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پیشگفتار

از جملــه رســومی کــه بــه ایرانیــان باســتان و به ویــژه زرتشــتیان نسبت داده شــده اســت خویــدوده 
گاهــی  یــا ازدواج بــا خویشــان درجــه یــک اســت. از چگونگــی پیدایــش و گســترش ایــن رســم آ
دقیقــی در دســت نیســت. همچنیــن دربــاره میــزان شــیوع ایــن رســم نیــز اختالف نظــر وجــود دارد 
ــن ســنت  ــان و مذاهــب از ای ــروان دیگــر ادی ــود کــه پی ــان مشــهور ب ــا در گذشــته های دور آن چن ام

بــرای تحقیــر باورهــای زرتشــتیان بهــره می بردنــد.
در بســیاری از منابــع از جملــه منابــع رومــی، یونانــی، ســریانی، چینــی، اســالمی و حتــی منابــع 
زرتشــتی بدیــن ســنت اشــاره شــده اســت امــا بســیاری از زرتشــتیان کنونــی ایــن روایــات را تهمت و 
بهتانــی از ســوی دشــمنان فرهنــگ و تمــدن ایــران باســتان و آییــن زرتشــتی می داننــد. در نتیجــه باید 
دیــد آیــا ایــن رســم آن چنــان کــه در منابــع آمــده اســت در میــان ایشــان رواج داشــته اســت یــا نــه؟ و 

اگرنــه چــرا دیگــران ایــن ســنت نــاروا را بدیشــان نســبت داده انــد؟
از جملــه پرســش هایی کــه هنــگام مواجهــه بــا ایــن مســئله بــرای پژوهشــگر بــه وجــود می آیــد 

ایــن اســت کــه:
آیا در میان کتب زرتشتی نیز شواهد صریحی بر رسم خویدوده وجود دارد؟

میزان توجه منابع زرتشتی به این رسم تا چه اندازه است؟
ادله و توجیهات موبدان برای ترویج چنین رسمی چه بود است؟

ــا محــارم، زرتشــتیان کنونــی منکــر وجــود چنیــن  ــه شــرایط زمــان و قبــح ازدواج ب ــا باتوجه ب آی
رســمی هســتند؟

در کدام یک از منابع غیر زرتشتی بدین سنت اشاره شده است؟
چرا پیروان دیگر ادیان از جمله مسیحیان و یهودیان بدین رسم متهم نشده اند؟



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۱۶

به فرض که مسئله اتهام در میان نباشد چه عاملی موجب این سوءتفاهم شده است؟
نقش زرتشتیان در بروز چنین سوءتفاهمی چه بوده است؟

نقش زرتشتیان در تصحیح این سوءبرداشت چه بوده است؟
چنانچــه گفتــه شــد امــروزه موبــدان و نویســندگان زرتشــتی منکر وجــود چنیــن رســمی در میان 
گاهــان می داننــد. امــا آنچــه ادعــای موبــدان  خــود هســتند و آن را اتهامــی از ســوی دشــمنان و ناآ
و نویســندگان زرتشــتی را سســت می کنــد وجــود شــواهدی صریــح بــر ایــن رســم در میــان کتــب 
زرتشــتیان اســت. بــا پیــدا شــدن ایــن شــواهد دیگــر توجیــه ســخت شــد و نســبت دشــمنی و جهــل 
کارایــی خــود را از دســت داد. امــا آنچــه در ایــن میــان موجــب شــگفتی بســیار شــد نوشــتاری از 
موبــد کــورش نیکنــام بــود کــه بــرای فــرار از پاســخ گویی و تطهیــر چهــره موبــدان کهن، مســلمانان 
را متهــم بــه سندســازی و دخــل و تصــرف در کتــب زرتشــتیان کردنــد. بــه بــاور ایشــان »دشــمنان 
فرهنــگ ایــران پــس از غلبــه بــر ایــن کشــور و بــرای نابــودی ارزش هــای نیــک گذشــتگان در ایــران 
ــدان و کســانی  ــد از موب ــا فشــار و تهدی ــان ب ــی از نوشــته های آن زم ــا در بخش های ــر آن شــدند ت ب
کــه توانایــی خوانــدن و نوشــتن داشــتند بــا فشــار و تهدیــد آنــان را وادار کننــد تــا برخی آداب ورســوم 
ــاکان خــود  ــن خرافــی نی ــه آیی ــا بدین وســیله کســی ب ــد ت ــن زرتشــت نســبت دهن ــه دی ــداری را ب پن
ــام در  ــوات ودت ــتی از واژه خ ــت نادرس ــردان و برداش ــا برگ ــی از آنه ــد. یک ــته باش ــتی نداش بازگش
نوشــته های پهلــوی اســت کــه پیــش از آن این همــه در زندگــی زرتشــتیان اهمیــت و کاربــرد نداشــته 
ــا  ــران از جایگاهــی مقــدس برخــوردار شــده و ازدواج ب ــه اعــراب در ای ــس از حمل ــاره پ ــه یکب و ب

محــارم نامیــده شــده اســت« ۱.
ــتی،  ــع زرتش ــر مناب ــام باتکیه ب ــد نیکن ــاس موب ــام بی اس ــن اته ــه ای ــخ ب ــش رو در پاس ــاب پی کت
نخســت بــه دنبــال اثبــات وجــود ایــن رســم در میــان زرتشــتیان متقــدم و ســپس پاســخی جامــع بــه 

ــت. ــون اس ــه تاکن ــات انجام گرفت دفاعی
ناگفتــه نمانــد ایــن یادداشــت ها از مدت هــا پیــش آمــاده بــود امــا نگارنــده جمع بنــدی و نشــر 
آن را بــه دو دلیــل بــه صــالح نمی دیــد: نخســت آنکــه مقالــه جنــاب نیکنــام در یــک مجلــه درون 
ــی نداشــت۲ و دیگــر اینکــه  ــود و کســی از آن اطــالع چندان ــا چــاپ شــده ب ــی در آن ســر دنی دین
ــاره بنویســند.  مدت هــا بــود کــه جنــاب هاشــم رضــی قــول داده بودنــد کتــاب جامعــی در ایــن ب
تــا اینکــه موبــد نیکنــام بــا تکــرار همــان مطالــب در کتــاب »زردشــت و مزدیســنان« نشــان دادنــد۳ 

1. نیکنام، کورش، 1394، ُخوَاِات َوَدتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست، ص 12.
2. البتــه بعدهــا متوجــه شــدم کــه جنــاب نیکنــام ایــن مقالــه را در ســال 1393 در ســایت شــخصی خــود هــم منتشــر کــرده 

بودنــد.
3. نیکنام، کورش، 1399، زرتشت و مزدیسنان، ص 267-266.



۱۷ پیشگفتار

کــه هنــوز بــر همــان عقیــده هســتند. نگارنــده چــون دیــد خبــری از کتــاب جنــاب رضــی نشــد، 
یادداشــت ها را ســامان داد و در مراحــل پایانــی کار، کتــاب جنــاب رضــی بــا نــام »ازدواج مقــدس/ 
ــه چــاپ  ــاب رضــی ب ــاب جن ــده پــس از مطالعــه کت ــازار نشــر شــد. نگارن ــز وارد ب ــدوده« نی خوی
یادداشــت های خــود بیشــتر راغــب شــد چــرا کــه کاری کامــاًل متفــاوت بــود و مطالــب جدیــدی را 

ــده عرضــه می کــرد. ــه خوانن ب
ــم  ــار تنظی ــده می شــود. فصــل نخســت در شــش گفت ــم خوانن ــاب در هشــت فصــل تقدی کت
شــده اســت: پیشــینة پژوهــش، منابــع، کلیاتــی دربــاره دیــن و آییــن زرتشــتی، جایــگاه زن در آییــن 
ــی، زادگاه و  ــه مفهوم شناس ــه در آن ب ــدوده ک ــاره خوی ــاری درب ــان گفت ــتی، ازدواج و در پای زردش
ــکان در  ــا نزدی ــه ازدواج ب ــوط ب ــات مرب ــردازد. در فصــل دوم روای ــن رســم می پ ــش ای ــی پیدای چرای
شــش دســته طبقه بنــدی شــده و در زیــر هــر دســته روایــات چنــدی ذکــر شــده اســت. در فصــل 
ــدی،  ــل بع ــده در دو فص ــه ش ــن پرداخت ــدان که ــد موب ــارم از دی ــا مح ــی ازدواج ب ــه چرای ــوم ب س
ــت. در  ــده اس ــاد ش ــی ی ــن تاریخ ــوارد معی ــی و م ــون حماس ــا در مت ــه ازدواج ه ــواردی ازاین گون م
فصــل ششــم به نقــد و بررســی مهم تریــن دفاعیــات انجام گرفتــه تــا کنــون پرداختــه شــده و 
فصــل هفتــم مجموعــه ای اســت از یادداشــت های بیــش از هشــتاد تــن از پژوهشــگران ایرانــی کــه 
به گونــه ای ایــن مســئله را پذیرفته انــد. فصــل پایانــی نیــز دربردارنــده دو پیوســت از جنــاب شــهبازی 

ــده اســت. و دو پیوســت از نگارن
ــاع از  ــتی و دف ــون زرتش ــم در مت ــن رس ــود ای ــات وج ــا اثب ــش تنه ــن پژوه ــی در ای ــئله اصل مس
مســلمانان نخســتین در برابــر ایــن تهمــت نــاروای جنــاب نیکنــام اســت. امــا بررســی ایــن مســئله که 
آیــا ایــن رســم در خــارج هــم وقــوع داشــته و یــا ایــن رســم ویــژه گــروه خاصــی از ایرانیــان بــوده و یا 
رســمی شــایع در میــان ایرانیــان باســتان، مســئله دیگــری اســت که هرچنــد نیازمنــد بررســی جداگانه 

اســت امــا به قــدر ضــرورت در پاســخ بــه دفاعیــات بــدان پرداختــه شــده اســت.
ــا نوشــتن دربــاره چنیــن مســائلی  نکتــه ای بایــد در اینجــا گفتــه شــود ایــن اســت کــه برخــی ب
ــده ای در نوشــتن  ــه چــه فای ــت ک ــد. ســخنانی ازاین دس ــالح نمی دانن ــه ص ــوده و آن را ب ــق نب مواف
ــا  ــن از نیکی ه ــای گفت ــرا به ج ــا چ ــدارد؟ ی ــود ن ــه وج ــت ک ــه قرن هاس ــت ک ــزی اس ــاره چی درب
نیــاکان خــود دســت بــر ایــن زشــتی ها نهاده ایــد؟ برخــی پــا را فراتــر نهــاده و بــرای ســاکت کــردن 
پژوهشــگران زبــان بــه توهیــن بازکــرده و می گوینــد )البتــه بــا تعبیــری دیگــر( اگــر اجــداد مــا چنیــن 
کاری کردنــد، پــس مــا نتیجــه چنیــن ازدواجــی هســتیم و بــرای حفــظ آبــروی خودمــان هــم کــه 

شــده نبایــد چیــزی در ایــن بــاره بگوییــم.
هرچنــد انگیــزه گوینــدگان متفــاوت اســت امــا چنانچــه گفتــه شــد ایــن پژوهــش باهدف پاســخ 
بــه ادعــای جنــاب نیکنــام نوشــته شــده اســت. اگــر چنیــن هدفــی هــم در کار نبــود بازهــم نوشــتن 
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ــاره  ــاره ایــن مســائل اشــکالی نداشــت چنانچــه تاکنــون نیــز بســیاری از پژوهشــگران در ایــن ب درب
ــران وجــود دارد کــه بررســی  ــخ ای ــه و نوشــته اند. جــدای از اینکــه بســیاری از مســائل در تاری گفت
ــث و  ــاره آن بح ــیاری درب ــا بس ــدارد ام ــری ن ــای نظ ــت بحث ه ــز انباش ــه ای ج ــچ نتیج ــا هی آنه
ــن  ــی خــود را صــرف چنی ــوان و دارای ــت و ت ــر هــم نگفــت چــرا وق ــک نف ــد و ی گفتگــو کرده ان
مســائلی می کنیــد. امــا بــه ایــن مســائل کــه می رســیم بــه یکبــاره برخــی بــه دنبــال فایــده بــرای ایــن 
بحث هــا می گردنــد. امــا در فایــده طــرح ایــن بحــث همیــن بــس کــه بررســی مســائلی ازاین دســت 
ــر  ــه از نظ ــود ک ــوم ش ــی معل ــت. وقت ــه زن و ازدواج اس ــردان ب ــدان و دین م ــگاه موب ــان دهنده ن نش
موبــدان ازدواج بــا خویشــان نزدیــک جایــز بــوده، پژوهشــگر بــه دنبــال چرایــی آن مــی رود. وقتــی 
ــت ندادن  ــان و ازدس ــظ ایم ــا حف ــدرت، ی ــروت و ق ــظ ث ــن کار حف ــدف از ای ــه ه ــود ک ــه ش گفت
پیــروان و... بــوده اســت روشــن می شــود کــه زن و ازدواج تنهــا وســیله ای بــرای هــدف مهم تــر یعنی 
ثــروت و قــدرت و ماننــد آن بــوده اســت. وقتــی هــدف قــدرت و ثــروت باشــد می تــوان بــرای حفظ 
ــه همســری گرفــت.  ــان را ب ــه زور هــم کــه شــده آن آن حتــی محــارم خــود را بازیچــه قــرار داد و ب
دقــت در ایــن مســائل موجــب روشــن شــدن منظومــه فکــری موبــدان کهــن و حجــم تحریفاتــی 

ــه اســت. ــام دیــن انجام گرفت ــه ن اســت کــه ب
و امــا اینکــه اگــر رســمی در نــگاه مــا زشــت بــود بایــد مســکوت بمانــد و چیــزی از آن نگفــت 
در حقیقــت همــان تحریــف تاریــخ اســت. در طــول تاریــخ در میــان ایرانیــان آداب ورســوم خرافــی 
بســیاری وجــود داشــته کــه بــه نظــر ایــن گــروه بایــد دربــاره همــه آنهــا ســکوت کــرد یــا آن را بــه 
گــردن دیگــران انداخــت. نتیجــه ایــن ســکوت، ســاختن جایگاهــی رؤیایــی بــرای زنــان در عهــد 

باســتان اســت درحالی کــه واقعیــت چیــز دیگــری اســت.
ــه خــود ماســت هــم  ــن ب ــه زرتشــتیان در حقیقــت توهی ــن رســمی ب ــا اینکــه انتســاب چنی و ام
ــوان کاری  ــه عن ــه ن ــن کار را ب ــتیان ای ــه اواًل زرتش ــرا ک ــت. چ ــت اس ــطحی و نادرس ــه ای س گفت
ناشایســت کــه به عنــوان ازدواج انجــام می دادنــد و فرزنــدان متولــد شــده از ایــن ازدواج هــم ماننــد 
ــم ازروی  ــه رس ــد ک ــد کردن ــز تاکی ــالم نی ــادق علیه الس ــام ص ــه ام ــد. چنانچ ــدان بودن ــر فرزن دیگ
ــان و  ــر ادی ــه در دیگ ــی ک ــد فرزندان ــاروا داد. همانن ــبتی ن ــان نس ــه آن ــد ب ــوده و نبای ــکاری نب گناه
مذاهــب متولــد می شــوند امــا ازدواج آنــان از نظــر فقــه شــیعه نادرســت اســت. از ســوی دیگــر اینکه 
موبــدان زرتشــتی بــا سوءاســتفاده از جایــگاه خــود چنیــن رســمی را قانونی کــرده و گســترش دادند 
دلیــل بــر ایــن نیســت کــه همــة ایرانیــان یــا بخــش بزرگــی از ایرانیــان بدیــن رســم پایبنــد بودنــد. چرا 
کــه نــه همــه ایرانیــان زرتشــتی بودنــد و نــه همــه زرتشــتیان پیــرو یــک قرائــت از دیــن و نــه همــه آنان 

ــد. ــن کاری می کردن چنی
ــا نــگاه موبــدان بــه زن و نابــودی جایــگاه  آنچــه برخــی از آن تــرس دارنــد آشــنایی خواننــده ب
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ســاختگی بــرای زنــان در عهــد باســتان و نیــز آشــنایی بــا حجــم گســترده تحریفــات موبــدان در دین 
زرتشــتی اســت. وگرنــه بــه فــرض حتــی اگــر کســی از راه حــرام هــم متولــد شــود و ســپس خــود 
ــه  ــلی ک ــه نس ــد ب ــه برس ــود چ ــد ب ــالل زاده خواهن ــدان او ح ــد، فرزن ــرعی ازدواج کن ــورت ش به ص
ــده ها  ــن س ــل در ای ــالط نس ــا اخت ــد و ب ــرعی ازدواج کرده ان ــورت ش ــار به ص ــا ب ــان ده ه ــداد آن اج
معلــوم هــم نیســت که نســل کنونــی در اصــل نتیجــه چنیــن ازدواجــی بــوده باشــد آن هــم ازدواجی 

ــد. ــه فرزندانــش آن نســبت کذایــی را نمی دادن کــه حتــی ب
ــه دلیــل  ــه ســال های گذشــته اســت و ب ــوط ب ــه ذکــر اســت کــه بیشــتر یادداشــت ها مرب الزم ب
ــی،  ــز علم ــا و مراک ــی کتابخانه ه ــد و تعطیل ــع رفت وآم ــای من ــت توصیه ه ــاری و رعای ــیوع بیم ش
فرصــت چندانــی بــرای بازنگــری و جســتجو در منابــع جدیــد بــرای نگارنــده فراهــم نشــد. امیــد 

ــع گــردد. ان شــاءالله. ــت دیگــری کاســتی های آن مرتف ــود شــرایط در نوب ــا بهب اســت ب
در پایــان از همــه کســانی کــه به نوعــی در آماده شــدن ایــن کار همــکاری داشــتند سپاســگزاری 
ــتی،  ــا آرزوی تندرس ــتند. ب ــن کار داش ــام ای ــی در انج ــهم بزرگ ــه س ــرم ک ــژه همس ــود به وی می ش

ــه. ــرای هم ــری ب ــادکامی و عاقبت به خی ش
غالمرضا نوادری
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ــته اند  ــه و نوش ــدوده گفت ــاره خوی ــی۱ درب ــی و غیرایران ــگران ایران ــیاری از پژوهش ــون بس ــا کن ت
کــه ذکــر همــه آنــان موجــب خســتگی خواننــده خواهــد شــد. در میــان نوشــته های ایرانیــان دربــاره 
ــد  ــاره چن ــن ب ــه در ای ــت ک ــی اس ــع اختصاص ــی مناب ــود دارد. یک ــع وج ــته منب ــدوده دو دس خوی
کتــاب، پایان نامــه و مقالــه بــه نــگارش درآمــده اســت. دســته دوم منابعی اســت کــه در آن نویســنده 
ــن  ــه ای ــک فصــل را ب ــا ی ــه ت ــک اشــاره گــذار گرفت ــه و از ی ــب پرداخت ــن مطل ــه ای ــه مناســبت ب ب

مطلــب اختصــاص داده اســت.
اما کتاب هایی که در آن به طور ویژه به این مطلب پرداخته شده است:

آقــای اورنــگ در کتــاب "همبســتگی در اوســتا" بــا اســتفاده از فرهنــگ کانــگا بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اســت کــه خویــدوده در اوســتا بــه معنــی »خــودی دادن« و »خویشــی دادن« و »بســتگی و 
پیوســتگی دادن« اســت و روی هم رفتــه نمــودار خویشــی و همبســتگی و یگانگــی در میــان مــردم یا 

همــان صلــح عمومی اســت۲.
پــس از وی موبــد رســتم شــهزادی بــه ترجمــه کتــاب »زناشــویی در ایــران باســتان« اثــر هیربــد 
ــا تحریــف و تأویــل متــون و ذکــر دالیــل سســت  جمشــید کاوس کاتــراک پرداخــت. کاتــراک ب
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه ازدواج بــا محــارم »در مذهــب و قانــون و رســوم و ســنت ایــران 
ــزرگ و نابخشــودنی محســوب  ــه گناهــان ب ــا محــارم از جمل ــوده و زناشــویی ب باســتان موجــود نب
ــن  ــزرگ ای ــد: »اشــکال ب ــد آن گوی ــاب و مانن ــن کت می شــده اســت« ۳. اســتاد شــهبازی در رد ای
اثــر و نوشــته های مشــابه آن بی دقتــی در ارجاعــات و پیــش آوردن تعبیــرات موهــوم و انــکار نــص 

1. برای اطالع از پژوهش های غیرایرانی به قلم استاد شاپور شهبازی نک: پیوست شماره 1.
2. اورنگ، م، 1341، همبستگی در اوستا، ص 10.

3. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 94.
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صریــح آیــات و اســناد و روایــات اســت، و کســی نمی توانــد آنهــا را جــدی گیــرد و فقــط به صــرف 
ایــن کــه دشــمنان ایرانیــان بدانــان چنیــن اتهاماتــی زده انــد، شــواهد را نادیــده بگیــرد و یــا متــون را 

ــد« ۱. ــر کن به دلخــواه خــود تعبی
پــس از وی موبــد اردشــیر آذرگشســب در کتابــی بــه نــام "مقــام زن در ایــران باســتان" نیــز پــس 
از ذکــر مقدماتــی بــه بررســی ســه ازدواج کمبوجیــه، اردشــیر و قبــاد پرداختــه و بــدون هیچ اشــاره ای 
بــه روایــات پهلــوی بحــث را تمــام کــرده اســت. ایشــان بــرای کاســتن از قبــح ایــن رســم بــه ذکــر 
شــواهدی از ایــن ازدواج در میــان دیگــر اقــوام پرداختــه و گمــان کــرده کــه بــا ایــن رّدیــه ناتمــام کلیه 

ســوء تفاهمــات رفع شــده اســت۲.
ــه  ــان را ب ــته و آن ــذر داش ــه برح ــان کم مای ــب خاورشناس ــدن کت ــدگان را از خوان ــان خوانن ایش
ــیده اند  ــاد رس ــه اجته ــتی ب ــن زرتش ــه در آیی ــی ک ــورداوود و فره وش ــد پ ــاتیدی مانن ــته های اس نوش
ــون زحمــات خاورشناســان اســت و  ــات اوســتایی مدی ارجــاع می دهــد۳ درحالی کــه اساســًا مطالع
ــت. از  ــان اس ــب آن ــه چین مکت ــز خوش ــران نی ــات در ای ــن مطالع ــذار ای ــوان بنیان گ ــورداوود به عن پ
طرفــی پــورداوود در "خــرده اوســتا" و فره وشــی در "فرهنــگ زبــان پهلــوی" ایــن واژه را بــه ازدواج بــا 

ــد. ــه کرده ان ــک ترجم ــان نزدی خویش
ــتان/  ــران باس ــدس در ای ــاب »ازدواج مق ــر کت ــا نش ــرای مدت ه ــه ب ــی ک ــم رض ــاب هاش جن
خویــدوده« را بــه تعویــق انداختــه بــود۴ باالخــره بــه نشــر آن رضایــت داد. جنــاب رضــی بــر ایــن 
بــاور اســت کــه خویــدوده بــدون شــک بــه معنــای ازدواج بــا محــارم اســت. وی بــر ایــن اســت کــه 
ایــن رســم یکــی از رســوم مغــان مــادی )دشــمنان زرتشــت( بــود کــه تــا زمــان شــاپور ساســانی در 

فراموشــی قــرار داشــت و پــس از روی کار آمــدن کرتیــر دوبــاره زنــده و تبلیــغ شــد.
تاکنــون چندیــن مقالــه از جانــب موافقــان و مخالفــان وجــود ایــن رســم بــه چــاپ رســیده اســت 

جمله: از 
ســید علی اصغــر فراســیون در مقالــه »تعــدد زوجــات و ازدواج بــا محــارم« بــر ایــن بــاور اســت 
ــوده اســت مخصوصــًا در  ــداول ب ــدر مت ــا خواهــر و زن پ کــه »در امپراطــوری ساســانی زناشــوئی ب
ــا دیگــران  ــراث شــاهانه اســت ب ــاک خــود را کــه می ــاد اینکــه خــون پ ــه اعتق ــدان ســلطنتی ب خان
ــو را  ــرعمو و دخترعم ــکاح پس ــیحیان ن ــس مس ــلمانان برعک ــه مس ــور ک ــد همان ط ــوط نکنن مخل

1. شاپور شهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 11، حاشیه شماره 16.
2. آذرگشسب، اردشیر، 1351، مقام زن در ایران باستان، ص 39.

3. همان، ص 23-22.
ــن  ــت ای ــوم اس ــه از ص 34 معل ــدوده، ص 24. چنانچ ــتان/ خوی ــران باس ــدس در ای ــم، 1400، ازدواج مق ــی، هاش 4. رض

ــت. ــوده اس ــاده ب ــال 1389 آم ــاب در س کت



۲۵ فصل اول: کلیات

ــر دســتور  ــا ب ــان بن ــا در عــرش بســته شــده اســت ایرانی ــد عقــد آنه ــد و می گوین مســتحب می دانن
ــته اند« ۱. ــزدی می دانس ــور ای ــب ن ــر را جال ــرادر و خواه ــوئی ب ــتا زناش اوس

ــا  ــه ازدواج ب ــری"می گوید ک ــرون همس ــری و ب ــه "درون همس ــی در مقال ــود روح االمین محم
محــارم نــه در میــان زرتشــتیان و نــه در میــان عامــه مــردم ایــران رواج نداشــته و اثبــات یــا رّد ازدواج با 
محــارم بســتگی بــه معنــای واژه »خویــدوده« دارد و بــر ایــن اســت کــه ایــن واژه در گاتاها و یســنا به 
معنــی »صله رحــم« و »ازخودگذشــتگی« اســت و در مفهــوم ســنتی آن ازدواج بــا خویشــان اســت 
نــه محــارم. ایشــان پــس از بحــث دربــاره شــواهد، دربــاره علــل انتســاب چنیــن رســمی به زرتشــتیان 

بــه بحــث پرداخته اســت۲.
ــن  ــه ذکــر شــواهد ای ــه "ســاختار اجتماعــی ازدواج هــای شــاهنامه" ب ــد در مقال وی ده ســال بع

رســم در شــاهنامه می پــردازد۳.
محمــد کریمــی زنجانــی اصــل در مقالــه »ازدواج بــا محــارم گمانــه ای دیگــر در بــاب نســبتی 
دیرپــا« می گویــد: »ازدواج بــا محــارم در ایــران باســتان را به هیــچ روی نمی تــوان پدیــده ای بــا ریشــه 
ــان و هــم آموزه هــای  ــده از آموزه هــای زرتشــتی دانســت؛ چــرا کــه هــم ایرانی ــی برآم و منشــأ ایران
زرتشــتی متقــدم آن را کاری نفرت انگیــز و زننــده می دانســتند« ۴ البتــه ایشــان بــا تقســیم بندی دیــن 
زرتشــتی بــه آییــن زرتشــتی متقــدم )=انجمــن گاهانــی( و آیین هــای زرتشــتی متأخــر بــر ایــن بــاور 
اســت کــه ازدواج بــا محــارم »بنــا بــر اشــاره ها و تأکیدهــای متن هــای پهلــوی بــر لــزوم انجامــش، 
ــه  ــی( بلک ــتی )=گاهان ــمی زرتش ــوان رس ــه به عن ــه ن ــت، البت ــته اس ــود داش ــتان وج ــران باس در ای

همچــون آیینــی مغانــی« ۵.
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــن بهــی زرتشــتی« ب ــا محــارم و دی ــه »ازدواج ب ــر جعفــری در مقال علی اکب
ــان  ــش زم ــد از دان ــپرده و بای ــا س ــار م ــه اختی ــد آن را ب ــون ازدواج و مانن ــائلی چ ــت مس ــه زرتش ک
پیــروی کــرد. زرتشــت و یارانــش ازدواج هــای بــرون خانوادگــی داشــتند و در اوســتا چیــزی دربــاره 

ــای دیگــری دارد۶. ــز معن ــی نی ــه ادعای ــدوده نیســت و آن چنــد جمل خوی
اســتاد احمــد کتابــی در مقالــه "زناشــویی بــا خویشــاوندان بســیار نزدیــک در ایــران باســتان« بــا 

1. فراسیون، سید علی اصغر، 1342، تعدد زوجات و ازدواج با محارم، ص 52.
2. روح االمینی، محمود، 1360، درون همسری و برون همسری، در چیستا، دی 1360، شماره 5، ص 537-525.

3. روح االمینــی، محمــود، 1370، ســاختار اجتماعــی ازدواج هــای شــاهنامه، در چیســتا، اردیبهشــت 1370، شــماره 78،، ص 
.891-877

4. کریمی زنجانی اصل، محمد، 1377-1378، ازدواج با محارم گمانه ای دیگر در باب نسبتی دیرپا، ص 493.
5. همان، ص 491.

6. جعفری، علی اکبر، 1378، ازدواج با محارم و دین بهی زرتشتی.
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برشــمردن شــواهدی از متــون پهلــوی و شــاهنامه و دیگــر متــون بــر ایــن بــاور اســت کــه هرچنــد این 
رســم نــاروا نبــوده امــا شــیوع چندانــی هــم نداشــته اســت۱.

ــن نامه  ــه در جش ــتایی Xvaet Vadatha" ک ــاره واژه اوس ــی درب ــی در "بحث ــرج وامق ــتاد ای اس
محمــد پرویــن گنابــادی به چاپ رســیده اســت پــس از جســتجو و ارائــه شــواهد بســیاری از واژگان 
هــم ریشــه ایــن واژه در زبان هــا و لهجه هــای مختلــف همــان معنــای ازدواج بــا نزدیــکان را برگزیــده 

اســت.
ــا  ــتان" ۲ ب ــران باس ــارم در ای ــا مح ــانه ازدواج ب ــه "افس ــهبازی در مقال ــاپور ش ــا ش ــتاد علیرض اس
ــوارد را رد  ــن م ــورد تاریخــی اشــاره کــرده و ســپس بیشــتر ای ــزده م ــه پان ــی ب بررســی اســناد فراوان
می کنــد. ایشــان بــر ایــن بــاور اســت کــه واژه خویــدوده همــان ازدواج بــا خویشــان نزدیــک ماننــد 
ــت. ــده اس ــده ش ــارم خوان ــا مح ــدان ازدواج ب ــوی موب ــتباه از س ــا به اش ــه بعده ــت ک عموزاده هاس

ــه" در یادنامــه جمشــید سروشــیان بــه چــاپ رســیده  ــام "ُخُوِئتَوَدَث ــه ن از ایشــان مقالــه دیگــری ب
ــه پیشــین اســت۳. ــری از مقال ــا گــزارش کوتاه ت اســت کــه گوی

ایــن مقالــه تأثیــر مهمــی بــر نوشــته های پــس از خــود گذاشــت و برخــی از پژوهشــگران نتایــج 
ــر  ــاد دکت ــد: »زنده ی ــه گوی ــن مقال ــد ای ــتخواه در نق ــل دوس ــر جلی ــا دکت ــد. ام ــن کار را پذیرفتن ای
ــتی مان -  ــان زرتش ــی از هم میهن ــد برخ ــا همانن ــت ت ــیده اس ــهبازی. ... کوش ــاهپور ش ــا ش علیرض

ــد« ۴. ــکار و حــذف کن ــن مســئلة دشــوار، "صورت مســئله" را ان ــرای حــل ای ب
دکتــر دوســتخواه در مقالــه »خیتودث/خویدودس/خویــدوده )خویشــاوند پیونــدی( رازواره ای 
در آمــوزه پســین زرتشــتی«۵، نــکات ارزشــمندی را متذکــر شــده اســت کــه تــا پیــش از آن 
موردتوجــه قــرار نگرفتــه بــود. توجــه بــه آرای زرتشــتیان کنونــی و دســته بندی آن نیــز بخــش دیگری 

از کار ایشــان اســت.
احمدرضــا معصومی دهقــی در مقالــه »زناشــویی در شــاهنامه« در بخــش ازدواج بــا محــارم بــه 

ــران باســتان، نامــه علــوم اجتماعــی، شــماره 16،  ــا خویشــاوندان بســیار نزدیــک در ای 1. کتابــی، احمــد، 1379، زناشــویی ب
ــتان، ص 192-167. ــز و زمس پایی

ــران باســتان، در باستان شناســی و تاریــخ، س 15،  ــا محــارم در ای 2. شاپورشــهبازی، علیرضــا، 1379-1380، افســانه ازدواج ب
ش 1-2، ص 28-9.

3. - شــاپور شــهبازی، علیرضــا، 1381، خوئتودثــه، در ســروش پیــر مغــان )یادنامــه جمشــید سروشــیان(، بــه کوشــش کتایــون 
مزداپــور، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات ثریــا، ص 247-237.

ــتی، در  ــین زرتش ــوزه پس ــدی( رازواره ای در آم ــاوند پیون ــدوده )خویش ــل، خیتودث/خویدودس/خوی ــتخواه، جلی 4. دوس
ــدن، ص 43. ــی ش ــدن و جهان ــی مان یران

5. همان، ص 43-24.



۲۷ فصل اول: کلیات

چنــد نمونــه از ایــن نــوع پیونــد در شــاهنامه پرداختــه اســت۱.
ــا  ــی" ب ــم »ازدواج« در ادب حماس ــن مه ــه و آیی ــد ُبن مای ــه "چن ــو در مقال ــجاد آیدنل ــر س دکت
پذیــرش نتیجــه کار اســتاد شــاپور شــهبازی، خــود نمونــة دیگــری از گونــه »تمثیلــی و افســانه ای« را 

ــود۲. ــه ب نشــان داده کــه پیــش از آن موردتوجــه قــرار نگرفت
مهــری شــیرمحمدی در دو شــماره از ماهنامــه حافــظ بــه ذکــر شــواهدی از ایــن رســم در میــان 
ایرانیــان باســتان پرداخــت۳ کــه ســه نقــد از وی در همــان مجلــه بــه چــاپ رســید کــه دوتــای آن تنها 

گلــه و شــکوه بــود و تنهــا یکــی از مقــاالت نکاتی داشــت۴.
رضــا ســتاری و مرضیــه حقیقــی در دو مقالــه "نقــش توتــم در نفــی ازدواج بــا محــارم در ایــران 
ــه تقابل هــای  ــران از دو منظــر نظری ــی ای ــرون همســری در حماســه های مل ــی ب باســتان"۵ و "بازخوان
ــر ایــن نکتــه تاکیــد دارنــد کــه  گاه جمعــی یونــگ"۶ ب دوگانــه کلــود - لــوی اســتروس و ناخــودآ
ــن  ــاد شــده ناشــی از نادیده گرفت ــران باســتان شــیوع نداشــته و نمونه هــای ی ــا محــارم در ای ازدواج ب

ســنت و عــرف اجتماعــی توســط پادشــاهان و اشــراف بــوده اســت۷.
زینــب خســروی در مقالــه »تبارشناســی ازدواج بــا محــارم در ایــران باســتان بــه اســتناد داده هــای 
ــی  ــه ایران ــودن جامع ــه پدرســاالر ب ــاور اســت کــه باتوجه ب ــن ب ــر ای باستان شناســی و اســاطیری« ۸ ب
ــوده  ــان ب ــا محــارم وامــی از ایالمی ــوان گفــت ازدواج ب ــان می ت ــری هخامنشــیان از ایالمی و تأثیرپذی
اســت. اگرچــه ایــن رســم در میــان مصریــان نیــز جــاری بــوده امــا به خاطــر فاصلــه مکانــی بعیــد 

1. معصومــی دهقــی، احمدرضــا، 1384، زناشــویی در شــاهنامه، در مجلــه رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســی، شــماره 73، 
ص 23-16.

2. آیدنلــو، ســجاد، 1387، چنــد ُبن مایــه و آییــن مهــم »ازدواج« در ادب حماســی، مجلــه دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی 
مشــهد، ســال چهــل و یکــم، شــماره 160، بهــار.

3. شــیرمحمدی، مهــری، 1389، ازدواج بــا محــارم در اوســتا و متــون پهلــوی، در ماهنامــه حافــظ، اســفند، شــماره 79، ص 
19-23. و همــان، خــرداد 1390، شــماره 82، 19-14.

4. سگوند اردشیر، 1390، مفهوم »خویدوده« ازدواج با محارم نیست، در ماهنامه حافظ، آبان، شماره 87، ص 25-23.
5. ســتاری، رضــا و حقیقــی، مرضیــه، 1393، نقــش توتــم در نفــی ازدواج بــا محــارم در ایــران باســتان، نشــریه زن در فرهنــگ 

و هنــر، دوره 6، شــماره 1، بهــار، ص 94-73.
ــه  ــر نظری ــران از دو منظ ــی ای ــه های مل ــری در حماس ــی برون همس ــه، 1397، بازخوان ــی، مرضی ــا و حقیق ــتاری، رض 6. س
ــه روایت شناســی، ســال 1، شــماره 3،  گاه جمعــی یونــگ، دوفصلنام ــوی اســتروس و ناخــودآ ــود - ل ــه کل تقابل هــای دوگان

ــتان، ص 90-67. ــار و تابس به
7. پاره ای از اشکاالت این مقاله در بخش دفاعیات بررسی شده است.

8. خســروی، زینــب،1396، تبارشناســی ازدواج بــا محــارم در ایــران باســتان بــه اســتناد داده هــای باستان شناســی و اســاطیری، 
.770608/https://civilica.com/doc،ســومین همایــش ملــی باستان شناســی ایــران، تهــران



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۲۸

اســت کــه چنیــن تأثیــری داشــته باشــد.
مقالــه "خویــدوده در شــواهد تاریخــی و بررســی آن در بخــش تاریخــی شــاهنامه فردوســی" بــه 
قلــم مریــم خــادم ازغــدی، محمــد نویــد بــازرگان و محمــود طاووســی بــه جمــع شــواهد پرداختــه و 
در نتیجــه گویــد هرچنــد برخــی از زرتشــتیان ایــن رســم را »افترایــی زاییــده جهــل« می خواننــد امــا 

شــواهدی از تاریــخ و فرهنــگ و ادبیــات آن را پشــتیبانی می کنــد.
ناگفتــه نمانــد کــه نویســندگان مقالــه مذکــور در بخــش نتیجه گیــری، شــقوق چهارگانــه مترجم 
کتــاب یعنــی رشــید یاســمی را بــه عنــوان نظــر کریســتین ســن آورده کــه نتیجــه آن تعدیــل دیــدگاه 

وی است۱.
ــا  ــتایی، ازدواج ب ــام اوس ــوَاِات َوَدت ــه "ُخ ــتی در مقال ــون زرتش ــام از روحانی ــورش نیکن ــد ک موب
محــارم نیســت«۲ بــا اعتــراف بــه اینکــه ایــن واژه در متــون متأخــر بــه معنــای ازدواج بــا محارم اســت 

ــد. ــلمان می دان ــراب مس ــاخته وپرداخته اع ــا را س ــه نمونه ه ــندی، هم ــچ س ــه هی ــدون ارائ ب
بهــروز افخمــی و زینــب خســروی نیــز در »پدیدارشناســی ازدواج بــا محــارم در دوره هــای ایالم 
باســتان و هخامنشــی« ۳ بــر ایــن باورنــد کــه »قائــل شــدن ارزش اجتماعــی بــاال بــرای زنــان در دوره 
هخامنشــی و ازدواج بــا محــارم در ایــن دوره تحت تأثیــر فرهنــگ ایــالم باســتان شــکل گرفــت، زیرا 
ــی یافــت. به هرحــال،  ــوام هندوایران ــن ازدواج هــا در فرهنــگ پدرســاالرانه اق ــوان نشــانی از ای نمی ت
ــاًل در جهــت  ــه ازدواج در دوره هخامنشــی کام ــن موضــوع برداشــت می شــود، این گون آنچــه از ای

تأمیــن اندیشــه سیاســی هخامنشــیان انجــام می شــده اســت« ۴.
ــر دوره  ــتیان: از اواخ ــان زرتش ــن در می ــر دی ــت و تغیی ــه "ازدواج، مالکی ــی در مقال ــورج دریای ت
ــن  ــرای دی ــدی ب ــن تهدی ــر دی ــه تغیی ــی ک ــه هنگام ــت ک ــن اس ــر ای ــالمی"۵ ب ــا دوره اس ــانی ت ساس

ــدوده در شــواهد تاریخــی و بررســی  ــد و محمــود طاووســی، 1393، خوی ــازرگان، محمــد نوی ــم و ب 1. خــادم ازغــدی، مری
ــتان، ص  ــار و تابس ــم، به ــماره هفده ــم، ش ــال ده ــی، س ــنامه ادب حماس ــی، پژوهش ــاهنامه فردوس ــی ش ــش تاریخ آن در بخ

.55-33
ــتیان  ــز زرتش ــریه مرک ــا، نش ــت، در چهره نم ــارم نیس ــا مح ــتایی، ازدواج ب ــام اوس ــوَاِا ت َوَدت ــورش، 1394، ُخ ــام ک 2. نیکن

ــماره 173، ص 13-11. ــوم، ش ــی و س ــال س ــا، س کالیفرنی
3. افخمــی، بهــروز، خســروی زینــب، 1396، پدیدارشناســی ازدواج بــا محــارم در دوره هــای ایــالم باســتان و هخامنشــی، در 

زن در فرهنــگ و هنــر، دوره 9، شــماره 3، پاییــز 1396، ص 451-429.
ــالم باســتان و هخامنشــی،  ــای ای ــا محــارم در دوره ه ــب، 1396، پدیدارشناســی ازدواج ب ــروز، خســروی زین 4. افخمــی، به

ص 445.
ــا دوره اســالمی،  ــان زرتشــتیان: از اواخــر دوره ساســانی ت ــن در می ــر دی ــت و تغیی ــورج، 1396، ازدواج، مالکی ــی، ت 5. دریای
ــه  ــا در فصلنام ــتان، ص 61-78 و ی ــز و زمس ــه، پایی ــی خردنام ــی - تخصص ــه علم ــدرزاده، دوفصلنام ــد حی ــه محم ترجم

ــار 1396، ص 44-32. ــماره 9، به ــوم، ش ــال س ــواز، س ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــاپور، دانش جندی ش
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زرتشــتی بــود، خویــدوده راه حلــی عملــی برای نگهــداری ثــروت در میــان خانــواده و اجتمــاع بوده 
اســت.

کلثــوم غضنفــری و محمــد ربانــی در مقالــه "ازدواج بــا نزدیــکان در منابــع ســده های نخســتین 
اســالمی: خاســتگاه، اهــداف و میــزان گســتردگی آن"۱ بــر ایــن باورنــد کــه گزارش های نویســندگان 
ــن رســم در آن دوران  ــاره ازدواج هــای زرتشــتیان نشــان از پایبنــدی عملــی ایشــان بدی اســالمی درب

اســت.
حســین بادامچــی و بهــرام روشــن ضمیر در مقالــه »رواج زناشــویی بــا خویشــاِن درجــه یــک در 
ایــران باســتان« بــر ایــن باورنــد کــه ایــن نــوع ازدواج در ایــران باســتان حضــور داشــته امــا بــه دالیــل 
علمــی در میــان مــردم رواج نداشــته و شــواهد تاریخــی نیــز فراگیــر بــودن آن را اثبــات نمی کنــد، 
هرچنــد ایــن مســئله حضــوری پررنــگ در ذهــن و اندیشــه اســاطیری ایرانیان باســتان داشــته باشــد۲.

ــه »واکاوی ازدواج  ســید محمــد حاجتــی شــورکی، حســین نقــوی و داوود مالحســنی در مقال
ــات  ــه روای ــه باتوجه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــالمی« ب ــات اس ــه روای ــر پای ــت ب ــن زرتش ــارم در آیی ــا مح ب

ــت۳. ــته اس ــود داش ــتیان وج ــان زرتش ــان در می ــه ای از زم ــن ازدواج در بره ــند ای صحیح الس
ــا  ــی در »ازدواج ب ــی عباس ــت. مجتب ــه اس ــاص  یافت ــوع اختص ــن موض ــه ای ــه ب ــه پایان نام س
ــیوع  ــات ش ــارم و نظری ــا مح ــم ازدواج ب ــأ تحری ــات منش ــه نظری ــتان« ۴ ب ــران باس ــارم در ای مح
ــه اســت. ســمیه یوســفی در »خویــدوده در بســتر آییــن و اســطوره  ــران پرداخت ایــن رســم در ای
ــن  ــر ای ــدوده ب ــی و اســاطیری خوی ــر جنبه هــای آیین ــد ب ــا تاکی ــوی« ۵ ب ــر متن هــای پهل باتکیه ب
بــاور اســت کــه باوجوداینکــه آمــار دقیقــی از ایــن نــوع ازدواج در دســت نیســت امــا باتوجه بــه 
ــی آن  ــی و حقوق ــون فقه ــه چندوچ ــه ب ــت ک ــوده اس ــوم ب ــدازه ای مرس ــات، به ان ــم روای حج

پرداختــه شــده اســت۶.
معصومــه باشــتنی در »بررســی نقــش عوامــل دینــی در رواج رســم خویــدوده )ازدواج بــا محارم( 

ــتگاه،  ــالمی: خاس ــتین اس ــده های نخس ــع س ــکان در مناب ــا نزدی ــد، 1397، ازدواج ب ــی، محم ــوم و ربان ــری، کلث 1. غضنف
ــتان، ص 103-85. ــار و تابس ــماره 11، به ــم، ش ــال شش ــی، س ــای ادیان ــتردگی آن، پژوهش ه ــزان گس ــداف و می اه

2. هرچنــد نگارنــده بــه کمــک یکــی از دوســتان بــه اصــل مقالــه دســت  یافــت امــا چــون فاقــد اطالعــات کتاب شــناختی 
بــود اســتفاده از اطالعــات آن را بــه فرصــت دیگــری موکــول کــرد.

3. حاجتــی شــورکی، ســید محمــد، نقــوی، حســین و مالحســنی، داوود، 1400، واکاوی ازدواج بــا محــارم در آییــن زرتشــت 
بــر پایــه روایــات اســالمی، در پژوهش هــای ادیانــی، ســال نهــم، شــماره هفدهــم، بهــار و تابســتان، ص 82-55.

4. عباسی، مجتبی، 1385، ازدواج با محارم در ایران باستان.
5. یوسفی، سمیه، 1397، خویدوده در بستر آیین و اسطوره با تکیه بر متن های پهلوی.

6. همان، ص 103.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۳۰

در ایــران باســتان« ۱ بــر ایــن بــاور اســت کــه دیــدگاه حقیقــی دیــن زرتشــت در ایــن بــاره در معــرض 
ابهــام اســت و در ایــران باســتان هــم ایــن نــوع ازدواج شــیوع چندانــی نداشــته و ویــژه طبقــات ممتاز 
بــوده و احســاس عــدم اطمینــان بــه غریبه هــا، التــزام به حفــظ اصالــت نســب، مالحظــات اقتصادی 

و بهبــود نســل از جهــت روحــی و جســمی از جملــه زمینه هــا و انگیزه هــای آن بــوده اســت۲.
و امــا منابعــی کــه به صــورت گــذرا بــه ایــن رســم پرداخته انــد بســیار زیــاد اســت. بــرای نمونــه 
علی اکبــر مظاهــری در »خانــواده ایرانــی در روزگار پیــش از اســالم« بــه این مســئله پرداخته اســت۳. 
ــا خویشــان« پرداختــه و می گویــد  ــه بحــث »زناشــویی ب ــام زرتشــت« ب علی اکبــر جعفــری در »پی
نــه در گاتاهــا و نــه در اوســتا کوچک تریــن اشــاره بــه ازدواج بــا خویشــان نشــده اســت۴. حســین 
ــز  ــی و نی ــم فرزندخواندگ ــی از رس ــوءتفاهم ناش ــای س ــا ادع ــت« ب ــناخت زرتش ــدی در »ش وحی
نبــود نمونــه تاریخــی در میــان زرتشــتیان و ترجمــه خویــدوده بــه فــداکاری و از خودگذشــتگی ایــن 

انتســاب را رد کرده اســت۵.
ــا  ــه »ازدواج ب ــد از »هزاره هــای گــم شــده« چهــار صفحــه را ب ــز رجبــی در نخســتین جل پروی
ــر »خوذوگــدس« در ادب  ــوز تعبی ــن اســت کــه هن ــر ای محــارم« اختصــاص داده اســت. ایشــان ب
اوســتایی و پهلــوی بــه ازدواج بــا محــارم دقیــق نیســت۶. وی پــس از اشــاره بــه نکاتــی و چنــد نمونه 
ــر  ــا از قلمــرو زندگــی بلنــد پایــگان فرات ــا محــارم پ ــه گمــان ازدواج ب مشــهور گویــد: »بااین همــه ب
ــن  ــوده اســت« ۷. میرجالل الدی ــارب معمــول ب ــا اق ــردم بیشــتر ازدواج ب ــودة م ــان ت ــاده و در می ننه
کــزازی در نامــه باســتان هفــت صفحــه را به ایــن موضــوع اختصــاص داده انــد۸. خانــم خادم ازغدی 
در فصــل یازدهــم از کتــاب »مقایســه آداب تشــکیل خانــواده در شــاهنامه فردوســی بــا متــون کهن« 

از ص ۲۰۵ تــا ۲۵۱ بــه ایــن مســئله پرداختــه اســت.
ــش در  ــرد: ۱- پژوه ــه ک ــته خالص ــد دس ــا را در چن ــوان پژوهش ه ــذرا می ت ــگاه گ ــک ن در ی
ــدوده  ــدوده. ۲- بررســی ریشــه های ایــن رســم ۳- بررســی علــل ترویــج خوی ــا و مفهــوم خوی معن
۴- ارائــه شــواهد تاریخــی و اســاطیری ۵- ارائــه شــواهد از منابــع غیــر زرتشــتی ۶- بررســی میــزان 

رواج ایــن رســم.
1. باشتنی، معصومه، 1393، بررسی نقش عوامل دینی در رواج رسم خویدوده )ازدواج با محارم( در ایران باستان.

2. همان، ص 127.
3. مظاهری، علی اکبر، 1377، خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسالم، ترجمه عبدالله توکل، ص 143-117.

4. جعفری، علی اکبر، 1353، پیام زرتشت، ص 179-174.
5. وحیدی، حسین، 1384، شناخت زرتشت، ص 181-175.
6. رجبی، پرویز، 1380، هزاره های گمشده، ج 1، ص 455.

7. همان، ص 458.
8. کزازی، میرجالل الدین، 1390، نامه باستان، ج 3، ص 228-220.



۳۱ فصل اول: کلیات

چنانچــه گذشــت نویســندگان دربــاره ایــن موضــوع دیدگاه هــای متفاوتــی دارنــد. برخــی بــر این 
باورنــد کــه ایــن مطلــب درســت نبــوده و اتهامــی بیــش نیســت و حتــی برخــی ماننــد موبــد نیکنــام، 
ــم  ــن رس ــود ای ــرش وج ــا پذی ــی ب ــته اند. برخ ــتی دانس ــب زرتش ــف کت ــل تحری ــلمانان را عام مس
نمونه هــای یادشــده را بــر خــالف عــرف دانســته و برخــی دیگــر دایــره شــیوع آن را مختــص طبقات 
اشــراف دانســته اند. در مقابــل برخــی نیــز تاکیــد دارنــد کــه ازدواج بــا محــارم در میــان زرتشــتیان و 

ایرانیــان باســتان وجــود داشــته و شــواهدی نیــز بــر ایــن امــر وجــود دارد.
امــا آنچــه پژوهــش پیــِش رو را از کارهــای گذشــته متمایــز می کنــد نخســت جمــع آوری بیشــتر 
روایــات خویــدوده و دســته بندی آنهاســت. ارائــه نمونه هــای دیگــری از ایــن پیونــد در ایــران باســتان 
ــات  ــن دفاعی ــِد مهم تری ــود و بررســی و نق ــده ب ــه مشــهور اســتاد شــاپور شــهبازی نیام کــه در مقال
صورت گرفتــه تاکنــون هــم بخــش دیگــری از ایــن کار اســت. ازآنجاکــه معمــواًل برخــی انتســاب 
ایــن رســم را بــه زرتشــتیان کهــن از ســر جهــل یــا دشــمنی می داننــد در بخــش پایانــی کتــاب، در 
ــد آورده شــده  ــن رســم را پذیرفته ان ــی کــه به نوعــی ای ــن از دانشــمندان ایران ــام هشــتاد ت فهرســتی ن
اســت کــه نشــان از آن دارد پذیــرش وجــود چنیــن رســمی نــه از ســر جهــل و نادانــی و نــه از روی 

دشــمنی بــا ایــران و دیــن زرتشــتی اســت.



گفتار دوم: منابع پژوهش

اوستا

ــترین  ــتخواه بیش ــل دوس ــورداوود و جلی ــم پ ــه ابراهی ــتا از ترجم ــای اوس ــتفاده از بخش ه در اس
ــز اســتفاده شــد. ــن نی ــه دیگــر مترجمی ــواردی از ترجم ــد در م ــد. هرچن ــه عمــل آم اســتفاده ب

متون پهلوی

در ایــن پژوهــش بیشــتِر متــون پهلــوی مورداســتفاده قــرار گرفــت. مجموعــه دینکــرد، بندهــش، 
دینــی، شایســت  دادســتان  زاداســپرم،  دادســتان، گزیده هــای  هــزار  مادیــان  ارداویراف نامــه، 
ناشایســت، روایــت پهلــوی، روایــت آذر فرنبــغ فرخــزادان، روایــت امیــد اشوهیشــتان، بخشــی از ایــن 
منابــع اســت. ناگفتــه نمانــد چنــد متــن پهلــوی به دلیــل نبــود ترجمــه فارســی مورداســتفاده مســتقیم 

قــرار نگرفــت. امیــد اســت در آینــده از ایــن منابــع هــم اســتفاده شــود. ان شــاءالله.

روایات فارسی

روایــات داراب هرمزدیــار، ســد در نثــر و صــدر در بندهــش ویراســته دابــار، فرهنــگ روایــات 
دینــی و فرضیــات نامــه نیــز پــاره ای از منابــع فارســی اســت.

منابع دیگر

بــه جــز منابــع زرتشــتی از تواریــخ یونانــی، متــون اســالمی )روایــی، فقهــی، تاریخــی، ادبــی( و 
به ویــژه از شــاهنامه فردوســی در ایــن پژوهــش بهــره فــراوان بــرده شــد.



گفتار سوم: دین و آیین زرتشتی

ــه  ــن زرتشــت انجام گرفت ــن و آیی ــرای شــناخت دی ــون ب باوجــود تالش هــای بســیاری کــه تاکن
اســت بااین حــال دربــاره زمــان و مــکان او، آیینــی کــه از پدرانــش بــه میــراث بــرده بــود، دعــوت 
او، هدفــش، اجتماعــش، تحــول دســتگاه موبــدان، تاریــخ اوســتا و جــز آن از جملــه نکاتــی هســتند 
ــا  ــات ت ــن اختالف ــا پژوهشــگران دیگــر اختالف نظــر دارد۱. ای ــان ب ــن می ــده ای در ای کــه هــر پژوهن

بدان جاســت کــه برخــی منکــر وجــود تاریخــی شــخص زردشــت هســتند۲.
دربــاره زمــان زندگــی زردشــت تــا کنــون ده هــا تاریــخ پیشــنهاد شــده اســت کــه او را در زمانــی 
میــان حکومــت داریــوش هخامنشــی تــا ۸۰۰۰ ســال پیــش از میــالد مســیح قــرار می دهد. زرتشــتیان 
ســنتی زمــان زندگــی او را حوالــی ســیصد ســال پیــش از حملــه اســکندر می دانســتند۳ و زرتشــتیان 
کنونــی بنــا بــر محاســبات ذبیح اللــه بهــروز تاریــخ زایــش او را ۱۷۶۸ ســال پیــش از میــالد مســیح 
می داننــد۴. امــا بــه گفتــه شــروو هیــچ مــدرک باستان شناســی یــا تاریخــی وجــود نــدارد کــه وجــود 

ــن زمان هــا تأییــد کنــد۵. او را در ای
 کتــب روایــی حکایــت از آن دارد کــه زردشــت در ایرانویــج دیــده بــه جهــان 

1. هنینگ، والتر برونو، 1365، زرتشت، سیاستمدار یا جادوگر، ترجمه کامران فانی، ص 76.
2. دارمســتتر در کتــاب اورمــزد و اهریمــن 1877، و ماریــان مولــه )نــک: دوشــن گیمــن، 1385، دیــن ایــران باســتان، ترجمــه 
ــا منجــم، ص 191(. شــروو گویــد: »هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه گمــان کنیــم او شــخصیت تاریخــی بــوده کــه در  رؤی
مکانــی یــا زمانــی معیــن زندگــی می کــرده اســت« )شــروو، پــردز اکتــر، 1393، پژوهشــی در آییــن پارســیان، ترجمــه بهــزاد 

معینــی ســام، ص 31(.
3. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 156 و نیز نک: عفیفی، رحیم، 1391، ارداویراف نامه، ص 22.

4. خورشیدیان، اردشیر، 1386، پاسخ به پرسشهای دینی زرتشتیان، ص 15.
5. شروو، پردز اکتر، 1393، پژوهشی در آیین پارسیان، ترجمه بهزاد معینی سام، ص 213.
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ــد.  ــران باســتان می دانن ــه نواحــی خــاوری ای ــق ب گشــود۱. بیشــتر پژوهشــگران او را متعل
بنــا بــر روایــاِت زردشــتی وی از خانــدان ســپیتامه بــود کــه پــدرش پورشســب و مــادرش 

ــام داشــت. دوغــدو ن
بنــا بــه همیــن روایــات، زرتشــت در ســن سی ســالگی در کنــار رود »دایتیــا« بــا بهمن امشاســپند 
بــه گفت وگــو پرداخــت. آنــگاه بهمــن زرتشــت را بــرای گفت وگــو بــا اهورامــزدا و دیگــر فرشــتگان 
ــا  ــری شــد۲. وی ت ــور اعــالم پیامب ــس از نخســتین گفت وگــو، زرتشــت مأم ــرد. دو ســال پ ــراز ب ف
چهل ســالگی هفــت بــار دیگــر بــا اهورامــزدا و دیگــر فرشــتگان بــه گفت وگــو پرداخــت. نخســتین 

کســی کــه بــدو ایمــان آورد »مدیومانگهــه« پســر عمــوی وی بــود۳.
ــار  ــد به ناچ ــه ش ــتان مواج ــخت دیوپرس ــت سرس ــا مخالف ــه وی ب ــس از آنک ــنت پ ــر س ــا ب بن
ــه گشــت. زردشــت، گشتاســب  ــار گشتاســب روان ــرک کــرد۴ و به ســوی درب ســرزمین خــود را ت
ــه اثبــات رســانید. پــس  ــا نشــان دادن معجزاتــی حقانیــت خویــش را ب ــد و ب ــه دیــن خــود خوان را ب
از آنکــه گشتاســب آییــن زردشــت را پذیرفــت تــالش بــرای گســترش آییــن زردشــتی آغــاز شــد. 
هم پیمانــان گشتاســب کــه همچنــان بــر آییــن کهــن بودنــد، از او خواســتند کــه بــه آییــن اجــدادی 
خــود بازگــردد. بــا مخالفــت گشتاســب جنگ هــای مذهبــی میــان او و همپیمانانــش آغــاز شــد کــه 

ــود. ــی ب ــا ارجاســب توران ــا جنــگ ب ــن آنه از مهم تری
پــس از آنکــه گشتاســب دیــن پذیرفــت زردشــت ســی و پنــج ســال موبــد موبــدان کشــور بــود 
و در ســن ۷۷ ســالگی در آتشــکده ای بــه دســت توربراتــور کشــته شــد۵. وی بنــا بــر ســنت ســه بــار 
ازدواج کــرد. »هــووی« از خانــدان هووگــوه و مــادر منجی هــای دیــن زرتشــت. فرزنــدان زردشــت 

ــکات  ــی ن ــد در برخ ــن می کنن ــران معی ــرب ای ــت را در غ ــور[ زردش ــل ظه ــه ]مح ــس از آن ک ــانی و پ ــع ساس ــا »مناب 1. ام
ــه  ــر ب ــع، زادگاه او را در ســرزمین مــاد، و ســایرین در آتروَپَتنــه )آذربایجــان( و دیگــران، بیش ت پرتناقــض هســتند. برخــی مناب
ســوی شــرق، در ری )نزدیــک تهــران امــروز( شمرده اند«)دوشــن گیمــن، 1385، دیــن ایــران باســتان، ترجمــه رؤیــا منجــم، 

ص 188(.
2. نک: آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 1389، اسطوره زندگی زردشت، ص 41-40.

3. نک: همان، ص 25.
4. »بــه کــدام ســرزمین روی آورم؟ بــه کجــا پنــاه جویــم؟ خویشــانم مــرا تــرک گفتــه و دوســتانم از مــن روی گردان انــد. از 
همــکاران کســی مــرا خرســند نمی ســازد و فرمانروایــان کشــور نیــز همگــی بــه دروغ گرایــش یافته انــد« )گاثاهــا 46 بنــد 1(. 
برخــی بــا توجــه بدیــن بنــد می گوینــد زردشــت از ســرزمین مــادری خــود کوچیــده اســت امــا هومبــاخ گویــد ایــن امــکان 
ــا منجــم، ص  ــران باســتان، ترجمــه رؤی ــن ای ــه باشــد )دوشــن گیمــن، 1385، دی ــز هســت کــه زردشــت هــر گــز نگریخت نی

.)193
ــز نــك: میرفخرایــی،  ــه؛ تفضلــی، احمــد، 1386، کتــاب پنجــم دینکــرد، ص 34، فصــل ســوم، بنــد 2 و نی 5. آمــوزگار، ژال
مهشــید، 1390، روایــت پهلــوی، ص 313، فصــل چهــل و هفتــم، بنــد 23 و نیــز بهــار، مهــرداد، 1395، بندهــش، ص 142.



۳۵ فصل اول: کلیات

از دیگــر زنــان اوینــد. پســری بــه نــام »ایســت واســتره« و ســه دختــر بــا نام هــای »فرینــی«، »ثریتی« 
و »پورچیســتا« از یــک زن و دو پســر بــه نام هــای »اوروتــت نــره« و »هورچیثــره« از زنــی دیگــر.

کتاب دینی

کتــاب دینــی زردشــتیان »اوســتا« نــام دارد. اوســتای کنونــی شــامل پنــج بخــش اســت؛ یســنا، 
ــن بخش هــا خــود دارای فصــول و هــر  ــداد. هرکــدام از ای یشــت ها، ویســپرد، خــرده اوســتا و وندی
ــام دارد کــه زرتشــتیان  فصــل داری چندیــن بنــد اســت. نخســتین بخــش اوســتا کنونــی »یســنا« ن
ــد۱. از  ــد می بافن ــاد دو بن ــش آن از هفت ــاد دو بخ ــت هفت ــه نی ــود را ب ــی خ ــد دین ــا کمربن ــتی ی ُکش
طرفــی ایــن بخــش از اوســتا دربردارنــدة »گاتاها« ســت کــه زرتشــتیان کنونی تنهــا آن را از زرتشــت 

می داننــد.
ــه  ــعر و ۵۵۶۰ کلم ــه، ۸۹۶ ش ــل(، ۲۳۸ قطع ــی )فص ــش، ۱۷ هایت ــج بخ ــب از پن ــا مرک گاتاه
ــَود گاه )یســنای ۲۸-۳۴(، ُاشــَتَودگاه )یســنای ۴۳-۴۶(، ســَپنتَمدگاه )یســنای ۴۷- می باشــد. َاهوَن

ــنای ۵۳(. ــت گاه )یس ــنای ۵۱( و وهیشتوایش ــترگاه )یس ۵۰(، وهوخش
ــه  ــرا ک ــرد چ ــت ک ــاط را رعای ــب احتی ــخت جان ــد س ــتا بای ــش از اوس ــن بخ ــتفاده از ای در اس
ــه  ــه آنک ــت. ن ــوار اس ــت دش ــن آن به غای ــم مت ــت، فه ــن گاتاهاس ــتا همی ــش اوس ــکل ترین بخ مش
امــروز عبــارات گاتاهــا بــرای دانشــمندان ســخت و مشــکل باشــد در هــزار و پانصــد ســال پیش ازاین 
هــم فهــم آن مشــکل بــود۲. در نتیجــه »بــه هیــچ ترجمــة کاملــی از گاهــان، حتــی ترجمه هایــی کــه 
ــر نظــر اعتمــاد  ــوان از ه ــد، نمی ت ــان اوســتایی عرضــه کرده ان ــره در زب ــاده خب کارشناســان فوق الع
کــرد« ۳ و »هــر کــس کــه بــه گمــان داشــتِن برداشــتی مطمئــن از هــر گــزاره رســیده، تنهــا خــود را 

فریــب داده اســت« ۴.
ــی ســتایش اســت.  ــه معن ــا یســنا و ب ــام دارد کــه هــم ریشــه ب بخــش دوم اوســتا »یشــت ها« ن
هــر بخــش آن در ســتایش ایــزدی خــاص اســت. تعــداد یشــت های باقیمانــده در اوســتای کنونــی 
بیســت و یــک یشــت اســت. بخــش ســوم »ویســپرد« )همــة ســروران( نــام دارد کــه ویــژة ســتایش 
ایــزدان و دارای ۲۴ کــرده )= فصــل یــا بخــش( اســت. بخــش چهــارم »خــرده اوســتا« نــام دارد کــه 
دربردارنــده ادعیــه و نمازهایــی اســت کــه زرتشــتیان در مراســمات خــود بــه جــا می آورنــد. آخریــن 
بخــش و مهم تریــن بخــش اوســتا کــه نمــودار جهان بینــی زرتشــتیان زمــان ساســانی و پیــش از آن 

1. نک: پورداوود، ابراهیم، 1387، یسنا، ص 26.
2. پورداود، ابراهیم، 1384، گات ها کهنترین بخش اوستا، ص 68.

3. گرشویچ، ایلیا، 1396، آموزه و آیین زردشت، ترجمه منیژه اذکیایی و جواد دانش آرا، ص 182.
4. وست، مارتین، 1394، گات ها ترجمه ای نوین، ترجمه خشایار بهاری، ص 57.
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ــام دارد. ایــن بخــش از اوســتا تنهــا بخشــی اســت کــه آســیب کمتــری دیــده  اســت »وندیــداد« ن
ــدان اســتناد  ــا رســاله های فارســی ب ــه ت ــوی گرفت ــب پهل اســت و بیشــتر نوشــته های زرتشــتی از کت

جســته اند.

مراسم و آیین های ملی و مذهبی

آیین هــای زردشــتی تغییــرات بســیاری بــه خــود دیــده اســت حتــی رســم های امــروزی بــا پنجــاه 
ــر  ــه تقویمــی و غی ــه دو گون ــز متفــاوت اســت۱. آیین هــا و مراســم های زرتشــتی ب ســال گذشــته نی
تقویمــی تقســیم می شــود. سدره پوشــی، نــوزودی، ازدواج و مراســم های درگذشــتگان مقیــد 
ــان  ــی خــاص نیســتند و در هــر زم ــه زمان ــد ب ــن پدیده هــا مقی ــان نیســت چــرا کــه خــود ای ــه زم ب
می توانــد انجــام گیــرد و برخــی هماننــد آیین هــای مربــوط بــه مــرگ خــارج از اختیــار آدمــی اســت. 
مراســم تقویمــی بــه ماهانــه، فصلــی و ســاالنه تقســیم می شــود. مراســم ماهانــه ماننــد دوازده جشــنی 
کــه هنــگام تقــارن نــام روز و نــام هــر یــک از ماه هــا اســت. بیشــتر جشــن های ماهانــه تنهــا نامــی 
از آنهــا باقــی مانــده اســت۲ و مراســم خاصــی در آن برگــزار نمی شــود. در ایــن میــان چنــد جشــن 
ــار در  ــا مراســماتی همــراه اســت. مراســم فصلــی ماننــد گاهنبارهــا کــه شــش ب هماننــد گذشــته ب

ــه۳. ــوروز و چل ــگان، ن ــد فروردین ــاالنه همانن ــم س ــود. مراس ــزار می ش ــال برگ س

ــتیان در  ــم های زرتش ــن در رس ــداوم آداب که ــون، 1391، ت ــور، کتای ــزدا پ ــک: م ــا ن ــاره ای از تفاوت ه ــالع از پ ــرای اط 1. ب
ایــران، در چنــد ســخن.

2. ناگفته نماند که از 1330 هجری به بعد بر شمار و رونق این جشنها افزوده شده است )همان، ص 65(.

3. برای اطالع از آیین ها و مراسمات نک: آذر گشسب، اردشیر، 1372، مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان.



گفتار چهارم: جایگاه زن در آیین زردشتی

ــی  ــه نکات ــتناد ب ــا اس ــردان، ب ــگاه م ــری جای ــر برت ــیار ب ــواهدی بس ــن ش ــا نادیده گرفت ــی ب برخ
ــه زن دارای  ــه ای ک ــوده و در جامع ــرد ب ــد م ــتان همانن ــران باس ــام زن در ای ــد مق ــته اند بگوین خواس
ــون  ــی مت ــا بررس ــا ب ــت. ام ــوده اس ــن نب ــارم ممک ــا مح ــت ازدواج ب ــی اس ــام و جایگاه ــن مق چنی
خواهیــم دیــد کــه زنــان در مرتبــه پایین تــری از مــردان قــرار دارنــد و از اوســتا و دیگــر متــون زرتشــتی 
چیــزی جــز مردســاالری بــه دســت نمی آیــد. البتــه ایــن  همــه ی آن چیــزی نیســت کــه وجــود دارد 

بــه همیــن خاطــر تفصیــل ایــن مطلــب را بایــد بــه زمــان دیگــری موکــول کــرد.

دالیل برتری مردان بر زنان در متون زرتشتی

باوجوداینکــه برخــی گفته انــد: »زن در ایــران باســتان از محترم تریــن و عالی تریــن مقــام 
ــران  ــه »در ای ــت ک ــن اس ــت ای ــا حقیق ــود« ۱ ام ــر ب ــرد براب ــا م ــث ب ــر حی ــته و از ه ــوردار گش برخ
ــد« ۲. در  ــمرده می ش ــری ش ــک برت ــود ی ــودن به خودی خ ــرد ب ــانی، م ــا ساس ــی ت ــتان هخامنش باس
متــون زرتشــتی نیــز شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه بــا اســتناد بــه آن می تــوان گفــت اوســتا کتابــی 
ــگ  ــرد و زن در فرهن ــذاری م ــرای نام گ ــه ب ــه واژگان به کاررفت ــا مقایس ــی ب ــت. حت ــاالر اس مردس
هنــدو اروپایــی کــه اوســتا نیــز بخشــی از آن اســت چیــزی جــز مردســاالری از آن بــه دســت نمی آید 
بــرای نمونــه گفتــه شــده اســت: کــه در »اقــوام هنــدو اروپایــی مــرد را مظهــر نــوع بشــر و نیرومندی 
ــه مــرد شــمرده می شــد و وظایــف  ــان متکــی ب ــزد آن و اندیشــمندی می دانســتند، درحالی کــه زن ن
اصلــی اش زادن و شــیردادن بــود« ۳. همچنیــن »شــوهر در حکــم اربــاب، روزی رســان و نطفه ریــز 

1. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 18.
2. اســتادی، الهــام و مزداپــور، کتایــون، 1398، چگونگــی و ســاختارهای بــر تخــت نشســتن زنــان فرمانــروا در ایــران باســتان 

)550 پ.م.-651 م.(، ص 21.
ــرای اطــالع از  ــاغ بیــدی، حســن، 1376، بازتــاب فرهنــگ مردســاالری در زبان هــای هندواروپایــی، ص 93. ب 3. رضایــی ب

ــه مراجعــه شــود. ــه اصــل مقال ــه در نام گــذاری زن و مــرد در اوســتا ب تفــاوت واژگان به کاررفت



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۳۸

ــر اســت« ۱. ــع شــوهر و نطفه پذی ــف، تاب اســت، درحالی کــه زوجــه لطی
و اما دالیل برتری مردان بر زنان در متون زرتشتی به شرح زیر است:

1. آرزوی داشتن پسر

ــان ارزش هــر مــرد پــس از دالوری وی، داشــتن پســران بســیار  ــد از نظــر ایرانی  هــرودوت گوی
ــاروی  ــواح ب ــد۲. ال ــه می گیرن ــد از دســت پادشــاه هدی ــری دارن ــی کــه پســران زیادت اســت و مردان
تخت جمشــید نیــز گــواه روشــنی بــر ایــن مدعاســت. در ســه لوحــه زنانــی کــه صاحــب فرزند پســر 
شــده اند دو برابــر زنانــی کــه دختــر دارنــد هدیــه دریافــت کرده انــد۳. نــه اینکــه دختــر منفــور باشــد 
ــی داشــتن پســرانی  ــواده و مــرد ایران ــد و آرزوی خان ــری دارن ــران برت ــر دخت ــا به هرحــال پســران ب ام

نامــور اســت. در چنــد جــای اوســتا بدیــن مطلــب اشــاره شــده اســت:
۱- »هوم زنان زاینده را پسران نامور و فرزندان اشون می دهد۴«.

۲- »ای هــوم زریــن آمیختــه بــه شــیر کســی را کــه از تــو بهــره ای یابد پســران بســیار می بخشــی 
ــی۵«. ــر می کن ــر و فرزانه ت و او را پاک ت

۳- »کســی کــه بــر آن باشــد تــا پیشکشــِی بــه هــوم را خــود بخــورد، ]هــوم[ پســران خــوب و 
پســران آتربــان بــدو ندهــد۶«.

ــان درســت، زندگــی درســت و پســران درســت  ــان رســا، چارپای ۴- »]از اوســت[ کــه چارپای
داریم۷«.

۵- »ای ]آب[ اهورایــی اهــوره! مــرا پســران کارآمــد - کــه خانمــان و روســتا و شــهر و کشــور و 
نــام و آوازه کشــور را افزایــش دهنــد - ببخــش۸«.

۶- »فروشی های اشونان و گروه زنان دارنده ی پسران نامور را۹« ]می ستاییم[.

1. همان، ص 98.
2. هرودوت، 1389، تاریخ هرودوت، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 165، کتاب اول، 136.

ــماره  ــوح ش ــای fort و Teh، ص 181-183، ل ــید متن ه ــاروی تخت جمش ــته های ب ــد، 1387، گل نبش ــی، عبدالمجی 3. ارفع
ــوح PF-The.6 و 2561. PF-The.5 و ل

4. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1 ص 141، یسنا هات نهم، بند 22.
5. همان، ص 147، یسنا هات دهم، بند 13.

6. همان، ص 147، یسنا هات دهم بند 15
7. همان، ص 230، یسنا هات 58 بند 6.
8. همان، ص 253، یسنا هات 68 بند 5

9. همان، ص 282، یشت ها، هفتن یشت کوچک، بند 5 و نیز همان، ص 284 بند 10.



۳۹ فصل اول: کلیات

۷- »کدامین کس را به داشتن پسران توانگری بخشم« ۱.
۸- »مهر آنکه پسران بخشد« ۲.

۹- »ای ســپیتمان زرتشــت مــردی کــه همســری دارد، برتــر از کســی اســت کــه همســری ندارد 
و پســرانی پدید نمــی آورد«۳.

بســیاری از پادشــاهان و بــزرگان در یشــت ها بــرای ایــزدان پیشــکش می برنــد و در مقابل پســرانی 
کارآمــد نصیــب ایشــان می شــود امــا هیــچ خبــری از دختــران به عنــوان بهــره خدایی نیســت.

ــا عبارتــی کــه منســوب بــه زرتشــت اســت ایشــان را دعــا  در هنــگام مــدح شــاهان و بــزرگان ب
می کردنــد: »زاینــد از شــما ده پســر« ۴. حتــی در پیمان نامــه ازدواج کــه موبــدان در هنــگام عقــد 
قرائــت می کردنــد نیــز به صــورت ویــژه دعــا بــرای داشــتن فرزنــد پســر شــده اســت. در ایــن پیمــان 
چنیــن آمــده اســت: »دادار ُهرَمــزد شــما دو ]تــن[ را فرزنــدان نرینــة بســیار ... دهــاد« ۵. یــا آمــده 
کــه: »]بشــود کــه ایــن[ همبســته بــا زن ]شــوهر[ خویــش، فرزنــدی نرینــه و َاَشــَون و هماننــد هــر 

ُدوان آورد« ۶.
شیرین همسر خسرو نیز یکی از برتری های زنان را زادن پسران می داند. فردوسی گوید:

جهان گشته و کار دیده سران »چنین گفت شیرین که ای مهتران  
که باشــند زیبای گاه مهـــی بسه چـــــیز باشـــد زنان را بهــی  

که جفتش بدو خانه آراستست یکی آنک باشرم و باخواستســت  
ز شوی خجســـته بیفزاید او۷«. دگـــرآنـــک فرخ پســر زایــد او  

ــر زمیــن زاده  ــوان اســت ایــن اســت کــه پســر نیــک ب ــزد بان رامــش ســپندارمذ کــه خــود از ای
شــود۸. چنانچــه ضرب المثــل »مــادِر پســر مــرده« در شایســت ناشایســت نیــز گویــای جایــگاه پســر 

نزد مــادر اســت۹.
1. همان، ص 333، تیر یشت بند 15.

2. همان، ص 368، مهر یشت، بند 65.
3. همان، ج 2 ص 699، وندیداد فرگرد 4 بند 47.

4. غیبی، بیژن، 1396، دوازده متن باستانی، ص 371، متن آفرین بزرگان.
ــن(،  ــز جکس ــتاد ا. و. ویلیام ــه اس ــناخت )یادنام ــران ش ــان، در ای ــویی پارس ــن زناش ــورواال، ای. ج. س، 1384، آیی 5. تاراپ

ــف 4. ــد 1 ال ــتخواه، ص 121، بن ــل دوس ــه جلی ترجم
6. همان، ص 142.

7. فردوسی، ابوالقاسم، 1386، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 8، ص 367-368، ابیات 546-544.
8. مزداپور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 216، بند 24.

9. همان، بند 23.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۴۰

از جملــه باورهــا ایــن بــود کــه بایــد آتــش را بــه نیکویــی مراقبــت کــرد چــرا کــه در غیــر ایــن 
صــورت پســران کمتــری بــه دنیــا می آیــد۱. یــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه زنــان مســتور و کــم ســخن را 
بــه همســری گرفــت چــرا کــه پســران بیشــتری می زاینــد۲. همچنیــن توصیــه بــر ایــن بــود کــه بــرای 
پدیدآمــدن فرزنــدان ذکــور فروهــر پرهیــزکاران را ســتایش کننــد۳. در مقابــل هیــچ توصیــه ای بــرای 

زادن دختــر وجــود نــدارد.
بــا وجــود ایــن شــواهد کاتــراک گویــد: »در اوســتا پیوســته زن و مــرد از یــک حقــوق مســاوی 

بهره منــد بــوده و امتیــازی از لحــاظ احتــرام شــخصیت بیــن آنهــا موجــود نیســت« ۴.

2. دستمزد کمتر برای درمان و غسل زنان

ــام زن در  ــودن مق ــر ب ــان از پایین ت ــی نش ــه به خوب ــود دارد ک ــی وج ــم فقه ــداد دو حک در وندی
ــدان دارد. ــگاه موب ن

۱- دربــاره دســتمزد درمــان مــرد و زن در وندیــداد چنیــن آمــده اســت: »پزشــک بایــد موبــد را 
در برابــر آفریــن و آمرزش خواهــی وی، خانــه خــدا را بــه ارزش ورزاو کــم بهــا، دهخــدا را بــه ارزش 
ورزاو میــان بهایــی، شــهربان را بــه ارزش ورزاو پربهایــی و شــهریار را بــه ارزش گردونــه ای چهاراســبه 

درمــان کنــد.
... بانــوی خانــواده را بــه ارزش مــاده خــری، همســر دهخــدا را بــه ارزش مــاده گاوی، همســر 
شــهربان را بــه ارزش مادیانــی و شــهربانو را بــه ارزش ماده شــتری درمان کند« ۵. مقایســه دســتمزدها 

بــه شــرح زیــر اســت:
خانه خدا - ورزای کم بها / بانوی خانواده - ماده االغ

دهخدا - ورزای میان بها / همسر دهخدا - ماده گاو
 شهربان - ورزای پر بها / همسر شهربان - مادیان

شهریار -گردونة چهار اسب / شهربانو- ماده شتر.
همانطور که دیده می شود در این قانون دستمزد درمان زنان کمتر از مردان است.

ــد را در  ــد موب ــده بای ــت: »پاک کنن ــده اس ــن آم ــز چنی ــده نی ــل دهن ــتمزد غس ــاره دس ۲- درب

1. دابار، 1909، صد در نثر، ص 11، در 11.
2. دابار، 1909، صد در بندهش، ص 102، در 34.

3. نظری فارسانی، محسن، 1397، کتاب هشتم دینکرد، ص 144، فصل 34، بند 8.
4. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 15.

5. دوستخواه، ج 2 ص 736-737، وندیداد، فرگرد هفتم، بند 42-41.



۴۱ فصل اول: کلیات

برابــر آفریــن و آمرزش خواهــی وی، شــهریار را بــه ارزش اشــتر نــر پــر بهایــی، شــهربان را بــه ارزش 
نریانــی، دهخــدا را بــه ارزش ورزاوی و خانــه خــدا را بــه ارزش مــاده گاو سه ســاله ای پــاک کنــد.

پاک کننده باید بانوی خانواده را به ارزش ماده گاو شخم زنی، ...« ۱.
غســل دهنــد در برابــر غســل دادِن خانــه خــدا، مــاده گاو سه ســاله و در برابــر غســل دادن بانــوی 
ــر بانــوی  ــز ارزش تطهی ــون نی ــواده مــاده گاو شــخم زنی، مــزدی دریافــت می کنــد. در ایــن قان خان

خانــواده از مــرد خانــواده کمتــر اســت.
در نتیجــه اینکــه گفتــه شــود: »هیــچ متــن یــا اشــاره ای در گاتاهــا یــا حتــی اوســتا وجــود نــدارد 

کــه بــرای زن ارزش کمتــر از مــرد قائــل باشــد« ۲ قابل پذیــرش نیســت.

4. ازدواج زنان، کفاره گناه مردان

ــه  ــده درحالی ک ــر زن نیام ــه ارزش کمت ــاره ای ب ــچ اش ــتا هی ــت در اوس ــوان گف ــه می ت چگون
مــردان موظــف هســتند بــرای ادای کفــاره گناهــان، خواهــر یــا دختــر خــود را بــه همســری مــردی 
ــد یکــی  ــداد چنیــن آمــده اســت: کســی کــه ســگ آبــی را ... بکشــد، ... بای درآورنــد. در وندی
از خواهــران یــا دختــران خــود را کــه از پانــزده ســالگی گذشــته بــا گوشــواره هایش بــه زنــی مــردی 

ــون دهد۳. اش

5. آفرینش زن از سر ناچاری

ــو را  ــه ت ــی( ک ــدم )در حال ــز آفری ــرا نی ــه: »ت ــت ک ــد، گف ــه زن را آفری ــی ک ــزد، هنگام »هرم
ســرده ی پتیــاره از جهــی۴ اســت. ]. ...[۵ )و( از مــن تــو را یــاری اســت، زیــرا مــرد از تــو زاده شــود؛ 
)بــا وجــود ایــن( مــرا نیــز کــه هرمــزدم بیــازاری. امــا اگــر مخلوقکــی را می یافتــم کــه مــرد را از او 
کنــم آنــگاه هرگــز تــو را نمی آفریــدم، کــه تــو را آن ســرده ی پتیــاره از جهــی اســت. امــا در آب و 
زمیــن و گیــاه و گوســفند، بــر بلنــدی کوه هــا و نیــز آن ژرفــای روســتا خواســتم و نیافتــم مخلوقکــی 

کــه مــرد پرهیــزگار از او باشــد جــز زن )کــه( از )ســرده ی( جهــی پتیــاره اســت۶«.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه یــاری هرمــزد بــه زنــان تنهــا به خاطــر این اســت کــه مــردان از ایشــان 

1. همان، ص 777، وندیداد، فرگرد نهم، بند 38-37.
2. سروش پور، پدرام، 1397، پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی، ص 188.

3. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 817-822، وندیداد، فرگرد چهاردهم، بند 17-1.
4. جهی دختر اهریمن است.

5. بخشی از متن را مناسب ندیدم. هر که خواهان است به اصل کتاب مراجعه نماید.
6. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 83-84، بخش نهم، دربارة چگونگی زنان.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۴۲

زاده می شــوند )نــگاه مردســاالرانه(. اوج حقــارت زن در جمــالت پایانــی اســت کــه هرمــزد گویــد 
از ســر ناچــاری زن را آفریــده اســت و اگــر چیــز دیگــری امــکان زادن مــردان را داشــت هرگــز زنــان 

ــده نمی شــدند. آفری
توجــه در ایــن بنــد، نــگاه نویســنده بندهــش دربــاره زنــان را به خوبــی نشــان می دهــد. نخســت 
اینکــه بحــث آفرینــش زنــان در فصلــی جداگانــه و پــس از ســخن از آفرینــش مردمــان قــرار دارد. 

ایــن مطلــب خــود شــاهدی بــر طفیلــی بــودن شــخصیت زن اســت.

6. زنان داغ خورده اهریمن

زنــان داغــی از اهریمــن بــه تــن دارنــد کــه همــان عــادت ماهیانــه۱ اســت. گزیــده ای از احــکام 
دشــتان منــدرج در وندیــداد چنیــن اســت: اگــر زنــی در خانــه مزداپرســتی دشــتان )حیــض( شــود، 
بایــد راه او را از هرگونــه ُگل و بوتــه ای پــاک کننــد و در خانــه ای کــه در ایــن مــدت بایــد بمانــد، 
ــد پانــزده گام دور از آتــش، آب و برســم و نیــز ســه گام دور از مــردم  خــاک خشــک بریزنــد و بای
باشــد. کســی کــه بــرای ایــن زن خــوراک می بــرد بایــد ســه گام از او دور باشــد و در ظرفــی مســی 
یــا برنجــی یــا هــر فلــز کم بهــای دیگــر بــدو خــوراک دهنــد. بایــد بــه انــدازة دو دینــار نــان و یــک 
دینــار شــیربا بــه او داد تــا مبــادا نیــرو گیــرد. اگــر زن حائــض کــودک شــیرخوار دارد بایــد لبــاس از 

تــن وی بیــرون کننــد تــا بــدو شــیر دهــد و پــس از آن دوبــاره از او بگیرنــد۲.
ــا زن  ــاری کــه ب ــس کــه رفت ــن ب ــا همی ــاره ســخن گفــت ام ــن ب ــوان در ای ــن نمی ت ــش از ای بی
ــی  ــه حت ــا ک ــا آنج ــود. ت ــری۳ ب ــان و گ ــا جذامی ــار ب ــد رفت ــد همانن ــته می ش ــض در گذش حائ
ــه آب  ــت ب ــازه نداش ــه اج ــود ک ــوده ب ــان آل ــتان چن ــود۴. زن دش ــرام ب ــز ح ــا او نی ــخنی ب هم س
ــر چشــِم زن دشــتان بیشــتر از  ــد اث ــد۵ چــرا کــه می گفتن ــگاه کن ــاه ن و خورشــید و گوســفند و گی

1. عــادت ماهیانــه زنــان از آفریده هــای اهریمنــی اســت )نــک: دوســتخواه، جلیــل، 1391، اوســتا، ج 2 ص 663، وندیــدا، 
فرگــرد نخســت، بنــد 18-19( و زمانــی بــه وجــود آمــد کــه اهریمــن ســر دختــر خــود را بوســید چنانچــه در بندهــش آمــده 

اســت )بهــار، مهــرداد، 1395، بندهــش، ص 51، بخــش پنجــم، تــازش اهریمــن بــر آفرینــش(.
2. دوســتخواه، جلیــل، 1391، اوســتا، ج 2، ص 835-837، فرگــرد شــانزدهم، بنــد 1-7. بنــا بــر نوشــته ســد در نثــر کــودک 
پــاک اســت امــا بایــد پــس از پاکــی مــادر و همــراه وی او را غســل داد. )دابــار، 1909، صــد در نثــر، ص 49، در شــصت و 

هشــتم بنــد 12-11(.
3. »حیــض را بایــد هماننــد َگــری ســخت رعایــت نمــود«. )صفــای اصفهانــی، نزهــت، 1376، روایــت امیــد اشوهیشــتان، 

ــخ 35. ص 211، پاس
4. نک: مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 64، فصل 3 بند 29.

5. مــزدا پــور، کتایــون، 1390، شایســت ناشایســت، فصــل 3 بنــد 28-29 و نیــز نــک: دابــار، 1909، صــد در بندهــش، ص 
110 در 41 بنــد 1.



۴۳ فصل اول: کلیات

آلودگــِی مــرداِر ســگ و انســان اســت۱. کســی اجــازه نداشــت باقیمانــده غــذای او را بخــورد و تنها 
بایــد بــه ســگ می دادنــد۲. چــرا کــه بــر ایــن بــاور بودنــد کــه خــوردن نیم خــورده زن دشــتان پنجــاه 
ــه را در آن  ــی را کــه زن دشــتان، روزهــای قرنطین ــی را کاهــش می دهــد۳. درب اتاق روز عقــل آدم

ــود۴. ــز ب ــس جای ــی به عک ــرد ول ــه کار ب ــد ب ــم نمی ش ــتراح ه ــرای مس ــی ب ــرد حت ــپری می ک س
ــد و بســیاری از  ــداد را از زرتشــت نمی دانن ــی، وندی ــدان کنون ــن اســت کــه موب ــب ای از عجای
ــدران خــود را محکــوم  ــد پ ــا چــون نمی توانن ــد ام ــب زردشــت می دانن ــف مکت ــن آن را مخال قوانی
ــاب  ــن کت ــد ای ــد هرچن ــده و می گوین ــاب برآم ــن کت ــاع از ای ــام دف ــد، در مق ــه خرافه پرســتی کنن ب
ــد  ــت۵. موب ــوده اس ــد و دارای ارزش ب ــود مفی ــر خ ــن در عص ــن قوانی ــا ای ــت ام ــت نیس از زردش
خورشــیدیان پــا را فراتــر نهــاده و گویــد: »قوانین بهداشــتی وندیــداد امــروزه ســاده و ابتدایــی به نظر 

ــد۶«. ــز می باش ــرت انگی ــیار حی ــان بس ــش آن زم ــا دان ــه ب ــی در مقایس ــد، ول می رس
ــاب  ــن کت ــه »در ای ــت درحالی ک ــودمند دانس ــاب را س ــن کت ــتورات ای ــود دس ــور می ش چط
ــید«۷. از  ــانی اندیش ــت انس ــال و کرام ــه کم ــا آن ب ــوان ب ــه بت ــت ک ــخنی یاف ــوان س ــختی می ت به س
ــواز  ــدم ج ــرما و ع ــل س ــل، تحم ــه کام ــد قرنطین ــتان همانن ــژه دش ــکام وی ــه اح ــر ب ــی اگ طرف
ــه  ــگاه ب ــواز ن ــدم ج ــردن آب و ع ــکار ب ــت ب ــخت، حرم ــرمای س ــر در س ــش مگ ــردن آت به کارب
خورشــید و هم ســخنی بــا دیگــران و ... نــگاه کنیــم خواهیــم دیــد کــه بهداشــت جســمی و روانــی 
زنــان در چــه ســطح حیرت انگیــزی خواهــد بــود؟ تــا ســال های ۱۹۶۰ کــه مــری بویــس از زرتشــتیان 
یــزد بازدیــد کــرده اســت بســیاری از ایــن دســتورات فقهــی همچنــان اجــرا می شــده اســت. هرچنــد 
ــن  ــگفت آوری از ای ــای ش ــود. وی گزارش ه ــده ب ــته ش ــخت گیری ها کاس ــزان س ــدازه ای از می تاان
دوران ثبــت کــرده اســت. بــرای نمونــه گویــد در خانــه موبــدی متدیــن، اتاقکــی کــه زنــان روزهای 
ــه  ــرد الن ــان می ک ــراه وی گم ــه هم ــود ک ــک ب ــدان کوچ ــد چن ــپری می کردن ــتان را در آن س دش
مرغــان اســت. خوابیــدن یــا نشســتن در ایــن اتاقــک غیرممکــن بــود. اتاقــک خشــتی در تابســتان 
ــی در روزهــای ســرد  ــود کــه زن ــده ب ــه چشــم خــود دی ــود۸. او ب بســیار گــرم و در زمســتان ســرد ب

1. فضیلت، فریدون، 1381، کتاب سوم دینکرد، دفتر نخست، ص 47.
2. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1 ص 208.

3. همان، ص 218.
4. مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 29، بند 75.

5. ســروش پور، پــدرام، 1397، پژوهشــی در دیــن و فرهنــگ زرتشــتی، ص 184. نیکنــام، کــورش، 1399، زرتشــت و 
مزدیســنان، ص 471.

6. خورشــیدیان، اردشــیر، 1386، پاســخ بــه پرسشــهای دینــی زرتشــتیان، ص 217 و نیــز خورشــیدیان، اردشــیر، 1393، دهــش 
فرهنگــی یــا لــرک مینــوی، ص 138.

7. رجبی، پرویز،1380، هزاره های گمشده، ج 1، ص 130.
8. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 141-140.
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زمســتان در خانــه دیگــری از ســرما بــه خــود می لرزیــد در حالــی کــه دختــر کوچــک خــود را از 
ــر دوش دختــران  ــه ب خــود دور می کــرد۱. ناپاکــی مــادر و خواهــران موجــب می شــد کارهــای خان
کوچک تــر ســنگینی کنــد و بدتــر از آن زمانــی بــود کــه خانــواده مهمانــی داشــت و زن مجبــور بود 

ــد۲. ــواده دور باش از خان
ــان زرتشــتی هیــچ یــک از قواعــد  ــدان ایــن اســت کــه هــم اکنــون کــه زن پرســش از ایــن موب
دشــتان را رعایــت نمی کننــد چــه اشــکالی در بهداشــت فــردی و اجتماعــی بــه وجــود آمده اســت؟ 
ــل،  ــه کام ــه در قرنطین ــک هفت ــد ی ــد بای ــاع می کنن ــتان دف ــکام دش ــان از اح ــه همچن ــانی ک کس
ملــزم بــه رعایــت احــکام دشــتان باشــند تــا بداننــد زنــان در ایــن مــدت چــه می کشــیدند. آن وقــت 
خواهنــد دانســت کــه رهــاورد ایــن احــکام جــز ســختی و مشــقت حیرت انگیــز چیــزی نیســت و 

بــرای هیــچ دوره ای مناســب نبــوده اســت.

7. تقدم آفرینش مردان

نکتــه دیگــر اینکــه آفرینــش انســان ها بــا مــرد آغــاز شــد. کیومــرث نخســتین مــرد۳ و نخســتین 
نمونــه انســانی بــود کــه »از او خانــواده ســرزمین های ایرانــی و نــژاِد ایرانیــان پدیــد آمــد« ۴ و چنانچــه 
گذشــت در بندهــش نیــز خلقــت زن پــس خلقــت مــرد و بــرای زایــش مــرد و از ســر ناچــاری بــود.

8. آلودن مردان از راه آلودن زنان

در گزیده هــای زاداســپرم چنیــن آمــده اســت: »او )= اهریمــن( بــرای اینکــه مــادگان را آلــوده 
کنــد، جــه دیــو بــد دیــن را جفــت شــد. بــا هــم جفــت شــدند کــه مــادگان را آالیانــد و بــه ســبب 

آلودگــی مــادگان نــران را نیــز بیاالیانــد و از خویشــکاری بگردانانــد« ۵.
در نتیجــه ایــن بخــش از ســخن بانــو ژالــه آمــوزگار کــه می گویــد: »اگــر در آیین هــای دیگــر 
زن از مــرد و بــرای مــرد آفریــده می شــود در اینجــا زن و مــرد یکســان در برابــر مشــیت الهــی قــرار 
می گیرنــد. اگــر در کانــون خانــوادة آن هــا زن تقصیــرکار اســت، اینجــا هــر دو در معــرض لغــزش 
هســتند، یکســان گــول می خورنــد و می لغزنــد و بــا هــم توبــه می کننــد و بــه ســعادت و بخشــودگی 
ــواده  ــرد در خان ــق زن و م ــا، ح ــال م ــرزمین کهن س ــردم س ــم م ــادات قدی ــس در اعتق ــند. پ می رس

1. همان، ص 145.
2. همان، ص 146.

3. راشد محصل، محمدتقی، 1389، دینکرد هفتم، ص 197، مقدمه، بند 3.
4. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 423، فروردین یشت بند 87.

5. راشد محصل، محمدتقی، 1390، وزیدگی های زاداسپرم، ص 95، فصل 34 بند 31.
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یکســان اســت« ۱محــل تأمــل و اشــکال اســت. شــاید در برخــی آیین هــا زن تقصیــرکار باشــد امــا در 
بندهــش خلقــت زن از ســر ناچــاری اســت.

همچنیــن ایــن گفتــه کــه در ادیــان دیگــر زنــان باعــث فریــب مــردان می شــوند در دیــن زرتشــی 
وجــود نــدارد بلکــه هــر دو بــا هــم فریــب می خورنــد نیــز اشــکال دارد چــرا کــه در ایــن دیــن نیــز 

ــان انجــام می گیــرد. آلودگــی مــردان از راه زن
ــت  ــیانه در دوری از رحم ــهم مش ــم س ــی کنی ــیانه را بررس ــی و مش ــتان مش ــت داس ــر به دق اگ
ایــزدی بیشــتر از مشــی اســت. درســت اســت کــه ایشــان هــر دو در آغــاز خدایــی اورمــزد را انــکار 
کردنــد و اهریمــن را خــدا خواندنــد۲ امــا گنــاه دوم از مشــیانه ســر زد. و آن هنگامــی بــود کــه هــر 
دو از شــیر بــزی نوشــیدند امــا مشــیانه گفــت آرامــش مــن بــا خــوردن ایــن شــیر گرفتــه شــد. از ایــن 
دروغ دیــوان چنــان پــرزور شــدند کــه مــزه غذاهــا را دزدیدنــد به طــوری کــه یک صــدم مــزه غذاهــا 

ــد۳. ــای مان به ج
ــا  ــزاع ب ــر ن ــه یکدیگ ــردن ب ــک ب ــت و آن رش ــام گرف ــر دو انج ــت ه ــه دس ــز ب ــوم نی ــاه س گن
همدیگــر بــود. امــا گنــاه چهــارم بــه دســت مشــیانه انجــام گرفــت. زمانــی کــه دیــوان بانــگ کردند 
کــه ای مــردم دیــو را بپرســتید. مشــیانه دویــد و شــیر گاو را دوشــید و به ســوی شــمال )آشــیانه دیــوان( 
ریخــت و دیــو پرســتی کــرد و از ایــن گنــاه بــود کــه میــل جنســی آن دو بــه مــدت پنجــاه ســال از 

بیــن رفــت۴. در نتیجــه ســهم مشــیانه در ایــن عاقبــت بــد بیشــتر خواهــد بــود.

9. دیوان از زنان کمتر می ترسند

ــش ۲۲  ــد پرس ــد می کن ــان تأیی ــاره زن ــش را درب ــگاه بنده ــی ن ــه به خوب ــواردی ک ــه م از جمل
بخــت مــاری در دینکــرد اســت. بخــت مــاری می پرســد چــرا بایــد زنــی کــه ســقط جنیــن کــرده 

ــد او را غســل دهنــد۶؟ ــان اجــازه ندارن اســت را مــردی غســل بدهــد۵ و چــرا زن

1. آموزگار ژاله،1390، ژاله؛ زبان، فرهنگ، اسطوره، ص 279.
2. بهار، مرداد، 1395، بندهش، ص 81، بخش نهم، بند 102.

3. همان، ص 81-82، بخش نهم، بند 103.
4. همان، ص 82، بخش نهم، بند 104.

5. گویــا ایــن رســم تــا میانــه قــرن چهــارم جریــان داشــته اســت ابــن حوقــل در وصــف آتشــکده منســریان گویــد: »در آییــن 
زرتشــتی اگــر زنــی حاملــه یــا حائــض زنــا کنــد پــاک نمی شــود مگــر اینکــه بدیــن آتشــکده بیایــد و در نــزد آتشــبان و هیربــد 
ــوره االرض(،  ــران در ص ــل )ای ــن حوق ــفرنامه اب ــل، 1366، س ــن حوق ــش گرداند«)اب ــاب گاو پاک ــا پیش ــود و او ب ــه ش برهن

ترجمــه و توضیــح جعفــر شــعار، ص 43(.
6. نک: آموزگار، تفضلی، 1386، کتاب پنجم دینکرد، ص 78، پرسش 22.
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ــه زن،  ــر کــردن به وســیله مــرد اســت ن ــل اینکــه عمــل تطهی ــد: »دلی فرخــزادان در پاســخ گوی
ــرس بیشــتری  ــا ت ــوان از او، ب ــروی بیشــتری اســت و دی ــن اســت کــه مــرد پارســا دارای نی یکــی ای
ــه آن  ــت اینک ــه عل ــت. ب ــته اس ــوع زن پیوس ــت ن ــه طبیع ــاره( ب ــت )= پتی ــز آن آف ــد و نی می گریزن
دروج هــا نــر هســتند، از ماده هــا )=زنــان( کــم می ترســند و نیــز حتــی در کارهــای دیگــری کــه از 
چنــان اهمیتــی برخــوردار نیســتند، مــرد از زن مناســب تر اســت« ۱. بدتــر از همــه ایــن بــود کــه زنــان 
ــه  ــی حاضــر ب ــر زن ــا کمت ــد و به خاطــر شــرم و حی ــدان غســل کنن ــزد موب ــه ن ــد به صــورت برهن بای
انجــام چنیــن مراســمی بــود و موبــدان اجــازه نمی دادنــد کــه حداقــل پیرزنــان بتواننــد زنــان را غســل 

بدهنــد۲.

10. زنان را همانند ناتوانان باید حمایت کرد

ــردان از  ــت هــم م ــی در کارهــای کم اهمی ــن اســت کــه حت ــدان ای ــی در نظــر موب قاعــده کل
زنــان مناســب تر هســتند. گویــا به خاطــر همیــن ضعــف اســت کــه موبــدان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه 
مــردان بایــد زنــان را هماننــد کــودکان و حیوانــات و آتــش بیشــتر موردتوجــه و حمایت قــرار دهند۳.

11. زنان را خرد نیست

ــه ناقص العقــل کــه بی عقــل دانســته و مــردان را از اعتمــاد  ــان را ن ــد نامه هــای پهلــوی زن در پن
بــه آنــان برحــذر داشــته اند. بــزرگان دیــن زرتشــتی بــه زردشــتیان گوینــد:

»زنان را خرد نیست« ۴.
»راز به زنان مبر« ۵.

»مرد باید. ... اندیشه را بر زن ببندد« ۶.
»به زنان راز مبرید )= نگویید( که رنج شما بی بر نشود« ۷.

»به زنان مطمئن نباشید که به شرم و پشیمانی نرسید« ۸.

1. همان، ص 100، پاسخ 22 الف.
2. روایت ایتهوتر، نسخه خطی مورخ 1152 یزدگردی، ص 117-116.

3. تفضلی، احمد، 1391، مینوی خرد، ص 48، پرسش 28.
4. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 64، اندرزهای پیشینیان بند 9.

5. همان، ص 77، بند 11.
6. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 235، فصل دهم، بند »د 1«.

7. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 150 بند 49.
8. همان، ص 150 بند 48.
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»این دشوارتر دارد، آز، کور، زِن جوان« ۱.
»به این چهار چیز مرد باید آشوبد )=پریشان و آشفته شود( پسر، زن، شاگرد، یاِر بد«۲.

»ســه کــس را خیــره۳ نبایــد ســاخت کــه فســاد برپــا شــود: اول زن، دوّیــم فرزنــد و ســیوم برایــا۴ 
ــکار« ۵. و خدمت

فردوســی نیــز از قــول اســفندیار پســر گشتاســب )پادشــاه زمــان زرتشــت( خطــاب بــه مــادرش 
کتایــون گویــد:

که نیکو زد این داستان هوشیار چنین گفت با مادر اسفنــدیار  
چو گویی سخن بازیابی بکوی که پیش زنان راز هرگز مگوی  
که هرگــز نبینی زنـــی رای زن۶ مکن هیچ کاری به فرمـان زن  

وی در جای دیگری به مادرش گوید:
بماند منش پست و تیره روان«۷ »چو با زن پس پرده باشد جوان  

یا بهمن به اسفندیار گوید:
نزیبد که با زن نشیند به راز۸ بدو گفت کز مردم ســرفراز  

ــان  ــروی از زن ــاره پی ــکاووس درب ــرزنش کی ــیاوش و در س ــرگ س ــی از م گاه ــس از آ ــتم پ رس
ــد: گوی

کفن بهــتر او را ز فرمان زن کسی کاو بود مهتر انجمــــن  
خجسته زنی کاو ز مادر نزاد۹ سیاوش به گفتار زن شد به باد  

از جمله پندهای اردشیر در آغاز پادشاهی این است که:

1. عفیفی، رحیم، 1383، اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی، ص 354، اندرز اوشنر دانا، بند 34.
2. همان، ص 353، اندرز اوشنر دانا، بند 26

3. گستاخ.
4. مردم.

5. مزداپور، کتایون، 1378، بررسی دست نویسم. او 29، ص 330 از متن نصیحت.
6. فردوســی، ابوالقاســم، 1377، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق، ج 5، ص 294-295 ابیــات 38-40. کــزازی، 

نامــه باســتان، ج 6 ص 146 ابیــات 3310-3308.
7. فردوسی، ابوالقاسم، 1377، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 5، ص 308، بیت 194.

8. همان، ص 330، بیت 465.
9. فردوسی، ابوالقاسم، 1369، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 2، ص 382، ابیات 48-47.
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نگویی به پیش زنان راز را۱ دگر بشکنی گردن آز را  
بیژن نیز منیژه را گوید:

زنان را زبان کم بماند ببند که گر لب بدوزی ز بهر گزند  
ایــن گفتــه بیــژن به منیــژه دقیقــًا همــان چیــزی اســت کــه در دینکرد ششــم آمــده اســت: »نباید 
بــه بدگویــان و زنــان راز بــرد چــه راز آشــکار شــود و کســی کــه راز بــه بدگویــان و زنــان بــرد، بــه 

پشــیمانی رســد« ۲.
هنگامــی کــه کیــکاووس بــه ســیاوش پیشــنهاد کــرد کــه مدتــی را در شبســتان شــاهی بگذارنــد 
ســیاوش در پاســخ بــه پــدر گفــت: آیــا بهتــر نیســت کــه بــا موبــدان و بخــردان و بــزرگان بــه گفتگو 
بنشــینم و یــا بــه جنــگ و کارزار شــوم و یــا آییــن شــاهی و کشــورداری بیامــوزم. امــا چــرا ســیاوش 

ایــن کارهــا را بــر حضــور در شبســتان شــاهی ترجیــح می دهــد؟ ســیاوش در پاســخ گویــد:
به دانش زنان کی نمایند راه؟۳ چه آموزم اندر شبستان شاه؟  

کیکاووس نیز در تأیید گفتار فرزند گوید:
فزاید همی مغز، کین بشنوی۴ سخن کم شنیدم بدین نیکوی  

فردوسی نیز پس از بیان مکر و حیله چندباره سودابه به نقل از دانایی چنین گوید:
ز مهر زنان دل بیاید برید۵ چو فرزند شایسته آمد پدید   

12. مردان از دو راه صاحب فرزند می شوند

ــد  ــدو می پیوندن ــر ب ــان دیگ ــدان در جه ــوند و آن فرزن ــد می ش ــب فرزن ــردان از دو راه صاح م
ــق ازدواج  ــا از طری ــان تنه ــا زن ــالم، ام ــگام احت ــا در هن ــدن دع ــری خوان ــی راه ازدواج و دیگ یک
صاحــب پیونــد می شــوند. در نتیجــه ازدواج بــر ایشــان واجــب اســت و در صــورت خــودداری از آن 

ــوند۶. ــرزان می ش مرگ

1. فردوســی، ابوالقاســم، 1384، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق و محمــود امیــد ســاالر، ج 6، ص 226، بیــت 
474

2. میرفخرایی، مهشید، 1393، بررسی دینکرد ششم، ص 220، بند ب 48.
3. فردوسی، ابوالقاسم، 1369، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 2، ص 213، بیت 161.

4. همان، ص 214، بیت 164.
5. همان، ص 239، بیت 558.

6. مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 128 بند 19.



۴۹ فصل اول: کلیات

13. رستگاری پدر در گرو داشتن پسر

نکتــه مهــم دیگــری کــه نشــان از برتــری جایــگاه پســران در خانــواده دارد ایــن اســت کــه پــدر 
ــد۱.  ــواده باش ــری در خان ــه دارای پس ــر اینک ــد مگ ــتگاری نمی رس ــه رس ــرگ ب ــس از م ــواده پ خان
حتــی اگــر در خانــواده ده دختــر هــم وجــود داشــته باشــد بازهــم بایــد پســری بــرای وی دســت وپا 
شــود. اگــر در خانــواده دختــری وجــود دارد آن دختــر شــوهر داده می شــود تــا پســری بــه نــام پــدر 
بــه دنیــا آورد و اگــر دختــری وجــود نــدارد، دختــر بیگانــه ای را بــه نــام او شــوهر می دهنــد تــا ایــن 

وظیفــه انجــام را انجــام دهــد.

14. حرمت خدا در گرو حرمت مرد

نکتــه دیگــری کــه نشــان از ایــن دارد کــه گوهر مــرد برتــر از زن اســت ایــن اســت کــه اهورامزدا 
ــدو  ــی دارد اهریمــن ب ــد هــر کــه حرمــت هفــت امشاســپند را نگــه دارد و ایشــان را گرام می گوی
دســت نیابــد. آنچــه در ایــن میــان نشــان از برتــری مــرد دارد آن اســت کــه کســی کــه می خواهــد 
حرمــت اهورامــزدا را نــگاه دارد بایــد مــرد پارســا را گرامــی دارد۲ امــا کســی کــه می خواهــد حرمــت 
ســپندارمذ را نــگاه دارد بایــد زن نیــک را گرامــی دارد۳. بــه دیگــر ســخن کســی کــه مــرد را گرامــی 
ــا ســپندارمذ را گرامــی داشــته  ــا هرمــزد را گرامــی داشــته و آنکــه زن را گرامــی دارد گوی دارد گوی
اســت و جایــگاه اهورامــزدا کجــا و جایــگاه ســپندارمذ کجــا؟ حتــی در میــان مخلوقــات اولیــه نیــز 

در رتبــه چهــارم قــرار دارد.

15. کمال زن در داشتن شوهر است

گویــا در نــگاه موبــدان همــه چیــز بــا وجــود مــرد کمــال خــود را می یابــد بــرای نمونــه زمیــن 
زمانــی بهتــر بــه نظــر آیــد کــه مــرد بــر آن راه رود و اســب زمانــی کــه مــرد بــر آن کمــان کشــد و 
گوســفند زمانــی کــه مــرد از بــر آن خــورد و »زن را آن بهتــر بــه نظــر آیــد کــه مــرد راد او را شــوی 

>باشــد<« ۴. در حالــی کــه بــرای زنــان چنیــن روایاتــی وجــود نــدارد.

1. دابــار، 1909، ســد در نثــر، ص 16، در هجدهــم و نیــز نــک: اون واال، مانکجــی، 1922، روایــات داراب هرمــزد یــار، ج 
1، ص 176، از روایــت کامــه بهــره.

ــت: »او را  ــده اس ــن آم ــز چنی ــش نی ــد 6-8. در بنده ــت، ص 210-211 بن ــت ناشایس ــون، 1390، شایس ــور، کتای ــزدا پ 2. م
ــا  ــا بیــازارد، آنــگاه هرمــزد )از او( آســوده ی نشــاِن مــادی، مــرد پرهیــزگار اســت. هــر کــه مــرد پرهیــزگار را رامــش بخشــد ی

ــش، ص 110(. ــرداد، 1395، بنده ــار، مه ــَود« )به آزرده ُب
3. مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 215 بند 21-20.

4. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 236، فصل دهم، بند ز-1.
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16. زنان باید شوهران خود را بپرستند

مغــان کهــن بــر ایــن بــاور بودنــد کــه خداونــد بــه زرتشــت گفتــه اســت کــه بــه مــردان و زنــان 
هــر دو دســتور داده اســت کــه وی را ســتایش کننــد امــا مقصــود اصلــی وی مــردان بوده انــد زیــرا 
زنــان از پانــزده ســالگی ازدواج را بیشــتر از دانش آمــوزی و تحصیــل دوســت می دارنــد۱. بــه همیــن 
خاطــر پیــش از مــردان بــه آنــان دســتور ســتایش داده شــده۲ هرچنــد نمــاز روزانــه بــر زنــان واجــب 
نیســت و همیــن کــه در هنــگام نمــاز صبــح و ظهــر و شــب بــه شــوهر خــود بگویــد خواســته تــو 
در ایــن روز چیســت تــا آن را بــرآورده کنــم گویــا نیایــش کــرده اســت. ســد در نثــر چنیــن گویــد: 
»اینکــه در دیــن مــه مازدیســنان زنــان را نیایــش کــردن نفرمودنــد کــه نیایــش ایشــان آن اســت که هر 
روز ســه بــار بامــداد، نمــاز پیشــین و نمــاز شــام در پیــش شــوهر خویــش بــاز ایســتند و دســت بکش 
کننــد و گوینــد کــه تــرا چــه اندیشــه اســت تــا مــن آن اندیشــم و تــرا چــه می بایــد تــا مــن آن گویــم 

و تــرا چــه می بایــد تــا مــن آن کنــم کــه فرمایــی.
هــر چــه شــوهر فرمایــد آن روز بــر آن ببایــد رفتــن و البتــه بی رضــای شــوهر هیــچ کاری نکــردن 

تــا خــدا از آن زن خشــنود باشــد.
چــه خشــنودی ایــزد در خشــنودی شــوهر پیوســته اســت چه هــرگاه کــه فرمــان شــوهر کار کنند 

در دیــن او را اشــو خواننــد و اگــر نــه او را ِجــه خوانند« ۳.
ــه شــوهران  ــد ب ــان بای ــن صــورت اســت کــه زن ــت در صــدر در بندهــش بدی ــن روای ــا همی ام
خویــش ُنــه بــار ســجده کننــد. در ایــن کتــاب چنیــن آمــده اســت: »بــر زنــان واجبســت کــه بامداد 
زود چــون روی بشــویند ماننــد مــردان کــه نیایــش کننــد و از پیــش اورمــزد دســت بکــش کننــد و 
ــار ســجده و نمــاز بشــوی خویــش  ــه ب ســجده و نمــاز برنــد ایشــانرا نیــز دســت بکــش کــردن و ن
بــردن و گفتــن تــرا چــه می بایــد تــا مــن آن کنــم کــه تــو فرمایــی و آنچــه شــوهر فرمایــد بــدان طریق 
برفتــن ...... از زنــان بســبب آن ایــزد تعالــی نیایــش برگرفتــه اســت تا ایشــان نیایش شــوهر کننــد« ۴.

ــا  ــم ت ــش ازش برگرفت ــبب آن نیای ــان را س ــه زن ــد ک ــن گوی ــدر دی ــزد ان ــد: »دادار اورم ــا گوی ی
نیایــش شــوهر خویــش کننــد چــون هــرگاه کــه شــوهر از ایشــان خشــنود نباشــند مــن کــه اورمــزدم 

1. همان، ص 250، فصل هفدهم، بند ب 1.
2. تفضلــی، احمــد، 1397، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد 9، ص 86، فرگــرد شــانزدهم، 

بنــد 2.
3. دابار، 1909، سد در نثر، ص 41-42، در پنجاه و نهم.

4. دابــار، 1909، ســد در بندهــش، ص 138، در 69 و نیــز نــک: اون واال، مانکجــی، 1922، روایــات داراب هرمــزد یــار، ج 
1، ص 204، از روایــت کامــه بهــره.



