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زن به عنوان یکی از اعضای جامعه بشری که نقش مهمی در بقای جوامع داشته است، در آثار ادبی 

و هنری مختلفی موضوع بحث و بررسی بوده است. یکی از شاعرانی که به این مضمون پرداخته 

سی و است، نظامی گنجوی است. این اثر بعدها توسط هنرمندان دوره صفوی مصور گردید. برر

تواند روشنگر نقش و جایگاه زن در این مقطع بازشناسی شخصیت زن در این اثر ادبی و هنری می

توصیفی است. نتایج پژوهش -ای و نوع آن، تحلیلیصورت کتابخانهتاریخی باشد. روش تحقیق به

دهد که در مقایسه با معاصران و مقتضیات زمان، زن در سبک فکری نظامی جایگاهی نشان می

ها با دیدگاه سیمون دوبووار قابل نسبتاً متعالی و قابل احترام داشته است. این مسئله در برخی زمینه

ها نیز کامال ً با دیدگاه دوبووار متفاوت است؛ نظامی و دوبووار از این نظر مقایسه و در برخی زمینه

ها اما در برخی زمینه که برای زن شخصیتی مستقل و آزاد قائل هستند، دارای اشتراک فکری هستند

های ازجمله بحث تأکید بر جنسیت و بُعد جسمانی و همچنین بُعد معنوی شخصیت زن، تفاوت

ها معناداری میان سبک فکری نظامی و دیدگاه سیمون دوبووار وجود دارد. دوبووار در همۀ زمینه

ی و جسمی محدود برای زن آزادی مطلق قائل است و در عین حال، نیازهای زن را به بُعد جنس

تواند شخصیتی رشدیافته نظامی، زن دارای ارج و مقامی واالست که میکند اما در سبک فکری می

داشته باشد و به واالترین مراتب اجتماعی و عرفانی ارتقا یابد؛ بنابراین در مجموع، نظامی در اثر 

تر از دوبووار قائل است و تعالیهای اسالم و عرفان اسالمی، برای زن جایگاهی ممندی از آموزهبهره

های شخصیتی زن را مورد توجه قرار داده است؛ اما سیمون دوبووار در اثر تأکید تقریباً تمامی جنبه

بر حضور صرف زن در جامعه و توجه به بُعد جسمی و جنسی او، صرفاً نیازهای مادّی و دنیوی او را 

 در نظر گرفته است.
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(طهماسبی نظامی خمسه: موردی مطالعه) دوبووار سیمون دیدگاه اساس بر نظامی فکری سبک در زن شخصیت  

 رقیه حبیبی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 مقدمه

اجتماعی و ... علوم برانگیزترین مباحث در ادبیات و فلسفه و روانشناسی و جایگاه زن در جامعه همواره یکی از بحث

زنان قائل  هایی را براینظر کرده و جایگاه و مسئولیتاظهارکه پژوهشگران همواره در این زمینه طوریبوده است؛ به

زهای حضور زنان در جامعه است، زنان مطرح شده است، میزان و مر بارۀهایی که دراند. وجه مشترک اکثر نظریهشده

های اجتماعی آنان قائل نبوده و از حد و مرزی برای حضور زنان در جامعه و فعالیتار، وبوکه برخی همچون دوطوریبه

های قشری از های ایدئولوژیک و قرائتاند و برخی نیز تحت تأثیر آموزهنیازها و کارکردهای عاطفی زن غافل شده

هایی نیز وجود دارد البته نظریهاند. مذهب، حضور زن را محدود به خانه دانسته و او را از حضور در جامعه منع کرده

شخصیت مجموع خصایص باطنی و رفتارهای اجتماعی یک شخص و مجموعه  است. که حدّ وسط را رعایت کرده

ها به پژوهان و فرهنگاست در آثار ادب« هویت زن»که مترادف « شخصیت زن»ترکیب صیات یک انسان است. خصو

بودن در خدمت  یا ابزار کار شود تا زن از حالت شیء بودنزن موجب میتصریح از آن یاد شده است. نگاه هویتی به 

زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفۀ فردی، بتواند در عرصۀ اجتماعی پیشاهنگ و خود اشاعۀ مصرف

برخوردار از  نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسالمیدر ؛های فعال حیات باشدهمرزم مردان در میدان

هایی است که فعالیتها و در میادین فردی و اجتماعی ویژگی بنابراین مقصود از شخصیت زن ؛کرامتی واالتر باشد

قانی، ، خاه در آثار شعرای کالسیک چون سعدیای است کشخصیت زن مقولهواقع در. دشومییا سقوط او موجب تعالی 

بدیل ستیز قرن ششم نظامی در خمسۀ بینزشود تا در عصر و این موجب می ناپذیر استفردوسی، عطار و ... اجتناب

 خود به حضور زنانی متفاوت بپردازد و دیدگاهی مشخص نسبت به زن را ارائه نماید. 

چنان متحول گشت که خواهان برابری حقوق زن و مرد انسان مدرن، در جهان امروز، تنها با ظهور انقالب صنعتی آن

فیلسوف فرانسوی که  ،اندک در گوشه و کنار جهان طرفدارانی بسیار یافت. سیمون دوبوواراندکدیشه شد و این ان

ضمن ارائه عقایدی نزدیک به فمینیسم در  دوم جنسکتابی معروف به نام  درداند، رفداران فمینیسم او را از خود میط

. کندمیعارف و زن مستقل تقسیم  زن نارسیسم، زن عاشق، زن تاب، شخصیت زنان را به چهار دستهجلد دوم این ک

. خمسه یا پنج گنج سرشار از شواهد دکرتوان در خمسه نظامی نیز مشاهده سیمون را می ۀعقیدهای فلسفی مایهبن

هایی مشابهتهای زن با یکدیگر و سیمون دوبووار در ارائه شخصیت رسد رویکرد نظامینظر می ست و بههاشخصیتاین 

. این جستار در پی پاسخگویی به این پرسش است که زن در سبک فکری نظامی دارای چه اهمیت و شته باشددا

این مشابهت در  .های زنانه با دوبووار چگونه استشخصیت ۀارائاندیشی نظامی در همجایگاهی است و همچنین، 

 نمود یافته است؟ خمسه نظامی طهماسبی ،و نسخه مصور آن رویکرد، تا چه اندازه در خمسۀ نظامی

مستقلی در دهد که تاکنون هیچ تحقیق های پژوهشی نشان میسازی دادههای نمایهها و پایگاهجستجو در کتابخانه

های عرفان گنوسی در مایهبن»ای با عنوان ( در مقاله1393نیا )است. فرخ نوشته نشده زمینۀ موضوع این پژوهش

جمله دوگانگی ماده و روح، هبوط، اسارت، فراموشی و ازهای گنوسی ردپای اندیشه« پیکر نظامیداستانی از هفت 

عنوان داستان ماهان بررسی کرده است. آنچه در این مقاله پیکر بهاخت و ... را در داستان پنجم هفتغربت، بدبینی، شن

سیمای زنان عفریتی است که در قالب زیبارویان بر ماهان وارد شدند و او را فریفتند. زنان  ،با این جستار مطابقت دارد
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کنند و این شخصیت در این حکایت از دید اند، با نظریۀ نارسیسمی مطابقت میعفریت که در واقع همان شیاطین بوده

به « پیکرتتعلیمی و تربیتی در هف مضامین»ای با عنوان ( در مقاله1394نظامی شخصیتی اهریمنی است. ناصری )

ایی چون خداشناسی ههای خود درساین زنان با دلبری. تپیکر پرداخته اسی تعالیم و پندهای تربیتی در هفتبررس

و آموزگاری دهند میستیزی، خردورزی و خردگرایی، علم و هنر و... را به بهرام پند گرایی و ظلمو خداجویی، عدل

بررسی بازتاب اساطیر »ای با عنوان ( در مقاله1394عاشق در هفت پیکر است. دشت ارژنه )زنان  اخالق، ویژگی بارز

های یونانی مطابقت ای پرداخته که با اسطورههای مردانه و زنانهبه بررسی شخصیت« یونان در آثار نظامی گنجوی

تطبیقی داستان شهر زنان در اسکندرنامۀ آرمانشهر زنان، مقایسۀ »ای با عنوان ( در مقاله1385حسینی ) کنند.می

به داستان شهر زنان در « یهای اتو پیایهای کهن یونانی و داستانسی و اسکندرنامۀ نظامی با اسطورهشاهنامۀ فردو

 ؛شده به بررسی تطبیقی نظر نظامی و دوبووار پرداخته نشدهیاددر آثار فردوسی و نظامی پرداخته است.  ۀناماسکندر

صدد پاسخگویی به این مسئله درای تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه -فتار بر پایه روش توصیفی و تحلیلیاین گلذا 

 است.

