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چکیده
جدال بر سر تصاحب زنان ،یکی از موضوعاتی است که در برخی حماسـههـای مطـرح جهـان
بهعنوان موضوعی محوری بازتاب یافتهاست امّا در حماسـه هـای ملّـی پارسـی ،بـهنـدرت و در
صورت وجود ،با رویکردی متفاوت شـاهد چنـین جـدالهـایی هسـتیم .تنهـا اثـر حماسـی ملّـی
پارسی که در آن به چنین موضوعی ،بهگونـهای محـوری پرداختـهشـدهاسـت ،بانوگشسـپنامـه
اســت کــه در ایــن مقالــه خــواهیم کوشــید طــی بررســی همســنج آن بــا ایلیــاد هــومر ،بــهعنــوان
برجستهترین حماسة جهان با موضوع جدال بر سر تصاحب زن ،به درک دقیقی از شـباهتهـا و
تفاوتهای این دو اثر دست یابیم .بررسیها ،مخاطبان مقالـة پـیش روی را مجـاب خواهـدنمود
که جدال بر سر تصاحب زن در بانوگشسپنامه ،علیرغم شـباهتهـایی کـه بـا ایلیـاد دارد ،در
نهایت ،اهداف متفاوتی را دنبال مینماید؛ جدال بر سر تصـاحب زن در ایلیـاد ،عرصـهای اسـت
که بـه اثبـات توانمنـدی مـردان و ضـعف زنـان مـیانجامـد امّـا جـدال بـر سـر تصـاحب زن در
بانوگشسپنامه ،عرصهای است که به اثبات بینیازی و آزادگی زنان و توان آنـان در هـمگـامی
با مردان میانجامد.
واژهها

کلید  :زن ،بانوگشسپنامه ،ایلیاد ،هومر ،بررسی تطبیقی ،متون حماسی.
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2ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواریbirang_mazinani@yahoo.com :
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 -1مقدما
بررسی تطبیقی آثار حماسی برجامانده از شـعرای ملـل مختلـف ،یکـی از پـژوهشهـای
رایج در ادبیات تطبیقی است که میتواند ما را به درکـی صـحیح از اندیشـههـا ،هنجارهـا و
آرمانهای ملل گوناگون برساند؛ هنجارها و آرمانهایی که در یک ملّت نهادینه شدهاسـت
و چهبسا بدون یک مقایسة دقیق با هنجارها و آرمـانهـای دیگـر ملـل ،بـهچشـمنمـیآیـد و
سودمندی یا زیانمندی آن درک نمیشود.
حماسههای ملّی 1با روایتی اسطورهای از مجاهـدتهـای یـک ملّـت در راه سـربلندی و
استقالل ،عرصهای درخور توجه برای درک آرمانها ،آداب و اندیشههای هر ملّت هسـتند؛
در حقیقت ،هدف شاعر حماسـهسـرا از خلـق یـک اثـر حماسـی ،دفـاع از تمـدّن و میـرا
فرهنگی ملّتی است که آن را نمایندگی میکند؛ از همـین روی اسـت کـه بـا واکـاوی ایـن
حماســههــا مــیتــوان پــی بــه بنیــانهــای فرهنگــی تمــدنهــایی بــرد کــه از آن برخاســتهانــد.
(ن.ک :شمیسا ، 63 :1383،صفرینژاد 20 :1391،و عباسی و قبادی)112: 1389،
 -1-1بیان مسئلا
زمانی که سخن از جدال بر سر تصاحب زن در دو اثر حماسی است ،بایستی ایـن نکتـه
را در نظر داشت که اساس آثار ،حماسی بر جدالهایی استوار است که بـر سـر موضـوعات
مختلف رخمیدهد و بررسی دقیق این جدالها و موضوعات محوری آنها میتوانـد مفـاهیم
بنیادینی را آشکار سازد که در درک کلیت اثر مفید واقـع گـردد .بررسـی دقیـق و تطبیقـی
جدالهایی که بر سر تصاحب زن در دو اثر حماسی ملّی ،از دو ملّت متفاوت ،ایران و یونان
رخدادهاست ،میتواند به درک جنبههایی انجامد که پـیش از ایـن کمتـر مـورد توجـه قـرار
گرفتهاست .در این مقاله ،نگارندگان خواهندکوشید که با تمرکز بر روی دو حماسـة ملّـی،
ایلیاد از یونان و بانوگشسپنامه از ایران و بررسی جدالهایی که بر سر تصاحب زن در ایـن
دو اثر پدید میآید ،به درکی دقیق از آرمانهای ملّی حاکم بر این حماسهها دستیابند.
پرسشهای بنیادینی که این پژوهش بر آن استوار است ،عبارتند از:
الف :در بانوگشسپنامه ،چه جدالهایی بر سر تصاحب زن درمیگیـرد و واکـنش زنـان بـه
این جدالها چیست؟
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ب :در ایلیاد ،چه جدالهایی بر سر زنان درمیگیرد و واکـنش زنـان بـه چنـین جـدالهـایی
چیست؟
پ :بررسی همسنج واکنش بـانوان ایلیـاد و بانوگشسـپنامـه بـه ایـن جـدالهـا ،بیـانگر چـه
اندیشههایی میتواندباشد؟
و فرضیههایی که در پاسخ به این پرسشها ارائه میگردند ،از این قرارند:
الف :بانوگشسپ ،شخصیتی اسـت کـه همچـون پهلوانـان مـرد داسـتان و حتـی جسـورتر از
برخی از آنان ،در برابر میل مردان به تصاحبش ،فعاالنه واکنش نشان میدهد و از خود دفاع
میکند.
ب :زنان ایلیاد ،در برابر میل مردان بـه تصاحبشـان ،منفعـل هسـتند و واکـنش خاصـی نشـان
نمیدهند و عرصة درگیری و جدال را یکسره به مـردان مـیسـپارند .گـویی آنـان خـود در
سرنوشتشان نقشی ندارند.
پ :مقایسة بانوگشسپ و زنان ایلیاد و بویژه هلن ،نشـاندهنـدة آرمـان غالـب مـردم ایـران و
یونان است .در بانوگشسپنامه ،زن آرمانی ایرانی ،برای دفـاع از آزادی و حیثیـت خـویش،
مردانه میجنگد و در پی اثبات خویشتن است امّا در ایلیاد ،آرمان یونانیها ،دفـاع مـردان از
آزادی و حیثیت زنان است؛ در حقیقت ،ایلیاد ،عرصهای اسـت کـه در آن ،مـرد بـا دفـاع از
زن ،در پی اثبات خویشتن است.
 -2-1پیشینة تحقیق
تاکنون پژوهشگران بسیاری به بررسی تطبیقـی حماسـة ایلیـاد بـا حماسـههـای پارسـی و
بویژه شاهنامه ،از جنبههای گوناگون پرداختهاند؛ بهعنوان نمونه ،عبدالحسین زرینکـوب در
بخــشهــایی از کتــاب «نامورنامــه» دربــارة فردوســی و شــاهنامه ،ب ـه بررســیهــایی تطبیقــی
دراینباره پرداختهاست (ن.ک :زرینکوب14: 1389،ـ 17و 125ــ)138؛ همچنـین ،محسـن
ساجدیراد و کیهان کهندل در مقالهای با عنوان «مقایسـة جایگـاه زن در ایلیـاد و سـامنامـه»
(ساجدیراد و کهندل125: 1391،ــ ،)146حسـین صـفرینـژاد در مقالـة «نگـاهی گـذرا بـه
جایگاه و نقش زنـان در شـاهنامة فردوسـی و ایلیـاد و اودیسـة هـومر» (صـفرینـژاد:1391 ،
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20ـ ،)26حجّت عباسی و حسینعلی قبادی در مقالة «مقایسة جایگاه زن در شاهنامة فردوسـی
با ایلیاد و اودیسة هومر» (عباسی و قبادی119 :1389 ،ـ ،)138حسین لسان در مقالة «شاهنامه
حماســهای برتــر از ایلیــاد» (لســان141 :1355 ،ـــ ،)158محمّدرضــا نصــر اصــفهانی و لــیال
میرمجربیان در مقالة «دو بانوی عشق؛ مقایسة تحلیلیـ انتقـادی شخصـیت و جایگـاه هلـن و
منیژه در دو حماسة ایلیـاد و شـاهنامه» (نصراصـفهانی و میرمجربیـان139 :1388،ــ ،)162بـه
بررسی تطبیقی ایلیاد با حماسههای پارسی پرداختهاند.
در هیچکدام از آثار پژوهشی یادشده و نیـز دیگـر آثـاری کـه بـهگونـهای اشـارهوار بـه
بررســی تطبیقــی ایلیــاد بــا حماســههــای پارســی پرداختــهانــد ،ایــن اثــر حماســی یونــان بــا
بانوگشسپنامه بهصورت تطبیقی بررسی نشدهاست .گذشته از آن ،موضوع این پـژوهشهـا
با مقالة پیش رو ،متفاوت است؛ در این مقاله ،نگارندگان بر جدالهایی که بر سـر تصـاحب
زن در این دو اثر درمیگیرد ،تمرکز کردهاند و این موضوع ،در نوع خود بسـیار نـو اسـت،
چرا که در این بررسیها ،تمرکـز بیشـتر بـر روی شـاهنامه اسـت کـه در آن جـدالی بـر سـر
تصاحب زن ،جز در یـک مـورد (مـادر سـیاوش) ،رخ نـدادهاسـت 4کـه آن هـم موضـوعی
محوری نبودهاست .بانوگشسپنامه ،یگانه اثر حماسی ملّی پارسی است که در آن ،افزون بر
اینکه شخصیت محوری و اصلی یک زن است ،جـدالهـایی کـه بـر سـر تصـاحب ایـن زن
درمیگیرد ،موضوعی است محوری؛ از ایـنرو ،بررسـی تطبیقـی آن بـا ایلیـاد کـه موضـوع
محوری آن نیز جـدال بـر سـر تصـاحب زن اسـت ،مـیتوانـد بـه آشـکار شـدن تمـایزات و
تشابهات مهمی از بنیانهای اندیشگی ایرانیان و یونانیان کمک شایانی نماید.
 -3-1ضرورت و اهمی

