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بررسي آثار اسطورهاي و حماسي ،كه راوي انديشه و تفكر پيشينيان و بيانكنندة تاريخ و
فرهنگ زندگي مردماند ،از منظر حكمت عملي سندي محكم در اثبات وجود مباني و آداب
اخﻼقي در جامعة ايران باستان است كه بعد از اسﻼم ادامه يافته است .در اين پژوهش،
منظومة بانوگشسبنامه بهروش بررسي توصيفي-تحليلي با استناد به منابع كتابخانهاي ،با
هدف تحليل جايگاه زنان در حكمت عملي تحت مطالعه قرار گرفته است .نتايج نشان
ميدهد كه اعمال و رفتار بانوگشسب با مؤلفههاي حكمت عملي منطبق است و ميتوان او
را الگوي زن موفق فرهنگ اقوام ايراني ناميد كه در هيئت پهلوانبانو فضايل اخﻼقي را
انتقال داده است .از منظر حكمت عملي در حوزة اخﻼق فردي ،بانو فرزند خردمند ،شجاع،
عفيف ،معتقد و متعهد رستم ،نمايندة پهلوانـبانواني است كه با رفتار و كردارش الگوي
فضيلت قرار گرفته است .در حوزة تدبير منزل و سياست مدن ،جايگاه واﻻي بانو در
خانواده ،ارزشمندي زنان در فرهنگ اصيل ايراني را نمايندگي ميكند .او فارغ از نگرش
جامعة مردساﻻر ،شخصيتي مستقل و جنگجو دارد كه زنبودنش ،باعث سستي در انجام
امور ،ضعف اراده و ناتواني در قياس با مردان نشده است .در خانواده نيز فرزندي صالح،
دﻻور و مسئوليتپذير است كه به صﻼحديد پدر )مدبر منزل( عمل ميكند.
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Abstract
The study of mythological and epic works, which narrate the
thoughts and ideas of the predecessors and express the history and
culture of people’s lives, from the perspective of practical wisdom
is a strong evidence to prove the existence of moral principles and
customs in ancient Iranian society that continued after Islam. In
this research, Banugoshasb-nameh poemswere studied with the
aim of analyzing the position of women in practical wisdom. The
library research method was used, and the approach of the paper is
descriptive-analytical. The results show that Banugoshasb’s
actions and behavior are consistent with the components of
practical wisdom and she can be called the model of a successful
woman in the culture of Iranian ethnic groups who has transmitted
moral virtues in a heroic manner. From the point of view of
practical wisdom in the field of personal morality, the lady is the
wise, brave, chaste, believing and committed daughter of Rostam,
the representative of the lady heroines who has become a model of
virtue through her behavior and actions. In the field of house
management and civil policy, the high position of the lady in the
family represents the value of women in the original Iranian
culture. Regardless of the attitude of the patriarchal society, she
has an independent and militant personality whose femininity has
not caused her to be weak in doing things, irresolute and incapable,
compared to men. In the family, she is a righteous, brave, and
responsible child who acts at father’s discretion (the house
manager).
Keywords:Banugoshasb, Lady Heroine, Practical Wisdom, Moral
Refinement, House Management.
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متون حماسي يادگار دوران باستان هستند كه در اثناي روايتهاي اساطيري و حماسي
يكي از بسترهاي فرهنگي بيان اصول اخﻼقي و حكمت عملي تلقي ميشوند .در شكل
مكتوب ،حكمت عملي در ايران باستان در اندرزنامههايي ديده ميشود كه شامل دستور
معاشرت ،شيوة زندگاني ،رفتار زبردستان با زيردستان ،پرهيزگاري و دينداري و
بهعبارتديگر مباني اخﻼقي است .در حقيقت ،اين رشته كتابها را بايد بهمنزلة حكمت
عملي آن عهد درخشان تلقي كرد )معين .(٥٧ :١٣٢٥ ،اين مضامين بعد از اسﻼم نيز در
قالب متون حماسي ادامه يافتند .يكي از موضوعهاي جالب توجه اين متون و كلية آثار
ادبي ،بررسي جايگاه زن و مرد در حكمت عملي است كه دستاوردهاي جذابي در زمينة
تفاوت نگرشها بهدست ميدهد و رهيافتي به كشف نگرش عمومي جامعه است.
ازآنجاكه برابري زن و مرد در جامعه مخدوش است ،تصور غالب اين است كه مردان بايد
در حكمت عملي در كانون توجه قرار بگيرند و اعمال و رفتار آنها الگوي فضيلتهاي اخﻼقي
باشد .در آثار ادبي بارها ديده شده است كه زنان نكوهش ميشوند ،و نگرش متناقض اسوه-
هاي روشنفكري جامعه نيز دليلي بر تقابل زن و مرد در ادبيات شده است؛ حالآنكه ،اگر از
دريچة حكمت عملي به زندگي زنان در متون حماسي بنگريم ،ايزدبانوان و پهلوانبانوان
الگوي زندگي قرار گرفتهاند ،و حتي در جامعة مردساﻻر ،مردستيز و خودساختهاند و دربرابر
قوانين مردساﻻر ايستادهاند .تعداد اين متون اندك است و نگرش منفي به زنان بر انديشهها
غلبه دارد ،اما در ادبيات ايران ،نمونههاي پهلوانبانوان و زنان عارفي وجود دارند كه نمايندة
حكمت عملي شدهاند و با اعمال و رفتارشان فضايل اخﻼقي را آموزش دادهاند.
در اين مقاله ،منظومة بانوگشسبنامه از ديد حكمت عملي بررسي شده است .سرايندة اين
منظومه ناشناس مانده است و زمان تقريبي سرايش آن را قرن پنجم تا ششم دانستهاند كه در
آن دوره ،حماسهسرايي رواج داشت و متوليان فرهنگي درصدد احياي حماسههاي ايراني
برآمده بودند .از نظر صفا و ژولمول ،اين اثر متعلق به قرن پنجم است )صفا٣٠١ :١٣٦٩ ،؛
مول ،(٤٥ :١٣٧٦ ،اما مصحح كتاب بر اين باور است كه اين منظومه احتماﻻً بعد از سال ٥٢٠
هجري قمري نوشته شده است )بانوگشسبنامه١٣ :١٣٨٢ ،ـ .(١٤آيدنلو آن را بخشي از
منظومة فرامرزنامه معرفي كرده كه بعدها بهصورت منظومهاي مستقل از آن جدا شده است و
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كتاب بانوگشسبنامه در تابستان  ١٣٨٢بهتصحيح روحانگيز كراچي منتشر شد .كراچي
قبل از چاپ اين مجموعه در مقالهاي با عنوان »بانوگشسب پهلوانبانوي حماسههاي
ايران« آن را معرفي كرد و در همان سال نيز مقالهاي با همين موضوع در مجلة آينة
ميراث چاپ كرد .بعد از ايشان ،آيدنلو ) (١٣٨٤در مقالة »مهيندخت ،بانوگشسب سوار«
اين منظومه را معرفي كرد .او در مقالة »پهلوانبانو« ) ،(١٣٨٧ضمن معرفي پهلوانبانوان،
ويژگيهاي بانوگشسب را بررسي كرد.
در سالهاي اخير ،پژوهشگران در تحقيقات ادبي خود به بررسي اين اثر حماسي تمايل
بيشتري نشان دادهاند و در اين زمينه پاياننامهها و مقالههاي متعددي نوشتهاند كه در آنها
از زواياي مختلفي ،چون سبكشناسي ،زبانشناسي ،روانشناسي ،زيباييشناسي ،جنبههاي
غنايي و مطالعات تطبيقي ،اين منظومه را بررسي كردهاند .درباب موضوع حكمت عملي
پاياننامهاي با عنوان »حكمت عملي در منظومههاي پهلواني پس از شاهنامه« در شهريور
سال  ١٣٩٨در دانشگاه فردوسي مشهد دفاع شده است كه بانوگشسپنامه جزء جامعة
آماري آن است .اين پاياننامه بهدست ما نرسيد و فقط بيست صفحة آن رؤيت شد ،ولي
بررسي فهرست مطالب و صفحات نخست آن نشان ميدهد كه در آن ،جايگاه پهلوانبانو در
حكمت عملي مورد توجه قرار نگرفته است و نگارنده ،بدون توجه به اصول حكمت عملي كه
در آثار فﻼسفه بيان شده است ،صرفاً اصول اخﻼقي را با نمونههاي شعري از متون بررسي
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نقصان نسخههاي فرامرزنامه نيز اين موضوع را تأييد ميكند )آيدنلو .(٣٨ :١٣٨٤ ،موضوع اثر
داستان زندگي بانوگشسب ،دختر رستم ،از جواني تا ازدواج با گيو است .محتواي حكمت
عملي در شخصيت بانو ،جايگاه و رفتارش در خانواده و نيز ديدگاه خانواده به او برمبناي اصول
حكمت عملي هدف اين تحقيق است .پرسشهاي پژوهش از اين قرارند:
 .١آيا منظومة بانوگشسبنامه ميتواند الگوي داستاني حكمت عملي زنان باشد؟
 .٢نمونههاي حكمت عملي در شخصيت بانوگشسب ،خانوادة او ،جامعه و در كل
اعتقادات ايرانيان باستان چگونه است؟
 .٣بانوگشسب در جايگاه پهلوانبانو و قهرمان زن اين داستان چگونه توانسته الگوي
حكمت عملي قرار بگيرد؟
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حكمت عملي در عامترين تعريف »همان چيزي است كه علم اخﻼق ناميده ميشود«
)ابراهيمي ديناني .(٢ :١٣٨٩ ،در تعريف خاص ،حكمت عملي يك دانش اخﻼقي است كه
در امتداد حكمت نظري و براي تكميل آن ايجاد شده است .اصليترين تفاوتش با حكمت
نظري ارتباط آن با اراده و عمل انسان است .حكمت نظري صرفاً دانستن احكام است و
چون با ارادة انسان ارتباط ندارد ،موضوع آن فقط شناخت است و عملي در آن صورت
نميگيرد ،اما در حكمت عملي با شناخت موضوعها ميتوان به آن عمل كرد )ابنسينا،
١٤٠٠ق .(٣٠ :در واقع ،موضوع آن فعل ارادي انسان است كه در مسير سعادت واقعي او
قرار دارد )فارابي١/١٤٠٨ ،ق .(٣١٣ :فارابي و ابنسينا از نخستين فيلسوفان اسﻼمي هستند
كه در آثارشان به اين مقوله توجه كردهاند .بعد از آنها ،خواجه نصيرالدين طوسي در اخﻼق
ناصري تعاريف و اقسامي را ،كه فارابي و ابنسينا بهطور پراكنده آورده بودند ،بهگونهاي
منسجم و مشخص بيان كرد .بعدها ،مﻼصدرا نيز به آن توجه كرد .زبدة انديشة آنها اين
است كه مجموعة فضايل اخﻼقي حكمت نظري ،در حكمت عملي به رفتارها و كردارهاي
اخﻼقي تبديل ميشود و ازآنجاكه به ارادة انسان مربوط ميشود ،سعادت و شقاوت انسان در
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كرده است .شبيه همين موضوع ،حكمت نظري و عملي در شاهنامة فردوسي ،از سجاد
چوبينه در سال  ١٣٧٧چاپ شده كه فقط مضامين حكمي شاهنامه استخراج شده است.
اما دربارة توجه به زنان در حكمت عملي ،تنها يك مقاله با عنوان »حكمت عملي
زنانه در خمسة نظامي« از رضايي و اشرفزاده ) (١٣٨٩چاپ شده است كه البته در آن
صرفاً اخﻼق زنان خمسة نظامي بررسي شده و از آنچه موضوع تحقيق حاضر است كامﻼً
دور است .در اين پژوهش ،با هدف روشنگري جايگاه زنان در حكمت عملي ،با تأكيد بر
پهلوانبانويي دختر رستم و تعلق او به خاندان پهلواني ايران ،رفتار او در ارتباط با اصول
حكمت عملي بررسي ميشود.
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وقتي صحبت از اخﻼق و حكمت عملي است ،زن و مرد باهم مساوياند و هركدام قابليت
اين را دارند كه در مسير درست يا غلط قرار بگيرند و در آثار فيلسوفاني كه مبحث حكمت
عملي را مورد توجه قرار دادهاند ،برتري مرد بر زن مطرح نيست .زنان در اسطورههاي ايراني
دو شخصيت دارند :شخصيت مثبت ،شامل ايزدبانوان ،پهلوانبانوان و پريان ،و شخصيت
منفي ،كه زنان ديوصفت و عفريت را دربرميگيرد .مردان نيز در وجه منفي در قالب ديو،
اهريمن ،پادشاه ستمگر و ضحاك و در وجه مثبت در هيئت پادشاه عادل و ظلمستيز و
پهلوان ظاهر شدهاند .با آمدن اسﻼم ،همين نگرش در فرهنگ ايراني باقي ماند و در دورة
اسﻼمي با دين اسﻼم آميخت .نظر اسﻼم نيز همين است كه زنان و مردان در مسير درست
انسانهاي شايستهاي هستند كه ميتوانند به جايگاه عارف و انسان كامل برسند يا اينكه به
شهوات بگرايند .نمونة صريح در قرآن كريم در سورة نحل آية  ٩٧آمده است كه معيار
پاداش عمل صالح است و زن و مرد ،هركدام مؤمن باشند ،پاداش دريافت ميكنند .در آية
مزبور ،عمل صالح معيار رستگاري است و زن يا مردبودن در آن مهم نيست.
با نگاهي به آثار ادبي ـكه گوياي اخﻼق ،فرهنگ و دين جوامع هستند و ميتوان با
بررسي آنها به مفاهيم حكمت عملي در افراد و ساختار آن جامعه پي بردـ ميبينيم كه زنان
نيز در جامعه حضور جدي دارند ،اما نگرش غالب در جامعه مردساﻻرانه است و نكوهش زن
برجستهتر از ستايش او در ادبيات ما جلوه كرده است .همين مسئله زنان را از اينكه
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گرو آن است .خواجه نصير در اخﻼق ناصري در تعريف حكمت عملي گفته است» :و آن
دانستن مصالح حركات ارادي و افعال صناعي نوع انساني بود بر وجهي كه مؤدي باشد به
نظام احوال معاش و معاد ايشان و مقتضي رسيدن به كمالي كه متوجهند سوي آن«
)طوسي.(٤٠ :١٣٥٦ ،
در تقسيمبندي و اقسام حكمت عملي نظرهاي مشابهي وجود دارد .بهطوركلي ،اقسام
حكمت عملي به دو جنبة اخﻼق فردي و جمعي مربوط ميشود؛ در جنبة فردي از آن با
عنوان »تهذيب اخﻼق« ياد كردهاند و در جنبة جمعي آن را »تدبير منزل« و »سياست
مدن« ناميدهاند .تدبير منزل مشاركت فرد در امور خانه و خانواده و سياست مدن در پيوند
فرد با جامعه است» .پس حكمت عملي نيز سه قسم بود :و اول را تهذيب اخﻼق خوانند و
دوم را تدبير منازل و سيم را سياست مدن« )همان(.
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منفي نشده است .عطار نيشابوري در تذكرةاﻻولياء ،نام او را ذيل »اولياء حق« آورده و در

