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  :چكيده

مفاهيم هنـري از   ةعنوان يكي از اصليترين و قديميترين عناصر پرورش دهندنماد يا سمبول ب
ميت فراوانـي داشـته و   هاي مرتبط با هنر، اه رشته ةادبيات، بلكه در هم ةديرباز نه تنها در گستر

صاديق عرفاني و فلسفي در قالب نماد و هاي مقدس اديان الهي نيز حجم وسيعي از محتي در كتاب
بنابراين شناخت نمادها و چگونگي كاربرد آنهـا در ادبيـات و   . نشانه به مخاطبان عرضه شده است

نظـر   هاي هنري، قطعاً كمك شاياني به درك و برداشت صحيح مفاهيم انتقـالي مـورد   ديگر رشته
  .نمايدخالق يك اثر هنري و ادبي مي

اي پهناور ادبيات هم نويسندگان و شعرا از امكانات فراوانـي بـراي خلـق    در اين ميان، در دني
در ادبيات داسـتاني نوپـاي   . كننداي از نمادها و سمبولهاي قراردادي استفاده مي آثارشان در لفافه

گذرد، نويسندگان مطرحي به ظهور رسيده اند كه از پيدايش آن كمتر از يك قرن مي ايران نيز كه
هاي جهاني و حتي ايراني و بومي و حتي جهـاني را وارد آثـار    ي از نمادها و نشانهتعداد قابل توجه
پور، يكي از نويسندگان زن مطرح ايراني است كه بـا گـام نهـادن در     منيرو رواني. خود نموده اند

نويسندگي و يافتن سبك خـاص خـود، در بسـياري از مـوارد گـوي سـبقت را از ديگـر         ةعرص
هاي سبكي وي بـه شـمار    تكيه بر نمادهاي بومي و محلي، يكي از شاخصه. معاصرانش ربوده است

 ةعنـوان يـك نويسـند   يي در آثار او گسـترش يافتـه كـه ميتـوان از او ب    اين مورد تا جا. آيد مي
  .سمبوليست ايراني نام برد
اختي نسبي از شود تا با بررسي آثار داستاني اين نويسنده، درك و شندر اين مقاله كوشش مي

  .پور حاصل شود هاي رواني ساختي آنها و ميزان حضورشان در نوشتهها، مفاهيم زيرنماد
  

  :كليدي  كلمات
  .پور ادبيات داستاني معاصر، سبك نوشتاري، نماد، منيرو رواني 
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  :مقدمه
ا، عناصـر  هو پهناوري، از توانايي ايجاد سـبك دليل گستردگي ادبيات داستاني و نمايشي ب

توانـد بـا پـرورش و     هاي هنري متفاوت و تازه برخوردار است و ميتدهنده و زير ساخ تشكيل
هاي هنري نويسـندگان  م اندازي نو را در سرزمين آفرينشبارور كردن آنها در بطن خود، چش

  .پديد آورد
ة زمـاني خـاص،   گاهي وجود يك عنصر در آثار ادبي نويسندگان و شـعرا و در يـك برهـ   

س ها پـ دار تبديل ميشود و تا قرن يك جريان دنباله هكند كه ببقدري گسترش و نفوذ پيدا مي
ن مـواد و مصـالح   ترياز پيدايش نخسـتين حضـور خـود، همچنـان بعنـوان يكـي از اساسـي       

يـك   اسـت كـه  در بسياري از موارد، اين مسأله تا آنجا پـيش رفتـه   . نويسندگي تلقي ميشود
رونـد و جريـان   يك  دست آوردن طرفداران خاص خود،عنصر؛ تبديل به سبك ميگردد و با ب

  . كندمتمايز را هدايت مي
كـه  بـا توجـه بـه اين   . ماد يا سمبل استهاي برجسته و بارز در اين زمينه، ن يكي از نمونه

هـاي   رد، و كتـاب بسـيار ديرينـه دا   ةطور كلّي هنر، سابقدايش و حضور نماد در ادبيات و بپي
از نمادهـا و   بشـر، مملـو  ترين مكتوبـات در دسـت   مقدس عهد عتيق بعنوان يكي از قـديمي 

يـك سـبك و گـرايش     تدريج اين حضور گسترده و همه جانبه تبـديل بـه  ها هستند، ب نشانه
فكري گرديد و نويسندگان بسياري با پرداختن به اين جريان هنري در آثار خود، گـرايش و  

  .عالقه شان را به آن نشان دادند و به نام نويسندگان سمبليسم شناخته شدند
ترين قـديمي . ة ديرپـايي دارد غنـي ايـران نيـز نمـادگرايي، پيشـينه و پشـتوان       در ادبيات

گردد كه بعدها ادبي به اشعار و متون منظوم برميپهناور  ةهاي نمادگرايي در اين گستر جلوه
چنين ها متجلي ميشود و هم اغلب به صورت حكايت به آثار داستاني اعم از نوع كهن آن كه

رن كه به معناي جهاني آن در قرن معاصر ظهور كـرد، راه پيـدا   در قالب ادبيات داستاني مد
  . نمود

كننـد،  ة ادبي ايفا ميدر بين خيل عظيم اين نويسندگان كه امروزه نقش پر رنگي در حوز
مطـرح ايرانـي    ةپور يكي از زنـان نويسـند   منيرو رواني. كندة شاخص خودنمايي مييك چهر

هـا و دادن رنـگ و لعـاب     به نمادهـا و نشـانه   است كه با اختصاص بخش زيادي از آثار خود
اي با تمايالت شـديد بـه سـبك سمبليسـم      ايراني و بومي به آنها، خود را به عنوان نويسنده

هاي او سهم وسـيعي از فضـاهاي داسـتانهايش را وقـف نمادهـا و سـمبل      . معرفي كرده است
   د و نشـانه پوشـانده   اي از نمـا  پـرده هايش، درونكرده و بسـياري از مضـامين داسـتان    جنوبي
بنـابراين  . شـود گرو رمزگشـايي از نمادهـا ميسـر مي    اند كه پرده برداري از آنها فقط در شده
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اي براي كندوكاو و بررسي بـه حسـاب    پور از اين جهت، منابع قابل مالحظه هاي رواني نوشته
  . آيند مي

  
  كنيزو -1

نـه  كـه شـامل   » كنيـزو  « ن پور در يك مجموعه تحت عنوا نخستين آثار داستاني رواني
كه اولـين  داستانهاي اين مجموعه به سبب اين. داستان كوتاه ميباشد، جمع آوري شده است

. ر او شدندداستان نويسي هستند، بعدها پايه و اساس آثار ديگ ةهاي نويسنده در زمين تجربه
مجموعـه بـا    توان از ايـن هاي آن است و بنوعي ميها در جنوب و آباديمكان وقوع اين داستان

خاطب مشخصاً با نمادهايي هاي اين اثر، مدر داستان. پور ياد كرد مي روانيآثار بو ةنام مجموع
ش در ياري گرفتن از آنها، سعي در عميقتر كردن مفاهيم ذهنيشود كه نويسنده با روبرو مي

  . فرايند انتقال به مخاطب كرده است
  شب بلند -1-1

پور به سـراغ موضـوعي    تان اين مجموعه است، روانيدر داستان شب بلند كه دومين داس
س رفته است كه گرچه در دنياي متمدن و شهرنشين امروزي تـا حـدود زيـادي غيـر ملمـو     

ه    سيكند، اما در زمان وقوع داستان كه متعلق به تقريباً جلوه مي سال پيش است و بـا توجـ
ان، امري كامالً طبيعـي و  ايرجنوب  ةبه مكان رخ دادن آن يعني يكي از روستاهاي دورافتاد

