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 ي بوستان ادب  مجله

  1/58، پياپي 1389تابستان ، دوم، شماره دومدوره 
  ) مجله علوم اجتماعي و انساني سابق(

  
  
  

  در نگاه نظامي» شاه زن«بررسي و تحليل 

  

  ∗∗∗∗دكتر محمدحسين كرمي

  دانشگاه شيراز

  

  1چكيده       
چنانچه پادشاهي شـيرين و ماريـه را ناديـده بگيـريم، از ميـان چنـد            

هـا زن   انـد، حـداقل دو تـن از آن     كه در آثار نظامي مطرح شده      پادشاهي

كه به دليل تازگي و نادري مطلب، اهميت فراوانـي   هستند كه با وجود اين   

  .دارد تاكنون مورد توجه محققان واقع نشده است

در اين مقاله براي نخستين بار به بررسي و تحليل پادشـاهي زنـان در             

ي تاريخي و فكري اين امـر         سعي شده زمينه  اشعار نظامي پرداخته شده و      

به صورت كوتاه بيان شود و هدف اصـلي حكـيم نظـامي در سـاخت و                 

  .پرداخت شاه زنان آثارش مشخص گردد

روايي نوشابه در  ي زندگي و فرمان در بخش اصلي مقاله، نخست شيوه     

هاي شخصيتي و حكمراني او مورد بررسـي        شرفنامه، همراه با بيان ويژگي    

هاي فرمانروايي و شخـصيت       ي زندگي و ويژگي     ر گرفته و سپس شيوه    قرا

در پايان تبيين شده است كه نظـامي     . بانو مورد بحث واقع شده است       مهين

به عنوان انديشمندي حكيم، به چه دليل طرح و شرح پادشـاهي دو زن را         

  .در اشعار خويش گنجانده است

                                                        

  زبان و ادبيات فارسياستاد ∗

  21/2/1389 :پذيرش مقاله      20/10/1388  دريافت مقاله
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  فرمانروايي زنان. 5 بردع. 4 شابهنو. 3 مهين بانو. 2 زن شاه. 1:هاي كليديواژه
  

  مقدمه. 1
 سال پيش كـه  2500ترين اثر بازمانده از حدود    كه در ارزشمندترين و مفصل      با اين   

داري اختصاص دارد، يعني در كتاب جمهوريت افالطون  ي ملك به امر حكومت و شيوه
تقـاد بـه   ، به زنان نيز چون مردان توجه شده و افالطـون بـا وجـود اع               )م. ق 437-347(

برتري جنس نر بر جنس مقابل، نه به طور تلويحي كه بـه صـورت صـريح، از كفايـت              
داري هر كاري، حتي كشورداري سخن گفته است، اما در طول تـاريخ،           زنان براي عهده  

   .اند بر سرزميني فرمانروايي كنند زنان ندرتاً و در شرايطي خاص توانسته
تـو حـق داري كـه در واقـع     «: گويـد  د ميي خو افالطون در پاسخ به طرف مباحثه    

 معـذالك  -ي موارد نسل نر بـه نـسل ديگـر تفـوق زيـادي دارد      معتقد باشي كه در همه   
ترند؛ امـا بـه طـور كلـي،      اي از مردان شايسته اي از زنان در بسياري از امور، از عده     عده

داري  ك در تمشيت امور ملـ  مطلب همان است كه تو بيان داشتي و بنابراين دوست من،  
هيچ تكليفي خاص زن، كما هو زن، و به مرد كما هو مرد، وجـود نـدارد و بـه عكـس،      

كـه   استعداد جبلي بين دو نسل علي السويه است و طبيعي است كه زن مانند مرد، با اين 
 :تـا  افالطـون، بـي  (» .ي مسايل مشاركت كند   تر از آن است، در همه       در همه چيز ضعيف   

پـس زن و مـرد، نـسبت بـه          «: شـود كـه     ت و گو تكـرار مـي      ي گف   و باز در ادامه   ) 219
تر   كه زن ضعيف    ي اين   استعدادشان در نگهداري اجتماع، داراي يك طبيعتند؛ با مالحظه        

ي شخـصي     البته بايد توجه داشت كـه ايـن انديـشه         ) 220همان،  ( ».تر است   و مرد قوي  
  .ي انديشمندان و جوامع گذشته افالطون است نه همه

هاي بسيار دور تا به امروز به صورت گـذرا مـورد               زنان را از گذشته    اگر پادشاهي   
: ها چنين است    ترين آن   خوريم كه مهم    بررسي قرار دهيم به اسامي بسيار محدودي برمي       

ي صبا اشاره شده كه به همسري سـليمان درآمـد، در    مثالً در قرآن كريم به بلقيس ملكه    
ي يمـن، در    ، در تاريخ عرب به ضـبا ملكـه        ي مصر   تاريخ روم و مصر به كلئوپاترا ملكه      

تاريخ ايران به پوراندخت، دختر خسرو پرويز و سپس به آذرميدخت دختر ديگر پرويز             
و در تـاريخ ايـران بعـد از      ره  جمهـ خوريم، در متون اساطيري و داستاني قيدافه و           برمي

رش هايي چون سـيده، همـسر فخرالدولـه ديلمـي كـه مـدتي بـه نيابـت پـس              اسالم، نام 
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در تـاريخ  ... بينـيم  مجدالدوله حكم راند و سپس آبش خاتون، از اتابكان سلغري را مـي         
انـد كـه هـيچ فرزنـد پـسري بـراي              ايران بجز سيده، ديگران زماني به حكومت رسـيده        

داري پادشاهي و حكومت وجود نداشته و ايرانيان بنا بر اعتقادي كه بـه پادشـاهي       عهده
ها را به حكومت      اند، به ناچار آن     ي شاهي داشته    انوادهانحصاري شاهزادگان اصيل در خ    

  .رسيد اند و اگر اين اعتقاد نبود، شايد هيچ زني در ايران به چنين مقامي نمي برداشته
كه در چند قرن اخير، جايگاه زنان نسبت به گذشته به طور كامـل دگرگـون                با اين 

توانند همدوش با مـردان    ميشده و تعالي يافته است و در بيشتر كشورهاي جهان، زنان     
دار شوند، اما همچنان كـشورهايي        هاي سياسي، اجتماعي و شغلي را عهده        انواع فعاليت 

هـا زن   وزير يا در يك كلمه شخص اول مملكت آن        كه پادشاه، رئيس جمهور يا نخست     
  .كند تجاوز نميها  باشد، بسيار اندك است؛ به طوري كه از تعداد انگشتان دست

ي  دهد كه هنوز هم جوامع مختلف، به توانـايي زنـان بـراي اداره             شان مي اين امر ن  
ترسند اختيار كشور خويش را به دست آنـان     يك كشور اعتقاد ندارند و به هر دليل، مي        

  .بسپارند
ترين موضوعاتِ آثار حكيم نظامي اين باشد كه از ميان تعـداد              شايد يكي از جالب     

اند، با ناديده گرفتن فرمانروايي شيرين در خسرو  هاندكي پادشاه كه در آثارش مطرح شد     
رواي زن وجود دارد كه  ي قبطيه در اقبالنامه، حداقل دو پادشاه يا فرمانو شيرين و ماريه

كردند؛ يكي نوشابه در  به استقالل و در كمال اقتدار و دادگستري كشور خود را اداره مي
ست و دو زن ديگر كه به اختيار خود  شرفنامه و ديگري مهين بانو در خسرو و شيرين ا         

دست از حكومت كشيدند، يكي ماريه در اقبالنامه است كه مدتي به خدمت ارسـطو در           
  .آمد و ديگر شيرين است كه براي رسيدن به همسري خسرو، به ايران آمد

كه نه تنها در تاريخ هيچ اثري از پادشاهي اين زنـان بـه چـشم     تر اين ي جالب  نكته  
حتي در آثار داستاني پيش از نظامي نيز اثري از اين شاه زنان نيست و گويـا  خورد،    نمي

  .ي خالق حكيم نظامي هستند ي انديشه ها، آفريده اينان با اين ويژگي
است و  » حكيم«بدون ترديد، نظامي از نادر شاعراني است كه كامالً سزاوار عنوان              
پـس نظـامي   .  حكمـت اسـت  ي كارهاي چنين كسي آگاهانه و مطابق بـا دانـش و          همه

مضامين آثار خود را با انديشه و تأمل انتخاب كرده است و اختصاص دادن بخش مهمي 
مند نظـامي، نـه    ي هدف دهد كه در انديشه از اشعارش به زنان و پادشاهي آنان نشان مي     
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تنها پادشاهي و حكمراني زنان امري ناپسند نيست بلكه بسيار طبيعي و مستحسن است، 
ي سرزمين خود و برقراري عدالت بسيار موفق جلوه       بانو در اداره     كه هر دو شاه    به ويژه 

دهد كـه افكـار بلنـد ايـن      ي نظامي، نشان مي     همچنين توجه به اين انديشه    . گر شده اند  
ي زنان تا چه اندازه مثبت بوده و در روزگاراني كه اعتقاد جمعي جامعه       بزرگمرد درباره 

هـا چـه    ورزيده، نظامي بـا ايـن انديـشه    نشيني آنان تأكيد مي بر ضعيفه بودن زنان و پرده 
تـرين جايگـاه    تـرين منـصب و فعـال    اندازه از ديگران پيش بوده كـه زنـان را در عـالي           

  .روايي جاي داده است گيري اجتماع، يعني مقام فرمان تصميم
  

  ي اين انديشهسرچشمه. 2
ي زن شاهي را ابداع  نديشهشود كه نظامي ا در اين جا اين پرسش اساسي مطرح مي  

كرده است يا از پيشينيان به وام گرفته است؟ در پاسخ به اين پرسش احتماالت زير بـه             
ي  ي كاري و اشاراتي كـه در ديباچـه   نخست اينكه نظامي با توجه به زمينه  : رسد  نظر مي 

 پيكر كرده است، آثار تاريخي ايران پيش از اسالم را به خـوبي              خسرو و شيرين و هفت    
ي پادشاهي دختران خـسرو     شناخته و از جايگاه اجتماعي زنان ايراني، به ويژه سابقه           مي

