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  مقدمه

 چپ ةبرانگيز مربوط به خلقت، زن پس از مرد و از دند اي روايات بحث طبق پاره
او پديده آمده و سبب راندن آدم از بهشت بوده است و همين باورداشت به 

 همواره در قصص و حكايات، زن، زادگي او موجب شده تا گري و چپ وسوسه
افتد و هرگونه تالش براي  بيشتر موجودي نمايانده شود كه با اهل خود چپ مي

هاي ناشي از آن همچون  روي او بيهوده است؛ با اين پندار و ذهنيت راست
هاي  صفتي زن و لزوم تسلّط و تملّك بر او، زن هميشه در پشت پرده شيطان

 محبوس مانده، اگر هم گاه به اين پشت پردگي تعصب، سوءظن و ابزارنگري
ريزي  به سهم و نقشي كه به صورت نامرئي در پيدليلِ  بهاشارتي رفته است، 

ها داشته، نبوده، بلكه گوشزد كردن اين اندرز بوده است كه در  ها و فرهنگ تمدن
  !اي، زني نهفته است پشت پردة هر جنگ و دسيسه

 انقـالب صـنعتي، وجـه مـسلّم تعامـل بـا             سونگري دست كم تا ظهور     اين يك 
آفرينـي   جنس مؤنث بود؛ اما پس از اين رخداد، فزوني چشمگير حـضور و نقـش              

ن بـود تـا در      آنـا نان و مـدافعان حقـوق       ززن در جامعة جهاني، نقطة عطفي براي        
المللـي ماننـد سـازمان حمايـت از حقـوق زنـان و               هاي بين  نهايت با ايجاد تشكل   

هاي سياسي، علمي و هنري اعـادة        مچون فمينيسم در عرصه   هايي ه  برپايي جنبش 
حيثيت و حقوق انساني كنند كـه در ايـن ميـان، تحقيـق در جايگـاه زن و ميـزان                     

ويـژه در منـابع      برخورداري او از حقوق انساني در گذشته و حالِ ملل مختلف، به           
جامعيت ترين موضوعات بوده است؛ چه، ادبيات به واسطة          ادبي همواره از پراقبال   

هاي گونـاگون، تنهـا مرجعـي اسـت كـه            رويكردهاي فرهنگي و تاريخي به مقوله     
... شناسي و    توان در آن، مجموعه آراء اساطيري، مذهبي، فلسفي، عرفاني، روان          مي

  .را دربارة يك پديده به صورت يكجا مشاهده كرد
 بـراي ايـن   ترين انواع ناگفته پيداست كه از ميان آثار ادبي، ژانر حماسي از مهم   
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 بازتابي روشن از زندگاني بشر ديرين عرضـه         ،هاي كهن  منظور است؛ زيرا حماسه   
ها  ها و سوگ   ها و بزم   ها، رزم  پردازي ها و داستان   ورزي كنند و از خالل حكمت     مي

بيني و منش سرايندگان و همچنين آرزوها و آمال و چند و چون           و سرورها، جهان  
ها و باورهاي مردمان گذشته و حتي روند         يينحيات زندگي فردي و اجتماعي و آ      

 فردوسي نيز از آنجا كـه بـا         شاهنامه. سازند پيدايش جوامع نخستين را منعكس مي     
زمين و سـير پديـداري       هاي اجتماعي در ايران    گيري نخستين بنيان   چگونگي شكل 

آداب و رسوم ملي مانند جشن نوروز و سده و همچنين كشف آتـش و فراگيـري       
شـود، يـان ريپكـا را بـر آن          شتن و نحوة ساخت پوشاك و زره آغاز مي        سواد و نو  

رود كـه   شمار مـي  اي به راستي سند تاريخي بسيار ارزنده اين اثر به«داشته است كه    
هاي مهم تاريخ و پيش از تـاريخ         هاي آن، واقعيت   صرف نظر از پندارها و استعاره     

... كنـد  ن را روشـن مـي     هاي نخستي  گيري زندگي اجتماعي انسان    و همچنين شكل  
 به عنـوان منبـع      شاهنامهكند كه بررسي     هاي اقتصادي و اجتماعي ثابت مي      پژوهش

تاريخي تا چه اندازه براي دريافت چگونگي زندگي جوامع گذشته ايران، سودمند            
  )291: 1383ريپكا  (».است

، گاه به مالحظـات سياسـي و گـاه از سـر ناآگـاهي، قربـاني                 شاهنامهاما همين   
ستيزي شده است؛ چنانكه براي نمونـه،        هايي ناروا به اتهام زن     ها و داوري   اشتبرد

  :، آورده استحماسه ملي ايرانيانپرفسور تئودور نولدكه در كتاب مشهور خويش، 
شوند كه هوس يا عشقي  كنند و تنها زماني ظاهر مي  زنان نقش فعالي ايفا نميشاهنامهدر 

  )116ـ115: 1384نولدكه . (در ميان باشد

گاههاي اينترنتي بـا اسـتناد بـه ابيـاتي           يا در افواه عوام و همچنين بسياري وب       
الحاقي، از ضديت فردوسي و به تبعيت آن فرهنگ ايراني با جنس زن، سـخن بـه      

  :آيد كه از مشهورترين اين ابيات يكي آن است كه ميان مي
ــا    زن و اژدهــــا هــــر دو در خــــاك بــــه ــر دو ناپ ــن ه ــاك از اي ــان پ ــهجه  ك ب

نـويس و چـاپي      يك از نسخ كهن و معتبـر دسـت         حال آن كه اين بيت در هيچ      
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شـود و نخـست      هاي ژول مول، مسكو و بروخيم ديده نمي         همچون نسخه  شاهنامه
افزوده  شاهنامهاي كلكته و بمبئي است كه به متن          هاي نامعتبر و سليقه    بار در چاپ  

  )1(.شده است
  بيان مسأله و طرح چند سوال

بيني به روزگار پيش تاريخي      ترين منابع ادبي از نظر زماني يا نوع جهان         نزديك
هاي مكتـوب    حماسه) پردازند ها بدان مي   كم بخشي از حماسه    روزگاري كه دست  (

كه همواره از مشهورترين    (هاي يونان باستان و ايران       ويژه حماسه  ملل گوناگون، به  
سـراياني    بـوده اسـت، و حماسـه   )انـد  هاي جهان به شمار آمده     ترين حماسه  و مهم 

انـد و ايـن      چون هومر و فردوسي هر دو در پي تثبيت ميراث فرهنگي خود بـوده             
هـا   ميراث، چيزي نيست مگر آرمان و آداب و افكار مردمان سرزمينشان كـه قـرن              

دست به دست و سينه به سينه از پيشينيان به بازماندگان رسيده است و با تأمل در                 
انـد، چگونـه بـزم       كـرده  فت كه يونانيان و ايرانيان چگونه رزم مي       توان دريا  آنها مي 

تافتنـد، چگونـه ديـن و سياسـت          اند، مرگ و زنـدگي را چگونـه برمـي          ساخته مي
  .اند دهنده آن چه تعاملي داشته اند و با طبيعت، اجتماع و عناصر تشكيل ورزيده مي

مـاع، در   راستي جايگاه و شخـصيت زن بـه عنـوان عنـصري از عناصـر اجت                به
 فردوسي چه بازتـابي داشـته اسـت؟ و    شاهنامه هومر و ايلياد و اوديسه  هاي   حماسه

 اسـاطير، فرهنـگ و تـاريخ ملّـي          ةهـا چكيـد    اگر چنانكه ذكـر شـد ايـن حماسـه         
  ها كدام است؟ ند، پيشينة اين بازتابا خويش

هـاي   ها، پيش از هر چيز در گروه مراجعه بـه بنيـان            پاسخگويي به اين پرسش   
اي از باورهـا و      هـا، مجموعـه    ادي و فكري اين آثار است؛ آنجا كه در اسطوره         اعتق
اي كـه سرچـشمه حيـات و         هاي رمزآلود و نمادين گرد آمده است؛ بـه گونـه           ايده

هـا،    و از اين رهگذر است كه همواره در اسـطوره          )2(داند اصل هستي را مادينه مي    
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 در كنـار خـدايان نرينـه        ميتـرا   و آناهيتـا  و   2آرتميس و   1آفروديتبانوخداياني چون   
  .كنند چون زئوس و اورمزد خودنمايي مي

  شناسي پژوهش رويكردها و آسيب

بررسي و تبيين چگونگي نگاه ايرانيان بـه زن و شـناخت و معرفـي جايگـاه و            
 فردوسي، مـسأله و دغدغـه جـستارِ پـيشِ رو اسـت كـه                شاهنامهنقش او از منظر     

ليلي از طريق مقايسه با نقش و جايگاه زن در نگارندگان با رويكرد توصيفي ـ تح 
، در پـي    ايلياد و اوديسه   ةويژه دو حماس   مواريث كهن فكري و فرهنگي يونانيان، به      

هـا و    انـد و بـراي آن كـه سـير و نتيجـه پـژوهش از شـبهة جانبـداري                    آن برآمده 
ثـر  ها دربـارة دو ا  ها بركنار ماند، از يك سو بيشتر استقصاها و داوري   سونگري يك

هاي منتقدان غيرايرانـي برگزيـده شـده و از سـوي           ها و قضاوت   هومر از نقل قول   
ديگر پيشينة اساطيري، تاريخي و فرهنگي باورهاي مربوط به زن در جامعة يونـان        

شود نيز در    و ايران باستان واكاوي و ذكر شده است تا آنچه استنباط و استنتاج مي             
ريگر اتفاق و وثوق هرچه بيشتر مطالـب و  ها، يا ها و قضاوت  حكم پشتوانة داوري  

