
 
 
 
 
 
 

  سوررئا ليسم در داستان سه قطره خون صادق هدايت
  

  دكتر رحيم كوشش  شبستري
  استاد يار دانشگاه اروميه

  تقيه زنگنه                                                                        
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه

  چكيده
  كه آثار دوره اول شكفتگي كار هدايت است از نخستين اثار او به شمار مي ايد.درسه قطره "سه قطره خون"

خون، داستان ها جنبه ي ماليخوليايي دارند وفضاي اثر سورراليستي و فراواقعي به چشم مي خورد در واقع 
هكار صادق هدايت يعني بوف كور پيش ميرود اگرچه از نظر قدرت ادبي  به پاي سه قطره خون همگام با شا

بوف كور نمي رسد ولي از آنجا كه فضاي حاكم بر آن مانند بوف كور است از اين نظر دومين شاهكار صادق  
در قالب مجازات و مكافات تنها مضموني مي شود كه  "مرگ "هدايت به شمار مي رود . در سه قطره خون 

كابوس وحشتناكي مي شود كه  "سه قطره خون"به سوررئاليستي كردن اين اثر كمك مي كند از اين رو 
  ذهنيت آشفته و وهم  زده ي شخصيت اصلي داستان آن را پيش مي برد . 

در سه قطره خون ويژگي هاي يك اثر سوررئاليستي به روشني ديده ميشود . تكرار مدام شخصيت هاي 
  ه هر كدام چند واحد زنجيري و در عين حال مستقل هستند .داستان در يكديگر ك

سه قطره خون را  "هر كدام هم خود و هم تكرار ديگري است .و اين تكرار است كه ساختار اصلي و اساس 
  مي سازد. 

شخصيت هاي سه قطره خون هيچ كدام كلي ئو ازلي نيستند ،هر شخصيت به گونه اي ،شخصيت ديگر را 
  تفسير ميكند . 

در اين داستان هدايت دنياي بيرون را براي تبيين دنياي دروني فرد به خدمت مي گيرد و در ان هيچ  گونه 
  تسلسل زماني ،ترتيب وقايع يا تكامل شخصيت و در كل عناصر بياني داستان نويسي سنتي وجود ندارد .
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حضورپررنگ انها در درون از يك طرف شخصيت ها زاييده ي ذهن تخيل راوي اند و از طرفي ديگر با 

روايت تركيبي نو در كنار يكديگر قرار داده ميشود و اثر هنري قوي مي افريند كه با داستان هاي سنتي پيش 
  متفاوت است .

در چنين ساختاري ،واقعيت و خيال ،بيداري و رويا ،خود اگاه و نا خود اگاه ،همه وهمه در هم مي اميزد و 
  يچيده را در نوع خود  به خواننده ارائه مي دهد.اثري فشرده و در عين حال پ

در اين مقاله ضمن نگاهي كوتاه به تاريخچه ي سورئاليسم به بررسي سوررئاليسم در سه قطره خون پرداخته 
  شده است. 

  سوررئاليسم ،سه قطره خون ،صادق هدايت،نقد ژه:              كليدوا
 

  مقدمه                                    
سوررئاليسم اساس كار خود را برتداعي آزاد ، معاني و افكار و تصاوير و نوعي خلسه و رويا مي گذارد و «

مي كوشد تا به خالقيت هنري جنبه ي خود بخود بدهد. اما برخالف آنچه هنرمند سوررئاليست مي پندارد ، 
رويا ها هيچ يك در حقيقت ، آزاد و بي قانون نيست و در آفرينش هاي هنري  تداعي آزاد معاني و دنياي

هيچ چيز صرفا خود به خود به وجود نمي آيد . تجربيات فرويد و يونگ ، نشان داد كه دنياي ضمير باطن و 
رويا آنقدرها هم دستخوش هرج و مرج و بي قانوني نيست ، بلكه تابع سلطه ي آهنين الزامات و ضرورت 

  اي ناخود اگاه است.ه
 "آنگونه كه ميلهاي پژمرده و واپس زده كه به صورت عقده هاي روحي در آمده است ، همواره راه را بر 

و خيال پردازي تنگ مي كند. بنابراين آزادترين و بي بند و بار ترين تخيالت و توهمات ،  "گريز هاي ذهني
واژگونه و غيرواقعي خود از واقعيت هاي خارجي تابع انگيزه هاي ذهني  معيني است كه علي رغم شكل 

  )138:1362پرهام،» ( سرچشمه گرفته است.
مهمترين ويژگي سوررئاليسم آن بود كه تخيل در اين سبك مرزي داشت و تا آن جا مورد استفاده قرار مي «

نتزاع گرفت كه مي شد به آن صورت عيني بخشيد . بدين ترتيب سوررئاليسم از ذهنيت گرايي محض و ا
گرايي پرهيز مي كند و همچنانكه با يك دست ، واقعيت را از خود مي داند، با دست ديگر خواهان آن 
است.سوررئاليسم را در اين معني مي توان هنر واقع گرايي تخيل ناميد ،زيرا سوررئاليسم تخيلي را مي آفريند 

  ) 95:  1377(آل احمد ، ». كه پيش از وجود نداشته است
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خيل ،ديوانگي ، خالف اخالق گري جاري ، سنت هاي قابل احترام اجتماعي و ادبي و ضمير پنهان رويا ، ت«
جايگاه ارزشمندي در سوررئاليسم پيدا مي كند و جاي منطق را بي منطقي ، نظم را بي انضباطي ، تربيت و 

  )253: 1385(ثروت،» اداب را هرج و مرج ، دينداري را بي ديني مي گيرد.
يي برومند در كتاب ارزيابي آثار و اراي صادق هدايت به نقل از مقاله ي نقدي بر سه قطره خون مريم دانا 