٣١
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معرفياش ،با اين احتمال كه ممكن است عدهاي از او انتقاد كنند ،به عيبجويان پاسخ داده
است» :حقيقت آن است كه اينجا كه قوم هستند همه نيست توحيدند .در توحيد وجود من
و تو كه ماند تا به مرد و زن چه رسد« )عطار نيشابوري.(٦١ :١٣٩١ ،
در ايران باستان ،هرچه با وجه معنوي انسان ازجمله جنبههاي مينوي ،خرد و دانايي،
كﻼم و سخن ،روشنايي و نماياندن راه ارتباط دارد ،مؤنث و زنانه است )ميرخوشخو و عالم،
 (٢٠٧ :١٣٩٦و ايزدبانوان و پهلوانبانوان برجستهترين الگوهاي اخﻼقي هستند .بانوگشسب
نمونهاي از اين زنان است كه اگر زندگي او با استفاده از مباني حكمت عملي بررسي شود،
ارزشهاي اخﻼقي جامعه و خانواده در فرهنگ ايراني روشن ميشود .همچنانكه قصههاي
حماسي در كنار اوصاف پهلواني سرشار از مضامين تعليمي و اخﻼقياند )صفا (٩ :١٣٦٩ ،و
»پارهاي از هويت فراموششدة يك قوم را آشكار ميكنند« )بانوگشسبنامه.(٩ :١٣٨٢ ،
منظومة بانوگشسبنامه ،اولين منظومة حماسي است كه قهرمان آن زن است.
شخصيت ،اعمال و رفتار بانو از منظر حكمت عملي نمايندة جايگاه زنان در فرهنگ
ايرانيـاسﻼمي است و وراي ظاهر حماسياش ،الگوي زندگي خانوادة ايراني را نشان ميدهد.
»خواندن اين منظومه نشان ميدهد كه شاعر ،با استفاده از عنصر عاطفه و احساس ،در كنار