  .مباحث گردد
تحليل نقش و   «همچنين مباحث و شواهد مربوط به بخش اصلي تحقيق يعني           

هاي هومر و فردوسي به صورت جداگانه ذكر شـده اسـت           در حماسه » جايگاه زن 
تا با پرهيز از بررسي توأمان، رويكرد پژوهش از غرض ترجيح يكي بـر ديگـري،                

هـاي هـومر و      ش بركنار مانده باشـد؛ زيـرا در وهلـة نخـست، حماسـه             بيش از پي  
برنـد و از سـوي ديگـر،         فردوسي از جهاتي بسيار در شرايطي مساوي به سر نمي         

گرچه شايد بتوان شواهد ادبي را معياري براي مقايسة موقعيت و منزلت اجتماعي             
ه، در حيطة شمول    اي باستاني در نظر گرفت، از آنجا كه مقولة مقايس          زن در پيشينه  

_____________________________________________________________ 
1. Aphrodite    2. Artemis 
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قانون نسبيت قرار دارد، استناد قطعي به برآينـدهاي آن جـايز نيـست و از سـوي                  
ديگر، بايد به خاطر داشت كه حتي در صورت روايي چنين امري، بـه هـيچ روي                 

سـتيز يـا     توان جايگاه و نقش نامطلوب زن در يك اثر ادبـي را بـر بيـنش زن                 نمي
هـاي   د؛ اما اين آفـت، همـواره از بيراهـه         دست كم مردساالر پديدآورنده حمل كر     

اديبـاني   اي بوده، پيامدهاي آن دامنگير بزرگ      بسياري از مطالعات تطبيقي و مقايسه     
  .چون هومر و فردوسي نيز شده است
  پيوند اساطيري با اصل مادينه هستي

ترين ادوار كه هنوز در ذهن انسان ابتدايي، خـدايان، صـورت و انـدام                در كهن 
نمود كـه هـستي،      خود نگرفته بودند، برخي باورهاي اساطيري چنان مي       انساني به   

هاي پرستش، همه و همه چيزهايي بودند كـه        اصلي مادينه دارد؛ از اين رو سمبول      
كردند و آنگاه نيـز كـه اسـاطير، گـام در مرحلـة               خاصيت زايندگي را منعكس مي    

هد، خداياني مادينـه    ن هاي انساني مي   ها و اندام   پرستش خدايان گوناگون با صورت    
خيـزي، بـاروري و      كنند كه مظاهر قدرت، حاصـل      در كنار خدايان نرينه ظهور مي     

  : دربارة آناهيتا آمده استاوستاآمدند؛ چنانكه در   مي عشق به شمار
كه از وي آب روان است به فراواني تمام ... اندام زن زورمند درخشان بلندباال و خوش

  )34: 1348دارمستتر . ( جاري استهايي كه در روي اين زمين آب

  :نويسد ميرچا الياده دربارة جايگاه زن در بينش انسان بدوي مي
ها را كه در پهنة زمين بوده و نيز به  ها و درياها و رودخانه ها و دره بشر ابتدايي وجود كوه

ار جوشيد، با نيروي فرزند د وجود آمدن و از بين رفتن گياهان را كه بالفعل از زمين مي
  )24: 1372الياده (» . است ديده شدن و زايش زن در يك راستا مي

و به سبب همين وجـوه اشـتراك ميـان زن و زمـين اسـت كـه در بـسياري از          
اند و در    ها، زمين، مقدس و مونث تلقي شده، شخم زدن آن را گناه دانسته             اسطوره

  .هايي چون زرتشت، دفن مردگان در خاك ممنوع شده است كيش
اي از ملل، بـا نظـام        هايي از تاريخِ پاره     ديرينه و پيشينه است كه در دوره       با اين 
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شويم؛ آنچنان كه در ايران زناني چون هماي و پريچهـر بـه              رو مي  مادرشاهي روبه 
. شـود  جويي، ظاهر مي   رسند و در مصر بلقيس با سليمان از در برتري          پادشاهي مي 

 باستاني ايرانيان و علت  اعتقاد بـه         كريشمن در راستاي تبيين جايگاه زن در ادوار       
  :دهد ها چنين توضيح مي مادر ـ خدايي در ميان ايرانيانِ پيش از آريايي

النهرين كه سكنه بدوي آن از همان منشأ نجد ايران بودند، معتقد بودند حيات آفريده  در بين
اند،  داشتهپن النوع است و جهان حامله است و منبع حيات به عكس آنچه مصريان ميربةيك 

  )30: 1355كريشمن . (مونث بود نه مذكر

  زن در يونان باستان

جامعة باستان يونان از جوامع پدرشاهي تمام عيار بوده است؛ تا آنجا كـه پـدر                
هـا بـه دسـت هالكـت سـپارد يـا در              خانواده، قادر بوده كودكان خود را بـر قلّـه         

ان مؤنـث، بـيش از   هاي خدايان قربـاني كنـد و ناگفتـه پيداسـت كـه كودكـ            مذبح
طبق اظهـارات ويـل دورانـت،       ! كردند االن مذكرشان اين افتخار را تجربه مي      سهم

وضع زن در يونان آن دوران بسيار پست بوده است و از جمله عواملي كه شأن و                 
كاسـته، يكـي رواج چـشمگير غالمبـارگي و           منزلت زن را در جامعة يونـاني مـي        

ژه شهر آتن، بوده و ديگري فرورفتن جامعه        وي خواهي در يونان باستان، به     همجنس
انديشي و   در كام عقالنيت فلسفي و مباحثات منطقي كه چون سرشت زن از كالن            

آفرينـي در    هـا و نقـش     نگري بري است، بيش از پيش از حضور در ميعادگـاه           كلّي
گـذاران يونـاني، بهتـرين       شايد كالم دموتسن، از قانون    . مانده است  جامعه دور مي  

  : ر نوع نگرش نسبت به زن در يونان آن روزگار باشدگواه ب
زكان و زنان نامشروع خود در اوقات روز سالمت جسم ي با كن،بريم از فواحش تمتع مي
: 1337دورانت ( .آورند كنيم و زنانمان فرزندان مشروع براي ما مي خويش را تأمين مي

338(  

از . ة حكومتي داشته است    پشتوان دراكونش در آن زمان با عنوان قوانين        ناين بي 
پيامدهاي فروكاستن نقش زن در جامعة يونان باستان، يكي آن بوده كه در ادبيـات   
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رود؛ بـه    هـاي زنـان سـخن مـي        كـاري  يونان همه جا پي در پي از خطاها و زشت         
نام يـك زن پاكـدامن را بايـد         «: گويد اي كه مثلي مشهور در ادبيات يونان مي        گونه

  )339: 1337دورانت (» . نهان كردمانند شخص او در خانه
ها و باورهـا     البته همچون هر ادبيات و اجتماع ديگر، اينجا نيز آبشخور نگرش          

گونه كه در اسـاطير يونـان نيـز بـا زنـاني              توان در گسترة اساطير جست؛ آن      را مي 
شويم كه به مردكشي معروفنـد، دختـران خـود را            رو مي  ها روبه  موسوم به آمازون  

: 1379شـواليه و گربـران      (كننـد    العـضو مـي    اما پسرانشان را كور و ناقص     پرورند،   مي

نيز پاندورا در اساطير يونان زني است كه به كيفـر ربـودن آتـش همـراه بـا                   . )240
شود و هنگامي كـه از       ها به زمين تبعيد مي     ها و شرارت   اي سرشار از بيماري    جعبه

گيـرد   صان زمـين را فـرا مـي       گشايد، شرّ و نقـ     سر كنجكاوي زنانه در جعبه را مي      
هـاي اسـاطيري و    داري اين نـوع نگـرش بـه زن در بنيـان      ريشه. )79: 1377كمپـل   (

 يونان تا بدانجا بوده است كه افالطون هم در آثار خويش با وجود              ةفرهنگي جامع 
سـارا  . نهـد   حقوق شهروندي زنان، خود نيز گاه بدان گردن مـي          ةتالش براي اعاد  

 از وضـعيت همجنـسان خـود در عـصر           ن در ادبيات كهـن    زپومروي نيز در كتاب     
  :نويسد كند و مي هومري و بسياري از ادوار ديگر تاريخ يونان، ابراز تأسف مي

هاي فرهنگي و اجتماعي محروم  اين كه زندگي زنان در آن اعصار تا بدين ميزان از حمايت
 (Pomeroy 1975: 89). راستي جاي ترحم و دلسوزي دارد بوده است، به

  تحليل نقش و جايگاه زن در ايلياد و اوديسه

   زن در قبضه بانوخدايان آسماني ـالف
 از هـومر را از      اوديـسه  و   ايليـاد ويژه دو اثر     هاي يونان باستان، به    هرگاه حماسه 

نـث  ؤهاي م  منظر تعيين نقش و جايگاه زن تورق كنيم، بيش از آن كه با شخصيت             
شويم كه در سراسر دو حماسه       رو مي  اني روبه هاي آسم  رو شويم، با اله    زميني روبه 

كنند؛ در حقيقت اين خدابانوان در كنار خدايان نرينه، در بـسياري             عرض اندام مي  
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هـاي داسـتان را      شوند، شخـصيت   مواضع در حكم بازيگردانان نمايشنامه ظاهر مي      
ه ويـژ  كنند و بـه    جا مي  نج جابه رهاي شط  مطابق با اميال و آمال خود، همچون مهره       

هـا   موجب كاهش چشمگير كمي و كيفـي حـضور زنـان زمينـي در ايـن حماسـه                 
آفرينـي آشـكار     كِلِر درباره كمرنگي نقش زنان زمينـي و نقـش         . جي. اي. ندوش مي

  :گويد بانوخدايان در ايلياد مي
در ايلياد در واقع اين خدايان زن هستند كه هم در طول داستان و هم در پايان، عرض اندام 

