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چکیده
بیتردید در بطن حماسههای هرقوم ،شاهد بازتابی از نحوه مواجهه آدمی باا جنهاههاا و جواوههاای
مختوف زندگی هستیم .در واقا آن هاه کاه از آن باه فرهنان و سانت یااد مایشاود موواود هماین
هشماندازها و رویکردهاست .شاهنامه و ایویاد و ادیسه آیینه تمام نمای تمدن دیروز ایرانی و یوناانی باه
شمار میآیند .یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه عموم پژوهشگران قرار گرفته ،رویکارد تحویوای و
انتقادی به حضور زنان در این آثار حماسی است .مقووهای که نتایج بسیار تأمل برانگیزی بویژه از منظار
روان شناختی ،جامعه شناختی ،مردم شناختی و ...در پای دارد .ماا در ایان پاژوهب ابتادا باه تهیاین و
توصیف جایگاه و موقعیت زنان شاهنامه و ایویاد و ادیسه در روند و فرایند حوادث و جنن و شکساتهاا
میپردازیم .سپس با ارائه تشابهات و تفاوتها ،به نقد و داوری حضور و جایگاه زنان در این آثار حماسای
با توجه به توقی امروزین از زن خواهیم پرداخت.
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درآمد
کتاب شاهنامه و ایویاد و اودیسه ،خاستگاه بسیاری از عالقمندان به حماسه است و هر کس از
دریای معارف این سه کتاب رهآوردی با خود آورده است .گاهی آنها را به دید جنن و جنگاوران دیدهاند
و گاهی از منظر ساختار و عناصر زیهایی شناختی و گاهی هشمانداز رفتار پهووانان و بازیگردانان آن.
فردوسی در شاهنامه عالوه بر پرداختن به امور مردان و جننها از نقب زنان و تأثیر آنان نیز غفوات
نکرده است .به گونهای که زنان نیز برگهایی از این دفتر زرین را به خود اختصاص دادهاند .گاهی هنان
تأثیرگذارند که نجاتدهندهی تخت شاهی و دودمان هستند و حکم سفیر را در دربار به عهده میگیرند
مانند« :سیندخت» و گاهی عاشق زار و دل خستهای که شکارهی جهان پهووانان بزرگ شااهنامه مای-
شوند مانند« :رودابه و تهمینه و منیژه» و گاه حامالن حوادث بزرگ و نویدبخب آینادهای بهتار مانناد:
«جریره ،تهمینه و فرنگیس» و گاه نیز نفرت را به دنهال خود میکشند مانند« :سودابه» .اما واقعیات آن
است که زنان شاهنامه با شخصیتترین و آراستهترین زنان را در کل ادبیات فارسی تشکیل مایدهناد»
(اسالمی ندوشن .)29 :1831 ،زنان شاهنامه مانند :خواهران اسفندیار ،پرده نشین و عفیف هساتند و یاا
جنگجویی مهارز و دالور مانند« :گردآفرید» .و یا جاه و مقامی دارند ،مانند «:فارنگیس ،منیاژه ،جریاره،
تهمینه ،مادر سیاوش ،گُوشهر» تورانی و «کتایون» رومی و «سیندخت و رودابه» .باهطاورکوی« ،بیشاتر
زنان نقبآفرین شاهنامه را زنان محهوب و مقدس و خردمندی تشکیل میدهند که زاینده و پرورناده و
آموزنده و نگاهدارندهی شهریاران و قهرمانان و شاهزادگانند»( .طغیانی )22 :1834 ،در شاهنامه باهجاز
سودابه که وجههی خوبی از خود نشان نداده دیگر زنان در بخب پهووانی صورت و سیرتی زیهاا از خاود
ارائه دادهاند« .اکثر زنان شاهنامه نمونهی بارز زن تمام عیار هساتند .در عاین برخاورداری از فرزانگای،
بزرگمنشی و حتی دویری از جوهر زنانه بهنحو سرشار نیز بهرهمندند  ...بارخالف ماردان ،هماهی زناان
بیگانهای که با ایرانی پیوند میکنند ،از صفاتعاوی انسانی برخوردارند» (اسالمی ندوشن.)122 :1894 ،
هااومر نیااز در آثااار خااود از زنااان یاااد کاارده و در اااهر داسااتان ،عاماال اصااویِ جناان ایویاااد و
اودیسااه ،زن اساات .در ایویاااد «هواان» بااهخاااطر کامیااابیهااای خااود ،زناادگی و فرزنااد را در اسااپارت
رها میکند و به دنهال شویِ جدید باه تاروا مایآیاد .اماری کاه جنگای طاوالنی مادت ،کشاتار زیااد
و در پایاان نیااز ویراناای تااروا و برافتااادن پادشااهی پریااام و فرزناادان او را در پاای دارد (وواای در اصاال
عامل اصوی یافتن غناائم ،ثاروت و کنیزکاان اسات کاه در جاایجاای ایویااد مشاخص اسات .هراکاه
باارای برگرداناادن هواان ده سااال طااول کشااید تااا هاامپیمانااان را باارای وشکرکشاای بااه تااروا راضاای
نماینااد) .در اودیسااه نیااز مااردان هااوسباااز و طم ااع باارای دسااتیابی بااه امااوال اوواایس و شااوکت او،
راهی جاز تصااح «پنواو » همسار او نماییابناد و باهخااطر ایان تصااح اسات کاه سار باه بااد
میدهند.
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هومر در بیان شخصیت و جنهههای مختوف زنان مانند فردوسی عمل نمیکناد او نمایتواناد مانناد
فردوسی وارد جزئیات احساسی زنانه شود و از احساسات زنانه بگوید .شاید هم بهخاطر ارزش و اهمیت -
پایین زنان در عصر هومر باشد و او نمیخواسته از ارزش اشعار خود بکاهد یا او مانند فردوسای ررفنگار
نهوده و از روحیات زنان آگاهی هندان نداشته است« .در جامعه هومری نیز مانند آتن جای زن در خانه
است .در خانه نیز با همسر هممسکن نیست.زنان در اندرون زندگی میکنند و این قسمت قفال و بسات
دارد» (کیا ) 281 :1831 ،ووی در شاهنامه زنان در شهستان شاهی و اندرونی خانه مردان مسکن دارند،
مشاور و رایزن هستند و در امور نیز دخاوت دارند .زناان شااهان و بزرگاان مجااوس بازم و شاادی برپاا
میکنند و به کار منزل نیز تن در نمیدهند.
اودیسه نیز کتابی است که حوادث و ماجراهای قهرمانان آن حول محور یک زن وتصااح آن مای-
هرخد .اوویس که از قهرمانانِ جنن ایویاد و تروا است قصد عزیمات باه کشاورش ایتاا مایکناد کاه
خدایان بهخاطر آن همه ستمی که بر مردم تروا روا داشتند او و یارانب را به مصایهت دهاار مایکنناد.
درغیاب او که طوالنی هم هست (ده سال در جنن با تروا و دهسال در راه بازگشت) بزرگاان ایاوات او و
ایاوتهای هم جوار به قصد تصاح ِ اموال و فرمانروایی بر ایتا  ،به خواستگاری همسرش ،پنوو  ،مای-
آیند تا از این طریق به مقاصد خود برسند و انگیزه اصوی آنها اموال و فرمانروایی است هارا کاه در ایان
زمان پنوو باید بیب از ههل سال داشته باشد.
اگر هه مترجم آثار هومر ،نفیسی اعتقاد دارد که « در اودیسه جنهه اخالقی کاملتار و نیرومنادتار و
پختهتراست( »...هومر 1833 ،ب )524 :اما حقیقت امر اینست که ایان مطوا را در مقایساه باا ایویااد
گفته است .هه اینکه در اودیسه دروغ و نیرنن (اوویس در اودیساه زیااد دارد) ،پاایین باودن ارزش زن
(شستشوی مردان در حمام ،روابط نامشروع) ،قتل و انگیزههای پست (نقشه قتل توما  ،ازدواج اجهاری
پنوو ) و ...هم دیده میشود که در ضمن این پژوهب به آنها اشاره میشود .پرسب اصوی مقاوه حاضار،
هیستی و هگونگی جایگاه زن در سهکتاب شااهنامه فردوسای ،ایویااد و اودیساهی هاومر اسات .روش
تحقیق در جهت حصول به این مقصود ،این گونه خواهد بود که ابتادا باا نگااهی تطهیقای باه بررسای
جایگاه و رفتار و ویژگیهای زنان و تأثیرگذاری آنها بر پهووانان در سهکتاب شاهنامه فردوسای ،ایویااد و
اودیسه هومر خواهیم پرداخت ،آنگاه به اجمال تحویوی انتقادی خواهیم داشت از جایگاه و موقعیت زنان
در سه اثر حماسی مذکور با توجه به پیب فرضهای موجود در جهان معاصر.
 -3ارزش زن
زن در شاهنامه ارزش واالیی دارد و از جموه مواردی است که پهووانان از آن به نام و ننن یاد میکنناد.
