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Aesthetics of Surrealist Elements In the works of 
"Nadia" by Andre Burton and "Three Drops of 

Blood" by Sadegh Hedayat 
 

Abstract  

Art and aesthetics are open and broad components in which the world 
is interpreted and in a perceptual process, it affects imagination, 
creation and expression. Aesthetic experience and knowledge 
challenge new methods and perspectives of the mind. "Nadia" by 
Andre Burton and "Three Drops of Blood" by Sadegh Hedayat as a 
formal and semantic reality are clear examples of objective and 
mental beauty elements that show the hidden reality of the deep 
mental state of man in his subconscious mind And  have an 
ontological reality of which our consciousness has reached only a 
small part. The purpose of analyzing the aesthetic elements of these 
works that represent the needs of different areas of human life through 
intuition, reflection and attention to the transcendental world and 
create a kind of interactive connection between human feelings, 
thoughts, wisdom and imagination, is to know and understand how 
these works are written and why they are valuable. In this research, 
with a descriptive and analytical method and the approach of 
comparative literature and Relying on the American Critical school 
In qualitative analysis in the surrealistic aesthetic aspects of the 
works, we have reached the conclusion that The beauty of language 
and imagination in the superstructure part, and the beauty of the 
content in the deep construction part using the techniques of 
surrealism, are the constructive foundations of the beauty of these 
works that lead to the creation of spaces that is a rebellion to free the 
mind from limitations.  

Keywords: Aesthetics, Nadia, Andre Burton, Three Drops of 
Blood, Sadegh Hedayat, Surrealism. 
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آندره « نادیا»های شناسی عناصر سوررئالیستی رمانزیبایی

 صادق هدایت« سه قطره خون»برتون و 
  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران    فردآمنه عرفانی

  

   کاظم دزفولیان 
ستاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید ا

 بهشتی، تهران، ایران
 

  چکیده
در فرایندی و شود هستند که جهان در آنها تفسیر می هایی باز و گستردهحیطه شناسیهنر و زیبایی

ها و روش، شناسیتجربه و دانش زیبایی گذارد.می تأثیرادراکی بر تخیّل، سازندگی و بیان  -تفکری
اثر صادق « سه قطره خون»اثر آندره برتون و « نادیا». کشانندهای جدید، ذهن را به چالش میدیدگاه
ذهنی هستند که نشان زیبایی عینی و عناصر بارز  مصداق ،صوری و معناییبه عنوان واقعیتی  هدایت

-عمیقِ حالت روانی انسان، در ضمیر ناخودآگاه اوست و دارای واقعیتی هستیواقعیت دهندۀ پنهان بودن 

شناسی است که آگاهی ما تنها به بخش کوچکی از آن دست یافته است. هدف از تحلیل عناصر 
انسان از راه شهود و تأمل و  های مختلف حیاتنیازهای ساحت بازنمایی بهشناسانه این آثار که زیبایی

پردازند، می نوعی ارتباط تعاملی بین احساس، اندیشه، خرد و خیال انسانیو ایجاد  راعینیتوجه به جهان ف
در این پژوهش به روش شناخت و دریافت نحوۀ نگارش آثار مذبور و چرایی ارزشمندی آنهاست. 

و توصیفی و تحلیلی و با رویکرد ادبیات تطبیقی و تکیه بر مکتب نقد بنیاد آمریکایی در تحلیل کیفی 
زیبایی زبان و تخیل در  ایم که، به این نتیجه رسیدهئالیستی آثاررشناسیِ سورهای زیباییواکاوی جنبه

، ارکان سمیئالرسوربا استفاده از شگردهای  بخش روساخت، و زیبایی محتوا در بخش ژرف ساخت
آزادی ذهن از شود که عصیانی برای که منتهی به خلق فضاهایی می است این آثارسازنده زیبایی 
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  مقدمه
هنر پسامدرنیستی نیز هنری است که تاریخ را تنها در ». است عاطفه و ییبایزبیان  ات،یادب

سانه با جهان، زیباشنااین برخورد  (.1381)یزدانجو، « نگردقالب تعابیر زیبایی شناسانه می
 شودمینوعی فعالیت شناختی سبب برانگیختن توجه انسان به عالم و موضوعات و نیز حتی 

 درک شناسی،زیبایی محوری . موضوعشودکه باعث برداشتی تازه از حقیقت و واقعیت می
 تجربۀ»پذیری این حاالت است. ها و چگونگی انتقالاحساسات و عواطف انسان منطق

-تخیل می اهمیت گسترده وکشف ، هوشیاریگشودن فضاهای ذهنیشناسی سبب زیبایی

های درواقع، رویارویی با هنرها، ذهن فرد را در قبال تفاسیر جدید و در پی آن به امکانشود. 
 .(Currence-McDonald :2008)«گشایدمی جدید اندیشیدن

با گشودن جهان درون به  1فرویداند. تاریخی داشتهشناسی در واقع علل ییهای زیباانقالب   
با تعریف تاریخ بشر به عنوان تاریخ ذهن  3و معرفی ناخودآگاه، هگل 2هائالیسترروی سور

به عنوان روح حاکم دوران، اندیشه را به سمت  5با معرفی ایدئولوژی 4و روح و مارکس
یک شیوه و فن به یک تفکر و  از 6ئالیسمرجهانی ذهنی سوق دادند. به تدریج مکتب سور

نظریه و در نتیجه زیبایی شناسی خاص تبدیل شد و خوانندگان خود را وارد مرحله جدیدی 
کوشد تا در خلق در این مکتب هنرمند می کرد.شناخت و معرفت شناسی جهان مدرن میاز 

وان های مکتوم در روح و راثر هنری از سیطره عقل و ادراک حسی رها شود و به صورت
 خود، تجلی خارجی بخشد.

اثر صادق هدایت در سبک رویاگونه و همراه با توصیفی خیالی از  سه قطره خونکتاب  
 داستان، درست مانند رویداد اصلیعناصر متضاد و پیچیده و گاه نامفهوم نوشته شده است. 

این  دریافت زیبایی .استایست که راوی از بیان آن قاصر کنندههولناک و مضطرب ۀخاطر
ترین اثر در مقایسه با دیگر آثار سوررئالیستی، بیانگر هویتی مجزا در نگرش نویسنده به عمیق

های وجود انسان ایرانی و در حکم یک سند تاریخی و اجتماعی برای پیوستن و یگانگی الیه
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و با شناخت  با جامعه و جهان است؛ جهانی که در آن این هستی همگانی از آن سر برآورده
 آید. آن، به دریافتی از خود نائل می

ترکیب واقعیت و خیال  ۀبر پای« 2نادیا»اولین رمان سوررئالیستی را به نام نیز  1برتون آندره 
در شرح  زیبائی، رؤیا و عوالم فرامادی؛ روایتی از فریدآ نیهمراه با تصاویری عمیق و ذه

پرده برداشتن از با او  آورد. تسخیر خود در میکه هستی برتون را به حضوری وسوسه انگیز 
حل تناقض پیشین رویا و واقعیت در یک واقعیت »و  دنیای جدیدخلق  به های درونی خودالیه

غرب به سرزمینی ادبیات اکنون امری که سبب شد  ؛یابددست می (13۷5 )بیگزبی، «مطلق
 . گذاردببارور از صور خیال قدم چنین 

 های روایی و توصیفی فضاهای عینی و ذهنی داستان، در پی بازنماییجنبه با هر دو اثر با 
 هستند انسان از راه شهود و تأمل و توجه به جهان فراعینی های مختلف حیاتنیازهای ساحت

کنند؛ جهانی که ایجاد می بین احساس، اندیشه، خرد و خیال انسانی« تعاملی»نوعی ارتباط و 
ترین هایی که بر ژرفها در یادها و نشانهبی نام و نشان بودن آدمدر آن پریشانی احوال و 

های پرناشدنی دارد. های عمیق و شکافهای روانشان نقش شده است، خبر از ویرانیالیه
پژوهش حاضر با علم به ساختارها و کارکردهای مکتب سوررئالیسم، به دنبال دسترسی به 

-شناسانه این دو اثر شاخص میای ادبی و زیباییهای بنیادین آثار خلق شده در فضشباهت

   باشد.

