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 چکیده

. آثار گیردبه کار میت اهی و معنویوحانی را برای نشر آگموضوعات ذهنی و ر ،های عرفانیداستان

بسیاری حرکت انسان به سمت تعالی و خدا را تحت عنوان عرفان یا سیر و سلوک مورد توجه قرار 

اند. در بین نویسندگان زن معاصر، شهرنوش هایی از این مفهوم رسیدهو گاه به بازتعریف اندداده

های خود جانی دگرگونه بخشیده ی، به داستانجمله کسانی است که با دیدگاه عرفانپور ازپارسی

کشد، های عرفانی، زندگی زنان را به تصویر میمایهها و بناست. یکی از آثار این نویسنده که با شاخص

در زندگی زنانی که هر یک  سیر و سلوک را ،است. نویسنده در این اثر« زنان بدون مردان»رمان 

کشد. این مقاله با نگرشی اجتماعی و عرفانی اند، به تصویر میجامعهی از زنان در اقشار مختلف انمونه

های این پژوهش با داده پور پرداخته است.اثر شهرنوش پارسی« زنان بدون مردان»به بررسی رمان 

 است.شده تحلیلبندی با روش توصیفی گردآمده است که پس از مقولهی اکتابخانه روش
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 . مقدمه0

گیرد برمی توجه به مقولۀ عرفان در ادبیات داستانی، تمام ادوار کالسیک تا مدرن را در

 ویژه مسائل درونیتوان گفت این مضمون، یعنی مشاهدۀ بسیاری از رویدادها و بهو می

شورهای جهان با رویکردهای متفاوت آدمیان، با نگاهی شهودی، در ادبیات همۀ ک

 سبکی و داستانی همواره مطرح بوده است.

دی، گیری از این نگاه شهوپور ازجمله نویسندگانی است که با بهرهشهرنوش پارسی

دیدگاه « زنان بدون مردان»ویژه در رمان های خود بهبا زبانی نمادین در داستان

عرفان »اید بر این نکته تأکید کرد که عرفانی به شخصیت زن را مطرح کرده است. ب

گنجد. در هر شمول است که در حیطۀ دین و مذهبی خاص نمییک مفهوم جهان

زمان و مکان که نوعی معنویت و اندیشۀ تعالی و قرب به حضرت حق در باوری نمود 

-467: 0966 )هاشمیان، «ای عرفان نیز در متن آن معنویت پی بردگونهتوان بهیافت؛ می

949.) 

 اما کشف حقیقت در بنابراین عرفان درواقع روشی برای رسیدن به حقیقت است؛

گیرد و شهود در نیل به حقیقت گانه صورت نمیعرفان با اتکای بر عقل و حواس پنج

ی تالش نوعنقشی بارز دارد. به سخن دیگر، عارف برای دستیابی به حقیقت و معنی به

و  حق برای رسیدن به»عرفا عقیده دارند که  دارد.واسطۀ حقایق نیاز برای ادراک بی

حقیقت بایستی مراحلی را طی کرد تا نفس بتواند از حق و حقیقت بر طبق استعداد 

خود، آگاهی حاصل کند و تفاوت آنان با حکما در این است که تنها گرد استدالل 

 ؛(990: 0971)سجادی، «ها بر شهود و کشف استگردند، بلکه مبنای کار آنعقلی نمی

بنابراین عرفان در حقیقت علمی باطنی و وجدانی است که تنها هدفش رسیدن به 

 حقیقت و باطن امور است.

های عرفانی در قالب قصه و داستان ها و آموزههایی که در آن، اندیشهداستان

شود. در این آثار، قصه و داستان ظرف و شود، داستان عرفانی نامیده میمطرح می



 49/ ( مردان بدون زنان رمان هایشخصیت عرفانی ارتقای بررسی) حضیض از گذار

 های نمادین و عرفانیاین در داستانبرای انتقال معنی و مفهوم؛ بنابر ای استپیمانه

ابتدا باید مفهوم نماد را روشن کرد تا منظور از داستان نمادین فهمیده شود. نماد، 

رمز عبارت از معنی باطنی »شده است: رمز یا سمبل، در آثار متصوفه چنین تعریف

 «که غیر از اهل آن بدان دست نیابند است تحت کالم ظاهریمخزون است که 

 (.2: 0962پورنامداریان، )

رمز به معنی مرموز، یعنی پوشیده در زیر کالم ظاهری داللت دارد »در این تعریف 

نظر از تعریف فوق، رمز عبارت از هر عالمت، اشاره، کلمه یا ترکیب و عبارتی و صرف

 )همان(. «نماید، داللت دارداست که بر معنی و مفهومی ورای آنچه ظاهر آن می

های عرفانی، در تمام روزگاران وجود داشته است. همچنان که گفته شد، داستان

اند پور، کوشیدهدر دوران معاصر هم برخی از نویسندگان، ازجمله شهرنوش پارسی

های جویی انسان، در داستانمثابۀ اصلی ضروری برای کمالمفاهیم عرفانی را به

های اصلی عرفانی در دیدگاه ها و شاخصمایهد. در این پژوهش، به بُنخویش مطرح کن

او « زنان بدون مردان»پور نسبت به شخصیت وجودی زن در رمان شهرنوش پارسی

 .شودپرداخته می

 بیان مسئله و سؤاالت تحقیق .0-0

پور نویسندۀ معاصر در حوزۀ ادبیات داستانی، با دیدگاهی عرفانی شهرنوش پارسی

سلوک در ابعاد  هایی نمادین از عرفان وبت به شخصیت زن در پی کشف جنبهنس

وجودی زن است؛ زنی که حتی اگر با طنابی از نادانی، ظلم و جبر به چاه پستی افتاده 

. این بدارتقای عرفانی شخصیت خود دست یا تواند به مرحلۀ خودشناسی وباشد، می

 مدرن هستند. زنان هرکدام نمادی از زنان جامعه سنتی و

 های زیر پاسخ دهد:این پژوهش بر آن است تا به پرسش

گیرند، کدام در سیر تحولی که در آن قرار می« زنان بدون مردان». زنان داستانِ 0

 کنند؟بُعد عرفانی از وجود خود را به شکل نمادین کشف و ظاهر می
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ود . زنان داستان چگونه در جهت شناخت و ارتقای عرفانی شخصیت خ4