اسفندیار دربارهی اسارت خواهران از ننن میگوید:
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من ایدر نه از بهرِ جنن آمدم  /رنج از پیِ نام و ننن آمدم (فردوسی)329 :1834 ،
حتی افراسیاب که از دشمنان ایران محسوب می شود وقتی به ماجرای عاشقانه بیژن و منیژه پی مای-
برد ،آن را مایه شرمساری و ننن خود میداند و هنان برآشفته و تیز میگردد که حکم به اخراج منیاژه
از کاخ میدهد و با نیرنن بیژن را به کاخ فرا میخواند تا او را به سزای عموب برساند:
کرا در پس پرده دختر بود  /اگر تاج دارد بد اختر بود (همان)992 :
نهینی کزین بد هنر دخترم  /هه رسوایی آمد به پیران سرم
همان نام پوشیدهرویانِ من  /ز پرده بگسترد براناجمن
کزین ننن تا جاودان برسرم  /بخندد همی کشور و وشکرم (همان) 999 :
و سام نیز در ماجرای ویران نمودن کابل به دستور منوههر ،با سیندخت همسر شاه کابال باه نشسات و
رایزنی میپردازد و در آخر با او پیمان میبندد:
به کابل دگر سام را هر هه بود  /ز کاخ و ز باغ و ز کشت و درود
دگر هارپایان دوشیدنی  /زگستردنی هم زپاوشیدنی
به سیندخت بخشید و دستب بدست  /گرفت و یکی نیز پیمان بهست (همان)34 :
در مقابل دیدگاه مردم یونان در مورد زن و ارزش او هیز دیگری است .زن آنقدر پَسات و ارزان دیاده
میشد که نیازی نهود برایب این همه وشکرکشی کنند .در سرود بیست و سوم در ویسات جاوایزی کاه
آخیووس ترتی میدهد زن پس از گاو قرار دارد .زن متاعی است ،که بین آنها رد و بدل میشود و یا در
اودیسه نیز زنان مو ف بودند مردان را در حمام بشویند هرهند آن مرد بیگانه و غریههای باشد کاه او را
نمیشناسند (هومر ،1833 ،اوف.)114 :
در ایویاد پهووانان پس از پیروزی بر مماوک دیگر ،زنان و دختارانِ شااهان را باه عناوان کنیزکاان و
زنان تمتّعی خود به غنیمت میگرفتند.این زنان بیشتر جنهاه ابازاری داشاتهاناد ،نظیارِ جاوایزی را کاه
آخیووس برای مسابقات بعد از مرگ پاتروکل در نظر میگیرد ،برای هر مسابقه زنی وجاود دارد و اوهتاه
این زن برای نفرات دوم به بعد است .یعنی جوایز نفر اول ،گاو یا مادیان یا ساهپایاهی طاال و  ...باوده و
جوایز نفرات بعدی زن بوده است « :از سراپردهی او گرانههاترین پاداشهاا را آوردناد و ساه پایاههاایی،
تکاورانیآوردند ،استران ،گاوانی که پیشانی زورمند داشتند ،زنان گرفتار زیهاروی ،آهنینه فاروزان بخاب
کردند» (هومر1833 ،ب )939 :و برای مسابقه کشتی ،سهپایه و زنِ گرفتار را به عنوان جایزه قرار دادند
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که ارزش سهپایه را برابر با دوازده گاو نر و ارزش زن گرفتار که دستان هنرمند دارد برابر با ههارگااو نار
تخمین زده بودند (همان .)946 :یعنی ارزش زن هنرمند و زیهارو ،یکسوم سهپایه بوده است.
آخیووس تیرگی روابط خود و آگاممنون را از زن میداند « :اگر آن روز که من وی [بریازئیس را از
پای دیوارهای ویرنس که به دست من ویران شده بود رُبودم ،آرتیمس در کشتیهای مان تیاری جاان-
ربای به او [بریزئیس زده بود تو و من از هه بدبختیهایی برکناار ماناده بودیم.هکتاور و ماردم تاروا از
دوگانگی ما کامیاب شدند» (همان .)912 :گویا آخیووس فراموش کرده که بهخااطر هماین زنِ گرفتاار،
بریزئیس -،که االن بدبختی خود را از او میداند – در کنار دریا پیب مادرش گریه سرداده بود و موج
آن همه کشتار مردمب گردید.ارزش زن در جامعهی ایویاد به کارکردن درخانه و ریسندگی و بافنادگی
و عهادت و دعا برای مردان بوده است(همان.)153 :
در اودیسه ارزشِ زن پایینتر از ایویاد نشان داده میشاود تاا جااییکاه زناان مایبایسات ماردان و
مهمانانی را که از راه میرسیدند حمام میکردند« :پوویکاست زیهاروی توما را سروتن شسته باود .وی
جوان ترین دختر نستور پسر نوه بود.هون او را سر و تن شست و روغن آبگونه برتنب ماوید نیمتناهای و
جامهی زیهای گشادی بر پیکرش انداخت»( .هومر 1833 ،اوف )96 :و در خانهی مانالس نیاز توماا و
پسر نستور را -که همراه توما است -بهحمّام میبرند« :هون زنان خادمتگر تان ایشاان را شساتند و
روغن ماویدند نیمتنههاا و جاماههاای پشامین روی دوششاان انداختناد» (هماان )52 :و هوان نیاز از
شستشوی اوویس میگوید (زمانی که اووایس در سایمای مارد رنادهپوشای بارای جاسوسای وارد تاروا
میشود)...« :ام ا هون سر و تن او را شستم و روغن ماویدم جامهی نیکو به او پوشانیدم( »...همان )55 :و
موارد دیگر.1
و دیگردر خطاب کردن آنهاست؛ پنوو  ،همسر اوویس« ،مالنتو» یکای از خادمتکارانب را سارزنب
میکند و هنین میگوید« :ای زنبیشرم ،ای ماده سن خودسر ،من از رفتار تو آگاهم» (هماان )232:و
یا در جایی دیگر در دردِ دل با پیرمرد رندهپوش (اوویس) هنین میگویاد« :نابکااریِ خادمتکارانم ،ایان
ماده سگانبددل ،ایشان را واداشات سار برساند» (هماان .)231:و اووایس نیاز باه خادمتکاران هناین
میگوید« :ای ماده سن ،همین دم میروم سخنان تو را به توما میگویم» (همان .)239:با توجاه باه
آنچه گذشت ارزش زن در اودیسه نیز بسیار پایین است و گاهی زن را تا حاد یاک مااده سان پسات و
حقیرتوصیف می کند.
در شاهنامه حتی برای زنانِ شاهانِ مغووب نیز ارزش قائل میشدند و مانناد ماردان ایویااد برخاورد
نمیکردند .در زمان کیخسرو و بعد از جننبزرگ ،گیو گروگانهای تورانی را  -که جَهن پسر افراسایاب
و «گرسیوز» در میانِ آنهاست -به سوی پایتخت میآورد ،کیکاوس با اسیران هناین رفتااری صامیمانه
دارد:
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بدان دختران رد افراسیاب  /نگه کرد کاوس مژگان پر آب
پس پردهی شاهشان جای کرد  /همان گه پرستنده برپای کارد
اسیران و آنکس که بود از نوا  /بیار است مر هر یکی را جادا ( ...همان)535 :
ویا کیخسرو بعد از فتح توران ،در مورد پوشیده رویان افراسیاب و مردان سرزمین توران به سربازان
هنین میگوید:
هم آواز پوشیده رویانِاوی  /نخواهم که آید ز ایوان به کوی ...
ز خویشان او کس نیازرد شاه  /هنانچون بود در خورِ پیشگاه ...
بدیشان هنین گفت کایمن شوید  /زگوینده گفتار بد مشنوید
کزین پس شما را ز من بیم نیست  /مرا بیوفایی و درخیم نیست ( ...همان)539 :
زنان و طبقات اجتماعی :در هر جامعهای شاهان و بزرگان دارای حرمسرا و شهستان هساتند و در آن
زنان سوگوی و دیگر زنان و بعد از آنان کنیزکان وجود دارناد و شااهنامه از ایان امار مساتثنی نیسات.
شاهان هند زن و در کنار آن پرستندگان دارند و حتی بزرگزادهها نیز بارای خاود پرساتندهای دارناد.
مانند رودابه:
ورا پنج تر پرستنده بود  /پرستنده و مهربان بنده بود (فردوسی)66: 1834 ،
و گاهی بزرگان از کنیزکان خود فرزندی هم داشتند نظیرِ زال که از کنیز خود شغاد را به دنیا آورد:
کنیز پسر زاد روزی یکی  /که از ماه پیدا نهود اندکی
بهاال و دیدار سام سوار  /از و شااد شد دوده نامدار (همان)354 ،
و گاهی اتفاق میافتادکه زن اسیری ،سر ماهرویان شاه شود و پسرش ناامزد پادشااهی؛ در مااجرای
مادر سیاوش ،طاوس و گیاو او را در بیشاهای ماییابناد و در نهایات کااوس او را باه حرمسارای خاود
میفرستد:
به مشکوی زرین کنم شایدت  /سرِماهرویان کنم بایدت
هنین داد پاسخ که دیدم ترا  /زگردنکشان پسندیدم ترا (همان)228،
و از موارد زیها آنست که دختر حق انتخاب شوهر دارد نمونه ،بیت باال که مادر سیاوش خاود دسات
به انتخاب میزند ،و یا سودابه که در ازدواجب با کیکاوس ،پدر را راضی میکناد و یاا روداباه کاه ابتادا
مادر و بعد پدر را راضی به ازدواج خود با زال میکند این نشان از آن دارد که «زن در شاهنامه به یمان
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استقالل خویب ،عموکردی مستقل از مردان دارد و خود میتواند سوسوهجنهاان حاوادث شاود هنانکاه
رودابه با آنکه میداند خانوادهاش با زال دشمناند ،بار دوادادگیاش پافشااری مایکناد بهماین ترتیا
تهمینه جسورانه خود را به رستم معرفی میکند( »...عهاسی )123 : 1834 ،اما در اودیسه ،آوسینوئوس
بدون اینکه از دختر بخواهد که اوویس را دوست میدارد یا نه ،خواهان داماادی اووایس اسات -اگرهاه
تفاوت سنیآنها بسیار است« :امیدوارم با هنری و دویکه داری که همانند هنر و دل من اسات ،دختارم
به تو شوهرکند ،تورا داماد من بدانند ،اینجا بمانی؛» (هومر1833 ،اوف )129 :و یا هون ،اگار هنانچاه از
شوی خود راضی بود و با رضایتخویب ازدواج کرده بود ،الزم نهود که با پاریس باهخااطر زیهااروییاش
فرار کند .و نمونهی دیگر دختران پریام که بزرگزادگان شهرهای دیگر و همجوار به طم داماادی ِاو در
جنن شرکت میکردند و هه بسا که سرهم به باد میدادند نظیرِ «اوتریونه» (هومر1833 ،ب.)242:
در ایویاد از طهقات مختوف زنان سخن به میان میآید:
الف :زنان سوگوی :مانند هون و هکوب (مادر هکتور ،پاریس و هونوس) از هکوب در هندجا از ایویاد نام
برده میشود و در ماجرای بازگرداندن جسد هکتور ،اوست که بسیار پافشاری میکند تا پریام به میان -
دشمنان نرود و خطر نکند.
