
 

 

 ي زنان در شاهنامه و ايلياد بررسي مقام و چهره

*الدينكزازيميرجالل

**احمدكريمي

***نادرابراهيميان

 چكيده

يازآنمردمهاواساطيربازماندهبازتابانديشههايهرقوميرابايددرحماسه

بهورهازيكهون بويتووانديودكوهبواداپوتنهيشوي همشاهدهنمود.كمترملّتيرامي

ايت هابيانگرهايحماسيواسطورههاياساطيريوحماسيباپد.اينروايتداستان

نيزتوجهداپتهوج گوكشتارهاوياداستانههلواناننيستبلكهبهافكارغ اييآنها

آنچوهدرايون.پومردهايغ ايينيزوجودزنرادراينآثارالزموبايستهمويانديشه

ييزنواندردوحماسوهپودبررسيومقايسهمقواموههورهتهميمقالهبهآنهرداخ

سوازدكوهخصواوياتياستوايننكتهراآپكارموي«پاه امهوايلياد»بزرگجهان

مان دنجابت وفاداري فرزنددوستيووقارزناندرپواه امهآنوانرااززنوانديگور

 امهمقاموااليويدارددراوورتيك دوزندرپاهيبرتروممتازميهاههرهحماسه

يزنوانداردواوراهمگوامبوارغمنظرموافقيكههومردربوارهكهدرآثارهومرعلي

اهميوتحووورايكومديسهزنانبواههورهوپماردامادرايليادبهويژهدرامردانمي

هاهست د.انگيزيوبروزج گدارندواغلبباعثفت ه

فردوسي هومرزن پاه امه ايلياد :ي کليديها واژه

_____________________________

            mjkazzazi @ yahoo.e   استادزبانوادبياتفارسيدانشگاهعالمهطباطبايي*

 Ahmad_karimi 9431@ yahoo.com استادياردانشگاهآزاداسالميواحدهالوس**

 nader. Ebrahimi 19@ yahoo. Com    دانشجويدكتريزبانوادبياتفارسي***



 

 



 مقدمه  

ادبياتهرقوميوفره گآنقومبيانگرطورزنگورآآنقوومبوههسوتي

گوردددرادبيواتجامعهدرادبياتآنمتجليميهويتهرباپدودرحقيقتمي

دراكثرآثارادبيايران»هايمتفاوتينسبتبهموقعيتزنوجوددارد.نيزديدگاه

هوايمتتلو اسوتوبوهاوورتهايزنمطرحگرديودهگريهاوعشوهييزيبا

ايبرايرفعنيازهايموردانساقي مطرب خ ياگر معشوقه ك يزودركلوسيله

توووجهيقووراراسووتودرحقيقووتارزآواقعوويزنموووردبوويتلقوويپووده

(9431:9نيساري «)است.گرفته

مردانهبوودنجامعوهورواععقايودهايمهمزنستيزيدرادبيات ازعلت

هوايت ودويروباپد.البتهدرميواندايزنميوباورهايغلطدربارهنادرست

اينيوزهسوتيزنوظلميكهدرحقاوپدهست انم صفانهكهدربارهخش ي

اندكسوانينيوزهسوت دكوهيتحقيرنگريستهوازميانبزرگانيكهزنرابهديده

اند.يزنرابيانكردهودرواقعزنراازديدگاهانسانينگريستهارزآواال

ملويايورانيبزرگترينحماسوهيراي دهسياينافرادفردوسيازجمله»

هوابوامقواميساالريبراكثورداسوتانيهدرزنرادرآنبهرغمسيطرهاستكه

(2مان:ه«)ارجم دوواالوسيمايدل شينوزيبانماياندهاست.



 

 

اماهمينپاه امه گاهبوهمالحظواتسياسويوگواهيازسورناآگواهي »

)عباسي قبادي«است.هاييناروابهاتهامزنستيزيپدهيورقربانيبرداپتودا

 9431:999)

«ليايرانيوانميحماسه«كهدركتابخويشنولدهبراينمونهتئودوركنه ا

:استآورده

پوندكوهك  دوت هازمانيظاهرميامهزناننقشفعاليايفانميدرپاه »

(991و9433:991)نولدكه «هوسياعشقيدرميانباپد.