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-20

اسوههاي اخﻼق باشند ،دور نگه داشته است؛ براي نمونه ،موﻻنا از مقام واﻻي مادر ،در
سخيفترين شكل ،نماد نفس ساخته )مولوي٣٠٤ :٢/١٣٩٧ ،ـ (٣٠٩و مرد را در مقابل زن،
نماد عقل آورده است ،اما اگر با تأمل نگريسته شود ،نمونههايي كه در نكوهش زنان است،
انديشة اصلي نويسندگان نيست .چنانكه ميبينيم ،در كنار نكوهش زنان ،در جايجاي
شاهنامه ،از دﻻوري ،هوشياري ،عقل و درايت زنان سخن گفته شده و مقام و منزلت زن باﻻ
رفته است و در كنار نكوهش زنان ،از زناني برجسته و شاخص ياد شده كه هركدام
ويژگيهاي قهرمان را دارند )رنجبر١٦٧ :١٣٦٩ ،ـ١٧٣؛ نجاري .(١١ :١٣٩٠ ،موﻻنا نيز در
مثنوي ،حضرت مريم و ليلي را به مقام حق و انسان كامل رسانده است )مولوي:٤/١٣٩٧ ،
١٥٣٩؛ و  .(١٩١٣ :٦رابعه ،از زنان برجسته ،عارفي است كه او را نمايندة حكمت عملي
زنانه در تاريخ عرفان ميتوان ناميد .او هرگز ازدواج نكرد .مردان در خانة او رفتوآمد
ميكردند و حكمتهاي اخﻼقي از او ميآموختند و هيچگاه در ادبيات به زنانگي او نگاه
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توصيف لحظههاي جنگاوري و نبردهاي تنبهتن ،به بيان و تشريح عواطف و درون پهلوانان
نيز پرداخته است« )مهماندوست.(١٢ :١٣٩٨ ،
 .٣ .٢تحليل مباني حكمت عملي در بانوگشسبنامه
 .١ .٣ .٢تهذيب اخﻼق
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فضايل اخﻼقي سبب سعادت فرد در خانواده و جامعه ميشود و انواع بسياري براي آن ذكر
شده است .بهطوركلي ،همة خصلتهاي خوبي كه بايد در انسان وجود داشته باشد از نوع
فضايل است .خواجه نصيرالدين طوسي در فصل چهارم اخﻼق ناصري انواع مختلفي با عنوان
»اجناس فضايل« آورده است؛ ازجمله خردمندي ،خويشتنداري ،شهامت ،شجاعت ،عدالت،
بلندهمتي ،عفت و حيا ،بردباري ،بخشندگي ،عبادت و) ...طوسي١١٢ :١٣٥٦ ،ـ.(١١٧
برمبناي حكمت عملي ،شخصيت بانوگشسب بهلحاظ اخﻼقي مهذّب است و تفكر و
رفتار ناشايست از او سرنميزند .او يك ايزدبانو و پهلوان است .از جنبة زنانگي ،با عنوان
»بانو« در سراسر منظومه مخاطب قرار گرفته كه از ايران باستان و دورة اسﻼمي تاكنون
رايج است .اين واژه در فارسي ميانه بهمعناي »زن بزرگزاده« آمده است )بانوگشسبنامه،
 .(٢٥ :١٣٨٢دهخدا ذيل واژة »بانو« نوشته است» :گمان ميكنم بانو از »بان« بهمعني
حارس ،حافظ و دارنده است« )دهخدا :١٣٧٧ ،ذيل واژة بانو( ،اما »گشسب« بهمعناي
»دارندة اسب نر« )همان ،ذيل گشسب( است و جنگاوري و دﻻوري او را ميرساند و او را از
زن سست و عاجز جدا ميكند .ميتوان گفت بانو زنايزد نگهبان است و جنگاوري شاخصه
و ﻻزمة نگهبانبودن اوست .اين اسم تأكيدي بر شهامت مردانة يك زن است و بيشك
ارزشمندي و اهميت زنان بزرگزاده را در فرهنگ ايران نشان ميدهد .از ويژگيهاي زنانه،
زيبايياش در منظومه تكرار شده است» :بانوي ماهوش« )بانوگشسبنامه،(١١٦ :١٣٨٢ ،
»مه گلعذار« و »خوبرخ پاكدخت جوان« )همان .(١١٧ ،زيبايي صفت ايزدبانوان و
پهلوانبانوان است و زنايزدان غالباً به خوشاندامي و خوبرخساري توصيف شدهاند )آيدنلو،
 .(١٨ :١٣٨٧بانو در رفتار و كردار »گرانمايهبانو« )بانوگشسبنامه (١١١: ١٣٨٢ ،و در مقابل
دشمن »بانوي يل« )همان (١١٢ ،است و همواره »گرز« با خود دارد ،ديوان و دشمنان
نميتوانند بر او غلبه كنند ،و جنگاوري او در نبرد با رستم از سوي پدر تأييد ميشود .وقتي
رستم بهصورت ناشناس بهدنبال بانو و فرامرز ميرود و با آنها ميجنگد ،بانو در نبرد پاي

] [ DOI: 10.52547/jpll.29.90.25

تحليلي بر جايگاه پهلوانبانوان در حكمت عملي ...

