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 ساختارگرا  شناسي انسان

  3، شهرام احمدي*2، مرضيه حقيقي1رضا ستاري

  چكيده
هاي همسرگزيني و پيوند ازدواج است  شيوهشناسي، مطالعة روابط خويشاوندي،  ترين مباحث انسان يكي از بنيادي

مندي از منابع  رغم بهره متون كهن حماسي ما، به. قرار گرفته است  پردازان اين حوزه نظريه جهكه از ديرباز مورد تو
تـرين مسـائل اجتمـاعي، فرهنگـي و      هـا و روايـات برخاسـته از زنـدگي مـردم، بازتابنـدة مهـم        عظيمي از افسـانه 

شناختي، تاكنون  با توجه به جايگاه درخور اين آثار براي تحليل مسائل انسان. ندا دم ايران باستانشناختيِ مر انسان
در اين پژوهش، به بررسـي  . از اين منظر توجه چنداني نشده است ليهاي م ، به ساير حماسهشاهنامة فردوسيجز 

ـ  كلود لويشناسي ساختاري  نظرية انسانمتأثر از آن، از ديدگاه  مليهاي  و حماسه شاهنامهروابط خويشاوندي در 
 منزلـة  هاي دوگانه، خانواده و نظام خويشاوندي را بـه  استروس با تكيه بر نظرية تقابل. پرداخته شده است استروس

همسـري در   از نظر او، برون. دهد ين قرارداد اجتماعي و نقطة آغاز فرهنگ بشري در تقابل با طبيعت قرار مينخست
بر اين اسـاس، در ايـن   . طبيعت است/ دهندة تقابل اساسي فرهنگ ، نشان)ازدواج با محارم( همسري تقابل با درون

 ،شناسـي سـاختارگرا   هاي ملي، از ديدگاه انسان هاي مهم قابل طرح در روابط خويشاوندي حماسه تقابل پژوهش به 
هـايي همچـون    متـون، تقابـل   دستاورد پژوهش حاكي از آن است كه بر نظام خويشاوندي اين. پرداخته شده است

 ...مادرمكـاني و / مادرسـاالري، پـدرمكاني  / همسري، پدرسـاالري  درون/ همسري مرد، برون/ انيران، زن/ تقابل ايران
  .گرايِ اساطير كهن ايراني است حاكم است كه وامدار انديشة تقابل
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  مقدمه
انـد و   هاي مكتـوب و شـفاهي برآمـده    ها و روايت ايران از ميان انبوهي از افسانه مليهاي  حماسه
هـاي مهـم فرهنگـي،     زمينه مانده از گذشتة بسيار كهن ايران و بازتابندة جا ترين سند به برجسته

كه بررسي و مطالعة ايـن آثـار،    طوري به ؛آيند شمار مي شناختي اين سرزمين به اجتماعي و انسان
هـاي معيشـتي مـردم ايـران راه      ، فرهنگ، آداب و رسـوم و شـيوه  دنهاي تم به بسياري از زمينه

هاي فرهنگي قابل رديابي در اين آثـار، سـاختار خـانواده و تحليـل روابـط       يكي از زمينه. برد مي
: همچـون ، خر، در متـون حماسـي متـأ   مهشـاهنا خويشاوندي در ايران باستان است كه عالوه بر 

 نيز نامه سامو  جهانگيرنامه، شهريارنامه، فرامرزنامه، نامه كوش، برزونامه، نامه بهمن، نامه گرشاسب
بـر ايـن   . كـرد هاي مربوط به زندگي مردم ايـران را در ادوار كهـن بررسـي     توان بازتاب آيين مي

بط خويشاوندي حاكم بر آن، با رويكرد ويـژه  ايران و روا مليهاي  حماسه ،اساس، در اين پژوهش
  .شده است استروس بررسيـ  شناسي لوي به نظرية انسان

  پيشينة پژوهش
. بررسي نشده اسـت  ،طور دقيق و مستقل تا آنجا كه مطالعه شد، تاكنون موضوع اين پژوهش، به

هـايي   و متون كهن اشـاره  شاهنامهگران به موضوع ازدواج و پيوند زناشويي در  اما برخي پژوهش
االمينـي در   روح  محمـود : تـوان ايـن مـوارد را برشـمرد     ها مـي  آن  مهمهاي  نمونهاند كه از  داشته
» شـاهنامه هـاي   سـاختار اجتمـاعي ازدواج  «و ] 31[» همسري همسري و برون درون«هاي  مقاله

دهقـي   ضا معصومياحمدر. طور خالصه، به موضوع ازدواج و همسرگزيني پرداخته است ، به]32[
حسـن  ]. 66[اسـت   پرداختـه  شـاهنامه به انـواع همسـرگزيني در    شاهنامهدر كتاب زناشويي در 

خويشـاپيوندي در متـون پهلـوي و    «مشترك خود با عنوان  ةپور در مقال حيدري و محدثه قاسم
انتساب يـا عـدم انتسـاب خويشـاپيوندي بـه ايرانيـان        ، به موضوع]25[» شاهنامهبازتاب آن در 

  .اند هاي ديگر پرداخته هاي مشابه آن در فرهنگ باستان و بررسي نمونه

  روش پژوهش
 همچـون هـاي حماسـي ملـي     و واحد تحليل، منظومه استتحليلي  ـ روش اين پژوهش توصيفي

و  شـهريارنامه ، جهانگيرنامـه ، برزونامـه ، فرامرزنامه، نامه كوش، نامه بهمن ،نامه گرشاسب، شاهنامه
  .هستند نامه سام
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  شناسي ساختاري انسان: مفاهيم نظري
گرايي  تأثير نظرية ساخت شناختي است كه تحت شناسي ساختاري از رويكردهاي ويژة انسان انسان

عنـوان   ـ استروس است كه بـه  پرداز اين حوزه، كلود لوي ترين نظريه برجسته. به وجود آمده است
اهميـت  «: ـ استروس معتقد اسـت  ويل .شود شناسي ساختاري شناخته مي گذار مكتب انسان پايه

، 8[» شناسي براي علوم انساني، مانند اهميت نجوم، در آغاز پيدايش براي علوم فيزيكي است مردم
به نظر . به تشريح اين مكتب پرداخت شناسي ساختاري انساندر كتاب  1958او در سال ]. 4ص

نظـم و درهمـي    ان اطالعات بـي هاي ديالكتيكي براي يافتن معنايي از مي استروس، اساطير تالش
 1اين تالش اساطير، تخيل انسان را گرفتار يك سلسله دوگانگي. دهد هستند كه طبيعت ارائه مي

آورد كه فقط با استفاده از يك عبارت  تنشي به وجود مي) مذكر/ مثل مؤنث(هر دوگانگي . كند مي
نوبة خود نيمي از يك  جديد، به اما اين عبارت. قابل رفع است) موجود دوجنسي: مثل نروما(واسط 

  ].13، ص6[نروما / جنسي بي: دوگانگي جديد خواهد شد، مثل
بـار بـه    كوشيد بداند نياكان بدوي بشر چگونه طي فراينـد تكامـل خـود، نخسـتين     استروس

از نظـر او، يكـي از عملكردهـاي بنيـادين ذهـن آدمـي، خلـق        . بخشـيدند  اجهان اطرافشان معن
بدوي  كراو معتقد است ساختار تف. سازد زيربناي فرهنگ را مي 2هاي دوگانه هاست و تقابل تقابل

بندي جهـان خـود را    بر تقابل استوار است و نياكان ما با فراگرفتن اشكال اولية زبان، گويي طبقه
بندي به شكلي بسيار ابتدايي صورت گرفت و همواره مبتنـي بـر حضـور و     اين طبقه. آغاز كردند

/ برهنـه، مقـدس  / پـايين، پوشـيده  / طبيعـي، بـاال  / ساز تاريكي، دست/ روشنايي: غياب بوده است
هايشـان   كردند، تجربه به باور استروس، مردان و زناني كه پيش از تاريخ زندگي مي.  ...نامقدس و

  ].78ـ77ص ،17[ دادند سامان مي) -/ (+ منفي/ را حول تقابل دوگانة مثبت
  :گويد داند و مي سطوره را شكلي از زبان ميها، ا تحليل اين دوگانگي استروس در

سازد تا بكوشيم خودمان و دنيايي را كه در ذات خود يكپارچه اسـت، بـا    زبان ما را قادر مي
در پشت زبان، . ها بشناسيم ها يا ساختارهاي دوگانه بر روي واژه ها، دوشاخگي تحميل ديالكتيك

هـاي   ايـن دوشـاخگي  . مـرگ / ، زنـدگي بـد / چـپ، خـوب  / راست: دوتايي مغز قرار دارد تماهي
كند و داراي دو بخش هستند كـه دو چشـم و دو دسـت را     اند كه مغز توليد مي ناپذيري اجتناب

هـا را همچـون كـامپيوتر     اي هستيم كـه واژه  نيمه ما در ذات خود موجودات دو. كنند كنترل مي
پرداخـت يـك تجربـه،    رسد كـه بـراي    به نظر مي. عقل سليممان دوتايي است. كنيم تنظيم مي

ها بـه دو   يك از نيمه ترين و كارآمدترين راه، تقسيم آن به دو نيمه است و سپس تقسيم هر ساده
كه فقط دو پاسخ ممكن بـرايش بـاقي    نحوي هر سؤال به دآرايش مجد: به سخن ديگر. نيم ديگر

