
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  17شمارة پياپي  -1391 پائيز – ومسشماره  – پنجمسال 
  
  

  مقايسه تحليلي نقش زن در شاهنامه و نيبلونگن
  ) 357 -374 ص(

  
  2)نويسنده مسئول(، فرحناز فرهادي1حميده بهجت

  15/1/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  20/3/91 :قطعي تاريخ پذيرش

  
  چكيده

در بيشتر آثار ادبي جهان ـ اعم از ادب غنايي، نمايشي و حماسي ـ زنان حضوري چشـمگير    
امروزه انديشمندان جهان بر اين باورند كه بايستي . اندداشته و نقشهاي متفاوتي را ايفا كرده

ي يـافتن  مرزهاي نگرشهاي يكسويه را درهم شكست و از طريق مقايسه بستر مناسـبي بـرا  
بدين ترتيب، بديهي است . معيارهاي سنجش و شناخت هرچه دقيقتر آثار خودي فراهم كرد

كه بررسي نقش زن در قالب ادبيات تطبيقي ميتواند به بهترين صورت، بيانگر نوع نگرش به 
هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و زن در فرهنگ ملل مختلف و اهميت حضور وي در زمينه

  .سياسي باشد
. ميپردازد -شاهنامه و نيبلونگن -قاله حاضر به توصيف زنان در دو حماسه ايراني و آلماني م

اي مـوجز از حماسـه نيبلـونگن بـا ديـدي موشـكافانه       براي اين منظور، پس از ارائه چكيـده 
ساختار اين دو اثر را مقايسه ميكند و ميكوشد تا نمودهاي متفاوت شخصيت زن يعني مادر، 

در اين راسـتا شـباهتها و تفاوتهـاي    . و شهربانو بودن را بررسي و تحليل كندهمسر، جنگاور 
بـراي هرچـه روشـنتر شـدن     . نقش زن در دو اثر به طور مشروح و با ذكر مثال بيان ميشود

مطالب، نمودارهايي آورده ميشود كه به كمـك آنهـا خواننـده ميتوانـد نگـاهي اجمـالي بـه        
  . توضيحات يادشده داشته باشد

  
  كليدي تكلما

  نقش زن، ادبيات تطبيقي، حماسه، شاهنامه، نيبلونگن، مقايسه و فرهنگ ملل
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  مقدمه
آفريني نكننـد  شك كمتر اثر ادبي را ميتوان يافت كه در آن، زنان دوشادوش مردان نقشبي

و نگاهي گذرا به ادبيات ايران و جهان اين موضوع را روشن ميسـازد كـه نـه تنهـا زنـان در      
. اندحضور دارند كه در متون حماسي نيز ظهوري چشمگير يافته نايي و نمايشيبيشتر آثار غ

هـاي ملـل مختلـف    ها محل نمود و تبلور تاريخ اوليه، اساطير و افسانهاز آن روي كه حماسه
ها ، باورها و آداب و رسوم دوران باستان و اقـوام كهـن را در بـر    هستند و بسياري از انديشه

  .  قش زن در اين نوع ادبي كهن پرداخته ميشودميگيرند، به بررسي ن
سؤالهايي كه ممكن است در رابطه با مقاله حاضر مطرح شود اين است كـه اوال ضـرورت   
مقايسه دو اثر چيست و ديگر اين كه چـرا نقـش زنـان در دو حماسـة متفـاوت شـاهنامه و       

  نيبلونگن بررسي ميشود؟ 
ند معيار سنجشي براي اثر ديگر باشـد و  پاسخ نخستين پرسش اين است كه هر اثر ميتوا

. نيز مقايسه تحليلي دو اثر روش خوبي است براي هرچه بهتر و بيشتر شناختن اثـر خـودي  
پرسش دوم را نيز ميتوان اين گونه پاسخ داد كه اگرچه شاهنامه و نيبلونگن به ظاهر بسـيار  

ي بسياري ميان ايـن دو  متفاوت و ناهمخوان به نظر ميرسند اما در نگرشي عميقتر شباهتها
هاي مشـترك هنـد و اروپـايي آنهـا باشـد يـا       اثر وجود دارد كه ميتواند يا برخاسته از ريشه

شايان ذكر است كه پـژوهش حاضـر بـر اسـاس     . برگرفته از ضمير ناخودآگاه جمعي انسانها
حماسه نيبلونگن ميباشد زيرا اين اثر هـم حجـم كمتـري نسـبت بـه شـاهنامه دارد و هـم        

  . ف آن تنها يك داستان را دربرميگيردبرخال
  

  شاهنامه و نيبلونگن
شاهنامه و نيبلونگن برخاسته از دو فرهنـگ متفـاوت بـوده، در دو سـاختار كـامال مختلـف       

شـاهنامه را  . ها و اهداف گوناگوني نيز در سرايش آنها موثر بـوده اسـت  سروده شده و انگيزه
يراني در دوره پاياني حكومـت سـاماني و اوايـل    شاعر نامدار ا) ق.هـ  329ـ   416( فردوسي 

حكومت غزنوي براي حفظ و اشاعه زبان فارسي و فرهنگ ايراني سروده كه تا به امروز مايـه  
سـرود نيبلـونگن را شـاعري گمنـام،      )14فردوسي و شعر او، مينوي، ص (سرافرازي و غرور ايرانيان است

ميالدي  1100حدودا در سال  )351ونگن، هاتتو، ص نيل(اي و نيمه مذهبيحرفه  اتريشي تبار، نيمه 
هـاي دو قـوم ايرانـي و ژرمـن     شك، بزرگترين حماسـه اين هر دو حماسه، بي. پرداخته است

  .  هستند
اي، از آن روي كه سرود نيبلـونگن متنـي شـناخته شـده بـراي ايرانيـان       پيش از هر مقايسه

اي موجز از شمارند، آوردن چكيدهاندك نيست و نيز كساني كه با قهرمانان آن آشنايي دارند



  359/مقايسه تحليلي نقش زن در شاهنامه و نيبلونگن
 

 

زبانان با آن آشنا بوده بديهي است اين امر در مورد شاهنامه ـ كه فارسي . آن الزامي مينمايد
اي از بنابراين تنها چكيده. و بيش و كم داستانها و قهرمانان آن را ميشناسند ـ صدق نميكند 

  . نيبلونگن آورده ميشود
  

  چكيده نيبلونگن
از . است 2»نيبلونگن«تن، تنها شاهزاده هلند و صاحب گنج بزرگ قهرمان رويين 1»ريدزيگف«

خـواهر سـه پادشـاه اهـل      ـ 3»هيلدكريم«اي زيباروي به نام ها دلباخته دوشيزهروي شنيده
ـ ميشود و بـراي خواسـتگاري     7»اوته«و دختر  6»هرگيزل«و  5»گرنوت«، 4»گونتر«بورگوند 

هيلـد بـا ازدواج خـواهرش بـا     گونتر بزرگترين برادر كـريم . ندها ميرودوي به سرزمين بورگو
-بـرون «زيگفريد موافقت ميكند به اين شرط كه وي به گونتر در رسيدن به ملكه ايسـلند ـ   

اي در سه مرحلـه برگـزار   هيلد براي خواستگاران خويش مسابقهبرون. ـ ياري رساند  8»هيلد
زيگفريـد بـا   . ند كـه از وي در آن مسـابقه پيشـي گيـرد    مينمايد و تنها با فردي ازدواج ميك