است » گلپر « كم سن و سالي به نام  ةداستان در مورد دختر بچ. رفته استعادي بشمار مي
      روسـتاي   ةهاي زمردين و گيسواني طاليي اسـت و از شـدت زيبـايي، سـتار    ه داراي چشمك
بـه قعـر   ة مـادرش او را  اما حرص و طمع و جهـل بـيش از انـداز   . آيد به حساب مي» جفره«

  . كندرا به سوي تاريكي و مرگ هدايت ميش نابودي ميكشاند و زندگي
نگوي طـال، خانـه اي گچـي و سيصـد تومـان بـه       لوي را در مقابل چند ا» گلپر « مادر 
ن اجناس مورد دهد كه با موتور خود از شهر براي روستايياگرد و ميانسالي مي ة دورهفروشند

 بـه علّـت  » گلپـر  « شـود و  ان در طي هفت روز برگـزار مي اج آنازدو. كندنيازشان را تهيه مي
رود و صـبح هنگـام جسـد    ميـ ش در چنگال مرگ فـرو  كوچكي و كم تواني، در شب عروسي

  . شودنش به اهالي آبادي تحويل داده ميخوني
نام دارد، قـدم  » عمو ابراهيم « نخستين نماد اين داستان با شخصيت مرد دوره گرد كه 

گـذارد و تصـوير اژدهـايي    ة پيراهن خـود را هميشـه بـاز مي   او يق. ذاردگبه فضاي داستان مي
شخصيتي و روحي او را به هاي شده است، آشكارا ويژگياش خالكوبي  وحشتناك كه بر سينه

كه بار يكـي از نمادهـاي داسـتان را كـه همـان      عالوه بر اين» عمو ابراهيم«. نمايش ميگذارد
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تر، نمادي از ورود تـدريجي   در اليه اي پوشيده كشد،ژدهاي خالكوبي شده است به دوش ميا
  . است» جفره « مدرنيته و زندگي صنعتي و شهري به دنياي بدوي و ابتدايي روستاي 

عنصر ديگري كه بـه  « . كندري است كه در اين داستان جلوه ميفانوس، نماد زيباي ديگ
م اسـت كـه بـا    مـري  ةكند، فانوس خانحن وهمناك و غمگين داستان كمك ميفضاسازي و ل
كنـد و  فانوس در ابتداي شب پت پت مي. ودرهماهنگ باال و پايين مي» گلپر « صداي فرياد 

دسـت  » گلپر « ي گاه با خاموشي صداشدن است و صبح هاي شب در حال خاموش در نيمه
در طول داستان صداي باد، بارها به صداي . شودمريم به فانوس ميخورد و فانوس خاموش مي

  ) 36: 1388زاده، حسنعلي(» .شودهاي خوني تشبيه مي ژوليده و دست يزني با موها
هاي ابتدايي عمـر  تند كه در سالگناه هسة بيدر حقيقت، باد و فانوس، نمادي از دختر بچ

خود، به جاي اين كه در پي خواب راحت كودكانه به اميد صبحي زيبا براي بازي با هم سن 
شـود و در يـك شـب    مي» عمـو ابـراهيم   « مـادرش و   ميالو ساالنش به بستر برود، قرباني ا

زند تـا از چنگـال   لخراش خود به هر وسيله اي چنگ ميسخت و طاقت فرسا، با فريادهاي د
، شـود و سـرانجام  ريادهايش ماننـد بـاد در فضـا گـم مي    اژدهاي سرنوشتش رهايي يابد؛ اما ف
انگـار كسـي بـا    . آورديك بار ديگر بـاد هجـوم   « . گرددخودش نيز مانند فانوس خاموش مي

بـاد  « )  25:  1380پور، رواني( » . كردهاي خوني پشت در التماس مي و دستموهاي ژوليده 
صـداي در،  . ة بي پايان دريا تا دوردسـت ميرفـت  همهم. كشيدپيچيد و بوره مي د ميدور خو

  ) 41: همان( » . خراشيد هاي حنا بسته در را مي كسي با ناخن. كردمريم را هراسان مي
  
  هاستاندريا در تاك -2-1
از  كنيـزو اسـت كـه بـا بيـاني كـامالً نمـادين، يكـي         ةاين اثر، پنجمين داستان مجموع 
پور، يعني تنهايي وسيع زن داسـتان را بـه تصـوير     ة آثار روانيهاي اصلي و تكرار شوندموتيف

نشانه اي  توان آن را نماد وداستان تلفن است كه در حقيقت مي ترين نماد اين اصلي. كشدمي
آيد و وي براي فـرار از تنهـايي و    ارتباطي زن به شمار مي ةتلفن، تنها وسيل. از رابطه دانست
هاي مختلف و قطع كردن  او با گرفتن شماره. آورد آن به اين وسيله پناه مي ةوحشت گسترد

د، راي پر كردن خأل عميقي كه زندگيش را در كام خود فـرو ميبـر  اي را ب آنها، تالش بيهوده
سـنگيني برقـراري يـك ارتبـاط      ةتلفن در اين ميان، نقش پر رنگي دارد و همـ . كندآغاز مي

عاقبت، اين وسـيله بـه   . كشدتوانايي انجام آن است، بر دوش ميكالمي را كه زن، فاقد  ةساد
ي در تاكستان به تماس هاي مداوم، مردكند و پس از قطع و وصل شدن مل ميخود ع ةوظيف

گويد كه وي نيـز از تنهـايي رنـج    ين درد دل كردن براي زن به او ميدر حدهد و او پاسخ مي
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ا   ةبا اين كه هم. برد مي در پايـان   دلمشغولي زن داستان، ترس و هراس از تنهايي اسـت، امـ
  .گرددو باز به آغوش تنهايي خود باز ميراند مرد جاشو را از خود مي
توان گفت كـه  مي. ميكند، دريا استيي كه در اين داستان خودنمايي يكي ديگر از نمادها

ـ  . زن اسـت  ةدريا نمادي از اوهام و خياالت و ذهن مشوش و آشفت ة وي از وحشـت بيمارگون
آورند و با حضور خـود در   هايي سهمگين و سرگردان به ذهن او هجوم ميتنهايي، مانند موج

ي است كه مرگ دريا براي او جايگاه. افكند مرگ را بر سرش مي ةهر لحظه از زندگي او ساي
مردان را در كام خشم خود » ها  آبي« همان طور كه دريا در « . را درون خود گنجانده است

طلبد، در اين داستان نيز تنهايي براي زن با تصوير  قرباني مي» اهل غرق « برد و در  فرو مي
پـه،  هـاي مـوج روي كانا   پشـنگه . آيد دريا و ترس از غرق شدن يا همان مرگ به سراغ او مي

» . كشد به تصوير ميزن را  ةكتابخانه و گلدان در جايي دور از دريا به خوبي، ترس بيمارگون
  ) 52:  1388حسنعلي زاده، (

  
  خاكستري ةجمع -3-1
ايـن داسـتان، روايـت    . كنيـزو اسـت   ةنام آخرين داستان مجموعـ » خاكستري  ةجمع« 

ختي روزهـايش، افسـردگي   زندگي زني مطلقه و تنها است كه از شـدت روزمرگـي و يكنـوا   
ة پيرامـونش بـه هـم    عميقي گريبانگيرش شده و به سبب تنهايي و سكوت وسـيع و كشـند  

