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پـیوندي در متـون پهـلوي و بازتـاب آن در شاهنامهخویـشا
پوره قاسممحدث،حسین حیدري

است؛ (xwēdōdah)پهلوي خودوده ۀ مصطلح واژةوندي یا ازدواج با محارم، ترجمپیخویشا:دهچکی

است اما این موضوع هرگز خاص ایرانیان نبوده.دارندبه ایرانیان باستان منسوب میموضوعی که اغلب آن را 
هاي هایی از فرهنگاین مقاله پس از بیان نمونه. افتتوان یهاي دیگر نیز میهایی از آن را در فرهنگو نمونه

کهن در مقام بازگویی نامۀدر این . پردازدوجود در آن میهاي منامه و نمونهدیگر و ایرانیان باستان، به شاه
که نخستین : استدر توجیه آن دو نظر بیان شده د و گردبا محارم طرح میواج، ازدهاي ایرانیان باستانداستان

و دیگري خواندآیین عجم میوکردهها را بر اساس متون مزدایی توجیهآنِ دقیقی زرتشتی است که این ازدواجاز
ین دو نظریه این جستار ا. استبردهیا روشی شاهانه نام» دین پهلوي«آنِ فردوسی است که از آن با عنوان از

.کندرا گزارش و تحلیل می

.، دین پهلوي، شاهنامهخودودهایران باستان، ازدواج با محارم، :کلید واژگان

مقدمه
این .انددانستهخاصی از ایرانیان منسوب برخی آن را به گروهبرخی خویشاپیوندي را به تمامی ایرانیان و 

توان هاي دیگر نیز میوده یا در فرهنگپردازد که آیا این آیین تنها خاص ایرانیان بمیموضوعجستار به این
و کردهگونه بیانعنوان نامۀ باستان ایرانیان این موضوع را چیگر این که شاهنامه بهاز آن سراغ گرفت و د

نگاهش به آن چگونه است؟ آیا ازدواج با محارم در شاهنامه با متون مزدایی همنوایی دارد یا خیر؟ از طرفی 
مزداپرستان تعمیم دادهدر متون پهلوي آمده آن را به همۀکهداند و یا چناناص گروهی ویژه میآیا آن را خ

.است
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دیگر اقواممیاندرخویشاپیوندي پیشینه 
این امر . سابقه دارداقوامج با محارم در میان برخی ازیابیم که ازدواهاي گوناگون در میفرهنگبا نگاهی به

- 426، ص49)1ریورز([استشدهجوامع منزوي که ساختاري چون ساختار جوامع اولیه دارند، گزارش در
سوم مصر، شاه سنفرو سلسلۀبراي نمونه در اواخر . وجود داشتگونه ازدواج در مصر باستان نیز این). 425

(Seneferu)رسم ازدواج با خواهران تنی یا ناتنی نیز در میان فراعنه وجود . با دختر بزرگش ازدواج کرد
حاکمیت رومیان ازدواج با خواهر تنی یا رادرزاده نیز وجود دارد و در دورةهایی از ازدواج عمو و بنمونه. داشت

).                 444، ص42) 2گریفیث([ز مصري انجام شده استهاي کشاورناتنی در میان خانواده
هاي ابرام، ناحور و هاران تارح سه پسر به نام: هایی گزارش شده استچنین ازدواجدر تورات نیز نمونۀ 

ساره را ن خود، جاابراهیم در دو جا از ترس). 29-27/ 11پیدایش(ناحور با ملکَه، دختر هاران ازدواج کرد . داشت
ساره را الواقعو فی) 2/ 20؛ پیدایش13/ 12پیدایش(عنوان خواهر خود معرفی کرده است که همسر اوست، به

یدند کسی براي در داستانی دیگر، دو دختر لوط هنگامی که د). 12/ 20پیدایش(خواند خواهر ناتنی خود می
). 36- 31/ 19پیدایش(و با او همبستر شدند ، پدر خود را مست کردندهمسري آنان و ادامۀ نسل وجود ندارد

کشیدند عنوان طعنه به رخ زرتشتیان میهایی در تورات، ازدواج با محارم را بهیهودیان با وجود چنین نمونه
).80/دینکرد سوم(

و ازدواج ]9[پیش از مسیح انتیخوس دوم سلوکی را داریم که با خواهر پدریش ازدواج کرددر دورة
کند که د جدید، پولس قرنتیان را عتاب میدر عه. این ازدواج استمادرش در اساطیر یونان نمونۀوادیپوس

ها را دارد در حالی که در میان امتچرا نوعی رسم نامشروعی در میان برخی رایج شده که کسی زن پدر خود
ازدواج با محارم در جهان ). 5/1اول پولس به قرنتیان رسالۀ(نیز رایج نیست) غیر یهود و غیر مسیحیان(

پرویز با دختر برادر خود دانیم هراکلیتوس، امپراتور روم و همدورة خسروکه میچنانمسیحیت نیز نمونه دارد 
.  ]464، ص 41) 3فولر([ازدواج را به رسمیت بشناسدازدواج کرد و از سنا خواست تا این

1 .Rivers
2 .Griffith
3 .Fowler
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ر ایران باستاندخویشاپیوندي پیشینه 
گوید که هرودوت میچنانو آن.)56، ص 6[یابیم یهاي چنین ازدواجی را در فرهنگ ایالمیان نیز منمونه

د؛ نخستین کسی که در میان ایرانیان، رسم ازدواج خواهر با برادر را بنا نهاد، کمبوجیه پسر کورش بزرگ بو
و ]31/ 3، ص 45) 4هرودوت([هم خواهر برادر تنی بودندجا بود که آن دو با البته مشکل این ازدواج در این