هاياي ترنتيبااست ادبهابيواتگاهيادرافواهعواموهمچ ينبسياريوب»

تنبوهالحاقي ازضدّيتفردوسيوبهتبعيتآنفره گايرانيباج سزن س

مشهورتريناينابياتيكيآناستكه:ازآيدكهميانمي

هوواكبوووردودرخوووواهوووهداژزنو هواكبوونهردوناهواكازايوهانهووج

نويسوهواهيحالآنكهاينبيتدرهيچيكازنسخكهنومعتبردست

پوودويمديودهنمويموول مسوكووبوروخهوايژولپاه امههمچووننسوته

ايكلكتهوبمبئياسوتكوهبوهموتنهاينامعتبروسليقههاپنتستويونباردر

(9431:992)عباسي قبادي «است.پاه امهافزودهپده

مظاهرانسانيآنكتاب واالييوكموالداردزندرپاه امههمان دديگر»

آنكوهدرميالوافرادداستاننيسوت حوالالشعاعاوتصويرپتصيتاوتحت

دسوتايرانويبوهآنهريوهكوهپواعرانهايعاپقانهخااهدرم ظومههاداستان



 

 

:9411)حريوري «اسوت.يمپدهرستصويرويغالباًبهتبعداستانتاند هرداخته

22)

يآنبواجايگواهزنواندردقتدرايننوعنگرآزندرپاه امهومقايسه

يهومرايننكتهرابورايزنوانيسهديبزرگجهانيع يايليادواوگرحماسهدي

ماازفره گاايليسازدكهبهعلتبرخورداريجامعهماروپنمييجامعه

زناندرعينبرخورداريازفرزانگيوبزرگم شويو»اسالميوايرانيهگونه

(949:انهم.«)ندم دحتيدليريازجوهرزنانهنيزبهره

است؛تايباستانيونانازجوامعهدرپاهيتمامعياربودهجامعه»امازندر

سپارد...هابهدستهالكتآنجاكههدرخانوادهقادربودهكودكانخودرابرقلّه

هووكودكووانمثنووثبوويشازهمسوواالنميكرپووانايوونافتتووارراتجربوو

(9431:991 )عباسيقبادي«كردند.مي

استوب ابهنظرويلدورانت وضعزندريونانآندورانبسيارهستبوده

گيارانيوناني بهترينگواهبرنوعنگرآبوهنسوبتبوه ازقانوننستستندمو

زندريونانآندوراناست:

بريم.باك يزكانوزناننامشروعخووددراوقواتروزازفواحشتمتعمي»

ك ويموزنانموانفرزنودانمشوروعبورايمواينمويسالمتجسمخويشراتومم

(9442:443دورانت «)آورند.مي

هاينادرستاززناننيزدرآثارادبياتيونانازجملهدرگونهنگرآواين

دبوههشومررغمهمسانيفراوانيكهباپواه امهداهومرعلييدواوديسهاايلي



 

 

هردازيميزندرپاه امهوايليادمييههرهخورد.امااي كبهبررسيمقايسهمي

:

ك دوآنچهباعثودرايليادكشمكشبينحقوناحقبرسرزنبروزمي9

پدنزنوياسوتبوهنوامهلون بوانويپودربودهميواتازآيونانيانبهپهرتر

يوازدوسورانقبايولم السكهپاهزادهتروايي هاريس بهايونكواردسوتموي

دان دكهبرايگورفتنانتقوامورفوعاهانوتازسوريخودمينشينوظيفهيوناني

واييانيارينماي د:ترزمينخود گردهادپاهخويشجمعپوندواورابرضد

است.زموانآناسوتكوهواييهلنزيباراربودهترسگفت:هاريسم ال»

مخواسوتگاريدريپاهانوپاهزادگانيونانب ابرسوگ ديكوهبوهه گواهمه

يهلونبواانودگوردهومآي ودوبورايگورفتنانتقوامازرباي ودهاسپارتخورده

(9413:31)گرين «والشكركش د.ترپماربههايبيكشتي

گ اهياستكهبهيبيبردكينخواهيبرسرخونپاهزادهامادرپاه امهن

رسد:دستافراسيابناجوانمردانهبهقتلمي

وواهوورانسپووويكهساالرتوووتووودان اهورمگ وووهپووودنوورهيزدانوههون

ريتتواوآبووونسيوودادخووهبيوووب تووبيتووشبووارانآتورزبونموديوب

روووودهرادستگيوودرب ونهووهكيوووب روويواوسهوووانكورجوبايوبتشوب

نامميوتخواهيودربسوونهوهكيووه انوورانيوودزايوونبوومايووردانيوگوب

(91و3:91 ع9421ي ردوس)ف



 

 

