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  نامه بانوگشسبشناختيِ جايگاه زن در  اي و روان نقد اسطوره
  *3، مرضيه حقيقي2پور آالشتي ، حسين حسن1رضا ستاري

  چكيده
هاي  فردوسي در شرح زندگي و دالوري شاهنامةهاي حماسي ملي است كه به تقليد از  يكي از منظومه نامه بانوگشسب

اين منظومه، تنها اثر حماسي در ادب فارسي است كه محور داستان آن . بانوگشسب، دختر رستم، به نظم درآمده است
د، بر چگونگي حضور بانوگشسب در متون ان بيشتر پژوهشگراني كه اين منظومه را بررسي كرده. يك قهرمان زن است

سروري و تسلط  مانده از دورة زن جا هاي او را به تأثيرات به هايش تأكيد كرده و گاه جنگاوري حماسي و شرح پهلواني
شناختي كردارهاي اين پهلوانِ زن كمتر توجه نشان  هاي روان و به زمينه  ايزدبانوان جنگاور اساطيري مربوط دانسته

شـناختي شخصـيت و اعمـال دالورانـة      اي و روان هاي اسطوره شود، زمينه آنچه در اين پژوهش بررسي مي. اند داده
دستاورد پژوهش حاكي از آن است كـه بـا وجـود مشـاهدة     . است نامه بانوگشسببانوگشسب در منظومة حماسي 

رهنـگ پدرسـاالر رنـگ باختـه و     ها در برابـر تسـلط ف   ساالري در منظومه، اين نشانه سروري و زن هايي از زن نشانه
شناسي تحليلي يونگ،  در بخش دوم اين مقاله، اين نكته، از ديدگاه روان. ساالري شده است پدرساالري جايگزين مادر

ساالري دانست،  توان نشانة زن تنها نمي بر اين ديدگاه، رفتار جنگاورانه و مردانة بانوگشسب را نه بنا. تحليل شده است
نسـبت داد كـه بـه واسـطة زنـدگي      ) مردانـة درون زن  روان(الگوي آنيموس  ا به تأثيرات القايي كهنبلكه بايد آن ر

  .بانوگشسب در جمع پهلوانان برتر حماسه و متأثر از رفتارهاي مردانه در او نهادينه شده است
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  مقدمه
بـودن قهرمـان زن در آن،    محوري دليلبه  نامه بانوگشسبمانده،  جاي بهمليِ  هاي از ميان حماسه
گونه كه از نام  اين منظومه، همان. شناسي بسيار درخور توجه است شناسي و روان از ديد اسطوره

رفتـار او در  ايـن  . پـردازد  مـي  ،بانوگشسب، دختر رسـتم ة آن پيداست، به زندگي و اعمال بهادران
. برتري و قدرت مرد و جنس مذكر بنا شده است، درخور بررسي استة كه بر پاي ،دنياي حماسه

ضـمن تحليـل   شناختي،  اي و روان بر همين اساس، در اين پژوهش سعي شده با رويكرد اسطوره
  :پاسخ داده شود ذيلهاي  به پرسش نامه بانوگشسبحماسي ة جايگاه اين زن پهلوان در منظوم

  بانوگشسب چيست؟ة شناختي رفتارها و كردارهاي جنگاوران اي و روان هاي اسطوره زمينه .1
بودن فضاي حماسه، رفتارهاي بانوگشسـب در ايـن منظومـه نمـودي از      با توجه به مردانه .2

  نظام مادرساالر است يا پدرساالر؟
  ير داشته است؟بانويي چون بانوگشسب تأث حماسي چگونه در خلق پهلوانة فضاي مردان .3

  پيشينة پژوهش
اسـت، امـا    نشـده طـور مسـتقل تحليـل     تا جايي كه بررسي شد، موضوع اين پژوهش تاكنون به

هـاي مختلـف بررسـي شـده كـه       حماسي منسوب به او از جنبهة شخصيت بانوگشسب و منظوم
سو با هدف پـژوهش حاضـر نيسـت، در شـناخت سـاختار و مضـمون داسـتان،         گرچه كامالً هم

  :ند ازا ها عبارت اين پژوهشه از جمل. راهگشا بوده است
هـاي   روان انسـاني در حماسـه   از كتـاب  »روان بانوگشسـب «مفاخر، در مـدخل   آرش اكبري

ة سجاد آيدنلو در مقال. ]125،ص5[ اي بانوگشسب را تحليل كرده است ، شخصيت اسطورهايراني
. ]24ــ 11،ص2[ حماسـي پرداختـه اسـت   هـاي   جايگاه زنان در روايـت  به بررسي» پهلوان بانو«

ة منظومـ  ، ايـن »هـاي ايـران   بـانوي حماسـه   بانوگشسب، پهلـوان «ة انگيز كراچي نيز در مقال روح
 آن اشـاره كـرده اسـت   ة هـاي مردسـاالران   گرايانه دانسـته و بـه زمينـه    اي جنس حماسي را قصه

» هاي ايرانـي  سهچهره و شخصيت زنان جنگاور در حما«ة شهين سراج در مقال. ]18ـ11،ص40[
 كنـد  هـاي ملـي اشـاره مـي     ويـژه بانوگشسـب در حماسـه    زنـان جنگـاور، بـه     به جايگاه و نقـش 

بانوگشسب در «اي با نام  پور و عظيم جباره ناصرو نيز، در مقاله سعيد حسام. ]331ـ251،ص29[
هـاي حماسـي بررسـي     هاي بانوگشسب را در روايـت  ، شخصيت و خويشكاري»هاي ملي حماسه
  .]74ـ53،ص18[ اند كرده

  نامه بانوگشسبة منظوم
فردوسـي اسـت كـه بـه توصـيف       شـاهنامة هاي حماسي پس از  يكي از منظومه نامه بانوگشسب
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كـه در   ،بيتـي  1032ة اين منظومـ . پردازد مي) فرزندان رستم( هاي بانوگشسب و فرامرز دالوري
انگيز كراچي به چاپ رسـيده   روح ةاي ناشناخته است، با تصحيح و مقدم بحر متقارب از سراينده

. داسـتاني وجـود نـدارد    شدن اين منظومه، ميان پژوهشگران هـم  سال سرودهة دربار. ]10[ است
هاي زباني و محتوايي و خصايص فني شعر و موضوع قصه، اين منظومه  برخي، با توجه به ويژگي

دنلو بـه اسـتناد برخـي    آيـ . ]180،ص23[ انـد  را متعلق به اواخر قرن پنجم يا قرن ششم دانسـته 
 دانـد  هفـتم مربـوط مـي   ة شواهد و مدارك، اين منظومه را بـه اواخـر قـرن ششـم و اوايـل سـد      

بيـت   900كـوچكي در حـدود   ة را منظومـ  نامه بانوگشسبموجود ة اوشيدري، نسخ. ]15،ص3[
ـ اي در  پـاريس و نسـخه  ة ملي اي در كتابخان از اين منظومه، نسخه«: گويد و مي داند مي ة كتابخان
ـ  در نامـه  بانوگشسـب ة صفا نيز، به نسخ. ]155،ص8[ »بريتانيا موجود استة موز ة ملـي  كتابخان

  :گويد اين اثر مية ژول مول دربار .]301،ص32[ پاريس اشاره كرده است
اثري از قرن پنجم هجري است كـه از چهـار افسـانه يـا مـاجراي جداگانـه        نامه بانوگشسب

ن از روي ستايشي كه در آغاز سرگذشـت چهـارم و نيـز در پايـان     مصنف آ... تركيب يافته است
  .]46ـ45،ص50[ كتاب از پيامبر كرده است، بايد مسلمان باشد

  نامه بانوگشسبة بانوگشسب در منظوم جايگاه
در را شــود كــه رســتم او  آغــاز مــي ،بــا تولــد فرامــرز، فرزنــد رســتم نامــه بانوگشســبة منظومــ
  :سپارد تا به او آداب جنگاوري و زندگي بياموزد سالگي به بانوگشسب مي شانزده

  
ــدين ــلِ پاكـ ــتم، يـ ــي روز رسـ  يكـ
 فرامــــرز نــــامي مــــر او را ســــپرد
 به راه و بـه خـواب و بـه بـزم و شـكار     

  

ــزين   ــبِ گـ ــرد بانوگشسـ ــب كـ  طلـ
 بـــدو گفـــت كـــاي نـــامبردار گُـــرد
 مبـــادا كـــه تنهـــا بـــود نامـــدار    

  ]56ـ55،ص10[                        
از  نامـه  بانوگشسـب ة منظوم. شود مسئول نگهداري و تربيت برادرش فرامرز ميو بانوگشسب 

اي و  يـك از ايـن رويـدادها تحليـل اسـطوره      چهار داستان و رويداد مجزا تشكيل شده است و هر
نبرد بانوگشسب و فرامـرز   .1: ند ازا اين چهار داستان عبارت. طلبد شناسي خاص خود را مي روان

رفـتن بانوگشسـب و    .2 ؛نگـاري از ايـن پادشـاه    اه پريان و فراگيري سـوزن با شير و رهايي پادش
خواستگاري شيده، پسر افراسـياب و   .3 ؛فرامرز به نخجيرگاه دشت رغو و نبرد ناآگاهانه با رستم

انتخاب گيـو  . 4 ؛بانوگشسب با خواستگارانة از بانوگشسب و نبردهاي جنگاوران ،پادشاهان هندي
ضـمن شـرح مختصـر     ،در ادامه. صالحديد رستم و ازدواج بانوگشسب به همسري بانوگشسب به

  :پردازيم يك از اين چهار بخش مي داستان، به تحليل هر
  پادشاهنگاري از اين  نبرد بانوگشسب با شير و رهايي پادشاه پريان و فراگيري سوزن
روزي . ران اسـت زند، نبرد با شي نخستين كردار پهلواني كه از بانوگشسب در اين منظومه سر مي
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گـوري   خيزد و از درون گـرد، نـره   گردي برمي ،ناگهان. شوند فرامرز و بانوگشسب راهي شكار مي
گور با تنـي لـرزان بـه سـمت بانوگشسـب       نره. آيد بيرون و به دنبالش شيري خشمگين پديد مي

را از گـرز، شـير   ة بانوگشسب بـا ضـرب  . برد رود و شير نيز براي دريدنش به سوي او حمله مي مي
رخ پديـد   شـود و جـواني سـروقد و مـاه     گور ناپديد مـي  با از ميان رفتن شير، نره. آورد پاي درمي

بانوگشسـب در  . ]58،ص10[ كنـد  آيد كه خود را در نزد بانوگشسب پادشاه پريان معرفي مي مي
زد و آمـو  نگار زدن با سوزن را از او مي و نگاري و نقش برابر كشتن شير و نجات جان جوان، سوزن

