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 1زاده بهزاد حسین
 باستانی ایران یها نازبدانشجوی دکتری فرهنگ و 

 بیدی حسن رضایی باغ
 شگاه تهرانباستانی ایران دان یها نازباستاد گروه فرهنگ و 

 30/11/95تاریخ پذیرش مقاله: ؛ 27/10/95تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
 هندواروپایی جنگجوی طبقۀ ازدواج رسم بررسی به یونانی و ایرانی هندی، متن چند بررسی با مقاله این
 کرده استخراج تاریخی و داستانی متون خالل از را سنت این اصلی خطوط کوشد می نگارنده و پردازد می

. دارد نام وره سویم کالسیک سنسکریت متون مطابق رسم این .دهد نشان را آن تحول احتمالی رسی و
 دو از یکی در که است این گذاری نام این علت. است «خویشتن انتخاب» معنی به لغت در وره سویم
 حاضر زادگان بنجی میان از که دارد را حق این جنگجوۀ قطب از دختری یا شاهدخت ازدواج، اینِ شکل

 در .برگزیند شوهری به میلش مطابق را یکی است گرفته شکل او خواستگاری منظور به که انجمنی در
 جنگجو طبقۀ خاص سنت یا رسم این دهد می نشان که هست تلویحی و صریح اشارات مختلف متون
 میان کوشد می دهنگارن. شود می دیده مدعی این نقض در شواهدی متون همین در سویی از و است بوده
 متون در رسم این از کلی شکل دو. بیابد توجیهی متناقض شواهد برای و کرده برقرار تعادلی شواهد این

 و اند شده نامیده انتخابی ورۀ سویم و رقابتی ورۀ سویم ترتیب به مقاله در که است تشخیص قابل گوناگون
 .است شده مشتق اول نوع از احتماالً مرس این از دوم نوع دهد نشان که بوده آن نگارنده کوشش
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 مقدمه 
با بررسی چند متن واروپایی جنگجوی هند ۀهدف از این مقاله بررسی رسم ازدواج طبق

نام  1وره سویممطابق متون سنسکریت کالسیک  این رسم .استنی ایرانی، هندی و یونا
گذاری این است  علت این نام است. «انتخاب خویشتن»لغت به معنی  در وره سویمدارد. 
شاهدخت یا دختری از  ،که شرح داده خواهد شد این ازدواج از شکل یکی از دو که در

ی که به منظور حاضر در انجمن زادگان این حق را دارد که از میان نجیب جنگجو ۀطبق
 مارتین به شوهری برگزیند.مطابق میلش یکی را  ،خواستگاری او شکل گرفته است

 آنِ فصل یازدهم در ،3هندواروپایی اسطورهشعر و  ،کتاب نفیسش در 2وست لیچفیلد
 به این رسم پرداخته و تصاحب یک عروستحت عنوان  و قهرمان پادشاه و موسوم به

 :West, 2007) کند وام هندواروپایی ذکر میوانی از این رسم در میان اقهای فرا مثال

 عنوان این مقاله برگرفته از همین جنگجو بوده و ۀطبقاین رسم در هند مختص  .(433
تا  آیند میگرد  4شاهان برای همین امر در دربار شاه دروپده مهابهارته است. در واقعیت

نیز در پوشش برهمنان به این  6. برادران پاندوهدست آورند  هرا ب ،5وپدیدرا ،دختر او
شود. شاهان به  رقابت تیراندازی با کمان می ۀبرنداز میان ایشان  7ارجونه مجلس رفته و

ودایی  ای ظاهراً حجت ایشان آموزه کنند و تراض میعپذیرش یک برهمن در این رقابت ا
)ودایی(  ۀین آموزاست، اه آن کشتریه از وره سویم .شود برهمنان را حقی یافت نمی باب گزینش همسر، در» :است

منظور  و شایداها نشد در ود ای اشارهچنین  نگارنده موفق به یافتن (di.188.7_). «مشهور است
یابیم که  یک آموزه در معنی عام باشد. از این عبارت درمی عبارتدر این   ruti*ۀکلماز 

آثار مکتوب  گونه در کید صریح از اینأجنگجو است و شاید تنها ت ۀاین رسم خاص طبق
شواهدی برای آن در که جنگجو رواج داشته  ۀشکل از این رسم در میان طبق دو باشد.

فرد پیروز را مشخص  ،آن یک رقابت خاص شکلی از ازدواج که در الف( متون هست:
ن را آ توان می واهد آورد ووچرا دختر را به ازدواج خود درخ چون بی برنده خواهد کرد و

میان انجمنی از خواستگاران یکی  که در آن دختر از شکلی ب( رقابتی نامید. ورۀ سویم
هدف  .نامیدانتخابی  ورۀ سویمآن را  توان میو  گزیند را به دلخواه به شوهری خود برمی

                                                           
1. svayamvara 

2. Martin Litchfield West 

3. Indo-European Poetry and Myth 

4. Drupada 

5. Dr;upad@ 
6. P;ndava 

7. Arjuna 
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 هندی و یونانی و ،بررسی شواهد این دو شکل ازدواج در چند متن ایرانی این مقاله
یا راه حلی  ،برگرفته شده از شکل الف شکل بچه بسا که  است هتاین ج استداللی در

دوش  زمان و هم این دو شکل هم حتی اگر ،بست روش الف پیشنهاد کرده است برای بن
 هم رایج بوده باشند.

 

 یا نوع الف رقابتی ۀور سویم . 1
 آنپیروز  وشود  می معیناو  خودیا  دخترسوی پدر ِ ازاست که  رقابتی نخست شکل

تاوان شکست  رقابتبازندگان ِ ،ها شاهدخت خواهد بود. در بسیاری از مثال ۀهمسر آیند
روایات بوده باشد  برافزوده  ی داستانی وعنصر پردازند. شاید این نکته را با جان خود می

 .(West, 2007: 433) ندندا علق به زندگی واقعی نمیزندگی یا مرگ را مت ۀمای دروناین و 
نشانی  آن اگرچه در ،متون هندی به این شکل از رقابت هم تسری یافته وره در منام سوی

د یکی از دالیل تقدم نوع الف بر نوع توان میشود و این خود  دیده نمی از انتخاب آزادانه
 صورت یک جشن بزرگ توصیف شده است هب دراوپَدی ۀور سویماین رقابت در  ب باشد.

(_di.183.11) گیران از  کشتی سرایان و مدیحه، رقصندگان، رامشگران، انآن بازیگر که در
 دراوپَدی ۀنمون در .(di.183.16_) شوند شرکت در برنامه حاضر مینقاط مختلف برای 

اب شخص یک موضع صحبت از انتخ خورد. در چشم می هروش ب دو از آشفته اختالطی
 صحبت از رقابت و حتاًدیگر صرا یمواضع اما در ،(di.183.18_) دختر به میان آمده است

 ,di.184.8-9, _di.184.35-36_) پیروز در رقابت در میان استِ فردانکار ِ غیرقابلحق ِ

V;iv.192.22b-24). را از شرکت  1رنهبنام کَ خواستگارانیکی از  دراوپَدی ،این داستان در
 سازد فاش می راران از پذیرش یک گردونهامتناع خود  کند و در رقابت منع می

(_di.186.23).  به او  تأیید ۀنشانید به تاج گلی سپ دختر و زند تیر می بهارجونه نشانه را
را یک  آنهست که بسا نتوان  خاص در متون هندی جزئیاتی .(di.187.27_) دهد می

و  شود آغاز می روز مراسم اصلی در شانزدهمین ضاًفراگیر دانست. فر وویژگی اصلی 
برادر یا اینکه  (di.184.29-32_) آورد جای می  هآئین قربانی ب دشاهپاروحانی خانوادگی ِ

، شرایط مسابقه را فاش ساختهیفات در میان انجمن شاهدخت شروع رقابت را با تشر
 اخیر ۀبه این نکت که (di.184.33-37_) کند زادگان را قرائت می ی نجیباسام و بیان کرده

است. پدر سیتا  3و رامه 2اج سیتاازدو ،هنرامایَمثال دیگر در  .خواهیم پرداخت

                                                           

1. Kar=a 

2. S@t; 

3. R;ma 
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اجداد سیتا که از آن ِ ،را 1وَرونه کمان او .(R;m.2.118.38b) دهد ای ترتیب می وره سویم
و  رقابت ۀبرنداو  ،به زه کند کند. مردی که بتواند کمان را برگرفته و طلب می ،بوده است

کشد که  چنان می ورامه کمان را برگرفته  .(R;m.2.118.41-42) شوهر سیتا خواهد بود
رامه تقدیم ِ ،گشته )مقدس؟( پرجامی از آب ِ .(R;m.2.118.48-49) شود می به دونیم