ب :زنان دیگر و به اصطالح زنان معمووی یا درجهی دو :که بهخاطر ایجاد روابط با شهرهای همجوار و
دیگر مسائلسیاسی و...برای خود انتخاب میکردند مانند« :کاستیانیر» مادر ِ«گورریتیون» و همسر
پریام (همان  )141:و «الئوتوئه» مادر «ویکائون» و همسر دیگر پریام (همان 992 :و .)534
پ :زنان گرفتار یا اسیر:که اینها نیز دو دسته میشدند :زنان تمتعی که در جننها با خود داشتند و
زناناسیری که بعدها با آنها پیمان زناشویی میبستند .اینان زنان و دختران بزرگزادگان بودند مانند:
«کریزئیس» دخترکاهن معهد «آپووون» (کنیز آگاممنون) (همان )83:و «بریزئیس» دختر فرمانروای-
وسهوس (کنیز آخیووس) (همان.)98 :گروهی این زنان را به عنوانکنیزکان تمتعی در جننها و سفرها
برمی گزیدند و گروهی هم قصد ازدواج با آنها را داشتند ؛ بریزئیس بر سرجسد پاتروکل هنین ناوه
میزند« :بهمن میگفتیکه به یاری تو ،من همسر مهرپروردهی پسر آسمانینژاد پوه خواهم شد مرا با
کشتیهای او به «فتی» خواهند برد و بزم با شکوهی در میان مردم تساوی برای این زناشویی برپا
خواهد شد( »...هومر1833 ،ب)913:
ت :زنان نامشروع :که تعداد آنها در ایویاد و اودیسه کم نیست« :اما آراکس بر مردم تروا تاخات ،ضاربتی
جان ربای به دوریکووس پسرنامشروع پریام زد( »...هومر1833،ب )259:و «برای تااختن بار «ایازوس و
آنتیف» دو پسرپریام دوید؛ که یکی ازآنها زادهی عشق [نامشروع و دیگری زادهی زناشویی بود و بریاک
گردونه بودند» (همان )299:و رابطه هون با پاریس و دیگری« :مدون پسر نامشروع اوئیوه و از همان نژاد
آراکس بود.در فیالسه دور از زادگاه خود میزیست(.»...همان )821:در اودیسه نیاز خادمتکاران اووایس
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روابطپنهانی (اوهته همه میدانستند) و نامشروع با خواستگاران داشتند و توما
خواستگاران آنها را نیز به دار مجازات آویخت (هومر 1833 ،اوف.2)888:

بعد از ماجرای قتل عاام

ث :زنان زرخرید :که منالس یکی از آنها را داشت و پسری از او به دنیا آورد« :این پسر همان مگاپاانتس
زورمند بود که از زرخریدی زاده بود» (همان )94:و در جای دیگر اوویس به دروغ خود را پسر یک زن -
زرخرید معرفی میکند« :پسران پا زادی که از همسر خود یافت[هیالکس مرا ماادری زرخریاد هام-
خوابهای به جهان آورد( »...همان)223-223 :
ج :زنانی که شوهران آنان خدایان هستند 8:نظیر ایدومنه که پدرش زئوس است« :بیاد بیاور کاه ناژاد -
زئوس است که اینجا دالوری را آشکار میکند او[زئوس مینوس پشتیهان مردم اقاریطس را باه جهاان
آورد و دوکاویون نامآور از نژاد او بود که مرا به جهان آورد( »...هومر1833 ،ب )249:و مادر «اودور» کاه
«هرمس »[از خدایان او را شکار کرده بود« :هرمس این زن را در میان دستهی خوانندگان اوههای دیاد
که کمان زرینب در میان شکارهای پر هیااهو درخشاید و دواداده زیهاایی او شاد ...در آن جاا پنهاانی
9
شرارهی مهرورزیب کارگر افتاد [روابط نامشروع و از مهرورزی ایشان او دور پدید آمد» (همان)894:
زنان خردمند و نابخرد
در کنار پهووانان ،در سه کتاب زنانی نیز وجود دارند که سخنان و اعمال خردمندانه دارند و یا اعمال
و افکاری دارند که از مایهی خرد سرهشمه میگیرد مانند:
الف :خردمندان (اعمال و تصمیمهای خردمندانه زنان)
جریره :او همسرسیاوش و دختر پیران ویسه است .زمانیکه «فرود» متوود میشود دستور میدهد:
بفرمود یکسر به فرمانهران  /زدن دستِ آن خُرد بر زعفران
شخودکامه بَر (فردوسی)251 :1834 ،
نهادند بر پشت آن نامه بر  /که نزد سیاو ِ
و از این طریق أثر انگشتِ فرود را به سیاوش مایرسااند و در اصال نشاانهای از فرزنادش باود بارای
سیاوش و یا در ماجرای کینکشی سیاوش ،به فرود هنین میگوید:
گر او کینه جوید همی از نیا  /تاراکینه زیاها وکیمیا
برت را به خفتان رومی بپوش  /برو دل پر از جوش و سر پر خروش
به پیب سپاه برادر برو  /تو کینخواه نو باش و او شاه نو (همان)813 :
و اینهنین اعمال خردمندانه از خود در شاهنامه نشان میدهد.
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 -2سودابه :در ماجرای دعوت مهمانی شاههاماوران از کیکاوس ،به کیکاوس اینگونه هشدار میدهد:
بدانست سودابه رای پدر /که با سور پرخاش دارد بسر
به کاوس کی گفت کین رای نیست  /تو را خود بههاماوران جای نیست
تو را بیبهانه به هنن آورند  /نهاید که با سور جنن آورند (همان)153 :
که این نشان از رایمندی اوست.
 -8سیندخت« :هیچ یک از زنان شاهنامه (بهجز شیرین) از نظر کردار باه انادازه او ماثثر نهاوده اسات.
ههرهی او در باالترین حدی است که تا پایان دوره پهواوانی بارای نقاب زن مایتاوان ساراغ جسات».
(حمیدیان.)211 :1832 ،
سیندخت در ماجرای زال و رودابه ،نقب مهم ی را در ایجاد صوح داشت و بهعنوان سفیری از طرف
ن خردمندانهاش مان ویرانی شهر میشود:
مهراب به سوی سام رفت و با هدایای بسیار و سخنا ِ
بدو گفت سیندخت کای پهووان  /سرپهووانان وپاشت گاوان
یکی سخت پیمانت خواهم نخست  /که ورزان شود زو بر و بوم و رُست
که از تو نیاید بهجانم گزند  /نه آنکس که برمن بود ارجمند
گرفت آن زمان سام دستب بدست  /وَرا نیک بنواخت و پیمان بهست (فردوسی) 33 :1834 ،
گردآفرید :هنگامیکه به دست سهراب ،اسیر میشود تدبیر خردمندانهای میاندیشد و از او رهایی مییابد:
دو وشکر نظاره برین جنن ما  /برین گرز و شمشیر و آهنن ما
کنون من گشایم هنین روی و موی  /سپاه تو گردد پر از گفتوگوی
که با دختری ،او به دشت نهرد  /بدینسان به ابر اندرآورد گرد
نهانی بسازیام ،باهتر بود  /خرد داشتن کار مهتر بود ...
کنون وشکر و در به فرمان تست  /نهاید برین آشتی جنن جست
در و گنج و دربان ،سراسر ،تراست  /هو آیی بدان ساز کت دل هواست (همان)133-134 :
آرته :او همسر آوسینوئوس ،پادشاه مردم فئاسی ،در اودیسه است .او در خردمندی مَثَل است...« :
هنگامی که در شهر رهسپار بود همواره او را بزرگ میداشتند زیرا که وی نیز خِرد بسیار دارد و از راه
مهربانی کشمکبهای مردم را فرو مینشاند( »...هومر 1833 ،اوف)43 :
پنوو  :او همسر اوویس است و در ماجرای خواستگارانی که برای زناشویی با او عجوه داشتند هنین
اندیشید و به آنها گفت« :ای جوانان ! ای خواستگاران من ،شما در زناشویی با من شتاب دارید؛ اوویس
نامدار مرده است؛ پس هندان درنن کنید تا من این روپوش را به پایان رسانم ،کاری نکنید که تارهای
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آن بیهوده از میان برود روزی که خواجه الئرت گرفتار پنجهی شوم خدای بیرحم مرگ گردد این کفن
او خواهد بود» (هومر1833 ،اوف)28 :
نوزیکائا :او دختر آوسینوئوس و آرته است .زمانی که او و دوستانب اوویس را در بیشه مییابند ،او
بهخاطر حرفهای مردم ،به اوویس هنین میگوید« :اینان کسانی هستند که من از سخن و بدگویی
ایشان می پرهیزم ،هراسانم که در پشت سر مرا دست بیندازند .مردم آن همه گستاخ هستند همین بس
است بیسرو پایی ،ما را بهینید و بگوید :این بیگانهی زیها و بوند قامت کیست که در پی نوزیکائا است؟
او را از کجا یافته است؟ شکی نیست که شوی او خواهد بود( »...همان )48 :و بهخاطر همین نشانی
خانه را به اوویس میدهد و سفارش می کند تا رسیدن آنها به خانه ،اوویس در بیشهی متهرّ در کنار
درخت کهوده ،منتظر بماند.
