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  چكيده
هاي مهم زندگي اجتمـاعي اسـت كـه در ادوار و جوامـع مختلـف بـه اشـكال         رويداد ازدواج و همسرگزيني يكي از 

فردوسـي،  شـاهنامة  رو سعي كرده است با نگـاهي بـه    در همين زمينه، پژوهش پيش. تگوناگون مشاهده شده اس
براي دستيابي بـه ايـن امـر، بـا اسـتفاده از روش      . همسري در ايران باستان را بررسي كند هاي برون منشأ و انگيزه

نتـايج ايـن   . ي شـد هاي پژوهش بررس منزلة داده بهشاهنامه شده در  هاي مطرح تحليل محتواي كيفي، همة ازدواج
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تنها يك الگوي رايـج   همسري در ايران باستان نه توان گفت كه برون كلي مي طور بنابراين، به. اند مرزهاي ايران كرده
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  مقدمه
ايـن مسـئله كـه ازدواج چگونـه     . مـاعي اسـت  منزلة واحد حسـاس اجت  ازدواج عامل پيدايي خانواده به

اي اشـكال   هاي فرهنگي هـر جامعـه   گيرد و چه قواعدي بر آن حاكم است، با توجه به ويژگي شكل مي
ازدواج يك نهاد اجتماعي است، زيرا با توجـه بـه سـاخت    «گويند كه  به همين دليل مي. متفاوتي دارد

هـاي كـل جامعـه را     كلـي ويژگـي   طـور  هـا و بـه   نيها، نابساما گيرد و در خود بيماري جامعه شكل مي
هـاي فرهنگـي    يكي از مسائل مشترك موجود در جوامع مختلـف بـا ويژگـي   ]. 12[» كند منعكس مي

ايـن  . هاي مختلفي در انتخاب همسر وجـود دارد  متفاوت، مسئلة گزينش همسر آينده است، زيرا رويه
كنـد يـا اقـدام بـه گـزينش       د انتخـاب مـي  مسئله كه فرد همسر خود را از ميان خويشان نزديك خـو 

همسر در خارج از گروه اجتماعي خود كند، دو رويكـرد اسـت كـه در انتخـاب همسـر بـه آن بسـيار        
 .شناسـند  همسـري مـي   همسري و بـرون  اين دو شكل انتخاب را با عناويني چون درون. شود توجه مي

است كـه فـرد متعلـق بـه آن      همسري به معناي گزينش اجباري همسر در بين اعضاي گروهي درون
هـدف اصـلي ايـن     ].24[  هـاي خـويش اسـت    پايـه  ازدواج اشخاص با هم ،مقصود از آنو  ]12[ است

افـراد جامعـه بـا    ازدواج ازدواج ممانعت بيگانگان از داخل شدن به گـروه اجتمـاعي و نيـز ممنوعيـت     
خارج از گـروه اجتمـاعي،   همسري به معناي گزينش همسر از  برون اما ].18[ اعضاي گروه ديگر است
نظير عدم امكان گزينش از كسـاني كـه بـه يـك      ؛اي است كه بدان تعلق داريم خاندان، كالن يا طايفه

  ].18[ توتم يا نياي مشترك تعلق دارند
همسري، كه پيوند با غير و يا انتخاب همسر از بـين افـراد غيرخويشـاوند ناميـده      رسم برون

اي به وسعت تـاريخ پـا بـه عرصـة وجـود       به امروز با اندوخته شود، در طول اعصار گذشته تا مي
) تـوتم (تر تلقي شود، پيوندش با عقايد و اعتقادات بشـري   قدر قديمي چنانچه هر. گذاشته است

  ].15[ شود بيشتر مي
وجـود اجتمـاعي   «همسري كاركردهاي بسـياري بـراي جامعـه دارد از جملـه اينكـه       پديدة برون

شـود و پيونـدهاي    اي به ثبـات اجتمـاعي منجـر مـي     طور گسترده و به ]10[ »دكن ديگران را تأييد مي
كند؛ پيونـدهايي كـه در زمـان كميـابي منـابع و       هاي خويشاوند ايجاد مي اتحاد و همكاري ميان گروه

از آنجا كه بررسي اين پديـده در شناسـايي سـاختار خـانواده و بـه تبـع        ].3[ جنگ بسيار ارزشمندند
هاي پيـدايش ايـن پديـده     همسري و انگيزه ميت دارد، محققان به بررسي منشأ برونساختار جامعه اه

تـرين ابزارهـاي شناسـايي رمـوز      براي دستيابي به اين مهم، يكي از عمده. اند در ايران باستان پرداخته
ايـن آثـار در هـر    . انـد  فرهنگ و تمدن ملل باستاني، يعني آثار و متون ادبي را مـورد توجـه قـرار داده   

هـايي هسـتند كـه     ها و معيارها و ويژگـي  كنندة ارزش شكل و قالبي كه باشند، نمايشگر زندگي و بيان
شـاهنامة  تـوان بـه    ايـن آثـار ادبـي، مـي      از جملـه . چرخـد  ها مـي  زندگي فردي و جمعي بر محور آن

: كـا آيـد و بـه قـول رپي    شـمار مـي   حقيقت نمودار فرهنگ و هويت ايراني بـه  فردوسي اشاره كرد كه در
هاي گذشته را با نهايـت امانـت حفـظ كـرده و بـا       واقعاً سند تاريخي باارزشي است كه سنتشاهنامه 
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دارد كـه   كار رفته اسـت، از حقـايقي پـرده برمـي      ها و مجازهايي كه در آن به پردازي وجود همة خيال
اهميـت اسـت و   تنها براي تاريخ، بلكه براي سرآغاز تـاريخ و بررسـي جوامـع ابتـدايي بشـري حـائز        نه