 آیند؟برمی

 شخصیت گیریشکل در سنتی جامعۀ رسوم ویژهبه و مردان و . تأثیر جامعه9

 است؟ چگونه داستان زنان نخستین

 اهداف و ضرورت تحقیق .0-4

های عرفانی در ابعاد وجودی اهمیت و ضرورت این پژوهش در پرداختن به زن و جنبه

عنوان یکی از زنان تأثیرگذار ر بهپوشهرنوش پارسی« زنان بدون مردان»زن در داستان 

های در حوزۀ ادبیات داستانی است. زنانی که هرکدام به شکل نمادین تعریفی از جنبه

کنند و سیر دستیابی به ارتقای عرفانی در مسیر عرفانی را از شخصیت زن بیان می

اهی شود مخاطب دیدگشود و موجب میداستان به شکلی نمادین به تصویر کشیده می

 عنوان عنصر مؤثر در پیکرۀ جامعۀ انسانی داشته باشد.نافذ و مؤثر به ارزش زن به

 . پیشینۀ تحقیق0-9

پور، ازجمله آثاری است که پژوهشگران شهرنوش پارسی« زنان بدون مردان»داستان 

 اند.به آن بسیار کم پرداخته

 :اند ازپور عبارتها درزمینۀ آثار شهرنوش پارسیازجمله پژوهش

(، 0969) «پورشناختی رمان زنان بدون مردان شهر نوش پارسیبررسی جامعه» ـ

 .7 شناختی، دورۀجمشید یدالهی آهنگر، صمد صباغ، نشریۀ مطالعات جامعه

(، مصطفی میریی 0966) «پورشناسی آثار شهرنوش پارسیبررسی فکری و جامعه»ـ 

 .09ار ادب(، دورۀ به) شناسی نظم و نثر فارسیبهروز رومیانی، نشریۀ سبک

پور، غزاله علیزاده، زن آرمانی، زن فتانه در آثار سیمین دانشور، شهرنوش پارسی»ـ 

(، فرح نیازکار مرتضی جعفری، ساناز 0967« )منیرو روانی پور و بلقیس سلیمانی

 .6 رجبیان، نشریۀ زن و جامعه، دورۀ



 49/ ( مردان بدون زنان رمان هایشخصیت عرفانی ارتقای بررسی) حضیض از گذار

 های تحقیق. بحث و یافته4

 «نان بدون مردانز»دیدگاه عرفانی در رمان  .4-0

کند پور، خط سیر زندگی زنانی را بازگو میشهرنوش پارسی« زنان بدون مردان»رمان 

یک را ساحتی از وجود انسان توان هرکه گذشته از ایفای نقش اجتماعی خود، می

صورت نمادین که اند. گردابی بهور شدهزیرا هر یک از زنان در گردابی غوطه دانست؛

بر زندگی در دوران معاصر و نیز نتیجۀ تفکر مردساالری و تأیید  نتیجۀ سلطۀ عقل

ر هدف دتواند بیانگر زندگی عادی و بیسلطۀ مرد بر زن از سوی جامعه است که می

بینیم که زنان در پی رهایی از زیرا در خالل داستان می قبال زندگی هدفمند باشد؛

خواهد ها میاند و هر یک از آنگرداب روزمرگی و بازیابی هویت انسانی خود برآمده

در رویارویی مستقیم با فلسفۀ زندگی به آگاهی دست یابد. گویا هر رفتاری از 

رونده است و همه ازآنچه هست بیزار های داستان مبتنی بر حرکتی پیششخصیت

شوند و در پی رسیدن به هویت انسانی خود و پیوستن به حقیقت مطلق و لمس می

 .اندو درنهایت رسیدن به جاودانگی حقیقت وجودی خود

های در پی کشف رگه« زنان بدون مردان»پور در آثار خود، ازجمله در رمان پارسی

ـ که در ابتدا آنان را در سردرگمی  عرفانی در ابعاد وجودی زن است. او زنان داستان را 

ـ در جستجوی تعالی و کمال هایشان در کشف راه مقصود میو آشفتگی صویر به تیابد 

ای از نور هدایت روشن است که حال در وجود هرکدام گویا جرقهاما بااین کشد؛می

سازد کمال آنان مهیا می کند و زمینه را برای تعالی وها را به مقصود رهنمون میآن

قش ن»زیرا  کند؛دان نیازمند میسالمت نفس، آنان را به پیری راهو برای رسیدن به 

ی در سلوک بر کسی پوشیده نیست. این نکته سبب شده تا بسیاری مربی و پیر روحان

از صوفیان برای یافتن مراد و مربی، بار سفر از وطن خود بربندند و شهر به شهر به 

دنبال پیر و مرشد بگردند تا شاید در جایی مراد خود را بیابند و با همت او کار خود 

 (.076: 0926)هاشمیان،  «را سامانی دهند
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بدون  زنان»پور با تأثیرپذیری از این اندیشه است که رمان رسد پارسیر مینظ به

کند تا به زنان هویتی بخشد که بتوانند در سایۀ آن، خویشتن را طراحی می« مردان

اما ازآنجاکه بازنمایی هویت  ها رهایی بخشند؛خویش را بیابند و خود را از قید اسارت

ری اجتماعی، تصوی -ی در ساختار سنتی سیاسیاهای کلیشهاساس تعریف یک زن بر

 رفتۀ زن را بههایی کارآمد، هویت ازدستکوشد با ارائۀ تعریفباژگون شده است، می

 او بازگرداند.