کمبوجیه نظريدر مورد ازدواج.5]64، ص6[» کالً غیر قابل قبول بودزناشویی میان فرزندان مادري واحد «
ز تبلیغات مصري علیه کمبوجیه بخشی ا«انجام این ازدواج توسط کمبوجیه که ادعاي وجود دارد مبنی بر این

میانهایی در خاندان شاهی هخامنشی ازدواجالبته در دورة. ]109، ص 6[» ودشدوم محسوب می
ازدواج کردهارته بازوس ــ خویشاوندان نزدیک صورت گرفته مثالً داریوش بزرگ با فرَتَگونه، دختر برادرش 

)6پلوتارك([استرا به همسري گرفتهـ آتوسا و آمستریس ـو اردشیر دوم، دو دختر خود]224/ 7ص،45[
ص، 50) 7اشمیت([را به همسري داشتپریساتیس ــ خواهر ناتنی خودو داریوش دوم،)28- 29ص، 47

.]659همان، ص[با دختر خواهرش ازدواج کرده بود اردشیر سوم نیز . ]656
هنوز به ها گردد که آنآن به زمانی بازمیرسم ادامه داشت و ظاهراً پیشینۀدر زمان ساسانیان نیز این 

اردشیر بابکان با دنَک، دختر بابک زناشویی کرد و شاپور اول هم دختر «براي نمونه . قدرت نرسیده بودند
.]141ص،8[8»خویش، آدور اناهید را شهبانوي خویش ساخت

جا در مورد روش و منش شاهان در ازدواج گفته شد این رسم در میان افراد نزدیک به دا از آنچه تا اینج
اردشیر دوم خواهرـ است؛ تریتخمه، ساترپ ارمنستان و همسر آمستریس گزارش شدهن شاهی نیزخاندا

وفاییاحترامی به آمستریس و بیمند شد اما چون این کار بیاش رکسانه عالقهبود او به خواهر ناتنیهخامنشی ـ
ماد هستند نیز در تاریخ قوم ایرانیاي از مغان که طایفه.]99ص ،6[رفت کشته شد شمار میبهدر قبال شاه

کریتوس در این مورد گفتهاسترابو به نقل از پلی. ]79ص ، 44) 9گنولی([به ازدواج با محارم شهرت داشتند 
گونه ازدواج، رسم همۀ ایرانیان کردند و اینادران خود ازدواج میاست که مغان بر اساس رسمی اجدادي با م

4 .Herodotus
).425ریورز، (اند وجود دارد موارد نادري از ازدواج بین برادر و خواهري که از یک مادر اما از پدرانی متفاوت. 5

6 .Plutarch
7 .Schmitt

نتسابف. 8 ین ا ).,Gignoux(472پذیردها را نمییلیپ ژینیو ا

9 .Gnoli
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اندر «: گویداز کارهاي خود چنین میکرتیر، نیز در مورد بخشی. ]3/ 15ص ،52) 10استرابو([است بوده 
).سر مشهدکتیبۀ(» دوده کردو بس خوه) شدندنشانده(ایران شهر بس آذران بهرام نشانید 

یابیم؛ از امام بازتاب باور به وجود ازدواج با محارم در میان ایرانیان زرتشتی را در کتب روایی شیعه نیز می
چهارم شیعیان نقل است که خداوند پس از ازدواج هابیل با خواهر قابیل و ازدواج قابیل با خواهر هابیل، 

،20[» مردم مجوس پس از تحریم الهى این عمل را انجام دادند«اهر و برادر را تحریم کرد، اما ازدواج خو
آن المجوس وجود دارد که در نیز بابی تحت عنوان باب میراثمن الیحضره الفقیهدر کتاب . ]137ص

شودده باشد، بیان میکه او با مادر، خواهر یا دختر خود ازدواج کرازماندگان مرد زرتشتی براساس ایناالرث بسهم
.]346- 344ص،4[

ر متون مقدس مزداپرستی دخویشاپیوندي 
ازدواج با «را خودوده وجود دارد و آنجدا از موارد بیان شده در باال، در متون دینی و فقهی مزدایی نیز ردپاي 

اند ترجمه کرده13»ازدواج با خویشاوندان«و یا ]280ص، 48) 12رایشلت([11»ترین خویشاونداننزدیک
ازدواجی که در اوستاي کهن آمده است اثري از ازدواج با محارم با این حال در تنها نمونۀ. ]96ص،46) 14مکنزي([

. ]3/ 53، ص36[خردمندي جاماسپ را برگزیند خواهد که با آزادي ودر آنجا زرتشت از پوروچیستا می. وجود ندارد
که به هات خستویی مشهور : 12/9نخست؛ در یسنا : ار آمده استاین واژه در اوستاي کنونی تنها چهار ب

کنار گذارد و به ختودت هسالح را ب) و(من ایمان دارم بدین مزدیسنا که جنگ را براندازد «خوانیم ت میاس
دین را کردارِ بهیکگفتارِ ناندیشِ نیکوت به هنگام آغاز یزشن، جوان نیک، ز3/3دوم؛ در ویسپرد. »امر کند

آن که در خرده اوستا در اویسروتریمگاهسوم؛ در بخش . خواهدجاي آورده باشد، حاضر میکه خودوده به
چهارم؛ در . 15شودجاي آورده باشد، ستوده میدین که خودوده بهکردارِ بهنیکگفتارِاندیشِ نیکجوان نیک

را پرسد که نسو کشان پس از بردن جسد به دخمه چگونه خود زرتشت از اهورامزدا می13/ 8، فروندیداد

