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 چکیده
هـای مطـرح جهـان    یکی از موضوعاتی است که در برخی حماسـه  ،جدال بر سر تصاحب زنان  

در نـدرت و  بـه  ،پارسـی در حماسـه هـای ملّـی     امّا استیافتهعنوان موضوعی محوری بازتاب به

تنهـا اثـر حماسـی ملّـی      .هـایی هسـتیم  با رویکردی متفاوت شـاهد چنـین جـدال   صورت وجود، 

نامـه  بانوگشسـپ اسـت،  شـده ای محـوری پرداختـه  گونـه به ،پارسی که در آن به چنین موضوعی

    عنــوان بــه اســت کــه در ایــن مقالــه خــواهیم کوشــید طــی بررســی همســنج آن بــا ایلیــاد هــومر،

هـا و  جهان با موضوع جدال بر سر تصاحب زن، به درک دقیقی از شـباهت  ةترین حماسبرجسته

نمود پـیش روی را مجـاب خواهـد    ةمخاطبان مقالـ  ،هابررسی های این دو اثر دست یابیم.تفاوت

در  بـا ایلیـاد دارد،  ی کـه  هـای م شـباهت غرنامه، علیبانوگشسپ جدال بر سر تصاحب زن درکه 

ای اسـت  ؛ جدال بر سر تصـاحب زن در ایلیـاد، عرصـه   نمایدرا دنبال می متفاوتیاهداف  ،نهایت

ـ  انجامـد منـدی مـردان و ضـعف زنـان مـی     که بـه اثبـات توان   بـر سـر تصـاحب زن در     ا جـدال امّ

گـامی  نیازی و آزادگی زنان و توان آنـان در هـم  ای است که به اثبات بیعرصه ،نامهبانوگشسپ

 د.انجامبا مردان می

 نامه، ایلیاد، هومر، بررسی تطبیقی، متون حماسی.زن، بانوگشسپ: ها  کلید واژه
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 24 1395، بهار و تابستان 14، شمارة 8ة ادبیّات تطبیقی، سال نشریّ                                            

 مقدما -1

هـای  مانده از شـعرای ملـل مختلـف، یکـی از پـژوهش     بررسی تطبیقی آثار حماسی برجا

هـا، هنجارهـا و   تواند ما را به درکـی صـحیح از اندیشـه   رایج در ادبیات تطبیقی است که می

اسـت  در یک ملّت نهادینه شدههایی که گوناگون برساند؛ هنجارها و آرمانهای ملل آرمان

آیـد و  نمـی چشـم هـای دیگـر ملـل، بـه    نجارها و آرمـان بسا بدون یک مقایسة دقیق با هو چه

 شود.مندی یا زیانمندی آن درک نمیسود

و  هـای یـک ملّـت در راه سـربلندی    ای از مجاهـدت با روایتی اسطوره 1های ملّیحماسه

های هر ملّت هسـتند؛  ها، آداب و اندیشهای درخور توجه برای درک آرماناستقالل، عرصه

از خلـق یـک اثـر حماسـی، دفـاع از تمـّدن و میـرا          سـرا ، هدف شاعر حماسـه در حقیقت

کند؛ از همـین روی اسـت کـه بـا واکـاوی ایـن       فرهنگی ملّتی است که آن را نمایندگی می

       . انــدهــایی بــرد کــه از آن برخاســتههــای فرهنگــی تمــدنیــانتــوان پــی بــه بنهــا مــیحماســه

 (112: 1389عباسی و قبادی، و 20: 1391نژاد،صفری ، 63: 1383شمیسا، )ن.ک:

 بیان مسئلا -1-1

زمانی که سخن از جدال بر سر تصاحب زن در دو اثر حماسی است، بایستی ایـن نکتـه    

ر است که بـر سـر موضـوعات    هایی استواحماسی بر جدال ،را در نظر داشت که اساس آثار

توانـد مفـاهیم   می حوری آنهاها و موضوعات مدهد و بررسی دقیق این جدالمیمختلف رخ

بنیادینی را آشکار سازد که در درک کلیت اثر مفید واقـع گـردد. بررسـی دقیـق و تطبیقـی      

و ملّت متفاوت، ایران و یونان د هایی که بر سر تصاحب زن در دو اثر حماسی ملّی، ازجدال

قـرار  رد توجـه  هایی انجامد که پـیش از ایـن کمتـر مـو    تواند به درک جنبهاست، میدادهرخ

کوشید که با تمرکز بر روی دو حماسـة ملّـی،   ، نگارندگان خواهنددر این مقالهاست. گرفته

بر سر تصاحب زن در ایـن  هایی که بررسی جدال نامه از ایران وایلیاد از یونان و بانوگشسپ

 یابند.ها دستی ملّی حاکم بر این حماسههاآید، به درکی دقیق از آرماندو اثر پدید می

 های بنیادینی که این پژوهش بر آن استوار است، عبارتند از:پرسش

زنـان بـه    گیـرد و واکـنش  میبر سر تصاحب زن در هایینامه، چه جدالدر بانوگشسپ الف:

 چیست؟ها این جدال
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هـایی  گیرد و واکـنش زنـان بـه چنـین جـدال     میهایی بر سر زنان در، چه جدالب: در ایلیاد

 چیست؟

 بیـانگر چـه    هـا، نامـه بـه ایـن جـدال    بررسی همسنج واکنش بـانوان ایلیـاد و بانوگشسـپ    پ:

 باشد؟تواندهایی میاندیشه

 از این قرارند: ،گردنده میها ارائی که در پاسخ به این پرسشهایو فرضیه

داسـتان و حتـی جسـورتر از     شخصیتی اسـت کـه همچـون پهلوانـان مـرد      ،بانوگشسپ الف:

دهد و از خود دفاع برخی از آنان، در برابر میل مردان به تصاحبش، فعاالنه واکنش نشان می

 کند.می

 در برابر میل مردان بـه تصاحبشـان، منفعـل هسـتند و واکـنش خاصـی نشـان        ،زنان ایلیاد ب:

سـپارند. گـویی آنـان خـود در     دهند و عرصة درگیری و جدال را یکسره به مـردان مـی  نمی

 شان نقشی ندارند.سرنوشت

مـان غالـب مـردم ایـران و     دهنـدة آر ویژه هلن، نشـان و ب مقایسة بانوگشسپ و زنان ایلیاد پ:

زن آرمانی ایرانی، برای دفـاع از آزادی و حیثیـت خـویش،     ،نامهدر بانوگشسپ یونان است.

ها، دفـاع مـردان از   آرمان یونانی ،ا در ایلیادجنگد و در پی اثبات خویشتن است امّمردانه می

مـرد بـا دفـاع از     ای اسـت کـه در آن،  ایلیاد، عرصه ،آزادی و حیثیت زنان است؛ در حقیقت

 زن، در پی اثبات خویشتن است.

 نة تحقیقپیشی -1-2
هـای پارسـی و   تاکنون پژوهشگران بسیاری به بررسی تطبیقـی حماسـة ایلیـاد بـا حماسـه     

کـوب در  عبدالحسین زرینعنوان نمونه، اند؛ بههای گوناگون پرداخته، از جنبهبویژه شاهنامه

هــایی تطبیقــی     ه بررســیبــ دربــارة فردوســی و شــاهنامه،« نامورنامــه»هــایی از کتــاب بخــش

محسـن   ،(؛ همچنـین 138ــ 125و  17ـ14: 1389کوب،)ن.ک: زرین استباره پرداختهایندر

 «نامـه جایگـاه زن در ایلیـاد و سـام    مقایسـة »ای با عنوان راد و کیهان کهندل در مقالهساجدی

نگـاهی گـذرا بـه    »نـژاد در مقالـة   (، حسـین صـفری  146ــ 125: 1391راد و کهندل،)ساجدی

 :1391نـژاد،  )صـفری « فردوسـی و ایلیـاد و اودیسـة هـومر     جایگاه و نقش زنـان در شـاهنامة  



 
 
 
 
 
 
 
 

 26 1395، بهار و تابستان 14، شمارة 8ة ادبیّات تطبیقی، سال نشریّ                                            

مقایسة جایگاه زن در شاهنامة فردوسـی  »ت عباسی و حسینعلی قبادی در مقالة (، حج26ّـ20