  ].14ـ13ص ،6[ آري يا خير: بماند
/ خـام، تـازه  / پختـه : گيـرد  ها را در نظر مـي  بلاو حتي براي مسائل مربوط به آشپزي اين تقا

                                                        
1. dualism 
2. binary opposition 
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اعمال فرهنگي، ساختار عميقـي   همةتوانيم در پس  از نظر او، ما مي. ... سوخته و/ فاسد، مرطوب
  ].159ص ،4[ كنندة ساختار كلي ذهن انسان است، بيابيم كه منعكس ،هاي دوگانه را از تقابل

انسـان ميـان    سـط متقـابلي اسـت كـه تو    اسطوره بيان نمادين ارتبـاط «به اعتقاد استروس، 
نهايـت،   او در]. 366ص ،19[ »هاي گوناگون پيرامون او و نيز خود وي برقرار گشـته اسـت   پديده

شناسـد و معتقـد اسـت كـه      فرآوردة ذهن انسان در يك ساخت مشترك مي جامعه و اسطوره را
راين،گرچـه نظريـة او از   بناب. هـا باشـد   تواند تجربة ذهني همة انسـان  تجربة ذهني هر انسان مي

او مدعي اسـت  ]. 26ص ،64[ شناسي است گرفته است، بيشتر معطوف به روان  شناسي مايه زبان
 ،43[ »بخشـد  اي صورتي خـاص مـي   ذهن آدمي داراي سازوكاري ساختاري است و به هر ماده«

زبـان  «بنابراين، اسطوره در نظرية او، چيزي جز حكايت ذهن آدمي نيست و بـه نـوعي   ]. 13ص
رو، اسـتروس را   از همـين ]. 14ص ،42[ »كـردن بايـد بيـان شـود     ناخودآگاه است كه براي درك

  ].27ص ،64[ اند نيز خوانده» ها دنروانكاو تم«
گرايانـه در بـاب ازدواج،    هايي ساخت استروس عالوه بر مطالعة ساختاري اسطوره، به پژوهش

هـاي   او جنبـه هـاي   هختـه اسـت كـه نظريـ    پردا... توتميسم، ساختارهاي ابتدايي خويشـاوندي و 
باروري عقايد وي، در قياس بـا سـتروني   « 1كركتئوريك تحليل اسطوره را تغيير داده و به زعم 

تقريباً همة ديگر برخوردهاي اخير با اساطير از جنبة تئوريك، شايسـتة مطالعـه و بحـث بسـيار     
هسـتند كـه سـعي دارنـد در      ها حكاياتي تخيلي از نظر استروس، اسطوره]. 367ص ،19[ »است

در ]. 13ص ،43[ نـد كنهاي دوتايي ميان فرهنـگ و طبيعـت را حـل     پرتو منطقي خاص، تقابل
  .شناسي استروس بررسي شود ايران بر مبناي نظرية انسان مليهاي  كوشش شده حماسه ،ادامه

 مليهاي  تحليل ساختاري روابط خويشاوندي در حماسه
شـود،   بر پاية ازدواج نهاده مـي  گيري خانواده و نظام خويشاوندي ترين ركن شكل از آنجا كه مهم
هـايي اسـت كـه در آن پهلوانـان و پادشـاهان       هاي اين مقاله نيز، پيرامون داسـتان  اساس بررسي

هـاي   ، پيونـد )1جـدول  ( شـده  بنا بـر مطالعـات انجـام   . بندند حماسه با دختري پيوند ازدواج مي
از . شود ايران شناخته مي مليهاي  شيوة همسرگزيني در حماسه ترين مهم منزلة اي به قبيله برون

هايي اسـتوار اسـت كـه در ادامـه بـه       شناسي ساختاري، چنين رويكردي بر پاية تقابل ديد انسان
  .شرح آن پرداخته خواهد شد

  انيران/ تقابل ايران
ايرانيان بـا غيرايرانيـان   همسري قابل رديابي است، تقابل  ترين تقابلي كه در پيوندهاي برون مهم

 .دهـد  هـاي ايرانـي را تشـكيل مـي     ها و رويـدادهاي حماسـه   گيري داستان است كه اساس شكل

                                                        
1. G. S. Krik 
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اي ايرانـي و ريشـه در باورهـاي     هاي دوگانه شـالودة اصـلي تفكـر اسـطوره     درواقع، باور به تقابل
آغـازين و متضـاد   اين تقابل به صورت اعتقاد به دو بـن  . اسطورة مربوط به آفرينش آغازين دارد

كه همواره در ستيز و آويزند و در پي آن، جهان عرصة نبـرد و   ،خير و شر يا اهورامزدا و اهريمن
بنا بر اين اصـل، جهـان دو جنبـه و سـاحت وجـودي      . ميدان اين كارزار است، نمودار شده است

ح مينو و گيتـي  ها با دو اصطال ؛ يكي روحاني و اهورايي و ديگري مادي و اهريمني كه از آندارد
كه نوعي تعارض ميـان خـوب و بـد را در پـي      ،انگاري اين دوگانه]. 23ـ22ص ،40[ شود ياد مي

اي كهـن آن را   هاي ايران باستان است و هستة اصلي تفكرات اسـطوره  دارد، شالودة انديشة آيين
اهـورايي و  شتي به شكل آفـرينش نيروهـاي   دانگاري و ثنويت در آيين زر اين دوگانه )1(.سازد مي

اهريمني در دو جهان روشنايي و تاريكي و درگيري اين نيروهاي متخاصم با يكديگر نمود يافتـه  
در آيين زرواني نيز، اين دوگانگي در قالب فرزندان نيك و بد زروان؛ اورمـزد  ]. 39ص ،19[ است

 ،2[ كه يكي مولـود نيـايش زروان و ديگـري زادة شـك اوسـت، بازتـاب يافتـه اسـت         ،و اهريمن
/ نفـس، روح / ظلمت، عقل/ هاي مانوي نيز، در قالب تقابل نور اين باورداشت در انديشه]. 389ص

  ].105ـ104ص ،9[ اي دارد جايگاه ويژه... آخرت و/ جسم، دنيا
ها، تأثيرات ژرفي بر ذهنيت، تفكر و سوگيري فرهنگ مردم ايـران بـه    اعتقاد به اين دوگانگي

پايـة همـين    و متـون حماسـي بـر    شـاهنامة فردوسـي  هاي  نجاي گذاشته و منطق دروني داستا
ماية اهورايي و اهريمني در اسطوره، در  تقابل و ستيزة دو بن. هاي دوگانه شكل گرفته است تقابل
با عناوين ايراني و تـوراني يـاد    شاهنامههاي ايراني و انيراني و در  هاي حماسي اوستا با نام روايت

شود، نيك، پـاك، اهـورايي و    قابل، هر آنچه به ايران مربوط ميدر اين ت]. 99، ص38[شده است 
كشـمكش و نبـرد   . شود و هر چيز غيرايراني، بد، آلوده، اهريمني و گجسـته  خجسته انگاشته مي

ميان اين دو سرزمين نيز، نماد نبرد روشني با تاريكي و پيكار نيكي و نيروهاي اهورايي اسـت بـا   
انيـران، شـالودة اساسـي همـة     / به عبارت ديگر، تقابل ايران ].5، ص54[بدي و عناصر اهريمني 

ايران، سرزمين . است...) شب و/ زمين، روز/ زن، آسمان/ تقابل مرد( شاهنامههاي موجود در  تقابل
رساني،  ، كارهاي مهمي نظير رايزني و مشورت، پيامشاهنامهروز است و ايرانيان، مطابق باورداشت 

رو،  ايـن  دهند و در مقابل، توران سرزمين تاريكي و تيرگي است و از مي را در روز انجام... جنگ و
]. 169، ص55[دهند  را در شب انجام مي... ها و ها و رايزني رساني زنند و پيام تورانيان شبيخون مي

كه در اساطير سـخن از   ، سخن از پيروزي ايرانيان بر غيرايرانيان است؛ چنانشاهنامهدر سرتاسر 
هاي ملي نيز، عموماً پيروزي ايرانيان و نجات ايـران   در حماسه. ي نيكي بر بدي استپيروزي نهاي

  )2(.ترين دغدغة پهلوانان و پادشاهان ايراني است در برابر هجوم غيرايرانيان مهم
ناپذير در ساختار تفكـر بشـري    هاي دوگانه، اصلي اجتناب بايد گفت باور به تقابل ،كلي طور به

هاسـت و بايـد آن    ، تقابل خصوصيت مشترك آدميان در همة زمينهجورج زيملاست و به تعبير 
 ساز نيـل آدمـي بـه اهـدافش اسـت      اي شكل اجتماعي بنيادين به حساب آورد كه زمينه را گونه
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مـن و  در كتـاب   مارتين بوبر. اند اجتماعيدو حاوي كاركردهاي  تقابل و تعامل هر]. 23ص ،57[
  :گويد داند و مي اجهه مي، حيات واقعي را هنگامة موتو

،  رابطـه . گـويم  مـي » تـو «، »شـدم «يي احتياج دارم و وقتـي مـن   »تو«براي شدن به » من«
  ].60ص ،18[ بر آن» من«است كه  ؤثرچنان بر من م» تو«. متقابل است

» غيـر «يـا  » ديگـري « بـاختين شناسي فلسـفي   گويي و انسانو كه در منطق گفت» تو«اين 
گيـري   چنين نگرشي اساس شكل. گو در جامعه استو نندة تعامل و گفتشود، ايجادك ناميده مي