ا بشکند ای رکند این تعریف کلیشهپور در این اثر و آثار دیگر خود، سعی میپارسی

در شناخت حقیقت وجودی و مبدأ  و فردیت و هویت زنانه را از نو تعریف کند تا او را

 «زنان بدون مردان»اصلی و رسیدن به کمال یاری کند. کُنش جمعی پنج زن در رمان 

دهند، برای دستیابی به که هریک ساحاتی گمشده از وجود انسانی را نمایش می

پور، هر یک از همین هویت و حقیقت نگارش یافته است. در رمان مذکور پارسی

 «جنسیت طبیعی»وجوی استان به دنبال تولدی دیگر و جستهای زن دشخصیت

 مطرح« مهدخت»پور ابتدا با درخت شدن را پارسی« جنسیت طبیعی»خود هستند. 

 هایی هستند که از فضایکاله شخصیتلقا، فائزه، مونس و زرینکند. مهدخت، فرخمی

 زان و در پی دستیابیهایشان، گریمثابۀ موانعی بر سر راه تحقق آرمانمردساالرانه به

پور در این زمینه یکسره فمینیستی اما باید گفت، دید و نگرش پارسی اند؛به کمال

نیست؛ بلکه ریشه در نگرش عارفانه او بر اصل انسان بودن دارد. او در فضای رمان، 

پس اصل رهایی ایشان را از تعلّقات ذهنی را در زمین و ازآن« زنان»نخست استقالل 

 کند.مطرح می

های این داستان از منظر عرفانی خواهیم پرداخت و در زیر به بررسی شخصیت

ها بر اساس منشی کنیم. هر یک از این شخصیتسلوک و منش ایشان را واکاوی می

یافته با عرفان در ارتباط هستند. این رمان بر اساس سرنوشت پنج زن از اقشار تحول

طعه و در یک بافت کلی نگارش شده است و داستان در پانزده ق مختلف جامعه است.



 47/ ( مردان بدون زنان رمان هایشخصیت عرفانی ارتقای بررسی) حضیض از گذار

ن های زهای اصلی داستان است. هر یک از شخصیتهر قطعه به نام یکی از شخصیت

های داستان، وجه اشتراکی دارد متفاوت با دیگر شخصیت داستان باوجود سرنوشتی

طورکلی حاکمیت نظام مردساالری و دربند قوانین این نظام و این وجه اشتراک به

ها پایه و اساسی است که موجب شده است هریک از آنن و نیز خرافات و رسوم بیبود

های اصلی رسد که شخصیتای هویت فردی خود را گم کنند. به نظر میگونهبه

یدن کنند و هریک با رسیافتۀ انسان را نمایندگی میهایی از وجود تباهیداستان گوشه

 و پی بازشناسی و تثبیت هویت خود هستندبه باغ کرج ـ که نماد آگاهی است ـ در 

 زنند.صورت نمادین خود را به حقیقت متعالی پیوند میدرنهایت به

 مهدخت، سالک نو پا. 4-4

شخصیت اصلی داستان است که در ابتدای راه همانند سالکی « مهدخت»این رمان  در

ق، این طریکند و پس از سیر در نوپا، برای رسیدن به حقیقت وجودی خود تالش می

شود تا عالوه بر خود، راهبر و راهنمای دیگر به مرشد و راهنمایی تبدیل می

شدۀ خود هستند، نوعی به دنبال خویشتن گمهای داستان که هرکدام بهشخصیت

گردد. بدین ترتیب نویسنده حرکت زنان را از کثرت )پنج زن( به وحدت تبدیل می

 هد.دنشان می واحد( ای)رسیدن به اندیشه

توان به همین دلیل است که بارزترین شکل اندیشۀ عرفانی و سیر و سلوک را می

های دیگر داستان مشاهده کرد و تأثیر او را بر شخصیت« مهدخت»در شخصیت 

 آشکارا دید.

یافته به دلیل تمرکز بر ذهن و ضمیر خود، به این باور دست« مهدخت»گویی 

صورت ذاتی و فطری وجود دارد. گویی ها بهناست که نَفسِ الهی در وجود همۀ انسا

راهنما کسی است که بتواند در اثر تربیت و تدبر، این نفس الهی را »او عقیده دارد 

 (.090 :0926)یثربی،  «بیدار کند و در جهت تعالی و کمال پرورش دهد
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 تهایی اسسرگشتگی انسان و تالش او برای رهیابی به حقیقت مطلق، از چالش 

خواهد به آن پاسخ بگوید. رمان که زیر سایۀ این دریافت عرفانی حرکت ان میکه عرف

 .دشوظاهر مستقل در مورد هر شخصیت آغاز میهای بهکند، با روایت خطی و فصلمی

ورسوم، با آرزوهای فراسوی چندان جوان و بسیار پایبند آدابدختر نه« مهدخت»

ن زن و مرد را حتی بر مبنای شرع و انسان بودن است. او رابطۀ معمول جنسی میا

حال در یک تناقض داند. درعینای از گناه میآور، زشت و آمیزهقوانین زناشویی نفرت

داند. اندیشد و آن را رسالت اصلی زن و اوج کمال زن بودن میآشکار به باروری می

کند. گرچه اندکی بعد خواهیم دید که او باروری را در زایش جسمی زن منحصر نمی

خواهد درخت شود؛ زیرا درخت را نمادی از باروری اندیشد و میاو به زایایی درخت می

 تواند بقا یابد و به جاودانگی برسد.داند و عقیده دارد فقط در باروری است که میمی

شود و در در بین عرفا گاهی از درخت به عالم هستی و عالم وجود تعبیر می 

 (.027/ 9: 0922)شوالیه، «نماد زندگی و باروری است»ت باورها و مذاهب مختلف درخ

طور درخت منبع زندگی است. فرض کنید که منبع زندگی به»الیاده عقیده دارد 

بنابراین کیفیت بشری در آن مرحلۀ بالقوه به شکل  متمرکزی در این گیاه یافت شود.