 سمینیفم و زن .1

ی به نام تسبب شده است تا نهض ،انددر اجتماع تجربه کرده بررسی تحوالتی که زنان از نظر نقش و جایگاه خود

انسان از نوعی شخصیت ذاتی قابل تالش برای دستیابی به برابری پدید آید.  ت در راستای احیای حقوق زنان وسفمنی

وجه قابل سلب و انتقال هیچبهها به او داده شده است که ای از آزادیمتن خلقت سلسله احترام برخوردار است و در

قوق زنان وجود دهد که تالشی برای احیای حبررسی دیدگاه فرهنگ اسالمی نسبت به شخصیت زن نشان می نیست.

مقصود از حقوق  .شودخانوادگی و اجتماعی تقسیم می ،این حقوق برای زن به حقوق فردی ،اساس قرآن کریمبر دارد.

مرد از مواهب خلقت استفاده  مانند عرصۀ اجتماعی آن است که او خانوادگی، نقش مادری و همسری برای او است و در

شود اما حقوق زنان با وجود آنکه حقوق زنان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می .(155: 1386)مطهری،  کند

ها در فردی و اجتماعی بسیار کمرنگ است. نبودن درک کامل از حقوق زنان به این معنی است که حکومت ۀحوزدر 

را از حقوق بشر جدا  حتی حقوق زنان. عنوان حقوق بشر متعهد نیستندان به حقوق زنان بهسیاست داخلی و خارجیش

توان . با این تفاسیر می(19: 1382)حمیدی،  دهنداهمیت جلوه میکمعنوان انسان درجه دوم و کنند و او را بهمی

 اند.ها تحت تأثیر آن قرار داشتهرا تالشی برای رهایی از وضعیتی دانست که زنان قرن فمینیسمجنبش 

های او با دیگران تفاوتشناسی شخصیت، توصیف شخصیت شامل قضاوت دربارۀ ماهیت حقیقی شخص و بر اساس روان

است های اجتماعی و فرهنگی وی ها و تجربهشناختی و آموزهمعلول گرایشات زیست ،فرد بودن شخصبهمنحصراست. 

نگاه منفی به زن و کوچک و زبون  ،عصر پدرساالر که پس از دوران مادرساالری پدید آمد (. در25: 1387)رایکمن، 

ساالری هنوز در بخش اعظم جهان ای شایع است. مردای خاص نیست و پدیدهشمردن او منحصر به فرهنگ و منطقه

کوشند تا حوزۀ اختیار و اقتدار وی را هرچه شمرند، میامروز حاکم است و جوامع پدرساالر که زن را مظهر شر می

ی معکوس تصویر خود بسازند، تا آنجا که مرد آفریدۀ خدا و تجسم خیر و زن، مخلوق تر کنند و از زن تصویرتنگ

ها و قوانینی برای رفع تبعیض کم با ظهور اسالم حمایت( اما کم233: 1375شود )ستاری، شیطان و مظهر شر می



 17

2 

(طهماسبی نظامی خمسه: موردی مطالعه) دوبووار سیمون دیدگاه اساس بر نظامی فکری سبک در زن شخصیت  

 رقیه حبیبی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

روحی و حقوقی زنان اساس اسالم، پیش از عصر حاضر به بیان حمایت از نیازهای برآشکار شد و صاحبان اندیشه 

توان به صورت اسالمی در آثار آن را مینمونۀ که شد مینیستی ساز ایجاد عقاید فزمینهمسئله بنابراین، این  ؛پرداختند

توانست زنان را از »های فمینیستی موالنا و انواع دیگر آن در نظریات دوبووار مشاهده کرد. با وجود آنکه ارائه مکتب

های آنان را در موقعیت به ظاهر برابر در محیط کار و دانش قرار دهد؛ اما نقش و صحنه اجتماع بکشاندمحیط خانواده به 

اصلی و ذاتی زن همچون مادری و همسری را نادیده گرفت و سبب شد زن احترام مادری و کانون گرم خانوادگی را 

: 1382)پژوهشگران، « از دست بدهد، خانواده بوداعضای  ترین ابزار زن برای مشارکت اجتماعی و تاثیرگذاری برکه مهم

زیادی در نوع نگاه به  هایهای متفاوت سبب شده است تا در طول تاریخ شاهد فراز و فرود. وجود این دیدگاه(57

 باشیم.شخصیت زنان و جایگاهشان در جامعه 

 یگنجو یو نظام دوبووار مونیس .2

دید و محفوظ کردن و سرگرم غربی همچنان زن را در خدمت مرد میدر قرن بیستم با وجود انقالب صنعتی، جامعۀ 

شمرد. همین موضوع  موجب شد تا اندیشمندانی چون دوبووار به ارائه نظریاتی با رویکرد کردن او را وظیفۀ زن می

در  1908فیلسوف و نویسنده فمینیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی در سال  سیمون دوبووار»گرایی بپردازند. زن

چشم از جهان فرو بست. او  1986ای زندگی با ژان پل سارتر و خلق آثارش در سال پاریس متولد شد و پس از دوره

 4توان شخصیت زن را به میضمن تبیین نقش مادری و همسری برای زن معتقد است که  ،در کتاب جنس دوم خود

 .(40: 1378)یزدخواستی، « زن مستقل -4؛ عارفزن  -3؛ زن عاشق -2؛ زن نارسیسیست -1  :کردگروه تقسیم 

های علمی، رمان، مقاله و سخنرانی در سمینارها از طریق کتاب 70ترین کسانی بود که در دهۀ سیمون یکی از پرآوازه

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنانگی و جایگاه زنان و پروسۀ تاریخی،  و ارتباطات جمعی نظریاتی را پیرامون نقش

تا جایی  کردوی از طریق بازتعریف حدود ارتباط بین زن و مرد، نگرش جامعه نسبت به زنان را متحول »د. مطرح کر

های خاص زنان توجه بیشتری کردند. او براساس مکتب اگزیستانسیالیسم )مکتب ریزیگزاران غرب به برنامهکه سیاست

بر این اساس وی در  .قید و شرط انسان استمطلق و بیخواستار آزادی، اختیار گرایانه( اصالت وجود یا مکتب هستی

با زیر بنا قرار دادن طبیعت انسان، به تشریح اصول جنس و جنسیت پرداخت که این موضوع نقطۀ  دوم جنسکتاب 

 (.41)همان: « عطفی در آشنایی با تفکرات او است

ه.ق  599به دنیا آمد و در سال  ه.ق 535حکیم گنجوی که یکی از شاعران بزرگ سبک آذربایجانی است، در سال 

سبک او در لغت و تعبیر، ایهام، استفاده از تلمیحات و... کامالً شبیه به خاقانی است. او از »دیده از جهان فرو بست. 

گاه مخدوش اش هیچچهره ،نداکردههای او د و با آن همه تقلید که از مثنویشاعرانی است که اسلوب خاص خود را دار

پردازی ص داد. پرداختن به داستانتوان شعر سره او را از شعر دیگران تشخیرسد و میصدایش هنوز به گوش میو نشده 

یل تقاضا و مدح وقت بارز سبک او است و وی چون دیگران به امور حقیری از قب ۀمشخصاز و بیان عواطف و احساسات 

ت گفت که به لحاظ شعر من جرأبهتوان می .ماًل تصویری داردبدیل استعاره است و زبانی کا. او استاد بینگذرانده است

 .(160- 161: 1382)شمیسا، « هو شعر کسی به گرد او نرسیده استحیث 
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های عاشقانۀ خویش توانسته در داستان»پردازی از شاعران سرآمد شعر و ادب فارسی است و نظامی در زمینۀ داستان

صورت ادبی و فرم الزم و متناسب را بیافریند و پیشگامی او در این زمینه به  برای انتقال آنچه در ضمیر داشته است،

بیان هنری گرم و  های حماسی وکار بزرگ فردوسی شباهت دارد. آفرینش زبان، تعبیر، فرم هنری برای داستان

لی، پیوند عاطفی هاست. دیگر آنکه قدرت تخیل نظامی، همدهای بزمی نظامی در طول قرنثیر مثنویشورانگیز راز تأ

« استکرده را در این عرصه یگانه  او با قهرمانان داستان، حسن قریحه و استعداد او در سرودن شعر غنایی و عاشقانه، او