ها، ناگزير از مواجهه با قطب ديگر است و ايـن   هر قطب از اين تقابل ، زيراهاي دوگانه است تقابل
  .تقابل، مثبت و سازنده است

 سونگرانه اسـت و بـه تعبيـر برخـي     اما فضاي فكري حاكم بر اساطير ايران بازتاب تقابلي يك
گران اسـاطير ايـران در مقايسـه بـا اسـاطير يونـان بـا حـذف ديگـري و فقـدان فضـاي             پژوهش

ـ و گفـت  را نــوعي  خـالقي مطلــق آن چــه بخـواهيم بــه تعبيــر  ]. 97ص ،28[ روســت هگــويي روب
هاي مهاجرت، تسخير ايران و پيـروزي دولـت مـاد     ناسيوناليسم افراطي بدانيم كه در تجربة سال

درپي و هزار سال حكومت بر بخش عظيمي از جهان ريشـه   هاي پي پيروزيبر امپراتوري آشور و 
 بيـان حميـديان اسـتناد   يا اينكه به ] 191ص ،26[ تابيده نمي كه هجوم و تسلط اعراب را بردارد 

مانـده از اقـوام    جـا  ات تلخ بهتأثيرو آن را منبعث از خاطرة قوم ايراني و مبتني بر مصائب و  نيمك
، ايـن تقابـل   ]103ص ،24[ اي ايرانيان به حساب آوريم تان در حافظة اسطورهغيرايراني عهد باس

بر بخش عظيمي از فرهنگ و ادبيات ايران سايه گسـترانيده و ايـن نظـام انديشـگي بـا سـاختارِ       
متون كهن نيز بر برتري ايرانيـان و نـژاد ايرانـي    . ايراني وجود داشته است رمراتبي در تفك سلسله

  :دينكردنا بر ب. ورزند تأكيد مي
از آن ... گونـه را  برترين پاية دين زردشتي و فره دين و چيزهاي ديگر از ايـن ... دادار اورمزد

  ].38ص ،52[ مردم ايران كرد كه برترين نژاد هستند
كـه سـاختار ذهنـي    ] 109ص ،27[ آزادگان از آن ايرانيان دانسته شـده   نيز، فره بندهشدر 
  .باندتا گراي ايراني را بازمي تقابل

شده، مورد انتقاد پساساختارگراياني چـون دريـدا واقـع     تعيين پيش مراتبيِ از اين نظامِ سلسله
بـا   ژاك دريـدا شـكني   ويژه نظرية شـالوده  هاي دوگانه در پساساختارگرايي و به تقابل .شده است

علمـي و   ـ هـاي فلسـفي   معتقد اسـت انديشـه   دريدا. قرار گرفته است هديدي انتقادي مورد توج
هـاي دوگانـه    اسـاس محورهـاي تقابـل    غربي در زنداني دوقطبي قـرار دارنـد و بـر    رزيربناي تفك

تنهايي وجود نداشته و همـواره يكـي بـه ديگـري      يك از اين دو قطب به چرخند و هرگز هيچ مي
بـار خـود را زنـداني ايـن      نخسـتين كه براي  استروس نبود ـ اين لويبه زعم او، . منجر شده است

حضـور  : از جملـه . گـردد  مي والت دوقطبي كرده، بلكه سابقة اين گرايش به دوران افالطون بازمق
در برابر غياب، حقيقت در برابر مجاز، ذهن در برابر عين، روح در برابر جسـم، فرهنـگ در برابـر    
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ه خود طبيعت، مرد در برابر زن، نوشتار در برابر گفتار و امثال آن، همواره انديشة متافيزيكي را ب
مشغول داشته و در بيشتر موارد، يكي از اين دو مفهوم مستلزم نفي ديگري بوده است و در ايـن  

  ]. 14ـ13ص ،42[ مراتبي، همواره يك قطب بر ديگري برتري يافته است نظام سلسله
هاي  در همة تقابل) مراتب سلسله( كردن پايگان شكني خود به واژگونه در روش شالوده دريدا
  ].170ص ،67[ تقد استدوگانه مع

ايـن  زيـرا  هاي دوگانه انديشيد،  گرچه او مدعي نيست كه بتوان خارج از چارچوب اين تقابل
كـن كـرد يـا از آن     توان آن را ريشـه  كلي نمي طور انگيزه، عميقاً با تاريخ انسان آميخته است و به

  ].183ص ،15[ شكني كرد مراتبي را ساخت توان اين نظام سلسله چشم پوشيد، اما مي
هاي دوگانة ساختارگراها بـه معنـاي نفـي آن نيسـت، بلكـه معتقـد         بنابراين، انتقاد دريدا از تقابل

گـذاري و   ارزش. مراتبـي انديشـيد و راه افـراط پيمـود     هـا نبايـد بـه نظـام سلسـله      است در اين تقابل
، ارجحيـت خـوبي   مـثالً . ها تا حدودي عقالني است ارجحيت يك قطب بر قطب ديگر، در برخي تقابل

ولـي در بسـياري از ايـن    . بر بدي، راستي در برابر دروغ و سـالمتي در مقابـل بيمـاري عقالنـي اسـت     
در جامعـة  . شـود  گذاري بر مبناي فرهنگ و قراردادهاي اجتماعي نهادينه مـي  هاي دوگانه، ارزش تقابل

گيـرد و ايـن    وب به خود مـي اي منفي و مغل مردساالر، مرد عنصر غالب و برتر دانسته شده و زن چهره
  )3(.شود نظامِ برتري مرد نسبت به زن، حتي به سلطة يك طرف بر طرف ديگر منجر مي

هـاي   در حماسـه . هاي دوگانه راهي بـراي درك معناسـت   ، تقابلاستروس ـ لوي بر ديدگاه بنا
در پيونـدهاي  هـاي موجـود    انيران، ساير تقابل/ ايران نيز، با رمزگشايي تقابل بنيادين ايران ملي
  .توان بازشناخت همسري را مي برون

  زن/ تقابل مرد
، پيشـينة غيرايرانـي   دارداي كه در آن هر چيز غيرايراني، كاركردي اهريمني  مطابق چنين انگاره

كه برآمده از تقابـل آسـمان در برابـر زمـين      ،به تقابل مرد در برابر زن مليهاي  زنان در حماسه
اساطير، وصلت آسمان و زمين، نخسـتين ازدواج مقـدس بشـري اسـت و     بر  بنا. برد مي است، راه

]. 238ص ،11[ شده اسـت   آسمان، همواره نقش خداي برتر را داشته و زمين همسر وي انگاشته
عهده داشت و زمـين،   عنوان پدر بر در بينش اساطيري اقوام كهن، آسمان نقش برتر و واالتر را به

  .شد مير همسر وي تصو
در . آسمان ريشه در باورهايي دارد كه از گذشته تا حـال اسـتمرار يافتـه اسـت    رمز برتري 

كرانگي و نيروي  نيافتني بودن و بي دست تدوران اساطيري، آسمان جايگاه خدايان بوده و به عل
  ].121ص ،45[ شده است ، نماد برتري خداوند تلقي مي)باران( آفرينندگي آن

تـرين تجليـات قداسـت و     طول تـاريخ، آسـمان از كهـن   در اديان ابتدايي و در ذهن بشر در 
گـاه   انتهـاي خـود، اقامـت    هاي اساطيري و مذهبي است و به اقتضاي ارتفـاع بـي   سرشار از ارزش
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هـاي   بر باورشناسي كهن ايرانـي، پديـده   بنا]. 11ص ،34[ هاي صعود است خدايان و جايگاه آيين
يـا چهـار   ) امهات اربعه( تران با مادران زمينييا هفت اخ) آباء علوي( جهان از پيوند پدران برين

عنصـر نرينـة    منزلـة  بنابراين، اعتقاد به قداست آسمان به]. 89ص ،53[ اند آخشيجان پديد آمده
كه خالق عالم و ضامن بـاروري زمـين اسـت، مولـد اسـطورة آيينـي ازدواج مقـدس در         ،هستي

. ن، مادر هستي نام گرفتـه اسـت  كه به موجب آن، آسمان، پدر هستي و زمي شدهاساطير جهان 
  :آمده است ودا ريگدر 

  ].251ص ،59[ و زمين وسيع مادر من است... من است ةآورند وجود آسمان پدر و به
طور كـه در   همان ].68ص ،58[ داند ها مي نيز، زمين را مادر همة انسان زادسپرمهاي  گزيده

ها جهان هسـتي را   تقابل و ستيز ميان آناسطورة آفرينش، آميختن عناصر اهورايي و اهريمني و 
و ) مـرد ( مبناي اين اسطوره، از آميـزش دو عنصـر آسـماني    آورد، نسل بشري نيز، بر به وجود مي

توان تقابل و پيوند مردان ايراني با زنـاني انيرانـي را    با اين توضيح، مي. آيد پديد مي) زن( زميني
از آنجـا كـه   . اي ايرانـي دانسـت   ت اسـطوره شكل ديگري از پيونـد آسـمان و زمـين در باورداشـ    

مطابق باورداشت كهن، عنصري آسماني، اهورايي و رمـز برتـري اسـت، در پيونـدهاي      ،مردانگي
، همواره مردان ايراني هستند و در مقابل، زنان از آنجا كـه نمـاد عنصـر اهريمنـي،     شاهنامهمهم 

