
 

 پور و اومانيسم رواني

  1رويا قوچانيان

  2ريحانه فرامرزي
 چكيده

توجه و تأمل ي  شايستهها  برخي از آن. خود داردي  زن تأثيرگذار بسياري در پهنههاي  اخير چهرهي  داستان ايران در سه دهه
توانا و ي  چرا كه او به نيروي طبع بلند، انديشه. برخوردار استاي  از جايگاه ويژه "پور رواني منيرو"از آن ميان . دفراواني هستن

هاي  در خصوص اين شخصيت و آثارش مقاله. سرشار خود، در نماياندن  مضامين مختلف در كسوت الفاظ تواناستي  قريحه
اما هـم  . اند ديد نويسندگان و مجال آنان به بعدي از ابعاد داستان وي پرداختهگوناگوني نوشته شده است  و هر يك به فراخور 

هنري وي ناشناخته مانده است  كه نگارندگان اين پژوهش با تأمل بيشتر در آثار او در پي هاي  فراواني از قابليتهاي  چنان افق
  . پنهان هنر وي هستندهاي  ازاين عرصههايي  نماياندن گوشه
شصت شمسي توانسـته اسـت بـا بـه كـارگيري      ي  در داستان  ايراني دهه پور رواني چگونه: ي مقاله اين است كهسوال اصل

جلوه اين محدود و به صورت اختصار به  مجال در اين مقال با توجه به  .اومانيسم  به اقناع مخاطب مسلمان ايراني نايل شود 
حاضر براي رسيدن به پاسخ سوال يـاد  ي  در مقاله. نگريم مي اومانيسم تفكّري  دريچهاز  داستان او وشود  مي او پرداختهر هناز 

  .شده است مباحث زير مطرحشده 
 تعريف اومانيسم؛ 

 اومانيسم؛هاي  ويژگي
 داستان و اومانيسم؛ي  رابطه 

 .روان پورهاي  جايگاه اومانيسم در داستان
 .يران، اومانيسم ، اپور رواني داستان، منيرو: كليدي گانواژ

 پيشينه و تعريف اومانيسم

سرآغاز اين تفكّر به روزگـار سوفسـطاييان در   . بسيار ديرين و پيچيده اي استي  فكري با پيشينهي  اومانيسم نحله
بـه طـور كلّـي از برآينـد     . انـد  از آن زمان تاكنون انديشمندان بسياري سـعي در تعريـف آن نمـوده   . گردد مي اروپا باز

تـر اتّكـاي    اومانيسم در معناي انسان محوري است؛ اما از ديدگاه عميـق : رسيم كه مي اين نتيجهتعاريف گوناگوني به 
با توجه به اين تفكّر، گويي انسـان  . اومانيسم، حاصل تفكّر انسان به ستوه آمده از استبداد است. انسان به خود است 

ست، معرّفي كنـد؛ تـا بتوانـد بـا تكيـه بـر خـرد و        از سياهي تاريخ بيرون آمده تا خود را به عنوان موجودي كه توانا
ي از     . عدالتي رها سازدخود، جهان را از بند نابرابري و بي هاي عقالنيتوانايي جوهر اومانيسـم دريافـت تـازه و مهمـ

اومانيسم در مقابل استبداد كليسايي مقاومـت  . شأن انسان، به عنوان موجودي معقول و جدا از مقدرات االهياتي است
  .  داراي قدرت عقل، منطق و كالم بشناسدي  كرد تا انسان خود را به عنوان موجود زنده

اومانيسم جديد، شأن علم جديد را بسيار ارج . اومانيسم مانند هر نظام فكري، در طول زمان دستخوش تغيير شد  
شناسي و مطالعات اجتماعي از پذيرد و به خصوص به بيولوژي، رواننظريات، اصول و كشفيات جديد را مي. نهدمي

چنـين اومانيسـمي بـه علـم بـه      . دهدآن حيث كه با خود انسان و رفاه و منافع او سر و كار دارند، اهميت فراوان مي
چنين اسـت  . )108: 1381خاتمي، : ك.ر(نگرد؛ تا به واقعيات هستي و جهان دست يابد ي انسان ميعنوان چيزي  ساخته
معتقد و با تعليم و تربيت تلقيني مخالف است و بر مطالعات ) ليبرال(عاصر به تعليم و تربيت آزاد كه اومانيسم ادبي م

 .)107: 1381خاتمي، : ك.ر(اجتماعي و ارضاي عاليق طبيعي و بشري تأكيد دارد 

                                                            
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي -1
  دانشگاه علوم پزشكي سبزوارمدرس  -2
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  هاي كلّي اومانيسمويژگي
ه   -5شأن، مقام و حرمت  انسان توجه به   -4انساني ي  اصالت اراده -3اصالت انسان   -2انسان دوستي  -1 توجـ

اهميت بـه مسـايل و    - 7ي انسان با انسان ترين رابطهواسطهتوجه به عشق به عنوان بي -6به چگونه زيستن انسان  
تأكيـد بـر    -10تعهدگرا  -9هاي متعالي   گرايش به سود انسان خاكي در تقابل با تقدس نيرو -8هاي اخالقي  ارزش

عـدم   -15سـكوالر   -14آزادي گـرا   -13گرايـي   فـرد  -12آگـاهي از رمزهـاي آفـرينش      –11ي خرد و خـردورز 
هاي كهنه وبـه ويـژه كليسـايي، بـا     ها، نيروها، نهادمنتقد سنّت -17طبيعت گرا  -16محدوديت به جغرافياي خاص  

  واقـع گـرا    –20 عـدالت گـرا و گـرايش بـه برابـري اجتمـاعي       -19گـرا   صـلح  -18هـاي قـرون وسـطايي     ويژگي
  هاي زندگي زميني درك اعتبار قانون -23قانون گرا  –22مداراگرا  – 21

 اومانيسم با زبان و ادبياتي  رابطه

جوامع در ي  ادبيات، آگاهاننده. هاي انساني استيكي از اهداف اساسي ادبيات بهبود زندگي انسان و ترويج ارزش
كنـد انسـان را از    مـي  آيد و تالشي اجتماع وارد ميچون تلنگري بر پيكرهاره لذا، همو. باشد مي هابرابر فقدان ارزش

از ديگر سوي، ادبيات نيز . آورد اومانيسم با حفظ اصطالحات فنّي خود روي به ادبيات مي. سازدخواب غفلت بيدار 
ات در محـور تفكّـر     از آغاز پيدايش تفكّر اومانيسمي . پردازدبه سهم خود به طرح مسايل اومانيسمي مي زبـان و ادبيـ

گرايـي، مؤلّـف در مقـام خلّـاق و     بنابر تفكّر انسان .كند مي اين روند در طول تاريخ ادامه پيدا. ها قرار دارد اومانيست
او بـراي  . ها و حـاالت منحصـر بـه فـرد اوسـت     تواند ادبياتي خلق كند كه محصول تجربهمبتكر آثار هنري ادبي، مي

هاي معنايي بـه كـار   كند كه خودش مبدع آن است و با قصد آگاهانه آن را براي خلق اليهني استفاده ميكار از زبا اين
تواند نويسنده را درك كند و او را بفهمد، گونه، چه بسا خواننده و يا فردي كه متن را تفسير مي كند، مي بدين. برد مي

البتّه . )133: 1388گليكز،(نظر نويسنده را چون حقيقتي بپذيرد  معناي مورد نظر او را برداشت كند و معموالً معناي مورد
البتّـه  .شود و گاه براي درك مطالبي كه او با تفكّر اومانيسـتي ، نيازمنـد زمـانيم   درك نويسنده، گاه سخت و دشوار مي

مـانع پـاگرفتن    زيـرا گـاهي  . اي مثبت نداشته اسـت ها به ادبيات، باعث رشد آن نشده و جنبههميشه توجه اومانيست
  ). 93: 1388احمدي،(شود ادبيات جديد و نوآور مي

  پورمعرّفي زندگي، آثار و سبك نويسندگي رواني
طه را در    . باشـد  مـي  بوشهري  جفرهدر .ش.ه1333 سال مرداد 2 متولّد پور رواني منيرو تحصـيالت ابتـدايي و متوسـ

