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چکیده
ازدواج و گونههاي روايتشده آن در شاهنامه ،همانند بسياري از پديدههاي اجتماعی داراي بنيانهاي
اسطورهاي و اجتماعی است که زيرساخت فكري و بنياد نظري آنها را مشخص و بهنجار يا ناهنجار
بودن آنها را تبيين میکند .ازدواجهاي روايتشده در شاهنامه را میتوان به دو گروه کلی
درونهمسري و برونهمسري دستهبندي کرد .در اين مقاله ضمن مطالعه گونههاي مهم برونهمسري
در شاهنامه ،با جستجوي بنيانهاي اسطورهاي و اجتماعی آنها ،بهنجار يا ناهنجار بودن هر يک از نظر
فردوسی و برخی از شخصيتها بررسی میشود .برونهمسري نزد ايرانيان از بنيانهاي اسطورهاي و
اجتماعی برخوردار است؛ بنيان اسطورهاي آن برگرفته از آميزش نيروهاي اهورايی با اهريمنی در
اسطوره آفرينش است و بنيان اجتماعی آن در رسوم اجتماعی دوران مادرساالري ريشه دارد که در آن،
مردان از طريق پيوند با زنان ساير کشورها میخواستند اصالت تبار و فرمانروايی آن کشور را از آن
خود کنند .مهمترين گونههاي برونهمسري در شاهنامه به دو شكل ازدواج موقت و چندهمسري ديده
میشود که ازدواج موقت بر پايه اسطوره پيوند انسان با پريان شكل گرفته و از بعد اجتماعی بيانگر
کوشش اقوام ديگر براي به دست آوردن نسب و نژاد پهلوان دشمن براي غلبه بر او و کشورش است.
در اين تحقيق مشخص شد که چندهمسري در شاهنامه داراي بنيان اسطورهاي نيست و بنيان اجتماعی
آن در سنتها و رسوم دوران مردساالري ريشه دارد که بر اساس آن ،مردان براي داشتن فرزندان و
نيروي کار بيشتر به چندهمسري روي آوردهاند .فردوسی و چندين شخصيت ديگر در شاهنامه،
چندهمسري بيش از حد شاهان را به سبب ستم و آسيبی که بر زنان وارد میکند ،ناهنجار دانستهاند.
كليدواژهها :برونهمسري ،شاهنامه ،بنيان اسطورهاي ،بنيان اجتماعی ،هنجارها.
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مقدمه
تاکنون درباره «ازدواج در شاهنامه» و گونههاي مختلف پيوند و تشكيل خانواده بر اساس شاهنامه،
مطالب و مقاالت متعددي نگاشته شده است .اما بررسی بنيانهاي اسطورهاي و رسوم اجتماعی آنها
مورد غفلت پژوهشگران بوده است .داستانهاي حماسی از دل اسطورهها برآمدهاند و بنمايههاي
اسطورهاي و رسوم اجتماعی کهن ،شايعترين مضمون درونی آنها را تشكيل میدهند .اگر براي
بررسی داستانهاي حماسی فقط بر اليه بيرونی و آشكار داستان توجه کنيم و از اليه درونی و
ژرف ساخت اسطورهاي آن غافل شويم ،به دريافتی روشن از متن و آداب و رسوم آن جامعه
نخواهيم رسيد (ساکی .)20 :8314 ،بنابراين براي تبيين هنجارها يا ناهنجاريهاي اجتماعی ازدواج
در شاهنامه ،چارهاي جز بررسی بنيانهاي اسطورهاي و اجتماعی مورد پذيرش جامعه ايران باستان
بر اساس متون اوستايی و داستانهاي اسطورهاي نخواهيم داشت.
از سوي ديگر بايد دانست که هنجارها در حقيقت بايدها و نبايدها و قوانين و قواعد
اجتماعی مكتوب و نانوشتهاي هستند که مورد پذيرش اکثريت افراد يک جامعه بوده و به طور
ناخودآگاه در انديشه و روان جمعی مردم درونی يا نهادينه شدهاند و تخطی از آنها با نكوهش
ديگران و مجازاتهاي اجتماعی روبرو خواهد شد .آنها با اسطورههاي يک قوم ،که چگونگی
انديشه و نگرش آنان به جهان را معين میکنند ،ارتباط مستقيم دارند .يكی از آداب و رسوم
ايرانيان باستان که بر پايه اساطير کهن و رسوم اجتماعی بنا شده و در البالي داستانهاي حماسی
شاهنامه بازتاب يافته است ،ازدواج و دو گونه کلی آن يعنی درونهمسري و برونهمسري است
که هر يک از آنها نيز خود دربردارنده گونههاي ديگري هستند .درباره درونهمسري و رسم
خويدوده به سبب ممنوعيتی که در اسالم و بسياري ديگر از اديان و جوامع در اين باره وجود
دارد ،تاکنون مطالب بسياري نگاشته شده ،اما برونهمسري و به ويژه هنجارها و ناهنجاريهاي
دو گونه مهم آن يعنی ازدواج موقت و چندهمسري کمتر بررسی شده است .از اين رو در اين
مقاله تالش میکنيم ضمن بررسی گونههاي مهم برونهمسري در شاهنامه ،با جستجوي
بنيانهاي اسطورهاي و اجتماعی آنها به درك دقيقتري از هنجارها يا ناهنجارهاي برونهمسري
در شاهنامه فردوسی برسيم و از قضاوت عجوالنه و غيرعلمی درباره آن دور بمانيم.