اما در هر سه کتاب با نمونههای زنان به دور از خرد نیز مواجه میشویم:
ب :نابخردان (اعمال و تصمیمهای نابخردانهی زنان)
 -1تهمینه :او برای این که سهراب را نزد خود نگه دارد ،در مورد رشد و هیکل و رزم سهراب به رستم
اطّالعات درستی نمیدهد:
پدر گرشناسد که تو زین نشان  /شدستی سرافراز گردنکشان
هو داند بخواندت نزدیک خویب  /دل مادرت گردد از درد ریب (فردوسی)136 :1834 ،
و رستم در گفتگو با گیو از نامه تهمینه میگوید:
هنین پاسخ آمد که آن ارجمند  /بسی برنیاید که گردد بوند
همی مَی خورد با و شیر بوی  /شود بیگمان زود پرخاشجوی (همان)132 :
یعنی تهمینه هنوز به رستم نگفته که او مشقِ رزم میکند .و یاا مایتوانسات در هنگاام وشکرکشای
پیکی و نامهای به سوی رستم بفرستد و ....
سودابه :او نیز در ماجرای سیاوش کارهایی میکند که نابخردی خود را در شاهنامه ثهت میکند ،یکی
در ماجرای زنِ جادو که بچه سقط شدهی آن زن را به خود و کیکاوس نسهت میدهد و دیگری اصرار
بر مجازات سیاوش که در نهایت به بدنامی خودش منجر میشود.
هون :او با این که شوهر و دختری داشت ،دل در گرو پاریس میبندد و مایهی آبروریزی خود و قومب
میشود و آنهمه جنن و خونریزی را به راه میاندازد و در نهایت فرمانروایی تروا را نیز از بین میبرد.
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زن؛ خیانت یا وفاداری
در قسمت پهووانی شاهنامه ،فقط سودابه است که به کیکاوس خیانت میکند و به سایاوش گارایب
پیدا میکند .اوهته دالیوی هم برای خود دارد« :سودابه نمونه شهوترانی و کاامجویی و پیماانشاکنی و
پیمانستیزی ،دروغ و ناراستی و پویدیهای زنانه در شاهنامه است» (طغیاانی )81 :1834 ،و «نیرنان-
های زشت و پوشت سودابه در خور ِدیاوان و جاادوان اسات ناه شاههانویکیاانی» (کیاا )168:1831،و
«سودابه در شاهنامه در مقابل زنانی هون رودابه ،فرانک ،کتایون و بویژه فارنگیس قارار دارد .او تجسام
عشقی جنسی و شهوتآوود است که نشانی از زایندگی و حیات درآن دیده نمیشاود» (موساوی:1833،
 )195و ...و هیچگاه به این نپرداختهاند که سودابهای که در ابتدا به شوهر وفادار بوده و نقشاهی شاوم-
پدر را به کیکاوس درهاماوران گوشزد میکند و همراه کیکاوس زندانی و اسیر میشاود هارا در ایانجاا
ناگهان خائن جووه میکند .او زمانی با کیکاوس ازدواج میکند که زنی جویای قدرت باوده (زماانی کاه
پدر از او در مورد کیکاوس نظر میخواهد):
هه گویی تو اکنون هوای تو هیست  /بادین کار بیادار رای تو هیست
بادو گفت سودابه زین هاره نیست  /از او بهتر امروز غمخواره نیست
کاسی کاو باود شهااریاار جاهاان  /بار و باوم خاواهد همی از ماهان
ز پیوند باا او هرایی دُرم  /کاسی نشمرد شادانی باغم (فردوسی)153-153 : 1834 ،
و کیکاوس نیز قدرت ِ برتر منطقه و او نیز بعد از ازدواج با کیکاوس شههانویِ باانوان منطقاه مایشاود و
حال ساویان زیادی از آن ماجرا گذشته و کیکاوس پیر و فرتوت و خرفت شده است پس او باید بهدنهاال
قدرتِ نو هور و برتر باشد ،قدرتیکه مطمئناً به پادشاهی خواهد رسید و شاه نشانانی هون زال و رساتم
را در پشت سارخود داشاته باشاد (کاه در زماانی ناه هنادان دور کیقهاادی را بار تخات نشااندهاناد)،
بوه،سیاوش .و گرنه هرا او در این مدت عاشق فریهرز نشد .هون امیاد پادشااهی فریهارز بسایارکم باود.
فریهرز نوذریان (طوس) را در کنار داشت ووی سیاوش رستم را و دیگراینکه ازدواج با محاارم آزاد باوده،
حتی کیکاوس به سیاوش میگوید که یکی از دختران کیپشین یا کیآرش را بگیرد امّاا سایاوش بارای
رهایی از حیوهی سودابه از دختر او ا هار رضایت میکند:
کنون دخترت بس که باشد مرا  /نشاید بجز او که باشد مرا (همان)224:
و سودابه این مطو را به کیکاوس میگوید و کیکاوس شادی میکند:
جز از دختر من پسندش نهاود  /زخوبان کسی ارجمندش نهود
هنان شاد شدزان سخن شهریار  /که ماهآمدش گفتی اندر کنار (فردوسی)212 :1834 ،
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و دیگر اینکه او از سرزمینهاماوران بود که درگذشتههای دور مادرساالری در آن رواج داشته اسات.
پس سودابه با مرگ کیکاوس می توانست با سیاوش ازدواج کند و به خواستهاش که قدرت باشد ،برساد.
در مجموع میتوان گفت که بواوهوسی سودابه برای قدرت است و به خااطر ایان ،دسات باه هرحیواهای
میزند تا خود را رهایی دهد و ماجرای زن جادوگر و سقط بچهها را پیب مایکشاد ...و از دیگار ساوی
وجود سودابه محموی است برای شناخته شدن معصومیت سیاوش «به موج اسطوره ،دیو همه سیاهی
است ،اما هند قطره خون او گشایندهی هشم شاه ایران باه روشانایی شاد .سایاوش هامبُنای اضاداد را
درنمی یافت و در نتیجه برعصمت خویب دوهسته بود .اگر سودابه همچنین راه ناپسری خود را میرفات
بیگمان ،ارج و فر عصمت شاهزادهی کیانی امکان بروز نمییافت .اینجاست که باید بپذیریم که ساودابه
نیز در حقیقت با عصیان خویب ،امکان باوب هر هه بیشتر معصومیت سایاوش را فاراهم آورده اسات»
(سرامی)41: 1833 ،
در ایویاد و در اودیسه نیز با زنان خیانتکار رو برو هستیم .عامل اصوی جنن تروا و این هماه کشاتار،
خیانت زنی است که عویرغم داشتن شوهر و بچه ،بهدنهال جوان زیهارویی عازم کشور تاروا مایشاود و
بعد از بیستسال دوباره به شوهرِاول خود برگردانده میشود «هون ،یکی از زناکاارترین شخصایتهاای
ایویاد است که آفرودیت او را مهار میکند» (سایدیر .)236: 1835 ،در ماورد خیانات زناان در ایویااد و
اودیسه در قسمت طهقات زنان مطاوهی آمده و در اینجا به هند مورد دیگر اشاره میشود:
«مالنتو» یکی از خدمتکاران «پنوو » است که پنوو او را بزرگ کرده است« :وی دختر دوویوس باود؛
پنوو از وی سرپرستی کرده ،مانند فرزند خود پرورده بود هرهه میتوانست دل او را شاد بکناد باه وی
میداد با این همه زن هیچ دوسوزی برای پنوو نداشت زیراکه اوریما را دوست میداشت و خویشتن
را به او وامیگذاشت»( .هومر1833،اوف .)238:و خدمتکاران اوویس با خواستگاران زنب آمیختاه بودناد:
«در آنجا اوویس آرمیده بود و در اندیشهی نابود کردنخواستگاران بود .زنانیکه خوی گرفتاه بودناد باه
ایشان بپیوندند از تاالر گریختند یکدیگر را به خنده و شادی برمیانگیختند» (همان.5)245-246:
جریره :او دختر پیران ویسه و همسر اول سیاوش است .سیاوش از او فرزندی به نام «فرود» دارد .زماانی
که کیخسرو به توران وشکرکشی میکند و سپهساالری را باه طاوس مایدهاد و آنهاا از راه کاالت وارد
سرزمین توران میشوند ،جریره بهخاطر وفاداریاش به سیاوش ،فرزند را باه همراهای باا ساپاه بارادر و
کینخواهی پدر تشویق میکند:
جریره بدو گفت کای رزمساز  /بدین روز هرگز مهادت نیاز
بایران برادرت شاه ناوست  /جهاندار و بیدار کیخسروست
تارا نیاک داناد بنام وگاهر  /زهامخون وز مهرهی یک پدر
برادرت گر کینه جوید همی  /روان سیاوش بشویاد هامی
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گر او کینه جوید همی از نیا  /تارا کیانه زیهااتر وکیامایا
برت را به خفتان رومی بپوش  /برودل پرازجوش و سرپرخروش
به پاایب سپااه بارادر بارو  /توکینخواه نوباش و اوشاه نو( ...فردوسی)813: 1834 ،
رودابه :او دختر مهراب کابوی و معشوقهی زال است .زال در گفتگو با او سوگند یاد میکند که دل سام
و شاه را بهدست آورد و رودابه نیز پیمان وفاداری با او میبندد:
بدو گفت رودابه من همچنین  /پذیرفتم از داور کیب و دین
که برمن نهاشدکسی پادشاه  /جاهان آفرین بر زبانم گواه
جز از پهووان جهان زال زر  /که با تخت و تاجست و بازی و فر (همان)31-32:
سودابه :او دختر شاههاماوران است کاه کیکااوس باا شانیدن و صاف زیهااییاش ،عاشاق او مایشاود و
خواستار ازدواج با اوست .بعد از ازدواج ،شاههاماوران دسیسه میکند تاا کیکااوس را از باین بهارد ووای
سودابه با پدر هم داستان نیست و همراه کیکاوس به زندان میرود:
هو سودابه پاوشیدگان را بادیاد  /به تن جامه خسروی بردرید
به مشکین کمند اندر آویخت هنن  /باه فندق گُاالن را داد رنان...