 پژوهشپیشینه 
صورت  در این حوزه ایهای ارزندهپژوهش های داستان سه قطره خون،توجه به ظرفیت با

-تحلیلاز محمدرضا قربانی، نقد و تفسیر آثار صادق هدایت کتاب گرفته است؛ آثاری مانند 

با رویکرد جامعه  تحلیل سه قطره خون»از محمد صنعتی،  های روان شناختی در هنر و ادبیات
سه »عجز از بیان؛ روایتی روان کاوانه از داستان »(، 1388از علی تسلیمی )« گراشناسی ساخت

« قدرت»هدایت بر مبنای نظریه  سه قطره خونبررسی »(، 13۹۰از حسین پاینده )« «قطره خون
مصاحبه شونده: « های شگفتجهانی با زیبایی، نادیا(. »13۹1از عباس خائفی )« میشل فوکو

تدوین شده است. تفاوت  نادیا( نیز اثری است که در رابطه با کتاب 13۹1عباس پژمان )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 André,B. 
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رئالیستی به رشناسانه و ادیبانه از نوع مکتب سوپژوهش حاضر در طرح چشم اندازی زیبایی
  . متون پیش رو است

  های پژوهشو پرسش روش
با رویکرد تطبیقی و با توجه به مکتب نقدبنیاد آمریکایی، به تبیین و تحلیل در این پژوهش 

« سه قطره خون»و « نادیا»شناسانۀ سوررئالیسیتی در کتاب کیفی و واکاوی عناصر زیبایی
اسانۀ مکتب شنرویکرد زیباییها برآمدیم که در صدد پاسخ به این پرسشپرداخته و 

شناخت و شناسایی عناصر بنیادی تفکر سوررئالیستی خود،  قادر به سوررئالیسم تا چه میزان
یعنی تزلزل واقعیت، کنار رفتن مرزها و از دست رفتن جزمیت و قطعیت رویدادها و مفاهیم 
و به طور کلی درک زوایای پنهان مسائل عمیق انسانی در این هستی پراکنده خواهد بود؟ 

های ناشناخته در حوزۀ به شناختی نسبی از جهانتوان با تکیه بر آثار سوررئالیستی، می چگونه
 اندیشگانی  این جهان پراکنده )غرب و شرق( دست یافت و به کیفیت و ماهیت آن پی برد؟

 پژوهشفرضیه و اهداف  
شناخت چگونگی تجلی عناصر روایی، ادبی و دو اثر،  شناسانۀعناصر زیبایی ۀمطالع هدف از

وررئالیستی در غرب و شرق برای دستیابی به حوزۀ ای از داستان سداستانی در نمونه
های نامکشوف جهان متن و پیرامون متن است که ها در جهت شناخت جهاناندیشگانی آن

های سوررئالیسم برای رسیدن به برای این منظور درصدد تبیین و شناخت قابلیت و ظرفیت
 های نهانی روان او هستیم. فرایند فردیت در انسان با ورود به الیه

های اجتماعی و تاریخی دو اثر در پدید آمدن ساختار و شیوۀ پرداخت دو اثر تأثیر زمینه    
ن جنگ، آثار به جامانده های روحی برآمده از دوراسزایی دارند. هر دو اثر در پی بحرانبه

ت آدمی و ورود به ای دیگر از وجهۀ حیااختناق و وحشت، به دنبال شناخت الیه از آن،
که با توجه به « نادیا»با واکاوی دو اثر شناخته شدۀ  .های ناشناختۀ هستی و انسان استدروازه

ای پشت سر نهادن قلمرو مکاتب پیشین خود در فرانسه و سرتاسر اروپا، در پی دستیابی به شیوه
ق)ایران( که در شر« سه قطره خون»نوین برای کشف و شهود در متن و جهان هستی است و 

سیاسی دارد و با روح جمعی ایرانیان در پیوندی ناگسستنی  -اجتماعی -ای تاریخیزمینه
ۀ دو های سوررئالیستی دو نویسنده به عنوان نمایندتر از اندیشهتوان به ماهیتی دقیقاست، می

ها و احساسات دو جهان فکری متفاوت از شرق و غرب دست یافت؛ اموری که نگرش



 

 

ای به نام کشف رازها و قدم نهادن به دو اجتماع و دو ادبیات دگرگون را در پدیده تاریخ،
کشد تا نشان دهد های نهانی روان انسان در یک تجلی واحد به تصویر میها و الیهشگفتی

گشاید و برای شناخت انسان، باید به ای نو به جهان و هستی آدمی روزنی میهر بار دریچه
 ها دست زد.شناخت این روزنه

 های نظری پژوهش بنیان
شناسانه به جهان هستی و نگاه دیگرگون مکتب سوررئالیسم به هنر و زندگی، نگاهی زیبایی

ای که همواره در پی شناخت و شناسایی جهان خیال و انسان از نوعی دیگر است؛ به گونه
این پژوهش در جهت  شناسانۀ سوررئالیسم که درهای زیباییخواب و ناخودآگاه است. مؤلفه

واژگان و تصاویر طنز که با . 1باشد:  تحلیل محتوای آثار به کار رفته، شامل موارد ذیل می
های جهان است؛ برهم زننده و برآشوبندۀ ذهن و مایۀ تحقیر پوچیوارش، ناگهانی و بداهه

و  خواب و دنیای خیال امر شگفت و جادو که سعی در شناخت جهان اوهام و اشباح،. 2
نگارش خودکار که در آن کلمات و جمالت نامنسجم، اشتیاق و . 3دارد؛  ناخودآگاهجهان 
. رؤیا که ماهیت تحریف 4کشند؛ های درونی متن را بدون دخالت ذهن به تصویر میانرژی

. دیوانگی 5گشاید؛ های کشف و شهود را در متن میسازد و دریچهشدۀ واقعیت را برمال می
. در نهایت اشیاء 6که منتهای عالم رؤیا برای رسیدن به سرچشمۀ معرفت  حقیقی است؛ 

شان، برهم گر و حضور و کارکرد شگفت و عجیبسبب کیفیت تداعی بهسوررئالیستی که 
 باشند.  زنندۀ تصور ما از واقعیت می

 ها یافته

 طنز .1
نزی گرداند؛ طتصاویر، به آشفتگی اولیه برمی نشدۀپیش بینی های طنز ذهن را با ضربه 

داند. ای برای خنده و به سخره گرفتن میهای دنیا را دست مایهها و پوچیکه حقارت
واری برای تظاهر ها با تعمد بیشتری از واژگان و تصاویر ناگهانی و بداههرئالیسترسو

 زند.بط علی و معلولی سر باز میکنند که از روااعتراضی به سرنوشت شوم بشر استفاده می
برد راوی خود را به حد فلسفه باال می اند.طنز و اندوه در اثری تراژیک دو روی یک سکه



 

 

اندیشد و در عین حال روابط عادی دهد، میو درباره شرایط امکان حوادثی که شرحشان می
 کند.بین تاریخ عمومی و طرح جزئی داستانی را معکوس می

رسد. به همین علت کالهم را کمی سرسنگین است و حتی مشکوک به نظر می نادیا      
خواهد حرف اول روی نوارش را بخواند، کند، البد میدارد و داخلش را برانداز میبرمی

د به تواناختیار و از روی عادت است چون از این طریق میشود کارش بیهرچند مدعی می
 .(138۷ن، )برتو ملیت بعضی از مردها پی ببرد