۵۱ فصل اول: کلیات

از ایشــان خشــنود نباشــم« ۱. چنانچــه دیــده می شــود فرمان بــرداری از شــوهر چنــان ارجــی دارد کــه 
جانشــین نمــاز و نیایــش زنــان شــده اســت بــه همیــن خاطــر توصیــه شــده اســت کــه »این چنــد تن 

را فرمانبــردار بایــد بــود و پرســتش کــرد: زن شــوهر را« ۲.
ــرای به دســت آوردن خشــنودی شــوهر  ــد تمــام تــالش خــود را ب چنانچــه دیــده می شــود زن بای
انجــام دهــد و حــق نــدارد بــا زبــاِن تیــز شــوهر و ســاالر خــود را بیــازارد۳ و آنــان را خــوار کــرده۴ و 
بــرای توجیــه کار خــود بــه شــوهر چیــزی بگویــد ســگ زبانی کنــد۵. بنــا بــر دینکرد هشــتم اگــر زن 
بــه شــوهر خــود بگویــد وظایــف همســری تــو را انجــام نمی دهــم »شــوهر بایــد بــا زن مجادلــه کنــد 
و ِاعمــال تنبیــه کنــد« ۶ و در آخــرت نیــز »عقوبــت زنــی کــه تــن بــه زنــی مــرد پرهیــزکار دهــد، ولی 
از آن ســرپیچی کنــد چنــان اســت کــه همیشــه ژوژ بــه آلــت مادینــه او داخــل و خــارج شــود و راه 

چنیــن زنــی از بهشــت بریــده اســت« ۷.

17. نگاه تبعیض آمیز در متون فقهی

ازآنجاکــه فقــه برآینــد اصــول عقایــد و باورهــای اساســی اســت در نتیجــه باتوجه بــه مقامــی کــه 
زن در آییــن زردشــتی دارد، احــکام ویــژه ای نیــز بــرای او وضــع شــده اســت کــه گاه ناباورانــه بــه 

ــه اشــاره می شــود: ــد نمون ــه چن ــر ب نظــر می رســد. در زی
۱( مرد می تواند اعضای خانواده اعم از زن و فرزند را بفروشد۸.

۲( مــرد می توانــد بــه زور هــم کــه شــده دختــر یــا خواهــر یــا مــادر خویــش را بــه همســری خــود 
درآورد امــا نمی تــوان مــرد را مجبــور بــه ایــن کار کــرد۹.

۳( مــرد بــرای چنــد ســتوری شایســته اســت امــا زن تنهــا بــرای یکــی شایســته اســت۱۰. البتــه در 

1. دابار، 1909، سد در بندهش، ص 154، در 85، بند 9.
2. تفضلی، احمد، 1391، مینوی خرد، به کوشش ژاله آموزگار، ص 54، پرسش 38، بند 39-38.

3. ژینیو، فیلیپ، 1372، ارداویراف نامه، ترجمه ژاله آموزگار، ص 87، فصل 82.
4. همان، ص 65-66، فصل 26 و ص 79، فصل 62.

5. همان، ص 79، فصل 63.
6. نظری فارسانی، محسن، 1397، کتاب هشتم دینکرد، ص 133، بخش 30، بند 6.

7. تفضلــی، احمــد، 1397، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد 9، ص 86، شــانزدهم فرگــرد، 
بنــد 5.

8. مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 110.
9. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 16 پرسش 20.

10. نظری فارسانی، محسن، 1397، هفت متن کوتاه پهلوی، ص 155، متن چهار پرسش از فرنبغ سروش، پرسش 3.
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ــد۱. ــوال زن را انتخــاب نکنن ــری از تلف شــدن ام ــرای جلوگی ــد ب ــز می توانن اینجــا نی
۴( زن هیــچ گاه نمی توانــد از انتخــاب خــود در ازدواج پشــیمان شــود۲ و اگــر یــک ســال بــر ایــن 

ــد مرگرزان است۳. باش
۵( زن اگــر شــوهر نکنــد مرگــرزان )اعــدام( می شــود امــا مــرد اگــر زن نگیــرد مرگــرزان نیســت۴ 

و تنهــا اگــر از ســر گناهــکاری زن نگیــرد بــه بهشــت نمی رســد۵.
۶( سرپرســتی و ســاالری خانــواده مخصــوص پــدر و پــس از وی مخصــوص مــردان خانــواده 
اســت۶ و زن بــرای همیشــه تحــت سرپرســتی مــردان قــرار دارد۷ و ســاالری بــر وی چنیــن اســت کــه 

هــر چــه بگویــد بایــد زن انجــام بدهــد۸.
۷( زن بر خالف مرد اجازه ندارد دختر خود را به دختری کسی دهد۹.

۸( زن بــر خــالف مــرد حــق نــدارد دختــر خــود را شــوهر دهــد و در صــورت فــوت شــوهرش 
نیــز اجــازه با مــردان خانــواده اســت۱۰.

۹( زن می تواند شوهر خود را وکیل امور خانواده کند اما مرد چنین اجازه ای ندارد۱۱.
۱۰( شهادت زنان همانند شهادت کودکان نابالغ و بردگان بی اثر است۱۲.

۱۱( شــهادت یــک زن و یــک بــرده مــورد پذیــرش نیســت، شــهادت دو زن نیــز مــورد اختــالف 
است۱۳.

۱۲( وثیقه زنان و بردگان مساوی است۱۴.

1. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 21 پرسش 24.
2. همان، ص 10 پرسش 13 و نیز ص 11 پرسش 14 و نیز.

3. همان، ص 11 پرسش 14 و نیز ص 13 پرسش 16.
4. مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 128 بند 19.

5. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 296، فصل 36، بند 13.
6. مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 123.

7. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 8 پرسش 11.
8. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 288، فصل 34، بند پ 1.

9. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 6 پرسش 8.
10. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 179، از روایت دستور برزو.

11. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 78، بند 9.
12. تفضلی، احمد، 1391، مینوی خرد، ص 54، پرسش 38، بند 37.

13. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 69-70، بند 13 و 14.
14. همــان، ص 119، فصــل 10، بنــد 5. دکتــر دریایــی گویــد: »زنــان عــادی جــزو امــوال مــرد محســوب می شــدند و بهــای 

معینــی )پانصــد ِاســتر( داشــتند« )دریایــی، تــورج، 1383، شاهنشــاهی ساســانی، ترجمــه مرتضــی ثاقب فــر، ص 170(.



۵۳ فصل اول: کلیات

۱۳( بهای زن دو هزار درهم همانند بهای یک برده و کودک است۱.
۱۴( دختر شایسته کدخدایی نیست۲.

۱۵( دختر شایسته ساالری آتش نیست۳.
۱۶( پسرخوانده ارث می برد اما دخترخوانده از ارث محروم است۴.

۱۷( پادشــازن درصورتی کــه پســری نداشــته باشــد بایــد پســر چکــرزن را بــه فرزنــدی بپذیــرد امــا 
می توانــد دختــر وی را بــه فرزنــدی نپذیــرد۵.

۱۸( پسر خانواده و پادشازن هرکدام یک سهم از ارث می بردند و دختر نیم سهم۶.
ــا پســر پــس از ازدواج هــم  ــرد۷. ام ــدر خــود ارث نمی ب ــود از پ ــری کــه شــوهرکرده ب ۱۹( دخت

ارث می بــرد.
۲۰( پدر می تواند بدون رضایت دختر سرپرست وی را به دست دیگری بدهد۸.

۲۱( برای تعیین پل گذار انتخاب پسران و مردان بر زنان ترجیح دارد۹.
۲۲( زمان شیردادن به پسران دو ماه بیشتر از دختران است۱۰.

18. تفاوت در شخصیت حقوقی

ــاره  ــع حقوقــی ساســانی درب ــان، بارتولومــه پــس از بررســی مناب ــاره شــخصیت حقوقــی زن درب
ــی  ــخصیت حقوق ــم، زن ش ــداول از قدی ــن مت ــر قوانی ــا ب ــانی بن ــوری ساس ــد: »در امپرات ــان گوی زن

ــم،  ــزار دره ــان حــدود دو ه ــه زن ــزان مهری ــاری، ص 68. »می ــه خشــایار به ــوری ساســانی، ترجم ــورج، امپرات ــی، ت 1. دریای
ــر،  ــورج، 1383، شاهنشــاهی ساســانی، ترجمــه مرتضــی ثاقب ف ــی، ت ــوده اســت« )دریای ــرده ب ــا قیمــت یــک ب ــر ب ــی براب یعن

.)172 ص 
2. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 371، بند 136.

3. همان، بند 137.
4. شکی، منصور، 1393، حقوق در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 87.

5. مزداپــور، کتایــون، 1393، خانــواده در ایــران باســتان، در تاریــخ جامــع ایــران، ج 3، ص 131-132، نیــز نــک: مزداپــور، 
کتایــون، 1390، شایســت ناشایســت ص 156، فصــل دوازدهــم، بنــد 14.

6. شکی، منصور، 1393، حقوق در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 87.
7. همان.

8. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 7 پرسش 10.
9. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 175، از روایت شاپور بروجی.

10. همان، ص 196، از روایت کامدین شاپور.
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نداشــت یعنــی زن شــخص فــرض نمی شــد، بلکــه شــیء پنداشــته می گردیــد« ۱یــا کلیمــا گویــد: 
ــی  ــخصیت حقوق ــاظ ش ــد و از لح ــی می ش ــی کاال تلق ــی نوع ــاظ حقوق ــه زن از لح »روی هم رفت
درســت در همــان طبقــه بــردگان جــا داشــت« ۲. منصــور شــکی نظــری هماننــد بارتولومــه دارد و 
پریخانیــان و ماتســوخ نیــز زن را دارای اهلیــت قانونــی محــدود دانســته اند چنانچــه یانــوش یانــی نیــز 
زن را داری اهلیــت قانونــی ندانســته و یــا در برخــی از مــوراد محــدود دارای اهلیــت بــوده اســت۳.

اســتاد جعفری دهقــی دربــاره شــخصیت حقوقــی زنــان در زمــان ساســانیان چنیــن آورده اســت: 
ــا همــه اختیاراتــی کــه  ــا بررســی نظــام حقوقــی امپراتــوری روم در می یابیــم کــه در آنهــا بــرده ب »ب
می یافتــه اســت بــاز ذیــل res اشــیاء و امــوال دســته بندی می شــده اســت ضمــن اینکــه بــا ســاختار 
ــیاء و  ــل Xwastag »اش ــرده ذی ــه در آن ب ــتیم ک ــه هس ــانی مواج ــی ساس ــام حقوق ــابهی در نظ مش
 Xwastag ــرده« و ــه zan »زن«، anshahrig »ب ــبت ب ــرد نس ــت و م ــه اس ــرار می گرفت ــوال« ق ام
»امــوال و چیزهــا« بــه طــور یکســان حــق عینــی می یافتــه اســت و ایــن امــر هــر ســه را بــرای مــرد بــه 

منزلــه »طــرف حــق« بــه »موضــوع حــق« تبدیــل می گــردد.
ــه  ــد ســاالری شــوی پادشــا و ســاالر خــود خــارج گــردد می توانســته ب ــن کــه از قی ــدون ای زن ب
ــوده  ــوهر اول زن ب ــه ش ــق ب ــازه، متعل ــن ازدواج ت ــل از ای ــدان حاص ــود و فرزن ــازه ای وارد ش ازدواج ت
اســت و نــه پــدر ژنتیکــی فرزنــدان در ازدواج چگــر؛ ایــن امــر در تناســب بــا نظــام مالکیــت ساســانی 
نشــان می دهــد کــه همان گونــه کــه مفاهیــم مالکیــت و تصــرف، حــق عینــی و انتفــاع، در خصــوص 
قطعــه ای زمیــن و محصــول آن صــادق بــوده اســت در خصــوص زن و فرزنــد او نیــز صــدق می کــرده 
اســت و ایــن موضــوع حــق عینی ســاالر زن را نســبت بــه زن و فرزنــدان او نشــان می دهــد. ایــن دیدگاه 
ــا تصویــری کــه یشــوع بخت در خصــوص ســتری نــزد هم عصــران خــود می دهــد مطابــق اســت و  ب
اصطالحاتــی کــه او بــه کار بــرده اســت بــا اصطالحــات حقــوق مالکیــت ساســانی تطبیــق می کنــد و 

نشــان می دهــد کــه ایــن دیــدگاه نســبت بــه زن دســت کم تــا زمــان او تــداوم داشــته اســت.
مــرد می توانســته بــدون رضایــت پادشــازن خــود، او را بــه مــرد نیازمنــد زن و فرزنــد کــه در ایــن 
ــتا  ــودن زن هم راس ــی ب ــوع حقوق ــا موض ــر ب ــن ام ــد و ای ــذار کن ــت واگ ــوده اس ــر ب ــاز بی تقصی نی

اســت.
تــرک ســاالری زن بــا انتقــال مالکیــت شــیء، مقایســه شــده اســت و ایــن موضــوع نیــز نشــان 

ــده. ــار می ش ــق« رفت ــوع ح ــه »موض ــه منزل ــا زن ب ــه ب ــد ک می ده

1. بارتولومه، کریستیان، 1337، زن در حقوق ساسانی، ترجمه ناصرالدین صاحب الزمانی، ص 40.
2. کلیما، اوتاکر، 1386، تاریخ جنبش مزدکیان، ترجمه جهانگیر فکری ارشاد، ص 116.

3. جعفــری دهقــی، محمــود و شایســته دوســت، امیــن، 1400، وضعیــت زن ساســانی بــر پایــۀ قوانیــن ازدواج و طــالق، ص 
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ــد  ــز مؤی ــن مــورد نی ــرده مقایســه شــده اســت کــه ای ــا انتقــال مالکیــت ب انتقــال ســاالری زن ب
وضعیــت برابــر بــرده و زن بــه لحــاظ حقوقــی اســت و ایــن کــه در نظــام حقوقی ساســانی هــر دو در 

ــد. ــق بوده ان ــوع ح موض
زن اساســًا مالــک درآمــد و جهیزیــه خــود نبــوده اســت مالکیــت جهیزیــه زن بــه همــراه انتقــال 
ــام  ــاالری انج ــال س ــر انتق ــت و اگ ــده اس ــل می ش ــدی زن منتق ــاالر بع ــوهر و س ــه ش ــاالری ب س
ــگام ازدواج  ــز در هن ــد نی ــوص درآم ــت. در خص ــرده اس ــود نمی ب ــا خ ــی را ب ــد، زن دارای نمی ش
ــا ســاالر  ــدر ی ــزد پ ــدی آن ن ــا حــق بهره من ــل شــود ی ــا شــوهر منتق ــه ســاالر بعــدی ی می توانســته ب
پیشــین زن باقــی بمانــد، یــا اینکــه ایــن حــق بــه خــودزن منتقــل شــود و ایــن فــرض کــه زن از اســاس 
ــوان در رد »موضــوع  ــرض درســتی نیســت و نمی ت ــوده اســت ف ــه خــود ب ــد و جهیزی ــک درآم مال

ــه آن اســتناد کــرد حــق« بــودن زن ب
در دســتگاه حقوقــی ساســانی زن نیــز اگــر چــه دارای حقوقــی بــوده اســت و از ســوی ســاالر 
ــرای دارای  ــی و اراده ب ــت ذات ــتن قابلی ــل نداش ــه دلی ــا ب ــت ام ــده اس ــی می ش ــود دارای اختیارات خ
حــق و تکلیــف شــدن بــه نظــر نمی رســد کــه از حیطــه »موضــوع حــق« بــودن خــارج می شــده و 
بــه عنــوان شــخص و طــرف حــق در نظــر گرفتــه شــده باشــد، البتــه ایــن نکتــه را نیــز بایــد در نظــر 

ــر ایجــاد می کــرده اســت« ۱. ــت زن تغیی ــی در وضعی داشــت کــه احتمــااًل زمینه هــای طبقات
ــه  ــاخته اند نتیج ــتی س ــن زردش ــگاه زن در دی ــرای جای ــه ب ــی ک ــه رؤیای ــه آن کارنام در نتیج
ــد اردشــیر آذرگشســب  ــن ســخن موب نادیده گرفتــن این همــه شــاهد و مــدرک اســت. در نتیجــه ای
ــان  ــرد داشــت و زن ــک م ــود کــه ی ــی ب ــان حقوق ــران باســتان زن دارای هم ــد: »در ای کــه می گوی
ــاًل  ــد« ۲ کام ــا یابن ــه درجــات ارتق ــه کلی ــت و شایســتگی می توانســتند ب ــودن لیاق در صــورت داراب

غیرواقعــی اســت.
ــوهر  ــا اجــازه ش ــه ب ــا باشــند و البت ــر خــود ســاالر و پادش ــان درصورتی کــه ب ــد زن ــه نمان ناگفت
بــرای گواهــی دادن و قضــاوت در دادگاه شایســتگی داشــتند۳. و همچنیــن جایــز بــود در مراســمات 
دینــی زنــان تنهــا بــرای زنــان در جایــگاه »زوت« باشــند و آییــن نیایــش را به جــای آورنــد۴ و چنانچــه 
ــگاه مردســاالری  ــورد ن ــر دو م ــن دو مســئله در ه ــرای ای ــراوان ب ــغ ف ــا وجــود تبلی ــده می شــود ب دی
حاکــم اســت. البتــه جایــگاه زوت و اجــرای مراســم نیایــش هــم چنــدان چیــز مهمــی نبــوده اســت 
ــم  ــودکان ه ــه ک ــرا ک ــم چ ــاب آوری ــان به حس ــرای زن ــاده ب ــازی فوق الع ــم آن را امتی ــه بخواهی ک

1. همان، ص 28-27.
2. آذرگشسب اردشیر، 1345، آیین زناشویی زرتشتیان ص 7.

3. نظری فارسانی، محسن، 1397، کتاب هشتم دینکرد، ص 88، فصل 19، بند 29.
4. مزداپور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 133، بند 35.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۵۶

می توانســتند ایــن مقــام را بــه دســت آورنــد چنانچــه در روایــت آذرفرنیــغ فرخــزادان آمــده اســت: 
»اگــر )کــودک( نابالــغ زیــرک باشــد و یشــت را از َبــر داشــته باشــد و نیرنــگ را بدانــد، بــرای زوتی 

هــر کــس شایســته اســت« ۱.
گاه« باشــد یعنــی همــه کارهــا را به میــل و اراده شــوهر  ارزش زن آن هــم درصورتی کــه »تــرس آ
انجــام دهــد به انــدازه فرزنــد اســت بــه همیــن خاطــر در شایســت ناشایســت چنیــن آمــده اســت: 

گاه را هماننــد فرزنــد بایــد داشــتن« ۲. »در هادخــت >نســک< گویــد کــه زن تــرس آ

19. تفاوت مردان و زنان دوزخی

نــگاه مردســاالرانه در متــون زرتشــتی تــا بدان جاســت کــه بــر اســاس نوشــته های بانــو کتایــون 
ــه  ــردان ب ــری م ــازات و برت ــر امتی ــان در براب ــی زن ــز کم ارج ــتی نی ــت زرتش ــی در بهش ــور حت مزداپ
ــود.  ــده می ش ــدت دی ــی به ش ــیم بندی جنس ــز تقس ــی نی ــای دوزخ ــورد. در عذاب ه ــم می خ چش
ایــن برداشــت مبتنــی بــر ارداوایراف نامــه یــا همــان ســیاحت غــرب زرتشــتی اســت. در ایــن کتــاب 
ــژه  ــه وی ــژه مــردان و ۲۱ صحن ــای آن وی ــا ۳۴ ت ۷۹ صحنــه شــکنجه دوزخــی وجــود دارد کــه ۳۲ ی
ــان اســت. از ۳۲  ــه هــر دو جنــس اســت و ۲۶ صحنــه ویــژه زن ــا متعلــق ب گــروه خاصــی نیســت ی
صحنــه شــکنجه مــردان نزدیــک ۱۴ مــورد مربــوط بــه مشــاغل اجتماعــی اســت. در حالــی کــه از 
ــای  ــا اندام ه ــا ب ــت و ی ــرح نیس ــیت زن مط ــورد در آن جنس ــه م ــا دو س ــه تنه ــاه زنان ــه گن ۲۶ صحن
جنســی شــکنجه نمی شــود کــه آن هــم مربــوط بــه جادوگــری و آموختــن آن و خورانــدن زهــر بــه 
مــردم اســت. زنــان در هفــت صحنــه بــه شــوهران خیانــت می کننــد؛ در شــش صحنــه بــه کــودک 
خــود آســیب می زننــد و در باقــی نیــز گناهانــی اســت کــه نســبت بــه شــوهر خویــش روا می دارنــد 
ماننــد تندزبانــی و ... . حتــی در گناهــان جنســی نیــز وضــع مــردان متفــاوت اســت. گنــاه مــردان 
ازآن جهــت اســت کــه ایــن قبیــل کارهــا خیانــت بــه مــرد دیگــری اســت و نــه خیانــت بــه همســر 

خــود در حالیکــه گنــاه زنــان خیانــت بــه همســر خویــش اســت۳.

20. تحقیر مردان با لباس زنانه

ــه  ــه زن نشــان می دهــد. ب ــگاه ساســانیان را ب ــی ن ــه دیگــری وجــود دارد کــه به خوب ــا نکت و ام
گفتــه فردوســی پــس از آنکــه رابطــه میــان بهــرام چوبیــن و هرمــزد بــه هــم خــورد. هرمــزد نامــه ای 

1. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذر فرنبغ فرخزادان، ص 128، پرسش 146.
2. مزدا پور، کتایون، 1390، شایست ناشایست، ص 163، بند 30.

ــن  ــون، 1371-1922، زن در آیی ــور، کتای ــزدا پ ــز م ــس، ص 252-256 و نی ــاه وی ــون، 1382، گن ــور، کتای ــک: مزداپ 3. ن
زرتشــتی، ص 70.
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نوشــت و بــرای تحقیــر وی لبــاس زنانــه برایــش فرســتاد. فردوســی گویــد:
بفرمــــود تا دوکـــدانی ســــــیاه چو بنهاد بر نامه بر مهر شـاه  
نهاده بر او بسی ناَسزا رنگ و بوی بیارند با دوک و پنبه در اوی  
یکی سرخ شـــلوار و مقـــناع زرد۱ هم از شـعر پیـــراهن الژورد  

ــا  ــزد، ب ــت و هرم ــان اس ــوش زن ــه، تن پ ــر س ــاع، ه ــرخ و مقن ــلوار س ــن و ش ــن الژوردی »پیراه
فرســتادن آنهــا بــرای پهلــوان و سپاه ســاالر بــزرگ و نامــدار خویــش، او را نیــک خــوار مــی دارد و 
ــه پادشــاه  ــرای دیــدن هدی ــزرگان را ب ــز لباس هــا را پوشــید و ب ــی ارج و ارز می شــمارد« ۲. بهــرام نی ب

ــد: گاه شــدند گفتن ــد و از ماجــرا آ ــزرگان چــون او را در آن حــال دیدن ــد. ب فراخوان
سگانند بر بارگاهش سپاه۳ ُچن ارج تو این است نزدیِک شاه  

در ایــن نــگاه مــردان ناتــوان همچــو زنــان بودنــد و بــه همیــن خاطــر در تحریــک ســپاهیان برای 
مقاومــت در برابــر دشــمنان بدانــان می گفتنــد:

زنان کمربسته خوانندمان۴ به ایران به مردان ندانندمان   

21. عدم جواز حضور زنان در برخی آیین ها

موبــد پــدرام ســروش پــور در بــاره عــدم جــواز شــرکت زنــان در گاهنبارهــا گویــد: در کمتــر از 
۵۰ ســال پیــش در یــزد زنــان حــق ورود بــه گاهنبــار را نداشــتند و بیــرون در صــف می کشــیدند۵ و 
همیشــه در نامناســب ترین محــل قــرار می گرفتنــد۶ »ایــن جدایــی در میــان پارســیان هنــد بیشــتر بــود 
به طوری کــه تــا اوایــل قــرن حاضــر هیــچ زنــی در گاهنبارهــا شــرکت نمی کــرد«۷ تــا اینکــه پــس از 

اصالحــات زنــان نیــز در ایــن امــر شــریک شــدند۸.
در نتیجــه بایــد گفــت اگــر بــا نگاهــی جامــع متــون اوســتایی و پهلــوی را بررســی کنیــم، جــز 
مردســاالری چیــز دیگــری از ایــن متــون بدســت نمی آیــد و ایــن ســخن کــه: جامعــه ای کــه همــواره 
ــات 1379- ــی، ج 7، ص 580، ابی ــق - ابوالفضــل خطیب ــق مطل ــه کوشــش خال 1. فردوســی ابوالقاســم، 1386، شــاهنامه، ب

.1381
2. کزازی، میرجالل الدین، 1390، نامه باستان، ج 8، ص 782.

3. فردوسی ابوالقاسم، 1386، شاهنامه، به کوشش خالق مطلق - ابوالفضل خطیبی، ج 7، ص 583، بیت 1406.
4. فردوسی، ابوالقاسم، 1371، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 3، ص 387، بیت 1134.

5. سروش پور، پدرام، 1397، پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی، ص 41.
6. بویس، مری، 1397، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 62.

7. همان، ص 61، پاورقی شماره 9.
8. نک: بویس، مری، 1381، زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 243.
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ــا محــارم باشــد۱،  بــه خانــه و خانــواده احتــرام فراوانــی گذاشــته نمی توانــد ترویــج دهنــده ازدواج ب
صحیــح نیســت. چــرا کــه بــرای موبدانــی کــه رســم خویــدوده را بدعــت نهادنــد چنانچه گذشــت 
ــود و آفرینشــش از ســر  ــی ب ــی نداشــت. وجــود او طفیل ــرام چندان ــواده احت ــوان رکــن خان زن به عن
ناچــاری، او را داغ خــوردة اهریمــن می خواندنــد و مرتــب گفتــه می شــد عقــل و خــرد ندارنــد، پــدر 
ــد ترویــج  ــواده چــرا نتوان ــه زن و خان ــن نــگاه ب ــواده را بفروشــد و ... . ای می توانســت اعضــای خان

دهنــده ی ازدواج بــا محــارم باشــد؟

نقد و بررسی ادله تساوی جایگاه زن و مرد در آیین زرتشتی

هرچنــد پــس از مطالعــه بخــش پیشــین به خوبــی مردســاالری و جایــگاه پاییــن زنــان در مقایســه 
بــا مــردان روشــن شــد امــا برخــی بــدون توجــه بــه آن مطالــب، بــرای نشــان دادن جایــگاه واالی زن 
را در ایــران باســتان بــه چنــد نکتــه اشــاره کرده انــد. حــال باتوجه بــه مطالــب بــاال بــه بررســی ایــن 

ــم. ــکات می پردازی ن

1- استناد به گاتاها

ــش  ــنیدن پیام ــرای ش ــردم را ب ــت م ــو زرتش ــا اش ــر ج ــا، ه ــد: در گات ه ــر گوی ــگ مه فرهن
فرامی خوانــد از زن )نایــری( و از مــرد )نــا( جداگانــه نــام می بــرد. همچنیــن او، زن و مــرد را 
ــود  ــا آنجــا ب ــرد ت ــه تســاوی زن و م ــاور ب ــرار می دهــد۲ ... ب ــر ق ــار همســر در رده براب ــگام اختی هن
کــه دانشــمندان زرتشــتی پــس از زرتشــت ســه فــروزه وهومــن، اشــا و خشــترا را از جهــت لغــوی 
در دســتور زبــان مذکــر کردنــد و ســه فــروزه دیگــر، آرمئیتــی، َهئورتــات و امرتــات را مؤنــث نــگاه 

داشــتند۳.
ــرده شــده  ــام ب ــار یکدیگــر ن ــود کــه در گاتاهــا از مــرد و زن در کن ــوان منکــر ب ــد نمی ت هرچن
اســت. امــا بــاز هــم نمی تــوان انــکار کــرد کــه نقــش َاَشــون یــا مــرد پرهیــزکار در گاتاهــا پررنگ تــر 
اســت و بــا وجــود اینکــه مــادر کانــون مهــر و محبــت اســت امــا در گاتاهــا پرســش ایــن اســت کــه 
چــه کســی محبــت میــان پــدر و پســر را بوجــود آورده اســت؟۴ بیشــتر یــاوران زردشــت در گاتاهــا از 
مردان انــد. در مجمــوع پنــج ســرود گاهانــی به غیــر از خــود زردشــت از پنــج مــرد دیگــر نــام بــرده 
شــده اســت کــه در مجمــوع دوازده بــار نــام آنــان در گاتاهــا تکــرار شــده اســت. امــا در میــان زنــان 

1. سروش پور، پدرام، 1397، پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی، ص 189.
2. مهر، فرهنگ، 1387، دیدی نو از دینی کهن، ص 66.

3. همان، ص 67.
4. یسنا 44، بند 7.
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تنهــا یــک بــار نــام پورچیســتا دختــر زرتشــت آمــده اســت۱ آن هــم در آخریــن فصــل گاتاهــا کــه 
چنــدی از اوســتاپژوهان آن را متعلــق بــه عصــر پــس از زرتشــت می داننــد.

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه گاتاهــا جــز در ایــن چنــد مــورد دربــاره شــخصیت و حقــوق زنــان 
ــه ایــن کتــاب نســبت بدهیــم.  ــوان براین اســاس هرآنچــه دلمــان خواســت ب ســاکت اســت و نمی ت
امــا بــه فــرض کــه زن و مــرد در گاتاهــا مقــام یکســانی داشــته باشــند امــا اســتناد بــه گاتاهــا بــرای 
نشــان دادن جایــگاه زن پــس از زرتشــت و به ویــژه در زمــان ساســانیان هیــچ ارزشــی نــدارد چــرا کــه 
گاتاهــا در عصــر ساســانی بــرای موبــدان هــم ناشــناخته بــود. نکتــه دیگــر اینکــه مؤنــث و مذکــر 
ســاختن الفــاظ چــه اهمیتــی دارد وقتــی ایــن کار منســوب بــه خــود زرتشــت نباشــد. ایــن توجیــه 
همــان قــدر ضعیــف اســت کــه کســی بگویــد ازآنجاکــه لفــظ اهورامــزدا مذکــر اســت پــس گاتاها 
ــا دانســته اند  جنــس مــرد را مقــدم داشــته اســت. از طرفــی از قدیــم تعــداد امشاســپندان را هفــت ت
حــال چــه اهورامــزدا امشاســپند هفتــم باشــد یــا ســروش به هرحــال اهــورا و ســروش مذکرنــد و بدیــن 
ترتیــب آیــا می تــوان گفــت چهــار امشاســپند مذکــر دلیلــی بــر مردســاالری گاتاهاســت؟ یــا چنانچــه 
ــرداد و  ــه خ ــات ب ــات و امرت ــوی هئورت ــان پهل ــیت در زب ــن جنس ــا ازبین رفت ــد ب ــس گوی ــری بوی م
مــرداد تبدیــل شــده کــه الفاظــی مذکرنــد۲. موبــد خجســته می ســتری در پاســخ بــه ایــن ســؤال که: 

ــد: ــه می شــود ســه امشاســپند مــرد و باقــی زن هســتند«. می گوی »گفت
ــز  ــات نی ــات و امرت ــزدا، هورت ــر و اهورام ــم مذک ــته اس ــه و هیش ــرا اش ــتم؛ زی ــق نیس ــن مواف »م
خنثــی هســتند. تنهــا امشاســپندی کــه به صراحــت بــا عنــوان دختــر اهورامــزدا مطــرح شــده اســت 
ســپنتا آرمیتــی می باشــد. هورتــات و امرتــات هرگــز بــا شناســة مذکــر یــا مؤنــث در گاهــان مطــرح 

ــدارم« ۳. ــول ن ــاور را قب ــن ب ــن ای نشــده اند؛ بنابرای
 از طــرف دیگــر ســه فــروزه مؤنــث چنــدان کــه بایــد در گاتاهــا مــورد توجــه نیســتند مخصوصــًا 

خــرداد و امــرداد آیــا می تــوان گفــت گاتاهــا بــه نقــش زنــان اهمیــت کمتــری داده اســت؟

2- ایزدبانوان

برخــی گوینــد ازآنجاکــه برخــی از خدایــان و ایــزدان در ایــران باســتان مؤنــث بوده انــد در نتیجــه 
زن در ایــران باســتان دارای مقــام باالیــی بوده اســت.

در پاســخ بایــد گفــت نخســت اینکــه بســیاری از خدایــان شــریر و دیــوان هــم در ایــران باســتان 

1. میرفخرایی، مهشید، 1393، بررسی دستوری و محتوایی گاه 51 وهوخشترگاه، ص 10.
2. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 243.

ــمان دوره  ــت آس ــواب، در هف ــادات ن ــه نیلوفر الس ــتری، ترجم ــته می س ــد خِجس ــا موب ــو ب ــی در گفت وگ ــتیان پارس 3. زرتش
ــماره 39، ص 41. 10، ش
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ــا  ــت. ی ــن اس ــر اهریم ــه دخت ــهوت ک ــو ش ــاده دی ــی« م ــد »َجه ــد مانن ــث بوده ان ــس مؤن از جن
»خنثــی تــی« نمــاد بت پرســتی۱، »اوَدگ« مــاده دیــوی کــه ضحــاک را پدیــد آورد، »بوشاســب« 
دیــو خــواب و تنبلــی، »ترومــد« دیــو تکبــر و گســتاخی و »پریمتــی« دیــو تکبــر اســت۲. »َنســو« 
ــر ســر جســد مــردگان حاضــر می شــود و  ــس از مــرگ ب ــه پ ــوی اســت کــه بالفاصل ــاده دی ــز م نی
ــش از  ــوان اســت کــه پی ــن دی ــن همــکاران اهریمــن و قوی تری ــو »آز« کــه از مهم تری ــن دی همچنی

ــود۳. ــود می ش ــن ناب اهریم
 دیگــر اینکــه حتــی در میــان قبائــل بــدوی کــه زنــان دارای چنــدان ارزشــی نبودنــد نیــز خدایــان 
ــام »الت«  ــه ن ــی ب ــزد بانوان ــی ای ــراب جاهل ــای اع ــن بت ه ــه مهم تری ــرای نمون ــته اند. ب زن داش
ــان  ــم از آن ــرآن کری ــده می شــدند و در ق ــران خــدا خوان ــد کــه دخت ــّزی« بوده ان ــات« و »َع و »من

نام برده شــده اســت۴.

3- تجارت

برخــی بــرای اینکــه نشــان دهنــد زنــان دارای حــق مالکیــت بوده انــد از زنــان تجــاری 
ــه در  ــت ک ــد دانس ــا بای ــد ام ــغول بوده ان ــارت مش ــه کار تج ــتان ب ــران باس ــه در ای ــد ک ــام می برن ن
ــه  ــرت خدیج ــه حض ــرای نمون ــد. ب ــغول بودن ــب وکار مش ــه کس ــان ب ــز زن ــدوی نی ــی ب ــان قبایل می
ــان  ــا زن ــود. ی ــی ب ــه عظیم ــب تجارت خان ــالم صاح ــر اس ــت پیامب ــش از بعث ــالم الله علیها( پی )س
ــوان  ــن مــوارد می ت ــه ای ــرده شــده اســت. حــال باتوجه ب ــان نام ب ــخ عــرب از آن دیگــری کــه در تاری

ــد؟ ــوردار بودن ــی برخ ــام باالی ــع از مق ــن جوام ــان در ای ــت زن گف
ــتند و  ــتمزد را داش ــه و دس ــک، اندوخت ــق تمل ــتان ح ــران باس ــان در ای ــد زن ــی هرچن از طرف
ــک اصــل مســلم محــدود  ــا ی ــوق ب ــن حق ــا ای ــش شــریک شــوند ام ــا شــوهر خوی می توانســتند ب

ــود۵. ــدان ب ــوال خان ــتراک ام ــم اش ــت و آن ه می گش

4- پادشاهی

ــگ، پوران دخــت و آذرمیدخــت۶ در  ــد همــای، دین ــد زن همانن ــه می شــود ازآنجاکــه چن گفت

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 976.
2. نک: منتظری، سید سعیدرضا، 1395، آیین زرتشتی و باستان گرایی، ص 293-292.

3. خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه، ص 15.
ْخَری« )قرآن کریم: نجم، 20-19(.

ُ
اِلَثَة اْل ی * َوَمَناَة الثَّ َت َواْلُعزَّ ْیُتُم الالَّ

َ
َفَرأ

َ
4. »أ

5. نک: مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 123-122.
6. علوی، هدایت الله، 1378، زن در ایران باستان، ص 28- 33.



۶۱ فصل اول: کلیات

ــی داشــته اند. ــان مقــام واالی ــه مقــام پادشــاهی رســیده اند در نتیجــه زن ــران ب ــخ ای تاری
ــان در جامعــه نیســت  ــر وضــع عمومــی زن ــی ب ــد زن دلیل ــد گفــت پادشــاهی چن در پاســخ بای
ــل عــرب طــی جنگ هــای مــداوم و  ــه« ملکــه قبای ــان اعــراب »ماوی ــه در می ــرای نمون چــرا کــه ب
ــان  ــا آنجــا کــه رومی ــوان انداخــت ت ــوس »شــدید و دهشــتناک« ۱ ســپاه روم را از ت ــول روفین ــه ق ب
ــوان اســقف انتخــاب شــود۲.  ــه وی به عن ــردی از قبیل ــن ف ــد و او به شــرط تعیی ــح دادن پیشــنهاد صل
ســوزمنوس در تاریــخ خــود دربــاره جنگ هــای ایــن ملکــه گویــد: »گرچــه زنــی دســت بــه پیــکار 
ــرای  ــکار ب ــن پی ــه ای ــد ک ــد. می گوین ــان نامی ــهل و آس ــردی س ــوان آن را نب ــف نمی ت زد، بااین وص
رومیــان دشــوار و غیــر قابــل دفــع بــود« ۳. یــا در حیــره کلیســایی وجــود داشــت کــه بــه فرمــان مادر 
عمــرو بــن منــذر ســاخته شــده بــود در کتیبــه ایــن صومعــه وی ملکــه و فرزنــد ملــوک نامیــده شــده 

است۴.
نمونــه دیگــر پادشــاه قــوم وحشــی ماســاژت )یــا ماســاگت( یعنــی تومیــرس اســت کــه گفتــه 
ــوم ازدواج  ــن ق ــان همی ــا در می ــرد ام ــی ک ــان صف آرای ــل آن ــی در مقاب ــورش هخامنش ــود ک می ش
ــه  ــن ک ــا از ای ــرد۵. ام ــره می ب ــت به ــه می خواس ــی ک ــر زن ــس از ه ــر ک ــود و ه ــج ب ــتراکی رای اش
بگذریــم در میــان بابــل کــه از ثروتمندتریــن کشــورهای زمــان هخامنشــیان بــود نیــز دو زن 
ــرودوت:  ــه ه ــه گفت ــا ب ــیدند ام ــاهی رس ــه پادش ــز ب ــس۷ نی ــمیرامیس۶ و نیتوکری ــای س ــه نام ه ب
ــر  ــار در عم ــد یکب ــل بای ــان مح ــک از زن ــت: هری ــن اس ــل چنی ــردم باب ــادت م ــن ع »ننگین تری
خــود بیکــی از معابــد آفرودیــت برونــد و در آنجــا خــود را تســلیم یــک خارجــی کننــد. زنانــی کــه 
چهــره ای زیبــا و اندامــی رعنــا دارنــد زود از معبــد مراجعــت می کننــد، ولــی آنهــا کــه زشــت اند، 
مدتــی مدیــد در آنجــا می ماننــد و نمی تواننــد وظیفــه خــود را نســبت بــه الهــه انجــام دهنــد. بعضــی 

ــند۸«. ــار می کش ــا انتظ ــال در آنج ــار س ــا چه ــه ی ــا س از آنه
حــال پادشــاهی ایــن چنــد زن دلیــل بــر ایــن اســت کــه زن در میــان ایــن اقــوام جایــگاه بســیار 

واالیــی داشــته و یــا همســان مــردان بــوده اســت.

ــه  ــالدی، ترجم ــم می ــارم - شش ــده های چه ــران در س ــرقی و ای ــای روم ش ــدود مرزه ــراب ح ــکایا، 1372، اع 1. پیگولوس
عنایت اللــه رضــا، ص 102.

2. همان، ص 98-97.
3. همان، ص 100.

4. همان، ص 256.
5. هرودوت، 1382، تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، ج 1 ص 288.

6. همان، ص 259.
7. همان، ص 260.

8. همان، ص 254. و برای رسم ازدواج آنان نک: همان، ص 273-271



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۶۲

اگــر نگاهــی بــه منابــع تاریخــی بیندازیــم خواهیــم دیــد که حضــور زنــان ایرانــی در ایــن منصب 
معلــول دو علــت اســت نخســت اینکــه از خانــدان شــاهی فرزنــد پســری نمانــده بــود و بنــا به ســنت 
بایــد پادشــاه بعــدی از نســل شــاه گذشــته باشــد و دیگــر اینکــه دوران اغتشــاش و هرج ومــرج بــود 
و هــر کــس در جایــی داعیــه حکومــت داشــت و گرنــه تاریــخ شــاهد اســت کــه اگــر پســر بچــه ای 
ــغ و  ــان بال ــاندند و زن ــت می نش ــر تخ ــود او را ب ــده ب ــی مان ــته باق ــاه درگذش ــم از پادش ــی ه قنداق
خردمنــد هیچــگاه بــدان مقــام نمی رســیدند. بــرای نمونــه شــاپور دوم پســر هرمــز هنگامــی کــه در 
شــکم مــادر خــود بــود بــه شــاهی رســید و در ســن شانزده ســالگی اداره امــور را بــه دســت گرفــت. 
یــا اردشــیر ســوم پســر قبــاد در ســن هشت ســالگی بــه پادشــاهی رســید. از همــه مهم تــر زمانــی کــه 
ایــران در خطــر حملــه اعــراب مســلمان بــود یزدگــرد شــانزده ســاله را بــه تخــت نشــاندند درحالی که 
تمــام عمــر خــود را در پنهانــی و بــه دور از سیاســت گذرانــده بــود. حتــی در پادشــاهی بهــرام شــاپور 
بــا اینکــه پنــج دختــر داشــت امــا چــون پســری از خــود نداشــت، تاج وتخــت را بــه بــرادر خــود داد. 

فردوســی گویــد:
یکی کهــــتر از وی برادرش بود نبودش پسر پنج دخترش بود  

همان مهر شاهی و تخت و کاله۱ بدو داد ناگاه گنج و سپــاه  
از میــان ایــن ســه شــاهزن، همــای از طــرف شــوهر و پــدر خــود تــا زمــان بلــوغ فرزنــد بــه شــاهی 
ــه پادشــاهی رســیدند کــه پادشــاه درگذشــته  ــی ب گمــارده شــد و پوران دخــت و آذرمیدخــت زمان
ــد  ــر ارش ــوم پس ــزد س ــه هرم ــت ک ــارت داش ــفون ام ــی در تیس ــگ در زمان ــت و دین ــری نداش پس
ــر ســر پادشــاهی در  ــا وی ب ــرادر دیگــرش پیــروز ب یزدگــرد دوم در سکســتان حکومــت داشــت و ب
ســتیز بــود. اینکــه در چنیــن شــرایطی چنــد زن بــه پادشــاهی رســیده اند دلیلــش هرج ومــرج سیاســی 
بــود نــه اینکــه زنــان را شایســته چنیــن مقامــی دانســته اند. شــگفت اینکــه فردوســی در آغــاز داســتان 

ــد: ــن گوی پادشــاهی پوران دخــت چنی
چو زن شاه شد کارها گشت خام۲«. »یکی دختری بود پوران بنام  

 در نتیجــه اگــر کســی بــه دنبــال ایــن اســت کــه بگویــد در ایــران باســتان میــان پادشــاهی زن و 
مــرد تفاوتــی نبــوده اســت، بایــد بــه دنبــال زنانــی باشــد کــه در شــرایط کامــاًل عــادی درحالی کــه 
پادشــاه چنــد پســر هــم داشــته باشــد امــا آن دختــر به خاطــر شایســتگی هایش بــر دیگــر پســران شــاه 

ترجیــح داده و پادشــاه و بــزرگان وی را بــه والیتعهــدی برگزیــده باشــند.

ــاالر، ج 6، ص 356،  ــد س ــود امی ــق و محم ــی مطل ــالل خالق ــش ج ــه کوش ــاهنامه، ب ــم، 1384، ش ــی، ابوالقاس 1. - فردوس
ــات 22-21. ابی

2. کــزازی، نامــه باســتان، ج 9 ص 216، بیــت 4825 و نیــز نــك: فردوســی، ابوالقاســم، 1386، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل 
خالقــی مطلــق، ج 8، ص 393، بیــت 1.



۶۳ فصل اول: کلیات

ــوس را  ــاو« پســر شــاپور پســر کی ــم کــه چــون آذرمیدخــت، »ب ــخ طبرســتان می خوانی در تاری
بــه منصــب فرماندهــی پادشــاهی انتخــاب می کنــد، »بــاو« در پاســخ گویــد: »تنهــا کســانی کــه 

ــد«۱. ــت دارن ــک زن رضای ــرای ی ــردن ب ــتند از کار ک ــدم نیس ثابت ق
ایــن نــگاه به خوبــی در ســخنان پــوران به جای مانــده اســت. پــوران بــه مــردم گفــت: 
»امیــدوار اســت خداونــد بــا وجــود او چنــان آســودگی و اســتواری پدیــد آورد کــه همــگان بداننــد 
کــه مملکــت را تنهــا بــه زور مــردان نتــوان گرفــت و لشــکر تنهــا بــه ســطوت و بیــم مــردان فراهــم 
نشــود و پیــروزی تنهــا بــه نیرنــگ مــردان بــه دســت نیایــد و آتــش آشــوب تنهــا بــا ایشــان خامــوش 
نگــردد«۲. چــه ســخنی بــه ایــن روشــنی گواهــی می دهــد کــه بــاور عمــوم بــر ایــن بــود که سیاســت 

ــژه مــردان اســت. و مملکــت داری و جنــگ وی
ــموم  ــا مس ــور ی ــز او را ک ــرخ هرم ــتم ف ــه رس ــت ک ــت اس ــخ آذرمیدخ ــان تل ــر پای ــه بدت  از هم
کــرد۳. دکتــر دریایــی نیــز گویــد: »هــر دو ملکــه زردشــتی بــا توطئــة درباریــان و فرماندهــان کشــته 

شــدند«۴.
سرگذشــت همــای نیــز روشــن نیســت. بــر اســاس داســتان های حماســی همــای دختــر بهمــن 
ــن  ــر ای ــرار ب ــود. ق ــد می ش ــب فرزن ــود صاح ــدر خ ــد و از پ ــود ازدواج می کن ــدر خ ــا پ ــه ب ــود ک ب
اســت کــه همــای پــس از پــدر تــا بــه بلــوغ رســیدن فرزنــدش بــه تخــت نشــیند. امــا همیــن همــای 
به خاطــر حــب جــاه و مقــام فرزنــد خــود را مــرده اعــالم می کنــد و آن را بــه رود می انــدازد و بعدهــا 
ــرادرش  ــور ب ــود حض ــا وج ــای ب ــاهنامه هم ــر ش ــا ب ــد بن ــد۵. هرچن ــت می رس ــه تاج وتخ ــر ب آن پس
ساســان بــه شــاهی انتخــاب می شــود امــا در همیــن مطلــب نیــز جــای تأمــل وجــود دارد چــرا کــه بنا 
بــر بندهــش انتخــاب همــای بــه شــاهی بــه دلیــل نبــود مــردی در خانــواده شــاهی بــوده اســت. در 
آنجــا چنیــن گویــد: »چــون شــاهی بــه بهمــن اســفندیاران رســید، )ایرانشــهر( ویــران شــد. ایرانیــان 
بــه دســت خــود نابــود شــدند و از تخمــه شــاهی کــس نمانــد. ایشــان همــای، دخــت بهمــن، را بــه 

شــاهی نشــاندند« ۶.

1. خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه، ص 92.
2. نولدکه، تئودور، 1378، تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان، ترجمه عباس زریاب، ص 409.

ــتم  ــتور رس ــه دس ــه ب ــده ک ــی آم ــخ بلعم ــی از تاری ــاهنامه، ص 92. در روایت ــان در ش ــالل، 1395، زن ــق، ج ــی مطل 3. خالق
دویســت مــرد حبشــی بــه آذرمیدخــت تجــاوز کردنــد و ســپس دســت وپایش را بریــده و چشــمش را کــور کــرده و در پایــان 

ــح و تحشــیه محمــد روشــن، ج 2، ص 1020( ــری، تصحی او را کشــتند )بلعمــی، ابوعلــی، 1378، تاریخنامــه طب
4. دریایی، تورج، 1393، شاهنشاهی ایران، پیروزی عرب ها و فرجام شناختی زردشتی، ترجمه شهرام جلیلیان، ص 30

5. خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه ص 72-71.
6. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 140.
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ــتناد  ــای اس ــه هم ــتان ب ــران باس ــِش زن در ای ــات نق ــرای اثب ــی ب ــه برخ ــت ک ــن اس ــب ای عجی
می جوینــد و هنگامــی کــه بــرای اثبــات وجــود نــکاح محــارم بــه همــای اســتناد می شــود 

می گوینــد همــای شــخصیتی داســتانی اســت و معلــوم نیســت چهــره ای تاریخــی باشــد.
از طرفــی بنــا بــه کتــاب مادیــان هــزار دادســتان دختــر حتــی بــرای کدخدایــی نیــز شایســتگی 
ــه شــده اســت کــه  ــز گفت ــده: »و آن نی ــن آم ــاب چنی ــه پادشــاهی. در آن کت ــدارد چــه برســد ب ن
دختــِر زاده شــده در دوده کدخدایــی )جانشــین آن کدخــدای( نمی شــود زیــرا شایســته کدخدایــی 
نیســت۱«. بــه بیانــی دیگــر پادشــاهی ایــن چنــد زن مربــوط بــه زمانــی اســت کــه: »ســلطنت زن در 
واقــع در تناقــض مطلــق بــا ایدئولــوژی مزدیســنی و ساســانی و مفهــوم پادشــاهی بــود« ۲. برخــی از 
پژوهشــگران نیــز بــا بررســی نمونه هــای زنــان پادشــاه در تاریــخ ایــران بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه 
پادشــاهی ایــن زنــان یــا به خاطــر نبــود جانشــین مــرد بــود یــا شــراکت در پادشــاهی یــا دسیســه چینی 

آن زن بوده اســت۳.
موبــد خجســته می ســتری در ایــن بــاره گویــد: »یقینــًا زنــان در ســاختار حکومتــی ساســانیان 
قدرتمنــد بودنــد؛ امــا فقــط دو زن در اواخــر حکومــت ساســانی ملکــه شــدند. تــا آنجــا کــه مربــوط 
بــه روابــط شــاهانه بــود، زنــان اجــازة پادشــاهی نداشــتند. شــاید آنهــا بــا لیاقــت و باکفایــت بودنــد 
)...( شــما بایــد آزادی زنــان را در متــن تاریخــی اجتماعــی مــورد بررســی قــرار دهیــد. اگــر شــما 
بــه دوران باســتان توجــه کنیــد بیشــتر زنــان تحــت تســلط مــردان بودنــد و ایــن وضعیــت بیــن همــة 
ــا چیــزی شــبیه آن  ــان از قــدرت خارق العــاده ی فرهنگ هــا مشــترک اســت. در زمــان ساســانیان زن

برخــوردار نبودنــد« ۴.

5- سپاهیگری

ــز ملکــه تومیــرس  ــا کــورش هخامشــی نی در پاســخ همیــن بــس کــه در جنــگ ماســاژت ها ب
فرماندهــی جنــگ را بــر عهــده داشــت. و اگــر ایــن داســتان درســت نباشــد داســتان ماویــه در میــان 

اعــراب چنانچــه گذشــت مســتند اســت.

1. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 371، بند 136، فصل 42.
ــه  ــت، ترجم ــرش آذرمیدخ ــوران و خواه ــاهی ب ــاره پادش ــار درب ــد گفت ــاهی: چن ــان و پادش ــو، 1396، زن ــو، آنتونی 2. پانائین

ــی، ص 140. ــامان رحمان س
3. اســتادی، الهــام و مزداپــور، کتایــون، 1398، چگونگــی و ســاختارهای بــر تخــت نشســتن زنــان فرمانــروا در ایــران باســتان 

)550 پ.م.-651 م.(، ص 22.
4. زرتشــتیان پارســی در گفت وگــو بــا موبــد خِجســته می ســتری، ترجمــه نیلوفرالســادات نــواب، در هفــت آســمان دوره 10، 

شــماره 39، ص 41.



۶۵ فصل اول: کلیات

6- ستایش زنان

برخــی بــرای اینکــه بگوینــد زن دارای مقــام واالیــی بــوده اســت تنهــا بــه بخش هایــی از اوســتا 
اســتناد می کننــد کــه گفتــه ایشــان را تأییــد می کنــد بــرای نمونــه بندهایــی کــه در آن زنــان ســتایش 

شــده اند.
امــا دو اشــکال بــر ایــن برداشــت وجــود دارد نخســت اینکــه ارزش ســتایش های اوســتایی چــه 
میزانــی دارد. کتابــی کــه در آن کــوه و در و دشــت و گاو ســتایش شــده اند چــرا زنــان بایــد از آن 
محــروم بماننــد. دیگــر اینکــه بــه فــرض کــه زنــان مــورد ســتایش قــرار گرفته انــد امــا همیــن زنــان 

خــود موظــف بودنــد کــه شــوهران خــود را نمــاز بــرده و بــرای آنــان ســجده کننــد.
در نتیجــه تمامــی دالیلــی کــه بــرای نشــان دادن مقــام و موقعیــت بــاالی زنــان در آییــن زرتشــتی 
ذکــر شــد، دارای اشــکال اســت و زنــان هــر مقــام و مرتبــه ای کــه داشــته باشــند هرگــز به پــای مــردان 

ــند. نمی رس

گفتار پنجم: ازدواج در آیین زرتشتی

ــتیان  ــه زرتش ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــد برخ ــات می آی ــی دفاعی ــد و برس ــش نق ــه در بخ چنانچ
همچنــان پایبنــد بــه آداب ورســوم دینــی خــود هســتند و در آن تغییــری نداده انــد در نتیجــه اگر رســم 
خویــدوده وجــود داشــته بایــد تــا امــروز شــاهد آن باشــیم. در ایــن بخــش هــم بــرای رد ایــن ادعــا و 
گاهــی از میــزان تفاوت هــای ازدواج در منابــع زرتشــتی بــا آنچــه امــروزه در میــان ایشــان رواج  هــم آ

ــا آن می اندازیــم. ــه قوانیــن ازدواج و طــالق و مســائل مرتبــط ب دارد نگاهــی ب

1. وجوب ازدواج

بنــا بــر ســنت ازدواج از واجبــات دیــن زردشــتی اســت و بنــا بــر دینکــرد »با داشــتن امــکان جایز 
نیســت کــه زن شــوهر نکنــد و مــرد زن نگیــرد« ۱. ایــن حکــم بــرای زنان کمــی متفــاوت بــود. برای 
نمونــه اگــر دختــری پــس از رســیدن بــه ســن بلــوغ بــا وجود شــوهر مناســب بــه همســری مــردی در 
نیایــد هــر بــار کــه عــادت می شــود یــک تنافــور گنــاه در نامــه اعمــال وی ثبــت خواهــد شــد و اگــر 

تــا پایــان عمــر ازدواج نکنــد دوزخــی خواهــد بــود و تــا رســتخیز پســین در عــذاب و رنج باشــد۲.

1. آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 1386، کتاب پنجم دینکرد، ص 58، فصل 16، بند 5.
2. اون واال، مانکجــی، 1922، روایــات داراب هرمــزد یــار، ج 1، ص 178، از روایــت کامــه بهــره و نیــز نــک: دابــار، 1909، 

ســد در بندهــش، ص 135، در 63.
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2. وجوب ازدواج زن پس از مرگ شوهر

بــر اســاس ســنت، زن بــرای همیشــه بایــد تحــت سرپرســتی شــوهر خویــش باشــد حتــی پــس از 
آنکــه شــوهرش بمیــرد نیــز بــر همــگان واجــب اســت کــه تــالش کننــد تــا دوبــاره زن بــه همســری 

ــرد دیگــری درآید۱. م

3. زن از پیوند خواستن

ســفارش بــر ایــن بــود کــه ازدواج هــا به صــورت خانوادگــی باشــد و ازدواج هــای بــرون خانوادگی در 
درجــه دوم قــرار داشــت. آذربــاد مهراســپندان گویــد: »زن از پیونــد خویــش کنیــد کــه پیوندتــان دورتر 
رود )=در زمــان تــداوم یابــد(« ۲. پایبنــدی بــه ایــن آمــوزه را می تــوان در میــان دیلمیــان ســده چهــارم 
هجــری دیــد. مقدســی گویــد پــدری می خواســت دختــر خــود را بــا شمشــیر بکشــد و چــون علــت 

را جویــا شــدم گفــت: در میــان مــا رســم اســت اگــر کســی بــا اغیــار ازدواج کنــد او را می کشــند۳.

4. موانع ازدواج

ــا محــارم از جملــه ســنن کهنــی  ــه طــور مفصــل در بخــش بعــدی می آیــد ازدواج ب چنانچــه ب
بــوده کــه در متــون پهلــوی جــزو برتریــن کارهــای زردشــتیان شــمرده شــده اســت. امــا بنا بــر قوانین 

کنونــی »زناشــویی در میــان خویشــاوندان« بــه شــرح زیــر ممنــوع اســت:
الف( با پدر و اجداد و با مادر و جدات خود و همسر هرقدر باال رود.

ب( با اوالد خود و همسر هرقدر پایین رود.
ج( با برادر و خواهر و اوالد آنان هرقدر پایین رود۴.

5. اجازه در عقد

ــز در ازدواج الزم  ــواده نی ــت خان ــا سرپرس ــدر ی ــت پ ــر۵، رضای ــت دخت ــر رضای ــالوه ب ع

1. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 186، از روایت کامدین شاپور.
2. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 148، سخنی چند )از( آذرباد مارسپندان، بند 11.

3. »و للدیلــم رســوم عجیبــة ال یزّوجــون الــی غیرهــم و کنــت فــي بعــض الخانــات  فــإذا بصبّیــة تعــدو و رجــل شــاهر ســیفه 
یعــدو خلف هــا یــروم قتل هــا فقلــت مــا فعلــت حّتــی اســتوجبت القتــل قــال انهــا زّوجــت الــی غیرنــا و قتــل مــن فعــل ذلــك 

واجــب عندنــا« )کرمــی، محمــد بــن احمــد، أحســن التقاســیم فــی معرفــة القالیــم، ص 369-368(.
4. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 24، ماده 20.

ــان  ــان، ســعید، 1391، مادی ــز عری ــغ فرخــزادان، ص 7 پرســش 10 و نی ــت آذرفرنب ــدی، حســن، 1384، روای ــی باغ بی 5. رضای
هــزار دادســتان، ص 185، بنــد 4.



۶۷ فصل اول: کلیات

ــد در آن صــورت  ــه همســری مــردی درآی ــدر خــود ب ــدون رضایــت پ اســت۱. اگــر دختــری ب
پــدر می توانــد دختــر خــود را از ارث محــروم کنــد۲. در نتیجــه پــدر خانــواده قــدرت بیشــتری 
داشــت بــه همیــن خاطر بــا اینکــه مــواردی از کســب رضایــت دختــران در شــاهنامه وجــود دارد 
امــا »در شــاهنامه، دختــر در بیشــتر مــوارد در انتخــاب شــوهر ســهمی نــدارد« ۳ و حتــی گاهــی 

ــد: ــر گوی ــزه قــرار داده می شــوند. گشتاســب پــس از مــرگ زری به عنــوان جای
پذیرفتِن راســتان و مهــــان پذیرفتـم اندر خداِی جهــان  

مرو را دهم دخترم را همای۴ که هر َکز میانه نهد پیش پای  
چنانچــه گفتــه شــد اجــازه منحصــرًا بــه دســت پــدر خانــواده اســت۵ و در صــورت مــرگ پــدر 
اجــازه دختــر بــه دســت عمــو یــا هرکســی اســت کــه نســب نزدیک تــری بــه دختــر داشــته باشــد۶. 
ــه دســت  ــود وی اجــازه ب ــدر اســت و در صــورت نب در روایــت دیگــری آمــده کــه اجــازه از آن پ
بــرادر و در مرتبــه بعــد بــه دســت کســی اســت کــه پــدر او را بدیــن کار گمــارده اســت و اگــر آن 

ــر باشــند۷. هــم نباشــد هرکــدام از خویشــان کــه نزدیک ت
اگــر پــدر دختــر نابالــغ خــود را بــه همســری مــردی درآورد و آن دختــر بــه عقــد راضــی نباشــد 
هرچنــد ازدواج صحیــح نیســت امــا سرپرســتی وی منتقــل شــده اســت و آن مــرد مجــاز اســت بــه 

دختــر بگویــد اگــر بــا مــن ازدواج نکنــی، اجــازه نخواهــم داد بــا مــرد دیگــری ازدواج کنــی۸.
ــرای حفــظ  ــی ب ــدان کنون ــود، موب ــدر ب ــر خــالف ســنت گذشــته کــه اجــازه در انحصــار پ ب
تســاوی زن و مــرد، رضایــت والدیــن را شــرط می داننــد بــرای نمونــه در قانــون چنیــن آمــده اســت: 
»اجــرای مراســم زناشــویی مادامــی کــه دختــر و پســر در ســن کمتر از بیســت و یک ســالگی باشــند 
عــالوه بــر خواســت طرفیــن رضایــت والدیــن پســر و دختــر را نیــز الزم دارد، درصورتی کــه یکــی 
از والدیــن درگذشــته باشــد رضایــت پــدر و یــا مــادر زنــده شــرط خواهــد بــود و چنانچــه از والدیــن 

1. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 185، بند 1.
2. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 181.

3. خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه، ترجمه احمد بی نظیر، ص 123.
ــب  ــن مطل ــات 625-626. ای ــق، ص 134، ابی ــی مطل ــه کوشــش جــالل خالق 4. فردوســی، ابوالقاســم، 1377، شــاهنامه، ب
ــد 77(. ــران، بن ــادگار زری ــان، ســعید، 1391، متن هــای پهلــوی، ص 44، ی ــز آمــده اســت )نــک: عری ــران نی ــادگار زری در ی

5. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 2 پرسش 1، و نیز ص 14 پرسش 17.
6. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 179، روایت دستور برزو.

7. همان، ص 182، از روایت شاپور کامدین.
8. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذر فرنبغ فرخزادان، ص 9، پرسش 12.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۶۸

هیــچ یــک زنــده نباشــند رضایــت جــد و بــا نبــودن آنهــا اجــازه جــده الزم اســت۱«.
ــت  ــود؛ نحس ــن می ش ــتی روش ــنت زردش ــالف س ــر خ ــه ب ــد نکت ــاده چن ــن م ــت در ای بادق
اینکــه اجــازه مخصــوص پــدر بــوده اســت. دوم اینکــه در صــورت مــرگ پــدر اجــازه مخصــوص 
سرپرســت دختــر اعــم از بــرادر یــا عمو و یــا پدربــزرگ و امثــال آن اســت و در صــورت فقــدان همه 
آنهــا نوبــت بــه مــادر می رســد۲. ســوم اینکــه لــزوم اجــازه پــدر ربطــی به ســن دختــر و پســر نــدارد و 
بعــد از بیســت و یک ســالگی هــم اجــازه پــدر در ازدواج دختــر الزم اســت. چهــارم اینکــه چگونــه 
رضایــت والدیــن هــر دو شــرط اســت امــا در صــورت فقــدان آن دو تنهــا رضایــت جــد شــرط اســت 

و رضایــت جــده در صــورت فقــدان جــد اســت؟
امــا درصورتی کــه پــدر دیــن دیگــری اختیــار کنــد اجــازه او در عقــد دختــرش از بیــن مــی رود و 

بایــد از دیگــران اجــازه گرفته شــود۳.
نکتــه دیگــر اینکــه هرچند بنــا بــر ســنت رضایــت دختــر در ازدواج شــرط اســت امــا در دو مورد 

اجــازه وی نیــز شــرط نیســت و آن در صورتــی اســت که:
۱- پــدر یــا بــرادر بخواهــد بــرای رســیدن بــه ثــواب خویــدوده یــا ازدواج بــا محــارم بــا خواهــر یــا 

دختــر خــود ازدواج کنــد۴.
۲- شــوهر بخواهــد زن خــود را بــرای مــدت معینــی بــه مــردی بدهــد کــه فرزنــد نــدارد تــا از این 

طریــق صاحــب فرزنــد گــردد. در مادیــان هــزار دادســتان چنیــن آمده اســت:
ــتن( زن  ــه از )داش ــی ک ــه کس ــود را( ب ــازن )خ ــرد، پادش ــه م ــد ک ــیاوش گفته ان ــرخ و س »داد ف
ــمی(  ــی )و رس ــور قانون ــز( بط ــت و )نی ــاه اس ــت بی گن ــن محرومی ــت و در ای ــروم اس ــد مح و فرزن

ــد۶«. ــذار کن ــد واگ ــت زن۵ می توان ــدون رضای ــت، ب ــرده اس ــی ک ــا زن ــای )ازدواج( ب تقاض
در همیــن کتــاب آمــده اســت کــه چنانچــه شــخصی: »در رابطــه بــا زن )خــود( بگویــد کــه: 

1. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 22، ماده 15.
2. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 4 پرسش 5.

3. همان، ص 3 پرسش 3.
4. همان، ص 16 پرسش 20.

5. دکتــر مــزدا پــور معتقدنــد کــه ایــن بخــش از متــن پهلــوی کــه مــورد استشــهاد ماســت دارای ابهــام اســت و دو معنــی از 
آن می تــوان برداشــت کــرد یکــی همیــن کــه در متــن آمــده و دیگــری ایــن اســت »صرف نظــر از همداســتانی زن، فــارغ از 
ــه  ــد او را ب ــت زن، شــوهر می توان ــن می شــود کــه در صــورت رضای ــه ای ــای جمل ــت آن« کــه معن ــا رعای همداســتانی زن و ب
همســری فــرد نیازمنــد درآورد و البتــه بایــد تــا یافتــن شــواهدی بیشــتر منتظــر بــود. )نــک: مزداپــور، کتایــون، 1393، خانــواده 

در ایــران باســتان، در تاریــخ جامــع ایــران، ج 3، ص 169-168(.
6. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 362 بند 67.



۶۹ فصل اول: کلیات

ــد )او را( واگــذار کنــد« ۱. ــه بای ــگاه او بالفاصل ــو می دهــم« آن ــه ت ــی ب ــه زن »او را ب
ــی زردشــتی،  ــن کنون ــدان در قوانی ــوط ب ــرش ازدواج مقــدس و احــکام مرب گذشــته از عدم پذی
شــرط رضایــت طرفیــن رعایــت شــده اســت در آیین نامــه احــوال شــخصیه زرتشــتیان چنیــن آمــده 
ــرای پیمــان زناشــویی  اســت: »رضایــت طرفیــن در زمینــه خواســتگاری و نامــزدی شــرط کافــی ب

نیســت۲«.

6. پشیمانی پس از رضایت

اگــر پــدری بــا ازدواج موافقــت کنــد و پــس از چندی پشــیمان شــود و جــواب رد به خواســتگار 
دهــد و دختــر خــود را به همســری شــخص دیگــری در آورد گناهکار اســت۳.

در روایــت آذرفرنبــغ هــم آمــده اســت کــه دختــر نه ســاله اگــر بــا رضایــت خــود و سرپرســتش 
راضــی بــه ازدواج بــا مــردی شــود حــق پشــیمانی نــدارد۴ و اگــر یــک ســال بگــذرد و بازهــم دختــر 
راضــی بــه وصلــت نشــود گنــاه مــرگ ارزان۵ مرتکــب شــده اســت۶ و امــا در صــورت عکــس یعنــی 
رضایــت پــس از ناخرســندی در مادیــان هــزار دادســتان آمــده اســت کــه اگــر پــدری دختــر نابالــغ 
خــود را بــه همســری مــردی واگــذار کنــد و آن دختــر پــس از بلــوغ ابــراز ناخرســندی کنــد امــا بعدًا 

خرســند شــود بایــد بــرای چنیــن دختــری قیــم و ســاالر جدیــد برگزیــد۷.
امــا گویــا در قوانیــن کنونــی در زمــان نامــزدی نیــز حــق فســخ بــرای هرکــدام از طرفیــن وجــود 

دارد۸.

7. سن ازدواج

بنــا بــه روایــت کامدیــن شــاپور دختــر را می تــوان در ســن نــه ســالگی بــه نامــزدی درآورد و در 
ســیزده ســالگی بــه خانــه شــوهر فرســتاد و کمتــر از ایــن جایــز نیســت. در صــورت تخلــف پــدر و 

1. همان، ص 304، فصل 37، بند 5.
2. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 19، ماده 2.

3. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 179-180، از روایت کامه بهره و کاوس کامان.
4. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 10 پرسش 13.

5. هر گناهی که مجازات آن مرگ باشد.
6. همان، ص 11 پرسش 14 و نیز ص 13 پرسش 16.

7. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 364، فصل 42، بند 86.
8. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 20، ماده 9-8.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۷۰

مــاد هــر دو گناه کارنــد. »دختــر نه ســاله نامــزد کــردن پــس سیزده ســاله۱ بشــوهر دادن بیشــتر شــاید 
کــم نشــاید کــه کم باشــد هــر بــار یــک فرمــان گنــاه۲ باشــد پــدر و مــادر۳«. ناگفتــه نماند پارســیان 
هنــد گاهــی دختــران را در ســن دو یــا سه ســالگی بــه شــوهر می دادنــد کــه موبــدان ایرانــی آنــان را 
از ایــن کار بازداشــتند۴. آن چنــان کــه فردوســی گویــد انوشــیروان نیــز »کودکــی نارســیده« ۵ را از 
خانــواده خاقــان چیــن بــه همســری برمی گزینــد. بنــا بــه گــزارش دوســابوی فرامجــی »رســم نامــزد 
کــردن پســری سه ســاله بــا دختــری دوســاله و حتــی قــرار ازدواج پیــش از تولــد فرزنــدان هنــوز در 
حــدود ۱۸۳۵ رواج داشــته اســت« ۶. در ایــران نیــز ایــن رســم تــا ورود جکســن در حوالــی ۱۹۰۳ در 
میــان زرتشــتیان جریــان داشــته اســت۷. پــس از او رونــه دالمانــی موضــوع نامــزدی اطفــال شــیرخوار 

زرتشــتی را گــزارش کرده اســت۸.
بنــا بــه روایــت بهمــن پونجیــه بلــوغ در ازدواج شــرط اســت ۹ و ازدواج در ســن کمتــر از چهارده 
ــه  ــه خان ــران در ســن ۱۲ ســالگی ب ــز نیســت۱۰. جکســن نیــز گویــد: دخت ســال و دوازده ســال جای
بخــت می رونــد۱۱. یعنــی همــان ســنی کــه روایــت پهلــوی نیــز آن را تأییــد می کنــد۱۲. بنــا بــه روایــت 
کامــه بهــره پــس از آنکــه دختــر بــه بلــوغ رســید بایــد او را بــرای پســری نامــزد کننــد و اگــر پســری 
بــرای نامــزدی او پیش قــدم شــود و پــدر و مــادر یــا هــر کــس دیگــری مخالفــت کننــد، بــرای هــر 

بــار عــادت ماهیانــه دختــر، شــخص مخالــف یــک تنافــور گنــاه کــرده باشــد۱۳.
بنــا بــر روایــت آذرفرنبــغ می تــوان دختــر را پیــش از ســن بلــوغ نیــز بــا رضایــت والدیــن بــه عقــد 

1. در روایــت کامــه بهــره، دوازده ســال قیــد شــده اســت )اون واال، مانکجــی، 1922، روایــات داراب هرمــزد یــار، ج 1، ص 
.)178-177

2. و نیز در روایت شاپور بروجی )همان(.
3. همان، ص 177، از روایت کامدین شاپور.
4. همان، ص 177، از روایت بهمن پونجیه.

5. فردوسی ابوالقاسم، 1386، شاهنامه، به کوشش خالق مطلق - ابوالفضل خطیبی، ج 7، ص 269، بیت 2201.
6. ژینیو، فلیپ، 1395، انسان و کیهان در ایران باستان، ترجمه لیندا گودرزی، ص 161.

ــدون  ــری و فری ــر امی ــه منوچه ــال(، ترجم ــته و ح ــران در گذش ــن )ای ــفرنامه جکس ــز، 1387، س ــام ویلیام ــن، آبراه 7. جکس
بــدره ای، ص 436.

8. رونه دالمانی، هانری، 1335، سفرنامه از خراسان تا بختیاری، ترجمه محمدعلی فره وشی، ص 807.
9. بنا بر روایت دیگری برای دختران ازدواج پس از دشتان )عادت ماهیانه( شرط شده است.

10. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 177.
ــدون  ــری و فری ــر امی ــه منوچه ــران در گذشــته و حــال(، ترجم ــز، 1387، ســفرنامه جکســن )ای ــام ویلیام 11. جکســن، آبراه

ــدره ای، ص 436. ب
12. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 287، فصل سی و چهارم، بند ب 3.

13. هزار و دویست درم سنگ )اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 178(.



۷۱ فصل اول: کلیات

ــوغ  ــه شــرطی کــه پیــش از بل ــه ب ــر الزم اســت. البت کســی درآورد امــا پــس از بلــوغ رضایــت دخت
ــد۲.  ــاله درآی ــری ده س ــد پس ــه عق ــد ب ــغ می توان ــن زن بال ــد۱ و همچنی ــوده باش ــرد نب ــا آن م ــاًل ب اص
البتــه در اندرزنامه هــا ازدواج پیرمــردان بــا دختــران ناُبرنــا و ازدواج جوانــان بــا پیرزنــان نکوهــش شــده 
اســت۳. بنــا بــر ایــن روایــت آذرفرنبــغ اگــر دختــری سه ســاله را بــه عقــد مــردی درآورنــد امــا دختــر 
پــس از بلــوغ بــا ایــن کار موافــق نباشــد، ازدواج درســت نیســت امــا اگــر پــدر دختــر ســاالری دختر 
را بــه مــرد داده باشــد و ســپس پــدر بمیــرد، آن مــرد می توانــد بــه دختــر بگویــد اگــر بــا مــن ازدواج 

نکنــی تــو را بــه همســری کــس دیگــری نمی دهــم۴.
بــر خــالف ســنت پیشــین، بنــا بــه قانــون کنونــی حداقــل ســن نامــزدی بــرای دختــران چهــارده 
ســال و بــرای پســران شــانزده ســال تمــام اســت۵. البتــه اربــاب کیخســرو بــر ایــن بــاور بــود که شــرط 
ــا  ــالگی رس ــران در شانزده س ــده و دخت ــران در هج ــه پس ــت ک ــر اس ــر و پس ــایی دخت ــزدی رس نام
شــناخته می شــوند۶. ایــن اختــالف در ارقــام و اعــداد نشــان از ســالیق گوناگــون و عــدم اســتناد بــه 

منبــع اســت.

8. ازدواج با هم کیش

ــر زردشــتیان  ــدان همــه غی ــه نظــر موب ــود چــرا کــه ب ــا هم کیشــان ب ــر ازدواج ب ــد ســنت ب تاکی
ــا آنجــا کــه ممکــن اســت از ایشــان دوری جســت و حتــی  نجــس بودنــد و ســفارش شــده بــود ت
ــان  ــن می ــه در ای ــورد۷. اگرچ ــان آب نخ ــوزه ایش ــرد و از ک ــز ک ــان پرهی ــا ایش ــدن ب ــفره ش از هم س
ــر  ــور( دخت ــرام گ ــادر به ــرد )= م ــد. زن یزدگ ــرف نبودن ــه ح ــوش ب ــی گ ــانی خیل ــاهان ساس پادش
ــرش  ــر دیگ ــود و همس ــیحی ب ــرو اول مس ــران خس ــی از همس ــود۸. یک ــودی ب ــوت یه راس الجال

1. رضایــی باغ بیــدی، حســن، 1384، روایــت آذرفرنبــغ فرخــزادان، ص 10 پرســش 13. در مادیــان هــزار دادســتان نیــز ســخن 
ــان  ــان، ســعید، 1391، مادی ــه نشــده اســت )عری ــزی گفت ــه اســت و از بطــالن آن چی ــوغ رفت ــش از بل ــر در پی از ازدواج دخت

هــزار دادســتان، ص 364 بنــد 86(.
2. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 12 پرسش 15.

3. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 83، اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان، بند 152.
4. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 9 پرسش 12.

5. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 19، مادده 4.
6. شاهرخ، کیخسرو، 1337، آیینة آیین مزده یسنی، ص 88.

ــر، ص  ــار، 1909، صــد در نث ــز نــک: داب ــاب 36، و نی ــاب ســوم دینکــرد، ج 1، ص 65، ب ــدون 1381، کت 7. فضیلــت، فری
ــت نریمــان هوشــنگ. ــار، ج 1، ص 271، از روای ــزد ی ــات داراب هرم ــز - اون واال، مانکجــی، 1922، روای 29، در 38. و نی

8. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 51-52، شهرستان های ایران، بند 47.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۷۲

ــام شــیرین ازدواج کــرد۱. در دوران  ــه ن ــی مســیحی ب ــا زن ــور چیــن. خســرو دوم کــه ب ــر امپرات دخت
کنونــی نیــز بــا وجــود ســفارش های انجمــن موبــدان مبنــی بــر عــدم ازدواج بــا بیگانــگان۲ حــدود 
پنجاه درصــد زردشــتیان آمریــکای شــمالی بــا غیــر زردشــتیان ازدواج کرده انــد۳. چنانچــه ســه پســر 

ــد۴. ــران انگلیســی و آلمانــی ازدواج کردن ــا دخت ــاب کیخســرو شــاهرخ علی رغــم میــل پــدر ب ارب

9. موقعیت اجتماعی و ازدواج طبقاتی

ــان برخــی طبقــات  ــی ازدواج می ــی موجــب شــد کــه حت ــدازه به نظــام طبقات توجــه بیــش از ان
ــز ســخت گاه ناممکــن شــود. در نامــه تنســر آمــده اســت کــه: »مــن بازداشــتم از آنکــه هیــچ  نی
مردمــزاده زن عامــه خواهــد، تــا نســب محصــور مانــد« ۵. حتــی پــس از برافتــادن ایــن نظــام یکــی 
ــی  ــه زن ــزرگان و مــغ مــردان ب ــر آزادگان و ب ــردان دخت ــود کــه: »ُخ ــن ب ــدان ای از ناراحتی هــای موب
گیرنــد« ۶. انتخــاب همســر از میــان برخــی طبقــات ماننــد بــردگان کــه جایــگاه اجتماعــی نداشــتند 
ناخوشــایندتر بــود حتــی اگــر آن دختــر حاصــل ازدواج پادشــاه و کنیــز بــود. بــرای نمونه انوشــیروان 
هنگامــی کــه مهــران را بــرای انتخــاب یکــی از دختــران خاقــان چیــن می فرســتد بــه او می گویــد:

چند باشد پدر شهریار۷ پرستار زاده نیاید به کار اگر  
تــالش بــرای حفــظ جایــگاه موبــدان از ســوی ایشــان موجــب شــد که تا نســل پیشــین موبــدان، 
همســران خــود را از درون خانــدان خــود انتخــاب کننــد و به ویــژه اصــرار داشــتند کــه دختــران خود 

را بــه مــردم عامــی ندهند۸.

10. جهیزیه

پــدر یــا سرپرســت خانــواده از مالــی کــه تحــت اختیــار بــود بــرای عــروس جهــاز تهیــه می کرد. 
البتــه پــس از آنکــه عــروس بــه خانــه شــوهر رفــت، جهیزیــه جــزو امــالک شــوهر و خانــواده وی 

1. برای اطالع بیشتر نک: خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه، ترجمه احمد بی نظیر، ص 125-124.
2. خورشیدیان، اردشیر، 1393، دهش فرهنگی یا لرک مینوی، ص 61.

3. پارتریج، کریستوفر، 1391، سیری در ادیان جهان، ترجمه عبدالعلی براتی، ص 282.
4. خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ، 1382، ترجمه غالمحسین میرزا صالح، ص 24-23.

5. نامه تنسر به گشنسب، 1354، به تصحیح مجتبی مینوی، ص 65.
6. هدایت، صادق، 1385، زند وهومن یسن، ص 46، در چهارم، بند 35.

7. فردوسی ابوالقاسم، 1386، شاهنامه، به کوشش خالق مطلق - ابوالفضل خطیبی، ج 7، ص 266، بیت 2159.
8. مزدا پور، کتایون و همکاران، 1395، ادیان و مذاهب در ایران باستان، ص 247-246.



۷۳ فصل اول: کلیات

ــرد ۱۴  ــد ۱۵ از فرگ ــه در بن ــا ک ــد از آنج ــی گوی ــخن عجیب ــراک در س ــد کات ــت۱. هیرب می گش
وندیــداد بــرای ازدواج تنهــا گوشــواره ذکــر شــده اســت جهیزیــه دختــر منحصــر در همین گوشــواره 

بوده اســت۲.
در شــرایط عــادی ایــن جهــاز در حکــم ارثیــه عــروس اســت و پــس از مــرگ پــدر دیگــر چیزی 

بــه دختــِر شــوهر داده شــده نمی رســد زیــرا وی از خانــواده شــوهر خــود محســوب می گــردد.
ــه از پــدر و مــارد  ــا ن امــا در قوانیــن کنونــی همــه دختــران اعــم از اینکــه ازواج کــرده باشــند ی

خــود ارث می برنــد۳.

هریگ4 )مهریه(
ُ
11. گ

گرفتــن مهریــه یــا کابیــن از امــور رایجــی بــوده اســت کــه به روشــنی در روایــات داراب هرمزدیار 
از آن یــاد شــده اســت. بــرای مثــال پــدری بــرای ازدواج دختــرش دو هــزار درهــم بــه عنــوان کابیــن 

شــرط می کنــد و دامــاد نیــز شــرط را می پذیــرد۵.
در پرســش چنیــن می خوانیــم: »مهــر در دیــن مازدیســنان هســت یا نــه؟ پاســخ: مهــر درینجانب 
ــت و  ــه اس ــاپوری در عقدنام ــره نیش ــرخ س ــار زر س ــژه و دو دین ــپید وی ــزار درم س ــد دو ه می خوانن

می بایــد خوانــد تــا معلــوم باشــد« ۶.
 در متنــی پهلــوی کــه تاریــخ نــگارش آن بــه ســال ۶۲۷ یزدگــردی۷ می رســد نیــز مبلــغ ســه هزار 
درهــم به عنــوان مهریــه در متنــی بــه نــام »دربــاره پیمــان کدخدایــی« ثبــت شــده اســت۸. بخشــی 
از متــن چنیــن اســت: »و َبهمــان )دختــر( بهمــان هــم، ایــن اختیــار داری )=مالکیــت( در برابــر ســه 

هــزار درهــم ُگهــری را بــا اشــتیاق )=درحالی کــه پســندید( پذیرفــت و بــر آن همداســتان شــد«.

1. نگ: مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3،، ص 184-183.
2. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 23.

3. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 38، ماده 49.
ــن  ــت و ای ــروس می پرداخ ــه ع ــود ب ــدات خ ــر تعه ــی در براب ــت اجرای ــی ضمان ــوان نوع ــد به عن ــاد بای ــه دام ــی ک 4. »مبلغ
مبلــغ جــزو مالکیــت زن محســوب می شــد. احتمــااًل بایــد بــا مهریــه برابــر باشــد« )ســعید عریــان، متــون پهلــوی، ص 146، 

ــی(. پاورق
5. روایت داراب هرمزد یار، ج 1، ص 179، از روایت کامه بهره.

6. همــان، ص 183، از روایــت نریمــان هوشــنگ و نیــز ص 423، دعــای نــکاح گفتــن و نیــز ج 2 ص 384 و نیــز 
نــکاح گفتــن. نیــز ص 423، دعــای  و  پرسش وپاســخ ص 385 

7. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 145 بند 1.
8. همان، ص 146، بندهای 8-7.
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متــن دیگــری نیــز در بهمــن روز از بهمــن مــاه ۷۶۰ یزدگــردی در هند نوشــته شــده اســت که در 
ــه تعییــن شــده اســت۱. در متــن پیمان نامــه  ــار زر نیشــابوری« به عنــوان مهری آن متــن »دو هــزار دین
ازدواج پارســیان هنــد نیــز مهریــه به صــورت »تعهــد رســمی بــه دادن مبلــغ معینــی ســکه های روپیــه 

هنــدی و هدیــه کــردن آرایه هــا و پیرایه هــای زریــن معیــن« قیــد شــده اســت۲.
بنــا بــر شــاهنامه هنگامــی کــه بهــرام گــور از ماهیــار گوهرفــروش دختــرش را خواســتگاری کرد 

ماهیــار رو بــه دختــرش کــرد و
کزین شیردل چند خواهی نثار۳ چنین گفت با آرزو ماهیــار  

اســتاد کــزازی در شــرح ایــن بیــت گویــد: »نثــار در معنــی پیشکشــی و ارمغــان اســت و از آن، 
آنچــه دامــاد بــه عــروس می دهــد خواســته شــده اســت« ۴.

ــاری نیســت بنابرایــن در  ــر قوانیــن کنونــی ازآنجاکــه »در آییــن زرتشــتی طــالق اختی ــا ب امــا بن
ــود۵«. ــد نمی ش ــن و قی ــه تعیی ــویی مهری ــم زناش ــرای مراس اج

بــا دقــت در ایــن مــاده قانونــی روشــن می شــود کــه قیــد مهریــه در عقدنامــه بــا اختیــاری بــودن 
ــت  ــوان گف ــا می ت ــود. آی ــاری می ش ــز اختی ــالق نی ــد آن، ط ــورت قی ــات دارد و در ص ــالق مناف ط

باتوجه بــه قیــد مهریــه در ازدواج زرتشــتیان پیشــین طــالق نیــز اختیــاری بــوده اســت؟

12. تعدد زوجات

بــر خــالف نظــر موبــد رســتم شــهزادی کــه گویــد: قوانیــن ازدواج در دیــن زرتشــتی بــر مبنــای 
تــک همســری اســتوار اســت۶، و یــا هیربــد کاتــراک کــه گویــد: »در تمــام دوره هــای ایران باســتان 
اختیــار یــک همســر روا بــوده و بــدان عمــل می شــده«۷، شــواهدی بســیاری در دســت اســت کــه 
نشــان می دهــد تــا یــک ســده پیــش چندهمســری در میــان زرتشــتیان رایــج بــوده اســت. »در ایــران 

1. عفیفی، رحیم، 1383، اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی، ص 379. متن پیمان کدخدایی.
ــن(،  ــز جکس ــتاد ا. و. ویلیام ــه اس ــناخت )یادنام ــران ش ــان، در ای ــویی پارس ــن زناش ــورواال، ای. ج. س، 1384، آیی 2. تاراپ

ــتخواه، ص 123. ــل دوس ــه جلی ترجم
3. فردوســی، ابوالقاســم، 1384، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق و محمــود امیــد ســاالر، ج 6، ص 493، بیــت 

.1022
4. کزازی، میرجالل الدین، 1388، نامه باستان، ج 7، ص 819.

5. آیین نامــه احــوال شــخصیه زرتشــتیان ایــران، 1386، ص 25، مــاده 21 و نیــز نــک: نیکنــام، کــورش، 1385، آییــن اختیــار، 
ص 187.

6. شهزادی، رستم، 1367، جهانبینی زرتشتی، ص 39-38.
7. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 7.



۷۵ فصل اول: کلیات

ــوده اســت« ۱.  ــدان امــری معمــول ب باســتان داشــتن بیــش از یــک زن، دســت کم در مــورد توانمن
هــرودوت دربــاره تعــدد زوجــات در میــان پارس هــا گویــد: هــر مــرد چنــد زن رســمی دارد و تعــداد 
ــوش یکــم شــش  ــخ آمــده کــه داری ــه در تاری ــرای نمون ــد۲. ب ــداری می کن ــز خری ــز کنی ــادی نی زی
زن داشــت۳. اســترابو علــت تعــدد زوجــات را چنیــن آورده اســت: »مردهــا زن بســیار می گیرنــد. 
ــن  ــه همی ــند«۴. ب ــته باش ــراوان داش ــدان ف ــه فرزن ــا آنک ــد ت ــز دارن ــدد نی ــای متع ــن صیغه ه در ضم
خاطــر می بینیــم گشتاســب از هوتــس ســی فرزنــد۵ و اردشــیر صــد و پنجــاه فرزنــد داشــت۶. و یــا 
خســروپرویز چندیــن و چنــد فرزنــد داشــت کــه شــیرویه بــرای خالصــی از دســت رقبــا هفــده تــن 
از بــرادران خــود را کشــت۷ کــه بــه نقــل ســبئوس چهل تــن بودنــد۸. اســترابو دربــاره مادهــا گویــد: 
شــاهان مــاد زنــان متعــددی داشــتند امــا دیگــر مادهــا بیــش از پنــج زن نمی توانســتند اختیــار کننــد۹. 
تعــدد زوجــات حتــی در حماســه ها و اســاطیر ایرانــی وجــود دارد. بــرای نمونــه ایــرج دو زن داشــت 
و منوچهــر از ماه آفریــد بــه دنیــا آمــد۱۰ درحالی کــه نــام همســر دیگــرش ســهی۱۱ بــود. فریــدون دو 
ــه زنــی گرفــت و بــرای بدســت آوردن ایــن دو زن بــه درگاه آناهیتــا قربانی هــا  خواهــر جمشــید را ب
پیشــکش کــرد۱۲. از شــهرناز دو پســر و از ارنــواز یــک پســر زاده شــد۱۳. تعــداد زنــان بــا امکانــات 
ــدان  ــا کــرده و ثروتمن ــک زن اکتف ــه ی ــی ب ــردم معمول ــاط مســتقیم داشــته و م ــردم ارتب معیشــتی م
می توانســتند زنــان متعــددی در اختیــار داشــته باشــند۱۴. چنانچــه اردشــیر هخامنشــی بیش از ســیصد 
و شــصت زن داشــت۱۵. »دیکایــارخ )Dikaiarchos( در کتــاب ســوم اثــر خــود دربــارۀ زندگــی در 
یونــان می نویســد: »داریــوش در جنــگ، بــا آنکــه همــه چیــز دســتخوش خطــر بــود، ۳۶۰ تــن از 

1. رجبی، پرویز، 1380، هزاره های گمشده، ج 1 ص 452.
2. هرودوت، 1389، تاریخ هرودوت، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 165، کتاب اول، 135.
3. - یامااوچی، ادوین ام، 1393، ایران و ادیان باستانی، ترجمه منوچهر پزشک، ص 188.

4. استرابو، جغرافیای استرابو، سرزمین های زیر فرمان هخامنشیان، ترجمه همایون صفی زاده، ص 325.
5. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 44، یادگار زریران، بند 68.

6. داندامایف، محمد، 1389، تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کالم، ص 405.
7. نولدکه، تئودور، 1378، تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان، ترجمه عباس زریاب، ص 400.

8. سبئوس، 1396، تاریخ ِسبئوس، ترجمه محمود فاضلی بیرجندی، ص 190.
9. استرابو، جغرافیای استرابو، سرزمین های زیر فرمان هخامنشیان، ترجمه همایون صفی زاده، ص 53.

10. فردوسی، ابوالقاسم، 1366، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 1، ص 125، بیت 571-570.
11. همان، ص 106، بیت 263.

12. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 303، آبان یشت بند 34-33.
13. فردوسی، ابوالقاسم، 1366، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 1، ص 92، بیت 49.

14. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 104 یادداشت 2 و 3.
15. پلوتارخ، 1380، ایرانیان و یونانیان به روایت پلوتارخ، ترجمه احمد کسروی، ص 222.
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ــهبانو  ــران ش ــار ای ــد: در درب ــیکا می نویس ــن در پرس ــا »دین ــرد« ۱ ی ــراه می ب ــود را هم ــزکان خ کنی
ــان  ــان فرعــی بســازد« ۲. البتــه پادشــاهان ساســانی دارای حرم ســرا و زن ــا شــمار بزرگــی از زن بایــد ب
ــت  ــغول خدم ــیروان مش ــار انوش ــز در درب ــزار کنی ــه ده ه ــرای نمون ــد. ب ــماری بودن ــزان بی ش و کنی
ــی دارد و  ــه مهم ــبئوس نکت ــد۴. س ــکار کن ــد ان ــی نمی توان ــروپرویز را کس ــرم خس ــا ح ــد۳ و ی بودن
ــور  ــرام گ ــاهنامه به ــق ش ــت« ۵. »مطاب ــدد داش ــان متع ــان زن ــم مغ ــرو به رس ــت: »خس ــن اس آن ای
دارای ۹۳۰ زن۶ اســت )۳۵/۹۴۷(، خســرو اول ۷۰ )۱۰۷۰/ ۴۱(، و خســرو دوم تــا ۱۲۰۰۰)ش. 

.۷ »)۴۳/۳۹۱۵
ناگفتــه نمانــد بنــا بــر »نامــه تنســر« پادشــاه بایــد بــه یکــی دو زن اکتفــا کنــد و داشــتن فرزنــدان 
بســیار در شــأن طبقــات پاییــن اســت و اشــراف بایــد بــه کمــی فرزنــد مباهــات کننــد۸. آمــوزه ای که 

در میــان پادشــاهان نیــز خواســتار چندانی نداشــت.
ــان هــزار دادســتان و هــم در  ــا خــالف آن هــم در مادی ــود ام ــب ب ــد تــک همســری غال هرچن
ــز ملغــی و  ــر شــرایط، تعــدد زوجــات نی ــا تغیی گزارش هــای تاریخــی ثبــت شــده اســت۹. بعدهــا ب

ــی اشــاره می شــود: ــه از اســناد چندزن ــد نمون ــه چن ــر ب ــدگار شــد. در زی ــی مان ــک زن ی
۱- »چنانچــه تأدیــه بدهــی )شــخص درگذشــته( می بایــد از )دارایــی( خانــواده صــورت پذیــرد 
ــه بدهــی( مگــر در شــرایطی کــه هــر ســه زن )در انجــام  و ســه زن در خانــواده باشــد، )آنــگاه تأدی
ــد  ــن بن ــت ای ــان در یادداش ــر عری ــت« ۱۰. دکت ــر نیس ــد، امکان پذی ــاعی کنن ــر تشریک مس ــن ام ای

1. نوکراتیسی، آنایوس، 1386، ایرانی ات در کتاب بزم فرزانگان، ترجمه جالل خالقی مطلق، ص 54.
2. همان، ص 53.

3. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، خسرو قبادان و ریدگی ص 60 بندهای 99-98.
4. مزدا پور، کتایون و همکاران، 1395، ادیان و مذاهب در ایران باستان، ص 256.

5. سبئوس، 1396، تاریخ ِسبئوس، ترجمه محمود فاضلی بیرجندی، ص 104.
6. شــمار زنــان بهــرام بنــا بــر شــاهنامه بایــد بیشــتر باشــد چــرا کــه پیــش از آنکــه بهــرام به ســوی خانــه مــرد گوهرفــروش بــرود 

روزبــه در ســخنی بــه موبــدان گویــد:
»کنون نهصد و سی زن از مهتران همه بر سران افسر از گوهران«

و ایــن یعنــی ازدواج هــای بعــدی در شــمار نیامــده اســت. در نتیجــه دختــر ماهیــار گوهــر فــروش، دختــر شــنگل را بایــد بدیــن 
ــمار افزود. ش

7. خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه، ترجمه احمد بی نظیر، ص 144، پاورقی شماره 3.
8. نامه تنسر به گشنسب، 1354، به تصحیح مجتبی مینوی، ص 70.

9. نک: مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 138.
10. عریان سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 133، بند 2.



۷۷ فصل اول: کلیات

می نویسد: »منظور این است که متوفی دارای سه زن باشد۱«.
۲- »چنانچــه شــخصی )مالــی را بــرای قیمومــت متنــاوب( بــه زنــان )خویــش( واگــذارد، قیــم، 

آن )زنــی( خواهــد بــود کــه در همــان ســال بزایــد۲«.
۳- »چنانچــه مــرد بــا دو پادشــازن )خــود چنیــن( پیمــان کــرده باشــد کــه: »مــن تــو و تــو را )بــا 
خــود( هــم درآمــد کــردم« )آنــگاه هــر یــک از آن دو( زن جداجــدا بــا شــوهر هــم درآمــد هســتند 

.»۳ ...
بنــا بــه گــزارش ثعالبــی »زرتشــت بــرای ازدواج و تعــدد زوجــات حــدی قائــل نشــده اســت« ۴. 
بلخــی نیــز گویــد زرتشــتیان هرانــدازه کــه بخواهنــد می تواننــد زن بگیرنــد۵. ارداویــراف موبــد هفت 

زن داشــت کــه همــه، خواهــران او بودنــد۶.
ــر« و  ــه »اورت ن ــرزن۷ ک ــک چک ــته و ی ــازن داش ــز دو پادش ــت نی ــود زرتش ــنت خ ــر س ــا ب بن
»وروچهــر« از چکــرزن بودنــد و »ایستواســتر«، »فریــن«، »ســریت« و »پورچیســتا« از پادشــا زن. 

»هــووی« زن ســوم وی کــه دختــر فرشوشــتر بــود نیــز مــادر ســه منجــی زرتشــتی اســت۸.
ــری  ــر جعف ــم. علی اکب ــا اشــاره کنی ــه ای از تناقض گویی ه ــه نمون ــن جــا ب خــوب اســت در ای
ــد: »اگــر هــم آن  ــار کــرده اســت می گوی ــر اســاس ســنت ســه زن اختی وقتــی می بینــد زرتشــت ب
ــالدی کــه  ــس از هزارهــا ســال در ســدة بیســتم می ــا را چــه کــه پ بزرگــوار ســه همســر داشــت، م
ــان  ــا زب ــم و ی ــرمندگی بکنی ــاس ش ــته احس ــود، نشس ــتیبانی می ش ــو و پش ــی گفتگ ــی از یک زن بس

1. همان ص 138، یادداشت شماره 2.
2. همان، ص 211، بند 43.

3. همــان، ص 287، فصــل 35، بنــد 2. دکتــر عریــان در بخــش یادداشــت ها می نویســد: »در ایــن بنــد نه تنهــا تعــدد 
ــتن دو  ــکاح داش ــه در ن ــی دارد بلک ــجل م ــد مس ــی آن را رد کرده ان ــه برخ ــانی ک ــنای دوره ساس ــن مزدیس ــات را در دی زوج
پادشــا –زن را نیــز تأییــد می کنــد« )همــان، ص 291، یادداشــت شــماره 3( و نیــز نــک: بارتولومــه، کریســتیان، 1337، زن در 

ــی، ص 52. ــن صاحب الزمان ــه ناصرالدی ــانی، ترجم ــوق ساس حق
4. ثعالبی، محمد بن عبدالملک، 1384، شاهنامه ثعالبی، ترجمه محمود هدایت، ص 120.

5. بلخی، احمد بن سهل، 1903، البدء و التاریخ، ج 4، ص 28.
6. ژینیو، فیلیپ، 1372، ارداویراف نامه، ترجمه ژاله آموزگار، ص 43.

7. اســتاد راشــد محصــل بــه نقــل از ســنجانا گویــد کــه نــام زنــان زردشــت، »َاروز«، »ارنیــچ« و »هــوو« بــوده اســت )راشــد 
محصــل، محمدتقــی، 1389، دینکــرد هفتــم، ص 344، یادداشــت بنــد هجدهــم(.

ــژن، 1396، دوازده متــن باســتانی، ص  ــز نــک: غیبــی، بی 8. بهــار، مهــرداد، 1395، بندهــش، ص 152، بخــش بیســتم و نی
281، یادداشــت 13. امــا موبــد جهانگیــر اشــیدری بــدون اعتنــا بــه ایــن متــون گویــد: نــام همســر زرتشــت هــووی بــوده کــه 
از او شــش فرزنــد داشــت. نــک: اشــیدری، جهانگیــر، 1381، راهنمــای آشــنایی بــا دیــن و آموزشــهای اشــو زرتشــت )دفتــر 

یکــم(، ص 6.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۷۸

ــًا  ــود و طبع ــش ب ــا ســال پی ــم؟ زندگــی خصوصــی زرتشــت از آن هزاره ــری دراز کنی ــه خرده گی ب
بایــد باشــد ولــی آییــن زندگــی را کــه او طــرح کــرد، بــرای همیشــه اســت« ۱. امــا وقتــی می خواهــد 
ــد  ــاره گفته ان ــن ب ــه در ای ــه آنچ ــا را ب ــد: »م ــد می گوی ــخ ده ــارم« پاس ــا مح ــئله »ازدواج ب ــه مس ب
ــا چــه  ــه ی ــش چــه گفت ــم زرتشــت و یاران ــم بدانی ــا اینجــا می خواهی ــد کاری نیســت. م و می گوین
کرده انــد« ۲. بــه بیــان دیگــر اگــر مســئله تعــدد زوجــات باشــد ســیره زرتشــت بــه مــا ربطــی نــدارد 
امــا اگــر مســئله ازدواج بــا محــارم باشــد بایــد دیــد کــه زرتشــت و یارانــش چــه کرده انــد. ایــن همان 

تناقــض و قرائــت گزینشــی اســت کــه ایــن دســته از نویســندگان دچــار آن هســتند.
در متــن پهلــوی وجرکــرد دینیــک نیــز آمــده کــه زرتشــت ســه زن داشــت کــه هــر ســه در زمــان 
زندگــی وی در قیــد حیــات بودنــد۳. هرچنــد در اعتبــار ایــن متــن تردیــد وجــود دارد امــا ازآنجاکــه 
نویســنده آن موبــدی زرتشــتی بــوده اســت به خوبــی نشــان از جایــز بــودن چنیــن رســمی نــزد ایشــان 

اســت.
ــه شــرطی  ــج زن داشــته باشــد ب ــا پن ــرد اجــازه می دهــد ت ــه م ــن زرتشــتی ب ــد: آیی ــه گوی تاورنی
کــه وســائل زندگــی اش را فراهــم کنــد۴. دروویــل کــه در زمــان فتحعلی شــاه بــه ایــران آمــده نیــز از 
تعــدد زوجــات میــان زرتشــتیان می گویــد. ایــن رســم تــا زمــان ناصرالدیــن شــاه قاجــار همچنــان در 
میــان زردشــتیان ایــران جــاری بــود. امــا ازآنجاکــه پارســیان بنــا بــه علــل اقتصــادی و نــه اخالقــی۵ 
مدتــی بــود کــه تــک زنــی را اختیــار کــرده بودنــد در نتیجــه مانکجــی صاحــب نماینــده پارســیان، 
تعــدد زوجــات را ممنــوع اعــالم کــرد۶. البتــه هنــوز هــم موبدانــی بودنــد کــه ممنوعیت مانکجــی را 
نمی پذیرفتنــد و فتــوا بــه جــواز تعــدد می دادنــد. بنــا بــه نوشــته های اربــاب کیخســرو شــاهرخ تعــدد 
زوجــات پــس از مانکجــی تــا اواخــر دوران قاجاریــه همچنــان در میــان زردشــتیان وجــود داشــت. 
دســتور رســتم پســر دســتور جهانگیــر رئیــس روحانــی زردشــتیان فتــوا مــی داد کــه بــرای هــر مــرد 
زرتشــتی تــا هفــت زن گرفتن جایز اســت. بــه همیــن خاطــر در همــان دوران عــده ای دو زن داشــتند 

و حتــی میــرزا بهــرام گشتاســب و بهمــن آدربــاد نیــز چهــار زن داشــتند۷.
ــران،  ــه ای ــس از آمــدن اســالم ب ــد: »پ ــب می گوی ــی عجی ــاب فرهنــگ مهــر در ادعای ــا جن ام

1. جعفری، علی اکبر، 1353، پیام زرتشت، ص 146.
2. همان، ص 177.

3. تاوادیا، جهانگیر، 1348، زبان و ادبیات پهلوی، فارسی میانه، ص 156.
4. تاورنیه، 1382، سفرنامه تاورنیه، ترجمه حمید شیرانی، ص 100.

5. بارتولومه، کریستیان، 1337، زن در حقوق ساسانی، ترجمه ناصرالدین صاحب الزمانی، ص 51.
6. شهمردان، رشید، 1363، تاریخ زرتشتیان فرزانگان زرتشتی، ص 623، و نیز ص 391.

7. شاهرخ، کیخسرو، 2535، یادداشت های کیخسرو شاهرخ، ص 61-60.
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بــا آنکــه تعــدد زوجــات در اســالم مرســوم و مجــاز بــوده اســت، هیــچ مــوردی از تعــدد زوجــات 
در بیــن زرتشــتیان ذکــر نشــده اســت. و طبــق بررســی کــه در تهــران، یــزد و کرمــان انجــام شــد، 
هیــچ یــک از زرتشــتیان کــه در ســدة اخیــر زندگــی کــرده و نیاکانشــان کــه در ســده پیــش از آن 

می زیســته اند، بیــش از یــک زن نداشــته اند« ۱.
حــال خــود میــزان دقــت بررســی جنــاب مهــر را بســنجید. وی در جــای دیگــری گویــد: »اگــر 
تعــدد زوجــات در ســنت زرتشــتی بــوده، چــرا در قــرون اخیــر متــروک شــده اســت؟« ۲. کــه پاســخ 
آن روشــن اســت اواًل نمونه هایــی از آن وجــود دارد و دیگــر بــه فــرض نبــود آن، هماننــد ده هــا رســم 

دیگــری اســت کــه در دهه هــای گذشــته تــرک شــده اســت.
موبــد اردشــیر آذرگشســب پــا را از ایــن فراتــر نهــاده و بــا نادیده گرفتــن تمــام مســتندات گویــد: 
»زرتشــتیان در هیــچ دوره ای از دوران زندگــی خــود مجــاز بــه گرفتــن بیــش از یــک زن نبوده اند« ۳.

خالصــه اینکــه تعــدد زوجــات چنــان مســلم بــود کــه حتــی موبــدان بــر ایــن بــاور بودند کــه در 
بهشــت »هــر مــردی را کــه در زمیــن یــک زن اســت آن گاه او را همــان گونــه اســت. کســی کــه او 
را >زن< بســیار بــود آنــگاه او را >زن< بســیار باشــد« ۴. یــا در روایــت پهلــوی آمده اســت کــه: »به 

مــرد همــان انــدازه کــه در گیتــی پادشــازن بــود، پس بــاز دهنــد« ۵.
امــا بنــا بــر قانــون کنونــی »بــرای هــر مــرد زرتشــتی بیــش از یــک زن و بــرای هــر زن زرتشــتی 

بیــش از یــک شــوهر جایــز نیســت« ۶.

13. انواع ازدواج

ــت. ازدواج  ــه اس ــام می گرفت ــت انج ــم و موق ــورت دائ ــه دو ص ــتی ب ــنت زردش ازدواج در س
ــورت  ــت در ص ــرای و ازدواج موق ــن و خودس ــتری، ایوکی ــری، س ــایی، چک ــورت پادش ــم به ص دائ
ــن  ــد. در ای ــه کرده ان ــن دســته بندی دیگــری ارائ ــه برخــی از محققی ــوده اســت. البت ــان ب ــن زم تعیی
دســته بندی ازدواج بــه ســه صــورت پادشــایی، چکــری و خودســرایی اســت کــه در هــر ســه نــوع 
آن می تــوان به صــورت دائــم یــا موقــت باشــد۷. بــرای نمونــه بنــا بــر بنــدی از مادیــان هــزار دادســتان 

1. مهر، فرهنگ، 1387، دیدی نو از دینی کهن، ص 172، پاورقی شماره 14.
2. مهر، فرهنگ، 1387، دیدی نو از دینی کهن، ص 153.

3. آذرگشسب اردشیر، 1345، آیین زناشویی زرتشتیان، ص 14.
4. راشد محصل، محمد تقی، 1390، وزیدگی های زاداسپرم، ص 170، فصل 35، بند 52.

5. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 320، فصل چهل و هشتم، بند 62.
6. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 22-23، ماده 16.

7. جعفری دهقی، محمود و شایسته دوست، امین، 1400، وضعیت زن ساسانی بر پایه قوانین ازدواج و طالق، ص 7.
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مــرد می توانســته پادشــازن خــود را بــرای مــدت معینــی بــه شــخص دیگــری واگــذار کنــد۱. ازدواج 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــد ک ــین بدلی ان ــطه و جانش ــین واس ــر جانش ــی دال ب ــتر زن اصطالحات ــوک زن و س ای
ــوع دیگــر تقســیم بندی  ــاره آن تذکــر داده اســت۲. ن ــه ازدواج و ماتســوخ درب ــد و ن حــوزه وراثت ان

ایــن اســت کــه ازدواج بــه دو صــورت مســتقل و نیابــی اســت۳.
با توجه  به این مقدمه، چند نوع ازدواج در میان زرتشتیان وجود داشته است: از جمله:

الف( پادشازنی:

ــه  ــی ب ــا رضایــت خــود و سرپرســت قانون ــرای نخســتین بار ب ــر کــه ب ازدواجــی کــه در آن دخت
همســری مــردی درمی آمــد. پادشــازن در ایــن جهــان و جهــان دیگــر از آن شــوهر خویــش اســت و 

از وی ارث می بــرد و همســران در ثــواب کار خیــر فرزنــد و همدیگــر شــریک هســتند.

ب( ایوکین:

ــا  ــام پــدر ی ــه ن ــرادر دختــری، فرزنــد پســر نداشــت، در ایــن هنــگام دختــر را ب ــا ب  اگــر پــدر ی
بــرادر بــه همســری کســی درمی آوردنــد تــا بــرای آن دو وارثــی بــه دنیــا آورد. درصورتی کــه پســری 
ــی  ــورت قانون ــر به ص ــود. دخت ــود ب ــوی خ ــا عم ــزرگ ی ــر وارث پدرب ــد، آن پس از وی زاده می ش
ــر پیــش از مــرگ  ــرد. درصورتی کــه دخت ــود و از ایشــان ارث می ب ــرادر خــود ب ــا ب ــدر و ی همســر پ
پــدر یــا بــرادر ازدواج کــرده بــود بــا مــرگ هــر یــک از ایــن دو و نبــود وارث قانونــی، ازدواج پادشــاه 
ــت  ــه داش ــش عالق ــر خوی ــه همس ــوهر ب ــه ش ــد و درصورتی ک ــی می ش ــود ملغ ــی وی خودبه خ زن

ــود درآورد. ــد خ ــه عق ــی ب ــوان چکرزن ــت وی را به عن می توانس

ج( سُتر زنی4:

 اگــر مــردی۵ بــدون داشــتن همســری می ُمــرد، اولیــای متوفــی دختــری را بــه نــام پسرشــان بــه 
همســری مــردی درمی آوردنــد۶. در ایــن صــورت ایــن زن بــرای مــرد متوفــی پادشــازن بــود و بــرای 

1. همان، ص 17-16.
2. همان، ص 29، پی نوشت شماره 4.

3. شکی، منصور، 1393، حقوق در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3 ص 82.
4. ایــن نــوع از ازدواج در نامــه تنســر ازدواج ابــدال نامیــده شــده اســت )مزداپــور، کتایــون، 1393، خانــواده در ایــران باســتان، 

در تاریــخ جامــع ایــران، ج 3، ص 138(.
5. پانزده سال به باال )اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 180، از روایت کاوس کامان(.

6. عقیده بر این بود که اگر مرد در این دنیا زن و فرزند داشته باشد در آخرت نیز از نعمت زن و فرزند بهره مند است.



۸۱ فصل اول: کلیات

شــوهر خــود ِچَکــر زن و نخســتین فرزنــد حاصــل از ایــن ازدواج وارث همــان متوفــی بــود. در نامــه 
تنســر آمــده اســت کــه ایــن کار بــرای همــه کســانی انجــام می گرفــت کــه فرزنــد پســر نداشــتند 
چــه ازدواج کــرده بودنــد و زن و دختــر داشــتند و چــه مجــرد بودنــد. نکتــه مهــم ایــن بــود کــه »اگر 

کســی بــه خــالف ایــن روا داشــتندی بُکشــتندی« ۱.

ر زن:
َ
د( َچک

ــد۲ و  ــری درمی آم ــرد دیگ ــری م ــه همس ــود ب ــتین خ ــوهر نخس ــرگ ش ــس از م ــه پ ــی ک زن
همچنیــن دختــری کــه در زمــان نامــزدی، نامــزد خــود را از دســت  داده باشــد۳ ۴. البتــه بــا گذشــت 

ــا یکدیگــر خلــط شــده اســت. زمــان تعاریــف چکــر، ســتور ب

ه( خود َسر5 زن:

ــاب  ــد. ارب ــردی درمی آم ــری م ــه همس ــود ب ــی خ ــت قانون ــت سرپرس ــدون رضای ــه ب ــی ک  زن
ــن  ــتند آن روش ــه مس ــت۶ ک ــرده اس ــد ک ــالگی مقی ــک س ــت و ی ــه بیس ــاهرخ آن را ب ــرو ش کیخس

نیســت.
موبــد اردشــیر آذرگشســب بــرای نشــان دادن میــزان آزادی زنــان در ایــران باســتان گویــد کــه زنان 
در آن روزگار به انــدازه ای آزاد بودنــد کــه اگــر می خواســتند می توانســتند بــر خــالف میــل والدیــن 
ــر را  ــد دخت ــادر می توانن ــدر و م ــن ازدواج پ ــد کــه در ای ــا فرامــوش کرده ان ــا گوی ــد۷. ام ازدواج کنن
از ارث محــرم کننــد۸. و در روایاتــی نیــز تاکیــد شــده اســت کــه ایــن ازدواج نــزد خداونــد ارجــی 
نــدارد. و در دیــن نیــز چنیــن زنــی را »جــه« و بــدکار می خواننــد۹. لقبــی کــه بــرای زنــاکاران بــه کار 
می رفتــه اســت. در روایــات داراب هرمــزد یــار چنیــن آمــده اســت: »هــر زن کــه بــه یــک روز تــن 

1. نامه تنسر به گشنسب، 1354، به تصحیح مجتبی مینوی، ص 68.
2. ایــن زن در جهــان دیگــر از آِن شــهر پیشــین خــود اســت نــه شــوهر دوم )اون واال، مانکجــی، 1922، روایــات داراب هرمــزد 

یــار، ج 1، ص 180(.
3. امــا اگــر شــوهر دیــن دیگــری اختیــار کنــد زن تــا یــک ســال صبــر می کنــد و پــس از آن اگــر دوبــاره شــوهر کــرد ازدواج 

وی به عنــوان پادشــا زنــی ثبــت می شــود )همــان، ص 183، از روایــت کامــه بهــره و شــاپور بروجــی(.
4. همان، ص 185، از روایت شاپور بروجی.

5. یا ازدواج خودش رأی زن )همان، ص 180- 181(. ازدواج خودسرانة دختر بدون اجازه والدین.
6. شاهرخ، کیخسرو، 1337، آیینة آیین مزده یسنی، ص 126.

7. نك: آذرگشسب اردشیر، 1345، آیین زناشویی زرتشتیان، ص 3-2.
8. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 181.

9. همان، ص 184، روایت بهمن پونجیه.
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بــه دو مــرد دهــد او را بدیــن »جــه« خواننــد« ۱.
ــاظ  ــه از لح ــود ک ــوع ازدواج ب ــن ن ــازنی برتری ــه ازدواج پادش ــت ک ــن اس ــم ای ــیار مه ــه بس نکت
حقوقــی نیــز از مزایــای بیشــتری برخــوردار بــود. تفــاوت ایــن نــوع از ازدواج بــا چکــر زنــی در ایــن 

بــود کــه:
 ۱- زن و شــوهر در ازدواج پادشــایی بــا یکدیگــر ارتبــاط مالــی داشــتند در حالــی کــه در ازدواج 
چکرزنــی ارتبــاط مالــی میــان ایشــان وجــود نداشــت بدیــن معنــا کــه زن چکــر از شــوهر خویــش 

ــرد و تنهــا پســر چکــر آن هــم نصــف ســهم پســر پادشــا ارث می بــرد. ارث نمی ب
ــا کــه اگــر پســر  ــان فرزنــدان چکــرزن وجــود نداشــت بدیــن معن  ۲- ارتبــاط خویشــاوندی می
ــودک  ــا آن ک ــرا ب ــید زی ــرزن نمی رس ــر چک ــه پس ــتی ب ــت سرپرس ــود داش ــه وج ــی در خان کوچک

ــت. ــی نداش خویش
 ۳- شوهر چکر ساالر و سرپرست زن چکر نیست.

 ۴ – ازدواج پادشــایی جاودانــه اســت و زن در دنیــا و آخــرت همســر شــوی خویــش اســت امــا 
ازدواج چکــر جاودانــه نیســت و در آخــرت همســر شــوهر آیینــی خویــش اســت۲.

۵- طبــق روایتــی درصورتی کــه پادشــازن مرتکــب زنــا می شــد، شــوهر می توانســت در صــورت 
توبــه او را نــگاه دارد امــا چاکــر زن و ایــوک زن ایــن گونــه نبود۳.