پیشینه پژوهش
تاکنون درباره ازدواج در شاهنامه ،مقاالت و کتابهاي نسبتاً زيادي نگاشته شده است .از جمله
مهمترين و مرتبطترين آنها با موضوع اين پژوهش ،مقاله سجاد آيدنلو ( )8311با عنوان «چند
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بنمايه و آيين ازدواج در ادب حماسی ايران» است که نويسنده در آن چندين بنمايه رايج در
ازدواجهاي ايرانيان در شاهنامه و ساير متون حماسی را بدون بيان بنيان اسطورهاي آنها بررسی
کرده است .رضا ستاري و مرضيه حقيقی نيز در دو مقاله با عنوانهاي «ژرف ساخت اسطورهاي
پدرساالري در ازدواج ايرانيان با نيرانيان 8در شاهنامه» ( )8312و «تحليل مردساالري و
برونهمسري در شاهنامه بر اساس اسطوره آفرينش» ( )8310ازدواجهاي برونهمسري ايرانيان
را مبتنی بر رسوم اجتماعی پدرساالري حاکم بر جامعه ايران دانستهاند.
مرضيه نادري ( )8312در پاياننامه کارشناسیارشد خود در دانشگاه عالمه طباطبايی با عنوان
«آيين ازدواج در شاهنامه فردوسی» همه ازدواجهاي نقل شده در شاهنامه را برشمارده و آنها را
به گونههايی مانند برونهمسري ،درونهمسري ،ازدواج با محارم ،ازدواج سياسی و  ...دستهبندي
کرده است.
محمود روحاالمينی ( )8324در مقاله اي با عنوان «درون همسري و برونهمسري» به
تعريف برونهمسري و درون همسري پرداخته و برخی از نظريات مردم شناسان درباره اين
دستهبندي ها را نقل کرده است .کتايون مزداپور ( )8313در مقاله اي با عنوان «نشانههاي
زن سروري در چند ازدواج داستانی در شاهنامه» ضمن بيان گونه هاي مختلف ازدواج در
شاهنامه معتقد است که برون همسري مردان ايرانی با زنان نيرانی برگرفته از آداب و رسوم
دوران زنساالري است.
با اين حال تاکنون پژوهشی درباره بنيانهاي اسطورهاي و اجتماعی ازدواج موقت و
چندهمسري در شاهنامه و هنجارها و ناهنجارهاي اين پديدههاي اجتماعی انجام نشده است .ما
در اين مقاله سعی خواهيم کرد ضمن بررسی ريشهها و بنيانهاي اسطورهاي و اجتماعی
گونههاي مهم برونهمسري به درك درستتري از هنجارهاي اجتماعی جامعه ايران درباره
ازدواج موقت و چندهمسري نيز برسيم.

هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی و مالک تشخیص آنها
مسائل اجتماعی براي خود آداب و رسوم ،قواعد و قوانينی دارند که بر اساس باورها ،عقايد،
اديان ،قوميت و بسياري ويژگیهاي ديگر در بين جوامع مختلف با يكديگر متفاوت هستند و
هنجارهاي متفاوتی را نيز به وجود میآورند .جامعهشناسان همه معيارها و بايدها و نبايدهاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nirāniān

11

نامۀ انسانشناسی ،سال هفدهم ،شماره  ،13پاییز و زمستان 3111

اجتماعی نوشتهشده يا نانوشتهاي که رفتارهاي مناسب را در موقعيتهاي خاص مشخص
میکنند ،هنجار مینامند.
آنتونی گيدنز در کتاب جامعهشناسی خود هنجارها را عبارت میداند از« :قواعدِ رفتاري که
رفتار مناسب در محدوده معين از زمينههاي اجتماعی را مشخص میکند» ( .)116 :8311در واقع
هنجارها ،شيوههاي رفتاري هستند که بر اساس ارزشهاي اجتماعی پديد آمدهاند و با رعايت
آنهاست که جامعه نظام و سامان پيدا میکند .بر خالف هنجارها ،ناهنجارها به مفهوم «تخلف از
ارزشها و هنجارهاي حاکم بر روابط اجتماعی به کار میروند» (سليمی و داوري.)881 :8312 ،
بنابراين رواج هنجارها به پذيرش آنها در جامعه بستگی دارد و زيربناهاي فكري و فرهنگی
جامعه در اين راه نقش اساسی دارد؛ مثالً وقتی اصول اخالقی خاصی در جامعهاي حاکم باشد،
مخالفت با آن ناهنجاري محسوب میشود (آقا حسينی و ربانی.)64 :8312 ،
تشخيص هنجار يا ناهنجار بودن رفتارهاي اجتماعی در جوامع و زمانهاي مختلف و از
ديدگاههاي گوناگون ،کار سادهاي نيست و براي بررسی آنها به مالكهايی نياز داريم تا به وسيله
آنها به تشخيص علمیتري برسيم .هدايتاهلل ستوده در کتاب آسيبشناسی اجتماعی ،چهار
مالك را براي تشخيص هنجار يا ناهنجار بودن رفتارهاي اجتماعی افراد ذکر کرده است که
عبارتند از8 :ـ مالك آماري6 ،ـ مالك اجتماعی3 ،ـ مالك فردي0 ،ـ مالك دينی .وي سپس
توضيحات مختصري درباره هر يک از مالكها بيان کرده است .مالك آماري بدين معناست که
رفتاري را از نظر همگان يا اکثريت افراد آن جامعه مورد بررسی قرار دهيم .مالك اجتماعی،
رفتار را بر اساس آداب و رسوم ،قواعد و قوانين پذيرفتهشده در آن جامعه يا نهاد اجتماعی
بررسی میکند .مالك فردي رفتار را از نظر يكی از افراد و مالك دينی نيز رفتار را بر اساس
ارزشها و باورهاي دينی بررسی میکند (ستوده .)24 :8311 ،اما در توضيح بيشتر اين مالكها
بايد گفت در بررسی جوامع گذشته که افراد آن اکنون حضور ندارند ،فقط زمانی میتوان از
مالك آماري استفاده کرد که يک رفتار را چندين شخصيت در منابع مختلف بهنجار يا ناهنجار
دانسته باشند .همچنين مالك شخصی در بررسی جوامع کهن ،با تأييد و ستايش يا انكار و
نكوهش يكی از شخصيتهاي مهم و تأثيرگذار آن جامعه مانند فردوسی حكيم ،يا شاهان،
موبدان و پهلوانان مشهور ايران از يک رفتار اجتماعی مشخص میگردد.
اما مالك دينی با وجود اطالعات اندك ما از اديان کهن ايرانی (به جز دين زردشت)،
میتواند مالك خوبی در اين ارزيابی تلقی گردد .زيرا گاهی اوقات فردوسی يا شاهان و موبدان
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بر هنجار يا ناهنجار بودن رفتارها بر مبناي دين و کيش آن دوره تأکيد کردهاند .مثالً اگرچه
ازدواج با محارم از منظر اسالم و برخی اديان ديگر عملی ناهنجار و حرام شمرده میشود ،بر
اساس روايت فردوسی و طبق «دين پهلوي» يعنی دين کهن ايرانيان ،که يكی از راه و رسمهاي
آن خويدوده يا ازدواج با محارم است (کزازي 8312 ،ج  )112 :2عملی بهنجار شمرده شده و
به ويژه نزد خانواده شاهان مرسوم بوده است .چنانكه بهمن با دختر خود هماي چهرزاد ازدواج
میکند و فرزندشان داراب حاصل چنين ازدواجی است:
پدر در پذيرفتش از نيكوي

