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مقدمه
ادبياتهرقوميوفره گآنقومبيانگرطورزنگورآآنقوومبوههسوتي
جامعهدرادبياتآنمتجليميگوردددرادبيوات

ميباپدودرحقيقتهويتهر
نيزديدگاه هايمتفاوتينسبتبهموقعيتزنوجوددارد«.دراكثرآثارادبيايران
گريهايزنمطرحگرديودهاسوتوبوهاوورتهوايمتتلو 
هاوعشوه 

زيبايي
ساقي مطرب خ ياگر معشوقه ك يزودركلوسيلهايبرايرفعنيازهايموردان
تلقوويپوودهاسووتودرحقيقووتارزآواقعوويزنموووردبوويتوووجهيقوورار
گرفتهاست(».نيساري  )9:9431

ازعلتهايمهمزنستيزيدرادبيات مردانهبوودنجامعوهورواععقايود
نادرستوباورهايغلطدربارهيزنميباپد.البتهدرميوانداوريهوايت ودو
كهدربارهيزنوظلميكهدرحقاوپدهست انم صفانهاينيوزهسوت

خش ي
يتحقيرنگريستهاندكسوانينيوزهسوت دكوه


وازميانبزرگانيكهزنرابهديده
يزنرابيانكردهودرواقعزنراازديدگاهانسانينگريستهاند .

ارزآواال
«ازجملهياينافرادفردوسيسراي دهيبزرگترينحماسوهيملويايوران
استكهزنرادرآنبهرغمسيطرهيهدرساالريبراكثورداسوتانهوابوامقوامي
ارجم دوواالوسيمايدل شينوزيبانماياندهاست(».همان )2:

« اماهمينپاه امه گاهبوهمالحظواتسياسويوگواهيازسورناآگواهي 
هاييناروابهاتهامزنستيزيپدهاست(».عباسي قبادي

قربانيبرداپتوداوري
 )999:9431
يمليايرانيوان»
كهدركتابخويش»حماسه 

هبراينمونهتئودورنولد

ه انك
آوردهاست :

«درپاه امهزناننقشفعاليايفانميك دوت هازمانيظاهرميپوندكوه
هوسياعشقيدرميانباپد(».نولدكه 991:9433و )991
گاههاياي ترنتيبااست ادبهابيوات
«يادرافواهعواموهمچ ينبسياريوب 
الحاقي ازضدّيتفردوسيوبهتبعيتآنفره گايرانيباج سزن ستنبوه
ميانميآيدكهازمشهورتريناينابياتيكيآناستكه :

نهردوناهوواكبوه 
ه 
زنواژدهووواهووووردودرخووواكبوو جووهانهواكازايو
حالآنكهاينبيتدرهيچيكازنسخكهنومعتبردستنويسوهواهي

پاه امههمچووننسوتههوايژولموول مسوكووبوروخيمديودهنمويپوودو
هاينامعتبروسليقهايكلكتهوبمبئياسوتكوهبوهموتن

نتستويونباردرهاپ
پاه امهافزودهپدهاست(».عباسي قبادي  )992:9431
«زندرپاه امههمان دديگرمظاهرانسانيآنكتاب واالييوكموالدارد
وتصويرپتصيتاوتحتالشعاعاميالوافرادداستاننيسوت حوالآنكوهدر
داستانهاخااهدرم ظومههايعاپقانهكوهپواعرانهيورهدسوتايرانويبوهآن

هرداختهاند تصويرويغالباًبهتبعداستانترسيمپدهاسوت(».حريوري :9411
 )22
دقتدرايننوعنگرآزندرپاه امهومقايسهيآنبواجايگواهزنواندر
يسهيهومرايننكتهرابورايزنوان
گرحماسهيبزرگجهانيع يايليادواود 

دي
جامعهيماروپنميسازدكهبهعلتبرخورداريجامعهيماازفره گاايل
اسالميوايرانيهگونه«زناندرعينبرخورداريازفرزانگيوبزرگم شويو
حتيدليريازجوهرزنانهنيزبهرهم دند(».همان )949:

يباستانيونانازجوامعهدرپاهيتمامعياربودهاست؛تا

امازندر«جامعه
آنجاكههدرخانوادهقادربودهكودكانخودرابرقلّههابهدستهالكتسپارد ...
وكودكووانمثنووثبوويشازهمسوواالنميكرپووانايوونافتتووارراتجربوووه
ميكردند(».عباسيقبادي  )991:9431