 /(189-190: 1392)ناصری، 

 یطهماسب ینظام خمسه .3

خمسه نظامی  صفوی توسط هنرمندان این دوره خلق شده است.دورۀ این کتاب یکی از آثار ارزشمندی است که در 

های مختلف تاریخی مورد توجه هنرمندان ترین آثار ادبی او است. ارزش این اثر سبب شده است تا در دورهیکی از مهم

صفویه قرار گرفت. با توجه به اینکه صفویان  ۀدورنگاری مورد توجه هنرمندان نگاری، خمسهقرار گیرد. بعد از شاهنامه

هنرمندان بنام از سراسر د شهای سلطنتی باعث برداشتند، احداث کتابخانه و کارگاههنرپروری گامی بلند  ۀزمیندر 

 ،کشان و دیگر هنرمندان. وجود کاتبان، شاعران، نگارگران، طراحان، نساجان، مذهبان و جدولبیایندهم کشور گرد 

ین اثر باید گفت، نگارگری و . درخصوص ا(42: 1398زاده، زاده، تقدس)شریف ای گردیدساز خلق آثار ارزندهزمینه

میالدی با الهام از هم ازددوکم از سده دستشاعری از دیرباز با فرهنگ و هنر ایران زمین بوده است. شاعران ایرانی 

سیزده تا اوایل دوران معاصر آثاری خلق کردند که جوهر، حال  ۀسددند و نگارگران ایرانی از اواخر وسرخیال می صور

های نفیس و زیبا از اشعار کالسیک از سوی دربار، انگیخت. سفارش نسخهشاعرانه را در بیننده برمیو هوا و معنای 

)سیمپسون،  ها موجب پیوند بین هنرهای ادبی و بصری شدهای حاکم بر ایران، طی سدهحکام و شاهزادگان سلسله

. مصور شده است. کتاب خمسه شاه ق946-950های سالفاصلۀ این اثر به دستور شاه طهماسب و در (. 13: 1380

حاضر در موزه حالدرطهماسبی به دست محمود نیشابوری کتابت شد. خمسه شاه طهماسبی دارای هفده نگاره است و 

های موجود در این اثر از هماهنگی سبکی و انسجام برخوردار هستند که شود. نگارهبریتانیا در لندن نگهداری می

، فر)شایسته در این دوره است. در تمامی مینیاتورهای این اثر جوی از اندوه پنهان استاوج نگارگری دهندۀ نشان

فرد این اثر بهمنحصرهای خمسه نظامی بود. ویژگی ،برداری گردید(. یکی از آثار ادبی که در این دوره نسخه11: 1386

 . شودهای نگارگری در این دوره تا اشعار او تبدیل به یکی از مدلشد نظامی یعنی فضاسازی سبب 

الدین میرالحسینی اصفهانی دهد یکی از این افراد هنرمند چون جاللبررسی و واکاوی چگونگی خلق این اثر نشان می

مشهور به آقا میرک در تبریز در دربار شاه طهماسب اول مقام واالیی داشت. او با همکاری هنرمندانی چون سلطان 

: 1376زاده تبریزی، )کریم امی این دوره در کتابخانه شاه طهماسبی این اثر بزرگ را خلق کردندمحمد و سایر نقاشان ن

مظفر علی نیز در خلق و  شده، هنرمندان دیگر چون میرزاعلی تبریزی، میر سیدعلیبردهنام( البته به غیر از افراد 132

رسد مجموعه عواملی چون حمایت . به نظر می(11: 1386، فر)شایسته های خمسه شاه طهماسبی نقش داشتندنگاره

 است.شده شاهان صفوی و مهارت این هنرمندان منجر به خلق اثری ارزشمند چون خمسه شاه طهماسبی 
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 رقیه حبیبی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

شده قرار دارند؛ زیرا مصورسازیهای های مصور خمسه نظامی پس از شاهنامه فردوسی در جایگاه دوم کتابمنظومه

های خمسه شاه طهماسبی، جهان یرد که سرشار از تصاویر تجسمی است. در نگارهگنظامی از زبان شعری بهره می

های موجود در شود. نگارهچندان درخشان دیده مینههای عاشقانه و تغزلی نظامی با رنگمنظومۀ خیالی متأثر از پنج 

های خمسه های نگارهکنندهخلقیکی از  (.1: 1396نژاد، )حاجی انده خاصی به طبیعت و انسان پرداختهاین اثر با شیو

ست که در تبریز در دربار شاه طهماسب اول مقام آقاالدین میرالحسینی اصفهانی مشهور به میرک طهماسبی، جاللشاه

باالیی داشت. او با همکاری استادانی چون سلطان محمد و سایر نقاشان نامی آن دوره در کتابخانه شاه طهماسبی در 

(. به غیر از سلطان محمد، آقا میرک، 132: 1376زاده تبریزی، )کریم طهماسبی نقش داشتخلق کتاب خمسه شاه 

، فر)شایسته های خمسه نظامی شاه طهماسب پیدا شده استمیرزا علی تبریزی و میر سیدعلی، مظفر علی نیز در نگاره

بریتانیا  ۀموزنجام شده است و در زمان با کتابت اثر اهمنگاره  14نگاره است که 17(. این نسخه دارای 11: 1386

پیرزن و »، «معراج پیامبر» نظامی با نام چهار نگاره خمسه (.127: 1392قهی، )فغفوری و بلخاری شودنگهداری می

 منسوب به سلطان محمد هستند« بهرام گور در شکار شیران»، و «ساراندام شستن شیرین در چشمه»، «سلطان سنجر

نوشروان و گفتگوی »، «بیابانمجنون در » ند از:اعبارت ،سب استتآقامیرک من به هایی کهگاره(. ن123: 1393)رهنورد، 

سرگرم شدن خسرو و »و « تاجگذاری انوشروان»، «دو حکیم متنازع» و چند صحنه درباری همچون« مرغان در ویرانه

تالش این نگارگران و حمایت شاهان صفوی سبب (. 108: 1388؛ حسن،124: همان) «های عاشقانهشیرین با داستان

 ترین آثار ادبی و هنری یاد شود.و امروزه از آن با عنوان یکی از برجستهد شوشاه طهماسبی خلق  ۀخمسد ش

 (یطهماسب یخمسه نظام ی)مطالعه مورد دوبووار مونیس دگاهید و ینظام یفکر سبک در زن .4

دهد که جایگاه زن در سبک فکری نظامی بسیار متعالی نشان میهای خمسۀ نظامی بررسی شخصیت زن در حکایت

های سیمون دوبووار قابل مقایسه است. در خمسۀ نظامی شاهد نگرش ها با دیدگاهو قابل اعتناست و از برخی جنبه

و  دهکرفرسایی قلممتعالی به زن هستیم. حکیم گنجه در این اثر در دفاع از حقوق زن و بیان فضایل و کماالت او 

ترین دالیل مندی از چشمۀ زالل محبت مادر و عشق پاک همسر یکی از مهممظلومیتش را فریاد کرده است. شاید بهره

الیی نسبت به زن از خود های خود نگرش مثبت و وابنابراین آنیمای شاعر او را بر آن داشته تا در منظومه»آن باشد. 

 .(25: 1392)ممیزی، « نشان دهد

اندیش ای بر نگاه زنزمینه ،زن بارۀهای قرآن و سیره پسندیده معصومین)ع( درپذیری نظامی از آموزهثیرهمچنین تأ

االسرار مطرح شده یی در مخزنگوروی و زیادهگونه حاشیهرسد اندیشۀ سره نظامی، بدون هیچنظر می به»نظامی است. 

