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  هاي مدرنيسم داستاني بررسي مؤلفه
  گلي پوتيندر ساختار پيرنگ رمان 

  *معصومه محمودي

  چكيده
 هـا در  تـرين جريـان   شـناختي، يكـي از اصـلي    هـاي روان  گرايش به نوشتن داستان

كوشـد   نويسنده با استفاده از شگردهايي مي. شود نويسي مدرن محسوب مي داستان
هـاي داسـتان، زنـدگي روحـي آنـان را       شخصـيت / تا با واكاوي درون شخصـيت 

اي است  نويسان زن ايراني، منصوره حسيني اولين نويسنده در ميان داستان. نمايد  فرا
. سـيال ذهـن پرداختـه اسـت     اي نزديـك بـه جريـان    كه به خلق داستاني با شـيوه 

تازه درگذشته اسـت   ةنويسندتنها اثر داستاني منصوره حسيني، نقاش و  گلي  پوتين
در اين مقاله نويسنده كوشيده اسـت  . آن نشده است كه تا به امروز كمتر توجهي به 

هاي مدرن آن را بـا   تا پيرنگ اين داستان را از لحاظ ساختاري بررسي كند و مؤلفه
بـر اسـاس ايـن بررسـي     . هايي كه در متن وجود دارد، تبيين نمايـد  مونهتوجه به ن

گـويي درونـي بـه     روايت تك ةشيوگيري از  توان گفت منصوره حسيني با بهره مي
سياق جريان سيال ذهن و نقب زدن به ذهنيات شخصيت اصلي داستان، موفـق بـه   

  .شناختي شده است خلق داستاني مدرن با گرايش روان
  .گلي    پوتينداستان مدرن، پيرنگ، منصوره حسيني،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

هـاي فرهنگـي، از نخسـتين     هـاي زنـدگي اجتمـاعي و فعاليـت      اگرچه ورود زنان به حوزه
هاي ستبر فرهنگي ـ اجتماعي بسيار كنـد و آرام بـود، در     هاي اين سده، به سبب سنت سال
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درست است كـه  نخسـتين   . شتاب بيشتري گرفتهاي الزم،  آمدن زمينه  گذر زمان، با فراهم
هاي فكري و اجتماعي كـه   نويسي در ايران، مردان بودند، اما با دگرگوني  داران داستان طاليه

ها و انتشار مطبوعات به  تعليم و تربيت زنان از طريق تأسيس مدارس، ايجاد انجمن زمينةدر 
هاي كوتـاه موجـود،    داستان  ها و مجموعه رمان. وجود آمد، آنان نيز در اين مسير گام نهادند

ضـعف و   ةهمـ هايي كه بـا   حضور جدي زنان در اين حوزه است؛ داستان ةدهند نشانخود 
ـ دليل كوشش نويسندگان آن براي بيان احساسـات و تجربيـات     هاي موجود، به قوت  ةزنان

آتـش  هـاي   داسـتان    مجموعه. هاي نويسندگان مرد متفاوت است وبيش با داستان خويش كم
هـاي   اثر پروانه خـاطره، و رمـان   ساقي ةكرشمالاليي زندگي و از سيمين دانشور،  خاموش
 ةجـاد اثر ميهن بهرامي،  زنبق ناچيناز مهين توللي،  سنجاق مرواريداز بهين دارايي،  حرمان
اثر نسرين اميري خورهـه،   شايد خدا بخوانداز مهوش نبوي،  ژرفاي غماز فريده گلبو،  كور
اولين آثار به جاي مانده از تالش زنان نويسـنده در   ةزمراثر مينو بناكار، در  به دوشانغم و 
گرايـي و    آثار اين نويسـندگان در آغـاز نشـان از گـرايش آنهـا بـه واقـع       . حاضر است ةسد

هاي  ريختگي ارزش  بر اثر درهم 1340بحران هويتي كه در سال  رمانتيسم اجتماعي دارد، اما
آيد، آنهـا را بـيش از مـردان تحـت تـأثير قـرار        هاي تازه پديد مي ي ارزشسنتي و جايگزين

در شرايط تشتت فرهنگي، فقدان دموكراسي و چيرگي مناسبات پدرساالرانه، زنـان  . دهد مي
يابند و بـيش    كمتر از مردان فرصت تحقق بخشيدن به شخصيت و هويت فردي خود را مي

 )606: 2، ج1380رعابديني،مي(شوند  از آنان سردرگم و خودباخته مي
هـا و   نوعي انقطاع از قواعد، سـنت «ايراني با جريان مدرنيسم به عنوان  ةنويسندآشنايي 

اي تازه در نگرش به موقعيـت و نقـش انسـان در هسـتي و      قراردادهاي مستقر، راه و شيوه
 40 دهة، در آغاز )245: 1380كادن، (» در شكل و سبك) و اغلب جالب(ها   بسياري تجربه

تـوان   هاي آنان مـي   هاي آثار مدرن را در نوشته بيش ويژگي  و  گيرد و از آن پس، كم شكل مي
زنـان   ةگسـترد در اين ميان، ادبيـات داسـتاني مـدرن حضـور     ). 223: 1383تسليمي، (ديد 

هاي انساني رايج در ادبيـات مـدرن،     است كه در كنار دلواپسي   نويسي را تجربه كرده  داستان
انـد تـا     نويس كه سـعي كـرده   ويژه به مسائل زنان نيز دارند و از بين اين زنان داستاننگاهي 

تـوان از منصـوره     هاي خود به كار بندنـد، مـي   هاي مدرن روايت را در نوشته  حدودي شيوه
سـيال    اي نزديك بـه جريـان   تنها اثر اين نويسنده، با شيوه گلي  پوتينرمان . نام برد 1حسيني

را  1338شده در پايـان داسـتان، سـال      است، اما تاريخ نوشته شده  چاپ  1350ذهن در سال 
اي آشنا با مفاهيم داستان مدرن ذهنـي    توان گفت حسيني نويسنده دهد؛ بنابراين مي  نشان مي
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هـايي از ايـن دسـت روي آورده      بوده، كه پيش از ديگر نويسندگان زن بـه نوشـتن داسـتان   
است؛   آن مطلبي منتشر نكرده دربارةتاكنون به اين كتاب كمتر توجهي نشده و كسي . اسـت

آن را  ةنويسنددارد با بررسي پيرنگ داستان مورد اشاره، توانايي   در اين مقاله نويسنده سعي
س زن كه مبـادرت بـه   نوي هاي مدرن روايت، به عنوان نخستين داستان كارگيري شيوه  در به

  .اي نزديك به جريان سيال ذهن كرده است، نشان دهد نوشتن داستاني با شيوه
  

  مباني و مفاهيم. 2
آنكه رهيافتي بوطيقـايي يـا بالغـي محسـوب       نويسي مدرن، بيش از  رسد داستان به نظر مي