ي   و آثـاري چـون شـاهنامه و تـاريخ طبـري را دربـاره                پرويز به نيكـي آگـاهي داشـته       
  . دخت خوانده بوده است پوران
ي سترگ حكيم طـوس     ترين منبع نظامي، شاهنامه   بدون ترديد در اين موضوع مهم       
پيكـر و اسـكندرنامه بـه مطالعـه و     ي خسرو و شيرين، هفـت كه نظامي در ديباچه   ،بوده

توانـسته  در شاهنامه، سه ماجراي مجزا آمده كه مي       . برخورداري از آن اشاره كرده است     
يكي داستان زني باتدبير به نام قيدافه است كه با قدرت           : الهام بخش حكيم نظامي باشد    

كرد و اسكندر پس از فـتح ايـران، هنـد و مـصر،      ميو لشكر فراوان بر اندلس پادشاهي   
قيدافه . ي تهديدآميز به او نوشت و پس از پاسخ تند قيدافه، رهسپار سرزمين او شد ا نامه

 بودند كه هر دو مغلوب اسكندر شده - فور و فريان -دو پسر داشت كه داماد دو پادشاه      
و تصويري دقيق از اسكندر     قيدافه تصويرگري چرب دست به مصر فرستاده بود         . بودند

هنگامي كه اسكندر از سر ماجراجويي به عنوان پيـك، نـزد او رفـت،       . در اختيار داشت  
قيدافه از روي تصوير او را شناخت ولي بـه او آزاري نرسـاند و سـرانجام بـا هـداياي               

ي قيدافه و سـرزمين  فراوان و پيماني استوار مبني بر آسيب نرساندن اسكندر به خانواده          
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مورد دوم هم در    ) 61-43: 7، ج 1968فردوسي،.(دلس، او را به لشكرگاهش بازگرداند     ان
رسـد كـه   داستان اسكندر و رفتن او به اران و آذربايجان است كه بـه شـهر هـروم مـي              

  :دادندساكنان آن همگي زن بودند و هيچ مردي را به شهر راه نمي
ــداران روم  ــا نامــ   همــــي رفــــت بــ
ــتن  ــان داش ــك ســر زن ــه آن شــهر ي   دك

  

  بدان شارستان شد كـه خـواني هـروم          
ــسي را در آن شـــهر نگذاشـــتند     كـ

  

  )74، 7ج: 1968فردوسي، (
 جالب است كه در اين شهر نه تنها هيچ خبري از شاه زني به نام نوشابه نيـست، بلكـه                 

صورت دسته جمعي ي زنان بهاين شهر هيچ پادشاه و فرماندهي ندارد و ظاهرا به وسيله
اي كـه بـه شـهر    طوري كه وقتي اسكندر به شهر رسيد در عنوان نامـه       شود، به   اداره مي 

  :هروم فرستاد، آمده است
ــران و روم    ــاه اي ــر از ش ــوان ب ــه عن   ب

  

   مـــرز هـــرومآنـــك دارنـــدســـوي   
  

  )74همان، (
نشـستند و پاسـخ نوشـتند     « :ي اسكندر نيز به صورت دسته جمعـي اسـت         و پاسخ نامه  

در شاهنامه و شرفنامه، ذكـر    ) هروم(ك شهر زنان    به هر حال، نام مشتر    ). 74همان،  (»باز
اين شهر در داستان قيدافه در داستان اسكندر و وجود عناصر مـشترك، ترديـدي بـاقي                 

ي نظامي، شاهنامه است؛ اما همچنان كه اشاره شد، در شاهنامه     گذارد كه منبع عمده   نمي
نامه، ماجراي پادشاهي در جلد نهم شاه. هاي او نيستاثري از نوشابه و اعمال و ويژگي

طور بسيار مختصر آمـده اسـت و در آن بـه دادگـري     مدت دختران خسروپرويز به   كوتاه
ي پادشـاهي او ابـراز    پوراندخت اشاره شده؛ هرچند حكيم فردوسي نظر مثبتـي دربـاره       

  :نكرده است
ــام     ــه ن ــوران ب ــود پ ــري ب ــي دخت   يك
ــشاندند   ــاهيش بنـ ــت شـ ــر آن تخـ   بـ

  مـن چنين گفت پس دخت پـوران كـه         
ــنج    ــد زگ ــش باش ــه دروي ــسي را ك   ك
ــستمند  ــسي مــ ــي كــ ــادا ز گيتــ   مبــ
  ز كـــــشور كـــــنم دور بـــــدخواه را

  

  چو زن شاه شـد كارهـا گـشت خـام            
ــشاندند  ــوهر افـ ــر او گـ ــان بـ   بزرگـ
ــن   ــدن انجمـــ ــواهم پراكنـــ   نخـــ
  تــوانگر كــنم تــا نمانــد بــه رنــج     
ــن آيــد گزنــد     ــه از درد او بــر م   ك
ــاه را   ــنم گـ ــاهان كـ ــين شـ ــر آيـ   بـ

  

  )305، 9ج: 1971فردوسي،(
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. بخش ديگر او مـاجراي پادشـاهي پورانـدخت در تـاريخ طبـري اسـت            منبع الهام   
وي دختـر  « .ي پادشاهي نوشابه و مهين بانو شباهت زيـادي بـه پادشـاهي او دارد       شيوه

گويند روزي كه به پادشاهي رسيد،      . خسرو پرويز پسر هرمز پسر كسري انوشيروان بود       
و بـا رعيـت روش نيكـو داشـت و       ... دهـم   مينيت خير دارم و به عدالت فرمان        : گفت

ي خراج را بخشيد  ي نو زنند و پلها را آباد كنند و باقيمانده عدالت كرد و بگفت تا سكه     
ي ناس در ميان نهاد و از حال كـشتگان   ها نوشت و نيكخواهي خويش را با عامه         و نامه 

 رفـاه بيـارد و   خاندان خود سخن آورد و گفت اميد دارد خداوند به روزگار وي چندان    
 نشاني به صولت و  كارها چنان استوار باشد تا بدانند كه كشورگيري و لشكركشي و فتنه

بلكه اين همه از خداي است و بفرمود تا اطاعت آرند و نيكخواهي           . تدبير مردان نيست  
  )782: 2، ج1368طبري،( ».كنند
زنـانش    آفريدن شـاه  ي كوتاه براي برانگيختن خاطر نظامي و          كه همين نوشته    با اين   

ي  ي او از اساطير رومي تأثير پذيرفته كـه دربـاره    رسد، شايد اين انديشه كافي به نظر مي   
كردنـد و   اند؛ زناني كه در حوالي ارمنستان زندگي مـي  نقل كرده» ها  آمازون«زناني به نام    

 بودند ملتيها  آمازون«: همان گونه كه در كتاب ارزشمند اساطير يونان و روم آمده است    
دادند و از اعقاب آرس خـداي جنـگ و يكـي از        ي افراد آن را زنان تشكيل مي        كه همه 
هـاي قفقـاز يـا در     ها در شمال، يعنـي در دامنـه   كشور آن. ها به نام هارموني بودند  نمف

مملكت  ي  اداره. قرار داشت) هاي سمت چپ دانوب جلگه(تراس و يا در سيتي جنوبي 
ي كارهـا بـه    گرفت و اختيـار همـه    كمك مردان صورت مي  به دست خود آن ها، بدون     

ها را نداشت، مگر آن كه براي  هيچ مردي حق ورود به خاك آن. ها بود ي آن دست ملكه
  )63: 1363گريمال، ... (خدمتكاري يا انجام كارهاي سخت و پست احضار شده باشد

زنان شهر بردع كه ي زندگي اين زنان تا چه اندازه به زندگي        خواهيم ديد كه شيوه     
ي  هـا و شـيوه   شـد، شـباهت دارد و خـوي و خـصلت     روايي نوشـابه اداره مـي     با فرمان 
  . ي پورانداخت است بانو تا چه حد ماننده روايي نوشابه و مهين فرمان
جالب است كه اين سرزمين به قلمرو آذربايجان و بـردع بـسيار نزديـك اسـت و                  

ان معروف بوده و نظامي نيز با آن آشـنايي داشـته          ها در آذربايج    احتماالً حكايت آمازون  
بانوي نظامي در همين سرزمين است    كه قلمرو حكومت هر دو شاه       تر اين   است و جالب  

خواسته با اين يادها و توصيفات، نـام نيـك سـرزمين مـادري خـود را               و احتماالً او مي   
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ن سلجوقي و قبچاق ي روزافزون تركاجاودانه سازد؛ به ويژه به دليل خطري كه از سلطه
  .كرده استاحساس مي

ي حكـيم نظـامي داريـم،     با توجه به مطالبي كه نوشته شد و آشنايي اي كه با شيوه    
ي توانايي  توانيم بپذيريم كه او ضمن آگاهي از اين مطالب و اعتقادي كه خود درباره         مي

عرانه، موفـق بـه   ي واال و تخيالت استوار شا  زنان داشته و نيز با كمك گرفتن از انديشه        
  .زنان آثار خود شده است خلق شاه

پردازيم و بحث خود را  پس از اين مقدمه، به بررسي و تحليل پادشاهي نوشابه مي          
  .كنيم روايي نوشابه، آغاز مي با سرزمين بردع، محل فرمان

  
  سرزمين بردع. 3

به شـهري  كشاند كه او      نظامي ماجراهاي اسكندر را پس از فتح ايران به آن جا مي             
از دانايـاني كـه بـا او       . رسـد   زيبا در سرزميني بسيار سرسـبز و خـوش آب و هـوا مـي              

دهند كه اين شهر هـروم   به او خبر مي. كند وجو مي  ي آن سرزمين پرس     همراهند، درباره 
  1:نام داشته

  هـــرومش لقـــب بـــود از آغـــاز كـــار
  

  كنـــون بـــردعش خوانـــد آموزگـــار  
  

  )277: نظامي، بي تا(

آورد كـه خواننـده    هاي دلپسندي مي در تصوير اين شهر چنان توصيف  شاعر گنجه     
  :همه چيز اين شهر خواستني و ستودني است. اندازد را به ياد بهشتي در روي زمين مي