مـدرك كارشناسـي ارشـد علـوم     . گذرانده اسـت  روان شناسيي  بوشهر وتحصيالت دانشگاهي را در شيراز در رشته
نويسـي را شـروع    داسـتان . ش.ه1360از سـال   پـور  روانـي  .آمريكا گرفتـه اسـت   دانشگاه ايندياناتربيتي خويش را از 

پس از آن تعداد زيادي داستان كوتاه و چند رمـان  . منتشر شد. ش.ه 1367در سال "كنيزو"نخستين كتابش. است كرده
 آثارديگر . است برگزيده شده جايزه گلشيري. ش.ه1382سوم ي  ، در دورهنازليي  از مجموعه "رعنا "داستان. نوشت
  ...و ) .ش.ه1378(كولي كنار آتش ،.)ش.ه1369(، دل فوالد .)ش.ه1368(اهل غرق : عبارت است از  پور رواني

ل   داسـتان . اسـت ..... هاي ادبي رئاليسـم، رومانتيسـم و   اي از سبكپور، ملغمهبيشتر آثار رواني و  هـايش بـين تخيـ
هاي عصرِ عدالت اجتماعي را به تصـوير  ها و حساسيتاو در آثارش با اتكّا به اصول، سنّت. كنند مي واقعيت در سير

ي زندگي انسان در قلمرو ضرورت به صورتي تراژيك، غمگين، تلخ و دردناك كشند؛ اما اين تصوير و بيان مسألهمي
  .است

بـه گونـه اي كـه    .شناسـيم نيست بدانيم، او را به عنوان يك فمينيست مـي پور را يك اوماكه منيرو روانيپيش از آن
: خواند و در مورد آثار او  بـر ايـن نظـر اسـت كـه     مي) فمنيست(پور را رمان نويسي زنانه محمدجعفر ياحقّي، رواني

ي محلّـي جنـوب   ، با آن حال و هوا)1368(جنوب است كه با رمان اهل غرق ي  اي از ديار تفتيدهپور، نويسندهرواني
  .)271: 1375ياحقّي، : ك.ر(ديگر مطرح مي شود اي  ، به گونه)1369(اي و با داستان دل فوالد به گونه
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انـد، مفهـوم   ، آنان كه اخالق فمنيسـتي را مطـرح كـرده   "درس گفتارهايي در فلسفه اخالق"بنا به نظر خالق كتاب 
پور از كساني است كـه بـا ديـدگاهي زنانـه، بـه ايـن مفهـوم        رواني .)207: 1388دباغ، : ك.ر(اند  عدالت را در نظر داشته

اي چون ارسطو را ديد كه از ديدگاه سنّتي و با نگاه به تاريخ فلسفه مي توان فالسفهاين در حالي است. پرداخته است
  .اوتي برخوردارندگويي زنان از طبيعت متف. كه از نظر آنان زنان قابليتي همانند مردان براي رفتار اخالقي ندارند

هـاي اصـلي   شخصيت. پردازدزنان به سوي نابرابري و بي عدالتي ميي  پور به فراز و فرودهايي سوق دهندهرواني
او . زناني تنها، كه گاه از كم ترين حقوق بشري نيز محرومند . زنان استها  ها وي و محور اصلي آنها و داستانرمان
هـا  پردازد كه شـرافت آن هايي ميبه رنج انسان» كولي كنار آتش«وي در  . زندمي باره به سبك خاص خود قلمدراين

. هاي جامعه كشـانده اسـت  ي اومانيسمي نويسنده، در اين اثر نيز او را به نشان دادن دردانديشه. شودناديده گرفته مي
گيرند، شرافت، انسـانيت و حـق   رار ميها رفته است و مورد سو استفاده قها بر آناين اثر داستان زناني است كه ظلم

قـدر پـر رنـگ اسـت كـه بيشـتر       پـور در ايـن اثـر آن   فمينيسـتي روانـي  ي  انديشـه  .شـود آزادي آنان ناديده گرفته مي
اي بـراي  زنان را صرفاً به عنـوان وسـيله  ها  آن.حيواني خود هستندي  هاي مرد اين داستان او، تنها در انديشه شخصيت

گيرنـد و باعـث سـقوط و تبـاهي زنـان      بينند، مقـام انسـاني او را ناديـده مـي    هاي خود ميجوييتها و لذجوييكام
  .  گرايانه و مسؤوالنه داشته باشدتوان مرداني را يافت كه رفتار عقلدر اين داستان به ندرت مي.شوند مي

در . شـود د به خوبي نمايش داده مـي پور، تأثير منفي و نادرست اشتباهات رفتار يك فرد بر ديگر افرادر آثار رواني
هايشان مـي داننـد؛   سرنوشت و قسمت را بهانه ناكامي -شخصيت نخست داستان–اين داستان برخي افراد چون آينه 

آينـه قـرار   ي  اي مانند قبيلهساالرانهي مردآنان زناني هستند كه در جامعه. اي بر زندگي خود ندارندچراكه اثر آگاهانه
  . توانند انتخاب كنند و آزاد باشندنميدارند؛ لذا، 
ي زنـدگي  او دريافته است كه انسان شايسـته . بردها رنج ميپور در آثارش از فقدان روابط درست بين انسانرواني

در . كشـد هاي جمعي و فردي زنان را بسيار زيبا به تصوير ميدرد. نگردزنان ميي  او جهان را از دريچه. بهتري است
  .طرد شدن و تنهايي استها  آني  توان گفت باال ترين درد و وجه اشتراك همه مي ر اوآثاي  همه

  پور هاي اومانيسم در آثار روانيويژگي
  گراييفرد) 1

در آثـار وي نقـشِ فـرد برجسـته     . اومانيسم توجه ويـژه دارد هاي  پور به فردگرايي به عنوان يكي از شاخصهرواني
اي را تجربـه  از ابتداي تولّدش زندگي قبيله. ل رمان كولي كنار آتش، آينه، كولي استبه طور مثال شخصيت او. است

هاي حاكم بر قوم هستند براي زندگي شخصي و خصوصي او و نوع كـاري  بزرگان قبيله كه مجري سنّت. كرده است
. گـردد ن خـود از قبيلـه مـي   هاي قبيله، موجب طرد شدآينه با شكستن سنّت. گيرندكه او بايد انجام دهد، تصميم مي

حال كه او از قبيله طرد شده و جدا مانده است بايد به تنهايي، به عنوان يك فرد، براي زنـدگي خـود، خـود تصـميم     
در . رودكند به كمك يكي از آشـنايان، بـه شـيراز مـي    ي طرد شده از قافله، بوشهر را ترك ميكه آينهپس از آن. گيرد

ي طرد شده از قبيله و قافله چنين آغـاز  يكي از روزهاي آينه. گيردخانمان پناه ميافراد بي كنار بيمارستان محلّ تجمع
  :شودمي

دريافته . ايچون ديگران، نه در جست و جوي كسي، نه در تقالي يافتن قافلهصبح، با طلوع آفتاب، برخاست؛ هم«
آور و كدخـداي  اش باشد، ناندار قافلهببرد، چماق اش را به پيشي زندگيكس است كه بايد قافلهدارِ بيبود كه كَس

  .)87: 1389پور، رواني(» ...چادرش
فـردي كـه   . آينه كه تا كنون همراه با قبيله زيسته بود، اكنون بايد موقعيت خود را به عنوان فردي از اجتماع دريابد

بـه آينـه، در   . شـود  جا ختم نميگرايي به همينهاي خود زندگي جديدي را آغاز نمايد؛ اما فردبايد با تكيه بر توانايي
شناسـند، حـال آن كـه او در    ، مـي »كولي«اش، شود و حتّي نام او را به نام قبيلهشيراز به عنوان يك فرد نگريسته نمي
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فردي كه بايد براي خود راهي را انتخـاب كنـد زنـدگي خـاص خـود را      . نمايدحضور پيدا مي» فرد«جامعه به عنوان 
  .يابداي، هر چند دور از شهر براي خود ميي خود خانههاي اندوخته؛ بنابراين با  پول...و بسازد 