كننده كه از قوم نيبلونگن به دسـت آورده اسـت بـه كمـك گـونتر      اي نامرئيپوشاندن جامه
ازدواجي كـه برپـا ميگـردد     بدين ترتيب در جشن . ميشتابد و باعث برنده شدن وي ميشود

پـس  . گر پيمان زناشويي ميبندندهيلد با يكديهيلد و همچنين گونتر و برونزيگفريد و كريم
هيلـد پـي ميبـرد كـه آن كسـي كـه او را در       اي با كريمهيلد در طي مشاجرهاز مدتي برون

 9»هـاگن «وي . مسابقه شكست داده است در حقيقت زيگفريد بـوده اسـت و نـه همسـرش    
كه پس  زيگفريد. تا انتقام وي را از زيگفريد بگيردبزرگترين جنگجوي دربار را بر آن ميدارد

اي بـين دو  ناپـذير شـده تنهـا در نقطـه    از كشتن اژدهايي مهيب و آبتني در خون آن آسيب
هـاگن بـا   . پذير است كه برگ زيزفوني مانع رسيدن خون اژدها به آن شده بـود كتف آسيب

هيلــد از ايــن راز آگــاه ميشــود، زيگفريــد را از پشــت و  زيركــي و نيرنــگ از طريــق كــريم

                                                 
1 . Siegfried 

ين ا) 2ص. سرود نيبلونگن، سعادت،. (اند كه در دنياي زيرين و در سرزمين مه زندگي ميكردندها موجودات كوتاه قامتي بودهنيبلونگن يا نيبلونگ.  2
پس از آن كه زيگفريد گنج . و شنلي نامرئيگر  است» بالمونگ«اند كه از جملة آن شمشيري گرانبها و شگفت انگيز به نام قوم گنجي عظيم داشته

  . آنها را تصاحب كرد، نيبلونگن به خدمت وي  درآمده و در حقيقت نقش سربازان او را ايفا كردند
Krimhilde .3   

  Gunther .4  
Gernot .5 

  Giselher .6 

Utte .7  
Brunhilde .8 

Hagen .9  von Tronje 
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تمامي آنچه گفته شـد بخـش   . اندازدو گنج وي را در رودخانه راين ميناجوانمردانه ميكشد 
  . نخست اين حماسه را تشكيل ميدهد

وي پس از گذشت چند . هيلد داردبخش دوم اين حماسه اختصاص به انتقامجويي كريم
بعد از مدتي بـرادران خـويش،   . ـ ميدهد  2»اتسل«ـ   1»هاهون«سال تن به ازدواج با پادشاه 

ديگر جنگجويان بورگوند را به سرزمين هون دعوت كرده و بـا كشـتن آنـان انتقـام     هاگن و 
اي است كه وي شخصا او را با شمشير هيلد از هاگن به اندازهنفرت كريم. زيگفريد را ميگيرد
سرانجام اين زن به خاطر نابودي دو قوم بزرگ بورگوند و هـون بـه دسـت    . زيگفريد ميكشد

  . درباري هون ـ كشته ميشودـ قهرمان  3»هيلدبراند«
  

  ساختار دو اثر
مهمتـرين  . همانطور كه پيشتر گفته شد در خوانش نخست دو اثر، تفاوتهايي به چشم ميĤيد

به . بندي آنهاست اين تفاوتها، دگرگونه بودن ساختار  و تاثير شديد حضور زن  بر نوع تقسيم
  : اسه استاين دليل نخستين گام براي مقايسه، شناخت ساختار دو حم

، فلسفي و اجتماعي شـاعر كـه طـوالني    اي دربارة بينش دينيدر شاهنامه پس از مقدمه
مينمايد سه دوره نسبتا متمايز اساطيري، پهلواني و تاريخي در داستانهاي بسـيار كـه يكـي    

ايـن داسـتانهاي   . )216حماسـه سـرايي در ايـران، صـفا، ص     (پس از ديگري شكل ميگيرند، آورده ميشـود 
اند و در پي هم آمدن آنها لزوماً نشـانه پيوسـتگي و ارتبـاط    دد، در عرض هم قرار گرفتهمتع

اين اثر شامل چهارچوبي از داسـتان زنـدگي شـاهان ـ از كيـومرث تـا       . محتوايي آنها نيست
يزدگرد سوم ـ است كـه در دوره پادشـاهي هريـك از ايشـان رويـدادهاي متعـددي اتفـاق         

» داسـتان در داسـتان  «يا به عبـارتي  » تو در تو«هنامه به صورت درواقع روايات شا. افتد مي
دو . چهـار داسـتان مجـزا روي ميدهـد     4»كيكـاووس «مـثال در دوره زنـدگي   . بازگو ميشوند

مستقيماً به شرح زندگي » رفتن كاووس به هاماوران«و » رفتن كاووس به مازندران«داستان 
ش چنداني  ندارد و قهرمـان اصـلي پسـر    ، كاووس نق»سياوش«وي ميپردازد اما در داستان 

، كه در همين برهه زماني روي ميدهد، ديگر هيچكدام »رستم و سهراب«در داستان . اوست
. از قهرمانان اصلي ارتباط مستقيم با كاووس ندارند و او تنها، شاهي خودكامه معرفي ميگردد

-ي ميسازد كه در پـس در واقع آنچه بر سياوش، رستم يا سهراب ميگذرد داستانهاي مستقل

                                                 
1. Huns   

Etzel.2 

Hildebrand.3 

  .ششمين و از مقتدرترين پادشاهان سلسله كيانيان: كيكاووس.  4
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در تمامي اين داستانها زنان نقـش مكمـل مـردان را ايفـا     . زمينه پادشاهي كاووس مينشيند
در زيـر بـراي بهتـر نمايـان     . كرده و در هيچ كدام به عنوان قهرمان اصلي نمايانده نميشـوند 

  . شدن ساختار شاهنامه، دوران زندگي كيكاووس و كيخسرو به صورت نمودار آورده ميشود
  
  
  
  
  
  
اين اثر فاقد هرگونـه  . حماسه نيبلونگن ساختاري كامال متفاوت نسبت به شاهنامه دارد 

مقدمه اين حماسه تنها يك . ها و باورهاي شاعر باشدمقدمه طوالني است كه نشانگر انديشه
  :بند است

شـما نيـز   اينـك   .انگيزي را بـراي مـا بـازگو مينماينـد    شگفتروايات كهن، داستانهاي «
، جـدالهاي سـخت،   داراز قهرمانـان نامـ  : بشـنويد را يـن روايـات   العاده اخارقميتوانيد اخبار 

سرود نيبلـونگن، ليچنسـتايد،   (».اوران دالورجنگنبرد از نيز رنج و شكايت و  نيكبختي و سرور،روزهاي 

  )7ص 

ي پـي در پـي   » اماجر«پس از اين مقدمه كوتاه، داستانهاي نيبلونگن در قالب سي و نه 
دارند با تعداد بندهايي متفاوت كـه در كـل    1گنجانده ميشود و اين ماجراها هركدام، عنواني

  2.بند يكسان را شامل ميگردد 2379
آنقـدر منسـجم و يكپارچـه، كـه گـاه      . نيبلونگن ساختاري بسيار تو در تو و پيچيده دارد

انـدك بـوده و تمـامي آنهـا در     تعـداد داسـتانهاي آن   . نميتوان حتي يك بند را حذف كـرد 
ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر روي ميدهند تا جايي كه حتي اگر يكي از داستانها اينگونه كـه  