ــصاي وي   ــه اق ــردع ك ــك ب ــا مل   خوش
  تمـــوزش گـــل كوهـــساري دهـــد   
ــرامنش  ــشه پيــ ــده بيــ ــشتي شــ   بهــ
ــد    ــشك بي ــبزه و م ــسي س ــوادش ب   س
  وز تيهــــو و دراج و كبــــك و تــــذر
ــاخ    ــان او سبزشـ ــاله ريحـ ــه سـ   همـ

  انــــد زميــــنش بــــه آب زر آغــــشته
  

  نه ارديبهشت اسـت بـي گـل نـه دي            
  زمــــستان نــــسيم بهــــاري دهــــد

ــر«ز  ــنش  » كُ ــر دام ــسته ب ــوثري ب   ك
  چـــو بـــاغ ارم خاصـــه بـــاغ ســـپيد

  ي بيــد و ســرو  نيــابي تهــي ســايه  
ــراخ    ــت ف ــاز و نعم ــشه در او ن   همي

  ...انـد   تو گـويي در آن زعفـران كـشته        
  

  

  )276همان، (
چيـز در حـد كمـال     در اين شهر آرماني هيچ كمبود و نقصي وجود نـدارد و همـه         
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پنداشت يكـي     زده شده بود و مي      اسكندر كه از زيبايي و آباداني اين شهر شگفت        . است
  :از بزرگمردان پادشاه آن جاست

  بپرســيد كــاين بــوم فــرخ كراســت    
  

  كـــدامين تهمـــتن در او پادشاســـت؟  
  

  و
ــرز آرا   ــاين مــ ــد كــ   ســــتهنمودنــ

  

  !زنــي راســت بــا ايــن همــه خواســته  
  

  )278  همان،(
  . شمارند هاي ارزشمند نوشابه را براي اسكندر بر مي و سپس ويژگي

   نوشابه3 .1
ي پادشاهي نوشابه سـخن       كه نظامي در اسكندرنامه، واپسين اثر خود، درباره         با اين   

ند دارد، نخست به شرح   گفته است، به اين دليل كه از نظر زماني با روزگار اسكندر پيو            
  :پردازيم روايي او مي هاي شخصيتي و فرمان ويژگي
نظير  هايي كه حكيم نظامي از او ارايه داده است، او را شخصيتي ممتاز و كم    ويژگي  

دهد، هم خلقتش در زيبايي و جمال نيـست همتاسـت و هـم در پاكـدامني و                 جلوه مي 
هـا را از      برخـي از ايـن ويژگـي      . استبه حد كمال    ... خلقي و تدبير و زيركي و         خوش

  :شماريم سخن نظامي برمي
ــر خاصــه در نيكــويي   ــاووس ن چــو ط

ــوي ــن قـ ــوي راي و روشـ   دل و نغزگـ
  

ــويي چـــو آهـــوي مـــاده ز بـــي     آهـ
  خــوي  مــنش بلكــه فرزانــه   فرشــته

  

  )277همان، ( 
در بيـت اول    . نظامي در اين توصيفات نهايت دقت و هنرمندي را نشان داده است             

يف زيبايي ظاهري او اختصاص دارد، نوشابه را به طاووس نر و آهوي مـاده     كه به توص  
جالب اسـت  . اند  كرده  ها مانند مي    ها را در آراستگي و زيبايي به آن         تشبيه كرده كه انسĤن   

. ي آن است كه از اين دو جنس، زيبايي طاووس به جنس نر و زيبايي آهو به جنس ماده
  !  ماده را در دو مصراع روبه روي هم نشانده استكه چقدر هنرمندانه، نر و ضمن اين

اي از فضايل را به صورت تنسيق صفات براي او برشـمرده              در بيت دوم، مجموعه     
  :نظير خواهد بود ي اين صفات، انساني واال و بي است كه دارنده

نما، زباني فـصيح و نغزگـو،    اي استوار، دلي پاك و روشن و حقيقت       رأي و انديشه    
سـپس نظـامي   . منشي چون فرشتگان و خوي و خصلت فرزانگان و دانايانشخصيت و  
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زني كه از مردان بسي چاالك تر است، . كند ي بعد تكميل مي ها را در صفحه    اين ويژگي 
نـواز كـه كمـر     كنندگي است، پاك تر، زني رعيـت     وجودش از دريا كه رمز پاكي و پاك       

  .فروشد ي فخر م مردانگي بر ميان بسته و حتي بر نسل كيان
ــاالك   ــرد چـ ــسي مـ ــي از بـ ــر زنـ   تـ

  دل و ســـرفراز  راي و روشـــن قـــوي
  

ــاك      ــسي پ ــا ب ــوهر ز دري ــه گ ــر ب   ت
ــواز بـــه هنگـــام ســـختي رعيـــت    نـ

  

  )278همان، (
او با آفرينش شخصيتي به نام نوشابه . نظامي اين داستان را هدفمندانه سروده است       

زيبايي، به او و بر شـمردن آن  ي بردع، با آن همه آباداني و          روايي منطقه   و سپردن فرمان  
 مثبت ظاهري و باطني براي اين زن، بيان نوع ارتباط نوشابه با زنان و مردان  همه ويژگي
خواسته از يك سو وضـعيت زنـان     ، مي ...ي كشور و      روايي، چگونگي اداره    تحت فرمان 
ارد و ي آن روز را نقد كند و از سوي ديگر، توانايي آنـان را بـه نمـايش بگـذ      در جامعه 

تواننـد همچـون مـردان و        هاي گوناگون، مي    رغم محدوديت   نشان دهد كه زنان نيز علي     
  .ها كشوري را اداره نمايند حتي بهتر از آن

نشين را به خوبي انجـام   روايي كاخ نشين است و هم وظايف فرمان      نوشابه هم پرده    
كاخ را بـا  . اده استاو كاخي برافراشته و بلند ساخته و بساطي شاهانه ترتيب د   . دهد  مي

نـشيند و   روزها بر اين تخت مي. چراغ فراوان آراسته است   تخت بلور و گوهرهاي شب    
كنـد و در   با سپاس و شكرگزاري و رايزني با ديگر زنان، امـور كـشورش را تـدبير مـي        

  .برد ي روز، با آنان به شادخواري و عشرت به سر مي بقيه
دت ترتيب داده و هر شب تا بامداد در آن همچنين نوشابه سرايي مرمرين براي عبا      

گـويي سـفارش   . پردازد و جز زمـاني كوتـاه خـواب نـدارد     جا به عبادت و پرستش مي 
چنان بايد كه از اين بيـست و چهـار   «شاه را پيش چشم نهاده كه    عنصرالمعالي به گيالن  

هشت ساعت به طاعت خـداي تعـالي و بـه           . ساعت، دو بهر بيدار باشي و بهري خفته       
كدخدايي خود مشغول بايد بودن و هشت ساعت به طيبـت و عـشرت و تـازه داشـتن             

  )91: 1368عنصرالمعالي، (» ...روح خود
ــست   ــرده دارد نشـ ــس پـ ــه پـ   اگرچـ
  ســــــرايي ملوكانــــــه دارد بلنــــــد

ــداد    ...  ــر بام ــت ه ــر آن تخ ــشيند ب   ن

  همــه روز باشــد عمــارت پرســت     
  بــــساطي كــــشيده در او ارجمنــــد
ــاد    ــده يـ ــر آفريننـ ــكر بـ ــد شـ   كنـ
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ــگ رود  ...  ــاده و بان ــا ب ــب و روز ب   ش
  گذشـــــت از پرســـــتيدن كردگـــــار

   و گـــنجزن كـــاردان بـــا همـــه كـــاخ
ــام    ــنگ رخـ ــه دارد ز سـ ــر خانـ   دگـ

ــي ــمع گيتـ ــه آن شـ ــروز در آن خانـ   فـ
  نه شب فـارغ اسـت از پرستـشگري        ... 

  

ــود  ــرخ كبـ ــر چـ ــان زيـ ــا كنـ   تماشـ
  بجــز خــواب و خــوردن ندارنــد كــار
  ز طاعـت نهـد بــر تـن خـويش رنــج    

ــا رود  ــب آن ج ــرام ش ــا خ ــاه تنه    م
ــه روز    ــا ب ــد ت ــتش كن ــدا را پرس   خ

  پـــروري نــه روز از تماشـــا و جــان  
  

  )280همان، (
ها شجاعت و دليري ويژگي ديگر نوشابه است كـه در برابـر پادشـاهي                 جز اين ه  ب  

  :گويد جهانگير چون اسكندر مي
ــيرمرد  ــويي شـ ــيرزن گـــر تـ   مـــنم شـ
  چو بر جوشم از خشم چـون تنـد ميـغ          

ــل ــرآرم  كفـ ــيران بـ ــاه شـ ــه داغگـ    بـ
  
  

  چــه مــاده چــه نــر شــير وقــت نبــرد   
ــغ  ــزم از دود تيـ ــش انگيـ   در آب آتـ
  ز پيــــه نهنگــــان فــــروزم چــــراغ

  

  )288همان، (
  ي كشورداري نوشابه شيوه
هـاي   كه ماجراهاي پادشاهي نوشابه فقط به صورت حكايتي كوتاه در داستان       با اين   

ي يك سرزمين  براي ادارههايي كه  ها و شيوه اسكندر مطرح شده است، اما بيشتر ويژگي     
برخـي از ايـن   . روا الزم اسـت، در البـالي آن بيـان شـده اسـت       ي يك فرمان    به وسيله 
  :ها به قرار زير است ويژگي

  خدمتكاران اصلي زنانند
كند و تمامي وظايف يك  اي است كه از بزرگي بر نسل كيان تفاخر مي نوشابه ملكه  
:. گـذارد  اما چون شاهان ديگر تاج بر سـر نمـي   دهد؛    روا را به شايستگي انجام مي       فرمان