 (.062)همان:  «بذر یا تخمه وجود خواهد داشت

عنوان نمادی از زندگی و را به« مهدخت»شی عرفانی درخت پور با نگرپارسی 

حال کند و درعینتداوم زندگی و رسیدن به جاودانگی از طریق بذر آن مطرح می

خواهد همان نظریۀ معروف سیمون دوبوار و پیروان او را بیان شاید بتوان گفت او می

 ج: 0921)دوبوار، «حس مادری چیزی جدا از زایش فیزیکی یک فرزند است»کند که 

« مهدخت»و این نوع از باروری با تولد دوباره در عرفان سازگار است. در کل ( 4/929

خواهد، با استغراق در معنا باروری و زایش پوشد و میلذت مادی زندگی چشم می از

سالکی  «مهدخت»کند. در حقیقت زنانه را به صورتی نمادین با تکثیر نباتی تجربه 

یعنی دوری گزیدن از عالیق »گزیند و تجّرد به عقیدۀ عرفا را برمیاست که تجّرد 



 46/ ( مردان بدون زنان رمان هایشخصیت عرفانی ارتقای بررسی) حضیض از گذار

 «دنیوی برای آمادگی شهود حقایق و ترک هر آنچه انسان را از مجاهده با نفس بازدارد

 (.069: 0927)سعیدی، 

حاکم  در قامت یک درخت، هنجارشکنی و رد ساختارهای« مهدخت»سبز شدن  

با نگرش عرفانی به درخت شدن نمادین  پوراما پارسی بر زندگی عادی است؛

 هایخواست کنار رودخانه بروید با برگشد. میشاید درخت می»نگرد. می« مهدخت»

، زدوقت جوانه میشد، آنسبزتر از لجن و حسابی به جنگ حوض برود. اگر درخت می

مجبور  داد، یک باغ پُر از مهدخت.هایش را به دست باد میشد. جوانهپُر از جوانه می

د. روییشوند تمام درختان گیالس و آلبالو را ببرند تا مهدخت بروید. مهدخت میمی

کرد و روی زمین پُر از درخت مهدخت شد و با تمام عالم معامله میهزار شاخه می

ها رو طورکلی چون درخت ریشه در زمین دارد و شاخه( به6: 0962پور، )پارسی «شدمی

)شوالیه،  «شوداز ارتباط بین زمین و آسمان شناخته می نمادی»گاهی  به آسمان،

که کند. آنگاهاهل زمین را از تعلقات زمین جدا می« مهدخت»درخت  (9/027، 0922

باغبان رفت، درخت شروع به آواز خواندن کرد. مهمانان همگی ساکت شدند و هریک »

[ آرام به عمق زمین ]نفوذطور بود که گویی قطرۀ آبی آرامای آرام گرفتند ایندر گوشه

مانست. قطره اند که به اقیانوس میکند و تمام حاضران در آن قطره جا گرفتهمی

آمیختند، رفت تا ژرفای زمین. تا با حس گل در هم آمیزد، درمی)اقیانوس( می

آغازیدند که به کردند، رقصی میها عنصر خود را مهمان آب و گل میمیلیون

ها و پاها را به هم رقصی چنان کُند و چنان تُند که نظم دست ماند.فرجامی میبی

آهنگ چوب  -شد. اینک سفری کند در وزن زد. عصارۀ رقصان جذب ریشه میمی

 «مانستند که از سقف آسمان آویزان باشدهای ریسمان میآغازید. آوندها به رشتهمی

 (.27 :0962پور، )پارسی

پوشد تا به کمال و تمایالت دنیوی چشم میمانند عرفا از تعلقات و « مهدخت»

شد، درد در یک دگردیسی ابدی مهدخت از هم جدا می»جاودانگی ابدی دست یابد 
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هایش از حدقه بیرون آمده بود. کشید، چشمکشید، حس زاییدن داشت. درد میمی

 دید همراه با اثیر آب از هممی« مهدخت». ذرات اثیر بود و آب دیگر قطره هم نبود

زید. وتمامی دانه شده بود و یک کوه دانه. باد میشد. عاقبت تمام شد. درخت بهباز می

با آب سفر کرد. در « مهدخت»های مهدخت را به آب سپرد. وزید. دانهباد تندی می

گونه فنای این (94)همان: « آب سفر کرد. میهمان جهان شد و به تمام جهان سفر کرد

 نگی از اصول عرفان است.از خود و پیوستن به جاودا

  

اهیچ ن ف و  ا د  گرد ن ا  ت ا  ر ا   کس  ی ر ب ک ه  ا گ ر ا ب ر  د ه  ر ت  س ی   ن

  عاشقان را مذهب و دین، نیستی   چیست معراج فلک؟ این نیستی

  گردی از اِله هست نیست شو، تا   نیستی هستت کند، ای مرد راه 

 (762 :6 دفتر )مولوی، 

 لقا، به دنبال آرزو فرخ .4-9

های ها و نادانیکه از زندگی محدودی که خودخواهی سال و زیبازنی میان« القفرخ»

وجوی هویت تازه و تثبیت جایگاه همسرش به وجود آورده، خسته شده و در جست

اما آگاهی اجتماعی او در حدی نیست که بتواند به شناخت از  خود در جامعه است؛

 رساند و سپسهر خود را به قتل میخود دست یابد. او در یک سوءتفاهم و اشتباه، شو

تا بتواند در آرامش هویت خود را بازیابد. باغ کرج همان باغی  خَردبه باغی در کرج می

 «لقافرخ»و  در آن به شکل نمادین تبدیل به درخت شده است« مهدخت»است که 

ان عنوهب« لقافرخ»شود و شاید به این دلیل باشد که با دیدن درخت، شیفتۀ باغ می

کند کند و با او همزادپنداری میرا در باغ حس می «مهدخت»یک زن وجود و حضور 

 یابد.و او را انعکاسی از وجود خود می

ا ر« آقاباالسر»خواهند زندگی بدون شود برای زنانی که میباغ کرج مکانی می

در حقیقت این باغ مکانی برای «. زن»تجربه کنند. جایگاهی برای وحدت بین جنس 

 یابی به آگاهی و شناخت است.دست



 90/ ( مردان بدون زنان رمان هایشخصیت عرفانی ارتقای بررسی) حضیض از گذار

نظمی و آگاهی در باغ نمادی از نظم در مقابل بی»در باور مذاهب و اقوام مختلف 

 (.4/22: 0922)شوالیه  «آگاهی استمقابل نا

شوند، زنانی محدود در قید جامعۀ سنتی و مردساالر زنانی که وارد این باغ می

یابی به هویت فردی و در پی دست اندواقفآگاهی خود غفلت و نا ها بههستند. آن

ا ها رآباد و نماد آگاهی، آنعنوان ناکجااند. باغ کرج بهخود و شناخت خویشتن خویش

 شود.ها میزند و موجب وحدت در بین آنبه هم پیوند می

 آگاهی وجویجست درمونس، . 4-2

ر روزهای پُرتنش ورسوم جامعه سنّتی است. او ددختری پایبند به آداب« مونس»