ب ابهنظرويلدورانت وضعزندريونانآندورانبسيارهستبودهاستو
ستندموتسن ازقانونگيارانيوناني بهترينگواهبرنوعنگرآبوهنسوبتبوه
زندريونانآندوراناست :
«ازفواحشتمتعميبريم.باك يزكانوزناننامشروعخووددراوقواتروز
سالمتجسمخويشراتوممينمويك ويموزنانموانفرزنودانمشوروعبورايموا
ميآورند(».دورانت  )443:9442

واينگونهنگرآ هاينادرستاززناننيزدرآثارادبياتيونانازجملهدر
دواوديسهيهومرعليرغمهمسانيفراوانيكهباپواه امهداردبوههشوم

ايليا

ميخورد.امااي كبهبررسيمقايسهيههرهيزندرپاه امهوايليادميهردازيم
 :
9ودرايليادكشمكشبينحقوناحقبرسرزنبروزميك دوآنچهباعث
تازآيونانيانبهپهرترواميپودربودهپدنزنوياسوتبوهنوامهلون بوانوي
م السكهپاهزادهتروايي هاريس بهايونكواردسوتموييوازدوسورانقبايول
يونانينشينوظيفهيخودميدان دكهبرايگورفتنانتقوامورفوعاهانوتازسور
زمينخود گردهادپاهخويشجمعپوندواورابرضدترواييانيارينماي د :
«م السگفت:هاريسترواييهلنزيباراربودهاست.زموانآناسوتكوه
همه يپاهانوپاهزادگانيونانب ابرسوگ ديكوهبوهه گوامخواسوتگاريدر
اسپارتخورده انودگوردهومآي ودوبورايگورفتنانتقوامازرباي ودهيهلونبوا
هايبيپماربهتروالشكركش د(».گرين  )31:9413


كشتي
بردكينخواهيبرسرخونپاهزادهيبيگ اهياستكهبه

امادرپاه امهن
دستافراسيابناجوانمردانهبهقتلميرسد :

رهيزدانوودنوووهپووورمگ واه 
وواه 
 نوههو
تووودانويكهساالرتووووورانسپوو
رزبوارانآتووشبووبيتووت 
ريتت 
 بوديونمو
بوووهبيوودادخووونسيوواوآبو
رو رجوانكووواوسهويوور 
 بوبتشوايب
بوووهكيوونهودرب وودهرادستگيوووو
ردانيوومايوونبوودزايوورانيووان 
ن 
 بوگو
هووهكيونهوودربسوتخواهيومميا




(فردوسي  9421ع91:3و )91

ودرسراسرپاه امهت هايكباراختالفوكشومكشكوتواهبورسورزندر
ميانههلوانانبروزمينمايدوآننيز«رويدادياستكمارعوبويفوروغكوهدر
آغازداستانسياوآازآنستنرفتهاستروزيگيووتوسبهنتجيرمويرونود 

زيبارويينژاده رادربيشهايميياب د.برسراو كشمكشويدرميانوهيآندودر
ميگيرد.داوريرابهكاووسميبرندپواهنيوز هوالشوه ودوهوونرا بوا
فرستادنماهرويبوهمشوكويخوويش هايوانمويدهود.ازايوونزن سيوواوآ
ميزايود(.كزازي  )19:9429

رازخ ووودهلووب هردوبشتافت د 
د
 هو
بووهبيشوه يكوويخوووبورخيووافت و
رتوسنووذربووويآزرمگوشوت 
ت 
 سوو
دلهووهلووانوانبووودونوورمگووشوو
وو يونتوويزبووشتووافووتوم 
م 
 ازيووراه
پوهنووذريگووفوتموونيووافووتوو
وووهبوامونبوورابووربُووديباسپاه 
اه 
ن
بودوگوفتگويو:ايسوپهوودارپو
ا:هيوشاسوبمووناي جارسيد 
يد 
 كجو
همانتووسنووووذربووودانبستهوو
كوهايونمواهراسوربووبايدبووريود 
ديبووهجواييرسيد 

سوت شانبوهتو
موويانشوانهوووآنداوريپوووددرازو انجيبرآمووديكوووويسوورفووراز 
 مي
دانكوونوهدهوردوفوورمانبوريد 
ِپاهايوووورانبووووريوود
 بو
كوهاينرابور
يوزكبووديوووودووت ديودولوبرابوهدنودانگزيد 
ب
هووكاووسرويكوو
بههوردوسووپهبوده ينگفووتپاه كوهكووتاهپودبوورپوومارنووجراه 
فرموودتوابوورنشي وودبووهگوواه 
وو 
انودرپوبستانفووورستادپوووواهب

