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مقدمه
نگاهـی کوتـاه بـه ادبیـات ایـران و جهـان ایـن مدعـا را ثابـت میکنـد که نه تنهـا زنـان در آثـار غنایی و
عاشـقانه ،بلکـه در حماسـهها هـم حضور چشـمگیری دارنـد .از آن روي كه حماسـهها نشـان از تاریـخ اولیه،
افسـانهها و اسـاطیر ملل مختلف دارند و بسـیاری از اندیشـهها ،باورها ،آداب و رسـوم دوران باسـتان را شـامل
میشـود ،بـه بررسـی نقـش زنـان در این آثـار میپردازند .زنان در تمام داسـتانهای شـاهنامه حضـور دارند و
بـه اقتضـای زمان ،مکان ،موقعیت و نقشـی که در داسـتان بر عهـده دارند ،کنشهای متفاوتـی دارند .بر طبق
تقسـیمبندی معمول ،شـاهنامه سه بخش اسـاطیری ،پهلوانی و تاریخی دارد و حضور زنان در بخش پهلوانی،
اهمیـت ویـژهای دارند و نقش مؤثرتـری را ایفا میکنند .مقام زن در شـاهنامه تا به
نسـبت بـه دو دورة دیگـرّ ،
آن درجـه اسـت کـه نمونه و تمثیل خردمندی و خردورزی میباشـد و در واقـع« ،زن به هیچ عنوان موجودی
خوارمایـه نیسـت ،بلکه حافظ هویـت و ارزشهـای واالی قومی و نژادی خویش اسـت» (اکبـری.)63 :1380،
گردآفريد ،دختر گژدهم (از فرماندهان نامدار ایرانی) اسـت .در نبردي كه بين او و سـهراب ،فرزند رسـتم،
رخ ميدهـد ،بـا زيركـي و درايـت خـاص ،سـهراب را فريـب داده ،نـه تنهـا خود ،بلكـه دژ و قلعة سـپيد را هم
نجات ميدهد .شـعر «جودیت» بنا به مدخل فرهنگ فشـردة ادبیات انگلیسـی آکسـفورد « ،شـعری اسـت با
 350سـطر بـه زبـان انگلیسـی قدیم کـه به صورت یک قطعه و در نسـخة ّ
خطـی بیولف بر جای ماندهاسـت
و مربوط به اواخر قرن نهم میالدی اسـت .این شـعر ،داسـتان کتـاب آپاکریفل جودیـت (Apocryphal Book
 )of Judithرا بازمیسـراید» ( .)Drabble and Stringer, 1996: 309جودیت هم به درون اردوگاه آشـوریان نفوذ
کرد و هولوفرنز ،فرماندة آشـوریان را از پای درآورد و سـر او را به نشـانة پیروزی بر خصم دیرین برای قوم خود
به بتولیا به ارمغان آورد ( .)Fabienne, 2006: 106فابین معتقد اسـت که شـعر جودیت به سـبب تأکید خود بر
تجاوز و برخورد و مقابلة بین دو دشـمن سرسـخت ،بسـیاری از موضوعات و مفاهیم حماسه را بازمیتاباند (57
 .)Ibid:در ادبیات انگلیسـی قدیم ،شـعر «جودیت» صرفاً داسـتانی دربارة شـجاعت فیزیکی و اخالقی نیست،
بلکه داسـتانی اسـت دربارة شـجاعت فیزیکی و اخالقی یک زن (.)Nelsone, 1991: 94
دو شـخصیت گردآفریـد و جودیـت ،هـر دو عالوه بر زن بودن ،نقاط مشـترک دیگـری دارند؛ مانند :نجات
دادن قـوم خویـش ،اسـتفاده از تدبیـر ،پاکدامنی و . ...در کنـار آن نیز تفاوتهایی دارند؛ ماننـد طول حضور در
داسـتان ،صحنة نبرد آنها و ...که این امر سـبب شـکلگیری جسـتار تطبیقی حاضر بودهاسـت.
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 .1ضرورت پژوهش
در فرهنـگ غـرب بـه طور عام و در ادبیات انگلوساکسـون به طور خـاص« ،جوديـت» ( )Judithنه فقط
شـخصيتي مشـهور است ،بلکه حضوری پررنگ در هنرهاي تجسمي ،دراما و موسـيقي اروپا دارد .جاذبة قوي
ّ
شـخصيت الهامبخش كاتبان ،مص ّنفان ،نمايشنامهنويسـان ،شاعران ،نقاشان و مجسمهسازان براي بيشتر
اين
ّ
از دو هزاره بوده اسـت.
ادبیات کهن و پرسـابقة انگلیسـی و فارسـی از مهمترین و پربارزترین ادبیات تمدن بشـری هسـتند که
همواره ارتباط متقابلی به صورت پنهان و آشـکار با یکدیگر داشـتهاند و همین موضوع باعث ایجاد تشـابهات
بسـیاری در محتـوا و فنـون دیگـر شـعری در ایـن دو ادبیـات شدهاسـت .حماسـه ،بخشـی جداییناپذیر از
فرهنـگ دو زبان را به خود اختصاص دادهاسـت که تبیین موارد اشـتراک و افتـراق در نقشآفرینی گردآفرید
در شـاهنامة فردوسـی و جودیت در ادبیات انگلوساکسـون ،ضرورت اصلی در نگارش پژوهش حاضر اسـت.

 .2پيشينة پژوهش
دربـارة زن در شـاهنامة فردوسـي و مقايسـة جايـگاه او بـا آثـار حماسـي جهـان ،مقاالت زيادي نوشـته
شدهاسـت .آنچـه در پـی میآیـد ،گزیـدهای از پژوهشهـای مرتبـط بـا پژوهـش حاضـر هـم دربـارة زن در
شـاهنامه و هـم دربـارة جودیـت در ادبیات آنگلوساکسـون اسـت.
1ـ محبوبـه پاكنيـت در مقالـهاي با عنوان«خوانشـي از زن در شـاهنامه» ،به جايگاه زن در شـاهنامه در
كنـار مـردان پرداختهاسـت و حضـور زن را بـا توجـه بـه اقتضاي داسـتان بررسـي ميكند و نشـان ميدهد
زن موقعيتـي برتـر از فرهنگ زمان خود داشـته اسـت و شـاهنامه را بـراي زن امروز كه ميخواهد مسـتقل،
نیـت111 :1385 ،ـ.)141
خردمنـد ،كارآمـد و اجتماعي باشـد ،منبع مهمـي ميدانـد (ر.ک؛ پاک ّ
2ـ حميـده بهجـت و فرحنـاز فرهـادي در مقالـهاي با عنوان «مقايسـة تحليلي نقش زن در شـاهنامه و
نيبلونگـن» بـه توصيـف زنـان در دو حماسـة بـزرگ ايراني و آلمانـي پرداختهاند و كوشـیدهاند تـا نمودهاي
شـخصيت زن ،يعنـي مـادر ،همسـر ،جنگاور و شـهربانو بودن را بررسـي و تحليل كننـد (بهجت و
متفـاوت
ّ
فرهـادی473 :1391 ،ـ.)753