شاهنامه »(، حسین لسان در مقالة  138ـ119: 1389)عباسی و قبادی، « با ایلیاد و اودیسة هومر

ــادحماســه ــر از ایلی ــ141: 1355)لســان،  «ای برت ــیال  محمّد(، 158ـ رضــا نصــر اصــفهانی و ل

انتقـادی شخصـیت و جایگـاه هلـن و      ـتحلیلی دو بانوی عشق؛ مقایسة»میرمجربیان در مقالة  

بـه   ،(162ــ 139: 1388)نصراصـفهانی و میرمجربیـان،   «منیژه در دو حماسة ایلیـاد و شـاهنامه  

 اند.های پارسی پرداختهبررسی تطبیقی ایلیاد با حماسه

وار بـه  ای اشـاره گونـه کدام از آثار پژوهشی یادشده و نیـز دیگـر آثـاری کـه بـه     در هیچ

ــا حماســه  ــاد ب ــا  هــای پارســی پرداختــهبررســی تطبیقــی ایلی ــان ب ــد، ایــن اثــر حماســی یون   ان

هـا  این پـژوهش  گذشته از آن، موضوع است.صورت تطبیقی بررسی نشدههنامه ببانوگشسپ

بر سـر تصـاحب   هایی که نگارندگان بر جدال ،ر این مقالهبا مقالة پیش رو، متفاوت است؛ د

 ، در نوع خود بسـیار نـو اسـت،   اند و این موضوعتمرکز کرده ،گیردمیزن در این دو اثر در

اسـت کـه در آن جـدالی بـر سـر       شـاهنامه ها، تمرکـز بیشـتر بـر روی    چرا که در این بررسی

کـه آن هـم موضـوعی     4اسـت رخ نـداده  ،)مـادر سـیاوش(   تصاحب زن، جز در یـک مـورد  

، افزون بر ملّی پارسی است که در آن نامه، یگانه اثر حماسیبانوگشسپ است.محوری نبوده

 هـایی کـه بـر سـر تصـاحب ایـن زن      که شخصیت محوری و اصلی یک زن است، جـدال این

ایلیـاد کـه موضـوع    بررسـی تطبیقـی آن بـا     ،روگیرد، موضوعی است محوری؛ از ایـن میدر

توانـد بـه آشـکار شـدن تمـایزات و      یز جـدال بـر سـر تصـاحب زن اسـت، مـی      ن محوری آن

 های اندیشگی ایرانیان و یونانیان کمک شایانی نماید.تشابهات مهمی از بنیان

 ضرورت و اهمی  تحقیق -1-3
معاصر، موضوع زن است. بـا وجـود   های ادبی یکی از موضوعات بسیار مهم در پژوهش

ند که توانـایی آن  ادهند و امروزه ثابت کردهنیمی از جامعة انسانی را تشکیل می ،که زنانآن

ر بـه آنـان   های گوناگون اجتماعی ظاهر شوند، نگاه بشـ پای مردان در عرصهرا دارند که هم

دهـد کـه حجـم    نشان مـی  ،از گذشته ماندهاوی آثار ادبی برجاواک است.همواره چنین نبوده

در  (32: 1389. )ن.ک: یزدانـی، ثار، به نسبت تکـریم آنـان بیشـتر اسـت    تحقیر زنان در این آ
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مشـاهده   2ویژه در ادبیات عرفانیگونه تحقیرها را بای بارزی از اینهادب پارسی نیز ما نمود

زنـان حماسـة   » اسـت: گفتـه  ادبیـات اسـت کـه نولدکـه    ونة گبسا تحت تأثیر اینکنیم؛ چهمی

تـوان  قابل مقایسه با زنان در حماسة ایرانیان نیستند و اصـوالً در حماسـة ایرانیـان نمـی     ،یونان

، پیـدا  زنانی مانند پنلوب، اندروماخ و نوزیکائا که در عالم زنی خود برابـر بـا مـردان هسـتند    

ایـن در حـالی اسـت کـه بـر خـالف ادبیـات عرفـانی، ادبیـات           (،115: 1369)نولدکه، «کرد

)ن.ک:  حضور زنـانی اسـت کـه از جایگـاهی واال برخـوردار هسـتند       صة، عرحماسی ایران

 شـاهد حضـور زنـانی همچـون     در شـاهنامة فردوسـی،   ،عنوان نمونه(؛ به17: 1387کراچی، 

گُردآفریـد هسـتیم کـه از اعتبـاری بـاال برخوردارنـد و در        فرنگیس، رودابه، منیژه، تهمینه،

پردازنـد و حتـی بـه سپهسـاالری     آفرینـی مـی  بـه نقـش   ،گـام بـا مـردان   ، همهـا برخی داستان

، استبرخی زنان شاهنامه آمدهاز توصیفاتی که برای  (529: 1368ن.ک:سرّامی،) 3.رسندمی

 ورزی،عشـق  خردمنـدی،  شـجاعت،  آزادگی، پرستی،آید که وطنمیچشمتصویر زنی به

 رغـم علـی  هـومر،  آثار در که است حالی در است؛ اینپاکی در او نهادینه گشته و متانت

 )ن.ک:ای ندارنـد.  چنـین صـفات ارزنـده    زنـان  گـروه، دربـارة ایـن    اوفـق شـخص   موا نظر

کنـد کـه   نامه نیز به مـا اثبـات مـی   بررسی تطبیقی ایلیاد و بانوگشسپ (20: 1391نژاد،صفری

نیست و زنان در ادب حماسـی   گمانة نولدکه در مورد ادبیات حماسی ایران، چندان صحیح

 ای فراتر از مردان دارند.جلوه پارسی، گاه

 بحث -2
هـایی را کـه مطـرح شـد، در سـه گـام بـه اثبـات         گمانـه تـا   کوشیددر این بخش خواهیم

مسئلة نخسـت خـواهیم    یافتن پاسخ نامه برای، به بررسی بانوگشسپبرسانیم؛ در گام نخست

به  ،کاوید و در نهایتبنیادین دوم خواهیم به پرسش ایلیاد را با توجه ،گام دومدر  پرداخت،

 پرداخت.ها خواهیمدر راستای اثبات گمانه  ،بررسی همسنج این دو اثر

 نامابانوگشسپ 5ملّیبررسی حماسة  -2-1
بینـی مردمـان   هـا و جهـان  ها، آرزوترین منابع برای درک آرمانتوانند دقیقها میحماسه

 ،عنوان یک حماسة ملّینیز به نامهبانوگشسپ( و 21: 1391نژاد،)ن.ک:صفری باشند گذشته

 ،عنوان تنها اثر حماسی ملّی ایـران کـه در آن  ، بهنامهبانوگشسپ نیست.از این قاعده مستثنی 
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بـرای تصـاحب یـک زن، از     و یگانه حماسة پارسی که جـدال  6یک زن نقش محوری دارد

شناخت زن آرمانی عنوان منبعی درخور توجه برای تواند به، می7موضوعات اصلی آن است

 گیرد. ، مورد بررسی قرار8ایرانیان

زنـدگی   ،های حماسی ملّی ایران است کـه موضـوع آن  یکی از منظومه ،نامهبانوگشسپ

 ، شـبهات فراوانـی   و نبردهای پهلوانانـة اوسـت. در مـورد سـرایندة ایـن منظومـه       بانوگشسپ

 ،اسـت کـه نگارنـدة آن   احتمـال داده  ،دارد و توافقی بر روی آن نیست. خالقی مطلـق وجود

( 13: 1388)ن.ک: آیـدنلو،   باشـد  ،الدین مرزبان فارسیهمان ناظم حماسة فرامرزنامه، رفیع

و اغلب پژوهشگران، سرایندة آن را نـامعلوم   ،نامهمصحح بانوگشسپ ،انگیز کراچیا روحامّ

هـای  انـه ر نیـز گم در مـورد تـاریخ نگـارش ایـن اثـ      (11: 1387. )ن.ک:کراچـی،  انـد دانسته

نامه را اثری مربوط به قرن پـنجم هجـری قمـری    بانوگشسپ ،دارد. ژول مولمتعددی وجود

ان دقیقـی بـرای   زمـ  ،کـدام از پژوهشـگران  ( گرچـه هـیچ  303: 1387)ن.ک: صـفا، . داندمی

تر اسـت و پژوهشـگران   ای که احتمال صحت آن افزونگمانهاند، نگارش این اثر ارائه نداده

