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  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )دانشگاه پيام نور اورميه(  دكتر سجاد آيدِنلو
 

چند ب در ادب حماسي ايران»ازدواج«ن مايه و آيين مهم   
  )ي تطبيقيها با ذكر و بررسيِ برخي نمونه(

  چكيده

 و  هـا   ن مايه وع پژوهشهاي گوناگوني بوده اما در بيشترِ آنها يا به ب          تا امروز موض  » ازدواج در شاهنامه  «
در اين .  و شواهد آن بوده استشاهنامهآيينهايِ درخور بحث توجه نشده و يا دامنة بررسي محدود به        

 نمونه از   8) ي پهلواني و چند متن منثور     ها  شاهنامه، منظومه (مقاله با مطالعه در روايات حماسي ايران        
مين و رسوم مهم ازدواج معرّفي و تحليل شده است كه در آنها پهلوان يا پادشاه غالبـاً بيـرون از                     مضا

رود  ميو به همين منظور به سفر و جستجو         ) برون مرز همسري  (گزيند   ميسرزمين خويش همسر بر   
ت  او پس از يافتن جفت مناسب گاهي با پرهيز و مخالفـ            .)سفر و جستجوي پهلوان براي همسريابي     (

و گاه نيـز بـراي رسـيدن بـه          ) پروا و پرهيز پدر از ازدواج دختر و مرد بيگانه         (شود   ميپدر دختر روبرو    
 در سـنّت    .)آزمـون ازدواج  (كند كه دختر يا پـدرش تعيـين كـرده انـد              ميدلدارش در آزموني شركت     

لـوب خـود   حماسي ايران، دختر در مهرورزي و ازدواج، استقالل عمل دارد و به خواستگاري مـرد مط             
تواند با مـادر، خـواهر و دختـر          ميو مرد نيز    ) و آزادي دختر در عشق بازي و ازدواج        ميپيشگا(رود   مي

ـ        .)آيين خويتوكدس (خويش ازدواج كند     يـن هـم يكـي ديگـر از         رنج زر  انداختن يا رد و بدل كردنِ تُ
  . سنّتهاي خواستگاري و دلدادگي است

  .ن مايه، آيينان، بازدواج، ادب حماسي اير :ها كليد واژه

  
 غالباً محدود و منحصر بـه       شاهنامهدر ساختار شناسيِ روايات حماسي ايران كه البتّه به دليل جايگاه ويژة             

بارهـا مـورد توجـه    » ازدواج« موضـوع   اسـت، غفلت شده متون پهلواني ديگر    از داستانهاي اين اثر بوده و    
كارها عموماً  ر از يكي دو مقالة ممتّع و علمي، در ساير            ليكن با صرف نظ    ،پژوهشگران گوناگون قرار گرفته   

 از ازدواجهـاي   ـ  و نه تحليلـي و ريـشه يابانـه    ـ يا به مسائل كلّي و صوري پرداخته و يا گزارشي توصيفي
چنان كه گاهي مقاالت و كتابهـايِ مربـوط بـه ايـن موضـوع، روش و                  تشاهنامه به دست داده شده اس     
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ه دارد و در نظر خوانندة اهل فنّ چيزي جز تكرار مالل انگيـز توصـيفات يكـديگر          تقريباً مشاب  اي  هدرونماي
  . نمايد مين

) يعني محدوديت دامنة بررسي به شـاهنامه و بازنويـسيِ توصـيفي داسـتانهاي آن              (به همين دو دليل     
كـه هنـوز يـا    يي وجود دارد ها  نكات، سنّتها و بن مايه   ي داستاني در ادب حماسي ايران     ها  »ازدواج«دربارة  

در ايـن   . شواهد شاهنامه بـسنده شـده اسـت       اصالً طرح و بررسي نشده و يا به اشاراتي كوتاه و مبتني بر              
شـاهنامه،  (كوشـيم برخـي از مهمتـرين مـضامين و آيينهـاي ازدواج را در ادب حماسـي ايـران              ميگفتار  

اي،  ي تطبيقي و مقايـسه ها از نمونهبا بهره گيري ) ي پهلوانيِ پس از آن و روايات منثور پهلواني    ها  منظومه
  . بندي و تحليل كنيم طبقه

  آزمونِ ازدواج . 1

. در جوامع و قبايل كهن يكي از آيينهاي پرتكرار ازدواج، مراسم يا سنّت آزمودن خواستگاران بـوده اسـت                  
جوانان / اني مختلف، خردمندي و غالباً زور و مردي جو        ها  بدين معني كه يا پدر دختر و يا خود او به شيوه           

. گزيدنـد  مـي آزمونها برمي آمد به دامادي يـا همـسري بر       / هركس را كه از عهدة آزمون     سنجيدند و    مي را
منظور از اين كار اطمينان از شايستگيِ خواستگار و مهمتر از آن، مطابق اين باور زن ساالرانه كه ازدواج با                    

: كدر ايـن بـاره، ر     (ي شهريار آينده بوده اسـت       تأييد تواناييها  1دختر شاه سبب پادشاهي داماد خواهد شد،      
دواج دختـرش بـه   در مواردي نيز كه پدر دختر با از     .)211و210 :1383،يزر؛ فر 209و208 :1374،اسماعيلي

 مخالف بوده، به عمد بـا گذاشـتن شـروط دشـوار و آزمونهـاي                ي يا پيوند او با خواستگاري خاص      طور كلّ 
  . ا ناكام بگذارد و از دست او رها شودخواسته است كه خواستگار ر ميخطرناك 

 براي ازدواج دو    قيصر روم كه از ازدواج دختر مهترش، كتايون، با گشتاسپ نا خشنود است            شاهنامه  در  
/ 5: خالقي(كند و آن كشتن گرگ بيشة فاسقون و اژدهاي كوه سقيالست             ميدخترِ ديگرش شرط تعيين     

كه ) 192-182/ 101و100/ 1: خالقي( پسران فريدون   پرسش سرو، فرمانرواي يمن، از      ) 310-312/ 24
مهين « ظاهراً امتحان تيز هوشي جوانان است و پس از پاسخ درست پسران، سرو               خواستگار دختران اويند  

تواند از   مي، پرسش موبدان از زال و هنرنمايي رزمي او در پيشگاه فريدون نيز              »را به مِه داد و كِه را به كه        
اشد و پس از موفقيت زال در اين دو آزمايشِ خرد و پهلواني است كه منوچهر موافقـت                  آزمونهاي ازدواج ب  

 در  .)1326-1219/ 256-247/ 1خـالقي : رك (2كنـد  مـي رسمي خود را براي پيوند او بـا رودابـه اعـالم             
زرگان ايران كه هر يك     بانوگشسپ نامه، رستم براي برگزيدنِ همسر دختر خويش، بانوگشسپ، از ميان ب           

  : كند ميدانند، آزمون فرش را معين  ميار دامادي او د را سزاوخو
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همــين فــرش كافگنــده از رنــگ رنــگ  
ــزار     ــر مرغــ ــر ســ ــدازمش بــ بينــ

 برافشانمش هر كه بر فرش مانـد      ........  
ــسته اوي  ــاديم هـــست شايـ ــه دامـ  بـ

                                                   

 نـگ  كه يك ميل ره پيش او هـست ت          
 نــــشانم بــــر او چارصــــد نامــــدار
ــشاند    ــي ن ــه گيت ــشاطش ب ــت ن  درخ
 بگفتنــد هــر كــس كــه گفتــي نكــوي

 ) 926-920/ 122بانوگشسپ نامه، (    
در هماي نامه، شاه مصر كه ازدواج همـاي بـا دختـرش             . آيد مياز اين آزمون فقط گيو سربلند بيرون        

كنـد   مـي  پيروزي هماي بـر قيـصر روم مـشروط           گل كامكار را پذيرفته است، انجام گرفتن اين كار را به          
   .)1314و1313/ 54هماي نامه، (

گويـد كـه    مـي از روايات غير ايراني براي نمونه در اساطير يونان، اينوپيون به اوريون، عاشق دخترش،      
دهـد   مـي  اين كار را انجـام       ،كيوس را بكشد مروپه را به او خواهد داد و جوان دلباخته           اگر درندگانِ جزيرة    

شـرط ازدواج بـا هيپوداميـا، دختـر          .)131،  1ج: 1384،فـضايلي ( كنـد    ميولي پدرِ دختر به عهد خود وفا ن       
و آتالنتـا، زنِ    ) 455 /2: همـان (تر در مـسابقة ارابـه رانـي اسـت           زيباروي اوينومانوس، پيروزي بر پدر دخ     

در روايات   .)1/118،  1367 ،گريمال: رك(آيد كه از او تندتر بدود        مينخچيرگر تنها به همسري مردي در       
جا كردن تپه، به دسـت      ه  جاب: ويلزي پدرِ اُلوِن براي ازدواج كول هوچ با دخترش آزمونهاي دشواري مانند           

 در ميان موهاي ديو، در نظـر        اي  هيابي به قيچي و شان    يِ آكنده از گنجهاي ايرلند و دست      آوردن ديگ جادوي  
قول داده  « هم ملك كافر طرابوزان      غوزيِ دده قورقوت  و ا  در مجموعة  .)151 /2: 1384،فضايلي(گيرد   مي

   .)140دده قورقود، ص(» ا رام كند و بكشدبود دخترش را به كسي دهد كه سه چهارپاي وحشي ر
ي ايران اگر دختر، پهلوان بانو و جنگجو باشـد شـرط و آزمـونِ ازدواج بـا او                   ها  بر پاية روايات و افسانه    

كـه بـراي بـار دوم     مصر پس از اينهماي دختر دالور شاه. استا زورآزمايي برتري بر وي در ميدان نبرد ي  
  : گويد  ميشود،  مي مغلوب بهمن