3ـ مرضيـه يحييپـور و مهنـاز نوروزي در مقالهاي با عنوان «بررسـي تطبيقي سـيماي زن در شـاهنامة
فردوسـي و جنـگ و صلـح تولسـتوي» ،به مقايسـة زنـان و حضـور قهرمانـان زن در صحنههاي نبـرد در دو
حماسـة بـزرگ جهـان پرداختهانـد و ديـدگاه اين دو نويسـندة بـزرگ را دربـارة نقش اجتماعـي ،فرهنگي و
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سياسـي زنـان در جامعـه ،بهویـژه در خانوادة ايشـان بررسـي كردهانـد (یحییپـور و نـوروزی.)264 :1386 ،
شـخصيت هاي زن دو اثر حماسـي فارسـي
4ـ الهام رحمانيمفرد در مقالهاي با عنوان «عشـق و اندوه در
ّ
شخصيتهاي
و آلماني ،شـاهنامة فردوسـي و سـرود نيبلونگن» بررسـي ارتباط ميان مليت و شـيوة تربيتي
ّ
زن در حماسـة شـاهنامه و سـرود نيبلونگن در ابراز عشـق و اندوه به عنوان پيامد عشـق ،تحول روحي زنان
از طريق عشـق و اندوه ناشـي از آن و كينجويي به دليل از دسـت دادن محبوب را بررسـي کردهاسـت (ر.ک؛
رحمانی منفرد341 :1388 ،ـ.)951
5ـ حسـين علينقي در مقالهاي با عنوان «تحليل
شـخصيت و نقش زنان در داسـتانهاي شـاهنامه» در
ّ
فصلنامة زن و فرهنگ دارد كه به بررسـي
شـخصيت ،نقش و تأثير زنان در شـاهنامه پرداخته اسـت و تأثير
ّ
زنان شـاهنامه در روند داسـتانها را كنكاش کردهاسـت (ر.ک؛ علینقی18 :1390،ـ.)95

شـخصيت
6ـ سـعيد قشـقايي و محمدهادي رضايي در مقالهاي مشـترک با عنوان «تحليل روانكاوانة
ّ
شـخصيت و روان
گردآفريـد» منتشرشـده در بهـار ادب كـه بـا رويكرد ميانرشـتهاي از نـوع روانكاوانـة ادبي،
ّ
گردآفريـد را بررسـي كردهاسـت و به کمک نظريههاي فرويـد و يونگ ،روان گردآفريد را بازكاوي نمودهاسـت
(قشـقایی و رضایی101 :1388 ،ـ.)721

7ـ حجت عباسـي و حسـنعلي قبادي در مقالهاي مشـترک با عنوان «مقايسـة جايگاه زن در شـاهنامة
فردوسـي بـا ايليـاد و اوديسـة هومر»در فصلنامـة ادبيات عرفانـي و اسطورهشـناختي چاپ کردهانـد و جايگاه
و نقش زن را در شـاهنامة فردوسـي با اسـتناد به پيشـينة اسـاطيري ،تاريخي و فرهنگي ايرانزمين بررسـي
كردهانـد (ر.ک؛ عباسـی و قبـادی831 :1389: ،ـ .)901
8ـ اسـکمپ ( )Skempدر مقالـهای بـا عنوان «تبدیل داسـتانهای کتاب مقـدس ،بُنمایهها و مفاهیم در
ادبیات آنگلوساکسـون» ،به بررسـی آثار ادبی ادبیات انگلیسـی قدیم و چگونگی بازتاب روایتها ،داسـتانها
و مفاهیـم دینـی در ادبیـات داسـتانی غیردینـی میپـردازد .در این میـان ،وی به جودیت هم اشـاره میکند
و میگویـد کـه شـاعر آنگلوساکسـونی از روایت اصلی بسـیار ملهم شـده ،ذوق شـعری خود را به دسـت آن
سپردهاسـت (.)Skemp, 1907: 61

گادفـری ( )Godfryeبـه مروری بر نقدهای نوشتهشـده در باب جودیت پرداختهاسـت و متذکر میشـود
که بیشـتر این نقدها به بررسـی موضوعات تاریخـی و متنی مانند ماهیت بهظاهر ُم َق ّطع آن ،وامـداری آن به
منابع کتاب مقدس و میهنپرسـتانه ،ترکیب حماسـههای ژرمنیک با مضمون سـرباز مسـیح (Miles Christ
 )Soldier of Christ/ Theدر شـخصیت جودیت و تالش برای قرار دادن ترکیب شـعر در مدالیتة سیاسـی و
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اجتماعـی ویـژه محـدود ماندهاند .گادفری معتقد اسـت که اهمیت شـعر «جودیت» در شـباهت آن با شـعر
«بیوولـف» از نظـر اشـتراکات کالمـیو مضمونـی موجـود در صحنههـای قطع َسـر و تکهتکه کردن اسـت.
بـه بـاور وی ،بـدن انسـان و اعضـای آن ،بهویـژه َسـر در باورهای پیشامسـیحیت از اهمیت زیـادی برخوردار
«سـر» ،سرچشـمة آفرینش و اندیشـه بودهاسـت (.)Godfrye,1993 : 5
بودهاسـت .در این میانَ ،
چیکرینـگ (9002( )Chickeringم ).برخلاف خوانشهـای قبلـی ،شـعر «جودیت» را در مقام شـعری
مسـتقل و یـا حداقـل یـک اپیزود مسـتقل که از نظر هنری فیالنفسـه کامل اسـت ،میبینـد .او ضمن نگاه
سـتایشآمیز ،گـوش جـان را بـه جذبة تأثیـرات ادبی و نیـروی حیاتـی پرداخت اثـر میسـپارد (2009: 631
.)Chickering,
در سال  2010میالدی ،کتابی حاوی مجموعهای از مقاالت ،مطالعات و پژوهشهای پیرامون «جودیت»
با عنوان «شمشـیر جودیت» منتشـر شـد که این کتاب ،اولین مجموعهای اسـت که در بر گیرندة مقاالتی
با رویکردهای چندرشـتهای در باب چگونگی بازنمایی و دریافت جودیت در طول قرون میباشـد .این کتاب
ِ
سـنت متنی یهودیت ،سـنت متنی مسـیحیت ،هنرهای تجسـمی،
به مطالعة جودیت در چهار محور کلی
موسـیقی و دراما میپردازد (.)Brine, 2010: 3