ودرسراسرپاه امهت هايكباراختالفوكشومكشكوتواهبورسورزندر

كوهدرغفوروارعوبوييدادياستكمرو»نمايدوآننيزميانههلوانانبروزمي

رونود استروزيگيووتوسبهنتجيرمويآغازداستانسياوآازآنستنرفته

يآندودرياب د.برسراو كشمكشويدرميانوهايميزيبارويينژاده رادربيشه

 بوارابرندپواهنيوز هوالشوه ودوهوونگيرد.داوريرابهكاووسميمي

اوآونزن سيوودهود.ازايوماهرويبوهمشوكويخوويش هايوانمويفرستادن

(9429:19د.)كزازي وزايمي

دوافت وورخيووبوويخووه يكوهبيشووب ب هردوبشتافت دوودهلووورازخ وه

تووشوورمگوودونوووانبووانوهلوودله توشويآزرمگووووذربورتوسنووس

مووتووافوونيووتموفوووذريگوهنوپ موتووافووشتوويزبوونتو يووراهووازي

اهودارپووپهويو:ايسوفتگودوگوب ديباسپاهووربُوورابوونبواموهبووون

يدوودانبستهووووذربووووسنوهمانت ناي جارسيدووبموشاسوا:هيوكج

شانبوهتو ديبووهجواييرسيد سوت كوهايونمواهراسوربووبايدبووريود

موويانشوانهوووآنداوريپوووددراز رازوورفوويسووووديكووانجيبرآمومي

كوهاينرابورِپاهايوووورانبووووريوود ريدورمانبووردوفوهدهوونودانكوب

هووكاووسرويكوو يوزكبووديوووود دانگزيدوهدنوبرابودولوت ديووب

جراهوومارنوورپوودبووتاهپوهكوكبههوردوسووپهبوده ينگفووتپاه

انودرپوبستانفووورستادپوووواهبوت اهووهگوودبوورنشي ووابوودتوفرمووب

(2و4:1 ع9421ي ردوس)ف



 

 

كوهاز«انهايود»و«اوديسه» «ايلياد»يبزرگباخترزمينوسهحماسه2

 هيرامونرويداديگانهنبردتروااند بهتماميبرترينآثارحماسيجهان نامگرفته

زناننقشب ياديندارنود.درهوسهوررويوداد»اندكهآپكارادرآنسرودهپده

(9429:33كزازي «)تواننهفتهدانست.بزرگحماسي زنيرامي

ستيزوهالشقهرمانانيونانيبرسرزنبروزموينمايودوج گويكوهدر

گورددوداسوتانسوراييونوانزنمويدوروجودعشقوپودايليادتواي مي

نسالاينج گ آنرابهنظمدرآورده آغازداستانراازباستانكهازآغازدهمي

ههلووان«آپويل»هادپواهآرگووسبوا«آگامم ون»كشدكهميانجاييبهنظممي

آنبوهسوپاهگيردكهآسيبوگزنودنامداريونان ستيزوكشمكشستتيدرمي

«بريوزييس»رسد.بنمايهواساساينجدالنيزك يزكياسويربوهنواميونانمي

ربايدواونيزازسررنجشوآزردگويمي«آپيل»استكهپاهآرگوسآنرااز

يازهومهاپويدگيوايستدوسپاهيونانراتواآسوتانهازرفتنبهآوردگاهبازمي

:فرستددهدودوستدلب دآرانيزبهكاممرگمينابوديقرارمي

را«ريوزييسك»ميخواهد«آهولون»كهبااينهمه تهديدمرابش و.اك ون»

زيبوا«بريزييس»رومويتومييخودبهخيمهازدستمبهدربرد مننيزبهنوبه

)هومر «زورم دترم.توآورم تاتوبدانيهسانازراكهسهمتوستازآنجامي

9421:14)

جزعشقوجوزهارادرآثارحماسيباخترزمين هاوج گبيشتراينكي ه

نبوردههلوانوانبوهمراتوبيزن محركديگرينيست.اموادرپواه امهانگيوزه



 

 

يتووسياسوتادفرزانوهدرسورودهترازايليواداسوتوغالبواًتروعميقانساني

محركج گ حسافتتار عشقبهآزادي ميهندوستيوياحسانتقاماست.»

كشواند.عشوقانرابهج گتورانيانميكينايرعوخونسياوآاستكهايراني

افتتاروحسننامجويياستكهرسوتمواسوف دياررادرمقابوليكوديگرقورار

كشواند حسونسورانجاممويدهد.آنچهاسف دياررابوديننبوردهول واكبويمي

داردكوهدرايونكواربوهجوانطلبياست.آنچهرستمراواموينامجوييوآوازه

يايليادراكهع زنانهضوپاه امه...بدناميورسوايياستازبيمبكوپدنيز

(9429:32كوب زرين«)يعشقوزناست ندارد.زاييده

بووهديوودارتووورامووشجووانك مزموونهوورهوهخواهيتوفرمانك م

واريبووودمووووگرب وودكوزب وودع پوكستيبووودزپووتكوواريبووود



نبي وووودموورازنوودهبوواب وودكووس كووهروپونروانمبرايناستوبس

(1:231 ع9421ي )فردوس

عشقهيشوگاموزاروبيشترزنانپاه امهبانوانعاپقيهست دكهدراب4

گونهه هانكاريناضروريرادربياناحساساتشوانبرخوودباپدوهيچميگستاخ

گونوهغوروردروغوينيوابزرگوواريغيورالزمويرانشواندارند.وهويچنميروا

توان داپتياقواقعيخويشيواپووروپووقيناپويازنيورويده دونمينمي

هناديودهبوررسوتمطبعرادروجودخودهوپيدهنگاهدارند.تهمي جوانيولط 

يابدنيمهپبانآهستهبهنهدوآنگاهكهرستمرادرم زلخويشمهمانميدلمي



 