فارستادگاان را سگاان کارد ناام  /همی ریخت خونابه برگُل مدام
جدایی نخواهم زکاوس گفت  /و گرهه وحد باشد اورا نهفت
هو کاوس را بند باید کشید  /مرا بیگنه سر بهاید برید( ...فردوسی)154: 1834 ،
«سودابه در طول تمامت داستان ،جمال صوری را باز میتاباند و از آغاز کار هم سیرت جمیل
وفاداری به شوی را به نمایب گذاشته است» (سرامی.)35 :1833 ،
فرنگیس :او دختر افراسیاب و از زنان باوفای شاهنامه است .او برای شوهر ،از جان نیز مضایقه نمیکند.
سیاوش در ش ِ قهل از مرگ بسیاری از حقایق را برای او میگوید و او نیز آن حقایق و رازها را سالها
در دل خویب نگه میدارد -و بعداز آمدن گیو برمال میکند -بعد ازآنکه میشنود پدرش با سپاهی به
«سیاوشگرد آمده است از سیاوش میخواهد که توران را تر کند:
فرنگیس گفت:ای خردمند شاه  /ماکن هیچگونه باما درنگاه
یاکی باره گامازن بارناشین  /مهاش ایچ ایمن ،به تورانزمین
تورا زنده خواهم که مانی بهجای  /سرخویبگیر وکس را مپای (همان )262:
و در بردن سیاوش به قربانگاه ،پیب پدر میرود و او را از این کار برحذر میدارد اما سودی ندارد:
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بدو گفت کای پرهنر شهریار  /هرا کرد خواهی مرا خاکسار
دوت را هرا بستی اندر فری  /همی از بوندی نهینی ناشی
سرِ تاجاداران ماهُر بیگاناه  /که نپسندد این داور هور وماه...
همان از منوههر شاه بزرگ  /هه آمد بِاه سوم و باه تور سترگ
کنون زنده برگاه کاووس شاه  /هو دستان و هون رستم کینهخواه
جهان از تهمتن بورزد همی  /که توران به جنگب نیرزد همی ( ...همان)269:
و بعد از بریدن سرِ سیاوش ،او موی خود را بُرید و صورت خود را زخمی کرد:
همه بندگان موی کردند باز  /فرنگیس مشکین کمند دراز
برید و میان را به گیسو بهست  /بفندق گُل ارغوان را باخست
باه اواز بارجاان افاراسیااب  /همیکرد نفرین ومیریخت آب (همان)265 :
و زمانیکه به همراه گیو و کیخسرو به ایران میآید افراسیاب از عمل او تعج میکند و هنین
میگوید:
هو کیخسرو ایران بجوید همی  /فرنگیس باری هه پوید همی؟ (همان )245:
کتایون :او دختر قیصر روم است .از جموه زنانی است که خود شوهرش را ماییاباد 6و ایان عمال باعا
میشود که قیصر او را از قصر بیرون کند .روزی گشتاسپ از کتایون میپرسد که هرا مرا انتخاب کاردی
که از تخت و تاج بیبهره ماندی؟ کتایون در جوابب میگوید:
کتایون بدو گفت کای بدگمان  /ماشو تیز باا گاردش آسماان
هومن با تو خرسند باشم به بخت  /تو افسر هرا جوییو تاج و تخت(همان )632:
و وفاداری خود را اینگونه به گشتاسپِ مغرور نشان میدهد.
منیژه :او دختر افراسیاب و همسر بیژن است  .او نیز از وفاداران است و بهخاطر بیژن سختیهای زیادی
را تحمّل میکند از جموه گدایی:
غریوان همیگشت برگِرد دشت  /هویک روز ویک ش برو برگذشت
خروشان بیامد به نزدیک هاه  /یکی دست را اندرو کرد راه
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هو از کوه خورشید سر برزدی  /منیژه زِ هر در همی نان هدی
هامی گِرد کردی به روز دراز  /باه سوراخ هااه آوریادی فراز
به بایژن سپاردی و باگریستی  /باران شورباختی همی زیستی( ...همان)995:
پنوو  :در اودیسه نیز پنوو از وفاداران به اوویس است و سالها انتظاار آمادن اووایس را دارد و وقتای
خواستگاران او را مجهور به ازدواج بایکی از آنها میکنند او باه بهاناهی باافتن پارهاهای کاه کفان پادر
شوهرش ،الئرت ،است وقتکشی میکند تا شاید اوویس برگردد (هومر1833،اوف)852-851:
زن و عفاف و پوشیدهرویی
در شاهنامه دختران تا زمانیکه در خانهی پدری به سر میبرند کسی نمیتواند آنان را بهیند و زمانی
که شوهر میکنند از پرده خارج میشوند بهاین خاطر بود که بیشتر عشقهای شااهنامه از راه شانیدن
آغاز میشود نظیرِ کیکاوس از شنیدن زیهایی های سودابه ،زال از شنیدن زیهایی رودابه ،بیژن با شانیدن
زیهایی منیژه و« ...پهووان ایرانی برایعشق نمیجنگد ،به عشق گرفتار میشود...نه رقیهی در این عشاق-
ها در میان است و نه خود عشق باا هناان سادّی رو بروسات کاه بارای از میاان برداشاتنب باه نهارد
برخیزند» (مختاری)184: 1834،
کیخسرو در پسِ پرده ههار دختر دارد که کسی آنها را به هشم ندیده است:
بیاامد باایاوان شاهای دُرم  /به آزاد سرو انادر آورده خام
کنیز بُدش هارهون آفتاب  /ندیدی کسی ههر ایشان بخواب
به پرده بتان را برخویب خواند  /هامه راز دل پیب ایشان باراند(فردوسی)616: 1834،
و جاماسپ در حضور اسفندیار از خواهران او هنین میگوید:
همای خردمند و بهآفرید  /که باد هوا روی ایشان ندید(همان)631:
ن
زمانیکه گشتاسپ در سیستان به سر میبرد ،ارجاسپ تورانی به ایران وشکرکشی میکند و دخترا ِ
او را به اسارت میبرد ،زنی که خهر حموهی ارجاسپ را آورد در مورد دختران گشتاسپ هنین میگوید:
دگار دختر شاه باهآفرید /که باد هوا هرگز او را ندید
به خواری وَرا زار برداشتند  /برو یاره و تاج ناگذاشتند (همان)633:
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و ارجاسپ زمانیکه آنها را به توران میبرد ،به کارهای آشپزخانه و آبکشی وا میدارد؛ یکی از
خواهران در در رویین به اسفندیار -که برایآزادیشان رفته بود -هنین میگوید:
برهنه سرو پای و دوش آبکب  /پدر شادمان روز و ش خفته خوش
بارهنه دوان بار سار اناجمن  /خناک آناک پاوشد تنب را کفن (همان )328:
و یا تهمینه در حضور رستم از عفاف خود هنین میگوید:
کس از پرده بیرون ندیدی مرا  /نه هرگز کس آوا شنیدی مرا (همان )139:
و منیژه بعد از اسارت بیژن در برخوردی که با رستم دارد -به صورت یک تاجر بزرگ -رستم او را از
خود دور میکند .او ناراحت میشود و از عفّتب میگوید:
منیژه منااام دخت افراسیاب  /برهاااانه ندیدی رُخم آفتاب
کنون دیده پُرخون و دل پر زدرد  /ازین در بدان در دوان گردگرد (همان)954:
در اودیسه نیز زنانی هستند که شرم و حیا را رعایت میکنند؛ نظیرِ پنوو  ،او زماانیکاه مایخواهاد
بین خواستگاران اهرشود از «اورینومه» میخواهد که دوتا از خدمتکاران را صدا بزند تا باا او بروناد« :
ام ا برو به آنتونوئه و هیپودامی بگو بیایند تا درتاالربزرگ در کنار من باشند زیراکاه تنهاا باه میاان ایان
مردان نخاواهم رفات .شرمسااری مارا بااز مایدارد» (هاومر 1833،اواف )264 :و هنگاام رویاارویی باا
خواستگاران نیز روی خود را مایپوشااند« :رویپاوش رنگارنان خاود را باه گوناههاای خاود کشاید»
(همان )232:و زمانیکه با اوویس روبرو میشود جوو نمیرود و او را در آغوش نمیگیرد و از نرفتن خاود
هنین میگوید« :نخست تو را نهوسیدم ،آنهنان که اکنون میکنم .زیرا همیشه دوم درسینهام میورزید
که مهادا مردی اینجا بیاید مرا با سخنان خود بفریهد .هه بسا کسانی که جز فری و بادخواهی هیازی
در سر ندارند( »...هومر1833،اوف .)891:
دیگری «نوزیکائا» دختر آوسینوئوس فرمانروای فئاسی است .زمانیکه اوویس با او برخورد مایکناد و
قرار است اوویس را به خانه بهرد ،ازحرفهای مردم میترسد به همین خاطر نشاانی خاناه را باه اووایس
ماایدهااد و از او ماایخواهااد کااه بعااداز آنهااا حرکاات کنااد« :هراسااانم کااه در پشاات ساار ماارا دساات
بیندازند...همین بس که بیسر و پایی ما را بهیند و بگوید :این بیگانهی زیها و بوند قامت کیسات کاه در
پی نوزیکائاست؟...شکی نیست که شوی اوخواهد بود» (همان)48:
در ایویاد و ادیسه زنانی هستند که بهخاطر بواوهوسیهای خود شارم و عفااف را رهاا کارده و بادنام
شدهاند؛ نظیر ِهون که بهخاطر زیهارویی بیگانه (پاریس) آبروی خود و مردم آرگوس را باه بااد مایدهاد
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(در اودیسه هنین میگوید)« :آیا پسر اوویس جوانمرد ،همان توما نیست ،که کودکی نوجوان در خانه
گذاشته بود هنگامی که برای من که سیمایی سن دارم ،شما مردم آخایی ،جنن دویرانه در پاای دیاوار
تروا میکردید؟( »...همان .)52 :و زنان و خدمتکاران اوویس که قهالً شرحشان گذشت .در ایویاد هکاوب،
مادر هکتور ،صحنهای میآفریند که بیربط با شرم و عفاف نیست .او برای برگرداندنِ هکتور ازصاحنهی
رزم بر باالی برج ایستاده وپستانهای خود را درمیآورد و اورا به شیری که از آن خورده سوگند میدهد
(هومر ،1833،ب )961:و در جایی دیگر هم هومر آورده که او روی بند (پرده فروزان) بار ههاره مایزد
(همان )964:و زنان دیگر که روابط نامشروع با پریام و دیگران داشتند.