  :كند با او خداحافظي مي
  

ــارپـــس آن ــه روزگـ ــاه بـــانو مـ  گـ
ــار  ــت آن يادگــ ــانو بماندســ  ز بــ

 

 نگـــار بــه ســوزن نگاريـــد ســوزن   
ــش    ــوزن آرنــد نق ــه از س  نگــار و ك

 ]59،ص10[                           
هـاي   نگاري به بانوگشسب و برخورداري توأمان او از هنرهـاي زنانـه و دالوري   انتساب سوزن

دهـد كـه در آن ايزدبـانوان     هـاي كهنـي پيونـد مـي     مردانه، داستان بانوگشسـب را بـه اسـطوره   
ايـن  . انـد  شـده  دست دانسته مـي  همانند زنان عهد مادرساالري، در هنر بافندگي چيره ،اساطيري

بنا بـر شـواهد   . ]213،ص24[ آمده است مادرساالري به حساب مية هنر از امتيازات زنان در دور
ــتندات ــع     و مس ــر جوام ــاالري ب ــاورزي، مادرس ــاز رواج كش ــنگي و آغ ــر نوس ــاريخي، در عص ت

نظـام مادرسـاالري را بـه    ة پيشـين  شناسـان  ، مـردم دليـل   به همـين . ]57،ص44[ فرماست حكم
وااليـي  ة در ايـن دوره، زنـان مقـام و مرتبـ    . ]238،ص25[ دانند ديرينگي نسل بشري مربوط مي

سنت مادرسـاالري يـا مادرشـاهي    . شد مادر زمين از آنان ياد ميبزرگ يا ة عنوان اله و به داشتند
  .در ايران باستان تا هنگام مهاجرت اقوام آريايي به ايران ادامه يافت

 خـدايي  پس از مهاجرت خود، روش پدرشاهي خويش را به همراه مذهب پـدر  ،اقوام آريايي
  .]222،ص35[ هاي مفتوحه رواج دادند در سرزمين
  :ستمزداپور معتقد ا

ة توان داوري نمـود كـه در جامعـ    گردد، مي شناسي تاريخي بازمي از روي داليلي كه به زبان
قرائن و شواهد داللت بر . هاي وابسته به آن وجود نداشته است پديده سروري و هندواروپايي، زن

  .]292،ص48[ آن دارد كه در فرهنگ آريايي، مردسروري و پدرشاهي اصل اساسي است
اي در تـاريخ اسـت كـه در آغـاز دوران      رسـيده  پدرساالري دير شناسان باور مردم رو، به ينااز
بـانوي   نگـاري و اشـتغالِ ايـن پهلـوان     بنابراين، سوزن. ]27،ص26[ گري پديدار شده است ي شهر

سـروي و مادرخـدايي در ايـران باسـتان      تواند يادگـاري از دوران زن  مي حماسه به كارهاي زنانه
اي كه زن و كاركردهـاي زنانـه ارزش و اعتبـاري ويـژه داشـت و پـرداختن بـه         باشد؛ يعني دوره

هـاي كشـورهاي مختلـف نيـز، ايـن       در اسطوره. آمد كارهاي زنانه براي زنان امتياز به حساب مي
اش، به  هماهنگ با نقش خدابانويي«بانوي يوناني،  و پهلوان آتنا، ايزدبانو. داردكهن وجود ة ماي بن

صـنايع دسـتي   ة كـرد و در زمـان صـلح، در حيطـ     تدابير رزمي عمل مية ترهنگام جنگ در گس
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ريسـي در دسـت ديگـر نيـز ترسـيم       او را با تيري در يك دست و قدح يا دوك نـخ . درخشيد مي
آتنـا، حـافظ شـهرها، نگهبـان نيروهـاي رزمـي و نيـز خـدابانوي بافنـدگان، زرگـران،           . انـد  كرده
مصـري، هـم ايزدبـانوي جنـگ      نيث، خـدابانوي . ]102ـ101،ص12[ »گران و خياطان بود سفال

بر همين اساس، به اعتقـاد مزداپـور،    .]210،ص24[ دست در هنر بافندگي است و هم زني چيره
هـاي   گـردد و بـا افسـانه    تـر بـازمي   تر و قـديمي  اين بخش از داستان بانوگشسب به روايتي كهنه

ايـن روايـت نشـان    . اسـت  مطـابق ، زنان پريستار پري وجـود داشـته  پريان و ة بسياري كه دربار
دهد كه داستان بانوگشسب، يادگاري عتيق از دوراني بس كهن است كه در آن زن و قـدرت   مي

اين دوره، كه بـه نظـر   . كاست گام بودند و قدرت زنانه از زيبايي و دلربايي زنان نمي و زيبايي هم
بـانويي   نخستين و اصلي يلة زمانگردد،  به آن بازمي شاهنامهزنان مردرباي ة رسد داستان هم مي

تـوان   شير و اژدها و منجي پادشاه پري است و به تقريـب مـي  ة كنند شير يا رامة است كه كشند
  .]179،ص47[ حدس زد كه مضمون داستان به پيش از دوران زادن رستم پهلوان تعلق دارد
  مرفتن بانوگشسب و فرامرز به نخجيرگاه دشت رغو و نبرد ناآگاهانه با رست

دومين رفتار پهلوانانة بانوگشسب در اين منظومه، در ماجراي رفتن او و فرامـرز بـه نخجيرگـاه دشـت     
گذارند كـه از قضـا نخجيرگـاه     بانوگشسب و فرامرز روزي قدم به نخجيرگاهي مي. شود رغو پديدار مي

س از تفـرج و  شـوند و پـ   ها در اين نخجيرگاه به شكار مشـغول مـي   آن. تورانيان و افراسياب بوده است
كند آن دو را از رفـتن بـه ايـن     زال سعي مي. گيرند هر روز براي شكار به آنجا بروند شكار، تصميم مي

گويـد كـه فرزنـدانش را     او به رستم مـي . بيند نخجيرگاه برحذر دارد و چاره را در مشورت با رستم مي
م تورانيان گرفتـار شـوند و ننـگ و    گوشمالي دهد تا ديگر به دشت رغو براي شكار نروند؛ تا مبادا به دا

دهد كـه هـر دو فرزنـد خـويش را در كمنـد       رستم نيز به زال قول مي. آبرويي براي آنان باقي بماند بي
رسـتم بـراي ايـن    . كند و به نزد زال بياورد و انديشة شكار در نخجيرگاه رغو را از سرشان بيرون كنـد 

بانوگشسـب و فرامـرز كـه    . كند و حركت ميكار در چهره و لباس شخصي ناشناس به سمت دشت رغ
گذراندنـد، از دور   پس از شكار شيران و آهوان و گوران در نزديكي يك چشـمه بـه شـادي وقـت مـي     

رسـتم وقتـي بـه نـزد آن دو     . بينند كه گردي برخاسته و سواري به سمت آنـان در حركـت اسـت    مي
كنـد   زاده معرفي مـي  تن كوه خود را نيز كوه خواهد تا نام و نشان خود را بازگويند و آيد، از آنان مي مي

فرامرز و بانوگشسـب، كـه از هويـت واقعـي     . كه قصد اسير كردن آنان و بردن به نزد افراسياب را دارد
شـوند و فرامـرز بـا عصـبانيت نـام و نـژاد خـود و         سواركار آگاه نبودند، از گفتار او بسيار خشمگين مي

  :كند خواهرش را به مرد سوار گوشزد مي
ــازه ــار آن تـ ــنم بـ ــتمـ ــرخ درخـ  فـ

 فرامــــــرز گــــــردنكش و نامــــــدار
ــاب    ــو كامي ــن گ ــت اي ــواهر اس ــرا خ  م

  

ــت    ــاج و تخ ــر ت ــردد س ــازه گ ــزو ت  ك
ــوار   ــام ســ ــتم زال، ســ ــدر رســ  پــ

ــي  ــپش هم ــه بانوگشس ــاب  ك ــد ب  خوان
  ]68،ص10[                                
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خواهند زنده بماننـد،   اگر ميگويد كه  كند و به آنان مي هاي فرامرز توجه نمي رستم به حرف
مـرد سـوار عصـباني    ة بانوگشسب از گفت. بسته به نزد افراسياب ببرد بگذارند تا او آن دو را دست

  :كند نام و نژادش را يادآوري مي وشود  مي
ــرم ــتم زال را دختــ ــن آن رســ  مــ
 چــــو از گــــوهر او بــــود گــــوهرم

  

ــرم   ــون اختـ ــرج چـ ــده در بـ  فروزنـ
ــرورم  ــان س ــر ســروري در جه ــه ه  ب

  ]70-69،ص10[                       
كنـد و ايـن    سختي مبارزه مـي  گيرد و پدر با فرزندانش به ميان رستم و فرزندانش نبرد درمي

خواهـد تـا جنـگ را بـه فـردا       دو مـي   رستم از آن ،هنگام شب. يابد مي نبرد طوالني تا شب ادامه
وقتي بانوگشسب . كند از تن خارج مي گردد و لباس مبدل را مي موكول كنند و سريع به ايوان باز

پرسد و بانوگشسب آنچه را كـه   روند، رستم دليل آشفتگي آنان را مي و فرامرز به ايوان رستم مي
هـا اميـد    كند و به آن رستم از فرزندانش دلجويي مي. كند بر سرشان رفته بود براي پدر بازگو مي

روند و بـا رسـتم    دا دوباره به نخجيرگاه ميبانوگشسب و فرامرز صبح فر. دهد پيروزي در نبرد مي
اش را  درد و چهـره  رسـتم را مـي  ة تيغـي نقـاب و زر  ة شوند و بانوگشسب با ضـرب  درگير نبرد مي

  :كند آشكار مي
ــد ــم بردريـ ــون ز هـ ــاب و زره چـ  نقـ
ــويش   ــت خ ــغ از دس ــدر تي ــرم پ  ز ش
ــد   ــتم بديـ ــون روي رسـ ــرز چـ  فرامـ

   

ــد     ــد پديـ ــتم بيامـ ــر و روي رسـ  سـ
ــ  ــانو سـ ــداخت بـ ــيشبينـ  رافگنده پـ

ــد   ــه رخ برچكي ــان ب ــكش ز مژگ  سرش
  ]85،ص10[                              

اين نبرد سـاختگي نيـز،   . آزمايد و نيروي جنگاوري آنان را مي شو رستم بدين شيوه فرزندان
با ايـن تفـاوت كـه در     1به طور نمادين، يادآور مضمون نبرد خويشاوندي در متون حماسي است

شناسد و برخالف مضمون رايج نبردهـاي خويشـاوندي كـه بـر      م فرزندانش را مياين نبرد، رست
از . كنـد  ، آگاهانه با فرزندانش مبارزه مـي ]11،ص14[ عدم شناخت پدر و فرزند استوار استة پاي

شود، بلكه مضـمون اصـلي ايـن نبـرد،      به نبرد پدر و پسر ختم نمي فقطسويي ديگر، اين مبارزه 
آيـد، پيـروز ايـن ميـدان      برمـي  نامـه  بانوگشسـب طور كه از مـتن   همان .جدال پدر و دختر است

بانوگشسب است كه در سرتاسر فضاي داستان در پـي اثبـات هويـت خـويش در برابـر فرهنـگ       
طـور   بـه  ،تـوان  در اين نبرد نيز، مـي . كند گيري مي طور جدي موضع هاي آن به پدرساالر و مؤلفه

هايي كه دنيـاي مردانـه بـه زنـان و دختـران تحميـل        عيتنمادين، نارضايتي اين دختر را از موق
  .كند، بازشناخت  مي

                                                        
عالوه بر نبـرد رسـتم بـا پسـرش، سـهراب در      . هاي حماسي فارسي، اين مضمون بسيار فراگير است در منظومه 1.