دركل، نيبلونگن يـك داسـتان اصـلي دارد و    . هست نميبود، حماسه سرنوشتي ديگر مييافت
ه دربـاره  داستان اصلي اين حماس. چند داستان فرعي مهم كه در طول يكديگر قرار ميگيرند

زندگاني و نابودي بورگوندهاست و داستانهاي فرعي، دربرگيرنـده زنـدگاني و مـرگ اقـوام و     
   .)32كوششي بر مقايسه شاهنامه و سرود نيبلونگن، بهجت، ص (افرادي است كه با اين قوم در ارتباط هستند

                                                 
  )290براكرت، ص  ،نيبلونگن ليد( .انددر تمامي نسخ قديمي نيز ديده ميشوند و ميتوان گفت در اصل حماسه بوده اين عناوين.  1
 Bاز اين ميان نسخه . معروف هستند Cو  A، ،Bشايان ذكر است كه نسخه هاي اين حماسه به نسخه هاي . ميباشد Bاين آمار بر اساس نسخه  .2

  . اندهادههاتتو و رابرت ليچنستايد نيز اساس كار خود را بر پايه آن بنا ن. تي. از اهميت و صحت بيشتري برخوردار ميباشد و محققين اروپايي چون اي

  

 پادشاھی کيکاوس

پادشاھی کيخسرو

بهداستانداستان سياوش  رفتن به مازندران  ھاماورانرفتن

کاموس کشانی  داستان فرود    خاقان چين   

 ھفت خان رستم 

 اکوان ديو    

 و منيژه  بيژنجنگ دوازده رخ افراسياب جنگ کيخسرو با
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ا پايان بخش نخست، از ابتداي اثر ت. اين حماسه را ميتوان به دو بخش اصلي تقسيم كرد
ماجراي نوزدهم است كه به ماجراها و داستانهاي مربوط به زيگفريد، دلدادگي او و ازدواجش 

هيلد ميپردازد و سرانجام با كشته شدن زيگفريد هليد و داستان ازدواج گونتر با برونبا كريم
تان، تا پايان حماسه نيز، داس 1289بخش دوم يعني از ماجراي بيستم و بند . پايان ميپذيرد

ميبينـيم كـه   . هيلد از كشندگان زيگفريد ـ شوهرش ـ  اختصاص مييابد  ستاني كريمبه كين
هيلد است و زن حماسه نيبلـونگن، بـرخالف شـاهنامه،    در نيمه دوم، ابر قهرمان اصلي كريم

                                   :                     بيانگر آنچه گفته شد نمودار زير است. تنها نقش مكمل مردان را ايفا نميكند
  20  -  39                                                          1ـ    19
                                                   

  )تا خاكسپاري زيگفريد(قسمت نخست            )    هيلدكين ستاني كريم( قسمت دوم 
  

همانگونه كه از توضيحات باال بر ميĤيد تفاوت بسياري بين ساختار شاهنامه و نيبلـونگن  
اما آنچه اين دو حماسـه  . ترديد حضور متفاوت زنان استميشود كه علت اصلي آن بي ديده

انگيز به يكديگر مانند ميسازد، محتواي داستانها، روند شكل گرفتن آنها اي شگفترا به گونه
  .ها و مضمونهاي مهم دو اثر استو به ويژه پديده

مداري ،ظـاهر  رگونه جنسيتصرف نظر از ه جانمايه داستانهاي شاهنامه و نيبلونگن
ميـان   كـين  وعشـق  : اصل اسـتوار اسـت  گرايي، شرايط اجتماعي و تاويل و تفسير، بر دو 

اين دو عنصر شكل ميگيرنـد، سرنوشـتها بـر اسـاس آن      تمام رويدادها بر پايه. مردان و زنان
 ايـن دو مضـمون قـوي و   . رقم ميخورند و مرگها نيز ـ كمابيش ـ به خاطر آن روي ميدهنـد   

» كهن الگوهـا «اند كه خواننده را به باور كهن در اين دو حماسه گاه چنان به يكديگر ماننده
  .   ميكشانند» ضمير ناخودآگاه جمعي«و 

دختـر و پسـري   . عشقهاي اين دو حماسه، از نظر شيوه عاشق شدن به هم ماننده اسـت 
در هر دو اثر . را ميبينند ها عاشق يكديگر ميشوند يا برحسب اتفاق يكديگرتنها از راه شنيده

در شاهنامه نسبت به عشقهاي بزرگي كه ميان . هم عشق پاك وجود دارد و هم عشق ناپاك
زال و رودابه، كيكاووس و سودابه، تهمتن و تهمينه، بيژن و منيژه و گشتاسب و كتـايون بـه   

شـق سـودابه   عشقها ـ به جز ع اين  .اي نمييابدآيد، عشق ناپاك سودابه چنان جلوهوجود مي
هاي رمانتيك اند، مقدسند و زيباترين صحنهبر سياوش ـ همه پاك و نيك هستند، فداكارانه 

حتي در مورد عشقبازي و دلدادگي كه همـه جـا بـا سبكسـري و     . عفيفانه را نشان ميدهند
جنون همراه است، در اين داستانها همواره متانت و وقاري كـه شايسـته پهلوانـان ميباشـد،     

   )19نامورنامه، زرين كوب، ص  (.ده استحفظ گردي
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درواقـع  . اما در نيبلونگن از سه عشق اصلي، دو عشق با نيرنگ و فريبكاري همراه اسـت  
هيلـد  در عشق ميان زيگفريد و كريم .هيلد استتنها عشق پاك، عشق ميان زيگفريد و كريم

ور زيگفريد در بورگوند سال از حضاي از عفاف و شرم حاكم است تا آنجا كه بيش از يك گونه
ايـن  . انـد هيلد ميگذرد اما اين دو دلداده هنوز يكـديگر را نديـده  و عشق عميق وي به كريم

اي از يك عشـق  مگر اين كه ثمر و نتيجههيچ رويدادي رخ نميدهد  تقريباًدرحالي است كه 
ادگيها بـه  در هر دو حماسه، دلد .اصلي شاهكار نيبلونگن عشق است هدر واقع درونماي .باشد

  .رويداد خوش ازدواج منجر ميگردند اما فرجام آنها چيزي جز قتل و خونريزي نيست
داليلـي تقريبـاً مشـابه و    . ستاني نيز در هر دو حماسه نمود چشمگيري يافته استكين 

ستاني، كاري پسنديده نموده ميشـود كـه   منتها در شاهنامه كين. سرانجامهايي يكسان دارد
ين باور ميرساند كه حقي از هيچ كس پايمال نشده، بـدكار بـه پـادافره شـوم     خواننده را به ا

اي براي صورت گرفتن كاري خير، نيـك و  كردار خويش رسيده و شخص منتقم، تنها وسيله
نبـرد بـين خـوبي و بـدي كـه همانـا پيكـار        « درواقع به گفته اسالمي ندوشن . انساني است

ـ صورت جنگهاي ه جاويدان شاهنامه است، ب زنـدگي و مـرگ پهلوانـان در     (».روز ميكننـد كينخواهي ب

اما در نيبلونگن با اين كه مانند شاهنامه، هر قهرماني سزاي نابكاري  )114شاهنامه، اسالمي ندوشن، ص 
كينخـواهي بـا تمـامي بودهـا و      در اين اثر كـه . خويش را ميبيند، اين احساس القا نميشود