سه قطره خون مجموعه ي يازده داستان است در خود « صادق هدايت نوشته جالل آل احمد، مي نويسد:
نيم كه جاي آن نمونه اي از نوول هاي اگزانتريك هدايت مي بي "چنگال  "و در  "سه قطره خون "داستان 
در آن ها نمايان است. ، به خصوص در سه قطره خون كه از برخي لحاظ قابل قياس "ادگار آلن پو "پايي از 

، سه داستان از دلهره ها و ناراحتي هاي  "محلل "و  "الله "،  "طلب آمرزش "آلن پو است . "گربه سياه  "با 
  صيف زندگي آنان استادي مسلمي نشان داده است . بورژوا به شمار مي رود كه هدايت در تو–مردم خرده پا 

را حفظ كرده است ، جسته جويي در  "سه قطره خون  "در عين حال كه جنبه ي ماليخوليايي  "گجسته دژ "
  نيز به تكاپوي آن برخاسته.  "سايه مغول  "و در  "مازيار  "گذشته است ، گذشته اي كه هدايت در 

ورتك ها سه داستان از زندگي فرنگي مĤب است كه نه ديگر مالك هاي و ص "آينه شكسته "و  "گرداب  "
 "قديمي زندگي برايشان اصالتي دارد و نه هنوز در زندگي تقليدي از اروپا جاي پاي استواري يافته اند؛ اما 

يك حماسه است ، حماسه ي مردانگي ها و خودخوري هاي غرور آميز پهلوان  قداره بندي كه  "داش آكل 
داستان بيداري مرد كتاب خوانده و  "مردي كه نفسش را كشت  "ك دختر خوارش كرده اما عشق ي

خداپرستي است كه همه عمر لب به مي تر نكرده است و اين بيداري در فسق و بد نامي صورت مي گيرد كه 
  )108:  1374(دانايي برومند،». ميرزا حسنعلي ، قهرمان متواضع داستان تاب آن را ندارد و خودكشي مي كند

  بحث 
سه قطره خون داستاني با مايه هاي سمبوليك و سوررئاليستي است كه در آن تكنيك عكس برگرداني 

)mirror imagery.استفاده زيادي شده است (  
داستان هدايت بعد از بوف كور است . اينجا هم فضا سوررئاليستي است ،  –اين اثر احتماال كاملترين روان «

س برگردان هاي متعدد و سيعا به كار رفته و كل داستان اشاره به مسئله ي مبهم و طفره آميز فن استفاده از عك
دارد . سه قطره خون مانند بوف كور از دو بخش تشكيل شده است . زندگي فعلي و زندگي گذشته با اين 

ش يك با فرق كه گذشته در اينجا ملموس و معاصر است ، حال آنكه در بوف كور مجرد و كهن است. بخ



    پرنيان سخن     1490

  
راوي ، يعني احمد شروع مي شود كه از خود و محيط اطرافش در دارالمجانيني كه يك سال و اندي است در 

  )179-178:  1377كاتوزيان،». ( آن اقامت دارد  ، حرف مي زند
داستان از زبان را وي آغاز ميشود او يكسال است كه در تيمارستان بستري است و هفته ديگر آزاد خواهد  

درست مانند پرنده اي كه در قفس بوده او دغدغه هايش و درد هايش را بايد روي كاغذ بنويسد شد 
چيزي كه آنقدر آرزو ميكردم ،چيزي كه آنقدر انتظارش را "،تنهادلخوشي راوي ميتواند كاغذ و قلم باشد :

  )9، 1311(هدايت، "داشتم
است و اين آغاز زيبايي ميشود براي اين داستان و »سه قطره خون «تنها چيزي كه ميتواند بر كاغذ بيارد ،واژه 

  تمهيدي براي آماده كردن ذهن خواننده .
بعد ازآن آغاز ميكند كه از دردش بگويد :شب تا صبح از صداي گربه بيدارم .با اين جمله اولين گره در 

اي دراز و ساعت هاي داستان ايجاد ميشود و بعد از آن از روز هاي بد ودراز بيمارستان سخن ميگويد :روز ه
  »مردمان عجيب و غريب «ترسناك با 

همه ي آرزويش اين است ، « كه  "حسن  "در اين بخش به معرفي تك تك اعضاي تيمارستان مي پردازد  
كه ظاهرا كنترل شام را برعهده دارد تا  "محمد علي "» يك دست اشكنه را با چهار تا نان سنگك بخورد

كه طبابت تيمارستان را برعهده دارد و نيز "آقاي دكتر"ديگران تجاوز نكنند و كساني مانند حسن به غذاي 
شكم خود را چون پاره مي كند  "مي گفتند او قصاب بوده، به شكم پاره كردن عادت داشته  "ديوانه اي كه 

در  "بودبا ناخن چشم خود را تركانده  "او را به زندان پايين حياط منتقل مي كنند و ديوانه ي ديگري كه 
نيز يافت مي شود ، پيرزني كه خودش را دختري  چهارده ساله  تصورمي كند و   "صغرا سلطان "ميان اين ها 

  كه عاشق صغرا سلطان شده  است  "تقي  "
آدم هاي عجيب و تو در تويي كه دچار هذيان و يا جنون درد و شكنجه شده اند و به دنياي هزار توي درون 

  پناه برده اند.
بخش اول احمد را در دارالمجانين مي يابيم كه شب ها تا صبح از ناله ي ترسناك يك گربه خوابش نمي در «

برد . يكي از بيماران  قصابي است كه يك بار شكمش را با تيله شكسته پاره كرده و امعاء خود را بيرون 
  ."به شكم پاره كردن عادت داشته "كشيده بود. چون به قول احمد 

