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نظامیپنج گنجدرزنان متعالی خرد عشق و تجلی 
زايیحیی آتش

1نورالدین پیدا

اعظم سروري

چکیده
زن، روي دیگري از سکه هستی انسان در زمین است و هیچ رابطه خاصی میان انسان مذکر و خـدا  

تـري  ندر آثار ادبی جلوه روشـ » زن«وجود ندارد تا بدان سبب مرد از زن برتر دانسته شود. سیماي 
در این میـان نظـامی   آید. ي زن به شمار    میهاي تحقیقی دربارهدارد. از این رو شعر یکی از زمینه

زن را مظهر آرمـانی  زنان دارد. ويعشق و خرد گنجوي از شاعرانی است که نگاهی دیگرگونه به 
خویش به مرد عشق دانسته که، دائم در حال خلق است؛ به این معنی که، از یک سو با جسم و جان

حیات می بخشد و از سوي دیگر، مانند زرگري ماهر، تضادها را به کمـک عشـق کیمیـایی اش از    
درد و سرانجام آدمی را به وحدت آغـازینی کـه از دسـت    میان بر می دارد و پرده هاي تفرقه را می

نفسـی کـه هـیچ    دانستند؛ رساند. وي برخالف باور عصرش که زن را برابر با نفس میداده بود، می
کند و هویت او را مکمل هویـت  راهی به سوي روشنایی و نور نداشت، زن را انسان ساز معرّفی می

ي زنانـه هویتشـان (آنیمـا) را    یک از قهرمانان مردش نیمـه داند. شاعر متعهد گنجه براي هر مرد می
هویتی مثالی و قدسی براي زن ي کمال برسند. نظامی در واقع کرده تا هر کدام بتوانند به ذروهخلق 

در نظرگرفته است.
.عشقخرد، ،هویت زنگنجوي،نظامیها:کلیدواژه

1-nooreddinpeyda@gmail.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی ،
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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مقدمه
زن باشـد. د راز گشاي فرهنـگ اقـوام مختلـف مـی    زن یکی از چند کلی« زن کیست؟ 

شق، زشتی و پلشتی موجودي است اسرارآمیز، که همواره دو ساحت دارد؛ جمال و جالل ع
)1373:1(ستّاري،» آفریند.زاید و با  مهر زندگی میگیرد، میمیمرگ. او بار 

ي زن، روي دیگري از هستی انسان در جهان است. بر اساس متن قرآن، انسـان خلیفـه  «
هـا از هـر جـنس و نـوع و نـژادي بـا هـم برابـر         شود و انسـان خدا بر روي زمین محسوب می

مرد اختصاص نیافتـه اسـت. از سـوي دیگـر،     هستند. این خالفت یا جانشینی، صراحتاً تنها به 
ي خاصی میان انسان مذکر و خدا وجود ندارد تا انسان مونث از آن مستثنی شود. هیچ رابطه

و در عین حال، هیچ طاعات و عباداتی وجود ندارد کـه تنهـا اختصـاص بـه مـردان داشـته و       
». ري زن و مـرد اسـت  زنان از آن معاف باشند؛ بلکـه از نظـر دینـی، همـواره تأکیـد بـر برابـ       

)27-28: 1388(امامی، 
انعکاس تصورات و باورهاي اجتماعی گذشته، پیرامون زن در برخـی از آثـار ادبـی و    

هایی شـده اسـت کـه گـاهی     ها و داوريفهماي سوءاشعار شاعران فارسی زبان، موجب پاره
هـا در  عکـاس دهـد و هنگـامی کـه ایـن ان    هایی خالف واقع از این شاعران به دست میچهره

تـر و  گـردد، وضـعیت را مـبهم   شود و رنگ بـه رنـگ مـی   هاي شاعرانه ظاهر میقالب تمثیل
)در آثـار منظـوم گذشـته زنـان از لحـاظ رتبـه و مقـام، در سـه         28سازد. (همان: دشوارتر می

اي دارد، در ادبیات تعلیمـی  گیرند. زن در ادبیات حماسی مقام شایستهي عمده قرار میدسته
شـود و در ادبیـات غنـایی دلربـایی زن،     رت و اهانت جایگاه دیگري نصـیب او نمـی  جز حقا

)56: 1373گذارد. (ستاري، ي آرمانی را از او به نمایش میچهره
طـول حیـات خـود مـرد را بـه جهـان       سخن از چنین موجودي است؛ موجودي که در

تد؛ امـا گـویی هنـوز    آورد، او را با شیره جان خویش می پرورد تـا روي پـاي خـود بایسـ    می
ایـن جسـم   رسالتش به پایان نرسیده است؛ چرا که بار دیگر هم اوست که، با عشق خـود بـه  

کنـد؛ امـا متأسـفانه    و زندگانی گسترده به او اعطـاء مـی  بخشد ضمخت خشن، جانی تازه می
ودنش، محکـوم بـه بسـیاري از    این صورت مثالی و قدسـی در بیشـتر جوامـع بـه دلیـل زن بـ      

ها شده است؛ البتّه این موضوع به میزان رشد فکري جوامـع و بـالطّبع فرهنـگ و ادب    یناحقّ
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آن، متغیر بوده است. مثالً در اجتماع ایرانی قبل از اسالم زن مورد تقـدیس و احتـرام بـوده،    
در دین زرتشتی، زن آزاد بـود  «اند. آن ها به مقام شهریاري هم رسیدهطوري که تعدادي از

و شناخت خود دست به انتخاب بزند، در ضمن رستگاري به زن و مرد یکسان در پرتو خرد
جسمسـش  ) اما گاهی هم فقط به دلیل برخورداري از تـن و  19(همان:» مژده داده شده بود.

ن زمـان در  گونه از طرز تفکّـر آ ي بارز ایني ویس و رامین نمونهبه او نگریسته اند، منظومه
. استمورد زن

یرانی پس از اسالم، مقامی که زنان توانسـتند بـه دسـت بیاورنـد، بـه خـاطر       در جامعه ا
زن امکان این را ي کمال وجودي ایشان بود. اسالم بهال ظاهري شان نبود؛ بلکه در سایهجم

ي مرسـوم آن عصـر   هاي پـیش پـا افتـاده   بهترین ها قرار بگیرد و از عادتيداد که در زمره
مرد، جزء در واقع اسالم زن را مانندماعی غیر قابل وصفی برسد.رهایی یابد و به پایگاه اجت

را بدون در نظر گـرفتن  هافی کرده و تنها مالك برتري انساني انسانی معرّمکمل در جامعه
ر عامل تقوي دانسته است.  ها دجنسیت آن

شـود، بـه دو صـورت جلـوه        بیات، تصـویري کـه از زن ارائـه مـی    ي وسیع اددر صحنه
دهـد و در  کند که کارهاي قابل تـوجهی انجـام مـی   ویر اول حکایت از زنی میکند؛ تصمی

