و لبامیای رسمی یمرایش میبه م مانی  ان ا  برا ن ه  یورن خوش   و راستی که  یای  ررتس 
سورمه  مّاویاً او    آراسته نظامی  رر   که  رسمی  یراق در ملال   رنگ  تن  ای  بن   واکسی   تا  دار 

یای ملامع پاری  و  ترین م مانیکرد  که یمراه او به عالی بّش بود و من رّر می کرد  ل نمی
انهنشینیشب دلبا ی    دست و کشی    بااوه   یای خارجی سر مییای عمومی و خاویی سفارّت

رجی توانست در من که ا   ن اانی کرد  نمیمرا به شا  دعون می  کهیینگامیای او  و اایی وّل
 ( ۲۲1یما : ) اثر باش آم   بیپرتلم  خوشس می

وایی  باور خ تویی   یر ا  ل ظان توار، ررنگی  و آرا   نشانه ریایت ررنگی  ا  نماامله) با آرا  دارد: نمی  
اما آ  مولع که افتس با می  و رغبت   …  مرد و شویر تنفر داشتس   عنوا  به خوایی  باور نهنی   من ا  این شّص  کنی   می 

اش تر  تویی  ررنگی  ا   ن ای اما نهته م س   (  ۲4۵پ یر  که  نش بشو   ا  رشار دستش خوشس آم ) )یما :  می 
 توا  در آ  یارت:ای ا  یک  ن ای اجباری  جرآور نمی یراز در آ  نشانه به یمراه آرا  در اروپاست که 

  تّتّوار و کره و مربا و لیهور را در  مرغ تّسش    چایی و شیر و  یبک دیرولت ا  خوار بلن  می 
یای  پرداختس  ظ ر نایار را در یهی ا  یت  وشو و آرایش خود می خورد   دو سه ساعت به شست می

ا در م مانیدرجه  یا  پاری  و  تاخت مییای بزراا  میو   کرد   سوار خوردیس  با ا ظ ر اسب 
یا ا اشتس و یا در مغا ه کیلومتر در ساعت با یمررا ا  خود کورم می  90تا  ۸0اتومبی  با سرعت 

و  خری  می پ یرایی  و  مولع آرایش بود و م مانی  و   یا رانخوش کرد   شب با   لمار و شرار    و 
یای  یبا و ولگویی و ولنگاری  مانی و ی ف  ن ای یمین بود  یای خن ا  و رراک و لباملیاره

 ( ۲40یما : ) کرد شویرداری می
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چن  مورد تأکی  می   است که ررنگی  در  با او  نهته مانادار دیگر آ   با آرا    ا دواد  ا    در حا کن  که پ  
یای دیگری که تا آ   ما   را نهشی ه بود  او را یس مث  سایر یوم   های  چش  بوده و اار ماکا  تابلوی    ی ا ران خوش 

اار ررنگی  والاًا به خاطر ماکا   ن ای خود را تباه کرده و با انسانی که    (  ۲0۲یما :  )  کرد کلی رراموش می داشت به 
 یای دیگری که داشته است یهسا  بشمارد وان  ماکا  را با سایر یوم ت ا  او متنفر بوده ا دواد کرده باش   لاع تًا نمی 
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کن   ماکا   رود و  ن ای مرّر ی را با او آغا  می شود و ررنگی  به یمراه سرینگ آرا  به اروپا می استاد ماکا  تبای  می  
یایش به نمایش عمومی  میرد و پ  ا  مراش تابلوی چشس مشهوک می طر ی  پ  ا  سه سا  تبای  در کان  به 

دان  و تقایر مرگ استاد  کن   او خود را انایهار می   مرگ ماکا  احسام اناه را در وجود ررنگی  بی ار می  ی آ ی درم 
اوست و ا  او دست  دنبا  به  جا  ای که ررنگی  ماتق  است یمه دروالع  سایه   (  90یما :  )   ان ا د را به ارد  خود می 

آشوب   احسام ارزای  و او را برمی یایش بر احسام اناه او می ( سایه اناه است  تاویر چشس ۸۳)یما :    دارد ی برنم 
کن   پ  ا  جنگ ج انی دو  رژیس  اناه و احسام خیانت به ماکا  و ن تت   ن ای با آرا  را بر ررنگی  تلخ می 

  ررنگی  که خود    یآ ی درنم بینی آرا  در مورد رسی   به پادشایی ایرا  درست ا  آر  پیش   کن   اما ریاشاه سقوق می 
آی  و با ناظس م رسه و مسرو   شود و برای تماشای نمایشگاه آثار استاد ماکا  به ایرا  می بین  ا  آرا  ج ا می را مغبو  می 

