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 زنان آرمان شهر
ت  نامه نظامي،و اسكندر نامه شاهنامه فردوسيطبيقي داستان شهر زنان در اسكندرمقايسه

و داستان هاي اوتوپيايي هاي كهن با اسطوره  يوناني

∗مريم حسيني
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ا انديشه آفرينش دنيايي كه بر آن عدالت كامل حكمفرما باشد از دير« و نديـشمندان را بـه باز متفكـران

و پانصد سال پيش همـين آرزو را بـراي ابنـاء بـشر در دل خود مشغول داشته  ، چنانكه افالطون هم دو هزار
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مي. پرورانده است مي و هوشمندان از خود شود آن بهشتي را كه در كتب چرا نمي: اند پرسيده همه اين دانايان

، در اين دنيـا شود در همين عرصه خاك بوجود آورد آسماني از آن ياد مي  يي كـه؟ چرا ميسر نيست اوالد آدم

و زيبايي هست  و، جامعه اين همه خوبي و زور و آزار تجاو اي تشكيل بدهند كه در آن ستم كـشيو انـسانز

و طـوري زنـدگي كننـد كـه همـه نباشد؟ چرا ممكن نيست اين آدميان، اين قوم متفكر  ، به گرد هم بنشينند

؟ و خوشبخت باشند و مطمئن ،(» آسوده ج 1381شهباز ،1:128 (

و ادب غرب و سياسـتمدار انگليـسي» سر تومـاس مـور« در تاريخ فرهنگ ) 1535– 1478( متفكـر

مي نخستين نويسنده نويسد كه موضوع آن آفريدن سرزميني رؤيايي است كه همه مردم اي است كه داستاني

و خوشي زندگي مي   اسـت بـا اي دور افتاده داستان سر توماس مور مربوط به جزيره. گذرانند در آن با آسايش

و در اين مدينه فاضله، يا دنياي). آرمانشهر( utopiaنام اوتوپيا خيالي توماس مور، عاملي كه بر همه كس

و دوستي است همه چيز حكمفرمايي مي  و همـه در ايـن. كند محبت و برابري بين همه برقرار اسـت عدالت

و كسي در انديشه انـدوختن مـا. كنند جزيره كار مي  و خيانت معني ندارد در.ل نيـست در اين سرزمين دزدي

و نقره فراوان است اما و در اين سـرزمين هـر زن هاي اوتوپيا هرگز زينت به خود نمياوتوپيا طال چـه بندند

و گوهر هست وسيله و سرگرمي بچه جواهر .هاست اي براي بازي

هاي رؤيايي نوع بشر را مطـابق نظـر ايـن انـسان داستان سر توماس مور ايده آفرينش يكي از آرمانشهر

تعريـف ايـن. انـد آل بـوده اي ايـده ند زندگي در جامعـه ها همواره آرزوم انسان. كند شناس انگليسي مطرح مي 

و طبقات گوناگون متفاوت بوده اسـت  و سياسـي. سرزمين آرماني در ميان جوامع مختلف شـرايط اجتمـاعي

آنچـه بـديهي اسـت اينكـه. هاي مختلف ايجاب كرده است ها ضرورت طرح جامعه آرماني را به صورت ملت

شه” سي. اند جامعه رها بازتاب شرايط عيني آرمان و اسـي نويسنده يا طراح آرمان شهر كه از اوضاع ، اجتمـاعي

و و شـرايط عينـي را بـا تـصورات ذهنـي اقتصادي جامعه خويش يا از اوضاع حاكم بر جهان ناخرسند است

مي يابد مي گارهاي مجرد خويش ناساز آرمان را، و ارزش كوشد با طرحي آرماني وضع موجود را نفي هـاي آن

و پنـاه بـردن بـه تخيـل صـرف گذار از عينيت به ذهن، آرمان شهر تنها وسيله در اين صورت.ر كند انكا يـت

و محكي است بـراي سـنجش وضـع است به قصد انتقام از نظام مستقر، بلكه بازآفريني ذهني جامعه نيست

و آشكار ساختن نارسايي و ناروايي موجود ،(“ هايش ها .)1381:27اصيل
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و محروميت زنان در جامعه با توجه به و رنج هاي مردساالر از گذشـته تـا امـروز زنـان درصـدد آفريـدن

و خود ايـشان وجود آوردن سرزميني بودههب و زورگويي ايشان زندگي كنند اند كه در آن بدون حكومت مردان

و سرپرستي  ب اداره د همه آرمانشهرها واكنش ذهن عـصيا«. داشته باشند عهدههاين سرزمين را ر نگر نويـسنده

هـا از جانـب مـردان بـر بديهي است در برابر ظلمي كه قرن)19: همان(.»هاي روزگار اوست برابر ناروايي

و آرمـان نان رفته است عكس العملي اينچنينز هـاي، يعني زندگي در شهري بدون حضور مردان از آرزوهـا

ها نام برده شده كـه در سـرزميني حـدود ارمنـستان زوندر اساطير يونان از زناني به نام آما. ايشان بوده باشد 

و مردان زيسته امروزي مي . را به قلمرو ايشان راه نبوده استاند

و از اعقـاب آرس ها ملتي بودند كه همه افراد آنها را زنان تشكيل مـي آمازون«: نويسد گريمال مي دادنـد