مـــرا بـــا خداونـــد ســـوگند بـــود     
كــه تــا باشــد ايــن كــيش و آيــين مــن  
ــرد آورد   ــن نب ــا م ــه ب ــز آن كــس ك ج

                           

 روانــم بــه ســوگند در بنــد بــود       
ــر  ــر مـ ــد سـ ــن نيابـ ــالين مـ  د بـ

 ســر خــود مــن زيــر گــرد آورد    
  )2005-2003/ 132بهمن نامه، (   

  » كه جز تو نباشد كسي شوي من«پذيرد  ميخورد،  مياو چون دوبار از بهمن شكست   
بوراسپ براي كسي كه خواهان همسريِ دخترِ پهلوانِ اوست، دو شرط گذاشته كه يكي غلبه بر دختر                 

  : در آوردگاه است 
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   سر خود او زير گرد آورد   او نبرد آورد     يكي آنك با
  ) 8816/ 514بهمن نامه، (             

آيـد و    ميآذربرزين از عهدة اين كار و آزمون ديگر كه بر زمين زدن سياه پيل پيكر در كُشتي است، بر                  
 نوشاد دربـارة آيـين ازدواجِ دو دختـر         .)8920-8889/ 520-518بهمن نامه،    :رك(شود   ميداماد بوراسپ   

   : گويد ميجنگاور كيد هندي 
 دو دختــر مــر او را چــو خــرّم بهــار

شــنيدم كــه در روزِ آورد و كــين  
 نباشــد جــز او جفــتِ آن دختــرش

                       

  گرانمايـــة گـــرد و جنگـــي ســـوار   
  هر آن كس كه پشتش نهد بر زمين        
ــشورش  ــاهي و كـ ــره ورا شـ  دو بهـ

  ) 236-234/ 70فرامرزنامه،          (
زيبارو و پرخاشگر   نويسند و نوة     مي  نامه در بانوگشسپ نامه، جيپور، چيپال و راي، مهتران هند، به زال          

  : نويسد ميرستم در پاسخ . كنند مياو،بانوگشسپ، را خواستگاري 
  ز هر مهتري نزد من شد گزين  هر آن كس كه بانو ربايد ز زين       

  ) 712/ 108بانوگشسپ نامه، (  
كـشد و خواسـتگار سـوم از تـرس           مـي گيرد و آن ديگري را       مييكي را   دان جنگ، بانوگشسپ    در مي 

  . گريزد مي
شود و اسـكندر از      ميبوران دخت به دست اسكندر گرفتار       / به گزارش داراب نامة طرسوسي، روشنك     

را چيرگـي  اجـش   كه اسير است، باز شرطِ ازدو      اما پهلوان بانو با اين     خواهد كه به همسري او درآيد      ميدختر  
اگر او مرا از پـشت  . هر دو در ميدان رويم و بگرديم و با يكديگر بكوشيم«گويد   ميداند و    ميبر او در نبرد     

ي هـا   اين مـضمون در افـسانه     ) 498 /1: 1356،طرسوسي(» اسپ بيندازد من كمترين زن و كنيز او باشم        
تـاريخي  لب است كه گويا به شخصيتهاي و جا) 239و188: 1384،آذر افشار(شود   ميآذربايجاني هم ديده    

چنگيز خان كه دختري بلند بـاال و پـر زور اسـت، همـسر خـود را مـردي       نيز نسبت داده شده و مثالً نوة   
توانـد ايـن كـار را انجـام دهـد            مـي هـيچ كـس ن    داند كه او را در نبردِ تن به تن شكست دهد و البتّه               مي

   .)151: 1377،تودوآ(
شايد كهنترين و چه بسا مهمترين آزمونِ ارزيـابي قـدرت و تـوانِ خواسـتگار                مطابق شواهد داستاني    

در اين شيوه معموالً كمان بزرگ و سنگيني        .  هندواروپايي دارد  اي  هپيشيناست كه احتماالً    » كمان كشي «
 از بزرگان و يالن پيشين به يادگار مانده است بـه خواسـتگار داده             كه به فرمان پدر دختر ساخته شده و يا          

در روايـات پهلـوانيِ   . شود تا آن را زه كند و بكشد و موفقيت در اين كار، شرط ازدواج او با دختر اسـت                  مي
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منظومه چون قيـصر    در اين   .  است گرشاسپ نامه آييني در    -ميترين نمونة اين بن ماية حماسي     ايراني قدي 
  : لذا او؛»دشهان زين سبب دشمنش خاستن«كند  مي روم خواستگاران فراوان دخترش را رد

 جـست و ترفنـد كـرد        ها  بسي چاره 
ــسون   ــردِ ف ــاخت م ــا س ــود ت  بفرم
 بر آهن ز چوب و سـرو كـرده كـار          
ــاختند   ــي س ــر وي زه ــر ب  ز زنجي
ــاه  ــة بارگــ ــت از گوشــ  بياويخــ
كه دامادم آن كس بود كاين كمـان      

                                    
  

ــرد     ــد ك ــي بن ــان يك ــرانجام پنه   3س

ــ   ــن آه ــه م ــاني زپنج ــزونكم  ن ف
 كمان دسـته و گوشـه عـاجين نگـار         
ــد  ــوز پرداختنـ  ز گـــردش پـــي و تـ
 به پيمـان چنـين گفـت پـيش سـپاه           
 كشد گرچه باشد ز هر كـس كـم آن         

  )21-16/ 211گرشاسپ نامه،        (
  

  : براي كشيدنِ اين كمان 
  بسا كس شد و گشت نوميد باز    ز زورآزمايان گردنفراز    

  ) 35/ 218همان، (          
ما گرشاسپ كه شيفتة دختر است و با ديدن او نيز در مجلسِ كمان كـشي، پـر شـورتر شـده اسـت                        ا

و قيصر با خشم و خـروش       ) 38-34/ 228و227گرشاسپ نامه،   (شكند   ميكند و    ميكمان را به آساني زه      
زنجيـر  ، سنكرون كماني در ايوان خـويش آويختـه كـه زه آن از    داراب نامهدر . دهد مي   دخترش را به او  

» گفته است هر كه بيايد و ايـن كمـان را بكـشد مـن دختـر خـويش را بـه زنـي بـه او بـدهم                            «است و   
  .)120و119، 1ج: 1356،طرسوسي(

يگانـه شـرط تهمـتن بـراي انتخـاب دامـاد،       ـ چنان كه مالحظه شد  ـ  بانوگشسپ نامهدر منظومة  
ر عـالوه بـر ايـن كـار، او توانـاييِ            موفقيت در آزمون فرش بزرگ است ولي در طومار نقّاليِ هفـت لـشك             

تواند اين كار دشـوار را       ميكند و باز تنها گيو       مي نريمان را نيز جزو شروط ازدواج ذكر          گرانِ كشيدنِ كمانِ 
   .)201هفت لشكر، ص: رك(انجام دهد 
 آيينـيِ هنـدواروپايي اسـت و جـاي          -براي ازدواج محتمالً مـضمونِ حماسـي      » كمان كشي «آزمون  

 نيامده اما در طومـار نقّـاليِ متـأخّر دقيقـاً در        بانوگشسپ نامه چرا در منظومة تقريباً كهنِ      ه  پرسش است ك  
منـابع  / محلّ مربوط ذكر شده است؟ آيا نقّاالن در روايتِ اين بخش از سرگذشـت دختـر رسـتم از منبـع                    

را خـود بـر داسـتان       كه اين بن ماية داسـتانيِ كهـن         اند يا اين   كرده استفاده   بانوگشسپ نامه ديگري غير از    
  ازدواج بانو افزوده اند تا شور و صبغة پهلواني ماجرا را بيشتر كنند؟ 
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كنـد كـه از ميـان خيـل      مـي  همسرِ وفـادار اديـسه شـرط       ،ي ملل ديگر در اديسة يوناني     ها  از حماسه 
 كـه بتوانـد كمـان مخـصوص اديـسه را بكـشد              خواستگاران خـويش، كـسي را بـه همـسري برگزينـد           

 در راماياناي هندي هم آزمون ازدواج بـا سـيتا، زه كـردن يـا شكـستن كمـان                    .)473و472: 1370،هومر(
در ايـن جـا نيـز       . سترگ و مردريِ مها ديو است كه غوالن و پريانِ بسياري از كـشيدن آن درمانـده انـد                  

الب است كـه از فـرط نيـرو         كشد و ج   ميشود، كمان را     ميبر پا   ين منظور   به هم رامچندر در مراسمي كه     
؛ مختصر رامـاين،    132و126،127رامايانا، صص :رك(شكند   مي آن را    گرشاسپ نامه همچون گرشاسپ در    

   .)15و11صص

  آيين خويتوكدس . 2

كه به شـكلهاي خويـدوده، خويـدودس، خويتـودس، خويتوكـدس،            ) XvaetvadaØa(صورت اوستاييِ   
 از اصـطالحات    نيز آمـده يكـي    ) 506: 1374،عفيفي: براي اين صورتها، رك   .... (خويتوك دات، خئودات و   

 معنـاي ازدواج بـا وابـستگان،        ايـن اصـطالح بـه     . مناقشه برانگيز زناشويي در فرهنگ ايران باستان است       
شـده كـه در ايـران       و غالبـاً از آن چنـين اسـتنباط          ) 13: 1380،شاپور شهبازي (ان و خويشان است     نزديك

: 1381،؛ رضـي  128-122: 1351،اينوسترانتـسف : در اين باره، رك   (ازدواج با محارم روا بوده است       باستان  
  .)163-117: 1373،؛ مظاهري506: 1374، عفيفي؛28-9: 1380، ؛ شاپور شهبازي873-816، 2ج

د شده و بنابر شواهدي ظاهراً در سـنّت مزديـسني نيـز آيينـي                يا در منابع متعددي  » خويتوكدس«از   
مادر، خواهر  ه در كتاب روايت پهلوي ازدواج با         است چنان كه براي نمون     شده ميستوده و پرصواب شمرده     