توان  یایش و احیانًا نابودی آ  می تیابی به تابلوی چشس شود  تاش ررنگی  برای دس نمایشگاه استاد ماکا  آشنا می 
مثابه تاش او برای غلبه بر ع ار وج ا  و ا  بین برد  سن  جر  باش   سن ی که یمواره خیانتش به ماکا  و ن تت به 

که یرچه ناظس   یمین خاطر است که او در لبا  این تابلو حایر استدی   به کن  و ع ابش می را به او یادآوری می 
وای  به او ب ی   یورن  تااحب و نگاه داشتن تابلویی که  ن ای  ( در غیراین ۷۲یما :  )   م رسه آثار استاد ماکا  ّب

 توان  برای او داشته باش ؟ یس  ده و او را برآشفته است چه لرفی می ساادتمن انه او را به 
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رس  کلی  ت ری  حقیقت توسط ررنگی  باش  آ  است که ناظس م رسه لا  دارد  نظر می بسیار م می که به نهته   
ا  نظر او با کش  مرلبی    ( 41یما :  )  یای خود را درباره استاد ماکا  منتشر کن  و در اختیار عمو  لرار دی یادداشت 

ی اساسی که در  ن ای استاد ماکا  پن ا  است و برای ماایرا   ا توا  به نهته کن  می یایش بیا  می که تابلوی چشس 
در شرایری که پ  ا  استاد ماکا   آلارجب نیز مرده است    (  ۳۸یما :  )   دانستن آ  یروری و سودمن  است پی برد 
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اکا   م  در مورد ررنگی  تن ا کسی است که ا  اسرار  ن ای استاد آااه است  اطاع یارتن ررنگی  ا  انتشار کتابی 
شای   اار جنبه عمومی  - خوایی   ن ای استاد را بنویسی ؟ می   -دی : ن انگیزه ال   را برای ت ری  حقیقت به او می 

دانس بگویس  شما در کتابتا  علنی  پ  اار آنچه را که می – داشته باش  و بتوان  برای مرد  سرمش، باش  شای  بنویسس   
  ی آسانبه سّنا  ناظس م رسه  ررنگی    نی نبایوش و بااستا اد است و    ( بنا به ۸1  – ۸۲خوایی  کرد؟) )یما :  

( و ل رن علیبی در تقلی  و تاّنع دارد  ۵۷خوای  نمایش دی   درآی ) )یما :  توان  به جل  آ  موجودی که می می 
رغس آنهه  علی   (  6۳  اش را عوض کن  )یما : ار سا د لیاره خوای  خود را جلوه ویای که می   تناسب به توان   و می 

رس  که او آاایانه  نظر می ( اما به 90خوای  تاویر استاد ماکا  را خرار کن  )یما :  ررنگی  م عی است که نمی 
دان  که نویسن ه  نمایان   عسگری حسنهلو یهی ا  اشهاالن رما  را در آ  می حقای،  ن ای خود و استاد را وارونه می 

پرداخت حوادث   به در  ن ارد   عنوا  نمونه  مالو  نیست نچرا  آ   در برخی موارد جنبه عّلت و مالولی را در نظر 
ای وسیع ا   ن ای و مرگ استاد دست یارته است و  نی را دار است یا به تلربه ررنگی  که اکنو  پ  ا  ا شت سا  

 عس ما  دلی  این امر بسی آشهار  به   ( 1۳4:  1۳۸6کن ؟) )عسگری حسنهلو   یهباره سفره دلش را برای ناظس با  می به 
با حهومت است؛ بی  انقابیو   مبار ه  است در مورد  ن ای استاد ماکا  منتشر شود  تاریخ  تردی   کتابی که لرار 

  طلبی بوده و او لا  داشتهترین دلی  ارایش ررنگی  به راالیت سیاسی  جاه م س   که یی ا آنلاریاشاه نیز خوای  بود   
کن   بلهه  خود را ا  بار اناه تبرئه می   تن انه کن  و  کاره ن تت شود  حقای، را وارونه می تا با پیوستن به انقابیو   یمه 

 نی ر اکار و انقابی که به لیمت نابودی  ن ای خود  جا  استاد ماکا  را نلان   عنوا  به با ساختن تاویری ا  خود  
اردد که تشنه دانستن در مورد تاریخ شود و به ل رما  ملی نسلی تب ی  می ت می کاره ن تداده است  عمًا یمه 

