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چکیده

در بیشـتر آثـار ادبـی جهـان، از ادب غنایـی گرفتـه تـا حماسـي، زنان حضوری چشـمگیر داشـته اند و 
نقش  هـای متفاوتـی را ایفـا کرده اند. بنابراین، بررسـی نقش زن در قالـب ادبیات تطبیقی می تواند به بهترین 
صـورت خـود بیانگـر نـوع نگرش بـه زن در فرهنگ ملل مختلـف و اهمّیت حضـور وی در همـة زمینه های 
فـردی، اجتماعـی و سیاسـی وی باشـد. پژوهش حاضر می کوشـد بـا روش توصیفي و تحلیلي و با اسـتفاده 
از ابزار کتابخانه  اي، به بررسـی شـخصّیت گردآفرید در شـاهنامة فردوسـی و جودیت در ادبیات انگلوساکسن 
پرداخته اسـت و ضمـن بررسـی شـخصّیت های فـردی و نقش آنـان در گوشـه ای از تاریخ حماسـة دو ملت، 
وجـوه دیگـری از کارکـرد آنـان در بیـان نقش زن در جنـگاوری و دالوری را نیز آشـکار سـازد. نتایج پژوهش 
بیانگـر آن اسـت کـه هـر دو شـخصیت در نجـات دادن قوم خویـش موفـق بوده انـد و در ایـن راه، از تدبیر و 
سیاسـت بهره گرفته اند. همچنین، هر دو زنانی نجیب و پاکدامن بوده اند که با سـالح خردمندی در جنگ 
برتـری یافته  انـد. امّـا این دو شـخصیّت تفاوت  هایی نیز داشـته اند؛ مانند: تدابیر جنگي، صحنه هـای نبرد هر 

دو مبـارز زن، نـوع پایان بندي دو داسـتان و غیره. 
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مقدمه
نگاهــی کوتــاه بــه ادبیــات ایــران و جهــان ایــن مدعــا را ثابــت می کنــد کــه نه تنهــا زنــان در آثــار غنایی 
و عاشــقانه، بلکــه در حماســه ها هــم حضــور چشــمگیری دارنــد. از آن روي کــه حماســه ها نشــان از تاریــخ 
اولیــه، افســانه ها و اســاطیر ملــل مختلــف دارند و بســیاری از اندیشــه ها، باورهــا، آداب و رســوم دوران باســتان 
را شــامل می شــود، بــه بررســی نقــش زنــان در ایــن آثــار می پردازنــد. زنــان در تمــام داســتان های شــاهنامه 
حضــور دارنــد و بــه اقتضــای زمــان، مــکان، موقعیــت و نقشــی کــه در داســتان بــر عهــده دارنــد، کنش هــای 
متفاوتــی دارنــد. بــر طبــق تقســیم بندی معمول، شــاهنامه ســه بخــش اســاطیری، پهلوانــی و تاریخــی دارد 
و حضــور زنــان در بخــش پهلوانــی، نســبت بــه دو دورۀ دیگــر، اهمّیــت ویــژه ای دارنــد و نقــش مؤثرتــری را 
ایفــا می کننــد. مقــام زن در شــاهنامه تــا بــه آن درجــه اســت کــه نمونــه و تمثیــل خردمنــدی و خــردورزی 
می باشــد و در واقــع، »زن بــه هیــچ عنــوان موجــودی خوارمایــه نیســت، بلکــه حافــظ هویــت و ارزش هــای 

واالی قومــی و نــژادی خویــش اســت« )اکبــری،13۸۰: 63(.
گردآفریــد، دختــر گژدهــم )از فرماندهــان نامــدار ایرانــی( اســت. در نبــردي کــه بیــن او و ســهراب، فرزند 
رســتم، رخ مي دهــد، بــا زیرکــي و درایــت خــاص، ســهراب را فریــب داده، نــه تنهــا خــود، بلکــه دژ و قلعــة 
ســپید را هــم نجــات مي دهــد. شــعر »جودیت« بنــا به مدخــل فرهنگ فشــردۀ ادبیات انگلیســی آکســفورد، 
» شــعری اســت بــا 35۰ ســطر بــه زبــان انگلیســی قدیــم کــه بــه صــورت یــک قطعــه و در نســخة خّطــی 
بیولــف بــر جــای مانده اســت و مربــوط بــه اواخــر قــرن نهــم میــالدی اســت. ایــن شــعر، داســتان کتــاب 
 .)Drabble and Stringer, 1996: 309(  »را بازمی ســراید )Apocryphal Book of Judith( آپاکریفــل جودیــت
جودیــت هــم بــه درون اردوگاه آشــوریان نفــوذ کــرد و هولوفرنــز، فرمانــدۀ آشــوریان را از پــای درآورد و ســر 
 Fabienne, 2006:( او را بــه نشــانة پیــروزی بــر خصــم دیریــن بــرای قــوم خــود بــه بتولیــا بــه ارمغــان آورد
106(. فابیــن معتقــد اســت کــه شــعر جودیــت بــه ســبب تأکید خــود بــر تجــاوز و برخــورد و مقابلة بیــن دو 

دشــمن سرســخت، بســیاری از موضوعات و مفاهیم حماســه را بازمی تاباند )Ibid: 57(. در ادبیات انگلیســی 
قدیــم، شــعر »جودیــت« صرفــاً داســتانی دربــارۀ شــجاعت فیزیکــی و اخالقی نیســت، بلکه داســتانی اســت 

.)Nelsone, 1991: 94( دربــارۀ شــجاعت فیزیکــی و اخالقــی یــک زن
دو شــخصیت گردآفریــد و جودیــت، هــر دو عــالوه بــر زن بــودن، نقــاط مشــترک دیگــری دارنــد؛ مانند: 
نجــات دادن قــوم خویــش، اســتفاده از تدبیــر، پاکدامنــی و... . در کنــار آن نیــز تفاوت هایــی دارنــد؛ ماننــد 
طــول حضــور در داســتان، صحنــة نبــرد آن هــا و... کــه ایــن امر ســبب شــکل گیری جســتار تطبیقــی حاضر 

بوده اســت.
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1. ضرورت پژوهش
 )Judith( »در فرهنــگ غــرب بــه طــور عــام و در ادبیــات انگلوساکســون بــه طــور خــاص، »جودیــت
نــه فقط شــخصّیتي مشــهور اســت، بلکــه حضــوری پررنــگ در هنرهاي تجســمي، درامــا و موســیقي اروپا 
دارد. جاذبــة قــوي ایــن شــخصّیت الهام بخــش کاتبــان، مصّنفــان، نمایشنامه نویســان، شــاعران، نقاشــان و 

مجسمه ســازان بــراي بیشــتر از دو هــزاره بــوده اســت.

ادبیــات کهــن و پرســابقة انگلیســی و فارســی از مهم تریــن و پربارزتریــن ادبیات تمدن بشــری هســتند 
کــه همــواره ارتبــاط متقابلــی بــه صــورت پنهــان و آشــکار بــا یکدیگــر داشــته اند و همیــن موضــوع باعــث 
ایجــاد تشــابهات بســیاری در محتــوا و فنــون دیگــر شــعری در این دو ادبیات شده اســت. حماســه، بخشــی 
جدایی ناپذیــر از فرهنــگ دو زبــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه تبییــن مــوارد اشــتراک و افتــراق 
در نقش آفرینــی گردآفریــد در شــاهنامة فردوســی و جودیــت در ادبیــات انگلوساکســون، ضــرورت اصلی در 

نــگارش پژوهــش حاضر اســت.