هــ.ق و در قـرن   520پس از سـال   ،ر روی آن اتفاق نظر دارند، آن است که این اثربیشتری ب

 (16ـ15: 1388و آیدنلو،  11: 1387)ن.ک: کراچی،. استششم به نگارش در آمده

 ،پهلـوانی و چـاالکی   یکی از دختران رستم بود که در ،بانوگشسپ ،طبق روایات ایرانی

همچون فغفور و قیصر و خاقـان چـین و    ،ن نامدارینظیر بود و خواستگارامیان مردان نیز کم

 ،این خواسـتاران  شود که رستم از میان همةمیکاوس و پهلوانان شهیر داشت. گفتهخویشان 

: 1387)ن.ک: صـفا،  . را برگزیـد و دختـر خـود را بـه او داد     ،فرزند گـودرز  ،در نهایت گیو

 ،گشســپ در زبــان پهلــوی(. معنـای واژة بانوگشســپ، بــانوی دارنــدة اســب نــر اســت.  302

معنـای اسـب نـر    بخش گوشن + اسپ تشکیل شده کـه بـه   از دو ،(gushnasp) گوشنسپ

 (.235: 1390وشی،)ر.ک: فره. است

های دختری پهلوان اسـت کـه نمودهـایی از فرهنگـی     دالوری ،مایة اصلی این اثردرون 

کنـد  مقاومت مـی خود،  تسلط مردان برکهن را با خود دارد؛ دختری دالور که در برابر میل 

چنان مهـارتی دارد کـه پهلوانـان مـرد نیـز یـارای ایسـتادن در برابـر او را         و در جنگاوری آن
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شدة دوران بسیار دور اقوامی باشد های دگرگونبازماندة اسطوره ،بسا این حماسهندارند. چه

روتـر از مـرد   زن هرگـز نقشـی ف   ،که در سرزمین ایران ساکن بودند. اقوامی که در نگاه آنان

 آن اسـت کـه بانوگشسـپ، یگانـه زن ایـن حماسـه       ،. نکتة درخور توجه در این اثـر 9نداشت

)ن.ک: کراچـی،   است و زنان دیگر، حتی کنیز، مادر و خـواهر در داسـتان حضـور ندارنـد    

خواسـته  است که سرایندة آن مـی بسا بدان سبب صورت گرفتهامری که چه (؛13ـ12: 1387

اسـت بـا آوردن   به تصویرگری زن آرمانی ایران بپردازد و حاضر نشـده  ،تربا تأکیدی افزون

 زنانی دیگر، تصویر این زن آرمانی را حتی اندکی به حاشیه براند.

 ناماتصاحب زن در بانوگشسپمدال بر سر  -2-1-1
نامه، یگانه اثر حماسی ایران است کـه  تر نیز به اشاره گفته شد، بانوگشسپکه پیشچنان

جدال بر سر تصاحب زن است؛ البته باید به این نکته توجه داشـت   ،ز مفاهیم اصلی آنیکی ا

پارسی، به جـدال مـردان   تصاحب زن، همچون آثار حماسی غیرِ که در این اثر، جدال بر سر

شود بلکه در این جـدال، شخصـیت زن اصـلی داسـتان، بانوگشسـپ، بـه       ل نمیبا مردان مبدّ

پـردازد و  به دفاع از خویش می ،ای دالورانهگونهکند و بهایفا میؤثر و فعال نقش ای مگونه

 دهد.اجازة تسلط مردان را بر خود نمی

رو هستیم که نه تنها هیچ نیازی به مراقبت مـردان  ما با دختری روبه ،در مورد بانوگشسپ

ــدارد ــدرش ن ــه پ ــتم ،ک ــایی ،رس ــه توان ــاوری دارد  ب ــان ب ــای او چن ــر      ه ــت از پس ــه مراقب     ک

 سپارد:را به وی می فرامرز، اش،سالهشانزده

 فرامـــــرز نـــــامی مـــــر او را ســـــپرد

ــتم اســـتفرامـــرز جنگـــی  تـــر از رسـ

 تــو بــا او بــه هــر نیــک و بــد یــار بــاش 

 

ــرد     ــامبردار گُـ ــای نـ ــت کـ ــدو گفـ  بـ

 نـــه نیـــروی او از تهمـــتن کـــم اســـت

ــاش   ز هــر خــوب و زشــتش نگهــدار ب

 (56ـ55: 1382نامه،)بانوگشسب          

اسـت و رسـتم   از نظر جسـمی بـه فـردی توانمنـد تبـدیل شـده       ،سالگیفرامرز در سن شانزده

 ،بـا ایـن حـال    و (55)ن.ک: همـان:  دانـد در جنـگ بسـیار بـاال مـی    را نیروی بدنی و توان او 
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بودن نشان از توان باال و مورداعتمادگزیند؛ امری که بانوگشسپ را برای مراقبت از او بر می

 ه رستم دارد.بانوگشسپ در نگا

 تالش شیده و تمرتاش برا  تصاحب بانوگشسپ -2-1-2

    کــه در آن ســخن از تــالش بــرای تصــاحب بانوگشســپ  نامــهبانوگشســپاولــین بخــش 

ــه ــوران، عاشــق بانوگشســپ مــی   رفت ــانی اســت کــه شــیده، پســر پادشــاه ت  شــوداســت، زم

ن، افراسیاب، پادشاه تورا سبب سابقة ناخوشایند روابط ایران و توران،( و به93)ن.ک:همان: 

. شـود از سـران خـود جویـا مـی     ،بـرای فرزنـدش  را آوردن بانوگشسـپ  دسـت و راه به چاره

 (96)ن.ک:همان: 

یکـی از بزرگـان دربـار     ،ا در این میـان امّ نده استکنبزرگان دربار به افراسیاب، نومیدپاسخ 

آوردن چنـگ کشتن رستم و بـه  له به ایران،، پیشنهاد حم10افراسیاب که در پهلوانی شهره بود

 دهد:بانوگشسپ را می

ــر    ــتان پیـ ــه دسـ ــانم نـ ــتم بمـ ــه رسـ  نـ

 ز خــون لعــل ســازم در آن نعــل اســپ 

 

 ببـــــارم در آن شـــــهر بـــــاران تیـــــر 

 ز پـــرده کشـــم جعـــد بانوگشســـپ   

 (98)همان:                                            

گوید که نیازی به جنگ ش مییکی دیگر از بزرگان دربار توران، به تمرتا ،در این میان

آمد و منزلگـاه دارد و تـو نیـازی بـه     ورا که بانوگشسپ در مرز توران رفتبا ایران نیست، چ

از ایـن نظـر خشـنود     ،تمرتـاش  (98همان: )ن.ک:  .رفتن تا زابلستان و جنگ با رستم نداری

بـا حقـارت    ،اش در مـرز تـوران  رود و بانوگشسپ را از خیمـه که میکند ود و ادعا میشمی

قصـد اسـیرکردن   ( تمرتـاش، بـه  99. )ن.ک: همان: آوردکشد و به سوی توران میبیرون می

   کنـد و پـس از آنکـه بـه     بانوگشسپ، سپاه خود را بـه سـوی مـرز ایـران و تـوران روانـه مـی       

 شود:شود، خود وارد خیمه میگاه بانوگشسپ نزدیک میخیمه

 ســــان دمنــــده نهنــــگهش بــــز غــــرّ

 بــــانو نکــــو بنگریــــدچــــو رخســــار 

 

ــگ     ــه چن ــان ب ــغ رخش ــی تی ــه یک  گرفت

 گفتی دگــــر خویشــــتن را ندیــــدتــــو

 (100)همان:                                             
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 ی عاشـق بانوگشسـپ   شـود ولـ  مـی خیمـه  وارد  منظور نبرد و اسیرکردن بانو،تمرتاش، به

اگـر بپـذیری تحـت    دهـد کـه   گوید و به او وعده مـی به بانوگشسپ از قصدش میشود، می

(؛ تـو را بـه چـین    101)همـان:   «بـه چـین انـدرم هسـت فرمانـدهی     »سلطة من زندگی کنـی،  

(؛ البتـه  101: 1382)ن.ک: همـان، کـنم  پرهیـز مـی  تو برای شـیده  برد و از اسیرکردن خواهم