     خـواهي و  ونوم آن نيـز بـه طـور كامـل بـه خـ      نمودهاي خود تجلي يافته اسـت و بخـش د  
هيچ كـس بـه حـق اصـلي خـود       هيلد از هاگن و برادرانش اختصاص مييابدتوزي كريمكينه

خواهي انسانهاي نيبلونگن تنها بر پايه خودخواهي انجـام ميشـود و نـه    درواقع كين. نميرسد
  .براي احقاق حق و اثبات خير

ورزيها، روابط انسـانهاي  ه در ميان اين دلدادگيها و كينهذكر اين نكته پرفايده مينمايد ك
تر و پاكتر است تا روابط انسانهاي نيبلونگن تر، متعادلتر، محترمانهشدهشاهنامه بسيار تعريف

هـايي منطقـي و حسـاب شـده اسـت كـه در       رابطه شخصيتهاي شاهنامه رابطه. و رفتار آنها
اما بـر روابـط قهرمانـان نيبلـونگن     . ساس خفته استماوراي هركدام از آنها، ايده، تفكر و اح

بلكه به طور مداوم ارزشها شكسته شده، به ضـد  . هيچ قانون و احساس خاصي حكم نميراند
  . ارزش تبديل گرديده و سمت و سويي سواي آنچه در ذهن خواننده نقش بسته مييابد

  
  زنان شاهنامه و نيبلونگن

رويـارويي زنـان بـا مـردان     پديدار ميشوند و از رزمي  هايبخشها حماسه رويارويي مردان از
هـر كـدام خـالق     .مكمـل مرداننـد   زنان شاهنامه .گيرد شكل مي هابخش بزمي و غنايي آن
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آن ميشوند و بهترين داسـتانهاي عاشـقانه و بزمـي را بـه تصـوير       هاي غنايي بهترين قسمت
ابيـات  . عفاف و خردمندي زيبارويي،: شخصيت اين بانوان تلفيقي از سه چيز است. ميكشند

زير ـ كه در وصف نوشزاد همسر انوشيروان آورده شده است ـ بيانگر اين نوع نگرش نسـبت    
  :به زن ميباشد

 اگـــــر پارســـــا باشـــــد و رايـــــزن
ــد      ــاال بلن ــه ب ــد ب ــه باش ــژه ك ــه وي  ب

ــد ــيار  و خردمن ــرم  وهش ــا راي و ش  ب


ــده، زن    ــد برآگنــ ــنج باشــ ــي گــ  يكــ
ــد   ــكين كمنـ ــاي مشـ ــا پـ ــته تـ  فروهشـ

 نـــرم آوايو گفتـــنش خـــوب  ســـخن 
)1056بيت  ،5جشاهنامه،(

  

 

هـا متمـايز   زيبايي، پاكدامني و خردورزي زنان شاهنامه، آنـان را از زنـان ديگـر حماسـه    
اين حماسه جـزء  «: پژوه ژاپني، ابراز ميداردتا جايي كه كازوكو كوساكابه، شاهنامه. ميگرداند

  ».شـود  تحسين يافت مي هبان و شايستهايي است كه در آن زنِ خردمند، مهر معدود حماسه
هاي كامل يك مادر، يـك عاشـق و يـك همسـر      هعالوه بر اين نمون )171افسانه گنجي، كوساكابه، ص (

پـژوه ـ دربـاره زنـان     ناصر معزي ـ روانشناس و شاهنامه  .وان ديدتدر اين اثر مينيز وفادار را 
ايـن   ايرانيـان، هـاي   ن بـر طبـق آرمـا    ،هاي ايراني اسطوره ...ميتوان گفت «: شاهنامه ميگويد

زنـان در شـاهنامه    ). 54، معزي، ص )داستانهايي از شاهنامه(ادبيات و روانپژشكي (».چنين بانواني را پرورده است
در قسمت اسـاطيري شـاهنامه تنهـا بـه پـنج بـانوي ايرانـي         .اند بيگانه هايبيشتر از سرزمين

» آفريد ماه«؛ »فريدون«مادر » فرانك«؛ »جمشيد« خواهران» ارنواز«و » شهرناز«. ميخوريم بر
ساير بانوان از ديگـر سـرزمينها ماننـد    . »گژدهم«دختر » گردآفريد«و » منوچهر«مادربزرگ 

اينـان بـه   . آيند و همه با مراداني ايراني ازدواج ميكننـد يمن، توران، روم و چين به ايران مي
دابـه، سـودابه، تهمينـه، مـادر سـياوش،      سيندخت، رو: اندترتيب حضور در حماسه اين گونه
از ايـن ميـان تنهـا يـك زن وجـود دارد كـه دو مرحلـه        . جريره، فرنگيس، منيژه و كتـايون 

 .است» هاماوران«دختر شاه » سودابه«يا » سوداوه«اين زن، . شخصيتي را پشت سر ميگذارد
. يك و چه بـد ـ اسـت   كه درواقع شخصيت او نمايانگر تمام بانوان ايراني و غير ايراني ـ چه ن 

  :پس در زير به بررسي شخصيت وي پرداخته ميشود
. اووفادار به  و است عاشق كيكاووس بانويي ،»شاهنامه«در  شاول حضور هتا نيم سودابه

ـ   ،ذاردگـ كه همه چيز را مي تازه عروسي رد و در زنـدان پرسـتار معشـوق    از خـانواده دل ميب
. بانوي حرمسراي كيكاووس اسـت  شاهت سودابه مداين در ها ميگذرد و  سال. خويش ميشود

هنگام از اين . سياوش پس از سالها در هيبت جواني سخت زيباروي به دربار پدر باز ميگردد
كـه چنـان عشـق پـاكي بـه      سـودابه  . است كه چهرة ديگر شخصيت سودابه نمايان ميگردد

ابـراز عشـق بـه     پـس از . كيكاووس داشته ناگاه در سوداي فرزندخوانده دل از كـف ميدهـد  
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بـر موقعيـت   گر بدل ميشود كه بسـيار  سياوش و سرخوردگي از آن، به زني هوسران و چاره
يـازد  مي كاري و پلشـتي فريب ،دروغ هرگونه سياوش ميترسد و دست به خويش و از واكنش
   . هايش سياوش را به كشتن ميدهدتا سرانجام خدعه

يم يآميز نمينمايد اگـر بگـو   ن سخن اغراقاي. نقشي دگرگونه ايفا ميكنند زنان نيبلونگن
. تحـت سـلطة زنـان اسـت    » نيبلـونگن «هاي  ها و بايست و نبايست تمام رويدادها، سرنوشت

چند بـانوي ديگـر    .هستند هيلد دو زن قدرتمند، قهرمان و مؤثر در اين اثرهيلد و برون كريم
از بعضـي تنهـا اسـمي    . ندآيند كه نقش چندان مهمي در روند داستانها ندار به چشم مينيز 

 دختـر وبعضـي حتـي نـام هـم ندارنـد مثـل       » لينـد  زيـگ «و » ليند گوته«برده ميشود مثل 
  .»روديگر«

اند و از سرزميني ديگـر بـه    اند يا با همسرانشان بيگانه زنان در نيبلونگن دو دسته ،دركل
اين حماسه هر  بانوان اصلي. اند و يا اين كه هويت مشخصي ندارند سرزمين شوهرانشان آمده

هيلد با پذيرفتن شكست در مسـابقه بـه   هيلد با عشق و برونكريم .اند دو از سرزميني بيگانه
چـون ايـن دو تـن بيانكننـدة     . اند و مجبور به جـالي وطـن ميشـوند    همسري شوهر درآمده