ة تئـاتر باعـث   وي به حضور در صـحن  ةعالق. ها روي آورده است ها و پرندهصحبتي با سوسك
مردي كه به هيچ عنوان انسان اخـالق مـدار و   . شود كه با يك كارگردان تئاتر ازدواج كندمي
آيند، چشم  دختراني كه براي آموزش و يادگيري نمايش نزد او مي ةداري نيست و به هموفا

  . طمع دارد
هاي داسـتان  است كه شخصـيت » آنتيگونه « ة بارزترين نماد اين داستان، وجود نمايشنام

نمايشنامه در اين داستان و به اعتقاد نويسـنده، نمـادي از وضـع    . در حال تمرين آن هستند
هـاي   ع و يا با بياني بهتر، زناني است كـه مـردان آنهـا هـر كـدام داراي معشـوقه      زنان اجتما

فراواني هستند و در كمال بي انصافي از همسران خود انتظار دارند كه چشم خود را بر روي 
  . هاي آنان ببندندة بي بندوباريهم

سـرش در  مزيرا وقتي به ه. زن اصلي اين داستان نيز مصداق بارز و صريح اين نماد است
كند، مرد بـا ايـن توجيـه كـه وي زنـي روشـنفكر و       مورد كارهاي غير اخالقيش اعتراض مي

ببين زني كـه  « . گويد كه از وي توقع دارد سر و صدا راه نيندازدكرده است، به او ميتحصيل
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حسـوديت  ... شوهر كرد ديگه بازي مازي رو ميذاره كنـار، بعدشـم خيـال نكـن كـه خـنگم،      
  )  134:  1380پور، رواني... ( ، وگرنه من كه كاري باهاشون ندارمشه، همين و بس مي

يكي از روزهاي پاييزي با آب و هوايي ابري و گرفته و دلتنـگ   زمان وقوع داستان نيز كه
تـداي  چنين گنجشـكي كـه در اب  هم. ة زن باشدتواند نمادي از حال و هواي افسرد است، مي

اما . از پيدايش اميد بي جان و رمقي براي زن استشود، نمادي اش پيدا مي داستان سر و كله
ش همواره با تنهايي و حسـرت،  رسيدن داستان به انتها، گنجشك ميميرد و زن كه زندگيبا 

بار خود ندارد و حتي اميد د كه چاره اي جز پذيرش سرنوشت غمياب گره خورده است در مي
  .داو بگشاي ةتواند راهي براي ورود به دنياي تير نيز نمي

  
  هاي شيطان سنگ ةمجموع -2
به چاپ  1369پور است كه در سال  داستاني رواني ةدومين مجموع» هاي شيطان سنگ« 

. در خود جاي داده اسـت داستان كوتاه را  نه» كنيزو « اين مجموعه نيز مانند . رسيده است
هاي ايـن  ايـن اسـت كـه در داسـتان    » اي شيطان ه سنگ«  ةهاي اصلي مجموعيكي از ضعف

تعلـق دارد، اشـاره    مجموعه، گاهي به نكات غير اخالقي كه بيشتر به مسائل مربوط به زنـان 
پـور بـه بافـت     هاي اين مجموعه، ديدگاه انتقـادي روانـي   ترين مفهوم نوشتهاصلي. شده است

  .روستايي و اعتقادهاي ساكنان آن است
  
  هاي شيطان سنگ -1-2

تـري بـه   پـور اسـت، زنـدگي دخ    روانـي داسـتاني   ةنام دومين مجموعاين داستان كه هم
ة پزشـكي بـه   كشد كه از دهي دور افتاده بـراي تحصـيل در رشـت   را به تصوير مي» مريم«نام

» مـريم «ة پير روستا شايع ميكنـد كـه   در مدتي كه او دور از ده قرار دارد، داي. رودشيراز مي
 ةده، در حضـور همـ  از اين رو پس از ورود وي به . نجابت خود را در شهر از دست داده است

  . آيد از اين آزمايش، سربلند بيرون مي» مريم«آزمايد و  زنان آبادي، او را مي
 اين داستان كه با بياني تند و انتقادي، خرافات و جهل عميـق و ژرفـي را كـه اهـالي آن    

نخستين نمادي كه ميتـوان  . كشد، نيز خالي از نماد نيستروستا به آن دچارند، به سخره مي
ايي كه اطراف هة مردم آبادي، سنگبه عقيد. هستند» هاي شيطان  سنگ«شاره كرد،  به آن ا

هـايي كـه مرتكـب    كاري هستند كه به خاطر گناهها و جرم هاي معصيتده وجود دارند، آدم
هايشان پاك نشود، به صورت انسـاني   اند و تا هنگامي كه گناه اند به سنگ تبديل گشته شده

كشند و وقتي تمام گناهانشان تكيده سنگهاي شيطان آه مي. شندآه ميك« . گردندخود بر نمي
  ) 6:  1369پور، رواني( » . زن و مرد. شود، خواهي ديد كه مسيله پر از آدم است
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شرور و بدجنس ده هسـتند كـه بـا افكـار خرافـي خـود تـرس و         ةها نماد داي اين سنگ
ا در واقع همان پيرزن بـا  هاي شيطان ي سنگ. وحشت را به ذهن اهالي ده تزريق كرده است

كنند و بـا نفـوذ بـه عقـل و خـرد      ة وهم آلودشان خرد ميامور ده را در چنبر ةافكار خود هم
  . دهندة خيالي و خرافي خود نميخروج آنان را از سلط ةساكنان آبادي اجاز ةتمييز دهند

رود از سوي ديگر باد سردي كه در شروع داستان با وزش خود فضاي داستان را بـراي و  
اي است  كند، نيز نماد خرافات و جهل سنگين و يخ زدهآنچه قرار است رخ بدهد آماده مي به

  .كه بر تمامي مناسبات اهالي آن آبادي حاكم است
  
  مرغ آبي رنگم مرده -2-2

نماد يكي  .است» مرغ آبي رنگم مرده » « هاي شيطان  سنگ«  ةدومين داستان مجموع
مضمون اين داستان نيز مانند بسياري از . اين داستان است ةترين عناصر شكل دهنداز اصلي
زن كه شخصـيت  قراري و سرگرداني يك پور، به تصوير كشيدن تنهايي و بي هاي رواني نوشته

  . باشداصلي داستان است، مي
يك مرغ آبي و يـك مـرغ سـبز را در خـود      شود كهاين اثر، مخاطب با قفسي آشنا مي در
ميرد زن داستان، مـرغ سـبز را نـزد پرنـده فـروش      مرغ آبي مي هنگامي كه. داده است جاي
مرغ سبز نمادي از خود زن است . كندد در اين نقطه از داستان جلوه مينخستين نما. برد مي

كه با مرگ مرغ آبي، تنهايي را تجربه كرده و روز به روز بر حجم و وسعت حضور اين مهمان 
و يك مرغ سبز تنها مگـر  مرغ سبزم تنهاست ... حاال من« . شودة زندگيش افزوده ميناخواند

تواند در قفسي بخواند ـ اصالً اگر بخواند ـ و روي يك مرده حتي اگـر مـرغ آبـي      چه قدر مي
توني بگي كـه كـار او    و تو چطور مي... مالل... نشيند و اين مالل رنگي باشد مگر چه چيز مي

  ) 27: همان( » . نيست
ز كـه  زناني نيـ  ةهم. كنندة مرغهاي سبزش فرار ميهم در داستان، مردي حضور دارد كه