بران دين که خوانی همی پهلوي

هماي دلافروز تابنده ماه

چنان بُد که آبستن آمد ز شاه
(فردوسی)666/3 :8310 ،

همچنين مالك اجتماعی که بر پايه آداب و رسوم ،ارزشها و قوانين اجتماعی مورد پذيرش
افراد جامعه استوار است ،به واسطه وجود منابع مختلف که دربردارنده بسياري از آداب آن دوران
هستند ،به نظر میرسد يكی از مفيدترين مالكها براي ارزيابی هنجار يا ناهنجار دانستن رفتارهاي
اجتماعی افراد باشد .با اين حال آنچه میتواند در بررسی جوامع گذشته ،مهمتر از مالكهاي ديگر
باشد و ما را در رسيدن به نتايج علمیتر ،دقيقتر و جامعهشناسانه ياري کند ،مالك پيامدها و نتايج
رفتارهاي اجتماعی است .يعنی بدون هيچ شائبه و غرضی ،همانند يک جامعهشناس به بررسی
پيامدها ،تأثيرات و نتايجی بپردازيم که در اثر برخی از رفتارها و تصميمات اجتماعی در جامعه
ايران پيش از اسالم وجود داشته است و آثار سوء يا نيک آن رفتار را مالك قضاوت و داوري
درباره بهنجار يا ناهنجار بودن آن رفتار قرار دهيم .بنا بر آنچه گفته شد ،میتوان نتيجه گرفت که
هرگاه در شاهنامه عملی بر اساس يكی از مالكهاي آماري ،فردي ،اجتماعی ،دينی و عواقب و
نتايج آن سنجيده ،تأييد و پسنديده شود ،امري بهنجار و چنانچه بر اساس يكی از اين مالكها
نكوهيده و ناپسند دانسته شود ،میتوان آن را امري ناهنجار دانست.

گونههای کلی ازدواج و آداب و رسوم آن 
ازدواج پديدهاي فرهنگی-اجتماعی است که نزد هر ملتی رنگ خاصی به خود میگيرد و بخشی
از هويت مردمان آن کشور است (حسنیفر و همكاران .)862 :8311 ،اين پديده در جوامع
مختلف همراه با آيينها و رسوم ويژه خود برگزار میشود و متناسب با آنها از هنجارهاي
اجتماعی خاص خود برخوردار است.
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اما در يک تقسيمبندي کلی میتوان ازدواجهاي شاهنامه را به دو گونه اصلی
«درونهمسري» و «برونهمسري» تقسيم کرد (ستاري و همكاران10 :8313 ،؛ روحاالمينی،
 .)231-261 :8324برونهمسري يكی از هنجارها و بنيادهاي مردمشناختی در فرهنگهاي
آغازين و باستانی است که ازدواج برونتيرهاي نيز ناميده میشود .بر پايه اين هنجار ،مردمان يک
تيره به هيچ روي نمیتوانند با زنانی از همان تيره پيوند يابند (کزازي .)80 :8310 ،به عقيده
مختاري اين شيوه پيوند بيشتر در بين اقوامی صورت میگرفت که در شُرف انتقال حكومت از
مادرساالري به پدرساالري بودند (مختاري .)803 :8311 ،اما «اجبار به ازدواج در يک محدوده

معين خويشاوندي يا سنتی را درونهمسري میگويند» (روحاالمينی .)261 – 262 :8324 ،البته
وجود يكی از اين گونههاي ازدواج در هر جامعهاي الزاماً نفیکننده گونه ديگر نيست و چه بسا
جامعهاي باشد که هر دو گونه پيشين به صورت همزمان در آن رواج داشته باشد .درباره
درونهمسري و به ويژه ازدواج با محارم در ايران ،کتابها و مقاالت مختلفی منتشر شده است و
ما در اين مقاله فقط به برونهمسري ،گونههاي مهم ،بنيانهاي اسطورهاي و اجتماعی و هنجارها
و ناهنجاريهاي آن خواهيم پرداخت.

برونهمسری
منظور ما از برونهمسري در ايران باستان و به ويژه در شاهنامه ،بيشتر پيوند شاهان و پهلوانان
ايرانی با زنان غيرايرانی است .زيرا بر اساس باورهاي ايرانيان باستان ،ازدواج زنان ايرانی با
بيگانگان به آسانی امكانپذير نبوده است .در شاهنامه بيشترين گونه ازدواج از اين نوع است .بر
اساس پژوهش مرضيه نادري از کل ازدواجهاي شاهنامه حدود  01درصد از آنها برونهمسري و
 00درصد درونهمسري (ازدواج با محارم يا زن و شوهر هر دو ايرانی) است و حدود  1درصد
پيوندها به زن و شوهر نيرانی تعلق دارد (نادري .)311 :8312 ،ازدواج پسران فريدون با دختران
شاه يمن ،زال و رودابه ،رستم و تهمينه ،بيژن و منيژه ،کاووس و سودابه و مادر سياوش،
کيخسرو و فرنگيس و جريره ،گشتاسپ و کتايون و  ...از مهمترين نمونههاي برونهمسري
هستند .اما بنيان اسطورهاي چنين پيوندي را میتوان در اسطوره آفرينش و چگونگی ايجاد
موجودات مادي در باورهاي کهن ايرانيان يافت .بر اساس اين اسطوره ،عمر جهان به سه دوره

مشخص و مجزا تقسيم میشود8 :ـ بندهش 8که دوره شهرياري اهورامزدا است و او به آفرينش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bondahešn
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برخی از موجودات اهورايی و امشاسپندان میپردازد .در اين دوره ،آفرينش مادي وجود ندارد و

خبري از اهريمن و نيروهاي او نيست (دادگی33 :8312 ،ـ6 .)30ـ دوره گوميچشن( 8آميزش)
که در اين دوره اهريمن که تا اين زمان در تاريكی به سر میبرد ،با آگاهی از مرز روشنايی و

ديار اهورايی بر آفرينش نيک و موجودات اهورايی تاخت میآورد (همان )32 ،و دوره آميختگی
خوبی و بدي ،روشنی و تاريكی و به طور کلی اهورايی و اهريمنی از اين زمان آغاز میگردد.
اين دوره ،دوره ستيز عناصر ناساز است و هستی عرصه تقابل و جدال دائمی ميان نيروهاي

اهورايی و اهريمنی میشود3 .ـ ويچارشن( 6رهايی) که در اين دوره پيروزي نهايی از آنِ
نيروهاي اهورايی میشود.