تحقیق

یکی از موضوعات بسیار مهم در پژوهشهای ادبی معاصر ،موضوع زن است .بـا وجـود
آنکه زنان ،نیمی از جامعة انسانی را تشکیل میدهند و امروزه ثابت کردهاند که توانـایی آن
را دارند که همپای مردان در عرصههای گوناگون اجتماعی ظاهر شوند ،نگاه بشـر بـه آنـان
همواره چنین نبودهاست .واکاوی آثار ادبی برجامانده از گذشته ،نشان مـیدهـد کـه حجـم
تحقیر زنان در این آثار ،به نسبت تکـریم آنـان بیشـتر اسـت( .ن.ک :یزدانـی )32 :1389،در
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ادب پارسی نیز ما نمودهای بارزی از اینگونه تحقیرها را بویژه در ادبیات عرفانی 2مشـاهده
میکنیم؛ چهبسا تحت تأثیر اینگونة ادبیـات اسـت کـه نولدکـه گفتـهاسـت« :زنـان حماسـة
یونان ،قابل مقایسه با زنان در حماسة ایرانیان نیستند و اصـوالً در حماسـة ایرانیـان نمـیتـوان
زنانی مانند پنلوب ،اندروماخ و نوزیکائا که در عالم زنی خود برابـر بـا مـردان هسـتند ،پیـدا
کرد» (نولدکه ،)115 :1369،ایـن در حـالی اسـت کـه بـر خـالف ادبیـات عرفـانی ،ادبیـات
حماسی ایران ،عرصة حضور زنـانی اسـت کـه از جایگـاهی واال برخـوردار هسـتند (ن.ک:
کراچی)17 :1387 ،؛ بهعنوان نمونه ،در شـاهنامة فردوسـی ،شـاهد حضـور زنـانی همچـون
تهمینه ،منیژه ،رودابه ،فرنگیس ،گُردآفریـد هسـتیم کـه از اعتبـاری بـاال برخوردارنـد و در
برخی داستانهـا ،همگـام بـا مـردان ،بـه نقـشآفرینـی مـیپردازنـد و حتـی بـه سپهسـاالری
میرسند( 3.ن.ک:سرّامی )529: 1368،از توصیفاتی که برای برخی زنان شاهنامه آمدهاست،
تصویر زنی بهچشممیآید که وطنپرستی ،آزادگی ،شـجاعت ،خردمنـدی ،عشـقورزی،
متانت و پاکی در او نهادینه گشتهاست؛ این در حالی است که در آثار هـومر ،علـیرغـم
نظر موافـق شـخص او دربـارة ایـن گـروه ،زنـان چنـین صـفات ارزنـدهای ندارنـد( .ن.ک:
صفرینژاد )20 :1391،بررسی تطبیقی ایلیاد و بانوگشسپنامه نیز به مـا اثبـات مـیکنـد کـه
گمانة نولدکه در مورد ادبیات حماسی ایران ،چندان صحیح نیست و زنان در ادب حماسـی
پارسی ،گاه جلوهای فراتر از مردان دارند.
 -2بحث
در این بخش خواهیمکوشید تـا گمانـه هـایی را کـه مطـرح شـد ،در سـه گـام بـه اثبـات
برسانیم؛ در گام نخست ،به بررسی بانوگشسپنامه برای یافتن پاسخ مسئلة نخسـت خـواهیم
پرداخت ،در گام دوم ،ایلیاد را با توجه به پرسش بنیادین دوم خواهیمکاوید و در نهایت ،به
بررسی همسنج این دو اثر ،در راستای اثبات گمانهها خواهیمپرداخت.
 -1-2بررسی حماسة ملّی 5بانوگشسپناما
حماسهها میتوانند دقیقترین منابع برای درک آرمانها ،آرزوهـا و جهـانبینـی مردمـان
گذشته باشند (ن.ک:صفرینژاد )21 :1391،و بانوگشسپنامه نیز بهعنوان یک حماسة ملّی،
از این قاعده مستثنی نیست .بانوگشسپنامه ،بهعنوان تنها اثر حماسی ملّی ایـران کـه در آن،
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یک زن نقش محوری دارد 6و یگانه حماسة پارسی که جـدال بـرای تصـاحب یـک زن ،از
موضوعات اصلی آن است ،7میتواند بهعنوان منبعی درخور توجه برای شناخت زن آرمانی
ایرانیان ،8مورد بررسی قرارگیرد.
بانوگشسپنامه ،یکی از منظومههای حماسی ملّی ایران است کـه موضـوع آن ،زنـدگی
بانوگشسپ و نبردهای پهلوانانـة اوسـت .در مـورد سـرایندة ایـن منظومـه ،شـبهات فراوانـی
وجوددارد و توافقی بر روی آن نیست .خالقی مطلـق ،احتمـال دادهاسـت کـه نگارنـدة آن،
همان ناظم حماسة فرامرزنامه ،رفیعالدین مرزبان فارسی ،باشـد (ن.ک :آیـدنلو)13 :1388 ،
امّا روحانگیز کراچی ،مصحح بانوگشسپنامه ،و اغلب پژوهشگران ،سرایندة آن را نـامعلوم
دانستهانـد( .ن.ک:کراچـی )11 :1387 ،در مـورد تـاریخ نگـارش ایـن اثـر نیـز گمانـههـای
متعددی وجوددارد .ژول مول ،بانوگشسپنامه را اثری مربوط به قرن پـنجم هجـری قمـری
میداند( .ن.ک :صـفا )303: 1387،گرچـه هـیچکـدام از پژوهشـگران ،زمـان دقیقـی بـرای
نگارش این اثر ارائه ندادهاند ،گمانهای که احتمال صحت آن افزونتر اسـت و پژوهشـگران
بیشتری بر روی آن اتفاق نظر دارند ،آن است که این اثر ،پس از سـال 520هــ.ق و در قـرن
ششم به نگارش در آمدهاست( .ن.ک :کراچی 11 :1387،و آیدنلو15 :1388 ،ـ)16
طبق روایات ایرانی ،بانوگشسپ ،یکی از دختران رستم بود که در پهلـوانی و چـاالکی،
میان مردان نیز کمنظیر بود و خواستگاران نامداری ،همچون فغفور و قیصر و خاقـان چـین و
خویشان کاوس و پهلوانان شهیر داشت .گفتهمیشود که رستم از میان همة این خواسـتاران،
در نهایت گیو ،فرزند گـودرز ،را برگزیـد و دختـر خـود را بـه او داد( .ن.ک :صـفا:1387 ،
 .)302معنـای واژة بانوگشســپ ،بــانوی دارنــدة اســب نــر اســت .گشســپ در زبــان پهلــوی،
گوشنسپ ( ،)gushnaspاز دو بخش گوشن  +اسپ تشکیل شده کـه بـهمعنـای اسـب نـر
است( .ر.ک :فرهوشی.)235 :1390،
درونمایة اصلی این اثر ،دالوریهای دختری پهلوان اسـت کـه نمودهـایی از فرهنگـی
کهن را با خود دارد؛ دختری دالور که در برابر میل تسلط مردان بر خود ،مقاومت مـیکنـد
و در جنگاوری آن چنان مهـارتی دارد کـه پهلوانـان مـرد نیـز یـارای ایسـتادن در برابـر او را
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ندارند .چهبسا این حماسه ،بازماندة اسطورههای دگرگونشدة دوران بسیار دور اقوامی باشد
که در سرزمین ایران ساکن بودند .اقوامی که در نگاه آنان ،زن هرگـز نقشـی فروتـر از مـرد
نداشت .9نکتة درخور توجه در این اثـر ،آن اسـت کـه بانوگشسـپ ،یگانـه زن ایـن حماسـه
است و زنان دیگر ،حتی کنیز ،مادر و خـواهر در داسـتان حضـور ندارنـد (ن.ک :کراچـی،
12 :1387ـ)13؛ امری که چهبسا بدان سبب صورت گرفتهاست که سرایندة آن مـیخواسـته
با تأکیدی افزونتر ،به تصویرگری زن آرمانی ایران بپردازد و حاضر نشـدهاسـت بـا آوردن
زنانی دیگر ،تصویر این زن آرمانی را حتی اندکی به حاشیه براند.
 -1-1-2مدال بر سر تصاحب زن در بانوگشسپناما
چنانکه پیشتر نیز به اشاره گفته شد ،بانوگشسپنامه ،یگانه اثر حماسی ایران است کـه
یکی از مفاهیم اصلی آن ،جدال بر سر تصاحب زن است؛ البته باید به این نکته توجه داشـت
که در این اثر ،جدال بر سر تصاحب زن ،همچون آثار حماسی غیرِپارسی ،به جـدال مـردان
با مردان مبدّل نمیشود بلکه در این جـدال ،شخصـیت زن اصـلی داسـتان ،بانوگشسـپ ،بـه
گونهای مؤثر و فعال نقش ایفا میکند و بهگونهای دالورانه ،به دفاع از خویش میپـردازد و
اجازة تسلط مردان را بر خود نمیدهد.
در مورد بانوگشسپ ،ما با دختری روبهرو هستیم که نه تنها هیچ نیازی به مراقبت مـردان
نــدارد کــه پــدرش ،رســتم ،بــه توانــاییهــای او چنــان بــاوری دارد کــه مراقبــت از پســر
شانزدهسالهاش ،فرامرز ،را به وی میسپارد:
فرامـــــرز نـــــامی مـــــر او را ســـــپرد