2. پیشینة پژوهش
دربــارۀ زن در شــاهنامة فردوســي و مقایســة جایــگاه او بــا آثــار حماســي جهــان، مقاالت زیادي نوشــته 
شده اســت. آنچــه در پــی می   آیــد، گزیــده ای از پژوهش هــای مرتبــط بــا پژوهــش حاضــر هــم دربــارۀ زن 

در شــاهنامه و هــم دربــارۀ جودیــت در ادبیات آنگلوساکســون اســت.
ـ محبوبــه پاک نیــت در مقالــه اي بــا عنوان»خوانشــي از زن در شــاهنامه«، بــه جایگاه زن در شــاهنامه  1
در کنــار مــردان پرداخته اســت و حضــور زن را بــا توجــه بــه اقتضــاي داســتان بررســي مي کنــد و نشــان 
ــراي زن امــروز کــه  ــر از فرهنــگ زمــان خــود داشــته اســت و شــاهنامه را ب مي دهــد زن موقعیتــي برت
مي خواهــد مســتقل، خردمنــد، کارآمــد و اجتماعي باشــد، منبــع مهمــي مي دانــد )ر.ک؛ پاک نّیــت، 13۸5: 

111ـ1۴1(.
ـ حمیــده بهجــت و فرحنــاز فرهــادي در مقالــه اي با عنوان »مقایســة تحلیلــي نقش زن در شــاهنامه  ۲
ــا  ــد و کوشــیده اند ت ــي پرداخته ان ــي و آلمان ــزرگ ایران ــان در دو حماســة ب ــه توصیــف زن و نیبلونگــن« ب
نمودهــاي متفــاوت شــخصّیت زن، یعنــي مادر، همســر، جنگاور و شــهربانو بــودن را بررســي و تحلیل کنند 

)بهجــت و فرهــادی، 1391: ۴۷3ـ۷53(.

ــا عنــوان »بررســي تطبیقــي ســیماي زن در  ــه اي ب ــوروزي در مقال ــور و مهنــاز ن ـ مرضیــه یحیي پ 3
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شــاهنامة فردوســي و جنــگ و صلــح تولســتوي«، بــه مقایســة زنــان و حضــور قهرمانــان زن در صحنه هاي 
نبــرد در دو حماســة بــزرگ جهــان پرداخته انــد و دیــدگاه این دو نویســندۀ بــزرگ را دربارۀ نقــش اجتماعي، 
فرهنگــي و سیاســي زنــان در جامعــه، به ویــژه در خانــوادۀ ایشــان بررســي کرده انــد )یحیی پــور و نــوروزی، 

.)۲6۴ :13۸6

ـ الهــام رحماني مفــرد در مقالــه اي بــا عنــوان » عشــق و انــدوه در شــخصّیت هــاي زن دو اثر حماســي  ۴
فارســي و آلمانــي، شــاهنامة فردوســي و ســرود نیبلونگــن« بررســي ارتبــاط میــان ملیــت و شــیوۀ تربیتــي 
شــخصّیت هاي زن در حماســة شــاهنامه و ســرود نیبلونگــن در ابــراز عشــق و انــدوه به عنوان پیامد عشــق، 
تحــول روحــي زنــان از طریــق عشــق و انــدوه ناشــي از آن و کین جویــي بــه دلیــل از دســت دادن محبــوب 

را بررســي کرده اســت )ر.ک؛ رحمانــی منفــرد، 13۸۸: 3۴1ـ951(.
ــتان هاي  ــان در داس ــش زن ــخصّیت و نق ــل ش ــوان »تحلی ــا عن ــه اي ب ــي در مقال ــین علي نق ـ حس 5
شــاهنامه« در فصلنامــة زن و فرهنــگ دارد کــه بــه بررســي شــخصّیت، نقــش و تأثیــر زنــان در شــاهنامه 
پرداختــه اســت و تأثیــر زنــان شــاهنامه در رونــد داســتان ها را کنــکاش کرده اســت )ر.ک؛ علی نقــی،139۰: 

1۸ـ95(.

ـ ســعید قشــقایي و محمدهادي رضایي در مقاله اي  مشــترک با عنوان »تحلیل روانکاوانة شــخصّیت  6
گردآفریــد« منتشرشــده در بهــار ادب کــه بــا رویکــرد میان رشــته اي از نــوع روانکاوانــة ادبــي، شــخصّیت و 
روان گردآفریــد را بررســي کرده اســت و بــه کمــک نظریه هــاي فرویــد و یونــگ، روان گردآفریــد را بــازکاوي 

نموده اســت )قشــقایی و رضایــی، 13۸۸: 1۰1ـ۷۲1(.

ــا عنــوان »مقایســة جایــگاه زن در  ــه اي مشــترک ب ـ حجــت عباســي و حســنعلي قبــادي در مقال ۷
ــي و اسطوره شــناختي چــاپ  ــاد و اودیســة هومــر«در فصلنامــة ادبیــات عرفان ــا ایلی شــاهنامة فردوســي ب
کرده انــد و جایــگاه و نقــش زن را در شــاهنامة فردوســي با اســتناد به پیشــینة اســاطیري، تاریخي و فرهنگي 

ـ 9۰1(. ــادی، :13۸9: ۸31 ــی و قب ــد )ر.ک؛ عباس ــي کرده ان ــن بررس ایران زمی

ــا و  ــدس، بُنمایه ه ــاب مق ــل داســتان های کت ــوان »تبدی ــا عن ــه ای ب ـ اســکمپ )Skemp( در مقال ۸
مفاهیــم در ادبیــات آنگلوساکســون«، بــه بررســی آثــار ادبــی ادبیــات انگلیســی قدیــم و چگونگــی بازتــاب 
روایت هــا، داســتان ها و مفاهیــم دینــی در ادبیــات داســتانی غیردینــی می  پــردازد. در ایــن میــان، وی بــه 
جودیــت هــم اشــاره می کنــد و می گویــد کــه شــاعر آنگلوساکســونی از روایــت اصلــی بســیار ملهــم شــده، 

.)Skemp, 1907: 61( ــه دســت آن سپرده اســت ــود را ب ذوق شــعری خ
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گادفــری )Godfrye( بــه مــروری بــر نقدهــای نوشته شــده در بــاب جودیــت پرداخته اســت و متذکــر 
می شــود کــه بیشــتر ایــن نقدهــا بــه بررســی موضوعــات تاریخــی و متنــی ماننــد ماهیــت به ظاهــر ُمَقّطع 
آن، وامــداری آن بــه منابــع کتــاب مقــدس و میهن پرســتانه، ترکیــب حماســه های ژرمنیــک بــا مضمــون 
ســرباز مســیح )Soldier of Christ/ The Miles Christ( در شــخصیت جودیــت و تــالش بــرای قــرار 
دادن ترکیــب شــعر در مدالیتــة سیاســی و اجتماعــی ویــژه محــدود مانده انــد. گادفــری معتقــد اســت کــه 
اهمیــت شــعر »جودیــت« در شــباهت آن بــا شــعر »بیوولــف« از نظر اشــتراکات کالمی  و مضمونــی موجود 
در صحنه هــای قطــع َســر و تکه تکــه کــردن اســت. بــه بــاور وی، بــدن انســان و اعضــای آن، به ویــژه َســر 
در باورهــای پیشامســیحیت از اهمیــت زیــادی برخــوردار بوده اســت. در ایــن میــان، »َســر«، سرچشــمة 

.)Godfrye,1993 : 5( آفرینــش و اندیشــه بوده اســت

ــام  ــت« را در مق ــعر »جودی ــی، ش ــای قبل ــگ )Chickering( )9۰۰۲م.( برخــالف خوانش ه چیکرین
شــعری مســتقل و یــا حداقــل یــک اپیــزود مســتقل کــه از نظــر هنــری فی النفســه کامــل اســت، می بیند. 
او ضمــن نــگاه ســتایش آمیز، گــوش جــان را بــه جذبــة تأثیــرات ادبــی و نیــروی حیاتــی پرداخــت اثــر 

.)Chickering, 2009: 631( می   ســپارد

در ســال ۲۰1۰ میــالدی، کتابــی حــاوی مجموعــه ای از مقــاالت، مطالعــات و پژوهش هــای پیرامــون 
»جودیــت« بــا عنــوان »شمشــیر جودیــت« منتشــر شــد کــه این کتــاب، اولیــن مجموعه ای اســت کــه در 
بــر گیرنــدۀ مقاالتــی بــا رویکردهــای چندرشــته ای در بــاب چگونگــی بازنمایــی و دریافت جودیــت در طول 
قــرون می باشــد. ایــن کتــاب بــه مطالعــة جودیــت در چهــار محــور کلــی ســنِت متنــی یهودیــت، ســنت 