شود که بعد از روشن می اعترافات نادیا به حمل کوکائین از الهه به پاریس بعدها در
ماند. جای دیگر از ترس و اضطرابش از بخشی از مواد در کالهش باقی می او دستگیری

. )همان( ۀ شیطان استچهر تبلوری از گوید کهتماشای پرک کالهخود در نقاشی نادیا می
های عجیب، فضای ذهنی مخاطب را برای جستجوی نوسانات به این موقعیت در واقع اشاره

های پی ذهنی نادیا در برابر هجوم اندیشه تۀگیرد. فضای آشفرفتاری شخصیت به بازی می
دار اش، لبخندی تلخ و نیشهای زندگیدر پی و رفتارهای گوناگون او در برخوردها و اتفاق

اجتماعی و اقتصادی است که سراسر زندگی را به سخره گرفته های مدنی، ها و قانونبه نظام
خلق فضایی  سوین، تصویرسازی و عمل، راهی بهکمک زبا تواند بامیتخیّل در اینجا  .است

 ناهماهنگ و مسأله برانگیز باشد.
ها و ابهاماتی گسیخته از تیمارستان و ایجاد گرههدایت نیز با تصویر فضایی مبهم و عنان  

کردن ردپای عناصر عوامانه روایت، به دنبال رین داستان و گسست منطقی های زییهدر ال
-یکی از شیوه های قراردادی داستان استدر متن که سبب ایجاد ترس و نگرانی در نشانه

. راوی، ناظم و قراول همگی برای شستن باشدهای روایی نویسنده در نگارش متن می
آن »دانند: گربه، سه قطره خون را متعلق به مرغ حق می های آلوده خود از اتهام قتلدست

دانید که مرغ حق سه گندم از مال سه قطره خون مال گربه نیست، مال مرغ حق است. می
)هدایت، « شد تا سه قطره خون از گلویش بچکدکصغیر خورده و هر شب آنقدر ناله می

آید، همان طنز سیاهی عشق وحشت آوری که هر آن به لباسی دیگر در می اما (.1333
همراه از اعماق درون انسان عاصی برای مقابله با گفتمان رایج جامعه  نیشخندی است که با

 .است
مالد و گل شمعدانی هم ]صغرا سلطان[ پیرزن است اما صورتش را گچ دیوار می 

خواست دنیا را زیر و رو بکند و دمان است که میسرخابش است.]...[ بدتر از همه تقی خو



 

 

اش این است که زن باعث بدبختی مردم شده و برای اصالح دنیا هر چه زن با آنکه عقیده
 .(سلطان شده بود )هماناست باید کشت، عاشق همین صغرا 

انتخاب تعابیر کنایی، ترفندهای لفظی و کاربرد مفردات و ترکیبات هدایت با تبحر در   
کننده و ریشخندی شالقی با طنزی ویران سازد وادیبانه و عامیانه نوعی بدیل و نقیضه می

-و گزنده در پی دریدن حجاب دروغینی بود که واقعیت را از چشم مردم پنهان می

 کرد. 

 امر شگفت و جادو .2
کیه بر تخیل، سعی در شناخت امور ت با وآگاهی واقعیت و  با دور شدن ازئالیسم رسور

غیرواقعی و دنیای  ،وهمخواب، بیان دنیای خیال،  .داردجهان اوهام و اشباح  شگفت و
. آوردها را فراهم میترین هیجانکه عمیق کندخلق می بیه به جادوناخودآگاه، دنیایی ش

پیشین نویسنده از رویدادهای هم  ها و اطالعاتتوصیف آگاهی نادیاکتاب بخش اول 
هاست ها، تابلوها و حتی آدمها، مکانز عقاید، نویسندگان، کتابزمان و آشنایی با برخی ا

حضور نادیا جدیدی از زندگی برای نویسنده است و  ۀکه هر کدام پیام آور ورود به عرص
نویسنده  سازد.های دائمی بدل میهای ذهنی و وسوسهرا به نگرانیآنها  ،در بخش دوم

 نشاندمیدهد و طوری آنها را کنار هم قرار یمروابط خودکار حوادث را مورد توجه قرار 
معمایی  ۀبا شیو داستانتا نفسانیاتی را که در رمان پراکنده است، به تصویر بکشد.  پیکره

. نادیا وقتی مرد آوردیبرم سر تربزرگ یراز ،شود آشکار یراز گاه هر رود؛پیش می
های مرد چشم دوخت از دستبه یکی »کند: جوانی را که پیشتر دوست داشت، مالقات می

هایش به طرزی جدا نشدنی به یکدیگر چسبیده بودند، و وقتی دید دو تا از انگشت
ای نمانده بود جز برای مرد جوان چاره« زخمی شدی!»ناخواسته حیرت زده فریاد کشید 

-و از برتون می (.)همان« آنکه دست دیگرش را به او نشان دهد که همین عیب را داشت

آخرسر بفهمد هیچی »ترین حرکاتش ببیند و یا امکان دارد که کسی را با جزئیپرسد آ
 رئالیستی، الهام بخش، آفریننده و حساسیت برانگیز است.راین تصاویر سو .(همان)« ندیده
له زیستن به پایان آمده و فهم انسانی در مواجهه با امر بی نهایت، به احتضار مسأ نادیادر 

برتون را به جستجوی شود و عزیمت، از صحنۀ زندگی برتون دور میبدون رسد. نادیا می
هایی که شاید در مرگ های مختلف زندگی پنهان است؛ الیهدارد که در الیهحقیقتی وامی



 

 

ام را بکشد با موهای سیخ شده در اثر بادهای بارها سعی کرد پرتره» .نیز انعکاس یافته باشند
ها شکم عقابی را هم شکل ایی سرکش باشند. این شعلههعالم باال طوری که مانند شعله

با  نادیا .همان()«افتادندهای سنگینش از دو سمت سرم فرو میبخشیدند که بالمی
دهد و در بازتابش دنیایی از ها، پیوندها و تکرار تصاویر، خود را انعکاس میبازگشت

نوعی برخورد گردد؛ یپرسش و سوال و حیرت سر بر می آورد و این شگفتی دوچندان م
های یکی دیگر از شگفتی تازه با زندگی که با عصیان بر ضد فجایع قرن همراه است.

های عینی است؛ جایی که در مواجهه با زندگی اجتماعی و سوررئالیستی، تصادف
ترین حوادث هستی غریبها، ترین عینیتها و ملموسترین ذهنیتکشف رابطۀ نهانی

چنان که گویی سرنوشت برخورد آنها را از پیش  برتون و نادیا چند بارشوند. نمایان می
بیشتر  هر لحظهاز این زمان به بعد، تصادف . کنندهمدیگر را مالقات میتعیین کرده بود، 

 کند.در جهان بیرون تجلی می
بینی؟ آنجا، آن پنجره را می»گوید: گردد. میهای اطراف میحاال نگاه نادیا بر خانه

شود. به رنگ ها. خوب نگاه کن یک دقیقه دیگر روشن میسیاه است، مثل سایر پنجره
ام همانطور کنم ترسیدهسیاه به رنگ قرمز درآمد. اعتراف می ۀپنجر«]...[ آید.قرمز در می

 (.138۷)برتون، دارد که نادیا هم کم کم ترس برش می

نده بین انسان و دنیای بیرونی را کنهای متعدد، مالقاتی خیرهبرتون با ذکر نمونه   
دهد تنها شاهد سرگردان این امور است و به این اکتفا کند و نشان میوصف می

کی هستی؟ شمایید نادیا؟ آیا راست است که فراسو را، واپسین »کند که بپرسد می
خصوصیت عینی تصادفات را او  .()همان« توان یافت؟فراسو را در همین زندگی می