مرداني كه در داسـتان وجـود دارنـد    . گريزنداين مرد وارد زندگي آنان ميشود، از دست او مي
كـرد كـه ايـن     گونـه بيـان  از اين منظر ميتـوان اين . اند داراي روحي خشك و سرد و يخ زده

چنـين  هم. پنجاه است ةهاي دهالدي از وضعيت اجتماعي و سياسي سطور كلّي نماداستان ب
ها بسيار پررنگ و در اي از زمان برخي مردان بر زنان كه در برهه ةنمادي از تحكم استبدادگون

ايتـر جلـوه    تر و يا شايد اليـه رمق اي ديگر بنا بر اقتضاي فضاي فرهنگي و اجتماعي، بي دوره
سـبز و كشـتن او،   تالش مرد و دوستش در سراسر داستان بـراي يـافتن يـك مـرغ     . كندمي

  . مصداق مناسبي براي تأييد وجود اين نماد در داستان است
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  چندمين هزار و يك شب -3-2
اين داستان كه به مفهوم بدبختي و بيچارگي زنان در مقابل مردان ـ به اعتقاد نويسنده ـ  

. زننـد سرگرداني و استيصال دست و پـا مي  پرداخته است، شرح زندگي چهار زن است كه در
. گـو وجـود دارد   اين اثر كه در فضايي رئال و فانتزي معلق است، زني به نام شهرزاد قصـه در 
رود و به ميان مردم و كوچه و بازار مي ديده است، هر روزة او كه وي هم يك زن ستمخانهم

آورد تا او بـا تعريـف كـردن آنـان      يابد براي شهرزاد مي هايي را كه از زندگي آنان در مي قصه
زنـان بـدبختي    ةشهرزاد نماد سخنگو و راوي هم. مانع از كشته شدنش گردد براي همسرش

واقع شدن توسط همسرانشـان   است كه در طول تاريخ از يك درد مشترك يعني مورد ستم
هاي شهرزاد بيانگر اين غم عظيم و چاره ناپذير است كه به اعتقاد راوي بـا   قصه. برندرنج مي

گـاه  ة داسـتان، هيچ چنين نويسـند و هم)  86: همان( » ينب ستم كشه زن، ز«  ةبيان جمل
  . يابد التيام نمي

  
  چهارمين نفر -4-2

و اغلـب  » سيريا سيريا «  ةهاي مجموع اصلي اين داستان كه در بيشتر داستان ةدرونماي
برخـي   ةچنان نابودي و تباهي زندگي زنـان بـه وسـيل   پور تكرار ميشود، هم هاي رواني نوشته

ل يـك زنـدگي راحـت و بـدون دغدغـه      شـود كـه دنبـا   با زني آشنا ميمخاطب . مردان است
او در روند داستان . ترين مفاهيم در ذهن او شقايق و پروانه هستندمقدسترين و پاك. ميگردد

در واقع آرزوي مرگ او را در كنند عاشق وي هستند، اما شود كه ادعا ميبا چند مرد آشنا مي
قـدري  آنهـا ب . ة وي هستندن تابوتي براي حمل جنازپرورانند و پنهاني در حال ساختسر مي

مشتاق مرگ اويند كه حتي طاقت انتظار كشيدن براي يـافتن مـرد ديگـري كـه چهـارمين      
ة تابوت را ميگيـرد و  سرانجام، باد به عنوان چهارمين نفر گوش. تابوت را بگيرد، ندارند ةگوش

  . كنندآنان تابوت را بسوي گورستاني نامعلوم، هدايت مي
با به تباهي كشيده شقايق در اين داستان نماد عشق خالصانه و پاك زن است كه عاقبت 

مردان داستان نيز با همراهي عناصر و موادي مانند باد و تـابوت، نمـاد   . شودشدنش، پرپر مي
گيرند و سرانجام بـه تبـاهي كشـاندن    مسخره مينابودي ويرانگري هستند كه عشق زن را به 

  . انندپوشة عمل ميزن، جام
گونه برداشت ميشود اين. به زن و مرد داستان نگاه كرد اي ديگر گونهاز اين منظر ميتوان ب

شان است كـه هـر    ها و آرزوهاي بر بادرفتهآرمان زنان تاريخ و ةكرد كه زن، سمبل و نماد هم
 مردان داستان نيز نماد تمامي مردان تاريخ. اند كدام در چنگال مردي آزاردهنده مچاله شده

عنوان يك امتياز و برتـري هسـتند كـه همـه چيـز را تحـت       شان ب با شخصيت پذيرفته شده
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آاليـش   دهند، احساسات و عشـق بـي  اند و به تنها چيزي كه اهميت نمي خود درآورده ةسلط
البته نبايد فراموش كرد كه اين تفكـر غالـب نويسـنده بـر     . زناني است كه عاشقشان هستند
يافته است و منجر بـه  نوعي بسط و گسترش هاي او ب نوشته ةفضاي داستان است كه در هم

  .شودچنين برداشتهايي مي
  
  زن فرودگاه فرانكفورت ةمجموع -3

رفت و افـول در زنـدگي هنـري نويسـنده     منتقدين، اين مجموعه را نوعي پس بسياري از
ـ  پور در اين مجموعه آثاري متفاوت از آنچه  رواني«. ميدانند ود عرضـه  تا كنون انتشـار داده ب

ايش دور شـده و وارد فضـاي شـهري    هايـن مجموعـه از فضـاي بـومي داسـتان      او در. كندمي
انتقـاد از زنـدگي   . اي موفق يـاد كـرد   توان به عنوان تجربهة او نمياما از اين مجموع... شودمي

اي او در ايـن  هكـه مضـمون اصـلي داسـتان    ... ينيسـم و شهري، مردسـاالري، مهـاجرت، ماش  
كه گاهي سطح آثار او را تنـزل   اند گونه عنوان شدهاي اغراق گونهميدهد ب مجموعه را تشكيل

  » .كنداستان كوتاه ارائه شده دور ميدهد و او را از تعريفي كه براي دمي
  ) 111:  1388حسنعلي زاده، ( 
  
  مانا -1-3

چنين غم و رنـج زنـدگي در غربـت بـه همـراه      داستان، انتقاد به ماشينيسم و همدر اين 
شـود  روبرو مي» مانا « مخاطب با زني به نام . رسدپور به اوج خود مي فمنيستي رواني ديدگاه

مالقات بـا دوسـت خـود بـا آدم آهنيـي آشـنا       او در طي يك . كه به آمريكا سفر كرده است
اين آدم آهني دقيقاً مانند يك انسـان، بـي آنكـه خسـته     . گردد كه ساخت دوستش استمي

دست ميدهـد و  ها نها پذيرايي ميكند، با آدمادهد، از مهمم ميكارهاي خانه را انجا ةشود هم
يك زن  ةبه عنوان نمايند» مانا « اما هنگامي كه . زندكند و حتّي لبخند مييبه آنها تعظيم م

ـ  شرقي، با آدم آهني دسـت مي  وسـد، آدم آهنـي پريشـان و مضـطرب     باو را مي ةدهـد و گون
در اين داستان نمادين، . كندن به پايين پرتاب ميآپارتما ةگردد و سرانجام خود را از پنجرمي

ماشينيسم و در  ةي است در مقابل آدم آهني كه سمبل پديدقزن كه نمادي از شخصيت شر
فقدان ارزش و جايگـاه  گيرد و با رفتار خود پرده از يقع محصول زندگي غربي است، قرار موا

