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  55-33صص ، 1393هفدهم، بهار و تابستان شمارة دهم، سال ، ادب حماسيپژوهشنامة 
  

  در شواهد تاريخي » خويدوده«
  و 

  بررسي آن در بخش تاريخي شاهنامة فردوسي
  يمريم خادم ازغد

  .ايران.  واحد رودهن-گاه آزاد اسالمي  جوي گروه زبان و ادبيات فارسي، دانش دانش

  محمد نويد بازرگان
  .ايران.  واحد رودهن- ميگاه آزاد اسال زبان و ادبيات فارسي، دانشاستاديار و عضو هيأت علمي گروه 

  ***محمود طاووسي
  .ايران.  واحد رودهن- گاه آزاد اسالمي گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشاستاد 

  15/5/1393: تاريخ دريافت
  2/6/1393 :تاريخ پذيرش

  چكيده 
هاسـت در     ، از جمله مباحث مناقشه برانگيز و پرتكراري است كه سال          رسم خويدوده 

ر عرصه تاريخ ايران پيش از اسالم و دين زرتشت رايج است و پيرامـون               گران د   ميان پژوهش 
در اين مقاله، مجموعه شواهدي را كه بـه ايـن   . هاي مختلفي صورت گرفته است بررسي آن،

ايـن بررسـي،    . ايم  اند، از متون مختلف گرد آورده       رسم، اشاراتي مستقيم يا غيرمستقيم كرده     
، به ترتيـب، شـواهدي از ازدواج        »خويدوده«ابي كلمه   ي  در ريشه ريشه شناختي   پس از بحثي    

النهرين و ايران باسـتان، شـواهدي از ازدواج بـا             با محارم را در ميان ايزدان و اساطير در بين         
ن يوناني، شواهدي از ازدواج بـا محـارم در متـون ميانـه              ارم در ايران از خالل آثار مورخا      مح

گيـرد و مـواردي را     پي ميياسالمدوران متون زرتشتي و سپس شواهدي از اين آيين را در       
  .كند تواند مؤيدي بر اين آيين باشد، بيان مي نامة فردوسي كه مي نيز در كتاب شاه

  ها كليد واژه
 بــا خويــشان، ازدواج بــا محــارم، خويــدوده، خويتوكــدس، خويــت ودثــه،  ازدواج

  .نامة فردوسي خويدودس، شاه
                                                      
 m.khadem470@yahoo.com 
  Navid-bazargan@yahoo.com 

 *** tavoosimahmoud@yahoo.com 
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 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  34

 

  مقدمه
، يكي از موضوعاتي است كه همواره در بين محقّقان »ازدواج با خويشان نزديك« 

در زمينة تاريخ ايران پيش از اسالم و دين زرتشت مورد بحـث بـوده و حـول محـور آن،        
 كه هنـوز در مـورد منـشأ و پيـشينة            -آييناين  . هاي بسياري انجام گرفته است      پژوهش

و ها    به ريشه ،  د بر اساس نقطه نظرات موجو     -توان سخن گفت     روشني نمي  تاريخي آن به  
  . شود  داده ميمتفاوت ارجاعهاي  يا به سرزمين

برنـد، چنـان چـه        شواهدي، مولد اين آيين را تا سرحدات سرزمين عيالم پيش مـي           
  ) 55، 1387بروسيوس، . (اند ازدواج درون گروهي، در ميان عيالميان رايج بوده است نوشته

ج اين آيـين در ميـان قـوم و    گران نيز ضمن مردود دانستن روا گروهي از پژوهش 
كنند؛ زيـرا در ميـان        مي پادشاهي تلقّي هاي    آن را رسمي در حد خانواده     ،  ملّتي مشخّص 

و ،  پدر و دختر  ،  مادر و پسر  ،  از ازدواج بين خواهر و برادر     هايي    نمونه،  پادشاهان عهد كهن  
شـود كـه بـه     مـي  يا پيوند زناشويي ميان زن يا مرد با خواهر زاده و برادر زاده شان ديده          

  )153و152، 1375، مينياالروح (. معروف است» زناي با محارم شاه تباري«
تواند مبتني بر شواهد تـاريخي باشـد و           مي پژوهش در اين عرصه به طور طبيعي      

 و ديگر مورخين يوناني و نيز ارمني مانند ازنيـك كلبـي       سآگاثيا،  نيز بياناتي از هرودوت   
  .  مورد توجه قرار دهد-اند كرده هار اطّالع كه در مورد اين رسم اظ- را

  يكـي دكتـر   ،   پژوهشي را موضوع كار خود قرار داده است        ةاز كساني كه اين زمين    
مجموعه كتـب  ) The Sacred Books of the east(وست است كه در جلد هجدهم . و.  ا

 ةرد فرضيمنتشر كرد و تالش كاي  مقاله) از انتشارات پروفسور ماكس مولر(مقدسه شرق 
پهلـوي اثبـات    هـاي     با تكيه بر نوشته   ،  خود را مبتني بر وجود اين رسم در ميان ايرانيان         

  )8، 1342، كاتراك(. نمايد
رسد، آن اسـت كـه در         هاي تاريخي و فرهنگي به نظر مي        به هر ترتيب، آنچه از بررسي     
د كه با منطق امروز و شو  ها و رسومي از ازدواج مشاهده مي        مقاطعي از تاريخ اين سرزمين، آيين     

شايد قـول هيـون تـسيانگ چينـي در          . هاي شناخته شدة اين سرزمين، بيگانه است        نيز سنّت 
نمايـد، همـين      اوايل قرن هفتم ميالدي كه گفته است ازدواج ايرانيان عصر او، بسيار آشفته مي             

  )287/2 به نقل از بيل، 322، 1384كريستن سن، . (رسوم را مد نظر داشته است
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  :شناختي واژگاني يشهر

كهن اوسـتا   هاي    هر چند در بخش   ،  xaet aθ vada، در اوستايي،    1 خويدوده ةكلم
. معنـاي مزاوجـت بـا محـارم را دارد         ،  شـبهه  بـي ،  مفقودهاي    اما در نسك   شود؛  نمي ديده

  ) 322: 1384، كريستن سن(
بـه  را ) خيتـودت (، در فرهنگ اوسـتايي خـود   ،  مشهور پارسي  شناس   اوستا،  كانگا

 اوسـتا   ة آلماني در ترجمـ    2داند؛ در حالي كه دكتر اشپيگل       مي معني فداكاري و جانبازي   
» خويـشاوندي «ده كه بـه معنـي   كر ترجمه Der VerWandteاين كلمه را به ، به آلماني

  :است و در شرح آن آورده است
 ».خودش را با او يكـي بدانـد       ،  به طوري كه شخص   ،  خويش روحاني با اهورامزدا   «

  )36، 1354، شسبآذرگ(
 آمده كه به معني DAاوستايي ، »داي«بخش دوم از ريشة    : نويسد  مي آذرگشسب

. نيز يافته است  » آفريدن«و  » بخشيدن«،  »ساختن«معني  ،  ها  فرهنگ است و در  » دادن«
» يگـانگي «و  » همبـستگي «،  »خويـشي دادن  «تـوان بـه معـاني         مي آن را ،  به اين ترتيب  
  )36، 1354، آذرگشسب(. ترجمه كرد

را   آن،  برخـي .  نظرهاي متفاوتي وجود دارد    نيز» خويتوكدس«در تفسير اصطالح    
و ازدواج  ،  ) رحم ةصل(كمك به خويشاوندان     ديگر،   و بعضي ،  اند  دانسته» ازدواج با محارم  «

ا اسـتاد ابـراهيم پـورداوود       ؛   )525،  1360،  مينـي روح اال (. اند  با خويشان معني كرده    امـ ،
يـان  ازدواج در م  «و مقـصود آن را      » خـود داده  «به معني   ،  ر لفظي را از نظ  » خوتوكدس«

  )76، 1375، مينيروح اال. ((دانسته است» خويشاوندان
ترجمه كرده و كلّ    » زناشويي«را  ) ودثه(  aθ vada ةگران نيز كلم   برخي پژوهش 
، و در نهايـت   » ازدواج با خويشان  «،  »زناشويي وابستگان «به معني   ،  تركيب را بر روي هم    

  . اند آورده» ازدواج با محارم«

  :ترين شواهد تاريخي شواهدي از اساطير و ايزدان و قديمي
داستان ،   كه ادب باستان   4 و خداي جنگ مارس    3رتگذشته از خداي خدايان ژوپي    

از روي متون   ،  پيوندهاي آميخته به زناي هردوشان را به حد شياع برايمان باز گفته است            
ــي ــي م ــامي  وداي ــه ي ــيم ك ــا 5دان ــا ، زيب ــرادرش يام ــشق ب ــش ع ــي6در آت ــوخت  م   . س

  ) 506-502، 1385، جاللي نائيني، گزيده سرودهاي ريگ ودا(
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  : آمدهن نيز در اين بارهدر بندهِش

 كه  مشي و مشيانه  . صاحب يك پسر و يك دختر شد      ،   اين جفت عجيب و غريب    
چنـين بـر    ،   كردنـد  گزاري كه چنـين     به هم كامه بردند و در كامه       - خواهر و برادر بودند   

  )83و 82، 1385، دادگي(. اين بايست بود، كار، انديشيدند كه ما را به پنجاه سال
  :گويد  ميدينكرد

ــد رفــتن  ) پــس مــشي و مــشيانه( ــراي زايــش و پيون ــد خويــدودس را ب   ورزيدن
هـاي مـردم      برتـرين كرفـه   ،  ]آن[و افزون شدن اندر آفريدگان جهـان كـه          )  نسل  ادامه(=
  )206: 1376 ،بهار(. ]است[

عقيـده  ،   نجد ايـران بودنـد      همان منشأ سكنه  ،  سكنة بدوي آن   النهرين كه   در بين 
نه زاييـده؛   ،  النّوع است و جهان در نظر آنان حامله بود          بآفريده يك ر  ،  داشتند كه حيات  