.)Brine, 2010: 3( متنــی مســیحیت، هنرهــای تجســمی  ، موســیقی و درامــا می پــردازد
مطالعــات جودیــت در اواخــر قــرن بیســتم، همچــون حــوزه ای چندرشــته ای در علــوم انســانی ظاهــر 
گردیــد. دالیــل ظهــور ایــن مطالعــات، ناشــی از کار مورخــان فمینیســت هنــر، عالقة دوبــاره بــه کتاب های 
آپاکریفــِل )Apocryphal( کتــاب مقــدس، تأکیــد بــر وحدت گرایی نوین در مطالعة یهودیت و مســیحیت 

.)Ibid: 4( اولیــه و نگاه هــای تــازه بــه ادبیــات یهــودی اولیــه اســت

پرســش اساســی ایــن اســت کــه چــرا »جودیــت« چنــان اهمیتــی در فرهنــگ و ادبیــات غــرب دارد؟ 
پاســخ آن اســت کــه ایــن اثــر ادبــی همچنــان حامــل معانی مهــم فرهنگــی، سیاســی و الهیاتــی در زمان ها 
ــای  ــت و روایت ه ــه شده اس ــت ترجم ــتا، جودی ــن راس ــت )Ibid: 5(. در همی ــاوت اس ــای متف و بافت ه
آن در ژانرهــای گوناگــون بازگفتــه شده اســت و وجــوه تــازۀ جودیــت مــورد توّجــه قــرار گرفته اســت و در 
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گونه هــای ادبــی، همچــون حماســه، تمثیل، نمایشــنامه، اُپــرا، رمــان، قّصه، نیایش، بیانیة سیاســی، نقاشــی 
.)Ibid: 12( و مجســمه بازنمایــی شده اســت

ـ مســیحی صــورت  بیشــتر مطالعــات انجام شــده دربــارۀ جودیــت در درون فرهنــگ و ادبیــات یهــودی 
گرفته اســت و کمتــر بــه بررســی تطبیقــی آن بــا آثــار ادبــی شــرق توجــه شده اســت. از طــرف دیگــر، بــا 
جســتجو در ســایت های معتبــر علمــی  و مجــالت مختلــف، مقالــه ای کــه بــا موضــوع پژوهــش حاضــر 
همخوانــی داشــته باشــد، یافــت نشــد و ایــن پژوهــش در واقــع، اولین گامی  اســت کــه در بررســی تطبیقی 

شــخصّیت گردآفریــد و جودیــت نهــاده شده اســت.

2. پرسش های پژوهش
پژوهش حاضر برای پاسخ به سؤاالت زیر به رشتة تحریر درآمده است:

الف( وجوه مشترک و متفاوت شخصّیت گردآفرید و جودیت کدام است؟

ب( دو شخصّیت تا چه میزان در متون مورد نظر مورد توّجه هستند؟

3. مبانی نظری پژوهش
یکــی از شــاخه های مهــّم دانــش ادبیــات امــروز، شــاخة ادبیــات تطبیقــی اســت کــه میــزان دقیقــی 
اســت و بــا کمــک آن می تــوان جایــگاه، موقعیــت و وزن ادبیــات ملـّـی یــک کشــور را روشــن نمــود. محمــد 
غنیمــی  هــالل در تعریــف ادبیــات تطبیقــی آورده اســت: »ادبیــات تطبیقــی علمی  اســت که روابــط خارجی 
میــان ادبیــات ملــل گوناگــون را بررســی می   کنــد و از تأثیرپذیــری و تأثیرگذاری هــای میــان ادبیــات ملـّـی 
یــک کشــور و دیگــر کشــورها ســخن می   گویــد« )غنیمــی هــالل، 19۸۷م.: ۸1(. ظهــور ادبیــات تطبیقــی 
از پیامدهــای نهضــت اروپــا )رنســانس( اســت کــه در اوایــل قــرن نوزدهــم بــرای اولیــن بــار در فرانســه و بــه 
منظــور بررســی روابــط ادبــی میــان یونــان و روم و ادبیــات اروپــا بــه طــور کلّــی، به ویــژه ادبیــات فرانســه، 
ســپس بررســی روابــط ادبیــات نویــن اروپــا بــا آنهــا شــکل گرفــت. در ایــن مکتــب، تنهــا بــه مقایســة میان 
ادبیــات ملــی کشــورهایی پرداختــه می شــود کــه زبان هــای متفاوتــی دارنــد و میان آنهــا پیوندهــای تاریخی 
وجــود دارد کــه خــود بــه تأثیــر و تأثــر می انجامــد. در نــگاه اروپایی هــا، ادبیــات تطبیقــی عرفــاً به مــوارد ذیل 
ـ بررســی  ـ بررســی ارتبــاط بیــن دو ادبیــات یــا بیشــتر. 3 ـ بررســی ادبیــات شــفاهی. ۲ اطــالق می شــود: 1
ـ بررســی ادبیــات، صــرف نظــر از مرزهای یک کشــور خاص  ـ بررســی ادبیــات عمومــی.  5 ادبیــات جهانــی. ۴
و بررســی روابــط میــان ادبیــات مناطــق مختلــف و دیگــر عرصه هــای انســانی، علــوم انســانی و هنرهــا. 6ـ 



97بررسي تطبيقي شخصّيت گردآفرید در شاهنامة فردوسی با جودیت..؛ عرفان رجبی و نرجس قابلی 

بررســی ادبیــات از یــک نــگاه جهانــی )ر.ک؛ اصطیــف، ۲۰۰۸م.: 16(. در مقابــل این مکتــب، مکتب آمریکایی 
شــکل گرفــت کــه معتقــد بــه نپذیرفتــن نــگاه بــه روابــط میــان ادبیات هــای قومی  بــر اســاس تأثیرگــذاری 
و تأثیرپذیــری اســت و معتقــد بــه وجــود یــک همخوانــی فکــری بیــن انســان ها در مناطــق مختلــف جهان 

اســت. روش مــورد اســتفاده در ایــن مقالــه نیــز از نــوع مکتــب آمریکایــی ادبیــات تطبیقی اســت.

ــه تنهــا حضــور  ــد و ن ــه نقش آفرینــی می پردازن ــان دوشــادوش مــردان ب ــی، زن ــار ادب امــروزه در آث
کمتــری ندارنــد، بلکــه گاه بــه عنــوان نقطــة مرکــزی داســتان را بــه پیــش می برنــد. معمــوالً در اثــر 
ــی آن  ــت اخالق ــوال و خصوصی ــف اح ــه توصی ــخصّیت ب ــک ش ــی ی ــرای معرف ــک ب ــی و تراژی حماس
ــق و خــوی خــود در  ــه اقتضــای خل ــا شــخص ب ــد، ت ــی را فراهــم می آورن ــد، بلکــه موقعیت نمی پردازن

ــد. ــی کن ــود را معرف ــاوت، خ ــای متف ــا در موقعیت ه ــال و کنش ه ــا اعم ــتان، ب داس
در شــاهنامه، دو زن پهلــوان وجــود دارد کــه تنهــا زن جنــگاور در قســمت حماســي، گردآفریــد )دختــر 
گژدهــم( اســت. وی در دوران پادشــاهی کیــکاووس و در هنــگام حملة ســهراب بــه ایران، در نبــود جنگاوری 
ــا ســهراب حاضــر می   شــود. در دوران  ــه تــن می کنــد و در نبــرد ب ــا وی بســتیزد، لبــاس مــردان ب کــه ب
تاریخــی نیــز گردیــه )خواهــر بهــرام چوبیــن( کــه با ســپاهیان خاقــان پیــکاری مردانــه می   کنــد: »در دوران 
پهلوانــی شــاهنامه، حضــور زن، لطــف، گرمــی، نازکــی و رنگارنگــی بــه ماجراهــا می بخشــد. ایــن زن هــا 
ــه داســتان های تراژدیــک شــاهنامه آب و رنــگ بخشــیده اند« )اســالمی  ندوشــن، 13۷۰:  هســتند کــه ب
19(. همیــن حضــور پررنــگ زنــان باعــث شــهرت خــاص آنــان شده اســت. رودابــه، ســیندخت، ســودابه، 
تهمینــه، گردآفریــد، فرنگیــس، جریــره، منیــژه و کتایــون از جملــة این زنان هســتند. جــالل خالقی مطلق 
زنــان شــاهنامه را بــه ســه گــروه تقســیم می   کنــد: 1ـ در مقــام معشــوقه ای ســخاوتمند و فــداکار؛ مثــل 
منیــژه و رودابــه. ۲ـ در مقــام همســر و یــار باوفــای شــوهران خــود؛ ماننــد ســودابه. 3ـ در مقــام مــادر کــه 
زندگــی خــود را وقــف بچه هایشــان می   کننــد. بهتریــن نمونــه در مقــام قهرمــان، فرانــک اســت. وي ماننــد 
گردآفریــد، همچــون مــردان شــجاع هســتند، اّمــا بــه غایــت حســاس، مهربــان و سرشــار از زنانگــی نیــز 

می باشــند )ر.ک؛ خالقــي مطلــق، ۲1۰۲م.: ۲۰(.