رسند؛ در حالي كه زنان زميني همگي به سرانجامي شوم دچار  به مطلوب خود ميكرده، گاه 
  (Keller 1902: 58). آيند مي

هــايي از دخالــت ايــن بانوخــدايان در رونــد حــوادث  اكنــون بــه ذكــر نمونــه
، آفروديت الهه پاريس را كـه       )كه شرح نبردي ده ساله است      (ايلياددر  . پردازيم مي

همچنـين وي در هيـأت      . رهاند  كم آورده است، مي    1سدر جنگ تن به تن با منال      
 دسـتور   3 از جانـب هـرا     2رسـاند، آتنـه    پيرزني دالله، هلن و پاريس را به هـم مـي          

 جلوگيري كند، نيز وي به اوليس الهـام         5 به آگاممنون  4ش آشيل رگيرد كه از يو    مي
 6ش تتيس  مادر ةآشيل به واسط  . كند كه يونانيان را از بازگشت به وطن باز دارد          مي

االرباب يعنـي زئـوس را متوجـه لـشكريان خـودي       كه از الهگان است، خشم رب  
نيز تتيس الهه براي آنكـه آشـيل را از كـارزار بـازدارد، او را جامـة زنـان                    . كند مي

افتد و يونانيان از حقيقت مـاجرا بـا خبـر            پوشاند؛ گرچه اين حيله موثر نمي      درمي
اي است كه     از طريق اسب چوبين نيز حيله      7اترفند راهيابي به درون ترو    . شوند مي

شـود و بـراي    وقتي آگاممنون در دريا گرفتار طوفـان مـي   . آموزد آتنه به اوليس مي   
كند دخترش ايفيژني را قربـاني كنـد تـا خـشم خـدايان               رهايي از معركه قصد مي    

  .نهد ربايد و گوزني ماده به جاي او مي فرونشيند، آرتميس دخترك را مي

_____________________________________________________________ 
1. Menelaus  2. Athene  3. Hera 
 
 

4. Achilles  5. Agamemnon  6. Thetis 
 
 

7. Troy 
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گيـري حـوادث دارنـد؛ چنانكـه          نيز بانوخدايان نقشي برجسته در شكل      اوديسهدر  

برداشـتن از    شـود بـا پـرده      ، بـه راهنمـايي مينـرو موفـق مـي          2 فرزنـد اولـيس    1تلماك

سرنوشت شوم پاريس   . هاي كاخ اوليس، خواستگاران مادرش را عقب بنشاند        رسوايي

گيرنـد، آغـاز     يس بـه دل مـي     اي كه دو الهه هرا و آتنـه از پـار           و مردم تروا نيز با كينه     

چراني مشغول بوده، اين دو همراه       دامن كوه به گله    شود؛ زيرا روزي كه پاريس در      مي

كنند و وي آفروديت را بـه عنـوان زيبـاترين            با آفروديت خود را به پاريس عرضه مي       

  : ها نسبت داده شده است النوعربةربوده شدن هلن نيز به مداخله . گزيند برمي

گردانند، تن به  دانست كه پسران دالور آخايي او را به زادگاهش بازمي ياگر هلن م
جاي سخن نيست كه يكي از خدايان خواستار رسوايي او ! داد همخوابگي با بيگانه نمي

  )524: 1374هومر . (شده است

   مردان با تسلط كامل و زنان بازيچه شهوت آنان ـب
توان به آسـاني     ردان ايليادي مي  م و شيوة نگرش م    البا اندك تأمل در فحواي ك     

دريافت كه جنس مخالف بيش و پيش از هر چيـز، ابـزاري بـراي اطفـاء شـهوت          
هايي همچون معـشوق     جنسي است و به همين سبب، بيشتر زنان ايليادي در نقش          

. غـوش اسـت  آ شوند كه درواقع آن روي سكه همخوابـه و هـم         و كنيزك ظاهر مي   
خواهد كه تنها پس از تصرف       سربازان خويش مي  نستور، از سركردگان يوناني، از      

زنان تروايي و همبستري با آنان، انديشة بازگـشت بـه وطـن را از سـر بگذراننـد                   
هاي خود، انگيزة خويش از   و آشيل در وصف دالوري     )355: ، سرود دوم  1373هومر  (

 .)325: همـان، سـرود نهـم     (كند   دستيابي به زنان غنيمت عنوان مي     را  همه نبردهايش   
  :بارگي پهلوانان يوناني آورده است كامران جمالي در انتقاد از زن

آشيل به خاطر زني كه آگاممنون از غنايم او كسر كرده، آرزو دارد كه زئوس شكست را 
  )23: 1368جمالي . (ميهنانش كند تا فقدان او در جنگ احساس شود نصيب هم

_____________________________________________________________ 
1. Telemachus    2. Odysseus 
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 هوا و هـوس     ة بازيچ دايلياهاي زن در     با اين انگيزه، طبيعي است كه شخصيت      
كه يونانيان پـس از دسـتيابي بـه          آگاممنون، آشيل، پاريس و ديگران شوند؛ آنچنان      

 و غارت آن، زنان تروايي را ميان خود بخـش كـرده، همـسر و مـادر هكتـور                  تروا
 خـود همخوابـه     ةسازند بـا قـاتالن خـانواد       يعني آندروماك و هكوبا را ناگزير مي      

يابد كه   گردد، درمي  اه كه آگاممنون از جنگ تروا بازمي      گ  ديگر، آن  ةدر حادث . شوند
اش ارتبــاط پنهــاني دارد؛ از ايــن رو بــرادرزادة خــود را  همــسر وي بــا بــرادرزاده

گردند، تنها   شاهان و پهلوانان ايليادي همگي هرگاه از ميدان كارزار بازمي         . كشد مي
ورانـت در نقـد     كنند، كنيز همخوابه است؛ از ايـن رو، ويـل د           چيزي كه طلب مي   

  : نويسد عشق و محبت هومري مي
عشق شاعرانه و رمانتيك در آثار هومر بسيار اندك است و هنگامي كه آگاممنون يا 

انديشند، محبتشان كامالً جسماني و  آخيلوس دربارة كروسئيس، بريسئيس يا كاساندرا مي
  )33: 1337دورانت . (شهواني است

توجـه از     تـصاحب زنـان، بخـشي قابـل         نيز رقابت شهواني بـر سـر       اوديسهدر  
 تصاحب پنلوپ وفادار نيز همخـوابگي       ة انگيز ،زند؛ براي نمونه   حوادث را رقم مي   

آوردن ثروت اوليس؛ چه هر كس در نهايت بتواند          راني است نه به چنگ     و شهوت 
پنلوپ را به چنگ آورد، بايد معادل با صد ثروتمند به عروس پول بدهد؛ شـرطي                

ران به جان خريده بودند؛ زيرا بنا بر توصيفات هومر، وقتي آنـان             كه همه خواستگا  
پنلوپ را ديدند از زيبايي او زانوانشان سست شـد و همگـي آرزو كردنـد كـاش                  

 نيـز بـا قتـل دوازده        اوديـسه پايـان داسـتان     ! توانستند با وي همخـوابگي كننـد       مي
اران فاسد، مدت   خورد؛ زيرا اينان با همبستري با خواستگ       خدمتكار اوليس رقم مي   

  .تر كرده بوند  اوليس طوالنيةاقامت آنان را در خان
  برداري ابزاري از آنان فقدان تشخّص استقالل زن و بهره. ج

زن در ايلياد و اوديسه، چندان استقاللي از خويشتن ندارد و همواره از دسـتي               
ني و  به دستي ديگر در گردش است؛ يا به عنوان كنيز و كلفت يا بـه عنـوان قربـا                  
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، برعهـده گرفتـه اسـت،       ايليـاد ويـژه در     پيشكش و از اين رهگذر، نقشي كه زن به        
از منظري، وجود زن ميدان نبردي براي مـردان اسـت تـا        . آيد چندان به چشم نمي   

براي كسب قدرت، افتخار و ثروت با هم بـه رقابـت پردازنـد؛ گـويي بـه دسـت                    
از مقدمات كسب اين هر سه بـه        بانويي زيبا، خود    ) ربودن: و بهتر بگوييم  (آوردن  

  .آمده است شمار مي
آگاممنون براي آن كه از طوفـان دريـا خـالص شـود، طبـق توصـية كالكـاس            

بريـزئيس زنـي زيبـاروي      . كند دختر خود ايفيژني را قرباني كنـد        پيشگو، قصد مي  
گيـرد؛ امـا آگـاممنون در غيـاب آشـيل او را              است كه آشيل وي را به بردگي مـي        

وجبات قهر و نزاع ميان پادشاه يونان و پهلـوان نخـست آنـان فـراهم           ربايد و م   مي
آيد و به هنگام سازش نيز، از جمله هدايايي كـه آگـاممنون بـراي دلجـويي از                   مي

دهنـد كـه     فرستد، شش زن است، سران يونانيان نيـز بـه وي وعـده مـي               آشيل مي 
.  اهـدا كننـد  چنانچه در گشودن تروا با آنها همكاري كند، بيست زن ديگر بـه وي         

بـار پـاريس در رويـارويي بـا           ضـعف رسـوايي    ةخود هلن نيز كه پس از مـشاهد       
شدت از وي بيزار شده، بـه اجبـار ايزدبـانوي حـامي پـاريس، تـن بـه                    منالس، به 

او بر آن باور است . )349: ، سرود شـشم 1373هومر  (. دهد همبستري دوباره با وي مي    
هاي اساسي و درخور شأن برعهده      نقش ايليادكه به استثناء هراي ايزدبانو، زنان در        

 يونان معاصر هـومر نيـز همـين         ةتوان چنين برداشت كرد كه جامع      مي. گيرند نمي
 (Brann 1946: 156). ديدگاه را دربارة زن داشته است