داند. توجه برتون به ذهنیت ما به صورت اشتیاق در یک واقعیت ملموس میبازتاب 
زند و صحت این هایی از دنیای دیگر پیوند میتوصیف اموری از این دست، ما را به نشانه

 .کندامور را توجیه می
بازی با زمان و  استفاده از مکان به صورت فرم و با نیز نویسنده با سه قطره خوندر  

کند و به خلق زمانی موسیقایی ریزی میآفرین داستان را پیشگفتی ۀها، شاکلروایتخرده
)هدایت، « اینجا[ یک دنیای دیگر است ورای دنیای مردمان معمولی»] یابد.دست می

-. شخصیتاستمطلق و کابوس تلخی  ت برآمده ازرای هدایت مفهوم راز و غرابب .(1333

سکوت د. شونمی برآشفته و از هم گسیخته، کشف حقیقتپس از مواجهه با راز و  های اثر



 

 

نیز شگردی دیگر برای رازآمیز جلوه  نوشتاری و غریب راوی داستان مرموز و تکان دهنده
او پس از یک سال انتظار برای کاغذ و قلم، دیگر قادر نیست حتی  .است دادن فضای اثر

های در کنار تکرار و داللت عنصر شگفتی و جادو«. سه قطره خون»ای بنویسد جز کلمه
 انجامدها، به ایجاد فضایی وهمناک و رازآمیز میمعناشناختی و شعرهای پریشان شخصیت

ملموس و غیر ملموس بصری همچون به کار بردن کلمات هم آهنگ  عناصراز و با استفاده 
این امر در یابد. میها دست ای در تصویر و بیان اندیشهبه امکانات تازه ،و روانی جمالت

هایی از جهان پر راز و رمز هستی انتخاب زاویه دید به همراه تک گویی درونی که واگویه
 یابد.تری میگذاری شده در ذهن راوی است، نمود عینینشانه

های ها تا صبح از صدای گریه بیدارم، این نالهیک سال است که اینجا هستم، شب  
ها، ها، فحشها، سکوتجانم را به لب رسانیده. ]...[ ناله، این حنجره خراشیده که ترسناک

)هدایت،  ها همیشه خواب مرا پر از کابوس خواهد کردهای این آدمها و خندهگریه
1333). 

است  ناشناخته و خواب آلودبار، گشایش به دنیایی مبهم تصاویر و مناظر رقت این منظرۀ   
اید. هجوم تصویرهای پشت سر هم و هراسی نمکه هر امری در آن شگفت و جادویی می

با دنیایی از ترکیب شگفت شود، ما را تر میکه رد پاهایش به تدریج در متن پررنگ
هدایت به انعکاس . کندو معنای ناگفته روبه رو می حضور مرگ، کابوس، سرگیجه

جهان در روح خود و منظره ذهنی روح معتقد است نه جهانی که توسط او منعکس 
شناسی و انسجام معنا در فرم اثر، بر اندوه و یاسی که از بار و با خلق منطق زیباییشود. امی

هم با تخیل نویسنده  سه قطره خونشناسی آید. زیباییشود، فائق میتراژیک اثر منتقل می
و هم تخیل هرمنوتیکال خوانندگان همه عصرها در ارتباط است و بافت تاریخی عصرها 

 .آورداش را به گردش درمیشناختیهمدام جهان نشان
بازتاب تصادفات عینی اثر  ، های دیگربه شخصیتشخصیت اصلی  تغییر یا دگرگشت

-میرا به دوش دیگری  گناه قتل گربهناشی از اضطرابآوری باشد که به طرز شگفتمی

که میرزا احمدخان در بخشی از داستان  را اتاقیاو  کند.را آرام میراوی اندازد و روان 
سیاوش » داند و اذعان داردمی اتاق سیاوشروایتی دیگر در  ،نامدآن را اتاق خود می
راوی همین احساس دوستی و رفاقت را نسبت به  .(1333)هدایت، « بهترین رفیق من بود

« تارزن ماهر»و « شاعر»عباس خود را  م عباس دارد.شخصیت دیگری در این تیمارستان به نا



 

 

 دهد:و در پایان داستان نیز سیاوش تار زدن و شعر گفتن را به راوی نسبت میداند می
جای دیگری از داستان  .(همان)« گویدخوب شعر میزند و خوب تار می میرزا احمدخان»

ور شخصیت نامزدش اش، یادآکاراکتر گربه ماده ـ نازی به دلیل رفتار خیانت کارانه
آید که بر روی ای از خطوط متنوع در میاین ماجرا به صورت شبکه .استرخساره 

اند و گاهی نیز به صورت هم سوار شده، همدیگر را قطع کرده و اغلب درهم پیچیده
 آیند. هزارتو در می

 نگارش خودکار .3
جمالت، دارای روساخت و ژرف ساخت است؛ رئالیستی، ترکیب ردر متون سو 

متن است و در ژرف ساخت، یک ساختار معنایی جان تازه  مشاهده پذیر الیۀروساخت 
متن  یا هاکلمههای درونی، معانی را در رئالیستی، اشتیاق و انرژیردر زبان سوگیرد. می

از  وقتی متنی. دارد غلبه منطق و عقل بر عواطف و احساسات دهند به طوری کهشکل می
دون دخالت ذهن و ب ئالیستیرو صور خیال سور کنار هم چیده شدن کلمات و تصاویر

گیرد؛ به این ترتیب ، نگارش خودکار شکل میشودصورت نامنسجم نوشته میآگاهی به 
که از  است و متعاقبا روح نویسنده کلمات نوشتن ذهنیات راهی برای رسیدن به روح

بیرونی و نشان تکه تکه ساختن و گسیخته نشان دادن جهان »شود. جاری می شناخودآگاه
هایی است رئالیستی و سیالن ذهنی از مولفهرها با زبان سودادن ذهنیات آشفته شخصیت

ذف هر گونه نظارت هدف این عمل، ح .(1388)تسلیمی،« رودکه در این بخش به کار می
 گفتار است.  و آگاهی در شیوۀ

باد، بادِ آبی. فقط آب و ؟ افتدها چه اتفاقی میبین درخت بینیچقدر وحشتناک! می
پیچید ها وزید. ... صدایی هم در گوشم میها دیدم باد آبی بر همین درختیکبار، قبل

شدیدی  خواستم بمیرم، ولی دچار سرگیجۀمیری. نمیمیری، تو میگفت: تو میکه می
 (.138۷)برتون، « شده بودم

رویاگونه بر ویژگی پرابهام تجارب های آشنا و ناآشنا در حالتی با ترکیب اشیا و محیط او   
حقیقت زندگی و  در بازنمایی جلوه از هم گسستۀزبان آشفته ؛ این گذاردبشری تاکید می

با زبانی که  .(2536)استعالمی، کند بسیار دقیق عمل میهای این قرن سامانیبازگویی بی
صوری عقل ذهنی یابد. در پس جنبه آشتی بین خودآگاه و ناخودآکاه راهی به آزادی می



 

 

به جای مادۀ خورد و ما ، فقدان هر گونه رابطه با محتوای عینی واقعیت به چشم مینادیادر 
 بینیم.های تغییر یافته تصاویر کامال ذهنی و ارادی را میواقعیت، الشه زندۀ

و  کنندهی هولناک و مضطرباخاطره نیز مانندسه قطره خون رویداد اصلی در داستان    
 ای از روایت؛ شرح پریشان و گسستهنامنسجم از رویدادهای به ظاهر نامرتبط است تیروای

، تیراندازی سیاوش به جفت نازی، نامزد )مدیر تیمارستان(به دستور ناظم  کشته شدن گربه
، در کنار بودن خودش با رخساره، و آمدن دختری جوان به مالقات عباس در تیمارستان

