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و سودابه )و ادبيات ملل بررسي تطبيقي موارد مشابه در اساطير( سياوش
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و سودابه«هاي داستان و زليخا«،»سياوش و فدرا«و» يوسف در ميان» هيپوليت

چنـين اسـتهاطرح اصلي اغلب اين داستان. اي دارندملل جهان شهرت ويژه

و كه همسر پادشاه يا بزرگي، عاشق ناپسري يا پسرخوانده و عشق ي خود شده

را بدو ابراز مي و وفاداري بـه كند؛ اما پسر به سبب پاكتمايالت خويش دامني

نمي هاي نامادري هوس به خواهشي خويش پدر يا پدرخوانده . دهـد باز، پاسخ

و نيرنگ در پي انتقام برميزن نيز با توطئه را مـي چيني و پـدر فريبـد تـا آيـد

را بر پسر خود روا دارد و آزارهاي سختي ي حاضر، نخسـت درمقاله. مجازات

و و ناپسـري در روايـات اسـاطيري، ادبـي موارد گوناگون عشق ميان نامادري

و سپس به مقايسهتاريخي  آنملل مختلف به كوتاهي، نقل ديگـر هـا بـا يـكي

ي اين چنين پرداخته شده است؛ پرداختن به دليل يا داليل اساسي طرح گسترده

.هايي در ميان ملل مختلف، از مباحث ديگر اين پژوهش استداستان

.يات تطبيقيادب،سودابه،سياوش،ادبيات،كيكاووس،ناپسري،نامادري:كليدي واژهاي

 مقدمه.1

و ناپسري، اين نامادري است كـه تر داستانهرچند در بيش هاي مشهور به عشق نامادري
و ناپسري از پاسخ گفتن به تمايالت نفسـاني وي عشق خود را به ناپسري ابراز مي دارد

و بـه دنبـال انتقـام  و جـويي نامـادري، متحمـل تهمـتو خيانت به پدر، سـرباز زده هـا
مي مجازات آن هايي كه سزاوار آن نيست ها پسر بـا گردد، مواردي هم وجود دارد كه در
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مينامادري هم و يا عشق از طرف پسـر بـه نامـادري ابـراز مـي داستان و در شود گـردد
در ايـن مقالـه ابتـدا. شـود رو مـي تر موارد با پاسخ مثبت از سـوي نامـادري روبـه بيش

ي در دسـته. تقسيم شـده اسـت ناپسري عاشقو دري عاشقناماي ها به دو دستهروايت
.2ايرانـي؛.1هاي ها از لحاظ جغرافيايي به زيرشاخهروايت-به دليل فراواني-نخست
و سـلتيك؛.5التينـي؛.4هلني؛.3هندي؛ -النهرينـي بـين.7اسـالوي؛.6شـمال اروپـا

و به) ناپسري عاشق(ي دوم دستههاي چنين روايتهم. اندچيني، تقسيم شده.8مصري
و آن تقسـيم دامـن نامادري پاكو داستاننامادري همي شاخهدو زير گـاه در يـك بنـدي

يكبخش مستقل، عناصر مشترك موجود در آن و با . انـد ديگر مقايسه شـده ها استخراج
يكدر ادامه، به احتمال اقتباس برخي از اين روايت و انگيزهها از در ايـني نهفتـه ديگر

و نظريه .ها ارائه گرديده، پرداخته شده استي اين داستانهايي كه دربارهطرح داستاني

 تحقيقيپيشينه.2

در فصـلي مسـتقل بـه مـوارد عشـق.)م1995واتسـون،( هاي باستاني نامادريدر كتاب
و اغلب مـوارد ذكـر شـده در ايـن فصـل مربـوط بـه  نامادري به ناپسري پرداخته شده

و رومـي اسـتها داستان چنـين اوكونـور در هـم.ي اروپاييان خصوصاً روايات يونـاني
در، به بررسي موارد عشق نامـادري»هاي نامادري داستان«اي با عنوان مقاله بـه ناپسـري

و به و در نهايـت، ايـن داسـتانويشمال اروپا و ايسـلند پرداختـه اسـت را هـا ژه ايرلند
از كه خود ترجمه هفت حكيم روميبرگرفته از داستان  سـندبادنامه اي قـرون وسـطايي

(است، محسوب داشته و يهوديان از كتابهم) 2000اوكنور،. چنين در تفاسير مسيحيان
د و هـاي مشـابه ملـل ديگـر پرداختـه استان يوسف به نقل برخي داسـتان مقدس، ضمن

اند كه البته اين نظرات، خـالي ها را برگرفته از داستان يوسف دانسته برخي از اين داستان
:ي روايات اينك خالصه. رسداز تعصب به نظر نمي

و ناپسري درستكار.2  نامادري عاشق
 هاي ايرانيروايت.2.1

و سودابه.2.1.1  سياوش

، سودابه، همسر كيكـاووس، با ديدن سياوش، ناپسـري خـود كـه شاهنامهبنا بر گزارش
دلبه دربار بازميها پس از سال ميباختهگردد، وــسي. شودي او اوش سرشـار از شـرم

 پس از چند مرتبه ابراز عشق. زندي وي سر بازميها وفاداري به پدر، محترمانه از هوس
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و نالـه، هايش را چـاك مـيو پاسخ منفي سياوش، سودابه جامه سودابه و بـا فغـان زنـد

و از شـاه، سـياوش را فرامـي. كنـد سياوش را به دست درازي به خود متهم مـي  خوانـد
دل حقيقت امر، آگاه مي و داشتن فرزنـدان خردسـال شود؛ اما به سبب بستگي به سودابه

مي از او، از كشتن سودابه صرف ميكند نظر خواهد كـه ايـن اتفـاق، فـاشو از سياوش
مي. نشود فهمد كه دل شهريار بـر او سـرد شـده اسـت، بـا از سوي ديگر، وقتي سودابه

ميهمكاري زني نيرنگ او ساز وانمود كند كه به سبب رفتار سياوش، دو فرزند دوقلـوي
ميكاووس از ستاره. اندسقط شده مي شمران ياري و ايشان كه خواهد اين دو بچه گويند

و مادر ديگري هستند مي. از پدر و ايشـان چـاره را آزمـايش شاه با موبدان خلوت كنـد
مي. كنند آتش اعالم مي و دل اين آزمايش را پذيرا و بـا اسـب، بـه سياوش با جان شـود

بي آتش مي و ميزند را. آيد هيچ آسيبي، از آن بيرون پس از چند روز كـاووس، سـودابه
پ و سودابه سالم بيرون آمدن سـياوش را از آتـش، جـادويمييش براي مكافات خواند

مي. داند زال مي مي كاووس فرمان به كشتن سودابه و شاه دهد؛ اما سياوش پادرمياني كند
به دنبال نبرد با تورانيان، سياوش كه ديگر تمايلي بـه بازگشـت بـه. بخشد سودابه را مي

و مور ايران ندارد؛ به توران مي و افراسياب قرارمـي گيـرد رود ايـن.د لطف پيران ويسه
و فرنگيس را به همسري سـياوش درمـي  آورنـد؛ امـا سـرانجام دو، دختران خود جريره

افراسـياب. شـود رشك گرسيوز، برادر افراسياب، موجب تهمت بستن او به سياوش مي
ميهم نسبت بدو بدگمان مي و دستور قتل او را آن. دهدشود ي كـه رسـتم سو، هنگاماز

شود؛ بـه شبسـتان كـاووس وارد شـده، سـودابه را سـر از كشته شدن سياوش باخبر مي
مي مي و سپس به توران حمله (كندبرد ج1387فردوسي،. ،3:1-196(
و كنيزكشاه.2.1.2  زاده

و تربيت شاه، پادشاهي صاحب پسري ميسندبادنامهبنا بر كتاب زاده را به حكيمـي شود
ن مي. سپاردمي ام سندبادخردمند به آينـده بيند كـه هفـت روز سندباد روزي در طالع او
پسسرشار از نحوست خواهد بود زادهبراي شاه دمي به او توصيه؛ ر ايـن مـدت كند كه

و درباريان تصميم فرداي آن روز،. مهر سكوت بر لب بگذارد گيرند كه او را بـهمي شاه
زاده را اسـت كـه شـاه كنيزكـي،پادشـاه در حرمِ. مگر زبانش گشاده شود،حرم بفرستند

و دل در گرو مهر او داشته اسـت  خواهـد كـه كنيـزك از پادشـاه مـي. دايگي كرده بوده
ميزاده را به حجرهزاده را به او بسپارند؛ سپس شاه شاه و به او اظهـار عشـقي خود برد
مي مي و وعده زه كند زاده شـاه. ر، خواهـد كشـت تـا او پادشـاه شـود دهد كه شاه را با

ميخشمگين از حجره و كنيزك از ترس ايني او بيرون زاده به سـخن كه روزي شاهآيد
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آنگفتن در و ي خود را چـاك مـي آيد و روي چه را كه رفته است بازگوكند، جامه زنـد
مي خود را مي و نزد پادشاه و از آزاري كه شاه خراشد ميرود استه به او برسـاند،خو زاده

بي. كند دادخواهي مي ميپادشاه امـا هفـت وزيـر كنـد؛ درنگ فرمان قتل فرزند را صادر
ميمي خردمندش او را از تعجيل برحذر و از او خواهند كه در ايـن كـار، تفحـص دارند

مي. تري صورت گيردبيش در پادشاه و نـزد، هر روز يكـي از وزيـران هفت روز پذيرد
،هفـت روز آن پس از سـپري شـدن. كندمي بازگو،مكر زنانازو حكايتيدرونميشاه 
و حقيقت را بازگونكميزاده زبان بازشاه وميد ميكند و شبهه را از دل شاه ؛زدايدشك

را نيزو شاه ) 271-47: 1948، سمرقندي ظهيري.(داردميو او را عزيز پذيردميسخنش
و مـورد وارد، بـه ادبيـات روم نيـز هفت حكـيم با عنوان نامهسندبادداستان شـده

(استاستقبال فراوان قرارگرفته  چنين در ادب فارسـي، اثـري بـاهم)84: 1846رايت،.
بن ده وزيريا نامهبختيارعنوان  و روند داستاني آن مطابق بـا طـرح موجود است كه مايه

ده وزير طـي ده روز، بـا است؛ با اين تفاوت كه به جاي هفت وزير، سندبادنامهداستان 
ميشاه گفت و نثر فارسي در دست است بختيارنامهاز. كنند وگو چندين نگارش به نظم

از دقـايقي مـروزي، سـخنور قـرن ششـم االرواح راحـه با عنـوانها كه مشهورترين آن
(هجري، است )هجده: 1345صفا،.

