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  آفرينش بر اساس اسطورةشاهنامههمسري در دساالري و برون مرتحليل

1 رضا ستاريدكتر 
 

2 مرضيه حقيقي 
    

  چكيده

كننـد كـه     ايراني با زناني غيرايراني و عموماً توراني ازدواج مي         اهنامه، پادشاهان و يالن برجستة    در ش 
در نمادشناسـي باسـتانيِ     . شـود اي ياد مي  قبيلههمسري يا ازدواج برون   ها با عنوان برون   از اين ازدواج  
. ها و نيروهـاي اهريمنـي اسـت        سرزمين آلودگي   سرزمين مقدس و اهورايي و توران      شاهنامه، ايران 

 بـه زمـين هـستند و در    هاي آميختگي و وابستگياز سوي ديگر، در باورشناسي باستاني، زنان كانون   
همچنـين  . آينـد هاي زميني به شمار مـي    ز آلودگي  موجوداتي اهورايي، آسماني و فارغ ا      مقابل، مردان 

 كـه برآمـده از اسـطوره اسـت، از ايـن            ملّي ايران نيز   يرساختي مردساالرانه دارد و حماسة    اسطوره ز 
مـسري در شـاهنامه     هشي است براي بررسي پيوندهاي برون     اين مقاله كوش  . ديدگاه متأثّر شده است   

- ايـن داسـتان    ة زيرسـاخت مردسـاالران    ةدهنـد نشانلي كه    آفرينش و تحليل عوام    بر اساس اسطورة  

  .ستها
  .همسري، مردساالري آفرينش، برونة، اسطورشاهنامههورا و اهريمن،  ملّي، احماسة: هاكليدواژه

  مقدمه

شـده،  ت كه بر مبناي طرحي از پـيش تعيـين         اي اس اي ويژه  ملّي ايران داراي ساخت اسطوره     حماسة
     هبي و آيينـي  بينـي مـذ   از روي برداشت ذهني و جهان   آمده و ني به وجود    براي بيان انديشه و هدف معي

تـر  چه عميـق رو، براي فهم هر از اين). 96 -95: 1385سركاراتي،  (ريزي شده استايرانيان باستان طرح 
هـاي آن   يهها و باورها را بازشناخت و پيوند متن شاهنامه را بـا سـازما              بايد نخست اين اسطوره    شاهنامه

شـود و از     اساطيري هر سرزميني يافـت مـي       ها كه در مجموعة   رين اين اسطوره  تمهميكي از   .  كرد تبيين
به گمان مـا بـسياري از       .  آفرينش است  آيد، اسطورة دمان آن به شمار مي    ترين بنيادهاي انديشگي مر   مهم

 تحليل و تفسير كـرد؛ بـه   توان مير ايرانيان باستان آفرينش در باو اسطورةةهاي شاهنامه را در ساي    داستان
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در بيـشتر مـوارد   (هـا  ني با دخترانـي از ديگـر سـرزمين    ها شاهان و يالن ايرا    هايي كه در آن   ويژه داستان 
اي در پي ندارند و عموماً به فاجعـه خـتم           ها فرجام چندان خجسته   كنند و اين ازدواج   ازدواج مي ) توران

  . شوندمي
هـاي  ش در باور ايرانيان باستان، سعي شده اسـت تـا ازدواج            آفرين در اين مقاله ضمن تبيين اسطورة     

 اسطوره كـه در     هاي مردساالرانة  برخي از ويژگي   همسري در شاهنامه  بر اساس آن بررسي شود و         برون
  .  ها بازتاب يافته، نشان داده شوداين ازدواج

 ـ مفاهيم نظري1

  هاي آفرينش ـ دوره1ـ 1

هزار سـاله    زماني دوازده  ، هستي شامل يك دورة    )يات زردشتي ق روا مطاب(اي ايراني   در باور اسطوره  
هزار سـاله    سه مان دوازده هزارساله به چهار دورة     اين ز . شوداي تعبير مي   كه از آن به سال اسطوره      1است

  : شود كه عبارتند ازتقسيم مي
 اورمـزد    انديـشة  ن، آفرينش، مينوي اسـت و در       نخستي هزار سال در اين سه  : ـ آفرينش مينوي  1ـ1ـ1

تنها امشاسپندان، ايـزدان و فروهرهـا   «و ) 3: 1368كزّازي،  (گذرد و هنوز از قوه به فعل نرسيده است      مي
نمـودي در   ) زمينـي  ( بنابراين، آفرينش گيتيك   .)82: 1381راشدمحصل،   (»شونددر اين دوره آفريده مي    

  . اين دوره ندارد
) 234:  الـف  1385كـزّازي،    (»آفرينش آغازين « كه به معني     ساله هزار سه اين دورة : ـ بندهشن 2ـ1ـ1

و ) 50: 1385بـويس،    (گيـرد گانه است كه تاريخ كيهاني شكل مي      هاي سه است، نخستين دوره از دوره    
-شـامل شـهرياري سـه   «ن دوره  اي. تا قبل از اين دوره، آفرينش هنوز شكل مادي و كيهاني نداشته است            

ين دوران، مـرد نخـستين و گـاو         پردازد و در ا    آن به آفرينش گيتي مي      اهورامزداست كه ضمن   هزارسالة
 »زينــد اهــريمن در آرامــش و آشــتي مــيام و دهــشن اهــورايي فــارغ از پتيــارةآفريــده و ديگــر ديكتا

  ).101: 1385سركاراتي، (
 در  هـستي ساله از دوازده هـزارة    هزارين دوره كه سومين دورة سه     ا): آميزش=  (ـ گوميچشن 3ـ1ـ1

هاي ايراني است، دوران تازش اهريمن و كارگزارانش بر آفرينش نيـك و اهـورايي               اسطوره گاهشماري
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پايه، بـا همـه آگـاهي و بهـي، زمـاني            هرمزد فراز ... «بندهشنبنا بر متن    ). 219: 1380دوستخواه،   (است
-يمن بـه سـبب پـس   اهر... پايه بوددانشي ژرف اهريمن در تاريكي، به پس    ....بودبيكرانه در روشني مي   

چـون  . پايه برخاست، بـه مـرز ديـدار روشـنان آمـد           ي هرمزد آگاه نبود؛ پس از آن ژرف       دانشي، از هست  
كامگي، فـراز تاخـت، بـراي ميرانـدن         هرمزد و آن روشني ملموس را ديد، به سبب زداركامگي و رشك           

  ).34-33: 1385، فرنبغ دادگي (»تاخت آورد
 .)2-1: 1366 (ش اهريمن بر آفرينش اهـورايي اشـاره شـده اسـت     به تاز نيزهاي زادسپرم گزيدهدر  

زدا و اهـريمن     آميختگي خوبي و بدي، روشني و تاريكي و به طور كلّي آميزش اهـورام              اين دوره، دورة  
 ي و ايـزدان و امـشاسپندان بـه وسـيلة           آفرينش، پـس از آفـرينش جهـان مينـو          بر اساس اسطورة  . است

شايـست  مطـابق   . پـردازد بدي و آفـرينش موجـودات اهريمنـي مـي         هرمزد، اهريمن نيز به خلق جهان       
با موجودات پتياره و ديوان اهريمني، دست بـه آفـرينش     ) مقابله = (، اهورامزدا براي همستاري   ناشايست

  . اهريمنان بايستند تا در مقابل حملة)246: 1369 (زندموجودات اهورايي مي
 آفـرينش را تـشكيل      ن دو بن ناسـاز، اسـاس اسـطورة        ه عنوا اعتقاد به آفرينش اهورايي و اهريمني ب      

ميـان خـداي    ) ــ مينـوي   گيتي (ـ فراجهاني رفته به صورت تقابل جهاني    انگاري، رفته اين دوگانه . دهدمي
  كـه هـر كـدام خلقـت و مخلوقـات خـود را داشـتند، درآمـد               )اهـريمن ( و خداي بد  ) اهورامزدا( نيك

  ).82: 1362بوزاني، (
-را از پـاي در مـي      ) آفريـد يكتـا  (داتايوكگاو  و  ) نخستين انسان  (، كيومرث اهريمن در اين دوره   

كنـد و    زمـين آن را دريافـت مـي        شود و سپندارمذ الهة   در نور خورشيد صاف مي    « كيومرث   نطفة. آورد
شوند و اولين زوج انساني، مشي و مـشيانه، از ايـن شـاخه               آن دو شاخه ريواسي است كه سبز مي        ثمرة

  و هـستي عرصـة     سـت  ستيز ناسازها  اين دوره، دورة  ). 278: 1386زگار،  آمو (»آيند مي ريواس به وجود  
  .تقابل و جدال دائمي ميان نيروهاي اهورايي و نيروهاي اهريمني است