از گوشه کنارهای کند که در آن همه چیز افسار گسیخته تداعی میای را هم فضای آشفته
این خاطرات و افکار با تشویش و تداعی آزاد . به زبان آوردن کندحافظه سرریز می

کند. سکوت، انقطاع و می مشوشرا راوی گردد که ناگزیر کالم اضطرابی همراه می
و از خال زمانی، مکانی و بیانی ا .کنندمی مفهومرا مغشوش و نا راویروایت  گسیختگی،

در آن تصاویر پیش از آن که فرصت یابد که در روایت، به ترسیم جهانی دست می
پریشانی در روایت ذهنی راوی، شوند. تشخیصشان را پیدا کنیم، به چیز دیگر تبدیل می

موازی با سه گندم و سه شب های پریشانی در فهم چیستی سه قطره خون است که در الیه
  خورد.گربه و سه بار مرگش از جانب سه نفر پیوند می نالۀ

ها به منزله ال مفهوم زمان؛ برجسته سازی واژهبی نظمی زمانی در روایت رویدادها؛ زو 
نشانه تجزیه کننده مادی؛ تداعی نامنسجم اندیشه ها، دور باطل یا فقدان تمایز بین سطوح 

آنها خواهان  .(1383)لوئیس، سامدرنیستی است وه غالب داستان پمنطقی متمایز زبان از وج
در یک شناسی، از لحاظ زیباییتسری از هم گسیختگی زندگی واقعی به ادبیات و هنرند. 

در لباس  نهایت سنجیدۀ خود کهتب آلود و بی نوشتۀهدایت در  برگشتی، حرکت رفت و
سه قطره در « احمد» .باشدنیز میمفعول تاثیرات  و ابژه ،راوی و فاعل مشاهدات خود است

خود را به تصویر  ۀزدذهنیت آشفته و وهماست که  وحشتناک یروایتگر کابوس، خون
شود او خود معتقد است با دیگران فرق دارد اما گاهی به هذیان گویی دچار می کشد.می

 من اگر به جای او بودم یک شب توی شام همه»کند: و روایت او نیز جنبه هذیانی پیدا می
ایستادم، دستم را به کمر دادم بخورند. آن وقت صبح توی باغ میریختم، میزهر می

مرگی که پیش از این  .(1333)هدایت،« کردمتماشا می ،بردندها را که میزدم، مردهمی
اند پریدم به خیالم آمدهکه هراسان از خواب می هاشب »اش کرده بود: برای خود تداعی

 .)همان(« دمرا بکشن



 

 

ای درخشان ریزد و همچون سائقهذهن راوی را به هم می ،ترسناک گربه صدای نالۀ
سه  ا به صدای شلیک گلوله برسد و منشأبرد تای دور میراوی را به جستجو در گذشته

برد قطره خون را کشف کند. او بار دیگر توسط شخصیت سیاوش به خاطرات خود پناه می
نر تیر  د؛ جایی که سیاوش شبی به سمت گربۀشومیسومی از خاطرات غرق  و در الیۀ
شنود و با ششلول به طرف درخت کند و شب دیگر باز همانجا صدای گربه را میخالی می

بیند. از آن شب به کند و صبح سه قطره خون گربه را بر روی زمین میکاج شلیک می
رسند، مادرش که سر میکند. رخساره با بعد، گربه هر شب  همانجا با همان صدا ناله می

-دارد و شروع به آواز خواندن میداند. راوی هم تار بر میسیاوش راوی را عامل قتل می

)هدایت، « اج/ چکیده ست بر خاک سه قطره خونولیکن در آن گوشه در پای ک»کند: 
1333). 
وضعیت راوی )نویسنده( با استفاده از الهام و تجربیات زندگی روزمره، توصیفی از    

زبان توصیف او کند. روحی خودش در حاالت تامل درباره تاریخ، عشق و مرگ ارائه می
ساده و بی تکلف و تا حدی دقیق و روشن است و گاه نیز تحت تاثیر احساسات خود قرار 

از این نوع نگارش، تعلیق  دهد. هدفگیرد و خود را در میان تصویرها نشان میمی
فرافکنی و  دارد.میرمزها را از میان بر ، سلطهکه در درون مازبان است؛ امری  سراسیمۀ

سبک هدایت است که  شناسانۀها با یکدیگر از ویژگی هنری و زیباییجایی شخصیتجابه
دهد؛ امری که ی متشابه نشان میروان فرد را با استفاده از نمادها اسرار نهفتۀبه کمک آن 

یا شاید صورت دیگری از توان به آن دست یافت. نادهم می نادیادر برداشتی انتزاعی از 
بیان کشاند. چرا که ها میکه درونیات او را در دنیای ذهنی و عینی به خیابان برتون است

شدن و یا بسته شدن هر گونه  منجر به دیوانه قلمداد درونیات به هر طریقی برای دیگران
 باشد.ارتباطی به روی فرد می دریچۀ
 مخاطب مرزهای واقعیت را در ذهن، سه قطره خونو  نادیا در استعارات تصاویر و     

سازد. وادار میرمزگشایی معنای تصاویر در ناخودآگاه و مخاطب را به  دهدمیگسترش 
کشند، عدم که منطق را به چالش می استفاده از سبک شعرگونه، انتخاب موضوعات فانتزی

استفاده از ساختار خطی در داستان گویی، به کارگیری تداعی آزاد و جهش افکار، تأکید بر 
اریک ضمیر ناخودآگاه ت برای دست یابی به منطقۀ های انتزاعی و خطوط زمانی متعدد ایده

 این آثار است.های مشترک از ویژگیهای آن تصویرها و خاطره و دفینۀ



 

 

 رؤیا .4
 شرح  نمایانگر ماهیت تحریف شدۀ واقعیت است و _مرز بین عالم خواب و عالم واقع_ رویا

به جستجوی  زندگی ۀدر حاشی برتونتالشی برای آزادی از قید عقل و آگاهی است. ها آن
-ای سبزرنگ میچیند. آنگاه که متوجه حشرهها را کنار هم میپردازد و آنمی رویاهااین 

 شود:
-به او زدم و حس کردم بر سرم فرود آمد، فرصت یافتم برق تخم چشمای با عصا ضربه

کالهم مشاهده کنم و سپس احساس خفگی به من دست داد و با هزار زحمت  هایش را بر لبۀ
بزرگ پشمالویش خالص کردند. ... این کابوس مشخصا به واقعیتی  یم را از دو پنجۀگلو

ای النه ام پرندهی که اخیرا آنجا منزل کردهسقف اتاق شود: گوشۀپیش پا افتاده مربوط می
آورد ای از این قبیل میساخته است و هربار جیغ جیغ کنان از دشت، ملخ سبزی پرنده یا تحفه

 .(138۷افتد )برتون،زند، از حضورم در آنجا کمی به وحشت میاش بال و پر میو دور آشیانه

ها و تضادهاست و به ویرانگری پارادوکس از نظر زیبایی شناسی، هذیان گویی که بیانگر   
)تسلیمی،  کندای است که منطق رویا را دنبال میپردازد، شیوهها مینمایی واقعیتو دگرگون

-میخواند، چنین در حالی که شعری از ژاری میدر جای دیگر در رابطه با نادیا  .(13۹6

 نویسد:
د و تصویر جنگل در برابر شوهایش جمع میدر پایان دو بیتی دوم اشک در چشم

تواند از گذرد، پنداری میبیند که از کنار جنگل میگیرد. شاعر را میدیدگانش شکل می
شود. سپس تواند داخل برود، وارد نمیچرخد، نمی، دور جنگل می«نه»دور تعقیبش کند: 
 .(138۷)برتون،  گردداز نظرش محو می

به هیجان در  نزدیکی غیر منتظره با عناصر آنها،برتون با انتخاب موضوعات، فضاها و   
شعور » که در ضمیر ناخودآگاه انسان نهفته است.یابد واقعیتی فراتر از جهان واقع دست می