گردآفریــد نخســتین شــیرزن حماســي ملــي ایــران اســت. وي زنــي دلربا و چاالکســت که در شــاهنامه 
حضــوری کوتــاه دارد و شکســت هــم می خــورد، ولــي بســیار برجســته و یکــی از گیراتریــن زنــان شــاهنامه 
اســت. وی را می   تــوان ماننــد فرانــک، ارنــواز و شــهرناز، نمونــة زن اصیــل ایرانــی دانســت. خالقــی مطلــق 
ــاه و  ــور کوت ــم حض ــه علی رغ ــد ک ــرم آگین می   دان ــّور و ش ــتنی، مته ــت داش ــی دوس ــد را زن »گردآفری

شکســت خــود تأثیــری عمیــق بــر جــای می گــذارد« )همــان: ۲۴(.
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در رهســپاری ســهراب از تــوران بــه ایــران، هنگامــی  کــه وی در جســتجوی پــدرش رســتم اســت، در 
مــرز تــوران و ایــران، دژی بــه نــام ســپیددژ هســت و ُگژَدَهــم که یک ایرانی ســالخورده اســت، بــر آن فرمان 
می   رانــد. ســهراب ناچــار اســت پیــش از درآمــدن به خــاک ایــران از ایــن دژ بگــذرد. در نبرد میان ســهراب و 
هژیــر )فرمانــدۀ دژ(، ســهراب بــر او پیــروز می گــردد. ســهراب نخســت می خواهــد او را بکشــد، اما ســپس او 
را اســیر کــرده، راهــی ســپاه خــود می کنــد. آگاهــی از ایــن رویــداد، دژنشــینان را سراســیمه می   ســازد، امــا 
گردآفریــد چنــان ایــن را مایــة ننــگ می دانــد کــه بــر آن می شــود خــود بــه نبــرد او رود. وي بــا پوششــي 
مردانــه بــه میــدان نبــرد مــي رود و بــا هماوردطلبــي اولیــه و بــا تمــام تــوان جنگــي و به کارگیــري فنــون 
رزمــي، قــدرت و تــوان خویــش را نشــان مي دهــد، بــه گونــه اي کــه ســهراب در مراحــل ابتدایــي مــدام 
حالــت تدافعــي بــه خــود می گیــرد و حمــالت وي را دفــع مي کنــد و ایــن نبــرد همچنــان ادامــه مي یابــد 
تــا اینکــه ســهراب با تــوان و قدرتــي افــزون و براي شناســایي این قهرمــان، کاله خــود گردآفرید را برداشــته، 
هویــت وي را آشــکار مي کنــد. در ایــن زمــان، ســهراب کــه بــا چنیــن قهرمــان زنــي روبــه رو مي شــود، تــن 
بــه صلــح و ســازش مي دهــد و گردآفریــد بــا زیرکــي تمــام او را فریــب داده، خــود را نجــات مي دهــد و در 

نهایــت، دژ ســپید از جنــگ و خونریــزي بــه دور مي مانــد )ر.ک؛ فردوســی، 139۰: 1۷9ـ۲۰5(.

جذابیــت و افســون جودیــت در ادبیــات غــرب نیــز چنــان اســت کــه کتابــی به نــام مطالعــات جودیت 
ــت منتشــر  ــة جودی ــارۀ شــخصّیت چندجانب )Judith Studies( حــاوی پژوهش هــای بین رشــته اي درب
شده اســت. در اواخــر قــرن بیســتم نیــز عالقــة شــدیدي بــه پژوهــش بــا ماهیــت چندرشــته ایی دربــارۀ 
جودیــت دوبــاره اوج گرفــت، بــه طــوری کــه در ســال ۲۰۰3، تونــي کــراون )Toni Craven( در مقالــه ای 
مــروری بــا عنــوان »کتــاب جودیــت در چارچــوب مطالعــات قــرن بیســتم« بــه مــرور یکصد ســال پژوهش 
دربــارۀ جودیــت پرداخته اســت. او خاطــر نشــان می   ســازد کــه در پایــان قــرن بیســتم کــه دغدغه هــاي 
پســامدرن در مطالعــات جودیــت غالــب بــوده اســت )Brine, 2010: 4(، عالوه بر مطالعات ســنتي انجیلي، 
شــرح ها و ترجمه هــا، مطالعــات جودیــت شــامل تاریــخ هنــر، تاریــخ اجتماعــي و فرهنگــي، تاریــخ ادیــان، 

.)Ibid( ــي مي گــردد موسیقي شناســي و نقــد ادب

4. جودیت در ادبیات انگلوساکسن
ــی و دینــی،  گفتمان هــای مســلط در انگلســتان دورۀ آنگلوساکســون، ماننــد شــعر تاریخــی، قهرمان
ــری نویســندگان آنگلوساکســون از  ــزان بهره گی ــاب مقــدس، نشــان دهندۀ می ــور از کت اقتباس هــای منث
زنــان نامــدار دربــار شــاهان برای کنــدوکاو در مســائل فرهنگــی حیاتی، ماننــد تغییر کیــش، قهرمان گرایی 
و اصالحــات دینــی اســت )Lees, 2007: 393(. در ایــن میــان، شــعر جودیــت نیــز از دایــرۀ ایــن گفتمان ها 
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بیــرون نیســت؛ چراکــه ایــن شــعر منبعــث از کتــاب مقــدس بوده اســت و نوعــی بازنویســی محســوب 
می گــردد. اصــوالً شــعر جودیــت بــه دو بخــش تقســیم می   شــود و عمــل داســتانی شــعر، ســاده اســت. 
شــعر بــا آوردن جودیــت بــه مراســم ضیافــت هولوفرنــز در روز چهــارم و اقامــت او در اردوگاه آشــوریان آغــاز 

.)Chickering, 2009: 125( می  گــردد

در واقــع، شــعر جودیــت بخــش بزرگــی از شــعر دینــی انگلیســی قدیم مبتنی بــر منابع کتــاب مقدس 
و زندگــی قدیســان اســت. در ایــن راســتا، جودیــت شــعر ناتمامــی  اســت کــه در نســخة بیوولــف برجــای 
مانده اســت و شــرح  قهرمانی هــای زنــی جنگجــو اســت. جودیــت، مدافــع پاکدامــن قوم اســرائیل اســت که 
.)Sanders,1996: 25 شــباهت زیــادی بــه بیوولــف دارد که علیــه گرنــدل و قــوم او مبــارزه می   کنــد )ر.ک؛

متــن شــعری کــه اکنــون در دســت اســت، ۴93 بیــت دارد و قطعــه ای بازمانــده از یــک شــعر قدیمــی 
 بــا طــول نامشــخص اســت. همچنیــن، داســتان آن و شــخصیت جودیــت نســبت بــه روایت کتــاب مقدس 
بســیار ســاده تر شده اســت. گمــان مــی   رود کــه ایــن شــعر برگرفتــه از والگیــت جــروم بــا خوانش هایــی 
از نســخة التیــن باســتان از عهــد عتیــق اســت. بســیاری از منتقــدان نشــان داده انــد کــه اگرچــه جودیــت 
پاره شــعری  بــر جــای مانده اســت، امــا انســجام درونــی دارد، چــون از نظــم پیچیــدۀ پژواک هــای درونــی، 
.)Chickering, 2009: 123  ( تقابل هــا و توازی هــا، هــم در واژگان و هم در ســاختار روایت برخــوردار اســت