و يكي  در كشور آنها در شمال يعنـي در دامنـه.دها به نام هارموني بودن از نمف خداي جنگ هـاي قفقـاز يـا

و يا در سيتي جنوبي قرار داشت تر مي. اس . گرفت اداره مملكت به دست خود آنها بدون كمك مردان صورت

خا.و اختيار همه كارها به دست ملكه آنها بود ، مگـر آنكـه بـرايك آنها را نداشـت هيچ مردي حق ورود به

و پست احضار شده باشدكخدمتكاري يا انجام در بنا. ارهاي سخت بر روايتي آنها اوالد خود را هنگام والدت

مي صورتي كه پسر بود كور يا لنگ مي  و به روايت ديگر آنها را از. كشتند كردند ضمنأ براي آنكه نـسل آنهـا

مي بين نرود  و فقط دختراني كه از اين وصلت، در فصل معيني با مردان آميزش بـه كردند آمـد وجـود مـيها

و يكي از پستان نگاه مي  مي داشتند و كمان يا نيزه زحمتي نداشـته بريدند هاي آنها را  تا هنگام استفاده از تير

اين جمعيـت بـه. اند گذاشته) ني كه پستان ندارنديعني كسا(به همين مناسبت بر اين مردم نام آمازون. باشند

در انـد داسـتان هايي كه اقوام يوناني با اين اقوام كرده جنگدرباره. جنگ عالقه وافري داشتند  هـاي زيـادي

،(»دست است .)64: 1341گريمال

و آرمـان داستان زنان آمازون بي راديكـال(هـاي تنـدرو زن محـور هـاي گـروه شباهت به نـوع نگـرش

زن اي از گروه گروه فمنيسم راديكال عده.نيست)1نيسميفم بـل نظـام مردسـاالريا كـه در مق محورنـد هاي

بحث اصلي مقالـه حاضـر توجـه بـه يكـي از مـسائل بنيـادي. دهند واكنشي شديد نشان مي تاريخي از خود 

و رمـان مطروحه توسط ايشان است كه در داستان  راديكـال«. هايـشان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت هـا

مي ها ستم وارده بر زنان را مسئله فمنيست و بنيادين مردساالري، يعنـي از ديدگاه آنان پديده.نددان اي اصلي

و اجتماعي غلبه دارد از تاريخ فراتر مـي مردانه كه بر تمام جنبه نظام پيچيده سلطه  .رود هاي زندگي فرهنگي

1- Radical Feminism 
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،(“.اند، طبقاتي يا نژادي تحت ستم هاي تاريخي، فرهنگي تمامي زنان صرف نظر از تفاوت )33: 1383آبوت

از«د كه آنها بر اين باورن و  كـشي بهـره آنـان مردساالري يعني نظامي كه در آن مردان بر زنان سلطه دارنـد

و بنيادي،كنند مي و انقياد است نخستين .)204:همان(»ترين شكل سلطه

ا ميز مسائل اساسي مورد بحث اين گروه يكي ، ند به زندگي با مردان ادامـه دهنـد توان اين است كه آيا زنان

ض مي«آنان معتقدند. روري است يا جدايي ،(»تواند اساس جامعه آينده باشد زن محوري هاآن). 1383:362هام

و كمال زندگي  كـه1شـارلوت پركينـزگيلمن.و تن خـود را بدسـت آورنـد معتقدند كه زنان بايد كنترل تمام

در نويسنده داستان و طرح آفرينش سرزمين بدون مردان را از داستانهاي اتوپيايي زنان است، هـايش آورده،

ميتينيسجمله فم   مـا محـور مـرد گيلمن دركتاب جهان مرد ساخته يا فرهنگ”. شود هاي راديكال محسوب

و بايد به گونهمي) 1911( ايـن نگـاه. اي جهان مادرمحور جايگزين آن شود گويد مرد محوري ويرانگر است

ن. يافته استتجسم The Homeو Harland هاي مادر ساالرانه در كتاب ظر گيلمن خانـه بـه عنـوان به

مييك نهاد،  مي نظامي كهنه است كه زنان را محدود و مانع تحولي اجتماعي هـاي گـيلمن نوشـته. شود كند

درفم در نظريه مطلبترين صريح .)187:همان(“ مورد فضاي خانگي استينيسم راديكال

در داستاندر اين سـرزميني كـه در آن زنـان بـر زنـان. اندن دنيايي زنانه آرزوي آفريد ها نويسندگان زن

مي در اين سرزمين.و از مردساالري در آن خبري نباشد حكومت كنند  توانند بدون مردان زندگي خود ها زنان

و نيازي به هم زيستي با ايشان احساس نمي  و.ندكن را اداره كنند در اين جامعه همه زنان خوشبخت هـستند

در اختبين ايشان و  1915كه در سـال Harland شارلوت پركينز گيلمن با نوشتن رمان”. گيري نيستالف

امـا گـيلمن آن را بـه طـور. بشكند گرايي هاي آرمان هاي داستان زنان را در رمانم منتشر شد توانست قالب

. براي مخاطب مذكر نوشت تا بتواند پيغامش را منتقل كندويژه

اج رمان هرلند ايـن رمـان مـاجراي. شان است تماعي درباره مبارزه زنان براي كسب حقوق سندي