به نظر او خود ديوانه است ، چون دائما در  -جانين كه تا اندازه اي عكس برگردان احمد استناظم دارالم
  )97: 1381كاتوزيان ،» ( انتهاي باغ باال و پايين مي رود و زير درخت كاج را نگاه مي كند.
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يقش در بخش دو ، احمد دوباره دوران قبل از آمدن به دارالمجانين ، صحبت مي كند او و بهترين رف« 
سياوش ، نامزد دو خواهر ، دختر عموهاي سياوش بودند ، سياوش عكس برگردان احمد است ؛ دو خواهر 
» نيز عكس برگردانند: يكي از آن ها حتي اسمش هم به ميان نمي آيد و در هيچ كجاي داستان ظاهر نمي شود

  ) 179: 1377.(كاتوزيان،
جسته است  يعني به جاي پراكندگي وقايع ،همه چيز هدايت در سه قطره خون از نهايت صرفه جويي  سود 

  به گونه اي فشرده عرضه مي شود. 
فشردگي از طريق خالصه كردن همان بيرون در ذهن را وي به دست مي آيد. هدايت به جاي آنكه مانند « 

د، كل اغلب داستان هاي سنتي و حتي برخي از داستان هاي ذهني راوي را در درون دنياي وسيع تر قرار ده
ديوانه در تقابل  "بنجي  "ذهن  "خشم و هياهو  "دنياي خارج را در ذهن او مي گنجاند. مثال در زماني چون 

و تصويري كه  "بنجي  "و ارتباط با دنياي خارج و ذهن ديگر شخصيت ها قرار مي گيرد، از اين رو روايت 
مواجهيم  "ميرزا احمد خان "ها با ذهن از اطراف خود مي دهد تعديل مي شود. ولي در سه قطره خون ما تن

،و تنها از طريق اشارات و سمبل هاي داستاني به مسايل پي مي بريم كه در تقابل حرف ها و اعتقادت راوي 
كه اتاقي  "سياووش  "محدود است به تيمارستان و اتاق  "ميرزا احمد خان  "است . محيط خارج از ذهن 

اما همه اين ها به توصيفات ( يعني همراه با تغييرات ، حذف ، يا تاكيد و  شبيه اتاق راوي در تيمارستان است.
  )  54،53: 1383تكرار ها ) راوي از آنها محدود شده ا ند.( هدايت ، 

  موضوع
موضوع مانند تنه ي درخت، شاخه ها و برگ هاي داستان را حول «شرح ماجراي گربه اي به نام نازي است.

» به اجزاي داستان و گفتار ها و وقايع داستان گرد يك موضوع شكل ميگيرند. خود نگه مي دارد. اندامها
  )28:1379(مستور،

در اين داستان نيز اگرچه ديالوگ ها كم است اما در بخش اصلي داستان است كه گفتگوي بين سياوش و 
  احمد در مورد گربه كه موضوع داستان است.
كشتن گربه است ارتباط تنگاتنگ خود را تا پايان حفظ مي كند تمام وقايع داستان مستقيم با موضوع آن كه 

اين موضوع كه از دنياي ذهني راوي نشات مي گيرد، از آشفتگي هاي دروني يك ديوانه موضوع اثر را با 
دنياي سوررئاليسم منطبق مي كند، تمام داستان حول درگيري ديوانه اي راجع به سه قطره خون كه پاي 

  ت مي چرخد اگرچه ممكن است با دنياي بيرون هماهنگ نباشد.درخت كاج ريخته اس
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  حلقه ي ارتباط اول

او دست تمام  "است :  "ناظم  "از شخصيت هاي تيمارستان آنكه پررنگ تر از ديگران به چشم مي خورد 
ديوانه ها را از پشت بسته ، هميشه با آن دماغ بزرگ و چشم هاي كوچك به شكل وافوري ها ته باغ زير 

رخت كاج قدم مي زند ، گاهي خم مي شود ، پايين درخت را نگاه مي كند ، هر كه او را مي بيند مي گويد د
  )12: 1311( هدايت ،  "چه ادم بي آزار و بيچاره اي كه گير يك مشت ديوانه افتاده 

كاج است فضاي بيرون را كه قدم زدن ناظم زير درخت  "پارانوييد "بعد از آن راوي در قالب يك شخصيت  
من مي  "، با دنياي درون خود كه از سه قطره خون ضجر مي كشد ، منطبق مي كند و با قاطعيت مي گويد : 

  ) 12، 1311( هدايت ، "دانم آنجا زير درخت سه قطره خون روي زمين چكيده 
  ي شود. راه براي بخش ديگر داستان گشوده م "سه قطره خون  "و  "گربه  "در اينجا با واژه هاي كليدي 

، همان قيدي كه در آغاز داستان از آن استفاده مي كند ، به ادامه ي داستان مي  "ديروز"بعد از ان راوي با قيد 
ديروز بود  "پردازد آن هم با ذهنيت خود ؛ در واقع هر حادثه اي تنها توقعات دروني او را تقويت مي كند : 

از درخت كاج جلو پنجره اش باال رفت ، به قرا ول دم  دنبال يك گربه ي گل باقالي كرد ، همين كه حيوان
در گفت حيوان را با تير بزند. اين سه قطره خون مال گربه است ولي از خودش كه بپرسند مي گويد مال مرغ 

  )12:  1311حق است ( هدايت ، 
  حلقه ي ارتباط دوم

عباس  خودش را  "مي شود.كه رفيق و همسايه ي راوي است، ديده "عباس  "در پايان بخش دوم حضور 
يك شعر هم گفته كه روزي هشت  "پيغمبر و شاعر مي دا ند. در ضمن خودش را تار زن ماهري نيز مي داند

  بار مي خواند.
در واقع شعري كه عباس مي خوا ند ، پيوند دهنده ونشان دهنده ي تكرار شخصيت عباس و ناظم درهم مي  

  .شود و درونيات مشترك آن دوبا هم است 
روبرو مي شويم : سياوش  "سياوش "دراين بخش كه بخش پاياني داستان است با شخصيت ديگري به نام 

  بهترين رفيق هم مدرسه اي راوي است.
گربه ي ماده اي است  كه به جرم رفتن با گربه ي نر ولگرد، كشته  "نازي  "او براي راوي ، ياد آور حكايت  

  مي شود.
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بر پايه ي ابهام ،ايهام بنيان گذاشته شده است، طرح پيچيده و گره ا فكني هاي درون مايه ي سه قطره خون  
معمول كه از ويژگيهاي ديگر آثار صادق هدايت است در اين داستان به چشم مي خورد و حضور شخصيت 
هاي عامه خواننده را به شخصيت هاي روايت بيشتر نزديك مي كند در هر حال اگر هدف نهايي يك اثر 

اثير گذاري بر مخاطب باشد اين هدف از طريق برانگيختن حس صميميت به وجود مي آيد و از پس هنري ت
  اين كار تنها نويسندگان پر احساس بر مي آيد .

