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چكیده
منظومه بانوگشسبنامه از جمله متون حماسی است که از منظر تحلیل انقادی گفتمان قابل بررسی استت اگوتوی کترک
ابزاری کارآمد برای تحلیل چارچوب نظری این تحقیق است این مقاگه با روش توصیفی-تحلیلی مسﺄگه چوونوی شکلگیری
را در بانوگشسبنامه مورد بررسی قرار داده است نتایج تحقیق بیتانور آن استت کته
انتقادی گفتمان بر اساس آرای کرک
سراینده گمنام منظومه نورشی ویژه به شخصیّت بانوگشسب داشته و شخصیّت او را به عنوان دال شناور در تحلیتل انتقتادی
گفتمان با عناصر متعددی از گفتمانهای اسطوره یتی حماستی و تتاریخی نیونتد داده استت در ستطف توصتین ستراینده بتا
برگزیدن واژه بانوگشسب برای یوانه قهرمان زن این منظومه تمام خویشکتاریهتای او را بتا استتفاده از عناصتر حماستی و
اسطورهیی بیان کرده و در سطف تفسیر و از منظر بینامتنیّت این اثر تحت تﺄثیر شاهنامه و دیور متون حماسی است در ستطف
تبیین میتوان به گفتمان و هژمونی غاگب در این عصر شامل برجسته ستازی مترد محتوری و بته حاشتیه رانتدن گفتمتان زن
ساالری طبیعی شدگی قدرت در میان نادشاهان و غیریّت یا طرد از سوی بانوگشسب اشاره کرد
واژگان کلیدی :تحلیل انتقادی گفتمان نورمن کرک

بانوگشسبنامه نهلوان بانو مرد محوری قدرت

مقدمه
یکی از رویکردهای مهم در تحلیل متون ادبی تحلیل گفتمتان انتقتادی  )Critical Discourse Analysisاستت
«اصط ح تحلیل گفتمان ابتدا در زبان شناسی ساخت گرای آمریکا توسط زگیگ هتری(  )Zellig Harrisبته کتار
رکت و منظور او از تحلیل ساختاری زبان باالتر از سطف جمله بتوده استت» ستلطانی « )13-14 :4931گفتمتان بتا
واحدی بزرگتر از جمله سر و کار دارد و همانگونه که با استفاده از قواعد دستور زبتان متیتتوانیم استامی مرکتب
گروه بند و جمله بسازیم با استفاده از قواعد گفتمان میتوانیم جملهها را طوری بیان کنیم که با هم مترتبط باشتند
به طوری که شنونده یا خواننده از جملهیی به جمله دیور روان و راحت منتقل شود» صلفجو )7 :4931
« تحلیل گفتمان انتقادی ریشه در آرای ک سفه جدید همچون؛ گویی( آگتوسر روالن بتارت ژا دریتدا الکتان و
میشل کوکو دارد در این رویکرد زبان به مثابه عملی اجتماعی است که با ایدﺋوگوژی گره خورده است و گفتمتانهتا
به وسیله روابط قدرت و ایدﺋوگوژیها شکل میگیرند» آقاگلزاده )453 :4931
در تحلیل انتقادی گفتمان متون ادبی کرآیندهای ایدﺋوگوژیکی باید مورد توجه بسیار قترار گیرنتد چراکته چرخته
نیرومند ایدﺋ وگوژی در طی اعصار مختلن به ضمیر ناخوداگاه شخص رانده شده استت و شتخص آن را خودکتار و
طبیعی میانوارد ن( منتقد ادبی درصدد کشن حذ ها شکا ها گسستها ایدﺋوگوژیها و قدرتهای مکتوم در
هر دورهیی است که منجر به هژمونی  )Hegemonyو سلطه گشتته استت جامعیّتت متتون ادبتی و ختوانشهتای
گفتمانی آن میتواند با شیوههای گوناگون چارچوب نظامهای اخ قی ارزشی و کلستفی هتر جامعته را از دیتدگاه
ایدﺋوگوژیک مورد مداقه قرار دهد و هر آنچه را که سرکوب مهجور و مسکوت مانده است بنمایاند
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یکی از بهترین روشهای کارآمد بررسی متون ادبی از جمله؛ منظومه بانوگشستبنامته تحلیتل انتقتادی گفتمتان
است به وسیله این رویکرد میتوان زوایای ننهان ایدﺋوگوژیک جامعه بانوگشسب را آشکار کرد و به تبیتین ختویش-
کاریهای او نرداخت
 -6روش پژوهش
این جستار میکوشد با روش توصیفی -تحلیلی «منظومه بانوگشسب نامه» را با استفاده از تحلیتل انتقتادی گفتمتان
مورد بررسی قرار دهد بنابراین درابتدا مفاهیمی که دارای بتار ایتدﺋوگوژیتک هستتند گتزینش و بتا
نورمن کرک
در سه سطف توصین تفسیر و تبیین مورد تحلیل واقع گشتند
استفاده از نظریه کرک
 -2سوالهای تحقیق
تا چه میزان در این منظومه قابل بررسی است؟
 آرای نورمن کرک چه عواملی در شکلگیری گفتمان غاگب قدرت زبان و ایدﺋوگوژی در بانوگشسبنامه موثّر قلمداد گشته است؟ -9پیشینه تحقیق
در زمینه تحلیل انتقادی گفتمان مقاگههای بسیاری به رشته تحریر درآمده است که از آن میان به متوارد زیتر متی-
توان اشاره کرد:
آقاگلزاده کردوس «)4941رویکردهای غاگب در تحلیل گفتمان» ضمن معرّکی نظریههتای دیوتر تحلیتل گفتمتان
را مورد بررسی قرار داده و به قدرت و ایتدﺋو گتوژی زبتان در مشتروعیت بخشتی بته روابتط نتابرابر
نظریه کرک
اجتماعی اشاره کرده است نیکویی علیرضا و برکت بهزاد «)4931بازنوری روایتات تتاریخی یزدگترد اول و بهترام
روایتهتای مربتوب بته یزدگترد و بهترام و بته
ننجم با تﺄکید بر تحلیل انتقادی گفتمان» به بررسی مقایسه
سیطره ایدﺋوگوژیک راویان در بازسازی اسطورههای دینی و احیای آنها در نیکربنتدی تتاریخی نرداختتهانتد قاستم-
زاده علی و گرجی مصطفی «)4931تحلیل گفتمان انتقادی رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشتت»
به تحلیل روشنفکران خارج از کشور انتقاد از آنان و طرز نورش نویسنده در طرح گفتمان روشنفکری نرداختتهانتد
بهبهانی مرضیه و خاکپور سیاوش «)4931بررسی و تحلیل گفتمان رمان سگ و زمستان بلند» حوادث مهتم سیاستی
ایران را با تﺄکید بر مسایل روانی شخصیّتها با توجه به روش تحلیل گفتمانی متن و عناصر برجستته در آن تحلیتل
و نقد کردهاند اما در بررسیهای انجام شده موضوعی منطبق با نژوهش حاضر یاکت نشتد جامعته آمتاری تحقیتق
منظومه بانوگشسب نامه به تصحیف روح انویز کراچی از انتشتارات نژوهشتواه علتوم انستانی و مطاگعتات کرهنوتی
است
 -4چارچوب نظری تحقیق
-6-4تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف
که چتارچوب ایتن نتژوهش بتر استاس آرای او
یکی از نظریهنردازان برجسته در تحلیل گفتمان نورمن کرک
در تحلیل انتقادی گفتمان سطوح 9گانهیی را برای بررسی متون در نظر گرکته است:
استوار است کرک
 4سطف توصین یا گفتمان به مثابه متن« :تحلیل متن درواقع تحلیل ساختهای زبانی و ویژگتیهتای صتوری متتن
تحلیل متن شامل؛ تحلیل زبانی در قاگب واژگان دستور نظام آوایی و انسجام در سطف بتاالتر
است از نظر کرک
از جملتته استتت تحلیتتل زبتتانی هتتم ویژگتتیهتتای واژگتتانی-دستتتوری و هتتم ویژگتتیهتتای معنتتایی را دربرمتتی-
گیرد» سلطانی )11 :4931
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 1سطف تفسیر یا کردار گفتمانی « :این سطف حد واسط میان متن و کردار اجتماعی است و با استفاده از آن متردم از