10 .Strabo
11 .one who has married the nex[t]- of- kin
12 .Reichelt
13 .kin-marriage
14 .Mackenzie

-the Zend)در زند اوستا15. Avesta)نیز چنین کسی ستوده شده است17در ویشتاسپ یشت بخش سوم بند  .
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ار زنان و مردانی که خودوده پایان کوچک یا ستوران یا ادردهد با ادرار چهارمیپاك کنند و اهورامزدا پاسخ 
با این حال در اوستا، توضیحی در مورد خودوده نیامده تا مشخص شود این . اند سر و تن خود را بشویندکرده

این کار شود وون پهلوي، معنی خودوده، آشکار میخویشاوندان چه کسانی هستند؛ بر خالف اوستا، در مت
و از برترین کارها )5/ 16،15نهم، ورشت مانسرنسکد دینکر(شمار رفته است بهیکی از هفت کمال دین

نهم، دینکرد(که از جانب اورمزد ستایش گردیده است ) 3/ ؛ مینوي خرد8/روایت پهلوي(دانسته شده است 
؛ 28، 24، 22/امیداشووهیشتانیتروا(شود ازدواج با دختر، مادر و خواهر میو شامل ) 2/ 60، 17نسکبغ

البته مراتب اهمیت آن در این متون یکسان ) 5/ 4، 18هفتم؛ دینکرد8/ ؛ روایت پهلوي80/ دینکرد سوم
اما در کتاب سوم دینکرد، خودوده با مادر دختر از اهمیت بیشتري دارد،نیست؛ در روایت پهلوي خودوده با 

محدودیتی ده در این متون براي تعداد خودو). 8/روایت پهلوي؛80/دینکردسوم(داراي اهمیت بیشتري است 
خوانیمو در متنی فقهی می]5[خودوده کرده است که در ارداویراف با هفت خواهر خود بیان نشده است؛ چنان

).20/روایت آذرفرنبغ فرخزادان(اجبار زن در انجام خودوده اشکالی ندارد البته به شرطی که مرد راضی باشد
وسیلۀ هرمزد و فرینش بهاي است که در ابتداي آپهلوي، بازتابی از رفتاري اسطورهخودوده در متون 

عنوان برادر و ان پسر و مادر و مشی و مشیانه بهعنور و دختر، گیومرت و اسپندارمذ بهعنوان پداسپندارمذ به
/ 65؛ 6- 5/ 64؛ 82/ 37، 19دینیگ؛ دادستان10/ 1هفتم، ؛ دینکرد80/سومدینکرد(خواهر انجام شده است 

). 2/ 60نسک، نهم، بغ؛ دینکرد18/ پنجمدینکرد(اند مردمان از این کار پدید آمدهو همۀ). 4- 2/ 77؛ 2-3
»وي بهشت و مادر آفریدگان من استاین دختر من و کدبان«:کندگونه معرفی میاورمزد، سپندارمذ را این

عنوان خواهر، برادر یکدیگر و پدر و مادر جهانیان معرفی مشیانه بهدر بندهش مشی و ). 8/ويروایت پهل(
م رضی حتی هاش). 9/بندهش(ها نیز خودوده کردند شوند که خودوده کردند و دوازده فرزند آوردند و آنمی

، ص 11[باور دارد ـجهیـاهریمنی بین اهریمن و دخترشنوعی خودودةبر اساس بخش پنجم بندهش به
و خواهرش جمک، که جم بازتاب این رفتار را در زندگی شاهان آریایی نیز شاهدیم؛ چنان. ]857، 856

). 20/؛ بندهش8/روایت پهلوي(دیوان کشته شدند یا به دوزخ افتادند ه کردند و با این کار بسیاري از خودود
زاده شد و ) ورناكخُمنوش (منوش خورشید بر بینی از نوادگان ایرج با خواهرش خودوده کرد و منوش خورنر 

16 .Dinkard9,Warsht-mansr Nask
17 .Dinkard9,Bag Nask
18 .Dinkard7
19 .Dadestan-i Denig
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. )20/بندهش(را از سلم و تور گرفت خواهرش خودوده کرد و منوچهر زاده شد و انتقام ایرج او نیز با 
که گفتیم با چنان). 68/هاي پهلوي، یادگار زریرانمتن(خواند شاه، هوتُس را خواهر و زن خود میگشتاسپ 

و نوشته شده، آمده که زرتشت53ري که بر یسناها سخنی از خودوده نیست اما در تفسیاینکه در گات
با رضایت تن «خوانیم که در ابتدا وچیست میاند در دینکرد در مورد ازدواج پورپوروچیست نیز این کار را کرده

د دینکر(» پس از زردشت نیز زنی و اطاعت جاماسب را قبول کرد«و مطیع او بود و » زنی زردشت دادهب
). 4/ 22ک،نهم، ورشت مانسرنس

شناختی و خودوده در متون پهلوي، تنها یک امر شخصی و خانوادگی نیست و براي آن اهمیت هستی
:اندفرجام شناختی قائل شده

اهمیت هستی شناختی خودوده .1
ها و یعنی خویشکاري بزرگ و دیگر نیکیبسیار و فرة بزرگ) مردمانِ(، )خودوده(در آغاز، از یک «
). 80/ دینکرد سوم(اند و همۀ آدمیان از خودوده پدید آمده) 18/ دینکرد پنجم(»وجود آمدها بهبرتري

آیین ). 26/هاي زادسپرموزیدگی(زایی فرزندان بیان شده است نخستین دلیل خودوده، ادامۀ نسل پاك و نیک
دینکرد (شود آدمی میده باعث پایداري و رستگاري دودةدهد و خودواورمزد به پاکی نژاد و گوهر اهمیت می