ــای  ــی باشــد متأســفانه از مزای ــر روایتــی »هــرگاه زنــی در منزلــت چگــر زن ــا ب در یــک کالم بن
حقوقــی همســری بی بهــره خواهــد بــود. بنابرایــن ایــن مطلــب را نبایــد بــه روی او آورد زیــرا فعــاًل او 

بــه انــدازه کافــی خــوار شــده اســت« ۴.
ــه  ــد کــه »ایــن زن در سراســر زندگــی در خان ــد اردشــیر آذرگشســب گوی در نتیجــه آنچــه موب
ــر  ــول عم ــا زن در ط ــای پادش ــوق و مزای ــی حق ــت و از همگ ــه داش ــوی خان ــام کدبان ــوهر مق ش

ــت. ــتیان اس ــی زرتش ــته های حقوق ــا نوش ــر ب ــدارد و مغای ــادی ن ــود«۵ بنی ــوردار ب برخ
نکتــه دیگــر اینکــه در قوانیــن کنونــی هیــچ یــک از انــواع ازدواج جــاری نیســت در حالیکــه در 
گذشــته واجــب بــود هــر زن بــا توجــه بــه شــرایط خویــش در همســری مــردی باشــد. بــرای نمونــه 
جایــز نبــود چکــرزن تحــت عنــوان پادشــازن بــه ازدواج مــردی درآیــد و اگــر چینــن می شــد و یــک 

1. همان، ص 196، از روایت کامه بهره و نیز دابار، 1909، صد در نثر، در شصت و هفتم.
2. نک: مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 156.
3. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 198، از ورایت شاپور بروجی.

4. صفای اصفهانی، نزهت، 1376، روایت امید اشوهیشتان، ص 48، پاسخ 7.
5. آذرگشسب اردشیر، 1345، آیین زناشویی زرتشتیان، ص 13-12.
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ســال از عقــد می گذشــت همــه دســت انــدرکاران مرگــرزان می شــدند۱. امــا در عصــر کنونــی حتــی 
اگــر مــردی بــه خاطــر نــازا بــودن زن دیگــری اختیــار کنــد هــر دو پادشــا زن محســوب می شــوند.

و( ازدواج موقت

ــن زرتشــتی »ازدواج موقــت وجــود  ــد در دی ــد رســتم شــهزای کــه گوی ــه موب ــر خــالف گفت ب
ــواردی  ــز م ــتی نی ــنت زرتش ــد« ۲، در س ــر می باش ــم و مادام العم ــورت دائ ــه ص ــدارد و ازدواج ب ن
ــا  ــش ت ــت خوی ــت سرپرس ــا رضای ــوع از ازدواج، زن ب ــن ن ــت. در ای ــت اس ــوع در دس ــن ن از ای
ــان، طــالق صــورت  ــس از گذشــت آن زم ــد و پ ــردی درمی آم ــه همســری م ــدت مشــخصی ب م

ــه: ــود دارد از جمل ــا وج ــن مدع ــر ای ــاهد ب ــد ش ــت. چن می گرف
ــا بــر اجــازه پــدر بــه کســی اظهــار کنــد  ــار نوشــته اســت کــه: چنانچــه دختــری بن ۱- »وای ی
کــه: »تــا ۱۰ ســال زن تــو هســتم و پــدر )او( پیــش از ده ســال بمیــرد، )آنــگاه( بایــد تــا انقضــای ۱۰ 
ســال بــرای پــدر قیــم گمــارده شــود و هنگامــی که ۱۰ ســال ســپری شــد، دختر در همســری کســی 

نیســت و قیــم پــدر خواهــد بــود« ۳.
ــگاه او  ــو دادم« آن ــه همســری ت ــن ب ــرای ۱۰ ســال ت ــن ب ــد کــه »م ــی( بگوی ۲- »چنانچــه )زن

ــد« ۴. ــی بمان ــی باق ــت یکزن ــال در وضعی ــن( ۱۰ س ــد در )ای می توان
۳- »چنانچــه کســی بگویــد کــه: »مــن تــا ۱۰ ســال تــن بــه زناشــویی بــا مهریــن دادم« )آنــگاه( 
چنانچــه )آن( زن در )طــول( ۱۰ ســال بمیــرد، جهیزیــه و )تمــام( لــوازم )او( بــرای مهریــن می ماند«۵.

ــه  ــدًا در جامع ــه ازدواج بع ــد: »این گون ــا گوی ــن نمونه ه ــاد از ای ــا ی ــور ب ــزدا پ ــون م ــو کتای بان
ــدارد« ۶. ــهوری ن ــه مش ــتی نمون زردش

ز( ازدواج استقراضی

نــوع دیگــری از ازدواج نیــز تحــت همیــن ازدواج موقــت جــای می گیرد کــه ازدواج اســتقراضی 
ــه  ــواب ب ــب ث ــرای کس ــود را ب ــوهر، زن خ ــوع ازدواج، ش ــن ن ــود. در ای ــده می ش ــوداد خوان ــا اش ی
همســری مــرد دیگــری بــه مــدت معینــی می دهــد و پــس از گذشــت مــدت معیــن زن بــه شــوهر 

1. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 186، از روایت کامه بهره.
2. شهزادی، رستم، 1367، جهانبینی زرتشتی، ص 39.

3. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 149 بند 13.
4. همان، ص 213 بند 52.
5. همان، ص 288 بند 11.

6. مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 167.
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نخســت بازمی گــردد. شــوهر دوم حــق نــدارد زن را بــه مــرد دیگــری دهــد و در صــورت انجــام ایــن 
ــاب روایــت پهلــوی چنیــن  ــه اعــدام می شــدند. در کت کار و رضایــت زن هــر ســه نفــر محکــوم ب
ــه کســی کــه زن می دهــد، زن را  ــردی دهــد، شــوهر ب ــه م ــی را ب ــده اســت: »و کســی کــه زن آم
ــه  ــا دادن ب ــرد دیگــری بدهــد و زن ب ــه م ــه( پذیرفــت و ســپس زن را ب ــوان اشــوداد )= صدق ــه عن ب
شــوهر >دوم< هــم داســتان باشــد همــان گونــه کــه >بــا دادن< بــه آن مــرد نخســت، اگــر بــه مدت 
یکســال زن را بــدزدد، پــس شــوهر >نخســت<، زن و نیــز آن مــردی کــه زن ســپس بدو داده شــده، 

مــرگ ارزان شــوند« ۱.
امــا در قوانیــن کنونــی تنهــا یــک ازدواج بــه رســمیت شــناخته شــده اســت کــه همــان ازدواج 
پادشــازنی اســت و اگــر مــرد بــه هــر دلیلــی زن دیگــری نیــز اختیــار کنــد میــان ایــن دو زن نیــز هیــچ 
تفاوتــی وجــود نخواهــد داشــت و ســهم االرث یکســانی دریافــت خواهنــد کــرد. و دیگــر اینکه هیچ 

خبــری از ازدواج موقــت نیســت کــه نشــان از ممنــوع بــودن آن دارد۲.

ح( خویدوده یا ازدواج با محارم:

گونــه ای از ازدواج میــان خویشــان درجــه یــک کــه ســفارش های بســیاری بــرای انجــام آن در 
روایــات زرتشــتی وجــود دارد و موضــوع کتــاب حاضــر اســت.

14. سرپرستی خانواده

سرپرســتی خانــواده در ســنت زردشــتی بــا مــرد اســت و نیــز وی حــق دارد کــه بــرای خانــواده 
سرپرســت دیگــری انتخــاب کنــد. در صــورت درگذشــت سرپرســت خانــواده و عــدم انتخــاب فرد 
دیگــری توســط خــوِد سرپرســت، سرپرســتی خانــواده بــر عهــده پســر بــزرگ اســت. در صــورت 
نبــود وی بــا یکــی از مــردان نزدیــک خانــواده و در صــورت نبــود وی سرپرســتی به صــورت مــادر 

ســاالری اســت.
سرپرســتی خانــواده به صــورت قهــری بنــا بــه نوشــته های مادیــان هــزار دادســتان چنیــن اســت: 
»پســر مولــود پادشــازنی، و پســرخوانده و قیــم منصــوب و برادرانــی کــه شــریک االرث هســتند. در 

جایــی نوشــته شــده اســت کــه ســاالری خانــواده پــدر بــه پســرخوانده نمی رســد« ۳.
امــا بنــا بــر قوانیــن کنونــی »سرپرســتی خانــواده در طــول زندگــی بــا شــوهر بــوده ولــی پــس از 

1. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 238، فصل یازدهم، بند 11.
2. نک: آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386.

3. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 157، بند 18-17.



۸۵ فصل اول: کلیات

درگذشــت و یــا محجــور و یــا مفقوداالثــر شــدنش بــا زن وی اســت۱«.
نکتــه دیگــر اینکــه بنــا بــر ســنت زرتشــتی، والیــت قهــری پــدر بــر فرزنــدان ذکــور تــا ســن بلوغ 
یــا پانــزده ســالگی اســت امــا در قوانیــن کنونــی »فرزنــدان کمتــر از ۱۸ ســال، تحــت والیــت قهــری 
پــدر و در صــورت فــوت یــا. ... تحــت والیــت قهــری مــادر اســت« و ســپس نوبــت بــه جــد و در 

نهایــت قیــم منتخــب انجمــن موبــدان می رســد۲.

 15. دارایی زن و شوهر

بنــا بــر ســنت آنچــه را کــه زن از جهیزیــه یــا چیــز دیگــری بــه خانه شــوهر بــرده اســت را پــس از 
طــالق بــاز می ســتاند امــا آنچــه در زمــان همســری بدســت آمــده در ملــک شــوهر باقــی می مانــد۳. 
همچنیــن درصورتی کــه طــالق بــا رضایــت زن باشــد هرآنچــه را کــه مــرد بــه وی داده اســت نیــز در 
ملــک مــرد باقــی می مانــد۴. در روایــت پهلــوی چنیــن آمــده اســت: »همــه خواســته ای که میــره )= 
شــوهر( بــه زیانــه )= زن( داد، بــه شــوهر بازگــردد و چیــزی از خواســته، او )=زن( نیســت. >زمانــی 

کــه< شــوهر ُمــرد، از خواســتة شــوهر او را هیــچ بهری نباشــد« ۵.
ــا کار و  ــا هــر دو ب ــی ی ــر قوانیــن کنونــی »دارایــی شــوهر و زن پــس از ازدواج به تنهای ــا ب امــا بن

ــود۶«. ــد ب ــان خواه ــترک آن ــوال مش ــزو ام ــد ج ــت می آورن ــه دس ــرمایه گذاری ب س
ــری روی آورد  ــن دیگ ــه آیی ــتی ب ــن زرتش ــوهر از دی ــا ش ــه زن ی ــی ک ــه »هنگام ــر اینک و دیگ
موجبــات طــالق بیــن آنهــا واقــع شــده و در ایــن مــورد طرفــی کــه تــرک دیــن کــرده وظیفــه دارد 
در صــورت طــالق یــک دوم از کل دارایــی خــود را به طــرف دیگــر کــه در دیــن زرتشــتی باقیمانــده 

اســت پرداخــت و انتقــال دهــد۷«.
و دیگــر اینکــه درصورتی کــه هــر یــک از زوجیــن در طــالق مقصــر شــناخته شــود از نصــف 

دارایــی خــود محــروم می شــود و فقــط امــوال شــخصی خــود را دریافــت خواهــد کــرد۸.

1. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 24، ماده 19.
2. همان، ص 34 ماده 42.

3. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 102 بند 8.
ــت  ــان اس ــال خودش ــد م ــت کرده ان ــر دریاف ــن از یکدیگ ــه طرفی ــی ک ــی هدایای ــن کنون ــا در قوانی ــد 9. ام ــان، بن 4. هم

)آیین نامــه احــوال شــخصیه زرتشــتیان ایــران، ص 31 مــاده 35(.
5. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 288، فصل سی و چهارم، بند پ – 3.

6. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 24، ماده 18، تبصره چهار.
7. همان، ص 30، ماده 31.
8. همان، ص 31، ماده 36.
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16. نشوز و عدم تمکین

اطاعــت از شــوهر بــر زنــان واجــب اســت و رضایــت خداونــد در گــرو رضایــت ایشــان اســت۱. 
در صــورت عــدم تمکیــن مــرد می توانــد او را از تمامــی حقوقــش منــع کنــد۲. چنانچــه گذشــت بنــا 
بــر دینکــرد هشــتم اگــر زن بــه شــوهر بگویــد کــه وظایــف همســری تــو را انجــام نمی دهــم »شــوهر 
بایــد بــا زن مجادلــه کنــد و ِاعمــال تنبیــه کنــد« ۳ اگــر زن بگویــد کــه زن تــو نیســتم و یــک روز هم 

بــر این باشــد مرگــرزان اســت۴.

17. طالق

بنــا بــه ســنت حــق طــالق در مــوارد عــادی بــا مــرد۵ و رضایــت زن نیــز الزم اســت۶. شــوهر در 
صــورت طــالق بایــد قیمومــت خــود را نســبت بــه زن واگــذار کنــد۷ وگرنــه فرزندانــی کــه از شــوهر 
ــش از ورود مانکجــی صاحــب،  ــا پی ــود۸. ت ــد ب ــه شــوهر اول خواهن ــق ب ــد می شــوند متعل دوم متول
در یــزد و کرمــان زرتشــتیانی بودنــد کــه زنــان خــود را طــالق می دادنــد امــا ایــن کار به وســیله وی 

ممنــوع اعالم شــد۹.

18. عوامل فسخ نکاح

بنــا بــر ســنت کهــن، طــالق تنهــا در صــورت رضایــت طرفیــن جــاری می شــد و درصورتی کــه 
زن صالحــه باشــد و بــه طــالق رضایــت نداشــته باشــد تنهــا بدیــن اســباب مــرد می توانســت وی را 
ــدم  ــتری، ع ــاب از هم بس ــوهر، اجتن ــی از ش ــری، نافرمان ــا، جادوگ ــه: فحش ــد. از جمل ــالق ده ط
مراعــات گوشــه گیری در ایــام قاعدگــی، ارتــکاب معاصــی کبیــره، هم بســتری بــا شــوهر در حــال 
حیــض، پنهــان کــردن حیــض و مباشــرت بــا بیگانــگان۱۰. نکتــه جالــب آن اســت کــه اگــر طــالق 

1. دابار، 1909، صد در نثر، ص 41-42، در 59.
2. دابار، 1909، صد در بندهش، ص 102، در 34.

3. نظری فارسانی، محسن، 1397، کتاب هشتم دینکرد، ص 133، بخش 30، بند 6.
4. دابار، 1909، صد در بندهش، ص 101-102، در 34.

5. شکی، منصور، 1393، حقوق در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3 ص 86.
6. مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 182.

7. شکی، منصور، 1393، حقوق در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 86.
8. مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3،، ص 182.

9. شهمردان، رشید، 1363، تاریخ زرتشتیان، فرزانگان زرتشتی، ص 623.
10. شــکی، منصــور، 1393، حقــوق در ایــران باســتان، در تاریــخ جامــع ایــران، ج 3، ص 86 و نیــز نــک: صفــای اصفهانــی، 

نزهــت، 1376، روایــت امیــد اشوهیشــتان، ص 45، پاســخ 7.
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ــر  ــه و دیگ ــت جهیزی ــت زن از دریاف ــورت می گرف ــده ص ــه ش ــل گفت ــک از عوام ــر هری به خاط
ــد. ــروم می ش ــش مح ــوق خوی حق

امــا بنــا بــر قوانیــن کنونــی طــالق حتــی با رضایــت طرفیــن هــم ممنــوع اســت و تنهــا در صورت 
بــروز مــوارد زیــر هرکــدام از زن و مــرد می تواننــد تقاضــای طــالق دهند.

۱- جنون یا اختالل حواس پیش از ازدواج۱.
 ۲- جنون پس از ازدواج درصورتی که بیش از دو سال به طول انجامد و درمان نشود۲.

 ۳- ناتوانی از بچه دارشدن که سه سال به طول انجامد و درمان پذیر نباشد۳.
 ۴- اعتیاد به مواد مخدر۴.

 ۵- عدم پرداخت نفقه به مدت دو سال۵.
 ۶- ارتکاب به زنا از هر طرف که باشد۶.

 ۷- ستم مرد به زن به گونه ای که خوف به خطر افتادن جان و مال و آبرو باشد۷.
 ۷- نافرمانی زن از شوهر۸.

 ۸- عدم توافق اخالقی میان زوجین به طوری که زندگی غیرقابل تحمل باشد۹.
ــخ ازدواج  ــب فس ــود موج ــن خودبه خ ــر دی ــه تغیی ــتی۱۰ )البت ــر زردش ــا زن غی ــرد ب  ۹- ازدواج م

می شــود۱۱(.
 ۱۰- غیبت شوهر به مدت پنج سال ۱۲.

 ۱۱- محکومیت زوجین به پنج سال حبس۱۳.

1. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 25 ماده 22.
2. همان، ص 26. ماده 22 تبصره.

3. همان، ص 26، ماده 23.
4. همان، ص 27 ماده 24.

5. همان، ماده 25.

6. همان، ماده 26.
7. همان، ماده 27.

8. همان، ص 29 ماده 28.
9. همان، ماده 29.

10. همان، ماده 30.
11. همان، ص 30 ماده 31.
12. همان، ص 30 ماده 32.

13. همان، ماده 33.
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 ۱۲- زوجین پنج سال دور از یکدیگر زندگی کنند۱.
همان طــور کــه دیــده می شــود در قوانیــن کنونــی عــالوه بــر اینکــه زنــان نیــز دارای حــق طــالق 
ــزو  ــز ج ــوارد نی ــک از آن م ــچ ی ــتان، هی ــن دش ــت قوانی ــدم رعای ــه ع ــن باتوجه ب ــده اند. همچنی ش

عوامــل فســخ عقــد ازدواج ذکــر نشــده اســت۲.
ــران  ــاره زردشــتیان ای ــه گذشــته اســت. درب از دیگــر تفاوت هــا باالرفتــن آمــار طــالق نســبت ب
بنــا به گــزارش موبــد رشــید خورشــیدیان در ســال ۱۳۹۳ ســاالنه هفتــاد ازدواج و ۴۰ طــالق در دفاتر 

رســمی ثبت شــده اســت۳.
ــاره پارســیان نیــز هینلــز گویــد: »آمــار طــالق در میــان پارســیان در حــال افزایــش اســت،  درب

ــد« ۴. ــی کــه در شــهر زندگــی می کنن ــان آنهای مخصوصــًا در می

19. ارث

ــدان چکــرزن  ــا فرزن ــد. ام ــک ســهم می برن ــران وی ی پادشــازن و پســران وی دو ســهم و دخت
یــک ســهم می برنــد۵. درصورتی کــه مــرد هیــچ فرزنــدی نداشــته باشــد همــه اموالــش بــه پادشــازن 
ــد آن امــوال را تحــت  ــه همســر وی بای ــه خویشــان وی نمی رســد۶. البت ــچ ســهمی ب می رســد و هی

ســتوری نگهــداری کنــد و بــه پســری کــه بعــدًا زاده می شــود بســپارد۷.
امــا طبــق قوانیــن جدیــد بــر خــالف ســنت زردشــتی درصورتی کــه شــخصی بمیــرد و پــدر و 
مــادر و زن و فرزندانــی داشــته باشــد یک دهــم امــوال بــه پــدر و مــادر می رســد و باقــی امــوال میــان 
مــادر و پســر و دختــر بــه طــور مســاوی تقســیم می شــود۸. البتــه در میــان پارســیان هنــوز زنــان نصف 
مــردان ارث می برنــد۹. جالب تــر اینکــه بــر اســاس »آیین نامــه زردشــتیان« مصــوب انجمــن موبــدان 

1. همان، ص 31، ماده 34.
ــور،  ــران، ج 3 و مزداپ ــران باســتان، در تاریــخ جامــع ای ــرای اطــالع بیشــتر نــک: شــکی، منصــور، 1393، حقــوق در ای 2. ب

ــران، ج 3. ــخ جامــع ای ــران باســتان، در تاری ــواده در ای ــون، 1393، خان کتای
2206609/https://www.mehrnews.com/news .3

4. هینلز، جان، 1393، آیین زردشت و پارسیان، ترجمه سعید علی محمدی، ص 92.
5. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 187، از روایت شاپور بروجی.

6. همــان، ص 187، از روایــت کامــه بهــره. و نیــز نــک: شــکی، منصــور، 1393، حقــوق در ایــران باســتان، در تاریــخ جامــع 
ایــران، ج 3.

7. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذر فرنبغ فرخزادان، ص 19، پرسش 23.
8. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 38 ماده 49.

9. زرتشــتیان پارســی در گفت وگــو بــا موبــد خِجســته می ســتری، ترجمــه نیلوفرالســادات نــواب، در هفــت آســمان دوره 10، 
شــماره 39، ص 40.
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در ۱۳۱۲۱ دختران نصف پسران ارث می بردند۲ که نشان از قدمت ناچیز قوانین کنونی است.
نکتــه دیگــر اینکــه بنــا بــر ســنت، زن دوم مــرد )ایوکیــن زن( تنهــا کاویــن خــود را پــس از مــرگ 
ــه  ــد. نکت ــان به صــورت مســاوی ارث می برن ــد همــه زن شــوهر مالــک می شــود امــا در قانــون جدی

پایانــی اینکــه تــرک دیــن زردشــتی نیــز مانــع ارث بــردن از مــورث زردشــتی اســت۳.

20. ُپل گذاری یا ستوری

ــن  ــت، در ای ــر نداش ــرد و وارث پس ــواده، می م ــری از خان ــا پس ــدر ی ــر پ ــت اگ ــه گذش چنانچ
هنــگام دختــر را بــه نــام پــدر یــا بــرادر بــه همســری کســی درمی آوردنــد تــا بــرای آن دو وارثــی بــه 
دنیــا آورد. یــا اگــر مــردی بــدون داشــتن همســر می ُمــرد، اولیــای متوفــی دختــری را بــه نــام پسرشــان 
بــه همســری مــردی درمی آوردنــد و نخســتین فرزنــد حاصــل از این ازدواج پســر شــخص درگذشــته 

می شــد.
و معنــای پــل ایــن بــود کــه اگر شــخص بــدون داشــتن فرزنــد بمیــرد، در جهــان دیگــر بــا روانی 
ــش  ــاب اعمال ــاب و کت ــه  حس ــد و ب ــراط می مان ــان ص ــا هم ــل ی ــر چینودُپ ــر س ــم ب ــر از درد و غ پ
رســیدگی نمی شــود. هرچنــد در دنیــا از پــاکان و صالحــان بــوده باشــد۴. دختــری کــه بــرای ایوکیــن 

پــدر انتخــاب می شــد حــق نداشــت ایــن وظیفــه را حتــی بــه خواهــر کوچک تــر بســپارد۵.
ــن وارث، یکــی از  ــی در صبــح روز چهــارم پــس از مــرگ نزدیک تری ــن کنون ــر قوانی ــا ب ــا بن ام
بســتگان و در صــورت نبــود، یکــی از زرتشــتیان را بــه ســمت ُپل گــذار درگذشــته انتخــاب می کند. 
ــور  ــرد۶. همان ط ــد ب ــی ارث خواه ــت و از متوف ــد داش ــی را خواه ــد حقیق ــمت فرزن ــذار س ــل گ پ
کــه دیــده می شــود بــر خــالف ســنت پیشــین دیگــر از مســئله زادن وارث بــرای درگذشــته مطــرح 

نیســت.

جمع بندی

ــای  ــی در دوران باســتان تفاوت ه ــواده ایران ــع خان ــس از بررســی جام ــور پ ــون مزداپ ــر کتای دکت

1. دامغانی، محمدتقی، 1334، احوال شخصیه زردشتیان ایران، ص 13.
2. همان، ص 80 و 86.

3. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 43 ماده 62.
4. سد در نثر، ص 16، در هجدهم و نیز روایات داراب هرمزد یار، ج 1، ص 176، از روایت کامه بهره.

5. نظری فارسانی، محسن، 1397، هفت متن کوتاه پهلوی، ص 155، متن چهار پرسش از فرنبغ سروش، پرسش 4.
6. آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، 1386، ص 36-37، ماده 47-46.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۹۰

خانــواده دیــروز و امــروز را چنیــن برمی شــمرد: »در جامعــه زنــده زردشــتی، انــواع واقعــی یــا اســمی 
ــی  ــر، حت ــک همســری می دهــد و در تحــوالت دوران اخی ــه یک شــکل ت ازدواج جــای خــود را ب
ســنت ارث یــک ســهم و بهــر بــرای دختــران و دو بهــر و ســهم بــرای پســران از میــان مــی رود و هــر 
ــن دادن و ســتاندنش فرامــوش  ــان مــی رود و مهــر و کابی ــد. طــالق از می ــر می یابن دو، ســهمی براب
ــرن  ــًا در ق ــرگ شــوهر، کــه تقریب ــس از م ــن اســت ســنت ازدواج مجــدد زن پ می گــردد. همچنی
اخیــر اغلــب بــه آن عمــل نمی شــده و زن پــس از مــرگ شــوهر، حتــی در آغــاز جوانــی و بی فرزنــد 
تنهــا می مانــده اســت. به جــای گمــاردن ســتر در انــواع مختلــف آن، بــرای کــس بالغــی کــه فرزنــد 
ــد  ــدة وی خواه ــد خوان ــه وارث و فرزن ــد ک ــذار« برمی گزینن ــل گ ــذرد، »پ ــد و درگ ــته باش نداش
ــرای  ــردد. ب ــذ می گ ــت و تنفی ــده اس ــز وارد ش ــوری نی ــمی کش ــون رس ــت در قان ــن وراث ــود و ای ب
زردشــتیان عــادی و نامتخصــص همــة ســنت های کهــن الفــاظ فاضالنــه و کتابــِی کهنــه امــروز نیاز 

بــه آموختــن دارد تــا فهمیــده شــود« ۱.

1. مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 189.



گفتار ششم: خویدوده

ــاره مفهــوم خویــدوده، ریشــه و زادگاه و  ــه ســه مطلــب درب در ایــن بخــش به صــورت گــذار ب
ــه وجــود آمــدن چنیــن رســمی اشــاره می شــود. چرایــی ب

الف( مفهوم شناسی

ازدواج:

شــاید نیــاز بــه تعریــف ازدواج نباشــد امــا ازآنجاکــه گاهــی نویســندگان زرتشــتی و دیگــران در 
پاســخ بــه مســئله ازدواج بــا محــارم بــه نمونه هایــی در میــان دیگــر اقــوام اشــاره کرده انــد کــه ازدواج 

مصطلــح نبــوده اســت بایــد روشــن شــود کــه مــراد از ازدواج در ایــن پژوهــش چیســت.
ــر  ــا یکدیگ ــردن. ب ــوهر ک ــردن. ش ــن، زن ک ــت گرفت ــای »جف ــه معن ــال ب ــاب افتع ازدواج از ب
جفــت و قریــن شــدن. بــا هــم جفــت شــدن« ۱ اســت و مــراد از ایــن جفــت شــدن نــکاح شــرعی 
اســت کــه بــه معنــای »عقــد زناشــویی بســتن« ۲ اســت. »عقــدی کــه به موجــب آن عالقه زناشــویی 

بین زن و مرد ایجاد شود« ۳. چنانچه منوچهری گوید:
نه آیین عروسی بود و نه سور۴ میان ما نه عقدی نه نکاحی  

از ایــن تعریــف، »آمیــزش مــرد و زنــی کــه بــا هــم ازدواج شــرعی و قانونــی نکرده انــد« ۵ خــارج 
ــا نامیــده می شــود. و از همین جــا سســتی گفتــار هیربــد کاتــراک و امثــال او روشــن  می شــود و زن

1. دهخدا، علی اکبر، 1377، لغت نامة دهخدا، ج 2، ص 1980-1979.
2. دهخدا، علی اکبر، 1377، لغت نامة دهخدا، ج 14، ص 22685.

3. همان.

4. همان.
5. انوری، حسن،1390، فرهنگ بزرگ سخن، ج 5، ص 3878.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۹۲

می شــود. ایشــان بــرای کاســتن از قبــح ازدواج بــا محــارم می گویــد ایــن نــوع ازدواج در میــان دیگــر 
ــا دو  ــد: »لــوط ب ــی از ســفر پیدایــش گوی ــه بندهای ــا اســتناد ب ــز رواج داشــته اســت. وی ب اقــوام نی
دختــران خــود نســبت زناشــویی داشــته اند« ۱. درحالی کــه اگــر بــه ایــن بخــش از تــورات مراجعــه 
شــود خواهیــم دیــد کــه ازدواجــی در کار نبــوده اســت و بنــا بــه نوشــته های دروغ پــردازان یهــودی 
ــا پــدر خــود درآمیختنــد۲. هــر چنــد اصــل قضیــه قطعــًا  دختــران لــوط )نعــوذ باللــه( بــا حیلــه ای ب
دروغ اســت امــا ازدواجــی هــم در کار نبــوده اســت کــه بخواهیــم آن را نمونــه ای از خویــدوده نــزد 

دیگــر اقــوام بدانیــم.

َمحارم:

واژه محــارم جمــع »َمحــَرم« از ریشــه »حــرم« بــه معنــای »خویشــاوندی نزدیــک کــه نــکاح او 
روا نباشــد« ۳. محــدوده محــارم در ادیــان الهــی متفــاوت اســت. بدیــن معنــا کــه ممکــن اســت در 
دیــن اســالم گروهــی در شــمار محــرم باشــند و همیــن گــروه در دیــن یهــود ازدواج بــا آنــان جایــز 

باشــد.
ــارم  ــیم مح ــد: »می پرس ــا می گوی ــن تفاوت ه ــه ای ــراد ب ــام ای ــا در مق ــری گوی ــر جعف علی اکب
چــه معنــی دارد؟ می گوینــد کســانی کــه بــا آنــان ازدواج حــرام اســت. می پرســیم آنــان کــه باشــند؟ 
می گوینــد همیــن خواهــر و مــادر و دیگــران. پیداســت کــه خودشــان هــم نمی داننــد کــه مــرز از 

ــاز می شــود« ۴. کجــا آغ
ــون زرتشــتی  ــچ یــک از مت ــد چــون در هی ــه بگوین ــد این گون ــاب جعفــری حــق دارن ــه جن البت
متقــدم مــرزی میــان محــرم و نامحــرم وجــود نــدارد و معلــوم نیســت جنــاب جعفــری ایــن پرســش 
ــارم در  ــدوده مح ــه مح ــته اند. وگرن ــارم را نمی دانس ــرز مح ــان م ــه آن ــیده ک ــانی پرس ــه کس را از چ
ــن نیســت  ــی در ای ــچ اختالف ــز هی ــان الهــی نی ــان ادی ــوم اســت. در می ــان مشــخص و معل همــه ادی
ــان حــرام اســت. جــدای  ــا آن ــد و ازدواج ب ــه یکدیگــر محرم ان کــه خویشــاوندان درجــه نخســت ب
ــن  ــه همی ــز نیســت ب ــه جای ــن طبق ــز ازدواج در ای ــر الهــی نی ــان غی ــی در بســیاری از ادی ــن حت از ای
ــد  ــی نبودن ــن اله ــه دی ــد ب ــه معتق ــی ک ــی، روم ــی، یونان ــندگان چین ــد نویس ــه می آی ــر چنانچ خاط
هــم بــه ایرانیــان باســتان ایــراد می گرفتنــد کــه آنــان دختــر و خواهــر و مــادر خــود را بــه همســری 

درمی آوردنــد.

1. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 55.
2. عهد عتیق، 1394، ترجمه پیروز سیار، ج 1، ص 195، سفر پیدایش، فصل 19، بند 30.

3. معین، محمد، 1386، فرهنگ فارسی معین، ج 2، ص 1648.
4. جعفری، علی اکبر، 1346، پیام زرتشت، ص 173.



۹۳ فصل اول: کلیات

ایشــان می گویــد باتوجه بــه تفاوت هــای دایــره محــرم در میــان جوامــع به جــای انتخــاب 
ــد همــه  ــم کــه می گوی ــه کنی ــش روز مراجع ــه دان ــر اســت ب ــن دایره هــا بهت ــة یکــی از ای کورکوران
ــن  ــوع اســت و بهتری ــد ازدواجشــان ممن ــا آورن ــه دنی ــدان ناقصــی ب کســانی کــه احتمــال دارد فرزن

ــت۱. ــن اس ــر گرفت ازدواج، از دور همس
امــا اشــکالی کــه در ایــن گفتــه وجــود دارد ایــن اســت کــه علــم روز هیــچ گاه نگفته کــه تمامی 
ازدواج هــای خویشــاوندی موجــب نقــص خلــق می شــود و الزمــه گفتــة جنــاب جعفــری نیــز ایــن 
ــرادر را موجــب نقــص  ــا خواهــر و ب ــر ی ــدر و دخت ــم روز در مــواردی ازدواج پ اســت کــه اگــر عل

خلــق ندانســت ایــن نــوع ازدواج هــا بایــد جایــز باشــد.
ــات محــارم  ــه طبق ــدم زرتشــتی اشــاره ای ب ــون متق ــک از مت ــچ ی ــد گفــت در هی ــان بای در پای
ــا خویشــان  ــدان زرتشــتی ازدواج ب ــی نشــان از آن دارد کــه موب ــن مســئله به خوب نشــده اســت و ای
درجــه یــک را پذیرفتــه بودنــد. مگــر ممکــن اســت موبدانــی کــه بــا ایــن جزئیــات از قوانیــن ازدواج 
و طــالق بحــث کــرده اســت دربــاره مســئلة بــه ایــن مهمــی هیــچ بحثــی ســکوت باشــند آن هــم 

ــد؟ ــدان متهــم می کردن مســئله ای کــه زرتشــتیان را ب

خویدوده:

ــه  ــن واژه را مرکــب از دو بخــش xvaetva و dava دانســته اند کــه بخــش نخســت ب برخــی ای
معنــای خــود و بخــش دوم از ریشــه da بــه معنــای دادن و بخشــیدن اســت. بــه همیــن خاطــر برخی 
از زرتشــتیان باتکیه بــر ایــن وجــه معنــای ازدواج با خویشــان را نپذیرفتــه و معانــی مانند »فــداکاری«، 
ــد آن را پیشــنهاد  ــا خــدا رابطــه می دهــد« و مانن ــر کــه ب »صله رحــم«، »کار نیــک«، »عملــی خی

داده انــد. پیشــنهادی کــه بــه گفتــه اســتاد شــهبازی اساســی نــدارد۲.
پــورداوود بــر ایــن بــاور اســت کــه »خوائــت َوَدَث ]...[ لفظــًا یعنــی خــود داده مقصــود از ایــن 
ــان  ــم ازدواج می ــان قدی ــد زم ــران مانن ــم در ای ــوز ه ــان خویشــاوندان اســت هن ــه ازدواج در می کلم
ــرای نگاه داشــتن  ــو زادگان بســیار معمــول اســت خــواه ب خویشــان بخصــوص عمــو زادگان و خال
ــان  ــم ازدواج در می ــران قدی ــون در ای ــتن خ ــاک نگاه داش ــرای پ ــواه از ب ــواده و خ ــروت در خان ث

ــت« ۳. ــده اس ــمرده می ش ــک ش ــان نی ــکان و خویش نزدی
ــی  ــه معن ــاًل ب ــوی آن اص ــتقات پهل ــتایی و مش ــه اوس ــت ودث ــد: »خوئی ــز گوی ــهبازی نی  ش
»زناشــویی بــا خویشــان »- در همــان حــدی کــه در ایــران اســالمی هــم رایــج و ســتوده اســت - 

1. همان، ص 174.
2. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 13، حاشیه شماره 59.

3. پورداوود، ابراهیم، 1387، خرده اوستا جزوی از نامه مینوی، ص 74، پاورقی شماره 4.
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می بــوده اســت« ۱. ناگفتــه نمانــد اگــر خویــدوده از لحــاظ لغــوی بــه معنــای ازدواج بــا خویشــان 
باشــد هیــچ چیــزی در واژه »خوئــت« وجــود نــدارد کــه آن را مختــص خویشــان درجه دو کنــد. در 
ایــن صــورت نیــز خویــدوده ازدواج بــا خویشــان بــه معنــای عــام خواهــد بــود کــه ازدواج بــا محــارم 

ــوع اعــالی آن خواهــد. ن
بــه نظــر دکتــر وامقــی ایــن کلمــه متشــکل از دو بخــش xvaet و vadatha اســت کــه بخــش 
دوم از ریشــة vad اوســتایی بــه معنــای عروســی کــردن اســت کــه در زبانهــای هــم خانــواده ماننــد 
ــه در سانســکریت به صــورت  ــرای نمون ــز دارای ریشــه مشــترک اســت۲. ب ــره نی سانســکریت و غی
ــه  ــن واژه ب ــت. ای ــی اس ــای عروس ــه معن ــورت vazu ب ــغدی به ص ــان س vadhu و vivaho و در زب
همیــن معنــا در زبــان انگلیســی به صــورت wed، در هلنــدی به صــورت wedde، در ســوئدی 

به صــورت vad و در آلمانــی به صــورت wette اســت.
به هرحــال: »بــه یــک نکتــه می تــوان یقیــن کــرد کــه بــه عقیــدة اکثــر قریــب به اتفــاق 
دانشــمندان ایــن واژه در واقــع بــه معنــای ازدواج بــا نزدیــکان اســت و تفســیرات و تاویــالت دیگــر 

ــدارد« ۳. ــوردی ن م
محمــود روح االمینــی بــر ایــن بــاور اســت کــه: »تعابیــر و تفاســیری کــه ازدواج بــا محــارم 
ــه نحــوة ترجمــه کــردن کلمــه »خئــت  ــد بســتگی ب ــا رد می کن ــات ی ــن زرتشــت اثب را در دی
ودثــه« )اوســتایی( و واژه »خوتیــک دس« )تلفــظ پهلــوی( دارد« ۴. درحالی کــه اثبــات یــا رد 
چنیــن رســمی در روایــات زرتشــتی چنــدان بســتگی بــه معنــای لغــوی ایــن واژه نــدارد چــرا 
کــه ایــن واژه در بســیاری از روایــات پهلــوی آشــکارا در معنــای ازدواج بــا محــارم بــه کار رفتــه 
اســت. بــه بیــان دیگــر بــه فــرض کــه وجــه اشــتقاق ایــن واژه از xvaetva و dava هــم باشــد 
امــا شــواهدی انکارناپذیــری در متــون وجــود دارد کــه جــز معنــای ازدواج بــا خویشــان نزدیک 
ــه  ــد ب ــی مانن ــع پهلــوی از واژگان ــه، در مناب ــع بیگان را نمی دهــد و جــدای از گواهی هــای مناب
ــان  ــه شــکی را از می ــه همســری درآوردن اســتفاده شــده اســت کــه هرگون ــا ب ــن ی ــی گرفت زن
ــات دیگــری وجــود دارد کــه  ــه هــر معنایــی کــه باشــد روای ــن واژه ب برمــی دارد. در نتیجــه ای

ــد. ــت می کن ــا محــارم را ثاب ازدواج ب

1. شاپور شهبازی، علیرضا، 1381، خوئتودثه، در سروش پیر مغان )یادنامه جمشید سروشیان(، ص 242.
2. بــرای اطــالع بیشــتر نــک: وامقــی، ایــرج،، بحثــی دربــاره واژه اوســتایی Xvaet Vadatha، در جشــن نامه محمــد پرویــن 

گنابــادی، زیــر نظــر محســن ابوالقاســمی، ص 472-468.
3. همان، ص 466.

4. روح االمینی، محمود، 1360، درون همسری و برون همسری، ص 536.



۹۵ فصل اول: کلیات

ب( زادگاه

در بــاره منشــأ ایــن رســم میــان دانشــمندان اختــالف اســت برخــی ماننــد مولتــون ایــن رســم را به 
بومیــان ســرزمین مــاد یــا مغــان نســبت می دهد۱.

برخــی دیگــر آن را وامــی از مــردم مجــاور ماننــد مصــر و عیــالم می داننــد و برخــی دیگــر آن 
را اصیــل شــمرده اند. دکتــر مهــرداد بهــار گویــد: »در عیــالم و مصــر ســنتی وجــود داشــت کــه از 
عصــر مادرســاالری بازمانــده بــود و آن ازدواج بــا محــارم بــود. دلیــل ازدواج بــا محــارم آن بــود کــه 
ــهُدخت  ــا َش ــه ب ــت ک ــق اس ــاِه برح ــی ش ــلطنت اند و کس ــون س ــل خ ــان حام ــت زن ــان می رف گم
ــی  ــالم آیین ــش ازدواج می کــرد. در عی ــا خواهــر خوی ــزرگ شــاه ب ــد، و معمــواًل پســر ب ازدواج کن
ــس از  ــی پ ــه یک ــد، البت ــش ازدواج می کردن ــر خوی ــا خواه ــرادرش ب ــاه و ب ــه ش ــت ک ــود داش وج
دیگــری. ایــن آخریــِن همان ســنت اســت که حتــی در عهــد ساســانیان نیــز گوشــه ای از آن مرســوم 
ــاًل گمــان می رفــت  ــی ازدواج می کــرد. قب ــا همســر متوف ــرادرش ب ــس از مــرگ شــوهر، ب ــود و پ ب
ازدواج بــا محــارم در نــزد پارس هــا و بعــدًا ایرانیــان پیــش از اســالم، وامــی فرهنگــی از مصــر بــوده 
ــی را  ــن وام فرهنگ ــأ ای ــوان منش ــروز می ت ــالم، ام ــخ عی ــدن تاری ــن ش ــا روش ــه ب ــد؛ درحالی ک باش

عیــالم دانســت«۲.
دکتــر دریایــی نیــز گویــد: »بــه عقیــده ریچــارد فــرای منشــأ ایــن ازدواج شــاید زرتشــتی نبــوده 
و عیالمــی بــوده اســت کــه هخامنشــیان به منظــور حفــظ پاکــی خــون خانــدان شــاهی آن را اخــذ 

کرده انــد« ۳.
ــأ آن  ــاید منش ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــس ب ــری بوی ــگران م ــته از پژوهش ــن دس ــالف ای ــر خ ب
ــه  ــا اینکــه رســم »خویــدوده« در شــهادت ب ــد: »ب خــود جامعــه زرتشــتی متقــدم باشــد. وی گوی
ــات بعــدی  ــات و تحریف ــد نیســت از اضاف ــی کــه بعی ــی )در عبارت ــا یســنای فراوان زرتشــتی گری ی
ــد آن،  ــم همانن ــته اند. رس ــران جس ــرب ای ــه در مغ ــأ آن را همیش ــت، منش ــده اس ــتوده ش ــد( س باش
ــه مصــر رواج داشــته اســت، بلکــه در روزگار باســتان، یونانی هــا و عبرانی هــا  ــان فراعن نه تنهــا در می
بــه آن می پرداخته انــد. بــرای پیداکــردن سرچشــمه ای کــه مســتقیمًا بــر پارســیان اثــر گذاشــته اســت، 
ــه  ــالم )ک ــاًل در عی ــد. مث ــتجو می کنن ــته اند جس ــاالری داش ــینه مادرس ــه پیش ــی ک ــان جوامع در می
ــه« Lycia از  ــا در »لیکی ــود( ی ــش ازدواج کــرده ب ــرادر خوی ــا دو ب ــم در آنجــا شــهبانویی ب می دانی
یکــی از دو عبــارت هــرودوت و ســنگ قبرهــای به جامانــده، اســتنباط کرده انــد کــه حتــی در ســده 
پنجــم ق.م در جامعــة لیکیــه، ارثیــه، تنهــا از طریــق مــادر انتقال می یافتــه اســت. پژوهشــگران درباره 

1. مظاهری، علی اکبر، 1377، خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسالم، ترجمه عبدالله توکل، ص 118.
2. بهار، مهرداد، 1395، از اسطوره تا تاریخ، ص 152.

3. دریایی، تورج، 1383، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 177.
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ــا«  ــت »لیکیایی ه ــال غیرممکــن اس ــد. به هرح ــراوان دارن ــد ف ــک و تردی ــتنباط ش ــن اس درســتی ای
ــه  ــم )ک ــالم ه ــورد عی ــد. در م ــدار بگذارن ــن ژرف و پای ــری چنی ــتی تأثی ــة زرتش ــر جامع ــد ب بتوانن
گاهــی درســت و مطمئــن نداریــم(  گذشــته از یکــی دو مــورد نــادر مربــوط بــه خانــوادة ســلطنتی، آ
شــک و تردیــد بســیار وجــود دارد. ایــن نظــر کــه ایرانیــان از طریــق فرقــة پیــرو »ایشــتار« با این رســم 

ــم. ــر نداری ــه، خب ــروان خــود آن فرق ــان پی ــده نیســت. از شــیوع آن، در می آشــنا شــده اند قانع کنن
ناچاریــم بــه حــدس و گمــان بپردازیم. می تــوان پنداشــت در همــان مراحل بســیار دشــوار ظهور 
زرتشــتی گری، شــاید بالفاصلــه در روزهــای پــس از ســقوط ِکــی گشتاســب کــه جامعــة زرتشــتی 
از قّلــت تعــداد پیــروان، به ســختی آســیب پذیر بــوده اســت و زرتشــتیان واجــب می دانســته اند 
مؤمنــان هــر چــه بیشــتر ازدواج کننــد، بــر ازدواج بــا محــارم صحــه گذاشــته می شــود. در جوامعــی 
کــه ازدواج هــای خانوادگــی ســابقه داشــته و مرســوم باشــد چنیــن صحه گــذاری، اســباب خشــم و 
ــة  ــارم« در خاورمیان ــا مح ــابه »ازدواج ب ــم های مش ــورت، رس ــن ص ــر ای ــود )در غی ــگفتی نمی ش ش
ــه بعــد، روحانــی زرتشــتی کــه در  ــود(. گمــان ایــن اســت کــه از آن ب ــان فــراوان نمی ب باســتان چن
ــته روی  ــه در گذش ــای آنچ ــر مبن ــهرت دارد، ب ــنت ش ــر و س ــابقة ام ــه س ــت دادن ب ــرام و اهمی احت
داده بــوده، ایــن نظریــه را پرورانــد کــه ازدواج بــا محــارم، ســبب نیرومنــدی و قــوت کیــش بهدینــی 

ــواب اســت. می شــود. پــس ســتودنی و نیــک و دارای ث
ــدوده«  ــرا »خوی ــه چ ــد ک ــه می کن ــدازه ای توجی ــت کم تاان ــان دس ــدس و گم ــه ح این گون
ــا  ــد. از این ه ــه شــمار می آی ــی واجــب هــم ب ــی می شــود، بلکــه از نظــر دین نه تنهــا رســمی پذیرفتن
ــرای  ــاًل ب ــه )حال آنکــه مث ــن رســم اصطــالح خاصــی به کاررفت ــرای ای گذشــته، اینکــه در اوســتا ب
ــد کــه بایســتی رســم از  ــن می کن ــت از ای ــا اســمی در اوســتا نیامــده اســت( حکای آتشــکده واژه ی

ــران آمــده باشــد« ۱. ــه مغــرب ای مشــرق ب
بــه گمــان برخی ماننــد فایســت و شــرایدر ممکــن اســت خویــدوده یکــی از آداب ورســوم کهن 
ــن  ــرای ای ــوان ب ــرش( می ت ــید خواه ــی )جمش ــم و جم ــطوره ج ــه اس ــد۲ باتوجه ب ــی باش هندواروپای
رســم اصلــی هنــدو ایرانــی نیــز جســت. ازدواج جمشــید و خواهــرش از اســطوره های کهنــی اســت 
کــه حتــی در متــون هنــدی کهــن نیــز از آن یــاد شــده اســت. در ریــگ ودا ییمــه )همــان جــم( و 
خواهــر دوقلویــش »یمــی« از فرزنــدان خدایــان هســتند. »در ریــگ ودا گفت وگــوی عاشــقانه ای 
ــا شــاعرانه ترین عبارت هــا عشــق خــود را بــه  از ییمــه و یمــی نقــل می شــود. در ایــن ســرود یمــی ب
ییمــه اظهــار و تمایــل خــود را بــرای ازدواج بــا او ابــراز می کنــد و بــرادر بــا مهــر ایــن عشــق را بــا ذکر 

1. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 2، ص 97-96.
2. مظاهری، علی اکبر، 1377، خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسالم، ترجمه عبدالله توکل، ص 119.



۹۷ فصل اول: کلیات

ــرد« ۱. ــرای ازدواج نمی پذی ــای او را ب ــد و تمن ــع رد می کن موان
ــد  ــن پیون ــرا ای ــس چ ــود پ ــه ب ــل و ریش ــز دارای اص ــا نی ــان هندوه ــم در می ــن رس ــر ای ــا اگ ام
ــل  ــم، حاص ــداالی ده ــه مان ــت ک ــر آن اس ــن ب ــتین س ــرد؟ »کریس ــام نمی گی ــگ ودا انج در ری
ــرادر را ناپســند شــمرده و آن  ــان خواهــر و ب ــان هندوســت کــه ســنت ازدواج می دســتکاری روحانی
ــرادرش  ــم ب ــه ی ــد. در ســرود مذکــور، َیمــی ب ــم نفــی کرده ان ــه خشــن، بلکــه مالی ــه ای ن را به گون

می گویــد:
" ... پــس بگــذار روح مــن و تــو بــه یکدیگــر پیونــدد، و چــون شــوهری مهربــان همســر مــن 
شــو ... حتــی در َرِحــم، خداونــد توشــتری ]خداونــد آفریننــدة موجــودات زنــده[ زندگی بخــش، 
و ســازندة همــة اشــکال و آفریننــده، مــا را همســر یکدیگر ســاخته اســت. هیچ کــس از خواســت او 
ســرپیچی نمی کنــد، آســمان و زمیــن معتــرف اســت کــه مــا از اوییــم ... عشــقیم بــر مــن کــه یمــی 
هســتم مســلط اســت تــا بتوانــم در کنــار او بــر یــک بســتر بیارامــم. مــن چــون زنــی خــود را تســلیم 

ــا بــه دیگــر برســیم ... " شــوهرم می نمایــم، ماننــد چرخ هــای ارابــه بشــتابید ت
ــم در  ــی مالی ــه صورت ــد و ب ــن نمی ده ــم ت ــا ی ــه دارد، ام ــقانه ادام ــر عاش ــار دلپذی ــن گفت و ای
نکوهــش آن ســخن می گویــد کــه ســابقه مجــاز و کهــن آن را می رســاند و معلــوم نیســت در چــه 
زمــان و بــر حســب چــه تحوالتــی، روحانیــون هنــدو ایــن رســم و ســنت را منســوخ کردند - کــه در 

ــان ترغیــب و تاکیــد می شــد« ۲. ــران توســط روحانی ای

ج( چرایی ازدواج با محارم

پژوهشــگران بســیاری دربــاره علــت گســترش چنیــن رســمی بــه بحــث بررســی پرداخته انــد کــه 
در یــک جمع بنــدی می تــوان چنــد عامــل حفــظ نــژاد پــاک، بقــای قبیلــه و جلوگیــری از گرایــش 
ــن امــر دخیــل دانســت. دکتــر خالقــی مطلــق  ــان و عامــل اقتصــادی را در ای ــه دیگــر ادی اعضــاء ب
در ایــن بــاره گویــد: »دالیــل ازدواج بــا بســتگان نزدیــک و محــارم در ایــران باســتان چــه می توانــد 
باشــد؟ نخســت مباهــات و ســربلندی قبیلــه و خانــواده اســت. آدمــی قبیلــه خــود را ترجیــح می دهد 
و از آن بیشــتر خانــدان و خانــواده خــود را تــا خانــوادة هســته ای. دوم بــاور بــه خلــوص و پاکی خون 
چــه از لحــاظ روان شناســی )افتخــار قبیلــه ای و فامیلــی( و نیــز از لحــاظ فیزیکــی. دلیل ســوم اقتصاد 
در طبیعــت اســت. در ازدواج بــا محــارم فــرض بــر ایــن بــود کــه امــالک در یــک خانــواده باقــی 

1. باقری حسن کیاده، معصومه، روح االمینی سمیه، 1393، داستان جم، ص 25-24.
2. رضی، هاشم، 1400، ازدواج مقدس در ایران باستان/ خویدوده، ص 69-68.
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بمانــد« ۱.
ــه  ــرا ک ــد چ ــه می ده ــوال قبیل ــظ ام ــه حف ــی ب ــت فراوان ــکایا اهمی ــو س ــان پیگول ــن می در ای
ــدری واگــذارد« ازدواج  ــه حقــوق پ ــادری جــای خــود را ب ــد: »هنگامــی کــه »حقــوق م می گوی
ــه و امــوال آن  ــه ســود حفــظ قبیل ــن کار ب ــرا ای ــه خــود گرفــت. زی ــوم ب ــل صــورت محت درون قبای
بــود. بنــا بــر حقــوق پــدری، امــوال زن پــس از ازدواج بــه شــوهری کــه ممکــن بــود از قبیلــه دیگری 
ــد کــه  ــه موجــب گردی ــوال در محــدوده قبیل ــظ ام ــالش به خاطــر حف ــت. ت ــق می گرف باشــد، تعل
ازدواج درون قبایــل بــه پدیــده ای محتــوم بــدل شــود« ۲. البتــه در جــای دیگــری بــه عامــل پاکــی 

ــژاد نیــز نظــر دارد۳. ن
شــاید بتــوان گفــت کریســتین ســن عامــل پاکــی نســب را مقــدم بــر عوامــل دیگــر می دانســت 
وی می نویســد: »اهتمــام در پاکــی نســب و خــون خانــواده یکــی از صفــات بــارزه جامعــه ایرانــی 

ــز می شــمردند« ۴. ــا محــارم را جای ــا بحــدی کــه ازدواج ب بشــمار می رفــت، ت
جکســون بــا پذیــرش انتســاب ایــن رســم بــه خــود زرتشــت گویــد: »ظاهــرًا زرتشــت ایــن رســم 
را بــه خاطــر آن پذیرفتــه بــود کــه می پنداشــت پیونــد بــا خویشــان نزدیــک ســبب خواهــد شــد کــه 
جامعــه پیــروان مؤمــن و مقــدس او بــا حفــظ پاکــی و راســتی و درســتی از گزنــد دشــمنان محفــوظ 

مانــد، و راه بــرای پیشــرفت کســانی کــه در راه دیــن او بــه پیــکار برخاســته اند همــوار گــردد« ۵.
ماریــا بروســیوس گویــد: »هــم تعــدد زوجــات و هــم ازدواج بــا نزدیــکان وســیله ای عالــی بــرای 
ــدان  ــا خان ــرای ازدواج ب ــه ب ــی ک ــداد خانواده های ــب تع ــت. به این ترتی ــدرت اس ــظ ق ــز و حف تمرک
ســلطنتی انتخــاب می شــدند محــدود می شــد و کمکــی بــود بــرای محافظــت از فرزنــدان ذکــور« 

.۶

ــی اســت.  ــد دین ــت پیون ــم تقوی ــد و آن ه ــل می دان ــم دخی ــه دیگــری را ه ــی جنب ــر دریای دکت
ایشــان گویــد: »ایــن گونــه زناشــویی نــه تنهــا خانــواده و ثــروت آن را دســت نخــورده و ســالم نگــه 

ــی را حفــظ می کــرده اســت« ۷. ــد دین ــز پیون ــی نی می داشــت، بلکــه از لحــاظ مذهب

1. خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه، ترجمه احمد بی نظیر، ص 156-155.
2. پیگولو سکایا، 1387، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمه عنایت الله رضا ص 265.

3. همان ص 266.
4. کریستین سن، آرتور، 1385، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ص 234.

ــری -  ــر امی ــه منوچه ــال، ترجم ــته و ح ــران در گذش ــن، ای ــفرنامه جکس ــز، 1369، س ــن ویلیام ــام ولنتای ــون، آبراه 5. جکس
ــدره ای، ص 79. ــدون ب فری

6. بروسیوس، ماریا، 1387، زنان هخامنشی، ترجمه هایده مشایخ، ص 51.
7. دریایی، تورج، 1383، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 178.
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ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی





خویدوده در متن های زرتشتی

ــا  ــی و ی ــذ روایت ــاظ مآخ ــتان از لح ــران باس ــارم« در ای ــا مح ــورد »ازدواج ب ــی در م ــع کتب »مناب
ــریانی،  ــی، س ــی، روم ــود: یونان ــیم می ش ــروه تقس ــن گ ــه چندی ــنادی ب ــع اس ــر منب به عبارت دیگ
ــتیم،  ــلمان را داش ــریانی و مس ــی و س ــی و روم ــواهد یونان ــط ش ــرگاه فق ــتی. ه ــلمان و زرتش مس
گاه بدانیــم و  می توانســتیم اصــل موضــوع را نتیجــه اشــتباه عمــدی یــا غیرعمــدی نویســندگان نــاآ
بــا َانــِگ »تهمــت« و »افتــرا« بــر آنهــا مردودشــان بشــماریم، ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه شــواهد 

ــدارد« ۱. ــتیان ن ــای نازرتش ــت کمی از گواهی ه ــوع دس ــن موض ــرای ای ــتی ب زرتش

الف( خویدوده در اوستا

»ایــن اصطــالح در گاتاهــا نیامــده و در چنــد مــوردی کــه در اوســتای جدیــد آمــده ... تنهــا 
به عنــوان عملــی ثــواب از آن یــاد شــده و در مــورد آن شــرح و توضیحــی نیامــده اســت. ظاهــرًا ایــن 

عمــل آن انــدازه روشــن و خالــی از ابهــام بــوده کــه نیــازی بــه شــرح و تفســیر نداشــته اســت« ۲.
این واژه در اوستای موجود با احتساب یک مورد تکرار، پنج بار به کاررفته است.

1( یسنا، هات 12، بند 9.

ــده  ــتایش ش ــرده و س ــام ب ــتا از آن ن ــد و در اوس ــم می نامن ــتویی« ه ــات »خس ــات را ه ــن ه ای
ــورداوود  ــن آمــده اســت: »هــات خســتویی را می ســتاییم« ۳. پ اســت. در هــات ســیزدهم این چنی

1. شاپور شهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 11-10.
2. میرفخرایــی، مهشــید، 1397، دادســتان دینــی، پــاره دوم )پرســش های 41-92(، ص 261، یادداشــت ها، پرســش 61، 

ــماره 1. ش
3. نک: دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 159، یسنا هات 13 بند 8.
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ایــن بخــش از یســنا را از قطعــات بســیار قدیــم اوســتا می دانــد که زبــان آن بــه گاتاهــا بســیار نزدیک 
است۱.

در بنــد نهــم از ایــن هــات دربــاره خویــدوده چنیــن آمــده اســت: »مــن دیــن مزداپرســتی را باور 
دارم کــه جنــگ را برانــدازد و رزم افــزار را بــه کنــار گــذارد و خویشــاوند پیونــدی را فرمــان دهد« ۲. 

آذرگشســب قطعــه موردنظــر را چنیــن آورده اســت »خویشــی دهنــده و پاک اســت« ۳.
بــه گفتــه کاتــراک بــه نظــر اشــپیگل، گایگــر و چنــدی از دانشــمندان مثــل دارمســتتر و گلدنــر 
حکــم ازدواج بــا محــارم از ایــن بنــد بدســت می آیــد۴. چنانچــه میلــز هــم آن را بــه معنــای »اصــول 

ازدواج بــا خویشــان« ترجمــه کرده اســت۵.
ــالح در  ــن اصط ــد: »ای ــتا گوی ــش اوس ــن بخ ــدوده در ای ــود خوی ــاره وج ــس درب ــری بوی م
ــان آن، و در  ــه ای نامناســب، در پای ــی به گون ــد؛ ول ــه، می آی ــه فروران اعتقادنامــة زردشــتی، موســوم ب
ــن ممکــن اســت  ــه ای دیگــر اســت و بنابرای ــل دعــا، به گون ــا کلیــت اصی بخشــی کــه ارتباطــش ب
افــزودة بعــدی باشــد« ۶. وی در جــای دیگــری نیــز وجــود ایــن اصطــالح را شــگفت آور می دانــد 
و می گویــد: آوردن ایــن مطلــب در بنــد ۹ یســنای فرآورتــی، شــگفت آور اســت. زیــرا ایــن بنــد اوج 
شــهادت و اعتــراف بــوده و بــا مطالب کلــی و عالــی ســروکار دارد. امکان اینکــه من درآوردی باشــد 

را نمی تــوان مــردود دانســت. امــا ایــن فــرض مشــکالت جدیــدی را مطــرح خواهــد ســاخت«۷.

2( ویسپرد، کرده 3، بند 3.

ــتاده  ــد، ایس ــدی کن ــاوند پیون ــه خویش ــی را ک ــم. کس ــتاده خواه ــخنگوی را ایس ــوان س »ج
ــه  ــم، آنک ــتاده خواه ــخنگوی ایس ــوان س ــک ج ــت: »ی ــن آورده اس ــورداوود چنی ــم« ۸. پ خواه

ختــودت به جــای آورد ایســتاده خواهــم« ۹.

1. نک: پورداوود، ابراهیم، 1387، یسنا بخشی از کتاب اوستا، ج 1، ص 184.
ــد«  ــر کن ــودت ام ــه خت ــن آمــده اســت: »ب ــورداوود چنی ــل، 1391، اوســتا، ج 1، ص 157. در ترجمــه پ 2. دوســتخواه، جلی

ــتا، ج 1، ص 188(. ــاب اوس ــی از کت ــنا بخش ــم، 1387، یس ــورداوود، ابراهی )پ
ــردان از  ــتا برگ ــرده اوس ــید، 1388، خ ــهمردان، رش ــک: ش ــز ن ــتا، ص 8 و نی ــرده اوس ــیر، 1354، خ ــب، اردش 3. آذرگشس

.39 ص  دین دبیــره، 
4. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 41.

5. همان، ص 42.
6. بویس، مری، 1381، زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 80.

7. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 318، یادداشت شماره 24.
8. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 528.

9. پورداوود، ابراهیم، 1381، ویسپرد، ص 37.



۱۰۳ فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی

3( وندیداد، کرده 8، بند 13.

ــی  ــه حیوان ــاب چ ــا پیش ــد ب ــان بای ــد مرده کش ــزدا می پرس ــت از اهورام ــم زرتش ــد دوازده در بن
ــا زن کــدام یــک را می تــوان بــکار بــرد؟ ــا مــرد ی ــر ی ــا گاو ن خــود را بشــویند. پیشــاب گوســفند ی

ــا از ســتوران.  هاشــم رضــی پاســخ اهورامــزدا را چنیــن آورده اســت: »از چارپایــان کوچــک ی
نــه از مــردان، نــه از زنــان. مگــر از آن دو ]مــرد و زن[ کــه َاَبــر هســت مــرد خیُتــوَدث و زن خیُتــوَدث 
... ]یعنــی زن و مــردی کــه خوُیــدوده یــا ازدواج مقــدس یــا و بــا محــارم درجــة یــک کــرده باشــند، 
چــون بــه موجــب روایــات مؤکــد دینــی در چنیــن کســانی هیــچ گاه اهریمــن نمی توانــد نفــوذ کند و 

بدانــان دورج را نفــوذی نیســت[.« ۱
امــا ترجمــه دوســتخواه چنیــن اســت: »پیشــاب گوســفند یــا گاو نــر، امــا نــه پیشــاب مــرد و نــه 

پیشــاب زن، مگــر آن کــه مــرد یــا زن، نزدیک تریــن خویشــان مــرده باشــند« ۲.
ترجمــه دارمســتتر چنیــن اســت: از شــاش گوســفند یــا از شــاش گاو خواهــد بــود نــه از شــاش 

مــرد و نــه از شــاش زن مگــر زن و مــردی کــه هــم خــون و از خویشــان نزدیــک باشــند« ۳.
بهــرام گــور انکلســاریا ایــن عبــارت را چنیــن ترجمــه کــرده اســت: »مــر و زنــی کــه بایــد بــا هم 

ــویی کنند« ۴. زناش
جنــاب اورنــگ بــه پیــروی از کانــگا۵ ایــن واژه را در ایــن بنــد بــه معنــی حیــوان اهلــی گرفتــه 
اســت و این چنیــن ترجمــه کــرده اســت: »از آن چهارپایــان کوچــک و یــا چهارپایــان بــزرگ، نــه 
ــن خــودی شــده، از  ــده، از آن دو کــه هســت خانگــی و همچنی ــرون آم ــان بی ــه از زن ــردان، ن از م
شــاش آن دودســته هنگامــی کــه آنهــا می شاشــند، مرده کش هــا بشــویند موهــا را و نیــز تــن را« ۶. 
دســتور هوشــنگ جاماســب نیــز گویــد بــا اینکــه معنــای ســنتی ایــن واژه زناشــویی میــان خویشــان 
نزدیــک اســت امــا در اینجــا بــه معنــای چارپــای اهلــی اســت۷. دینشــاه کپدیــا و هیربــد بهمــن نیــز 
بــر ایــن باورنــد کــه ایــن واژه در اصل بــه معنــای فــداکاری بــوده و بعدهــا در معنــای زناشــویی میان 

خویشــان نزدیــک آمده اســت۸.

1. رضی، هاشم، 1385، وندیداد، ج 1، ص 450-449.
2. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 748.

3. دارمستتر، جیمس، 1388، مجموعه قوانین زرتشت، ترجمه موسی جوان، ص 160.
4. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 39.

5. بهرامی، احسان، 1369، فرهنگ واژه های اوستایی، ج 1، ص 389.
6. نك: اورنگ، م، 1341، همبستگی در اوستا، ص 35.

7. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 39.
8. همان، ص 40.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۱۰۴

4( خرده اوستا، نماز ائیوی سروتروم گاه، بند 8.

ــه  ــی ک ــتاییم پاک دین ــا می س ــی را م ــرور پاک ــت: »س ــن آورده اس ــد را چنی ــن بن ــورداوود ای پ
ختــودت بــه جــای آورد« ۱. ترجمــه دوســتخواه چنیــن اســت: »َاَشــَوِن پیوندگزیــن بــا خویشــاوندان، 
رد َاَشــَونی را می ســتاییم« ۲. امــا ترجمــه موبــد شــهمردان چنیــن اســت: »ازخودگذشــتگی را 
می ســتاییم« ۳. ترجمــه موبــد اردســیر آذرگشســب چنیــن اســت: »بهدیــن نیکــوکار َاشــو و ســردار 

َاشــوئی را می ســتاییم« ۴.

5( خرده اوستا، نیرنگ کشتی بستن

همــان بنــد نهــم از هــات ۱۲ از یســنا در نیرنــگ ُکشــتی بنــدی نیــز تکــرار می شــود۵ و ازایــن رو 
زرتشــتیان روزانــه چندیــن بــار ایــن نیایــش را تکــرار می کننــد. پــورداوود در بیــان معنــای خویــدوده 
گویــد: »مقصــود از ایــن کلمــه ازدواج در میــان خویشــاوندان اســت هنــوز هــم در ایران ماننــد زمان 

قدیــم ازدواج میــان خویشــان بخصــوص عمــو زادگان و خالــو زادگان بســیار معمــول اســت« ۶.
چنانچــه دیــده می شــود در ایــن پنــج مــورد هیچ گونــه توضیحــی دربــاره ماهیــت ایــن واژه وجود 
نــدارد و ازایــن رو برخــی بــا اســتناد بــه همیــن چنــد بنــد بــر ایــن باورنــد کــه در اوســتا مطلبــی درباره 
ــق نیســت چــرا کــه  ــد دقی ــدان کــه بای ــدگاه چن ــن دی ــا ای ــدارد. ام ــا وجــود ن ــه آن معن ــدوده ب خوی
ــات در  ــر اســاس روای اوســتای موجــود تنهــا یک چهــارم اوســتای ساســانی اســت و دیگــر اینکــه ب
اوســتای کهــن فصلــی بــه نــام »دوآســروجد« وجــود داشــته کــه دارای شــصت و پنــج فصــل و در 

»بــاب خیدیــودث یعنــی پیونــد کــردن بیکدیگــر و خویشــان و نزدیــکان« بــوده اســت۷.

1. پورداوود، ابراهیم، 1387، خرده اوستا، ص 168.

2. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 2، ص 623.
3. شهمردان، رشید، 1388، خرده اوستا برگردان از دین دبیره، ص 112.

4. آذرگشسب، اردشیر، 1354، خرده اوستا، ص 39.
5. پورداوود، ابراهیم، 1387، خرده اوستا، ص 74.

6. همان، پاورقی شماره 4.
ــاب  ــد جن ــه نمان ــت نریمــان هوشــنگ. ناگفت ــار، ج 1 ص 9 از روای ــزد ی ــات داراب هرم 7. اون واال، مانکجــی، 1922، روای
شــهبازی نخســت گویــد کــه از ایــن بخــش از اوســتا در دینکــرد هشــتم نامــی نبرده انــد و ســپس گویــد در دادســتان دینــی 
خالصــه ای از آن در کتــاب دادســتان دینــی آمــده کــه چیــزی دربــاره خویــدوده نــدارد )شــاپو رشــهبازی، علیرضــا، 1380، 
افســانه ازدواج بــا محــارم در ایــران باســتان، ص 14(. امــا برخــی احتمــال داده انــد کــه بخــش »دزد دروج تــن نســک« همــان 
دوباســرجد باشــد )نــك: نظــری فارســانی، محســن، 1397، کتــاب هشــتم دینکــرد، ص 403، یادداشــت 1.8( اگــر هــم چنین 
ــاره خویــدوده در  ــه بازهــم احتمــال وجــود مطالبــی درب ــاره خویــدوده نیســت. البت باشــد بازهــم در ایــن بخــش چیــزی درب

ــود. ــی نمی ش ــتا منتف اوس



۱۰۵ فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی

از ســوی دیگــر »متن هــای پهلــوی زرتشــتی پســین، در روزگار پــس از فروپاشــی شــهریاری آن 
دودمــان بــر پایــه داده هــای متن هــای گســترده تر اوســتایی تــا آن زمــان برجامانــده بــود، ســامان یافته، 
ــر و گــزارِش آن، کاربردهــای بیشــتری  ــن تعبی ــت کــه در اوســتای باســتانی، ای ــد پذیرف ــر بای ناگزی

داشــته اســت« ۱.
بــرای نمونــه در ویشتاســب یشــت کــه در اوســتای وســترگارد یشــت بیســت و چهــارم برشــمرده 
شــده اســت۲ در پــاره هفدهــم آن مطلبــی دربــاره خویــدوده آمده اســت کــه برگــردان زنــد آن چنین 

: ست ا
»همــه )مردانــی کــه( خویــدوده )کننــد( ]گفتــه شــده اســت کــه عمــل خویــدوده، بزرگ تریــن 
کرفــه در دیــن اســت، کــه از طریــق آن، اهریمــن و دیــوان ناامیــد می شــوند، و کســی کــه خویــدوده 

را آشــفته کنــد، مرگــرزان می باشــد[« ۳.

ب( خویدوده در منابع پهلوی و فارسی

دربــاره خویــدوده )ازدواج بــا نزدیــکان( عــالوه بــر پنــج بنــد اوســتایی، شــش دســته روایــت در 
کتــب پهلــوی و فارســی وجــود دارد؛ دســته اول روایاتــی اســت کــه تنهــا بــه فوایــد دنیــوی و اخروی 
خویــدوده و یــا ضررهــای برهــم زدن آن می پــردازد. هرچنــد بســیاری از پهلوی دانــان بــزرگ داخلــی 
و خارجــی ایــن واژه را بــه ازدواج بــا محــارم ترجمــه کرده انــد امــا ایــن دســته از روایــات بــرای اثبــات 
مدعــای مــا کافــی نیســت چــرا کــه ممکــن اســت گفتــه شــود اصــاًل خویــدوده بــه معنــای پیونــد 
زناشــویی درون خانوادگــی نیســت. اهمیــت ایــن دســته از روایــات در ایــن اســت کــه بعــد از اثبــات 
ــا محــارم بــرای خویــدوده، نشــان دهنده اهمیــت و تاکیــد موبــدان بــر انجــام ایــن  معنــای ازدواج ب
رســم اســت. بــر خــالف نظــر کســانی کــه خویــدوده را صرفــًا مســئله ای نظــری دانســته اند، ایــن 

تأکیدهــا نشــان از اهتمــام موبــدان بــرای انجــام چنیــن رســمی دارد.
ــن  ــوع ازدواج اســت. ای ــک ن ــدوده ی ــی اســت کــه نشــان می دهــد کــه خوی دســته دوم روایات
روایــات نیــز اگرچــه مدعــای مــا را ثابــت نمی کنــد امــا از جهــت دیگــری بســیار اهمیــت دارد چــرا 
کــه در برابــر کســانی کــه بــر ایــن باورنــد کــه خویــدوده بــه معنــی ازدواج نیســت، اســناد مهمــی بــه 

ــد. ــمار می آی ش

ــتی، در  ــین زرتش ــوزه پس ــدی( رازواره ای در آم ــاوند پیون ــدوده )خویش ــل، خیتودث/خویدودس/خوی ــتخواه، جلی 1. دوس
ایرانــی مانــدن و جهانی شــدن، ص 25-24.

2. نک: پورداوود، ابراهیم، 1381، ویسپرد، ص 75.
3. ستونه، کارینا، 1385، بررسی زند ویشتاسپ یشت، ص 71، فرگرد سوم، بند 17.
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ــان  ــان خویش ــی از ازدواج می ــدوده نوع ــد خوی ــان می ده ــه نش ــت ک ــی اس ــوم روایات ــته س دس
اســت.

ــا  ــد و ب ــا محــارم می دان ــدوده را ازدواج ب ــه صراحــت خوی ــی اســت کــه ب دســته چهــارم روایات
ــد. ــر نمی آی ــای دیگــری از آن ب ــن و شــواهد کافــی معن ــه قرائ توجــه ب

دســته پنجــم روایاتــی اســت کــه در آن از خویــدوده نامــی نیســت و از واژه هایــی ماننــد 
ــات  ــن روای ــت ای ــت. اهمی ــد اس ــتفاده ش ــری درآوردن و ... اس ــه همس ــن و ب ــویی، زن گرفت زناش
در ایــن اســت کــه اگــر ترجمــه خویــدوده بــه ازدواج بــا محــارم بــه هــر دلیلــی پذیرفتــه نشــود، ایــن 

روایــات به صراحــت از زناشــویی و زن گرفتــن ســخن می گویــد.
دسته ششم روایاتی است که در آن به نمونه هایی از ازدواج با محارم اشاره شده است.

در پایــان بــا نگاهــی معکــوس بــه روایــات خواهیــم دیــد کــه موبــدان زرتشــتی در گذشــته های 
دور حتــی هنگامــی کــه آن بندهــای اوســتایی را هــم می خواندنــد از ایــن واژه جــز ازدواج بــا محــارم 

برداشــت دیگری نداشــتند.
ناگفتــه پیداســت کــه ایــن نــوع دســته بندی روایــات اشــکاالتی دارد از جملــه اینکــه وقتی بیشــتر 
ــات دســته اول  ــد دیگــر تمــام روای ــا خویشــان گرفته ان ــای ازدواج ب ــه معن ــن واژه را ب ــان ای پهلوی دان
از ابهــام بیرون آمــده و معنــای ازدواج را دارد. اشــکال دیگــر ایــن اســت کــه بــرای نمونــه در کتابــی 
ماننــد روایــت امیــد اشوهیشــتان خویــدوده را به روشــنی ازدواج بــا محــارم گرفتــه اســت، در نتیجــه 
ــردن  ــس جداک ــت پ ــارم اس ــا مح ــان ازدواج ب ــرادش هم ــرد م ــام می ب ــدوده ن ــه از خوی ــا ک ــر ج ه
ایــن روایــت و قــراردادن آن در دســته نخســت یــا دوم اشــکال دارد. امــا به هرحــال نوعــی نظــم بــه 
ــاب را  ــر کت ــات ه ــوان روای ــه می ت ــت. البت ــر اس ــات بهت ــرهم آوردن روای ــد و از پشت س کار می ده

ــز مزایایــی دارد. ــن نی پشت ســرهم آورد کــه ای
الزم بــه یــادآوری اســت کــه دو متــن فارســی از زرتشــتیان دربــاره خویــدوده در مــوزه ملی 
مونیــخ وجــود دارد کــه چــون نگارنــده از مضمــون آن اطــالع نــدارد، روشــن نیســت کــه بایــد 
در کــدام یــک از دســته ها جــای گیــرد. جنــاب دالونــد در ایــن بــاره چنیــن گویــد: »دو متــن 
دربــاره خویــدوده یــا خیتــودت یــا خیدیــودت در کتابخانــه ملی مونیخ فهرســت شــده اســت: 
ــه  ــر از آن در مجموع ــی دیگ ــه روایت ــای ۵۴-۵۵ ک ــماره Haug,50,5/5 برگ ه ــه ش ــی ب یک
ــای  ــخه Haug,52 7,21، برگ ه ــز نس ــت و نی ــده اس ــه آم ــان کتابخان b,M51,8)23( هم

۱ .»۲۳۰-۲۲۹

1. دالوند، حمیدرضا، 1399، متون فارسی زرتشتی، ص 84.
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دسته اول: اهمیت خویدوده

روایاتی که اهمیت خویدوده را نشان می هد:
۱( دینکرد سوم

 > و رنــج آورتریــن کــرداِر مردمــان بــر دیــوان، خویــدوده ورزیــدن اســت؛ زیــرا کــه، ُپرســپاهِی 
مردمــان را فــرا مــی آورد<۱.

۲( دینکرد پنجم
»همچنیــن در بهدینــی، اعتقــاد داشــتن بــه یشــت کــردن بــه درون )؟( و نیــز اعتقــاد داشــتن بــه 
خاصیــت ایرانــی )=آزادگــی( و بهدینــی، یشــت کــردن، ازدواج بــا نزدیــکان، اوســتا یشــتن، گاهنبــار 

و دیگــر آیین هــای مربــوط بــه ایــزدان« ۲.
۳( دینکرد ششم

ــرای  ــت( ب ــاری بخ ــاری )= ی ــار و بخت ی ــی زد و گاهنب ــر م ــه: اگ ــت ک ــن اس ــز چنی ــن نی »ای
ــد و  ــت و ورز ب ــالت و کش ــر غ ــت( ب ــان و درد )= آف ــر مردم ــد ب ــی ب ــد، فرمانروای ــکان بکاه نی
کم حاصلــی بــر زمیــن و بــد بارانــی بیفزایــد؛ و اگــر ثــواب خویــدوده بکاهــد، تاریکــی بیفزایــد و 
روشــنی بکاهــد و اگــر یــزش و نیایــش ایــزدان و حمایــت و شــفاعت نیــکان بکاهــد، فرمانروایــی بد 

فرمانروایــان و عمــل غیرقانونــی بیفزایــد و بــدان بــر نیــکان پیــروز شــوند« ۳.
۴( دینکرد هفتم

ــم  ــرای صله رح ــتودند )...( و ب ــزد را س ــدگاری( اورم ــی، خداون ــان۴ داداری )=آفرینندگ »ایش
zayishn paywandishn و رواج >آن< انــدر آفریــدگان، خویــدوده ورزیدنــد کــه بهتریــن کرفــه 

مردمــان >اســت<« ۵.
۵( دینکرد هشتم

»دربارة دودة خود و هر چه در این باره است« ۶.
ــا تصحیــح خویــدوده  ــوان ایــن واژه را ب ــر ایــن بنــد گویــد می ت مترجــم کتــاب در یادداشــتی ب

1. فضیلت، فریدون، 1381 کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، کرده پانزدهم، پرسش هفتم، ص 31.
2. آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 1388، کتاب پنجم دینکرد، فصل 9 بند 14 ص 48.

3. میرفخرایی، مهشید، 1393، بررسی دینکرد ششم، ص 231، پ )82(.
4. یعنی مشی و مشیانه.

5. راشد محصل، محمد تقی، 1389، دینکرد هفتم، ص 199، مقدمه بند 10.
6. نظری فارسانی، محسن، 1397، کتاب هشتم دینکرد، ص 146، بخش 35، بند 8.
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خوانــد کــه بــه گفتــه بارتولومــه بــه معنــی کســی اســت کــه بــا خویشــاوند ازدواج کــرده اســت۱.
۶( مینوی خرد

۱- پرسید دانا از مینوی خرد ۲- که کدام کار نیک و مهتر و بهتر است؟
ــکان و  ــا نزدی ــتی و ازدواج ب ــک رادی و دوم راس ــن کاِر نی ــه ِمهتری ــخ داد ک ــرد پاس ــوی خ مین

.۲»...
۷( مینوی خرد

۱- پرسید دانا از مینوی خرد ۲- که کدام گناه گران تر است؟
ــر اســت.  ــواط گران ت ــد، ل ــردم می کنن ــی کــه م ــوی خــرد پاســخ داد ۴- کــه از گناهان ۳- مین
۵- و دوم کســی کــه مفعــول یــا فاعــل )عمــل لــواط باشــد.( ۶- و ســوم کســی کــه مــرد مقــدس را 

بکشــد. ۷- و چهــارم کســی کــه ازدواج بــا نزدیــکان را برهــم زنــد. ... ۳.
۸( مینوی خرد

۱- پرســید دانــا از مینــوی خــرد کــه مردمــان بــه چنــد راه و بهانــة کار نیــک، بــه بهشــت بیشــتر 
می رســند؟

۳ - مینــوی خــرد پاســخ داد کــه نخســتین کار نیکــی رادی. ... و ُنهــم کســی که برای دوســتی 
روان بــا نزدیــکان ازدواج کند ۴.

۹( قطعه ای از یک متن پهلوی
ــن  ــه دی ــدن و یشــت کــردن و ب ــی رانی ــد گیت ــن، و پیون ــن، زن گرفت رادی کــردن، راســت گفت
اســتوار بــودن و خــودوده کــردن و آتــش بهــرام نشــاندن و گاهنبــار کــردن، ویــران )را( آبــاد کــردن و 

گوشــورون ورزیــدن و بهــان )و( ارزانیــان را چیــز دادن بهتــر اســت۵.
۱۰( ارداویراف نامه

ــان  ــن مردم ــت و ای ــای کجاس ــن ج ــه: »ای ــیدم ک ــزد پرس ــو و آذر ای ــروش اهل ــن از س ۳- و م
ــد؟ کدامن

ــت  ــانی اس ــن روان کس ــه و ای ــتاره پای ــای، س ــن ج ــه: »ای ــد ک ــزد گفتن ــو و ای ــروش اهل ۴- س

1. همان، ص 403، یاداشت 1.8.
2. تفضلی، احمد، 1391، مینوی خرد، ص 28، پرسش 3.

3. همان، ص 50، پرسش 35.
4. همان، ص 51- 52، پرسش 36.

5. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 89.



۱۰۹ فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی

ــا نزدیــکان( نکردنــد و  کــه در گیتــی یشــت نکردنــد، و گاهــان نســرودند، خویــدوده )= ازدواج ب
ــد. ...۱. ــاالری نکردن ــدی و س ــی و دهب فرمانروای

۱۱( ارداویراف نامه
۲- و پرسیدم از سروش اهلو و آذر ایزد که: »این جای کدام و آن روانان، کیستند؟«

۳- ســروش اهلــو و آذر ایــزد گفتنــد کــه: »ایــن جــای، مــاه پایه و آنــان روان کســانی اســت که 
در گیتــی یشــت نکردند و گاهــان نســرودند و خویــدوده نورزیدند۲.

۱۲( ارداویراف نامه
۸- و روان کســانی را کــه خویــدوده کــرده بودنــد، در آن روشــنایی کــه بــا نیرومنــدی آفریــده 

شــده بــود دیــدم کــه نــور بــه بلنــدی کــوه از او می تافــت۳.
۱۳( ارداویراف نامه

ــرون  ــان او بی ــت و از ده ــاال می رف ــن او ب ــد از ت ــاری نیرومن ــه م ــی ک ــدم روان زن ــس دی ۱- پ
می آمــد.

ــل  ــی تحم ــراه گران ــن پادف ــه روان او چنی ــرد ک ــاه ک ــه گن ــن چ ــن ت ــه: »ای ــیدم ک ۲- و پرس
می کنــد؟«

ــدوده ۴را  ــد اســت کــه خوی ــن روان آن زن درون ــد کــه: »ای ــزد گفتن ــو و آذر ای ۳- ســروش اهل
تبــاه کــرد.« ۵.

۱۴( زند وهومن یسن
 )۱( زرتشــت از اورمــزد پرســید کــه: »ای اورمــزد مینــوی افزونــی! دادار اشــوی جهــان اســتومند 
)]اورمــزد اشــو در خوانــدن و دیگــری برای ســتایش اوســت، باشــد کــه دادار اشــو گوینــد[( »دادار! 
ــم، 1391،  ــی، رحی ــک: عفیف ــز ن ــل 7، و نی ــوزگار، ص 52 فص ــه آم ــه ژال ــه، ترجم ــپ، 1372، ارداویراف نام ــو، فیلی 1. ژینی

ــه، ص 32. ارداویرافنام
2. همان ص 52 و نیز نک: عفیفی، رحیم، 1391، ارداویرافنامه، ص 32.

3. همان ص 55، فصل 12 و نیز نک: عفیفی، رحیم، 1391، ارداویرافنامه، ص 35.
4. در روایت بهمن پونجیه چنین آمده است:

زنی ناپاک را دریدم همانگاه بُکون رخنه ماری رفت ناگاه
همی سوی دهان او برآمد بپرسیدم روان این چه بد کرد

اشو گفت این زن ُدروند بی دین شکسته خیتودث را همی این
)اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 2، ص 341(.

5. ژینیــو، فیلیــپ، 1372، ارداویــراف نامــه، ترجمــه ژالــه آمــوزگار، ص 89، فصــل 89، و نیــز نــگ: عفیفــی، رحیــم، 1391، 
ارداویرافنامــه، ص 69.
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ــه میــان داشــته باشــند و  ــا در آن هنــگام ســخت، پرهیــزکاران و دیندارانــی هســتند کــه کســتی ب آی
آییــن دیــن را بــا شــاخة برســم به جــای آورنــد و دیــن »خویــدودس« بــه دودمــان ایشــان روا باشــد؟

ــگام  ــردان آن باشــد کــه در آن هن ــن م ــه ســپیتامان زرتشــت گفــت کــه: »بهتری ــزد ب )۲( اورم
ــه جــا آورد، گرچــه ماننــد گشتاســپ شــاه  ــان دارد، و آییــن دینــی برســم ب ــه می ســختی، کســتی ب

ــد، )...(. نباش
)۵( اشــوترین )مــرد( آن باشــد کــه بــه دیــن مزدیســنان باشــد، دیــن »خویتــودس« بــه دودمــان او 

رود۱.
۱۵( روایت آذرفرنبغ فرخزادان

مــردی کــه کســتی را بــاز کنــد، )و( در طــول ســال توبــه کنــد، )و( از بیــم تــن نتوانــد کســتی 
ببنــدد، )امــا( پــس از آن گنــاه کــم کنــد، و در دیگــر کار و کرفــه کوشــا باشــد، و خویــدوده کند و 

دیگــر کار و کرفــه هــر چــه بتوانــد کنــد،. ...۲.
 ۱۶( روایت آذرفرنبغ فرخزادان

مردی می گوید که چند درهم برای روان می دهم، چگونه باید بدهد؟
پاسخ

چنیــن بهتــر اســت اگــر یــک ســوم را بــرای )مراســم( یــزش، و یــک ســوم را بــرای )نگهــداری( 
ــه  ــدوده ب ــن خوی ــرای جش ــوم را ب ــک س ــار، و ی ــزاری( گاهنب ــه ی )برگ ــارکت در کرف ــش و مش آت

ــه )بدهــد(۳. ــوان اساســی ترین درجــه ی کرف عن

1. هدایت، صادق، 1385، زند وهومن یسن، ص 55-54-53.
در ترجمه استاد راشد محصل چنین آمده است:

»زردشــت از اورمــزد پرســید کــه: ای اورمــزد، ای پرهیــزگار! مینــوی افزونــی، دادار جهــان مــادی - بــدان کــه اورمــزد را بــا 
ــو«  ــوان ســتایش >گفــت<. کســی هســت کــه »دادار اهل ــد به عن ــد و دیگــر >صفــات< را بای ــد خوان ــو بای >صفــت< اهل
را >صفــت خواندنــی< گویــد - ای دادار! آیــا در زمــاِن شــگفت، پرهیــزگاران و دیندار>انــی< باشــند کــه کســتی بــر میــان 
دارنــد و دیــن را بــا برســم بســتایند و دیــن )= رســم، آییــن( خویــدوده )=ازدواج بــا نزدیــکان( در دودة >ایشــان< رود )=رایــج 

باشــد(؟
ارومــزد بــه زرتشــت ســپیتمان گفــت کــه: »در آن زمــان شــگفت، برتریــن مــردان آن باشــد کــه کســتی بــر میــان دارد و دیــن 

را برســم بســتاید ....
ــا  ــن ازدواج ب ــدوده )=آیی ــِن خوی ــد( و دی ــی بمان ــتد )=باق ــنان ایس ــن مزدیس ــه دی ــه ب ــد ک ــزگاران آن باش ــن پرهی 5- برتری

نزدیــکان( در دوده او رود«. )راشــد محصــل، محمد تقــی، زنــد بهمــن َیســن، ص 9-10. فصــل 5، بنــد 1-2 و 5(.
2. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 39، پرسش 52.

3. همان، ص 108، پرسش 131.
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۱۷( ماتیکان یوشت فریان
در پایــان متــن پهلــوی یوشــت فریــان نیــز ذکــری از خویــدوده آمده اســت. آنجــا یوشــت فریان 
از آخــت جــادو می پرســد کــه »خــودوده را کار و کرفــه چنــد ارز؟« ۱. و آخــت جــادو در پاســخ 

می مانــد.
۱۸( روایت امید اشوهیشتان

پرسش ۲۹
ــاره تعهــد  ــواط می گــردد و دوب ــا محــرم« ۲ می کنــد و ســپس مرتکــب ل کســی کــه »ازدواج ب

ازدواجــی خــود بازمی گــردد حکــم شــرعی دربــاره چنیــن کســی چگونــه اســت؟
همچنیــن حکــم شــرعی در مــورد کســی کــه قبــاًل بــه لــواط می پرداختــه و بعــدًا بــه »ازدواج بــا 

محــرم« تعهــد بســته، چگونــه خواهــد بود؟
پاسخ ۲۹

۲- هر کس مرتکب لواط گردد سزایش مرگ ارزان است.
ــاک  ــاه را پ ــرم، آن گن ــا مح ــواب ازدواج ب ــی ث ــه حت ــت ک ــره اس ــان کبی ــاه آن چن ــن گن ۳- ای

ــاخت. ــد س نخواه
۴- امــا اگــر ایــن شــخص گناهــکار در برابــر مقــام روحانــی ای ازتــه دل اظهــار تأســف نمــوده 
و توبــه نمایــد و خــودش را بــرای مجــازات و کفــاره گناهــش تســلیم ]حکــم شــرع[ قــرار دهــد و 
اگــر مجازاتــش بــه ســر حــد اعلــی کیفــری برســد، در آن صــورت در ایــن دنیــا آمرزیــده محســوب 

خواهــد شــد.
۵- اگــر توبــه نکــرده ایــن دار فانــی را وداع گویــد در آن دنیــا بــه خاطــر ثــواب عمــل ازدواج بــا 
محرمــی کــه انجــام داده ماننــد همــه کســانی کــه بــه خاطــر ثــواب عمــل ازدواج بــا محــرم از آتــش 

جهنــم مصــون می ماننــد او هــم از ایــن امتیــاز بهــره منــد خواهــد بــود.
۶- اگــر در ایــن دنیــا توبــه نمایــد و به خاطــر گناهــی کــه کــرده بــه کفــاره مــرگ ارزان کشــته 
نشــده باشــد و توبــه کــرده از دنیــا بــرود در آن صــورت در روز ســتوش کفــاره او مالحظــه خواهــد 

گردیــد.

1. نک: جعفری، محمود، 1365، ماتیکان یوشت فریان، ص 97، بند 6 و نیز ص 99، بند 13.
ــات دســته  ــن بخــش را در روای ــا ای ــا م ــا محــرم ترجمــه کــرده اســت ام ــه ازدواج ب ــدوده« را ب ــا »خوی ــم نزهــت صف 2. خان
ــد  ــم. هرچن ــدوده نداری ــای واژه خوی ــا معن ــاًل کاری ب ــوال فع ــالف اق ــه خاطــر اخت ــم ب ــرا چنانچــه گفتی ــم زی ــرار دادی دوم ق
خویــدوده در ایــن روایــت باتوجه بــه روایــات پیشــین و پســین همــان ازدواج بــا محــرم اســت و شــاید در همــان روایــات دســته 

پنجــم هــم قــرار گیــرد.
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۷- اگــر در حیــن مراســم ســتوش گناهــش پــاک گردیــده باشــد، آن وقــت ثــواب همــه اعمــال 
نیکــی کــه در عمــرش انجــام داده تــوأم بــا ثــواب عمــل ازدواجــش بــا محــرم تمامــًا بــه او برخواهــد 

گشــت.
۸- عمــل لــواط به خاطــر حداکثــر کبیــره بــودن گناهش، چــه قبل و چــه بعــد از عمــل »ازدواج 

بــا محرم« باشــد فرقــی نمی کنــد و گناهی نابخشــودنی اســت۱.
۱۹( روایت پهلوی

ــره  ــان خونی ــج می ــی و ایرانوی ــد: چــکاد دائیت ــه را نمی بینن ــی خورشــید پای ــردم گیت ا- اینکــه م
هســتند در ســوی باختــر )= شــمال( زنــش )= نابــودی( اهریمــن از بســیار چیــز اســت، به ویــژه از 

ــدوده. ...۲. خوی
۲۰( شایست ناشایست

نرســی بــرز مهــر ایــن ســه واژه را گفته اســت کــه >کرفــه ی< خویــدودس >گنــاه< مرگــرزان را 
نابــود کنــد؛ و برســم را اگــر پادیابــی >باشــد، اگــر از جنســی< چــون ســیم >باشــد<، مجاز اســت؛ 
ــز شایســته اســت< مــرد را کــه زن خویــش را >از خــود< آبســتن  ــز شایســته اســت< و >نی و >نی

>یابــد<۳.
۲۱( شایست ناشایست

۱- در >کتــاب< دیــن گفتــه شــده اســت کــه خشــم به پیــش اهریمــن دویــد و گفــت کــه مــن 
در گیتــی نــروم، چــه، هرمــزد خــدای در گیتــی ســه چیــز آفریــده اســت کــه مــن >در برابــر آنهــا< 

هیــچ کاری نمی توانــم کــرد.
۲- اهریمن گفت: که بگوی آن سه چیز چه >است<.

۳- خشم گفت: که گاهنبار و می زد و خویدودس.
۴- اهریمــن گفــت: کــه در گاهنبــار بــرس، اگر از ایشــان یکــی >از دیگــری< چیــزی بدزدید، 
گاهنبــار شکســته شــد و کار بــه کام تــو >باشــد<. در مــی زد بــرس، اگــر از ایشــان یکــی ســخن 
گویــد، مــی زد شکســته شــد، و کار بــه کام تــو >باشــد<. خویــدودس را رهــا کــن چــه، مــن چــارة 
آن ندانــم؛ چــه هــر کــس کــه زن را چهــار بــار بــه نزدیــک شــد۴، از خویشــی )=تعلــق( هرمــزد و 

1. صفای اصفهانی، نزهت، 1376، روایت امید اشوهیشتان، ص 186-183
2. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 303- 304، فصل 45.
3. مزداپور، کتایون،1390، شایست ناشایست، ص 101، فصل 8 بند 18.

4. البته همین اشاره کافی است که این روایت در بخش دوم از روایات قرار گیرد.



۱۱۳ فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی

امشاسپندان جدا نشود۱.
۲۲( دستنویس م. او ۲۹

همان روایت پیشین با اندکی تفاوت۲.
۲۳( دستنویس م. او ۲۹

»هان! ]از[ برترین َده اندرِز َاشو زرتشت به مردمان این یکی ]است که[ ...
هشــتم اینکــه یکــی بــرای نیســتی بیشــتر اهریمــن و آفرینــش اهریمنــی و ســهمگینی دیــوان و 
زبردســتی )؟( بســیار ]بــرای[ بیشــتر مانــدن ایــزدان و دهمــان آفریــن بــر تــن، خویــدودس ورزیــدن 

بایــد« ۳.
۲۴( دستنویس م. او ۲۹

»اشــو زرتشــت کــه بــرای نیســتی بیشــتر اهریمــن و آفریــدگان اهریمنــی ]و[ ســهمگینی گنــاه 
دیــوان و آن را زبردســتِی )؟( بســیار ]بــرای[ بیــش میهمانــی ]و اســتقرار[ ایــزدان ]و[ دهمــان آفریــن 
ــرای[ در  ــد، آخــت، پــس ]ب ــدرز ]داد[؛ جــادوی درون ــودن[، ورزیــدن خویــدودس را ان ــن ]ب در ت
گمانــی کــردن ]و بــه شــک انداختــن[ مردمــان و ]اینکــه آنــان را[ بــر راه دشــمت و دژهوخــت و 
دژورشــت، بــر خویشــتن ]و بــه ســوی خــود[ بــه بیراهــی و ]گمراهــی[ آَوَرد که تــا هــر دو ]خاندان[ 
را بــه واســطه نــا آشــتی و بّتــری ]و بــدِی[ خــود، زیســتن شــگفت ]و ســخت باشــد،[ از ورزیــدن 
خویــدودس را ]کــه[ فــرو هلنــد ]و نکننــد[؛ پــس ناورزیــدن ]و نکــردن[ خویــدودس را گفــت« ۴.

۲۵( دستنویس م. او ۲۹
»هــر کــس بــرای رســتگاری روان خــود یــا درگذشــتگانش( »بــه پاکــی تمــام، و نیــت نیــک 
کــرده، یــک نســک ]اوســتای[ جــد دیــوان داد )=وندیــداد( را بــه نــام دادار اورمــزد، بیزانــد؛ ]پــس[ 

چنــدان کرفــه حاصــل شــود کــه چونــان خویــدودس ]باشــد[ کــه هزارهــا دفعــه کــرده شــود« ۵.
۲۶( دستنویس م. او ۲۹

»پرســید زرتشــت از اورمــزد کــه: در آن روزگار۶ هــر کســی کــه ایزدپرســت باشــد و ]. ...[ و 
ــه[ باشــد. ــن ]و چگون ــه[ چــه آیی ــدودس ورزد ]...[ ]حکــم او ب خوی

1. همان ص 233 و 234،. فصل 18 بند 4-1
2. مزداپور کتایون، 1378، بررسی دستنویس م. او 29 ص 384، از بخش )29( خویدودس.
3. همان، ص 161-162 بند 2 و 9. از بخش ده اندرز ]زرتشت به روایت[ آدرباد ماراسفند.

4. همان، ص 165، از بخش پذیرة آخت جادو.
5. همان، 29 ص 249. از بخش وندیداد خوانی.

6. یعنی در آخرالزمان.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۱۱۴

پاســخ داد اورمــزد کــه: ای اســپیتمان زرتشــت! ]...[ کســی کــه خویــدودس کنــد، بــر همــه 
جایــگاه بهشــت روشــن خویــش باشــد ]و بــه بهشــت بریــن برســد[« ۱.

۲۷( دستنویس م. او ۲۹
»از اوســتا پیــدا آن باشــد: چنیــن فــراز گویــم آن را کــه بــرای هســتی بهتریــن اســت: »ایــدون 
فــراز گویــم ]کــه[ انــدر هســتی ها، آن کــه اورمــزد را خویــش ]و متعلــق اســت[، برتریــن و 
گاه ]اســت[ کــه ایــن را دهــد،  ]نخســتین[ خویــدودس کــردِن مــردم ]باشــد[. »از اشــویی مــزدا آ
خویــدودس کــردن را. »پــدری را اندیشــه ی نیــک ورزنــده اســت«: ]هرمــزد[ در پــدری، بهمن )= 
نیــک اندیشــی( ورزد؛ یعنــی کــه بــرای فــرارون پــرورداری ]و بــه شایســتگی پروریــدِن( آفریــدگان، 
پــس او را خویــدودس کــردن ]اســت[. »چنیــن آن دخــت نیــک کنــش را، آرمئیتــی«: ایــدون آن 
دخــت نیــک کنِش درســت منــش ســپندارمذ کــه از خویــدودس کــردن بــاز نایســتد. »نــه روگردان 
ــر اورمــزد  ــده ب ــدار ]و همــواره نگرن ــودن؛ اهــورا را«: چــه همــه نگری ــده ب اســت در همــواره نگرن

]اســت[؛ یعنــی کــه بــر دیــِن اورمــزد ]او را[ همــه کار و کرفــه و دادســتان همانــا باشــد!« ۲.
۲۸( دستونیس م.او ۲۹

»]پــس[ بــرای ]آن بــدی،[ ســه کــس کار ]و ســتیز و مقابلــه[ کننــد: آن پیدا ]و آشــکار اســت[ 
کــه ]هــواداران[ خویــدودس ناکــردن و ]آن کــه[ دروج را َیــَزد ]و ســتاید[ – کــه ]آن را[ بــت پرســتی 

گوینــد- و مردم اهلمــوغ« ۳.
ــزدا  ــورا م ــردم از اه ــن م ــاره بدتری ــت درب ــه زرتش ــت ک ــش هایی اس ــاره پرس ــن درب ــن مت ای

می پرســد.
۲۹( دستونیس م.او ۲۹

ــن، ]و[ آییــن نخســتین، خویــدودس ]کــردن[ ســتوده ]و  »)مــردم( را کنــش ]و کــرداِر[ برتری
شایســته[ باشــد«. ۴

»آفرینــش آغازیــن را از روی خیــم ]و سرشــت، طبعــًا[ فرزنــد را انــدر خویــش پروردن ]اســت[ 
ــدار ]و  ــگران زاینی ــه کنش ــی ک ــد و آن ــدودس باش ــا[ خوی ــروردن ]همان ــش پ ــد را در خوی و فرزن
ــس او  ــد[، پ ــس و تحســین کن ــتاید ]و تقدی ــردم س ــدری م ــرای[ پ ــش را ب ــای خــالق آفرین نیروه

1. همان، ص 311-312. بند 77-76.
2. همان، ص 478، بخش 30 از زند گاهان.

ــدودس در  ــز از خوی ــه 391 و 392 نی ــت در صفح ــن روای ــه در همی ــردم. البت ــن م ری ــن َبَتّ ــان، ص 393، از مت ــک: هم 3. ن
ــه اســت. ســخن رفت

4. همان، ص 380، از متن فرگرد هشتم هوسپارم نسک، بند 8.



۱۱۵ فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی

خویــدودس کــردن را نیــز ســتوده ]و تقدیــس و تحســین کــرده باشــد؛ و نیــز ایــن ]قــول[ هســت، 
]ای[ زرتشــت! کــه پــس، آفرینــش را چیز ]و امــِر[ فراوانــی و ]درســت و شایســته[، پــس آن را برای 
پــروردارِی فــراوان ]و نیکــوی[ آفریــدگان، خویــدودس کــردن همــی چاشــته ]و آموختــه[ اســت« ۱.

۳۰( سد در بندهش
 )۹( »... انــدر دیــن گویــد کــه هیــچ کرفــه بهتــر از خویــدودث نیســت و لیکــن مردمــان بــه 

ــر آینــد« ۲. یشــت و نــوزودی ناکــردن گرفتارت
۳۱( روایات داراب هرمزدیار

»پرســش آنکــه کســی خیتــودث کنــد و یــزش فرمایــد کــدام گنــاه از ُبــن ببــرد۳ و کــدام نبــرد 
ــن  ــاه مــرگ ارزان از ُب ــرد و یزشــن گن ــد ب ــه نتوان ــن ب ــاه همیمــال۴ از ُب ــودث گن جــواب اینکــه خیت
بتوانــد بــرد چــه در دیــن پیداســت کــه اگــر کســی درمــی از کســی در گــردن دارد و بســیار کار و 
کرفــه کنــد و یزشــن فرمایــد بهیــچ گونــه گنــاه از گــردن او برنخیــزد مگــر کــه خصــم را خشــنود 
کنــد گنــاه همیمــال بجــز آنکــه خصــم را خشــنود کنــد هیــچ چــاره دیگــر نیســت و گنــاه همیمــال 
آن باشــد کــه کســی چیــری از کســی ببــرد و یــا بــه زن کســی بی ســامانی کنــد۵و خیدیــودث گنــاه 

مرگــرزان از ُبــن ببــرد و یزشــن کنــد مرگــرزان بتوانــد بــرد۶.
۳۲( روایات داراب هرمزدیار

هماننــد روایــت پیشــین بــا اندکــی تفــاوت در بنــد پایانــی چنیــن آمــده اســت »و خویدیــودث 
کــم یــا بیــش مرگــرزان بتوانــد بــرد و یزشــن گنــاه مرگــرزان نتوانــد بــرد« ۷.

۳۳( روایات داراب هرمزدیار
»اندر دین گوید که هیچ مهتر و بهتر از خویدیودث نیست« ۸.

۳۴( روایات داراب هرمزدیار
»گناه گران تر این است. ... سیوم خیتودث منع می کند« ۹.

1. همان، ص 393، از متن ص 380، از متن هشتم هوسپارم نسک بند 10-9.
2. دابار، 1905، صد در نثر، صد در بندهش، ص 143 فصل 74، بند 9،.

3. از بین ببرد و نابود کند.
4. همان حق الناس.

5. به زن کسی تعرض کند.
6. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 1 ص 202، از روایت کاوس کامان.

7. همان، از روایت کامه بهره.
8. همان، ج 2 ص 410.

9. - همان، ج 1، ص 299، از روایت شاپور بروجی.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۱۱۶

۳۵( روایات داراب هرمزدیار
و دیگر شنو مرگ ارزان ِز من که آنرا جدا کرده باید ِز تن

]...[
شکستنده خیتودث ثواب ِوهان را رساننده جور و عذاب۱

۳۶-۳۷( روی ات داراب هرمزدیار
پرسش آنکه مردی یا زنی ریمن یا مرگرزان باشد خویدیودث کنند شاید یا نه؟

پاســخ اینکــه آنکــه مرگــرزان باشــد چــون از همــا گنــاه پتــت کنــد و خویدیــودث کنــد شــاید و 
کرفــه باشــد وگــر برشــنوم کنــد خوب تــر آیــد و آنکــس کــه ریمــن اســت کــه خویدیــودث کنــد 

هــم دســتوری هســت ...« ۲.
۳۸( روایات داراب هرمزدیار

»پرســش اینکــه کســی خیتــودث و یزشــن بــه کســی دیگــر فرمایــد و دایشــن آن بدهــد چنــان 
باشــد کــه بدســت خــود کــرده باشــد یــا نــه؟

پاســخ آنکــه اگــر خــود توانــد کــردن بهتــر و خوب تــر باشــد وگرنــه بفرمایــد همچنــان بــود کــه 
بدســت خویــش کــرده باشــد«۳.

۳۹( دادستان دینی
مــرد و یــا زن بدخیــم را بایــد بــا آمــوزش و خواهــش )=درخواســت( یــا بــا رنــج و بیــم و دیگــر 
چاره هــا، از آن بدخیمــی و بدقانونــی بازگردانــدن و بــه آنهــا خویــدوده و همادین و دوازده هماســت، 

یــزش آب هــا، و زوهــر بــه آتش هــا را فرمــودن« ۴.
بــه گفتــه اســتاد شــاپور شــهبازی در کتــاب دادســتان دینــی »در فصــل ۲۷، بنــد ۶ و ۷ و فصــل 
ــا آخــر جهــان پایــدار مانــد  ۲۸، بنــد ۱۹ آمــده اســت کــه خوئیتــوک دس )بــه طــور کلــی( بایــد ت

چــون ترویــج آن نــزد دیگــران مایــه بخشــایش گران تریــن گناهــان خواهــد بــود« ۵.

1. همان، ج 1، ص 301-302. همچنین در ص 303 در بیان انواع گناهان این بیت سست آمده است:
کشفتن خیتودث با بهان را نسا نادیده سگ جنباندن او را

2. همان، ص 307، از روایت کامه بهره و روایت مشابهی از کاووس کامان در )همان، ص 308(.
3. همــان، ص 308، از روایــت کامــه بهــره. در روایــت مشــابهی از کاووس کامــان در همیــن صفحــه چنیــن آمــده اســت: 
»کســی کــه خیدیــودث و یزشــن بــه کســی دیگــر فرمایــد ودایشــن آن بدهــد چنــان باشــد کــه بدســت خــود کــرده باشــد«.

4. میرفخرایی، مهشید، 1397، دادستان دینی، پاره دوم )پرسش های 41-92(، ص 178، پرسش 77، بند 22.
5. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 15.



۱۱۷ فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی

دسته ی دوم: خویدوده پیوند زناشویی است

روایاتی که نشان می دهد خویدوده نوعی پیوند زناشوئی است.
۱( وزیدگیهای زاداسپرم

دربارة سه داد برتر )= قانون برتر( که زرتشت آموخت )= تعلیم داد(
 ۱- نخست >اینکه<: »به مجادله ناراست نزد کسان مروید«

۲- دوم اگر با شما به ستم رفتار کنند دادگری پیش گیرید.
۳- ســوم خویــدوده >کنیــد< کــه بــرای ادامــة نســل پــاک بهتریــن کارهــای زنــدگان و عامــل 

نیــک زایــی فرزنــدان >اســت<۱.
۲( دستونیس م.او ۲۹

ــر دیگــر گوهــران را(،  ــژادان[ را دخــت )= دخت ــگان و بدن »آزادگان، دیگــر گوهــران ]و بیگان
ــه ]و  ــر پای ــی را، ب ــردم دین ــا ]آن[ کــه م ــد ت ــی کنن ــه زن ــت[، ب ــل و رغب ــه می ــی ]و ب ــه روای خــود ب
اســاس[ ُجددینــی دخــِت خویــش بــه زنــی دهنــد و داور ]در[ آن زمــان، ]ایــن کار را[ منطبــق بــا داد 

]و قانــون دینــی[ گوینــد کــه ]چنیــن ازدواجــی[ مهتــر ]و بهتــر[ اســت از خویــدودس«۲.
۳( روایت پهلوی

 ۱۳- و >دیــو< خشــم هرزه درایــی کنــد کــه: »بــرای گیتــی ســه چیــز اساســی هســت یعنــی در 
گیتــی مهم هســتند.«

۱۴- و اهریمن >هرزه درایی کند< که: »آن سه چیز چیست؟«
۱۵- خشم هرزه درایی کند که: »می زد و گاهنبار و خویدوده«.

ــز را بدانــی، چــه  ــو بخواهــی، چــاره ایــن دو چی ۱۶- اهریمــن هرزه درایــی کنــد کــه: »اگــر ت
خــود بــه مــی زد بــرس و بــر اندیشــة ایشــان بنشــین تــا ســخن گوینــد: ایــزد از نزدیــک ایشــان دور 
شــود. بــه گاهنبــار بــرس تــا از یکدیگــر چیــزی بدزدنــد: زمانــی کــه از یکدیگــر چیــزی دزدیدنــد 
ــم، چــه اگــر  ــن چــارة آن را ندان ــی م ــا کــن چــون حت ــدوده را ره ــار شکســته اســت. خوی گاهنب
چهــار بــار نزدیکــی کننــد، مــرد و زن از خویشــی اورمــزد جــدا نشــوند؛ بلکــه بایــد بدیشــان فرزنــد 
ــدو )=  ــه ایمــان آوردن ب ــل ب ــس ایشــان را می ــد کــم در جهــان، پ ــه ســبب فرزن کــم داده شــود. ب

اورمــزد( نباشــد، در غیــر ایــن صــورت هیــچ کاری بــه مــرد و زن نتوانــد کــردن« ۳.

1. راشد محصل، محمد تقی، 1390، وزیدگی های زاد اسپرم، ص 73، فصل 26.
2. مزدا پور، کتایون، 1378، بررسی دستنویس م.او 29 ص 308، از متن »آخر هزاره« بند 54-53.

3. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 333-334، فصل 56 بند 16-13.
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۴( روایت امید اشوهیشتان
پرسش ۲۷

ــا ثــواب آن بــه  ــا دریافــت مبلغــی بــه »ازدواج بــا محــرم« ۱ حاضــر شــد. آی ۱- هــرگاه مــردی ب
ــه کســی کــه عمــاًل آن را انجــام داده؟ ــا ب ــول را پرداخــت کــرده ی کســی می رســد کــه پ

اگر آن به هر دو می رسد لطفًا روشن فرمایید سهم هر یک چه میزان خواهد بود؟
پاسخ ۲۲

۲- اگــر در پرســش مطروحــه نکتــه تلویحــی دیگــری نهفتــه نیســت کــه مســتلزم پاســخ دیگری 
باشــد، هــرگاه کســی بــر مبنــا و نیــت ثــواب مشــترک بــا کســی کــه اقــدام »ازدواج بــا محــرم« بــه او 
پولــی پرداخــت نمایــد بــه چنیــن ازدواجــی رضایــت دهــد، ثــواب هــر دوی آنهــا عینــًا برابــر خواهــد 
بــود. امــا آن کســی کــه عمــاًل آن را صــورت داده امتیــاز بیشــتری در عالــم ملکــوت خواهد داشــت 
و کســی کــه در انجــام اصــل عمــل نقشــی نداشــته، از آن امتیاز اضافــی ملکوتــی برخــوردار نخواهد 

بود.
۳- قــدر مســلم ایــن اســت کــه اگــر عامــل ایــن ازدواج، از قبــل هــم از ثوابــکاران بهشــت رفتنی 
ــًا  ــا ایــن عمــل خیــر حتــی مقــام واالتــری را هــم کســب خواهــد نمــود و اگــر احیان بــوده باشــد ب
علی القاعــده دوزخ رفتنــی باشــد در آن صــورت ثــواب ایــن ازدواج او را از رنــج و عــذاب دوزخ دور 
نــگاه خواهــد داشــت. کســی کــه شــخصًا و عمــاًل بــه »ازدواج بــا محــرم« اقــدام نمایــد ثــواب آن 

ماننــد دیــوار و حصــاری روح او را از هــر طــرف مراقبــت و پاســداری خواهــد نمــود.
ــا کســی کــه موجبــات آن را فراهــم  ــر مبنــای ثــواب مشــترک ب ــا محــرم« ب ۴- اگــر »ازدواج ب
ــی  ــر از کس ــوده کمت ــت نم ــول را پرداخ ــط پ ــه فق ــی ک ــواب کس ــورت ث ــد، در آن ص آورده نباش

ــام داده۲. ــل ازدواج را انج ــه عم ــود ک ــد ب خواه
۵( روایت امید اشوهیشتان

پرسش ۳۰
مــردی بــا نیــت عمــل »ازدواج بــا محــرم« بــا محــرم مــورد نظــرش هــم بســتر می شــود امــا یــا بــه 
علــت کهولــت و یــا بــه علــت ناخوشــی و مــرض موفــق نمی شــود کــه نّیتــش را بــرآورده ســازد. در 

چنیــن صورتــی آیــا می تــوان آن را عمــل ثــواب »ازدواج بــا محــرم« محســوب دانســت؟

ــز  ــاب نی ــت و در کت ــرده اس ــه ک ــرم ترجم ــا مح ــه ازدواج ب ــدوده« را ب ــا »خوی ــت صف ــم نزه ــی خان ــاب یعن ــم کت 1. مترج
بندهایــی وجــود دارد کــه مــراد از ایــن واژه همــان ازدواج بــا محــارم اســت و حــق مطلــب ایــن اســت کــه در دســته چهــارم 

جــای گیــرد.
2. صفای اصفهانی، نزهت، 1376، روایت امید اشوهیشتان، ص 177 و 179.
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پاسخ ۳۰
ثــواب عمــل »ازدواج بــا محــرم« مســلمًا محــرز خواهــد مانــد چــه عمــاًل صــورت پذیــرد و چــه 
نیــت بــه وقــوع نپیوســته ای باشــد. بازهــم ثــواب آن اثــرش را خواهــد داشــت. آن ازدواج بــا محرمــی 
کــه کمــا هــو حقــه انجــام نپذیــرد نمی تــوان آن را صــورت کامــل آن ازدواج دانســت، امــا به خاطــر 

نّیــت خیــری کــه انگیــزة آن بــوده، موجــب آمــرزش فــراوان روح خواهــد بــود۱.