ديگـر،  بـه سـخني   . شود، واكنشي خالقانه به تحوالت اجتماعي و معرفتي جهان نوين باشد
هـاي ادبـي    نظريـه / نويسي مباني نظري خود را در جايي بيـرون از نظريـه   داستان شيوةاين 
رو، بايد پيش از بررسـي ايـن رمـان، بـه برخـي        ازاين. خيز ادبيات گيرد، نه از انبان توشه مي

  .مدرن اشاره شود  مفاهيم و مباني مدرنيسم و داستان
 

  داستاني  مدرنيسم و ادبيات. 1- 2
نـوزدهم، تحـوالت    سـدة شانزدهم ميالدي و تكامـل آن طـي    ةسداز آغاز دوران مدرن در 

سياسي، اجتماعي، فكري و فرهنگي عظيمي به وقوع پيوست كه موجب تغييـر در نگـرش   
نگري نو كه امكان زيستن در جهاني متفاوت با جهان ديـروز   اين جهان. انسان به هستي شد

تجلـي يافـت   ... علمـي، سياسـي، فرهنگـي، فنـي و      هاي را فراهم ساخت، به شكل جنبش
هـاي   هـاي گونـاگوني در عرصـه    و در قرن بيستم سبب پديدآمدن نظريه) 91: 1383باربيه،(

  ).307: 1381فكوهي،(گونه جهان وارد عصر مدرنيسم شد  مختلف گرديد و اين
تفكـر   ةغلبـ گيـري مدرنيسـم،    بزرگترين تحول در سـاحت انديشـگي در دوران شـكل   

انـدك    در تفكر اومانيستي مغرب زمين كه پـس از رنسـانس انـدك   . انيستي در غرب بوداوم
  :روايي عام يافت، انسان موجودي دانسته شد

و قادر به شـناخت  ... دانا، شناسا، متمركز و كامل كه در واقع مدار اصلي همه چيز است
ا، گـوهري پيشـين در   و اينكه معناي چيزه... موجودات و قادر به معنا كردن آنها ةهموجود 

  ). 85: 1377احمدي، (آفريند  آنها نيست، بل امري است كه انسان مي
گرايي فلسفي دامن هنر و ادبيات را نيز گرفت و به تبع آن  تدريج گسترش اين انسان  به
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؛ به همين دليل، هرچـه بـه   )116: همان(در مدرنيسم هنري، از مرگ مؤلف سخن گفته شد 
شويم، تلقي از ادبيات با آنچه در گذشته وجـود داشـت، تفـاوت     ر ميت  دوران متأخر نزديك
  . دهد بيشتري را نشان مي

 ةعالقـ شـود كـه در آن    هايي گفته مي اصطالح مدرن به معني امروزي است و به نوشته
جنگ، ايمـان   ةفاجع. شود هاي فني سنتي مي ها و جنبه شديد به نوجويي باعث نقض شكل

را بـه  ] نويسـندگان [و تداوم تمدن غرب را متزلزل كرد و ترديـد  به اساس اخالق، انسجام 
هاي سنتي ادبيـات در نمايانـدن واقعيـات خشـن و ناهنجـار پـس از جنـگ،         تناسب سبك

  ).208: 1384 ابرمز،(برانگيخت 
گرايي صـرف و   آلن رب گريه معتقد است كه در آغاز قرن بيستم در مغرب زمين، واقع

  :از داستان رخت بربسته است... وكندوكاو در مسائل اجتماعي 
غايـت رمـان جديـد    . شود در رمان جديد صرفاً به انسان و جايگاه او در جهان پرداخته مي

كند و  بيند، حس مي  شود كه مي در رمان جديد انساني مطرح مي. محض است ةسوبژكتيويت
ها، انسـاني   جانانديشد، انساني محدود در فضا، مكان و تأثير پذيرفته از احساسات و هي مي

هاي محدود و نامشخص اين انسـان    همچون من و شما و موضوع رمان جز گزارش تجربه
  ).186- 185: 1383دستغيب،(نيست 

خود زنـدگي   ةويژگويد، در عصر جديد هر انساني در جهان  گونه كه هوسرل مي همان
مـا در آن  «ماسـت؛ جهـاني كـه     همـة مكان مشترك ) Life world(» جهان زيست«كند و  مي
). 71: 1374احمـدي،  (» سـازد  انديشيم و در واقع، همين جهان است كه انديشـه را مـي   مي

  .شود نويسي وارد مي  فرديت و حتي گاهي شخصي ةحوزبدين ترتيب، عصر مدرنيسم به 
بـودلر   ةگفتـ آغاز شـده بـود، بـه    » كردن زندگي  شناسانه  زيبايي«مدرنيسم كه با خواست 

در واقـع  ). 277: 1373احمـدي، (» تالشي بود براي تسلط هنر بر قلمروهاي ديگر زنـدگي «
هنر و گفتمان اجتمـاعي، تـالش    ةشد  پذيرفتههاي  ها و عرف  با كنار زدن سنت«ها   مدرنيست

هاي هنري كامالً نويني را خلق كنند و موضوعاتي را مطرح نماينـد   ها و سبك كردند كه فرم
  ).209: 1384ابرمز،(» بود  اعتنايي و گاه مورد امتناع قرار گرفته   يكه تاكنون مورد ب
ها، منجر بـه طـرد    اوري و برداشتي تازه از مفهوم واقعيت در نزد مدرنيستپيشرفت فنّ

مدرن ذهـن آيينـه واقعيـت بيرونـي نيسـت و      نويسندة براي . نمايي در آثار مدرن شد واقع
جهاني اسـت كـه   آفرينندة رود، بلكه او  گزارشگر غيرارادي واقعيت به شمار نمي نويسندة

. هـاي رمـان مـدرن اسـت     فقدان فضـاي معنـوي از مهمتـرين مشخصـه    . كند توصيف مي
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اند كه بخـش اعظـم مضـامين آنهـا بـر مبنـاي        نويسندگان مدرن به آفرينش آثاري پرداخته
اثـر  . پردازد هاي پنهان ذهن مي وكاو در اليه ندهاي زيگموند فرويد استوار است و به ك يافته

آشـنا بـا   خواننـدة  زدايـي آرامـش    اين آشنايي. هنري مدرن در واقع ناآشناترين چيزهاست
شـدن ادبيـات     ريزد و اين امـر سـبب محفلـي     رمزگان هنر و ادبيات كالسيك را به هم مي

حاصل اين امـر،  . كند د ميپسند ايجا  شود و شكاف عميقي ميان آثار مدرن و عامه مدرن مي
انــزواي هنرمنــد مــدرن اســت؛ همچنــين وجــود ابهــام معنــايي در آثــار مــدرن و اعتقــاد 