پردازد. تصویر دوم از زنـی  ، میبا هویت او سرشتهنهایت با مرگ خود، بهاي عظمتی را که 
خورد و خم بـه  گداز شلّاق تعصبات و جهل را میگوید که فداکارانه ضربات جانسخن می
ه هر حال اگر ادعا کنیم ادبیات بدون حضور قهرمان زن در آن محکـوم بـه   آورد. بابرو نمی

شـان، در  زنان به رغم فرودستی اجتماعی در زندگی واقعـی «ایم.راه نگفتهشکست بوده ، بی
ندرت تا پایان داسـتان زنـده   اند و پس از احیاء اثر، خود به اي ایفا کردهادبیات نقش برجسته

)145:1382(عراقی،» اند.مانده
سـت. وي یـا هویـت قهرمـانی دارد کـه     زن در ادبیـات فارسـی هـم داراي دو هویـت ا    

معشوقه ایست که، باعث غزل سرایی می شود. نظامی ، به عنوان یکـی  حماسه می آفریند؛ یا
از بزرگان پهنه ادب پارسی، در کنار این دو، هویتی متعالی هم براي زن متصور شده و او را 

تواند با جـرأت تمـام   یتی بدیع از زن خلق کرده، که میکند. او هووصف میال در اوج کم
سـتمگر را بـه خـاطر عمـل زشـتش       اي هـیچ واهمـه  رابر ظلـم وسـتم زمانـه بایسـتد و بـی     در ب
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ي زنـان اسـت، بـاخبر بـوده و     هدهي سنگینی که بر عوهش کند؛ چرا که نظامی  از وظیفهنک
آل اي ایـده اي سـاختن جامعـه  هـاي کامـل بـر   انسـان بیـت خواهـد بـه او متـذکّر شـود، تر    می

.ترین نقش او در آفرینش استاساسی

هویت زن از دیدگاه نظامی
داشتنی هستند. هر جـا کـه اجحـافی در    انگیز و دوستدر پنج گنج نظامی، زنان محبت

در . «شـاید گشود و لب به اعتـراض مـی  خاطر میشاعر آزردهحقّ زنی صورت گرفته باشد، 
باشد و مـدار  ر و روح عاطفی و غنایی شعر او میي اصلی شاعآثار نظامی، زن محور اندیشه

» گــردد.انسـانی یــک زن و عشــق بــه او بــاز مــی هــایش، بــه هویــت اصـلی حــوادث داســتان 
)106:1377(دهقانی،

و... زنانی هسـتند  شیرین، لیلی، نوشابه، مهین بانو، هفت دختر زیبا روي در هفت گنبد
هـا  پوشی کـرده و تن ها چشمها از کاستیسد نظامی در پرداختن به هویت آنرکه، به نظر می

از حضـور زنـانی کـه در    يتـأثیر ن بیتر ساخته است. شاید اینقاط مثبت این زنان را برجسته
، نباشد. شخصیت رییسه؛ مادرش و آفاق؛ همسرش، اندزندگی واقعی نظامی نقش ایفا کرده

زنـدگی  » کالنتـر زنـانی  «دو قوم،ه از دو فرهنگ آذري و کردي است. در اینبرگرفتنظامی 
گرفتــه از   اش، بــه احتمــال قــوي برکردنــد کــه توصــیفات شــاعر گنجــه از زنــان خمســهمــی

اي ي نوشـابه و زنـدگی اسـطوره   گیـري  قصـه  در شـکل «هاي چنین شیر زنانی است.ویژگی
از نزدیـک  دند، به احتمال زیاد، نظامی کـه خـود    داها که مردها را به خود راه نمیآمازونی

ي خـوب رویـانش اطّالعـاتی داشـته، از آن در     ها بوده و دربـاره در جریان زندگی آمازونی
)85(همان:» استفاده کرده است.ه نوشاب،ساختن هویت دلخواه براي این زن

بـر د مثبـت دیکهاستمنفیرویکردباهمومثبترویکردباهمزنبهنظامینگاه
دروي راي عقیـده کـه داردوجـود نظـامی آثـار درمـورد چنـد اسـت. غالـب منفیدید

دراز سـتمکاري؛ اومنـع محمـد و فرزنـدش، نصـیحت دهـد (در مینشانزنانبهتعریض
انـد)؛ کـرده پیشهآراستگی ظاهرواندشدهغافلرعیترعایتازکهزمامدارانینکوهش

وهسـتند پـذیر توجیـه داشته اسـت، زنانبهخودآثاردرنظامیکههاییتعریضاغلباما
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پـور ملکشـاه،   مبـراّ سـازد (غنـی   زنـان منفیبـه نگرشدررانظامیتواندمیکهدارنداينکته
دهـد؛ چـون خـود پـرورش     دامنی زن اهمیت مینظامی به پاکی و پاك) چرا که 197:1389

هاي متعصب پدري از آذري«اند.تأکید داشتههمواره بر این مسئله ي فرهنگی است کهیافته
شـرافت  عفیف، فرزندي پرورش داده اند کهو با تقوي و مادري از کردان ناموس پرست و

ر آثـارش هـم بـه تـرویج و حفـظ آن          و ناموس براي او از امور حیـاتی اسـت. طـوري کـه د    
ـ البتّه ناگفته نماند، که تف)97:1373کوب، (زرین» پردازد.می رات و نگـرش عصـر نظـامی    کّ

اصـرانش در مـورد   تأثیر نبوده است. از این رو در کنار دیدگاه کامالً متمایز او بـا مع بر او بی
خـورد.  سبت به زنان در اشعارش به چشم مـی نگرش منفی هم نشود کهزن، گاهی دیده می

وجـودي  هـاي  باورهاي عصر قرار گرفتن باعث شده او در کنار توصیف زیبـایی تحت تأثیر 
ي گناه و شهوت، غافل از روز رستاخیز و عامل انحراف از طریق زنان،گاهی ایشان را وسیله

نقـایص را از  گویی نشود، ایـن براي این که متّهم به ضد و نقیضحقّ معرّفی کند. البتّه شاعر 
و زن و پرخوري هـر د «کند که راي مثال از زبان افالطون نقل میکند: بزبان دیگري بیان می

ز آشـپز مـاهر و جفـت زیبـا     بایسـت ا خواهد موفّـق باشـد؛ مـی   ویرانگر هستند و شاه اگر می
)1095-1066: 1387،(نظامی.»بپرهیزد

سـقراط، ضـمن پنـد    «کند: ، رازدار نبودن زن را بیان میدر جایی دیگر از زبان سقراط
هـا  مشـورت اسـت در هایش را از زنان پوشیده دارد و بهتـر کند، رازمیپادشاه، به او توصیه

)1101(همان:» گفتار ایشان را نشنیده بگیرد
تـرین محـور   ا ندیده بگیـریم، خـواهیم دیـد اصـلی    با این وجود اگر مواردي مثل این ر