دستة سوم: خویدوده زناشویی با خویشان است

ــای  ــدی ج ــته بع ــات را در دس ــن روای ــورد از ای ــد م ــوان چن ــی می ت ــه قرائن ــد باتوجه ب  هرچن
داد. چنانچــه جنــاب هاشــم رضــی نیــز بــر همیــن باورنــد۲. امــا بــرای رعایــت دیــدگاه اســتاد شــاپور 
شــهبازی کــه بــر ایــن بــاور بودند ایــن روایــات داللت بــر ایــن دارد کــه خویــدوده بــه معنــای ازدواج 
در میــان خویشــاوندان اســت و نــه محــارم در نتیجــه ایــن چنــد روایــت را مســتقل از روایــات بخــش 

چهــارم آمــد.
۱( روایات داراب هرمزدیار

ــا خویشــاوندان را  ــد ازدواج ب ــی متوجــه می شــوند کــه پارســیان هن ــدان ایران پــس از آنکــه موب
تــرک کرده انــد بدانــان چنیــن می نویســند: »خیدیــودث کــه کرفــه بزرگســت و از دستشــان افتــاده 
اســت از آن ســبب کــه پادشــاه بهدیــن نیســت وگــر چــون چنیــن اســت جهــت۳ مکنیــد و پیونــد 
بخویــش بکننــد و پســِر بــرادر و دختــِر بــرادر بیکدیگــر بدهنــد وگرنــه خــوب نیســت و پیونــد هــر 
خونکــه نزدیک تــر بســیار کرفه تــر اســت و جهــت بکننــد کــه اول مگــر پادشــاه هنــد کافــر بــود و 
پیونــد بخویشــتن کــردن دشــخوارتر بــود و اکنــون مسلمانســت و آنچــه نزدیک تــر خوب تــر و بســیار 

ــت« ۴. ــر اس کرفه ت
۲( روایات داراب هرمزد یار

ــن و  ــزرگ یزش ــه ب ــه کرف ــد ک ــزرگ بدان ــرد و ب ــدان خ ــه ی هیرب ــاه و جمل ــه ش ــر چنگ »دیگ
همادینســت و دیگــر آنکــه خیتــودث گفتــه اســت امــا دریــن روزگار هــر دو از دســت افتــاده اســت 
ــر از آن  ــه اســت بهت ــد میان ــت پیون ــد و مســلمانان باب ــش کنن ــد بخوی ــا پیون ــد ت ــا جهــت بکنن و ام
ــد و  ــر و جه ــیار کرفه ت ــر بس ــد نزدیک ت ــد پیون ــر چن ــه ه ــت ک ــه اس ــزد گفت ــت و اورم ــر اس کاف

1. همان، ص 188-187.
2. رضی، هاشم، 1400، ازدواج مقدس در ایران باستان/ خویدوده، ص 101-100.

3. جهد و تالش
4. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 2، ص 378.
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کوشــش نماینــد پســر بــرادر و دختــر بــرادر بیکدیگــر بدهند و پســر خواهــر و دختــر بــرادر بیکدیگر 
ــد«۱. بدهن

همانطــور کــه دیــده می شــود موبــدان ایرانــی ابــراز تأســف می کننــد از اینکــه رســم خیتــودث 
در میــان پارســیان انجــام نمی گیــرد. چــرا کــه پادشــاهان هنــدو مخالــف اجــرای چنیــن ازدواج هایــی 
ــی  ــدان ایران ــلمانان، موب ــیدن مس ــدرت رس ــه ق ــا و ب ــلطه هندوه ــن س ــن رفت ــا از بی ــا ب ــد. ام بودن
ــن  ــان از چنی ــت و آن ــلمانان اس ــت مس ــت بدس ــه حکوم ــال ک ــد ح ــه می کنن ــیان توصی ــه پارس ب
ازدواج هایــی منــع نمی کننــد، تــالش کننــد کــه عمــو زادگان و ماننــد آن را بــه همســری یکدیگــر 
درآورنــد. امــا نکتــه مهــم اطــالق جمــالت پایانــی هــر دو روایــت اســت کــه می گویــد: »اورمــزد 
ــدات  ــادآور همــان تاکی ــد ی ــن بن ــر« و ای ــر بســیار کرفه ت ــد نزدیک ت ــد پیون ــه اســت کــه هرچن گفت

متــون پهلــوی اســت کــه گذشــت و در ادامــه خواهــد آمــد.
عــالوه بــر ایــن نمونه هــا در نامه هــای موبــدان ایرانــی بــه پارســیان هنــد هنــگام شــمردن فصــول 
بیســت و یک گانــه اوســتا از فصــل هجدهــم بــه »دوآســروجد« نــام می بــرد کــه در اصــل شــصت 
ــان و  ــر و خویش ــردن بیکدیگ ــد ک ــی پیون ــودث یعن ــاب خیدی ــت و در »ب ــوده اس ــل ب ــج فص و پن

ــکان« بوده اســت۲. نزدی
۳( فرضیات نامه

پسر یا دخت الیق شود به پیوند دیگر گویم نصیحت چونکه فرزند  
بجز این کرفه دیگر نیست نیکو بخویشـــان می نمودن وصلــت او  
از این کرفه گروثمان گشته ماوا همی گویند خـــیتودتهه ِبَوســـتا  
در دادوستــد هر دو گشـــاینـد در آن وقتی که وصلت می نمایند  
بدام نیســتی باشنـــدشان خوار هزاران دیو باشنـــد آن نگونســار  
نباشــد کرفــه نیکــو بغـــیرش بود هم چند وقــت کار خــیرش  
دو چندان دیو از آن باشد هویدا از ایشان چون شـــود فرزند پیدا  
شوند آن سرنگون و هم پریشان دو چندانش ز جادو و پری دان  

که اهریمن از این سخت است رنجور۳ گنــــاه مرگرزان می کنــد دور  
۴( فرهنگ روایت دینی

1. همان، ص 381.
2. همان، ج 1، ص 9 از روایت نریمان هوشنگ.

3. پالن، دستور داراب، 1924، فرضیات نامه و خالصه دین، ص 23، »در باب خیتودث کردن«.



۱۲۱ فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی

ــا ۱۶۵۴ م  ــرزو ســنجانا در ســال ۱۰۲۳ یزدگــردی ی ــن ب ــر اب ــگ کوچکــی کــه منوچه در فرهن
ــن ترجمــه کــرده اســت: ــدوده را چنی گــردآورده اســت خوی

»خیدیودت با خویشان وصلت کردن، خیتودت هم می گویند« ۱.
ــا ســفارش  ــی نیســت ام ــدوده نام ــان از واژه خوی ــه منظــوم نوشــیروان مرزب ۵( در ارداویراف نام
ــختی  ــه او را به س ــد ک ــخص را دی ــراف ش ــه ارداوی ــت ک ــت. اس ــده اس ــان ش ــا خویش ــه ازدواج ب ب

ــد: ــن گفتن ــخ چنی ــید در پاس ــت پرس ــد از عل ــکنجه می کردن ش
ز احوالــش بگـــویم تا بدانــی از این مـــرد بد اندیــش و حرامـــــی  

نمی کردش قبـول این مرد بدخو  ز خویشـــان دختـــری دادنــــد با او  
همــی نشنـــید گفتــار یگـــانه کــس از بیـــگانه آوردش بـــه خانــه  
نکرد او را قبول این مرد بدکیش همان دختر ز عمــو بود و هم خویش  
بود ایــن گفــته حق با پیمــبــر ز خویشــان کن طلـــب زن ای برادر  
بکن وصلـت توای مرد نکو خو هــم از خویشــان ز عمــــو و ز خاله  
بکـــن پیــوند تا باشد روان شاد هــم از عمــه دگــر از خــــاله ای راد  
که تا از ناکســان نبود تو را درد مکــــن وصلـــت ز بیگانه تو ای مرد  
همــه قومــان تو از هم نباشـــد بخاصـــه کس که او اصـــلش نباشد  
ز من بشنــو همـــه این پند اردا ز خویـــشان وصلــت و بیگانه ســودا  

کند همجنس با همجنس پرواز ۲ کبـــوتر بــــا کبـــوتر بـــاز بــا بــــاز  
ــی  ــای متفاوت ــدام عذاب ه ــه هرک ــد ک ــم می بین ــر را ه ــراف دو زن دیگ ــه ارداوی ــن منظوم در ای
داشــتند و علــت را چــون جویــا شــد گفتنــد کــه ایــن دو زن بــه ازدواج بــا خویشــان خــود راضــی 

نبودنــد۳.
ــران  ــری خواه ــخن از همس ــم س ــه ه ــوی ازدوایراف نام ــن پهل ــه در مت ــت ک ــن اس ــب ای جال
ــژدو در  ــا زرتشــت پهــرام پ ــه اســت ام ــدوده پرداخت ــه خوی ــد فصــل ب ــراف اســت و هــم چن ارداوی
ــان او  ــراف کــه زن ــاره هفــت خواهــر ارداوی ــزی درب ارداویراف نامــه منظــوم درفصــل دوم هیــچ چی
ــر  ــخنی ب ــچ س ــدوده هی ــز از خوی ــم نی ــتم، دوازده ــم، هش ــل هفت ــد. وی در فص ــد نمی گوی بودن

1. منوچهر سنجانا، فرهنگ روایت دینی، به کوشش رهام اشه، ص 13، مدخل خیدیودت.
2. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزدیار، ج 2، ص 337-338، از روایت بهمن پونجیه.

3. همان، ص 339، از روایت بهمن پونجیه.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۱۲۲

زبــان نمــی آورد۱. چنانچــه در نســخه منثــور بــه تصحیــح داریــوش کارگــر نیــز چنیــن اســت۲. ایــن 
مســئله یــا ناشــی از روایــات متعــدد و نســخ گوناگــون ارداویراف نامــه اســت یــا تالشــی از ســوی این 

نویســندگان بــرای تحریــف و پنهــان داشــتن ایــن رســم.

دستة چهارم: خویدوده زناشویی با محارم است

روایاتی که به صراحت خویدوده را ازدواج با محارم معرفی می کند.
۱( دینکرد سوم

۸۰ – اعتــراض یــک یهــودی بــر هیربــد در عیــب دانســتِن )؟( »خویــدوده«، ]یــا نیــز اعتــراض 
یــک یهــودی بــر هیربــد دربــاره بن انگیــزه ی »خویــدوده«[؛ و چرایــی آن را از وی خواســتار شــدن؛ 

و پاســخ هیربــد، برابــر آمــوزه ی دیــن بهــی.
ــر  ــی< ب ــوی کس ــه >از س ــا دردی ک ــان و ی ــم و زی ــبب زخ ــه س ــس< ب ــه >هرک ــان ک همچن
ــه<  ــر >مدعی علی ــد ب ــون، می توان ــد از راه قان ــه، می توان ــه ای دادخواهان ــه گون ــت، ب ــیده اس او رس
 )parwand( مــردم بی گنــاه در چارچــوب )hamemalih( اقامــه دعــوی کنــد، و مقابله به مثــل
ــش را  ــروی خوی ــد< نی ــس می بای ــه >هرک ــه همانگون ــام دارد، ب ــه »داد« ن ــور خالص ــه ط ــون ب قان
ــتگار  ــده و رس ــا >دوده ی او< پاین ــد، ت ــد ده ــش< پیون ــان >خوی ــه خویش ــا و ب ــه هم آفریده ه ب
ــا یکدیگــر< به ســان گزیــده نامــش  ــِی مردمــان >ب ــا آبادان شــود، ایــن همیــاری دربرگرفتــه شــده ب

ــت. ــدوده« اس »خوی
خویدوده زمانی >خویدوده< است که دهشی از خویش >به خویش در میان< باشد.

>آنجــا< جایــگاه پیونــد دادن نیــرو >ی خویــش< بــه خویشــان و هــم آفریده هاســت؛ تــا از راه 
آن پیونــد پاینــده و رســتگار شــوند، و به گونــه ای بنیادیــن، مــردم زادگان )=انســان های( خویشــاوند 
را بــرای رســاندن بــه ســرمنزل مقصــود ســامان دهــد >و آنــان را در قالــب< نرینگــی و مادینگــی بــه 

ــد دهد. ــم پیون ه
ــردن  ــت تر ک ــه درس ــترده ب ــه ای گس ــا< به گون ــا و ماده ه ــی >نره ــه آن پیوندده ــر اینک از به
ــد  ــون پیون ــاِن هم خ ــا خویش ــی دارد ب ــد وام ــک نژادن ــه از ی ــی را ک ــد، مردمان ــا< بیانجام >نژاده
ــد  ــر، پیون ــا خویشــان طبقــة اول و هــر چــه نزدیک ت ــد؛ و خویشــان هــم خــون ب >زناشــویی< بندن

بندنــد.
مــن )= مــِن هیربــد(، بویــژه ســه گونــه هم پیونــدی >از گونــه ی خویــدوده< را در نظــر گرفته ام 

1. نك: عفیفی، رحیم، 1343، ازداویراف نامه زرتشت بهرام پژدو.
Kargar, Dariush Arday-Viraf Nama :2. نک



۱۲۳ فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی

ــه اینانند: ک
۱- هم پیوندی پدر با دختر،
۲- هم پیوندی پسر با مادر،

۳- و هم پیوندی برادر با خواهر.
ــه  ــاری چم ورزان ــه گفت ــی را - ک ــن به ــوزه ای از دی ــتور، آم ــای دین دس ــه، از دان ــن نکت در ای

)=مســتدل( اســت - این جــا برمی گویــم کــه:
ایــزد، آفریده هایــش را هــم نــر و هــم مــاده آفریــده اســت؛ آن کــه نــر اســت پســر >خداونــد< 

اســت، آنکــه بــا پســِر >خداونــد< جفــت می شــود مــاده اســت کــه دختــر >خداونــد< اســت.
ــًا(  ــش )خلقت ــه از آفرین ــی ک ــان زمین ــت؛ هم ــن، اس ــَپنَدرَمذ، زمی ــدر س ــود، پ ــد< خ >خداون

ــت. ــوده< اس ــه >ب مادین
خداونــد از او )= از زمیــن( نــر را آفریــد؛ کیومــرث را کــه نامــش بــه »مــرد نخســتین« ترجمــه 

ــژه آنکــه، کیومــرث، زنــده و گوینــده و میراســت. می شــود، وی
شناســنده هاِی )= معرف هــا( کیومــرث، ویژســتانه، در ایــن ســه واژه آمده انــد: »زنــده«، 
»گوینــده« و »میــرا«؛ دو تــا از شناســنده ها، یعنــی »زنــده« و »گوینــده« از آفرینــش پــدر، 
جهان آفریــن، هســتی گرفته انــد؛ یکــی از شناســنده ها، یعنــی »میــرا« >هــم بــر کیومــرث و هــم بــر 

ــت. ــن اس ــازش اهریم ــیده از ت ــان< دررس مردمی
آن >ســه< شناســنده، بــر تمامــِی مردمیانــی کــه از تخمــه ی آن مــرد )=کیومــرث( انــد، تــا بــه 

روِز نوســازی جهــان بــه آنــان دوســیده اســت.
ــاِم »نــام خویدودهــی  در ایــن زمانــه، نیــز اگــر پــدری از دختــر >خــود< نــر آفرینــد، بــر آن ن

ــد. ــر« می نهن ــدر - دخت پ
این را نیز برابر یکی از آموزه های دین برمی گویم که:

ــدر  ــود - ان ــده می ش ــک« نامی ــه »تخم ــه >ی او< - ک ــرد، نطف ــرث بُم ــه کیوم ــی ک زمان
ــه ســبب آن، >تخمــِک<  ــر مــادرش >فروافتــاد<؛ و ب ســپندرمذ، زمیــن، افتــاد؛ یعنــی نطفــه اش ب
مشــی و مشــیانه >در دامــان ســپندرمذ، زمیــن< به یکدیگــر در پیوســت )؟(؛ مشــی و مشــیانه ای که 

ــد. ــادر( نهاده ان ــام، »خویدودهــی پســر - م ــر آن، ن ــرث و ســپندرمذاند: ب ــر کیوم پســر و دخت
مشــی و مشــیانه، بــه یوبــه ی فرزندخواهــی، بــا یکدیگــر نــری و مادگــی ورزیدنــد: و بــر آن، نــام 

»خویدودهــی بــرادر – خواهــر« نهاده انــد.
ــز: از ایشــان  ــا نی ــد ]ی ــرادر و خواهــر(، بســی جفت هــا زاییدن و ایشــان )= مشــی و مشــیانه ی ب
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ــد. ــر بوده ان ــوهر یکدیگ ــه زن و ش ــی ک ــت[ جفت های ــده اس ــده ش ــا زایی ــی جفت ه بس
و تمامــی مردمانــی کــه >پیش ازایــن< بوده انــد و نیــز >پــس از ایــن< خواهنــد بــود همگــی از 
بــن تخمــه ی »خویــدوده« انــد: و ایــن چــم )=دلیــل(، بســی پذیرفتنــی )سرشــتین / طبیعــی( اســت 
ــزد )؟(، افزایــش >شــماِر< مردمــاِن همــه ی کشــورها از  کــه، پــس از آفرینــش اندازه شناســانه ِی ای

>خویــدوده< باشــد؛ >و ایــن در آموزه هــای دیــن< پیداســت.
ــتند و در  ــواه هس ــوان تباهی خ ــد؛ دی ــمنان مردمانن ــوان، دش ــه: دی ــم ک ــد( می گوی ــن )= هیرب م
ایــن تباهی خواهــی بســی کوشــای اند؛ امــا اگــر کســی خویــدوده بــورزد، آن گاه اســت کــه دیــوان 
ــاد خواهنــد آورد؛ همــان کــرداری کــه افزایــش شــمار  ــه ی آن کــردار اندازه شناســانه ی آغازیــن را ب
ــان، >از  ــر آن ــد، ب ــمار مردمان<ان ــش ش ــمن > افزای ــوان دش ــه دی ــود؛ و ازآنجایی ک ــان از آن ب مردم
ــز )؟(  ــرد و نی ــتی گی ــان کاس ــد؛ نیروی ش ــخت درافت ــج و دردی س ــم و رن ــدوده ورزی< بی خوی

ــوند. ــردم ش ــر م ــد ب ــی و گزن ــان )؟( پتیاره گ ــر خواه کم ت
از ایــن روی ایــن مســلم اســت کــه: رنجــور و دردمنــد و بیمنــاک کــردن و ســتیزش بــا دیــوان 
ثــواب دارد؛ ایــن اســت آن راهــی کــه ثوابــکاران پــاداش و مــزد >ثــواب< را از آِن خویــش می کنند.

ــم و  ــه< نیکــی کــردن و خــرد و خی ــل ب ــد و >می ــم: سرشــت و کالب ــد( می گوی ــن )=هیرب م
ــر  ــدان، ه ــاِی فرزن ــر چونی ه ــدادادی< و دیگ ــوا >ی خ ــی< و ق ــا >ی اخالق ــر و هنره آزرم و مه
ــدازه، >آن چونی هــا را<  ــه همــان ان ــر باشــد، ب ــن تخمــه ی زایندگانشــان نزدیک ت ــه ب ــدازه کــه ب ان
ــی  ــوان در زن ــی< را می ت ــه، >چگونگ ــر نمون ــد؛ از به ــه ارث می برن ــینیان< ب ــتینه تر > از پیش درس
دین پنــاه و دین پــاس و مینوگــرا ولــی نازک انــدام و کم تــوان و دل ســوز و ترســو )؟( ]و یــا نیــز: ترســا 
)؟([ یافــت؛ > در زناشــویی بــا< مــرد رزم دیــده ی ....... )؟( تنومنــِد نیرومنــِد بیباک یاری رســانی: 
اگــر > از ایــن دو؛ فرزنــدی< زاییــده شــود، >ایــن فرزنــد، در آینــده< نــه در کارزار و یاری رســانی، 
بخوداســتوار چونــان >پــدر< خواهــد شــد و نــه در پرهیــزگاری >از دنیــا< و دوســتداری روان )؟( 

>همســنگ مــادر<.
نمونــه ی دیگــر، >جفت گیــری< ســگ بــا گــرگ اســت کــه، >تولــه ی ایــن جفت گیــری<، 
ــا بــه گوســپندربایی می باشــد و نــه ماننــد ســگ، گــرگ زور خواهــد شــد؛ و  نــه ماننــد گــرگ توان

>آن تولــه< نــه کالبــد گرگــی )؟( دارد و نــه کالبــد ســگی.
ــهری،  ــب ش ــازی و اس ــِب ت ــری< اس ــه >جفت گی ــد ک ــر، آن >ُکّره<هایی ان ــه ی دیگ نمون
ــد  ــه مانن ــازی اســت و ن ــد اســِب ت ــده مانن ــه، تازن ــده شــده< ن ــده می شــود؛ > آن کــره ی زایی زایی

ــدی درســت دارد. ــز کالب ــه نی ــار< و ن ــر ب ــا >در زی اســب شــهری، پای
نمونــه ی دیگــر، اســتِر >زاییــده شــده از نزدیکــی< اســب و خــر اســت کــه بــه هیــچ یــک از 
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زاینــدگان خــود همانســته نیســت؛ و بــه ســبب ایــن > نــا خویدودهــی < نطفــه اش ســترون اســت. و 
نتوانــد کــه > دوده و تبــار< بــه پیشــینیان پیونــد دهــد؛ ایــن اســت ســود پاکیــزه پاســی دوده و تبــار.

ــه از  ــه ک ــه آنچ ــبت ب ــر« نس ــرادر - خواه ــی »ب ــه: خویدوده ــم ک ــد( می گوی ــن )=هیرب و م
ــردارد: ــو< در ب ــو- در - ت ــتی >ت ــد دوس ــه پیون ــار الی ــود چه ــده می ش ــان زایی ایش

ــد  ــده می شــود< فرزن ــدی زایی ــن همپیون ــدی کــه از ای ــر، فرزن ــراِی خواه  ۱- یکــی اینکــه >ب
ــد؛ ــرادر >زاده<اش می باش ــت و ب ــرادرش اس ب

۲- یکی اینکه، آن، فرزند برادر است و وی، خواهر هر دوان؛
۳- یکی اینکه، >برای برادر نیز< فرزند خواهر است؛

۴- و یکی اینکه، آن فرزند، برادر و > خواهرزاده ِی برادر است<.
ــد< در  ــرادر و خواهرن ــه ب ــادری ک ــدر و م ــایی >پ ــی و کوش ــر و کامروای ــه، مه ــن پای ــر همی ب
پــرورش فرزنــدان چهــار برابــر خواهــد بــود. و امیــِد >بهــروزِی فرزنــدان< بــر اثــر آن چهــار برابــر 
اســت؛ و بــه همــان انــدازه از فرزنــدان بــه زایندگانشــان. ایــن اســت آن راهــی کــه افزاینــده ی مهــر 
>زاینــدگان< بــه فرزندانشــان در نیکــو پرورشــی می باشــد، و امیــد بســیار >بــه آن می تــوان< 

ــت. داش
و نیــز بــه همین گونــه اســت بــرای >نــوزادی< پســر کــه، پــدر و دختــری >بــا خویدوده گری< 

بــا هــم بــه دنیــا آورده اند.
آیــا بــه روزگاران چــه زمــان روشــنایِی >دل و دیــده< برخواهــد جســت و برخواهــد افروخــت و 

بســی شــادمانی و رامــش بــا خــود خواهــد آورد؟
ــود  ــِد خ ــِد< فرزن ــود و فرزن ــِد >خ ــه فرزن ــد ک ــته باش ــدی داش ــی فرزن ــه کس ــان< ک >آن زم
اســت، یــا >آن زمــان< کــه فرزنــد >خــود و فرزنــد< کســی جــدا - تخمــه و جــدا - شــهر باشــد؟

ــری از  ــش پس ــته از زای ــش برخاس ــیرین کامی و رام ــادمانی و ش ــزد آن ش ــه می س ــت ک اینجاس
ــز  ــرادر نی ــرای آن مــادر، ب ــد< ب ــرا کــه >آن فرزن ــر باشــد؛ زی ــن براب خــود و دخــِت خویــش چندی

می باشــد.
و آن >فرزنــدی< کــه از خویدودهــِی پســر و مــادر زاییــده شــود، بــرای پــدر خــود، بــرادر نیــز 
ــان و نیایــش و نیک بختــی )= ســعادت / خوشــروانی(  ــن اســت راه رامــش بی پای ــود: ای خواهــد ب
و هیچــگاه زیــاِن ایــن کار افــزا بــر ســودش نخواهــد بــود و هیچــگاه نیــز آهــوِی آن، افــزا بــر نکویــِی 

سرشــتینش نخواهــد گشــت.
ــر  ــی ب ــان زخم ــان زم ــت، و در هم ــت اس ــود زش ــاِد خ ــن کار در نه ــد ای ــی بگوی ــر کس و اگ
آلــِت مــادر یــا خواهــر یــا دختــِر خویــش ببینــد، و ببینــد کــه هیــچ چــاره ای نیســت جــز آنکــه مــرِد 
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ــا  ــا کــه پــدر، پســر ی ــا مــرد بیگانــه< ســزاوارتر اســت ی ــر آن زخــم نهــد، >آی پزشــکی، زخم بنــد ب
ــا  ــا پســر ی ــدر ی ــا ســزاوارتر نیســت کــه پ ــز: آی ــا نی ــاد رســند؟ ]ی ــه فری ــر پزشــکی ب ــرادرش در ام ب

ــاد رســند؟[. ــه فری ــن کار ب ــرادرش در ای ب
در ایــن میــان، کــدام >گزینــه< در نهــاِد خویش زشــت تر اســت؟ کــه آن جــا >ِی زخمیــن< را 
>پــدر یــا پســر یــا بــرادر< بــا دســت بپرماســند و زخم بنــد بــر آن جــا نهــد، یــا آنکــه یــک مــرد >یــا 

ــِک< بیگانه؟ پزش
>بــه همــان گونــه< اگــر جفــت گزیــدن بــه زمــاِن بایســتگی رســیده باشــد، کــدام کار، کــه در 

نهــاد خویــش زشــت تر اســت، کم تــر زیانمنــد )؟( خواهــد بــود؟
اگــر در پنهــان بــا هــم جفــت شــوند، بــه گونــه ای کــه پیمان نامــه ِی زناشــویِی آنــان بــا پشــتوانی 
از گواهــان اســتوار گردیــده باشــد >بهتــر اســت<، یــا کــه ناگهــان مردمانــی از ســغد )؟( و ســوریه 
)؟( مــردم شــهر را همگــی بیاگاهاننــد کــه: >وای< ایــن مــردم متفرعــن کارشــان بدانجــا کشــیده 
اســت کــه فــالن مــرد رومــی بــا دختــر یــا خواهــر یــا مــادر َبهمــان مــرِد پارســی آن کار را بــه یوبــه ِی 

کام توانســتی کــردن؟
اینجاســت کــه ایــن کار )= خویــدوده( کم تــر چهــره ِی زننــده ای پیــدا می کنــد ولــی بــا زیبایــی 
هــم ارز اســت. ایــن جــا می بایــد کســی بــا چشــِم >خــرد< بنگــرد، ســودمندی هاِی > زناشــویی< 
بــا زنــان خــودی را در سرپرســتی خانــه و زندگــی، و الپوشــانی کاســتی ها و انبــازی در کامروایــی و 
انبــازی در ســود و زیــان زندگــی و خرســندی از هــر چــه کــه پیــش آیــد؛ و همیــاری اینــان با شــوی، 
ــان در سرپرســتی از شــوی و دوری گزیدنشــان  و نازک دلی شــان و ناتوانی هایشــان را و کوشــایِی این
ــت  ــه اس ــه زن بیگان ــر چ ــر ه ــه ب ــوی، ک ــتی های ش ــر درش ــان را در براب ــاه )؟( و شکیبایی ش از گن

برتــری دارنــد.
ــه  ــان هم ــه برایش ــه ای ک ــه گون ــد<، ب ــه خواه ــاز از زن بیگان ــی، کام و ن ــرد پارس ــر م >و اگ
گونــه ابــزار خرســندی، از پیرایه هــای >پیــدا و< پنهــان گرفتــه تــا پوشــاندن >همــه گونــه< جامــه 
و خدمتــکاِر چــاالک و ســراِی خــوش رنــگ و بــوی و فــراخ و دیگــر ابزارهــای نیــاز بانــوان خانــه، 
فراهــم آورده باشــد، اگــر >روزی< زن خواهــان چیــزی باشــد کــه بــرآورده کردنــش در تــواِن مــرد 
نباشــد، یــا اگــر >بــرآورده گــردد ولــی< ذره ای کم تــر > از آنچــه را خواســته اند< دریافــت دارنــد: 
ــه  وای، آنــگاه هــر چــه ســخن زشــت و گندنــاک اســت از دهانشــان فــوران کنــد؛ ســیم و زر را ب
رخ کشــد )؟( راز >زناشــویی< ننهفتــه دارد؛ شــب و روز بدآهنگی هــای پنهانــی و نادیدنــی در کار 
آورد؛ چــه بدی هــا کــه در ســرای پــدر و مــادر بنمایانــد؛ شــوی را بــه >دادگاِه< داوران کشــانند و 
شــهر را بــر کامــه ی او برانگیزاننــد و - خــدا ناکــرده- بســا بگوینــد کــه: »می بایــدم از زنــی بهلد«؛ 
ــه  ــه این گون ــه ب ــی ک ــتی ها و گناهان ــیه روزی ها و زش ــا و س ــا و زیانکاری ه ــه بدی ه و، گونه گون
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>زناشــویی< دوســیده اســت.
ــاِن  ــادا از آن زن ــا مب ــد، ت ــی< دهی ــه زن ــان >ب ــی( را از آن ســه دســته زن ــان ایران ایشــان )= جوان
>پیش گفتــه< یکــی را بــه زنــی گیرنــد؛ تــا از راه انبــاز شــدن در کاِر >زناشــویی< بــه ســودمندی و 
بهزیســتی و چشــیدن کام )؟( > زندگــی< و ارجمنــدی و خرســندی >از زندگــی< و نیــروِی بزرِگ 

همدوشــی رســند؛ >و ایــن در آموزه هــای دیــن< پیداســت.
ــتند  ــد، هس ــما< می نمایانی ــه >ش ــی ک ــن >گواه<های ــه ی ای ــا هم ــد: »ب ــی بگوی ــر کس و اگ
کســانی کــه ایــن >کــردار< را در بــاور زشــت می انگارنــد«؛ هــر کــس می بایــد بدانــد کــه زشــتی 
و نکویــی - بــه بیشــترین - نــه در گوهــر >چیزهــا<، کــه برآمــِد > شــیوه ِی< دریافــت و ُســِهش و 

گــروش و خویمنــدی باشــندگان اســت.
چــه بســیار فرزنــداِن زشــت کــه در نظــر زایندگانشــان بســی نیکوچهــره می نماینــد؛ و چــه بســیار 
مــردم خوش بــر -و- بــاال کــه در نظــِر >مــردِم< کژاندیــش )؟( ]یــا نیــز: کــژ بیــن[ بســی بدچهــره 

ــد. می نماین
ــه گــردش  ــا آنکــه اگــر در شــهر مــا کســی برهن ــا ب ــاِن دشــمناِن م ــز در می ــه نی ــن گون ــه همی ب
ــمرده  ــو ش ــتان نیک ــهر برهنه پوس ــردی< در ش ــن >برهنه گ ــم؛ همی ــت می انگاری ــی زش ــد بس کن
ــن جامه پوشــی را<  ــان >ای ــی اگــر کســی در شــهر ایشــان جامــه درپوشــیده باشــد آن می شــود؛ ول

زشــت می انگارنــد.
در نــگاه مــا کســی کــه دارای بینــی ای پــخ بــا صــورت اســت زشــت می آیــد؛ گروهــی هســتند 
کــه بینــی کشــیده را زشــت می انگارنــد و >بــا نیشــخند< می گوینــد: هوهــو! چــه دیــواِر >بلندی< 

میــان دو چشــم؛ >همیــن<، در نظــِر کســانی بــا داوری ای باژگونــه، نیکــو می نمایــد.
>بــود -و- بــاش< زیبایــی و زشــتی نــه در گوهــر چیزهــا کــه بــر بنیــاِد >فرهنــگ< دریافــت 
ــرای دگــر  و ُســِهش و ِگَرِوشی ســت کــه آن نیــز خــود در زمان هــا و جای هــا >ِی گوناگــون< پذی
شــدن اســت؛ چونــان پیشــینیان کــه ســتردن >مــوی< را از ســر کاری زشــت >می انگاشــته اند< و 
حتــی در قانــون نیــز ایــن را گنجانیــده بوده انــد؛ تــا بدانجــا کــه گناهــی ســزاوار مــرگ بــوده اســت 
و هیچــگاه ایشــان ســتردن >مــوی< را از ســِر مــرد - بــه آییــِن شــهری - روا نمی داشــته اند؛ امــروزه 
>ســتردن مــوی از ســر دانایــی و در عیــن زیبایــی اســت ]یــا نیــز: دانایــی همتــراز زیبایــی اســت[؛ 

حتــی ثــواب نیــز دارد.
ــی را<،  ــان >آیین ــد از مردم ــتن یکچن ــت انگاش ــر زش ــه از به ــت ک ــکار اس ــه آش ــن پای ــر ای ب
نمی تــوان >نظــر داد< کــه آن >آییــن< در گوهــر خــود زشــت اســت، بلکــه بایــد >دانســت< کــه 
برابــر شــیوه ی دریافتــی کــه انــدر >اندیشــه گاِه< خویــش دارنــد >آن آییــن را< زشــت انگاشــته اند.
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ــان<  ــه از >فرم ــش اســت و اینگون ــی کــه پشــتوان آن دان ــم، آیین ــد بدانی ــگاه اســت کــه بای آن
ــه همــراه  ــی< ب ــاداش >این جهان ــی< و پ ــواب >آن جهان ــه اســت و ث ــن سرچشــمه گرفت جهان آفری
ــا  ــده ی گوهره ــر درســت گردانن ــر چــه ِبه ت ــا و ه ــباِن >نیامیختگــی< نژاده ــی کــه، پاس دارد، آیین
ــد<[ و  ــوزش می ده ــی را آم ــاِک آدم ــِر >پ ــِی< گوه ــت > نژادگ ــه راه درس ــی ک ــز: آیین ــا نی ]و ی
کنــده از مهــر و ســودمند بــرای دوده و فریــادرس پیوند >درســِت  آزادکننــده ی چگونگی هــا )؟( و آ
کنــده از رامــش و فراگســتراننده ی >بــذِر< شــیرینی و  تخمه هــا< و چشــم امیــد نژادگــی و آ
دروکننــده ِی خوشــروانی و کم زیــان و بیش ســود و انــدک عیــب و سرشــار از هنــر و نیکوســازنده ی 
ــده ِی  ــاور و اندوزن ــی< ی ــن آیین ــه >چنی ــت ک ــه< پیداس ــن این گون ــد، >و در دی ــان می باش دودم
رســتگاری و پس زننــده )؟( و دورکننــده ِی )؟( گزنــد و خطــر، و، بی بیــم در گوهــِر خویــش 
ــد، >آیینــی  ــن آییــن، < ایــن چــم اســتوار را فروگذارن ــه ای، ای ــا هــر بهان درخشــان اســت؛ >اگــر ب
ــِر داد-  ــوده اســت و >آدمــی< دوســت دارد کــه - براب ــاکان ب ــدران و نی ــدگاِه همــه ِی پ کــه< مان
ــز  ــدان می نگــرد، و نی ــی کــه آدمــی< نشســتنگاه >پیشــینیان< ب ــاز گــردد، >آیین در آیین شــان انب
ــه نژادگــی< مردمــان می اندیشــند، >آیینــی کــه< تنهــا، یــک راِه رســتگارِی  >آیینــی کــه در آن ب
روشــن و اســتوار و یــک گــواِه رســا را بــر می نمایانــد، همانــا خــرد گواهــی می دهــد کــه نمی بایــد 
>ایــن کهــن آییــن< را فروهشــت و >ایــن فروهشــتنی< مردمــان را نســزد ]یــا نیــز: چگونــه شــدنی 
ــه  ــی کــه ن ــد؟ >فرمان ــدوده را( انجــام ندهی ــن را )=خوی ــن آیی اســت کــه خــرد گــواه آورد کــه ای

ــه مردمــان را ســزد[. خــرد، و< ن
ــوده  ــس از آن فرم ــزد، پ ــی< ای ــد درســت ول ــن همــه کــه می گویی ــد >ای و اگــر کســی بگوی
اســت کــه: »خویــدوده نورزیــد«؛ هرکــس چنیــن فرمانــی را دانشــمندانه بدانــد و رواج دهــد، مــا، 

ــم. ــی ارزش )؟( می دانی ــوچ و ب ــه، کــه پ ــان را دانشــمندانه ن آن فرم
ــه< بنگــرد کــه  ــن نکت ــه ای ــه >ب ــا نگــرش راســتی خواهان ــه و ب ــد باریک بینان و شــخص می بای

ســرتاپای دانــش مردمــان، خــود، هســتی پذیرفتــه از خویــدوده اســت.
گاهــِی شــنیداری  چــه آنکــه »دانــش« از یگانســته شــدِن خــرِد خــداداد )= عقــل بالملکــه( بــا آ
گاهــی شــنیداری نــر: و ایــن  )= عقــل مســتفاد( زاییــده می شــود؛ خــرد خــدادادی، مادینــه اســت و آ
نکتــه >را بیافزایــم< کــه هــر دو )= خــرد خــدادادی و شــنیداری( آفرینش خدایــی خواهــر و برادرند.

ــرآورده ِی  ــرد، ف ــامان گی ــد و س ــایی رس ــه رس ــرد و ب ــتی پذی ــادی هس ــان م ــه در جه ــر آنچ ه
ــد؛ و در فرآینــد  ــه و مادینه ان ــه ِی( آب و آتــش اســت کــه نرین ــدازه ِی )= معتدالن یگانسته شــدِن به ان

ــد۱. ــمار می آین ــه ش ــر ب ــرادر و خواه ــتی پذیری، ب هس

1. بنــا بــه گــزارش بندهــش، هرمــزد آتــش را از نــور بیکــران و بــاد را از آتــش و آب از بــاد و زمیــن را از آب آفریــد )نــک: 
بهــار، مهــرداد، 1395، بندهــش، ص 39(.
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جرثومــه ی هــر زایشــی کــه >در سرتاســر گیهــان< از آییــن »خویدودهــی« ســرباز زنــد >پــی 
آمــدی< جــز ســر بــه آشــفتگی گــذاردن نــدارد.

نیــروگاِن )=قــواِی( دماغــی از انــدازه نگهــدارِی آب و آتــش قــوام می یابــد؛ اگــر، آب فزونــی 
گیــرد، نیــروگاِن )=قــواِی( دماغــی ســر بــه پوســیدگی می گــذارد؛ و اگــر آتــش افــزا شــود نیــروگاِن 

)=قــواِی( دماغــی خواهــد ســوخت« ۱.
۲( دینکرد پنجم

فصل ۱۸ )درباره خویدوده(
۱( درباره خویدوده )= ازدواج با نزدیکان(

ــه  ــا اقام ــد مســلمًا ب ــردازد، بای ــه بپ ــه مجادل ــدادن آن ب ــاره ی انجــام ن ــرای هرکــس کــه درب ۲( ب
دعــوا، دلیــل منطقــی عرضــه کــرد و او را مــورد مواخــذه قــرار داد )= گرفتــار کــرد( و بــه هیــچ روی 

ــا هنگامــی کــه آن را انجــام دهــد. برائــت پیــدا نمی کنــد ت
۳( و نیــز دلیــل اینکــه مــردم بایــد ایــن کار را بکننــد ایــن اســت کــه بــه طــور مطمئــن و آشــکار 

)ایــن کار(، بــه همیــن گونــه، در آغــاز آفرینــش، از ســوی آفریــدگار انجــام شــده اســت.
۴( مدافعه در این کار باید اساسی باشد و پس از آن امتحان دقیق )الزم است(.

۵( بــا انجــام دادن ایــن کار، افزایــش پیــدا می شــود، همــان گونــه کــه پــس از انجــام دادن )ایــن 
کار( در آغــاز، از یــک )خویــدوده(، )مردمــاِن( بســیار و فــره ی بــزرگ یعنــی خویشــکاری بــزرگ 
و دیگــر نیکی هــا و برتری هــا بــه وجــود آمــد، تــا ایــن کــه مردمــان همگــی ایــن کار را درســت بــه 

شــمار آوردنــد.
ــان،  ــداری پیم ــوب نگاه ــدن، خ ــم دی ــد ک ــوب آن و گزن ــداوم خ ــل و ت ــوکاری نس ۶( و نیک
ــد و  ــق خویشــاوندی دو پیون ــگان(، از طری ــر اوالد، )= َزَه ــدان، نگاهــداری بهت ــر فرزن ــرورش بهت پ
ــا یکدیگــر و کشــت و کار خــوب داشــتن )؟( و  ــان ب خوشــنودی آنهــا از یکدیگــر و ســازگاری آن
سرپرســتی خــوب آنــان از زادگان خویــش، از آن حاصــل می شــود، هــم در زمینــه ی تــن و هــم در 
زمینــه زمیــن. هــم )از نظــر( عشــق متقابــل بــه هــم و همدیگــر را حفــظ کــردن، هــرگاه کــه یکــی 

دچــار دشــواری شــود )؟( در اندیشــه دینــی یکســان هســتند و در فکــر یکدیگــر هســتند.
۷( کســی کــه )ایــن کار( را ننــگ بــه شــمار آورد، شــخص بیگانــه بــرای بی ننگــی بــه او روی 

مــی آورد.
۸( از دیدن چنین نیکی، ترس سخت و آسیب به مردم بدخواه و دیوان می رسد.

1. فضیلت، فریدون، 1381، کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، ص 143-150، کرده 80.
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۹( امید بسیار و خوبی های دیگر و سود آشکار در این باب هست.
۱۰( هنــر و شایســتگی در مردمــان )کــه ایــن کار را انجــام می دهنــد( درســت نگاهــداری 

می شــود، بــه ویــژه در نســل های گوناگــون.
۱۱( پیداســت کــه )الزمــه ی( گرایــش )بــه ایــن کار( انتخــاب )آن( اســت و پیداســت کــه )ایــن 

کار( باعــث رســتگاری از بســیار گناهــان دیگــر می شــود.
ــاالر  ــچ س ــه هی ــن )کار( ک ــر ای ــد ب ــت بای ــه اس ــًا پذیرفت ــن را اساس ــل دی ــه اص ــی ک ۱۲( کس

ــد(. ــته باش ــول داش ــد )= قب ــدار باش ــت پای ــف آن نیس ــته ای مخال برجس
ــت  ــو زردش ــدز اش ــژه ان ــه وی ــد( و ب ــد کرده ان ــر آن تاکی ــد )ب ــی چن ــام آوران و پیغمبران ۱۳( پی
پــاک هســت از ســوی آفریــدگار اورمــزد، هنگامــی کــه خــود )بــه حضــور او( رســید تــا فرمــان او را 

بشــنود۱.
۳( روایت پهلوی

فصل هشتم دربارة خویدوده
)الف(

الــف -۱- بــد دیــن را ایــن بزرگ تریــن ثــواب اســت کــه از قانــون بــد دینــی بــه بهدیــن آیــد و 
بهدیــن را پــس از آن کــه یشــت کــرد ایــن بزرگ تریــن ثــواب اســت کــه خویــدوده کنــد چــه َزِنــش 
)= نابــودی( دیــوان بــه ســبب آن خویــدوده کــردن اســت، کــه چنیــن ارجمنــد و بــاارزش و بــزرگ 

اســت.
الــف -۲- اورمــزد را دربــارة خویــدوده کــردن پیداســت کــه زمانــی کــه زردشــت پیــش اورمزد 
نشســت و بهمــن و اردیبهشــت و شــهریور و خــرداد و مــرداد و ســپندارمد پیرامــون اورمــزد نشــینند و 
ســپندارمد در کنــارش نشــیند و دســت بــه گــردن >اورمــزد< آورد، زردشــت از اورمــزد پرســید که: 
»ایــن کیســت کــه در کنــار تــو نشــیند و او را چنیــن دوســت هســتی و او نیــز تــو را چنیــن دوســت 

اســت؟
الــف -۳- تــو کــه اورمــزد هســتی چشــم از او نمی گردانــی و او چشــم از تــو نمی گردانــد؛ تــو 

کــه اورمــزد هســتی دســت او را نمی هلــی )= رهــا نمی کنــی( و او دســت تــو را نمی هلــد؟
ــادر  ــت و م ــوی بهش ــن و کدبان ــر م ــپندارمد، دخت ــن س ــه: »ای ــت ک ــزد گف ــف -۴- اورم ال

ــت«. ــدگان اس آفری
ــز  ــگفت انگیزترین چی ــان ش ــن را در جه ــان ای ــون آن ــه: »چ ــت ک ــت گف ــف -۵- زردش ال

1. آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 1388، کتاب پنجم دینکرد، ص 60-62 فصل 18.
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گوینــد، چگونــه تــو کــه اورمــزد هســتی >پاســخگویی< اگــر بــه تــو گفتــه شــود )= از تــو پرســیده 
شــود(؟«

الــف -۶- اورمــزد گفــت کــه: »زردشــت، ایــن بایــد بهتریــن کار شــنیده )= آشــنا، مشــهور( 
بــرای مردمــان بــوده باشــد.

ــس  ــد، پ ــه می کردن ــه این گون ــی و مهلیان ــتین، مهل ــش نخس ــان آفرین ــون از زم ــف -۷- چ ال
شــما نیــز بایــد چنیــن کنیــد، چــه زمانــی کــه مردمــان ایــن کار را تغییــر دادنــد، پــس نبایــد تغییــر 

می دادنــد.
ــن  ــز چنی ــان نی ــر مردم ــد، اگ ــدوده کردن ــه خوی ــی و مهلیان ــه مهل ــه ک ــان گون ــف -۸- هم ال
ــرادر را و  ــرادر ب ــز ب ــتند، هرگ ــش را می دانس ــة خوی ــد و تخم ــردم پیون ــه م ــگاه( هم ــد )آن می کردن

ــرد. ــا نمی ک ــتی ره ــر را از دوس ــر خواه خواه
الــف -۹- چــه همــة بی چیــزی )= فقــر( و کینــه نســبت بــه پــدر )= والدیــن( و خشــکی )= 
خشکســالی( از آن جهــت بــه مردمــان رســید، زمانــی که مــردان از شــهر بیگانــه و از روســتای بیگانه 
ــد، پــدر و  ــد( و زمانــی کــه زنانشــان را بردن ــد )= ازدواج کردن ــد و زن کردن ــه آمدن و کشــور بیگان

مــادر بــر ایــن گریســتند کــه: »دخترمــان را بــه بردگــی همی برنــد«.
)ب(

ب -۱- ایــن نیــز >پیداســت< کــه خویــدوده چنــان شــگفت انگیز اســت کــه گران تریــن گنــاه 
ماننــد جادوگــری را کــه مرگ ارزان اســت، >ســبب< نجــات از دوزخ اســت.

ب -۲- و بیــزاری )= دوری( از دوزخ یعنــی دوری از اهریمــن و دیــوان بــدان زمــان باشــد کــه 
چــون جادوگــری کــردن آموخــت، گنــاه مــرگ ارزان کــرد.

ــه و دور  ــوان نجــات یافت ــدان اهریمــن و دی ــگاه از دوزخ، زن ب -۳- و اگــر خویــدوه کنــد، آن
باشــد. خویــدوده را چنــان شــگفتی اســت.

)پ(
پ -۱- جایــی پیداســت کــه اورمــزد بــه زردشــت گفــت کــه: ایــن چهــار چیــز بهتریــن اســت: 
یــزش اورمــزد خــدای و بــه آتــش هیــزم و بــوی و زوهــر دادن و مــرد پرهیــزکار را خشــنود ســاختن و 

کســی کــه بــا مــادر یــا دختــر یــا بــا خواهــر خویــدوده کنــد.
پ -۲- و از آن همه، کسی که خویدوده کند بزرگ ترین و بهترین و برترین است.

پ -۳- و خویــدوده چنــان شــگفت انگیز اســت کــه اهریمــن و دیــوان بــرای آســیب رســاندن 
ــد.  ــواط کنن ــوان ل ــة دی ــا هم ــان، ب ــة زم ــزدان، در هم ــة ای ــدای و هم ــزد خ ــان و آزار اورم ــه مردم ب
گرســنگی و ســختی و تشــنگی و پیــری و بیمــاری و مریضــی و ویرانــی و ســتم خرفســتران و همــة 
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ــواط بیشــتر باشــد. بدی هــای دیگــر در جهــان از ل
پ -۴- پیداســت کــه اگــر همــة خرفســتر در جهــان، تــا بلنــدی کوهــی، بمیرنــد و همــة زهــر و 

گنــد و ناپاکــی بــه یکجــا می آمــد، گنــد بــه اورمــزد و بهشــت نمی رســد.
پ -۵- اگر مردم لواط کنند، گند از لواط تا به قلمروی اهریمن برسد.

پ -۶- همیــن طــور کــه امــروز بیشــترین بــدی از لــواط اســت، بــه همیــن ترتیــب سوشــیانس 
آیــد، همــة مردمــان خویــدوده کننــد و همــة دیــوان بــا نیــرو و اعجــاز خویــدوده نابــود شــوند.

ت -۱- ایــن نیــز پیداســت کــه مــردی کــه یــک خویــدوده بــا مــادر و یکــی بــا فرزنــد، یعنــی 
دختــر >ش< کنــد، آنکــه بــا مــادر بــر دیگــری برتــر اســت؛ رد >می گویــد< چــون کــه او از تنــش 

ــر اســت. ــه او< نزدیک ت ــد >ب بیام
ت -۲- چــه پیداســت کــه زمانــی کــه اهریمــن گجســته بــا خویشــتن لــواط کــرد، پــس از لواط 

کــردن بــا دیــوان گران تــر بــود.
ت -۳- آن )= خویــدوده( بــا دختــر بــر آن دیگــری کــه بــا خواهــر کــرده باشــد، برتر اســت، رد 

می گویــد »مگــر آن کــه او را فرزنــد نباشــد.«
ت -۴- دختــِر حــالل زاده )= مشــروع( کــه از مــادر زاده شــد، اگــر پدر بــا دختــر >خویدوده< 
کنــد کــه از نزدیکــی کــردن خــودش زاده شــده باشــد، خویــدوده بــا او همــان گونــه اســت )= برتــر 

اســت( وگرنــه آن گونه نیســت.
ت -۵- خواهــر و بــرادر، اگــر هــم - پــدر و جــدا - مادرنــد، پــس ایشــان را همان گونــه اســت 

و اگــر هــم - مــادر و جــدا - پدرنــد، پــس ایشــان را همان گونــه اســت.
ــان  ــر آن زم ــد، اگ ــده باش ــروعی زاده ش ــر نامش ــان دخت ــردی از زن کس ــرای م ــر ب ت -۶- اگ
ــل  ــان )مث ــدوده او را همچن ــواب خوی ــت، و ث ــاز اس ــن مج ــرد، ای ــی گی ــه زن ــه او را ب ــد< ک >برس
ــد. ــودک باش ــة< ک ــر >ذم ــدوده ب ــواب خوی ــون ث ــی همچ ــر دروج ــاه مه ــد و گن ــا( باش قبلی ه

ت -۷- نیــز روان نابرنایــی کــه تــا هفت ســالگی بمیــرد، پــس در خورشــید پایــه ایســتد و اگــر 
ــا مــادر بــه  ــه بهشــت و اگــر پــدر گناهــکار، اگــر مــادر رســتگار، ب ــا پــدر ب پــدر رســتگار باشــد ب

ــه دوزخ رود. ــا پــدر و مــادر ب بهشــت رود؛ اگــر پــدر و مــادرش هــر دو گناهــکار، ب
ــد، خرفســتری  ــی او بچینن ــه نامگان ــن گفــت: »اگــر آتشــی ب ــود کــه چنی ت-۸- دســتوری ب

ــرود«. ــه دوزخ ن ــادر جــدا شــود و ب ــدر و م ــش از پ ــس روان ــرای روان او بکشــند، پ ب
ت -۹- دســتوری بــود کــه گفــت: »ایــن بــه ســبب ثــواب کار خــودش باشــد، زیــرا از اوســتا 
پیداســت کــه اورمــزد آن مهــری را کــه پــدر فرزنــد را می پــرورد، پــس چنــان بــه او )= پــدر( داد کــه 
تــا هفت ســالگی روان >فرزنــد< بــا پــدر و مــادر اســت. بــه راســتی روان نابرنــا بــه عنــوان کــودک 
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)=زیــر هفــت ســال( اســت«.
)ث(

ــارة جــم پیداســت کــه زمانــی کــه  ــان شــگفت انگیز اســت کــه در ب ث -۱- و خویــدوده چن
فــره پادشــاهی از او دور شــد، بــا جمــک، خواهــرش، از انجمــن ضحــاک، مردمــان، دیــوان و پریان 

ــی دریاچــه رفــت. گریخــت و به ســوی َور یعن
ث -۲- او را در دوزخ جســتجو کردنــد و ندیدنــد؛ در میــان مردمــان و آب و زمیــن و چهارپــا و 

در میــان گیاهــان و در میــان کــوه و در کنــار رود جســتجو کردنــد و ندیدنــد.
ــی  ــل ور، یعن ــم داخ ــه ج ــم ک ــن اندیش ــه: »چنی ــرد ک ــی ک ــن هرزه درای ــس اهریم ث -۳- پ

ــی رود«. ــه هم دریاچ
ث -۴- و دیوی با یک پری پذیرفتند که ما برویم و جم را جستجو کنیم«.

ث -۵- و دویدنــد و رفتنــد و هنگامــی کــه بــه آن ور رســیدند کــه جــم در آن بــود، آن ور کــه 
آب تیــر بــود، جــم گفــت کــه: »شــما کیســتید؟«.

ث -۶- و گفتنــد کــه: »مــا آنهایــی هســتیم کــه ماننــد تــو کــه از دســت دیــوان گریختــی، مــا 
نیــز از دیــوان گریختیــم. >ماننــد< یکدیگــر هســتیم.

ث -۷- و تو این خواهر را به زنی من ده، تا من نیز این >زن< را به تو دهم«.
ث -۸- و جــم، چــون دیــو را از مــردم بــاز نشــناخت، پــس پــری را زن خــود کــرد و خواهــر بــه 

زنــی دیــو داد.
ــر  ــدور و برگــوش )=گــوش ب ــی )= میمــون( و گن ــری خــرس و کپ ث -۹- و از جــم و آن پ
ــیار  ــز بس ــف و نی ــوز و کش ــه و ی ــت و گرب ــو الک پش ــک و آن دی ــدند و از جم ــینه( زاده ش س
خرفســتر دیگــر زاده شــدند و جمــک آن دیــو را دیــد کــه بــد بــود و جدایــی )= طــالق( می بایســت 

خواســت.
ــد، پــس جــای و جامــه ی خویــش  ــه می خــوردن بودن ــری ب ث-۱۰- و روزی کــه جــم و آن پ
ــا جمــک کــه  ــه ب گاهان ــاز آمــد، مســت بــود، ناآ ــا آن پــری عــوض کــرد و زمانــی کــه جــم ب را ب
خواهــرش بــود، بخفــت و ثــواب خویــدوده محرز شــد. بســیاری دیــو بشکســتند و مردنــد و آنها )= 

دو دیــو( بــه آوارگــی گریختنــد و بــه دوزخ بازافتادنــد.
)ج(

ج -۱- ایــن نیــز از اوســتا پیداســت کــه زردشــت از اورمــزد پرســید کــه: »بســیار اندیشــه، بســیار 
گفتــار، بســیار کــردار >هســت<، پــس تــو کــه اورمزد هســتی، گفتــی کــه بایــد اندیشــیدن و گفتن 
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ــن و  ــیدن و گفت ــرای اندیش ــه ب ــا< چ ــا< و کردار>ه ــه>ها<، گفتار>ه ــة اندیش ــردن. از هم و ک
کــردن بهتریــن اســت؟«.

ــار، بســیار کــردار پــس  ج -۲- اورمــزد گفــت کــه »ای زردشــت! بســیار اندیشــه، بســیار گفت
ــن و  ــردن، بهتری ــن و ک ــیدن، گفت ــد اندیش ــه بای ــردار ک ــار و ک ــه و گفت ــم. از آن اندیش ــراز گفت ف

ــد. ــدوده کن ــن >از< کســی اســت کــه خوی برتری
ج -۳- چــه پیداســت کــه نخســتین بار بــه نزدیکــش رود )= نزدیکــی کنــد( یــک هــزار دیــو و 
دوهــزار جــادو و پــری بمیــرد؛ اگــر دو بــار نزدیکــش رود، دو هــزار دیــو و چهارهــزار جــادو و پــری 
بمیــرد، اگــر ســه بــار نزدیکــش رود، ســه هــزار دیــو و شــش هــزار جــادو و پــری بمیــرد؛ اگــر چهــار 

بــار بــه نزدیکــش رود، مــرد و زن، آشــکارا، رســتگار شــوند«.
)چ(

چ -۱- او کــه پســر اســت بــه مــادر ایــن گویــد: »تــن را بــرای آمیــزش تــن )= نزدیکــی کــردن( 
ــر  ــود دلی ــل چین ــر پ ــرود و ب ــه ب ــم از ذم ــم از دوزخ نباشــد و گناهــی کــه کرده ای ــا را بی ــا م ــده، ت ب
باشــیم و مــا را جــای نیــک و شایســته باشــد و اورمــزد را خشــنود ســازیم و دیــوان را آزار رســانیم«. 
مــادر بــه پســر ایــن گویــد، کــه پرهیزکارانــه گویــد: »آمیــزش تــن را بــه تــو دهــم همــان گونــه کــه، 
پســر، گفتــی«. ایــن گویــد پــدر بــه دختــر. ایــن گویــد دختــر به پــدر. ایــن گویــد بــرادر بــه خواهر. 

گویــد خواهــر بــه بــرادر همــان گونــه کــه نوشــتم.
چ -۲- از آن عمــل خویــدوده زنــش )= ضربــه( و آزار بــه دیــوان چنــان باشــد کــه اگــر پــس از 
ــی( یــک هــزار گوســفند و شــتر را،  ــی دادی )= غیرقانون ــرد و زن جادوگــر شــوند و از روی ب آن م
یکبــاره، بکشــند و بــه دیــوان زوهــر دهند، بــه ســبب آن زنــش و آزار کــه ایشــان را از خویــدوده بود، 
پــس آســایش آنــان )=دیــوان( کامــل نباشــد و امیــدی ندارنــد کــه: »روانشــان )=روان گوســفندان( 

بــه مــا برســد«.
)ح(

ح-۱- کســی کــه یــک ســال خویــدوده را بــه زنــی دارد، پــس چنــان باشــد کــه انــگار یــک 
ســوم همــة ایــن جهــان را بــا آب، بــا گیــاه و بــا غلــه بــه عنــوان اشــو داد بــه مــرد پرهیــزگار )=موبــد( 
داده باشــد. و زمانــی کــه >خویــدوده< را دو ســال بــه زنــی نــگاه دارد، چنــان باشــد انــگار کــه دو 

ســوم ایــن جهــان را بــا آب، گیــاه و غلــه بــه عنــوان اشــوداد بــه مــرد پرهیــزگار داده باشــد.
ح -۲- هنگامــی کــه >خویــدوده< را ســه ســال بــه زنــی نــگاه دارد، چنــان باشــد کــه انــگار 
ــزگار داده  ــه مــرد پرهی ــوان اشــوداد ب ــه عن ــز، ب ــا همــه چی ــاه و ب ــا گی ــا آب، ب ــن جهــان را ب همــة ای

باشــد.
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ــرده  ــت ک ــگاه دارد و یش ــی ن ــه زن ــال ب ــار س ــرای چه ــدوده< را ب ــه >خوی ــی ک ح -۳- زمان
ــت رود. ــه بهش ــه، ب ــان رود، اگرن ــه گرودم ــکارا ب ــش آش ــس روان ــد، پ باش

)خ(
خ -۱- زردشــت از اورمــزد پرســید کــه: »اگــر مــرد ِ خویــدوده کــرده، یشــت کــرده باشــد و 
ــدوده  ــدون خوی ــه اســت کــه ب ــد(، پــس ثوابــش آنگون یزشــی بدهــد )= مراســم دینــی برگــزار کن

ــه اســت؟« ــزش< داد؟ چــه گون >ی
خ -۲- اورمــزد گفــت: »درســت آن گونــه کــه بوســیله ی یــک صــد مــرد خویــدوده نکــرده 

ــزش< داده باشــد.« >ی
خ -۳- زردشــت ایــن را نیــز از اورمــزد پرســید کــه: »چگونــه اســت اگــر مــرد>اِن< خویــدوده 

کــرده، مراســم آفریــن برگــزار کنند؟«
خ -۴- گفــت کــه: »درســت آن گونــه کــه اگــر یــک صــد مــرد خویــدوده نکــرده، مراســم 

آفریــن برگــزار کننــد«.
)د(

ــدوده کــردن  ــه خوی ــردم< را ب ــد و > م ــاری کنن ــان کــه ی ــن را پرســید کــه: »آن ــز ای د -۱- نی
ــه  ــواب چگون ــد، ث ــدوده کن ــی< خوی ــان >کس ــة ایش ــبب گفت ــه س ــد و ب ــد و برانگیزن ــدرز دهن ان

ــت؟« اس
ــد، کــه  ــه اســت کــه اگــر یکصــد هیرب د -۲- اورمــزد گفــت کــه: »ثوابــش درســت آن گون
هــر هیربــدی را یکصــد شــاگرد اســت، >همــة< آنــان را بــا خــوراک و جامــه، یــک زمســتان نــگاه 

دارد«.
)ذ(

ذ -۱- زردشــت ایــن را نیــز از اورمــزد پرســید: »آنانــی کــه مــرد را از خویــدوده کــردن بازدارنــد 
و بــه ســبب گفتــة آنــان خویــدوده نکنــد، پــس گناهش چیســت؟«

ذ -۲- »پس جای در دوزخ«
)ر(

ر -۱- جایــی پیداســت کــه از دانایــان داناتــر و از پرهیــزکاران پرهیزکارتر کســی اســت کــه دیوان 
ــر  ــی ناتوان ت ــن آن کس ــه ت ــوان ب ــن و دی ــتند و اهریم ــر هس ــردارش ناتوان ت ــار و ک ــه، گفت در اندیش

هســتند کــه خویــدوده و یشــت کــرده اســت.
)ز(
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ز -۱- از دیــن پیداســت کــه زمانــی کــه زردشــت از پیــش اورمــزد خــدای بیامــد، در جهــان هر 
جــا کــه می رفــت، پــس در یکجــا ایــن گفــت کــه: »دیــن را بســتایید و خویــدوده کنیــد«.

ز -۲- و در مــورد >مــرد< خــوب گویــم. در مــورد دیــو پرســتان، ناخویشــکاران و بــدان، پــس 
بــه شــگفتی ایــن گفتنــد کــه: »چیــزی چنیــن شــگفت و گــران کــه مــا را در دیــن خویــدوده نبایــد 

کــردن«.
ز -۳- پــس ایــن گنــاگ چیــره >؟< نیــز درمــورد بهتریــن هــر چیــز همانــا گویــد کــه: »پــس 

>خویــدوده< بایــد کــردن«.
ز -۴- از ایــن نیــز پیداســت کــه: در قانــون و بــاور دیوپرســتان، آن گران تریــن گنــاه گفتــه شــده 

اســت کــه در قانــون و بــاور نیــکان بزرگ تریــن، برتریــن و بهتریــن ثــواب گفتــه شــده اســت.
)ژ(

ــواب  ــرو و کار ث ــه زردشــت گفــت کــه: »ب ــزد ب ــن پیداســت کــه: اورم ــز از دی ــن نی ژ -۱- ای
ــم؟« ــت( کن ــش )= نخس ــواب را پی ــدام کار ث ــه: »ک ــت ک ــت گف ــن« و زردش ک

ژ -۲- اورمــزد گفــت کــه: »خویــدوده، چــه از همــة آن کارهــای ثــواب، بایــد >آن را< پیــش 
کــرد؛ زیــرا در پایــان، هنگامــی کــه هرکــس را بــه دیــن انگیزنــد، بــا خویــدوده آیــد.«

)س(
س -۱- ایــن نیــز از دیــن پیداســت کــه: زردشــت بــه اورمــزد گفــت کــه: »بــه چشــم مــن تنگ 

و ســخت و دشــوار اســت کــه چگونــه خویــدوده را در میــان مردمــان روا کنــم )= رواج دهم(«.
س -۲- اورمــزد گفــت کــه: »بــه چشــم مــن نیــز چــون چشــم توســت، امــا چــون از هــر کاری 

برتــر اســت، باشــد کــه بــه نظــر تــو تنــگ )= دشــوار( و ســخت نیایــد.
س -۳- به خویدوده کردن کوشا باش و دیگران را نیز کوشا کن« ۱.

۴( دینکرد هفتم
۳- و آنــگاه کــه ایشــان >بــا< اعــالم >او< بــرای شــنیدن گفتــارش بیامدنــد، آنــگاه زردشــت 

بــا >گفتــار< بلنــد رســا بــه جهــان اســتومند راســتی برخوانــد )اعــالم کــرد( کــه:
۴- »ســتاییدن پرهیــزگاری و نکوهیــدن دیــوان و پیشــبرد >دیــن< مزدیســنی زردشــت و آن یزش 
ــوان و  ــردن دی ــزش نک ــم(. و ی ــالم کن ــم )= اع ــن گوی ــما برتری ــرای ش ــپندان را ب ــش امشاس و نیای
گاهیی که داده شــده اســت، اســتوانی  گاهــی دادن اســت، یعنــی بنابــر آ خویــدوده آن نیــز برتریــن آ
)اعتقــاد( >بــه< آن >خویــدوده< ُکرفــه ِمــه اســت کــه میــان نزدیک تریــن از ایشــان >باشــد< پدر، 

1. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، 219 -229.
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ــراد  ــن اف ــان نزدیک تری ــر اســت کــه می ــدوده برت ــر )= آن خوی ــرادر، خواه ــادر؛ ب دخــت؛ پســر، م
خانــواده باشــد کــه ایشــان ... هســتند(.

ــه  ــت برانگیخت ــر زردش ــمار ب ــن بی ش ــرب، دیویس ــوی و ک ــار ک ــا آن گفت ــه ب ــت ک ۵- پیداس
ــاره  ــه در این ب ــیدند؛ چنانک ــرگ او کوش ــرای م ــدند( و ب ــک ش ــت تحری ــه زردش ــدند )= علی ش
ــی  ــد. کســانی کــه در نزدیکــی می نشســتند، یعن ــدکار>ان< بگریختن ــگاه ب ــه اســت: آن ــن گفت دی
تــورزادگان، پــدر و بــرادر تــور چونــان مــردم شــرمگین، یعنــی ایشــان را از خویــدوده، کــه او گفــت 

انجــام دهیــد، شــرم بــود.
۶- ایــن تــور، تــور اورویدودنــِگ اوسخیشــان >بــود< کــه پادشــاه بــزرگ آن ُکســت )= ناحیه( 

بــود، و بســیار ســپاه و نیرو داشــت.
۷- و زادة )= فرزنــد( تــور اورویدودنــِگ اوسیخشــان نابــکار میــخ کــه ســاخته بــود، گرفــت و 
گفــت کــه: بــا ایــن میــخ بزنــم )= بکشــم( کســی را کــه آن ســخن افزونــی )= کالم مقــدس( مــا را 
بــه هــم آمیــزد، کــه چیــزی را کــه ایــدون بی گمانــم کــه نبایــد کــردن، یعنــی خویــدوده، مــا را بــه 

گمــان >افکنــد<، کــه همــی کنیــد، یعنــی > گویــد< آن را همانــا بایــد کــردن )= انجــام دادن(.
۸- و گفــت تــور اورویدودنــِگ اوسیخشــان کــه مبــاد آن مــرد را بزنــی! کــه او را از همــة جهــان 
مــادی نافذ چشــم تر دیــده ام. >او را< نیــرو برســد، چــه ایــدون بینــم کــه اگــر او را بزنــی دیرزمــان 
دانایــی نباشــد، یعنــی کــه انــدر ایــن زمیــن دیگــر دانایــی ســخنور، چنانکــه ایــن >مــرد< اســت، 

نباشــد. یعنــی اگــر مــردی ســخنور را بزننــد )= بکشــند( دیــر >زمــان< دانایــی نباشــد.
۹- و گفت تور اورویدودنِگ اوسیخشان که مرا آشکار نیست که سخنوری؟

۱۰- زردشــت گفــت کــه: هرگــز نافرازگفتــار )=خامــوش، ســاکت( نباشــم دربــارة آ نچــه کــه 
آن افزونی تریــن بــه مــن گفــت. >کــه< ترغیــب >بــه دیــن< و مخالفــت >بــا بی دینــی< و خــوی 
آراســتن )= اخــالق نیــک داشــتن< و خویــدوده >کــردن< و دســتور کــردن )= بــا خویشــاوندان 

پیونــد کــردن و پیشــوای دینــی انتخــاب کــردن( و یــزش کــردن >اســت<« ۱.

1. راشد محصل، محمدتقی، 1389، دینکرد هفتم، فصل چهارم، ص 231-233، بندهای 10-3.
ترجمه استاد احمد تفضلی و ژاله آموزگار چنین است:

4 چــون آنــان بــه دعــوت زردشــت بــرای شــنیدن گفتــارش آمدنــد، آنــگاه بــا صــدای بلنــد بــرای جهــان مــاّدِی )متعلــق بــه( 
راســتی )چنیــن( برخوانــد: »اعــالم می کنــد کــه ســتاییدن پارســایی و نکوهــش دیــوان 5 و تبلیــغ دیــن َمزدَیســنی زردشــت و 
گاه می کنــم کــه نپرســتیدن دیــوان و ازدواج بــا نزدیــکان  پرســتش و نیایــش امشاســپندان بــرای شــما برتریــن اســت و شــما را آ
ــر  ــه آن کار نیکــی برت ــد( کــه اعتقــاد ب ــن برمی آی ــی کــه داده شــده اســت )چنی گاهی ــی از آ ــن )کار( اســت - یعن ــز برتری نی
اســت کــه در میــان نزدیکتریــن )افــراد خانــواده انجــام گیــرد( - ایــن راســتایش کــن: میــان پــدر و دختــر، پســر و مــادر، بــرادر 

و خواهــر.«
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۵( دینکرد نهم
»چهــارم دربــارة عالــی بــودن ازدواج بــا نزدیــکان )- کــه بــه معنــی دادن بــه خــود اســت -(. و 
نتیجــه ی آن دادن نیکــی نیــروی زایــش خــود اســت بــرای ایجــاد زایــش فرزنــد و پیونــد ایجادکــردن 

و گســترش پیونــد و فعالیــت و ســود.
ــدگار اورمــزد انجــام داد،  ــکان -( را نخســت آفری ــا نزدی ــی ازدواج ب و عمــل دادن خــود )- یعن
ــو و  ــدگان مین ــود. در نتیجــة آن کار، آفری ــد ب ــود کــه نخســتین فرزن ــدر بهمــن ب ــه کــه پ بدین گون
گیتــی در حرکــت آمدنــد و بســیار پیونــد ایجاد شــد، چنــان که از روشــنی شــعله و از شــعله فــروغ و 
از فــروغ نــور حاصــل می گــردد. مــردم بــا تولیــد نســل کــردن گســترش پیــدا کردنــد و بــه فرشــگرد 
پیوســتند. نیــز به علــت اینکــه اســپندارمد در گیتی و مینــو آفریــدگان مینو و گیتــی را گســترش داده 

بــود بــه ایــن شــخصیت نائــل شــد کــه فــر مــادر بــودن را دریافــت کــرد« ۱.
۶( دینکرد نهم

ــوند  ــترک می ش ــل مش ــر دارای می ــرادر و خواه ــگام ب ــه در آن هن ــده ک ــه ش ــز گفت ــن نی »و ای
ــان  ــد )کودکــی( کــه می ــا می آورن ــه دنی ــد( و در نیمــه اول روز ب ــت ازدواج می کنن ــه رضای ــی ب )یعن
صــورت و ابــرو و بینــی اش روشــن اســت. و ســفید و روشــن و از دور آشــکار اســت. قــد او ســه نیزه 
اســت )کــه هــر نیــزه ای بلندیــش ســه نــای اســت( از نظــر قامــت رشــد می کننــد و در نیمــه دوم روز 

ــرگ  ــرای م ــوریدند و ب ــت ش ــر زردش ــمار ب ــتان بی ش ــا و دیوپرس ــا و َکَرپ ه ــار کَوی ه ــا ان گفت ــه ب ــت ک ــز پیداس ــن نی 6 ای
ــورزادگان،  ــی ت ــد، یعن ــی کــه در آن نزدیکــی نشســته بودن ــگاه نابکاران ــد کــه: آن ــن گوی ــد، چنان کــه دی ــو افتادن ــه تکاپ او ب
پــدر و بــرادِر تــور، همچــون مــردم شــرمزده ســر رســیدند )؟( - یعنــی آنــان از ازدواج بــا نزدیــکان کــه او گفــت کــه: »چنیــن 
کنیــد«، شــرم داشــتند. -78، ایــن تــُور اُوروایتاِدنــگ اُوَسخشــان بــود کــه فرمانــروای بــزرگ آن ناحیــه بــود و ســپاه و نیــروی 
ــخ  ــن می ــا ای ــت و گفــت: »ب ــود، برگرف ــگ اُوَسخشــان میخــی را کــه ســاخته ب ــور اُوروایتاِدن ــکاِر ت بســیار داشــت. پســِر ناب
کســی را کــه ســخِن افزایــش مــا را برهــم زنــد، نابــود کنــم - یعنــی در آن کاری کــه شــکی نداریــم کــه نبایــد بکنیــم، یعنــی 
ــادا  ــور اُوروایتاِدنــگ اُوَسخشــان گفــت: »مب ــد انداخــت کــه بایــد چنیــن کنیــم.« 9 ت ــه تردی ــا نزدیــکان، مــا را ب زناشــویی ب
آن مــرد را نابــود کنــی، آن کســی کــه بــه نظــر مــن در میــان همــة جهــان مــادی، دارای نافذتریــن چشــم اســت، )او را( نیــرو 
رســد. چــه بــه نظــر مــن اگــر او را نابــود کنــی، دیــر زمانــی دانایــی نخواهــد بــود - یعنــی در ایــن زمیــن هیــچ دانــای دیگــری 
کــه چنیــن ســخنور باشــد نخواهــد بــود. چنیــن اســت کــه اگــر مــرد ســخنوری را نابــود کننــد، دیرزمانــی دانایــی نخواهــد 
بــود.-« 10 پســر تــور اُوروایتاِدنــگ اُوَسخشــان گفــت کــه: »مــن هرگــز از گفتــن آنچــه آن افزایش بخش تریــن )= اورمــزد( 
ــا نزدیــکان، برگزیــدن  ــه دیــن(، نهــی )از دیــن بــد(، تهذیــب اخــالق، زناشــویی ب بــه مــن گفــت ســرباز نمی زنــم: تمایــل )ب
ــت، ص 85-87، از  ــی زردش ــطوره زندگ ــد، 1389، اس ــی، احم ــه و تفضل ــوزگار، ژال ــردن.« )آم ــِزش ک ــن و َی ــوای دی پیش

دینکــرد هفتــم، فصــل 4، بنــد 11-4(.
1. تفضلــی، احمــد، 1397، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد 9، ص 227، ورشــت 

مانسرنســک، فرگــرد پانزدهــم، بنــد 6-5.
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می آموزنــد چگونــه آســیب برســانند )یــا چگونــه ســتیز کننــد(، زیــرا کــه متجــاوز )=اهریمــن( در 
برابــر آنــان اســت« ۱.
۷- دادستان دینی

پرسش ۳۶
»بــاز آمــد بــه گیتــی مــردی ]و[ زنی کــه نامشــان مهلــی و مهلیانــه بــود. بــرادر و خواهر بــا پیوند 
زناشــویی )خویــدوده(، تخمه هــا )نــژاد و نســل( را پدیــد آوردنــد و )از ایــن طریــق نــژاد آنهــا( بــه هم 

.۲ پیوستند« 
۸- دادستان دینی

پرسش ۶۴
۲. شــصت و چهــارم پرسش وپاســخ. دربــاره آن می پرســید کــه: بــن تخمــه )=اصــل( ایــن کار 

کــه خویــدوده می گوینــد از چــه بــود و از کجــا بــود؟
ــا هــم  ــد کــه ب ــود کــه مشــی و مشــیانه کردن پاســخ اینکــه: نخســتین عمــل خویــدوده از آن ب
بــرادر و خواهــر بودنــد. ایشــان فرزنــد خواهــی )=تولیــد نســل( را، هم آمیــزی کردنــد، بــه طوری کــه 
ــل(  ــد )=نس ــد. پیون ــان کردن ــا زن را ایش ــرد ب ــزی م ــتین هم آمی ــدوده و نخس ــل خوی ــتین عم نخس

مردمــان، فراوانــی نژادهــا و همــه مردمــان جهــان از آن تخمــه بــود.
ــل )=  ــش، و از آن عم ــس از آفرین ــدای را پ ــه دادار خ ــت ک ــده اس ــه ش ــتی گفت ــه درس ۳. ب

ــود ...« ۳. ــدگان از آن ب ــی آفری ــه فراوان ــدوده( ک خوی
۹- دادستان دینی

گاه، در نخســتین جفت مردمــان که بــرادر و خواهــر بودند،  »۳. بــه همیــن طریــق، دادار همــه آ
مشــی و مشــیانه، همــه تخمه هــای جهــان مــادی را بــرای فرزندزایــی )=تولیدمثــل( و بــرای زایندگــی 

ــه آفرید. گاهان آ
۴. و مــرد و زن را پــدر و مــادر مردمــان مــاد نامیــد و در همــه مــردم، آرزوی طبیعــی، یعنــی در 
ــا  ــن را ب ــون دی ــت و قان ــو( سرش ــم وه ــای اش ــتایش )=دع ــا س ــی را ب ــادر >آرزوی< فرزندخواه م
خواســت ســزاوارانه >ازدواج< بــا خویشــاوند )= خویــدوده( و نــه بــا غیــر خویــش، جایــز و شــرعی 

ســاخت.

1. همان، ص 254، ورشت مانسرنسک، فرگرد هیجدهم، بند 28.
2. منصوری، یدالله، 1395، فرهنگ حقوقی زبان پهلوی )فارسی میانه(، ص 512، از دادستان دینی 36/68.

3. میرفخرایی، مهشید، 1396، دادستان دینی، پاره دوم )پرسش های 41-92(، ص 157، پرسش 64، بند 3-1.
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۵. و بــا خویــدوده و کارهــای اساســی دیگــر، فرزندخواهــی در جهــان رفــت )= رواج یافــت( و 
تولیدمثــل تــا زمــان فرشــگرد ادامــه می یابــد.

۶. و زایــش بســیاری از فــره کاران )=انجــام دهنــدگان کارهــای درخشــان( و دســتوران مینــوی 
و آراســتاران کشــور و اداره کننــدگان شــهر و بــه انجــام رســانندگان فرشــگرد از مــادر بــود و باشــد.

۷. اگــر آن عمــل قانونــی )= خویــدوده( انجــام شــود و اگــر قانونــی ادامــه یابد، شــگفتی، ســود 
جهــان و خواســت ایــزدان و بیشــترین ثواب آشــکار شــود« ۱.

۱۰- دادستان دینی
برای جبران گناهان جنسی چنین دستور داده شده است:

ــزرگ  ــاه، از روی عــدل و داد ب ــران گن ــرای جب ــاه را انجــام داد، ب ــن گن ــاری کــه ای ۲۰- هــر ب
ــا دســتور  ــد ی ــدوده کن ــا زن خویــش خوی ــد ب ــدآوری، بای ــد فرزن ــه امی ــون و ب ــر شــرع و قان ــا ب و بن

ــد« ۲. ــدوده< ده >خوی
یادآوری:

ــه شــد در ده مــورد خالصــه نمی شــود بلکــه در  ــر گفت ــات دســته چهــارم چنانچــه پیش ت روای
حقیقــت بایــد تمــام روایــت خویــدوده کــه در دینکرد ســوم، پنجــم، هفتــم، و نهــم و دادســتان دینی 
و روایــت پهلــوی آمــده اســت را در ایــن دســته جــای داد چــرا کــه وقتــی در یــک جــا آمــد کــه 
خویــدوده بــه معنــای ازدواج بــا محــارم اســت در هــر جــای دیگــری از ایــن کتــاب کــه ایــن واژه 

بیایــد بازهــم بــه همــان معناســت.

دستة پنجم: ازدواج با محارم بدون استفاده از واژه خوبدوده

در ایــن روایــات بــه طــور صریــح از واژگانــی ماننــد »زن گرفتــن«، »بــه زنــی درآوردن« و »بــه 
ــرادری اســت کــه قصــد دارد خواهــر  ــاره ب همســری درآوردن« ســخن رفتــه اســت. پرســش ها درب
خــود را بــه عنوان همســر بــه عقــد خــود درآورد. البتــه در کنــار واژگان گفتــه شــده از واژه خویدوده 
ــن  ــده یقی ــذارد و خوانن ــای آن نمی گ ــک در معن ــرای ش ــی ب ــه مجال ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــز اس نی

ــا محــارم اســت. می کنــد کــه خویــدوده همــان ازدواج ب
۱( دینکرد نهم

»دربــارة ســتایش پوروچیســت - دختــر زردشــت - بــه ســبب اینکــه بهدیــن را بــا خــرد انتخــاب 
ــا را  ــه کاره ــت داد و اینک ــی زردش ــه زن ــن ب ــت ت ــا رضای ــام داد و ب ــن را انج ــتورات دی ــرد و دس ک

1. همان، ص 172-173، پرسش 76، بند 7-3.
2. همان، ص 177، پرسش 77، بند 20.
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ــی و اطاعــت  ــز زن ــه طــور کامــل انجــام مــی داد و از او اطاعــت می کــرد. و پــس از زردشــت نی ب
جاماســپ را قبــول کــرد. و بــه ســبب آن دیــن داری و به ســبب اینکــه بــه ایــزدان نزدیکی داشــت« ۱.

۲( روایت آذرفرنبغ فرخزادان
پرسش ۲۰

مــردی کــه بایــد دختــر خویــش یــا خواهــر خویــش را بــه زنــی درآورد )= بــه ازدواج درآورد(، 
ــد، صــواب۲  ــد؟ اگــر بکن ــه زور زن کن ــد ایشــان را ب ــا( آن مــرد می توان ــان موافــق نباشــند )آی )و( آن

خویــدوده باشــد یــا نــه؟
پاسخ

چنــان کــه مــن می دانــم: خواهــر یــا دختــر را آن گونــه بــه زور می تــوان زن کــرد؛ اگــر بکنــد، 
زنــی )=ازدواج( درســت اســت، صــواب خویــدوده )نیــز( باشــد، )امــا( اگــر شــوهر موافــق نباشــد، 

نمی تــوان کــرد، و گنــاه اســت۳.
۳( روایت آذرفرنبغ فرخزادان

پرسش ۱۴۳
ــدان  ــرد، و او را ب ــش( می پذی ــی )خوی ــه زن ــش را در جمــع ب ــوز کــه خواهــر خوی ــردی نوآم م
ــه  ــت، و ب ــی نگرف ــه زن ــم ب ــود ه ــرانجام خ ــت، و س ــردن بازداش ــوهر ک ــال از ش ــد س ــبب چن س
ــه نکــردن  ــی( ب ــدوده آشــنا اســت، و )ل ــن خوی ــه پذیرفت ــرد( ب ــون )کــه آن م ــی مــردی داد، اکن زن
ــه  ــراد چ ــردن اف ــزش ک ــارة ی ــه درب ــت( ک ــن )اس ــش( ای ــت، )پرس گاه( اس ــاآ ــرف )= ن )آن( نامعت

می فرماییــد؟
پاسخ

اگــر از آغــاز کار، ازدواج کــردن بــا خواهــرش را و اجــرای خویــدوده را عمــاًل پذیرفــت، آن گاه 
بــرای او بــه خاطــر آن پذیــرش کرفــه بــود؛ )امــا( اگــر از آن بــه بعــد چنــان کــه وظیفــه و توانــش بــود 
ــه  ــن نســبت ب ــق دی ــرای هــر دشــتان ماه مطاب ــزده ســالگی زن ب ــگاه پــس از پان عمــل نمی کــرد، آن
وی کفاره منــد اســت، و بــه خاطــر عمــل نکــردن بــه کرفــۀ خویــدوده )و( مانــع شــدن از آن کرفــۀ 
خویــدوده، )بــرای او( گنــاه بدتــر )=کبیــره( اســت؛ و چــون در آغــاز بــه کرفــۀ خویــدوده عمــل 
نکــرد و بــه خاطــر نقــض آن پذیــرش و پیمــان کــه از آغــاز از آن او بــود، بــه خاطــر آن محکوم تــر 

1. تفضلــی، احمــد، 1397، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد 9، ص 271، ورشــت 
مانسرنســک، فرگــرد بیســت و دوم، بنــد 4.
2. گویا غلط تایپی است و ثواب درست است.

3. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 16، پرسش 20.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۱۴۲

)=بســیار محکــوم( اســت؛ و میــزان دشــتان ماه و مقــدار زمــان را بــرای جبــران گنــاه بایــد دانســت. 
)اگــر( زن را رهــا کنــد، بــود کســی کــه مــرگ ارزان گفــت، و بــود کســی کــه خوارتــر )گفــت(؛ 
ــک  ــرد نی ــردی داد، و اگــر م ــه م ــر اســت. و ســپس اگــر او را را ب ــدوده گران ت ــا )نقــض( خوی ام
ــد )او  ــون بای ــی نمی شناســم؛ چــرا کــه، اکن ــود، آن گاه از دادنــش خطای ــا او موافــق ب ــود( و زن ب )ب
را( بــه خاطــر ممانعــت از گنــاه بازداشــتن زن قابــل بخشــایش انگاشــت؛ امــا بایــد بــرای آن )گنــاه( 
پیشــین کفاره منــد باشــد؛ و اگــر خــود از آغــاز مجــاز بــه پذیرفتــن آن کار بــود و ســپس او را تــوان 
ــه شــود )=کاســته  ــوان )اش( نپرداخت ــدازۀ ت ــه ان ــد ب ــش بای ــود، درمان ــدان کار( نب عمــل کــردن )ب
شــود(؛ اگــر امیــدواری اش اســت کــه چنیــن دانســته شــود، آن گاه بایــد او را بــا توافــق )دختــر( بــه 
مــردی پارســا و شایســته بدهــد؛ در )ایــن( عمــل او گناهــی نمی شناســم؛ و بــرای عمــل قانونــی او 
نیــز آن عــذر را می شناســم کــه در ســکادم می گویــد: جایــز اســت هــر یــک از ســاالران پارســا زن 

ــا پرهیــزگاری بدهــد۱. خویــش را بــه هــر یــک از افــراد پارســا ب
۴( مادیان هزار دادستان

۵- چنانچــه مــرد بــا خرســندِی زن )خویــش، آن( زن را طــالق دهــد و )او را( بــه همســری پســر 
نوجــوان خویــش دهــد )و آن( نوجــوان در نوجوانــی فــوت کنــد، آنگاه به ســبب )درگذشــت شــوهر 

دوم در نوجوانــی( بــه آن زن قیومــت آن مــرد )دوم( نمی رســد۲.
۵( مادیان هزار دادستان )روایتی مشابه روایت پیشین(

۵۳- چنانچــه مــردی بــا رضایــت )خــود( زن، زن را از همســری طــالق دهــد و )او را( بــه زنــی 
ــه همیــن  ــگاه آن زن ب ــد، آن ــر در صغــارت فــوت کن ــر خویــش دهــد و )آن پســر( صغی پســر صغی

ــود( بدســت خواهــد آورد ... ۳. ســبب قیمومــت آن مــردی را هــم )کــه او را طــالق داده ب
۶( مادیان هزار دادستان

»۳۴- عــالوه بــر آن گفتــه شــده اســت کــه آذربــاد مرد-بــودان موبــدان موبــد بــود )و( بــرای 
)شــادی( روان آذربــاد آتشــکده ای برپــا کــرد و اظهــار داشــت کــه ســاالری آتــش را داد-خــوش که 

هــم خواهــر آذربــاد بــود و هــم زن )او( داشــته باشــد« ۴.
۷( مادیان هزار دادستان

1. همان، صص 124-123.
2. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 101، فصل 7، در طالق بند 5.

3. همان، ص 213، فصل 23، بند 53.
ــوارد  ــی از م ــد یک ــن بن ــد: »ای ــب گوی ــن مطل ــر ای ــتی ب ــان در یادداش ــر عری ــد 34. دکت ــل 42 بن ــان، ص 356، فص 4. هم

ــت 19(. ــان، ص 375، یادداش ــت«. )هم ــوه دوده« اس ــر »خ ــح دال ب صری
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»۱۰۴- و آن نیــز گفتــه شــده اســت کــه چنانچــه کســی بگویــد کــه: »)اشــیاء( زریــن متعلــق 
بــه مــن بــه زن مــن و )اشــیاء( ســیمین مــن بــه دختــر مــن تعلــق یابــد«، )آنــگاه( حتــی اگــر نخســت 
واگــذاری بــه دختــر و ســپس واگــذاری بــه زن را اظهــار کنــد )و( دختــر زن او باشــد، نــه )اشــیاء( 

ســیمین کــه )اشــیاء( زریــن بــه او می رســد« ۱.
۸( مادیان هزار دادستان

»۱۰۵- عالوه بــرآن گفتــه شــده اســت کــه چنانچــه کســی بگویــد کــه: »)اشــیاء( زریــن متعلــق 
بــه مــن بــه زن مــن و )اشــیاء( ســیمین مــن بــه دختــری کــه مــن دارم تعلــق یابــد«، )آنــگاه( اگــر 
ــی او برســد )اشــیاء(  ــه زن ــن کــه ب ــا پیش ازای ــش( زاده شــود و ســپس زن او شــود، ت ــری )برای دخت

ــه او( تعلــق می یابــد« ۲. ســیمین و پــس از )آن اشــیاء( زریــن نیــز )ب
نکتــه مهــم دربــاره ایــن بندهــای قانونــی مادیــان هــزار دادســتان ایــن اســت که ایــن ترجمه هــا از 
نظــر آناهیــت پریخانیــان، منصــور شــکی۳ و علیرضــا شــاپور شــهبازی تأییــد شــده اســت. شــهبازی 
می گویــد: »ایــن مــوارد از یــک کتــاب قانون نامــه رســمی جــای چون وچــرا باقــی نمی گــذارد« ۴.

۹( روایت امید اشوهیشتان
پرسش ۲۲

۱- مــردی خواهــری داشــت. او یــک بــار چنیــن گفــت: »مــن بــا ایــن خواهــر ازدواج خواهــم 
ــا  ــاز زد. و روزه ــر ب ــام آن س ــد از انج ــی بع ــتند. ول ــق داش ــن ازدواج تواف ــا ای ــن او ب ــرد« و والدی ک
همچنــان ســپری شــد. تــا اینکــه روزی شــخصی بــه او گفت کــه »بخاطــر ثوابــکاری حاضر هســتم 
کــه بــه تــو پولــی پرداخــت نمایــم تــا بــا خواهــرت ازدواج نمایــی«. آن بــرادر ایــن پیشــنهاد را قبــول 

کــرد و وجــه را دریافــت نمــود.
۲- آیــا ســهمی از ثــواب »ازدواج بــا محــرم« بــرای ایــن مــرد خواهــد بــود کــه داوطلــب شــد بــه 
آن بــرادر پــول پرداخــت نمایــد تــا عمــل خیــر ازدواج بــا محــارم صــورت پذیــرد؟ اگــر شــخصی که 
پــول را پرداخــت کــرده از گفتــه آن بــرادر دربــاره ازدواج بــا خواهــرش اطالعــی نداشــته و آن بــرادر 
هــم چیــزی بــه او نگفتــه بــوده کــه چنیــن تصمیمــی داشــته، در ایــن صــورت از نظــر شــرعی وضــع 

چــه خواهــد بــود؟

1. همان، ص 367، فصل 42، بند 104.
ــد 104 مذکــور یکــی از مــواردی  ــد و بن ــن بن ــد: »ای ــن مطلــب گوی ــر ای ــان در یادداشــتی ب ــر عری ــد 105. دکت 2. همــان، بن

ــت 69(. ــان، ص 382، یادداش ــاره دارد«. )هم ــوه دوده« اش ــئله »خ ــه مس ــنی ب ــه روش ــه ب ــت ک اس
3. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 17، پاورقی شماره 104-101.

4. همان، ص 17.
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پاسخ ۲۲
۳- اگــر در پرســش مطروحــه نکتــه تلویحــی دیگــری نهفتــه نیســت کــه مســتلزم پاســخ دیگری 
باشــد، واضــح اســت کــه قبولــی لفظــی گذشــته دیگــر اعتبــاری نــدارد زیــرا در آن مــدت و زمــان، 
عمــل ازدواج بــا محــارم صــورت نپذیرفتــه. بعــدًا بــا اشــتراک کار خیــر آن مــرد کــه پــول را پرداخت 
کــرد عمــل ازدواج انجام یافتــه؛ بنابرایــن قبولــی لفظــی کــه قبــاًل ابــراز شــده بــود چــه ]بــه آن مــرد[ 

گفتــه شــده چــه نــه، تغییــری در قضایــا نمی دهــد.
۴- انجــام ایــن ازدواج موجــب عمــل خیــری گردیده. کســی کــه عمــاًل ازدواج نموده و کســی 
کــه پــول را پرداخــت کــرده، ســهمی از آن عمــل خیــر را دارا خواهنــد بــود و هــر دوی آنهــا از ثواب 

ایــن ازدواج برخوردار خواهند شــد۱.
۱۰( روایت امید اشوهیشتان

پرسش ۲۴
۱- فرضــًا مــردی بــا رضایــت خواهــر تنــی کــه از یــک پــدر و مــادر هســتند، تقّبــل نمایــد کــه 
بــا او ازدواج نمایــد امــا قبــل از اینکــه ایــن تصمیــم را رســمًا اعــالم کنــد و قبــل از اینکــه از طــرف 
خانــواده صاحب اختیــار شــناخته شــود، مــردی بــدون مجــّوز یــا نمایندگــی پــدر یــا مــادر و یــا بــرادر 

دختــر بیایــد و بــا او ازدواج نمایــد میــزان گنــاه او تــا چــه انــدازه اســت؟
پاسخ ۲۴

۲- اگــر در پرســش مطروحــه نکتــه تلویحــی دیگــری نهفتــه نیســت کــه مســتلزم پاســخ دیگری 
باشــد، میــزان چنیــن گناهــی برابــر بــا گنــاه زن دزدی اســت و گنــاه زن دزدی ســزایش مرگ اســت. 
در ایــن مــورد خــاص گنــاه کبیــرة بــر هــم زدن ثــواب ازدواج بــا محــرم هــم بــه آن اضافــه می گــردد.

ــا محــرم  ــه صراحــت آمــده کــه کســی کــه باعــث برهــم زدن ازدواج ب ۳- در دیــن زرتشــتی ب
شــود طوریکــه آن ازدواج هرگــز صــورت نگیــرد آن شــخص برهم زننــده هرگــز در ملکــوت نخواهد 
ــه حیطــه  ــا و اعمــاق زمیــن خواهــد بــود. او هرگــز ب ــه پهن زیســت. بیــن او و ملکــوت فاصلــه ای ب

نیکــو زیســتی راه نخواهــد یافــت۲.
۱۱( روایت امید اشوهشتان

پرسش ۲۸
ــا  ــدن آن ه ــه بچه دارش ــد ب ــه امی ــد ک ــری باش ــا خواه ــادر ی ــا م ــرم« ب ــا مح ــر »ازدواج ب ۱- اگ

1. صفای اصفهانی، نزهت، 1376، روایت امید اشوهیشتان، ص 145 و 147.
2. همان، ص 166-165.
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ــر چنیــن  ــا محــرم« کامــل محســوب می شــود و اصــواًل حکــم ب ــا ایــن یــک »ازدواج ب نیســت، آی
ازدواجــی چگونــه خواهــد بــود؟ آیــا ثــواب هــر »ازدواج بــا محــرم« یکســان اســت یــا بخش هایــی از 

آن دارای مزیــت بیشــتری خواهنــد بــود.
پاسخ ۲۸

ــوب  ــل محس ــن، ازدواج کام ــر از س ــع نظ ــه، قط ــک از س ــر ی ــا ه ــرم« ب ــا مح ۱- »ازدواج ب
می شــود بــه ایــن جهــت اگــر هــم فرزنــدی بوجــود نیایــد ثــواب ایــن ازدواج کاهــش نمی پذیــرد۱.

۱۲( دادستان دینی
در بنــدی از دادســتان دینــی دربــاره کشته شــدن کیومــرث بــه دســت دیــو مــرگ و ازدواج مشــی 
و مشــیانه چنیــن آمــده اســت: »او آفریــدگار را کــه فــراز آورنــدة رشــد اســت، چنــان خــوار شــمرد 
ــی  ــی )Mahli( و َمهلیان ــی، مهل ــردی و زن ــا م ــان برداشــت. ام ــام را از می ــرث ن کــه پیکــری کیوم
)Mahliyani( نــام، بــه ایــن جهــان آمدنــد کــه بــا جفــت شــدن بــا هــم، چــون خواهــر و بــرادر، در 
ــه هــم  ــد و ایشــان را ب ــدی ]=نســبی[ را ســامان دادن ــت[، پیون خــِودوَدگ )Khwedodah( ]وصل

پیوســتند« ۲.
۱۳( دادستان دینی

ــود کــه  ــادر ضحــاک نخســتین کســی ب ــی آمــده اســت کــه م در دو پرســش از دادســتان دین
روســپیگری را رواج داد و بــدون اجــازه شــوهر بــا پســر خــود یعنــی ضحــاک درآمیخــت. بــا دقــت 
در ایــن روایــت معلــوم می شــود کــه در نظــر موبــدان اجــازه از شــوهر بــرای جــواز آمیــزش مــادر بــا 

پســر خــود الزم بــود و در غیــر ایــن صــورت ایــن کار از مصادیــق فحشــا شــمرده می شــد.
روایت نخست:

ــا را آشــفت  ــه تخمه ه ــاک، کــه نخســتین بار روســپیگری کــرد و هم ــادر ده »یکــی َوَدک، م
ــا پســر هم آمیــزش شــد« ۳. و ارث ومیــراث را بســت و بــدون دســتوری )= بــدون اجــازه شــوهر( ب

روایت دوم:
ــه  ــه ب ــد - ک ــب ش ــاک مرتک ــتین بار ده ــه نخس ــت ک ــختی اس ــاه س ــپی بارگی گن »۲. روس
ــات(  ــی )= حی ــود، در زندگ ــادرش ب ــه َوَدک م ــش ب ــه تمایل ــد - ک ــناخته ش ــت ش ــزش نادرس آمی

ــود. ــوهر َوَدک ب ــه ش ــپ ک ــازه ارونداس ــدون اج ــود ب ــدرش ب ــه پ ــپ، ک ارونداس

1. همان، ص 182-181.
2. شروو، پردز اکتر، 1398، گوهره ی آیین زردشت، ترجمه خشایار بهاری، ص 125.

3. میرفخرایی، مهشید، 1396، دادستان دینی، پاره دوم )پرسش های 41-92(، ص 167، پرسش 71، بند 5.
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۳. که گناهکاریش، بدون اجازه و موافقت شوهر، سنگین و بسیار زیاد بود« ۱.
چنانچــه دیــده شــد در ایــن روایــات نیــز گاه از واژه خویــدوده اســتفاده شــد کــه بــه ایــن اعتبــار 

می تــوان در دســته چهــارم هــم جــای داد.

دستة ششم: نمونه ها

نمونه های ازدواج با محارم در متون زرتشتی
1- اهورا و سپندارمذ

»پــاره ای از روابــط خانوادگــی خدایــان، کــه در آغــاز بــه عنــوان مثــال مطــرح شــده بوده اســت، 
بعدهــا از ســوی اهــل کالم زرتشــتی بــا نیــت توجیــه ازدواج هــای خویــدادس آدمیــان بــه کار گرفتــه 
ــوده  ــل نب ــه تولیدمث ــوط ب ــط جنســی و مرب ــان هیچــگاه رواب ــان خدای ــط می ــن رواب ــراد از ای شــد. م
ــا هــم  ــان ب ــد خدای ــد و دقیقــًا تصــور می کردن ــان معتقــد بودن ــر خــالف آنچــه کــه یونانی اســت )ب
همبســتر شــده و تولیدمثــل می کننــد(« ۲. بــر اســاس ایــن روایــات خلقــت انســان و فرشــتگان نتیجه 

ازدواج نمادیــن وی بــا دختــرش ســپندارمذ بــود.
در گات هــا می تــوان ردی از ایــن عائلــه الهــی۳ یافــت و جالــب ایــن اســت کــه آفرینــش ایــن 
ــادآور توالــد اســت۴. زرتشــت در بنــد چهــارم  ــا عبــارت »زایــش« بیــان شــده اســت کــه ی ذوات ب
از هــات چهــل و پنــج چنیــن گویــد: »از »اشــه« دریافتــم کــه مــزدا آفریــدگار او و پــدر »منــِش 
ــدر  ــی پ ــزدا در جای ــورا م ــت« ۵. اه ــش هموس ــک کن ــر نی ــی« دخت ــت و »آرَمیت ــِک« کوشاس نی

وهومــن۶ و در جــای دیگــری پــدر اشــه خوانــده شــده اســت۷.
در ایــن بنــد اهورامــزدا در جایــگاه پــدر و بهمــن و آرمیتــی در جایــگاه فرزنــدان قــرار دارنــد و 
ازآنجاکــه در گاتاهــا از همســر اهورامــزدا یــادی نشــده اســت همیــن اشــاره برای مفســران کافــی بود 

کــه بهمــن را نتیجــه ازدواج اهورامــزدا و آرمئیتــی بداننــد.

1. همان، ص 175، پرسش 77، بند 3-2.
2. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 3، ص 601، یادداشت 170.

3. عالیخانی، بابک، 1400، بررسی لطایف عرفانی در نصوص عتیق اوستایی، ویراست دوم، ص 78.
ــدر  ــش پ ــیله زای ــه وس ــه ب ــت ک ــت: »کیس ــن آورده اس ــات 44 را چنی ــوم از ه ــد س ــه بن ــی ترجم ــه عالیخان ــرای نمون 4. ب

ــماره 3. ــی ش ــان، ص 78، پاورق ــد؟« )هم ــه باش ــتین اش نخس
5. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 52 و نیز نک: ساسانفر، آبتین، 1393، گاتاها، ص 699.

6. هات 31، بند 8.

7. هات 47، بند 2.
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در فرگــرد پانزدهــم »ورشت مانسرنســک« کــه تفســیری بــر هــات چهــل و پنجــم گاهــان اســت 
ــر - اهورامــزدا و آرمیتــی- دانســته  ــدر و دخت ــدوده پ ــه صراحــت بهمــن را نتیجــه خوی نویســنده ب
اســت. در ایــن متــن چنیــن آمــده: »چهــارم دربــاره ی عالــی بــودن ازدواج بــا نزدیــکان )- کــه بــه 
معنــی دادن بــه خــود اســت-( و نتیجــه ی آن دادن نیکــی نیــروی زایــش خــود اســت بــرای ایجــاد 

زایــش فرزنــد و پیونــد ایجــاد کــردن و گســترش پیونــد و فعالیــت و ســود.
ــدگار اورمــزد انجــام داد،  ــکان -( را نخســت آفری ــا نزدی ــی ازدواج ب و عمــل دادن خــود )- یعن
ــو و  ــدگان مین ــود. در نتیجــة آن کار، آفری ــد ب ــود کــه نخســتین فرزن ــدر بهمــن ب ــه کــه پ بدین گون
گیتــی در حرکــت آمدنــد و بســیار پیونــد ایجاد شــد، چنــان که از روشــنی شــعله و از شــعله فــروغ و 
از فــروغ نــور حاصــل می گــردد. مــردم بــا تولیــد نســل کــردن گســترش پیــدا کردنــد و بــه فرشــگرد 
پیوســتند. نیــز به علــت اینکــه اســپندارمد در گیتی و مینــو آفریــدگان مینو و گیتــی را گســترش داده 

بــود بــه ایــن شــخصیت نائــل شــد کــه فــر مــادر را دریافــت کــرد« ۱.
در تفسیر دیگری از بند چهارم از هات چهل و پنج چنین آمده است:

»از اوستا پیدا آن باشد: چنین فراز گویم آن را که برای هستی بهترین است«:
 ایــدون فــراز گویــم ]کــه[ انــدر هســتی ها، آن کــه اورمــزد را خویــش ]و متعلــق اســت[، برترین 

و ]نخســتین[ خویــدودس کــردِن مردم ]باشــد[.
گاه ]است[ که این را دهد، خویدودس کردن را.  »از اشویی مزدا آ

 »پدری را اندیشة نیک ورزنده است«:
 ]هرمــزد[ در پــدری، بهمــن )= نیک اندیشــی( ورزد؛ یعنــی کــه بــرای فــرارون پــرورداری ]و بــه 

شایســتگی پروریــدِن( آفریــدگان، پــس او را خویــدودس کردن ]اســت[.
»چنین آن دخت نیک کنش را، آرمئیتی«:

ــاز  ــردن ب ــدودس ک ــه از خوی ــپندارمذ ک ــش س ــت من ــِش درس ــک کن ــت نی ــدون آن دخ  ای
ــتد. نایس

»نه روگردان است در همواره نگرنده بودن؛ اهورا را«:
 چــه همــه نگریــدار ]و همــواره نگرنــده بــر اورمــزد ]اســت[؛ یعنــی کــه بــر دیــِن اورمــزد ]او را[ 

همــه کار و کرفــه و دادســتان همانــا باشــد!« ۲.

1. تفضلــی، احمــد، 1397، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد 9، ص 227، ورشــت 
مانسرنســک، فرگــرد پانزدهــم، بنــد 6-5.

2. مزداپور کتایون، 1378، بررسی دستنویس م. او. 29 ص 478، بخش 30 از زند گاهان.
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بــرای تکمیــل ایــن خانــواده و یافتــن همســر اهورامــزدا می تــوان از دیگــر بخش هــای اوســتا نیــز 
کمــک گرفــت. در »َارت یشــت« »اشــی دختــِر اهوره مــزدا و خواهــر امشاســپندان« ۱ خوانده شــده 

اســت. در ادامــه همیــن یشــت چنیــن آمده اســت:
»اهوره مزدا - بزرگ ترین و بهترین ایزدان- پدر ُتست.

سَپندارَمذ مادر تست.
ســروش نیــِک پارســا و رشــِن بزرگــواِر نیرومنــد و مهــر فــراخ چــراگاه - آن کــه هــزار گــوِش ده 

ــرادران تو انــد. ــان - ب هــزار دیدب
دین مزداپرستی خواهر ُتست« ۲.

ــواده بایــد از  در ایــن بنــد اهورامــزدا پــدر اشــی و ســپندارمذ مــادر اوســت. در نتیجــه ایــن خان
ــد اهورامــزدا و دختــرش ســپندارمذ تشــکیل شــده باشــد. پیون

ــی  ــر، یک ــه همس ــا دو مجموع ــزدا ب ــی اهورام ــت هائیت ــد: »در هف ــن گوی ــن چنی ــن گیم دوش
ــا  ــم آب ه ــر بگوی ــود. دقیق ت ــان داده می ش ــتند( نش ــا هس ــه آب ه ــادی )ک ــری م ــی و دیگ روحان

ــند. ــزدا( می باش ــه م ــورا )و ن ــران اه همس
ــروی  ــا جانفشــانی پشــتکار مشــاور نیــک آب ــی، اشــی همــراه ب ــن مجموعــه شــامل آرمئیت اولی
نیــک و ... می شــود. دومیــن ســیاهه تنهــا از آب هــا نــام می بــرد کــه بــا اصطالحــات ستایشــی یــا 
توصیفــی تزییــن یافته انــد. اگــر آرمئیتــی را در مقــام زمیــن بــه ایــن ســیاهه بیفزاییــم، بــا یــادآوری این 
نکتــه کــه بنــا بــه یشــت ۱۳/۳، اهــورا مــزدا، ایــزد آســمان بــود و جامــه ای از ســتارگان بــر تن داشــته، 

یــادگار باســتانی ازدواج مقــدس دیرینــه را می یابیــم. ازدواج زمیــن و آســمان را.
ــان  ــارم را بنی ــا مح ــة ازدواج ب ــت، نمون ــی اس ــر آرمئیت ــم همس ــدر و ه ــم پ ــه او ه ــا ک از آن ج

می گــذارد«۳.
ــه  ــتایی ب ــن اوس ــن مت ــی نزدیک تری ــات یعن ــت ه ــنای هف ــه در یس ــت ک ــد گف ــح بای در توضی
ــش  ــات ۳۸ واژه »اهورانی ــوم از ه ــد س ــتیم. در بن ــث هس ــای مؤن ــور اهوراه ــاهد حض ــا ش گاتاه
اهوراهیــا« به کاررفتــه اســت کــه »اکثــر اوستاشناســان ایــن اصطــالح را »دختران/همســران« اهــورا 

ــد« ۴. ــی کرده ان معن

1. دوستخواه، جلیل، 1391، اوستا، ج 1، ص 467، ارت یشت، بند 2.
2. همان، ص 471، ارت یشت، بند 16.

3. دوشــن گیمــن، 1385، دیــن ایــران باســتان، ترجمــه رؤیــا منجــم، ص 271-272 و نیــز نــک: زنــر، آر. ســی، 1389، طلــوع 
و غــروب زردشــتی گری، ترجمــه تیمــور قــادری، ص 88-87.

4. میرفخرایی، مهشید، 1382، بررسی هفت ها، ص 60-59.
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ــه  ــت ک ــر اس ــدر و دخت ــدوده، ازدواج پ ــوع از خوی ــن ن ــت برتری ــه گذش ــی ک ــه روایات ــا ب بن
اهورامــزدا نیــز آن را انجــام داده و هــر کــس بــدان دســت یابــد در حقیقت بــه اهورامــزدا اقتــدا کرده 
اســت. عــالوه بــر ایــزدان کــه حاصــل ایــن ازدواج هســتند، کیومــرث کــه نخســتین نمونــه انســانی 

نیــز از ایــن خویــدوده پدیدآمــده اســت.
دینکرد سوم چنین آمده است:

»> خداونــد < خــود، پــدر ســپندارمذ، زمیــن، اســت؛ همــان زمینــی کــه از آفرینــش خلقتــًا( 
مادینــه > بــوده< اســت.

خداوند از او )= از زمین( نر را آفرید؛ کیومرث را که نامش به »مرد نخستین« ۱.
البتــه ایــن روایــت در روایــت پهلــوی رنگــی زمینی تــر می گیــرد آنجــا کــه می گویــد: 
»اورمــزد را دربــارة خویــدوده کــردن پیداســت کــه زمانــی کــه زردشــت پیــش اورمــزد نشســت 
ــینند و  ــزد نش ــون اورم ــپندارمد پیرام ــرداد و س ــرداد و م ــهریور و خ ــت و ش ــن و اردیبهش و بهم
ســپندارمد در کنــارش نشــیند و دســت بــه گــردن > اورمــزد< آورد، زردشــت از اورمــزد پرســید 
کــه: »ایــن کیســت کــه در کنــار تــو نشــیند و او را چنیــن دوســت هســتی و او نیــز تــو را چنیــن 

دوســت اســت؟
تــو کــه اورمــزد هســتی چشــم از او نمی گردانــی و او چشــم از تــو نمی گردانــد؛ تــو کــه اورمــزد 

هســتی دســت او را نمی هلــی )= رهــا نمی کنــی( و او دســت تــو را نمی هلــد؟
ــدگان  ــادر آفری ــت و م ــوی بهش ــن و کدبان ــر م ــپندارمد، دخت ــن س ــه: »ای ــت ک ــزد گف اورم

اســت«۲.
ــوزگاران  ــه آم ــا ک ــت آنج ــان اس ــی نمای ــه خوب ــتی ب ــای زرتش ــاور را در اندرزنامه ه ــن ب ــر ای اث
ــد و تخمــه ام از  ــد: »پیون ــروان خــود می گوین ــه پی ــم و باورهــای زردشــتی ب ــان تعالی نخســتین در بی

ــزد« ۳. ــدرم هرم ــپندارمذ )و( پ ــادرم س ــت. م ــرث اس کیوم
ــده،  ــا مان ــون بج ــک از مت ــچ ی ــه: »در هی ــده ک ــه ش ــی گفت ــه احتماالت ــر پای ــود ب بااین وج
کیومــرث فرزنــد ازدواج مقــدس نیســت، بلکــه او آفریدة مســتقیم و بی واســطه اهــورا مزداســت« ۴ و 

ــدوده ســاخته وپرداخته شــده اســت۵. ــه خوی ــه جهــت توجی ــن متــون ب ای

1. فضیلت، فریدون 1381 کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، ص 144-143.
2. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 219، بند الف 2- الف 4.

3. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 66، چیده اندرز پوریوتکیشان، بند 2.
4. مهرکی، ایرج و غفرانی، آرش، 1393، »ازدواج مقدس« در پژوهشنامه ادب حماسی، شماره هجدهم، ص 108.

5. همان، ص 113.
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2- كیومرث و سپندارمذ
ــرث  ــد کیوم ــه ش ــه گفت ــت۱. چنانچ ــر اس ــادر و پس ــدوده م ــدوده، خوی ــوع از خوی ــن ن دومی
ــادر و  ــل ســپندارمذ م ــن تمثی ــر )اهــورا و ســپندارمذ( بوجــود آمــد. در ای ــدر و دخت ــدوده پ از خوی
کیومــرث پســر اســت. کیومــرث پــس از ســی ســال کشــته می شــود و »بــه هنــگام مــرگ تخمــه 
ــگاه داشــت و  ــر آن را نریوســنگ ن ــوده شــد و دو به ــه روشــنی خورشــید پال ــا ب ــداد، آن تخمه ه ب
ــا اینکــه نخســتین زوج  ــود« ۲ ت بهــری را ســپندارَمذ پذیرفــت. چهــل ســال )آن تخمــه( در زمیــن ب
انســانی بــه شــکل ریواســی از دل زمیــن ســر بــر می آورنــد و بدینســان از خویــدوده مــادر و پســر، 

ــد. ــد می آین ــیانه پدی ــی و مش مش
ــه ایــن خویــدوده پرداختــه اســت. وی  ــه روشــنی ب نویســنده دینکــرد ســوم در فصــل هشــتاد ب

چنیــن گویــد:
»این را نیز برابر یکی از آموزه های دین بر می گویم که:

ــدر  ــود - ان ــده می ش ــک« نامی ــه »تخم ــه >ی او< - ک ــرد، نطف ــرث بم ــه کیوم ــی ک زمان
ــه ســبب آن، >تخمــک<  ــر مــادرش >فروافتــاد<؛ و ب ســپندرمذ، زمیــن، افتــاد؛ یعنــی نطفــه اش ب
مشــی و مشــیانه > در دامــان ســپندرمذ، زمیــن< بــه یکدیگــر در پیوســت )؟(؛ مشــی و مشــیانه ای 
کــه پســر و دختــر کیومــرث و ســپندرمذاند: بــر آن، نــام، »خویدودهی پســر - مــادر( نهاده انــد« ۳.

ــون  ــرث و ســپندارمذ، ســاخته ذهــن روحانی ــدودس کیوم ــد کــه: »خوی ــن باورن ــر ای برخــی ب
ــن  ــرای دی ــه شــخصیت کیومــرث و ایجــاد سرمنشــأ ســاختگی ب ــرای تجســد بخشــی ب زرتشــتی ب
ــه  ــرای توجی ــوده اســت. علــت دیگــر احتمــااًل روحانیــون زرتشــتی ب مزدیســنی، از آغــاز خلقــت ب
تقــدس تمــام گونه هــای خویــدودس، بــاروری ســپندارمذ از کیومــرث را هــم، گونــة ازدواج مــادر 
ــق  ــه طری ــه ب ــد. درصورتی ک ــوه دهن ــه جل ــر را موج ــادر پس ــدودس م ــا خوی ــته اند ت ــر پنداش ــا پس ب
ــا هــم ندارنــد. هم چنیــن  عقلــی، اگــر جفــت اولیــه، بــرادر خواهــر باشــند، چــاره ای جــز ازدواج ب
اگــر خــدای نرینــة نخســتین، زنــی را بیافرینــد، آن زن بــه نحــوی دختــر اوســت، امــا آن خــدا نیــز 
جــز ازدواج بــا ایــن دختــر خــود، انتخــاب دیگــری نــدارد. امــا در ازدواج مــادر بــا پســر، اجبــاری 
ــرای جفت هــای اولیــه بــوده اســت، وجــود نداشــته؛ بنابرایــن روحانیــان زرتشــتی می بایســت  کــه ب
توجیهــی مذهبــی بــرای تقــدس آن در میــان مردمانــی کــه فرهنــگ گذشــته آن هــا ازدواج بــا محــارم 

1. در اســطوره ایرانــی دیگــری خویــدوده میــان مــادر و پســر مربــوط بــه آناهیتــا و پســرش اســت »از َاِردویســور آناهیتــا، بغبانــوی 
آب و آبادانــی، پســری پدیــد آمــد و از پیونــد و زناشــویی مــام و پــور، همــه ی پدیده هــای هســتی پدیــدار شــدند«)کزازی، میــر 

جــالل الدیــن، 1390، نامــه باســتان، ج 3، ص 222 و نیــز مزداپــور، کتایــون،1390، شایســت نشایســت، ص 235(.
2. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 81. و نیز نک ص 66،

3. فضیلت، فریدون 1381 کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، ص 144.