كـار ذهـن     و  ها به عدم ثبات واقعيت، اهميت رويكرد آنان بـه درك و بيـان سـاز    مدرنيست
هـاي   هـا مهمتـرين مؤلفـه    اين ويژگي). 150- 145:  1381هاجري،(دهد  انسان را نشان مي

بيش در آثـار مـدرن قابـل      و  هنر هستند كه كمفلسفة شناسي و   درن از ديدگاه زيباييرمان م
همزمان با «چهل   دهةهايي در آثار نويسندگان ايراني به آغاز  چنين مؤلفهپيشينة . اند رديابي

گـردد؛ در پـي    بـازمي ) 217: 1383تسليمي،(» خستگي روشنفكران و ترس آنان از سياست
هاي مدرن نويسـندگي در آثـار    آنها، شيوهترجمة ايراني با آثار غربي و  آشنايي نويسندگان

كساني چون سيمين دانشور، هوشنگ گلشـيري، تقـي مدرسـي، بهـرام صـادقي و صـادق       
هـاي سـنتي نگـارش و بـا نگـرش       نويسندگاني كه با گريز از شـيوه . يابد چوبك نمود مي

آورند  هاي انساني پديد  اي از ذهنيات و موقعيت هاي تازه اي به داستان توانستند عرصه تازه
  .)662: 2، ج1380ميرعابديني،(

مهمترين ويژگي محتوايي اين نـوع از ادبيـات كـه بـا تحـوالت بنيـادين اجتمـاعي و         
گيرد، انتقاد از مظاهر تحجـر سياسـي و فرهنگـي     نگري ملي شكل مي  خودآيي و خويشتن

طلبد  هاي بياني جديد و مورد نياز خود را مي  كلتاريخي، شمرحلة تازة گمان هر  بي. است
همـان،  (آينـد   هاي اجتماعي و فرهنگي پديـد مـي   ادبي تحت تأثير انگيزهتازة هاي  و نمونه

با سقوط رضاخان و گشايش در فضاي سياسـي و فرهنگـي،    1320 دهةدر ). 21- 17: 1ج
صورت پاورقي و سـپس   رسد و بوف كور به ها از سوررئاليسم به ايران مي  نخستين آگاهي

هـاي مـدرني دانسـته شـده       داستان همةاين كتاب سرچشمه . شود به شكل كتاب چاپ مي
نويسـي ايرانـي    بوف كـور چنـان تـأثير ژرفـي بـر داسـتان      . است كه پس از آن نوشته شد

قابـل   1340هـاي    گذارد كه حضور قهرمان و فضاي آن در آثار نويسندگان مدرن سـال  مي
  ).64- 62: نهما(رديابي است 

هاي داسـتاني   هاي جريان گرايي از مهمترين شاخصه طور كه پيشتر اشاره شد ذهن همان
هـاي   ها به علت عالقه بـه صـورت و فـرم، گـرايش     مدرن است، از طرف ديگر مدرنيست
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هاي داستاني توجه  رو به فرم و صناعت  اين  پسنديدند و از سياسي و اجتماعي را در متن نمي
سـيال    هايي چون جريان گيري از شيوه و اين امر منجر به بهره) 218    : 1383تسليمي،(داشتند 

ذهـن   سـيال    جريـان  ةشيوگرايش نويسندگان ايراني به  زمينةبنابراين . ذهن در آثار آنها شد 
  ). 182- 181: 1387بيات، (متأثر از نهضت فراگير و جهاني مدرنيسم است 

  
  پيرنگ. 2- 2

بر اساس نظر ارسطو در فن شعر شكل گرفته است كه طبق آن، ) plot(نگ تعريف سنتي پير
ابرمـز،  (» اي متصل به هم و متشكل از سه بخش آغاز، ميـان و پايـان اسـت     زنجيره«پيرنگ 
استداللي است كه با تنظـيم عقالنـي و تركيـب حـوادث بـه داسـتان        ةشبكو ) 275: 1384
البته تنظيم عقالني فقط به معناي ترتيب و ). 52: 1377ميرصادقي، (دهد  اي منطقي مي  صبغه

اي علت و معلولي   يافته از آن است كه با رابطه اي سازمان  توالي وقايع نيست، بلكه مجموعه
فريتاگ، منتقد آلماني، تحليلي از پيرنـگ  ). 64: 1380ميرصادقي، (است  به هم پيوند خورده

اين هرم آغـاز،  . نمايد ريتاگ را رسم ميدهد و هرم مشهور ف بر اساس نظر ارسطو عرضه مي
  ).276: 1384ابرمز،(گشايي را در پايان دارد  اوج و گره

كند مطالب را منسـجم و يكپارچـه    به طور كلي، طرح يا پيرنگ به خواننده كمك مي
تجربه كند و داستاني را كه به عنوان يك فرايند طـي زمـان رخ داده و بسـط پيـدا كـرده      

  هـاي  به بعـد، پـالت  1920 دهةبرخي معتقدند از ). 12: 1383نيول، ها(است، درك نمايد 
  سنتي را ناكام  خوگرفته به پيرنگ هايخوانندة شد كه انتظار   اي طرح مي  داستاني به گونه

فرجـام  مشخصة اند در اوايل قرن نوزدهم  برخي نيز گفته). 277: 1384ابرمز،(گذاشت  مي
ها اغلـب فرجـامي نـامعين دارنـد و      ست، بلكه داستانها، ديگر قطعي بودن آنها ني داستان

يابـد نـه فرجـام داسـتان      آنچه حائز اهميـت اسـت بصـيرتي اسـت كـه خواننـده درمـي       
كننـد، آنـان را    اي كه نويسندگان تجربه مـي  در واقع، دوران تازه). 16- 15: 1383هانيول،(
نظرية آشنايي با . برگزينندها و احساسات خود  اي تازه براي بيان انديشه دارد تا شيوه مي وا

هـاي   ذهن و تأكيدي كه وي بر ناخودآگـاهي داشـت، نويسـندگان داسـتان     دربارةفرويد 
روايتي از ساحت تاريك ذهن واداشت كه به طور اساسي با روايتي كه عرضة مدرن را به 
شد، متفاوت بود و بر همين اساس، پيرنگـي را   هاي پيشامدرن به كار گرفته مي در داستان

در آثار مدرن شكل داد كه با آنچه طبق نظر ارسطو در فن شعر شكل گرفته، متمايز است 
ريختگي زماني و فقدان تـوالي در بـازگويي حـوادث، از بخـش پايـاني        و عالوه بر درهم
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در واقع، آميختگي خيال و واقعيت . گشايي نيز نشاني در آن نيست پيرنگ سنتي يعني گره
اي است كه بازگويي پيرنـگ داسـتاني    نويسان، به گونه  ز داستاندر آثار متأخر اين دست ا