بـــدو گفـــت کـــای نـــامبردار گُـــرد

فرامـــرز جنگـــیتـــر از رســـتم اســـت

نـــه نیـــروی او از تهمـــتن کـــم اســـت

تــو بــا او بــه هــر نیــک و بــد یــار بــاش

ز هــر خــوب و زشــتش نگهــدار بــاش
(بانوگشسبنامه55 :1382،ـ)56

فرامرز در سن شانزدهسالگی ،از نظر جسـمی بـه فـردی توانمنـد تبـدیل شـدهاسـت و رسـتم
نیروی بدنی و توان او را در جنـگ بسـیار بـاال مـیدانـد (ن.ک :همـان )55:و بـا ایـن حـال،
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بانوگشسپ را برای مراقبت از او بر میگزیند؛ امری که نشان از توان باال و مورداعتمادبودن
بانوگشسپ در نگاه رستم دارد.
 -2-1-2تالش شیده و تمرتاش برا

تصاحب بانوگشسپ

اولــین بخــش بانوگشســپنامــه کــه در آن ســخن از تــالش بــرای تصــاحب بانوگشســپ
رفتــهاســت ،زمــانی اســت کــه شــیده ،پســر پادشــاه تــوران ،عاشــق بانوگشســپ مــیشــود
(ن.ک:همان )93 :و بهسبب سابقة ناخوشایند روابط ایران و توران ،پادشاه توران ،افراسیاب،
چاره و راه بهدسـتآوردن بانوگشسـپ را بـرای فرزنـدش ،از سـران خـود جویـا مـیشـود.
(ن.ک:همان)96 :
پاسخ بزرگان دربار به افراسیاب ،نومیدکننده است امّا در این میـان ،یکـی از بزرگـان دربـار
افراسیاب که در پهلوانی شهره بود ،10پیشنهاد حمله به ایران ،کشتن رستم و بـهچنـگآوردن
بانوگشسپ را میدهد:
نـــه رســـتم بمـــانم نـــه دســـتان پیـــر

ببـــــارم در آن شـــــهر بـــــاران تیـــــر

ز خــون لعــل ســازم در آن نعــل اســپ

ز پـــرده کشـــم جعـــد بانوگشســـپ
(همان)98 :

در این میان ،یکی دیگر از بزرگان دربار توران ،به تمرتاش میگوید که نیازی به جنگ
با ایران نیست ،چرا که بانوگشسپ در مرز توران رفتوآمد و منزلگـاه دارد و تـو نیـازی بـه
رفتن تا زابلستان و جنگ با رستم نداری( .ن.ک :همان )98 :تمرتـاش ،از ایـن نظـر خشـنود
میشود و ادعا میکند که میرود و بانوگشسپ را از خیمـهاش در مـرز تـوران ،بـا حقـارت
بیرون میکشد و به سوی توران میآورد( .ن.ک :همان )99 :تمرتـاش ،بـهقصـد اسـیرکردن
بانوگشسپ ،سپاه خود را بـه سـوی مـرز ایـران و تـوران روانـه مـیکنـد و پـس از آنکـه بـه
خیمهگاه بانوگشسپ نزدیک میشود ،خود وارد خیمه میشود:
ز غـــرّش بـــهســــان دمنــــده نهنــــگ

گرفتــه یکــی تیــغ رخشــان بــه چنــگ

چــــو رخســــار بــــانو نکــــو بنگریــــد

تــــوگفتی دگــــر خویشــــتن را ندیــــد
(همان)100 :
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تمرتاش ،بهمنظور نبرد و اسیرکردن بانو ،وارد خیمـه مـیشـود ولـی عاشـق بانوگشسـپ
میشود ،به بانوگشسپ از قصدش میگوید و به او وعده مـیدهـد کـه اگـر بپـذیری تحـت
سلطة من زندگی کنـی« ،بـه چـین انـدرم هسـت فرمانـدهی» (همـان)101 :؛ تـو را بـه چـین
خواهمبرد و از اسیرکردن تو برای شـیده پرهیـز مـیکـنم (ن.ک :همـان)101 :1382،؛ البتـه
تمرتـاش ،از تهدیـد بانوگشسـپ نیـز نمـیپرهیـزد و بـه او مـیگویـد کـه هرچنـد پهلـوان و
نامآوری ،نمیتوانی حریف مردان شوی (.ن.ک :همان )101 :پاسـخ بانوگشسـپ ،درخـور
توجه است؛ با وجود آنکه برادرش نیز در کنار اوست ،11نه از کسی کمکـی مـیطلبـد و نـه
به تمرتاش ،التماس میکند بلکه با یک ضربة شمشیر ،وی را دونیم میکند:
دوپـــاره تـــنش کـــرد و افتـــاد خـــوار

