
آفرودیته

پادشاه فرزند یونان اسطوره های در ،(Αφροδίτη یونانی: (به آفرودیته
است. جنسی شور و زیبایی عشق، الهه دیونه، دریایی حوری و زئوس خدایان
بود. عشق رسان پیام کوپیدو و است قیاس قابل ونوس با رومی اساطیر در
کمربند و قو آینه، گنجشک، فاخته، گوش ماهی، رز، گل دلفین، او نمادهای

[1] می باشند.

تولد ١

تمام پدر اورانوس که آمد دنیا به هنگامی آفرودیته هزیود، روایات طبق بر
اورانوس تناسلی اندام کرونوس گشت. اخته کرونوس پسرش توسط خدایان
اقیانوس در هایی حباب و کف ایجاد سبب که انداخت اقیانوس به و بریده را
خارج معنی (به دیته و دریا) کف معنی (به آفروس که بود اینجا در گشت.
بود، گوش ماهی بر سوار که حالی در را او دریا آب و آمد[2] وجود به شده)
نیز اورانوس خون قطره های از برد. کیترا به یا و قبرس جزیره ساحل به
نابینای شاعر حماسی اثر ایلیاد، طبق بر اما شدند. پدیدار انتقام الهه های

[3] است. بوده دیونه دریایی حوری و زئوس دختر آفرودیته هومر، یونانی

آفرودیته ظاهر ٢

و می کرد تن به ظریف های لباس که بود جذاب جوان زن یک آفرودیته
همیشه و داشت شده فر مژه هایی داشت. جواهرات انداختن به زیادی عالقه
بود. زدن لبخند عاشق و می شد دیده او داشتنی دوست چهره در لبخندی
از که دریایی کف سفیدی به پوستی آبی، تابستان آسمان همانند چشمانش
در خورشید اشعه همانند طالیی رنگ به موهایی و داشت بود آمده دنیا به آن
بعد می زاشت، خشکی به پا و شده خارج آب از که زمانی داشت. غروب هنگام
جلسات به که هنگامی و می شکفتند هایی گل پاهایش جای زیر او قدم هر از

[4] می کردند. تحسین را او و ورزیده عشق او به همه می شد دعوت خدایان

فرزندان و همسرها ٣

و داشت رابطه زمینی افراد و خدایان از بسیاری با اما بود هفایستوس همسر
می ترسید زئوس زیبایی، علت به تولدش از بعد آورد. فرزندانی کدام هر از
خاطر همین به بپردازند نزاع به هم با آفرودیته با ازدواج سر بر خدایان که
حد این تا که می کرد باور سختی به او درآورد. هفایستوس همسری به را او
بیشترین تا می کرد استفاده خود قابلیت های تمام از و باشد شانس خوش
جادویی بافت با طال از زیبا کمربند یک او کند. درست او برای را جواهرات

کرد. درست او برای دوز ملیله و

جمله از داشت، زمینی افراد و خدایان میان در بسیاری عاشقان آفرودیته
آرس با همچنین او باشد. آدونیس شاید او زمینی معشوقه معروف ترین
او فرزندان از برخی داشت. عاشقانه رابطه پنهانی صورت به جنگ خدای
خود تروجانی معشوق با آینیاس و هایمنایس انتروس، اروس، از عبارتند

می شد. همراهی خاریتس توسط او آنخیسس.

هلن زمین، دختر زیباترین قول پاریس، به زرین»، «سیب اعطای ماجرای در
شد. تروا جنگ آغاز موجب که داد را
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وابسته جستارهای ٥

باستان یونان افسانه ای رویدادهای و مکان ها شخصیت ها، فهرست •
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متن ٧ . ١
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87?oldid=13770564 آفرودیتهمنبع: •
آسا، ،Elessar، Thijs!bot، JAnDbot، Farzaaaad2000، Hariva زرشک، ربوسام، ،Shervinafshar، Aliparsa، Mardetanha، Robbot:مشارکت کنندگان
Marcus Cyron، Tanhabot، MelancholieBot، Markman Darkman، کایروس، ،Abtinb، TXiKiBoT، OKBot، BotMultichill، SieBot، Synthebot
Ehsanmazaheri، LaaknorBot، Gerakibot، Adler.fa، NobelBot، Reza1615، Xqbot، Almabot، GhalyBot، ویکیپدیا، دوستدار ،Amirobot، MystBot
Adlerbot، TobeBot، RedBot، FoxBot، EmausBot، ZéroBot، Ebrambot، Keykavoos، AliBot، ChuispastonBot، WikitanvirBot، Rezabot،

1 ناشناس: و Fawikibot، MahdiBot، JYBot، Dexbot، YasBot، Fatemibot ارژنگ، ،MerlIwBot، AvocatoBot

تصاویر ٧ . ٢
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Altes_Museum_-_ پرونده:Altes_Museum_-_Antikensammlung_058.JPGمنبع: •

Marcus Cyron:اصلی هنرمند شخصی اثر مشارکت کنندگان: CC-BY-SA-3.0 مجوز: Antikensammlung_058.JPG
Public domain مجوز: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg پرونده:Commons-logo.svgمنبع: •
This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be مشارکت کنندگان:
SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created:اصلی هنرمند slightly warped.)

.by Reidab
? مشارکت کنندگان: CC-BY-SA-3.0 مجوز: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/P_parthenon.svg پرونده:P_parthenon.svgمنبع: •

اصلی:? هنرمند

CC-BY-SA-3.0 مجوز: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Question_book.svg پرونده:Question_book.svgمنبع: •
اصلی:? هنرمند ? مشارکت کنندگان:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/ پرونده:Terracotta_figurine_of_Aphrodite_Antikensammlung_Berlin.jpgمنبع: •
Marcus Cyron:اصلی هنرمند شخصی اثر مشارکت کنندگان: CC-BY-SA-3.0 مجوز: Terracotta_figurine_of_Aphrodite_Antikensammlung_Berlin.jpg

مجوز محتوای ٧ . ٣
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 •
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