  .سازد را دشوار مي
در روند بازگويي پيرنگ، متغيرهاي متعددي نقش حياتي دارند كه يكي از مهمتـرين  

هـاي   بـه ايـن معنـي كـه در داسـتان     ). 120: 1385كـالر،  (آنها، متغيرهاي زمـاني اسـت   
بايست براي  ساخت، مي  پيرنگ به اصطالح خوش يابي به يك  پيشامدرن، به منظور دست
گرفت تا داستان آغاز و انجـامي داشـته    چيني مناسب صورت مي  رخدادهاي داستاني زمينه

رويـدادهاي داسـتان   «توان ديد؛ چراكه  هاي مدرن چنين پيرنگي را نمي باشد، اما در داستان
: 1389پاينـده،  (» مانـد  مـي شوند و مرز بين آغاز و فرجام نامشخص  مدرن درهم تنيده مي

هاي مدرن مدت زمان وقوع حوادث و رويدادها بسـيار كوتـاه و عمـل نيـز      در رمان). 28
. كنـد  اندك است، اما غور و بررسـي عميقـي از حافظـه و ذهـن در آنهـا خودنمـايي مـي       

اين شكاف ميان زمان ذهني و عينـي  . كند زمان را از زمان تاريخي جدا ميمقولة مدرنيسم 
شـود و عينيـت خـارجي را     زماني و حذف روايت خطـي مـي   ريختن توالي   به درهممنجر 

  ).154- 153:1381هاجري، (كند  محو مي
  

  گلي  پوتينداستان  ةخالص. 3
هاي نوجواني با پسري بـه نـام ناصـر      داستان شرح زندگي دختري نقاش است كه در سال

در . كنـد  عاشـقانه برقـرار مـي   رابطة شود،  كه در ابتداي داستان با عنوان كاكلي از او ياد مي
روز خريد حلقه براي ازدواج، پسرعموي دختـر بـا خودكشـي خـود مـانع ايـن وصـلت        

كاكلي بـه  . دكن  رغم ميل باطني با او ازدواج مي  شود و پس از نجات از مرگ، دختر علي مي
كه شال گـردنش بـراي دختـر بـه يادگـار مانـده در اثـر          گردد و درحالي شهر خود باز مي

روز بر پژمردگـي جسـم     به  از فرداي روز عروسي دختر بيمار شده و روز. ميرد پهلو مي  سينه
مدتي بعد به پيشـنهاد پزشـك خـانواده او را كـه حـاال      . شود و آشفتگي روح او اضافه مي

. فرستند تا در آرامش زندگي كند و كودكش را به دنيا بيـاورد  شده است به ايتاليا ميباردار 
زن كه در بين حاالت جنون خويش سعي در كشـتن شـوهرش داشـته اسـت و احسـاس      

البتـه پـيش از   . دهد كند، به اين سفر تن مي انزجار شديدي نسبت به او در دل احساس مي
بينـد و مـدتي ميـان آنهـا      ن تحصيل خود را مـي هاي دورا همكالسي سفر، شريف، يكي از

اي كه زن داستان حتي تصميم به ازدواج با شريف   گيرد؛ به گونه اي عاطفي شكل مي  رابطه
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شـود و در   زن در رم مسـتقر مـي  . يابـد  به هر روي داسـتان در ايتاليـا ادامـه مـي    . گيرد مي
ز او بيشـتر تحـت عنـوان    شـود كـه ا   هاي نقاشي با جواني به نام روبرتـو آشـنا مـي     كالس
چهـرة  رفتـه    هايي كه منتظر تولد فرزندش است رفته زن در طي ماه. شود گلي ياد مي  پوتين

كند و از اينكه مردي توانسته آرامش را بـه او هديـه    انساني و عاطفي روبرتو را كشف مي
آيـد و از دوسـتي آن دو دچـار رشـك و حسـد       شريف به رم مـي . شود بدهد، شادمان مي

زن بـا روبرتـو كـه بـه دور از هـوس و       رابطـة سوءتعبير و سوءتفاهم شـريف از  . شود مي
مدتي بعـد  . شود فيزيكي ميان شريف و روبرتو ميآلودگي جسماني است، باعث درگيري 

اي را نسبت به كودكي كه پيش از آن به خاطر نفرت از   شود و احساسات تازه زن مادر مي
زن كه گويي خـود نيـز بـه تولـدي دوبـاره      . كند كرده، تجربه مي  پدر آن نوزاد احساس مي

ت بـه روبرتـو و كـودكش    ايستد و از عشق خود نسب است، در برابر شريف مي  دست يافته
شـود   خود دريافت كـرده اسـت، متوجـه مـي    عمة اي كه از   از طرف ديگر با نامه. گويد مي

خـود در آورده و چهـل روز از تولـد دخترشـان     صـيغة  شوهرش كلفت خانه، زليخا را به 
خود در آينه مشوش بـوده اسـت و از آن   چهرة زن كه از ابتداي داستان از ديدن . گذرد مي

كند و بـه   كند، در نهايت احساس متفاوتي را نسبت به خود تجربه مي ر جسد ياد ميبا تعبي
  .رسد آرامش مي

  
  هاي مدرن و مؤلفه گلي پوتينداستان . 4

داستان مدرن بـه جـاي پـرداختن بـه      ةنويسندشود تا  تأكيد بر ضمير ناخودآگاه موجب مي
مدرن   ةنويسندتلقي . ها، نقبي به ساحت تاريك ذهن آنان بزند هاي ظاهري شخصيت ويژگي

. فرويد مطرح شد نظريةستيزي است كه در اوايل قرن بيستم با  ديدگاه بنياد از ذهن، مبتني بر
ميان ناخودآگـاهي   طبق اين نظريه، ذهن دو سطح خودآگاهي و ناخودآگاهي دارد و در اين

ها، تصوير غالبي كه از انسان ارائه شده، موجـودي   گونه داستان در اين. اهميت بيشتري دارد
. هاي دروني خويش رهايي يابد تواند از بند تناقض افتاده است كه نمي  افسرده، منزوي و تك

هايي چند از  هاي دوران مدرن شد كه در مقوله  چنين ديدگاهي منجر به روايتي نو در داستان
قابــل بررســي و تعمــق اســت ... پــردازي و شخصــيت ديــد، پيرنــگ،  ةزاويــجملــه زمــان، 

هاي پيشامدرن تفاوت   نيز با پيرنگ داستان گلي پوتينپيرنگ داستان ). 24- 22: 1389پاينده،(
توان ديد؛ در اين قسمت دو عنصر مهـم   هاي مدرن را در آن مي  هايي از داستان دارد و مؤلفه