كـه بـا پوشـش    » مانـا  « . داردك بشري در يك زندگي صنعتي، بر ميهاي پامحبت و خصلت
ليمويي، باالپوشي سبز و مينـاري نـارنجي و البتـه سـاعتي      ةكامالً سنّتي جنوبي يعني شليت
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كند، نماد عطوفت و احساسات شـرقي اسـت كـه در    ه بر مچ دست، در آمريكا زندگي ميبست
  .بردمضحك، با زندگي صنعتي و مدرن بسر مي تعارض و تضاد مستقيم و حتّي

  
  ان نامي ندارند دلدادگ -2-3
ة مـردي را  ، عنوان نهمين داستان ايـن مجموعـه اسـت و قصـ    »دلدادگان، نامي ندارند«

د كند كه زخمي شده و در بين راه به اميد يـافتن دارو و مرهمـي بـراي زخـم خـو     روايت مي
مرد هرچه . ه استبيند كه خوابيددر آنجا شترباني را مي. ميرود» بنجي «يك آبادي به نام  به

شـود قـدم   تا اينكه وي مجبور مي. و او را حركت ميدهد بيدار نميشود كندن را صدا ميشتربا
هاي اين دنيا به سرگرداني وي در خوابورود او به . به سرزمين خواب و روياي شتربان بگذارد

راي يافتن دارو به اين سرزمين ميرود ولي مـردم  او ساليان طوالني ب. انجامد مردم آبادي مي
ت تبرك و شفا يـافتن  هاي او را به نياهميتي نميدهند و در عوض لباسهاي او روستا به زخم
چشـم راه  سرانجام مرد زخمي و آشفته به دنياي خواب يك دختـر سـياه   . كنندپاره پاره مي

  . تواند به سرزمين بيداري قدم بگذارديابد و از طريق او مي مي
كلّيت داسـتان  . ه جستجو كردمعترين مفهوم نمادين اين داستان را بايد در بطن جااصلي

ورنـد و هـيچ تالشـي بـراي      اي دانست كه در خواب عميق غوطـه  توان نمادي از جامعهرا مي
، و مردم خفته در خرافه ةنمادي از جامع» بنجي « در واقع روستاي . كنند بيداري خود نمي

هش نيـز نمـاد   هاي جانكامرد و زخم. ة رو به تباهيندآن نماد ساكنان اين جامع ةخواب رفتب
  . اند ساكن و راكد را گرفته ةهايي هستند كه گريبان افراد اين جامعة دردها و مصيبتهم

نماياند، خواب سنگين و غيـر قابـل   در اين داستان سمبوليسم، چهره مينماد ديگري كه 
گـاهي  بيداري مردم آبادي است كه نماد بارزي از جهل افـراد جامعـه اسـت كـه آگاهانـه و      

. ة آن سـر بـاز ميزننـد   شوند و از سعي و تالش براي رهايي از سيطربه آن دچار ميناآگاهانه 
مـرد  هاي كه در سطر سطر داستان به چشم ميخورند و يا تكه تكه كـردن لباسـ   هاييخرافات

اي است كه هنوز هم در برخي منـاطق   ها و باورهاي عاميانهزخمي براي تشفي نيز نماد سنت
هـاي   زام به اعتقـاد الت. دهدة انسانها را تحت شعاع قرار ميوزمروجود دارد و تمامي تعامالت ر

منسوخ باعث ميشود كه آنها به جاي توجه به زخمهاي مرد كه سالهاسـت بـا آنهـا دسـت و     
  . كند، به فكر انجام كارهاي خرافي خود باشندپنجه نرم مي

  
  هاي مگنولياگل -3-3

ة شـديد آدميـان بـه زنـدگي     القـ مضمون بارز و كلّي اين داستان حول محور تمايـل و ع 
او . شخصيت اصلي داستان، زن بيماري است كه در بيمارستان بستري شده اسـت . چرخدمي
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و بـا بـدني سـياه در    كه زن بسيار زيبايي بوده در اثر بيماري، زيبايي خود را از دسـت داده  
شـاري زن  فهاي پرسـتاران و در واقـع پا  دروغ و دلداري هايانتظار مرگ بسر ميبرد؛ ولي حرف

. رغم بيمـاري سـختش روزهـاي طـوالني زنـده بمانـد      براي زنده ماندن باعث ميشود كه علي
امـت و شـدت بيمـاري او پـرده         گويـد و از وخ از پرستاران، حقيقت را به او مي سرانجام يكي

  .كندد و خود را تسليم مرگ ميدهنيز تمام اميد خود را از دست مي دارد و اوبرمي
هـاي  تان، نظـر مخاطـب را بـه خـود جلـب ميكنـد، گل      در اين داسـ  نخستين نمادي كه

ا كـه بـا عطـر خـود     اين گله. مگنولياي زيبايي است كه در اتاق زن بيمار گذاشته شده است
شوند، نمـاد خـود زن و   ة اتاق ميكنند و باعث كشاندن مردم به زير پنجرهمه را مدهوش مي

گيـزش همـه را   به خـاطر زيبـايي شـگفت ان    او نيز زماني. در واقع زيبايي و جواني او هستند
  . كرده استعاشق و شيداي خود مي

عالقه و اميد زن به زندگي و پافشاري او در مقابل مـرگ بـا پيـدايش شـاپركي در اتـاق      
رك در اتـاق پـرواز   شـاپ . شاپرك نماد اميد و تمايل شديد وي به زندگي است. يابد شدت مي

ن جـا  فانوسي كه گردباد منتظر است تا نـور كـم  . ددگررمقي ميكند و مدام گرد فانوس بيمي
وس كم نور كه فقـط بـه   گونه برداشت كرد كه فاندر حقيقت، ميتوان اين. آن را خاموش كند

شود، باز هم نمادي از زن زيبا اسـت  ي مداوم شاپرك به دورش خاموش نميهاخاطر پيچيدن
اد روشني از مرگ است كه بـا  گردباد نيز نم. كنددي از او در مقابل مرگ محافظت ميكه امي

تالشي پيگيرانه در صدد خاموش كردن فانوس يا با بياني بهتر، روشـنايي زنـدگي زن بيمـار    
كنـد و شخصـيت   سرانجام، مرگ مثل هميشه پيروز ميشود و زن را با خود همـراه مي  .است

  . ميردپور مي ة شخصيتهاي اصلي آثار روانياصلي اين داستان نيز مانند هم
  
  وعه داستان نازليمجم -4

سـه داسـتان كوتـاه بـه     نام دارد كه شامل » نازلي « پور  داستاني رواني ةآخرين مجموع
ه زنـان نويسـنده و روشـنفكر    در اين مجموع« . باشدمي» نازلي«و » شيوا « ، »رعنا«ي هانام

كه گاه در مقام يك مصـلح اجتمـاعي ظـاهر شـده و     » زن فرودگاه فرانكفورت « هاي داستان
ه دوش داشـتند، خسـته از تمـام    ت و رهبري و هدايت شرقيان بي هويت در غربت را برسال
پيشـين، جـاي    ةفضاي اجتماعي مجموع. گردندهاي يك زن شرقي باز مي به خواستهها جدال

كه در سطح اجتماع در جريـان باشـد در   ن بيش از آنخود را به فضايي ديگر ميدهد و داستا
  ) 127: همان(» . ي جريان داردسشناسطح روان
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  رعنا -1-4
زن اول، يـك  . كنـد في و رواني بين دو زن را بيان مياين داستان، جدال و كشمكش عاط

. »رعنـا  « نويسنده به نام مريم است و زن دوم يـك شخصـيت متمـول و ثروتمنـد بـه نـام       
ش به دنبال يافتن مرد ن نويسنده است در سالهاي جوانيشخصيت اصلي داستان كه همان ز