پهلـوان و  هرچنـد  گویـد کـه   پرهیـزد و بـه او مـی   از تهدیـد بانوگشسـپ نیـز نمـی     ،تمرتـاش 

( پاسـخ بانوگشسـپ، درخـور    101.)ن.ک: همان:  توانی حریف مردان شوینمی ری،آونام

بـد و نـه   طل، نه از کسی کمکـی مـی  11که برادرش نیز در کنار اوستتوجه است؛ با وجود آن

 کند:نیم میه با یک ضربة شمشیر، وی را دوبلک کندبه تمرتاش، التماس می

ــوار دو ــاد خـ ــرد و افتـ ــنش کـ ــاره تـ  پـ

 

 سـار ز چشـمه ز خون شد چو کـوه پـر ا   

 (102)همان:                                            

د کـه همراهـان تمرتـاش سسـت گردنـد و از وی امـان       شـو واکنش بانوگشسـپ، سـبب مـی   

 بخواهند:

 ایــــمبـــه زنهـــار گفتنـــد مـــا بنـــده     

 

 ایـــمســـرخویش در پایـــت افکنـــده   

 )همان(                                                     

 بانوگشسپ به آنان، پاسخی است از سر قدرت و همراه با تهدید:پاسخ 

 ســـر از زیـــر تیـــغ مـــن آســـان ب ریـــد 

ــما  ــوان شـــ ــاین پهلـــ ــد کـــ  بگوییـــ

  

ــد   ــوران بریــ ــاه تــ ــر شــ ــنش را باــ  تــ

ــردم او را دو   ــن کـ ــود مـ ــی بـ ــایکـ  تـ

 (103)همان:                                            

برنـد،  ای افراسـیاب مـی  بانوگشسپ را برکه همراهان تمرتاش جسد وی و پیام پس از آن

شود و از شدت شدت ناراحت می، بهشدن پهلوان دربارش به دست بانوگشسپوی از کشته

شیده نیز با دیدن این واکنش بانوگشسـپ، دلـش از    دراد و، جامة خود را میغم و عصبانیت

 شود.عشق او سرد می
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 تالش سا شاه هند برا  دس  يافتن با بانوگشسپ   -2-1-3

، اسـت شـده به تالش بـرای تصـاحب بانوگشسـپ اشـاره      ،هایی که در آناز دیگر بخش

( اسـت. در ایـن   106)همـان:  « نوشـتن خواستن شاه هنـد بانوگشسـپ را و نامـه   »بخشی به نام 

گـذرانی و  شود که شهرت زیبایی بانوگشسـپ، کـه هـر روز در حـال خـوش     میبخش گفته

   اش باختـه رسـد و سـه شـاه هنـد، بـدون اینکـه او را ببیننـد، دل       ن مـی ، به هندوستااستشکار 

ای برای زال، پـدربزرگ بانوگشسـپ، نامـه    ،از این سه شاه یکهر ،ند؛ به همین سببشومی

زال ایـن   (106. )ن.ک: همـان:  کنـد دختر را از او خواستگاری می ،نویسد و بدین وسیلهمی

اندیشد کـه اگـر بـه درخواسـت     با خود می ،خواند و رستممی ،رستم ،ا را برای پسرشهنامه

 شـوند: هرکدام از این شاهان پاسخ مثبت دهم، دو شاه دیگر که ناکام بمانند، دشمن مـا مـی  

گیـرد کـه   مـی رسـتم تصـمیم    ،(؛ بنـابراین 108همان: «)ندااگر یک شود دوست، دو دشمن»

کدام از این سـه شـاه   ، هراساس آناین شاهان طراحی کند که بررا بین آفرین آزمونی جدال

 شد:زین اسب برباید، داماد او خواهد بتواند دخترش را از روی

ــر آن ــن   ه ــد ز زی ــانو ربای ــه ب ــس ک  ک

 

 ز هــر مهتــری نــزد مــن شــد گــزین      

 (108)همان:                                             

بـا سـپاهیان خـود راهـی ایـران       ،شـوند آگـاه مـی   زمانی که سه شاه هند از طرح این آزمـون 

آن  ،گردند تا در این جدال برای تصاحب بانوگشسپ شرکت کنند. نکتة درخـور توجـه  می

 طلبد:کس جز خدا یاری نمین آزمون، بانوگشسپ باز هم از هیچاست که در ای

ــادرس   ــزدان فریـــ ــه یـــ ــاهم بـــ  پنـــ

 

ــس      ــت ک ــرا دس ــرد م ــختی نگی ــه س  ب

 (110)همان:                                             

هلوانی به بندد و نیزة پاش را به کمر میکند، تیردان شاهانهزره به تن می ،بانوگشسپ ،سپس

گـردد، جیپـور، یکـی از سـه شـاه      کـه آمـادة ایـن آزمـون مـی     گیـرد و پـس از آن  دست مـی 

 کند:ندگان میخواستگار، خود را آمادة آزمون و جدال با دیگر خواه

 زمـــانی در آن دشـــت جـــوالن نمـــود

 

 ز بــــازو هنرهــــای مــــردان نمــــود    

 (112)همان:                                             
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 ،دل دیگـر خواهنـدگان   افکنـدن در ، بـرای هـراس  از دیگر سـو، چیپـال، دیگـر شـاه هنـدی     

 کند:میآغاز خوانی خودستایی و رجز

ــن  ــوم تـ ــه ای بـــدرگ شـ  بگفـــتش کـ

ــ ــدانی کـ ــگ آورمنـ ــون رای جنـ  ه چـ

 

 بـــه میـــدان کنـــی پیشدســـتی بـــه مـــن 

ــنگ آورم   ــر ســ ــروران زیــ ــر ســ  ســ

 )همان(                                                     

 پردازد:گزین، دیگر شاه خواهندة بانوگشسپ نیز به رجز خوانی میرای

ــپر   افگنیــــد بــــه هــــر رزم پیشــــم ســ

 نخســــتین شــــما را در آرم ز اســــپ   

 

ــن رزم ا در  ــد یـ ــتی کنیـ ــون پیشدسـ  چـ

ــس آن ــگ بانوگشســپ پ ــنم جن  گــه ک

 )همان(                                                     

گویـد کـه از   بـه بانوگشسـپ مـی    ،کند و به همین سببزال را خشمگین میاین سخن،  

 (112. )ن.ک:همـان:  بـرد ببهـره   این سـه شـاه هنـدی   برای مقابله با  ،اشهنرها و فنون جنگی

ایـن اعتمـاد    و او، و عملکرد بانوگشسپ هاست از اعتماد کامل به توانایینشانی ا ،سخن زال

زنـد و جـان او را   ای بـه او مـی  نیزه ،گذارد؛ در مواجهه با جیپور، بانوگشسپپاسخ نمیرا بی

ا دارد و او رگیرد، از زین اسب برش مـی می او را گیرد و در رویارویی با چیپال، کمربندمی

بانوگشسـپ   انگیـز را از گزین که این توانایی شگفترای کند.زند و مجروح میبر زمین می

گوید کـه سـپاهیانش   برد و زال به او میبه زال پناه می ،س بانوگشسپکند، از ترمشاهده می

نخواسـتن بانوگشسـپ از   افـزون بـر یـاری    (113. )ن.ک: همـان:  گـردد هند بررا بردارد و به 

نیازی و استقالل او، نکتـة درخـور توجـه دیگـر در     دیگران و بی مردان برای رهایی از گزند

       گـویی تأکیـد داشـته کـه هـیچ       ،آن اسـت کـه نگارنـدة ایـن اثـر      ،این جدال و جدال پیشین

باشد. در ابیات زیر، بر این گمانه که حـاکی   تواند سزاوار این دختر ایرانی ای نمیایرانیغیرِ

 شود:، تأکید می12استبانوگشسب به وطنش عشق  بر یپرستی نگارنده و تأکیداز وطن

ــار  ــرک و تتــ ــین و ز تــ  ز روم و ز چــ

 کـس  ارچـو بـا وی بـه کُشـتی شـدی یـ      

 

 کس کـه وی را شـدی خواسـتار   هر آن 

ــیچ  ــدان او هــ ــرد میــ ــد مــ ــسنبــ  کــ

 (110)همان:                                              
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 بانوگشسپتالش پهلوانان ايران برا  ازدواج با  -2-1-4
به تالش پهلوانان ایرانی برای ازدواج و تصـاحب   نامه کهبانوگشسپهای از دیگر بخش 