هـزار سـاله اسـت     سهبخش پاياني از چرخة هستي، شامل يك دورة     ): رهايي = (ـ ويچارشن 4ـ1ـ1
 پـس از حملـة  . گرددكي و پيراستگي پيشين و به بندهشن باز مي   كه در آن آفرينش آلوده و آميخته، به پا        

 عناصـر خـود، بـه سـتيزه بـا سـپاه             يي، آفرينش اهورايي كه با كمك همة      اهريمن به دام و دهشن اهورا     
  .سازدكند و اهريمن را نابود مياهريمن پرداخته بود، سرانجام بر نيروهاي اهريمني غلبه مي
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اي در تاريخ جهان است كه در آن نبرد ميـان دو اصـل اخالقـي، بـا      آفرينش، شامل مرحله   اين دورة 
اين مرحله در حيات جهـان قابـل قيـاس بـا مـرگ در حيـات                 . رسدپيروزي خوبي بر بدي به پايان مي      

در اين مرحله، ديگـر بـدي در جهـان          ). 93: 1384شاكد،   ( فرجامين جهان است   ي است كه مرحلة   فرد
  .يمن بدي پاك شده و به شكل آغازين خود تعالي يافته استجايي ندارد و هستي از وجود اهر

  )Exogamie (همسريـ برون2ـ 1

-تيـره آغازين و باستاني، پيوندهاي بـرون     هاي   در فرهنگ  شناختييكي از هنجارها و بنيادهاي مردم     «

وي  اين هنجار، مردمـان يـك تيـره بـه هـيچ ر     بر پاية. شوداي است كه برون همسرگزيني نيز ناميده مي  
در برابر ايـن هنجـار، در ايـران باسـتان           ). 14: 1384كزّازي،   (»توانند با زناني از آن تيره پيوند گيرند       نمي

مينـوي  نوعي ازدواج موسوم به خويدوده كه مراد از آن ازدواج با نزديكان است، مرسوم بوده كه مطابق                  
تكامل اجتمـاعي،    اما در جريان     .رفته است  برهم زدن آن از گناهان بزرگ به شمار مي         )50: 1385 (خرد

ايـن بـدان    . همـسري داد  يكان، جاي خود را به ازدواج برون      همسري يا ازدواج با نزد    آيين ازدواج درون  
 خانواده و نزديكان فراتر رفت و در ميـان بيگانگـان     و محدودة  معني است كه براي ازدواج، بايد از دايره       

كـه در تـاريخ      چنـان هم. ن باستان امـري رايـج بـوده اسـت         اين نوع ازدواج در ايرا    . همسر انتخاب كرد  
 2كردنـد  بـه ازدواج بـا خانـدان فرمانروايـان غيرپارسـي توجـه مـي                پـارس نيـز    شاهديم، شاهان اوليـة   

گرفته اسـت كـه   به باور مختاري، اين گونه پيوندها در ميان اقوامي صورت مي         ). 63: 1383بروسيوس،  (
) پدرسـاالري  (بـه حكومـت خانـدان پـدري       ) مادرساالري (ادريدر شرف انتقال حكومت از خاندان م      

  ). 143: 1379مختاري،  (اندبوده
  ساالريـ پدر3ـ 1

دوران «.  پديـدار شـد   عـصر نوسـنگي   تسلّط و برتري زنـان در   دورةدوران پدرساالري پس از يك      
كـشاورزي و    اول بـا     اين مطلب در درجـة    ). 7: 1375تاري،  س (»نوسنگي، دوران فرمانروايي مادر است    

جـادوي زن و    «.  زن با زمـين در ارتبـاط اسـت         ،چرا كه در جهان باستان    . جوامع كشاورزي ارتباط دارد   
كنـد، بـه درسـتي       مـي  هـا را تغذيـه    ها را متولد و آن     صورت تجسم نيرويي كه  ... اندزمين هر دو يكسان   

هـاي غالـب    اسـطوره   صـورت  هاي فرهنگي زراعي، الهـه    و در نظام  ... در دنياي كشاورزي  . مؤنث است 
 بزرگ يا خـداي مـادر تجـسمي         ساالري، الهة مع مادرساالري يا زن   جوا در). 253: 1377 كمبل، (»است
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 زنـان از مقـام و مرتبـة    ،ر ايـن جوامـع   داز اين رو. آيداست از مادر زمين و از خدايان برتر به شمار مي       
  ).24: 1379روزنبرگ،  (وااليي برخوردارند

ز تهـاجم مـذهب مردانـه،        پنج هزار سال پـيش ا      شگران، در اروپاي باستان نيز    پژوهطبق نظر برخي    
كانون با فرهنگي آميخته به عناصر زميني و دريايي وجود داشـته كـه در آن خـدابانوي كبيـر       تمدني مادر 
طلـب   كه عموماً پدر كانون، جنگ     ادرنشين هندواروپايي تدريج با تهاجم قبايل چ    ولي به . شدپرستش مي 

: 1386بـولن،   (ابانوي كبير كه نماد نيروي مادينة زندگي بود، كاسـته شـد        گرا بودند، از مقام خد    و آسمان 
 د سـال قـدمت دار     30000ي كـه بعـضاً      سـنگي و نوسـنگ    هاي زنان متعلق به دوران پارينه      مجسمه .)32

امـع   موقعيـت واال و برتـر زنـان قبـل از اقتـدار پدرسـاالري در جو                 دهنـدة ، نشان )154: 1386بروك،  (
  .استاروپايي 

نظـام  . فرماسـت  در عصر مفرغ، نظام پدرساالري حكم       خاورميانه، از لحاظ تاريخي    در سراسر منطقة  
شـود، ظـاهر    ـ ايزدان مـي   توان جايگزين زن   آن خداي همه   انقالبي مذهبي كه طي   اقتدار پدرمĤب بعد از     

، مربـوط بـه دوران پدرسـاالري         اساطيري كه بستر آفرينش خدايان هستند      .)9: 1375ستاري،   (گرددمي
 پدرسـاالري بـه     وجود دارد، تحت تـأثير اسـاطير دورة       ها قهرمان مذكر    ها كه در رأس آن    حماسه. است

 كـه وقـوفي ناشـي از پدرسـاالري     ران قبل از پيدايش و وقوف حماسينيروي مادرساال«. اندوجود آمده 
 سـوي اعمـاق ناخودآگـاه بـشر رانـده           آيد و به  ميحماسه به صورت عاملي زيرزميني در     است، پس از    

نظيـر  هاي بـي  كه از نمونه  فردوسي شاهنامة اين رو طبيعي است كه در        از). 19: 1363براهني،   (»شودمي
بحـث دربـارة مقـام مـرد و         . م پهلوانان مـذكر باشـد     سرايي است، همواره سخن از قدرت و مقا       حماسه
هـاي مردسـاالري    نـشانه «اي است، در مـدخل       فرهنگ پدرساالري كه داراي زيرساختي اسطوره      سيطرة

  .خواهد آمد» همسريهاي بروندر پيوند

  ي پژوهش هاـ فرضيه2

  :اين پژوهش بر دو فرضيه استوار است
ايـن  . اي اسـت ، داراي زيرسـاختي اسـطوره  شـاهنامه  الف ـ پيوند مردان ايراني با زنـان تـوراني در    

  . آفرينش قابل مقايسه استدر اسطورة)  و رهاييآميزش (يچارشنپيوندها با مراحل گوميچشن و و
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چنـان كـه   اي زيرساختي مردساالرانه اسـت، هم  دارانيرانيهاي پهلوانان ايراني با زناني  ب ـ ازدواج 
  .اسطوره داراي ساحتي مردمĤبانه است

   پژوهش ـ پيشينة3

اختـه   موضـوع نپرد   ، تا كنون هيچ پژوهشي به طور خاص به اين         مورد بررسي قرار گرفته   تا آنجا كه    
  : اند هاي اين پژوهش تأثيرگذار بودهگيري فرضيهاست، اما برخي منابع در شكل

-را مطـرح مـي  » پيمان پيوند در شاهنامه«، بحثي با عنوان آب و آيينهالدين كزازي در كتاب   ميرجالل

آميـز   كتاب به فاجعـه    او در اين  . پردازد غيرايراني برخي زنان شاهنامه مي     كند كه در آن به بررسي پيشينة      
وي ). 22ــ 20: 1384كـزازي،    (ورزدبودن اين پيوندها كه ناشي از آميزش دو بن ناساز است، تأكيد مي            

، »گوميچـشن و ويچارشـن  : سـياوش سهراب و «، در جستاري به نام اي ديگراز گونهچنين در كتاب    هم
  ).10ـ8: 1368كزّازي،  ( مختصري به اين موضوع دارداشارة