او . سرگردان غربـت شـده اسـت   هاي طوالني هر و ديار خود را ترك كرده و سالهايش شآرزو
خواند، بيابـد،  مي» قهرمان دورانها « ا كه او را به نام گاه نتوانسته مرد ايده آل خود ركه هيچ

رعنا نيز زن ثروتمندي است كه با دادن خرج زندگي به مـردان  . گذراندروزگار ميدر تنهايي 
اي همـه را   گونـه ته آنها را دور خود جمع كنـد و ب و حمايت مالي آنان، توانس متأهل بسياري

خواهـد در مقابـل   زن نويسنده كه نمي. رآورده سازندهايش را ب مديون خود گرداند تا خواسته
هاي مالي او عزت نفس خـرد شـده اش را   كند و در واقع به خاطر كمك رعنا احساس حقارت

يك مرد ايده آل و قدرتمند كه واجد . كنديتي خيالي مي، شروع به ساختن شخصترميم كند
ا بتـدريج حضـور ايـن     . ظـر وي ـ بايـد دارا باشـد    يك مرد ـ از ن  امتيازهايي است كه ةهم امـ

كنـد و در  ابد كه سرانجام، خودش هم باور ميي قدري در ذهن او شدت ميشخصيت خيالي ب
زيـرا ايـن مـرد    . غربت شود ةاو روان فروشد تا براي يافتنة زندگي خود را ميآخر داستان هم

« ختن سه تـار بـه   نام دارد، در ذهن نويسنده، گاهي براي سا» دوست صورتي « خيالي كه 
  . كرده استسفر مي» رضاييه 
نده، نمـاد  مريم يا همان زن نويس. ترين نماد اين داستان دو شخصيت اصلي هستنداصلي

هاي يك  شدت داراي خواستهباز هم ب غم ادعاي روشنفكر بودنريك زن شرقي است كه علي
مـريم  . زن شرقي و يا در واقع بومي، مبني بر ازدواج كردن و رهايي از زندگي يك نفره است

خواهد كه به صـداي پـايي عـادت    نگنديده باشد، مي اش زن شرقي اگر ريشه« : معتقد است 
دوست « ت خيالي هر چند او در تخيالت خودش با شخصي)  32:  1382پور، رواني( » . كند

دارد، لفـظ ازدواج را   ظاهر روشنفكرانه اي كهزندگي ميكند، اما به خاطر تفكرات ب» صورتي 
  .مريم به قول خودش يك ازدواج روشنفكرانه كرده است. بردبه كار نمي

ها و گفتگوهـاي  روشنفكري است كـه در ابتـداي جـدال    رعنا نيز در اين داستان، نماد زن
هنگامي كه اصرارهاي او مبنـي  . دهدت شرقي او را مورد تمسخر قرار ميخود با مريم، تمايال
يـك    گويـد كـه  از طـرف مـريم رد ميشـود، بـه او مي    » دوست صـورتي  « بر آشنا شدنش با 

كنـد، در حـالي   ة روشنفكر و آزاد اروپايي هيچوقت دوست خود را از كسي پنهان نمينويسند
زاديخواه، همواره در حال پنهان كردن زندگيش كه وي با وجود ادعاي داشتن تفكرات باز و آ

  . است
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دهد، عاقبت رعنا را كه ظاهر و رفتار مرد خيالي ارائه مياظهارات مريم و توصيفاتي كه از 
شعله اي جسم آورد و تمايل ديدار او مانند  مردان بسياري دور و بر خود دارد، به زانو در مي

ـ » دوست صورتي « كند كه م التماس ميوي بارها به مري. و جانش را به آتش ميكشد ا او را ب
سرانجام، رعنا نيز كه شـديداً ادعـاي روشـنفكري و افكـار     . زندآشنا كند ولي مريم سر باز مي

تواند به زنـدگي   كند كه هيچ چيز مانند ازدواج نمي آيد و اقرار مي مترقي دارد، از پاي در مي
صدايي هست كه سرت را به جانبش  .داني مريم، خوشبخت تويي مي« . شخص معنا ببخشد
  ) 32: همان(» كنه؟ دائم، آزاد يا بسته، چه فرقي مي بچرخاني، موقت يا

  
  اهل غرق  -5

. به خوانندگان آثارش عرضه شـده اسـت  » اهل غرق « پور با عنوان  نخستين رمان رواني
. اسـت  ، زادگاه نويسنده بـه نگـارش درآمـده   »جفره « در روستاي  1367اين رمان در سال 

و بـه  » رئاليسـم جـادويي   «  ةپور است كـه بـه شـيو    اهل غرق يكي از موفق ترين آثار رواني
ة موفقيت اين اثـر بـه خـاطر اسـتفاده از شـيو     . سبك سمبوليسم و نمادين نوشته شده است

چنداني نداشته است، بلكه تا كنون نيز  ةگرايي جادويي است كه نه تنها تا آن دوره سابقواقع
با » اهل غرق« . داستان نويسي ما عرضه نشده است ةچندان موفقي از آن به عرصهاي  نمونه

  . پردازدادين به تقابل سنّت و مدرنيته ميبياني نم
مردمي . را روايت ميكند» جفره « مردم آبادي اين داستان زندگي ساده و بسيار ابتدايي 

يري و صـيد ماهيهـاي دريـا    ة قايق و تور مـاهيگ كنند و تنها به وسيلكه در كپرها زندگي مي
هاي دريايي هسـتند كـه در كنـار    ة آنان، پريهمسايگان دنياي بي پيراي. كنندامرار معاش مي

ة دريـا  در پهن» يال « و » بوسلمه « ، »ها  سرخ« ، »ها  آبي« اي ديگر نظير  موجودات افسانه
. رات ميكننـد را دسـتخوش تغييـ  گاه با حضور خود زندگي اهل آبـادي  جاي دارند و گاه و بي

كلّي اثر يعني تقابـل سـنّت و مدرنيتـه و در     ةترين نماد اين داستان در خدمت درونماياصلي
از ايـن نمـاد در داسـتان بـه چشـم      هاي متعددي مصداق. يداد، تبلور يافته استبطن اين رو

  . نوعي بيانگر مفهوم انتقالي مورد نظر نويسنده هستندميخورد كه همگي ب
گذارند و بـا ورود خـود راه را بـراي نفـوذ      مرد غريبه پاي به ده مي در نخستين گام، سه

امش جفره را بـراي هميشـه بـر هـم     كنند و آرميصنعتي شدن آبادي و مدرنيسم باز  ةپديد
« طر دور كردن شر و پليدي             براي مردم آبادي كه هنوز نفس راحتي به خا. زنندمي

اند، ورود اين سـه مـرد اجنبـي، نمـاد ورود      نكشيده ، موجود بدذات و شرور دريايي»بوسلمه
برنـد اجتمـاع   چيزي كـه گمـان مي   .ناشناخته و به زعم آنان خطرناك مدرنيسم است ةپديد
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پيامدهاي رسوخ ايـن  . كشاندتي و بدوي آنها را به نابودي ميي روستايي و مناسبات سنّ ساده
شـكالت و راديـو   دان مزبور بـا آوردن  مر. شودا از همان بدو ورود آنان آغاز ميپديده به روست

  . ربايندو تعدادي از فرزندان آنان را مي كننداهل جفره را مسخ مي
آشـكار  » ابـراهيم پلنـگ  « نماد ديگر اين مفهوم با پيدايش مردي موتـور سـوار بـه نـام     