۱۵۱ فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی

ــه از ازدواج  ــر از تقدیــس ایــن گون را تقبیــح می کــرده اســت - می ســاخته اند. و چــه توجیهــی بهت
در اســطورة آفرینــش. وگرنــه ازدواج مقــدس اصیــل در اســاطیر اقــوام هندو اروپایــی و ایرانیــان، زوج 

اهورامزدا ســپندارمذ اســت۱.
و یــا اینکــه: »بــه نظــر می رســد کــه کیومــرث در اســطوره قدیم تــر، نطفــة اهورامــزدا یــا خــدای 
آســمانی بــوده اســت کــه باعــث بــاروری ســپندارمذ می شــود و بقایــای ایــن اســطوره در توصیفاتــی 
ــن  ــرای ای ــه مســتنداتی کــه ب ــه چشــم می خــورد« ۲. البت ــد، ب ــرث دارن ــوی از کیوم ــون پهل کــه مت
نظریــه ارائــه شــده اســت بــه اعتــراف نویســندگان جمالتــی مغشــوش و متناقــض هســتند۳ و اینکــه 
ــی  ــچ منافات ــرار داده باشــد هی ــده و در ســپندارمذ ق ــه صــورت نطفــه آفری اهورامــزدا کیومــرث را ب
بــا ازدواج بعــدی کیومــرث بــا ســپندارمذ نــدارد. کیومــرث بــه صــورت نطفــه در ســپندارمذ قــرار 
می گیــرد و از آن پدیــد می آیــد و ســپس هنــگام مــرگ نطفــه اش در زمیــن قــرار می گیــرد و نمــادی 

ــد. ــد می آی ــیانه پدی ــی و مش ــود و از آن مش ــری می ش ــادر پس ــدوده م از خوی
3- مشی و مشیانه

ســومین نــوع از خویــدوده، ازدواج خواهــر و بــرادری اســت. حاصــل ازدواج کیومــرث و 
ســپندارمذ مشــی و مشــیانه شــد. و از آنجــا کــه ایــن دو بــرادر و خواهــر دوقلو بودنــد در نتیجــه برای 

ادامــه نســل بــا یکدیگــر جفــت شــدند و خویــدوده بــرادر و خواهــری پدیــد آمــد۴.
در دینکــرد چنیــن آمــده اســت: مشــی و مشــیانه، بــه یوبــه ی فرزندخواهــی، بــا یکدیگــر نــری و 

مادگــی ورزیدنــد: و بــر آن، نــام »خویدودهــی بــرادر – خواهــر« نهاده انــد.
 و موبــدان بــدون توجــه بــه ضــرورت ازدواج نخســتین بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مــردم نیــز بایــد 
هماننــد نســل آغازیــن بــه ایــن کار ادامــه می دادنــد در روایــت پهلــوی در ای بــاره چنیــن گویــد: 
»همــان گونــه کــه مهلــی و مهلیانــه خویــدوده کردنــد، اگــر مردمــان نیــز چنیــن می کردنــد )آنگاه( 
ــر را از  ــر خواه ــرادر را و خواه ــرادر ب ــز ب ــتند، هرگ ــش را می دانس ــة خوی ــد و تخم ــردم پیون ــه م هم

ــرد«. ــا نمی ک ــتی ره دوس
ــک  ــدان تمس ــدان ب ــت و موب ــود داش ــان وج ــالم همچن ــور اس ــس از ظه ــا پ ــتدالل ت ــن اس ای

می جســتند.

1. مهرکی، ایرج و غفرانی، آرش، 1393، »ازدواج مقدس« در پژوهشنامه ادب حماسی، شماره هجدهم، ص 110.
2. همان، ص 113.
3. همان، ص 111.

ــی  ــوی )فارس ــان پهل ــی زب ــگ حقوق ــه، 1395، فرهن ــوری، یدالل ــک: منص ــی ن ــتان دین ــت دادس ــن روای ــدن مت ــرای دی 4. ب
میانــه(، ص 512.
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4- فرزندان مشی و مشیانه
از مشــی و مشــیانه شــش جفــت فرزنــد زاییــده شــد کــه آنهــا نیــز بــرای ادامــه نســل بــا یکدیگــر 

جفــت شــدند۱.
در فصــل هشــتاد دینکــرد ســوم در ایــن بــاره چنیــن آمــده اســت: »و ایشــان )مشــی و مشــیانۀ 
ــا نیــز از ایشــان بســی جفت هــا زاییــده شــده اســت[  ــرادر و خواهــر(، بســی جفت هــا زاییدنــد ]ی ب
ــد  ــن < خواهن ــی کــه > پیش ازای ــد و تمامــی مردمان ــی کــه زن و شــوهر یکدیگــر بوده ان جفت های

بــود همگــی از بــن تخمــة »خویــدوده« انــد«.
5-فَِرواگ و فَِرواگین

ــت کــه یکــی از آن  ــه یاف ــق شــش جفــت ادام ــد نســل مشــی و مشــیانه از طری بندهــش گوی
ــن  ــَرواگ و ِفَرواگی ــه ِف ــد ک ــی زایی ــا جفت ــه از ازدواج آنه ــد ک ــاگ بودن ــیامک و َوش ــا س جفت ه

ــده شــدند۲. نامی
6- فرزندان فَِرواگ و فَِرواگین

پانــزده جفــت از ازدواج ِفــَرواگ و ِفَرواگیــن پدیــد آمــد کــه شــش جفــت ایشــان در خونیــرس 
ماندنــد و نــه جفــت از ایشــان بــه دیگــر نقــاط جهــان ســفر کردنــد. کــه از آن میــان از ازدواج تــاز و 
خواهــرش َگــوازگ نســل تازیــان و از ازدواج هوشــنگ و خواهــرش گــوَزگ ایرانیــان پدیــد آمدند. ۳

7- منوش خورشید و خواهرش
بنــا بــه مندرجــات کتــاب بندهــش ســه پســر از فریــدون زاده شــد، ســلم، تــور و ایــرج و دختری 
ــرج  ــرادر خــود، ای ــور ب ــر زاده شــد. ســلم و ت ــک دخت ــز ی ــرج دو پســر و نی ــام گــوزک. از ای ــه ن ب
ــی  ــدون او را پنهان ــد کــه فری ــی مان ــری باق ــرج تنهــا دخت ــواده ی ای ــواده او را کشــتند. از خان و خان
نگهــداری کــرد. فریــدون از ایــن دختــر تــا چند نســل نگهــداری کــرد تــا اینکه منــوش خورشــید از 

مــادر زاده شــد. منــوش خورشــید و خواهــرش بــا یکدیگــر ازدواج کردنــد۴.
8- منوش خورنر و خواهرش

ــر  ــوش خورن ــر من ــه پس ــد ک ــری زاده ش ــر و پس ــرش، دخت ــید و خواه ــوش خورش از ازدواج من

1. بهار، مرداد، 1395، بندهش، ص 82، بخش نهم، بند 105.
2. همان، ص 83، بخش نهم، بند 106.

3. همان.
4. همان، ص 150.
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نامیــده شــد و بــا خواهــر خــود ازدواج کــرد کــه حاصــل ایــن پیونــد پســری بــود کــه منوچهــر نــام 
داشت۱.

از ازدواج این برادر و خواهر منوچهر بدنیا می آید
9- جمشید و جمك

جمشــید پســر ویونگهــان بــا خواهــر خــود جمــک ازدواج کــرد۲. مفصل تریــن روایــت در ایــن 
بــاره مربــوط بــه روایــت پهلــوی اســت. در ایــن روایــت چنیــن آمــده اســت:

ــره  ــی کــه ف ــارة جــم پیداســت کــه زمان ــز اســت کــه در ب ــان شــگفت انگی ــدوده چن »و خوی
ــان  ــوان و پری ــان، دی ــا جمــک، خواهــرش، از انجمــن ضحــاک، مردم پادشــاهی از او دور شــد، ب

ــی دریاچــه رفــت. ــه ســوی ور یعن گریخــت و ب
ــا و در  او را در دوزخ جســت وجو کردنــد و ندیدنــد؛ در میــان مردمــان و آب و زمیــن و چهارپ

میــان گیاهــان و در میــان کــوه و در کنــار رود جســتجو کردنــد و ندیدنــد.
ــه  ــی دریاچ ــل ور، یعن ــم داخ ــه ج ــم ک ــن اندیش ــه: »چنی ــرد ک ــی ک ــن هرزه درای ــس اهریم پ

ــی رود«. هم
و دیوی با یک پری پذیرفتند که ما برویم و جم را جستجو کنیم«.

ــه آب  ــود، آن ور ک ــم در آن ب ــه ج ــیدند ک ــه آن ور رس ــه ب ــی ک ــد و هنگام ــد و رفتن و دویدن
ــتید؟«. ــما کیس ــه: »ش ــت ک ــم گف ــود، ج تیرب

و گفتنــد کــه: »مــا آنهایــی هســتیم کــه ماننــد تــو کــه از دســت دیــوان گریختــی، مــا نیــز از 
ــد< یکدیگــر هســتیم. ــم. >مانن ــوان گریختی دی

و تو این خواهر را به زنی من ده، تا من نیز این >زن< را به تو دهم«.
و جــم، چــون دیــو را از مــردم بــاز نشــناخت، پــس پــری را زن خــود کــرد و خواهــر بــه زنــی دیو 

داد.
و از جــم و آن پــری خــرس و کپــی )=میمــون( و گنــدور و برگــوش )= گــوش بــر ســینه( زاده 
شــدند و از جمــک و آن دیــو الک پشــت و گربــه و یــوز و کشــف و نیز بســیار خرفســتر دیگــر زاده 

شــدند و جمــک آن دیــو را دیــد کــه بــد بــود و جدایــی )= طــالق( می بایســت خواســت.
و روزی کــه جــم و آن پــری بــه می خــوردن بودنــد، پــس جــای و جامــة خویــش را بــا آن پــری 
ــا جمــک کــه خواهــرش بــود،  ــه ب گاهان عــوض کــرد و زمانــی کــه جــم بازآمــد، مســت بــود، ناآ

1. همان.
2. همان، ص 149.
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بخفــت و ثــواب خویــدوده محــرز شــد. بســیاری دیــو بشکســتند و مردنــد و آنهــا )= دو دیــو( بــه 
آوارگــی گریختنــد و بــه دوزخ بازافتادنــد«.

نکتــه مهــم در ایــن بــاره این اســت کــه هرچنــد همخوابگــی جمشــید و جمــک از روی مســتی 
گاهــی بــود امــا اثــر ایــن آمیــزش باعــث نابــودی دیــوان بســیار و گریختــن آن دو دیــو شــد. و ناآ

ــگ زاده  ــی، جــم و جمی ــرد و زن ــان م ــه: »از ویونگه ــت ک ــده اس ــز آم ــه نی ــپ نام در جاماس
شــدند. ... بعــد او رفــت و صــد ســال در پنهانــی در کنــار دریــا بــا جمیــگ زن خود می زیســت«.۱

در جلــد نخســت از روایــات داراب هرمــزد یــار ایــن داســتان بــه نظــم درآمده اســت اما ســراینده 
ابیــات کــه بــا آن دقــت جزئیــات را شــرح داده اســت دربــاره پایــان داســتان یعنــی خویــدوده جــم و 

ــد: ــد و می گوی ــی می کن ــالم بی اطالع ــک اع جم
کزند از اهــرمن او بود پرســـوز همان همشیره جمشید آن روز  
رسیدش او به غور و گشت آزاد بنالیـــدش به پیـــش قادر راد  
ندانم تا کنــم بر خـــلق روشن نمودش رأی یزدان اندر آن زن  

شدند آواره اندر روی کیهان۲ شکست آورد با دیوان و شیطان  
10- اسفیان و زریُشم

از ازدواج جمشــید بــا خواهــر خــود پســر و دختــری زاده شــدند کــه بعدهــا بــا یکدیگــر ازدواج 
کردنــد. در بندهــش گویــد: »جــم و جمــک کــه او را خواهــر )بــود(، جفتــی مــرد و زن زاده شــد، 

بــا هــم زن و شــوی بودنــد. شــوی اســفیان و زن زریُشــم نــام بودنــد. پیونــد برفــت«۳.
11- زرتشت و دخترش پورچیستا

»دربــارة ســتایش پوروچیســت - دختــر زردشــت - بــه ســبب اینکــه بهدیــن را بــا خــرد انتخــاب 
ــا را  ــه کاره ــت داد و اینک ــی زردش ــه زن ــن ب ــت ت ــا رضای ــام داد و ب ــن را انج ــتورات دی ــرد و دس ک
ــی و اطاعــت  ــز زن ــه طــور کامــل انجــام مــی داد و از او اطاعــت می کــرد. و پــس از زردشــت نی ب
جاماســپ را قبــول کــرد. و بــه ســبب آن دیــن داری و بــه ســبب اینکه بــه ایــزدان نزدیکی داشــت« ۴.

1. - کریستین ســن، آرتــور، 1396، نمونه هــای نخســتین انســان و نخســتین شــهریار در تاریــخ افســانه ای ایــران، ترجمــه ژالــه 
آمــوزگار و احمــد تفضلــی، ص 324.

2. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 1 ص 260.
3. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 149.

4. تفضلــی، احمــد، 1397، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد 9، ص 271، ورشــت 
مانسرنســک، فرگــرد بیســت و دوم، بنــد 4.
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12- زرتشت و مادران منجی ها )اوشیدر، اشیدربامی، سوشیانت(
ــا همســر خــود در دریاچــه کانفســه غســل کــرد و  ــر ســنت، زرتشــت پــس از نزدیکــی ب ــا ب بن
نطفــه او در آب آمیخــت. و فرشــتگان از آن نگهــداری می کننــد تــا اینکــه بــر ســر هــزاره دختــری 
در آب نشــیند و از آن بــار بــردارد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بنــا بــر دینکــرد مــادر موعود نخســتین 
ــرا  ــژاد »ُارِوز« ف ــه< از ن ــت، >ک ــر زردش ــتر« پس ــان »ایست واس ــه »در دودم ــد« ک ــی پ ــه »نام ک
زاده اســت« ۱. مــادر موعــود دوم »وه پــد« نــام دارد کــه او هــم »در دودمــان »ایست واســتر« پســر 
زردشــت اســت. کــه از نــژاد »ُارِوز« فــرا زاده اســت« ۲. و مــادر موعود ســوم »گــواِگ پــد« خوانده 
می شــود کــه او هــم ماننــد دو مــادر نخســت »انــدر دودة »ایست واســتر« پســر زردشــت از تخمــه 
»ُارِوز« زاده اســت« ۳. و مشــهور اســت کــه ایستواســتر فرزنــد بــزرگ زرتشــت اســت کــه پــس از 
مــرگ پــدر در مقــام پیشــوای دینــی هدایــت مــردم را بــر عهــده گرفــت۴. و ایــن یعنــی ســه دختــر از 

جــد اعــالی خــود بــاردار می شــوند کــه نمونــه رقیقــی از خویــدوده بــه شــمار مــی رود۵.
13- گشتاسب و هوتس

ــران« بنــدی وجــود دارد کــه در آن شــاه گشتاســب ملکــه خویــش را  ــادگار زری ــاب »ی در کت
ــن اســت: ــد چنی ــن بن ــد. ای همســر و خواهــر خــود می خوان

»ســپس کــی گشتاســب شــا گویــد کــه اگــر همــه پســران و بــرادران و شــاهزادگان مــن کــی 
گشتاســب شــا نیــز آن هوتــس کــه مــرا خواهــر و زن اســت، کــه از پســر تــا دختــر ســی )تــن( از او 
زاده شــده، همــه بمیرنــد، هــر آینــه مــن ایــن دیــن پــاک مزدیســنان را کــه از هرمــزد پذیرفتــه ام بــه 

نهلــم«۶.
موبــد بیــژن غیبــی در یادداشــتی بــر ایــن بنــد گویــد: »خواهــر گشتاســب خوانــده شــدن هوتس 
ــت  ــتگاه روحانی ــط دس ــارم توس ــا مح ــه ازدواج ب ــانی ک ــد از دوره ساس ــد باش ــه ای بای زن او اضاف

ــغ می شــد« ۷. زرتشــتی تبلی
هــر چنــد ایــن ازدواج پیــش از گرویــدن بــه زرتشــت صــورت گرفتــه اســت امــا ناشایســت هــم 

1. راشد محصل، محمدتقی، 1389، دینکرد هفتم، ص 271، فصل 8، بند 55.
2. همان، ص 275، فصل 9، بند 18.

3. همان، ص 279، فصل 10، بند 15.
4. بهار، مهرداد، 1395، بندهش، ص 152.

5. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 330.
6. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، بخش »یادگار زریران«، ص 44 بند 68.

7. غیبی، بیژن، 1396، دوازده متن باستانی، ص 146، پاورقی شماره 3.
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خوانــده نشــده اســت و بــه همیــن خاطــر شــاهد تــداوم آن در زمــان زرتشــت در ازدواج اســفندیار و 
خواهــرش هســتیم.

14- ارداویراف و هفت خواهر
هنگامــی کــه ارداویــراف خواســت معجــون مقــدس را بنوشــد تــا بــه دیــار آخــرت ســفر کنــد، 
ــت  ــا هف ــه م ــد ک ــدان گفتن ــه موب ــان ب ــد. ایش ــع کردن ــن کار من ــدان را از ای ــر او موب ــت خواه هف

ــت: ــده اس ــن آم ــه چنی ــتیم. در ارداویراف نام ــراف هس ــر، زن ارداوی خواه
»و ویراز هفت خواهر داشت و هر هفت خواهران برای ویراز همچون زن بودند.

ــان  ــان را چن ــس ایش ــنیدند پ ــن را ش ــون ای ــد و چ ــت می کردن ــتند و یش ــن را از برداش ــا دی آن ه
ــد و  ــش رفتن ــدان پی ــن موب ــوی انجم ــه س ــد و ب ــگ کردن ــد و بان ــه گفتن ــد ک ــران آم ــخت گ س

ــد! ــن کار را نکنی ــنان ای ــما مزدیس ــه »ش ــد ک ــد و گفتن ــاز بردن ــتادند و نم بایس
زیرا ما هفت خواهریم و هر هفت خواهر آن برادر را زن هستیم۱.

ترجمــه اســتاد مهــرداد بهــار از بنــد پایانــی چنین اســت: »مــا هفــت خواهریــم و او یک بــرادر و 
هر هفــت خواهــر آن بــرادر را زنیــم« ۲.

15- اهریمن و دخترش جهی
نمونــه اهریمنــی خویــدوده مربــوط بــه ازدواج اهریمــن و دختــرش جهــی اســت. تمــام 
ــن  ــوی خــرد »اهرم ــق نوشــتة مین ــد. طب ــران اوین ــت پســران و دخت ــای اهریمــن در حقیق آفریده ه

ــود آورد« ۳. ــود بوج ــواط خ ــل ل ــی را از عم ــدان اهرمن ــر فرزن ــان و دیگ ــوان و دروج ــدکار، دی ب
اهریمــن بــرای اینکــه بتوانــد مــردان را آلــوده کنــد و از کار و کوشــش بــازدارد، چــاره در آن دید 
کــه در آغــاز زنــان را آلــوده کنــد و از طریــق زنــان نیــز مــردان را بیاالیــد. و راه آلــوده ســاختن زنــان 

را در ازدواج بــا دختــر خــود جهــی دانســت.
در گزیده هــای زاداســپرم چنیــن آمــده اســت: »او )= اهریمــن( بــرای اینکــه مــادگان را آلــوده 
کنــد، جــه دیــو بــد دیــن را جفــت شــد. بــا هــم جفــت شــدند کــه مــادگان را آالیانــد و بــه ســبب 

آلودگــی مــادگان نــران را نیــز بیاالیانــد و از خویشــکاری بگردانانــد« ۴.

1. ژینیــو، فیلیــپ، 1372، ارداویراف نامــه، ترجمــه ژالــه آمــوزگار، ص 43 و نیــز نــک: عفیفــی، رحیــم، 1391، ارداویرافنامــه، 
ص 24.

2. بهار، مهرداد، 1391، پژوهشی در اساطیر ایران، ص 301.
3. تفضلی، احمد، 1391، مینوی خرد، ص 31، پرسش 7 بند 10.

4. راشد محصل، محمد تقی، 1390، وزیدگی های زاداسپرم، ص 95، فصل 34 بند 31.
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جمع بندی روایات:

ــد  ــه ذکــر نمونه هــا بســنده شــده اســت مانن ــدوده جــدای از منابعــی کــه در آن ب ــاره خوی درب
بندهــش و یــادگار زریــران در بســیاری از مهم تریــن متــون پهلــوی بــه ایــن رســم اشــاره شــده اســت 
کــه نشــان از اهمیــت ایــن رســم نــزد موبــدان بــوده اســت. ایــن رســم بــه طــور خــاص در مجموعــه 
ــرد،  ــوی خ ــتان، مین ــزار دادس ــان ه ــم(، مادی ــتم و نه ــم، هش ــم، هفت ــم، شش ــوم، پنج ــرد )س دینک
ارداویــراف نامــه، زنــد وهومــن یســن، روایــت آذر فرنبــغ فرخــزادان، ماتیــکان یوشــت فریــان، روایت 

امیــد اشوهشــتان، روایــت پهلــوی، شایســت ناشایســت و دادســتان دینــی یــاد شــده اســت.
چنانچــه آمــد روایــات بــه شــش دســته تقســیم شــد کــه بخشــی از مباحثــی کــه در ایــن روایــات 

بــدان پرداختــه شــده بــه شــرح ذیــل اســت.
ــا  ــد ب ــب پیون ــان و موج ــواب مردم ــن ث ــدوده برتری ــات خوی ــت روای ــته نخس ــاس دس ــر اس ب
ــس  ــن ب ــت آن همی ــت. در اهمی ــان اس ــزکاران در آخرالزم ــانه پرهی ــپندان و نش ــزدا و امشاس اهورام
کــه پاک کننــده بســیاری از گناهــان حتــی گنــاه مرگــرزان و موجــب رســیدن بــه بهشــت بریــن و 
ــی  ــی نوران ــد دارای چهره های ــدوده ورزیده ان ــای آن، درحالی کــه کســانی کــه خوی ــن پایه ه باالتری
ــماری  ــان و پرش ــتی آن ــوان و نیس ــن و دی ــر اهریم ــج ب ــب رن ــدوده موج ــتند. خوی ــان هس و درخش
ــد. ســفارش  ــن کار کنن ــد یــک ســوم امــوال خــود را خــرج برگــزاری ای مردمــان اســت. مــردم بای
بــه انجــام خویــدوده هماننــد انجــام آن ثــواب دارد. کاســتن ثــواب خویــدوده مســاوی بــا افزایــش 
تاریکــی و کاهــش روشــنایی اســت. از جملــه بزرگ تریــن گناهــان برهــم زدن خویــدوده اســت کــه 

ــود. ــی بســیار ســخت در دوزخ خواهــد ب موجــب عقوبت
ــه  ــرای ادام ــه ب ــت ک ــی از ازدواج اس ــدوده ازدواج نوع ــات خوی ــته دوم از روای ــاس دس ــر اس ب
نســل بهتریــن کار و عامــل نیکزایــی فرزنــدان اســت. هــر چنــد پیش بینــی شــده بــود کــه در آینــده 
موبــدان بــا ایــن رســم مخالفــت خواهنــد کــرد. در ازدواج خویــدوده چنانچــه مــرد و زنــی چهــار بار 
بــا هــم جمــع شــوند از پیونــد اورمــزد جــدا نشــوند. ثــواب کســی کــه بــرای انجــام خویــدوده بــه 
دیگــران بــا پرداخــت هزینــه کمــک کنــد همانند کســی اســت کــه خویــدوده را انجــام داده اســت. 
انجــام خویــدوده و کمــک در ایــن راه موجــب نجــات از دوزخ و باالرفتــن درجــه بهشــتیان خواهــد 
بــود. خویــدوده ثــواب خــود را دارد حتــی اگــر بــه خاطــر کهولــت ســن قــادر شــخص تــوان آمیزش 

نداشــته باشــد.
بــر اســاس دســته ســوم روایــات خویــدوده بــا وجــود اینکــه ثــواب بســیار دارد امــا زرتشــتیان از 
تــرس هندوهــا از انجــام آن خــودداری می کردنــد. بــا غلبــه مســلمانان موبــدان مــردم را تشــویق بــه 
انجــام آن کــرده و گفتــه می شــد هــر چــه قــدر پیونــد نزدیک تــر باشــد ثــواب آن بیشــتر اســت. در 
ایــن روایــات تاکیــد بــر ازدواج عمــوزادگان و ماننــد آن اســت. فصلــی از اوســتا بــه مســئله خویدوده 
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ــد.  ــاک می کن ــرگ ارزان را پ ــاه م ــده و گن ــود ش ــو ناب ــزاران دی ــام آن ه ــا انج ــت و ب ــه اس پرداخت
نپذیرفتــن ازدواج بــا خویشــان و یــا رد آن موجــب دوزخــی شــدن و تحمــل عذاب هــای ســهمگین 

خواهــد بــود.
ــا  ــدوده در ازدواج ب ــردن خوی ــد ک ــت و مقی ــر اس ــون متأخ ــه از مت ــات هم ــته از روای ــن دس ای
عمــوزادگان و ماننــد آن، در متــون کهــن زرتشــتی نمونــه ای نــدارد. ایــن معنــا بیــش از آن کــه دارای 
اصالــت باشــد حاکــی از تــالش بــرای موافــق نشــان دادن احــکام دیــن خــود بــا دیــن غالــب اســت.

بــر اســاس دســته چهــارم روایــات، خویــدوده موجــب درســت کردن نــژاد اســت. ســه گونــه از 
خویــدوده ویــژه اســت؛ ازدواج پــدر بــا دختــر، پســر بــا مــادر، و بــرادر بــا خواهــر. البتــه اولویــت بــا 
خویشــاوندانی اســت کــه از جهــت پــدر و مــادری یکســان باشــند. شــخص می توانــد برای بدســت 

آوردن ثــواب خویــدوده بــا دختــر نامشــروع خــود هــم ازدواج کنــد.
انجــام خویــدوده در حقیقــت اقتــدا بــه اهورامــزدا و ســپندارمذ و اقتدا بــه کیومرث و ســپندارمذ 
و مشــی و مشــیانه بــه عنــوان پیشــگامان ســنت خویــدوده اســت. و برتــری دســته نخســت نیــز بــه 
خاطــر وجــود اهــورا و ســپندارمذ اســت. مــردم نتیجــه پیوند خویــدوده هســتند. و این ســنت موجب 
ــای  ــال ویژگی ه ــکان انتق ــد ام ــر باش ــدازه ازدواج نزدیک ت ــر ان ــت. ه ــوان اس ــروی دی ــتی نی کاس
خــوب بــه فرزنــدان بیشــتر خواهــد بــود. ازدواج شــخص قــوی و ضعیــف موجــب پدیدآمــدن فرزند 
ضعیــف می شــود. چنانچــه در حیوانــات نیــز حاصــل جفت گیــری ســگ و گــرگ، اســِب تــازی و 

اســب شــهری، و اســب و االغ نیــز موجــودی ضعیف تــر اســت.
تربیــت و پــرورش فرزنــدی کــه حاصــل ازدواج درون خانوادگــی باشــد آســان تر اســت چــرا کــه 
عشــق متقابــل و مهــر و محبــت در ایــن خانــواده بیشــتر اســت. و مشــکالت و دعواهــای خانوادگــی 

کمتــر و صبــر بــر ســختی های زندگــی بــه خاطــر پیونــد نزدیــک بیشــتر می شــود.
ــا  ــا ب ــت ازدواج آنه ــت و نارواس ــه زش ــک بیگان ــه پزش ــر ب ــه زن و دخت ــه مراجع ــه ک همانگون
بیگانــگان نیــز ناپســند اســت و بهتــر اســت بــرای حفــظ نامــوس ازدواج درون خانوادگی داشــت که 
می توانــد بــه صــورت مخفیانــه انجــام گیــرد. البتــه زشــتی و زیبایــی هــم امــری نســبی اســت چنانچه 

ممکــن اســت چیــزی در نظــر مردمــی زیبــا و در چشــم دیگــر مردمــان زشــت باشــد.
ــن  ــود دارد و همچنی ــام آن وج ــه انج ــتور ب ــدوده و دس ــام خوی ــرای انج ــمار ب ــای بیش ثواب ه
دوزخ عقــاب کســی اســت کــه مانــع از انجــام چنیــن کاری شــود. خویــدوده آن چنــان دارای آثــار 
گاهــی بــا خواهــر خــود انجــام داد دیــوان از بیــن رفتنــد.  اســت کــه حتــی وقتــی جمشــید از روی ناآ
اهورامــزدا بــه زرتشــت فرمــان داد کــه نخســت بــه تبلیــغ خویــدوده بپــردازد و زرتشــت تبلیــغ چنیــن 

چیــزی را ســخت دانســت امــا اهــورا گفــت بــه خاطــر ســودهایی کــه دارد بایــد انجــام گیــرد.
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ــت،  ــخن گف ــردم س ــا م ــارم ب ــا مح ــت و از ازدواج ب ــردم پرداخ ــوت م ــه دع ــون ب ــت چ زرتش
ــرگ  ــه م ــد ب ــمی تهدی ــن رس ــغ چنی ــر تبلی ــه خاط ــد و او را ب ــا او پرداختن ــت ب ــه مخالف ــان ب تورانی
کردنــد امــا زرتشــت گفــت کــه مــن از کاری کــه بــدان مأمــورم عقــب نخواهــم نشســت. چــرا کــه 
خویــدوده موجــب پدیدآمــدن بزرگ تریــن ســودها و انجــام یــا دســتور بــه انجــام آن گناهــان بــزرگ 

ــد. ــاک می کن را پ
ــه  ــن ب ــت ت ــا رضای ــه کســانی اســت کــه ب ــات پورچیســتا از جمل ــر دســته پنجــم از روای ــا ب  بن
همســری پــدرش می دهــد. مــرد می توانــد بــرای رســیدن بــه ثــواب خویــدوده بــه زور هــم کــه شــده 
بــا محــارم خــود ازدواج کنــد امــا نمی تــوان مــرد را بــه ایــن کار مجبــور کــرد. اگــر مــرد خویــدوده 
را پذیرفــت نمی توانــد از انجــام آن ســرباز زنــد و در غیــر ایــن صــورت گناهــکار اســت. در مادیــان 
هــزار دادســتان نیــز چنــد مــاده قانونــی دربــاره ازدواج مــادر و پســر و ازدواج پــدر بــا دختــر وجــود 
ــم  ــرای زن ــن ب ــرم و اشــیای زری ــرای دخت ــد اشــیای ســیمین ب ــه اگــر مــردی بگوی دارد کــه از جمل

باشــد و از قضــا دختــر بــا مــرد ازدواج کــرده باشــد اشــیای زریــن بــه دختــر می رســد.
کســی کــه بــه ایــن ســنت دســت می زنــد و کســی کــه بــرای انجــام ایــن کار هزینــه می کنــد 
و مقدمــات آن را فرعــم می کنــد در ثــواب ایــن کار شــریک هســتند. کســی حــق نــدارد ازدواجــی 
ــه عقــد کســی دیگــر درآورد کــه اگــر  ــر را ب ــا دخت ــد ی کــه مقدمــات آن فراهــم شــده را برهــم زن
چنیــن شــود گنــاه زن دزدی و برهــم زدن خویــدوده محــرز اســت. و ازدواج بــا محــرم هــر چنــد امید 

بــه بچــه دار شــدن هــم باشــد ثــواب خــود را دارد.
ــه  ــتی ب ــای زرتش ــدوده در متن ه ــورد ازدواج خوی ــن م ــات چندی ــم از روای ــته شش ــر دس ــا ب بن
 یــادگار مانــده اســت از جملــه ازدواج اهــورا و ســپندارمذ، کیومرث و ســپندارمذ، مشــی و مشــیانه و 
فرزنــدان ایشــان، ِفــَرواگ و ِفَرواگیــن و فرزنــدان آن دو، منوش خورشــید و خواهرش، منــوش خورنر 
ــرش پورچیســتا، زرتشــت و  ــم، زرتشــت و دخت و خواهــرش، جمشــید و جمــک، اســفیان و زریُش
مــادران منجی هــا، گشتاســب و هوتــس، و ارداویــراف و هفــت خواهــرش کــه از جملــه ازدواج هــای 
اهورایــی اســت. و ازدواج اهریمــن و دختــرش جهــی نیــز در ردیــف خویــدوده اهریمنــی قــرار دارد.





فصل سوم: 
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ــا نظــر برخــی از پژوهشــگران دربــاره چرایــی ترویــج چنیــن رســمی آشــنا  در فصــل نخســت ب
ــا چــه  ــد ب ــن رســم بودن ــی کــه از پایه گــذاران و توســعه دهندگان ای ــد موبدان ــد دی شــدیم. حــال بای
دالیلــی از آن دفــاع می کردنــد؟ موبــدان جــدای از برشــمردن فضائــل و ثواب هــای بی شــمار بــرای 
ــن رســم  ــه ای ــردم ب ــب م ــرای ترغی ــرای برهــم زدن آن، ب ــدوده و عقاب هــای ســخت ب انجــام خوی
ــدان  ــه موب ــی ک ــه زمان ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــه نبای ــد. البت ــره می بردن ــدی به ــی و تعب ــل عقل از دالی
دارای قــدرت بودنــد نیــاز چندانــی بــرای اقامــه دالیــل عقلــی نداشــتند چــرا کــه می گفتنــد آنچــه 
موبــدان و دســتوران گوینــد عیــن حقیقــت اســت و هیچ کــس در آن حــق ســؤال وجواب نــدارد۱. 
ــال  ــا مبت ــزد ت ــان بری ــن حجــت آورد او را زب ــزرگان دی ــه ب ــود کــه »هــر کــه در گفت ــن ب ــر ای ــاور ب ب
ــوم  ــود او را محک ــردان ب ــدان روی گ ــه از موب ــی ک ــاًل کس ــود« ۲. و اص ــرون ش ــان بی ــن جه از ای
می خواندنــد۳. چنانچــه عاقب بخیــری هــم منحصــر در پیــروی از موبــدان بــود. بــه همیــن خاطــر 
موبــدان می گفتنــد در هــر کاری بایــد از دســتوران پیــروی کــرد در غیــر ایــن صــورت هرچنــد ثواب 

زیــادی کــرده باشــند پــاداش نبرنــد و گنــاه بــرای آنــان نوشــته خواهــد شــد۴.
موبــدان باتکیه بــر ادلــه تعبــدی بــرای قانــع ســاختن مــردم بــه انجــام ایــن کار 
ــن کار  ــران بدی ــن کــرده اســت۵و بســیاری از پیامب ــز چنی ــزدا نی ــد خــود اهورام می گفتن

1. دابار، 1909، صد در نثر، ص 66، در 97.
2. همان.

3. میرفخرایی، مهشید، 1393، بررسی دینکرد ششم، ص 189، بند 204.
4. دابار، 1909، صد در نثر، ص 8، در 8. ونیز صد در بندهش، ص 149، در 78، و نیز همان، ص 156-157، در 88.

ــن  ــه همی ــن کار(، ب ــکار )ای ــن و آش ــور مطمئ ــه ط ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــن کار را بکن ــد ای ــردم بای ــه م ــل اینک ــز دلی 5. »و نی
گونــه، در آغــاز آفرینــش، از ســوی آفریــدگار انجــام شــده اســت«. )آمــوزگار، ژالــه و تفضلــی، احمــد، 1386، کتــاب پنجــم 

ــد 3(. دینکــرد، ص 60، فصــل 18، بن
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ــا  ــد م ــرد هرچن ــدا ک ــان اقت ــود و بدان ــد ب ــدان پایبن ــد ب ــه بای ــد۱ در نتیج ــتور داده ان دس
حکمــت آن را درک نکنیــم. چــرا کــه وقتــی شــخصی پذیرفــت کــه بهدیــن اســت بایــد 
به تمامــی دســتورات دیــن عمــل کنــد وگرنــه معلــوم اســت ایمــان او ناقــص اســت. در 
دینکــرد چنیــن آمــده اســت: »کســی کــه اصــل دیــن را اساســًا پذیرفتــه اســت بایــد بــر 
ایــن )کار( کــه هیــچ ســاالر برجســته ای مخالف آن نیســت پایــدار باشــد )= قبول داشــته 

ــد(« ۲. باش
البتــه موبــدان می دانســتند کــه نمی تــوان تنهــا بــا فضیلت تراشــی و دالیــل تعبــدی، مــردم را بــه 
انجــام ایــن کار واداشــت بلکــه بــرای طبقــه دانشــمندان و جدلیــان بایــد از ادلــه عقلــی بهــره بــرد و با 
اســتدالل ثابــت کــرد کــه ازدواج بــا محارم برتــر از دیگــر انــواع ازدواج اســت. دینکــرد پنجــم در این 
بــاره گویــد: »بــرای هرکــس کــه دربــارة انجــام نــدادن آن بــه مجادلــه بپــردازد، بایــد مســلمًا بــا اقامه 
دعــوا، دلیــل منطقــی عرضــه کــرد و او را مــورد مؤاخــذه قــرار داد )= گرفتــار کــرد( و به هیــچ روی 
برائــت پیــدا نمی کنــد تــا هنگامــی کــه آن را انجــام دهــد« ۳. موبــدان بــه مــردم حــق می دادنــد کــه 
ــن کار  ــه ای ــردم ب ــد، دعــوت م ــت می کردن ــن کار در نظــر ایشــان ســخت باشــد چــرا کــه روای ای
بــرای خــود زرتشــت هم ســخت بــوده اســت. روایــت پهلــوی در ایــن بــاره گویــد: س -۱- ایــن نیز 
از دیــن پیداســت کــه: زردشــت بــه اورمــزد گفــت کــه: »بــه چشــم مــن تنــگ و ســخت و دشــوار 

اســت کــه چگونــه خویــدوده را در میــان مردمــان روا کنــم )= رواج دهــم(«.
س -۲- اورمــزد گفــت کــه: »بــه چشــم مــن نیــز چــون چشــم توســت، امــا چــون از هــر کاری 

برتــر اســت، باشــد کــه بــه نظــر تــو تنــگ )= دشــوار( و ســخت نیایــد.
س -۳- به خویدوده کردن کوشا باش و دیگران را نیز کوشا کن« ۴.

هرچنــد انجــام ایــن کار ســخت بــود امــا چــون برتریــن کار بــود به زحمــت آن می ارزیــد. پــس 
موبــدان بــا تمــام تــوان بایــد آن را تبلیــغ می کردنــد. از جملــه اســتفاده از اســتفاده از دالیــل عقلــی 

بــرای کســانی کــه بــر انجــام نــدادن ایــن کار پافشــاری می کردنــد.
جامع تریــن اســتدالالت در کتــاب دینکــرد ســوم به جای مانــده اســت هرچنــد در کتــاب 
دینکــرد پنجــم و روایــت پهلــوی نیــز اســتدالالتی وجــود دارد که در جــای خود یــادآوری می شــود.

1. پیــام آوران و پیغمبرانــی چنــد )بــر آن تاکیــد کرده انــد( و بــه ویــژه انــدز اشــو زردشــت پــاک هســت از ســوی آفریــدگار 
اورمــزد، هنگامــی کــه خــود )بــه حضــور او( رســید تــا فرمــان او را بشــنود«. )همــان، ص 62،، فصــل 18، بنــد 13(.

2. همان، بند 12.
3. همان، ص 60 بند 2.

4. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، 219 -229.
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دلیل اول: حفظ نژاد برتر و تداوم نسل

ــا<  ــا و ماده ه ــر اینکــه آن پیونددهــی >نره ــاره می نویســد: »از به ــن ب نویســنده دینکــرد در ای
ــد  ــه درســت تر کــردن >نژادهــا< بیانجامــد، مردمانــی را کــه از یــک نژادن ــه ای گســترده ب ــه گون ب
ــا خویشــان  ــد؛ و خویشــان هــم خــون ب ــد >زناشــویی< بندن ــا خویشــاِن هم خــون پیون وامــی دارد ب

ــد« ۱. ــد بندن ــر، پیون ــه نزدیک ت ــر چ ــه ی اول و ه طبق
یــا می گویــد بــرای ســاخت نــژاد برتــر، بایــد از درون خانــواده زن گرفــت تــا خوبی هــای نســل 
قبــل بــه تمام وکمــال بــه نســل بعــدی منتقــل شــود. ازدواج بــا اغیــار ماننــد ایــن اســت کــه پهلوانــی 
ــه از  ــرد و ن ــی بهــره می ب ــه از پهلوان ــان ن ــد آن ــد کــه فرزن ــدام و پارســا ازدواج کن ــازک ان ــی ن ــا زن ب
پرهیــزگاری. یــا ماننــد تولــه متولــد از ســگ و گــرگ اســت کــه نــه ماننــد گــرگ درنــده اســت و 
نــه ماننــد ســگ قدرتمنــد. یــا هماننــد قاطــری اســت کــه از اســب و خــر متولــد شــده اســت کــه 

ویژگــی هیــچ یــک از والدیــن خــود را نــدارد و افــزون بــر آن عقیــم نیــز هســت۲.
ــن کار را  ــان )کــه ای ــر و شایســتگی در مردم ــده اســت: »هن ــن آم ــز چنی در دینکــرد پنجــم نی

ــون«. ۳ ــل های گوناگ ــژه در نس ــه وی ــود، ب ــداری می ش ــت نگاه ــد( درس ــام می دهن انج
البتــه نویســندگان نمی گوینــد کــه در خانــواده ای کــه دارای ویژگی هــای منفــی اســت وضعیــت 

چگونــه خواهــد بود؟
موبــدان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ازدواج درون گروهــی موجــب انتقــال ویژگی هــای مثبــت بــه 
ــد: »زن از  ــاد مهراســپندان گوی ــود. آذرب ــداوم نســل خواهــد ب ــن ت نســل بعــدی و در نتیجــه تضمی

پیونــد خویــش کنیــد کــه پیوندتــان دورتــر رود )=در زمــان تــداوم یابــد(.
ــه آفریــدگان هرمــزد آمــد بیشــتر از آن بــود کــه  ــان )کــه( ب چــه بیشــترین آشــفتن و کیــن و زی
ــر کســان  ــش دخت ــرای پســر خوی ــه پســر دیگــران( داده و ب ــی ب ــه زن ــش را )ب ــر خوی ــردم( دخت )م

ــد« ۴. ــاه کنن ــش( را تب ــب دوده )خوی ــن( ترتی ــا )بدی ــی خواســتند ت ــه زن )دیگــر( را ب

دلیل دوم: تفاهم بیشتر زن و شوهر

ــک  ــوهر از ی ــارم، زن و ش ــه در ازدواج مح ــا ک ــه از آنج ــت ک ــن اس ــر ای ــرد ب ــنده دینک نویس
خانــواده هســتند در نتیجــه همــکاری آنــان در زندگــی بهتــر و بیشــتر اســت و زن و شــوهر در برابــر 

1. فضیلت، فریدون 1381 کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، ص 143، فصل 80،.
2. نک: همان، ص 146-145.

3. آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 1388، کتاب پنجم دینکرد، ص 62، فصل 18، بند 10.
4. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 148، »سخنی چند )از( آذرباد مارسپندان«، بند 12-11.
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ســختی ها مقاومــت بیشــتری دارنــد و تحمــل شــوهر بــرای زن آســان تر خواهــد بــود. چــرا کــه ایــن 
شــوهر، بــرادر اوســت و در صــورت وجــود کم وکاســتی در زندگــی، زن، بــرادر خــود را بــه دادگاه 
نمی کشــاند. امــا زن غریبــه تنهــا حــس همســری دارد و از عاطفــه بــرادری و خواهری خالی اســت۱.

هماننــد ایــن اســتدالل بنــدی از روایــت پهلــوی اســت کــه می گویــد: »همــان گونــه کــه مهلــی 
ــد و  ــردم پیون ــه م ــگاه( هم ــد )آن ــن می کردن ــز چنی ــان نی ــر مردم ــد، اگ ــدوده کردن ــه خوی و مهلیان
تخمــة خویــش را می دانســتند، هرگــز بــرادر بــرادر را و خواهــر خواهــر را از دوســتی رهــا نمی کــرد« 

۲. البتــه اطــالع از پیونــد و نســل خــود نیــز شــاید یکــی از ادلــه محســوب شــود.

دلیل سوم: تربیت بهتر فرزندان

نویســنده دینکــرد ســوم گویــد از آنجــا کــه رابطــه والدیــن در ازدواج محــارم بیش از یــک رابطه 
همســری اســت و بــه خاطر نســبت خانوادگــی میــان والدیــن عالقــه مضاعفــی وجــود دارد در نتیجه 

تربیــت فرزنــدان نیــز بــا عالقه بیشــتری انجــام می گیــرد۳.

دلیل چهارم: ناموس پرستی

ــج  ــرای تروی ــدان ب ــز یکــی از روش هــای موب سوءاســتفاده از حــس غیــرت و ناموس پرســتی نی
ــا محــرم خــود ازدواج  ــو ب ــه می شــد کــه اگــر ت ــرد گفت ــه ف ــه کــه ب ــود. بدین گون ــن رســمی ب چنی
نکنــی، فــرد غریبــه ای حاضــر اســت ایــن کار را بــا خانــواده تــو انجــام دهــد و بهتــر ایــن اســت کــه 
تــو خــود انجام دهنــده ایــن کار باشــی. دینکــرد پنجــم گویــد: »کســی کــه )ایــن کار( را ننــگ بــه 

ــه او روی مــی آورد« ۴. ــرای بی ننگــی ب ــه ب شــمار آورد، شــخص بیگان
یــا نویســنده دینکــرد ســوم می گویــد همان طــور کــه بهتــر ایــن اســت کــه انســان خــود زخــم 
شــرمگاه خواهــر یــا دختــر خــود را درمــان کنــد تــا یــک پزشــک غریبــه، بــه همــان طریــق بهتــر این 
اســت کــه در ازدواج نیــز غریبــه ای بــدن خواهــر یــا دختــر انســان را نبینــد و لمــس نکنــد و ایــن کار 

توســط خــود فــرد انجــام شــود۵.

1. نک: فضیلت، فریدون 1381 کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، ص 148-147.
2. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، ص 220، فصل هشتم، بند الف -8-.

3. فضیلت، فریدون 1381 کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، ص 147-146.
4. آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 1386، کتاب پنجم دینکرد، ص 62، فصل 18، بند 7.

5. فضیلت، فریدون، 1381 کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، ص 147.
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دلیل پنجم: زشتی امری نسبی است

نویســنده دینکــرد در ایــن بخــش می گویــد ازدواج بــا محــارم کار زشــتی نیســت چرا که زشــتی 
و زیبایــی دو امــر نســبی اســت کــه بــا توجــه بــه نــگاه افــراد متغیــر اســت. بــرای نمونه ممکن اســت 
برخــی بینــی کشــیده را زیبــا بداننــد و برخــی بینــی پهــن را. زشــتی و زیبایــی مالکی بــرای نکوهش 
ــد و ممکــن اســت  ــه موقعیت هــای متخلــف متغیرن ــا توجــه ب ــن دو ب ــن امــر نیســت چــرا کــه ای ای
چیــزی در زمانــی زیبــا باشــد و در زمــان دیگــر زشــت و ناپســند بــه نظــر آیــد. در نتیجــه نمی تــوان 

بــه خاطــر اینکــه شــماری از مــردم ایــن کار را زشــت می شــمارند ایــن رســم را تــرک کــرد۱.
البتــه نویســنده تنهــا قصــد تبلیــغ دارد وگرنــه خــود در جاهــای دیگــر رفتارهــای پیــروان دیگــر 
ــه ازدواج گــرگان هماننــد  ادیــان و مذاهــب را زشــت می دانــد چنانچــه ازدواج مزدکیــان را ازدواج ب
ــای  ــوان رفتاره ــت و نمی ت ــبی اس ــی نس ــتی و زیبای ــد زش ــود بگوی ــا خ ــه ب ــدون اینک ــد۲ ب می کن

ــه خاطــر اینکــه در چشــم مــا نازیباســت را زشــت دانســت. دیگــران را ب

دلیل ششم: تمام روابط عالم بر اساس خویدوده است

دلیــل هفتــم در واقــع پاســخ بــه شــبهه ای بــوده کــه برخــی افــراد بــر زبــان می آوردنــد کــه: مــا 
قبــول داریــم کــه در آغــاز انســان ها مجبــور بودنــد کــه ازدواج درون خانوادگــی داشــته باشــند امــا 
ــه  ــه این گون ــت ک ــداده اس ــازه ن ــد اج ــل خداون ــاد نس ــا ازدی ــکل ب ــن مش ــدن ای ــس از برطرف ش پ
ــع  ــم در واق ــم می بینی ــه در عال ــر چ ــد: ه ــخ می گفتن ــدان در پاس ــد. موب ــدا کن ــه پی ازدواج ادام
متشــکل از دو قطــب مثبــت و منفــی اســت مثــل دانــش کــه از خــرد ذاتــی و خرد اکتســابی اســت. 
یــا آب وآتــش کــه خواهــر و برادرنــد در حالــت تعــادل موجــب ســالمتی اســت۳. و غلبــه هرکــدام 

ــت۴. ــادل اس ــوردن تع ــب به هم خ موج

دلیل هفتم: نابودی دیوان

زرتشــتیان بــر اســاس آموزه هــای اوســتا در مبــارزة همیشــگی بــا اهریمــن و پدیده هــای اهریمنــی 
1. نک: فضیلت، فریدون 1381 کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، ص 149-148.

2. راشد محصل، محمدتقی، 1389، دینکرد هفتم، ص 259، بند 25-24.
ــرد هــم  ــد کــه زن و م ــت نمی کن ــا کفای ــده آی ــه وجــود آم ــت و منفــی ب ــز از دو قطــب مثب 3. شــگفت اینکــه اگــر هــر چی
نماینــده ایــن دو قطب انــد و چــه نیــازی بــه هــم خانوادگــی دارد. گویــا مقصــود ایــن اســت کــه هــر چــه ازدواج از خانــواده 
ــروز امــروز مخالــف  ــز میلیونهــا ازدواج دی ــر رود موجــب به هم خــوردن تعــادل اســت. همــان چیــزی کــه علــم روز و نی دورت

آن اســت.
4. فضیلت، فریدون، 1381، کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، ص 150-149.
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هســتند. هــدف از خلقــت مبــارزه بــا اهریمــن و آفریده هــای او و تــالش بــرای نابــودی آن اســت. 
موبــدان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه خویــدوده بــرای دیــوان یــادآور افزایــش شــمار مردمــان و موجــب 

کاهــش نیــروی آنــان اســت. بــرای نمونــه در دینکــرد چنیــن آمــده اســت:
ــوان تباهی خــواه هســتند و در  ــوان، دشــمنان مردماننــد؛ دی ــم کــه: دی ــد( می گوی »مــن )= هیرب
ــورزد، آن گاه اســت کــه  ــدوده ب ــا اگــر کســی خوی ــن تباهی خواهــی بســی کوشــای اند؛ ام ــن ای ای
ــد آورد؛ همــان کــرداری کــه افزایــش  ــاد خواهن ــه ی ــن را ب ــوان آن کــردار اندازه شناســانه ی آغازی دی
شــمار مردمــان از آن بــود؛ و ازآنجایی کــه دیــوان دشــمن > افزایــش شــمار مردمان<انــد، بــر آنــان، 
>از خویــدوده ورزی< بیــم و رنــج و دردی ســخت درافتــد؛ نیروی شــان کاســتی گیــرد و نیــز )؟( 

ــردم شــوند« ۱. ــر م ــد ب ــان )؟( پتیاره گــی و گزن ــر خواه کم ت

جمع بندی:

ــل های  ــه نس ــژادی ب ــص ن ــال خصای ــژاد و انتق ــظ ن ــت حف ــوان گف ــدی می ت ــک جمع بن در ی
بعــدی، وجــود عالقــه بیشــتر میــان همســران کــه هــم زندگــی را بهتــر پیــش می بــرد و هــم تربیــت 
فرزنــدان را آســان تر می کنــد. حفــظ اســرار ناموســی، حفــظ تعــادل و نظمــی کــه جهــان بــر اســاس 
آن پیــش مــی رود، و پایبنــدی بــه دســتورات دینــی از جملــه دالیلــی اســت که موبــدان بــرای صحت 

ــمردند. ــدوده برمی ش خوی
 بخــش دیگــری از کتــاب دینکــرد ســوم ایــن گونــه اســتدالالت گذشــته را جمــع کرده اســت: 
ــان<  ــه از >فرم ــت و اینگون ــش اس ــتوان آن دان ــه پش ــی ک ــم، آیین ــد بدانی ــه بای ــت ک ــگاه اس »آن
ــه همــراه  ــی< ب ــاداش >این جهان ــی< و پ ــواب >آن جهان ــه اســت و ث ــن سرچشــمه گرفت جهان آفری
دارد، آیینــی کــه، پاســباِن >نیامیختگــی< نژادهــا و هــر چــه ِبه تر درســت گرداننــده ی گوهرهــا ]و یا 
نیــز: آیینــی کــه راه درســت > نژادگــِی< گوهــِر >پــاِک آدمــی را آمــوزش می دهــد<[ و آزادکننــدة 
کنــده از مهــر و ســودمند بــرای دوده و فریــادرس پیونــد >درســِت تخمه هــا<  چگونگی هــا )؟( و آ
ــده ِی  ــیرینی و دروکنن ــذِر< ش ــتراننده ی >ب ــش و فراگس ــده از رام کن ــی و آ ــد نژادگ ــم امی و چش
ــان  ــازنده ی دودم ــر و نیکوس ــار از هن ــب و سرش ــدک عی ــود و ان ــان و بیش س ــروانی و کم زی خوش
می باشــد، >و در دیــن این گونــه< پیداســت کــه >چنیــن آیینــی< یــاور و اندوزنــده ِی رســتگاری و 
ــم در گوهــِر خویــش درخشــان اســت؛  ــد و خطــر، و، بی بی ــده ِی )؟( گزن ــده )؟( و دورکنن پس زنن
>اگــر بــا هــر بهانــه ای، ایــن آییــن، < ایــن چــم اســتوار را فروگذارنــد، >آیینــی کــه< مانــدگاِه همــِة 
پــدران و نیــاکان بــوده اســت و >آدمــی< دوســت دارد کــه - برابــِر داد- در آیین شــان انبــاز گــردد، 

1. همان، ص 145.
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>آیینــی کــه آدمی< نشســتنگاه >پیشــینیان< بــدان می نگــرد، و نیــز >آیینی کــه در آن بــه نژادگی< 
مردمــان می اندیشــند، >آیینــی کــه< تنهــا، یــک راِه رســتگارِی روشــن و اســتوار و یــک گــواِه رســا 
را بــر می نمایانــد، همانــا خــرد گواهــی می دهــد کــه نمی بایــد >ایــن کهــن آییــن< را فروهشــت و 
>ایــن فروهشــتنی< مردمــان را نســزد ]یــا نیــز: چگونــه شــدنی اســت کــه خــرد گــواه آورد کــه ایــن 

آییــن را )=خویــدوده را( انجــام ندهیــد؟ >فرمانــی کــه نــه خــرد، و< نــه مردمــان را ســزد[« ۱.
ــوکاری  ــت: »و نیک ــرده اس ــع ک ــن جم ــه را اینچنی ــاره ای از ادل ــم پ ــرد پنج ــن دینک و همچنی
نســل و تــداوم خــوب آن و گزنــد کــم دیــدن، خــوب نگاهــداری پیمــان، پــرورش بهتــر فرزنــدان، 
نگاهــداری بهتــر اوالد، )= َزَهــگان(، از طریــق خویشــاوندی دو پیونــد و خوشــنودی آنهــا از 
یکدیگــر و ســازگاری آنــان بــا یکدیگــر و کشــت و کار خوب داشــتن )؟( و سرپرســتی خــوب آنان 
از زادگان خویــش، از آن حاصــل می شــود، هــم در زمینــة تــن و هــم در زمینــه زمیــن. هــم )از نظــر( 
عشــق متقابــل بــه هــم و همدیگــر را حفــظ کــردن، هــرگاه کــه یکــی دچــار دشــواری شــود )؟( در 

اندیشــه دینــی یکســان هســتند و در فکــر یکدیگــر هســتند« ۲.

1. همان، ص 149.
2. آموزگار، زاله، تفضلی، احمد، 1386، کتاب پنجم دینکرد، ص 62، فصل 18، بند 6.
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الف( ازدواج با محارم در شاهنامه

ــتفاده از  ــر اس ــی به خاط ــاهنامه فردوس ــد، ش ــاره کرده ان ــنت اش ــن س ــه بدی ــی ک ــان منابع در می
منابــع کهــن و نیــز نمونه هــای بیشــتر از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. فردوســی دربــاره منابــع 

کار خــود چنیــن گویــد:
فــراوان بدو اندرون داســتان یکــی نامه بود از گه باسـتان  
ازو بهــره ای نزد هر بخــردی پراکنده در دست هر موبدی  
دلیر و بزرگ و خردمند و راد یکی پهلوان بود و دهـقان نژاد  

گذشته سخن ها همه بازجست پـژوهـــنده روزگار نخســـت  
بیاورد کیــــن نامه را گرد کرد. ز هر کشوری موبدی سالخورد  

فردوســی گویــد: »نامــه ای از زمــان باســتان بــود کــه در آن داســتان های بســیار بــود، ولــی هــر 
بخشــی از آن کتــاب در دســت موبــدی پراکنــده بــود تــا اینکــه پهلوانــی دهقان نــژاد آمــد و موبــدان 
را گــرد کــرد و کتابــی فراهــم آورد« ۱. و از آنجــا کــه وی در ســرایش شــاهنامه از منابــع مغانــی بهــره 
ــردآوری  ــه گ ــه ب ــد ک ــی باش ــای موبدان ــده باوره ــد بازگوکنن ــروده های وی می توان ــت س ــرده اس ب

ــد. ــن پرداخته ان ــتان های که داس
فردوســی در شــاهنامه بــه بســیاری از ســنت های زرتشــتی ماننــد نیایــش و تقدیــس آتــش، بــاژ 
ــی زردشــتی در  ــه اســت. »از دیگــر آیین هــای دین و برســم، جشــن ها، دخمه گــذاری و ... پرداخت
شــاهنامه ازدواج بــا نزدیــکان یــا خویــدوده اســت. شــاعر ایــن نــوع ازدواج را آییــن ایرانیــان می نامــد 
کــه بــر اســاس دیــن پهلــوی بــوده اســت. منظــور از دیــن پهلــوی دیــن زردشــتی اســت. از نمونه های 
ــا فرنگیــس  ــرز ب ــا خواهــرش همــای، ازدواج فریب ــه ازدواج اســفندیار ب ــوان ب ــوع ازدواج می ت ــن ن ای

1. خالقی مطلق، جالل، 2009، از خداینامه تا شاهنامه، ص 2.
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ــدرش  ــا همســر پ ــرش همــای، ازدواج شــیروی ب ــا دخت ــرادرش ســیاوش، ازدواج بهمــن ب همســر ب
شــیرین اشــاره کــرد« ۱.

فردوســی در کتــاب خــود بــه هفــت نمونــه از ازدواج بــا محــارم انگشــت نهــاده اســت کــه ســه 
ــه و آن ازدواج اســفندیار و خواهــرش همــای اســت و دیگــری ازدواج بهمــن و  ــای آن انجــام گرفت ت
ــرش  ــیاوش و خواه ــت. ازدواج س ــرادرش اس ــر ب ــا دخت ــکندر ب ــوم ازدواج اس ــای و س ــرش هم دخت
علی رغــم موافقــت ســیاوش و پــدرش کــه از آغــاز بــر پایــه نیرنگ بــازی ســودابه بــود انجــام نگرفــت. 
ــد ســه  ــد شــاهنامه همانن ــه اســت کــه هرچن ــا خواهــرش گردی ــن ب ــه پنجــم ازدواج بهــرام چوبی نمون
نمونــه گذشــته به صراحــت از ازدواج ایشــان ســخن نمی گویــد امــا از واژگانــی اســتفاده کــرده اســت 
ــی اســت کــه  ــه ششــم ابیات ــرد. نمون ــاال می ب ــن دو را ب ــع احتمــال ازدواج ای ــه دیگــر مناب کــه باتوجه ب
دربــاره اســفندیار و مــادرش کتایــون اســت کــه تنهــا یــک احتمال اســت و منابــع دیگــر نیــز آن را تأیید 
نمی کنــد. و نمونــه هفتــم ازدواج شــیرویه و نامــادری اش اســت کــه بــه مــرگ شــیرین منجــر شــد.

و اما نمونه ها به شرح زیر است:

1( ازدواج اسفندیار و خواهرش همای

ــتی را  ــن زرتش ــدان وی دی ــب و خان ــه گشتاس ــد ک گاه ش ــی آ ــب توران ــه ارجاس ــس از آنک پ
پذیرفته انــد، نامــه ای بــرای بازگردانــی گشتاســب بــه کیــش پیشــین می نویســد کــه بــا پاســخ ســرد 
گشتاســب روبــرو می شــود. ارجاســب ســپاه خــود را به ســوی قلمــرو گشتاســب می فرســتد. پادشــاه 
کیانــی ســپاهی را بــه فرماندهــی زریــر بــه نبــرد بــا وی گســیل مــی دارد. زریــر بــرادر گشتاســب در 
گاه می شــود بــه  جنــگ بــا ویدرفــش جادوگــر از پــای درمی آیــد. گشتاســب کــه از مــرگ بــرادر آ

ــد: ــپاهیان می گوی س
که باز آورد کیـــن فرخ زریـر به لشکر بگفتا کدامســـت شیر  
کــه باز آورد باره و زین اوی که پیش افگند باره بر کین اوی  
پذیرفتـــن راســـتان و مهــان پذیرفتــــن اندر خدای جهــان  
مر او را دهم دخترم را همای که هر کز میانه نهد پیش پای  

ــن(  ــه همســری کســی دهــد کــه انتقــام )کی ــر خــود را ب گشتاســب وعــده می دهــد کــه دخت
زریــر را بگیــرد امــا

ز لشکر نیاورد کس پای پیش نجنبید زیشان کس از جای خویــش  

1. غضنفری، کلثوم، 1393، ادیان در شاهنامه، ص 20-19.
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چرا که رفتن به جنگ جادوگری که زریر را از پای درآورده بود جگر شیر می خواست.
که کشــته شد آن شــاه نیزه گــزار گـــاهی آمد به اســـفندیار   پس آ
کنون کین او خواست خواهد همی پـدرت از غـــم او بکاهد همــی  
بخواهــــد نهد پیش دشمنش روی همی گوید آنکس کجاکین اوی  
وکـــرد ایــزدش را برین بر گـــوای مر او را دهم دخـــترم را همـــای  
بـــــنالـــید ازان روزگــــاران بــــد کی نامور دســـت بر دســـت زد  
چــو او را به رزم انــدرون دیدمـــی همـه ســاله زین روز ترسیـــدمی  
که بختـــش جدا کرد تاج از ســرا دریغـــا ســـوارا گـــــوا مهـــترا  
که کنـــد از زمین آهنین کـــوه را که کشت آن سیه پیل نســتوه را  

برادرش را داد و خود رفــــت پیش درفش و سرلشکر و جای خویش  
به صف اندر استاد چــــون نره شیر به قلــب اندر آمد به جــای زریر  
گرفت آن درفش همایون به دست۱ به پیـــش اندر آمد میان را ببست  

اســتاد دوســتخواه گویــد: »پــس بــر پایــة ایــن روایــت، زناشــویی همــای، پاداشــی اســت کــه 
ــد کــه داســتان، از  ــی داشــته اســت؛ هرچن ــو ارزان ــرادر آن بان ــه اســفندیار، ب از ســوی گشتاســب ب
ــه  ــر، ب ــرادر و خواه ــن ب ــویی ای ــودن زناش ــه ب ــورت پذیرفت ــخنی از ص ــی رود و س ــر نم ــن فرات ای
ــه  ــای را ب ــب هم ــه گشتاس ــت ک ــوم نیس ــاهنامه معل ــخن در ش ــر س ــه دیگ ــی آورد«. ب ــان نم می
همســری اســفندیار در مــی آورد یــا نــه؟۲. امــا بــا توجــه بــه ابیــات بعــدی شــاهنامه و گواهــی دیگــر 
شــاهنامه پژوهان و نیــز ترجمــه بنــداری از شــاهنامه، گشتاســب همــای را بــه همســری اســفندیار در 
ــه: ــده ک ــات آم ــن ابی ــفندیار ای ــت اس ــه دس ــتور ب ــدن بس ــس از کشته ش ــاهنامه پ ــی آورد. در ش م

به پور مهین داد فرخ هـــمای چو شاه جهان باز شد بازجای  
عجم را چنین بود آیین و داد۳ سپه را به بستور فرخـــنده داد  

ــات 623-636. و  ــق، ج 5، ص 134-135، ابی ــه کوشــش جــالل خالقــی مطل 1. فردوســی، ابوالقاســم، 1377، شــاهنامه، ب
ــات 24512-  ــدی، ج 3، ص 400، ابی ــدون جنی ــش فری ــی، ویرای ــاهنامه فردوس ــم، 1386، ش ــی، ابوالقاس ــک: فردوس ــز ن نی

ــه باســتان، ج 6، ص 71. ــن، 1391، نام ــر جــالل الدی ــک: کــزازی، می ــز ن 24527 و نی
2. نــک: دوســتخواه، جلیــل، دوســتخواه، جلیــل، خیتــودث، خویــدودس، خویــدوده، )خویشــاوند پیونــدی(: رازواره ای در 

آمــوزه ی پســین زرتشــتی، در ایرانــی مانــدن و جهانــی شــدن، ص 32.
3. خالقــی مطلــق، 1389 فردوســی، ابوالقاســم، 1377، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق، ج 5، ص 150 ابیــات 
ــم،  ــی، ابوالقاس ــات 1700-1701. فردوس ــتان، ج 6، ص 78، ابی ــه باس ــن، 1391، نام ــالل الدی ــر ج ــزازی، می 800-801. ک

ــات 24691-24690. ــدی، ج 3، ص 406، ابی ــدون جنی ــش فری ــی، ویرای ــاهنامه فردوس 1386، ش
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در نتیجــه ایــن بیــت می توانــد نشــان دهــد کــه اســفندیار بــا خواهــر خــود ازدواج کــرد. اســتاد 
ــت از  ــة ایماس ــن کنای ــور مهی ــد: »پ ــات گوی ــن ابی ــر ای ــود ب ــح خ ــزازی در توضی ــن ک جالل الدی
اســفندیار کــه گشتاســب بــدان ســان کــه پیمــان بســته بــود، دختــر خویــش همــای را بــه زنــی بــدو 
داده اســت.. ... لخــت دوم از بیــت از بیــت ۱۷۰۱ افزونه ایســت کــه بــا آن »آییــن و داد« عجــم کــه 
زناشــویی خواهــر و بــرادر اســت، بیــش بازنمــوده و اســتوار شــده اســت و دقیقــی خواســته اســت، با 

ایــن درنــگ و اســتوار داشــت، بــر شــگفتی ایــن رســم و راه انگشــت بــر نهــد« ۱.
ــه  ج ابنت ــران. و زوَّ ــی ای ــب ال ــاد کشتاس ــمَّ ع ــت: »ث ــده اس ــن آم ــز چنی ــداری نی ــه بن در ترجم

ــه« ۲. ــه الفهلوی ــی المل ــه اســفندیار عل ــن ابن ــای م ُهم
امــا بــه فــرض کــه گفتــه اســتاد دوســتخواه درســت باشــد و عاقبــت کار بازهــم معلــوم نباشــد 
چــه برداشــتی از اصــل داســتان می تــوان داشــت. ایشــان می گویــد: »در ایــن روایــت تنهــا بــه گونــه 
نظــری، بــه رواداری یکــی از گونه هــای خویشــاوند پیونــدی )بــه همــان شــرحی از آن کــه در متنــی 
چــون دینکــرد بــه وصــف درآمــده اســت و پیش تــر در همیــن گفتــار بــاز آوردم(، انگشــت تاکیــد 
گذاشــته اســت« ۳. ایشــان معتقــد اســت کــه اگــر پایــان داســتان هــم روشــن نباشــد بــاز هــم می توان 

بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن کار از لحــاظ نظــری جایــز بــوده اســت.
ــا  ــد کــه پــس از آنکــه گشتاســب وعــدة ازدواج ب ــران چنیــن گوی ــادگار زری ــه در کتــاب ی البت
همــای را بــه قاتــل زریــر۴ داد کســی از لشــکریان پــا پیــش ننهــاد بــه جــز بســتور فرزنــد زریــر کــه در 
آن زمــان هفت ســاله بــود۵. هرچنــد بســتور بــه جنــگ ویدرفــش قاتــل پــدر رفــت و او را کشــت۶ اما 

بازهــم پیــروزی نهایــی به دســت اســفندیار واقــع شــد و ارجاســب و لشــکریانش را ســرکوب کرد۷.
در پایــان متــن یــادگار زریــران معلــوم نمی شــود کــه همــای بــه کین خــواه زریــر یعنــی بســتور 
می رســد یــا بــه اســفندیار کــه کار پایانــی را انجــام می دهــد؟ شــاید بــه همیــن خاطــر دکتــر خالقــی 

1. کزازی، میرجالل الدین، 1391، نامه باستان، ج 6، ص 484.
ــن  ــر آیی ــا ب ــت و بن ــران بازگش ــه ای ــب ب ــپس گشتاس ــه »س ــاهنامه، ص 331. ترجم ــی، 1932، الش ــن عل ــح ب ــداری، فت 2. بن

ــفندیار درآورد«. ــود اس ــر خ ــری پس ــه همس ــای را ب ــرش هم ــی( دخت ــوی )ایران پهل
3. نــک: دوســتخواه، جلیــل، دوســتخواه، جلیــل، خیتــودث، خویــدودس، خویــدوده، )خویشــاوند پیونــدی(: رازواره ای در 

آمــوزة پســین زرتشــتی، در ایرانــی مانــدن و جهانی شــدن، ص 32.
4. »از شــما آزادگان کیســت کــه رود و زریــران کیــن خواهــد تــا آن همــای را کــه دخــت مــن اســت بــاو بــه زنــی دهــم کــه 
ــران،  ــادگار زری ــان، ســعید، 1391، متن هــای پهلــوی، ص 44، بخــش ی ــر نیســت« )عری ــران از او زیبات ــدر همــه کشــور ای ان

بنــد 77(.
5. همان، بند 79.

6. همان، ص 46 بد 105.
7. همان، ص 47، بند 110- 113.
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ــم  ــن اســت کــه همــای را ه ــی ای ــس منطق ــت پ ــر را گرف ــام زری ــد چــون بســتور انتق ــق گوی مطل
بــدو داده باشــند چــرا کــه در هیــچ جــای شــاهنامه بــه روشــنی گفتــه نمی شــود کــه همــای همســر 
اســفندیار بــوده اســت۱. امــا جنــاب دکتــر آیدنلــو بــا اشــاره به بیــت پیشــین گویــد: »در هــزار و چند 
بیــت دقیقــی آشــکار شــده اســت کــه پــس از بازگشــت از نبرد ارجاســب، شــاه جهــان )گشتاســب( 

همــای را بــه پــور ِمهیــن خویــش )اســفندیار( داد« ۲.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه آیــا بســتور بــا آن ســن کــم می خواســت بــا همــای ازدواج کنــد؟ هر 
چنــد شــجاعانه جنگیــد امــا بــه انــدازه ای بچه بــود کــه عمویــش گشتاســب گفــت: »تــو نابرنایی و 

دفــاع رزم هــا را ندانــی )و( تــرا انگشــت بر تیر اســتوار نیســت« ۳.
چنــدان پذیرفتنــی نیســت کــه گشتاســب دختــر بالــغ و آمــاده ازدواج خــود را بــه زنــی پســری 
ــوغ  ــه بل ــا وی ب ــد ت ــر کن ــرای انجــام وعــده خــود هشــت ســال صب ــا اینکــه ب هفت ســاله دهــد و ی
رســد۴. یــا اصــاًل بســتور داخــل در ایــن وعــده نمی شــد. بــه دیگــر ســخن آیــا میــان روایــت شــاهنامه 
ــان از همســری  ــران کــه در پای ــادگار زری ــد و روایــت ی ــه همســری اســفندیار درمی آی کــه همــای ب
بســتور و همــای چیــزی نمی گویــد ولــی ظاهــر وعــده شــاه شــامل حــال او می شــد تناقضــی وجــود 

دارد؟
بــه نظــر می رســد باتوجه بــه ســکوت یــادگار زریــران و ســن کــم بســتور شــاید تناقضــی در میــان 
نباشــد و روایــت شــاهنامه تکمیل کننــده بخــش پایانــی روایــت یــادگار زریــران باشــد کــه همــای بــه 

همســری اســفندیار در می آیــد و بســتور هــم بــه خاطــر شــجاعتش بــه فرماندهــی می رســد.

2( ازدواج بهمن و همای

دومیــن نمونــه کــه از نــوع خویــدوده پــدر و دختــر اســت ازدواج بهمــن پســر اســفندیار بــا دختر 
خــود همــای اســت. بهمــن همــای را بــه زنــی گرفــت و چــون همــای از پــدر بــاردار شــد پــس از 
شــش مــاه بیمــار شــد و بهمــن کــه نمی توانســت بیمــاری دختــر و همســر خویــش را ببینــد خــود 
ــرای وصیــت بــزرگان را جمــع کــرد و  ــه بســتر مــرگ افتــاد. و ب بیمــار شــد و از شــدت ناراحتــی ب

هرچنــد دارای پســری دلیــر بــه نــام ساســان بــود امــا دختــر و همســر خویــش را ولیعهــد کــرد.
هنرمند و بادانش و نیک رأی دگر دختری داشت نامش همای  

1. خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه، ترجمه احمد بی نظیر، ص 71، پاورقی شماره 2.
2. آیدنلو، سجاد، 1396، زنان در شاهنامه، تحقیقی ارزشمند و ترجمه ای نادرخور، ص 110.

3. عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 45، بخش یادگار زریران،، بند 80.
4. ســن بلــوغ معمــواًل در روایــات زرتشــتی 15 ســال ذکــر شــده اســت هرچنــد گفتــه شــد بــر اســاس متــون پهلــوی و فارســی 

ازدواج و عقــد پســر و دختــر در کمتــر از ایــن ســال ها نیــز ثبــت شــده اســت.
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ز گیتـــی به دیدار او بود شــــاد همــــی خواندنـــدی ورا چهرزاد  
بران دین که خوانی همی پهلوی پدر درپذیرفـــتش از نیــــُکــِوی  
چنان بد که آبستن آمد ز شـــاه همــــای دل افــــروز تابنـــده ماه  
چو بهمـن چنان دید بیمــار شد چو شش ماه شـــد پر ز تیمار شد  
بفرمود تا پیـــش او شد همــای چــو از درد شــاه اندرآمــد ز پای  
به تخت گرانمایــــگان بر نشاند بزرگان و نیک اخـــتران را بخــواند  
به گیتــی فراوان نبودســـت شاد چنین گفت کائن پاک تن چهرزاد  
همان لشــکر و گنج با ارجمــند سپـــردم بدو تاج وتخــــت بلنــد  
هم انکــــس کزو زاید اندر نهان ولی عهد مــن او بود در جـــهان  
ورا باشـــد این تاج وتخــت پدر۱ اگر دختـــــر آید برش گر پــسر  

از میان ابیات فوق دو بیت است که شاهد بحث است:
بران دین که خوانی همی پهلوی پـــــدر درپذیرفتــش از نیُکِوی  
چنان بد که آبســــتن آمد ز شاه همــــــای دل افروز تابنـــده ماه  

در ایــن دو بیــت ســه مطلــب وجــود دارد نخســت اینکــه بهمــن همــای را بــه همســری 
ــوی  ــن پهل ــود آن را دی ــی ب ــاس آیین ــر اس ــرگزینی ب ــیوه همس ــن ش ــه ای ــر اینک ــد. دیگ برمی گزین
می خواندنــد و ســوم اینکــه ایــن ازدواج به صــورت نمادیــن نبــود بلکــه ازدواجــی کامــل بــود و دختــر 
نیــز از پــدر خــود بــاردار شــد. در ترجمــه شــاهنامه بنــداری نیــز چنین آمــده اســت: »و بنت تســمی 
ُهمــای ذات رأی و عقــل، و کانــت تلقــب جهــر آذاذ. فبنــی بهــا ابوهــا مقتضــی الملــه الفهلویــه و 

ــت« ۲. ــت و نحف ــه و ضعف ــت من ــا. فحمل ــن ها و جمال ه ــرط حس ــا لف ــت یجبه کان
ــا  ــودن ی ــاختگی ب ــا س ــده، ام ــام ش ــدر انج ــا پ ــای ب ــود، ازدواج هم ــات موج ــتناد روای ــه اس »ب
حقیقــت داشــتن آن مشــخص نیســت ... امــا باتوجه بــه نظــام متفــاوت سیاســی، اقتصــادی، 
ــه  ــال داد ک ــوان احتم ــس از آن، می ت ــالم و پ ــش از اس ــی در دورة پی ــوص دین ــی و بخص اجتماع
ایــن عمــل بــه جهــت حفــظ دودمــان و بــه اجبــار و بــه دســتور پــدر صورت گرفتــه باشــد و بنــا بــه 

ــات 139- 149،  ــق، ج 5، ص 483-484، ابی ــی مطل ــالل خالق ــش ج ــه کوش ــاهنامه، ب ــم، 1377، ش ــی، ابوالقاس 1. فردوس
ــات 28447- 28457.  ــدی، ج 3، ص 592، ابی ــدون جنی ــش فری ــی، ویرای ــاهنامه فردوس ــم، 1386، ش ــی، ابوالقاس فردوس

کــزازی، میرجالل الدیــن، 1391، نامــه باســتان، ج 6، ص 235.
2. بنداری، فتح بن علی، 1932، الشاهنامه، ص 373(.
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ــان انجــام شــده اســت« ۱. ــن ایرانی ــن و آیی ــق دی ــر طب ــوع ازدواِج ســنتی ب ــن ن فرمــوده فردوســی ای
اگــر چــه بهمــن و همــای را از نســل گشتاســب هســتند و بــا وجــود گواهــی شــاهنامه و دیگــر 
متــون کــه ایــن ازدواج بــر اســاس ســنت پهلــوی )زرتشــتی( انجام گرفتــه اســت امــا موبــد کــورش 
ــد:  ــازد، می گوی ــان س ــین را پنه ــدان پیش ــت موب ــن بدع ــده ای ــد هرطورش ــه می خواه ــام ک نیکن

ــد؟۲. ــتی بوده ان ــان زرتش ــا آن ــد آی ــتان روی داده باش ــن داس ــه ای چنانچ
حکیم زجاجی )زنده تا ۶۹۷ ه.ق( در همایون نامه در وصف بهمن گوید:

نبد مثــــل او زیر گردان ســپهر ورا دختری بــود چون ماه مهر  
بپیوســـت در دختر خویش مرد به دختر دل نامـــور میل کــرد  
از آن با خاک ره گشت راست۳ به رسم مغان نازنین را بخواست  

ــه ازدواج بهمــن و همــای امــا در داراب نامــه طرسوســی روایــت  ــا وجــود تصریــح فردوســی ب ب
جالبــی وجــود دارد کــه از یکــی از نســخه های آن نقــل شــده اســت. همــای در پاســخ بــه دایــه اش 
ــر آســیب رســانید و  ــن ب ــدر م ــد: »پ ــن گوی ــود چنی ــا شــده ب ــی همــای را جوی ــت ناراحت کــه عل
ُمهــر از مــن برداشــت۴ و از ایــن ســّر جــز یــزدان کــس خبــر نــدارد و مــرا یــک مــاه شــد کــه ایــام 
معروفــه ندیــده ام و می ترســم کــه نطفــه متولــد شــود، از طعنــه و تهدیــد خلــق اندیشــه کنــم کــه زن 
بی شــوهر پســر چگونــه آورد« ۵. در ایــن روایــت هــر چنــد همــای از بهمــن فرزنــدی در شــکم دارد 

امــا ایــن فرزنــد از راه مشــروع نیســت.
و امــا قضیــه آنــگاه جالب تــر می شــود کــه نویســنده بهمــن نامــه کــه مدعــی اســت کتــاب خود 
را از زبــان دهقانــی موبدنــژاد گــردآورده اســت۶ می گویــد همــای دختــر پادشــاه مصــر اســت کــه 
ــرد۷. به هرحــال  ــه شــوهری می پذی ــا بهمــن نبــرد می کنــد و چــون شکســت می خــورد بهمــن را ب ب
روایــات در ایــن بــاب مختلــف اســت امــا روایــت فردوســی مشــهورتر اســت و بــا متــون پهلــوی و 

ــد می شــود. ــر آن تأیی غی
 در پایــان بایــد شــاید بــد نباشــد کــه بحــث بــا توجیهــی از مکتــب آذرکیوانــی بــه پایــان رســد. 
طبــق گفتــه بهــرام بــن فرهــاد، بهمــن از ازدواج بــا همــای جــز تناســل هــدف دیگــری نداشــت چــرا 

1. کراچی، روح انگیز، 1391، بررسی دالیل اجتماعی تشتت روایات درباره پادشاهی همای چهرزاد، ص 96.
2. نیکنام، کورش، 1399، زرتشت و مزدیسنان، ص 270.

3. زجاجی، حکیم، 1383، همایون نامه، تاریخ منظوم حکیم زجاجی، به تصحیح علی پیرنیا، ج 2، ص 986-985.
4. کنایه از هم بستری و ازاله بکارت است.

5. الطرسوسی، ابوطاهر محمد بن حسن، 2536، داراب نامه ی طرسوسی، ص 10.
6. ابن ابی الخیر، ایرانشاه، 1370، بهمن نامه، ویراسته رحیم عفیفی، ص 17، بیت 1.

7. همان، ص 123-125، ابیات 2032-1984.
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کــه از فــرط شــرم و حیایــی کــه داشــت نمی توانســت بــا زنــان باشــد. و پــس از آنکــه مــادر ساســان 
ــر  ــد زن دیگ ــاه »بای ــد و پادش ــاهی نمی رس ــه پادش ــان ب ــه ساس ــد ک ــًا گفتن ــت و حکم ــا رف از دنی
بخواهــد چــون بهمــن بــه زن نامحــرم و نوآشــنا نتوانســتی نزدیکــی کــرد، همــای را کــه پیوســته در 

پیــش او بــود خواســت« ۱.

3( ازدواج سیاوش و خواهرش

روزی ســیاوش بــا پــدر خــود کاووس نشســته بــود کــه ســودابه بــر آن دو وارد شــد. ســودابه چون 
رخســار زیبــای ســیاوش دیــد دل بــدو باخت.

پراندیشه گشت و دلش بردمید ز ناگاه روی ســیاوش بدید  
ــش کم کــم آب می شــد،  ــار کــوره آت ــخ در کن ــش عشــق ســیاوش چــون ی ســودابه کــه از آت

ــرود. ــه حرم ســرای شــاه ب ــزد ســیاوش فرســتاد و از او خواســت کــه ب قاصــدی ن
که پنهان سیاووش را این بگوی کسی را فرستاد نزدیک اوی  
نباشد شگفـت آر شوی ناگهان که اندر شبستان شاه جهـان  

فرســتاده چــون پیغــام را بــه وی رســاند. او در خشــم شــد و گفت من مرد شبســتان و همســخنی 
بــا زنان در حرمســرا نیســتم.

مجویم که بابند و دستان نیم بدو گفت مرد شبستان نیـم  
ســودابه ایــن بــار نقشــه دیگــری کشــید تــا ســیاوش را بــه دام انــدازد. پــس نــزد شــاه رفــت و بدو 
گفــت کــه پســر زیبــاروی خــود را بــه حرم ســرا بفرســت تــا زنــان تــو و خواهــران ســیاوش از دیــدار 
او شــاد شــوند. کاووس شــاه کــه ازهمه جــا بی خبــر بــود، درخواســت وی را پذیرفــت و بــه ســیاوش 

: گفت
که خون و رگ و مهر نتوان نهفت سپهبد سیاووش را خواند و گفت  
چو سودابه خود مهربان مادرست پس پرده ی من ترا خواهــــرست  
که مهـــر آورد بر تو هرکت بدید تـــرا پاک یزدان چنـــان آفــرید  
چــو از دور بینــد ترا چـــون بود به ویژه که پیوســــته ی خون بود  
زمانـــی بمان تا کنـــند آفـــرین پــــس پرده پوشــیدگان را ببین  

ســیاوش چــون درخواســت پــدر شــنید از آنجــا کــه می دانســت پــدرش بدگمــان اســت، گمــان 
کــرد می خواهــد او را بیازمایــد. و از ســوی دیگــر

1. بهرام بن فرهاد، 1279، شارستان چهار چمن، ص 531.
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ز سودابه یابم بسی گفت وگوی که گر من شوم در شبستان اوی  
در نتیجه با زیرکی گفت:

بــــزرگــان و کارآزمــــوده ردان مرا موبدان ســاز با بخــردان  
که چون پیچم اندر صف بدگمان دگر نیزه و گرز و تیــروکمان  
بـــزم و رزم و مـــی و می گـــسار دگرگاه شاهان و آیین بار دگر  
بدانــش زنــــان کی نمــایند راه چه آمــوزم اندر شبستـان شاه  

ــه از  ــاه ک ــم. کاوس ش ــردن می نه ــدان گ ــت ب ــن اس ــاه چنی ــان پادش ــر فرم ــم اگ ــاز ه ــا ب ام
پاســخ های پســر شــاد شــده بــود بــدو گفــت: بــه دیــدار خواهرانــت بــرو تــا از دیــدن تو شــاد شــوند. 

ســیاوش نیــز گفــت فــردا بــه دیــدار ایشــان مــی رود. 
بــا هماهنگــی کاوس و هیربــد کلیــددار حرم ســرا و ســودابه بامــدادان ســیاوش بــه شبســتان شــاه 

رفــت و زنــان و خواهــران پیشــوازش رفتنــد و نثارهــا تقدیــم قدومــش کردنــد.
پر از شـــادی و بزم ســاز آمدند شبستان همه پیشــباز آمــدند  
پر از مشک و دینار و پر زعفران همه جام بود از کران تا کران  
عقیــق و زبرجـــد برآمیختـــند درم زیر پایش همــی ریختند  

ــا آراســته اســت.  ــواع زینت ه ــه ان ــن نشســته و خــود را ب ــر تخــت زری ــد ســودابه ب ســیاوش دی
ــا ــه وی کــرد ام ــت بســیاری ب ــد و محب ــش خوان ــزد خوی ســودابه ســیاوش را ن

چنان دوستی نز ره ایزدیست سیاوش بدانست کان مهر چیست  
در نتیجــه زود نــزد خواهــران شــد و ســودابه را رهــا کــرد و بازدیــد از شبســتان بــه خوبــی پایــان 

یافــت. 
شب کاوس با سودابه خلوت کرد و از احوال وی پرسید و بدو گفت:

ز باال و دیدار و گفتار اوی ز فرهنگ و رأی سیاوش بگوی  
ســودابه کــه می خواســت بــار دیگــر ســیاوش را بــه شبســتان بکشــاند. پیشــنهاد کــرد ســیاوش را 

بــه ازدواج یکــی از خواهرانــش درآورد.
پذیره شود رأی را جفت من بدو گفت سودابه گر گفت مــــن  
نه از نامــــداران برزن دهـم هم از تخم خویشش یکی زن دهم  
به دیدار او در میــــان مهان کــه فــــرزنـــد آرد ورا در جهـان  
ز تخــم تو و پاک پیوند تو مـــــــرا دخــــتراننـــد ماننـــد تو  
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بخواهد به شادی کند آفرین گر از تخم کی آرش و کی پشین  
بزرگی به فرجام نام منـــست بدو گفت این خود بکام منســت  

روز بعــد پادشــاه در خلــوت خــود بــا ســیاوش گفــت کــه آرزوی مــن ایــن اســت کــه نــام تــو در 
تاریــخ بمانــد و پادشــاهی از نســل تــو بوجــود آیــد پــس از دختــران بــزرگان یکــی را بــه زنــی گیــر. 
ــدار  ــه دی ــدر را پذیرفــت. ســودابه شــب هنگام شبســتان بیاراســت و ســیاوش را ب ــار پ ســیاوش گفت
ــاش  ــود را ف ــتی خ ــتان دوس ــودابه داس ــرد س ــدن ک ــرا دی ــیاوش از حرم س ــه س ــس از آنک ــد. پ خوان

ــه زیرکــی گفــت: ــود ب ــر ب ــا خب ــازی او ب کــرد. ســیاوش کــه از نیرنگ ب
که اندر جهان خود ترا کیست جفت سیاوش ازان پس به سودابه گفت  
نشایـــی به گیتــــی بجــز شــــاه را نمانــــــی مگــــر نیمــــة ماه را  
نشــــــاید بجز او که باشــــد مــــرا کنون دخترت بس که باشد مـرا  

ســودابه کــه راهــی جــز ایــن نداشــت بــه ظاهــر گفته هــای او را پذیرفــت و نــزد شــاه رفــت و بــا 
خوشــحالی گفــت: ســیاوش بــه شبســتان آمــد و از میــان آن همــه دختــر،
ز خوبان کسی ارجمندش نبود جز از دختر من پسندش نبود  
که ماه آمدش گفتی اندر کنار چنان شاد شد زان سخن شهریار  

اما سودابه پیش از آنکه رشته کارها از دستش در رود سیاوش را به خلوت کشاند و
کزان سان ندیدست کس تاج و گاه بدو گفت گنجـی بیاراســت شاه  
اگر بر نهـــی پیل باید دویســــــت ز هر چیز چندان که اندازه نیست  
نگــــــه کن بروی و سر و افـــسرم به تو داد خواهـــد همــی دخترم  

ــا و  ــه اســت و بی ــن گرفت ــو خــواب از م ــال وصــل ت ــز گفــت هفــت ســال اســت کــه خی و نی
ــا ــی. ام ــاه بیفت ــم ش ــه از چش ــم ک ــه کاری می کن ــر وگرن ــرا بپذی ــت م خواس

که از بهر دل سر دهم من به باد سیاوش بدو گفت هرگز مباد  
ز مردی و دانـــش جدایی کنم چنین با پدر بی وفایی کنـــم  

ســودابه کــه دیــد تالش هــای او بی ثمــر اســت جامــه خویــش بدریــد و روی خــود را بــا ناخــن 
زخــم کــرد و دادوفریــاد آغــاز کــرد. پادشــاه صــدای او را شــنید و با شــتاب به ســوی شبســتان رفت. 
چــون وضعیــت را دیــد ســودابه پیش دســتی کــرد و گفــت ســیاوش بــدو چشــم طمــع داشــته اســت. 

ســیاوش امــا انــکار کــرد و ســودابه در ســخنانی گفــت ای پادشــاه مــن به ســیاوش،
بدو داد خواست آشکار و نهان بگفتم همه هرچ شاه جهان  
ز دیـــنار وز گنـــــج آراســـته ز فرزند و ز تاج وز خواسـته  
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همه نیکویها به دختر دهم بگفتم که چندین برین بر نهم  
به دختر مرا راه دیدار نیست۱ مرا گفت با خواسته کار نیست  

آنچــه از ایــن داســتان بــرای مــا مهــم اســت ایــن اســت کــه ســودابه بــه کاوس پیشــنهاد می دهــد 
کــه ســیاوش بــا خواهــر خــود ازدواج کنــد و کاووس نیــز ایــن پیشــنهاد را می پذیــرد و ســیاوش هــم 

بــا پــدر خــود مخالفتــی نمی کنــد و از آن خشــنود اســت.

4( اسفندیار و کتایون )یک نمونه احتمالی(

اسفندیار در گفت وگو با مادر خود )کتایون( گوید:
به یزدان که بر پای دارد سپهر،  ُو گر هیچ تاب اندر آرد به چهر  
همه کشور ایرانیان را دهـــــم!  که بــی کام او تاج بر ســـر نهم  
به زور و به دل کاِر شیران کنم۲ ترا بانوی شـــهر ایران کنــــــم  

می تــوان ایــن بیــت را نیــز بــه ازدواج بــا محــارم تفســیر کــرد چنانچــه اســتاد کــزازی گویــد۳ چرا 
کــه بــه صراحــت کتایــون مــادر اســفندیار خوانــده شــده اســت۴. دکتــر قدمعلــی ســرامی درایــن باره 

ید: گو
وجــود آییــن خویــدوده در ایــران باســتان، گاه بــه گاه بــه گونــه پیچیــده ای گــزارش شــده اســت 
کــه از آن میــان می تــوان بــه بیتــی در داســتان رســتم و اســفندیار اشــاره کــرد کــه شــاهزاده بــه هنگام 
ــن وی از  ــره رفت ــا خــود و طف ــاروای گشتاســب ب ــار ن ــاره رفت ــون، درب ــادر خــود کتای ــا م ــی ب رایزن

ــد: ــادر می گوی ــه م ــه او، طــی آن خطــاب ب واگــذاری تاج وتخــت پادشــاهی ب
به زور و به دل، کار شیران کنم تو را بانوی شهر ایران کنم   

بــا لحــاظ وجــود آییــن ازدواج بــا محــارم در ایــران باســتان، غموضــی کــه در معنــای بیــت بــه 
نظــر می آیــد، برطــرف می شــود و در می یابیــم کــه اســفندیار بــه مــادر وعــده می دهــد کــه او را بــه 

همســری اختیــار خواهــد کــرد و بدیــن ترتیــب، بــه مقــام شــهبانویی ایــران خواهــد رســاند« ۵.
ــران باشــد و او بخواهــد مــادر  ــدرش شــهبانوی ای ــن احتمــال دارد کــه همســر دیگــر پ  همچنی

ــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق، ج 2، ص 211- 226، ابیــات 133- 354، و  1. فردوســی، ابوالقاســم، 1369، شــاهنامه، ب
نیــز نــک: کــزازی، 1390، نامــه باســتان، ج 3 ص 16- 25، ابیــات 350-131.

2. فردوسی، ابوالقاسم، 1377، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 5، ص 294، ابیات 30-28.
3. کزازی، میرجالل الدین، 1391، نامه باستان، ج 6، ص 643.

4. فردوسی، ابوالقاسم، 1377، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 5، ص 293، بیت 19.
5. سرامی، قدمعلی، 1388، تحلیلی نو از داستان سیاووش و سودابه، ص 51.
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خــود را بانــوی ایــران بگردانــد. احتمــال نخســت براین اســاس اســت کــه باتوجه بــه اینکــه در برخــی 
گزارش هــا گشتاســب تنهــا یــک زن داشــته و آن هــم هوتــس بــوده و کتایــون هــم خوانــده می شــده 
اســت. چــرا کــه اســفندیار می خواهــد مــادرش را ملکــه ایــران کنــد مگــر در آن زمــان ملکــه نبــود 
کــه اســفندیار می خواســت او را ملکــه کنــد و پیشــنهادی بــه وی دهــد کــه هــم در آن زمــان از آن 

ــت؟ ــره اس بی به

5( اسکندر و روشنک

ــرادر ناتنــی خــود اســت۱.  ــا روشــنک دختــر ب از جملــه ازدواج هــای محــارم ازدواج اســکندر ب
ــد و  ــرد می کن ــی( نب ــپ مقدون ــوس )فلی ــا فلیق ــه روم ب ــود ب ــای خ ــی از نبرده دارای داراب در یک
ســپاه او را در هــم می شــکند و پــس از آشــتی، دراب دختــر او ناهیــد را بــه همســری برمی گزینــد 
ــوی ناخــوش دهانــش، ناراحــت می شــود و او را  ــل ب ــه دلی ــد ب ــران مــی آورد. داراب از ناهی ــه ای و ب
کــه بــه اســکندر بــاردار اســت، بــه روم بازمی گردانــد و اســکندر در روم در خانــه فلیقــوس بــه دنیــا 

می آیــد.
ــود  ــین خ ــود، داراب دارا را جانش ــه دارا از او زاده می ش ــد ک ــری برمی گزین ــر دیگ داراب همس
می کنــد و خــود درمی گــذرد. دارا )داریــوش ســوم هخامنشــی( در برابــر اســکندر شکســت 
می خــورد۲. دارا از زخــم یکــی از بنــدگان خــود بــه بســتر مــرگ می افتــد و اســکندر بــر بالیــن بــرادر 
ــه  ــنک را ب ــود روش ــر خ ــکندر، دخت ــه اس ــود ب ــفارش های خ ــن س ــود. دارا در آخری ــر می ش حاض

عقــد وی درمــی آورد و چنیــن گویــد:
به پوشــیدگان خـــردمـــند من نگه کن به فرزند و پیوند من  
بـــــدارش به آرام بر پیشـــگاه ز من پاک دل دختر من بخواه  
جهان را بدو شاد و پدرام کـرد کجا مادرش روشنک نام کرد  
نه پیغــاره از مـــردم بدکنـــش نیـــاری به فرزند من سـرزنش  
به بـــزم افســـر نامداران بـــود چــــو پرورده ی شهریاران بود  
کجا نو کـــند نام اسفنــــدیار مگر زو ببیــــــنی یکی نامدار  

اســکندر نیــز پــس از مــرگ بــرادر بــه همســر وی نامــه نوشــت و خواســتار اجــرای وصیت بــرادر 
دربــاره روشــنک شــد و گفت:

1. نک: روح االمینی، محمود، 1374، ساختار اجتماعی ازدواجهای شاهنامه، ص 789.
2. آموزگار، ژاله، 1387، تاریخ اساطیری ایران، ص 77.
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که چون او بباید تو را در نهفت۱ که او روشنک را به من داد و گفت  
گاه کرد و گفت: وی در نامه ای جداگانه روشنک را از خواسته خود آ

ُتِوی، در شبستان، سر بانوان۲ به مشکوی ما باش، روشن روان؛  
ــه کاخ اســکندر  مــادر روشــنک خواســته اســکندر را پذیرفــت و طــی مراســمی روشــنک را ب

آوردند۳.

6( بهرام و خواهرش گردیه

فردوسی درباره بهرام و گردیه چنین گوید:
یکی خواهرش بود روشن روان پس پرده ی نامــور پهــلوان  
دالرام و انجــــام بهـــرام بود۴ خردمنـــــد راگردیه نام بود  

اســتاد کــزازی در توضیــح بیــت دوم گویــد: کاربــرد واژه دالرام نیــز می توانــد از آن باشــد که بر 
پایــة بازگفتــی، گردیــه بانــوی بهــرام نیز بوده اســت۵.

بیت دوم در شاهنامه خالقی چنین آمده است:
غم انجام و آرام بهرام بود۶. خردمند را گردیه نام بود  

در شــاهنامه بنــداری چنیــن آمــده اســت: »و کانــت لــه خلــف الســتور آخــت کان تــزوج بهــا و 
هــی مــن اعقــل اهــل زمان هــا«۷.

همچنیــن در تواریــخ طبــری۸، بلعمــی۹، ابــن مســکویه۱۰ و ثعالبــی۱۱ نیــز ایــن مطلــب تأییــد شــده 

1. کزازی، میرجالل الدین، 1388، نامه باستان، ج 7، ص 14 بیت 23.
2. همان، بیت 40.

3. همان، ص 17-16.
4. کزازی، میرجالل الدین، 1390، نامه باستان، ج 8، ص 289، بیت 6767-6766.

5. همان، ص 789.
ــت  ــی، ج 7، ص 596 بی ــق و ابوالفضــل خطیب ــی مطل ــه کوشــش جــالل خالق 6. فردوســی، ابوالقاســم، 1386، شــاهنامه، ب

.1651
7. بنداری، فتح بن علی، 1932، الشاهنامه، ص 193.

8. طبری، محمد بن جریر، 1403، تاریخ االمم و الملوک )تاریخ الطبری(، ج 2 ص 178.
9. بلعمی، ابوعلی، 1378، تاریخنامه طبری، ج 2 ص 805.

10. ابن مسکویه رازی، احمد بن محمد، 1380، تجارب االمم، ص 194.
11. ثعالبی، محمد بن عبدالملک، 1384، شاهنامه ثعالبی، ترجمه محمود هدایت، ص 329.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۱۸۶

اســت. دکتــر خالقــی مطلــق در ایــن بــاره گویــد: »در شــاهنامه می تــوان از مجموعــه داســتان چنین 
اســتنباط کــرد کــه گردیــه همســر بــرادر خــود بهــرام بــوده اســت. امــا ایــن موضــوع هرگــز صریحــًا 

بیــان نشــده اســت« ۱.

7( شیرویه و نامادری اش شیرین

پــس از آنکــه دو مــاه از مــرگ خســروپرویز گذشــت شــیرویه، شــیرین را ایــن گونــه بــرای خــود 
ــتگاری کرد: خواس

بدان تا سوی کهتری ننگری! کنون جفت من باش تا بر خوری  
ُو زان نیــز نامی تر و خوب تر۲ بدارم تــو را هــــــم بســان پدر  

و پس از آنکه شیرویه رخسار شیرین را دید:
چو تو جفت یابم به ایران بسم۳ ُورا گفت: جز تو نباید َکسم  

ــا چنــد  ــه ظاهــر ب ــا پســر شــوهر خــود نداشــت در انجمنــی ب شــیرین کــه راهــی جــز ازدواج ب
ــرو را  ــه خس ــیرین دخم ــت ش ــه درخواس ــه ب ــی ک ــا هنگام ــت ام ــیرویه را پذیرف ــنهاد ش ــرط پیش ش

ــن داد. ــه جان آفری ــان ب ــورد« ۴ و ج ــل بخ ــر ِهله ــان زه ــدر زم ــم ان ــودند »ه گش
ــا  ــت. در آنج ــده اس ــز آم ــوی نی ــی گنج ــیرین« نظام ــرو و ش ــه »خس ــتان در منظوم ــن داس ای

ــید: ــان رس ــه پای ــوگواری ب ــام س ــه ای ــس از آنک ــد پ ــام می ده ــیرین پیغ ــه ش ــیرویه ب ش
چو هفته بگذرد ماه دوهفته شود در باغ من چون گل شکفته

ز خسرو بیشتر دارم شکوهش خداوندی دهم بر هر گروهـــش  
کلید گنــــج ها او را ســپارم۵ چو گنجش زیر زر پوشیده دارم  

جاحــظ و ثعالبــی نیــز از ایــن مســئله را تأییــد کرده انــد۶ و یعقوبــی نیــز گویــد شــیرویه پــس از 
نشســتن بــر تخــت پادشــاهی زنــان پــدرش را بــه زنــی گرفــت۷.

1. خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه، ترجمه احمد بی نظیر، ص 77، پاورقی شماره 1.
2. فردوسی ابوالقاسم، 1386، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 8، ص 366، بیت 527-526.

3. همان، ص 369، بیت 561.
4. همان، ص 372، بیت 605، مصرع نخست.

5. نظامی گنجوی، 1960، خسرو و شیرین، ص 728-729، ابیات 5-3.
ــک، 1384،  ــن عبدالمل ــد ب ــی، محم ــداد، ص 229-230، ثعالب ــن و االض ــر، 2002، المحاس ــن بح ــرو ب ــظ، عم 6. جاح

ــت، ص 351. ــود هدای ــه محم ــی، ترجم ــاهنامه ثعالب ش
7. »و تزوج بنساء ابیه« )یعقوبی، ابن واضح، تاریخ الیعقوبی، ج 1، ص 172(.
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شــاپور شــهبازی ایــن مســئله را شــوخی بی مــزه خوانــده اســت چــرا کــه شــیرین بایــد در ســنین 
۶۳ ســالگی باشــد۱ یــا چنانچــه جلیلیــان گفتــه اســت حداقــل ۵۰ ســال داشــته اســت۲. ناگفتــه نماند 
بنــا بــه نوشــته تجارب االمــم شــیرویه »زنــان کســری را بــه شــوهر داد« ۳. هرچنــد در مقــام مقایســه 
بــا دیگــر منابــع نــه قدمــت و نــه مؤلــف شــناخته شــده ای دارد. البتــه می تــوان احتمــال داد کــه اصل 
داســتان درســت باشــد و ایــن ازدواج بــا انگیــزه کوتاه کــردن دســت شــیرین در امــور سیاســی روی 

داده باشــد و داســتان دلباختگــی شــیرویه و زیبایــی شــیرین نیــز از ســاخته های بعــدی باشــد.

ب( ازدواج با محارم در گرشاسب نامه

ــر  ــر و خواه ــرط دخت ــه »اث ــا ک ــت آنج ــده اس ــپ نامه آم ــدوده در گرشاس ــر خوی ــه دیگ نمون
ــد را  ــن پیون ــا گرشاســب ای ــد ام ــه پســرش گرشاســب پیشــنهاد می کن ــرای ازدواج ب گرشاســب را ب

ــود: ــرا نمی ش ــی اج ــورت عمل ــه ص ــدس ب ــن خویتوک ــرد ]...[ )و( آیی نمی پذی
که مه دل ز خوبی بدو داده بود مر او را یـــکی دخــت آزاده بود  
نشد گرد سرکش بدان رأی رام۴ پدر زو به پیوندش این جست کام  

ج( ازدواج با محارم در منظومه ویس و رامین

ــن اســعد  ــه شــهادت فخرالدی منظومــه ویــس و رامیــن ازآن جهــت دارای اهمیــت اســت کــه ب
گرگانــی اصــل ایــن داســتان بــر اســاس متنــی پهلــوی اســت کــه شــش مــرد دانــا آن را نوشــته اند۵. 
مینورســکی در مقالــه مســتندی اصــل داســتان را اشــکانی دانســت۶. در ایــن منظومــه آمــده کــه:

1. شاپور شهبازی، علیرضا، 1398، تاریخ ساسانیان، ص 661-662، تعلیقه 1248.
2. جلیلیان، شهرام، 1397، تاریخ تحوالت سیاسی ساسانیان، ص 516.

3. تجارب االمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، 1373، ص 361.
از  نقــل  بــه  ایــران، ص 8-7.  ادب حماســی  در  »ازدواج«  مهــم  آییــن  و  بن مایــه  آیدنلــو، ســجاد، 1387، چنــد   .4

.159 و   156  /210 و   209 ص   ،1317 یغمایــی،  حبیــب  تصحیــح  بــه  طوســی  اســدی  گرشاســب نامه 
5. مرا یک روز گفت آن قبله دین چه گویی در حدیث ویس و رامین

که می گویند چیزی سخت نیکوست در این کشور همه کس داردش دوست
بگفتم کان حدیثی سخت زیباست ز گردآوردة شش مرد داناست

ندیدم زان نکوتر داستانی نماند جز به خرم بوستانی
ولیکن پهلوی باشد زبانش نداند هر که برخواند بیانش

ــه  ــی، ب ــان و ادب فارس ــنامة زب ــن، در دانش ــس و رامی ــالل، 1398، وی ــق، ج ــی مطل ــک: خالق ــتر ن ــالع بیش ــرای اط 6. ب
سرپرســتی اســماعیل ســعادت، ج 12، ص 316.
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به گونه ی خوار کرده گلســتان را چو مادر دید ویس دلستان را  
جهان را از تو پیرایه ست و اورنگ بدو گفت ای همه خوبی و فرهنگ  
ندانم در خورت شـویی به کشور تــــرا خــســرو پدر بانوت مـــادر  
به ناهمسرت دادن چــون توانـــم چــو در گیتی ترا همــسر ندانــم  
مگر ویرو که هســتت خود برادر در ایران نیست جفتی با تو همسر  
وزین پیــــوند فرخ کــن مرا روز تو او را جفت باش و دوده بفروز  
عروس من بود بایســـته دخـــتر۱ زن ویـرو بود شایســـته خــواهـر  

مــادر ویــس چــون عالقــه خواهــر را بــه بــرادر دیــد اخترشناســان را گــرد آورد تــا روزی را بــرای 
ــرو را در  ــد. در روز موعــود مــادر آن دو را خواســت و دســت ویــس و وی ــن کنن ــن وصلــت تعیی ای

دســت گرفــت و
چـــــو بر دیو دزم نفرین بســـیار بسی کرد آفــریــن بر پاک دادار  

نیایــــش هـــای بی اندازه بنمـــود سروشـــان را به نام نیــک بستود  
شمـــا را باد ناز و شـــادکامــــی پس آنگه گفت با هر دو گرامی  
برادر را و خواهر را به یک جای نباید زیـــور و چیـــزی دالرای  

گوا گر کـــس نباشد نیز شـــاید به نامه ُمهر موبد هــــم نبـــایــد  
سروش و ماه و مهر و چرخ اختر گـــواتــان بــس بــود دادار داور  

بسی کرد آفرین بر هر دوان یاد۲ پس آنگه دست ایشان را به هم داد  
امــا همــان روز پیکــی بــه نــام »زرد« بــه کاخ آمــد و ویــس را بــرای پادشــاه خــود خواســتگاری 

گاه شــد بــه زرد گفــت: کــرد. چــون ویــس از ایــن پیغــام آ
همیدون مادرم شایسته شهروست مرا جفت و برادر هر دو ویروست  
ز مرو و موبدم کـــی یاد باشـــد دلم زین خّرم و زان شاد باشــــد  
نباشـــد سوی مروم هیچ دستان۳ مرا تا هست ویرو در شبســــتان  

1. اسعد گرگانی، فخرالدین، 1349، ویس و رامین، به تصحیح ماگاتی تودوا – الکساندر گواخاریا، ص 49-48.
2. همان، ص 50.
3. همان، ص 57.
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موارد معین تاریخی

دکتــر حســین وحیــدی در رد انتســاب ازدواج بــا محــارم بــه زردشــتیان گویــد: »اگــر زناشــویی 
ــران و هنــد چــه در  ــان زرتشــتیان ای ــرادر در کیــش زردشــتی رواســت، شــما در می بیــن خواهــر و ب
گذشــته و چــه اینــک مــوردی را نشــان دهیــد کــه خواهــر و بــرادر بــا یکدیگــر زناشــویی کرده انــد 
یــا در نوشــته های گذشــته مطلبــی را بیــرون آوریــد کــه در آن یــاد شــده باشــد زرتشــتیان ایــران کــه 
ــد. تنهــا  ــن نهــاد زناشــویی بوده ان ــی در دوره اســالمی بســیارند دارای ای در گذشــته شمارشــان حت
مــوردی کــه نویســندگان یــاد می کننــد زناشــویی پادشــاه خودکامه ایســت بــا خواهــرش ایــن هــم بــه 
گفتــه تاریخ نویســی کــه روشــن نیســت نوشــته اش تــا چــه انــدازه درســت باشــد« ۱. امــا بــر اســاس 
پژوهــش اســتاد شــاپور شــهبازی پانــزده )یــا بهتــر بگوییــم ۱۷( مــورد تاریخــی وجــود دارد کــه در آن 
شــخصی بــه ازدواج بــا محــارم اقــدام کــرده اســت. از ایــن تعــداد۲ هشــت تــای آن مربــوط بــه دوره 

هخامنشــی، ســه مــورد در دوره اشــکانی و چهــار مــورد۳ در دوره ساســانی رخ داده اســت۴.

دوره هخامنشی

۱- کمبوجیه با دو خواهر خود آتوسا و رکسانه یا مروئه۵ به روایت هرودوت۶.

1. وحیدی، حسین، 1384، شناخت زرتشت، ص 180.
2. چنانچه در ادامه می آید هفده مورد است.

3. شش مورد است.
4. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 19.

5. هــرودوت تنهــا نــام یکــی از خواهــران )آتوســا( را ذکــر کــرده اســت و رکســانه یــا مروئــه در منابــع دیگــر ثبــت شــده اســت 
)یامااوچــی، ادویــن ام، 1393، ایــران و ادیــان باســتانی، ترجمــه منوچهــر پزشــک، ص 128(.

ــد 31. معمــواًل ازدواج  ــاب ســوم، بن ــر، ج 1، ص 365، کت ــخ هــرودوت، ترجمــه مرتضــی ثاقب ف 6. هــرودوت، 1389، تاری
ــا ســه خواهــر خــود ازدواج کــرد )-  ــه ب ــا دو خواهــر خــود گفتگــو می شــود امــا یامااوچــی گویــد کــه کمبوجی ــه ب کمبوجی

ــان باســتانی، ترجمــه منوچهــر پزشــک، ص 128(. ــران و ادی ــن ام، 1393، ای یامااوچــی، ادوی
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۲- داریوش بزرگ با »فَرَته گوَنه« دختر برادر خود به روایت هرودوت۱.
۳- داریوش دوم با خواهرش »پروشات« به روایت کتزیاس.

۴- اردشیر دوم با دو دختر خود به نامهای آتوسا و آمستریس به روایت پلوتارخ۲.
۵- »تری تخمه« از سرداران پارسی با خواهرش »روشنک« به روایت کتزیاس.

۶- داریوش سوم با خواهر خود »استاتیرا« به روایت پلوتارخ۳
۷- اردشیر سوم با خواهر خود َهئوتسا.

۸- یکی از سرداران داریوش با مادر خود به روایت کنتوس کریتوس.

دوره اشکانی4

۹- فرهاد پنجم با مادر خود »موزا«
۱۰- ارشک شاه با خواهر خود اسپبرز بنا بر یک روایت بابلی به خط میخی

۱۱- ارشک با دو خواهر خود به نام های »سیاَکه« و »آزاته« به روایت طومار اورامان.

دوره ساسانی

۱۲ و ۱۳- اردشــیر و خواهــرش »دینــک« و شــاپور و دختــرش »آدر اناهیــد« در یــک قرائــت از 
ــاپور اول. کتیبه ش

۱۴- بهرام چوبینه و خواهرش گردیه به روایت طبری.
۱۵- مهران گشنسب و خواهرش.

۱۶- یزدگرد دوم و دخترش.
1. هرودوت، 1389، تاریخ هرودوت، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ج 2، ص 853-854، کتاب هفتم، بند 224.

2. نک: پلوتارخ، 1380، ایرانیان و یونانیان به روایت پلوتارخ، ترجمه احمد کسروی، ص 223-222.
3. همان، ص 290.

4. کاّلییــری دربــاره ایــن رســم در میــان اشــکانیان گویــد: »از دوره اشــکانیان نیــز شــواهدی در دســت اســت. ایــن واقعیــت 
کــه لــوکان، شــاعر التینــی، پادشــاهان اشــکانی را بــه خاطــر ازدواج بــا محــارم نکوهــش کــرده، نشــان می دهــد کــه رومیــان 
ــان  ــه زم ــخ آن ب ــده و تاری ــان بدســت آم ــی کــه در اورام ــد. در پوســت نوشــتة یونان ــی نیــک آشــنا بودن ــن ســنت ایران ــا ای ب
ــن از ملکه هــای نام برده شــده »خواهــر و همســر )شــاه( و هــم  ــم( بازمی گــردد، دو ت پادشــاهی مهــرداد دوم )124/3- 87 ق
ــه ذکــر  ــوط ب ــان رودان در بخــش مرب ــده از می ــز در اســناد میخــی بدســت آم ــز 35:1915(. نی ــده شــده اند )مین ــدر« خوان پ
تاریــخ یکــی از ملکه هــای پادشــاه اشــکانی »خواهــر او« نامیــده شــده اســت )کاّلییــری، پییــر فرانچســکو، 1393، دیــن در 

دوره ســلوکی اشــکانی، ترجمــه اســفندیار طاهــری، در تاریــخ جامــع ایــران، ج 4، ص 439(.
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۱۷- قباد و دخترش »سامبیکه« ۱.