هـا در شـاهنامه،   ، در كنـار انـواع ازدواج   زناشـويي در شـاهنامه     معصومي دهقي در كتاب   رضا  احمد
: 1383معـصومي دهقـي،      ( آورده اسـت   شـاهنامه ازدواج با بيگانه را نيز در شمار پيوندهاي مرسـوم در            

 هـاي سـاختار اجتمـاعي ازدواج    «اي با نام    االميني در مقاله  نظير چنين كاري را محمود روح     ). 274 -273
 آورده  شـاهنامه هـايي از    ها را شـرح كـرده و نمونـه        اختصار نوع ازدواج  انجام داده كه در آن به     » شاهنامه

  ).877: 1370االميني، روح (است
هاي پهلوانان ايراني با زنان بيگانه ، ازدواجداغ گل سرخهاي كتاب  در يكي از مقالهكتايون مزداپور نيز

 باروري قـرار داشـته    خداي بزرگ و الهة-ثير ستايش مادركه تحت تأسروري دانسته هاي زنرا از نشانه 
اما اين مقاله ). 169 :1386مزداپور،  ( به يادگار مانده است ها به ايران  كه از روزگار پيش از رسيدن آريايي      

  . آفرينش در اين پيوندها تبيين كند مردساالري را با توجه به  اسطورةهاي نشانهدر صدد است

   آفرينش بر اساس اسطورةشاهنامههمسري در  برون ـ بررسي4

 بنـا بـر    آن، قهرمـان اصـلي داسـتان      كه طـي   است پيوندي   شاهنامههمسري در   پيوند برون منظور از   
در آنجـا در  . شـود مـي وارد سـرزمين بيگانـه يـا سـرزمين دشـمن      به داليلي از كشور خويش خارج و    
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ايـن نـوع   . كنـد شـود و بـا او ازدواج مـي    سرزمين آشنا مي  گيرودار ماجرا يا ماجراهايي با دختري از آن         
 نامـدارترين زنـان شـاهنامه، غيرايرانـي         توان گفـت پيـشينة    فراگير است كه مي   چنان   شاهنامهازدواج در   

  . است
كـه   نخـست آن  .  ملّي از چند جنبه قابل تأمل اسـت        دي به اين نوع پيوندها در حماسة      چنين رويكر 
سـرزميني اهريمنـي    ) غيرايران ( انيران ،ران سرزميني اهورايي است و در مقابل      اي،  شاهنامهدر باورشناسي   

كـه در بيـشتر      دوم آن .  آفـرينش اسـت    ابل اهريمن و اهـورامزدا در اسـطورة       اين مسأله يادآور تق   . است
  كـه بـا مرحلـة      شـود  دختر مطـرح مـي     اد ازدواج از سوي دختر يا خانوادة      پيوندهاي مورد بحث، پيشنه   

 به آفرينش اهورايي سنجيدني است، چرا كه نخست اين نيروهاي اهريمنـي هـستند كـه                 تازش اهريمن 
  ).7: 1368كزّازي،  (تازندبه آفرينش اهورايي مي

 مرگ داماد يـا فرزنـد   ها با فاجعةها و جنگ  ها، درگيري  سوم اين است كه در بيشتر اين ازدواج        نكتة
هـاي  در اسـطوره  ) رهـايي  = ( ويچارشـن   با مرحلة  اين فاجعه نيز  . مراه است پسر حاصل از اين پيوند ه     

  .، قابل مقايسه استي اهورايي از يورش عناصر اهريمني رهايي نيروهاآفرينش، مرحلة
 چگـونگي آفـرينش   يد به عقايـد و باورهـاي كهـن دربـارة    هاي گفته شده، ابتدا با براي بررسي نكته  

  :  داشته، بپردازيمجهان گيتيك و نگاهي كه به زن و مرد در روند آفرينش وجود
بـا  ) هفـت اختـران   =  (هاي جهان هستي از پيوند و آميزش آبـاء علـوي          در باورشناسي كهن، پديده   

از آميـزش ايـن دو اسـت كـه          . انـد  پديد آمـده   )آب و باد و آتش و خاك      = ت اربعه   امها (امهات سفلي 
زمـين يـا گيتـي زن اسـت و           «با توجه به اين بـاور،     ). 89: 1384كزّازي،   (آيندمواليد ثالث به وجود مي    

تاني اسـت و   رازآلـود كارپـذيري و اثرسـ   نمادشناسي، مادينگي يا زني، نشانة    در اين   . آسمان و مينو، مرد   
  ).406:  ب1385كزّازي،  (» كارآيي و اثرگذارينرينگي يا مردي، نشانة

به زمينـي و اهريمنـي      باور  . ها بازتابي گسترده يافته است     باورشناختي در بسياري از آيين     مايةاين بن 
ن هـايي چـون آيـي     بودن زنان و در مقابل آسماني و اهورايي بودن مردان، چنان شيوع داشته كه در آيين               

مانويان معتقد بودند آميـزش زن و مـرد و ازديـاد نـسل حاصـل           . پنداشتندميماني، پيوند با زنان را گناه       
آيـين از   از ايـن رو، برگزيـدگان ايـن       .گـردد تحريك ديوان است و باعث اسارت ابدي نور در تن مـي           

  ).66: 1385پور، اسماعيل (گردان بودندآميزش با زنان روي
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هاي مورد بحـث از     گيرد، اين نكته است كه زنان در داستان       آنچه در اين جستار مورد توجه قرار مي       
ميزش دو از آ...  چون رستم، سهراب، سياوش، فرود، كيخسرو و   هاييرزمين توران هستند و شخصيت    س

 شـمولي شـاهنامة   ندوشـن جهـان    اين مسأله اگرچه به تعبير اسـالمي      . آيندنژاد توراني و ايراني پديد مي     
هاي خوب  ولي به شاخه،ها يكي هستندها و انسانرساند و بيانگر اين نكته است كه ملّتفردوسي را مي

  . طلبداي نگاه ديگري را ميسطوره، اما از ديدگاه ا)138: 1381ندوشن، اسالمي (اندو بد تقسيم شده
آينـد و در مقابـل،      ها ذاتاً شرّ و اهريمني بـه شـمار مـي          در اساطير ايران، بسياري از اشياء و موقعيت       

با توجه به اين ديدگاه، ايران سـرزمين اهـورامزدا و           .  هستند ها همواره مقدس و اهورايي    برخي موقعيت 
ماسـه،  . آن، توران سرزمين تيرگي و اهريمني و آميختگـي اسـت  مظهر آفرينش پاك و نيالوده و در برابر       

دانـد كـه    ميان خير و شرّ كه به فرمان اهورامزدا و اهريمن هستند، مي          قابل ايران و توران را همان ستيزة      ت
 هـر چيـز    شـرّ انگاشـتن  حميـديان نيـز  ). 236: 1375ماسه،   (به شكل تاريخي دوباره پديدار شده است      

نيرانيـان در   ا داند كـه از   ميهاي تلخي   مصائب و يادمان   قوم ايراني و مبتني بر       ز خاطرة نيراني را منبعث ا   ا
  ).103: 1383حميديان،  (عهد باستان در حافظة مردم ثبت شده است

نيرانـي بـا مـردان ايرانـي، تجـسمي از تقابـل اهـريمن و              اچه گفته شد، آميـزش زنـان        با توجه به آن   
دو ايـن   اين تقابل و آميـزش  ستي زاييدة آفرينش، ه توجه به اسطورةبا. يزش آن دو است   اهورامزدا و آم  

از پيوستگي و همبستگي نيروهاي متضاد و متخاصم با يكـديگر           به عبارت ديگر، جهان     .  ناساز است  بن
از سويي هر عمل خلّاق، هر گونه نظام، بي ياري و همكاري و اتفاق عناصر متعلّـق بـه                   «. يابدسامان مي 
 و شكفتگي و باروري و شناخت كامل و تمـام قـوانين طبيعـت،               ست صورت پذيرد   ممكن ني  دو جنس 

وي، . سـت سكوني و اغتشاش ا    مولّد جنبش و بي    ، زن، بي مساعدت زن ممكن نيست، و از سوي ديگر        
: 1378باالنديـه،   (»سـازد دستي با قواي ظلماني را به ذهن متبادر مـي  همزمين ناپاك، شب، جادوگري و    

62 .(  
هريمنـي اسـت كـه    با مادينگي يا آفرينش ا.  پايايي و ماندگاري گيتي در گرو مادينگي است        بنابراين،