 

باكيه انبوابيگ واهيرودتاخودراازآناونمايد.اينبيدروناتاقههلوانمي

دهد:يپوخهشميوهرزگيبرجاينميهمراهاستكهكمترينپايبه

وواهوويمووراتووراامكوو ونگووربتو  ودجوزايونمورغومواهويمورانبي

اميووكيآنكووهبرتوووه يونگشته امووهرهوووواكوشتووهوخووردرازبو

(2:921 ع9421ي ردوس)ف

اپد.هره دكوههايفوقبرابربتوانيافتكهبام شدرايليادزنيرانمي

توانگرددوكمتررويداديراميورميهابهخاطرزنانپعلههاوانتقامآتشكي ه

پاهدبودكهدرهسآنزنينباپد.

رودودرهمهجاودرهوووزنانپاه امهبيشترازكشورهايبيگانههست 3

موپرايطنسبتبههمسرانايرانيخودحتويهوسازمورگوفادارنودودرغو

پاديآنان پريكودمسازواغلبازلحاظزندگي تفكروعواطفشاندرقبوال

پوهروفرزند پبيهيكديگرندوباهرگونوهانحورافازوظواي زناپووييبوا

بي يم.گردنده انكهدرموردسودابهمينكوهشجديروبرومي

 م يوژه  كوابليهسوت دوفورنگيسهايمثلسي دختورودابزنانبيگانه

باپ دوكتايونزنگشتاسو  رومويجريره تهمي هومادرسياوآ تورانيمي

است.

ت هازنيكهموجببدناميزنانپاه امهپده سودابهدخترپواههامواوران

گيردودرهاياننيزبوااست.فرنگيسبهخاطرپويشدربرابرافراسيابقرارمي



 

 

مايود.م يوژهنيوزهوونخوواهرآبوهكشوورونفرزندخودبهايورانفورارموي

آيد.ك دوبهايرانمياآهشتميخانواده

تهمي هت هايوكپوببواهمسورآرسوتمزنودگيزناپووييرابوهسوحر

ك ودامواوفواداروزنوانزنودگيمويتماميعمرباقيماندهراهوبيورساندومي

هوسازمورگسوهراب بوردوماندوعشقرستمراازسرنمويمصممهايدارمي

ك د.زيدوسپسروحشبهسويسهرابگردهروازميساليمي

ولويدرزنوانايليواده وينخصوايلزيبوايزناپووييووفواداريآنوانرا

آرام دوباقاتالنآنوانتوانمشاهدهكردزنانايلياددرآغوآدپم انشانمينمي

گردند.نيزهمتوابهمي

اسويرودر«آنودروماك»پوودوتورواويورانمويپودكشتهمي«هكتور»

يقاتلهسركش دهپووهرآوگرددوهمتوابهتقسيمغ ايمسهمهسرآپيلمي

پود.فرزندخردسالشمي

و«هواريس»هايايليونبهتماپواينبوردتونبوهتونبرقرازبرع«هلن»

ك وددرنفورارمويودوآنگاهكههواريسازميوداراآميهمسرقانوني«م الس»

سوازدويترواييآپوكارمويرخودراباپاهزادهمهبسترخويشپورانگيزترين

زدايد:اآ تلتينبردراازوجوداوميدرآغوآاوباوسوسههايعاپقانه

هابپردازيم.هرگزتريناحساسبياتادلبهدليكديگربدهيموبهپيرين»

است...درايندمبادلهورپووردوسوتتدارم.هه ينپوريجانمرافرانگرفت



 

 

ايوونراگفووتوبووهسووويبسووترگووامبرداپووت همسوورآدرهووياورفووتو

(9421:939)هومر «پورانگيزترينمهرخودرابهيكديگرآپكاركردند.