هستند به بيـان خصوصـيات    نسبت به زن شخصيت زن در حماسه نيبلونگن و ديدگاه شاعر
  :دو تن پرداخته ميشود و سپس ويژگي فردي آنها را نيز بررسي ميكنيممشترك اين 

فـاخر لبـاس ميپوشـند،    . العاده زيبايند از لحاظ ظاهر فوقهيلد هردو هيلد و برونكريم  
 .متانت و وقار راه ميروند آويزند، خدم و حشم فراوان دارند و با جواهرات بسيار بر خويش مي
تـوز هسـتند، حسـودند، بـه سـرعت       ساني هر دو به شدت كينهاز نظر اخالقي و خصلتهاي ان

و از خـرد و   گردنـد خشماگين ميشوند، براي رسيدن به اهداف خويش بيعاطفه و سنگدل مي
آن چـه زن در نيبلـونگن بـه تصـوير     . عقل كمتر از احساسات و غرايزشـان پيـروي ميكننـد   

در . نمايدعادل را حفظ نميدر هيچ چيز ت به راستي كه وي. ميكشد افراط در همه چيز است
زبـان ميزنـد، تـوهين     بـه دل ميگيـرد و زخـم     ميورزد، كينه شود، مهريمنتها درجه عاشق م

  .ترين صورت انتقام ميگيرد و به فجيع  1بدنام مينمايد ،ميكند
كـه بـه    اسـت خصوصـيات اخالقـي خـاص     و كريم هيلد داراي ويژگيهاي منحصربه فرد

دل است و به راحتـي   ساده. نيبلونگن استة ن عاشق در حماساو تنها ز: شودياختصار نقل م
. راز شوي خويش را بر هاگن فاش ميسازد و اين گونه به نوعي باعث مرگ سياه وي ميشـود 

اصالً در زندگي وي هيچ مهري به جز عشق بـه  . از عاطفة مادري در وجود وي خبري نيست

                                                 
    )187ـ  189سرود نيبلونگن، براكرت، ص . (  850تا  838: در بندهاي» كريم هيلد«و » برون هيلد«مجادله و كشمكش لفظي . 1
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دران خـويش را ميكشـد، از فرزنـد    زيگفريد خالص و ناب نيست در پي انتقام خون وي، بـرا 
كافر كيش تـن در ميدهـد آن هـم    » اتسل«دست ميكشد، به ازدواجي اجباري و هدفمند با 

. نعشق و كي: شخصيت وي را ميتوان در دو كلمه خالصه كرد .جويي كينه: ا يك هدفتنها ب
ني سـتا در نبود مردي شايسته، خويشـتن بـه كـين   . او پس از مرگ زيگفريد بسيار تنهاست

ازدواج  .شـد شـد و رنـج ميك  كُاو بيش از تمام مردان نيبلـونگن آدم مي . شوهرش اقدام ميكند
ـ  دستدوم او  خـاطر همـين نيرنگبـازي درخـور نكـوهش       رايآويزي بيش نيست كه البته ب
و خـود نيـز    او زني نگونبخت است كه تمام اعضاي خانواده خويش را كشته ميبينـد  .ميشود

  . سرانجام كشته ميشود
وي را بـه جرئـت ميتـوان    است كـه   هيلدبرونيگر زن مؤثر در روند اصلي نيبلونگن د

. بينـيم يهـيچ زنـي نم   انگيـز او را در  قـدرت شـگفت   .هـا دانسـت   ترين بانوي حماسـه  عجيب
به شكسـت خواسـتگاران   كند، يكه  براي انتخاب شوي مصممانه مسابقه برقرار م شهربانويي
. نمايـد يميدهـد و ايـن سـان فرمـانروايي م    گان ممانـد دسـتور بـه كشـتن ناكا   آيـد،  نائل مي
او مورد آن . را درهم ميپيچد اشالعادهخارقتمام نيرو و قدرت  گشتن وي اي كه بانو دوشيزه

چنان نيرنگي قرار ميگيرد و آن چنان فريب ميخورد كه حس شفقت و ترحم را در مخاطـب  
فريب ميخورد و فريب نميدهد؛ انتقام . معشوق هست و عاشق نيست برون هيلد. انگيزد برمي

درصـورتيكه  ميشـود   هـون مسبب مرگ دو قوم، بورگوند و . ميگيرد ولي انتقام پس نميدهد
  . است نيبلونگن هترين شخصيت در حماسناقضداراي مت او .حق انتقامجويي داشته است

. ميرانـد  در جزيره ايسلند حكم. استتنها شهربانوي ـ پادشاه زن ـ نيبلونگن    هيلدبرون 
عاقبـت شـوم تمـام    . همسري گونتر، آن جا را به قصد بورگوند ترك ميگويد پذيرفتنپس از 

او بانويي شوربخت است كه فريـب ميخـورد، از   . دامان وي را نيز ميگيرد ،قهرمانان نيبلونگن
و شـوهر خـويش را از    دارانبا كينه و حسد زندگي ميكند و تمام يـاران، وفـا    ،ميفتد قدرت

نه خوي زنانه دارد و نه لطافـت  . ي نيست اهيلد هيچ عاطفهدر شخصيت برون. دست ميدهد
پـيش  نخست تا  هدو گونه زندگي دارد نيماو نيز . سراسر وجودش كينه و خشم است. آن را

از  دوم هزمان آشنايي با گونتر و زيگفريد در اوج سربلندي، غرور و افتخار ميگـذرد و نيمـ  از 
حماسه است كه به كينه، بددلي، كشتار و بدنامي حضورش در زمان شروع مسابقه تا انتهاي 

بـه بعـد ـ     1102ـ دقيقاً از ابتداي ماجراي نوزدهم و بنـد  در بندهاي پاياني   .كشيده ميشود
   . وي ديده ميشودعجيب درمورد وفراموشي خبري  نوعي بي

نه توضيح و توصيف اضافي پرهيز ميكنـد تـا   شايان ذكر است كه شاعر نيبلونگن از هرگو
نيبلـونگن، هـاتتو، ص   (جايي كه خواننده را به اين باور ميكشاند كه در اين كار عمدي داشـته اسـت  

هاي فاخر تمامي قهرمانان به ويژه زنان است كه در بـيش از هفتـاد   تنها زيبايي و جامه )420
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سيار متعدد، فاخر و رنگارنگ هسـتند و  ها در اين اثر بجامه. ها توصيف ميگردددرصد صحنه
درواقع پرداختن به زيبايي و . اندهايي مرغوب چون ابريشم، ساتن و خز دوخته شدهاز پارچه

گرايي زنـان نيبلـونگن   آيد، نشانة برونآراستگي كه از خصوصيات ظاهري انسان به شمار مي
 . است

  
  نمودهاي شخصيت زنان

مـادر بـودن، همسـر بـودن،     : ر مورد نمود يافته اسـت شخصيت زنان اين دو حماسه در چها
  .  جنگاور بودن و شهربانو بودن

  
  نقش مادري

كودكـان خـويش را بـا    . ـ خصوصا قسمت اساطيري ـ تمامي مادران مهربانند » شاهنامه«در 
از آنهـا در برابـر رويـدادهاي نـا     . 1خريد هر سختي به جان نجات ميدهند و بـزرگ ميكننـد  