خدمتكاران نوشابه هزار دختر ماهرخ دوشيزه هـستند،        » كاله  كله داريش هست و او بي     «
نيـاز   كه كمر خدمت بر ميان بسته و او را از حضور غالمان و مدبران مرد در پيشگاه، بي   

   :اند ساخته
ــشگاه  ــر در پيـــ ــزارش زن بكـــ   هـــ

  

   چـو مـاه    به خدمت كمر بسته هر يك       
  

  )277همان، (
  :نظيرند ها در زيبايي بي ي آن همه
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  درخــشنده هريـــك در ايــوان و بـــاغ  
ــور  ــدارد ز نــ ــت آن نــ ــر طاقــ   نظــ

  

  چو در روز خورشيد و در شب چراغ         
  كــه بينــد در ايــشان ز نزديــك و دور

  

  )279همان، (
ـ                 اما اداره    ه ي يك كشور و به ويژه رويارويي با كشورهاي بيگانـه و رقيـب، نيـاز ب

بـه همـين دليـل    . توانند جنگجويـان آن باشـند  لشكرياني نيرومند دارد كه تنها زنان نمي      
  :سپاهيانش عالوه بر كنيزان چاالك، از سي هزار غالم شمشيرزن تشكيل شده است

  بـــرون از كنيـــزان چابـــك ســــوار   
  

ــزار    ــي هـ ــشيرزن سـ ــان شمـ   2غالمـ
  

  )279همان، (
 خـدمتكاران انـدروني وي را زنـان    زنـان و    ي مـشاوران و راي      با وجود اين، همـه      

دانـسته كـه      زيرا شاعر الزم مي   . دهند و هيچ مردي سمتي در درگاهش ندارد         تشكيل مي 
: نشيني و مستوريـشان محفـوظ بمانـد        همچنان زنان از حريمي برخوردار باشند كه پرده       

و مهـم تـر ايـن كـه، نظـامي        » نبينـد ولـي روي او را كـسي        /غالمان مردانه دارد بـسي    «
ود كه به هيچ مـردي نيـاز        واسته نشان دهد رايزني و هوشمندي زنان تا به حدي ب          خ  مي

  :نداشتند
ــر درش  ــردان كـــسي بـ   نگـــشتي ز مـ
  بجــز زن كــسي كــار ســازش نبــود    

ــتي راي  ــان داشــ ــراي زنــ   زن در ســ
  

ــودي بــرش       ــد نزديــك ب ــر چن   وگ
ــود    بـــه ديـــدار مـــردان نيـــازش نبـ
  بـــه كـــدبانويي فـــارغ از كدخـــداي

  

  : ي غالمانوظيفه
ي يك كشور و به ويژه رويـارويي بـا كـشورهاي بيگانـه و رقيـب نيـاز بـه                      داره ا  

توانند جنگجويان آن باشند، به همين دليـل سـپاهيانش            لشكرياني دارد كه تنها زنان نمي     
  . عالوه بر كنيزان چاالك، از سي هزار غالم شمشيرزن تركيب شده است

  ســــوار بــــرون از كنيــــزان چابــــك
  

ــي     ــشيرزن سـ ــان شمـ ــز غالمـ   ارهـ
  

  )279همان، (
اند بايد در جايي مستقر  در عين حال، اين غالمان كه حتي درِ شهر نوشابه را نديده         

باشند و با درآمدي زندگيشان را اداره كنند و در صورت بروز پيكار، در خدمت نوشابه             
  :به همين روي نظامي چنين سروده است كه. باشند
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ــه   ــود تاختـ ــاع خـ ــه اقطـ ــان بـ   غالمـ
ــا  ــسي از غالمـ ــر او كـ ــس قهـ   ن ز بـ

ــان     ــار فرمودش ــه پيك ــا ك ــر ج ــه ه   ب
  

ــاخته    ــود سـ ــر خـ ــاهي از بهـ   وطنگـ
ــهر او  ــده درِ شــ ــده نديــ   بــــه ديــ

  تـــرين كـــاري آن بودشـــان فريـــضه
  

  )278همان، (
  :نياز از شويزنان بي
ي هـوا و      و قـوه  » نفس بهيمي «شاعر از اين موضوع نيز غافل نبوده كه به هر حال              

ستي وجود دارد و دنبال راهي براي توجيه ايـن امـر          خواهش نفساني در هر انسان تندر     
به همين دليل همراه تأكيد فراوان بر پاكدامني نوشـابه و زنـان همـراهش و                . بوده است 

  .ي نوعي افسون و جادو دانسته است ها را نتيجه دوري از شهوت، اين پرهيز آن
ــر  ــشان دليــ ــد در ايــ ــته نبينــ   فرشــ

ــده   ــرو خوان ــسون ف ــه اف ــدانم چ ــد ن   ان
ــاك ــانزن پــــ ــد فرمــــ   روا  پيونــــ

  

ــر       ــه زي ــاال ب ــد ز ب ــد افت ــر بين   ...وگ
  انــد كــز آشــوب شــهوت جــدا مانــده

ــسته دارد هـــوا    ــشان فروبـ ــر ايـ   بـ
  

  )279همان، (
گويا اين زنان باده و موسيقي را مبناي شادماني و سرگرمي و جايگزين امور ديگر                 

  :اند قرار داده
ــود  ــپهر كبـــ ــر ســـ ــد زيـــ   ندارنـــ

  

ــگ رود     ــاده و بانـ ــز بـ ــي بجـ   رفيقـ
  

  )279همان، (
  زيركي و تدبير نوشابه

ي فتوحات اسكندر را شنيده بـود و متوجـه شـده بـود كـه حتـي                نوشابه كه آوازه    
انـد، زمـاني كـه از     پادشاهان بزرگي چون دارا تاب مقاومت در برابر اسكندر را نداشـته        

نزديك شدن اسكندر به سرزمين خود خبردار شد، براي پيشگيري از ويراني كـشورش،         
بـراي  هـا   و خـوراكي هـا    تدبيري هوشمندانه، هداياي فراوانـي از جـواهرات، مركـب         با

اسكندر و مهتران همراهش فرستاد؛ به طوري كه ذكر خيرش بر زبـان سـپاهيان جـاري          
روايي زنان چيزي نشنيده بود، چنان مـشتاق         شد و اسكندر كه گويا تا آن زمان از فرمان         
  :اهي ديدار نوشابه شدديدار وي شد كه شخصاً به جاي پيك، ر

ــزاوار او  ...  ــي ســـ ــتاد نزلـــ   فرســـ
  هــا كــه آن زن نمــود ز بــس مردمــي... 

ــار او      ــدمت ك ــر خ ــست ب ــر ب   ...كم
  سـتود   زبان بـر زبـان هـر كـسش مـي          
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ــواز  ــدار آن دلنــ ــه ديــ   ملــــك را بــ
ــد از راز او  ــر يابــ ــا خبــ ــدان تــ   بــ
ــار    ــت ك ــر آراس ــوالن ب ــم رس ــه رس   ب

  

ــاز     ــد ني ــشتر ش ــان بي ــا زم ــان ت   زم
ــد در آن مم ــاز او ببينــ ــت ســ   لكــ

ــتاده  ــد فرسـ ــازنين شـ ــوي نـ   وار سـ
  

  )281همان، (
  شناختن اسكندر

اسكندر كه خود را به شكل رسوالن درآورده بود به كاخ نوشابه وارد شد و نوشابه    
و گوهرها خود را آراسته و بر اورنـگ شـاهي نشـسته بـود، بـا                 ها    كه با زيباترين لباس   

گويا عادت شـاهانه و تماشـاي   . قبال كردي زنان پريچهره از اسكندر است      صفوف آراسته 
رفتار كنـد؛ گـستاخانه    ها    زنان درگاه باعث شد اسكندر فراموش كند كه بايد چون پيك          

  وارد كاخ شد و كمر شمشير خود را باز نكرد تا به نگهبانان و دربانان تحويل دهد؛
  فرســــتاده از در درآمــــد دليـــــر  ... 

ــاز   ــشاد بــ ــشير نگــ ــد شمــ   كمربنــ
  

   خرامنـده شـير    سوي تخت شد چـون      
ــاز   ــردش نم ــوالن نب ــم رس ــه رس   ...ب

  

  )282همان، (
آسا و زنان چون حور مشغول بود و نوشـابه         اسكندر به تماشاي كاخ زيباي بهشت       

كرد كـه   انديشيد و احساس مي پاييد و در شكل و شمايل و رفتار او مي   زيركانه او را مي   
  :ت كرد و او را شناختبه همين دليل بيشتر دق. را نداردها  رفتار و شكل پيك

ــان او  ــيرت و ســ ــرك از ســ   زن زيــ
  كــه ايــن كــاردان مــرد آهــسته راي    

ــر تــا قــدم ديــد در شــهريار    ...    ز س
ــشناختش  ــرد بـ ــه كـ ــو نگـ ــو نيكـ   چـ

  

ــان او    ــد هراســـ   در آن داوري شـــ
  چــرا رســم خــدمت نيــارد بــه جــاي 
ــار  ــك زد عيـ ــر محـ ــه را بـ   زر پختـ
  ز تخـــت خـــود آرامگـــه ســـاختش

  

  )283همان، (
و را با احترام بر فراز تخت در كنار خويش جـاي داد و در حـالي كـه در            نوشابه ا      

بـا آزرم  . كرد، كوشيد تا اسكندر نداند كه او را شناخته است   بزرگداشت او كوتاهي نمي   
اسـكندر بـه   . و احترام، احوال اسكندر را جويا شد و خواست تا از پيـام او آگـاه شـود       

چرا از آمدن ما به   «تنايي نوشابه به اسكندر كه      اع  عنوان پيك گفت كه پيامي آورده از بي       
  »اين سرزمين باخبر شدي و به ديدنم نيامدي؟
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ــاختم   ــت س ــدين مملك ــن ره ب ــو م   چ
ــن     ــاه م ــه درگ ــستي ب ــون نب ــر چ   كم

  

ــايه    ــر او سـ ــداختم  بـ ــت انـ   ي دولـ
ــن  ــدي از راه مـ ــرا روي پيچيـ   ...چـ

  