لرزيد، در دل زندگي بود، در دل جهان، نه درنكبت قبرستان و آويخته بـه  دلش از شوق مي... خانه، خانه خودش «
روبيـد و سـرگردان   داد، مـي كيـه مـي  نشسـت، ت كشيد، ميآينه دست روي ديوارهاي مهربان اتاق مي. گردن اين و آن

  .)101: 1389پور، رواني(» گشت مي
نيـز، زنـي را بـه     "نـازلي "پردازد، در داستان كوتاه اش مياي كه به شرايط زنان جامعهپور به عنوان نويسندهرواني

را بدون هيچ  او نيز زندگي خود و تنها فرزندش. كشد كه از همسر خود در جريان انقالب جدا شده استتصوير مي
  : كندحمايتي اداره مي

باره لچك به سر شده بودنـد  خواهرانش حاال يك. شدتوانست برود؟ شيراز؟ انگشت نماي فاميل ميحاال كجا مي«
ي كـار خـود را عـوض    انداختند، راستهاش ميو شوهرانشان كه تا ديروز سقوط شاه را به گردن منصور و دارو دسته

خواست مجـال لـذّت بـردن از خـواري و خفـت      بود كه ديگر با فاميل كاري نداشت و نميخيلي وقت . كرده بودند
  .)82: 1384پور، رواني(» شكايت كند؟ به كي. ها بدهدخودش را به آن

است و بـر روي پـاي خـود    هاي فاميلي آن بريده ي سنّتي و وابستگيترتيب نازلي كه بنا به داليلي از جامعه بدين 
به خود . موقعيت فردي خود را در جامعه تثبيت مي كند . گذراند سازي روزگار خود را ميدريس و فيلمايستاده، با ت
  . اكنون فرد، خود مسؤول زندگي خويش است؛ او است كه بايد گليم خود را از آب در آورد. بخشد تشخّص مي

ه قـرار داد؛ آن    توان در دل فوالدگرايي را ميپور به فرداي ديگر از باور روانينمونه جـا كـه نويسـنده    مـورد توجـ
او بـراي  . را ترك نمايد و منزل ديگري اجـاره كنـد  ) خانهصاحب(ي پيرزن گيرد كه خانهتصميم مي) قهرمان داستان(

اتاقي بگيرد كه پنجـره داشـته باشـد، نـه     . خواهد زندگي كندگونه كه ميشود، اما بايد برود تا آنپيرزن دلش تنگ مي
وقت مزاحمش نشود و به جايي برود كه كسي وقت و بي. تاق پيرزن بدون پنجره كه شب و روزش را گم كندمانند ا
  .)45: 1383پور،رواني(.هاي فردي او احترام گذاردآزادي

  خردگرايي ) 2
ـ  هايي رو به رو ميپور ما با شخصيتدر آثار رواني ذيرفتن شويم كه روزگار خود را با تأثير پذيري از ديگـران و پ

گرايـي  ي خـرد اين، خود نمودي ديگر از پرداختن به مقولـه . برنداي نميگذارند و از خرد خويش بهرهها ميآراي آن
  .گويدگرايي ميهاي منفي تقليد يا تأثير پذيري، از ارزش خرداست؛ نمودي كه با پرداختن به جنبه

زبان آينه هنگام رويارويي با زن آسيب ديده از سـوختگي   از»  كولي كنار آتش« گونه بيان را در ي عيني ايننمونه
  .شنويم مي و جست و جوي سبب سوختگي وي

  به كدام گناه؟«:پرسد مي آينه 
  به كدام گناه؟ -
چون كه موسم گيسوچينان به كنار . خيال كردند شيطان توي دلم نشسته، شايد هم نشسته بود. زير قانونشان زدم -

رسيد سر چشمه آن روز دختراني را كه موهايشان تا گودي زانو مي... كه گيسويم را بچينند چشمه نرفتم، رضا ندادم 
  ...چيدند تا از آن كمندي بسازند گيسوان دخترها را مي  طور بود،مي بردند، هر سال همين

  كمند؟ براي چي؟
. دخترها نذر نجـات دهنـده بـود   گيسوي . اي بي در و پنجرهبراي نجات دهنده؛ آن كه در قلعه زنداني بود؛ قلعه -

  . )91: 1389پور، رواني(» خورد؟اي كه نتواند خود را نجات دهد، به چه درد مينجات دهنده  ها گفتم،زبانم الل، به آن
اي ايـن شخصـيت در قبيلـه   . گرايِ زن سوخته، به تصوير كشيده شده استگرا و خرددر اين گفت و گو بعد عقل

اي هاست؛ اما او با انديشيدن و قدرت تفكّر به راحتي هـر خرافـه  ها و خرافهگرفتارِ تعصبات، سنّتكند كه زندگي مي
ي او بـا تكيـه بـر خـرد خـود، دربـاره      . دانـد سرپيچي او را چون گنـاهي نابخشـودني مـي    چه قبيلهپذيرد، اگررا نمي



 1445/      رواني پور و اومانيسم

اي كه خود قادر به كمـك  احوال آن نجات دهندهچگونه است : انديشد كهاي كه بايد او را نجات داد ميدهنده نجات
انـد، انجـام   اش از او خواسـته او سپس با مراجعه با خرد خود، كاري را كـه بـر خـالف ميـل و اراده    ! به خود نباشد؟

هـاي   هـر چنـد شخصـيت   . دهدپور، برخورداري از خرد را در آثارش مورد توجه قرار مياين  چنين رواني .دهد نمي
پـور در البـه الي آثـارش هنرمندانـه و     روانـي . بيننـد ستان هايش، با اين برخورداري از خرد، آسيب مـي گراي داخرد

ضرورت برخـورداري از خـرد و دانـايي را    ها  راند؛ تا بتواندبراي مقابله با آنهاي بيهوده سخن ميهوشيارانه از سنّت
  . سازد آشكار

  گراييواقع) 3
كنـد   مـي  وي با داشتن چنين نگاهي است كه تـالش . نگرد مي جامعههاي  به واقعيتگرايانه رواني پور با نگاه واقع

تـوان در  گرايـي را مـي  باور به واقـع . گذرد، گام برداردچه بر انسان گذشته و ميبراي حلّ مشكالت و نشان دادن آن
افتد؛ همان ي، هوايي اتّفاق ميابراي يكي از قهرمانان اين داستان، سانحه. به خوبي مشاهده كرد»  شيوا« داستان كوتاه

پور زندگي يكي از ايـن افـراد را در   رواني. افتدها اتّفاق ميچنان بارواقعيت دردناكي كه بارها اتّفاق افتاده است و هم
وي در اين داستان اندوه از دسـت دادن  . شودوارد زندگي خصوصي او مي. آوردكاغذ ميي  چنين شرايطي بر صفحه

داننـد؛  هايي كه ارتباط انسان با انسان را فراتر از قبيله، نژاد، قوميت و مليت مياز ديدگاه اطرافيانش و انسان انساني را
دردناك گريبـان  هاي  استادانه از واقعيت. كند مي او مرز واقعيت و خيال را در اين داستان مشخص. كشدبه تصوير مي
مـيالد جـان خـود را در    .هـاي مـيالد و شـيوا اسـت    ي دو جوان به نـام بارهداستان كوتاه شيوا در. نگاردگير انسان مي

گونـه   راوي مـاجرا را ايـن  . دهنـد ي هوايي را به شيوا ميدوستان ميالد خبر سانحه. دهدي هوايي از دست مي سانحه
  : كندروايت مي

آن . خيـال جور شاد و بيخندد، آنكنم هرگز دوباره بخيال نمي! نگو! نه. ها را فراموش كردهشيوا حاال ديگر خنده«
  :زدلرزيد، پشت رل بود، توي خيابان، داد ميصدايش مي. روز من صبح توي خانه بودم كه تلفن زنگ زد