دكتـر گيرشـمن كـه      . مؤنّث بود نـه مـذكّر     ،  و منبع حيات به عكس آن چه معتقد بودند        
هـزاره چهـارم قبـل از    (يران كار كرده و اديان ما قبـل تـاريخ ايـران     ها در حفريات ا     سال

ضــمن برشــمردن ،  ازدواج بــا محــارمةدربــاره تاريخچــ، اســتبررســي كــرده را ) مــيالد
اي از آن در امكنه ما قبل تاريخ ايران           خصوصيات رب النّوعي كه پيكرهاي كوچك برهنه      

رود همـسري داشـته كـه او نيـز             مـي  احتمـال ،  اين رب النّـوع   : گويد   ، مي پيدا شده است  
برخـي  . شـده اسـت     هم شوهر و هـم فرزنـد محـسوب مـي          ،  النّوع بوده و در آن واحد      رب

 - كه در مغرب آسيا رايج بوده است -معتقدند كه مبدأ ازدواج بين برادران و خواهران را        
  . جست توان  ميدر همين مذهب ابتدايي

ازدواج ،  بطيـان از ميـان ملـل بـومي        ن،  چنين گفته شده كه ايرانيان و سـپس        هم
 -كه ازدواج ميان مادر و پـسر      اند    نيز چنين احتمال داده   . اند  برده را به ارث    خواهر و برادر    

 از همـين مـذهب      - داشته اسـت   كه كمتر سابقه دارد؛ اما نزد عيالميان و مصريان رواج         
  )30: 1372، گيرشمن(. النهرين ريشه گرفته باشد ابتدايي بين

آنان به دليل الوهيتي كه بـراي       . شد  مي  مصر نيز ديده    در ميان فراعنه  ،  نّتاين س 
بايـستي بـا افـراد        دانـستند و مـي       خود را روا نمـي      ةازدواج با غير سلسل   ،  خود قايل بودند  

. بين خواهر و بـرادر باشـد      ،   اين ازدواج  اممكن بود كه حتّ   . كردند  مي  خود ازدواج   خانواده
  )150 :1360، مينيروح اال(

روش ازدواج درون ، آيد كه پادشاهان عيالمي ها نيز چنين بر مي از شواهد عيالمي
  ) 55: 1387 ،بروسيوس(. كردند گروهي را دنبال مي

تـوان     مـي  ،اي ميان يمه و يمي است        كه مكالمه  ، آن جا  در سرود معروف ريگ ودا    
، يمه و خـواهر توأمـانش     ،  اند كه بنا بر آن      اي آشنا بوده    استنباط كرد كه هنديان با افسانه     

و از زمـان وداهـا   ، اند آمده  آدميان به شمار مي  ةنخستين زوج بشر و پدر و مادر هم       ،  يمي
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در ميـان  . انـد  آن را طرد كـرده   ،  پنداشتند  چون اين افسانه را مخالف تصورات اخالقي مي       

 تنمونة جالب توجهي را بـه دسـ       ،  مقدس ودا هاي    سرود،  »پديده«اين  ترين شواهد     كهن
   :در جريان است» يمه«و » يمي«گوي جالب توجهي ميان و گفت، در بند دهم. دهند مي

گرفتـار آن اسـت ـ    ، عشق سوزاني راـ كه خود، خواهد به برادر خويش خواهر مي
،  شهواني ميـان بـرادر و خـواهر         هاي او را با تكيه بر اين كه رابطه          برساند؛ ولي يمه تقرّب   

  )286، 1377، كريستن سن(. پذيرد ، نميخالف اخالق است
 برخـوردار   فـت شـاعرانه  از ظرا اسـت،   اين سرود با اين كه حاصل تفكّر روحانيـان          

  )289-287، كريستن سن. (است
شواهدي را در خـود جـاي داده        ،  عهد عتيق نيز در اين مورد     ،  كتاب مقدس يهود  

 كـه سـارا نـام    خوانيم كه ابراهيم پيغمبر با خواهر نـاتني خـود ـ    كتاب مي در اين. است
ة  9را به زني گرفت و امرام  8ميلكا، خواهرزادة خود، 7داشت ـ ازدواج كرد و ناهور  بـا عمـ ، 

، بـا دو دختـر خـود      ،  زمان كهولت  در،   پيغمبر 11 لوت او حتّ كرد  زناشويي  ،  10جكوبد،  خود
  )42 :1345، آذرگشسب(. از وي آبستن شدند شده و هر دو هم بستر

داراي ،  پـيش از مـيالد مـسيح       هاي پـنجم و چهـارم       اره در هز  ي كه اقوام در ميان 
و بنا بـر اسـاطيري كـه از         ،  اند  هاي اجتماعي و نهادهاي فرهنگي مادرساالري بوده       ساخت

ورزد و    عشقي سخت مـي   ،  مادر به فرزند يا معشوق زيباي خويش      ،  اين ملل بازمانده است   
، كشد  مي عشوق خويش را  الهة فرزند يا م   ،  در اثر روي گرداندن معشوق و نپذيرفتن عشق       

پـس از مـرگ فرزنـد يـا         . درد  خود را مي  ،  ديوانه وار ،  زند كه وي    يا او را چنان ضربتي مي     
. بخـشد   وي را حيات مي   ،  رود و بار ديگر     سراسيمه به دنبال او مي    ،  مادر يا عاشق  ،  معشوق

  )58: 1385، بهار(

  :شواهدي در آثار مورخان يوناني و خارجي و نيز شواهد تاريخي
همسري هماي با بـرادر يـا   ، نامه آن در شاه را كه نمونه   بقايايي از ازدواج با محارم    

تـوان    مـي  تاريخي ايران هاي    در ازدواج ،  پدر و يا سياوش با يكي از خواهران خويش است         
مثـل ازدواج  ، آن زناشويي شاهان ايرانـي بـا خـواهران يـا دختـران خـويش اسـت         ديد و 

خواهر خـويش   ،   و ازدواج اردشير يكم ساساني با دينك       خواهر خويش ،  كمبوجيه با آتوسا  
دختـر  ،  و نرسي ساساني با شاپور دختـك      ،  دختر خود ،  و شاپور يكم ساساني با آذر ناهيد      

رسم بوده پسرِ دختـر     ،  ناشي از اين واقعيت است كه از نظر قانوني        ،  اين طرز ازدواج  . خود
در آسـياي ميانـه     ،   و اين قاعده   به سلطنت رسد  ،  پادشاه پيشين ) شوهر دخترِ (و يا داماد    

  )120: 1354، مزداپور(. جاري بوده است
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د كه در يادگار زريران ـ كه اصالً به شـعر و از   اي مهم تلقّي شو شايد اين نيز نكته
بـوده  ،  )خوتـوس (هئوت  ،  همسر خواهر خود  ،  ـ آمده است كه گشتاسپ     بود  اشكاني  دوره
  ةهـاي بـست     ايـن نـوع ازدواج     )68بنـد ،  63،  1374،   ماهيار نوابي  -،  يادگار زريران (. است

و در بـين  ) تقريباً در سه قـرن پـيش از مـيالد   ،   مصر  فراعنه( بطالسه   ةدر خانواد ،  گروهي
   شــاهان مكزيــك و بعــضي از نكاهــا، ســلطنتي ا ة هــاوايي و خــانواد زادگــان قــديمِ شــاه

  دوم هخامنـشي   و اردشـير    ) به روايـت هـرودوت    (پادشاهان ايران باستان چون كمبوجيه      
 )153 :1360، مينيروح اال(. است ديده شده)  پلوتارك به گفته(

  :هايي دارد نمونه، ازدواج با خواهر،  شاهان ايران باستان ةدر خانواد
دو خواهر خود را در عقد ازدواج داشت كه يكي          ،  كمبوجيه،   در عهد هخامنشيان  

  . بود Atossaها  از آن
  :جيه با يكي از خواهران خود آورده استدر بارة ازدواج كمبوهرودوت 
 را به حبالة نكـاح خـود        عاشق يكي از خواهران خود شد و خواست او        ،   كمبوجيه

هـا انتخـاب    ز ميـان پارسـي  ا، در پـارس كـه   – قـضات شـاهي را   بدين منظـور،    . در آورد 
 ه باشـد، در ايـن شـغل، بـاقي هـستند و            عدالتي از آنها سر نزد       مادام كه بي   اند و   شده  مي

پرسيد كه آيا قانوني هست كه ازدواج       ،   خواسته - اند  مجري و مفسر قوانين پارسيان بوده     
دادند كه هم عادالنه و هم      ، به كمبوجيه پاسخي     خواهر را اجازه داده باشد؟ قضات شاهي      

 نون ديگـري  قـا ايم؛ ولي     نيافته،  داده باشد اي    قانوني كه چنين اجازه   : گفتند...  بود خطر  بي
كمبوجيه بـا خـواهري     ،  پس از آن  ... بكند،  دهد آن چه خواهد     اه اجازه مي   كه به ش   هست

. بـه همـسري گرفـت      را   اج كرد و پس از چندي، خـواهري ديگـر         ازدو،  داشت كه دوست 
  )207: 1384، هرودوت(

ازدواج كمبوجيه با خـواهرش را عملـي بـر خـالف رسـم      ،  هرودوتدر عين حال،    
ايـن نبـود كـه بـا خـواهران خـود            ،  نيان قبل از آن   رسم ايرا «: گويد داند و مي    ايرانيان مي 

دانست كـه ايـن       مي عاشق يكي از خواهران خود شده بود و       ولي كمبوجيه،   ازدواج كنند؛   
  »... عادت است كار بر خالف رسم و
شاه ايران هر    :كه» قضات شاهي «كمبوجيه از اين پاسخ     «: نويسد  مي و پس از آن   