برهمن  برای نسب ِدختر را پدر سیتا .(R;m.2.118.50) گردد سیتا همسر او می شود و می
 .(R;m.1.71.1-2) داند زاده هنگام ازدواج می جیبیک ن ۀوظیفاین کار را  و بازگو کرده

همراه او  2نام اورمیاله یابد. خواهر سیتا ب میچند ازدواج در یک مراسم واحد انجام  گاهی
های امبا،  نام هسه خواهر ب .(R;m.2.118.53) آید درمی ،برادر رامه، 3نهمبه ازدواج لکش

هندی دیگر  ۀوننم .(Udy.176.44-48) دارندوره  یک مراسم سویم 4امبالیکا امبیکا و
آن به  نوعی رقابت در اند و آمده آن گرد شاهان در ۀهم بازکه  است 5دوکی ۀور سویم
  .(Dro.144.9-14) خورد می چشم

وره  است که پیدا نیست در کدام یک از دو نوع سویم 6کِشینی ۀور سویم نمونه دیگر
دهد و شاید با اغماض  ای میان دو تن رخ می زیرا آنجا مباحثه ،بندی شود دسته باید

تاج  ،نیز عروس 7مادهوی ۀور سویم رد .(Udy.35.6) رقابتی دانست ۀور مسوین را بتوان آ
در  .(Udy.120.1-6) تقدیم کندآن را به داماد برگزیده  گلی به همراه دارد تا محتمالً

ختر خورشید د 9ااز سوی سوری 8ها اشوین آن که در استصحبت از رقابتی نیز، ودا  ریگ
 ودا یا وداهای دیگر نیامده است در ریگ وره سویم ۀاما کلم، شوند برگزیده می

(Rv.1.117.13).  
. در سرود نهم از خوریم برمینوع الف  ۀور هایی از سویم به نمونهیونانی در متون 

ه قهرمانان المپیک ب ای یکی ازدهد که چگونه نی شرح می 11پیندار ،10سرودهای پوثیایی

                                                           

1. Varu=a 

2. :rmil; 

3. Lak(ma=a 

4. Amb;, Ambik;, Amb;lik; 

5. Devak@ 
6. Ke*in@ 
7. M;dhv@ 
8.  A*vin 

9. S#ry; 

10. pythian 

11. Pindar 



 5/ 1395 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ 6سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

 

 

دختر  2رده است. آنتایوسدست آو  دو به ۀیک مسابق همسرش را در 1نام تِلِسیکِراتس
دختر را لمس  ۀزودتر جام که ای دوندههر  دهد و خود را در خط پایانی مسابقه قرار می

 شود و یپیروز م 3نام آلکسیداموسه شوهر او خواهد بود. شخصی ب ،و از خط بگذردکند 
محرک آنتایوس در ترتیب دادن چنین  .(Pyth.9.104-120) برد  دختر را با خود می

دختر خود داده است.  هشت و چهلبرای  4ای پیروی از سرمشقی است که دانائوس قهمساب
در سرود  .(Pyth.9.111-116) پیشتر چنین رقابتی برای دخترانش ترتیب داده بوداو نیز 

کند که برای  تلویح بیان میرا به  5اول از سرودهای المپی، پیندار ماجرای اوینومائوس
 شای با گردونه مقرر داشته است. دختر با خواستگار سابقهم 6یاهیپودامِ دخترش ازدواج

خواستگار  ۀگردونکند. اگر به  را تعقیب می ها آننشیند و اوینومائوس  ای می گردونه بر
همین  .بوددختر از آن فرد پیروز خواهد  یابد،چنانچه شکست  کشد و او را می ،برسد

 .(Oly.1.75-88, Epi.2.4-5) ستا آوردهتاریخی کتابخانۀ در  7حکایت را آپولودوروس
 دختر 9دیانیرا فائق آمده و 8هراکلس مشهور نیز در یک رقابت کشتی بر آخلوئس

خاطر ناکامی ه او همچنین ب .(Lib.3.5.8) آورد چنگ می بهبه همسری خود را  10وسئاوین
کشد. گویا از روی نقش  لشکر می 12ضد فرزندان ائوروتس بر ،11چنگ آوردن یوله هب در

یوله درکار بوده چنگ آوردن  هشود که یک رقابت کمان برای ب های یونانی فهم می هکوز
یک گراز را شرط همسری  بستن یک شیر و غوبه ی ،13پلیاس .(West, 2007: 434) است

آدمتوس  دهد و انجام می 14دخترش قرار داده است. آپولون این کار را برای آدمتوس
 .(Lib.1.9.15) آورد دست می را به ،15یسستآلکِ ،خودبدین ترتیب همسر باوفای 

 دهد عنوان پاداش به او می هبرا  17گاراهرکول، مِشجاعت ِپاداش ِ س، دربِشاه تِ ،16کرئون

                                                           
1. Telesikrates 

2. Antaios 

3. Alexidamos 

4. Danaos 

5. Oinomaos 

6. Hippodameia 

7. Apollodorus 

8. Achelous 

9. Deianeira 

10. Oineos 

11. Iole 

12. Eurytes 

13. Pelias 

14. Admetos 

15. Alkestis 

16. Kreon 

17. Megara 
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(Lib.2.4.11).  پادشاهی  ،شود 1معمای سفینکسبه حل موفق که همین پادشاه به کسی
داماد پیروز بخت  نگون دیپ. اودهد وعده میرا  ،، همسر شاه درگذشته2کاستهو یو ستب

ه در ازای کشتن هیوالیی برا  4شود که آندرومدا می متعهد 3ئوسفِکِ .(Lib.3.5.8) است
برای این  ،تمایلی نداردکه به ازدواج  ،7آتاالنتا .(Lib.2.4.3) بدهد 6پرسیوس به 5ستُنام کِ

 .همتاست ای بی ندهکه دو عروس ددوندگی با خوِ رقابت دهد. ای ترتیب میامر مسابقه
 کند و بازندگان با او ازدواج می ،ی که بتواند او را در رقابت دوندگی شکست دهدکس

شود. مِالنیون یا به روایتی دیگر  میته شبرافراکشته شده و سرهایشان در محل شکست 
زمین انداختن  بهو  طالیی که آفرودیت به او داده استهای  به کمک سیب 8هیپّومِنِس

 کند شده و با او ازدواج میپیروز  سازد منحرف می مسابقه ازرا توجه آتاالنتا  ها آن
(Lib.3.9.2). های  در شکل زندگی و جنگرا باید جنگجو  ۀطبقاین تمایل ِ ۀشاید ریش

دست آمدن غنائم   کهن یافت. جایی که جنگ همیشه منجر به فروپاشی شهرها و به
در مسابقاتی که برای  بودند.مغلوب نیز بخشی از این غنائم  ۀشد. زنان ِطایف فراوان می

ین میان ا مسابقه یک زن بود. گذشته از ۀجایزگاه  ،شد یادبود کشتگان جنگ بر پا می
جز رقابتی برای ابراز شجاعت  ،دو جنگجویی که هر دو خواهان تصاحب زنی زیبا هستند

 های یادبود در رقابت ،ایلیاددر  بخش باشد؟ د فیصلهتوان میو لیاقت چه چیز دیگری 
زنی ماهر و  (αγλάα ἄεθλα)رانی یکی از جوایز درخشان  ارابه ۀمسابقپاتروکلِس و در 

 ۀ نخستکه این جایزه، جایز پیداستاز سخنان آخیلِئوس  .(Il.23.262-3) هنرمند است
(τὰ πρῶτα) ِرفته است شمار می  هها ب کل رقابت (Il.23.274-8).  

بلکه شواهدی تاریخی نیز از آن در  ،ستتنها در افسانه و اسطوره نی وره سویمرد پای 
نام ه ارسطو ب از یک کتاب اینک مفقود آن روایتی است که آتنایوس ۀموندست است. ن

به این قطعه اشاره خواهد شد.  که (Ath.13.36) نقل کرده است ها یلاقانون اساسی ماس
ردی مشابه به مو 9تواریخ خود و هنگام صحبت از کالیاسپدر تاریخ نیز در کتاب ششم ِ

 اری مجلسی خاص درزوره است هرچند اشاره به برگ کند که شبیه به سویم اشاره می
را داد و با ایشان مهربانی   ... زیرا هنگامی که به سن ازدواج رسیدند به ایشان باشکوهترین هدیه» میان نیست:

                                                           
1. Sphinx 

2. Iocaste 

3. Cepheus 

4. Andromeda 

5. Ketos 

6. Perseus 

7. Atalanta 

8. Melanion, Hippomenes 

9. Callias 
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و ا)داشته باشد برای خود برگزیند،  آتنیان را که هر یک )از دختران( میل ۀهمزیرا )پذیرفت( مردی از میان  ؛کرد

بدیهی است که ازدواج دختران کالیاس به نوع ب تعلق دارد.  .(Hdt.6.122) «را( به آن مرد بدهد
کنار دستاوردهای بدیع دیگرش  کالیاس را درهمچنین از اینکه هرودوت این رفتار ِ