نيز رستم با فرزندان و نوادگان خويش درگير  نامه بانوگشسبو  شهريارنامه، جهانگيرنامه، برزونامه، در شاهنامه
ملل مختلف، اين مضمون به صورت الگويي فراگير در سرنوشـت قهرمانـان حماسـي    در اساطير . شود نبرد مي

 .]14[ :بيشتر، ركة براي مطالع. تكرار شده است
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  بانوگشسب با خواستگارانة نبردهاي جنگاوران
شـدن او   با بانوگشسـب و عاشـق   ،پس از اين نبرد و آزمون، داستان مالقات شيده، پسر افراسياب

زمـين و شـكار اتفـاق     اين رويداد در پي رهسپاري بانوگشسب و فرامرز بـه تـوران  . دهد روي مي
شـود و تمرتـاش را بـه نماينـدگي بـه طـرف او        شيده با ديدن بانوگشسب عاشق او مـي . افتد مي
ة شكن به خواستگاري و ابراز عالق ، پاسخي دندانسرِ تمرتاشاما بانوگشسب با بريدن . فرستد مي

اي براي زال  مهبار سه شاه هندي براي خواستگاري نا پس از شيده، اين. دهد شيده و تمرتاش مي
  :نويسند مي

 ســـه شـــاه گرانمايـــه بـــا آفـــرين
 گرفتـــــار بـــــانو نديـــــده شـــــدند

ــر  ــتند ه ــي پــيش زال   نوش  يــك خط
  

 گــزين چــو جيپــور و چيپــال و راي 
ــدند    ــنيده ش ــير از ش ــقش اس ــه عش  ب
 نمودنــــد بــــر زال زر عجــــز حــــال

  ]106،ص10[                             
توانـد   انديشد كه نمي رود و رستم با خود مي نزد رستم ميجويي  زال با خواندن نامه، به چاره
كـار را نبـرد   ة بنـابراين، چـار   .بدهـد  ،كه از نـژاد مهـان هسـتند    ،پاسخي شايسته به هر سه شاه

  :داند خواستگاران با بانوگشسب و ربودنش از روي زين مي
ــانو ربايــد ز زيــن  هــر آن كــس كــه ب

   
ــزين   ــزد مــن شــد گ  ز هــر مهتــري ن

  ]108،ص10[                           
باشـد كـه در جوامـع     1»ازدواج ربايشـي «اي از سنت  تواند بازمانده اين نوع همسرگزيني مي

  .داشته است پدرساالر شيوع
ة ويشـده بـود، شـ    يـف و نبـرد تعر   يافتخارش جنگاور ةه همك  يا لهبي، قيشيدر ازدواج ربا

ه بـر اسـب   كـ را   يدختـر  ه مرد بـا اسـب  يون شيدر ا. نمود  ياتخاذ م  يينرا در همسرگز  يخاص
توانسـت او    يچنانچه مرد م .ندكنمود تا از دست او فرار   يرد و دختر تالش مك  ينشسته دنبال م

  ].33[ ورد، همسرش را ربوده بودآرا به چنگ 
اد كـرده  هـا يـ   ويل دورانت، در كتاب تاريخ تمدن يونان باستان، از اين رسم در ميان اسپارت

تصـاحب    دامـاد بـراي   .در اسپارت پدر و مادر مسئول تدارك ازدواج فرزندان خـود بودنـد   .است
رون بكشـد و عـروس   يـ اش ب ست عـروس را بـه زور از خانـه   يبا  مي  پرداخت، وي  عروس پول نمي

  امعنـ بـه    ييزناشو ةان كلميدر نزد اسپارت ،رو نيا از. دينما  ستادگييموظف است كه در مقابل او ا
هايي از اين نوع همسـرگزيني هنـوز هـم در برخـي كشـورهاي       نمونه. ]150،ص20[ربودن بود 

  .]15[ جهان وجود دارد
كند، بازتابي از فرهنـگ و آداب و   اي كه رستم براي همسرگزيني دخترش پيشنهاد مي شيوه

در فرهنـگ  . گونـه انتخـابي نـدارد    پدرساالر است كه در آن، دختر حـق هـيچ  ة رسوم يك جامع

                                                        
1. Marriage by capture 
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بشريت نيكوكار و صالح طرد شده و به پنـدار نرينگـان، درخـور همـان     ة زن از جرگ«مردساالر، 
مزيت پدر در جوامع پدرساالري به جـايي رسـيد كـه وي    . كند مي اي است كه مرد با وي معامله

تر آفـرينش خـدايان   اساطيري كه بسـ . ]59،ص28[ »تنها خالق جهان، بلكه خالق زن نيز شد نه
هـا قهرمـان مـذكر وجـود      ها كـه در رأس آن  حماسه. هستند، مربوط به دوران پدرساالري است

  .اند تأثير اساطير دورة پدرساالري به وجود آمده دارد، تحت
نيروي مادرساالران قبل از پيدايش و وقوف حماسي، كه وقوفي ناشي از پدرسـاالري اسـت،   

آيد و بـه سـوي اعمـاق ناخودآگـاه بشـر رانـده        مي زيرزميني درپس از حماسه به صورت عاملي 
  .]19،ص11[ شود مي

. رو، طبيعي است كه در متون حماسي همواره سخن از قدرت و مقام پهلوانان مذكر باشد اين از
رو، بانوگشسب بـا ايـن    از همين . اما در اين منظومه، قهرمانِ زن شخصيت محوري داستان است

كند و با از ميان برداشـتن و كشـتن خواسـتگاران     طور آشكارا مبارزه مي ر بهرسمِ جامعة پدرساال
او از ميان سه خواستگار هندي، جيپور و چيپـال را  . كند خود، مخالفتش را با اين سنت اعالم مي

رود و زال ملـك   راي بـه نـزد زال مـي   . گـذارد  كشد و راي با ديدن جنگاوري او، پا به فرار مي مي
پس از اين ماجرا، هر خواستگاري كه طالب . كند سپارد و از او دلجويي مي او مي هندوستان را به

  :كرد شد، بانوگشسب به همين شيوه با او رفتار مي ازدواج با بانوگشسب مي
ــار ــرك و تتـ ــين و ز تـ  ز روم و ز چـ
 چو با وي به كُشـتي شـدي بـاز پـس    

   

 هر آن كس كه وي را شدي خواسـتار  
ــيچ  ــدان او هـ ــرد ميـ  كـــس نبـــد مـ

  ]113،ص10[                           
جـويي رسـتم و زال    كه به چـاره  ،تن بانوگشسب با خواستگاران به به اعتقاد مزداپور، نبرد تن

گونه نيرومندي زن، چـه در   شود، برآيند ترسي است كه هر براي ازدواج اين زن درنظر گرفته مي
رسـتم و زال  . آورد و خانواده به ارمغان مـي جسم و چه در هشياري و دانش، هنوز هم براي خانه 

افتند و به دنبـال   باست و هم جنگجو، به هراس مي در برابر نيرومندي اين دختر دلبر، كه هم دلر
 همـة ايـن شـيوه بـراي    . ]179ــ 178،ص47[ پردازنـد  بـه تـدبير و انديشـه مـي     يا چنين چـاره 

مردان غيرايراني را در ميدان  همةشود و بانو  خواستگاران غيرايراني بانوگشسب به كار گرفته مي
نمايي نام برد كـه بـه معنـاي     عنوان دلبر انگشت توان از او به رو، مي اين از. دهد مبارزه شكست مي

  .]174،ص47[ است» كش عاشق«كلمه  واقعيِ
  ديد رستم گيو براي همسري بانوگشسب به صالح انتخاب

سـرداران و پهلوانـان ايرانـي خواسـتار وصـال ايـن        پس از شكست خواستگاران غيرايراني، تمـام 
كننـد تـا نبـرد     شوند و در مجلس كيكاووس هريك براي دستيابي به او تالش مـي  بانو مي پهلوان

كنند و همـه   س بر سرِ بانوگشسب با يكديگر نزاع ميوپهلوانان در مجلس كاو. گيرد سختي درمي
دادن بـه ايـن نـزاع و     ، بـراي خاتمـه  سوتـا اينكـه كـاو    ؛شـوند  زخمي و دست و سر شكسته مي
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نبرد براي تصـاحب بانوگشسـب   ة پهلوانان كه آماد. جويي كند خواهد چاره درگيري، از رستم مي
خواهـد آنـان را در جنـگ بـا      گويد كه نمي رستم به آنان مي. شوند بودند، با ديدن رستم آرام مي

  :بانوگشسب از دست بدهد
 ســر دوســتان منيـــدبــهشــما ســر
 بــانو بــه جنــگ آوريـــد   اگــر تــاب   

ــرد   ــا او نبــ ــواهم ابــ ــما را نخــ  شــ
   

ــد   ــار منيــ ــرفرازيد و يــ ــه ســ  همــ
ــد  ــه هنــگ آوري ــن جنــگ دل را ب  ازي
 كـه از جنـگ او شـير شـد دل بــه درد    

  ]122ـ121،ص10[                     
يـك از پهلوانـان ايرانـي تـاب جنگيـدن بـا بانوگشسـب را نـدارد و          داند هيچ رستم چون مي

او . انديشـد  ديگـري بـراي ازدواج دختـرش مـي    ة آساني تسليم آنان نخواهد شد، چار دخترش به
خواهد روي آن بنشينند تا  گستراند و از چهارصد پهلوان و مرد جنگي مي فرشي را در مرغزار مي

كـس روي فـرش بـاقي مانـد و تـاب آورد، بـه همسـري بانوگشسـب          رستم فرش را بتكاند و هر
كند تا به او در انجام اين كـار يـاري    تم به درگاه خداوند مناجات ميصبح فردا رس. برگزيده شود

روي فـرش بـاقي   » گيـو «افتند و تنهـا   پهلوانان از روي آن مية تكاند و هم او فرش را مي. رساند
  :گزيند عنوان داماد خويش برمي ماند و رستم او را به مي

ــگ ــرش چن ــر گوشــة ف  چــو بفشــرد ب
ــر  ــرد دليـ ــرد گـ ــد مـ ــان چارصـ  همـ

 گيـو بـر جـاي چـون كـوه سـخت      ولي 
 تــــن ببوســــيد روي دليــــر تهـــم ... 