  )284همان، (
 به اردوگاهش روي تـا از نزديـك   و به نوشابه گفت اسكندر منتظر است كه بامداد فردا     

  :پوشي روا ندانست و نوشابه بيش از اين پرده. تو را ببيند
  بـــه پاســـخ نمـــودن زن هوشـــمند   
ــر      ــاه دلي ــو ش ــون ت ــر چ ــاد ب ــه آب   ك

  

ــد     ــشاد بنـ ــسته بگـ ــاقوت سربـ   ز يـ
  ...كه پيغام خود، خود گذارد چو شير

  )284همان، (
و ادامه داد كه تو خود اسكندري و از شجاعت و تيغ اسكندر سخني مگو كه هـم                  

  :اكنون در دام افتادي
ــدي   ــه دام آم ــود ب ــدي و خ ــرا خوان   م

  

ــر كــن كــه خــام آمــدي  نظــر پختــه     ت
  

  )284همان، (
سپس دستور داد . و از او خواست بيش از اين نكوشد و خورشيد را به گل نپوشد            

آن را به اسـكندر نـشان داد؛ چـون او صـورت       . از خزانه بياورد  تا كنيزكي تصوير او را      
نوشـابه كـه ديـد    . خويش را ديد از ترس رنگ از رخسارش پريد و بـه خـدا پنـاه بـرد     

اسكندر بسيار ترسيده است، او را دلـداري داد و خـود را دوسـتدار و حتـي كنيـزك و             
ين خاطر تـصويرت را بـه   و گفت به ا» ام ترا من كنيزي پرستنده«:. ي اسكندر شمرد    بنده

ي من پي ببري و بداني كه مانند زنان ديگر از احوال جهـان    تو نمودم تا به حد و اندازه      
  :خبر نيستم و سپس از شجاعت و تدبير خويش سخن گفت بي

ــستم    ــير نيـ ــم زن سـ ــه زنـ ــر چـ   اگـ
ــيرمرد  ــويي شـ ــيرزن گـــر تـ   مـــنم شـ

  

  خبـــر نيـــستم ز حـــال جهـــان بـــي  
  چــه مــاده چــه نــر شــير وقــت نبــرد 

  

  )287همان،  (    
ناپذيري و تـدبيرهاي خـود را    ي سخن كوشيد تا شجاعت و تسليم  نوشابه در ادامه    

به همين دليل به . براي اسكندر بگويد و او را از هر تصميم سويي عليه خويش باز دارد       
او گفت من با تو مهربانم و تو مرا به جنگ و پيكار بر ميانگيز، كه اگر چنين شود با تو                   

م و در اين صورت از دو حال بيرون نيـست؛ اگـر تـو پيـروز شـوي، جهانيـان              جنگ  مي
زني چيره شد و اگر من تو را بشكنم، قهرمان جهان معرفي خواهم    خواهند گفت بر بيوه   
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  3.شد

  يـاب   تو آن گه كه بر من شوي دست       ... 
  مــن ار بــر تــو چــربم بــه هنگــام كــين

  

  زنـــي بيـــوه را داده باشـــي جـــواب  
  ي زمـــينشـــوم قـــايم انـــداز رو  

  

  )288همان، (

  فراست و همت نوشابه
ي  نوشابه در ادامـه . شناسي و از ظاهر پي به باطن بردن است   فراست به معني قيافه     

گفت وگو با اسكندر، خود را صاحب فراسـت معرفـي كـرد و گفـت از روي تـصاوير        
 بر اين ، بـا  ها را بشناسم و عالوه  هاي آن   توانم توانايي   پادشاهاني كه در اختيار دارم، مي     

ي آنان آگاه شـوم و بـا        توانم از درون پادشاهان و سنگ و مرتبه         نيروي باطني همت مي   
  :ديدن تصوير تو از تمام احوال و بزرگي تو آگاهم

  چـو آرنــد صـورت بــه نزديـك مــن   ... 
ــاس ...  ــر صــورتي از قي ــك ه ــد و ني   ب
ــي ...  ــت روان مـ ــرازوي همـ ــنم تـ   كـ

ــر پرنــد      ــان يــافتم ب ــر نقــش ك   ز ه
  

ــن در او   ــك مــ ــرد راي باريــ    بنگــ
ــت  ــستم فراس ــه ه ــم ك ــناس شناس   ش

ــي    ــسروان م ــنگن خ ــبك س ــنم س   ك
ــرا دلپـــسند     ــد مـ ــو آمـ ــال تـ   خيـ

  

  )289همان، (
كه او را بـشناسد و       اسكندر كه هرگز انتظار نداشت با زني هوشمند روبه رو شود              

زده شد و  اي تحقيرآميز، شجاعت و فراست خود را به رخش بكشد، هم شگفت به شيوه
خواست بپذيرد كه زن از پس پرده برون آيد و اين گونه دليـري       توانست يا نمي    ميهم ن 
  !كند

ــر    ــد دليـ ــه باشـ ــد كـ ــي زن نبايـ   ولـ
ــود     ــان ب ــرده پنه ــه در پ ــه ك   زن آن ب

  

ــه    ــود كين ــه محكــم ب ــير ك ــاده ش   ي م
ــود     ــان ب ــرده افغ ــي پ ــگ ب ــه آهن   ك

  

  )290همان،  (        
آمده نديد   وضعيت و موقعيت پيشاما سرانجام راهي جز پذيرش و تسليم در برابر       

  :و به رغم ميل باطني
  سـت    ا دگرباره گفت اين چه كم بودگي     

ــشه را جــوش ده    ــي در، اندي ــه تلخ   ب
  

  شفاعت در اين پرده بيهـودگي اسـت         
  ...اي تــــن فرامــــوش ده در افتــــاده

  

  )290همان، (
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  ي بيداركننده سفره
شـرق را فـتح كـرده و     هوشمند كه ديده بود اسكندر از غـرب عـالم تـا             ي  نوشابه  

هاي تازه است، كوشيد به اسكندر بفهمانـد كـه         همچنان حريصانه به دنبال فتح سرزمين     
مگـر  . هاي فراوان با مقدار اندك آن تفاوتي نـدارد          ها و ثروت    در اختيار داشتن سرزمين   

ها را گـشوده اسـت، بـه جـاي غـذاهاي معمـول          كسي كه اين همه كشورها و سرزمين      
ي بزرگـي     بـه همـين دليـل دسـتور داد سـفره            بخورد؟ها  واهرات گرانب تواند زر و ج     مي

اي  ها قرار دهند و جداگانه براي اسـكندر سـفره   بيفكنند و در آن انواع غذاها و خوردني  
هاي بلورين آكنده از جواهرات قرار دهند و ظرفها  ين بگسترند و در آن جامزر:  

ــر    ــل پـ ــر از لعـ ــي از زر و ديگـ   يكـ
  

ــاقو    ــر ز ي ــه ديگ ــارم ز درس   ت و چ
  

  )293همان، (
  :و

  بـه شــه گفــت نوشــابه بگــشاي دســت 
  

  ها كه در پيش هست خورش بخور زين  

  )293همان، (
تواند سنگ بخـورد؟ و نوشـابه پاسـخ           زده پرسيد كه مگر انسان مي       اسكندر حيرت   
  :داد

  بـــه چيـــزي چـــه بايـــد ســـرافراختن
  چو نـاخوردني آمـد ايـن سـفله سـنگ          

  

ــه     ــوان از او طعم ــه نت ــاختن ك   اي س
ــگ؟    ــم چن ــه آري ــفلگانه چ   در او س

  

  )294همان، (
ها  اسكندر ابتدا به نوشابه پاسخ داد كه تو خود نيز به اين بيماري گرفتاري و همين       

هـاي نوشـابه      اي و سپس اقرار كـرد كـه سـخن           كه پيش من نهادي، تو خود گرد آورده       
  :درست است

ــي ــيكن چــو م ــنم از راي خــويش ول   بي
  راي خـــــوبهزارآفـــــرين بـــــر زن 

ــيش  ــانوي پـ ــو اي بـ ــد تـ ــين ز پنـ   بـ
  

  هاي تو هست بر جاي خـويش        سخن  
ــا را بــه مــردي شــود رهنمــاي    كــه م

ــكه ــين   زدم س ــر زم ــو زر ب   ي زر چ
  

  )295همان، (
به اسكندر، نوشـابه دسـتور داد تـا غـذاهاي گونـاگون بياورنـد، و بـراي          پس از تنّ    

شيد و با احترام فراوان با او ها چ ي آن اطمينان اسكندر از سالمت غذاها، نخست از همه
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ي استواري با نوشابه بست و آن جا  در همين مجلس بود كه اسكندر عهدنامه. رفتار كرد
  :را در حالي ترك كرد كه خوشحال و سپاسگزار بود كه نوشابه او را رها كرده است

ــراس   ــودش ه ــه ب ــتگاري ك ــدان رس   ب
  

  رهاننـــده را كـــرد صـــد ره ســـپاس  
  

  )296همان،  (          
فرداي آن روز نيز نوشابه به اردوگاه اسكندر رفت و با استقبال و پذيرايي اسكندر                 

  .روبه رو شد و با خلعت اسكندر و هداياي فراوان او، به بردع بازگشت
خورد و  كه هوشياري و تدبير نوشابه در سرتاسر اين ماجرا به چشم مي خالصه اين   

روايـي الزم   آيد، براي هـر فرمـان   در پي ميها كه به طور مختصري اين ويژگي مجموعه
  : است

  . كند زني مملكتي نه چندان بزرگ را اداره مي شاه. 1
كنـد كـه هـركس توصـيف      اين زن چنان با تدبير و عدالت كـشور را اداره مـي         . 2

شود و اسكندر چون به نزديـك   شنود، مشتاق ديدن آن جا مي   آباداني و زيبايي آن را مي     
  .نه به عنوان پيك، راهي دربار نوشابه شدشهر رسيد مشتاقا

كه گروهي زن كه      اسكندر به غرور مردانگي و شجاعت خويش و به تصور اين          . 3
  .برند وارد شهر بردع شد در برابر مردان وزني ندارند در شهر به سر مي