پـس از   ملـي هـاي   در حماسه. اني دارنداي غيراير آيند، عموماً پيشينه شمار مي زميني و مادي به
هـاي مختلفـي راهـي     مردان ايراني، بنابر انگيزه. توان ديد چنين رويكردي را مي نيز، رد شاهنامه

زن و / انيران و تقابـل مـرد  / تقابل ايران. كنند شوند و با زناني غيرايراني ازدواج مي ديار بيگانه مي
اي  قبيلـه  به پيوندهاي بـرون  مليهاي  ل گرايش حماسهتواند يكي از دالي زمين مي/ تقابل آسمان

در آيـين  . هاي كهن ايراني بسيار برجسـته اسـت   اي از آيين برتري مرد در برابر زن در پاره. باشد
پنداشتند و حتي برگزيدگان اين آيين، از پيوند با زنان رويگردان  مانوي، پيوند با زنان را گناه مي

  ].66ص ،9[ شود پي ازدياد نسل، اسارت نور در زندان تن ابدي ميپنداشتند در  مي زيرابودند، 

  مادرساالري/ تقابل پدرساالري
تـوان از تقابـل    رو، مـي  ايـن  از. بودن زن، در سيطرة فرهنگ مردساالر ريشه دارد انديشة اهريمني

نيـز،  گـران   برخـي پـژوهش  . ساالري تعبير كرد زن به تقابل پدر يا مردساالري با مادر يا زن/ مرد
د كـه  نـ كن جـو مـي  و ستيزي در فرهنگ ايراني را در تصويرها و تصورهايي جست ريشة اصلي زن

]. 20ص ،23[ انـد  و زنانـه مجسـم كـرده   نث نفس، گيتي، زمين و دنياي فرودين را به صورت مؤ
پيوند زن و عنصر مادينه با زمين از كاركرد مشابه اين دو عنصـر در بـاروري، زايـش و رويـش و     

بر شـواهد تـاريخي،    اين كاركرد همسان، در عصر مادرساالري كه بنا. گيرد چشمه ميپرورش سر
، موجب ]57ص ،60[ گيرد برمي شهرها را در   عصر نوسنگي و از آغاز رواج كشاورزي تا عصر دولت

  :به بيان كمبل. شده است قداست و ارجمندي زن مي
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در دنياي كشـاورزي و  ... اند كسانجادوي زن و زمين هر دو ي... زن با زمين در ارتباط است
  ].253ص ،56[ هاي غالب است هاي فرهنگي زراعي، الهه صورت اسطوره در نظام

جايگـاه  . دانند شناسان پيشينة نظام خاندان مادري را به ديرينگي خود بشر مربوط مي انسان
 آشـكار شـد   خويي و آغاز بربريت بود، كه پايان وحش ،بلند زنان در نخستين روزگاران كشاورزي

عنوان الهة بزرگ يا مادر زمـين   در اين دوره، زنان مقام و مرتبة وااليي دارند و به]. 238ص ،33[
هـا دسـتخوش دگرگـوني     مادرشاهي يا مادرساالري با مهاجرت آريايي تسن. شود از آنان ياد مي

رت به ايـران،  ها مرسوم بود و آنان پس از مهاج نظام پدرشاهي و پدرساالري در ميان آريايي. شد
در اين فرهنـگ مردسـاالر،   ]. 222ص ،46[ هاي خويش پرداختند به ترويج آداب و رسوم و آيين

اي  نيكوكار و صالح طرد شده و به پنـدار نرينگـان، درخـور همـان معاملـه      تزن از جرگة بشري«
خالق تنها  پدر در جوامع پدرساالري به جايي رسيد كه وي نه تمزي. كند است كه مرد با وي مي

كـه در   ،بنابراين، وابستگي و مالزمـت زن و زمـين  ]. 59ص ،36[ »جهان، بلكه خالق زن نيز شد
شد، با استيالي نظام پدرساالري و گسترش  امتيازي براي زن شمرده ميمنزلة  عصر كشاورزي به

شدن زن و نگاهي منفي و تحقيرآميز بـه آن    عامل به حاشيه رانده] 37ـ36ص ،71[ شهرنشيني
  :به بيان كمبل. شد

  ].159ص ،56[ جامعه همواره پدرساالر و طبيعت همواره مادرتبار است
فرهنـگ  / تـوان در تقابـل طبيعـت    پدرساالري را نيـز مـي  / تقابل مادرساالريريشة رو،  اين از
  .گيرد هاي دوگانه از آن سرچشمه مي تقابل همةزعم استروس، اساس  كه به جست

  همسري درون/ همسري تقابل برون
همسـري، تقـابلي اسـت كـه ايـن رويكـرد بـا         هاي مهم موجود در پيوندهاي بـرون  تقابل يكي از 

همسـري بـه اسـتناد شـواهد      درون. كنـد  همسري يا ازدواج با محارم ايجـاد مـي   پيوندهاي درون
هاي همسرگزيني در ايران باستان بوده كه در متـون مـذهبي زردشـتي و     تاريخي، يكي از روش

  ].50ص ،68؛ 37ص ،58؛ 4ص ،30[ شود ناميده مي» خويدوده«يا )4(» دس خويتوك«پهلوي 
اي از قبايل و جوامع، فرد مجبور است همسرش را از ميان محدودة خويشـاوندان يـا     در پاره

اين اجبار بـه ازدواج در يـك محـدودة معـين خويشـاوندي و يـا       « .افراد قبيلة خود انتخاب كند
كه در مقابـل سـنت ازدواج بـا بيگانـه يـا      ] 527ـ256ص ،31[ »گويند 1همسري سنتي را درون

  .گيرد شود، قرار مي تعبير مي 2همسري كه به برون ،خارج از محدودة خويشاوندي
ايـن  . رايج از ازدواج در ايـران باسـتان بـوده اسـت     ينوع همسري نيز ازدواج با بيگانه يا برون

بايد از محدودة خانواده و نزديكـان  شيوة همسرگزيني، بدان معناست كه براي ازدواج، مرد و زن 
                                                        

1. endogamy 
2. exogamy 
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اي  قبيلـه  اي يا بـرون  تيره كزازي ازدواج برون. و در ميان بيگانگان همسر انتخاب كنند بروندفراتر 
دانـد كـه    باسـتاني مـي   هـاي آغـازين و   شناختي در فرهنگ را يكي از هنجارها و بنيادهاي مردم

تيـره پيونـد    توانند با زناني از آن روي نمي برپاية اين هنجار، مردمان يك تيره يا كالن، به هيچ«
  ].14ص ،53[ »گيرند

 ،49[ دانـد  پرسـتي را جـدي مـي    فرويد در توجيه رواني چنين ممنوعيتي، نقش توتم و توتم
]. 174ص ،49[ از نظر او، موضوع ازدواج با بيگانه معلول ترس از زناي بـا محـارم اسـت   ]. 25ص

 »نمايـد  فرض مي همسري را پيش توتميسم هميشه نوعي قاعدة برون« :استروس نيز معتقد است
ايـن  . اساس آن، اعضاي يك طايفه و يك توتم نبايد با يكـديگر آميـزش كننـد    كه بر] 42ص ،7[

اعتقاد، در باوري كهن ريشه دارد كه فرويد آن را به انسان ابتدايي يـا نياكـان ماقبـل انسـاني او     
ها تحـت تسـلط نـري قدرتمنـد       ، گروهي از انسانيادشدهدر دورة بر اين اساس، . دهد  نسبت مي

 هاي قبيله را در انحصار خود داشـت و پسـران خـود را از دسـتيابي بـه آنـان بـاز        بودند كه ماده
اين نرِ غالب بـه حاشـيه رانـده شـده بودنـد، دسـت بـه         طكه تحت تسل، مردان گروه. داشت  مي

فرويـد، آنـان پـس از ايـن اقـدام، قربـاني خـود را         ظـر نبه . را كشتند طشورش زدند و پدرِ مسل
اين برادران پـس  . كنند معتقد بودند با خوردن قرباني، نيرو و قدرت او را جذب مي زيراخوردند، 

د و براي جبران و كفارة اعمال وحشـتناك خـويش، دو   شدناز پيروزي، از كردة خويش پشيمان 
ادين بـه صـورت يـك حيـوان بـه جـاي پـدر        نخست آنكه جانشيني نم. ممنوعيت اختراع كردند

هاي آزادشده  كردن ماده دوم آنكه با حرام. گذاشتند و خوردن حيوان توتمي را حرام اعالم كردند
يكـي  : سان، دو نهاد جامعة توتمي برپا شد بر خودشان، از ثمرات پيروزي چشم پوشيدند و بدين

  ].104ـ103ص ،70[ گروهي رونبودن كشتن حيوان توتمي و ديگري ممنوعيت ازدواج د حرام
جوامـع بـا شـدت و     همـة معـين، تقريبـاً در    يازدواج در يـك قلمـرو   تاين قانون ممنوعيـ 

رو  شناسـان روبـه   هاي متفاوتي از سـوي انسـان   اين منع جهاني، با تبيين. هايي برقرار است ضعف
خـانواده را دليـل شـيوع    ها به آشناها و اعضاي  عالقگيِ جنسي انسان وِستر مارك، بي. استبوده 
بـا  ) ازدواج بـا محـارم  ( گروهـي  است منع ازدواج درون و برنت تايلر معتقدداند  همسري مي برون