ز خون شد چو کـوه پـر از چشـمهسـار
(همان)102 :

واکنش بانوگشسـپ ،سـبب مـیشـود کـه همراهـان تمرتـاش سسـت گردنـد و از وی امـان
بخواهند:
بـــه زنهـــار گفتنـــد مـــا بنـــدهایــــم

ســـرخویش در پایـــت افکنـــدهایـــم
(همان)

پاسخ بانوگشسپ به آنان ،پاسخی است از سر قدرت و همراه با تهدید:
ســـر از زیـــر تیـــغ مـــن آســـان بریـــد

تــــنش را باــــر شــــاه تــــوران بریــــد

بگوییـــــد کـــــاین پهلـــــوان شـــــما

یکـــی بـــود مـــن کـــردم او را دوتـــا
(همان)103 :

پس از آنکه همراهان تمرتاش جسد وی و پیام بانوگشسپ را برای افراسـیاب مـیبرنـد،
وی از کشتهشدن پهلوان دربارش به دست بانوگشسپ ،بهشدت ناراحت میشود و از شدت
غم و عصبانیت ،جامة خود را میدراد و شیده نیز با دیدن این واکنش بانوگشسـپ ،دلـش از
عشق او سرد میشود.
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 -3-1-2تالش سا شاه هند برا

دس

يافتن با بانوگشسپ

از دیگر بخشهایی که در آن ،به تالش بـرای تصـاحب بانوگشسـپ اشـاره شـدهاسـت،
بخشی به نام «خواستن شاه هنـد بانوگشسـپ را و نامـهنوشـتن» (همـان )106 :اسـت .در ایـن
بخش گفتهمیشود که شهرت زیبایی بانوگشسـپ ،کـه هـر روز در حـال خـوشگـذرانی و
شکار است ،به هندوستان مـی رسـد و سـه شـاه هنـد ،بـدون اینکـه او را ببیننـد ،دلباختـهاش
میشوند؛ به همین سبب ،هریک از این سه شاه ،برای زال ،پـدربزرگ بانوگشسـپ ،نامـهای
مینویسد و بدین وسیله ،دختر را از او خواستگاری میکنـد( .ن.ک :همـان )106 :زال ایـن
نامهها را برای پسرش ،رستم ،میخواند و رستم ،با خود میاندیشد کـه اگـر بـه درخواسـت
هرکدام از این شاهان پاسخ مثبت دهم ،دو شاه دیگر که ناکام بمانند ،دشمن مـا مـیشـوند:
«اگر یک شود دوست ،دو دشمناند»(همان)108 :؛ بنـابراین ،رسـتم تصـمیم مـیگیـرد کـه
آزمونی جدالآفرین را بین این شاهان طراحی کند که براساس آن ،هرکدام از این سـه شـاه
بتواند دخترش را از روی زین اسب برباید ،داماد او خواهدشد:
هــر آنکــس کــه بــانو ربایــد ز زیــن

ز هــر مهتــری نــزد مــن شــد گــزین
(همان)108 :

زمانی که سه شاه هند از طرح این آزمـون آگـاه مـیشـوند ،بـا سـپاهیان خـود راهـی ایـران
می گردند تا در این جدال برای تصاحب بانوگشسپ شرکت کنند .نکتة درخـور توجـه ،آن
است که در این آزمون ،بانوگشسپ باز هم از هیچکس جز خدا یاری نمیطلبد:
پنـــــاهم بـــــه یـــــزدان فریـــــادرس

بــه ســختی نگیــرد مــرا دســت کــس
(همان)110 :

سپس ،بانوگشسپ ،زره به تن میکند ،تیردان شاهانهاش را به کمر میبندد و نیزة پهلوانی به
دست مـیگیـرد و پـس از آنکـه آمـادة ایـن آزمـون مـیگـردد ،جیپـور ،یکـی از سـه شـاه
خواستگار ،خود را آمادة آزمون و جدال با دیگر خواهندگان میکند:
زمـــانی در آن دشـــت جـــوالن نمـــود

ز بــــازو هنرهــــای مــــردان نمــــود
(همان)112 :
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از دیگر سـو ،چیپـال ،دیگـر شـاه هنـدی ،بـرای هـراسافکنـدن در دل دیگـر خواهنـدگان،
خودستایی و رجزخوانی آغاز میکند:
بگفـــتش کـــه ای بـــدرگ شـــوم تـــن

بـــه میـــدان کنـــی پیشدســـتی بـــه مـــن

نـــدانی کـ ـه چـــون رای جنـــگ آورم

ســــر ســــروران زیــــر ســــنگ آورم
(همان)

رایگزین ،دیگر شاه خواهندة بانوگشسپ نیز به رجز خوانی میپردازد:
بــــه هــــر رزم پیشــــم ســــپر افگنیــــد

در ایـــن رزم چـــون پیشدســـتی کنیـــد

نخســــتین شــــما را در آرم ز اســــپ

پــس آنگــه کــنم جنــگ بانوگشســپ
(همان)

این سخن ،زال را خشمگین میکند و به همین سبب ،بـه بانوگشسـپ مـیگویـد کـه از
هنرها و فنون جنگیاش ،برای مقابله با این سـه شـاه هنـدی بهـره ببـرد( .ن.ک:همـان)112 :
سخن زال ،نشانی است از اعتماد کامل به تواناییها و عملکرد بانوگشسپ و او ،ایـن اعتمـاد
را بیپاسخ نمیگذارد؛ در مواجهه با جیپور ،بانوگشسپ ،نیزهای بـه او مـیزنـد و جـان او را
میگیرد و در رویارویی با چیپال ،کمربند او را میگیرد ،از زین اسب برش مـیدارد و او را
بر زمین میزند و مجروح میکند .رایگزین که این توانایی شگفتانگیـز را از بانوگشسـپ
مشاهده میکند ،از ترس بانوگشسپ ،به زال پناه میبرد و زال به او میگوید کـه سـپاهیانش
را بردارد و به هند برگـردد( .ن.ک :همـان )113 :افـزون بـر یـارینخواسـتن بانوگشسـپ از
مردان برای رهایی از گزند دیگران و بینیازی و استقالل او ،نکتـة درخـور توجـه دیگـر در
این جدال و جدال پیشین ،آن اسـت کـه نگارنـدة ایـن اثـر ،گـویی تأکیـد داشـته کـه هـیچ
غیرِایرانیای نمیتواند سزاوار این دختر ایرانی باشد .در ابیات زیر ،بر این گمانه که حـاکی
از وطنپرستی نگارنده و تأکیدی بر عشق بانوگشسب به وطنش است ،12تأکید میشود:
ز روم و ز چــــین و ز تــــرک و تتــــار

هر آنکس کـه وی را شـدی خواسـتار

چـو بـا وی بـه کُشـتی شـدی یـار کـس

نبــــد مــــرد میــــدان او هــــیچکــــس
(همان)110:

34

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،8شمارة  ،14بهار و تابستان 1395

 -4-1-2تالش پهلوانان ايران برا

ازدواج با بانوگشسپ

از دیگر بخشهای بانوگشسپنامه که به تالش پهلوانان ایرانی برای ازدواج و تصـاحب
بانوگشســپ اشــاره دارد ،بخشــی اســت بــا عنــوان «گفــتوگــوکردن پهلوانــان در پیشــگاه
کیکاووس از برای بانوگشسپ»( .همان )114 :در این بخش ،سخن از بزمی میرود کـه در
آن ،پهلوانان نامی ایران در پیشگاه کیکاووس حاضر میشوند و پـس از نوشـیدن شـراب و
سخنرفتن از بانوگشسپ ،جدالی لفظی میان پهلوانان ،بر سر این دختر پهلوان درمیگیرد:
چـــو آتـــش دل گیـــو شـــد شـــعلهزن