  :شود پردازي در اين داستان بررسي مي ت و شخصيترواي
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  روايت. 1- 4
راسـت   سـر  ةچكيدداستان در قالب . هر روايت داستاني از داستان و متن تشكيل شده است

اثر است و متن چگونگي  ةاولي ةدستمايداستان مواد خام و . گيرد نمي در اختيار خواننده قرار 
بوطيقـاي روايـت، هـم درصـدد درك     ). 12- 7: 1387كنـان، ريمـون  (اثر  ةاولي ةدستماينقل 
كنـد   هاي معين را تحليل مـي  آيد و هم چگونگي تأثيرگذاري روايت هاي روايت برمي مؤلفه

آن  ةپراكنـد هاي  هاي تجربه و لحظه كند داده شكل روايت به ما كمك مي). 12: 1385كالر،(
يابيم و بدين ترتيب، بازشناخت، تفسير معناداري ب  دهيم و در آن الگوهاي را در زمان سامان 

  :ها معتقدند مدرنيست). 125: 1382اخالقي، (سازد  و بيان آن را براي ما و ديگران ممكن مي
ژرار . تر باشد مهم) اخبار(تنها خبر نيست كه اهميت دارد، بلكه ممكن است عمل گفتار 

ها از ژانت هم  مدرنيست... دارددهد، به اخبار توجه  ژانت همان اندازه كه به خبر اهميت مي
آنان بدون تكيه بر خبـر كـه معمـوالً سـاده و     . كنند روند و به اخبار بيشتر توجه مي فراتر مي

كنند و بـه جـاي    هاي فرمي، اخباري و بياني، دنيايي تازه ايجاد مي روشن است، با پيچيدگي
  ).255  :1383تسليمي،(آورند  گرايي، به فرم پناه مي  مضمون
به جاي روايت رويدادهاي بيروني، تحـوالت روحـي ـ روانـي     «مدرن  نويسندةمچنين ه

گفته شده ). 23: 1389پاينده،(» گذارد كند و به نمايش مي شخصيت اصلي داستان را رصد مي
، اين داستان نيز با توصـيف  )33- 31:همان (شود  آغاز مي رؤيااست كه داستان مدرن غالباً با 

شود و به شرح ازدواجي ناخواسته و آشفتگي ذهني ناشي از  كابوس شخصيت اصلي آغاز مي
  :كند پردازد و تحوالت روحي او را رصد مي فقدان عشق در شخصيت اصلي مي

امـا  ... شدم ست ميخوردم و كج و را ها لول مي دور و برم پر از كرم بود، من وسط كرم
يك جسد، جسد يك مرده بـا  . هاي كوچولو خبري نبود هاي براق و ستاره توي آيينه، از ذره

  ). 14- 13: 1384حسيني، (بود   هاي درشت باز، سرپا ايستاده  چشم
كل  سنتي وداع با راوي داناي   هاي هاي مدرن با پيرنگ ها در طرح داستان يكي از تفاوت

درونـي بـراي بـازگويي     گـويي   ويژه تـك   شخص و به اول   ديد  ةزاوياز گيري بيشتر  و بهره
داستان مدرن در بيشتر مـوارد،   ةنويسند. كارگيري چند راوي است ها و به  ذهنيت شخصيت

هـاي درونـي شخصـيت اصـلي داسـتان       با انتخاب ديدگاه اول شخص به بـازگويي حالـت  
دروني و بيان شـاعرانه،   گويي  ذهن و تك  سيال هاي جريان  پردازد و با استفاده از تكنيك مي

گـويي از    جريان سيال ذهن در كنار تـك . دهد اي به ساختار داستان خود مي برجستگي ويژه
جريان  ةشيونويسي به   در داستان). 22: 1378هاثورن، (هاي مدرنيسم داستاني است   مشخصه
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االت ژرف ذهنـي، داسـتاني   كوشد با كاوش در فضاي دروني و ح سيال ذهن، نويسنده مي
در چنـين روشـي خواننـده بـا     . ها روايـت كنـد   شخصيتانديشة مبتني بر تأثرات ذهني و 

 بـرد  ها مي شود كه او را به دنياي دروني شخصيت اي همراه مي نشده   ذهني پردازش حاالت 
)pop& singer, 1978: 9-30 .(گويي دروني اسـت كـه معمـوالً بـه      تداعي معاني اساس تك
. كنـد  گـويي مـي   شود و بيانگر احساسات و افكار شخصيتي است كـه تـك   فصيل بيان ميت

عناصـر منطقـي يـا فقـط از      ةوسـيل هاي مربوط به آن يا به  ارتباط ميان احساسات و انديشه
گويي دروني با حديث نفس متفاوت است؛ در  البته تك. پذيرد طريق تداعي آزاد صورت مي

گويـد، امـا در    مـي   حديث نفس شخصيت با صـداي بلنـد و در بخشـي از داسـتان سـخن      
  ).417- 410: 1377ميرصادقي، (گذرد  ها در ذهن شخصيت مي دروني، گفته  گويي تك

و بـه هـيچ   ... گـذرد  جريان سيال ذهن ماجراي داستان در خط مستقيمي نمـي  ةشيودر «
» يك سرگذشت مـداوم واحـد تصـوير كـرد     ةسادتوان ماجراي داستان را با طرح  نمي وجه

به هم ريختن توالي زماني و قرارگرفتن دورترين واقعه در ). 1067: 2،ج1376سيدحسيني، (
اند، دنيايي از رنگ  هاي معرقي كه در كنار هم قرار گرفته اي عيني، همچون كاشي كنار واقعه

  ). 212: 1380گلشيري، (ورد آ و احساس به وجود مي
ذهن ذكر شده است   سيال جريان  ةشيوبه طور كلي چهار ويژگي اصلي براي تشخيص 

هاي مهمي از داستان، تصميم نويسـنده   دروني در تمام يا قسمت  گويي تك: از اند عبارتكه 
 ها، درهم ريختن نظم منطقي رويدادها در كليت رمان و آگاهي از درون شخصيت ةعرضبر 

  ). 92: 1387بيات، (ها به صورت گسسته و بدون انسجام  ذهنيات شخصيت ةعرض
ديد سوم شخص را در بخش محدودي به كار برده زاوية ، نويسنده، گلي  پوتيندر داستان 

شخصيت اصلي . شود ديد اول شخص روايت ميزاوية اي از داستان با   است و قسمت عمده
گويي درونـي محتويـات ذهنـي خـود را       است، ابتدا با تكپريشي شده   داستان كه دچار روان

تصوير درون . بيند پردازد كه در آيينه مي مي كند و سپس به بازگويي سرنوشت زني آشكار مي
پريشـي خـود را    آيينه در واقع، تصوير همان شخصيت اصلي داستان است كه به علـت روان 