چند نمونه دیگر:

اســتاد شــاپور شــهبازی گویــد: »مــن سرتاســر تاریــخ ایــران را بارهــا زیــرورو کــرده ام و حــدود 
پنــج هــزار ســند یونانــی و رومــی و ســریانی و چینــی و عربی و فارســی و اوســتایی و فارســی باســتان 
را نقطه به نقطــه خوانــده ام و از میــان آنهــا فقــط پانــزده مــورد معیــن تاریخــی یافتــه ام کــه شــخصی 

بــه ازدواج بــا محــارم روی آورده اســت« ۲.
ــا تکــرار ســخن اســتاد گمــان کرده انــد نمونــه دیگــری وجــود نــدارد امــا بایــد توجــه  برخــی ب
داشــت کــه معنــای ســخن ایشــان چیــزی جــز اســتقرای ناقــص نیســت و ممکــن اســت نمونه هــای 
دیگــری هــم یافــت شــود و از قضــا نمونه هــای دیگــری هــم وجــود دارد چنانچــه خــود ایشــان هــم 

در جــای دیگــری بــدان اشــاره کــرده اســت.
ــاد را از وی  ــی: »قب ــه بلعم ــه گفت ــه ب ــت ک ــود اس ــر خ ــا خواه ــاد ب ــت ازدواج قب ــه نخس نمون

ــود« ۳. ــده ب ــدی آم فرزن
نمونــه دیگــر حاجــب بــن زراره۴ یــا لقیــط بــن زراره از تازیــان مجوســی اســت کــه دختــر خــود 

را بــه همســری گرفتــه بــود۵.
ــا ِد-  ــام آخ ــه ن ــی ب ــادر کشیش ــه م ــت ک ــده اس ــز آم ــال( نی ــه آرب ــل )وقایع نام ــره اربی در تذک
ــا پســر دیگــرش کــه از آخــا ِد- َابوحــی  ــر ب ــرد. و مــادر پیش ت ــه مغــان می ب َابوحــی کــه »نســب ب
ــرادرش کســی اســت  ــود. ازایــن رو او را آخــا ِد- َابوحــی نامیــد، یعنــی ب ــه ب ــود درآمیخت ــر ب بزرگ ت

ــود« ۶. ــه اســت. و ایــن آخــا ِد َابوحــی در کودکــی مــغ ب ــا مــادرش درآمیخت کــه ب
ــن  ــرادر خــود شــیرویه اســت. در رویدادنامــه خوزســتان چنی ــا ب ــوران ب ــه چهــارم ازدواج پ نمون
آمــده اســت: »پارســیان پــس از آن بــوران، همســر شــیرویه، را بــه شــاهی برداشــتند« ۷. و در صفحه 
بعــد چنیــن آمــده اســت: »بــوران، همســر شــیرویه، کــه بــر پارســیان حکومــت می کــرد، در آخــر 

1. شاپور شهبازی، علیرضا، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 20-19.
2. همان، ص 19.

3. بلعمی، ابوعلی، 1378، تاریخنامه طبری، ج 1، ص 677.
4. دینوری، ابن قتیبه، 1969، المعارف، تحقیق دکتر ثروت عکاشه، - ص 621.
5. ابن اثیر، عزالدین علی بن محمد، 1385، الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 587.

6. تذکره اربیل، 1390، ترجمه محمود فاضلی بیرجندی، ص 83.
ــی و ســجاد امیــری  ــه رویدادنامــه خوزســتان، 1395، ترجمــه و تعلیقــات خــداداد رضاخان 7. رویدادنامــه ســریانی موســوم ب

ــور، ص 88. باوندپ
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خفــه گشــت« ۱. جنــاب شــهبازی گویــد چــون شــیرویه مــادرش مســیحی بــوده و همســر مســیحی 
و ادعــای مسیح دوســتی داشــته، نمی توانســته دســت بــه چنیــن کاری بزنــد۲. امــا مسیح دوســتی کــه 
پــدر و هفــده تــن از بــرادران خــود را بــه خاطــر به دســت آوردن تاج وتخــت کشــته باشــد به راحتــی 

می توانســته بــا خواهــر خــود ازدواج کنــد.
در رویدادنامــه ســیرت یــا ســعیرت نیــز آمــده اســت کــه هرمــز بــا خواهــر خــود ازدواج کــرده و 
نتیجــه آن خســروپرویز بــود. »لمــا خلــع العســکر هرمــز لقبــح معاملتــه لهــم ... کاتبــوا ابنــه کســری 

ابرویــز فــی العــود الــی المدائــن و هــو ابنــه مــن اختــه« ۳.
ــده  ــن آم ــتان چنی ــزار دادس ــان ه ــه در مادی ــت ک ــاد اس ــوش و آذرب ــر ازدواج دادخ ــه دیگ نمون
ــرای )شــادی( روان  ــود )و( ب ــد ب ــدان موب ــودان موب ــاد مرد-ب ــه شــده اســت کــه آذرب اســت: »گفت
آذربــاد آتشــکده ای برپــا کــرد و اظهــار داشــت کــه ســاالری آتــش را داد-خــوش کــه هــم خواهــر 
آذربــاد بــود و هــم زن )او( داشــته باشــد« ۴. دکتــر عریــان در یادداشــتی بــر ایــن مطلب گویــد: »این 

بنــد یکــی از مــوارد صریــح دال بــر »خــوه دوده« اســت« ۵.
ــرزاده اش  ــا خواه ــوم ب ــیر س ــال ازدواج اردش ــوان مث ــه عن ــز ب ــی نی ــای دوره هخامنش از نمونه ه
بــه روایــت والریــوس ماکســیموس اســت۶. نمونــه محتمــل دیگــر ازدواج بردیــا بــرادر کمبوجیــه بــا 
آتوســا خواهــر خــود اســت۷. بنــا بــر تحلیلــی کــه برخــی هماننــد هوگــو وینکلــر، آلبــرت آمســتد، 
داندامایــف، جــک باســلر و ... دارنــد گوماتــای مــغ همــان بــرادر واقعــی کمبوجیــه بوده اســت که 
بنــا بــه مصالحــی در روایــت رســمی گوماتــا معرفــی شــده اســت۸. اگــر ایــن تحلیــل درســت باشــد 
ازدواج بردیــا بــا خواهــر خــود نیــز نمونــه دیگــری از این گونــه ازدواج هــا در دربار هخامنشــی اســت.

ــان  ــرادر کمبوجیــه جــا زده بــود زن ــا ُمغــی کــه خــود را ب طبــق روایــت هــرودوت اســمردیس ی
کمبوجیــه را بــه همســری خــود درآورده بــود. از جملــه زنانــی کــه در شبســتان وی بودنــد خواهرش 
ــرادرش کمبوجیــه و  ــا ب ــود۹. هــرودوت در ادامــه تصریــح می کنــد کــه آتوســا »نخســت ب آتوســا ب

1. همان، ص 89.
2. شاپور شهبازی، علیرضا، 1398، تاریخ ساسانیان، ص 670.

 Scher, Addai )ed. and tr.(. “Histoire nestorienne inédite: Chronique de Séert. Seconde partie. P .3
)145(  465

4. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 356، فصل 42 بند 34.
5. همان، ص 375، یادداشت 19.

6. بروسیوس، ماریا، 1387، زنان هخامنشی، ترجمه هایده مشایخ، ص 264.
7. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 2، ص 101.

8. یامااوچی، ادوین ام، 1393، ایران و ادیان باستانی، ترجمه منوچهر پزشک، ص 154-153.
9. هرودوت، 1389، تاریخ هرودوت، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ج 1، ص 386، کتاب سوم، بند 68.
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ــه  ــردی غریب ــا م ــن ازدواج ب ــت ای ــن روای ــق ای ــد طب ــر چن ــود. ه ــرده« ۱ ب ــغ ازدواج ک ــا ُم ــپس ب س
انجام گرفتــه بــود امــا چــون مــردم گوماتــه را همــان بردیــا می دانســتند، در نتیجــه گمــان می کردنــد 

کــه آتوســا پــس از کمبوجیــه بــه همســری بــرادر دیگــر خــود درآمــده اســت.

بررسی دوباره نمونه های هخامنشی

ــان  ــن رســم را در می ــرش شــیوع ای ــع موجــود، پذی ــر اســاس مناب ــر آن اســت کــه ب ــده ب نگارن
پارســیاِن هخامنشــی مشــکل اســت و امــا دربــاره اشــکانیان و ساســانیان ایــن شــبهه بســیار قوی تــر از 

ــدارد. ــر شــهبازی می پن ــزی اســت کــه دکت آن چی
بنــا بــه تصریــح منابــع موجــود ازدواج با محــارم در میــان هخامنشــیان نامطلــوب بوده و این رســم 
تنهــا در میــان گروهــی از ُمغــان جریــان داشــته اســت. و بــر ایــن امــر شــواهدی وجــود دارد. بــرای 
نمونــه هــرودوت دربــاره ازدواج کمبوجیــه بــا خواهــر خــود گویــد: »امــا چنیــن اســت چگونگــی 
ازدواج او بــا خواهــر خــود )زیــرا تــا ایــن زمــان هرگــز ایــن رســم بیــن پارس هــا وجــود نداشــت کــه 
خواهــر خــود را بزنــی بگیرنــد(. کمبوجیــه عاشــق یکــی دیگــر از خواهــران خــود شــده بــود و میــل 
داشــت بــا وی نزدیــک شــود. ولــی چــون نقشــه او برخــالف عــادات و رســوم وقــت بــود قضــات 
شــاهی را بحضــور طلبیــد و از آنهــا ســؤال کــرد کــه آیــا قانونــی وجــود دارد کــه ازدواج خواهــر و 
بــرادر را برضایــت شــخصی اجــازه دهــد. قضــات شــاهی از برگزیــدگان پارس ها هســتند. اینــان مقام 
خــود را تــا زمــان مــرگ حفــظ می کننــد مگــر در مــوردی کــه مرتکــب قضــاوت نادرســت گردنــد. 
ــا  ــت آنه ــر دس ــور از زی ــه ام ــد و هم ــیر می کنن ــی را تفس ــن مل ــیدگی و قوانی ــاوی را رس ــان دع این
می گــذرد. آنــان بــه ســؤال کمبوجیــه جوابــی دادنــد کــه نــه برخــالف حقیقــت بــود و نــه بــرای آنها 
خطــری ایجــاد می کــرد. آن هــا پاســخ دادنــد کــه هیــچ قانونــی ســراغ ندارنــد کــه ازدواج خواهــر و 
بــرادر را اجــازه دهــد ولــی اضافــه کردنــد کــه قانــون دیگــری وجــود دارد کــه بموجــب آن پادشــاه 
پــارس می توانــد بهــر عملــی کــه مایــل اســت دســت زنــد. بدیــن ترتیــب بی آنکــه از تــرس کمبوجیه 
قانونــی را ملغــی کننــد رعایــت کامــل آنــرا بــرای حفــظ جــان خــود الزم ندانســتند و توانســتند قانون 
دیگــری بیابنــد کــه بــه حــال پادشــاه کــه مایــل بــازدواج بــا خواهــران خــود بــود مســاعد باشــد. پس 
کبوجیــه بــا خواهــری کــه مایــل بــود ازدواج کــرد ولــی کمــی بعــد یکــی دیگــر از خواهــران خــود را 
نیــز بعقــد خــود درآورد. ایــن خواهــر دوم بــود کــه در مصــر بــا او همســفر بــود و پادشــاه او را بقتــل 

.۲ رسانید« 
نکتــه بســیار مهــم در ایــن روایت این اســت کــه خواســتة کمبوجیــه »برخالف عــادات و رســوم 

1. همان، ص 398، کتاب سوم، بند 88.
2. - هرودوت، 1382، تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، ج 3، ص 135-134.
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ــچ  ــد: »هی ــه دیگــر اینکــه قضــات هــم گفتن ــود« و مــردم آن را ناخــوش می داشــتند. نکت وقــت ب
ــرادر را اجــازه دهــد« امــا چــون اصــرار کمبوجیــه را  قانونــی ســراغ ندارنــد کــه ازدواج خواهــر و ب
دیدنــد بــرای جلوگیــری از خطــرات احتمالــی گفتنــد: »قانــون دیگــری وجــود دارد کــه به موجــب 
آن پادشــاه پــارس می توانــد بهــر عملــی کــه مایــل اســت دســت زنــد«. نکتــه دیگــر اینکــه بازهــم 

ایــن قانــون تنهــا بــرای پادشــاه بــود و مــردم همچنــان از ایــن کار ممنــوع بودنــد.
و امــا دربــاره ازدواج اردشــیر بــا دخترانــش پلوتــارخ گویــد پاروســاتیس بــرای جبــران اشــتباهات 
گذشــته خــود و به دســت آوردن دل اردشــیر بیش ازپیــش بــه بــرآوردن خواســته های او توجــه 
گاه شــد همســر خــود را راضــی کــرد کــه بــا  می کــرد و زمانــی کــه از عشــق اردشــیر بــه دختــرش آ
دختــر خویــش ازدواج کنــد. پلوتــارخ دربــاره ایــن کار می نویســد: »چنیــن کاری اگرچــه در نــزد 
یونانیــان مخالــف قانــون و عــادت شــمرده می شــود، ولــی در ایــران پادشــاه را بــا دیــده دیگــری دیده 
او را بــرای هــر کاری چــه از نیــک و بــد مختــار می شناســند« ۱. چنانچــه از ایــن داســتان برمی آیــد 
بازهــم پادشــاه هخامنشــی گرفتــار عشــق دختــر خویــش اســت امــا بازهــم قــدرت ابــراز آن را نــدارد 
چــرا کــه ایــن کار ناخوشــایند دیگــران اســت. پاروســاتیس نیــز بــرای رســیدن بــه اهــداف شــوم خود 
ــق  ــون آزادی مطل ــر قان ــن کار به خاط ــد ای ــارخ گوی ــم پلوت ــی دارد و بازه ــن کار وام ــاه را بدی پادش

پادشــاه بــود نــه اینکــه رســمی شــایع باشــد.
جنــاب شــهبازی نیــز گویــد: پلوتــارک )بــه نقــل از کتزیــاس( می گویــد مــادر اردشــیر دوم او را 
واداشــت بــا اســتاتیرا دختر خــود جفــت آید و »بــه قانــون و عقایــد یونانیــان اعتنایی نداشــته باشــد«، 
ــوده اســت  ــی پروشــات اصــاًل الزم نب ــدارد یعن ــوردی ن ــی در اینجــا اصــاًل م ــد یونان ــون و عقای قان
خاطــِر پســرش را از »عقایــد و قوانیــن یونــان« آســوده کنــد. نه یونــان در کار اردشــیر نفوذی داشــت 
و نــه یونانیــان زیردســت اردشــیر بودنــد که خاطــر ایشــان را نگــه دارد و »کار مردم ناپســند« خــود را 
برایشــان توضیــح دهــد. آنچــه در مأخــذ پلوتــارک آمــده بــوده اســت »عقایــد و قوانیــن« بوده اســت 
ــر  ــن. دخت ــی بک ــه می خواه ــر چ ــاهی، ه ــو ش ــد: »ت ــه او می گوی ــیر ب ــادر اردش ــی م ــس. یعن و ب
خــود را هــم بــه زنــی بگیــر، و بــه عقایــد و قوانیــن اعتنایــی نداشــته بــاش«. ایــن »عقایــد و قوانیــن« 
عقایــد و قوانیــن ایرانیــان بــوده اســت کــه پروشــات هــم مثــل کمبوجیــه می خواهــد نادیــده بگیــرد، 
و ایــن خــود دلیــل بزرگی اســت بــر اینکــه عقایــد و قوانیــن ایرانــی مخالــف چنــان ازدواج هایــی بوده 
گاثیــاس هــم از تنفــر اردشــیر دوم از رابطــه ای  اســت. در تأییــد ایــن اســتنتاج یــاد آور می شــویم کــه آ

ایــن چنانــی گواهــی می دهد۲.
دربــاره ازدواج تــری تخمــه و خواهــرش رخســان نیز کتزیــاس گویــد: »تری توخمــس خواهری 

1. پلوتارخ، 1380، ایرانیان و یونانیان به روایت پلوتارخ، ترجمه احمد کسروی، ص 217.
2. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 21.
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داشــت بــه نــام رخســان کــه از طــرف پــدر یکــی بــود. رخســان زنــی بســیار زیبــا بــود کــه مهــارت 
ــا او  فوق العــاده در کمان کشــی و زوبیــن انــدازی داشــت. تــری توخمــس شــیفته رخســان شــده ب

رابطــه پیــدا کــرد و از آمســتریس ]همســر رســمی خــود[ دوری گزیــد« ۱.
ــر  ــه از ظاه ــمی چنانچ ــه ازدواج رس ــت و ن ــی اس ــاط پنهان ــخن از ارتب ــم س ــات ه ــن روای در ای

عبــارت برمی آیــد.
امــا دربــاره ازدواج داریــوش ســوم بــا خواهــر خــود نیــز چنانچــه پلوتــارک و کورتیــوس گویــد 
اشــکال ایــن اســت کــه دیــودوروس گفتــه اســت همســر داریــوش خواهــر نجیــب زاده ای بــه نــام 
فرنــاک بــود کــه در نبــرد ایســوس کشــته شــد. هــر چنــد ممکــن اســت خواهــر فرنــاک همســر دوم 

داریــوش باشــد امــا ظاهــرًا دیــودوروس عقیــده دارد کــه یــک ملکــه وجــود داشــته اســت۲.
ــزد پارســیان  ــن رســمی ن ــر عــدم شــیوع چنی ــوان مدعــی شــد کــه دو شــاهد دیگــر ب شــاید بت

ــدارد« ۳. ــی ن ــود »ارزش تاریخ ــه می ش ــد گفت ــت هرچن ــون اس ــته گزنف ــی نوش ــود دارد یک وج
 گزنفــون گویــد آراســپ بــرای اثبــات اختیــاری بــودن عشــق بــه کــورش گویــد: »برادر عاشــق 
ــود  ــر خ ــق دخت ــدر عاش ــود. پ ــون و دل داده اش می ش ــری مفت ــی دیگ ــود ول ــود نمی ش ــر خ خواه
ــد  ــرس می توانن ــون و ت ــرا قان ــرد. زی ــرار می گی ــود و معشــوق دیگــری ق ــر معب ــی دخت نمی شــود، ول
عشــق را از میــان ببرنــد« ۴. می تــوان گفــت کــه اگــر ازدواج میــان محــارم جایــز بــود در نتیجــه نباید 
آراســپ چنیــن مثالــی مــی زد. البتــه اگــر گزنفــون باورهــای خــود را از زبــان آراســپ نقــل نکــرده 

باشــد.
ــت  ــرودوت اس ــن ه ــه از معاصری ــت. وی ک ــی اس ــوس لیدیای ــزارش گزانت ــر گ ــاهد دیگ ش
ــران  ــا دخت ــوان ب ــن رابطــه را می ت ــادران خــود هم بســتر می شــوند. همی ــا م ــغ، ب ــردان م ــد: »م گوی
و خواهرهــای خــود داشــته باشــند« ۵. اســترابو نیــز گویــد: »در میــان مغــان از دورة نیاکانشــان رســم 
اســت کــه بــا مادرانشــان هم بســتر شــوند« ۶. اســترابو ایــن رســم را مخصــوص طایفــه مغــان می دانــد 

و چنانچــه هــرودوت گویــد مغــان تنهــا یــک طایفــه از شــش طایفــه مادی هــا بودنــد۷.

ــاب  ــیه کامی ــه و تحش ــوس(، 1380، ترجم ــه فوتی ــه خالص ــروف ب ــیر )مع ــا اردش ــوروش ت ــاس از ک ــخ کتزی ــه تاری 1. خالص
ــد 2-1. ــش 54، بن ــی، ص 103، بخ خلیل

2. بروسیوس، ماریا، 1387، زنان هخامنشی، ترجمه هایده مشایخ، ص 92.
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در نتیجــه شــاید بتــوان گفــت ایــن رســم در میــان پارســیان خــالف قانــون بــوده امــا در میــان 
مادی هــا نیــز تنهــا در میــان مغ هــا جریــان داشــته اســت. بااین حــال دو نفــر ایــن رســم را بــه ایرانیــان 
و نــه مغــان نســبت داده انــد کــه فرضیــه پیشــین را سســت خواهــد کــرد. آنتیــس ِثِنــس )حــدود ۴۴۴ 
تــا ۳۷۱ قــم( می نویســد کــه آلکــی بیــاِدس آتنــی در پیــروی از ایرانیــان تــا بدانجــا رفــت کــه »ماننــد 
آنــان بــا مــادر و خواهــر و دختــر خــود هماغوشــی کــرد« ۱. کتزیــاس پزشــک اردشــیر دوم مدعــی 

بــوده اســت کــه »ایرانیــان بــا مــادر خــود آشــکار رابطــه جنســی می یابنــد۲« ۳.
امــا آیــا گواهــی هــرودوت دربــاره پارســیان یقینــی اســت. هــرن اشــمیت گویــد: »هــرودوت )و 
بــه پیــروی از او بوتچــی Bucci 1878:291-319( تاکیــد می کنــد کــه پیــش از کمبوجیــه، ایرانیان 
بــا خواهــران خــود ازدواج نمی کردنــد. بــا توجــه بــه منابعــی کــه داریــم، بحــث دربــاره ایــن ادعــا تــا 
حــدی دشــوار اســت: اگــر کســانتوس لیدیایــی می گویــد مغــان بــا خواهــران، دختــران، و مــادران 
خــود ازدواج می کردنــد، ایــن بــه مــا اجــازه می دهــد کــه بیندیشــیم کــه بــرای پارســیان آنچــه امــروز 

زنــای محــارم تلقــی می شــود، ممنــوع نبــوده اســت، گرچــه ایــن امــر مســلم نیســت« ۴.
مــری بویــس کــه بــر ایــن بــاور اســت هخامنشــیان زرتشــتی بــوده و ازدواج بــا محــارم نیــز وامــی 
ــه  ــق، کمبوجی ــه تحقی ــه ب ــت »ک ــمی اس ــدوده رس ــد خوی ــت. او می گوی ــرقی اس ــتیان ش از زرتش
آغازگــر آن نبــوده اســت؛ زیــرا در ایــن صــورت، هرقــدر هــم در مــدت کوتــاه ســلطنت خویــش، 
نفــوذ شــخصی اعمــال کــرده بــود، بــه ســبب کینه تــوزی داریــوش، بــا ســرعت هرچه تمام تــر محــو 

و بی اثــر می شــد« ۵.
 وی دربــاره روایــت هــرودوت نیــز گویــد: »اگــر شــرح هــرودوت دربــاره مشــورِت کمبوجیــه با 
داوران ســلطنتی پایــه اســتواری داشــته باشــد، بعیــد نیســت او نخســتین شــاه ایرانــی بــوده باشــد کــه 
در صــدد انجــام ایــن واجــب برآمــده اســت؛ وظیفــه ای کــه چــون زرتشــتی شــده بــود، انجــام آن، بر 

خــالف ســنت های قــوم و مــردم خــودش بــوده اســت« ۶.

1. به نقل از وی در آثنه، کتاب پنجم، بند ۶۳.
ــاس در دســت  ــچ یــک از نوشــته های کتزی ــا .۷۰ هی ــا، فصــل ۹، کلمنــت، ص ۶۹ ت ــان از وی در َاپولوگی ــه نقــل ترتولی 2. ب
ــه  ــی ب ــارات - می شناســیم، کــه همــه آنهــا را فیلیکــس یاکوب ــی از آنهــا را - آن هــم به صــورت اختی نیســت و فقــط تکه های
نحــو بســیار شایســته ای گــردآوری و ارزیابــی کــرده اســت. رک. یاکوبــی، قطعــات پراکنــده مورخــان یونــان، حلقــه ســوم، 

ــا ۵۱۷. جلــد c، ص ۴۱۶ ت
3. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 11.

4. هــرن اشــمیت، کالریــس، 1388، یادداشــت هایی دربــارة خویشــاوندی نــزد پارســیان در آغــاز شاهنشــاهی هخامنشــی، در 
تاریــخ هخامنشــی، ج 2، ص 92.

5. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 2، ص 96.
6. همان، ص 97.



۱۹۹ فصل پنجم: موارد معین تاریخی

وی در جــای دیگــری بــا اشــاره بــه گــزارش گزانتــوس لیدیایــی دربــاره مغــان و رواج ایــن رســم 
در جوامــع باســتانی گویــد: »اگــر جزئیــات گــزارش هــرودت قابل اعتمــاد باشــد، نشــان می دهــد 
ــه  ــا این هم ــود. ب ــناخته ب ــی ناش ــان غرب ــرای ایرانی ــه ب ــه، خوئتودث ــش از روزگار کمبوجی ــا پی ــه ت ک
شــگفت خواهــد بــود که عملــی برخاســته از بلهوســی یــک پادشــاه، وظیفــه ای دینــی و الزمــة ایمان 

انگاشــته شــود« ۱.
البتــه ممکــن اســت گفتــه شــود: »مــدارک دوره هخامنشــی حاکــی از آن اســت کــه ایــن نــوع 
ازدواج در خانــدان ســلطنتی مرســوم بــوده امــا در مــورد رواج آن میــان مــردم مــدارک بســیار کمتــر 
ــت درون  ــود سیاس ــخ خ ــول تاری ــیان در ط ــد: »هخامنش ــان گوی ــر بری ــه پی ی ــا چنانچ ــت« ۲. ی اس
ــد  ــه بلن ــی داد ک ــکان م ــان ام ــه آن ــا ب ــوع ازدواج ه ــن ن ــه »ای ــرا ک ــد چ ــری کردن ــری را پیگی همس

پروازی هــای ســلطنتی خاندان هــای اشــرافی دیگــر را نقش بــرآب کننــد« ۳.
نکتــه دوم اینکــه شــایع نبــودن ایــن رســم در میــان هخامنشــیان هیــچ ارتباطــی بــا زرتشــتی بــودن 
ایشــان نــدارد. چــرا کــه در میــان دانشــمندان دربــاره دیــن هخامنشــیان اتفــاق نظــری وجــود نــدارد. 
طبــق نوشــته های دکتــر چنگیــز موالیــی کــه خــود نیــز از منکرین زرتشــتی بــودِن هخامنشــیان اســت 
دانشــمندانی همچــو هارتمــان، مّیــه، کامــرون، نیبــرگ، مولــه، دیاکونــوف، داندامایف و ُلوکــوک از 

کســانی هســتند که منکــر زرتشــتی بــودن ایشــانند۴.
در نتیجــه نمی تــوان گفــت حــال کــه ایــن رســم در میــان هخامنشــیان ناخوشــایند بــوده اســت و 
ایشــان هــم زرتشــتی بوده انــد پــس در میــان زرتشــتیان نیــز چنیــن قانونــی وجــود نداشــته اســت. البته 
طبــق گــزارش هــرودوت و دیگــران تشــابه مغــان بــه زرتشــتیان بیشــتر اســت تــا پارســی ها. و چنانچــه 

گفتــه شــد گزانتــوس لیدیایــی و اســترابو ایــن رســم را بــه مغــان نســبت می دهنــد.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه بــه فــرض زرتشــتی بــودن هخامنشــیان باز هــم کســانی ماننــد مری 

بویــس ازدواج کمبوجیــه بــا خواهــرش را بــر اســاس آییــن زرتشــتی تحلیــل کرده اند.

بررسی دوباره نمونه های ساسانی

ــی  ــوم ایران ــه رس ــارم ب ــادک چه ــا فره ــوزا ب ــاب ازدواج م ــهبازی در رد انتس ــاپور ش ــاب ش جن
گویــد: »گاهــی خودخواهــی و بی اعتنایــی فرمانروایــان بــه عــرف هــم مؤثــر بــوده اســت. نمونــه ای 

1. بویس، مری، 1381، زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 81.
2. دریایی، تورج، 1383، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 177.

3. بریان، پی یر، 1392، امپراتوری هخامنشی، ترجمه ناهید فروغان، ج 1، ص 142.
4. موالیی، چنگیز، 1393، دین هخامنشیان، در تاریخ جامع ایران، ج 4، ص 405.
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از ایــن کارهــا ازدواج مــوزای رومــی بــا پســر کوچکــش فرهــادک اســت کــه در خردســالِی او انجام 
شــده، چــون مــوزا، کنیــزی رومــی، بــه هــوس تاج وتخــت فرهــاد چهــارم افتــاد و شــوهر را کشــت، 
و بــه بهانــه ایــن کــه پادشــاهی میــراث پســرش اســت، تخــت و تــاج او را گرفــت و بــرای ایــن کــه او 
را در چنــگ خــود نگــه دارد بــا او پیونــد زناشــویی بســت۱. آیــا ایــن رابطــه سیاســی کاری بــه قوانیــن 

ایرانــی داشــت؟« ۲.
ــه  ــد: »در کتیب ــاپور گوی ــا ش ــد ب ــد آدرآناهی ــز پیون ــیر و نی ــک و اردش وی در رد دو ازدواج دین
ســه زبانــه شــاپور یکــم بــر دیــوار بنــای هخامنشــی در نقش رســتم )کــه به غلــط بــه کعبــه زرتشــت 
مشــهور شــده اســت( آمده اســت کــه شــاپور بــرای عــده ای آمــرزش خواســت و بــه گروهــی خیریه 
بخشــید. در میــان آنــان از »دیَنــک )Denak(، ملکــه ملکه هــا« یــاد شــده اســت کــه »خواهــر شــاه 
ــه اســت.  ــد )Adur-Anahid( ســخن رفت ــا آُدراناهی ــان ملکــه ملکه ه ــود، و از »دخترم اردشــیر« ب
ایــن تعاریــف باعــث شــد کــه عــده ای دینــک را خواهــر و همســر اردشــیر بداننــد و آدراناهیــد را 
دختــر و همســر شــاپور۳. امــا چنــان کــه ماریــق، هارماتــا و ژینــو نشــان داده انــد ایــن انتســاب ها از 

ــت۴« ۵. ــردازی اس ــه خیال پ مقول
ــا از  ــد ام ــا یکدیگــر اختــالف دارن ــه ب ــن کتیب ــر ســر ای ــده می شــود پژوهشــگران ب چنانچــه دی
یــک نکتــه نبایــد به ســادگی گذشــت و آن ایــن اســت کــه چــرا شــاه بایــد دختــر خــود را »ملکــه 
ــواًل  ــرد و معم ــرار می گی ــاه« ق ــاهان ش ــل »ش ــارت در مقاب ــن عب ــه ای ــد درحالی ک ــا« بخوان ملکه ه
یــادآور همســر پادشــاه اســت. به ویــژه آنکــه نــام آدرآناهیــد پیــش از پســران شــاپور یــاد شــده اســت.

جنــاب شــهبازی در رد ازدواج یزدگــرد دوم بــا دختــرش و نیــز ازدواج قبــاد بــا ســامبیکه 
می گویــد: »نمونــه اعــالی ایــن خیال بافی هــا در یــک روایــت مســیحی دربــاره یزدگــرد دوم 
ــر خــود را  ــرار اســت کــه وی در هشــتمین ســال پادشــاهی خــود »دخت ــن ق آمــده اســت و آن بدی
ــه همســری گرفتــه بــود بکشــت« ۶. مورخــان جدیــد هــم ایــن روایــت را به عنــوان حقیقــت  کــه ب

ــم: ــی کنی ــم و آن را بررس ــون بیایی ــد۷. اکن می پذیرن

1. ژوزفوس می گوید این کار خشم نجبای پارتی را به دنبال داشت.
2. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 22.

ــر کعبــه  ــه در بــاب چنــد زن نامبــرده شــده در کتیبــه ســه زبانــی شــاپور یکــم ب 3. مــن جملــه مــاری لوئیــز شــومان در مقال
ــد. ــن، ص ۱۲۴ و بع ــران که ــهایی از ای ــا و پژوهش ــاب یافته ه ــس، در کت ــت، و هینت زرتش

4. رک. آدراناهید، به قلم فیلیپ ژینو در دانشنامه ایرانی، ج ۱، ص ۴۷۲.
5. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 19.

6. همان، ص ۵۰.
7. مثاًل کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص ۳۰۷.
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ــال  ــتمین س ــاز هش ــور در آغ ــرام گ ــود، و به ــور ب ــرام گ ــا به ــم ی ــرام پنج ــر به ــرد دوم پس یزدگ
پادشــاهی پــدرش زاده شــد۱. یعنــی در ســال ۴۰۷ م، و بــه هنــگام بــه تخــت نشســتن در بهــار ۴۲۱ م 
چهــارده ســاله بــود۲، و نیــز بــه هنــگام مــرگ در ۴۳۹ یعنــی در ســال هیجدهــم از پادشــاهی خــود 
ــی  ــدرش، یعن ــالگی پ ــر از هفده س ــرد دوم را زودت ــخ زادن یزدگ ــس تاری ــود۳. پ ــاله ب ــی و دوس س
ــر  ــید حداکث ــاهی رس ــه پادش ــرد دوم ب ــی یزدگ ــن وقت ــت؛ بنابرای ــوان گرف )۴۰۷+۱۷( ۴۲۴ م نمی ت
ــال  ــه س ــت و س ــر بیس ــود حداکث ــاهی خ ــتم از پادش ــال هش ــود و در س ــاله ب )۴۲۴- ۴۳۹( پانزده س
ــوده باشــد  ــه ب ــه همســری گرفت ــر خــود را ب ــع دخت ــه می توانســت در آن موق ــس چگون داشــت. پ
ــت.  ــض اس ــی مح ــن خیال باف ــد؟ ای ــه او را بکش ــوری ک ــد به ط ــده باش ــم از او زاده ش ــد ه و بع
ــود.  ــر خ ــا دخت ــت ب ــاد( اس ــواذ )قب ــتان ازدواج ک ــا داس ــوع دروغ پردازیه ــن ن ــری از ای ــه دیگ نمون
ــزرگ انوشــه روان از ازدواج کــواذ  ــرادر ب ــد کــه کاوس پســر کــواذ و ب ــس بیزانســی می گوی تئوفان
و دختــرش ســامبیکه بــه وجــود آمــده بــود۴. امــا مارکــوارت ثابــت کــرده اســت کــه چنیــن امــری از 

ــت« ۵. ــت نیس ــی درس ــدی تاریخ ــر زمان بن نظ
ــواهد  ــی ش ــه بررس ــت ب ــتان نخس ــان باس ــه ایرانی ــاب ب ــن انتس ــهبازی در رد ای ــاپور ش ــر ش دکت
پرداختــه اســت و ســپس ترجمــه واژه »خویــدوده« بــه »ازدواج بــا نزدیــکان« را اشــتباهی تاریخــی 
از ســوی موبــدان زرتشــتی دانســته اســت. امــا اشــکال کار ایشــان ایــن اســت کــه اواًل معلــوم نیســت 
ــم وجــود دارد. چــرا کــه  ــای دیگــری ه ــن شــواهد رخ داده باشــد چنانکــه نمونه ه ــا همی کــه تنه
زندگــی عامــه مــردم و نقــل شــاهد از آن مــورد توجــه تاریخ نــگاران نبــوده اســت. دوم اینکــه ایشــان 
بــه رد همــه شــواهد نپرداختــه و چنــد مــورد بی پاســخ مانــده اســت و خــود نیــز معتــرف اســت کــه 
نمونه هایــی به نــدرت اتفــاق افتــاده اســت. ســوم اینکــه معلــوم نیســت باورهــای هخامنشــیان بــرای 
ــاره نقــد شــواهد دوران ســه گانه هخامنشــی،  ــه ارث رســیده باشــد. در نتیجــه بایــد درب ساســانیان ب

اشــکانی و ساســانی تفکیــک قائــل شــد.
ــال  ــاور اســت کــه به احتم ــن ب ــر ای ــه ب ــرام و گردی ــاره ازدواج به ــی اســتاد شــهبازی درب از طرف

1. شاهنامه، ج ۷، ص ۲۶۶، بیت ۳۰ و بعد، درباره یزدگرد می آورد:
زشاهیش بگذشت چون هفت سال همه موبدان زو به رنج و وبال

سر سال هشتم مه فرودین که پیدا کند در جهان هوردین
یکی کودک آمدش هرمزد روز به نیک اختر و فال گیتی فروز

هم آنگه پدر کرد بهرام نام از آن کودک خرد شد شادکام
2. نولدکه- طبری، ص ۸۵، یادداشت ۴.

3. همان منبع، ص ۴۲۳.
4. به نقل مارکوارت از وی، ایرانشهر، ص ۱۳۱ و ۱۳۲، یادداشت ۶.

5. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 22.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۲۰۲

ایــن نمونــه سوءبرداشــت راوی باشــد چــرا کــه تنهــا طبــری چنیــن مطلبــی را آورده اســت و ممکــن 
اســت شــوهر او بهــرام پســر سیاوشــان باشــد کــه بعدهــا بــا بهــرام چوبیــن اشــتباه شــده اســت۱. امــا 
ــراز طبــری، کســان دیگــری ماننــد یعقوبــی، ثعالبــی، آبــی  نخســتین اشــکال ایــن اســت کــه به غی
ــاهنامه  ــد و در ش ــخن گفته ان ــرش س ــا خواه ــن ب ــرام چوبی ــن از ازدواج به ــز ای ــکویه۲ نی ــن مس و اب
ــن  ــتان چنی ــه داس ــوان از مجموع ــه »می ت ــود دارد ک ــا وج ــن مدع ــر ای ــواهدی ب ــز ش ــی نی فردوس
اســتنباط کــرد کــه گردیــه همســر بــرادر خــود بهــرام بــوده اســت« ۳ و شــاهنامه بنــداری نیــز تأییــدی 
بــر ایــن مطلــب اســت۴. از طرفــی هیــچ شــاهد صریحــی بــر ازدواج گردیه بــا بهــرام سیاوشــان وجود 

ــرد. ــه جایــی نمی ب ــا وجــود ایــن شــواهد ره ب ــدارد و صــرف یــک احتمــال ب ن
همچنیــن ایشــان در رد ازدواج قبــاد بــا خواهــرش گویــد: »طبــری گفتــه اســت کــواذ را 
ــن کار را همســر کــواذ  ــد ای ــوس بیزانســی می گوی ــی پروکوپی ــراری داد، ول ــدان ف خواهــرش، از زن
کــرد و مــورخ جدیــد بــا ســر هــم کــردن اینهــا می گویــد کــواذ را خواهــرش، کــه همســرش بــود، 

فــراری داد!« ۵.
ایشــان ازدواج قبــاد بــا خواهــرش را نتیجــه ســرهم بندی قــول طبــری و پروکوپیــوس می دانــد در 

حالیکــه بــه تصریــح بلعمــی قبــاد از آن خواهــر فرزندی داشــت۶.
نکتــه ی دیگــری کــه بایــد افــزود ایــن اســت کــه: »عــده ای دیگــر بــا اســتناد بــه کتیبــة کرتیــر بر 
ــر برقــراری مجــدد ازدواج هــای هم خــون در ردیــف اقدامــات مذهبــی وی  کعبــة زرتشــت مبنــی ب
در زمــان بهــرام دوم، بــه تأییــد نظریــة ماریــک می پردازنــد و معتقدنــد، چنانچــه ازدواج بــا محــارم، 
ــوان  ــر از آن به عن ــه کرتی ــت ک ــی نداش ــود، لزوم ــوم ب ــج و مرس ــرام دوم رای ــی به ــش از فرمانروای پی
ــن  ــا ای ــا[ چه بس ــل، ۱۳۷۸: ۱۱۲(. ... ]ام ــد )فاض ــاد کن ــود ی ــی خ ــم مذهب ــات مه ــی از اقدام یک
گفتــة کرتیــر صرفــًا یــک ترفنــد سیاســی بــوده و قصــد داشــته اســت چنیــن ازدواج هایــی را تــا پیــش 

از پادشــاهی بهــرام دوم غیرقانونــی و فرزنــدان حاصــل از آن را نامشــروع جلــوه دهــد.« 7.

1. همان، ص 19، پاورقی شماره 143.
ــی،  ــاهنامه ثعالب ــک، 1384، ش ــن عبدالمل ــد ب ــی، محم ــی، ج 1، ص 171، ثعالب ــخ الیعقوب ــح، تاری ــن واض ــی، اب 2. یعقوب
ترجمــه محمــود هدایــت، ص 329؛ اآلبــی، منصــور بــن الحســین، 1424، نثــر الــدر فــی المحاضــرات، ج 4، ص 184، ابــن 

ــم، ج 1، ص 219. ــد، 1380، تجارب االم ــن محم ــد ب ــکویه رازی، احم مس
3. خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه، ترجمه احمد بی نظیر، ص 77، پاورقی شماره 1.

4. بنداری، فتح بن علی، 1932، الشاهنامه، ص 193.
5. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 22.

6. بلعمی، ابوعلی، 1378، تاریخنامه طبری، ج 1، ص 677.
ــی، ص  ــی فرهنگ ــگاه انسان شناس ــا از ن ــا بهرام ه ــه ب ــدال نرس ــد، 1393، راز ج ــب، حام ــرور و وحدتی نس ــادی، ُس 7. خراش
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در این کتیبه کرتیر چنین آمده است:
۱۴-. ... بــه پشــت )گرمــی( ایــزدان و شــاهان شــاه و از کــردة مــن در ایرانشــهر بســیاری آتــش 

بهــرام نشــانده شــد و بســیاری خــوه دوده )روا( کــردم و. ...۱.
فعــاًل کاری نداریــم کــه اردشــیر جهانیــان از نویســندگان زرتشــتی در تحریفــی آشــکار ایــن بنــد 
را چنیــن آورده اســت: »دوبــاره ازدواج بــا اقــارب را بین آنهــا ممنوع ســاختم« ۲. چنانچه پیــش از او 

کاتــراک نیز چنیــن کرده اســت۳.
ــدوده  ــن نیســت کــه خوی ــر هرگــز مدعــی ای ــده می شــود کرتی ــد دی ــن بن همان طــور کــه در ای
وجــود نداشــت و او دوبــاره آن را برقــرار کــرده اســت همانطــور کــه پیــش از وی نیــز آتشــکده ها 
وجــود داشــت امــا بــا حمایت هــای کرتیــر بــر شــمار آن افــزوده شــد، بــه همــان صــورت خویــدوده 
ــاره  ــر درب ــه اگ ــود دارد ک ــب وج ــن دو مطل ــان ای ــی می ــه تفاوت ــت. چ ــام گرف ــز انج ــیاری نی بس
ــد  ــکده باش ــاره آتش ــر درب ــا اگ ــت ام ــده اس ــج ش ــو تروی ــدوده از ن ــی خوی ــد یعن ــدوده باش خوی
این چنیــن نیســت. در نتیجــه می تــوان گفــت همــان گونــه کــه آتشــکده وجــود داشــت و بــر شــمار 
آن افــزوده شــد، خویــدوده نیــز وجــود داشــت و بــا حمایــت کرتیــر بــر شــمار آن افــزوده شــد نــه 

اینکــه دوبــاره ترویــج شــد.

1. عریان، سعید، 1392، راهنمای کتیبه های ایرانی میانه پهلوی - پارتی، ص 192، بند 14.
2. جهانیان، اردشیر، 1349، دین هخامنشیان، ص 171.

3. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 86.





فصل ششم: 

نقد و بررسی دفاعیات





تاریخ دفاعیات

شــاید نخســتین دفاعیــه دربــاره انتســاب ایــن رســم بــه زرتشــت، گفتــه ســپهبد مرزبــان بــن رســتم 
ــبت  ــتی ها نس ــه زردش ــه ب ــادر ک ــکاح م ــاره ن ــد: »درب ــاره گوی ــن ب ــی در ای ــان بیرون ــد. ابوریح باش
ــن عمــل را تشــریع نکــرده و چــون  ــن رســتم شــنیدم کــه زرتشــت ای ــان ب ــد از ســپهبد مرزب می دهن
گشتاســب خردمنــدان و ســالخوردگان و بــزرگان کشــور خود را بــرای گفتگو با زردشــت در مجلســی 
ــادر خــود  ــا م ــود کــه اگــر مــردی ب ــن ب ــد ای گــرد آورد یکــی از پرســش هایی کــه از زردشــت کردن
ــه زن دیگــر نداشــته باشــد و از انقطــاع نســل  ــاده باشــد و دسترســی ب ــوده و جامعــه دورافت ــان ت از می
بهراســد چــه بایــد بکنــد؟ زردشــت پاســخ داد در چنیــن حــال رواســت کــه بــا مــادر خــود نزدیکــی 
کنــد« ۱. نکتــه مهــم در ایــن روایــت بیرونــی ایــن اســت کــه ســپهبد مرزبــان وجــود خویــدوده را انکار 
نکــرد و نگفــت ایــن ســخن تهمــت بــه دیــن و آییــن ماســت بلکــه گفــت زرتشــت ایــن رســم را بــرای 

مواقــع اضطــراری جایــز شــمرده اســت. هرچنــد شــاهدی بــر ســخن او وجــود نــدارد.
ــن مطلــب  ــه ای ــرن یازدهــم ب ــی در ق ــه ســاختگی آذرکیوان ــن فرهــاد از نویســندگان فرق بهــرام ب
پرداختــه و می نویســد: »گوینــد لختــی دوســت داران مجــوس وطــی مــادر و خواهــر و عمــه و خالــه 
و آنچــه از ایشــان بزایــد جملــه حــالل داننــد« ۲. آنچــه در ایــن ردیــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه 
ــن  ــد چنیــن چیــزی در دی ــدون اینکــه وجــود ایــن رســم را منکــر شــود و بگوی ــن فرهــاد ب بهــرام ب
مــا وجــود نــدارد و اینهــا همــه دروغ و تهمــت اســت، می گویــد ایــن رســم هیــچ ایــرادی نــدارد و 
حکمــًا هیــچ منعــی و ســخنی در ایــن بــاره ندارنــد و اگــر مذهبــی آن را حــرام کــرده چــه ایــراد دارد 
کــه مذهــب دیگــری آن را حــالل کــرده باشــد. وی همچنیــن در مقــام پاســخی نقضی به چنــد فرع 
فقهــی ماننــد جــواز ازدواج بــا دختــری کــه از زنا متولــد شــده اســت در مذهب شــافعی و ... اشــاره 

1. بیرونی، ابوریحان، 1389، آثارالباقیه، ترجمه اکبر دانا سرشت، ص 300-299.
2. بهرام بن فرهاد، 1279، شارستان چهار چمن، ص 205.
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می کنــد۱. نویســنده در دفــاع از جایــز بــودن ازدواج بــا محــارم هیــچ ترســی از آوردن دالیــل سســت 
و مســخره نــدارد بــرای مثــال گویــد: »هــر گاه ایــن همــه عضــو سراســر از ســر تــا پــا از موضــع و از 

شــکم مــادر بیــرون شــده بــاز درون رود نقصــان نــه« ۲.
تــا پیــش از آغــاز مطالعــات اوســتایی و ظهــور جنبــش بازگشــت بــه گاتاهــا همچنــان در کتــب 
زردشــتی بــر درســتی ایــن رســم تاکیــد می شــد )حتــی در همــان معنــای خویشــان درجــه دوم( امــا 
پــس از انتشــار گســتردة متــون پهلــوی، زردشــتیان مــورد هجمــه شــدید پیــروان دیگــر ادیــان قــرار 
گرفتنــد. در نتیجــه بهتریــن راه حــل بــرای گریــز از ایــن شــبهات، انــکار مندرجــات متــون پهلــوی و 

متهــم کــردن پیــروان دیگــر ادیــان بــه دشــمنی و اتهام زنــی بــود.
شــهریارجی دادابهائــی بهروچــارا از نویســندگان پارســی در ایــن باره می نویســد: »عقــد نکاحی 
کــه بــا خویشــاوندان می شــود نامــزد بــه خیتــودث اســت. بدبختانــه ایــن تســمیه باعــث زعــم باطلــه 
بعضــی شــده اســت کــه گفته انــد در کیــش بهــی تزویــج محــارم اقــارب در میــان ایرانیــان باســتان 
حــالل بــوده اســت. و لکــن شــواهد و گواهــان معتبــر و اســتوار موجــود اســت کــه زرتشــتیان هرگــز 

ــته اند« ۳. ــا نداش ــح روسپی آس ــل قبی ــه فع این گون
کیخســرو شــاهرخ می نویســد: »افســوس کــه بی اطالعــان یــا نادانســته یــا از روی غــرض بعمــد 
نســبت های ناســزا بــه ایــن کیــش بافّرهــی داده و آنچــه از روی عنــاد پیشــه ی خــود کرده انــد ایــن 
اســت کــه نعــوذ بالله زرتشــتیان، مــادر و دختــر و خواهــر و هــر یــک از نزدیکان خــود را کــه ممکن 

باشــد بــدون تــرس خــدا و خلــق بــه عقــد نــکاح خــود درمی آورنــد« ۴.
موبــد اردشــیر آذرگشســب می نویســد: »ازدواج بــا محــارم در هیــچ دوره ای در بیــن زرتشــتیان 
گاهــی برســوم و  ــا از نادانــی و ناآ ــا عمــدًا و ی ــاروا را دشــمنان مــا ی متــداول نبــوده و ایــن تهمــت ن

ــا وارد ســاخته اند« ۵. ــدران م ــن مزدیســنی بپ قوانی
ــا نســبت داده  ــدران نامــدار م ــی کــه بپ ــد: »یکــی دیگــر از اتهامات وی در جــای دیگــری گوی
ــران و افــرادی کــه از  ــا نزدیــکان اســت کــه از ســوی دشــمنان ای ــاروای زناشــویی ب شــده تهمــت ن
مذهــب ایرانیــان اطــالع عمیــق نداشــتند بــه نیــاکان نامــدار مــا وارد و آنهــا را بارتــکاب ایــن عمــل 

ــد« ۶. ــم نموده ان ــت مته زش
موبــد کــورش نیکنــام در ایــن بــاره گویــد: »دیــر زمانــی اســت کــه دشــمنان فرهنــگ و تمــدن 

1. همان، ص 208-207.
2. همان، ص 209.

3. شهریارجی دادابهائی بهروچارا، 1265 ی، گلدسته چمن آئین زرتشت، ترجمه ماستر خدابخش ابن بهرام، ص 115.
4. شاهرخ، کیخسرو، 1388، فروغ مزدیسنی )زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت(، ص 226.

5. آذرگشسب، اردشیر، 1345، آیین زناشویی زرتشتیان ص 17.

6. آذرگشسب اردشیر، 1361، پاسخگویی به اتهامات، ص 54.
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ایــران باســتان و آییــن زرتشــت، ازدواج بــا محــارم یــا پیونــد زناشــویی بــا نزدیــکان ماننــد خواهــر و 
ــد  ــا تهمت هــای دیگــری مانن ــن نگــرش همــراه ب ــا ای ــد. و ب ــه زرتشــتیان نســبت می دهن ــادر را ب م
آتش پرســتی و دوگانه پرســتی برآننــد تــا شــاید دلــدادگان آییــن راســتی و خــرد و خواســتاران فــراوان 

بــرای پیوســتن بــه فلســفه و بینــش زرتشــت را گمــراه و پشــیمان کــرده باشــند« ۱.
ــی در  ــدو - ایران ــی پژوهش هــای هن ــد: »در ســومین کنگــرة جهان ــز گوی ــر دوســتخواه نی دکت
ــئله  ــن مس ــرح ای ــاهد ط ــر 1998(، ش ــر 1377/ 3- 8 اکتب ــان )11- 1۶ مه ــورگ آلم ــگاه هامب دانش
ــاالر و ســاختگی و  ــد زرتشــتیان حاضــر در ت ــا واکنــش تن ــود کــه ب از ســوی یکــی از ســخنرانان ب
دروغیــن شــمردن انتســاب چنیــن رســمی بــه پیــروان کیــش ایشــان، روبــه رو گردیــد. اســتاد جــالل 
خالقــی مطلــق، ایران ْشــناس و شــاهنامه پژوه نامــدار، بــه پشــتیبانی از ســخنران یــاد کــرده پرداخــت و 

ــون اشــاره کــرد« ۲. ــر، از روزگار کهــن تاکن ــن ام ــدة ای ــه پشــتوانه ها و خاســتگاه های تأییدکنن ب
نخســتین کســی کــه طبــق گفتــه کاتــراک ایــن بــاور را انــکار کــرد بلســارا بــود. امــا کریســتین 
ــع  ــا وجــود اســناد معتبــری، کــه در مناب ــال وی می نویســد: »ب ــاره دفاعیــات بلســارا و امث ســن درب
زردشــتی و کتــب بیگانــگان معاصــر عهد ساســانی دیده می شــود، کوششــی کــه بعضی از پارســیان 
جدیــد بــرای انــکار ایــن عمــل، یعنــی وصلــت بــا اقــارب می کننــد، بی اســاس و سبکســرانه اســت. 
مثــاًل تأویلــی کــه بلســارا از کلمــه خویذوگــدس کــرده و گفتــه اســت معنــی آن »حصــول رابطــه 
اســت بیــن خــدا و بنده بوســیله زهــد و پرهیــزکاری«، و نیــز او گویــد در زمــان تحریر کتــب پهلوی 
معنــی ازدواج نامشــروع بایــن کلمــه تعلــق گرفتــه اســت، ظاهــرًا »مــراد اعمالــی بــوده کــه منحصــرًا 
ــا  ــد دانســت کــه ازدواج ب ــی بای ــه زردشــتیان«، ول ــد ن بحکمــاء مزدکــی مذهــب نســبت می داده ان
اقــارب بهیچوجــه زنــا محســوب نمی شــده، بلکــه عمــل ثوابــی بــوده، کــه از لحــاظ دینــی اجــری 
ــم  ــرن هفت ــل ق ــی در اوای ــیانگ چین ــون تس ــول هی ــه ق ــت، ک ــل اس ــت. محتم ــته اس ــم داش عظی

میــالدی، کــه گویــد ازدواج ایرانیــان عصــر او بســیار آشــفته اســت، ناظــر بهمیــن رســم باشــد« ۳.

دفاعیه ها:

دفاعیه موبد کورش نیکنام

از آنجــا کــه ایــن کتــاب در پاســخ بــه ادعــای موبــد کــورش نیکنــام بــه نــگارش درآمــده اســت 

1. نیکنام کورش، 1394، ُخوَاِا ت َوَدتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست، ص 11.
2. دوســتخواه، جلیــل، دوســتخواه، جلیــل، خیتــودث، خویــدودس، خویــدوده، )خویشــاوند پیونــدی(: رازواره ای در 

آمــوزه ی پســین زرتشــتی، در ایرانــی مانــدن و جهانی شــدن، ص 38.
3. کریستین سن، آرتور، 1385، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی ص 235-234.
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ــام  ــوَاِات َوَدت ــه »ُخ ــن کار مقال ــرای ای ــود. ب ــه می ش ــان پرداخت ــای ایش ــد گفته ه ــه نق ــت ب نخس
ــل و بررســی می شــود. ــت نق ــه دق ــا محــارم نیســت« ۱ ب اوســتایی، ازدواج ب

الف( زرتشت چنین دستوری نداده است

ایشــان می گویــد: »پیونــد زناشــویی بــا نزدیــکان نــه تنهــا در بینــش اشــو زرتشــت و 
ــتی  ــیوه نادرس ــن ش ــن چنی ــگاه از ای ــت هیچ ــروان زرتش ــت و پی ــده اس ــا نیام ــروده هایش گاتاه س
پیــروی نکرده انــد، بلکــه زرتشــت در تنهــا مــوردی کــه دربــاره پیونــد زناشــویی در گات هــا ســخن 
بــه میــان آورده بــرای زناشــویی کوچک تریــن دختــرش بــه نــام پورچیســتا بــا جوانــی خردمنــد و بــه 
دور از خانــواده زرتشــت بــه نــام جاماســپ بــوده اســت. با ایــن گــزارش چنانچــه در بینش زرتشــت، 
ســنت زناشــویی بــا نزدیــکان پســندیده بــود و جایــگاه باارزشــی داشــت. بــرای بنیان گذاشــتن چنیــن 
رســمی بیگمــان زرتشــت خــودش بــا دختــرش ازدواج می کــرد و یــا بــه یکــی از پســرانش ســفارش 
می کــرد تــا بــا خواهرشــان پیونــد زناشــویی داشــته باشــند نــه اینکــه بــا آزادی گزینــش از پورچیســتا 
درخواســت کنــد کــه با خــرد خویــش رایزنی کــرده و ســپس جاماســپ را کــه در دیــن داری نــام آور 

شــده را بــه همســری خویــش بپذیــرد« ۲.
نگارنــده گویــد مــا نیــز بــر ایــن هســتیم کــه پیامبــر مجــوس۳ هرگــز بدیــن کار فرمــان نــداده و 
موبــدان زرتشــتی بــر خــالف دســتورات پیامبــر نخســتین اقــدام بــه ترویــج ایــن بدعــت کرده انــد. 

امــا دالیلــی کــه جنــاب نیکنــام آورده انــد چنــد اشــکال دارد:
نخســت اینکــه یــاد نکــردن ایــن رســم در گاتاهــا هیــچ دلیلــی بــر نبــود آن در فرهنــگ زرتشــتی 
نیســت چــرا کــه بــا توجــه بــه ترجمه هــای کنونــی گاتاهــا هیــچ حکــم فقهــی در آن وجــود نــدارد۴ 
ــوان  ــال می ت ــدارد. ح ــود ن ــا وج ــتی در گاتاه ــی زرتش ــم های کنون ــک از رس ــچ ی ــن هی و همچنی
گفــت زرتشــت بــا تمــام ایــن رســوم مخالــف اســت؟ بــه گفتــه دوشــن گیمــن »اگــر بســیاری از این 
مطالــب در گات هــا نیامــده اســت، ناگزیــر بــه ایــن معنــا نیســت کــه چنیــن چیزهایــی در اصــل در 

1. نیکنام کورش، 1394، ُخوَاِا ت َوَدتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست، ص 13-11.
2. همان، ص 11.

ــود  ــن او وج ــارم در آیی ــا مح ــتند و ازدواج ب ــری داش ــل پیامب ــه در اص ــد ک ــوس می دان ــزء مج ــتیان را ج ــده زرتش 3. نگارن
ــت  ــن نیس ــد روش ــوس باش ــر مج ــان پیامب ــت هم ــه زرتش ــت. اینک ــده اس ــن ش ــدان وارد دی ــت موب ــه دس ــا ب ــته و بعده نداش
ــن  ــغ دی ــه تبلی ــوم خــود ب ــان ق ــر راســتین مجــوس در می ــوده کــه بعــد از پیامب ــه ای از مجــوس ب ــر طایف ــا زرتشــت رهب و گوی

ــت. ــه اس پرداخت
4. بــه جــز دو مــورد ادعایــی تحریــم قربانــی و هوم نوشــی کــه آن هــم بــه گفتــه تعــدادی از اوســتاپژوهان چنــدان صراحتــی 
در ایــن مطلــب نــدارد )بــرای اطــالع بیشــتر نــک: نــوادری، غالمرضــا، 1398، قربانــی در آییــن زرتشــتی، ص 243-213(.
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دیــن زرتشــت نبــوده اســت. مثــاًل، از ایــن کــه پیامبــر از جشــن های موســمی ســخنی نمی گویــد آیــا 
بایــد نتیجــه گرفــت کــه از ایــن جشــن ها بی خبــر بــوده و یــا آنهــا را روا نشــمرده و دســتور برگــزاری 

آنهــا را نــداده اســت؟« ۱.
دوم اینکــه بــه فــرض کــه گاتاهــا از آن زرتشــت باشــد۲ امــا بــاز هــم معلــوم نیســت یســنای ۵۳ 
یعنــی آخریــن ســرود گاثاهــا از خــود زرتشــت باشــد. وســت در ایــن بــاره گویــد: از برخــی جزئیات 
زبان شناســی و از چگونگــی اشــاره بــه زرتشــت برمی آیــد کــه ســروده از خــود او نیســت۳. اتفاقــًا زنر 
نیــز ایــن ســروده از زرتشــت نمی دانــد و بــر ایــن اســت کــه ایــن ســروده بعــد از مــرگ زرتشــت و 
در جهــت تجلیــل از عروســی دختــر وی ســروده شــده اســت۴ و نیبــرگ نیــز بــر همیــن باور اســت۵. 

گیگــر۶، ماریــان مولــه۷و همچنیــن ویلیــام ماالنــدرا نیــز ایــن ســرود را از زرتشــت نمی داننــد۸.
ــه  ــت ک ــوان گف ــم می ت ــاز ه ــد، ب ــت باش ــم از آن زرتش ــرود ه ــن س ــه ای ــرض ک ــه ف ــا ب و ام
خویــدوده هــر چنــد بــاارزش بــوده امــا واجــب نبــوده کــه حتمــًا زرتشــت بایــد بــدان عمــل می کــرد 
تــا سرمشــق دیگران شــود. جــدای از اینکــه در گذشــته ازدواج یکــی از مهم تریــن راه های اســتحکام 
پیونــد حکومت هــای بــزرگ و کوچــک بــوده اســت و در تاریــخ نیــز نمونه هــای بســیاری از ایــن 
دســت ازدواج هــا وجــود دارد و بســیار طبیعــی اســت کــه زرتشــت بــرای اســتحکام پیونــد خــود بــا 
دربــار گشتاســب دخترانــش را بــه ازدواج بــا بــزرگان کشــوری درآورد و بــرای درباریــان نیــز بهتریــن 
فرصــت بــود کــه بــا بــه همســری گرفتــن دختــران زرتشــت بــه افتخــار خویشــاوندی بــا او درآمــده 
و جایــگاه خــود را ارتقــاء دهنــد. از طــرف دیگــر اگــر در ایــن ســرود ســخنی از خویــدوده و ثــواب 
آن نباشــد، ســخنی در رد و ابطــال آن هــم وجــود نــدارد و در ایــن بــاره ســاکت اســت و نمی تــوان 
از ایــن ســکوت حرمــت را برداشــت کــرد و اگــر بــر ایــن باشــیم کــه ســکوت گاتاهــا دلیــل بــر عدم 

1. دوشن گیمن، ژاک، 1369، تامالتی درباره زرتشت، ترجمه جهانگیر نادرزاد، ص 5.
2. دکتــر پرویــز رجبــی چنیــن گویــد: »اگــر موشــکاف باشــیم و نخواهیــم بــا تکیــه بــر گمــان ســخن برانیــم، در ایــن بــاره هم 
کــه گاتاهــا حتمــًا ســروده های خــود زرتشــت اند دســتمان خالــی اســت. طبعــًا وقتــی کــه زمــان ظهــور پیامبــر در 6 هــزاره ی 
ــور  ــده ها حض ــس از س ــوده و پ ــته ب ــت نانوش ــتا نخس ــه اوس ــم ک ــی دانی ــن م ــه یقی ــه ب ــد و درحالیک ــناور باش ــده ش ــم ش گ
شــفاهی، در زمانــی نزدیک تــر بــه مــا تــا زرتشــت، صــورت مکتــوب یافتــه اســت، در یــک بررســی علمــی نمی تــوان گاتاهــا 

ــز،1380، هزاره هــای گمشــده، ج 1، ص 121(. ــا قاطعیــت از آن زرتشــت دانســت« )رجبــی، پروی را ب
3. وست، مارتین، 1394، گات ها ترجمه ای نوین، ترجمه خشایار بهاری، ص 272.

4. زنر، آر. سی، 1389، طلوع و غروب زردشتی گری، ترجمه تیمور قادری، ص 83.
5. نیبرگ، هنریک ساموئل، 1383، دین های ایران باستان، ترجمه سیف الدین نجم آبادی، ص 159.

6. رضی، هاشم، 1382 زرتشت در گاثاها، ص 59.
7. موله، ماریان، 1395، آیین، اسطوره وکیهانشناسی در ایران باستان، ترجمه محمد میرزایی ص 209.

8. ماالندرا، ویلیام. م.، 1391، مقدمه ای بر دین ایران باستان، ترجمه خسرو قلی زاده، ص 56.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۲۱۲

جــواز اســت بایــد تمــام آداب ورســوم زرتشــتی را حــرام بدانیــم چــرا کــه هیــچ اثــری از آداب ورســوم 
و فقــه زردشــتی در گاتاهــا وجــود نــدارد و دربــاره آن ســاکت اســت.

از ایــن کــه بگذریــم هیــچ اختالفــی در این نیســت کــه ازدواج بــا غیرمحــارم در این دیــن توصیه 
ــه همیــن خاطــر بســیاری می گوینــد اصــاًل مــراد از خویــدوده ازدواج دخترعمــو و  شــده اســت. ب
ــر خــود را  ــا دخت ــوان گفــت ازآنجاکــه زرتشــت در گاتاه ــد آن اســت. حــال می ت پســرعمو و مانن
بــه همســری خویشــاوندان درنیــاورده اســت پــس به طورکلــی ازدواج بــا خویشــان را ناپســند دانســته 

اســت؟
ســوم اینکــه اطــالع مــا دربــاره دیگــر اعضــای خانــواده زرتشــت بســیار ناقــص اســت. تعــداد 
همســران وی و اینکــه فرزنــدان او متعلــق بــه کــدام یــک از زنــان وی هســتند چندان روشــن نیســت 
ــه مــا نمی دانیــم  ــرای نمون ــا چــه کســانی ازدواج کرده انــد. ب و همچنیــن نمی دانیــم فرزنــدان وی ب
ــمندان  ــی از دانش ــی برخ ــه زن۱. حت ــتی س ــنت زرتش ــه س ــا ب ــا بن ــته ی ــک زن داش ــًا ی ــت واقع زرتش
زرتشــتی هنــد بــر ایــن باورنــد کــه زرتشــت و یــاران نزدیکــش اصــاًل ازدواج نکردنــد۲ و واژگان دختر 
و همســر و ماننــد آن در گاتاهــا معنــای حقیقــی نــدارد و بــرای شــاگردان به کاررفتــه اســت۳. قضیــه 
وقتــی پیچیــده می شــود کــه ماننــد برخــی بگوییــم زرتشــت تنهــا یــک زن داشــته اســت. چــرا کــه 
ــد ۱۷ هــات ۵۱  ــوی از بن ــز تفســیر پهل ــق تفســیر بســیاری از اوستاشناســان و نی ــن صــورت طب در ای
فرشوشــتر دختــر خــود را کــه هــووی نــام دارد را بــه همســری زرتشــت درمــی آورد و طبــق تفســیر 
ســنتی از بنــد ۴ از هــات ۵۳ جاماســب کــه بــرادر فرشوشــتر اســت پورچیســتا را بــه همســری خــود 
می پذیــرد و ایــن یعنــی پورچیســتا بــا عمــوی مــادر خویــش ازدواج کــرده اســت۴. و عجیب تــر اینکه 
موبــد جهانگیــر اشــیدری هــم بــر ایــن اســت کــه نــام همســر زرتشــت هــووی بــوده و از او شــش 
فرزنــد داشــته اســت۵. امــا در این جــا نیز موبــد نیکنام گویــد خانــواده جاماســب هیچ خویشــاوندی 

با خانــواده زرتشــت نداشــته اســت۶.
چهــارم اینکــه در کجــای گاتاهــا آمــده کــه دختــر زرتشــت بــا جاماســپ ازدواج کــرد؟ اصــاًل 
ــه نیبــرگ »در  ــه گفت ــه یســنای ۵۳ نامــی از جاماســپ نیســت. و ب در هیچ کــدام از بندهــای نه گان
ــد و  ــر و وروچهــر از چکــرزن بودن ــق نوشــته های بندهــش زرتشــت دو پادشــازن داشــته و یــک چکــرزن کــه اورت ن 1. طب
ایستواســتر، فریــن، ســریت و پورچیســتا از پادشــازن بودنــد و هــووی زن ســوم وی کــه دختــر فرشوشــتر بــود نیــز مــادر ســه 

منجــی زرتشــتی اســت )بهــار، مهــرداد، 1395، بندهــش، ص 152(.
2. جعفری، علی اکبر، 1346، پیام زرتشت، ص 151.

3. همان، ص 154.
4. آذرگشسب، فیروز، 1384، گات ها سرودهای زرتشت، ج 2، ص 769-768.

5. اشیدری، جهانگیر، 1381، راهنمای آشنایی با دین و آموزشهای اشو زرتشت )دفتر یکم(، ص 6.
6. نیکنام، کورش، 1399، زرتشت و مزدیسنان، ص 259.



۲۱۳ فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات

نتیجــه توجیــه نادرســتی از ایــن ســرود گاهانــی ایــن روایــت پدیدآمــده، کــه زرتشــت او ]پورچیســتا[ 
را بــه جاماســپه هُوگــَوه بــه زنــی داده اســت« ۱. توجیــه ناســازگاری کــه منجــر بــه تعبیرهــای دلخــواه 

و زورکی می شود۲.
آیــا غیــر از ایــن اســت کــه جنــاب نیکنــام بــر اســاس متــون پهلــوی و ســنت زرتشــتی جاماســپ 
را دامــاد زرتشــت دانســته اســت؟ ایــن همــان یــک بــام و دوهوایــی اســت کــه امثــال ایشــان گرفتــار 
ــاب  ــن جن ــا همی ــد ام ــا را می پذیرن ــنتی گاتاه ــیر س ــورد تفس ــن م ــام در ای ــاب نیکن ــت. جن آن اس
نیکنــام تفســیر ســنتی خویــدوده از متــن گاتاهــا را رد می کننــد. و ایــن یعنــی برخــورد گزینشــی بــا 

ســنت دینــی.
ــان  ــت. ایش ــروش پور اس ــد س ــاب موب ــه جن ــوا گفت ــام و دو ه ــک ب ــن ی ــری از ای ــه دیگ نمون
می گویــد: »اینکــه چنیــن موضوعــی را تنهــا بــه اســتناد متــون غیراوســتایی بــه جامعــة نیک زرتشــتی 
نســبت می دهنــد، بســیار نادرســت اســت« ۳. امــا پرســش ایــن اســت کــه چطــور اســت که بســیاری 
از رســوم زرتشــتی هیــچ مدرکــی جــز همیــن متون غیــر اوســتایی نــدارد امــا کســی در زرتشــتی بودن 
آن شــک نکــرده و از نســبت آن بــه جامعــه زرتشــتی ابایــی نــدارد بــا اینکــه ســفارش بــه انجــام آن 
هیچــگاه در حــد ســفارش بــه خویــدوده نبــوده اســت. نکتــه دیگــر اینکه آیــا اگر متــون اوســتایی در 
ایــن بــاره وجــود داشــت انتســاب آن را بــه دیــن زرتشــتی می پذیرفتنــد؟ پاســخ صــدر در صــد منفــی 

اســت همــان گونــه االن نیــز بســیاری از احــکام اوســتایی را مغایــر بــا اندیشــه زرتشــت می داننــد.
پنجــم اینکــه مفاهیم یســنای ۵۳ چنــدان هم روشــن نیســت. اتفاقــًا در بنــد چهــارم واژه »خَوِئَت 
ُئــِو« به کاررفتــه اســت کــه بــه قــول ماریــان مولــه درخــور توجــه اســت۴. ایــن بنــد از گاتاهــا قابلیــت 
تفاســیر گوناگونــی دارد و تــا جایــی کــه مولــه در تفســیر ایــن هــات گویــد: »پورچیســته بــه عنــوان 
ســرنموِن کامــل زنــی ســتوده می شــود کــه بــه پیوند بــا محــارم عمــل کــرده اســت؛ چنیــن ازدواجی 
نیــز ســتوده اســت« ۵. وی در جــای دیگــری گویــد: »آخریــن گاه از پورچیســتا دختــر زردشــت، 
ــر ســنت  ــا ب ــدرش و هــم همســرش گذاشــته اســت: بن ــار پ ــرد کــه خــود را هــم در اختی ــام می ب ن
منظــور از ایــن همســر، جاماســپ جانشــین پیامبــر و موبــد بــزرگ اســت. در درجــه اول ازدواج بــا 
محــارم بایــد بــرای حفــظ پاکــی سلســلة خاندان هــای موبــدی به کاررفتــه باشــد« ۶. یــا کلنــز بــر این 

1. نیبرگ، هنریک ساموئل، 1383، دین های ایران باستان، ترجمه سیف الدین نجم آبادی، ص 278.
2. همان، ص 158.

3. سروش پور، پدرام، 1397، پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی، ص 189.
4. موله، ماریان، 1395، آیین، اسطوره و کیهان شناسی در ایران باستان، ترجمه محمد میرزایی ص 297.

5. همان، ص 298.
6. موله، ماریان، 1391، ایران باستان، ترجمه ژاله آموزگار، ص 114.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۲۱۴

بــاور اســت کــه ایــن یســنا منطبــق بــر ازدواج مقــدس اســت۱. مطلــب وقتــی جالــب می شــود کــه 
پــرودوز اکتــر شــروو بــا اســتناد بــه بنــد چهــارم از همیــن یســنا می گویــد: »ازدواج بــا نزدیک تریــن 
ــا دختــر خــود آرمیتــی  ــا توجــه بــه اینکــه اهورامــزدا ب خویشــاوند مؤنــث )khwaetu-wadatha( ب
ازدواج کــرد و زرتشــت کــه »پــدر و شــوهر« دختــرش پورچیســتا بــود، امــری پســندیده محســوب 

.۲ می شــد« 
البتــه ترجمــه موبــد فیــروز آذرگشســب از بنــد چهــارم نیــز درخــور توجــه اســت »مــن کســی 
ــم  ــت خواه ــت، دوس ــده اس ــارده ش ــا گم ــاگران و خودمانی ه ــرور تخش ــدر و س ــوان پ ــه به عن را ک

ــرم« ۳. ــری می پذی ــه همس ــت و ب داش
موبــدان کهــن نیــز از ایــن ســرود ازدواج پورچیســتا بــا پــدرش را فهمیده انــد. در دینکــرد نهــم 
چنیــن آمــده اســت: »دربــارة ســتایش پوروچیســت - دختــر زردشــت - بــه ســبب اینکــه بهدیــن 
را بــا خــرد انتخــاب کــرد و دســتورات دیــن را انجــام داد و بــا رضایــت تــن بــه زنــی زردشــت داد و 
اینکــه کارهــا را بــه طــور کامــل انجــام مــی داد و از او اطاعــت می کــرد و پــس از زردشــت نیــز زنــی 
و اطاعــت جاماســپ را قبــول کــرد. و بــه ســبب آن دیــن داری و بــه ســبب اینکــه بــه ایــزدان نزدیکــی 

داشت«۴.
ــد:  ــاب نهــم دینکــرد گوی ــی در توضیــح فصل هــای ورشتمانســر نســک از کت ــر میرفخرای دکت
»بخشــی از فصــل بیســت و دوم نیــز بــه ســتایش پورچیســتا دختــر زردشــت بــرای ایمــان داشــتن بــه 
دیــن و انجــام دادن انــدرز دیــن )خویــدوده؛ ازدواج بــا نزدیــکان( بــا خرســندی، یعنــی تــن بــه زنــی 
دادن بــه زردشــت و انجام وظیفــه کــردن و احتــرام بــه او و پــس از زردشــت زنــی و احتــرام کــردن به 

جاماســپ و مــزد بــزرگ از اورمــزد اختصــاص دارد« ۵.
ششــم اینکــه مــراد از پیــروان زرتشــت چــه کســانی هســتند؟ مگــر زرتشــتیان ساســانی و صــدر 
اســالم پیــروان او بــه شــمار نمی آینــد؟ بــه دیگــر ســخن ایــن کــه زرتشــت ایــن کار را انجــام نــداده 
ــژه آنکــه  ــن کاری دوری جســته اند. بوی ــز از چنی ــش نی ــن نمی شــود کــه پیروان ــر ای ــل ب اســت دلی

1. بویس، مری، 1377، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 155-156، یادداشت 63.
ــی، ترجمــه  ــورج دریای کســفورد، ویراســته ت ــران پژوهــش آ ــخ ای ــر، 1398، جامعــه اوســتایی، در تاری ــرودس ُاکت 2. شــروو، پ
شــهربانو صارمــی، ص 117. وی در بخــش یادداشــت ها )یادداشــت شــماره 260( بــه بنــد چهــارم از یســنای 53 اســتناد داده 

اســت.
3. مبارکه، بهنام، 1393، هفده پژواک گاتاها، ص 959.

4. تفضلــی، احمــد، 1397، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد 9، ص 227، ورشــت 
مانسرنســک، فرگــرد بیســت و دوم، بنــد 4.

5. میرفخرایی، مهشید، 1393، ادبیات فارسی میانه، در تاریخ جامع ایران، ج 5، ص 277.



۲۱۵ فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات

ــان بــرای رواج ایــن رســم از تفســیر گاتاهــا اســتفاده می کردنــد. آن
ــه  ــه ای از محمــد کریمــی زنجانــی اصــل کــه هماننــد دفاعی ــه دفاعی خــوب اســت در اینجــا ب
موبــد نیکنــام اســت اشــاره شــود ایشــان در مقالــه »ازدواج بــا محــارم گمانه ای دیگــر در باب نســبتی 
ــه آییــن زرتشــتی متقــدم )=انجمــن گاهانــی( و آیین هــای  ــا تقســیم بندی دیــن زرتشــتی ب ــا« ب دیرپ
زرتشــتی متأخــر بــر ایــن بــاور اســت کــه ازدواج بــا محــارم »بنــا بــر اشــاره ها و تأکیدهــای متن هــای 
پهلــوی بــر لــزوم انجامــش، در ایــران باســتان وجــود داشــته اســت، البتــه نــه به عنوان رســمی زرتشــتی 

)=گاهانــی( بلکــه همچــون آیینــی مغانــی« ۱.
بنــا بــر این بــاور آنچــه کــه در متــون پهلوی آمــده اســت هیــچ ارتباطی بــا گاتاهــا و پیام زرتشــت 
نــدارد و پیــام زرتشــت نیــز جــز در گاتاهــا وجــود نــدارد امــا آیــا دربــاره ایــن تقســیم بندی و تعــارض 

میــان اوســتای قدیــم و متأخــر نظــر دیگــری نیــز وجود نــدارد؟
نخســت بایــد از خــود پرســید کــه بــرای دســتابی بــه پیــام اصیــل زرتشــت »آیــا بایــد فقــط در 
گاتاهــا آن را جســتجو کــرد یــا اســتفاده از متــون مقــدس اوســتای متأخــر هم موجــه و مجاز اســت؟ 
ــل  ــت را منتق ــد زرتش ــول عقای ــا و اص ــا کل آموزه ه ــم گاتاه ــات کنی ــه اثب ــم ک ــی نداری ــچ راه هی
ــه  ــد، ب ــون بســیار متأخــر و نســبتًا جدی ــی مت ــر، حت ــون متأخرت ــدادی از مت ــه عــالوه تع ــد. ب می کن
مفاهیمــی اشــاره می کنــد - اگرچــه بــا شــرح و بسط دادنشــان - کــه در متــون متأخــر ثبــت و ضبــط 

شــده، ضرورتــًا حاکــی از جدیــد بــودن آن مفهــوم نیســت« ۲.
ــی  ــه ارزیاب ــی چگون ــای گاهان ــا آموزه ه ــر ب ــتی متأخ ــن زرتش ــبِت دی ــد نس ــد دی ــپس بای س

ــه؟ ــا ن ــت ی ــوده اس ــدم ب ــتی متق ــن زرتش ــی در آیی ــد انحراف ــتای جدی ــا اوس ــود؟ آی می ش
ــا  ــود کــه تمامــی بخش هــای اوســتا حقیقــت واحــدی اســت کــه ب ــن ب ــر ای ســنت زرتشــتی ب
یکدیگــر مخالفتــی نــدارد. نویســنده دینکــرد ســوم دربــاره وحــدت ســه بخــش »گاســانیک« یــا 
گاهانــی، »هــادک مانســریک« و »دادیــک« گویــد: »از > داد نامــه< »دادیــگ« می توانــد 
)=daned( فتواهــای >دیــن نامــه ی< »هــادگ مانســریگ« > و کارنامــه ورجاونــِد< »گاهانیــگ« 
ــگ« و >  ــه< »دادی ــای >دادنام ــد فتواه ــریگ« می توان ــادگ مانس ــه ی< »ه ــن نام را، و از >دی
کارنامــه ی ورجاونــد< »گاهانیــگ« را، و از > کارنامــه ی ورجاونــد< »گاهانیــگ« فتواهــای >دین 

ــد و توضیــح دهــد« ۳. نامــه< »هــادگ مانســریگ« و »دادیــگ« را اســتخراج کن
حتــی نویســنده دینکــرد پنجــم گویــد: »ســخنانی در اوســتا و زنــد وجــود نــدارد کــه متناقــض 

1. کریمی زنجانی اصل، محمد، 1377-1378، ازدواج با محارم گمانه ای دیگر در باب نسبتی دیرپا، ص 491.
2. الیاده، میرچا، 1394، تاریخ اندیشه های دینی، ترجمه مانی صالحی عالمه، ج 1، ص 427.

3. فضیلت، فریدون، 1381، کتاب سوم دینکرد، دفتر دوم، ص 204، کرده 161.
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بــا هــم باشــند« ۱. در نتیجــه بنــا بــر ســنت زرتشــتی هیــچ منعــی دربــاره ازدواج بــا محــارم در گاهــان 
وجــود نــدارد چــرا کــه در دیگــر بخش هــای اوســتا و زنــد جــواز آن صــادر شــده اســت.

از ســنت زرتشــتی کــه بگذریــم مــری بویــس هــم تاکیــد دارد کــه میــان آموزه هــای زرتشــت و 
آداب ورســوم پســین هیــچ تغایــری وجــود نــدارد و گویــا اندیشــه های خــود را بــه شــماری از محققان 

دیگــر از جملــه ویندفو و جــی. کرینبــروک قبوالنده اســت۲.
حتــی برخــی از موبــدان زرتشــتی از جملــه موبــد خجســته می ســتری گویــد: »مــن ایــن نظــر را 
کــه دیــن زرتشــت در زمــان ساســانیان دســتخوش تغییــر و گسســت شــده اســت به طورکلــی قبــول 
ــه اســت و دســتخوش گسســت و  ــن زرتشــتی اصیــل ادامــه یافت ــدارم. )...( مــن معتقــدم کــه دی ن
تغییــرات عمــده ای کــه برخــی معتقدنــد نشــده اســت. دلیــل آنــان ایــن اســت کــه بیــن گات هــا و 
متــون پهلــوی تفــاوت زیــادی وجــود دارد. مــن معتقــد بــه ایــن تفــاوت نیســتم؛ مــن معتقــد بــه ترقی 

دیــن زرتشــت در آن زمــان هســتم« ۳.
در نتیجــه انــکار ایــن مســئله بــا اســتناد بــه تغایــر میــان اوســتای کهــن و متأخــر هــم دیدگاهــی 

ــت. ــکیک ناپذیر نیس ــدان تش چن

ب( انتساب این رسم به زرتشتیان کار دشمنان است

ــان،  ــر همــه آشــکار اســت کــه در روزگاران گذشــته، یونانی ــام در ادامــه گویــد: »ب ــد نیکن موب
رومیــان و به ویــژه تاریخ نــگاران دوران هخامنشــی و ساســانی ماننــد هــرودت و یهودیانــی کــه روی 
خوشــی از ایرانیــان نداشــته اند گزارش هــای نادرســتی از رفتــار ایرانیــان ثبــت کرده انــد. پــس از آن 
نیــز تازیانــی کــه بــه ایــران روی آورده انــد. بــرای مثبــت شــمردن حملــه خــود بــه ایــران بــه چنیــن 
دروغ پردازی هــا و برداشــت های نادرســت دامــن زده و از برخــی واژگان اوســتایی و پهلــوی به ویــژه 
واژه » ُخــواث َوَدتــام« برداشــت نادرســت داشــته اند. پــس از آن پژوهشــگران ایرانــی و خارجــی نیــز 
ــه  ــدون توج ــا ب ــت ها و دروغ پردازی ه ــه برداش ــد از اینگون ــش کرده ان ــت پژوه ــن زرتش ــه در آیی ک
بــه درســتی و نادرســتی آن بهــره گرفتــه وگاهــی آن را بــه عنــوان ســپر دفاعــی در برابــر پویایــی آییــن 

ــه دارد« ۴. ــز ادام ــان نی ــه دروغ پردازی هــا همچن ــد و شــوربختانه این گون ــه کار گرفته ان راســتی ب

1. آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 1386، کتاب پنجم دینکرد، ص 90، فصل 24، بند 16 الف.
ــان باســتانی، ترجمــه منوچهــر پزشــک، ص 493- ــران و ادی ــن ام، 1393، ای ــرای اطــالع بیشــتر نــک: یامااوچــی، ادوی 2. ب

.495
ــواب، در هفــت آســمان دوره  ــر الســادات ن ــد خِجســته می ســتری، ترجمــه نیلوف ــا موب 3. زرتشــتیان پارســی در گفت وگــو ب

ــماره 39، ص 25. 10، ش
4. نیکنام، کورش، 1394، ُخوَاِات َوَدتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست، ص 11.
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نگارنــده گویــد تــا وقتی که اســناد معتبــر از خــود زردشــتیان دربــاره ازدواج بــا محارم در دســت 
اســت چنانچــه خــود ایشــان در پایــان مقالــه بــه وجــود چنیــن متونــی گواهــی می دهــد، نمی تــوان 
روایــات مورخیــن را حمــل بــر دشــمنی کــرد و آن را مــردود دانســت و اتفاقــًا بــه عنــوان موید بــر این 
رفتــار هســتند. و بــه قــول اســتا شــاپور شــهبازی »هــرگاه فقــط شــواهد یونانــی و رومــی و ســریانی و 
مســلمان را داشــتیم، می توانســتیم اصــل موضــوع را نتیجــه اشــتباه عمــدی یــا غیرعمدی نویســندگان 
گاه بدانیــم و بــا َانــِگ »تهمــت« و »افتــرا« بــر آنهــا مردودشــان بشــماریم، ولــی حقیقــت ایــن  نــاآ
اســت کــه شــواهد زرتشــتی بــرای ایــن موضــوع دســت کمی از گواهی هــای نازرتشــتیان نــدارد و بــه 

همیــن دلیــل هیــچ یــک از گواهی هــا را نمی تــوان بــدون منطــق کنــار گذاشــت« ۱.
ــتند  ــان نداش ــه ایرانی ــی علی ــه دروغ پراکن ــازی ب ــران نی ــه ای ــه ب ــرای حمل ــان ب ــی تازی  و از طرف
همان طــور کــه بــرای حملــه بــه یهودیــان و مســیحیان ایشــان را متهــم بــه ازدواج بــا محــارم و ماننــد 

ــد؟ آن نکردن
و بــه قــول اســتاد شــاپور شــهبازی »بســیارند نویســندگانی کــه بــا جمالتی چــون ]بیگانــگان که 
ــوار  ــته اند خ ــا را می خواس ــه م ــران ک ــمنان ای ــا ]دش ــد[ و ی ــر بوده ان ــی بی خب ــوم ایران از آداب ورس
کننــد[ و یــا ]بیگانــگان کــه معانــی اصطالحــات اوســتایی را نفهمیده انــد[ همــه منابــع را به عنــوان 
ــا  ــرای م ــتهزا ب ــز اس ــات ج ــه ردی ــا این گون ــمرده اند. ام ــردود ش ــرض ورزی[ م ــام[ و ]غ ــوارد اته ]م

چیــزی بــه بــار نیــاورده بــوده اســت« ۲.

ج( خویدوده به معنای یاری رساندن به خویشان است

ایشــان ســپس گویــد: »واژه اوســتایی »ُخــوَاِات َودَتــه« کــه در زبــان پهلــوی بــه ریخــت »ُخــوا 
یــت َوَدس« و »خوایــت َوَدت« نیــز بیــان شــده اســت چــم )معنی( درســت آن به خویشــان رســیدن، 
ــباهت  ــت. و ش ــد آنهاس ــتگی و همانن ــان، ازخودگذش ــا خویش ــی ب ــن، مهربان ــکان پرداخت ــه نزدی ب
کاربــردی نزدیکــی بــا واژه » ِصلــه َرِحــم« دارد کــه در رفتــار اســالمی بــر آن تاکید شــده اســت« ۳.

یــا می گویــد: »در نیایــش روزانــه زرتشــتیان و در ســرود َمزدیســنو اهمــی از اوســتای کشــتی، در 
بخــش ویــژه آن کــه پیمــان داری بــه دیــن زرتشــتی را یــادآوری می کنــد از واژه خــوَاِات ودتــام نیــز 
بهــره گرفتــه شــده اســت. ... در ایــن ســرود و در نیایــش روزانــه کــه هــر زرتشــتی بــا مــزدا )خــرد 
ــد. بیگمــان  ــز اشــاره و پیمــان داری می کن ــام نی ــوات َوَدت ــه واژه ُخ ــدد، ب ــازه می بن ــی ت رســا( پیمان
هــدف او از ایــن پیمــان در نیایــش روزانــه، پیونــد زناشــویی بــا نزدیــکان و ازدواج بــا خواهــر و مــادر 

1. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 11-10.
2. همان، ص 20، یادداشت 147.

3. نیکنام، کورش، 1394، ُخوَاِات َوَدتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست، ص 11.
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ــه  ــد ب ــا بتوان ــش اســت ت ــروزه ازخودگذشــتگی در خوی ــی ف خــود نیســت بلکــه او خواســتار پویای
خویشــان و نزدیــکان خــود یــاری رســانده باشــد« ۱.

ــن واژه را  ــزرگ ای ــان ب ــتاپژوهان و پهلوی دان ــیاری از اوس ــه بس ــر اینک ــزون ب ــد اف ــده گوی نگارن
بــه ازدواج بــا خویشــان درجــه یــک ترجمــه کرده انــد و پیشــنهادی کــه بــه گفتــه اســتاد شــهبازی 
اساســی نــدارد۲. به هرحــال بــه گفتــه دکتــر وامقــی: »بــه عقیــدة اکثــر قریــب به اتفــاق دانشــمندان 
ــوردی  ــر م ــالت دیگ ــیرات و تاوی ــت و تفس ــکان اس ــا نزدی ــای ازدواج ب ــه معن ــع ب ــن واژه در واق ای

نــدارد« ۳.
از ســوی دیگــر مســئله ازدواج بــا محــارم وابســته بــه اثبــات معنــای واژه » ُخــواث َوَدتام« نیســت 
ــه  ــد و دوم اینک ــد می کن ــم را تأیی ــن رس ــود ای ــی وج ــای تاریخ ــاره ای از نمونه ه ــه اواًل پ ــرا ک چ
ــت  ــه در روای ــرای نمون ــت ب ــده اس ــتفاده ش ــن« اس ــنی از واژه »زن گرفت ــری به روش ــون دیگ در مت

آذرفرنبــغ فرخــزدان چنیــن آمــده اســت:
»مــردی کــه بایــد دختر خویــش یــا خواهــر خویــش را بــه زنــی در آورد )= بــه ازدواج در آورد(، 
ــواب  ــد، ث ــر بکن ــد؟ اگ ــه زور زن کن ــان را ب ــد ایش ــرد می توان ــا( آن م ــند )آی ــق نباش ــان مواف )و( آن

خویــدوده باشــد یــا نــه؟
پاسخ

ــوان زن کــرد؛ اگــر بکنــد،  ــه زور می ت ــه ب ــر را آن گون ــا دخت ــان کــه مــن می دانــم: خواهــر ی چن
زنــی )=ازدواج( درســت اســت و ثــواب خویــدوده )نیــز( باشــد، )امــا( اگــر شــوهر موافــق نباشــد، 

ــاه اســت« ۴. ــوان کــرد، و گن نمی ت
جــدای از اینکــه در روایاتــی کــه واژه »خویــدوده« بــه کار بــرده رفتــه نیــز قراینــی وجــود دارد 

ــا محــارم اســت. کــه معلــوم می شــود معنــای آن همــان ازدواج ب
ــی اگــر  ــدان بعــدی اســت و حت ــان زردشــت نیســت و ســاخته وپرداخته موب ــن نیایــش از زب ای
متنــی اصیــل هــم باشــد امــکان جعــل و افزایــش در متــن نیــز غیرممکــن نیســت چنانچــه برخــی آن 

را احتمــال داده اند۵.

1. همان، ص 11.
2. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 13، حاشیه شماره 59.

3. وامقــی، ایــرج،، بحثــی دربــاره واژه اوســتایی Xvaet Vadatha، در جشــن نامه محمــد پرویــن گنابــادی، زیــر نظــر 
محســن ابوالقاســمی، ص 466.

4. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 16، پرسش 20
5. بویس، مری، 1381، زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 80.
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جــدای از شــواهد گذشــته، نکتــه دیگــری هــم وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه اگر معنــای این 
واژه صله رحــم باشــد چــرا بایــد یهودیــان از صله رحــم کــردن زرتشــتیان متعجــب باشــند در دینکــرد 
ســوم چنیــن آمــده اســت: »اعتــراض یــک یهــودی بــر هیربــد در عیــب دانســتن )؟( »خویــدوده«، 
]یــا نیــز اعتــراض یــک یهــودی بــر هیربــد دربــاره بــن انگیــزه »خویــدوده«[؛ و چرایــی آن را از وی 

خواســتار شــدن؛ و پاســخ هیربــد، برابــر آمــوزة دیــن بهــی« ۱.
آیــا صله رحــم باعــث شــده کــه یــک یهــودی از موبــد زرتشــتی بپرســد کــه چرا شــما زرتشــتیان 
ــا  بــه خویشــان خــود محبــت می کنیــد و موبــد چندیــن صفحــه بــرای ایــن کار توضیــح بدهــد. ی
کســانی کــه می گوینــد خویــدوده بــه معنــای ازدواج هایــی ماننــد پســرعمو و دخترعموســت چــرا 
بدیــن نکتــه توجــه ندارنــد کــه چــرا بایــد یــک یهــودی ازدواج میــان پســرعمو و دخترعمــو را نــاروا 
ــرد  ــنده دینک ــه نویس ــود ک ــر نب ــا بهت ــت. آی ــمرده اس ــز می ش ــود آن را جای ــه خ ــد درحالی ک بدان
به جــای این همــه فلســفه بافی در پاســخ بــه آن یهــودی می گفــت بــه همــان دلیــل کــه شــما چنیــن 

ــد. ــرعی می دانی ــی را ش ازدواج
یا در روایت پهلوی چنین آمده است:

س -۱- ایــن نیــز از دیــن پیداســت کــه: زردشــت بــه اورمــزد گفــت کــه: »بــه چشــم مــن تنگ 
و ســخت و دشــوار اســت کــه چگونــه خویــدوده را در میــان مردمــان روا کنــم )= رواج دهم(«.

س -۲- اورمــزد گفــت کــه: »بــه چشــم مــن نیــز چــون چشــم توســت، امــا چــون از هــر کاری 
برتــر اســت، باشــد کــه بــه نظــر تــو تنــگ )= دشــوار( و ســخت نیایــد.

س -۳- به خویدوده کردن کوشا باش و دیگران را نیز کوشا کن« ۲.
آیــا می تــوان بــاور کــرد کــه زرتشــت بــرای فرمــان دادن بــه صله رحــم درمانــده اســت و بــرای او 

ســخت اســت کــه مــردم را بدیــن کار دســتور دهد؟

د( عدم توجه به انواع ازدواج و سوءتفاهم

ــش می کشــد  ــن احتمــال را پی ــه ای ــوع از ازدواج هــای پنج گان ــه دو ن ــا اشــاره ب ــام ب ــد نیکن موب
کــه شــاید عــدم دقــت در فهــم ایــن نــوع ازدواج هــا موجــب پدیدآمــدن چنیــن سوءبرداشــتی شــده 

اســت. ایشــان گویــد:
»ایــوک زن: ایــوک در زبــان پهلــوی بــه چــم یــک اســت. چنانچــه مــردی در زندگــی زناشــویی 
ــام خانوادگــی خویــش را  ــرای اینکــه ن فرزنــد پســری نداشــت و فرزنــدان او همــه دختــر بودنــد، ب

1. فضیلت، فریدون، 1381، کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، کرده 80.
2. میرفخرایی، مهشید، 1390، روایت پهلوی، 219 -229.
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به وســیله پســرش بــه آینــدگان برســاند، هنگامــی کــه نخســتین دختــرش بــا پســری پیونــد زناشــویی 
می داشــت. دختــر وظیفــه داشــت تــا نخســتین پســرش را کــه زایمــان می کــرد بــه پــدر خــود هدیــه 
کنــد تــا نــام خانوادگــی پــدر بــر او )پســر دختــرش( گذاشــته شــود و به این ترتیــب پــدر از دختــرش 
ایــوک )یــک( فرزنــد را بــه یــادگار می گرفــت و ایــن نیــز ســبب برداشــت نادرســتی شــده بــود کــه 
می پنداشــتند پــدری بــا دختــر خــود پیونــد زناشــویی داشــته در حالیکــه دختــر چنیــن پدری پــس از 

زایمــان نخســتین پســرش را بــه پــدر پیشــکش می کــرد۱.
ــد آمــده اســت و واژه اســتر و ســترون، در  ــه معنــی فرزن ــان پهلــوی ب ــَتر در زب ــَتر زن: واژه َس َس
ــدون زن و  ــردی ب ــا م ــه شــده اند. در آن روزگار چنانچــه پســر ی ــن واژه گرفت ــش پارســی، از ای گوی
ــا هزینــه خــود  ــد از جهــان درمی گذشــت، خویشــان و بســتگان او می بایســتی دوشــیزه ای را ب فرزن
ــه پیونــد زناشــویی جوانــی دیگــر درمی آوردنــد.  ــام َســَتر زنــی ب ــام آن فــرد درگذشــته زیــر ن ــه ن و ب
ــا یکــی از پســران خــود  ــد ت ــود کــه زن و شــوی می پذیرفتن ــن ب ــد زناشــویی ای ــه پیون شــرط این گون
را بــه فرزندخواندگــی شــخص درگذشــته پیشــکش کننــد تــا نــام کســی کــه بــدون فرزنــد از جهــان 
درگذشــته نیــز در خانــواده یــادآوری شــود. ایــن نــوع زناشــویی نیــز یکــی از برداشــت های نادرســت 
بــود کــه بهانــه بــه دســت دشــمنان مــی داد، زیــرا هــرگاه خواهــر درگذشــته بــا کســی ازدواج می کرد 
ــان  ــاند. آن ــت برس ــه ثب ــته اش ب ــرادر درگذش ــام ب ــه ن ــدش را ب ــتین فرزن ــه نخس ــت ک و می پذیرف
ــوده  ــن نب ــد زناشــویی داشــته اســت درحالی کــه چنی ــرادرش پیون ــا ب می پنداشــتند کــه خواهــری ب
و خواهــر پــس از درگذشــت بــرادرش و پــس از اینکــه بــه شــیوه عــادی ازدواج کــرده بــود، یکــی 
از فرزنــدان خویــش را بــرای یادبــود نــام بــرادرش کــه درگذشــته بــود بــه خانــواده پــدری خویــش 
ســپرده بــود« ۲. اربــاب کیخســرو شــاهرخ نیــز بــا اشــاره بــه ایــن دو گونــه ازدواج گویــد کــه ایــن 
نــوع ازدواج بعدهــا موجــب بدگمانــی شــده کــه زرتشــتیان بــا محــارم خــود ازدواج می کننــد ازاین رو 

دیــر زمانــی اســت کــه ازمیان رفتــه اســت۳.
ــیار  ــی بس ــخن گمان ــن س ــی ای ــز رجب ــتاد پروی ــه اس ــه گفت ــه ب ــت اینک ــد: نخس ــده گوی نگارن
ــون  ــک در مت ــا خویشــان درجــه ی ــی کــه جــواز ازدواج ب ــا زمان ــف اســت۴ و دیگــر اینکــه ت ضعی

1. موبــد نیکنــام در جــای دیگــری بــه اشــتباه ایــوک زن را این گونــه تعریــف کــرده اســت: »ایوک زنــی بــرای کســی بــود کــه 
تنهــا یــک همســر اختیــار کــرده بــود ... زرتشــتیان تنهــا ایوک زنــی )=تــک همســری( را بــرای زندگــی خانوادگــی گزینــش 

ــام، کــورش، 1399، زرتشــت و مزدیســنان، ص 502(. کرده اند«)نیکن
ــیر،  ــب اردش ــک: آذرگشس ــت، ص 12؛ و ن ــارم نیس ــا مح ــتایی، ازدواج ب ــام اوس ــوَاِات َوَدت ــورش، 1394، ُخ ــام، ک 2. نیکن
1345، آییــن زناشــویی زرتشــتیان ص 15؛ و نیــز نــک: وحیــدی، حســین، 1384، شــناخت زرتشــت، ص 177؛ و همچنیــن: 

ــن زرتشــت، ص 104-103. ــرداد، 1385، جســتاری در آیی ــدردان، مه ق
3. شاهرخ، کیخسرو، 1337، آیینه ی آیین مزده یسنی، ص 125-124.

4. رجبی، پرویز،1380، هزاره های گمشده، ج 1، ص 453.
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زرتشــتی وجــود دارد طــرح ایــن احتمــاالت بی فایــده اســت. ســوم اینکــه نویســندگان غیــر زرتشــتی 
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــه زرتشــتیان نســبت داده ان ــکاح محــارم را ب ــن رســمی، ن ــه وجــود چنی ــم ب ــا عل ب
مقدســی پــس از انتســاب رســم خویــدوده بــه زرتشــتیان گویــد: اگــر مــردی دو خواهر داشــته باشــد 
و بمیــرد، اموالــش را بــه خواهــر بزرگ تــر می دهنــد تــا ازدواج کنــد و بــرای متوفــی وارثــی بیــاورد۱. 
ابوریحــان بیرونــی نیــز بــا اشــاره بــه نامــه تنســر ایــن رســم را بــه زرتشــتیان نســبت می دهــد۲ و گویــا 
ابــن جــوزی نیــز بدیــن ســنت اشــاره کــرده اســت۳. در نتیجــه بــا توجــه بــه آشــنایی دانشــمندان بــا 

ــود. ــاروا خواهــد ب ــه ایــن نویســندگان ن نامــه تنســر۴ نســبِت بی اطالعــی ب

ه( موبدان به زور شمشیر مجبور شدند چنین مطالبی را بنویسند!؟

ایشــان گویــد: »برخــی از نوشــته های پهلــوی، ســده ها پــس از حملــه اعــراب بــه ایــران 
گــردآوری شــده و از تغییــر ناگهانــی نوشــته ها و فلســفه زندگــی زرتشــتیان در آنهــا گاهــی چنیــن 
ــودی  ــرای ناب ــور و ب ــن کش ــر ای ــه ب ــس از غلب ــران پ ــگ ای ــمنان فرهن ــه دش ــود ک ــت می ش برداش
ــان،  ــی از نوشــته های آن زم ــا در بخش های ــر آن شــدند ت ــران ب ــک گذشــتگان در ای ــای نی ارزش ه
بــا فشــار و تهدیــد از موبــدان و کســانی کــه توانایــی خوانــدن و نوشــتن داشــتند بــا فشــار و تهدیــد 
آنــان را وادار کننــد تــا برخــی آداب ورســوم پنــداری را بــه دیــن زرتشــت نســبت دهنــد تا بدین وســیله 
کســی بــه آییــن خرافــی نیــاکان خــود بازگشــتی نداشــته باشــد. یکــی از آنهــا برگــردان و برداشــت 
ــه  ــش از آن این هم ــه پی ــت. واژه ای ک ــوی اس ــته های پهل ــام در نوش ــوات ودت ــتی از واژه خ نادرس
ــران از  ــه اعــراب در ای ــس از حمل ــاره پ ــه یکب ــرد نداشــته و ب ــت و کارب در زندگــی زرتشــتیان اهمی

ــده شــده اســت« ۵. ــا محــارم نامی جایگاهــی مقــدس برخــوردار شــده و ازدواج ب
نگارنــده گویــد: نخســت اینکــه برخــی از ایــن متــون ماننــد مادیــان هــزار دادســتان به احتمــال 
ــید  ــان۶ و مهش ــعید عری ــس، س ــی، بوی ــه تفضل ــت چنانچ ــانیان اس ــان ساس ــه زم ــق ب ــوی متعل ق
میرفخرایــی۷ بــر ایــن باورنــد و برخــی دیگــر نیــز آن را متعلــق بــه ســده های دوم تــا چهــارم هجــری 
ــداده  ــدرت خــود را از دســت ن ــت زرتشــتی ق ــوز دســتگاه روحانی ــی کــه هن ــی زمان ــد یعن می دانن
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ــت. ــه اس ــخن مبالغ ــن س ــده ها« در ای ــوان »س ــه عن ــود. در نتیج ب
دوم اینکــه ایشــان مدعــی تغییــر ناگهانــی در نوشــته ها و فلســفه زندگــی زرتشــتیان پــس از ظهور 
اســالم هســتند امــا پرســش ایــن اســت کــه ایــن تغییــر را از کجــا دانســته اند؟ بــه دیگر ســخن ایشــان 
ــه زمــان  ــوط ب ــد متــن مرب ــدارد. مگــر چن ــرای آن وجــود ن مدعــی چیــزی هســتند کــه شــاهدی ب
ساســانیان در دســترس اســت تــا بــا مقایســه آنهــا بــا متون پــس از اســالم بــه چنیــن نتیجه ای برســیم؟ 
حــال بگذریــم کــه همیــن دســتورات دینــی در متونــی کــه بــه شــکلی مربــوط بــه ساســانیان اســت 
نیــز وجــود دارد. خــوب اســت جنــاب نیکنــام بــرای یــادآوری هم کــه شــده یک بــار دیگــر وندیداد 
را مطالعــه کننــد تــا ببیننــد چــه تفاوتــی در نوشــته ها و فلســفه زندگــی زرتشــتیان پیــش از اســالم و 
پــس از آن وجــود دارد. توجــه و التــزام زرتشــتیان بــه احــکام وندیــداد در زمــان ساســانیان آن چنــان 
ــن احــکام و آداب را گــزارش  ــًا همی ــز دقیق ــوده کــه نویســندگان کشــورهای همســایه نی آشــکار ب

کرده انــد.
ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه خویــدوده تــا ظهــور اســالم چنــدان اهمیتــی نداشــته اســت. امــا در 
ــن واژه  ــای کشــتی بســتن از ای ــه در دع ــد روزان ــتیان مقی ــس کــه زردش ــن ب ــان همی ــخن ایش رد س
ــدس را نداشــت بی پایه واســاس اســت.  ــن تق ــان ای ــا آن زم ــن واژه ت ــه ای ــس اینک ــد پ ــاد می کردن ی
چگونــه اســت کــه ایــن رســم تــا پیــش از اســالم اهمیتــی نداشــت امــا همــه کشــورهای همســایه 
ــود و  ــه ب ــخن رفت ــتان از آن س ــزار دادس ــان ه ــا در مادی ــد و از قض ــم می کردن ــدان مته ــان را ب ایرانی

ــت. ــود داش ــرای آن وج ــز ب ــی نی ــای تاریخ نمونه ه
و امــا دربــاره اینکــه ایــن واژه بــه یکبــاره پــس از اســالم ازدواج بــا محــرم نامیــده شــده اســت 
ــچ مدرکــی  ــدون هی ــی ب ــار خــود، از طرف ــوازم گفت ــه ل ــدون توجــه ب ــام ب ــد نیکن ــد گفــت: موب بای
مســلمانان را متهــم بــه کتاب ســازی علیــه زرتشــتیان کــرده و از طــرف دیگــر حجیــت منابــع پهلــوی 
ــه ایــن طریــق زیــر ســؤال بــرده و ســنت دینــی خــود را پایمــال می کننــد. توضیــح اینکــه اگــر  را ب
مســلمانان ایــن قــدرت را داشــتند کــه منابــع پهلــوی را بــه نفــع خــود تغییــر دهنــد و بنــا به گفته شــما 
تغییــر داده انــد در نتیجــه حجیــت ایــن متــون از بیــن مــی رود و از طرفــی از کجــا معلــوم در اوســتا 

ــاد نکــرده باشــند؟ ــا گاتاهــا را کم وزی دخــل و تصــرف نکــرده باشــند و ی
ــا را  ــد اعــراب تمــام کتــب م ــود ایشــان می گفتن ــوی منتشــر نشــده ب ــون پهل ــی کــه مت ــا زمان ت
ــد کــه مســلمانان،  ــون ترجمــه و چــاپ شــده اســت می گوین ــن مت ــد و حــال کــه ای ــود کرده ان ناب
زردشــتیان را مجبــور کردنــد کــه ایــن اتهامــات را علیــه خــود بنویســند. امــا پرســش ایــن اســت کــه 
ــام تاریخــی وجــود دارد؟ چــرا مســلمانان هــزار  ــاب نیکن ــن ادعــای جن ــر ای چــه شــاهد تاریخــی ب
اتهــام دیگــر را بــه زرتشــتیان نســبت ندادنــد چــرا متــون مشــرکانه بــر علیــه زردشــتیان نســاختند و یــا 
تهمت هــای کارســازتر؟ یعنــی مســلمانان آمدنــد و شمشــیر بــر گــردن موبــدان گذاشــتند کــه ازدواج 
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بــا محــارم را وارد دیــن خــود کنیــد و چــون ایــن کار انجــام شــد دیگــر بــا خیــال راحــت رفتنــد و بــه 
همیــن مســئله اکتفــا کردنــد.

خــوب چــرا موبــدان بعدهــا ایــن اتهامــات را از کتــب خــود پــاک نکردنــد؟ گویــا بایــد اینگونــه 
فــرض کــرد کــه اعــراب همیشــه شمشــیر بــه دســت بــاالی ســر موبــدان ایســتاده بودنــد و اجــازه 
ــادن  ــس از برافت ــرا پ ــا چ ــد. ام ــاک کنن ــود پ ــای خ ــات را از کتاب ه ــن اتهام ــان ای ــد ایش نمی دادن
ــت از اعــراب،  ــه نیاب ــی ب ــاک نشــد؟ حتمــًا خاندان هــای حکومتگــر ایران ــن نوشــته ها پ اعــراب ای
شمشــیر بــه دســت از ایــن تحریفــات نگهــداری کردنــد. یــا شــاید اعــراب مســلمان یــک هیئــت 
ــی  ــون را بازرس ــن مت ــورت دوره ای ای ــه ص ــه ب ــتند ک ــم داش ــتی ه ــون زرتش ــی مت ــارت و بازرس نظ
می کــرد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ایــن مجعــوالت همچنــان باقــی اســت. البتــه عجیــب اســت 
ــی در همــان  ــد ول ــاک نمی کردن ــوی پ ــون پهل ــدوده را از مت ــرس مســلمانان خوی ــدان از ت کــه موب
ــد کــه  ــده مــو می خواندن ــوان ژولی ــد و مســلمانان را دی ــه می کردن ــد مســلمانان حمل ــه عقای زمــان ب
همچــو ســگ غــذا می خورنــد۱. حضــرت ابراهیــم و موســی )علیهمــا الســالم( را پیــروان ضحــاک 
بــدکار دانســته ۲ و حضــرت مســیح پیامبــری دروغیــن ۳ و پیــروان دیــن اســالم را َاکدین یــا بد دین 
ــن  ــد کــه چنی ــون بودن ــوان و زب ــدر نات ــدان زرتشــتی آن ق ــه موب ــی ن ــا یعن ــة این ه ــد۴. هم می نامیدن
چیــزی را قبــول کننــد و نــه مســلمانان آن انــدازه نــادان بودنــد کــه در متــون زرتشــتی دســت ببرنــد 

امــا توهیــن و ناســزای بــه خــود را باقــی بگذارنــد.
ــخه های  ــدان نس ــد و موب ــی مان ــده باق ــف ش ــخه های تحری ــن نس ــا همی ــه تنه ــب اینک عجی
ــود.  ــت ش ــف تقوی ــل و تحری ــال جع ــا احتم ــه آنه ــا مقایس ــل ب ــه حداق ــتند ک ــم ننوش ــدی ه جدی
عجیب تــر اینکــه موبــدان نیــز خبــر ایــن جنایــت را بــه فرزنــدان خــود نگفتنــد تــا نســل های بعــدی 
گاه شــدند. ــن راز آ ــچ مســتندی از ای ــدون هی ــام ب ــد نیکن ــا اینکــه موب ــد ت ــن اشــتباه برهانن را از ای

هــر چنــد موبــد نیکنــام می خواهــد گنــاه ایــن رســم را بــه گــردن مســلمانان بینــدازد امــا حقیقت 
ایــن اســت کــه ایــن مســلمانان بودنــد کــه بــا انــکار و انزجــار خــود ایــن رســم ننگیــن را ریشــه کن 
ــه باســتانی پاریــزی  ــرای نمون ســاختند چنانچــه پژوهشــگران نیــز ایــن مطلــب را تأییــد کرده انــد. ب

1. »چون دیوان دین دارند و چون سگ خورند نان« )عریان، سعید، 1391، متن های پهلوی، ص 159(.
ــه  ــید ک ــی رس ــه موس ــینه ب ــم سینه به س ــید و از ابراهی ــان رس ــتور یهودی ــم، دس ــه ابراهی ــدا ب ــاک ابت ــس از ده ــورات پ 2. »ت
ــان راه  ــوزة یهودی ــن و رواج دادِن آم ــه یافت ــی را ب ــدی، موس ــد. ب ــان می دانن ــوزة دروغینش ــدِع آم ــر و مب ــان وی را پیامب یهودی
ــن  ــی، ص 80.، مت ــد میرزای ــه محم ــتان، ترجم ــران باس ــی در ای ــطوره و کیهانشناس ــن، اس ــان، 1395، آیی ــه، ماری ــرد«. )مول ب

ــت(. ــده اس ــد 5 آم ــز در ص 83 بن ــابهی نی مش
ــه، تفضلــی، احمــد، 1386،  ــی و دیگــران«. )آمــوزگار، ژال ــد مســیح و مان ــن مانن ــدگان باورهــای دروغی 3. »و )آمــدن( آورن

ــد 3(. ــاب پنجــم دینکــرد، ص 36، فصــل 3، بن کت
4. دریایی، تورج، 1391، ناگفته های امپراتوری ساسانیان، ترجمه آهنگ حقانی، محمود فاضلی بیرجندی، ص 144.
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ــه تحــول جامعــه اســالمی بعــد از  ــم کــه تحــول جامعــه زردشــتی ساســانی ب ــا می دانی ــد: »م گوی
حملــه عــرب، اگــر هیــچ تغییــری در طبقــه زنــان بــه وجــود نیــاورده باشــد - همین کــه مســئله نکاح 
محــارم و ســد ازدواج طبقاتــی را از میــان برداشــت خــود بزرگ تریــن انقــالب در جامعــه بســته ایــن 
ســرزمین بــه شــمار می رفــت کــه حداقــل، آنــان را از بــالی پاکــی و ناپاکــی ایــام حیــض نجــات 

داد« ۱.
ــا محــارم را در  ــه می کوشــند کــه ازدواج ب ــز رجبــی نیــز گویــد: »بســیاری کودکان اســتاد پروی
ایــران باســتان رد کننــد. بــه ســبب نفــرت فــراوان مســلمانان از ازدواج بــا محــارم ایــن نــوع ازدواج در 

ایــران دورة اســالمی به کلــی منســوخ شــد« ۲.
غالمحســین صدیقــی بــر ایــن بــاور اســت کــه: »پــس از ظهــور اســالم یکــی از اعمــال کــه در 
دیــن مزدایــی کــه مــورد انتقــاد و حتــی نفــرت مســلمانان قــرار گرفــت، ازدواج بــا محــارم بــود و ایــن 

تبــری به قــدری ســخت بــود کــه زرتشــتیان کم کــم ایــن عــادت را رهــا کردنــد« ۳.
شــاید جالــب باشــد کــه موبــد نیکنــام بــدون هیــچ ســند و مدرکــی پــس از نســبت دادن ایــن 
تهمــت نــاروا بــه مســلمانان نخســتین نگــران ایــن موضــوع هســتند کــه چــرا کتاب هایــی در ایــران 

ــد۴. ــبت می دهن ــتیان نس ــه زردش ــی را ب ــای ناروای ــه تهمت ه ــد ک ــاپ می گیرن ــوز چ مج
ایشــان کــه مدعی انــد مســلمانان برخــی از رســوم خرافــی را وارد کتــب زرتشــتی کردنــد خــوب 
گاه شــوند. ایشــان طــوری وانمــود  اســت فهرســتی از ایــن رســوم را منتشــر کننــد تــا همــگان از آن آ
می کننــد کــه انــگار پیــش از آمــدن اســالم هیچ رســم خرافــی در میــان زرتشــتیان نبــود و مســلمانان 
نیــاز داشــتند بــرای گســترش اســالم، دیــن زرتشــتی را آلــوده بــه خرافــات کننــد در حالی کــه جناب 
موبــد کتــاب وندیــداد را از یــاد برده انــد کــه از اول تــا آخــر آن ده هــا و صدهــا دروغ بــه نام زرتشــت 

و از زبــان او ســاخته شــده اســت یــا نکنــد آن را هــم از جعلیــات مســلمانان می داننــد؟
ــا خــود می اندیشــد  ــدازه ای اســت کــه آدمــی ب ــداد به ان ــات و موهومــات در وندی حجــم خراف
ــام  ــه ن نویســندگان کتــاب در چــه فرهنگــی بــزرگ شــده بودنــد کــه این همــه قانــون دروغیــن را ب
زرتشــت جعــل کــرده و بــه خــورد مــردم دادنــد و درعین حــال دم از گفتــار نیــک می زدنــد؟ واقعــًا 
بــا ایــن حجــم از دروغ هایــی کــه موبــدان بــه نــام زرتشــت ســاخته وپرداخته بودنــد مســلمانان چــه 

نیــازی بــه جعــل و سندســازی علیــه زرتشــتیان داشــتند؟

1. باستانی پاریزی، محمدابراهیم، 1394، گذار زن از گدار تاریخ، ص 113.
2. رجبی، پرویز، 1382، جنبش های ایرانیان در زمان بنی عباس )1(، ص 24، پاورقی شماره 7.