ن تت  یر مینی علیه حهومت ریاشاه است  دلی  امتناع ررنگی  ا  اررتن تابلو در پایا  رما  نیز در یمین رابره  
ه بقبوالن   دیگر نیا ی به تابلو شود روایت موردنظر خود را به ناظس م رس مور، می   ا آنهه پ  ر س است  ررنگی   لاب  

او   ی ورادار یایش ا  سن  خیانت ررنگی  به ن تت و ماکا   به سمب  ایثار و  ن ارد  چراکه با روایت او  تابلوی چشس 
یورن  نه نابود کرد   بلهه در دسترم عمو  بود  و انتشار روایت ررنگی  ا  آ  است که ا   شود و در این تب ی  می 

 سا د  ل رما  می او یک  

 گیری نتیجه  

را با ایو  مارکسیسس در بار انقار متنالض    های  چش  که برخی منتق ا  وابسته به جریا  چپ  رما   رغس آ  علی  
رس  که این رما  مغایرن چن انی با این ایو  ن ارد؛ حزر توده به تبایت ا  آراء لنین ی ف ایلی  نظر می ان   به یارته 
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این   که یی ا آنلا اما  ؛  دانست ای کمونیستی به دنبا  ایلاد یک انقار ایی  سوسیالیستی می برپایی جاماه   خود را 
داری  دی   و ایرا  عار ریاشاه تا ه به مناسبان سرمایه داری رخ می ترین مرحله رش  سرمایه انقار تن ا در عالی 

بای  یک انقار ملین دموکراتیک در جاماه یورن پ یرد تا پرولتاریا  ا اشت  بر این باور بود که لب  ا  آ  ل   می 
 عنوا  پلی برای رسی   به انقار سوسیالیستی ب ره بگیرد  بتوان  ا  آ  به 

آ  را به تاویر کشی ه  نه انقار   های  چش  ن تتی  یر مینی علیه حهومت ریاشاه که بزرگ علوی در رما    
رریادمیر ا تا    ا  ماکا  و   – ابی ملین دموکراتیک است  نیرویای درایر در این جنبش  ایی  سوسیالیستی  بلهه انق 

نه ا  طبقه پرولتاریا بلهه متال، به طبقه متوسط یستن   نهته دیگر آ  است که    -خ اداد و دانشلویا  خارد ا  کشور 
 شود  و پیش برده می   یای انقابی ا  طری، حزر  تایین در این رما   مراب، با الگوی لنین  راالیت 

اما نهته ؛  ش ه مارکسیسس در بار نیرویای انقابی تاارض دارد تردی   شّایت ررنگی  با ایو  پ یررته بی  
کوش  تا آ  را  کلی ی این مقاله آ  است که این شّایت نیز تن ا با مانای ظایری این رما  و روایتی که ررنگی  می 

یایی که  تنالض     ی به دل   های  چش  رس  رما   است که به نظر می   ی در حال دارد  این    تنالض     به ناظس م رسه بقبوالن 
ّنا  ررنگی  وجود دارد  لابلیت ارائه خوانش  دی  که این رما  در  یای ج ی  را دارد  نتیله پژویش نشا  می در س

کن   در خوانش ج ی ی که مقاله  تروریزه می ساخت خود  برخاف ظایر آ   ای ه انقار ا  نظر مارکسیسس را  ژرف 
دی   پیشه و ورادار که با ایثار خود جا  استاد ماکا  را نلان می دست داد  ررنگی  ا   نی عاش، حایر ا  این رما  به 

شود که با خیانت به ماکا  و ن تت  موجبان مرگ یهی و شهست اعتمادی تب ی  می به نیروی انقابی غیرلاب  
ای که  عش،ن کینه  به خاطر کش  که می  ر ی به تاو سا  دختری بورژوا کن   روایت ج ی   او را به ری را ررایس می دیگ 

منارع طبقاتی و جا  خود را در خرر   که ی ولت اما درن ایت  ؛  آورد نسبت به استاد ماکا  دارد به راالیت سیاسی روی می 
 پیون د  کن  و به ی  دشمنا  انقار می آرا   عمًا به انقابیو  پشت می بین   با لبو  پیشن اد ا دواد سرتیپ  می 
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 کتابنامه
 ت را : نشر مرکز     مارکس و سیاست مدرن (   1۳۷9)    احم ی  بابک 