مي كوهسه مرد اهل جامعه امريكاي جنوبي است كه شهر پنهاني را در ميان   سـال اسـت كـه 2000، يابند ها

و هيچ شـباهتي آنها قادرند بدون وجود مردان توليد. دهند جمعيت اين شهر را فقط زنان تشكيل مي مثل كنند

. به زنان ديگر دنيا ندارند

1 -Charlotte Perkins Gilman 
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و بنيـادي را بـه در جامعه آرماني گيلمن، پرورش كودكان بدون مردان وجـود، سـاختار اجتمـاعي جديـد

و. آورد مي همان اندازه براي كل جامعه از اهميت خاصـي برخـورداربهدر هرلند رفاه هر كودك براي مادرش

و شگفتي يكي از مردان باز. است  نظـام انگيـزد، از ديدن چنين نظامي برمـي ديد كننده را اين موضوع حيرت

و آزادا حساب شده ميي كه عوامل بهترين و پيشرفت را فراهم كل ترين رشد و پيشرفت كند كه باعث تغيير

).4: 2002لي،(“.شود سرزمين مي

اخيفمهاي جنبشاز پيش. روايتي تازه نيستشهر زنان اما داستان و نويـسنده نيستي و شـدن يـر زنـان

و نظـامي از جملـه كـساني بودنـد كـه تالش آنها براي احقاق حقوق خود  ، در ميان شاعران ايران، فردوسـي

و ايده آفرينش سرزمين زنان بدون مردان را در شعر فارسـي از  آن خـود داستان شهر زنان را به نظم كشيدند

وآن. كردند را د، كه بـه تعبيـري مـي هاي آنان توجه كردن ارزشها در شعرشان به حدي به زنان تـوان ايـشان

و ستايشگر ايشان دانست  آن.مدافع زنان و قابل ستايش استها در اشعار زنان در شـاهنامه. چهره زنان روشن

و مثنوي  و گاه باالتر برخوردارند فردوسي هاي يونـاني هـم در ميان اسطوره. هاي نظامي از شأني برابر مردان

و بعيد نيست كـه گـزارش. ني بر وجود شهر زنان موجود است همانطور كه ذكر شد گزارشي مب  هـاي نظـامي

و. فردوسي هم بر اساس نظاير همين اخبار باشد  و حكومت اين زنان مطـابق نظـر جالب اينكه قلمرو زندگي

رانـد هـمو شهري كه نظامي از آن سخن مـي قفقاز بوده است هاي در شمال يعني در دامنه»گريمال«خبر

و حدود آن است احتماأل نو  مي.احي ارمنستان هـاي رسد گويندگان ايران درصدد تطبيق وقـايع داسـتان بنظر

.اند ها بوده خود با اسطوره

و  بررسي نقد
ا» شهر زنان« داستان و سـفرهاي اوسـت شـكل فردوسي در شاهنامه در فصلي كه مربوط به سكندر

(مي گيرد  .، ج 1373فردوسي اي درباره)76–7:74، ن داستان چه آثـاري اسـت اينكه مأخذ فردوسي در

و هر چند فردوسي چـون نظـامي بـه توصـيف تفـصيلي ايـ.دانيم نمي زياديچيز آن ويژگـين شـهر هـاي

و طرح آن را ايجاد مي پردازد نمي و بعدها نظامي در اسكند، ولي ايده .كنـد رنامه خـود از آن اسـتفاده مـي كند

، كتاب كاليستنس دروغين است كه احتماأل متعلق به قرن سوم ميالدي اسـتدرامه اسكنن ترين زندگي مهم«

مي فرمانرواي مقدوني به ترين منبع اصلي اطالعات درباره اينو مهم هـاي ترجمه اين اثر به زبان. رود شمار

ا  و عربي ديگر ، كرتيس(».هم آوردي مربوط به اسكندر را فراهاي بعد، منابع الزم براي داستانز جمله پهلوي
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اح)71–1381:70  مربـوط بـه اسـاطير هاي داستان با استفاده از تمال وجود دارد كه فردوسي خواسته اين

و روم من جمله داستان . را پر شورتر نمايد اسكندرو شهر هروم داستانها آمازونيونان

زنامه كه روايت فارسـي آن اسـ با وجود اين خبر در نسخه فارسي اسكندر و مـان تحريـر آن را بـينت

مي8–6نقرو و ويژگي هجري قمري در اين اثر مـا. هاي آن نشاني برجاي نمانده است دانند، از اين شهر

و زنان متعدد وي كه هريك دختر پادشاه يكي از اين ايالـت در و سـرزمين باره سفرهاي پياپي اسكندر هـا هـا

شه بوده است، اطالعاتي كسب مي  و چگونگي ديدار اسكندر با او خبـري كنيم، ولي درباره و حاكم آن ر زنان

و يـا حـذف شـده باشـده ها در دوره بعيد نيست كه اين بخش. باقي نمانده است در. اي بعدي تحريـف تنهـا

و داستان او با بانو اراقيت شاه پريان مي  خوانيم كه اراقيت بانويي اسـت داستان رسيدن اسكندر به شهر پريان

و شاه بانوي ايشان استن را اداره مي كه سرزمين پريا  و در اين داستان جنگ. كند هاي فراواني بـين اراقيـت

