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هاي ايالم باستان و  پديدارشناسي ازدواج با محارم در دوره
  هخامنشي

  2، زينب خسروي*1بهروز افخمي

 چكيده
ازدواج  .بوده اسـت  3)خودوده(محارم باستان، ازدواج با  ايالمسياسي در  ةاز انديش برخاستهيكي از مسائل فرهنگي 

 ،كنـد  يمـ  دوچندانآنچه اهميت تبيين اين نوع آيين را . رايج بوده است ،يژه در ميان خاندان سلطنتيو به ،محارم
يين براساس شـواهد  آاين  يپديدار. شده است يمزماني بسيار طوالني انجام  ةدر باز اي ن انديشهچنياين است كه 

ين آيين با تغييراتي كـه ناشـي از   ايرات تأث ،هخامنشي ةدر دور. گردد يبرمايالمي  تاريخيِ ةي به دورشناخت باستان
تحـت  شـدت   سياسي بـه  ةو انديش مذهب ،در ايران باستان .داشته است تداومسياسي غالب هر دوره است،  ةانديش

 برخاسته يآيين ةمثاب بهبا محارم  ازدواجبه ، در اين مقاله. اند داشتهي هارمونيك ها افقبوده و » ها جهان زيست«ير تأث
و هخامنشـي وجـود    باسـتان  شود كه در دو دورة ايالم يمنگريسته سلطنت  جاودانگي جهتسياسي در  ةاز انديش

يـت،  ماه ،ايـن تحقيـق بـا رويكـرد پديدارشناسـانه     . يافته است  تداومساساني نيز به شكلي ديگر  ةداشته و در دور
در  »الهـه  ـمارـ « يانتزاعـ ، زن، مار و مفاهيم آبچون  ،يل مصاديق عينيتأواين آيين را با  تداومو چرايي  چيستي

سياسـي منبعـث از مـذهب،     ةانديش از برخاستهآن را  كردن قدسي تلقي و ايالمي مطالعه كرده و باور به توتمة دور
  .داند يم ،ايالمي و هخامنشي ةدر هر دو دور، توسط نهاد سياست و قدرت

  گانواژكليد
  .زن، شواهد ،يشناخت باستانسياسي، ايالم باستان،  ةازدواج با محارم، انديش
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  مقدمه
ي نـزد بسـياري   درازآهنگ ةهاي اجتماعي است كه سابق يفه يكي از پديدهطاازدواج در درون يك 

و  رفت، در عصر ما مردود كه از محدودة خانواده فراتر نمي ،ها گونه ازدواج ينا. دارد از ملل و اقوام
در منـابع تـاريخي    ،كـرات  بـه  ،ازدواج با محـارم  ةباردر]. 117، ص40[ شده است محكوم دانسته 

از نخستين منابع تـاريخي كـه   . ستا  اشاره شده ،ويژه در ميان خاندان سلطنتي به ،ايران باستان
است، منابع تاريخي تمدن ايالم باستان   به ازدواج با محارم در ميان خاندان سلطنتي اشاره كرده

غرب ايـران حكومـت     اي از جنوب كه از حدود هزارة سوم پيش از ميالد بر نواحي گسترده است
هخامنشي، اشـكاني   ةبا محارم در دور پاية منابع تاريخي پس از تمدن ايالم، ازدواج بر. كردند مي

در متون فلسفي، حقوقي، ديني و اساطيري ايـران باسـتان نيـز ازدواج بـا     . و ساساني ادامه يافت
بـر ايـن   ]. 81، ص16[ اسـت   دهششده و اقدام به آن بسيار سفارش   محارم عملي شايسته تلقي

ايران باسـتان اسـت كـه همچنـان      هاي مهم فرهنگيِ آيين ازدواج با محارم يكي از پديده ،اساس
اولين مسئله اين است كه ازدواج با محـارم در ايـران   : مسائلي در پيرامون آن مجهول مانده است

  بـر پايـة   هاي هخامنشي، اشكاني و ساساني وارد شده و اين آيـين  باستان از چه تمدني به تمدن
هـايي   استان بـه چنـين ازدواج  است؟ و چرا در خاندان سلطنتي ايران ب  چه مفاهيمي پديدار شده

پـس از   ةايـالم باسـتان و دور   ةدور ،است؟ در پژوهش حاضـر   تأكيد شده و همچنان تداوم يافته
  .است شدهبررسي  ،يعني هخامنشي ،آن

  پيشينة پژوهش
در ايـن  محـدود   منابع ازيكي . ازدواج با محارم گسترده نيست  ةپيشينة مطالعات علمي در زمين

برپـايي   است كه به )1373(تأليف مظاهري  ادة ايراني در دوران پيش از اسالمخانوكتاب  زمينه،
بـاره را    ينا درمتفاوت  هاي همظاهري نظري. ه استپرداختآيين ازدواج با محارم در ايران باستان 

اي  ازدواج با محـارم گمانـه  «. ده استكرذكر و متون پهلوي  اوستاهايي از  مطرح و سپس مصداق
ازدواج بـا   ةبـار ديگـر در  ياثـر ) 1377(اصـل    زنجاني  وشتة كريمين» نسبتي ديرپاديگر در باب 
و » گاهـان «چـون اوسـتاي متقـدم     ،اين نويسنده با توجه به منـابع ايـران باسـتان    .محارم است

 ،كه براي موضوع ازدواج با محـارم  هديبه اين نتيجه رس ،يعني بخش افزودة مغان ،اوستاي متأخر
با توجه بـه   .شت دانستدزر ةايراني يافت يا آن را آموز و منشأ هند ان ريشه وتو به هيچ روي نمي

شتي دآيين رسمي دين زر ةمنزل اما نه به ،اين آيين در ايران باستان وجود داشته ،اوستاي متأخر
بـه اهميـت ازدواج بـا     ،در ايـن مقالـه  . دكرجو و و اينكه منشأ آن را بايد در فرهنگي ديگر جست

نيـز توجـه    خـرد  مينويو  ناشايست شايست، دينكرد، نامه ارداويرافمحارم در متون پهلوي چون 
) 1378(نوشـتة جعفـري    »بهـي زرتشـتي   ازدواج با محارم و ديـن «اي با عنوان  مقاله. است  شده
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ازدواج بـا  هـايي از   ايشـان نيـز مصـداق   . حاضر اسـت  ةموضوع پژوهش مقال ةبارنگارشي ديگر در
اثـر ديگـر در زمينـة    . اسـت  كـرده  ذكـر   ،ع تاريخي و هم از منابع اساطيريبهم از منا ،محارم را

) 1379(كتـابي   بـه قلـم  » زناشويي با خويشان بسيار نزديك در ايران باسـتان « ،ازدواج با محارم
كـه    ،»گاهـان «كـه در اوسـتاي متقـدم     اسـت  شـده  به اين نكته اشـاره   ،در اين مقاله نيز. است 

سخني از ازدواج با محارم نيست؛ اما در متـون اسـاطيري ايـران     ،شت استدهاي اصيل زر آموزه
هـا   ايـن ازدواج . شـود  اول ديده مي ةزناشويي با خويشاوندان درجة باستان مظاهر بارزي از انديش

 شيوع و عموميت چنداني نداشته و بيشتر به پادشاهان، شاهزادگان و اشـراف اختصـاص داشـته   
بـا زاويـة   ) 1379(نوشتة شاپور شـهبازي  » ازدواج با محارم در ايران باستان ةافسان«مقالة . است 

نگرد و اين  مي ،هخامنشي ةويژه دور به ،ديدي نقادانه به موضوع ازدواج با محارم در ايران باستان
  است، رد كردهساز  لهئاز آنجا كه در كتب نويسندگان بيگانه آمده و از نظر ژنتيك مس ،موضوع را

شاپور شهبازي هيچ توجهي به فرهنگ بومي ايران نداشـته و در ديـد انتقادانـة     ،حال بااين. است
 ،زنـان هخامنشـي  هايي از كتـاب   در بخش. است  برده  خود فقط از منابع نويسندگان بيگانه بهره

شـي صـحبت   هاي هخامن انواع ازدواج زنان درباري و شاهدخت ةباردر ،)1382(تأليف بروسيوس 
 .اند، ازدواج با محارم اسـت  شاهان هخامنشي انجام داده بيشترو يكي از اين موارد كه  است شده 

) 1389(تـأليف شـيري   » و متـون پهلـوي   اوستاازدواج با محارم در «اي با عنوان  مقاله ،اثر ديگر
كـه جـزء    ،نديدادوچون  ،نويسنده در اين مقاله با توجه به متون برجامانده از ايران باستان .است

 دادسـتان ، پهلـوي  روايات، بندهش، زريران يادگارو نيز متون پهلوي مانند  ،اوستاي متأخر است
 تـاريخ مسـعودي و   الـذهب  مـروج فردوسي،  شاهنامةمنابع جديدتر چون  و خرد مينوي، دينيگ
آيين را نزد آنان است و اين   به وجود ازدواج با محارم در ميان ايرانيان باستان اشاره كرده بلعمي