3

اما برونهمسري و پيوند مردان ايرانی با زنان انيرانی و به ويژه تورانی ،داراي زيرساخت
اسطورهاي گوميچشن (آميزش) در اسطوره آفرينش است؛ از آنجا که در باورشناسی اسطورهاي،
ايران سرزمين اهورايی است و انيران سرزمين اهريمنی ،و «شر انگاشتن هر چيز انيرانی ،انديشه
بسيار کهن اساطيري و ظاهراً منبعث از خاطره قوم ايرانی و مبتنی بر صدمات و مصائب و کالً
هر آن تأثير تلخی است که از جانب انيران در روزگاران باستان در حافظه اين قوم ثبت شده
است» (حميديان ،)846-843 :8316 ،اين گونه از پيوند نيز يادآور تقابل اهريمن و اهورامزدا در
اسطوره آفرينش است و با باور زمينی و اهريمنی بودن زنان و در مقابل آسمانی و اهورايی بودن
مردان قابل سنجش است .زيرا در باورشناسی کهن ايرانی «زمين يا گيتی ،زن است و آسمان يا
مينو ،مرد» (کزازي .)042 :8312 ،بر اساس اسطوره آفرينش در کتاب بندهش ،نخستين جايی که
از زن سخن گفته میشود ،زنی است که در اردوي اهريمن قرار دارد و دختر اوست که جِهی

0

نام دارد و با تازش بر نيروهاي اهورايی ،سبب آزار و آسيب آنان میشود (دادگی )28 :8312 ،و
در ادامه نيز میآيد «هرمزد ،هنگامی که زن را آفريد ،گفت که تو را نيز آفريدم که تو را سرده
پتياره از جهی است» (همان .)13 ،سرده پتياره يعنی نژاد زشت و خبيث .اين بنمايه و باور
اسطورهاي در بسياري از آيينهاي کهن ايرانی ديگر نيز بازتاب يافته و بر اساس آن زنان،
موجوداتی زمينی و اهريمنی و مردان ،موجوداتی آسمانی و اهورايی محسوب شدهاند .چنانكه
در آيين مانوي ،پيوند با زنان گناهی بزرگ بود .مانويان معتقد بودند که آميزش زن و مرد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Joymičšen
2 Vičāršen
3 Anirāni
4 Jehi
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ازدياد نسل ،حاصل تحريک ديوان است و باعث اسارت ابدي نور در تن میگردد .به همين
سبب برگزيدگان آيين مانوي از آميزش با زنان رويگردان بودند (اسماعيلپور .)22 :8312 ،با
توجه به آنچه بيان شد ،پيوند مردان ايرانی با زنان غيرايرانی تجسمی از تقابل اهورا و اهريمن و
آميزش آن دو است که در اسطوره آفرينش ،هستی زاييده تقابل و آميزش اين دو بن ناساز است.
به عبارت ديگر هستیِ جهان و آفرينش موجودات مادي از پيوستگی و همبستگی نيروهاي
متضاد و متخاصم با يكديگر سامان میيابد (ستاري و حقيقی .)10 :8310 ،يعنی همان طور که
بيان شد ،در دوره بندهش فقط اهورامزدا و امشاسپندان و موجودات مينوي وجود داشتند و
خبري از موجودات مادي و اين جهانی نبود تا اينكه در دوره گوميچشن ،اهريمن بر موجودات
اهورايی تاخت آورد و از آميزش اين دو عنصر متضاد ،هستی و موجودات متعلق به اين جهان
به وجود آمدند .در پيوند شاهان و پهلوانان ايرانی با زنان انيرانی نيز همين باور اسطورهاي وجود
دارد و در حقيقت از آميزش و پيوند اين دو عنصر ناساز و مخالف است که بزرگترين قهرمانان
اسطورهاي ايران مانند رستم ،سهراب ،اسفنديار و  ...به وجود میآيند .بنابراين پايايی و ماندگاري
گيتی (و ايران) در گرو پيوند عنصر نرينگی با مادينگی است .با مادينگی يا عنصر اهريمنی است
که هستی تنزل میکند و فرو میآيد و آسمان به زمين ،جان به تن ،روشنايی به تاريكی ،انديشه
به ماده و در نهايت ايران به توران میرسد (کزازي )82 :8310 ،و قهرمانان ملی ايران زاده
میشوند .بنابراين همان طور که در اسطوره آفرينش ،هستی حاصل آميزش دو عنصر نيک و بد
(گوميچشن) است ،پيدايش قهرمانان اسطورهاي و بزرگ ايران نيز حاصل پيوند مردان ايرانی با
زنان انيرانی است و اين اسطوره ،بنيان و زيرساخت پيوندهاي برونهمسري پهلوانان و شاهان
ايرانی را روشن میکند.
پيوند برونهمسري داراي بنيان اجتماعی برگرفته از سنتها و باورهاي مورد پذيرش جامعه
ايران نيز است .در بين پژوهشگران درباره اين موضوع دو ديدگاه مختلف وجود دارد؛ گروهی از
آنان ازدواج شاهان و پهلوانان ايرانی با زنان غيرايرانی را بر اساس همان باور انتقال نسب و نژاد
از طريق زنان (رسم مادرساالري) در جوامع باستانی تبيين میکنند (فريزر642 :8313 ،ـ )642و
معتقدند مردان در اين پيوند ،با زن گرفتن از سرزمينها و قبايل ديگر میخواستند اصالت تبار و
فرمانروايی آن کشور را نيز ويژه خود کنند (آيدنلو .)84 :8311 ،گروه دوم نيز بنيان اجتماعی
برونهمسري را در توتميسم 8میدانند و معتقدند چون ازدواج مردان و زنانِ داراي توتم مشترك،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Totemism
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ممنوع بوده است ،چنين رسم و ازدواجی شكل گرفته است (روحاالمينی801 :8311 ،؛ فضايلی،
 8310ج  .)81 ،8فرويد درباره نقش توتم در رواج برونهمسري میگويد« :همه کسانی که از
سالله يک توتم هستند ،همخوناند و يک خانواده تلقی میشوند و افراد آن ،هر چند که
خويشاوندي بسيار دوري با هم داشته باشند ،نمیتوانند با يكديگر روابط جنسی برقرار سازند»
(فرويد .)62 :8301 ،بنابراين بايد به برونهمسري و ازدواج با بيگانه بپردازند .لوي استروس نيز
توتميسم را نوعی قاعده پيشفرض برونهمسري و يک سنت اجتماعی میداند که بر اساس آن
اعضاي يک قبيله و توتم نمیتوانند با هم ازدواج کنند ( .)06 :8328در حقيقت بر اساس
باورهاي نهادينهشده جوامع توتمپرست ،آنها براي خود دو ممنوعيت در جامعه قرار داده بودند
که عبارتند از :حرام بودن کشتن حيوان توتمی و ممنوعيت ازدواج درونگروهی (هميلتون،
843 :8311ـ  .)840در اين باور اجتماعی حيوان توتمی يا روح نگهبان و حامی شخص يا گروه،
همواره او را از خطر آميزش جنسی با محارم و نزديكان دور نگه میدارد.
به هر حال ،در شاهنامه گرچه برخی مانند سام از آميختگی نژادي و فرزندان حاصل از
پيوند برون همسري نگرانی هايی دارند که در ماجراي ازدواج زال و رودابه نمود آن را در بيت
زير میبينيم؛
چه گويی چگونه برآيد نژاد