  :كند تي جدا از خود تصور ميبيند و اين تصوير را شخصي ها مي  جسدي در ميان كرم
. هاي كوچولـو خبـري نبـود     هاي براق و ستاره  توي آيينه، از ذره... دور و برم پر از كرم بود

گـاهي بـه نظـرم    ... هاي درشت باز، سر پا ايستاده بـود  يك جسد، جسد يك مرده با چشم
قرمـز رنـگ   براي اينكه جسد تو آيينـه، يـه خـروار مـوي طاليـي      . اومد اون جسد منم مي

يه شب يه دفه ... شدم، شبيه همون موها، روي بالشم ول بود ها وقتي بيدار مي  صبح... داشت
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... صـداي زنجمـوره مـال موهـا بـود     ... اومد از خواب پريدم، به گوشم صداي زنجمور مي
دونم قيچي  نمي... هاي سحر بود رفتم سراغ جسد دم آيينه، چشماش تيغ كشيده بود نزديكي
  ).15- 13: 1384حسيني،(كردم، موهامو از ته زدم  كدوم قفسه پيدارو از 

بعد ... دختره تابلو رو جايي گذاشت كه عكس كاكلي تو آيينه قدي ديوارش ديده بشه
هـاي سـفيد     خـال   روي تابلوي كاكلي يه پارچه انداخت، يه شال گردن سبز سير كـه خـال  

كرد، زير ميز، روي قفسه، تـوي   دگي مياين صحنه تĤتر ثابت شده بود تو اتاقم زن... داشت
تونستم روش پرده بكشـم   ها چسبيده بود، هيچ جوري نمي اين صحنه. طاقچه، روي سقف

  ).39: همان(كه نبينم 
گويي، ذهنيات و احواالت درونـي شخصـيت اصـلي     بنابراين، نويسنده با استفاده از تك
پريشـي شخصـيت اصـلي      وج روانآغاز داسـتان، ا . دهد داستان را براي خواننده نمايش مي
رود و آنچه را كه بـر   ها مي سپس به گذشته. كند وگو مي  است كه در برابر آيينه با خود گفت

هـايي از آغـاز روايـت     در اين داستان، توالي زمـاني در بخـش  . گويد او گذشته است، بازمي
ي به شرح آنچه بـر  تداعي معان ةشيوها راوي با استفاده از   شود و در اين قسمت رعايت نمي

شدن روان   واقع، روايت مغشوش و به هم ريخته، ناشي از مختل در . پردازد او رفته است، مي
كه با نگاه كردن به چيزي ياد چيز ديگـري  ... هاي روحي است شخصيت اصلي در اثر ضربه

  ).24: 1389پاينده، (افتد  مي
نـد تـا پيونـد ميـان ذهنيـات      ك در جريان سيال ذهن، تداعي معاني به خواننده كمك مي

اين عملكرد مبتني بر سه . هاي او پي ببرد شخصيت را بيابد و به عالئق و حساسيت ةپراكند
  ).49: 1387اسحاقيان، (شباهت، تضاد و مجاورت ميان اشيا يا مفاهيم است  رابطة

يكـي از طلبكـاران شـوهرش صـحبت      دربـارة كه شخصيت اصـلي    براي نمونه، زماني
افتـد و   اش مـي   كند، از ديدن هيئت ظاهري مرد به ياد عروسك پالستيكي دوران كودكي مي

  :كند مي  در پي آن، ماجراي ديگري از روزگار كودكي خود را بازگو
كـرده    هـاي ورم   كردم، يه آقايي بود، با صورت چاق و لپ در رو وا... يه روز صبح در زدن

ريخـتش  ... نوك دماغشو با دندونم سوراخ كـردم ... يك عروسك الستيكي داشتم. ..قرمز
آب از ... آورد دادم، شـكلك درمـي    هاي دامنشو فشار مـي   وقتي پاهاشو، چين... عوض شد

چه قدر وجود الستيكي اون، با اون كاله و دسته گـل بـادكرده   . زد  نوك دماغش فواره مي
وقتي نوك دماغشو سوراخ كـردم و بـادش   ! خنديدم ميچه قدر من از لجم ! پر ابهت بود
يه دفعه زدم زير خنده، به نظرم از صداي خنده خودم بود كـه متوجـه شـدم    ... خالي شد

آيـا كسـي در   ...كسي هم نبـود . خندم الي در باز حياط با پيراهن خواب وايسادم دارم مي
  ).32- 31: 1384حسيني، (زده بود؟ 
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پزشـك بـه ايتاليـا     ةتوصـي با ذهني بيمار و مشوش به  زماني كه شخصيت اصلي داستان
. شـود  شود از آشنايان او است، مسـتقر مـي   دختري به نام سارا كه گفته مي ةخانرود، در  مي

  :كند او را به خاطر آورد شخصيت اصلي كه سارا برايش ناآشناست سعي مي
اما آخه اين كـي بـود؟    اومد؛ خواستم بخوابم، خوابم مي مي... زد يه صدايي تو مغزم داد مي

خواب بغل تختمو روشن كردم، بهش خيره شدم، حاال كه بزكشو پاك كرده بـود، بـه     چراغ
... مون افتاده بود تو پشت بوم، بابا اومـد در پشـت بومـو واز كـرد      توپ. اومد نظرم آشنا مي

ت پشـ  همـة از . ها، چشـمم بـه بـادگير افتـاد     آجري ةخونها و   ها و درخت  وسط شيرووني
  ... هاي شهر بلندتر بود  بوم

بـرو دروغ نگـو   » ماست ةخونبيني؟ اون مال زيرزمين  كاري رو مي  اون بادگير كاشي«ـ 
  !مگه خونتون مسجده

. كشيد كش جيغ مي دادم، اونم با ريتم مگس كُشو با ريتم مخصوصي تكون مي من مگس
شـديم   نشسـتيم، منتظـر مـي     ير مـي زيـر بـادگ  ...خوند ، مثالً اپرا مي...خوند، ترانه، نه آواز مي

  ).66: همان(ها از اون باال بيفتن پايين  كفترچايي

به زبان شعر  هاي نويسندگان جريان سيال ذهن، نزديك كردن زبان داستان يكي از شگرد
انـد   هـا بـراي دسـتيابي بـه فـرم دانسـته       هـاي مدرنيسـت   است كه آن را يكـي از رهيافـت  

  ). 220: 1383تسليمي،(
ذهن به حـدي اسـت    سيال   هاي جريان گيري فراوان از عناصر شعري در اغلب داستان  بهره

استفاده از ايجاز، . كند هاي داستاني آنها غلبه مي اين آثار بر جنبه ةشاعرانهاي  كه گاهي جنبه
  هاي بديع و توجه دقيق به معاني ها و استعاره پردازي، به كارگيري تشبيه ابهام، ايهام، جناس