مطالعـات جودیـت در اواخـر قرن بیسـتم ،همچون حوزهای چندرشـتهای در علوم انسـانی ظاهر گردید.
آپاکریفل
دالیـل ظهـور ایـن مطالعـات ،ناشـی از کار مورخان فمینیسـت هنر ،عالقـة دوبـاره به کتابهـای
ِ
( )Apocryphalکتـاب مقـدس ،تأکید بر وحدتگرایی نوین در مطالعة یهودیت و مسـیحیت اولیه و نگاههای
تـازه به ادبیات یهـودی اولیه اسـت (.)Ibid: 4

پرسـش اساسـی این اسـت که چـرا «جودیت» چنـان اهمیتی در فرهنـگ و ادبیات غرب دارد؟ پاسـخ
آن اسـت کـه ایـن اثـر ادبی همچنان حامل معانی مهم فرهنگی ،سیاسـی و الهیاتـی در زمانها و بافتهای
متفاوت اسـت ( .)Ibid: 5در همین راسـتا ،جودیت ترجمه شدهاسـت و روایتهای آن در ژانرهای گوناگون
توجـه قـرار گرفتهاسـت و در گونههـای ادبـی ،همچـون
بازگفتـه شدهاسـت و وجـوه تـازة جودیـت مـورد ّ
قصه ،نیایش ،بیانیة سیاسـی ،نقاشی و مجسمه بازنمایی شدهاست
حماسـه ،تمثیل ،نمایشـنامه ،اُپرا ،رمانّ ،
(.)Ibid: 12
بیشـتر مطالعـات انجامشـده دربـارة جودیـت در درون فرهنـگ و ادبیـات یهـودیـ مسـیحی صـورت
گرفتهاسـت و کمتـر به بررسـی تطبیقـی آن با آثار ادبی شـرق توجه شدهاسـت .از طرف دیگر ،با جسـتجو
در سـایتهای معتبـر علمـیو مجلات مختلـف ،مقالهای کـه با موضـوع پژوهش حاضر همخوانی داشـته

94

پژوهشهای تطبیقی زبان و ادب ّیات ملل؛ دورة  .2زمستان  .1395شمارة 6

شـخصیت گردآفرید
باشـد ،یافـت نشـد و این پژوهـش در واقع ،اولین گامیاسـت که در بررسـی تطبیقی
ّ
و جودیـت نهاده شدهاسـت.

 .3پرسشهای پژوهش
پژوهش حاضر برای پاسخ به سؤاالت زیر به رشتة تحریر درآمدهاست:
شخصیت گردآفرید و جودیت کدام است؟
الف) وجوه مشترک و متفاوت
ّ
توجه هستند؟
ب) دو
شخصیت تا چه میزان در متون مورد نظر مورد ّ
ّ

 .4مبانی نظری پژوهش
مهـم دانـش ادبیـات امروز ،شـاخة ادبیات تطبیقی اسـت که میزان دقیقی اسـت و با
یکـی از شـاخههای ّ
کمـک آن میتـوان جایـگاه ،موقعیـت و وزن ادبیـات ملّـی یک کشـور را روشـن نمود .محمـد غنیمیهالل
در تعریـف ادبیـات تطبیقـی آوردهاسـت« :ادبیات تطبیقی علمیاسـت کـه روابط خارجی میـان ادبیات ملل
گوناگون را بررسـی میکند و از تأثیرپذیری و تأثیرگذاریهای میان ادبیات ملّی یک کشـور و دیگر کشـورها
سـخن میگویـد» (غنیمـی هلال1987 ،م .)81 :.ظهور ادبیات تطبیقی از پیامدهای نهضت اروپا (رنسـانس)
اسـت کـه در اوایـل قـرن نوزدهم بـرای اولین بار در فرانسـه و به منظور بررسـی روابط ادبی میان یونـان و روم
و ادبیـات اروپـا بـه طـور کلّـی ،بهویژه ادبیات فرانسـه ،سـپس بررسـی روابـط ادبیات نویـن اروپا با آنها شـکل
گرفت .در این مکتب ،تنها به مقایسـة میان ادبیات ملی کشـورهایی پرداخته میشـود که زبانهای متفاوتی
دارنـد و میـان آنهـا پیوندهای تاریخی وجـود دارد که خود به تأثیر و تأثر میانجامد .در نـگاه اروپاییها ،ادبیات
تطبیقـی عرفـاً بـه موارد ذیل اطالق میشـود1 :ـ بررسـی ادبیات شـفاهی2 .ـ بررسـی ارتباط بیـن دو ادبیات
یـا بیشـتر3 .ـ بررسـی ادبیـات جهانی4 .ـ بررسـی ادبیات عمومـی5.ـ بررسـی ادبیات ،صرف نظـر از مرزهای
یـک کشـور خـاص و بررسـی روابط میـان ادبیات مناطـق مختلف و دیگر عرصههای انسـانی ،علوم انسـانی و
هنرهـا6 .ـ بررسـی ادبیـات از یـک نـگاه جهانـی (ر.ک؛ اصطیـف2008 ،م .)16 :.در مقابـل این مکتب ،مکتب
ی بر اسـاس تأثیرگذاری
آمریکایـی شـکل گرفت که معتقد به نپذیرفتـن نگاه به روابط میـان ادبیاتهای قوم 
و تأثیرپذیـری اسـت و معتقـد بـه وجود یـک همخوانی فکری بین انسـانها در مناطق مختلف جهان اسـت.
روش مـورد اسـتفاده در ایـن مقاله نیـز از نوع مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی اسـت.
امـروزه در آثـار ادبـی ،زنـان دوشـادوش مـردان به نقشآفرینـی میپردازنـد و نه تنها حضـور کمتری
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ندارنـد ،بلکـه گاه بـه عنـوان نقطة مرکزی داسـتان را بـه پیش میبرند .معمـوالً در اثر حماسـی و تراژیک
شـخصیت به توصیـف احوال و خصوصیـت اخالقـی آن نمیپردازند ،بلکـه موقعیتی را
بـرای معرفـی یک
ّ
فراهـم میآورنـد ،تا شـخص به اقتضای خلق و خوی خود در داسـتان ،با اعمـال و کنشها در موقعیتهای
متفاوت ،خـود را معرفی کند.
در شـاهنامه ،دو زن پهلوان وجود دارد که تنها زن جنگاور در قسـمت حماسـي ،گردآفرید (دختر گژدهم)
اسـت .وی در دوران پادشـاهی کیـکاووس و در هنـگام حملة سـهراب به ایـران ،در نبود جنـگاوری که با وی
بسـتیزد ،لبـاس مـردان بـه تـن میکنـد و در نبرد با سـهراب حاضـر میشـود .در دوران تاریخی نیـز گردیه
(خواهـر بهـرام چوبین) که با سـپاهیان خاقـان پیکاری مردانه میکنـد« :در دوران پهلوانی شـاهنامه ،حضور
زن ،لطـف ،گرمـی ،نازکـی و رنگارنگی به ماجراها میبخشـد .این زنها هسـتند که به داسـتانهای تراژدیک
شـاهنامه آب و رنگ بخشـیدهاند» (اسلامیندوشـن .)19 :1370 ،همین حضور پررنگ زنان باعث شـهرت
خـاص آنان شدهاسـت .رودابه ،سـیندخت ،سـودابه ،تهمینـه ،گردآفرید ،فرنگیس ،جریره ،منیـژه و کتایون از
جملـة ایـن زنـان هسـتند .جالل خالقـی مطلق زنان شـاهنامه را به سـه گروه تقسـیم میکنـد1 :ـ در مقام
معشـوقهای سـخاوتمند و فداکار؛ مثل منیژه و رودابه2 .ـ در مقام همسـر و یار باوفای شـوهران خود؛ مانند
سـودابه3 .ـ در مقـام مـادر کـه زندگی خـود را وقف بچههایشـان میکننـد .بهترین نمونه در مقـام قهرمان،
فرانک اسـت .وي مانند گردآفرید ،همچون مردان شـجاع هسـتند ،ا ّما به غایت حسـاس ،مهربان و سرشـار از
زنانگی نیز میباشـند (ر.ک؛ خالقي مطلـق2102 ،م.)20 :.
گردآفريـد نخسـتين شـيرزن حماسـي ملـي ايـران اسـت .وي زنـي دلربا و چاالکسـت که در شـاهنامه
حضوری کوتاه دارد و شکسـت هم میخورد ،ولي بسـیار برجسـته و یکی از گیراترین زنان شـاهنامه اسـت.
وی را میتـوان ماننـد فرانـک ،ارنـواز و شـهرناز ،نمونـۀ زن اصیل ایرانی دانسـت .خالقی مطلـق «گردآفرید را
زنی دوسـت داشـتنی ،مته ّور و شـرمآگین میداند که علیرغم حضور کوتاه و شکسـت خود تأثیری عمیق
بـر جای میگـذارد» (همـان.)24 :