ي اسكندر و در حقيقت خود اسكندر بـود اسـتقبال      نوشابه از پيكي كه فرستاده    . 4
  . اداي مراسم، او را شناختكرد و هنگام

پيش نقاشان را مأمور كرده بود تا تصاوير ها  نوشابه آن قدر تدبير داشت كه سال. 5
ي همگـان را بـه خـاطر سـپرده بـود و               تمام پادشاهان را نقاشي كرده بودند و او چهره        

  .شناخت مي
  .اردنوشابه از آگهي خود پرده برنداشت و از او خواست تا پيام خويش را بگز. 6
پس از شنيدن پيام به اسكندر گفت تو شاهي هستي كه پيام خويش را خـويش      . 7

  .گزاري و تالش اسكندر براي انكار اين امر با آوردن تصوير او به مجلس، نتيجه نداد مي
كه به فكر كشتن يا اسير كردن اسكندر بيفتـد بـر احترامـات     نوشابه به جاي اين  . 8

ت خود نشاند و خود بر كرسي زرين نشست و مجلـس     او را بر فراز تخ    . خويش افزود 
طلبـي، بـا او پيمـاني     پذيرايي ترتيب داد و ضمن متنبه كردن اسكندر از حرص و زيـاده     

  .استوار بست تا مردم و مملكتش در امان بماند
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حتي بعدها كه شاه روس به مملكت بردع حمله بـرد و نوشـابه را اسـير كـرد،             . 9
و شكستن شاه روس، نوشـابه را آزاد كـرد و بـه مملكـت               هاي فراوان     اسكندر با جنگ  
  )482: شرفنامه، بي تا. (خويش بازگرداند

كوشيد تا اسـكندر   تدبير بود، مي بد نيست توجه كنيم كه اگر نوشابه زني خام و بي          
اگـر موفـق   . را اسير كند و ممكن بود كه موفق بشود يا موفق نشود و اسـكندر بگريـزد        

كشت و در هر حال، سپاه عظيم و سرداران بزرگي  كرد يا مي اسير ميشد يا بايد او را  مي
كردند تا  تاختند و همه چيز و همه كس را نابود مي      كه همراه اسكندر بودند، به بردع مي      

شاه خود را برهانند يا مرگش را تالفي كنند و اگر اسكندر از دست نوشابه گريخته بود،  
 چنان مدبرانه رفتار كرد كه اسكندر از اعمال خـود  اما نوشابه. كرد  خود همين كار را مي    
رفت بـسيار خوشـحال بـود، حتـي      كه به سالمت از نزد نوشابه مي  شرمنده شد و از اين    

  .بعدها با خطرپذيري فراوان در جنگ با روسيان او را از چنگ آنان نجات داد
  مهين بانو. 2

خوش آفاق همسر زيبا هاي  سرود، خاطره هنگامي كه نظامي خسرو و شيرين را مي   
شايد آن جا كه وصف شـيرين را  . شد اي از پيش چشمانش دور نمي   و دلخواهش لحظه  

هاي داستان  كرد يا حتي پيش از آغاز سرودن آن، زماني كه مسوده از زبان شاپور نقل مي  
كرد تا آن را به نظم درآورد، شباهت شگفتي را ميان او و             خسرو و شيرين را مطالعه مي     

كرد و شـايد بـه    كرد و نام شيرين، ياد آفاق را برايش زنده مي        بندش مالحظه مي  آفاق دل 
همين دليل بود كه از شيرين شخصيتي تصوير كرد كه با آن چه مورخاني چـون ثعـالبي      

در خـسرو و  . گزارش كرده يا در آثاري چون شاهنامه به نظم آمده بود، متفـاوت اسـت    
ارزش و رسوا نيست كه بزرگان كشور براي        يشيرين برخالف آن آثار، شيرين كنيزكي ب      

حفظ اعتبار و آبروي خسرو پرويز و نگراني از زادن فرزنـدي پليـد، او را از ازدواج بـا       
  )216 ،9 ج:1971 ؛ فردوسي، 387: 1373 ثعالبي،. (وي منع كنند

بـانو اسـت كـه فرمـانروايي      بانويي نژاده به نام مهـين  ي شاه شيرين نظامي برادرزاده   
، »زني فرمانده است از نـسل شـاهان  «هاي اران تا به ارمن به نام اوست و چون او            ماقلي

پس برادرزاده و جانشينش، شيرين، نيز شاهزاده است و در بزرگي چيزي از خسرو كم                
خواسته نخستين قهرمان اثرش كنيزي بدنام باشد،         به عبارت ديگر، نظامي كه نمي     . ندارد

بـانو آفريـده    روايي اصيل به نام مهـين    معرفي كرده و فرمان   اي نژاده     زاده  شيرين را بزرگ  
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  »بجز تختي و تاجي«اسباب پادشاهي را دارد  ي  است كه همه
بانو را بر خالف داستان نوشابه كه در اسـكندرنامه بـه صـورت        شاعر داستان مهين    

يك پارچه و پيوسته گزارش كرده، به عنوان شخصيتي فرعي، بـه صـورت چنـد جـزء                  
. كـرده، آورده اسـت    در هرجا كه روال كلي داستان خسرو و شيرين اقتـضا مـي             پراكنده

روايـي و چگـونگي      ي فرمـان    هاي ايـن بـانوي برجـسته، شـيوه          اينك به بررسي ويژگي   
  .پردازيم قلمروش مي

هاي آغازين داستان، كه از قول شاپور، شيرين را به خسرو معرفـي               نظامي در برگ    
از آن سوي   «: كند  ي او آغاز مي     شيرين، از كشور و خانواده    كند، براي شناساندن بهتر       مي

و » زني فرمانده است از نسل شاهان     «كه لنگرگاه بندر دربند است،      » كهستان منزلي چند  
هـاي حكومـت، شخـصيت و كـشورش را      ي او، ويژگي   سپس نام اين بانو، وجه تسميه     

  :شمارد چنين برمي
  هاي شخصي ويژگي
  .شود بانو خوانده مي مين جهت مهيناندام است و به ه درشت .1
 .شوي نكرده است .2

كند، بـه همـين دليـل بـه تناسـب       كامران است و زندگي را با شادماني سپري مي      .3
  :برد وضعيت هواي كشور، هر فصلي را در شهري به سر مي

  نشـــست خـــويش را در هـــر هـــوايي
  

ــايي      ــرده ج ــا ك ــصلي مهي ــر ف ــه ه   ب
  

  )49خسرو و شيرين، (
 »اي دارد دگر هيچ بردارزاده«اوند در اين جهان از خويش .4

مثالً . بسيار مهربان است و شيرين را از همه چيز و همه كس بيشتر دوست دارد. 5
ي  قيمت و در عين حال تند و تيز است، بـه بهانـه         وقتي شيرين شبديز را كه اسبي گران      

جـان شـيرين اسـت،    كـه نگـران       كند، مهين بانو با اين      بانو درخواست مي    شكار از مهين  
  :گويد خطاب به او مي

ــت   ــاگزير اس ــستن ن ــر وي نش ــر ب   وگ
  

  نــه شــب زيبــاتر از بــدر منيــر اســت  
  

هاي چندروزه داشـت و   ها و شيون و زماني كه شيرين و شبديز از ارمنستان رفتند، گريه        
  :بانو داد وقتي خسرو خبر سالمت شيرين را به مهين
  خروشـــي بركـــشيد از دل شـــغبناك    به خدمت بر زمين غلتيـد چـون خـاك         
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  در كو كه گـر بيـنم بـه خـوابش          كه آن   
  نــوك چــشمش از دريــا بــرآرم   ه بــ

  

ــش    ــاي آب ــه در دري ــن ك ــه در دام   ن
  به جان بـسپارمش پـس جـان سـپارم         

  

  )104همان، (
. بـرد   به نحوي كه از قرائن پي به حقايق مي          بانو بسيار دانا و هوشمند بود،       مهين . 6

توان شـيرين را يافـت و    د كه با جست وجو نمي   در ماجراي گريختن شيرين، متوجه ش     
 :وقتي كه خسرو به ارمنستان آمد، چنين حدس زد

ــت    ــد فرادس ــتم او آي ــه گف ــن آن گ   م
  

ــت      ــده پيوس ــك در بن ــال مل ــه اقب   ك
  

  )104همان، (
  :و پس از بازآوردن شاپور شيرين را به ارمنستان، او را دلداري داد؛ زيرا

ــي ــگ  چــو م ــان نيرن ــست ك ــازي دان   س
  

ــازي لــي روشــن اســت از عــشقدلي     ب
  

  )112همان،  (           
 به طوري كه بجز هداياي فراواني كه بـه خـسرو بخـشيده           :بسيار بخشنده بوده   . 7
 آگاهي از سالمت شيرين تصميم گرفت گلگون، اسب ارزشمند همزاد شـبديز را   بود، با 

 :خواست به دنبال شيرين برود به كسي ببخشد كه مي

  گـون سـبك خيـز     به حكـم آنكـه گل     ... 
  

ــبديز    ــزادان شـ ــشم ز همـ ــدو بخـ   بـ
  

 )112همان، (

بانو، سوار بـر شـبديز از    چون شيرين با فريب دادن مهين :عفو و گذشت داشت . 8  
 انتظـار   هنگام بازگشتن يا باز آوردنش به ارمنستان،     ارمنستان گريخت و به مداين رفت،       

نـداني كنـد و يـا بـرايش انـواع         بـانو او را تنبيـه كنـد؛ مـثالً او را ز              رفت كـه مهـين      مي
امـا رفتـار    !  فكري آن روزگـار    -ها در نظر بگيرد؛ آن هم در فضاي اجتماعي          محدوديت

بانو با شيرين از ديدگاه روان شناسي تربيتي بسيار حايز اهميت است؛ زيرا اگر آن                 مهين
شود هاي رواني و شخصيتي بر شيرين وارد  شد ممكن بود انواع آسيب ها اعمال مي   تنبيه

بانو بـا بازگـشت شـيرين از     اما مهين. ي او را به طور كامل دگرگون كند       و زندگي آينده  
اش هرگـز احـساس    گنجيد و چنان رفتار كرد كـه بـرادرزاده     شادي در پوست خود نمي    

  :شرمندگي نكند و بتواند با اعتماد به نفس كامل به زندگي بازگردد
ــين ــود   مه ــون ب ــت چ ــشايد گف ــانو ن   ب

  واني بــاز يابــد چــو پيــري كــو جــ   
  كـه از شـادي ز شـادروان بـرون بـود       

ــد    ــاز يابــ ــدگاني بــ ــرد زنــ   بميــ
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ــاني  ــت از مهربــ ــرش در برگرفــ   ســ
ــاورد    ــويش نيـ ــرم در مـ ــكنج شـ   شـ

ــي ــگ  چــو م ــان نيرن ــست ك ــازي دان   س
  داد تـــا فرمــان پـــذيرد  دلــش مــي  ... 