جودیــت، شــعری دینــی اســت در ادبیــات انگلیســی قدیــم کــه بــر اســاس متــن، کتــب ثانــوی انجیل 
اســت. ایــن شــعر روایت گــر جودیــت بیــوه اســت کــه هولوفرنــز، فرمانــدۀ آشــوریان را در اثنــای محاصــرۀ 
بتولیــا می   فریبــد و می   ُکشــد. ایــن شــعر، زبانــی فاخــر دارد و منبــع اصلــی را بــا مقتضیــات و مؤلفه هــای 
زمانــة خــود تطبیــق می   دهــد. شــاعر دســت بــه قطب بنــدی شــخصیت ها زده اســت و آنهــا را در دو گــروه 
طبقه بنــدی می   کنــد: هولوفرنــز بی بنــد و بــار و جودیــت پرهیــزگار در نقــش قدیســی باورمنــد کــه خــدا 
قــوم او را نجــات خواهــد داد. شــعر نســبت بــه منبــع اصلــی چنــدان وفادارنیســت، بلکــه اقــدام بــه بازگویی 
گزینشــی وقایــع می  نمایــد. اکنــون دیگــر مســجل شده  اســت کــه شــعر انشــای نســبتاً جدیدتــری دارد 

.)Fulk and Cain, 2005: 117)

داســتان بدیــن صــورت اســت کــه هولوفرنــز و ســربازانش در نوشــیدن مشــروبات راه افــراط را در پیــش 
می گیرنــد و در نتیجــه، هولوفرنــز مســت و الیعقــل می  گــردد. در ایــن میــان، مجالــی فراهــم می  گــردد 
تــا جودیــت بــا هولوفرنــز در خیمــة هولوفرنــز تنهــا شــود. وی فرصــت را غنیمــت شــمرده، از درگاه خداوند 
اســتعانت خواســته، شــهامت بــر کشــتن هولوفرنــز را طلب می   کنــد و بــا دو ضربه ســرِ هولوفرنــز را از تنش 
جــدا می   کنــد. روح هولوفرنــز فــوراً و بــرای همیشــه در قعــر جهنــم فــرود می   آیــد. جودیــت بــه همــراه 
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خدمتــکارش ســِر هولوفرنــز را درون کیســه ای بــه بتولیــا می   بــرد. همــان طــور کــه بــه نزدیکــی شــهر 
می  رســند، مــردم شــهر را نــدا داده، مــژدۀ آزادی آنــان را از شــّر هولوفرنــز و آشــوریان می   دهــد. آنــان نیــز 
بــرای عــرض خیــر مقــدم، مشــتاقانه بــه اســتقبال او می آینــد. بــه مجــرد ورود بــه شــهر، ســِر هولوفرنــز را 
بــه نشــانة لطــف و عنایــت خداونــد در معــرض دیــد مــردم قــرار می دهــد و یهودیــان را بــه جنگ و مبــارزه 

تشــویق می   کنــد.
در بخــش دوم شــعر، مــردم بتولیــا بــا اقتــدار و نظــم بــه ســوی اردوگاه آشــوریان رژه می   رونــد. ســربازان 
آشــوری هنــوز در بیــرون از خیمــة هولوفرنــز، منتظــر فرمانــدۀ خــود نشســته اند و جرئــت آشــفته کــردن 
خوشــی و سرمســتی او را ندارنــد. ســرانجام، یکــی از جنگجویــان آشــوری بــه داخــل خیمــه مــی رود و بــا 
ــی، خبــر واقعــه و  ــر زمیــن می افتــد. پــس از مّدت ــز مواجــه می شــود و بیهــوش ب ــدن بی ســِر هولوفرن ب
نابــودی خودشــان را بــه هم رزمانــش می   دهــد. آنهــا نیــز ســالح های خــود را بــر زمیــن انداختــه، بــه تکاپــو 
می افتنــد تــا از دســت یهودیــان فــرار کننــد، ولــی تــا آخریــن نفــر کشــته می   شــوند. یهودیــان در میــدان 
نبــرد دســت بــه غــارت می   زننــد و گنــج و انبــار مهمــات جنگــی هولوفرنــز را بــا خــود به بتولیــا بــرده، آنها 
را در قبــال رشــادت و دالوری جودیــت و در نتیجــة رهایــی آنــان از دســت آشــوریان، بــه عنــوان پــاداش بــه 
جودیــت می  بخشــند. جودیــت نیــز از آنهــا و خداونــد تشــکر می کنــد و پیــروزی  خــود را مدیــون فضــل و 
عنایــت خداونــد می   دانــد. شــاعر نیــز بــا بیــان مشــابهی از خداونــد سپاســگزاری کــرده، ایــن بخــش را در 

.)Chickering, 2009: 125( اینجــا بــه پایــان می   رســاند

5. اشتراکات دو شخصیت
5ـ1. جنگاوري و دالوري

بــر اســاس روایــت فردوســی، گردآفریــد یکــی از زنــان شــجاع و دالور ســاکن در دژ ســپید اســت کــه از 
اســارت هجیــر خشــمگین می   شــود. پــس بــه ماننــد مــردان لبــاس رزم می پوشــد و بــه نبــرد بــا ســهراب 
مــی رود. وي زنــی جنگجــو و دالور اســت و ایــن خصلــت چنــان در وجــودش ریشــه دوانده اســت که تحمل 

شکســت هجیــر را نــدارد و خــود شــجاعانه لبــاس رزم مي پوشــید و عــزم میــدان نبــرد می   کنــد:

 کــه ســاالر آن انجمــن گشــت کــم
 همیشــه بــه جنــگ انــدرون نامــدار
 زمانــه زِ مــادر چنیــن ناوریــد«
         )فردوسی، 139۰: 1۷۷ـ1۷9(.

 »چــو آگاه شــد دختــر گژدهــم
ــردي ســوار ــر ســان ُگ ــود ب ــي ب  زن
گردآفریــد بــود  او  نــام   کجــا 



101بررسي تطبيقي شخصّيت گردآفرید در شاهنامة فردوسی با جودیت..؛ عرفان رجبی و نرجس قابلی 

ــد  ــر مي کن ــدا فک ــه ســهراب در ابت ــردازد ک ــارزه مي پ ــه مب ــدي ب ــي و قدرتمن ــا چاالک ــان ب وی چن
بــا یــک پهلــوان جنگجــوي مــرد مبــارزه می کنــد و هنگامــي کــه کاله خــود از ســِر گردآفریــد برداشــته 

ــد: ــگفتي مي گوی ــب و ش ــا تعج ــد، ب ــف مي کن ــي او را کش ــت واقع ــود و هوی می ش
 چنیــن دختــر آیــد بــه آوردگاه!«
                                   )همان: ۸۷1(.

 »شــگفت آمدش، گفت: از ایران ســپاه

جودیــت آن زمــان کــه قــوم و قبیلــه و زیســت بومش از ســوی حاکــم آشــوري در خاورمیانــه تهدیــد 
مي شــود، بــه جنــگ و تعقیــب آن پادشــاه پرداختــه، َســِر یکــي از ســربازان پادشــاه را بــه نــام هولوفرنــز 

ــه میــان قــوم و قبیلــة خــود برمي گــردد: ــه ب )Holofernes( از بــدن جــدا می کنــد و پیروزمندان
"She [Judith] began to call the Guardian of  heaven,
Savior of  world-dwellers, by name

»جودیت دست به دعا به درگاه نگهبان کیهان

ای ناجی باشندگان زمین«.
These are the words she said:
God of  creation, Spirit of  comfort,
Son of  the All-ruler, oh Three-personed God,
I deeply need and urgently ask your help.

او چنین گفت:

 » ای خالق هستی، ای روح آرامش،

ای فرزنِد حاکِم همة حاکمان! ای خدا!

عاجزانه و عمیق از تو یاری می طلبم.
My heart is on fire, my mind full of  sorrow, 
deeply troubled. Oh Lord of  heaven,
grant me true faith and victory, let me
cut down this giver of  death with his own sword.

قلبم سوزان از آتش انتقام و سرم لبریز از غم و اندوه  است،

سخت پریشانم. ای پروردگار آسمان،

عطا کن به من ایمان حقیقی و پیروزی، اِذنم ده تا

َسِر این دهندۀ مرگ را با این شمشیر از میان بردارم!
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Judith took the heathen
by his hair, pulled him toward her as if
to perform a shameful act,
positioned the man so she could manage his miserable body,
control him. The brave woman struck her enemy
with her sword, cut half  way through his neck.