کند و بر جریان تکامل آن و آگاهی انسان، واقعیت را به شکل موجودی اجتماعی درک می
رویا خالءهای واقعیت را پر کرده و  در اندیشۀ برتون، .(1352)میاسنیکف: « گذاردتاثیر می

برظرفیت داستان »به تعبیر پیام یزدانجو ، درک گسترده و معنادار کند و باایجاد آگاهی می
ها ئالیستربه اعتقاد سور .(1381یزدانجو، )«گذاردبرای خلق و ابقای دنیاهای دیگر تأکید می

زمان، مکان، شخصیت و حضور ناپذیر، آور و نداهای مقاومتهای تشنجاشکال و موقعیت
دهند و به آثار هنری، مهر کشف وشهود ها قدرت ذهن را برای رویابینی افزایش میناممکن



 

 

د که گویی نادیا در عالم گیرد، رویاهایی هستنتصاویری که برتون به کار می زنند.می
و حیرت  عجیب و غریب، مبهمبرتون به او نشان داده است. او با کمک تصاویر  خوابگونۀ

لحظاتی را که عمیقا در  و سازدمی کننده خود دوررا از فرضیات دلگرم ، مخاطبخود انگیز
از که واقع گرایانه  یریتصاو کشاند؛حالتی از خلسه و کشف به سر برده بود، به صحنه می

دهنده قرار شوند و در یک چارچوب مبهم، متناقض یا تکانبسترهای عادی خود خارج می
 . گیرندمی

کند. ای در شب سر باز میگربه آورد که به مثابه نالۀهدایت نیز چیزهایی را به یاد می
در گوش طنین  هراس راوی با فاصله گذاری هنری و نمادین، با صدای کابوسناک گربه

شود. سمبولیسم خارجی رمان تمایل دارد که در نوعی سمبولیسم درونی منعکس انداز می
شود برای کشف واقعیت. ارزش زیباشناسی ای میدر حال بیداری یا خواب وسیلهرویا و  شود

شود. جهان بینی تراژیک هدایت دهد که اثر بیش از نقد، از طریق خود درک میاثر نشان می
آفریند که در آن همه چیز خواب گونه و آمیزد و جهانی میبا نیات آگاهانه او در هم می

شود. خاطرات پراکنده و رویاهای تکه تکه شده غرق می در شب ظلمانیدیوانه وار 
تداعی شده و دلهره و غم ها و هزارتوهای خاطره و رویاست؛ رویاهای بازگشت ،زمان

باشد. افکار انتزاعی راوی از طریق های قبلی راوی نیز میحاصل از آن که شامل زندگی
و  زنددست و پا میدر کابوسی ترسناک  تا بدانجا که شوندها بازسازی میاصوات و صحنه

های پنهان در ژرف راه گریزی ندارد اما شیوه هنری نویسنده در تلفیق استعارات و اندیشه
بیانگر زوایای ناپیدای درون  دهد که اثر در عین منطق خیالی و خواب گونه،نشان می ،ساخت
ولناک، در صدد وحدت و هدایت در پایان این رویای ه های ژرف اوست. و اندیشهآدمی 

ها و ذهن راوی، فضایی برای جابه جاییقتل در دادن  انسجام و سامان بندی رویاست. رخ
با کشته شدن  .ها به تصویر بکشدسازد تا واقعیت را از گردش نشانهسازی فراهم میجانشین

که با یابیم سرتاسر اثر آگاهی از چیزی است گربه و ریختن خونش کنار درخت کاج درمی
انواع های دلخراش گربه و صدای نالهبا توصیف  ناخوداگاه راوی پیوند خورده است.

گیرد، آلود روایت اوج بیشتری به خود میآورد، حالت وهمصداهایی که نازی از خود در می
 .دهندشعور انسانی را تحت تاثیر خود قرار می و شوندگاهگاه آشکار می نیروهای اسرارآمیز

ب شبیه کسانی هستند که در خواب راه می روند و هر لحظه چنان به نظر می اشخاص کتا



 

 

-ها از دست عشق بازی نازی خوابم نمیشب»اند. رسد که با وحشت ازآن خواب بیدار شده

« ه قدمی نشان رفتم. ششلول خالی شدبا همین ششلول که دیدی در س»و در نهایت « برد
راوی با شنیدن صدای گلوله خودش ناگهان در مرحله دیگری از هشیاری  (.1333)هدایت،

و عذاب وجدان  متناقضبعد از این قتل دچار افکار  آید. سیاوش به گفته خودبه خود می
اند اما بعد از چند شب دوباره کند نازی و نعش جفتش گم و گور شدهشود. ابتدا خیال میمی

کند. صبح پایین به طرف همین درخت کاج شلیک می شنود وصدای همان گربه نر را می
 درخت سه قطره خون چکیده بود. 

کشد. آنهای دیگر خوابشان آید و با همان صدا ناله میاز آن شب تا حاال هر شب می
دانم مطمئنم که خندند. ولی من میگویم به من میشنوند. هرچه به آنها میسنگین است نمی

خوابم تمام شب این روم هر اطاقی میام ... هر جا میکه کشتهاین صدای همان گربه است 
 .)همان(« کندکند و جفت خودش را صدا میبی انصاف با حنجره ترسناکش ناله می گربۀ

آیند و سیاوش شود و رخساره و مادرش به اطاق میدر باز میبعد از اتمام روایت سیاوش،      
دهند که سه قطره خون را به چشم خودشان شهادت می ایشان»گوید: کند و میرو به راوی می

آورد و اما سیاوش ششلول را از جیب راوی در می (.)همان «انداج دیدهدر پای درخت ک
گوید، بلکه شکارچی زند و خوب شعر میمی دانید میرزا احمد خان نه فقط تار می»گوید: می

ولی آن سه قطره خون مال گربه » گوید: راوی می« .زندقابلی هم هست خیلی خوب نشان می
دانید مرغ حق سه گندم از مال صغیر خورده و هر شب آنقدر نیست. مال مرغ حق است. می

خواند: بعد راوی تصنیف جدیدش را می .)همان( «کند تا سه قطره از گلویش بچکدناله می
ت بر خاک سه قطره دریغا که بار دگر شام شد/ سراپای گیتی سیه فام شد .... چکیده اس»

کند و این امکان راوی این تصنیف را در اول داستان به عباس منسوب می .)همان( «خون
، عناصر ای است به ذهن پریشان راوی که در حالت خواب و بیداری و رویا و واقعیتاشاره

شانی گیرد تا پریکند و از هر کدام وام میمشاهده می ایمؤلفهذهنی خود را در  فرافکنی شدۀ
رسد. هدایت در خیال خود را بازتاب دهد. گویی روان فرد به مرحله تجانس و وحدت نمی

بسیار به سبب سرکوب ذهنیات ترسناک خود، کند که اشاره می ناخودآگاه آدمیاین اثر به 
-های درونی و بیرونی ناخواسته میها و تناقضباعث ایجاد تنش و آور و تاریک استدلهره

کالم با ساختار متن منطبق است؛ این فرم هنری و پرورش سوژه در اثر با شود. محتوای 



 

 

آلود و مضحک، روشی است که در آن نویسنده خود را از اقتدار زبان رها شمایلی وهم
 شود. شناسی مخاطب میگشاید و موجب تقویت حس زیباییها میکند و راه را به تاویلمی

 دیوانگی .5
ها، دیوانگی است که آنها را به عدم رعایت برخی از منتهای عالم رویا در نظر سوررئالیست 

ای از عالم های تازهکند تا هرچه بیشتر به امکانات ناشناخته ذهن و دیدگاهمقررات رهبری می
دست یابند. نادیا با حضور سحرآمیز خود در سرنوشت برتون، او را با همۀ مقاومت و 

کند تا جایی که در امور ای خویش، وادار به پذیرش حوادث و اتفاقات ناممکن میهپایداری
رود شود ولی نادیا به دنیای درونی خود فرو میبدیهی و حتمی شک کرده و دچار هراس می

-کوشیدند که ریشه آن را در اندیشهترینشان میآگاه»شود و و در نظر دیگران دیوانه تلقی می

دیوانگان درباره واقعیت  به اعتقاد برتون، .(138۷)برتون، « جستجو کنند های هذیان آلود او
دیگران آگاهی دارند. برای او پایان پیشروی در عالم جنون، رسیدن به درونی بیش از 

سرچشمه معرفت حقیقی است که از نگاه برتون، نادیا به آن دست یافته است. راوی داستان 
هایی مانند تردید در نشانه در تیمارستان بستری شده است.بیماری روانی  به سبب هدایت نیز

ها در این فضای نشانگانی ناخوش بودن و آزادی، روایت زندگی سخت، دردآور و تلخ انسان
دیروز بود که » است. معنای معالجه در خط نامرئی جنون و عقل لغزان در حال حرکت است.