و لشكر وي اتفاق مـي  و اسـكندر پايـان مـي لشكر پريان با اسكندر و سـرانجام بـا ازدواج اراقيـت  يابـد افتـد

.)354: 1343اسكندرنامه،(

مي در اسكندر خواهـدو مي بسياري به كشف دنياهاي تازه دارد خوانيم كه اسكندر عالقه نامه فردوسي

مي» هروم« در سفر به سرزمين.هاي جهان را بيازمايد همه ناشناخته  شود كه سـاكنان ايـن شـهر او متوجه

.ندا يكسر زنان

 بدان شارستان شد كه خواني هروم همي رفت با نامداران روم

 كسي را در آن شهر نگذاشتنــــد ان داشتندكه آن شهر يكسر زن
ج1373فردوسي،( ،7:74(

دو بيتي در اسكندرنامه فردوسي موجود است كه از ترديد ما مبني بر آگاهي شاعر از شهر زنـان آمـازون

:آيدمياين دو بيت پس از ابيات باال. مي كاهد

 بسان يكي نـــار بر پرنيـــانسوي راست پستان چو آن زنان

 كه جوشن بپوشد به روز نبرد سوي چپ به كردار جوينده مرد

، زنـان شـهر پاسـخي درخـور بـه او نويـسد آميزي خطاب به هروميان مـي، نامه تهديدو وقتي اسكندر

در مي و ميدهند ميد،گذر باره آنچه در شهر ايشان :دهند به او توضيح

و پي اسب بــــوم ز نعل  اگر لشكر آري به شهر هروم نبيني
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 به هر برزني بر هزاران زن است بي اندازه در شهر ما برزن است

 اندريـــمز بهر فزوني به تنگ همه شب به خفتان جنگ اندريم

و پوشيده رويز چندين يكي را نبودست شوي  كه دوشيزگانيم

و بر بجز ژرف دريا نبيني گـــــــذر ز هر سو كه آيي برين بوم
ج 1373فردوسي،( ،7:75(

بر از گفته اي بنـا مـور در جزيـره آيد كه شهر هروم هم چون يوتوپياي سر توماسمي هاي ايشان چنين

و البته زناني كه قصد ازدواج دارنـد زنان شهر شوي ناكرده.و زنان زمام حكومت را بدست دارند شده است  اند

. ند چرا كه شهر هروم شهر زنان استبايد از شهر خارج شو

 ما هر زني كو گرايد به شوي از آن پس كس او را نبينيم رويز
)75: همان(

و سيرت زنـان دارد و دختر وي خوي از مقررات اين جزيره يكي هم اين است كه هر زني كه دختر زايد

و بوي باشد( او) به گفته فردوسي جوينده رنگ و دالور باشـد و اگر دختر مردوش اجازه ورود به شهر را ندارد

و اگر پسر زايد كه در هرومش جاي نيست :را بسوي هروم مي فرستند
و بوير آيدش چون كرد شوي اگر دخت و جوينده رنگ  زن آسا

 بلند آسمانش هواي وي است هم آن خانه جاويد جاي وي است

و سرفراز وگر  بسوي هرومش فرستند بازمردوش باشد

د نباشد بر ماش دستبباش وگر زو پسر زايد آنجا كه هست
)76: همان(

پ در اين شهر هر زني كه بتواند شـيرمردي را از اسـب. ادشاه هم قانون خاص خود را دارند درباره انتخاب

و تاج است : به زير كشد شايسته تخت

 از اسب اندر آرد يكي شير مردز ما هر كه او روزگار نبرد

 يم همان تخت او بر دو پيكر نهيم يكي تاج زرينش بر سر نه
)76: همان(

مي هستند كه در روز جنگ مر سي هزار تن از اين زنان جنگاوراني اين. كشانند دان گردنكش را به خاك

و با گوشوارند . زنان تاجدار

و با گوشوار  همانا زما زن بود سي هزار كه با تاج زرند
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ز گردنكشان روز جنگ كه مرد بيي  درنگ به چنگال او خاك شد
)76: همان(

مي در طي نامه دارنـد، چـرا كـه اگـر نويسند او را از جنگيدن با ايشان برحـذر مـي اي كه زنان به اسكندر

و از ايشان شكست بخ  و نامـه زنـان را پيـك. ورد ننگ دائمي نصيب وي خواهـد بـود اسكندر با زنان بجنگد

مي، در حالي كه ده برد لي از زنان به سوي اسكندر مي پيامبر قاب اسكندر هـم. كنند دختر خوبرو او را همراهي

و آگـاهي از چگـونگ،پس از شنيدن پاسخ نامه زنان  ي هدف خود از آمدن به شهر هروم را تنها ديدار از شهر

. داند زندگي زنان بدون مردان مي

و فر پرببينيم تا چيستتان راي و و پاي و زيبايي  سواري

و زهشتان بپرسم نهان  كه بي مرد زن چون بود در جهانز كار
)77: همان(

در پس از اين گفتگو زنان با اسكندر در بيشه و پـس از آن زنـان كننـد نزديكي شهر هروم ديدار مـي اي

ر ب اسكندر ميا و كيـف اداره. كنند راي ديدار از شهر همراهي در داستان فردوسي اطالع بيشتري دربـاره كـم

و قوانين آن  مي بدست نمي اين شهر و تنها و گـوهر در ايـن شـهر آوريم و سيم دانيم كه ثروت فراواني از زر