اي از نكـات تـاريخي را بهتـر از همـة منـابع       اوضاع اجتماعي و طرز زندگي در روزگار ساسانيان و پاره
منزلـة منبعـي    را بـه شـاهنامه  بنابراين، محققان در ايـن پـژوهش،    ].8[ كند عربي و غير آن روشن مي

  .همسري، پاسخ دهند نهاي برو يعني منشأ و انگيزه  تا به اين مسئله، اند معتبر بررسي كرده

  هاي پيشين پژوهش
هاي اجتماعي ايران باسـتان   ارزش براي بررسي پديده فردوسي به يكي از منابع مهم و باشاهنامة 

هاي متعـددي كـه دربـارة آن صـورت      توان از طريق پژوهش اين مسئله را مي. تبديل شده است
مسائل اجتماعي ناشناختة ايران هاي كه زمينة شناخت بسياري از  گرفته، مشاهده كرد؛ پژوهش

توان بـه تحقيـق احمـدي و همكـارانش در      ها مي از جمله اين پژوهش. كنند باستان را فراهم مي
اجتماعي نهاد خانوادة ايرانيـان از نگـاه    ـ بررسي هويت فرهنگي(شاهنامه باب بازنمايي اجتماعي 

ل خانواده و توزيع قدرت در آن و اند اشكا ها در اين پژوهش تالش كرده آن. اشاره كرد) فردوسي
مـالمير و نعيمـي، ژنـوگرام روابـط      ].1[را كـاوش كننـد   شـاهنامه  همچنين هويت خـانواده در  

در اين پژوهش، روابـط  . اند فردوسي مطالعه كردهشاهنامة خانوادگي در ايران باستان را براساس 
نســبي تقســيم و بــه دو دســته خويشــاوندي ســببي و خويشــاوندي شــاهنامه خويشــاوندي در 

معصـومي دهقـي نيـز در پژوهشـي بـه نـام        ].22[ ها بررسي شده است هاي هريك از آن ويژگي
وي . را توضـيح داده اسـت  شاهنامه ها و شرايط ازدواج در  ها، گونه ، سنت»شاهنامهزناشويي در «

اي آورده هـ  ها، نمونه را توصيف كرده و براي هريك از اين گونه  هاي ازدواج در اين پژوهش، گونه
در همين حوزه، خاتمي نيـز بـه بررسـي آداب پيونـد زناشـويي و امـور خـانواده در         ].23[ است

وي در اين پژوهش آداب و رسوم ازدواج و مسائل مربوط بـه خـانواده را   . پرداخته استشاهنامه 
هاي فرهنگي و اجتماعي  االميني در بخشي از كتاب نمود همچنين، روح ].6[ توصيف كرده است

تنها سندي است كـه بـه شـرح و تفصـيل     شاهنامه ر ادبيات فارسي، با اشاره به اين مطلب كه د
مـورد ازدواج   38، پـردازد  اي و تاريخي پيش از اسالم مي هاي اسطوره هاي گوناگون از دوره ازدواج

امـا وي نيـز در ايـن پـژوهش صـرفاً بـه توصـيف ايـن          ؛]11[ را بررسي كرده اسـت شاهنامه در 
. همسري اشـاره نكـرده اسـت    هاي برون هاي پيدايش ازدواج پرداخته و به منشأ و انگيزه ها ازدواج

شـاهنامه  بنابراين، با وجود مطالعات زيادي كـه در حـوزة خـانواده، ازدواج و زناشـويي بـر روي      
همسـري در   هـاي بـرون   اي كه صرفاً به بررسي منشأ و انگيزه صورت گرفته است، تاكنون مطالعه

بـه همـين دليـل، پـژوهش     . بپردازد، صورت نگرفته است) شاهنامهبا مبنا قراردادن (ايران كهن 
را با استفاده از تكنيـك  شاهنامه همسري در  هاي برون حاضر سعي كرده است كه منشأ و انگيزه

  .تحليل محتواي كيفي بررسي كند
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  مباني نظري
بســياري از  هــاي طــوالني دغدغــة همســري بــراي مــدت هــاي بــرون بررســي اســاس و انگيــزه

همسري با مسـئلة ارزش و اهميـت بقـا در     ، مفهوم برون1877از سال . شناسان بوده است انسان
همسـري را در   شناسان تكاملي در اوايل منشـأ بـرون   انسان ].35[ شناسي همراه شده است انسان

هـاي مـدرن    امـا نظريـه   ].45[ كردنـد  جـو مـي  و انتخاب طبيعي و بقـاي اصـلح دارويـن جسـت    
كنند و معتقدند  همسري را با داشتن ارزش بقا و كاهش تعارضات تفسير مي شناسي، برون انسان
همسري هم باعث افـزايش   هاي وابسته به برون تنها در درون گروه، بلكه در گروه همسري نه برون

فرهنگــي مــدرن،  ـ  هــاي اجتمــاعي بــه عبــارتي، نظريــه ].32[ شــود همبســتگي اجتمــاعي مــي
. كننـد  هـا توصـيف مـي    ظر ارزش آن در ايجاد بقا، وفاداري و اتحاد بين گروههمسري را از ن برون

همسري در خـدمت دو   كنند كه برون استدالل مي] 44؛ 41؛ 40؛ 36[بقا  طرفداران نظرية ارزش
همسـري و عملكـرد    عملكرد اصلي است؛ عملكرد اول كاهش درگيري در گروه وابسته بـه بـرون  

نظـران نظريـة    صـاحب . همسري اسـت  ن واحدهاي وابسته به بروندوم در ايجاد روابط متقابل بي
همسري ايجاد وفاداري متقابل از طريق روابط بين  بر اين باورند كه برون] 38؛ 37؛ 29[وفاداري 