خودوده باعث نیکوکاري نسل، تداوم خوب آن، خوب نگاهداري پیمان، پرورش بهتر فرزندان، ). 80/ سوم
). 18/ دینکرد پنجم(شود سازگاري با یکدیگر و سرپرستی درست از فرزندان و عشق متقابل به یکدیگر می

شناختند و خواهر و برادر دوستی یکدیگر را رها خود را میکردند همه پیوند و تخمۀدوده میاگر مردمان خو
زیرا » زن از پیوند خویش کنید«خوانیم در سخنان آذرباد مارسپندان می). 8/روایت پهلوي(کردند نمی

بیشترین زیان به آفرینش اورمزد از آنجایی رسید که مردم دختر بیگانه براي پسرانشان گرفتند و دختر خود را 
). 11- 12/هاي پهلوي، سخنی چند از آذرباد مارسپندانمتن(ان خود را تباه کردند ودمبه بیگانه دادند و د

شودمییکی دیگر از کارکردهاي مهم خودوده، مبارزه با نیروهاي اهریمنی است؛ خودوده باعث نابودي اهریمن
دیوان با گردد؛ میان است زیرا موجب افزایش مردم ترین کار براي دیوآوراین کار رنج) 45/ وایت پهلوير(

/ دینکرد سوم(اندازد ا را به یاد آغاز زایش آدمیان میهشوند و خودوده آنافزایش آدمیان غمگین می
خودوده بهترین کار ). 18/ دینکرد پنجم(بینند کار زیان میمردم بدخواه و دیوان از این). 80؛ فصل15فصل

اهورامزدا بهترین اندیشه، گفتار و کردار، خودوده است از نظر). 5/ 4دینکرد هفتم،(براي تحقیر دیوان است
ها که اورمزد آفریده بود به اهریمن شکایت کرد که یکی از آندیو خشم از سه چیزي). 8/ روایت پهلوي(
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/ شایست ناشایست(زدن آن ندارد اي براي بر همبرابر خودوده، ناتوان است و چارهخودوده است؛ اهریمن در 
کار جادوگر شوند و کنندگان پس از اینخودوده چنان ارجمند است که اگر خودوده). 56/ وي؛ روایت پهل18

کنند که بتوانند روان آن دو را در گوسفند را یکباره بکشند و زوهر به دیوان دهند، باز دیوان باور نمیهزار
روایت (کند میی رشد ر جهان کم شود فقر و قحطهنگامی که خودوده د). 8/پهلويروایت(اختیار گیرند 

تکارترین مردمان است و دیوان کسی که خودوده کند و یشت نیز انجام دهد داناترین و درس). 8/پهلوي
).8/روایت پهلوي(به اندیشه، گفتار، کردار و تن او آسیب بزنند توانندنمی

اهمیت فرجام شناختی خودوده .2
اگر کسی جادوگري که ). 8/شایست ناشایست(است خودوده در متون پهلوي، تاوان گناهان مرگرزان 

یابد شود اما اگر خودوده کند نجات میهد مستوجب گرفتار شدن در دوزخ میگناهی مرگرزان است انجام د
بخشوده رزان است اما اگر از ته دل توبه کند و خودوده انجام دهد کسی که لواط کند مرگ). 8/ت پهلويروای(

ترین برهم زدن خودوده خود از گران). 29/روایت امید اشووهیشتان(ماند شود و از دوزخ مصون میمی
؛ روایت 8/روایت پهلوي(شود و بر هم زننده و نهی کنندة آن مرگرزان می) 7/ 35مینوي خرد(گناهان است 

کسی که ). 18/ دینکرد پنجم(شود رستگاري از بسیاري از گناهان میخودوده باعث). 24/امید اشووهیشتان
و حتی کسی که دو طرف را به ) 12-1/ 52مینوي خرد(رود براي دوستی روان خودوده کند به بهشت می

کنندگان را در باالترین ارداویراف، روان خودوده). 8/روایت پهلوي(خودوده امر کند نیز ثواب برده است 
اگر کسی ). 86، 12/نامهویرافاردا(خودوده را در دوزخ دیده بود کنندةگرودمان و روان زنِ تباهروشنی در

). 27، 22/روایت امید اشووهیشتان(برد دیگران پولی بدهد او نیز ثواب میبراي خودوده کردن 
پاسخ یوشت فریان که پرسید کرفۀچنان است که اخت جادوگر و اهریمن درخودوده آنمیزان کرفۀ

خوانیم، ثواب کسی که در متنی دیگر می. )4/ماتیکان یوشت فریان(خودوده چقدر ارزش دارد درمانده شدند 
جهان را با آب و گیاه و غله به مرد پرهیزگار داده کند مثل این است که یک سوم همۀیک سال خودوده

و غله به مرد گیاهجهان را با آب،مثل این است که کسی دو سوم همۀثواب دو سال خودوده. است
ثواب کسی که چهار سال خودوده انجام داده و یشت هم کرده باشد گرودمان است ثواب . پرهیزگار داده است

ثواب فرد ). 8/روایت پهلوي(کسی که چهار سال خودوده کرده باشد اما یشت نکرده باشد بهشت است 
حتی اگر از ازدواج با مادر و خواهر، ). 8/روایت پهلوي(برابر فرد خودوده نکرده است 100خودوده کرده 