از اين مرغ پرورده وان ديوزاد

(فردوسی)868/8 :8310 ،
با اين حال ،برونهمسري به طور کلی يكی از رايجترين و بهنجارترين گونههاي ازدواج
محسوب میشود و در هيچ يک از اين گونه ازدواجهاي شاهنامه نه نكوهشی از سوي فردوسی
يا ديگر شخصيتها ديده میشود و نه ممنوعيت مذهبی و دينی براي آن بيان شده است .اما
داراي جزئيات و زيرشاخههاي ديگري نيز هست که در ادامه به بررسی آنها میپردازيم.
ازدواج موقت :ازدواج موقت يكی از گونههاي برونهمسري محسوب میشود که مهمترين
و بارزترين نمونه آن در شاهنامه ،ازدواج رستم و تهمينه است .ويژگی که در شاهنامه اين گونه
ازدواج را از گونههاي ديگر مشخص و متمايز میکند ،نبود آداب و رسوم رسمی پيش از ازدواج
و در حين آن همچون جشن عروسی ،جهيزيه و حضور و رضايت بزرگترها در آن است .اين
ساختار و الگوي اجتماعی به گونهاي ديگر و با تغييراتی در جزئيات در ازدواجهاي سياوش با
جريره ،کاووس با مادر سياوش و بيژن با منيژه نيز ديده میشود (مزداپور811 :8313 ،؛
مختاريان.)816 :8312 ،
422
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آيدنلو ازدواج رستم و تهمينه را يک بنمايه جهانی در اساطير تحت عنوان «ازدواج پهلوان و
ترك کردن همسر» میداند و آن را يكی از مظاهر سنت «مادرمكانی» برمیشمارد که بر اساس آن
مرد پس از ازدواج زادگاه خويش را ترك میکرد و در شهر و سرزمين همسرش و نزد
خويشاوندان او اقامت میگزيد ( .)1 :8311اما روحاالمينی معتقد است که ازدواج رستم و تهمينه
يک ازدواج موقت است که شوهر مدت کوتاهی نزد همسر توقف میکند و سپس به سرزمين
خود میرود نه يک ازدواج مادرمكانی (روحاالمينی.)111 :8311 ،
ازدواج موقت (به ويژه ازدواج رستم و تهمينه) داراي پيشينه و بنيان اسطورهاي است که با
پيوند انسان با پريان در باورهاي اسطورهاي ارتباط دارد .در دوره پيش از زرتشت ،پريان ايزد
بانوان باروري و زايش بوده و به شكل زنانی زيبا و فريبنده تصور میشدند که «تجسم ميل و
خواهش تنی بودند و از هر گونه توان فريبايی و جاذبه و افسونگري زنانه برخورداري داشتند و
به پندار مردمان ،از بهر بارور شدن و زايش ،با ايزدان و نيز شاهان و يالن اسطورهاي
درمیآميختند و با نمايش زيبايی و جمال خود ،آنان را اغوا میکردند» (سرکاراتی .)2 :8312 ،در
اساطير يونانی نيز از مرگ بسياري از پهلوانان ياد شده که دلباخته پريان شده و با آنان پيوند
يافتهاند (رستگار فسايی.)616 :8313 ،
اين بنمايه اسطورهاي در داستان رستم و تهمينه و به ويژه جايی که تهمينه خود را بر رستم
عرضه میکند و نيز در داستان بيژن و منيژه به خوبی نمايان است .جالل خالقی مطلق نيز در
مقالهاي ضمن ترجمه چند نمونه از روايتهاي شبيه به داستان رستم و سهراب ،تهمينه را پري
جادويی و اهريمنی دانسته است (21 :8316ـ .)21آيدنلو در مقالهاي ديگر برخی از جنبههاي
پريوار مادر سياوش را بيان کرده و در کنار او تهمينه و نقش پريانی او را با جنبه زايندگی و
باروري پريان در اساطير مربوط دانسته است ( .)04 :8310در اوستا درباره فريب خوردن
گرشاسب از پري خَنَثائيتی( 8ونديداد يكم 6)1 /صحبت شده است .هر چند از انگيزه اين فريب
و فرزندخواهی پري سخنی نيست ،اما از آنجايی که در اوستا پري در کنار ديوان و جادوان قرار
گرفته و موجودي اهريمنی معرفی شده (يشت يكم 2 /و يشت چهارم )0 /و برخی از
پژوهشگران واژه پئيريكا (پري) اوستايی را به معناي «زن بيگانه»« ،ديو زنِ خواهشهاي
جسمانی»« ،زاينده و بارور» و «زن بيگانه متعلق به قوم و قبيلهاي خاص» دانستهاند (مختاريان،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Xanasāiti

 6ونديداد ( .)8318از مجموعه اوستا کهنترين سرودههاي ايرانيان .ترجمه جليل دوستخواه .تهران :مرواريد.
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 )826 :8312و با توجه به تغيير برخی از باورها در دين زرتشتی چنين برداشت میشود که
پريان نيز همانند ديوان (دئوهها) از جايگاه ايزدي خود در نزد قوم هند و ايرانی فرود آمده و به
شكل زنانی بيگانه و اهريمنی به اغواگري و فريفتن پهلوانان ايرانی میپردازند.
اين بنمايه اسطورهاي را میتوان در رفتار تهمينه براي فريفتن رستم و گروگذاري رخش
گمشده يا رفتار منيژه در بیهوش کردن بيژن و بردن او با خود به دربار افراسياب به خوبی
مشاهده کرد .بدين ترتيب میتوان گفت داستان رستم و تهمينه و ازدواج موقت آنان ،گونه
حماسی روايت کهن اوستايی گرشاسپ و پري خنثائيتی است ،چنانكه اصوالً برخی از
پژوهشگران غربی معتقدند که رستم گونه داستانی و حماسی گرشاسپ اسطورهاي است
(سرکاراتی .)61-61 :8312 ،قرينه کهنتر اين ساختار و الگوي اجتماعی و اسطورهاي را میتوان
در روايت هرودوت از منشأ قوم سكاها 8دانست .در اين روايت گفته شده است که هرکول 6در

سرزمين اسكوتها 3به خواب میرود و پس از بيدار شدن براي يافتن اسبهايش به غاري
میرسد که در آن زنی نيمهانسان و نيمهمار شرط پس دادن اسبها را همخوابگی با او میداند و
پس از تن دادن هرکول به اين خواسته ،سه پسر از زن متولد میشود که پسر سوم از همه قويتر
است و نسل سكاها از اين پسر است (خالقی مطلق .)21-21 :8316 ،بنابراين پيوند رستم و
تهمينه در شاهنامه داراي بنيان اسطورهاي است که برگرفته از ماجراي گرشاسپ و پري خنثائيتی
و همچنين در شكل کهنتر خود ماجراي هرکول و زن نيمهمار و نيمهانسان در سرزمين
اسكوتها است.
اين بنيان اسطورهاي در دلِ خود حاوي يک باور اجتماعی مهم نيز هست و آن تالش براي
به دست آوردن تخمه و نژاد پهلوان دشمن است .چنانكه گرشاسپ ،هرکول و رستم هر سه از
پهلوانان بنام قوم آريايی بودهاند و در هر سه پيوندي که پيش از اين ذکر شد ،نه جهيزيهاي رد و
بدل میشود و نه جشن ازدواجی بر پا میگردد تا بتوان نام ازدواج بر آن نهاد .اصوالً نسب و
نژاد در قبايل اوليه ،مسأله بسيار مهمی بوده است که بايد در حفظ آن کوشيد و صورت مثبت