رسد که وجود پیرزن نظر می اصراری بر حضور زن ندارد و بهار االسرکلی مخزناو در طرح  .(79: 1378)یزدانی، « است

و صدای پیرزن است تنها یادآور کهن الگوی او یعنی همان مادر مهربان و عاقلش « جمشید با خاصگی حرم»در حکایت 

، از خمسه نظامی طهماسبی نیز 1تصویر گر، صدای باور قلبی و اندیشۀ متعالی نظامی به هویت زن است. نصیحت

 گر به تصویر کشیده است.عنوان یک نصیحتبهیرزن را پ
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 (80: 1381: نگاره پیرزن و سنجر.خمسه نظامی. دوره صفویه، مکتب تبریز. قرن دهم هجری. )منبع: کنبای، 1تصویر

کشد و عفاف و پرویز را به تصویر میخسروطلبی شاهی به نام رین که شادکامی و عشرتمنظومه خسرو و شی

همسر او « آفاق»رفتۀ نظامی یعنی دستازگر عشق دهد، شاید روایتشخصیتی به نام شیرین را نشان میدرخشندگی 

و صالبت زنانه  گذارد. نظامی غرور و زیبایی و خویشتنداری و قدرتچنین مرهمی بر درد فراق خود میباشد و او این

کشد. در سومین منظومۀ یم به رخ جهانیان میبانو، شکر و مرهای قهرمانی چون شیرین، مهینرا در لوای شخصیت

نامۀ ر این اوضاع و احوال به سرایش غمد ،ناالن است از درد فراق مادر خود ساله کهپنجاهنظامی، لیلی و مجنون، نظامی 

معنوی کوشد به زن مقام بلکه می ؛گیردپردازد. او در این منظومه سراغی از چنگ و بزم و رباب نمیلیلی و مجنون می

 .(32: 1392)ممیزی، « بدهد
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 رقیه حبیبی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 

 (1397صفوی. مأخذ: )سیف علی:  ۀدور: نگاره تماشای آب تنی شیرین توسط خسرو، خمسه طهماسیی، 2تصویر

با وجود جفای زمانه به شخصیت لیلی و ناکامی او در وصال با مجنون، او همچنان به عشق عذرای خود پایبند است تا 

ای است که در عصر جاهلیت سر داده شد و پژواک آن تا کند. لیلی فریاد زن آزادهمی آنکه جان به جان آفرین تسلیم

تا مجنون در د شومیعنوان عشق الهی موجب رسد. مسلم است که لیلی بهها بعد به گوش انسان عصر حاضر میقرن

وصال  ۀشایستآرام به رام کردن نفس خود بپردازد تا بل شیطان است و تحمل ریاضت، آرامهمنشینی با ددان که سم

 حقیقی شود.

کشاند. زنان در این اثر نمادی بهرام گور را با تعلیم متعالی هفت شاهدخت از خاک بر افالک می ،پیکرهفتنظامی در 

شهریار و مخاطب  از خرد و تدبیر پروردگار و روایتگر اخالق هستند تا نوشداروی تلخ نصیحت را با جادوی سخن به کام

ساالری است و نظامی ارندۀ حضور زنی است که مظهر مادرنامه که آخرین منظومۀ نظامی است، دربردبنوشانند. اسکندر

، اسکندر را که نقش مهمی در تکامل جامعه بشریت «بردع»هایی چون نوشابه، حاکم آگاهانه با توصیف شخصیت

ای نو از مفهوم ای بس طوالنی دارد، جلوهروایت اسکندرنامه که پیشینه آورد. حکومت زنانه دربه زانو درمی ،داشت

ای که در عصر حاضر هم طرفداران بسیاری به خود دیده است تا نظام مادرساالری کهن را ساالری است. اندیشهزن

ه شده است و و حقوق اسالمی به آن پرداختن یقوان. باوری که صرف نظر از دیدگاه غربی در مکتب هم طی کنداحیا 

 دهد.مساوات اسالمی در باب زن و مرد را اشاعه می

ساالر نیز وجود داشته باشد. ، نظام مادرساالرپای نظام پدرای نو از این مضمون است تا پابهبنابراین منظومۀ نظامی جلوه

دهد اما همچنان فریاد فمینیسم و احقاق حقوق زن را سر می ،با وجود آنکه عصر معاصر غرق در تمدن و مدرنیته است

های اندیشه نظامی راهی بس طوالنی را پیش رو و خواهان برابری حقوق زن و مرد است. عصری که تا رسیدن به قله

توان را میا هنگاههمپوشانی این  .ها دارددارد. البته باورهای نوین نسبت به زن شباهت بسیاری با نگاه نظامی در حکایت
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ه هرچند که در دوران جدید زندگی خانوادگی و زناشویی ب». زن دکردر نظریات روشنفکران امروز با نظامی مشاهده 

و همین ( 20: 1399)خطیب، « سوی مدرنیسم پیش رفته است، اما آن نیز بحران جدیدی بر مسائل زنان افزوده است

-به منظور شناخت هویتی زن و بهبود اوضاع حیات او به ارائه دیدگاهپردازانی چون دوبووار نظریه شدهموضوع موجب 

 جنس دومفیلسوف فرانسوی در کتاب  ،سیمون دوبووار .صدایی برآمده از ادراکات یک زن ؛او بپردازد بارۀهایی نو در

تشریح اصول جنس و یی به گراهستیپس از ابعاد ذهنی و عینی واقعیات جامعه، با استناد به طبیعت انسان، در قالب 

دارد، دو عامل عمده ازدواج و مادری است. زن را در قید بندگی دائمی نگه میبه عقیده وی آنچه  .پردازدجنسیت می

کند و ازدواج را عامل رکود و بدبختی شدت رد میبهها مهم حیات اجتماعی و پرورش انسان عنوان رکنبهاو خانواده را 

را با مرد  خود هایتفاوت ،و معتقد است در ذهن خود کندت زنان را به رفتار مردانه دعوت مینهایدراما  ؛داندزنان می

 داند.به حداقل برسانند. او تغییر جنسیت ذهنی را بهترین راه موفقیت زنان می

این جمله نشانگر تحمیل  ؛«شویمبلکه زن می ؛آییمما زن به دنیا نمی» است کهه کرداو این جمله معروف را بیان  

اصول  ۀاما دوبووار در زمین هاست.فرهنگ جامعه بر زنان و اهمیت تسلط فرهنگی آن بر علم و پیشرفت و توسعه انسان

کرد و خواستار این بود که زنان ذهنیت خود را مییید أتدوبووار مردانگی را »، متضاد بودها با فمنیستاساسی خود 

سیمون  در تضاد بود. فمینیسمکرد که با اصول مییید أتخواهی را فق شوند. او دیگر جنسمو تا کنندمانند مردان 

هرچند نظامی با جادوی کالم خود برخالف . (41-47: 1384)یزدخواستی،  رنهایت به جنش آزادی زنان پیوستد

و نظامی ها را در دیدگاه توان همانندی شخصیتاما میدهد دوبووار به شخصیت مادری و ازدواج زن بسیار بها می

نارسیسیسم، عاشق، عارف و مستقل که در اینجا ضمن معرفی این  :ند ازااین زنان عبارت کرد.سیمون دوبووار مشاهده 

 .شودپرداخته می نمونهدر هر های خمسه روایت زنان از دیدگاه دوبووار به شواهدی از

 سمیسیزن نارس .4.1

زیرا این  ؛داندزن نارسیست زنی مغرور است که خود را مظهر کمال می ،دوم از دیدگاه سیمون دوبووار در کتاب جنس

 خدا»کند. بنابراین او، خود را در مقام الهگی تصور می ؛نظر خود هم صاحب جمال است و هم صاحب جاللزن به

کند در این میهایی که فرد تصور نفسه است. لحظهفیممکن لنفسه و غیرشدن، عبارت از تحقق بخشیدن به ترکیب 

این زنان . (541: 1379)دوبووار، « آیندشور و کمال به شمار می هایی ممتاز شادی،امر توفیق یافته، برای او لحظه

نمایشی برای  شانطلب در پی آنند که خود را به نمایش بگذارند. تمام سعی آنان بر این است که از زندگی خودجاه

 برد.لذت می ،د. او از اینکه در صحنه ظاهر شودنمورد تشویق قرار گرفتن دیگران بساز

اما محتوای آن پیوسته  ؛های روانی گوناگون آشکار شودد در خالل ناراحتینتواتوهم محبوب بودن می ،در این زنان

قه عالموردبیش از آنچه  ،این است که نیمه خدای توانا و پرافتخار ،کندهمان است ... اما آنچه اصوالً آن را مشخص می

نخوت و رغم بهاین زنان . (561)همان:  کندکار میپهلو آش ورزد و شور خود را با رفتارهای غریب و دوعشق می ،باشد

خشم و مدام در کمین بودن و خودنمایی  کنند. نگرانی، حساس بودن، زودخود را مورد تهدید احساس می ،غرور سطحی

ها ها و موفقیتبا اضطراب بیشتری دنبال مدح ،شوندهرچه پیروزتر میهاست. آنان های دیگر آننشده از ویژگیارضا

 .(566)همان:  نیت هستنددر تاریکی سوء و آنان گمراه، تسخیرشده گردند. به اطرافیان خود بدگمانند ومی
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 رقیه حبیبی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

در داستان خسرو و  .پردازدحکیم گنجوی در خمسۀ پرشور و جاذبۀ خود به معرفی سیمای زنانی از این دست می