و زنان خود را با آنها مي ا موجود است و بخشي پيآرايند ميز آن را به اسكندر . كنند شكش

مي اسكندرنامه پس از فردوسي، نظامي در و چنانكه شيوه داستان سرايي دوباره به اين داستان اشاره كند

و تفصيل بيشتري بيان مي  در. كند اوست آن را با طول نظامي گنجوي نمونه روشني است از انديشمندي كه

و مي  و جوي دادگري بيتاب است ت كرد كه اين عطش او به دادگـري پـژواك توان حكم به اين واقعي جست

.)30، 1381اصيل،(هاي رايج در روزگار وي بوده است بيدادگري

مي»شهر زيبايي« در اسكندرنامه غير از داستان نوشابه نظامي داستان شهري كه آرمانشهر.ردآو را هم

مي مردم در اين جامعه سعادتمندندهمه. نظامي است  مردم خود در اين سرزمين.گذرانندو با شادماني روزگار

ب اداره امور پاه خويش را و اسكندر در ميعهده دارند و. رسد يان سفر دراز خود به آنجا آنجا مدينه فاضله

مي.ي استآرمانشهر نظام بيداند كه در جامعه او زنان اما نظامي مي از اين است كه داستان. برند عدالتي رنج

ب شفرمانروايي نوشابه مير م. آورد هر زنان را براي زنان راند در سرزمينيشهري كه نوشابه بر آن فرمان

به«.نظامي استنامه هاي اسكندر ترين قسمت اين داستان از جالب. ارمن قرار دارد ماجراي سفر اسكندر

و ديدارش با زني پا و مغرب و سمره ه، قنداقه ياد شده هاي قيدافه، فيذاف دشاه كه از او به ناماندلس يا قيروان
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ب، در سرزميناست و مشهور و در آثاري چون اخبار الطوال، شاهنامههاي اسالمي رايج ، مجمل التواريخ، وده

و منابع و انديشيده نام. ديگر به اين ماجرا اشاره شده استاشعار خاقاني، اسكندرنامه منثور اما نظامي آگاهانه

و ماجرا بقيدافه را به نوشابه بدل كرده ردع يعني وطن خود مربوط كردهي او را بجاي سرزمين اندلس به

البته در شاهنامه فردوسي هم اسكندر به شهر هروم كه يكسره در دست زنان.)99: 1369، احمدنژاد(»است

و اين هروم چنانكه نظامي هم اشاره است مي و در واقع نظامي داستان كرده نام باستاني بردع بوده استرسد

زشهر و در هروم و طرحي ديگر .)102:همان(ته است انداخنان آنجا را با داستان قيدافه درآميخته

و فرشته، فرزانهگويي دلي، نغز رايي، روشن صفات قويه نظامي نوشابه به نامدر اسكندر منشي خويي

: شود ستايش مي

جازني حاكمه بود نوشابه نام و نوش م همه ساله با عشرت

و نغز گو و روشن دل  فرشته منش بلكه فرزانه خـوييقوي راي

)277:شرف نامه(

ميو در جايي ديگر رعيت نوازي : گيرد وي نيز مورد توجه قرار

و سرفراز به هنگام سختي رعيت نواز و روشن دل  قوي راي

)278:همان(

و سي هزار غالم شمـشير زن داردكن هزاران زن زيبا روي دوشيزه خدمت مي در خدمت نوشابه از. ند امـا

و با هيچ مردي ديدار نمي مردان هيچكس بر درگاه او راه ند  جايگاه غالمان در اقطاع پيرامـون شـهر. كند ارد

ا و ن. جازه ورود به درون شهر را ندارنداست زنوشابه در سراي خود از ميعمت وجود مشاوران . بردن بهره

مي وقتي اسكندر به سرزمين زنان مي و سرسبزي آن خيره و از فرط حيرت از پادش رسد از زيبايي اه شود

مي. كندو تهمتن مالك شهر پرسش مي   كه اين شهر از آن زني است كـه در پـاكي از دريـا گويند به اسكندر

د پاك و و در چاالكي دختـران بـسيار در خـدمت دارد كـه سـرتاپاي. الوري از مردان بسياري جلوتر است تر

و جواهر آراسته استايشان  و در و. با لعل و خـدا را نيـايش و شادي مشغولند زنان اين شهر همواره به طرب

اسبه ويژهكنند، عبادت مي و شب تا به روز به پرستش خدا مشغول .ت نوشابه كه در پرهيزگاري نمونه است

و خوردن ندارند كار گذشت از پرستيدن كردگار  بجز خواب

و گنج ز طاعت نهد بر تن خويش رنـج زن كاردان با همه كاخ

 نخسبد در آن خانه چون بهشــت هيزگاري كه دارد سرشتز پر
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 شب آن جا رود ماه تنها خـــرام دگر خانه دارد زسنگ رخام

 خــدا را پرستش كند تا به روز فروز در آن خانه آن شمع گيتي
)280:شرف نامه(

و نوشابه مي و مقـد هـا مـي نوشابه هم مردمي. شود اسكندر مشتاق ديدار شهر م همراهـان شـاه را كنـد

مي. دارد گرامي مي و نوشابه حاكم آن ترفندي تازه  را انديشد وآن اينكه خـود اما اسكندر براي ديدن اين شهر