 ،ن آشنا نبوده استتاریخی چنین رسمی برای آتنیا ۀدوردریافت که در  توان می ،نهد می
 گیرد. نوع الف جای می کند که در می نقلتری را نیز  مورد کامل هرودوتاما 

که حکومت آزادی را در  مشهورِ کالیسثنسو پدربزرگ  2ونئجبار سیکو ،1کالیسثنس
داشت که مایل بود او را به ازدواج بهترین  3نام آگاریستهه دختری ب ،یونان پدید آورد

بوده است  4از اعضای خاندان اشرافی موسم به آلکمئونیدها کالیسثنسیونانیان درآورد. ِ
بهترین کسی خواست  او می» پردازد: می در کتاب خود ها آنبه شرح دستاوردهای که هرودوت 

هنگام  در ،منظوربه این  .(Hdt.6.126) «بیابد، این دختر را به ازدواج او درآوردها  میان هلنی ازرا که 
 کند که هر )او( اعالن می» کند: می (κήρυγμα) موضوع را اعالن همگانی ،های المپیک بازی

تا روز شصتم یا زودتر به سیکوئون بیایند، جایی  بیند( )می کالیسثنسدامادی  ۀشایستها که خود را  کس از هلنی

 و ود ۀمسابقبرای ایشان  و .(ibid) «را عملی خواهد ساختدر سالگرد )شصت روز( ازدواج  کالیسثنسکه 
به سرزمینشان مغرور بودند به خواستگاری  هایی که به شخص خود و پس هلنی» دهد: کشتی ترتیب می

در مورد  .(ibid) «کشتی ترتیب داد. برای همان )منظوری( که داشت برای ایشان رقابت دو و کالیسثنسرفتند و 
  6/455 -5/524) 5درخور ذکر هست. آیسخولوسای  نکته (παλαίστρα)رقابت کشتی 

به خود سخن  8از عشق آپولون 7که کاساندرا آنجاو  6منونآگامِ ۀدر نمایشنام (ق.م
کار برده است. این  هب )خواستگار(معنی  را در (παλαιστής)گیر  کشتی ۀکلم ،گوید می

زمانی خواستگاری از یک شاهدخت با شاید تغییر معنایی خود حاکی از این است که 
 که بسیار بهر حالی اما او خواستگار )من( بود، در» معنایی یافته است:تالزم  ،رقابت کشتی گرفتن و

نیز این کلمه را در معنی  (ق.م 406-496) 9سسوفوکلِ .(Agm.1206) «زد محبت میدم ِ من،ِ
هرودوت  ۀمطابق نوشت .(Liddell and Scott, 1996) کار برده است هب «گارخواست نامزد،»

به ن، گوناگو ۀمنطق چهاردهاز  مجموعاًی، غیریونان حتی افرادی از شهرهای یونانی و
مورد آزمون  ها آنمردانگی  اخالق و روش و ،نژاد ایشان ،ها سرزمین روند و سیکوئون می

                                                           
1. Kleisthenes 

2. Sicyon 

3. Agariste 

4. Alcmaeonids 

5. Aeschylus 

6. Agamemnon 

7. Cassandra 

8. Apollo 

9. Sophocles 
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 1ساست. سرانجام مگاکلِ ی هندی برقرارها ناداست مثلگیرد. اینجا نیز جشنی  قرار می
مهم دیگر در  ۀنمون گردد. می سثنسکالیداماد  آید و ها پیروز بیرون می آتنی از آزمون

است. اشراف یونانی در  3ئوسدرغیاب اودیسِ 2لوپهنِپِ ۀازدواج نافرجام و ناخواست نوع الف
اما  ،کنند از پنلوپه خواستگاری می ،که او مرده است این پندار در ئوس وغیاب اودیسِ

رقابتی از  ۀور سویم پیش از این باید اشاره کرد که ازدواج پنلوپه با اودیسئوس خود یک
یک رقابت دو  5گویند ایکاریوس می»به آن اشاره کرده است:  4نوع الف بوده است که پائوسانیاس

طول  ن دراگویند که آن اما می ؛واضح استشد اودیسئوس پیروز  هرا برای خواستگاران پنلوپه پیشنهاد کرد. )این( ک

 است نفر را برشمرده 108هومر فهرستی از  .(Pau.3.12.1) «دو شدند ۀائید مجاز به مسابقتی آفِ جاده
تعداد آپولودوروس  .(Ody.16.247-253) اند آمده هر گوناگون به طلب پنلوپکه از جزای

 (ἄριστοι)شمارد. این افراد نجبا  را برمی ها آن همۀ تقریباً نفر ذکر کرده و 136ایشان را 
اینان مادرم را خواستگاری  ۀ... هم رانند جزایر فرمان می ربزرگی که بی ِنجبا کسان )از( آن زیرا هر» هستند:

 برپاستاینجا هم جشن و ضیافتی  .(Ody.16.122-125) «فرسایند ام( را می) هخان کنند و می
(Ody.4.770-1, Epi.7.31). که همچنان دارد،نسب نقش مهمی رافت ِش ،این رقابت در

 ,Ody.18.285-9, Ody.15.16-18) ستنددختر مهم ه ۀخانوادنظر ِجلب ِ هدایای نجبا در

Ody.20.334-5). بخش خواهد  فیصله کمان ۀبه پنلوپه برای مسابق 6آتنانهایت الهام ِ در اام
 ۀآهنین زیرک انداخت )که( کمان و ۀایکاریوس، پنلوپدختر ِۀ اندیش در چشم، آتنا، فوراً رخشانۀ پس اله» بود:

-Ody.21.1) «)برای( کشتار آغازی دیسئوس نهد. )همچون( یک رقابت واوخاکستری را برای خواستگاران در کاخ 

هومر  ۀاودیسطبق  .(Epi.7.33) کمان را شرط قرار داده است نآپولودورس تنها کشید .(4
 کرد تیراندازی با کمان سرنوشت پنلوپه را تعیین خواهد مهارت در ۀمسابق

(Ody.19.571-9). اعمال دلیرانه  کارها و ۀزجای زاده نجیبدختران ِ شاهدختان و
 . توانستند باشند می

ازدواج با  ۀوعد ،گشتاسب به پهلوانی که کین زریر را بستاند ،یادگار زریران در
تاش آنگاه آن همای که  ؟کین زریر خواهد اما از شما ایرانیان کیست که شود و» دهد: دخترش همای را می

 در .(77: 1374 ،ماهیار نوّابی) «ایران زنی ازو خوب نژادتر نیستزنی بدو دهم که اندر همه شهر  به )است( مندخت ِ
که با پیروزی بر  خواهد می 7ناهیتاآ فریدون از ،34و  33در بندهای  ،یشت آبان

                                                           
1. Megacles 

2. Penelope 

3. Odysseus 

4. Pausanias 

5. Icarius 

6. Athena 

7. An;hit; 
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آن  هستند از مشیدجکه خواهران  ،را 2کوَرنَک و اَوَهای سنگهَ نامه ، دو زن ب1دهاکه اژی
ای از  شاهنامه نمونه در اند. واز تبدیل شدهارن دو در شاهنامه به شهرناز و خود کند. این

و ا صر را ازیین دختر میانی قرنام میه ب ی نامداررقابتی موجود است. یک روم ۀور سویم
تیار کرده خکتایون است که پیشتر گشتاسب را به همسری ا دختر بزرگتر خواهد،می

، خالقی مطلق) ستفاسقون ا ۀبیشِ پیکراژدهاگرگ ِِ کشتن برای ازدواجاست. شرط قیصر 

 گردد خواهان دختر کوچک قیصر می نیزاهرن  به نامدیگری  ۀنژاد  رومی .(24-25: 1386/5
خالقی مطلق، ) قیال بکشد تا واجد شرایط ازدواج گرددباید اژدهایی را در کوه سَ این یکی و

باشند.  منابع فردوسی بوده در اینچنینیی ها ناتنها داست نباید این دو نمونه .(36: 1386/5
ی پهلوانی ایران ها ناداست ۀحلق یی چون درها ناچنین داستکه محتمل است 

نظامی  پیکر هفتد. این مطلب از نگنجیده از سوی فردوسی نادیده گرفته شده باش نمی
او نظم نیاورده، ه ی بسفردوکه نچه از تاریخ شهریاران آاو مدعی است  .شود معلوم می
 ار خود قرار داده است:سرایش آث ۀمای دست برگزیده و

  هرچه تاریخ شهریاران بود
 

 در یکی نامه اختیار آن بود 
 

 