 اي بـراي آمـرزش برخـي از گناهـان شـمرده      رهاپسنديده دانسته و حتي اقدام به اين آيين را كف
شـت نيـز بـه چنـين     دهيچ سـندي در دسـت نيسـت كـه زر     كه دهكر؛ و نيز به اين اشاره است 

آن  مغان كه ،اما در اوستاي متأخر اين آيين تأكيد كرده باشد؛ دادن ازدواجي مبادرت يا به انجام
ـ  كردهتدوين  را اي بـا عنـوان    اثـر ديگـر، مقالـه   . اسـت  شـده  بـه ايـن ازدواج تأكيـد زيـادي      ،دان
 پـور  قاسـم نوشـتة حيـدري و   » شـاهنامه يوندي در متـون پهلـوي و بازتـاب آن در    پيشاوندخو«
ايشـان بـه گـردآوري     .شـده اسـت   منتشـر  زن در فرهنگ و هنر ةنام كه در فصل است) 1391(

انـد و    هـايي از ايـران باسـتان را آورده    ها پرداخته و مصداق باره در مورد ساير تمدن يندرامطالب 
يـت  درنهابررسي كرده و  ،شناسي  شناسي و فرجام هستي لحاظ ازاين موضوع را در متون پهلوي، 

نقش توتم در نفي ازدواج بـا محـارم   «. اند دهكرذكر  شاهنامهرا در  ها ازدواجگونه  ينا ازشواهدي 
. ديگري در مورد ازدواج با محارم اسـت  ةمقال) 1393(نوشتة ستاري و حقيقي » ايران باستان در

گيري از منابع اساطيري هندوايراني و ايران باستان و توجه به توتم حيـواني   با بهره ،در اين مقاله
مـوم  ازدواج با محارم را در ميان اقـوام هنـدوايراني و ع   ،اسب و سيمرغ و توتم گياهي چون هوم
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شمارد و شيوع آن را در ميان شاهان ايران باستان به دليل اهداف  ايران باستان مردود مي ةجامع
  ازدواج«اي با عنـوان   اثر ديگر، مقاله. است  و مغان را مروج اين آيين معرفي كرده  سياسي دانسته

اجتناب زناي بـا   چالش :خارج از خاندان شاهي در مصر و ايران باستان فرزند والدو  خواهر برادر
شناسـي و   قوم ةاست كه در مجل )1996(نوشتة شايدل » شناسي زيست  محارم از منظر اجتماعي

چـون كـاهش    ،اين پژوهش به مشكالتي در ايـن نـوع ازدواج   .شده است منتشر ياجتماع يستز
آنچه بـه طـور   . پرداخته است ،، بيزاري جنسي، كاهش تعداد كودكان و افزايش افسردگييبارور

شت مروج آيـين ازدواج بـا محـارم نبـوده،     دپژوهش حاصل آمده، اين است كه زر ةكل از پيشين
شده، هيچ تـوجهي   هاي انجام ميان اقوام هندوايراني شايع نبوده و در پژوهش ازدواج با محارم در

ايـران باسـتان    ةبه فرهنگ و تمدن اقوام بومي ايران نشده و نيز ازدواج با محارم در سراسـر دور 
 اسـالمي هـم بازتـاب يافتـه     ةشده و حتي در متون دور داوم داشته و آييني شايسته قلمداد ميت
لة ازدواج بـا محـارم را در ايـران    ئمسـ  كـه  هايي چون مقالة شاپور شـهبازي  اندك پژوهش. است 

هـاي   نوشـته از كند، در اين مورد به طور جامع از منابع مختلف بهره نبرده و فقط  باستان رد مي
ايشان اصالً تـوجهي بـه   . است  كرده  اند، استفاده كه به ايران باستان غضب داشته ،ن بيگانهمورخا

و تداوم و  ازدواجگونه  ينابه پديدارشدن  هاي ديگر هم پژوهش. است  فرهنگ بومي ايران نداشته
 و بـا  ي پديدارشناسـي شناس روشاين مقاله با . اند كاركردش در حوزة فرهنگي ايران توجه نكرده

ي، ابعـاد گونـاگون فرهنـگ ايـالم ماننـد      شـناخت  باسـتان يژه استفاده از منـابع  و به ،رويكرد جامع
هم پيوند داده   اساطير، نظام فلسفي و انديشة سياسي اين دوره را در رابطه با ازدواج با محارم به

  .است  هخامنشي بررسي كرده ةو تأثير آن را بر نهاد سياسي دور كرده مطالعهو 

  اسيشن روش
]. 3، ص65[ هاسـت  هـا و پديـده   يـا چيسـتي داده   تيـ ماهراهبرد تحقيق پديدارشناسي، تحليل 

اي از مـردم   و تبيين معناي يك مفهوم يا پديده از ديدگاه عده شناسي به توصيف پديدار، درواقع
پديدارشـناس توصـيف    ةوظيفـ . پردازد اند، مي و برحسب تجاربي كه آنان در طول زندگي داشته

هـدف يـا    بـا شـناخت  ، وبـر  نظر از. هاست آن بخشامعنهاي ارادي و  ها در رابطه با ساخت پديده
بـه   در پژوهش حاضـر ، رو نيازا]. 124، ص4[ آمد نائلتوان به فهم آن عمل  يك عمل مي ةانگيز

از اجتماعـات   هـا  جهـان  ستيزشود تا با تبيين  نگريسته مي ،يك پديده ةمثاب بهازدواج با محارم، 
 پـژوهش ]. 113ــ 112، ص32[ اجتماعات تـاريخي تبيـين شـود    ها در پديده 1تاريخي، قصديت

و همچنـين   شـده   اسـتفاده اي  كتابخانـه  ةها از شيو براي گردآوري داده. ي استفيكحاضر از نوع 
ي شـده  خيتـار  ي نيز با استفاده از مباني نظري مـرتبط، تحليـل  شناس باستاني تاريخي و ها داده

                                                        
1. intentionalim 
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كـه در دل منـابع   شـده    اسـتفاده  پـژوهش  مـورد از روش تحليلي براي استنباط موضـوع  . است
 روش بـر  مبتنـي  تفسـيري  يتحقيق اين پژوهش ،درواقع .است شناسي نهفته اساطيري و باستان

 علـت  درك و معنـا  ينـد افر با هدف تحليلي ـ توصيفي شكل  به كه است پديدارشناسانه تفسيري
 اسـناد  طريـق  بـه  اطالعـات  گـردآوري  ةشيو و درآمده نگارش به زدواج با محارما ةپديد وجودي
  .است بوده باستاني شواهد و تاريخي

  چارچوب نظري پژوهش
معتقـد اسـت جايگـاه     بهـار . بهـار و ويسـهوفر اسـت    ةبنيان نظري اين پـژوهش براسـاس نظريـ   

اقوامي كه هنوز با (در فالت ايران و در ميان اقوام بومي ايران  بايدگيري ازدواج با محارم را  شكل
 باها  گونه ازدواج اين: ويسهوفر معتقد است]. 152، ص14[ يافت) اند اقوام هندوايراني درنياميخته

شـاهان هخامنشـي هميشـه سـعي داشـتند از       ، زيـرا گرفتـه اسـت   هاي سياسي انجام مي يزهانگ
خاندان سلطنتي  گونه ينبدكنند و  پيروي» ازدواج با محارم«يا  »يگروه درونازدواج «سياست 

پـس عجيـب نيسـت    . يب فرمانروايي را مصون دارندترت ينبدو  دارند نگهرا روي بيگانگان بسته 
 آرايبهـار بـا    ةنظريـ ]. 58، ص54[ اي در دربار داشـته باشـند   نفوذ ويژه» خويشاوندان شاه«كه 

شـده  وسـت تقويـت    ةويسهوفر بـا نظريـ   ةو نظري، مولتنگري و  مانند ويدن، گران ديگر پژوهش
مغـان  ]. 399ــ 397، ص53[ است  گري اصل ازدواج با محارم را به مغان نسبت داده ويدن. است 

 ،26[ انـد  گروهي روحاني بودند كه جايگاهي بسيار ارجمند در ميـان اقـوام بـومي ايـران داشـته     
 دهـد  بوميان سرزمين ماد و ايالميان نسبت مـي را به  آيين ازدواج با محارم هم 1مولتن]. 113ص

آيـين ازدواج بـا محـارم بـيش از هـر چيـز        ةنتيج: دارد وست نيز اظهار مي ].119ـ118، ص45[
سـنن مـذهبي    داشـتن  نگـه بعـد پـاك و پـاكيزه     ةو در مرحلـ  وارث طبيعي تولدصيانت ميراث، 

ت، ايـن اسـت كـه هرچنـد در     آنچه در مورد ازدواج با محارم گوياس]. 138، ص45[ خانواده بود
ويژه در ميان  به ،هخامنشي ةدر ميان مردمان فالت ايران و در دور ،ميان اقوام مختلف رايج بوده