کــــه بــــانو بــــود یــــار دلــــدار مــــن

پــــس از پهلــــوان آشــــکار و نهــــان

نباشـــد بـــه زورم کســـی در جهـــان
(همان)117 :

پس از این رجزخـوانی گیـو ،پهلـوان نـامی ،طـوس نیـز خودسـتایی و رجزخـوانی را آغـاز
میکند:
ز تخـــــم منـــــوچهر شـــــاه جهـــــان

مـــنم مانـــده از کـــار دیـــده مهـــان

مـــــرا مـــــیســـــزد خواســـــتاری او

کــــه باشــــد امیــــدم بــــه یــــاری او
(همان)

این رجزهاخوانیها ،به همین شکل ادامه مییابد و زنگة شاوران ،گرگین و دیگـر پهلوانـان،
به جدال لفظی با یکدیگر میپردازند و این جدال ،تا آنجا پیش میرود کـه رزمـی در میانـة
بزم درمیگیرد:
چــو شــد گفــتوگوهــای مــردی دراز

شـــدند از دلیـــری بـــه هـــم رزمســـاز

نخستین بـه چـوب و لگـد بـود جنـگ

وز آن پــس بــه شمشــیر و تیرخــدنگ
(همان)118 :

زمانی که جدال بدین حد میرسد ،کیکاووس بر پهلوانان خشم میگیـرد و آنـان را از
بزم بیرون میکند؛ البته این واکنش نمیتواند جدال میان پهلوانان ایران بر سر بانوگشسپ را
تمام کند و این جدال ادامه مییابد ،تا آنجا که هر کدام از پهلوانان با سپاهیان خـود ،آمـادة
نبردی بزرگ میشوند:
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همـه شــهر ایــران بــه جــوش و خــروش

در و دشـــت پــــر مـــرد فوالدپــــوش
(همان)120 :

کیکاووس با دیدن این وضعیت ،شخصی را نزد رستم میفرسـتد و داسـتان را بـرای او
بازگو میکند .رستم به میدانگاه نبرد مـیرود و چنـان نعـرهای مـیزنـد کـه از هـراس آن،
شمشیر از دست تمام سپاهیان میافتد .رستم به پهلوانان مـیگویـد کـه سـالح نبـرد را کنـار
بگذارند و به بزمی که کیکاووس ،دوباره برپا کردهاست ،بیایند تا آنجا مشکل آنان را حل
کند .پهلوانان ایران ،همگی مطیع فرمان او میشوند و در آن بزم ،گرد هم میآینـد .در ایـن
بزم ،رستم آزمونی درخور توجه مطرح میکند .او میگوید که فرشی پهن میکنیم ،بـر آن
صندلی مینهیم و من ،آن را تکان میدهم؛ هر پهلوانی که بر فرش بمانـد و از آن بـه بیـرون
پرتاب نشود ،شایستة دامادی من است .پهلوانان ایران ،شرط رستم را مـیپذیرنـد و آزمـون،
عملی میشود .در این آزمون ،تنها گیو است که توان ماندن بر فرش را دارد و باقی پهلوانان
بر خاک میافتند .رستم ،گیو را به دامادی خویش میپذیرد و در بزمی بزرگ ،او را به عقد
بانوگشسپ در میآورد( .ن.ک :همان120 :ـ)125
نکتة درخور توجه در این حواد  ،آن است که رسـتم ،بـرخالف داسـتان خواسـتگاری
شاهان هند ،افزون بر آنکه جلوی درگیری پهلوانان ایرانی را میگیرد ،از طرح آزمـونی کـه
در آن ،پهلوان بـا بانوگشسـپ رودررو شـود ،پرهیـز مـیکنـد ،چراکـه آنچنـان بـه تـوان و
جنگاوری دخترش بـاور دارد کـه از مـرگ هـر پهلـوانی کـه رودرروی او بایسـتد ،مطمـئن
است؛ بنابراین ،وطنپرستی او اجازه نمیدهد تـا آزمـونی را طـرح کنـد کـه بـه کشـتهشـدن
پهلوانان ایران بیانجامد و به همین سبب است که به پهلوانان ایران میگوید:
شـــــما را نخـــــواهم ابـــــا او نبـــــرد

کــه از جنــگ او شــیر شــد دل بــه درد
(همان)122 :

یکی از نقاط اوج این حماسـه ،زمـانی اسـت کـه بانوگشسـپ و گیـو ،پـس از عقـد ،بـه
خلوت میروند .در این بخش ،بانوگشسپ واکنشی از خـود نشـان مـیدهـد کـه از سـویی،
نشان اعتراض وی به نادیدهانگاشتن نظرش در انتخاب همسر است و از دیگر سـو ،نشـانی از
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مقابله با میل همسـر بـرای تسـلط بـر وی دارد .او گیـو را کـه بـه گونـهای گسـتاخانه ،قصـد
درآغوشگرفتن وی را دارد ،با مشت از تخت بر زمین میافکند ،دست و پایش را مـیبنـدد
و به گوشهای میاندازد .پس از آنکه رستم از این واکـنش بانوگشسـپ آگـاه مـیشـود ،بـه
سوی دختـر مـیرود ،او را بـه سـازش بـا همسـر پنـد مـیدهـد و بنـد از دسـت و پـای گیـو
میگشاید( .ن.ک :همان126 :ـ)128
 -2-2بررسی حماسة ايلیاد
حماسة ایلیاد ،اثر هومر ،یکی از حماسههای ملّی یونـان اسـت کـه موضـوع اصـلی آن،
جنگهایی است که طی ده سال ،میان یونان و تروا رخمیدهـد .ایـن جنـگهـای گسـترده،
همگی بـدان سـبب رخمـی دهـد کـه پـاریس ،پسـر شـاه تـروا ،هلـن را کـه همسـر یکـی از
فرمانروایان یونان است ،میرباید و با خود از یونان به تـروا مـیبـرد( .ن.ک :شمیسـا:1383 ،
 )71این اثر را میتوان معروفترین حماسة ملّی دانست که موضوع اصلی آن ،جدال بر سـر
تصاحب زن است.
دربارة هومر ،سرایندة یونانی این حماسه ،ابهامهـای بسـیاری وجـوددارد ،تـا بـدانجا کـه
برخی ،شخصیت تاریخی وی را مسلم ندانسـتهانـد امّـا براسـاس آنچـه در اکثـر منـابع معتبـر
آمدهاست ،هومر ،حماسهسرای یونانی ،خالق ایلیاد و نیز اودیسه ،در قرن نهم پـیش از مـیالد
میزیستهاست .در برخی منابع ،اشاراتی بـه نابیناشـدن او در اواخـر عمـر شـدهاسـت .گرچـه
تردیدهایی در صحت انتساب ادیسـه بـه هـومر مطـرح شـدهاسـت ،اغلـب پژوهشـگران ،بـر
انتساب این اثر به هومر تأکید دارند( .ن.ک :دینپرست)34 :1377،
در ایلیاد ،برخالف بانوگشسپنامه ،تنها یک زن در بطن داستانهـا وجودنـدارد .گرچـه
هلن ،همسر مـنالس ،مهـمتـرین و تأثیرگـذارترین شخصـیت زن در حماسـة ایلیـاد اسـت و
جنگهای این اثر ،بهسبب تالش برای تصاحب او رخمیدهد ،زنان دیگری چون بریـزئیس
نیز در این حماسه وجوددارند که حواد درخور توجهی دربارة آنها روایت شدهاسـت .در
ادامه ،به بررسی جدالهایی که بر سر تصاحب زن در این حماسه رخمیدهد ،میپردازیم.
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 -1-2-2مدال برا
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تصاحب زن در ايلیاد