ــوان  ــا عن ــان در پیشــگاه وگــوگفــت» بانوگشســپ اشــاره دارد، بخشــی اســت ب کردن پهلوان

رود کـه در  سخن از بزمی می ،در این بخش (114. )همان: «کاووس از برای بانوگشسپکی

ند و پـس از نوشـیدن شـراب و    شوکاووس حاضر مین در پیشگاه کیاپهلوانان نامی ایر ،آن

 گیرد:می، بر سر این دختر پهلوان دررفتن از بانوگشسپ، جدالی لفظی میان پهلوانانسخن

ــعله   زنچـــو آتـــش دل گیـــو شـــد شـ

ــان  ــکار و نهــ ــوان آشــ  پــــس از پهلــ

 

 کــــه بــــانو بــــود یــــار دلــــدار مــــن 

 نباشـــد بـــه زورم کســـی در جهـــان    

 (117)همان:                                             

    را آغـاز   خـوانی نـامی، طـوس نیـز خودسـتایی و رجز    خـوانی گیـو، پهلـوان    پس از این رجز

   کند:می

ــان  ــاه جهـــ ــوچهر شـــ ــم منـــ  ز تخـــ

ــی ــرا مـــ ــتاری اومـــ ــزد خواســـ  ســـ

 

 مـــنم مانـــده از کـــار دیـــده مهـــان     

ــاری او   ــه یــ ــدم بــ ــد امیــ ــه باشــ  کــ

 )همان(                                                     

 ،یابد و زنگة شاوران، گرگین و دیگـر پهلوانـان  به همین شکل ادامه می ها،خوانیاین رجزها

رود کـه رزمـی در میانـة    می جا پیشپردازند و این جدال، تا آنیگر میبه جدال لفظی با یکد

 گیرد:میبزم در

 درازگوهــای مــردی وچــو شــد گفــت

 نخستین بـه چـوب و لگـد بـود جنـگ     

 

ــم رزم   ــه هـ ــری بـ ــدند از دلیـ ــازشـ  سـ

ــدنگ  آ وز ــیر و تیرخ ــه شمش ــس ب  ن پ

 (118)همان:                                             

گیـرد و آنـان را از   کاووس بر پهلوانان خشم میرسد، کیزمانی که جدال بدین حد می

تواند جدال میان پهلوانان ایران بر سر بانوگشسپ را کند؛ البته این واکنش نمیبزم بیرون می

جا که هر کدام از پهلوانان با سپاهیان خـود، آمـادة   یابد، تا آناین جدال ادامه میتمام کند و 

 شوند:نبردی بزرگ می
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 همـه شــهر ایــران بــه جــوش و خــروش 

 

 پــــوشدر و دشـــت پــــر مـــرد فوالد   

 (120 )همان:                                            

داسـتان را بـرای او    فرسـتد و شخصی را نزد رستم می ،کاووس با دیدن این وضعیتکی

 ،زنـد کـه از هـراس آن   ای مـی رود و چنـان نعـره  گاه نبرد مـی رستم به میدان کند.بازگو می

 کنـار گویـد کـه سـالح نبـرد را     افتد. رستم به پهلوانان مـی شمشیر از دست تمام سپاهیان می

جا مشکل آنان را حل است، بیایند تا آندوباره برپا کرده ،کاووسبگذارند و به بزمی که کی

آینـد. در ایـن   گرد هم می ،شوند و در آن بزمهمگی مطیع فرمان او می ،کند. پهلوانان ایران

کنیم، بـر آن  گوید که فرشی پهن میاو می کند.م آزمونی درخور توجه مطرح میرست ،بزم

آن بـه بیـرون   دهم؛ هر پهلوانی که بر فرش بمانـد و از  آن را تکان می ،نهیم و منصندلی می

، پذیرنـد و آزمـون  مـی نان ایران، شرط رستم را دامادی من است. پهلوا پرتاب نشود، شایستة

و باقی پهلوانان تنها گیو است که توان ماندن بر فرش را دارد  ،در این آزمون شود.عملی می

پذیرد و در بزمی بزرگ، او را به عقد رستم، گیو را به دامادی خویش می .افتندبر خاک می

 (125ـ120. )ن.ک: همان: آوردبانوگشسپ در می

خالف داسـتان خواسـتگاری   ، بـر آن است که رسـتم  ،نکتة درخور توجه در این حواد 

نی کـه  گیرد، از طرح آزمـو را میپهلوانان ایرانی که جلوی درگیری افزون بر آنشاهان هند، 

و چنـان بـه تـوان    کـه آن کنـد، چرا در آن، پهلوان بـا بانوگشسـپ رودررو شـود، پرهیـز مـی     

مطمـئن   ،روی او بایسـتد ردخترش بـاور دارد کـه از مـرگ هـر پهلـوانی کـه رود      جنگاوری 

شـدن  را طـرح کنـد کـه بـه کشـته      آزمـونی  دهد تـا پرستی او اجازه نمی، وطناست؛ بنابراین

 گوید:به همین سبب است که به پهلوانان ایران می پهلوانان ایران بیانجامد و 

ــرد   ــا او نبـــ ــواهم ابـــ ــما را نخـــ  شـــ

  

ــه درد    کــه از جنــگ او شــیر شــد دل ب

 (122)همان:                                             

 ، بـه پـس از عقـد   ،زمـانی اسـت کـه بانوگشسـپ و گیـو      ،یکی از نقاط اوج این حماسـه 

، دهـد کـه از سـویی   بانوگشسپ واکنشی از خـود نشـان مـی    ،در این بخش روند.خلوت می

نشـانی از   ،انگاشتن نظرش در انتخاب همسر است و از دیگر سـو نشان اعتراض وی به نادیده
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، قصـد  ای گسـتاخانه مقابله با میل همسـر بـرای تسـلط بـر وی دارد. او گیـو را کـه بـه گونـه        

بنـدد  افکند، دست و پایش را مـی ، با مشت از تخت بر زمین میگرفتن وی را دارددرآغوش

شـود، بـه   آگـاه مـی   اندازد. پس از آنکه رستم از این واکـنش بانوگشسـپ  ای میبه گوشه و

دهـد و بنـد از دسـت و پـای گیـو      رود، او را بـه سـازش بـا همسـر پنـد مـی      سوی دختـر مـی  

  (128ـ126. )ن.ک: همان: گشایدمی

 ايلیادبررسی حماسة  -2-2
 ،های ملّی یونـان اسـت کـه موضـوع اصـلی آن     یکی از حماسه اثر هومر، ،حماسة ایلیاد 

، هـای گسـترده  دهـد. ایـن جنـگ   میتروا رخ میان یونان و ،هایی است که طی ده سالجنگ

دهـد کـه پـاریس، پسـر شـاه تـروا، هلـن را کـه همسـر یکـی از           مـی همگی بـدان سـبب رخ  

: 1383. )ن.ک: شمیسـا،  بـرد اید و با خود از یونان به تـروا مـی  ربفرمانروایان یونان است، می

جدال بر سـر   ،که موضوع اصلی آن ترین حماسة ملّی دانستتوان معروفاین اثر را می (71

 تصاحب زن است.