  .اندان سلطنتي، كاركرد سياسي داشتخ

  باستان ةنقش زن در جامع
 .داشته اسـت ي اجتماعي زندگ وباستان نقش بسيار چشمگيري در پايداري خانواده  ةزن در دور

داشـته   عهـده ربدوران كهن همواره همراه مرد در جامعه حاضر بوده و وظايف خطيري را  زن در
باسـتاني، نقـش زن    ةدر جامعـه و خـانواد  . اسـت  شده يمجامعه  تبع بهكه ضامن دوام خانواده و 

انديشـيد، بسـياري از    شـدت انتزاعـي مـي    كه بـه  ،كه براي انسان آن دورانبوده ي مهم ا اندازه به
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گـذاري فراوانـي برخـوردار بودنـد، مؤنـث       معيشت انسـان از اثـر   تداومهاي طبيعي كه در  پديده
شمردند؛ ماننـد بـارداري زن كـه بـا      يمها را با وظايف ثمربخش زنان برابر  و آن اند پنداشته شده
 ،60[ انـد   دهنـد، يكسـان دانسـته    كه آنان را در زهدان خود پرورش مـي  ،ها در زمين باروري دانه

ظـروف سـفالين    ةكننده و سـازند  اختراع احتماالًبدوي نگهبان آتش و  ةدر جامعكه زن ]. 30ص
هـاي خـوردني    جوي ريشـه و ها به جست در كوهو گرفت  ميبه دست  يدست چوب بايست يم ،بود

انسان بـراي پـرورش گياهـان گونـاگون بايـد      . ختپردا ميوحشي  هاي يوهم يآور نباتات يا جمع
؛ دادنـد  انجـام مـي  زنـان   رااين امر و داد  مورد مشاهده قرار ميطوالني و مداوم  صورت بهرا ها  آن

شناسايي گياهان و تشـخيص   .زنان در پرورش گياهان نسبت به مردان پيشرفت كردند ،بنابراين
. هـاي مختلـف شـد    زنان در زمينه براي ابداعات بيشترعاملي  ،زنان از سويها  يدن دانهيفصل رو

زنـان در  . قـرار گرفتنـد   يو موقعيت اجتمـاعي بـاالتر   مرحلهبت به مردان در زنان نس ،يجهدرنت
 كردنـد و حتـي بـه مقـام     يكارهـاي قبيلـه را اداره مـ    بر مردان برتري داشـتند و جوامع ابتدايي 

 انجـام زنـان   ةسلسـل  يلةوسـ  اتصال خـانواده بـه   ةزنجير، حال يندرع. شدند يمنيز نائل روحانيت 
]. 25، ص19[ رفـت  ترين شكل خـود بـه شـمار مـي     زن ناقل خون قبيله به خالص ، زيراگيرد مي

 داد بخش مثل آب، گياه و زايش پيونـد مـي   زنان بود، او را با عناصر زندگي ةبرعهدهايي كه  نقش
باشند و  مؤنثهاي باروري و زايش  هاي باروري و زايش زن باعث شد الهه ويژگي ].335، ص46[

  ].467ص ،38[ شوندپرستش 
جوي يافتن اسرار كائنـات و  و از روزهاي نخست انديشيدن، همواره در جست، انديشة انساني

يج جهان درون انسان و جهـان بيـرون از آن   تدر بهچگونگي ارتباط جامعه با نظام كيهاني بوده و 
سازي، مدل واقعي  اميل دوركيم معتقد بود كه در اسطوره]. 393ص ،10[ قرار گرفت توجه مورد

هاي اسطوره، زندگي اجتماعي بشر  ها و محرك كه همة انگيزه يطور بهدهد؛  جامعه تشكيل ميرا 
هايي براي تنظـيم   ها دستورالعمل بر اين اساس، اسطوره]. 41ص ،40[ اند است كه فرافكني شده

اسـاطير  ]. 25ص ،51[ كردنـد  ها زندگي مـي  ها طبق آن روابط انساني در جامعه بودند كه انسان
بنـابراين،   .كنندة بسـياري از امـور اجتمـاعي بودنـد     ساختند و توجيه گذشته را مي سفيِنظام فل

  ةينـ زم درباورهـاي انسـان گذشـته     باستان داشـت، بخشـي از   ةبرحسب نقشي كه زن در جامع
گذشته قرار  احترام موردهاي  ينييخته و در محور برخي آدرآمبيني و تبيين كائنات با آن  جهان

باسـتان بـا    ةدور در مؤنـث باروري و  ةبسياري از عقايد در مورد اله ،ينا وجود با. گرفته است يم
اصـلي شخصـيت زنـان در هـر      ةرا مادري و باروري مايـ زيتكامل و تغيير فرهنگ دگرگون شد؛ 

گفته در راسـتاي شـناخت نقـش اجتمـاعي،      يشپموارد  ةهم]. 393ص ،12[ بوده استي ا دوره
شناسي ازدواج بـا محـارم    پديدار منظور بهباستان است كه  ةجامع ي و قدرت باروري زنانخانوادگ

  .تبيين شده است
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  زن در نظام فلسفي ايالم باستان
 درواقـع د، آثـار هنـري و   كنـ تواند ما را به شناخت نظام فلسفي ايالم باسـتان رهنمـود    آنچه مي
آثـار هنـري ايـالم    در . دكنـ  هـدايت مـي   2هـا  است كه ما را به آشكارسازي ذهنيت 1هايي عينيت
ينـي  يها، نقش آب در مراسم آ ة آنازجمل. اند تصوير شده كرات بهسه نقش آب، زن و مار  ،باستان
در اين ]. 48ص ،18[ است) 1تصوير (ة كورانگون و ديگر مهري از دوران ايالم ميانه برجست نقش

را فراگرفتـه،  هـاي آب را در دسـت دارد و جريـان آب پيرامـون او      تصوير، نقش زني كه جريـان 
ها جريـان آب نيسـتند، بلكـه تصـوير      برخي معتقدند كه اين ،]161ص ،44[ شده استبازنمايي 

  ].68ص ،35[ دن مار
  
  

 گل در ارگ شوش هاي آب در دست دارد، سنگ يادمان اونتاش نقش زني كه مار يا جريان .1تصوير 
  ]92ص ،39[

  
ي جنسي آفرينش كيهـان،  رمزپردازدر . مرد بسان منيِ ؛است باروركننده آب زاياننده و باران 

آب در بسـياري از  ]. 193ص ،9[ كنـد  گيرد و با بـاران بـاردار مـي    زمين را در آغوش مي آسمانْ
خيـزي و پروراننـدة    مقـدس حاصـل   ةكه رود سرچشـم  شده ريتصوجريان رود  صورت بهتصاوير 

شـود،   برخي رودهـا باعـث جـاودانگي مـي     نكهيافكر . اند مؤنثغلب ارودها  خدايانِ. هستي است
شـمول اسـت و    باور به تقدس آب، بـاوري جهـان  ]. 208ـ207ص ،49[ بوده استبسيار متداول 

هـاي عـاطفي جامعـه بـا      بـاور بـه ارزش آب، پيونـد   . شـود  تقريباً بين همة ملل و اقوام ديده مي
  ].226ص ،7[ دهد ترين عنصر حيات را نشان مي مهم

شـده  بازنمـايي   هـا  برجسـته  نقشها و  ها، مجسمه ن است كه در پيكركنقش ديگر، تصوير ز
 هـا بـود   هايش هميشه عامل تغيير در مذاهب و فرهنگ يت زن و سمبلاهماز آغاز بشريت . است

بـر مبنـاي   ، نخستين باورهاي مـذهبي در ايـالم، ماننـد اقـوام كشـاورز      كه يطور به ؛]1ص ،52[
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2. subjective 
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  جنوب غـرب در ]. 446ص ،14[ بارز آن بوده است ةنمونكه زن  گرفته  هاي باروري شكل سمبل
شـده  زن يافـت   ةهـاي برهنـ   م پيكرك.از هزارة ششم پ ،هايي چون چغاميش در محوطه ،ايران
ة الهة برهنـه در هـزارة دوم   شد ساختههاي  در تمدن ايالم، بسياري از پيكرك ].4ص ،52[ است
گـذاري بـه مقـام زن     ارج منظـور  بـه بعـد،   هاي زنان نيايشـگر در ادوار  و مجسمه) 2تصوير (م .پ

  ].129ـ123ص ،44[ اند شده  ساخته
  

 ]28ص ،39[ م.دوم پ ةمادر، ايالم باستان، هزار ةاله .2تصوير 
 

ايـن  . ايالم است  رايج 1هاي مايه مار از نقش  زن، نقش ةدر كنار آثار زيادي از تصوير و مجسم
در ]. 20ص ،3[ اسـت  شده  ارائهاز شوش  آمده دست بهم روي ليواني .مايه از هزارة چهارم پ نقش