انـد، از   اي كـه در آن بـزرگ شـده    تضمين مشاركت افراد در واحدهاي اجتماعي خارج از خانواده
  كنــد جـاد مــي هــا اتحــاد و در جامعـه انســجام اي  انـزواي اجتمــاعي جلـوگيري و ميــان خـانواده   

  ].507ـ506ص ،21[
است، اما بر آن است تا با استفاده از نظام  عقيده استروس نيز تا حدودي با اين نظر هم ـ لوي

تـرين تـابوي بشـري     منع ازدواج با محارم كهـن . هاي دوگانه به چرايي اين رويكرد بپردازد تقابل
تروس ايـن قاعـده را   اسـ ]. 25ص ،33[ است كه برآمـده از زنـدگي اجتمـاعي و فرهنـگ اسـت     

هـاي دوگانـه    از نظـر او، قـانون تقابـل   . داند گراي نياكان بدوي بشري مي تقابل تبرساختة ذهني
رو،  ايـن  از. كند كه نوعي معامله و مبادلة پاياپاي در جوامع انساني وجود داشـته باشـد   ايجاب مي
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و خود ي بنا نهاده بشر نخستين سازمان اجتماعي خود را روي غريزة جنسي و مسائل خويشاوند
اي  تواننـد همسـر او باشـند و دسـته     اقوامش را به دو گروه تقسيم كرده است كه يك دسته مـي 

همســري را  منـع ازدواج بــا محــارم، قاعـدة بــرون  ]. 3[ هـا حــرام اســت  ديگـر كــه ازدواج بــا آن 
يعت است كـه  طب/ گرداند و اين تقابل دوگانه، برآمده از تقابل زيربنايي فرهنگ ناپذير مي اجتناب

  :مطابق ديدگاه استروس. كند در انديشة استروس نقشي محوري ايفا مي
حالتي متعادل و تقريباً راكد، حالتي فـارغ از  . طبيعت اولين حالت جوامع انساني بوده است

، تامـا نيـاز بـه امنيـ    . قوانين و قرارداد، حالتي خودساخته و خودجوش و بري از هنجار و ارزش
نقطـة  . جمعي فرهنگ را به وجـود آورد  و مبادله و در كل مسئلة زيستن دسته احتياج به مراوده

پوشيدن از زناني از گـروه خـويش    يعني چشم؛ شروع فرهنگ، وضع قرارداد منع زنا با محارم بود
  ]. 3[ به منظور تصاحب گروهي از زنان از گروه ديگر

آزادي و امكان قـانوني ازدواج بـا    شدن ازدواج با معدودي از زنانِ خويشاوند، از نظر او، ممنوع
ترين شـكل تبـادل در    اين تبادل در نظرية او، اساسي. كند هاي اجتماعي را فراهم مي ديگر گروه

 ،61[ سير مراحل تكامل انسان دانسته شده كه ضامن بقاي حيـات اجتمـاعي و اقتصـادي اسـت    
  ].549ص ،74؛ 166ـ165ص

مختـاري  . ي تسلط فرهنـگ پدرسـاالري اسـت   يكي ديگر از پيامدها همسري نيز شيوع برون
گرفته كه در شـرف انتقـال حكومـت از     گونه پيوندها در ميان اقوامي صورت مي معتقد است اين
بـه  ]. 143ص ،64[ اند بوده) پدرساالري( به حكومت خاندان پدري) مادرساالري( خاندان مادري
رسـد كـه در آن عهـد، در     مي. م.قازدواج با محارم به هزارة چهارم  ةپور، سرچشم بيان اسماعيل

بـانو همسـري داشـته كـه      اين ايزد. اند دانسته مادر ميـ  النهرين، حيات را آفريدة يك ايزدبانو بين
هـاي كوچـك    به دليل كشف تنديس. آمده است شمار مي حال هم شوهر و هم فرزند او به عين در

 ،10[ نگرشي را به ايرانيان نيز نسـبت داد توان باور به چنين  ايزدبانوان برهنه در فالت ايران، مي
در خانـدان  . م.گران، رسم نكاح ميان خواهر و بـرادر در هـزارة دوم ق   به استناد پژوهش]. 76ص

 639يعنـي  ، فرمانروايان و پادشاهان عيالم وجود داشت و دامنة آن تا آستانة انقراض اين دولـت 
ي و ازدواج با محارم نزد بسياري از اقـوام  گروه بقاياي سنت ازدواج درون. كشيده شده است،.م.ق

گرچه اين رسم از هـزارة  . گذارد باستاني ايران بر رواج اين آيين در تاريخ گذشتة ايران صحه مي
هاي مردم منسوخ شد، تا انقراض شاهنشاهي ساساني در ميان اشـراف و   در ميان توده. م.سوم ق

  .]121ص ،20[ شاهان به مقياس محدودتري تداوم يافت
همسري يا ازدواج با نزديكان، جاي خود را بـه   در جريان تكامل اجتماعي، آيين ازدواج درون

و محـدودة خـانواده و     اين بدان معناست كه براي ازدواج، بايد از دايـره . همسري داد ازدواج برون
 شـتي و دبا وجودي كـه در متـون زر  . نزديكان فراتر رفت و در ميان بيگانگان همسر انتخاب كرد

هـاي   گرايش حماسه )5(در مواردي، مورد توجه قرار گرفته است، گروهي نيز، پهلوي، ازدواج درون
گـران باشـد كـه سـنت نكوهيـدة       تواند پاسخي به انگارة برخي پژوهش همسري مي به برون ملي
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بـه پيونـدهاي    ملـي هـاي   رويكـرد حماسـه  . اند ازدواج با محارم را به ايرانيان باستان نسبت داده
  .نماياند اي، سير تكامل فرهنگي اجتماع را در ايران باستان مي قبيله برون

  مادرمكاني/ تقابل پدرمكاني
توان به تقابل مربوط به نحـوة سـكونت    همسري، مي هاي مطرح در پيوندهاي برون از ديگر تقابل

هنجارها  كرده، ازدواج اي براي زندگي يك زوج تازه هر جامعه. زن و مرد پس از ازدواج اشاره كرد
اساس آن، زن پـس از ازدواج بـه خانـه و خـانواده و قبيلـة       رسمي كه بر. ي داردصو قوانين مشخ

است كه مطابق آن، مـرد   2شود و نقطة مقابل آن مادرمكاني ناميده مي 1رود، پدرمكاني شوهر مي
شناسـان،   بـه بـاور انسـان   ]. 887ص ،32[ كنـد  پس از ازدواج به خانه و قبيلة زن نقل مكان مـي 

ــار و     ــع مادرتب ــاط دارد و مادرمكــاني معمــوالً در جوام ــة پدرســاالري ارتب ــا جامع ــدرمكاني ب پ
]. 517ـــ 516ص ،21[ دهنــد، رواج دارد گروهــي را تــرجيح مــي كــه ازدواج درون ،مادرســاالري

تـوان بـه ايـن نـوع      همسـري مـي   هاي قابل طرح در پيوندهاي برون بنابراين، در كنار ساير تقابل
 كه با تحـوالت اجتمـاعي و تـاريخي، نظـام مادرسـاالري و      چنان. سكونت نيز اشاره كرد خاص از

گروهـي ارج و روايـي    و به تبع آن، ازدواج درون خدايي وابسته به زمين، باروري و كشاورزي مادر
همسـري   خود را از دست داد و با گسترش اجتماع و شهرنشيني، نظام پدرساالري و ازدواج برون

در جوامـع  . ها نيـز از مادرمكـاني بـه پـدرمكاني تغييـر يافـت       شيوة سكونت خانواده رواج يافت،
كشاورزي، سكونت مادرمكاني شيوع داشت، زيرا در اين جوامع، اقتصاد و معيشت بيشتر به كـار  

كه مرد و نيروي مردانـه عامـل اصـلي     ،اما در عصر شكار و پرورش حيوانات. زنان بستگي داشت
  ].517ص ،21[ ادي شد، سكونت پدرمكاني جايگزين مادرمكاني شدتأمين نيازهاي اقتص

. ايـران، سـكونت پـدرمكاني ارجحيـت دارد     ملـي هـاي   همسـري حماسـه   در پيوندهاي برون
كلي، پيدايش و وقوف آثار حماسي، وقوفي ناشي از پدرساالري است و در مركـز حماسـه،    طور به

بـديهي اسـت كـه در چنـين سـاختاري،       ].15ص ،16[ تجليل كامل از قهرمان مرد وجـود دارد 
و  شـاهنامه اما توجه به ساختارهاي اجتماعي . باشد داشتههاي پدرساالرانه جايگاه واالتري  تسن

و  شـاهنامه در . بـرد  تحـوالت تـاريخي و اجتمـاعي ايـران كهـن نيـز راه مـي        متون حماسي، بـه 
و سـكونت از نـوع    همسـري اسـت   مـورد بحـث، عمومـاً پيونـدها از نـوع بـرون       مليهاي  حماسه

در مـواردي  . گـردد  در اغلب پيوندها، زن پس از ازدواج به همراه مرد به ايـران بـازمي  . پدرمكاني
ماند، اما پس از تولـد فرزنـد و    ، زن در سرزمين خويش مي...سياوش، برزو و نظير داستان رستم،