شیرین، پس از آنکه شیرین تن به رابطۀ عاشقانه با خسرو نداد، خسرو به دیار روم رفت و در آنجا با دختر قیصر روم، 

. او با این دکرمینالید و به رغم دوری صبوری ها از رنج فراق شیرین می. اما پس از آن خسرو مدتکردمریم ازدواج 

کرد میو گاه بخت ستمکار را مالمت د کرمیاشک، تنها یار خود بر این مصیبت شکیبایی شد. گاه با صبر شادمان می

هر چه  و گفت: کردتا آنکه عنان از کف داد و سر صحبت را با مریم گشود و از غم دوری خود گفت. مریم، تلخی 

فریبد و مرا از تو ارد. او تو را مینام گشته است و دشمنان زیادی دبدزیرا که او  ؛بهتر است ،شیرین از من دورتر باشد

راند. او شوم. او با زرق و حیله تو را از راه میکند. شاید تو از وجود او راضی شوی ولی من از درگاهت دور میدور می

کشم. خسرو با این سخنان مریم دریافت من خود را می ،را به درگاه بیاوریزنی وفادار نیست. اگر بر من ستم کنی و او 

 سازد. پس شاپور را پنهانی فرستاد تا شیرین را به مراوده با او فراخواند:جفت با جفت نمی که

 که هــــرگز در نسازد جفت با جفت      یقین شد شاه را چون مریم این گفت

 به صــد حیــــلت پیامی داد از دور      ســوی خـسرو شدی پیوسته شاپور 

 ره مشکـــــوی خـــسرو بر گزینیم     نیم     بیـــــا تا یکـسواره بـــر نــشی

 ســــر آید خــصم را دولت جوانی      طـــرب مـــی ساز با خسرو نهانی 

 (197-199: ص1395)نظامی، 

 ،در این روایت چشمگیر است شکایت کرد و از ارتباط پنهانی سرباز زد. آنچه ،اما شیرین که از ازدواج خسرو رنجور بود

کند تا شیرین را از هایی میتابد و حتی کارشکنینمیبرولی او وجود رقیب را  ؛اصالت استباعنوان زنی بهصفات مریم 

عنوان زنی نارسیسم شخصیتی انحصارطلب و خودکامه دارد. حسادت زنانه ویژگی بارز مریم بهخسرو دور نماید. او 

کند. او زنی او در این ماجرا سرشار از غرور و تکبر است و تمام تالش خود را برای دورکردن شیرین از خسرو می .است

 گر است که تنها مرگ توانست خسرو را از چنگ او بیرون آورد:سلطه

 چــنان افــــــتاد تقدیر الهی               کــه بر مریم سرآمد پادشاهی

 عالم               چنانک آبستنان از چنگ مریمبرست از چنگ مریم شاه 

 (266-277)همان: ص

 ؛های زنانه است. چنین زنی در این اثر راه به عالم متعالی نداردسیمای مریم در این اثر سیمایی مادی و سرشار از بغض

تا وقتی انسان در تعلقات خودی پایبند خور و » :خود را رهایی بخشدنفسانی تواند ترک تعلق کند و از لذات زیرا نمی

ن أشسلوک در مراتب کمال در  ،تحقق پیدا نکند ،است خواب و خشم و شهوت باقی است و هنوز به آنچه الزمۀ اندیشه

 ؛خسرو سمبلی از انسان آزاد است که زن وسیله هدایت او به سوی کمال است. (274: 1394)زرین کوب،  «یستاو ن

بنابراین  ؛کندای را به او گوشزد نمیاش برساند و هیچ پند حکیمانهتواند او را به جایگاه حقیقی و متعالییاما مریم نم
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خسرو با وجود تعهد نسبت به مریم هنوز دلبستۀ شیرین است. شیرین مظهر راهنما و مرشد در رسیدن به کمال برای 

 دهد.نی سوق میخسرو است که وجود نفسانی خسرو را سرانجام به وجود روحا

 عاشق زن .4.2

خدمت  دهد به خداستگی است و ترجیح میبردار دارد. او محکوم به واب، این زن شخصیتی فرمانجنس دومدر کتاب 

اش را انتخاب کرده است. او در خالل تمام گزیند که گویی آزادیکند. او آن چنان با اشتیاق یوق بردگی را برمی

آورد و او را ارزش و واقعیت عالی مطرح خواهد کرد. اش، حداکثر تجلیل را به عمل میرفتارهای خود از مرد موردعالقه

شود. او نیز نوعی زن نارسیست است و در پی در برابر او نابود و محو خواهد شد. عشق برای او به نوعی مذهب بدل می

عاشق، هرچه را معشوق خوار پایان شود. زن یابد، بیآن است که به وساطت فردی دیگر که به واقعیت دست می

 و او در پیشکش کردن خود تا سرحد شکنجه .کند. زن میل دارد همۀ وجود خود را برای او فدا کندانکار می ،بشمارد

کند. غافل از آنکه چیزهایی را که زن با هیجان نابود می ،فایده باشدرود و هرچیز را که برای محبوب بیمرگ پیش می

بند پذیرفتنش نیستند. روزی که برای زن امکان داشته باشد که با قدرت، نه ضعف،  وجه درهیچبهمردها  ،کندعرضه می

گیری دوست داشته باشد، آن وقت عشق برایش مانند عشق مرد، منبع زندگی برای آشکار کردن خود، نه برای کناره

 .(569-603: 1379)دوبووار، « بود، نه خطر کشنده خواهد

های فراوان سرانجام ها و امتحانیرین نظامی، شیرین زنی عاشق است که پس از تحمل مرارتدر حکایت خسرو و ش

 ؛شودیا به عبارتی شیرین عاقالنه عاشق می»شود. شیرین عاشق عاقلی است رسد و همسر او میبه وصال خسرو می

 ،بیندمیشناسد و بر او عاشق گشته است و چون خسرو را های خسرو را شنیده است، او را میعاشقی که از قبل حکایت

کند و موفق هم دست آوردن خسرو با کابین حالل تالش میهکند و تا آخر عمر برای بپرده به او عشقش را ابراز میبی

ار در دی»اما آیا این معاشرت در جامعه زمان شیرین پذیرفته شده است؟ . (339: 1396)منصوری میمندی، « شودمی

شیرین منعی در مصاحبت و معاشرت مرد و زن نیست. شخصیت دختران پاسدار عفاف ایشان است که به جای ترس 

 .(12: 1385، )سعیدی سیرجانی «ویان، محتسبی در درون خود دارنداز پدر و بیم بدگ

شوی همواره  ،اشدزنی که جوان باشد، نازک و نغز و دلستان ب»سیمای زنی خوب است یعنی  ،سیمای شیرین در خمسه

-صبر بر ارتکاب گناه و خویشتنداری. (149: 1392، )نبئی «پاکدامن و کدبانو باشد، نکند بر بام گذر ،از او خندان باشد

قرار وصال با یار بود که چنان بیهای خسرو از صفات بارز او در این داستان است. او آنهای شیرین در برابر وسوسه

گیرد. در این عشق، شیرین، کشد و راه مشکوی در مداین را در پیش میدیار ارمن برمیدست از تخت و قدرت در 

بازد. ماجرای خسرو و شیرین سرشار از حفظ عصمت است تا خواند و با او نرد عشق میخسرو را به عاشقی فرا می

آسان هایش زبانیشیریناو را با  دهد تا هرگز فریب خسرو را نخورد وبانو، شیرین را در این امر پند میکه مهینجایی

 به دست نیاورد و سرانجام شیرین نیز آن پندها را چون حلقه در گوش خود کرد:

 نه بر من، بر همـه خوبان خداوند  به شـیرین گفت کای فرزانه فرزند    

 شکاری بس شـگرف افتادۀ تست  گر این صاحب جهان دلدادۀ تست    
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 رقیه حبیبی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 خـــورد حـلوای شیرین رایگانی نبایــد کز ســر شیـرین زبـــانی      

 (120: 1395، )نظامی

 

 (.1386: نگاره نشان دادن تصویر شیرین به خسرو، خمسه طهماسبی، دوره صفوی. مأخذ: )شایسته فر: 3تصویر

ها و تصویرها را در باب او به کار یببنابراین نگاه نظامی به زن عاشق آنچنان بااحترام و ارزش است که زیباترین ترک

اراده و تسلیم محض معشوق نیست و این برخالف زن عاشق دوبووار گیرد. زن عاشق در سبک فکری نظامی بیمی

اش مصمم است و پاکدامنی را فضیلتی برای ای خاضع و مطیع دارد. نظامی بر پاک نگه داشتن زنان قصهاست که چهره