در به هيأت رسوالن مي و به مي آرايد و را بسيار آراسته مي نوشابه كاخ. رود گاه ايشان و از فراواني گـوهر  يابد

و لعل چشمانش خيره مي مي. شود ياقوت آن اما نوشابه با زيركي هويت او را در و هـر. كنـد را افشا مـي يابد

مي وار مي كند نوشابه هم بر راي خود است چند اسكندر انكار مي  د دهـ ماند تا سرانجام طومار حريري را به دست او

مي. آن حك شده است كه نقش اسكندر بر و سرانجام اسكندر تسليم مين شود :پردازد وشابه هم به معرفي خود

ز حال جهان بي خبر نيستم اگرچه زنم زن سير نيستم

چ ه ماده چه نر شير وقت نبردمنم شير زن گر تويي شير مرد

بي از اين ابيات دريافته مي و جهانيان اسـت شود كه از نظر نوشابه زن سيرتي معادل . خبري از كار جهان

ز( و خانه پردهنان به اين جهت كه ه) بودند نشين نشين ، اما در مـورد داند مين جهت خود را زن سيرت نمي به

و مرد تفاوتي نيست نبرد ميا جنگاوري معتقد است كه هنگام و مـادن زن در، همانطور كـه ميـان شـير نـر ه

و دالوري تفاوتي نيست .شجاعت

مي هنگامي كه نوشابه هنر درونـي بـا خـود دارد كـه، اسكندر گفتگـويي كشد هاي خود را به رخ اسكندر

: شنيدني است

 روشن است به فرهنگ مردي دلش دل گفت كاين كاردان گر زن است به

 فرشتــه بر او آفــرين ها كنــدو اينها كند زني كو چنين كرد

 كه محكم بود كينه مــاده شير دليرولي زن نبايد كه باشد

ش سنگ زن زنان را ترازو بود كن بود سنگ مردان ترازو

پ  افغان بودپردهبي كه آهنگ رده پنهان بودزن آن به كه در

زن چه خوش گفت جمشيد با راي زن  كه يا پرده يا گور به جاي

ست كه در بسته به گرچه دزد آشنا مشو بر زن ايمن كه زن پارساست
)290:شرف نامه(
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زن، اما نگرش مردساالر وي بر وي قالب كند در در دل نوشابه را تحسين مي هرچند اسكن و جـاي است

كل،داند را در خانه مي  مي جالب است كه پاآورد مه قصاري كه به ياد دشاه ايـران اسـت كـه گـويي از جمشيد

گبراي زنان بهتر: گفته است  ، كه البته يادآور اين حديث مجعول اسـت كـه از ور باشند است كه در پرده يا در

كه قول پيامبر نقل كرده . زنان را بهترين داماد گور است» نعم الختن القبر«اند

مينوشابه مهياي پذي و نوشيدنينيپس از اينكه از بهترين خورد. شود رايي از شاه ،آورد هـا فـراهم مـي ها

ا و ويژه انـد كـه درون آرايد كه در آن چهار كاسه از بلور ناب نهـاده سكندر مي خواني خورشيد تاب مخصوص

د، ديگري را از لعل يكي را از زر  و چهارمي را از  نوشـابه شـاه را بـه خـوان.اندر پر كردهٌُْ، ديگري را از ياقوت

او مي و از مي. خواهد كه از آن طعام بكار بردميخواند كه اسكندر خيره از كار زن ميپرسد تـوان ايـن چگونه

: ها را خورد سنگ

و خوان زرم همه سنگ شد سنگ را چون خورم  در اين صحن ياقوت

و در پاسخ شاه چنين گفتنوشاب :ه بخنديد

 كني داوري هاي نـــاكردنـــــي چرا از پي سنگ ناخوردني

 ساختــنبه چيزي چه بايد سر افراختن كه نتوان از او طعمه اي

 درو سفلگانه چه آريم چنــگ چو ناخوردني آمد اين سفله سنگ

 چرا سنگ بر سنگ بايد نهــاد در اين ره كه از سنگ بايد گشاد

و چون سنگ بگذاشتند  كساني كه اين سنگ برداشتند نخوردند

 سنك سنگ شو زانچه ماني بپاي تو نيز ار نه اي مرد سنگ آزماي
)294:شرف نامه(

و حاكم بردع به و اندرزي است كه نوشابه بانوي خردمند  اسكندر جهانجوي جهانگير اين جمالت پند

آن. گويد مي ق ابياتي كه در ميها به و رضا در دنيا توصيه شودمي اي كه موجب سخنان پرهيزگارانه. شود ناعت

و بگويدكندر نوشااس : به را خطاب كند

 هزار آفرين بر زن خوب راي كه ما را به مردي شود رهنماي
)295:شرف نامه(
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و خـود پس از آن نوشابه دستور مي چـون چـاكري بـه خـدمت دهد تا از اسكندر پذيرايي درخـور كننـد

س. ايستد مي و اسكندر بار ديگر با رفتن نوشابه به آن راپرده اسكندر تجديـد مـي ديدار نوشابه و پـس از شـود

و گوهر فراوان به نوشابه  مياسكندر با بخشيدن زر . كندو همراهان ايشان را بدرقه

و اسكندر شباهت آن با داستان شير و شـيرين از نكات جالب داستان نوشابه . اسـت ين در منظومه خسرو

