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اده شده نه یشک و ابهام و تکرار و تداع هیو نامتعارف بر پا عینو و بد رنگیپ نیا اساس

 است.

 داستان کوتاه، سه قطره خون رنگ،یپ سم،ی، سوررئالسمیمدرن: یدیکل واژگان
 1/9/31تأیید نهایی:   1/77/39تاریخ وصول:  *

**E-mail: Sepeedar6@gmail.com 

***E-mail: sh-hekmat@iau-arak.ac.ir 

****E-mail: mr-ghari@iau-arak.ac.ir 

mailto:Sepeedar6@gmail.com
mailto:sh-hekmat@iau-arak.ac.ir


 71بهار و تابستان ، 231، شماره 17، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 2

 مقدمه -1
 دهیبرخوردار است. به عق یو خاص ژهیو گاهیجا از« سه قطره خون» ،تیهدا هایداستان انیدر م

ک سب عیارتمامداستان، نمونه  نیدر ا تیهدا پردازیداستانسبک  یاز منتقدان ادب یاریبس

 داستاندر  هختیگس و نامنسجم ظاهراًو  چندتکه یتیبا استفاده از روا او خاص اوست. نویسیداستان

و تازه به وجود آورده که تا آن زمان مورد  یهنر یندارند، فرم یو منطق ینوع تسلسل زمان چیکه ه

 تالش کرده تا با زبان نو و طرح تازه از یک»او  درواقع قرار نگرفته بود. سندگانیاعتنا و توجه نو

 ز خوداانسان در دنیایی  انگیاز غربت و بیگ یاتازهتازۀ هنری، نمایش  هاییکتکنواقعیت با 

یب عج هاییتشخصکه برشت در نظریۀ  طورهمانارائه کند.  اضطرابوحشت و  «یگذارفاصله»

 (711: 7311،یمیتسل.«)داندیممؤثر  داستان را در بازنمایی نامستقیم حقایق اجتماعی

 یجابه. او دگیریمفرد به خدمت  یدرون یتبیین دنیا یبیرون را برا یهدایت در این داستان دنیا

ذهنی، راوی را در درون دنیای  هایداستانسنتی و حتی برخی از  یهاداستانآنکه مانند اغلب 

زا میر»معنا که ما تنها با ذهن  نای به .گنجاندمیقرار دهد، کل دنیای خارج را در ذهن او  تروسیع

تقابل  که در بریمیمپی  مسائلداستانی به  هایسمبلتنها از طریق اشارات و  و مواجهیم، «احمد خان

 تیمارستان به است محدود «خان احمد میرزا» ذهن از خارج محیط. است راوی اعتقادت و هاحرف

 یعنی) توصیفات به هاینا همه اما؛ است تیمارستان در راوی اتاق شبیه اتاقی که «سیاووش» اتاق و

 .اندشدهمحدود  هاآن( راوی از تکرارها و یدتأکهمراه با تغییرات، حذف، یا 

و  هختیو نمود روانِ گس یطرف، زاییده ذهن تخیل راو کیداستان از  نیدر ا زین هایتشخص

یکدیگر  نو در کنار یدر درون روایت، ترکیب هاآنبا حضور پررنگ ، دیگر یو از طرف ندیاو ۀچندپار

 است. تمتفاو کامالً یسنت هایداستانکه با  شودیم دهیآفر اییقو هنری اثر و شودیمقرار داده 

 گیریبهرهده ش یستیرئال هایداستان گریآن از د زیداستان که سبب تما نیا یهامشخصهاز  یکی

یداری ب واقعیت و خیال،»داستان  نیدر ا تیدر داستان است. هدا یستیسوررئال هایمؤلفهاز  تیهدا

پیچیده  حالدرعیناثری فشرده و  و آمیزدیمهم در را و همه همه  ،ناخودآگاهو  خودآگاه ،یارؤو 

 نیاو با به خدمت گرفتن ا (7111:7331،یکوشش شبستر.«)دهدمیرا در نوع خود به خواننده ارائه 

ساختار  یسنت یو مدرن و عدول از هنجارها عیبد یرنگیپ خلق و درنتیجه یسازپیرنگدر امر  هامؤلفه

راه  افتنی( و 7311:711)کادن، « مستقر یو قراردادهاها ، سنتاز قواعدانقطاع  ینوع» ی، در پرنگیپ
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ها ستیمدرن ۀویش ( به7311:711)کادن،  یو نقش انسان در هست تیتازه در نگرش به موقعای وهیو ش

 بوده است.

 ،یهنر و گفتمان اجتماع ۀشدیرفتهپذهای و عرفها با کنار زدن سنت»ها ستیکه مدرن طورهمان

 زین تی( هدا713: 7311ابرمز، «)را خلق کنند ینینو کامالً یهنرهای و سبکها تالش کردند که فرم

در ای زهاافق ت« قطره خون سه»نامتعارف و کاربست آن در داستان  یرنگیبا خلق پ هاآن تبعبه

 رود.یم آن به شمارهای یژگیگسترد که ابهام و تکرار و تناقض از و یمدرن فارس نویسیداستان

 ییمعنا هاییهالطرف داستان در  کیاز  مذکور در داستان سبب شده تا هایمؤلفه وجود

منحصر  تیارو ۀشدگفتهو قرائت خواننده از داستان، تنها به سطح مشهود و  ابدیچندگانه گسترش 

هان نموده داستان پن ۀناگفتنامشهود و  ۀیالداستان را در  یمعنا و مفهوم مرکز سنده،ینو نشود. درواقع

 ها ورابطه دادها،یرو نیگزجای را هانشانهاز  یامجموعه رنگ،یدر پ یساختار یدیتمه عنوانبهو 

 .اندشده لیمسکوت ماندن به موضوع تفکر خواننده تبد نینموده که در ع یمطالب

 یفکرسبک گرانینما یخوببهتواند می در داستان یستیعناصر سوررئال نیحضور ا گرید یاز طرف 

ه ک طورهمان باشد. یجهان هست یدادهایاو به رو انهیگراو شک آلودابهامو نوع نگرش  سندهینو

 (life world «جهان یستز»کند و می یخود زندگ ۀژیدر جهان و یهر انسان: دیگومی هوسرل

 هشیجهان است که اند نیهم درواقعو  میشیاندمی که ما در آن یماست؛ جهان ۀمشترک هم انمک)

 شیداستان به نما نیدر ا ینوعبهجهان خود را  ستیز زین تی( هدا7311:17 ،یاحمد) سازد.می را

 گذاشته است.

