شخصیت زن در سبک فکری نظامی بر اساس دیدگاه سیمون دوبووار (مطالعه موردی:
خمسه نظامی طهماسبی)
چکیده
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 است نظامی گنجوی است .این اثر
بعدها توسط هنرمندان دوره صفوی مصور گردید .بررسی و بازشناسی شخصیت زن در این اثر ادبی و هنری میتواند
روشنگر نقش و جایگاه زن در این مقطع تاریخی باشد .روش تحقیق بهصورت کتابخانهای و نوع آن ،تحلیلی-توصیفی
است .نتایج پژوهش نشان میدهد که در مقایسه با معاصران و مقتضیات زمان ،زن در سبک فکری نظامی جایگاهی
نسبتاً متعالی و قابل احترام داشته است؛ این مسئله در برخی زمینهها با دیدگاه سیمون دوبووار قابل مقایسه و در
برخی زمینهها نیز کامال ً با دیدگاه دوبووار متفاوت است؛ نظامی و دوبووار از این نظر که به زن شخصیتی مستقل و
آزاد قائل هستند ،دارای اشتراک فکری هستند اما در برخی زمینهها از جمله بحث تأکید بر جنسیت و بُعد جسمانی
و همچنین بُعد معنوی شخصیت زن ،تفاوتهای معناداری میان سبک فکری نظامی و دیدگاه سیمون دوبووار وجود
دارد؛ دوبووار در همۀ زمینه ها به زن آزادی مطلق قائل است و در عین حال ،نیازهای زن را به بُعد جنسی و جسمی
محدود میکند اما در سبک فکری نظامی ،زن دارای ارج و مقامی واالست که میتواند شخصیتی رشدیافته داشته
باشد و به واالترین مراتب اجتماعی و عرفانی ارتقا یابد .بنابراین در مجموع ،نظامی در اثر بهرهمندی از آموزههای
اسالم و عرفان اسالمی ،به زن جایگاهی متعالیتر از دوبووار قائل است و تقریباً تمامی جنبههای شخصیتی زن را
مورد توجه قرار داده است اما سیمون دوبووار در اثر تأکید 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.
اهداف پژوهش:
 .1واکاوی شخصیت زن در اندیشه نظامی و سیمون دوبووار.
 .2بررسی شخصیت زن در خمسه نظامی طهماسبی.
سؤاالت پژوهش:
 .1مهمترین مشخصههای زن در دیدگاه نظامی و سیمیون دوبووار چیست؟
 2مهمترین مشخصههای زن در خمسه نظامی چیست؟
کلیدواژهها :نظامی ،سیمون دوبووار ،شخصیت زن ،خمسه نظامی طهماسبی.

مقدمه
جایگاه زن در جامعه همواره یکی از بحثبرانگیزترین مباحث در ادبیات و فلسفه و روانشناسی و علوم اجتماعی و ...
بوده است؛ بهطوریکه پژوهشگران همواره در این زمینه اظهار نظر کرده و جایگاه و مسئولیتهایی را برای زنان قائل
شدهاند .وجه مشترک اکثر نظریههایی که در مورد زنان مطرح شده است ،میزان و مرزهای حضور زنان در جامعه
است ،بهطوریکه برخی همچون دوبووار ،حد و مرزی برای حضور زنان در جامعه و فعالیتهای اجتماعی آنان قائل
نبوده و از نیازها و کارکردهای عاطفی زن غافل شدهاند و برخی نیز تحت تأثیر آموزههای ایدئولوژیک و قرائتهای
قشری از مذهب ،حضور زن را محدود به خانه دانسته و او را از حضور در جامعه منع کردهاند .البته نظریههایی نیز
وجود دارد که حدّ وسط را رعایت کرده است .شخصیت مجموع خصایص باطنی و رفتارهای اجتماعی یک شخص و
مجموعه خصوصیات یک انسان است .ترکیب «شخصیت زن» که مترادف «هویت زن» است در آثار ادبپژوهان و
فرهنگها به تصریح از آن یاد شده است .نگاه هویتی به زن موجب میشود تا زن از حالت شیء بودن و یا ابزار کار
بودن در خدمت اشاعۀ مصرفزدگی و استثمار ،خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفۀ فردی ،بتواند در عرصۀ اجتماعی
پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه
اسالمی برخوردار از کرامتی واالتر باشد .بنابراین مقصود از شخصیت زن در میادین فردی و اجتماعی ویژگیها و
فعالیت هایی است که موجب تعالی و یا سقوط او میگردد .در واقع شخصیت زن مقولهای است که در آثار شعرای
کالسیک چون سعدی ،خاقانی ،فردوسی ،عطار و  ...اجتنابناپذیر است و این موجب میشود تا در عصر زن ستیز قرن
ششم نظامی در خمسۀ بی بدیل خود به حضور زنانی متفاوت بپردازد و دیدگاهی مشخص نسبت به زن را ارائه نماید.
انسان مدرن ،در جهان امروز ،تنها با ظهور انقالب صنعتی آنچنان متحول گشت که خواهان برابری حقوق زن و مرد
شد و این اندیشه اندک اندک در گوشه و کنار جهان طرفدارانی بسیار یافت .سیمون دوبووار فیلسوف فرانسوی که
طرفداران فمینیسم او را از خود میدانند ،طی کتابی معروف به نام «جنس دوم» ضمن ارائه عقایدی نزدیک به
فمینیسم در جلد دوم این کتاب ،شخصیت زنان را به چهار دسته :زن نارسیسم ،زن عاشق ،زن عارف و زن مستقل
تقسیم میکند .بنمایههای فلسفی عقیده سیمون را میتوان در خمسه نظامی نیز مشاهده نمود .خمسه یا پنج گنج
سرشار از شواهد این شخصیتها است و بهنظر میرسد رویکرد نظامی و سیمون دوبووار در ارائه شخصیتهای زن با
یکدیگر مشابهت هایی دارد .این جستار در پی پاسخگویی به این پرسش است که زن در سبک فکری نظامی دارای
چه اهمیت و جایگاهی است و همچنین ،هم اندیشی نظامی در ارائه شخصیتهای زنانه با دوبووار چگونه است و این
مشابهت در رویکرد ،تا چه اندازه در خمسۀ نظامی و نسخه مصور آن خمسه نظامی طهماسبی نمود یافته است؟
جستجو در کتابخانهها و پایگاههای نمایهسازی دادههای پژوهشی نشان میدهد که تاکنون هیچ تحقیقی مستقلی در
زمینۀ موضوع این پژوهش نوشته نشده است .فرخنیا ( )1393در مقالهای با عنوان «بنمایههای عرفان گنوسی در
داستانی از هفت پیکر نظامی» ردپای اندیشههای گنوسی از جمله دوگانگی ماده و روح ،هبوط ،اسارت ،فراموشی و