اگر کسی نیت این کار را داشته باشد ). 28/روایت امید اشووهیشتان(فرزندي نیز زاده نشود باز هم ثواب دارد 
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روایت (اما به دلیل بیماري و ناتوانی از انجام آن معذور باشد چون نیت آن را داشته است ثواب خواهد برد 
).18/؛ شایست ناشایست56، 8/روایت پهلوي(خودوده موجب نزدیکی به اورمزد است . )30/امید اشووهیشتان

برد یروي آن دیوان را از بین میو نکنندجهان هنگامی که سوشیانت بیاید همه خودوده میدر پایان 
نهم، دینکرد(در زمان ظهور سوشیانت خواهر و برادر با میل و رغبت ازدواج خواهند کرد ). 8/روایت پهلوي(

).27/ 18ورشت مانسرنسک، 
خوریمده است اما گاهی به مواردي بر میکه در متون پهلوي، این همه اهمیت براي خودوده بیان شدرحالی
دهد این امر خیلی هم عادي و پذیرفته شده نبوده است و این دستور اورمزد نه تنها در باور یکه نشان م

زرتشت «نمود ه پذیرفتن آن حتی براي خود اورمزد نیز دشوار میگرفت کپرستان سخت جا میزرتشت و دیو
و سخت است که چگونه خودوده را میان مردم روا بکنم ) دشوار(= به چشم من تنگ ": به هرمزد گفت که

به چشم من نیز چون چشم توست، اما چون از هر کاري برتر است، پس ": هرمزد گفت که"؟)رواج دهم(=
و حتی دیوپرستان تعجب کردند که ما چنین چیزي نداریم اما ... »"و دشوار نیایدباشد که به نظرت سخت

). 8/روایت پهلوي(این کار که نزد آنان سخت است داراي برترین ثواب دانسته شده است 
:گوینددر مورد خودوده می» ایران باستانازدواج با محارم در افسانۀ«شهبازي در مقالۀ خود با نام دکتر شاپور

ترسیدنداند معدودي روحانی بودند که میگرفته"ازدواج با محارم"را به معنی "ودثهخوئیت"آن گروه که «
رسید و ایرانیان گروه گروه بدان روي وقتی هم اسالم در... ي بگرایندزرتشتیان با ازدواج با خارجیان به نابود

بدانی چند برغم بر همه چیز برتري گرفت و مو"تخمه و نژادخون،"وردند موضوع حادتر شد و نگهداري آ
هاي کوچک شدن گروهي الهی قلمداد کردند تا از نابودارا توصیه"ازدواج با محارم"...اعتراض شدید مردم

. ]21، ص18[» وگیري کنندزرتشتی در اینجا و آنجا جل
اصل و نسب ن و حفظ نژاد، ودوده حفظ پاکی خوآید منظور از خکه از سخنان باال بر میچناناگر آن

اي که عموم مردم؛ اما در جامعهجامعه اهمیت داشت نه براي عامۀاست باید گفت این امر براي طبقات باالي
افکار و نوشتندرا نداشتند آنچه قلم به دستان میبهره بودند و امکان نگارش افکار خود اد و دانش بیمردم از سو

شد و اجرا میر در بین شاهان و اشرافحال ازدواج با محارم بیشتهربه.رفتشمار میآداب همۀ مردم به
تحمیل مغانی بوده که حکومت مذهبی خود را زیر سایۀ ...ش اخالقی و سلوك جنسی و خانوادگیچنین من«

ع همان اندیشه و شرای... تأسفانه پس از برافتادن ساسانیانکردند و مو تعالیم زرتشت به مردم تحمیل مینام 
این باور حتی به متون . ]866، ص 11[» ماندهمان موبدان برجاي ـ با قدرتدر جامعۀ بازماندة مزدایی
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آن بسیار یار و سد در بندهش در مورد کرفۀکه در روایت داراب هرمزدفارسی زرتشتی نیز راه یافت؛ چنان
و تاوان گناهان ) 14/ 9دهش ؛ سد در بن378/ 2؛ ج308/ 1روایت داراب هرمزدیار، ج(سخن گفته شده است 

ان بزرگ و منع خودوده گناه) 308، 307، 202/ 1جروایت داراب هرمزدیار،(ارزان دانسته شده است مرگ
البته مفهوم خودوده در این متون گسترش یافته و شامل ازدواج با عمو ) 468/ 2جهمان،(رود شمار میبه

.)309/ 1جهمان،(شود زادگان نیز میایی زادگان و خاله زادگان، عمه زادگان، د
شوند عالوه بر آید ازدواج با آن کسانی که در تفکر ما محرم دانسته میشد برمیچه تا به حال گفتهاز آن

آید این میچه از متون مزدایی براست اما آنهایی داشتههاي غیر ایرانی نیز نمونهفرهنگ ایرانی در فرهنگ
رسد در این متون، ازدواج نظر میواهر و دختر دانسته شده است و بهازدواج با مادر، خاست که خودوده، تنها 

.آیدشمار نمیبا دیگر خویشاوندان، خودوده به

امه در گزارش شاهن
ایران باستان، ازدواج با ا شاهنامه در جایگاه بازگوکنندة دورةپردازیم که آیحال به شرح این موضوع می

چه بیان کرده با متون مزدایی سازگار کنیم که آیا آنشرح آن، بررسی میمحارم را بیان کرده یا خیر و پس از 
براي بررسی این موضوع، در آغاز . است و این امر را از چه زمانی و در میان چه کسانی رایج دانسته است

گونه کنیم تا دریابیم گسترة اینمه مشخص مینزدیک را در شاهناهاي ازدواج با خویشاوندان تمام نمونه
اي بوده است؟ ها تا چه اندازهازدواج