چنان که در اولین دیدار خسرو و شیرین در کنار چشمه، با وجود آنکه خسرو در قید و بند اخالق شمرد. آنزن بر می

آورد. حیا که ویژگی زن عاشق ای بداندیشی را در ذهن مخاطب پدید نمیکند و لحظهرو میهاو را با شرم روب ،نیست

او  کهتا جایی پوشاندن را در پردۀ عصمت میاز باور پاکی است که نظامی نسبت به زن دارد و شیری ،در این اثر است

 کند. های خلوت پرهیز میبرای دورماندن از هر اتهامی از صحنه

 عارف زن .4.3

واالترین میل طبیعی او در نظر گرفته شده است و هنگامی که زن آن  ۀمثاببهقیدۀ سیمون دوبووار، عشق برای زن به ع

انی را بر او منع کنند، زن چه ها و عشق انساگر موقعیت .گردددر وجود او به دنبال خدا می ،را متوجه مردی کند

یکی انگاشتن عرفان و  ،گزیند. آنچه تاحدودی جنبۀ واقعی داردخورده یا پرتوقع باشد، پرستش و الوهیت را برمیسر

ابتکار روابط عاشقانه  ،سلطهصاحبکند از طریق عشق مردی هذیان خود را محبوب دانستن است که زن احساس می
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پذیرند که هذیان خود را محبوب دانستن، سیمایی گاه افالطونی و گاه جنسی به خود گیرد. امروزه میرا به دست می

کند، جسم هم کم و بیش دارای سهم است. زن در درجه اول هایی که زن عارف وقف خداوند میگیرد. در احساسمی

طلبد؛ تجلیل از نارسیسیسم خودش. عرفان مانند عشق جوید که زن عاشق از عشق مرد مییدر عشق الهی چیزی را م

النفسه جز به شکست های مربوط به نجات فردی فیهای فعال و مستقل شود. اما این کوششتواند جزئی از عیبمی

حال تسلطی بر دنیا ندارد، از هربهکند، تواند بینجامد. زن با یک غیرملموس، همزادش یا خدا، ارتباط برقرار مینمی

ریزی کند ع انسانی طرحاش را تنها از طریق اقوامی مثبت در یک اجتماتواند آزادیگریزد. این زن میذهنیت خود نمی

 .(606 -616: 1379، )دوبووار

. در لیلی و هستندیا خود رمزی از خداوند  در خمسۀ نظامی زنانی حضور دارند که یا راهنما به سوی خداوند هستند

وصال. داستان در قبیله عشقی پاک و بی ؛چرخدمجنون، محور این منظومه بر حول عشق عذری یا الحبه العذری می

روح بر آن حاکم است. شاعر در این روایت، لیلی را در یک جامعۀ ها و قوانین بیگیرد که هنوز سنّتایاز اعراب شکل می

 ۀخانوادعقیده و رسم ظالمانه که وقتی عشق بین دختری با مرد محبوبش فاش گردد،  آفریند با یکبسته و متعصّب می

و لیلی در این داستان تجلّی از خداوند برای مجنون . (115: 1386 کوب،دهند )زریندختر را بدان مرد شوهر نمی

. هرچند کندبرای رسیدن به حقیقت است. لیلی سمبل کمال است که مجنون و دیگر همساالن را مجذوب خود  مجالی

حکیم نظامی که سیمای انسان کامل را در وجود پیامبر »)ص( است و  انسان کامل در نگاه نظامی، شخصیت نبی اکرم

: 1393)حیدری نوری، « وجود او متصل استه لم بکه هستی عا پنداردعنوان جان عالم میکند، او را به)ص( ترسیم می

. در اندیشۀ صوفیانۀ حکیم کندمینهد و زن را رمز خداوند معرفی ( ولی نظامی در تمثیل جنسیت را به کنار می93

عربی دارد. در دیدگاه ابن عربی زن مظهر جمال جمال زن تجلی جمال الهی است و این تفکر ریشه در نظریۀ ابن ،گنجه

مظهر جالل الهی است و آن دو از اسماء خداوند هستند و مظاهر گوناگونی دارند. جلوۀ خداوند در عالم نمود  و مرد

پس  ؛کند و جالل مظهر قهر است که زلف سیاه، اشاره به آن استجمالی است و از رحمت و لطف الهی حکایت می

با توجه به این ویژگی مرد به او  .شته باشدثیر باطنی داحق موجب شده است که زن بر مرد تأ همین مظهریت جمال

 .(92: 1393)فتاحی، « کنداینجاست که زن مرتبۀ قبلگی و آینگی نسبت به مرد پیدا می»نیاز روحی دارد و 

 ؛جمله موضوعی است که در باور اهل عرفان چون ابن عربی بدان اشاره شده استازسلطنت معنوی و جمالی زن بر مرد 

توان در مظاهر دید و زن مظهر بلکه خداوند را تنها می ؛کس مقدور نیستهیچبنابر اعتقاد عرفا ادراک ذات خداوند بر 

که لیلی به عنوان رمز حق بر لطف و جمال خداوند است و آن دلربایی و حسن از آثار ظهور جمال حق است. چنان

و جمال خداوند را مشاهده کرد. این زیبایی، زیبایی مادی و مجنون در چهرۀ ا کردجلوه  ،مجنون که رمز سالک است

ولی دوبووار  ؛از لذت تن برخوردار نیست -در عشق-بلکه زیبایی معنوی است. زن عارف در سبک فکری نظامی  ؛نیست

ندی سازد. نظامی زن را در این شخصیت، به مقام خداومند میبر ارتباط روحانی زن را از لذت جسمانی هم بهرهعالوه

تر از زن عارف که لذت جسمانی جایی در آن ندارد. زن عارف در سبک فکری نظامی بسیار متعالیرساند؛ جاییمی

 ای واالتر نزد مخاطب دارد.رو او چهرهاز این؛ اه دو بوار استعاشق در دیدگ
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تعریف از زیبارویان  ایکه مدهوش لمحهد کنمیحکایت اول هفت پیکر که زن سیاهپوش ماجرای شاهی را تعریف  در

نشیند که با طناب بسته بود و ناگهان سبد پر شود. در آن شهر با اشارت قصابی در سبد میشهری، راهی آن دیار می

ای آویخت، آن پرنده او را به سرزمین زیبارویان برد. او در گرفت و به آسمان رفت و پس از آنکه خود را به پای پرنده

یک از زنان به هیچشود، اما شاه که می ،دشاه زیبارویان که زنی اصیل و صاحب جمال بودآنجا شیفته و دلباختۀ پا

 زدنی خود را در سبد یافت.همبرچشموقتی اصرار بر وصال با پادشازن کرد، طی  ،آمدچشمش نمی

ها نعمتشک پادشاه زیبارویان در این داستان رمزی از خداوند است و عالم زیبارویان عالم ملکوتی است که لبریز از بی

 ۀمیوسمبل انسان در ورطۀ عشق الهی است و این حکایت یادآور داستان حضرت آدم و نیز پادشاه  .و حوریان است

ست که شاه است، این ا کردهساز هبوط و سقوط او شد. آنچه حکیم نظامی اینجا به آن اشارت ممنوعه است که زمینه

که زن عارف در این داستان که زن در دیدگاه او تجلی حضرت حق است و مظهر زیبایی؛ چنانزیبارویان زن است؛ چرا

که عارف در سبک فکری نظامی بنابراین زن  ؛آن صفت جالل را هم داراستبرعالوه .متّصف به چنین صفاتی است

انسان کامل موجودی است که به وسیلۀ او سر حق »سمبلی از انسان کامل است و ، عربی استیاب از اندیشۀ ابنبهره

« نشان دهدها را . مراد از سر حق نیز کماالت ذاتیۀ خداوند است که تنها انسان قادر است آندشومیبه حق ظاهر 

 .(154: 1389)اعوانی، 

 مستقل زنان .4.4

در معرفی زن مستقل به این نکته اشاره دارد که او زنی است که امروزه دارای آزادی  ،دوم جنسدر  دوبووارسیمون 

از ». واسطۀ کار دارای آزادی واقعی استل اقتصادی است. او زنی است که بهمدنی است و این آزادی همراه با استقال

نیا نیازی به ریزد و دیگر بین او و ددرهم می ،که بر وابستگی بنا شده استای که زن دیگر انگل نباشد، نظامی لحظه

اش سماجت آن وقت در خالل نارسیسیسم، عشق و مذهب، در تعقیب بیهودۀ هستی واقعیواسطۀ مذکر نیست... 