 ینوعبهاستان را، در د یسنت سازپیرنگدر برابر عناصر  سندهینو یو سرکش انیطغ نیبتوان ا دیشا 

 یدیو تقل یلیتحمهای و تفکر سرکش انسان مدرن در برابر گزاره ریناپذفرمان ۀیروح ۀکنندیانب

فرم و  نو وهای و کشف و خلق راه یقواعد و اصول سنت ختنیو به هم ر یوتنیمنسجم و منظم عالم ن

: 7311رمز، اب«)و گاه مورد امتناع قرار گرفته بود. اعتنایییبتاکنون مورد »که دانست  ییهاسبک

713) 

 نی. اکندینم یرویپ یو تسلسل زمان یداستان از نظم منطق نیا تیکه گفته شده روا طورهمان 

و  ختهیناخودآگاه در روان گس وساحت آگاه  انینشان از تعارض م ت،یدر روا یفقدان انتظام منطق

 شناسیشرواز  گیریبهرهبا  منتقدان یشترب لیدل نیهم به دارد. تیروا یاصل تینامنتظم شخص
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و پرده  دابنیرا در یاصل تیشخصهای و هراس هایزهانگاند تا داستان پرداخته نیبه نقد ا یروانکاو

 ت.نموده اس یچندگانه مخفهای هیبا تعمد آن را در ال سندهیبردارند که نو یاناگفتهاز داستان 

داستان و  نیآن در ا ییبازگو یجابه خود، یذهن بینیجهاننشان دادن  یبرا تیهدا تالش

 ،تریکلت به عبار ای سنده،یو نامنسجم نو ختهیداستان در انعکاس روان گس رنگیوار بودن پنهییآ

 را کانون پژوهش خود تیهدا« سه قطره خون»انسان عصر مدرن سبب شده تا نگارنده داستان مدرن 

 سؤاالت نیبه ا ،بر مبنای مدرنیسم و سوررئالیسم خاص داستان رنگیساختار پ لیداده تا با تحل رقرا

 پاسخ دهد:

در  ندهسیتفکر نو ۀو نحوچگونه است « سه قطره خون»در داستان  یسازپیرنگ ۀیوش -7

 شده دارد؟ ادیداستان  یبا محتوا یچه ارتباط یسازپیرنگ

ه قطره س ۀتاز رنگیپ گیریشکلو چگونه در  یستیمدرن و سوررئالهای کدام مؤلفه -7

 ؟اندبودهآن مؤثر  ییگسترش دامنه معنا منظوربهخون 

 پژوهش یشینهپ-2

 دهیاز جانب منتقدان به چاپ رس یمتعدد یمقاالت و نقدها« سه قطره خون»در خصوص داستان 

 لیتحل( »7331) یندهپا نینوشته حس« انیعجز از ب»به مقاالت  توانمی هاآن ازجملهاست که 

 قطرهسه »داستان بر  یلیتحل» (،7331) ی، محمد صنعت«تیصادق هدا« سه قطره خون» یشناختروان

نام داستان در سه قطره خون  یکیخوانش هرمنوت» (،7313) یعدنان نیفرز ت،یصادق هدا «خون

ترس از  یبررس» ،یعباس اهللیبحبو  یمحمد یم( ابراه7333«)تامر ایالرماد زکر یف عیو رب تیهدا

سه  لیتحل» (،7331) یمزارسارا سروش و نگار  «دیو ضد اخالق ژ تیمرگ در سه قطره خون هدا

در داستان سه قطره  سمیسوررئال» (،7311) یمیتسل یعل« ساختگرا یشناسجامعه کردِیبا رو خونقطره 

پراکنده  یمباحث ضمناً ( اشاره نمود.7313) زنگنه هیو تق یکوشش شبستر میرح «تیخون صادق هدا

 (،7333) یندهپا نیحس ران،یکوتاه در ا هایداستان ازجملهمختلف  یهاکتابداستان در  نیراجع به ا

 نیاز نام ا کهاما چنان( آمده است 7311برومند ) ییدانا میصادق هدایت، مر یآراآثار و  ارزیابی

و  یموردبررسدر داستان مذکور را  رنگیپ ۀمسئل ژهیو صورتبه کدامیچه آیدیبرم زیمقاالت ن

 .اندندادهقرار  لیتحل
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 یو بررس بحث-.3

چارچوب داستان : »ندیگومی همان است که رنگیپ ایاز طرح  یسنت فیتعر: مدرن یرنگپ -3-1

 یطرح داستان پاسخبه  نگاه نیا درواقع (.771:7337فورستر،)«یو معلول یبر روابط عل هیبا تکاست 

 چه بود؟ ۀپرسش که داستان دربار نیاست به ا

شکل گرفته است که طبق آن  فن شعر بر اساس نظر ارسطو در ،((plot سنتی پیرنگ تعریف

و  (7311:711)ابرمز، «و متشکل از سه بخش آغاز، میان و پایان است همبهمتصل اییرهزنج»پیرنگ 

 دهدیمقی منط یاصبغهاستداللی است که با تنظیم عقالنی و ترکیب حوادث به داستان  شبکه

ه توالی وقایع نیست، بلک تنظیم عقالنی فقط به معنای ترتیب و البته .(7311:17 قی،میرصاد)

معلولی به هم پیوند خورده است وعلت یارابطهاز آن است که با  یافتهسازمان یامجموعه

 دهدیم، منتقد آلمانی، تحلیلی از پیرنگ بر اساس نظر ارسطو عرضه ( فریتاگ7311:91)میرصادقی، 

را در پایان دارد. )ابرمز،  ییگشاگرهو  ، اوج. این هرم آغازنمایدیمفریتاگ را رسم  شهورو هرم م

719 :7311) 

ند مطالب را منسجم و یکپارچه تجربه ک کندمی، طرح یا پیرنگ به خواننده کمک ورکلیطبه 

 .دییک فرایند طی زمان رخ داده و بسط پیدا کرده است درک نما عنوانبهو داستانی را که 

 (.77: 7313ول،یهان)

 ستمیتاه قرن بکو هایداستاناز  یاریبس ،ستمیدر قرن ب دیجد یو روانکاو یفلسف اتیرشد نظر با

که در  ینوتیاز عالم ن سندگانیکه نو ترتیبینابه را تجربه کردند. رنگیاز پ ینینو هاییوهش

 شیپ یمیوتق ریو مس یدر زمان خط تیتا روا شدیمو سبب  افتیمی بازتاب یستیرئال هایداستان

 تصوربهداد که می را نشاناز زمان ای گونه» هاآن هایداستان کهیطوربه .رود، فاصله گرفتند

 «کرد.می حرکت یذهن یهاجهت رییو تغها از همه پرش ترمهم تکرار و، جهش، گردعقبقوس، 

 یشپریزماننماندند و  رزمان وفادا یمانند گذشته به نظم خط هاآنخاطر  نی( به هم11: 7317لدز،یچا)

و  یعل بر نظام یمبتن یوستگیپ یگردطرف  از شد. هاآن هایداستانشاخص  هاییژگیواز  یکی

 شد. مدرن ۀمرحلوارد  نویسیداستان ترتیبینابهو  ختیبه هم ر هاآن هایداستاندر  زین یمعلول

ذهن و تأکیدی که وی بر ناخودآگاهی داشت، نویسندگان  دربارهبا نظریۀ فروید  آشنایی

که  اساسی با روایتی طوربهروایتی از ساحت تاریک ذهن واداشت که  هعرضمدرن را به  هایداستان

، متفاوت بود و بر همین اساس، پیرنگی را در آثار شدیمپیشامدرن به کار گرفته  هایداستاندر 
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شکل داد که با آنچه طبق نظر ارسطو در فن شعر شکل گرفته، متمایز است و عالوه بر  رنمد

زمانی و فقدان توالی در بازگویی حوادث، از بخش پایانی پیرنگ سنتی یعنی  یختگیردرهم

، آمیختگی خیال و واقعیت در آثار متأخر این دست از درواقعنیز نشانی در آن نیست.  گشاییگره

 .سازدیماست که بازگویی پیرنگ داستانی را دشوار  یاگونهبه یسان،داستان نو

قوع حوادث و رویدادها بسیار کوتاه و عمل نیز اندک است، اما و زمانمدتمدرن  یهارمان در

زمان را از  مقوله مدرنیسم .رایز کندمیخودنمایی  هاآنغور و بررسی عمیقی از حافظه و ذهن در 

و  ی. این شکاف میان زمان ذهنی و عینی منجر به درهم ریختن توالی زمانکندمیزمان تاریخی جدا 