خوریم؛ از این میان سه بار چنین ازدواجی رخ داده، دو بار در حد در این بررسی به هفت مورد برمی
این رویدادها به ترتیب . ستپیشنهاد باقی مانده، یک بار ادعا بوده و یک بار هم هنگام مرگ وصیت شده ا

:چنین هستندداستان
دهد ود نگاهدارد به کاووس پیشنهاد میسوداوه براي این که سیاوش را در نزد خ: داستان سیاوش.1

شود؛ ولی میرو هاین پیشنهاد با استقبال کاووس روب. که سیاوش را به عقد یکی از دخترانش درآورد
او جز دختر من : وه به کاووس گفتدانست نگران بود و در ادامه سوداسوداوه میۀسیاوش چون این را توطئ

دورة پیش از زرتشت به این داستان مربوط ). 214-299سیاوخش، ،2ج.ش(س دیگري را نپسندیده ک
. است و پیشنهاد ازدواج، بین خواهر و برادر ناتنی مطرح است
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هماي را به همسري اسفندیار درآوردخواهی زریر،گشتاسب، در پاداش خون: اسفندیار و هماي.2
غازین دین زرتشت، اسفندیار، مبلغ زرتشتی با خواهر دورة آدر). 800-801، گُشتاسپ با ارجاسپ،5ج.ش(

.استنشدهاي به تنی یا ناتنی بودن آنان هدر شاهنامه اشار. کندخود ازدواج می
).141، بهمن،5ج.ش(هماي ازدواج کردپسر اسفندیار با دخترش ، )اردشیر(بهمن: بهمن و هماي.3
ب باردار شده بود از داراکندر، که ناهید ـ دخترش ـفیلقوس، قیصر روم، ادعا کرد اس: فیلقوس و ناهید.4

).  110-112، داراب،5ج.ش(پسر خود اوست 
اوست به درخواست دارا با زادةدانست روشنک برادروجود اینکه اسکندر میبا: اسکندر و روشنک.5

ـ و نیمه ایرانی ـدختر داراـاین ازدواج بین عنصر ایرانی ). 372، 342،371، دارا،5ج.ش(او ازدواج کرد

.گیردصورت میاسکندر ـ
اسکندر هنگام مرگ وصیتی براي مادرش نوشت که اگر فرزند : دختر روشنک و پسر فیلقوس.6

زاده صیت براي ازدواج بین عمو و برادرجا ودر این.سر فیلقوس درآورندروشنک دختر بود، او را به عقد پ
).1779،1780، اسکندر،6ج.ش(استصورت گرفته

، شیرویه، 8ج .ش(پیشنهاد ازدواج داد ـ اش نامادريشیرویه به شیرین ـ : یرویه و شیرینش.7
از ابیات . یگانگی دین و دولت بوده استاین گزارش مربوط به دورة ساسانی است که در دورة). 525،526

اي که دلیل عالقهشیرین این پیشنهاد را به. آید که کسی این امر را نکوهش کرده باشدنمیاین داستان بر

عنوان قاتل او داشت نپذیرفت و سرانجام خسرو پرویز ـ و نفرتی که از شیرویه بهـاش به همسر درگذشته

.  کشتود را در کنار پیکر همسرشخ
:   لويبرآن دین که خوانی همی په

نخستین بار دقیقی در داستان گشتاسب، در توجیه : بار ازدواج با محارم توجیه شده استدر شاهنامه دو
بنا به احترامی که دقیقی به زرتشت . »عجم را چنین بود آیین و داد«: گویدواج اسفندیار و هماي، میازد

توجیه او توان تصور کرداگر او زرتشتی باشد می. ]193، ص 13[دانند زرتشتی میگذاشته است برخی او را 
گونه بر اساس این مصرع، این. شده استبر اساس آن چیزي است که در متون دینی و فقهی زرتشتی بیان

ده را البته اگر بر اساس متون مزدایی که خودو. دانسته شده است) عجم(ازدواج، روش همه ایرانیان باستان 
از 7و احتماالً 5،6جود در شاهنامه بپردازیم موارد هاي مودانند به نمونهازدواج با مادر و خواهر و دختر می

. شونداین بحث خارج می



117خویشاپیوندي در متون پهلوي و بازتاب آن در شاهنامه 

در مورد ازدواج بهمن و فردوسی . هنامه از حکیم فردوسی استگونه ازدواج، در شادومین توجیه این
:گویدهماي، می

ـش از نـــیکوي         برآن دین که خوانی همی پهــلويپـــدر در پذیرفتـ
)                                                      141، بهمن، 5ج.ش(

براي . استرفته سخنگونه ازدواج صورت گرفتهساس آن، اینکه بر ا» دین پهلوي«در این بیت از
از اصل ) الف(«آمده دهخدا چنین نامۀدین در لغت. کنیموي رجوع میمعانی دین و پهلفهم این بیت به

» ستعمالا«عربی خالص و معناي آن عادت یا ) ب(،معناي حساب که با استعاره از آن اخذ شدههآرامی عبري ب
دیانت در معنايهمعناي دیانت و کلمۀ دین بهاي است فارسی بکلمه) ج(،دو از یک اصل هستنداست که هر 

در . ]دینذیل واژة،12[» ین ریشه استیا استعمال از ا» عادت«زبان عرب دورة جاهلی مستعمل بوده و 
دوسی نیز دین را حکیم فر. ]191، ص32[آمده است » ین، کیش، وجدانآی«معناي نامک، دین بهکتاب واژه
.کار برده استنی آیین، روش و دئناي اوستایی بهدر سه مع