از نظـر وي برتــرین زنـان،    ي شاعر در نظر گرفتن هویتی انسـانی بـراي زنـان اسـت.    اندیشه
تر شعارشـان، مردانگـی را در زنـان بیشـ    ساس افردوسی و نظامی برا«ترین آنان هستند. مردانه

اي سـت کـه زنـان بـزرگ وار، از آن بهـره     دوست دارند. از نظر ایشـان مردانگـی فضـیلتی ا   
کـه از  هـایی دارند؛ پس اگر چه زن و مرد در شرایط عـــادي مساویند؛ امـا از بـین شـان آن   

62: 1378(یزدانی، » ترند...مردانگی برخوردارند، بزرگ
یت شیرینهو1-1

نفـککه دراستنعمتونـازتري درـدخشیرین» خسرو و شیرین«ظاهراً در داستان 
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ازپـس اسـت قرارکند ومیسپرينشاطوخرّمیبهرابانو روزگارمهینعمه خودحمایت
سـازنده ومثبـت شخصـیتی کهاشعمهزند، باتکیهارمنحکومتمسندعمه برگذشتدر

پنجـاه ازبـیش شاعر،پایبند باشد.اوهايبه نصیحتداردسعیوکندمیسازيهماننددارد،
هنرها،وفنونيهمهدرداده است. وي، شیرین رااختصاصشیرینجمالوصفبهرابیت

بـر چوگـان، بـازي وشـکار ورزمـی هـاي و هنـر سـواري اسـب و درقلمداد کرده،سرآمد
شـیرین چهرهدارد،اشرافآنسراسربرکهايچهرهدهد. در کلّ داستان میبرتريهمگان

هنرمنـدي بـا وداردمـی عزیـز بسیارراگنجه، شیرینشاعرکهاستآنينشانهاینواست
امـا ایـن ظـاهر امـر اسـت و در     سـازد.  او میآنازرانیکوخصایلوکماالتهمهشگرفی،

شـیرین از این رو در نظـر وي، سازي براي قهرمان خودش است نظامی به دنبال هویتاصل
مقابـل دراسـت. شـیرین  مـذهبی شخصـیتی داراياصوالًواردگذمیآیینبهزیادياحترام
اسـت و خویشتمایالتارضاءپیدرفقطافراطیکه با غرورخسرو،خوديقرینهقهرمان

گـري دیبـه عشقخواهددارد و میمثبتیشخصیتگردد،رسوموآدابتسلیمخواهدنمی
صحیح آن بجوید.راهازرا

بـه رسـیدن يمـژده وبیندمیخوابدرراخودنیايخسروکهشباین قهرمان همان
وطاقـدیس شبدیز، تختنامبهشیرین، راهوارينامبهدلداري«شنود:میاوازراچیزچهار
ونــدگیزواردگویــاعبــارتیبــهوایــن منظومــه؛وارد»باربــدنــامبــهبــدیلبــیريگرامشــ

دورانتمامشود؛ اما درهمان ابتداي داستان عاشق خسرو میاز اوشود.میخسروسرنوشت
جـز کـه بنـدد، مـی پیمـان خـویش يعمـه بـا ودهـد نمیدستازقرارقراري،بیوعاشقی

نگردد و این در واقع به دلیل هویتی اسـت، کـه نظـامی در ذهـن خـود      خسرو»حاللجفت«
زیـور بـه ریزي کرده است. شـاعر دوسـت دارد ایـن زن   اش پیداشتنیستدوقهرمانبراي 

شـیرین زبـان ازرادامنیپاكونجابتخواهد پیامباشد. وي میآراستهپارساییوعصمت
راخـود رويمردانـه شـیرین  یکبـاره کـه سـازد مـی متعـالی راهویتاینجاییتاوبسراید

.دببازجانمعشوقش،و در کنارکندگلگون
داردپویـا شخصیتیمنظومهایندرهر آنچه که گفته شد نشانگر این است، که شیرین

تحـوالت کمـک بـه او. شـود مـی ايعمدهتحوالتوتغییردستخوشداستان،جریاندرو
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قهرمـان تریناصلیعنوانبهراخسروگیرد،میصورتداستانراستايدرکهاششخصیتی
.کندمیمنقلبباورهایش،رويبربردباريوداده و با صبرقرارخودتأثیرتحتمنظومه،

اسـت نموديگفته، اولینشیرینجمالتوصیفدرداستانابتدايدرنظامیکهابیاتی
يتنـه بـر خسـرو تمثـال دیـدن بـا اوسپاریم تـا جـایی کـه عشـق    میذهنبهشیرینازماکه

ازناشـی کـه جسـورانه حرکـت یـک راطرافیـان د سرزنشوجودباکند ومیگلدرخت،
راخـویش موعـود سـرزمین مـداین، راهوشودمیمرکبشبرسواربوده،اشزندگیمحیط

يآمـاده راخـود يعالقـه موردشخصیتکمکمنظامیکهجاست،این. گیردمیپیشدر
سالکیچوناکنون،طلبراحتوگذرانخوششیرینوکندمیتیپیکبهکردنتبدیل

که:                                                                                                                                              هشد
گـــرفتـــه یسختــکشـازنـــزاجمـــهگــرفتــرختــیمکــايسیمـرخــش

)145(همان:
امـر همینوباشدمیجامعهویتیبهسادههویتیکازنشیریتحولآغازبیتهمین

دسـت بـه خـاطر بـه شـیرین، چونمزاجینازكچطورکهداردمیواتعجببهراخواننده
درراتـن غبارشیرین«زند؟ میبیشهوکوهبهدیده،آنازتصویريفقطکهعشقیآوردن
متوجـه ناگهانوقتی. اوستگرنظارهحسرت،باخسروکهاینازغافلزداید،میايچشمه
آنازاينشـانه قبالًکهبینیممیاودرراحیاییوشرمشود،میحوالیآندرشخصیوجود

ایم و این یعنی شیرین در مسیر کمال مورد نظر شاعر قرار گرفته اسـت؛  ندیدهويوجوددر
ناشـناس آنبـا »کرآمیزيش«هوسدلنکرده و درپیدارانظامیدلخواههویتهرچند هنوز

)150(همان: » پروراند.میرا
راشـیرین انسـانی هویـت نظـامی امانیافته؛قوامواستمتزلزلهنوزشیرین،شخصیت

درشـیرین شخصـیت . کنـد ارزشبـی راوجودشجوهراوکهداندمیهااینازواالتربسی
. اسـت عفّتـی بـی ازمحترزواصولهبپایبنداماسوخته؛دلعاشقخسرو، شخصیتبادیدار

مثـل هـم اونبایداستمعتقدکهبانومهینزبانباشیرینشخصیتبهنظامیمفرطيعالقه«
شیرین،شنويحرفوشودمیبیانشود،خسرودستيبازیچهدیگر»رويخوبهزاران«