جا کـه  تـا بـدان   دارد،هـای بسـیاری وجـود   مسرایندة یونانی این حماسه، ابها ،دربارة هومر

ـ  شخصیت تاریخی وی را مسلم ندانسـته  ،برخی چـه در اکثـر منـابع معتبـر     ا براسـاس آن انـد امّ

در قرن نهم پـیش از مـیالد    ،خالق ایلیاد و نیز اودیسهسرای یونانی، است، هومر، حماسهآمده

اسـت. گرچـه   شـدن او در اواخـر عمـر شـده    ، اشاراتی بـه نابینا در برخی منابع است.زیستهمی

بـر   ،، اغلـب پژوهشـگران  اسـت انتساب ادیسـه بـه هـومر مطـرح شـده     صحت تردیدهایی در 

 (34: 1377پرست،ید دارند. )ن.ک: دینانتساب این اثر به هومر تأک

گرچـه   نـدارد. ودهـا وج زن در بطن داستان نامه، تنها یکخالف بانوگشسپبر ،در ایلیاد

اسـت و   ادتـرین و تأثیرگـذارترین شخصـیت زن در حماسـة ایلیـ     مهـم  ،هلن، همسر مـنالس 

دهد، زنان دیگری چون بریـزئیس  میسبب تالش برای تصاحب او رخهای این اثر، بهجنگ

. در اسـت دربارة آنها روایت شده دارند که حواد  درخور توجهیوجوددر این حماسه نیز 

 پردازیم.دهد، میمیبر سر تصاحب زن در این حماسه رخ هایی کهبه بررسی جدال ،ادامه
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 مدال برا  تصاحب زن در ايلیاد -2-2-1

 ،هایی است کـه در طـی ده سـال   داستان جنگ ،اشاره گفتیم، ایلیادتر نیز بهکه پیشچنان

 ،دهـد؛ بنـابراین  بر سر تصـاحب هلـن، همسـر یکـی از فرمانروایـان یونـان، مـنالس، رخ مـی        

 هـای آن نیـز بـر   جدال بر سر تصاحب زن است و تمـامی بخـش   ،موضوع اصلی این حماسه

عنـوان  ؛ بـه (133: 1391)ن.ک:ساجدی راد و کهندل،. استبنیاد همین موضوع استوار گشته

نمونه، در نخستین بخش این حماسـه، شـاهد وقـایعی هسـتیم کـه در دهمـین سـال از همـان         

گردانـدن او بـه یونـان اسـت؛     گـرفتن هلـن و بر  دهد که هدف آن بازپسرخ میهایی جنگ

 دهد.مینیست که بر سر تصاحب او جدال رخ یگانه زنیکه هلن، دهدمیوقایعی که نشان 

 مدال بر سر تصاحب کريزئیس و بريزئیس -2-2-2

عنـوان سـردار یونانیـان بـه     ، که بـه در سرود نخست از ایلیاد، آگاممنون، پادشاه آرگوس

گیـرد و  را بـه غنیمـت مـی    13است، کریزئیس، دختر کـاهن معبـد آپولـون   تروا لشکر کشیده

ست که کند. درست پس از این ماجراد میدادن دخترش را رکاهن برای بازپسدرخواست 

کند و سـران  بال نازل می ،بر سپاه آگاممنون ،جوید. آپولونکاهن معبد، از آپولون یاری می

خواهند کـه دختـر کـاهن را بـه او پـس      ، از آگاممنون می14ویژه آخیلوسگاممنون، بسپاه آ

ـ  دختر را به پدرش پـس مـی   ،ر امان بماند. آگاممنوندهد تا سپاه از خشم آپولون د ا دهـد امّ

      بــه غنیمــت بریــزئیس، دختــری را کــه آخیلــوس در نبــرد   ،عــوضدهــد کــه درفرمــان مــی

آخیلوس خشمگین شود و از که شود سبب می ،اورند. این رفتاراست، برای خودش بیگرفته

 (52ـ39: 1389)ن.ک: هومر،. همراهی سپاه یونان در جنگ با تروا کناره بگیرد

سرود نخست این حماسة یونانی، افزون بر جدال بزرگی که بـرای بازگردانـدن هلـن بـه     

یس و بریـزئیس  هایی اشـاره دارد کـه بـر سـر دو زن، کریـزئ     یونان در جریان است، به جدال

، همچـون کـاال بـه    شاهد آن هستیم که زنان در میـدان نبـرد   ،است. ما در این بخشگرفتهدر

دهنـد و تنهـا مـردان    تواننـد واکنشـی نشـان    شوند و برای دفاع از خود نمـی مینیمت گرفتهغ

زمـانی کـه    ،عنـوان نمونـه  کننـد؛ بـه  اقـدام مـی   گیری آنهاکه برای تصاحب یا بازپسهستند 

ماندن سپاه از خشم آپولون، کریزئیس را پـس دهـد،   شود برای درامانون مجبور میآگاممن

خواهد کریـزئیس را از دسـتم بـه در بـرد، مـن      اکنون که آپولون می» گوید:به آخیلوس می
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روم و به خیمـة تـو مـی    ،نوبة خودا من نیز بهامّ آورمشها و مردان خویش میا کشتیب ،خود

ســان از تــو آورم تــا تــو بــدانی کــه چــهتــو اســت، از آنجــا مــیبریــزئیس زیبــا را کــه ســهم 

کنـد کـه بـرای تصـاحب زنـان      ه ادعـا مـی  آخیلـوس گرچـ   (47: 1389)هـومر،  «.زورمندترم

برای حفظ زنـی کـه بـه غنیمـت      ،از جدال لفظی با آگاممنون(، 51)ن.ک:همان:  جنگدنمی

دو تن از زیردسـتانش   ،آگاممنون ،سر انجام (52کند. )ن.ک: همان: پرهیز نمی است،گرفته

هـر دو بـه کشـتی    » گوید:میفرستد و به آنها کشتی آخیلوس می را برای گرفتن بریزئیس به

دست بریزئیس زیبا را بگیرید و بیاورید. اگر او شما را باز  ،سپس ، بروید.پسر پله ،آخیلوس

 «.بوددبر او گـران خواهـ   ،گیرم و اینروم و او را از وی میدارد، خود با همراهانی بیشتر می

بریـزئیس  شود که حاضر می روند و آخیلوسبه کشتی آخیلوس می ( این دو نفر،52)همان: 

است، شدهبه فرستادگان آگاممنون سپردهواکنش بریزئیس که اکنون  ،در این میان را بدهد.

او بـا دریـغ، در پـی فرسـتادگان آگـاممنون راهـی        ناتوانی او در دفاع از خویش است.نشان 

آیـد،  (؛ گویی جز دریغ و اندوه، هـیچ کـاری از دسـتش بـر نمـی     53)ن.ک: همان:  شودمی

از این، زمانی که شوهر و برادرانش را کشتند و او را به غنیمت گرفتند نیز جز که پیش چنان

 (460است. )ن.ک: همان: هنیامدکاری از دستش بر ،حسرت و اندوه

 مدال پاريس و منالج بر سر تصاحب هلن -2-2-3

هایی که در آن شاهد جدال بر سر تصاحب زن هستیم، زمـانی اسـت کـه    از دیگر صحنه

رود و پـاریس، بـه میـان دو سـپاه تـروا و یونـان مـی        ،وگـو بـا بـرادرش   از گفتهکتور، پس 

دو سپاه، منالس و پاریس با یکـدیگر  بین کند که برای جلوگیری از ادامة جنگ پیشنهاد می

در ایـن   (98 :همـان ن.ک: ). تن کنند و برندة این نبـرد، هلـن را از آن خـود نمایـد    بهنبرد تن

 ن.ک:). رهانـد او را از میدان نبرد می 15،ا ونوسخورد امّت مینبرد، پاریس از منالس شکس

 (108ـ106: همان

تن میان پاریس و منالس که جدالی است آشکار بر سر تصاحب هلن، نکتـة  بهدر نبرد تن    

، زنی کـه بـر سـر او    چنینی در ایلیاداینهای آن است که همچون دیگر جدال ،درخور توجه

، نقـش چنـدانی نـدارد؛ هلـن در ایـن میـان، هـیچ تالشـی بـرای تعیـین           اسـت جدال درگرفته
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تنها پس از شکست پاریس از منالس، هلن پاریس را سـرزنش   کند وسرنوشت خویش نمی

 کند:می
گردی. ای کاش در دست جنگجوی دالوری که من سرنوشت سان تو از نبرد بازمیبدین

زدی که از نیرو و دالوری و الف می ،همهینشدی! باابودم، نابود میوستهخویش را به او پی

نالس را به نبرد برانگیز. امّا نه! بر منالس برتری یابی. برو! باز م ،اندازیدستی در نیزهچیره

این گود  انگیزم که از خطرهای جنگ بگریزی، دیگر با منالس درمیمن بیشتر تو را بر

ردانه ندهی! مبادا بار دیگر نیز او تو را خدیگر تن به این شور بی رو نشوی،زورآزمایی روبه

 (.109: 1389)هومر، .از پای در آورد

نـدارد  هیچ تـأثیری   ،و پاریساو در ارتباط میان در سرنوشت هلن یا ها البته این سرزنش

شورانگیزترین مهـر خـود را بـه یکـدیگر     »شوند و بستر می، هموگو، پس از این گفتهاو آن

کـه پـاریس از نظـر قـدرت در حـد      (؛ گویی هلـن صـرفاً از این  110)همان:  «کنندمیآشکار 