آوری   مترجما ؛ کاظس ریرو من   حسن شم      ای ان بین دو انقالب از مش وطه تا انقالب اسالمی (   1۳۷۸)    آبرایامیا   یروان  
 ت را : نشر مرکز     چی م سن م یرشانه 
 ت را : مایی     ترجمه م م ریا ابوالقاسمی     مبانی نظ یه ادبی   (  1۳۸۳)    برتن   یویان  ویلس 

 ت را : نیلورر     ررد ترجمه مارفی عاب ینی     های نقد ادبی ها و روش درآمدی ب  نظ یه   (  1۳۸6)    برسلر  چارلز 
  6۸تا   6۵ا       1شماره      ف هنگ نو     )رما  ا  بزرگ علوی()   های  چش  ن(   1۳۳1)    آذین     ا به 

 ت را : علمی     دریدا و فلسفه   (  1۳9۳)    پارسا  م  ی 
  49تا    ۲۵ا       ۷شماره      دوره پنلس     آرش    نلنینیسس در ایرا )   (  1۳60  ) پ لوا   چنگیز 

  141  - 1۵۵ا       ۷شماره     آرش     ن ی سر م داستا  کوتاه و بلن  در این    (  1۳4۲)    ت رانی  م مود 
حسین حسن  آالشتی   مناور   ؛ پور  س رار  سیاسی ندرونمایه   (  1۳۸۷)    لهورد   رما     - یای      )های چش  اجتماعی 

  1۵۷  - 1۷0ا       های اجتماعی پژوه    ۀ نام پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه 
 ت را : نشر مرکز     آوری ترجمه حسن شم      نظ یه انقالب مارکس جلد اول )دولت و بوروک اسی(   (  1۳۸۲)    دریپر  یا  
 نو   رخ اد ت را :      ترجمه م  ی پارسا     گ اماتولوژی   ۀ دربار  (  1۳۸۸)    دری ا  ژاک 

 ت را : رر انه     نق  آثار بزرگ علوی   (  1۳۵۸)    دستغیب  عب الالی 
 ت را : سوره     کالبدشکافی رمان فارسی   (  1۳۸۳)    

 نو   رخ اد ت را :      م  ی پارسا   ۀ ترجم     چگونه دریدا بخوانی    (  1۳9۲)    دویچر  پنلوپه 
 ت را : نی     گذاران نث  جدید فارسی پایه   (  1۳۸4)    کامشاد  حسن 

 ت را : لوم      مترجس علیریا طّیب     ها تئوری انقالب   (  1۳69)    کوین  آلوین استانفورد 
 ت را : رر ا  رو      نق  اجتماعی رما  ماایر رارسی: با تأکی  بر ده رما  برازی ه (   1۳۸6)    عسگری حسنهلو  عسگر 

 ب رله جاوی ا  :  ت را      چاپ سو   های  چش    (  1۳96)    علوی  بزرگ 
    احزار چپ دوره پ لوی)نانقار؛ چرا و چگونه  با خوانی ای ئولوژی انقابی    (  1۳91)    ش با ی  ب رو  ؛  سا  دلیری  کاظس 

   ۲4تا    1( ا   isiپژویشین    - )علمی     1شماره      دوره چ ار      شناسی تاریخی جامعه 
 ت را : ررینگ نشر نو     ترجمه عب الریا یوشنگ م  وی     ها تاریخ سوسیالیس    (  1۳۸۷)    یو  رنه س ی 

 ت را : میترا     نقد ادبی   (  1۳۸۵)    شمیسا  سیروم 
 ت را : لقنوم     ترجمه ب نا  خ اپناه     درآمدی ب  فه  ه منوتیک (   1۳9۵)    الرن  کی  اشمیت 



 ۲۵ ا  … گری د یخائن؛ خوانش یبورژوا  ایعاش، ر اکار  سا  پنلاه و چ ار  

  یسی نو داستا  آور ماایر ایرا  با نق  و بررسی آثار سی و یک نویسن ه ا  آغا   یای نا  نوی  داستا    (  1۳۸1)    میریادلی  جما  
 ت را : اشاره     1۳۵۷نوین ایرا  تا انقار  

 ت را : چشمه     نویسِی ای ان داستان   صدسال   (  1۳۷۷)    میرعاب ینی  حسن 
 ت را : سّن     تاریخ ادبیات داستانی ای ان   (  1۳9۲)    

    ]و دیگرا [  …     شیرا  علی مااومی   ۀ اروه ترجم     ادبی از افالطون تا بارت   ۀ درآمدی تاریخی ب  نظ ی (   1۳۸۸)    یارلن   ریچارد 
 ت را : چشمه      یر نظر شاپور جورکش 