   

 بيفتـــاد از او ريخـــت مـــردان جنـــگ 
 فتادنـــد بـــر خـــاك و بـــاال بـــه زيـــر
 مگر از زمـين رسـته بـد چـون درخـت     

 شـير  چو دامـاد خـود خوانـدش آن نـره    
  ]126،ص10[                             

هاي شفاهي، تكاندن اين فرش بر  در روايت. گزيند به اين ترتيب، رستم داماد خويش را برمي
 شـود  چنين حقي نيز از او گرفتـه مـي   نامه بانوگشسبشود، اما در  خود عروس گذاشته مية عهد

انتخـاب همسـر بـراي بانوگشسـب در ايـن      ة شـيو ة به اعتقاد كراچي، بـا مقايسـ  . ]175،ص47[
كه بر طبق سنت نياكان، از ميان جمعِ مـردان،   شاهنامهدر  ،منظومه و كتايون، دختر قيصر روم

كنـد، تفـاوت فرهنگـي دو تمـدن ايـران و روم در آن       پسندد به همسري انتخاب مي كه را مي هر
ارائه شده است، ابعاد اجتماعي  نامه بانوگشسبتصويري كه در . شود عصرهاي دور نشان داده مي

عـالوه بـر ايـن، بـا وجـود ارزشِ      . نمايانـد  برتري مرد بر زن و وجه نابرابر جنسـي را مـي  ة انديش
عهده دارد، به نظـر   كه قهرمان زن نقش نخست آن را بر ،فرد اين منظومه منحصربهة گرايان جنس

هاي  ظاهر پنهان آن، باورهاي جمعي و فرهنگ مسلط جامعه را در برتري هاي به رسد در اليه مي
، نارضايتي خود را نسبت به اين نابرابري بانوگشسب نيز. ]24،ص10[ دهد اش بازتاب مي مذكرانه

  :كند با بستن دست و پاي گيو در شب عروسي، اعالم مي
 ز تنــــدي برآشــــفت بــــانوي گُــــرد
ــر گــوش او مشــت ســخت ــر س ــزد ب  ب

 جـــوي را دســـتبرد نمـــود آن جهـــان 
ــدان ــت  ب ــاد از روي تخ ــه افت ــان ك  س
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ــه خــم كمنــد ــايش ب  دو دســت و دو پ
   

ــه يــك گوشــه   اش درفكنــد ببســت و ب
  ]126،ص10[                           

رسـد، رسـتم خـود را بـه دختـرش       وقتي خبر پرخاشجويي بانوگشسب به گوش رسـتم مـي  
  بـردار باشـد و او نيـز از دسـتور پـدر فرمـان       خواهد مطيع و فرمان رساند و از بانوگشسب مي مي
  :پذيرد كه مورد تأييد و انتخاب رستم بوده، مي ،برد و گيو را مي

ــه  ــازب ــو بس ــا ش ــت ب ــل گف ــانوي ي  ب
ــدي ــوي دارد بلنــ ــنش زن از شــ  مــ

 مـن ايـن را بكـردم ز گـردان پســند    ... 
   

 كــه زن باشــد از شــوي خــود ســرفراز  
ــرزنش  ــان سـ ــر زبـ ــو بـ  نباشـــد ز شـ
 تــو هــم مهربــان بــاش، درِ كــين ببنــد

  ]128،ص10[                             
از پيوند او و . شود نوگشسب اثري ديده نميهاي با ها و جنگاوري ديگر از قهرماني ،از اين پس

شود و از سرانجام بانوگشسـب، پـس از ايـن چيـزي بـه ميـان        گيو، پسري به نام بيژن متولد مي
روايـت بانوگشسـب و فرامـرز در    . رسـد  بـه پايـان مـي     آيـد و ايـن منظومـه بـا تولـد بيـژن       نمي

با اين تفاوت كـه در ايـن   . همسوست، با آنچه در طومار جامع نقاالن آمده است، نامه بانوگشسب
بـانو، مـادر    انـدازد، گلنـدام   كشـد و زيـر تخـت مـي     روايت، وقتي بانوگشسب داماد را به بند مـي 

ــه مــي ،بانوگشســب ــان مــي  مداخل ــه پاي ــا در ]197،ص52[ رســاند كنــد و ايــن مــاجرا را ب ، ام
هـاي   كي ديگر از زمينـه شود و اين نكته ي رستم نهاده مية عهد ، اين وظيفه نيز برنامه بانوگشسب

  .نماياند تسلط فرهنگ پدرساالر را بازمي

   شخصيت بانوگشسب در اسطوره و حماسه تحليل
فارسي ميانـه اسـت و از سـه    ة شناسي تاريخي تركيبي مربوط به دور نام بانوگشسب از نظر زبان

ي زن ابـه معنـ   noyâbو  banukدر فارسـي ميانـه   . تركيب يافتـه اسـت   1اسپ + گُشن +بانو: جزء
ي نـر، جـوان، دليـر بـوده و     ابه معن )gōšn( گوشنيا  گُشنزاده، بانو و كدبانو آمده است و  بزرگ
ـ نيز، كه در فارسي نو به شكل اسب ضبط شده، در زبان اوستايي و پهلوي به عنـوان جز  اسپ ي ئ

كيـب  ي نـر و تر امزديسـنا، گُشـن بـه معنـ    ة در دانشـنام . ]25،ص10[ از اسم مرسوم بوده است
 )gušnasp( گُشنسـب نيز،  نامة دهخدا لغت. ]149،ص8[ اسبِ نر آمده است ايگُشنسب، به معن
همچنـين، در  . آن حـذف شـده اسـت   » ن«اسب نر دانسته كه در فارسي نـو  ة را به معناي دارند

به معني حارس، حـافظ و دارنـده اسـت بـا واو     » بان«آمده است كه اين واژه از » بانو«ة ذيل واژ
پهلـواني  «يـا  » اسب نرة دارند«ي اتوان بانوگشسب را به معن ا تصغير و با اين توضيح، ميتأنيث ي

برخي نيز، نام بانوگشسـب را  . ]21[ تعبير كرد» مؤنث كه چون مردان داراي اسبي نر بوده است
بـانو بـه   ة بدين صورت كه از تركيب سه واژ. كنند معني مي» اسب جهندهة زن دارند«ي ابه معن

                                                        
1. banuk + gušn + asp 
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 ي بسيارشـاخ و جهنـده، و اسـب سـاخته شـده اسـت      ادارنده، گشن به معنـ  ينده و نگاهمفهوم پا
دختر رستم است و نام مادر بانوگشسب و خواهرش، زربانو و برادرش،   بانوگشسب. ]272،ص29[

ــرز در  ــلفرام ــواريخ مجم ــ«، القصــصو  الت ــية خال ــاد ك ــاالن  ]25،ص45[ »قب ــت نق و در رواي
خـواهر كيقبـاد دانسـته    » انـدام  گـل «در يك روايت نيز، . ]197،ص52[ آمده است» بانو گلندام«

  .]75،ص7[ شده است
زنـدگي و كردارهـاي   ة هـاي ايرانـي اسـت كـه دربـار      بانوگشسب تنها پهلوانِ زن در حماسه

ـ . مستقلي به جا مانده استة اش منظوم پهلواني او، عـالوه  ة از اين بانوي جنگاور و اعمال پهلوانان
. هايي ذكر شده است نيز داستان شهريارنامه و نامه بهمن، فرامرزنامه،  شاهنامهدر بر اين منظومه، 

شود و او در ميـان زنـان    سالي بانوگشسب به نظم كشيده مي ، دوران پختگي و مياننامه بهمندر 
 ،تنها زني است كه نقشي مردانه دارد و در انتهاي داستان به همـراه خـواهرش، زربـانو    نامه بهمن

در . ]594،ص9[ شـود  معرفـي مـي   ،ن رايزن و مشاور هماي، همسر بهمن و پادشاه ايـران عنوا به
بـار   ، چنـدين فرامرزنامـه در . ]272،ص29[ هفتاد بار نام اين زن آمـده اسـت   ، بيش ازنامه بهمن

 فرامرزنامـه در پايان . شود عنوان خواهران فرامرز ياد مي طور تلويحي از بانوگشسب و زربانو، به به
 شـهريارنامه در . ]67،ص18[ نشينند ، خواهران فرامرز براي او به سوگ مينامه بهمننيز، همانند 

پـوش نـام بـرده     شود، از سواري سياه درگير نبرد مي ،نيز، هنگامي كه شهريار با عمويش، فرامرز
  .]158،ص46[ شود كه همان بانوگشسب است مي

ــب، در   ــتان بانوگشس ــاهنامةداس ــكو، در حو  ش ــاپ مس ــت  چ ــده اس ــات آم ــي و ملحق  اش
زمان رفتن گيو بـه تـوران بـراي     ـ هاي شاهنامه، در سه بخش ، اما در برخي نسخه]156،ص22[

از  ـ آوردن كيخسرو، در نبرد گيو و پيران و بار سوم نيز پس از بازگشت گيو و كيخسرو به ايـران 
نـد و چـاالك رسـتم،    و تنها از او با عنوان دختر خردم ]20،ص10[ شود بانوگشسب نام برده مي

آيد،  برمي نامه بانوگشسبكه از  شود و از كردارهاي پهلواني چنان و مادر بيژن ياد مي 1همسر گيو
بودن شخصيت  رنگ برخي، كم. نقش چنداني ندارد شاهنامهرو، بانوگشسب در  اين از. اثري نيست

  كنند چنين توجيه مي شاهنامهو كردارهاي بانوگشسب را در 

                                                        
فاخره، كند و در اين رويارويي، براي م رود، با پيران نبرد مي گيو در سفري كه براي آوردن كيخسرو به توران مي .1

تصـحيح  ة هـاي برافـزود   ، اين سخنان گيو را در بخشنامة باستانكزازي، در . كند نسبتش را با رستم بيان مي
 تصحيح حميديان نيز، اين ابيات در بخش ملحقات آورده شده اسـت  شاهنامةدر . خويش آورده است شاهنامة

  :]259ـ258،ص37[
ــرش ــزين دخت ــتم گ ــن داد رس ــه م  ب

ــب    ــت بانوگشسـ ــين دخـ ــوارمهـ  سـ
 ز چنـــدان بزرگــــان مــــرا برگزيــــد 