غربت ،بدبینی ،شناخت و  ...را در داستان پنجم هفتپیکر بهعنوان داستان ماهان بررسی کرده است .آنچه در این
مقاله با این جستار مطابقت دارد سیمای زنان عفریتی است که در قالب زیبارویان بر ماهان وارد شدند و او را
فریفتند .زنان عفریت که در واقع همان شیاطین بودهاند ،با نظریۀ نارسیسمی مطابقت میکنند و این شخصیت در
این حکایت از دید نظامی شخصیتی اهریمنی است .ناصری ( )1394در مقالهای با عنوان «مضامین تعلیمی و تربیتی
در هفتپیکر» به بررسی تعالیم و پندهای تربیتی در هفتپیکر پرداخته است؛ این زنان با دلبریهای خود درسهایی
چون خداشناسی و خداجویی ،عدلگرایی و ظلم ستیزی ،خردورزی و خردگرایی ،علم و هنر و ...را به بهرام پند می-
دهند و آموزگاری اخالق ،ویژگی بارز زنان عاشق در هفت پیکر است .دشت ارژنه ( )1394در مقالهای با عنوان
«بررسی بازتاب اساطیر یونان در آثار نظامی گنجوی» به بررسی شخصیتهای مردانه و زنانهای پرداخته که با
اسطورههای یونانی مطابقت میکنند .حسینی ( )1385در مقالهای با عنوان «آرمانشهر زنان ،مقایسۀ تطبیقی داستان
شهر زنان در اسکندرنامۀ شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ نظامی با اسطورههای کهن یونانی و داستانهای اتو پیایی»
به داستان شهر زنان در اسکندرنامه فردوسی و نظامی پرداخته است .در آثار یاد شده به بررسی تطبیقی نظر نظامی و
دوبووار پرداخته نشده لذا این گفتار بر پایه روش توصیفی و تحلیلی -تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای در صدد
پاسخگویی به این مسئله است.

نتیجهگیری
بررسی جایگاه زن در سبک فکری نظامی و سیمون دوبووار نشان میدهد که مشابهتهای قابل توجهی از حیث
طبقهبندی زنان و برخی ویژگیهای شخصیتی آنان در سبک فکری نظامی و دیدگاه سیمون دوبووار دیده میشود؛
البته این بهمعنای تشابه کامل دیدگاه نظامی و دوبووار نیست و آنها در برخی زمینهها نیز دیدگاهی کامالً متفاوت با
یکدیگر دارند .در مجموع ،نتایج پژوهش نشان میدهد که در شخصیتهای زنانه سیمون ،زن نارسیسیسم ،با غرور و
سرکشیهای خود جلوه ای منفور دارد و نظامی هم در معرفی این شخصیت ،به صفات ناشایست آنان اشاره میکند در
معرفی زن عاشق ،نظامی برخالف سیمون دوبووار ،زنانی با عفت و حیا پیشه را در عشق ورزی معرفی مینماید؛
خردمندی ویژگی بارز زنان عاشق در خمسه است .صفتی شایسته که زنان عاشق سیمون ،فرسنگها از آن فاصله
دارند .نظامی در معرفی زنان عارف ،آنقدر زن را متعالی میداند که آنان چهرهای ایزدی به خود میگیرند و علیرغم
زنان عارف دوبووار از هیچ لذت جسمانی بهره نمیبرند .حکیم گنجه در معرفی این زنان ،سیمایی آرمانی از شخصیت
زن را به نمایش میگذارند .نگاه پسندیده و واقعگرای نظامی به زن را میتوان در شخصیت زن مستقل زنانه یافت،
زنانی آزاده که همدوش مردان در عرصۀ جامعه حضور دارند و قلم بطالن بر کژاندیشیها و زنگریزیهای حضور زنان
در این صحنه را میکشند .با وجود نزدیکی دیدگاه نظامی و دوبووار در سایر شخصیتها ،شخصیت زن مستقل نقطۀ
تالقی و گرهخوردگی سبک فکری نظامی با سیمون دوبووار است که هر دو اندیشمند برآنند که زن میتواند و باید در

هر عصری هم در خانواده و هم در جامعه نقشی فعال داشته باشد؛ اگرچه باز در این زمینه نیز نظامی جایگاهی
معنوی و متعالی برای زن قائل است .زن مستقل در اندیشۀ نظامی بیگانه از جامعه امروز نیست و او در هر عصری
حضور دارد.
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