  شناسي؟ تو كسي را توي فرودگاه نمي
  .زندهاي آتش به تنش ليسه ميديدم كه شعلهمن به وضوح مي. كشيدهاي آتش داد ميانگار از توي شعله

شناختم تا پي جوي نام مسـافران شـوم؛ مسـافراني كـه سـاعت پـنج صـبح سـوار         رودگاه هيچ كس را نميتوي ف
  .)53: 1384پور، رواني(» آباد بروندهواپيماي توپولوف شده بودند تا به خرّم

ات ع پور واقعيت چنين مرگي را با جزئيات رنج آورِ آن به تصوير ميدر اين داستان رواني بارتنـد  كشد؛ اين جزئيـ
تـر اسـت   تـر و دردنـاك  اي دلخراش، اندوهي كه بر نزديكان فرد متوفّي هر چه سختاندوه مرگ انسان در حادثه: از

هـايش را بـه هـم    شيوا دسـت . اندها جشن گرفتهدانستيم كه حيوانات درنده باالي كوهحاال ما مي«... :شود و وارد مي
ها همه جور جانوري بود كوه ها نبودند، توي آن؛اما فقط گرگ...ها رگواي گ: گفتآمد و ميرفت و ميماليد، ميمي

  . )55: 1384پور، رواني(» كردندخوردند و كيف ميكه حاال با دل راحت براي خودشان مي
شود توجهش را بـه درد  ها  تواند با تدبير مانع آن مي پور با ترسيم حوادثي كه آدمي در آن نقش بسيار دارد و رواني
ها را به حداقل رساند تا پايانِ انسان تواند آنهايي اين چنيني، ميتوجه به درد و رنج. دهدهاي انساني نشان ميو رنج

نگريستن به مشكالت و مسايلي كه گريبان گير انسـان اسـت، او را در حـل     گرايانهچراكه واقع. چنين دردناك نباشد
  .كند مي ها ياريآن
  ي انسان اراده) 4

. دانـد ها را مسؤول زندگي خويش مـي ي انسان را باور دارد و انسانپور از جمله نويسندگاني است كه ارادهنيروا
دختر نقّاش خسته و رنجور بـا  » نيلي« ، رفتن به شيراز وآشنايي با مدر كولي كنار آتش، آينه پس از طرد شدن از قبيله

تواند از  آدم اگر بخواهد مي«: دهدفكر به او پاسخ ميدختر روشن نيلي. گويد  مي زندگي و فرارشي  قصهي  او درباره
  . )135:  1389رواني پور،(» اي فرار كندتوي هر قصه
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شـود كـه   آوري مـي است و به ما يادانسان در انتخاب و تسلّط بر زندگيي  گفت و گوي اين دو دختر بيانگر اراده
  .سازدانسان است كه با اراده خود، زندگي خويش را مي

او . رود تا تابلويي از ساكنان قبرستان بكشـد جاست كه نيلي به قبرستان ميي آدمي آناي ديگر از نمود ارادهنمونه 
بيان راوي از حوادث هنگام نقاشي نيلـي از سـاكنان گورسـتان    . پردازدبراي انجام كارش به ساكنان قبرستان پولي مي

  :شنيدني و خواندني است
  :پيرزن آستين نيلي را گرفت و كشيد. ده و قبراق، دوباره خودش را گرفته بودمرد سينه جلو دا«
  !حاال نوبت منه! من -
  ...تاريكه مادر  -
  بكش... بي مزد و مواجب ... نه بكش  -

  تواند چيزي بكشدتو تاريكي هيچ كس نمي: آينه گفت
  ...نور : مرد گفت

  كنيمشمع روشن مي: پيرزن گفت
نيلي بـا لبخنـدي بـوم را    . ت هر كدام از ساكنان قبرستان قديمي، شمعي يا فانوسي روشن بوداي بعد، در دسلحظه

  . )147: 1389پور،  رواني(» روي سه پايه گذاشت
افروزد ؛  مي در تيرگي گورستان هركس، شمعي. پشت اين گفت و گوي ساده، پيام فلسفي بسيار قويي نهفته است

شـود و   مـي  ي آدمـي تيرگـي محـو   چراكـه بـا اراده  .آن جا، شمعي روشن استاي بعد در دست تمامي ساكنان لحظه
  .گيرد مي روشنايي جاي آن را فرا

هايي خود را نشان دهـد و اجـازه ندهـد تـا حـوادثي كـه       در نگاه اومانيستي، اين خود آدمي است كه بايد توانايي
نيز به تصوير كشـيده شـده   » فوالددل«ه در داستان اين ديدگا. افتد بر زندگي او اثر گذارداش اتّفاق ميپيرامون زندگي

است كه در گفت و گو با يكي از دوستانش به نـام نسـرين، قـدرت و    اي قهرمان داستان دل فوالد زن نويسنده. است
  :كندآن هنگام كه نسرين گفت و گو با او را آغاز مي. گذاردتوانايي را به نمايش مي

تونه آرامش كنم هيچي نميمي دوني خيال مي«]: گويددارد ميست و زندگي آرامينسرين به افسانه كه نويسنده ا[«
  »...تو رو به هم بزنه 

  .»توانستم سرگردون باشمهم ميمن«: افسانه كه از زندگي و كار خود راضي بود گفت 
  چطور؟]: نسرين[
-؛ افسانه با اين جمله مـي »همينههر كس خودش رو دست حادثه بده ... خوب «]: گويدو افسانه در جواب او مي[

  . انداش تصميم گرفته است و حوادث زمانه راه او را انتخاب نكردهگويد كه خود اوست كه براي زندگي
  هيچ وقت حرفي نزدي؟... طوري و از زندگي خودت هميشه همين! باز هم كلي گويي]:  نسرين[
  .ها بودزندگيي زندگي او هم مثل همه.  اما براي افسانه مهم نبود 
  چطور به سرت زد نويسنده بشي؟ ]: نسرين[

  ».به سرم نزد خود جوش شد«: گويدافسانه به او مي
  چطور؟ يعني دست خودت نبود؟]: نسرين[
يا چي؟ و معلوم اسـت كـه خـودت    ... براي چه مي نوشت؟ براي كي؟ خودش خواسته بود و يا ! ماند] و افسانه[

پور، اين خواسـت و  ؛ بدين ترتيب از ديدگاه رواني)97:  1383پور، رواني(» ايعمل كرده اي واي، تصميم گرفتهخواسته
ي اثـر گـذار   دهنـده كند و اين نشانگذارد و نوع زندگي او را تعيين ميي انساني است كه بر زندگي او تأثير  مياراده

  . ي آدمي بر زندگي خويش استبودن اراده
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 انساني -عدالت و برابري اجتماعي ) 5

ي خـود، بـه   او با ديـدگاه ويـژه  . پور آن را در نظر داردموضوع عدالت و برابري نيز از موضوعاتي است كه رواني
هاي او البتّه زن اسـت كـه جايگـاه    محور غدغه. راندسخن مي) زن و مرد(ها زن، از نابرابري انساني  عنوان نويسنده

پور در آرزوي بـه  رواني. اش ناديده گرفته شده استني، دانايي و  تواناييحقيقي خود را در اجتماع نيافته و شأن انسا
ورزد، پور، بيش از همـه در آثـارش تأكيـد مـي    چه روانيآن. دست آوردن برابري و عدالت اجتماعي براي زنان است

داستان كولي كنـار  در .ها نيست؛ بلكه براساس جنسيت استها و لياقتنابرابري زن و مرد است كه بر اساس توانايي
  :خوانيم مي آتش در گفت و گوي آينه و مانس

  »رين؟ مي بعدش كجا«
  ».به غربت ديگه آقا«
  »غربت؟«
  »!هرجا كه نون باشه آقا، هرجا كه هوا خوش باشه!ها«
  »رقصن؟ ها مي زني  شما همهي  تو قبيله«
  ».كنن مي گيرن و برخي حجامت مي رقصن، برخي فال مي ما،برخيي  نه آقا،تو قافله«
  »كنن؟ مي مردها چه«
  » .كنن مي مانن و برخي كالگري مي هيچي، تو چادر«
  »كالگري؟«