هاي اجتماعي و كاهش  همسري با ايجاد وفاداري در داخل گروه و سراسر گروه برون. هاست گروه
  ].32[كند  آميزي را ترويج مي زيستي مسالمت در گروه، هم ها و ايجاد همبستگي رقابت بين آن

  تـرين شـكل ابتـدايي تبـادل در     منزلة اصلي ازدواج را به] 34؛ 33؛ 26[نظرية اتحاد و ائتالف 
بر مبنـاي همـين   . دهد ها را تسكين مي ها و درگيري همسري تنش گيرند كه در آن برون نظر مي

ها اعضاي خـود را بـه ازدواج    گويد گروه همسري مي وندر توصيف بر] 26[تئوري، لوي استروس 
كردند؛ يعني اتحاد از طريق ازدواج با دختر و خواهران مردان قبايـل   هاي ديگر مجبور مي با گروه
ها به هم به وجود  نتيجه، انسجام اجتماعي از طريق گره خوردن خانواده در. آمد دست مي ديگر به

هاي جوامـع   هاي متمايز را از ويژگي قابل بين اعضاي گروههمسري مت وي همچنين برون. آمد مي
همسري متقابل، يك آرايش و  برون نيز معتقد است] 28[در همين حوزه فاكس . داند انساني مي

در . شـوند  هاي زناشويي به هم متصـل مـي   ها از طريق پيمان نظم اجتماعي است كه در آن گروه
منزلـة تبـادل    همسري متقابل، بـه  ي استروس برونترين سيستم شرح داده شده از سوي لو ساده

شناسـان   برخـي ديگـر از انسـان   . همسـري نشـان داده شـده اسـت     بين دو گروه وابسته به برون
از . داننـد  همسري را در مسائلي همچون عالقة مردان به ازدواج با زنان بيگانه مي هاي برون ريشه

معتقـد اسـت حركـت بـه     ] 42[تومـاس  . ردتوان به توماس اشاره ك شناسان مي جمله اين انسان
بـه عبـارتي،   . قـراري مـرد بـراي آشـنايي بـا زنـان غريبـه ريشـه دارد         همسري در بي سوي برون

عالوه بـر  . همسري به دليل عالقه و هيجان مردان براي ازدواج با بيگانگان است گيري برون شكل
نا با محارم در پيـدايش پديـدة   زماني طوالني، مسئلة مربوط به منع ز شده، براي مدت موارد ذكر

را  زنـاي بـا محـارم   ] 46[سليگمن . شناسان و محققان بوده است همسري مورد توجه انسان برون
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بـه  . رابطة جنسي بين افرادي كه در درجة خاصي از خويشاوندي قرار دارند تعريف كـرده اسـت  
اشاره دارد كه در همـة   تر، زناي با محارم به روابط جنسي با يكي از بستگان نزديك عبارت ساده

تـرين كسـاني    لوي استروس و زيگموند فرويـد از مهـم  . ها تابويي در برابر آن وجود دارد فرهنگ
گيـري   هستند كه به ممنوعيت زناي با محارم توجه بسـيار دارنـد و آن را از عوامـل مهـم شـكل     

پرستي را  توتم و توتمفرويد در توجيه رواني چنين ممنوعيتي، نقش . دانند ازدواج با بيگانگان مي
اند و يك خانواده تلقـي   خون ند، هما همة كساني كه از ساللة يك توتم: گويد داند و مي جدي مي

توانند با يكـديگر روابـط    شوند و افراد آن، هرچند خويشاوندي بسيار دوري داشته باشند، نمي مي
 ل ترس از زناي با محارم اسـت از نظر او، موضوع ازدواج با بيگانه معلو ].17[ جنسي برقرار كنند

دهـد كـه مسـتلزم     همسري ربـط مـي   لوي استروس نيز نهي زنا با محارم را به قانون برون ].17[
در سـخنراني افتتـاح درس   وي  ].25[ اي خـاص اسـت   ازدواج خارج از گروهي يا ازدواج با دسته

دانـيم كـه    مـي «: ويـد گ دربارة منع زنا با محارم مي 1960شناسي در كلژدو فرانس در سال  مردم
از طريق حذف خواهران و دختـران از  . موضوع زنا با محارم در جوامع ابتدايي به چه صورت است

هـاي ديگـر، عمـل منـع زنـا بـا محـارم روابـط و          هـا بـه مـردان گـروه     گروه همخون و دادن آن
ة اول آورد كه پيش از همـه و در درجـ   وجود مي هاي زيستي مختلف به هايي ميان گروه وابستگي

توان گفت كه منع زنا با محارم مبنا و اساس تشـكيل جوامـع    رو، مي اين از. خصلت اجتماعي دارد
اختصار، كاركرد اولية نهي زنا با محارم، وادار كردن مرد است بـه ازدواج بـا    به ].21[ انساني است

محـارم را   بودن نهي زنا بـا  ترتيب، لوي استروس مسئلة عمومي بدين. شخصي خارج از گروه خود
. كند را ضروري مي  كند؛ الزامي كه اين نهي شناسانة آن حل مي كردن الزام جامعه از طريق روشن

رو،  ايـن  از. كنـد  هـا مـي   ممنوعيت زنا با محارم، گروه خويشاوندان را مجبور بـه پيونـد بـا غريبـه    
شوند فراتر  امر ميآفريند كه روابط موجود در آن از ارتباطاتي كه به وسيلة طبيعت  اي مي جامعه

وي همچنين نظرية منع زنا با محارم را به نظريـة اتحـاد و پيمـان ازدواج مـرتبط      ].25[ رود مي
كند كه پيمـان و   كند و استدالل مي هاي ابتدايي بررسي مي كند و رابطة اين دو را در فرهنگ مي