 (711-713: 7317)هاجری، کندمیو عینیت خارجی را محو  شودیمحذف روایت خطی 

د. به رونمی شیپ گراییذهنبه سمت  گراییینیتع یجابهمدرن  هایداستاناساس  نیهم بر 

 به باطن آن. تیاست از ظاهر واقع یبر حرکت یمبتن ستمیقرن بهای داستان رنگیپ» ولیهان ۀگفت

 اسبتمنیبنامرتبط و  ظاهراً قیآورند که حقامی به وجود یساختار یرا آن الگوها یادشده حرکت

 ت.خواننده اس یابیو ارز دگاهیوارونه شدن د ها،رنگیپ نیا انی. بنسازندیمرا واجد انسجام و معنا 

 (71-71،7333:ولیهان)

 سه»استان د رنگیآوردن پ دیدر پد زین یستیعناصر سوررئال یبرخ کهییازآنجا :یسمسوررئال-3-2

 فیدا تعرهستند؛ ابت زین سندهیخاص نو یفکر دگاهیسبک و د دهندهنشاندخالت دارند و « قطره خون

مذکور  ناستاد رنگیعوامل آن بر پ ریتأث یو سپس به بررس گرددیمارائه  «سمیسوررئال»از  یکوتاه

 .شودیمپرداخته 

 کرده است: فیتعر گونهاینرا  سمیسوررئال سایشم

مسائل  اضافههب یاتادب یگرداست. به عبارت  اتیبا ادب یکالم برخورد روان کیدر  سمیسوررئال»

 و فرا است. یرو یدر فرانسه به معن (surسور )وضع کرد.  نزیآپول ومیواژه را گ نیاست. ا یروان

( و thing) یبه معن نیدر الت res رایز ،(thing) ایمربوط به اش یعنیاصل لغت  ( در(real یقیحق

 ریاست که در ضم یتیکه مراد واقع گفت توانمیفراواقع،  یعنی همیرو است. fact)) یتواقع

 (717: 7331سا،یشم) .«کندیمبروز  یو آثار هنر اهایناخودآگاه ماست و فقط در اوهام و رؤ

هم دستخوش  قدرهاآن ایباطن و رؤ ریضم یای، نشان داد که دنونگیو  دیفرو اتیتجرب

ناخودآگاه  یهاضرورتالزامات و  نیبلکه تابع سلطه آهن ست،ین قانونییبو  ومرجهرج

 زیرهپ ییگراانتزاعمحض و  ییگرا تیاز ذهن سمیسوررئال»اساس  نیا ( بر731، 7397پرهام:«)است.
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خواهان آن است.  گریبا دست د ،داندیمرا از خود  تیدست، واقع کیبا  همچنان کهو  کندیم

 آفریندیمرا  یلیتخ سمیسوررئال رایز د،ینام لیتخ گراییواقعهنر  توانیم یمعن نیرا در ا سمیسوررئال

 (31:7311آل احمد،)«وجود نداشته است. شیکه از پ

 یگریاخالقخالف  ،یوانگید ل،یتخ ا،یرؤ» :نویسدیم سمیسوررئال هاییژگیودرباره  ثروت

 دایپ سمیدر سوررئال یارزشمند گاهیپنهان جا ریو ضم یو ادب یاجتماع احترامقابل یهاسنت ،یجار

ا ر دارییند، ومرجهرجو ادب را  تیترب ،انظباطییبنظم را  ،منطقییبمنطق را  یو جا کندیم

 (713:7313ثروت،.«)گیردیم دینییب

را  کیرا برشمرده و هر سمیسوررئال هاییژگیوخود  یادب یهامکتبدر کتاب  سایشم روسیس

لحظه  اءی، اشالعادهخارقامر شگفت و  ،یوانگید ا،یاز: رؤ اندعبارتداده است که  حیتوض مختصراً

-717:7331 سا،یشم) در متن. گسست ،یو پورنوگراف یسماروت ،یستیسوررئال ریتصاو ،یستیسوررئال

711) 

 هاییهامبعد از بوف کور و با  تیداستان هدا ترینکاملاثر  نیا: «سه قطره خون» یمعرف -3-3

گذشته  یدگو زن یفعل یزندگ: شده است لیاست که از دو بخش تشک یستیو سوررئال کیسمبول

 .یراو

 یربست مارستانیسال است که در ت کیاو  .شودیمآغاز  یقسمت اول، داستان از زبان راو در

 شیو دردهاها او دغدغه .که در قفس بوده یاپرندهمانند  درست .آزاد خواهد شد گریاست و هفته د

 رزوآ قدرآنکه  یزیچ» .تواند کاغذ و قلم باشدمی او یخوشدلتنها  سد،یکاغذ بنو یرو دیرا با

 قلم به دست کهیهنگام ی( ول3:7311 ت،یهدا) «انتظارش را داشتم قدرآنکه  یزیچ ردم،کمی

 دتوانینم یزیچ« سه قطره خون»و  وبرهمدرهم ییهاخطکند جز می شروع به نوشتن و ردیگمی

 یپس راو. سشودیمآماده کردن ذهن خواننده  یبرا یدیداستان و تمه یبرا ییبایآغاز ز نیا .سدیبنو

 ،یلناظم، دکتر، عباس، محمدع ازجملهکند می یرا به ما معرف یمختلف هاییتشخصمارستان یدر ت

افراد و  نیا ۀهمکند. می یباز هاآنرا درآورده و با  یشهارودهکه  اییوانهدحسن، صغرا سلطان و 

 دهیت برگزیروا یرا برا یمیمستق ریخط س یباًتقر یداستان راو ینجایا تا .اندیوانهد یخود راو یحت

 .گرندیکدیبا  ارتباطیبنامنظم و  زیبخش ن نیا یدادهایرو یاست هرچند برخ

از طرف  یگریدهای تیشود شخصمی یراو ۀگذشت یدر ادامه و بخش دوم که شامل زندگ 

دوست اوست که  اوشیو س ینامزد راو ها رخسارهآن ۀازجملشوند که می یبه خواننده معرف یراو
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 ۀکریزء پکه در داستان ج یگرید یدیکل تیاما شخص؛ کنندمی دایداستان با هم سرو سر پ انیدر پا

 کشد یکه ظاهرا ناظم او را م یبه نام ناز باقالیگلاست  ای شود، گربهمی داستان محسوب یاصل

عشق  و یقفس خال رایدانند زمی مجرم را گربه معموال قاتالن .اند قاتل گربه زین یاما عباس و راو

 .ستیسه قطره خون مال گربه ن ندیگومی ؛ اماآنها را آزرده است یماده ناز ۀبا گرب یباز

 یستیرئال هایداستان رنگیبا پ« قطره خون سه» یرنگپ ساختار «:سه قطره خون» یرنگپ-3-4

 رنگ،یدن پپرور یبرا سندهیمعنا که نو نیمتعارف را ندارد. به ا یسازپیرنگمتفاوت است و عناصر 

زمان  ریداستان در خط س ینهچن نکرده است. تیمعمول را رعا هایداستان یبند انیو پا انهیو م آغاز

 ییابه جاج تکرارو ،یتداع یصناعتها یریبا به کارگ یتهدا .رود ینم شیپ یمیو تقوای گاهنامه

به  تیز رواا تکه تکه و نامنسجم یخاص شکل داده و ساختار یداستان را به شکل رنگیها، پ تیهو

 عصرنسان ا گرید یانیداستان و به ب تیشخص ۀدیاز هم پاش های تکه انگریتا نما وجود آورده است

 ریتأث ها ستیمدرن نویسیداستانبر  دایکه شدای روانکاوانه دگاهیبراساس د» چراکه مدرن باشد.