پذيرد و آسمان به زمين، جان به تن، روشنايي بـه تـاريكي،             افتد و سستي مي    فرو مي  آفرينش تنزّل كرده  
  ). 16: 1384كزّازي،  (رسدانديشه به ماده، و به عبارت ديگر، ايران به توران مي
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د، روي  ملّـي ايـران عموميـت دار   اي حماسـة قبيلـه هاي بـرون ديگري كه در بيشتر ازدواج  مشخصة
پيوندد كه گـاه بـه مـرگ    هايي به وقوع مي  پيوندها، درگيري و خونريزي    در پس همة  . دادن فاجعه است  

 ة مقدمـ شـاهنامه ر، عـشق بـه زنـان در    به عبارت ديگ. انجامدمرد ايراني و گاه به مرگ فرزند پسر او مي       
 در آفـرينش شـده      در بند گيتي انداخته و موجب فاجعه      در باورشناسي كهن، آنچه مينو را       . جنگي است 

  . است، چيزي جز آميختگي و گوميچشن نيست
يابنـد،  بر اساس همين باور، اهريمن و نيروهاي اهريمني براي مدتي بر نيروهاي اهورايي غلبـه مـي                

سـن،  نكريـست  (شـوند هورامزدا هستند كه بر اهريمنان چيره مي      اما در پايان جهان، اين نيروها و پيروان ا        
 دربنـد، در پايـان      آفرينش آميختـة  . مرگ، فرآيند و فرجام ناگزير آميختگي است      «رو،  از اين ). 73: 1353

: 1384كـزّازي،   (»جهان به رهايي خواهد رسيد و گوميچشن بـه ويچارشـن دگرگـون خواهـد گرديـد        
. شـود مـي رود، به دست اهريمن كـشته       رث كه نخستين انسان به شمار مي      بنا بر اساطير، كيوم   ). 93-94

-هايي كه براي نخستين انسان برمـي      صفت. وجود كيومرث نيز از تقابل دو بن ناساز تشكيل شده است          

از پـدر و  كـه دو صـفت نخـستين       » يي و ميـرا   زنـده، داراي نيـروي سـخنگو      «شمرند عبارت اسـت از      
بنـابراين، همـواره   ). 61-60: 1377سـن،   كريـستين  (نمي از اهـريم   آفريدگارش ناشي شده بـود و سـو       

. افتـد اي اتفاق مي   مرگ، براي هر آفرينش آلوده     ال آميزش با يكديگر هستند و فاجعة      عناصر ناساز در ح   
دو عنصر نيك و بد است و اين گوميچشن بايد ويچارشـني در پـي   ) گوميچشن (هستي حاصل آميزش 

 همـة «پيونـدد، بـه عبـارت ديگـر،     در زندگي زميني با مرگ بـه وقـوع مـي        اين ويچارشن،   . داشته باشد 
  ).163: 1387عباديان،  (»تبارآلودگان بايد كيفر تعلق به عنصر بد را پس بدهند

 بـه بخـش حماسـي معـروف اسـت، بـا نخـستين               شـاهنامه هاي بخشي كه در     ها و درگيري  جنگ
ورايي بـا تبـار   ن شاه يمن، نخستين پيوند تبـار اهـ  پيوند پسران فريدون با دخترا    . شودبرادركشي آغاز مي  
رسـتم، برتـرين   . انجامـد  ملّي است كه به كشته شدن ايرج به دست سلم و تور مـي          اهريمني در حماسة  

بـرد و بـه   ، از تبار زال اهورايي و رودابه دختر مهراب كابلي است كه نژاد به ضحاك مـي        شاهنامهپهلوان  
سـهراب نيـز سرشـتي دوگانـه دارد،     . ميرد مياش شغاد برادر ناتني  همين سبب، به مرگي زبون به دست      

بـه  . انگيز زندگي كوتاه اوست   بار، پايان غم   فاجعه ينيراني، از اين روست كه مرگ     اپدري ايراني و مادري     
 .)7: 1368كـزّازي،    (»ست از گوميچـشن، از آفـرينش آميختـه        تنديسه و نمادي ا   «تعبير كزّازي، سهراب    
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كـه در    چنـان . زنـد نيران است كه مرگش را رقم مـي       ا حاصل پيوندي ناميمون ميان ايران و        اسفنديار نيز 
-تنها پيوندي كه علـي    . پي دارند  اي در  درگيري و فاجعه    اين پيوندها  آمده است، همة  ) 1 (جدول شمارة 

. سـت  مرگ بركنار مانده است، ازدواج سياوش با فـرنگيس دختـر افراسـياب ا      از فاجعة  هارغم درگيري 
آميز نبودن پيونـد    كزّازي علت فاجعه  .  است شاهنامهمندترين پادشاه    فره حاصل اين پيوند، تولد كيخسرو    

د در تـوران، بهـاي آاليـش را          خو داند كه سياوش با مرگ زبونانة     سياوش و فرنگيس را در اين نكته مي       
، امـا بـه تعبيـر       )305: 1384كـزّازي،    ( كيخسرو از فاجعـه رسـته اسـت        زندش از اين رو، فر    پرداخته و 

دوستخواه، خويشكاري بزرگ كيهاني كيخسرو، پايان بخشيدن به دوران آميختگي و تازش اهـريمن بـر               
شني ايـزدي پـا بـه ايـن     مند و بواز اين روست كه پيش از زاده شدن در پيكري فره          . آفرينش نيك است  

 ايرانيـان بـا     يخـسرو و   نبردهـاي درازآهنـگ ك     مسكوب نيـز  ). 196: 1380دوستخواه،   (گذاردجهان مي 
). 39-38: 1385مـسكوب،    (دانـد  بازتاب زميني جنگ كيهاني اهورامزدا با اهريمن مـي         افراسياب توراني را  

هاي ميان ايران و توران را در پي دارد، ولي از آنجا   خونريزي ها و اگرچه پيوند سياوش با فرنگيس، درگيري     
ـات اسـطوره           پيروزي بر اهريم   اي كيخسرو كه خويشكاري اسطوره   ـايي حي اي ن و رسيدن به ويچارشن نه

  .رسدميرود و به جاودانگي  و كيخسرو در پايان كار، زنده به مينو مياست، مرگي به همراه ندارد

  همسريهاي مردساالري در پيوندهاي برونـ نشانه5

 چون جنگ و شكار شود، و آن اين كه مرد بنا بر داليلي       مشتركي ديده مي   در بيشتر اين پيوندها بن ماية     
شود كـه   سرزمين با پيشنهاد ازدواج از سوي دختري مواجه مي        رسد و در آن   به مرز سرزميني بيگانه مي    ... و

پـي   در. كنـد رغم ميل پدر، ازدواج مـي     دختر علي . در برخي موارد مخالفت شديد پدر دختر را در پي دارد          
. مانـد  در سرزمين پـدري خـويش مـي   د و گاهي نيز شوها، عروس راهي ديار مرد مي     اي از اين ازدواج   پاره

پـس از ذكـر ايـن    . يابـد  ميماً پسر است و در نزد مادر پرورشآيد، عموفرزندي كه از اين پيوند به دنيا مي      
  : پردازيمهاي وجود تفكّر پدرساالري در پيوندهاي برون همسري ميزمينه، در اين بخش به نشانه

   ـ پيشگامي زنان در ازدواج1ـ 5

 آفرينش ايراني، ابتـدا اهـريمن و موجـودات اهريمنـي        بر اسطورة  تر گفته شد، بنا    كه پيش  طورهمان
 زنـان در باورشناسـي      همچنين. ها درآميختند گونه با آن  بودند كه به آفرينش اهورايي حمله كردند و اين        
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 ملّـي صـورتش     ةدات اهريمني كـه در حماسـ      يكي از موجو  . اندكهن، مظاهر شرّ و آلودگي و آميختگي      
) pairika ( را حفظ كـرده اسـت، پـري يـا پريكـا         خود اياسطوره) خويشكاري (تغيير كرده، اما سيرت   

سـان زنـان بـسيار زيبـا و         هـ ايزد باروري و زايش بودند و در اين نقش ب          پريان در يك زمان، زن    «. است
 از هـر گونـه تـوان فريبـايي و            ميل و خواهش تني بودنـد و       اند كه تجسم ايزدينة   شدهفريبنده تصور مي  

جاذبه و افسونگري زنانه برخورداري داشتند و به پندار مردمان از بهر بارور شدن و زاييدن بـا ايـزدان و                     
 »كردنـد آميختند و با نمايش زيبايي و جمال خود آنـان را اغـوا مـي              اي در مي  نيز شاهان و يالن اسطوره    

جـز در  «ربودنـد و  ام انداختن پهلوانـان، اسـب آنـان را مـي       آنان گاهي براي به د    ). 5: 1385سركاراتي،  (
در ). 164: 1383صـفّاري،    (»شدندها نمي خوابگي و داشتن فرزند از آنان حاضر به دادن اسب         مقابل هم 