  

 تـــر از افســـرشكــه بـــودي گرامـــي
 بـــه مـــن داد گـــردنكش روزگـــار   
ــيد    ــر كش ــرين ب ــرخ ب ــه چ ــرم را ب  س

  ]167،ص42[                       
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بانوگشسـب وجـود   ة نخست اينكه داستاني جـدا دربـار  : دو احتمال وجود دارد ،در اين باره
ديگـر اينكـه بـا توجـه بـه اينكـه صـاحب        . داشته كه فردوسـي آن را بـه نظـم نكشـيده اسـت     

اي مستقل به نام او ياد نكرده اسـت، شـايد    از بانوگشسب و يا منظومهالتواريخ و القصص  مجمل
  .]57،ص18[ المي ساخته و پرداخته شده باشداسة بتوان گفت اين داستان در دور

دهـد كـه    نشان مي شاهنامهاين پژوهشگران، همچنين معتقدند كه آمدن نام بانوگشسب در 
او شخصيتي بسيار قديمي است كه ممكن است در حد نـامي بـوده و بعـدها گـرد شخصـيت او      

ة اسـت كـه قصـ   كراچـي نيـز بـر آن    . ]59،ص18[ هايي شكل گرفتـه باشـد   ها و حماسه داستان
بانوگشسب ريشـه در اسـاطير كهـن ايـران دارد و در تأييـد ادعـاي خـويش، بـه چنـد ويژگـي           

  :كند اي اين منظومه اشاره مي اسطوره
شـدة پريـان    شدن گور، كه همان پادشـاه طلسـم   و آزاد) سرخاب ديو(چيرگي بر شير جادويي . 1

. به حيوان بر اثر جـادو، طلسـم و افسـون   تغيير شكل انسان ) الف: است كه از دو عنصر كهن بهره دارد
  نشدني پيرامون بشر و موجب ترس بوده است؛ چيرگي بر شير كه از عوامل طبيعي و رام) ب

  ؛نبرد با بيگانه كه يادآور ستيز دو بن آغازين خير و شر به باور ايراني است .2
ار او در هـاي مختلـف از كـرد    بانوگشسـب و تكـرار جنبـه   ة وجود روايات مختلـف دربـار   .3
  ؛ها حماسه
سهراب، جهـانگير و بـرزو هـم تكـرار شـده و در      ة نبرد با پدر به طور ناشناس كه در قص .4
  ؛هاي كهن وجود دارد هاي ملت ها و قصه افسانه
 نيبلـونگن دارد ة هـاي ژرمـن و حماسـ    پيكار بـا خواسـتگاران كـه پيوسـتگي بـا افسـانه       .5

  .]24،ص39[
، هماننـد  نامـه  بانوگشسـب ة بانوي منظوم وگشسب، پهلوانبر همين اساس، او معتقد است بان

  :به بيان او. حماسه راه يافته استة اي دارد و از جهان اسطوره به پهن رستم، شخصيتي اسطوره
هاي اجتماعي و پايان عصر باورهاي اساطيري، بخشي از كردارهاي كيهاني  در پي دگرگوني

ئيتي به زن پهلوان عصر حماسي منتقـل شـده و   ايزدبانواني چون چيستا، هئورتات و سپنته ارم
  .]23،ص39[ با نقشي دگرگونه به ادبيات مكتوب راه يافته است

هاي منثـور و اخبـار پهلوانـان پـيش از      را شاهنامه نامه بانوگشسبوي، همچنين مĤخذ 
داند و انگيزة اصلي بازآفريني منظومه در دورة اسـالمي را چنـين    دورة اسالمي در ايران مي

  :كند بيان مي
هاي شفاهي كهن بدانيم، شايد يكي از اهداف سرودن  سنتة اگر اصل قصه را متعلق به دور

دن زني شجاع، مستقل و خودباور است تا مظهر زن ايراني هاي بعد، پرور در زمان نامه بانوگشسب
اي نامطلوب كه چون امكان ظهـور   زني آرماني در جامعه ؛خواسته باشد تمام صفات دلة و دارند

  .]11،ص10[ واقعي ندارد، در چارچوب قصه خلق شده است
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ين داسـتاني  اين منظومه، در آن دوره، انگيزه و موقعيت مناسبي براي بازآفريني چنة سرايند
هـاي   اوج تعصبة اي است كه قهرمان اصلي آن يك زن باشد و در زمان داشته و آن خلق منظومه

دينداري، بـرخالف انتظـار، عالقـه،    ة هاي اجتماعي و آزار و اذيت زنان به بهان گيري ديني، سخت
ت و هـاي يـك زن، ضـمن نمايانـدن عظمـ      زمان با او، با ذكر پهلواني تعصب و عقايد حاكمان هم

آيـدنلو  . ]15ـ14،ص10[ ها نوعي مقاومت و مبارزه كند قدرت نژاد ايراني، در برابر اعراب و ترك
  :نيز معتقد است

هــا،  پروايــي بــانو و مصــاديق آن در فرهنــگ و ادب ايــران، بــا تصــوير بــي  موضــوع پهلــوان
باسـتاني  اي از شـكوه و چيرگـي    هاي چنين بانويي، خاطره ها و حكمراني ها، دالوري ريگپرخاش

آورد و شايد از ايـن راه، ضـمن نمـايش و     زنان را در مقطعي از اسطوره، آيين و تاريخ به ياد مي
 كنـد  انديشـد، اعتـراض مـي    اي ديگـر مـي   اي كه بـه گونـه   تذكر هنر و توان زن ايراني، بر جامعه

  .]37،ص1[
را دوازده مجلد  هفرامرزنامكه منبع منثور ـ  تاريخ سيستان آيدنلو، همچنين، بر مبناي روايت

 نامـه  بانوگشسـب كه در  هاي مربوط به بانوگشسب، چنان معتقد است داستان ـ]7،ص16[ دانسته
اي  مفصل بوده و بعدها به صـورت منظومـه   فرامرزنامةآمده است نيز، احتماالً در اصل، بخشي از 

 آغاز و و بي مهفرامرزناهاي موجود از  رسد، نقصان نسخه به نظر مي. مستقل از آن جدا شده است
هـر دو  ة ناشـناس بـودن سـرايند   . نيز، بر اثـر همـين جـدايي باشـد     نامه بانوگشسبماندن   پايان

  .]38،ص1[ كند منظومه نيز، اين ادعا را باورپذيرتر مي
تـر   اي بـزرگ  را منتخبي از منظومـه   نامه بانوگشسبكه  ،ژول مولة مزداپور نيز، با اين فرضي

سو اخبار مربوط به او  با توجه به اينكه از يك به اعتقاد او،. داستان است ، هم]46،ص50[ داند مي
آمده  لشكر هفتو نيز در طومارهاي نقالي مثل  فرامرزنامهو  نامه بهمنهاي ديگر مثل  در حماسه

نقل شده، از نظر شـماره گـاهي كمتـر از     نامه بانوگشسبها و حوادثي كه از او در  است و داستان
از سـويي ديگـر، از آنجـا كـه     . ديگـر جاهـا از آن سـخن بـه ميـان آمـده اسـت       آن است كه در 

مقدمه ندارد و به ازدواج بانو با گيو خـتم شـده و از سـرانجام بانوگشسـب در آن      نامه بانوگشسب
  .]169،ص47[ توان اين فرضيه را پذيرفتني دانست آيد، مي سخني به ميان نمي

، از بانوگشسب و كارهاي او يـاد شـده   اهنامهشهاي حماسي پس از  گرچه در بيشتر منظومه
سـخن  ... هاي زناني چون هماي و گردآفريد و است و در برخي از متون حماسي نيز، از جنگاوري

به نام اين زن و زندگي و ماجراهـاي او اختصـاص    ،طور ويژه به ميان آمده است، اين منظومه، به
دهـد، ايـن واژه    در آثار ادبي ارائه مي» قهرمان«ة واژ از 1زيگريد وايگلدر تعريفي كه . يافته است

قهرمان به معناي شخصيت اصـلي يـا كـانون يـك اثـر دراماتيـك يـا        : رود در دو معنا به كار مي
از نظر او، قهرمان . دهد حماسي است يا به معناي شخصي كه عملي دالورانه و پهلوانانه انجام مي

                                                        
1. Sigrid Weigel 
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ود، ولـي در معنـاي دوم، همـواره بـا نـوعي      ر كـار مـي   در معناي اول، تنها به شـكل صـوري بـه   
ة بـراي مطالعـه در زمينـ    نامـه  بانوگشسباهميت . ]142،ص51[ گذاري مثبت همراه است ارزش

تنها بانوگشسب به عنوان شخصيت اصـلي داسـتان در آن    نمادهاي زنانه از اين جهت است كه نه
زند و اين نكته، بـا   نيز از او سر ميكند، بلكه رفتارهايي پهلوانانه و دالورانه  نقش محوري ايفا مي

رو هستيم، بسـيار حـائز    هاي حماسي با قهرمان مرد روبه توجه به اينكه در سراسر فضاي داستان
  .اهميت است

ينـد آرزوهـاي قـوم    االگو و صورت نوعي زني اسـت كـه بر   كهن به تعبير كراچي، بانوگشسب
هـاي   اسـطوره ة اين مضـمون، بازمانـد  . است ملي كلي نماد زن آرماني در فرهنگ طور ايراني و به
اي از دوران بسيار دور اقوام ساكن در نجد ايران است كه زن نقشـي فروتـر از مـرد     شده دگرگون

. ]10،ص10[ هاي جامعه در نقشِ زنـي پهلـوان ظهـور كـرده اسـت      نداشت و به سبب دگرگوني
ون چـ سـو هم  دهـد، از يـك   متناقض از زن را در فرهنگ ايران بازتـاب مـي  ة بانوگشسب دو چهر

  :رود مردان به ميدان شكار و رزم مي
 گـه كـه شـان بـود عـزم شـكارهر آن

 چو مردان به جوشـن شـدي در زمـان   
   

ــانوي نامــــدار     ــل پهلــــوان بــ  يــ
ــان   ــردي نه ــود ك ــوي در خ ــر و م  س

  ]56،ص10[                             
دهد  شود و آنان را شكست مي مواجه ميهايي پهلوانانه با جنجگويان  ها و رشادت و با دالوري

اي نـدارد، امـا سـرانجام تسـليم فرهنـگ پدرسـاالر اسـت و ايـن          هاي زنانه ميانه ورزي و با عشق
بودن بانوگشسب در برابر نصايح پدر بـراي انتخـاب همسـر، نشـان      مضمون، با فرمانبري و مطيع