 ...ا هستندم یرفتار های زهیو ابهام و تناقض دو اصل مهم در انگ ستین کپارچهیانسان  روان گذاشت؛

 (7333:791ده،نیاپ)«داشته باشد. یساختار و شکل منسجم دینبا زیازنظرگاه آنها داستان ن نیبنابرا

در داستان که  تیعنصر روا یابتدا به بررس« قطره خون سه» یرنگپتر  قیدق یبررس یبرا اکنون

ر و سپس عناص میپردازمی داستان است نیمدرن در ا رنگیبر پ رگذاریتأثهای از مؤلفه یکی

 .میشمریداستان را برم رنگیو مدرن مؤثر بر ساختار پ یستیسوررئال

قدان به اعتقاد منت است.: هر روایت داستانی از داستان و متن تشکیل شده مدرن یتروا-3-4-1

استان مواد د ی. به عبارتگیردینمراست در اختیار خواننده قرار سر یدهچکدر قالب  گاهیچه داستان

( 1-77: 7311نقل دستمایۀ اولیۀ اثر )ریمون کنان،  اثر است و متن چگونگی یاول یهدستماخام و 

و هم چگونگی تأثیرگذاری  آیدیبرمروایت  یهامؤلفهروایت، هم درصدد درک  بوطیقای

اساس شکل روایت به ما کمک  نیبر هم (77: 7311کالر، ) .کندمیمعین را تحلیل  هاییتروا

پراکند ۀ آن را در زمان سامان دهیم و در آن الگوهای معناداری  یهالحظهتجربه و  یهاداده کندمی

: )اخالقی، ازدسیمو دیگران ممکن بیابیم و بدین ترتیب، بازشناخت، تفسیر و بیان آن را برای ما 

تنها خبر نیست که اهمیت دارد، بلکه ممکن  نیاها اعتقاد مدرنیست یبر مبنا نیهمچن (771: 7317

 ساده و روشن است و معموالًخبر  هاآن ازنظراساس  نیبر هم باشد. ترمهماست عمل گفتار )اخبار( 
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و  کندیمفرمی، اخباری و بیانی، دنیایی تازه ایجاد  هاییچیدگیپبا  است که ستیمدرن ۀسندینو نیا

 (711: 7313 ،یمیتسل) .آوردیممضمون گرایی، به فرم پناه  یجابه

کرده  یسع تیروا ۀخاص در ارائ یفرم یریکارگبهبا  سندهینو زین« سه قطره خون»داستان  در

 تان کند.داس و آشکارمشهود  هیال نیگزیداستان جا تریقعمهای هیناگفته را در ال یتیاست تا روا

 یرنگیبا استفاده از پ سندهیخاطر نو نیهم به .ستین ییبازگوقابل یاصل یکه خود ماجرا ییگو

عناصر  نیگزیندارند را جا یداستان همخوان عیوقا ۀینامنتظر و ناساز که با بق یدادهایرو» یاستعار

نشان  یبرا یساختار یدیتمه عنوانبهامر  نیو از ا (711: 7337نده،یپا) کند.می «رنگیپ ۀشدحذف

 یروانهای طمو تال یو ذهن ناآرام و آشفته و تناقضات روح یاصل تیدادن ابعاد مختلف شخص

 کند.می استفاده تیشخص

 یدیتمه عنوانهبداده تا  سندهیامکان را به نو نیداستان ا یستیسوررئال یتر محتواعبارت روشن به

 یمطالب و هارابطه هایتشخص دادها،یرو نیگزجای را هانشانهاز ای مجموعه رنگ،یدر پ یساختار

ابهام در پر تیمعنا که روا نیشوند. به ا لیمسکوت ماندن به ابژه تفکر خواننده تبد نیکند که در ع

موضوع  نیهم قاًاتفاکه  دهیداستان گرد تریقعم ۀیناگفته در ال یتیروا نیگزیمشهود داستان جا هیال

بب به باطن داستان که س تیحرکت از ظاهر واقع درواقعدر کانون توجه خواننده قرار گرفته است. 

ت که در اس یخاص رنگیپ یریکارگبهآشفته و نامرتبط آن شده، محصول  عیدار شدن وقاداللت

 .پردازدیم هاآنبه نشان دادن  ع،یوقا ییبازگو یجابهو  شودیممدرن استفاده  هایداستان

 شتریداستان را ب تیفهم مخاطب از روا سنده،یخاص نو بینیجهانضمن نشان دادن  رنگیپ نیا 

ه دهد کمی زند و اتفاقاتی را به او نسبتمی در جایی از ناظم حرف یراو کند.می دارترو داللت

 .. هر.زیر سر ناظم خودمان است هاینا ۀهم» شود.می بعدها در گفتگوی راوی و سیاوش نیز تکرار

 ن او رااما م؛ که گیر یک دسته دیوانه افتادهای بیچاره آزاریبگوید چه آدم می بیندمی که او را

 اشپنجرهسه قطره خون روی زمین چکیده. یک قفس جلوی  دانم آنجا زیر درختمی شناسم.می

ایند و او به هوای قفس بیها را گرفت، او قفس را گذاشته تا گربه اشیقنارآویزان است، چون گربه 

 را بکشد. هاآن

 اشنجرهپحیوان از درخت کاج جلوی  کهینهمکرده بود؛  یباقالگل ۀدیروز بود دنبال یک گرب

سه قطره خون مال گربه است، ولی از  ینا باال رفت، به قرقاول دم در گفت حیوان را با تیر بزند.

 (7317،73هدایت، «)گوید مال مرغ حق است.می که بپرسندخودش 
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که بعدها در اپیزودهای  طورهمانو سه قطره خون  یباقالگلسخنان راوی دربارۀ ناظم، گربۀ 

ناشده که انهستند از امری بی ییهااستعاره درواقعشوند، می دیگر داستان نیز به اشکال مختلف بازگو

 قالیباگلگربۀ  یاآ و رویدادهای دیگری را جایگزین نموده است.ها راوی برای کتمان آن نشانه

 اعاطفی یا جنسی در مورد راوی داشته باشد که به شکست انجامیده؟ آیای تواند اشاره به رابطهمی

خون  سه قطره یلۀوسبهنیست که در اپیزودهای مختلف ای ناشدهاحساس گناه راوی همان امر بیان

 شود؟می بیان

 دید هیاستفاده از زاو ع،یمتفاوت و بد رنگیپ جادیا یداستان برا ییروا داتیتمه گریاز د 

آنچه رخ داده با  «ییبازگو» یجابه داستان است تا تیکل در روا یدانا یراو یجابه شخصاول

 نیهم قیانسان عصر مدرن را از طر ۀپارپاره تیو شخص تکهتکهاستفاده از صناعت نشان دادن، روان 

نشان  یخوببهاو را  یروح هاییآشفتگبکشد و تناقضات و  رینامنسجم و نامنتظم به تصو تیروا

رفته ا هتیبه درون شخص کل یسوم شخص و دانا یراو ۀوسیلبه نکهیا یجابه تیهدا ،دهد. درواقع

 هاآن یرظاه تیگزارش گونه از وضع یتیخواننده بازگو کند، به روا یرا برا هاآن یو مکنونات ذهن

ساس است ا ینبر همسپرده است.  را به خوانندهها تیو رفتار شخص دادهایرو ریبسنده کرده و تفس