  .)7: 1389پور، رواني(» .كنن مي مس سفيد«...
 زن اين اثر در البه الي داستان از زبان شخصيت اول آن كه او نيز يك زن است؛ مشاغل زنان كـولي را ي  نويسنده

پس از آن بالفاصله از زبان ديگـر شخصـيت داسـتان مـرد     . داند مي زنان را منبع درآمد قبيلهبه بيان ديگر او .گويد مي
 پـور  رواني .»مانن مي هيچي، تو چادر« شنويم مي هاست و از زبان دختر كولي كوليي  غريبه در پي مشاغل مردان قافله

كولي يكي از حقيرترين زنان جامعـه و مـرد    داستاني و از زبان زنهاي  اين چنين هنرمندانه و با بهره گيري از تكنيك
  .كند مي اجتماعي ميان زنان ومردان را واگويههاي  نويسنده يكي از واالترين مردان جامعه و نماد خردگرايي؛ نابرابري

  ارزش، شأن و كرامت انسان) 6
پور به كرامت آثار روانيدر . ها براي توجه به ارزش، شأن و كرامت خويش استادبيات يكي از ابزار آگاهي انسان

اي از ناديده گرفتن شأن و كرامت نمونه. اي دارنددر اين ميان البتّه زنان جايگاه ويژه. انسان  بسيار پرداخته شده است
. مانـد ي خويش نيز محـروم مـي  جا كه آينه حتّي از حقوق اوليه آن. توان يافتانسان را، در رمان كولي كنار آتش مي

قانون قبيلـه حتّـي بـه مهـر پـدري، اجـازه       . قانون قبيله را زير پاگذاشته است و از آن جا رانده شده استچرا كه او، 
در حالي كه آينه تا توانسته، كاري را كه پدر خواسته انجام داده و كسـب درآمـد كـرده    . دهند كه او را بازگرداند نمي
حتّـي خـود او   . شود شأن انساني او ناديده گرفته مي .شودترين حقوق خود هم محروم شده و مياو از ابتدايي. است

گيرد؛ تا شايد مورد بخشش قرار بگيرد، اما خشم چنان چشمان قافله را كـور كـرده   نيز شأن انساني خود را ناديده مي
 پور به مفهـوم نـابرابري حقـوق زن و مـرد    در سراسر اين رمان، رواني. كه عفو و بخشش انساني را از ياد برده است

زن كـولي كنـار   . گويـد پردازد و به ناديده گرفتن شأن و كرامت زنان توسط خود آنان يا توسط ديگران سخن مـي  مي
او هـيچ  . هاي زندگي خانواده را تـأمين كنـد  گيرد كه او چگونه هزينهپدر براي او تصميم مي. آتش، جنس دوم است

گيـرد و  شود كه شأن انساني خود را ناديده ميجا كشانده ميانحتّي آينه بد. فقط مطيع اوامر پدر است.اي ندارد اراده
 .)34: 1389پـور، روانـي (...! » نيتوك، بگذار سگ قافله باشـم « : پاي يك حيوان ببينندخواهد كه حتّي او را هماز قافله مي

نسبت به او از خود او  گويي ديگران. خويش را نداردهاي  ي داشتهدر اين اثر زن حقّ مالكيت و حتّي اعتراض درباره
مناسبات فرهنگي و اجتماعي كه در زادگاه زن سـوخته حـاكم اسـت، بـه او حـقّ دفـاع از       ! ترندنسبت به خود مالك
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مقام يك انسـان، تـا حـد    . شوداش ناديده گرفته ميگونه شأن وكرامت انسانيبدين. دهدها و باورهايش را نميداشته
شـود، هـيچ   اي كه شأن و كرامت انساني زن ناديده گرفته مـي آري در چنين جامعه! !!شودآورده مييك حيوان پايين 

روي موهايم نفت ريختنـد  «: پور نماد استحيوان در رمان رواني. چون يك حيوان به شمار آيدبعيد نيست كه او هم
  .)91: 1389پور،رواني(» ...!و آتشم زدند، دم قاطر را هم آتش زدند

اي از رعايت شأن و كرامت انسان است و عدم رعايت آن، نمودي از عدم رعايـت شـأن   جلوهرعايت حقوق زنان 
نگرد، بخشي كه ي انسان ميپور در آثارش، به ويژه در كولي كنار آتش، به زن به عنوان بخشي از جامعهرواني. انسان

هـايي  رامون نويسنده مـردان از آزادي در اين اثر همچون حقيقت پي. اش نيز ناديده گرفته شده استحتّي حقوق اوليه
توانند براي زندگي خود تصميم بگيرند و آن را انتخـاب نماينـد،   مردان مي. برخوردار هستند كه زنان از آن محرومند

آينه داخل تاكسي است كه مرد راننده باب گفـت و گـويي بـا او را    . در حالي كه زنان از داشتن چنين حقّي محرومند
افتـه، تـو   اوالً همين كه مردي خيلي چيزا حلّه، كسـي دنبالـت راه نمـي   « : گويد مي ميان صحبت آينه در. كند مي آغاز

. كندترتيب مرد بودن راننده خيلي از مسايل را حل ميبدين .)181:  1389پور، رواني(» ... كنه ات هم فضولي نميزندگي
  .زندگي نمايدخواهد گونه كه خود ميتواند از قصه بگريزد و آناو مي

ي زنـان  اش، نداشتن شأن و منزلت اجتماعي، برخوردار نبودن از احترامـي كـه شايسـته   نبود زن در جايگاه واقعي
او در پي يافتن حقوق . پور مشاهده نمودتوان آن را به روشني  در آثار روانيهايي است كه مياست، از جمله دغدغه

هنگـام كـه قهرمـان    ش نمود دارد؛ براي نمونه در بخشي از دل فـوالد و آن بشر براي زنان است و اين، در تمامي آثار
پـور آشـنا   هـاي فكـري روانـي   شود، ما با حساسيتداستان، افسانه، با يكي از دوستانش، نسرين، وارد گفت و گو مي

مسرش خسرو جدا نسرين يكي از معترضان به نابرابري زن و مرد بود و ناديده گرفتن شأن و مقام زن، از ه. شويم مي
  :ورزدبين زن و مرد تأكيد ميدر اين گفت و گو نسرين بر ديرينگي، قدمت نابرابري . شده است

  خسرو طرفدار زن سنّتي بود، نبود؟] افسانه، قهرمان دل فوالد[
خيـابون يـا   اگر ادامه بدم يا كنـار  . ام، استعفا دادم، حوصله ندارم پيشاهنگ باشمبود و يا نبود، حاال بريده] نسرين[

ها، آزادي و اين جـور چيزهـا بـراي مـا يـه      در افتادن آسون نيست؛ در افتادن با سنّت. توي تيمارستان بايد پيدام كني
رسـم هـزار   ... تونه دوست باشه، يا مريدي يا مراد جا هيچ كس نمياين! ؟ زرشك!آزادي و احترام متقابل. كلمه است

  . )59: 1383پور، رواني(... ساله 
گويد و شكستن اين نابرابري را  ي خود سخن مي گونه و اين چنين از نابرابري زن و مرد در جامعهپور بديننيروا

دار بـودنِ  دست آوردنِ جايگاه واقعي زن، از ديـدگاه او بـه دليـل ريشـه    به. يابدكهن است چندان ساده نميكه رسمي
پـور بـر آن تأكيـد    چه روانـي آن. بتّه سهل و آسان نيز نيستتمايز جنسي، امري است كه شايد غير ممكن نباشد، اما ال

  .بري و عدالت، احترام متقابل استورزد به جز برامي
  روابط انساني ) 7

ي جغرافيـايي محـلّ تولّـد خـود در     اي را در محـدوده او وقتي قبيله. بسيار توجه داردها  پور به روابط انسانرواني
. نمايـد ها و روابط انساني آن قبيله را بسيار دقيق و مو شكافانه باز مـي ها، آيينسنّتكشد؛  مي جنوب ايران به تصوير