زبان برای توگید و مصر متن بهره میگیرند و بدین طریق متن به کردار اجتماعی شکل میدهد و از آن شکل متی-
گیرد» همان )11:یکی از مفاهیم بنیادین در این سطف مفهوم بینامتنیّت  )intertextualityاست که این سطف بتا در
نظر گرکتن باکت موقعیّت و عوامل بینامتنیّت تفسیر میشود
 9سطف تبیین یا کردار اجتماعی :در این سطف تمام وجوه یک کردار گفتمتانی از زوایتای مختلفتی چتون؛ سیاستی
اقتصادی کرهنوی و اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد
این است که گفتمان گونه مهمی از نرکتی( اجتماعی است که دانش هویّتتهتا
«نکته محوری رویکرد کرک
و روابط اجتماعی از جمله مناسبات قتدرت را بازتوگیتد کترده و ترییتر متیدهتد و هتمزمتان ستایر نترکتی(هتا و
ساختارهای اجتماعی به آن شکل میدهند به این ترتیب گفتمان رابطهیی دیاگکتیکی با ستایر ابعتاد اجتمتاعی دارد
ساختار اجتماعی را روابط اجتماعی در کل جامعه و نهادهتای ختاو و در عتین حتال متشتکل از عناصتر
کرک
نوعی تحلیل گفتمان متن محور است که ت ش میکند سه ستنّت
گفتمانی و غیر گفتمانی میداند رویکرد کرک
را با یکدیور تلفیق کند« :ا تحلیل مفصّل و دقیق متن در حوزه زبانشناسی گرامر کاربردی میشل هاگیتدی) 1تحلیتل
جامعهشناختی ک ن نرکتی( اجتماعی نظریه میشل کوکو که روش شناسی مشخصی برای تحلیل متتن در اختیارمتان
قرار نمیدهد) 9سنّت تفسیری و خرد در جامعهشناسی اتنومتودوگوژی و تحلیل گفتوگو) کته بتر استاس ایتنهتا
زندگی روزمره محصول کنشهای اجتماعی اکراد به شمار میآیند کنشهایی که بر اساس نیتروی از مجموعتهیتی از
قواعد و رویههای عقل سلیمی مشتر انجام میگیرند» یورگنسن و کیلیپ( )447 :4931
-2-4تحلیل گفتمان انتقادی بانوگشسبنامه
منظومه بانوگشسب نامه از جمله متون ادبی است که با رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی قابل تفسیر استت و بتر
که شرح آن در کوق آمد میتوان چارچوب کلی ساختار این نژوهش را تبیین کرد
اساس نظریه کرک
اگن گزینش متن :عنوان منظومه بانوگشسبنامه از سرایندهیی گمنام به تصحیف روح انویز کراچی است
ب باکت موقعیّتی متن :از آن جا که هویّت سراینده منظومه ناشناس باقی مانده است اما ژول مول معتقد است « :این
منظومه متعلق به قرن  5ه ق که منظومهیی کوچک و بیمقدمته استت» متول « )15 :4951مﺄختذ بانوگشستبنامته
شاهنامه های منثور و اخبار نهلوانان نیش از دوره اس می در ایران بوده و انویزه و موقعیّت مناسبی در زمان بازآکرینی
منظوم آن وجود داشته است تا سراینده منظومهیی را خلق کند که قهرمان آن زن باشد و در زمانه رواج تعصّتبهتای
انتظتار ع قته تعصّتب و عقایتد
دینی سختگیری های اجتماعی و آزار و اذیّت زنان به بهانته دینتداری بترخ
حاکمان همزمان با او به ذکر نهلوانیهای یک زن بپردازد و عظمت و قدرت نژاد ایرانی را به چنین صتورتی بنمایانتد
و با این عمل در برابر اعراب و تر ها نوعی مقاومت و گونهیی مبارزه کند» بانوگشسبنامه )45-41 :4941
میتوان یقین داشت که سراینده این منظومه مسلمان شیعه یا شعوبی بوده باشد چراکه در این منظومه بته ستتایش
و نعت رسول اکرم و) حضرت علی ع) و دیور خاندان آل عبا نرداخته است
-6-2 -4بررسی سطوح 9گانه نظریه فرکالف در بانوگشسبنامه
 4سطف توصین :در این مرحله به بررسی روابط معنایی واژهها که برخوردار از کرآیندهای ایتدﺋوگتوژیکی ونیتز بته
بررسی انتخاب نوع واژهها شخصیّتها مکانها و همنشینی واژهها نرداختهایم
 1سطف تفسیر :این سطف در بانوگشسبنامه بیانور تفسیر متن در باکت بینامتنیّتت استت عوامتل متوثّر در متنیّتت
داستان متشکل از نیکرگردانی اسطورهیی است
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 9سطف تبیین :بسیاری از خویشکاریهای بانوگشسب برگرکته از بغبانوان باستان است از این رو با شواهد بستیار
میتوان به حاشیه رانده شدن گفتمان زن ساالری و جایگزینی گفتمان مردساالری اشاره کرد ستپ( در ایتن ستطف
به تبیین طبیعی شدگی کرّه ایزدی در شخصیّت کیکاووس و هژمونی قدرت در اکراستیاب و بته گفتمتان غیریّتت یتا
دیوری که بانوگشسب در نبرد خویشاوندی از آن سود جسته است اشاره کرد
.5خالصه داستان
«منظومه بانوگشسبنامه از شرح چهار واقعه جداگانه تشکیل یاکته است که با یکتدیور ارتبتاب بستیاری ندارنتد
بانوگشسب دختر رستم و یکی از زنان نهلوان و نامبردار حماسه ایرانست نهلتوانی وی چنتدان بتود کته بته جنتگ
شیران می رکت و مبارزان را به یک زخم دونیم و شاهان و امیران را اسیر و مطاوع کرمان خود میساخت بر سر ایتن
دختر زیبای نهلوان مناقشه سختی میان بزرگان ایران و درباریان کاووس درگرکت و رستم و کاووس برای ختم ایتن
مسا یل او را به گیو نسر گودرز که میان همه ایرانیان از همه دگیرتر بود دادند تا مناقشات کرو نشیند و نزاع از میتان
برخیزد اما بانوگشسب نهلوان نخست با گیو درآویخت و او را به بند اکوند تا رستم به سرزنش وی رکتت و کارهتا
را بهص ح باز آورد از این زن بیژن که کردوسی آن همه از او به بزرگی نام برده است بزاد» صفا )919 :4974
 1تحلیل گفتمان منظومه بانوگشسبنامه بر اساس آرای نورمن فرکالف
-6-1سطح توصیف
-6 -6 -1واژهها
عنوان داستان بیانور آن است که با داستان جنسیّتی مواجه هستیم که یوانه قهرمتان آن زنتی بته نتام بانوگشستب
است جن( واژهها روایت گتر نبترد بانوگشستب بتا گروهتی از متردان استت و آنچته کته ستراینده از شخصتیّت
بانوگشسب ارایه کرده زنی است در گباس مردان در تحلیل گفتمان «هر شخصیّت مجموعهیی از بتن معناهاستت و
هر شخصیّت نامی خاو دارد» کاوگر  )54 :4931واژه بانوگشسب از سه جزء بانو+گشن+اسپ تشکیل یاکته استت؛
«واژه بانو به معنی زن بزرگزاده بانو و کدبانو» کرهوشی  )444 :4944و «گشتن در نهلتوی و نارستی کته در زبتان
اوستا ورشنه آمده به معنی نر و نرینه است واژه گشن اغلب به اسقاب نون استعمال شده است» معتین )434 :4994
«اسپ در اوستا « »aspaدر سانسکریت« »asvaو در کارسی باستتان« »asaخوانتده شتده استت» ابواگقاستمی :4943
 )41اسب یکی از برجستهترین حیوانات اساطیری است که با نام بسیاری از نهلوانان شتاهنامه نیونتد ختورده استت
« گشنسپ دارنده اسب نر و دگیر درواسپ دارنده اسب درست و ستاگم بیوراستپ دارنتده ده هتزار استب ستیاوش
دارنده اسب سیاه یا قهوه یی گهراسپ دارنده اسب تیزرو گرشاسپ دارنده اسب الغر تهماسپ دارنده استب کربته و