 نیا و شودینمخواننده گشوده  یو مطمئن برا یقطع صورتبهای گره چیداستان، ه انیکه در پا

و  ابدیدار بداللتای رابطه شدهیتروا عیو وقا دادهایجستجو در رو قیاز طر دیخواننده است که با

 قیطر نیدرک کند و از ا ،یابدیمدر داستان  شدهارائه قیکه از حقا ییالگوها یداستان را از رو

 جلوروبه ینه حرکت« سه قطره خون» یطورکلبهشود.  میو سه کیداستان شر رنگیخود در ساخت پ

 ،گرددیماست که مدام به درون خود باز ای بسته یایبرخوردار است. بلکه دن تیدارد و نه از شفاف

 و به عمق. نیرو به پائ یبا حرکت

ظم و نامنتهای تیبارز داستان روا هاییژگیواز  یکی :در متن نظمییبو  گسست-3-4-2

ه ب یستیمتن سوررئال» :سدینومی مورد نیدر ا یساشم است. عیو وقا دادهایرو نظمییبو های گسست

 (711:7331 سا،یشم«)و پراکنده است. گسستهازهم ایمانند رؤ یستیسوررئال ریسبب تصاو

 ضاًیاهای تینامرتبط است که شخص ظاهربه یدادهایاز رو ینامنسجم تیروا« قطره خون سه»

 :شودمی را شامل ینامرتبط ظاهربه

 به ،یامقدمه چیه یکند و سپس، بمی احمدخان نخست به عجز خود از نوشتن اشاره رزایم

 ،اندرسیممشام او  بهرا  شانیبو یآرام میتپه که نس یرو یهاگلباغچه سبز و  ،یآسمان الجورد
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را  مارانیاز ب ی، برخمارستانیبودن در ت یرنج و عذاب بستر ۀدربار یپس از شرح کوتاه پردازدیم

 یهادستحسن که قد کوتاه، خنده احمقانه، گردن کلفت، سر طاس و  ازجملهکند، می یمعرف

 وانهید یک است. یمعمول یایدن یورا یایدن نیاز ا یگریکه عضو د یمحمدعل کمخته بسته دارد.

کشد می رونیرا ب یشهارودهکند و می شکسته شکم خودش را پاره لهیکه با ت اطیح نییدر زندان پا

رخابش هم س یمالد و گل شمعدانمی واریبه نام صغرا سلطان که صورتش را گچ د یرزنیو باالخره پ

 نینشاترمهمشوند که از می یمعرف یراو یهم از سو یگریدهای تیشخص هاینابر  عالوه است.

 )دوست و اوشی( و سدیگومی که شعر یماریبعباس )(، مارستانیت ری)مد« ناظم»از  اندعبارت

 ی. راوینازبه نام ای به نام رخساره و گربه یاحمدخان(، به همراه دختر رزایهمکالس سابق م

نامزد  ،یزبه جفت نا اوشیس یراندازیبه دستور ناظم، ت باقالیگلای از کشته شدن گربه نیهمچن

 .دیگومی سخن مارستانیجوان به مالقات عباس در ت یبودن خودش با رخساره و آمدن دختر

 ،دیگریانببه»شکل نگرفته است  یمیمستق ییخط روا یداستان بر مبنا رنگیپ ب،یترت نیبد

« هموبردرهم»کشد می کاغذ یبر رو یاصل تیکه شخص یخطوط ۀاندازبهداستان  نیا رنگیپ

 (.3:7331 نده،یپا«)است

 ۀیلوسهبامر را  نیا زین تیو منسجم ندارد. هدا کپارچهی یذهن انسان ساختار زین یروانکاو ازنظر

 .است نشان داده تیو نامنسجم کردن روا رنگیگسستن پ

، گرایش به فرم و تکنیک یسازوکارهااز » :سدینومی پارهپارهساختار  نیا درباره یمیتسل

ساختن و  تکهتکه. هاستیتشخصساختن جهان بیرونی در متن ونشان دادن ذهنیات آشفته  تکهتکه

 نگسیخته نشان دادن جهان بیرونی با زبان همخوان با آن یعنی زبان مدرنیستی، سوررئالیسی و سیال

 .(711: 7311 ،یمی)تسل «کشدیممارکسیسم را به رخ  کسوتانیشپگرایش به  یاگونههبذهنی 

 رکتمستقل از زمان ح ردیقرار گ یمیمستق یآنکه بر خط زمان یجابهداستان  ساختار نیهمچن

ندارد و  تیتکامل شخص ای عیوقا یبترت .شودینم دهیدر آن د ینوع تسلسل زمان چیکند و همی

 نی. ااستنا شده آن ابهام ب تبعبهاستعاره و  هیبر پا شتریدارد که ب نامنسجم ظاهراًو  تکهتکه یساختار

ناشده انیامر ب انیب یخود که در پ یستیسوررئال زیون کیو سمبول زیدآمیمبهم و ترد یساختار با محتوا

از زبان  یمتعددهای تیداستان شخص نیگفته شد در ا تریشپکه دارد. چنان یهمخوان کامالًاست 

رش داستان و گست شبردیپو  یسازپیرنگرسد در امر می به نظر یشوند که گاهمی یبه ما معرف یراو
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 یاشخاص در داستان، بخش نیکه همه ا میشومی بعد متوجههای ندارند اما در خوانش یچندان نقش

 .اندشدهنسبت داده  احمدخان یرزامو  اوشیهستند که به ناظم، عباس، دکتر، س یاز وجود راو

ود خ ینابود یآرزو تنهانهاست که  یخود راو زین «سه قطره خون»معتقد است:  یصنعت محمد

 تکهتکهساختار  بیترت نیبد (7331،یصنعت) نابود کند. زیرا ن گرانیرا دارد بلکه آرزو دارد تا د

همان  نیاست و ا تیاز نگاه هدا یگریهر انسان د ای یراو پارهپارهوجود  نیهم انگرینما زیداستان ن

 کند.می به آن اشاره یاستعار صورتبهاست که داستان  ایناشدهانیامر ب

« سه قطره خون» تکهتکهنامنسجم و  رنگیپ گیریشکلکه در  یاز عناصر یکی :یوانگید-3-4-3

و  مارستانیت کیاست. داستان در  سندهینو یمناسب از سو دید هیکند انتخاب زاومی فایمؤثر ا نقش

 لیدخ هاییتشخصاز  یکیکه خود  یشود. کسمی تیروا اعتمادیرقابلغ شخصاول یراو قیاز طر

 مارستانیاست. انتخاب ب وانهیکه د کندیوانمود م یا است، وانهید «سه قطره خون» یاست. راو انداست

پنداشت را در ذهن  نیو ا کندیمرا بر داستان حاکم  یخاص یعنصر مکان، حال و هوا یبرا یروان

 .تسا توأم یادراکهای فیبا تحر رامونشیاز جهان پ یراوهای کند که برداشتمی تیخواننده تقو

 کردمیسال[ هرچه التماس م کیمدت ] نیدر تمام ا: »سدینویاول داستان م« بند»در همان  یراو

و کاغذ  که قلم یهر ساعت کردمیخودم فکر م شیپ شهی. همدادندیبه من نم خواستمیکاغذ و قلم م

 (73:7311 ت،یهدا«)که خواهم نوشت. زهایچ چه قدر فتدیبه دستم ب

 پسزآناآنچه ما،  یعنیاند؛ خواسته باشد، به او قلم و کاغذ داده آنکهیب که کندیبعد اشاره م 