زن؛ کار یا تن آسانی
تفاوت زن و دختر در فرهنن یونانی و ایرانی در این قسمت مشخصتر میشود ،در فرهنن ایرانی و
شاهنامه زن و دختر آزادیهایی داشتهاند و از آنها به عنوان بانو ،شاه بانو و ...در کاخ و دربار یاد میشاود
و دختران و زنان رو در رو و ههره به ههره با مردان و صاحهان قدرت به گفتگو مایپردازناد .ایان زناان
بیشتر به عیب و شادکامی میپردازند تا کار (اوهته این تا زمانی است که رنجی ندیدهاند) .زنان رنجدیده
شاهنامه :تهمینه در مرگ پسر ،رودابه در مرگ پسران و نوهها ،کتایون در مرگ پسر و نوهها ،جریاره در
مرگ پسر ،امّا جاو است که دختران افراسیاب ،فرنگیس و منیژه ،بعد از مصیهتها روی خوش آسایب
را میبینند ووی تهمینه و جریره میمیرند و رودابه برای مدتی دیوانه میشود.
در اودیسه در یک جا از جشن و شادمانی دخترانِ فئاسی سخن میگوید وآن هم برای بیدارسااختن
اوویس و نجات دادن او است« :هون همنشینان و آن بانو از خوردنی سایر شادند ،روپاوشهاای خاود را
افگندند وگوی بازی کردند نوزیکائا که بازوهای سفید داشت آهنن آواز و پای کوبی را مایزد» (هاومر،
 1833اوف .)34:
و در زمینه کار ،همه زنان ارجمناد تاروا در ایویااد و زناان اودیساه باه کاار مشاغول هساتند و بیشاتر
ریسندگی و بافندگی میکنند .هکتور زمان رفتن به جنن به آندروما هنین میگوید« :اما وطف کن و
به سرای خود باازگرد ،کارهاای پای در پایخاویب را در بافنادگی و ریساندگی دنهاال کان و در کاار
خدمتکاران خود سرپرستی کن» (هومر1833،ب .)162:در ایویاد حتی اوهگان نیاز کاار بافنادگی انجاام
میدهند[« :هرا جامهای پوشید از بافتهای آسمانی ،که آتنه همهی هنرخود را در آن بهکار بارده باود»
(همان )811:و در مورد هون هنین آمده « :هون را در کاخ خود دیاد کاه روی بافتاهای سافید مرماری
سوزن دوزی میکرد و بر روی آن بافته کار و کوششی را که جوشن پوشان و یکه ساواران تاروا و یوناان
در میدان کارزار در راه مهر او کرده بودند نقب میبست( »....همان.)42:
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در اودیسه نیز زنان به کار مشغووند.زن پادشاه فئاسی «آرته» پشمریسی میکند« :ماادرش نزدیاک
کانون زنان خدمتگرنشسته بود ،پشمهای ارغوانی دریا را به دو میپیچید» (هومر 1833 ،اواف .)33:و
هون نیز کار میکند« :هون نزدیک رختدانهایی ایستاده بود که در آن روپوشهایی را هیده بودند که با
دست خود ابریشمدوزی زیها برآن کرده بود» (همان )222:و پنوو نیز کار ریسندگی و بافنادگی مای-
کند« :مادر توما آمد رو به روی در نزدیک ونگهی در نشست؛ بر روی کار دستی خود خم شده باود و
ریسمانهای سهک را بر دو میپیچید» (همان.)252:
نقش مادری
در این مثوّفه نیز زنان شاهنامه با زنان ایویاد و اودیسه شهاهتها و تفاوتهایی دارند .زناان شااهنامه
به معنای واقعی مادرند و هنگامیکه مصیهتی برای فرزندانشان روی دهد گویاا آن مصایهت بارای خاودِ
آنان رخ داده و هه بسا از غصه جان بهجان آفرین تسویم میکنند و یا برای مادتی مشااعر خاویب را از
دست میدهند .تهمینه یکی از آن زنانی است که با شنیدن خهر مرگ سهراب ،غام و غصاه فاراوان او را
فرا میگیرد و به ساوی نمیکشد که به پسار موحاق مایشاود . 3و جریاره در نقاب ماادر ،فرزناد را بار
میانگیزد که با برادر متحد شود و انتقام خون پدر را بگیرد امّا خواست یزدان هیز دیگرست و باهدسات
ایرانیان کشته میشود و جریره با دیدن این صحنه اسهان را شکم مایدَرد و بار بااوین پسار مایآیاد و
خودکشی میکند:
بیامااد به باوین فاارخ فارود  /یکی دشنه با او هو آب کهود
دو رخ را به روی پسر بر نهاد /شکم بردرید وبرش جان بداد (فردوسی)823: 1834 ،
رودابه نیز زمان رفتن رستم به هفتخان با هشمانی پر از اشک او را بدرود میگوید:
هو رستم به رخب اندر آورد پای  /رُخب رنن بر جای و دل هم به جای
بیامد پر از آب رودابه بااه روی  /همی زار بگاریست دستان بروی(همان )186:
و در رو یارویی با اسفندیار و زخم برداشتن رستم ،رودابه فغان سرمیدهد:
ز سر بر همیکند رودابه موی  /برآواز ایشان همیخست روی (همان)395 :
و بعد از مرگ رستم ،کاری میکند که هیچیک از مادران شاهنامه نکردند:
بارآشافت روداباه سوگند خورد  /که هرگز نیابد تنم خواب وخورد
رواناام روان گااو پیااوتاان  /مااگر باز بینااد بااران انجماان
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ز خوردن یکی هفته تن باز داشت  /که با جان رستم بدل راز داشت
زِناخوردنااب هشم تاریک شد  /تن نازکااب نیز باریاااک شد...
سر هفته را زو خاارد دور شاااد  /ز بیااچارگی ماتمب سور شااد
بیاماااد به بستان بهنااگام خاااواب  /یکی مرده ماری بدید اناادر آب
بزد دست بگرفت پیچان سااارش  /همی خواست کز مار سازد خورش( ...همان )363:
در ماجرای ویرانی زابل بهدست بهمن و بند نهادن به پای زال ،رودابه از رستم و سوگ او این هنین
میگوید:
کاه زارا دویارا گاوا رستاما  /ناهیاره گاو نااماور نیارماا
تو تا زنده بودی که آگاه بود  /که گشتاسپ اندر جهان شاه بود
کنون گنج تاراج و دستان اسیر /پاسر زار کشتاه به پیاکان تیر
مهیناد هشم کس این روزگار  /زمین باد بای تخام اسفندیاار (همان)332 :
و مادر دیگر شاهنامه کتایون است .او هنگام رفتن اسفندیار به زابل میخواهد با سخنان خود مان او
میشود امّا اسفندیار قهول نمیکند در پایان به اسفندیار هنین می گوید :
ز گیتی همی پند مادر نیوش  /به بد تیز مشتاب و هندین مکوش (همان)316:
و شرح دالوریهای رستم را که در گذشته انجام داده بیان میکند و از تاج و تخت بد میگوید:
که نفرین برین تخت و این تاج باد  /برین کشتن و شور و تاراج باد
مااده از پیتاااج سر را باه باااد  /کااه با تاج شاهی ز مادر نزاد (همان)316:
اسفندیار نمیپذیرد و وقتی کتایون اصرار اسفندیار را میبیند از او میخواهد که فرزندان را به زابوستان
نهرد:
اگر زین نشان رایتو رفتن است /همه کام بدگوهرآهرمن است
به دوزخ ماهر کودکاان را بپاای  /که داناا ناخواند ترا پا رای (همان )313:
و آن ش را به گریه سر میکند:
همه ش ز مهر پسر مادرش  /ز دیده همی ریخت خون بر برش
بهارید خون از ماژه ماادرش  /هامه پاا بارکند ماوی از سرش (همان)313:
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و زمانی که جسد اسفندیار را در تابوت به ایران میآورند ،کتایون پس از دیدن جسد به سوی اس
اسفندیار میرود و با آن اس هنین درد دل میکند:
سرتنن تابااوت را بااز کاارد  /بانُوّی یاکی ماویه آغااز کرد
هوماادرش باخواهران رویشاه  /پُار ازماشک دیادند ریابسیاه
بارفتنااد یکسر زباویاانشااااه  /خاروشان بانزدیاک اسپ سیااه
باسودند پُرماهر یاال و بارش  /کتایون همیریخت خا از سرش
کزو شاه را روز بارگشتاه بااود  /باآورد بار پشت او کشتاه باود
کزین پس کرا برد خواهی بجنن  /کرا داد خواهی به هنن نهناان( ...همان)355:
زنان در ایویاد نیز نقبمادری ایفا میکنند امّا متفاوت با شاهنامه.