بوت





(فردوسي  9421ع1:4و )2

2وسهحماسهيبزرگباخترزمين«ايلياد» «اوديسه»و«انهايود»كوهاز
برترينآثارحماسيجهان نامگرفتهاند بهتماميهيرامونرويداديگانهنبردتروا 
سرودهپدهاندكهآپكارادرآن«زناننقشب ياديندارنود.درهوسهوررويوداد
بزرگحماسي زنيراميتواننهفتهدانست(».كزازي  )33:9429
ستيزوهالشقهرمانانيونانيبرسرزنبروزموينمايودوج گويكوهدر
ايليادتواي ميپوددوروجودعشقوزنمويگورددوداسوتانسوراييونوان
باستانكهازآغازدهمينسالاينج گ آنرابهنظمدرآورده آغازداستانرااز
جاييبهنظمميكشدكهميان«آگامم ون»هادپواهآرگووسبوا«آپويل»ههلووان
نامداريونان ستيزوكشمكشستتيدرميگيردكهآسيبوگزنو دآنبوهسوپاه
يونانميرسد.بنمايهواساساينجدالنيزك يزكياسويربوهنوام«بريوزييس»
ميربايدواونيزازسررنجشوآزردگوي
استكهپاهآرگوسآنرااز«آپيل» 
ازرفتنبهآوردگاهبازميايستدوسپاهيونانراتواآسوتانهيازهومهاپويدگيو
نابوديقرارميدهدودوستدلب دآرانيزبهكاممرگميفرستد :

«بااينهمه تهديدمرابش و.اك ونكه«آهولون»ميخواهد«كريوزييس»را
يتوميرومو«بريزييس»زيبوا


يخودبهخيمه
ازدستمبهدربرد مننيزبهنوبه
راكهسهمتوستازآنجاميآورم تاتوبدانيهسانازتوزورم دترم(».هومر 
 )14:9421
بيشتراينكي ههاوج گهارادرآثارحماسيباخترزمين جزعشقوجوز
زن محركديگرينيست.اموادرپواه امهانگيوزهينبوردههلوانوانبوهمراتوب

انسانيتروعميقترازايليواداسوتوغالبواًدرسورودهياسوتادفرزانوهيتووس
« محركج گ حسافتتار عشقبهآزادي ميهندوستيوياحسانتقاماست.
كينايرعوخونسياوآاستكهايرانيانرابهج گتورانيانميكشواند.عشوق
افتتاروحسننامجويياستكهرسوتمواسوف دياررادرمقابوليكوديگرقورار
ميدهد.آنچهاسف دياررابوديننبوردهول واكبويسورانجاممويكشواند حسون
نامجوييوآوازهطلبياست.آنچهرستمراوامويداردكوهدرايونكواربوهجوان

بكوپدنيزبيمازبدناميورسوايياست...وپاه امهضع زنانهيايليادراكه
زرينكوب  )32:9429
زاييدهيعشقوزناست ندارد (».

زموونهوورهوهخواهيتوفرمانك م 

 بووهديوودارتووورامووشجووانك م 

پوكستيبووودزپووتكوواريبووود 
واريبووود 

مووووگرب وودكوزب وودع

كووهروپونروانمبرايناستوبس 
وودكووس 

نبي وووودموورازنوودهبوواب


 (فردوسي  9421ع )231:1
4وبيشترزنانپاه امهبانوانعاپقيهست دكهدرابرازعشقهيشوگامو
باپدوهيچگونهه هانكاريناضروريرادربياناحساساتشوانبرخوود

گستاخمي
روانميدارند.وهويچ گونوهغوروردروغوينيوابزرگوواريغيورالزمويرانشوان

نميده دونمي توان داپتياقواقعيخويشيواپووروپووقيناپويازنيوروي
جوانيولط طبعرادروجودخودهوپيدهنگاهدارند.تهمي هناديودهبوررسوتم
دلمينهدوآنگاهكهرستمرادرم زلخويشمهمانمييابدنيمهپبانآهستهبه

رودتاخودراازآناونمايد.اينبيباكيه انبوابيگ واهي

دروناتاقههلوانمي
يپوخهشميوهرزگيبرجاينميدهد :


همراهاستكهكمترينپايبه
ودجوزايونمورغومواهويمورا 
وواهوويموورا 
 نبي
تووراامكوو ونگووربتو
ووهرهوووواكوشتووهام 

خووردرازبوو
ام 

يووكيآنكووهبرتوووه يونگشته
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درايليادزنيرانميتوانيافتكهبام شهايفوقبرابرباپد.هره دكوه
گرددوكمتررويداديراميتوان