3. صدیقی غالمحسین، 1372، جنبش های دینی ایرانی در قرن های دوم و سوم هجری، ص 161.
4. نیکنام، کورش، 1399، زرتشت و مزدیسنان، ص 226.
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و( نشانه هایی از رویگردانی مردم از این سنت

ــد  ــوی نمی بین ــون پهل ــم در مت ــن رس ــود ای ــکار وج ــرای ان ــاره ای ب ــی چ ــه وقت ــان در ادام ایش
می گویــد: »در نســک هایی بــه زبــان پهلــوی ماننــد »روایــت پهلــوی«، »مینــوی خــرد«، »روایــت 
آذرفرنبــغ فرخــزادان«، »ارداویراف نامــه«، »دینکــرد«، »دادســتان دینــی«، »روایــات داراب هرمــزد« 
و »زادســپرم« از خــوات ودتــام بــه ریخــت خویــدوده ســخن رفتــه اســت. بــه موجــب ایــن متــون، 
ــته ترین و  ــر از شایس ــرادر و خواه ــدوده ب ــر، و خوی ــادر و پس ــدوه م ــر، خوی ــدر و دخت ــدوده پ خوی
مهم تریــن دســتورات دینــی زرتشــتی و بزرگ تریــن ثواب هــا اســت کــه اجــرای آن موجــب رســیدن 
ــوی  ــن گناهــان دانســته شــده اســت )مین ــه آن جــزو بزرگ تری ــن ب ــه بهشــت، و نپرداخت ســریع تر ب
خــرد، بخــش ۳۵ و ۳۶؛ روایــت پهلــوی، فصــل هشــتم( در فصــل هشــتادم از کتــاب ســوم دینکــرد، 
ــی و  ــه مش ــد ک ــپندارمذ می دان ــرش س ــا دخت ــزدا ب ــزش اهورام ــه از آمی ــنتی برگرفت ــدوده را س خوی
مشــیانه )نخســتین آدمیــان و نخســتین بــرادر و خواهــر( آن را ادامــه دادنــد تــا بــه نســل همــه مردمــان 
گیتــی برســد. او هرگونــه آمیــزش به غیــر از روش خویــدوده را بــا آمیــزش گــرگ و ســگ، و آمیزش 
ــه  ــژادی پســت و فرومای ــری آنهــا از نظــر ن ــد کــه محصــول جفت گی اســب و خــر مقایســه می کن
خواهــد شــد. ایــن نکته ای اســت کــه موردتوجــه و ســفارش زادســپرم )یکــی از موبــدان زرتشــتی آن 
روزگار( نیــز قــرار گرفتــه و در بخــش بیســت و ششــم کتــاب گزیده هــای زادســپرم، خویــدوده را 

موجــب تولید نســل پــاک دانســته اســت.
در فصــل هشــتم از متــن »روایــت پهلــوی« بــرای تشــویق مــردم بــه اجــرای خویــدوده چنیــن 
بیــان شــده کــه اهورامــزدا بــه زرتشــت دســتور اجــرای خویــدوده را می دهــد و می گویــد ایــن کاری 

اســت کــه مــن بــا دختــرم ســپندارمذ انجــام دادم و مشــی نیــز بــا مشــیانه انجــام داد.
ــان هشــدار داده شــده اســت کــه چنانچــه  ــه زن در فصــل ۸۶ از متــن پهلــوی ارداویراف نامــه ب
از رســم خویــدوده خــودداری کننــد و آن را ســبک بشــمارند، وارد دوزخ خواهنــد شــد و در آنجــا 

مارهــای بزرگــی وارد انــدام آنــان خواهــد شــد و از دهانشــان بیــرون خواهــد آمــد.
ــغ  ــت آذرفرنب ــاب »روای ــود در کت ــتورهای موج ــه دس ــتم از مجموع ــوای بیس ــب فت ــه موج ب
فرخــزادان« اگــر دختــر یــا خواهــر مــردی بــه خویــدوده بــا او خشــنودی و موافقــت نداشــته باشــند، 

ــد! ــن کار کن ــه ای ــه زور زن را وادار ب ــد ب ــرد می توان م
بیگمــان چنیــن تهدیدهایــی نشــانه آن اســت کــه اینگونه رســم ها بــرای مــردم آن زمان ناشــناخته 
و بیگانــه بــوده و تــوده مــردم از اینگونــه ســفارش ها رویگــردان بوده انــد ولــی در نوشــته های پهلــوی 
بــا توجــه بــه نســبت دادن خویــدوده بــه اهورامــزدا و زرتشــت و بیــان جایــگاه مقــدس آن از یکســو و 
تهدیــد از ســویی دیگــر، مــردم را وادار بــه انجــام آن کار کننــد! نشــانه دیگــری از رویگردانــی مــردم 
ایــن اســت کــه در پایــان بخــش هشــتم از کتــاب روایــت پهلــوی، زرتشــت بــه اهورامــزدا می گویــد: 
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»ایــن کار ســخت و دشــواری اســت و چگونــه می توانــم خویــدوده را در میــان مــردم رواج دهــم؟« 
و اهورامــزدا جــواب می دهــد: »بــه چشــم مــن نیــز چنیــن اســت، امــا وقتــی کــردار نیــک باشــد، 

نبایــد دشــوار و ســخت باشــد. بــه خویــدوده کوشــا بــاش و دیگــران را نیــز کوشــا کــن« ۱.
اســتاد شــاهپور شــهبازی نیــز در ســخن مشــابهی گویــد: »هــر کــس اعتراض هــای منــدرج در 
ــدان  ــه موب ــد ک ــی درمی یاب ــد ... به خوب ــرون بکش ــا« بی ــان »توصیه ه ــات را از می ــرد و روای دینک
معــدودی کــه قصــد الهــی کــردن آن گونــه ازدواج هــا را داشــتند، بــه جایــی نرســیدند و بــا خشــم 
و نفــرت زرتشــتیان روبــرو شــدند. واضــح اســت کــه اگــر آن رســم بــه رضایــت مــردم روا می بــود 
دیگــر لزومــی نداشــت آن همــه دفتــر و دســتک دینــی و فرضیــات آســمانی برایــش درســت کننــد 
تــا بــرای مــردم پذیرفتنــی شــود. خــود همــان توضیحــات، نشــان نپذیرفتــن و رواج نداشــتن چنــان 
ازدواج هایــی اســت )چنیــن اســت داوری وســت، متــون پهلــوی، ج ۲، ص ۴۲۷ تــا ۴۳۰ و گــرای، 

ــه زناشــویی، ص ۴۵۹(« ۲. مقال
ــلمانان  ــت مس ــه دس ــته ها ب ــن نوش ــر ای ــه اگ ــت اینک ــت: نخس ــن گف ــد چنی ــخ بای ــا در پاس ام
انجام گرفتــه چــرا بایــد این گونــه مطالبــی را بیاورنــد کــه نشــان از رویگردانــی مــردم بــه ایــن رســم 
اســت؟ چــرا بــرای بی آبــرو کــردن زرتشــتیان از رغبــت بســیار آنــان بــه ایــن رســم ننوشــتند و هــزار 

دروغ دیگــر ســر هــم نکردنــد؟
دیگــر اینکــه اگــر بــه تاریــخ نــگارش کتاب هایــی کــه ایــن اعتراضــات در آن منعکــس اســت 
ــگارش  ــه ن ــالم ب ــدن اس ــس از برآم ــرن پ ــه ق ــًا دو س ــون غالب ــن مت ــه ای ــد ک ــم دی ــم خواهی بنگری
ــد  ــد بهافری ــی مانن ــه اصالح گران ــی کــه از ســویی برخــی از مــردم ب ــن یعنــی زمان ــد. و ای درآمده ان
پیوســته بودنــد کــه بــا وجــود اعتقــاد بــه زرتشــت، ازدواج بــا محــارم را لغــو کــرده بــود و از ســوی 
ــری از  ــای جلوگی ــًا یکــی از راه ه ــزدوه می شــد و اتفاق ــت مســلمانان اف ــر جمعی ــه روز ب دیگــر روزب
تغییــر دیــن همــان پیوندهــای خونــی بــود. همچنیــن می تــوان خرده گیــری پیــروان ســایر ادیــان را نیــز 
بــدان افــزود. دور از واقعیــت نخواهــد بــود کــه گمــان کنیــم در چنیــن شــرایطی کم کــم در میــان 
ــی و  ــد کــه چــاره کار بزرگ نمای ــه وجــود آی ــن رســم ب ــز نوعــی دل زدگــی از ای خــود زرتشــتیان نی
تاکیــد بــر ایــن ســنت از ســوی موبــدان بــود. چــه مانعــی وجــود دارد کــه بســیاری از مــردم هماننــد 
گذشــته بدیــن رســم پایبنــد باشــند و »آن همــه دفتــر و دســتک دینــی و فرضیــات آســمانی« بــرای به 
راه آوردن پــاره ای از مــردم باشــد کــه بــه خاطــر شــرایط موجــود پایبنــدی خــود را بــه ســنن از دســت 

داده انــد.
ــوان  ــر بت ــت. اگ ــم اس ــیار ک ــات بس ــن روای ــا در ای ــبت اعتراض ه ــه نس ــه ک ــر اینک ــه دیگ نکت

1. نیکنام، کورش، 1394، ُخوَاِات َوَدتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست، ص 13-12
2. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 21.
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ــر عکــس خواهــد  ــه نتیجــه ب ــر جامعــه را بازســازی کــرد هــر آین از فــروع فقهــی شــرایط حاکــم ب
بــود چــرا کــه از چنــد روایــت برمی آیــد کــه اقبــال بــه ایــن رســم زیــاد بــوده اســت. بــرای نمونــه 
مــردم بــرای رهایــی از مجازات هــای ســنگین بدیــن ازدواج روی می آوردنــد یــا آن قــدر ایــن ازدواج 
اهمیــت داشــت کــه مــردم می خواســتند بداننــد بــرای رســیدن بــه ثــواب چنیــن رســمی آیــا بــه زور 
هــم کــه شــده می تــوان مــادر و دختــر را بــه عقــد خــود درآورد۱. هرچنــد مــواردی وجــود داشــت 
کــه برخــی از جوانــان از چنیــن ازدواجــی شــانه خالــی می کردنــد امــا در مقابــل افــراد نیکــوکاری 
هــم بودنــد کــه بــا صــرف دارایــی خــود مقدمــات چنیــن ازدواج هایــی را آمــاده می کردنــد و خــود 
ــی را  ــد یک ســوم اموال ــدان پیشــنهاد می کردن ــا موب ــن کار شــریک می دانســتند۲ و ی ــواب ای را در ث
کــه زرتشــتیان می خواســتند در راه خیــر صــرف کننــد بــه ایــن امــر اختصــاص دهنــد۳. یــا جوانانــی 
کــه می خواســتند بــا خواهــر خــود ازدواج کننــد کســی نمی توانســت پیش دســتی کنــد و دختــر را 

بــه عقــد خــود درآورد۴.
ــب  ــان مرت ــروان دیگــر ادی ــود کــه پی ــد آن ب ــل این همــه تاکی ــه شــد یکــی از دالی چنانچــه گفت
ــه  ــه چنانچ ــرای نمون ــد. ب ــبهه می کردن ــاد ش ــتیان ایج ــد و در دل زرتش ــرده می گرفتن ــان خ بدیش
ــب  ــه عی ــراض ب ــودی در اعت ــک یه ــه ی ــخ ب ــوم در پاس ــرد س ــتادم از دینک ــردة هش ــت ک گذش
دانســتن خویــدوده بــود. بــه همیــن خاطــر موبــدان در هــر فرصــت ممکــن بــه دفــاع از ایــن رســم 
می پرداختنــد. هماننــد دفــاع از ثنویــت کــه نویســنده دینکــرد و دیگــر کتــب پهلــوی در ده هــا جــا و 
بــه روش هــای گوناگــون بــه دفــاع از آن پرداخته انــد. و از ســوی دیگــر علــت توجــه بیــش از انــدازه 
ــه مســئله ای کــه  ــودن آن مســئله باشــد. وگرن ــد نشــان از عام البلــوی ب ــه یــک فــرع فقهــی می توان ب
ــه  ــدارد. ب ــد الزم ن ــه تاکی ــد این هم ــل نمی کن ــدان عم ــس ب ــت و هیچ ک ــگان اس ــر هم ــورد تنف م

ــدان نمی شــده اســت. ــچ توجهــی ب ــاره مســئله ای کــه از آغــاز هی ــژه درب وی
نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه چنانچــه گذشــت بســیاری از متــون پهلــوی ماننــد دینکــرد، 
دادســتان دینــی، روایــت امیــد، روایــت آذرفرنبــغ، روایــت پهلــوی بــه طــور صریــح بــه ایــن ســنت 
ــدان یکــی  ــدوده شــهرت فتوایــی وجــود داشــت و موب ــاره خوی ــن یعنــی درب ــد و ای ــه کرده ان توصی
پــس از دیگــری در رســاالت خــود بــدان می پرداختنــد. در نتیجــه احتمــال عمــل بدیــن فتــوا حداقل 

از ســوی دینمــردان و دینــداران بــاال مــی رود.

1. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذر فرنبغ فرخزادان، ص 16، پرسش 20.
2. صفای اصفهانی، نزهت، 1376، روایت امید اشوهیشتان، ص 145 و 147.

3. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص 108، پرسش 131.
4. صفای اصفهانی، نزهت، 1376، روایت امید اشوهیشتان، ص 145 و 147.
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ز( زرتشت درباره زندگی روزانه دستوری ندارد

موبــد نیکنــام گویــد: »هــر خواننــده هوشــیاری متوجه تفــاوت ادبیــات پهلــوی و نگــرش آن در 
زندگــی زرتشــتیان پــس از حملــه اعــراب خواهــد شــد کــه نه تنهــا برگ هــای تاریــخ ایــران بــه نفــع 
ــه خواســته  ــن ب ــز در ســده های آغازی ــن کشــور نی مهاجمــان ورق خــورده بلکــه فرهنــگ مــردم ای
بیگانــگان فراهــم شــده اســت. ناهمگونــی آشــکار ایــن شــیوه چنان اســت که زرتشــت هیچــگاه در 
ســروده هایش )گات هــا( چنیــن دســتورهایی دربــاره زندگــی روزانــه مــردم مانند خــوردن، آشــامیدن، 
لبــاس پوشــیدن و برخــورد بــا خانــواده را نمی دهــد. در آن زمــان چــه روی داده اســت کــه پــس از 
دو هــزار ســال و در پایــان حکومــت ساســانی، زرتشــت بــار دیگــر لــب بــه ســخن می گشــاید و بــه 
موبــدان و نویســندگان متن هــای پهلــوی در آن زمــان بهتریــن ثــواب زندگــی را بیــان می کنــد کــه 

همانــا ازدواج بــا نزدیــکان و پیونــد بــا خواهــر و مــادر باشــد« ۱.
موبــد نیکنــام همیــن مطالــب را در کتــاب »زرتشــت و مزدیســنان« نیــز تکــرار کــرده اســت۲. 
ایشــان در چنــد جــای دیگــر نیــز بــدون هیــچ دلیلــی برخــی از نوشــته های پهلــوی را از ســر تــرس و 

ــار بوده انــد۳. ــاز هــم اعــراب مهاجــم عامــل ایــن اجب ناچــاری می دانــد کــه ب
تــا بدیــن جــا جنــاب نیکنــام پذیرفتنــد کــه متونــی دربــاره ازدواج بــا محــارم در میــان روایــات 
ــس از بیســت ســده  ــاره پ ــه یکب ــد کــه چــرا زرتشــت ب ــا ایشــان نمی دانن زرتشــتی وجــود دارد. ام
و در پایــان حکومــت ساســانی دوبــاره بــه ســخن آمــده و چنیــن احکامــی را وضــع کــرده اســت. 
در پاســخ بایــد گفــت چــه کســی گفتــه اســت زرتشــت پــس از دو هــزار ســال و آن هــم در پایــان 
حکومــت ساســانی لــب بــه ســخن گشــوده اســت؟ موبــدان زرتشــتی از زمــان تدویــن اوســتا هــر 
ــردم  ــرای م ــتان ها ب ــکام و داس ــان او اح ــخن آورده و از زب ــه س ــت را ب ــته اند زرتش ــه خواس گاه ک
ســاخته اند. آیــا ایــن موبــدان نبودنــد کــه زرتشــت را در یســنا۴، یشــت ها۵، بیشــتر فصل هــای 
ــد  ــتگان را تأیی ــی گذش ــای خراف ــا باوره ــان آورده ت ــه زب ــر۶ ب ــتایی دیگ ــن اوس ــد مت ــداد و چن وندی
کنــد. وقتــی پیشــینه موبــدان در انتســاب ســخنان جعلــی بــه زرتشــت ایــن چنیــن اســت چــه مانعــی 
وجــود دارد کــه دربــاره خویــدوده چنیــن کاری نکــرده باشــند؟ چــه مانعــی وجــود دارد کــه ازدواج 

1. نیکنام، کورش، 1394، ُخوَاِات َوَدتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست، ص 13.
2. نیکنام، کورش، 1399، زرتشت و مزدیسنان، ص 269 و 509.

3. همان، ص 202، 403 و 569.
4. نک: یسنا هات 9-11 و هات 19 و هات 64.

5. نــک: هرمزدیشــت، اردیبهشــت یشــت، آبــان یشــت، تیــر یشــت، گــوش یشــت، مهــر یشــت، رشــن یشــت، بهــرام یشــت، 
دیــن یشــت، ارت یشــت و هادخــت نســک.

6. هاخت نسک، آفرین پیغمبر زرتشت و ویشتاسپ یشت.
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ــام زرتشــت ســاخته شــده اســت.  ــه ن ــی باشــد کــه ب ــا تحریف ــد یکــی از ده ه ــز مانن ــا محــارم نی ب
حجــم تحریفــات موبــدان آنچنــان زیــاد اســت کــه زنــر گویــد: »تاکنــون نظــرات و باورهــای ایــن 
ــزرگ دینــی، آنقــدر کــه توســط پیروانــش تحریــف گشــته اســت، دچــار تحریــف و  اندیشــمند ب

انحــراف آشــکار نشــده اســت« ۱.

ح( عدم وجود این رسم با وجود تقید زرتشتیان به اجرای مراسمات

ــارم  ــا مح ــه ازدواج ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــز ب ــگران نی ــی از پژوهش ــد: »برخ ــه گوی ــان در ادام ایش
ــن  ــت. ای ــه اس ــن رفت ــران از بی ــه ای ــالم ب ــدن اس ــس از آم ــی پ ــته ول ــود داش ــتیان وج ــن زرتش در بی
ــان آداب ورســوم خــود را در  ــرا زرتشــتیان پــس از ساســانیان همچن ــز نادرســت و دروغ اســت زی نی
ــن ها و  ــه جش ــه هم ــد. چنان ک ــری در آن نداده ان ــد و تغیی ــروی کرده ان ــه پی ــرایطی مخفیان ــر ش ه
ــن رســم نادرســتی را از گذشــته  ــد. اگــر چنی ــان برگــزار می کنن ــاکان خــود را همچن ســنت های نی

ــد« ۲. ــته باش ــه داش ــد ادام ــز بای ــون نی ــان تاکن ــد بیگم ــروی می کردن پی
ــایر  ــه در س ــران و چ ــه در ای ــتیان چ ــد زرتش ــابهی گوی ــتدالل مش ــز در اس ــراک نی ــد کات هیرب
ممالــک در اجــرای مراســمات خــود آزاد بوده انــد و اگــر چنیــن رســمی وجــود داشــت بایــد تــا االن 

ــرد۳. ــدا می ک ــه پی ادام
ــور  ــون مزداپ ــر کتای ــی کــه دکت ــد در حال ــی دارن ــن ادعای ــه ایشــان چنی ــد چگون ــده گوی نگارن
می گوینــد: »کل رســم های کهــِن زرتشــتیان در ایــران بــه شــدت تغییــر یافتــه اســت« ۴ بــه طوریکــه 
ــا می تــوان  »میــزان ناچیــزی از رســم های کهــن بــه صــورت اصلــی خــود بازمانده انــد« ۵. حــال آی

بــا اســتناد بــه رفتــار زرتشــتان کنونــی گفــت هیــچ یــک از ایــن آیین هــا اجــرا نمی شــده اســت؟
ــر کــرده اســت؟  ــی تغیی ــد کــه آداب ورســوم زرتشــتی به کل ــام نمی دانن ــاب نیکن ــًا جن ــا واقع آی
قطعــًا چنیــن نیســت امــا ایشــان چــون می خواهنــد هرطــور کــه شــده وجــود چنیــن رســمی را انــکار 
ــه  ــه رســم های گذشــته ســخن می گوینــد وگرن ــه از تقیــد و عــدم تغییــر و پایبنــدی ب کننــد این گون
ــد  ــرادادی گذشــته مانن ــد: »بســیاری از آداب ت ــه پاســخ خــود را داده ان در جــای دیگــری این گون
اســتفاده از »پاجــاو«، »ُنشــوه«، جداکــردن زنــان دشــتان، آداب ناخــن چیــدن و ماننــد اینهــا، رخت 

1. زنر، آر. سی، 1389، طلوع و غروب زردشتی گری، ترجمه تیمور قادری، ص 17.
2. نیکنام، کورش، 1394، ُخوَاِات َوَدتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست، ص 13.

3. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 96.
4. مزدا پور، کتایون، 1391، تداوم آداب کهن در رسمهای زرتشتیان در ایران، در چند سخن، ص 65.

5. همــان. بــرای دیــدن گوشــه ای از تفاوتهــا نــک: مــزدا پــور، کتایــون، 1391، تــداوم آداب کهــن در رســمهای زرتشــتیان در 
ایــران، در چنــد ســخن، ص 70-33.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۲۳۰

بربســته اســت« ۱.
ــا وجــود ایــن اعتــراف دیگــر ســخن از تقیــد زرتشــتیان هیــچ ارزشــی نخواهــد داشــت  حــال ب
ــه  ــن رفت ــام از بی ــد بســیاری از احکامــی باشــد کــه در رهگــذر ای ــد همانن ــز می توان ــدوده نی و خوی

اســت.

ط( این رسم در میان پارسیان وجود ندارد

وی در پایــان گویــد: »آشــکارتر زرتشــتیانی کــه پــس از حکومت هــای نخســتین اســالمی در 
ایــران بــه هندوســتان کــوچ کرده انــد. بــه پارســیان شــهرت یافتــه و در آن کشــور بــا آزادی زندگــی 
ــروی  ــران پی ــش از آن در ای ــر را پی ــادر و خواه ــا م ــویی ب ــد زناش ــم پیون ــه رس ــد. چنانچ کرده ان
می کرده انــد آن را بــا خــود منتقــل کــرده و در هندوســتان نیــز بــه آن عمــل می کردنــد درحالی کــه 
ــواده  ــته در خان ــال گذش ــزار س ــی را در ه ــا محارم ــه ازدواج ب ــد( هیچ گون ــتیان هن ــیان )زرتش پارس

نداشــته اند« ۲.
نگارنــده گویــد اینکــه پارســیان هنــد مهاجــران ایرانــی بــوده باشــند محــل اختــالف اســت. بــر 
اســاس منظومــه »قصــه ســنجان« که متعلــق به قــرن هفدهم اســت، پارســیان هنــد جمعــی از ایرانیان 
بوده انــد کــه بــر اثــر فشــار مســلمانان بــه هنــد مهاجــرت کرده انــد۳. امــا »محققــان بــر پایــه دالیــل 
متعــددی قصــه ســنجان را فاقــد اعتبــار تاریخــی دانســته اند« ۴. و حتــی برخی از دانشــمندان پارســی 
نیــز منکر چنیــن مهاجرتی هســتند. پژوهشــگرانی چــون »گشتاســب شــاه نریمــان« )۱۹۳۳-۱۸۷۳( 
یــا »بیــژن باتنــا« کــه در کنفرانــس شــرق بنــارس )۱۹۴۳( قصــه ســنجان را دروغــی آشــکار خوانــد. 
»بهــرام شــاه ناســیک واال« و »کلنــل مهربــان پارســی« نیــز صحــت مندرجــات ایــن قصــه را نفــی 

کرده انــد۵.
ــود آن ســنت در  ــر نب ــی ب ــان پارســیان چــه دلیل ــه یــک ســنت در می دوم اینکــه عمل نکــردن ب
کتــب پهلــوی می شــود؟ ســوم اینکــه بــه فــرض پذیــرش مهاجــرت پارســیان بــه هنــد بنــا بــر روایــات 
زرتشــتی ایشــان بنــا بــه خواســته هنــدوان چنــد شــرط را مراعــات کردنــد از جملــه ترک زبان فارســی، 
تغییــر لبــاس زنــان بــه پوشــش هنــدوان و برگــزاری مراســم ازدواج در شــب۶. حــال کســی می توانــد 

1. نیکنام، کورش، 1399، زرتشت و مزدیسنان، ص 320.
2. نیکنام، کورش، 1394، ُخوَاِات َوَدتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست، ص 13.

3. کیقباد، بهمن، 1350، قصه سنجان، ویراسته هاشم رضی.
4. شهبازی، عبدالله، 1395، ریپورتر، در دانشنامه جهان اسالم، ج 21، ص 70.

5. شهبازی، عبدالله، سر اردشیر ریپورتر، ص 5-4.
6. کیقباد، بهمن، 1350، قصه سنجان، ویراسته هاشم رضی، ص 32.
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ــه  ــا ب ــان ایرانــی در زمــان ساســانیان ســاری می پوشــیدند؟ و ی ــر اســاس ســیره پارســیان بگویــد زن ب
ــان فارســی ســخن نمی گفتنــد؟ از طــرف دیگــر هنــدوان حتــی پیونــد میــان عمــوزادگان را نیــز  زب
زشــت می شــمردند. اتفاقــًا در روایــات داراب هرمزدیــار بــه همیــن نکتــه اشــاره شــده اســت آنجــا 
ــه بزرگســت و  ــودث کــه کرف ــکان می نویســند کــه: »خیت ــاب ازدواج نزدی ــران در ب ــدان ای کــه موب
از دستشــان افتــاده اســت از آن ســبب کــه پادشــاه بهدیــن نیســت وگــر چــون چنیــن اســت جهــت 
ــه  ــد وگرن ــرادر بیکدیگــر بدهن ــر ب ــرادر و دخت ــد و پســر ب ــش بکنن ــد بخوی ــد و پیون ــد( مکنی )جه
ــر  ــه اول مگ ــد ک ــت بکنن ــر و جه ــیار کرفه ت ــر بس ــه نزدیک ت ــر خونک ــد ه ــت و پیون ــوب نیس خ
ــود و اکنــون مســلمان اســت و  ــه خویشــتن کــردن دشــخوارتر ب ــد ب ــود و پیون پادشــاه هنــد کافــر ب
ــه  ــر چنگ ــد: »دیگ ــر گوی ــای دیگ ــت«۱. و در ج ــر اس ــیار کرفه ت ــر و بس ــر خوب ت ــه نزدیک ت آنچ
شــاه و جملــه هیربــدان ُخــرد و بــزرگ بداننــد کــه کار کرفــه بــزرگ یزشــن همــا دینســت و دیگــر 
اینکــه خیتــودث گفتــه اســت امــا در ایــن روزگار هــر دو از دســت افتــاده اســت و امــا جهــت۲ بکنند 

تــا پیونــد بخویــش کننــد و مســلمانان بابــت پیونــد میانــه اســت و بهتــر از آن کافــر اســت« ۳.
چنانچــه از ایــن متــن برمی آیــد پارســیان از تــرس هنــدوان حتــی ازدواج بــا اقــوام نزدیــک را نیــز 
ــر ایــن اســت  ــن نامــه ســندی ب ــه خویــدوده و از طــرف دیگــر ای ــد چــه برســد ب تــرک کــرده بودن
کــه خویــدوده در نــزد موبــدان چنــد قــرن گذشــته بــه معنــای ازدواج بــوده اســت و نــه صله رحــم. 
ــه  ــزد گفت ــد: »اورم ــه می گوی ــت ک ــت اس ــر دو روای ــی ه ــالت پایان ــالق جم ــم اط ــه مه ــا نکت ام
ــادآور همــان تأکیدهــای متــون  ــر« و ایــن بنــد ی ــر بســیار کرفه ت اســت کــه هرچنــد پیونــد نزدیک ت
پهلــوی اســت. جنــاب هاشــم رضــی نیــز بــر ایــن اســت کــه بــا دقــت در متــن روایــات متأخــر مثــل 
همیــن روایــات داراب هرمزدیــار متوجــه می شــویم کــه نــگاه موبــدان بــه خویــدوده هماننــد نــگاه 
نویســندگان متن هــای شایســت ناشایســت، دینکــرد، دادســتان دینــی و دیگــر متــون اســت هــر چنــد 

ــوان آن را انجــام داد۴. ــه خاطــر مخالفــت عمومــی نمی ت ب
 البتــه در ایــن نامــه مــوارد دیگــری نیــز آمــده اســت کــه پارســیان هنــد بر خالف ســنت زرتشــتی 
ــتفاده  ــاده را اس ــی آم ــرد و خورش ــه می م ــخصی در خان ــر ش ــه اگ ــرای نمون ــد ب ــل می کردن عم
ــن دوره  ــدان احــکام ای ــان دشــتان چن ــد و زن ــازه مــرده می بردن ــه ت ــد، آب و آتــش در خان می کردن
ــا زنانــی کــه ســقط جنیــن کــرده  ــد ۵. ی ــه غــذا می خوردن ــا دســت برهن ــد و ب را رعایــت نمی کردن

1. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 2 ص 378.
2. جهد و تالش

3. همان، ص 381.
4. رضی، هاشم، 1400، ازدواج مقدس در ایران باستان/ خویدوده، ص 101-100.

5. اون واال، مانکجی، 1922، روایات داراب هرمزد یار، ج 2، ص 378.
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بودنــد از همــان روز نخســت آب می نوشــیدند در حالیکــه نوشــیدن آب بــرای چنیــن زنــی تــا روز 
چهــارم حــرام بــود۱. چــرا پارســیان ایــن همــه از ســنت فاصلــه گرفتــه بودنــد؟ پاســخ روشــن اســت 
ــه همیــن خاطــر موبــدان  ــوان بودنــد و ب ــدان پارســی از خوانــدن کتــب پهلــوی نات ــرا اصــاًل موب زی
ــوی و  ــط پهل ــد و خ ــران بیاین ــه ای ــتند ب ــن را بفرس ــی دو ت ــا یک ــتند ت ــیان خواس ــن از پارس ایران زمی
فرایــض دیــن را یــاد بگیرنــد۲. در نتیجــه اســتناد بــه آداب ورســوم قومــی کــه این گونــه از دیــن خــود 
فاصلــه گرفتــه بودنــد و بســیاری از آیین هــای خــود را تــرک کــرده بودنــد اصــاًل درســت نیســت.

دفاعیات استاد علیرضا شاپور شهبازی

ــه چــاپ  ــه« کــه در یادنامــه جمشــید سروشــیان۳ ب ــه »خَوِئتَوَدَث اســتاد شــاپور شــهبازی در مقال
رســید و همچنیــن در مقالــه »افســانه ازدواج بــا محــارم در ایــران باســتان« کــه مفصل تــر از نوشــته 
ــل  ــول اســتاد جلی ــه ق ــن دو کار ب ــا ایشــان در ای ــن مســئله پرداخــت. ام ــب ای ــه جوان ــود ب پیشــین ب
ــن  ــرای حــّل ای ــان زرتشــتی مان - ب ــد برخــی از هْم میهن ــا - همانن دوســتخواه: »کوشــیده اســت ت

ــد« ۴. ــذف کن ــکار و ح ــئله“ را ان ــوار، “صورت مس ــئلة دش مس
پاره ای دفاعیات ایشان بدین شرح است:

الف( خویدوده به معنای ازدواج با محارم یک تعبیر غلط است

ــان  ــه ایرانی ــم ب ــن رس ــاب ای ــت انتس ــن اس ــه ممک ــات اینک ــرای اثب ــهبازی ب ــاپور ش ــاب ش جن
ــه معنــای مجــازی کلمــات اســت. کلماتــی ماننــد »خویشــاوند«،  باســتان به خاطــر عــدم توجــه ب
ــن  ــت و ممک ــارف نیس ــای متع ــان معن ــه هم ــًا ب ــد آن لزوم ــر« و مانن ــرادر« و »خواه ــر«، »ب »دخت
اســت کــه مــراد از آن معنــای دیگــری باشــد. ایشــان بــا ایــن مقدمــه می گویــد: »پــس به هیــچ روی 
نمی تــوان گزارشــی چــون »داریــوش ســوم بــا دختــر خــود ازدواج کــرد« را بــه معنــی تحت اللفظــی 
ــا  آن گرفــت، بلکــه بســیار محتمــل اســت کــه اصــل آن چنیــن می بــوده اســت: داریــوش ســوم ب

ــی« زناشــویی کــرد« ۵. ــم فالن »شــاهزاده خان
در پاســخ بایــد گفــت بــا پذیــرش وجــود معانــی مجــازی و معانــی دیگــر بــرای الفــاظ امــا آنچــه 

1. همان، ص 381.
2. همان، ص 380.

3. نک: شاپور شهبازی، علیرضا، 1381، خوئتودثه، در سروش پیر مغان )یادنامه جمشید سروشیان(، ص 237- 247.
4. دوســتخواه، جلیــل، دوســتخواه، جلیــل، خیتــودث، خویــدودس، خویــدوده، )خویشــاوند پیونــدی(: رازواره ای در 

ــدن، ص 43. ــی ش ــدن و جهان ــی مان ــتی، در ایران ــین زرتش ــوزه ی پس آم
5. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 25.



۲۳۳ فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات

از چشــم ایشــان پنهــان مانــده ایــن اســت کــه معمــواًل الفــاظ در معنــای حقیقــی و متعــارف بــه کار 
می رونــد و خــالف آن نیازمنــد قرینــه اســت و حتــی هنگامــی کــه در معنــای مجــازی یــا حقیقــی 
شــک داشــته باشــیم افــراد معنــای حقیقــی را مقــدم می دارنــد. امــا اگــر کســی بخواهــد اصــرار بــر 
ایــن ســخن داشــته باشــد بایــد به لــوازم ایــن ســخن هــم توجــه داشــته باشــد. از لــوازم این ســخن این 
اســت کــه در هیــچ کجــا نبایــد ایــن الفــاظ را بــه معنــای حقیقــی گرفــت چــون معانــی دیگــری نیــز 
بــرای ایــن الفــاظ وجــود دارد. بــرای نمونــه هــر جــا کــه در تاریــخ آمــد که فــالن پادشــاه بــرادر خود 
را کشــت یــا خواهــر خــود را زندانــی کــرد لزومــًا نبایــد آن را بــه معنــای حقیقــی گرفــت مگــر اینکه 
تصریــح شــده باشــد کــه از یــک مــادر و از یــک پــدر بودنــد آنــگاه تــازه بایــد گفــت البتــه بــرای 
پــدر و مــادر هــم معانــی دیگــری وجــود دارد. بــه یقیــن هیــچ کــس چنیــن نظــری را نمی پذیــرد امــا 
ایــن الزمــه ســخن جنــاب شــهبازی اســت. چگونــه اســت کــه جنــاب شــهبازی در چنیــن مــواردی 
ــرادر و خواهــر  ــا اینجــا کــه می رســند ب ــای دیگــری دارد ام ــرادر و خواهــر معن ــد ب هرگــز نمی گوی
معنــای دیگــری هــم می یابــد. در نتیجــه نمی تــوان بــه ایــن ســادگی و بــا تکیــه بــر ایــن ســخن ناتمــام 

مثــال داریــوش ســوم را کنــار گذاشــت.
جنــاب شــهبازی پــس از ایــن مقدمــه ناتمــام بــرای اثبــات ســخن خــود بــه ســراغ شــاهد دیگری 
ــد.  ــر خوانده ان ــزرگان همســران خــود را خواه ــی اســت کــه ب ــری یونان ــن شــاهد تعبی ــد. ای می رون
ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن تعبیــر بــه ایــران نیــز راه یافــت و از آن اســتفاده شــد و بعدهــا اصــل 
معنــا فرامــوش شــد و گمــان شــد ایــن تعارفــات بــه همــان معنــای واقعــی اســت. ایشــان بــر ایــن باور 
اســت کــه »حتــی متــون صریــح دینکــرد، شایســت ناشایســت و روایــات پهلــوی در بــاب ازدواج بــا 
محــارم بــه هیــچ وجــه اصالتــی نــدارد و از تعبیــر غلــط پیــش آمــده اســت. ایــن تعبیــر غلــط را یــک 

اصطــالح ســلوکی و اشــکانی بوجــود آورده اســت« ۱.
ــرای  ــد ب ــاه می خواندن ــِر پادش ــر و همس ــه را خواه ــان ملک ــه یونانی ــود ک ــن ب ــالح ای و آن اصط
نمونــه در کتیبــه آنتیوخــوس ســوم ســلوکی، الئودیســه همســر و خواهــِر شــاه خوانــده شــده اســت 
بــا اینکــه هیــچ رابطــه نســبی میــان شــاه و ملکــه وجــود نداشــته اســت. و ایــن تعبیــر و تعــارف بدیــن 
معنــا بــوده اســت کــه ملکــه درآن واحــد امتیــازات دختر شــاه و همســر شــاه برخــوردار بوده اســت۲. 
یــا در متــن یــادگار زریــران کــه متعلــق بــه دوران اشــکانی اســت، هوتــس »همســر و خواهــر« شــاه 
گشتاســب خوانــده شــده اســت. امــا بعدهــا ایــن اصطــالح فرامــوش شــد و »معنــی آن عوض شــده 
و از آن همــان تعبیــر ظاهــری خواهــر بــودن همســر را فهمیده انــد« ۳. اصطــالح دیگــر ایــن بــود کــه 

1. شاپور شهبازی، علیرضا، 1381، خوئتودثه، در سروش پیر مغان )یادنامه جمشید سروشیان(، ص 243.
2. نک: همان، ص 244.

3. همان.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۲۳۴

شــاهان در تعارفــات یکدیگــر را بــرادر می خواندنــد و یــا همســران ایشــان را خواهــر. هماننــد روزگار 
ــن  ــا »خواهــرم«. و ای ــرم« و ی ــد: »دخت ــه دختــری گوی ــی کــه مــرد ســالخورده در خطــاب ب کنون

تعارفــات باعــث بوجــود آمــدن تهمــت ازدواج بــا محــارم شــده اســت۱.
ــد  ــهبازی گفته ان ــتاد ش ــه اس ــان ک ــه همچن ــود دارد ک ــی وج ــه منع ــت چ ــد گف ــخ بای در پاس
پادشــاهان و دیگــر مــردم بــه صــورت تعــارف یکدیگــر را بــرادر و خواهــر و. ... بخواننــد و از طرف 
دیگــر ایــن رســم وجــود داشــته باشــد؟ چــه چیــز مانــع از ایــن اســت کــه هــر دو رســم بــا هــم وجــود 
داشــته باشــند؟ بــه دیگــر ســخن از کجــا معلــوم اســت کــه ایــن تعارفــات موجب پدیــد آمــدن چنین 
ــات  ــن تعارف ــر اشــاعه چنی ــدوده مقــدم ب ــوم کــه رســم خوی اشــتباهی شــده باشــد؟ و از کجــا معل
یونانــی در ایــران نباشــد؟ بــه فــرض کــه بپذیریــم چنیــن تعارفاتــی در دربارهــای ایرانــی هــم وجــود 
داشــته باشــد امــا اشــکال مهــم ایــن اســت کــه انتســاب ازدواج بــا خویشــان بــه ایرانیــان بــه پیــش از 
ــدود  ــس )ح ــس ِثِن ــه آنتی ــراف دارد ک ــود اعت ــهبازی خ ــاب ش ــردد. جن ــی برمی گ دوره یونان گرای
۴۴۴ تــا ۳۷۱ قــم( می نویســد کــه آلکــی بیــاِدس آتنــی در پیــروی از ایرانیــان تــا بدانجــا رفــت کــه 
ــا مــادر و خواهــر و دختــر خــود هماغوشــی کــرد« ۲. بعــد از او گزانتــوس لودیایــی  »ماننــد آنــان ب
ــا مــادر خــود می خوابنــد و اگــر بخواهنــد بــا خواهــر  )همزمــان اردشــیر دوم( می نویســد: »مغــان ب
و دختــر خــود نیــز چنیــن می کننــد. بــه عــالوه آزادانــه در مــورد همســران خــود بــه اشــتراک روی 
ــود  ــادر خ ــا م ــان ب ــه »ایرانی ــت ک ــوده اس ــی ب ــیر دوم مدع ــک اردش ــاس پزش ــد.« ۳ کتزی می آورن
آشــکار رابطــه جنســی می یابنــد۴« ۵. چگونــه ممکــن اســت بگوییــم انتســاب ایــن رســم بــه ایرانیــان 
باســتان بــه خاطــر رواج تعارفــات یونانــی در میــان ایرانیــان بــوده اســت در حالــی کــه ایــن انتســاب 
بــه پیــش از ایــن دوران برمی گــردد. نکتــه مهــم ایــن کــه بــا وجــود ایــن مســئله نمی تــوان بــه راحتــی 

ازدواج گشتاســب و هوتــوس را نیــز بــه ایــن تعارفــات یونانــی منتســب کــرد.
از طــرف دیگــر چطــور اســت کــه ایــن تعارفــات یونانــی موجــب به وجودآمــدن این چنیــن ســوء 
تفاهمــی دربــاره ایرانیــان شــد درحالی کــه اگــر قــرار بــود کســی بــه ایــن رســم متهــم شــود یونانیــان 
در اولویــت بودنــد. چــرا ایرانیــان در پاســخ نمی گفتنــد یونانیــان نیــز ایــن کار را می کننــد. چگونــه 

1. همان، ص 245.
2. به نقل از وی در آثنه، کتاب پنجم، بند ۶۳.

3. به نقل از وی در کتاب کِلِمنت اسکندرانی، استرومتا، کتاب سوم، فصل ۱۱، فقره ۱.
ــاس در دســت  ــا .۷۰ هیــچ یــک از نوشــته های کتزی ــا، فصــل ۹، کلمنــت، ص ۶۹ ت ــان از وی در َاپولوگی ــه نقــل ترتولی 4. ب
ــه  ــی ب ــارات- می شناســیم، کــه همــه آنهــا را فیلیکــس یاکوب ــه صــورت اختی نیســت و فقــط تکه هایــی از آنهــا را- آن هــم ب
نحــو بســیار شایســته ای گــرد آوری و ارزیابــی کــرده اســت. رک. یاکوبــی، قطعــات پراکنــده مورخــان یونــان، حلقــه ســوم، 

جلــد c، ص ۴۱۶ تــا ۵۱۷.
5. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 11.
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ــن  ــط تنگاتنــگ و رفت وآمدهــای بســیار متوجــه ای اســت کــه کشــورهای همســایه بااین همــه رواب
ــدند؟ مسئله نش

از جملــه توجیهاتــی کــه هماننــد توجیه پیشــین اســت، گفتاری اســت کــه دکتــر میرجالل الدین 
ــه  ــندگان ک ــی از نویس ــد: برخ ــان گوی ــت. ایش ــتان آورده اس ــه باس ــوم از نام ــد س ــزازی در جل ک
خواســته اند از نیــش و کنایــه بدگویــان فــرار کننــد کوشــیدند کــه خویــدوده را وارونــه جلــوه دهنــد 
ــران کهــن پادشــاهان همســران پســران  ــد کــه در ای ــه زدن ــن توجی ــه ای ــرای درســتی آن دســت ب و ب
خــود را از همــان کودکــی انتخــاب می کردنــد و آنهــا را بــه دربــار می بردنــد تــا در کنــار همســران 
ــد در  ــار هــم زندگــی می کردن ــا از کودکــی در کن ــزرگ شــوند. و از آنجــا کــه آنه ــده خــود ب آین
نتیجــه یکدیگــر را بــرادر و خواهــر می خواندنــد کــه پــس از ازدواج دیگــران گمــان می کردنــد کــه 

شــاهزادگان بــا خواهــران خویــش ازدواج کرده انــد۱.
نکتــه دیگــر اینکــه ازآنجاکــه جنــاب شــهبازی در پــی رد ایــن رســم هســتند از متــون صریــح 
ــا تالشــی زائدالوصــف انــکار می کننــد درحالی کــه  ــا شــواهد تاریخــی و. ... را ب پهلــوی گرفتــه ت
در مســائل دیگــر یک چهــارم ایــن متــون هــم بــرای اثبــات آن کافــی اســت. فکــر کنیــد یک چهــارم 
ایــن شــواهد دربــاره تســاوی حــق زن و مــرد یــا دموکراســی در ایــران باســتان بــود، آنــگاه این گونــه 
اســتدالل می شــد کــه دموکراســی در ایــران باســتان بــه روایــت مورخیــن یونانــی، رومــی، ســریانی، 
ــرض کــه  ــه ف ــاره وجــود دارد. و ب ــن ب ــورد تاریخــی در ای ــن م ــی و ... وجــود داشــته و چندی عرب
ــاور مــردم را در  ــوان ب ــاز هــم نمی ت ــز نادرســت باشــد ب ــاره ای از ایــن نمونه هــا از نظــر تاریخــی نی پ
ایــن بــاره رد کــرد و چه بســا بــر پایــه چنیــن بــاوری ایــن مــوارد تاریخــی نیــز ســاخته شــده اســت. 

جــدای از مــوارد تاریخــی حتــی در اســاطیر مــا هــم در ایــن بــاره شــواهدی وجــود دارد.
 امــا حــاال کــه پــای ازدواج بــا محــارم در میــان اســت و اثبــات ایــن مســئله موجب ســرافکندگی 
اســت بایــد هرطــور کــه شــده شــواهد را نادیــده گرفــت و بــه هــر راهــی کــه شــده آن را سســت و 

ــرد. ــار ک بی اعتب
ــم. ایشــان  ــه اســتاد شــهبازی می بینی ــع را در همیــن مقال ــا مناب ــه ب ــار دوگان ــن رفت ــه ای از ای نمون
گاثیــاس اســتناد  ــه ســخنی از آ ــا محــارم در زمــان ساســانیان ب بــرای اثبــات بدعــت بــودن ازدواج ب
گاثیاس  کــرده و می گویــد: »وی بــا تاریــخ و فرهنــگ ایــران بســیار آشــنایی داشــت« ۲. امــا چــون آ
ــزان  ــده خــود می ــد: »خوانن ــاب شــهبازی می گوی ــد جن ــی می کن ــزدا معرف زرتشــت را پســر اهورام
گاثیــاس را از مســائل دینــی ایــران از ایــن دروغ آشــکار درمی توانــد یافــت« ۳. حــاال  فهــم واقعــی آ

1. نک: کزازی، میر جالل الدین، 1390، نامه باستان، ج 3، ص 226.
2. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 12.

3. همان، ص 12، پاورقی شماره 46.
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گاثیــاس بــا تاریــخ و فرهنــگ ایــران آشــنایی بســیار داشــت یــا فهــم واقعــی او از  بــا ایــن توصیــف آ
گاثیــاس از مســائل دینــی ایــران اندک اســت از  مســائل دینــی ایــران انــدک بــوده اســت؟ اگــر فهــم آ

کجــا معلــوم کــه بدعــت شــمردن خویــدوده نیــز برآمــده از همیــن اطالعــات ناقــص نباشــد؟
ــت  ــروی از دیان ــه پی ــه ب ــده ک ــول ش ــه از روزی معم ــن روی ــد: »ای ــاس گوی گاثی ــی آ از طرف
زرتشــت، فرزنــد اهورامــزدا، گرویده انــد« ۱. آنچــه از ایــن متــن برمی آیــد ایــن اســت کــه ازدواج بــا 
محــارم از زمانــی رســم شــد کــه پارس هــا از دیــن زرتشــتی پیــروی کردنــد. بــه فــرض کــه ایــن گفته 
گاثیــاس درســت باشــد بدیــن معناســت کــه خویــدوده در میــان پارس هــا رســمی نویــن بــود امــا از  آ
جملــه آیین هــای زرتشــتی بــود کــه پارس هــا بــه خاطــر گرویــدن بــه ایــن دیــن آن را انجــام دادنــد.

گاثیــاس »بــا تاریــخ و فرهنــگ ایران بســیار آشــنایی داشــت«  نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه اگــر آ
ــن ازدواج را از او  ــیوع ای ــا ش ــد ام ــن ازدواج را از او می پذیری ــودن ای ــت ب ــه بدع ــت ک ــور اس چط

نمی پذیریــد؟

ب( خویدوده بنا به روایات متأخر به معنای ازدواج عموزداگان و مانند آن است

ایشــان بــر ایــن بــاور اســت کــه: »خوئتودثــه واژه ای به معنــی »زناشــویی بــا خویشــان« در همان 
مراحلــی کــه در ایــران اســالمی رایــج اســت و ســتوده هــم محســوب می شــده و می شــود« ۲.

ــو و  ــا دخترعم ــای ازدواج ب ــه معن ــدوده ب ــاهد خوی ــدام ش ــاس ک ــر اس ــد: اواًل ب ــده گوی نگارن
ــه  ــن مطلــب ب ــع متقــدم زرتشــتی خــالف ای ــوده اســت درحالی کــه در مناب ــد آن ب پســرعمو و مانن
اثبــات رســیده اســت. چــرا روایــات متقــدم رهــا شــده و بــه روایــات قومــی اســتناد شــده اســت کــه 
آشــکارا از تــرس دیگــران ازدواج هــای خانوادگــی را نیــز تــرک کــرده بودند؟ بــرای نمونه گفته شــده 
ــوک دس  ــات پارســی، کــه در ســده هفدهــم نســخه برداری شــده اســت، خوئیت اســت: »در روای
اصــاًل معنــی ازدواج بــا محــارم نمی دهــد، بلکــه موبــدان ایرانــی در فتواهایــی کــه بــرای زرتشــتیان 
ــان عمــوزادگان  ــد می ــا آن را »پیون ــواب دانســته اند ام ــی پرث ــد نوشــته اند، خوئیتــوک دس را عمل هن
ــوک دس  ــی در خوئیت ــط خانوادگ ــه رواب ــؤالی ک ــخ س ــد. و در پاس ــی کرده ان ــه زادگان« معن و خال
چگونــه اســت، گفته انــد: پیونــد میــان زادگان بــرادران و خواهــران بــا هــم بســیار خــوب اســت. بــه 

عبــارت دیگــر، خوئیتــوک دس بــه معنــی زناشــویی خویشــاوندان بــا هــم اســت و بــس« ۳.
ــان عمــوزادگان و عمــه زادگان باشــد  ــدوده ازدواج می ــه اول اینکــه اگــر واقعــًا مــراد از خوی نکت
ــرف  ــند؟ از ط ــته باش ــره داش ــرس و دله ــه ت ــد این هم ــمی بای ــن رس ــغ چنی ــرای تبلی ــدان ب ــرا موب چ

گاثیاس، 1400، تواریخ، ترجمه محمود فاضلی بیرجندی، ص 79. 1. آ
2. شاپور شهبازی، علیرضا، 1381، خوئتودثه، در سروش پیر مغان )یادنامه جمشید سروشیان(، ص 242.
3. شاپور شهبازی، علیرضا، 1381، خوئتودثه، در سروش پیر مغان )یادنامه جمشید سروشیان(، ص 245.
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دیگــر چــرا نویســندگان متــون پهلــوی در پاســخ بــه شــبهات طــرف مقابــل نمی گفتنــد کــه اشــکال 
پیش آمــده ناشــی از تعــارف اســت. چطــور اســت کــه موبدانــی کــه ایــن همــه بــه عصــر ساســانی 
نزدیــک بوده انــد و حتــی برخــی ازآن متــون در خــود عصــر ساســانی نوشــته شــده اســت متوجــه این 

ــه راز آن کشــف می شــود. ــرن یک مرتب ــزده ق ــا گذشــت پان ــا ب ــه بســیار مهــم نشــده اند ام نکت
ــد  ــر می آی ــار ب ــزد ی ــات داراب هرم ــن روای ــین در مت ــین و پس ــواهد پیش ــر از ش ــرف دیگ از ط
کــه خویــدوده همــان ازدواج بــا محــارم بــوده اســت امــا ازآنجاکــه موبــدان آزادی عمــل نداشــتند 
توصیــه می کردنــد کــه بــرای محــروم نشــدن از ثــواب ایــن کار حداقــل عمــوزادگان را بــه یکدیگــر 
وصلــت دهنــد. چنانچــه مــری بویــس گویــد: »اصطــالح Khvetvadatha در نظــر زرتشــتیان تــا 
ســدة هیجدهــم میــالدی »ازدواج بــا محــارم« معنــی مــی داده اســت«. ۱ و دیگــر اینکــه بــه فــرض 
ــا  ــی اســت کــه از صــدر اســالم ت ــر آداب ــز یکــی دیگــر از تغیی ــر نی ــن تغیی ــزی ای ــات چنیــن چی اثب
ــد  ــت باش ــن واژه درس ــدان از ای ــه موب ــت ترجم ــن اس ــه ممک ــت. چگون ــه اس ــروز صورت گرفت ام
ــود  ــان وج ــوی دان در آن زم ــد پهل ــت موب ــتان دس ــر از انگش ــان کمت ــول خودش ــه ق ــه ب درحالی ک
داشــته و ترجمــه موبــدان ساســانی و قــرون اولیــه اســالمی غلــط باشــد درحالی کــه بــه زبــان پهلــوی 

ــتند. ــاب می نوش ــم کت ــد و ه ــخن می گفتن ــم س ه

ج( شیوع خویدوده موجب ازبین رفتن نسل است

ــا  ــد آنه ــد، مانن ــی عــاری از حقیقت ان ــد: »دســته ای به کل ــگام نقــد شــواهد گوی ایشــان در هن
ــا محــارم« را رســم شــایع می داننــد. اگــر چنــان بــود، نســل ایرانــی در همــان آغــاز  کــه »ازدواج ب
ــه هــم  ــط خانوادگــی را ب ــه رواب خــراب می شــد و فســاد اجتماعــی از همــان دوره هخامنشــی ادام

.۲ می ریخــت« 
ــه ازدواج  ــت ک ــخص نیس ــی مش ــی و قطع ــورت علم ــوز به ص ــت اواًل هن ــد گف ــخ بای در پاس
ــدر و  ــه می شــود آن اســت کــه اگــر پ ــن نســل باشــد. آنچــه کــه گفت ــکان موجــب ازبین رفت نزدی

ــود. ــن ژن هــا بیشــتر خواهــد ب ــال ای ــادر دارای ژن هــای منفــی باشــند احتمــال انتق م
ــه  ــوط ب ــد »اطالعــات سرشــماری مرب ــی آورده ان ــورج دریای از طــرف دیگــر چنانچــه اســتاد ت
ــان  ــتند نش ــت داش ــا را در دس ــمال آفریق ــا ش ــه رومی ه ــی ک ــر، زمان ــالدی در مص ــوم می ــدة س س
می دهــد کــه حــدود ۲۰ درصــد از جمعیــت مصــر ازدواج خواهــر - بــرادر را انجــام می داده انــد«۳. 

1. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 318، یادداشت 24.
2. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 20.

ــا دوره اســالمی،  ــان زرتشــتیان: از اواخــر دوره ساســانی ت ــن در می ــر دی ــت و تغیی ــورج، 1396، ازدواج، مالکی ــی، ت 3. دریای
ــدر زاده، ص 64. ــد حی ــه محم ترجم
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ــت؟ ــه اس ــی را به هم ریخت ــط خانوادگ ــرده و رواب ــراب ک ــان را خ ــل مصری ــا نس ــن ازدواج ه ــا ای آی
ــزی  ــن چی ــه چنی ــند ک ــص باش ــدی ناق ــن پیون ــل از چنی ــدان حاص ــام فرزن ــه تم ــرض ک ــه ف ب
بعیــد اســت امــا بازهــم اگــر چنــد ده هــزار مــورد از ایــن ازدواج هــا صــورت بگیــرد بازهــم معلولیــت 
آن چنــان بــه چشــم نمی آیــد. در نتیجــه ایــن دلیــل شــاید بــرای عــدم شــیوع خویــدوده خــوب باشــد 
ــات  ــدرت را اثب ــوان ن ــل نمی ت ــن دلی ــدارد. و از ای ــی ن ــدان کارای ــرای آمارهــای ده هــزاری چن ــا ب ام

کــرد.

د( سکوت برخی نویسندگان بیگانه درباره این رسم

اســتاد شــهبازی گویــد: »بیــش از یک صــد و بیســت نویســنده یونانــی و رومــی و ســریانی و 
ــد  ــان چن ــان آن ــد، و از می ــانیان بوده ان ــکانیان و ساس ــیان و اش ــان هخامنش ــی هم زم ــودی و ارمن یه
ــر  ــد نف ــن چن ــد. ای ــف کرده ان ــی می شــناخته و توصی ــی را به خوب ــن ایران ــر آداب ورســوم و قوانی نف
عبارت انــد از هــرودت، گزنفــن، افالطــون، ارســطو، اســترابن، آمیانــوس مارســلینوس، پروکوپیــوس، 
نیتوفیالکتــوس، و از میــان یهودیــان ِاســِتر و ِنحمیــا؛ ولــی هیچ کــدام از آنــان نگفته انــد کــه ازدواج 

بــا محــارم در ایــران رســم بــوده اســت« ۱.
در پاســخ بایــد گفــت اتفاقــًا در برخــی از همیــن متــون مــورد اشــاره هماننــد اســترابن و 
ــاب  ــود جن ــر خ ــرف دیگ ــت و از ط ــده اس ــاره ش ــان اش ــان مغ ــم در می ــن رس ــه ای ــوس ب پروکوپی
ــون داســتانی دلکــش و شــیرین اســت  ــد: »نوشــته گزنف ــن گفته ان ــون چنی ــاره گزنف شــهبازی درب
ولــی ارزش تاریخــی نــدارد« ۲. از طــرف دیگــر اینکــه باقــی متــون در ایــن بــاره ســاکت هســتند و 
ــون  ــوان هرآنچــه در مت ــوم اســت کــه نمی ت ــن رســم وجــود نداشــته اســت. و معل ــد کــه ای نگفته ان
ــا نادرســت  ــه اینکــه در ایــن متــون نیامــده انــکار کــرد ی ــه بهان ــران آمــده ب ــاره تاریــخ ای دیگــر درب
خوانــد. ایــن حــرف ماننــد ایــن اســت کــه کســی بگویــد چــون گزنفــون، هــرودوت، ارمیــا و اســتر 
اســمی از زرتشــت نبرده انــد یــا اصــاًل چــون در کل تــورات و انجیــل نامــی از او نیســت پــس اصــاًل 
از بیــخ وجــود نداشــته اســت. مطمئنــًا ایشــان ایــن اســتدالل را قبــول ندارنــد و می گوینــد ســکوت 

ایــن منابــع دلیلــی بــر رد دیگــر منابــع نیســت.

ه( نمونه های تاریخی بسیار اندک است

ــزده  ــد: »از پان ــی گوی ــون تاریخ ــارم در مت ــا مح ــای ازدواج ب ــرد نمونه ه ــس از یادک ــان پ  ایش
ــا  ــد ت ــد چن ــا محــارم ســراغ داده ان ــران از ازدواج ب ــخ ای ــط تاری ــورد تاریخــی کــه در سرتاســر فق م

1. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 21-20.
2. شاپورشهبازی، علیرضا، 1349، زندگی و جهانداری کوروش کبیر، ص 100.
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دروغ محــض اســت و فقــط چنــد فقــره اســت کــه آنهــا را می تــوان پذیرفــت امــا نــه به مثابــه نمونــه 
ــی« ۱. ــوم و غیرطبیع ــای نامرس ــوان نمونه ه ــه به عن ــوم بلک مرس

در مقابــل دکتــر دریایــی گویــد: »بــا گذشــت زمــان ایــن عمــل میــان عمــوم مــردم رواج یافــت 
ــه عقدهــای ازدواج را از »اعمــال  ــل دوره ساســانی، ایجــاد این گون ــد زرتشــتی در اوای ــر موب و کرتی
ــت  ــز درس ــان نی ــی ایش ــی ادعای ــواهد تاریخ ــی ش ــرض تمام ــه ف ــد« ۲. ب ــود می دان ــه« خ نیکوکاران
نباشــد بازهــم نمی تــوان گفــت کــه ایــن رســم در میــان مــردم جــاری نبــوده اســت. هرچنــد خــود 
ــا  ایشــان نیــز معتــرف اســت کــه چنــد شــاهد در خانــدان پادشــاهی درســت اســت و کرتیــر نیــز ب

ــه اســت۳. ــه دســت او انجام گرفت ــدوده ب ــد بســیار خوی افتخــار می گوی
ــوب  ــم خ ــت می کنی ــات دق ــه الی روای ــی الب ــه: »وقت ــد ک ــراف دارن ــهبازی اعت ــاب ش جن
می بینیــم کــه آن گــروه کــه »خوئیــت ودثــه« را بــه معنــی »ازدواج بــا محــارم« گرفته انــد معــدودی 
روحانــی بوده انــد کــه می ترســیدند زرتشــتیان بــا ازدواج بــا خارجیــان بــه نابــودی بگراینــد. در آخــر 
دوره ساســانی در نقاطــی از ایــران مســیحیت و مانویــت به قــدری رایــج شــده بــود کــه جامعه هــای 
کوچــک زرتشــتی در جای هــای دورافتــاده در معــرض اضمحــالل بودنــد و خطــر ازدواج بــا بیگانــه 
به انــدازه ای موبــدان را ترســانیده بــود کــه در آن دوره معنــی »ازدواج بــا محــارم« را بــرای خوئیــت 
ودثــه تراشــیدند و آن را بــر ازدواج هــای خیالــی اهورمــزدا بــا اســپندارمذ و مشــی بــا خواهــرش و جــز 
آن اســتوار کرده انــد. وقتــی هــم اســالم در رســید موضــوع حادتــر شــد و »نگهــداری خــون و تخمه 
و نــژاد« بــر همــه چیــز برتــری گرفــت و موبدانــی چنــد به رغــم اعتــراض شــدید مــردم )چنــان کــه 
ــا از نابودشــدن  ــد ت ــه ای الهــی قلمــداد کردن ــا محــارم« را توصی ــم( »ازدواج ب ــاال دیدی در شــواهد ب

گروه هــای کوچــک زرتشــتی در اینجاوآنجــا جلوگیــری کننــد« ۴.
اســتاد شــهبازی بــر ایــن باورنــد کــه موبــدان زرتشــتی در اواخــر دوره ساســانی بــرای مقابلــه بــا 
دین گریــزی مــردم، معنــای ازدواج بــا محــارم را بــرای خویــدوده تراشــیدند و آن را گســترش دادنــد. 
ــان رســم  ــادن آن ــرن پــس از برافت ــد ق ــا چن ــی از دوران ساســانی ت ــن اســت کــه وقت حــال ســخن ای
خویــدوده نسل اندرنســل بــه دســت موبــدان تبلیــغ شــد چگونــه ممکــن اســت این همــه تبلیــغ هیــچ 
ــر خویــدوده تاکیــد کننــد و  ــرای چنــد ســده ب ــدان ب نتیجــه ای نداشــته باشــد؟ مگــر می شــود موب
ــد و  ــن رســم متنفرن ــل و حســنات بتراشــند درحالی کــه می دانســتند زرتشــتیان از ای ــرای آن فضائ ب
ــه تخریــب  ــوای ناخوشــایند ب ــن فت ــا ای ــدان ب ــد موب ــرد؟ چــرا بای ــان را نمی پذی هیچ کــس حــرف آن

1. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 22.
2. دریایی، تورج، 1383، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 177.

3. عریان، سعید، 1392، راهنمای کتیبه های ایرانی میانه پهلوی-پارتی، ص 192، بند 14.
4. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 21.
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جایــگاه خــود در میــان مــردم بپردازنــد؟ درحالی کــه پــس از برآمــدن اســالم و ازبین رفتــن 
ــد. ــاج بودن ــردم محت ــزد م ــگاه خــود در ن ــظ جای ــه حف ــش ب ــی بیش ازپی ــای دولت حمایت ه

ــیاری از  ــد بس ــت همانن ــرده اس ــاره ک ــدان اش ــهبازی ب ــاب ش ــه جن ــی ک ــا آن اعتراض های و ام
بدعت هایــی اســت کــه روز نخســت بــا اعتــراض مواجــه شــد امــا پــس از چنــد ســال یــا چنــد دهــه 
در شــمار واجبــات دیــن قــرار گرفــت و صــدای اعتراضــات به هیــچ کجــا نرســید. مانند بســیاری از 
بدعت هایــی کــه در ســنت زرتشــتی وجــود دارد و زرتشــتیان امــروزی هــم معتقدنــد پیامبرشــان به آن 

دســتور نــداده و بعدهــا وارد دیــن شــده اســت و امــروزه نیــز بــدان عمــل نمی شــود.
ــرای آن،  ــرای اج ــدان ب ــرر موب ــفارش مک ــم و س ــن رس ــت واالی ای ــه اهمی ــه باتوجه ب در نتیج

ــد. ــدام کرده ان ــنت اق ــن س ــه ای ــی ب ــر مذهب ــژه قش ــردم به وی ــاره ای از م ــًا پ مطمئن

دفاعیه رشید یاسمی

رشــید یاســمی مترجــم کتــاب ایــران در زمــان ساســانیان کــه خــود بــر ایــن بــاور بــود کــه: »در 
ــود« ۱، پــس از  ــر ثوابــی عظیــم بشــمار ب ــا دخت ــا محــارم مثــل خواهــر ی دیــن زردشــتی مزاوجــت ب

ــن نوشــته اســت: ــاع از زرتشــتیان چنی ــرای دف ــی ب ترجمــه گفته هــای کریستین ســن در پاورق
»ایــن مســئله از چهــار وجــه خــارج نیســت یــا اصــاًل در شــریعت زردشــتی چنیــن رســمی نبوده 
ــت  ــا اگــر در اصــل شــریعت وجــودش را ثاب ــن داشــته اســت، ی ــه معی ــوده و اختصــاص بفرق ــا ب ی
بدانیــم، نظــری بــوده و از فــروع مباحــث فقهــاء بشــمار می آمــده اســت و اگــر هــم بعمــل آمــده 
ــار وجــه جداجــدا ســخن  ــن چه ــا راجــع بای ــد محســوب داشــت و م ــوع بای ــادر الوق ــرا ن باشــد آن

می رانیــم.

وجه اول:

 ســند مؤلــف اشــارات نســکهای مفقــود اســت از روی خالصــه دینکــرد و دینکــرد دو قــرن بعــد 
ــه اوســتایی واضــح نیســت و مؤلــف در  از اســالم نوشــته شــده اســت. بعــالوه معنــی خویــت ودث
وجــود اردای ویــراز شــک دارد، گذشــته از اینهــا عقــاًل هــم شــمول و عمــوم چنیــن رســمی محــال 

می نمایــد، زیــرا کــه اســاس خانــواده و جامعــه بــر آن قــرار نتوانــد گرفــت« ۲.
نگارنــده گویــد: نخســت اینکــه مــدارک منحصــر در اشــارات دینکــرد نیســت و بــه فــرض کــه 

ــه  ــی گفت ــز پیشــتر مطالب ــای ایشــان نی ــاره نقده ــه، ص 11، یادداشــت شــماره 4. درب 1. یاســمی، رشــید، 1314، ارداویرافنام
شــد.

2. کریستین سن، آرتور، 1385، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، پاورقی، ص 235.



۲۴۱ فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات

معنــای خویــدوده در اوســتا روشــن نباشــد بــاز هــم احتمــال آن منتفی نیســت. هــر چند کــه موبدان 
ــا مدرکــی متقــن در  ــا را در نظــر داشــتند. دوم اینکــه ت ــن معن ــس از آن از اوســتا همی ساســانی و پ
دســت نباشــد ســخن گفتن دربــاره شــمول و عــدم آن نیــز بی فایــده اســت. بــه دیگــر ســخن اگــر 
ــاره عــدم آن  ــچ مدرکــی درب ــق هی ــه تحقی ــن رســم نباشــد ب ــر انجــام ای ــات شــاهدی ب ــن روای همی
وجــود نــدارد. همچنیــن دربــاره شــکل گرفتــن اســاس خانــواده بــر پایــه چنیــن رســمی بایــد گفــت 
کــه هنــوز به صــورت علمــی مشــخص نیســت کــه ازدواج نزدیــکان موجــب ازبین رفتــن نســل باشــد 
ــوده کــه همــه مــردم  ــن رســم واجــب نب ــار قابل توجهــی داشــته اســت. از طرفــی ای و در مصــر آم

ناگزیــر از انجــام آن باشــند و دیگــر اشــکال ازدواج نیــز جریــان داشــته اســت.
و امــا دربــاره شــخصیت ارداویــراف دکتــر شــکری فومشــی گویــد: »اما از اینکه رشــید یاســمی 
مترجــم کتــاب ایــران در زمــان ساســانیان )زیرنویــس صفحــه ۳۴۹-۳۴۸( بــا اقامــه افســانه ای بــودن 
ارداویــراف کــه بنــا بــر متــون پهلــوی بــا هفــت خواهــر خــود ازدواج کــرد. بــه رد ازدواج بــا محــارم 
ــن  ــراف از بزرگ تری ــد اذعــان داشــت کــه ارداوی ــردازد بای ــان زرتشــتیان عصــر ساســانی می پ در می
موبــدان شــناخته شــده زرتشــتی اســت. اگــر چنیــن ازدواجــی - واقعــًا دســت کم از جهــت نظــری 
- صــورت نمی گرفــت ایــن موبــد مســلمًا از نظــر عقیدتــی طــرد می شــد و این همــه اعتبــار کســب 
نمی کــرد. وی چــه شــخصیت تاریخــی باشــد و چــه نباشــد، الگــوی زرتشــتیان بوده و کســی اســت 
کــه حقایــق دینــی را بنــا بــر متــون پهلــوی از خــدا دریافــت داشــته و آن را بــه عنــوان اصــول اخالقی 

و دینــی بــه زرتشــتیان عرضــه نمــوده اســت« ۱.

وجه دوم:

ــه  ــه هم ــد ن ــا باش ــی از فرقه ه ــر بیک ــت ناظ ــن اس ــر ممک ــوی آن عص ــان عیس ــول مورخ »ق
زردشــتیان و عیســویان از روی تعصــب آنــرا بهمــه ایرانیــان نســبت داده باشــند، چنانکــه در کتــب 
فقهــی اســالم نــام مجــوس ذکــر شــده کــه یکــی از طوایــف اســت. در شــرح لمعــه و ریــاض بــاب 
میــراث مجــوس آمــده اســت، کــه حضــرت علــی )ع( کان یــورث المجــوس اذا تــروج بامــه و ابنتــه 
و اختــه مــن جهــه آن هــا امــه و آنهــا زوجتــه« و شــیخ مفیــد و شــیخ طوســی روایــت کرده انــد کــه 
شــخصی نــزد حضــرت صــادق )ع( زبــان بدشــنام مجوســی برگشــود راجع بنــکاح محــارم، حضرت 
فرمودنــد: »امــا علمتــان ذلــک عندهــم هــو النــکاح ... و کل قــوم یعرفــون النــکاح عــن الســفاح 
فنکاحهــم جایــز و ان کل قــوم دانــوا بشــئی یلزمهــم حکمــه«. اگرچــه مســلمانان همــه زردشــتیان را 
باعتبــار تســمیه کل باســم جزئــش مجــوس می خوانده انــد ولــی ممکــن اســت اینجــا اشــاره برســم 

1. شکری فومشی، محمد، 1377، نمادشناسی اساطیر ایرانی، ص 5664.
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ــد« ۱. ــم مجــوس می گفته ان ــه خاصــی باشــد، کــه در قدی همــان طایف
ــه کل  ــدًا ب ــوده اســت و بع ــه خاصــی ب ــژه فرق ــن رســم وی ــن ســخن کــه ای ــد ای ــده گوی نگارن
ــوان گفــت مــراد  ــه می ت ــر آن نیســت. چگون زرتشــتیان نســبت داده شــده اســت، هیــچ شــاهدی ب
مورخیــن عیســوی قــوم خاصــی از مجــوس بــوده اســت درحالیکــه کتــب زرتشــتی پــر از روایاتــی 
اســت کــه وجــود ایــن رســم را تأییــد می کنــد. بــه تحقیــق مــراد مورخــان مســیحی ایرانیــان زرتشــتی 

ــا مذهــب رســمی کشــور بــوده اســت. بــوده اســت چــرا کــه تمــام بحــث و جدل هــا ب

وجه سوم:

»عــادًة هــر جــا نهــی صریحــی نباشــد، فقهــا بتجزیــه و تشــقیق می پردازنــد. یکــی از آنهــا هــم 
ــی نظــرا در عهــد ساســانی از مســائل فقهــی  ــی نمی شــد، ول ــد عمل ــوده کــه، هــر چن ــن شــق ب ای

ــل مناکحــه الجــن(« ۲. ــده )مث بشــمار می آم
ــر خــالف آن وجــود دارد.  ــل اســت و شــواهدی ب ــدون دلی ــز ب ــه نی ــن گفت ــد ای ــده گوی نگارن
ــز  ــد اشوهیشــتان و نی ــات امی ــز روای ــغ و نی ــت آذرفرنب ــه از نحــوه پرسش وپاســخ در روای ــرای نمون ب
اظهــار تأســف موبــدان از متــروک شــدن ایــن رســم معلــوم اســت کــه ایــن رســم وجــود داشــته و 
مــورد عمــل بــوده اســت. اتفاقــًا در ایــن مســئله عــالوه بــر روایاتــی کــه فضیلــت ایــن عمــل را بیــان 
کــرده اســت، روایاتــی وجــود دارد کــه بــر هــم زدن ایــن ازدواج را نهــی کــرده اســت. در نتیجه عدم 
وجــود نهــی صریــح در مســئله نیــز منتفــی اســت. همچنیــن قیــاس ایــن مســئله بــا مناکحــه الجــن 
نیــز مــع الفــارق اســت چــرا کــه اجنــه از جنــس آدمــی نیســتند و در حالــت عــادی انســان ها بــا آنــان 
هیــچ رابطــه ای ندارنــد چــه برســد کــه بخواهنــد بــا آنــان ازدواج کننــد امــا مــرد و زن از یــک جنــس 
ــر اینکــه اگــر ایــن مســئله یــک مســئله صرفــًا نظــری اســت پــس چــرا  هســتند. امــا از همــه مهم ت
ــاره  ــه انجــام آن شــده اســت. مگــر ممکــن اســت درب ــه ب این همــه در کتاب هــای مختلــف توصی
مســئله ای از مســائل نظــری کــه هیــچ ربطــی بــه عمــل و رفتــار نــدارد این همــه تاکیــد بــر انجــام آن 

وجــود داشــته باشــد؟ در نتیجــه ادعــای نظــری بــودن ایــن مســئله نیــز کامــاًل بی پایــه اســت.

وجه چهارم:

 »بــر فــرض عملــی شــدن چنــان نــادر بــوده، کــه جــز مثالــی چنــد مشــکوک نیافتــه، ترغیبــی 
ــن  ــرام چوبی ــل به ــت. عم ــدم رواج آن اس ــردم و ع ــرت م ــل نف ــده، دلی ــن کار می ش ــر بای ــم اگ ه
و مهــران گشنســپ معتبــر نیســت، زیــرا کــه شــخص نخســتین مــردی خودخــواه و خودســر بــوده 

1. کریستین سن، آرتور، 1385، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، پاورقی، ص 235.
2. همان.
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معاملــه او نســبت بمقــام مقــدس ســلطنت نشــان می دهــد کــه پابنــد اصــول محترمــه نبــوده اســت 
ــا  ــه اســت، ام ــن خــود بکیــش نصــاری رفت ــوده کــه از دی ــاد ب و شــخص دوم مــردی سســت اعتق
هخامنشــیان هــم معلــوم نیســت، کــه همــه رفتــار خــود را تابع احــکام زردشــت کــرده باشــند بعضی 

ــا شــریعت دانســته اند« ۱. ــان ب ــه مخالفــت آن ــر نمون ــا و دفــن امــوات را در مقاب پرســتش اناهیت
نگارنــده گویــد: اینکــه ایــن رســم عملــی نمی شــده و نادرالوقــوع بــوده اســت احتمالــی صرف 
ــا عــدم آن  اســت کــه هیــچ ســند و مدرکــی آن را تأییــد نمی کنــد. و چنانچــه گفتــه شــد انجــام ی
اصــاًل اهمیتــی نــدارد. آنچــه مهــم اســت وجــود چنیــن حکمــی اســت کــه موبــدان بــه نام زرتشــت 
ــًا  ــد وجــود دارد مطمئن ــن کاری این همــه تاکی ــرای انجــام چنی ــی ب ــژه آنکــه وقت ــه وی ســاخته اند. ب

گروهــی از مــردم بــرای کســب ثــواب هــم کــه شــده بــدان تــن درمی دهنــد.
ــد گفــت کــه  ــز بای ــن و مهــران گشنســب نی ــی بهــرام چوبی ــاره خودســری و سســت ایمان درب
شــواهد منحصــر بــه ایــن دو نفــر نیســت. و عجیــب ایــن اســت کــه جنــاب یاســمی، بهــرام و مهــران 
ــوده  ــرع نب ــه از ش ــان برگرفت ــل آن ــد عم ــان ده ــا نش ــد ت ــم می کن ــت دینی مته ــه سس ــب را ب گشنس
اســت امــا فرامــوش کرده انــد کــه موبــدان و دینمــردان کــه نماینــده دیــن زرتشــتی بودنــد در متــون 
پهلــوی به صــورت مکــرر بدیــن کار ســفارش می کردنــد. اگــر در ایمــان ایــن دو شــخص ســخنی 
باشــد در ایمــان موبــدان کــه شــکی نیســت. دربــاره تردیــد ایشــان دربــاره هخامنشــیان نیــز در جــای 

خــود مفصــل بحــث شــد.

قبح خویدوده ذاتی نیست

ــی از  ــد بعض ــف گوی ــد: »مؤل ــن گوی ــه کریستین س ــکال ب ــان در اش ــمی در پای ــاب یاس جن
ــان  ــا بمزدکی ــد ی ــکار کنن ــن رســم را ان ــد، کــه ای ــا کوشــش ها می کنن فضــالی زردشــتی عصــر م
ــر فــرض مســلم  ــد ب ــده و مطلــب مســلم اســت. مترجــم گوی ــن کوشــش بی فای ــد، ای نســبت دهن
ــرا کــه  ــا محــارم در عهــد قدیــم شــرمی دامنگیــر زردشــتیان امــروز نتوانــد شــد، زی بــودن ازدواج ب
ــول و  ــی را مقب ــوان کــه جماعت ــح حی ــل ذب ــاری اســت، مث ــی نیســت اعتب ــح امــور ذات حســن و قب
ــدس  ــوایان مق ــه پیش ــت چنانک ــده اس ــمرده نمی ش ــا ش ــر زن ــن ام ــد ای ــروه می آی ــی را مک جماعت
مذهــب شــیعه کــه ذکــر شــد آن را تثبیــت و تقریــر کرده انــد و عمل مجــوس را جایــز شــمرده اند۲«.

نخســت بایــد گفت کــه ایــن اســتدالل جنــاب یاســمی دقیقــًا همــان اســتدالل نویســنده دینکرد 
ــد چــون حســن و  ــن اســتداللی گوی ــا چنی ــر اســت. نویســنده دینکــرد ب ــن ام ــات جــواز ای در اثب
قبــح ایــن امــور ذاتــی نیســت در نتیجــه اشــکالی در جــواز آن وجــود نــدارد. و امــا دربــاره اعتبــاری 

1. همان.

2. همان.
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بــودن ایــن مســئله نیــز بایــد گفــت بــه فــرض اعتبــاری بــودن هــم از آنجــا کــه در میــان شــرایع بــرای 
مدت هــای طوالنــی ممنــوع بــوده اســت در نتیجــه قبــح مســئله بیشــتر می شــود تــا آنجــا کــه خــود 
زرتشــتیان معاصــر نیــز آن را ناخوشــایند می داننــد و چنانچــه گذشــت انتســاب آن را بــه خــود اتهــام 
ــه  ــه ائم ــت ک ــد گف ــان بای ــد. و در پای ــا خوانده ان ــاکاری و روسپی آس ــمرده و آن را زن ــرا ش و افت
شــیعه تنهــا ناســزاگویی بــه زرتشــتیان را نــاروا شــمرده و ایــن مســئله را نــه زنــا بلکــه نوعــی از ازدواج 
ــن  ــز در ای ــی نی ــاروا و انحــراف دانســته اند چنانچــه روایات ــوم اســت کــه آن را ن ــا معل ــد ام خوانده ان
ــه امــا ســجاد گفــت مجوســیان نیــز  ــه وقتــی یکــی از قرشــیان ب ــاره در دســت اســت. بــرای نمون ب
هماننــد پســران آدم خواهــران خــود را بــه همســری می گیرنــد امــام ســجاد فرمودنــد »ِإنَّ اْلَمُجــوَس 
ــه« یعنی مجوس پــس از تحریــم الهــی بدیــن کار پرداختند۱. ْحِریــِم ِمــَن اللَّ َمــا َفَعُلــوا َذِلــَك َبْعــَد التَّ ِإنَّ

از اینکــه بگذریــم گویــا در میــان اعــراب جاهلــی نیــز ازدواج بــا زن پــدر )و نــه مــادر( وجــود 
داشــت و ایــن کار نــزد اعــراب ازدواج بــود امــا خداونــد ایــن کار را حــرام کــرد و آن را کاری زشــت 
و مبغــوض و بــد راه و رســمی خوانــد۲. یعنــی بــا اینکــه ایــن ازدواج بــا زِن پــدر نوعــی ازدواج بــود و 
زنــا نبــود امــا خداونــد آن را کاری زشــت و نــاروا خوانــده اســت. حــال این خطــاب را مقایســه کنید 
ــدازه  ــی آن چــه ان ــوم اســت کــه زشــتی و ناروای ــد معل ــا مــادر خــود ازدواج کن ــا شــخصی کــه ب ب

خواهــد بــود.

دفاعیات علی اکبر جعفری

اســتاد جلیــل دوســتخواه دربــاره نتیجــه کار وی چنیــن می نویســد: »از پژوهنــدگان ایرانــی نیــز، 
ــه  ــاری ریشــه جویانه و مفهوم کاوان ــر جعفــری اشــاره کــرد کــه در گفت ــای علی اکب ــه آق ــوان ب می ت
در ایــن زمینــه، بــا روی کــرد بــه همــه ی کاربردهــاِی هم کــرِد خوائــت ودثــه در متن هــای نواوســتایی 
ــای  ــی داده ه ــد تحلیل ــکریت و تق ــتایی و سنس ــناختی آن در اوس ــاختار زبان ش ــی س ]...[ و بررس
متن هــای فارســی میانــه و نیــز پژوهش هــای پیشــین دانشــوران پارســی و باختــری، کوشــیده اســت تا 
پرتــو تــازه ای بــر ناروشــنی ایــن گفتمــان بیفکنــد. او می  نویســد کــه پژوهشــگران باختــری، ســاختار 
 vadaθa به معنــی "خانواده/خویشــاوند نزدیــک"( و( xvaetu اوســتایی ایــن کلیــدواژه را پیونــدی از
)بــه مفهــوم "زناشــویی"( می داننــد کــه بــر روی هــم، دربرگیرنــده ی معنــای "زناشــویی با خویشــاوند 
نزدیــک" یــا "پیونــد بــا هم خــون" اســت. جعفــری می افزایــد کــه همــه دانشــوران باختــری و شــمار 
اندکــی از زرتشــتیان کنونــی، ایــن ترکیــب را بــع معنــی "زناشــویی درون خانوادگــی در میــان پــدر و 

1. طبرسی، احمد بن علی، 1403، االحتجاج، ج 2، ص 315
ــُه َکاَن َفاِحَشــًة َوَمْقًتــا َوَســاَء َســِبیاًل« )قــرآن کریــم: نســاء  َســاِء ِإالَّ َمــا َقــْد َســَلَف ِإنَّ 2. »َواَل َتْنِکُحــوا َمــا َنَکــَح آَباُؤُکــْم ِمــَن النِّ
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ــد و از  ــی زادگان" می گیرن ــه زادگان و دای ــوزادگان، حال ــر، عم ــرادر و خواه ــر، ب ــادر و پس ــر، م دخت
چنــد نمونــه ی تاریخــی پیــروی از ایــن شــیوه ی زناشــویی در خانواده هــای شــهریاری باســتانی یــاد 
ــوم  ــر آن، مفه ــان ســرمی پیچد و در براب ــرش برداشــت باختری ــده، از پذی ــن پژوهن ــا ای ــد. ام می کنن
"هــوادار )خواستار/پشــتیبان( اســتقالل )وابســتگی بــه خــود/ اعتمــاد بــه خویــش(" را بــرای آن پیش 
ــه ی  ــر پای ــه را کــه ب ــن زمین ــه در ای ــای فارســی میان ــه متن ه ــای پیش گفت ــری داده ه می نهــد. جعف
ــانیان  ــین در روزگار ساس ــتای پس ــازآورده از اوس ــا، ب ــدگان آن ه ــی فراهم آورن ــای پی درپ یادآوری ه

ــرد«۱. ــده می گی ــره نادی ــت – یک س اس
برخی از دفاعیات جناب جعفری چنین است:

الف( زرتشت و یارانش چنین کاری نکرده اند

از جملــه مهم تریــن دالیــل علی اکبــر جعفــری در انتســاب ایــن رســم بــه زرتشــت چنیــن اســت: 
»نوشــته های پهلــوی و روایــات پازنــد خویشــاوند گیــری را کاری بــس پســندیده و بایســته می داننــد 
ــت و  ــه زرتش ــته اند ک ــار هــم ننوش ــرای یک ب ــی ب ــی حت ــد ول و همــواره آن را ســفارش می کنن

یارانــش بــه ایــن کار تــن داده انــد« ۲.
امــا چنانچــه گذشــت در متــون پهلــوی ایــن کار بــه خــود زرتشــت و گشتاســب هــم 
ــاره  ــا اش ــه ای از تناقض گویی ه ــه نمون ــا ب ــن ج ــت در ای ــوب اس ــا خ ــت. و ام ــده اس نسبت داده ش
ــت  ــرده اس ــار ک ــه زن اختی ــنت س ــاس س ــر اس ــت ب ــد زرتش ــی می بین ــری وقت ــر جعف ــم. دکت کنی
می گویــد: »اگــر هــم آن بزرگــوار ســه همســر داشــت، مــا را چــه کــه پــس از هزارهــا ســال در ســدة 
بیســتم میــالدی کــه بســی از یــک زنــی گفتگــو و پشــتیبانی می شــود، نشســته احســاس شــرمندگی 
بکنیــم و یــا زبــان بــه خرده گیــری دراز کنیــم؟ زندگــی خصوصــی زرتشــت از آن هزارهــا ســال پیش 
بــود و طبعــًا بایــد باشــد ولــی آییــن زندگــی را کــه او طــرح کرد، بــرای همیشــه اســت« ۳. امــا جناب 
جعفــری وقتــی می خواهــد بــه مســئله »ازدواج بــا محــارم« پاســخ دهــد می گویــد: »مــا را بــه آنچــه 
در ایــن بــاره گفته انــد و می گوینــد کاری نیســت. مــا اینجــا می خواهیــم بدانیــم زرتشــت و یارانــش 
ــا چــه کرده انــد« ۴. ایــن همــان تناقــض و قرائــت گزینشــی اســت کــه ایــن دســته از  ــه ی چــه گفت
نویســندگان دچــار آن هســتند. اگــر مســئله تعــدد زوجــات باشــد ســیره زرتشــت بــه مــا ربطی نــدارد 

ــتی، در  ــین زرتش ــوزه پس ــدی( رازواره ای در آم ــاوند پیون ــدوده )خویش ــل، خیتودث/خویدودس/خوی ــتخواه، جلی 1. دوس
ایرانــی مانــدن و جهانی شــدن ص 37.

2. جعفری، علی اکبر، 1346، پیام زرتشت، ص 176.
3. همان، ص 155-154.

4. همان، ص 177.
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امــا اگــر مســئله ازدواج بــا محــارم باشــد بایــد دیــد کــه زرتشــت و یارانــش چــه کرده انــد!

ب( چرا اثری از این ازدواج در متون اسالمی نیست؟

ــد،  ــن کاری را انجــام می دادن ــتیان چنی ــد: »اگــر زردش ــاره گوی ــن ب ــری در ای ــر جعف علی اکب
ــژه کســانی کــه از زرتشــتی گری روی  چــرا نویســندگان مســلمان ســده های نخســتین اســالم، بوی
برگرداندنــد و بــه دیــن اســالم درآمدنــد، آن را در نوشــته های خــود نیاوردنــد و بــا به رخ کشــیدن آن 
بــه زرتشــتیان، آنــان را از دیــن خــود بیــزار ســاخته و به ســوی اســالم نیاوردنــد؟ چــرا یکــی از آنــان 
نگفــت و »توبــه و اســتغفار نکــرد« کــه مــن گرفتــار چنیــن »گنــاه بزرگــی« بــودم و اســالم مــرا از 
ــن خــود می توانســت یکــی از  ــزه ســرزنش و ریشــخند نشــد؟ ای ــی بخشــید؟ چــرا آن انگی آن رهای
بهتریــن ابزارهــا بــرای کاهــش زرتشــتی گری و گســترش اســالم می شــد. همانــا کــه چنیــن چیــزی 
در میــان نبــود« ۱. یــا اردشــیر ســگوند گویــد: »اگــر ازدواج بــا محــارم یــک پدیــده عــادی و ســنت 
رایــج در نــزد ایرانیــان باســتان بــوده، چگونــه اســت کــه بــا فروپاشــی دســتگاه حکومتــی ساســانی، 
یک بــار از فرهنــگ ایــران رخــت بربســته و ناپدیــد شــده اســت آن گونــه کــه در تاریــخ و ادبیــات 

فارســی قــرون نخســتین اســالمی اثــری از آن دیــده نمی شــود؟!« ۲.
امــا در پاســخ بایــد گفــت کــه خویــدوده یــا ازدواج بــا محــارم یکــی از ایــن ســنت هایی اســت 
کــه در کتــب اســالمی بدان اشــاره شــده اســت. در ایــن منابــع دو دســته روایات وجــود دارد؛ دســته 
نخســت کلــی جویی هایــی اســت کــه در آن ازدواج بــا نزدیــکان را بــه زرتشــتیان نســبت داده انــد و 
دســته دیگــر روایاتــی اســت کــه بــر نمونه هایــی از ایــن گونــه ازدواج هــا انگشــت نهــاده و مشــخص 

کــرده کــه فــالن شــخص بــا مــادر یــا خواهــر یــا دختــرش ازدواج کــرده اســت.

مزدکیان و ازدواج با محارم

جنــاب کریمــی زنجانی اصــل بــرای رد پذیــرش خویــدوده از ســوی عامــه مــردم ایــن پرســش 
ــردم، چــرا در  ــه م ــه« توســط عام ــت ودت ــرش »خوی را مطــرح کــرده اســت کــه »در صــورت پذی
ــم دینکــرد، از آن  ــاب هفت ــه بعــد همچــون کت ــالدی ب ــل ســده ششــم می متن هــای نگاشــته از اوای
بــه عنــوان افــزاری در راه مالمــت و مذمــت مزدکیــان اســتفاده می شــود؟« ۳. ایــن اشــکال را هیربــد 

کاتــراک نیــز آورده اســت۴.

1. جعفری، علی اکبر، 1378، ازدواج با محارم و دین بهی زرتشتی، ص 179.
2. سگوند، اردشیر، 1390، مفهوم »خویدوده« ازدواج با محارم نیست، ص 23.

3. کریمی زنجانی اصل، محمد، 1377-1378، ازدواج با محارم گمانه ای دیگر در باب نسبتی دیرپا، ص 489.
4. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 84.
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در پاســخ بایــد گفــت اگــر بــه کتــاب دینکــرد مراجعــه کنیــم خواهیــم دیــد کــه چنین برداشــتی 
کامــاًل نادرســت اســت. در فصــل هفتــم از دینکرد هفتــم دربــاره باورهــای مزدکیــان دربــاره خانواده 

و نســل چنیــن آمده اســت:
»دربــاره نســل گوینــد کــه: پیونــد بــه ســوی مــادران )=مــادری( اســت. و فرزندزایی >ایشــان< 
ماننــد گــرگ اســت، یعنــی کار ماننــد گرگ هــا کننــد، ایشــان را ســاختن و کامرانــی، چونــان گرگ 

اســت و فرزنــد منســوب به مــادر.
ــادران می شــمرند(. ایشــان  ــژاد را از ســوی م ــار و ن ــد )=تب ــادران کنن ــه م ــد ب ــز ایشــان پیون و نی
زن را >ماننــد< گوســپند بخرنــد؛ آن فرزنــد پســر او را بــرای بهــره وری ببرنــد، یعنــی کــه شــما بــه 

ــا داده شــده اید؛ مجــاز نیســتید مگــر کــه مشــترک باشــید« ۱. ــه م اشــتراک ب
ــان در  ــان ایــن اســت چــون زن ــه مزدکی ــدان زرتشــتی ب چنانچــه مالحظــه می شــود اشــکال موب
ــه مــادران  ــدان ب ــد در نتیجــه فرزن ــان به صــورت اشــتراکی هســتند و شــوهر واحــدی ندارن ــان آن می
ــد  ــد کارشــان مانن ــن خاطــر گوی ــه همی ــادر اســت. ب منســوب اند و نســب خانوادگــی از طــرف م
گــرگ اســت کــه از فرزنــد به صــورت اشــتراکی محافظــت می کننــد و از طــرف دیگــر گویــد زن 
را ماننــد گوســفند می خرنــد و معلــوم اســت کــه اگــر ازدواج بــا محــارم بــود خریــدن محــرم معنــا 

نداشــت.
ــدو نگفــت کــه  ــد ب ــن خاطــر چنانچــه فردوســی آورده اســت در دادگاه مــزدک، موب ــه همی ب

ــت: ــد بلکــه گف ــادران خــود ازدواج می کنی ــا م شــما چــرا ب
نهادی زن و خواســـته در میــان یکــی دیـــِن نو ســـاختی پر زیان  
پدر همچنین چون شناسد پسر؟! چه داند پدر که ش که باشد پدر؟!  
نباشنـــد پیدا کــهان و مهـــان۲ چو مــردم برابر بـــود در جـــهان  

اشــکال اساســی موبــدان بــا جنبــش مزدکــی بــر ســر ایــن موضــوع بــود کــه اشــتراک زن موجب 
ناشــناس مانــدن پــدران و فرزنــدان و ازبین رفتــن نظــام طبقاتــی اســت. وگرنــه در ازدواج بــا محــرم 

هیــچ یــک از اشــکاالت وجــود نخواهــد داشــت.
و دیگــر اینکــه در همیــن کتــاب دینکــرد هفتــم آمــده اســت کــه از جملــه کارهــای نیک مشــی 
مشــیانه ایــن بــود کــه خویــدوده انجــام دادنــد۳ و در همیــن کتــاب نیز زرتشــت بــه خویدوده دســتور 

1. راشد محصل، محمدتقی، 1389، دینکرد هفتم، ص 259، بند 25-24.
ــات  ــی، ج 7، ص 78، ابی ــق و ابوالفضــل خطیب ــه کوشــش جــالل خالقــی مطل 2. فردوســی، ابوالقاســم، 1386، شــاهنامه، ب

.327-325
3. راشد محصل، محمدتقی، 1389، دینکرد هفتم، ص 199، مقدمه بند 10.
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داده اســت۱. در نتیجــه چنــدان معقــول نیســت کــه از ســویی در ایــن کتــاب بــه خویــدوده ســفارش 
شــود از ســوی دیگــر مزدکیــان بــه خاطــر دســت یازیــدن بــدان مالمــت شــده باشــند. نکتــه دیگــر 
ــا رســم  ــت ب ــا مخالف ــان مســاوی ب ــه اشــتراک زن ــان ب ــه دعــوت مزدکی ــن اســت کــه الزم ــم ای ه

خویــدوده بــود کــه موبــدان بــر آن تاکیــد بســیار داشــتند.
ــن  ــر ای ــرض جســورانه کــرون ب ــه یارشــاطر و ف ــی محتاطان ــرش تلق ــا پذی ــز ب شــائول شــاکد نی
بــاور اســت کــه اعتراضــات اصلــی زردشــتیان بــر مــزدک آشــفته کــردن تبارهــا بــه خاطــر دادن زنــان 
طبقــات بــاال بــه طبقــات فرودســت و اعتــراض دیگر تقســیم فرزنــدان میــان والدین اســت کــه نتیجه 

بی بندوبــاری جنســی بــوده اســت۲.

توتمیسم و ازدواج های برون گروهی

ــران  ــارم در ای ــا مح ــی ازدواج ب ــم در نف ــش توت ــه "نق ــی در مقال ــه حقیق ــتاری و مرضی ــا س رض
باســتان"۳ بــا تاکیــد بــر نظــرات فروید و لــوی اســتروس بر ایــن باورنــد کــه ازدواج بــا محــارم در ایران 
ــن ســنت و عــرف اجتماعــی  ــاد شــده ناشــی از نادیده گرفت ــای ی باســتان شــیوع نداشــته و نمونه ه
ــن  ــی چنی ــه روان ــد در توجی ــند: »فروی ــان می نویس ــت. ایش ــوده اس ــراف ب ــاهان و اش ــط پادش توس
ــه از  ــانی ک ــه کس ــد: »هم ــد و می گوی ــدی می دان ــتی را ج ــم و توتم پرس ــش توت ــی، نق ممنوعیت
ــد  ــراد آن، هرچن ــوند، و اف ــی می ش ــواده تلق ــک خان ــد، و ی ــتند، هم خون ان ــم هس ــک توت ــالله ی س
کــه خویشــاوندی بســیار دوری بــا هــم داشــته باشــند، نمی تواننــد بــا یکدیگــر روابــط جنســی برقــرار 
کننــد« از نظــر او، موضــوع ازدواج بــا بیگانــه معلــول تــرس از زنــای بــا محــارم اســت. اســتروس نیــز 
معتقــد اســت: »توتمیســم همیشــه نوعــی قاعــده بــرون همســری را پیش فــرض می نمایــد« کــه بــر 

اســاس آن، اعضــای یــک طایفــه و یــک توتــم نبایــد بــا یکدیگــر آمیختــه شــوند«۴.
ــن  ــر ای ــر دو ب ــتروس ه ــوی اس ــد و ل ــد: »فروی ــه گوی ــن نظری ــی ای ــاکد در بررس ــائول ش ش
عقیده انــد کــه جوامــع متمــدن انســانی آموخته انــد کــه زنــای بــا محــارم را نفرت انگیــز تلقــی کننــد 
تــا بــر میلــی کــه آن را غریــزی آدمــی می داننــد غلبــه کننــد. در نظــر فرویــد ایــن میــل میلی نفســانی 
بــه تصاحــب مــادر اســت )اگرچــه ایــن رأی بقیــه انــواع زنــای بــا محــارم را توجیــه نمی کنــد( و برای 
ــای گــروه را تصاحــب  ــن اســت کــه همــه ماده ه ــن بشــری ای ــی آغازی ــب در گــروه خیال ــر غال ن

1. همــان، ص 231-233، فصــل چهــارم و نیــز نــک: آمــوزگار، ژالــه و تفضلــی، احمــد، 1389، اســطوره زندگــی زردشــت، 
ص 85-87، از دینکــرد هفتــم، فصــل 4، بنــد 11-4.

2. شاکد، شائول، 1397، تحول ثنویت، ترجمه سید احمدرضا قائم مقامی، ص 154.
3. ستاری، رضا و حقیقی، مرضیه، 1393، نقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 94-73.

4. همان، ص 81-80.
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کنــد. امــا در نظــر لــوی اســتروس میــل انحصارطلبــی یــک خانــدان اســت کــه خــود را بــرای خــود 
نــگاه دارد. مطابــق ایــن دو توضیــح می بایســت بــر میــل طبیعــی کــه درون همســری نزدیــک غلبــه 
ــر  ــلط ن ــه تس ــی اینک ــد؛ یعن ــده می ش ــی افکن ــیمش پ ــا می شناس ــه م ــان ک ــه چن ــا جامع ــد ت می ش
اصلــی خانــدان بــر زنــان تحــت حکمــش شــرم آور و نامشــروع دانســته شــود و بدیــن ترتیــب ایــن 
امــکان فراهــم می آمــد کــه همــه بتواننــد از زنــان بهــره گیرنــد. مشــکل ایــن توضیحــات ایــن اســت 
کــه فــرض اولیــه آن هــا، یعنــی میــل شــدید بــه ایــن کــه ترجیحــًا زنــان خانــواده خــود را تصاحــب 
کننــد، در ایــن جــا )در ایــران ساســانی( از پــِس  آزمــون تجربــی برنمی آیــد و آن آزمــون تجربــی ایــن 
اســت کــه جامعــه ایــران ساســانی نــه تنهــا چنیــن تصاحبــی را جایــز می شــمارد، کــه آن را برتریــن 
ــن  ــل ای ــرای عم ــس ب ــچ ک ــرًا هی ــار ظاه ــالف انتظ ــر خ ــتایدش. ب ــز می س ــد و نی ــت می دان فضیل
تکلیــف کــه بنــا بــر فــرض آرزوی عمیــق هــر نــری اســت )و لــو آنکــه زیــر الیه هــای تمــدن مدفون 
ــم  ــای باســتان می دانی ــع دنی شــده باشــد( هجــوم نمــی آورده اســت. شــواهدی کــه از دیگــر جوام
شــاید بــه ایــن انــدازه قاطــع نباشــند، امــا مســلمًا چنــد جامعــه ای بوده انــد کــه ازدواج بســتگان درجه 

اول را پذیرفتــه بوده انــد؛ مصریــان و عیالمیــان ظاهــرًا بــه ایــن نــوع جوامــع تعلــق دارنــد.
ایــن توضیحــات هــر ارزشــی هــم کــه داشــته باشــند معلــوم اســت کــه تنهــا قســمتی از پدیــدة 
حرمــت زنــا بــا محــارم را توجیــه می تواننــد کــرد. ایــن کــه بیشــتر جوامــع انســانی زنــای بــا محــارم را 
تقبیــح کرده انــد، ظاهــرًا نشــان می دهــد کــه نوعــی احســاس ناخوشــایند نســبت بــه آن وجــود دارد. 
ایــن رد و نفــی ظاهــرًا هــم از کششــی کــه در اســاِس زنــای بــا محــارم اســت خبــر می دهــد )چــون 
ــرت و انزجــار  ــم از نف ــد( و ه ــات بیاورن ــود آن را در شــمار محرم ــازی نب ــن صــورت نی ــر ای در غی

گســترده از آن« ۱.
ــال  ــم به احتم ــبی ه ــمول ازدواج نس ــت جهان ش ــه »حرم ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــد برخ هرچن
ــا تحمیــل پیش داوری هــای ناشــی از  اختــراع محققــان جدیــد اســت« ۲. و چنانچــه ادوارد مایــر »ب
ــارم  ــا مح ــوع ازدواج ب ــرت وق ــر کث ــرده و ب ــت ک ــتانی مخالف ــای باس ــا تمدن ه ــان ب ــع خودم جوام
ــاد بــرد کــه  در ادوار و فرهنگ هــای مختلــف تاکیــد کــرده اســت« ۳. امــا ایــن نکتــه را نبایــد از ی
این گونــه نظریــات هرقــدر هــم محکــم باشــند امــا چــون مبتنــی بــر اســتقرای تــام نیســت می تــوان 
بــرای آن مــوارد نقضــی پیــدا کــرد و اتفاقــًا ازدواج با محــارم در میــان ایرانیــان و مصریــان و عیالمیان 
نمونه هــای نقــض نظریــه فرویــد و لــوی اســتروس هســتند. بــا ایــن بیــان تکلیــف مقالــه دیگــر از این 

1. شاکد، شائول، 1397، تحول ثنویت، ترجمه سید احمدرضا قائم مقامی، ص 150-149.
2. همان، ص 149.
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دو نویســنده۱ نیــز روشــن خواهد شــد.
 دیگــر اینکــه نویســندگان محتمــل می داننــد کــه ازدواج بــا محــارم در میــان مغــان زروانــی بــوده 
اســت۲ امــا فرامــوش می کننــد کــه همــه توتم هایــی کــه در ایــن مقالــه برشــمرده اند در میــان مغــان 
ــوان توجــه کــرد. نویســندگان  ــن توتم هــا نمی ت ــه ای ــدان ب هــم وجــود داشــته اســت. در نتیجــه چن
ــراد  ــر اف ــه اگ ــد ک ــن باورن ــر ای ــیاوش ب ــب و س ــب، لهراس ــب، ارجاس ــای گشتاس ــه نام ه باتوجه ب
خاندانــی بــه نــام حیــوان خاصــی نامیــده شــوند بــه نظــر فرویــد از ایــن اعتقــاد سرچشــمه می گیــرد 
کــه ایــن گــروه خــود را از بازمانــدگان یــک جانــور می دانســتند و اعضــای گــروه بازمانــده از ایــن 

حیــوان مجــاز نبودنــد بــا یکدیگــر روابــط جنســی داشــته باشــند۳.
نکتــه ای کــه بایــد بــدان توجــه داشــت این اســت کــه معلوم نیســت ایــن عقیده درســت باشــد و 
بــه فــرض کــه در میــان قومــی وجــود داشــته اســت چــه دلیلــی بــر ایــن وجــود دارد کــه ایــن بــاور در 
میــان همــة اقــوام وجــود داشــته باشــد. به ویــژه ایرانیــان کــه خــود را از نســل کیومــرث می دانســتند. 
از طــرف دیگــر خــود گشتاســب کــه در نامــش »اســب« به کاررفتــه اســت بنــا بــر یــادگار زریــران 
ــا ســیمرغ و گاو  ــد۴. ی ــه پســرش پیشــنهاد می ده ــر خــود را ب ــر خــود ازدواج کــرد و دخت ــا خواه ب
را از جملــه توتم هــای ایــران باســتان دانســته اســت. امــا بــاور بــه ایــن دو توتــم چــه ربطــی بــه ایــن 
منــع وجــود دارد روشــن نشــده اســت. و دیگــر اینکــه چنانچــه خــود نویســندگان گوینــد اســفندیار 
ــاهده  ــرم مش ــا مح ــر دو را در کار ازدواج ب ــد و ه ــی ندارن ــم توجه ــن توت ــه ای ــدان ب و کاووس چن
می کنیــم یکــی بــرای خــودش و دیگــری بــرای پســرش. یــا اعتقــاد بــه توتــم گیاهــی و منــع ازدواج 
بــا محــارم چگونــه بــا ازدواج مشــی و مشــیانه کــه خــود از ریباســی بودنــد توجیــه می شــود. یــا بــاور 
بــه توتــم درخــت گــز، برســم و یــا هــوم و منــع ازدواج بــا محــارم هیــچ ارتباطــی برقــرار نشــده اســت 

و اصــاًل شــاید هیــچ ارتباطــی هــم نداشــته باشــد.

خویدوده ویژه بلندپایگان

از آغــاز بررســی ها دربــاره ایــن موضــوع ایــن پرســش مطــرح بــوده اســت کــه آیــا ایــن رســم تنها 
در میــان طبقــه اشــراف و بــزرگان جــاری بــوده اســت یــا اختصاصــی بدیــان نداشــته و عامــه مــردم 

مخاطــب ایــن حکــم موبــدان بوده انــد؟

ــه  ــر نظری ــران از دو منظ ــی ای ــه های مل ــری در حماس ــرون همس ــی ب ــه، 1397، بازخوان ــی، مرضی ــا و حقیق ــتاری، رض 1. س
ــگ. ــی یون گاه جمع ــودآ ــتروس و ناخ ــوی اس ــود- ل ــه کل ــای دوگان تقابل ه

2. ستاری، رضا و حقیقی، مرضیه، 1393، نقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 90.
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دکتــر پرویــز رجبــی بــر ایــن بــاور اســت کــه »بــه گمــان ازدواج بــا محــارم پــا از قلمــرو زندگــی 
بلنــد پایــگان فراتــر ننهــاده و در میــان تــودة مــردم بیشــتر ازدواج بــا اقــارب معمــول بــوده اســت« ۱ و 
نیــز »هیــچ شــاهدی در دســت نیســت کــه ایــن نــوع ازدواج در میــان عامــة مــردم نیــز معمــول بــوده 

.۲ است« 
امــا چنــد پرســش در ایــن میــان اســت کــه مــا را از پذیــرش گفته هــای اســتاد رجبــی بازمــی دارد 
و آن اینکــه اگــر ایــن رســم قانونــی ویژه ی طبقــه بــزرگان بود چــرا موبــدان در رســائل فقهــی آن را به 
مــردم عــادی ســفارش می کننــد؟ بــه دیگــر ســخن چــرا مخاطــب ایــن احــکام مــردم عادی هســتند؟ 
روایــات دینکــرد، آذرفرنبــغ یــا امیــد اشوهیشــتان و دیگــر متــون بــا عامــه مــردم در گفت وگــو اســت.

ــدان  ــد؟ چــرا موب ــن عمــل توســط مــردم گله مندن ــاوردن ای ــات از به جانی چــرا نویســندگان روای
ســفارش می کننــد مــردم امــوال خــود را صــرف خویــدوده کننــد؟

چــرا باوجوداینکــه در میــان طبقــه اشــراف دیگــر کشــورها نیــز نمونه هایــی از ازدواج بــا محــارم 
رخ داده اســت امــا مــردم آن ســرزمین ها بــه انجــام چنیــن رســمی متهــم نشــده اند؟

از طــرف دیگــر اصــاًل زندگــی مــردم عــادی محل توجــه نویســندگان نبــوده اســت کــه بخواهند 
انگشــت بــر ایــن نمونه هــا بگذارنــد. اصــاًل »در تاریــخ باســتانی به نــدرت می شــود نشــانی از مــردم 

عــادی یافــت و مــا وقتــی تاریــخ می نویســیم بیشــتر یــا فقــط تاریــخ فرمانروایــان را می نویســیم« ۳.
البتــه ایــن رســم در میــان طبقــه اشــراف نیــز مــوارد معیــن اندکــی دارد چــرا کــه اواًل ایــن نــوع 
از ازدواج علی رغــم ســفارش های فــراوان، واجــب نبــود و از مســتحبات بــه شــمار می رفــت و 
ــا ازدواج هــای عمــوزادگان و  هــدف اصلــی آن یعنــی حفــظ خــون و ثــروت خانوادگــی بــود کــه ب
ــان و  ــروان دیگــر ادی ــان پی ــن اشکال تراشــی های بی ام ــر ای ــد آن هــم محقــق می شــد. عــالوه ب مانن
افسانه ســازی ها معمــواًل باعــث پرهیــز از رســومی می شــود کــه از وجــوب شــرعی نیــز بی بهره انــد. 
چنانچــه طایفــه بهافریدیــه کــه در اصــل زرتشــتی بودنــد ایــن رســم را کنــار نهادنــد. البتــه ازدواج 
ــتر  ــه »در بیش ــت. چنانچ ــام می گرف ــی انج ــای متفاوت ــا انگیزه ه ــز ب ــاهزادگان نی ــاهان و ش پادش
ــن صــورت کــه  ــه اســت. بدی ــز انجــام  گرفت ــا اهــداف سیاســی نی ازدواج هــای شــاهنامه، ازدواج ب
ــدارد بلکــه انتخــاب شــونده اســت« ۴.  ــرد. او حــق انتخــاب ن ــرار می گی ــر وجه المصالحــه ق دخت
حتــی برخــی بــرای بدســت آوردن ثــروت و دارایــی، دختــری را بــه همســری گرفته انــد. چنانچــه بــه 
ــا تاج وتخــت و گنج هــای  اردشــیر بابــکان پیشــنهاد می دهنــد دختــر اردوان را بــه همســری گیــرد ت

1. رجبی، پرویز، 1380، هزاره های گمشده، ج 1 ص 458.
2. همان، ص 457.

3. همان، ص 451-450.
4. معصومی دهقی، احمد رضا، 1384، زناشویی در شاهنامه، ص 19.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۲۵۲

ــه چنــگ آورد. پنهــان او را ب
فردوسی این پیشنهاد را چنین آورده است:

که با فّر و ُبرزست و با تاج و گاه تو فرمـان کن و دخـــتر او بخــواه  
کجا اردوان گرد کرد آن به رنج به دست آیدت افسر و تاج و گنج  

هم اندر زمان دختر او بخواست۱ از او پند بشنید و گفــتا رواســـت  
ــان  ــروان دیگــر ادی ــان پی ــودن زن از می ــا وجــود زرتشــتی ب و از ســوی دیگــر برخــی از ایشــان ب
ــرو اول  ــران خس ــی از همس ــرای یک ــود ب ــت ب ــی کاری ناشایس ــر آیین ــه از نظ ــد درحالی ک گرفتن
مســیحی بــود و همســر دیگــرش دختــر امپراتــور چیــن و یــا خســرو دوم کــه بــا زنــی مســیحی بــه نام 
شــیرین ازدواج کــرد۲. در نتیجــه آن رفتارهایــی از شــاهان موردنظــر اســت کــه در آییــن زرتشــتی هم 
تأییــدی بــر آن وجــود داشــته باشــد ماننــد همیــن خــوی دوده کــه هــم ســنت آن را تأیید کرده اســت 

و هــم عمــل برخــی از پادشــاهان مهــر تأییــدی بــر عمــل بــدان اســت.
همچنیــن بســیار بعیــد اســت کــه رســمی کــه مختــص اشــراف بــوده و شــمار اندکــی از آن در 
تاریــخ ثبــت شــده اســت موجــب شــده باشــد کــه اقــوام دیگــر تمــام ایرانیــان را بــه ایــن رســم متهــم 
کــرده باشــند. در پایــان باتوجه بــه اینکــه نویســندگان و فقهــای زرتشــتی در کتــب مختلــف بدیــن 
ــوده و  ــج ب ــز رای ــردم نی ــان م ــم در می ــن رس ــه ای ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــد می ت ــاره کرده ان ــم اش رس

هــدف آنــان از ذکــر ایــن مســائل نیــز تنهــا بررســی جوانــب یــک فــرع فقهــی نبــوده اســت.