زورمنتتد ش یداستتپ دارنتتده استتب درخشتتان ویشتاستتپ دارنتتده استتب آمتتاده و ارجاستتپ دارنتتده استتب
ارزشمند» دادگی  )419 :4974بنابراین بانوگشسب به معنی دارنده اسب نر استت کته ایتن استم دربرگیرنتده تمتام
حاالت روحی و روانی سرکشیها و خویشکاریهای مردانه او است
در این منظومه نحوه ترکیب واژهها نرمه حرو و م زمت گفظ و معنا اگقا کننده محیطی مردانه هستند ستراینده
در توصین بانوگشسب از واژههایی نظیر :هزبر اککن زمینکوب هامون نورد نامبردار گُترد گُترد گ،تو گُترد نبترد
سلحشور شیراککن گ،و کامیاب بانوی یل و سود جسته و او را در هیﺌت یتک مترد بته تصتویر کشتیده کته تنهتا
سرگرمی او نخچیر کردن است که در حدود11مرتبه در سراسر منظومه بسامد داشته سراسر منظومه سخن از نیکتار
بانوگشسب است و سراینده با توجه به کضای حماسی منظومه و اشاره به نیکارهای بانوگشسب مخاطبان ختویش را
«مرد» انواشته و از این رو عملکردهای مردانهیی برای قهرمان اصلی داستان قایل گشته است که ایتن بتا مقتضتیات

تحلیل گفتمان انتقادی منظومه بانوگشسبنامه بر اساس آرای نورمن فرکالف 5 /

کرهنگ مرد ساالرانه تطبیق بیشتری دارد سراینده جز در دو مورد؛ نرورش یاکتن کرامرز توسط بانوگشسب و ستوزن
نواری او دیور به عملکردهای زنانه او هیچ اشارهیی نکرده است
در این منظومه ع وه بر بانوگشسب این مردان هستند که دارای کنش هستند و در نیشبترد وقتایع متوثّر قلمتداد
گشتهاند از این روی کحوای ک م سراینده بر کرهنگ «مرد ساالری» تﺄکید دارد که آن را محور زبان شعری ختویش
قرار داده است با توجه به غاگب بودن کرهنگ نرینه ساالری بر سراینده و نداشتن ذهنیّتی دقیق از دنیتای زنانته او را
بر آن داشته است که به شخصیّت بانوگشسب در ارتباب با مردان توجه کنتد و از دریچته دیتدگان آنهتا حتوادث و
وقایع سیر علّی و معلوگی حوادث) را نیش برد
-2 -6 -1شخصیّت
«شخصیّت عبارت از مجموعه غرایز تمای ت و عادات کتردی استت یعنتی مجموعته کیفیّتات متادی معنتوی و
اخ قی که حاصل مشتر طبیعت انسانی و اختصاصات موروثی و طبیعی اکتسابی است و در اعمال رکتار گفتتار و
اککار کرد جلوه میکند و وی را از دیور اکراد متمایز میسازد» یونسی )175 :4955
منظومه بانوگشسبنامه تنها منظومه یی است که قهرمان اصلی آن یک زن است و در آن به نتام هتیچ زن دیوتری
اشاره نشده دالوریهای او دست مایه نرزی برای آکرینش حتوادث مختلتن در بطتن داستتان استت؛ حتوادثی کته
مشحون به رشادتها و نبردهای یک تنه در برابر گروهی از مردان است خوی ستتیهندگی کته در ضتمیر او نهادینته
شده است او را مبدّل به زنی عاری از رحم و شفقت در برابر خواستواران انیرانیاش کرده است به گونتهیتی کته
تیغ آبوون از نیام برمیکشد و آنان را دوناره میسازد ونیز هیچ کسی یارای مقاومت در برابر او را نتدارد و در نبترد
با او شکست را نذیرا خواهد شد
شجاعتهای او در مواجهه با خواستواران انیرانی ستودنی است و نیکارهای او در میدانهای نبرد یادآور شتکوه و
عظمت بغبانوان باستان از جمله آناهیتا است «کدیه آوردن شهریاران و ی ن نامآور ایرانی نتزد آناهیتتا و درخواستت
آنان برای نیروزی بر دشمنان از یکسو بیانور واالیی و ارجمندی آناهیتا در آیین مزدایتی استت و از ستویی دیوتر
نشان دهنده خویشکاری جنواوری او است» دومزیل )419 :4945
آنچه که در اینجا مهم به نظر میرسد آن است که قدرت جنواوری و سلحشوری دراختیار آناهیتا استت و ایتن
نامداران به درگاه ک( دیوری نیایش نمیکنند و کقط از او میخواهند که آنان را در نیکار بتا دشتمنان یتاری دهتد
ن( هسته اصلی قدرت و جنواوری دراختیار زنان است و آنان با قربانی کردن حیوانات درصتدد جلتب توجته او
برای غلبه یاکتن بر دشمنان هستند بنابراین بانوگشسب نیز نیش نمونه آناهیتا است که به مرور زمتان «ایتن ایتزدان
صورت نهلوانان نیدا کردهاند» سرکاراتی  ) 141 :4974که این خود بیانور آن است که به احتمتال زیتاد بانوگشستب
تجلّی بغ بانوان در عصر باستان است که بعدها به شکل زن زمینی نیکارگر درآمده ونیز بر نایه چنین انواره و بتاوری
است که مضمون زن نیکارگر در آثار حماس ی ایران شکل یاکته است او آن هنوام که به رزم روی آورده نیتروزی و
ظفر را در ید قدرت خویش به دست آورده است در این منظومه هیچ خواستواری نتوانسته است بر او چیره شتود
چه بسا در گرماگرم نبرد حتی جان خویش را نیز از دست دادهاند از جمله آنها میتوان بته نادشتاهان هنتد اشتاره
کرد که ندیده دگباخته بانوگشسب شدند و به ایران آمدند اما رستم شرب ازدواج را در نیکار با بانوگشسب قترار داد
که او موکّق گردید جیپور را به قتل رساند بر جیپال زخمی وارد سازد و به رای گزین هم زینهار دهد
چتتتو رای آن چنتتتان دید ز آنجا بجستتت
یکتتتتی کشتتتته گشتتت و دگر را بخستتت
بانوگشسبنامه :4941و 449ب)741
هنوامیکه تمرتاش چینی عاشق بانوگشسب گردید بانوگشسب سرانرده را از خون او رنوین ساخت
تمتترتتتاش در متتوج ختتتتون ستترنوتون
ستتراستتتر ستترانتتترده نر متتتوج ختتتون

 / 1نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 6931

همان:و 411ب)115
شخصیّت سمبلیک بانوگشسب نمودی نمادین از کهن اگووی خدابانوی یونان آرتمی( است درحقیقت میتوان
گفت :بانوگشسب زمینی شده آرتمی( است او نمونته اعلتی و اگوتوی کامتل نخستتین بتغبتانوان باستتان استت
«خدابانوان یونان انوارههای زنانهیی هستند که بیش از سه هزار ستال در ذهتن بشتر زیستتهانتد» بتوگن )91 :4931
«آرتمی( ایزد بانوی شکار» ژیران  )43 :4974و «از خدابانوان باکره بود که طبیعت وحشی قلمرو او به شتمار متی-
آمد و در تیراندازی بیخطا بود» بوگن  )11 :4931یکی از هنرهای رزمتی بانوگشستب مهتارت در صتید و نخچیتر
کردن است که تنها سرگرمی او به شمار رکته است
هتتمتتته روز نختتچتیتتر کتتتارش بتتتتدی
شتتتب و روز عتتتزم شتتکتتارش بتتدی
همان:و 11ب)13
بانوگشسب شب و روز به شکار مینرداخت آنچنان که نهنگ از بیم او در آب میشد و عقتاب از هیبتت او نتر
میاککند او به هنوام صید نرندگانی چون؛ باز شاهین و چرغ ونیز حیواناتی چون؛ شیر نلنگ گور آهتو و گتوزن
را به یکباره صید میکرد
چهتتل گتتتور و آهتتتتتو گتتتتو نتهتلتتوان
بیتفتونتتد ده نتتتترّه شیتتتتتتر ژیتتتتتان
همان :و 11ب)411
تمام نبردهای بانوگشسب در سراسر منظومه بیانور آن است کته او نیتز هماننتد آرتمتی( تجترّد را متینستندد
«آرتمی( در مقابل عشق و عاشقی مصونیّت داشت و به کسی دل نمیباخت و دگبستویهتای عتاطفی او را از نتی-