ورمي

هابهخاطرزنانپعله
آتشكي ههاوانتقام
پاهدبودكهدرهسآنزنينباپد .
3وزنانپاه امهبيشترازكشورهايبيگانههست ودودرهمهجاودرهوور
پرايطنسبتبههمسرانايرانيخودحتويهوسازمورگوفادارنودودرغومو
پاديآنان پريكودمسازواغلبازلحاظزندگي تفكروعواطفشاندرقبوال
پوهروفرزند پبيهيكديگرندوباهرگونوهانحورافازوظواي زناپووييبوا
نكوهشجديروبروميگردنده انكهدرموردسودابهميبي يم .

زنانبيگانهايمثلسي دختورودابه كوابليهسوت دوفورنگيس م يوژه 
جريره تهمي هومادرسياوآ تورانيميباپ دوكتايونزنگشتاسو  روموي
است .
ت هازنيكهموجببدناميزنانپاه امهپده سودابهدخترپواههامواوران
است.فرنگيسبهخاطرپويشدربرابرافراسيابقرارميگيردودرهاياننيزبوا

فرزندخودبهايورانفورارموين مايود.م يوژهنيوزهوونخوواهرآبوهكشوورو
اآهشتميك دوبهايرانميآيد .


خانواده
تهمي هت هايوكپوببواهمسورآرسوتمزنودگيزناپووييرابوهسوحر
ميرساندوتماميعمرباقيماندهراهوبيوزنوانزنودگيمويك ودامواوفوادارو
مصممهايدارميماندوعشقرستمراازسرنمويبوردوهوسازمورگسوهراب 
زيدوسپسروحشبهسويسهرابگردهروازميك د .


ساليمي
ولويدرزنوانايليواده وينخصوايلزيبوايزناپووييووفواداريآنوانرا
نمي توانمشاهدهكردزنانايلياددرآغوآدپم انشانميآرام دوباقاتالنآنوان
نيزهمتوابهميگردند .

«هكتور»كشتهميپودوتورواويورانمويپوود«آنودروماك»اسويرودر
تقسيمغ ايمسهمهسرآپيلميگرددوهمتوابهيقاتلهسركش دهپووهرآو
فرزندخردسالشميپود .

«هلن»برقرازبرع هايايليونبهتماپواينبوردتونبوهتون«هواريس»و
اآميرودوآنگاهكههواريسازميودانفورارمويك وددر

«م الس»همسرقانوني
رخودراباپاهزادهيترواييآپوكارمويسوازدو

بسترخويشپورانگيزترينمه
درآغوآاوباوسوسههايعاپقانهاآ تلتينبردراازوجوداوميزدايد  :

«بياتادلبهدليكديگربدهيموبهپيرينتريناحساسهابپردازيم.هرگز
ه ينپوريجانمرافرانگرفتهاست...درايندمبادلهورپووردوسوتتدارم.

ايوونراگفووتوبووهسووويبسووترگووامبرداپووت همسوورآدرهووياورفووتو
پورانگيزترينمهرخودرابهيكديگرآپكاركردند(».هومر  )939:9421
 1ووزنووانپواه امهازاسووتقاللرريوبرجسوتگيپتصوويتيبرخوردارنوود؛
همچون«كتايون»«تهمي ه»و«م يژه»كهبره جارهايس تياجتماعخوودهيوره
مي پوندوقادرندكهدرراهواولبهمقصودعواملبازدارندهازقبيولمتالفوت
هدروگاهينيزمادر اختالفواتقوومي دي وي محيطويوغيورهراازهويشهواي
بردارند.وبهيكه جارپك يغريبانهايدرجواموعخوويش ازبورايمطالبوهي
حقوقطبيعيخوداقدامورزند.ه ينكاركردهاييرانميتواناززنواننوامبورده
وجونمودونمونهايارايهداد .