  هـــاي بـــي انـــدازه كـــردش نـــوازش
ــت را بـــدو داد    ــان هفتـــاد لعبـ   همـ

  

  جهــــان از ســــرگرفتش زنــــدگاني
ــديث  ــش نيــاورد   ح ــر روي ــه ب   رفت

ــازي دليلــي روشــن اســت از عــشق   ب
ــوي ــذيرد  قـ ــان پـ ــردد و درمـ   دل گـ

ــازه  ــد نخــستين ت ــان عه ــردش هم    ك
ــاد   ــان ش ــا لعبت ــد ب ــازي كن ــا ب ــه ت   ك

  

  :و شيرين پس از بازگشت همراه با دختران
ــد    ــدازه كردن ــشاط ان ــو و ن ــان له   هم

  

ــازه كردنــد       ــشين ت ــازار پي ــان ب   هم
  

  )112همان، (          
شخصيت شيرين آن چنان محكم است «: سوي ديگر، نبايد از نظر دور داشت كهاز   

اي  شود و نه همچـون معـشوقه   كه به او نه به ديد دختري سبكسر و فراري نگريسته مي         
  )98: 1383زاده،  حسين(» باز هوس
انگيـز نظـامي      در حقيقت اين بخش از ماجرا، حكايت از دانايي و درايت شـگفت              

بانو نسبت داده اسـت، در حقيقـت كـالس آموزشـي      فتاري كه به مهيني ر   دارد و شيوه  
اين مـرد حكـيم   . خوانندگان خسرو و شيرين ترتيب داده است ي  است كه او براي همه    

شمارد و به قول روان شناسان بر  زاهدپيشه، پيامد رفتارهاي خالف هنجار را بيماري مي      
  :كند رفتار درماني تأكيد مي

ــي  ــش مـ ــا  دلـ ــا فرمـ ــذيردداد تـ   ن پـ
ــوازش ــي نـ ــاي بـ ــردش هـ ــدازه كـ   انـ

  

ــذيرد  قـــوي   ــان پـ ــردد و درمـ   دل گـ
ــردش  ــازه ك ــد نخــستين ت ــان عه   هم

  

  )همان(
ي خاندان شاهي بود، خود   و بازماندههبانو كه نژاد مهين: گوهري  پاكدامني و پاك  . 9  

  :نيز از هر آلودگي پاك بود
ــاكي در گهــر داشــت  مهــين ــانو كــه پ   ب

  

  داشـت ز حال خسرو و شـيرين خبـر       
  

  .كرد و به همين دليل هم بود كه شيرين را سفارش به پاكدامني مي
وقتي كه خـسرو از بهـرام شكـست خـورد و بـراي بـار دوم بـه                   : اندرزگويي. 10  

انتظار و سختي به   ها    دو عاشق كه پس از مدت     . ارمنستان آمد، شيرين نيز در آن جا بود       
ند و ارتبـاط و همنـشيني ايـن دو،    يكديگر رسيده بودند، تاب دوري يكـديگر را نداشـت   
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ـ        ي بسيار خطرناكي را براي شيرين ايجاد مي         زمينه ده «اش كرد؛ به ويژه كه شاه جوان عي
باخت،  در حرمسرا داشت و اگر شيرين گوهر خويش را مي  » هزار خوبروي زنجير موي   

 .توانست مانند يكي از آن ده هزار زن در مشكوي خسرو ساكن شود چه بسا كه فقط مي
بانو شيرين را  به همين دليل در همان روزهاي آغازين حضور خسرو در ارمنستان، مهين       

بـانو چنـان    پنـد و انـدرزهاي مهـين   . به كناري كشيد و مادرانه وي را پنـد و انـدرز داد      
تأثيرگذار بود كه شيرين تا زمان ازدواج رسمي با خـسرو كـه چنـدين سـال بعـد و بـا              

در واقع همين اندرز كـه  . ز از پيش خاطرش دور نشد     هاي فراوان روي داد، هرگ      سختي
با پذيرش همراه شد باعث شد كه شيرين با وجود همنشيني بـا خـسرو و همراهـي در              
مجالس بزم و عيش و نوش مواظب خود باشد، و سرانجام خسرو مغرور را به پذيرفتن         

  :شرايط خود وادار كند
ــاكي در گهــر داشــت  مهــين ــانو كــه پ   ب

ــشيد از آ ــار دلكـــش در انديـ   ن دو يـ
  بــه شــيرين گفــت كــاي فرزانــه فرزنــد

  تــو گنجــي ســر بــه مهــري نابــسوده... 
  چنـــانم در دل آيـــد كـــاين جهـــانگير

  ولـــيكن گرچـــه بينـــي ناشـــكيبش... 
ــيرين زبـــاني     ــز ســـر شـ ــد كـ   نبايـ

  ي خــــويش فرومانــــد تــــرا آلــــوده
ــت   ــك نام ــد و ني ــك عه ــد ني   چــو بين

  

  ز حال خسرو و شـيرين خبـر داشـت       
  خاشاك و آتـش   كه چون سازد به هم      

  نه بـر مـن بـر همـه خوبـان خداونـد            
  بــــد و نيــــك جهــــان نــــاآزموده
ــدبير  ــد تـــو دارد رأي و تـ   بـــه پيونـ
ــريبش   ــر فـ ــوش داري بـ ــنم گـ   نبيـ
  خـــورد حلـــواي شـــيرين رايگـــاني
ــراپيش   ــرد فـ ــري گيـ ــواي ديگـ   هـ
ــت     ــي تمام ــه آيين ــد ب ــن خواه   ز م

  

  )119همان، (
ان بود، به هفت اورنگ و      بانو همداست    شيرين نيز كه خاطر و دلش با سخنان مهين          
  :هاي آسماني سوگند خورد كتاب

  كه گـر خـون گـريم از عـشق جمـالش      
  

ــش    ــت حالل   نخــواهم شــد مگــر جف
  

  )121همان، (
  بانو كشور و پادشاهي مهين

هاي بردع، ابخاز، ارمن و موقـان تـشكيل شـده و از           بانو از سرزمين    كشور مهين . 1  
بـانو هـر فـصلي را در يكـي از         دليل مهين  به همين . آب و هواي متنوعي برخوردار بود     
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  :برد شهرهاي كشورش به سر مي
  به فصل گـل بـه موقـان اسـت جـايش           
  بــه تابــستان شــود بــر كــوه ارمــن     
  بــه هنگــام خــزان آيــد بــه انجـــاز     
  زمــستانش بــه بــردع ميــل چيــر اســت 

  

ــايش    ــا سرســبز باشــد خــاك پ   كــه ت
  خرامد گل به گـل خـرمن بـه خـرمن          
ــرواز   ــر پـ ــستن نخجيـ ــد در جـ   كنـ

ــه ــت ك ــسير اس ــواي گرم ــردع را ه    ب
  

  )49همان،  (         
خسرو كه از ترس پدر به ارمنستان رفته بود تا با يك تيـر دو نـشان بزنـد؛ هـم از             

خشم پدر در امان بماند و هـم محبـوبش را در آن جـا بيابـد، در فـصل زمـستان وارد                    
  :بانو از او چنين دعوت كرد به همين دليل، مهين. ارمنستان شده بود

  كـــه دارالملـــك بـــردع را نـــوازي   
  هــواي گرمــسير اســت آن طــرف را   

  

  ســازي زمــستاني در آن جــا عــيش    
ــي ــف را  فراخـ ــود آب و علـ ــا بـ   هـ

  

  )95همان، (
براي حفظ كشور، سپاه فراواني دارد كه جوشش و آثار قدرت آن تا به اصفهان            .2

 .رسيده است

 .شود ي حكومتش از راه خراج تأمين ميهزينه .3

دانـد و تعـداد       اش را خـدا مـي       اوانـي دارد، چنـان كـه مقـدار خزينـه          ثروت فر  .4
 .چهارپايانش از مرغ و ماهي افزون تر است

 .اسبي سياهرنگ و قيمتي به نام شبديز دارد كه در جهان مانندي ندارد .5

چون خواهان حفظ كشورش از هر تهديدي است، وقتي كـه از آمـدن خـسرو،       .6
شد، براي احترام و جلب نظـر او بـه پيـشوازش رفـت و     ي جوان ايران، باخبر       شاهزاده

هداياي فراواني در روز ورود خسرو و روزهاي ديگر براي او فرستاد؛ مانند نوشابه كـه          
  :هداياي فراواني براي اسكندر فرستاد

  بــدان طــالع كــه پــشتش را قــوي كــرد 
ــت    ــه نوب ــه ب ــي هفت ــسرو  يك ــاه خ   گ

  

ــرد     ــسروي كـ ــاه خـ ــاهش بارگـ   پنـ
ــي ــر دم  روان م ــرد ه ــهك ــو  تحف   اي ن

  

 )94همان،  (         

اين محـل، هـم   . برد نام مي» باغ سپيد«گاهي به نام  نظامي در شهر بردع از تفرج     .7
. در زمان نوشابه وجود داشته كه در شرفنامه ذكر شده است و هم در خسرو و شـيرين                  
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شناخته شده گاهي  تواند نشان دهد كه در روزگار نظامي، باغ سپيد تفرج    البته اين امر مي   
بانو به بـردع، در خـسرو و شـيرين     ي رفتن خسرو براي مهماني مهين  درباره. بوده است 