در رهسـپاری سـهراب از تـوران بـه ایـران ،هنگامـیکه وی در جسـتجوی پدرش رسـتم اسـت ،در مرز
تـوران و ایـران ،دژی بـه نام سـپیددژ هسـت و ُگژ َد َهم که یک ایرانی سـالخورده اسـت ،بر آن فرمـان میراند.
سـهراب ناچـار اسـت پیـش از درآمدن به خاک ایـران از این دژ بگذرد .در نبرد میان سـهراب و هژیر (فرماندۀ
دژ) ،سـهراب بر او پیروز میگردد .سـهراب نخسـت میخواهد او را بکشـد ،اما سـپس او را اسـیر کرده ،راهی
سـپاه خـود میکنـد .آگاهی از این رویداد ،دژنشـینان را سراسـیمه میسـازد ،اما گردآفرید چنـان این را مایۀ
ننـگ میدانـد کـه بـر آن میشـود خود بـه نبـرد او رود .وي بـا پوششـي مردانه به ميـدان نبرد مـيرود و با
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هماوردطلبـي اوليـه و بـا تمام توان جنگي و بهكارگيري فنـون رزمي ،قدرت و توان خويش را نشـان ميدهد،
بـه گونـهاي كـه سـهراب در مراحـل ابتدايـي مـدام حالت تدافعـي به خـود میگیـرد و حملات وي را دفع
ميكنـد و ايـن نبـرد همچنـان ادامه مييابد تا اينكه سـهراب با تـوان و قدرتي افـزون و براي شناسـايي اين
قهرمـان ،كالهخـود گردآفريـد را برداشـته ،هويـت وي را آشـكار ميكنـد .در اين زمان ،سـهراب كه با چنين
قهرمـان زنـي روبـهرو ميشـود ،تن به صلح و سـازش ميدهـد و گردآفريـد با زيركي تمـام او را فريـب داده،
خـود را نجـات ميدهـد و در نهايـت ،دژ سـپيد از جنگ و خونريزي بـه دور ميماند (ر.ک؛ فردوسـی:1390 ،
179ـ.)205
جذابيـت و افسـون جودیت در ادبيات غرب نیز چنان اسـت كه کتابی به نام مطالعات جوديـت (Studies

شـخصیت چندجانبة جودیت منتشـر شدهاسـت .در اواخر
 )Judithحـاوی پژوهشهای بينرشـتهاي دربارة
ّ
قـرن بيسـتم نيـز عالقة شـديدي به پژوهش بـا ماهیت چندرشـتهايی دربارة جودیـت دوبـاره اوج گرفت ،به
طـوری کـه در سـال  ،2003تونـي كـراون ( )Toni Cravenدر مقالـهای مـروری با عنوان «كتـاب جوديت در
چارچوب مطالعات قرن بيسـتم» به مرور يكصد سـال پژوهش دربارة جوديت پرداختهاسـت .او خاطر نشـان
میسـازد که در پايان قرن بيسـتم كه دغدغههاي پسـامدرن در مطالعات جوديت غالب بوده اسـت (2010: 4
 ،)Brine,علاوه بـر مطالعات سـنتي انجيلي ،شـرحها و ترجمهها ،مطالعات جوديت شـامل تاريخ هنر ،تاريخ
اجتماعـي و فرهنگي ،تاريخ اديان ،موسيقيشناسـي و نقد ادبي ميگـردد (.)Ibid

 .5جودیت در ادبيات انگلوساكسن
گفتمانهای مسـلط در انگلستان دورة آنگلوساکسون ،مانند شعر تاریخی ،قهرمانی و دینی ،اقتباسهای
منثور از کتاب مقدس ،نشـاندهندة میزان بهرهگیری نویسـندگان آنگلوساکسـون از زنان نامدار دربار شاهان
بـرای کنـدوکاو در مسـائل فرهنگی حیاتی ،مانند تغییر کیـش ،قهرمانگرایی و اصالحات دینی اسـت (393
 .)Lees, 2007:در این میان ،شـعر جودیت نیز از دایرة این گفتمانها بیرون نیسـت؛ چراکه این شـعر منبعث
از کتاب مقدس بودهاسـت و نوعی بازنویسـی محسـوب میگردد .اصوالً شـعر جودیت به دو بخش تقسـیم
میشـود و عمل داسـتانی شعر ،سـاده است .شعر با آوردن جودیت به مراسـم ضیافت هولوفرنز در روز چهارم
و اقامت او در اردوگاه آشـوریان آغاز میگـردد (.)Chickering, 2009: 125
در واقـع ،شـعر جوديـت بخـش بزرگـی از شـعر دینی انگلیسـی قدیم مبتنی بـر منابع کتـاب مقدس و
زندگی قدیسـان اسـت .در این راسـتا ،جودیت شـعر ناتمامیاست که در نسـخة بیوولف برجای ماندهاست و
شـرح قهرمانیهای زنی جنگجو اسـت .جودیت ،مدافع پاکدامن قوم اسـرائیل اسـت که شـباهت زیادی به
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بیوولـف دارد کـه علیه گرنـدل و قوم او مبـارزه میکنـد (ر.ک؛ .)Sanders,1996: 25