)169(همان: » کند.میارزشمندترپیشازبیشرااوهویت
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شـیرین نظـر کنـد و دلیـل آن را از  مداخلـه مـی  موارد در مـتن داسـتان   در برخیشاعر 
خـود انحصـار درکمـال وتمـام راخسـرو یاشیرین؛کند.بودن عشق بیان میخواه تمامیت

سرنوشـت دستاسیرذلیالنهراشیرینندارد،دوستنظامی . خواهدنمیاصالًیاخواهد؛می
درپنجـه جسـورانه کـه سـازد او مـی بـراي هـویتی شود وکند؛ براي همین دست به کار می

اعتمـاد وغـرور بـا تابنددمیکاربهراخوداستعدادهايتماموگذاردمیسرنوشتيپنجه
غیرمسـتقیم، گـویی وگفتدرنکیسا،نقابزیربراند و مبارزهيصحنهازرارقیباننفسبه

ماند:                                                                        بفهخسرو بهعشقدرراخوديانحصارطلبانهشخصیت
کسصورتتـوجــزبــهننمایــدکـــهبسمنــیچونچشمآیینــــه،راتــو

)294:1387(نظامی،
جبـران نظامیهدفشود،میداستانوارداین زنمفتونوشیفتهعنوانبهوقتی فرهاد

ازنظـامی هـدف «.که وي در عشق بـه خسـرو متحمـل شـده اسـت     ی است هایسرشکستگی
اشآرمـانی قهرمـان خواريوحرمتیبیجبرانبرايمنظومه،اینبهفرهادشخصیتافزودن

چـون بازيپاكعاشقآمدنباشنیده،کههاییسرزنشودیدهشیرینکهنامالیماتی. است
) 43: 1380اقبالی،.» (گیردباالراشسرتواندمیويدیگروشودمیتمامفرهاد،

هویـت درراعرفـانی هايمایهبنشیرین،پنهانیاحساساتبروزباکندی میسعنظامی
عرفـان درزیـرا باشد؛موفّقاوشخصیتبهبخشیدنتعالیدربتواندبهترتاکند؛جاسازياو

شـیرین اسـت. مناجـات  متعالیشخصیتداشتنيراستین، الزمهعشقازحاصلرنجودرد
.آیدبر نمیسالکوعارفشخصیتیازجزشب،دلدر

تغییـر خواهدمیکهاست اینشیرین،چونقهرمانیخلقازنظامیهدفکلّیطوربه
بـه بعـداً کـه قهرمانـانی ازکـدام هرآمدنوکندایجادخسروشخصیتدراساسیتحولو

اسـت.  کمـال واوجبهرا در رساندن خسروشیرینه هماند،شدهآنازجزئیوپیوستهقصه
کـه شـیرین اینـک . شـود میجدیدييمرحلهواردخسرو،باپیوندازبعدشیرینشخصیت

گشاید:                      مینصیحتبهزبانگذرانده،عشقخوانهفتازخود راعاشق
روزآنشدمیدانشوداددرخنــسافــروزدلباروزيبودنزهتبـه

چنـدیککوشدانشسويرامشزخداونـدکايشیرینبوسیدزمین
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بردنــدچــهخـودبامملکتومالزمردنـدکهشاهانیدورازتوــببین
)310:1387(نظامی،

او،ازپـذیري نصـیحت وشنويحرفبهراخسرودر،صبرشیریننشاندنبراينظامی
شـیرین عشـق «.گیردپیشدررستگاريراهزن،اینهايهدایتکمک بهتااست؛واداشته

ایـن مالیمـت بـا انـدیش، مـآل دارخویشـتن دختـر کهاستخسرويآیندههايترقّیيمایه
واسـت عقـل شـرط تعادل،رعایتکهگذارد،میمیاندرخودمحبوبجوانباراواقعیت

نیمـی وشـادکامی بهرزنیمیجهانواندنساختهبوالهوسیوعیاشیبرايمنحصراًراآدمی
)36:1377(سیرجانی،.»باشدمینیکنامکسبوتالشوکاربهرز

هویت لیلی
» لیلی«گیري هویت قهرمان دیگر پنج گنج نظامی، داستان لیلی و مجنون کارگاه شکل

يعالقــهتــرین رکــن شخصــیتی اوســت؛ عشــقی کــه از اصــلیهرمــانی کــه عشــقاســت. ق
تمنّیـات ازدوربـه خـاطري تعلّـق . گیـرد مـی سرچشـمه کـودك مکتبـی  یکيمعصومانه

عشـق متعـالی   کودکانه سـرآغاز محبتیوکشاندمیدلیهمبهدرسیهمازلیلی راجنسی،
ازخبـر بـی يدلـداده ایـن تحمیلـی فراقـی پاید،نمیدیريگردد؛ چرا کهاما نا فرجام او می

بدانـد، کهآنبدونسازد؛میجدامعشوقشازرا،هابزرگآدمدنیايهايکتابوحساب
چیست؟گیريسختهمهایندلیل

زنـانی را کـه  ازتیپـی لیلـی، چـون هـویتی آفریـدن بـا خواهد،نظامی این بار میشاید
ازدلبسـتگی هرگونهکهجهلیبکشد.تصویربهبودند، نهزماجهلبرابردرتسلیمبهمحکوم

اشنتیجـه کـه پندارد،میانحرافیيمقدمهدانسته،مردودرادخترانمخصوصاًوزنانسوي
او. اسـت ايجامعـه چنـین يپـرورده است. لیلـی، منکراتوفحشاپرتگاهدرحتمیسقوط

پـیش چنـدي کهمحیطی. شودمیمحسوبجرمآندربودنزنکهاست،محیطیمحکوم
زنايجامعـه چنـین در. افتـاد مـی اتّفاقخوردنآبازرتسادهدختران،کردنگوربهزنده

ازچـه چنـان . اسـت نشـینی و خانهحبسبهمحکومروایناز. ندارداختیاروانتخابقدرت
گونـه ایـن درکـه چـرا شد؛خواهدترسختکارشدیگرباشد،برخوردارهمزیبایینعمت

محـروم اجتمـاع درظهـور اززنـان شان،اندیشهيتزکیهومردانتربیتجايبهاجتماعات،
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رسـوایی بهکاروکندغلبهخودنفسبرنتواندوببیندراشانزیباییمرديمباداتامانند؛می
نامبهاست؛مردياختیاردردخترفرزندزندگیومرگقبیله،پدرساالرينظامدر«.بکشد

اوشـود، میخبربادخترشخاطرتعلّقازتاکهاست،مقتدريمردمحیط،ایندرپدر. پدر
مگـر؛ نیسـت کسـی دهد،میقراراوبرايکهبانیزندانوکندمیزندانیخانهحصاردررا

)11: 1377سیرجانی،.» (استزاییدهراويکهايبستهگوشوچشمزن
بـه سـرانجام . شـود مـی اشقبیلـه هـم زنانسرنوشتبهمحکوملیلیمحیطی،چنیندر