رقيه اصغري پهنابمحله و همكاران

بناليــد از دل بــه پروردگــار

كه اي خالق و رازق مـور و مـار

به قدر و بـه اعـزاز پيغمبـران

كه هستند در راه دين سـروران

كه دشمن نسازي به ما شادمان

نياري شكست اندرين دودمـان

كه گيتي نديده ست همتـايي ات

به پاكي ذات و بـه يكتـايي ات

)بانوگشسبنامه(٨٤ :١٣٨٢ ،

زماني كه شاهان هند خواستگار بانو ميشوند ،رستم آنها را مناسب دخترش نميبيند ،اما
ازآنجاكه هرسه عاشقاند و دادن جواب رد به آنها ممكن است سبب جنگ شود ،با زال
مشورت ميكند .زال شرط ميگذارد كه هركس بتواند بانو را از روي اسب بربايد ،حق دارد
با او ازدواج كند .هرسه شاه با سپاه براي روز انتخاب ميآيند .زال با ديدن آنها نگران
ميشود ،اما بانو با توكل بر خدا به پدربزرگ ميگويد وقتي به خداوند تكيه دارد جاي
نگراني نيست؛ زيرا اگر خداوند يار او باشد ،هيچكس همنبرد او نخواهد شد و با توكل به خدا
پيروز خواهد شد.
پنــاهم بــه يــزدان فريــادرس

به سختي نگيرد مرا دست كس

اگر يـار باشـد خداونـد هـور

فزاينــدة دانــش و فــرّ و زور

از ايشان نباشد كسم هم نبـرد

ندانم ز هندي كسي را به مـرد

به نيروي جانآفـرين كردگـار

نبينند پشـتم كـس از كـارزار

)همان(١١٠ ،

بانو فرزندي صالح است و عملي كه به خشونت خانواده عليه او منجر شود انجام نميدهد.
نزد پدر با شرم و حيا »سر خويش بر پشت پاي« ميافكند )همان .(١٢٧ ،بهگفتة مزداپور:
٣٣
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بخنديد بـانو كـه اي پهلـوان

به انديشه مسپار روشـن روان
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رستم را از ركيب جدا ميكند .رستم در اين زمان شادمان و آسودهخاطر ميشود كه دشمن
بر آنان چيره نخواهد شد )همان.(٨٠ ،
خداباوري و توكل بر خداوند ،كه مهمترين بخش حكمت عملي در حوزة اخﻼق است و
در حماسه نيز بسيار توجهبرانگيز است ،ويژگي اخﻼقي بانو و ديگر اعضاي خانواده است.
توكل بر خدا ،بهويژه قبل از جنگ ،و سپاسگزاري از خداوند بعد از جنگ در شاهنامه هم
بسيار آمده است و خداباوري كمترين مسئوليت انسان در مقابل خداست )چوبينه:١٣٧٧ ،
 .(٦٩در اين منظومه ،خانوادة رستم در هر كاري به خداوند تكيه دارند ،بانو نيز همين تفكر
را دارد و در مشكﻼت از خدا ياري ميطلبد .در نبرد با پدر وقتي احساس شكست ميكند
در دل خدا را ميخواند و طلب كمك ميكند:
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نشستند هردو به شادي به هـم

نبدشان ز دوران به دل هيچ غـم

به گيتي ندانم ازين بـه سـخن

كه غمگين نباشي ز چـرخ كهـن

)بانوگشسبنامه(٦٦ :١٣٨٢ ،

 .٢ .٣ .٢تدبير منزل و سياست مدن :جايگاه بانوگشسب در خانواده و جامعه
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»تدبير منزل« در حكمت عملي به موضوع روابط و وظايف اعضاي خانواده مربوط ميشود.
فارابي اولين فيلسوفي است كه به اين موضوع پرداخت و ابنسينا آن را مفصلتر بيان
كرد .در نظر فارابي ،خانواده بايد مدبري داشته باشد كه امور منزل را اداره كند )فارابي،
 (٥٧ :١٣٨٨و هدف نهايياش سعادت اعضاي خانواده باشد؛ بنابراين ،مدبر منزل راهنماي
سعادت است )همان .(١٥٩ ،ابنسينا عقيده دارد كه ادارة منزل ،بين همسران و فرزندان
و غﻼمان و مملوك مشترك است )ابنسينا (١٠٦ :١٣٢٦ ،و هركدام از اعضا نيز با فضايل
اخﻼقي فردي در ساية تدبير مدبر منزل به راه سعادت هدايت ميشوند .فرزندان بايد
حقوق پدر و مادر را رعايت كنند و در قول و عمل رضاي او را بطلبند و دربرابر آنها
تواضع داشته باشند )طوسي٢٣٨ :١٣٥٦ ،ـ.(٢٣٩
در منظومة بانوگشسبنامه ،خانوادة رستم نمايندة سطح كوچكي از جامعة ايران باستان
در حوزة حكمت عملي است .همانگونه كه در بخش قبل بررسي شد ،خداباوري،
خردمندي ،و اخﻼق نيكو در اعضاي خانوادة رستم ديده ميشود .رستم مدبر منزل است كه
خود از پدرش ،زال ،مشورت ميگيرد و برپاية نظر او عمل ميكند .بانوگشسب ،فرزند
بزرگتر ،و فرامرز ،فرزند كوچكتر خانواده ،در كارهايشان با پدر و پدربزرگ مشورت
ميكنند .رفتار و كنش اعضاي خانواده در جامعه برمبناي خردمندي ،خداباوري ،مشورت،
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»او زن خوب و فرمانبر و پارساست كه پهلوان هم هست و در پهلواني دلربايي زنانة او
بيداد ميكند« )مزداپور١٧٣ :١٣٨٣ ،ـ .(١٧٤او در كنار خانواده ،با ايمان و تعهد
اخﻼقي و شاد زيسته است .شادبودن و شاد زندگيكردن در فرهنگ ايراني بسيار توصيه
شده است .زندگي بانو و خانواده اش هم در شادباشي سپري شده و عنصر شادماني در
اين منظومه عنصري بنيادين است .بانو حتي در خطيرترين لحظات شادمان است
)جمشيدي .(٧٦ :١٣٩٧ ،صحنههاي بادهنوشي و كبابخوردن در سرتاسر منظومه تكرار
شده است .وقتي بانو همراه برادرش به نشاط و شكار ميرود و كباب و شراب مي خورند،
شاعر در آنجا توصيه كرده كه در زندگي شاد باشيم:
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شما را چه انديشه از دشمن است