گـذار از نظـام پدرسـاالر بـه      هاي شخصيتي و رفتاري بانوگشسب به دوران ويژگي. شود داده مي
كه بازنمود ايزدبانوان جنگجو و قدرتمند اساطيري ايـران   ،اين زن. بوط استرنظام مادرساالري م

آميز زنان در روزگار باسـتان اسـت كـه بـه تناسـب       بازتاب و ميراثي از تفوق و احترام تقدس«و 
بـاك كـه مـردان را     نيرومنـد و بـي  دختـري   /هاي داستان پهلواني، در قالب زن ساختار و ويژگي

تجلي يافتـه اسـت، در    ]15،ص2[ »انگيزد ها را برمي كند و ترس و احترام آن مغلوب خويش مي
بـا توجـه بـه    . شود سويي با نظام پدرساالر، براي انتخاب همسر، منقاد و مطيع فرمان پدر مي هم

آيـد و   ، ديگر سخني به ميان نميبيژن  ،شدپس از ازدواج با گيو و تولد فرزن  اينكه از بانوگشسب
 وايگـل، تـوان بـه تعبيـرِ     گذارد، مـي  منظومه، سرانجام زندگي اين زن را ناگفته باقي مية سرايند

از ديـدگاه او، تصـوير زن در   . شده در ادبيات بـورژوايي دانسـت   بانوگشسب را قهرمانِ زن قرباني
ورت اسـت كـه همـواره بـه     دو صـ  پـردازيِ مردانـه اسـت بـه     چنين ادبياتي كه محصـول خيـال  

اند يـا كارهـاي عظيمـي     هايي زنانه كه واجد عظمت نخست چهره«: شود شدن او منجر مي قرباني
اي كـه فداكارانـه و    هاي زنانـه  پردازند و ديگر چهره دهند و بهاي آن را با مرگ خود مي انجام مي

از اين نظر، به صـورت   بانوگشسب نيز،. ]145،ص51[ »دهند عنوان قرباني به زندگي ادامه مي به
اين سرنوشت . شود نهايت در دنياي مردانه به فراموشي سپرده مي زنِ قهرماني تصوير شده كه در
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چنين، . اي است كه بنيانش بر بركشيدن قهرمان مرد استوار است زنانِ قهرمان در فضاي حماسه
  .شود نيز ديده ميفردوسي  شاهنامةدر » گردآفريد«سرنوشتي در زندگي و سرانجام نامعلومِ 

  شناسي يونگ شناختي كاركردهاي بانوگشسب از ديدگاه روان تحليل روان
بـانو بـه    عنوان يك پهلـوان  بانوگشسب را بهة ها و اعمال قهرمانان توان جنگاوري وجودي كه مي با

ايراني منسوب دانست، مطـابق  ة تاريخي جامعة ساالر در گذشت مانده از فرهنگ زن رسوبات باقي
هـاي روان ناخودآگـاه و    توان آن را به تأثيرگـذاري  طلبد و مي يونگ، ديدگاه ديگري را مية نظري

شناس مشـهور   كارل گوستاو يونگ، روان. آنيموسِ دروني بانوگشسب بر ذهن خودآگاه او دانست
ة كنــد و همــ سوئيســي، روان آدمــي را بــه دو بخــش خودآگــاهي و ناخودآگــاهي تقســيم مــي 

رسـد، خودآگـاهي و بخـش تاريـك و رازنـاك       آگاهانه در آدمي به انجام مـي سازوكارهايي را كه 
از ديـدگاه  . ]62ــ 60،ص41[ نامـد  آگاهي او خارج است، ناخودآگاهي مـي ة كه از محدود ،آدمي

تقسـيم   2و ناخودآگـاه جمعـي   1يونگ، ناخودآگاهي نيز به دو بخش ناخودآگاه فردي يا شخصـي 
گيرد كه  مي بر سطحي از روان ناآگاه را درة يك الي طفق ناخودآگاه شخصي. ]14،ص54[ شود مي

شـود   فرد كسب مـي  از سويمتكي است كه نه  ،تر، به نام ناخودآگاه جمعي اي عميق خود بر اليه
شخصي اوسـت، بلكـه فطـري و همگـاني اسـت و از محتويـات و رفتارهـايي        ة و نه حاصل تجرب

 دارددهـد و هـويتي فـوق فـردي      روانـي مشـتركي را تشـكيل مـي    ة برخوردار اسـت كـه زمينـ   
الگوهـا   زعم يونگ، ناخودآگاه جمعي از مجموع صـور نـوعي و كهـن    به. ]42،ص36؛ 207،ص31[

الگوهـا بـراي اينكـه بـه ادراك خودآگـاهي درآينـد، در قالـب تصـاوير و          اين كهن. آيد فراهم مي
صـور نـوعي،    الگو، كهن. ]64،ص27[ اقوام مشترك استة شوند كه ميان هم نمادهايي عرضه مي

است كه از مفاهيم كليدي در  3تايپ آركية هاي مختلف از واژ ازلي و تصوير مثالي، ترجمهة نمون
كـه در ايـن    ،الگوهـاي مهـم مكتـب يونـگ     تصاوير و كهـن  از . آيد شمار مي شناسي يونگ به روان

  .الگوي آنيما و آنيموس اشاره كرد توان به دو كهن مي پژوهش مورد توجه قرار گرفته،
يك مرد داراي عناصر مكمـل زنانـه و   . نظران، بشر موجودي دوجنسي است به اعتقاد صاحب

 5و آنيمـوس  4يك زن داراي عناصر مكمل مردانه است كه اين دو عنصر در مكتب يونـگ، آنيمـا  
شوند،  آنيما و آنيموس، كه همزاد مؤنث و همزاد مذكر نيز ناميده مي. ]86،ص38[ شوند ناميده مي
 اي كه در ضمير ناخودآگاه مردان و زنان وجود دارد و مردانه  هاي زنانه ند از جنبها عبارتبه ترتيب 

  :شود آنيموس در زن همانند آنيما در مرد است كه از سه ريشه منشعب مي. ]62،ص13[

                                                        
1. personal unconscious 
2. collective unconsious 
3. archetype 
4. Anima 
5. Animus 
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ـ  .2 ؛بـرد  تصوير قوي از مرد در ناخودآگاه جمعي كه زن به ارث مـي  .1 خـاص زن از  ة تجرب
ة زمين .3 ؛شود هايي كه در طول زندگي خويش با مردان داشته، حاصل مي مردانگي كه از تماس

  .]41،ص36[ »پنهاني مردانه در خود او
آيد، در آثار ادبـي در قالـب نمادهـا و رفتارهـايي      الگو به حساب مي كه يك كهن ،اين تصوير

  .شود شناسي، مبناي عمل و رفتار شخص انگاشته مي يابد و در روان نمادين تجلي مي
اي منطقـي، ابـراز وجـود     از ديدگاه يونگ، آنيموس يا اصل مردانه در روان زن به صـورت انديشـه  

شود كه يـك زن در مواقـع    اين عنصر در زن موجب مي. يابد قهرمانانه يا پيروزي بر طبيعت تجلي مي
تين پـدر نخسـ  «از ديـدگاه يونـگ،   . شـود  دار اموري شود كه ويژة مردان تلقي مي ضروري بتواند عهده

گونـه كـه مـادر نخسـتين حامـل تصـوير        ؛ همـان ]41،ص36[ »ناقل تصوير آنيموس براي دختر است
چـرا   و چـون  ترتيب، پدر بـه آنيمـوسِ دختـر خـود اعتقـادات حقيقـي بـي        بدين. ذهني براي پسر است

ايـن اخـتالط روانـي، جـذابيت عميـق و      . ]287،ص55[ دهـد  اي ويـژه مـي   ها جلوه بخشد و به آن مي
رو، او به جاي انديشيدن و عمل كردن براي خـود، مـدام    اين از. كند براي ذهن دختر ايجاد ميمداومي 

 كنـد  هاي آيندة زندگي خود نيز به روش پـدر خـويش عمـل مـي     كند و در سال از پدرش اقتباس مي
رقيـب حماسـة ملـي اسـت و در      پهلـوان و قهرمـان بـي    بانوگشسب، دخترِ رستم، جهان. ]92،ص38[

، 1بـه اعتقـاد مايكـل فـاريس    . كردارهاي پهلواني خـويش از پـدرش تـأثير پذيرفتـه اسـت     بسياري از 
ايـن پـدران   . چگونگي ايفاي نقش پدري تأثيري عميق و هميشگي بر زندگي دختـر خواهـد گذاشـت   

دربـارة مسـائل مهـم زنـدگي از      ـ اشـتباه  درستي و يا بـه  به ـ هاي دختران را هستند كه عقايد و ديدگاه
بنـابراين، از ايـن نظـر، رسـتم     . ]4،ص34[دهند  شكل مي... به پروردگار، انتخاب همسر و قبيل اعتقاد
كنـد و ايـن نكتـه از     گيري شخصـيت و رفتارهـاي بانوگشسـب ايفـا مـي      كننده در شكل نقشي تعيين

عالوه بـر نبـردي كـه    . خوبي هويداست هايي كه در اين منظومه ميان او و دخترش وجود دارد به تقابل
كنـد و   گيرد و بانوگشسب نادانسته بر پدرش غلبه مـي  نوگشسب و رستم در اين منظومه درميميان با

. شناسد، شيوة همسرگزيني رسـتم و زال بـراي بانوگشسـب نيـز، درخـور تأمـل اسـت        سپس او را مي
جويي بانوگشسب نيز از تأثيراتي است كه از پـدرش در ناخودآگـاه ذهـن او بـاقي      طلبي و جنگ جنگ

اي علنـي و بـا پافشـاري دسـت بـه تـرويج        هنگامي كـه زنـي بـه گونـه    «به تعبير يونگ،  .مانده است
آسـاني   بار اعتقادات خود را بيـان كنـد، بـه    كوشد با برخوردهاي خشونت زند يا مي اعتقادات مردانه مي

هـاي بانوگشسـب و رفتارهـاي     جنگـاوري . ]285،ص55[ »سـازد  روان مردانة نهفتة خود را برمال مـي 
آينـد، بازتـابي از آنيمـوس يـا روان مردانـة       يز او، نسبت به مرداني كه به خواستگاري او مـي آم خشونت

بـه تعبيـري ديگـر،    . تأثير پدري پهلوان و جنگجو در او شـكل گرفتـه اسـت    ناخودآگاه اوست كه تحت
نفـس   بـه  جويي، سردي، لجبـازي، شـجاعت، اعتمـاد    هايي چون ستيزه  مرد درون هر زني حامل ويژگي

تـرين   از آنجا كـه كهـن  . رساند كشي و جنگاوري را در آنان به اوج مي كين هاي براي اوست و ويژگي. ..و