:دین در معنی آیین.1
!نهان گشت بیدادي و بی رهین بهیــت پاکیزه دیـــپذیرف

)255، رستم و اسفندیار، 5ج.ش(
تهی کردم از بت پرستان زمیننخستین کمر بستم از بهر دین

)689، رستم و اسفندیار، 5ج.ش(
:دین در معنی روش.2

:هنگامی که منوچهر به شاهی نشست گفت
هرآن کس که در هفت کشورزمین          بگردد ز راه و بتــابد ز دین

نـزد مـن کافـــرند          وز آهرمن بدکُنـش بتّـــرندهمه سر بسر
بود          ز یزدان و از منش نفرین بودهر آن دین وري کوبرین  دین

)24، 23، 20، منوچهر، 1ج.ش(
: مرا مکش زیرا روش ما غیر از این است: رستم به سهراب گفت

ن ماـــد آرایش دیــشد آیین ما            جزین باــتر باشهــدگرگون
)818، رستم و سهراب،2ج.ش(
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:دین در معناي دئناي اوستایی.3
:گویدگرید و میجان اسفندیار میپشوتن بر پیکر بی

!دین توتوانایی و اختر و!کجا شد دل و هوش و آیین تو
)1412، رستم و سهراب، 2ج.ش(

ر بینیم که دین دازدواج بهمن و هماي نگاه کنیم میبر اساس این سه نوع تعبیر از دین، اگر به بیت 
. کار رفته باشدتواند در معناي آیین و روش بهآنجا معناي دئنا ندارد بلکه می

:آیین: الف
بگیریم، شاید این بیت دقیقی که در آن در معناي مصطلح آن، یعنی آیین و کیش در نظر اگر دین را 

خواند راهگشا به بازگشتن به کیش پهلوي فرا میارجاسپ، گشتاسپ را که به دین زرتشت گرویده است 
:گویدارجاسپ می. باشد

رها کردي آن پهلوي کیش را             چرا ننگریدي پس و پیش را؟
)140، گُشتاسپ با اَرجاسپ، 5ج.ش(

سی نیمفرض کنیم که فردواگر. استدر این بیت، دقیقی دین پیش از زرتشت را کیش پهلوي نامیده
او ازدواج با محارم را آیینی مربوط به دقیقی داشته است، شاید بتوان گفت که»پهلوي کیش«نگاهی به این 

که در شاهنامه سابقۀهمچنان. استدانسته زرتشتی میتر از دین زرتشتی یا روشی غیردین و روشی کهن
سوداوه با گردد و این پیشنهادبازمی) یکاوسکدورة(دواجی به پیش از ظهور زرتشت پیشنهاد چنین از

.رو شدهاستقبال کیکاوس روب
:روش: ب

ژةوا. در معنی روش و عادت پهلوي است» دین پهلوي«اگر دین را در معنی روش در نظر بگیریم 
مردم بزرگ و نجیب، اصیل، آزاده،«و » شیر مرد، دلیر و مردانه«دهخدا در معنی نامۀدر لغت» پهلوي«

. ]ة پهلوي، ذیل واژ12[» وي راه بزرگان یزدانی استصاحب حال را گویند چه مراد از راه پهل
: آینداین ابیات در زیر می.تواند باشدیابیم که پهلوي در معنی شاهانه نیز میاي ابیات شاهنامه درمیاز پاره

:اسفندیار به بهمن گفت
دیبايِ چیننشین            بیاراي تن را بهبدو گفت کاسپ سیه بر 
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پهـلويبنه بر ســرت افسـر خسروي            نگارش همه گوهـرِ 
برآنسان که هرکس که بیندترا            زِ گردنکشان بر گــزیندترا

ی تو خسرو نژاد             کند آفریننده را بر تو یــادــبداندکه هست
) 230- 227، رستم و اسفندیار، 5ج.ش(

:دیگري نیز اشاره به این معنی داردابیات 
ستي خسرويچنین گفت کین نامور پهلوي ست         سر افراز با جامه

)300، رستم و اسفندیار، 5ج.ش(
آن جوشنِ پهلویشزِ سر برگرفت افسرِ خسرویش          گشاد از بر

)334، دارا،5ج.ش(
دانست ساسان، از نژاد بابک که.]910، ص 27[دانند اینجا پهلوي را در معنی شاهانه میکزازي نیز در

:شاهان است
اسپ با آلت خسرويپهلوي            یکیبیاورد پس جامـۀ

)130، اشکانیان، 6ج.ش(
گور که بر تخت شاهی بهرام. ]509، ص 27[استمایه و شاهوار معنی کردهکزازي، پهلوي را گران

:خلعت خسروي داد،سال که ایرانیان او را پیش از این به شاهی برگزیده بودندنشست به خسرو کهن
پهلويوي          همان اسپ و هم جامۀبیــاورد پس خلعت خسر

)82، بهرام گور، 6ج.ش(
، دیباي چینی، در و یاقوت و جامۀ براي قیصر هدایایی از قبیل گوهر، سیصد شتر سرخ مويخسروپرویز 
به نظر می رسد فرستادن جامۀ شاهی در میان هدایا سزاوارتر ). 3377، خسرو پرویز، 8ج.ش(پهلوي فرستاد 

.جنگ استاز فرستادن جامۀ
یا و20تواند آیین پیش از زرتشتیمی»دین پهلوي«آید که منظور از از آن چه تاکنون گفته شد برمی

هایابیم که این نمونهبا دقت در هفت نمونه ازدواج با محارم در شاهنامه نیز درمی. روش و عادتی شاهانه باشد
ر آن دین که خوانی همی ب«بر این اساس آیا در تفسیر . استداده هاي شاهی رخهمگی در میان خانواده