بخش زيرين تخت جلوس خدايان يا شاهان ) 3تصوير ( زده چنبره صورت بهمار  ،برخي از تصاوير
ايالم، تصويري از مار نيز  ةروي مهري متعلق به دور ].59ـ58ص ،30[ ايالم را اشغال كرده است

  ].32ص ،45[ با سر انسان نشان داده شده است
پوست انـداختن   ،در ايالم باستان .دارند راباروري زمين ة هر سه جنب» مار«و  »زن«، »آب«

تواند تجديـد حيـات    شد مردمان باستان تصور كنند مار دائماً مي مار، اين جانور خاكي، باعث مي
برد، نگهبـان   به سر مي خاك ريزاست كه جاويد و ناميراست و چون در  شده ادعا رو نيازاكند و 

مار اگر در شكل جريان آب نشان داده شود، نمـاد آب و نشـانة نيكـي و    . شد ردگان دانسته ميم
گيري نمـاد بـاروري ايـالم     نقش دو مار در حال جفت]. 70، ص35[ خيزي است فراواني و حاصل

همه بـاور دارنـد كـه نخسـتين آميـزش جنسـي       ، در سراسر شرق]. 31ص ،50[ شد شناخته مي
مار را در حال ، در دوران حيض. بلوغ و چه به هنگام حيض، با مار بوده استزنان، چه در دوران 

]. 170ص ،9[ داننـد  را مسئول آن شـر مـي  » مار«دهند و  خروج از اندام تناسلي زنان نمايش مي
  .زن و مار به دليل شباهت در جنبة باروري است اين باور نشان از پيوند، درواقع

                                                        
1. Motif 
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كورانگون از دوران  ةبرجست ر تخت پادشاه و مراسم آبريزان در نقشزده زي نقش مار چنبره. 3تصوير 
 ]28ص ،44[ ايالم جديد

  

 ]48، ص50[ با نقش مار با سر انسان از ايالم باستان مهر .4تصوير 
 

با باروري مـرتبط بودنـد    ،هر سه ،شود آب، زن و مار روشن مي ،گفته توجه به مطالب پيش با
در اعتقـادات ايـالم    ،يعنـي آب، زن و مـار   ،بنابراين، اين سه عنصر .ي داشتندبخش بركتو جنبة 

. هيبت داشته باشـد  .1 :داند موجود مقدس را داراي سه ويژگي مي 1اتو. شدند مقدس شمرده مي
ي او سـو   بـه افراد بسياري  كه يطور به؛ جذاب باشد .2. البته اين هيبت، پنداشت ذهن انسان بود

ي از ترس رفتار خود را حالت باهاي مقدس هميشه  باشد؛ پيروان پديدهآور  ترس .3. دنكشيده شو
شـد،   مقـدس مـي  ة كه باعث خشـم پديـد   ،رفتار نادرست دادن كردند از انجام كنترل و سعي مي

  ].11ـ6ص ،67[ اين ترس ناشي از اخالص همراه با احترام بود. ممانعت كنند
كنونات و مفاهيم زندگي اجتماعي را آشكار ند و ما هاي اجتماعي از طرفي، نمادها كانون ارزش

رسيده اشاره دارد كه  ارث نماد به نيا و تجارب به. ندا دهندة ناخودآگاه جمعي ها نشان نماد. كنند مي
. انـد  يابد و مرتبط با نهادهاي بشـري  شده و در ناخودآگاه جمعي بازتاب مي در ذهن بشريت ثبت

دارند كه پيچيدگي زندگي اجتماعي را سامان   اي چندگانه ها ايستا نيستند و مفاهيم متغير و نماد
توانسـت   هاي مقدس فقط از راه ايمان قوي و اخـالص مـي   پديده]. 299ـ296، ص58[دهند  مي

ي مقدس سبب شد نمـايش  ها دهيپدازاي خارجي براي  به فقدان وجود ما]. 32، ص1[درك شود 
پيروان . كردند يمخودنمايي ... الب اشيا و تصاوير واين نمادها در ق. شكل نماد به كار رود  بهها  آن
با عنايت  .]139، ص48[نمودند  ها، امر مقدس ذهن را ياد مي ها با پرستش و تقدس اين پديده آن
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دادند  ها نقش حيوان را به انسان ترجيح مي ، آناستنمادين  شدت بهبه اينكه در ايالم باستان هنر 
بود كه ايـن  » توتم«مثابة  قدس براي ايالميان زن، آب و مار بهبنابراين، سه عنصر م]. 4، ص37[

شـكل نمـادين نمـايش     بهها را  شدند و آن تلقي مي آور ترسسه براي ايالميان جذاب، باهيبت و 
اعتقـاد  » تـوتم «كند ايالميان با محوريت سـه عنصـر يادشـده بـه      اين موارد آشكار مي. دادند مي

توتمي بود » الهه  مارـ«نماد . اند سه عنصر باهم نمايش داده شده ها، هر در برخي از صحنه. داشتند
اي از تابو فراگرفته  را هاله» الهه ـمار«اين  تيشخص. پنداشتند كه ايالميان نسل خود را از آن مي

در مصر باسـتان نيـز وجـود    » الهه ـمار«. توانست با هر فردي ازدواج كند او نمي كه يطور بهبود؛ 
شـده در ايـالم باسـتان     هـاي يـاد   باور به توتم]. 94، ص49[كرد  ون حفاظت ميداشت كه از فرع

 در جامعة ايالم باستان شد؛ حتي اعتقادي وجود داشت كه حيات آفريـدة » ساالري مادر«موجب 

حال شوهر و فرزنـد او   يندرعالنوع بوده و  ي بوده كه همسري داشته، كه او نيز ربمؤنث النوع رب
تقدس و تابوهاي يادشده، نهاد سياسـي ايـالم باسـتان را فـرا     ]. 2، ص3[شده است  محسوب مي

اعتقـاد بـه مشـروعيت نهـاد     . گرفته و مشروعيت الزم را براي نهاد سياسي به ارمغان آورده بـود 
كـرده بـود؛   » تقـدس «سياسي در شرق باستان، نهاد سياسي را مجبور به وارد شـدن بـه مقولـة    

سـاختار  . دورة ساساني در حوزة فرهنگي ايران تداوم داشته استكه اين فرايند تا اواخر  طوري به
ها به نهاد سياسـي بـه بقـا و    »توتم«ها در قالب  بخشي به اسطوره نهاد سياسي با عناصر و عينيت

بخشيد و با انديشة حفاظت پايدار قدرت در خانـدان شـاهي    اعمال قدرت بر مردم مشروعيت مي
كردن قدرت و ثروت از باورها و  اسي ايالم باستان براي انحصاريبنابراين، نهاد سي. يافت ادامه مي

كـه  ، »الهـه  ـمارـ «گاه نظام فلسفي شد و اعتقاد به  اعتقادات مردم بهره برد و نهاد سياسي تجلي
ازدواج خواهر با برادر و ازدواج با بيوة برادر  صورت  بهاي از تقدس و تابو آن را فرا گرفته بود،  هاله

  ].18، ص44؛ 15ـ14 ، ص34[م نمايان شد در فرهنگ ايال
توانـد   نمـي  ،يني آمادگي نيافتـه يآدمي در شرايط و مقتضيات دنيوي، يعني وقتي به طرزي آ

ف همـين  معـر تـابو دقيقـاً   . ء آلوده و نجس يا ممتاز و مخصوص نزديك شـود  بدون خطر به شي
 لمسشـان هـا يـا    بـه آن است كه نزديكـي  » شده منزوي«موقعيت و حال اشيا، اعمال يا اشخاص 

و كيفيت  حكم  بههر شيء، عمل يا شخصي كه . است، زيرا متضمن خطر است» و حرامممنوع «
رهيـدگي و تجـاوز از    اثر بروجودش حامل قدرتي است كه طبيعتش كمابيش نامطمئن است يا 

. شـود  است يـا تـابو مـي   ) محرم(كند، تابو  ي چنان قدرتي كسب ميوجودشناختحدود و مراتب 
 ،8[ هاي خـاص مربـوط اسـت    رخي از تابوها به زن و آميزش جنسي و والدت يا بعضي موقعيتب

هـاي   هاي جمعي، به نظـام  يد در قالببازتولاش به  هر نظام اجتماعي به دليل نياز دائمي ].36ص
هـاي اجتمـاعي تمـايز ايجـاد      حال بـين گـروه   يندرعهايي كه  نظام ؛تعلق اجتماعي هم نياز دارد

  .ندا توتم و تابوهاي وابسته به آن عامل تمايز اجتماعي]. 201ص ،64[ كنند مي
هـاي فلسـفي    كـه مخـتص نظـام    ،شواهدي از فرهنگ ايالم در دست است كه وجود تـابو را 

اسـت؛   كـرده كار  وجود اين تابوها احتماالً ايالميان را افرادي محافظه .دكن گراست، ثابت مي  توتم