طريـق در اختيـار قـرار دادن    آيد؛ يعني، از  وجود مي  هاي ديگر به پيوندها از طريق ازدواج با گروه
بندند كه به زنان گروه ديگر  هاي ديگر، مردان يك گروه پيمان مي زنان داخل گروهشان به گروه

  ].30[ آيد وجود مي بنابراين، وابستگي متقابل سياسي، اجتماعي به. دسترسي داشته باشند

  روش پژوهش
در «تاريخي است و از آنجا كـه   ـ اجتماعي اي حقيقت به دنبال بررسي پديده رو در  پژوهش پيش

، از روش كيفـي  ]43[ »هاي كيفـي برتـر از نـوع كمـي اسـت      مطالعة مسائل تاريخي، غالباً روش
در تحقيقـات كيفـي، روش تحليـل محتـوا      شـده  هاي استفاده يكي از تكنيك. استفاده شده است

انسـاني و علـوم   هاي مختلف علوم  هاي پژوهشي است كه در رشته اين روش، يكي از روش. است
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دانـد كـه از    كريپن درف تحليل محتوا را يك فن تحقيـق مـي  . هاي فراواني دارد اجتماعي كاربرد
و همكـارانش هـدف اصـلي     اتسلندر]. 7[ توان محتواي منابع را قابل بازنگري كرد طريق آن مي

 شـمرند  مـي  تحليل محتوا را بررسي همبستگي مستتر در متن براي كشف وضعيت اجتمـاعي بـر  
اي سيستماتيك به  كند با سهولت و به شيوه محققان را قادر مي» تحليل محتوا«كلي  طور به ].9[

ايـن تكنيـك بـا دو روش كمـي و كيفـي انجـام        ].2[ بررسي حجم زيادي از اطالعات بپردازنـد 
در تحليـل محتـواي كمـي، هـدف گـردآوري مشـاهدات دقيـق، عينـي و پايـا دربـارة           . شود مي

تنهـايي يـا در پيونـد بـا يكـديگر رخ       هـاي محتـوايي، بـه    كه همراه با شاخصه هايي است فراواني
اسـتوار   شده ها و متن بررسي اساس تحليل محتواي كمي، بر كمي كردن كيفيت]. 20[ دهند مي

هاي ارتباطي بر پاية آمـار، ارقـام، فراوانـي و     واقع، در اين روش، تجزيه و تحليل فرآورده در. است
سازي مـتن و بيـان    اما از آنجا كه در اين پژوهش محققان به دنبال كمي .شود ها انجام مي درصد

در ايـن پـژوهش، روش تحليـل     شـده  درصد و فراواني نيستند، بـه همـين دليـل روش اسـتفاده    
تحليل محتواي كيفي، روشي است كه بـا اسـتفاده از رويكـرد كيفـي و بـا      . محتواي كيفي است

هـاي روزانـه،    هـا، يادداشـت   متـون حاصـل از مصـاحبه   كارگيري فنـون مختلـف، بـه تحليـل      به
يعني تحليل محتوايي كيفي روشي براي تفسير  ].5[ پردازد هاي مشاهدات يا اسناد مي يادداشت

در اين ]. 31[هاي متني است  هاي متني از طريق شناسايي موضوعات و الگو ذهني محتواي داده
به عنوان شاهنامه تواي كيفي همة اشعار پژوهش، سعي شده است با استفاده از روش تحليل مح

تنها به  ، نه)اشعار(وسيله با تحليل تمامي متون  هاي پژوهش، تحليل و تفسير شوند، تا بدين داده
بازنمـايي  شاهنامه هاي نهفته در  نهايت، انديشه فضاي درون ذهني نويسنده رسوخ شود، بلكه در

ضامين اصلي مرتبط بـا مفهـوم همسـرگزيني از    در اين راستا، تالش بر اين بوده است تا م. شود
  .تحليل شودشاهنامه درون اشعار استخراج شود و در زمينة مورد توجه 

 ها يافته
تـاريخي بـه نـام     ـ مبنايي شد تا با تحليل و تفسير همة ابياتش يـك پديـدة اجتمـاعي   شاهنامه 

ازدواج بـا بيگانـه يـا    ه دهد ك نتايج پژوهش نشان مي. همسري در ايران باستان بررسي شود برون
ــا شــاهنامه در . همســري يكــي از الگوهــاي رايــج ازدواج در ايــران باســتان بــوده اســت  بــرون ب
ايرانـي پيمـان    ها شاهان و پهلوانان ايراني با دختران غيـر  شويم كه در آن رو مي هايي روبه داستان

انـد، بلكـه در    رخ نـداده  ها به صورت اتفـاقي و تصـادفي   يك از اين ازدواج هيچ. اند زناشويي بسته
داشته تا فراسوي مرزهاي  وجود دارد كه اين شهرياران و پهلوانان را وا  اي ها انگيزه وراي همة آن

، شـاهنامه با توجـه بـه مـتن    . عنوان همسر خود انتخاب كنند ملي خود، دختراني غيرايراني را به
  :جو كردو توان در اين مسائل جست منشأ پيدايش اين الگوي ازدواج را مي

همسـري   يا حركت در راستاي همسـان  :تالش براي يافتن همسري همسان و همگون) الف
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توان گفت همة نظام هاي همسرگزيني به ازدواج همسان تمايل دارنـد و ايـن خـود     است كه مي
گري است؛ يعني معموالً با توجه انـواع مشخصـات اشـخاص همسـان بـا       نتيجة تمايل به معامله