،  3آينـد ، در پي پند اندرز آنها بـر مـي  2كنند، هميشه دلنگران آنها هستندخوشايند دفاع مي
فرزندان آنها نيز .  5و به كارهايي شگفت انگيز دست مييازند 4پس از مرگشان بسيار ميگريند

اصالً مهم نيست كه چه سن و سال و چه مقامي دارند هميشه به مادران احتـرام ميگذارنـد   
تنهـا يـك جـا در    . 6ي تـا هنگـام مـرگ نيـز در فكـر آنهاينـد      آنها را دوست ميدارنـد و حتـ  

با لحن تندي با مـادرش ـ تهمينـه ـ     » سهراب«، و براي دانستن نام و نشان پدر، »شاهنامه«
از ميان تمام قهرمانـان  . صحبت ميكند كه اين امر از ناپختگي و جواني او سرچشمه ميگيرد

در . تـر دارد اي عميقتر و دوسـتانه رابطه پسر سياوش با مادرش جريره» فرود«شاهنامه نيز، 
  . اش با مادر آگاه ميشويم رودابه دختر سيندخت استشاهنامه تنها دختري كه از رابطه

اوته، زيگ لينـده،  : در نيبلونگن پنج زن در نقش مادر ظاهر ميشوند كه به ترتيب حضور
امه، هريك از پنج مادر برخالف مادران شاهن. كريم هيلد، برون هيلد و همسر روديگر هستند

بـه  . اين حماسه رفتاري خاص خود دارد كه در وجود ديگر زنـان مشـابه آن ديـده نميشـود    
هنگـامي كـه دختـرش    . عنوان مثال اوته نخستين مادر اين اثر با فرزندانش زنـدگي ميكنـد  

هيلد خـواب وحشـتناكي ميبينـد وي را محـرم اسـرار دانسـته و آن را بـراي او بـازگو         كريم
                                                 

  . مانند فرانك مادر فريدون كه براي نجات جان وي از هيچ كوششي فروگذار نكرد.   1
  . مانند تهمينه مادر سهراب.   2
  .اسفنديار مانند كتايون مادر.   3
  .مانند تهمينه، جريره، كتايون و رودابه در مرگ سهراب، فرود، اسفنديار و رستم.   4
  . مانند جريره مادر فرود كه پس از مرگ فرزند به همراه كنيزاني چند خودكشي ميكند.   5
  . مانند اسفنديار كه تا دم مرگ نيز به ياد مادر خويش، كتايون، است.   6
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هنگـام  . اوته خواب دختر را تعبير كـرده و دلنگـران او را از ازدواج برحـذر ميـدارد    . ايدمينم
مرگ داماد ـ زيگفريد ـ به همراه دخترش سوگواري ميكند، نميتواند دختـر خـويش را آرام     

هيلـد، در  او به هنگـام خواسـتگاري اتسـل از كـريم    . سازد اما وي را نزد خويش نگاه ميدارد
دواج را مايه خوشـبختي و شـادي دختـر دانسـته و او را بـدان ترغيـب       خيال خويش اين از

درواقع نقش مـادري اوتـه   . اما حتي همين رابطه تقريبا صميمانه را با پسرانش ندارد. ميكند
  . تنها در همين دو سه برخورد با دختر شكل ميگيرد

بـه  . د ـ اسـت  دومين مادر در نيبلونگن، زيگ لينده مادر ابرقهرمان اين حماسه ـ زيگفري 
دستور او فرزندش را به دست آموزگاراني ميسـپارند تـا نـزد ايشـان آداب و رسـوم دربـاري       

در مراسمي كه به افتخار شهسوار شدن پسرش برگزار ميشود، طالي سرخ بسـياري  . بياموزد
بخشش ميكند زيرا هم به شدت به وي مهر ميورزد و هم ميخواهد محبت و احترام مردم را 

هيلـد آگـاه ميشـود بـه     هنگامي كه از دلدادگي فرزندش به كـريم . بدست آوردبراي پسرش 
هاي مختلف و گرانبها بـراي  شدت نگران ميگردد اما با محبت بسيار، دستور به دوختن جامه

او در فاصله دوازده سال ميان آمدن زيگفريد به هلند و بازگشت . او و ياران همراهش ميدهد
  . ت ميكندديگربارش به سرزمين ورمس فو

تنها بـانوي ايـن حماسـه اسـت كـه دو بـار ازدواج ميكنـد و از هركـدام از          كريم هيلد
اين كودك در سفر .  نخستين فرزند او از زيگفريد، گونتر نام دارد. همسرانش نيز پسري دارد
هيلد ميخواهد كه بـا  پس از كشته شدن زيگفريد، پدر وي از كريم. به ورمس آورده نميشود

هيلد اظهار ميدارد اما كريم. د و نزد فرزندش برگردد تا او چون يتيمان بزرگ نشوداو به هلن
در اينجا . كه چون در سرزمين آنها يك غريبه شناخته ميشود، ديگر به آنجا بازنخواهد گشت

اش مشاهده ميكنيم كه چگونه اين زن كه شخصيت اصلي حماسه اسـت بـه آسـاني از بچـه    
هيلد غريزه انتقامگيري خيلـي  درواقع در وجود كريم. ر را بگيردچشم ميپوشد تا انتقام همس

هيلـد  كـريم . كودك دوم او اورتليب پسر اتسـل اسـت  . بيشتر از غريزه و عاطفة مادري است
وقتي هاگن سر او را از بدن جـدا ميكنـد   . نسبت به اين كودك نيز هيچ عاطفه مادري ندارد

تسل نشان ميدهد تا بدين وسيله پـدر را تحريـك   مادر به راحتي سر وي را بلند كرده و به ا
بار ديگـر شـاهد بـي    . نموده و براي گرفتن انتقام، دستور حمله عليه بورگوندها را صادر كند

. ليند نيز مادر هستندهيلد و گوتهبرون. مهري غيرعادي اين مادر نسبت به فرزندش هستيم
شـود كـه نـام زيگفريـد را بـر وي      هيلد تنها به ايـن موضـوع اكتفـا مي   در مورد كودك برون

ميگذارند و حتي از چگونگي رابطه وي با مادرش ـ بـه عنـوان دومـين شخصـيت بـارز ايـن        
  . سخني به ميان نميرود حماسه ـ هيچ
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  نقش همسري
در شاهنامه قهرمانان برتر مطلق، مردان هستند و به جز كيكاووس و مهـراب كـابلي تقريبـاً    

در قسمت اسـاطيري شـاهنامه نـه    . مسر خويش قرار نميگيرنديك از آنها تحت تاثير ههيچ
، زال و رودابه، كـاووس و سـودابه،   ن و فرانك، مهراب كابلي و سيندختآبتي: زوج مهم داريم

.  رستم و تهمينه، سياوش و جريره، سياوش و فرنگيس، بيژن و منيژه و گشتاسب و كتـايون 
بر . و احترام فراواني براي آنها قائل هستند تمامي زنان اين اثر شوهرانشان را دوست ميدارند

برخي از زنان در برابـر تصـميم   . دستوراتشان گردن مينهند و هيچگاه با آنها تندي نميكنند
امـا زنـي مثـل     1شوهرانشان فرمانبردار محـض هسـتند و هـيچ اعتراضـي بـه وي نميكننـد      

و را از راه خطا باز ميـدارد،  ايستد و زيركانه هم اسيندخت با ترفند و دانايي مقابل شوهر مي
او از خردمنـدترين  . هم جان دختر خويش را نجات ميدهد و هم وي را به مقصـود ميرسـاند  