  439   ...پديدارشناسي ازدواج با محارم

بر زبـان جـاري    بايدها نه  اند كه نام واقعي آن ناپذيري بوده مثالً بيشتر خدايان موجودات توصيف
ها  ، انسانِ ايالمي مجاز به توصيف و تبيين دقيق آننكهيا تر مهمند و شوشناسايي  بايدشود و نه 

مقـدس و  در قوانين ايـالم آمـده اسـت اگـر فـرد عـامي بـا اشـيا          ،همچنين]. 57ص ،44[ نبود
  ].15ص ،50[ مجازاتش مرگ بود ،يافت شدة خدايان تماس مي تحريم

شد فقط يك يا دو خدا با ايـن الهـه    سبب مي» الههـ مار«توتم  تيشخصوجود تابو بر حول 
همسـر ايـن الهـه    ) خداي آسـمان ( 1خداي هومبان ،در ايالم قديم. بتوانند پيمان زناشويي ببندد
مادر نماد باروري، آب   الهه ،بنابراين]. 10ص ،34[ شد ان متولد ميبود كه از اين دو، خداي هوتر

خيـزي، غلـه و آب    و زمين است و خداي مذكر، نماد آسمان و از پيوند ايـن دو بـاروري، حاصـل   
. كرد عامل باران، زن را كه نماد او زمين بود، بارور مي ،خداي آسمان]. 127ص ،8[ شد ايجاد مي
ـ  يپ شوش دراز حكومت فدرال ايالم نام خاص خود را داشتند؛  يها در هر ايالت اين الهه  2ريـ ك ين
 شـد  پـارتي خوانـده مـي   ) انيتل ملامير و  مال(و انشان  4در آياپير و 3كيريريش) بوشهر(در ليان 

مـادر دو همسـر    ةتمدن ايالم بود، اين اله شكه اوج درخش ،در دوران ايالم مياني]. 51ص ،44[
ي مجمـع خـدايان در رفتـار    بخشـ  سـه ايـن نظـام    .5شوشينك ري اينيكي هومبان و ديگ داشت؛

كيريـريش   ، ازشـده  ذكـر ايـن خـدايان    ثـت يتثلدر متني كـه از  . سياسي ايالميان نيز بروز كرد
ـ  بـه رسد كـه ايـن سـه خـدا      به نظر مي. شود مي برده  نام» همسر بزرگ«در مقام  وضوح به  ةمثاب

ايـن نظـام    ،مخ سوكل ةدر دور ژهيو به ،بعدها]. 36ـ35ص ،50[ اند شده نيا تلقي مي هم اي خانواده
  .دشي عيناً در نظام سياسي تكرار بخش سه

  هاي مهم طبيعي در نظام فلسفي ايالم باستان از پديده ينماي .5تصوير 
  

زنـي   ؛شـود  در نظام فلسفي ايالم آب نماد حيات است كه در وجود زن متجلي مـي  ،بنابراين

                                                        
1. Humban  
2. Pinikir 
3. Kiriša 
4. Ayapir 
5. Inshushinak 

آب  
)حيات(

زن 
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و در آثار هنري گاه به نقش زن و گاه به نماد مـار بازنمـايي    گرفته است فراتقدس او را  ةكه هال
در نظام سياسي ايالم باستان، زن يا ملكه حافظ دودمان شاهي است و همواره عنصر . شده است

كه تخت شـاهي   ،)6تصوير ( زير تخت پادشاه زده چنبرهثابت است كه خود را در قالب نقش مار 
اندازي مار نماد پادشـاهاني اسـت كـه يكـي بعـد از        پوست .است  ادهد، نشان كرده استرا حفظ 

، ايالميـان  رو نيـ ازا. شـوند  تخت شاهي مي آيند و باعث پايداري و جاودانگيِ كار مي  ديگري روي
كه افراد به مادر و تبار مـادري منسـوب    ،در اين فرهنگ. دانستند اصالت خون را از طرف زن مي

د؛ اما قـدرت لزومـاً در دسـت    شتندا ياجتماعي برتر تيموقعشه، زنان و نه همي ،شود، عموماً مي
 ].175ص ،35[ آنان نبود

 

  
  ]289ص ،17[ اولي اي از لوح، اثر مهر تن قطعه .6 تصوير

  حارم در نهاد سياسي ايالم باستانشواهد ازدواج با م
نهـاد   ،]12ص ،22[ سياسـي بـود   ةفلسـفي زيربنـايي انديشـ    ةباستان انديش ةدر دور كه آنجا از

جغرافيـاي تحـت   ة مـادي در پهنـ   صـورت   بـه سياسـي خـود را     ةبـود انديشـ   در تالشسياسي 
 2اونتـاش   م در دورـ.ق1250در حدود  1گالـ  كه اونتاش يطور به ؛اش به نمايش درآورد فرماندهي

در . كـرد كيريـريش برپـا    ةپينيكير و معبد ديگري را براي الهـ  ةمعبدي را براي اله) 3چغازنبيل(
سـرزمين  «پينيكير براي شوش، كيريـريش بـراي   . مادر خود را داشت ةالهآغاز، هريك از اياالت 

ايـن شـواهد سـاختار    . در جنوب شرق و الهة پارتي براي دو ايالت مال امير و انشان بودند» دريا
  .]51ـ50ص ،44[كنند  يمايالم را منعكس ) فدرال(حكومت 

                                                        
1. Untash -Napirisha 
2. Dur Untash 
3. Choga Zanbīl 
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يج و ناخواسـته  تـدر  بـه هـا   آن. انـد  مرو خـدايان ايالمـي بـوده   ها فرمانروايان اصلي قل اين الهه
 ؛جـاي خـود را بـه خـدايان مـرد واگـذار كردنـد       ) در طول هـزارة دوم پـيش از مـيالد    احتماالً(
اين خدايان مطمئناً . خدايان از دست ندادند مراتب سلسلههرگز مقام رفيع خود را در  ،حال ينباا

 ،گلـي  شـمار  يبهاي  وجود پيكره. بودند  حفظ كردهي خود ي مردم جاي مطلوبي را براها قلبدر 
  ].52ص ،44[ كند ين امر داللت ميبر همند، ا معروف» برهنه ةاله«كه به 
  

  ]90ص ،52[ برهنه در ايالم باستان ةاله .7 تصوير
  

، زيـرا  منجـر شـد   تـدريجي مقـام مـردان    يي دوران كهن ايالم درنهايت به ارتقـا مادرساالر
پينيكير و كيريرش بدون درگيري به برتري يـك   :آمد به وجودجديد در ترتيب خدايان  يتركيب

زن هرگز از گروه خدايان برتر ايالمي حـذف نشـد،    الهة ،وجود اين با .خداي مذكر گردن نهادند
يثت خدايان، هومبان، تثلدر متني كه ]. 34ص ،50[ زيرا در قلب مردم ايالم جايگاه ابدي داشت

  نـام » همسر بـزرگ « در مقام وضوح به، از كيريريش شده ذكر در آننك و كيريريش ـ شوشي اين
 ،مـادر خـدايان   عنوان به ،توان دريافت كه كيريريش در مقام خود يماز اين متن . شده است برده
كامالً محتمل است كه اين سه خـدا  . شوشيناك هم بود  ـ همسر هومبان، بلكه همسر اين تنها نه
هـاي   وضـوح روابـط مشـابهي ميـان خـانواده      بـه انـد، زيـرا    يا تلقي شـده ن هم ةخانوادة يك مثاب به

انـد،   كرده دو برادر با خواهر خود ازدواج مي. فرمانرواي ايالم در طول تاريخ آن وجود داشته است
ساختند بايـد بـر مبنـاي الگـوي      ميان خداياني كه مثلث برتر را مي ةرابط .واحد  آن درگرچه نه 
  ].36ص ،50[ داشته استهاي فرمانروا روي زمين وجود  باشد كه ميان خانواده شده نابروابطي 

 ،2شود، بعد از پسر اپرتي، شـيلهه  ديده مي 1»اپرتي« ةكه اين ايدئولوژي در زمان سلسل چنان
مقـام   3»خواهر شيلهه« عنوان بهاما  ،از نام شاهزاده خانم آگاهي نداريم. كند يمقد علم  ،دختر او

كساني را شايستة رسـيدن   فقط ،در روزگار بعد. دهد جد مادري سلسله را به خود اختصاص مي
مـادر  «زني كـه در متـون بـا عنـوان     ، »خواهر شيلهه«دانستند كه از نسل  به مقام پادشاهي مي

                                                        
1. Epartid 
2. S ilhaha 
3. Anni- Šilhaha 
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د كـه در ايـالم زن نقـش مهمـي     شـو  يمـ بنابراين، آشكار . شود، بوده باشند يماز او ياد » مهربان
يي صادق بوده كه از جـد مـادري   ها آندر مورد فقط  شته و وراثت در سلطنت از برادر به برادردا