توان به ازدواج پسران فريدون با دختران شاه يمن  در اين مورد، مي ].4[ كنند مييكديگر ازدواج 
پيوندي است كه در آن سـنخيت   ازدواج اين شاهزاده با دختران غيرايراني در راستاي. اشاره كرد

را مـأمور يـافتن   ) جنـدل (فريدون يكـي از وزيـرانش   . و تناسب زوجين بيشترين اهميت را دارد
گـردد امـا در ايـران دخترانـي سـزاوار پسـران        وي سراسر ايران را مي. كند مي همسراني شايسته

وجوي بسيار، دختـران   رود و بعد از پرس هاي ايران مي بنابراين، به خارج از مرز. يابد فريدون نمي
  .داند شاه يمن را مناسب و شايستة پسران فريدون مي

  
خواند پـيش تر يكي را گرانمايه  فريدون از آن نامداران خـويش
ــر  كجـــا نـــام او جنـــدل راهبـــر ــر شــاه ب ــار دلســوز ب  بهــر ك
ــان ــرد جه ــر گردگ ــدوگفت ب  سه دختر گـزين از نـژاد مهـان  ب
ــرو ــدل ز خس ــنيد جن ــن چــو بش ــد ب ــاكيزه افكن ــي راي پ  يك
 شـنيد و پژوهيده هرگونـه گفـت    يكايك ز ايران سر انـدر كشـيد
 رده درون داشـتن دختـريپـبه  بهركشوري كز جهـان مهتـري
 شــنيدي همــه نــام و آوازشــان  نهفتــه بجســتي همــه رازشــان
ــزيد  ز دهقان  پرمايه كـس را نديـد ــدون س ــتة آفري ــه پيوس ك

ــد بــر ســرو شــاه يمــن  تـندل و پاكخردمند و روشن  بيام
ــر او را ــدل م ــت جن سه دختر چنان چـون فريـدون نشــان ياف

 ]22ص، 16[  
  
شـود؛ ازدواج بـر مبنـاي     كـه مبنـايي بـراي دو دسـته ازدواج مـي      :هاي شخصـي  انگيزه) ب

اي بود تا شاهان و  و عشق به زنان بيگانه اساس و پايه  توان گفت عالقه احساسات عاشقانه كه مي
  .هاي فردي پهلوانان براي ازدواجي فراسوي مرزها آماده شوند و ازدواجي به دنبال منفعت

توان گفت كـه تئـوري لـزوم احتياجـات مكمـل       هاي احساسي و عاشقانه مي زهدر مورد انگي
اگر از مفهوم احتياجات رواني هانري موري شروع . تواند تعريفي از اين دلبستگي عاشقانه باشد مي

كنيم، رابرت وينچ و همكارانش معتقدند كه در همسرگزيني هر فرد در ميان افراد واجد شرايط در 
به اين ترتيب، كساني كـه  . رديست كه بتواند بيش از ديگران او را ارضا كندجوي زن يا مو جست

شوند به احتمال قوي داراي مشخصات اجتماعي يكسـان و احتياجـات روانـي     عاشق يكديگر مي
  :شامل ازدواج شاهنامهها در  هاي از اين نوع ازدواج  نمونه ].4[ مكمل خواهند بود
ــه ــين ازدواج عاشــقا :زال و روداب ــودشــاهنامهنه در اول ــه ب ــا روداب ازدواجــي . ، ازدواج زال ب

زال پهلـوان ايرانـي از زابلسـتان بـه     . فراسوي مرزها كه نيروي محرك آن چيزي جز عشق نبـود 
رو در كـاخ   در طي اين سـفر، يكـي از بزرگـان از بـودن دختـري زيبـا      . كند سمت كابل سفر مي
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. كنـد  زادة كابلي زال را شيفته و شـيدا مـي  هاي اين شاه بيان زيبايي. دهد مهراب كابلي خبر مي
كنـد بـه ازدواجـي خـارج از      اي كـه او را وادار مـي   گيـرد؛ عالقـه   اي شكل مي بدين ترتيب، عالقه

  .مرزهاي ميهن بينديشد
  

ــردة او يكــي دختــر اســت  كه رويش ز خورشـيد نيكوترسـت  پــس پ
ــه جــوش ــرآورد مــر زال را دل ب  چنان شد كزو رفـت آرام و هـوش  ب

 ]44ص، 16[  
گيري ازدواج كيكاوس بـا   آيد كه پايه شكل چنين برميشاهنامه از ابيات  :كيكاوس و سودابه

بـه شـهريار ايـران زمـين، خبـر      . سودابه، دختر شاه هاماوران، در دلدادگي كيكاوس نهفته اسـت 
يـد  تعريـف و تمج . رسد كه شاه هاماوران دختري زيبارو دارد كه شايسته همسري وي اسـت  مي

كند، تا جايي كه نيروي عشـق،   گويندگان از سودابه، شاه ايران را دلباخته شاهزاده هاماوراني مي
  .كند كشاند تا اين شاهزاده را از پدرش خواستگاري  كيكاوس را به هاماوران مي

  
 كه او  دختري دارد اندر نهفـت آن پس بـه كـاووس گوينـدهاز

زمشك سـيه بـر سـرش افسـر  كه از سرو باالش زيبـاتر اسـت
 چه نيكو بود شاه را جفـت مـاه  نشايد كه باشد جز او جفت شاه
 شنيدم كه تخت مرا درخورست  پس پردة تو يكي دختـر اسـت

 ]105ص، 16[  
سـياوش، شـاهزادة ايرانـي، بعـد از دلگيرشـدن از پـدرش، كيكـاوس، بـه          :سياوش و جريره

در همين دوران كه در دربار افراسياب، پادشـاه تـوران، زنـدگي    . شود سرزمين توران پناهنده مي
. كنـد  كند، با جريره، دختر ارشد پيران ويسه، يكي از بزرگـان دربـار شـاه تـوران، ازدواج مـي      مي