داستان رستم و تهمينه، و بيژن و منيژه، خويشكاري پري به صورت خـواب كـردن پهلـوان و دزديـدن                     
   3).185: 1386؛ مزداپور، 164: 1381فسايي،  رستگار (شوداسب او ديده مي

-اند مرگ يا فرجام نافرخنـده و شـومي داشـته    پريان شدههاي يوناني، پهلواناني كه دلباختة  در افسانه 

 ين فرجـام ناخوشـايند در سرنوشـت همـة         هاي مورد بحث نيز ا    در داستان ). 22: 1385سركاراتي،   (اند
 با پهلوان در ادبيـات فارسـي        پيوند پري . شود كه پيشتر از آن با عنوان فاجعه ياد كرديم         پهلوانان ديده مي  

شاند و  كـ آيد و سام را به كاخ خـود مـي         ، پري به صورت گوري در مي      نامهسامدر  « فراواني دارد،    سابقة
ي در   اين شـيفتگي و شـوريدگ      .)274: 1383فسايي،   رستگار (»شود او مي  سام با ديدن پريدخت دلدادة    

 صـورت باسـتاني     .)109: 1377مزداپـور،    (4شـود تعبير مـي  » زدگيپري«ديدار با پري، در روزگار ما به        
، دادگـي فرنبـغ  (دهد آن را به گرشاسب سام نسبت مي       بندهشنكامگي است كه    عشق سام بر پري، پري    

1385 :134(.   
اند، در  كـش را به دنبال خود مـي     شود و پهلوان     داستاني كه گوري در شكارگاه پديدار مي       مايةاين بن 

بـه جـدال    در اين داستان، افسون نيروي اهريمني پـري، بهـرام را            . شود ديده مي  داستان بهرام چوبينه نيز   
  ).113 -112: 1377مزداپور،  (داردواميخونين و كشتن ايرانيان 

نولدكـه  . انـد  عوامـل اهريمنـي دخيـل      ن و آشنايي با سودابه نيز     در ماجراي رفتن كاووس به مازندرا     
زيـسته  زنـي نيرومنـد و افـسونگر در آن مـي    معتقد است اسارت كاووس در دياري اتفاق افتاده كه شـاه        

مادينـه  «، تجسم ديو جهي يا جهيكـا و         )داستان سياوش  (شاهنامهسودابه در   ). 94: 1357نولدكه،   (است
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كاره اسـت و از     جهـي بـه معنـي روسـپي و زن بـد           ). 188: 1380دوسـتخواه،    (»ديوي دژمـنش اسـت    
 اهـريمن در    برانگيزاننـدة هموست كـه    ). 107: 1381محصل،   راشد (رودآفريدگان اهريمن به شمار مي    

جنگ با اهورامزدا و امشاسپندان است و براي پاداش اين كمك بـه اهـريمن، مردكـامگي را از اهـريمن                     
  ). 79: 1385، مينوي خرد؛ 51: 1385، دادگيفرنبغ (شودخواستار مي

آورد، بلكه بـه سـبب كارهـاي    ه نه تنها با پيوند خود با كاووس، گوميچشني اهريمني پديد مي     سوداب
، كـه از كـارگزاران اهـريمن اسـت، موجـب گـام              5فريب كاووس و استفاده از دروغ     اش چون   اهريمني

در داسـتان ازدواج كـاووس   . شود كه عاقبتي جز مرگ برايش به همراه ندارد   نهادن سياوش در راهي مي    
- سودابه، اگرچه پيشنهاد ازدواج از سوي مرد است، اما عامل اهريمني كه كاووس را بـه سـودابه مـي                    و

و ) 1826، ب 91، ص   2ج   (گويـد هـاي سـودابه مـي     اي ناشـناس اسـت كـه از زيبـايي         رساند، گوينده 
  . كند او ميكاووس را شيفتة

 فرهنـگ   را تحـت تـأثير غلبـة   زنـان در ازدواج   دارد تـا پيـشگامي       ديگري كه ما را بـر آن مـي         نكتة
عـشق بنـا بـه    «.  مردسـاالر اسـت   اجتماعي و اخالقي مـردان در جامعـة      هايمردساالري بدانيم، ويژگي  

 » اغلب جوامـع انـساني، عنـصري زنانـه اسـت كـه بـا هـستي سـرو كـار دارد                      هاي دوگانة بنديتقسيم
ه بزرگ مادر هـستي هـستند، بـا     اصل مادينه و متعلق بيندةعشق و تخيل كه نما  ). 73: 1378خراساني،  (

بازنـد و در    اند، رنگ مي  گيري آگاهي و تفكر و كالم كه متعلق به اصل نرينه          ظهور خدايان نرينه و شكل    
  ). 78: 1387ترقّي،  (شودپي آن پدرساالري جايگزين مادرساالري مي

دسـت  سات بي زنان در مهار هيجانات و احسا     . هاي اخالقي زنان مغاير خلقيات مردان است      ويژگي
 اخالقيات در زنـان     ،1ل گيليكان وراطبق نظر ك  . و پا و ناپايدارتر هستند و از اين نظر قابليت اندكي دارند           

زنـان بيـشتر خـود را در        . بيشتر ارتباطي است و حول نظام اخالقي مسئوليت و مراقبت متمركـز اسـت             
يـابي مـستقل   كه مردان در هويت   ال آن پندارند، ح يابي وابسته به ديگران مي    پيوند با ديگران و در هويت     

 مردساالر، مردان به خاطر حفظ يك ارزش مردانه، از ابـراز            در جامعة ). 35-34: 1381فريدمن،   (دهستن
بخـش و لـذّات دنيـوي اسـت و          ل زندگي، نيروهاي حيات   وزن سمب «. دگردان هستن عشق به زنان روي   

                                                 
1 - Carol Gilligan 
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 » مـادي بـراي رسـيدن بـه هـدف متعـالي اسـت              گزيني از لذايذ  مرد نماد سنّت ثبات و عزلت و دوري       
  ). 74: 1378خراساني، (

 ارسـطويي، اظهـار محبـت و دوسـتي بايـد بـا در نظـر گـرفتن و رعايـت                     مطابق تفكر مردساالرانة  

ز سوي مـرد داشـته      از اين رو، زن نبايد انتظار عشق ا       . ها و موقعيت اجتماعي افراد انجام گيرد      شايستگي

اشتن چنين انتظاري همان اندازه مضحك است كه مردي مشابه رفتـار خـود را                د ، ارسطو به عقيدة . باشد

ارسطو در اين تمثيل مقام مـرد را در مقابـل زن،          ). 128: 1383مولير آكين،    (از خدايان انتظار داشته باشد    

هاي مورد بحث شاهنامه نيز، مـردان معـشوق         در داستان . مانند مقام خدايان در مقابل انسان دانسته است       

چـرا كـه    . شـوند گيرند، اما هرگز در ابـراز عـشق پيـشقدم نمـي           هستند و مورد محبت و عشق قرار مي       

هـاي شخـصي    دهد كـه بـه دنبـال لـذت        ها اجازه نمي  هاي مردساالرانه به آن   خصلت مردانگي و ارزش   

از  خـود را  ،كننـد به عبارت ديگر، مردان به سبب برتري و تمايزي كه نسبت به زنان احساس مي            . باشند

  . بينندنياز ميابراز عشق به آنان بي

طـور  پهلوانان شاهنامه براي رسيدن به اهداف ملّي خود بايد از عاليق شخصي برحذر باشند، همـان               
هـاي نفـساني باشـد، يكـي از         تواند مظهر خواهش   كه مي  خوان رستم و اسفنديار، زن جادو     كه در هفت  

جويي و گـزينش    ان مورد بحث گاهي صراحتاً نسبت به جفت       پهلوان. رودموانع راه پهلوانان به شمار مي     
  :آوردكنند؛ نظير سخناني كه زال بر زبان ميميلي ميهمسر ابراز بي
  ام چرمـه جفـت مـن اسـت        كه تا زنده  

ــوم   ــا شـ ــه رعنـ ــد كـ ــم نبايـ   عروسـ
 

  اســتخــم چــرخ گــردان نهفــت مــن   
ــوم   ــوا شـ ــد رسـ ــزد خردمنـ ــه نـ   بـ

 ج

   )348 -347: 159 -158ص،1ج (            
. رهنگ مردساالري در پيوند است فگامي زنان در امر ازدواج با سيطرةچه گفته شد، پيش آنبر اساس

 اي از خاطرةتوان پيشگامي زنان را در ازدواج و برگزيدن همسر دلخواه خود، دگرديسيچنين ميهم
-هر سال همسري براي خود بر مي...  بزرگ معبد بود وكه كاهنة «ايزد بزرگ دانست-اساطيري مام