نگرد. برادر از محدودۀ خانه به ماجراهای بیرون از خانه می انقالب، به توصیۀ

برادر او عقیده دارد، زن موجودی خانگی است. این طرز تفکر در باور « خانامیر»

خانه نمادی زنانه است با مفهوم پناهگاه، مادر و »مذاهب ریشه دارد که  بسیاری از

شود و مرگ او نماد در آن روزهای پُرتنش کشته می« مونس» (.9/66)همان:  «حمایت

ند او از کنرهایی افکار پیشین و تولّد با اندیشه و تفکری نو است. اهل خانه فکر می

شود و به صورت غیرواقعی زنده میاست؛ اما پس از مدتی به خانه فرار کرده

کند. او خود در او ایجاد می گردی نوعی تطوّر فکریپردازد. این کوچهگردی میکوچه

که حتی در مورد طورییابد؛ بهورسوم حاکم بر جامعه میرا محدود در قیدوبند آداب

 اصطالحبهعنوان یک زن هیچ اطالعی ندارد و مسائل مربوط به خود و جسم خود، به

چشم و گوش بسته است. او بعد از خواندن کتابی در رابطه با اسرار جنسی به حقایق 

 به «امیرخان»گردد. میرسد و به خانه بازآگاهی میبرد و به نیمهانگی خود پی میزن

 کند.کشد و در باغچۀ حیاط خاک میخاطر ترک خانه او را دوباره می

 العاده درشود؛ ولی باقدرتی فوقدر شب عروسی برادرش دوباره زنده می« مونس»

 دهخورشکست« امیرخان»که در عشق  «فائزه»بازخوانی ضمیر و افکار دیگران. او با 

. مرگ شوندمی« لقافرخ»یابی به آگاهی، راهی باغ است، به دنبال زندگی دیگر و دست



 نهم شمارۀ پنجم/ سال/ 0210 بهار/ فارسی زبان تخصصی -نامۀ علمیفصل/  /  02

 

 در اصطالح (912: 0977)جرجانی، « کن کردن هوای نفسریشه»عرفا یعنی  در اصطالح

موت اختیاری، قمع هوای نفس است؛ زیرا حیات نفس در ترک هوای » نیز محققان

نوعی نماد است. نمادی از « مونس»بنابراین مرگ  ؛(669 :0927 )سعیدی،« تاوس

مرگ به شکل نمادین در  .«شودآنچه به هوای نفس منتهی می سرکوبی و ترک هر

ها سرسپاری و مرحلۀ گذر از مرگ، ها قرار دارد. در تمامی آیینمسیر تکامل پدیده

ر این مفهوم، مرگ ارزشی قبل از دسترسی به یک زندگی جدید وجود دارد. د

کند و نیروهای صعودی روح شناختی دارد. نیروهای منفی و قهقرایی را آزاد میروان

کند. در باورهای مختلف مرگ، پسر شب و برادر خواب است؛ را غیرمادی و رها می

 .(9/449: 0922)شوالیه، رو همانند مادر و برادرش قدرت دوباره زنده کردن را دارد ازاین

پور با نگاه به این وجه نمادین از مرگ، به مفهوم آن در ارتباط این رمان، پارسی در

شود. تولدی که با پردازد. مرگ او موجب تولد دوباره میمی« مونس»با شخصیت 

ای از دانایی رسیده است که عالوه بر شناخت وجود دانایی همراه است. او به درجه

پور در رابطه با دانایی پارسی را هم بشنود. تواند ندای ضمیر دیگرانخویشتن، می

زد. پرداکند و با دیدگاهی عارفانه به آن میاشاره می« شدن نور»به مسئلۀ « مونس»

نور در اینجا با مفهومی چون نور الهی و نور معنوی همراه است. چون در باور مذاهب 

آید، چه ریکی مینور به معنای آگاهی و معرفت است ... نور به دنبال تا»مختلف 

صورت اشراق درونی و در پی هم آمدن نور و تاریکی صورت ظهور کیهانی و چه بهبه

در اصطالح عرفا نور  .(296-299 )همان: «در متون دینی، ازجمله قرآن ذکرشده است

 .(0971:779)سجادی،  «ترک وجود خود و فنا در توحید»برای سالک یعنی 

تواند نور را دریافت کند که ترک تعلقات کند و به عنوان سالک میانسان زمانی به

پور تواند مانند آفتابی روشنگر راه دیگران باشد. پارسیحقیقت دست یابد؛ آنگاه می

در پی نور حقیقت است تا با آن « مونس»کند. چون نماد عرفانی نور را مطرح می

 تاریکی و غفلت را کنار بزند و روشنایی آگاهی را درک کند.



 99/ ( مردان بدون زنان رمان هایشخصیت عرفانی ارتقای بررسی) حضیض از گذار

 پرسد که چگونه ممکن، تنها مرد ساکن باغ، می«باغبانِ مهربان»از « مونس»ی وقت

آن روز که »شنود: است نور شود؟ این پاسخ را ـ که همان اندیشه دانایی است ـ می

های متوسط. من به کنی، مثل همۀ آدممقام تاریکی را دریابد. تو وحدت را درک نمی

سویه ریاب. این اصل است. نور نشو که درشدنی یکگویم که برو مقام تاریکی را دتو می

تواند حرکت را از نو خواست درخت بشود، شد. اکنون میاست. دوستت را ببین می

وجوی گویم به جستآغازد تا میلیاردها سال دیگر، اندکی انسان بشود. اینک به تو می

دی، نور را در اوج در آغاز به عمق برو، به ژرفا، به ژرفای ژرفا که رسی تاریکی برو، در