بينـد، زيـرا    شود، جريره را درخور خود مي سياوش از بين تمامي دختراني كه به وي پيشنهاد مي
  .پيدا كرده بود وي به جريره نوعي حس عاشقانه

  
ــت   ز خوبـــان جريـــره مـــرا درخـــور اســـت ــان و دل بهترســ ــدم از جــ ــه پيونــ  كــ

  ]162ص، 16[   
ازدواج بيژن، پهلوان دربار كيخسرو، با منيژه، دختر افراسياب، پادشـاه تـوران،    :بيژن و منيژه

شـود و در ايـن سـفر در طـي يـك       بيژن داوطلب جنگ گـرازان مـي  . نيز ازدواجي عاشقانه است
بـا توطئـة گـرگين، بيـژن در     . شـوند  شود و اين دو شيفته همديگر مي مهماني با منيژه آشنا مي

منيـژه تـا   . كنـد  شود و افراسياب او را درون چاهي زنداني مي دستان افراسياب توراني گرفتار مي
حـدي   شـدت دلبسـتگي منيـژه بـه    . ماند آيد در كنار او مي زماني كه رستم براي آزادي بيژن مي

  .شود دهد و همراه او راهي ايران مي كه بيژن را بر پدرش ترجيح مياست 
در ازدواج داراب، پسـر همـاي، پادشـاه ايـران، بـا دختـر فيلقـوس شـاه روم          :داراب و ناهيد

رسد كه شاه روم دختري بسـيار زيبـا دارد كـه     به داراب خبر مي. شود هاي عشق ديده مي نشانه
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فرسـتد و   بـه روم مـي    اي براي بررسي صحت موضوع  فرستاده داراب. كننده است او خيره  زيبايي
شود و پدر ناهيد، يعنـي شـاه روم، را مجبـور بـه ايـن       نهايت شيفتة ناهيد، دختر شاه روم، مي در

  .كند وصلت مي
  

ــرين ــد آف ــران خواندن ــه مهت ــدين  هم ــادل و پاك ــاه بين ــه اي ش  ك
ــت ــران مهترس ــر مهت ــاه ب ــد كجــا بهت  شهنش  رســتز كــار آن گزين
ــدار ــن نام ــري دارد اي ــي دخت  به باالي سرو و بـه رخ چـون بهـار  يك

 ميان بتان چـون درخشـان نگـين  آراي چـون او نبينـد بـه چـينبت
ــدش ــند آي ــد پس ــاه بين ــر ش  بــه پـــاليز ســرو بلنـــد آيـــدش  اگ
 بگفت آنچه بشنيد از آن نيكخـواه  فرســـتادة روم را خوانـــد شـــاه
ــدو گفــت رو پــيش قيصــر بگــو  اگر جست خـواهي همـي آبـروي  ب
ــي دخترســت ــو يك ــردة ت ــانوان افسرســت  پــس پ ــارك ب ــر ت ــه ب  ك
ــاني ورا  نگــاري كــه ناهيــد خــواني ورا ــن نشـ ــر اورنـــگ زريـ  بـ
ــاژ روم ــا ب ــتيش ب ــن فرس ــرِ م  رنج ماني به بـوم چو خواهي كه بي  ب
 هـا كـرد يـاد قيصر بر آن گفتـه به  فرســتاده بشــنيد و آمــد چــو بــاد

 و را چـو شـاه كه داماد باشـد مـر ا    دان شـاد شـد فيلقـوس و سـپاهب
]484ص، 16[    

مبادله  و كنند نوعي فعاليت ها در زندگي مي كه انسان هاكاربرخي  :هاي فردي منفعت) پ
ها آرزوها و  انسان ،درواقع .است كه هدفشان در اين فعاليت رسيدن به حداكثر سود است

 دارند، اختيار در كه امكانات مادي و معنوياساس  برها و همچنين  آن اساس بر كه نددارعقايدي 
كدامين فعاليت مبادله دست بزنند كه برايشان بيشترين سود را به همراه  به گيرند مي تصميم

اند، و از آنجا كه ازدواج  ها هميشه در مبادالتشان به دنبال نوعي منفعت ن انسا ].19[داشته باشد 
 شاهنامههاي كه در  در ميان تمامي ازدواج. است، از اين قائده مستثنا نيست نيز نوعي مبادله

 زيرا. طلبانة بيشتري همراه است شود، ازدواج رستم با تهمينه با ساختار منفعت ديده مي
بينيم ازدواج كساني مثل زال با رودابه در واقع پيدايش عشق قبل از ديدار است؛  مي

هاي فراوان رودابه  شود، چون اطرافيان وي از زيبايي ابه ميباختة رود يعني زال نديده دل
هاي  امثال اين داستان در ديگر ازدواج. شود اند كه دل از زال ربوده مي قدر سخن گفته آن

شود؛ كيكاووس شاهنشاه ايران  مثل ازدواج كيكاووس با سودابه هم مشاهده مي شاهنامه
دليل مسائل  چيز ديگري است، رستم به اما داستان ازدواج رستم. بندد نديده دل مي

بعد از اينكه تهمينه . شود باختة زيبايي تهمينه نمي كند و نديده دل سياسي ازدواج نمي
دهد و خبر از يافتن رخش، اسب  آيد و به وي پيشنهاد ازدواج مي خود به بالين رستم مي
ج نيكوست؛ چون وانديشد كه فرجام اين ازد دهد رستم با خود مي مورد عالقة رستم مي
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دهد پس تن به اين  كماالتي است و هم خبر از يافتن رخش ميتهمينه هم دختر با
  .دهد ازدواج مي