  ای رسیده نخست اندیشه  چابک
 

 همه را نظم داده بود درست 
 

  مانده زان لعل ریزه لختی گرد
 

 قراضه چیزی کرد ،نازهر یکی  
 

  من از آن خرده چون گهرسنجی
 

 تراشیدم این چنین گنجی بر 
 

 (29: 1381 دستگردی،د وحی) 
 بخارا و طبری )یا در بی را که به فارسی، عربی، بخاری وتنظامی طبق مدعای خود ک

 ۀبه هر روی افسان .(30-29: 1381 ،وحید دستگردی) طبرستان( بوده از نظر گذرانیده است
ز نوع الف است. این افسانه را دختر پادشاه اقلیم چهارم در رو ۀور سویم بانوی حصاری

یکی از شهرهای  درگوید که  می بهرام به این مضمون بازگنبد سرخ برای  در ،شنبه سه
 نهد و راهش می طلسماتی بر سر دهد و ای برای خود ترتیب می قلعه پادشاه روس دختر

ها یا  الؤپاسخ دادن به س دژ وپنهان ِرا گشودن آن طلسمات، یافتن در ِ ششرط ازدواج
االنتا جان خود را از دست داستان آت مانند گانخورد شکست .دهد معماهای خود قرار می

 :گیرد قرار میشهر  ۀدروازبر  شان بریده هایسرداده، 
 

  کس از آن ره خالص دیده نبود
 

 همه ره جز سر بریده نبود 
 
 

  هر سری کز سران بریدندی
 

 در شهر برکشیدندی رب 
 

                                                           

1. AZidah;ka 

2. SaMhavak, Arvnavak 
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  قهر تا ز بس سر که شد بریده به
 

 ته شد در شهرکله بر کله بس 
 

 (230: 1381 ،ستگردیدوحید ) 
 است: یانجنگجو و شاهانسخن با خطاب ِنیز اینجا 

  تاجوری گیر و چون به هر تخت
 

 زین حکایت رسیده شد خبری 
 
 

  بر تمنای آن حدیث گزاف
 

 سر نهادند مردم از اطراف 
 

 (230-229: 1381 دستگردی،وحید ) 
 ،وحید دستگردی) زاده است شود نیز یک پادشه یدان میسرانجام پیروز این مجوانی که و 

1381 :230). 
 

 یا نوع ب انتخابی ورۀ سویم .2
 آغازباز از هند  پردازیم و یونانی می هندی و ،های نوع ب در متون ایرانیحال به نمونه

یا  2و دمینتی 1نله ۀمنظومهندی در  آثار دراین دست  بهترین نمونه از کنیم. می
nalop;khy;na  شمار  به مهابهارتهدر  کهنبسیار ی فرعی ِها نااست که از داستآمده 

چون آثار عشق و بلوغ هر دو را  4نام بهیمهه ب 3ویدربههپادشاه ِ ،این داستان در .رود می
دخترش را برقرار  ۀور سویمپدری مجلس  ۀاز روی وظیف ،بیند در دختر خویش می

 ۀهم و (SN.24.23) شود تادگان شاه ابالغ میدعوتی رسمی توسط فرس .(SN.2.8) کند می
زمانی مساعد و میمون مراسم را  در شوند و شاهزادگان به ویدربهه سرازیر می شاهان و

 شود کنندگان درمراسم خوانده می های شرکت نام کنند. آغاز می (ra^ga) در تاالری
(SN.5.10). ست. شاهدخت مجلس حاضر شده ا ندیمگانش در دختر نیز پیشتر به همراه

 و افکند می اوگلی بر شانه  ۀگزیند، حلق را برمی 5نیشدههدمینتی شاهزاده نله، شاه ِ
 .(SN.5.27-8) انتخاب فرد برگزیده است ۀنشان گیرد. این ردای پسر را در دست می ۀگوش
هرچند رنگی  ،رود می شمار بهنیز از نوع ب  Udyogaمادهوی در کتاب  ۀور سویم ۀنمون

ها،  کشه، یَها ناگه یا خدایان نیستند؛ ها نان تنها انسدارد. آنجا خواستگارا ای انهافس کامالً
 با تاج گلی در اما دختر نهایتاً ،اند نیز گرد آمده پرندگان حتی وحوش و و 6ها گندهروه

وره  سویم 7آرتور لولین بشم .(Ud.120.1-6) دگزین جنگل را به شوهری خود برمی ،دست
                                                           

1. Nala 

2. Damayant@ 
3. Vidarbha 

4. Bh@ma 

5. Ni(adha 

6. n;ga, yak(a, gandharva 

7. Arthur Lewellyn Basham 
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نویسد که  دانسته است. او می «ای مربوط به گندهروه، گندهروه» (1)هاج گاندهرواز ازدو ای گونهرا 
او  ،خود را شوهر ندهند ۀرسید اگر پدر و مادری دختر به بلوغ که اساس کتب قانون بر

 1شاهزاده خانم ساویتری ورۀ سویم ها یکی از نمونه برگزیند. د شوهر خود را شخصاًتوان می
خود بیابد و  ۀخواستگردد تا همسری مطابق  د کشور میاش به گر است که با ارابه

 ،لولین بشم) دنگزی میبه شوهری بر داردنام  2سَتیَوَنتشکن را که  سرانجام پسر یک هیزم

همچنین گویا تا قرن یازدهم نیز شواهد تاریخی و واقعی از این نوع  .(246-247: 1394
بزرگ شاه ِ ،ششم 3ۀمادیتیکرَهای وی ازدواج شواهد ینا ازدواج در دست است. یکی از

پایان  تشریفات مخصوص آن وره با ازدواج مذهبی و . سویماست ،چالوکیه ۀسلسلِ
مخصوص ازدواج گاندهروه که ، 4کتاب قوانین مَنو در .(247: 1394 ،لولین بشم) یافت می
اد دختر و دامبه یکدگر پیوستن ِ»: شود میچنین تعریف  ،نوع ششم ازدواج استجنگجو و  ۀطبق

هرچند از  .(M;n.3.32) «)که( همخوابانه )است( و خاسته از هوس شود( همانا گاندهَروه دانسته )می از روی آرزو
هندو آن را برخاسته از برهمنان ِ ،است همین احترام تنها ازدواج قابل ،ما مروزیانگاه 

 می (m;ithunya) همخوابگی واجد ،تنها آن را دانسته و (k;masambhava)هوس 
 تعلقدر این است که هر دو به طبقۀ جنگجو  وره گاندهروه با سویماشتراک  اند. ستهدان

برخالف نظر برهمنان، جنگجویان این  ست.هآزادی انتخاب انسانی  هر دوو در  دارند
 و مهابهارتهدر  5کونتالاین نکته از روایت شَ دانستند و ازدواج را زیباترین نوع ازدواج می

ه ! ای دختر زیبا! با ازدواج گاندهروه )برو شرم ای )دختر(» :شود دانسته می 6تهنسخن شاه دوشیَ از

ی ها نامیان داست در (di.73.4_) «.شود ها خوانده می ازدواجزیباترین ِ ،زیرا ای زیباران! گاندهروه بیا! سویم(
نوع ب محسوب  ۀور سویم توان می را دختر کالیاس سهازدواج  ،یونانی چنانکه گفتیم

 خودتخاب با یابیم که ان هرچند از جزئیات آن در روایت خبری نیست. تنها درمی ؛کرد
الئوس و حوادث نِازدواج هلن با مِ ،های یونانی اما در میان نمونه دختران کالیاس است.ِ

 οἵ βασιλεύοντες)هالس  فرمانروایان کامل از نوع ب است. ۀور سویمیک  آنپیش از 

Ἑλλάδος) آیند می ارتواج با هلن به اسپبرای ازد از هر سو (Lib.3.10.8).  آپولودوروس
برد. عبارت او شبیه به برشماری نام  ن هلن نام میاعنوان خواستگار هتن را ب 31

                                                           

1. S;vitr@ 
2. Satyavant 
3. Vikram;ditya 

4. M;nava dharma  Q *;stra 

5. ,akuntal; 

6. Du(yanta 
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 دراوپَدیداستان  ن درمشابه آ و (Hdt.6.127) خواستگاران آگاریسته توسط هرودوت
 ۀنمایشنام در (ق.م 485-406) تراژدی نویس یونانی ،اوریپید .(di.185_) هندی است

کند. آنجا هم برترین  به همین موضوع از زبان آگاممنون اشاره می 1آئولیس گنیا درایفی
یابد  هلن اجازه می و (IphAul.49.68) اند هالس به خواستگاری هلن آمدهنجبای کامروای 

از )میان(  ییک... به دخترش اجازه برگزیدن » دلخواه برگزیند:ه از میان خواستگاران یکی را ب

دختر انتخاب را به پدر ِ ق.م( 180-120) آپولودوروس .(IphAul.68) «خواستگاران را دادِ
 است. گر هلن گزینشاوریپید، خود ِتر ِ کهندهد ولی در روایت ِ )=توندارئوس( نسبت می