یابی. آن همان انسان شدن است. برو انسان میان دستان خودت در کنار خودت می

 .(99 :0962 پور،)پارسی« شو

آب حیات در اصطالح »جایی است که آب حیات در آن قرار دارد. تاریکی همان

و سالکان کنایه از چشمۀ عشق و محبت است که هر که از آن چِشَد، هرگز معدوم 

الدین سهروردی، چشمۀ زندگانی و آب حیات را رمزی از وصول فانی نگردد ... شهاب

پور شرط بنابراین پارسی ؛(9-4: 0971)سجادی،  «به معرفت حقیقی و حق دانسته است

را درک تاریکی و دستیابی به آب حیات ـ که نماد محبت « مونس»حیات و جاودانگی 

 داند.است ـ می

 راه دهکرگم، فائزه .4-9

ورسوم و گاهی خرافاتی است. او در دختری معمولی، پایبند به آداب« فائزه»

شود و گاهی به بهانۀ دیدار می« مونس»برادر « امیرخان»وجوی همسر، عاشق جست

تنها راه ارتباطی « فائزه»زند. ها سر میخاطر برادرش، به آن و در اصل به« مونس»از 

است و همیشه خبرهای اوضاع جامعه و مردم شهر  با فضای بیرون از خانه« مونس»

رساند. او در که به توصیۀ برادر محصور در چارچوب خانه است، می« مونس»را به 

قرار دارد. هر دو در تجسم افکار سنّتی زنان ایرانی « مونس»جریان داستان در کنار 

رم فرار از به ج« مونس»کوشند. وقتی اند و در حفظ شرافت زنانۀ خود میشدهغرق
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از ماجرا خبردار  «فائزه»شود. تنها خانه برای بار دوم به دست برادرش کشته می

اینجا بود که فائزه احساس کرد دست سرنوشت عاقبت او را به شاهراه »شود: می

 دهد[ مرد!هراسان را دلداری می« امیرخانِ»زندگی هدایت کرده است ]بنابراین 

داری. کُشتی؟... بسیار هم خوب ب برادری، تعصبقباحت دارد. گریه برای چه؟ خو

کردی. چرا نه؟ دختری که یک ماه گم بشود؛ یعنی مرده. دختر که از این کارها 

کردم، آفرین به مرحبا. من هم بودم همین کار را می کند. بسیار هم خوب کردی.نمی

 (.02: 0962پور، )پارسی ...«شیر پاکی که مادرت به خوردت داده 

و دختر  «فائزه»گیرد ازدواج کند، اما نه با تصمیم می« امیرخان»مدتی  پس از

شود. او پس از زنده شدن دوبارۀ پس از شنیدن ماجرای ازدواج معشوقش سَرخورده می

ها و رود. پیردخترانی که تمام خوشیاش میهمراه دوست دیرینه« مونس»

س کاست، اکنون تنها و بی گرفتههایشان در محدودۀ خانه و آشپزخانه شکلاضطراب

 -گیرند و به ناکجاآباد وجوی زندگی دیگر و آگاهی، در مسیر جاده قرار میبه جست

پناهی به شرافت زنانۀ و در این بی شوندراهی می -دانند کجاست مقصدی که نمی

تن گذاش اندیشند و سرانجام با پشت سرخود که حتی درک درستی از آن ندارند، می

درخواست « لقافرخ»آورند و از سر درمی -نماد آگاهی  -از باغ کرج  سختی راه،

 کنند مدتی در آنجا ساکن شوند.می

 کاله، توبه و پاکی زرین .4-6

رغم میل خود در زندگی سرشار از فساد و یک روسپی است. او علی« زرین کاله»

به  نفر او زمانیاین از این زندگی ناخواسته متنفر است. تشده است؛ بنابرفحشا غرق

بیند. های ناخواسته خود، همۀ مردان را بدون سر میخوابگیرسد که در هماوج می

و در باور مذاهب مختلف  تواند نمادی از فکر و اندیشه باشدسر در این داستان، می

: 0922، 9 )شوالیه، «سر نماد روح متجلی است؛ در قیاس با تن که تجلی ماده است»

ه خواهد توبه کند تا بلکگری خسته شده است؛ دلش میاز کار روسپی کاله(. زرین964
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خانه(، مرخصی گرفت. صاحب روسپی) زرین کاله دو روز از اکرم هفتی»پاک شود. 

داد او را سه بار کیسه  بلند شد و رفت به حمامی در محله ... دالک گرفت و دستور

کاله بیرون زده بود. حاال نبکشد. دالک از نفس افتاد و خون از منفذهای بدن زری

خواست لباس بپوشد و به شاه عبدالعظیم برود. ناگهان میل کرده بود به سجده می

دانست. فکر کرد طور که لخت است، نمازی بخواند. نماز نمیکردن. فکر کرد همین

خورده که در بیابان برای چاه درد دل قدر غصه میچه اشکالی دارد، اگر علی )ع( این

گفت: طور لخت در حمام به سجده رفت. میده پس او ذکر علی بگوید. همانکرمی

ا کرد و علی را صدگفت بغضش ترکید. گریه میطور که می... همین ، علیعلی، علی

اش را پوشید ... و پیاده به شاه زد ... تا از حالت خلسه بیرون آمد. لباس پاکیزهمی

ده را بسته بودند. بیرون صحن نشست. مهتاب زاو در امام عبدالعظیم رفت. شب بود

-99 :0962پور، )پارسی «ریختکاله آرام اشک میبود و صحن یکپارچه زیر نور. زرین

 شدت پشیماناش قرار گرفته، بهناخواه در مسیر زندگیاو از سرنوشتی که خواه. (92

پاکی را شروع  خواهد از گمراهی و گناه بازگردد و زندگیکند و میاست. او توبه می

ی رسد. او پس از مدتلقا )باغ کرج( میکند. پس از توبه و در تولدی دوباره، به باغ فرخ

عد شود. بآشنا می« باغبان مهربان»شود، با که در باغ و در کنار دیگر زنان ساکن می

باغبان »آغازد. چون زندگی پاک و دلخواه خود را می« باغبان مهربان»از مالقات با 

و  به میل حضور داشتند،« زرین کاله»برعکس سایر مردانی که در زندگی « انمهرب

نماد پیر و مرشد « باغبان مهربان»شود. وارد زندگی او می« کالهزرین»خواسته خود 

از منجالب نابودی، فساد و گناه است. « کالهزرین»دهندۀ و همچنین نجات

 زدواج کنند.گیرند باهم اتصمیم می« باغبان»و « کالهزرین»