از طرفي شروع داستان با پرسش است كه  باعث برانگيختن حسي در خواننده مي شود و او را به خواندن    
آيا همان "اين پرسش ها حس كنجكاوي خواننده را تحريك مي كند:ادامه داستان ترغيب مي كند از طرفي 

طور كه ناظم وعده داد من حاال به كلي معالجه شده ام و هفته ي ديگر آزاد خواهم شد؟ آيا ناخوش بوده 
  )9: 1311(هدايت،"ام؟

  پرسش ها در واقع گره هاي طرح هستند كه در داستان بازگشودن آنها باعث گسترش داستان مي شود
  

  زمان ومكان
در واقع نويسنده يك اثر سوررئاليستي زمان و مكان را تنها وسيله اي  قرار مي دهد براي پيشبرد درونيات  

  خود.
سه قطره خون از آنجا كه يك اثر سوررئاليستي به شمار مي رود؛ زمان و مكان در آن بسيار  در هم و پيچيده 

  وتاريك و مكاني گيچ كننده اي روبرو مي كندشده است وخواننده را  تنها با فضايي مه آلود
در واقع زمان و مكان چندان در اصل اين گونه داستان ها تغيير ي ايجاد نمي كنند. اما از آنجا كه يك اثر 
سوررئاليستي واقعيت و خيال را در هم مي آميزد و به همان اندازه كه به تخيل كه اساس كار است توجه مي 

ه مي شود؛ بنابراين نويسنده تالش مي كند كه فضايي را به تصوير بكشد كه چندان از شود به واقعيت نيز توج
  واقعيت فاصله نگيرد.

سه قطره خون در واقع يك داستان رواني و دروني است كه گفتارها جنبه ي عقالني خود را از دست داده اند 
ي گردد و دوباره از ابتدا به انتها پرش مي كند و قلم با حركتي ماليخوليايي بي آنكه به انتها برسد به ابتدا باز م

  و به همين ترتيب پيش مي رود تا جايي كه خواننده به اين نتيجه مي رسد كه ابتدا و انتها يكي است
زمان در اين داستان، اگرچه ديروز است يعني گذشته اما اين گذشته مشخص نيست كه درست چه زماني 

ونياتش كه روح او را مثل خوره  مي تراشد بيان سرگذشت يك است  سرگذشت درد ها و رنج هايش،در
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ديوانه كه جامعه او را از خودش رانده است ميكند و خواننده را به اعماق افكار و احساسات خود راه مي 

  دهد.
مانند بوف كور ، بخش اول سه قطره خون در زمان حال رخ مي دهد ، و روايت منتزعي از بخش دوم است «

اتفاق افتاده، جز اينكه گذشته در اينجا تاريخ ملموس است و بر خالف بوف كور ، تجربه ي  كه در گذشته
  مجددي از زندگي قبلي نيست 

 \از نظر زمان  اين داستان زمان خاصي ندارد . مي تواند در گذشته باشد، حال باشد ، يا در آينده . مكان « 
محل ؟ مطلقا معلوم نيست، اين ديوانه خانه و اين خانه ها  البته واقعه در ايران است ولي در كدام شهر ؟ كدام

  ).  21:1383(هدايت، » در هر شهري از اين مملكت مي تواند جاي داشته باشد
است . راوي اين اثر، ذهنيت خود را به شكلي ساده   "زنده به گور "سه قطره خون تداوم كمال يافت تر 

يات در موقعيت هاي متفاوت ، ساختاري شاعرانه پديد مي آيد ، روايت مي كند؛ در اينجا اما با تكرار جزي
گردنده در عين حال فرورونده در عمق ذهنيت ميرزا احمد خان كه در هر چرخش به شكل ديگر در مي آيد 
. در واقع اين داستان دو قهرمان اصلي دارد: ميرزا احمد خان و زن . جنبه هاي گوناگون شخصيت هاي ديگر 

  سروده شود. "سوگنامه ي آرزوي كام نايافته "لي مي كند تا در اين دو تج
زمان ها و مكان ها در هم مي پيچند تا همه چيز از وراي پرده اي از وهم و كابوس رخ بنمايد . سه قطره «

  خون استعاره اي است كه قرار است از وراي بافت شاعرانه ي داستان شكل بگيرد. 
مي سازد كه در آن قصه اي در قصه اي ديگر در مي آميزد . ماجراها  هدايت فضايي تو در تو و گيج كننده

شباهت بسيار به ماجراهاي بوف كور دارند : گربه ي مرده اي كه باز مي گردد تا سياوش را گرفتار كابوس و 
جنون سه قطره خون كند ،بازگشت زن اثيري به دنياي زندگان را تداعي مي كند . سپس داستان گربه به 

رخساره پيوند مي خورد تا بي وفايي معشوقه را بازتاب دهد كه ظاهرا به ديداررا وي آمده اما دارد با  داستان
  سياوش ميرود.
در آثار صادق هدايت ، نوعي ادراك به شكست در عشق  "معشوقه اي كه با ديگري ميرود "تصوير بنيادين 