  ).13: 1385سركاراتي،  (»زيدگ
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  ـ مخالفت پدر دختر در اين پيوندها2ـ5

- در پـاره   انيرانـي نشان داده شده است، ازدواج مردان ايراني با زناني          ) 1 (كه در جدول شمارة    چنان

برخالف ميل پدر بـا مـرد مـورد    همچنان اي موارد با مخالفت شديد پدر دختر مواجه شده ، ولي دختر          
 ژوهشگران، ازدواج دختر بدون اجازة پـدر نـشان دهنـدة    برخي پبه عقيدة. واج كرده است اش ازد عالقه

 درسـت اسـت     .)51: 1377؛ مظـاهري،    216: 1385رضايي،   (دختران در ايران باستان بوده است     آزادي  
هايي در ايران باستان مرسوم بوده است، اما بنا به داليلي كـه ذكـر خـواهيم كـرد، ايـن                     كه چنين ازدواج  

 ه اسـت ها از مشروعيت و مقبوليت عموم برخوردار نبوده و تنها ازدواجي مورد پـسند بـود            ونه ازدواج گ
  . كه رضايت پدر را به همراه داشته باشد

هـا   آن جملـة   كنـد كـه از      آموزگار از پنج نوع ازدواج و حقوق زناشويي در دوران ساساني ياد مـي             
تـر   قـيم يـا بـزرگ   شد كه بدون موافقت پـدر يـا   اطالق ميخودسرزن به زني. ازدواج خودسرزن است  

ب و منزلتـي   اين زن هيچ گونـه قـر  .)285: 1386آموزگار،  (عني به خودسري ازدواج كرده باشد خود، ي 
ايـن وصـلت را     . توانست كمترين سهمي از ميراث پـدر و مـادر خـود ببـرد             مينزد خدايان نداشت و ن    

 در ميـان مـردم    و تـا آن انـدازه  نگريـستند بـار مـي  شت به چشم وصلتي غيرطبيعي و وح      استانايرانيان ب 
تنها راه مشروعيت بخشيدن بـه      . آمد نمي نااستوار بود كه خودسرزن، همسر شرعي شوهرش به حساب        

مظـاهري،   (اين ازدواج، به دنيا آوردن فرزند پسري بود كه از جانب شـوهرش مـشروع شـناخته شـود                  
ـ در اين صورت خودسرزن مـي ). 92: 1377   همـسري تـرين رتبـة  ست بـه مقـام پادشـازن ـ عـالي     توان

  . ـ برسد) 285: 1386آموزگار، (
چـه بـه   ر دوران باستان برخـوردار بـود، آن      كه دختر از آزادي انتخاب همسر د       رغم اين بنابراين، علي 

پـدر در دوران پدرسـاالري، صـاحب اختيـار مطلـق            .  پدر بـود   بخشيد، اجازة ازدواجش مشروعيت مي  

عـم  وار، در دوران پدرساالري، پدر حق دارد كه فرزنـدان خـود، ا  به اعتقاد دوب  . رودمار مي فرزندان به ش  

 اين قـضيه در داسـتان   .)138: 1380وار، دوب (از دختر و پسر را از همان لحظة تولد به مرگ محكوم كند  

رزنـد  شود كه برخورد سام با او شبيه همان برخوردي است كه اعراب جاهلي نـسبت بـه ف          زال ديده مي  



  101                          ...همسري در تحليل مردساالري و برون                         چهل و هشتمسال 

ينـيم مهـراب و شـاه يمـن و     بهاي مورد بحث مـي عالوه بر آن، در داستان . دادنددختر از خود نشان مي    

  . كنند صراحتاً مانند اعراب عصر جاهلي از داشتن فرزند دختر اظهار تنفر ميقيصر روم

   اقامت عروس و داماد پس از ازدواج ـ نحوة3ـ5

  زن پس از ازدواج بـه خانـه و قبيلـة   اي موارد، در پارهشاهنامههاي ازدواج با غيرايرانيان در   در نمونه 
ه كـ ) 887: 1370االمينـي،  روح (شـود گفتـه مـي  » پـدرمكاني «هـا  رود، كه به اين نـوع ازدواج     شوهر مي 

پس از ازدواج بـه خانـه و         مقابل آن، مادر مكاني است كه داماد         نقطة. مخصوص جوامع پدرساالر است   
  ).260: 1383معصومي دهقي،  ( عنصر مادرساالري است كه ناشي از غلبةپيوندد عروس ميخانوادة

، تنهـا در مـاجراي ازدواج سـياوش بـا         شـاهنامه همـسري   هـاي بـرون    مادرمكـاني در ازدواج    پديدة
در ايـن  . شـود جا كشته ميماند و در همان آن، داماد در سرزمين توران ميشود كه طيفرنگيس ديده مي  

بينيم، پس از فراهم شدن امكان بازگشت به شـهر و سـرزمين دامـاد، فـرنگيس و                  مورد هم چنان كه مي    
در مـورد ازدواج رسـتم و   . گردنـد بر رسم پدرمكاني به قبيله و ديـار دامـاد بـازمي           پسرش كيخسرو، بنا  

  ايـن نـوع ازدواج،       معتقـد اسـت    االمينـي مانـد، روح   پـدري مـي    نه و قبيلـة    آن زن در خا    تهمينه كه طي 
االمينـي،  روح (كنـد قتي است نه مادرمكاني، چون شوهر پس از توقفي كوتاه عزيمـت مـي             ازدواجي مو 

1370 :888.(  
رسد، ارتباط نزديك فرزند پسر بـا مـادر و رشـد و             آنچه در تمام پيوندهاي فوق مشترك به نظر مي        

-ة پـدر تـر از رابطـ  فرزنـدي بـسي مهـم   - مادرشناسي، رابطة از ديدگاه روان  «. پرورش او نزد مادر است    
-را در سـايه مـي     ) مـادر  (گونه كه زن   پدر، همان   قدرت و سيطرة    ....فرزندي در جامعة مردساالر است    

هاي فـوق، پـرورش     در داستان ). 286: 1375ستاري،   (»كنداندازد، فرزندان را نيز منكوب و مرعوب مي       
رمـايي سـلطة    سـهراب بـه سـبب حكمف      . است تسلط فرهنگ مردساالري     دهندة نشان فرزندان نزد مادر  

او حتّي پـس از جـستجوي پـدر در          .  پدرش، از عواطف و احساسات پدر خويش محروم است         مردانة
 از ابـراز    رسـتم . شـود  و در تقابـل بـا او كـشته مـي           هبزرگسالي با خشم و سطوت پدرش مواجـه شـد         

يـن  چنـد بـار ا    . گـردان اسـت   طور كه از ابراز عشق بـه زن روي        كند، همان احساسات پدرانه دوري مي   
مـانع از آن  )  مردسـاالرانه روحيـة  (آيد، امـا مردانگـي   احساس نزديكي نسبت به سهراب به سراغش مي       
  . است كه اين احساس او را از انجام كارش باز دارد
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 دهندة تقابل رابطـة   ستيز اسفنديار با گشتاسب، نشان    . شوداين مسأله در داستان اسفنديار نيز ديده مي       
دهـد، چـرا كـه از حقيقـت          داستان، كتايون، اسفنديار را از پدرش بيم مـي         در اين . پدر و فرزندي است   

قـدر قـوي    قدرت پدري بر فرزندان آنسلطة. ن جوامع مردساالري آگاه است روابط پسر با پدر، در چني     
  .دارد پدري و رهسپار شدن به راهي نامعلوم واميتي مادر سياوش را به فرار از خانةاست كه ح

  )1 (جدول شمارة

  
  ـ انتقال خون از طريق مرد به فرزند4ـ5

تلخـابي،   (شـود ها از طريـق نياكـان مـادري منتقـل مـي            توالي نسل   مادرساالر معتقد است   جامعة
رفته از ارزش و اهميت زنان كاسته شـد         گيري فرهنگ پدرساالري، رفته    شكل ، اما از آغاز   )16: 1384
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تـر از داشـتن   تـر و پـسنديده  زند پسر مقبولكم داشتن فركم. و برتري جنس مذكر جاي آن را گرفت  
اي و نژادي از طريق خون مـرد منتقـل          هاي تخمه از آنجايي كه در ايران باستان، ويژگي      . دختر گشت 

  ملّي ايران به پيونـدهاي  ان بر آن بود كه علت رويكرد حماسة       تو، مي )102: 1383حميديان،   (شودمي
به همين سـبب اسـت كـه     . هاست ايران بر ساير ملت    همسري، نشان دادن نوعي تسلّط از سوي      برون