گیری آنچه برایش مهم بود باز نمیداشت» همان )11 :آرتمی( شخصیّتی مرد گریز دارد بانوگشسب نیز خواهان
ازدواج با هیچ مردی نیست و هیچ گاه عشتق ختود را بته متردی ابتراز نکترده استت هرچندکته در نایتان منظومته
بانوگشسب ناگزیر می شود به خواست رستم تن دردهد و ازدواج با گیو را بپذیرد نکته مهم در زندگی بانوگشستب
آن است که او تا آن هنوام که «باکره» است و ازدواج نکرده قدرت و نیروی مردانوی دارد اما نت( از ازدواج او بتا
رشادتهای او در حماسهها نرکته است میتوان این احتمال را داد کته او «نتیش
گیو دیور هیچ سخنی از
نمونه باکره مقدّس» است که خویشکاریهای او ارتباب مستقیمی با بغبانوان دوران باستان دارد
شخصیّتهای کرعی در این منظومه شامل :کرامرز رستم زال شیده تمرتاش نادشاهان هندی و نهلوانتان ایرانتی
است که هموی آنان حول محور بانوگشسب به چترخش درآمتدهانتد کته ختویشکتاریهتای آنهتا در مواجهته بتا
بانوگشسب برخاسته از جامعه مردساالر است
در این منظومه بانوگشسب شخصیّتی نویا دارد که تمام تحرّ و اعتراض او درجهت تقابل با کرهنگ نرینه محور
است و با تعمّق در الیههای زیرین داستان متوجه میشویم که تمام روند داستان با تﺄکید بر نقش همسر /متادر بتودن
که یکی از باورهای جامعه مرد ساالر شکل گرکته است آن چنان که بانوگشسب درابتدای داستان نترورش کرامترز
را بسان مادری برعهده میگیرد و در نرورش او از هیچ کوششی کروگذار نیست و نیز در بخشهای بعتدی داستتان
تمام سعی مردان در تصاحب بانوگشسب به عنوان یک همسر است
-9 -6 -1مكان
نکته مهم در زندگی بانوگشسب آن است که در سراسر منظومه میدانهای نبرد جایگاه ایجاد کشمکش و تتنش-
های او به شمار رکته است که از منظر تحلیل انتقادی گفتمان همین موضوع نشانه تفسیر ایدﺋوگوژیک سراینده است
رکت و آمد بانوگشسب و کرامرز به دشت رغوی زمینهساز نبرد خویشاوندی میان رستم و کرزندانش استت نبترد
خویشاوندی یکی از وقایع برجسته در حماسهها است نبرد خویشاوندی در این منظومه به کاجعه منجر نمتیشتود
چراکه رستم آگاهانه به نبرد با کرزندانش نرداخته است ساختار این نبرد از عناصری چتون؛ نهتی شتدن از رکتتن بته
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دشت رغوی نوشیدن گباس مبدّل نام جویی و رجزخوانی کشمکش نیایش و اکتزایش تتوان دکتاعی ستود جستتن
رستم از خدعه و نیرنگ یاریگری به قهرمانان داستان و بازشناخت تشکیل یاکته است
-4 -6 -1همنشینی و همآیی
از مباحث در خور توجه در سطف توصین بررسی همنشینی و همآیی واژهها  )Collocation lexiconاست
در این منظومه عنصر«تقابل» نشان دهنده این سطف است تقابل کشور ایران و تتوران در بختش دوم منظومته بستیار
چشمویر به نظر میرسد که این تقابل «ستیز میان خیر و شر در اسطورهها به شمار رکتته استت» ماسته )191 :4975
« بتتا توجتته بتته استتطوره آکتترینش ایتتران ستترزمین مقتتدّس و اهتتورایی استتت و انیتتران ستترزمین گجستتته
اهریمنی» دادگی )413 :4974
-2 -1تفسیر متن
تفسیر متن بر نایه بینامتنیّت انجام شده است «بینامتنیّت مجموعهیی از متون کته در آن هتر متنتی عناصتری را از
متن یا متنهای دیور در خود میگنجاند» یورگنسن و کیلیپ( « )413 :4931تحلیل بینامتنی از زاویه کردار گفتمتانی
به متن مینورد و در نی آثار کردار گفتمانی بر متن است بینامتنیّت نشان دهنده تاریخمندی متون است هیچ متنی را
نمیتوان به تنهایی و بدون اتّکا به متون دیور کهمید زیرا نمیتوان از استفاده کردن گرات و عباراتی که دیوتران قتب
استفاده کردهاند اجتناب کرد بنابراین بینامتنیّت نشان دهنده آن است کته همته رویتدادهای ارتبتاطی بته نتوعی بته
رویدادهای نیشین مربوب هستند و از آنها بهره میگیرند» سلطانی )17 :4931
در این منظومه میتوان به ارتباب گسترده یی که میان این داستان با دیور متون حماسی از جملته شتاهنامه وجتود
دارد دست یاکت این داستان متنی مستقل و خودبسنده ندارد بلکه عناصر به کار رکته در آن تحت تﺄثیر دیور متتون
حماسی سروده شده است و شاگوده داستان بر بینامتنیّتی سازنده استوار استت کته از گفتمتانهتای متعتدد زنجیتروار
تشکیل یاکتهاند که در زیر به بررسی هر یک از آنها در سطف تفسیر خواهیم نرداخت
-6 -2 -1پیكرگردانی
از مهمترین ویژگیهای استاطیری منظومته بانوگشستب نامته نیکرگردانتی یتا ترییتر شتکل موجتودات استت از
نیکرگردانیهای این منظومه می توان به دگردیسی نری به گور و جن به شیر اشاره کرد هد کلّی این نیکرگردانتی-
ها دگردیسی و ترییر هویّت در ساختار نظاممند آن موجود است
-6 -6 -2 -1پیكرگردانی پری به گور
نیکرگردانی نری به گور بیانور تخیّل کعّال ضمیر ناخودآگاه بشر در منظومه بانوگشسبنامته استت کته بتا ترییتر
شکل ظاهری و با کنشهای دگرگون شده حوادث داستان را نیش میبرد و ماهیّتی متفتاوت از ختود را بته تصتویر
میکشد «واژه« »Pairikaکه کلمه نری در زبان کارسی از آن گرکته شده از ریشه هند و ارونایی « »Perبه معنتی بته
وجود آمدن و زاییدن است از این ریشه با اکزودن نسوند  Iکه هم در اوستا و هتم در هنتدی باستتان بترای ستاختن
اسامی و صفات مونث به کار میرود نخست واژه« »Pariساخته شده و سپ( نسوند « »kaبدان اکزوده شتده استت
بدین ترتیب معنی اصلی نری مطابق این اتیموگوژی میتواند؛ زاینده و بارور باشد» سرکاراتی )1-9 :4951
بانوگشسب هنوام نخچیر کردن آن چنان دگیری و بیباکی از خود به نمایش میگذاشت که به هیچ حیوان درّنده-
یی از جمله؛ شیر و نلنگ اجازه زنده ماندن نمیداد او دراثنای نخچیر کردن با گوری مواجه شد که به او ننتاه بترد و
از او درخواست کمک کرد
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تنتتتش بتتتتود گتتتتتترزان دمتتتی آرمیتتتد
چتتتو آن گتتتتور نتتتزدیک بتانتتو رسیتتد
بانوگشسبنامه  :4941و 57ب)11
درهمین هنوام شیری شرزه به گور حمله ور شد و خواست که گور را از هم بردرد که بانوگشسب با گرز بر تار
شیر زد و آن را به ه کت رساند
بتتتزد گتتتترز بتتتر تتتتار شیتتتتر نتتتر
بتتترآشفتتت بتتانتتتتو یتتتتل نتتتترهنتتتر
همان:و 57ب )11
ن( از آنکه بانوگشسب جان گور را نجات داد گور ناگهان تبدیل به «نری» شد و ختود را شتاه نریتان معرّکتی
کرد
منتتتم نتتتتادشتتتاه نتتتتتری نتتتام عیتتتن
بوتفتتتتش کتتته ای متتتتتتاه روی زمیتتتتن
کتتتتتتزون از درختتتتتتان ستتپتتتاه منتنتتد