متناقض و پيچيده ي ميرزا احمد خان  است . در واقع ناظم ، عباس و سياوش همه جلوه هايي از شخصيت
كه رقيب او مي شوند و معشوقه با آنان مي رود و احمد خان آرزوي  -جنبه ي خنزر پنزري او ؟  –اند 

كشتن آن ها را در سر مي پروراند....همه چيز در ذهن مي گذرد ، توصيف هاي عيني نيز بهانه اي براي فرو 
كه در آن اطميناني  رفتن به اعماق گرداب هاي روح است . هدايت موفق مي شود با ساختن فضاي مه آلودي
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رك مير »( به هيچ نيست ، تشويش هاي ناشي از احساس عدم امنيت روشنفكري آشفته ذهن را القا كند
  )  103 -101: 1377عابديني،

  شخصيت ها
احمد / عباس در دارالمجانين عكس برگردان احمد/ سياوش در بخش دوم داستان است. و گربه ماده و نيز « 

  نامزد/ دختر عمو هم در هردو  بخش داستان به شكلي حضور دارند . 
 "رجاله ها  "گربه ي ماده تركيبي از زن اثيري و زن لكاته را در بوف كور است. گربه ي نر ، قابل مقايسه با 

ي بوف كور است كه درست مانند زن اثيري و زن لكاته در بوف كور به طرز اسرار آميزي مي ميرد يا كشته 
  مي شود.

گربه ي نري كه با گربه ي ماده سياوش عشقبازي مي كند نمونه ي ديگري از همان رجاله ا ست كه لكاته را 
  )70: 1383هدايت، ».( جذب مي كند

جز ناظم شخصيتي ايستا هستند كه در طول داستان نياز به تحول آنان شخصيت هاي افراد تيمارستان ب 
  نداريم.

در كنار اين شخصيت ها ناظم / احمد/سياوش/عباس،شخصيت هاي پوياي داستان هستند كه هر كدام تكرار 
ديگري است از آنجا كه داستان كوتاه بر خالف رمان و حتي داستان بلند امكان پرداخت شخصيت ها بسيار 

ود است از اين رو با يك يا دو شخصيت روبرو هستيم . در اين جا هم ناظم/ احمد/ سياوش/عباس، محد
همه يك شخصيت در قالب هاي گوناگون هستند،نازي/رخساره/صغرا سلطان نيز همين طور؛ پس در اين جا 

  با دو شخصيت پوياي احمد و رخساره روبرو هستيم.
تان بسيار مختصر است . خواننده بيشتر بايد با توسل به قوه ي اطالعات ما درباره ي شخصيت ها ي داس« 

تخيل خود اين شخصيت ها را تجسم كند . نه درست سن آنها را مي دانيم ، نه چهره و ظاهر آن ها را مي 
شناسيم ، نه از خلق و خو و كسب و كار آن اطالع دقيقي داريم . ما فقط رابطه ي آنها با يكديگر در حد 

شناسيم و اطالعات ما درباره ي شخصيت ها محدود است . بعضي شخصيت ها فقط مورد يك داستان مي 
اشار ه ي گذرا قرار مي گيرند و بعد تمام مي شود . يك لحظه ظاهر مي شوند و بعد ناپديد. صحنه ها و 

ت داستان حادثه ها و ديالوگ ها مختصر و فشرده و در حال فرارند. تنها جايي كه هيچ عجله اي در كار نيس
گربه است . گويي همه ي اين انسان ها و حرف ها و اداهايشان فراهم آمده اند كه اين گربه الواتي كند و 

  شب ها نعره بكشد و باالخره هم گرفتار يك ششلول شود . 
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است . اين گربه از نظر ظاهري ، حاالت و احوال ، صدا ها ،  "گربه  "مهمترين شخصيت اين داستان  

واطف و احساسات و مخصوصا حاالت غريزي با شرحي بسيار زيبا و به تفصيل در اين داستان حركات و ع
  آمده است . 

اصوال شرح مفصل داستان درباره گربه است و حتي انسان ها درور محوري كه گربه در وسط آن قرار گرفت 
تمام شخصيت ها در حد  مي چرخند . ما در بوف كور نيز كم و بيش چنين الگويي داريم ، ولي در بوف كور

بسيار مطلوبي تشريح مي شوند ، شكافته ميشوند ، خواننده درباره ي هر يك بسيار مي داند. در سه قطره 
  )22: 1383هدايت، ».( خون خواننده تقريبا چيزي نمي داند.

 "ه يك از آن جا كه داستان حول محور يك گربه مي چرخد ، نويسنده از زبان سياوش گربه را دقيق و شبي 
توصيف مي كند . در واقع هدايت در بسياري از مواقع تن به توصيف نمي دهد ، مگر اين كه "دختر اثيري 

  شخصيت اصلي را كه همه ي دردهاي نويسنده  از اوست.
زن  "و  "لكاته  "برخوردي كه سياوش با گربه ماده دارد درست مانند برخوردي است كه در بوف كور با 

دو تا چشم درشت مثل چشم هاي سرمه كشيده . روي پشتش نقش  و نگارهاي مرتب بود ،  با "دارد: "اثيري
مثل اينكه روي كاغذ آب خشك كن فوالدي جوهر ريخته باشند و بعد آن را از ميان تا كرده  باشند . روز ها 

وقتي كه مي كه از مدرسه برمي گشتم نازي جلوم مي دويد ، ميو ميو مي كرد، خودش را به من مي ماليد ، 
نشستم از سر و كولم باال مي رفت ، پوزه اش را به صورتم مي زد ، با زبان زبرش پيشانيم را مي ليسيد و 

  )15: 1311(هدايت،"اصرار داشت كه او را ببوسم
برخوردي كه سياوش با گربه ماده مي كند ، برخورد يك عاشق شكست خورده با معشوق بي وفا است كه در 