و بدورامجد، اسعد، حيات.2.1.3  النفس
و يك شبهاي در داستان دو برادر ناتني هستند كـه از ازدواج،»اسعد«و»امجد«،هزار

دن،»الـنفس حيات«و»بدور«هاي با دو همسرش به نام» الزمانقمر«پادشاهي به نام  يـا بـه
و آسايش بـزرگ اين دو برادر. آمده اند و يـاور هـمشـ مـي در رفاه و هميشـه يـار وند
زنشودمي زيبايي ايشان باعثاما هستند؛ و،كه هريك از دو عاشق پسر ديگري بشوند

مـ. ان برآيندآن در پي فريفتن رد هـا ردان جـوان تمـايالت نامـادري وقتـي كننـد؛ مـي را
كننـد كـه مـي چنين وانمودن انگشت اتهام به سمت پسران جوان، با برگرداندها نامادري

آنپسران قصد  را. را داشته اندها فريفتن و دسـتورمي باور قمرالزمان حرف آن دو كنـد
 جداگانه به دست جـالدان سـپرده،پسران براي اعدام. دهدمي به اعدام هر دو پسر خود

آن؛شوند مي را،از سـوي ديگـر.كننـد مـي را رهـا هـا اما جـالدان قمرالزمـان حقيقـت
وو دنبال ماجراهايي پرتـببه. اند كند كه پسرانش ديگر مردهمي اما گمان؛يابد درمي تـاب
ميهم،سرانجام دو برادر،گذراندن خطرات مرگباراز سر و با دخترانـي ديگر را پيدا كنند

و بوستان(را از مرگ نجات داده اندها كه جان آن قمرالزمـان. كننـدمي ازدواج) مرجانه
و پادشاهي را ميان آن دو تقسيم )87: 2007مارزولف،(.كندمي نيز پسران را پيدا



و ادبيات ملل( سياوشو سودابه 143 ـــــــــــــــــ)بررسي تطبيقي موارد مشابه در اساطير

هروايت.2.2 ندهاي

و اوربشي ارجن.2.2.1

مي، رقاصه»اوربشي«با» ارجن«، مهابهاراتابنا بر اوربشـي، مـادر. كندي آسماني، مالقات
است؛ از اين رو، هنگامي كه اوربشي به ارجن تمايـل نشـان از نياكان دور ارجنآيوس 
گدهد؛ ارجن اين پيوند خانوادگي مي ميوشرا به او آزرده، اوربشي با خـاطري. كند زد
ب كند كه مردانگيمي را نفرين او » اينـدرا«سـپس بنـا بـه دسـتور. دهـد خود را از دست

مينفرينش مي اين نفرين.دهد را از تمام عمر، به يك سال كاهش شـود در طـول باعث
و سالي كه پنهاني بـا يك و در ميـان زنـان، بـرادرانش  زنـدگي همسرشـان، در ائوپـادي
)291-2: 1358،مهابهارات(. اسدي او را نشنكسدند؛كر مي
و چيترانگي.2.2.2  سارانگادارا

از.، اسـت»ايـا نانّ«شاه حـامي،»نارِندرا«پسر،»سارانگادارا«  بـر اسـاس داسـتاني منقـول
»و دختـر مـي ازدواج) چيترانگـي(، نارندرا در سن پيري با دختري جوان»اكاويآپ كنـد

ن،جوان و وقتي كـه سـارانگادارا بـه تمـايال. شودمياپسري خود، سارانگادارا، عاشق ت
ي خـود وارد اتهامات نادرستي را نزد شاه به ناپسراو نمي دهد؛اشتياق چيترانگي پاسخ

دسمي دستورشاه. آورد مي و تنش در بيابان انداخته شود؛دهد كه و پاي پسرش قطع ت
يل بـهو خودش هم تبـد ماندمي زنده (Siddha) با كمك يك انسان كاملا سارانگادارا ام

و  (شودمي مرگبييك انسان كامل )386: 2003پوالك،.
و لونا.2.2.3  پوران

، پسر شـاهي بـه»پوران«به معني چهار عضو، (Kaurāngi) كائورانگييهبر اساس افسان
،»لونـا«پدر، سوگليدر دوازده سالگي به حضور وي نخستين بار. است،»ساليواهانا«نام
كه. رسدمي  كوشـد كـه او را بفريبـد؛ امـا بـا، مـيي وحشـتناك اسـتا سـاحره اين زن
ميپوران روبه اعتنايي بي كند كه سـعي در اغـواكردنمي لونا او را نزد شاه متهم.شود رو

مي. او داشته است و بـه پوران سوگند راستي مـي. دهد شاه دستور قتل پسرش را خـورد
ر پيشنهاد بزرگان، ميا در روغناو تا جوشان هي او ثابـت گنـا بـي نسوخت،اگر اندازند

بي. شود ميپوران پس از چهار ساعت، حـال، با اين. آيد آسيب از روغن جوشان بيرون
چشـمانش را از حدقـه كنـد؛ دهد كه دستان پوران را قطعمي به فردي مرتد دستورلونا 

و او را در چـــاهي بيا جـــوكي بـــزرگ،س از دوازده ســـال، روزيپـــ. نـــدازددرآورد
ميبا مريدانش، (Gorāxnāth)» گوراخناث« ميبه آن چاه و پوران را پيدا و رسند  باالكنند
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و بيسـت. گردانـديپـوران را بـازميو اعضاي قطع شـده گوراخناث چشمان. كشند مي
و پوران را هنـوز درونميبازچهار سال بعد، گوراخناث و مشـغول تمـرين گردد چـاه

. كنـد وارد مـي»ناث«او را به آيين به خواست پوران، گوراخناث. يابداصول رياضت مي
ميش بازميپوران به سرزمين و حضورش موجب گل دادن باغش از او بينايي. شودگردد

و نامادريميبازي مادرش را رفتهدست و پدر ميگرداند و دانهش را هاي بـرنج بـه بخشد
ميو دهدميايشان  و صاحب پسـري خواهـد با خوردن آن، دهد كه لونا بشارت آبستن
(شد )21: 2003و ويلسون، 106: 1895 هارتلند،.

و تيشياراكشيتا.2.2.4  كوناال

با»آشوكا« و،(Tišārak šitā) تيشياراكشيتا، شاه هند، پس از مرگ همسرش، زنـي جـوان
و جانشين»كوناال«آن زن، عاشق. كند فاسد، ازدواج مي كوناال اين. شودميا، آشوك، پسر
مي عشق را رد مي و موجب در اثـر. شود كه عشق نامادري بـه نفـرت تبـديل شـود كند

و مـي گسـيل»الايـا«،دستتشويق نامادري، كوناال براي حكومت سرزمين دور از شـود
از،ديگر سوي مي ملكه ال را كور كنـد كونانويسد كه چشمان سوي آشوكا، به حاكم اياال
درها را با نقش دنداننامه اينو كنـد؛ زيـرا آشـوكا اب مهـر مـي خـو هنگـامي آشـوكا
مي يش را با اينهامهنا مي،هدكر كار، تاييد پ رسـد، چون كوناال به مقصد ادشـاه در حكـم

ومورد او اجرا  ر.گرددقصر آشوكا بازميبهي نابيناكوناال شده شناسند؛ا نمينگهبانان او
و او را فرامـيو شناسـد آواز فرزنـد را مـي صـداي،آشوكا از داخل قصراما  درخوانـد

مي آغوش مي و مي كشد و چون به حقيقت، آگاه را گريد شود دستور سوزاندن همسرش
بي مي و تقاضاي عفو كوناال ميدهد (ماند نتيجه )130-127: 2003 رامباكشي،.
2.2.5.بو چيتراواتيس  نت

»يروپوات«اش،و ملكه»نچاندراس«(Rupvāti)،و» روپ«ي هـا دو پسر بـه نـام»بنتسـ«
مي. داشتند و شـاه روپواتي . كنـد مـي ازدواج» چيتراواتـي«اي بـه نـام زادهبـا شـاه ميـرد

ميچيتراواتي بسنت مي را را چون بسنت خواهش. دهد بيند وبه او تمايل نشان نامادري
به؛ نامادري گذاردمي پاسخبي د كـه بسـنت بـه او گويـ مـي شاهبا همراهي خدمتكارش

را به دار بياويزند؛ اما با پادرمياني وزير، دهد كه پسرمي شاه دستور.تعرض نموده است
و. يابـد مـي به تبعيـد كـاهش اين حكم  بـه دنبـال. رونـدش بـه مصـر مـي بـرادر روپ

و بسـنت بـا شـاه وپ بـه پادشـاهي مصـر مـيرماجراهايي،  زاده خـانمي بـه نـام رسـد
و به شكل يك يوگي، به سرزمين پدريكنمي ازدواج،»هاابِپرچاندرا« وارد؛گرددبازميد
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مي باغ و شاهي ميهمه را پير شود شناسـند از نشينان كه او را نمـي كاخ. بيندو چروكيده

بمهمانخواهند كه براي حل مشكالت، او مي روزي شاه، از انـدوه بـزرگ خـود.دناجا
ومي او سخن براي فرزندي،يعني بي ميا گويد گويد كه بايد حقيقت را از زبان ملكـهو
مي. بشنود او. رودروپ به مصر مـي شاه به دنبال. كندچيتراواتي حقيقت را بازگو روپ
و پسرانمي را و پدر ـ سرانجام با هم به خانه برمي،بخشد و هنگـامي كـه پسـران گردن د

را،احترامبراي ميپاي نامادري و چاندراسن پادشاهي را بـهميكنند نامادري لمس ميرد
و خود، بسنت مي ميدهد (گزيندكنج عزلت )178-177: 1992 هانسن،.