  :چنين آمده است
  دم ز لـــــشكرگاه خـــــسرو ســـــپيده

  

ــد روا رو      ــپيد آمـ ــاغ سـ ــوي بـ   سـ
  

  )95همان، ( 
  :نامه چنين توصيف شده است گاه در شرف اين تفرج

ــشك   ــبزه و م ــس س ــوادش ز ب ــد س   بي
  

  اغ ســـپيدچـــو بـــاغ ارم خاصـــه بـــ  
  

  )277: نظامي، بي تا(       
هايي داشت كه رشـك بهـشت بـه     بانو آبادان بود و كاخ ارمنستان در زمان مهين  .8

وقتي خـسرو از برابـر بهـرام چـوبين گريخـت و بـه ارمنـستان رفـت،             . آمد  حساب مي 
   :بانو با هداياي فراوان از او استقبال كرد و مهين

ــاخي    ــه كـ ــسرو را بـ ــرو آورد خـ   فـ
  ي بـــر ســـپهرش ســـرفرازي  ســـراي

  

  كه طوبي بـود از آن فـردوس شـاخي           
  دو ميـــــدانش فراخـــــي و درازي  

  

  )118همان، (          
ها و حصارهاي فراواني در       مملكت ارمن براي محافظت در برابر دشمنان، قلعه        .9

  )49همان، (» هزارش قلعه بر كوه بلند است«ها داشت  مناطق كوهستاني و فراز قله
  

  گيري نتيجه
ي ي فردوسـي، تـاريخ گذشـته   تواند از شـاهنامه  ي پادشاهي زنان را مي   ايده نظامي  

ايران، به ويژه پادشاهي پوران دخت و يا از سرگذشت زنان آمازوني يا هرسـه، بـه وام                 
  .گرفته باشد

هاي يك شاعر بزرگ،       ترديدي نيست كه نظامي عالوه بر دارا بودن تمامي ويژگي           
هايش را با تأمـل   ها، عناصر و وقايع داستان  تمامي شخصيتانديشمندي حكيم است كه  

فراوان و به صورتي هدفمندانه انتخاب كرده و در وراي هر داستان زيبا و خوانـدني او،        
زن در آثار خـويش كـه از         ي دو شاه    او با طرح هنرمندانه   . تر نهفته است    مقصودي عميق 

امنيـت، دادگـستري، تـدبير    داري، ماننـد برقـراري    جهات مختلف شخصيتي و مملكـت   
كنند و هيچ نيازي به مردان ندارند، خواسته راه تـازه اي          موفق عمل مي  ... هوشمندانه و   
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پيش روي بشريت بگشايد تا توانايي زنان را جدي بگيرند و نيمي از جمعيت كارآمد و           
هاي آنـان بـه نحـو مطلـوب         ها نمانند و از توانمندي      هوشمند جوامع انساني پشت پرده    

هاي كـم اهميـت، دو    او براي قبوالندن اين نظر، به جاي پرداختن به شغل. ستفاده شود ا
  .هاي كشوري نشانده است وليتوها را در صدر مناصب و مس زن را برگزيده و آن

كنند، اگرچه آرماني نيست و در مقياسي كوچك تر از  در كشوري كه زنان اداره مي    
. ي امور است ارد، اما صلح و امنيت در رأس همههاي مردان قرار د كشورها و امپراتوري

شود، دادگـري و انـصاف، مـيش و گـرگ را بـه يـك         خراج اضافي از كسي گرفته نمي     
طلبـي، بـه    دليل، يا براي توسـعه  طلبي در آن جايي ندارد و بي      كشاند، قدرت   آبشخور مي 

ادي و شاه و مردم اين سرزمين هم اهل تدبيرنـد، هـم شـ       . شود  هيچ كشوري حمله نمي   
هـا چـه    مگـر مـردم يـك كـشور بجـز ايـن      . پرستي كنند و هم عبادت و حق  عشرت مي 

  .اي دارند خواسته
ص (وقتي زني چنان فرمانروايي كند كه كشورگشايي چون اسـكندر او را بـستايد              
مشخص است كه خيلي در كار خود موفق بوده است و وقتي كه اين زنان به اين           ) 290

  !ه كنند، زنان بزرگ ديگر نيز اين توانايي را دارندخوبي سرزمين خود را ادار
  

  ها يادداشت
هـاي شـاهنامه، تـأليف     به فرهنـگ نـام   :ك.ي قيدافه ربراي آگاهي بيشتر درباره . 1

  .دكتر منصور رستگار فسايي، جلد دوم، ذيل قيدافه
شهر بردع در قديم هروم نام داشته و : چنان كه در شعر حكيم نظامي آمده است. 2

شـود و در   ها باز هم نام آن تغيير كرد و همان است كـه امـروزه بـاردا خوانـده مـي      بعد
توصيف زيبايي كـه نظـامي از ايـن شـهر آورده اسـت          . جمهوري آذربايجان واقع است   

 .ي مازندران استيادآور توصيفات حكيم فردوسي درباره

ر نيز زنـان    در شاهنامه اثري از لشكر غالمان و مردان نيست و اين سي هزار نف             . 3
  .جنگ جو هستند

اين بخش از سخن نظامي كه از زبان نوشابه خطاب به اسكندر گفته شـده، در                . 4
  :دهندشاهنامه نيز آمده است كه در ضمن آن، زنان شهر هروم به اسكندر پيام مي
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  تـــو مـــردي بزرگـــي و نامـــت بلنـــد
ــي  ــا زن درآويختــ ــد بــ ــه گوينــ   كــ
ــن ســخن  ــو را زي ــگ باشــد ت   يكــي نن

  

ــام بـــ    ــشتن در مبنـــد در نـ   ر خويـ
  ز آويخـــــتن نيـــــز بگريختـــــي  
ــن   ــردد كه ــي نگ ــست گيت ــا ه ــه ت   ك

  

 )76، 7ج: 1968فردوسي، (

همچنين اين ماجرا بسيار به پيغامي شباهت دارد كـه ميـان سـيده خـاتون، همـسر           
 نظامي از همين مـاجرا نيـز تـأثير       فخرالدوله، با محمود غزنوي رد و بدل شد و احتماالً         

 :بوسنامه ماجراي پيام محمود به سيده و پاسخ وي چنين آمده است           در قا . پذيرفته است 
بايد كه خطبه بر من كنـي و  : اهللا به ري رسولي فرستاد و گفت     سلطان محمود رحمه   ...«

... زر به نام من زني و خراج بپذيري وگرنه من بيايم و ري بستانم و ترا نيـست گـردانم     
فخرالدوله زنده بود، اين انديشه همي      بگوي سلطان محمود را تا شوي من        : سيده گفت 

چون وي فرمان يافـت و شـغل بـه مـن      . بود كه مگر ترا اين راي افتد و قصد ري كني          
اگر بيايي خداي عزوجل داند كه نخواهم گريخـت  ... اوفتاد، انديشه از دل من برخاست    

 شـود،   از دو لشكر يكي شكـسته     : از بهر آن كه از دو بيرون نباشد       . امو جنگ را ايستاده   
ي عالم نامه نويسم كه سلطاني را شكستم كـه          اگر من تو را بشكنم به همه حال به همه         

كه شكـستن زنـي   ... صد پادشاه را شكسته است و اگر تو مرا بشكني چه تواني نبشت؟           
» .بدين يك سخن تا وي زنده بـود سـلطان محمـود قـصد وي نكـرد      . بس فتحي نباشد  

ي حمـداهللا مـستوفي نيـز       ن مطلب در تاريخ گزيده    عين اي ). 146: 1368عنصرالمعالي،  (
  )421: 1362مستوفي، ( .آمده است

 
  منابع

سسه مطالعات و   وم نشر .ي نظامي گنجوي    كشف االبيات خمسه  ). 1370(اشيدري، گيتا   
  .جا ، بيهاي فرهنگي تحقيقات فرهنگي و دفتر مجامع فعاليت

مشايخي، نشر كانون معرفت،    ي رضا     آوري و ترجمه    جمع .جمهوريت). بي تا (افالطون  
 .جا ، بيي اتحاد چاپخانه

 .مهتاب: شرح دكتر خليل خطيب رهبر، تهران .تاريخ بيهقي). 1373. (بيهقي، ابوالفضل

 ).ي كهـن    شـاهنامه (غرر اخبار ملـوك فـرس       ). 1372. (ثعالبي، حسين بن محمد ثعالبي    
 .دانشگاه فردوسي مشهد: گردان محمد روحاني، مشهد پارسي
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 ).بررسي جايگاه زن در ادبيات فارسي     (زن آرماني زن فتانه     ). 1383. (زاده، آذين حسين  
 .قطره: تهران

سـسه  وابوالقاسـم پاينـده، م   ي  ترجمـه  .تـاريخ طبـري   ). 1368. (طبري، محمـدبن جريـر    
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

ــن اســكندر  ــصحيح  .قابوســنامه). 1368. (عنــصرالمعالي، كيكــاووس ب ــه اهتمــام و ت ب
 .علمي و فرهنگي: محسين يوسفي، تهرانغال

نوشـين،  . برتلس، زير نظـر ع    . تصحيح آ  .شاهنامه). م1968و1971. (فردوسي، ابوالقاسم 
 .چاپ مسكو

: ي احمـد بهمـنش، تهـران        ترجمـه  .فرهنگ اساطير يونـان و روم     ). 1363. (گريمال پير 
 .اميركبير

 .اميركبير: لحسين نوايي، تهراناهتمام عبدا به .گزيده تاريخ). 1362. (حمداله مستوفي، 

تصحيح و شرح حسن وحيـد دسـتگردي،    .شرفنامه). 1تا  بي(الدين الياس     نظامي، جمال 
 .علي اكبر علمي: تهران

 تـصحيح و شـرح حـسن وحيـد          .خسرو و شيرين  ). 2تا    بي. (الدين الياس   نظامي، جمال 
  .علي اكبر علمي: دستگردي، تهران
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