انتظار داشته که پاریس بتواند شویش را بـه  فقط است و نبوده، شاکی شده ،منالس ،همسرش

 وفایی هلن دارد. قتل برساند؛ امری که نشان از بی

تن سرنوشـت  که توان برسـاخ ، آن است که هلن، افزون بر آننکتة درخور توجه در ایلیاد

برانگیـزی و جـدال میـان مـردان، مقصـر      اسـت کـه در فتنـه   خویش را ندارد، گویی پذیرفتـه 

بختـی کـه بـا    ای برادر! این زن تیره»گوید: می ،وگویی که با هکتور دارددر گفتو  16است

) همـان:   «نـده، تنهـا شایسـتة کـین شـما اسـت.      افککردار گستاخانة خود، شما را در بدبختی 

175) 

 نامابررسی همسنج مدال مردان بر سر تصاحب زن در ايلیاد و بانوگشسپ -2-3

ة آرمان غالب ملّتی هسـتند کـه   دهندها نشانتر به تفصیل تبیین شد، حماسهکه پیشچنان

توانـد بـه   هـا مـی  و بررسـی تطبیقـی آن  ( 112: 1389عباسی و قبادی،ن.ک: ) انداز آن برآمده

بررسـی   ،هـای مختلـف بیانجامـد؛ بنـابراین    ملّـت  از تمایزها و اشتراکات آرمـان  درکی دقیق

کـه در آنهـا سـخن از جـدال بـر سـر        نامـه و ایلیـاد،  بانوگشسـپ  تطبیقی این دو اثر حماسی،

های مللـی باشـد   کنندة اشتراکات و تمایزهای آرمانتواند آشکاراست، میاحب زن رفتهتص
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یافتن به درکی صـحیح از  دارند: ایرانیان و یونانیان. دستای کهن در تمدن بشری که پیشینه

 ل فرهنگی رهگشا باشد.تواند در درک بسیاری از مسائ، میهااین آرمان

عنوان یگانه اثر حماسی ملّی در ایران که یکی از موضـوعات اصـلی   ، بهنامهبانوگشسپ 

است کـه بـرای دفـاع از آزادی و    کشیدهصویرتل بر سر تصاحب زن است، زنی را بهآن جدا

جنگد و نیازی به دیگر مردان برای دفـاع از خـود نـدارد.    حیثیت خویش، همچون مردان می

دال بـر سـر   حماسة یونان با موضـوع جـ   ترینعنوان مطرح، ایلیاد قراردارد که بهدر دیگر سو

کـه   آزادی خویش را ندارنـد ان دفاع از تنها توکشد که نهمیتصویرتصاحب زن، زنانی را به

، بانوگشسـپ  دفاع کننـد. در یـک سـو    خوبی از آنهانبال مردانی هستند که بتوانند بهدتنها به

آوردن بـانو بـه وی   چنـگ را کـه بـه سـودای بـه     همان پهلـوان نامـداری   است که تمورتاش،

و  (103: 1382نامـه، )ن.ک: بانوگشسب کندنیم مییک گشته، با یک ضرب شمشیر، دونزد

که در اندیشة وفاداری باشـد، بـه   ، هلن قراردارد که با وجود شوهرداشتن، بی آندر دیگر سو

دهد که بربایدش و جنگی خونین میان یونـان و  دهد و به او اجازه میخواست پاریس تن می

بانوگشسپ قراردارد که پهلـوانی   ،در یک سو  (110: 1389. )ن.ک: هومر،تروا آغاز گردد

خطیر مراقبت از پسـر خـویش،    های وی باور دارد که وظیفةناییچنان به تواچون رستم، آن

، بریـزئیس  ( و در دیگـر سـو  56ــ 55: 1382نامه،بانوگشسب )ن.ک: سپاردفرامرز را به او می

بـه  چنان در دفاع از خویش ناتوان است که پس از کشتار همسر و برادرانش دارد که آنقرار

. سـپارند، خرسـند اسـت   به پهلوان توانمند یونان، آخیلوس مـی  که او رادست یونانیان، از این

  (459: 1389)ن.ک:هومر،

ویشـتن و در بنـد هـوس مـردان؛ او بـه      موجودی است ناتوان در دفـاع از خ  ،زن در ایلیاد

هیچ واکنشـی از خـود   تواند نمیو  17شودمی، همچون کاال به غنیمت گرفتهاشسبب ناتوانی

مـردان یونـان و    ، میـان اشسبب زیبـایی (؛ موجودی است که به47.ک: همان: )ن دهدنشان 

. کنـد ایفا در تعیـین سرنوشـتش هـیچ نقشـی     اوانـد  نمـی انگیزد ولی خودش تروا جدال برمی

  سـر تصـاحب زنـان     کـه در ایلیـاد بـر   هـایی  کدام از جدال( در هیچ107ـ106)ن.ک: همان: 

اسـیر مـرد چیـره     ،باشند و در نهایتال داشتهجد توانند تأثیری بر نتیجةنان نمیدهد، زمیرخ
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که با تالش برای تصـاحب زنـان، در    ها، این مردان هستنددر این جدالگردند. در جدال می

سـت بـرای درک   گـویی زن در ایلیـاد، صـرفاً محکـی ا     انـد؛ هایی خویشتنی اثبات تواناییپ

 میزان توانایی مردان.

. اسـت، کـامالً متفـاوت اسـت    ر ایلیـاد گذشـته  چه دنامه، وضعیت زن با آنر بانوگشسپد

چ نیازی به یاری دیگـران بـرای دفـاع از    پارسی، نه تنها هی بانوگشسپ، یگانه زن این حماسة

هـای  دشـمنی هـای بـزرگ و   که در برخی مواقع، بـرای جلـوگیری از جـدال    خویشتن ندارد

ایجاد شود، خود به نبـرد بـا   اش میان ملل سبب زیبایی و توانمندیخونینی که ممکن است به

-. )ن.ک: بانوگشسـب آیـد و از ایـن نبردهـا پیـروز و سـربلند بـرون مـی       پـردازد مدعیان می

     در هــیچ کجــای ایــن اثــر حماســی، اســیر خواســت مــردان   بانوگشســپ، (110: 1382نامــه،

اه کند. تنها موردی که با نقض آزادی او همـر شود و از آزادی خویش، دلیرانه دفاع مینمی

کنـد  انتخاب میرستم، بدون مشورت با او، همسری برایش  ،است، موردی است که پدرش

دهـد، نقـض آزادی   مـی ( و البته برخالف آنچه برای زنان ایلیاد رخ125ـ120: همان)ن.ک: 

اسـت،  همسری را که پدرش برایش برگزیده شود؛ ویبا سکوت او مواجه نمی ،بانوگشسپ

. انـدازد ای مـی بندد و او را بـه گوشـه  کند، دست و پایش را میای نقش بر زمین میبا ضربه

بانوگشسپ در این اثر، نمـود زنـی اسـت کـه در پـی       ،در حقیقت (128ـ126: همان)ن.ک: 

ا که از سوی مـردان اعمـال شـود،    محدودیتی ر های  خویشتن است و هرگونهاثبات توانایی

 تابد.نمیبر

دفـاع از ملّـت خـویش هـیچ     تنها در نه ،زنان ایلیادآن است که  ،نکتة درخور توجه دیگر

انـد،  بستری با کسانی که در سرزمینشان به قتل و غارت پرداختهکنند که از همنمینقشی ایفا

ــنود ــومر، نداخش ــن و (459: 1389)ن.ک:ه ــه در  ،ای ــت ک ــالی اس ــپ در ح ــهبانوگشس ، نام

به هماغوشی با مـردان ملـل دیگـر     تنها تنسبان ملّت و ملّیت خویش است و نهبانوگشسپ پا

. )ن.ک: کنـد که آنان را به ضرب شمشیر و توان بـدنی خـویش، از خـود دور مـی     دهدنمی

 (110: 1382نامه،بانوگشسب
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هـای  توان دربارة تمایز این دو حماسـه گفـت، آن اسـت کـه جـدال     آنچه می ،در نهایت

ـ      هـایی  جـدالی  در ایلیاد،مردان بر سر تصاحب زن  ا در اسـت بـرای اثبـات توانـایی مـردان امّ