که نجبای آخایی به دانسته است  مینیز داستان را به این شکل  (؟ م.-120) لوکیان
وجه داده ست به آن تکه وِ یروایت بسیار جالب .(Luc.III.p405)آیند  اری او میگخواست

تر  جالب هلن است و ۀاب بر عهدخاین روایت نیز انت است. در 2است از آن هوگینوس
 بدین ترتیب به ازدواج او دهد و به منالئوس هدیه می (corona)اینکه هلن تاج گلی 

یگر از نوع ب را چنانکه ذکرش رفت آتنایوس در یونانی د ۀنمون .(Hyg.78) آید میدر
نقل کرده است. آنجا  ها یلاقانون اساسی ماسنام ه از کتاب ارسطو ب 3بزم فرزانگانکتاب 

ترتیب داده است چنین برای دخترش  4وسانّننام ه ارسطو روش ازدواجی را که شاهی ب
شده )با آب( را به کسی از  آمیختهای )شراب( ِ پس از ضیافت، دختر داخل شده، پیاله» دهد: شرح می

دهد. به کسی که بدهد او داماد باشد. پس دختر داخل  خواستگاران ِحاضر )در مجلس( که تصمیم داشته باشد می
  .(Ath.13.36) «تـتـا بوددختر را نام پِ و ؛نوس دادشده، یا برحسب تصادف و یا به سببی دیگر )پیاله را( به ائوکسِ

روایت آتنایوس از داستان عشق  ازنخست باز باید  ،نوع بی ِهای ایران از نمونه
آسیا این قصه را  او چنان مشهور بوده که در ۀیاد کنیم که به گفت 6داتیسو اُ 5سزاریادرِ

شاهزادگان بر دختران خود  کرده ونقش  های شخصی خود و خانه ها کاخ، بر دیوار معابد
است. او خود بر  ،فرمانروای ماد ،گشتاسب زاریادرس برادر اند. نهاده داتیس مینام اُ

 را در بر )= رود دُن( سهای کاسپین تا رود تانائی راند که از دروازه سرزمینی فرمان می
 نام اداتیسه دختری زیبا ب ،سوی تانائیس آن 8های پادشاه ماراثی ،7سمارتِهُ گیرد. می

شانش را از قلمرو خود گرد خوی دوستان و ،فرمانروایان ۀهمبرای ازدواج دخترش  اودارد. 
پس در » است: نظر این مقاله چنین موردقطعه  ۀترجمآورد تا ازدواج او را انجام دهد.  می

                                                           
1. Iphigeneia at Aulis 

2. Hyginus 

3. Deipnosophistae 

4. Nannos 

5. Zariadres 

6. Odatis 

7. Homartes 

8. Marathians 
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میهمانان شنونده گفت: ، به ضیافت فراخواند. )و( در )حضور( ِدرونمیهمانان(، اداتیس را پدرش به )اوج مستی ِ
ای زرین  پیاله .. پس اطرافت را نگریسته، همه را نظاره کنگیریم ما اکنون ازدواج تو را جشن می ،اداتیس دخترم

زیرا همسر او نامیده خواهی شد.  ؛بده [به ازدواجش درآیی])آن را( پر کن )و( به آنکه مایلی برگرفته، برگرفته، 
غام زیرا به او پی ؛ریزان بیرون رفت پس او به همگان در اطراف )خود( نگریسته، در آرزوی دیدن زاریادرس، اشک

ای زرین  اینجا نیز اداتیس پیاله .(Ath.13.35) «فرستاده بود که قرار است جشن ازدواجش برگزار شود
دهد تا همسر او گردد.  خویش می ۀبرگزیدآن را )از شراب؟( پر ساخته به  ،برگرفته

مبدل سکایی جامۀ  که دردهد  میسرانجام او این پیاله را بیرون از مجلس به زاریادرس 
این  گریزد. او شده با عاشق خود می ۀوندوره رسانده است و سوار گر خود را به سویم

ۀ نمون .(West, 2007: 435) اسکندر است از مورخین 1س موتیلناییرِداستان از آن خا
ای  سن آن را نسخه است که کریستن شاهنامهداستان گشتاسب و کتایون در  دیگر ایرانی

این  .(174: 1387 ،سنکریستن) داند داستان کهن زاریادرس و اداتیس می جدیدتر از همان
هایی با داستان اداتیس دارد. گشتاسب از پدرش  ها و شباهت داستان در جزئیات تفاوت

قیصر روم تصمیم به انجام مراسم ازدواج دخترش کتایون رفته است. به روم  رنجیده و
 ۀور شک همان سویم این رسم بی دهد گرفته است که توصیف فردوسی نشان می

 :است ،یعنی نوع ب ،انتخابی
  گه به رای چنان بود قیصر بدان

 

 ،که چون دختر او رسیدی به جای 
 

 

  جوی چو گشتی بلنداختر و جفت
 

 ،بدیدی که آمدش هنگام شوی 
 

  یکی گرد کردی به کاخ انجمن
 

 زن بزرگان فرزانه و رای 
 

  آنکس که بودی مرورا همال هر
 

 ،زآن نامداران برآورده یال و 
 

  روی ز کاخ پدر دختر ماه
 

 جوی بگشتی برآن انجمن جفت 
 

  پرستنده بودی به گرد اندرش
 

 ز مردم نبودی پدید افسرش 
 

 (19: 1386/5 )خالقی مطلق، 
 کتایون گفته شده است:یای ؤرگزینش داماد در  ۀنحو

 کشور از آفتاب که روشن شدی  خوابشب به کتایون چنان دید یک
 

 

  یکی انجمن مرد پیدا شدی
 

 از انبوه مردم ثریا شدی 
 

  یی سر انجمن بود بیگانه
 

 یی آزار و فرزانه غریبی دل 
 

  به باالی سرو و به دیدار ماه
 

 نشستنش چون بر سر گاه شاه 
 

  یکی دسته دادی کتایون بدوی
 

 وبوی یی رنگ و زو بستدی دسته 
 

 (20: 1386/5 )خالقی مطلق، 
 سازد: قیصر مجلس را بر پا می

                                                           
1. Chares of Mytilene 



  ، رسم ازدواج طبقۀ جنگجوی هندواروپاییوره سویم/  14

 

 

  یکی انجمن کرد قیصر بزرگ
 

 هر آنکس که بود از دلیران سترگ 
 

 

  بدان انجمن شاد بنشاندند
 

 چهره را خواندند زآن پس پری و 
 

  کتایون بشد با پرستار شست
 

  (2)تازه هر یک به دست ۀدستیکی  
 

  ش آمد ستوه گشت چندان که همی
 

 امد یکی زآن گروهپسندش نی 
 

  از ایوان سوی پرده بنهاد روی
 

 جوی خرامان و گویان و دل جفت 
 

 (20: 1386/5 )خالقی مطلق، 

 این بار گشتاسب نیز در مجلس حاضر است. کتایون این بار سر شود و دید میمجلس تج
 :گزیند آراید و او را برمی گشتاسب را با افسری می

  چو از دور گشتاسب را دید گفت
 

 که آن خواب سر برکشید از نهفت 
 

 

  افسرش ور نامدار بدان مایه
 

 همانگه بیاراست خرم سرش 
 

 (21: 1386/5 )خالقی مطلق، 
اما اسقف به  ؛تصمیم به کشتن دختر و داماد دارد قیصر از انتخاب دخترش بیزار است و

آئینی است که  کند که این رسم نیاکان و دینداران پیشین است و این او یادآوری می
کید أبعدها گشتاسب نیز درحضور قیصر ت .(همان) افکنده شده است روم براساس آن پی

 ،خالقی مطلق) تنها به آئین شهر عمل کرده است که کتایون گناهی نداشته و کند می

1386/5 :50). 
 