نگاه هاي نازي از همه چيز پرمعني تر بود گاهي احساسات  "ت بايد رقيب او كشته شود:نهايت از سر غير
آدمي را نشان مي داد ؛ به طوري كه انسان بي اختيار از خودش مي پرسيد در پس اين كله ي پشم آ لود ، 

  ) 17:  1311(هدايت،"پشت اين چشم هاي سبز مرموز چه فكرهايي و چه احساساتي موج مي زند
نمادي از را وي داستان است كه مطابقت مي كند با را وي در بوف كور  "به هاي لوس خانگي و پاكيزه گر"

گربه هاي پاكيزه و  "براي انتخاب همسر و در عشق ورزي  "نازي  "كه لكاته او را پس مي زند ؛در اين جا 
ها ، گربه هاي دزد الغر  گربه هاي روي تيغه ي ديوار "لوس خانگي در نزد او جلوه اي ندارد و برعكس 

در بوف كوراست ؛  "رجاله ها"كه نمادي از  "ولگرد و گرسنه كه پوست آنه بوي اصلي نژادشان را مي دهد 
  را به خود جلب مي كند.
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يك داستان از هدايت ديده نمي شود كه در آن رفتار و روش  يك يا چند تن را به  گونهاي ازرفتار و روش « 
  نكرده باشد.جانوران اهلي مانند 

جانوران اعم از نر و ماده در آثار تخيلي و نيمه فلسفي هدايت جاي استواري دارند ....در نوشته هاي هدايت 
تمايلي احساس مي شود كه آدميان را به سوي سطح حيواني سوق دهد و ايشان را در آن سطح همسان سازد، 

در مجموعه ي سگ ولگرد نمونه  "پات "يان ببرد ، نه آن كه آن گونه كه پنداشته اند جانوران را به سطح آدم
ي عالي اين موضوع است ، پات به گونه اي يا نوعي  مسيح است كه در ميان مشتي آدميان بي حس و عاري 

  )  175-174: 1374(دانايي برومند،» از احساس افتاده كه سرشان در ميان لجن زار پيرامون فرو رفته است.
مي توان گفت اين است كه او بيشتر آثار خود از زبان قهرمانان خود كه در بيشتر  آنچه در مورد آثار هدايت

جاها دردها و خوره هاي زندگي خود هدايت است از دريدن نقاب سالوس گران و ريا كاران عصر خود و به 
در تصوير كشيدن خفقان جامعه از هيچ تالشي فرو گذار نمي كند و وقتي كه فريادش به جايي نمي رسد ، 

  تنهايي خودش فرو مي رود ، از درون مي پوسدو به دنياي حيوانات پناه مي برد.  
  ديوانگي

ديوانگان تا حد زيادي قرباني تخيالت خود هستند ، تخيل حاكم بر ا مور زندگي ديوانه مي شود و عدم 
تيمارستان را نده مي رعايت برخي از قوانين طبيعي باعث مجازات و برخورد اجتماع با آنها مي شود، آنها به 

شوند ، ديوانگان با ا نديشه هاي طبيعي قطع را بطه كرده ا ند و از امكانات ناشناخته ي ذهن نهايت استفاده را 
مي كنند؛ راهي را كه مناسب خود است مي يابند و آن را پيش مي روند ، حتي اگر با جهان بيرون متضاد 

رچه تنها به دنياي درون خود به طور كامل اكتفا نمي كنند و تمام باشد ، آنها شيفته ي جهان درون هستند ؛ اگ
  پديده هاي خارج را گرد ذهنيات و درونيات خود تجزيه و تحليل مي كنند .

سوررئاليست ها پيوسته به اين جدا كردن و زنداني كردن افرادي كه ، در نظر آنها ، بعضي از راههاي رفتني «
ي باشند و چه خطرناك ، از نظر آن اهميتي ندارد: بايد ديوانگان را آدم هاي باشند و چه نباشند ، چه خواستن

سركشي ديد شيفته ي اينكه جهان درون خويشتن را تا حد اعال رشد دهند ، بي آنكه كوچك ترين توجهي 
  )841: 1385سيد حسيني،»(به ضروريات روزمره داشته باشند

بيرون به سر مي برد ، توقعات انحرافي و خودخواهانه توسعه وقتي كه انديشه و فكر در قطع رابطه با دنياي 
مي يابد ، در سه قطره خون نيز زماني كه دختر جواني به ديدن عباس مي آيد راوي با قاطعيت مي گويد  كه 
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 "آن دختر به من مي خنديد، پيدا بود كه مرا دوست دارد، اصال به هواي من آمده "ان دختر به ديدن او آمده :

  )13: 1311ت،(هداي
در سه قطره خون دامنه ي بدبيني و روحيه ي پارانوياك راوي باعث مي شود كه حتي به گربه اي كه در خانه 
است پيله كند و متهم به خيابت جفت او را مورد هدف گلوله قرار دهد ؛ اگرچه بعد از كشتن گربه پشيمان 

ي مي كند و با داليلي كه ناشي از ابداعات ذهني است اما از درون، كار خود را درست ترين كار ممكن ارزياب
  خود است اين كار را توجيه مي كند وماجرا را با دوستش شرح مي دهد و انتظار دارد كه ديگران بپذيرند.