جودیت بگرفت

موی سر کافر را، چنان کشید به سوی خود،

گویی در اندیشة عملی شرم آورست،

مرد را طوری نشاند تا بر بدن زبونش فایق آید.

او را نگه  داشت. زِن شجاع دشمنش را

با شمشیرش زد، گردنش را از وسط دو نیم کرد.
The woman struck a second blow, hard. 
This time his head rolled forth on the floor and his foul body
stayed where it was.

زن ضربة سخت دیگری بر او نواخت.

این بار َسرِ او بر کف غلتید و بدن کثیفش

آنجا بر جای ماند.
The two triumphant women turned homeward then,
boldly left the enemy camp, traveled on
until they came from the wooded hills
and could see the shining walls of  Bethulia.

آنگاه زنان پیروزمندانه رو به سوی موطن خود گذاشتند،

و جسورانه اردوی دشمن را ترک کردند و به راهشان ادامه دادند

تا تپه های پوشیده از درخت را پشت سر گذاشتند

و توانستند دیوارهای درخشان بتولیا را ببینند.
Quickly, reverently,
the people led Judith into the city.
The wise woman, adorned with gold, now
told her obedient handmaiden to uncover
the head of  Holofernes, show the bloody sign of
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her success to the men who manned the fortress.
The noble woman said to those who stood before her:
Men of  victory, leaders of  this people,
here you see the head of  Holofernes,…

بی درنگ، و با احترام،

مردم ورود جودیت را به شهر خوشامد گفتند.

زن دانا، آراسته به زر و زیور، خدمتکارش را امر به برداشتن پرده

از روی َسِر هولوفرنز کرد تا نشان دهد

نشانة خون آلود پیروزیش را به مردانی که از قلعه دفاع می  کردند،

زن نجیب رو کرد به مردم در برابرش و گفت:

ای فاتحان! ای رهبران این مردم!

.)Nelson, 1991: 19-21( »بیاید و َسرِ هولوفرنز را ببینید

جودیــت و گردآفریــد تمایــل بــه عمل گرایــی و امــور مکانیکــی دارند و می   تــوان گفت هر دو شــخصیت 
تمایــل بســیاری بــرای فــرار از زنانگــی خویــش دارنــد و بــا اســتفاده از فنــون جنگی، حملــه و دفــاع به نبرد 
بــا مــردان می رونــد تــا مردانگــی درونشــان را بــه اثبــات برســانند. شــاید روحیــة جنــگاوری و مردانگــی که 
در هــر دو شــخصیت وجــود دارد، از عقــدۀ نرینگــی )اختگــی( نشــئت گرفته باشــد؛ چنان کــه فروید معتقد 
اســت: »زنــان امیدوارنــد کــه روزی به رغــم تمــام واقعیت هــای موجــود، دارای نرینگــی شــوند« )هورنــای، 

۴۸31: 9۲(. میــل بــه داشــتن نرینگــی در مــردان و زنــان، مبارزه علیــه انفعال اســت )ر.ک؛ همــان:131(.

5ـ2. خردمندبودن دو شخصّیت
گردآفریــد وقتــي عرصــة نبــرد را تنــگ مي بینــد و در مقابــل یَلــي مثــل ســهراب تــوان مقابله بــا وي را 
نــدارد، بــا عقــل و تدبیــر وارد عمــل مي شــود و راه نجــات را در مذاکــره و هم اندیشــي طرفیــن مي بینــد. 

بنابرایــن بــه ســهراب پهلــوان مي گویــد:
بُــَود« مهتــر  کار  داشــتن   ِخــَرد 
                   )فردوسی، 139۰: ۲39(.

بُــَود بهتــر  بســازیم،   »نهانــي 
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6. موارد افتراق دو شخصیت
6ـ1. صحنة نبرد

تصویــر نبــرد گردآفریــد و ســهراب در شــاهنامه، صحنــه اي کامــالً حماســي و جنگــي اســت و تمــام 
ــا اســتفاده از  ــن و فیزیکــي ب ــي ترســیم شده اســت؛ نبــردي تن به ت ــوان به خوب صحنه هــاي نبــرد دو پهل

ابــزار و آالت خــاص جنگــي:
ــذر ــرش گ ــش تی ــرغ را پی ــد م  نُب
 چــپ و راســت جنگ ســواران گرفت«
                           )همان: ۲11ـ۲15(.

ــر ــاد ب ــرد و بگش ــزه ک ــان را ب  »کم
ــت ــاران گرف ــر تیرب ــهراب ب ــه س  ب

گردآفرید وقتی در میان نبرد پیکار و دالوری سهراب را دید چنین کرد:

 ســمندش برآمــد بــه ابــر بلنــد
ــاب کــرد« ــر از ت ــان و ســنان را پ  عن
                           )همان: ۲۲۰ـ۲۲1(.

 »کمــان بــزه را بــه بــازو فکنــد
ــرد ــهراب ک ــوی س ــزه را س ــِر نی  س

آن هنــگام کــه گردآفریــد بــه زخــم چــوگان ســهراب گرفتــار شــد، با زیرکــی و چابکــی خــود را چنین 
از چنــگ ســهراب رهــا می کنــد و بــا ســرعِت َگــرد دور می شــود:

 ســیکی تیــغ تیــز از میــان برکشــید
 نشســت از بَِر اســپ و برخاســت گرد«
                           )همان: ۲۲۲ـ۲۲3(.

ــد ــد گردآفری ــن بپیچی ــر زی ــو ب  »چ
کــرد نیــم  بــدو  او  نیــزۀ   بــزد 

ــگ  ــن و فیزیکــي جــّدي، کمرن ــرد تن به ت ــوع نب ــن ن ــز، ای ــت و هولوفرن ــرد جودی ــا در داســتان نب اّم
تصویــر شده اســت و فقــط صحنــة بریــدن ســرِ هولوفرنــز بــه دســت جودیــت نشــان داده مي شــود. بقیــة 

ــة دوطــرف ترســیم شده اســت. ــوم و قبیل صحنه هــاي نبــرد بیــن ق

6ـ2. تفاوت شخصّیت حریفان جنگي گردآفرید و جودیت
ــم  ــت( در ابتــدا همچــون یــک قهرمــان در ادبیــات انگلیســی قدی ــز )رقیــب جنگــي جودی هولوفرن
مجســم می   گــردد و بــا صفاتــی از قبیــل »قهرمــان مشــهور« و »پادشــاه بخشــنده و طالدهنــده« معرفــی 
می  گــردد. امــا کم کــم در اواســط و اواخــر شــعر ، هولوفرنــز دســت بــه میخوارگــی زده، مســت می   گــردد 
و نقــاط ضعــف شــخصّیت او برمــال می  شــود، بــه طــوری کــه در پایــان امــر، »شــخصّیت شــرور و پلیــد« 
 Diabolical :بنابرایــن، از نظــر اخالقی، او شخصّیتی»شــیطانی .)Cooper, 2010: 183( نامیــده می   شــود
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ــرگ،  ــد از م ــت. بع ــر درآمده اس ــه تصوی ــهوانی: Gaflerhd( Lascivious(« ب )Deofulcunda(« و »ش
اعضــاي بــدن او تبدیــل بــه نمادهایــی از عظمــت و لطــف خداونــد می شــوند.

6ـ3. شخصیت و تدابیر جنگي
گردآفریــد بــه عنــوان جنگجــو وارد میــدان نبــرد مي شــود، امــا چــون در یک جامعــة مردســاالر تربیت 
شده اســت، هویــت زنانــة خویــش را در زیــر کاله خــود پنهــان کــرد و در ابتــدا بــه رجزخوانــي و هماردطلبي 
مي پــردازد؛ عملــي کــه مــردان در میــدان مبــارزه انجــام مي دهنــد. نــوع مبــارزه و اجــراي فنــون رزمــي 
گردآفریــد در میــدان نبــرد بــه گونــه اي اســت کــه هیــچ کــس بــه جنســیت واقعــي وي پــي نمي بــرد. بعد 
از پیــروزي بــر ســهراب )از طریــق سیاســت و تدبیــر( بــه قلعــه و دژ ســپید برمي گــردد و قــوم و قبیلــه اش، 
نــه تنهــا از رزم وي عــار و ننــگ ندارنــد، بلکه وي را مي ســتایند: »شــخصّیت گردآفرید شــخصیتي مســطح 
نیســت، بلکــه مــا بــا شــخصّیتي پیچیــده و همه جانبــه روبــه رو هســتیم کــه نمي تــوان او را به ســادگي 
شــناخت؛ زیــرا شــخصّیت او در اســطوره تکامــل می یابــد و از ســطح فراتــر مــي رود« )صنعتــي، 13۸3: ۲(.