ووزنووانپواه امهازاسووتقاللرريوبرجسوتگيپتصوويتيبرخوردارنوود؛1

كهبره جارهايس تياجتماعخوودهيوره«م يژه»و«تهمي ه«»كتايون»همچون

پوندوقادرندكهدرراهواولبهمقصودعواملبازدارندهازقبيولمتالفوتمي

هوايهدروگاهينيزمادر اختالفواتقوومي دي وي محيطويوغيورهراازهويش

يايدرجواموعخوويش ازبورايمطالبوهبردارند.وبهيكه جارپك يغريبانه

تواناززنواننوامبوردهحقوقطبيعيخوداقدامورزند.ه ينكاركردهاييرانمي

ايارايهداد.وجونمودونمونهدرايلياد جست

هايحماسيايورانندارنودوبيشوتروزنانپاه امهنقشمهميدرداستان1

اوبوروموادرانيانگيوسرمشوقيازهمسورانوفوادار آنانسويمايوااليزنو

درهوس«»انوهايود»و«اوديسه»ونيز«ايلياد»سونمونههست د امادرحسا

خوددرهوياوتواننهفتهدانست.داستانترهررويدادبزرگحماسي زنيرامي

ربودنپدنهلنبانويم السهديدآمد.يونانيانبهترواتاخت د تااورابازهس

وبرتوورينرويوودادداسووتانبووهزنوويينبگيرنوود...دراوديسووهنيووزدرهووسواهسوو

لوهه بانوياوليسه گاميكهاوليسهسازماجراهايپوگفتخوريم:ه هبازمي

لوهوهكوهآزم ودوكوامجويبسياربهايتاكبازرسويدخواسوتگارانگسوتاخه وه

درسرايخواست دبانوياوليسوفرمانرواييبرسرزميناورافراه گآورندمي

لوهوهرابواآزارهوايخوودبوهسوتوهگيرانيدندوه هاوبهنازونوآروزگارمي



 

 

ايلوههبرايآنكهتنبوههيونودبوايكويازآنواندرندهودهوارهبودند.ه هآورده

ازآنانرابافتبههايانببرديكيبوداوگفتهبودهرزمانآنچهراكهميانديشيده

افتهبود ازهومبزيد.ليكهرپامآنچهرادرسراسرروزبهپوهريبرخواهدگ

پكافت.سرانجاماوليسبهياريتلماك هسرخويشورهيانش خواستگارانمي

ازرهانيد.ييديررلوههراازبيموآزاآزرموپوخهشمراتاراند؛وه هبي

اسوهرايمليروميان انهايدنيزبرترينرويودادكوههگوادحمدرحماسه

سازد بازنيدرهيونداست:ه گاميكوهانوه سورانجامهوسازدپوواريهاييمي

يزناپووييبواالوي يوا رسيد درانديشهبسيار بهسرزميننويدداده التيوممي

دخترالتي وسهادپاهاينسرزمينبود.هيشازآن ايندختربهتورنوس سواالر

بود.روتوالننويددادهپده

انهوتورنوس درفرجام برسردستيابيبهالوي يا بهنبرديخونيندست

آزمايدوبارهااورادرهراسودليرباانهنبردمييازند...هره دتورنوسبيمي

افتودودرخواكوخوونافك د سرانجام ازهوايدرمويت گ اودپواريدرمي

كوزازي.«)گورددگيردوفرمانرواياليتومميهيوندميغلتد.انهباالوي يافرومي

(31و9429:19

وزنپاه امهدره گامنيازوبرايهاسداريازخواككشوورآمسوتقيم2

هوپدوسواربوراسوبدرميودانكوارزار بورايدفوعدپومنپوركتدرعمي

:خيزدجويدوهونپيريپرزهدربرابردپمنوطنبهمبارزهبرميمي

مووورگژدهووتوددخووواهپوووآگووه موتكومنگشوجواالرازآنانوكهس



 

 

گوو وووارانجوووددرعسووووپووپووب گووايدرنوودرآنكارجودانووديون

رزرهووهزيوووبوسووردگيوووهانكووون رهووگي ورومرگورتوورسووزدبووب

رويوردارپوووهكووودازدژبووروآمووف رووهزيويبوايوان بادهويورموربوموك

(2:931 ع9421)فردوسي 

وگاهينيوربواخردم وديودورانديشويوبوازيركويوكواردانيخوود 

ونوددوكشووركوهازقوديميهيافك ودوزمي وهههلوانانرابهپگفتيدرهممي

آورد:دپم يديري هباهمداپت د فراهممي

داووتسوگ ودخو ودسيويو وشووبوه داوووونواروهيووفتوتگومانراسوه

توخاسايووودوبرهونراببوسيويوزم ودراستوهانبوودرنوهانوتآنچوبگف

هلوانواكمايهوشضحوويوخنوهموك نروانوورابروپووهووردمووووزنگ

لوانوهودازوهوو يووبشووهاهنووتوس نروانووارريوروپووودبويديووزن

(9:292)همان ع

بوههواهواينفسوانيامازنانايليادكاريجوزرپوتنوبوافتنوهورداختن

انودتواهايمجللهمسرانخودندارند.گووييكوهآفريودهپودهخويشدركاخ

درنبوردتونبوهتوناز«يسهار»جوييههلوانانيونانيقرارگيرند.يليتوسيله

«هلن»رودودربستردرآغوآنمايدويكبارهبهكاخميفرارمي«م الس»برابر

هردازد:بااوميجايميگيردوبهمعاپقه

الههبهويگفت:بيا.هاريسدركاخخودنگرانتوستدربسترخويشتن»