نتتتتری ستتتر بتته ستتتتر در ننتتتاه منتنتد
همان:و 54ب)97 -91
«نریان که در زمان کهن زن-ایزدان باروری و زایش به حساب میآمدند و معنی واژگتانی نتری نیتز ایتن امتر را
تصدیق میکند بسان زنان جوان بسیار زیبا و کریبندهیی تصور میشدند که تجسّم ایزدینته میتل و ختواهش جستمی
بودند» همان« )7:اسطوره نری با رویای عشق همراه است کریبندگی و آکریدن عشق در نری صتفتی اصتیل و ذاتتی
است» الهیجی  )139:4974کرامرز ن( از آگاه شدن از هویّت نادشاه نریان دگباخته و شیفته او شد
-2 -6 -2 -1پیكرگردانی جن به شیر
در این منظومه از جنّی به نام «سرخاب» یاد شده که دشمن نری است و شاه نریان در گفتوگو بتا بانوگشستب و
کرامرز علّت نبرد خود را با شیر اینگونه بیان کرده است:
که بتتتر جنتّیتتان شتتتاه بتتتتودی تمتتتتتام
یکتتتتی دشمنتتتم بتتود ستترختتاب نتتام
ازو ایتتن جهتتتتان بتتتتتر دگتتم تنتتگ بتود
به کینتتم شتتب و روز در جنتتتگ بتتتتود
که متتن گتتتتتور بتتتودم و آن شیتتتر بتتتود
که تتتا بر متتن امتتتتتروز او چیتتتر بتتود
بانوگشسبنامه  :4941و 54ب)11-94
«جنها میتوانند به هر شکلی که بخواهند درآیند به شرب آنکته چنتدان تفتاوتی بتا عنصتر آتتش و دود نداشتته
باشند» کمبل  )41 :4943از کردار این جن در بانوگشسبنامه میتوان به «ناندید شدن» اشاره کرد هنوامیکه گور به
بانوگشسب نناه برد بانوگشسب با گرزی بر تار شیر زد و جان گور را از مرگ رهاند اما ن( از کشته شدن شتیر
الشه آن در زمین ناندید شد «حضور نادشاه نریان با نام عربتی «عتین» و اشتاره بته جنّیتان از عناصتر اکستانهیتی و
عامیانهیی است که به احتمال کراوان ن( از قرن  5ه ق در ساخت روایات نهلوانی وارد شده است چنتانکته بترای
میبینیم» آیدنلو )93 :4941
نمونه در سامنامه قرن  4ه ق)
-9-1سطح تبیین
-6 -9 -1تﺄثیر گفتمان قدرت بر خویشکاریهای پادشاهان
معتقد است« :اعمال قتدرت
یکی از ابزارهای تحلیل انتقادی گفتمان مفهوم قدرت در جامعه است نورمن کرک
در جوامع به طور روز اکزونی از طریق ایدﺋوگوژی و به ویژه از طریق کارکردهای ایدﺋوگوژیتک زبتان صتورت متی-
گیرد» سلطانی )91 :4931
«تحلیل گران انتقادی گفتمان برداشتی از قدرت دارند که بر اساس آن جامعه به طبقاتی تقسیم متیشتود کته در آن
عدهیی صاحب قدرتند و بر دیوران حکم می رانند وضعیّتی که منتهی به وجود ظلم و نابرابری اجتمتاعی در جامعته
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میشود از این رو قدرت با ایدﺋوگوژی نیز گره میخورد زیرا ایدﺋوگوژی ساز و کار مشروعیت بخشی به قدرت و
توگید اجماع است» همان« )91-99:نرده برداشتن از چهره ایدﺋوگوژیها و قدرتهای ننهان در ن( متون رستانهیتی
ادبی نزشکی قضایی سیاسی و به طور کلی برم ساختن راز صورتهای گفتمانی و توگید و تعبیتر متتن و نقتش
آنها در بینشها و قضاوتهای اشخاو به نیکر مطاگعات زبانشناسی روحی تتازه دمیتده استت» آقاگتلزاده :4931
)411-453
منظومه بانوگشسبنامه واجد ساختار تداعی گفتمان است و در آن میتوان به بررسی رابطه قدرت میان گفتمان-
های مختلن نرداخت در این منظومه به نام دو نادشاه کیکاووس و اکراسیاب اشاره شده است که در زیر به بررسی
گفتمان قدرت و چوونوی مفصل بندی آن خواهیم نرداخت
-6-6 -9-1کیکاووس
در ایران باستان نادشاهان برای کسب مشروعیّت سیاسی خویش الزم میبود که از نیروی «کتر» برختوردار شتوند
که این کر نوعی از قدرت را برای شخص ایجاد میکرده است «خور یا کر نیرویی است که از ستوی خداونتد بته
صورت شعاعهای نور و یا صوری دیور در صورت قابلیّت کرد به وی اهدا میشد و موجب نیرومند شدن و ترّقتی و
تعاگی او میگردید» رضی « )411 :4973کرّه روشنایی ایزدی است که به دل هر ک( بتابد از همونتان برتتری متی-
یابد از نرتو این روشنایی است که کسی به نادشاهی میرسد و برازنده تتاج و تختت متیگتردد و آستایش گستتر و
دادگر میشود و همواره کامیاب و نیروزمند میگردد» نورداوود « )945 :4951کترّ درخشتش جتوهره برتتر وجتود
اورمزدی است که تتابش آن بتر گیتتی مترز خیتر و شتر شایستت و نشایستت و شتوون و نوتون را ممتتاز متی-
کند» زادسپرم )47 :4911
کیکاووس جزو کرهمندان به شمار رکته است او نایههای حاکمیّت بر ملّت ایتران را بتر نایته مشتروعیتّی کته از
کرهمندی به دست میآورد استوار میسازد «شاه به یاری این نیرو که رابط جهان انسان و جهان ختدایان استت بتر
جسم و جان مردم خویش کرمان میراند» بهار  )411 :4911این برخورداری از کرّه است که به او اجازه میداد تتا از
حاکمیّت «کاریسمایی» برای رهبری و سازماندهی جامعه ایران سود جوید «حاکمیّتت کاریستمایی بتر قابلیّتت اغتوا
کندگی و جاذبهیی که یک کرد بر هوادارانش اعمال میکند مبتنی است حکومت شوندگان یکسره خود را به اراده
این رهبر میسپارند و بدون هیچ قید و شرطی از او اطاعت میکنند» دورماگن و موشار « )99 :4931اقتدار مبتنی بتر
جذابیّت و کرهمندی دقیقا از نوع قدرت شخصی است چراکه مشروعیّت آن بر نایه جذابیّت یتک کترد ختاو قترار
دارد» ویلم  )11 :4941حاکمیّت کاریسمایی کیکاووس بر ملّت ایران تا زمانی نایتدار استت کته کتر از او نوسستته
است «اما این نوع حاکمیّت آسیب نذیر و در زمان محدود و با رهبری که تجسّم آن است با مترگ او یتا وقتتی کته
اعتبار نمادینش را از دست میدهد از بین میرود» دور ماگن و موشار « )99 :4931نادشتاهی کتیکتاووس صتد و
شصت سال بود اما در نایان عمر کرّه از او گسسته شد و از این روی اکراسیاب به ایتران تاحتت و بیتدادها کترد و
هفت سال باران از ایرانشهر ببرّید» صفا )145 :4974
در منظومه بانوگشسبنامه آن هنوام از کیکاووس سخن به میان میآید که نهلوانان بزرگی چتون؛ کریبترز تتوس
گیو رهام اشکش زنوه شاوران گرگین کرهاد و خترّاد بته نتزد او رکتنتد و خواهتان خواستتواری از بانوگشستب
شدند بانوگشسبنامه  :4941صص 445-441ب )414-441اقتدار حکومتی و رهبری کاریسمایی کتیکتاووس کته
سعی در ایجاد ارتباب مستقیم با درباریان و توده مردم دارد سبب شد تا نهلوانان برای مطرح کردن خواستته ختویش
به نزد او بروند و از او چاره کار را جویا شوند اما آتش عشق به بانوگشسب سببستاز نتزاع و درگیتری یت ن بتا
یکدیور گردید
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کی کاووس با مشاهده کتنه به وجود آمده توسط گردان برای جلوگیری از ایجاد تنش و همبستتوی میتان نهلوانتان
ونیز احساس شریک بودن در مسایل آنان بیدرنگ نیکی را به نزد رستم کرستاد