كند،  هاي يونان، يك زن نقشي محوري ايفا مي        از معدود مواردي كه در حماسه     
، شخـصيت   اوديـسه  و   ايليـاد در هر دو داستان     ترين شخصيت زن     پنلوپ، برجسته 

ـ   ( و همسر اوليس قهرمان است       اوديسهدوم داستان     وي نيـز    ةهرچند استقالل زنان
چندان محل اعتبار نيست؛ از جمله از آن نظر كه حتي انتخاب شوهر وي از ميـان                 

وي كه زني نجيب و پاكدامن است، بـا         ). خواستگاران نيز بر عهدة فرزندش است     
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دوست و فداكار است و بـراي دسـت          اش، نماد زني شوي    ظاري بردبارانه چشم انت 
 دو ترفند زيركانـه     ،به سر كردن خواستگاران سمج و فاسد و بازيافتن شوهر خود          

يكـي آن كـه در روزگـار ناپديـدي اولـيس از خواسـتگارانش               : گيـرد  به كـار مـي    
گـاه كـه     ري آن خواهد كه تا اتمام كار بافت كفن پدر اوليس درنگ كنند و ديگ             مي

تواند اعالم وجود كنـد، پنلـوپ رقبـا را بـه             شويش پيدا شده، اما از بيم جان نمي       
خوانـد؛ در حـالي كـه         كشيدن كمان به يادگار مانده از شـوهرش فـرا مـي            ةمسابق

مـادر اولـيس نيـز در    . تواند از عهدة اين كار برآيد     داند تنها اوليس است كه مي      مي
 زنان دارد؛ گرچه وي نيز به عاقبتي شوم و بدفرجام            نقشي متفاوت از ديگر    اوديسه

شود؛ چه پس از ناپديد شدن فرزند و ديوانه شدن شوهرش، خود را بـه                دچار مي 
  .آويزد دار مي

  تنها زيبايي زن مالك است نه فضايل اخالقي ويدـ 
  هـاي جنـسي او، دومـين معيـار و عامـل حـضور               حسن ظاهر زن در امتداد جاذبه     

 همـه   ة است؛ كافي است به خاطر داشـته باشـيم كـه جرقـ             اوديسهو   ايليادوي در   
هاي جنگ ده ساله تروآ و ماجراهاي اوليس بـا رقابـت سـه               كشتارها و ويرانگري  

 نيز وقتي سران تـروا هلـن     ايلياددر سرود سوم    . شود ايزدبانو بر سر زيبايي زده مي     
اي را روا و بجـا       نندهك بينند، برپايي جنگي خونين بر سر چنين زيبايي افسون         را مي 

  :خوانند مي
. اند بيجا نيست كه ترواييان و آخاييان به خاطر چنين زني اين همه مصيبت تحمل كرده

، سرود 1373هومر . (اش كه همانند جاودانيان است كند از ديدن چهره انسان حيرت مي
  )244: سوم

، ) از پنلوپ  پوشي از اندك توصيفات    با چشم  (اوديسه و   ايلياداز اين رهگذر در     
گيـرد و   گاه زن به واسطة مزايا و فضايل اخالقي در كـانون توجـه قـرار نمـي                 هيچ

هرچه هست، همان زيبايي ظاهر اوست و بيشتر با عباراتي همچون دارندة بازوي             
وصـف  ... هاي سفيد، چشمان چون جغد، چـشمان چـون گوسـاله و              سفيد، ساق 
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اني منقوش اما توخـالي ظـاهر       دگيشود؛ بدين سبب زنان هومري، همچون آفر       مي
شوند كه جهاني دروني براي شناخته شدن از طريق كـاوش در بيـنش و مـنش       مي

هاي زن بـا خـويش و        وگوي دروني شخصيت   ندارند و مخاطب نه از طريق گفت      
اسالمي ندوشـن بـر ايـن       . شود وگو با ديگران، از خصايل ايشان آگاه نمي        نه گفت 

  :ان آورده استمبنا در تحليل انتقادي كل داست
نخست ربوده شدن يك زن، سپس : بينيم كه زمينة داستان بر موجباتي ساده گزارده شده مي

ها  گاه خشمي فرو ننشستني كه با لهيب آن طي جنگي ده ساله، ده دعوا بر سر زني ديگر، آن
  )173: 1378اسالمي ندوشن . (شوند هزار نفر تباه مي

  برانگيز  زن موجودي است فتنهـه 
هـا و    اه ابزاري به زن و توجه بيش از اندازه به زيبايي او كه نـاگزير بـه رقابـت                  نگ

 ايلياد ةهاي گاه خونين خواهد انجاميد، از زن در متن دو حماس           چشمي چشم و هم  
هاي آگاهانه يا ناخودآگاه     انگيزي ارد كه با فتنه   ذگ  شخصيتي به نمايش مي    اوديسهو  

نهـد؛ بـراي     افروزي زنـان صـحه مـي       جنگصفتي و    خود، بر ادعاي ديرين شيطان    
دهـد،    كه با حـضور ناخواسـته يـك زن رخ مـي    ايليـاد نمونه، اولين مشاجرات در    

 ميل پـدر    شيفتگي آگاممنون بر اندام كرزئيس و تمايل به همخوابگي با او، خالفِ           
از جمله موارد آگاهانه    . دختر يا نزاع آگاممنون با آشيل بر سر معشوقه آشيل است          

گاه است كه آنتئه همسر پادشاه پرويتوس دلباختة يكي از           ها يكي آن   فرينياين شرآ 
طلبـد؛ امـا چـون       شود و از او كام مي      پهلوانان زيباروي و دالور به نام بلروفون مي       

زند، آنتئه پرويتـوس را      منشي، از اجابت خواستة او سر باز مي        بلروفون از سر پاك   
  :ظر به وي تبعيد كندكند بلروفون را به اتهام سوءن وادار مي

همان بهتر كه بميري وگرنه بلروفون را كه خواسته است برخالف ميلم با من ! پرويتوس
  )190: ، سرود ششم1373هومر . (بخوابد، از ميان بردار

شود كه مـردم را   رو مي اي با زني جادوگر روبه ، اوليس در جزيره  اوديسهنيز در   
ها هم در اين حماسه حضور        به نام سيرن   دختراني اهريمني . كند به جانور بدل مي   
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دارند كه نيمي از هيكلشان به شكل ماهي است و با آواز فريبندة خود، آدميـان را                 
اي اسـاطيري نـزد يونانيـان دارد؛     ايمان به شرانگيزي زن نيز پيـشينه . كنند مسخ مي 

د و  رويـيم كـه در عـين زيبـايي، زهرآلـو           هايي مادينـه روبـه     زيرا آنجا نيز با پديده    
تنـة مـار اسـت يـا      اند؛ مانند آكيدنا كه دختري زيبا با باالتنة انـسان و پـايين     خبيث

  .اسفنكس كه اهريمني با سر زن و پيكرِ شير است
  يابد سرودهاست كه زن مجال خودنمايي مي  تنها در سوگ ـو

آفرينـي مثبـت      فرصـتي بـراي نقـش       ايليـاد  شمار مواردي كـه زن در      از انگشت 
انگيـزِ پـس از جنـگ و          است كه هومر براي ترسـيم فـضاي حـزن          يابد، زماني  مي

اش، دسـت بـه دامـان اسـتعداد زنـان در سـرايش               باالبردن بعـد عـاطفي حماسـه      
دهـد؛ از جملـه زاري       شود و آنان را در مركـز مـاجرا قـرار مـي             سرودها مي  سوگ

. بريزئيس بر جسد آشـيل يـا سـوگواري آنـدروماك و هكوبـا بـر مـرگ هكتـور                   
  :ز سوگواري آندروماك بر مرگ هكتور، چنين استاي ا گوشه

منِ بدبخت كه سرنوشت ... من و تو هر دو با يك سرنوشت زاديم. چه بدبختم من! هكتور
جهان (شومي در انتظارم بود، اي كاش مرا به دنيا نياورده بودند و اكنون تو در هادس 

ومر ه... . (گذاري ك تنها ميروي و مرا در نوميدي هراسنا در اعماق نهاني زمين مي) مردگان
  ).481: ، سرود بيست و چهارم1373

كِلِر در ادامة انتقادات خود از جايگاه نقش زنان عـصر هـومري عنـوان               . جي. اي
ويژه مرگ عزيزان، براي آنها      فرساي زنان، به   هاي طاقت  كند كه مصائب و ناگواري     مي

مرگ شوهران، والدين يـا     سرودها بر    دست كم اين مزيت را در پي دارد كه در سوگ          
ها و موقعيت اجتماعي خود را بـازگو       يابند سرگذشت، رنج   ت مي صفرزندان خود، فر  

هاي زنانه خبـري نبـود،    ها و شيون ، از مويهايليـاد راستي اگر در اثري چون   به«كنند و   
  (Keller 1902: 79)» .ماندند بايد تا آخر داستان، صم بكم مي زنان داستان مي

يابد، آنجاسـت كـه هكوبـا        ي كه زن ايليادي، تشخّصي فراخور مي      ديگر موضع 
دهد كه از نبرد تن به تن بـا          مادر هكتور نگران از سرانجام فرزندش، او را بيم مي         
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  : آشيل خودداري كند
با اين دشمن ! كودكم... دار و بر من ترحم داشته باش خود را از بد نگه! هكتور فرزند من

، سرود 1373هومر . ()3(...ستي در داخل حصار با او نبرد كنرو مشو، اگر هم خوا روبه
  )210: ششم

باز از ديگر مواضعي كه اقتضاء داستان بـه زن مجـال خودنمـايي داده، صـحنة          
وداع آندروماك با شويش هكتور پهلوان است كه بـا وجـود كوشـش آنـدروماك                

تظـارش را   اي شوم و محتـوم كـه خـود ان           تن به حادثه   ،براي ممانعت از رفتن وي    
  :سپارد كشد، مي مي