يسفيدفروزانخويشرابرسوركشويدواست هلنخاموآبهراهافتادوهرده



 

 

ازهشمانزنانترواناهديدپد...وبهسويبسترگامبرداپت همسرآدرهوي

:9421هومر «)ابهيكديگرآپكاركردند.اورفتوپورانگيزترينمهرخودر

939)

وزندرپاه امهبرايپوهرخودارزآواالييقايولاسوتونسوبتبوه3

آنبوهخوانوادهوبوهسورزمينورزدوبهجانبوداريازكشورمعشوقتعصبمي

يكيازايننمونه زنانياستكهبواآنكوهدختور«جريره»نمايدهدريهشتمي

اآدرج گباايرانيانازهرگونهيخانوادهسپهساالرتوراناستوهمه«هيران»

سعيوتالآدريغندارند وفاداريودلبستگيخودرابهخاطرپوهرآ ازدل

رابوهخونتوواهيهودرونبوردبوا«سياوآ»فرزند«فرود»افك دوهسرآنمي

بي ودوهادپاهيهسرخوويشرامويعزتو«فرنگيس»ك د.تورانيانتشويقمي

بوهجوزه ودمواه«جريوره»اآيود.امودرموي«فريبورز»خوددوبارهبههمسري

رابوهدنيوا«فورود» «سوياوآ»گيراند.وبهدورازعمررادرنامراديمييبقيه

رسداونيزبورآوردوبعدازآنكههسرآبهدستسپاهيانايرانيبهقتلميمي

پ اسويمزند زنيديگردرپواه امهنمويفرزند دستبهخودكشيميسرجسد

باپد.اگراززنوانايليوادناكاميومصيبتراتحملكرده«جريره»يكهبهاندازه

توانودباپودكوهمي«هكتور»زن«آندروماك»ايدربرابراوقراردهيمت هانمونه

درآمدودرفتحتروانيوزفرزنودازهاي«آپيل»پوهرآبهدستههلوانيوناني

پودوخوودنيوزبوهازفرازبرعبهزيرافك وده«آپيل»خردسالشبهدستهسر

ياوگشوتوهمتوابوه«آپيل»اسيريگرفتارآمدودرتقسيمغ ايمازآنهسر



 

 

آناستكهاوبرايآنكهبهدسوت«آندروماك»بر«جريره»يبرتريپد.نقطه

ترازاسيرنگرددازهمههيزگيپتومرگرابرايخودپايستهسپاهيانايراني

زندگيدراسيريآنهمبعدازمرگفرزندبروم دآ دانستبواوجوودآنكوه

هدرآساالرسپاهتورانبودواودرراهبازگشتبوهآغووآخوانواده مشوكلي

بهاسيريبورده«تروا»دانستبافتحباوجودآنكهمي«هكتور»ديد امازننمي

گشاييدراينزمي هانجامنودادوبوهراحتوياسويريرايراهخواهدپد انديشه

«يفرزنودخوودگرديود.يهسرقاتولهمسورآوكشو دههمتوابه»هييرفتو

(942)همان:

ت هاتصميميكهبعدازمرگهمسرگرفته ينبود:«آندروماك»

هاينازكوهربهاكهبهدسوتزنوانآهوهسبيهودهاستكهآنهمهتن»

خواهمهموهرابوهدارند.مياستدركاخمابرايتونگاهمييماآمادهپدهخانه

كدامازآنهاحتيدرمرگدداپتهيچ سودينتواهديگرآتشدهمازاينهس

وزنوانتروامردانننتواهدپدبايدبرايبزرگداپتتودربرابرديدگاتوكفن

(124همان:«)نابودپوند.تروا

وسورزمين«مو الس»نيزبرايآنكهتعصبينسبتبوههمسورآ«هلن»

«مو الس»و«هواريس»بوهتونااليخودنشاندهدبرايتماپوايج وگتون

نشوي دوبوهپ اسواييموي«هريام»گرددودرك ارظاهرمي«ايليون»برفرازبرع

هوردازدوآنوانرايكويهوسازديگوريمعرفويتروامويسرانيونانيبرايپاه

گويد:مي«هريام»نمايدودرهاسخنتستينهرسشمي



 

 

دارمومنحوورتوراگراميمي هلنزيباترينزنانهاسخداد:هدرعزيز»

يپووهربيم اكم.كاآآنكهروزيكهمنبدينجادرهيهسرتآمدموخانوه

گزيدم امواميهارابرترينمرگامرارهاكردمستتنهراترككردمودختريگا

رومخواهشتورابرآورم.اينج گجويآگوامم ونسرنوپتمنه يننبود مي

ازآنكهرسواييزندگيمرافراگيردويبرادرپوهرمنبود.اگوريشتواناسته

(923همان:«)رواباپدكهمناك ونايننامرابهويبدهم.