دهد، گرچه مـردان در  بر سر تصاحب بانوگشسپ رخ می نامهبانوگشسپ هایی که درجدال

انجامد. در های یگانه زن این حماسه میبه اثبات توانایی ، جدالاندپی اثبات توانایی خویش

مراقبـت و دفـاع   به نیازمند  ضعیف و یعنوان موجوداتبر سر زنان، زنان به مردان ایلیادجدال 

، یگانه زن ایـن حماسـه، شخصـیتی    مهنابانوگشسپا در جدال مردان اند امّهمطرح شدمردان 

 . است نیاز از مردانقدرتمند، آزاده و بی

است، روابط مردان و زنان  که قهرمانش، زن آرمانی ایرانیانافزون بر آن ،نامهبانوگشسپ

نمودی از روابط آرمانی ایرانیان میان دو جنس زن و مرد اسـت؛ روابطـی کـه در آن     آن نیز

زن، توانمند و آزاده، برای دفاع از آزادی خویش و آبروی ملّتش، همچون مردان، دالورانه 

ـ  کندجنگد و خودش را اثبات مییم توانـد نمـودی از روابـط آرمـانی     کـه مـی   در ایلیـاد ا امّ

دفـاع   ی از آن زن آزاده و توانمنـد نیسـت و  س مـرد و زن باشـد، خبـر   ها میان دو جـن یونانی

 ایحقیقـت، ایلیـاد، عرصـه   مردان از آزادی و حیثیت زنان، آرمان مـردان یونـانی اسـت؛ در    

 .ا دفاع از زن، در پی اثبات خود هستنداست که در آن، مردها ب

 ها:يادداش 
نتایج افکـار و قـرایح   » ت ازعبارت اس ،حماسه گونه ازکه ایناست در تعریف حماسة ملّی آمده -1

ای بیان وجوه عظمـت و نبـوغ قـوم    تنها بر ،ق و عواطف یک ملّت که در طی قرون و اعصارو عالی

هـا و در عـین   ها و فداکاریفشانیها و جانها و پهلوانیآمده و مشحون است به ذکر جنگوجودبه

ار حیـاتی  مردم یک کشور در قرون معینی از ادومملوست از آثار تمدن و مظاهر روح و فکر  ،حال

 (26: 1387)صفا، «.کنیمهای پهلوانی تعبیر میها به دورهایشان که معموالً از آن

. )ن.ک: کراچـی،  هـای شـیطانی اسـت   مظهـر خواسـته   ،زن در اغلب مـوارد  ،در ادبیات عرفانی -2

1387 :17) 
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کـه سـپاهیان بهـرام    پـس از آن : »مـی گویـد   «از رنگ گُل تا رنج خار»درکتاب  ،قدمعلی سرّامی -3

داسـتانی مـی کننـد، وی را بـه     ستگاری خاقان هممبنی بر عدم موافقت با خوا ،چوبین با رای گردیه

 (529: 1368)سرّامی، .«شتابندگزینند و به سوی ایران میسپهساالری بر می

شدن دختری در دشـت  پیدان تنها در جریا ،اگر نبردی بر سر زن صورت می گیرد ،در شاهنامه» -4

 (126: 1391)ساجدی راد و کهندل، «.است که بعدها مادر سیاووش می شود

 (302: 1387. )ن.ک: صفا،استدادههای ملّی ایران قرارر ردة حماسهاین اثر حماسی را د ،صفا -5

هایی چـون معشـوقه، جـادوگر، همسـر و گـاه      نقش او در ادبیات فارسی که زن در آن در نقش -6

 در شـاهنامه، بـه جنگـاوری   فرد. بایـد در نظـر داشـت کـه     شود، نقشی است منحصربهدر دیده میما

ـ  اسـت اشاره شده ،گُردیه و گُردآفرید ا در ادبیـات حماسـی فارسـی، در توصـیف یـک زن، جـز       امّ

 (14: 1387. )ن.ک: کراچی، نداردکتابی مستقل وجود ،نامهبانوگشسپ

، در جریان گیردنبردی که بر سر زن صورت می در شاهنامه تنها ،تر نیز اشاره شدکه پیشچنان  -7

.ک:ســاجدی راد و )ن. شــودشــدن دختــری در دشــت اســت کــه بعــدها مــادر ســیاووش مــی  پیدا

 (126: 1391کهندل،

، دختـر رسـتم،   «بانوگشسپ» ، دربارةنامهد که بدانیم بانوگشسپشوتر می، زمانی قویاین گمانه -8

تواناترین  ،ندوشنرستم، خود نمودی است از انسان آرمانی در ذهن ایرانیان و به قول اسالمی است.

ــای   ــرد دنی ــامورترین ف ــاهنامهو ن ــرار41: 1351ندوشــن،. )ن.ک: اســالمیاســت ش      باشــد،  ( اگــر ق

بود خواهـد بینـی  مری طبیعی و قابل پیشکشد، اتصویرزن آرمانی ایرانیان را به ،پرداز ایرانیحماسه

 کند.معرفی  با خانوادة مرد آرمانی ایرانیان اگر بخواهد او را درپیوسته

 «.بودنـد  برخـوردار  ارجمنـد  بـس  مقـامی  و بلنـد  بسـیار  جایگـاهی  از»زنـان در ایـران باسـتان     -9

، «مادرتبـاری » البته باید این نکته را در نظر داشت که اهمیت زنان در دورة (21: 1391نژاد،)صفری

گویـد و آن را  تباری سخن مـی از مادر ،«شاخة زرین»در جرج فریزر  پوشی نیست. جیمزچشمقابل 

فقط از طریق مادر تعیـین و مالکیـت    ،تبار و نژاد»، کند که در آننظام اجتماعی خاصی تعریف می

در تعریف ایـن مادرتبـاری و    ،وی همچنین (438: 1388)فریزر، «.نیز از همان طریق منتقل می شود

. بودن اهمیـت داشـت  مادربودن، بیش از پـدر  ،ای سخن می گوید که در آنهای آن از جامعههریش

 (437)ن.ک: همان:

 (.97: 1382نامه،پهلوان را تمرتاش نام )بانوگشسبجهان/   دلیر و جهانگیر و با رای و کام  -10
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)ن.ک: . کنـد مـی خـوانیم کـه داسـتان ایـن مواجهـه را فرامـرز بـرای زال تعریـف         در ادامه می -11

 (؛ امری که نشان از حضور او در این خیمه دارد.106: 1382نامه،بانوگشسب

 «نـدانم ز هنــدی کسـی را بـه مــرد   » گویـد: خصوصـاً ایـن بخـش کــه بانوگشسـپ بـه زال مــی      -12

 ایرانیـان را شایسـتة خـویش    ، غیرِنشـان از آن دارد کـه بانوگشسـپ   ، (110: 1382نامـه، )بانوگشسب

 داند.نمی

ران فرزند زئوس و لتو است و ایزد خورشید و ارابـه  ،آپولون، از خدایان یونانی است که خود -13

ــمان ــته    او در آسـ ــاگون دانسـ ــای گونـ ــی و هنرهـ ــان ورزشـ ــامی قهرمانـ ــت. او را حـ ــدهاسـ . انـ

 (37: 1391)ن.ک:بیرلین،

پاشـنة پـا،   تمام بدنش بـه جـز   که  ای نبرد تروا، قهرمان اسطوره(Achillesآخیلس یا آشیل ) -14

 (75: 1392نیا و یگانه،)ن.ک: جعفری. تن بودرویین

شود که به شکل زنی کـامالً بـالغ،   میهة زیبایی و میل جنسی است و گفتهال ،(Venusونوس) -15

 (.36: 1391)ن.ک:بیرلین،. استهای دریا بیرون آمدهسوار بر صدف و برهنه از دل کف

 بنیـادین  نقشی دهد،میهایی که در آثار حماسی یونان رخآشوب اغلب زنان، در برانگیختن -16

 (20: 1391نژاد،ری)ن.ک:صف. دارند

های کشند در پس فتح سرزمین، به تروا لشکر میگیری هلن، کسانی که برای بازپسدر ایلیاد» -17

 ،مـثال آگـاممنون   خیزنـد؛ ، با هم به نزاع بر میبرند و در پی تصاحبشان، زنان را به اسارت میجدید

 (130: 1391دل،)ساجدی راد و کهن «.گیردسهم آشیل را از غنایم او می ،فرماندة یونانی
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