بخت  تو نه به كودكت ترحم داري، نه به من؛ من تيره. تهور تو نابودت خواهد كرد! نابكار
ور خواهند شد و  زودي آخاييان به انبوه بر تو حمله زودي بيوة تو خواهم شد؛ زيرا به كه به

  )347: همان، سرود شانزدهم. (تو را خواهند كشت

  نزن در ايران باستا

  :گويد كريستين سن، خاورشناس دانماركي، مي
زن، چه در زندگي . رفتار مردان نسبت به زنان در ايران باستان، همراه با نزاكت بود
: 1337كريستين سن . (خصوصي و چه در زندگي اجتماعي، از آزادي كامل برخوردار بود

75(  

انتخاب شـوهر آزاد  كند كه دختر در جامعة ايران باستان در        بارتلمه نيز بيان مي   
توانسته فرد پيشنهادي پدر يا قيم خـود را رد كنـد؛ بنـابراين پـدر             بوده است و مي   

وي در تأييـد ادعـاي خـود دربـارة          . حق نداشته دخترش را به ازدواج مجبور كند       
آزادي در ازدواج، رفتار خود زرتشت نسبت بـه دختـر كـوچكش، پروچيـستا، را                

  :كند سندي متقن معرفي مي
شناس معروف زمان  را كه مرد  من جاماسب  وزير گشتاسب و منجم و ستاره! تاپروچيس

دانشمندي است براي همسري تو برگزيدم؛ تو با خرد مقدس خود مشورت كن و ببين كه 
  )20: 1337بارتلمه (داني يا نه؟  آيا او را اليق همسري خود مي

ز طـرق قـانوني و      بنابراين، ازدواج به هر سبك و سياق كه بوده باشـد، بايـد ا             
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؛ چنانكـه هـرودوت دربـارة       انجام شود بدون اعمال قدرت يا سرقت زن موردنظر        
  :نويسد ربايي مي عقيده پارسيان نسبت به عمل زن

دانند؛ ولي فكر انتقام پس از  پارسيان ربودن زنان را به زور و قدرت كار ناپاكان و بدان مي
  )432: 1373لمب . (ربوده شدن زن، كار احمقان است

مردي كه زن دارد بر آن كـه چنـين نيـست، فـضيلت              «:  نيز آمده است   اوستادر  
ــستتر (» دارد ــي زن از   . )73: 1348دارم ــي و آزادپروردگ ــزوم فرهيختگ ــر ل ــد ب تأكي

گـردد،   آنجاست كه در بينش آيين زرتشتي، خانواده كـه بـر مـدار وجـود زن مـي                 
 چون زرتـشت از اهـورا       رفته است؛ چندانكه   ترين نهاد اجتماع به شمار مي      مقدس

پاسخ » ترين جاي زمين كجاست؟    اي مقدس دادار گيتي، آيا دوم خوش      «: پرسد مي
اي بـسازد كـه داراي آتـش و گـاو و        هر آينه جايي كه مرد مقدس خانه      «: شنود مي

 بـرخالف بـسياري از      دينكـرد  در   .)85: همـان (» گوسفند و زن و فرزند بسيار باشد      
شود، بلكه زن و شوهر       و بدبختي مرد معرفي نمي     اديان ديگر، زن موجب گمراهي    

  )315: همان(. يابند شوند يا با هم نجات مي يا هر دو با هم گمراه مي
دبانوان در اساطير ايران باستان و همچنين توصـيفات         زجايگاه و نقش واالي اي    

و القاب مثبت كه در متون ديني آن ادوار بديشان نـسبت داده شـده نيـز از ديگـر                    
آناهيتـا  . ي نگرش مطلوب نسبت به جنس مؤنـث در آن ادوار توانـد بـود              نمودها

 به صورت زني كامل و مـسلح بـه          آتنهيكي از اين ايزدبانوان است كه نه همچون         
 خواهر آتنه، محرّك جنگ و جنگاوري است؛ بلكـه          1آپولونآيد و نه چون      دنيا مي 

... ن ديوهـا  بخـشنده، دشـم    كسي است كه همـه جـا گـسترده، درمـان          «طبق اوستا   
آن كس كه نطفة مـردان را پـاك كنـد، زهـدان زنـان را                ... افزاست مقدسي كه جان  

براي زايش پاك گرداند، كسي كه زايش زنان را آسان گرداند، كـسي كـه شـير در               
  )258: همان (.»...پستان زنان حامله جاري سازد

_____________________________________________________________ 
1. Apollo 
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  تحليل نقش و جايگاه زن در شاهنامه

  هاي زن در شاهنامه آفريني قشها و ن  تعدد و تنوع شخصيت ـالف
جانبــه در  چنانكــه پــيش از ايــن گفتــه شــد، بانوخــدايان يونــاني نقــشي همــه

اي كـه عرصـه را بـراي حـضور           گونـه  كننـد؛ بـه    هـاي هـومري بـازي مـي        حماسه
 فردوسي، از الهگان ايران     ةشاهناماند؛ اما در     هاي مونث زميني تنگ كرده     شخصيت

اضعي انـدك، فردوسـي بـه نـام برخـي از ايـن              باستان خبري نيست و تنها در مو      
كند؛ بدون آنكه نقشي بـه       ايزدبانوان از جمله آناهيتا يا ناهيد و اسپندارمذ اشاره مي         

آنان محول كند كه ناگفته پيداست رسوخ تعاليم اسالمي در جامعة ايـران پـس از                
نواني تـوجهي بـه ايزدبـا      ترين علل اين بي    اسالم و تأكيد بر وحدانيت الهي از مهم       

است كه در متون ديني و ادبي ايران باستان، جايگاهي ويـژه بـه خـود اختـصاص                  
  .اند داده

 موجـب شـده اسـت    شـاهنامه حـضور نداشـتن بانوخـدايان ايـران باسـتان در      
 هـم از ديـد كيفـي و هـم از ديـد كمـي       شاهنامههاي  هاي زن در داستان    شخصيت

نانكـه در بـسياري از      حضور فراگيـر داشـته باشـند؛ چ       ) بيش از بيست شخصيت   (
 ؛كننـد  ها به تبعيت از روايات كهن، زوجي مؤنث در داستان نقش ايفـا مـي               داستان

مانند شهرنواز و ارنواز در داستان جمشيد و ضـحاك، بـانوي بيـشه و سـودابه در                  
شود،  داستان سياوش كه پس از آن پاي فرنگيس و جريره هم به ماجرا گشوده مي              

سفنديار در داستان دژ رويين، و روشـنك و نوشـه در            آفريد خواهران ا   هماي و به  
گاه نيز شمار زنان موثر در روند يك داستان به سه يا چهار             . داستان دارا و اسكندر   

آفريـد،   مـاه (ويژه در داستان بهرام گور؛ سـه دختـر بـرزين دهقـان               رسد، به  تن مي 
و سـومي   فرزنـد    منـد امـا بـي      سه زني كه يكي بكر، ديگري شوي      ) فرانك، شنبليد 

  .مند و باردار است يا چهار دختر كاردان و دلرباي آسيابان شوي
اي اسـت كـه تقريبـاً بيـشتر           بـه گونـه    شاهنامهآفريني زن در     تنوع و تعدد نقش   
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گيرد كه البتـه در ايـن ميـان،     هاي زنانه ممكن در يك اجتماع كهن را دربرمي      نقش
نقـشي كـامالً منفـي ظـاهر        تنها سودابه است كه در      . هاي مثبت است   غلبه با نقش  

ها در برترين جايگاه كشوري و ملـي قـرار          شود؛ وگرنه برخي از اين شخصيت      مي
ه ملكـه انـدلس    فخت پادشاه ايران، قيدا   د دارند؛ همچون هماي، پوراندخت و آزرم     

و مادر گو، ملكه بخشي از هندوستان و برخي نيز در گسترة نقش مثبت خـود، در          
اند؛ براي نمونه سيندخت كـه گـاه مـادر اسـت و گـاه       هايي متنوع ظاهر شده    نقش

هـايي چـون     هرچنـد شخـصيت   . همسر، گاه رايزن دربار است و گاه سفير پادشاه        
تـوان   خورانـد، مـي   شيرين را كه از سر حسادت، به هووي خويش، مريم، زهر مي           

  .اند سراغ گرفت كه نقش مثبت خويش را به اعمالي منافي انسانيت آلوده گردانيده
بينيم كه بـه رسـم عـرف و          هايي مي   را در نقش   شاهنامهون بر اين، گاه زنان      افز

آهنگي گردآفريد   بايست در اختيار مردان باشد؛ همچون پيش       اقتضائات زيستي مي  
در دفاع از دژ، به سفارت رفتن سيندخت يا رمـزآوري زنـان شـهر هـروم كـه در                    

  :دهند  از خود داد سخن ميگونه تيراندازي استوارند و در پاسخ نامه اسكندر بدين
 بـــه هـــر برزنـــي ده هـــزاران زن اســـت انــدازه در شــهر مــا بــرزن اســت     بــي

ــدريم    ــگ ان ــان جن ــه خفت ــب ب ــه ش  ز بهـــر فزونـــي بـــه تنـــگ انـــدريم     هم
ــوي   ــت ش ــوده اس ــي را نب ــدين يك ــيده ز چن ــيزگانيم و پوشـــ  روي كـــــه دوشـــ

  )1652: 4، ج 1335فردوسي (

   استقالل و خودمختاري زن ـب
 به يمن استقالل خـويش، عملكـردي مـستقل از مـردان دارد و               شاهنامهزن در   

دانـد   جنبان حوادث واقع شود؛ چنانكه رودابه بـا آن كـه مـي             تواند سلسله  خود مي 
كنـد، بـه همـين ترتيـب         اش پافشاري مي   اند، بر دلدادگي   اش با زال دشمن    خانواده