 ي زنان مهم در شاهنامه، ايلياد و اوديسه   قايسهم

 هلن و سودابه : 

نشوي د ازافوروزدوخوودك وارمويزندرايليادآتوشفاجعوهرابورموي»

آفري ودوبسوياريراهامياينزنانهلناستكهزيباييپوماوج گيهووجمل

دراتوركدهد.اوزنم السيونانياسوتكوهخانوهوپووهرخووبهكشتنمي

پود.يونانيانبورايگورفتنانتقوامگويدوبههمراههاريسروانهپهرترواميمي

يكش د بامطالعهم السورفعتوهي يكهبهسرزمينآنهاپدهبهتروالشكرمي

افتويمكوهبوهاينداستاندركتابايليوادهوومر ناخودآگواهبوهيوادسوودابهموي

هسوببهوسورانياوسوياوآازنوتوراناست.بيج گبينايراآورندهوجود

درقصربيزارپدوبرايرفعاتهوامداوطلوبج وگبواافراسويابپودوماندن

ناگزيرپدكهبهتورانزمينه اه دهپودوآنگواهجوانازكو بدهودوج وگ

بزرگايرانوتوراندرگيرد.درنتيجه ج گترواوج گايرانوتورانبورسور



 

 

يمشتركرادارندكههردوبوهسوببوجوودهيسياوآاينخصيصهكينخوا

«پوووند.هوواكشوتهموويپوودوهووزارانتووندرايونج ووگزنويبرانگيتتووهمووي

(9431:9)نيساري 

 

 ا و منيژه:  ئنوزيكا

پودوباحيلهوبوابي دعاپقاوميم يژهدخترافراسياب هونبيژنرامي

ك دودورازهشومهودربواجشنخوددعوتميهمكاريدخترانزيبااورابه

بوردوافراسويابك دواورابهقصرخوودمويمرديبيگانهودپمناحبتمي

ك دوم يژهازبيوژنهرسوتاريپود.بيژنرادرهاهيزندانيميوقتيكهآگاهمي

هايورانك دوبام يژهبوكهرستمبهتورانآمدوبيژنراآزادمينمايدوتااينمي

گردند.برمي

ا نيزهونم يژهبههمراهديگردختوران يهومر نوزيكايدركتاباوديسه

دريووايانوودوآنهوارابوورريسوومانيدركرانووههووارادرآبتيوورهجووادادهجاموه

مال ودوپوي دوروغنگداختهبرتنخودمياندوهسازآنسروتنميگسترده

ك  د.تاآفتاببواهرتووخوودخورندودرنگمياكمييرودخوردرك اركرانه

هوايخوودراپووند.روهوآهاراخشكك د.وقتويازخووردنيسويرمويجامه

زنود.بوهآه وگآوازوهوايكوبيرامويايوك  د نوزيكابازيميافك  دوگويمي

.هاخفتوهاسوتيرودخستهازموعادايفريادآنهااوليسقهرمانكهدركرانه

بوهك ود.ااحبتميييكازآيدوبانوگرددوازبيشهبيرونميمتوجهدخترانمي



 

 

ده دوهاييبهاوميده د جامها اوليسرادره اهگاهيجايمييدستورنوزيكا

ك دكهاولويساآرزومييروانسروتنبشويد.نوزيكاخوان دتادرآبمياورافرا

خوانودومويفورااحبتيبااوهونم يژه اوليسراپوياوب ام د.بعدازهمرا

امگويد:ايبيگانه برخيزتابهپهربياييتاتورابهسورايهودرفرزانوهه ينمي

(2ببرم.)همان:

 

 هكوب و رودابه:

نوپتيمان درودابهمادررهكوبمادرهكتوروهمسرهريام هادپاهتروا س

انودامواناگهوانريرادرنازونعمتگيراندهرستموهمسرزالدارد.هردوعم

آورد.دوهسررودابوه رسوتموزوارهدراثورمكورپو ادبدبتتيبهآنهارويمي

كشودوفرامورزپوندسپسبهمنفرزنداسف دياربهزابلستانلشكرمويكشتهمي

هوايآنهواراتواراعيگ جكشدوهمهوزالرادرب دميراميكشدهسررستم

پوند.يفرزندانشكشتهميك د.هكوبنيزبهه گامفتحترواهمهمي

 