 .گـردد  يـران بـازمي  شـود و بـه ا   امكان بازگشت به ايران، فرزند پسر جوياي نام و نشان پـدر مـي  
پـردازد كـه تقريبـاً     مي مليهاي  همسري در حماسه هاي برون طور مختصر به داستان به 1 جدول

  :ساختار و الگوي مشابهي دارند
                                                        

1. patrilical 
2. matrilical 
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  مليهاي  ساختار پيوند در حماسه .1جدول 
  منبع  )پدرمكاني(بازگشت به ايران ازدواج با دختر غير ايراني سفر به سرزمين بيگانه

فريدون به يمنپسران 
 كنند سفر مي

با دختران شاه يمن ازدواج
شاهنامة   گردند پس از ازدواج به ايران باز مي كنندمي

  فردوسي
با رودابه، دختر مهراب  رود زال به كابل مي

شاهنامة   شود پس از ازدواج راهي ايران مي كندكابلي ازدواج مي
  فردوسي

رستم به سمنگان
 رود مي

شاهبا تهمينه، دخت
 كندسمنگان ازدواج مي

گردد و سهراب رستم به ايران بازمي
 گردد ها به ايران بازميپس از سال

شاهنامة 
  فردوسي

كاووس به هاماوران
شاهنامة   گردند به ايران بازمي  كند مي با سودابه ازدواج رود مي

  فردوسي

با فرنگيس، دختر افراسياب  رود مي سياوش به توران
 كندميازدواج

نگيس و كيخسرو پس از مرگ فر
  گردند سياوش، به ايران باز مي

شاهنامة 
  فردوسي

با جريره، دختر پيران ويسه   رود مي سياوش به توران
  كند ازدواج مي

پس از مرگ سياوش، جريره و فرود
شوند و  خواهان بازگشت به ايران مي

  شوند در اين راه كشته مي
شاهنامة 
  فردوسي

با منيژه، دختر افراسياب  رود بيژن به توران مي
شاهنامة   گردند به ايران بازمي كندازدواج مي

  فردوسي

با كتايون، دختر قيصر روم  رود گشتاسب به روم مي
شاهنامة   گردند به ايران بازمي كندميازدواج

  فردوسي
با دختر شاه روم ازدواج  رود گرشاسب به روم مي

  نامه گرشاسب  گردند به ايران بازمي كندمي

شاه ازدواجبا دختركورنگ  رود جمشيد به زابل مي
  نامه گرشاسب  گردند فرزندانش به ايران بازمي كندمي

با كتايون، دختر شاه  رود بهمن به كشمير مي
  نامه بهمن  گردند به ايران بازمي كندكشمير ازدواج مي

با هماي، دختر شاه مصر  رود بهمن به مصر مي
  نامه بهمن  گردند بازميبه ايران  كندازدواج مي

با دختر راي تندبر ازدواج  رود بهمن به قنوج مي
  نامه بهمن  گردند به ايران بازمي كندمي

با دختر بيوراسب ازدواج  رود آذر به هند مي برزين
  نامه بهمن  گردند مي به ايران باز كندمي

رستم تور به چين
 رود مي

با روشنه، دختر خاقان
  نامه بهمن  گردند مي به ايران باز كندازدواج مي،چين

بيژن و زرسب همراه 
  روند فرامرز به هند مي

رخ و سمنبر،با سمن
ازدواج  ،دختران كيد هندي

 كنندمي
  فرامرزنامه  گردند به ايران بازمي

با فرارنگ، دختر  رود آبتين به ماچين مي
  نامه كوش  نددگر به ايران بازمي كندازدواج مي،طيهورشاه
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  منبع  )پدرمكاني(بازگشت به ايران ازدواج با دختر غير ايراني سفر به سرزمين بيگانه
سهراب به شنگان

 رود مي
،با شهرو، دختر شنگاني

 كندازدواج مي
جوي پدرو برزو، پسر سهراب در جست

  برزونامه  گردد به ايران بازمي

رستم به مازندران سفر 
  كند مي

نواز، دختر مسيحاي با دل
  كند ازدواج مي ،عابد

گردد و جهانگير و رستم به ايران بازمي
ايران به پس از چند سال  دلنواز

  گردند بازمي
  جهانگيرنامه

با دختر شاه بلخ ازدواج  رود مي نريمان به بلخ
  نامه سام  گردند مي به ايران باز كندمي

با پريدخت، دختر فغفور  رود مي سام به چين
  نامه سام  گردند مي به ايران باز كندازدواج مي،چين

قلواد، پهلوان ايراني به 
  رود چين مي

با مهرافروز، نديم دختر
ازدواج  ،پادشاه خاور
 كندمي

  نامه سام  گردند مي به ايران باز

  
، با سـكونت پـدرمكاني ارتبـاطي ويـژه     شاهنامههمسري در  ، پيوندهاي برون1 بر پاية جدول

ايـران، بـا    ملـي هـاي   ويـژه در حماسـه   و بـه  ،توان گفت كه اين سنت در ايران اين، ميبنابر. دارد
بازگشت مردان ايراني به ايـران، پـس از ازدواج و   . پدرساالري و فرهنگ مردساالر در پيوند است
. دهنـدة ارزش خانـدان پـدري و پـدرتباري اسـت      يا بازگشت پسر و همسـر او بـه ايـران، نشـان    

شـود كـه در آن، تبـار و تعيـين نـژاد و انتقـال        ع از نظام اجتماعي اطالق ميپدرتباري به آن نو
بـر   بنـا ]. 438ص ،51[ در انحصار پدر است و در مقابـل آن، مادرتبـاري قـرار دارد    فقطمالكيت 

در ايـن عصـر، شـوهران    . زوجات مجاز بودند دشواهد تاريخي، زنان در عصر مادرساالري، در تعد
زنان حق جدايي داشتند و كودكان نيـز  . كردند مكان مي زنان خود نقلهاي همسران و  به دهكده

فرزندان در اين دوره فقط بـه تبـار و كـالن مـادر     ]. 36و22ص ،71[ تحت سرپرستي زنان بودند
شـدند و از   شوهران نيز به قبيلة مادران وارد مـي . شدند و فقط از او فرمانبرداري داشتند وارد مي

دار كارهـاي قبيلـه بـود و     در چنين نظامي، زن، عهده]. 34ص ،1[ دندكر بانوي قبيله پيروي مي
شد و انتقـال   زن در اين عصر، ناقل خون قبيله انگاشته مي. آمد اتصال خانواده به شمار مي ةحلق

آيد،  كه از متون حماسي برمي اما چنان]. 11ص ،36[ گرفت خون و نسب از طريق زن صورت مي
گرچه در برخي پيوندها، زن در . ظر بر روايي فرهنگ پدرساالر استهاي داستاني بيشتر نا روايت

هـاي   عهده مادر است، مطابق هنجار غالب حماسه ماند و پرورش فرزند نيز بر سرزمين خويش مي
جوي پدر و كشـف  و گيرد و در جست ، فرزند پسر در تقابل با مادر و سرزمين مادري قرار ميملي
دهنـدة تحـول    ايـن رويكـرد فراگيـر، نشـان    . گـردد  يران بـازمي و تبار راستين خويش، به ا تهوي

اجتماعي و فرهنگي در سـاختار زنـدگي مـردم ايـران در گـذار از نظـام مادرسـاالري بـه نظـام          
  .تواند باشد پدرساالري مي

  مليهاي  ختار پيوند در حماسهسا .1جدول  ةادام
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  پسر/ پدر  تقابل
هـاي خويشـاوندي    هاي حماسي به برخي تقابل هايي كه نام برده شد، در منظومه افزون بر تقابل
تـرين و   رايـج . سـت شناسـي درخـور توجـه ا    توان اشاره كـرد كـه بـه لحـاظ انسـان      ديگر نيز مي

هايي است كه ميـان پـدران و پسـران در متـون      ها، تقابل و درگيري پربسامدترين نوعِ اين تقابل
شـمول اسـت و در اسـاطير     كـه مضـموني جهـان   ــ   اين تقابـل و تخاصـم  . دهد حماسي روي مي

مـرد بـه   همسري و سفر  به آيين برون ـ توان اشاره كرد هايي از آن مي كشورهاي مختلف به نمونه
اساس اين انگاره، يـك مـرد    بر. شود سرزمين بيگانه و ازدواج با دختري از آن سرزمين مربوط مي

كـه ممكـن    ،بندد و همسر و پسر خويش را هاي متفاوتي از خانه رخت برمي بر داليل و انگيزه بنا
شود و به  ييابد و بزرگ م پسر نزد مادر پرورش مي. كند است هنوز به دنيا نيامده باشد، ترك مي

عدم شناخت بـا يكـديگر    تخورند و به عل پدر و پسر به يكديگر برمي. آيد وجوي پدر برمي جست
ايـن  ]. 11ص ،72[ آور باشـد  انگيـز يـا شـادي    نتيجة اين نبرد ممكن اسـت غـم  . كنند مبارزه مي

در . طـور گسـترده مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت        بـه  ملـي هاي  اي در حماسه مضمون اسطوره
، شـهريارنامه ، برزونامـه شـده اسـت و در    ي، اين مضمون در نبرد رستم و سهراب متجلـ مهشاهنا

رسـتم در ايـن   . ، اين مضمون تكرار شده اسـت شاهنامه تأثير نيز، تحت جهانگيرنامهو  فرامرزنامه
، شاهنامهكند، ولي برخالف  طور ناشناس با برزو، شهريار، فرامرز و جهانگير نبرد مي ها به منظومه