 هلني-هاي يونانيروايت.2.3

2.3.1.ف و  دراهيپوليت

و،شاه آتن،»تسئوس/تزه«فرزند» هيپوليت« اخالقـي بند به مبـاني پاي جواني بسيار زيبا
آن وجود خود را وقف شكارو است  امـر، ايـن. اسـت كـرده،آرتميس،و خداي حامي

و آفروديتمي دارغرور آفروديت را خدشه بـه.گيرد از او انتقـام بگيـردمي تصميمكند
او(» فدرا«،خواست آفروديت ميعاشق)نامادري و چونش ابـراز نمـي خواهـد بـا شود

بامي در غيبت همسرش تصميم آبرو گردد،اين عشق، بي ، خودكشـي غذا نخوردن گيرد
از. كند و كنيزكانش سبب ايـن حـال را جويـا دايهگذشت چند روز، پس ي خاص وي
مي مي و فدرا راز دل خويش را برمال بـراي هاي فدرا، با وجود مخالفتدايه. سازدشوند
.كنـدو احساس فدرا را بـر او آشـكار مـي يابدميهيپوليتوس را در كاخت جان او، نجا

م رايهيپوليت خشمگين و فدرا ، سـرزنشي خيانـت بـه پـدرش به خاطر انديشـه شود
كه در آن هيپوليت را بـه اي به دستش بسته به همين سبب فدرا در حالي كه نامه. كند مي

و پـس تزه از سفر بازمي. كندمي آويزرا حلقدخو كرده،درازي به خود متهم دست گردد
و اج مـي اخرراهيپوليتاو.گيرداو را فراميخشم سراپاي،از يافتن نامه از طـرف كنـد

هيـواليييبـه وسـيله هيپوليتـوس. خواهـدت را مـي هيپولي از پوزئيدون نابودي،ديگر
ا پس از ايـن.شودمي زخمي مرگبار،ايهز دل دريا سربرآورده است، به گونگاوپيكر كه

دهـد كـه مـي دسـتورو او با شنيدن حقيقت، گويدمي آرتميس حقيقت را به تزه،حادثه
و نامـادري هيپوليت در واپسين لحظات. آورندجان هيپوليت را به كاخ جسم نيمه ، پـدر

ازيرا همه؛بخشدمي را ميي اين بالها را و چشم از جهان فروز آفروديت . بنـددميداند
)خالصه كتاب: 1338اورپيدس،(
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و فيلونوم.2.3.2 تنس

» فيلونـوم«پس از مرگ همسرش بـا،)نزديك تروا(» كلونائه«شاه سرزمين،»سايكنوس«
 عاشـق تـنس فيلونـوم. دارد» تـنس«او از همسر اولـش پسـري بـه نـام. كند ازدواج مي

را،نزد سايكنوس فيلونوم. دهدنمياو پاسخ به خواست تنس اما؛شود مي بـه تـالش او
امي خود متهمدرازي به دستبراي  و براي بهراي فلوتيك نوازنده،ثبات ادعايشكند
و تـنس را همـراه بـامي او را باور سايكنوس سخن. گيردميگواه،»يومولپوس«نام كند

ميدر صندوش،خواهر ميقي و در دريا رها ايـن صـندوق بـه سـالمت بـه.كنـد گذارد
آن. رسدمي (Leocophrys)» لئوكوفريس«ي جزيره ر پس از چندي ساكنان ا بـه جـا تـنس

و به افتخار او، پادشاهي برمي به نامگزينند مي» تندوس«جزيره را با گذشت. دهندتغيير
و فلـوت سـايكنوس حقيقـت را درمـي،زمان راو نـواز را سنگسـار يابـد همسـر خـود
ميبه زنده ؛عـذرخواهي كنـد،راند تا از پسر خودميو به سوي تندوس كشتيا. كندگور

وي كشـتي هـا خشـمگين اسـت؛ بـا قطـع كـردن طنـاب پدر اما تنس كه هنوز از رفتار
او،در درياها سرگردان كردن پدر كـه رغـم ايـن علـي،در جنـگ تـروا. گيردمي انتقام از

كهمي به آشيل هشدار» ثتيس« به هيچ وجه نبايد تنس را بكشد وگرنـه بـه دسـت«دهد
ر آشيل؛»آپولو كشته خواهد شد ميتنس وا او را در جايي كه بعدها معبدي براي كشد

مي،شودمي ستايش تنس (كنددفن )فصل دهم:1918 پاوسانياس،؛ 372: 1998، مارچ.
و آنتيا.2.3.3 )ستنبوا(بلروفون

مب(»بِلروفون« مـردي بـه نـام،به اين سبب كه به طور تصـادفي)ي بلروسعني كشندهه
او بـه كـاخ. شـود سـرزمين مـادريش را تـرك كنـدمي مجبور؛ را كشته است»بِلروس«
»آن.رودمي»هاتيرين«شاه،»ئوسپروت  شـود مـي عاشقش،همسر پروتئوس،»آنتيا«جا در
از نشان نمـي بلروفون احساسي از خود. كوشد كه او را بفريبدميو و زن سرشـار دهـد

در مـي ادعا همسرش، بلروفون را بكشد،كه انتقام، به اميد اين كنـد كـه بلروفـون سـعي
ي مهـر او را با يك نامـه،شاه كه در كشتن مهمانش ترديد دارد. تعدي به او داشته است

ميپدر آنتيا،»ايوباتس«شده به سوي و در آن نامه بـه ايوبـاتس، نويسـد كـه مـي فرستد
ومي ايوباتس هم در كشتن مهمانش ترديد.بلروفون را بكشد هاييتاو را به مامور كند

و غيرممكن براي كشتن هيوالهاي وحشتن ميعجيب كه اك، در فرستد؛ به اين اميد خود
از تمـام ايـن،»پگاسـوس«، با كمك اسب بالدارش بلروفون. ها كشته شوداين ماموريت
درمي عاقبت ايوباتس. آيدمي سربلند بيرونها ماموريت فهمد كه بلروفون خون خـدايان
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وميو نيمي از مملكتش را بدو» فيلونوئه«،دختر ديگر خود؛ از اين رو،رگ دارد بخشد

مي آن دختر براي او سه فرزند و آنتيا هم پس از آشكار شدن دسيسه.آورد به دنيا هـايش
يـا بـه روايتـي بـه دسـت[م شنيدن خبر ازدواج خواهرش با بلروفـون، بـا خـوردن سـ 

(شودمي كشته]بلروفون )845: 1918پاوسانياس،.
2.3.4.و داماسيپهه  ربوس

»مي»داماسيپه«با،»تراكيا«شاه،»روسكاساند از همسر نخسـت خـود،وي. كند ازدواج
مي.رددا» ربوسه«پسري به نام  ي به اين پاسخ شود؛ ولي هربوس داماسيپه عاشقش پسر
ايـن اتهـام را بـاور كاسـاندروس.زندمي تهمتبه هربوس اماسيپه نيزد. دهد عشق نمي

پيمي و در بر كند وانـدازد مـي» رومبوس«هربوس خود را در رود. آيدميقتل هربوس
)628: 1803نوئل،(.يابدمي تغيير»هربوس«به از آن روز، نام اين رود. ميردمي
2.3.5.كند و تهمينمون

به آئتيوپيكادر رماني يوناني به نام خـوريم كـه برمـي»تهميند«نام به داستان يك نامادري
و پس از تالشمي» مونكن«عاشق ناپسري خود  هاي نافرجام بـراي فـريفتن او، بـا شود

و پـدر او متهم مـي،پسر را نزد پدر،»تيسبه«،كمك غالمش تبعيـد محكـوم بـه را كنـد
حق با اين حال، كنيزِ دمينته. كند مي ا يقت باخبر است،كه از كه از پيشيبر اساس نقشه

مي طرح كرده او و وانمود را به اتاق خواب جـا خواهـد را بـدان كند كه كنمـونمي برد
ميآورد؛ ولي در عوض، شوهر را به آن او جا و به گويد كه دمينته با يك معشوقمي برد
و آن مرد فرار كرده است و دمينتـه در حـال شوهر داسـتان را بـاور مـي. مرد بوده كنـد

(كندمي كشيخود،ناباوري )48-22: 1905 ريچاردز،و 129: 1995واتسون،.
2.3.6.ئاپو ايد لكسيپوس، پانديون

او مـي ازدواج،»بورِئـاس«دختـر،»كلئوپـاترا«ابتدا بـا» ئوسپين«،بنابر روايات و از كنـد
را. شودمي»پانديون«و» لكسيپوسپ«هاي صاحب دو پسر به نام سپس پنئوس كلئوپـاترا

و پانديون،ايدئا. كندمي ازدواج»ئاايد«و با دهدمي طالق س را پسران پينئو،پلكسيپوس
هـر دو پسـر،پينئوس كه اين اتهـام را بـاور كـرده كند؛ متهم به آزار رساندن به خود مي

(كندمي خود را كور )435: 2005 توبورن،.

 هاي اقوام التينيروايت.2.4

وكْ.2.4.1  فاوستاريسپوس
،ن اولـهمسر كنستانتي(Fāustā)» فاوستا« بر اساس گزارش برخي از نويسندگان رومي،
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مي»كريسپوس«،عاشق ناپسري خود فاوسـتا. نـدكاما كريسپوس او را نااميـد مـي؛شود،
ن كه حساسيت بسياري نسـبت بـه كنستانتي. كندمي متهم به خود كريسپوس را به تجاوز

و دسـتور ساند؛ اما سرانجام حقيقت را درميرمي خود را به قتل، پسرردزناكاران دا يابد
، بـه هالكـت بسيار وحشـتناكيبه طرزبا قراردادن در حمامي داغ، فاوستا را دهد تا مي
(دبرسان )79: 2006 لنسكي،.