حفظ تخمه و نژاد در سنت کهن ازدواج با محارم يا خويدوده 0باقی مانده که در بين بسياري از
اقوام رايج بوده است .در کتاب روايت پهلوي درباره ازدواج جمشيد با پري و نيز با خواهرش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sekā
2 Hercule
3 Scots
4 Xoeydūda
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جمگ( 8خويدوده) صحبت شده است که آنچه در اين بخش مورد نظر ماست ،پيوند پري با
جمشيد براي به دست آوردن تخمه و نژاد پهلوان و شاه دشمن است؛ چنانكه وقتی جمشيد از
ضحاك میگريزد و در درياچه زره مخفی میگردد ،يک ديو و يک پري در پی يافتن آنها به آنجا
میرسند و ديو به طور ناشناس از جمشيد میخواهد خواهرش جمگ را به او دهد و او نيز در
عوض خواهرش پري را به جمشيد دهد .پس از اينكه جمشيد «پري را زن خويش کرد و خواهر
به زنی ديو داد» (روايت پهلوي )1 :8314 ،حيواناتی عجيب نيز از اين پيوندها به وجود آمدند.
اما جمگ که از پيوند با ديو ناراضی است« ،جاي و جامه خويش را با آنِ پري عوض کرد .وقتی
جم آمد ،مست بود ،ناآگاهانه با جمگ که خواهرش بود ،بخفت و ثواب (هاي) خويدوده به نبرد
برخاستند .بسياري ديو بشكستند ،مردند يا به آوارگی بگريختند و باز به دوزخ افتادند» (همان،
 .)1همچنانكه از اين روايت برمیآيد ،اين يک پيوند سياسیـ اجتماعی است که جمگ با
تعويض لباس خود به خويدوده که ارزش اجتماعی دارد ،روي میآورد تا از اين طريق ارزش
اجتماعیـ فرهنگی از دست رفته در اثر پيوند با بيگانگان را به خود بازگرداند (مختاريان:8312 ،
 .)821بنابراين قصد ديو از پيوند دادن خواهر خود پري با جمشيد به دست آوردن تخمه و نژاد
شاه يا پهلوان دشمن براي غلبه بر آن در آينده است ،چنانكه در داستان رستم و سهراب نيز
افراسياب با ديدن سهراب همين قصد را میکند.
در اين گونه ازدواجها معموالً پيشگامی و اظهار عشق از سوي دختران صورت میپذيرد
(روحاالمينی821 :8311 ،؛ مزداپور )818 :8313 ،و مضمون رايج در بسياري از اسطورهها و
حماسههاي قوم هند و ايرانی بوده است (آيدنلو86 :8311 ،؛ بهار .)882 :8310 ،در شاهنامه نيز
تهمينه به خوابگاه رستم میرود و میگويد:
نبيند جزين مرغ و ماهی مرا

تراام کنون گر بخواهی مرا

(فردوسی)620/8 :8310 ،
همچنين بر اساس گزارش گرديزي «سوداوه چون کيكاوس را بديد ،خويشتن بر وي عرضه
کرد ،کی اگر مرا بپذيري من تو را از اين محنت خالص آرم» (.)10 :8310
اين پيشگامی زنان و به ويژه زنان تورانی براي ازدواج با شاهان و پهلوانان ايرانی در
ازدواجهاي موقت ،برگرفته از يک سنت اجتماعی کهن و مهم است که همان تالش براي به دست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 jamaJ
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آوردن نسب و نژاد پهلوان قدرتمند دشمن و داشتن فرزندي از نسل او براي غلبه بر او و کشورش
است (مختاريان )822 :8312 ،که در حماسه با تغييراتی در جزئيات باقی مانده است .چنانكه در
شاهنامه ،تهمينه به وضوح هدف خود از پيوند با رستم را داشتن فرزندي از نسل او بيان میکند:
و ديـگر که از تـو مـگر کـردگـار

نـشانـد يكـی پـورم اندر کنار

مگر چون تو باشد به مردي و زور

سپهرش دهد بهرِ کيوان و هور
(فردوسی)620 /8 :8310 ،

و خوشحالی و حمايت افراسياب از سهراب براي غلبه بر رستم و ايران در ادامه اين داستان،
به خوبی اين سنت اجتماعی را روشن میکند.
همچنين حضور زن جادو در خوان چهارم رستم به شكل زنی زيباروي با ساز و طنبور و
جام می نشانهاي ديگر از قصد اين گونه زنان اهريمنی براي به دست آوردن تخمه و نسل پهلوان
نامی ايران است .هر چند با خواندن نام يزدان توسط رستم ،کار ادامه پيدا نمیکند .دقيقاً همين
مضمون در خوان چهارم اسفنديار نيز تكرار میگردد و از آنجا که زن جادو خود را به شكل زنی
زيباروي و پريچهرهاي جوان با ساز و طنبور درمیآورد و به رستم و اسفنديار نزديک میشود،
میتوان گفت قصد او نيز چيزي جز پيوند با اين دو پهلوان نامی دشمن نبوده است .اين بنمايه
در منظومه سامنامه خواجوي کرمانی نيز تكرار و تأکيد شده است؛ جايی که سام به دنبال آهويی
وارد باغی میشود که رود بزرگی در آن جاري است و ناگهان زنی از آب بيرون آمده و خود را
عالم افروز معرفی میکند .سپس از سام طلب کامجويی میکند و سام پس از ماجرايی طوالنی او
را میکشد و نجات میيابد (خواجوي کرمانی.)316-321 :8312 ،
با اين حال هيچ يک از اين گونه پيوندها در شاهنامه از سوي فردوسی يا ديگر شخصيتها
يا در آيينهاي مورد پذيرش ايرانيان ،عملی ناهنجار شمرده نشده است ،جز در داستان ضحاك
که فردوسی در چهار بيت از يک ناهنجاري مهم در ازدواج سخن گفته که با وجود ابهامهايی در
واژگان و معانی آنها و تناقض در نسخههاي مختلف ،بيانگر اعتراض فردوسی به آيين و رسم
ناهنجار ضحاك در پيوند و ازدواج دو نژاد و گونه مختلف (انسان و ديو يا پري) است و با
ازدواج موقت و انگيزه فرزندخواهی از نژاد دشمن بیارتباط نيست:
پس آيين ضحاك وارونه خوي