هـاي   آيـد و بـا دادن وعـده    همراه وي به آبـادي مـي  » ابراهيم « دوست » مرتضي«. شود مي
اما . بردآبادي، مردان روستا را به شهر ميمسحوركننده براي زندگي بهتر به ساكنان فراوان و 

كه » مه جمال« ، بزرگ ده و»زاير احمد « اين ماجرا پاياني شوم براي آنان به همراه دارد و 
زميني اسـت، بـه جـرم شـركت در تجمعـات       -در واقع، قهرمان داستان و موجودي دريايي 

تقارن زيبايي در اين نقطـه از داسـتان بـه    . شوند به زندان افكنده مياعتراضي عليه حكومت 
 ةتواند نمادي از افكار بدوي و جهل و خرافكه مي» مه جمال «  هنگامي كه. پيوندد وقوع مي

ساكنان آبادي داراي  شود،ر تظاهرات در زندان شهر شكنجه ميآبادي باشد به خاطر حضور د
  . گردندشناسنامه مي

كـه  » زايـر احمـد   « . شوندراد عهده دار بار سمبوليك اثر ميان زيبا گاهي افدر اين داست
ت و آباداني، حمايـت و  حكيم آبادي است به نوعي نماد كساني است كه از مدرنيته و پيشرف

ي است كـه  در ميان اهالي ده كه از زندگي مدرن هراس دارند، او تنها كس. كننداستقبال مي
كنـد و يـك   آورند، آگاهي پيـدا مي  ارمغان مي صنعت با خود بههاي هايي كه پيشرفت به مزيت

در پي رفت و آمـدهايي كـه بـراي    » زاير احمد « . رودا آنها نميجانبه و متعصبانه به جنگ ب
شـود و  ها و آب انبـار آشـنا مي   ها و سدها و مدرسه به شهر دارد، با جاده» مه جمال« آزادي 

تواند فكرش را آزاد نگـه   يك لحظه هم نمي نند كهكها بقدري ذهن او را مشغول مي اين سازه
  . كندو مدرسه و بيمارستان در آبادي ميبنابراين شروع به ساختن جاده . دارد

ن زن و بچـه دار  يكي ديگر از سـاكنان روسـتا اسـت كـه از يكـي از كـارگرا      » خاتون « 
بـارداري او   .شود و در واقع نماد بـه تـاراج رفـتن عصـمت روسـتا ميگـردد      تبريزي باردار مي
معصوميت آبادي است كـه در پـي فراينـد مـدرن شـدن روسـتا و ورود        ةسرانجام شوم دور

  .پيوندد وقوع مينظور كار در نواحي نفتي آبادي بكارگران ديگر نقاط كشور به م ةگسترد
شود كه نوان عنصر اجتماعي شومي معرفي ميدر اين داستانِ سراسر نماد، مدرنيسم به ع

 ةكنـد و اصـل و نسـب و ريشـ    را نـابود مي » جفـره  « هاي طبيعي  داشته ةبا حضور خود هم
» حمـد  زايـر ا « هاي حتي تالشـ . ن را به گرداب فراموشي و سقوط ميكشاندمردمان بومي آ

او . وددر نيـت زايـر شـكي نبـ    « . تواند آن را از نابودي نجات دهدبراي آباداني روستا نيز نمي
ه آبادي قد بكشد، اما جهان بزرگتـر، رنجـي   واست كخزمين و آدميان را دوست ميداشت، مي

  )          88:  1384پور، رواني(» . بر گُرده ميكشد ترگران
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  كولي كنار آتش -6
داسـتان، مـاجراي زنـدگي    . بازار شده است ةپور است كه روان اين اثر، آخرين رمان رواني

دختر قبيله است كـه همـراه    او زيباترين. كشدرا به تصوير مي» آينه « به نام  دختري كولي
كار اصلي . گذراند ش كه هم سن و سال خودش است، زندگي ميدري، ناما»كيميا« پدرش و 

مانند مادرش و بسياري از زنان قبيله رقصيدن در كنار آتش براي مرداني است كه » آينه « 
اراني كه دارد ة هواداو در بين هم. آيند از دور و نزديك براي تماشاي رقص آنان به قبيله مي

    .شناسـد كه به زبان جنوبي يعنـي مهمـان، مي  » مانس « شود كه او را با نام عاشق مردي مي
د او را فراموش كند، دنبال او ميرود و خود را توانكه نمي» آينه « به شهر ميرود و » مانس « 

شـود  آگاه مي قبيله از اين موضوع. پور، تسليم وي ميكند مانند بيشتر زنهاي داستانهاي رواني
بـه  » آينـه  « . دگيرد و سپس او را طرد ميكنـ يانه و مشت و لگد ميروز به باد تاز پنجو او را 
  . يابد كه او به پايتخت رفته است رود، اما درميمي» مانس « دنبال 

رود و در دام او بـه بوشـهر ميـ   . ة داستان رقم ميخورداز اين نقط» آينه « سرنوشت شوم 
ز سـاليان طـوالني   پـس ا . كشاندست ميختران و زنان را به كارهاي ناشايافتد كه د مردي مي

بـه  . رودن راه با راننده كاميوني آشنا ميگردد كه بـه شـيراز ميـ   شود و در بيموفق به فرار مي
افتد تا اين كه سرانجام، هنگـامي كـه بـه نقـاش      همين ترتيب اتفاقات گوناگوني براي او مي

  .گرددقبيله و پدرش باز مي است به آغوشمعروفي تبديل شده 
پيام اصلي اين داستان تا حدودي با مفاهيم هماهنـگ و تقريبـاً يكدسـت آثـار پيشـين       
ها مضـمون  شت و يافتن زندگي مورد نظر شخصيتفرار از چنگال سرنو. پور تفاوت دارد رواني

نـدگي  همـواره در طـول ز  » آينـه  « قهرمان اصلي داستان . آيد اين اثر نويسنده به شمار مي
كه مانند زنان ديگر قبيله روزگار خود را بـا فـال گـرفتن و    ه جاي اينخود در تالش است تا ب

حجامت و رقصيدن سپري كند، سرنوشتي را براي خود بسازد و از قيد و بنـدهاي نادرسـت   
ة توانـد بـا راننـد   ادرش در قبيله بمانـد و برقصـد، مي  تواند مانند م او مي« . قبيله رهايي بيابد

اي مشغول به كار  تواند گدا باشد، در باغ گيالس كار كند، در كارخانهن ازدواج كند، ميكاميو
شود، جور زندگي ديگران را به دوش بكشد، انقالبي شود، اما سرانجام نقاش ميشود و زندگي 

  ) 142: 1388حسنعلي زاده، ( » . سازدة خود ميرا به خواست
شود كه همراه هر يـك از ايـن   ايي متجلي ميه ن داستان در پيرزنبرجسته ترين نماد اي

ها،  اين سرنوشتگريزناپذيري كه در صورت برگزيدن  ةهاي انتخابي در قالب نماد آيند گزينه
 شوند و با نشان دادن رويدادهايي كه در انتظارش هستند،پيش رويش قرار ميگيرد ظاهر مي

  . شوندسبب دوري وي از انتخاب اشتباه مي
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زني كه در قبيله به زيبا رقصيدن شهره بوده است، . است» آينه « ر نخستين پيرزن، ماد
« دهد، همسرش يك دختر هم سن و سـال  توان انجام اين كار را از دست مياما وقتي ديگر 

» آينـه  « . كنـد ة زندگي خود بيرون ميآورد و مادر را از صحن را به اختيار خود در مي» آينه 
مادر، قبل از مرگش او . شودهمين سرنوشت گرفتار ميود به نيز اگر بخواهد راه مادرش را بر