خداتان نگهدار جان در تن است

شــما را ســپردم بــه پروردگــار

به ميدان رزم و به دشـت شـكار

شــما را ز دشــمن نباشــد گزنــد

سـر دشـمن آريــد در زيـر بنــد

ز دشــمن دلــم بــود زار و نژنــد

چو ديـدم شـما را نباشـد گزنـد

)بانوگشسبنامه(٨٥ :١٣٨٢ ،

٣٥
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رابطة بانوگشسب با رستم ،در كل منظومه ،رابطهاي احترامآميز است و خشونت و تحميل
ميان آنها ديده نميشود .در تدبير منزل ،وظايف پدري و فرزندي حفظ شده است و بانو با
چنين تدبيري بزرگ شده و در جامعه زن موفقي است .محققان در پژوهشهايي كه دربارة
اين منظومه انجام دادهاند ،بهسبب ارتباطدادن محتواي منظومه به دورة مادرساﻻري ،رفتار
بانو را اعتراض و انتقاد او به جامعة مردساﻻر معرفي كردهاند .مصحح كتاب و صاحبان
مقاﻻت ،متفقالقول ،بنية اين داستان را مربوط به دورة مادرساﻻري ،اما زاييدة دورة
مردساﻻري ميدانند؛ و در كل ،داستان پهلوانبانوها زاييدة فرهنگ مردساﻻري معرفي شده
است )مزداپور .(١٧٣ :١٣٨٣ ،با تكيه بر اين موضوع ،بخشي از اعمال و رفتار بانوگشسب را
به واكنش او در مقابل جامعة مردساﻻر نسبت دادهاند .محققان بر شكستدادن خواستگاران،
انتخاب همسر به مصلحتانديشي پدر ،بهبندكشيدن همسر بانوگشسب ،گيو ،تأكيد كردهاند
و ويژگيهاي پهلواني او را ،همچون كشتن ديوان ،بافندگي ،سوزندوزي و رفتن به شكار،
مربوط به عصر مادرساﻻري ميدانند )ستاري و همكاران .(٤٠ :١٣٩٤ ،دورة مادرساﻻري
قبل از دورة مردساﻻري است و حدود تاريخي آن به قبل از ورود آرياييها به ايران مربوط
است ،اما در فرهنگ آريايي ،مردسروري و پدرشاهي اصل اساسي است )مزداپور:١٣٨٧ ،
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مهرباني ،دشمنستيزي ،نفي غرور و ديپلماسي است .ابراز خشونت آنها صرفاً دربرابر دشمن
است كه اگر به صلح نگرايد ،با او مبارزه ميكنند و در اين راه شهادت را بر زبونيكشيدن از
دشمن ترجيح ميدهند .در اين خانواده ،زال و رستم وظيفة خود ميدانند كه فرزندان را
براي زندگي اخﻼقي و دشمنستيز آماده كنند كه نهتنها در خانه بلكه در جامعه نيز به
سعادت دست يابند و باعث سربلندي خانواده باشند .رستم از بيم اينكه فرزندانش در مقابل
دشمن شكست بخورند و موجب سرافكندگي شوند ،در يك مبارزة ساختگي و با چهرة
پوشيده با آندو مبارزه ميكند و وقتي شجاعت و جنگاوري آنها را ميسنجد ،ميگويد
دشمن نميتواند آسيبي به شما برساند؛ زيرا خدا نگهدار شماست و آنها را به خدا ميسپارد.
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 .(٢٩٢بهعبارتي ،بنية اولية منظومه را بايد به تاريخي قبل از سرايش شاهنامه برسانيم
كه در دورة مردساﻻري سروده شده است ،و اعمال بانو واكنشي به اين جامعة مردساﻻر
است .كراچي دربارة شخصيت بانو چنين گفته است» :او در اين حماسه نماد زن آرماني
در فرهنگ ايراني است .بانوگشسپ كهنالگو و صورت نوعيِ زني است كه بهشكل پيكارگر
متجلي شده است ،زني كه دربرابر توانايي و تسلط مرد مقاومت كرده و فرمانبردار محض
حكمهاي مردانه نيست« )كراچي.(١٨٠ :١٣٨١ ،
همچنين ،كراچي در مقدمة منظومة بانوگشسبنامه اين سؤال را مطرح ميكند كه
»واقعيت زمانه و روحية قهرمانطلبي قوم ايراني چه انگيزهاي داشت كه به زن نقش پهلواني
داد؟« )بانوگشسبنامه .(٩ :١٣٨٢ ،در ادامه ،در توجيه وجود اين قبيل حكايتها ميگويد
كه اين حكايتها ،اسطورة دگرگونشده از اقوام نجد در ايران هستند:
درونماية اصلي اين حكايتها ،دﻻوريهاي زني پهلوان است كه نمودهاي فرهنگ كهن
اقوام ايراني را بههمراه دارد و احتمال ميرود كه بازماندة اسطورههاي دگرگونشدة
دوران بسيار دور اقوام ساكن در نجد ايران باشد كه زن نقشي فروتر از مرد نداشت و
بهسبب دگرگونيهاي جامعه در نقش زني پهلوان ظهور كرد )همان.(١٠ ،
آيدنلو نيز در بررسي اين منظومه چنين نظري دارد و بر اين باور است كه مضمون آن در
انگارههاي كهن ريشه دارد» :صرفنظر از اين موضوع كلي كه بانوگشسب دختر رستم است
و افراد خاندان گرشاسب و رستم اعم از زن و مرد در روايات ايراني معموﻻً شرزهخو و
جنگجوياند ،بهنظر ميرسد كه مضمون بانوي پهلوان و دﻻور ،ريشه در الگوها و انگارههاي
كهن دارد« )آيدنلو.(٣٤ :١٣٨٤ ،
برخي محققان در مقالة ديگري ،با تكيه بر تحليل روانشناختي منظومه ،آن را به دورة
مردساﻻري ارتباط داده و برمبناي تحليل روانشناختي يونگ گفتهاند كه اين اعمال پهلواني
از خود بانو نيست ،بلكه تأثير القايي كهنالگوي آنيموس )روان مردانة درون زن( است و
نميتوان رفتار جنگاورانة بانو را نشانة زنساﻻري دانست )ستاري و همكاران.(٣٧ :١٣٩٤ ،
حاصل تحقيقات اين است كه داستان بانوگشسب ،بازماندهاي از عصر زنسروري و
مادرساﻻري در عصر مردسروري و پدرساﻻري است و بانوگشسب با واكنشهاي مردانه
و جنگاوري به قوانين جامعة مردساﻻر اعتراض كرده است .با قبول اين گفتهها ،اگر
منظومة پيشگفته را با مؤلفههاي حكمت عملي واكاوي كنيم ،نه تنها اعتراض به
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بــه مــردان نتــابي گــه داوري

كه هرچنـد گُـردي و نـامآوري

)بانوگشسبنامه(١٠١ :١٣٨٢ ،

بانو در مقابل اين ياوهگو شمشير ميكشد و او را به دو نيم ميكند.
برآشفت ازين گفته بانوگشسـپ

ز جا جست مانند آذرگشسپ

ز بيمش نهان شد به زيـر سـپر

روان تيغ تيز از سپر شد به در

برون كرد از ترگ خـود سـرش

ببريد سر تا به سـر پيكـرش
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مردسروري در آن نيست ،بلكه منظومه ميتواند احترام به زن در جامعة مردساﻻر در
فرهنگ اصيل ايراني تلقي شود.
طبق منظومه ،بانو زني از خاندان پهلواني و فرزند رستم است .نه در اين منظومه ،بلكه در
بهمننامه ،فرامرزنامه ،و شهريارنامه ،بانوگشسب دختر رستم و خواهر فرامرز است و به
جنگاوري و خردمندي مشهور است و اعمال پهلواني او واكنشي به جامعة مردساﻻر نيست.
دليل محكم اين ادعا نيز حمايت خانواده از جنگاوري اوست .بانوگشسب با ويژگيهاي
زنسروري در منظومه حضور دارد كه در تقابل با جامعة مردساﻻر ،تساوي زن و مرد دستكم
از سوي خانوادة خودش پذيرفته شده است .او فقط با جامعهاي كه زن را ضعيف ميداند
مقابله ميكند؛ نمونة آن ،نبرد او با »تمرتاش« فرستادة افراسياب است كه كنش بانوگشسب
براي حفظ عزت نفس ،حفظ خانواده و آبروي خاندان و نفي ضعيفبودن زن انجام ميشود.
تمرتاش ،كه براي بردن بانوگشسب به دربار افراسياب آمده بود ،دربارة جنگاوري و
دﻻوري خود رجزخواني كرد و از بانو خواست رام او شود كه اگر دست به شمشير ببرد
پشيمان خواهد شد:

)همان(١٠٢ ،

٣٧
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بانوگشسب ،مطابق تمهيد حكمت عملي ،پيرو مدبر منزل است .اين گفته از آنجا تأييد
ميشود كه هيچگونه خشونتي عليه زنان و بانوگشسب در داستان مشاهده نميشود و هيچ
حكم مردانهاي بر او تحميل نميشود .همين كافي است تا بگوييم از منظر حكمت عملي،
جايگاه زن و مرد در فرهنگ ايراني يكسان است .مصحح در مقدمة منظومه بيان كرده است:
»اگر اصل قصه را متعلق به دورة سنتهاي شفاهي كهن بدانيم ،شايد يكي از اهداف سرودن
بانوگشسبنامه در زمانهاي بعد ،پروردن زني شجاع ،مستقل و خودباور است تا مظهر زن
ايراني و دارندة تمام صفات دلخواسته باشد« )همان.(١١ ،
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يكــي روز رســتم يــل پاكــدين

طلــب كــرد بانوگشســپ گــزين

فرامــرز نــامي مــر او را ســپرد

بــدو گفــت كــاي نــامبردار گُــرد

تو با او به هر نيك و بد يار بـاش

ز هر خوب و زشتش نگهـدار بـاش

به راه و به خواب و به بزم و شكار

مبــادا كــه تنهــا بــود نامــدار

دل بــانو از پهلــوان شــاد شــد

فرامــرز چــون ســرو آزاد شــد

فرامرز جنگيتر از رسـتم اسـت
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هدف منظومه هرچه باشد ،حتي اگر آن را داستاني خيالي در نظر بگيريم ،ازآنجاكه در
سنت شفاهي مردم وجود داشته است ،با قاطعيت ميتوان گفت كه در جامعه و ميان مردم،
زنان نامآور الگوي زندگي قرار گرفتهاند و چنين نگرشي به زن در ايران باستان وجود داشته
است و خواسته يا ناخواسته در متون ادبي بيان شده است .از ديد برخي پژوهشگران ،زن در
ايران باستان در پيشرفت تربيت اخﻼقي و روحي تمام ملت سهم بسزايي داشته و مانند يك
مربي اخﻼق عمل ميكرده است )كاتراك .(١٦ :١٣٤٣ ،هيچكدام از محدوديتهايي كه در
جامعة مردساﻻر بر زنان تحميل ميشده است در منظومه شاهدي ندارد .خواجه نصير در
مبحث حكمت عملي ،در بخش تدبير منزل ،دربارة زنان گفته است كه زنان بايد در خانه
بمانند و فقط به همسرداري و مصالح خانه بپردازند و بيرون نروند كه موجب فساد ميشود
)طوسي ،(٢١٨ :١٣٥٦ ،ولي چنين نگرشي در منظومة بانوگشسبنامه جايي ندارد .در نگاه
رستم ،هيچ تفاوتي ميان بانو و فرامرز بهوضوح ديده نميشود ،بلكه داستان از جايي آغاز
ميشود كه رستم مسئوليت پرورش و تربيت فرزند كوچكش ،فرامرز ،را بهعهدة بانو
ميگذارد .اگر تحميل جامعة مردساﻻر بود ،رستم مانع رفتن بانو به شكار ميشد و تربيت
فرامرز نوجوان را به او نميسپرد؛ زيرا در جامعة مردساﻻر ،زنان فقط كودكان را پرورش
ميدهند ،از خانه خارج نميشوند و وظيفة اصليشان خانهداري و همسرداري و فرزندآوري
است .ولي ،ميبينيم كه رستم مسئوليت فرامرز را به بانو ميسپارد تا همواره با او باشد و
شكاركردن را به او بياموزد .بانو نيز از اين مسئوليت خوشحال ميشود:
نه نيـروي او از تهمـتن كـم اسـت

بانو بافندگي را از شاه پريان ياد ميگيرد و نقش و نگاركشيدن با سوزن از او به يادگار مانده
است )همان .(٥٩ ،او پيوسته به شكار ميرود و با دشمنان مبارزه ميكند .اين موارد همگي
نشان ميدهد كه رستم مادرساﻻري را براي بانوگشسب پذيرفته است و دخالتدادن بانو در
تربيت فرزند كوچكتر ،تدبير او براي سهيمكردن اعضا در سعادت خانواده است .در
٣٨
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)بانوگشسبنامه(٥٦ :١٣٨٢ ،
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منظومههاي بعدي ،كه داستان فرامرز در آن آمده است ،بانو همچنان مراقب برادر است ،تا
اينكه فرامرز بهدست بهمن )پسر اسفنديار( كشته ميشود و بانو هم بعد از چندينبار
گريختن ،اسير بهمن ميشود .در اين منظومه ،در بخش اول ،مراقبت از فرامرز برعهدة
اوست و رستم و زال ،در جايگاه مدبران منزل ،دورادور مراقب فرزندان هستند .زال وقتي
ميبيند آنها تا نزديك سرزمين دشمن رفتهاند و بيم آن است كه به دام دشمن بيفتند و
اين ماية ننگ شود» ،به ما ننگ ماند ز خرم جهان« )همان ،(٦٤ ،از رستم ميخواهد كه
آنها را گوشمالي دهد .رستم ناشناس به جنگ و پيكار با آنها برميخيزد .در پايان ،وقتي
متوجه ميشود كه فرزندان به نيروي پهلواني آزموده شدهاند و دشمن بهراحتي بر آنها
چيره نميشود ،خداي را شكر ميكند و آنان را به خدا ميسپارد .در واقع ،او با سياستي
نيكو فرزندان را ميآزمايد و خشونتي بهكار نميبرد .از نظر فارابي ،اگر سيرت نيكو باشد،
سياست نيز نيكو خواهد بود )فارابي.(٥٩ :١٣٥٤ ،
مسئلة مهم ديگر ،ازدواج بانو است كه از منظر حكمت عملي درخور بررسي است .او
پهلوانبانو و فرزند رستم است و مسلماً ازدواجش نبايد عادي باشد و بايد با اعمال پهلواني
صورت بگيرد .خواستگاران او شيده ،پسر افراسياب ،تمرتاش توراني ،شاهان هند و روم و چين
و پهلوانان ايراني هستند .ابتدا ،شيده عاشق او ميشود .تمرتاش براي بردن بانو نزد او ميآيد و
وقتي از او درخواست ازدواج ميكند ،بانوگشسب همانجا او را به ضرب شمشير ميكشد .شيده
نيز از ترس از عشق دست ميكشد .خواستگاران هندي نيز طي مسابقهاي ،بهروش ديپلماسي،
كه زال و رستم اجرا ميكنند ،با اعمال پهلواني بانوگشسب ،كشته يا تسليم ميشوند و به
كشور خود بازميگردند .شاهان ديگر كشورها نيز از بانو شكست ميخورند.
بعد از آنها ،پهلوانان ايراني بر سر تصاحب بانوگشسب به جنگ ميپردازند .در اينجا،
رستم ،در جايگاه مدبر منزل ،طي مسابقهاي ،داماد را انتخاب ميكند .بر زمين فرش پهن
ميكند تا پهلوانان روي فرش بنشينند ،سپس به نيروي خداوندي فرش را ميتكاند ،هر
كس روي فرش ماند و به زمين نيفتاد ،شايستة دامادي او است .در اين رزمِ پهلواني ،گيو
روي فرش ميماند و بهعنوان داماد انتخاب ميشود .اما بانو در ابتدا بر او سخت ميگيرد و
دستانش را ميبندد ،تا اينكه رستم از او ميخواهد گيو را بپذيرد .مصحح و محققان
بندكردن گيو را اعتراض بانو به جامعة مرد/پدرساﻻر ميدانند كه چون حق انتخاب نداشته
است ،به نشانة اعتراض ،دستان گيو را در شب ازدواج ميبندد و بهجاي تمكين ،او را به
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جهانپهلوان همتبار من است