چنان بُــد که چـون مـیبُـدش آرزوي

ز مردان جنگی يكی خواستی

بكشتی (به گُشنی) چو با ديو برخاستی
421

نامۀ انسانشناسی ،سال هفدهم ،شماره  ،13پاییز و زمستان 3111

کجـا نامـور دخـتري خوبـروي

به پرده درون بود بیگفتگوي

پرستنده کرديش بر پيش خويش

نه رسم دين و نه بر رسم کيش
(فردوسی)34/8 :8310 ،

در بندهشن نيز درباره اين ناهنجاري ضحاك در پيوند دادن دو نژاد مختلف با قصد گرفتن
نطفه و فرزند قدرتمند و نوآيين بودن آن صحبت شده است« :ضحاك در پادشاهی (خود) بر
زنی جوان ديو برهِشت و مردي جوان را بر پري هِشت و ايشان زير نگاه و ديدار او جمع
آمدند .از اين کنشِ نوآيين ،زنگی پديد آمد .چون فريدون آمد ،ايشان از ايرانشهر گريختند»...
(دادگی.)10 :8312 ،
چندهمسري :منظور از چندهمسري در شاهنامه ،چند همسر داشتن مردان است و نشانی از
چندهمسري زنان وجود ندارد .ضحاك نخستين کسی است که از چندهمسري او در شاهنامه
سخن گفته شده است .او خواهران جمشيد ،شهرنواز و ارنواز را به اجبار به همسري خود
درمیآورد .پس از او فريدون ،کيكاووس ،کيخسرو ،سياوش ،زال ،اسكندر ،بهرام گور ،نوشين
روان ،خسرو پرويز و ...نيز بيش از يک همسر دارند و اين فراوانی آماري نشاندهنده رواج گونه
چندهمسري مردان در ايران باستان است .به اعتقاد ويل دورانت رسم چندهمسري از اجتماعات
اوليه بشري سرچشمه گرفته ( )24 :8314و چندزنی در ميان اقوام چينی ،هندي ،بابلی ،آشوري
و مصريان قديم نيز رايج بوده است (ناصح علوان 8040 ،ق .)82 :.به گفته پژوهشگران ،در
ايران باستان نيز تعدد زوجات رواج داشت و تعداد زنانی که مرد میتوانست بگيرد ،بستگی به
توانايی مالی او داشت (کريستين سن.)033 :8316 ،
اما پديده چندهمسري در اساطير ايرانی تا جايی که بررسی کردهايم ،از بنيان اسطورهاي که
بر اساس باورهاي کهن شكل گرفته باشد ،برخوردار نيست ،جز آنكه گفته شده خود زرتشت
سه بار ازدواج کرده است (بويس626 :8310 ،؛ آموزگار و تفضلی )62 :8312 ،و بعيد است که
اين ازدواجها همزمان بوده باشد .اما بر اساس مطالعات تاريخی چندهمسري مردان داراي بنيان
اجتماعی است که برگرفته از سنتها و هنجارهاي اجتماعی دوره مردساالري در ايران است .در
ايران نيز همانند بسياري ديگر از نقاط جهان ،پيش از مهاجرت اقوام آريايی به ايران سنت
مادرساالري رواج داشت و کشاورزي و اداره امالك و کشت و کار بر عهده زنان بود .اما پس از
مهاجرت به ايران ،آنها روش پدرساالري پيشين خود را همراه با عقايد و باورهاي مربوط به آن
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در بين مردم رواج دادند (فانيان .)666 :8328 ،با گسترش شبانی و گلهداري و شكار حيوانات و
نيز پيش آمدن جنگهاي مختلف ،کم کم انديشه برتري مردان نسبت به زنان در جامعه رايج شد
(ستاري و حقيقی )886 :8312 ،و حتی خود زنان نيز به اين موضوع باور پيدا کردند .در چنين
جامعه مردساالري که قبايل کوچک و بزرگ براي حفاظت از قبيله در برابر تهاجمات و به دست
آوردن مال و مكنت اقتصادي به فرزندان بيشتري نياز داشتند ،پديده چندهمسري رواج پيدا کرد
و تعدد زوجات با هدف داشتن فرزندان بيشتر و نيروي کار افزونتر ،امري پذيرفتهشده محسوب
گرديد .به طوري که در خانوادهها و اقشار باالي جامعه چون فرمانروايان نيز چندهمسري به
داليل سياسی و برقراري پيوندهاي قومی و قبيلهاي رايج شد (کامرون322 :8322 ،؛ پيرنيا،
23 :8301؛ پيگولوسكايا و وونا )80 :8321 ،و به گفته مورخانی مانند هرودت ،در خانواده مادها
پدر قدرت تام داشت و تعدد زوجات بين آنان متداول بود (پرويز.)88 :8314 ،
چندهمسري به خودي خود پديدهاي ناهنجار تلقی نمیشود و در ميان بسياري از جوامع
انسانی امري رايج و پذيرفته شده است .اما زمانی که به دستمايهاي براي هوسرانی و زنبارگی
مردان تبديل شد و عواقب ناگواري در جامعه و به ويژه در روح و روان زنان پديد آورد ،قطعاً
پديدهاي ناهنجار محسوب شد .چنانكه در شاهنامه ،وقتی اسكندر به سبب خفت و خيز زياد با
زنان و هوسرانیهاي متعدد ،دچار ضعف جسمانی شد ،اين گونه مورد انتقاد فردوسی و پزشک
خود قرار گرفت:
چنان شد که او شب نخفتی بسی

بياميختی

شاد

با

هر

کسی

به کار زنان تيز بودي سرش

همی نرم جايی بجُستی برش

از آن سوي کاهش گراييد شاه

نكرد اندر آن هيچ تن را نگاه

چنان بُد که روزي بيامد پزشک

ز کاهش نشان يافت اندر سرشک

بدو گفت کز خفت و خيز زنان

جوان پير گردد به تن بیگمان
()618/3 :8310

تعداد فراوان زنان در شبستانهاي شاهان ايران ،نمايانگر ظلم و ستمی است که در اين دوران
بر زنان ايرانی وارد میشد و آنان را قربانيان خودکامگیها و خوشگذرانیهاي درباريان به ويژه
شاهان میکرد .چنان که درباره خسرو پرويز نوشتهاند که وي سه هزار زن در حرمسرايش داشته
است (روحاالمينی )261 :8311 ،و پيوسته دوشيزگان و بيوگان زيباروي در اطراف کشور را به
اجبار يا به اختيار از آنِ خود میکرد (کريستين سن.)331 :8316 ،
444