خـود را تسـليم    » آينه « هنگامي كه . داردغلط براي ساختن زندگي بر حذر مي را از انتخاب
گري روسـپي . آيـد  ن سرنوشت به سـراغش مـي  شود، دوميميكند و از قبيله رانده مي» مانس«

  را تأمين كند، اما پيرزني خيـالي بـه نـام    تواند زندگي خود ة آن ميكاري است كه او به وسيل
آينـه  « انتخاب سوم زندگي . داردة مسير باز ميبا هشدارهاي خود، وي را از ادام» گنوگنا « 
گيرد با زندگي در قبرستان روزگـار خـود را   زماني كه تصميم مي. منتظر او استدر شيراز » 

خيابون ديگه، برو كار ديگه پيـدا كـن،   برو « : بگذراند، پيرزن گدايي با گفتن سخناني مانند 
او را از آنجـا و در واقـع از سـومين    ) 112:  1380پـور،  روانـي ( » . تـوني  تو كه جـووني، مـي  

ا يك شب را در قبرسـتان بـه   تنه» آينه « راند و رنوشت سياهي كه پيش رويش است، ميس
  . رساندصبح مي

مجبور بـه كـارگري در بـاغ    ن كار هنگامي كه براي يافت» آينه « ها ة روند گزينشدر ادام
ر بـاغ كـار كـرده، بـراي او از سـختيها و      ها دة خودش سالشود، پيرزني كه به گفتگيالس مي

همسال تـو بـودم   « : كند از اين انتخاب نيز اجتناب مي» ه آين« گويد و مشكالت اين كار مي
ر سـال همينطـور تـا    مانم و ه تابستان اول گفتم كه تابستان بعد نمي. كه آمدم؛ زيبا و جوان

هاي گيالس در طلب جـواني تـو    داني سه تابستان اگر بماني ديگر هر سال شكوفه مي... حاال
نشيني بـه   دهي كه آن را پس بگيري و آخر سر ميها مي اوايل، جواني را به شكوفه ..آيند مي

( » . سـازد كـه نـداني كـي سـاخته اسـت      باغ، زيرك است، كارت را جـوري مي  .تماشاي آن
  )120:انهم

ـ    كار در كارخانه را مي» آينه « بنابراين  خـود را   ةگزيند تا بتواند با پـول آن غـذاي روزان
اما اين بار نيز پيشكسوت ترين كارگر كارخانه كه پيرزن فرتوتي اسـت در مقـام   . تأمين كند

 كارخانه آن سال تـازه . اولين زني بودم كه قبولم كردند« : شود  يك هشدار دهنده ظاهر مي
دي خسـيس پـول   به وسوسه ماندم كه پولي جمع كنم و بروم، اما او مثل مر... راه افتاده بود

بيشتر زور ميگويد، جوانيت را ... واست به او باشدهرچه بيشتر ح... داد،نان همان روزت را مي
          » . گيـرد تـر و تـازه و جـوان    خرده خرده ميگيرد و بعد تو را تف ميكند، ميرود زني ديگر مي

  )132: همان( 
شـود و آن هـم زمـاني    د و قالب يك تحذير دهنده ظاهر ميبار ديگر نيز در نماپيرزن يك

او . كـاميون اسـت در بيايـد    ةتصميم دارد به عقد موقـت مـردي كـه راننـد    » آينه«است كه 
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تاريـك و نحـس از    ةش فرار كرده و براي او يك خاطريرزني است كه داماد در شب عروسيپ
  . ي گذاشته استعروسي باق

نمـادين ايـن    هايي كـه بـار  قرار ميگيرد، پيرزن» آينه « خابي كه سر راه بنابراين با هر انت
داستان را بر دوش ميكشند به نحوي وارد زندگي او ميشـوند و از گزينشـهاي نادرسـت وي    

ش را تبديل به نقاش معروفي ميشود و زندگي» آينه  «كنند تا اين كه سرانجام جلوگيري مي
  .راندر مسير يك انتخاب درست به پيش ميد

هـاي   هاي نماد تكراري زنـان روشـنفكر كـه در بيشـتر نوشـته     در اين داستان نيز مصداق
دختراني هستند كه » نيلي « و » مريم « . پور حضور دارند، كم و بيش نمايان ميشوند رواني

خصي است ش» مريم « . شودشنا ميهاي محتومش با آنها آ در روند فرار از سرنوشت» آينه « 
هاي ضد حكومت حضـور  در جريان فعاليت» نيلي « همراه  رود و بهكه در شهر به دانشگاه مي

كننـد و او را بـا مسـائل روز و مشـكالت     را با خود همـراه مي » آينه « آنان . اي دارد گسترده
هاي  كه دغدغههايي هستند انسانزنان و يا  ةدر واقع، آنان نماد هم. سازندشان آشنا مي جامعه
مانند ديگر زنان روشنفكر داستانهاي  اجتماع پيرامون خود دارند و نقشي ةتري دربار پيچيده
  . كنندپور ايفا مي رواني

زناني هسـتند  » گل افروز«و  »سحر« . هاي زنان شهري نيز در اين اثر وجود دارندمصداق
ويسنده كه انديشـه اي  درآمدن در قالب يك زن شهري متصور در ذهن ن ةخوبي از عهدكه ب

آنـان  . به جز ازدواج كردن و وقف زندگي خود براي همسر و فرزندانشان ندارند، بر آمده انـد 
را نيز با خـود همـراه كننـد و او را وارد دنيـاي محـدود بـه       » آينه«در صدد اين هستند كه 

مي بـو  هاي يـك زن  هاي كوچك خود كنند كه البته اين نيازها و تمايالت از دغدغه خواسته
. ش نماد آنان بوده، كمي پيشرفته تر و گسترده تر شـده اسـت  در ابتداي زندگي» آينه « كه 

آيد و اين بار نيـز او را از بنـد يـك     به كمك او مي» آينه « زندگي  ةاما پيرزن هشدار دهند
  .زندگي تكراري و ساده با چشم اندازي مشخص و قالب بندي شده ميرهاند

  
  :نتيجه
هـا، جايگـاه قابـل     نهشـود كـه نمادهـا و نشـا    پور، مشـخص مي  هاي رواني تهسي نوشبا برر

ي داستاني خود به نمادهـا و  گيري در آثار وي دارند و او با اختصاص فضاهامالحظه و چشم
اي از راز و رمزهـاي   ها، سعي دارد مفاهيم كليدي و مهم از ديـدگاه خـود را در لفافـه   سمبول

  . كالمي پيچيده بيان كند
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هـاي اجتمـاعي و    هـا و درونمايـه   يابد كه او دغدغه له زماني اهميت بيشتري مياين مسأ
ص جغرافيـايي، يعنـي   خـا  ةيـك محـدود   هاي وي بـه ت جامعه را كه اكثراً در داسـتان مشكال

يش شود، با استفاده از نمادهاي بومي و محلي خاص همـان نقطـه بـه نمـا    جنوب، مربوط مي
يكي  ي كهسا را بستري براي پردازش مفاهيم جامعه شناه گذارد و در واقع، نمادها و نشانهمي

تـوان گفـت، بـه    با قضـاوتي منصـفانه مي  . سازد، قرار ميدهد مهم فكري او را مياز مختصات 
ـ  استثناي بعضي موارد كه به شعارزدگي نزديك ميشود، رواني قابـل قبـولي را در    ةپور، تجرب

  . اين زمينه پشت سر گذاشته است
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