جودیــت هــم ماننــد ســایر ســروده های ادبیــات انگلیســي قدیــم، از میانــة ماجــرا آغــاز مي گــردد و 
جودیــت را نشــان مي دهــد کــه چگونــه طرحــي شــجاعانه را درانداختــه و چگونــه بــه موطــن خویــش 
ــد  ــان کن ــاع از سرزمینش ــگ و دف ــارزه، جن ــة مب ــال از روحی ــود را ماالم ــان خ ــا هم کیش ــردد ت  بازمي گ

.)Nelson, 1991: 34(

گردآفریــد بــا توجــه بــه وضعیــت حاکــم بــر قلعــة ســپید کــه در محاصــرۀ دشــمن قــرار گرفته اســت، 
ــدان  ــده وارد می ــش تعیین ش ــة از پی ــرح و نقش ــه ط ــچ گون ــدون هی ــردازد و ب ــن مي پ ــرد تن به ت ــه نب ب
کارزار مي شــود. در واقــع، مبــارزۀ گردآفریــد آخریــن بخــش جنگــي داســتان اســت و بعــد از آن هیــچ گونه 

درگیــري جنگــي میــان ســربازان ایرانــي و تورانــي رخ نمي دهــد. ولــي جودیــت در ابتــدا بــا طرحــي

از پیــش تعیین شــده از وطــن خویــش دور مي شــود و هنگامــي کــه طــرح خــود را عملــي مي کنــد، بــه 
میــان قــوم و قبیلــة خویــش بازمي گــردد تــا وعــدۀ پیــروزي دهــد و آنهــا را بــه مبــارزه بــا دشــمن ترغیــب 
کنــد. در جــدول زیــر، وجــوه مشــترک و متفــاوت مؤلفه هــای شــخصیتی و قهرمانــی گردآفریــد و جودیــت 

خالصــه شده اســت:
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تفاوت هاي گردآفرید و جودیت شباهت هاي گردآفرید و جودیت

* گردآفریــد زنــي جنگجــو نیســت، ولــي در 
هیئــت جنگجــو ظاهــر مي شــود، ولــي جودیــت 
بــه عنــوان زنــي جنگجــو و در همــان هیئــت بــه 

ــردازد. ــگ مي پ جن

* قوم و قبیلة خویش را نجات مي دهند.

ــش را از  ــة خوی ــة ســپید و قبیل ــد دژ و قلع گردآفری
ــة  ــوم و قبیل ــز ق ــت نی ــد و جودی ــات مي ده ــرگ نج م

ــد. ــات مي ده ــارت نج ــش را از اس خوی
گردآفریــد بــا تدبیــر خویــش قــوم و قبیلــة 
خویــش را از مــرگ و اســارت نجــات مي دهــد 
و شــبانه از دژ ســپید خــارج می شــود و شــبانه 
ــه  ــزي ب ــگ و خونری ــه جن ــچ گون ــدون هی ب
طــرف ایــران حرکــت مي کننــد، ولــي جودیــت 
ســرِ هولوفرنــز را از تــن جــدا کــرده، بــه نشــانة 
پیــروزي آن را بــراي قــوم خویــش بــه ارمغــان 

مــي آورد.

* با سیاست و تدبیر عمل مي کنند.

ــب  ــازش و ترغی ــردن س ــرح ک ــا مط ــد ب گردآفری
ســهراب بــه صلــح، از اســارت نجــات یافتــه، بــا ایــن عمل 

ــد. ــات مي ده ــم نج ــپید را ه دژ س

گردآفریــد در شــاهنامه یــک بُــرِش کوتــاه، 
ولــي برجســته دارد و بعــد از پیــروزي بر ســهراب 
و نجــات دژ ســپید، دیگــر هیــچ نشــاني در 
ــخص  ــت وي نامش ــدارد و سرگذش ــاهنامه ن ش
ــاي  ــام صحنه ه ــت در تم ــي جودی ــت، ول اس
جنــگ حضــور دارد و تــا پیــروزي نهایــي مــردم 

ــر دشــمنان خویــش حضــور دارد. ــا ب بوتولی

* هر دو زناني پاکدامن و نجیب هستند.

گردآفریــد و ســهراب بــه هــم عالقمنــد شــدند، ولــي 
گردآفریــد مــردم و قــوم خویــش را بــر این عشــق ترجیح 
ــت میخــواري پادشــاه  ــز در ضیاف ــت نی ــد. جودی مي ده
ــن و  ــي پاکدام ــر زن ــر عم ــا آخ ــد و ت ــرکت نمي کن ش

ــد. ــي مي مان عفیــف باق
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ــط در  ــرد وي فق ــة نب ــد و صحن گردآفری
ــي  ــت، ول ــر شده اس ــي ذک ــاهنامة فردوس ش
ــاب  ــت وي در کت ــت و روای ــخصیت جودی ش
ــر  ــز ذک ــق نی ــد عتی ــاب عه ــدس و کت مق
ــد. ــم دارن ــا ه ــز ب ــي نی ــت و تفاوت های شده اس

* هر دو به پیروزي مي رسند.

گردآفریــد بــه عنــوان یــک زن بــه جنــگ تن به تــن 
ــه کار  ــش را ب ــوان خوی ــام ت ــردازد و تم ــا ســهراب مي پ ب
مي گیــرد، امــا در مرحلــة آخــر، هویــت زنانــه اش آشــکار 
مي گــردد، ولــي بــا زیرکــي از چنــگ ســهراب می گریــزد 
ــز از  ــت نی ــود. جودی ــروز مي ش ــگ پی ــالً در جن و عم
موقعیــت مســتي هولوفرنــز اســتفاده می کنــد و ســرِ او را 
از بــدن جــدا و بــراي قــوم و قبیلــة خویــش بــه ارمغــان 

مــي آورد.

مبــارزۀ جودیــت بــا هولوفرنــز، بخــش اول 
داســتان اســت و بــا بریــدن ســرِ هولوفرنــز بــه 
ــة دوم  ــتان وارد مرحل ــت، داس ــت جودی دس
می   شــود کــه همــان انگیزۀ مبــارزۀ افــراد قبیله 
بــا دشــمنان و رســیدن به پیــروزی اســت، ولی 
مبــارزۀ گردآفریــد بــا ســهراب، بخــش نهایــی 
ــان  ــتان پای ــد از آن، داس ــت و بع ــتان اس داس
ــة  ــا قبیل ــپید را ب ــد دژ س ــد و گردآفری می یاب

ــد. ــرک می   کن ــش ت خوی

* هر دو حریف جنگي خویش را مغلوب مي کنند.

گردآفریــد از سیاســت و تدبیــر زنانــة خویش اســتفاده 
ــح و گرفتــن قلعــة ســپید  ــه صل ــد و ســهراب را ب می کن
بــدون جنــگ و خونریــزي ترغیــب کــرده، در نهایــت، او را 
مغلــوب مي کنــد. جودیــت نیــز هنگامــي کــه بــه خیمــة 
ــای او  ــه حرف ه ــر ب ــة »اگ ــا جمل ــي رود و ب ــز م هولوفرن
گــوش دهــد، خداونــد بــه او لطــف بزرگــی خواهــد کــرد«، 

ــود. ــب مي ش ــر وي غال ب
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ــان  ــک زن از می ــوان ی ــه عن ــد ب گردآفری
زنــان شــاهنامه در جایگاهــي کــه بایــد نقــش 
ــا  ــود و ب ــر مي ش ــد، ظاه ــا کن ــش را ایف خوی
نجــات قــوم خویــش از صحنــة نبــرد دور 
ــر  ــان دیگ ــا آوردن زن ــي ب ــود و فردوس مي ش
در بخش هــاي متعــدد حماســي جایــگاه زن را 
تثبیــت مي کنــد، ولــي شــخصیت جودیــت به 
عنــوان یــک قدیــس باورمنــد که قــوم خویش 
ــن  ــات انگلوساکس ــد، در ادبی ــات مي ده را نج
تجســم یافته اســت کــه خــود منبعــث از 
ــد و  ــق می باش ــد عتی ــدس و عه ــب مق کت
ــه ســمبل و نشــانة  محوریــت او در داســتان ب
یــک زن پاکدامــن نمــود یافته اســت، در حالــي 
کــه بیشــتر زنــان شــاهنامه، بــه جــز ســودابه، 

ــوند. ــر مي ش ــف ظاه ــن و عفی پاکدام

* هر دو، خردمند و محکم ظاهر مي شوند.