 قلم او است. ختۀیر میخوانیم

 یو آشفتگ یشکلینکته ب نیآمده است. ا «ومهیگ»بندها در  همه ان،یتا پا اول داستان« بند» جزبه

ار سروک« ناخوش»ذهن  کیما با محصول  رایز کند؛یم هیتوج ،یادیتا حد ز جهان داستان را یظاهر

 مرااول که »شود. می رانگریوهای مدام دستخوش احساسات و وسواس که ی. ذهن ناخوشمیدار

 خواب از هراسان که هاشب …وسواس را داشتم که مبادا به من زهر بخورانند نیآوردند، هم

 (همان)«…اند مرا بکشندآمده المیبه خ دمیپرمی

 یو ناخوش راو ماریدر داستان که از ذهن ب انهیگرامرگهای احساسات و وسواس نیهم

به خشم  یترس و وسواس که گاه نیا منشأکند که می روروبه سؤاالت نیخواننده را با ا ،خیزدیبرم

 نیانجامد کجاست؟ مگر بر او چه گذشته است که چنمی زین گرانید یمرگ برا یآرزو یو حت

 ختم،یریشام همه زهر م یشب تو کیاو بودم  یجابهمن اگر »دارد؟ گرانید یمرگ برا یآرزو
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بردند می ها را کهمرده زدم،یدستم را به کمر م ستادم،یایباغ م یصبح تو وقتآنبخورند.  دادمیم

 .«کردمیتماشا م

. دید زیرا ن یو طردشدگ ریتحق یردپا توانمی انیاز اطراف یو خشم راو یشیاندمرگ نیا در

به  یتاکنون نه کس»( 7331:7،یصنعتآبژکت )در رابطه با  یو وانهادگ یاز طردشدگ یناش یریتحق

و  زندی. دختر جوان به او لبخند م(71: 7317 یتهدا)«اندگل آورده میمن آمده و نه برا دنید

 رییبا تغ” ارهرخس“مادر  دیکه رس نجایبه ا»داستان:  انیو در پا کندیم یبازعشق باسبعد با ع یالحظه

 اوشیاست، بعد دست س وانهید نیا»و گفت:  دیرا باال کش شیابروها« رخساره«. »رفت رونیاز اتاق ب

 شهیبستند و از پشت ش میرفتند و در را به رو رونیو از در ب دندیرا گرفت و هر دو به قهقهه خند

 (77)همان:.«ندیبیم ”اوشیس“را با ” رخساره“نامزدش  یبازعشق

 یتهدا عصر مدرن است.های داستان یهااز مشخصه یکی یدو ترد ابهام و ابهام: شک-3-4-4 

بهام ارکان و ا دیکه شک و ترد بینیجهانکشد می ریخود را به تصو یذهن بینیجهانداستان  نیدر ا

سه » :سدینویکاغذ م یکه چرا رو داندینم یحت د،یگویکه خودش مچنان ،یآن هستند. راو یاصل

رت کوتاه و عبا دهند؛یپرسش نم نیبه ا ،یو روشن میپاسخ مستق سنده،یو نه نو ،ینه راو«. خون هقطر

ته است. گف« ناخودآگاه متن»راجع است، همان  یاافسانه ای تیکه به حکا «سه قطره خون»مرموز و 

 یراو از روان یکه بخشرا شک  نیو شک نهاده شده است و ا ابهامای داستان بر گونه یشد که بنا

که ناظم وعده داد من  طورهمان ایآ» :افتیاز همان بند اول داستان در توانمیهست  زین شیرپروان

 تشرفپی با( همان)«؟امبودهناخوش  ایآزاد خواهم شد؟ آ گریو هفته د امشدهمعالجه  یکلبهحاال 

 زی( ناوشیس) یکس طبعاًدارد نه به دکتر و  نانینه به ناظم اطم« احمدخان رزایم»که  مینیبمی داستان

 .کندینمرا باور  احمد یرزامحرف 

دهد که داستان را ادامه می امکان را نیکند و به او امی زشیانگ جادیخواننده ا یشک برا نیهم

ته؟ وجود داش یاگربه واقعاً ایآ»است  یبانگربهدستابهام و شک مدام  نیدهد. خواننده در ادامه با ا

 یهنذ هاییریدرگ نیا« شده است؟ ختهیدرخت کاج ر یپا یسه قطره خون ایرخ داده؟ آ یقتل ایآ

 قیعلهست، داستان را وارد مرحله ت زین سندهینو انهیگرادهنده نگرش شکنشان یاگونهبه که اتفاقاً

 ریخواهد تأثمی رخ داده است. او یچه اتفاق دیقصد ندارد که به ما بگو اصالً سندهیکند. البته نومی

است  بر خوانندهواقعه  ریتأث تآنچه مهم اس»مدرن  هایداستاندر  چراکه اتفاق را نشان دهد. رانگریو

 (73 :7337 نده،ی)پا «نه خود واقعه.
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عنصر  «سه قطره خون»در داستان  رنگیموجد پ یستیعناصر سوررئال گرید از :یتداع-3-4-5 

 .دهدمینامنسجم داستان را شکل  رنگیاست که ساختار پ یتداع

 هاییتداعاست و دائم  پریشیرواناست و دچار  یبستر یروان مارستانیداستان که در ب یراو

 نیا . بازتابشوندیمپراکنده به ذهنش متبادر  هاییشهاندکه از  کندیمرا بازگو  یگوناگون

 یگرداست که داستان را شکل داده است. به عبارت  یمغشوش و نامنسجم رنگیپ ،یفکر یختگیگس

 هاییتداعاز  اییرهزنج یراو ماریو ب وبرهمدرهمذهن  یداستان به اقتضا ییروا نامنسجم ساختار

سه قطره » ییحاکم بر ساختار روا منطق گفت: توانیم لیدل نیهم به کند.می انیرا ب اهایو رؤ یذهن

 است. یمنطق تداع درواقع« خون

ت و دوس) یاوشسافتد که می یشرح ادیاو، به  یبا نام بردن از ناظم و ذکر گربه کش یراو

تاکنون نه » به او داده بوده است. یبه نام نازای جفت گربه از کشتنهمکالس سابقش در دارالفنون( 

م بار سیاوش بود که به دیدن ینآخر ، یک سال است.اندآوردهکسی به دیدنم آمده و نه برایم گل 

داستان از بخش اول و  یتداع نیا قیاز طر (71: 7317هدایت،«)رفیق من بود... ینبهترآمد، سیاوش 

 ینا .خوردیمبرهم  بارهیکبه عیوقا یمنطق ریو س رودیمگذشته او  یبه زندگ یراو یفعل یزندگ

 .شودیمنامرتبط و نامنسجم داستان  عیو موجد وقا ابدیمی ادامه انداست انیتا پاها یتداع رهیزنج

 یتیمشهود و ظاهر، روا ۀیاست که در ال یاگونهبهداستان  ساختار و تکرار: ییجاابهج-3-4-6

 یمهم از موضوع تحکای ترژرف هیالدهد اما در سطح نامشهود و می را جلوه معنایب یو حت ختهیگس

 یگرید یجابه یزیهر چ درواقع( دارد. 3:7331 نده،ی)پا «شده است انیآنچه در خود متن ب جز»

 .ستیخودش ن زیاجازه دهد. پس هر چ یذهن یگونه که سانسورهابه آن ند،ینشیم

 ها به خوابکه شب ییاهایاعم از رؤ ایاست که رؤ یسازوکارهمان  ت،یروا نیشالوده ا پس»

 .«گیردیمبر اساس آن شکل  (dey-dream) یداریبزمان  یاهایو رؤ هایپرورالیخ ایو  مینیبمی

 )همان(

نهفته  یمحتواکرده ) یروان یداده و او را دچار فروپاش یرو یوگذشته را یکه در زندگ یاتفاق

 یهایپرورلایهمان خ یعنی مخوانییکه در داستان م یمغشوش تیاو( در پس روا یهایپرورالیخ

 یمانز زندیمبار از سه قطره خون حرف  نیاول یبرا کهیوقت یراو آشکار او، ناگفته مانده است.