درايلياد جست
1وزنانپاه امهنقشمهميدرداستانهايحماسيايورانندارنودوبيشوتر
آنانسويمايوااليزنوانگيوسرمشوقيازهمسورانوفواداراوبوروموادراني
حساسونمونههست د امادر«ايلياد»ونيز«اوديسه»و«انوهايود»«درهوس
هررويدادبزرگحماسي زنيراميتواننهفتهدانست.داستانترواخوددرهوي
ربودنپدنهلنبانويم السهديدآمد.يونانيانبهترواتاخت د تااورابازهس
ينوبرتوورينرويوودادداسووتانبووهزنووي
بگيرنوود...دراوديسووهنيووزدرهووسواهسو 
بازميخوريم:ه ه لوهه بانوياوليسه گاميكهاوليسهسازماجراهايپوگفت
بسياربهايتاكبازرسويدخواسوتگارانگسوتاخه وهلوهوهكوهآزم ودوكوامجوي
مي خواست دبانوياوليسوفرمانرواييبرسرزميناورافراه گآورنددرسراي
اوبهنازونوآروزگارميگيرانيدندوه ه لوهوهرابواآزارهوايخوودبوهسوتوه

آوردهبودند.ه ه لوههبرايآنكهتنبوههيونودبوايكويازآنواندرندهودهوارهاي
انديشيدهبوداوگفتهبودهرزمانآنچهراكهميبافتبههايانببرديكيراازآنان
بهپوهريبرخواهدگزيد.ليكهرپامآنچهرادرسراسرروزبافتهبود ازهوم
مي پكافت.سرانجاماوليسبهياريتلماك هسرخويشورهيانش خواستگاران
بيآزرموپوخهشمراتاراند؛وه هلوههراازبيموآزاريديريازرهانيد .

درحماسهيمليروميان انهايدنيزبرترينرويودادكوههگوادحماسوهرا
مي سازد بازنيدرهيونداست:ه گاميكوهانوه سورانجامهوسازدپوواريهايي
بسيار بهسرزميننويدداده التيومميرسيد درانديشهيزناپووييبواالوي يوا 
دخترالتي وسهادپاهاينسرزمينبود.هيشازآن ايندختربهتورنوس سواالر
روتوالننويددادهپدهبود .

انهوتورنوس درفرجام برسردستيابيبهالوي يا بهنبرديخونيندست
مييازند...هره دتورنوسبيهراسودليرباانهنبردميآزمايدوبارهااورادر
ت گ اودپواريدرميافك د سرانجام ازهوايدرمويافتودودرخواكوخوون
گيردوفرمانرواياليتومميگوردد(».كوزازي

فروميغلتد.انهباالوي ياهيوندمي
19:9429و )31
 2وزنپاه امهدره گامنيازوبرايهاسداريازخواككشوورآمسوتقيم
درعمي هوپدوسواربوراسوبدرميودانكوارزار بورايدفوعدپومنپوركت
جويدوهونپيريپرزهدربرابردپمنوطنبهمبارزهبرميخيزد :


مي
االرازآنانوجومنگشوتكوم 
مو 
 كهس
هوووآگوواهپوووددخوتوورگژدهووو

گو درآنكارجووايدرنووگ 
 نوديوودان
بووپوووپوووددرعسووووارانجوو وو
زدبوورسوورتورگرومويگووره 
رزره
 بوو
نوووهانكوووردگيووسووبووهزيوو
ربورمويوان بادهوايويبوهزيوور  
ر 
 كومو
فووروآموودازدژبوووهكوووردارپويو


 (فردوسي  9421ع )931:2
وگاهينيوربواخردم وديودورانديشويوبوازيركويوكواردانيخوود 
ههلوانانرابهپگفتيدرهمميافك ودوزمي وهيهيونوددوكشووركوهازقوديم
دپم يديري هباهمداپت د فراهمميآورد :

مانراسوتگوفتوواروهيوونووداو 
داو
 هو
هووبوشو ويودسيو ودخوتسوگ و
تآنچوهانودرنووهانبوودراست 
ت 
 بگفو
ايخاسو
زمويونراببوسيودوبرهووو 
زنگ ووووردمووهوورابروپوونروان 
هلوان

كوهمونخوويوشضحواكمايهو
دبوووارريوروپوونروان 
لوان
 زنوويديو
نهاهوووبشو يوودازوهوهو
سوتوو 


 (همان ع )292:9
امازنانايليادكاريجوزرپوتنوبوافتنوهورداختنبوههواهواينفسواني
خويشدركاخ هايمجللهمسرانخودندارند.گووييكوهآفريودهپودهانودتوا
يليتجوييههلوانانيونانيقرارگيرند«.هاريس»درنبوردتونبوهتوناز

وسيله
برابر«م الس»فرارمينمايدويكبارهبهكاخميرودودربستردرآغوآ«هلن»
بااوميهردازد  :

جايميگيردوبهمعاپقه
« الههبهويگفت:بيا.هاريسدركاخخودنگرانتوستدربسترخويشتن
است هلنخاموآبهراهافتادوهردهيسفيدفروزانخويشرابرسوركشويدو