)همان(١١٧ ،

بهبندكشيدن گيو شايد اعتراض به حق انتخاب همسر باشد ،هرچند در رفتار بانو
نشانه اي مبني بر اين تفكر نيست ،ولي در حكمت عملي نشاندادن زور و دﻻوري و
٤٠
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كنون دخت او جفت و يار من است
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گوشهاي مياندازد تا »ثابت كند او زني مطيع و منفعل نيست تا بهجاي او ديگران تصميم
بگيرند« )بانوگشسبنامه .(٩ :١٣٨٢ ،گفتني است در جامعة ايران همواره ،بهدليل نابرابري
زن و مرد ،زنان به جدال با مردان پرداختهاند .ممكن است پهلوانبانوان نمايندة اين زنان
باشند ،چنانكه آيدنلو گفته است:
از نگاه جامعهشناسانه ـ خصوصاً در محدودة روايات ايراني ـ با درنظرداشتن حاكميت
ديرباز نظام پدرساﻻري در فرهنگ ايران و خوارداشت زنان/دختران ،ميتوان بودن
زنان پهلوان و پرخاشخر در عرصة داستانها را اعتراضي نمادين به سنت و تفكر
غالب و كوشش براي نماياندن هنر و توان ارزشمند زن ايراني ـ ولو در قالب داستانـ
دانست )آيدنلو.(١٦ :١٣٨٧ ،
اما از منظر حكمت عملي ،در ازدواج بانو در اين منظومه خشونتي از سوي پدر يا نارضايتي
آشكار بانوگشسب ديده نميشود .پدر خانواده و پدربزرگ ،بهدليل وظيفة مديريتي خود ،در
انتخاب داماد دخالت ميكنند و با سنجش شايستگي خواستگاران ،فردي متناسب براي بانو
انتخاب ميكنند كه اين انتخاب براي سعادت كل خانواده و خاندان رستم مهم است .در
حكمت عملي هم ،هدف نهايي از علم اخﻼق ،تدبير منزل و سياست مدن ،دستيابي به خير
و سعادت است )فارابي٢٥٣ :١٣٥٤ ،ـ .(٢٥١رستم در ردكردن خواستگاران هندي ،مسير
ديپلماسي را در پيش ميگيرد و با وقوف به توانايي فرزندش ،مسابقهاي ترتيب ميدهد؛ زيرا
ميداند اگر بانو را به يكي از آنها بدهد ،ديگري با خاندان او دشمن ميشود» :اگر يك شود
دوست ،دو دشمناند« )بانوگشسبنامه .(١٠٨ :١٣٨٢ ،مهمتر اينكه ،ازدواج بانو به بحث
تقابل ايران و انيران ارتباط مييابد .هميشه در حماسه ،ايراني در مقابل انيراني قرار گرفته و
در امر ازدواج مسلماً ازدواج با غيرايراني براي زن نكوهش شده است ،حتي در دين اسﻼم
نيز ازدواج زن با مرد غيرمسلمان جايز نيست .از طرفي ،گيو از لحاظ تبار پهلواني ،فرهنگ
خانوادگي ،و معيار جامعهشناختي ،فردي مناسب براي ازدواج با بانو است .گيو در دعوا با
گرگين دربارة برابري با بانو چنين ميگويد:
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چيرگي زن بر مرد هم ميتواند باشد .بانو در شب ازدواج ،بر گيو مشت ميكوبد و
دستانش را ميبندد و او را بهگوشهاي ميافكند .زماني كه اين خبر به رستم ميرسد،
آن را به فال نيك ميگيرد و ميگويد:
سرانجامشان نيكبختي بود

چو در اولش بند و سختي بود

)همان(١٢٧ ،

به بانوي يل گفت بـا شـو بسـاز

كه زن باشد از شوي خود سـرفراز

زن از شوي دارد بلنـدي مـنش

نباشــد ز شــو بــر زبــان ســرزنش

ز گــردان ايــران و شــهزادگان

دليـــران مـــردان و آزادگـــان

من اين را بكردم ز گردان پسند

تو هم مهربان باش درِ كـين ببنـد

بســي ريخــت رســتم نثــار درم

كه شد قصـر ايـوان چـو بـاغ ارم

چهل روز در سيستان سور بـود

ز دل درد انــدوه و غــم دور بــود

نشســتند بــا هــم بــر تخــت بــاز

چو بشنيد ايـن بـانوي سـرفراز

)همان(١٢٨ ،

 .٣نتيجهگيري

٤١
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منظومة بانوگشسبنامه گوياي حضور پهلوانبانوان در فرهنگ ايران است كه در جامعة
مردساﻻر همچنان دوشادوش مردان در اجتماع نقش ايفا ميكنند .در اين پژوهش ،اين
منظومه از منظر حكمت عملي و جايگاه پهلوانبانوان در دو بخش رفتارشناسي بانوگشسب
در اخﻼق فردي و ارتباطات خانوادگي بررسي شد .در اخﻼق فردي ،از منظر تهذيب اخﻼق،
بانو شخصيتي مستقل ،جنگجو ،دﻻور ،خداباور و شاد است كه با ديوها و دشمنان مبارزه
ميكند ،شكاركردن كار اوست و مسئوليت برادر كوچكش را بهعهده دارد و هرگز كاري
خﻼف اخﻼق انجام نميدهد .اخﻼق بانو بهمنزلة پهلوان ،نمودي از جايگاه زنان در فرهنگ
اصيل ايران است .در ارتباط خانوادگي و اجتماعي ،در تدبير منزل و سياست مدن ،او فردي
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رفتار رستم با جامعة مردساﻻر همسو نيست؛ زيرا اگر چنين بود ،دربرابر اين رفتار دختر
خشونت نشان ميداد .حال آنكه ،تصميم ميگيرد با نرمخويي و نوازش دختر را به پذيرش
شوهر راضي كند .در مقابل ،در رفتار بانوگشسب نيز اندوه ،خشونت و نارضايتي ديده
نميشود .صرفاً ،در چيرگي بر مردان ـحتي اگر همسر باشدـ زورمندي ميكند و وقتي پدر
به منزل او ميآيد ،شرم و حيا نشان ميدهد .رستم به او ميگويد اين همسر را من براي تو
انتخاب كردهام ،تو او را پذيرا باش .بانو هم گفتة رستم را ميپذيرد:
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منابع