)االغ طاليي(روايت آپيليوس در كتاب متامورفيوس.2.4.2
همسـر دوم،)مربوط به قرن دوم ميالدي(آپوليوس، اثر االغ طالييدر فصل دهم كتاب

مياربابي آ، عاشق ناپسري خود و پس از پسنشود اوكه سرر از پاسخ دادن به تمايالت
همكينه زنِ،زندبازمي مي،دستي غالم خودتوز با ، ولي به اشتباه ريزد؛زهر در شراب وي

ميوخوردميپسر خود آن زن شرابِ آلوده را زن نيـز از فرصـت اسـتفاده.دشـو كشته
و چـون بـه كـام كند كه ناپسريميو در مقابل شوهر وانمود كندمي به او نظـر داشـته

و پسر نرسيده، و رد به دادگـاه شـكايت مـيم. را كشته استشاز در انتقام درآمده بـرد
و دورانديشيِ،ي پسر در دادگاه رغم محكوميت اوليهعلي ا سرانجام به دليل حزم ز يكـي

و غالمـش بـه صـليب كشـيده،زن؛شـود حقيقت آشكار مـي،اعضاي پير دادگاه  تبعيـد
(شود مي )فصل دهم: 1379آپوليوس،.
و گادليندا.2.4.3  كريستيانو

فرزنـدي بـه نـام،(Goths) شاه گـاث،»ويجيلدول«،كريستومورتوي نامهبر اساس نمايش
 ازدواج،دختر شـاه ايتاليـا،»لينداگاد«با لويجيلدو پس از مرگ همسرش. كريستيانو دارد

در ايـن مـدت،. نـدرو مـي بنا بر اتفاق، لويجيلدو با پدرزنش به جنگ با فرانسه. كند مي
گادلينـداي. زنـد مـيي او شـده، سـر بـاز باختـه از خواهش گادلينـدا كـه دل كريستيانو 
مي شكست و از كريسـتيانو گيرد خورده تصميم هـم انتقـام بگيـرد؛ پـس خود را بكشـد

ومي اي به شوهر خود نامه مي نويسد را. كنددر آن نامه كريستيانو را متهم او سپس خود
كنـد كـه كريسـتيانو لويجيلدو در بازگشت، با خواندن نامـه بـاور مـي. كندمي آويزحلق
و دستور گناه ميكار است ا دهد؛ قتل او را ،ستاما خداوند كه مايل به رستگاري هر دو
؛ اما بتواند به گناه خود اعتراف كندتا شود كه گادليندا به طور موقت زنده شودمي باعث
راهاشكنجه و او در حـالي،بر كريسـتيانو اثر خود كـه بخشـيده شـده اسـت؛ گذاشـته
)224: 1964 كنارد،(.ميرد مي
و ايزابال.2.4.4  دون كارلوس

 اه ــــپادش» فليپ دوم«همسر،»ايزابِلّا«شيلر، اثر » دون كارلوس«ي نامهبر اساس نمايش
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كنـد كـه فليـپ چنـين تصـور مـي. شودمي» دون كارلوس«خود اسپانيا، عاشق ناپسري

و تختش اسـت فرزندش و تاج و به دست آوردن همسر دون؛ از ايـن رو در پي قتل او
و به شوراي وزيرانش دستورمي كارلوس را زنداني ن را بـه دهـد كـه مـرد جـوامي كند
و كارلوس در زنداندر مكالمه.دنمرگ محكوم كن وفاداري كـارلوس بـه،ي ميان ايزابال

هممي پدر آشكار و غيرت است اكنون آكندهشود؛ اما شاه مستبد كه پسرش،از حسادت
و ايزابالمي را ميكنيز خود كشد (كند شي ش 1984هاچمن،. )1834 يلر،و

 هاي شمال اروپاروايت.2.5

و.2.5.1  هويت بيورن

كْراكي«ر داستان فنالنديد هـاي، شـاه سـرزمين»رينـگه«، روايتي در مـورد » هورلْف
مـادر. داشـت (Bjorn)» بيورن«شمالي در نروژ وجود دارد كه از همسرش پسري به نام 

با بيورن مي و هرينگ شـاه. كنـدمي ازدواج (Hvit)» هويت«فنالندي به ناميدختر ميرد
بدستمعموالً براي انجام فتوحات در دور و هويـت سرميهها و در غيبـتش، بيـورن برد

چنـدي. شودمي»رابِ«دختر يك كشاورز با نام بيورن عاشق. پيوسته با هم مشاجره دارند
. كنـد لي بيورن به تنـدي او را تحقيـر مـيو؛كندمي نامادري بيورن به او ابراز عشق بعد،

پ بههويت با دستكشي از ميزنمي صورت بيورن سيلي وست خرس، و جادو تاد او كند
و گله،رها به يك خرسِ مـردان به دستوي سرانجام.ردهاي پدرش را بخوتبديل شود

پاپدرش (دآيميدر، از )261: 1995 واتسون،و30-29: 1913بارينگ گلد،.
و دختر اچائيد.2.5.2  مائل

، پـس»الينستر«، رونان، شاه كشي رونانخويشاوندبر اساس داستاني ايرلندي موسوم به
ازدواج» اچائيـد«زاده خانمي زيبا از درباري ديگر به نام دختـر از مرگ همسرش، با شاه

و بـه قلمـرو پادشـاهي ديگـري»مائل«. كند مي ، پسر رونان، با اين ازدواج مخالف است
و پهلوان شاه مي مي»آلبو«جديد، رود تر اوقات در جنگل مشـغول شـكار او بيش. شود،
ميروزي دختر اچائيد از رونان درباره. است ميي پسرش و رونان گويد كه مائل، پرسد

مي. پسري نيك است و! او را نـزد خـود بخـوان«: گويـد دختر اچائيد باشـد كـه او مـرا
و از گنج دختر اچائيد براي مالقات با مائل بارها».هايم برخوردار شودنزديكانم را ببيند

مياز دالله مي. جويدهايي، مدد و تهديد مـي مائل به تنگ و او را تحقير دختـر. كنـد آيد
خورد كه از مائل انتقـام بگيـرد؛ از ايـن رو، مائـل را نـزد پـدرش بـه اچائيد سوگند مي
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مي سوءنيت متهم مي و ويراني دودمان رونان و موجب قتل او از.ودشـ كند رونـان پـس
مي دريافتن حقيقت، از غصه مي و دختر اچائيد نيز خودكشي (كند ميرد  ) ٢٠٠٠: اوكنور.

 آرتو بشوما.2.5.3

اپهلوان،(Bé Chumā)» بشوما« ي جـادويي. يرلندي استزن اساطير دو«او به قبيله تواثـا
و از جهـان ديگـر آمـده بـود Dannan)é(Tuātha D» دانان آنيو.تعلـق داشـت جـا در
وترك گفت،خاطر مردي ديگررش را به همس از. اين جهان تبعيد شده بـودبهه او پـس
و بـه شـود، متمايـل مـي»آرت«، به ناپسري خود،»تارا«شاه،(Cuinn)» كوين«با ازدواج

بـه توانـد غـذا بخـورد؛ ديگر نميكهكند؛ چنانمي طلسم، آرت را دنبال شنيدن پاسخ رد
دلبچـائم.برهانـد اي بـود، او كـه در جزيـرهايرا از زندان افسانه»دلبچائم«كهشرط آن
و مادرش جنگ زنيپهلوان ِچـن«جويي وحشي به نام متعلق به جهان ديگر . بـود»ُكئين

راو به همين ين طلسم شده بود كه با عروسي دخترش بميردكئ زنـداني خاطر، دلبچائم
مي كرده و خواستگارانش را مي. كشتبود بشوماو در بازگشت،رهاند آرت، دلبچائم را

)38: 2003 موناگان،(.كندميرا براي هميشه تبعيد 
و اوانه.2.5.4  نوادو

مربـوط بـه قـرن پـانزدهم، همسـر شـاه سرگذشـت نـوادوي ايرلندي بر اساس منظومه
با. ميردمي» اولستر« مي»الينستر«، دختر شاه»اوانه«شاه و، ازدواج بـه دليـل» نـوادو«كند
همهم ميسن بودن با اوانه، با او مي بازي ي اوانـه دايـه. شـوند شود؛ اين دو با هم بزرگ

ميكه هفت برادر او، برادر نوادو را كشته اوانـه. كنـد اند، اوانه را به فريفتن نوادو تشويق
مي خود را بر نوادو عرضه مي او. كند كند؛ اما نوادو او را سرزنش انه بـه همـراه بار دوم،
و بيـرون مـي اي پرت مـي نوادو اوانه را به گوشه. روند دايه، به سراغ نوادو مي . رود كنـد

ميمي اوانه روي و جامه شـاه كـه خشـم،. درد تا نوادو را نزد پـدر، مـتهم كنـد خراشد
و ناآگاهي چشمانش را بسته، فرمان قتل پسر را مي مي غيرت كند تـا دهد؛ اما نوادو فرار

(گرددكه پس از زماني دراز، پيروزمندانه به سرزمين خود بازمياين )٢٠٠٠اوكنور،.
سرِنيديس.2.5.6 و جِنريدس

تـرين بر اساس رمانسي موزون مربوط به قرون وسطي به زبان انگليسي ميانـه كـه كهـن
، شـاه هندوسـتان، بـا»آوفريـوس«اسـت؛.م 1440نسخه خطي موجود آن مربـوط بـه 

مي»سرِنيدس« با. كند، دختر پادشاه آفريقا، ازدواج ، دختـر»سرِين«او روزي در شكارگاه
مي. كند شاه سوريه، برخورد مي و پسـري بـه در اثر اين مالقات، سرين از او باردار شود
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مي. زايدمي» جِنريدس«نام و شود، به دربار آفريـوس مـي وقتي كه جنريدس بزرگ رود

ميجا نامادر آن بي دريش، سرنيديس براي وسوسه كردن او، تالش و در پي اعتنـايي كند
مي»آملوك«او، سرنيديس او را نزد پيشكار شوهرش،  جنريـدس. كند، به آزار خود متهم

و عاشق دختـر)غفار؟(» گوفّر«گريزد؛ به دربار سلطان به ايران مي ، پادشاه ايران، نزديك
مي»كالريوناس«او، ه. شود، نعمـت خـود، آوفريـوس، مين زمـان، آملـوك بـر ولـي در
مي مي و كشورش را تصرف مي. كند شورد و بار ديگـر آوفريوس به ناچار به سوريه رود

و فرزند ديگري به نـام اسـماعيل، از ايشـان پديـد مـي با سرين مالقات مي در. آيـد كند
به ايران، شاه از ارتباط دخترش با جنريدس باخبر مي و او را ميشود اندازد؛ اما با زندان

شـاه ايـران. شـود كـه خواهـان دختـر اوسـت رو مـي، روبه»بِلن«پادشاه مصر،يهحمل
مي. كند جنريدس را آزاد مي را پسر شاه مصر، كالريوناس را دزدد؛ اما جنريـدس دختـر
و آن دو با هم به سوريه، نزد پدر جنريـدس مـي از چنگ او رها مي در ايـن. رونـد كند

مي ميان، و جنريدس به جانشيني پدر، بر تخت هندوسـتان مـي آملوك و بـا ميرد نشـيند
(كند كالريوناس ازدواج مي بي. )1874 رايت،و 132:تااسپنس،

و لودا.2.5.7  هيالمپر

» لـودا«دختي عـرب بـه نـام با شاه (Yngi)» ينگي«بر اساس متني ايسلندي، شاهي به نام
، ناخرسند از اين ازدواج، به كشوري ديگر Hjalmper)(» مپرهيال«پسرش،. كند ازدواج مي