گردآفريـد چـون سـهراب را       . كنـد نيرانـي ازدواج نمـي    اگاه دختري ايراني با مردي      ، هيچ شاهنامهدر  
رستم نيـز دختـرش را بـه همـسري يكـي از             . دهداش پاسخ مثبت نمي   پندارد، به خواسته  توراني مي 

. شـود  نمـي  نه حاضر به ازدواج با خاقان چين      بهرام چوبي چنين خواهر   هم. آوردپهلوانان ايراني در مي   
 دختـران ايرانـي    كه تنها نمونةرنواز و شهرناز رااز همين روي، فريدون پس از غلبه بر ضحاك، ابتدا ا 

-آورد تـا آن  اند، به همسري خود در مي     به ازدواج با بيگانه درآمده    ) آن هم با جادو و زور      ( كه هستند

  . نجات دهد و مانع گسترش قلمرو فرزندان اهريمن شودها را از دام اهريمن 
  

  ـ وجود موبدان و رهبران مذهبي مذكّر5ـ 5

هـاي مـورد بحـث وجـود دارد، نقـش           اي كه در خالل بيـشتر داسـتان       هاي عمده يكي از ويژگي  
-موبدان و رهبـران مـذهبي در ازدواج       . نگران است موبدان و رهبران مذهبي مذكر، و منجمان و آينده        

كنند؛ به عنوان مثال در داستان زال و رودابـه، رايزنـي            اي را ايفا مي   ي مورد بحث نقش تعيين كننده     ها
دو، بـراي مـشورت در    با موبدان و حرمت جايگاهشان قابل توجه است، به طوري كه زال و سام هر    

تان از  در داستان رسـتم و تهمينـه نيـز، داسـ          ). 123-119، ص   1ج (روندكار رودابه سراغ موبدان مي    
 سـياوش نيـز، گـاه از موبـدان          چنين در داسـتان   هم). 2333،  113، ص 2ج (شودزبان موبدي نقل مي   

گـشتاسپ و كتـايون،   در پيوند ميان   ). 1495: 72 و ص  223: 20، ص 3ج (شودشمر نام برده مي   ستاره
  ).259: 17، 6ج ( اسقف استاين نقش بر عهدة

در . دهندة سلطة نظام پدرسـاالري دانـست      ن نشان تواوجود موبدان و رهبران مذهبي مذكّر را مي       
: 1375سـتاري،   (رسـد كند و حتي بـه روحانيـت مـي        مادرساالر، زن كارهاي قبيله را اداره مي       جامعة

 و رياسـت دينـي و     ) 7: همـان  (جويند مردم همواره از يك الهه استعانت مي       ،در چنين جوامعي  ). 11
 ارزش جـنس زن  دهنـدة  است كه اين امر خـود نـشان  ها كاهنهاجراي مراسم ازدواج مقدس بر عهدة 
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 جاي خـود را بـه       هاي مؤنث ها و الهه  وقتي كاهنه ). 176: 1386مزداپور،   (در ساخت اجتماعي است   
هاي حـاكم بـر آن دسـتخوش تغييـر          اند، يعني فرهنگ جامعه و ارزش     موبدان و خدايان مذكّر سپرده    

س از يـك انقـالب      رساالري زماني شكل گرفت كه پ     اشاره شد، نظام پد   تر  كه پيش  چنان. شده است 
  . مادر از صحنه بيرون رانده شده بود الهةمذهبي، خداي مذكر جايگزين ايزدان مؤنث شده و

  گيري نتيجه

 ملّـي ايـران نمودهـاي    اي است كه در حماسةهاي اسطورهمايهترين بن  آفرينش يكي از مهم    اسطورة
اهـورايي و اهريمنـي و تـازش اهـريمن بـه آفـرينش اهـورايي در          تقابل موجودات   . فراواني يافته است  

در ايـن انگاشـت، ايـران       .  به تقابل دو كشور ايران و توران دگرديسي يافتـه اسـت            شاهنامهاسطوره، در   
مظهر و تجسم آفـرينش اهـورايي و مقـدس اسـت و تـوران، سـرزمين اهـريمن و موجـودات شـرور            

  . اهريمني
 قرار گرفت، ازدواج مردان ايراني با زنـاني غيرايرانـي اسـت كـه از آن     آنچه در اين مقاله مورد بحث 

هـاي وابـستگي بـه دنيـا و        از آنجا كه در باورشناسـي كهـن، زنـان پايـه           . شودهمسري تعبير مي  به برون 
  .ها غيرايراني هستند در اين ازدواج زنان مورد بحثاند، همةآلودگي و آميختگي

هـايي چـون پيـشنهاد ازدواج از سـوي آنـان، كـه بـا تـازش         و نشانهاهريمني و آلوده انگاشتن زنان   
هـايي چـون مخالفـت      موجودات اهريمني به آفريدگان اهورامزدا سنجيدني است و همچنـين شاخـصه           

پدران دختر در اين پيوندها، رفتن عروس به سرزمين داماد، پرورش يافتن فرزند پسر نزد مادر، بـاور بـه    
نيراني به همين دليـل، بيـانگر تـسلّط    او عدم ازدواج دختران ايراني با مرداني انتقال خون از طريق مردان      

  . فرهنگ مردساالر در اين پيوندهاست
 سير تحول سنّت ازدواج از عهـد باسـتان تـا عـصر              دهندة، نشان شاهنامههاي ازدواج در     تنوع گونه 

ام مردسـاالري در    هـاي فرهنـگ نظـ     فردوسي است و هدف از اين پژوهش، منحصراً بررسـي ويژگـي           
  .كند آفرينش بوده است و جايگاه زنان را در شاهنامه انكار نميهمسري بر اساس اسطورةپيوندهاي برون
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  ها يادداشت

. سـاله اسـت  هـزار   كه در سنّت زرواني، ايـن دوره، نـه        اند  شناسان نامداري چون بنونيست نشان داده     ـ ايران 1
- سـه  است كه در روايت زردشتي دربـارة چهـار دورة         بر اين باور   همچنين بنونيست . 96: 1385سركاراتي،  : رك

   .76 -70: 1377بنونيست، : كر. شودساله، نوعي تناقض ديده ميهزار 
اي در درون طايفـه هـاي بـرون  نـي را معـرّف نـوع ازدواج   ـ در حالي كه بهار ازدواج ايرانيان با زنان غير ايرا  2

اي بـراي  مزداپور معتقد است به زني گرفتن دختر از اقـوام ديگـر، وسـيله       ،  )39: 1385بهار،   (داندقبايل بدوي مي  
 بلخي آمده كه ملوك فـارس از همـة  بن انامةمين سبب، در فارس  به ه ) 202: 1386مزداپور،   (غلبه بر ايشان است   

 دادنـد  ولـي هرگـز دختـري بـه ايـشان نمـي            سـتاندند  دختر مـي   اطراف چون چين و روم و ترك و هند        ممالك  
  .تا موجب برتري و تفوق سياسي آنان نشود) 229: 1385سن، يستنكر(

 اين است كه ديو خـواب، بوشاسـپ ديـو، خـود در شـمار ديوهـاي                   قابل توجه ديگر در اين زمينه      ـ نكتة 3
 شخـصيت ديـوي خـود را    شاهنامهكه در ) 347: 1386؛ آموزگار، 15: 1353سن،  نكريست (مؤنث و ديوزن است   

 نـاگوار و     حادثـة  شـاهنامه  خـواب پهلـواني در       شود، گاهي در پي   كه مشاهده مي   ي چنان از دست داده است، ول    
  . قابل رديابي استشاهنامهچنان در اش همنابراين، خويشكاري اهريمنيب. افتد اتفاق ميشومي براي او

 :ك ر.ي را آورده اسـت روچهـره يـا پـري     ـ گفتني است فردوسي براي بيشتر زنان مورد بحث، صفت پري          4
  .در اين مقاله) 1 (ةجدول شمار

سـن،  نكريـست  (در شمار ديـوان مؤنـث اسـت   ) ديو دروج (، دروغاوستا قابل توجه اين است كه در   ـ نكتة 5
كـه بـا    ) 20: 1375ي،  ستار(در اساطير مربوط به آفرينش نيز نخستين دروغ توسط مشيانه گفته شده             ). 16: 1385

  .ارتباط نيستاين مسأله بي
: رك .دانـد  براي به چنـگ آوردن فرزنـد مـي   اتَنَه كاووس به آسمان را مانند اسطورة  استان رفتن    د ـ مزداپور 6

  .196 -191: 1369ارفعي، : ، ركاتنه براي آگاهي از اسطورة. 66: 1369مزداپور، 
  .ـ ماندن جريره در توران به سبب ماندن سياوش در توران است7

  نامهابكت

  .معين:  تهران.فرهنگ و اسطوره ،زبان .)1386 (. آموزگار، ژاله
  .195 -191 صص . كتاب هفتم.فرهنگ .» نخستين پروازاتنه، افسانة «.)1369 (.عبدالمجيد ارفعي، 