  ].14ص ،44[ معيني بوده باشند
شـد، مگـر از    ينمـ سـلطنت شـمرده    ةهيچ مرد خانوادة سـلطنتي شايسـت   ،در دودمان اپرتي

زنـان خانـدان   ، ايـن  درواقـع . بـوده باشـد   ،گـذار سلسـله   بنيان خواهر شاهاعقاب ملكة نخستين، 
بردند، ولـي در عمـل مـردان خانـدان سـلطنتي       سلطنتي بودند كه حق فرمانروايي را به ارث مي

 و  تـاج ادعـاي مشـروع وراثـت    ]. 402ص ،13[ دادنـد  فرمانروا انجام مي عنوان بهوظايف ايشان را 
، كه از طرف مادري به ارث برده شده بود و با حق وراثت برادري هم همراه بـود، در ايـالم   تخت

  ].83ص ،50[ شد ي قديم پذيرفته ميمادرساالريه معموالً مشابه ميراث سنت اول
م با رسوم قديمي فدراليسـم و  .پدر قرون اولية هزارة دوم  1سوكالماهو ةدر سلسل ،همچنين

 ،پـس   يـن ا از. دردا قـرار ي برادرشـاه حـال   يندرعي و مادرشاهة اصول تشكيالت اجتماعي بر پاي
شامخ اداري سومري، بـه نـام سـوكالماهو يـا      شدة عنوان شاهي جاي خود را به يك عنوان سامي

رسـول  «يـا   2»بزرگة شاهزاد«و مهتري چون  تر بزرگي احتم معن طور بهداد كه  ،»وزير بزرگ«
 عنـوان  بهخود را  تر كوچكشخصي با اين مقام و عنوان در زمان حيات، برادر . داشته است» عالي

 بـا حال خواهرش نيز بود،  يندرعكرد و پسر او از زني كه  السلطنه انتخاب مي جانشين نوعي نايب
، در نقـل و  شـد  ناميده مي» مهربان مادر« كه اين مادر. شد خوانده مي 3»شاهزادة شوش«عنوان 

ميـر بـاال در ميـان ايـن      و ميـزان مـرگ   ].45ص ،3[ كرد انتقاالت جانشيني نقش مؤثري ايفا مي
 برادر زنازدواج با  .معلول ازدواج با محارم بوده است ،يادز  احتمال  بههاي حكومتگر ايالم،  خاندان

اين ويژگي فرهنگي  ،صورت هر در]. 83ص ،50[ هاي بازماندة ايالم باستان بود متوفي از ويژگي
  .نيز انتقال يافت )هخامنشي( بعد ةايالم باستان به دور

  ازدواج با محارم در دورة هخامنشي
است و  گرفته  شكلكه حول عقايد كشاورزي و باروري زمين  ،برخالف نظام فلسفي ايالم باستان

 ،24[ داري نظام پدرسـاالرانه داشـتند   هخامنشيان با توجه به زندگي گله ،مادرتباري رواج داشت
آن نقش اساسي داشت، بـر نظـام خـانوادگي و     ةداري كه مرد در ادار نظام اقتصادي گله]. 91ص

شـكل  » پـدر   ــ  خـدا «ها نيز با اعتقاد به  ها مؤثر افتاد و جهان مثالي آن آن ةاجتماعي پدرساالران
 از روابط فرادستي و فرودسـتي از سـطح خـانواده شـروع     گرايي پدرساالريفرهنگ اقتدار. گرفت
 ،30[ يافتـه اسـت   يت به سـطح نظـام سياسـي گسـترش     درنهاو به سطح نظام اجتماعي و  شده

                                                        
1. Sukkalmah 
2. Tetep - mada  
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كه خداي ، »پدر ـخدا«. اقوام مهاجر هندواروپايي وجود داشت ةهمنظام پدرساالرانه در  .]46ص
فرهنـگ و اسـاطير    ةوحـدت پدرسـاالران   بيـانگر و دارد شناسـي مشـتركي    ريشه ،ها بود آن ةيگان
، در زبـان ودايـي   »خدا«ي ابه معن» deus« صورت بهاين واژه در زبان التيني . استاروپايي  و هند

»devá «)ــدا ــتا )خ ــو(» daēva«، در اوس ــاي  ) دي ــه معن ــدا«در اصــل ب ــده اســت» خ  ،13[ آم
 ةايـن واژه بازمانـد   .اسـت  ]166ص ،47[ ي به ما رسيدهاز زبان پهلو 1خويدوده ةواژ]. 27ـ26ص
احتماالً بـه مفهـوم ازدواج بـا    . است] 1864ص ،56[ »ازدواج با خويش«ي ابه معن 2اوستايي ةواژ

و خواهر » يمه«ازدواج » ودا  ـ ريگ«ما در اساطير هند در  اگرچهخويشاوندان نزديك بوده است؛ 
دانـيم بـه دليـل ايـن      نيك مي ،آگاهيم ،آورند مردمان را پديد مي ةكه نژاد هم ،»يمي« زداش هم

بـا وجـود تفـاوت در نظـام     ]. 487ص ،12[عمل، يمه از زمين طرد و سرور جهان مردگـان شـد   
. داده است  روي كرات بهاقتصادي، براساس منابع تاريخي، ازدواج با محارم در دودمان هخامنشي 

ابتدا اين نوع ازدواج منبع كسـب مشـروعيت سياسـي در    ند كه در كن مي منابع اساطيري روشن
يراني نبود؛ بلكه هخامنشيان با ورود به فالت ايران و برخوردشان با اقـوام  هندوا ةنظام پدرساالران

هرچند شواهد متقنـي در مـورد ازدواج   . آورند مي به ازدواج با محارم روي ،ويژه ايالميان بومي، به
ها و برخـورد بـا اقـوام بـومي و      با مهاجرت هندوايراني، ت نيستبا محارم در اين فرهنگ در دس

كه موروث  ،اين نوع كسب مشروعيت با توجه به بافت اجتماعي فرهنگي، برهمكنش با اين اقوام
هاي  به استناد داده .هخامنشي شدة عامل مشروعيت در دور تغيير يافت و به نوعي ،ايالميان بود

 ةها همراه مادها در نيمة دوم هـزار  د پارسشو شناسي روشن مي شناسي و پيوندهاي زبان باستان
فالت ايران به سمت غـرب   شمال شرقحركتي پيوسته و تدريجي از  روند درميالد    از   دوم پيش

يـت منطقـه و شـكل انـواع     جمعتغييرات عمده در بافت  .]195ص ،55[ اين فالت سرازير شدند
؛ 67ـ65ص ،58[ بازگوكنندة حضور اقوام جديد در ناحيه استكُر،  رود ةيژه در حوزو به ،ها سفال

 نشـيني كننـد   ي دشـت عقـب  شمال غربكه سبب شده اقوام يكجانشين ايالمي به  ]244ص ،71
ند كـه در قـرن   داشـت يت فراواني جمعشناسي، اقوام پارس  بر پاية شواهد باستان]. 442، ص15[

نشان در جنوب و درياي خـزر در شـمال تـا    سو به ا يش از ميالد در محدودة وسيعي از يكپنهم 
هـا بـا    شناسي، پـارس  هاي باستان به استناد داده]. 124ـ107ص  ،62[ آذربايجان پراكنده شدند

تدريج روابط خود را با دولت ايالم آغـاز كردنـد و بـا ايـالم وارد مناسـبات       بهورود به غرب ايران، 
و محتمل است كه اين قوم با خاندان شاهي و اشرافي ايالم پيوند  ]19ـ9ص ،61[ سياسي شدند

هـايي از   گـزارش ) م.پ 699ــ 717(دوم  3ـ نهونته بار در زمان شوتروك نخستين. بستندزناشويي 
هـا بـا    پـارس ]. 286، ص69[وري آشور نو موجود اسـت  تمابين پارس و ايالم در برابر امپرا اتحاد

از . ها آشنا شدند هاي مختلف فرهنگي آن يالم نو و آشور نو با جنبههاي ا برقراري ارتباط با تمدن
                                                        

1. Xwēdōdah-  
2. Xvaētvadaϴa-  
3. Shutur  - Nahundu 
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از پرسپوليس است كه بـه  ) 8 تصوير(هاي تأثيرپذيري فرهنگ هخامنشي از ايالمي، مهري  نمونه
دهد كه بر تخت نشسته و خـدمتكارانش در   مي  شده و زن اشرافي را نشان  سبك ايالم نو ساخته

  .]142، ص57[ اطراف او هستند
  

  ]142، ص57[ شده از پرسپوليس مهر هخامنشي با تصوير زن اشرافي يافت .8تصوير 

  
پيش بـا اسـتفاده از ضـعف دولـت      هخامنش، چيش از سويفارس  ةقبايل ناحي اتحادبعد از 

 ةي از سـرزمين ايـالم را ضـميم   مهمـ بود، قسمت  شده  منقرضپال  باني  كه به دست آشور ،ايالم
 1كـوروش  ،ايي قلمرو قوم پارس به دسـت دو فرزنـدش  روفرمان ،بعد از مرگ او .خاك پارس كرد