 مجدد ورۀ سویم .3
 ۀطبقشاهدخت یا دختری از ۀ ور سویممتون مختلف هست که مجلس  در شواهدی
تکرار  ،مجلس نخستِ ماندننتیجه  بی مرگ شوهر و چون ،یدالیله ست بتوان میجنگجو 

به این شواهد  اینجارفت.  شمار می هحقوق چنین دختری بۀ زمردر  این محتمالً شود و
ای طرح  شهر خود و دیدار او نقشهبه  شوهرشدمینتی برای کشاندن  رود: اشاره می

 ۀور سویمها  دهد که در شهرها و ایالت رهمنان را فرمان میکند. او پنهان از پدرش، ب می
 «)خود( را بر پا خواهد داشت ورۀ سویم بهایمی دمینتی، دیگربار،» دوم او را به آگاهی عموم برسانند:

(SN.18.24).  دمینتی دیوانه  شایداندیشد که  به این می خبرگر چه نله با شنیدن
(mohit); )اهی شده است و گویی مرتکب تب(n[*aZsa) اعتراضاین  توان میاما  ،شود می 

اخالقیات زمان خود  باکه متن را  را در چارچوب اخالقیات بعدی هندو تفسیر کرد
کنند. میاستفاده  وره سویمبرای  (punar)از لفظ دوباره  فرستادگان. اند کرده هماهنگ

 :شود اشاره می تیبرگزیدن شوی دوم دمین به این داستان نیز وچهارم بیستسرود  در
همانا بهایمی شوی دومش را برخواهد  کنند )که(: زمین را گردش می ۀهمفرمان شاه ه )زیرا( فرستادگان، ب»
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 توان میپس  .کند نمیشتافتن به چنین مجلسی تردید  در 1شاه رتوپرنه .(SN.24.23) «گزید
 ول بوده است.وره امری ممکن و شاید رسمی معم ۀ سویمبرقراری دوباراحتمال داد که 

 دوبارهبا لفظ  مهابهارتههم در آن  یاتی است که ازمادهوی دختر یَ ۀور سویم ،مورد دیگر
(punar) یاد شده است (Udy.120.1)  همگان  چنین است. وضعدر داستان پنلوپه نیز

کنند  پندارند. اشراف آخایی از پنلوپه خواستگاری مجدد می را مرده میاودیسئوس 
ن امتیازی برای یک زن اشرافی و حقی برای دیگر اشراف است. این چنانکه گویی ای
 (ἀναγκαζομένη)ورۀ مجدد دمینتی است. آپولودوروس پِنلوپه را ناچار  شبیه به سویم

او با پایان دادن به بافتن  .(Epi.7.31)کند  ازدواج به خواستگاران توصیف می ۀاز دادن وعد
نکه گویی ناگزیر از این ازدواج است. از اعتراض ازدواج خواهد کرد، چنا 2کفن الئِرتِس

شده و نانوشته بر موقعیت خاص او و  آید که گویی اصولی تعیین پنلوپه به اشراف برمی
مطابق  ،زعم پنلوپه هکنند. رفتار ایشان ب رعایتش نمی ها آنخواستگاران حاکم است که 

د سور را تدارک ببینند و بای ها آنمرسوم بوده نیست.  (πάροιθε)عدالتی که پیشترها 
در همه جای داستان اتهامی  .(Ody.18.275-280)بدهند  (ἀγλαὰ δῶρα)هدایای باشکوه 

های اودیسئوس است.  دارایی ۀسوی شود نابود ساختن یک که علیه خواستگاران تکرار می
گویی این ازدواج حق و سنتی اشرافی است و هیچ کجا به خود این موضوع اعتراضی 

 ،ای دختر ایکاریوس» همین راستاست: در ضمنیکیدی أالم یکی از خواستگاران تنیست. ک

زیرا هدیه را پس زدن نیکو  ،ها خواهانست بدینجا آرد، بپذیر هدایایی را که هر یک از آخایی ،زیرک ۀای پنلوپ
به ازدواج آن  ه توتا اینک رویم و نه به هیچ جای دیگر نیست. پس همانا ما نه به )سراغ( کارهای پیشین)مان( می

سوگند یاد  3تِلِماخوس ،در جایی دیگر (Ody.18.285-289). «ها است ترین آخایی کس درآیی که شریف
زور به  را به اونیست هم ولی مایل  ،اندازد خیر نمیأکند که او ازدواج مادرش را به ت می

. در (Ody.20.339-344)برگزیند  خواهد است هر که را می آزاداین کار وادارد. پنلوپه 
دهد که مادرش ناگزیر از ازدواج  آتِنا به تلماخوس ِدور از خانه هشدار می ،موضعی دیگر

 ۀزیرا او هم ،دارند که به ازدواج اِئوروماخوس درآید زیرا هم اینک به زودی، پدر و برادرانش )او را( وامی» است:

پس این  .(Ody.15.16-18) «برد باال و باالتر می نهد و هدایای ازدواج را ها پشت سر می خواستگاران را در پیشکش
او را به آن  - البد طبق رسم و سنت -ازدواج امری حتمی است که پدر و برادران ِپنلوپه 

غیر از مرگ  خیر انداخت.أاین موضوع را به ت توان میها  وادار خواهند کرد و تنها با بهانه
تواند به تجدید این مجلس  ، عدم موفقیت ِمجلس ِنخستین هم میشوهر ِپیشین

                                                           

1. `tupar=a 

2. Laertes 

3. Telemachus 



  ، رسم ازدواج طبقۀ جنگجوی هندواروپاییوره سویم/  16

 

 

کتایون مجلس نخست ناموفق است و قیصر فرمان به  نجامد. در داستان گشتاسب وبی
 .(20: 1386/5 ،خالقی مطلق)دهد  می ای دوبارهمجلس 

 

 وره سویمسیاسی ِنتایج ِ .4

مطلب در آن  نوعی جانه بم است که سمهم دیگر نتایج سیاسی حاصل از این ر ۀنکت
پدر قدرت است.  صحبت از جابجایی ثروت و ،ازدواج شاهان و اشرافر د. استنهفته 

 ارجونه از برادران پاندوه بدهداست که دخترش را به  اندیشهپیشاپیش در این  دراوپَدیِ
(_di.184.8). شاهان به آن اعتراض  دیگر لذا یک اتحاد سیاسی است و این ازدواج

ازدواج ضامن اتحاد  .دهند خود قرار میودایی را حجت اعتراض  ۀکنند و حتی آموز می
 ترین ترسی، وجه کوچک هیچ ( بهرا ها )او وپدی با پاندوهادرۀ اتحاد برقرارشد )با(» سیاسی و امنیت است:

پذیرد تا نظر  را نمی اش شده پیشکش عروسرامه  .(V;iv.198.1) «حتی از خدایان باقی نماند
سال از  یک ،سیتا پدر ،2کهنَین، شاه جَا از پیش را بداند. 1پدرش، شاه قدرتمند ایودهیا

 ن سیتا شکست خورده بودند در شهرشست آوردد  هرای بب رقابتسوی شاهانی که در 
هدف  رسد نظر نمی هبکه  (R;m.1.66.15-26) سر برده بوده است  محاصره به در 3میتهیال
 :مطرح است دو شهر میاناتحاد  ،باشد. در پس ازدواج بوده ازدواج با سیتاتنها از آن 

داماد  .(R;m.1.72.16a) «من )است(آن ِ یودهیا )نیز( ازتهه )است(، شهر اَرَشَگونه که این )شهر( از آن دَ همان»
سیاسی  ای جنبهازدواج  بهاین موضوع  ود ش سهیم می همسرشدر فرمانروایی پدر ِ

اتیس را به مایل نیست اد ،چون فرزند پسر ندارد ،ها پادشاه ماراثی ،مارتِسهُ. داد می
سوی  آن صورت قدرت زاریادرس به فراتر از قلمرو خود و به آن در زیرا ،زاریادرس بدهد

وره  به جشن سویماز قلمرو پادشاهی خود  را یابد. او کسانی رود تانائیس گسترش می
 ۀداماد غریبه و طردشد ،در داستان کتایون وگشتاسب پس از اینکه قیصر کند. دعوت می
ساخته بخشد و او را فرمانده سپاه  رد به او کمر، انگشتر و افسر قیصری میپذی خود را می

ز اجبار سیکوئون  ،کالیسثنس .(52-51: 1386/5 ،خالقی مطلق) سازد در قدرت خود سهیم می
نظامی یونان  های اقتصادی و ترین قدرت این شهر را یکی از بزرگ که ق.م 570تا  600

دو خاندان قدرتمند آتن یعنی آلکمایونیدها و  ،آگاریسته ،دخترش برای ،ساخته بود
. گزیدس آتنی را برگاکلِ. او سرانجام مِشتفیالئیدها را برای اتحاد ازدواج در نظر دا

 ,Sacks) بود ،کالیسثنس ،مشهور یمرد آتن وجود آمد دولت  هفرزندی که از این ازدواج ب

                                                           

1. Ayodhy; 

2. Janaka 

3. Mithil; 
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 ۀنو ،نام داشت که او نیز آگاریسته پریکلس، رهبر مشهور آتنمادر ِ .(180-181 :2005
 محتمالً نیز شاهان هالس برای ازدواج با هلن ۀانگیز .(Hdt.6.131) همین مگاکلس بود

با  اوریپید ۀنمایشناماین ازدواج در از . بوده استهلن  ۀکنند چیزی بیش از زیبایی خیره
اشاره خواهد شود که حاکی از یک پیمان سیاسی است و جلوتر به آن  عباراتی یاد می

توندارئوس » گوید: است که در پایان آن می تر هم روشن از اینروایت هوگینوس  شد.