ازدواج كـرد و طـولي      ،  آتوسـا ،  كرد و با خـواهر خـود      استفاده  ،  تواند بكند   كار بخواهد مي  
  )208 :1384، هرودوت(» .نكشيد كه خواهر ديگر خود را هم به زني گرفت

 آگاثياس و كتاب منـسوب      در زمان ساسانيان نيز نه تنها در كتب معاصران مانند         
: بينـيم   آن دوره هم، شواهد چندي مـي      به ابن دهيان ذكر اين عمل رفته؛ بلكه در وقايع           

  )322و321 :1384كريستن سن، (
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 خـود ازدواج     ة بـا خـواهرزاد    با خواهر خود، و چندي بعـد      ) وانپدر انوشير (قباد   -

  )214: 1375، زرين كوب(. دكر
  : آمده استچنين در تاريخ بلعمي هم
، مژدك،  نام او . سوي او بيرون آمد   ه  مردي ب ،  چون ده سال از ملك قباد بگذشت      «

 شهر نسا و دعوي پيغامبري كردي و ايشان را هيچ شـريعتي نـو               از،  از زمين خراسان بود   
مگر همان شريعت مغي و آتش پرستيدن و مادر و دختر و خواهر را به زني كردن                 ،  ننهاد

كه البته نوشتة    )967: 1341طبري،  . (»مگر آن كه نكاح از زن بيفتد      ،  و به حالل داشتن   
  . ل علمي داردبلعمي دربارة مزدك و آراي او نياز به بررسي كام

، نمونة ديگري را از دوره ساسـاني بـه          »روزگاران ايران «دكتر زرين كوب در كتاب       -
  )207 :1375زرين كوب، . (اين نمونه، ازدواج يزدگرد با دختر خود است. دهد دست مي

يونانيـان  . غيرقابل قبول بـود ،  بخصوص از ازدواج با محارمينوع،  يونانيةدر جامع 
رايج است و بـا     ،  ظاهراً ازدواج با محارم   ،   كه در خاندان سلطنتي پارس     متوجه شده بودند  

كردند؛   ميفساد و تسلّط زنان بر آنان تأكيد، بر شرارت شاهان هخامشي،  توصيف اين كار  
هـاي سياسـي بـود كـه          آن انگيزه ،  خوب درك نكرده بودند    اما آن چه نويسندگان يوناني    

  )51 :1387 ،بروسيوس(. منشأ اين كارها بود
   تعمدي از رسوم و آداب فراعنة      يها، تقليد   گفته شده است منظور كمبوجيه از اين ازدواج       

  . مصر بوده است تا بدين وسيله، بر مشروعيت خود و همانندي با فراعنه تأكيد كرده باشد
بـدون در نظـر گـرفتن رسـم ديرپـا و مـستند              ،  هـا    ايـن ازدواج   ةاما تحقيق دربار  

  )115: 1375، بويس(. ناممكن است، ]ازدواج با محارم = khvaetvadatha[خويدودس 
هـر  ،  گر آن نبوده است؛ زيرا در اين صـورت          آغاز،  كمبوجيه،  رسمي كه به تحقيق   

  )116،  1375، بويس( نفوذ شخصي اعمال كرد، قدر هم در مدت كوتاه سلطنت خويش

  شواهدي از متون ميانه
نـام   ري كه مشاور خسرو اول يا مردي هـم  مفس،13كه به نيوشاپور 12ارداويرافنامه

ر قرن ششم ميالدي نوشته شده      در اواخ زياد  و به احتمال     شود  اسناد داده مي  ،  بوده است 
 و قـديس در جريـان       گويـد   سخن مي ز عروج قديس به آسمان به مدت هفت روز          است، ا 

بيند   ني را مي  ارواح آن كسا  ،  در ميان چيزهاي ديگر   ،  در مرتبه دوم آسمان   ،  اين هفت روز  
زناشـويي همخـون    ،  اند و بـه زبـان ديگـر         را به جاي آورده   » خويت ودثه «كه چون آيين    

بينـد    روح زني را مـي    ،  و در اعماق دوزخ   . شوند  از سعادت جاوداني برخوردار مي    ،  اند  كرده
نين چ. ها شده است    ا و عذاب  ه   و گرفتار بدترين شكنجه    ه خويت ودثه را زير پا گذاشته      ك
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ا بـه    و هفت تن از خواهرانش ر       ودثه بوده  قهرمان خويت  كه ويراز قديس، خود،      مايدن  مي
  .استزني گرفته 

  :اينك شواهد
 . ويراف را چون زن بودند، و هر هفت خواهر، ويراف را هفت خواهر بود -
اين برادر را چـون زن      ،  و هر هفت خواهر   ،  و اين يك برادر   ،  ما هفت خواهريم   ... -
  )2فرگرد، 24، 1372، عفيفي-، نامهارداويراف (. هستيم

هـاي همخـون را داراي خـوش          وصـلت ،   است 14مفسري كه نامش نوساي برزمهر    
، هاي همخون   گويد كه زناشويي    از جمله مي  داند،    ها مي   ترين نتيجه   ن و خجسته  تري  فرجام

  )101، 1390، مزداپور-، شايست ناشايست(. كند معاصي كبيره را خنثي و نابود مي
چنان اين كارهاي كهـن را       هم،  ايرانيان است » سفر تكوين  «ةه به منزل  بندهشن ك 

   ونيــك–از زناشــويي منــوش خورشــيد «: دهــد ســناد مــيهــا اِ اســطوره» پهلوانــان«بــه 
 Manus i Xˇ arsed venigمنوش خورنر ،  و خواهرشManus i Xˇarnar از .  تولّد يافـت

» . بـزاد Manus – Cihar - منـوچهر -منـوش چهـر  ، )و خواهرش(زناشويي منوش خورنر 
  )150 :1385، دادگي(

مينوي خرد، خويت ودثه را در ميان سي و سه كـردار نيـك، در مرتبـة نهـم جـاي                     
و به عكس، فسخ ازدواج همخـون را در         ) 12، بند 36،  1354تفضّلي،  -مينوي خرد،   (دهد    مي

تفـضّلي،  -خـرد،  مينوي . (گذارد ها باشد، در ردة چهارم مي ميان سي گناهي كه بدترين گناه  
  )7، بند35، 1354

موبـد بـزرگ زمـان شـاپور دوم     ، پند آميز آذر باد مهر سپندانهاي  در ميان گفته  
  :خورد  ميسخناني مبتني بر توصيه به انجام اين امر به چشم، ساساني

  . رود)ن(زودتر ، زن از پيوند خويش كنيد كِتان پيوند )11(«
وب و كين و زياني كه به آفريدگان هـورمزد          ترين آش   اين از بزرگ  ) تباهي(چه،  ) 12(

بدهند و پسر خويش ) به زني، به پسر ديگر كسان(، بيشتر بود كه دخت خويش )است(آمده 
  ) 563/1ماهيار نوابي، بي تا، (» .را دخت كسان، به زني خواهند، تا دوده تباه شود

اج بـا   آن اسـت كـه ازدو     ،  آيـد   مي چه از مجموعه مدارك بدست     آن،  در هر صورت  
سـفارش  ،  محارم در ميان ايرانيان باستان وجود داشته و در متون كهن مـا بـه ايـن امـر                  

. مِهتـر و بهتـر اسـت      ،  پرسيد دانا از مينوي خرد كه كدام كـار نيـك          «: فراوان شده است  
 ».راستي و ازدواج با نزديكـان     ،  رادي و دوم  ،  ترين كار نيك   ممينوي خرد پاسخ داد كه مه     

  ) 3بند، 18و17، 1354لي، تفضّ-مينوي خرد، (
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منـع  ، از بيست و يك مورد ممنوعيت ازدواج با خويـشاوندان         ،  در كيش مزديسني  

  )86پاورقي: 1337، شاهرخ(. چهارمين است، )نامادري(ازدواج با زن پدر 
، و ورشتمانـسر نـسك    ) 2-3فقـره ،  60فـصل ،  كتـاب نهـم   ،  دينكـرد (در بغ نسك    

اشاره به اجراي اين عمـل رفتـه؛ مـثالً ايـن كـه              ،  )27فقره،  41فصل  كتاب نهم  ،دينكرد(
شـود و ديـوان را بـه دور     به وسيلة فـرّه ايـزدي روشـن مـي        ،  مزاوجت بين برادر و خواهر    

  . دارد مي
 جـا كـه ايـن هـم خـوابگي           از آن : گويد  كريستن سن نيز با توجه به اين متون مي        

آسـاي ايـن      خاصيت معجزه بر اثر   ،  بسياري از ديوان  ،  كار نيكي است  ،  ميان برادر و خواهر   
  ) 336، 1377كريستن سن، . (مردند و ديگر ديوان در دوزخ باز افتادند» خويدودس«

در كتاب حقوق سرياني ـ كه راجع به ازدواج  ، هم عصر انوشيران، 15بطريق ماربها
مجاز ، شود كه مرد به نحوي جاري مي، عدالتِ خاصة پرستندگانِ اوهرمزد«: است ـ گويد 

هايي آورده است كه زردشتيان  ؛ و مثال  »مادر و دختر و خواهر خود مزاوجت كند       است با   
  . اند كرده روايت مي، براي تأييد و تقديس اين امر

وجود اسناد معتبري كه در منـابع زردشـتي و           باشود    همان گونه كه مالحظه مي    
ن جديـد   كوششي كه بعضي از پارسـيا     ،  شود  كتب بيگانگانِ معاصرِ عهد ساساني ديده مي      

سـرانه بـه نظـر        اسـاس و سـبك      كنند، بـي    مييعني وصلت با اقارب     ،  براي انكار اين عمل   
حصول «،  از كلمه خويدوده كرده و گفته است معني آن 16مثالً تأويلي كه بلسارا   . رسد  مي

و نيز او گويد در زمان تحريـر  ، »به وسيله زهد و پرهيزگاري، رابطه است بين خدا و بنده     
، ظـاهراً مـراد   ،  تعلّـق گرفتـه اسـت     ،  معني ازدواج نامشروع به اين كلمـه      كتب پهلوي كه    