آنمي و در ، دختر شـاه،»دايانا«او. آيدي پهلوانانِ شاه آن سرزمين، درميجا در زمرهرود
مي» نودوس«را از چنگال ديوي شرور به نام مي. كند آزاد پرسد كـه روزي لودا از ينگي

و  گويـد؛ لـودا مشـتاق مـي ينگي براي او از هيـالمپر آيا جانشيني براي خود دارد يا نه؟
ميشدهديدار پسر  دل، به ديدار او و ميباختهرود هيـالمپر بـه محـض شـنيدن. شود اش

مي. كوبد تقاضاي لودا، مشتي بر بيني او مي كنـد كـه درگيـر ماجراهـاي لودا او را نفرين
مي. خطرناك شود ها بعد، هيالمپر پيروزمندانهالس. كند هيالمپر نيز در مقابل، او را نفرين

و لودا با ديداز نبردهاي خود بازمي ميگردد ون او بر زمين )٢٠٠٠:اوكنور(.ميردميافتد

 هاي اسالويروايت.2.6

و نامادريش.2.6.1  ايوان

و زنـش مـي هاي روسي، بازرگاني، بر افسانهبنا ، تنــها»ايـوان«او را بـا پسرشـان، ميـرد
بازرگان پس از استخدام معلمي براي تربيت فرزند خود با زني ديگـر، ازدواج. گذارد مي
مي. كندمي روزي ايـوان بـا مـربيش در دريـا،. شود چندي بعد نامادري ايوان، عاشق او
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با» دختر تزار« مينديمه30را همراه و پس از اظهار عشق دختـر تـزار، اش مالقات كند
هنگام نامادري با خوراندن شراب بـهشب. گذارندمي آن دو براي روز بعد، قرار مالقات

مي مربي ايوان، از ماجرا آگاه مي و ميخي را به مربي دهد تا فـردا پـيش از مالقـات شود
و ايوان با دختر تزار، آن را در لباس ايوان فروكند؛ مربي فرداي آن روز، چنـين مـي  كنـد

و اين باعث مي . از مالقات با معشـوق، بازبمانـد شود كه ايوان به خواب عميقي فرورود
ميدختر تزار نااميد، آن ميجا را ترك و براي روز بعد، وعده با دور شدن او،. گذاردكند

و ايوان از خواب بيـدار مـي مربي ميخ را از لباس ايوان بيرون مي و افسـوس آورد شـود
مي. خوردمي مهـر اي سربهنامهروز سوم دختر تزار. شود اين ماجرا سه روز پياپي تكرار

اگر مرا دوست داري مربـي«: محتواي نامه چنين است. دهد خطاب به ايوان، به مربي مي
و مرا پيدا كن و خود بيا و خواندن نامـه، بـه گفتـ».را بكش يهايوان پس از بيدار شدن

به دختر تزار عمل مي و در راه با سه خواهر، ملقب مي»بابا ياگا«كند دراو. كند، مالقات
دري خواهر سوم، با ياري مرغ آتش، به ساحل دريـايي مـي كلبه رسـد كـه دختـر تـزار
مي آن از اي، پيرزني را مـي بر ساحل دريا در كلبه. كند سويش زندگي يابـد كـه دختـرش

گويد كه دختر تزار عشـقش را بـه او، از دسـت نديمان دختر تزار است؛ او به ايوان مي
و اگر ايوان را ببيند  مي. او را تكه تكه خواهد كردداده و پيرزن ايوان از او كمك خواهد

و خوراندن تخم اردكي خـاص بـه او، باعـث با دعوت كردن دختر تزار به خانه ي خود
ميرسيدن عشاق به يك (شود ديگر )95-91: 2005بالينا،.

 مصري-النهرينيهاي بينروايت.2.7

و آشرتو.2.7.1  ال
و پسـري» آشـرتو«، خداي توفان، همسري به نام»كونيرشا-ال«اي هيتي، نبشتهبنا بر گل
و خـداي توفـان اسـت»ال«به نام ال. دارد كه از همسـري ديگـر بـه دنيـا آمـده روزي

ميسراسيمه نزد پدر مي و گويد كه نامادريش خدمتكاران خود را نـزدش فرسـتاده، رود
و گفته در غير اين . صورت، به او آسيب خواهـد رسـاند از وي درخواست وصال كرده

و پسر به پدر مي گويد كه من به اين سبب نزد تو آمدم؛ او مردانگي تو را به بازي گرفته
همبا اين كونيرشا به پسر خود-ال. فشردميچنان بر خواهش خود پايكه همسر توست،

و آسـيبي نرسـاند: دهد پاسخ مي چ. به حرف همسرم گـوش كـن تـا آرام گيـرد نـان ال
مي مي ام؛ ايـن امـر باعـث تـن از پسـرانت را كشـته77گويد كـه مـن كند؛ اما به آشرتو
و زنان نوحه مي گر را بگمارد تا هفت سال شـيون شود كه آشرتو نسبت بدو خشم گيرد
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ال. كنند مي-به دنبال يك افتادگي در متن گويـد كـه مـن بـراي شـاد كونيرشا به آشرتو

ت و بـه صـورت ايشتر اين سخن را مـي.ا نزد تو بيايدساختن تو به پسرم فرمودم شـنود
آيهپرند ميهانكوچكي به اتاق )106-105: 2011پريچارد،()...متن ناقص(شود وارد

 داستان دو برادر.2.7.2
و تـاريخ آن بـه سلسـل بر روي پاپيروس داستان دو برادر يههـايي از مصـر، پيـدا شـده
هـايي دو بـرادر بـه نـام داستان دربـاره. گرددبازمي)م.پ 1196-1307(نوزدهم مصر

همسر آنـوپ سـعي در فـريفتن باتـا دارد؛. است» آنوپ«و همسر» باتو/باتا«و» آنوپ«
مي. ماند ولي در اين كار، ناكام مي گويـد كـه او براي انتقام گرفتن از باتا، به شوهر خود

مي باتا قصد آزار او را داشته است؛ آنوپ در پي كشتن مي برادر، بر و باتا فرار . كنـد آيد
مي»شو«خداي در كه فتنه را ميان دو برادر بيند؛ رودي پر از تمساح در ميان اين دو كـه

و گريز بودند، جاري مي مي حال تعقيب و باتا فرصت يابـد كـه حقيقـت را بـازگو سازد
هزده شـده، بـه خانـه مـي آنوپ در حالي كه از رفتارش شـرم. كند مسـر خـود را رود،
و جسدش را طعم مي مييهكشد مي. كندسگان و اتفاقاتي را از سـر باتا نيز به سفر رود
مييهكه فرعون آيندگذراند؛ از جمله اين مي )394: 2002بانسون،(.كند مصر را تربيت
و.2.7.3 )همسر پوتيفر(زليخا يوسف

آن«،كتاب مقدسبنا بر  يوسففرعون، يوسف را خريد، سرايِ، خواجهكه پوتيفرپس از
و تمام اموال خود را به دستش كـ در نظرش بزرگ شد و يوسـف نيـك.ردتسليم انـدام

و زن آقايشخوش ب،منظر بود مـه چشمان خود را بر يوسف انداخته ن او گفت كـه بـا
و اتفاق افتاد كه روزي يوسف. بخواب به جهت تمشـيت كـار خـود بـه اما او ابا نموده
و از اهل خانه خانه زن. كسي در خانه نبـود،آمد ج،پـس و او اش گرفـت امـه او را بـه
و زن پـوتيف خود را در دستيهجام اش را آوازر مردمـان خانـه او واگذاشته فرار كـرد

و به ايشان متكلم شده گفت را: كرد را،ببينيد اين مرد عبري به ما آورده است كه تـا مـا
و مـن بـه آواز بلنـد فريـاد كه با من بخوابد اينو به قصد آرددربه شوخي  نزد من آمـد

و او جامه و فرار كـردي خود را نزد من واگ كردم دي او را نـزد خـو پـس جامـه. ذاشته
پس. بسيار غضبناك گرديدآقايش. بيان كرد سخنان گذاشت تا به خانه آمدن آقايش اين

ــدان گذاشــت و او را در زن ــد. يوســف را گرفــت ــن از يوســف در زن ان خــواب دو ت
و همين باعث رهايي وي از زندان در زمـاني  خدمتكاران فرعون را به درستي تعبير كرد

و بـه دنبـال تعبيـر كس نميكه هيچ توانست خواب عجيب فرعون را تعبير كند، گرديـد
و منزلتي واال يافت (»صحيح خواب فرعون، مقام )81-75: 1383كتاب مقدس،.
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 هاي چينيروايت.2.8

و تاچي.2.8.1  بويي گااو
دل» وانگ-جو«، سوگلي»چي-ات« ،»گـااو-يي-بو«دامن،ي پاك زادهي شاه بستهپادشاه،
و به نيرنگ مي بي. يازد تا كام دل برگيردمي هاي گوناگون دستشود اعتنايي اما شاهزاده
تا مي و مي-كند مي چي به جان و و روزگارش آيد . را تباه كنـد كوشد تا بدو تهمت زند

جو تهمت او نخست نتيجه نمي و را-يـي-گنـاهي شـاهزاده بـو وانگ، بـي-دهد گـااو
تا مي بو-پذيرد؛ اما سرانجام مي-يي-چي موجب قتل شاهزاده گـااو-يـي-بـو. شود گااو

و مورد ستايش قرارميدر شمار مقدسان درمي (گيردآيد )18: 1362كوياجي،.
و سوتاك.2.8.2 ييين كيائو

يِِـن آي«ي چيني بر اساس منظومه شـن و»چوانـگ«، امپراتـور1»فنگ ، فـردي ضـعيف
او. باره است زن ، دختر شاه سرزمين همسايه است كه چوانـگ»سو تاكي«همسر بدنهاد

(با توسل به جنگ، موفق به تصاحب او شـده اسـت از) 161: 1378كويـاجي،. پادشـاه
كنـد؛ امـا بـه سوتاكي بدو ابراز عشق مـي. دارد» كيائويين«همسري ديگر، پسري به نام 

ميدليل بي و دوستانش با. پردازد توجهي يين كيائو، ملكه به دشمني با او يين كيائو ابتدا
ميدشمنان پدر، هم و پسر به حدي شـدت مـي دست و دشمني بين پدر گيـرد كـه شود

مي هريك در مقابل هم، سالح به دست مي و در جنگ وند؛ اما چندي بعد، يـينش گيرند
مي كيائو به سپاه پدر مي و با دشمنان او وارد جنگ آيد شود؛ ولي به اسارت درمي پيوندد

واو او را تا گردن در زمين دفن مي و دهقاني را ازميكنند دارنـد تـا خـيش گـاوآهن را
مي. روي سر او عبور دهد ر روح يين كيائو پس از مرگ، بر پدرش ظاهر و او ا بـه شـود

مي پيروي نكردن از كردار شريرانه كه موجب شكست مي سوتاكي بـه. كند شود، دعوت
و از گري وي به زانو درميشود؛ اما تمامي افسران در برابر افسون مرگ، محكوم مي آيند

ع اين كار شانه خالي مي و تنها كسي كـه از ي آيـد فرمانـده ايـن كـار برمـييههـد كنند
يا«پيروزمند (ستا»تزه )125-116: 1378كوياجي،.