                                                        
1. Micheal Farris 
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گيـرد، پيداسـت كـه حضـور      نمونة روان مردانه در هر زني از شخصيت و كردارهاي پدرش شكل مـي 
  .توان بر رفتارهاي مردانة بانوگشسب اثرگذار باشد پدري چون رستم تا چه ميزان مي

تأثير اين انگـاره  . شود ل تصوير ذهني آنيموس در روان زن بر برادرش فرافكني ميدومين ناق
بر همـين اسـاس، خـواهران در پـيش دوسـتان       بر روان زن تا بدان حد است كه به تعبير اتوني،

گويند و براي استوارداشت سخنانشان، آن را به برادرشـان   خود هميشه از برادر خويش سخن مي
الگوي آنيموس و فرافكني آن بر  تأثير كهن اين سازوكار رواني در زنان تحت ةهم. دهند پيوند مي

 نامـه  بانوگشسـب ورزي فرامرز در  رو، همراهي و نقش از همين. ]23،ص4[ پذيرد برادر سامان مي
رفتارهاي مردانـه و دالورانـه در   ة الگو در زندگي اين زن و زمين تواند نمودي ديگر از اين كهن مي

بــانو و همراهــي او بــا بــرادرش در نبردهــا و  ســويي ديگــر، جنگــاوري ايــن پهلــواناز . او باشــد
  .است آرتميسيوناني خدابانوي ة ها يادآور شخصيت اسطور جنگاوري

داشـتني   آرتميس، كه نام رومي او دياناست، خدابانوي شكار و ماه و دختر بلندباال و دوسـت 
. بـود  ،و خواهر دوقلوي آپولـو، خـداي خورشـيد     شده او نخستين فرزند متولد... زئوس و ليتو بود

آرتميس به محـض تولـد،   ... المپيها بودزئوس، خداي  ،ليتو، خدابانوي طبيعت و پدرش ،مادرش
  .]66-65،ص12[ ياري رساند ،به مادر خود در فرايند زايمان پردرد آپولو، برادر دوقلويش

همراهـي  . شـود  يـده مـي  ها در سرنوشت بانوگشسب نيـز د  مجموع اين صفات و خويشكاري
بانوگشسب و برادرش، فرامرز، پـرورش بـرادر بـه دسـت او، جنگجـويي و جنگـاوري ايـن زن از        

به ويـژه كـه آرتمـيس خـدابانوي مـاه      . صفاتي است كه در اين دو شخصيت قابل سنجش است
. دپرداز به ايفاي نقش مي ،كه خداي خورشيد است ،دانسته شده و در كنار برادر دوقلويش، آپولو

  :شود نيز، از بانوگشسب و فرامرز هميشه به عنوان ماه و خورشيد ياد مي نامه بانوگشسبدر 
ــد ــاد شــ ــوان شــ ــانو از پهلــ  دل بــ
 بـه هـم شـاد بودنــد چـون مـاه و خــور     

   

ــد    ــرو آزاد شــ ــون ســ ــرز چــ  فرامــ
 به يك جايشان منـزل و خـواب و خـور   

  ]56،ص10[                               
ــراه ــي روز، هم ــريك ــاه و مه ــون م  چ

   
 چهــر برافروختــه هــر دو چــون مــاه 

  ]60،ص10[                               
. بـه مـردان اسـت    يتـوجه  بـي عشـق و   نكـردن هاي همسان اين دو زن، ابراز از ديگر ويژگي

باخـت و سرسـختانه از    آرتميس در مقام يك خدابانوي باكره بود كه هرگـز بـه كسـي دل نمـي    
ايــن رفتــار، صــورت نــوعي زنــي اســت كــه حــس  . ]43،ص30[ كــرد بكــارتش محافظــت مــي

خصوصـياتي   ؛را دارد» بـرآيم   من قادرم از پس زندگي«نخوردگي، كمال در خود و ذهنيت  دست
به كمال هستي  ،دهد با اطمينان خاطر و روحي آزاده، مستقل از وجود مرد كه به زن فرصت مي

. ]69،ص12[ هاي خويش گـام بـردارد   عاليق و خواستهنياز از تأييد او، در جهت  دست يابد و بي
پدر و ة مردساالرانة ها در رفتار بانوگشسب با خواستگاران و در تقابل با رفتار و انديش اين ويژگي

  .شود به صورت نمادين با ستيزه و جدال با شوهر ديده مي
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دارد،  هايي كه ميان شخصيت و كردارهـاي بانوگشسـب و آرتمـيس وجـود     اساس مشابهت بر
  :برخي معتقدند

زيسته كـه اسـاطير    اي مي در منطقه نامه بانوگشسبداستان ة محتمل است شاعر يا پردازند
. معروف آرتمـيس را بـه هيئـت ايرانـي درآورد    ة اسطور يوناني زبانزد بوده و شاعر كوشيده است

تـرين پهلـوان    زيرا دختر بـزرگ  ،بدين منظور از ميان زنان شاهنامه، بانوگشسب را انتخاب كرده
ترين خداي اساطيري يونـان،   اساطيري ايران رستم است و از اين لحاظ با آرتميس، دختر بزرگ

  .]118،ص49[ تواند برابري كند مي ،زئوس
آيد و همراهي اين زن با برادر و انجـام   الگو به شمار مي به هر روي، چنين مضموني يك كهن

و به قطع  1ر ملل مختلف، شاهد مثال فراوان داردكاركردهاي پهلواني به شكل توأمان، در اساطي
  .اي از اساطير يوناني دانست شده توان اين مضمون را اقتباس و ايراني و يقين نمي

هـاي   ، در دورهنامـه  بانوگشسـب نهـايي   رسد، اين صورت نوعي كهن، در پرداخـت  به نظر مي
هـاي مردسـاالري بـر آن     هاي مختلف داسـتان انديشـه   ه و در اليهشدسپسين، دستخوش تغيير 

بانوگشسب با ستيز و نبرد با خواستگاران و از بين بردن آنان به نوعي سـعي  . تأثير گذاشته است
نهايـت بـا دگرگـوني فضـاي جامعـه و تسـلط فرهنـگ         در حفظ دوشـيزگي خـود دارد، ولـي در   

، او تحـت  الگـويي نيـز   از ديدگاه كهـن . شود مردساالر مية جامعة پدرساالر، تسليم پدر و خواست
اي دوسـويه دارد؛   الگوها، ويژگي الگو، همانند ساير كهن اين كهن. تسلط آنيموس روان خود است

اگر زن نتواند با فعاليت خالقش . هم به شكل مثبت و هم به شكل منفي ممكن است تجلي يابد
د، وجـي منفـي آنيمـوس بـا     شـو مـرتبط   )4(2»خـود «و بـه  از وجه مثبت آنيموس بهـره بگيـرد   

هـاي پنهـاني شـرورانه بـه نمـود       گسـيختگي، افكـار و وسوسـه    ياتي چون خشونت، لگـام خصوص
ويـژه   مناسبات انساني و به همةمنفي تجلي يابد، زنان را از ة الگو اگر در چهر اين كهن. آيد مي در

گيـرد و   هاي صـحيح او را فرامـي   اي دور اميال و داوري دارد و همچون پيله ارتباط با مردان بازمي
تـوان برخـورد    از اين نظـر، مـي  . ]291ـ287،ص55[ كند ا از واقعيت و زندگي فعال جدا ميزن ر

                                                        
پيونـد  ة كهن ايراني دربارة برادر و خواهري بانوگشسب و فرامرز را نمودار زميني اسطورة رابط كه برخي همچنان .1

كهن در اساطير ملل مختلـف ديـده   ة ماي اين بن ،]125،ص5[ دانند مي ايزد اشي و سروشخواهري دو  ـ برادر
 .]43[ :كة بيشتر، ربراي مطالع. الگويي به خود گرفته است شود و شكل كهن مي

در فـرد منجـر   » خود«شناسي يونگ، بررسي فرايندي در روان انساني است كه به تحقق خويشتن يا  هدف روان .2
ة كه از هم» خود«. داند اش مي ترين الگوي تمام نظام شخصيتي را مهم) self(» خود«واقع يونگ  در«. شود مي

تكامـل شخصـيت، بـراي تمـامي سـاختمان      ة عنوان نماينـد  ه است، بههاي هشيار و ناهشيار تشكيل شد جنبه
كـه ايـن    ]55،ص6[ »كوشد آن را به يكپـارچگي كامـل برسـاند    كند و مي شخصيت وحدت و ثبات فراهم مي
به معناي ) individuation(روند فرديت يا تفرد . انجامد گيري فرديت مي وحدت و يكپارچگي به فرايند شكل

به سوي خود وسيع و جامع، بـه سـوي يكپـارچگي و پيوسـتگي     ) ego(نِ اسير و محدود سفري متعالي از م«
كه با تركيب و ادغام خودآگاهي و ناخودآگـاهي شخصـيت حاصـل     ]51،ص17[ »نيروهاي متضاد روان است

  .]81،ص56[ شود مي
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. او مربوط دانستة منفي روان مردانة آميز بانوگشسب را با مردان به چيرگي سوي سرد و خشونت
هـايي   بروز چنين گرايشة زندگي بانوگشسب بر وي داشته، زمينة فضاي مردساالران تأثيراتي كه
  .است در وي شده
 گيـري شخصـيت   شناسان، پدر و برادر در شكل تر اشاره شد، به باور روان گونه كه پيش همان

بر اين اساس، دختري كـه از رابطـه بـا پـدر و     . عهده دارند كننده بر يك دختر نقشي تعيينة زنان
 انـد، از همـان   برادرش سرخورده شود يا احساس كند كه والدينش، برادرش را به او تـرجيح داده 

ـ   اش نفرت پيدا مي ابتدا از جهان زنانه گـردان   خـويش روي ة كند و به لحاظ عاطفي از نقـش زنان
محور با  عوض، خياالت و تصورات مردانه در درونش نهادينه و باعث رويكردي رقابت شود و در مي

ـ   چنين دختري، آمادگي براي ازدواج نخواهد داشت و گـرايش . شود مردان مي او بـه   ةهـاي مردان
زنـانگي  «شناسـي   اين حالت، كه در روان. شود جويي و خودرأيي نمودار مي ت ميل به سلطهصور

كاذبي پناه ببـرد كـه خـود    ة شود كه زن به نقش مردان شود، موجب مي ناميده مي» شده سركوب
ـ    بـا توجـه بـه ايـن ديـدگاه، رفتـار       . ]91،ص53[ شـود  او مـي ة باعث تشديد گريـز از نقـش زنان

در نخسـتين شـب    ،ب با خواستگارانش و برخوردي كه با همسـرش، گيـو  آميز بانوگشس خشونت
نـابرابري  ة يندي از تأثيرات منفـي و ناخوشـايندي باشـد كـه بـه واسـط      اتواند بر ازدواج دارد، مي