  . »نه زردشتياناند،  داده  مياعمالي بوده كه منحصراً به حكماي مزدكي مذهب نسبت
به هـيچ   ،  ازدواج با اقارب  در آن روزگار،    : دهد كه   چنين ادامه مي    كريستن سن هم  

اجري عظيم داشته   ،  كه از لحاظ ديني    بوده   واب ث يشده؛ بلكه عمل    زنا محسوب نمي  ،  وجه
  )336: 1384، كريستين سن(. است

  : آمده نيزدر ارداويراف نامه
سروش پاك و ايزد آذر گفتند كه اين جاي ستاره پايه و اين رواناني هـستند                ) 4(

و ، و پادشاهي، و گاهان نسرودند و با نزديكان زناشويي نكردند     ،  كه به گيتي پشت نكردند    
  . بودند داري نكردهو سر، شهرياري
. انــد بــوده) پــاك و پرهيزگــار(پــاك و اهــروب، ديگــرهــاي  بــه ســبب ثــواب) 5(

  ) 7فرگرد، 32، 1372، ارداويرافنامه(
و اين روان آنـان اسـت       ،  ايزد آذر گفتند كه اين جاي ماه پايه        و،  سروش پاك ) 3(

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  42

 

  . ندزناشويي نورزيد، كه به گيتي يشت نكردند و گاهان نسرودند و با نزديكان
  )8فرگرد ، 1372ارداويرافنامه(. اند آنجا آمده، هاي ديگر به سبب ثواب) 4(
 . آن گاه ديدم روان زني كه ماري هولناك به تن بر شد و به دهان بيامد )1(
 . بادافراه برد گونه گران پرسيدم كه اين تن چه گناه كرد كه روان اين )2(
ــزد آذر گفتنــد كــه ايــن روان  )3( ــدكار زن اســت كــه ســروش پــاك و اي  آن ب

  )86فرگرد، 69،  1372ارداويرافنامه(. خويتوكدس تباه كرد
انگيز اسـت كـه جـايي         خويدوده چنان شگفت  :گويد  ، در اين باره مي    »روايت پهلوي «

هرمـزد خـداي را نيـايش       : اين چهار چيز، برترين است    : پيداست كه هرمزد به زرتشت گفت     
دادن، مرد پرهيزگار را خوشنود كـردن، و كـسي          كردن، به آتش، هيزم و بوي خوش و زوهر          
  )5 :1367ميرفخرايي، -روايت پهلوي، . (كه با مادر يا دختر يا خواهر خويدوده كند

اگـر چـه    : پس گويـد كـي گـشتاسپ شـاه كـه          «:ن نيز آمده است   در يادگار زريرا  
ن  كِـم خـواهر اُ ز  -اُ هوتـوس ، كـي گـشتاسپ شـاه     ،  اُ وسپوران مـن   ] ان[اُ برادر ] ان[پسر

پـس مـن ايـن      ،   همه بميرند  -زاده شده است     سي تن ازش  ،  كه از پسر تا دختر    ،  ]است[
 63: 1374،يادگـار زريـران   (» . بِـنَهِلم ،  چنان كه از هرمزد پذيرفتم    ،  دين ويژة مزديسنان  

  )68بند 
 از تـوان  مـي ، از كتب پهلوي ديگـر كـه اصـطالح خويـدوده در آن بـه كـار رفتـه               

  . نام برد. ..رواياتِ اميد ورم، زاداسپ
اي آمده    سابقه  چنين در برخي منابع متون ميانه در مدح اين رسم، سخنان بي             هم

  :است
ماننـد  ،  گنـاه ) سـخت تـرين   (تـرين     انگيز است كه گران    چنان شگفت ،  خويدوده 

و دوري از دوزخ و ، جادوگري راـ كه گناه مرگ ارزان است ـ سبب نجات از دوزخ اسـت  
گناه مـرگ   ،  ن زمان باشد كه چون كسي جادوگري آموخت       دوري از اهريمن و ديوان بدا     

، نجـات يافتـه و      زندان اهريمن و ديـوان    ،  آن گاه از دوزخ   ،  ارزان كرد و اگر خويدوده كند     
  )همانروايت پهلوي، . (دور باشد

آمـده  » روايت آذر فرنبغ فرّخزادان   «آن چنان كه در     ،  ميانه نگاهي به متون ديني   
  : ستااي   واجد نكات تازه، است

پذيرد، و    مي) خويش(مردي نوآموز كه خواهر خويش را در جمع به زني           : پرسش) 143(
و بـه  ، زنـي نگرفـت   او را بدان سبب چند سال از شوهر كردن بازداشت، و سرانجام خود هم به                

به نكـردن   ) لي( و،  به پذيرفتن خويدوده آشناست   ) كه آن مرد  (اكنون  ،  زني به مردي داد   
  فرماييد؟ افراد چه ميكردن كه دربارة يزش ) است(اين ) پرسش(است، ) اهناآگ(نامعترف ) آن(
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ازدواج كردن بـا خـواهرش را و اجـراي خويـدوده را عمـالً               ،  اگر از آغاز كار   : پاسخ

اگر از آن به بعد چنان كـه        ) اما(كرفه بود؛   ،  آن گاه براي او به خاطر آن پذيرش       ،  پذيرفت
بـراي هـر دشـتان    ،  گاه پس از پانزده سـالگي زن آن، كرد عمل نمي، وظيفه و توانش بود  

به خاطر عمل نكردن به كرفه خويدوده       و،  مند است   مطابق دين نسبت به وي كفّاره       ،  ماه
چون در آغاز    است؛ و ) كبيره(= گناه بدتر   ) براي او (،  مانع شدن از آن كرفه خويدوده     ) و(

ان كـه از آغـاز از آنِ او     به كرفه خويدوده عمل نكرد و به خاطر نقض آن پـذيرش و پيمـ              
است؛ و ميزان دشتان ماه و مقـدار زمـان را           ) بسيار محكوم (= تر    خاطر آن محكوم    به،  بود

بود  و، بود كسي كه مرگ ارزان گفت،  زن را رها كند   ) اگر(. براي جبران گناه بايد دانست    
ـ . تر است گران،  خويدوده) نقض(؛ اما   )گفت(كسي كه خوارتر     ه مـردي  و سپس اگر او را ب

شناسـم؛    نمـي  گاه از دادنش خطـايي      آن،  و زن با او موافق بود     ) بود(نيك  ،  اگر مرد  و،  داد
قابـل بخـشايش    ،  بـه خـاطر ممانعـت از گنـاهِ بازداشـتن زن            )او را ( اكنون بايـد  ،  چرا كه 

مجـاز بـه   ، مند باشد؛ و اگـر خـود از آغـاز     كفّاره،  پيشين) گناه(انگاشت؛ اما بايد براي آن      
درمـانش بايـد بـه      ،  نبـود ) بدان كار ( آن كار بود و سپس او را توانِ عمل كردن            پذيرفتن

اش كـه چنـين دانـسته         ؛ اگـر اميـدواري    )كاسته شود (= نپرداخته شود   ) اش(اندازه توان   
عمل او  ) اين(به مردي پارسا و شايسته بدهد؛ در        ،  )دختر(گاه بايد او را با توافق         آن،  شود

سـكادم   شناسـم كـه در      عمل قـانوني او نيـز آن عـذر را مـي           شناسم؛ و براي      گناهي نمي 
پارسا زن خويش را به هر يك از افـراد پارسـا بـا      ،  جايز است هر يك از ساالران     : گويد  مي

  )124و123، 1384، رضايي باغ بيدي-، روايت آذر فرنبغ فرّخزادان(. پرهيزگاري بدهد

   فردوسيةامن در متون پس از اسالم نظير ويس و رامين و شاه شواهدي
  :گونه آمده است اين، در مذمت ازدواج با محارم،  المصدور زيدري نسوينفثةدر 

،  امهـات  17كـه در نـزوان    ) صاحب شهرِ آمِد  (اي    چه صالح توان كرد از حرام زاده      «
» !مذهب مجوس گزيـده؟ ،   محارم و أخَوات   19و در إتيان  !  پسنديده باشد؟  18سيرت تيوس 

  )62، 1343، نسويزيدري (
 همسري خويش    ةويرو را شايست  ،  برادرش،  ويس،  »ويس و رامين  «ما در منظومة    ا

يابد و بدان خرسند است و ازدواج غيـر از خانـه و خانـدان خـويش را بـراي كـساني                        مي
  :يابند  خود را نمي شخص مورد عالقه، داند كه در درون خانه و خانواده مي

ــت    ــر دو، ويروسـ ــرادر، هـ ــت و بـ ــرا جفـ  مـ
 ت ويــــرو در شبــــستانمــــرا تــــا هــــس... 