و لیلـی را از  گذارنـد مـی پـیش پـا آبرویـی، بـی ازپیشـگیري برايقبیلهمردانغیرت،حکم
عشـق ازتـر سـنگین معصـیتی گناهـان، فهرسـت درکهبلفضوالنی«. کنندمیاش دوردلداده

آنبـر برگـی وشـاخ برنـد، پـی مـی  دختراینيمعصومانهبستگیدلرازبهتاشناسند؛نمی
محکـوم جـز ناموس،داشتپاسبرايلیلیپدرکهکنندمیپردازيشایعهچنانوافزایندمی

بیندنمیدیگرييچارهخانه،سرايزنداندرنهفتنشومکتبازاوگرفتنودخترکردن
قـرار بهانـه بـا وکننـد مـی محـروم هایشخوشیدلتمامازرااولیلی،کسانترتیب؛بدینو

پیونـد وازدواجمانعبودندآنبانیوباعثخودکهمجنون،قراريبیوحالیآشفتهدادن
)394:1387(نظامی،»  شوند.میشانقانونی

آنیـاراي شود. نهمینشینخانهبدگویان،ترسازمجنون،با دلی خونین در فراقلیلی
خبـري مجنـون روزگـار وحالازکهاینامکاننهوگذاردمیاندردیگرانباراغمشکه
حصـار زنـدانی زبـان، هـم بـی وهمـدم بیيماندهجدایارازتنهايدخترك. آورددستبه

نیـز اوکـه چراشود. در این میان مادرش هم قدرتی در تغییر وضعیت وي ندارد؛میتعصب
وبریـده همـه ازوهخزیـد ايگوشهدرافسردهوغمینوشدهدیگرتعصبیاسیرلیلیمانند

هـم پـدر يخانـه درلیلـی «انـد.  زدهرقـم برایشاشقبیلهواجتماعکهداده،سرنوشتیبهتن
اووصلامیدازودوستدیدارازقوم،سنّتورسمحکمبهوبودمهجورومحصورچنان

وگـردد میلیلیيدلباخته،»سالمابن«میاناین) در120:1377کوب،(زرین.»بودمحروم
طبیعـی حـقّ ازقبیلـه سـنّت حکـم بهکههملیلی. کندمیاش خواستگاريخانوادهازراوي

رااشدلبسـتگی افشايحقّآن،برعالوهواستمحرومزندگیشریکانتخابیعنیخود؛
تسـلیم بـه وادارکـرده، سکوتبهواداررااوکهقبیله،يکورکورانهتعصبپسندارد؛هم
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وهـا بـازي زبـان برابـر درزنـد، مـی خانـه درراحـرف آخـرین واولینکهپدر«کند.مینیز
اشقبیلـه تـوانگر مـرد عقدبهرالیلیوشودمینرمدلشجدیدخواهانقیمتگرانهدایاي

او. اسـت مشـهود ابیـات ایـن درنظـامی، متفاوت) دیدگاه438:1387(نظامی،» آورد.میدر
تحمیلـی سرنوشـت ازوبرودتاراجبهزمانهجهلتندبادبازنيعالقهوعشقندارددوست

کـه ياعقـد «عبـارت بـا وي. خواسـتند اوبـراي دیگرانکهسرنوشتیاست؛عذابدرلیلی
بیانصراحتبهزنان،حقّدرراهازورگوییچنینبودنباطلخواهد،می»بستندبادگسسته

.کندمییادنفرینباپیوندهاگونهاینازوکند
بـردي دسـت نیـز اوبـه زنـدگی زانـخـ تاگذراند؛میروزگارتلخیبهچنانهملیلی

-رحمـی دختـر رنجـور از بـی   . اندازدبیماري میبستربهراکشیدهتلخیناکامدختروزندمی
وآوردمیزبانبرخویشدادگیدلرازمادرنزداش،زندگیدقایقواپسیندرهاي زمانه،

)516-517:(همان» می دهد.جان
داردمیواشوریدگیبهرا»قیس«فراقشکهاست سالیاندكيتجربهبیدخترلیلی

بـا کـه اسـت مجنوناینچرا کهکرد؛مالمترانباید اواماکشاند؛میجنونبهراکارشو
لیلـی ییتنهـا ورنـج يمایهدادگی،دليبهانهبهخویشنابهنجاررفتارهايوهابازيدیوانه

پـدرش جملهازقبیلهمردانبرابردرگفتنبلیبهمحکومسو،یکازدر واقع لیلی. شودمی
هـاي بـر بـدگویی  انتظـارش خـالف رفتارهايکهبسته دلمرديبهدیگريسويازواست

شود.شان میجداییباعثزده ،دامناطرافیان
يشــیوهومحــیطبــهراونمجنــولیلــیيخودآزارانــهرفتارهــايداردســعینظــامی،

در دادن هـویتی آرمـانی بـه    شـاعر خـواهی آرمانهمجااینامادهد؛نسبتدواینزندگی
کــهمــرديکــهآنحــالوداردمــیواگیــرينتیجــهچنــینبــهرااوکــهقهرمانــانش اســت،

تالشـی یچهوبردمیلذّتکشیدنخواريوخودآزاريازشدتبهاست،لیلیيباختهدل
ازکشـیدن دسـت واوشـدن منطقـی کـه حـالی درکنـد؛ نمـی خوددادننشانمعقولبراي

اینازلیلی. باشدمیدیگریکبهدلدادهدواینرسیدناصلیشرطآمیزشجنونکارهاي
گرفتـه، یـاد کـودکی ازچـون امابرد؛میرنجاشعالقهموردمردنابهنجارخصوصیت همه
-عقیدهومجنونهايبینیخودکمازلیلی«گشایدنمیشکوهبهزبانارد،نداعتراضحقّزن
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رارنـج ایـن تلخـی . اسـت بـرده رنـج نیسـت، لیلیالیقروییهیچبهکهواقعیتاینبهاش
)27:1377(سیرجانی،.»گرفتارندبالییچنینبهکهدارندجانمذاقدرزنانی

در. رضاسـت وتسـلیم اهـل کـه کندمیبازيرامظلومیدختركنقشلیلیواقع،در
تسـلیم ايشـکوه وفریـاد هـیچ بـی کـه زنـان، ازتیپیشده،گرفتهنظردراوبرايکههویتی

راضـی دارند،چهآنبهبیندازند،خودپیشانیبرغمیگرهکهآنبیوگردندمیسرنوشت
بخـت يانـه خبـه خـود، بـاطنی میـل خـالف بـر کـه زنـانی . استبودهنظرموردشوند،می
يشـیوه بـه وبرنـد مـی سربهخود،شرعیاماناخواستهشويسرايحرمدرهاسالروند،می

.پردازندمیدوروییتمرینبهخود،خواهرانومادران
هویت هاي رنگارنگ زنان هفت گنبد

،»بهرام گـور «اش منظومهقهرمانهویتساختنمترقّیبرايدر این منظومه نیز، نظامی
بـا کـه انسانینخجیرهايپردازد. زنان یا بهتر بگوییممی»زن«یعنیآنمظهروعشقذکربه