ــاي او  ــد در گفتاره ــدي گردآفری ــانه هاي خردمن نش
ــهراب  ــه س ــه ب ــگاه ک ــود، آن ــان مي ش ــهراب نمای ــه س ب
مي گویــد: »کــه قــد و قامتــت نشــان از تبــار توراني نــدارد 
و بیشــتر بــه نســل ایرانیــان پهلــوان شــبیه هســتي«. و 
احساســات خویــش را پنهــان کــرده، فــداي نجــات مــردم 
ــاي  ــام صحنه ه ــز در تم ــت نی ــد. جودی ــش مي کن خوی
نبــرد، بــه عنــوان زنــي خردمنــد و محکــم ظاهــر مي شــود.

جودیــت،  جنگــي  حریــف  تصویــر 
شــخصیتي شــیطاني و پلید اســت که سمبل 
بــدي و ناپاکــي اســت، ولي ســهراب بــه عنوان 
حریــف جنگــي گردآفرید، شــخصیتي پهلوان 
و جنگجــو، بــدون هیــچ گونــه صفات ناپســند 

ــر کشــیده شده اســت. ــه تصوی ب

* هر دو به پیروزي مي رسند.

ــه جنــگ تن به تــن  ــه عنــوان یــک زن ب ــد ب گردآفری
ــه کار  ــش را ب ــوان خوی ــام ت ــردازد و تم ــهراب مي پ ــا س ب
مي گیــرد، امــا در مرحلــة آخــر، هویــت زنانــه اش آشــکار 
مي گــردد، ولــي بــا زیرکــي از چنــگ ســهراب می گریــزد و 
عمــالً در جنــگ پیــروز مي شــود. جودیــت نیــز از موقعیت 
ــدن  ــرِ او را از ب ــد و س ــتفاده می کن ــز اس ــتي هولوفرن مس
جــدا و بــراي قــوم و قبیلــة خویــش بــه ارمغــان مــي آورد.
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نتیجه گیری
در بررســی تطبیقــی شــخصیت گردآفریــد در شــاهنامه و جودیــت در ادبیات انگلوساکســن، مشــخص 
شــد کــه هــر دو روایــت شــباهت ها و تفاوت هایــی دارنــد. هــر دو زنانــی هســتند کــه بــرای دفــاع از قــوم و 
قبیلــة خویــش بــه نبــرد می   پردازنــد و در نهایــِت پارســایی و پاکدامنی، چون جنگجویــی دالور بــرای هدف 
خویــش، یعنــی نجــات قــوم و قبیلــة خویــش می کوشــند؛ تالشــی کــه نتیجــة درایــت و زیرکــی زنــان 
جنگجــو در برابــر مــردان جنگ طلــب اســت. امــا هــر یــک از ایــن شــخصّیت ها بــا توّجــه به بافــت فرهنگ 
و تمــدن کشــور خویــش، ویژگی هــای منحصربه فــردی دارنــد. گردآفریــد بــه عنــوان یــک زن ایرانــی کــه از 
تبــار پهلوانــان اســت، بــه جنــگ تن به تــن می پــردازد و خــود را در هیئــت مــردی مبــارز درآورده، پــا بــه 
عرصــة نبــرد می   گــذارد و بــا ســهراب، نیرومندتریــن یــل زمانــه، بــه مبــارزه می پــردازد و در تمــام  مراحــل 
ــگاه کــه هویــت  ــوب نمی   شــود و آن ــارزه مغل ــة خویــش را پنهــان می کنــد و در مب جنگــی، هویــت زنان
زنانــه اش آشــکار می   شــود، تدبیــر و ِخــَرد را ابــزار جنگــی خویــش کــرده، بــرای نجــات خــود و دژ ســپید 
مذاکــره و صلــح را پیشــنهاد می   کنــد. امــا جودیــت در همــان ابتــدا بــا تدبیــر و برنامــه بــه دشــمن خویش 
نزدیــک می شــود و بــا نقشــة قبلــی َســرِ هولوفرنــز را جــدا می کنــد و آن را بــه نشــانة پیــروزی بــرای قــوم 

خویــش بــه ارمغــان مــی آورد.

نکتــة شایســتة ذکــر در ادبیــات فارســي و انگلیســي، نقــش زن در ظهــور و بــروز حماســه هاي ملــي 
اســت. گردآفریــد تنهــا یکــي از زنــان قهرمان شــاهنامة فردوســي اســت کــه چون رعــدي خروشــان در یک 
لحظــة حیاتــي، نقــش ایفــا مي کنــد و بــا پایــان یافتــن وظیفــة خویــش، جایــگاه خــود را بــه زنــان دیگــر 
مي ســپارد تــا نقش هــاي دیگــري از هویــت زن ایرانــي نمایــان شــود، ولــي جودیــت در ادبیات انگلوســاکن، 
حضــوري مــداوم بــراي غلبــه بــر دشــمنان دارد و آنچنــان ایــن شــخصیت بــزرگ و ارزشــمند نمایان شــده 
کــه گفتمان هــاي حماســي، نقاشــي، مجسمه ســازي و درامــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت و چــون 

افســانه اي بــر تــارک ادبیــات انگلوساکســن همچنــان مي درخشــد.

جودیــت هــم در مقــام زن و هــم در مقــام یــک متــن در فرهنــگ غــرب از مرحلــة بازنمایــی گــذر 
کــرده، بــه گفتمــان تبدیــل شده اســت. اگرچــه بازنمایــی در ادبیــات، تاریــخ مفصلــی و ظاهــراً معصومــی  
دارد، امــا »بازنمایــی، مســئله ای سیاســی اســت« )هــام و گمبــل، ۲۸31: ۲۷3(؛ چراکــه بــه قــول اســتوارت 
هــال، کردارهــای بازنمایاننــده بی هــدف و تصادفــی نیســتند، بلکه بخشــی از»سیاســت بازنمایی« هســتند 
کــه در میــان گروه هــا و در بیــن فرهنگ هــا، مبــارزه ای بــر َســِر معنــا بخشــیدن در جریــان اســت )ر.ک؛ 
میپلــز، 6۸31: ۷۰1(. بازنمایی هــا صرفــاً بازتاب دهنــدۀ فرهنگ هایــی نیســتند کــه در آنهــا حــک شــده اند، 
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بلکــه ســازندۀ فرهنــگ نیــز هســتند )ر.ک؛ همــان: 611(. مهم تــر آنکــه، بازنمایی هــا، از نظــر بازنمود گــری 
خــود، بخشــی از نوشــتن و بازنوشــتن جهــان مــی باشــند )ر.ک؛ همــان(. بــه نظــر می  رســد کــه در فرهنگ 
آنگلوساکســون، بازنوشــتن جودیــت در فرآینــد فرهنگ ســازی در بســتر ســایر گفتمان هــای جامعــة غربی 
و انگلســتان نقــش کلیــدی ایفــاد کرده اســت و خواهــد کــرد. شــاهد مدعــا دربــارۀ تثبیــِت جودیــت ماننــد 
یــک گفتمــان، وجــود مطالعــات جودیــت در غــرب اســت کــه همچنــان عرصــة پژوهش هــای نویــن در 
هنرهــای کالمــی ، تجســمی  و نمایشــی اســت. پرســش اصلــی در ایــن میان آن اســت کــه چــرا در فرهنگ 
ایــران، روایــت گردافریــد بــه ســطح گفتمــان نرسیده اســت و در محافــل دانشــگاهی جایــگاه ویــژه ای را بــه 
خــود اختصــاص نــداده اســت؟ پاســخ بــه ایــن پرســش می   توانــد روشــنگر تعامــل ادبیــات، ســایر هنرهــا با 

ســطوح کالن جامعــة ایرانــی در ســیر تحــوالت تاریخــی، فرهنگی و سیاســی باشــد.
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