 چــــو دارم ســــرو گــــوهر بــــار در بــــر    
ــي   ...  ــون مـ ــرادر چـ ــا بـ ــسازم بـ ــير بـ  و شـ
 

هميــــدون مــــادرم، شايــــسته شهروســــت  
ــتان   ــيچ دســ ــردم هــ ــوي مــ ــد ســ نباشــ
ــر؟   ــي بـ ــشك و بـ ــار خـ ــويم چنـ ــرا جـ !چـ

نخـــــواهم در غريبـــــي، موبـــــد پيـــــر   
)33و32، 1390گرگاني، (  
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بـه  ،  بعد از مرگ پـدر    ،  پسر خسرو پرويز  ،  شيرويه،  »خسرو و شيرين  « منظومة   در
  )420و419، 1390، نظامي گنجوي(. رود سر خسرو پرويز مي هم، خواستگاري شيرين

ازدواج : از جملـه   بينـيم؛   هايي از ازدواج با محارم را مي         نمونه در تاريخ يعقوبي نيز   
در مـورد   ،  در اين كتـاب   ). 212و211،  1342يعقوبي،  (خواهرش،  بهرام چوبين با گردويه   

  : محارم اين گونه آمده استازدواج با 
گرفتند و اين كار را پيوند        مادران و خواهران و دختران را به زني مي        ... ،  ايرانيان«

  )216 :1342، يعقوبي (».دانستند ديكي به خدا ميها و سبب نز و نيكي با آن
  :نامه فردوسي عبارتند از هاي ازدواج با خويشان نزديك در شاه اما نمونه

  :پدر با دختر خودازدواج : الف
فردوسـي  . كنـد   مـي همـاي چهـرآزاد ازدواج   ،  بـا دختـرش   ،  پسر اسـفنديار  ،  بهمن
  : است"دين پهلوي"  ، به قاعدةكند كه اين ازدواج يادآوري مي

ــاي  ــامش همــ ــود نــ  يكــــي دختــــرش بــ
ــرزاد  ــدي وِرا چهـــــ ــي خواندنـــــ  همـــــ
ــوي   ــذيرفتش از نيكـــــ ــدر در پـــــ  پـــــ

 

ــاك راي   ــش و پـــ ــا دانـــ ــد و بـــ هنرمنـــ
 او بــــود، شــــاد ز گيتــــي بــــه ديــــدار  

ــواني همـــي پهلـــوي  ــر آن ديـــن كـــه خـ بـ
)141-139، ب483، ص5، ج1389فردوسي، (  

شـش مـاه از آبـستني       . در سال آخر عمرش بود    ،  دخترش،  ازدواج بهمن با هماي   
، همــان(. حاصــل ايــن ازدواج بــود، داراب. درگذشــت همــاي گذشــته بــود كــه بهمــن

  )63-10ب، 492-488؛ص143ب

  :ازدواج با دختر برادر: ب
ازدواج با  ،  در دين يهود  ،  تا آنجا كه اطالع داريم    ،  هاي ديني   ها و آيين    در بين رسم  

  )  153: 1360، روح االميني(. برادرزاده وخواهرزاده منع نشده است
  : اي از ازدواج با برادرزاده يا خواهرزاده را آورده است نمونه، فردوسي

 كـه مـادرش     -اسـكندر . و دارا اسـكندر   : دو پسر داشت  ،  داراب،  نامه به روايت شاه  
، بود و پس از رانده شدنِ مادر از ايران        ) فيليپ مقدوني ،  قيصر روم (دختر فيلقوس   ،  ناهيد

دارا به اسـكندر  ، در هنگام مرگ.  با دارا جنگ كرد و او را شكست داد-در روم متولّد شد 
دارا اسـكندر هنگـامي كـه بـر بـالين           . ازدواج كنـد  ،  روشـنك ،  توصيه كرد كه با دخترش    

  :شود كه از اين خويشاوندي آگاه شده است يادآور مي، نشيند مي
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ــنيديم دوش  ــران شــ ــون ز پيــ ــان چــ  چنــ
 ز يـــك شـــاخ و يـــك بـــيخ و پيـــراهنيم    

 

ــروش     ــر خ ــان، پ ــون و ج ــر خ ــشت پ ــم گ دل
ــركنيم  ــه را بــ ــرا تخمــ ــشي چــ ــه بيــ ؟بــ

)342و341، ب556، ص1389فردوسي، (  

ا          مي،  با دل سوزي برادرانه   ،  اين سردار فاتح رومي    خواهد كه دارا را نجات دهد؛ امـ
. كنـد   يابد و اسكندر به وصـيت او عمـل كـرده و بـا روشـنك ازدواج مـي                    دارا بهبود نمي  

  )98-13ب، 10-4ص، 6ج ؛340-334ب، 555ص، 1389فردوسي(
  :دينوري نيز از قول دارا به اسكندر آورده

خواهم  و از تو مي، كنم  و من سفارش بازماندگان خود را از زن و فرزندان به تو مي            
: اسـكندر گفـت   .  دل مـن بـود     ، ازدواج كني؛ زيرا نور ديده و ميـوة        روشنك،  كه با دخترم  

  )36، 1346، دينوري(. چنان خواهم كرد

  :ازدواج برادر و خواهر: پ
  : ازدواج اسفنديار و هماي-

، به افتخارِ ازدواج با خواهر خويش،       اسفنديار پس از كشتن بيدرفش    ،  نامه  در شاه 
، 1389فردوسـي،  ؛626و625ب،  134ص،  5ج،  1389،  فردوسـي (. آيـد    مي -نايل،  هماي

  )801 و 800ب، 150ص
ظـاهراً  . خوريم   بر مي   نيز به اين مورد از ازدواج با محارم در گشتاسب نامه دقيقي          

، دختر خويش ،  گشتاسپ بنا به قولي كه داده است      ،  پس از پيروزي اسفنديار بر بيدرفش     
  :دقيقي از اين پيوند بدين گونه ياد كرده است. آورد اسفنديار در ميسري  هماي را به هم

ــاي    ــازِ جـ ــد بـ ــاز شـ ــان بـ ــاه جهـ ــو شـ  چـ
 

ــاي      ــرّخ همــ ــين داد، فــ ــورِ مهــ ــه پــ بــ
)794، ب82، 1368دقيقي طوسي، (  

شـنود    حـالي پادشـاهي را از ايـن كـه مـي            چنين رضايت و خوش    هم،  نامه در شاه 
البتّه اين ازدواج   . بينيم  مي،  ازدواج كند ) ديگراز مادري   (خواهد با خواهر خود       پسرش مي 

داستان بدين شرح است كه     . حيله و دروغ زني واسطه كار بود      ،  صورت نگرفت و علّت آن    
سـرا   او را بـه حـرم  ، ناپـسري خـود  ، بـراي نزديكـي بـا سـياوش    ، زن كي كاووس،  سودابه

بـه كـي كـاووس       ،شـود   رو مـي   هخوانَد و پس از آن كه با سردي و امتناع سياوش روب             مي
بهتر خواهد بـود كـه يكـي از دختـرانم را بـه         ،  كند كه براي پاك ماندن نژاد       پيشنهاد مي 

و كـاووس از    ،  )و اين يعني ازدواج خواهر و برادري از يك پدر و دو مـادر             (سياوش بدهم   
  :كند اين پيشنهاد استقبال مي

ــن     ــت مـ ــر گفـ ــوداوه، گـ ــت سـ ــدو گفـ  بـ
ــد   ــي زن دهـ ــشش، يكـ ــم خويـ ــه از تخـ  كـ

 زنـــــد باشـــــد ورا در جهـــــان  كـــــه فر
ــو  ــد تـــــ ــد ماننـــــ ــرا دختراننـــــ  مـــــ
 گـــر از تخـــم كـــي آرش و كـــي پـــشين    
ــست      ــام من ــه ك ــود، ب ــاين، خ ــت ك ــدو گف  ب

 

ــن    ــت مـــ ــود راي او جفـــ ــذيرد، شـــ پـــ
ــد،  ــرزن دهــــ ــام داران بــــ ــه از نــــ نــــ
ــان   ــان مِهــــ ــدار او در ميــــ ــه ديــــ بــــ
ــو   ــد تـــ ــاك پيونـــ ــو و پـــ ــم تـــ ز تخـــ
ــرين   ــد آفـــ ــادي كننـــ ــد، ز شـــ بخواهـــ
ــست    ــام منـــ ــام و نـــ ــي و فرجـــ بزرگـــ

)219-214، ب217، ص2، ج1389فردوسي، (  
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مجلسي آراست و دختران خود را به سـياوش عرضـه داشـت و عالقـه و                 ،  سودابه
بـا او مـدارا     . سياوش از مكر سودابه انديش ناك شد      . عشق خودش را نيز به او اظهار كرد       
  :ازدواج كند) خواهر خود(كرد و قول داد كه با دختر سودابه 

ــه با   ــس كـ ــرت بـ ــون دختـ ــرا كنـ ــد مـ  شـ
 بـــرين بـــاش و بـــا شـــاه ايـــران بگـــوي     
ــنم   ــان كــ ــه پيمــ ــن او را بــ ــواهم مــ  نخــ

 

نبايــــد جــــز او كــــس كــــه باشــــد مــــرا 
ــابي ازوي    ــه يـ ــخ چـ ــه پاسـ ــن كـ ــه كـ نگـ
ــنم    ــان كــ ــو گروگــ ــا تــ ــيش بــ زوان بــ

)288-286، ب222و221، ص همان(  
  :خبر ازدواج را به كاووس رساند و كاووس بسيار شاد شد، سودابه

  مــــژده دادبــــرِ شــــاه شــــد، زان ســــخن،
ــهريار     ــخن، شـ ــد زان سـ ــاد شـ ــان شـ  چنـ

 

ز كــــار ســــياوش بــــسي كــــرد يــــاد     
ــار     ــدر كنـ ــي، انـ ــدش، گفتـ ــاه آمـ ــه مـ كـ

)299، 295همان، ب(  
خبـر    كه كـاووس از آن بـي      -البتّه اين ازدواج انجام نگرفت؛ زيرا اين پيشنهاد سودابه            

  )322-307، ب224و223، ص1389فردوسي،. (اي براي رام كردن سياوش بود  بهانه-بود
 ازدواج بين خواهر و برادر انجام نگرفت؛ ولي از داستان           يناكه   ماحصل كالم، آن    

مري غير عادي و بر خالف رسم نبوده است و شادماني زياد            آيد كه براي هيچ يك ا       ميبر  
 شاهي براي حفظ     ة همسري بستة خانواد    هاي درون   تأكيدي ديگر بر ازدواج   ،  كاووس شاه 

  )156، 1375، مينيروح اال(. است» اصالت«و » نژاد«
بـراي  ،  شـيرين ،  نامـادري خـود    از،  پسر خسروپرويز ،  تقاضاي شيرويه ،  مورد ديگر 