مثابۀ نفس ههایش خود را به نحو واقعی بآورد، در طرحورزد، زن تولیدکننده و فعال، تعالی خود را به چنگ میمی

 .(619: 1379)دوبووار، « کندآشکار می

کوشد سن و سالش پردازد. این زن میترسد، با همت به کوشش میزن روشنفکر به همان نسبت که از عدم موفقیت می

آمیزی را در مبالغهآور راه گانه و حیرترفتارهای بچه بارۀپوشد و دررا انکار کند، مثل دخترهای خردسال لباس می

مقصود از زنان مستقل در . (664)همان: « رهاندزن مستقل با شبیه کردن خود به مرد، خود را می»گیرد. پیش می

که های مهمی هستند. چناندار نقشهای فردی در خانواده، در جامعه نیز عهدهبر نقشعالوهکه هستند خمسه، زنانی 

های مادری در چارچوب خانواده، به انجام وظایف دیگری در زمینهتواند و باید در کنار انجام وظیفۀ اساسی و زن می

ها و فرزند در فعالیتکه مردان نیز ضمن مسئولیت در مقابل همسر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبادرت کند. چنان

های داشتنی است. زنان در داستاندوستسیمای زن در شعر نظامی آشکار و  .(19: 1376الدین، )شمسحضور دارند 



 18

3 

 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
187-169  

، حکمت و دانش، سیاستها در حکمرانی و وی قدرت بالقوّه رهبری، اداره کشور و حکمت و خردمندی را دارند. آن

 .(96: 1387)حسینی،  اندبدیلعفت و پاکدامنی و عدالت بی

 

 (1386فر:: نگاره بهرام گور در گنبد سیاه، هفت پیکر، خمسه شاه طهماسبی، دوره صفوی. )مأخذ: شایسته 4تصویر

دان حضور دارند که خود نمودی از حضور فعال زنان در اجتماع سرا و موسیقیدر نگاره باال هفت زن به عنوان نغمه

بنابراین  ؛پردازد که شایستگی ریاست مدینه فاضله را دارندنظامی در خمسه به معرفی زنانی از این دست میاست. 

های خود معتقد پردازیی زنان است. حکیم گنجه در داستاناجتماعی و سیاسشهر یکی از حقوق ریاست مدینه یا آرمان

این نظریۀ فلسفی نظامی با نظریۀ  .تواند نور معرفت را کسب کند و رئیس مدینه فاضله شوداست زن همانند مرد می

گام از رهگذر شناسان پیشمردم»شناسی تحت عنوان نظام مادر ساالی حاکم بر اعصار گذشته مشابهت دارد: مردم

شهرنشین پدرساالر وجود های گوناگون دریافتند که سازمان اجتماعی به فرم مادر پیش از جامعۀ ها به روشپژوهش

 .(147: 1387)رید، « داشته است

آورد که مردم در آن سعادتمندند و به شادی روزگار را را می« شهر زیبایی»پیر گنجه در روایت اسکندرنامه، داستان 

عهده دارند و اسکندر در پایان سفر دراز خود بدانجا  کنند. مردم در این سرزمین، خود اداره امور خویش را بریکران م

 ؛برندعدالتی رنج میگریز خود، زنان از بیداند در عصر زنآنجا آرمان شهر نظامی است. نظامی با وجود آنکه می .رسدمی

پردازد. شهری که زنی به نام نوشابه یا قیدافه برآن فرمان اعصار گذشته میبنابراین به احیاء نظام مادرساالر حاکم بر 

راند، در سرزمین ارمن قرار دارد. در اسکندرنامۀ نظامی، نوشابه به صفات قوی رایی، روشن دلی، نغزگویی، فرزانه می

و او هزاران کردند میشود؛ در خدمت نوشابه هزاران زن زیباروی دوشیزه خدمت خویی و فرشته منشی ستایش می
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. جایگاه مردان در کندنمیغالم شمشیرزن دارد. اما از مردان هیچ کس بر درگاه او راه ندارد و با هیچ مردی مالقات 

اقطاع پیرامون شهر است و اجازه ورود به شهر را ندارند، تا آنکه اسکندر سرانجام مخفیانه به هیات رسوالن وارد درگاه 

)حسینی،  ی از خردمندی و ارجمندی بانو استکند. پند و اندرزهای نوشابه به اسکندر حاکقات میشود و با او مالاو می

1385 :125-124). 

 همه ساله با عــــزت و نـوش جام  زنی حاکـــمه بـود نوشـــابه نام          

 فرشته منـــــش بلکه فـرزانه خوی   قوی رای و روشن دل و نغز گوی  

 به خدمت کمر بسته هر یـک چو ماه   کـــر در پیشگاههــــزارش زن ب

 به دیـــدار مـــــردان نیـازش نبود    بجــز زن کســی کارسازش نبود   

 (1692 -1697: 1373)نظامی، 

خمسه یا پنج گنج از سوی نظامی سندی محکم بر رّد نظریات تحقیرآمیز و بداندیش احیاء مادرساالری در مثنوی 

ستیزی و نگاه تبعیضی داشتن و تحقیر و در عرصۀ جامعه است؛ بنابراین زن چه در حوزۀ ادبیات و چهنسبت به زنان 

 .(167: 1396)مشایخ سنگ تجن، دوم پیکر اجتماع امری محسوس است  ۀنیمستم روا داشتن به این 

 . )مأخذ: نگارنده(جایگاه زن در سبک فکری نظامی در مقایسه با دیدگاه سیمون دوبووار.1

 مقایسه های زنانویژگی ردیف

 

1 
 

 نارسیسیسم

های نارسیسیسم موردنظر سیمون دوبووار شخصیت مریم در خسرو و شیرین که تمامی ویژگی

در او وجود دارد و از این نظر تشابه کاملی میان نظریه دوبووار و سبک فکری نظامی در این 

 شود.داستان دیده می

 

2  

 زن عاشق

خسرو و شیرین، نماد زن عاشق است که در نظریه سیمون دوبووار مطرح شیرین در داستان 

اراده و تسلیم محض در برابر عاشق نیست و شده است؛ با این تفاوت که این شخصیت هرگز بی

 ای از تقدّس و حرمت او را فرا گرفته است.هاله

 

3  

 زن عارف

است اما زن عارف در سبک  لیلی در خمسۀ نظامی نماد زن عارف در نظریه سیمون دوبووار

های نفسانی ار است و خواستهوتر از زن عارف عاشق در دیدگاه دوبوفکری نظامی بسیار متعالی

 در سبک فکری نظامی جایگاهی ندارد.

 

 

4 

 

 زن مستقل

شخصیت نوشابه در خمسۀ نظامی نماد زن مستقل در نظریۀ سیمون دوبووار است اما نوشابه 

بلکه نظامی خواسته تا قدرت و مهارت او را به عنوان یک  ؛مردستیز نیستدر خمسۀ نظامی 

های موردنظر زن در رهبری و ریاست جامعه نشان دهد و نوشابه در کنار دارا بودن ویژگی

 سیمون دوبووار، روحیۀ مردستیز نداشته و شخصیتی متعالی است.
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 گیرینتیجه

های قابل توجهی از حیث دهد که مشابهتدوبووار نشان می بررسی جایگاه زن در سبک فکری نظامی و سیمون

. شودهای شخصیتی آنان در سبک فکری نظامی و دیدگاه سیمون دوبووار دیده میبندی زنان و برخی ویژگیطبقه

 کامالًنیز دیدگاهی با یکدیگر ها ها در برخی زمینهمعنای تشابه کامل دیدگاه نظامی و دوبووار نیست و آنالبته این به

های زنانه سیمون، زن نارسیسیسم، با غرور و دهد که در شخصیتدر مجموع، نتایج پژوهش نشان می متفاوت دارند.