مرگ سـهراب تكـرار    ةانجامد و فاجع شدن او مي ها به شناخته ام نبردهاي او در اين منظومهفرج
در  فقطافتد،  اين تقابل كه به صورت نبرد پهلوان با فرزندانش در ميدان نبرد اتفاق مي. شود نمي

  .دهد خاندان پهلواني رستم روي مي
پـدر و پسـر بـراي تصـاحب تخـت      هاي ميان  هاي ميان پدر و پسر، درگيري نوع ديگر تقابل

در اسـاطير  . شـود  هـايي از آن ديـده مـي    پادشاهي است كه عموماً در ميان خاندان شاهي، نمونه
ترين نمونة تقابل و تخاصم پدر و پسر را براي رسـيدن بـه پادشـاهي و فرمـانروايي      زرواني، كهن

ي پسـنديده و شايسـته   زروان، خداي زمان، هزار سال نيايش كرد تا صاحب فرزند. توان ديد مي
در همـين هنگـام، نطفـة اورمـزد و     . نتيجة نيايش خـود شـك كـرد    در پايان اين هزاره، در. شود

. وجـود آمـد   واسطة شك او اهـريمن بـه   از نيايش او، اهورامزدا و به. اهريمن در بطن او بسته شد
ك از يـ ت كـه هر تر است، با خود پيمان بس دانست اورمزد به دهانة زهدان نزديك زروان چون مي

اهـريمن كوشـيد پـيش از    . اين دو فرزند زودتر زاده شوند، فرمانروايي جهان از آن او خواهد بود
 ،2[ رو، زهدان پدرش را دريد و بيرون جست و اورمزد پس از او زاده شد اين از. اورمزد بيرون آيد

بـه قـدرت و    ترين نمونة تقابل پدر و پسر بـراي رسـيدن   اين ستيزه و كشمكش، كهن]. 389ص
هـايي از   به نمونه شاهنامهدر . فرمانروايي جهان است كه در اساطير كهن زرواني بيان شده است

بار، ضحاك ماردوش به افسون ابليس، براي دسـتيابي بـه    نخستين. توان اشاره كرد اين تقابل مي
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او، سـلم و  پـس از   .ورزد كاري اهريمني خود را مي خويشكشد و  قدرت و موقعيت پدر، او را مي
. كشـند  و ايـرج را مـي   افتند ميگناه خويش  تور به بهانة مخالفت با تصميم پدر، به جان برادر بي

آيـد و بـراي دسـتيابي بـه      گشتاسب نيز، از ديگر شاهزادگاني است كه در تقابل با پدرش برمـي 
دارد  مـي  و او را واتـازد   آيد و با سپاه روم عليه پدر مي پادشاهي، از درِ ناسازگاري با لهراسب برمي

اسفنديار نيـز،  . شود اين مضمون، در داستان اسفنديار نيز ديده مي. پادشاهي را به او واگذار كند
همانند گشتاسب، خواهان تخت پادشاهي است و براي رسيدن به خواستة خويش، در تقابـل بـا   

  .گيرد پدرش قرار مي
در ايـن  . تـوان ديـد   مـي  نامـه  كـوش رد اين اسطورة زرواني و نبرد پدر و پسر را در منظومـة  

شود و آبتـين او   از جانب پدر رانده مي ،دندان، به سبب سيماي زشت خويش منظومه، كوشِ پيل
شـود، از   اما زماني كه كوش جنگاور دليري مـي . پروراند يابد و همانند پسر خويش او را مي را مي

از آنجـا كـه آبتـين پرورنـدة كـوش بـوده و پـس از        . آيـد  دشمني با آبتين و فرزندانش برمـي درِ 
تـوان دشـمني    كـرده اسـت، مـي    شدن او از جانب پدرش، آبتين نقش پدري براي او ايفا مي طرد

يافتة اسطورة زروان و نبرد فرزندانش دانسـت كـه در    كوش را با فرزندان آبتين، شكل دگرديسي
كنـد و   كوش، همانند اهريمن، با آبتين دشـمني مـي  . ن شكل نمودار شده استاين منظومه بدي
شـدن   آبتـين، پـس از كشـته   . است ،اش، كشتن سوار، پسر آبتين كاري اهريمني نخستين خويش

سـرزنش   ـكه در حكم بـرادر كـوش بودـ    ـسوار، كوش را به سبب جفا در حق او و پسرش سوار
هـاي ميـان كـوش و فرزنـدان      ه نيز، همواره از درگيـري در ادامة منظوم]. 249ص ،14[ كند مي

دندان تجسمي  رسد رفتارهاي كوش پيل به نظر مي. رود آبتين، فريدون و ساير ايرانيان سخن مي
هاي اهورايي باشـد كـه در ايـن منظومـه      هاي اهريمن در برابر اهورامزدا و آفريده كاري از خويش

  .شود بدين شكل نمايان مي

  ردخت/ تقابل پدر
توان از تقابل ميـان   ربسامد در متون حماسي است، ميكه از مضامين پ ،پسر/ افزون بر تقابل پدر

اين تقابل هم به شكل مبارزة پدر با دختر در ميدان نبـرد  . پدر و دختر نيز در اين متون ياد كرد
 ،است هنام بانوگشسبمنظومة  در ،كه نمونة آن نبرد رستم با دخترش، بانوگشسب، شود ديده مي

يابـد كـه ميـان پـدر و دختـر در       ي مـي لـ هـايي تج  هـا و ناسـازگاري   و هم بـه صـورت مخالفـت   
، ايـن مخالفـت   شـاهنامه هاي مورد بحث  در داستان. دهد گيري دختر براي ازدواج رخ مي تصميم

پادشاه يمن از ازدواج دخترانش . شود همسري ديده مي طور گسترده در بيشتر پيوندهاي برون به
مهراب كابلي از رفتار رودابه و تصـميمش بـراي پيونـد بـا زال     . ن فريدون ناخرسند استبا پسرا

داستان نيسـت و   شاه هاماوران نيز با تصميم سودابه براي پيوند با كاووس هم. شود خشمگين مي
بـا   ،افراسياب نيـز از پيونـد دو دختـرش، فـرنگيس و منيـژه     . كند كاووس دخترش را در بند مي
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قيصـر روم نيـز، از تصـميم    . كنـد  ناراضي است و دخترانش را شكنجه و آزار مـي سياوش و بيژن 
  .كند كتايون براي ازدواج با گشتاسب ناخرسند است و دختر و دامادش را از دربارش طرد مي

، شـاه  نامه بهمندر . شود نيز، رد اين تقابل ديده مي شاهنامههاي حماسي پس از  در منظومه
سختي و با پادرمياني رستم راضي به پيوند  آشوبد و به اري بهمن برميكشمير از پيشنهاد خواستگ

نيز، فغفور چين، سام را درخور همسري دخترش،  نامه سامدر . شود دخترش، كتايون، با بهمن مي
دارد و با دختـرش ازدواج   هاي بسياري او را از ميان برمي انگارد و سام با درگيري دخت، نمي پري
ورزند و فقط به دليـل   شده، پدرانِ دختران از پيوند با بيگانه امتناع مي رد ياددر همة موا. كند مي

شناسـي   از ديـد انسـان  . دهنـد  ريزي تن به اين پيوند مـي  مصالح سياسي و ترس از جنگ و خون
هـا   همسري در آن سـرزمين  توان نارضايتي پدران را در اين پيوندها به عدم روايي سنت برون مي

د پادشاهان و مردان ايراني به پيوند بـا آنـان را نيـز از سـويي بـه رواج سـنت       نسبت داد و رويكر
  .هاي بيگانه مربوط دانست بر سرزمين  همسري و از سوي ديگر به عالقة آنان براي غلبه برون

در ايـن منظومـه، كـوشِ    . شـود  اي از تقابل پـدر و دختـر ديـده مـي     نيز، نمونه نامه كوشدر 
شود و زمـاني كـه انوشـين بـه خواسـتة پـدرش تـوجهي         مي ،انوشين ،دندان عاشق دخترش پيل
كنـد و   دختر كوش با مردي از قندهار ازدواج مي. گيرد كند، مورد خشم و آزار كوش قرار مي نمي

كشد و سـر   نهايت، كوش، همسرِ دخترش را مي در. دهد همسري گرايش نشان مي برون تبه سن
. فرسـتد  با اين شكنجه، دخترش را نيز به كام مرگ مـي  آويزد و بريدة او را بر گردن دخترش مي

نيـز او را   ،شود تا كنعان، پسـر كـوش   هاي كوش در اين منظومه با فرزندانش موجب مي خشونت
 :ترك گويد

ــر ــا پس ــدر ب ــد پ ــيم باش ــو دژخ  چ
 مــرا در جهــان خــواهري بــود و بــس

   

ــر؟    ــه س ــا او ب ــرد ب ــوان ب ــه ت  چگون
ــادرس  بكشــت او و كــس را نــه فري

  ]412ص،14[
  پسر/ تقابل مادر
هـاي لفظـي    توان به تقابل و درگيري هاي حماسي مي هاي خويشاوندي در منظومه از ديگر تقابل

، همواره از فرزند پسـري  شاهنامههمسري  در پيوندهاي برون ،كلي طور به. مادر و پسر اشاره كرد
رسد، جويـاي   به سن جواني ميگاه كه  يابد و آن شود كه پس از تولد نزد مادر پرورش مي ياد مي