   .)5روايت پهلوي، ص: رك(ار دانسته شده است يا دختر برترين ك
در گزارشي از يسنا كه متعلّق به دورة انوشيروان است، از ازدواج اورمزد با دخترش، سـپندارمذ، و تولّـد                   

 و مـشيانه سـخن رفتـه اسـت          سپندارمذ، مادرش، و زادن مشي    گيومرث و سپس جفت شدن گيومرث با        
كه شايد كهن الگـويِ اسـاطيريِ سـنّت ازدواج بـا        ) 68: 1377،؛ كريستن سن  18: 1380،  شاپور شهبازي (

  . محارم در معتقدات زرتشتي باشد
با وجود تصريحات بسيار در مĤخذ متقدم و پژوهشهاي معاصران دربارة آيـين خويتوكـدس در ايـران،                  

ازدواج با محارم در ايران باستان       عالمانه نشان داده اند كه اساساً        اي  هر مقال شادروان دكتر شاپور شهبازي د    
شـود   مـي كه براي آن در سراسرِ تاريخ ايـرانِ پـيش از اسـالم يافتـه                 اي  هرواج نداشته است و پانزده نمون     

به نظر ايشان اصطالحي كـه بـراي ايـن سـنّت بـه كـار                . برخالف عرف و پسند جامعة ايراني بوده است       
نزديك مانند پـسر عمـو و دختـر         در اصل به معناي زناشويي ميان اقوام        ) خويتوكدس و نظايرِ آن   (رود   يم
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معنـا  » ازدواج با محارم«ست كه بعدها شماري از موبدان زرتشتي بنابر مصالح ديني آن را به نادرست             عمو
مـشهور دربـارة   مـا   يـك داوري غلـط ا   سـببِ ،و همين) 21-19به ويژه : 1380،شاپور شهبازي(كرده اند   

  . ازدواج و خانواده در فرهنگ ايران شده است
در هر حال غير از مصاديقِ معدودِ ازدواج با محارم در ايران، اين رسم در ميان اقوام و ملل ديگـر هـم       

مادر / و محتمالً منشأ پيدايش و رواج آن يكي از باورهاي عصر زن           ) 830،  2ج: 1381رضي،(متداول بوده   
مادر سروري اعتقاد بر اين بود كه اصالت نـژاد و تبـار پادشـاهي               / زندر نظام زندگيِ    .  است ساالري بوده 

كرد عمالً سلطنتي را     ميشود و از اين روي هر كس كه با دختر شاه ازدواج              ميفقط از طريق زنان منتقل      
اي همـين بـاور     بر مبنـ  . شد ميجانشين آيندة پدر دختر دانسته      آورد و    ميكه از آنِ همسرش بود به دست        

كـرد تـا    مـي پس از مرگ همسرش با دختر خود ازدواج        با خواهر خويش و حتّي پادشاه        اي  هگاهي شاهزاد 
در (قدرت و سلطنت در خاندان او همچنان محفوظ بماند و به همسر بيگانة خواهر يا دختر منتقـل نـشود                     

   .)370: 1383،فريزر: اين باره، رك
» آيـين خويتوكـدس  « نگارنده بررسي كرده است، سه نمونه براي      در ادب منظومِ حماسي تا جايي كه      

كـه اسـفنديار بـا خـواهر     شـاهنامه  دقيقي در نخست در هزار و چند بيت . در معناي مشهورِ آن وجود دارد    
  : كند و دقيقي آن را آيين كهن ايرانيان خوانده است  ميخويش هماي ازدواج 

  پور مِهين داد فرّخ هماي    به   چو شاه جهان باز شد بازِ جاي    
  سپه را به بستور فرخنده داد           عجم را چنين بود آيين و داد

  ) 801 و 800/ 150/ 5: خالقي(                    
دخترش هماي را بـه زنـي       ) دين پهلوي ( است و بهمن طبق سنّت زرتشتي        شاهنامهشاهد دوم باز از     

  : گيرد  مي
  ا دانش و پاك راي ـد و بــرمنـهن     ماي                 يكي دختري بود نامش ه

  پدر در پذيرفتش از نيكوي             بر آن دين كه خواني همي پهلوي  ....         
   )140و139/ 483/ 5:خالقي(              

است و اثرط دختر خود و خواهر گرشاسپ را براي ازدواج بـه پـسرش               گرشاسپ نامه   آخرين نمونه در    
پذيرد و برخالف دو گـواه ديگـر، ايـن بـار آيـين        ميكند اما گرشاسپ اين پيوند را ن       ميهاد  شاسپ پيشن گر

  : شود ميخويتوكدس به صورت عملي اجرا ن
    كه مه دل ز خوبي بدو داده بود  ود       ـــت آزاده بــكي دخـر او را يــم
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  م  نشد گرد سركش بدان راي را  پدر زو به پيوندش اين جست كام   .... 
   )159و156/ 210و209گرشاسپ نامه، (                      

 يعني ازدواج پدر و دختر، مادر و پسر و خواهر و برادر، پيشنهاد اثـرط بـه                  ،از انواع سه گانة خويتوكدس    
اسـت و   ) پيوند خـواهر و بـرادر     ( از نوع سوم     -)اسفنديار و هماي   (شاهنامه و نيز شاهد نخست      -گرشاسپ

 دختـر و پـسر آنهـا در بنـدهش            آن يكي ازدواج مشي و مشيانگ و سپس فرزندانِ         پيش نمونة اساطيريِ  
و ديگر، همبستري جم با خواهرش جمـك كـه گويـا سـابقة ودايـي دارد        است  ) 82: 1369،فرنبغ دادگي (
) هـاي (ثـواب  «اين كـار بـه گـزارش روايـت پهلـوي          و پس از انجام     ) 289-286 : 1377،كريستن سن (

   .)7ص(» تندخويدوده به نبرد برخاس
 يـا بـه تعبيـر مرحـوم     -ي داستاني ها   يكي از نمونه   گرشاسپ نامه اين نكته را هم بايد افزود كه شاهد         

 ايـن آيـين در فرهنـگ و ادب ايـران اسـت كـه در حـدود                   -»اي  هتمثيلي و افسان  «دكتر شاپور شهبازي،    
  . اره واقع نشده استجستجوهاي نگارنده در هيچ يك از منابع مربوط به اين بحث مورد توجه و اش

  ) مادر مكاني(ازدواج پهلوان و ترك كردنِ همسر . 3

شود كه بر طبق آن پهلوان در خارج از شهر و            ميدر برخي از روايات پهلواني، طرحِ داستانيِ مكرّري ديده          
ا تـرك  گيرد اما پس از اقامتي بسيار كوتـاه آن جـا ر   ميشود و او را به زني        ميديار خويش با دختري آشنا      

بـازو، مـچ،    (دهد تا پس از زادنِ فرزند آن را بر گيـسو يـا دسـت                 مي به همسر خويش     اي  هكند و نشان   مي
بالد و معموالً در دنبالة داستان نادانسته بـا          ميزايد و    ميدر سرزمين مادر    فرزند  . كودك ببندد ....) انگشت و 

  . كند ميشود و نبرد  مي روبه پدر خويش رو
اني شناخته شده ترينِ نمونة اين بن مايـه، ازدواج رسـتم بـا تهمينـه در سـمنگان و                    در داستانهاي اير  

غير از اين شـاهد مـشهور،   ) 95 -79/ 125 -123/ 2:خالقي(جدايي از همسر پس از يك شبانه روز است      
 برد سپس انگـشتري خـود را       مي به سر    اوآورد و مدتي با      مي سهراب شهرو را به عقد خود در         ،برزونامهدر  

سهراب شنگان را ترك    . دهد تا به انگشت پسر يا گيسوي دختري كه خواهد زاد فرو كند و ببندد               ميبه او   
 نيـز   جهانگيرنامـه در  ) 75 -16/ 32 -30رزونامـه، ب(شـود    مـي كند و برزو در موطن مادر زاده و بزرگ           مي

. رود مـي  و بعد از آن جا »چهل روز رستم در آن خانه بود «گيرد و    ميرستم دختر مسيحاي عابد را به زني        
/ 25جهانگيرنامـه،   (كنـد    مـي شود و رشد     ميمطابق الگوي تكرار شونده باز جهانگير در ديار مادري متولّد           

  ) 1245 -1234/ 84 ؛ 150 -144
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ر از پهلوانـان در ديـار       آتن مانند رسـتم و بـسياري ديگـ         اي  هشهريار افسان  Aigeusدر اساطير يونان    «
و بـه شـيوة      -Troizen دختر شـاه شـهرِ       Aithra نام او    -به همسري برمي گزيند    را   اي  هدغربت شاهزا 

 پيش از زاده شدن پسرش تزه، زن خود را ترك كـرده و بـه شـهر آتـن بـاز                      ها  معمول در اين نوع افسانه    
شـود و    مـي  با دادن انگشتري به همـسرش آيفـه از او جـدا               كوكولين .)382: 1378،سركاراتي(» گردد مي

خـالقي  (شـود   مـي سكلُنيك پسر ايليا مورميث هم در خانة مادري بزرگ         . يابد ميادر پرورش   كنالي نزد م  
. مانـد  مـي پسر جوكول كه بويي نام دارد، دوازده سال در كـشور مـادرش فريـدر                 .)60 و 58: 1372؛مطلق

 عنـوان  كنـد و آن نيـز انگـشتري بـه     ميآرجونا پس از تولّدِ فرزندش چيترانگادا، كودك و مادر او را ترك            
زايـد و   مـي پسر هوكونويي هم در غياب پدر در سرزمين مادر . رود ميدهد و از پيش او  مينشان به دريسا   