کتتته زود آی ای گُتتتتترد گشکتتتر ننتتتتاه
وزان نتت( بتتتدو داد نیتترتتتتتام شتتتتتتتاه
مبتتتادا که هتتتتر یک دگتتتتتر را کشنتتتتد
که گتتتتردان به هتتتم بر ز کیتتتن سرکشتتند
بانوگشسبنامه :4941و 443ب)443-444
هد کیکاووس ایجاد همبستوی گرایی  )solidarismeاجتماعی و مداخله در امور جامعه در جهتت حفتظ و
استمرار قدرت خویش است تا کشور نظم و ثبات یابد چراکه نهلوانان ستدّی نفتوذ نانتذیر در برابتر ستیل دشتمنان
هستند و گسستوی آنان از یکدیور میتوانست زمینه را برای نفوذ دشمن به کشور مهیّا ستازد ستپ( رستتم شترب
خویش برای ازدواج نهلوانان با بانوگشسب را در «براکشاندن کرش» قرار داد که از میان این گردان تنهتا گیتو از ایتن
کیکاووس برای اداره کردن کشور و تثبیت قدرت خویش بته
آزمایش سربلند بیرون آمد بنابراین
نهلوانانی شجاع نیا زمند است ن( این وابستوی متقابل باعث شد تا رستم را کراخواند تا او به منازعه نایان دهد
-2 -6 -9 -1افراسیاب
جامعه سیاسی توران با زعامت اکراسیاب با رژیمهای اقتدارگرا قابل انطباق است اگرچه در دوران باستتان شتاه
نماد وحدت تمامی مردم به شمار میرکت و وظیفه هموانی مردم اطاعت محض در برابر شاه بود اما خویشکتاری-
های اکراسیاب وجه مشترکی با رژیمهای اقتدارگرا دارد «اقتدارگرایی بیانگر رابطهیی میان حکومتتگتر و حکومتت
شونده است که به طرزی کم و بیش نایدار بر استفاده از زور مبتنی است تا بر متقاعد کردن ونیز رابطهیتی سیاستی
است که در آن ورود به حوزه رهبری و مدیریت سیاسی جامعه از راه «همکار گزینتی» صتورت متیگیترد نته از راه
رقابت انتخاباتی نامزدها برای تصدّی مسووگیتهای دوگتی» دورماگن و موشار )37 :4931
عمل و قانون است آنچنان کته اکراستیاب بتا ابتزار قتدرت بتر
در این نوع حکومت اراده و خواست شاه م
جامعه تورانی حکمرانی کرده اما قدرت او به عنوان عامل کشار برمردم ازایدﺋوگوژی قوام یاکتهیی بهترهمنتد نیستت
او شخصیّتی متزگزل و نانایدار دارد اما به یاری وزیری نیک اندیش به نام «نیران ویسه» بر جامعه تتورانی حکومتت
کرده است «او برای توران همان قدر راه گشا و به اصط ح امروز خط دهنده است که زال رستتم و گتودرز بترای
ایران» حمیدیان )131 :4949
در منظومه بانوگشسبنامه نیران ویسه وزیر و رایزن اکراسیاب است او هنوامی که از شتیفتوی سترخه کرزنتد
اکراسیاب به بانوگشسب مطلع گشت به نزد اکراسیاب رکت و او را از ماجرا آگاه ساخت
دگیتتتتتران نشستنتتد بر نشتتتت استتتتتب
ز جتتتتا جستتت نیتتتتران چتتتتو آذر گشتتسب
بانوگشسبنامه :4941و 31ب)514
در رژیمهای اقتدارگرا این «قدرت مرکزی است که به گروههای ذینفع اجتازه متیدهتد در سیاستت مداخلته و
حدود و اختیاراتشان را تعیین کنند» دورماگن و موشار  )414 :4931اکراسیاب بترای نتیشبترد اهتدا سیاستیاش
ناچار به رایزنی با گروههای وزیران و سران سپاهش است بنابراین از سران سپاهش چاره کار را جویا شد
بوفتتتنتد بتتتتا او هتمتتته ستتتتتتتتتروران
بپتتترسیتتتد تتتتدبیتتتتر کتتتتار از ستتتتتتران
همان:و 31ب)599
اکراسیاب درصدد برآمد تا تمرتاش چینی را عازم نبرد با بانوگشسب سازد تا بدین شکل بتواند به خاندان رستتم
ضربهیی را وارد سازد در رژیمهای اقتدارگرا هد آن است که نادشاه از طریق«وحشت اککنی و با استتفاده از زور
کیزیکی حکومت کند» همان )414 :هد اکراسیاب استفاده ابزاری از تمرتاش به عنوان قوه قهریّته بترای مرعتوب
ساختن بانوگشسب است تمرتاش مقابل بانوگشسب صن آرایی کرد اما در کرجام داستان توستط بانوگشستب بته
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قتل رسید قتل تمرتاش محرّ اصلی نبرد اکراسیاب با بانوگشسب است؛ اما نیران ویسه با بصتیرتی کته دارد او را
بانوگشسبنامه :4941و 415ب)175-174
از این کار بازداشت
-2 -9 -1غیریّت سازی
«در این کرآیند هویّتهای خاصی در کنار هم به صورت خطی مرتّب میشتوند و در مقابتل هویّتتهتای منفتی
دیوری قرار میگیرند که به نظر میرسد تهدید کننده آنها باشند» سلطانی  )39 :4931در غیریّتتستازی گتروههتا
مقابل یکدیور قرار میگیرند و هویّت جمعی شخص را بر آن میدارد که به طرد گروه مقابل بپتردازد و آن را «غیتر»
یا «دیوری» به شمار آورد هویّت جمعی در تشکیل یک گروه یا یک قوم شکل مییابد و هویّتتیتابی مستتلزم قتوم
مداری است «قوم مداری گرایشی است که بر حسب آن اکراد جامعه کرهنگ خود را برتر از کرهنگ دیوتران متی-
نندارند عادتها و سنّتها غاگبا ما را با استفاده از وجهه نظرهای اجتماعی ریشهدار به قوم مداری ترغیب میکننتد
قوم مداری اکراد را به احساس «خود برتربینی» سوق میدهد» کوﺋن )11 :4934
آن هنوام که بانوگشسب نادانسته به نبرد خویشاوندی با رستم رکت برای مرعوب ساختن دشمن خود رستم بته
مفاخره روی آورد و قوم خود را برتر از هر قوم دیور دانست
درین ستتتترزمیتتتتن از نتتی چیتتستتتتم
همتتانتتا نتدانتتتتی کتته متتن کیتستتتتم
هم اکنتتتتون برآید ز تتتتن هتتتتوش تتتو
اگتتتر نتتتتام متتتن بشنتتتود گتتوش تو
کتتتزو تتتتتازه گتتتتردد سر تتتاج و تخت
منتتتم بتتار آن تتتتازه کتتتتترّخ درختتت
شته شتتتهنشتتتتان ستتتتتترور انجمتتتتن
ستتر ستتترکتتتترازان گتتتتو نیتتلتتتتتتن
ستتتواری صتتتن آرای دشمتتتتتتن گتداز
دگیتتتتر و هتتزبتتتر اکوتتتتن و ستترکتراز
بانوگشسبنامه :4941و 14ب)451-414
هویّت بانوگشسب با خاندان رستم نیوند خورده است تا آنجا که او را وادار میسازد تا به مفاخره و برتری قتوم
خود بپردازد «هویّت عبارت از یک «خود» است و مفهومی ناشی از عضویّت درون گروهی در یک گروه اجتمتاعی
همراه با احساسها ارزشها و تماسهای عاطفی با دیور اعضا است که ایتن احستاس باعتث تعلّتق کترد بته گتروه
خواهد شد و نیتز موجتب متیشتود کته ختود را در دستته بنتدی هتای اجتمتاعی وابستته بته گتروه ختود معرّکتی
کند» چلبی  )111 :4975همه گروههای اجتماعی درصدد هستند تا با نر رنگ ستاختن و محوریّتت قتوم ختویش و
برتر بودن آن در جامعه بپردازند «مطاگعات نشان داده است که اشخاصی که نسبت به نفع یتک گتروه معتیّن تعصّتب
نشان میدهند غاگبا گرایش دارند که بر ضد بسیاری از گروهها تعصّب داشته باشند» کوﺋن « )11 :4934بازتاب قوم
مداری را میتوان در اندیشهیی یاکت که بر نایه آن کسی گروه خود را بهترین میداند و گروههتای دیوتر را از ایتن
چشم انداز مورد داوری قرار میدهند» ستوده )13 :4931