بر پدر طغيان كرد و سرانجام او را زنداني كرد و به قتل رسـانيد و                ،  شيرويه. ازدواج است 
 -سراي پدر بود  كه يكي از زنان حرم   -و از شيرين  ،  به جاي پدر به تخت پادشاهي نشست      

 : تقاضاي ازدواج كرد، پس از دو ماه
ــاه  ــتاد، شــ ــه نزديــــك او، كــــس فرســ  بــ
 كنـــون جفـــت مـــن بـــاش تـــا بـــر خـــوري
ــدر     ــانِ پــ ــه ســ ــم بــ ــرا هــ ــدارم تــ  بــ

 

كــــه از ســــوگ خــــسرو برآمــــد دو مــــاه 
ــري     ــري ننگــ ــوي كهتــ ــا ســ ــدان تــ بــ

تــــر تــــر و خــــوب   و زان نيــــز، نــــامي 
)527-525، ب366، ص8، ج1389فردوسي، (  

سـه شـرط    ،  بـراي پـذيرفتن   ،   به ازدواج با شيرويه ديـد      شيرين كه خود را مجبور    
موافقـت  ،  شـيرويه . رفتن به دخمه و گور خسروپرويز بود      ،  ها  تعيين كرد كه يكي از شرط     

بـر گـور خـسرو بخـورد و همـان جـا             ،  را كه به همراه داشت    » زهر هاللي «،  شيرين. كرد
  )607-600ب، 372ص، 1389فردوسي  ؛563ب، 369ص، 1389فردوسي (. درگذشت

نظران بر اين باورند كه در سـير و رونـد تغييـر ازدواج بـا محـارم و                    برخي صاحب 
موظّف بـه ازدواج  ،  ديگري هست كه برادر شوهر ةمرحل،  زوجي-تبديل آن به ازدواج تك   

ر نامه نيست؛ اما به نظ     در شاه ،  از اين مرحله  ،  گرچه نشان روشني  .  است با بيوه برادر خود   
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ها  البته بايد توجه داشت كه اسطوره. مثال خوبي باشدا زن جمهور، رسد ازدواجِ ماي ب مي

: تاعتاليـي عنـوان شـده اسـ        آرمـاني و  ،   آنها ، در كامالً با تاريخ مطابقت ندارند و مراحل      
  )77، 1369، رضوي(

پـسري از او بـه      . مند و هنرمند دارد    زني هوش ،   سرافراز و دادگر   يمرد،   جمهور -
رود و    جمهـور از دنيـا مـي      ،  پس از انـدك زمـاني     . نهند  مي» وگَ«آيد كه نامش را       دنيا مي 
زن جمهورـ كه شويش مرده اسـت ـ بنـا بـه     . نشيند بر تخت سلطنت مي، ماي، برادرش

  :پذيرد سري وي را مي هم، ماي، درخواست برادر شوهرش
 مـــامِ گَـــو را بخواســـت چـــو بـــا ســـاز شـــد، 

 
بپـــرورد و بـــا جـــان همـــي داشـــت راســـت 

)2874، ب321، ص7 ج،1389فردوسي، (  

   زرتشتيان در رد مفهوم خويدودسةدفاعي
ازدواج بـا   « بـود كـه موضـوع        نخـستين كـسي   ،  21 داراب دستور پشوتن سـنجانا    

اي مبسوط  وي بدين منظور، مقاله. يي نمودگو طور كامل موشكافي و پاسخ     را به » همخون
ئـي بـه    در بمب22يايي ميالدي در انجمن پادشاهي آس    1887تهيه و در سال     در اين باب،    

  )6: 1354آذرگشسب، . (شكل سخنراني، ايراد و پس از آن، تدوين و منتشر كرد
اند، نتايج زير را به        بررسي سخنان او و ديگراني كه در اين باره نظراتي ابراز كرده           

  :دهد دست مي
چه علّتي داشـت كـه پادشـاه        ،  اگر ازدواج با محارم در ايران باستان مرسوم بود         -

، به زنـي  ،  آتوسا،  از گرفتن خواهر خود   ،  پادشاه هخامنشي ،  در و بزرگي چون كامبوزيا    مقت
خجالت بكشد و از افشاي اين راز خودداري كند؟ باز هم چرا بدون مشورت و مصلحت با                 

 به اين كار دست نزد؟، موبدان و مشاوران خود
كردند و     مي موبدان آن را عنوان   ،  اگر اين قانونِ زشت و غيرانساني شيوع داشت        -

 . متوسل به جواب ديگري شوند، ناچار نبودند در جواب پادشاهي مستبد و خودكامه
اي در بين زرتشتيان متـداول   ازدواج با محارم در هيچ دوره: آنان بر اين باورند كه    

 بـه رسـوم و       نسبت يا از ناداني و ناآگاهي    ،  نبوده و اين تهمت ناروا را دشمنان ما يا عمداً         
  )17و16: 1345، آذرگشسپ. (اند به پدران ما وارد ساخته، ديسنيقوانين مز
ـ كه با پدران ما دشـمني        نخست از سوي يونانيان   اين افترا،   : گويند  چنين مي   هم
  . ها نسبت داده شداشتند ـ و با اهداف خاصي به آنديرينه د

خـود   زنا شويي بـا خـواهر         را به  با اين كه كامبوزيا   ) هرودوت(تاريخ نويس يوناني    
بـرادر و خـواهر در       نويـسد كـه ازدواج      مي،  به طور آشكار  ،  در عين حال  كند،    منتسب مي 
مرسوم و متداول نبوده و كاري غيرعادي بوده اسـت؛ بـويژه در جـايي كـه         ،  ايران آن روز  
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قـانوني بيابنـد كـه      ،  نويسد داوران سلطنتي نتوانستند از ميان تمام قـوانين مملكتـي            مي
ة در دور ،  مبين آن اسـت كـه ازدواج بـا محـارم          ،  ل كند؛ اين جمله   خواهر را به برادر حال    

چنين كاري را مجـاز     ،  هخامنشي عمالً مرسوم نبوده و قوانين مملكتي و مذهبي آن عهد          
ايـن   نويسندگان ديگر كـه بعـد از هـرودوت آمـده و      ،  دانستند؛ ولي متأسفانه    و مباح نمي  

تغييراتـي در ايـن     ،  بـه نفـع خـود     ،  ودنـد چون فاقد حسن نيت ب    ،  اند  مطلب را از او گرفته    
  . هم بـه ايـن عمـل زشـت كردنـد     مـتّ ، طـور كلّـي    جمالت سـاده داده و پـدران مـا را بـه           

  )31: 1354، آذرگشسپ(
نـسبت بـه    ) اردشـير دوم  (پريزاد بارها ديده بود كه پادشـاه        «: نويسد  پلوتارك مي 

كوشـد كـه ايـن        لي مـي   زيادي دارد؛ و   ةعالق،  يكي از دخترهاي خود كه آتوسا نام داشت       
اما او به محـض اطّـالع از ايـن          ،  عشق و عالقه را از مادر خود و از مردم پوشيده نگه دارد            

 بيشتري نشان دهـد و هـر وقـت فرصـت            ةاش آتوسا عالق    موضوع كوشيد تا نسبت به نوه     
گفـت كـه او لياقـت         كرد و مـي     يافت از زيبايي و حسن رفتار او نزد پادشاه تعريف مي            مي

  » .هي دارد و عاقبت هم شاه را تحريك نمود تا با او ازدواج كندپادشا
وقتي ايـن موضـوع را      ،   ميالدي متولّد شده   538 يا   536كه در حدود     23آگاثياس

پـس از بارهـا     ،  گويد كه اردشير دوم به پيشنهاد زناشويي با دختـرش           مي،  كند  مطرح مي 
ــرار ــت ، اصـ ــه كراهـ ــن در داد بـ ــي ، تـ ــون مـ ــردم از آن  چـ ــست مـ ــددانـ   .  متنفّرنـ

  )33و32، (
، گـرفتن قبـاد   «زيست موضوع     آگاثياس كه در عهد سلطنت انوشيروان دادگر مي       

 پدر انوشـيروان ، گويد كه قباد مي و دهكربراي نخستين بار مطرح ، »دختر خود را به زني   
ب در ايـن اسـت كـه نـه       كـر  ازدواج - بود24با دختر خود ـ كه نامش زنبق  د؛ ولـي تعجـ

 نه تاريخ نويسان عـرب و نـه    ،  كند  نامه به اين موضوع اشاره مي      د در شاه  فردوسي روان شا  
در ،  اند  بد و بيراه گفته   ،   كه به زرتشتيان و ايرنيان باستان      اي  آن عده از نويسندگان ايراني    

 25خاورشناسان عيسوي مذهب بـه ويـژه پروفـسور رالينـسون          اند؛    ننوشتهاين باره چيزي    
كرده؛ ولـي اگـر شـبهه را قـوي          نذكري  اين باره،   در  ،  سيمترجم تاريخ هرودوت به انگلي    

بايـد آن را نتيجـة   ، مرتكب اين عمل زشت شده باشـد ، بگوييم كه قباد به راستي،  گرفته
شخصي به نام مزدك پيدا     ،  تأثير مذهب مزدك در او بدانيم؛ زيرا در زمان پادشاهي قباد          

  . دين او را پذيرفتند، جمله قباد ، ازاي از مردم ايران د و عده، ادعاي پيغمبري كرشده
اش بـر روي اشـتراك همـه چيـز دور             پايـه ،  ديني كه مزدك به قباد عرضه نمـود       

نبايـد آن را بـه    همه چيز را براي همگان آفريده اسـت و          ،  گفت خداوند   مزدك مي . زد  مي
بـه اسـاس قـانون      ،  با قـوانين اشـتراكي خـود      ،  دين جديد .  داد شخص معيني، اختصاص  
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را سـست  هـا   آنزد،  بزرگي   ، لطمة زناشويي و مراسم و سنن خانوادگي ايرانيان      مالكيت و   