هـا و   از بررسي كتيبـه . افتاد ،)كبير 3جد بزرگ داريوش( 2و آريارمنا) م.پ 590ـ640حدود (اول 
هاي شرقي قلمـرو قـوم پـارس تحـت نفـوذ آريارمنـا و        اند كه قسمت تواريخ چنين نتيجه گرفته

  ].134، ص66؛ 32ـ29 ص ،28[ بوده استقسمت غربي در دست كوروش 
 ةبندي قلمرو هخامنشي بين آريارمنا و كوروش اول، اقتباسي از شـيو  نگارنده، تقسيم نظربه 

 ةهـاي ديگـر را بـه محـدود     كوروش دوم نيز از زمـاني كـه سـرزمين   . حكومت فدرال ايالم است
ها برخالف بسياري از  پارس. اي را پيش گرفت ها چنين شيوه سرزمين ةمتصرفاتش افزود، در ادار

و فرهنـگ بيگانـه را    رسـوم ير بودنـد كـه آداب و   نوپذند، مردماني داريت قومي عصبكه  ،اياالت
  .ها شد و اين عامل باعث پيشرفت فرهنگ آن ]17ص ،52[ ي قبول كردندآسان به

طلبـي بـر    بـر مبنـاي سـلطه    وهـا   هخامنشي نمايانگر ايدئولوژي سياسي آن ةگرچه هنر دور
شناسـي و تـاريخي خبـر از پايگـاه      شـواهد باسـتان   ،]137ص ،22[ اسـت  هاي همسايه زمينسر

برجستة زن اشرافي است كه بر تخت نشسـته   ها، نقش دست نقش  ينا از. دهد اجتماعي زنان مي
 و هـا  دان است و در كنار وي خدمتكارانش با يك پرنـده در كنـار او حضـور دارنـد و نيـز سـرمه      

  .]43ـ42ص ،59[ شده است  ساختهشكل زن به هايي كه  سرديس
هـاي   شود، پايگـاه بـاالي اجتمـاعي ملكـه     هخامنشي برداشت مي ةآنچه از منابع تاريخي دور

هاي كشاورزي و درآمدهاي روستاها بودنـد   ها، زمين ها صاحب باغ آن. اشراف است زنان وايراني 

                                                        
1. Kurauš 
2. Aryāramna  
3. Dārayatvahuš 
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مصـرف   1آنتـيال  شـهر  آمددر كه يطور به ؛شد زيادي براي تأمين نيازهاي آنان صرف مي ةو هزين
براسـاس منـابع يونـاني، بـابلي و     ]. 271ص  ،42[شـد  ملكة ايـران مـي   هايكفش خاص مخارج

بخشـي از مالزمـان    ،اي كه با خانوادة شاه مربـوط بودنـد   زاده پارسي، زنان درباري و بانوان نجيب
 ،11[ كردنـد  اين بـانوان حتـي خصوصـي نيـز مسـافرت مـي       .دادند ها تشكيل مي شاه را در سفر

بـا    قائل شدن ارزش اجتمـاعي بـاال بـراي زنـان در دورة هخامنشـي و ازدواج      ،شك يب]. 118ص
تـوان نشـاني از ايـن     زيرا نمـي  ،تأثير فرهنگ ايالم باستان شكل گرفت تحتمحارم در اين دوره 

آنچه از اين موضـوع برداشـت    ،هرحال به. ني يافتيراهندوااقوام  ةها در فرهنگ پدرساالران ازدواج
در جهت تأمين انديشة سياسـي هخامنشـيان   هخامنشي كامالً  ةگونه ازدواج در دور ينا ،شود مي

  .شده استميانجام 

  يت سياسيمشروعة مثاب بههخامنشي ة نژاد در دور
قدرت وقتي مؤثر اسـت  . طلبد مبتني است و از مردم اطاعت مي» باور«وبر، بر  نظر به يتمشروع

قدرت بايد . اما اين عنصر اصلي آن نيست ،قدرت حق كاربرد اجبار را دارد. كه مشروع بوده باشد
. تأثير خواهـد بـود   رو خواهد شد و بي به يت داشته باشد، در غير اين صورت با دشواري رومشروع
وشند نشان دهنـد  ك ها مي همة حكومت. يت فقط توجيهي براي اقدامات قدرتمندان استمشروع

ي توانـايي  ايت به معنـ مشروع ،يطوركل به. كه اقداماتشان مشروع و بنابراين بر مردم الزامي است
 ،36[ ايجاد و حفظ اين اعتقـاد اسـت كـه نظـام سياسـي موجـود بـراي جامعـه مناسـب اسـت          

 طبـق : يت سـنتي مشروع .1: شمارد يت برميمشروعماكس وبر سه منشأ را براي ]. 107ـ105ص
يت به كساني تعلق دارد كه اقتدار دارنـد و بـر بنيـاد آن اعمـال     مشروعهاي ديرين جامعه،  سنت

مـردم جامعـه و تبلـور     ةوجود باورها و اعتقادات عامـ  :2يت كاريزماييمشروع .2 ؛كنند قدرت مي
 براسـاس  :يت قـانوني مشروع. 3 ؛كند ها در شخصيت فردي خاص، وي را داراي مشروعيت مي آن

  ].328ص ،70[ ي است كه طبق آن قانون حكومت كندكس  آنِيت از مشروعه، قانون هر جامع
هخامنشـي،   .، نـژاد بـود  كـرد  يت شاهان هخامنشي تـأمين مـي  مشروعيكي از بسترهايي كه 

بيسـتون دقـت    ةداريـوش در كتيبـ  . پارسي و از نژاد آريايي بودن از شرايط الزم شاه مشروع بود
، هخامنشـي، پارسـي و از نـژاد    3، گئوماتااش خورده شكستبسياري به خرج داد كه نگويد رقيب 

و تفـاخر نـژاد، چـون    هـا  نامـه شـجره هاي هخامنشـي   در كتيبه]. 69ص ،63[ آريايي بوده است
  :بيستون آورده است ةداريوش در ابتداي كتيب. شود بندي واحد، مدام تكرار مي ترجيع

ارشـام، پـدر ارشـام آريارمنـه، پـدر      پدر من ويشتاسب، پدر ويشتاسـب  «: شاه گويد داريوش

                                                        
1. Anthylla 
2. chrisma 
3. Gaumᾱta  
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  ».پيش هخامنش بود پيش، پدر چيش آريارمنه چيش

از ديرگاهـان اصـيل   ) كـه (شـويم   جهت ما هخامنشي خوانده مـي  ينبد«: شاه گويد داريوش
 ].116ص  ،63[ ».ما شاهان بودند ةاز ديرگاهان تخم. هستيم

توانستند با خانـدان   ول مملكت ميبسيار معدود و منتخبي از نجبا و بزرگان درجه اة تنها عد
سـلطنت مسـتمر خانـدان هخامنشـي، اشـراف و       اثر برزمان و  گذشت با. سلطنتي وصلت كنند

ي از نظام كائنات تلقـي  جزئها را حقيقتي ايزدي و  بزرگان نزديك به دستگاه شاهي، سلطنت آن
دهـد كـه نـژاد شـاه      اطالعاتي كه ما از نسب شاهان ايراني به دسـت داريـم، نشـان مـي    . دندكر

پدر شاه از دودمان هخامنشي باشد، ثانيـاً مـادر    اوالً: هخامنشي بر سه اصل كلي بنيان يافته بود
شاه از دودمان هخامنشي باشد، ثالثاً اگر مادر شاه از خاندان شاهي نيست، الاقل از خون يكي از 

  .بزرگ پارس باشد ةهفت خانواد
سب و والدين پادشاه، خاندان سلطنتي ايران كـامالً از  با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به ن

كردنـد و از آنـان    حتي شاهان بـا خـواهران خـود وصـلت مـي      ؛كرد ازدواج با خويشان پيروي مي
. يت بسياري براي نژاد و خون ملكـه قائـل بودنـد   اهمشاهان هخامنشي . شدند صاحب فرزند مي

ازدواج ، البتـه ]. 72ـ70ص ،5[ از شاهي بودداشتن نژاد پارسي اصيل از شرايط احر ،بدين ترتيب
عنـوان   با محارم در ميان خاندان سلطنتي يكي از انواع ازدواج بـود كـه ماحصـل ايـن ازدواج بـه     

اعتقاد به ازدواج با محارم به اين علت بـود كـه   ]. 110ـ51ص ،11[ شد وليعهد ايران برگزيده مي
]. 290، ص25[ دختي ازدواج كنـد اند و كسي شاه اسـت كـه بـا شـاه     زنان حامل خون سلطنت

ازدواج ، ]60ص ،11[ 1دهـاك  دختـر آژي  خود،  ةها، ازدواج كوروش دوم با خال ة اين ازدواجازجمل
 داريـوش دوم بـا خـواهرش پروشـات    و نيز  ]35، ص16[ آتوسا و ركساناش انكمبوجيه با خواهر