 ناپسري عاشق.3

هم.3.1 و نامادري  داستانناپسري عاشق

و استراتونيس.3.1.1  آنتيوخوس اول

هـاي متعـدد از آن كـه همگـي بـه دوران رومـي هـاتبر اساس داستاني معروف با رواي
ه ـــكشودمي»استراتونيس«عاشق نامادريش،سلوكي»ِآنتيوخوس اول«شود؛ مربوط مي
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و به دنيا آورده به تازگي پسري آنمي ترجيحاست ! قدر غـذا نخـورد تـا بميـرد دهد كه

و به آگاهي شاه علت بيماريپزشك و شـاه بـراي حفـظ جـانمي را درمي يابد رسـاند
وي، همسر خودپسر پادشاهي خويش ساخته او آنتيوخوس را شريك. كندمي را تقديم

را ايـن. دارد مـي يس براي حكومت بر آسياي شـمالي گسـيلو او را با استراتون داسـتان
و آپ (يان نقل كرده اندپلوتارك )218: 1995 واتسون،.

و جوليا.3.1.2  كاراكاال

كـه در اثـر» جوليـا«پس از مرگ پدر، چشمش به نامـادريش،)امپراتور روم(،»كاراكاال«
او مـي يي از بـدن خـود را نپوشـانده،هادقتي قسمتبي و عاشـق و بـاا.شـود مـي افتـد

ميي موافقت جوليا مشاهده  دهـد مـي به خرج» حماقتي بيش از اندازه« كند؛، جرات پيدا
(كندو با او ازدواج مي )66: 2004 توهي،.

و پاريسينا هوگو.3.1.3

اَ«بر اساس گـزارش ، فرمـانرواي»سـوم نـيكالس«ايتاليـايي،، مـورخ»ردينـي گـوئيچي
،»هوگـو«و پسـرش،» ريسـيناپا«،ميان همسرشي نامشروعبه رابطهدر ايتاليا، سرزميني

او مي برد؛پي (زنندمي هر دو را در قصر گردن،بنا به دستور )238: 1814 گيبون،.
ابلين.3.1.4  پسر شاه كَشلو

روناب«شاه،»گوائير«دختر،»ابلين«يابيم كه درمي»دينشن چاس«از شعري ايرلندي با نام
مي»كَشل«با شاه،»بوئين و عاشق ناپسري ازدواج اوميشكند و ناپسـري هـم بـه شـود

آندهدمي تمايل نشان در دو با هـم مـي؛  لـوغ/رود نيـغ گريزنـد؛ ولـي عشـاق فـراري
(Neagh/Lough) لوغناسـا جشن محصول ايرلندي بـا نـام. شوندمي غرق (Lughnasa) در

(آور اين اسطوره استيادت،ولين روز ماه آگوسا )145: 2003 موناگان،.

و نامادري درستكار.3.2  ناپسري عاشق

و نامادريش.3.2.1  ضحاك

كشـد؛ براساس روايتي عاميانه از ضحاك، وي پدرش را به خاطر عشق به نامادريش، مي
و از او تقاضاي ازدواج مـي  بـراي زن كـه در تـالش. كنـد عشقش را به نامادريش ابراز

گويد تنهـا در صـورتي بـا او ازدواج خواهـد كـرد كـه نـزد دوري از ناپسري است، مي
و از او بخواهد كه به جاي پدرش، منصوبش كند كنـد؛ ضحاك چنين مـي. جمشيد برود

. كنـد اما نامادري به جـاي پاسـخ مثبـت دادن بـه ضـحاك، در نااميـدي خودكشـي مـي 
)301: 1354و انجوي شيرازي، 106: 1380اميدساالر،(
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و شيرين.3.2.2  شيرويه

از. شودمي» شيرويه«از مريم صاحب پسري به نام پس از شش سال، خسرو پرويز بعـد
و هشـت. كندمي با شيرين ازدواجمدتي خسرو  ، نزديكـان سـال پادشـاهي پـس از سـي

ويخسرو و شيرويه را جانشين شـودمي پس از مدتي خسرو كشته. كنندمي او را خلع
ش مييرويهو مي. كند از شيرين خواستگاري هـايم را گويد اگر خواسته شيرين به شيرويه
و بـه خواسـت شـيرين تمـام پـذي مـي شـيرويه. شـوم مـي جفت تـو رآورده سازي،ب رد

ب. دهدمي هاي وي را بدو بازپس دارايي ه نيت خسرو، خيرات شيرين تمامي آن اموال را
شي مي و اين بار از ميكند تـا بـا او وداعي خسرو را بـاز كنـد دخمه درِكه خواهد رويه
و جـان مـيمي اما شيرين بر باالي پيكر خسرو زهر؛پذيردمي شيرويه. كند . دهـد خورد

ج1378،فردوسي( ،9:197-298(

هاي روايتمقايسه.4

و پسر درستكاربررسي عناصر مشترك در داستان.4.1.1  هاي نامادري عاشق

يكداستاني اين روايت اگرچه چارچوب طرح و ها و عبارت اسـت از ابـراز عشـق سان
و تمايل نفساني نامادري يا مادرخوانده به ناپسري خويش كه فرزند شاه يا بزرگي است

و انتقامتحقير آميز نامادري از وي، اما عناصـر فرعـي جويي دسيسهشدن از سوي آن پسر
و مـا در  و ايـن داستاني در روايات مختلف، متفاوت اسـت جـا بـه طـرح ايـن عناصـر

آن مقايسه يكي ميها با .پردازيمديگر
 بيني براي آن فرزندطالع.4.1.1.1

در بدو تولد يا در كودكي پسر، بر اساس ديدن خوابي يا درخواست پـدر وي، طـالع او
و يا دسيسه نگريسته مي و در آن، امارات بزرگي هاي شومي كه در انتظـار اوسـت، شود
و سودابه«.ك.ر.(شود بازنمايانده مي و كنيزكشاه«؛»سياوش و زليخا«و» زاده )»يوسف

مي.4.1.1.2  آيدنامادري از سرزميني ديگر

و عموماً از خانداني در داستان به تصريح آمده كه اين زن متعلق به سرزميني ديگر است
(نام هم نيستخوش و؛ بيورن؛ مائل؛ آرت؛ نوادو؛ سياوش؛ پوران؛ كوناال؛ كريستيان.ك.ر.

و يين كيائو )جنردس؛ هيالمپر
و حضور در دربار پدر در آغاز جواني.4.1.1.3  باليدن كودك در جايي ديگر

و گاه نزد يك مربي، پرورده مي و در آغاز جـواني بـه دربـار كودك در جايي ديگر شود
آنپدر بازمي ميگردد يا مل كه به فرزندي پذيرفته و ديــشود شـــدار او، عاشقـــكه با
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(شود مي و يوسف:ك.ر. )سياوش؛ هيپوليت؛ بلروفون؛ جنردس

 وجود رقيب عشقي در كنار نامادري.4.1.1.4

پيش از تالش نامادري براي تصاحب ناپسري، ناپسري خود به دختري دل بسته اسـت
(شـود همـراه مـي توزي مضاعف نامـادري تر اوقات، با كينهكه اين پديده در بيش :ك.ر.
و ايوان )بيورن؛ هيالمپر

 درخواست نامادري از شوهر براي ديدار ناپسري.4.1.1.5

(خواهـد كـه بـا ناپسـري ديـدار كنـد نامادري از شوهر خود مي و شـاه«سـياوش؛. زاده
و هيالمپر»كنيزك )؛ مائل

 اعالم عشق نامادري در غيبت پدر.4.1.1.6

پددر اين روايت و بـراي امـر مهمـي چـون جنـگ، بـه ها، ر از كاخ خود غايـب اسـت
و تمايـل خـود را بـه سرزميني ديگر رفته است؛ نامادري از اين فرصت، سود مي جويـد

(كندناپسري اعالم مي و يوسف:ك.ر. )هيپوليت؛ كريستيانو؛ بيورن
و روي خراشيدن.4.1.1.7  جامه چاك زدن

ا و بيرون آمـدن از نـزد او، زن بـه پس از پاسخ تحقيرآميز ناپسري به براز عشق نامادري
و براي باوراندن اتهام دروغين خود به ديگران، جامهفريبكاري دست مي هاي خـود زند

مي را چاك مي و روي (خراشد؛ يعني آن پسـر چنـين كـرده اسـت دهد سـياوش؛:ك.ر.
و كنيزكشاه« و»زاده )2...؛ نوادو
 سقط جنين.4.1.1.8

ميزن نابك بـار ناپسـري، كند كـه از رفتـار خشـونت ار براي باوراندن ادعاهايش، وانمود
(دچار سقط جنين گشته است و كنمون:ك.ر. )سياوش

 دستي خدمتكار بدنهادهم.4.1.1.9

و سپس نامادري در جريان ا تالش براي فريفتن ناپسري تهامات دروغين خـود قبوالندن
ميبه ديگران، از خدمتكار زن يا مر (گيـردد بدنهادي كه به او وفادار است، كمك :ك.ر.