 :افتدیم شگاهیناظم آسا ادیبه  کهاست 
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 وانیح کهینهمکرد:  باقالیگل ۀگرب کیبود دنبال  روزید ...سر خودمان است ریز هاینا ۀهم»

سه قطره  نیبزند. ا ریرا با ت وانیباال رفت، به قرقاول دم در گفت ح اشپنجره یاز درخت کاج جلو

 (73:7311 ت،یهدا«)خون مال گربه است.

ماده  ۀگرب کیمن » است. اوشیبه گربه، کار س یراندازیاز داستان ت یگریاما در قسمت د 

ششلول که  نیبا هم(»71-79همان،«)بود باقالیگل یمعمولای گربه نیبود...از ا یداشتم، اسمش ناز

 .(73)همان،  «گرفت یشد و گلوله به جفت ناز ینشانه رفتم. ششلول خال یدر سه قدم ،یدید

سط که توای و هم گربه شودیمکه توسط ناظم کشته ای شود هم گربهمی دهیکه د طورهمان

اظم و هردو هم ن ینهمچن .اندشده فیتوص باقالیگلبا صفت  ،گیردیمقرار  کیمورد شل اوشیس

 یاور نیماند. همچنمی درخت کاج ریکنند و سه قطره خون زمی کیبه درخت کاج شل اوشیهم س

 حیتفر یبرا رمیبگ اوشیامروز عصر آمدم که جزوه مدرسه از س»کند می کیلش کاجبه درخت  زین

 (77) «میبه درخت کاج نشانه زد یمدت

 در ساحت یسمیکار و مکانواز ساز تیحکا اوش،یو س یدر مورد ناظم، راو تیروا یهمسان نیا

عوض  گریافراد د تیخود را با هو تیکاهش اضطراب، هو یدارد که برا یناخودآگاه روان راو

که انجام داده و  یو گناه یروح یهاعذابخالص شدن از همه  یخاطر برا نیکرده است و به هم

ان سر ناظم خودم ریز هایناهمه »اندازد می را به گردن ناظم رهایهمه تقص کندینم انیبالبته آن را 

 (73) «است

 دهشحادثماجرا و امر  تیکند که واقعمی انیرا ب یتیمشهود داستان روا هیدر ال یدرواقع راو 

 سمیدرآورده و با استفاده از مکان ایرؤ صورتبهرا  هاآن ع،یوقا فیسانسور و تحر قی. او از طرستین

 نیا ارهدرب یدفرو است. افتهیدست  (ماجرا تیخود )پنهان کردن واقع منظوربه ،هایتهو ییجاجابه

از راه  ستیبامی ناخودآگاه ریضم dream-thoughts) (یاانگیزرؤافکار » :دیگومی سمیمکان

 فیتحر نیبه ا لین یابزار برا نیو کاراتر ندیدرآ ایرؤ صورتبهبتوانند  بشوند تا فیتحر« سانسور»

 (77:7331 ،ندهی)پا «است «ییجاجابه»

انکار احساسات و اعمال خودش منجر به  ی( برااحمدخان یرزام) یراوتالش ناخودآگاهانه 

 ماریب نترییبغر یبه نام عباس شده است که به گفته راو یگریاو با شخص د تیهو ییجاجابه

 امیهاهمسو  قیرف ،تریبغر هاینااز همه » .داندیمخود  «هیو همسا قیرف»او را  یاست و راو مارستانیت
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 .ندکیمابراز  اوشیدرباره س بعداًاست که ای همان رابطه یقاًدق نی( و ا73:7311 ت،یهدا«)عباس است

 .(71 )همان، «میبود هیمن بود. ما با هم همسا قیرف نیبهتر اوشیس»

 ی. براگذاردیمدر متن جا  یمتعدد یهانشانه تیشخص ییجاجابهو  یهمسان نیا یبرا یراو

 نیهم اوشیداستان، س انیاما در پا داندیمماهر  تارزنکه عباس خود را شاعر و  گویدیممثال 

 و خوب شعر زندیمخوب تار  فقطنهاحمدخان  رزایم دانیدیم» دهدمینسبت  یرا به راو هاییتوانا

 زندیمهم تار  اوشی( البته س77)«زندیمخوب نشان  یلیهم هست، خ یقابل یبلکه شکارچ ،گویدیم

 یگرید ۀنشان( 79«)تار گذاشته بود کیکنار اتاق » .داردیمتار نگه  کیدر اتاقش  لیدل نیو به هم

سروده  باسع یراو است که به گفته یبیغر فیتصن ،دهدمیبه خواننده  یهمسان نیا یبرا یکه راو

 .خواندیمآن را  یداستان خود راو یانیپا زودیاما در اپ

عباس آمده بود اما  دنیزن به د کیکه به همراه  گویدیمسخن  یاز دختر جوان یراو نیهمچن 

 کیجوان  دختر ...او آمدند دنیدختر جوان به د کیمرد و  کیزن و  کی...»دارد را دوست  یراو

 من دنید یبه هوا اصالًبود مرا دوست دارد و  دایپ ،خندیدیمدختر به من  آن آورده بود. گلدسته

عباس  دمیمن د زدیماما آن زن با دکتر حرف  ست،یعباس که قشنگ ن یآمده بود، صورت آبله رو

 زودیدر اپ گریبار د تیهو ییجاجابهو  یهمسان ین( اهمان«)و ماچ کرد. دیدختر جوان را کنار کش

 دوقت در باز شد رخساره و مادرش وار نیدر ا» .شودیماو تکرار  انتیو خ یرخساره نامزد راو

و با  کندیمخطاب  وانهیرا د یراو ( رخساره71«)در دست داشت... گلدسته کیشدند. رخساره 

دست  بعد «.است وانهید نیا»و گفت:  دیرا باال کش شیرخساره ابروها»خندد می قهقهه اوشیس

 (77«)بستند میرفتند و در را بر رو رونیو از در ب دندیخند قهقههرا گرفت و هر دو  اوشیس

از گذشته که  یاتجربه» یسدنومی رخساره و دختر جوان ییجاجابهتکرار و  نیا درباره یصنعت 

ارد؛ تجربه خود دو جنبه د نیآبژکت: ا نیدردناک در رابطه با اول یاتجربه .شودیدر حال، تکرار م

 دخو «یداریفرانمود د»که در  یو جسم یجنس یا( و جنبهیو جنس یرجسمی)غ یعاطف ۀجنب

 یآبژکت هستند، ول کیهر دو مربوط به  نکهی. گو اشوندیم ریمادر و دختر تصو صورتبه

 در یکی دهند؛ی. در دو جا مادر و دختر خود را نشان مدهندیرا نم انیب نیا ۀاجاز یذهن یسانسورها

 ،«اوشیس» و «احمد»در ارتباط با  یگریو د ندیآیاو م دنیبه د یکه زن و دختر جوان« عباس»ارتباط با 

شود که از  ریتصو یواحد یئتهبه  تواندیم یدر زمان« مادر -رخساره» نیو مادر او. ا« رخساره»