   .)69 و 66، 65، 63، 31: 1384،پاتر: براي اين داستانها، رك(يابد  ميپرورش 
 مظـاهر   توان به طور كلّي يكـي از       ميرا  » ازدواج پهلوان و ترك كردن همسر     «بن ماية ظاهراً جهانيِ     

كرده و در شهر     مي از ازدواج زادگاه خويش را ترك         اساس آن مرد پس    ردانست كه ب  » مادر مكاني «سنّت  
پـانوف و   : رة ايـن اصـطالح، رك     دربـا (گزيده اسـت     ميو سرزمينِ همسرش و نزد خويشاوندان او اقامت         

اً همة شواهد غيرايراني، مادر     پهلواني ايراني و تقريب   منتها در روايات    ) 206: 1383 ،؛ فريزر 244: 1368،پرن
 ، بلكـه پـس از ازدواج  4در سرزمين و خانة زن نيست   ) پهلوان(مكاني به صورت سكونت هميشگيِ همسر       

ماند كـه بـه احتمـال بـسيار          ميكند و فقط فرزند او در كنار مادر و موطن و اقوام مادري               ميجا را ترك    آن
  . مادر ساالري است/ نّتهاي زنبازماندة رسم تعلّق فرزند به خاندان مادري در س

  برون مرز همسري . 4

كنـد   ميرود و سرانجام با دختر شاه روم ازدواج          مي، گرشاسپ براي يافتنِ همسر به سفر        گرشاسپ نامه در  
گيـرد   مـي در بهمن نامه، بهمن دختر صور پادشاه كـشمير را بـه زنـي               ) 229 -211گرشاسپ نامه،   : رك(
 نيز همسران بسياري از شـهرياران و يـالن ايرانـي،            شاهنامهدر  ) 737 -722/ 60 و 59بهمن نامه،   : رك(

؛ 149و148: ب1377،روح االمينـي  : براي ديدن شواهد شـاهنامه، رك     (ديگرند  غيرايراني و از سرزمينهاي     
   .)175 -173: 1383،؛ مزداپور195 -191: 1379،كزّازي

/ خويش اصطالحاً قاعدة برون مـرز همـسري       ازدواج شاه يا پهلوان با دختراني بيرون از قبيله و كشور            
شود و علّت اساسي آن باز همان بـاورِ انتقـال نـسب و نژادگـي از      ميناميده ) exogamy(برون همسري   

به سخني ديگر مردان با به زنـي گـرفتنِ دختـران            ) 206و205: 1383،ريزرف: رك( است   طريق زنان بوده  
صالت تبار و فرمانروايي آن كشور يـا قبيلـه را نيـز ويـژة               خواستند ا  ميشاهزادة قبايل و سرزمينهاي ديگر      
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، شاهان و پهلوانان ايـران بـا دختـران انيرانـي          شاهنامهخويش كنند و محتمالً از همين روي است كه در           
دهند تا خون شهرياري و قدرت و سـلطنت آنهـا بـه غيـر        مينكنند اما هرگز به بيگانگان دختر        ميازدواج  

     5.ايرانيان منتقل نشود
 ديگر چون ازدواج مردان و زناني كه داراي توتم مشتركي بودند ممنـوع بـوده اسـت،                  اي  هطبق فرضي 

غيـر از    مي   شكل گرفته و جوانان، دخترانِ قبايل و كشورهاي ديگـر را كـه تـوت               اي  هازدواجهاي برون قبيل  
    .)18، 1ج: 1384،ضايلي؛ ف148 :ب1377،روح االميني(اند به زني برگزيده اند  داشته توتم قومي آنها

پژوهشگر ديگري نيز بر آن است كه چون در بعضي معتقدات كهن، مادينگي نوعي آاليش و ارتبـاط                  
شد، زنان شاهنامه همه غيرايراني و از سرزمينهاي اهريمنينـد           ميبا مادينگان موجب پستي و پلشتي تلقّي        

   .)198و197: 1379،كزّازي(

  ج دختر و مرد بيگانه پروا و پرهيزِ پدر از ازدوا. 5

 در برخي از داستانها، پدر كه غالباً پادشاه و نژاده است از ازدواج دخترش با مرد بيگانه بيمناك اسـت و بـه                      
 سروِ يمن پس از شنيدن      شاهنامهبراي نمونه در    . خواهد از اين پيوند جلوگيري كند      ميي گوناگون   ها  شيوه

و با جهانديدگان يمن مشورت     » مرد چون ز آبِ گنده، سمن     بپژ«زبان جندل   پيغام خواستگاري فريدون از     
) 123 -96/ 97 -95/ 1:خـالقي ( ازدواج دخترانش با سه پسر فريدون شود         كه به چه تدبيري مانعِ    كند   مي
دلش گشت پر درد و     «و با شنيدن پيام فرستاده      سودابه نيز از دادن دخترش به كاووس خرسند نيست          پدر  

 كه پهلواني ايراني و براي چينيـان بيگانـه          - فغفور با ازدواج پري دخت با سام       مهسام نا در   .»سر شد گران  
برگزيـدة  : مـثالً، رك  (گيـرد    ميي مختلفي را به كار      ها  و بدين منظور نيرنگها و بهانه       مخالف است  -است

   .)1415 -1391/ 114؛ 1208 -1188/ 105سام نامه، 
پادشاه باز بر پاية پندار انتقال خون شاهي از طريق زنان           / گونه شواهد داستاني، پروا و پرهيز پدر       در اين 

 بايد بي درنگ آنهـا      - كه تاج و تخت را از او دارد        -است زيرا مطابق اين باور، شاه پس از مرگ همسرش         
و اگر داماد مردي بيگانه باشد قدرت و سلطنت نيز از           ) 370: 1383،ريزرف( شوهر دختر خويش بسپارد      را به 

    6.شود مييرون و به شخصي ديگر منتقل خاندان شاهي ب
كردن شما را در پادشاه يمن نگاه بايد      «: گويد ميفيلقوس به او     طرسوسي، فاليقون موبدِ     داراب نامة در  

»  و بـه آخـر بـداد   تـا كـسي بـر وي قـادر نگـردد      خـود را بـه افريـدون نـداد از جهـت حميـت                دختركه  
ن به كسي معادلِ از دست دادن اقتدار و، مغلـوب شـدن          در اين جا دختر داد    ) 387 ،1ج: 1356،طرسوسي(

  . مادر ساالرانة مذكور است/  و شايد يكي از بازتابهاي سنّت زن7در برابر آن كس دانسته شده
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ديگر از قراينِ پوشيدة مالزمتِ دختر و فرمانروايي و ارتباط اين دو، اشاراتي است كـه در                 احتماالً يكي   
كنـد   مي از قلمرو خويش تعيين      اي  هادن كاري بزرگ را دادن دختر و مهتريِ پار        آنها پادشاه پاداشِ انجام د    

بـراي نمونـه هنگـامي كـه        . مالزم و مرتبطند و بايد با هم سپرده شوند        ) دختر و شاهي  (گويي كه اين دو     
  : گويد ميزند كه سر و، رخش رستم را نزد افراسياب خواهد آورد، پادشاه توران  ميپيلسم الف 

ــردان ــه گ ــرم  ب ــدر آري س ــپهر ان  س
از ايران و تـوران دو بهـر آنِ توسـت  

  

ــو     ــه ت ــپارم ب ــرس ــسرم  دخت  و اف
 همه گوهر و گنج و شهر آنِ توست       

  )236و235/ 395/ 2خالقي        (
  : گويد  ميدر برزونامه افراسياب به برزو 

  همه لشكر من به فرمان توست  آنِ توست         كشور و دخترمهمان 
  ) 181/ 38برزونامه، (              

دادنِ (در داستانهاي عاميانة ايراني و نيز روايات حماسيِ ملل ديگر مصاديق فراواني براي اين موضوع                
مثالً در داستان روسـيِ جروسـالن و الزاريـويچ، تـزار فرمـانروايي              . وجود دارد ) توامانِ دختر و فرمانروايي   

 شـهر دوبـري را از زيانكـاري         ،پهلـوان  زيرا اين    ،دهد مي جروسالن   كشور و دخترش آناستارايا را با هم به       
   .)54: 1384، پاتر: رك(اژدها رهانيده است 

مادر سرورانه محتمالً در نظام پادشاهي كهن دادنِ دختر به          / به مسنتد اين شواهد و نيز آن اعتقادِ زن        
و شهرياري به او بوده است و از ايـن روي           به معناي سپردنِ كشور     ) اعم از پادشاه يا پهلوان    (جواني بيگانه   

  .  نباشد ـ به ويژه دشمنان خاندان و سرزمين او ـكوشيده كه دامادش از اغيار مي پادشاه  ـپدر

  گامي و آزادي دختر در عشق ورزي و ازدواج  پيش. 6

روند و   ميمطابق بعضي گواهيهاي داستاني و حتّي گاه گزارشهاي تاريخي، دختران به خواستگاريِ مردان              
كنند و آزادي و استقالل عمل آنها تا حدي است كه بدون آگاهي يا رضايت پدر و                  ميبر آنها اظهار عشق     

و آزادي دختـر در عـشق        مي  پيـشگا «. بندنـد  ميگزينند و با او پيمان پيوند        ميبرخانواده، شوي خويش را     
زش اجتماعيِ برتر و حرمتِ تقدس آميز       مادر ساالري است كه به دليل ار      / از آيينهاي زن  » ورزي و ازدواج  

پدر سرور، از آنِ زنـان      / قدمي در موضوع ازدواج برخالف جوامع يا اعصارِ مرد         بانوان، حقّ انتخاب و پيش    
   .)181: 1383،؛ مزداپور167: الف1377،؛ روح االميني178و177: 1384،پاتر: در اين باره، رك(بوده است 