و ايوان ).سياوش؛ بسنت؛ هيپوليت؛ تنس؛ كنمون؛ روايت آپيليوس؛ نوادو؛ جنردس
 همراهي دو برادر.4.1.1.10

(شـود در برخي مـوارد اتهـام از آغـاز متوجـه دو بـرادر مـي و اسـعد«:ك.ر. و» امجـد
و پانديون ميگاه اتهام ). پلكسيپوس در متوجه يكي شود؛ اما بـرادر يـا خـواهرش او را
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و مجازات، همراهي مي (پـردازد كنند يا به دفاع از برادر خود مـي تبعيد و:ك.ر. بسـنت
و كونگال و مائل و خواهرش هميثئا ).روپ؛ تنس

و طلسم از سوي نامادري بدون اطالع پدر.4.1.1.11  دسيسه، شكنجه يا نفرين

خورده در اين عشق نامشروع، پسر را نزد پـدرش موارد، نامادريِ شكستگرچه در اكثر
و در ظـاهر، اتهـامي بـه متهم مي كند؛ اما در مواردي هم، پدر نقشي در آزار پسر نـدارد

و پسر زده نمي و يا بـه دسـتياري شخصـي ديگـر، بـه آزار شود؛ بلكه نامادري با تقلب
ميشكنجه مي(پردازد؛ مانند كوناالي ناپسري و فرمان نامادري دستخط پدر را جعل كند

نامادري به دستياري پيشكار خـود، بـه آزار پسـر(و جنردس) دهد به كوركردن پسر مي
آن). پردازد مي مييا و او را بـه طلسـمي دچـار كه نامادري، ناپسري خود را نفرين كنـد
مي مي ر شود سال سازد كه پسر مجبور هـايي از آن هاي زيـادي از عمـر خـود را صـرف

(گرددپيروز بازمي) جز در بيورن(طلسم كند؛ پسر در تمام موارد  ارجـن؛ بيـورن؛:ك.ر.
و ايوان )آرت؛ هيالمپر

و معجزه.4.1.1.12  آزمايش حقانيت

و بـه طـرزي گناهي، پسر آزمايش جسماني سختي را بـه جـان مـي براي اثبات بي خـرد
و پـوران:ك.ر(. درميبردغيرطبيعي، از آن جان سالم به ؛ در برخـي مـوارد نيـز)سياوش

ميمعجزه به گونه در اي ديگر اتفاق افتد؛ مثال به روايت برخي مفسـران قـرآن، كـودكي
ميگهواره به بي و دهد يا مرده براي چند لحظـه زنـده مـي گناهي يوسف شهادت شـود

(كندحقيقت را بازگو مي )كريستيانو:ك.ر.
پس.4.1.1.13 ي پدر خشمگينر به وسيلهفرمان قتل

ميپدر پس از شنيدن اتهام از زبان نامادري، بي . كندهيچ تاملي دستور قتل پسر را صادر
و كنيزكشاه«:ك.ر( و اسعد«؛»زاده ؛ بسـنت؛ هيپوليـت؛ كريسـپوس؛ كريسـتيانو؛»امجد

و بويي گااو و كنيزك«جز در چهار مورد)»دون كارلوس؛ مائلغ نوادو امجـد«،»شاهزاده
بي»و اسعد و نوادو، دستور پدر، مي، بسنت .شود رحمانه اجرا

 پادرمياني بزرگان براي تخفيف يا تعليق مجازات.4.1.1.14

و قضاوت عجوالنهو مي قتي بزرگان، خشم تر بينند، از او تقاضاي تفحص بيشي پدر را
بي يا تخفيف مجازات مي و جان پسر ميكنند و كنيـزك شـاه«:ك.ر(.خرنـد گناه را ،»زاده

و داستان دو برادر با جاري كـردن رودي پـر از تمسـاح، باعـث»شو«يا خداي) بسنت
و در عوض، گوش دادن آنوپ به دفاعيات او و قتل باتا .شودمي توقف عمليات تعقيب
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و كور كردن پسر به وسيله.4.1.1.15  پدر خشمگينيقطع اعضا

(دهـد اتهام، دستور به كور كـردن پسـر خـويش مـي پدر بالفاصله پس از شنيدن :ك.ر.
و و پانديون«پوران در يك مورد نيـز كـور كـردن پسـر بـا فرمـان جعـل).»پلكسيپوس
مي شده (گيردي پدر صورت آن) كوناال:ك.ر. و پـاي كه دستور داده مـي يا شـود دسـت

(پسر را قطع كنند و پوران:ك.ر. ).سارانگادارا
ر يا كوچ اجباري پسرفرا.4.1.1.16

و بـه پسر پس از طرح اتهام از سوي نامادري، براي نجات جان خـويش فـرار مـي كنـد
و اسعد«:ك.ر.(برد كشوري ديگر پناه مي و يين» امجد ؛ هربوس؛ نوادو؛ داستان دو برادر

مي) كيائو و پسر دست به كـوچ اجبـاري يا شرايط دربار براي پسر، غيرقابل تحمل شود
و جنردس:ك.ر(.زند مي گاهي نيز به محـض ازدواج پـدر بـا زنـي بـدنام يـا) سياوش

و به سرزمين ديگري كوچ مـي  (كنـد بدتبار، پسر معترضانه دربار را ترك و:ك.ر. مائـل
)هيالمپر

 تبعيد.4.1.1.17

و او را از كشور اخراج مـي گاه پسر از جانب پدر به تبعيد محكوم مي (كننـد شود :ك.ر.
شد[دارا؛ پوران؛ كوناال سارانگا و]پدريهبا حكم جعل ؛ بسنت؛ تنس؛ بلروفون؛ كنمـون
در مواردي هم پسر مجبور است براي رفع طلسم يا نفرين نامادري، به ]) زندان[يوسف

(سفري پر ماجرا برود و ايوان:ك.ر. )بيورن؛ آرت؛ هيالمپر
و حامي در كنار پسر، قبل يا بعد.4.1.1.18  از تبعيد حضور مرشد

و يا حمايت شخصي نيك نفس پسر قبل يا بعد از تبعيد يا در هر دو حالت، تحت تعليم
(تر از پدر خود قرارمي گيردو مهربان و پيـران ويسـه[سياوش:ك.ر. زاده؛ شـاه]رسـتم

؛]مــردي يــوگي[؛ بســنت]گوراخنــاث[؛ پــوران]ماســتيندراناثا[؛ ســارانگادارا]ســندباد[
و پانـديون]ايوباتس[بلروفون ؛]گـوفر[؛ جنـردس]آلبـو[؛ مائـل]آگنـور[؛ پلكسـيپوس
])پيرزن[و ايوان] پدر دايانا[هيالمپر

و نبردهاي فراانسانيماجراجويي.4.1.1.19  ها

پسر پس از فرار، خروج اجباري يا تبعيد از كشور خود، در سرزمين بيگانه بـه نبردهـاي
و نجات دادن دوشـي  و ديـوان فراانساني با هيوالها زگان از دسـت دشـمنان، جـادوگران

(پردازد مي وا«:ك.ر. و ايوان»اسعدمجد در دو مورد).؛ بلروفون؛ آرت؛ جنردس؛ هيالمپر
و ايوان، اين ماجراجويي . گيردمي ها براي شكستن طلسم نامادري صورتآرت، هيالمپر
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و شناخته بازگشت پسر پس از مدت.4.1.1.20 اوها به كاخ پدر  نشدن

و كاخ پدرش بازميپسر پس از سال گردد؛ اما تا مـدتي حتـي ها به سرزمين مادري خود
و نامادريش نيز او را نمي (شناسند پدر و بسنت:ك.ر. )پوران؛ كوناال

و معنوي پسر.4.1.1.21  مقام روحاني

(متعالي است انساني،پسر از ابتدا بل:ك.ر. روفـون؛ ال؛ سياوش؛ كوناال؛ هيپوليت؛ تـنس؛
و گاهي نيز اتهام نارواي دست).و يوسف] در داستان دو برادر[باتو  درازي بـه نامـادري

و برخورد با انسان و خـدايي شـدن به تبع آن، سفرها هاي متعالي، موجب تهذيب نفس
و برخورداريش از كراماتي مي (گردد پسر و بسنت:ك.ر. )سارانگادارا؛ پوران

 نامادري فرجام.4.1.1.22

پس از تحقير شدن از جانب ناپسري، نامادري كه نگران بـرمال شـدن رازش: خودكشي
و نامـه است، خودكشي مـي  و در نامـه، پسـر را بـه اي از خـود برجـا مـي كنـد گـذارد

مي دست هـاي آن كند؛ اين نوع خودكشي، خود بخشـي از دسيسـه درازي به خود، متهم
و محكـو  (م كـردن ناپسـري اسـت زن براي نيك جلوه دادن خـود و:ك.ر. هيپوليتـوس

هـا افتـد كـه پـس از سـال گاهي نيز خودكشي نامادري هنگـامي اتفـاق مـي) كريستيانو
و آزار ناپســري، حقيقــت بــرمال مــي از محكوميــت و زن خطاكــار بــراي رهــايي شــود

مي شكنجه (كند هاي احتمالي، خودكشي و مائل:ك.ر. )بلروفون؛ كنمون؛ دون كارلوس
مي:تبعيد (شود پس از برمال شدن حقيقت، نامادري تبعيد و آرت:ك.ر. )آپيليوس

(شـود هـاي نامـادري، وي اعـدام مـي سرانجام پس از برمال شدن دسيسـه:اماعد :ك.ر.
و پانديون«سياوش؛ كوناال؛ تنس؛ و يين كيائو»پلكسيپوس )؛ فاوستا؛ داستان دو برادر

از: مرگ مينامادري با ديدن پسر پس (ميردمدتها، در دم، و هيالمپر:ك.ر. )بسنت

ميديده پس از سالپسر آزار: عفو سارانگادارا؛ پـوران؛:ك.ر(.بخشدها نامادري خود را
و كريستيانو  در سه مورد آخر، نامادري با وجود بخشوده شدن از جانـب[كوناال؛ بسنت
 .])ناپسري، جان به در نمي برد

هاجغرافيايي روايتي مقايسه.4.2

 ايراني.4.2.1

ها سوگلي جوان پادشـاه هسـتند؛ ها اغلب نامادريبرخالف روايات ملل ديگر كه در آن
.ي روايات ايراني آمده كه نامادري از نظر سني، در مقامِ مادرِ ناپسري استدر همه
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 هندي.4.2.2

و كـوركردن، جـز در يـك مـورد و«(موارد مربوط بـه حكـم قطـع اعضـا پلكسـيپوس
(مربوط به روايات هندي است)»پانديون شايد دليـل) سارانگادارا؛ پپوران؛ كوناال:ك.ر.