شه نوشابه دانيم همانطور كه مي و  شيرين نيـز زيبـاروي ارمنـي اسـت كـهر بردع است،حاكم سرزمين ارمن

و شيرين هم ما نشاني از مـردا. ادرزاده مهين بانو حاكم ارمن است بر ن در سـرزمين مهـين در داستان خسرو

و از زمان اسكندر) بردع(، گويي نظامي بر آن است كه اداره اين كشور بينيم بانو نمي همواره از آن زنان بوده

مي. سرزمين راه نيافته استي به اين شاه ايران مرد تا زمان خسرو پاد  و شيرين خوانيم كـه در داستان خسرو

و ار  در. من از آن زني به نام مهين بانوست همه اقليم كوهستان و روزگـار را زنـي كـه شـوي نـاكرده اسـت

نـي كـه طـراز ترادخ. انـد هستند كه فرمان پـذير امـر وي اطرافيان او هم همه پريروياني. گذراند كامراني مي 

و دالويزي  و. اند زيبايي و سيم در كشور فراوان است ايـن كـشور. غمـي را در دل سـاكنان آن راه نيـست زر

و همه مظهر زيبايي  و دلير. اند سرزميني است كه همه ساكنين آن زنان هستند ي نيز صـفت ديگـر بي باكي

بي. اين شير زنان است و و مستي است و طرب دكارشان عيش . شودر ميان ايشان ديده نميماري

 گيري نتيجه

و شهر هروم فردوسي هاي آرمـانگي، چرا كه از ويژ را مي توان آرمان شهر زنان ناميد شهر زنان نظامي

و هيچكس از فقر رنج نمي آرمان شهر شهري است كه در آن همه برا. شهرها برخوردار است  مـردم. بـرد برند

و در قناع كردهپارسايي پيشه  مياند بد.برندت بسر و ط. خواه نيستندبدانديش و صفا بـه سـر با بيعت در صلح

و تـوأم بـا فراوانـي. آرمان شهر طبيعت گشاده دست استدر. برند مي بازده زمين چنان است كه همه آسوده

مييدر شهر زنان هم همه ويژگ. زيند نعمت مي  در اين شهر نعمت فراوان. شود هاي اين چنين شهري يافت

شا و و سرسبزي نمونه است ست و روزگـا. هر از زيبايي و خوشـحال هـستند ر را بـا همه زنان در آن شادمان

و سرمستي مي و پرهيزگارند بخصوص نوشابه كه حاكم ايشان است همـواره. گذرانند طرب همه ايشان پارسا

و نيايش به درگاه پروردگار اسـت در حال عباد  و سـيم در كـشور فـر.ت و زر  كـسي را آرزوي آن اوان اسـت

. نيست
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از نتايج مترتب بر اين مطالعه، رسيدن به تعريف متفاوتي از زن است كه در آرمان شـهرهاي زنـان ارائـه

و آن چيزي متفاوت از آنچيزي است كه مي در جامعه مردشده جامعه مردسـاالر.شود ساالر بر روي آن تأكيد

وي گروه و صفات و رفتار هـا زنـان را مطـابق خواسـته مـردانآن. دهـد بدست مي بندي دلخواهي براي زن

اه مردان صفاتي چـون صفات دلخو. دانند كه بايد نيازهاي او را برطرف كند موجودي ديگر در خدمت مرد مي 

و ساكت بودن است، نرمي، لطافت  و سربه زير ماننـدي برخـوردار زنان برجسته هم بايـد از زيبـايي بـي. آرام

را توجه به زيبايي.مراتب بااليي جاي بگيرندباشند تا بتوانند در  ء شدگي هاي ظاهري هم زنان  تا مرحله شي

و نرمخـويي برجـسته طنـازي،ا زنان برتر با صفاتي چون زيبـاييه اما در اين داستان.برد پيش مي ، دلربـايي

اي شوند بلكه ويژگي نمي ميهاي ديگري است كه هـا داراي سـرزمين زنان اين. سازد شان را از ديگران متمايز

و فراست  و دليري هستند صفاتي چون زيركي، هوش از صفات زنان سرزمين هروم هم يكي ايـن.، شجاعت

.كشند است كه ايشان جنگاوراني هستند كه در روز جنگ مردان گردنكش را به خاك مي

مي در داستان قيدافه مي و كند واليتي پرنعمت خوانيم كه واليتي كه وي بر آن پادشاهي و آبـادان اسـت

مي. تر استد از همه مردان عالم عاقلاو خو . گيرد صفت زيبايي وي پس از صفت خردمندي قرار

: صفات نوشابه نيز مطابق تعريف نظامي چنين است

و سرفراز به هنگام سختي رعيت نواز و روشن دل  قوي راي
)287ص(

و شب دادن قـرار نظامي بـا. تا به روز به پرستش خدا مشغول استنوشابه در پرهيزگاري نيز نمونه است

و مقايسه خرد اين دو نسبت به هم نشان مي  مي نوشابه درمقابل اسكندر توانـد راهنمـاي دهد كه چگونه زني

و بزرگي چون اسكندر باشد . مردي

و اسطوره افسانه ندر در تاريخ در هاله داستان اسك و نكه اين سرزميناي. فرو رفته استها ها ها كجا بـوده