چنانکه پیشتر نیز بهاشاره گفتیم ،ایلیاد ،داستان جنگهایی است کـه در طـی ده سـال،
بر سر تصـاحب هلـن ،همسـر یکـی از فرمانروایـان یونـان ،مـنالس ،رخ مـیدهـد؛ بنـابراین،
موضوع اصلی این حماسه ،جدال بر سر تصاحب زن است و تمـامی بخـشهـای آن نیـز بـر
بنیاد همین موضوع استوار گشتهاست( .ن.ک:ساجدی راد و کهندل)133 :1391،؛ بـهعنـوان
نمونه ،در نخستین بخش این حماسـه ،شـاهد وقـایعی هسـتیم کـه در دهمـین سـال از همـان
جنگهایی رخ میدهد که هدف آن بازپسگـرفتن هلـن و برگردانـدن او بـه یونـان اسـت؛
وقایعی که نشان میدهدکه هلن ،یگانه زنی نیست که بر سر تصاحب او جدال رخمیدهد.
 -2-2-2مدال بر سر تصاحب کريزئیس و بريزئیس
در سرود نخست از ایلیاد ،آگاممنون ،پادشاه آرگوس ،که بـهعنـوان سـردار یونانیـان بـه
تروا لشکر کشیدهاست ،کریزئیس ،دختر کـاهن معبـد آپولـون 13را بـه غنیمـت مـیگیـرد و
درخواست کاهن برای بازپسدادن دخترش را رد میکند .درست پس از این ماجراست که
کاهن معبد ،از آپولون یاری میجوید .آپولون ،بر سپاه آگاممنون ،بال نازل میکند و سـران
سپاه آگاممنون ،بویژه آخیلوس ،14از آگاممنون میخواهند کـه دختـر کـاهن را بـه او پـس
دهد تا سپاه از خشم آپولون در امان بماند .آگاممنون ،دختر را به پدرش پـس مـیدهـد امّـا
فرمــان مــیدهــد کــه درعــوض ،بریــزئیس ،دختــری را کــه آخیلــوس در نبــرد بــه غنیمــت
گرفتهاست ،برای خودش بیاورند .این رفتار ،سبب میشود که آخیلوس خشمگین شود و از
همراهی سپاه یونان در جنگ با تروا کناره بگیرد( .ن.ک :هومر39 :1389،ـ)52
سرود نخست این حماسة یونانی ،افزون بر جدال بزرگی که بـرای بازگردانـدن هلـن بـه
یونان در جریان است ،به جدالهایی اشـاره دارد کـه بـر سـر دو زن ،کریـزئیس و بریـزئیس
درگرفتهاست .ما در این بخش ،شاهد آن هستیم که زنان در میـدان نبـرد ،همچـون کـاال بـه
غنیمت گرفتهمیشوند و برای دفاع از خود نمـیتواننـد واکنشـی نشـان دهنـد و تنهـا مـردان
هستند که برای تصاحب یا بازپسگیری آنها اقـدام مـیکننـد؛ بـهعنـوان نمونـه ،زمـانی کـه
آگاممنون مجبور میشود برای درامانماندن سپاه از خشم آپولون ،کریزئیس را پـس دهـد،
به آخیلوس میگوید« :اکنون که آپولون میخواهد کریـزئیس را از دسـتم بـه در بـرد ،مـن
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خود ،با کشتیها و مردان خویش میآورمش امّا من نیز بهنوبة خود ،به خیمـة تـو مـیروم و
بریــزئیس زیبــا را کــه ســهم تــو اســت ،از آنجــا مــیآورم تــا تــو بــدانی کــه چــهســان از تــو
زورمندترم( ».هـومر )47 :1389،آخیلـوس گرچـه ادعـا مـیکنـد کـه بـرای تصـاحب زنـان
نمیجنگد (ن.ک:همان ،)51 :از جدال لفظی با آگاممنون ،برای حفظ زنـی کـه بـه غنیمـت
گرفتهاست ،پرهیز نمیکند( .ن.ک :همان )52 :سر انجام ،آگاممنون ،دو تن از زیردسـتانش
را برای گرفتن بریزئیس به کشتی آخیلوس میفرستد و به آنها میگوید« :هـر دو بـه کشـتی
آخیلوس ،پسر پله ،بروید .سپس ،دست بریزئیس زیبا را بگیرید و بیاورید .اگر او شما را باز
دارد ،خود با همراهانی بیشتر میروم و او را از وی میگیرم و این ،بر او گـران خواهـدبود».
(همان )52 :این دو نفر ،به کشتی آخیلوس میروند و آخیلوس حاضر میشود که بریـزئیس
را بدهد .در این میان ،واکنش بریزئیس که اکنون به فرستادگان آگاممنون سپردهشدهاست،
نشان ناتوانی او در دفاع از خویش است .او بـا دریـغ ،در پـی فرسـتادگان آگـاممنون راهـی
میشود (ن.ک :همان)53 :؛ گویی جز دریغ و اندوه ،هـیچ کـاری از دسـتش بـر نمـیآیـد،
چنانکه پیش از این ،زمانی که شوهر و برادرانش را کشتند و او را به غنیمت گرفتند نیز جز
حسرت و اندوه ،کاری از دستش برنیامدهاست( .ن.ک :همان)460 :
 -3-2-2مدال پاريس و منالج بر سر تصاحب هلن
از دیگر صحنههایی که در آن شاهد جدال بر سر تصاحب زن هستیم ،زمـانی اسـت کـه
هکتور ،پس از گفتوگـو بـا بـرادرش ،پـاریس ،بـه میـان دو سـپاه تـروا و یونـان مـیرود و
پیشنهاد میکند که برای جلوگیری از ادامة جنگ بین دو سپاه ،منالس و پاریس با یکـدیگر
نبرد تنبهتن کنند و برندة این نبـرد ،هلـن را از آن خـود نمایـد( .ن.ک :همـان )98 :در ایـن
نبرد ،پاریس از منالس شکست میخورد امّا ونوس 15،او را از میدان نبرد میرهانـد( .ن.ک:
همان106 :ـ)108
در نبرد تنبهتن میان پاریس و منالس که جدالی است آشکار بر سر تصاحب هلن ،نکتـة
درخور توجه ،آن است که همچون دیگر جدالهای اینچنینی در ایلیاد ،زنی کـه بـر سـر او
جدال درگرفتهاسـت  ،نقـش چنـدانی نـدارد؛ هلـن در ایـن میـان ،هـیچ تالشـی بـرای تعیـین
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سرنوشت خویش نمیکند و تنها پس از شکست پاریس از منالس ،هلن پاریس را سـرزنش
میکند:
بدینسان تو از نبرد بازمیگردی .ای کاش در دست جنگجوی دالوری که من سرنوشت
خویش را به او پیوستهبودم ،نابود میشدی! بااینهمه ،الف میزدی که از نیرو و دالوری و
چیرهدستی در نیزهاندازی ،بر منالس برتری یابی .برو! باز منالس را به نبرد برانگیز .امّا نه!
من بیشتر تو را برمیانگیزم که از خطرهای جنگ بگریزی ،دیگر با منالس در این گود
زورآزمایی روبهرو نشوی ،دیگر تن به این شور بیخردانه ندهی! مبادا بار دیگر نیز او تو را
از پای در آورد( .هومر.)109 :1389،

البته این سرزنشها در سرنوشت هلن یا در ارتباط میان او و پاریس ،هیچ تـأثیری نـدارد
و آنها ،پس از این گفتوگو ،همبستر میشوند و «شورانگیزترین مهـر خـود را بـه یکـدیگر
آشکار میکنند» (همان)110 :؛ گویی هلـن صـرفاً از اینکـه پـاریس از نظـر قـدرت در حـد
همسرش ،منالس ،نبوده ،شاکی شدهاست و فقط انتظار داشته که پاریس بتواند شویش را بـه
قتل برساند؛ امری که نشان از بیوفایی هلن دارد.
نکتة درخور توجه در ایلیاد ،آن است که هلن ،افزون بر آنکه توان برسـاختن سرنوشـت
خویش را ندارد ،گویی پذیرفتـهاسـت کـه در فتنـهبرانگیـزی و جـدال میـان مـردان ،مقصـر
است 16و در گفتوگویی که با هکتور دارد ،میگوید« :ای برادر! این زن تیرهبختـی کـه بـا
کردار گستاخانة خود ،شما را در بدبختی افکنـده ،تنهـا شایسـتة کـین شـما اسـت ( ».همـان:
)175
 -3-2بررسی همسنج مدال مردان بر سر تصاحب زن در ايلیاد و بانوگشسپناما