ازهشمانزنانترواناهديدپد...وبهسويبسترگامبرداپت همسرآدرهوي
اورفتوپورانگيزترينمهرخودرابهيكديگرآپكاركردند(».هومر :9421
 )939
 3وزندرپاه امهبرايپوهرخودارزآواالييقايولاسوتونسوبتبوه
كشورمعشوقتعصبميورزدوبهجانبوداريازآنبوهخوانوادهوبوهسورزمين

هدريهشتمينمايد«جريره»يكيازايننمونه زنانياستكهبواآنكوهدختور

يخانوادهاآدرج گباايرانيانازهرگونه

«هيران»سپهساالرتوراناستوهمه
سعيوتالآدريغندارند وفاداريودلبستگيخودرابهخاطرپوهرآ ازدل
نميافك دوهسرآ«فرود»فرزند«سياوآ»رابوهخونتوواهيهودرونبوردبوا
تورانيانتشويقميك د«.فرنگيس»عزتوهادپاهيهسرخوويشرامويبي ودو
خوددوبارهبههمسري«فريبورز»درمويآيود.اموا«جريوره»بوهجوزه ودمواه
يعمررادرنامراديميگيراند.وبهدوراز«سوياوآ» «فورود»رابوهدنيوا
بقيه 
ميآوردوبعدازآنكههسرآبهدستسپاهيانايرانيبهقتلميرسداونيزبور
سرجسدفرزند دستبهخودكشيميزند زنيديگردرپواه امهنمويپ اسويم
كهبهاندازهي«جريره»ناكاميومصيبتراتحملكردهباپد.اگراززنوانايليواد
نمونهايدربرابراوقراردهيمت ها«آندروماك»زن«هكتور»ميتوانودباپودكوه
پوهرآبهدستههلوانيوناني«آپيل»ازهايدرآمدودرفتحتروانيوزفرزنود
خردسالشبهدستهسر«آپيل»ازفرازبرعبهزيرافك ودهپودوخوودنيوزبوه
اسيريگرفتارآمدودرتقسيمغ ايمازآنهسر«آپيل»گشوتوهمتوابوهياو

پد.نقطهيبرتري«جريره»بر«آندروماك»آناستكهاوبرايآنكهبهدسوت

سپاهيانايرانياسيرنگرددازهمههيزگيپتومرگرابرايخودپايستهتراز
زندگيدراسيريآنهمبعدازمرگفرزندبروم دآ دانستبواوجوودآنكوه
هدرآساالرسپاهتورانبودواودرراهبازگشتبوهآغووآخوانواده مشوكلي
باوجودآنكهميدانستبافتح«تروا»بهاسيريبورده

نميديد امازن«هكتور»
يراهگشاييدراينزمي هانجامنودادوبوهراحتوياسويريرا
خواهدپد انديشه 
هييرفتو«همتوابهيهسرقاتولهمسورآوكشو دهيفرزنودخوودگرديود».
(همان )942:
«آندروماك»ت هاتصميميكهبعدازمرگهمسرگرفته ينبود :
آهاينازكوهربهاكهبهدسوتزنوان
هسبيهودهاستكهآنهمهتنهو 

«
دارند.ميخواهمهموهرابوه


استدركاخمابرايتونگاهمي
خانهيماآمادهپده
آتشدهمازاينهسديگرسودينتواه دداپتهيچكدامازآنهاحتيدرمرگ
كفن تو نتواهدپدبايدبرايبزرگداپتتودربرابرديدگانمردانترواوزنوان
تروانابودپوند(».همان )124:
س»وسورزمين
«هلن» نيزبرايآنكهتعصبينسبتبوههمسورآ«مو ال 
االيخودنشاندهدبرايتماپوايج وگتونبوهتون«هواريس»و«مو الس»
برفرازبرع«ايليون»ظاهرميگرددودرك ار«هريام»موينشوي دوبوهپ اسوايي
سرانيونانيبرايپاهتروامويهوردازدوآنوانرايكويهوسازديگوريمعرفوي
ميگويد :
مينمايدودرهاسخنتستينهرسش«هريام» 


منحوورتوراگراميميدارمو

«هلنزيباترينزنانهاسخداد:هدرعزيز 
بيم اكم.كاآآنكهروزيكهمنبدينجادرهيهسرتآمدموخانوهيپووهر
راترككردمودختريگانهامرارهاكردمستتترينمرگهارابرميگزيدم اموا
سرنوپتمنه يننبود ميرومخواهشتورابرآورم.اينج گجويآگوامم ون
تواناستهيشازآنكهرسواييزندگيمرافراگيردويبرادرپوهرمنبود.اگور
رواباپدكهمناك ونايننامرابهويبدهم(».همان )923:

مقايسهي زنان مهم در شاهنامه ،ايلياد و اوديسه
هلن و سودابه :
«زندرايليادآتوشفاجعوهرابورمويافوروزدوخوودك وارموينشوي د از
هاميآفري ودوبسوياريرا

جملووهياينزنانهلناستكهزيباييپوماوج گ
بهكشتنميدهد.اوزنم السيونانياسوتكوهخانوهوپووهرخوودراتورك
ميگويدوبههمراههاريسروانهپهرترواميپود.يونانيانبورايگورفتنانتقوام
م السورفعتوهي يكهبهسرزمينآنهاپدهبهتروالشكرميكش د بامطالعهي
اينداستاندركتابايليوادهوومر ناخودآگواهبوهيوادسوودابهمويافتويمكوهبوه
وجودآورندهيج گبينايرانوتوراناست.بهسوببهوسورانياوسوياوآاز
ماندندرقصربيزارپدوبرايرفعاتهوامداوطلوبج وگبواافراسويابپودو
ناگزيرپدكهبهتورانزمينه اه دهپودوآنگواهجوانازكو بدهودوج وگ
بزرگايرانوتوراندرگيرد.درنتيجه ج گترواوج گايرانوتورانبورسور

هيسياوآاينخصيصهيمشتركرادارندكههردوبوهسوببوجوود

كينخوا
زنويبرانگيتتووهمويپوودوهووزارانتووندرايونج وگهوواكشوتهمويپوووند».
(نيساري  )9:9431

نوزيكائا و منيژه:
م يژهدخترافراسياب هونبيژنراميبي دعاپقاوميپودوباحيلهوبوا
همكاريدخترانزيبااورابهجشنخوددعوتميك دودورازهشومهودربوا
مرديبيگانهودپمناحبتميك دواورابهقصرخوودمويبوردوافراسوياب
پود.بيژنرادرهاهيزندانيميك دوم يژهازبيوژنهرسوتاري

وقتيكهآگاهمي
كهرستمبهتورانآمدوبيژنراآزادميك دوبام يژهبوهايوران

مينمايدوتااين
برميگردند .

دركتاباوديسهيهومر نوزيكايا نيزهونم يژهبههمراهديگردختوران 
جاموههووارادرآبتيوورهجووادادهانوودوآنهوارابوورريسوومانيدركرانووهيدريووا
گستردهاندوهسازآنسروتنميپوي دوروغنگداختهبرتنخودميمال ودو
درك اركرانهيرودخوراكميخورندودرنگميك د.تاآفتاببواهرتووخوود
جامه هاراخشكك د.وقتويازخووردنيسويرمويپووند.روهوآهوايخوودرا
ميافك دوگويبازيميك د نوزيكايواآه وگآوازوهوايكوبيرامويزنود.بوه
يرودخستهازموعهاخفتوهاسوت.

ادايفريادآنهااوليسقهرمانكهدركرانه
ااحبتميك ود.بوه

متوجهدخترانميگرددوازبيشهبيرونميآيدوبانوزيكاي

هاييبهاوميده دو

دستورنوزيكايا اوليسرادره اهگاهيجايميده د جامه
اورافراميخوان دتادرآبروانسروتنبشويد.نوزيكاياآرزوميك دكهاولويس
راپوياوب ام د.بعدازهماحبتيبااوهونم يژه اوليسرافورامويخوانودو
ه ينمي گويد:ايبيگانه برخيزتابهپهربياييتاتورابهسورايهودرفرزانوهام
ببرم(.همان )2:

هكوب و رودابه:
هكوبمادرهكتوروهمسرهريام هادپاهتروا سرنوپتيمان درودابهمادر
ريرادرنازونعمتگيراندهانودامواناگهوان

رستموهمسرزالدارد.هردوعم
بدبتتيبهآنهارويميآورد.دوهسررودابوه رسوتموزوارهدراثورمكورپو اد
كشتهمي پوندسپسبهمنفرزنداسف دياربهزابلستانلشكرمويكشودوفرامورز
كشدوهمهيگ جهوايآنهواراتواراع

هسررستمراميكشدوزالرادرب دمي
يفرزندانشكشتهميپوند .