آید که او آن را ان بر میتاریخ بلعمی ازدواج بهمن و هماي در دین مغی روا بوده است و چناز نظر نویسندة٢٠
). 687، 684بلعمی،(دانسته استرسمی زرتشتی می
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است؟ باید دقت داشت دانستهتوان گفت فردوسی ازدواج با محارم را نوعی منش و روش شاهانه می» پهلوي
یک » گفتار اندر حرام کردن شراب«که در شاهنامه زندگی مردم عادي نمود چندانی ندارد و تنها در بخش 

ارم نیست هر چند با یک نیز سخنی از ازدواج با محاز ازدواج مردم عادي بیان شده است؛ در این نمونهنمونه
دانسته یا نه؟ اگر به زندگی ین آیین را در میان مردم رایج میتوان نتیجه گرفت که فردوسی انمونه نمی

است که شامل شدهیابیم که تنها چهاربار، ازدواج پهلوانان بیان پهلوانانِ شاهنامه نیز نظري بیاندازیم درمی
شود و در این مینه، بیژن و منیژه و بهرام چوبینه و دختر خاقان چین میهاي زال و رودابه، رستم و تهازدواج
گرفت که خودوده در میان توان نتیجهاست؛ اما با این شمار اندك نیز نمیها نیز خودوده انجام نشدهنمونه

. استآنان وجود نداشته
یه را فردوسی گرد. ردیه استقابل بحث در زندگی پهلوانان، داستان بهرام چوبینه و خواهرش گُنکتۀ

). 2862خسرو پرویز،،8ج.؛ ش1560،1561هرمزد نوشین روان، ،7ج.ش(خواندخواهر تنی بهرام چوبینه می
دارد که احتمال دهیم گردیه همسر بهرامزن بهرام بود اما آن چه ما را بر آن میگردیه همیشه همراه و رای

اما 21میان نیامده استزنده بودن بهرام، حرفی از ازدواج او با کسی به چوبینه نیز بوده این است که در زمان 
فرستاد که به کاخ او برود و همسرش شود، اما گردیه در چوبینه، خاقان به گردیه پیام پس از مرگ بهرام

ز چهار ماه اخوانند باید شرم میاگر اکنون بیایم خردمندان مرا بیپاسخ خاقان گفت که بهرام تازه درگذشته و 
خواهد چهار ماه از چرا گردیه می). 2779- 2782، خسرو پرویز، 8ج.ش(این سوگ بگذرد سپس خواهم آمد 

چوبینه بوده آیا فردوسی این بیت را تحت تأثیر مرگ بهرام بگذرد؟ اگر تصور کنیم که گردیه همسر بهرام
خواهد پس از مرگ شوهرانشان چهار ه میقرآن کریم از زنان بیوکه است؟ چناناش سرودهعقاید اسالمی

ست که اگر گردیه همسر بهرام توان داندقیقاً نمی). 234/بقره(کنند ماه و ده روز از ازدواج کردن خوداري
رو این نمونۀ مشکوك را ینااز. اي از قرآن اشاره کرده است، چرا فردوسی به وضوح نگفته و تنها به آیهبوده

. قطعی به خودوده در میان پهلوانان شاهنامه دانستتوان اشارةنیز نمی
. ه استایرانیان بودگونه ازدواج روش همۀاي نداریم که نشان دهد ایننمونهکه گفتیم در شاهنامه چنان

هاي شاهنامه هماهنگ است با داستان» ی همی پهلويبر آن دین که خوان«اما سخن فردوسی در مصرع 
که البته آنچنان. کنداهان بیان میآورد و تنها در میان ششمار میی شاهانه بهاین ازدواج را که روشزیرا 

شهبازي این را سوء شاپوراما) 731طبري،(است در تاریخ طبري نیز گردیه، همسر بهرام چوبینه دانسته شده . 21
).19شاپور شهبازي،(ند داشوهر کردیه را بهرام سیاوش میآورد و شمار میتفاهم به
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اند که زنانی غیر بوده و شاهان یا شاهزادگانی بودهشاهان نگونه ازدواج، روش همۀکنیم اینمالحظه می
.اندخویشاوند داشته

نتیجه
بیش ودر میان اقوام و دینداران مختلف کماندیشند ـچه که عموم مردم میازدواج با محارم ـ بر حسب آن

هاي پادشاهی ایران باستان نیز مرسوم بوده است و در متون پهلوي، هایی دارد و در میان سلسلهنمونه
چند توان گفت این است که هرآنچه در مورد شاهنامه می. اندپرستان بدین امر بسیار سفارش شدهمزدا

اي نیست هاي گزارش شده در شاهنامه به اندازهندارد و نمونهچندانید اهنامه نموزندگی مردم عادي در ش
پهلوانان شاهنامه نیز جز یک نمونۀ گیري قاطع و فراگیر کرد؛ حتی در خصوص زندگی که بتوان از آن نتیجه

توان نتیجه گرفت این است این موضوع مینماید؛ اما آنچه در اثناي مطالعۀمشکوك، اظهارنظر سخت می
در شاهنامه هفت نمونه ازدواج یا پیشنهاد یا ادعا یا وصیت به ازدواج با محارم، وجود داشته است و که

خودوده به شکلی که در متون پهلوي آمده به معنی ازدواج با مادر، خواهر و دختر تنها در چهار مورد آن به 
است که خاستگاه آن، به دورةشدههاي شاهی، روایتام این موارد نیز در میان خاندانخورد و تمچشم می

.گرددمیپیش از زرتشت باز
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