كلمات در كنار توجه ويژه به تأثير موسيقايي اجزاي زبان، به شعرگونگي اين نوع از ضمني 
هاي  استعاره و نماد نيز از مهمترين صناعاتي هستند كه زبان داستان. كند ها كمك مي  داستان

  ). 104- 102: 1387بيات، (كند  ذهن را به زبان شعر نزديك مي جريان سيال 

خسـته  «: هاي بسيار برده است نيز در روايت خود از زبان شاعرانه بهره گلي   پوتينداستان 
آسـمون  . بـود  شـده    كلـي عـوض    پارك بهمنظرة چشمامو كه واكردم ... چشمامو بستم. بودم
  ).90: 1384حسيني، (» ها رنگ انداخته و شب به تندي پايين پريده بود چراغبود،  شده نيلي
هاي كاج پيدا بـود،   آسمون كه از زير شاخه اتوخورده هاي پير بلند و آبي شسته و كاج«

مثل يه پردة زدن   چنان غمي تو چشاش بود كه دلم سوخت، ميل كشيده!... چه لطفي داشت
  ).92: همان(» نشست رو صورت خودم خجالت

  ).114: همان(» كرد  موهام گريه ميچكيد، به جاي چشمام،   هنوز از دم موهام آب مي«
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هاي خدا رو   تمام شقايقافيون  جوري با سازهاي زهي و اجراهاي توانا، داد چه ياد مي«
   ).120: همان(» تا دم خورشيد باال برم هاي آسمونو پلهببلعم و چه جوري 

: 1383تسـليمي،  (گفته شده رواج مدرنيسم همزمان با گسترش سمبوليسم بـوده اسـت   
ه پـيش از ايـن اشـاره شـد، از     طـور كـ   و استفاده از زبان نمادين و سمبوليك، همـان ) 218

توان گفـت وقتـي سـخن از     چرايي آن مي دربارة. ذهن است سيال   جريان ةشيوهاي  ويژگي
رود بايد به ياد داشت كه محتويات ذهن همواره خصـلتي نمـادين    ذهن و محتويات آن مي

شـود تـا زبـان آن كشـف و بـدين طريـق از آنهـا         دارند كه در روانشناسي نيز كوشش مـي 
هايي از زبان نمادين را مشاهده كرد؛  توان نشانه نيز مي گلي  پوتيندر داستان . شايي شودرمزگ

گر ضـمير ناخودآگـاه او     اي كه روايت  شخصيت اصلي داستان همواره در برابر آيينه با چهره
  :كند وگو مي  است، گفت

يك مرده، بـا  يك جسد، . هاي كوچولو خبري نبود هاي براق و ستاره توي آيينه، از ذره«
  ).14- 13: 1384حسيني،(» هاي درشت باز، سر پا ايستاده بود چشم

تصوير نمادين ديگر مربوط به زماني است كه شخصيت اصلي داسـتان پـس از ازدواج   
بيند و بـه   مصلحتي با پسرعمويش، خود را نسبت به مردي كه دوستش داشته، خيانتكار مي

  ).15: همان(آورد  وي ميبريدن گيسوانش كه رفتاري نمادين است، ر
، باردار است و در پايان داستان با تولد نوزاد، گويي گلي پوتين همچنين شخصيت اصلي

آورد و  اين تولد، تحول روحي ژرفي را در او پديـد مـي  . كند اي را تجربه مي زندگي دوباره
  :دهد نگاه او را نسبت به زندگي تغيير مي

يه عـروس جـوون، بـا    ... تو آيينه. خبري نبود...ه و تو آيينه از غبغب، صداي پا، جسد مرد
تونسـت   مثل پر سبك بود، مـي ... هاي سفيد داشت، ايستاده بود خال  لباس سبز سير كه خال

هاي نامزدش تو چشـماش نفـس    زندگي، چشم ةدرياچپرواز كنه، دو تا چشم براق، دو تا 
  ).192:همان(شفا يافته بود ... كرد كشيد و زندگي مي مي

  
  پردازي  شخصيت. 2- 4

ست كه قدرت و هنـر نويسـنده را بـه     نويسي ا پردازي، از مهمترين عناصر داستان شخصيت
عرضه صريح به كمك شـرح و توضـيح يـا از     ةشيوگذارد و به طور كلي به سه  نمايش مي

هـاي ذهنـي و عواطـف درونـي      طريق نمايش اعمال شخصيت، يا بـا توصـيف كشـمكش   
جريان سيال ذهن در پي معرفـي شخصـيت بـا اسـتفاده از نمـايش       ةشيو. پذير است امكان
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طور غيرمسـتقيم در جريـان    اين روش، خواننده را به . احواالت دروني به وجود آمده است
  ).92- 87: 1380ميرصادقي،(دهد  مي شعور آگاه و ناخودآگاه شخصيت داستان قرار

نصر شخصـيت، از زمـان   شناختي متكي بر ع هاي روان جريان گرايش به نگارش داستان
در ايـن نـوع از   . افـزايش اسـت    بـه   آشنايي نويسندگان ايراني با داستان مدرن همچنـان رو 

و شخصيت اصـلي  ) 197  :1388نياز، بي(» دهد تا نقل كند نويسنده بيشتر نشان مي«ها  داستان
در  .شود كه با خود نيز بيگانـه اسـت   معموالً به صورت فردي منزوي و متفاوت تصوير مي

هـاي ذهنـي    ها و تـداعي  ها، كابوسرؤياشناختي، نويسنده با تصويركشيدن  هاي روان داستان
هـاي   مشخصه  جسماني او كه از  رنجوري و ضعف شخصيت اصلي داستان، به نمايش روان

  ).33- 31 :1389 پاينده،(پردازد  است، مي  مدرن هاي  اصلي داستان شخصيت 
. طور كه گفتيم با توصيف كابوس شخصيت اصلي آغاز شده است  همان گلي پوتينداستان 

اش ازدواج كند، اما بـا   گيرد با مرد مورد عالقه اين شخصيت كه نام خاصي ندارد، تصميم مي
كند و به ازدواجي ناخواسـته   او است، عشق خود را رها ميدلبستة خودكشي پسرعمويي كه 

داستان شخصيت اصلي به لحاظ روحـي و  در طول . دهد با پسرعموي از مرگ رسته، تن مي
او از كـودكي كـه در درون خـود    . كند جسمي بيمار است و درد و رنج بسياري را تحمل مي

پرورد بيزار است، اما در پايان پس از به دنيا آمدن فرزندش و يافتن عشقي پاك و زالل از  مي
استان نويسنده بـا توصـيف   در اين د. كند اي را آغاز مي رهد و زندگي تازه پريشاني ميورطة 