 در اثـر تعليمـات      - كه دين مزدك را پذيرفته بـود       -رسد اگر قباد    و بعيد به نظر نمي    كرد  
قدر مسلّم  ،  خالف شريعت دست زده باشد؛ در هر حال        به اين كار زشت و    ،  مذهب جديد 

بـويژه  ،  عقيده و ايمان و مذهب قاطبة مـردم ايـران  كامالً بر خالف،  اين است كه اين كار    
بـر قبـاد    ،  هـا   به حدي كه در اندك مدتي با ديدن اين گونه خالف قانون           ه،  زرتشتيان بود 

  . به زندان انداختند، در قلعه فراموشي، دهكرشوريدند و او را خلع 
د كـه   نويـس    آن مـي   ة در دنبال  -دهكر كه اين موضوع را عنوان       -آگاثياس،  به عالوه 

دو چيـز را ثابـت      ،  و ايـن جملـه    » اخيراً در ايران پيدا شده است     ،  عمل ازدواج با محارم   «
  :كند مي

در اثر تعليمات دين مزدكـي      ،  ها  نظمي  ها و بي     يكي اين كه همه اين خالف قانون      
در ايران پيدا شده بود كه با خلع قباد از پادشـاهي و كـشته شـدن مـزدك و مزدكيـان                      

  . كن شد ريشه
در ايران ، عمل ازدواج با محارم، پيش از پادشاهي قباد و ظهور مزدك، كه  ايندوم

  . شيوع يافته استبه تازگي و به قول آگاثياس  متداول نبوده
هـاي     هم صـدا شـده و گفتـه        26با آقاي آدام  مخالفان قبول ازدواج با محارم نهايتا       

، در ايران عهد هخامنـشي    هاي نامشروع را       كه ازدواج  -ساير نويسندگان پيش از كتزياس    
. هـستند مـشكوك    هـا    و درحقيقـتِ آن    دانسته همه را باطل     -دانند  معمول و متداول مي   

  )35و34،آذرگشسپ(
هر ،  هنگام ترجمه كردن اوستا به پهلوي     ،   ساساني  از طرف ديگر، مترجمين دورة    

ات آن را بـه شـكل خيتـوك د        ،  انـد   دهكربرخورد  ) Khitvadatخيتودت  (جا به اين كلمه     
khituk Datيا كنند بدون اين كه آن را ترجمه ، اند  و خيتوك داسي به پهلوي برگردانده

  . بر آن شرح و تفسيري بنويسند
تـوانيم    تنها حدسي كه مي   . توانيم به خوبي درك كنيم      علّت اين كار را امروز نمي     

 معنـي آن    اين است كه بگوييم اين واژه در عهد ساسانيان معروف بوده و مردم بـا              ،  بزنيم
 كـردن و    ةبـه پهلـوي ترجمـ     ،   بنابراين ترجمه كننـدگان اوسـتا      ،اند  آشنايي كامل داشته  

اند يا ايـن      دهدانسته و از ترجمه آن خودداري كر      نوشتن تفسير بر آن را توضيح واضحات        
مشكوك بودند و بهتر آن ديدنـد       ،  در معني درست اين واژه    ،  كه ممكن است در آن دوره     

  . و بدون حواشي از زبان اوستا به پهلوي برگردانندكه آن را مستقيماً 
ي اوستا در  پهلوةتوانيم از ترجم مسلّم اين است كه امروز ما نمي قدر، در هر حال

  )36، آذرگشسپ(. ببريم پي» خيتودت«يم و به معني واژه اين خصوص استفاده كن
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  :گيري نتيجه
چنان راهي  هم، د داردبررسي اظهار نظرهاي متفاوتي كه پيرامون اين مبحث وجو 

ا امكـان برخـي حدسـيات را در             نمي قطعي و علمي  اي    براي رسيدن به نتيجه    گشايد؛ امـ
  چيـزي را كـه برخـي از زرتـشتيان عـصر مـا          . كنـد   مـي  مورد منـشأ ايـن آيـين تقويـت        

 شمارند و آن را سنّتي از سوي اهل رفض و مزدكيان تلقّـي              مي بر»  جهل ةافترايي زاييد «
د و بايـد    كنـ   شواهدي از تاريخ و فرهنگ و ادبيات پشتيباني مـي         ،  همه حال در  ،  كنند مي

  . ، داليلي عقل پذير يافتبراي آن
 با وجود آن كه كوشش برخي پارسيان براي انكار اين عمـل يعنـي               كريستن سن 
ا در    ) 336: 1384،  كريستن سن (خواند    مي اساس و سبكسرانه   وصلت با اقارب را بي     ؛ امـ

  :بيند  نميازدواج با اقارب را از چهار وجه خارج ةمسأل، همه حال
سـند كريـستن     :اصالً در شريعت زرتشتي چنين رسمي وجود نداشـته اسـت           -1

و دينكـرد دو قـرن پـس از         ،   دينكـرد  ةمفقود است از روي خالص    هاي    اشارات نسك ،  سن
 بلكه نه تنها معناي خويتوه دثه اوستايي واضح نيست؛، به عالوه. اسالم نگاشته شده است

زيرا كه اساس خانواده و جامعه بر آن         است،   عقالً نيز شمول و عموم چنين رسمي محال       
  )323 :1384، كريستن سن(. قرار نتواند گرفت

  :  معيني داشته استةچنين رسمي وجود داشته؛ اما اختصاص به فرق -2
الً دارد كـه احتمـا       مـي  اين احتمال را اقوال برخي مورخان عيسوي آن عصر تأييد         

 ايرانيـان نـسبت     ةآن را به هم   ،   معيني بوده است و عيسويان از روي تعصب        ناظر به فرقة  
 زرتـشتيان نـسبت داده      ، نام مجوس بـه همـة      اند؛ چنان كه در مكتب فقهي اسالمي       داده
  . در حالي كه نام يكي از طوايف است، شده

  مباحـث فقهـا    اگر در اصل شريعت آن را ثابـت بـدانيم، نظـري بـوده و از فـروع                    -3
نويسد بنا بر عادت، هر جا نهـي حريمـي نباشـد،              كريستن سن مي  . آمده است   بشمار مي 

يكي از آنها هـم ايـن شـق بـوده كـه هـر چنـد عملـي                   . پردازند   تجزيه و تشقيق مي    فقها به 
مثـل مناكحـة    (آمـده اسـت       شده، ولي نظراً در عهد ساساني از مسايل فقهي بشمار مـي             نمي
  )323ص : 1384، كريستن سن( ).الجن

 مؤلّف. آن را نادر الوقوع بايد به حساب آورد       ،  اگر اين مورد به عمل آمده باشد       -4
، انـد   مثـالي چنـد مـشكوك بـراي آن نيافتـه           نويسد اين عمل چنان نادر بوده كه جز        مي

  . دليل نفرت مردم و عدم رواج آن است، شده  ميترغيبي هم اگر به اين كار
ه         مـي   ارايـه  مري بويس  كهداليلي  ،  در اين ميان   وي.  اسـت  دهـد نيـز قابـل توجـ 

  :نويسد مي
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تــوان پنداشــت كــه در همــان نخــستين مراحــل بــسيار دشــوار ظهــور تحــول  مــي

گري، شايد بالفاصله در روزهاي پس از سقوط كي گشتاسب كه جامعة زرتـشتي از                 زرتشتي
اند مؤمنين هر چه  تهدانس  پذير بوده است و زرتشتيان واجب مي        قلّت پيروان به سختي آسيب    

  ) 117و116 :1375بويس، . (شود بيشتر ازدواج كنند، بر ازدواج با محارم صحه گذاشته مي
 كه در احترام و اهميت گذاردن به سـابقه امـر و سـنّت شـهرت                 -روحاني زرتشتي   

چه در گذشته روي داده، اين نظريـه را پرورانـد كـه ازدواج بـا محـارم،                     بر مبناي آن   -دارد
. شود، پس ستودني، نيك و داراي ثواب اسـت  مي» به ديني«نيرومندي و قوت كيش    سبب  

، نـه   »خويـدودس «كند كـه چـرا        اي توجيه مي      اين گونه حدس و گمان، دست كم تا اندازه        
  . آيد شود؛ بلكه از نظر ديني واجب نيز بشمار مي تنها رسمي پذيرفتني مي

ازدواج با خواهر خـود بـا داوران   كمبوجيه براي ،  بر اساس قول هرودوت  چنين  هم
جوي حكم شرعي و يا همه پسند بـراي انجـام ايـن             و  سلطنتي مشورت كرده و در جست     

او بـشمار   قوم و مردم زرتـشتي دورة       هاي    دهد عملي خالف سنّت     مي نشان، كه   كار است 
  )117و116: 1375،بويس(. آمده است مي

 سه مورد از ازدواج با خويـشان  تنها با،  فردوسينامة  آن گونه كه گفته آمد در شاه      
عمو با دختر برادر و پيوند زناشويي ميان         وصلت،  از نوع ازدواج پدر با دختر خود      ( نزديك

هـايي   جا نيز ناگزيريم حدس در اين. رو هستيم هتنها در بخش تاريخي روب   ) برادر و خواهر  
ستان از خـالل متـون      را در اين باره مرور كنيم؛ زيرا بسامد باالي تأكيدات ديني ايران با            

 ة ديني خود در بار    ةنظير آنچه آذر فرنبغ فرخزادان در رسال      ،  ميانه و كتب فقهي زرتشتي    
ــوم   ــراي عم ــودن آن ب ــواب ب ــر ث ــز آورده پ ــه در  و ني ــواهدي ك ــه« ش   و » ارداويرافنام

رسمي واقعي و نه ذهنـي      ،  موجود است و ازدواج با محارم را در مجموع        » ويس و رامين  «
، دارد) در بخـش پهلـواني     ( ازدواج محـارم   ةنامـه دربـار    با سكوتي كه شاه   ،  دكن  مي معرّفي