کند در ایست آنان اشاره میای منفور دارد و نظامی هم در معرفی این شخصیت، به صفات ناشهای خود جلوهسرکشی

نماید؛ خردمندی ورزی معرفی میعشقپیشه را در حیای با عفت و خالف سیمون دوبووار، زنانمعرفی زن عاشق، نظامی بر

ها از آن فاصله دارند. نظامی ایسته که زنان عاشق سیمون، فرسنگویژگی بارز زنان عاشق در خمسه است. صفتی ش

زنان عارف دوبووار رغم بهگیرند و ای ایزدی به خود میداند که آنان چهرهدر معرفی زنان عارف، آنقدر زن را متعالی می

برند. حکیم گنجه در معرفی این زنان، سیمایی آرمانی از شخصیت زن را به نمایش از هیچ لذت جسمانی بهره نمی

توان در شخصیت زن مستقل زنانه یافت، زنانی آزاده که گرای نظامی به زن را میگذارند. نگاه پسندیده و واقعمی

قلم بطالن های حضور زنان در این صحنه گریزیها و زنند و بر کژاندیشیهمدوش مردان در عرصۀ جامعه حضور دار

خوردگی ها، شخصیت زن مستقل نقطۀ تالقی و گرهکشند. با وجود نزدیکی دیدگاه نظامی و دوبووار در سایر شخصیتمی

هر عصری هم در  تواند و باید درسبک فکری نظامی با سیمون دوبووار است که هر دو اندیشمند برآنند که زن می

اگرچه باز در این زمینه نیز نظامی جایگاهی معنوی و متعالی برای  .خانواده و هم در جامعه نقشی فعال داشته باشد

 نیست و او در هر عصری حضور دارد.  بیگانه زن قائل است. زن مستقل در اندیشۀ نظامی از جامعه امروز
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  منابع

 هاکتاب

 تهران: صدای معاصر. .یاسالم روزگار در رانیا هنر(. 1388. )محمدحسن، زکی

 ، ترجمه قاسم صنعوی، چاپ دوم، تهران: توس.دوم جنس(. 1379) دوبووار، سیمون.

 ترجمۀ افشنگ مقصودی، تهران: گل آذین. (،خیتار ۀگستر در)زن  یمادرساالر(. 1387) رید، ایولین.

 .کتاب آرایی، تهران: سمت .یاسالم دوره در رانیا هنر خیتار(. 1392. )رهنورد، زهرا

 ناکجاآباد، چاپ چهارم، تهران: نشرسخن. یگنجه در جست و جو ری(. پ1386. )نیکوب، عبدالحس نیزر

 علمی.  ، چاپ سی و چهارم، تهران:خدا قاتمال تا پله پله(. 1394) زرین کوب، عبدالحسین.

 چاپ پنجم، تهران: نی. (،یمعنو یمثنو یموضوع)شرح  عشق ناگریم(. 1386) زمانی، کریم.

 ، چاپ دوم، تهران: مرکز.یرانیا فرهنگ در زن یمایس(. 1375) ستاری، جالل.

 ، چاپ دهم، تهران: پیکان.زن دو یمایس(. 1385) اکبر.سعیدی سیرجانی، علی

شرو. ) سون، ماریانا  ش و شعر(. 1380سیمپ . مترجم عبدالعلی براتی، رزایم میابراه سلطان اورنگ هفت: یرانیا ینقا

 فرزاد کانی، تهران: نسیم دانش. 

 محسن عابدی، لبنان: بعثت. ۀترجم، اسالمزنان در  یاسیمشارکت س حدود(. 1376) .شمس الدین، محمد مهدی

 تهران: مستوفی.، رانیا میقد نقاشان آثار و احوال(. 1376محمدعلی. ) زاده تبریزی، کریم

سفیبن  اسیال ،ینظام ض ۀدی(. گز1373. )و سکندرنامه، تو شارات و آموزش انقالب  ،یتیعبدالمحمد آ حیا تهران: انت

 .یاسالم

 ، به تصحیح سعید حمیدیان، چاپ شانزدهم، تهران: قطره.نیریش و خسرو(. 1395) یوسف.نظامی، الیاس بن 

 تهران: فردوس. (،امروز -روزی)د یفارس شعر در زن(. 1378) یزدانی، زینب.

 

 مقاالت:

سن. صغر و بادنج، ح ضا؛ دادبه، ا سان کامل به روایت ابن عربی»(. 1389) اعوانی، غالم ر شۀ دینی «ان صلنامه اندی ، ف

 .135 -160 .، صص34 شمارهدانشگاه شیراز،

هنری مکتب نگارگری  -های خمســه نظامی طهماســبی در بســتر تاریخیتحلیل نگاره»(. 1396نژاد، ســارا. )حاجی 

 پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی.متنچهارمین همایش ملی  .«تبریز صفوی

نامه شـاهنامه فردوسـی و ۀ تطبیقی داسـتان شـهر زنان اسـکندرشـهر زنان مقایسـآرمان»(. 1385) مریم. حسـینی،

 .117 -131 .، صص3 ۀشمارهش زنان، ، پژو«های اتو پیاییهای کهن یونانی و داستاننامه نظامی با اسطورهاسکندر

، نشــریه دانشــکده ادبیات و علوم «بررســی تطبیقی ســیمای زن در آثار خاقانی و نظامی»(. 1387)حســینی، مریم. 

 .89-110 .، صص23 ۀشمارنی دانشگاه شهید باهنر کرمان، انسا

 .73-98 ص.، ص13 ۀشمار، کالمی-های اعتقادی، پژوهش«انسان کامل از نگاه نظامی»(. 1393) حیدری نوری، رضا.
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 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
187-169  

ــرور یعقوبی، علی. و خطیب، رفعت ــۀ جایگاه زنان در روایت»(. 1399) س ــی و مقایس آبادی، دولتهای محمود بررس

شاملو سپیده  سبک«احمد محمود، فریبا وفی  صی  ص سی ، ماهنامۀ تخ سی )بهار ادب(، شنا  9شمارۀ نظم و نثر فار

 .1-24 .، صص(55)

سته ضمونی و »(. 1386فر، مهناز. )شای شعر در نگارهجایگاه م سی  شنا سبیزیبا شاه طهما سه  صلنامه  «.های خم ف

 .7-22. ، صص7مطالعات هنر اسالمی، شماره

بررســی تطبیق داســتان نگاره مجنون در  میان ددان خمســه »(. 1398. )تقدس نژاد، زهراو  زاده، محمدرضــاشــریف

ستون به  ضبوط در موزه بو سبی با نگاره پارچه م سا1928، 2ثبت ۀشمارطهما صلنامه  .«متنیتبیناس نظریه ، برا ف

 .29-46. ، صص34شمارۀ ات هنر اسالمی، مطالع

، شمارۀ ، زن و جامعه«قی زن در خلقت(نگاه مشترک ابن عربی و مولوی )درباره منزلت حقی»(. 1393) فتاحی، ذکیه.

 .85-104 .دوم، صص

سن. ) و ری، ربابفغفو صفوی در نگارگری »(. 1392بلخاری قهی، ح اولین همایش ، «مکتب دوم تبریزنمود معماری 

 .المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی بین

سنگ تجن، شایخ  شون»تحلیل هویت و جایگاه زن در»(. 1396) حیدری، فاطمه. و زینت م شور و « سوو سیمین دان

سی«فریبا ولی« پرنده من» سیر و تحلیل متون زبان ادبیات فار صی تف ص صلنامۀ تخ صص34شماره )دهخدا(،  ، ف  ، .

177- 157. 

، فصــلنامۀ علمی پژوهشــی زن و «خمســه نظامی؛ نردبان صــعود زن»(. 1392) ممیزی، فاطمه؛ بهمنی مطلق، یداهلل.

 .25 -40 .فرهنگ، شمارۀ هجدهم، صص

صوری میمندی، مهرنوش. سۀ آن با روان»(. 1397) من سرو دهلوی و مقای سیمای زن در آثار امیرخ سی  سی برر شنا

 -356، صص(40)2شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(، شمارۀ ، فصلنامۀ تخصصی سبک«ریۀ تونی گرنتزنان در نظ

335. 

های ادبیات غنایی در سه منظومۀ نظامی با تکیه بر نقش تحلیل جلوه»(. 1392) فرزاد، عبدالحسین. و ناصری، فرشته

، 15شمارۀ )دهخدا(،   ن و ادبیات فارسیزبا ، تفسیر و تحلیل متون«)خسرو و شیرین، لیلی و مجنون هفت پیکر( زن

 .185-213 .صص

، «شناسیبررسی جایگاه زنان در امثال و حکم فارسی با رویکرد جامعه»(. 1392) فرصتی جویباری، رضا. و نبئی، مینا

 .145-176 .، صص16شمارۀ نقد متون زبان و ادبیات فارسی،  فصلنامۀ تخصصی تحلیل و

 ،«شورای فرهنگی اجتماعی -مروری بر افکار سیمون دوبووار، مطالعات راهبردی زنان»(. 1384) یزد خواستی، بهجت.

 .39 -59 .، صص29 ۀشمارزنان و خانواده، 
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(طهماسبی نظامی خمسه: موردی مطالعه) دوبووار سیمون دیدگاه اساس بر نظامی فکری سبک در زن شخصیت  

 رقیه حبیبی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 