در شاهنامه تمام دلدادگان به وصال ميرسند اما تنها از رابطه ميان زال .بانوان شاهنامه است
  . و رودابه پس از ازدواج سخن رفته است

  
  نقش همسري در نيبلونگن

هيچ قانون كلي يا حتي جزئي بر رونـد  . ه زنان و مردان نيبلونگن پوشيده از تضادهاسترابط
در اين حماسه به شش زوج بـر ميخـوريم كـه    . روابط شخصيتهاي اين داستان حكم نميراند

اين شش زوج به ترتيب حضور در حماسه زيگ لينده و زيگمونـد، كـريم هيلـد و زيگفريـد،     
در زير . اتسل، روديگر و گوته ليند و كريم هيلد و اتسل هستندبرون هيلد و گونتر، هلشه و 

  :به بررسي سه رابطه مهمتر ميپردازيم
. انـد هيلد و زيگفريد تنها زوج اين حماسه هستند كه با عشق با يكـديگر ازدواج نمـوده  كريم

هيلد به همسرش حتي باوجود خيانتي كه زيگفريد در حـق او روا داشـته اسـت    عشق كريم
زيگفريد تمام رازهاي زنـدگيش را بـراي همسـرش بـازگو     . مرگ وي نيز ادامه مييابد پس از

زيگفريـد در واپسـين   . تـر و برتـر ميدانـد   هيلد نيز او را از تمام مردان شايستهميكند و كريم
او از گونتر و ديگر بورگونديها ميخواهد كـه از  . لحظات زندگي خويش تنها يك خواسته دارد

خاطر كه همسر اوست كه چون خواهر خود ايشـان اسـت بـا مهربـاني و     همسرش نه به اين 
باشـد امـا او در كـل    اگرچه اين امر نشانه مهرورزي وي به همسرش مي. وفاداري رفتار كنند

  .  شخصيت مسلط اين رابطه است

                                                 
  .سام يا كتايون همسر گشتاسب مانند همسر.   1



                                                                             1391 پائيز  – 17شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 370

                    

 

گونتر از همان ابتدا ميداند . اين دو با عشقي يكسويه ازدواج ميكنند: هيلد و گونتربرون
او تنهـا بـه يـاري زيگفريـد در     . اي را كـه عاشـقش شـده نـدارد    قت همسري دوشيزهكه ليا

درواقـع  . هيلد پيروز شده و نيز با كمك او بر همسر خويش چيـره ميگـردد  آزمايشهاي برون
نابودي دو قوم بزرگ نيبلونگن و بورگوند، ريشه در همين عشق يكسويه و خيانت آميـز وي  

برون هيلـد  . فرزندي ميشوند كه نامش را زيگفريد ميگذارند پس از سالها آن دو داراي. دارد
انگيـزد كـه خـواهرش را بـه     در پي يافتن راز خواهرشوهر خويش است، پس شوي را بر مـي 

راستي بر وي اي با كريم هيلد، از آنچه بههيلد در پي مجادلهبرون. ورمس به ميهماني بخواند
ر متنفر شود، از زيگفريد كينه به دل ميگيرد و به جاي اينكه از شوه. رفته است آگاه ميشود

هاي برون هيلد كـه خـالي از نيرنـگ    گونتر هميشه تحت تاثير گفته. آيددر پي انتقام بر مي
مشـاهده  . آوردهاي او سـر تسـليم فـرو مـي    نيست قرار ميگيرد و سرانجام در مقابل خواسته
مسـرش ـ شخصـيت برتـر و حـاكم      هيلد و هميكنيم كه در اين رابطه ـ برخالف رابطه كريم 

  . و اين امر در احساس شهربانو بودن و تجربه بالفعل اين احساس ريشه دارد. هيلد استبرون
هـا  اتسل از شـنيده . اين رابطه نيز با عشقي يك سويه انجام ميشود :هيلد و اتسلكريم

ها بـه خـاطر يـك    او تن. هيلد به اين ازدواج رضايتي نداردهيلد مي شود اما كريمعاشق كريم
كه قدرت بدست بياورد تا انتقام شوهر سابق خـويش را  هدف همسري اتسل را ميپذيرد اين

پس از سالها، كودكي به نام . اتسل همه كاري براي خوشنود كردن وي انجام ميدهد. بستاند
 هيلد به اتسل عالقه واين درحالي است كه هنوز كريم. ثمره زندگي اين دو ميشود» اُرتليب«

اتسل به خاطر شادمان كردن همسـر، بورگونـدها را بـه سـرزمين خـود فـرا       . وابستگي ندارد
و ايـن  . اي شك ـ نسبت به همسرش ـ به خود راه نميدهـد   و در اين امر حتي ذره. ميخواند

ميبينـيم كـه در سـومين رابطـه     . هيلد آگاه نميشودگونه است كه از نقشه خيانتكارانه كريم
  . هيلد استت غالب كريممهم اين حماسه شخصي

  
  نقش شهربانو بودن

در قسمت اساطيري شاهنامه زنان به عنوان شهبانوي دربار ـ همسر پادشـاه ـ ايفـاي نقـش      
كه از ميان آنها سيندخت، سودابه و كتايون تاثير مستقيم در تصميمات سياسـي ـ   . ميكنند

نو ـ حكمران سرزمين ايران ـ   اما در قسمت تاريخي اين اثر به سه شهربا. اجتماعي شاه دارند
وجـه  . كه به ترتيب حضور در حماسه هماي، پوراندخت و آذرميـدخت هسـتند  . بر ميخوريم

  .  اشتراك و ويژگي ممتاز اين شهربانوان زيبايي، خردگرايي و عدالت پروري ميباشد
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ي كـه  تنها زن. هيلدلينده و كريماوته، زيگ: از ميان زنان نيبلونگن سه زن شهبانو هستند
وي شـهربانوي سـرزميني اسـت بـه نـام      . هيلد استدر نقش شهربانو نمود پيدا ميكند برون

اي بـا  او عالوه بر زيبايي، قـدرت و ثـروت ملكـه   . ايسلند كه در آن فقط زنان زندگي ميكنند
مقتـدر ايسـلند،    شـهربانوي اين . درايت است كه سالياني چند بر سرزمين زنان حكم ميراند

العـاده خـويش را از دسـت داده و    آيد قـدرت خـارق  ه همسري گونتر در ميپس از آن كه ب
  . سرزمين بورگوند ميشود شهبانويتبديل به 

  
  نقش جنگاوري

» گردآفريـد «تنها زن جنگـاور در قسـمت اسـاطيري    . در شاهنامه دو زن پهلوان وجود دارد
هراب به ايـران  وي در دوران پادشاهي كيكاووس و در هنگام حمله س. است» گژدهم«دختر 

در نبود جنگاوري كه با وي بستيزد، لباس مردان بر تـن كـرده و در نبـرد باسـهراب حاضـر      
اسـت و   زبان زني كارزار آزموده، شيردل، زيباروي، مدبر و كاردان، باهوش و خوشاو . ميشود

 در دوران تاريخي نيز. استفاده ميكند اي براي حفظ ميهنش حربهاز زن بودن خود به عنوان 
پيكاري مردانه ميكند و چندي بعد » خاقان«كه با سپاهيان » بهرام چوبين«خواهر » گرديه«