چنانکه پیشتر به تفصیل تبیین شد ،حماسهها نشاندهندة آرمان غالب ملّتی هسـتند کـه
از آن برآمدهاند (ن.ک :عباسی و قبادی )112: 1389،و بررسـی تطبیقـی آنهـا مـیتوانـد بـه
درکی دقیق از تمایزها و اشتراکات آرمـان ملّـتهـای مختلـف بیانجامـد؛ بنـابراین ،بررسـی
تطبیقی این دو اثر حماسی ،بانوگشسـپنامـه و ایلیـاد ،کـه در آنهـا سـخن از جـدال بـر سـر
تصاحب زن رفتهاست ،میتواند آشکارکنندة اشتراکات و تمایزهای آرمانهای مللـی باشـد

40

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،8شمارة  ،14بهار و تابستان 1395

که پیشینهای کهن در تمدن بشری دارند :ایرانیان و یونانیان .دستیافتن به درکی صـحیح از
این آرمانها ،میتواند در درک بسیاری از مسائل فرهنگی رهگشا باشد.
بانوگشسپنامه ،بهعنوان یگانه اثر حماسی ملّی در ایران که یکی از موضـوعات اصـلی
آن جدال بر سر تصاحب زن است ،زنی را بهتصویرکشیدهاست کـه بـرای دفـاع از آزادی و
حیثیت خویش ،همچون مردان میجنگد و نیازی به دیگر مردان برای دفـاع از خـود نـدارد.
در دیگر سو ،ایلیاد قراردارد که بهعنوان مطرحترین حماسة یونان با موضـوع جـدال بـر سـر
تصاحب زن ،زنانی را بهتصویرمیکشد که نهتنها توان دفاع از آزادی خویش را ندارنـد کـه
تنها بهدنبال مردانی هستند که بتوانند بهخوبی از آنها دفاع کننـد .در یـک سـو ،بانوگشسـپ
است که تمورتاش ،همان پهلـوان نامـداری را کـه بـه سـودای بـهچنـگآوردن بـانو بـه وی
نزدیک گشته ،با یک ضرب شمشیر ،دونیم میکند (ن.ک :بانوگشسبنامـه )103 :1382،و
در دیگر سو ،هلن قراردارد که با وجود شوهرداشتن ،بی آنکه در اندیشة وفاداری باشـد ،بـه
خواست پاریس تن میدهد و به او اجازه میدهد که بربایدش و جنگی خونین میان یونـان و
تروا آغاز گردد( .ن.ک :هومر )110 :1389،در یک سو ،بانوگشسپ قراردارد که پهلـوانی
چون رستم ،آنچنان به تواناییهای وی باور دارد که وظیفة خطیر مراقبت از پسـر خـویش،
فرامرز را به او میسپارد (ن.ک :بانوگشسبنامه55 :1382،ــ )56و در دیگـر سـو ،بریـزئیس
قراردارد که آنچنان در دفاع از خویش ناتوان است که پس از کشتار همسر و برادرانش بـه
دست یونانیان ،از اینکه او را به پهلوان توانمند یونان ،آخیلوس مـیسـپارند ،خرسـند اسـت.
(ن.ک:هومر)459 :1389،
زن در ایلیاد ،موجودی است ناتوان در دفـاع از خویشـتن و در بنـد هـوس مـردان؛ او بـه
سبب ناتوانیاش ،همچون کاال به غنیمت گرفتهمیشود 17و نمیتواند هیچ واکنشـی از خـود
نشان دهد (ن.ک :همان)47 :؛ موجودی است که بهسبب زیبـاییاش ،میـان مـردان یونـان و
تروا جدال برمیانگیزد ولی خودش نمـیاوانـد در تعیـین سرنوشـتش هـیچ نقشـی ایفاکنـد.
(ن.ک :همان106 :ـ )107در هیچکدام از جدالهـایی کـه در ایلیـاد بـر سـر تصـاحب زنـان
رخمیدهد ،زنان نمیتوانند تأثیری بر نتیجة جدال داشتهباشند و در نهایت ،اسـیر مـرد چیـره
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در جدال میگردند .در این جدالها ،این مردان هستند که با تالش برای تصـاحب زنـان ،در
پی اثبات تواناییهایی خویشتنانـد؛ گـویی زن در ایلیـاد ،صـرفاً محکـی اسـت بـرای درک
میزان توانایی مردان.
در بانوگشسپنامه ،وضعیت زن با آنچه در ایلیـاد گذشـتهاسـت ،کـامالً متفـاوت اسـت.
بانوگشسپ ،یگانه زن این حماسة پارسی ،نه تنها هیچ نیازی به یاری دیگـران بـرای دفـاع از
خویشتن ندارد که در برخی مواقع ،بـرای جلـوگیری از جـدالهـای بـزرگ و دشـمنیهـای
خونینی که ممکن است بهسبب زیبایی و توانمندیاش میان ملل ایجاد شود ،خود به نبـرد بـا
مدعیان میپـردازد و از ایـن نبردهـا پیـروز و سـربلند بـرون مـیآیـد( .ن.ک :بانوگشسـب-
نامــه )110 :1382،بانوگشســپ ،در هــیچ کجــای ایــن اثــر حماســی ،اســیر خواســت مــردان
نمیشود و از آزادی خویش ،دلیرانه دفاع میکند .تنها موردی که با نقض آزادی او همـراه
است ،موردی است که پدرش ،رستم ،بدون مشورت با او ،همسری برایش انتخاب میکنـد
(ن.ک :همان120 :ـ )125و البته برخالف آنچه برای زنان ایلیاد رخمـیدهـد ،نقـض آزادی
بانوگشسپ ،با سکوت او مواجه نمیشود؛ وی همسری را که پدرش برایش برگزیدهاسـت،
با ضربهای نقش بر زمین میکند ،دست و پایش را میبندد و او را بـه گوشـهای مـیانـدازد.
(ن.ک :همان126 :ـ )128در حقیقت ،بانوگشسپ در این اثر ،نمـود زنـی اسـت کـه در پـی
اثبات تواناییهای خویشتن است و هرگونه محدودیتی را که از سوی مـردان اعمـال شـود،
برنمیتابد.
نکتة درخور توجه دیگر ،آن است که زنان ایلیاد ،نهتنها در دفـاع از ملّـت خـویش هـیچ
نقشی ایفانمیکنند که از همبستری با کسانی که در سرزمینشان به قتل و غارت پرداختهانـد،
خشــنوداند (ن.ک:هــومر )459 :1389،و ایــن ،در حــالی اســت کــه در بانوگشســپنامــه،
بانوگشسپ پاسبان ملّت و ملّیت خویش است و نهتنها تن به هماغوشی با مـردان ملـل دیگـر
نمیدهد که آنان را به ضرب شمشیر و توان بـدنی خـویش ،از خـود دور مـیکنـد( .ن.ک:
بانوگشسبنامه)110 :1382،
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 -3نتیجاگیر
در نهایت ،آنچه میتوان دربارة تمایز این دو حماسـه گفـت ،آن اسـت کـه جـدالهـای
مردان بر سر تصاحب زن در ایلیاد ،جـدالیهـایی اسـت بـرای اثبـات توانـایی مـردان امّـا در
جدالهایی که در بانوگشسپنامه بر سر تصاحب بانوگشسپ رخ میدهد ،گرچه مـردان در
پی اثبات توانایی خویشاند ،جدال به اثبات تواناییهای یگانه زن این حماسه میانجامد .در
جدال مردان ایلیاد بر سر زنان ،زنان بهعنوان موجوداتی ضعیف و نیازمند به مراقبـت و دفـاع
مردان مطرح شدهاند امّا در جدال مردان بانوگشسپنامه ،یگانه زن ایـن حماسـه ،شخصـیتی
قدرتمند ،آزاده و بینیاز از مردان است.