متن شـعری که اکنون در دسـت اسـت 493 ،بیت دارد و قطعهای بازمانده از یک شـعر قدیمیبا طول
نامشـخص اسـت .همچنین ،داسـتان آن و شـخصیت جودیت نسـبت به روایت کتاب مقدس بسیار سادهتر
شدهاسـت .گمـان مـیرود که این شـعر برگرفتـه از والگیت جروم با خوانشهایی از نسـخة التین باسـتان از
عهد عتیق اسـت .بسـیاری از منتقدان نشـان دادهاند که اگرچه جودیت پارهشـعری بر جای ماندهاسـت ،اما
انسـجام درونـی دارد ،چـون از نظـم پیچیـدة پژواکهای درونـی ،تقابلها و توازیهـا ،هـم در واژگان و هم در
سـاختار روایت برخوردار اسـت (.)Chickering, 2009: 123
جودیـت ،شـعری دینـی اسـت در ادبیات انگلیسـی قدیم که بر اسـاس متـن ،کتب ثانوی انجیل اسـت.
این شـعر روایتگر جودیت بیوه اسـت که هولوفرنز ،فرماندة آشـوریان را در اثنای محاصرة بتولیا میفریبد و
می ُکشـد .ایـن شـعر ،زبانـی فاخر دارد و منبع اصلـی را با مقتضیات و مؤلفههای زمانـة خود تطبیق میدهد.

شـاعر دسـت به قطببندی شـخصیتها زدهاسـت و آنها را در دو گروه طبقهبندی میکند :هولوفرنز بیبند
و بار و جودیت پرهیزگار در نقش قدیسـی باورمند که خدا قوم او را نجات خواهد داد .شـعر نسـبت به منبع
اصلی چندان وفادارنیسـت ،بلکه اقدام به بازگویی گزینشـی وقایع مینماید .اکنون دیگر مسـجل شدهاسـت
که شـعر انشای نسـبتاً جدیدتری دارد (.)Fulk and Cain, 2005: 117
داستان بدين صورت است كه هولوفرنز و سربازانش در نوشیدن مشروبات راه افراط را در پیش میگیرند
و در نتیجـه ،هولوفرنـز مسـت و الیعقل میگردد .در این میان ،مجالی فراهـم میگردد تا جودیت با هولوفرنز
در خیمة هولوفرنز تنها شـود .وی فرصت را غنیمت شـمرده ،از درگاه خداوند اسـتعانت خواسـته ،شهامت بر
کشـتن هولوفرنـز را طلـب میکنـد و با دو ضربه سـ ِر هولوفرنـز را از تنش جـدا میکند .روح هولوفرنـز فورا ً و
بـرای همیشـه در قعر جهنم فـرود میآید .جودیت به همراه خدمتکارش سـ ِر هولوفرنز را درون کیسـهای به
شـر
بتولیـا میبـرد .همان طور که به نزدیکی شـهر میرسـند ،مردم شـهر را نـدا داده ،مـژدة آزادی آنان را از ّ
هولوفرنـز و آشـوریان میدهـد .آنـان نیز برای عرض خیر مقدم ،مشـتاقانه به اسـتقبال او میآینـد .به مجرد
ورود به شـهر ،سـ ِر هولوفرنز را به نشـانة لطف و عنایت خداوند در معرض دید مردم قرار میدهد و یهودیان
را بـه جنگ و مبارزه تشـویق میکند.
در بخش دوم شـعر ،مردم بتولیا با اقتدار و نظم به سـوی اردوگاه آشـوریان رژه میروند .سـربازان آشـوری
هنوز در بیرون از خیمة هولوفرنز ،منتظر فرماندة خود نشسـتهاند و جرئت آشـفته کردن خوشی و سرمستی
او را ندارنـد .سـرانجام ،یکـی از جنگجویـان آشـوری به داخل خیمه مـیرود و با بدن بیسـ ِر هولوفرنز مواجه
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مدتی ،خبر واقعه و نابودی خودشـان را بـه همرزمانش میدهد.
میشـود و بیهـوش بـر زمین میافتد .پس از ّ
آنهـا نیـز سلاحهای خـود را بـر زمیـن انداخته ،بـه تکاپو میافتنـد تا از دسـت یهودیـان فرار کننـد ،ولی تا
آخریـن نفر کشـته میشـوند .یهودیـان در میدان نبرد دسـت به غارت میزنند و گنـج و انبار مهمات جنگی
هولوفرنـز را بـا خـود به بتولیا برده ،آنها را در قبال رشـادت و دالوری جودیت و در نتیجة رهایی آنان از دسـت
آشـوریان ،بـه عنـوان پاداش به جودیت میبخشـند .جودیـت نیز از آنها و خداوند تشـکر میکنـد و پیروزی
خـود را مدیـون فضل و عنایت خداوند میداند .شـاعر نیز با بیان مشـابهی از خداوند سپاسـگزاری کرده ،این
بخـش را در اینجـا به پایان میرسـاند (.)Chickering, 2009: 125

 .6اشتراکات دو شخصیت
6ـ )1جنگاوري و دالوري

بر اسـاس روایت فردوسـی ،گردآفرید یکی از زنان شـجاع و دالور سـاکن در دژ سـپید اسـت که از اسارت
هجیـر خشـمگین میشـود .پس به مانند مـردان لباس رزم میپوشـد و به نبرد با سـهراب مـیرود .وي زنی
جنگجو و دالور اسـت و این خصلت چنان در وجودش ریشـه دواندهاسـت که تحمل شکسـت هجیر را ندارد
و خود شـجاعانه لباس رزم ميپوشـيد و عزم میـدان نبرد میکند:
«چــو آگاه شــد دختــر گژدهــم
كــه ســاالر آن انجمــن گشــت كــم
هميشــه بــه جنــگ انــدرون نامــدار
زنــي بــود بــر ســان ُگــردي ســوار
زمانــه ِز مــادر چنيــن ناوريــد»
كجــا نــام او بــود گردآفريــد
(فردوسی177 :1390 ،ـ.)179
وی چنـان بـا چاالكـي و قدرتمنـدي به مبارزه ميپردازد كه سـهراب در ابتدا فكـر ميكند با يك پهلوان
جنگجـوي مـرد مبارزه میکند و هنگامي كه كالهخود از سـ ِر گردآفريد برداشـته میشـود و هويـت واقعي او
را كشـف ميكند ،با تعجب و شـگفتي ميگويد:
«شــگفت آمدش ،گفت :از ايرانســپاه
چنيــن دختــر آيــد بــه آوردگاه!»
(همان.)871 :
جوديت آن زمان كه قوم و قبيله و زيسـتبومش از سـوی حاكم آشـوري در خاورميانه تهديد ميشـود،
به جنگ و تعقيب آن پادشـاه پرداختهَ ،سـ ِر يكي از سـربازان پادشـاه را به نام هولوفرنز ( )Holofernesاز بدن
جـدا میكنـد و پيروزمندانـه به ميان قوم و قبيلة خـود برميگردد:
"She [Judith] began to call the Guardian of heaven,
Savior of world-dwellers, by name
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«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 روح آرامش،« ای خالق هستی
!حاکم همة حاکمان! ای خدا
ای فرزن ِد
ِ
.عاجزانه و عمیق از تو یاری میطلبم

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 اندوهاست
، ای پروردگار آسمان.سخت پریشانم
 ا ِذنم ده تا،عطا کن به من ایمان حقیقی و پیروزی
Judith took the heathen

!َس ِر این دهندة مرگ را با این شمشیر از میان بردارم

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.