 آندروماك و فرنگيس:

هايفراواناست.هردوآندروماكزنهكتورنيزمان دفرنگيسپاهدج گ

ده ود.آنودروماكهوسازمورگهكتوورپوهرانخودرادرجوانيازدستمي

گرددفرنگيسبعدازمورگلميپودواسيرهسرآپيفرزندخردسالاوكشتهمي

آيودوهسورآكتيسوروهابعدباكمكههلوانانايرانيبهايرانمويسياوآسال



 

 

هايطوالنيبينفرزنودوهودرخووداسوتوپودوبازپاهدج گايرانميپاه

تووانرابواپودالبتهوضعيتآندروماكراميسرانجامسرزمينهدرآويرانمي

ردكهقبالًدراينبارهتوضيحدادهپد.جريرهنيزمقايسهك

يهايانيكهدراينجابايدبهآناپارهكردايناستكوهدرپواه امهنكته

هايج سيزن جلبتوجهمردانك د اينكماالتيهوونجيبه»بيشازآنكه

پوودآوري مهربانيووفادارياسوتكوهموجوبمويخردم دي پجاعت زبان

آفريودگرفتوارآيوديواپواهورساسوانيراببهدامعشوقگوردههلوانيهونسه

گواهكوهفردوسويازهمسريبرگزي دبرايناسواسآنبهمهركنوپزادرادختر

ك ود ابتوداخصوايلنيكوويهايزنمعيوارراتواوي مويزبانپيرين ويژگي

9431عباسي قبادي «)داند سپسزيباييرويومويرااخالقيراپرطمي

:944)

يوهوانرابوودزنواپوزبويوههووهسوب يوهوتموتوايتوبودزيو وهباپووك

واستستورموباخواپوهبوكويآنوكوي تستوهآراسودوخانوشبوتوفوهجوك

داويوورزايوسوورخهووهفوورآنكودگ داويووزايوفوتهبيوسوجوويخووزپ

ودووشبوواالورويووهبووومآنكوووس ودووشبوزمويودگينيوويووپوههووب

(1:392 ع9441)فردوسي 

 

 

 



 

 

 نتيجه گيري

يباستانييونانبهيايلياد مطابقبانگرآغالباًم فيجامعهزندرحماسه

سوالهعيتكهايلياد پورحنبورديدهج سمثنثوالبتهبادرنظرداپتناينواق

پوود:يوابوهواسوطهبرخوورداريازاستت هادرسهنقشمشوت ظواهرموي

هايپهوانياست يواوجوودآب وابوههايج سي مجلسگرداناح هجاذبه

ج گوفسقاسوتوسازافروزيزن زمي هفتيوفت هديري هه دارهايپيطانا

ك د.هاييازداستانايفاينقشمياح هيابهع وانسياهيلشكر در

ياوديسه ازحدتوپدتبوازيچگيوسوكوتپتصويتامادرحماسه

ترايلياديكاستهورسوخبهدنيايدرونزنوپ اختآمالوآرايويآسانزن

پود.مي

بااينهمهدراينحماسهنيزفراواناسوتمواضوعيكوهزندرفووايياز

نگري گامدراوح هنهواده نقشويبرتورازك يزكوانزناكوارويوابدبي يوابزار

ك د.ك  دگانافسونگر ايفانميمسخ

يتوايههوايآيويناسوالموامازندرپاه امهبابرخورداريازهشتوانه

يمهمتريننهواداجتمواعزردتشتمب يبرلزومهرورآزنانبهع وانيگردان ده

زنسوواالريدرادواريازتوواريخايوورانوسوورانجام ي هييع وويخووانواده هيشوو

بي وويتوحيووديحكوويمتوووسهووهازديوودارزپوويوهووهازديوودجهووان

يهيلشكراستونوهبوازيچووهادبيجايگاهيواالدارد.نهسياهردازيپتصيت

مردان.يهايكامجويانههاورقابتنگريابزار



 

 

يمهميرابرعهديدارند.برخيبلكهگاهياوقاتدرپاه امه زنانكارها

هردازنودازك  دوگاهمسوتقالًبوهفرموانرواييمويازآناندرحكومتدخالتمي

افرادبايدازآذرميدخت پيرين هوراندختوقيدافهنامبرد.حاليكههوومراين

داندمثله هلوبوهزناولويسكوهدرآثارخودكارزنانرادرباف دگيم حصرمي

كوهگفوتتوانغيابپوهرآكاريجزيافتنروهوآنداردهسبهيقينميدر

پاه امهكتابياستكهزندرسراسرآنباهاكدام ي عشق وفا پويدوسوتي

وياحسوطندوستيحووردارد.
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