 سنّت در حدود جستجوهاي نگارنده، خواستگاري ايـشتر بـغ بـانوي             باستاني ترين شاهد داستانيِ اين    
وقتي گيلگمش تاج خـود را بـر سـر گذاشـت            «نامدار سامي از گيلگمش در حماسة كهن گيلگمش است          
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.  مـن بـاش  دامادسر باال گرفت و زيبايي گيلگمش را ديد و گفت گيلگمش نزد من بيا و               ايشترِ شكوهمند   
 .)87حماسة گيلگمش، ص  (» بگذار من عروس تو و تو شوهر من باشي        نطفة جسم خود را به من عطا كن         

 كه جنگجويي نخچيرگـر اسـت و پيـشتر او را از چـاه     -در مهابهاراتا، دوياني دخترِ كاوي اوشنس از يياتي      
يات هندي، شاهزاده خانمي    و در يكي ديگر از روا     ) 67: 1384،دومزيل: رك(كند   مي خواستگاري   -رهانيده

شود و با فرستادن كسي از او درخواسـت ازدواج           ميزيبا به نام روكميني عاشق كريشنا ايزد بزرگ هندوان          
 بـه خواسـتگاري     در داستانهاي روسي، ناستازيا ميكاليچناي دختر شاه لهـستان        ) 115: 1374،بهار(كند   مي

خواهـد كـه شـوهر او شـود          مـي ختـر تاهـاروا، از پـائوا        رود و در يك روايت مائوري تاكوتـا، د         ميدوبرينيا  
در شـاهنامه تهمينـه شـبانگاه بـه خوابگـاه           ) 178-172و  163 -155 و نيز،    160و159،  157: 1384،پاتر(

  : كند كه  ميآيد و آشكار  ميرستم 
  ين مرغ و ماهي مرا  انبيند جز             ترايم كنون گر بخواهي مرا              

  ) 74/ 123/ 2:خالقي(
  : فرستد كه  ميمالكه دلباختة شاپور است و پيام 

  چو ايوان بيابي نگار آنِ توست     حصار آنِ توست    مرا گر بخواهي               
  ) 59/ 295/ 6:خالقي(              

خويشتن بر وي عرضه كرد كي اگر       سوداوه چون كيكاوس را بديد       «زين االخبار به گزارش گرديزي در     
  مرا

حمـزه  در  ) 74: 1384،گرديـزي (» كيكاوس او را پذيرفت   . من تو را از اين محنت خالص آرم        يبپذير
   .)141حمزه نامه، ص(كند  مي دختر انوشيروان عشق خويش را بر امير حمزه افشا  نيز مهرنگارنامه

 در  . هم بارها تكـرار شـده اسـت        شاهنامهي پهلوانيِ پس از     ها  ساالرانه در منظومه  مادر  / اين آيين زن  
  : ، گورنگ اختيار شوي گزيني را به دخترش سپرده استگرشاسپ نامه

  كه جفت آن گزيند كه بپسندد اوي  چنان بود پيمانش با ماه روي        
  ) 35/ 23گرشاسپ نامه، (                

از شـهريار    - چنان كه تهمينه در برابر رسـتم       -و دختر كه ديري است شيفتة جمشيد است با ديدن او          
  :كند ميواستگاري ايران خ

   
 ز مهر تـو ديـري اسـت تـا خـسته ام            

ــرا  ....   ــذيري م ــر پ ــون گ ــرا اَم كن  ت
ــسته ام    ــو دلب ــواي ت ــد ه ــه بن  ب

 8بر آيـين بـه جفـت گيـري مـرا         
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دهم جان گر از دل بـه مـن بنگـري  
                             

 كنم خاك تن تا به پـي بـسپري        
 ) 234و233، 230/ 33همان،     (

/ 407كـوش نامـه،     (آيد   ميكند و به همسري وي در        ميين دختر كوش بر كنياش اظهار عشق        انوش
هماي دختر شاه مـصر پـس از دو بـار شكـست در برابـرِ بهمـن، از پادشـاه ايـران                       ) 4851و4848،4850

پـذيرد و ايـن دو پيمـان     مـي بهمـن  ) 2010 -2003/ 132بهمن نامـه،  (خواهد كه او را به زني بگيرد     مي
  :كنند  ميبندند و عهد  ميج ازدوا

  دارند راز دل اندر نهفتـن      د جفت     ـكه جز يكدگر را نباشن
  نخواهد، نباشند همداستان   اگر شاهِ شام اين چنين داستان        

  ) 2024 -2022/ 133همان، (             
يت دانـسته شـده از آن       با اين ازدواج بي اهم    ) شاه شام (كه در بيت دوم، مخالفتِ احتماليِ پدر دختر         اين

رضايت طـرفين از بـراي رسـمي بـودن          «مادر سروري   / روي است كه در ازدواجهايِ مبتني بر سنّت زن        
 در گزينش همسر خويش استقالل      و چون دختر  )  مقدمة مصحح  17: 1352،فردوسي(» ازدواج كافي بوده  

 هم هود پيامبر    گرشاسپ نامه ن كه در    و اختيار كامل داشته، عمالً به موافقت پدر او نيازي نبوده است چنا            
آورد  مـي در  ري جمـشيد    اب دختر و رضايت مرد او را بـه همـس          بدون آگاهي گورنگ و تنها به دليل انتخ       

نيز سهراب بر اساس خواست و اظهار عالقة پوشيدة شهرو و           برزونامه  در  ) 284و283/ 36گرشاسپ نامه،   (
 30برزونامـه، (گيـرد    ميبندد و از وي كام       مياو عقد ازدواج    پيش از آن كه پدر دختر آگاه يا راضي باشد با            

 در ميـان دختـران برداسـي        زين االخبار اين نوع آزادي عمل دختران در ازدواج به نوشتة           .)43 -28/ 31و
هر كرا خواهـد اختيـار كنـد بـه           باز دارد و     سرو چون كنيزك رسيده شود از طاعت پدر         «هم روا بوده است     

كـه بدانـد همـاوردش دختـري     ، شهريار بي آنشهريارنامهدر  .)393: 1384،رديزيگ(» شوي كردن خويش  
بـر او   ) فرانـك (خواهد سر از تنش جدا كند اما دختـر           ميكند و    مي است او را در كشتي مغلوب        پري چهر 

  :زند كه مينهيب 
  كه برد از رخم رشگ، تابنده ماه    فرانك منم دخت هيتال شاه        

  9م فسانه به هر انجمنـــبه رس          يريت من       دم بسي از دلــشني
  داي خيال تو كردـــدم را فـــق       ال تو كرد        ـم آرزوي وصـــدل

  ) 22شهريارنامه، ص(  
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 هم پري روياني مانند شمسة خاوري و قمر رخ دلباختة سام هستند و بي پروا در مقابل او                   سام نامه در  
و 864،  863/ 91و90؛  503 -500/ 74و73برگزيـدة سـام نامـه،       (كننـد    مـي  وصالاظهار عشق و آرزوي     

867- 869(.   
يكي ديگر از نمودهايِ داستانيِ آيينِ آزادي و اختيار دختران در شوي گزيني، رواياتي است كه در آنها                  

. نـد ك مي گروه خواستگارانش به همسري انتخاب     مردي را از ميان      ،دختر در مراسمي ويژه يا جشن و بزم       
شود و مراسمي است كه طي آن شاهزادگان و دوشيزگان نـژاده             مي ناميده   »سوانبر«اين سنّت در رامايانا،     

، هومارتس پـدر    »زريادرِس و اُداتيس  «در داستان   ) 77 و 69: 1369،مزداپور(گزينند   ميبر براي خود همسر  
زريادرس . كي را براي همسري برگزيند    خواهد تا از بين ميهمانان ي      ميآرايد و از دخترش      مي  مير   بز اُداتيس

آيـد و اُداتـيس نيـز او را          مي با جامة سكايي به مجلس       كه پيشتر هومارتس او را به دامادي نپذيرفته است        
 مشابهِ اين رسم بـه قيـصر        شاهنامهدر   .)106و105: 1350،؛ كريستن سن  147: 1384،بويس(گزيند   ميبر

و در چنين انجمني است كـه كتـايون از ميـان دليـران              ) 235 -230/ 19/ 5:خالقي(روم نسبت داده شده     
 اين آيين در داسـتان انگليـسيِ        .)261 -245/ 21و20/ 5: همان(پذيرد   ميبسيار، گشتاسپ را به شوهري      

 -170 :1384،پـاتر (شـود   مـي و داستاني به دست آمده در شهر مارسيِ فرانسه هـم اجـرا             » گيدا و اُالف  «
174(.   