 ۀام و هفتکلی معالجه شدهعده داد من حاال بهطوری که ناظم واتاقم را جدا کردند. آیا همان
راوی مدام در حال استمرار  .(1333)هدایت،  «ام؟دیگر آزاد خواهم شد؟ آیا ناخوش بوده

شود و به ای بار دیگر تحریک میوضعیتی بحرانی در ذهن خود است و با دیدن هر نشانه
دنیای »برای ورود به  تمهیدعی این مکان و این راوی خاص، نو رود. انتخابها میسراغ علت

 که موضوع بیماری روانی را از ابتدای داستان درو هم این استذهن راوی  ۀآشفت سراسر
گویی قصه چنان موافق با . شیوۀ پریشان(13۹۰)پاینده،  «دهدکانون توجه خواننده قرار می

پراکندگی اثر،   فضای وهم آلود ذهن یک بیمار روانی بستری در تیمارستان است که به جای
ها ها، گسست قصه را به زنجیر روایت و نشانهگیری از استعارههای قرین هم و بهرهبا کنش

یابد. او داستان چند شخصیت و فراتر از آن، جامعه را در شبکۀ زند و انسجام میپیوند می
گنجاند و با بازسازی تکه تکه حوادث زندگی به ای از خاطرات، اوهام و تصاویر میفشرده

برد و اقرار های ترسناک گربه خوابش نمیپردازد. راوی از نالهتداعی آنچه در یاد مانده، می
یدم و سه قطره تیر که خالی شد، صدای نالۀ گربه را شن»کند خود گربه را کشته است. می



 

 

، «های ترسناکاین ناله»، «دای گربهص»راوی با  .(1333)هدایت،  «خون از آن باال چکید
یابد. رسد و به آگاهی متفاوتی دست میبه دریافت پوچی می« این حنجره خراشیده»

رسد و به ای که در خیالش کشته، میشکند و به سیاوش و گربهناخودآگاه روایت را می
، دکتر که رود. به اعتقاد هدایت در این جهان آشفتهاش میسراغ سرنوشت گربه و معشوقه

نماد روشنفکری، عباس که شاعر است نمادی از آگاهی و خود راوی که اهل قلم است، 
شوند. دیوانه در داستان هدایت، دید قوی و خاص و خیال انگیزی همگی دیوانه خطاب می

دارد که همواره با وحشت و دلهره آمیخته است اما در صدد خودشناسی و زندگی تمام و 
مای خود و همۀ هم سیاز  ، تصویریدر پرداخت روایت خودی است. او کمال و نقطۀ پایان

در چهرۀ در هم  های هستی تاریخی ماست،ترین الیهعمیقبرآمده از  کهرا  روزگارانش
 گذارد.به تماشا میو پریشان خود زده شکسته، وحشت

قصد برتون و هدایت از ضمیر ناخودآگاه و استفاده از عنصر دیوانگی و حاالت وهمی، 
آفرینشی نو در زبان و قدرت بیانی نو با تداعی اشکالی از واقعیت متعالی است. هدایت 
اهتزازهای درونی و ابتدایی قهرمان غریب رمان خود را با طوفانی از صفات حسی نشان 

آمیزد و دنیای واقعی نیز در ظواهر های خیالی در هم میبا صحنههای واقعی صحنهدهد. می
گیرد. هر دو کند و صورت هذیان و کابوس به خود میخود متالشی و غریب جلوه می

با تکیه بر جهان متن که در مرز بین خواب و بیداری نوشته شده است، در صدد  نویسنده
که به خاطر ذهنی چنانتوالی خاطر و  وبا همان گسست زمانی ها تصویر قهرمانان و شخصیت

جایی پشت پردۀ ابهام به واسطه رمزگان هرمنوتیکی  _و با سکوت خود باشند، میآورندمی
  مایه دست یابند. به آفرینش درون _گویی، تعلیق و رمزوارگیداستان

 سوررئالیستی ءاشیا. 6 
های جهان واقعی است. با پدیدهمحتوای عینی تصورات و عقاید ما ناشی از روابط متقابل ما 

برتون در مقاله  .گیردشئ را کامال مستقل از چشم در نظرمی سوررئالیستی ادراکاما آگاهی 
 نظم حاکم بر اشیا آنقدر برای ذهن مهم نیست که نظم بر رابطۀ»نویسد: بخش اول کتاب می

گرشان با برهم تداعیاین اشیای رویایی به سبب کیفیت  .(1383)برتون، « ذهن با این اشیا
« پوزخندی به اشیا هم در زندگی روزمره و هم در قلمرو هنر بودند»زدن تصور ما از واقعیت، 

این امر یا از طریق انتخاب  دهند.( و مفاهیم مختلفی را در خود انعکاس می13۷5)بیگزبی، 
ن ابعاد مادی به یا بر اثر تمایالت درونی با دادگیرد اشیائی که قبال وجود داشته صورت می



 

 

برتون در بخش اول کتاب، کند. ای رویایی و یا وهمی و یا به آنچه اشتیاق او طلب میمنظره
 ها اهدا کرده بود:کند که زنی آن را به مرکز سوررئالیستای اشاره میبه دستکش زنانه

های آبی آسمانی عجیبش را که هنگام به بانویی پیشنهاد کردند یک لنگه از دستکش
اعطا کند؛ ]..[. این بانوی « مرکز سوررئالیست»بازدید از مرکز ما به دست کرده بود، به 

محترم تصمیم گرفت برگردد و دستکشی برنزی را روی میز، درست همان جایی بگذارد 
دش بود و که بیم داشت مبادا دستکش آبی را قرار دهد، دستکشی برنزی که متعلق به خو

ای دیگر، خمیده در قسمت مچ، بدون ضخامت در دیدم، دستکش زنانهبعدها در منزلش 
اش مرا به حیرت کردم و همیشه سنگینیها، دستکشی که بی اختیار بلندش میقسمت انگشت

 .(138۷افکند )برتون، می

ندگی برتون به ز را انگیزحیرت دستکش حامل مفهومی بود که خبر از آمدن زنی کامالً    
به تصاویر  و گیرد تا رمزگان معناهای ضمنی را بیافریندهای معنا بهره میبازیاز  داد. برتونمی

ترین وقایع و اشیا، بُعد خاصی اضافه او در توصیف عادی. سرک بکشد لغزان ناخودآگاه
تصویر دهد. کند که همه چیز را در عین حاضر بودن، دور و خارج از دسترس نشان میمی

که برتون آن را بعید و بیگانه توصیف است نادیا « کالهخود»نقاشی  عجیب و بیگانۀ دیگر،
 کند: می