کوشـند، تـا هـم چنـان     شان، در تعالی روحـی او مـی  وجوديگوهرازبهرامکردنکامیاب
.و انسان سازي باقی بمانندتعلیمدشتسردمدار

درایجـاد هفت گنبد، سـعی پس در واقع، هدف نظامی از آفریدن هویت هاي زنان در 
نظامی در هفت پیکر به دنبال این است، کـه « .در بهرام استکمالبهرووتدریجیتغییري
هویـت  عشق و رسیدن بـه کمـال،  جهتدروبردارددستگريستیزهاصلی اش ازقهرمان

تیجـه هنگام و شـاید بـی ن  زودتحولیبود،اینازغیراگرکهخویش را بپذیرد،مکملهاي
62:1385ثروتیان،.» (آمدمیپیشقهرماناینبراي

-گور بـه درون ناخودآگـاه  گشاي سفر بهرامگنبد، راههاي گوناگون زنان هفتهویت
ي پنهان شخصـیتش برسـاند.   خواهد، به کمک این زنان بهرام را به نیمهاش هستند. شاعر می

واقـع هـر کـدام از آنهـا بـا      نـد. در گشتگی نجات دهمردي را از گماین زنان خلق شدند، تا
-نیـرو رويبـر تمرکـز بابیروندنیايخواهند بهرام را ازمیشناسی،خودآزمونطرح یک

پیکـر؛  هفـت طلـب کمـال يجوینـده «. ش هدایت کننداگاهآبه دنیاي ناخوداشدرونیهاي
گـران  افسـون نایـ هـاي افسانهبهگوشونشیندمیاشزادهاي مادینههمکناردرگور،بهرام
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اوجتـا آگـاهی نـا فرودسـت ازوگیـرد مـی عـروج بـه تصمیمپیشنهاد آنها،بهودهدمیفرا
)72:1387یاوري،.»(آیدمیدرپروازبهآگاهی

کـاري راههاي ایـن هفـت پیکـر زیبـا،    حکایتکردندنبالباخواهد، بهرامنظامی می
بـدان  رذایلـی کـه ناخواسـته    ازآنکمکبهسازش دریافت کند وانسانمعلّمانازاخالقی

اش را هم که با حوايخواهد عالوه بر بهرام، مردان زمانهکند. وي میاجتنابگرفتار شده،
قصـد وهراسـند شـان مـی  معمار حقیقی هویـت گـم شـده   ازدرونشان دائم درحال ستیزند و

ندارند به آشتی با آنیماي وجودشان وادار سازد.راويباپیوند
بفهماننـد  قهرمـان بـه دارنـد سـعی خـود تربیتـی نقـش ادايدرگنبد،دختان هفتپري

خواهنـد  هـا نمـی  آن.انجامـد میتباهیبهبدسگالیوشودنمیضایعموقعهیچاندیشینیک
گرفتنپردهودروندنیايبهسفرازبهرام گرفتار دنیاي ظاهر باشد؛ چرا که در این صورت

هـا  کدورتواز نظر آنها تعالی در پس زدن تیرگی« واهد ماند. ناتوان خآنهايتاریکیاز
آدمـی هسـتی درشود. زنان منظور نظامی، بر این باورند، که اگر جهل و تیرگـی حاصل می

نخواهـد  نصـیبی وبهـره ،معنویـت روشـنِ ردگـ گـويِ دیـدن بدواند، ازریشهوشودعمیق
درونظلمـات وتـاریکی ازبایـد ابتداحقیقت،بهرسیدنوجهلازعبوربرايداشت، پس

)647: 1387نظامی،(».گذشت
پنـاه وصـال بـه حقیقـت را،   درپیـروزي عاملزنان هفت گنبد، خود خردمندند و تنها

سـوي بـه در عـروج هر مـرد را، درونحوايباایشان راه آشتی. دانندخرد میمأمنبهبردن
وخـرد شـان، زنـدگی قهرمـان شجاعتوالوريدبینند، از این رو در کنارمیملکوتیخرد

نائـل ابهـام ازپـر آزمـون درزنان ایـن منظومـه معتقدنـد،   « ستایند. نیز میراباالیشآگاهی
راآدمـی دسـت کـه اسـت، خردمنـدي جسـمی، هايمنديتوانازتربیشحقایق،بهآمدن

فرمـان تحـت راآندرموجـود نیروهـاي وبگشـاید جهانرازهايازگرهبتواندتاگیرد؛می
)657:همان(». درآوردخود

بـه بهـرام اند، چرا که سفرهاي مخلوق شاعر، پیروز واقعی داستان او شدهاینک هویت
پایـان بـه سـپیدي، ونـور آمیـزش بابود؛شدهآغازسیاهیوسایهدیدارباکهدرون،دنیاي

وخودآگـاه رانـده  قلمـرو سـوي بـه راروانـش ناخودآگـاه قلمرونیروهاياو. رسیده است
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)701( همـان: »درآمـده اسـت.  پـرواز بـه کمـال سمتبهگرفته ودستدررانفسشاختیار
را بـه  اوخودشناسیزن، آفریده شدند تا با قرار دادن بهرام در یک فرایندهفتاینبنابراین

جوهرنبدویونگروانشناسیدرروانی،فردیتبهیابیدست« کمال غایی رهنمون گردند.
کردنبیدارجادویی،آمیزشوعشقکناردرپیکر،هفتدرزناننقش. نیستممکنعشق

یـک آنـان، تـالش دستاورد. یابددستآگاهیازباالتريسطوحبهتااست؛اصلیقهرمان
)86:1385ثروتیان،(.»استرسیدهسازگاريبهخوددرونباکهاست،تامیوکاملانسان

زنان هر گنبـد را وبگیریمنظرمسیر سفر بهرام به دنیاي درونش در،گنبد راهفتاگر
کـه هسـتند، گـویی سـخن هـاي آیینـه زنان ماننداو، از همان آغاز،درونحواياي ازچهره
بـه کلّـی طـور بـه وخـود بیـرون ودرونبهایشانوجوديآیینهدروگو،گفتضمنبهرام

-الیـه ازعبورباکند؛میسعیوبیندمیهست،کهرطوهمانراخودونگردمیخودهویت
درونیـز بازشناسـد  راخـود هسـتی يناشـناخته جهتهویت زنان محبوبش،يپیچیدههاي
کـرده غفلـت هـا آنازدیگـر امـور بهاشتغالاثردرکهوجودش،بخش ازاینباراه،پایان
گذاشـته، خودقهرمانپايپیشنظومهمایندرشاعرکهراسفريشود.یگانهوبیامیزدبود،

برايانسانکهدشوار،سفريدارد؛قرارآنانتهايدرانسانیکمالينقطهکهاست،سفري
بردمیباالپلّهپلّهمسیرایندرراداستانشقهرماننظامی،. داردراهنماییبهنیازگذراندنش