٤٢
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قرآن كريم
آيدنلو ،سجاد )» (١٣٨٤مهيندخت ،بانوگشسپ سوار« .كتاب ماه ادبيات و فلسفه .شمارة ٣٤ :٩٣ـ .٤٥
آيدنلو ،سجاد )» (١٣٨٧پهلوانبانو« .مطالعات ايراني .سال هفتم .شمارة ١١ :١٣ـ .٢٤
ابراهيمي ديناني ،غﻼمحسين )» (١٣٨٩حكمت عملي در بوستان« .نشرية مركز سعديشناسي .دورة
سيزدهم١ :ـ.٩
ابنسينا ،حسينبنعبدالـله ) (١٣٢٦تسع رسائل في الحكمه و الطبيعيات .چاپ دوم .قاهره :دارالعرب.
ابنسينا ،حسينبنعبدالـله ) ١٤٠٠ق( رسائل .تصحيح محسن بيدارفر .قم :بيدار.
بانوگشسبنامه ) (١٣٨٢مقدمه ،تصحيح و توضيح روحانگيز كراچي .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي.
جمشيدي ،زهرا ) (١٣٩٧من آن رستم زال را دخترم )پژوهشي در منظومة بانوگشسپنامه(.
كرمانشاه :مؤلف /ديباچة مهر.
چوبينه ،سجاد ) (١٣٧٧حكمت نظري و عملي در شاهنامة فردوسي .شيراز :نويد شيراز.
دهخدا ،علياكبر ) (١٣٧٧لغتنامة دهخدا .تهران :دانشگاه تهران.
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شايسته و فرزندي صالح است كه آبرو و عزتنفس خانواده ،شكستناپذيري دربرابر دشمن و
حفظ سرزمين برايش مهم است و رفتار و اعمال او همسو با خواستههاي پدر و مصلحت
جامعه است .بانو شخصيتي مستقل دارد ،ولي پيرو مدبر منزل )يعني رستم( است و با
صﻼحديد او مسير زندگياش را انتخاب ميكند و سعي دارد براي خانواده و جامعه مفيد
باشد .ازطرفديگر ،نگرش خانواده به او نشاندهندة انسجام اخﻼقي در جامعة ايراني است.
نبودن خشونت و نارضايتي و اندوه در زندگي او ميتواند بر اين امر صحه بگذارد كه تحميل
جامعة مرد/پدرساﻻر در زندگي او كمرنگ است و سنجش روابط خانوادگي آنها با معيار
اخﻼق ،اين نتيجه را ميرساند كه اين منظومه دربرگيرندة اخﻼقيات خانوادة ايراني است و
ميتواند الگوي زندگي قرار بگيرد .در كل منظومه ،نگاه تحقيرآميزي از سوي خانواده به او
نشده است ،بلكه تساوي زن و مرد در ديدگاه پدر ،پدربزرگ و همة اعضاي خانواده ديده
ميشود .رستم و زال و ديگر اطرافيان تفاوتي بهدليل زنبودن او ميان بانو و ديگران قائل
نشدهاند و بانو دربرابر دشمني كه با اين نگاه به او نگريست ،واكنش نشان داد و او را كشت.
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رضايي ،رقيه و رضا اشرفزاده )» (١٣٨٩حكمت عملي در خمسة نظامي« .مجلة زبان و ادبيات
فارسي دانشگاه آزاد مشهد .شمارة .٢٤٤-٢٢٠ :٢٦
رنجبر ،احمد ) (١٣٦٩جاذبههاي فكري فردوسي .چاپ دوم .تهران :اميركبير.

عطار نيشابوري ،فريدالدين ) (١٣٩١تذكرةاﻻولياء .بررسي ،تصحيح ،توضيحات محمد استعﻼمي.

چاپ بيستوسوم .تهران :زوار.
فارابي ،ابونصر ) (١٣٥٤آراء اهل المدينه الفاضله .ترجمة سيدجعفر سجادي .تهران :چاپ زر.

فارابي ،ابونصر ) (١٣٨٨فصول منتزعه .ترجمه و شرح حسن ملكشاهي .چاپ دوم .تهران :سروش.
فارابي ،ابونصر ) (١٣٨٩السياسه المدنيه .ترجمة حسن ملكشاهي .چاپ دوم .تهران :سروش.
فارابي ،ابونصر )١٤٠٨ق( المنطقيات .جلد ١و .٢قم :كتابخانة آيتالـله العظمي المرعشي النجفي.
كاتراك ام.ا ،هيربد جمشيد كاوس ) (١٣٤٣زناشويي در ايران باستان .ترجمة رستم شهزادي .تهران:
انجمن زرتشتيان ايران.

كراچي ،روحانگيز )» (١٣٨١بانوگشسب پهلوانبانوي حماسههاي ايران« .پژوهشنامة علوم انساني
شهيد بهشتي .شمارة ١٧٩ :٣٣ـ.١٩٠
مزداپور ،كتايون )» (١٣٨٣قدرت بانوگشسب و تيغ عشق« .فصلنامة كتاب فرزان .شمارة ٨٩ :٧ـ.٦١
مزداپور ،كتايون ) (١٣٨٧شناخت هويت زن ايراني .با همكاري شهﻼ ﻻهيجي و مهرانگيز كار .تهران:

مولوي ،جﻼلالدين ) (١٣٩٧مثنوي معنوي .تصحيح محمدعلي موحد .تهران :هرمس.
مهماندوست ،رقيه ) (١٣٩٨عاشقانههاي حماسه )با نگاهي به شاهنامه و بانوگشسبنامه( .تهران:
ماهوي خورشيد.
٤٣

] [ DOR: 20.1001.1.24766925.1400.29.90.4.9

روشنگران و مطالعات زنان.
معين ،محمد )» (١٣٢٥اندرز و حكمت عملي در ادبيات پهلوي« .نشرية پيامنور .دورة دوم .شمارة
٥٦ :١٢ـ .٦٣
مول ،ژول ) (١٣٧٦ديباچة شاهنامة فردوسي .چاپ پنجم .تهران :اميركبير.
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ستاري ،رضا؛ حسين حسنپورآﻻشتي و مرضيه حقيقي )» (١٣٩٤نقد اسطورهاي و روانشناختي
جايگاه زن در بانوگشسبنامه« .زن در فرهنگ و هنر .سال هفتم .شمارة ٣٧ :١ـ.٦
صفا ،ذبيحاللـه ) (١٣٦٩حماسهسرايي در ايران از قديميترين عهد تاريخي تا قرن چهاردهم هجري.
چاپ پنجم .تهران :اميركبير.
طوسي ،خواجه نصرالدين ) (١٣٥٦اخﻼق ناصري .تنقيح و تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري.
تهران :خوارزمي.
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ميرخوشخو ،سيده آمنه و عبدالرحمن عالم )» (١٣٩٦بررسي اسطورهشناختي جايگاه ايزدبانوان در
جهان فكريـمعنوي ايرانيان باستان« .ادبيات عرفاني و اسطورهشناختي .دورة سيزدهم .شمارة

.٢١٥-١٧٥ :٤٦

نجاري ،محمد و حسين صفي ) (١٣٩٠زنان شاهنامه .تهران :طراوت.
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