بانوگشسپنامه ،افزون بر آنکه قهرمانش ،زن آرمانی ایرانیان است ،روابط مردان و زنان
آن نیز نمودی از روابط آرمانی ایرانیان میان دو جنس زن و مرد اسـت؛ روابطـی کـه در آن
زن ،توانمند و آزاده ،برای دفاع از آزادی خویش و آبروی ملّتش ،همچون مردان ،دالورانه
میجنگد و خودش را اثبات میکند امّـا در ایلیـاد کـه مـیتوانـد نمـودی از روابـط آرمـانی
یونانیها میان دو جـنس مـرد و زن باشـد ،خبـری از آن زن آزاده و توانمنـد نیسـت و دفـاع
مردان از آزادی و حیثیت زنان ،آرمان مـردان یونـانی اسـت؛ در حقیقـت ،ایلیـاد ،عرصـهای
است که در آن ،مردها با دفاع از زن ،در پی اثبات خود هستند.
يادداش ها:
 -1در تعریف حماسة ملّی آمدهاست که اینگونه از حماسه ،عبارت است از« نتایج افکـار و قـرایح
و عالیق و عواطف یک ملّت که در طی قرون و اعصار ،تنها برای بیان وجوه عظمـت و نبـوغ قـوم
بهوجودآمده و مشحون است به ذکر جنگها و پهلوانیها و جانفشانیها و فداکاریهـا و در عـین
حال ،مملوست از آثار تمدن و مظاهر روح و فکر مردم یک کشور در قرون معینی از ادوار حیـاتی
ایشان که معموالً از آنها به دورههای پهلوانی تعبیر میکنیم( ».صفا)26: 1387،
 -2در ادبیات عرفانی ،زن در اغلب مـوارد ،مظهـر خواسـتههـای شـیطانی اسـت( .ن.ک :کراچـی،
)17 :1387
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 -3قدمعلی سرّامی ،درکتاب «از رنگ گُل تا رنج خار» مـی گویـد« :پـس از آنکـه سـپاهیان بهـرام
چوبین با رای گردیه ،مبنی بر عدم موافقت با خواستگاری خاقان همداسـتانی مـی کننـد ،وی را بـه
سپهساالری بر میگزینند و به سوی ایران میشتابند( ».سرّامی)529: 1368،
« -4در شاهنامه ،اگر نبردی بر سر زن صورت می گیرد ،تنها در جریان پیداشدن دختری در دشـت
است که بعدها مادر سیاووش می شود( ».ساجدی راد و کهندل)126 :1391،
 -5صفا ،این اثر حماسی را در ردة حماسههای ملّی ایران قراردادهاست( .ن.ک :صفا)302 :1387،
 -6نقش او در ادبیات فارسی که زن در آن در نقشهایی چـون معشـوقه ،جـادوگر ،همسـر و گـاه
مادر دیده میشود ،نقشی است منحصربهفرد .بایـد در نظـر داشـت کـه در شـاهنامه ،بـه جنگـاوری
گُردیه و گُردآفرید ،اشاره شدهاسـت امّـا در ادبیـات حماسـی فارسـی ،در توصـیف یـک زن ،جـز
بانوگشسپنامه ،کتابی مستقل وجودندارد( .ن.ک :کراچی)14 :1387 ،
 -7چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ،در شاهنامه تنها نبردی که بر سر زن صورت میگیرد ،در جریان
پیداشــدن دختــری در دشــت اســت کــه بعــدها مــادر ســیاووش مــیشــود( .ن.ک:ســاجدی راد و
کهندل)126 :1391،
 -8این گمانه ،زمانی قویتر میشود که بدانیم بانوگشسپنامه ،دربارة «بانوگشسپ» ،دختـر رسـتم،
است .رستم ،خود نمودی است از انسان آرمانی در ذهن ایرانیان و به قول اسالمیندوشن ،تواناترین
و نــامورترین فــرد دنیــای شــاهنامه اســت( .ن.ک :اســالمیندوشــن )41: 1351،اگــر قــرار باشــد،
حماسهپرداز ایرانی ،زن آرمانی ایرانیان را بهتصویرکشد ،امری طبیعی و قابل پیشبینـی خواهـدبود
اگر بخواهد او را درپیوسته با خانوادة مرد آرمانی ایرانیان معرفی کند.
 -9زنـان در ایـران باسـتان «از جایگـاهی بسـیار بلنـد و مقـامی بـس ارجمنـد برخـوردار بودنـد».
(صفرینژاد )21 :1391،البته باید این نکته را در نظر داشت که اهمیت زنان در دورة «مادرتبـاری»،
قابل چشمپوشی نیست .جیمز جرج فریزر در «شاخة زرین» ،از مادرتباری سخن مـیگویـد و آن را
نظام اجتماعی خاصی تعریف میکند که در آن« ،تبار و نژاد ،فقط از طریق مادر تعیـین و مالکیـت
نیز از همان طریق منتقل می شود( ».فریزر )438: 1388،وی همچنین ،در تعریف ایـن مادرتبـاری و
ریشههای آن از جامعهای سخن می گوید که در آن ،مادربودن ،بیش از پـدربودن اهمیـت داشـت.
(ن.ک :همان)437:
 -10دلیر و جهانگیر و با رای و کام  /جهانپهلوان را تمرتاش نام (بانوگشسبنامه.)97 :1382،
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 -11در ادامه می خـوانیم کـه داسـتان ایـن مواجهـه را فرامـرز بـرای زال تعریـف مـیکنـد( .ن.ک:
بانوگشسبنامه)106 :1382،؛ امری که نشان از حضور او در این خیمه دارد.
 -12خصوصـاً ایـن بخـش کــه بانوگشسـپ بـه زال مــیگویـد« :نـدانم ز هنــدی کسـی را بـه مــرد»
(بانوگشسبنامـه ،)110 :1382،نشـان از آن دارد کـه بانوگشسـپ ،غیرِایرانیـان را شایسـتة خـویش
نمیداند.
 -13آپولون ،از خدایان یونانی است که خود ،فرزند زئوس و لتو است و ایزد خورشید و ارابـهران
او در آســـمان هاســـت .او را حـــامی قهرمانـــان ورزشـــی و هنرهـــای گونـــاگون دانســـتهانـــد.
(ن.ک:بیرلین)37: 1391،
 -14آخیلس یا آشیل ( ،)Achillesقهرمان اسطورهای نبرد تروا که تمام بدنش بـه جـز پاشـنة پـا،
رویینتن بود( .ن.ک :جعفرینیا و یگانه)75 :1392،
 -15ونوس( ،)Venusالهة زیبایی و میل جنسی است و گفتهمیشود که به شکل زنی کـامالً بـالغ،
سوار بر صدف و برهنه از دل کفهای دریا بیرون آمدهاست( .ن.ک:بیرلین.)36: 1391،
 -16زنان ،در برانگیختن اغلب آشوبهایی که در آثار حماسی یونان رخمیدهد ،نقشی بنیـادین
دارند( .ن.ک:صفرینژاد)20 :1391،
« -17در ایلیاد ،کسانی که برای بازپسگیری هلن ،به تروا لشکر میکشند در پس فتح سرزمینهای
جدید ،زنان را به اسارت میبرند و در پی تصاحبشان ،با هم به نزاع بر میخیزنـد؛ مـثال آگـاممنون،
فرماندة یونانی ،سهم آشیل را از غنایم او میگیرد( ».ساجدی راد و کهندل)130 :1391،
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فهرس

منابع
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مطالعات فرهنگی.
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