. دهدهاي انساني را در روابط اجتماعي نشان ميوي بدين شيوه، نبود دوستي و عدم درك صحيح از احساسات و نياز
ي  پرورانـد، از رابطـه  اني كـه در ذهـن مـي   او بـا آرمـ  . است و مهربانانه گويي او آرزومند روابط انساني زيبا، صادقانه

پور به روابـط انسـاني صـحيح در داسـتان كوتـاه      اي از اعتقاد روانينمونه. گويدي انسان با انسان سخن ميواسطه بي
فقط كه اين نيست، عرق  ":گويد اش مي راوي داستان با يكي از دوستان تازه از سفر باز گشته. شودمشاهده مي» شيوا«

ي مـا؛   قورمه سبزي وچهارشنبه سوري، ته همه اين چيزها، روح و روان ما خوابيده، روح و روان له شده بيدمشك و
كنيم براي از بين بـردن يكـديگر   مثالً تو چقدر بايد ميان ما بگردي، تا بفهمي تمام كارهايي كه ما در طول زندگي مي

داني، حتّا اگر دانشجوي زبان فارسي باشي، چـون  ي نميااست، نه زنده نگه داشتن هم و اين را تو كه از پاريس آمده



 1449/      رواني پور و اومانيسم

كنند، و به روي هم لبخند مـي زننـد هـيچ مفهـومي     زبان فارسي منهاي ما، منهاي اين قومي كه دائم به هم تعظيم مي
هـا را  رود كه چگونگي روابـط انسـان  جا پيش ميپور در ادامه اين گفت و گو تا آنرواني. )52: 1384 پور،رواني( "ندارد

ها ها و گريزها و جنگزند و خندهميهزار سال پيش توي هوا موج چهاردعواهايي كه از سه«:داندي تاريخ ميسازنده
ي تـاريخ  هركدام از ما، ادامـه . ها، زبان ما تاريخ ماست و تاريخ ما، زندگي ما، كه هنوز ادامه داردها و شكستوعشق

  .)52: 1384پور،رواني(» ايمودمان و ديگران كشيدهچه از خي آنكشورمان هستيم، ادامه

 تنهايي انسان) 8

پـور بازتـاب   تنهايي، به ويژه تنهايي زنـان در آثـار روانـي   . آوردهاي دوران مدرن تنهايي انسان استيكي از دست
در ايـن  . كنـد  مـي  ها مخصوصا زنان را با ظرافت بسيار بياناو در داستان دل فوالد چگونگي تنهايي انسان. بسيار دارد

. شود و تنهايي را  خود برمي گزيند مي اي است كه وارد دوران مدرنقهرمان آن، زن نويسنده داستان شخصيت اول و
. خورده و سنّتي است كه از تنهايي گريزان و بـي زار اسـت  هاي داستان، زني سالكه يكي ديگر از شخصيتدر حالي

گيرد؛ زيرا پيرزن آرامش او جا ميي پيرزن تنها را اجاره كرده تصميم به ترك آنانهها خكه مدت) افسانه( زن نويسنده
ايـن تفـاوت،   . خواهد تنهايي خود را با حرف زدن بـا او پـر كنـد   كه پيرزن ميريزد و اين در حالي استرا به هم مي
نويسنده، . دارداي خود، گام بر ميهانسان مدرن با انتخاب. متفاوت زن سنّت گرا و زن مدرن استهاي  بيانگر ديدگاه

  :شودخانه وارد گفت و گو ميبا صاحب) نسرين(جويد و به همراه دوستش منزل جديدي مي
  اگه بشه... خوام پانسيون بشم  مي... مي دانيد :] خانهافسانه رو به خانم صاحب[«
  ...خوب :] خانهخانم صاحب[
  سر تمام چيزها نسرين وكيل:] گويدخانه مي يافسانه در مورد بستن قرارداد براي اجاره[
  ...رو به نسرين خنديده بود از سرم واكردم خدا را شكر ] وسپس افسانه[

  ؟!گردم اينا مهم نيست من هم دنبال يه مونس مي! واي افسانه خانماي  :گويدي جدي ميخانهصاحب
شـب تـا صـبح بيايـد بـاال و حـال و       كـه سـر  هـاي وراج باشـد   نكند از آن پيرزن! روي كلمه مونس ماند] افسانه[

هـا  خواسـت سـاعت  طور، آن اوائل مي؟ و پيرزن خودش، پيرزن عروسكي خودش او هم همين!اش را بگيرد حوصله
  . )55:  1383پور، رواني( » بنشيند و حرف بزند و يا او را به كوچه و خيابان ببرد

. تنهايي برآمده از جبـر زمـان و تنهـايي انتخـابي و گزينشـي     : استپور بدان توجه دارد؛ دو گونه كه رواني تنهايي
كند، اما پيـرزن، نمـاد    مي شخص اول داستانِ دل فوالد، افسانه، به عنوان نمادي از انسان امروز تنهايي را خود انتخاب

  . تواند تحمل كندخواهد از تنهايي بگريزد و تنهايي را نميسنّت، هر لحظه مي
زنـد تـا   آينه به هر ريسماني چنـگ مـي  . از تنهايي و جدا ماندگي انسان را در كولي كنار آتش استي ديگر نمونه

...) اعتماد به شخصيتي نا بهنجار به نام شكري و يـا  (هاي پوسيده خود را از تنهايي برهاند، اما دست زدن به ريسمان
خيزد تا خود را برهاند؛ وليكن گويي دنيا ار بر مياو به حكم انسان بودنش، هر ب. شودهاي رواني او  ميباعث آسيب

  .به سوي آينه هجوم برده است و او نمي تواندواكنشي نشان دهد
 انسان و طبيعت ) 9

ذات پنـداري  وي نوعي هم. توان در دل فوالد، مشاهده كردپور به ارتباط انسان با طبيعت را ميي باورِ روانينمونه
هنگـام كـه شخصـيت اول داسـتان،     آن. دانداو انسان را در كنار طبيعت مي. كشدوير ميبين انسان و طبيعت را به تص

هـاي  بادي غبار گرفته وزيد، برگ. كوچه بن بست بود«:افسانه، در يك روز پاييزي، در حال قدم زدن در خيابان است
پيچيد، خس و خاشـاك جمـع   دور برگها مي  اي، لجباز و يكدنده،گاهي گوشه. كردخشكيده را روي زمين پخش مي

خواست ببيند اين گردباد كوچك و سـمج بـا    در ابتداي كوچه ايستاد، مي. برداي بعد آن را به هوا ميكرد و لحظهمي
هـا تحـت   ؛ اما بعضـي از بـرگ  ...دهندها تا كجا خودشان را به دست گردباد ميكند و برگهاي خشكيده چه ميبرگ

  .)51: 1383رواني پور، (»هاي بزرگ هميشه مثل آدم  ه سبزند،هميش... كنند شرايط عمل نمي
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هـايي هسـتند كـه اسـير     هـا ماننـد بـرگ   دادها بدانيم، بعضي انسـان بنگريم و باد را نماد حوادث و روي اگر دقيق
چنـين  پـور ايـن  ؛ روانـي ...كننـد و  مانند و بعضي چنين نميچنان استوار باقي ميشوند و همرويدادها و حوادث نمي

گونـه او  بـدين .جويد انسان را در طبيعت مي. بيند گونه مياو طبيعت را انسان. زندانسان و طبيعت را به هم پيوند مي
 .  نمايدكند مقايسه مي مي بيند و احساسبه عنوان يك انسان خود را با طبيعت كه مي

تـوان در كـولي كنـار    ت را حتّي در زمان مرگ مـي پور به ارتباط و انسِ انسان با طبيعاي ديگر از باور روانينمونه
شـوند نـه در   انقالبيون حاضر در تظاهرات پيش از انقالب جمهوري اسالمي ايران مايلند كـه اگـر كشـته    . آتش، ديد

پـس  .شـود او در تظاهرات زخمي   مـي . مريم يكي از دوستان آينه از انقالبي هاست. قبرستان كه در بيابان دفن شوند
زاد حتّـا اگـر   آدمي. گيرهتو بيابون آدم دلش مي... مرا زير اين درخت ياس چال كنيد. اگر خبري شد« :كند مي وصيت