دهـد و ایـن پیـر و مرشـد کسـی      میرقراباشد،ويدستگیرکهمرشديوپیرايپلّههردرو
ي نظامی، او را در حد حقیرتـرین موجـود بـه پـایین کشـانده      نیست مگر زنی که جهل زمانه

است.
هویت نوشابه

طور که اشاره شـد، نظـامی، در زنـدگی فـردي و اجتمـاعی اش احتـرام و ارزش       همان
می باشـد، نـزد او   هـاي مـورد نظـر نظـا    خاصی براي زن قائل است. هـر زنـی داراي ویژگـی   

ارزشمند است. یکی از این زنان، نوشابه، حاکم بردع است، که با رشادت، اقتدار و تدبیر، با 
گـردد از سـرزمین خـود،    شود و موفّق مـی اسکندر قهرمان اساطیري اسکندرنامه روبه رو می

ا نوشـابه زنـی خردمنـد، بـاهوش، بـ     « در برابر جنس برتر آن زمان یعنی مردان صـیانت کنـد.  
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درایت، پاك دل و اندیشمند است. این زن داراي شخصیت و خصایص نیکویی اسـت، کـه   
) 222:1387ثروت،»(پسندد و شیفته ي چنین زنان با شخصیتی است.نظامی آن را بسیار  می

اسـت، کـه در ایـن شـهر کارهـاي      » آمـازونی «در روایت نظامی، بردع شهري زنانـه یـا  
د و نظـامی زن  مـورد پسـندش را در آن سـرزمین ایـن      شـو حکومتی به دست زنان اداره می

گونه معرّفی می کتد:                                                                         
همه ساله به عشرت و نوش جامابه نام          ـــزنی حاکمــــــه بود نوش

چو آهوي ماده ز بی آهــــــوییچو طاووس نر، خاصه در نیکویی      
)  879: 1387(نظامی، 

شود، از این همه آبادي و سرسبزي متحیـر شـده، بـا    و اسکندر وقتی وارد چنین سرزمینی می
می پرسد:                                                                                                              ذهن مرد ساالر خود

کدامین تهمتن برو پادشــــاست؟بپرسید کاین بوم فرّخ که راست؟       
)880(همان:

دهد او انتظار داشته، حاکم چنین شـهر آبـادي مـردي تهمـتن     پرسش اسکندر نشان می
از درایـت مـردان توقّـع داشـته اسـت،      باشد و این که او این همه سرسبزي و آبادانی را فقط
شنود، چیزي غیر از انتظار اوست:                                                                                                              میدلیل بر مرد ساالري مطلق زمانه است؛ اما جوابی که

زنی راست با این بسی خواستــــــهـــــد کاین مرز آراسته     ـنمودنــــ
به گوهر ز دریا بسی پاك تـــــــــرزنی از بسی مــــــــرد چاالك تر       

)880(همان:
را به این خاطر براي نوشابه » به گوهر ز دریا بسی پاك تر« ن شک، نظامی عبارتبدو

بـه چشـم   -که او و سرزمینش مورد عالقه ي شـاعرند -ه رابرد که، اسکندر نوشاببه کار می
ناپاك ننگرد و طمع نا معقول نورزد. از نظر نظامی، نه تنها نوشابه، بلکه زنان درگاه او نیز بـا  

دیگران متفاوتند:                                                                                                      
چه افسون فرو خوانـــده ند               کــــز آشوب شهوت جــــدا مانده اندندانــــم 

)880(همان:
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شاعرمعتقد است، در این راه نوشابه نقش اساسی دارد؛ زیرا:
زن پـــــــاك پیوند فرمانــــــــــــروا         بــــــرایشان فـــرو بسته راه هــــــــوا

)880(همان:
در شهر خودش کسی بـاالتر از او نیسـت، یـک نیـروي مطلـق را بـاالتر از       نوشابه، که 

کند. این زن بزرگ، با رنجی که بیند و خود را همیشه نیازمند درگاه او احساس میخود می
کند:                                             نهد، قسمت اعظمی از موفقیت خود را تضمین میبه خاطر طاعت بر تن خود می

زن کــــــــــــــاردان با همه گاه و گنج          ز طاعت نهــــــــــد بر تن خویش رنج
)  881(همان:

شـنود،  را مـی اسکندر، هنگامی که اوصاف چنین زنی دانا و هوشیار و پارسا و سیاست مدار 
کند:         تمنّاي دیدار او می

زمـان تا زمان بیشتــــــــــــــــر شد نیازــــدار آن دل نواز    ملک را به دیـــــــ
ـــــــاز اوببیند در آن مملــــــکت ســــبدان تا خبــــــــــــــــر یابد از راز او     

)882(همان:
شـود، دلیـل   رفتن به مالقات او در هیأت رسولی، مرتکـب مـی  اشتباهی که اسکندر در 

محکمی در اثبات تیز هوشـی و دانـایی ایـن زن بـی نظیـر اسـت. در واقـع شـاعر، بـا بـه جـا            
هایی، سعی داشته، تیز هوشی نوشابه را به اسکندر ثابت کند.  گذاشتن نشانه

ـرشد چون خرامنده شیـــسوي تختـــر  ــــرستاده از در در آمد دلیـــفـــ
بـــــه رسم رسوالنش نبردش نمـــــازـاز    کمـــربند شـــمشیر نگشـــاد بــــ

)882(همان:
بعد از دیدار این دو شهریار، نظامی مقدمات دخالت نوشابه در تکمیل هویت اسـکندر  

آگـاه اسـت، آمـاده    گرچیند و نوشابه را که از خوي و خصلت این جهان جوي ویرانرا می
با سخنانی که هر کدام ارزش مرواریدي درخشان را دارند، دست بر رگ غیـرت  کند تامی

اسکندر بگذارد و براي تحمیق او بگوید:                                                                                         
نــــم انــــداز روي زمیـــــــبوم قایـنگام کین     ــمن ار بر تو چربـــم به ه

تو سر کوچک آیی و من سر بـــزرگردي چو روباه و گرگ   درین هم نبـ
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یچ ناداشت کشتی مگیـــــــرـــکه با هــده ست از نقیبان پیر     ـــچنین آمــــ
کنـدــجان تا تــــــــو را بفبکوشد به ـد   ـکه برجهد آن کز تو چیزي کنــ

)886(همان:
-ترین هویتآلدر این قسمت از داستان، با وجود این که نظامی در مورد یکی از ایده

گیـرد. البتّـه بـراي تبرئـه     کند، بر او ایرادهایی هم مـی سرایی میگنجش، سخنهاي زنان پنج
کند؛ زیرا اگر از اسکندر، مطرح میکردن خود، این ایرادها را از زبان قهرمان داستان، یعنی 

وقتـی خصوصـیات زن  . چراکـه شـد کرد، از بالغت کالمش کاسته مـی قول خود مطرح می
داند، قطعاً ایراد گرفتن بـر او، از رسـایی سـخنش خواهـد     ي پرستش میآلش را شایستهایده