 .(Hyg.Fable.78) «منالئوس واگذار کرد به (نیز)به زوال )خود( را  پادشاهی رو دختر)ش( را به همسری به او داد و
پاریس  .بندند می پیمان «برگزیدهداماد ِمشروع ِدفاع از حق ِ»ِ سر هلن برِ خواستگاران

شکند و قهرمانان یونان که به طلب  پیمان سیاسی را می اینگیایی با ربودن هلن وفرِ
 ها آناین سوگند را به باید به پیمان خود وفا کنند. منالئوس  حالد بودن هلن آمده

را به و او خشمگین در شتاب، به سراسر هالس، )تا( سوگندهای کهن توندارئوس ... » کند: یادآوری می

چه  ،ها مثال ۀهمدر  .(IphAul.77-79) «رسیدگان باید یاری رساند شهادت طلبد )مبنی بر این( که به ستم
آید. وقتی  چشم می  هب کامالً اندیشی سیاسی ردپای مصلحت ای، انهچه افسو تاریخی 

ش شروع به کشتن خواستگاران همسر ،اودیسئوس سرانجام در کاخ خود کمان برگرفته
نوعی  هکه ب 2تقصیرها را به گردن آنتینوئوس 1ماخوسنام ائوروه کی از اشراف بی ،کند می

به هیچ روی )او( چندان خواهان این ازدواج نبود و نه » گوید: رهبر گروه اشراف است انداخته و می

بود( که خود، که پسر کرونوس به انجام نرسانید. برای این ) چیزهایی دیگر )بود( ۀاندیشنیازمند ِ)به آن(، بلکه در 
 .(Ody.22.50-53) «خواست( کمین کرده، پسرت را بکشد ی ِایثاکه شاه گردد. حتی )می ساخته بر سرزمین ِنیک

 ای در اشراف باشد، وسیلهطبقۀ زنان وره بیش از آنکه نماد آزادی ِ سویم ،ازین منظر
که  ای سیاسی بوده است. وسیله جنگجو برای تحکیم پیوندهای طبقاتی و ۀطبقدست 

شده  صورت یک سنت نیمه فراموش هکم ب نه به شکل یک نهاد اجتماعی پابرجا، دست اگر
 .به اقوام هندواوپایی به ارث رسید

 

 شرکت بیگانگان و نانژادگان در مراسم .5
نظر   هحاضر شوند؟ ب رقابتستند در این توان می هنژادنامردم  اما آیا غیرجنگجویان و

هایی باید به این پرسش پاسخ منفی داد.  ی چنین وصلترسد با توجه به رنگ سیاس می
غیر جنگجویان و غیر اشراف بیشتر جنبه ادبی دارد  در متون مختلف شرکت بیگانگان و

ق شود و ح ر این مراسم اعتراض میدبه حضور برهمنان  دراوپَدیتا واقعی. در داستان 
که خالف این امر را  V;iv;hikaکتاب مذکور در  ۀقطعبه  رقابت برای آنان وجود ندارد.

برشمردن  ،پدر سیتا ،کهنَجَ .(V;iv.192.22b-24) اعتنایی کرد توان مینشود،  مدعی می

                                                           
1. Eurymachus 

2. Antinous 
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ۀ ور در سویم .(R;m.1.171.1-2) داند اده هنگام ازدواج ضروری میز نسب را برای نجیب
 چون ،توان اطمینان کرد گذرا نیز نمی ۀاشارولی به این  ،برهمنی شرکت دارد کشینی،
ارزش  بی های خود را پست و روش جز بهبرهمنان ازدواجی  مَنوقوانین مطابق ِ

، (kula) رقابت را نژاداز شروط شرکت در  دراوپَدیبرادر  .(M;n.3.31-32) اند دانسته می
خواهد  ها نمی شاه ماراثیپاد .(di.184.35-6_) شمارد برمی (bala)و قدرت  (r#pa)زیبایی 

 اگرچه آن فرد ،درآورداز قلمرو خویش  فردی خارجِ سریهماداتیس را به دخترش 
 داستان کتایون و در آدونیس است. آفرودیت و ۀزادشاهزاده باشد که زاریادرس ِ

دلیران »و  «نامداران»و  «هماالن»آورد  وره گرد می که قیصر در انجمن سویمگشتاسب کسانی 

نند گشتاسب نیز بخت ای ما مجلس دوم غریبه اما در ،ی چون خود او هستند«سترگ
دختر  «مداخوش»یابد. اسقف نیز هنگام پند دادن به قیصر بر  حضور در مجلس را می

و  «گندآوران»و  «مهتران»بر کید أترسد در مجلس دوم نیز  نظر می  هنهد. اما ب انگشت می
 های این چنینی شاید نشانگر این ولی مثال .(21-20: 1386/5 ،خالقی مطلق) است «نامداران»

 بختدر چنین مجالسی  ،نبودند برخوردار از نسب بلندی گرچه ،باشد که گاهی دلیران
شمارد که دامادش  ننگ خود می ۀمایهر روی قیصر این نکته را ه اما ب ،یافتند حضور می

 مردی غریبه باشد:
  !چنین داد پاسخ که دختر مباد

 

 !که از پرده عیب آورد بر نژاد 
 
 

  ماگر من سپارم بدو دختر
 

 پست گردد سرم از کیانبه ننگ  
 

 (21: 1386/5 .خالقی مطلق) 
 به طلب آمدند همچنان (πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων)بیگانگان بسیاری  راآنتایوس دختر ِ

این رسم  یک هندواروپایی نیست و ،شاه لیبی ،اما آنتایوس (σύγγονοι) که خویشانش
سیکوئونی نیز دو  کالیسثنس .(Pyth.9.113) ی تقلید کرده استسآرگو 1را از دانائوس

 هنگام آزمودن خواستگاران نیز سرزمین و اده را برای دخترش در نظر گرفته وآتنی نژ
ترین  به دنبال بهترین و نژاده او .(Hdt.6.128) جوید را بازمی ها آن (γένος)نژاد 

(ἄριστος)  .چون در داستان هلن نیز همه جا در مورد خواستگاران از الفاظی است
شبیه این  و (οἱ τὰ πρῶτʹ ὠλβισμένοι)رینان ت خوشبخت ،(βασιλεύων) فرمانروا

کید أت و همه جا بر این نکته هستند اپنلوپه نیز نجبخواستگاران استفاده شده است. 
یک گدا برای تیراندازی نامزد  شمایلدر وقتی اودیسئوس  .(Ody.16.122-5) وجود دارد

 شمارند می (δειλός)را زبون و پست  شود و او شود سخت به او اعتراض می می
(Ody.22.50-3). خواند  قطارانش را در قیاس با او واال می آنتینوئوس خود و هم

                                                           
1. Danaos 
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(ὑπερφίαλος)  که البته ربطی بهφιάλη «با  اندارد و آن ر «پیالهsuperbus « ،مغرور

منقول از کتاب ارسطو،  ۀدر قطع .(Beekes, 2010/2: 1534) اند در التین قیاس کرده «متکبر
به  ه از سوی دخترش رابرگزید ۀغریب ،ماسالیا )= مارسی کنونی(شاه ِسلتی ِ ،نانّوس

دختر  است. نام 1نام ائوکسنوسه یا باپذیرد، این غریبه یک یونانی اهل فوک دامادی می
ستثنا قائل شدن شاید اینجا هم سبب ایابد.  تغییر می 3ریستوکسناآبه است  2پتتا که
این باشد که فردی از تمدنی فرادست با دختری از تمدن فرودست  ای این غریبهبر

خاص اشراف بوده است. هر جا  ،که این امتیازگفت  توان میبا این قرائن  کند. ازدواج می
نه مردم عادی. دو  در متون یونانی اشاره به این رسم هست از اشراف یاد شده است و

 گوید: به آنتینوئوس می جایی کهنخست  ،سازد را قطعی میقطعه از گفتار پنلوپه این امر 
ها)یش( و قدرتمندانه، سخت  دست بهکنی اگر )این( غریبه، کمان ِبزرگ ِاودیسئوس را با اطمینان  آیا فکر می»

 دلبکشد، مرا به خانه خویش خواهد برد و همسر خویش خواهد ساخت؟ به گمانم )او( خود نیز این انتظار را در 

پنلوپه چنین توجیه  نیزرا  رقابتدر این غریبه ت شرک حتی .(Ody.21.314-317) «ه استنداشت
)پدری( از کند که پسر ِ باب پدر نیز فخر می در و ؛قامت است بسیار بزرگ)پیکر( و خوش اما این غریبه» کند: می

گاه بر این  به گاهاستثنای ِشاید  گفت توان می با این اوصاف .(Ody.21.334-335) «نژاد شریف است
آن کلی از  هب را باید ا این رسمو الّ بوده باشدا بفردی بسیار دلیر یا زی حضور ه،قاعد

 اشراف دانست.
 