ازدواج در تحلیل یونگ نماد آشتیِ آگاهی یا اصل زنانه، با ذاتیه یا اصل مردانه » 

شود و در باردار می« باغبان مهربان»او پس از ازدواج با  (0/049: 0922 ،)شوالیه «است

رونش توان دماند. تا جایی که میبارداریش به شکل نمادین به بلوری پاک و شفاف می
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با شیرش درخت مهدخت را » ازاینکه فرزندش را به دنیا آوردپس« کالهزرین»را دید. 

کرد. ماه دوم بهار درخت از هم باز شد. یک روز صبح کرد و او را سیراب میتغذیه می

زرین »و این نشانه پیوند  (99: 0962پور، )پارسی «پارچه دانه شده استدیدند درخت یک

دامن که پاک« مهدخت»ت مشترک بین دو زن است و درک هوی« مهدخت»با « کاله

 که بعد از توبه و مادر شدن پاک شد.« کالهزرین»بود و 

اخته پرد« کالهزرین»زندگی  صورت نمادین و با نگرشی عارفانه بهپور بهپارسی

اش را دوست داشت و بچه در حوضچۀ کنار کاله نیلوفری زایید. بچهزرین»است. 

 کاله باید به سفر برویمروز تابستان شوهرش گفت: زرین شد. یکرودخانه بزرگ می

... زن اطاعت کرد ... دست در دست شوهرش گرفت. باهم رفتند و روی نیلوفر نشستند. 

 .(96همان: )« ها پیچید. دود شدند و به آسمان رفتندهایش را به دور آننیلوفر گلبرگ

ه است. پرداخت« کالهزرین» نویسنده با نگرشی عرفانی به نماد نیلوفر در داستان

نیلوفر آبی در باور مذاهب مختلف نمادی از زن است. در کتب مقدس هند، نیلوفر »

شود و نماد پختگی و شکفتگی دانند که در نور کامل شکفته میرا منتجۀ ظلمت می

 .(912-9/914: 0922)شوالیه،  «کنندروح است و گاهی آن را عالمت فرزانگی تعبیر می

زار لجن آب که ریشه و ساقۀ گیاه درازآنجایی»دانند لوفر آبی را نماد پاکی میگاهی نی

که نماد پستی و غفلت است قرار گرفته و گلبرگ آن بر روی آب؛ بنابر اعتقاد بودایی 

تواند خود را باالتر از طبیعت پست خود و اساطیر ایرانی، نماد انسانی است که می

فورد، )میت «ر پاکی و گل باز نشانگر روشنگری استصعود دهد و غنچۀ روی آب نشانگ

0962: 27). 

دقیقاً به دنبال مطرح کردن  «زنان بدون مردان»پور در رمان شهرنوش پارسی

است. از دیدگاه او « زن»هویت گمشده با نگاهی عرفانی و فمینیستی به موضوع 

در اصطالح عرفا  چیزی دقیقاً به نام هویت زنانه و هویت مردانه وجود دارد و هویت

پس  (0971:210)سجادی،  «طور مطلق اعتبار شودذات مطلق را گویند، وجود هرگاه به»



 97/ ( مردان بدون زنان رمان هایشخصیت عرفانی ارتقای بررسی) حضیض از گذار

زن  هویت توان گفت نویسنده در این رمان در پی بازنمایی و به تصویر کشیدنمی

گیرد؛ چیزی که پیش از افزوده شدن است. چیزی که از وجود مطلق او سرچشمه می

 شته و خاص اوست.عوارض اجتماعی وجود دا

رد میدو بار می« مونس»در این اثر، همۀ زنان داستان در پی تولدی دیگر هستند. 

ند کدهد، توبه میبعدازاینکه شرافت زنانۀ خود را از دست می« فائزه»شود. و زنده می

بعد از مرگ شوهرش « لقافرخ»و به دنبال اثبات خویشتن حقیقی خود است. 

ه بعد از توب« کالهزرین»برسد و هویت خود را تثبیت کند.  خواهد به خودشناسیمی

ابد و یکند و تولد دوباره میازدواج می« مهربان باغبان»آید، با از گناه، به باغ کرج می

شود و وقتی خود را ظاهر می« درخت»با تولد دوباره در هیئت یک « مهدخت»

 شود.کارد، بارور میمی

ین، عرفان سکوالر و بازتاب نیازهای معنوی انسان و گرایی و بازگشت به دمعنویت

رهایی او، امروز در ادبیات و هنر جهان حرکتی روبه رشد دارد. اصوالً عرفانیزم مقاومت 

نگرد، در پور با دید عرفانی به مسئلۀ زنان میعلیه استکبار و ستم است. وقتی پارسی

در رهایی زنان دارند. تولد  هابندد که فمینیستحقیقت همان تالشی را به کار می

 د.انهای این رماندوباره، دنیای زنانه و همبستگی زنانه با یک کلیّت عرفانی مایه

پور با تمثیل کاشتن، باروری و رسالت مادرانۀ زن را به رسد پارسینظر می به

اما دیدگاه او در مورد رابطۀ  داند؛. او زایش را مفهومی مقدس میکشدتصویر می

شمرد. اگر ممکن نگری است. او این رابطه را خوار میشدت متأثر از عارفانهبه جنسی

« رنیلوف»داشت و اگر پیامد زایش چیزی چون بود که زایش راهی چون کاشتن میمی

ساخت؛ را میسر می –مکان مقدس و متعالی  –ها بود که راه پرواز به آسمانهم می

 شد.پس عالی می

شدت خوارشده در چرخۀ ساختارهای ن در داستان، بههای زهریک از شخصیت

خ، شناسانه به موقعیت زن در تاریاند و نویسنده با نگاه آسیباجتماعی خویش _سنّتی 
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نابرابری و ستم اجتماعی بر زنان را آشکار ساخته و این دیدگاه را در سراسر رمان 

اعادالنه و فرایند کند که ماهیت و نقش زنان در جامعه پیامد فرهنگ نتداعی می

ن های بدعدالتی ریشه در طرز نگرش به ویژگیاجتماعی ساختارمند است و این بی

 زن و نفی زنانگی دارد.