  ازي و ازدواج ترنجِ زر و عشق ب. 7

 در يكـي از     10غيـر از خوشـبو كـردنِ نشـستنگاه        » يـن ترنج زر «هاي پهلوانيِ پس از شاهنامه       در منظومه 
 كـوش نامـه   بـه روايـت     . به عنوان وسيلة جلوه نمايي و اظهار عشق هم كاربرد دارد          ازدواج و نيز    آيينهاي  

فرستد يـا    ميين براي دختري    جي زر رسم ازدواج در سرزمين طيهور شاه اين گونه است كه خواستگار ترن           
دهد و اگر دختر آن را بگيرد و ببوسد به معناي قبول ازدواج با اوست و اگر تـرنج را                     ميخود به او    به دست   

گويـد در ايـن كـشور، دختـر و           ميفرع به آبتين    . رده است  يعني خواستگار را رد ك     ،نگيرد و باز پس فرستد    
  : پسر

  
  
  
  

 كــه يكــديگران را ببيننــد چهــر 
 ك اسپرغمش سـبز بايـد بلنـد       ي

 بهارش همان و خـزانش همـان      
 ترنجـي بـه زر    اي با     از آن دسته  

   به دست اندرون دارد آزاده شوي     

 اگر هر دو را دل گرايد بـه مهـر         
ــد   ــرما گزن ــد ز س ــستان نياب  زم
 همــه ســاله در بــزم بــا مردمــان

 نــد گونــه گهــرنــشانده بــر او چ
 به دايه دهـد تـا بـرد پـيش اوي     
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 عــروس ار نخواهــد نگيــرد فــراز  
 و گر خـود بـود مـرد را خواسـتار          

  
  

 فرستد به خواري سوي مـرد بـاز       
 بگيــرد ببوســد نهــد در كنــار   

  )3658 -3652/ 343كوش نامه، (
آبتين كه خواستار فرارنگ، دختر طيهور است طبق اين سنّت با شـاخي سـبز و تـرنج بـه نـزد دختـر                        

  : و) 3670/ 344همان، : رك(رود  مي
  ين ترنجزرفرارنگ را داد       هم از آستان رفت تا پيش گنج     

   ترنج اندر آمد ميان دو نار       در كنار         ــد انــد و افگنــببوسي
  ) 3711و3710/ 346همان، (

  : گويند، آبتين ميو در گزارش اين كار به طيهور 
  تافت فر ميهش ـز سر تا به پاي           زر و ياقوت بدادش ز ترنجي

  به دل شادمان بازگشت و برفت     د تفت ــفرارنگ بستد ببوسي
   ) 3730و 3729/ 347همان، (   

ي ديگر از نوادرِ آيينهاي ازدواج داستاني است و تـا         ها   به لحاظ داشتنِ نمونه    كوش نامه رسم مذكور در    
يـارخ در شـرح چگـونگي     جا در اين.  آمده استسمك عيارجايي كه نگارنده جستجو كرده، مشابه آن در    

پس به سراي   ..... يك روز در بازار مست، آن زن را ديدم          «: گويد ميدل دادن خويش بر خزينه دار ماهان        
 در دست داشتم پيش وي بردم       ترنجيآمدم و خدمت كردم و دعا كردم و         پيش وي باز    ....... رفت   ميشاه  

تـرنج از    اگر اين رعنا مايلِ اين جـوان نبـودي           سمك با دل گفت   .... دل من با آن ببرد    . دستم بستد از  
شـود در ايـن روايـت نيـز          مـي  چنان كه مالحظـه      .)410،  1ج: 1347كاتب ارجاني،   (» دست وي نستدي  

  . گرفتنِ زن از دست مرد نشان پذيرش عشق او دانسته شده است» ترنج«
 كـه  - و شمـسة خـاوري  ابزار جلب توجـه و دلربـايي اسـت   » ترنج زر«، سام نامهدر گزارشي ديگر از     

خواهد با انداختن ترنج زرِ بويا، پهلوان را متوجـه خـويش كنـد امـا تـرنج بـه روي                      مي -عاشق سام است  
  :كند ميقلواش، همراه سام برخورد 

   
  معنبر ترنجي به زرش ــبه دست    ش روان را نظر   ــبه سيب و ترنج

  گاهـــدر ترنجش ناز آن به كند    اه   ــــي پنــرد گيتــــبيفگند تا گ
  زدـــطگ او نغمه بلبل بـبه آهن    ل بزد   ــــه قلواش زابـــقضا را ب



 اول                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                16 

  ج زرشـرنــم معنبر تـه زخـــب    نارنج گون شد برش   چنان زد كه 
  ) 491 -488/ 73برگزيدة سام نامه، (        

 عشق بازي و ازدواج ديـده       در برخي از داستانهاي ايراني و غيرايراني كه همانندهاي اين دو آيينِ ويژة            
غالباً دختـران   (شده است و خواستگاران و عشّاق       » ترنج زر «ابزارها و عناصر ديگري جاي گزين       شود،   مي

.... تاج، جام شراب، دستة گـل، آب و       به جاي ترنج؛ به، نارنج، سيب، دستنبوي زر،         ) و در چند نمونه، مردان    
 كه جواني بـي اصـل و نـسب          -در روايات يوناني، آكونتيوس   مثالً  . كنند ميدهند يا پرتاب     ميبه همديگر   

 »بهـي «آورد، روي    ميكه دختر در معبد مراسم قرباني را به جاي           مي و هنگا  شود مي عاشق كوديپه    -است
و آن را بـه سـوي دختـر         » قسم به معبد آرتميس من تنها با آكونتيوس وصلت خـواهم كـرد            «نويسد   مي
خواند و سوگند او را      ميكوديپه نوشتة روي آن را بلند       . دهد ميارد و به دختر     د ميرا بر » به«دايه  . اندازد مي

افكنـد   مـي را بـر زمـين      » بـه «چه خوانده است بي درنگ      يابد   ميشنود، دختر كه ناگهان در       ميآرتميس  
 پس از موفقيت رامچندر در آزمون كمان كـشي، سـيتا بـه نـشان                رامايانادر   .)140،  2ج: 1384فضايلي،  (

) 15؛ مختصر راماين، ص   133رامايانا، ص (اندازد   مي گلي به گردن رامچندر      هزيدن او به همسري، حلق    برگ
  :  كتايون كه در مراسم شوي گزيني، گشتاسپ را پسنديده است ،شاهنامهدر 

  همانگه بياراست خرّم سرش    بدان مايه ور نامدار افسرش      
  ) 261/ 21/ 5:خالقي(           

مـذكور در  11»دسـته گـلِ  «يـا  » تـاج «به جايِ  حبيب السير  و   روضه الصفا  داستان در    در گزارش اين  
 كـه در صـف خواسـتگاران        -آمده است و كتايون با انداختن ترنج به سـوي گـشتاسپ           » ترنج«شاهنامه،  

آيـا تكـرار     .)199و198،  1ج: 1362؛ خوانـد ميـر،      130: 1375بلخـي،   (گزينـد    ميبر    او را    -ايستاده است 
در داستانهاي گونـاگون و شـهرت ايـن آيـين           » ....انتخابِ همسر با پرتابِ ترنج، نارنج، سيب و       «مضمون  

را جانـشين افـسر يـا       » ترنج« در اين جا     ،شاهنامهكه ميرخواند و خواندمير به رغم نص        موجب شده است    
 كه در آنها انتخـاب   ـ گل بكنند و داستان كتايون و گشتاسپ را در قالب الگويِ مكرّرِ رواياتِ غالباً عاميانه

   بگنجانند؟  ـشود ميبا پرتاب سيب و نارنج انجام 
دختر بايد در جشن شوي گزيني به دست مردي كه پسنديده اسـت             » زريادِرس و اُداتيس  «در روايت   

 مهرنگـار، دختـر   حمـزه نامـه  در  .)106و105: 1350؛ كريستن سـن،  147: 1384بويس،(جام شراب بدهد    
 از عنبر مشك بـر دسـت داشـت سـوي اميـر حمـزه        زراي هلخلخ«: ير حمزه است و   انوشيروان، دلدادة ام  

و به اشارت پرسيد تو كيـستي؟ مهرنگـار         ..... امير سر را باال كرد    ..... لخلخه در كنار امير حمزه افتاد     . فرستاد
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 هـا    افسانه  در بعضي از   .)141ص(» ام ام و واله گشته    دختر پادشاهم و عاشق زار تو شده      : نيز با اشارت گفت   
 مردِ مورد نظر خويش را با انداختن سيب به طـرف او             ،ي آذربايجاني، اسالوي و تاجيكي دختران     ها  و قصه 
و در داستاني كه از شهر مارسـي يافتـه          ) 297: 1380؛ چيپك، 195و  194: 1384آذر افشار، (كنند   ميمعين  

آورد و از او     مـي  در جـشني گـرد       شده است پادشاهي به نام سگوبريچ خواستگاران دخترش، گيپتـيس، را          
   .)171و170 :1384پاتر،(كند، آب بدهد  ميخواهد كه به مردي كه انتخاب  مي

كننـد و يـا آنهـا را بـه           ميكه دختران با دادن يا افكندنِ ابزارهاي مختلف، خود را بر مردان عرضه              اين
 و اسـتقالل عمـل و آزادي    مـادر سـاالري   / ي نظـام زن   هـا   توانـد از نـشانه     ميگزينند باز    ميهمسري بر   

كه برخالف بيشترِ شواهد ديگـر، ايـن مـرد           با اين  كوش نامه در روايت   .  باشد دوشيزگان در عشق و ازدواج    
دهد، دختر در رد يا قبول آن كامالً مختـار اسـت و ايـن     مي) فرارنگ(است كه ترنج زر را به دختر        ) آبتين(

پدر سروري قايل شـويم امـا در يكـي از           / ر سنّتهاي مرد  ي تأث  به الًشود كه در اينجا ك     ميمانع از آن    اختيار  
سه پسر حاكم با پرتـاب كـردنِ نـارنج،          كنند تا    ميكه دختران در ميدان شهر انجمن       ي شهركرد   ها  افسانه

دادنِ حـقّ انتخـاب بـه پـسران و          ) 474،  2/ 7ج: 1383هاشمي دهكـردي،  (همسران خويش را برگزينند     
  . پدر ساالر است/ دهد كه افسانه پرداختة محيطي مرد مي  و نه دختران، نشانانداختن نارنج از سوي آنها

  سفر و جستجوي پهلوان براي همسريابي  . 8

 پـسندد و در زاد     مـي براي ازدواج ن  ، گرشاسپ چون دخترانِ پيشنهادي پدرش را        گرشاسپ نامه به گزارش   
  : يافتن جفت مناسب خويش سفر كندشود كه براي  ميبر آن » نيامد ز خوبان كسش دلپسند«بوم خويش 

  در با دل خويش گفتـنهان از پ    د گه راي جفت ــچو زد پهلوان چن
  س مرا رفت بايد هميـاز اين پ  ي          ــن برنيايد همــس كار مـبه ك
  چو بيند جهان بيش گيرد همي      نيست آهو كه واال گهر     سفر...... 