با تهمينه، دختر شـاه سـمنگان،   شاهنامه، اي  ازدواج رستم، قهرمان اسطوره :رستم و تهمينه
ي سـمنگان  هـا  رستم به دنبال شكار تا نزديكـي . طلبانه دارد ازدواجي است كه ساختاري منفعت

در پي يافتن اسبش، سر از دربـار  . كند را گم مي) رخش(در طول اين سفر، اسبش . رود پيش مي
هنگـام   شب. گيرد تا پيدا شدن اسبش در آنجا اتراق كند وي تصميم مي. آورد مي شاه سمنگان در

سـتم  ر. كنـد  آيد و احساسش را به وي ابـراز مـي   تهمينه، دختر شاه سمنگان، به بالين رستم مي
دهـد كـه    بيند و هم اينكه تهمينه قول مي چون تهمينه را هم از نظر دانش و زيبايي مناسب مي

  .دهد اگر با وي وصلت كند رخش را براي او پيدا كند، به اين ازدواج رضايت مي
  

ــد  چهره ديـدچو رستم بدانسان پري ــره دي ــزد او به ــي ن ــر دانش  زه
ــچ  و ديگــر كــه از رخــش داد آگهــي ــد اي ــيندي ــز فره ــام ج  فرج
ــدر  بفرمــود تــا موبــدي پــر هنـــر ــد ورا از پــ ــد بخواهــ  بيايــ

 ]117ص، 16[  
ازدواج گشتاسپ با كتـايون، دختـر شـاه روم، نيـز بـه نـوعي تمـايالت         :گشتاسپ و كتايون

بعد از به پادشـاهي رسـيدن لهراسـب، پسـرش، گشتاسـپ، بـه او پيشـنهاد         .طلبانه دارد منفعت
را به وي واگذار كند، اما لهراسب پسرش را براي رسـيدن بـه پادشـاهي    دهد كه تخت شاهي  مي

بـه دنبـال همـين موضـوع، گشتاسـپ از      . كند بنابراين، خواستة پسرش را رد مي. بيند جوان مي
در . رود كند و به مسـافرت مـي   هايش دربار پدر را ترك مي شود و با تمام داراي پدرش دلگير مي

گشتاسپ در روم به پيشنهاد بزرگي به . دهد وتش را از دست ميجريان مسافرت به روم، همة ثر
رود و در آنجا طـي مراسـمي كتـايون، شـاهزادة رومـي، وي را بـه همسـري         دربار قيصر روم مي

  .دهد گشتاسپ به اين ازدواج، به منظور رسيدن به ثروت و آرامش، رضايت مي. پذيرد مي
هـاي   همسـري فراتـر از انگيـزه    بـرون گيـري   برخي از داليل شكل :هاي سياسي مصلحت) ت

. هاي زيرين آن منافع جمعي نهفته شده است نه منفعـت فـردي   فردي و شخصي است و در اليه
تـا  . اي دارنـد  گيرد كه در اين مبادله زنان نقش واسطه اي صورت مي در اين شكل ازدواج، مبادله

تيب، از طريق تبادل زنان نوعي به اين تر. ها شوند ريزي بين قبايل و ملت از طريق آن مانع خون
هاي سياسي الگويي از ازدواج به  اي از مصلحت شود؛ يعني به دنبال پاره امنيت جمعي حاصل مي

  .گيرد همسري شكل مي نام برون
پيـران  . هاي سياسي شكل گرفـت  ازدواج دوم سياوش به دليل مصلحت :سياوش و فرنگيس

دهـد كـه بـا     د سياسي، به سـياوش پيشـنهاد مـي   بزرگ دربار افراسياب، به منظور پيشبرد مقاص
زيـرا پيـران معتقـد بـود سـياوش بـراي افـزايش         دختر افراسياب، يعني فـرنگيس، ازدواج كنـد،   

. محبوبيتش در توران الزم است كه با خانوادة افراسياب رابطة خوني و خويشاوندي داشته باشـد 



  133   ...همسري در ايران باستان هاي برون زمينه

ختـر افراسـياب تـوراني، بـه نـوعي      به اين ترتيب، ازدواج سياوش، پسر كيكاوس، با فـرنگيس، د 
  :اساس مصلحت بود بر

  
ــار ــران پرهيزگــ ــياوخش را گفــت اي شــهريار  يكــــي روز پيــ  س
ــاله  تو دانـي كـه سـاالر تـوران سـپاه ــرازد كـ ــر فـ ــك بـ  ز اوج فلـ
 دل و توش و هوش و توانش تويي  شــب و روز روشــن روانــش تــويي

 بـه افـزون شـوي ازين پايه مـردم   خـون شـويةچو با او تـو پيوسـت
 وبـيش توسـت مرا غـم ز بهـر كـم     اگر چند فرزند من خويش توسـت
ــره اســت پيراســته ــ ازيــن انجمــن مــر  اگــر چــه جري  را خواســتهو ت
ــر  ولــــيكن تــــرا آن ســــزاوارتر ــويي گه ــاه ج ــن ش ــه در دام  ك

 ]161ص، 16[  
كشـي ايرانيـان بـه    شنگل، پادشاه هندوستان، براي جلوگيري از لشكر :بهرام گور و سپينود

از ايـن رو، او را بـه ازدواج   . دهد كه با خاندان او وصلت كند هندوستان به بهرام گور پيشنهاد مي
ريـزي و   گيري اين ازدواج جلـوگيري از خـون   محرك شكل. كند با دخترش، سپينود، ترغيب مي

  .درگيري است
  

ــت اي دالراي ــرام گف ــه به ــردب  تـوانگر شـدي گـرد بيشـي مگــرد  م
ــر ــي دختــرمت ــواهم هم ــرم  ا داد خ ــد بـ ــردار باشـ ــار و كـ  ز گفتـ