چنين مجازاتي وجود قانوني در متون فقهي هندي براي كيفر چنين كساني باشـد؛ شـايد 
و نقص عضو، به و بسنت:ك.ر(ي تبعيد عالوههم قطع براي) سارانگادارا؛ پوران؛ كوناال

دل اين در و جايي براي سرانجامي پـذير بـاقي مجازات گنجانده شده تا پسر زنده بماند
و هاي هندي است كـه پسـر سـال چنين تنها در داستانهم. بماند هـا بـه تهـذيب نفـس

و براي همين ختم به خير شدن داستان است كه به شمايل زاهدي بـه رياضت مي پردازد
(گرددقصر پدر بازمي و بسنتپوران؛ كونا:ك.ر. عفوكردن نامادري نيز جـز در يـك)ال

و به همين منظور اسـت) كريستيانو(مورد  (مربوط به روايات هندي سـارانگادارا؛:ك.ر.
و بسنت )پوران؛ كوناال

و شمال اروپا.4.2.3  اسالوهاي شمالي
و شـمال وجود رقيب عشقي در مقابل نامادري تنها در داستان هـاي اسـالوهاي شـمالي

مي اروپا (شود ديده و ايوان:ك.ر. چنين همه موارد استفاده از طلسـمهم) بيورن؛ هيالمپر
و شـمال مربوط به داسـتان) ارجن(و نفرين جز در يك مورد  هـاي اسـالوهاي شـمالي

(اروپاست و ايوان:ك.ر. تر بـراي نجـات نبردهاي فراانساني نيز كه بيش) بيورن؛ هيالمپر
مي دوشيزگان از چنگال جادوگران و خـود يكـي از ويژگـيو هيوالها انجام هـاي گيرد

ميها بيشهاي اين سرزميني قرون وسطايي است؛ در داستانها رمانس .شودتر ديده

 گيرينتيجه.5

تادانش و بررسي برخي روايات عشق نامادري به ناپسري، كنون مندان نظـرات ضمن نقل
اند كـه مايه، بيان كردههايي با اين درونانهاي نهفته در پس داستي انگيزهمختلفي درباره

مي به و-شناسانه؛ سياسيتوان اساس اين نظريات را بر سه نگاه اسطورهطوركلي تاريخي
ي نظريـه جا به اختصار، به نقـل ايـن سـه دسـته ما در اين. گرايانه استوار دانستطبيعت

و سپس نظريهاصلي پرداخته .ي چهارمي ارائه خواهيم دادايم

 شناسانهاسطورهاستوار بر نگاهي نظريه.5.1

و او را به قصد يك مرد بر اساس اين نظريه، موتيف زني كه همسر يك شاه مسن است
ميجوان و افزايش محصول استكند، بازتابي از اسطوره تر رها شـاه.ي باروري، رويش
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و بي و پسر جوان او، نمـاد پير، نمادي از خشكسالي و محصولي و رويـش بارورسـازي
(افزايش محصول است )145: 2003 موناگان،.

 تاريخي-ي استوار بر نگاه سياسينظريه.5.2

اي آگاهانـه بـراي بازي، بلكـه دسيسـه پيروان اين نظريه رفتار نامادري را نه از سر هوس
و جواني شاهزادهكردن وجههويران و نـابودي وي از صـحنهي محبوب و حذف ي مرد

و سرانجام جايگزين كردن پسر جوان و جانشيني پدر تـر خـود بـه عنـوان شـاه سياست
مي شاهنامهدر)79: 2006 لنسكي،(. كنندبعدي، ارزيابي مي شود كه سـودابه نيز تصريح

و تالش اكثر بزرگان ايـران بـراي يـافتن جانشـيني غيـر از فريبـرز بـراي  كودكاني دارد
حقيقـت. كند كه شايد فريبرز، فرزنـد سـودابه اسـت كاووس، اين احتمال را تقويت مي

ي سودابه در حـق سـياوش، موجـب مطـرح هرچه باشد، شكي نيست كه رفتار خبيثانه
.ي براي جانشيني كاووس، شده استشدن فريبرز در جايگاه گزينه

 گرايانهي استوار بر نگاه طبيعتنظريه.5.3

ملعده و و هـمكهاي نيز اختالف سني فاحش ميان شاه و تناسـبي جـوان سـن بـودن
و بيش و روحي وي را با پسر شاه، علت راغب شدن نامـادري بـه پسـر جـوان تر سني

(اند برومند شاه دانسته البته اين مطلب در مورد روايات ايرانيِ نامـادري ) ٢٠٠٠: اوكنور.
و در تمام اين روايات، نامادري از لحـاظ سـني، در جا  يگـاهو ناپسري، صدق نمي كند

ي ايـن تمـايالت از جانـب گرايانـه مادر آن پسر قراردارد؛ از اين رو، تنها دليل طبيعـت 
و زيبايي اين پسران مي يادآوري روايـات. تواند باشدنامادري در روايات ايراني، جواني

و زيبايي بـي اسالمي پيرامون عنين بودن عزيز مصر از يك همتـاي يوسـف از سـوي سو
ي گرايانه در نـزد مسـلمانان، دربـاره پذيرفتن اين نوع تحليل طبيعتديگر، خود نشان از 
.رفتار زليخا دارد

 شناختينظريه استوار بر نگاه قوم.5.4

و اگر بر روايات ذكر شده درباره ي عشـق نامـادري بـه ناپسـري از ديـدگاه جغرافيـايي
و روايـات-النهرينـي شناختي نظر افكنيم، خواهيم ديد كه جز روايات بـين قوم مصـري

و اروپايي هستندچيني، بقيه ي تاريخ چنين با مطالعههم.3ي روايات، متعلق به اقوام هند
و اروپاييان درمي و عقايد هند هـايي كـه بـه تـرين زمـان يابيم كه ايشان تا قـديم فرهنگ

و مورد مطالعه قرارگرفتهوسيله )م.پ 4000كـم تـا دست(اندي دانشمندان رديابي شده
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(ز نظر اجتماعي، پدرسـاالر بـوده انـدا در جوامـع ايشـان گرچـه) 164: 2007وودارد،.

و طبقـه  و يا حتي اين كار به سـبب حفـط نـژاد ي اجتمـاعي ازدواج با محارم، آزاد بود
و حرمـت ازدواج بـا محـارم، ازدواج)56: 1377علوي،(شد تشويق مي ؛ تنها خط قرمز
و اتفـاق مـي كه ازدواو جالب اين4با مادر بود . افتـادج پدر بـا دختـر، حرمتـي نداشـت

دليل عدم تعادل در اين سطح، آن است كه دختر به حكم تولد، مملوك پدر)56، همان(
مي به حساب مي و پدر توانست وي را در تصاحب خود نگاه داشته يـا بـه ديگـري آمد

ـ  ه مالكيـت خـويش بسپارد؛ اما مادر، مادرخوانده يا نامادري، كسي بـود كـه پـدر او را ب
و مالكيـت و طمع ازدواج با ايشان، مساوي بود با حمله به قلمرو سـاالري درآورده بود

و اروپاييان از حدود. پدر : 2008بِيلـي،(م از زادبوم اصليشـان كوچيدنـد.پ 4000هند
ها مبني بـر هايي پا نهادند كه اساس برخي از جوامع بومي آن سرزمينو به سرزمين) 10

ي يك ري بود؛ مثالً در بين النهرين پيش از حضور آرياييان، تمام هستي را زادهمادرساال
و پسري دارد كـه همسـرمي»يانهنه«مادرخدا به نام  دانستند كه همه موجودات را زاييده
(ازدواج با مادر(او نيز هست جا وضع، كـامال معكـوس در اين)30: 1375گريشمن، ).

و بـه همـين است؛ يعني پسر، مملوك ماد و ازدواج با او، حق طبيعي مادر است ر است
و هـاي ديگـر، در داسـتان بـين خاطر است كه برخالف روند تمامي داستان النهرينـي ال

.كند آشرتو، پدر تن دادن به خواست نامادري را به پسر توصيه مي
هـاي تر در ميـان شـاخه هايي در روزگاران كهنبنابراين بسامد باالي چنين داستان

و اروپايي، مي هـاي تواند نشاني از تالش اين قوم براي تاكيد بر ارزشمختلف اقوام هند
و هنجارهاي متفاوت اقوام بـومي سـرزمين  هـاي جديـد اخالقي خود در مقابل فرهنگ

و نيز تداوم اين داستان ميها در دورانباشد ي همـان تواند تولد دوبارههاي بعدي، يكي
و ديگر، گـوش يافتههايي كمالگونههاي كهن به داستان زد مجـدد تر در ادبيات اين اقوام

و تاكيد بر احتـرام گذاشـتن بـه ايـن قلمـرو،  اين خط قرمز قلمرو پدرساالري به پسران
و محوري چنين داستان. حتي تا پاي جان باشد هايي اسـت؛ هدف يادشده، هدف اصلي

زن هاي ديگري چون تاكيد بـه عـدم ازدواج وگرنه پيام و تـرجيح بـا بيگانگـان، سـتيزي
و در نتيجه ترجيح پسر بر زن نيز از جمله پندهاي نهفته در  پيوستگي خوني به همسري

. ها استاين داستان
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هايادداشت

و هم در جزييات هم در سير داستانآيينشنفنگيو رزمنامه شاهنامههاي ميان شباهت.1 ها
كه به هيچ به حدي است شـوربختانه. هـا را تـوارد دانسـت توان ايـن شـباهت روي نميوقايع،

به يك كه ترجمهنزديك به گونهصد سال است به زبان آلمـاني، رهـا شـدهي اين اثر اي ناقص
كه. است و يـا شـاهنامه هـاي فرهنگـي پژوهان براي بازشناسي بهتر ريشهشاهنامهجاي آن دارد
ي ملي ايران، به تشويق متخصصان زبان چينيي مقابل آن يعني روايات برگرفته از حماسهنقطه

و كامل از اين اثر، اهتمام ورزندي ترجمهبراي ارائه .اي تازه
به دليـل عـدم امكـان.2 احتماال اين عنصر داستاني در موارد متعدد ديگري نيز وجود دارد؛ اما

و استفاده از گزيدهي اصل تمامي روايتمطالعه تر، از ديـد هاي بيشها، نمونههاي اين داستانها
.نگارندگان به دور مانده باشد

به يقين است.3 (احتمال اصل سكايي داشتن روايات چيني نيز قريب )1378:111كوياجي،.
به تصريح سخني درباره.4 و پسر در متونگرچه به طور قـاطع،ي ازدواج مادر تاريخي نيامده؛
كه در هيچمي به دست نيامده اسـتي پيشكجا موردي در زمينهتوان گفت آمدن چنين اتفاقي،

.و اين خود دليلي بر مطرود بودن چنين ازدواجي نزد ايرانيان باستان است
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