جودیتبگرفت
، چنان کشید به سوی خود،موی سر کافر را
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،گویی در اندیشة عملی شرمآورست
.مرد را طوری نشاند تا بر بدن زبونش فایق آید
زن شجاع دشمنش را
ِ .او را نگ ه داشت
. گردنش را از وسط دو نیم کرد،با شمشیرش زد

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 َس ِر او بر کف غلتید و بدن کثیفش
The two triumphant women turned homeward then,

.آنجا بر جای ماند

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 تپههای پوشیده از درخت را پشت سر گذاشتند
Quickly, reverently,

.و توانستند دیوارهای درخشان بتولیا را ببینند

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
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,…
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بیدرنگ ،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 َس ِر هولوفرنز کرد تا نشان دهد
نشانة خونآلود پیروزیش را به مردانی که از قلعه دفاع میکردند،
زن نجیب رو کرد به مردم در برابرش و گفت:
ای فاتحان! ای رهبران این مردم!
بیاید و َس ِر هولوفرنز را ببینید» (.)Nelson, 1991: 19-21
جودیـت و گردآفریـد تمایـل بـه عملگرایـی و امـور مکانیکـی دارند و میتـوان گفت هر دو شـخصیت
تمایل بسـیاری برای فرار از زنانگی خویش دارند و با اسـتفاده از فنون جنگی ،حمله و دفاع به نبرد با مردان
میروند تا مردانگی درونشـان را به اثبات برسـانند .شـاید روحیة جنگاوری و مردانگی که در هر دو شـخصیت
وجود دارد ،از عقدة نرینگی (اختگی) نشـئت گرفته باشـد؛ چنانکه فروید معتقد اسـت« :زنان امیدوارند که
روزی بهرغم تمام واقعیتهای موجود ،دارای نرینگی شـوند» (هورنای .)92 :4831 ،میل به داشـتن نرینگی
در مـردان و زنـان ،مبارزه علیه انفعال اسـت (ر.ک؛ همان.)131:

6ـ )2خردمندبودن دو شخص ّیت

گردآفريـد وقتـي عرصـة نبرد را تنگ ميبيند و در مقابل يَلي مثل سـهراب توان مقابله بـا وي را ندارد ،با
عقل و تدبير وارد عمل ميشـود و راه نجات را در مذاكره و همانديشـي طرفين ميبيند .بنابراين به سـهراب
پهلوان ميگويد:
«نهانــي بســازيم ،بهتــر بُــ َود

 .7موارد افتراق دو شخصیت

ــرد داشــتن كار مهتــر بُــ َود»
خِ َ
(فردوسی.)239 :1390 ،

7ـ )1صحنة نبرد

تصوير نبرد گردآفريد و سـهراب در شـاهنامه ،صحنهاي كام ً
ال حماسـي و جنگي اسـت و تمام صحنههاي
نبرد دو پهلوان بهخوبي ترسـيم شدهاسـت؛ نبردي تنبهتن و فيزيكي با اسـتفاده از ابزار و آالت خاص جنگي:
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«کمــان را بــزه کــرد و بگشــاد بــر
بــه ســهراب بــر تیربــاران گرفــت

ُنبــد مــرغ را پیــش تیــرش گــذر
چــپ و راســت جنگ ســواران گرفت»
(همان211 :ـ.)215

گردآفريد وقتی در میان نبرد پیکار و دالوری سهراب را دید چنین کرد:
«کمــان بــزه را بــه بــازو فکنــد
ســ ِر نیــزه را ســوی ســهراب کــرد

ســمندش برآمــد بــه ابــر بلنــد
عنــان و ســنان را پــر از تــاب کــرد»
(همان220 :ـ.)221

آن هنـگام كـه گردآفرید به زخم چوگان سـهراب گرفتار شـد ،با زیرکی و چابکـی خود را چنین از چنگ
ِ
سـرعت َگرد دور میشـود:
سـهراب رها میکند و با
«چــو بــر زیــن بپیچیــد گردآفریــد
ســیکی تیــغ تیــز از میــان برکشــید
نشســت از ب َ ِر اســپ و برخاســت گرد»
بــزد نیــزة او بــدو نیــم کــرد
(همان222 :ـ.)223
جـدي ،كمرنـگ تصوير
ا ّمـا در داسـتان نبـرد جوديـت و هولوفرنـز ،ايـن نـوع نبـرد تنبهتـن و فيزيكي ّ
شدهاسـت و فقط صحنة بريدن سـ ِر هولوفرنز به دسـت جوديت نشـان داده ميشـود .بقية صحنههاي نبرد
بيـن قـوم و قبيلة دوطرف ترسـيم شدهاسـت.