«تتیس» مادر آخیووس اوههای است که بعداز مرگ پاتروکل و دیدن گریههای آخیووس ،او نیز ناواه-
یجانکاه سرمیدهد« :همان دم تتیس ناوههای جانکاه میراند و میگفت :ای خواهران گرامی ،سخن مرا
بشنوید ،همه از دردهایی که جان مرا گرفته است آگاه شوید من هه تیرهبختم! مادر گریاان جنگجاویی
دویرم» (هومر 1833 ،ب)849:
«هکوب» مادر هکتور نیز در هند جا از ایویاد در صحنه اهر میشود و نقبِ مادری مهربان را بازی
میکند؛ زمانیکه هکتور برای رساندن اندیشهاش – دعا نمودن زنان -به داخل ایویون مایآیاد ماادرش
هکوب او را میبیند« :مادرش وی را در بازوهای خود فشرد گفت  :ای پسر من،هاه شاد کاه از کاارزار
هراسانگیز بازگشتی و به اینجا آمدی؟ ...اما یک دم اینجا بمان ،میروم نوشابهای گوارا از مِی برای تاو
بیاورم ...ای هکتور گرامی هه رنجها که در پناه دادن به همشهریان نمیبری» (همان )156:و زماانیکاه
به نهرد آخر نزدیک است ،پریام از هکتور میخواهد که به داخل دیوارهای ایویون بیاید اما او نمیپاذیرد
و هکوب او را این هنین خطاب میکند« :اشکریزان سینه خود را بیرون انداخت ،پساتان خاود را باه او
نشان داد و بر زاری خود افزود و گفت :ای هکتور ،ای پسر من ،پاس این پساتان را نگااه دار .اگار بااری
فریادهای کودکانهی تو را آرامی بخشیده است ،ای پسر مان ایان دوجاویی و مهرباانی را باه یااد آور»3
(هومر1833،ب.)961:
و پس از مرگ هکتور هنین نوحه-سرایی میکند« :آن گاه ماادرش موهاای خاود را کَناد ،پاردهی
فروزان خود را از خود دور افکند و هشم بر پسر دوخت و هوا را از فریاد دل شاکاف خاود پار کارد...ای
پسر من! من بدبختم! هرا هنوز زندهام .پس از آنکه گرفتار خشم آسمان شدهام تاا جااودان از تاو جادا
شدهام؟ روز و ش سرفرازی من در ایویون از تو بود( »...همان )964-932:آن زیهاایی ساوگ مادراناهی
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رودابه و کتایون را ندارد و وجود هکتور را برای سرفرازی خود میخواهد .شاید هومر نتوانساته زیهااتر از
این بیان کند.
مادر دیگر «هون» اسات .او بارای خواساتههاایب فرزنادش را در اساپارت رهاا مایکناد و باه تاروا
میرود« :کااش آن روزی کاه مان بادینجاا در پای پسارت آمادم و خاناهی شاوهر را تار کاردم و
باارادران و دختاار یگانااه و یاااران مهربااانِ روزگااار جااوانیام را رهااا کااردم سااختتاارین ماارگهااا را
برمیگزیدم» (همان.)42:
در اودیسااه نیااز «آنتیکوااه» از فااراق فرزناادش اوواایس از دنیااا ماایرود .زمااانیکااه اوواایس بااه
راهنمااایی «سیرسااه»-از اوهگااان -بااه ساارزمین «هااادس» (ساارزمین مردگااان) ماایرود از مااادرش
در ماورد ماارگ او مایپرسااد« :آن کمااندار زبردساات دو تیار خااود را باه ماان نازد و در خانااهام ماارا
نکشت .گرفتاار بیمااری هام نشادم کاه پیکار مارا ساخت نازار مایکناد و جاان را مایربایاد ناه! ای
اوویس پا زاد ،دریغها و نگرانیها و مهاری کاه درباارهی تاو داشاتم مارا از زنادگی کاه باه شایرینی
انگهین بود باز داشت» (هومر1833،اوف)162:
مااادر دیگاار در اودیسااه «پنوااو » اساات .او نیااز نگااران تنهااا فرزنااد خااود و اوواایس اساات؛
هنگااامیکااه تومااا از ساافری کااه بااه پیوااوس و الساادمون داشااته ،برگشاات او بااا دیاادنب « :بااه
گریساتن آغااز کارد ،دسات باهگاردن پسار گرامایاش اناداخت ،پیشاانی و دو هشام وی را بوساید و
باا بااانگی پُاار از ناوااه ایاان سااخنان را شااتابان باه او گفاات :ای تومااا  ،ای نااور هشاام ،تااو بازگشااتی!
امیادوار نهاودم تاو را بااز بیاانم ،از آن روزی کاه پنهاانی باه نااخواه ماان باا کشاتی خاود باه پیوااوس
رفتاای آگاااهی از پاادرت بیااابی» (همااان )293 :او نیااز ههاارهای خااوب از خااود در اودیسااه بااهجااا
گذاشته است.
مالحظاتی انتقادی به موقعیت و جایگاه زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه
یکی از راههایی که میتوان به داوری و ارزیابی منصفانهتاری از جایگااه زناان در تمادنهای قادیم
ایرانی و یونانی دست یافت مقایسهی آن با جایگاه زنان در تمدن اماروزی اسات  .در برآینادی کوای از
تطهیق میانِ حضور و موقعیت زنان درشاهنامه و ایویاد و ادیسه بر میآید ،نشان از آن دارد کاه نقاب و
جایگاه زنان در شاهنامه در مقام مقایسه با ایویاد و ادیسه به توقی اماروزین از زن نزدیاکتار اسات .در
فرهنن ایرانی و شاهنامه زن و دختر آزادیهایی داشتهاند و از آنها به عنوان بانو ،شاه باانو و ...در کااخ و
دربار یاد میشود و دختران و زنان رو در رو و ههره به ههره با مردان و صاحهان قدرت به گفتگاو مای-
پردازند .تفاوت زن و دختر در فرهنن یونانی و ایرانی در این قسمت مشخصتر میشود ،همان طور کاه
در خالل مووفههای تطهیقی دیدیم زنان در شاهنامه بیشتر خود سرنوشتشاان را رقام مایزنناد نظیار:
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«منیژه ،تهمینه و رودابه» ،زنان در کارهای سیاسی دخاوت میکنند مانند« :سیندخت» ،زنان در جنن-
ها قهرمانانه اهرمیشوند مانند« :گردآفرید» ،و باز زنان در مقابل پادشاه میایستند مانند« :رودابه» در
مقابل بهمن« ،فرنگیس» در مقابل افراسیاب و «کتایون» در مقابل قیصر و....
در حاوی که « زن در ایویاد و اودیسه ،هندان استقالوی از خویشاتن نادارد و هماواره از دساتی باه
دستی دیگر در گردش است ،یا به عنوان کنیز و کوفات یاا باه عناوان قرباانی و پیشاکب و از ایان
رهگذر ،نقشی که زن بویژه در ایویاد بعهده گرفته است هندان به هشم نمایآیاد ،ازمنظاری وجاود زن
میدان نهردی برای مردان است تا برای کس قدرت ،افتخار و ثروت با هم به رقابت بپردازند» (عهاسای،
 )114: 1834در شاهنامه بخب پهووانی فقط سودابه را میبینیم که بواوهوسی میکند اما به خواساتهی
خودش نمیرسد و نتیجه آن میشود که در نهایت بهدست جهان پهووان از صحنه شاهنامه خاارج مای-
گردد.
مشاوره و رایزنی پهووانان با زنان در شاهنامه یکی دیگر از مووفاههاایی سات کاه نشاان از اهمیات
حضور و جایگاه زنان دارد .در واق «یکی از ویژگیهای خانوادگی در داستانهای پهووانی سخن گفتن و
دردِ دل مردان است با زنان و رایزدن با همسران و مادران» (کیا )85: 1831 ،و نمونه آن مهراب کاابوی
است با سیندخت در مورد آمدن زال به کابل ،اسفندیار است با کتایون در زمان رفتن به زابل..
از تأثیرگذاری زنان در جامعهی ایرانی و شاهنامه همین بس که سیندخت با درایت از مهراب کاابوی
مقام سفارت میگیرد ،رودابه از زال ایستادگی در مقابل خواستههاایب را و ساودابه برکیکااوس بعاد از
ماجرای رسوایی ،زندگیاش را میگیرد.
در جامعه یونانی هنین تأثیرگذاری دیده نمیشود مگر در اودیسه زنی است به ناام «آرتاه» همسار
آوسینوئوس که هون از خداوندزادگان است او را گرامی میدارند « :هنگاامیکاه در شاهر رهساپار باود
همواره او را بزرگ میداشتند ،زیراکه وی نیز خرد بسیار دارد و از راه مهرباانی کشامکبهاای ماردم را
فرو مینشاند» (هومر1833 ،اوف )43 :دیگر دراودیساه اززناان تأثیرگاذار ساراغ ناداریم.حتی «پنواو »
نتوانست بر سرنوشت خود تأثیری داشته باشد .او محکوم به ازدواج با یکی از خواساتگاران اسات و تنهاا
کارش این بود که زمان را به تأخیر بیندازد .در آخر می توان از زنانی گفت که در خانه برای کار و کمک
به اهلخانه به عنوان دایه و ...حضور داشتند مانند «اوریکوه» که دایهی اوویس و پسرش توما بود.
همچنین مادران در شاهنامه ههرهای محهوبتر و صمیمیتر دارند به گونه ای که آن صامیمیت در
ایویاد و اودیسه هومر به هشم نمیخورد .اگرهه آنتیکوه از داغ فرزند میمیرد اما دریاغ و افساوس او از
زندگی شیرین ،آن محهوبیت را کم میکند و هکوب نیز مانند رودابه یاا آنتیکواه نمایتواناد احساساات
مادرانه خود را نشان دهد و در این زمینه کتایون و رودابه از دیگر مادران گوی سهقت دارند.