آور  خواهد تا پسري نام     او مي  كند و از   تهمينه جسورانه خود را به رستم معرفي مي       
بندد  بيند و به او دل مي      كتايون گشتاسب را به خواب مي     . و برومند به او اعطا كند     

نمايـد، دسـته گـل     و در جشن همسرگزيني با آن كه گشتاسب مـردي عـادي مـي         
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دهد؛ هرچند اين گـزينش بـه طـرد وي و گـشتاسب از دربـار                 نرگس را به او مي    
گرداني كتـايون از خواسـتگاراني        زير وصفي است از روي     ابيات. انجامد قيصر مي 

  :اند كه در دربار قيصر براي جلب نظر او به صف شده
ــتوه     ــد س ــه آم ــدان ك ــشت چن ــي گ ــروه  هم ــي زان گــ ــد يكــ ــسندش نيامــ  پــ

  )256: 3، ج 1335فردوسي (

خواهد  كند و از او مي     گاه كه قيصر او را از گنج و تاج و نگين محروم مي             و آن 
 گـشتاسپ بـه او   ،همراه شوي آواره و بيگانة خـويش دربـار را تـرك گويـد       تا به   

كند كه به جاي وي كـسي ديگـر از نامـداران انجمـن را برگزينـد تـا                    پيشنهاد مي 
گونه با بخت خويش بـازي نكـرده باشـد؛ امـا كتـايون در پاسـخي حكيمانـه                    اين
  :گويد مي

ــدگمان   ــاي بـ ــت كـ ــدو گفـ ــايون بـ ــمان   كتـ ــردش آســ ــا گــ ــز بــ ــشو تيــ  مــ
ــرا  چون من بـا تـو خرسـند باشـم بـه بخـت              ــسر چ ــو اف ــت  ت ــاج و تخ ــويي و ت  ج

  )264: 3همان، ج (

زن نيـز  «راه نيست اگر بگـوييم        چنين تشخّص عملكردي بي    ةاز اين رو، بر پاي    
 همانند ديگر مظاهر انساني، وااليي و كمال دارد و تصوير شخصيت او             شاهنامهدر  

ويـژه   هاي ديگر، به    نيست؛ حال آن كه در داستان      الشعاع اميال و افراد داستان     تحت
حريـري  (» .هاي عاشقانه، تصوير وي غالباً به تبع داستان ترسيم شده اسـت            منظومه

1365 :27(  
  خردمندي زن. ج
 زنــاني همچــون ســيندخت، رودابــه، جريــره، فــرنگيس، تهمينــه،  شــاهنامهدر

مونه از خود به نمايش     هايي الگو و ن    گردآفريد، منيژه، شيرين و كتايون، شخصيت     
نهند؛ براي مثال عملكرد مدبرانه سيندخت در رويارويي با وضعيتي غيرمنتظـره             مي

زال (شود دو دلـداده    آيد، نه تنها موجب مي     كه براي خانوادة سلطنتي وي پيش مي      
به هم برسند و پهلواني چون رستم از اين وصلت پا بگيـرد، بلكـه ايـن             ) و رودابه 
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شود و از بحرانـي      اي استواري حكومت شوهرش مهراب مي     گاهي بر  صلت تكيه و
زدايـي   كه هر آن ميل به جانب نزاع و جدالي خونين ميان دو سرزمين دارد، تـنش               

راسـتي در حكـم      شود كه بـه    بيتي از زبان او صادر مي      كند؛ براي اين منظور شاه     مي
  :كند منشوري جهاني براي خردورزي و رعايت كرامت و حقوق انساني، جلوه مي

ــان   چــو بــر دانــشي شــد گــشاده جهــان      ــي نهـ ــم گيتـ ــه داريـ ــن چـ ــه آهـ  بـ
  )285: 1، ج 1335فردوسي (

آميز، به فرستادگي مهراب نـزد سـام         و وي خود سرانجام در مأموريتي موفقيت      
گيرد كه بـه     رود و در مقابل پذيرفتاري همسري زال و رودابه، از سام پيمان مي             مي

مزاجـي و    مرد اول كابل، مهراب، به واسطة آتـشين       كابل هجوم نياورد؛ توفيقي كه      
گور  سپينود دختر شنگل و همسر بهرام     . نادورانديشي هرگز قادر به كسب آن نبود      

 رازداري و   ،نيز با برخوداري از كمـاالتي چـون باوفـايي، مهربـاني، فرمـانبرداري             
داني، شوي خـود را بـه سـالمت از هندوسـتان بـه تختگـاه ايـران رهنمـون                     چاره

 و در   شـاهنامه هـايي از ايـن دسـت از          اسالمي ندوشن با استناد به نمونـه      . شود مي
سويه و مغرضـانه بـيش       اثبات اين مطلب كه شهرت زنان به نابخردي، اتهامي يك         

  :نويسد نيست؛ مي
حكيم در . مند باشند خرد كه آن قدر در شاهنامه مورد توجه است، زنان نيز بايد از آن بهره

 يا در وصف دختر كيد ،تو گفتي خرد پروريدش به مهر: گويد را ميوصف روشنك دختر دا
  .آورده است

 همــــي دانــــش او خــــرد پــــرورد ز ديـــدار و چهـــرش خـــرد بگـــذرد
  )43: 1349اسالمي ندوشن (

هاي درونـي    نيز در توصيف كتايون، شاهد آنيم كه فردوسي تنها به ذكر زيبايي           
  :كند ويژه خردمندي، اكتفا مي وي، به

 ســـه دختـــر بـــد انـــدر جهـــان نامـــدار ه قيــــصر آن روزگــــار پــــس پــــرد 
ــام   ــه نـ ــايون بـ ــر كتـ ــود مهتـ ــي بـ  دل و شـــــادكام خردمنـــــد و روشـــــن يكـ

  )256: 3، ج 1335فردوسي (
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  سازي زن  محوريت و سرنوشتـد
نخستين امتيازي كه از رهگذر استقالل عملكرد و اتصاف به خردمنـدي بـراي              

آيد، قـرار گـرفتن در كـانون حـوادث و            يدست م   به شاهنامههاي زن در     شخصيت
 شـاهنامه اين ويژگـي بـه زنـان        . ساز است  كننده و سرنوشت   هاي تعيين  ايفاي نقش 
آور  سـاز و شـأن     دهد تا افزون بر ابعـاد جـسماني، از امتيـازاتي وجهـه             فرصت مي 

 از ايـشان   ودننـ سـازد بـه آنـان رجـوع ك      برخوردار شوند كه بزرگان را وادار مـي       
نمايي بخواهند؛ از جمله رازي كه مادراني مانند فرانك و تهمينه در            مشورت و راه  

سينه دارند، جايگاهي كه كتايون در دربـار گـشتاسب دارد و اسـفنديار نـاگزير از                 
آوري كـه گردآفريـد از خـود نـشان           جلب حمايت مـادر اسـت، جـسارت و رزم         

 مـاجراي   در. سازد دهد و سهراب را در ميدان جنگ مجذوب و شيفتة خود مي            مي
اين درواقـع منيـژه     ) هايي به ماجراي هلن و پاريس دارد       كه شباهت (بيژن و منيژه    

ربايد و اين اقـدام او بـه نوبـة خـود بـه معنـاي مخالفـت بـا                     است كه بيژن را مي    
رستاخيز سياوش نيز ممكـن نيـست مگـر بـا           . است) افراسياب(هاي پدر    سياست

گيـرد و     سياوش به وديعه مـي     وجود فرنگيس كه كيخسرو را در وجود خويش از        
هـاي شخـصيتي منفـي و     انگيـزي  حتي فتنـه . كند او را تا سرمنزل مقصود ياري مي    

ضدقهرمان چون سودابه نيز از منظر عملكرد مستقل و ايفـاي نقـشي محـوري در                
  .، در خور توجه است شاهنامههاي يكي از برترين داستان

نان گمنام، دايگان و كنيزان نيز      ها، ز   افزون بر شهبانوان و شاهدخت     شاهنامهدر  
ـ              به سهم خـود، خردمنـد و سرنوشـت          ةسـازند؛ ماننـد زنـي ناشـناس كـه بـه بهان

گوهرفروشي، خبررسان زال و رودابه است و در نهايت ايـن سـيندخت خردمنـد               
شـود؛ زن گـازر كـه در پـروردن داراب            است كه از سرّ آمد و شدهاي او آگاه مي         

ترك ريـسنده هفتـواد كـه باعـث رونـق كـار پـدر               كند؛ دخ  نقش مادر را بازي مي    
شود؛ آرزو دختر هنرمند ماهيار گوهرفروش؛ زن شيردوش كه از بهرام            خويش مي 
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گيـرد و او را از       كند و پيرزني كه فـال آيـين گشـسب را مـي             ساساني پذيرايي مي  
آفريـد، كنيـز ايـرج، دختـري         آگاهاند؛ اما از ميان كنيزان، ماه      سرنوشت خويش مي  

كننـدة   گيرنده خون ايرج و تضمين     آورد كه از وجود او، منوچهر، انتقام       و مي براي ا 
داية همسر سام ياد كرد كـه تنهـا او            نيز بايد از   .نهد دودمان فريدون پا به گيتي مي     

شود خبر ناگوار تولّد فرزندي سپيدموي را به سام برسـاند و حكيمانـه               حاضر مي 
حتـي  . هتـرين چـاره، پـذيرش و رضاسـت        دهد كه در برابر تقدير ب      سام را پند مي   

كنـد بـه     گونه كه فردوسي اعتراف مي     بخشي از خود شاهكار حماسي ايران نيز آن       
  :ياري همسري مهربان و خردمند سروده شده است