شود:    ي اسکندر در مورد زن این گونه بیان میکاست. قضاوت هاي متعصبانه
ـــودــــان بــان بـــود                 که آهنگ بی پرده افغــزن آن به که در پرده پنه

ـــــاي زنـکه یا پرده یا گور، به جــچه خوش گفت جمشید با راي زن            
ر چه دزد آشناستـاست                که خر بسته به، گـمشو بر زن ایمن، که زن پارس

)887: 1387(نظامی،
؛ هویتی که براي قهرمانانش در نظـر گرفتـه، آن هـا را    مند استعالقهالبتّه چون نظامی 

-تا جهانافزاید، آن قدر برصبر و صالبت نوشابه میبنابرایني برترین ها قرار دهد؛در زمره
اي نبیند:                       او شود؛ و جز این چارهتسلیم افکن جوي شیر

هم آخر به تسلیم در داد تـــــناز این در بسی گفت با خویشتن     
ـردد درازبر او دیو را دست گــتهمتن چو تنها کند تــــرك تاز       

)887(همان:
هـاي پـاك اسـت، بعـد از     اش در جهت تربیت جـان نوشابه هم که به دنبال اداي وظیفه

اي رنگارنـگ و مخصـوص   سـفره «کند، این که اسکندر را به عقل و درایت خود مقهور می
بیند که البتّه از این کار هدف خاصی دارد. منظـور ایـن زن دالور،   گشا تدارك میشاه جهان

هـا و  گیـري تـا بـه او ثابـت کنـد، کـه ایـن جهـان       ندر و تنبیه او بود،پند و اندرز دادن به اسک
.)888(همان:»ها عاقبت خوشی ندارد.گريویران
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اسکندر دیگر توان مقاومت در برابر هـوش و ذکـاوت ایـن شـاه بـانوان را نداشـت. او      
. شجاعت، کنداش به نیکی یاد میبیند و از سخنان حکیمانهمینوشابه را باالتر از شیر مردان

خردمندي، دانش، سیاست و کیاست این شیر زن، اسکندر را که ذهنـی مردسـاالر داشـت و    
نگریسـت،  مـی ي تحقیـر در وي دانست و بـه دیـده  زن را الیق گور یا پشت پرده ماندن، می

گشاید:                                                      کند، که چنین لب به سخن میچنان متحول می
ـــــا را به مردي شود رهنمايخوب راي                که مــــرین بر زنـــفـــــهزار آ

ــّه ي زر چو زر بر زمیننین                زدم سکـــــز پند تو اي بانــــــــــــــوي ناز
)890(همان:

ت داده است. نوشـابه هـم   اهمی-به دالیل فرهنگی–نظامی، به پاکی و پاك دامنی زن 
کنـد و آن هـا را   از آن دسته زنان پاك دامنـی اسـت کـه، شـاعر گنجـه از آن هـا دفـاع مـی        

دانـد.  ها را از بسیاري از مردان بـاالتر مـی  ي کارهاي بزرگ می داند؛ تا جایی که آنشایسته
کـه  نوشابه از جمله هویت هایی است، که بی نقص معرّفی شده اسـت. وي، عـالوه بـر ایـن    

خود انسان کاملی است و در مدینه اي فاضله ساکن است و دیگران هـم تحـت فرمـان او از    
ها به دور هستند، تأثیر غیـر قابـل انکـاري برشخصـیت و هویـت اسـکندر، قهرمـان        آلودگی

گـذار سـرزمین بـردع و    ست. طوري که اسکندر بعد از گشت ومحبوب نظامی هم گذاشته ا
برد.                     گشایی و رنج برخود نهادن، پی میه بیهودگی آن همه جهاندیدار با شاه بانوي آن، ب
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گیرينتیجه
زمخـت، چونـان غریبـی    هـاي سـیمانیِ  زن مدرن در هیاهوي این قرن، اسـیر در حجـم  

یابد؛ چـون شـناختی از   گردد. چنین زنی هویت خود را نمیاش میگشتهاست، که دنبال گم
ي دانـد بـه خـودي خـود، تـوان و لیاقـت آن را دارد کـه، صـاحب همـه         خود ندارد. او نمـی 

نیافته است که، مستوجب احترام وتکریم به معنی واقعـی  ها باشد. زن امروزي هنوز درارزش
اند هیچ نیرویی حـق نـدارد او را   اش پی نبرده، تا بدکلمه است. وي به ارزش واقعی وجودي

د.ترین نقطه از هستی تحقیر کنلو در پستو
اي از زنـان، بـه ایشـان    هاي اسطورهگویی این وظیفه ي نظامی است که، با خلق هویت

شان را به آنها بشناساند.این شاعر انسان دوست، با سـاختن  اعتماد به نفس دهد و خود واقعی
شان در حـوادث مختلـف زنـدگی، در واقـع     هاي متنوع از زنان و با به چالش کشیدنهویت

انـدازي از دنیـاي   ي براي رهایی از محنت جاري حیات بشري بیابد و چشمخواسته راه گریز
هـاي ناشـی از افـراط و    شان قرار دهد. او تـالش میکنـد زنـان را از نابسـامانی    بهتر پیش روي

تفریط، در پاسخ گفتن به تمایالت زمینی مردان برهاند و به آنهـا شخصـیتی واالتـر از یـک     
.کاالي مصرفی بدهد

دهـد؛ بلکـه   هویت واالیی به آدمی میبودن نیست کهنظامی، این مرد یا زناز نظر 
هر انسان چه زن و چه مرد اگر خردمند و خـردورز باشـد، در معاملـه بـا خلـق خـدا معتـدل        

اش با رعایت شرط اعتدال پاسخ گوید، از اخالق و عفّـت  باشد، به نیازهاي آسمانی و زمینی
باشد، اشرف مخلوقات خواهد بود؛ البتّه ایـن دیـدگاه از آن   تعدي نکند، اهل ظلم و تجاوز ن

د و آن جهت قابل تقدیر است که، در زمان این شـاعر، زن فقـط بـه یـک دلیـل محکـوم بـو       
چیزي نبود مگر زن بودنش!

اگر زنی به دنبال اصالح خویش و اثبات هویتی راستین براي خود است، باید خـوي و  
گیرد، مد نظر داشته باشد. چرا که عـدمِ ان زنش در نظر میخصلتی را که نظامی براي قهرمان

اي هم عمال ددمنشانهشود؛ بلکه منتهی به اَتنها باعث تحقیرش میهویت، نهصحیحِشناساییِ
کنـد و مـانع ظهـور    ي بشري را به عصیان وادار مـی تبع آن، جامعهزنان و بهروحِشود کهمی

.انند راه کمال را در پیش بگیرندشود که، در آن زنان بتودنیایی می
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، چ اول، انتشـارات شـیخ صـفی،    سیماي خسرو وشیرین در دو آیینه)، 1381اقبالی، ابراهیم (
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