 وانـد      اين رسم داده   ةهر چند پاسخي كه بويس و كريستين سن دربار        . نمايد  مي متناقض
عـداد شـقوق     خاص از دينداران دانسته و يـا آن را در         اي    تنها در ميان فرقه    تداول آن را  

نامه را در اين بـاره    سكوت شاه  تواند ، مي اند ب كرده فقه زرتشتي احتسا  اي    فرعي و حاشيه  
حدسـي ديگـر را از مجموعـه        ،  شود كه نويـسنده     نمي اما در عين حال باعث    ،  توجيه كند 

   :نظرات و احتماالت از نظر دور دارد
حماسـي و   ،  هـاي اسـاطيري    نامه در سرايش بخـش     دانيم كه مرجع اصلي شاه     مي

، 1384،  صـفا (. هاسـت  و خداينامـه  ها    هايتاً سير الملوك   ابو منصوري و ن    ةنام شاه،  تاريخي
 ؛خــالقي 475 و474، 472، 464، 346، 324، 302و301، 1381، مطلــقخــالقي ؛71

بر اساس نقطه نظراتي كه نولدكه در زمينـة         ) 537-535،  534 و 533،  513،  1377،  مطلق
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هـا، تنهـا، منتقـل      رسد كـه آن     ها ابراز داشته است، به نظر مي        هاي فكري سيرالملوك    آبشخور

نقـل آن،   ها هستند كه با منطق روزگار سازگاري بيشتر داشـته و      نامه  كنندة بخشي از خداي   
نولدكه، . (ساخته است   تهمت خرافه را از جانب تازه مسلمانان و گبر ستيزان متوجه آنان نمي            

تـوان افـزود كـه شـايد منبـع            به عنوان يك حدس مـي     ) 71: 1384؛ صفا، 55 و   54،  1379
 هايي تأثير پذيرفته است كه اين نامه نامة ابو منصوري نيز از خداي نامة فردوسي يعني شاه هشا

  .اند رسمِ غير منطبق با باورها و اخالق زمانه را از مجموع حكايات خود كنار نهاده

  : ها نوشت پي
  (xwedodah) هودخويد. 1
2 .Dr.spiegel 
3 .Jupiter 
4 .Mars 
5 .yami 
6 .yama 
7 .Nahor 
8 .Milcah 
9 .Amram 

10 .Jechobed 
11 .Lot 
12 .Arta – Viraz Namak  
13 .Nivsapor  
14 .Nosaiburzmitr  
15 .Marabha  
16 .Bulsara در دو كتاب اثيرپتستان و نيرنگستان، از ايشان نقل قول شده است  
  برجستن نر بر ماده. 17
  بز بزرگ. 18
   با زن هم آغوشي كردن. 19
  .رن، اين نوع ازدواج، دربين يهوديان ايران نيز وجود داشتتا اوايل اين ق. 20
21 .D. D. P. sunjana  
22 .Royal Asiatic Society  
23 .Agathias  
24 .Sambyke  
25 .Prof. Rawlinson  
26 .Adam F. R.  
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  :فهرست منابع
، كانون زرتشتيان شـريف     ]تهران[،  آيين زناشويي زرتشتيان  ،  )1345(آذرگشسب، اردشير،    -
  . باد يزد مقيم مركزآ

  . نا جا، بي ، بيمقام زن در ايران باستان، )1354(آذرگشسب، اردشير، 
گفتـار،    ، شـامل پـيش    )1372(،  ارداويراف نامه، يا، بهشت و دوزخ در آيـين مزديـسني           -

  .  انتشارات توس:ترجمة فارسي، متن پهلوي، واژه نامه از رحيم عفيفي، تهران
  .  انتشارات هرمس:، ترجمه هايده مشايخ، تهرانزنان هخامنشي ،)1387(بروسيوس، ماريا،  -
، ترجمة همـايون صـنعتي      2، ج )هخامنشيان(تاريخ كيش زرتشت    ،  )1375(بويس، مري،    -

  .  نشر توس:زاده، تهران
، ويراستة كتـايون  )پارة نخست و دوم(پژوهشي در اساطير ايران    ،  )1376( بهار، مهرداد،    -

  . آگه نشر :مزداپور، تهران
  .  نشر ارسطو:، تهرانجستاري چند در فرهنگ ايران، )1385(بهار، مهرداد،  -
مجلـه ايـران شناسـي،      ،  »در پيرامون منابع فردوسي   «،  )1377 ( خالقي مطلق، جالل، پاييز    -

  . 537 تا 533 -513 :صص. 39سال دهم، شماره
، بـه  )نامـه   و شاهسي گفتار درباره فردوسي(هاي ديرينه  سخن، )1381( خالقي مطلق،   -

  .  افكار:كوشش علي دهباشي، تهران
، به اهتمـام محمـد جـواد شـريعت،          اشعار ديوان،  )1368(دقيقي طوسي، محمد بن محمد،       -

  . تهران، انتشارات اساطير
، ترجمـة صـادق نـشأت، تهـران،       اخبـارالطّوال ،  )1346(دينوري، ابوحنيفه احمد بـن داوود،        -

  . انانتشارات بنياد فرهنگ اير
  . انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران: ، تهراننامه شاه پيرامون در، )1369( رضوي، مسعود، -
، ترجمه از پهلوي به فارسي دكتر حـسن رضـايي بـاغ        )1384(،  فرّخزادان آذرفرنبغ روايت -

  .  المعارف بزرگ اسالمية انتشارات داير:بيدي، تهران
، ترجمة مهـشيد    )1367(،  ) ميانه يا پهلوي ساساني    متني به زبان فارسي   (پهلوي روايت -

  .  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي:مير فخرايي، تهران
 مجله چيستا،   ،»برون همسري و درون همسري در ايران      «،  )1360(ميني، محمود،   روح اال  -

  . 525ص . 5سال اول، شماره 
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 :، تهـران   در ادبيات فارسي   نمودهاي فرهنگي و اجتماعي   ،  )1375( ميني، محمود،  روح اال  -
  . نشر آگه

 :، تهـران  روزگـاران ايران؛گذشـته باسـتاني ايـران       ،  )1375(زرين كوب، عبد الحـسين،       -
  . انتشارات سخن

، تصحيح و توضـيح اميـر   المصدورنفثة ،)1343(زيدري نسوي، شهاب الدين محمد بن احمد،      -
  .  نگارش، وزارت آموزش و پرورش، اداره كل]بي جا[حسن يزدگردي، 

  ]. بي تا[، ]بي جا[، آيينه آيين مزديسني، )1337( شاهرخ، كيخسرو، -
، آوانويسي و   )1390(،  )پهلوي ساساني (شايست ناشايست، متني به زبان فارسي ميانه         -

  . گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  پژوهش:ترجمة كتايون مزداپور، تهران
  .  مؤسسه انتشارات امير كبير:، تهراني در ايرانحماسه سراي، )1384(صفا، ذبيح اهللا،  -
د تقـي بهـار     بلعمـي  تـاريخ ، )1341(طبري، ابو جعفر محمد بن جرير،      - بـه تـصحيح محمـ ،  
  .  انتشارات ادارة كل نگارش وزارت فرهنگ:، به كوشش پروين گنابادي، تهران»ملك الشعرا«
 انتـشارات   : خـالقي مطلـق، تهـران      ، به تصحيح جـالل    نامهشاه،  )1389(فردوسي، ابوالقاسم،    -

  . المعارف ةداير
  .  توس:، گزارنده مهرداد بهار، تهرانبندهشن، )1385(دادگي،   فرنبغ-
، ترجمـة موبـد رسـتم       زناشويي در ايران باسـتان    ،  )1342(اِ، جمشيد كاووس،    . كاتراك اِم  -

  .  انتشارات انجمن زرتشتيان تهران:شهزادي، تهران
، ترجمـة رشـيد ياسـمي،    ايران در زمان ساسـانيان ، )1384(امانوئـل،  كريستن سن، آرتور    -

  .  مؤسسه انتشارات نگاه:تهران
، ترجمـة ژالـه     نخستين انسان و نخستين شـهريار     ) 1377( كريستن سن، آرتور امانوئـل،     -

  .  نشر چشمه:احمد تفضّلي، تهران -آموزگار
  .  نشر نيك فرجام:، تهرانويس و رامين، )1390(گرگاني، فخر الدين اسعد، -
، بـه   )1385(،  سند زنده مذهب و جامعه هندو     ترين    قديمي: گزيده سرودهاي ريگ ودا   -

تحقيق و ترجمه محمد رضا جاللي نائيني، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ               
  . و انتشارات

د معـين،   ايران از آغاز تا امروز، )1372(گيرشمن، رومن،  - شـركت  ] جـا بـي [، ترجمه محمـ ،
  . انتشارات علمي و فرهنگي
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 :، به كوشـش محمـود طاووسـي، شـيراز         1، ج مجموعه مقاالت ،  ]بي تا [ماهيار نوابي، يحيي،     -
  . 563ص . گاه پهلوي شيراز انتشارات مؤسسه آسيايي دانش

هــاي زن ســروري در چنــد ازدواج داســتاني در  نــشانه«، )1354(مزداپــور، كتــايون،  -
  . 120ص. 20و19 فرهنگ و زندگي، شمارة، مجله»نامه شاه

  . ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران}بي جا{، ترجمة احمد تفضّلي، )1354(، مينوي خرد -
، به تصحيح وحيد دستگردي، به كوشـش سـعيد          خسرو و شيرين  ،  )1390(نظامي گنجوي،    -

  .  نشر قطره:حميديان، تهران
 ترجمه بزرگ علوي، بـا مقدمـه اسـتاد سـعيد            ،حماسه ملّي ايران  ،  )1379(نولدكه، تئودور،    -

  .  مؤسسه انتشارات نگاه:نفيسي، تهران
  . گاه تهران ، به همت هادي هدايتي، تهران، دانشتاريخ هرودوت، )1384(هرودوت،  -
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