ساید، گیسوان، باالتنه و دم پری دریایی را که ای بر لبهایش منقار میسر زنی را که پرنده
های درخت شود، یک سر فیل، شیری دریایی صورت زنی دیگر، شاخهاز پشت دیده می

فوقانی راست، تاکید کنم،  دو شاخ حیوان نزدیک حاشیۀخیر و ]...[ جا دارد بر حضور 
حضوری که خود نادیا هم توضیحی برایش نداشت زیرا همیشه به این صورت بر او ظاهر 

 .(همان)شدند می

نقاشی شده ای بزرگی ها با الهام از ماسک گینهدهد که این شاخبعدها نادیا توضیح می     
کرد، واهمه بودند و خود از مشاهده پرک عظیم کالهخودش که عالئم راه آهن را تداعی می

-در برابر انتخاب .)همان(ه این کالهخود جایگاه شیطان است داشت. برتون نیز اذعان دارد ک

همراه است، هدایت از  ، آشفته و متوهمگونهبا توصیف معلق های برتون از اشیاء بی جان که
 ، شخصیتی مستقل و موجود زندۀبا توصیفات پویا، مالیخولیایی و لطیف خود طبیعت

دهد. نماد کاغذ و قلمی که راوی جو و یا موجودی آسیب پذیر به دست میخشمگین و انتقام



 

 

از دستیابی به آن عاجز مانده است، خبر از رویدادی رقت انگیز دارد. عنصر قفس نیز که 
گذاشت، نمادی هم پیوند با نماد کاغذ و قلم ها کنار پنجره میاظم برای به دام افکندن گربهن

زا باشد چرا که نه فقط در طول تواند بیانگر یک رویداد آسیبمی . سه قطره خون نیزاست
شگفت و عجیب  حضور و کارکردنیز حضور دارد.  شود بلکه در عنوان اثرداستان تکرار می

روند؛ درختی ها به سمت آن نشانه میشخصیت نیز عنصر دیگری است که همۀدرخت کاج 
آشفتگی در طرح لغزان خود، به  تی ندارد. این امر انتزاعی با همۀثمری جز مرگ و نیس که

قطرات خون و درخت کاج را برجسته  عناصر گربه،او زمانی  شود.امکان حیات نزدیک می
پاره پاره و تو در تو ر باشند؛ سایه وار، خاکسترگونه، کارکردی دیگ کند که اشیا دارایمی

هدایت آگاهانه و هدفمند از طبیعت به عنوان یک کنشگر همراه با بینش بی زمان و بی مکان. 
وارگی و نمادگرایی در اثرگذار و یکی از عناصر شکل دهنده به شاکله داستان در قالب ابژه

گربه به علت حضور در گیرد. ولی روایت بهره میمقوله گره افکنی و ایجاد شبکه علی و معل
های ذهنی راوی، شود و در کنار اندیشهاش، معنادار میدنیای خارج از ذهن و تاثیرپذیری

گیرد، غرق ها و عناصری که هدایت در اثر خود به کار میمنظرهکند. ساحتی نمادین پیدا می
ای و نیروهای اسطوره محو کردن اندیشۀ تمدن بشری در حالدرست زمانی که . انددر استعاره

های تاریخی و رود تا پدیدهطبیعیت است، هدایت به سمت فراخواندن نیروهای طبیعی می
اند بلکه در موهوم را به رخ دنیای مدرن بکشد و نشان دهد که این نیروها نه تنها پایان نیافته

 سازند.دل همین زندگی روزمره صنعتی هم خود را ظاهر می

 گیریبحث و نتیجه
هنر  تجلی هر مکتب به معنای ظهور نگاهی دیگرگون به جهان هستی و خصوصاً انسان است.

شناسی سوررئالیستی قادر است هرگونه مصالحی را برای نگرش و احساس، قابل زیباییدر 
 رویکرد. شدنی نیستکند که داستان و تاریخ انسان هرگز تمام به ما یادآوری پذیرش کرده و

شناسانۀ مکتب سوررئالیسم در صدد شناخت و شناسایی عناصر بنیادی واقعیت، مرزها زیبایی
به شناختی و رویدادها و مفاهیم است تا زوایای پنهان مسائل عمیق انسانی را درک کند و 

های ناشناخته در حوزۀ اندیشگانی بشر دست یابد و به کیفیت و ماهیت آن پی نسبی از جهان
در مسیر کشف و شهود در متن و جهان هستی به ای نوین شیوه« نادیا»ن رو، کتاب ببرد. از ای
سه »رود و در پی نشان دادن فضا و احساسات نهفته در جهان متن است. اما کتاب شمار می

ای تاریخی، اجتماعی و سیاسی است و در صدد نمایاندن ماهیت برآمده از زمینه« قطره خون



 

 

ها و احساسات وانی انسان و حقیقت حیات بشر است؛ امری که نگرشهای رتری از الیهدقیق
ها و ناشناخته و نحوۀ کنش و انسجام آن را در بازتاب کشف رازها و گام نهادن به شگفتی

 کشد. های نهانی روان انسان در یک تجلی واحد به تصویر میالیه

-برای باورپذیر کردن قصه فراهم می سه قطره خوندرآمدی که راوی تأثیر فضا و پیش

در جهت القای یک مفهوم واحد عمل کند، با داللت گسترده و بیان قابل انعطاف خود 
های عمقی ناخودآگاه جمعی های گوناگونی که گواه مواجهۀ هدایت با الیهکند؛ نشانهمی

شود ، هزارپاره میدر این اثر راوی به جای یگانه شدن با جهان خود انسان ایرانی معاصر است.
پاشد تا بی پناهی انسان را در زندگی تباه و تنهای امروزش که در فساد و و از هم می

اش گرفتار آمده است، آشکارا به تصویر بکشد. در تصاویر او قطعیت پوسیدگی تاریخی
د دهنروند و اشیاء و مفاهیم رایج، جزمیت خود را از دست مییابد، مرزها کنار میتزلزل می

اش، راوی درجستجوی خویشتن خویش، و آگاهی تاریخی .کنندو مفاهیم مختلف پیدا می
کاود و هرآنچه از های ژرف روان جمعی ما میهای این نابه سامانی را در دیروز و الیهریشه

خواند تا تیزبینانه تصویری گذشته، سرزمین و مردمی که از میانشان برخاسته،  به متن فرامی
که انگارۀ آن در « نادیا»از تزلزل یک جامعه را به نمایش درآورد. درست برخالف جهان 

های مقطعی و نیز با وجود بیان انحطاط و رنج نادیا روان راوی، یکپارچه و استوار است. 
ر شناخت این گوید اما شعور و ادراک را دکننده، از مسائل عمیق انسانی میسراسر مأیوس

توأم با لذت  مفهوم با عناصری چون مقابله، تشابه و تکرار تصویر برای دستیابی به زیبایی
با این حال، وجود عناصری چون رنج، انسان تنها و مصیبت زندگانی در میان . زندپیوند می

ثر را تمام آالم روحی با محیطی دیوانه کننده، در عین تلنگر زدن به انسان معاصر، هر دو ا
انگیز ممکن است اثر از نمای بیرون خود، در عین شکوه، رقت شاخص کرده است؛ از این رو

تر شده های پرناشدنی نگوید؛ اما زبان وصف آثار غنیباشد و جز از ویرانی عمیق و شکاف
های ادبی و عصیانی برای دستیابی به آزادی ذهن از عناصر محدود کننده، خواه مرزبندیو 

سو ذات از یکوجه اشتراک دو اثر های نگارش و خوانش متون است. از این رو، هخواه شیو
هاست که در هر جایگاه، زمان و مکان همانند های روحی، فکری و معنوی انسانبشر و پایه

گردد های تمدنی بین تفکر ایرانی و اروپایی)فرانسوی( باز میاست و از سوی دیگر شباهت
 . ای انسانی داردکه پایه
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