ميك د.هكوبنيزبهه گامفتحترواهمه


آندروماك و فرنگيس:
آندروماكزنهكتورنيزمان دفرنگيسپاهدج گهايفراواناست.هردو
پوهرانخودرادرجوانيازدستميده ود.آنودروماكهوسازمورگهكتوور
لميگرددفرنگيسبعدازمورگ
فرزندخردسالاوكشتهميپودواسيرهسرآپي 

سياوآسالهابعدباكمكههلوانانايرانيبهايرانمويآيودوهسورآكتيسورو

پاهايرانميپودوبازپاهدج گهايطوالنيبينفرزنودوهودرخووداسوتو

سرانجامسرزمينهدرآويرانميپودالبتهوضعيتآندروماكراميتووانرابوا
جريرهنيزمقايسهكردكهقبالًدراينبارهتوضيحدادهپد .
نكته يهايانيكهدراينجابايدبهآناپارهكردايناستكوهدرپواه امه
بيشازآنكه«جيبه هايج سيزن جلبتوجهمردانك د اينكماالتيهوون
خردم دي پجاعت زبانآوري مهربانيووفادارياسوتكوهموجوبمويپوود
ههلوانيهونسهراببهدامعشوقگوردآفريودگرفتوارآيوديواپواهورساسواني
دخترمهركنوپزادرابههمسريبرگزي دبرايناسواسآنگواهكوهفردوسوياز

زبانپيرين ويژگيهايزنمعيوارراتواوي مويك ود ابتوداخصوايلنيكووي
اخالقيراپرطميداند سپسزيباييرويومويرا»(عباسي قبادي 9431
 )944:
بوهسووههويوزبواپودزنووانرابوهوي  كووهباپو ودزيوبوايتوتوتموهوي 
هجوفوتوشبودوخانوهآراسوتست 
واستست 
 كو
يوكويآنوكوهبواپورموباخو
دگورآنكووهفوورخهووسورزايووداوي   زپووويخوجوسوتهبيوفوزايووداوي 
وپويوودگينيوزمويوشبووود 
ود
 بووههو
سوووومآنكووهبوواالورويووشبوو


 (فردوسي  9441ع )392:1

نتيجه گيري
زندرحماسهيايلياد مطابقبانگرآغالباًم فيجامعهيباستانييونانبه
ج سمثنثوالبتهبادرنظرداپتناينواقعيتكهايلياد پورحنبورديدهسواله
استت هادرسهنقشمشوت

ظواهرمويپوود:يوابوهواسوطهبرخووردارياز

جاذبههايج سي مجلسگرداناح ه هايپهوانياست يواوجوودآب وابوه
ديري هه دارهايپيطانافتيوفت هافروزيزن زمي هسازج گوفسقاسوتو
هاييازداستانايفاينقشميك د .

يابهع وانسياهيلشكر دراح ه
امادرحماسهياوديسه ازحدتوپدتبوازيچگيوسوكوتپتصويت

زن ايلياديكاستهورسوخبهدنيايدرونزنوپ اختآمالوآرايويآسانتر

ميپود .

بااينهمهدراينحماسهنيزفراواناسوتمواضوعيكوهزندرفووايياز
بدبي يوابزار نگري گامدراوح هنهواده نقشويبرتورازك يزكوانزناكوارويوا
مسخك دگانافسونگر ايفانميك د .

امازندرپاه امهبابرخورداريازهشتوانهيتوايههوايآيويناسوالمو
زردتشتمب يبرلزومهرورآزنانبهع وانيگردان دهيمهمتريننهواداجتمواع
يع وويخووانواده هيشووي هيزنسوواالريدرادواريازتوواريخايوورانوسوورانجام 
جهووان بي وويتوحيووديحكوويمتوووسهووهازديوودارزپوويوهووهازديوود

هردازيادبيجايگاهيواالدارد.نهسياهيلشكراستونوهبوازيچووهي


پتصيت
هايكامجويانهيمردان .


هاورقابت
ابزار 
نگري

بلكهگاهياوقاتدرپاه امه زنانكارهايمهميرابرعهديدارند.برخي
ازآناندرحكومتدخالتميك دوگاهمسوتقالًبوهفرموانرواييمويهردازنوداز

اين افرادبايدازآذرميدخت پيرين هوراندختوقيدافهنامبرد.حاليكههوومر

درآثارخودكارزنانرادرباف دگيم حصرميداندمثله هلوبوهزناولويسكوه
غيابپوهرآكاريجزيافتنروهوآنداردهسبهيقينميتوانگفوتكوه

در
پاه امهكتابياستكهزندرسراسرآنباهاكدام ي عشق وفا پويدوسوتي
وياحسوطندوستيحووردارد  .
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