 نقش عنصر مذکر و نشان گزینش .6
دختر  ۀخانواداز مذکری  حضور عنصر ،شود ها دیده می ازدواجمشترکی که در این  ۀنکت

میان  هب دراوپَدی. برادر این انجمن استو نقش او در  در هنگام اعالم شروع رقابت
دای بلند صه و نام و نژاد شاهان حاضر در مجلس و نیز شرایط رقابت را ب رود میدان می

سیتا این پدر اوست که همین نقش  ۀدر نمون .(di.184.33-36_) کند برای همه اعالن می
 مراهه به 5و یدو 4رودهوی دو برادرش پوما ۀنموندر  .(R;m.2.118.41-2) کند را ایفا می

نقش سخنگوی مراسم دخترش پدر اداتیس نیز  برند. پدر دختر او را به محل انجمن می
از  6کند. آگالئوس این نقش را ایفا می ،تلماخوس ،شپسر پنلوپهدر ازدواج ِ. را دارد

 ,Ody.20.334-5) پذیرد نیز می و اوعهده گیرد بر خواهد که این نقش را  یتلماخوس م

                                                           
1. Euxenos 

2. Petta 

3. Aristoxena 

4. P#ru 

5. Yadu 

6. Agelaos 



  ، رسم ازدواج طبقۀ جنگجوی هندواروپاییوره سویم/  20

 

 

شود تلماخوس شروع رقابت را اعالم  هنگامی که چالش آغاز میسرانجام  و (339-44
شود. اکنون چنین زنی در زمین  ای است که آشکار می پس بیائید ای خواستگاران! زیرا این جایزه» دارد: می

این  شما خود و ؛رهتی (3)نه از خود ایثاکه و نه از اقلیم ،آخایا نیست. نه از پولوس مقدس، نه از آرگوس، نه از موکنه

اثر هزیود دروغین دو  کاتالوگ زناندر  .(Ody.21.106-110) «دانید: مرا ستایش مادر چه باید؟ را می
 دو .(West, 2007: 434) دهند می، ازدواج او را ترتیب 1برادر هلن، کاستور و پولودئوکس

یگری پیشکش د گل و یکی اهدای تاج یا دسته هست:ها  این ازدواج نشان گزینش در نوع
 ۀنمونچنانکه در  ،به داماد که این دومی نزد سلتها مرسوم استکردن جامی از نوشیدنی 

اروپایی که رسم هندواند  احتمال داده .ذکرش رفت ها قانون اسالی ماسالیشده از نقل
که تردید کرده است این نکته  در وست .(West, 2007: 436) اصیل نثار گل بوده است

در داستان  پس .(West, 2007: 434)دواروپایی باشد ای هن مایه کمان درونتیراندازی با 
 و آزادی دختر درگزینش  شیوۀکه  ئیمروبروکهن  ۀسه نمونبا هلن،  دمینتی، کتایون وِ

 .است داستان هر سهاشتراک  ۀنقط گزینشامر 
 

 نتیجه. 7
از  ،انتخابی ۀوریمسویعنی  ،ین جهت استدالل کنم که چه بسا نوع با مایلم در پایاندر 

ناشی از روش الف بوده باشد. این مشکالت ِ شد از بروندل نوع الف زاده شده باشد و راه 
 ولیسدر آئ گنیا ایفی ۀاستدالل را بر دوش روایت اوریپید از ازدواج هلن در نمایشنام

 انکاتالوگ زنشده میان یونانیان بوده است. در  که گویا داستانی شناختهکنم  استوار می
ابتکار را به آپولودوروس و هوگینوس این  .(Hes.p199) نیز همین روایت ذکر شده است

و  اوریپید ۀاما در متن نمایشنام (Lib.3.10.9, Hyg.fable.78) اند اودیسئوس نسبت داده
واستگاران را وادار به خوردن خکه  این اندیشه از آن توندارئوس است زنانکاتالوگ ِ

ر از بقیه منابع به بیان تاوریپید موقر ۀدر نمایشنام هاین قطع .کند سوگند اتحاد می
 درآمده است:

این )یک( را  .و هلن ،کلوتایمنسترا ،(4)لدا، دختر ثستیوس را، سه دختر زاده شدند: فویبه، همسر من
هر  زای و تهدیدهایی بیمِ سان( ه)ب هالس )بودند( خواستگار آمدند.کامروای ِجوانانی که برترین نجبای ِ

 ،بر پدر)ش( پس کار .را تدبیرگر گشت دیگریهالک ِ –د رَچنانچه دختر را به چنگ نیاوَ –یک 
ش (نظر هب)پس چنین  ؟درآویزدبخت  باخسارت  ، پذیرفتن یا نپذیرفتن؟ چگونه بیشدتوندارئوس، دشوار 

کردن و )همراه( با های راست را )گروگان(  باید( بستن و دست : خواستگاران را با یکدیگر پیمان )میآمد
توندارئوس، همسر ِهر که شود، دختر ِ های بریان، نثارهای مایع ریخته و چنین سوگند )یاد کنند(: قربانی

ش ربوده، بگریزد و مالک ِبستر او را کنار زند، )باید( بر انها)باید( از او محافظت کرد. اگر کسی او را از خ
و چون متعهد  ( با خاک یکسان کرد چه هلنی )باشد( و چه بربر.)ضد او( جنگید و با سالحها، شهر ِ )او را

                                                           
1. Castor, Polydeuces 
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ایشان رخنه کرد، به دخترش اجازه  هوشیار در با ذهنی –طریقی نیکو  هب – شدند و توندارئوس پیر
 .(IphAul.49-68) برگزیدن یکی از )میان( خواستگاران را داد

شته است. این طبیعت مراه داه جنگ و جدال به ،وره از سویم الف موارد نوعتمام 
 (πολυμνήστη βασίλεια) شده بسیار خواسته شاهدختی رقابت اشراف و جنگجویان بر سر

برای اتحاد سیاسی  ای انهتنها به شاهدختاین  رسد مینظر  هالبته ب .(Ody.4.770) است
گوید اسم رمزی برای  بازمی ، خودباسیلِیا ۀیا چنانکه واژهجنگجو  ۀطبقفرمانروایان 

از نوع الف است و به نبرد برادران پاندوه با  دراوپَدی ۀور سویم .بوده باشد «شاهیپاد»
 ۀسال یک ۀسیتا به محاصر ۀاولی ۀور سویمشود.  مراسم منجر می شاهان مغلوب در
ربوده  با ،امبا، امبیکا، امبالیکا ،سه خواهر ۀور سویم. انجامد می ،پدرشمیتهیال، سرزمین 

 پذیرد پایان میاهانت به دیگر شاهان  و1همنام بهیشه بتوسط جنگجویی شدنشان 
(Udy.176.44-8). شود و تنها با  تن دو قهرمان منجر می به دوکی به نبرد تن ۀور سویم

 کامالًهرچند  ،پنلوپه نیز ۀور سویم .گردد دیگری ختم نمیبه مرگ  یکی از آن دوشفقت 
 انتخابیۀ ور سویمموارد ِ از یک هیچ اما در پایانی خونین دارد. ،گنجد در این سیاق نمی

. باشداتصال این دو شکل  ۀحلق دتوان می هلن ۀور سویمچنین اختالف و درگیری نیست. 
و پایان آن  توندارئوس را نافرجام ۀتوان نقش نبوده است و نمیهلن  از خواستگارانپاریس 

ه دارئوس سبب شدتدبیر توناگر این پندار درست باشد،  تلقی کرد. وره را ناخوش سویم
 شان «شده بسیار خواسته شاهدخت» کسبتر در  ه طریقی متمدنانهجنگجویان ب که است

 بکوشند.
 

 هانوشت پی
را برشمرده و تعلق هر یک از  ها آنازدواج است که کتاب قوانین مَنو  ۀگان های هشت یکی از روش گاندهروه .1

ها که گندهَروهاست. ازدواج گاندهروه یعنی ازدواج به سبک  هندو را بیان کرده ۀبه طبقات چهارگانه جامع ها آن

 .(M;n.3.26جنگجو اختصاص دارد ) ۀطبقاند. این شکل از ازدواج به  ای و آسمانی موجوداتی افسانه

 :ستاخالقی چنین  تصحیح ۀشاهنامهای  بدل نسخه .2
: یکی دسته گل گرفته 2به دست؛ ق ب(: یکی دسته تازه نرگس به دست؛ ل: یکی دسته گل هر یکی را ونیز ) ق

 به دست؛ بنداری: فتبرحت فی ستین جاریه مع کل واحده منهن باقه ورد و ریحان

 ،در تقابل با دریاست« خشکی»می آید که به شکل عام به معنی  ἤπειροςاین کلمه به جای واژه یونانی  .3
 که در همسایگی خاک اصلی قرار دارند. طور خاص منظور سرزمین اصلی یونان در قیاس با جزایری است ولی به

کار رفته  هبه همین سبب ب کلوتایمنسترا( ،در نمایشنامه این قطعه از زبان آگاممنون است و عبارت )همسر من. 4
 است.
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