وحشت زده به درخت ياس نگاه كرد و فكر كرد بـه آن  ]و... [دوست دارد ها  مرده باشد، گل ياس را بيشتر از مورچه
گـيالس، آن همـه   ... درخـت نـارنج   ... رخـت ليمـو   د هـا،  ها، گل  ابريشمنخل: همه درخت كه در زندگي ديده بود

در پايـان  ) همه آدمهمه درخت، آنآن(» هاآدم«و » هادرخت«همراه كردن  .)152 : 1389پور، رواني( »درخت، آن همه آدم
  .ي زباني خوبي است از پيوند انسان و طبيعتجمله نمونه

  تعهد ) 10
اين . دست به نگارش برده است انهدتعهي خويش، مبه زنان جامعهپور از جمله نويسندگاني است كه نسبت رواني

در دل فوالد، افسـانه شخصـيت اول مسـتأجر    . بينيمزنان را ، در بيشتر آثار وي آشكارا ميتعهد و احساس مشترك با 
تـك  سرهنگ، پدرش، و محسـن حميـدي، بـرادرش، او را بـه بـاد ك     . خانه، سياووش، اعتياد داردپسر صاحب. است
. گزيـد صورتي پف كرده و لباني كه دائم به دندان مي. حرف نشستنسرين بي« .انداند و در انباري زنداني كردهگرفته

گـويم و اگـر   طور كه پريشاني از پريشاني خود هرگز نمياين:] نسرين رو به افسانه گفت! [اي در دلششادي موذيانه
خواهي كار كني؟ اصالً تـو  گذرد؟ مگر نميداري كه آن پايين چه مي گفتي تو چكارخنديدي و ميگفتم حتماً  ميمي

كنم و فقط از سر دلسوزي؟ من كه باور  نمي... هاي يك مرد جوان را پاك كنياي كه به انباري بروي و زخمچه كاره
  .)184: 1383پور، رواني(» دارد؟! دلسوزي ندارد! هم يك همچو آدميكند آنهيچ كس باور نمي

  آزادي) 11
. داردي داستاني نازلي باور خود به آزادي انسان را با صراحت بيان مـي پور در داستان كوتاه رعنا از مجموعهرواني

ي دوسـت خيـالي خـود، يـك مـرد،      گويد كه به دوست خود، رعنا، دربارهاي سخن مياو در اين داستان، از نويسنده
گفتم كه من نبايد ميمثل اين! اوكي: رعنا گفت«: خوانيمباره را ميالعمل رعنا در اينعكس... ها كرده است و صحبت

جـا حتّـي تـو كـه     كند، ولـي ايـن  يك نويسنده اروپايي دوستش را از كسي پنهان نمي... ببين :و بعد لبخند زنان گفت
  .)16: 1384پور، رواني(» كنيات را از اين و آن پنهان ميخواهي هستي زندگيمدعي آزادي

خواهد از نبـود آزادي در  خواهد حقّ فردي نويسنده را ناديده بگيرد، بلكه او ميپور نميگفت و گو رواني در اين
-او بدين. پور به عنوان يك زن است به اجتماع خويشهر حال اين نگاه روانيبه. ارتباط افراد با يكديگر سخن گويد

  .گويدقاد خود به آزادي هر انسان ميكشد و گويي از اعتگونه آزادي و نبود آن را به تصوير مي
هنگامي . كندي نبود آزادي و نيز در اسارت ماندن زن بيان ميپور در كولي كنار آتش باور نيز خود را دربارهرواني

شكري كه يكي . دهدكه زني تنهاست اتاق نمياي به سبب اينخانهشود و هيچ مسافر مي اش طردكه آينه توسط قبيله
كند مي ي خود كه مادر پيرم در آن زندگي ميگويد كه تو را به خانهبه او مي.  يابدآشنايان پدرش او را مي بومي و از

اي اسـت كـه يـك    »پنجره«چه در اين ميان جالب توجه است آن. شكري در سر افكار شوم و شيطاني دارد... . برم و 
ي صداي خنـده ] آينه[اول ! هم نيمه شبآمدند، آن] اه شكريهمر[چند نفري بودند كه «. كشدنقاش به نام فرزانه مي

  ...بود از داخل بسته] آينه[هل داد، دري كه ] شكري[كفتارها را شنيد و بعد شكري در را  
  .كشدمانند پلنگي به سوي شكري خنج مي] آينه[توانم ببينمش، نگاه كن نه، نمي
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  شنوي؟هايش را ميتو هم صداي فرياد! ي نقاشفرزانه
  ...اندازد؟ زني مثل او چه عاشقي خود را در دهان مرگ مي
  شود، كاري بكنواي فرزانه، زير مشت و لگد له مي
  ...چه كاري، چه كاري از دست من 

  اي بكش پنجره، پنجره
ـ روانـي (» ... اي بكشبيا قلم مويت را بردار و پنجره... هايش به ناله تبديل شده واي فرزانه، صداي ضجه : 1389ور، پ

انسـان از ديـدگاه   . اين پنجره نمادي است براي آزادي؛ آزادي انساني كه مورد ستم واقع شده و جدا مانده است .)65
  .هاي خود براي زندگي به كار گيردتواند در انتخاباو اين آزادي را مي. اومانيسم آزاد است

  مدارا) 12
جا كه نسرين، زني كه از همسرش بينيم؛ آندر داستان دل فوالد، مي پور به مدارا و تساهل رااي از باور روانينمونه

دوسـتش افسـانه، بـه طـور     .گويـد هايش توسط آنان ميجدا شده، از نگاه همسايگان به او و كنترل شدن رفت و آمد
ترتيـب   بـدين . )57: 1383پـور،  روانـي (... گويد تو هم مراقب آناني كه مبادا پشت سرت حرفي بزننـد و  ضمني به او مي

  .گويدشود، هم عمالً از زشتي عدم مدارا ميپور، با گفتن از همسايگاني كه باعث آزار ديگران مي رواني
 انتقاد از سنّت ) 13

مثال در رمان كولي كنـار آتـش از آينـه، دختـر     . پور به عنوان يك زن نويسنده گاه نگاه انتقادي به سنّت داردرواني
ي گرمي كه او بتواند در آرامش كنار پدر و مادر روزگارش گويد؛ خانهي گرمي مين خانهكولي، و آرزوي او در داشت

اش مانع از آن است كه او به ي قبيلههاي پوسيدهي آن؛ اما سنّترا بگذراند، اما به دور از هياهوي قبيله و قوانين كهنه
هـا  پور بـه مقابلـه بـا آن   هاي غير انساني است كه روانيقانون قافله، همان سنّت .)13: 1389پور، رواني(: آرزويش برسد

پور در اين رمان نه تنهـا در ايـن   رواني. شوندمنطق و اساسي كه سخت شكسته ميهاي بيپرداخته است؛ همان سنّت
  از جملـه  .هـا را بـه تصـوير كشـيده اسـت     هـا نگريسـته و آن  مورد كه در چند جاي ديگر هم با نگاه انتقادي به سنّت

نـه آقـا،اين چيـزا تـو مـا رسـم       «:دهـد  مـي  و او پاسـخ »سـواد داري؟ «:پرسـد  مـي  گامي كه مـرد نويسـنده از آيينـه   هن
  .)9: 1389پور، رواني(».نيس

در گفـت و گـوي   . تـوان جسـت  پور به سنّت و اصالح آن را در داستانِ دل فوالد ميي ديگر از انتقاد روانينمونه
اي هـا را كـار سـاده   يسنده است، با دوستش نسرين، او در افتادن بـا   سـنّت  شخصيت اول داستان، افسانه، كه يك نو

  .)60: 1383پور، رواني(. شماردنمي
  دوستيانسان) 14

او در ايـن  . كندپور در داستان كوتاه رعنا، باور خود را به رفتارهاي مهربانانه و انساني با نگاهي ويژه بيان ميرواني
از مسـؤوليت  هـا   هايي خـاص وعـدم آگـاهي سـازندگان آن    ا ساخت روزافزون فيلمداستان عامل افزايش خشونت ر