با نگرشی عرفانی در « زنان بدون مردان»ویژه در رمانِ آثار خود به پور درپارسی

 پی شناساندن هویت زنانه و یافتن راهی برای تعالی و شناخت مبدأ وجودی زن

عنوان یک انسان است. او عقیده دارد در نیمی از وجود هر انسان زنانگی وجود دارد به

شود و در وجود ها کشته و نابود میمرورزمان در وجود برخی انسانو این زنانگی به

و درنهایت زمانی که این دونیمه از  برخی دیگر در جهت غالب شدن و تعالی است

رد، دقیقاً زمانی خواهد بود که زن و مرد هر دو به وجود انسان در تساوی قرار بگی

اند. آنگاه فرصتی برای زنده شدن زنانگی هویت انسانی و هویت فردی خودآگاهی یافته

 در هستی خواهد بود.

 گیری. نتیجه9

شمول است که صرفاً متعلق به قوم و ملتی خاص و یگانه نیست عرفان مفهومی جهان

اما در دنیای  شود؛های عرفان مشاهده مین و مذاهب جلوهو در همۀ اقوام و همۀ ادیا

افتد و سالک در مکاتب مختلف به معاصر، سیر و سلوک در خانقاه و دیر اتفاق نمی

کند شود؛ بلکه برعکس او سعی میمسائل نظری غامض، مانند فقر و فنا گرفتار نمی

زنان »د. در رمان ؛ یعنی حضرت حق را در ژرفای امور ساری و جاری ببین«حقیقت»

سلوک و یافتن راهی روشن در وصول به حقیقت، در  این سیر و« بدون مردان

پور شود. پارسیترین شکل و قالب ممکن و با عباراتی ساده و یکدست بیان میساده

شمول بودن عرفان و نیاز انسان به تأمّل در خود، نگاهی دوباره به مسئلۀ درک جهان

یابی و نوعی در پی هویتهای داستان هرکدام بهشخصیتزنان افکنده است. همۀ 

یابی به مبدأ وجودی خود و شناخت اصل و هدف غایی از سیر زندگی خود و دست
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دون زنان ب»تک افراد داستان یابی در تکاند. این تالش برای هویتاثبات هدف خلقت

 های داستانصیتانجامد. شخبه خودآگاهی و درنهایت، دستیابی به وحدت می« مردان

مانند سالکان طریقت عرفان، هرکدام در رسیدن به این حقیقت مراحلی از شریعت 

 کنند و مانند سالکانی که بهیابی را سپری میدرونی و طریقت پُرفرازونشیب هویت

د. هریک یابنآالیشی و حقیقت دست مییافته باشند، به پاکی و بیهدف نهایی دست

اند که جایگاه اصلی و یافتهنوعی به این آگاهی دستبههای داستان، از شخصیت

 جایی نیست که قرار دارند.ها اینحقیقی آن

اما در انتها  اند؛ترین جایگاه اجتماعی قرار داشتهدر ابتدای داستان در پست      

ی سپار پاکهای داستان راههرکدام در پی هدفی مشترک و منسجم با دیگر شخصیت

انین ها بود، نتیجۀ قوند. گویی این ناپاکی که تا به امروز وبال گردن آنشوو اخالص می

اما با رسیدن به  ها تحمیل کرده است؛و قواعدی بوده است که دنیای مردساالر بر آن

مثابۀ مدینۀ فاضله است ـ سیر به سمت تعالی و باغ کرج ـ که نماد نظم، آگاهی و به

ستان بر پایۀ ساحت وجودی و شرایط های داتک شخصیتعوالم معنوی در تک

ها از نوعی تازگی گیرد و رفتار هر یک از این شخصیتشان صورت میزیستی

اند. سادگی و روانی نهفته در نوعی در پی جاودانگیگیرد و هرکدام بهسرچشمه می

های ناب معنوی در یک قالب امروزی سطور داستان بهترین امکان را برای بیان اندیشه

آورده است و مسلماً امروزه قالب داستان قابلیت پرداختن به این مفاهیم را در  فراهم

عنوان نویسندۀ زن معاصر از این قالب به بهترین نحو برای پور بهو پارسی خود دارد

تدریج رنگ عرفانی به خود گرفته، عرصۀ ادبیات زنانه های خود که بهبیان اندیشه

 است ۀ زنان کردهای به مسئلجوالنگاه نگاه تازه
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 چاپ دوم تهران: انتشارات جیحون. ،فضایلی

مترجمین  ،هامصور نمادها و نشانه المعارفدائره ،(0962میتفورد، میراندا بوروس ) .2

 تهران: سایان. چاپ اول. ،معصومه انصاری و حبیب بشیرپور

 ،مام رینولد الین نیکلسونبه اهت ،مثنوی، (0960الدین محمد )مولوی، جالل .6

 تهران: انتشارات آدینه سبز.

بوستان  ۀقم: نشر مؤسس ،چاپ اول ،عرفان عملی ،(0926) یثربی، سید یحیی .01

 کتاب.

 هامقاله

بازتعریف مقوله سلوک در ادبیات داستانی با نگاهی به » ،(0966هاشمیان، لیال ) .0
اختی، شنبیات عرفانی و اسطورهفصلنامۀ اد ،«ها با موری اثر میچ آلبومشنبهکتاب سه

09 (22 ،)467-949. 

فصلنامۀ  ،«سیر آفاق در مشرب متصوفه» ،(0926هاشمیان، لیال و احمدی میثم ) .4

 .949-467(، 6) 6شناختی، ادبیات عرفانی و اسطوره

 