هاي اين نبرد را بازسازي و هزار و دويست تن از كنيزان وي صحنه» خسرو پرويز«در حضور 
ناگفته نماند كه پس از كشته شدن بهرام چوبين، سپاهيان او را بـه سپهسـاالري بـر    . ميكند

   )844ز رنگ گل، تا رنج خار، سرامي، ص ا (.ميگزينند
وي طبق آيـين سـرزمين خـويش    . هيلد استدر نيبلونگن تنها زن جنگاور و مبارز برون

و تنها، كسي كه بر وي در اين مسابقات غلبه كند . مسابقاتي براي خواستگاران برگزار ميكند
بـدين  . رگ هسـتند ميتواند به همسري او درآيد اما كساني كه شكست بخورند محكوم به مـ 

گونه تا پيش از مسابقه وي با گونتر خواستگاران بسياري در اين راه جـان خـود را از دسـت    
  .   اندداده

چنانچه ديده شد بررسي نمود شخصيت زنـان، شـباهتها و تفاوتهـاي ايـن دو اثـر را نشـان       
كـه  دقت بيشـتر در محتـواي شـاهنامه و نيبلـونگن ايـن نكتـه را آشـكار ميسـازد         . ميدهد

به منظور اجتناب . هاي بسياري نيز در رابطه با زنان در اين دو اثر مشترك هستند»بنمايه«
  : ها به صورت جدول بسنده ميشوداز اطناب سخن تنها به آوردن اين بنمايه
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  نيبلونگن شاهنامه هاي مشتركبنمايه

هيلد و زيگفريد، كريم رودابه، زال و تهمينه عاشقي از راه شنيدن
  ترگون

  هيلد خواستگارانبرون كتايون قيصر، گشتاسب را آزمودن خواستگاران
پشيماني اسفنديار پس از منع  پشيماني از رازگويي

  مادرش كتايون
هيلد پس از فاش كريم

پذيري كردن راز  آسيب
  زيگفريد

  هيلدهيلد و برونكريم ـــ ستاني زنانكين
  هيلديمكر شهرناز، ارنواز و فرنگيس ازدواج مكرر

زيگفريد به ورمس سرزمين   زال به كابلستان سرزمين رودابه سفر به سرزمين معشوق
  هيلدكريم

خاطرگذر از دريا به
 بانوان

گونتر براي رسيدن به   اسفنديار براي رهايي خواهرانش
  هيلدبرون

زال، سام، گژدهم، سياوش، بيژن  رازگويي با زنان
و اسفنديار به رودابه، سيندخت، 

  ردآفريد، فرنگيس، منيژه و كتايونگ

  زيگفريد به كريم هيلد

  هيلدزيگفريد به كريم مهراب به سيندخت پرخاش به همسران

  برون هيلد گردآفريد سپهساالري زنان
  هيلد رابراند، كريمهيلد رستم، سودابه را كشتن شهربانو

  ب كريم هيلد رااوته خوا  شهرناز و ارنواز خواب ضحاك را تعبير خواب كردن زنان
مبدل شدن عشق به

 كينه
محبت كريم هيلد به  عشق سودابه به سياوش

  برادرانش
بازداشتن مادران فرزندان

  را از كاري
كتايون قيصر، اسفنديار را از

  رفتن به سيستان
-هيلد را از دلاوته، كريم

  بستن به مردان

زال،رودابه، تهمينه، سودابه، بيژن،  پافشاري در عشق
 ه و كتايونمنيژ

هيلد و زيگفريد، كريم
  گونتر

  هيلد با اتسلكريم شهرناز و ارنواز با ضحاك ازدواج ناخواسته
  نسبتا تمامي زنان سودابهبه جزتمامي زنان عفت زنان

سكوت شاهان هنگام
  كشتن بانوانشان

شدنكيكاووس هنگام كشته
  سودابه به دست رستم

شدن اتسل هنگام كشته
  دست هيلدبراندهيلد به كريم

كشتن بانوان براي
 گرفتن انتقام قهرمانان

هيلد را به هيلدبراند كريم  رستم سودابه را به انتقام سياوش
  انتقام هاگن
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  نتيجه 
اين امر نشأت گرفته از تفـاوت نمـود   . ساختار شاهنامه و نيبلونگن بسيار متفاوت ميباشد .1

در شاهنامه زنان دوشادوش مردانند و به بدينگونه كه . شخصيت زن در اين دو حماسه است
تا جاييكه نميتوان براي زنان شخصيت مسـتقل و جـدا از   . طور همساني ايفاي نقش ميكنند

اما در نيبلونگن ـ به ويـژه در   . درواقع بيشتر آنها شخصيتي ايستا دارند. مردان در نظر گرفت
 .  ويا داردقسمت دوم حماسه ـ زن شخصيتي كامال مستقل، متكي به خود و پ

اين سه خصـلت بـانوان   . خردورزي، عفاف و زيبارويي: اي است اززن در شاهنامه آميخته .2
ها ممتاز ميگرداند و فردوسي، در جاي جاي اثـر خـويش   شاهنامه را از تمامي بانوان حماسه

امـا شـاعر نيبلـونگن هيچگـاه از خـردورزي و عفـاف بـانوان در        . اين ويژگيها را ستوده است
آورد و پيوسته به زيبايي ظاهري به ويژه آنچـه مربـوط بـه    ه خود سخني به ميان نميحماس
نشانگر آن است كـه شخصـيت    اين گونه توصيف. هاي گرانبها و فاخر ميشود، ميپردازدجامه

زمينه عميقي ندارد و هركس تنها آن چيزي اسـت كـه ظـاهرش    انسان نيبلونگن ژرفا و پس
هايي بر تن انسانها كشـيده ميشـوند،   ها هستند كه مانند پوستهزيرا اين جامه. نشان ميدهد

 .هويت اجتماعي و فردي آنها را بارز كرده و تغيير ميدهند

3.مـادر، همسـر، شـهربانو و    : زن در دو حماسه شاهنامه و نيبلونگن چهار گونه نمود مييابد
د اما نقشهاي جنگـاور  در دو مورد نخست تفاوتهاي بارز ميان اين دو اثر ديده ميشو. جنگاور

مادران شاهنامه رفتاري مطـابق  . و شهربانو بودن زنان دو حماسه بسيار شبيه به هم هستند
با احساسات واالي انساني و هنجارهاي اجتماعي دارند درحاليكـه مـادران نيبلـونگن كمتـر     

 هـاي همسـري، بيشـتر زنـان    نشاني از عواطف مادرانه دارند و بـرخالف شـاهنامه در رابطـه   
 .  هاي آنان را پذيرفته و بر آن گردن مينهندنيبلونگن غالب هستند و مردان خواسته

4.  بـه طـور كـل زن در دو اثـر نمـودي      : مهمترين دستاورد اين پژوهش به قرار زيـر اسـت
اما عليرغم شباهتهايي كه بـين زنـان ايـن دو اثـر مشـاهده ميشـود تفـاوتي        . چشمگير دارد

هـاي متعـدد اخالقـي،    زن در شاهنامه داراي جنبه: مايز ميسازدشاخص آنها را از يكديگر مت
الشـرايط و معتـدل اسـت    وي زني جامع. متعالي، رزمي، سياسي، اجتماعي و حكمي ميباشد

امـا زن در نيبلـونگن   . كه در وجود او همه ويژگيهاي يك انسـان كامـل نمـود پيـدا ميكنـد     
  . شق و كين ميباشدشخصيتي يك بعدي داشته و اسير غرايز خويش اعم از ع
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