  .كند هاي ذهني و عواطف دروني شخصيت اصلي، او را به خواننده معرفي مي كشمكش
نگاه راوي كـه همـان شخصـيت اصـلي      ةدريچهاي اين داستان از  حوادث و شخصيت

آنچه خواننـده از همسـر شخصـيت    . كند شود و كانون روايت تغيير نمي است، توصيف مي
دانـد از نگـاه راوي    روبرتـو مـي   دربـارة و دلباخته او و همچنين اصلي، شريف، همكالسي 

اگرچه راوي از همسر خود متنفر است، هرگز در طول داستان رفتـار نامناسـبي از او   . است
هاي همسرش را برآورده كند و بـا   كند خواسته شوهر زن، همواره سعي مي. كند روايت نمي

وجوي عشق اسـت    شخصيت اصلي در جست مهرباني شرايط آسايش او را فراهم آورد، اما
شوهر زن . برد و به علت از دست دادن مردي كه نسبت به او دلبستگي داشته است، رنج مي

او در حسـرت  . كنـد  نمـي  عاشق او است، اما اين موضوع شخصيت اصلي داستان را راضي 
ـ بنـابراين، در رمـان   . او باشـد   ةدلبسـت زيستن در كنار مردي است كه خود نيز  ، گلـي  وتينپ

هـاي ذهنـي و عواطـف درونـي، از روش توضـيح و       نويسنده عالوه بر توصيف كشمكش
  .مال شخصيت نيز استفاده كرده استنمايش اع
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هاي روايي مدرنيسـتي، ضـد قهرمـان بـودن شخصـيت       هاي متن يكي ديگر از مشخصه
  :؛ زيرا در تلقي مدرنيسم)191- 190: 1388نياز،   بي(اصلي است 

سرنوشت جهان در دست او . شود عالم نيست و گاه نقش او بسيار كمرنگ ميانسان مركز 
زده به شكل نمـادين و اسـتعاري     انسان تنها، بيگانه و هراس. يا چند شخصيت ديگر نيست

  ).188: همان(دهد  شود و جاي خود را به شيء مي ظاهر مي
بـه  ... اصـلي شخصيت ... گرايي حماسي است زوال حماسه و قهرمان ةدورمدرن  ةدور

فكر نجات هيچ كس نيست حتي خودش، او منفعل و پذيرنده است و به جـاي عصـيان و   
معموالً به لحاظ جسماني ضعيف است، از ... گرفته است  پيش  طلبي را در  شورش راه تسليم

در يـك  ... برد و گاه حتي مشاعر خود را هم از دست داده است هاي مزمن رنج مي بيماري
هاي مدرن  هاي پيشامدرن را در شخصيت اصلي داستان خصايص قهرمان كالم هيچ يك از

  ).33- 32: 1389پاينده،(يافت  توان  نمي

وداع با قهرمان سنتي كه انساني برجسته و برتر از پيرامون خـود و بسـيار تواناسـت، از    
هـا اغلـب    مدرن شخصيت  در داستان. هاي مدرن دانسته شده است اصول ساختاري داستان

اي به يافتن  معمولي و درگير مشكالت هستند و خواننده در مواجهه با اين نوع از آثار عالقه
اغلب نويسندگان ايراني تالش كردند بـا توجـه بـه اصـول     . شباهتي ميان خود و آنها ندارد

لب آثار آنان، هاي مدرن غربي، از رمان سنتي فاصله بگيرند، اما قهرمانان اغ ساختاري داستان
. شـوند  مـي  اگرچه در آغاز فعال و برجسته و مطمئن هستند، در برخورد با حوادث منفعـل  
هـا دارد، در   تعهدي كه قهرمان آثار ادبي مدرن ايراني، نسبت به اطرافيان و خانواده و سـنت 

ون دارد تا براي جلوگيري از فروپاشي نهادهاي سنتي اجتماعي همچ مي بيشتر مواقع او را وا
آنها شود و اجازه ندهد ستيز و كشمكش او با هنجارهاي اجتمـاعي   ةخواستخانواده، تسليم 

  ). 163-  160:1381هاجري،(به قطع وابستگي و عالئق به اين نهادها منجرشود 
گريزي كه در آغاز داستان از خود  رغم سنت  نيز علي گلي  پوتينشخصيت اصلي داستان 

گيرد، پس از مدتي به علـت حـوادثي كـه     سنتي مي اجي غيردهد و تصميم به ازدو نشان مي
ها شده و با پسـرعموي خـود    ، تسليم سنتاش  كردن مرد مورد عالقه  كند، با ترك تجربه مي
  :كند ازدواج مي

  .برو ديگه، پسرعموم خودكشي كرد... ـ برو
  چي شده؟! ـ آخه، چرا
دختـره عروسـي كـرد بـا     ... خـداحافظ ... بـرو ديگـه  ... تـونم  ديگـه نمـي  ... ـ برو بـرو 

  ).27: 1384حسيني،... (اما شب عروسيش لباس سياه تنش بود... پسرعموش
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  گيري نتيجه. 5
شـود و   گويي دروني كه سبب حذف نويسـنده از جريـان نقـل داسـتان مـي      استفاده از تك

هنـي  گيري از زبان شاعرانه و نمادين در كنار كاوش در فضاي دروني و حاالت ژرف ذ بهره
. شـناختي شـده اسـت    ، سبب خلق اثري مـدرن و روان گلي  پوتينشخصيت اصلي در رمان 

پـردازي در   هـاي شخصـيت اصـلي ايـن اثـر كـامالً منطبـق بـا شخصـيت          ژگي همچنين وي
شويم  رنجور مواجه مي هاي مدرن است؛ چراكه در اين داستان، با انساني تنها و روان روايت

اي سنتي، در برخورد با حـوادث منفعـل اسـت و شخصـيتي     ه كه متفاوت با قهرمان داستان
ديگر اينكه ناشر در مقدمه، تاريخ نگارش داستان را  ةنكت. معمولي و درگير با مشكالت دارد

شـناختي از   تـوان اولـين اثـر مـدرن روان     را مي گلي پوتينكند، بنابراين، رمان  ذكر مي 1338
اي نزديك به جريان سيال ذهن نوشته شـده   هنويسندگان زن ايراني به شمار آورد كه با شيو

هـاي   است و با زباني سمبليك و نمادين خواننده را در جريان عواطف دروني و كشـمكش 
  .دهد  ذهني شخصيت اصلي خود قرار مي
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كه بيشتر به عنوان نقاش شناخته شده است، چند فيلم مستند از ) 1391- 1305(منصوره حسيني . 1

نويسـي   داستان زمينةيگانه اثر او در  گلي  پوتين. را ساخته است» الملك  استاد كمالزندگي «جمله 
  .است كه به چاپ رسيده است
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