 تــــر پهلــــوي فبــــه شــــعر آري از د  مـــرا گفـــت كـــز مـــن ســـخن بـــشنوي
ــر   چهـــر بگفـــتم بيـــار اي مـــه خـــوب    ــزاي مهــ ــتان و بيفــ ــوان داســ  بخــ

ــويم ــپاس بگــ ــذيرم ســ ــزدان پــ  شـــناس ايـــا مهربـــان جفـــت نيكـــي     ز يــ
ــتان  ــان داســ ــد آن بــــت مهربــ ــتان   بخوانــ ــه باســـ ــته گـــ ــر نوشـــ  ز دفتـــ

  )930: 2، ج 1335فردوسي (

   ارج و حرمت زنـه 
 حتي اگر از جبهة دشمن و در بنـد اسـارت هـم باشـد، بـاز ارج و        شاهنامهزن در   

فراسـياب بـا آن همـه ويرانگـري و          ه دارد؛ تا آنجا كه وقتـي حرمـسراي ا         ژارزشي وي 

  :شود چنين از جانب كيخسرو مراعات مي افتد، اين اش، به دست ايرانيان مي ستمكاري

ــر آن خـــوب چــو بــشنيد خــسرو ببخــشود ســخت     ــشته بـ ــان برگـ  بخـــت رويـ
 شــده لعـــل رخــسارشان چـــون چـــراغ   رويــــان از آن درد و داغ كــــه پوشــــيده

  )49: 3همان، ج (

 هم رفتاري جوانمردانه با دختران اسـير شـده در پـيش             سر حتي كاووس خيره  
  :نمايد گيرد و براي آنان، خدمتكار مقرر مي مي

ــياب  ــران رد افراســــ ــدان دختــــ ــر آب  بــــ ــان پـ ــاووس مژگـ ــرد كـ ــه كـ  نگـ
ــرد     ــاي كـ ــشان جـ ــردة شاهـ ــس پـ  همانگـــه پرســـتنده بـــر پـــاي كـــرد     پـ

  )111: 2همان، ج (

يد نظر خود وي را نيز جويـا شـد؛          خواهند، با  اي را به زني مي     و چون دوشيزه  
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گونه كه شاه هامـاوران پـس از         هرچند پدر شاه باشد و خواستگار، شاه شاهان؛ آن        
  :خواستگاري كيكاووس از سودابه

ــد  ــيش خوان ــخن  غمــي گــشت و ســودابه را پ ــا او سـ ــاووس بـ ــد ز كـ ــا برانـ  ...هـ
ــو چيـــست  چه گـويي تـو اكنـون هـواي تـو چيـست             ــدار راي تـ ــار، بيـ ــدين كـ  بـ
ــست   ــن چــاره ني ــت ســودابه زي ــدو گف ــست   ب ــواره نيـ ــروز غمخـ ــر امـ  از او بهتـ
 كـــسي نـــشمرد شـــادماني بـــه غـــم     ز پيونــــــد بــــــا او چرايــــــي دژم   

  )34: 2، ج 1335فردوسي (

 آن است كه فردوسي حتي براي زنـان         شاهنامهديگر نمود منزلت واالي زن در       
ان را به زيبايي، خردمنـدي،      شمارد و آن   نيز صفاتي برين برمي   ) جز سودابه (انيراني  

سـازد؛ بـراي نمونـه در وصـف منيـژه دختـر              پيشگي متـصف مـي     مادري و عاشق  
  :گويد افراسياب مي

ــون آفتـــاب     منيــــژه كجــــا دخــــت افراســــياب    ــد بـــاغ چـ ــشان كنـ  درفـ
 مـــوي همـــه ســـرو بـــاال همـــه مـــشك روي همــــه دخــــت تــــوران پوشــــيده

  )936: 2همان، ج (

بهره نيـست؛    ثت و بدنهادي، از زيور وفاداري بي      يا حتي سودابه با آن همه خبا      
خواهـد كـه بـه كـشور         چه آنگاه كه پدرش به بهانة دربندي كيكاووس، از او مـي           

  :آورد كه شود و پاسخ مي خويش بازگردد، راهي محبس شويش مي
ــت   ــاووس گفـ ــواهم ز كـ ــدايي نخـ  اگرچــــه ورا كــــوه باشــــد نهفــــت    جـ
ــشيد    ــد كـ ــد بايـ ــاووس را بنـ ــو كـ  نـــه ســـر ببايـــد بريـــد   مـــرا بـــي گ  چـ

  )346: 1همان، ج (

   حسن سرشت زنـو
هـاي زنانـه ماننـد چـشمان         ها و زيبايي    گرچه توصيفاتي از ظرافت    شاهنامهدر  

خورد؛ هماره اعجاب و     سياه، گيسوي چون كمند و ابروي چون كمان به چشم مي          
 هايش، با ذكـر محاسـن و مزايـاي         برانگيز فردوسي از زنان داستان     شگفتي تحسين 

نيز همراه است و ايـن      ... منشي و    اخالقي چون خردمندي، هنروري، نژادگي، پاك     
زمين نيست؛ چرا كه در متـون دينـي و           مناسبت با پيشينة فرهنگي باستاني ايران      بي
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ويـژه   داستاني پيش از اسالم نيز هـر كجـا نـامي از بـانويي در خـور سـتايش، بـه                    
ات برتـر جـسماني و روحـاني وي ذكـر           اي از صف   آيد، آميزه  ايزدبانوان به ميان مي   

  :خوانيم يشت مي شود؛ براي نمونه دربارة ناهيد در آبان مي
اندام، كمربند در ميان بسته، راست باال، آزاده، نژاده،  دختر زيباي بسيار برومند و خوش

  )70: 1348دارمستتر . (هاي درخشان پوشيده، با بندهاي زرين محكم بسته شريف، كفش

هاي جنسي زن، جلب توجـه مـردان          بيش از آنكه جاذبه    شاهنامهر  از اين نظر د   
آوري، مهرباني و وفاداري است      كند، اين كماالتي چون خردمندي، شجاعت، زبان      

شود پهلواني چون سهراب به دام عشق گردآفريـد گرفتـار آيـد يـا                كه موجب مي  
گـاه   آنبر ايـن اسـاس    . شاپور ساساني دختر مهرك نوشزاد را به همسري برگزيند        

كنـد، ابتـدا     هـاي زن معيـار را توصـيف مـي          كه فردوسي از زبان شيرين، ويژگـي      
  :داند، سپس زيبايي روي و موي را خصايل نيكوي اخالقي را شرط مي

ــي  ــان را بهـ ــد زنـ ــز باشـ ــه چيـ ــه سـ  كــــه باشــــند زيبــــاي تخــــت مهــــي بـ
ــست    ــا خواست ــرم و ب ــا ش ــه ب ــي آنك ــست   يك ــه آراستـ ــدو خانـ ــتش بـ ــه جفـ  كـ

ــه  ــر آن كـ ــد اوي دگـ ــسر زايـ ــرخ پـ ــد اوي   فـ ــسته بيفزايـــ ــوي خجـــ  ز شـــ
ــود    ــش بـ ــاال و رويـ ــه بـ ــوم آن كـ  بــــه پوشــــيدگي نيــــز مــــويش بــــود سـ

  )412: 5، ج 1335فردوسي (

  
  نتيجه

 باستاني يونان به جنس مؤنث ة، مطابق با نگرشِ غالباً منفي جامعايليادزن در حماسه   
رح نبردي ده سـاله اسـت، تنهـا در سـه       ، ش ايليادو البته با در نظر داشتن اين واقعيت كه          

هــاي جنــسي،  يــا بــه واســطه برخــورداري از جاذبــه: شــود نقــش مــشخص ظــاهر مــي
صـفتي   پندارهاي شيطان  هاي شهواني است، يا وجودش بنا بر ديرينه        گردان صحنه  مجلس
ساز جنـگ و فـسق اسـت و يـا بـه عنـوان سـياهي لـشكر، در                     افروزي زن، زمينه   و فتنه 
وگو و ابراز عقايـد و       كند؛ از اين رهگذر باب گفت      استان ايفاي نقش مي   هايي از د   صحنه

براي زن كمتر حاصل شده،     ) هاي التماس و سوگواري    جز در معدود صحنه   (احساسات  
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هاي زن پديد نيامده اسـت؛       مجالي براي شناخت دنياي درون و بينش و منش شخصيت         
ياي جسماني و انـدامي را در كـانون         طلبانه كه مزا   هاي كام  بلكه غلبه ابزارنگري و رقابت    

اي نگـارين امـا توخـالي، پديـدار          نهد، موجب شده است تا زن همچون ملعبه        توجه مي 
  .شود

شـود، حـضور وي    در اندك مواردي نيز كه زن در نقشي جز آنچه ياد شد ظاهر مـي      
هايت وار است و هم اين كه در ن وقفه بانوخدايان، هم كوتاه و جرقه با تأثير مداخالت بي

شود؛ براي نمونه، برخي از آنان همچـون آنـدروماك ـ كـه      فضيلتي براي او مجسم نمي
اند؛ اما   است ـ در نقش همسري يا مادري ظاهر شده ايليادترين شخصيت زن در  برجسته

نهد ـ نيـز    از آنجا كه اين نقش ذاتي و بالقوه ـ كه طبيعت به آساني در اختيار هر زن مي 
ساز نبوده است، در صـورت حـذف بـسياري از            ني فعال و سرنوشت   آفري ساز نقش  زمينه

  .ها، خللي به روال داستان وارد نخواهد آمد اين شخصيت
ها و   ه مؤلفه ب فاصله گرفته است،     ايلياد اما از آنجا كه راوي از ميدان جنگ          اوديسهدر  

بـا حـضور    . شـود  تر بـراي حـضور و خودنمـايي زن نزديـك مـي             هايي مناسب  موقعيت
تـر   بيني نسبت بـه جـنس زن كمـي سـنگين            خوش ة كف ،يتي محوري چون پنلوپ   شخص