  .اميركبير:  تهران.ايران و جهان از نگاه شاهنامه .)1381 (. اسالمي ندوشن، محمدعلي
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  .كاروان:  تهران.چاپ سوم . آفرينش در آيين مانياسطورة .)1385 (.پور، ابوالقاسم اسماعيل
 . جـالل سـتاري     ترجمـة  .»فريقايي دربارة زن  روايات اساطيري و معتقدات مرامي قبايل آ       «.)1378 (. باالنديه، ژرژ 

  .78 -59 صص .سروش:  تهران. چاپ دوم. مقاالت مجموعة؛اسطوره و رمز
  .اول:  تهران.تاريخ مذكر .)1363 (. براهني، رضا

  .هرمس:  تهران. چاپ دوم. هايده مشايخة ترجم.زنان هخامنشي .)1383 (. بروسيوس، ماريا
 بـه   .پـور  مرسـده صـالح    ترجمة. »شوند؟زنان و مردان چگونه ساخته مي     : پذيريجامعه «.)1386 (. بروك، بريگيته 

 -135 صـص    .ات زنـان  روشـنگران و مطالعـ    :  تهران .اپ دوم  چ .هافمينيسم و ديدگاه   .كوشش شهال اعزازي  
157.  

:  تهـران  . چـاپ سـوم    . بهمن سركاراتي   ترجمة .هاي معتبر يوناني   متن دين ايراني بر پاية    .)1377 (.ت، اميل  بنونيس
  .قطره

تـاريخ   .شـريف . م . به كوشـش م    . كامران فاني   ترجمة .»انديشة ايراني پيش از اسالم     «.)1362 (. بوزاني، الساندرو 
  .103 -79 صص .مركز نشر دانشگاهي:  تهران.)1ج (فلسفه در اسالم

:  تهـران . چهـارم اپ چـ . آذر يونـسي  ترجمـة .شناسـي زنـان   اي و روان  نمادهاي اسـطوره   .)1386 (. بولن، شينودا 
  .روشنگران و مطالعات زنان

  .ققنوس:  تهران. چاپ هفتم. عسكر بهرامي ترجمة.هاباورها و آداب ديني آن: زردشتيان .)1385 (. بويس، مري
  .اسطوره:  تهران.ر فرهنگ ايرانجستاري د .)1385 (. بهار، مهرداد
  .نيلوفر:  تهران.چاپ دوم .)اسطوره ـ نمادـ صورت ازلي (بانوي هستيبزرگ .)1387 (. ترقي، گلي

  .ترفند:  تهران.شاهنامه و فمينيسم .)1384 (. تلخابي، مهري
  .ناهيد:  تهران. چاپ دوم.درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي .)1383 (. حميديان، سعيد

  .78-64 صص . هفتم شمارة. سال اول.كارنامه .»بازخواني داستان داش آكل «.)1378 (.ساني، مريم خرا
  .توس:  تهران. قاسم صنعوي ترجمة. چاپ دوم.)1ج (جنس دوم .)1380 (. دوبووار، سيمون
  .آگاه:  تهران.ها ايران يادماني از فراسوي هزارهحماسة .)1380 (. دوستخواه، جليل

پژوهـشگاه علـوم انـساني و       :  تهـران  . چـاپ دوم   .نجـات بخـشي در اديـان       .)1381 (.حمدتقيمحصل، م   راشد
  .مطالعات فرهنگي

  . طرح نو: تهران. شناسي ايرانيفردوسي و هويت). 1381( .رستگار فسايي، منصور
  .فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : تهران. پيكرگرداني در اساطير). 1383( .ـــــــــــــــــــــ 
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  .در:  تهران. چاپ سوم.سرشت و سيرت ايرانيان باستان .)1385 (. رضايي، عبدالعظيم
   .891 -877 صص .78  شمارة. چيستا.»شاهنامههاي ساختار اجتماعي ازدواج «.)1370 (.االميني، محمود روح

  .اساطير:  تهران.لحسين شريفيان عبدا ترجمة.)1ج (هاها و حماسهداستان: اساطير جهان .)1379 (. روزنبرگ، دانا
  .مركز:  تهران. چاپ دوم.سيماي زن در فرهنگ ايران .)1375 (. ستاري، جالل

  .طهوري:  تهران. چاپ دوم.هاي شكارشدهسايه .)1385 (. سركاراتي، بهمن
  .ققنوس:  تهران.فر مرتضي ثاقب ترجمة. چاپ دوم.از ايران زردشتي تا اسالم .)1374 (. شاكد، شائول

  . مطالعات و تحقيقات فرهنگيمؤسسة:  تهران. ترجمة كتايون مزداپور.)1369 (.شايست ناشايست
  .جام گل:  كرج. فردوسيموجودات اهريمني در شاهنامة .)1383 (. نسترن،صفاري

  .مرواريد:  تهران. چاپ دوم. سنت و نوآوري در حماسه سرايي،فردوسي .)1387 (.عباديان، محمود
 جلـد اول،    . به كوشش سـعيد حميـديان      .)بر اساس چاپ مسكو   (شاهنامة فردوسي   ). 1374. (سمفردوسي، ابوالقا 
  .داد:  تهران.دوم و سوم

  .توس:  تهران. چاپ سوم. گزارش مهرداد بهار.بندهش .)1385. (دادگيفرنبغ
  .آشيان:  تهران. فيروزه مهاجر ترجمة. فمينيسم.)1381 (. فريدمن، جين

 تـاريخ و  مؤسـسة :  تبريز. ترجمة احمد طباطبايي.آفرينش زيانكار در روايات ايراني .)1353 (.سن، آرتور ن كريست
  .فرهنگ ايران

  .صداي معاصر:  تهران. چاپ پنجم. رشيد ياسمي ترجمة.ايران در زمان ساسانيان .)1385(. ــ ـــــــــــــــ 
  ترجمـة  .اي ايرانيـان  ريار در تـاريخ افـسانه     هاي نخستين انسان و نخستين شه     نمونه .)1377 (.ـــ  ــــــــــــــ 

  . چشمه:  تهران.ژاله آموزگار
  . مركز: تهران. اي ديگراز گونه). 1368( .الدين كزازي، ميرجالل

  .آيدين: تبريز. آب و آيينه). 1384(  .ــــــــــــــــــــ
  .سمت:  تهران. چاپ پنجم.)1ج ( باستاننامة .) الف1385 (. ـــ ـــــــــــــــــ

  . سمت:  تهران. چاپ سوم.)2ج (نامة باستان .) ب1385(. ــ ــــــــــــــــــ
  .مركز:  تهران. عباس مخبر ترجمة.قدرت اسطوره .)1377 (. كمبل، جوزف

  . مطالعات و تحقيقات فرهنگيمؤسسة:  تهران.محصل  ترجمة محمدتقي راشد.)1366 (.هاي زادسپرمگزيده 
  .دانشگاه تبريز:  تبريز. چاپ دوم.ضمير مهدي روشن ترجمة. مليفردوسي و حماسة .)1375 (. ماسه، هانري

  .توس:  تهران. چاپ دوم. زالاسطورة .)1379 (. مختاري، محمد
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  .اساطير:  تهران. چاپ دوم.داغ گل سرخ .)1386 (. مزداپور، كتايون
 -103 صـص  .26 و 25  شـمارة .فرهنـگ  .»هاي كهـن  هاي داستاني از اسطوره   روايت «.)1377 (.ــــــــــــــ   

126.  
  .78 -53 صص. كتاب هفتم.فرهنگ .» اساطيري شاهنامهشالودة «.)1369(. ــــــــــــــ 

  . ني:  تهران.)جستاري در شاهنامه (ارمغان مور .)1384 (.مسكوب، شاهرخ
  .قطره: هران ت. چاپ دوم. ايراني در دوران پيش از اسالمخانوادة .)1377 (.اكبرمظاهري، علي

  .نقش خورشيد:  اصفهان. چاپ دوم.زناشويي در شاهنامه .)1383 (.دهقي، احمدرضامعصومي
سـرا و   قـصيده :  تهـران  .زادهنـوري  . ن  ترجمـة  . سياسـي غـرب    زن از ديدگاه فلسفة    .)1383 (.آكين، سوزان  مولير

  .روشنگران و مطالعات زنان
  .توس:  تهران. چاپ چهارم. ژاله آموزگار به كوشش. احمد تفضلي ترجمة.)1385 (.مينوي خرد

  .ارژنگ:  تهران. چاپ سوم. بزرگ علوي ترجمة. ملي ايرانحماسة .)1357 (.نولدكه، تئودور