به گونه اي كه در اين داسـتان وقتـي نويسـنده، بـراي ديـدار      . داند مي انساني و توجه فقط به خود و مسايل اقتصادي
  . )22: 1384پور، رواني( .اردگذهاي خشونت آميز را براي او  ميرود، رعنا يكي از فيلمي او ميدوستش، رعنا، به خانه

هنگـام كـه   آن. تـوان در دل فـوالد يافـت   پور را به مهرباني در روابط انساني مـي ي ديگر از باورمندي روانينمونه
هنـوز  ] افسـانه [«  .ي آن يك پيـرزن اسـت  خانهگيرد كه صاحباي ميافسانه، قهرمان دل فوالد، تصميم به ترك خانه

-و مهرباني و مهر، حتّي اگر از جانب عروسكي پير باشـد مـي  ]. ي پيرزن تصميم بگيردخانه براي ترك[توانست نمي
خانـه باشـد و   خواست صاحبكه مي! هاي دو پهلويشپيرزن و حرف. تواند آدمي را مردد و پريشان بر جاي بگذارد

ا كه با طبيعت و موجودات پيرامون خـويش  هاي نه تنها با انسانپيرزني كه روابط مهربانانه .)24: 1383پور، رواني(» نبود
  .كندبا مهرباني رفتار مي
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. كنـيم  مـي  توان در كولي كنار آتش مشـاهده پور به مهرباني در روابط انساني را مياي ديگري از باور رواني نمونه 
ي ناني راكه روي خردهگاهي با سر انگشتان لرزانش «. خردي تنها، آواره و گرسنه با اندك پولي كه دارد، ناني ميآينه

زيـر نگـاه   ] آينه... [شدهاي نان مثل قند توي دهانش آب ميبرد، ذره ذرهداشت و به دهان ميميريخت، بردامنش مي
بودنـد، برخاسـت، بـه جانـب خيابـان اصـلي        گرم و مهربان مردان نـانوايي كـه بـه تعـارف نـاني ديگـر بـه او داده       

مردي جوان تكيـه داده  . از آنِ كودكي نبود. نگاه كرد. اش خوردنگي محكم به شانهس«: و يا )55: 1389پـور   رواني(»رفت
دور خودش چرخيـد، دسـتانش را رو بـه    . زاد نبودفريادي كه از گلويش در آمد از آن آدمي. اي خنديدبه ديوار خانه

اي مـرد جـوان بـا خنـده     كودكان ايسـتادند و . 1آسمان تكان داد، چند متري دويد و روي خودش نزديك گاراژ رمبيد
: ها فرياد كشـيد مردي ميانه سال با موهاي جو گندمي و سبيلي پرپشت بيرون آمد، رو به بچه. زشت به تماشا نشست

مسـلمان ايرانـي آشـنا بـودن،     ي  بـه عنـوان يـك زن نويسـنده     پـور  رواني در ديدگاه. )67: 1389پور، رواني(» ..گم شين 
مهم نيست؛ تنها به حكم انسان بودن و انسانيت بود كه آن ميانه سال به دفـاع  .. ن و شهري بودن، از يك قبيله بود هم

  .يابد مي شود و نموددوستي و نوع دوستي پنهان  ميدر اين جا اومانيسم پشت عنوان انسان. پردازداز او مي
  هاي انسانجهان در دست) 15

توان در ي اين باور را مي نمونه. هان و زندگي خود باور دارداي است كه بر تأثير انسان بر جپور زن نويسندهرواني
كه . ي دو جوان استاين داستان همان طور كه پيشتر اشاره شد درباره. ي نازلي، مشاهده كردداستان شيوا از مجموعه

بـا طنـز از    پـور رواني. توانست از دست نروددهد؛ جاني كه ميدر سفر هوايي جان خود را از دست ميها  يكي از آن
حاال «. توان چنان عمل كرد كه هواپيما دچار نقص فنّي نباشدكه ميگويد و اين يعني آننقص فنّي نداشتن هواپيما مي

ي سياه پيدا شده و هواپيما هيچ نقص فني نداشته و از سه عامل جوي و فني گويند كه جعبهراديو و تلوزيون دائم مي
  .)55: 1384پور، رواني(»كس نيست كه بپرسد كدام انسان؟دانند، اما هيچين ماجرا ميو انساني، عامل انساني را باعث ا

شخصـيت اصـلي داسـتان    . پور به تسلّط انسان بر جهان در داستان نازلي استي ديگري از باورمندي روانينمونه
خصيت داستان هنگـامي  دوش. زني به همراه فرزندش تنها در جريان انقالب است كه همسرش او را ترك كرده است

دكتـر ابـاذر   «: گردند؛ گفت و گويي دارنـد اند باز ميخواندگي گرفته كه از ديدن پدر و مادري كه دختري را به فرزند
  سرش را به صندلي عقب ] نازلي[كنارش نشسته بود، و او ] همسر نازلي[پشت رل بود و منصور 

  .كرد بغضش نتركدماشين تكيه داده بود و تقال مي
  چطور بود؟]: دكتر اباذر[

  .منصور پرسيده بود چي چطور بود و دكتر اباذر خنديده بود
  .اين پدر و مادر و دخترشان]: دكتر اباذر[

  :از پشت گفته بود خانواده خوشبخت و دكتر لبخند زده بود] نازلي[زن 
  . خوشبختي و بدبختي آدما دست خودشونه]: اباذردكتر [
  في دكتر؟باباز فلسفه مي]: منصور[

گفـت كـه دختـري را از همـان روز تولّـد بـه فرزنـدي        بافت، بلكه واقعيت زندگي پدر و مادري را ميفلسفه نمي
  .)72: 1384پور، رواني(» پذيرفته بودند 

  هـا در اختيـار و   گويـد كـه چگـونگي زنـدگي انسـان     ي خود ميپور، به ويژه در اين گفت و گو به خوانندهرواني
وي بر آن است كه اين خود . دانداو هيچ عامل بيروني و ماورايي را دخيل در زندگي نمي.ها استآن ي خودبر عهده

  .كندانسان است كه چگونگي زيستنش را انتخاب   مي
  

                                                            

  .آوار شدن، خراب شدن. از مصدر رمبيدن -1
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 :گيرينتيجه
از دوران مشروطه به بعد نويسندگان و شاعران ايراني با محور قرار دادن موضوعِ انسان قصـد سـنّت شـكني نـوع     

منيرورواني پور زن نويسنده اي مسلماني است كه با نگاهي انسـان محـور،   .  اندانسان در ادبيات پارسي داشته نگاه به
هـا و  گـذارد، كـم  هـايش را بـا ديگـران در ميـان مـي     هاي گونـاگون انديشـه  شك جلوهبي. زنددست به خلق اثر مي

گري، جست و جو، كنكاش و د، خواننده را به پرسشنماياي ويژه برجسته ميي انساني را به گونه هاي جامعه كاستي
   .نمايدگونه، به متعالي شدن جامعه بشري كمك ميدارد و بديني راه حل وامي چه بسا به ارائه

ي زنـدگي  او دريافته است كه انسان شايسـته . بردها رنج ميپور در آثارش از فقدان روابط درست بين انسانرواني
در . كشدهاي جمعي و فردي زنان را بسيار زيبا به تصوير ميدرد. نگردزنان ميي  را از دريچهاو جهان .  بهتري است

نبـود زن در جايگـاه   .طرد شدن و تنهايي استها  آني  توان گفت باال ترين درد و وجه اشتراك همه مي آثار اوي  همه
ي زنـان اسـت، از جملـه    ه شايسـته اش، نداشتن شـأن و منزلـت اجتمـاعي، برخـوردار نبـودن از احترامـي كـ       واقعي
او در پي يافتن حقوق بشر براي زنان . پور مشاهده نمودتوان آن را به روشني  در آثار روانيهايي است كه مي دغدغه

 .است و اين، در تمامي آثارش نمود دارد
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