است؛ چه از يك سو وي در اين داستان با كردار و گفتار خـود در حـد الگـويي بـراي                      
شود و از سوي ديگـر، حـضور او در مـتن             وفاداري، بردباري و خردمندي زن ظاهر مي      

، از  اوديـسه اين نظـر در حماسـه       از  . ، مستمرتر و پوياتر است    اوديسهماجراها و حوادث    
حدت و شدت بازيچگي و سكوت شخصيت زن ايليـادي كاسـته و رسـوخ بـه دنيـاي                   

با اين همـه در ايـن حماسـه نيـز           . شود تر مي  درون زن و شناخت آمال و آراء وي آسان        
فراوان است مواضعي كه زن در فضايي از بدبيني و ابزارنگـري، گـام در صـحنه نهـاده،                   

  .كند گر، ايفا نمي كنندگان افسون نيزكان زناكار يا مسخنقشي برتر از ك
هاي آيـين زرتـشت مبنـي بـر لـزوم             توصيه ة با برخورداري از پشتوان    شاهنامهزن در   

سـاالري   ترين نهاد اجتماع يعني خانواده، پيـشينة زن   پرورش زنان به عنوان گردانندة مهم     
ـ   در ادواري از تاريخ ايران و سرانجام، جهان        دي حكـيم طـوس، چـه از ديـد          بيني توحي

 شـاهنامه پردازي ادبي، جايگاهي واال دارد؛ چنانكه وي در          ارزشي و چه از ديد شخصيت     
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هاي كامجويانه مردان؛ بلكه خـود       ها و رقابت   نه سياهي لشكر است نه بازيچه ابزارنگري      
  حـضور او در مركـز مـاجرا،     گيـرد و در مواضـعي فـراوان، بـي     گاه مردان را به بازي مي 

هـا نـه تنهـا لـب بـه       مالً امكان پيشبرد داستان وجود ندارد و در هر يك از اين داستان          ع
نمايـد؛ بلكـه فراتـر از ايـن، گـاه            بينش و منش خويش را آشكار مي      گشايد و    ميسخن  

نشاند  هاي نبردي فراگير را فرو مي   راند كه شراره   آموز بر زبان مي    جمالتي قصار و عبرت   
نهد كه پادشاه و پهلواني جهانگشا را به تحسين و اعجاب  يني ميها و مياد يا پا در عرصه  

  .دارد وامي
گـشا و شـجاع و دليـر،         زدا، گـره   انديش، تنش  بديهي است كه چنين شخصيتي صلح     

 اسـتعدادها و فـضايل درونـي وي در          .اسـت آراسته به زيور خردمندي و خودمختـاري        
مانـد؛   گان راوي پوشـيده نمـي     هاي انـدامي، از ديـد      هاي ظاهري و جاذبه    حجاب زيبايي 

هاي زنـاني چـون سـودابه يـا هووكـشي شـيرين،         خباثت ةديدگاني كه به صرف مشاهد    
هـاي مادرانـه     پـروري  دخت، پهلوان  هاي پادشاهانه هماي و پوراندخت و آزرم       توانمندي

هاي مردانـه گردآفريـد و    فرانك و تهمينه، تدابير خردمندانه سيندخت و سپينود، دالوري    
هـاي   انديـشي  هاي وفادارانه فرنگيس و كتايون را قربـاني كـج          دوستي روم و شوي  زنان ه 
  .كند گرايانه نمي تبعيض
  

  نوشت پي

هاي هجمه اينترنتي به فرهنگ ايراني، يكي اظهـارات فـردي بـه نـام                از جمله نمونه  ) 1(
يز ابوالفضل االهوازي است كه با استناد به ابياتي الحاقي از اين دست و همچنين دسـتاو               

ريـشه و   ، حماسـة ملـي ايرانيـان را دروغ و بـي      يوسف و زليخـا    ةساختن ابياتي از منظوم   
  : به. ك.براي آگاهي بيشتر ر. (ستيز معرفي كرده است فردوسي و فرهنگ ايراني را زن

http://forum.iranblog.com/t١���٠) 

شـود و    ميستيزي متهم    ستيزي يا ترك   البته اين نخستين بار نيست كه فردوسي به زن        
اي بـا    هايي به اين اتهامات داده شده است؛ براي نمونه ابوالفضل خطيبي در مقالـه              پاسخ

، سـال بيـستم،     نـشر دانـش   منتشر شده در مجله     (،  »زانه در شاهنامه  يست زنهاي   بيت«عنوان  
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گاه رسمي شوراي گسترش زبان فارسـي نيـز موجـود            اكنون در وب   كه هم ) 108شماره  
  . الحاقي بودن اين ابيات، به رد اتهاماتِ يادشده، پرداخته استاست، با نشان دادن

اين پندار امروزه در هندوستان به قوت خود باقي است؛ چنانكه ميرچا اليـاده در    ) 2(
اي كه استعمارگران، مردانش را براي كـار در           از زبان رييس قبيله    مقدس و نامقدس   بكتا

آيـا مـن    ! خواهيد زمين را شخم بـزنم      من مي شما از   «: كند مزارع خواسته بودند، نقل مي    
پس هنگامي كه بميرم، او مـرا در آغـوش          ! توانم آغوش مادر خود را مجروح نمايم؟       مي

امـا چگونـه    ! هـا را ببـرم     خواهيد علف  شما از من مي   . بخش خود نخواهد گرفت    آرامش
 دورانـت،   :بـه . ك.براي مطالعه در ايـن زمينـه ر       . »!توانم موهاي مادر خود را بچينم؟      مي

.  اليـاده، ميرچـا    ، و اقبـال : تهـران . 1ج  . ترجمة بهمن پورافضل  . تاريخ تمدن . 1337ويل،  
نيـز همـان   . خـرد نـاب  : تهـران . 1چ . ترجمـة بهـزاد سـالكي     . مقدس و نامقـدس   . 1380

تـوس و   : تهـران . 1چ. ترجمـة جـالل سـتاري     . انـدازهاي اسـطوره    چشم. 1362. نويسنده
  .مركز: تهران. 4چ .  عباس مخبرةترجم. درت اسطورهق. 1377. كمپل، جوزف: همچنين

اين صحنه، يادآور درخواست كتايون از پسرش اسفنديار براي امتناع از رويارويي  با رستم ) 3(
  :است

ــستان  ــه از گلـــ ــنيدم كـــ ــن شـــ  همــــي رفــــت خــــواهي بــــه زابلــــستان ز بهمـــ

ــال را ببنــــــــدي همــــــــي رســــــــتم زال را ــشير و گوپـــــ ــد شمـــــ  خداونـــــ

ــي پ  ــي همــ ــوش ز گيتــ ــادر نيــ ــد مــ  بـــه بـــد تيـــز مـــشتاب و چنـــدين مكـــوش نــ
  )283: 3، ج 1335فردوسي (

  
  كتابنامه

: تهران. 2چ . زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه. 1349. اسالمي ندوشن، محمدعلي
  .سينا ابن

  .شركت سهامي انتشار: تهران. 1چ . ايران و يونان. 1378. ـــــــــــــــــــــــــ 
  .سروش: تهران. ترجمة جالل ستاري. رساله در تاريخ اديان. 1372. االياده، ميرچ
  .شوسر: تهران. ترجمة جالل ستاري. اندازهاي اسطوره چشم. 1362. ــــــــــ 
  .خرد ناب: تهران. 1چ . ترجمة بهزاد سالكي. مقدس و نامقدس. 1380. ـــــــــ 
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  .عطايي: رانته. 1چ . زن در حقوق ساساني. 1337. بارتلمه، كريستين
  .اسپرك: تهران. 1چ . فردوسي و هومر. 1368. جمالي، كامران
  .كتابسراي بابل: بابل. فردوسي، زن و تراژدي. 1365. حريري، ناصر

  . 20س . مجله نشر دانش. »ستيزانه در شاهنامه هاي زن بيت«. 1382. خطيبي، ابوالفضل
  .108ش 

  .اقبال: تهران. ترجمة موسي جوان. اتاهاتفسير اوستا و ترجمه گ. 1348. دارمستتر، جيمز
  .اقبال: تهران. لضترجمة بهمن پوراف. تاريخ تمدن. 1337. دورانت، ويل

  .سخن: تهران. ترجمة ابوالقاسم سري. تاريخ ادبيات ايران. 1383. ريپكا، يان
. 1چ . 2ج . ترجمة سودابه فضايلي. فرهنگ نمادها. 1379. شواليه، ژان و گربران، آلن

  .جيحون: نتهرا
  .شركت سهامي انتشار: تهران. به كوشش محمد دبيرسياقي. شاهنامه. 1335. فردوسي

شركت مولفان و مترجمان : تهران. مزداپرستي در ايران قديم. 1337. كريستين سن، آرتور
  .ايران

بنگاه ترجمه و : تهران. 4چ . حمد معينمترجمة . ايران از آغاز تا اسالم. 1355. كريشمن
  .ابنشر كت

  .مركز: تهران. 4چ . ترجمة عباس مخبر. قدرت اسطوره. 1377. كمپل، جوزف
: تهران. نواز ترجمة فرزاد خوش. گام به گام با اسكندر در ايران. 1384. لمب، هارولد

  .گلريز
.  سعيد نفيسيةبا مقدم. ترجمة بزرگ علوي. حماسه ملي ايرانيان. 1384. نولدكه، تئودور

  .نگاه: تهران
  .علمي و فرهنگي: تهران. ترجمة سعيد نفيسي. ايلياد. 1373. هومر
  .علمي و فرهنگي: تهران. ترجمة سعيد نفيسي. اوديسه. 1374. ــــ 
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