بـا  ]. 191، ص27[ اسـت  دو دختر خود آتوسا و آمسترين دوم با 2اردشيرازدواج  ،]179، ص27[
براي اين اقدام داريوش . است ،آتوسا ،ها، ازدواج داريوش با دختر كوروش ترين اين ازدواج اهميت

ازدواج او بـا آتوسـا    ةكه نتيج ،بزرگ كوروش ةنو ،يارشااخشبود تا  مشروعيت دادن به سلطنتش
بلكـه در   ،بوده باشـد  3رشامادر خشايا» شخصيت« علت اين امر نبايد الزاماً. بود، به سلطنت رسد

توجه است كـه داريـوش اول   شايان  ].152، ص14[ بسيار كهن نجد ايران ريشه داردهاي  سنت
 ،داراي همسر و فرزند پسري پيش از ازدواج با آتوسا بود؛ اما از ميان پسران متعددش پسر آتوسا

بـه جانشـيني    ،بود ،گذار امپراتوري هخامنشي بنيان ،كه از طرف مادر حامل خون كوروش بزرگ
 ،با اينكه ازدواج داريوش اول با آتوسا ازدواج با محارم نيسـت ]. 57ص، 54[ شد  داريوش برگزيده

مشـروعيتي   كرد؛ دهي از طريق نژاد را فراهم مي براي نهاد سياسي هخامنشي كاركرد مشروعيت
تـري را بـراي دودمـان    اي از تمـايز و بر  نژاد پارسي هالـه . مردم به آن معتقد بودند ةكه اكثر عام

                                                        
1. Ažīdahāk 
2. Artaxšaѳra 
3. Xšāyāršāh  
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مـردم در شخصـيت    ةبر آن، باورهاي عام  و افزون كرد هخامنشي نسبت به ساير مردم فراهم مي
  .آورد دست مي يافت و شاه براساس كاريزما مشروعيت را به شاه نمود مي

 ةشـد، در سراسـر دور   خانـدان سـلطنتي مـي    يبنصـ ازدواج با محـارم و مزايـايي كـه از آن    
يت از مشـروع آوردن  تسـ د  بـه كه توانـايي   ،؛ حتي در اواسط اين دورانداشت هخامنشي اعتبار

در اين برهة زماني، نهاد سياسي در ارتباط با حفاظت از كشـور و  . رو بود هها با موانع روب ساير راه
نهـاد   ،بنابراين .دكنالملل عرض اقتدار  ي عمل كند و در سطح بيندرست بهبود  همردمش نتوانست

 ةسياسي تالش كرد با حفظ اصالت نژاد، مشروعيت پادشاه به واسـطة كاريزمـا را در ميـان عامـ    
كه عالوه بـر رواج ازدواج بـا محـارم در ايـن دوران، در      يطور به ؛دارند مردم همچنان پابرجا نگه

ه شاهي را بـه او  شود ك ذكر مي 3و ميترا 2مزدا همراه با اهوره 1)اَناهيتا( بانويزدااردشير دوم  ةكتيب
 ةقدسي با انديش ةحوز اند تالششاهان هخامنشي در  ،يبترت ينبد .]154ص ،63[ اند اعطا كرده
ها يك ايزدبـانو   برتر آن ةاله، ايالم نيز ةدر دور. دشويت همسان مشروعها براي كسب  سياسي آن

كرد و ساختار ايـن تثليـث    يث را ايجاد ميتثلشوشينك،    بود كه همراه هومبان و اين) كيريريش(
ي كـار  يشخـو احتمـاالً  . هخامنشي بروز كرد ةيتا بار ديگر در دورناهمزدا، ميترا، اَ اهوره صورت  به

يتـا مشـابه   ناهكـاري اَ  شوشينك و خويش كاري ميترا مشابه اين مزدا مشابه هومبان، خويش اهوره
كننـده و   شـت فلسـفي، توجيـه   ها عالوه بـر بردا  اسطورهرو،  ينازا]. 395، ص14[ كيريريش است

 ةگاهي نيز اين ايدئولوژي معرف ساختار جامع وايدئولوژيك نظام حاكم زمان خودند  ييدكنندةتأ
زماني كه از اسطوره صـحبت  ، بنابراين]. 16ص ،19[ يافته استن  تحققاست كه هنوز  نظر مورد

 ةبينـي پايـ   و ايـن جهـان  بيني مردم باستان بـوده   دهد كه در جهان يمشود، از واقعيتي خبر  يم
  .است داده يمهاي گذشته را شكل  هاي انسان عمدة فعاليت

  گيري يجهنت
هـاي   ينيـ گيـري آ  هاي مشترك بسـياري وجـود دارد كـه پيامـد آن شـكل      ويژگي ،ها بين انسان

زن در دنياي باستان، . ازدواج با محارم در دوران باستان است ،ها يكي از اين آيين. مشترك است
بـوده  اقـوام گونـاگون    احتـرام  مـورد بسيار  ،»زايش«همانند  ،هاي خود يژگيووظايف و  براساس

نيـز باعـث حرمـت بـه عناصـر طبيعـي        ،آب و ناهمگون اسـت  كه كم ،نوع جغرافياي ايران .است
مردم باستان به دنبـال شـناخت كائنـات     كه آنجا از. شده بود ،چون آب و مار ،ة زمينباروركنند

كردند، آيين ازدواج با محارم در نظـام   اي را با كائنات مشخص مي بودند و ارتباط هر امر و پديده
هاي استواري شكل يافت كه برآيند آن در فرهنـگ ايـالم اعتقـاد بـه      فلسفي آنان براساس بنيان

                                                        
1. Anᾱhītᾱ 
2. Ahurahmazdᾱh  
3. Mīѳra  
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اي از تـابو آن را   دانسـتند؛ هالـه   بـار او مـي  كه نسل خود را از ت ،شد »الهه ـمار«يعني  ،يك توتم
ي، نهاد سياسي ايالم نيـز تقـدس   قدسنظام  ،تبع به. ه بودكرديت وي را مقدس شخصفراگرفته و 

سياسـي   ةتوانست به اين دايرة قدسـي وارد شـود و بـدين ترتيـب انديشـ      ي نميهركسو  داشت
ي و عامل جغرافيـاي  مĤب تقدس ته،سياسي بس ةهمين انديش. كارانه بود شدت محافظه ايالميان به

گروهي در دنيـاي باسـتان    درون هاي خانوادگي و اي در سرزمين ايالم، به ازدواج ناهمگون و واحه
توان در اصالت نژاد دودمـان   هاي ازدواج با محارم را مي بازنمايي ،در نهاد سياسي ايالم. منجر شد

يـت  حاكم كردن و جاودان يتمشروعمردم، كسب قدرت از رهگذر  بربودن حكومت  شاهي، محق
 .يك تيره به شمار آورد

  

  
  با محارماصلي برپايي ازدواج  علل .9 تصوير

آيـين ازدواج بـا محـارم     ،»نظام پدرساالر«رغم اعتقاد هخامنشيان به  به ،هخامنشي ةدر دور
 ةمـ بخشي بـه حاكميـت نـزد عا    يتمشروعي در راستاي مؤثراين آيين كاركرد  ، زيرايافت  تداوم

يان هخامنش تغيير عقايد فلسفي. بود يت هخامنشيحاكممانعي براي زوال  و كرد فراهم مردم را
 نظام فلسـفي هخامنشـيان منطبـق بـر     ،درواقع. يت بودحاكم  بعد از حاكميت، به منظور توجيه

به شكل عيني در نظام فلسفي هخامنشـيان نيـز    بانويزداا اعتقاد به ، زيرايالمي شد نهاد سياسي
شـده و   آزمـون  ةزمـين و نسـخ   يـران اتجلي اعتقادات ديرين مـردم   ةمثاب بهاين عينيت . رايج شد

هخامنشيان با تـرويج ازدواج بـا محـارم در راسـتاي      .ايالم براي هخامنشيان بود ةشد يبردار بهره
ساسـاني نيـز بـا     ةدور اواخـر اين آيين تا . دبخشي به حكومت و تداوم آن گام برداشتن  يتمشروع

 ةبا تحول انديشـة فلسـفي در دور   ،شك بي. يش رواج داشتوب كماهداف ديگري در ايران باستان 
و آيـين ازدواج بـا محـارم بـراي      شـد هاي استوارتري ايجاد  اسالمي، انديشة سياسي نيز بر بنيان
يشـاوندي و  خو درونهـاي   ت آن در ازدواجهـايي از اعتقـادا   هميشه در ايران منسوخ شد؛ اما رگه

  .ي همچنان پابرجا ماندا منطقه درون

پديدارشناسي ازدواج با محارم در ايالم 
باستان 

جاودانگي حاكميت قدرت يابي نهاد 
سياسي اصالت نژاد
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