 كز ايدر گذشـتن تـرا روي نيسـت  چو اين كرده باشم بر من بايسـت
]610ص، 16[    

شود كه كسـري   زماني كه خاقان چين خبردار مي :روان و دختر خاقان چين كسري نوشين
اي به دربار ايران به كسري  مهروان شاهنشاه ايران، درپي لشكركشي به چين است، طي نا نوشين
به اين ترتيب، كسري بـا دختـر خاقـان    . دهد كه با دخترش ازدواج كند روان پيشنهاد مي نوشين

  :ماند وتاز ايرانيان در امان مي كند و از اين طريق خاقان چين از تاخت چين ازدواج مي
ــدوي ــواهم ب ــر دادخ ــي دخت  كــه مــا را فزايــد بــدو آب روي  يك

ــانوان افسرســت  پـرده يـك دخترسـتمرا از پـس ــر ب ــر س ــه او ب  ك
 فــراوان زمــن خواســتندش مهــان  ديــدار او نيســت انــدرجهانبــه

ــر اوي ــت از مهـ ــرا آرزو نيسـ ــر اوي  مـ ــردارم از چه ــده ب ــه بينن  ك
ــتندگان ــز او پرسـ ــدگان  چهارســـت نيـ ــدار دل بنـ ــتار و بيـ  پرسـ
ــدوي ــپارم ب ــي را س ــان يك  گـويو ز گفـت آسايم از جنگ و ابر  ازيش

 ]662ص، 16[  
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  گيري نتيجه
هـاي اجتمـاعي    كند تـا شـبكه   ازدواج با افرادي خارج از گروه اجتماعي خود فرصتي را فراهم مي

در اين فرايند، زنان نقـش  . ها زياد شود رنگ و اتحاد آن ها كم گسترش يابند و درگيري بين گروه
همسـري   بـرون . كنـد  هـا جريـان پيـدا مـي     د آنحياتي را برعهده دارند، زيرا تبادل به دليل وجو

بـه عنـوان   شـاهنامه  تازه نيست، بلكه يك سنت بسيار قديمي است كه ايـن سـنت در    اي پديده
بينيم شـهرياران و پهلوانـان    ميشاهنامه جاي  در جاي. اي ايران قابل مشاهده است تاريخ اسطوره

بـه ايـن   . اند وصلت كرده) غيرايراني(راني به عنوان طبقاتي از جامعة ايراني با دختران نيشاهنامه 
كهـن   اي اند كه خود نشان از فرهنگي متعالي در جامعه همسري را شكل داده ترتيب، پيكرة برون

دادگـي   اي بـه نـام دل   منشأو داليل پيدايش ايـن پديـده را در وهلـة اول بايـد در پديـده     . است
شـدند كـه ايـن     منـد مـي   ايراني عالقه غيرپادشاهان و پهلوانان ايراني به دختران . جو كردو جست

هـا گـاهي بـه     دوم اينكه قبايل و حتي دولت. داد ها را شكل مي عالقه و تمايل ساختار اين ازدواج
ريـزي بـا قبايـل و ملـل ديگـر وصـلت        هاي سياسي و جلوگيري از جنگ و خون منظور مصلحت

هـا شـكل    ن و اتحـادي ميـان آن  كردند و به اين ترتيب از طريق ازدواج و تبادل زنـان، پيمـا   مي
گيـري ايـن    هاي مهم شكل يكي ديگر از محرك. ها تداوم داشت اتحادي كه براي مدت. گرفت مي

پاية خود است؛ يعني گرايشي كـه نـوع    ، كشش نوع بشر به سوي فرد همسان و هم الگوي ازدواج
يـافتن فـرد دلخـواه و     كه فرد بـراي  طوري سنخ و همسان خود دارد؛ به بشر به ازدواج با افراد هم

شناسان بـه   اما گذشته از اين مسائل، انسان. گذرد مورد نظرش حتي از مرزهاي كشورش نيز مي
همسري به نام منع زنا با محارم نيز اشاره دارند، اما بـا توجـه    گيري برون پديدة ديگري در شكل

تنها  ايران باستان نه توان گفت كه حداقل در ميان طبقة شاهان و سالطين ميشاهنامه به ابيات 
هـاي از ايـن    نمونـه . شود به نام ازدواج با محارم هم ديده مي اي منعي وجود نداشته، بلكه مسئله

، ازدواج بهـرام  )هماي چهر ازاد(ها، ازدواج بهمن پسر اسفنديار پادشاه كياني با دختر خود  ازدواج
. با شـيرين همسـر پـدرش اسـت    چوبينه با خواهرش گردويه و ازدواج شيرويه پسر خسرو پرويز 

و ) اشـراف (انـد از جملـه اينكـه     هـا مطـرح كـرده    نظران داليل متعددي براي ايـن ازدواج   صاحب
اند براي اينكه نشان دهند در مورد ازدواج  دانسته سالطين ازدواج با محارم را براي خود مجاز مي

 ].10[ اسـتثنايي دارنـد   حقـوق ... خوابگي نيز مانند موارد اقتصـادي، سياسـي، حاكميـت و    و هم
ند كه ازدواج بين خويشان بسيار نزديك براي پاك نگاه داشتن خـون  ا محققاني مانند ماسه برآن

فردوسـي، عـاملي   شـاهنامة  بنابراين، شايد بتوان گفت كه با توجـه بـه    ].13[ معمول بوده است
ين و اشـراف معمـول   مانند منع زنا با محارم در ايران باستان به داليل متعددي در ميـان سـالط  
  .اند نبوده و اين شهرياران به داليل ديگري متمايل به ازدواج با بيگانگان شده
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