شود، ولي مادر بـراي جلـوگيري از ايـن سـفر و خطـرات       ت راستين خويش و يافتن پدر مييهو
در اين هنگـام، ميـان پسـر و    . مانع پسرش شود كند مياحتمالي آن، با پسرش مخالفت و سعي 

در و سـرزمين  و مـا  گيـرد  مـي دهد و پسر در تقابل با مادر قرار  هايي لفظي رخ مي مادر درگيري
ايـن مضـمون در   . شـود  كند و به سوي پدر و سرزمين پدري رهسـپار مـي   اش را ترك مي مادري

سهراب در پي كشف هويت پدرش، به تنـدي بـا تهمينـه    . شود داستان رستم و سهراب ديده مي
  : گويد سخن مي
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ــد بپرســـيد از اوي ــادر آمـ ــرِ مـ  بـ
 مــن چــون ز همســالگان برتــرم: كــه

 ين گهـــر؟ام وز كــدام  ز تخــم كــي  
 گر ايـن پرسـش از مـن بمانـد نهـان     

   

 بـا مـن بگـوي   : بدو گفـت، گسـتاخ   
ــرم    ــد س ــدر آي ــمان ان ــي بĤس  هم
 چـه گـويم، چــو پرسـند نـام پــدر؟    
 نمـــانم تـــرا زنـــده انـــدر جهـــان 

  ]412ص ،2ج،48[
نـزاع   ،شـهرو شـود، بـين او و مـادرش،     ن پدر ميأنيز، وقتي برزو جوياي نام و ش برزونامهدر 
  ].8ص ،44[ گيرد درمي

شـود،   كه در متون حماسي بـه تقابـل پسـر و مـادر مربـوط مـي       اي هاي برجسته از درگيري
اسفنديار ابتـدا در تقابـل بـا    . شود زده مي ،سخناني است كه از زبان اسفنديار به مادرش، كتايون

پـردازد و بـا كتـايون دربـارة      پدر و براي دستيابي به تخت پادشاهي به مخالفت با گشتاسب مـي 
گويد و بر آن است تا به زور شمشير تخت و تاج پادشـاهي پـدر    هاي گشتاسب سخن مي دقوليب

شود و با تنـدي   دارد، خشمگين مي را تصاحب كند، ولي وقتي كتايون او را از اين كار برحذر مي
  : زند گويد و به تحقير، از زن بودن او حرف مي با مادرش سخن مي

  
ــفنديار ــادر اس ــا م ــت ب ــين گف  چن

ــ ــه پ ــوي ك ــز مگ ــان راز هرگ  يش زن
 بــه كــاري مكــن نيــز فرمــانِ زن    

   

 نيكـو زد ايـن داسـتان شـهريار    :كه 
 چو گفتي، سخن بازيـابي بـه كـوي   
ــي زنــي رايــزن     ــه هرگــز مبين  ك

  ]218ص ،6ج،48[

  تقابل فرزندان
توان به تقابل ميان برادران براي تصاحب جايگـاه پـدر اشـاره     هاي خويشاوندي مي از ديگر تقابل

كه در اساس به درگيري پسـر بـا    ،اين تقابل. كه در داستان پسران فريدون به آن اشاره شدكرد 
 ليشود، در داستان سياوش و نبرد كيخسرو و مرگ فرود نيز، به نوعي تج تصميم پدر مربوط مي

نيز، شهريار به سبب رنجشي كه از سخنان پسرعمويش، سـام، فرزنـد    شهريارنامهدر . يافته است
]. 65[ گيـرد  شود و در تقابل با زال و خاندان خويش قـرار مـي   ارد، راهي هندوستان ميد ،فرامرز

، شـاهنامه بـر روايـت    بنـا . دهد تقابل ميان برادر و خواهر نيز در داستان جانشيني بهمن روي مي
در اعتـراض بـه ايـن     ،گزيند و پسرش، ساسـان  بهمن، دخترش، هماي را به جانشيني خود برمي

  .كند نشيني اختيار مي تصميم، انزوا و گوشه

  گيري نتيجه
هـايي   شناسي ساختارگرا تقابـل  مبناي نظرية انسان توان گفت كه بر مي ،براساس آنچه نوشته آمد
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تـرين آن، تقـابلي اسـت كـه در پيونـد       بر روابـط خويشـاوندي حماسـه حـاكم اسـت كـه مهـم       
از آنجا كه اين هر دو نوع پيونـد در  . گروهي وجود دارد ي درونهمسرگزين ةهمسري با شيو برون

تـوان بـه تكامـل     همسري را مي به برون مليهاي  ايران باستان وجود داشته، رويكرد ويژة حماسه
هاي همسرگزيني در ايران در پي تكامل فرهنگ و اجتماعات بشري مربوط و انگارة شـيوع   شيوه

همسـري و منـع    زعـم اسـتروس، بـرون    به ، زيرارا مردود دانست ازدواج با محارم در ايران باستان
گيري نظام خويشاوندي و فرهنگ است كه در تقابل بـا   ين خاستگاه شكلنخستازدواج با محارم 
گروهـي   هايي از پيوند درون هاي ملي ايران نيز، اگرچه به نمونه در حماسه. گيرد طبيعت قرار مي

  .همسري شمار و اعتبار كمتري دارد ندهاي برونخوريم، اين رسم در مقابل پيو برمي
/ اي اهـورامزدا  هايي كه در اين نوع پيوندها قابل رديابي اسـت، تقابـل اسـطوره    از ديگر تقابل
بدي است كه در حماسه به شكل جدال ايرانيان با غيرايرانيان دگرديسي يافته / اهريمن يا خوبي

ني بر نوعي دوآليسم و تقابل دوگانـه اسـتوار اسـت،    اي ايرا از آنجا كه شالودة تفكر اسطوره. است
همين  تأثير تحت... ساالري و زن/ زن، مردساالري/ شب، مرد/ زمين، روز/ هايي چون آسمان تقابل

پيشـينة زنـان عمومـاً     ، در متون حماسي مورد بحـث، دليل  به همين. است  انگاره به وجود آمده
اي با فرهنگ پدرساالر نسـبت داد   قبيله پيوندهاي برون توان به اين انديشه را مي. غيرايراني است

. مادرتباري نيز در آن قابل رديابي اسـت / مادرمكاني، پدرتباري/ و بر اين اساس، تقابل پدرمكاني
اي اسـتوار   هـاي دوگانـه   بـر تقابـل   مليهاي  همسري در حماسه بنابراين، ساختار پيوندهاي برون

  .رهنگ ريشه داردف/ است كه در تقابل بنيادين طبيعت

  نوشت پي
رسـد و بـا    داند كه به دورة هندوايراني مي اي آريايي مي اساس اين پنداشت را انديشه نيبرگ،. 1

  ].22ص ،69[ گذشت زمان، در جهات گوناگون گسترش يافته است
دانـد كـه بـه فرمـان اهـورامزدا و       ها را همان ستيزة ميان خير و شـر مـي   اين تقابل ماسه. 2

دوستخواه نيـز ريشـة   ]. 236ص ،63[ اند تند كه به شكل تاريخي دوباره پديدار شدهاهريمن هس
كهن پيش از تاريخ و نخستين روزگار زيست اين اقوام   ها را در دوران ها و درگيري اين كشمكش

  ].963ص ،12[ كند جو ميو جست
شـود و   مورد توجه منتقدان فمنيست واقع مـي  دريداشكني  به همين دليل، نظرية شالوده .3

شـكني   ايـن در حـالي اسـت كـه سـاخت     . كشاند پردازان را از سويي ديگر به افراط مي اين نظريه
بـر آن اسـت تـا نظـام      زيراكشد،  اي را به چالش مي جانبه گذاري يك هر نوع تفوق و ارزش دريدا

  .را از ميان بردارد يتمراتبي و قطع سلسله
، در )Xvetōkdas( دس خوئيتــوك: ، پهلـوي )Xvaet.vadaθa( ودثـه  خوئيـت وسـتايي  واژة ا. 4

ودثـه واژة   خوئيت]. 497ص ،50[ترجمه شده است » ازدواج با خويشان نزديك«فرهنگ پهلوي، 
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دادگـي، واگـذاري، از   : دثـه : جـزء دوم . خويشـاوندي، خـودي  : جزء نخست خوئتو«. مركبي است
جـزء   ...خويشي، خودي، وابسـتگي : خوئتَه: ورتي كه در اوستا هستص. دادن، بخشيدن: دا: ريشة

بارتولومه نيـز، ايـن واژه را از   ]. 927ص ،29[» كردن است به معني عروسي: دوم در ريشة ودـ وذ
 ،73[دانسـته اسـت   » ازدواج«به معنـي   -vadathaو » از آن خود«به معني  -Xvaētavدو بخش 

منظـور   در ايران باستان، خود موضوع جستاري ديگر است و بهبحث ازدواج با محارم ]. 1860ص
  ].94ـ 73ص ،37: [براي مطالعة بيشتر رك. شود پرهيز از درازگويي در اينجا به آن پرداخته نمي

شاپور شهبازي، موارد معينِ تاريخي از ازدواج با محارم را در ايران پانزده مورد ذكر كـرده  . 5
دورة هخامنشي، سه مورد در دورة اشكاني و چهار مورد در عصر  كه از اين ميان، هشت مورد در

  ].19ص ،39[ ساساني اتفاق افتاده است
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