7ـ )2تفاوت شخص ّيت حريفان جنگي گردآفريد و جوديت

هولوفرنـز (رقيـب جنگـي جوديـت) در ابتـدا همچـون یک قهرمـان در ادبیات انگلیسـی قدیم مجسـم
میگـردد و بـا صفاتـی از قبیـل «قهرمـان مشـهور» و «پادشـاه بخشـنده و طالدهنـده» معرفـی میگـردد.
امـا کمکـم در اواسـط و اواخـر شـعر  ،هولوفرنـز دسـت بـه میخوارگـی زده ،مسـت میگـردد و نقاط ضعف
«شـخصيت شـرور و پلیـد» نامیده میشـود (183
شـخصیت او برملا میشـود ،بـه طـوری که در پایان امر،
ّ
ّ
 .)Cooper, 2010:بنابراين ،از نظر اخالقی ،او
شخصیتی«شـیطانی »)Deofulcunda( Diabolical :و «شـهوانی:
ّ
 »)Gaflerhd( Lasciviousبـه تصویـر درآمدهاسـت .بعـد از مرگ ،اعضاي بدن او تبدیل به نمادهایی از عظمت
و لطـف خداوند میشـوند.
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7ـ .3شخصيت و تدابير جنگي
گردآفريـد بـه عنـوان جنگجـو وارد ميـدان نبـرد ميشـود ،امـا چـون در يك جامعـة مردسـاالر تربيت
شدهاسـت ،هويـت زنانـة خويـش را در زيـر كالهخـود پنهـان كـرد و در ابتـدا بـه رجزخوانـي و هماردطلبي
ميپـردازد؛ عملـي كه مـردان در ميدان مبارزه انجام ميدهنـد .نوع مبارزه و اجراي فنـون رزمي گردآفريد در
ميـدان نبـرد بـه گونهاي اسـت كه هيچ كس به جنسـيت واقعي وي پي نميبـرد .بعد از پيروزي بر سـهراب
(از طريـق سياسـت و تدبيـر) به قلعه و دژ سـپيد برميگردد و قـوم و قبيلهاش ،نه تنهـا از رزم وي عار و ننگ
شخصيتي پيچيده
«شخصيت گردآفريد شخصيتي مسطح نيست ،بلكه ما با
ندارند ،بلكه وي را ميستايند:
ّ
ّ
شـخصيت او در اسـطوره تكامل
و همهجانبـه روبـهرو هسـتيم كـه نميتـوان او را بهسـادگي شـناخت؛ زيرا
ّ
میيابد و از سـطح فراتـر ميرود» (صنعتـي.)2 :1383 ،
جوديـت هـم ماننـد سـایر سـرودههای ادبيـات انگليسـي قديـم ،از میانـة ماجـرا آغـاز ميگـردد و
جوديـت را نشـان ميدهـد كـه چگونـه طرحـي شـجاعانه را درانداختـه و چگونـه بـه موطـن خويـش
بازميگـردد تـا همكيشـان خـود را ماالمـال از روحيـة مبـارزه ،جنـگ و دفـاع از سرزمينشـان كنـد
(.)Nelson, 1991: 34
گردآفريـد بـا توجـه بـه وضعيت حاكم بر قلعة سـپيد كـه در محاصرة دشـمن قرار گرفتهاسـت ،به نبرد
تنبهتن ميپردازد و بدون هيچ گونه طرح و نقشـة از پيش تعيينشـده وارد ميدان كارزار ميشـود .در واقع،
مبـارزة گردآفريد آخرين بخش جنگي داسـتان اسـت و بعـد از آن هيچ گونه درگيري جنگي ميان سـربازان
ايرانـي و تورانـي رخ نميدهـد .ولي جوديـت در ابتدا با طرحي
از پيـش تعيينشـده از وطـن خويـش دور ميشـود و هنگامي كه طـرح خود را عملي ميكنـد ،به ميان
قـوم و قبيلـة خويـش بازميگـردد تا وعدة پيـروزي دهد و آنها را به مبارزه با دشـمن ترغيب كنـد .در جدول
زیر ،وجوه مشـترک و متفاوت مؤلفههای شـخصیتی و قهرمانی گردآفرید و جودیت خالصه شدهاسـت:
شباهتهايگردآفريدوجوديت

تفاوتهايگردآفريدوجوديت

* گردآفريـد زنـي جنگجـو نيسـت ،ولـي در
* قوم و قبيلة خويش را نجات ميدهند.
گردآفريد دژ و قلعة سـپيد و قبيلة خويـش را از مرگ هيئـت جنگجو ظاهـر ميشـود ،ولـي جوديت به
نجـات ميدهـد و جوديـت نيـز قـوم و قبيلة خويـش را از عنـوان زني جنگجـو و در همـان هيئت به جنگ
ميپـردازد.
اسـارت نجـات ميدهد.
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گردآفريد با تدبير خويش قوم و قبيلة خويش
* با سياست و تدبير عمل ميكنند.
گردآفريد با مطرح كردن سازش و ترغيب سهراب به را از مرگ و اسارت نجات ميدهد و شبانه از دژ
صلح ،از اسارت نجات يافته ،با اين عمل دژ سپيد را هم نجات سپيدخارجمیشودوشبانهبدونهيچگونهجنگ
و خونريزي به طرف ايران حركت ميكنند ،ولي
ميدهد.
جوديت س ِر هولوفرنز را از تن جدا كرده ،به نشانة
پيروزي آن را براي قوم خويش به ارمغان ميآورد.
گردآفريد در شاهنامه يك ب ُ ِرش كوتاه ،ولي
* هر دو زناني پاكدامن و نجيب هستند.
گردآفريد و سهراب به هم عالقمند شدند ،ولي گردآفريد برجسته دارد و بعد از پيروزي بر سهراب و نجات
مردم و قوم خويش را بر اين عشق ترجيح ميدهد .جوديت دژ سپيد ،ديگر هيچ نشاني در شاهنامه ندارد و
نيز در ضيافت میخواري پادشاه شركت نميكند و تا آخر عمر سرگذشت وي نامشخص است ،ولي جوديت در
تمام صحنههاي جنگ حضور دارد و تا پيروزي
زني پاكدامن و عفيف باقي ميماند.
نهاييمردمبوتوليابردشمنانخويشحضوردارد.
* هر دو به پيروزي ميرسند.
گردآفريد به عنوان يك زن به جنگ تنبهتن با سهراب
ميپردازد و تمام توان خويش را بهكار ميگيرد ،اما در مرحلة
آخر ،هويت زنانهاش آشكار ميگردد ،ولي با زيركي از چنگ
سهراب میگريزد و عم ً
ال در جنگ پيروز ميشود .جوديت نيز
از موقعيت مستي هولوفرنز استفاده میكند و س ِر او را از بدن
جدا و براي قوم و قبيلة خويش به ارمغان ميآورد.

گردآفريد و صحنة نبرد وي فقط در شاهنامة
فردوسي ذكر شدهاست ،ولي شخصيت جوديت
و روايت وي در كتاب مقدس و كتاب عهد عتيق
نيز ذكر شدهاست و تفاوتهايي نيز با هم دارند.

* هر دو حريف جنگي خويش را مغلوب ميكنند.

مبارزة جودیت با هولوفرنز ،بخش اول داستان
است و با بریدن س ِر هولوفرنز به دست جودیت،
داستان وارد مرحلة دوم میشود که همان انگیزة
مبارزة افراد قبیله با دشمنان و رسیدن به پیروزی
است،ولیمبارزةگردآفریدباسهراب،بخشنهایی
داستان است و بعد از آن ،داستان پایان مییابد و
گردآفریددژسپیدراباقبیلةخویشترکمیکند.

گردآفريد از سياست و تدبير زنانة خويش استفاده میكند
و سهراب را به صلح و گرفتن قلعة سپيد بدون جنگ و
خونريزي ترغيب كرده ،در نهايت ،او را مغلوب ميكند .جوديت
نيز هنگامي كه به خيمة هولوفرنز ميرود و با جملة «اگر به
حرفهای او گوش دهد ،خداوند به او لطف بزرگی خواهد
کرد» ،بر وي غالب ميشود.
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* هر دو ،خردمند و محكم ظاهر ميشوند.
نشانههايخردمنديگردآفريددرگفتارهاياوبهسهراب
نمايان ميشود ،آنگاه كه به سهراب ميگويد« :كه قد و قامتت
نشان از تبار توراني ندارد و بيشتر به نسل ايرانيان پهلوان شبيه
هستي» .و احساسات خويش را پنهان كرده ،فداي نجات
مردم خويش ميكند .جوديت نيز در تمام صحنههاي نبرد،
به عنوان زني خردمند و محكم ظاهر ميشود.