داستان از همان ابتدا ، هذيان و جنون راوي را به تصوير مي كشد راوي اي كه لحظه به لحظه درد هاي او 
اگر من جاي او بودم يك شب  ": آنجا كه آقاي دكتر را توصيف مي كند مي گويد بزرگ و بزرگتر مي شود 

توي شام همه زهر مي ريختم ميدادم بخورند، آن وقت صبح توي باغ مي ايستادم دستم را به كمرم مي زدم ، 
  ) 11: 1311( هدايت، "مرده ها را كه مي بردند تماشا مي كردم

اول كه مرا اينجا آوردند ، همين  "است، راوي مي گويد :  وسواس شديد از ويژگي يك شخص ديوانه
وسواس را داشتم كه مبادا به من زهر بخورانند ، دست به شام و ناهار نمي زدم تا اينكه محمد علي از آن مي 

(   "چشيد آن وقت مي خوردم ، شب ها هراسان از خواب مي پريدم ، به خيالم كه آمده اند مرا بكشند.
  )                        11:1311هدايت،

 "از طرفي يك فرد ديوانه هرگز خود را ديوانه  نميداند ، بلكه حتي افكار خود را درست و دقيق مي داند :
  )11:1311،12( هدايت، "من مي دانم همه اين ها زير سر ناظم است

هاي دروني خود را ودر جاي ديگر هم وقتي ماجراي كشتن گربه را براي دوستش تعريف مي كند، آشفتگي 
من  "كه در قالب صداي گربه مي شنود با اطمينان بيان ميكند و ا نتظار دارد كه مخا طب كامال آن را بپذيرد : 

  )19: 1311(هدايت، "مطمئنم كه اين صداي همان گربه است كه كشته ام
از هر گونه  از ويژگي هاي ديگر سه قطره خون فشردگي و پيچيدگي داستان است نويسنده مي گريزد 

توصيف و اطناب در داستان بپرهيزد او تالش مي كند كه به خواننده پيام اصلي را برساند يعني خواننده درد 
ها و خوره هاي او را درك كند. صميميتي كه در آثار صادق هدايت وجود دارد بي رنگي و عدم ريا كاري او 

  را در زندگي شخصي او به روشني نشان مي دهد . 
داستان هايش شخصيت ها محكوم مي شوند ،خودكشي مي كنند چون براي سوال هايي كه ذهن آنها  در تمام

را پر كرده است پاسخي نيافته اند، شخصيت ها در اكثر داستان هايش مردم جاهل و عامه و گاهي خرافاتي 
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تا اسمان با آنها فرق  من از زمين:«هستند كه هدايت با طنز پنهاني آنها را به تصوير مي كشد او خود ميگويد 
»( دارم ولي ناله ها ،سكوت ها،گريه ها وخنده ها ي اين آدم ها هميشه خواب را پر از كابوس خواهد كرد 

  )10: 1311هدايت،
وقتي با درونيات خود نيز فضاي داستان را رنگ ميزند،داستان دچار ابهام و پيچيدگي خاصي ميشود ،گره در 

حكوم كه راه گريزي از آن نيست و خواننده را  درگير ميكند و با خود به گره،يك فضاي كامال تاريك و م
  عمق ظلمات و تا ته داستان مي كشاند.

همه اش زير سر ناظم "در سه قطره خون راوي از همان اول با خودش در گير است و مرتب تكرار مي كند :
ناظم را هم ديوانه  مي خواند كه او با طنز تلخي تيمارستان را توصيف ميكند و حتي خود "خودمان است 

گاهي خم ميشود ،پايين درخت را نگاه ميكند ،هر كه او را ببيند ميگويد چه آدم بي آزار بيچاره اي كه گير :«
  )12: 1311هدايت،»( يك دسته ديوا نه افتاده 

نمادي "گربه "ن مشخص ميشود در واقع تا پايان داستا"گربه ها "از همان ابتداي داستان تنفر شديد راوي از 
  از افراد پست و منفور جامعه است كه بايد كشته شوند .

در تيمارستان يك ناظم است كه اگر چه كار او نظم تيمارستان است ولي خود نيز درگير جنوني است كه 
  ناشي از ا وضاع به هم ريخته و نابسامان بيرون ميشود.

رفتار شده ا ند، ا نسان هايي هستند كه جامعه آنها در واقع تك تك شخصيت هاي داستان كه در تيمارستان گ
را طرد كرده است يعني با محيط تاريك و سالوس گر جامعه نتوا نسته ا ند كنار بيايند و به ا نزوا كشيده شده 
اند ودر تنهايي به خود پناه برده ا ند به درون خود پيوسته اند و يك جا به نام تيمارستان محيط امني است كه 

د خلوت كنند و ذهنيات خود را بي هيچ وا همه اي به معرض نمايش بگذارد تا كم كم مرگ كه براي با خو
  ژه است به ديدار آنها بيايد .   را وي نيز قشنگ ترين وا

اين شخصيت هاي تاريك و محكوم  همه و همه نماد وگونه ي آن ديگري هستند: عباس/ احمد/ ناظم/  
  ميرزااحمد خان.

  طنز
طنز از ويژگي هاي ديگر يك اثر سوررئاليستي است  در واقع  طنز ، ويران  كننده جنبه هاي عادي هستي  

برخوردهاي غيرمنتظر از افق هاي عادي خويش جدا مي كند و به راه ديگري مي اندازد و  است ، روح رابا
  )816: 1382،( سيد حسيني "فراواقعيت  "براي رويارويي با واقعيت ديگري آماده مي  كند 
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در كتاب مكتب هاي ادبي نوشته ي رضا سيد حسيني آمده است كه  برتون  به عنوان پايه گذار سوررئاليسم 

طنز به عنوان پيروزي تناقض آميز اصل تمايل بر شرايط واقعي در لحظه اي كه :« از قول هگل نقل مي كند 
ه مي شود كه در آكنده از تهديد ها كه ما در اين شرايط سخت نا مناسب جلوه مي كند ، طبعا براي اين كشيد

  )820: 1382سيد حسيني،»( آن زندگي مي كنيم ، نقشي دفاعي بر عهده بگيرد
در سه قطره خون نيز مي توان طنز را به روشني ديد، اگر چه در لفافه پيچيده شده است ولي رگه هاي تلخ و 

  ارد كه بر فضاي اثر سايه انداخته است  زننده و نيش آن در ها له اي از اندوه و غصه،  قرار د
خودش را  "عباس "راوي به راحتي درگيري هاي ذهني شخصيت هاي داستان را با طنز نشان مي دهد :

  پيغمبر و شاعر مي داند.
  صغرا سلطان كه خودش را دختر چهارده سا له مي دا ندو تقي كه از همه ي زن هاي عالم تنفر دارد .