گفتمان هویّت و قوم مداری در بانوگشسب سبب گردید تا رستم را که در هیﺌت یک نهلوان تتورانی در مقابتل او
قرار گرکته است به حاشیه راند و با غیریّت سازی گفتمانهای رقیب به تثبیت هویت خود بپردازد و نیز ستبب متی-
شود تتا تورانیتان همتواره عتاجز از بته دستت آوردن نهلوانتان ایرانتی بته تصتویر کشتیده شتوند چراکته نهلتوان
تورانی رستم) درصدد است تا بانوگشستب و کرامترز را بته استارت درآورد و آن دو را بته اکراستیاب بفروشتد امتا
دالوریهای بانوگشسب و کرامرز مانع از تحقق یاکتن این امر گردید و بانوگشسب با اگفتاظی تحقیرآمیتز کته بیتانور
روحیّه بیوانه ستیزی اوست به نهلوان تورانی گفت:
ره بتتتازگشتتتتتن نختتتتتواهتتتتتتد بتتتدن
تتترا بختتتتت برگشتتت ازیتتتتتن آمتتتتدن
کتتتتروزنتتتتتده در بتتترج چتتون اختتتترم
متتتتتتن آن رستتتتتتتتم زال را دختتتتتتترم
به هتتتر ستتتتروری در جهتتتتان ستتتترورم
چتتتتو از گتتوهتتتتتر او بتتتود گتتوهتتترم
بانوگشسبنامه :4941صص 71-13ب)414-411
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-9-9-1برجستهسازی گفتمان مردساالری
«برجستهسازی و حاشیهرانی شیوهیی برای حفظ و استمرار قدرت است برجستهسازی بتا توگیتد اجمتاع چهتره
قدرت را طبیعی و بدیهی جلوه میدهد و آن را از نظرها ننهان میکند» سلطانی  )441 :4931گفتمان غاگتب در ایتن
منظومه حاکمیّت نظام مردساالری است که در این دوران برجسته گشته و نظام زن ساالری را به حاشیه رانده استت
بسیاری از خویشکاریهای بانوگشسب برگرکته از نظام زن ساالری است که برای تبتین گفتمتان غاگتب الزم استت
درابتدا به بررسی این دو نظام در دوران باستان بپردازیم
زنان در عصر باستان از تقّدس نرستش و اعت ی ویژهیی برخوردار بودهاند «زنان زنجیر اتّصال خانواده و ناقتل
خون قبیله به خاگصترین شکل خود به شمار میرکتند» گیرشمن « )44-41 :4971در میان ملل کشتاورز زن عامتل
خویشاوندی است در زندگی ک ن کارهای مهم به دست زن انجام میشده و زن نقش اساسی برعهده داشته استت
مسﺄگه قدرت و اگوهیّت زن نیز از همین جا سرچشمه میگیرد» چایلد « )53 :4911نرستش مادر خدا بتر نایته یتک
روش سیاسی مادرساالری استوار بوده که تا حتدود هتزاره دوم ق م اعمتال متیشتده استت» گتویری )14 :4945
تندی(های به جا مانده از دوران باستان بیانور آن است که «سنّت نرستش مادرخدایان از کهنترین ادوار تمدّنهتای
نوین سنوی در ایران رواج داشته است» همان)11:
« تهاجمات نی در نی مردم هند و ارونایی منجر به سرنوونی خدابانوی کبیر شد تاریخ آغاز این حملتههتا طبتق
منابع موثق بین  1511تا  1511ق م برآورد شده است خدابانوی کبیر تبدیل به همسر مطیع خدای مهاجمتان شتد
و ویژگیها و تواناییهایش که در آغاز منحصر به مادینه مقدّس بو د اکنون از او ربوده شد بته ختدایی متذکر اعطتا
گردید سرنوونی خدابانوان با توسعه مذاهب یهود مسیف و به نهایت خود رسید خدای نرینه اکنون مقام واالیتی
دارد ن( خدابانوان به نشت صحنه گریختند و زنان جامعه نیز همان طریق را دنبال کردند» بوگن )99 :4931
دوران زن ساالری مبتنی بر رونق کشاورزی و عهد مرد محوری متکّی بر شتبانی و گلّته داری بتوده استت «در
نظام مرد ساالری قدرت جسمانی مرد برای نرورش دام شکار حیوانات و بر عهده گترکتن اقتصتاد جامعته موجتب
برتری مرد بر زن شده است در چنین شرایطی میان زن و مرد کاصله ایجاد گشت مرد و هر آنچه به عنصتر مردانته
مربوب است خیر و مقدّس معرّکی و زن مبنای نلیدی و شر قلمداد گردید مرد جن( قوی و برتر شناخته می شتود
و زن ضعین و ناتوان در این دوره زن نایواه برابر خود را نسبت به مرد از دست متی دهتد داشتتن کرزنتد نستر
مقبولتر از کرزند دختر است و نقش زن در جامعه محدود میگردد در سراسر منطقه خاورمیانه به گحاظ تاریخی در
عصر مفرغ نظام ندر ساالری حاکم است» ستاری )3 :4975
گفتمان مرد ساالری تنوناها و محدودیت بسیاری را برای جن( زن به همراه دارد این گفتمان مردان را مسلّط بته
سلطه و خودکاموی و زنان را منفعل و آسیب نذیر میسازد که یارای ایستادگی در مقابل جبر مردان را نتدارد امتا در
این منظومه بانوگشسب زنی است که تمام ت ش او برای طریان علیه سنّت مذکر و ستیز با جامعه مرد ستاالر استت
ارزشها و هنجارهای جامعه نرینه محور سبب گردید تا او با نوشیدن خود و زره جنوی هویّت مردانه را برای ختود
برگزیند
چتو متتتتردان به جتتوشتتتن شتتدی در زمتتان ستتتر و متتوی در ختتتتتود کتردی نهتتتان
بانوگشسبنامه :4941و 51ب)47
به ظلمتتت نهتتان چشمتتته نتتوش گشتتتت
گتتترانمتتایتته بتانتتتتتو زره نتتوش گشتتتت
همان:و 444ب)715
سراینده زنی را به تصویر کشیده که همواره در جهت حفظ خودمختاری خویش است و آن هنوام که رستم گیتو
را به عنوان همسر برای او برمیگزیند مخاگفت و اعتراض خویش را در بستن دستان گیو و به گوشتهیتی اککنتدن او
نشان میدهد
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هر یک از مردان این داستان آن هنوام که مقابل بانوگشسب قرار میگیرند از اقتدار مردانه خویش بهره میجوینتد
و به طرز معناداری درصدد تبیین هرچه بیشتر قدرت سلطه متردان و ستنّتهتای آن هستتند بنتابراین بتا بررستی
دیدگاههای مردان این منظومه میتوان به حاکمیّت گفتمان نرینه ساالری دست یاکت
-6-9-9-1دیدگاه پیران ویسه
آن هنوام که شیده کرزند اکراسیاب دگباخته بانوگشسب شد نیران ویسه درصدد برآمد تا شیده را از ازدواج بتا او
منصر سازد بنابراین تمثیلی را برای شیده و اکراسیاب مطرح ودر این تمثیل نیران ویسه بانوگشسب را تشتبیه بته
«دنبه» ساخت
کتته نتاگتته بتترانتتتدازد ایتتن گتاه تتتو
بتتود بتتانتتتو آن دنتبتتتتته همتتتراه تتتتو
بانوگشسبنامه  :4941و 415ب)175
ابزاری یا وسیله انواشتن زن از سوی نیران ویسه بیانگتر تفستیر و برداشتت ایتدﺋوگوژیتک و جنستیتی جامعته
مردساالر است
-2-9-9-1دیدگاه تمرتاش
هنوامیکه تمرتاش از جانب اکراسیاب مﺄمور گردید تا بانوگشسب را به اسارت درآورد در مواجهه به بانوگشستب
ترییر ماهیّت داد و عاشق او گردید تمرتاش در میان ال های خویش بانوگشسب را «متاده گتور» و ختود را «شتیر»
نامید سپ( شروع به گفتوگو با بانوگشسب کرد و از او خواست تا رام او شود
موتتردان بتترآشفتتتته ایتتن ختتوی متن
کنتتتتون ای نوتتتار ستتتمتتن بتتتوی متتتن
بتتته متتتتتتردان نتتتتابتتی گتتته داوری
کته هتتتر چنتتتتد گتتتتردی و نتتتتام آوری