كنـد اينكـه، اما آنچه امروز براي ما اهميـت پيـدا مـي اطالع تاريخي درستي در دست نيستاين زنان كيانند 

و سـخنوران ايـران بـه سـتايش زنـاني پرداختـه دو و پادشـاه تن از برجسته ترين گوينـدگان انـد كـه حـاكم

و در اداره حكوم هايي بوده سرزمين و. اند نيازي به مردان نداشته شانتاند زناني كـه درس آمـوز پرهيزگـاري

و خردمندي  و جوانمردي آموخته بزرگ تاريخ چون اسكندر را در شاهانو بودهپاكي از. انـدس مردانگي غيـر

بهيآن اين نكته حائز اهميت است كه نويسندگان فم  تازگي ايده ايجاد آرمان شـهر زنـان را كـه نيست معاصر

ب  د دون حكومت مردان است آفريده سرزميني ازر حالي كه دو سخنگوي بلند آوازهاند  شعر فارسي كـه هـر دو
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مي اند با استفاده از اسطوره ستايندگان زن در آثارشان بوده رسانند كه حكومت هاي كهن اسكندر را به شهري

و زنان آن سرزمين هم در درايت  . دارندو خردمندي بر اسكندر برتريآن از آن زنان است

و وجـود مـردان است كه انديشيدن به جهاني زنانه مطالعه حاضر همچنين بيانگر اين نكته ، بدون حضور

و احقاق حقوق ايشان را به خود مـشغو و از دير باز ذهن طرفداران آزادي زنان ل داشـته پديده اي تازه نيست

و فردوسي،، داستان داستان زنان آمازون. است ح هاي نظامي د در عصر هاي يوتوپيايي با مـضمون استاناضر

ز زن و اصالت زن حاكي از نوعي برخورد متقابل فرهنگي جامعه .سـاالر اسـت نان درمقابل نظـام مرد محوري

و در راسـتاي شي نسبت به جامعه مردساالر است، آرمانشهر زنان در حقيقت واكن  بنابراين بـه نظـر يكـسويه

مي ديدگاه فمينيست و عكسول. آيد هاي راديكال العملـي بـودن ايـني حقيقت اين است كه به علت واكنش

و نه اينكه واقعا اعتقاد به جامعه زنان بدون مردان وجود داشته باشد  در در اين داستان.ويژگي را دارد هـا هـم

و حكومت مردان بر زنان نويسندگان مقابل تاريخ ديرپاي مرد  كه از تصور جهاني زنانه سخن گفته ساالري اند

آند مير ب ها زنان بدون مردان و اداره جامعه خود را بـديهي اسـت. عهده داشـته باشـنده توانند زندگي كنند

و يـا آن را اي تـك جنـسي هدف اين مقاله رسيدن به اين نقطه نيست كه ما بخواهيم به جامعـه   بينديـشيم

در كه كه در همه زمان بلكه، درصدد بيان اين مطلب است. توصيه كنيم، كه خطا بودن آن مبرهن است و ها

و از آرزوهاي واكنشي جامعه زنان انديشه رهايي از نظام حكومت مرد، يان همه مردمانم محور وجود داشته

.دن به جامعه زنان بدون مردان استدر مقابل آن، انديشي

و ادبيات آموخت اين است كه جامعه تك جنسيتي جامعه مطلـوب آنچه امروز مي و توان از تاريخ  نيـست

و هيچيك در پي استثمار ديگـري و نه مرد بر ديگري سلطه ندارد آرمان شهر واقعي شهري است كه نه زن

دراي جامعهاين چنين. نيست و نـه يـك جانبـه نـه مـشكالت جامعـه مردآن اسـت كـه سـاالر وجـود دارد

مي نگري و آينه ادبيات . تواند بهترين نمايشگر آن باشد هاي جامعه زن ساالر

���� 
��� ���� )MNON(#��� ����� 	<���#�� �)� #�+��E 3Q� $R%�� #&�� S�- #����, .

��� ���� ���� )MNTU(#7%
V, �� ��W1��Q�0 �����
E X���)��� #����, ##6�� S�- .
�� � � ��!�)MNOM(#�� ��)����1������ 	)� �� ����, ##�� �)� &�� S�- #.

���"� #��$)MNYN(#����, #��)�� Z��� [��' 	2K��' �)� � 	���, $�.�2 #.



��	
 � � ��!�"�&� 

%&'() *+�)MNOM(#K��' "���0�?2 �� ��%� ���� ���#����� #&�� S�- �%9'�%�� .
,"-.���� %/"��01)MN\N(#	��������� %��  %<� [��' 	2 ��>� S�- ##$�]+ �)� #����, 6�� S�- #.

2"� %3�40�)MNOM(#$��]�� ������ ���?'�� �)� #����, #.
0�� 5�607 )MNYM(#&�� � ����� �%/���� 	���, #[���2  ����, $�.)��� X���)��� #��.

/�8� #�� 90) %)MNTN(#��  %�� ^%V*, ����, #&�� S�- #��
E X���)��� #���.�.
/:� ;�)MNO_(#	���� `���� ��>%�%�� ���� ����� $��%� #���.�� 	<��, �)� #����, #.

Lee John,2002, Notre Dame magazine , University of Notre Dame, Indiana  