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در وفاداری نیز زنان بسیاری در شاهنامه داریم که وفاداری خویب را به اثهاات رسااندهاناد و در راه
وفاداری گاهی جان را نیز مضایقه نکردهاند و یکی از این نمونهها ،وفااداری باه مایهن اسات ،گردآفریاد
«یک پهووان و سپهدار تورانی را اگر هند بیهمال باشد [سهراب بههمسری نمیپاذیرفت و مایگفات:
که ترکان ز ایران نیابند جفت» (صفا )294: 1833 ،ووی پهوواناان و پادشااهان ایرانای از غیرایرانای زن
گرفتهاند و همه نیز از وفاداران به این آب وخا و شوهران خود بودند بهجز سودابه .اما خیانت زناان در
ایویاد و ادیسه به گونههای مختوف به هشم میخورد هنانکه به پارهای از آنها دربخاب طهقاات زناان
اشاره کردیم در مجموع شاهنامه بهتر توانسته است شرم و عفاف زنان خود را باه تصاویر بکشاد؛ زناان
شاهنامه عفیفتر از زنان ایویاد و اودیسهاند .اگرهه سودابه خطایی میکند اما هون را آنگونه مایبینایم.
نکته دیگر آن که ،هومر وارد جزئیات احساسات زنان در ایویاد و اودیسه نشده ،نظیرِآندروما  ،خاواهران
هکتور ،هکوب ،پنوو و  ...تا مشخص شود که اینان در اینزمینه در هه حدی قراردارند.
در اهر ،کتابِ ایویاد برای حفظ بنیانهای زناشویی است اما آنچه در آن نمایبینایم هماین ماورد
است .آنها به هرجا میرسند غارت میکنند و زنها را به اسارت میبرند و از «شاه پریام» و هند نفر دیگر
در کتاب نام برده میشود که روابط نامشروع داشتند .کدام عقال ساویم بااور مایکناد کاه یونانیاان از
ایاوتهای مختوف به مدت ده سال به اجماع برسند که برای برگرداندن «هِون»به سوی تروا وشکرکشای
کنند ،اگر منظور هون بود هرا در سرِ راه خود به ایاوتهای کوهکتر حموه میبردند و همه جا را غاارت
میکردند (سرود نخستین) و زنانشان را به اسارت میبردند نمونه هماین «بریازئیس» کنیاز تصارفی
آگاممنون .اصالً این موضوعها نیست ،این جننها زمانی درمیگیرد که یونانیان در تصرف آبها نساهت
به سایر مول پیشرفت بیشتری بهدست میآورند و برای دستیابی به غنایم و ثروت بسایار باه بهاناههاای
مختوفی به هرجا حموه میکنند این بار هه بهانهای بهتر از هون و هاه سارزمینی بهتار از تاروا وجاوا
اینجاست که ده سال طول میکشد تا اینها به تروا برسند .از زباان هوان در کناار جساد هکتاور ایان
هنین میشنویم« :این سال بیستم است که من در پس این دیوارها جای دارم و از زادگااه خاود بیارون
آمدهام» (هومر1833 ،ب.)525 :
اوویس که از قهرمانانِ جنن ایویاد و تروا است قصد عزیمت به کشورش ایتاا مایکناد کاه گویاا
خدایان بهخاطر آن همه ستم که بر مردم تروا روا داشتند او و یاارانب را باه مصایهت دهاار مایکنناد.
درغیاب او که طوالنی هم هست (ده سال در جنن با تروا و دهسال در راه بازگشت) بزرگاان ایاوات او و
ایاوتهای همجوار به قصد تصاح اموال و فرماانروایی بار ایتاا  ،باه خواساتگاری همسارش ،پنواو ،
میآیند تا از اینطریق به مقاصد خود برسند ووی انگیزهی اصوی آنها تصاح اموال و فرماانروایی اسات
هرا که در این زمان پنوو باید بیب از ههل سال داشته باشد .اگرهه مترجم آثار هومر ،نفیسی ،اعتقاد
دارد که «در اودیسه جنهه اخالقی کاملتر و نیرومندتر و پختهتراست( »...هاومر 1833 ،ب  ) 524 :اماا
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حقیقت امر اینست که این مطو را در مقایسه با ایویاد گفته است .هه اینکه در اودیسه دروغ و نیرنن
(اوویس در اودیسه زیاد دارد) ،پایین بودن ارزش زن (شستشوی مردان در حمام ،روابط نامشروع) ،قتال
و انگیزههای پست (نقشه قتل توما  ،ازدواج اجهاری پنوو ) و  ...هم دیده میشود.
نتیجهگیری
همه صاحهنظران و پژوهشگران بر این امر اتفاق نظر دارند که ایران و یونان از گذشتههای دور مهاد
تمدن و فرهنن بودهاند .یکی از راههایی که میتوان به عیاار و جایگااه عناصار فرهنگای وتمادنی موال
مختوف پی برد رویکرد تطهیقی به آنها است .برکسی پوشیده نیست که زنان در کناار ماردان در پای-
ریزی تمدنها نقب بسزایی دارند اما تصو تاریخ مذکر سه شده که غاوهاً در پژوهبها به آنها کمتر
پرداخته شود .در این میان ،متون به جا مانده از پیشینیان ،به نوعی بازتاب تجویات تمادنی و فرهنگای
موتها به شمار میآید.
در این رهگذر ،دغدغهای که پژوهب حاضر دنهال کرده است تهیین و تحویل جایگاه زنان در جامعه
ایرانی و یونانی با تامّل در آثار حماسی این دو سر زمین است  .جایگاه ،رفتاار و ویژگایهاای زناان -
شاهنامه ،ایویاد و ادیسه در ذیل عناوینی هون  :ارزش زن و تأثیرگذاری آنها بر پهووانان ،زنان و طهقات
اجتماعی آنان ،زنان خردمناد و ناابخرد ،زن و خیانات و وفااداری ،زن و کاار و آساایب ،زن و عفااف و
پوشیدهرویی ،و باالخره نقب مادری مورد مداقه و مقایسه قرار گرفت و پس از بر شمردن شاهاهتهاا و
تفاوتهایی که باوطه متناس با انگارههای فرهنگی و تمادنی جامعاهی ایرانای و یوناانی در ایان آثاار
حماسی بسط و تعمیق یافته است به امتیازات و انحطاطات موجود نیز اشاره کاردیم .از آن جاا کاه زن
مکانت و منزوتی ارزشمند در جامعهی ایرانی و بویژه شاهنامه داشته در مووفههای هفات گاناهی یااد
شده اهمیت و تاثیرگذاری به مرات هشمگیرتر و عمیقتری داشته است.

پینوشت
 )1در اودیسه
ص/ 34ص/ 114ص. 892
 )2در ایویاد
ص/ 116ص/152ص/ 881ص. 896
 )8گویا این زنان هم با روابط نامشروع فرزند به دنیا میآوردند و هون از بزرگان بودند ،خدایانی برای
آنها میتراشیدند تا رسوایی ،خاندان آنان را در برنگیرد.
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 )9در ایویاد
ص/246ص/815ص. 894
 )5در اودیسه
صص/55-56ص/163ص/213صص. 224-281
« )6یکیاز نمودها و نمادهای زن ساالری ...انتخاب و پیشنهاد و پیشقدمی زناشویی و به عهارت دیگر
خواستگاری نه از طرف مرد -که از ویژگیهای جامعه و دوران پدرساالری است  -بوکه از طرف زن
صورت میگیرد» (پا نیا )182:1835 ،و از این ازدواج ها ،ازدواج کتایون با گشتاسپ و تهمینه با رستم
است.
 )3اوهتّه این موضوع در شاهنامه ی (ها مسکو با کوشب سعید حمیدیان ) که منه کار ماست یافت
نشد امّا در تصحیح کزّازی جزو بخبهای برافزوده است .
 )3در اینجا «هکوب» آن شرم و عفاف را کنار میگذارد و پستان را از وهاس بیرون میآورد .و در هند
سطر دیگر آمده که روی بند «پرده فروزان» میبست (هومر1833 ،ب.)964-932:
منابع
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اسالمی ندوشن ،محمدعوی .)1894( .زندگی و مرگ پهووانان در شاهنامه .ها سوم .تهران :توس.
ااااااااااااااااااااااااا .)1831( .ههار سخنگوی وجدان ایران .فردوسی ،موووی ،حافظ ،ساعدی.
ها دوم .تهران :قطره.
حمیدیان ،سعید .)1832( .درآمدی براندیشه و هنر فردوسی .ها اول .تهران :مرکز.
سرامی ،قدمعوی« .)1833( .داستان سودابه و سیاوش از منظری دیگر» .فصونامهی ادبیات عرفاانی و
اسطوره شناسی .سال  .9شماره .18
سیدیر و کنستان .)1835( .نگاهی دیگر بر ایویاد هومر .مترجم محمد بقایی .ها اول .تهران :دفتار
مطاوعات ادبیّات داستانی.
صفا ،ذبیحاوه .)1833( .حماسه سرایی در ایران .ها ههارم .تهران :فردوس.
طغیااانی ،اسااحاق و اشاارف خسااروی« .)1834( .تحویاال روانکاوانااهی شخصاایت سااودابه و رودابااه
(یگانههای دو سویه)» .فصونامه کاوش نامه .سال  .11شماره .12
عهاسی ،حجت وحسینعوی قهادی« .)1834( .مقایساه جایگااه زن در شااهنامه فردوسای باا ایویااد
واودیسه هومر» .فصونامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی .سال  .6شماره .14
فردوسی ،ابواوقاسم .)1834( .شاهنامه .بر اساس هاا مساکو .باه اهتماام ساعید حمیادیان .هاا
هفدهم .تهران :قطره.
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-12کیا ،خجسته .)1831( .سخنان سزاوارِ زنان در شاهنامه پهووانی .ها اول .تهران :فاخته.
-11مختاری ،محمد .)1834( .حماسه در رمز و راز موی .ها دوم .تهران :توس.
-12موسوی ،سیدکا م و اشرف خسروی« .)1833( .آنیما و راز خواهران همراه در شااهنامه» .فصاونامه
زن در توسعه و سیاست .سال.6شمارهی .8
-18هومر ،اومیروس( .)1833( .اوف) اودیسه .مترجم سعیدنفیسی .ها اول .تهران :زوار.
-19اااااااااااااا( .)1833( .ب) ایویاد .مترجم سعید نفیسی .ها اوّل .تهران :زوار.