 (7: 7331،یصنعت«)پنهان شود. «یدگرنمود»پشت  ای دیخود به درآ یصورت اصل
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تکرار  دیجد هاییتهومدام در  هاآنو رفتار و عملکرد ها تیداستان شخص نیدر ا بیترت نیبد 

 هایتشخص ییاججابهشامل  تکرار تنها ینا .گیردیم تکرار شکلداستان با عنصر  ۀیکرپو  شوندیم

( نره خو)سه قط ،عنوان داستان یدیبلکه عبارت مهم و کل ،ستین یراو تیپنهان کردن هو منظوربه

 .شودیممختلف تکرار  یبارها و در جاها زیآن است ن یمفهوم و معنا افتیکه فهم داستان در گرو در

 تنها عبارت وبرهمدرهم یهاخط انیم ،شودیمعاجز از نوشتن  یداستان که راو یهمان بند ابتدا در

ا شکل ر استاند رنگیدر پ یافکنگره ۀمرحلعبارت  نی. اشودیماست که خوانده « سه قطره خون»

گشودن در  یاست که خواننده برا یدی، کل«سه قطره خون»کشف معنا و داللت  درواقع .دهدمی

 زین گرید هاییتشخصدر سرتاسر داستان و در مورد  ینکها خصوصاًدارد،  ازیداستان به آن ن یمعنا

کاغذ  یبر رو وسرچشمه گرفته  یناخودآگاه راو ریعبارت که از ضم ینا .گیردیمقرار  مورداشاره

شده،  فیتحر یاست که به شکل یراو مارگونهیب یهاهراسو  الیاز ام یثبت شده است، بازنمود

تواند می «سه قطره خون» ای. آشودیم تیتوسط او روا ،یناشدن انیب یسرپوش نهادن بر امر منظوربه

 باشد؟ یاز خود راو یبازنمود

 ۀمرحل نیبنابرا، معمول را ندارد هایرنگیداستان مراحل متعارف پ رنگیپ کهییازآنجا 

 یدرک مفهوم مرکز سندهینو یتدرنها. شودیمخواننده گذاشته  ۀدر داستان به عهد گشاییگره

 تمام ۀاندازبهداستان را  یمعنا قیطر نیتا از ا گذاردیوامدگان و منتقدان نداستان را به خوان

 خوانندگان در هر زمان، بسط و گسترش دهد.

مذکور  که داستان دهدمینشان « سه قطره خون»کوتاه داستان  رنگیپ ی: بررسگیرییجهنت-5

ن را آ یافتهتکاملکه نمونه ای وهیمدرن است، ش هایداستاندر ساخت  تیخاص هدا ۀیوش ندهینما

 نداستا رنگیدر پ یستیمشاهده کرد. استفاده از عناصر سوررئال« بوف کور»بلند  در داستان توانیم

 یکلبه کار گرفته شده بود، سبب شده تا داستان به ش زیاز آن در داستان بلند بوف کور ن شیکه پ

 عیتار بدساخ و باگذشته را نقض کند  هایداستانو متعارف  یسنت رنگیپ یگذارانه مرزهابدعت

 .و افکار مبهم انسان عصر مدرن ختهیانعکاس روان گس یشود برا ایینهآخود، 

 نیت، از اهس یزاو ن یذهن بینیجهانکه  هستی خود به جهان آلودشکبا نگاه  سندهینو یاز طرف

 سندهیدر ذهن خود نو زیچ همهآنکه در  میسروکار دار ییایاو ما با دن هایداستاندر  نظر که

ط نامنسجم و نامرتب یساختار سندهینو گرایی تیذهن نی. ادهدمیجهان داستان را شکل  ،گذردیم

ه وجود ، باعتمادیرقابلغ یراو یفکر یختگیگسبازتاباندن روان قیرا از طر دادهایروو  عیوقا از
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که  است بیترت نیاست و بد دیخواننده محل شک و ترد یاو برا یهاگفتهکه صحت  آوردیم

 .دهدمیداستان را سازمان  رنگیاساس پ ،یراو یهاگفته تیشک و ابهام و عدم قطع

متفاوت  اریبس یستیرئال هایداستانبا ساختار  رنگ،یپ ازلحاظ« سه قطره خون»ساختار  یطورکلبه

 و تیخود هدا ،یراو تیشخص یدۀپاشازهم یهاتکه« سه قطره خون» و در نوع خود نوآورانه است.

با  هانها، آگ«صناعت نشان دادن»از  گیریبهرهبا  سندهیهمان انسان مدرن عصر حاضر است که نو ای

 هاییاپردازیرؤو  یذهن هاییتداعمند، آن را در داستان نشان داده است. صناعت یاقیسبک و س

و  شانیپر یخارج کرده و شکل یستیرئال هایداستان یو معلول یداستان را از منطق عل عیاو، وقا

 یبه شکل را یشپرروان یراو یدرونهای شهیافکار و اند ،هایتداع ینا دهد.یم هاآنبه  ختهیگس

با  مطابق یانیو پا انهیتا داستان آغاز و م شودیمامر سبب  نی. همکنندیم تیروا شدهیفتحر

مغشوش  ظاهرهبو گفتار  یآشفته ذهن راو یتغابه یایدن نداشته باشد. یستیمعمول رئال هایداستان

و فهم  لیتحل ع،یوقا از یمنسجم و منطق یتیتا روا ماندیمآشفته  یبه کابوس شتریاو که ب معناییبو 

 شانیرنامنتظم و پ تیروا نیا ینهمچن .کندیمناممکن  یحت دشوار وخواننده  یداستان را برا یمحتوا

 رده است.ک یختهگسازهمداستان را نامنسجم و  رنگیندارند، پ یزمان و تسلسل بیکه ترت دادهایرو

تا  دهیگرفته سبب گرد هیساخت داستان از آن ما یبرا سندهیکه نو یمدرن و سوررئال عناصر

امشهود پنهان و نهای هیاما با رفتن به ال دیجلوه نما معنایب یتا حدود یمشهود و ظاهر هیداستان در ال

سه » تتکرار عبار .ابندیمی دار شده و معنانامرتبط داللت یدادهایگسسته و رو هاییترواداستان، 

 هایزهانگز ، نشان اهاستآن ییرمزگشاکه فهم داستان در گرو  باقالیگلو کشتن گربه « قطره خون

 یاور رسدیمنظر  بهکشد یمرا به دوش  ینابخشودن یبار گناه ییدارد که گو یروان یهاهراسو 

و بار گناه  ددهمیمغشوش و کابوس مانند به خواننده ارائه  یتیبار گناه، روا نیاز ا افتنی ییرها یبرا

 هاتیشخص نی. ااندازدیمخود او هستند  لیتخ دهییکه زا یداستان هاییتشخصخود را بر دوش 

 وانو ر شانیجدا از هم، ذهن پر یهاپاره صورتبهکه  اندیاصل تیپنهان خود شخص تیتکرار هو

 تیروا یداستان با محتوا امنسجمآشفته و ن یرنگپ .کنندیم انیاو را نما نامنتظم و ناآراممتالطم و 

و به عبارت بهتر، انسان عصر مدرن  یراو تیبودن شخص پارهپاره کهیطورهمخوان است به کامالً

 انینامتناقض او را نما یو رفتارها یروح یهاتالطمو  هایآشفتگو  کندیم ینگیآ یخوببهرا 

 .سازدیم
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- EichenbaumBorris (1965) Methodin the Theory of the Formal Lemon and 

Rise. 