* هر دو به پيروزي ميرسند.
گردآفريد به عنوان يك زن به جنگ تنبهتن با سهراب
ميپردازد و تمام توان خويش را بهكار ميگيرد ،اما در مرحلة
آخر ،هويت زنانهاش آشكار ميگردد ،ولي با زيركي از چنگ
سهراب میگريزد و عم ً
ال در جنگ پيروز ميشود .جوديت نيز
از موقعيت مستي هولوفرنز استفاده میكند و س ِر او را از بدن
جدا و براي قوم و قبيلة خويش به ارمغان ميآورد.

نتیجهگیری

گردآفريد به عنوان يك زن از ميان زنان
شاهنامه در جايگاهي كه بايد نقش خويش را
ايفا كند ،ظاهر ميشود و با نجات قوم خويش
از صحنة نبرد دور ميشود و فردوسي با آوردن
زنان ديگر در بخشهاي متعدد حماسي جايگاه
زن را تثبيت ميكند ،ولي شخصيت جوديت
به عنوان يك قديس باورمند كه قوم خويش را
نجات ميدهد ،در ادبيات انگلوساكسن تجسم
يافتهاست كه خود منبعث از كتب مقدس و عهد
عتيق میباشد و محوريت او در داستان به سمبل
و نشانة يك زن پاكدامن نمود يافتهاست ،در حالي
كه بيشتر زنان شاهنامه ،به جز سودابه ،پاكدامن و
عفيفظاهرميشوند.
تصوير حريف جنگي جوديت ،شخصيتي
شيطاني و پليد است كه سمبل بدي و ناپاكي
است ،ولي سهراب به عنوان حريف جنگي
گردآفريد ،شخصيتي پهلوان و جنگجو ،بدون
هيچ گونه صفات ناپسند به تصوير كشيده
شدهاست.

در بررسی تطبیقی شخصیت گردآفرید در شاهنامه و جودیت در ادبیات انگلوساکسن ،مشخص شد که هر دو
روایت شباهتها و تفاوتهایی دارند .هر دو زنانی هستند که برای دفاع از قوم و قبیلة خویش به نبرد میپردازند
ِ
نهایت پارسایی و پاکدامنی ،چون جنگجویی دالور برای هدف خویش ،یعنی نجات قوم و قبیلة خویش
و در
میکوشند؛ تالشی که نتیجة درایت و زیرکی زنان جنگجو در برابر مردان جنگطلب است .اما هر یک از این
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توجه به بافت فرهنگ و تمدن کشور خویش ،ویژگیهای منحصربهفردی دارند .گردآفرید به عنوان
شخصیتها با ّ
ّ
یک زن ایرانی که از تبار پهلوانان است ،به جنگ تنبهتن میپردازد و خود را در هیئت مردی مبارز درآورده ،پا
به عرصة نبرد میگذارد و با سهراب ،نیرومندترین یل زمانه ،به مبارزه میپردازد و در تماممراحل جنگی ،هویت
زنانة خویش را پنهان میکند و در مبارزه مغلوب نمیشود و آنگاه که هویت زنانهاش آشکار میشود ،تدبیر و خِ َرد
را ابزار جنگی خویش کرده ،برای نجات خود و دژ سپید مذاکره و صلح را پیشنهاد میکند .اما جودیت در همان
ابتدا با تدبیر و برنامه به دشمن خویش نزدیک میشود و با نقشة قبلی َس ِر هولوفرنز را جدا میکند و آن را به نشانة
پیروزی برای قوم خویش به ارمغان میآورد.
نكتة شایستة ذكر در ادبيات فارسي و انگليسي ،نقش زن در ظهور و بروز حماسههاي ملي است .گردآفريد
تنها يكي از زنان قهرمان شاهنامة فردوسي است كه چون رعدي خروشان در يك لحظة حياتي ،نقش ایفا ميكند
و با پايان يافتن وظيفة خويش ،جايگاه خود را به زنان ديگر ميسپارد تا نقشهاي ديگري از هويت زن ايراني
نمايان شود ،ولي جوديت در ادبيات انگلوساكن ،حضوري مداوم براي غلبه بر دشمنان دارد و آنچنان اين شخصيت
بزرگ و ارزشمند نمايان شده كه گفتمانهاي حماسي ،نقاشي ،مجسمهسازي و دراما را به خود اختصاص
دادهاست و چون افسانهاي بر تارك ادبيات انگلوساكسن همچنان ميدرخشد.
جودیت هم در مقام زن و هم در مقام یک متن در فرهنگ غرب از مرحلة بازنمایی گذر کرده ،به گفتمان
ی دارد ،اما «بازنمایی ،مسئلهای سیاسی
تبدیل شدهاست .اگرچه بازنمایی در ادبیات ،تاریخ مفصلی و ظاهرا ًمعصوم 
است» (هام و گمبل)273 :2831 ،؛ چراکه به قول استوارت هال ،کردارهای بازنمایاننده بیهدف و تصادفی
نیستند ،بلکه بخشی از«سیاست بازنمایی» هستند که در میان گروهها و در بین فرهنگها ،مبارزهای بر َس ِر معنا
بخشیدن در جریان است (ر.ک؛ میپلز .)701 :6831 ،بازنماییها صرفاً بازتابدهندة فرهنگهایی نیستند که در
آنها حک شدهاند ،بلکه سازندة فرهنگ نیز هستند (ر.ک؛ همان .)611:مهمتر آنکه ،بازنماییها ،از نظر بازنمودگری
خود ،بخشی از نوشتن و بازنوشتن جهان می باشند (ر.ک؛ همان) .به نظر میرسد که در فرهنگ آنگلوساکسون،
بازنوشتن جودیت در فرآیند فرهنگسازی در بستر سایر گفتمانهای جامعة غربی و انگلستان نقش کلیدی ایفاد
ِ
تثبیت جودیت مانند یک گفتمان ،وجود مطالعات جودیت در غرب
کردهاست و خواهد کرد .شاهد مدعا دربارة
است که همچنان عرصة پژوهشهای نوین در هنرهای کالمی ،تجسمیو نمایشی است .پرسش اصلی در این
میان آن است که چرا در فرهنگ ایران ،روایت گردافرید به سطح گفتمان نرسیدهاست و در محافل دانشگاهی
جایگاه ویژهای را به خود اختصاص نداده است؟ پاسخ به این پرسش میتواند روشنگر تعامل ادبیات ،سایر هنرها
با سطوح کالن جامعة ایرانی در سیر تحوالت تاریخی ،فرهنگی و سیاسی باشد.
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