  ) 27و23 ،22/ 211گرشاسپ نامه، (         
  در هماي نامه هم هماي، پسر بيست سالة شاه مصر، 

  بگشت و به هندوستان و به چين   به روم و به توران و ايران زمين      
  ال   دار داردش فرّخ به فـــه ديـك              ال   ــري را همـر يابد او دختــمگ

  تـ تافوي كشور شامــعنان از س       ز دخت شهان چون نشاني نيافت  
  ) 98 -96/ 5هماي نامه، (                   
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 از سنّت برون مرز همسري باشد كـه جوانـان           اي  هزند كه شايد اين مضمون بازماند      مينگارنده حدس   
در . نوبالغ قبيله مجبور بودند براي يافتن همسري از قبايل و سرزمينهاي ديگر به جـستجو و سـفر برونـد                   

پهلـوان در   ) بـرون مـرز همـسري     (ذف و فراموشيِ مبناي آيينـي ايـن كـار           با ح روايات پهلواني محتمالً    
گردد و سرانجام نيز دختري بيگانه و        ميجستجوي دختري سزاوار خويش در شهرها و كشورهاي مختلف          

در اين شكل از داستان معموالً جوانِ جفت جـوي بـراي   . گزيند ميخارج از قوم و كشور خود را به زني بر      
مثالً گرشاسپ كه به روم     . گذراند ميمورد نظر خويش آزمونها و دشواريهايي را هم از سر           رسيدن به دختر    

شـايد در   . نهـد  مـي كشد و هماي براي وصال گل كامكار خطراتـي را پـسِ پـشت                ميرفته است، كمان    
سه پسر فريدون به يمن براي ازدواج با دختـران سـرو و موفقيـت در آزمـون هـوش و       نيز رفتنِ    شاهنامه

در اصل صورتي از بن ماية سفر و جـستجوي          ) 220 -169/ 103 -100/ 1خالقي(ايي از افسون سرما     ره
   12.براي همسر يابي بوده است) پادشاه/ پهلوان(مرد 

  گيري نتيجه

 حـداقل بـه گمـان       - كـه  اي  ه مهمتـرين نتيجـ    ،از بررسي مجموع آيينهاي ازدواج در سنّت حماسي ايران        
 از جهـات    شـاهنامه نثـورِ پهلـوانيِ پـس از        تِ توجه به متـون منظـوم و م        ضرورشود   مي حاصل   -نگارنده

 و آدابي معرّفـي شـد كـه يـا در            ها  بن مايه ) ازدواج(گوناگون است چنان كه در همين موضوع مورد بحث          
  . تحليل و توضيح مبتني بر آنها اندك و محدود است- و به تبع آن-و يا شواهدشان وجود ندارد شاهنامه

اينكه بودنِ شماري از مضامين و رسوم ازدواج كه بحث و بررسي دربارة آنها جز با توجه به                  نكتة ديگر   
 بهتـرين گـواهِ اصـالت     ،برخي نكات و معتقدات اساطيري، آييني و مردم شناختي به درستي ممكن نيست            

بِ روايي اسـت    مĤخذ مكتو / اد آنها بر منبع   ي پهلوانيِ پس از فردوسي و استن      ها  داستانيِ بسياري از منظومه   
توان از توجه تحقيقي به ايـن آثـار بـه دسـتاويزِ              مي از محقّقان ن   اي  هكه برخالف پندار عد   كند   ميو ثابت   

، »ازدواج«برپاية جـستجوهاي نگارنـده غيـر از         . نادرستِ مجعول و مصنوع بودنِ روايات آنها چشم پوشيد        
ايران به  ) منظوم و منثور  ( در ادب حماسي     توان ميدربارة ديگر موضوعات حماسي، اساطيري و آييني هم         

  .ي تازه و درخور توجهي رسيدها نكته
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  يادداشتها

   .دربارة اين اعتقاد در دنبالة مقاله بحث خواهد شد .1
مهراب (كه از طرف خانوادة دختر      ديگر، آزمون خواستگار به جاي اين     در اين نمونه و برخالفِ تقريباً همة شواهد         . 2

آيـا ايـن    . شـود  مـي از سوي پادشاهي كه بر هر دو خانوادة زال و رودابه سـروري دارد برپـا                 ار شود،   برگز) كابلي
موضوع يادگاري از دوران تسلّط و قدرت بسيار شاه يا رئيس قبيله در نظام زندگي باستاني نيـست كـه چنـدين                      

  خويشكاري در شخصيتِ واحد شاه يا مهتر قوم و قبيله جمع بوده است ؟ 
قيصر از كمان كشي، از سر باز كردنِ خواستگاران است نه آزمودن زورِ بـازو                دهد كه مقصود   ميبيت نشان   اين  . 3

   .و برگزيدن پهلوانترين آنها
با دختر افراسياب در توران زمين در روايات حماسي ايران ظاهراً تنها تژاو، پهلوان ايراني، است كه پس از ازدواج             . 4

دكتـر روح االمينـي     ؛  193: 1383مزداپور،: در اين باره، رك    (ان خويش شده است   مانده و حتّي دشمن هم ميهن     
. داننـد  مـي مادر مكاني در شاهنامه را ازدواج سياوش با فرنگيس و ماندن شاهزادة ايراني در تـوران                 يگانه نمونة   

    ).160: ب 1377،روح االميني: رك
كـه تركـان ز ايـران    «زند  مي باالي دژ بر سهراب گواژه  شايد بر پاية همين اصل و اعتقاد است كه گردآفريد از           .5

   .»نيابند جفت
خاندان زن ناراضي و پدر دختر خشمگين اسـت         «نوع ازدواجها كه پدر مكاني است       به نظر دكتر مزداپور در اين       . 6

يـز  زيرا اوالً بايد بنابر رسم كهن خويش به عروس جهيزيه بسياري بدهد كه شايد مشتمل بر سلطنت كـشور ن                    
 به حكم غلبه و نيرومنديِ خاندان مرد مجبور است با اين ازدواج و انتقال خانوادة نو به سرزمين                   ؛ثانياً. بوده است 

   .)202: 1383مزداپور، (» .داماد موافقت كند
تعبيـر شـده   » شاه شدنِ فريدون بر سـرو «در شاهنامه يك بار از ازدواجِ پسران فريدون با دختران سرو يمن به         . 7

دادن «تـصور باسـتانيِ     همان  تماالً   است و اح   داراب نامه يمن در روايت     كه ياد آور قادر شدن او بر پادشاه          است
  : كند ميرا بيان » از دست دادنِ شهر و شهرياري= دختر

  جهانجوي دستان همين داد راه  فريدون به سرو يمن گشت شاه       
  ) 813/ 219/ 1:خالقي(                       
  : نخست ياد آور مصراعِ اولِ اين بيت از زبان تهمينه استمصراع . 8

  و ماهي مراترايم كنون گر بخواهي مرا             نبيند جز اين مرغ 
  ) 74/ 123/ 2:خالقي(                  
  : مشابه اين سخن تهمينه به رستم است. 9

  كردار افسانه از هر كسي             شنيدم همي داستانت بسيه ب
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  ) 65/ 122/ 2:خالقي( 
اسطوره ، از   »)تأملّي بر يك آيين ايراني در شاهنامه      (ترنج بويا و به زرين      «آيدنلو، سجاد،   : دربارة اين آيين، رك   . 10

   .149 -145، صص1386،، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد)هفت گفتار در شاهنامه پژوهي (تا حماسه
     رد و بـدل   » دسـتة گـل   «بيند كه با مردي كه برگزيده است         ميدر شاهنامه، كتايون در شب مراسم به خواب         . 11

  :  كند  مي
  يكي دسته دادي كتايون بدوي       وزو بستدي دسته يي رنگ و بوي

  ) 243/ 20/ 5خالقي(   
شاهنامه نقش جستجوگري به جندل، نماينده و فرستادة فريدون، منتقل شـده و             در صورت كنونيِ داستان در      . 12

    .)65 -60/ 93/ 1:خالقي(رسد  ميگردد و در نهايت به يمن  مي سرزمينهاي گيتي دراوست كه 
  



 21                           در ادب حماسي ايران     » ازدواج«                       چند بن مايه و آيين مهم             و يكمچهلسال  

  كتابنامه

   .1384 ميالد، : تهران؛)آذربايجان(ي ايران زمين ها افسانه ؛آذر افشار، احمد. 1
   .1317 كتابفروشي بروخيم، : تصحيح حبيب يغمايي، تهران؛گرشاسپ نامه ؛اسدي توسي. 2
 به كوشش شاهرخ مسكوب،     ؛تن پهلوان و روان خردمند    ؛  »داستان زال از ديدگاه قوم شناسي      «؛اسماعيلي، حسين . 3

   .228 -179، صص 1374 طرح نو، :تهران
   .1377 علمي، : به كوشش دكتر جالل متيني، تهران؛كوش نامه ؛ايرانشان بن ابي الخير. 4
   .1370 علمي و فرهنگي، :في، تهران ويراستة دكتر رحيم عفي؛بهمن نامه ؛ايرانشاه بن ابي الخير. 5
 ترجمة كاظم كاظم زاده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتـاب،            ؛تحقيقاتي دربارة ساسانيان   ؛اينوسترانتسف، كنستانتين . 6

1351.   
   .1383 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : تهران؛ تصحيح دكتر روح انگيز كراچي؛بانوگشسپ نامه. 7
   .1384 دانشگاه بوعلي سينا، : همدان؛ به كوشش دكتر علي محمدي؛مهبرزونا . 8
   .1370 نويد شيراز، : شيراز؛ به انتخاب دكتر منصور رستگار فسايي؛برگزيدة سام نامه. 9