نامۀ انسانشناسی ،سال هفدهم ،شماره  ،13پاییز و زمستان 3111

در شاهنامه از هفتاد زن نوشين روان ،که در افسانهها به عدالتورزي معروف است ،سخن
گفته شده که همين تعداد زياد زنان باعث بروز ناهنجاري خيانت به شوهر توسط يكی از آنها
يعنی دختر مهتر چاچ شد .به طوري که او با آوردن غالمی با لباس زنان در حجره خود ،سعی
در جبران بیتوجهی شوهر و خالء عاطفی و احساسی ناشی از چندهمسري نوشين روان داشت
و در نهايت همراه با غالم شناسايی و اعدام شد (فردوسی.)226/0 :8310 ،
در حقيقت وجود زنان متعدد در شبستانهاي شاهی به عنوان همسر يا همبستر تفاوت
چندانی با کنيزي نداشت و آنان در هر صورت در زندان ِ کاخ و شبستان گرفتار بيشیجويی
شاهان بودند .حبس گروهی ايشان در آنجا از منظر انسان معاصر ،مغاير اصول اخالقی است،
ولی در آن ادوار اين کار آنچنان اهريمنی و وارونه انگاشته نمیشد (آيدنلو.)80 :8311 ،
فردوسی در شاهنامه با نقل چندين نمونه از ازدواجهاي بهرام گور که با شنيدن وصف هر دختر
زيبارويی در گوشه و کنار مملكت ،شبانه خود را به آنجا میرساند و به بهانهاي آن دختر را نيز
بر شبستانهاي خود میافزود ،عمالً به اين گونه ازدواجها (چندهمسري) انتقاد کرده است .او
هنجار و ميزان آميزش با زنان را بيان کرده و از زبان روزبه (موبد بهرام) به هوسرانیها و
زنبارگیهاي او سخت انتقاد کرده است تا مشخص کند که چندهمسري شاهان در عمل،
رفتاري ناهنجار محسوب میشود .بهرام صد شبستان و نهصد و سی زن داشت که خراج روم و
خزر با همه زيادياش کفاف هزينههاي آن را نمیداد ،پس از خزانه ،خراج ري و اصفهان را نيز
بر آن میافزود:
نيابد همی سيري از خفت و خيز

شب تيره زو جفت گيرد گريزO

شبستان مر او را فزون از صدستO

شهنشاه زينسان که باشد به دست

کنون نه صد و سی زن از مهترانO

همه بر سران افسر از گوهران

شمردست خادم به مشكوي شاهO

کزيشان

بیدستگاه

همی باژ خواهد ز هر مرز و بوم O

به سالی پريشان رود باژ روم ...

يكی

نيست

(فردوسی)281 /3 :8310 ،
در مجموع میتوان گفت بر اساس شاهنامه ،زيادهروي برخی از شاهان و درباريان در
چندهمسري و در اختيار گرفتن زنان متعدد تا جايی پيش رفته است که مزدك به عنوان يک
مصلح اجتماعی ،به مقابله با آن پرداخته و بناي انقالب و جنبش خود را بر اشتراكگذاري زن و
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خواسته قرار داده تا بدين وسيله از تصاحب و بهرهگيري بيش از حد شاهان و قدرتمندان از
زنان جامعه بكاهد .در واقع او براي جلوگيري از يک ناهنجاري اجتماعی ،ناهنجاري ديگري را
ترويج میکند و پس از برشمردن پنج ديو در نهايت ،راهحل خود را براي حل اختالف طبقاتی
جامعه به اشتراك گذاشتن زن و خواسته میداند و میگويد:
از اين پنج ما را زن و خواستست

که دين بهی در جهان کاستست

زن و خواسته بـاشـد انـدر ميان

چو دين بهی را نخواهی زيـان
()282 /0 :8310

نتیجهگیری
از آنجايی که بسياري از گونههاي ازدواج در شاهنامه داراي بنيانهاي اسطورهاي و اجتماعی در
جامعه ايران هستند ،برونهمسري نيز از اين موضوع مستثنی نيست .بنيان اسطورهاي برونهمسري
برگرفته از مرحله گوميچشن يا آميزش نيروهاي اهورايی با اهريمنی در باورهاي کهن ايرانيان
درباره آغاز هستی است .از آنجايی که در اين مرحله پس از آميزش اين دو عنصر ناساز هستی
تنزل میيابد و موجودات مادي به وجود میآيند ،مردان ايرانی به ازدواج با زنان انيرانی (اهريمنی)
میپردازند تا با پيوند آنها بزرگترين قهرمانان حماسی و ملی ما به وجود آيند .بنيان اجتماعی آن نيز
بر اساس نظر گروهی از پژوهشگران بر پايه سنتهاي دوران مادرساالري بنا شده است که در اين
سنت ،مردان با پيوند يافتن با زنان کشورهاي ديگر ،میخواستند اصالت تبار و فرمانروايی آن کشور
را از آن خود کنند .گروهی ديگر از پژوهشگران نيز بنيان اجتماعی آن را برگرفته از ممنوعيتهاي
پيوند در بين کسانی میدانند که توتم مشترکی در گروه خود داشتند.
گونههاي مهم برونهمسري در شاهنامه را میتوان به دو شكل ازدواج موقت و چندهمسري
تقسيم کرد .ازدواج موقت بر پايه اسطوره ازدواج پريان با انسان شكل گرفته است و پيوند رستم
با تهمينه ،گرشاسپ با پري خنثائيتی و هرکول با زن نيمهانسان الگوهاي آن را در ادوار مختلف
نشان میدهند .اما بنيان اجتماعی آن برگرفته از رسم فراگير تالش نژادهاي ديگر براي به دست
آوردن تخمه و فرزند از نژاد پهلوان دشمن براي غلبه بر او است که در سه نمونه اسطورهاي
پيشين نيز به خوبی نمايان است .با اين حال هيچ کس چنين پيوندي را ناهنجار ندانسته ،به جز
پيوندهايی که ضحاك در اساطير بين پري با انسان و ديو با انسان ترتيب داده و فردوسی نيز در
شاهنامه درباره اين ناهنجاري او سخن گفته است.
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چندهمسري در شاهنامه از بنيان اسطورهاي برخوردار نيست ،اما بنيان اجتماعی آن در
سنتها و آداب و رسوم دوران مردساالري ريشه دارد که مردان براي داشتن فرزندان بيشتر و در
نتيجه نيروي کار و جنگجوي بيشتر به چندزنی روي آوردهاند .فردوسی و چندين شخصيت
ديگر در شاهنامه ،چندهمسري و هوسرانیهاي بيش از حد شاهان را به سبب ستم و آسيبی که
بر زنان وارد میکند ،خصوصاً در ماجراي نوشين روان و دختر مهتر چاچ و زيادهرويهاي
اسكندر و بهرام گور در آميزش با زنان نكوهش کرده و ناهنجار دانستهاند.
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