  .شده از سوي خانواده و اجتماع در ناخودآگاهش ثبت شده است تحميل جنسيتيِ
هـاي بعـدي زنـدگي زن، بـه      آنيموس، در دورهروان يا ة الگوي نرين پس از پدر و برادر، كهن

كنـد، فرافكنـي    اشكال مردانه و مردان گوناگوني كه زن را در طول حيـات بـه خـود جـذب مـي     
اي، بـه شـكل    توانـد بـه هـر هيئـت مردانـه      اساس رشـد و تكامـل زن، مـي    آنيموس، بر. شود مي

، شيده، پسـر افراسـياب،   ادر اين معن. ]92،ص38[ تجسم يابد ،ترين مردان ترين تا روحاني بدوي
الگوي رواني باشند كه  توانند از تجليات اين كهن نيز مي ،و بيژن، پسر او ،گيو، همسر بانوگشسب

  .اند بر شخصيت و رفتار بانوگشسب تأثيرگذار بوده
پردازد كه در دنيـاي مردانـه ارزش    بانوگشسب، در اين داستان، به بازنمود رفتار و اعمالي مي

او . آور ايراني زندگي كرده است او زني است كه در خاندان پهلوانان و جنگاوران نام. و اعتبار دارد
خواهرِ فرامرزِ پهلـوان اسـت كـه در    . است ،شاهنامهپهلوان  زال و سام و دخترِ رستم، جهانة نواد

دار حماسـه نيـز    نـام  همسر گيو و مادر بيژن از ديگر پهلوانـان . پهلواني چيزي از رستم كم ندارد
حضور اين زن، در اين فضاي مردساالر و تكرار رفتارهـايي كـه در چنـين فضـايي مـورد      . سته

او هويـت  . او را دچار اخـتالل كـرده اسـت   ة زنان  ها و هويت  تحسين و احترام مردان است، ارزش
روان خود بـه كردارهـايي    خود را از طريق رفتارهاي مردانه تعريف كرده و تحت تسلط آنيموسِ

بودن ارج چنداني ندارد، بلكـه زمينـه     تنها زن در دنياي مردساالر، نه زيرامردانه دست زده است، 
بانوگشسـب، در ايـن منظومـه، در كنـار     . و امكان بروز رفتار و كردارهاي زنانه نيز وجـود نـدارد  

  :شود ته ميهايي مردانه توصيف و شناخ هاي زنانه، با صفات و ويژگي زيبايي



  1394 بهار، 1، شمارة 7، دورة هنرفرهنگ و زن در   56

ــي ــده نـ ــاه تابنـ ــار او مـ ــه رخسـ  بـ
ــير...  ــور و ش ــرد  سلحش ــدر نب ــن ان  افگ
  

ــي      ــد ن ــل او قن ــب لع ــيرين ل ــو ش  چ
ــ ــد كَ ــرد نب ــرديش م ــدان م ــه مي  س ب

  ]60،ص10[                                
اين نكته از اين نظر مهـم اسـت كـه در متـون حماسـي اصـل بـر نيـروي جنگـاوري و قـدرت و           

بنـابراين، اگـر   . شـود  اي در نظـر گرفتـه مـي    هاي زنانه، فرعي و حاشيه است و زيبايي شجاعت در نبرد
هـايي   هـا و ويژگـي   زني بخواهد در چنين فضايي هويتي مستقل و جايگاهي ارزشمند بيابد، بـا مؤلفـه  

هـاي   شود كه در دنياي مردساالرانة حماسه، موجـب تفـوق و برتـري اسـت، نـه ويژگـي       سنجيده مي
هـاي ايـران، مسـتقل از وجـود مـرد تعريـف        به بيان ديگر، وجـود زن در حماسـه  . زنانهفرد  منحصربه

يابـد كـه بـه دسـت      اي معنا مـي  شود و وجود زناني دالور مثل گردآفريد و بانوگشسب در گردونه نمي
 بـويي مردانـه دارد   و هـاي مربـوط بـه آنـان نيـز رنـگ       شود و حتي داستان مردان داستان چرخانده مي

فـرد   تصـوير منحصـربه  «از همين رو، كراچي معتقد است بانوگشسب در اين منظومـه،   .]209،ص24[
اي و رفتارهـاي   زني در ادبيات فارسي است كه با تغيير نقش جنسي همراه است و بـا تصـوير كليشـه   

در اين قصة حماسي، انديشة نابرابري جنسـي را از مفهـوم عشـق و همچنـين     . قالبي زنان تفاوت دارد
گرايانه اسـت و هـدف اصـلي گزارنـدة آن،      ساختار قصه، جنس. توان بازشناخت يني ميشيوة همسرگز

  .]11،ص40[ »تالش زن براي اثبات هويت است كه در پيكار نمود يافته است
كنـد و از دختـرش    اي خاص، گيو را براي همسريِ بانوگشسـب انتخـاب مـي    رستم، به شيوه

باشد، اما بانوگشسـب در ديـدار نخسـت بـا گيـو      پذير  خواهد كه در پذيرش او مطيع و فرمان مي
اعتـراض او نـه بـه    «ايـن رفتـار بانوگشسـب،    . كنـد  بندد و او را در بنـد مـي   دست و پايش را مي

همسري است كه خود انتخاب نكرده است، بلكه به پدري است كه حق انتخاب را از او گرفتـه و  
به تعبير دوبـووار،  . ]14،ص40[ »استاي است كه او را انسان درخور گزينش نپنداشته  به جامعه

 تولد به مرگ محكوم كندة تواند فرزندان خود را از همان لحظ در دنياي مردساالر، پدر حتي مي
گيـرد،   اي كه رستم براي ازدواج دخترش مـي  سوگرانه اين انگاره با تصميمات يك. ]138،ص19[

  .درخور سنجش است
در برابر همسري كه پـدرش بـراي او انتخـاب    العمل شگفت بانوگشسب را  مزداپور نيز عكس

مطابق اين تصوير، مردان . داند مي نامه بانوگشسبة كرده است، بيانگر تصوير عشق از نظر منظوم
گيرند كه دختر را چگونـه شـوهر    دزدند، تصميم مي خواهند، زن را مي شوند، زن را مي عاشق مي

 ؛يند، اما دختر فقط بايد پذيرنـده باشـد  جو دهند، سپس در مقايسه و انتخاب داماد مشاركت مي
چنين است كه جنسـيت همـان   ! چون بانوگشسب پهلوان، حتي اگر زني باشد جنگجو و نيرومند

ايـن  . آيد هاي اجتماعي ما به سر دختر مي سنتي و سنتة آورد كه در جامع باليي را به سرش مي
شـود،   ديـده مـي   شـاهنامه هـاي عشـقي اصـلي     جديد است و در قياس با آنچه در داستان تصور

تـوان بـر آن بـود كـه شـاعر گمنـام        رو، مـي  از همـين . ]177،ص47[ رسـد  متفاوت به نظـر مـي  
داستاني بسيار كهن ساخته شده بود، ة روايتي را در دست داشته كه گرچه بر پاي نامه بانوگشسب
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هـا، شخصـيت    ايـن تـازگي  . تري را هم در خود انباشته است هاي سپسين، چيزهاي تازه در دوره
دهد كه در آن، قدرت زن، بازتـابي از   بانوگشسب را به صورتي تازه و متعلق به دنيايي جلوه مي«

در ايـن  . قدرتي است وبال گردن پـدر ة قدرت مرد اوست و بانوگشسبِ مردافكن و دلربا، مجموع
ون گيـو، پسـري   جامعه، معقول آن است كه يلِ بانوان، در پناه پدري چون رسـتم، شـوهري چـ   

چون بيژن، پدربزرگي چون زال و برادري چون فرامرز بخـزد تـا از بـد حادثـه در امـان بمانـد و       
  .]179،ص47[ »هاي مردانه از سرش بيفتد كردن در ميدان هوس پهلواني

  گيري نتيجه
بـه  ، بـا توجـه   نامـه  بانوگشسـب توان نتيجه گرفته كه  شده مي هاي انجام با توجه به مطالعات و بررسي

عنوان قهرمان داستان، براينـدي از نظـام مادرسـاالري در ايـران باسـتان       بودن شخصيت زن به محوري
هايي چـون سـپردن فرامـرز بـه بانوگشسـب بـراي آمـوختن آداب جنگـاوري و زنـدگي،           نشانه. است

نگـاري بانوگشسـب و برخـورداري توأمـان او از      همراهي بانوگشسب با برادر در شـكار و نبـرد، سـوزن   
هاي زنانه و قدرت مردانه، نبرد با خواستگاران و از بين بـردن آنـان، سـتيزه بـا گيـو در       نرها و زيباييه

سـو   بانو را با برتـري و ارزش ايزدبـانوان كهـن هـم      هايي است كه اين پهلوان از ويژگي... شب عروسي و
شـاعر  . ر شـده اسـت  اما اين نظام مادرساالري، در مواجهه با پدرسـاالري دسـتخوش تغييـ   . گرداند مي

رسـد   هاي جامعة پدرساالر تدوين كرده و بـه نظـر مـي    گمنامِ منظومه، داستان بانوگشسب را با مؤلفه
قدرت و ارزش اين زنِ قهرمان، در رويـارويي بـا فضـاي مردانـة حماسـه، بـه شـكل قهرمـانِ قربـاني          

نمادين رسـتم بـا دختـرش،     هايي چون نبرد اين فرضيه با نشانه. هاي مردساالرانه درآمده است انديشه
پيشنهاد رستم بـه خواسـتگاران بانوگشسـب بـراي نبـرد و ربـودن او بـراي ازدواج، انتخـاب گيـو بـه           
همسري بانوگشسـب بـا نظـر و تـدبير رسـتم، عـدم اختيـار خـود بانوگشسـب در گـزينش همسـر،            

... و تولـد فرزنـد و   سرانجام بودن سرنوشـت او پـس از ازدواج   فرمانبرداري از پدر در پذيرش داماد و بي
هاي بانوگشسـب در منظومـه، بـر پايـة ديـدگاه       بر همين اساس، رفتار و جنگاوري. درخور توجه است

آميـز   شناسـان، رفتـار سـرد و خشـونت     بر مبناي نظرية روان. شناسي يونگ نيز قابل تحليل است روان
نرينـة روان يـا آنيمـوس     الگـوي  جويي اين زن، نمودي از كهن بانوگشسب با مردان و ستيزه و پرخاش

دروني اوست كه به واسطة زندگي و تربيت در فضايي مردانه و تكرار رفتارهاي مردانِ پهلـوان زنـدگي   
 .، در او نهادينه شده بوده است)پدربزرگ، پدر، برادر، همسر و فرزند(او 
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