   1375 علمي، چاپ دوم، : تهذيب و تلخيص دكتر عباس زرياب، تهران؛روضه الصفا ؛بلخي، محمد بن خاوند شاه. 10
، )جشن نامة دكتر محسن ابوالقاسـمي    ( يشت فرزانگي  ترجمة كتايون صارمي،     ؛»زريادرس و زرير   «؛ مري بويس،. 11

   .168 -145، صص1384 هرمس، : نصراهللا زاده و عسكر بهرامي، تهرانبه اهتمام سيروس
، 1374 دوم،    فكر روز، چاپ   : تهران ؛جستاري چند در فرهنگ ايران     ؛»سخني چند دربارة شاهنامه    «؛بهار، مهرداد . 12

   .127 -75صص 
   .1384 ايدون، : ترجمة محمود كمالي، تهران؛نبرد پدر و پسر در ادبيات جهان ؛پاتر، آنتوني. 13
   .1368 ويس، : ترجمة دكتر اصغر عسگري خانقاه، تهران؛فرهنگ مردم شناسي ؛ميشل پرنپانوف، ميشل و . 14
 : زير نظر دكتر محمد كاظم يوسف پـور، گـيالن          ؛)ردوسي و شاهنامه  نگاهي به ف  ( از پانزده دريچه   ؛تودوآ، ماگالي . 15

   .1377دانشگاه، 
 جمعي از محقّقان، ترجمة دكتر يعقوب ؛تاريخ ادبيات ايران از آغاز تا امروز ؛»ادبيات عاميانة ايران «؛چيپك، يرژي. 16

   .322 -239، صص 1380 گستره، :آژند، تهران
   .1376 هيرمند، :ترجمة دكتر اسماعيل فلزّي، تهران ؛اندرزس. ك.  از ن؛حماسة گيلگمش. 17
   .1362 كتاب فرزان، چاپ دوم، : تهران؛ تصحيح دكتر جعفر شعار؛)قصة اميرالمومنين حمزه(حمزه نامه . 18
 : به كوشش علي دهباشـي، تهـران      ؛گل رنجهاي كهن   ؛»يكي داستان است پر آب چشم      «؛خالقي مطلق، جالل  . 19

   .98 -53صص ، 1372مركز، 
   .1362 كتابفروشي خيام، چاپ سوم، :دبيرسياقي، تهران زير نظر دكتر ؛تاريخ حبيب السير ؛خواند مير. 20



 اول                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                22 

   .1379 قطره، : تهران؛ محمد حريري اكبري ـترجمة فريبا عزب دفتري؛ دده قورقود. 21
 : مهدي باقي، تهران   -يرين مختاريان  ترجمة ش  ؛بررسي اسطورة كاووس در اساطير ايراني و هندي        ؛دومزيل، ژرژ . 22

   .1384قصه، 
   .1378 الست فردا، چاپ اول، :تهران ؛امر پركاش ـ  ترجمة امرسنكهه؛رامايانا. 23
   .1381 سخن، : تهران؛دانشنامة ايران باستان ؛شمها رضي،. 24
   .1370گي،  مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهن: تهران؛ ترجمة مهشيد ميرفخرايي؛روايت پهلوي. 25
ات فارسـي   ؛»االري در ازدواجهاي شاهنامهزن س  «؛روح االميني، محمود  . 26 ؛نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيـ 

   .180 -165 الف، صص 1377 آگه، چاپ دوم:تهران
ات           ؛»ساختار اجتماعي ازدواجهاي شاهنامه    «؛ ---------------. 27 نمودهـاي فرهنگـي و اجتمـاعي در ادبيـ

   .163 -145 ب، صص 1377همان،  ؛فارسي
 تهـران،  ؛ي شـكار شـده    هـا   سايه ؛»سالح مخصوص پهلوان در روايات حماسي هندواروپايي       «؛سركاراتي، بهمن . 28

   .390 -363، صص1378قطره، 
 سـال   ؛شناسـي و تـاريخ     مجلّـة باسـتان    ؛»افسانة ازدواج با محارم در ايـران باسـتان         «؛شاپور شهبازي، علي رضا   . 29

   .28 -9، صص1380 و بهار وتابستان1379، پاييز و زمستان)30و29پياپي (، شمارة اول و دوم پانزدهم
   .1377 پيك فرهنگ، : تهران؛ تصحيح دكتر غالمحسين بيگدلي؛شهريارنامه. 30
   .1356 بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : تهران؛ تصحيح دكتر ذبيح اهللا صفا؛داراب نامه ؛طرسوسي، ابوطاهر. 31
   .1374 توس، : تهران؛ي پهلويها اساطير و فرهنگ ايران در نوشته ؛يفي، رحيمعف. 32
   .1382 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، : تهران؛ به اهتمام دكتر مجيد سرمدي؛فرامرزنامه. 33
   .1352 بنيادشاهنامه، : تصحيح استاد مجتبي مينوي، تهران؛داستان رستم و سهراب ؛فردوسي، ابوالقاسم. 34
   .1368 روزبهان، : دفتر يكم، تهران؛ تصحيح دكتر جالل خالقي مطلق؛شاهنامه ؛ ــــــــــــــــــ. 35
 بنيـاد ميـراث     : دفتر دوم، كاليفرنيا و نيويـورك      ؛ تصحيح دكتر جالل خالقي مطلق     ؛شاهنامه ؛ ــــــــــــــــــ. 36

   .1369ايران با همكاري بيبليوتكا پرسيكا، 
 بنياد ميـراث    ؛ دفتر پنجم، كاليفرنيا و نيويورك     ؛ تصحيح دكتر جالل خالقي مطلق     ؛شاهنامه ؛ ــــــــــــــــــ. 37

   .1375ايران، 
 : كاليفرنيا و نيويورك   ؛ تصحيح دكتر جالل خالقي مطلق و دكتر محمود اميدساالر         ؛شاهنامه ؛ ــــــــــــــــــ. 38

   .1384بنياد ميراث ايران، 
   .1369 توس، : تهران؛ گزارنده دكتر مهرداد بهار؛بندهش ؛فرنبغ دادگي. 39
   .1383 آگاه، : تهران؛ ترجمة كاظم فيروزمند؛)پژوهشي در جادو و دين(شاخة زرين  ؛فريزر، جيمز جرج. 40
   .1384 افكار و ميراث فرهنگي، : تهران؛فرهنگ غرايب ؛فضايلي، سودابه. 41



 23                           در ادب حماسي ايران     » ازدواج«                       چند بن مايه و آيين مهم             و يكمچهلسال  

 بنيـاد فرهنـگ ايـران،    : تهران؛ به كوشش دكتر پرويز ناتل خانلري   ؛سمك عيار  ؛كاتب ارجاني، فرامرز بن خداداد    . 42
1347   

 ؛ ترجمة دكتر باقر اميرخاني و دكتر بهمن سركاراتي        ؛كارنامة شاهان در روايات ايران باستان      ؛كريستن سن، آرتور  . 43
   .1350 دانشگاه آذرآبادگان، :تبريز

 ترجمـة دكتـر     ؛ ايرانيـان  اي  هن شهريار در تاريخ افسان    ي نخستين انسان و نخستي    ها   نمونه ؛ -------------. 44
   .1377 چشمه، چاپ دوم، : تهران؛ژاله آموزگار و دكتر احمد تفضّلي

دربارة تنـاور درخـت دانـاي       (نبشته گه باستان    ز دفتر   .....  ؛»پيمان پيوند در شاهنامه    «؛كزّازي، مير جالل الدين   . 45
   .202 -191صص ، 1379خراسان شناسي،  مركز : مشهد؛)توس

46 .   انجمـن آثـار و مفـاخر    : تهـران  ؛ به اهتمام دكتر رحيم رضـازادة ملـك        ؛زين االخبار  ؛گرديزي، ابو سعيد عبدالحي 
   .1384فرهنگي، 

    .1367 اميركبير، چاپ سوم، : تهران؛ احمد بهمنش دكتر ترجمة؛فرهنگ اساطير يونان و روم ؛پيرگريمال، . 47
 مؤسسة مطالعات اسالمي دانشگاه تهـران و        : تهران ؛ تصحيح دكتر ضياالدين سجادي    ؛امهجهانگيرن ؛مادح، قاسم . 48

   .1380دانشگاه مك گيل، 
 بنياد فرهنـگ ايـران،      : تهران ؛ تلخيص و نگارش اقبال يغمايي     ؛)كهن ترين اثر حماسي هندوان    (مختصر راماين   . 49

1355.   
   .78 -53، صص 1369 كتاب هفتم، پاييز؛رهنگف ؛»شالودة اساطيري شاهنامه «؛اپور، كتايونمزد. 50
داغ گل سـرخ و چهـارده گفتـار          ؛»نشانهاي زن سروري در چند ازدواج داستاني در شاهنامه         «؛ ----------. 51

   .208 -169، صص 1383،  اساطير و مركز بين المللي گفتگوي تمدنها: تهران؛ديگر دربارة اسطوره
   .1373 قطره، : تهران؛ ترجمة عبداهللا توكّل؛در دوران پيش از اسالمخانوادة ايراني  ؛مظاهري، علي. 52
مجموعه مقاالت نخـستين همـايش ملّـي ايـران           ؛»ي شهركرد ها  ساختار افسانه  «؛هاشمي دهكردي، سيد جواد   . 53

   .554 -471، صص2، بخش7، ج1383 بنياد ايران شناسي، : تهران؛شناسي
 پژوهـشگاه علـوم انـساني و    : تهران؛ مهدي مدايني ـ تصحيح مهران افشاري ؛)طومار جامع نقّاالن(هفت لشكر . 54

   .1377مطالعات فرهنگي، 
   .1383 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، : تهران؛ تصحيح محمد روشن؛هماي نامه. 55
   .1380، علمي و فرهنگي، چاپ هشتم: تهران؛ ترجمة سعيد نفيسي؛اديسههومر، . 56