بتتتدیتتتتن ستتتربلنتتدی غتت م تتتتتوام
بتته متتن رام شتتتو چتتونکتته رام تتتتتوام
مبتتتادا کتتتته غمتویتتن شتتوی ای نوتتار
وگتتتتترنتته چتتتو متتن دست یتتازم به کار
بانوگشسبنامه :4941و 414ب)143-149
ضعین انواشتن بانوگشسب و باور به عدم رویارویی او با مردان نواه سنتی و غاگب مردساالر تمرتاش را هویتدا
ساخته است او درصدد است تا بانوگشسب را زیر سلطه خویش درآورد که بانوگشسب این مسﺄگته را برنمتیتابتد
شمشیر برمیکشد و او را دوناره میسازد
-9-9-9-1دیدگاه زال
آن هنوام که نادشاهان هندی برای خواستواری کردن از بانوگشسب به ایران آمدند رستم شرب ازدواج آنان را در
شکست دادن بانوگشسب در میدان رزم قرار داد اما زال یقین ندارد که بانوگشسب بتواند مردان هنتدی را شکستت
دهد
که گتتتر او به هنتتدوستتتتانتتتت بتتتترد
همتتتی تتترستتتم ای متتتاه روشتتتن ختتترد
ز متتا دور گتتتتتردد متتتتته زابلتتتتتتی
ز زیتتتنات ربتتایتتد یلتتتتتی کتتتابلتتتتتتی
بانوگشسبنامه :4941و 441ب)711-714
همواره در جامعه مردساالر دیدگاه تردید آمیزی در مورد تواناییهتای زن بته ویتژه از گحتاظ قتدرت جستمانی
وجود دارد «تﺄ کید جامعته مترد محتور بتر کرودستتی زنتان استت» آبتوت و واالس « )135 :4939متردان در همته
قلمروهای زندگی زنان تستلّطی نظتاممنتد اعمتال متیکننتد و ت متامی روابتط میتان متردان و زنتان روابتط قتدرت
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است» همان )135:اما بانوگشسب با تمسّک جستن از خداوند هور به زال اطمینان خاطر میدهد که میتواند بتر سته
نادشاه هند غلبه یابد و کقط رستم را در قدرت همسان خویش میداند
که بتتاب متتن استتت او و دستتتتور تتو
نبتتاشتتتد به زورم موتتتر نتتتتور تتتتتتو
همان:و 441ب)714
-4-9-9-1دیدگاه رستم
در این منظومه رستم برای بانوگشسب همسری را برمیگزیند و بانوگشسب حتق انتختاب نتدارد گیتو هتمستر
انتخاب شده از سوی رستم است و آن هنوام که بانوگشسب در شب زکا دستان گیو را میبندد و او را به گوشته-
یی میاککند خبر را به رستم میرسانند و او این چنین به بانوگشسب میگوید:
کتته زن باشتتد از شتتوی ختتود سترکتتراز
به بتتتانتتوی یل گفتتت با شتتتتو بستتتتاز
نبتاشتد ز شتتتتو بتتتر زبتان ستترزنتتش
زن از شتتتتوی دارد بتتلنتتتتدی منتتتتتش
دگیتتتتتران متتتتتتتردان و آزادگتتتتتتتان
ز گتتتتردان ایتتتتتتران و شتتهتتتتزادگتتان
تتتو هتتم مهتربان بتتتاش در کیتتن ببنتتد
من ایتتن را بکتتتردم ز گتتتتردان نسنتتتتد
بانوگشسبنامه :4941و 414ب)4111-4114
در جامعه مردساالر تصمیمگیریهای ک ن بر عهده ندر خانواده است در این جوامع «متردان غاگبتا بته صتورت
انسانهای مسلّط کعّال مهاجم و مقتدر تصویر میشوند که نقشهای مهمی را که موکقیت در آنهتا مستتلزم مهتارت
حرکهیی کفایت منطق و قدرت است ایفا میکنند» استریناتی )111 :4941
در این منظومه کرامرز آزادانه عاشق نری میشود و عشق ختود را بتیهتیچ نروایتی بیتان متیکنتد در حتاگیکته
بانوگشسب از چنین حقی بهرهمند نیست که این متﺄثّر از تفاوتهای جنستی و ستنّت مترد محتوری استت اگرچته
بانوگشسب اعتراض خود را در قاگب بستن دستان گیو نشان میدهد اما یارای مقابله بتا هژمتونی مردانته را نتدارد و
علیرغم میل باطنی خویش آن را مینذیرد
ز دل خستتتوتتی تنتتتگ بتتر بستتتته شتتد
بته گستتتاختتی ختویتتتتش دلخستتتته شتتتد
همان:و 411ب)331
نتیجه
تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی میان رشتهیی که به بررسی زبان گفتمان قدرت و ایدﺋوگوژی در جامعه نرداخته
است از این روی متون ادبییی همچون بانوگشسبنامه با روش تحلیل انتقادی قابل بررسی است و در آن میتتوان
به بررسی ساختارهای کرهنوی سیاسی نهادهای اجتمتاعی و ایتدﺋوگوژیتک دوران
با استفاده از آرای نورمن کرک
باستان نرداخت بانوگشسبنامه منظومهیی است که در آن میتوان به بازتاب رکتارهای اجتماعی انسان بدوی کته از
نظر تحلیلگران گفتمان سند تاریخی به حساب میآید دست یاکت
سراینده در سطف توصین به انتخاب نام بانوگشسب که به معنی دارنده اسب نر است بته توجیته تمتام ختویش-
کاریهای او در سراسر منظومه نرداخته و شخصیّت او را از جهت اسطورهیی و حماسی با بغبانوان باستان نیوند داده
است درحقیقت او نیش نمونه آناهیتا و آرتمی( و تجسّم زن ایزدان جنواور باستان است کته در گستتره آوردگتاه
هماوردان او مردانی هستند که یارای مقاومت در برابر او را ندارند و تمام نبردهتای او بیتانور بته چتاگش کشتاندن
کرهنگ نرینه محور است سراینده با خلق شخصیّت بانوگشسب به گونهیی عادت ستیزی و آشتناییزدایتی کترده و
زنی را به تصویر کشیده است که جوالنگاه او میدانهای نبرد و نخچیرگاههای مختلن است نه محیط خانواده
تقابل دو گفتمان خیر و شر و تمایز گفتمان ایرانی با انیرانی با برخورداری از بار ایدﺋوگوژیک روابطتی از شتمول
معنایی را ایجاد کرده است که در بخشهای ابتدایی داستان چشم گیر بته نظتر رستیده استت در ستطف تفستیر و بتا
استفاده از عنصر بینامتنیّت میتوان گفت که این اثر تحت تﺄ ثیر شاهنامه و به تقلید از آن سروده شده است در سطف
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تبیین کی کاووس با داشتن کرّه ایزدی دال مرکزی گفتمان هویّت ایرانی است و او با حاکمیّت کاریسمایی که از کترّه
به دست آورده به سلطنت مطلقه در کشورتبدیل گشته است حکومت اکراسیاب با رژیمهای اقتدارگرا قابتل بررستی
است او با استفاده از تمرتاش به عنوان قوّه قهریه درصدد مرعوب کردن بانوگشسب است تقابتل گفتمتان ایرانتی و
انیرانی سبب شکل گیری عنصر غیریّت گشته است و بانوگشسب با روحیه بیوانه ستیزی خود از این عنصر جهتت
طرد نهلوان تورانی سود جسته است نهاد مردساالرانه گفتمان قدرت حاکم بر زندگی بانوگشسب است که برجستته
سازی گشته و زن ساالری به حاشیه رانده شده است جامعه به تصتویر درآمتده در ایتن منظومته بیتانگتر اندیشته
نابرابری جنسیّتی است که در آن مردان آزادانه عاشق میشوند اما زنان حق انتختاب هتمستر ندارنتد آنچنتان کته
کرامرز آزادانه عشق خود را به نری ابراز میدارد وگی به بانوگشسب اجازه برگزیدن همسر داده نمتیشتود نوترش
تمام شخصیّت های مرد داستان در مواجهه با بانوگشسب برخاسته از کرهنگ مرد محوری و بر برتری مردان بر زنتان
تﺄکید دارد
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