از اين  "مردي كه شكمش را با تيله پاره مي كند "در رفتار شخصيت ها ديده مي شود در واقع نوعي اغراق 
  دايره بيرون نيست. 

اگر چه نويسنده از هركدام با طنز ياد مي كند ، اما اين طنز نه براي خنداندن مخاطب است بلكه براي نشان 
جاي جاي اين داستان چند صفحه است كه  "طنز سياهي  "دادن زخم هاي دروني هر كدام است ، در واقع  

  اي نمايان است 
را از زبان احمد اين گونه بيان مي كند:  "مرغ حق  "در جايي ديگر  خرافات و اعتقادات مردم عامه در مورد

.( "مرغ حق سه گندم ازمال صغير خورده و هر شب آنقدر ناله مي كشد كه سه قطره خون از گلويش بچكد "
  )20: 1311هدايت،

  و كشمكش دروني تضادها 
در يك اثر سوررئاليسم تضاد و كشمكش دروني به وروشني ديده مي شودو اثر را به سمت ناپايداري دروني 
شخصيت هاي داستان حركت مي دهد، كشمكش دروني ممكن است كشمكش انسان با انسان باشد و يا با 

  بر جا مي گذارد.محيط بيرون؛ به هر حال اين درگيري بر دنياي درون اثر منفي خود را 
هر طرح با حركت خود از ناپايداري و رسيدن به تعادل بر بستري از ناسازگاري حركت مي كند،گر چه «

عامل پيدايش ناپايداري ها لزوماَ كشمكش نيست اما ناسازگاري و كشمكش اغلب سهم زيادي در به وجود 
  )19:1379ستور،(م» آوردن موقعيت هاي ناپايدار و در نتيجه گسترش داستان دارند
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طرح اين داستان تركيبي است از ناسازگاري انسان با يك فكر است، فكري كه به صور مختلف براي 
شخصيت هاي داستان ظاهر مي شود، يك ناسازگاري ذهني كه شخصيت ها را از بيرون به دنياي درون و 

  انزوا مي كشاند.
تان را حدس بزند و اين حاصل تعليق هايي در بخش نخست داستان ،خواننده مايل است  كه آينده ي داس

است كه از رفتار ناظم و عباس در داستان مي بينيم، اين تعليق ها در كنار صميميتي كه مخاطب با شخصيت 
هاي داستان احساس مي كند، طرح كلي داستان زده مي شود و فرايند ارائه ي اطالعات آرام آرام و طبيعي 

  ه در اين داستان شليك گلوله و كشتن گربه است پيش مي رودپيش مي رود و تا ايجاد بحران ك
در اين لحظه داستان به نقطه ي اوج خود مي رسد هر چه نقطه ي اوج به پايان داستان خود را نزديك تر مي 

  كند تاثير گذاري آن قوي تر مي شود.
  تك گويي دروني

ن شيوه از بيان شاخه اي از شيوه ي اول است:اي "تك گويي دروني "از ويژگيهاي ديگر يك اثر سوررئاليسم 
شخص است كه راوي با آن چه كه در ضمير نا خودآگاه ذهنش مي گذرد، داستان را نقل مي كند، داستان از 
نظر رعايت زمان، فاقد روال طبيعي خود است. در واقع راوي اندوه ها، رنج هاو زخم هاي خودش را به 

و روايت به صورت جريان سيال ذهن(ذهن اول شخص)  روايت مي صورت نامنظم و پراكنده بازگو مي كند 
  شود.

در سه قطره خون نيز احمد به عنوان راوي داستان تمام ذهنيات و درونيات خود را بازگو مي كند . درواقع 
سه قطره خون اوست كه بر زمين  "سه قطره خون "احمد رهايي از تنهايي و غم را در مرگ خود مي بيند و 

  تچكيده اس
  درونمايه

هر چه داستان غني تر و هنرمندانه تر باشد جستجو براي يافتن درون مايه ي اثر با سختي بيشتري همراه 
است يك اثر سوررئاليسم است طبيعتي تعبير ناپذير دارد كه به آساني قابل درك نيست و مخاطب را با طيف 

ون يك داستان كوتاه به شمار مي رود، بايد تنها گسترده اي از معاني روبرو مي كند اما از آنجا كه سه قطره خ
  يك درون مايه داشته باشد: ستيز دروني.

  سبك
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سبك داستان جريان سيال ذهن است كه در آن روايت داستان بر پايه ي زبان آزاد و فاقد قالب هاي دستوري  

  نتقل مي شود. كالسيك است، در آن معنا به گونه اي سيل آسا از ذهن سرازير مي شود و به زبان م
  نتيجه گيري

  با توجه به آنچه در اين نوشتار آمد مي توان نتيجه گرفت كه :
تفاوت هدايت با ساير نويسندگان ايراني اي كه به تقليد از نويسندگان غربي در زمينه ي سوررئاليسم  

تحت تاثير آن قرار پرداخته اند ، آن است كه او با الگوي خود ،برخوردي خالقانه داشت و به طور كامل ، 
  نگرفت

آشفتگي راوي ، طنز ، تصوير هاي حيرت آور ، گفتگوهاي فارغ از منطق و باالخره خيال بافي هاي غير عادي 
  همه با هم در اين اثر نيروهاي ناشناخته شعور پنهان نويسنده را جلوه گر مي سازد.

در سراسر اليه هاي پنهان خود را نهفته نقطه اوج فكري نويسنده  جهان بيني تراژيك و مرگ آلود اوست كه 
  كرده است و نويسنده، هنرمندانه و دقيق با رونمايي قهرمان هايش اين اليه ها را  كنار مي زند .
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