خویدوده در آمار

تابه حــال روشــن شــد کــه بــدون هیــچ شــکی خویــدوده در متــون زرتشــتی بــه معنــای ازدواج بــا 
محــارم اســت و موبــدان زرتشــتی نیــز در ترویــج و اشــاعه چنیــن رســمی همة تالش خــود را بــه کار 
گرفتــه و در کتــب متعــددی بــدان توصیــه کردنــد. امــا یــک پرســش باقــی می مانــد و آن این اســت 

کــه گرایــش مــردم بــه ایــن نــوع ازدواج چــه انــدازه بوده اســت؟
برخــی همچــو ســعید نفیســی، دمنــاش، فــرای، بوچــی، دوشــن گیمــن، کریستین ســن و منصور 
شــکی بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ایــن رســم در کلیــه ســطوح وجــود داشــته اســت. شــکی گویــد: 
»ازدواج بــا محــارم کــه اصــاًل میــان نجبــای بســیاری از ملــل رواج داشــت، بعدهــا در کلیــه ســطوح 

ــات 452- ــاالر، ج 6، ص 164، ابی ــد س ــود امی ــق و محم ــی مطل ــالل خالق ــش ج ــه کوش ــاهنامه، ب ــی، 1384، ش 1. فردوس
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2. برای اطالع بیشتر نک: خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه، ترجمه احمد بی نظیر، ص 125-124.
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جامعــه ایرانــی چــه بــاال و چــه پاییــن بــه طــور عــام انجــام می شــد« ۱.
امــا پــردز اکتــر شــروو گویــد: »بــر تاریخــی بــودن چنیــن وصلت هایــی زیــاد بحث شــده اســت 
و گرچــه گــواه محکمــی بــرای اعتبــار آنهــا وجــود دارد، امــا آشــکار نیســت در مقاطــع مختلــف 

تاریخــی، تــا چــه میــزان در بیــن عامــه مــردم بدان هــا عمــل می شــده اســت«۲.
و امــا چــرا مســئله این گونــه اســت؟ ابتــدا بایــد دانســت کــه در ایــران باســتان تنهــا دیــن زرتشــتی 
وجــود نــدارد. مســیحیان، یهودیــان، بودائیــان و پیــروان دیگــر ادیــان چنیــن رســمی نداشــتند و حتــی 

در میــان زرتشــتیان نیــز قرائــت واحــدی وجــود نداشــت و فرقه هــای مختلفــی در ایــن دیــن بودنــد.
ــه دلیــل کمبــود منابــع نظــر قطعــی نمی تــوان داد. از نظــر  همچنیــن علی رغــم کلی گویی هــا ب
ــاداش اخــروی آن را انجــام  ــات برخــی به خاطــر پ ــر روای ــا ب ــود و بن ــن رســم پســندیده ب ــدان ای موب
می دادنــد و حتــی برخــی امــوال خــود را در ایــن راه خــرج می کردنــد. بااین حــال نمی تــوان منکــر 
ــه میــان آمــده اســت. البتــه  ــه ایــن رســم هــم ســخن ب شــد کــه در روایــات از رویگردانــی مــردم ب
شــاید ایــن رویگردانــی مخصــوص زمــان بــه نــگارش درآمــدن ایــن متــون باشــد. در نتیجــه پاســخ به 

ایــن پرســش هــم چنــدان هــم آســان نیســت.
اگــر بگوییــم ایــن نــوع ازدواج رواج چندانــی نداشــته اســت، بازهم پرســش هایی وجــود دارد که 
کار را ســخت می کنــد. آیــا می تــوان بــاور کــرد بــرای چنــد نمونــه نــادر این همــه جنجال آفرینــی و 
تبلیغــات علیــه ایرانیــان باســتان صورت گرفتــه باشــد؟ از طرفــی ابوریحــان می گویــد بهافریــد کــه در 
زمــان ابومســلم دســت بــه اصالحــات در آییــن زرتشــتی زد ازدواج بــا محــارم را حــرام اعــالم کــرد. 
ــچ طــرف داری نداشــته باشــد  به راســتی اگــر رســمی نمونه هــای بســیار اندکــی داشــته باشــد و هی
حــرام کــردن آن چــه فایــده ای می توانــد داشــته باشــد؟ پرســش دیگــر اینکــه آیــا می تــوان بــاور کــرد 
کــه این همــه تبلیغــات موبــدان بــرای اجــرای چنیــن رســمی هیــچ اثــری نداشــته و منجــر بــه انجــام 
چنیــن ازدواج هایــی نشــده اســت؟ بــه همیــن خاطــر می تــوان احتمــال داد کــه پــاره ای از دینــداران 

در پــی ایــن تبلیغــات، بــرای کســب ثــواب هــم کــه شــده دســت بــه چنیــن کاری زده انــد.
محمــد کریمــی زنجانــی اصــل گوید بــر اســاس گــزارش ارداویــراف از میــان طبقــات چهارگانه 
بهشــت )ســتاره پایــه، مــاه پایــه، خورشــید پایــه و گردومــان( تنهــا در گردومــان بــه معــدود نیکبختان 
»خویــت ودثــه« کــرده برمی خوریــم، به خوبــی از انگشت شــمار بــودن دســت یازیــدگان بــدان، در 

عهــد ساســانی خبــر می دهــد« ۳.

1. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 17، حاشیه شماره 100.
2. شروو، پردز اکتر، 1398، گوهره ی آیین زردشت، ترجمه خشایار بهاری، ص 41.

3. کریمی زنجانی اصل، محمد، 1377-1378، ازدواج با محارم گمانه ای دیگر در باب نسبتی دیرپا، ص 495.
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امــا ایــن گفتــه دو اشــکال دارد. نخســت اینکــه در متــن ارداویــراف خبــری از »معــدود 
ــدوده  ــده اســت: »و روان کســانی را کــه خوی ــن آم ــه چنی ــان« نیســت. در ارداویراف نام نیک بخت
ــدی  ــه بلن ــور ب ــدم. کــه ن ــود دی ــده شــده ب ــدی آفری ــا نیرومن ــد، در آن روشــنایی کــه ب کــرده بودن
کــوه از او می تافــت« ۱. و امــا اشــکال دیگــر ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــم بــه ایــن دلیــل کــه در 
ــه در  ــم ک ــه بگیری ــدارد نتیج ــور ن ــد حض ــدوده کرده ان ــه خوی ــانی ک ــه کس ــاه پای ــه و م ــتاره پای س
عصــر ساســانی خویــدوده طــرف دار زیــادی نداشــته اســت الزمــه اش این اســت کــه بگوییــم در آن 
عصــر یشــت کــردن و گاهــان ســرودن هــم خواهــان چندانــی نداشــت زیــرا کــه دوطبقــه ســتاره پایه 
و مــاه پایــه جــای »روان کســانی اســت کــه در گیتــی یشــت نکردنــد و گاهــان نســرودند و ...« ۲.

امــا اگــر مــا تنهــا ازدواج هــای دوره ساســانیان را از شــاهنامه مــالک قــرار دهیــم خواهیــم دیــد 
کــه آمــار بســیار پاییــن اســت. بــه جــز چنــد نمونــه حتــی متدین تریــن پادشــاهان ساســانی هــم چنین 
ــه جامعــه هــم نســبت داد؟ بازهــم پاســخ ســاده  ــوان ایــن آمــار را ب ــا می ت ــد. امــا آی ازدواجــی ندارن
نیســت چــرا کــه ازدواج پادشــاهان دالیلــی متفاوتــی دارد. امــا نکتــه دیگــری هــم وجــود دارد و آن 

ایــن اســت کــه کرتیــر بــا افتخــار گویــد کــه بســیاری خویــدوده روا کــرده اســت۳.
نکتــه دیگــری کــه تابه حــال مغفــول مانــده بــود ایــن اســت کــه اگــر واقعیــت زندگــی اجتماعــی 
ــا دختــر خــود، در صــورت وجــود مادرِ دختــر  را در نظــر بگیریــم خواهیــم دیــد کــه ازدواج پــدر ب
ــدان هــم معقــول  ــادر چن ــا همســِر م ــدِر پســر ی ــا وجــود پ ــادِر خــود، ب ــا م ــژه ازدواج پســر ب و به وی
ــه  ــتند. و ب ــده هس ــود زن ــدان خ ــگام ازدواج فرزن ــادر در هن ــدر و م ــًا پ ــد. و غالب ــر نمی رس ــه نظ ب
فــرض مــرگ ایشــان نیــز حداقــل فاصلــه ســنی میــان والدیــن و فرزنــدان پانــزده ســال اســت و دیگــر 
اینکــه در ازدواج عشــق و رضایــت طرفیــن شــرط اســت. در نتیجــه نمی توانــد آمــار چندانــی داشــته 
ــزی را  ــا شــاید چی ــن نکته ه ــم ای ــن ازدواج در دوره ساســانی را در نظــر آوری ــا اگــر قوانی باشــد. ام
عــوض نکنــد. بــرای نمونــه وقتــی ازدواج موقــت جایــز باشــد و مــرد ایــن اجــازه را داشــته باشــد کــه 
پادشــازن خــود را )حتــی بــدون رضایــت او( بــه دیگــری قــرض دهــد می تــوان ایــن احتمــال را داد 
کــه خویــدوده نیــز به صــورت مقطعــی جایــز بــوده باشــد. دربــاره رضایــت در عقــد هــم بایــد گفت 
ــژه  ــز دانســته اند. به وی ــدان رضایــت دختــر را شــرط ندانســته و ازدواج اجبــاری را هــم جای کــه موب
آنکــه موبــدان بــرای انجــام ایــن مراســم خیلــی آســان گیر بودنــد و حتــی به یک بــار هم خوابگــی و 
آمیــزش هــم رضایــت داده بودنــد. گویــا هــدف تنهــا ازدواج بــا هم خــون بــود حتــی اگــر امیــد بــه 

1. ژینیو، فیلیپ، 1372، ارداویراف نامه، ترجمه ژاله آموزگار، ص 55 فصل 12، بند 8.
2. همان، ص 52 فصل 7، بند 4 و فصل 8، بند 3.

3. عریان، سعید، 1392، راهنمای کتیبه های ایرانی میانه پهلوی-پارتی، ص 192، بند 14.



۲۵۵ فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات

بچــه دار شــدن آنــدو هــم نباشــد بــاز هــم ثــواب خویــدوده را دارد۱.
نکتــه دیگــر روشــن نبــودن میــزان گســتردگی ایــن رســم در ادوار مختلــف تاریخــی اســت. اگــر 
آن را رســمی زرتشــتی بدانیــم بایــد آن را منحصــر در دایــره پیــروان آن دین جســتجو کــرد و همچنین 
تــا زمــان رســمی نشــدن آن دیــن نمی تــوان آمــار باالیــی بــرای آن در نظــر گرفــت. از طــرف دیگــر 
در میــان زرتشــتیان نیــز فرقه هــای مختلفــی وجــود داشــت و این طــور نبــوده کــه مــردم تابــع یــک 
ــه نیســت کــه  ــه فــرض وجــود یــک قرائــت هــم این گون قرائــت از دیــن باشــند. از طــرف دیگــر ب
ــا همــه  ــدوده ب ــژه آنکــه رســم خوی ــه اجــرا درآمــده باشــد به وی تمامــی دســتورات دینــی موبه مــو ب
فضیلتــی کــه بــرای آن تراشــیده اند واجــب نبــوده اســت کــه مــردم ناچــار از به جــاآوردن آن باشــند.

همچنیــن نبایــد فرامــوش کــرد کــه بنــا بــه شــواهد پزشــکی میــزان معلولیــت و نقــص خلقــت 
در ایــن ازدواج هــا بســیار بیشــتر از ســایر ازدواج هاســت. بــه فــرض فراگیــر بــودن چنیــن رســمی بــا 
شــمار زیــادی معلــول در جامعــه ایــران مواجــه خواهیــم بــود درحالی کــه مــا بــا جامعــة معلــول یــا 
بیمــاری در ایــران باســتان روبــرو نیســتیم. بــه فــرض پذیــرش ایــن اســتدالل کــه فراگیــر بــودن چنین 
رســمی را منتفــی می ســازد امــا بازهــم اشــکاالتی وجــود دارد از جملــه اینکــه نتیجــه تمــام چنیــن 
پیوندهایــی نقــص و معلولیــت نیســت و از طــرف دیگــر معلولیت هــا نیــز درجــات مختلفــی دارد و 
ــه فــرض  ــدان دچــار معلولیت هــای شــدید شــوند. دیگــر اینکــه ب ــه نیســت کــه همــة فرزن این گون
وجــود چنیــن ازدواج هایــی در مقیــاس چنــد هــزار یــا حتــی چنــد ده هــزار نفــر و بــا شــانس معلولیت 
صددرصــد، بازهــم جمعیــت ایــران آن زمــان معلــول شــمرده نخواهــد شــد. بــه بیــان دیگــر اگــر این 
اســتدالل بــرای رد فراگیــر بــودن چنیــن رســمی کارایــی داشــته باشــد امــا بــرای نفــی ایــن رســم در 
مقیــاس چنــد ده هــزاری کارایــی نــدارد. از طــرف دیگــر برخــی گفته انــد کــه: »امــروزه محققــان 
ــص  ــش کــودکان ناق ــه زای ــدازه ممکــن اســت ب ــان ان ــه هم ــا ب ــه ازدواج ه ــد کــه این گون دریافته ان

بینجامــد کــه بــه زایــش کــودکان نابغــه« ۲.
بــه نظــر نگارنــده هرچنــد خویــدوده رســمی مشــهور بــوده امــا باتوجه بــه اشــکاالتی کــه گفتــه 
شــد روشــن نیســت چــه انــدازه شــیوع داشــته اســت. البتــه آمــار هــم آن قــدر پاییــن نبــوده کــه بتــوان 
آن را هماننــد اســتاد شــاپور شــهبازی در چنــد مثــال خالصه کــرد و یــا مانند برخــی دیگــر آن را نادر 
دانســت. چــرا کــه التــزام بــه ایــن گفته بــدان معناســت کــه این همــه گواهــی را بایــد نادیــده بگیریم. 
به هرحــال بایــد شــماری از ایــن ازدواج هــا رخ داده باشــد کــه توجــه ناظــران بیرونــی را بــه ایــن رســم 
جلــب کنــد کــه معمــواًل ایــن اتفــاق بــا یکــی دو نمونــه حاصــل نمی شــود. یــوزف ویســهوفر نیــز بــا 

1. صفا اصفهانی، نزهت، روایت امید اشوهیشتان، ص 182-181.
ــی، ص  ــی فرهنگ ــگاه انسان شناس ــا از ن ــا بهرام ه ــه ب ــدال نرس ــد، 1393، راز ج ــب، حام ــرور و وحدتی نس ــادی، ُس 2. خراش
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اشــاره بــه واکنــش مســیحیان در برابــر چنیــن رســمی گویــد: ازدواج میــان خویشــاوندان هم خــون 
ــات  ــه مقام ــود ک ــول ب ــروئنه( معم ــن و اوس ــد بین النهری ــایه مانن ــق همس ــران )و مناط ــدر در ای آن ق
ــاع  ــان اتب ــن کار را در می ــد و ای ــش نشــان دهن ــت روم )شــرقی( الزم دانســتند واکن مســیحی و دول

خــود ممنــوع ســازند« ۱.
به هرحــال باتوجه بــه شــواهد موجــود، مدتــی پــس از ظهــور اســالم از اقبــال مــردم بــه ایــن رســم 
ــم در آن  ــن رس ــاده ای ــماره افت ــه ش ــای ب ــان از َنَفس ه ــدان نش ــکایت موب ــه و ش ــد و گل ــته ش کاس

روزگار اســت.

1. - ویسهوفر، یوزف، 1388، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 226.



فصل هفتم: 

هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی





هشتاد گواه ایرانی

ــرار  ــی و خارجــی مــورد بررســی ق ــن مســئله از ســوی دانشــمندان داخل از روز نخســت کــه ای
ــی،  ــی از نادان ــئله را ناش ــن مس ــتی ای ــندگان زرتش ــدان و نویس ــاق موب ــب به اتف ــر قری ــت اکث گرف
گاهــی، زعــم باطــل، دروغ پــردازی، غــرض ورزی و دشــمنی بــا فرهنــگ و تمــدن ایران باســتان و  ناآ
آییــن زرتشــت دانســتند۱. نویســنده ناچــار اســت بــرای برائــت از نســبت غــرض ورزی و ایران ســتیزی 
بــه ذکــر نــام پــاره ای از دانشــمندان و پژوهشــگران برجســته ایرانــی بپــردازد کــه یــا ایــن رســم را بــه 
ــه  ــدوده« را ب ــود واژه »خوی ــته های خ ــا و نوش ــا در ترجمه ه ــد و ی ــبت داده ان ــتان نس ــان باس ایرانی
ازدواج بــا خویشــان نزدیــک یــا محــارم ترجمــه کرده انــد. هرچنــد چنانچــه گفتــه شــد کــه وجــود 
ایــن رســم، وابســته بــه معنــی واژة »خویــدوده« نیســت چــرا کــه در متونــی به صراحــت از واژه هــای 

»همســری« و »بــه زنــی گرفتــن« صحبــت شــده اســت.
هــدف مــا در ایــن بخــش ایــن نیســت کــه بــرای نظــر خــود پشــتیبان بیابیــم تــا در مقابــل کســی 
بیایــد و فهرســتی از مخالفیــن وجــود ایــن رســم ارائــه کنــد بلکه خواســت مــا این اســت کــه بگوییم 
ــن و  ــا دی ــه ب ــد ن ــن زرتشــتی اعتقــاد دارن ــران باســتان و آیی ــن رســم در ای ــه وجــود ای کســانی کــه ب
گاه هســتند و انتســاب موافقیــن وجــود ایــن رســم بــه چنین  آیینــی دشــمنی دارنــد و نــه جاهــل و نــاآ

اوصافــی موجــب ســرافکندگی گوینــده آن خواهــد بــود.
نکتــه دیگــر اینکــه شــمار گواهی هــا بیــش از ایــن اســت امــا ترجیــح داده شــد بیشــتر از نظــر 

ــود. ــتفاده ش ــد آن اس ــان و مانن ــان، مورخ زبان شناس
این فهرست به ترتیب نام خانوادگی بزرگان و اساتید به شرح ذیل است:

1. شــاهرخ، کیخســرو، 1388، فــروغ مزدیســنی )زرتشــت پیامبــری کــه از نــو بایــد شــناخت( ص 226؛ آذرگشســب، اردشــیر، 
1345، آییــن زناشــویی زرتشــتیان ص 17؛ آذرگشســب، اردشــیر، 1361، پاســخگویی بــه اتهامــات، ص 54؛ مهــر، فرهنــگ، 
1387، دیــدی نــو از دینــی کهــن، ص 152؛ قــدردان، مهــرداد، 1385، جســتاری در آییــن زرتشــت، ص 104؛ نیکنــام 

ــا محــارم نیســت، ص 11. ــام اوســتایی، ازدواج ب ــوَاِا ت َوَدت کــورش، 1394، ُخ
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 ۱- حسین آذران۱
ــوده و ازدواج  ــول ب ــمی معم ــر ازدواج، رس ــهل گیری در ام ــی و س ــتان آزاده منش ــران باس »در ای
ــرای  ــژه ب ــز، به وی ــه و ســبب آن نی ــه شــمار می رفت ــول و خداپســندانه ب ــرادر امــری مقب ــا ب خواهــر ب
پادشــاهان، حفــظ پاکــی نــژاد و اســتواری بقــای خانــدان و عالقــه بــه حفــظ دودمــان بــوده اســت 
]...[ در آییــن ایرانیــان زناشــویی بــرادر بــا خواهــر را ماننــد ازدواج پســرعمو بــا دخترعمــو مایة جلب 

ــته اند« ۲. ــوان می دانس ــرد دی ــزد و ط ــنایی ای روش
۲- ژاله آموزگار۳

ایشــان در ترجمه هــای خــود از متــون پهلــوی ماننــد دینکــرد پنجــم۴ و دیگــر متــون واژه 
»خویــدوده« را بــه ازدواج بــا نزدیــکان و خویشــان ترجمــه کــرده اســت. ایشــان بــا پذیــرش نتایــج 
کار جنــاب شــهبازی هنــگام برشــمردن انــواع ازدواج هــای رایــج در ایــران باســتان گویــد: »نوعــی 
از ازدواج دیگــر، ازدواج خویــدوده یــا ازدواج بــا خویشــان نزدیــک اســت. طــرح مســئله ایــن نــوع 
ازدواج، بحث هــا و مجادله هایــی را کشــیده اســت. ازدواج بــا خویشــان نزدیــک در مــواردی 
به عنــوان ثــواب مطــرح شــده اســت و ســرپیچی از آن گنــاه. برخــی آن را شــیوة مغان پیش زردشــتی 
می داننــد. ایــن نــوع ازدواج در دورة ساســانی نمونه هــای اندکــی داشــته اســت و دســت کم در میــان 

مــردم عــادی جامعــه چنــدان شــایع نبــوده اســت« ۵.
۳- سجاد آیدنلو۶

ایشــان نیــز بــا پذیــرش نتیجــه کار جنــاب شــهبازی بــر این بــاور اســت کــه: »آییــن خویتوکدس 
/ خویــدوده در برهــه ای از ســنت زرتشــتی بــه معنــای ازدواج بــا محــارم بوده اســت« ۷.

۴- محسن ابوالقاسمی۸
در مقالــه ای کــه بــا همــکاری ایشــان دربــاره نقــش مغــان در آییــن و تاریــخ ایــران نوشــته شــده 
ــه و  ــا خویشــان به کاررفت ــرای ازدواج ب ــدوده: اصطالحــی اســت کــه ب چنیــن آمــده اســت: »خوی

1. حسین آذران )تولد 1303(، دکترای زبان و ادبیات فارسی، نویسنده و استاد دانشگاه.
2. آذران، حسین، 1396، جشن های باستانی ایران، ص 48-47.

3. ژاله آموزگار )زاده 1318( دکترای فرهنگ و زبان های باستانی، زبان شناس، استاد دانشگاه و از شاگردان دومناش.
4. آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد 1386، کتاب پنجم دینکرد ص 131.

5. آموزگار، ژاله،1390، ازدواج های اساطیری و آیین ازدواج در ایران باستان، در زبان، فرهنگ، اسطوره، ص 296.
6. سجاد آیدنلو )1359( دکترای زبان و ادبیات فارسی، شاهنامه پژوه، نویسنده و استاد دانشگاه.

7. آیدنلو، سجاد، 1393، اسفندیار، ایزدی گیاهی، ص 13.
ــو و باســتان از دانشــکده  ــه زبان هــای فارســی ن ــه دانش آموخت ــش آموخت 8. محســن ابوالقاســمی )1315-1397( اســتاد و دان

مطالعــات مشــرق زمین و آفریقا در لنــدن و از شــاگردان هنینگ و بویس.
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به عنــوان راهــی بــرای حفــظ پاکــی و تقــدس دیــن و پایبنــدی بــه قواعــد اجتماعــی برگزیــده شــده 
اســت« ۱.

۵- ابوالقاسم اسماعیل پور۲
ــا به رســم »خــودوده«،  ــاب ارداویراف نامــه در یادداشــتی می نویســد: »بن ایشــان در معرفــی کت
زرتشــتیان عصــر ساســانی و پیش تــر، ازدواج بــا نزدیــکان و محــارم را امــری عــادی و حتــی ســتوده 

ــتند« ۳. می دانس
۶- بهروز افخمی۴

»هخامنشــیان بــا ترویــج ازدواج بــا محــارم در راســتای مشروعیت بخشــی بــه حکومــت و تــداوم 
ــتان  ــران باس ــری در ای ــداف دیگ ــا اه ــز ب ــانی نی ــر دوره ساس ــا اواخ ــن ت ــن آیی ــتند. ای آن گام برداش

کم وبیــش رواج داشــت« ۵.
۷- آرش اکبری مفاخر۶

ایشــان چنیــن آورده اســت: »خویــدوده عبارت اســت از ازدواج مقدســی کــه بین خویشــاوندان 
بســیار نزدیــک از جملــه خواهــر و بــرادر انجــام می گیــرد« ۷.

۸- محمدابراهیم باستانی پاریزی۸
»مــا می دانیــم کــه تحــول جامعــه زردشــتی ساســانی بــه تحــول جامعــه اســالمی بعــد از حملــه 
عــرب، اگــر هیــچ تغییــری در طبقــه زنــان بــه وجــود نیــاورده باشــد - همین که مســئله نــکاح محارم 
و ســد ازدواج طبقاتــی را از میــان برداشــت خــود بزرگ تریــن انقــالب در جامعــه بســته این ســرزمین 

ــران، ص  ــخ ای ــن و تاری ــان در آیی ــی، مهشــید و ابوالقاســمی، محســن، 1397، بررســی نقــش مغ ــه، میرفخرای ــاز، هانی 1. پاکب
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باســتانی. نویســنده، اسطوره شــناس و اســتاد  ابوالقاســم اســماعیل پور )زاده 1333( دکتــرای فرهنــگ و زبان هــای   .2
ــگاه. دانش

3. اسماعیل پور، ابوالقاسم، 1372، ارداویراف نامه: متنی به پهلوی ساسانی، ص 251، یادداشت شماره 3.
4. بهروز افخمی، دکترای باستان شناسی تاریخی از دانشگاه تهران؛ عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی.

5. افخمــی، بهــروز و خســروی، زینــب، 1396، پدیدارشناســی ازدواج بــا محــارم در دوره هــای ایــالم باســتان و هخامنشــی، 
ص 448.

6. آرش اکبــری مفاخــر )زاده 1354(، دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی. معــاون کانــون فردوســی وابســته بــه مرکــز 
دائرةالمعــارف بــزرگ اســالمی.

7. اکبــری مفاخــر، آرش، 1388، کردارشناســی اهریمــن در پادشــاهی جمشــید، ص 107، یادداشــت 31. و نیــز نــک: 
اکبری مفاخــر، آرش، 1389، درآمــدی بــر اهریمن شناســی ایرانــی، ص 129، پاورقــی شــماره 1.

8. محمدابراهیم باستانی پاریزی )1304-1393( دکترای تاریخ از دانشگاه تهران، نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه.
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بــه شــمار می رفــت، کــه حداقــل، آنــان را از بــالی پاکــی و ناپاکــی ایــام حیــض نجــات داد«۱.
۹- مهرداد بهار۲

ــالم و  ــت از عی ــی اس ــی فرهنگ ــوی وام ــیان به احتمال ق ــان هخامنش ــارم در می ــا مح »ازدواج ب
شــاید از دیگــر اقــوام بومی نجد ایــران. توجــه کنیــم به اصطــالح مقــدس xvaetu-datha در اوســتا، 
در شــرق ایــران، کــه همــان معنــای ازدواج با محــارم دارد. تکذیــب وجــود آن پیش از اســالم چندان 

منطقــی بــه نظــر نمی رســد و مــدارک بســیار بــرای تأییــد آن وجــود دارد« ۳.
۱۰- رقیه بهزادی۴

ــدود  ــروِه آزادگان۵ مح ــه گ ــه ب ــت ک ــویی اس ــوع[ زناش ــک ]ن ــالح، ی ــن اصط ــرض از ای »غ
می شــود؛ ولــی درعمــل، بــه معنــای نوعــی زناشــویی بــوده اســت کــه میــان خویشــاوندان نزدیــک 
ــود  ــز وج ــتان نی ــراِن باس ــِر ای ــتان و سراس ــِر باس ــوع ازدواج، در مص ــن ن ــت. ای ــه اس ــه کار می رفت ب
ــا  ــد کــه: »رســم ازدواج ب ــن می دان ــر را ای ــج کارهــای کرتی ــه نتای داشــته اســت« ۶. ایشــان از جمل

محارم، که بیگانگان از آن نفرت داشتند، برقرار شد« ۷.
۱۱- عزیزالله بیات۸

ــب و  ــی نس ــام در پاک ــد: »اهتم ــن می نویس ــانی چنی ــواده در دوره ساس ــش خان ــان در بخ ایش
ــا  ــا به حــدی کــه ازدواج ب ــت ت ــه شــمار می رف ــان ب ــی آن زم ــه ایران ــارز جامع ــات ب ــاز صف خــون ب
محــارم را نیــز جایــز می شــمردند کــه ایــن عمــل دلیل روشــن و مســلمی اســت بــر وجــود اختالفات 

1. باستانی پاریزی، محمدابراهیم، 1394، گذار زن از گدار تاریخ، ص 113.
ــرای  ــی و دکت ــرقی و آفریقای ــای ش ــة زبان ه ــی از مدرس ــتة ایران شناس ــانس در رش ــار )1308-1373( فوق لیس ــرداد به 2. مه
ــات ایــران باســتان از دانشــگاه تهــران، اســتاد دانشــگاه، نویســنده، زبان شــناس و  ــش زبــان و ادبی ــی بــا گرای زبان شناس

ــزی. ــس و مکن ــگ، بوی ــاگردان هنین ــناس. از ش اسطوره ش
3. بهار، مهرداد، 1395، از اسطوره تا تاریخ، ص 190، یادداشت 13.

4. رقیه بهزادی )زاده 1311( دکتری رشتة فرهنگ و زبان های باستانی. نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه.
ــک  ــچ ی ــتاد دوســتخواه »در هی ــول اس ــه ق ــا ب ــه گــروه آزادگان دانســته اســت ام ــن رســم را محــدود ب ــزادی ای ــم به 5. خان
ــت،  ــوده  اس ــروه ِآزادگان ب ــژه ی گ ــا وی ــدوده تنه ــه خوی ــن ک ــه ای ــاره ای ب ــه، اش ــه ی ِ پیْش گفت ــی ی میان ــای فارس از متن ه
بــه چشــم نمی خورد«)دوســتخواه، جلیــل، دوســتخواه، جلیــل، خیتــودث، خویــدودس، خویــدوده، )خویشــاوند پیونــدی(: 

ــدن، ص 25(. ــدن و جهانی ش ــی مان ــتی، در ایران ــین زرتش ــوزة پس رازواره ای در آم
6. بهزادی، رقّیه، 13۶8، ُبندهش هندی، متنی به زبان پارسی میانه/ پهلوی ساسانی، ص 293.

7. بهزادی، رقیه، 1383، آریاها و ناآریاها در چشم انداز کهن تاریخ ایران، ص 85.
8. عزیزاللــه بیــات )1299-1390( دکتــرای تاریــخ و جغرافیــا از دانشــگاه پــل ســاتابه فرانســه. نویســنده و عضــو هیئت علمــی 

و اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتي.
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طبقاتــی آن زمــان« ۱.
۱۲- علی اکبر ترابی۲

»بــا توجــه مخصوصــی کــه بــه امــر تشــکیل خانــواده و موضــوع ازدواج خواهــد شــد از عهــد 
ــان  ــی می ــالدی( ازدواج حت ــی ۶۳۰ می ــانیان )۲۵۰ ال ــًا در دوره ساس ــد مخصوص ــه بع ــی ب هخامنش

ــرار خواهــد گرفــت« ۳. ــد ق ــوام و خویشــان مــورد تأیی ــواده و اق خان
۱۳- احمد تفضلی۴

دکتــر تفضلــی همــواره در متونــی کــه از پهلــوی بــه فارســی برگردانــده اســت واژه خویــدوده را 
بــه ازدواج بــا خویشــان نزدیــک ترجمــه کــرده اســت. چــه در مینــوی خــرد و چــه در کتــاب پنجــم 
دینکــرد و چــه در تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد ۹. ایشــان در 

واژه نامــه مینــوی خــرد نیــز ایــن واژه را بــه همــان صــورت ترجمــه کــرده اســت۵.
۱۴- سید حسن تقی زاده۶

ایشــان یکــی از عوامــل بی میلــی اعــراب مشــرک و ایرانیــان باســتان را تبایــن اخــالق و عــادات 
ــوات و  ــن ام ــدم دف ــگ و ع ــتن س ــز داش ــارم و عزی ــا مح ــه ازدواج ب ــه »از آن جمل ــته اند ک دانس
ــل و  ــد: »گاهــی ایرانی هــای شــعوبی نوظهــور مــا فضائ ــود. وی در جــای دیگــری گوی ــره«۷ ب غی
علــم و معرفــت و تمــدن زیــادی بــه ایــران قبــل از اســالم نســبت داده و از قدروقیمــت تمــدن ایــران 
اســالمی می کاهنــد. اینجانــب نمی خواهــم در نقیــض ایــن امــر تعصــب ناپســندیده و افــراط نشــان 
ــران و  ــا خواه ــه ازدواج ب ــن ن ــق دارم لک ــن را تصدی ــن که ــران و دی ــای ای ــیاری از مزای ــم و بس بده

دختــران و نــه احتــراز از دفــن مــردگان ترجیحــی بــه ســنن اســالمی دارد« ۸.

1. بیات، عزیزالله، 1365، کلیات تاریخ و تمدن ایران پیش از اسالم، ص 208.
ــوم از دانشــگاه ســوربن فرانســه، اســتاد دانشــگاه  ــرای جامعه شناســی و فلســفه عل ــی )۱۳۰۵ - ۱۳۹۵(، دکت ــر تراب 2. علی اکب

و نویســنده.
3. ترابی، علی اکبر، 1382، نظری در تاریخ ادیان، ص 201.

4. احمــد تفضلــی )1316-1375( کارشناســی ارشــد رشــتة فرهنــگ و زبان هــای باســتانی ایــران از مدرســة زبان هــای شــرقی 
دانشــگاه لنــدن و دکتــرای زبان هــای باســتانی از دانشــگاه تهــران. زبان شــناس، مترجــم، نویســنده و اســتاد دانشــگاه تهــران.

5. تفضلی، احمد، 1348، واژه نامة مینوی خرد، ص 59.
6. ســید حســن تقــی زاده )1275-1348(، سیاســتمدار، از چهره هــای مشــهور مشــروطه و از وزرای پهلــوی، نویســنده، 

ــگاه ــتاد دانش ــگر، اس پژوهش
7. تقی زاده، سید حسن، 1349، از پرویز تا چنگیز، ص 35، پاورقی شماره 1.

8. تقی زاده، سید حسن، 1326، لزوم حفظ زبان فارسی، ص 32.
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۱۵- پروانه پورشریعتی۱
ــن  ــر دی ــروج او ب ــواردی از خ ــد و م ــام بهافری ــی قی ــاد اجتماع ــی ابع ــگام بررس ــان در هن ایش
ــوارد  ــن م ــه متوســط اجتمــاع شــد می نویســد: »از مهم تری ــود ســهم طبق رســمی کــه موجــب بهب
ــان  ــا آن زم ــای کــه ت ــادی دیرپ ــود، نه ــک )خــودوده( ب ــا خویشــاوندان نزدی ــت ازدواج ب آن ممانع
حتــی نــزد افراطی تریــن انقالبیــون جامعــه ساســانی، یعنــی مزدکیــان، هــم تقــدس داشــت. ازدواج 
بــا خویشــاوندان نزدیــک، باهــدف تضمیــن امتیــازات انحصــاری اشــراف از راه حفــظ ثــروت و در 

ــت« ۲. ــه صــورت می گرف ــر جامع ــات باالت ــان طبق ــگاه اجتماعــی، در می نتیجــه پای
۱۶- حسن پیرنیا )مشیرالدوله(۳

»چــون در تاریخ نویســی بایــد حقیقــت را جســت وجو کــرد و نوشــت حــاق مســئله ایــن 
اســت کــه ازدواج بــا اقربــای خیلــی نزدیــک در ایــران قدیــم موســوم بــه خوَتــک دس و پســندیده 
بــوده و ظاهــرًا جهــت آن را حفــظ خانــواده و پاکــی نــژاد قــرار می دادنــد، ولــی معلــوم اســت کــه 
ــروز  ــان چــه ام ــوم دانســته اند، چن ــاده مذم ــل فوق الع ــل ســائر مل ــرا مث ــد آن ــه بع زرتشــتی های ازمن

ــرا می باشــند« ۴. ــزه و مب ــاًل من ــن نســبتی کام ــم از چنی ه
۱۷- محمود جعفری۵

»خــودوده: ازدواج بــا نزدیــکان، در شــریعت زرتشــتی ازدواج بــا خویشــان از امــور پســندیده بــه 
ــد« ۶. شــمار می آی

۱۸- شهره جالل پور۷
ایشــان پــس از بررســی اســناد و منابــع چنیــن گویــد: »نگارنــده بر اســاس ایــن تحقیــق باتوجه به 
ــوع ازدواج  ــن ن ــی ای ــع زرتشــتی ... و نمونه هــای عمل ــح مناب ــی - اشــارات صری اســطوره های ایران
در دوران باســتانی ایــران اعتقــاد دارد کــه در بیــن زرتشــتیان عصــر باســتان ازدواج بــا محــارم مجــاز 

ــورک.  ــوژی نیوی ــج تکنول ــخ در کال ــتادیار تاری ــورک و اس ــا نیوی ــگاه کلمبی ــخ از دانش ــرای تاری ــریعتی دکت ــه پورش 1. پروان
ــی. ــی- پژوهش ــه علم ــن و موسس ــن انجم ــو چندی ــناس و عض ــورخ، ایرانش م

2. پورشریعتی، پروانه، 1398، افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی، ترجمه آوا واحدی نوایی، ص 540.
3. حسن پیرنیا )1251-1314( نویسنده کتاب تاریخ ایران باستان.

4. پیرنیا، حسن، 1392، ایران باستان، ص 176.
ــنده و  ــدن. نویس ــگاه لن ــدن از دانش ــتانی از لن ــای باس ــات زبان ه ــری مطالع ــرای دکت ــری )زاده 1329( دکت ــود جعف 5. محم

ــران. ــگاه ته ــی دانش ــات فارس ــکده ادبی ــتانی دانش ــای باس ــگ و زبان ه ــروه فرهن ــی گ ــو هیئت علم عض
6. جعفری، محمود، 1365، ماتیکان یوشت فریان، ص 97، پاورقی شماره 1.

7. شهره جالل پور، نویسنده و استاد دانشگاه.
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ــده« ۱. ــمرده می ش ش
۱۹- مسعود جاللی مقدم۲

ایشــان در بحــث اخالقیــات خرم دینــان چنیــن آورده اســت: »مورخــی گفتــه اســت کــه بــرای 
آنــان ازدواج بــا محــارم جایــز بــوده )و ایــن اصــاًل عجیــب نیســت، زیــرا آییــن مزدکــی دنبالــه دیــن 

مزداپرســتی اســت کــه آن را مجــاز می داشــت(« ۳.
۲۰- شهرام جلیلیان۴

ــن  ــی چنی ــاه غالمبارگ ــاره گن ــوی در ب ــون پهل ــردان در مت ــی م ــان جنس ــه گناه ــان در مقال ایش
می نویســد: »ایــن گنــاه چنــان بــزرگ اســت کــه حتــی ثــواب ازدواج خویــدوده )= ازدواج 
ــری  ــای دیگ ــاخت« ۵. و در ج ــد س ــاک نخواه ــز آن را پ ــارم( نی ــا مح ــا ازدواج ب ــاوندی ی خویش
امیــد اشاوهیشــتان، ازدواج خویــدوده )= ازدواج  می نویســد: »بــه گــزارش کتــاب روایــت 
خویشــاوندی یــا ازدواج بــا محــارم( را بــر هــم زدن نیــز در حکــم زن ربایــی و مرگ ارزانــی دارد« ۶.

۲۱- پدرام جم۷
ــد:  ــن می نویس ــان چنی ــانیان و رومی ــان ساس ــع ازدواج در می ــه موان ــگام مقایس ــم هن ــاب ج جن
»درحالی کــه ازدواج میــان افــراد همخــون در رابطــه نســبی عمــودی )و نیــز افــرادی کــه تنهــا یــک 
درجــه بــا جــد مشــترک خــود فاصلــه داشــتند( در روم بــه طــور کل ممنــوع بــود، در ایــران بــا وجــود 
ازدواج خویــدوده چنیــن مانعــی معنــا نداشــت. خویــدوده کــه موضــوع همیشــگی طعــن و نفریــن 
جدلیــون مســیحی بــود، دســت کم تــا زمــان تهاجــم اعــراب به عنــوان عملــی بیش وکــم شــایع باقــی 
ــوع  ــواردی کــه در روم ممن ــر عکــس م ــت خویشــاوندی و فرزندخواندگــی ب ــن قراب ــد. همچنی مان

شــده بــود، الزامــًا نمی توانســت مانعــی بــرای ازدواج ساســانی باشــد« ۸.

1. جالل پور، شهره، 1382، »خویت وگدس«، در دائره المعارف زن ایرانی، ج 1، ص 438.
2. مســعود جاللــی مقــدم )1330( دکتــری ادیــان و عرفــان تطبیقــی از دانشــگاه تهــران/ دکتــری معــارف اســالمی از دانشــگاه 
ــان  ــش ادی ــر بخ ــالمی و مدی ــزرگ اس ــارف ب ــی دایرةالمع ــورای عالی علم ــو ش ــتاد، عض ــنده، اس ــران، نویس ــالمی ای آزاد اس

دانشــنامه ایــران.
3. جاللی مقدم، مسعود، 1385، تاریخچه ادیان و مذاهب در ایران، ص 60.

4. شهرام جلیلیان )زاده 1357( نویسنده، مترجم و استاد تمام تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز.
5. سفاری، حسنی، جلیلیان، شهرام، 1394، گناهان جنسی مردان در متون پهلوی، ص 50.

6. همان، ص 55.
7. پدرام جم، دکترای فرهنگ و زبان های باستانی، استادیار گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد.

ــم  ــم و هفت ــرن شش ــوری روم در ق ــانی و امپرات ــاهی ساس ــی شاهنش ــوق مدن ــی حق ــی تطبیق ــدرام، 1387، بررس ــم، پ 8. ج
میــالدی، ص 634.
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۲۲- فرخ حاجیانی۱
ایشــان نیــز در واژه نامــه توصیفــی روایــت آذرفرنبــغ فرخــزادان خویــدوده را بــه معنــی ازدواج بــا 

نزدیــکان ترجمــه کرده اســت۲.
۲۳- بهمن حمیدی۳

ــمرده  ــدس ش ــه مق ــول ک ــا مقب ــز، نه تنه ــانیان نی ــتی گری ساس ــارم در زردش ــا مح »ازدواج ب
می شــده اســت« ۴.

۲۴- سعید حمیدیان۵
»مطابــق شــواهد متعــدد شــاهنامه و تواریــخ ازدواج بــا محــارم رســمی رایــج بــوده و ظاهــرًا نه تنها 
بــد تلقــی نمی شــده بلکــه وســیله ای بــرای حفــظ دارایــی و امتیــازات خانوادگــی در درون خانــواده 

دانســته می شــده اســت« ۶.
۲۵- افسانه خاتون آبادی۷

»ازدواج بــا محــارم در ایــران باســتان مرســوم بــوده و کســانی کــه آن را رد کرده انــد تحــت نفــوذ 
زردشــتیان معاصــر بوده انــد زیــرا کــه زردشــتیان مصــرًا ســعی در تبــّرای مذهــب خــود از ایــن ســنت 

دارنــد« ۸.
۲۶- جالل خالقی مطلق۹

ــه  ــن گون ــه ای ــی، ب ــته های مذهب ــاره ای از نوش ــه پ ــرد ک ــکار ک ــوان ان ــر، نمی ت ــر تقدی ــه ه »ب

ــگاه  ــران دانش ــتانی ای ــای باس ــگ و زبان ه ــروه فرهن ــتاد گ ــتانی و اس ــای باس ــگ و زبانه ــرای فرهن ــی. دکت ــرخ حاجیان 1. ف
شــیراز.

2. حاجیانــی، فــرخ، صمیمــی، عفــت، 1395، واژه نامــه توصیفــی و ریشــه شــناختی متــن پهلــوی روایــت آذر فرنبــغ 
.252 ص  فرخــزدادان، 

3. بهمن حمیدی شاهنامه  پژوه و سرپرست بنیاد تاریخ معاصر ایران.
4. حمیدی، بهمن، 1385، فرهنگ زنان شاهنامه، ص 292، پاورقی شماره 1.

5. ســعید حمیدیــان، )زاده 1324(، دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی، اســتاد گــروه زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه عالمــه 
طباطبایــی، نویســنده، مترجــم و پژوهشــگر ادبــی.

6. سعیدیان، حمید، 1383، درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، ص 210.
7. افسانه خاتون آبادی، دکترای ادبیات فارسی. نویسنده و استاد دانشگاه.

8. خاتون آبادی، افسانه، 1377، مضمون عشق و منش قهرمانان در ویس و رامین، ص 20.
9. جــالل خالقــی مطلــق )زاده 1316( دکتــرای شرق شناســی، مردم شناســی و تاریــخ قدیــم از دانشــگاه کلــن آلمــان. ادیــب، 

شــاهنامه پژوه و اســتاد دانشــگاه.
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ازدواج در ایــران باســتان گواهــی می دهنــد« ۱.
۲۷- یاسر دالوند۲

ایشــان در ترجمــه متــن پهلــوی مینــوی خــرد کــه دکتــر ســروش شمیســا آن را »یکــی از بهتریــن 
و مفیدتریــن چاپ هــای مینــوی خــرد« ۳ می دانــد در ترجمــه خویــدوده چنیــن آورده اســت: 

»خودوده، ازدواج با آشنایان خود، ازدواج با محارم« ۴.
۲۸- تورج دریایی۵

»هــر کــس کــه بتوانــد اوســتا یــا متــون پهلــوی را بخوانــد و تأییــدات منابــع بیگانــه را نیــز مطالعه 
ــران زمــان ساســانی انجــام می شــده  کنــد، هیــچ شــکی نخواهــد کــرد کــه ایــن نــوع ازدواج در ای

اســت« ۶.
۲۹- جلیل دوستخواه۷

اســتاد دوســتخواه در کتــاب ایرانــی مانــدن و جهانی شــدن یــک مقالــه مســتقل را بدیــن بحــث 
اختصــاص داده و کار اســتاد شــاپور شــهبازی را ماننــد کار دیگــر زرتشــتیان حذف و انــکار صورت 

مسئله دانســته است۸.
۳۰- محمدتقی راشد محصل۹

چنانچــه گذشــت ایشــان نیــز در ترجمه هــای خــود از متــون پهلــوی ماننــد زنــد بهمــن یســن و 
ــا نزدیــکان می داننــد. ــا پیونــد ب ــا خویشــان ی ــا ازدواج ب ــر ب دینکــرد هفتــم واژه خویــدوده را براب

1. خالقی مطلق، جالل، 1395، زنان در شاهنامه، ترجمه احمد بی نظیر، ص 153.
2. یاسر دالوند، دکترای زبان و ادبیات فارسی.

3. دالوند، یاسر، 1399، مینوی خرد، ص 18، مقدمه دکتر سروش شمیسا.
4. همان ص 285.

ــی زبان« و  ــع پارس ــران و جوام ــخ ای ــیار »تاری ــا. دانش ــگاه کالیفرنی ــخ از دانش ــرای تاری ــی )زاده 1346( دکت ــورج دریای 5. ت
ــن. ــا، اروای ــگاه کالیفرنی ــرَدن در دانش ــموئل ُج ــر س ــی دکت ــات ایران ــز مطالع ــس مرک رئی

6. دریایی، تورج، 1383، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 177.
ــان و  ــگر زب ــم و پژوهش ــاهنامه پژوه، مترج ــب، ش ــی. ادی ــات فارس ــان و ادبی ــرای زب ــتخواه )زاده 1312( دکت ــل دوس 7. جلی

ــگاه. ــتاد دانش ــتانی و اس ــات باس ادبی
ــتی، در  ــین زرتش ــوزه پس ــدی( رازواره ای در آم ــاوند پیون ــدوده )خویش ــل، خیتودث/خویدودس/خوی ــتخواه، جلی 8. دوس

یرانــی مانــدن و جهانی شــدن، ص 43.
ــته ی  ــتاد بازنشس ــات. اس ــکده ادبی ــتانی دانش ــای باس ــگ و زبانه ــرای فرهن ــل )زاده 1318( دکت ــد محص ــی راش 9. محمدتق

ــی. ــان و ادب فارس ــتان زب ــی فرهنگس ــورای واژه گزین ــو ش ــی و عض ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
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۳۱- مرتضی راوندی۱
ــد،  ــون بودن ــای گوناگ ــار گرفتاری ه ــران، دچ ــان در ای ــرد زن ــور ک ــالم ظه ــه اس ــی ک »هنگام

ــمردند« ۲. ــارم را روا می ش ــا مح ــًا ازدواج ب ــی! غالب ــزرگان ایران ب
ــمار  ــی به ش ــه ایران ــارز جامع ــات ب ــی از صف ــواده، یک ــون خان ــب و خ ــی نس ــام در پاک »اهتم

ــمردند« ۳. ــز می ش ــارم را جای ــا مح ــه ازدواج ب ــدی ک ــه ح ــا ب ــت؛ ت می رف
»در مورد ازدواج با محارم در ایران باستان اسناد و مدارک زیادی در دست است« ۴.

۳۲- پرویز رجبی۵
»بســیاری کودکانــه می کوشــند کــه ازدواج بــا محــارم را در ایــران باســتان رد کننــد. بــه ســبب 
ــی  ــالمی به کل ــران دورة اس ــوع ازدواج در ای ــن ن ــارم ای ــا مح ــلمانان از ازدواج ب ــراوان مس ــرت ف نف

منســوخ شــد« ۶.
۳۳- محمدعلی رجبی دوانی۷

ــه  ــل ب ــن ازدواج هــا را تبدی ــا فردوســی ای ــا محــارم وجــود داشــته ام ــران باســتان ازدواج ب »در ای
ــه کــرده اســت« ۸. ــا بیگان ازدواج ب

۳۴- رحیم رضازاده ملک۹
»در جامعــه ایرانــی، بنــا بــه شــریعت زرتشــتی، ازدواج بــا اقــارب )خویشــان( یعنی پســر بــا مادر، 

پــدر بــا دختــر و بــرادر بــا خواهــر معمــول بــود و حتــی از ســوی دینیــاران تشــویق می شــد« ۱۰.

1. مرتضی راوندی )1292-1378( مورخ و نویسنده کتاب ده جلدی تاریخ اجتماعی ایران.
2. راوندی مرتضی، 1382، تاریخ اجتماعی ایران، ج 6، ص 283.

3. همان، ج 1 ص 661.

4. همان، ج 1 ص 474.
5. پرویــز رجبــی )1318-1390( دکتــرای ایران شناســی و تــرک شناســی از دانشــگاه گوتینگــن آلمــان، ایران شــناس، مــورخ، 

مترجــم، نویســنده و اســتاد دانشــگاه.
6. رجبی، پرویز، 1382، جنبش های ایرانیان در زمان بنی عباس )1(، ص 24، پاورقی شماره 7.

ــتاد  ــگر، اس ــنده، پژوهش ــتانی، نویس ــای باس ــگ و زبان ه ــات و فرهن ــفه، الهی ــرای فلس ــی، دکت ــی دوان ــی رجب 7. محمدعل
ــس. ــه مجل ــس کتابخان ــگاه و رئی دانش

23610/https://www.cgie.org.ir/fa/news .8. رئیس کتابخانه مجلس: فردوسی تاریخ ایران را اسالمیزه کرد
9. رحیــم رضــازاده ملــک )1319-1389( دکتــرای اقتصادســنجی. اســتاد، منجــم، خیام پــژوه، مصحــح و پژوهشــگر تاریــخ 

و فرهنــگ ایــران.
10. رضازاده ملک، رحیم، 1385، مزدکنامه، ص 52.
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۳۵- حسن رضایی باغ بیدی۱
ــا  ــه ازدواج ب ــدوده« را ب ــغ فرخــزادان واژه »خوی ــت آذر فرنب ــاب روای ــز در ترجمــه کت ایشــان نی
ــکان  ــا نزدی ــدوده: ازدواج ب ــد: »خوی ــن واژه گوی ــح ای ــت. وی در توضی ــده اس ــکان برگردان نزدی

ــر(« ۲. ــا خواه ــرادر ب ــا ب ــا پســر ی ــادر ب ــر، م ــا دخت ــدر ب )به خصــوص ازدواج پ
۳۶- هاشم رضی۳

ــق در  ــن دهــه مطالعــه و تحقی ــه پژوهشــگرانی اســت کــه پــس از چندی ــاب رضــی از جمل جن
متــون زرتشــتی بــا نــگارش کتــاب »ازدواج مقــدس در ایــران باســتان/ خویــدوده« بــه اثبــات وجــود 

ایــن رســم در میــان زرتشــتیان پرداختــه اســت۴.
۳۷- عبدالحسین زرین کوب۵

ــد:  ــان ایجــاد کــرد گوی ــرای ایرانی ــن اســالم ب ــی کــه دی ــان تفاوت های ــر زرین کــوب در بی دکت
ــزام  ــرک آن را ال ــازه ت ــن ت ــه آیی ــی ک ــات و ناخوردنی های ــود را از محرم ــفرة خ ــی س ــن کس »چنی
ــود  ــاروا ب ــت و ن ــد زش ــش جدی ــه در کی ــدس ک ــوخ خویذوگ ــم منس ــترش را از رس ــرد و بس می ک

ــت« ۶. پیراس
۳۸- جالل ستاری۷

ــیه،  ــوک دس ــوک دس، خوت ــدر(: خوت ــر و زن پ ــر و خواه ــارب )دخت ــام و اق ــا ارح »ازدواج ب
ــی و  ــظ پاک ــر حف ــراف، به خاط ــان و اش ــزد اعی ــلطنتی، و ن ــدان س ــه در خان ــوک دات، خاص خوت
ــان  ــازات هم ــزء امتی ــتر ج ــدان، بیش ــرمایه و ارث در خان ــی و س ــز دارای ــژاد و نی ــون و ن ــت خ اصال
طبقــات ممتــاز بــود کــه زناشــویی بــرادر و خواهــر را موجــب جلــب روشــنایی ایــزدی در خانــدان و 

طــرد دیــوان می دانســته اند« ۸.

1. حســن رضایــی بــاغ بیــدی )زاده 1345( دکتــرای فرهنــگ و زبان هــای باســتانی. زبان شــناس، نویســنده، اســتاد 
دانشــگاه.

2. رضایی باغ بیدی، حسن، 1384، روایت آذرفرنبغ فرخزادان ص 203، مدخل خویدوده.
3. هاشم رضی )زاده 1303( مترجم و نویسنده پرکار در حوزه مطالعات زرتشتی.

4. رضــی، هاشــم، 1400، ازدواج مقــدس در ایــران باســتان/ خویــدوده. همچنیــن نــک: رضــی، هاشــم،1385 وندیــداد، ج 1 
ص 490-553 و نیــز یادداشــت های فرگــرد هشــتم وندیــداد 4 جلــدی و نیــز مدخــل خَوِئــت َوَدَثــه از دانشــنامه ایــران باســتان.

5. عبدالحسین زرین کوب )1301-1378( دکترای ادبیات فارسی. ادیب، مورخ، نویسنده و مترجم.
6. زرین کوب، عبدالحسین، 1381، تاریخ مردم ایران، ج 2، ص 16.

7. جالل ستاری، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و اسطوره شناس.
8. ســتاری، جــالل، 1375، ســیمای زن در فرهنــگ ایــران، ص 20، و نیــز نــک: ســتاری، جــالل، 1368، افســون شــهرزاد - 

پژوهشــی در هــزار افســان، ص 168.
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۳۹- قدمعلی سرامی۱
»بــه گــزارش کتــاب ســوم دینکــرد )de Menasch,۸۵:۱۹۷۳-۹۰( و ارداویراف نامــه )۱۵۱ 
ــان  ــار در می ــر و تب ــتن گوه ــت داش ــزرگ حرم ــانه های ب ــی از نش - Gignoux,۱۵۳:۱۹۸۴(، یک
ایرانیــان باســتان وجــود آییــن خویــدوده )xwedodah( )زناشــویی درون دودمانــی( در ایــران قدیــم 
و تــداول و رواج قابل توجــه آن در میــان نیــاکان مــا بــوده اســت. در دیگــر منابــع پهلــوی همچــون 
روایــت پهلــوی )میرفخرایــی، ۱۳۷۷: ۴-۱۰( و شایســت ناشایســت )مزداپــور، ۱۳۶۹: ۲۳۶( گاه بــه 
کوتاهــی و گاه به تفصیــل از ایــن نــوع ازدواج و تــداول آن در میــان ایرانیــان ســخن آمــده اســت. در 
بــاب چگونگــی تکویــن ایــن آییــن در میــان پیــروان زرتشــت گفته انــد کــه جامعــه بهدینــان در آغاز 
ــان  ــی را وســیله افزایــش مؤمن ــروان، زناشــویی درون دودمان ــل شــمار انــدک پی ــه دلی شــکل گیری ب
ــا کافــران شــمارده و عاملــی مؤثــر در تحکیــم بنیان هــای آییــن تــازه  و بازدارنــده آنــان از آمیــزش ب
دانســته و حتــی پــاره ای موبــدان بــرای آن پــاداش مینــوی نیــز به حســاب آورده انــد. هــر چــه هســت 
ــیان،  ــان، پارس ــه هندی ــی از جمل ــوام گوناگون ــان اق ــه از ازدواج در می ــن گون ــتان ای ــای باس در دنی
ــه اســت داســتان ســیاووش و ســودابه یکــی از  ــان و کمابیــش صــورت می پذیرفت ــان، مصری عیالمی
نشــانه های تــداول ایــن آییــن در روزگاران اســاطیری و حماســی اســت. ســودابه بــه شــوی خویــش 
پیشــنهاد می کنــد کــه یکــی از دختــران خــود یعنــی خواهــر ســیاووش را بــه همســری وی درآورد. 

همچنیــن اســت ازدواج اســفندیار بــا خواهــر خــود و ازدواج بهمــن بــا دختــر خــود« ۲.
۴۰- سیده سعیده سنجری۳

ــام  ــه ن ــود ب ــول ب ــانی معم ــکانی و ساس ــی، اش ــد هخامنش ــز در عه ــری نی ــم ازدواج دیگ »رس
خیتــوگ داس یــا ازدواج با محــارم خویــدوده )xwedadah(. ایــن لغــت را ازدواج خودی یــا ازدواج 
میــان خویشــاوندان نزدیــک می تــوان معنــی کــرد و غــرض از ایــن ازدواج پــاک نگاه داشــتن نســب 
و نــژاد و هــم چنیــن حفــظ ثــروت در میــان خانــواده اســت. زناشــویی بــا محــارم و خویشــان بســیار 
ــه خاندان هــای  ــراوان داشــت، شــاید بعدهــا تنهــا منحصــر ب ــان رواج ف ــان ایرانی نزدیــک کــه در می
شــاهی و اشــرافی شــد، چنان کــه در اروپــا، نیــز چنیــن بــود. چنان کــه کمبوجیــه دو خواهــر خــود 
را بــه زنــی داشــت و داریــوش اول خواهــر خــود را بــه زنــی گرفــت و یزدگــرد دوم دختــر خــود را بــه 

ــای  ــو هیئت امن ــاهنامه پژوه و عض ــاعر، ش ــنده، ش ــی، نویس ــات فارس ــان و ادبی ــرای زب ــرامی )زاده 1322(، دکت ــی س 1. قدمعل
بنیــاد فردوســی.

ــرامی،  ــک: س ــز ن ــی، ص 45، و نی ــاب آن در ادب فارس ــاهنامه و بازت ــر در ش ــر و هن ــی، 1393، گوه ــرامی، قدمعل 2. س
قدمعلــی، 1388، تحلیلــی نــو از داســتان ســیاووش و ســودابه، ص 52-51.

3. سیده سعیده سنجری )1354(، دکترای فرهنگ و زبان های باستانی، استاد دانشگاه.
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زنــی گرفــت.« ۱.
۴۱- ابوالعال سودآور۲

»ازدواج با نزدیکان، حتی خواهر و یا دختر در عهد ساسانیان مجاز و مرسوم بود« ۳.
۴۲- علیرضا شاپور شهبازی۴

باوجوداینکــه جنــاب شــهبازی خویــدوده را همــان ازدواج خویشــاوندی می داننــد و نــه ازدواج 
بــا محــارم امــا اعتــراف دارنــد کــه خویــدوده بــه معنــای ازدواج بــا محــارم ســاخته وپرداخته موبــدان 
ــوب  ــم خ ــت می کنی ــات دق ــه الی روای ــی الب ــه: »وقت ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــت۵. ایش ــانی اس ساس
می بینیــم کــه آن گــروه کــه »خوئیــت ودثــه« را بــه معنــی »ازدواج بــا محــارم« گرفته انــد معــدودی 
روحانــی بوده انــد کــه می ترســیدند زرتشــتیان بــا ازدواج بــا خارجیــان بــه نابــودی بگراینــد. در آخــر 
دوره ساســانی در نقاطــی از ایــران مســیحیت و مانویــت به قــدری رایــج شــده بــود کــه جامعه هــای 
کوچــک زرتشــتی در جای هــای دورافتــاده در معــرض اضمحــالل بودنــد و خطــر ازدواج بــا بیگانــه 
به انــدازه ای موبــدان را ترســانیده بــود کــه در آن دوره معنــی »ازدواج بــا محــارم« را بــرای خوئیــت 
ودثــه تراشــیدند و آن را بــر ازدواج هــای خیالــی اهورمــزدا بــا اســپندارمذ و مشــی بــا خواهــرش و جــز 
آن اســتوار کرده انــد. وقتــی هــم اســالم دررســید موضــوع حادتــر شــد و »نگهــداری خــون و تخمــه 
و نــژاد« بــر همــه چیــز برتــری گرفــت و موبدانــی چنــد به رغــم اعتــراض شــدید مــردم )چنــان کــه 
ــا از نابودشــدن  ــد ت ــه ای الهــی قلمــداد کردن ــا محــارم« را توصی ــم( »ازدواج ب ــاال دیدی در شــواهد ب

گروه هــای کوچــک زرتشــتی در اینجاوآنجــا جلوگیــری کننــد« ۶.
۴۳- محمد شکری فومشی۷

ــی  ــو کــدات« )Khuetokdat( یعن ــه اصــل »خویت ــم کــه ب ــه را ازآن جهــت آوردی ــن مقدم »ای

1. سنجری، سیده سعیده، 1390، نقش  زن در ادبیات کهن و اسطوره های ایرانی، ص 38.
2. ابوالعــال ســودآور )زاده 1324(، دانش آموختــه دانشــگاه اســتنفورد و اســتادیار ریاضــی دانشــکده علــوم دانشــگاه تهــران، 
پژوهشــگر حــوزۀ تاریــخ و هنرهــای ایـــرانی و اســـالمی کــه اکنــون بــه ایــران باســتان می پــردازد. از جملــه کتاب هــای فارســی 

او فــره ایــزدی و هنــر دربــاری ایــران اســت.
3. سودآور، ابوالعال، 1383، فّره ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان، 86.

ــورخ،  ــناس، م ــران، باستان ش ــی ای ــز تاریخ شناس ــی و نی ــرای باستان شناس ــهبازی )1321-1385(، دکت ــاپور ش ــا ش 4. علیرض
اســتاد دانشــگاه.

5. شاپور شهبازی، علیرضا، 1381، خوئتودثه، ص 243.
6. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 21.

ــات  ــی مطالع ــن و عضــو انجمــن بین الملل ــه دانشــگاه برلی ــرای ایران شناســی، دانش آموخت 7. محمــد شــکری فومشــی، دکت
ــان و مذاهــب، نویســنده و پژوهشــگر. مانــوی. عضــو هیئت علمــی دانشــگاه ادی
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ــان زرتشــتیان  ــا ایــن نــوع ازدواج در می ــه ایــن ســؤال کــه آی ــم ... مــا ب ــا محــارم« بپردازی »ازدواج ب
ــه آن  ــل خواهــد آمــد نظری ــه مــواردی کــه در ذی ــه، جــواب مثبــت داده و باتوجه ب ــا ن ــوده ی ــج ب رای
ــًا رد  ــد صراحت ــکار وجــود چنیــن ازدواج هایــی پرداخته ان ــه ان عــده از نویســندگان را کــه به نوعــی ب
خواهیــم کــرد: اول - بــه ایــن نــوع ازدواج در آثــار نویســندگان کالســیک )یونانــی و التینــی( اشــاره 
شــده اســت. دوم - متــون پهلــوی بــه ایــن نــوع ازدواج همچــون عملــی بســیار نیکــو اشــاره و توصیه 
نموده انــد. ســوم - »در ســال ۱۹۹۲ پارســیان هنــد کتابــی کــه منســوب بــه یکــی از دســتوران مهــم 
زرتشــتی در قــرن دهــم میــالدی بنــام ایمیــت اشــو هیشــتان )Emet Asavahistan( اســت انتشــار 
داده انــد کــه در ایــن کتــاب بــه ایــن نــوع ازدواج اشــاره شــده. چهــارم اینکــه ایــن نــوع ازدواج در 
واقــع برگرفتــه و الگوســازی شــده اســطوره ایرانــی آفرینــش اســت کــه در متــون پهلــوی آمــده: در 
ــا حملــه اهریمــن از پــای درآمــده و در آخریــن لحظــه نطفــه وی بــر زمیــن  آنجــا کــه کیومــرث ب
ــن اســت.  ــر زمی ــزدا و مــوکل ب ــر اهورام ــی )اســفند( از امشاســپندان و دخت ریخــت. اســپند آرمئیت
دســت کم در تمــام اســاطیر ملــل شــرق بجــز مصــر زمیــن »مــادر« اســت و آســمان پــدر. اســفند دو 
بهــره نطفــه کیومــرث را بــه نریوســنگ ســپرد و ایــن ایــزد آنــرا بــه خورشــید بــرده و در آنجــا پالــوده 
ســاخت. آن طــوری کــه در بندهــش و دیگــر متــون پهلــوی آمــده بعدازایــن مشــی و مشــیانه پســر و 
دختــر کیومــرث چــون ریواســی از زمیــن روئیدنــد. اینــدو بعــد از مدتــی کــه گفته هــای اهریمــن را 
بــاور کردنــد و مرتکــب گنــاه بزرگــی شــدند تــا پنجــاه ســال باهــم آمیــزش نکردنــد. بعــد از اینکــه 
اهورامــزدا اینــدو را بخشــید عالقــه بــه آمیــزش در آنهــا بوجــود آمــد و حاصل آن نســل بشــر گردید« 

.۱

۴۴- منصور شکی۲
ــک  ــارم نزدی ــا مح ــا، ازدواج ب ــان و ایالمی ه ــد مصری ــان، مانن ــان ایرانی ــتان در می »از دوران باس

ــت« ۳. ــمار می رف ــه ش ــر ب ــر اج ــنات پ ــت و از حس ــدوده( رواج داش ــوی: خوی )پهل
۴۵- سیروس شمیسا۴

ــا مــادر و دختــر و خواهــر جایــز بــود. زناشــویی بــا  »بــه نظــر قدمــا در دیــن زردشــتی ازدواج ب
محــارم بــه شــهادت برخــی از کتــب تاریــخ در میــان پــاره ای از پیــروان آییــِن زرتشــت ســابقه داشــته 
ــی  ــن معن ــودار ای ــت َوَدَث )Khvaetvadatha( نم ــتایی خوائ ــه اوس ــر کلم ــت و به ظاه ــوده اس ب
اســت. رک: خــرده اوســتا ص ۷۴. ازدواج قبــاد، پســر فیــروز پادشــاه ساســانی، بــا خواهــر خویــش. 

1. شکری فومشی، محمد، 1377، نمادشناسی اساطیر ایرانی، ص 5662.
2. منصور شکی )درگذشت ۱۳۷۹(، دکترای فیزیک و استاد بازنشسته زبان فارسی و زبان پهلوی دانشگاه پراگ.

3. شکی، منصور، 1393، حقوق در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 85.
4. سیروس شمیسا )1327(، دکترای ادبیات فارسی، نویسنده پرکار، استاد دانشگاه.
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تاریــخ بلعمــی، ج ۱، ص ۹۶۸ و ازدواج مهــران گشنســپ بــا خواهــر خــود. وضــع ملــت و دولــت 
و دربــار در دوره شاهنشــاهی ساســانیان ص ۷۸، ایــران در زمــان ساســانیان، ص ۳۴۸، و نیــز ازدواج 
بهــرام چوبینــه، بــا خواهــرش گردیــه، تاریــخ الطبــری، ج ۱، ص ۵۸۹ و ۵۹۱. تاریــخ بلعمــی، ج ۱، 
ــوی  ــن دع ــر ای ــرس، ۶۸۲، ب ــوک الف ــار مل ــرر اخب ــی، ج ۱، ص ۱۹۵، غ ــخ الیعقوب ص ۱۰۸۸، تاری
ــه گفتــه  ــز ظاهــرًا ســابقه داشــته، چنانکــه ب ــه زمــان هخامنشــیان نی ــن امــر ب ــود. ای ــد ب ــی توان برهان
هــردوت، کمبوجیــه بــا خواهــر خویــش هوتوســا ازدواج کــرده بــوده اســت. تاریــخ هــردوت، ج ۳، 

ــد ۸۸، ص ۱۸۴. بن
در افســانه های ادبیــات فارســی و پهلــوی نیــز جــای به جــای نشــانه هایی از زناشــویی بــا محــارم 
ــس  ــس، وی ــرش وی ــا خواه ــرو ب ــویی وی ــانه زناش ــت: افس ــه اس ــورد و از آن جمل ــم می خ ــه چش ب
ــرای  ــه داستان س ــه گفت ــد ب ــن پیون ــد ای ــر چن ــت ۷-۱، ه ــار ۱۴، ص ۴۲ و ۴۳، بی ــن، گفت و رامی
ــت،  ــس کام نیاف ــرو هرگــز از وی ــه عمــل نپوشــید و وی ــی جام ــن اســعد گرگان ــرداز فخرالدی نکته پ
ــن  ــن بهم ــی گرفت ــه زن ــتان ب ــز داس ــش و نی ــر خوی ــت خواه ــا هف ــراف ب ــتان ازدواج ارداوی و داس
دختــر خویــش همــای را. شــاهنامه فردوســی، ج ۶، ۱۷۵۵-۱۷۵۷. در آثــار شــاعران و نویســندگان 
ــار و حاکــی از نکوهــش  ــز و نفرت ب ــی اشــاراتی طنزآمی ــن معن ــز جــای به جــای بدی فارســی زبان نی

دیــده می شــود« ۱.
۴۶- ناصرالدین صاحب الزمانی۲

»زرتشــتیان امــروز اگرچــه بــا صحــت ایــن روایــات مخالفــت کــرده و بــا تفســیر و تأویــل آنهــا 
ــه زرتشــتیان نســبت داده شــده اند،  ــه مزدکیــان نســبت می دهنــد و مدعــی هســتند کــه بغلــط ب را ب
لیکــن شــواهد تاریخــی موجــود اســت کــه رســم ازدواج بــا ارحــام و اقــارب بهیــچ وجــه اختصاصی 
بــه مزدکیــان نداشــته و در میــان ســالطین هخامنشــی و اشــکانی و اشــراف ساســانی متــداول بــوده 

اســت. و ناظریــن خارجــی به کــرات ایــن امــر را گــزارش داده انــد« ۳.
۴۷- غالمحسین صدیقی۴

ایشــان پــس از نقــل اینکــه به آفریــد ازدواج بــا مــادر و خواهــر و دختــر و ماننــد آن را حــرام کــرد 
ــا ایــن نزدیــکان نــه تنهــا در دیــن مزدایــی ممنــوع نبــود بلکــه امــری پســندیده و  گویــد: »ازدواج ب

مســتحب شــمرده می شــد« ۵.

1. شمیسا، سیروس، 1387، فرهنگ اشارات، ج 1، ص 587-586.
2. ناصرالدین صاحب الزمانی )زاده 1309( دکترای تخصصی روان شناسی. نویسنده و مترجم.

3. بارتولومه، کریستیان، 1337، زن در حقوق ساسانی، ترجمه ناصرالدین صاحب الزمانی، پیشگفتار مترجم، ص 19.
4. غالمحسین صدیقی )1284-1370( دکترای فلسفه از دانشگاه پاریس و وزیر و استاد دانشگاه.
5. صدیقی غالمحسین، 1372، جنبش های دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری، ص 160.
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۴۸- نزهت صفا۱
ــه  ــدوده« را ب ــوارد واژه »خوی ــام م ــتان در تم ــد اشوهیش ــت امی ــاب روای ــه کت ــان در ترجم ایش
ــکان  ــا نزدی ــتی ازدواج ب ــتانی زرتش ــن باس ــد: »در دی ــت و می گوی ــده اس ــرم برگردان ــا مح ازدواج ب

ــت خاصــی داشــته« ۲. فضیل
۴۹- محمود طاووسی۳

»خــودوده. معنــی رایــج بــرای ایــن واژه، ازدواج در دوده )خانــواده( و نزدیــکان اســت )ظاهــرًا 
بــرای حفــظ خــون و نــژاد(. لکــن امــروزه زرتشــتیان معنــی دیگــری بــرای آن دارنــد و بکلــی ایــن 

ــد« ۴. ــکان( را رد می کنن ــا نزدی ــی )ازدواج ب معن
۵۰- حشمت الله طبیبی۵

»ازدواج همخــون بمعنــای ازدواج بــا اقــارب نزدیــک ماننــد ازدواج خواهــر بــا بــرادر یــا پــدر بــا 
دختــر موســوم بــه خوتــک دس Xavasakdas بمنظــور پاکــی خــون خانــواده نیــز در طبقــات نیز در 

طبقــات اجتماعــی خاصــه خانواده هــای اشــراف صــورت می گرفــت« ۶.
۵۱- سعید عریان۷

دکتــر ســعید عریــان پــس از ترجمــه ســه بنــد از مادیــان هــزار دادســتان۸ کــه در آن مــرد، دختــر 
ــه روشــنی  ــن بندهــا ب ــد کــه ای ــه گوی ــرد در دو یادداشــت جداگان ــه همســری می پذی ــش را ب خوی

ــر »خــوه دوده« دارد۹. ــت ب دالل

1. نزهت صفا استاد دانشگاه و مترجم متن پهلوی روایت امیت اشوهیشتان.
2. صفای اصفهانی، نزهت، 1376، روایت امید اشوهیشتان، ص 105، پاورقی شماره 2.

3. محمــود طاووســی )زاده 1316( دکتــرای فرهنــگ و زبان هــای باســتانی. زبان شــناس، پژوهشــگر فرهنــگ اســتاد 
بازنشســته دانشــگاه.

4. طاووسی، محمود، 1372، واژه نامه شایست ناشایست، ص 78.
5. حشــمت الله طبیبــی )1305-1377( دکتــرای جامعه شناســی از دانشــگاه ســوربن فرانســه. مردم شــناس، پژوهشــگر و 

اســتاد دانشــگاه.
6. طبیبی، حشمت الله، 1350، سیر طبقات اجتماعی و ویژگی های خانواده در ایران قدیم، ص 86.

پژوهشــگاه  هیئت علمــی  بازنشســته  و عضــو  باســتانی  زبان هــای  و  فرهنــگ  دکتــری  )زاده 1329(  عریــان  ســعید   .7
ث فرهنگــی میرا

و گردشگری.
8. عریان، سعید، 1391، مادیان هزار دادستان، ص 356، فصل 42، بند 34، و نیز ص 367، فصل 42، بند 105-104.

9. همان، ص 375، یادداشت 19 و نیز ص 382، یادداشت 69.



۲۷۵ فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی

۵۲- رحیم عفیفی۱
»خویتوکدس، در اصطالح ازدواج با نزدیکان یا به قولی با محارم است« ۲.

ــنت  ــه س ــده اند ک ــادآور ش ــه ی ــوی این گون ــت پهل ــی از روای ــه فصل ــه ترجم ــان در مقدم ایش
ــام زرتشــت  ــه ن ــدان آن را ب ــا موب ــش از زرتشــت اســت کــه بعده ــان پی ــه زم ــوط ب ــدوده مرب خوی
جعــل کرده انــد. ایشــان چنیــن گویــد: »در آییــن خویتوکــدس زناشــویی بــا محــارم نبــوده و اگــر 
در نوشــته های پهلــوی یــا اوســتایی بــدان اشــارتی رفتــه مطلــب آن مربــوط بــدوران پیــش از زردشــت 
اســت. بایــد در نظــر داشــت کــه آییــن زردشــت بوســیله ی اشــکانیان در ســرزمین ایــران گســترش 
ــت از  ــاره زردش ــا درب ــی م گاه ــروزه آ ــد و ام ــد آورده ان ــا پدی ــانیان در آن دگرگونی ه ــه و ساس یافت
ــه  ــون در کلی ــن دوره دانســته می شــود کــه روحانی ــار ای ــن دوره اســت. از بررســی آث نوشــته های ای
ــردود و  ــت م ــر زردش ــن از نظ ــنت های که ــیاری از س ــته و بس ــل داش ــوذ کام ــی نف ــور اجتماع ام
ــا بنــام روایــت از  ناپســند بــوده بــه وســیله همیــن دســته بنــام زردشــت در کتــاب اوســتا راه یافتــه ی
ــد: »چنیــن بنظــر می رســد کــه  ــز گوی او نقــل کرده انــد« ۳ وی در خصــوص ســنت خویــدوده نی
در روزگاران کهــن کار خویتوکــدس یعنــی زناشــویی بــا محــارم از نظــر نســل و نــژاد امــری الزم و 

ــه اســت« ۴. ــرای آن صــورت می گرفت ــه ب ــدان ســبب تشــویق توصی ــوده و ب ضــروری ب
۵۳- بزرگ علوی۵

ــی  ــد در زمان ــر بای ــن اث ــرًا ای ــد: »ظاه ــن گوی ــس رامی ــه وی ــف منظوم ــوی در توصی ــزرگ عل ب
نوشــته شــده باشــد کــه زنــا بــا محــارم اقــاًل در میــان شــاهان و شــاهزادگان رســم بــوده و مــا دالیــل 
زیــادی داریــم کــه مثــاًل شــاهان پهلــوی گاهــی بــا خواهران شــان ازدواج کردنــد ... ایــن موضــوع 
ظاهــرًا در زمــان اشــکانیان ســاخته شــده، زمانــی کــه زنــای بــا محــارم جــزو گناهــان کبیره بحســاب 

نمی آمــد« ۶.
۵۴- هاله عمرانی۷

ــه چــاپ  ــه افتخــار پرفســور مایــکل مورونــی ب ــه ای کــه در مجموعــه مقــاالت ب ایشــان در مقال

1. رحیم عفیفی )1306-1375( دکترای ادبیات فارسی. نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
2. عفیفی، رحیم، 1383، اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی، ص 506.

3. عفیفی، رحیم، 1350، خویتودات یا خویتوکدس، ص 238.
4. همان، ص 239.

ــت، نویســنده  ــان فارســی در دانشــگاه هومبول ــخ، اســتاد زب ــه دانشــگاه مونی ــوی )1283-1375(، دانش آموخت ــزرگ عل 5. ب
و مترجــم.

6. احمدی، حمید، 1377، خاطرات بزرگ علوی، ص 170. چاپ اول، تهران، دنیای کتاب.
7. هاله عمرانی، از شاگردان مایکل مورونی در دوره دکترا و استاد دانشگاه کالیفرنیا )لس آنجلس(.
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ــت۱. ــرده اس ــه ک ــی« ترجم ــک ازدواج درون خانوادگ ــدوده را »ی ــت واژه خوی ــیده اس رس
۵۵- کلثوم غضنفری۲

»در شــاهنامه اصطــالح خویــدوده یــا ازدواج بــا نزدیــکان ذکــر نشــده اســت. امــا مــوارد چنــدی 
وجــود دارد کــه ایــن ســنت زردشــتی بــه اجــرا درآمــده اســت« ۳.

»از دیگــر آیین هــای دینــی زردشــتی در شــاهنامه ازدواج بــا نزدیــکان یــا خویــدوده اســت. شــاعر 
ایــن نــوع ازدواج را آییــن ایرانیــان می نامــد کــه بــر اســاس دیــن پهلــوی بــوده اســت. منظــور از دیــن 

پهلــوی دین زردشــتی اســت« ۴.
۵۶- بیژن غیبی۵

ــه  ــبیه ب ــزی ش ــد و چی ــر می رس ــه نظ ــی ب ــن آریای ــه دوران که ــوط ب ــی مرب ــِوُدَده اصطالح »خ
خویشــاوندی بــا خــود معنــی مــی داده. مغــان آن را برگرفتنــد و بــه افســانه آمیــزش مشــیه و مشــیانه، 
نخســتین زوج بشــری، پیونــد زدنــد و آن را بــه ازدواج بــا محــارم تعبیــر کردنــد و دســت زدن بــه آن 

را مبــارک دانســتند« ۶.
ایشــان همچنیــن در یادداشــتی بــر بنــدی از یــادگار زیــران کــه در آن هوتــس خواهــر و همســر 
ــس زن او  ــدن هوت ــده ش ــب خوان ــر گشتاس ــد: »خواه ــت می گوی ــده اس ــده ش ــب خوان گشتاس
ــا محــارم توســط دســتگاه روحانیــت زرتشــتی  اضافــه ای بایــد باشــد از دوره ساســانی کــه ازدواج ب

ــد« ۷. ــغ می ش تبلی
۵۷- بهرام فره وشی۸

ــک«  ــان نزدی ــا خویش ــه »ازدواج ب ــدوده را ب ــوی خوی ــان پهل ــگ زب ــی در فرهن ــر فره وش دکت
ترجمــه کــرده اســت۹.

1. عمرانــی، هالــه، 1398، »چــه کســی بــرای یــک روز از آن مــن خواهــد بــود؟« رســوم ایرانــی - یهــودی در اواخــر عهــد 
ــتان، ص 80-79. باس

2. کلثوم غضنفری )زاده 1358( دکترای تاریخ دانشگاه گوتینگن، استادیار دانشگاه تهران.
3. غضنفری، کلثوم، 1394، بن مایه های دینی ایران باستان در شاهنامه، ص 155.

4. غضنفری، کلثوم، 1393، ادیان در شاهنامه، ص 02-19.
5. دکتر بیژن غیبی، استاد ایران شناسی در دانشگاه های آلمان. نویسنده کتاب دوازده متن باستانی

6. غیبی، بیژن، 1396، دوازده متن باستانی، ص 53، پاورقی شماره 11.
7. همان، ص 146، پاورقی شماره 3.

8. بهــرام فره وشــی )1304-1371( دکتــرای زبان هــا و فرهنــگ باســتانی ایــران از مدرســه تتبعــات عالیــه دانشــگاه پاریــس و 
از شــاگردان بنونیســت و دومنــاش. زبانشــناس، پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه.

9. فره وشی، بهرام، 1386، فرهنگ زبان پهلوی، ص 644.
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۵۸- ناهیدالسادات قائم مقام فراهانی۱
»نمی تــوان فرامــوش کــرد کــه ســنتی بیــن زرتشــتیان رواج داشــته بــه نــام ازدواج بــا محــارم کــه 
ــه ایــران مرســوم بــوده و کار بســیار  ــر اســاس کتــب مقــدس زرتشــتیان در پیــش از ورود اســالم ب ب
پســندیده ای به حســاب می آمــده، امــا بعــد از ورود اســالم ایــن ســنت مذمــوم شــده و دیگــر انجــام 
نمی گرفتــه اســت. البتــه شــاید بتــوان گفــت ایــن ســنت بیشــتر در بیــن شــاهان و طبقــه ثروتمنــدان 

رواج داشــته تــا مــردم عــادی« ۲.
۵۹- تیمور قادری۳

ایشــان نیــز در ترجمــه بندهایــی از دینکــرد ششــم خویــدوده را همــان ازدواج بــا محــارم گرفتــه 
اســت. ترجمــه ایشــان چنیــن اســت: »زمانــی کــه کرفــه و خویــدوده ]= ازدواج بــا محــارم[ بکاهد، 

تاریکــی بیافزاید و روشــنی بکاهــد« ۴.
۶۰- عباس قدیانی۵

ایشان در فرهنگ جامع تاریخ ایران در مدخل خویدوده چنین نوشته است:
)Khvaetvatha( خوایت ودت«

اصطالحی در ایران باستان به معنی ازدواج با محارم.
خوتک دس

ازدواج با اقربای نزدیک در ایران قدیم به خوتک دس مشهور بود« ۶.
۶۱- خسرو قلی زاده۷

»در متــون پهلــوی بــه فراوانــی از ســنت ازدواج بــا محــارم یــا خویــدوده ســخن رفتــه و بــه انجــام 
آن توصیــه اکیــد شــده اســت« ۸.

1. دکترای فرهنگ و زبان های باستانی و استاد دانشگاه.
2. قائم مقام فراهانی، ناهیدالسادات، 1392، موقعیت زنان در دین زرتشتی بر اساس کتب فقهی و حقوقی، ص 120.

3. تیمور قادری )زاده ۱۳۳۵( دکترای فرهنگ و زبان های باستان. باستان شناس، مترجم و استاد دانشگاه.
4. قــادری، تیمــور، ص 1382، پندهــای نخســتین در دائره المعــارف مزدیســنی )دینکــرت ششــم( همــراه بــا پنجــاه گفتــار از 

ایــن اثــر فارســی میانــه )از 377-432(، ص 161، بنــد 410.
5. عبــاس قدیانــی نویســنده کتاب هایــی چــون تاریــخ ادیــان و مذاهــب در ایــران، فرهنــگ جامــع ادیــان و مذاهــب، فرهنــگ 

ــخ ایران. توصیفــی تاری
6. قدیانی، عباس، فرهنگ جامع تاریخ ایران، ج 1، 370. 

7. خسرو قلی زاده )زاده 1345( دکترای فرهنگ و زبان های باستانی، و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.
8. قلی زاده، خسرو، 1392، فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایة متون پهلوی، ص 199، مدخل خویدودس.
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۶۲- میرجالل الدین کزازی۱
ــه  ــت ک ــن آن اس ــران و آیی ــن ای ــن که ــمان در دی ــتیزه انگیزترین پرس ــازترین و س ــه س »هنگام
ــادگار  ــه ی ــه ب ــتایی خَوِئَوَدَث ــه از اوس ــوی ک ــن واژه پهل ــود؛ ای ــده می ش ــدوده xwedodah نامی خوی
مانــده اســت، بــه معنــی زناشــویی بــا نزدیــکان اســت« ۲. ایشــان در چند جــای دیگــر از نامه باســتان 

ــد. ــب پرداخته ان ــن مطل بدی
۶۳- محمود کویر۳

»ازدواج بــا محــارم یــا »خویــدوده« بدون درنظرداشــتن رضایــت یــا نارضایتی زن، به گســتردگی 
تبلیــغ می شــد« ۴.

۶۴- شهال الهیجی۵
ــه زندگــی زناشــویی در عصــر  ــوط ب ــر ازدواج اســتقراضی، موضوعــات دیگــری مرب »عــالوه ب
ساســانی وجــود داشــته اســت کــه بــه نظــر نامأنــوس یــا حتــی توهین آمیــز جلــوه می کنــد. از جملــه 
مثــاًل وقتــی می خوانیــم پــدری هنگامــی کــه پســر بــزرگ وی بالــغ می شــود، یکــی از زنــان خــود 
ــم،  ــاره تقســیم ارث اطــالع حاصــل می کنی ــا هنگامــی کــه درب ــه عقــد ازدواج او درمــی آورد ی را ب
می بینیــم بــر اثــر ازدواج وارثیــن، یعنــی پســر و دختــر کســی کــه ارث از خــود باقــی گذاشــته، قضیه 
ــرادر  ــر و ب ــه اســت، دچــار شــگفتی می شــویم. ازدواج خواه ــه پذیرفت حــل شــده و دعــوی خاتم
در عصــر ساســانی بــه ویــژه در میــان بــزرگان کشــور نــه تنهــا یــک امــر شــایع بــوده، بلکــه عملــی 
ــد  ــخت مایلن ــروز س ــتی ام ــمندان زرتش ــیاری از دانش ــت. بس ــه اس ــمار می رفت ــه ش ــندانه ب خداپس
بــزرگان افســانه ای خــود را بــا تفســیرهای شــجاعانه، مــواد صریــح موجــود در ادبیــات خــود، از چنــد 
ازدواج بــا خواهــران خــود برهاننــد. امــا از قضــا در مــدح یکــی از همیــن بــزرگان کــه روحانــی هــم 
بــوده و بســیار موردتوجــه قــرار داشــته اســت و مقــدم بــر "دانتــه" به نگارش ســفر بــه بهشــت و دوزخ 
پرداختــه اســت، بــه طــور صریــح ذکــر می شــود کــه وی هفــت خواهــر خــود را بــه همســری گرفتــه 

و آنــان را بــه زنــی داشــته اســت ...« ۶.

ــتاد  ــم و اس ــنده، مترج ــاهنامه پژوه، نویس ــب، ش ــی، ادی ــان و ادب پارس ــرای زب ــزازی )زاده 1327( دکت ــن ک 1. میرجالل الدی
دانشــگاه.

2. کزازی، میر جالل الدین، 1387، نامه باستان، ج 3 ص 221.
3. محمود کویر، دکترای تاریخ و فرهنگ ایران.

4. کویر، محمود، 1396، هزاره ققنوس ساسانیان تا سامانیان، ص 47.
5. شهال الهیجی )1321(، نویسنده، روزنامه نگار و ناشر.

6. الهیجی، شهال، 1396، شناخت هویت زن ایرانی )2(، ص 354-353.
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۶۵- محمدجعفر محجوب۱
ایشــان در مقدمــه منظومــه ویــس و رامین در بخــش »نفوذ اثــر فرهنگ ایــران و اســالم در ویس 
و رامیــن« چنیــن می نویســد: »اشــاره بــه ازدواج بــا محــارم و درآمــدن ویــس بــه عقــد بــرادرش ویرو 
نیــز یکــی دیگــر از مراســم دیــن زردشــت اســت. دربــاره ایــن کار نصــی در کتــاب دینــی زرتشــتیان 
ــت  ــر دالل ــن ام ــر وجــود داشــتن ای ــا بعضــی حادثه هــای تاریخــی هســت کــه ب ــدارد، ام وجــود ن
ــر وجــود آن - الاقــل در میــان  می کنــد و همیــن تصریــح ویــس و رامیــن نیــز را می تــوان دلیلــی ب
ــن  ــاره ای ــد: »درب ــی می نویس ــن مطلب ــر همی ــتی ب ــان در یادداش ــت« ۲. ایش ــروا دانس ــات فرمان طبق
مســئله موافــق و مخالــف گفتگــوی بســیار کرده انــد. امــروز زردشــتیان معتقدنــد کــه چنیــن رســمی 
در دیــن ایشــان وجــود نداشــته و نــدارد. امــا در تمــام دین هــای اولیــه و باســتانی مراســمی نظیــر ایــن 
رســم دیــده می شــود و در افســانه های باســتانی ایرانــی هــم بــه زن و شــوهرهایی کــه خواهــر و بــرادر 
ــدان  ــل در خان ــتان، الاق ــران باس ــد: »در ای ــری گوی ــای دیگ ــم« ۳. وی در ج ــد برمی خوری بوده ان

بــزرگان زناشــویی بــا محــارم روا بــوده اســت« ۴.
۶۶- رضا مرادی غیاث آبادی۵

ــه تفصیــل  ــدوده ب ــاره احــکام خوی ــان زرتشــتیان. درب ــا محــارم در می »رســم و ســنت ازدواج ب
در کتاب هــای پهلــوی دینکــرد، ارداویراف نامــه، روایــت پهلــوی، مینــوی خــرد، روایــت آذرفرنبــغ 
ــره  ــزد و غی ــات داراب هرم ــر روای ــن جدیدت ــی، گزیده هــای زادســپرم، مت فرخــزادان، دادســتان دین
ســخن رفتــه و جزئیــات احــکام آن )از جملــه حــق االرث دختــری کــه زن پــدر خویش نیز هســت(، 
تشــریح شــده اســت. بــه موجــب ایــن متــون، خویــدوده پــدر و دختــر، خویــدوده مــادر و پســر، و 
ــن  ــتی و بزرگ تری ــی زرتش ــتورات دین ــن دس ــته ترین و مهم تری ــر از شایس ــرادر و خواه ــدوده ب خوی
ثواب هــا اســت کــه اجــرای آن موجــب رســیدن ســریع تر بــه بهشــت و اختــالل در اجــرای آن جــزو 

ــت« ۶. ــده اس ــته می ش ــان دانس ــن گناه بزرگ تری
۶۷- کتایون مزداپور۷

ــتاد  ــح، اس ــم، مصح ــنده، مترج ــب، نویس ــی، ادی ــات فارس ــان و ادبی ــرای زب ــوب )1303-1374( دکت ــر محج 1. محمدجعف
ــگاه. دانش

2. اسعد گرکانی، فخرالدین، 1337، ویس و رامین، به اهتمام محمدجعفر محجوب، ص 69.
3. همان، ص 69-70، یادداشت شماره 1.

4. محجوب، محمدجعفر، 1371، نظری به سیر عشق در داستان ویس و رامین، ص 473-472.
5. رضا مرادی غیاث آبادی )زاده 1342(، نویسنده و پژوهشگر.

6. مرادی غیاث آبادی، رضا، 1393، فرهنگنامه ایران، ص 323، مدخل خویدوده.
7. کتایون مزداپور )زاده 1322( دکترای زبان شناسی همگانی و زبان های باستان، زبان شناس، نویسنده، استاد دانشگاه.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۲۸۰

»ازدواج بحث انگیــز و شــگفت خویــدودس ازدواج میــان نزدیکانــی اســت کــه امــروزه آن را بــه 
عنــوان محــارم می شناســیم و ازدواج میــان آنــان قانونــی نیســت« ۱. »در ایــران در متــون پهلــوی ایــن 

گونــه ازدواج قداســتی ســخت و نامتعــارف یافته اســت« ۲.
ایشــان در جــای دیگــری دربــاره ریشــه های باســتانی داســتان ســمک عیــار چنیــن آورده اســت: 

»در جایــی از داســتان آمده اســت:
»غــور کوهــی ســر در پیــش افکنــده بــود تــا ســمک همــه بگفــت. پــس ســربرآورد و گفــت: 
مــا را عــادت نباشــد خواهــر بــه بــرادر دادن« و معلــوم می شــود بــر طبــق فرهنــگ حاکــم در داســتان 
ســمک عیــار، گروهــی بــه ازدواج بــا محــارم عــادت داشــته اند و واضــح اســت کــه چنیــن ازدواجی 
بــر طبــق قانــون اســالم نیســت و ریشه اســالمی نــدارد، بلکــه بــه گونــه ای بــا فرهنــگ مردمــان ایــران 

باســتان در پیوند اســت« ۳.
۶۸- محمدجواد مشکور۴

ــود  ــوم ب ــم مرس ــران قدی ــری در ای ــد: »ازدواج دیگ ــن گوی ــکور چنی ــواد مش ــتاد محمدج اس
زناشــویی بــا خویشــان نزدیــک و محــارم بــود. اهتمــام در پاکــی نســب و خــون باعــث تجویــز ایــن 
ــتا  ــدس، Khvedhvaghdas و در اوس ــوی خویذوگ ــه پهل ــی را ب ــن وصلت ــود چنی ــده ب ازدواج ش
خوایت ودثــه Khvaetvadatha می خواندنــد و بعدهــا آنــرا ختــوت گفته انــد ایــن رســم از قدیــم در 

ــواب شــمرده می شــد. ــوع ث ــی یــک ن ــود و حت ــران معمــول ب ای
ورشتمان سرنســک  و  بغ نســک  در   )۶۰ فصــل  نهــم  )کتــاب  دینکــرد  کتــاب  بــه  بنــا 
Varshtmansar کــه از نســکهای گمشــده اوســتا اســت و خالصــة آن در کتــاب پهلــوی دینکــرد 
آمــده زناشــویی بــرادر و خواهــر بوســیله فــره ی ایــزدی روشــن می شــود و دیــوان را دور می کنــد. بــه 
نوشــته کتــاب شایســت ناشایســت پهلــوی بفتــوای نرســی برزمهــر کــه از مفســران اوســتا بــود ازدواج 

ــد. ــو می کن ــزرگ را مح ــان ب ــارم گناه ــا مح ب
ــی  ــود را بزن ــر خ ــه دو خواه ــه کمبوجی ــود چنانک ــول ب ــن ازدواج معم ــی ای ــان هخامنش در زم
داشــت. داریــوش اول خواهــر خــود را بزنــی گرفــت. و اردشــیر دوم بــا دو دختــر خــود و داریــوش 

ــر خویــش ازدواج کــرد. ــا یــک دخت ســوم ب
تمــام مورخــان یونــان و رومی وســریانی بــه معمــول بــودن ایــن ازدواج در ایــران شــهات داده اند. 
بعــالوه در کتاب هــای پهلــوی در ســتایش و تحســین ایــن زناشــویی ســخن فــراوان رفتــه اســت. از 

1. مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 165.
2. همان، ص 166.

3. افشاری، مهران، 1385، تازه به تازه نو به نو، مقدمه ص 16.
4. محمدجواد مشکور )۱۲۹۷-۱۳۷۴( دکترای تاریخ اسالم. زبان شناس، مورخ و استاد دانشگاه.
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ــراف کــه  ــام ارداوی ــدی بن ــده کــه: موب ــه آم ــام ارداویراف نام ــوی بن ــان پهل ــه در رســاله ای بزب جمل
از نیــکان و پــاکان زمــان خــود بــود هفــت خواهــر خــود را بزنــی داشــت. و نیــز بموجــب مــدارک 
مســیحی یزدگــرد دوم دختــر خــود را بزنــی گرفــت و بعدهــا او را کشــت، و قبــاد اول ساســانی بقــول 

مارکــوارت بــا خواهــرش ســمبوک ازدواج کــرد.
ماربهــای همعصــر انوشــیروان در کتــاب حقــوق خــود کــه بــه ســریانی نوشــته راجــع بــه ازدواج 
ایرانیــان گویــد پرســتندگان هرمــزد مجازنــد کــه بــا مــادر )یعنــی نامــادری( و دختــر و خواهــر خــود 

زناشــویی کننــد.
ــاد شــده، و حتــی فقهــای اســالم در  ــم اســالمی ی بعــالوه از ایــن ازدواج مکــرر در کتــب قدی
بــاب ارث المجــوس حقوقــی را کــه بــر اثــر ایــن ازدواج متوجــه شــخص ثالــث می شــود از وجــود 
چنیــن زناشــویی بیــن مجــوس یعنــی زردشــتیان قدیــم بحــث کرده انــد و مکــرر متعــرض این مســأله 

ــمرده اند. ــرعی ش ــوم ش ــرای آن ق ــده اند و آن ازدواج را ب ش
ایــن ازدواج بعــد از اســالم بتدریــج از میــان رفتــه و قرن هــا اســت کــه در میــان زردشــتیان ایــران و هند 
اثــری از آن نیســت. بــا وجــود ایــن مــدارک حتــی بعضــی از علمــای پارســی هنــد چــون مرحــوم بلســارا 
از روی تعصــب مقــاالت و کتبــی در عــدم وجــود ایــن ازدواج نوشــته اند و »خویذوگــدس« را در اوســتا 

تعبیــری عرفانــی پنداشــته و آن را بمعنــی پیوســتگی میــان خــدا و بنــده از راه پرهیــزکاری دانســته اند.
ولــی بایــد دانســت کــه ازدواج بــا محــارم در ایــران قدیــم بهیچوجــه زنــاکاری شــمرده نمی شــده 
بلکــه کار ثوابــی نیــز بــوده اســت و نظیــر ایــن ازدواج در میــان اقــوام قدیــم مصــری و یهــود و بعضی 
ــه  ــمار می رفت ــرعی بش ــی ش ــون نکاح ــوده، و چ ــراوان ب ــر ف ــة مص ــر و بطالس ــیای صغی ــل آس از مل
بهیچوجــه نمی توانــد باعــث ننــگ و ســرافکندگی هیچکــدام از ایــن اقــوام قدیــم گــردد. احتمــال 
دارد کــه قــول »هیوئــن تســانگ« چینــی در اوایــل قــرن هفتــم میــالدی کــه گویــد ازدواج ایرانیــان 
عصــر او بســیار آشــفته اســت ناظــر بهمین زناشــویی باشــد. بقــول بارتلمــه طبق ایــن ازدواج شــخص 
می توانســت بــا زن پــدر یعنــی نامــادری و خواهــر و دختــر و دختــر دختــر و دختــر خواهــر و زنــان 

نزدیــک خــود زناشــویی کنــد« ۱.
۶۹- علی اصغر مصطفوی۲

»عــالوه بــر ازدواج اســتقراضی، موضــوع دیگــری کــه مربــوط بــه زندگانــی زناشــویی در عصــر 
هخامنشــیان و اســتمرار آن در عصــر ساســانیان اســت کــه بــه نظــر مــا نامأنــوس و غریــب و یــا حتــی 
1. مشــکور، محمدجــواد، 1347، تاریــخ اجتماعــی ایــران در عهــد باســتان، ص 77-78 و نیــز همــو، 1345، اخــالق ایرانیــان 

در پیــش از اســالم، ص 200. همــو، 1325، گفتــاری دربــاره دینکــرد، ص 37.
ــا ســیر اندیشــه ایرانیــان  2. علی اصغــر مصطفــوی از شــاگردان ابراهیــم پــورداوود و نویســنده کتاب هایــی چــون سوشــیانت ی

دربــاره موعــود آخرالزمــان، زمــان و زندگــی اســتاد پــورداوود، اســطوره قربانــی.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۲۸۲

ــزم  ــا کمونی ــان مــردان طبقــات اشــراف و ی ــد، هــرج و مرج هــای جنســی در می ــز می نمای توهین آمی
ــان آن  ــه زن ــن امــر می رســاند کــه چگون ــن طبقــه و ای ــان ای جنســی درون خانوادگــی اســت، در می
عصــر حتــی از بــدو تولــد تــا گاه مــرگ، هیچــگاه از تعــرض و تجــاوز و توهین مــردان - اعــم از پدر 
و بــرادر تــا دورتریــن خویشــان خــود، در امــان نبوده انــد. یعنــی بــا اندکــی مســامحه، بایــد بگویــم 

کــه ایــن بیــت نماینــده تمام عیــار بینــش جنســی مــردان آن روزگار بــوده اســت کــه:
چه مادر، چه خواهر، چه فرزند، چه زن حاللند حوران سیمین بدن   

مثــاًل هنگامــی کــه می خوانیــم پــدری، تــا هنگامــی کــه پســر بــزرگ وی بالــغ می شــود، یکــی از 
زنــان خــود را بــه عقــد ازدواج وی درمــی آورد و یــا هنگامــی کــه می شــنویم، بــر ســر تقســیم ارث کــه 
اختالفــی میــان خواهــر و بــرادری بــروز کــرده امــا هنگامــی کــه آن دو، بــرای محفــوظ داشــتن ثــروت 

خانــواده، بــا یکدیگــر ازدواج کــرده، بــه اختالفــات پایــان می دهنــد دچــار شــگفتی می شــویم.
ــوده و  ــزرگان کشــور، یــک امــر شــایع ب ــان ب ــه در می ــر ب ــدر و دخت ــرادر و پ ازدواج خواهــر و ب
ــی  ــی باق ــون دین ــمت هایی از مت ــه در قس ــت. چنانک ــه اس ــمار می رفت ــندانه بش ــل خداپس ــک عم ی

ــه ایــن عمــل دینــی شــده اســت« ۱. مانــده اشــاره ب
۷۰- علی اکبر مظاهری۲

جنــاب مظاهــری نیــز بــر ایــن بــاور اســت کــه رهبــران و موبــدان ساســانی کــه اندیشــه احیــای 
ــه و  ــه ترجم ــت ب ــپس دس ــه و س ــی پرداخت ــون دین ــردآوری مت ــه گ ــتند ب ــن را داش ــای که نظام ه
تفســیر ایــن متــون زدنــد. یکــی از ایــن تفاســیر دربــاره معنــای خویــدوده بــود کــه در معنایــی خاص 
ــی  ــز گروه ــود، ج ــده ب ــده ش ــاره زن ــه دوب ــن ک ــم »ازدواج که ــن کار ه ــا ای ــا ب ــت. ام ــه کار رف ب

ــرد« ۳. ــدا نک ــوادار پی ــواه و ه ــمار هواخ انگشت ش
۷۱- خسرو معتضد۴

»می دانیــم کــه پیــش از درآمــدن مســلمانان بــه ایــران، ســنت مذمــوم کهنــی در میــان 
ــن محــارم  ــود و ای ــا محــارم ب ــران شــیوع داشــت کــه ازدواج ب ــای ســلطنتی و اشــراف ای خاندان ه
ــا اینکــه  ــد ی ــش ازدواج کن ــادر خوی ــا م ــه اینکــه پســری ب ــران می شــد و ن شــامل خواهــران و دخت

ــد. ــه کنن ــر عرض ــه یکدیگ ــش را ب ــان خوی ــند و زن ــته باش ــران نداش ــرت همس ــردان غی م

1. مصطفوی، علی اصغر، 1372، زمان و زندگی استاد پورداوود، ص 221.
ــن  ــو چندی ــگر و عض ــنده، پژوهش ــه. نویس ــوربن فرانس ــی از س ــرای جامعه شناس ــات 1991(، دکت ــری )وف ــر مظاه 2. علی اکب

مجمــع علمــی. نویســنده رســاله خانــواده ایرانــی بــا راهنمایــی بنونیســت.
3. مظاهری، علی اکبر، 1377، خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسالم، ترجمه عبدالله توکل، ص 141-140.

4. خسرو معتضد )1321(، کارشناس ارشد تاریخ و جغرافیا، تاریخ نگار و نویسنده پرکار.
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ــود کــه اســالم آن را  ــا خواهــر ســنت ناپســندیده و کریهــی ب ــرادر ب ــر و ب ــا دخت ــدر ب ازدواج پ
ریشــه کن ســاخت« ۱.

۷۲- هایده معیری۲
ــرن پنجــم ق. م.  ــل ق ــا محــارم ظاهــرًا یکــی از ویژگی هــای مغــی اســت کــه از اوای »ازدواج ب

مــورد اجــرا داشــته اســت« ۳.
۷۳- محمد معین۴

ــن  ــه ای ــاب را آورده اســت از جمل ــی از کت ــة »ارداویرافنامــه«، ترجمــه بخش های ایشــان در مقال
بنــد »ایــن روان آنانســت کــه بــه گیتــی یشــت نکردنــد، گاتــا نســرودند و خوی تــو کــدس نکردند« 

۵. ایشــان در پاورقــی واژه »خــوی تــو کــدس« را »ازدواج بــا محــارم« ترجمــه کــرده اســت۶.

۷۴- حسینعلی ممتحن۷
»بهافریــد ... ازدواج بــا مــادر و دختــر و خواهــر و خویشــان نزدیــک را - کــه در کیش زرتشــت 

رواج داشــت - حرام کــرد« ۸.
۷۵- یدالله منصوری۹

ــه ریشــه شــناختی خویــدوده  ــان پهلــوی در ســه صفحــه ب ــز در فرهنــگ حقوقــی زب ایشــان نی
پرداختــه و آن را بــه ازدواج بــا نزدیــکان ترجمــه و شــواهدی از روایــت پهلــوی، روایــت امیــد 

ــه کــرده اســت۱۰. ــی ارائ اشوهیشــتان و دادســتان دین
۷۶- مهشید میرفخرایی۱۱

1. معتضد، خسرو، 1372، بابک خرمی و جنبش سرخ جامگان، ص 107.
2. هایده معیری، نویسنده، مترجم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

3. معیری، هایده، 1381، مغان در تاریخ باستان، ص 64.
4. محمد معین )1297-1350( دکترای ادبیات فارسی. نویسنده، مترجم، مصحح، فرهنگ نویس و استاد دانشگاه.

5. معین، محمد، 1384، یادنامه پورداوود، ص 163.
6. همان، پاورقی شماره 40.

7. ممتحن، حسینعلی )1298 ـ 1381(، دکترای تاریخ، نویسنده و استاد و مدیرگروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
8. ممتحن، حسینعلی، 1370، نهضت شعوبیه، ص 325.

9. یداللــه منصــوری دکتــرای فرهنــگ و زبان هــاي باســتاني، عضــو هیئــت علمی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی و 
استاد دانشــگاه شــهید بهشــتی.

10. منصوری، یدالله، 1395، فرهنگ حقوقی زبان پهلوی )فارسی میانه(، ص 513-511.
11. مهشــید میرفخرایــی )زاده 1327( دکتــرای فرهنــگ و زبانهــای باســتانی، عضــو هیئــت علمی زبان هــای باســتانی 

ایران در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
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»خویــدوده ]. ...[ اصطالحــی اســت کــه بــرای ازدواج بــا خویشــان بــه کار رفتــه و بــه عنــوان 
راهــی بــرای حفــظ پاکــی و تقــدس دیــن و پایبنــدی بــه قواعــد اجتماعــی برگزیــده شــد« ۱.

۷۷- مریم نژاد اکبری مهربان۲
ــث  ــه در آن بح ــی ک ــت: »موضوع ــن آورده اس ــانیان چنی ــاهی ساس ــاب شاهنش ــان در کت ایش
کرده انــد و برخــی منکــر شــده اند، امــا اســنادی در برابــر آن هســت، زناشــویی بــا نزدیــکان اســت 
کــه در دیــن زرتشــت اصطــالح خاصــی بــرای آن هســت و »خویتــک دس« می گفتنــد. ایــن گونــه 
از زناشــویی در همــه دین هــای باســتان بــه جــز مذهــب مصریــان قدیــم ممنــوع بــوده ولــی در اوســتا 
و دیگــر کتــب زرتشــتی صریحــًا گفتــه شــده خویتــوک دس گناهــان بــزرگ را از میــان می بــرد« ۳.

۷۸- سید تقی نصر۴
ــرد  ــوده اســت. م ــک و درجــه اول مجــاز ب ــل نزدی ــن فامی ــی بی »مســلم اســت کــه ازدواج حت
زرتشــتی می توانســته بــا مــادر، خواهــر دختــرش ازدواج کنــد امــا از طرفــی قطعــی اســت کــه ازدواج 

بیــن فامیــل درجــه اول و دوم خیلــی کــم بــوده اســت« ۵.
۷۹- سعید نفیسی۶

ــر آن  ــنادی در براب ــا اس ــده اند ام ــر ش ــی منک ــد و برخ ــث کرده ان ــه در آن بح ــی ک »موضوع
ــرای آن هســت و  ــن زرتشــت اصطــالح خاصــی ب ــکان اســت کــه در دی ــا نزدی هســت زناشــویی ب
ــز  ــه ج ــتان ب ــران باس ــای ای ــه دین ه ــویی در هم ــه از زناش ــن گون ــد. ای ــک دس« می گفتن »خویت
ــه روا  ــوی اشــاراتی ب ــی پهل ــای دین ــا در اوســتا و کتاب ه ــوده ام ــوع ب ــم ممن ــان قدی مذهــب مصری
بــودن آن هســت و حتــی در کتــاب »شایســت الشایســت« کــه از کتاب هــای دینــی اســت صریحــًا 
گفتــه شــده: »خویتــک دس گناهــان بــزرگ را از می بــرد«. و در نظــر گردآورنــدگان ایــن کتــاب 
ــا  یــک گونــه از عبــادت بــوده اســت. شــواهد تاریخــی فــراوان هــم هســت کــه بــرادر و خواهــر ب
هــم ازدواج کرده انــد و در کتــاب دینکــرت هــم ایــن نــوع از زناشــویی را باعــث شــکوه یزدانــی و 

ــد« ۷. ــی کرده ان ــی تلق عبادت

ــاره  ــی، پ ــی، مهشــید، 1397، دادســتان دین ــز نــک: میرفخرای ــوی، ص 375 و نی ــت پهل ــی، مهشــید، 1390، روای 1. میرفخرای
دوم )پرســش های 41-92(، ص 261.
2. مریم نژاد اکبری مهربان تاریخنگار.

3. نژاد اکبری مهربان، مریم، 1387، شاهنشاهی ساسانیان، ص 218.
4. سید تقی نصر )1285-1364( دکترای حقوق از فرانسه، استاد دانشگاه و از وزرای دوران پهلوی.

5. نصر، سید تقی، 1397، تاریخ حقوق ایرانیان باستان از آغاز تا ظهور اسالم، ترجمه محمدعلی اخوان، ص 227.
6. سعید نفیسی )1274-1345( ادیب، زبان شناس، تاریخ نگار، نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه.

7. نفیسی، سعید، 1388، تاریخ تمدن ایران ساسانی، ص 54.
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۸۰- ماهیار نوابی۱
ایشــان در ترجمــه متنــی کوچــک از زبــان پهلــوی بــه فارســی چنیــن آورده اســت: »... 
ــن =  ــد: »مت ــن می نویس ــن چنی ــن مت ــر ای ــتی ب ــردن« ۲. و در یادداش ــکان ک ــا نزدی ــویی ب و زناش

xvetukdas = ازدواج بــا محــارم و خویشــاوندان بســیار نزدیــک« ۳.
۸۱- مهوش واحد دوست۴

»یکــی دیگــر از نمودهــای آیین هــای باســتانی در اســاطیر ایــران، بــه ویــژه شــاهنامه، ازدواج بــا 
خویشــان نزدیــک )محــارم( اســت. چــه »زناشــویی بــا خویشــاوندان نزدیــک در روزگار باســتان، در 
میــان شــاهان و شــاهزادگان و موبــدان و بــزرگان روا می بــود. چنانکــه "اردای ویــراف" کــه یکــی از 
پارســایان بهدینــان می بــود، بــا خواهــران خــود زناشــویی می کنــد«. نمودهایــی از ایــن گونــه ازدواج 

ــوان بازیافــت« ۵. را در شــاهنامه می ت
۸۲- زرین تاج واردی۶

ــن  ــن چنی ــران باســتان در منظومــه ویــس و رامی ــاره یکــی از جلوه هــای فرهنــگ ای ایشــان درب
می نویســد: »یکــی از مــواردی کــه از دیــن زرتشــتی بــه داســتان وارد شــده، مســئله ازدواج بــا محارم 
ــل از  ــان قب ــان ایرانی ــم در می ــن رس ــد ای ــر می رس ــه نظ ــت. ... ب ــدوده ]xvedodah[ اس ــا خوی ی

زرتشــت رواج داشــته اســت و ســپس، در دیــن زرتشــت بــر آن تاکیــد شــده اســت« ۷.
۸۳- ایرج وامقی۸

»شــواهد بســیاری در دســت اســت کــه ایــن عمــل در ایــران کهــن نیــز ســابقه دارد، حتــی در 
افســانه ها و کتــب دینــی ولــی اینکــه اساســًا متعلــق بــه دیــن زرتشــت، یــا عادتــی بومــی بــوده کــه 

بعدهــا بــه دیــن زرتشــت تحمیــل شــده جــای بحــث باقــی اســت« ۹.

ــرقی  ــای ش ــه زبان ه ــران را در مدرس ــتانی ای ــای باس ــگاه. زبان ه ــتاد دانش ــناس و اس ــی )1291-1379( زبان ش ــار نواب 1. ماهی
ــزد پروفســور هنینــگ و زبان هــای تخــاری و ترکــی کهــن را در آلمــان فراگرفــت. ــدن ن دانشــگاه لن

2. نوابی، ماهیار، 1339، چند متن پهلوی کوچک )اندرزهای پیشینیان و جز آن(، ص 258.
3. همان، پاورقی شماره 3.

4. مهوش واحددوست، دکترای زبان و ادبیات فارسی، نویسنده و استاد دانشگاه.
5. واحددوست، مهوش، 1387، نهادینه های اساطیری در شاهنامه فردوسی، ص 435.

6. دکتر زرین تاج واردی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز.
7. واردی، زرین تاج و عبدی، لیال، 1389، جلوه های فرهنگ ایران باستان و اسالم در »ویس و رامین«، ص 234-233.

8. ایرج وامقی )1311-1379( دکترای فرهنگ و زبان های باستانی ایران، زبان شناس و استاد دانشگاه.
9. وامقــی، ایــرج، بحثــی دربــاره واژه اوســتایی Xvaet Vadatha، در جشــن نامه محمــد پرویــن گنابــادی، زیــر نظــر محســن 

ابوالقاســمی، ص 456.
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۸۴- احسان یارشاطر۱
جنــاب یارشــاطر در بیــان انــواع ازدواج هــای انجــام گرفتــه در ایــران باســتان از جملــه خویــدوده 
گویــد: »زناشــویی بــا خویشــاوند در گــروه همخــون ظاهــرًا رســمی رایــج بــود و ازدواج بــا محــارم 
)خویــدوده، در اوســتا خوایــت ودثــه( نــه تنهــا جایــز بــود، بلکــه بــه عنــوان عملــی پرهیزکارانــه مــورد 

تشــویق نیــز قــرار می گرفــت. امــا ایــن بــه آن معنــی نبــود کــه ازدواج بــا بیگانــه رخ نمــی داد«۲.
۸۵- حورا یاوری۳

ــش از اســالم  ــران پی ــواده و ازدواج در ای ــاره ســاختار خان ــر درب ــات و بررســی های اخی »تحقیق
مویــد حرمــت رابطــه با محــارم نیســت. نمونــه آشــنای آن ویــس و رامیــن فخرالدیــن گرگانی اســت 

و ازدواج ویــس بــا بــرادرش رامیــن« ۴.
۸۶- غالمحسین یوسفی۵

ایشــان در بحــث باورهــای بهافریــد چنیــن آورده اســت: »دســتورهای بهافریــد چنیــن بــود: ... 
نهــی از ازدواج بــا مــادر، دختــر، خواهــر، خواهــرزاده، بــرادرزاده، عمــه و خالــه )بیرونــی، ثعالبــی، 
ــا محــارم: khvaetvadatha در  گردیــزی ۱۲۰، شهرســتانی ۲۳۸/۱. در بــاب ســابقه رســم ازدواج ب

بیــن زرتشــتیان، رک: ...
ــه آشــفتگی ها و تفرقــه ای کــه در آن  ــا توجــه ب ــه اســتنباط می شــود: ب از ایــن قواعــد چنــد نکت
زمــان در میــان زرتشــتیان وجــود داشــت بهافریــد لــزوم اصالحاتــی را احســاس کــرده و بخصــوص 
ــا  ــه تغییــر آن قســمت هایی از آییــن زرتشــت کــه بیشــتر مــورد انتقــاد بــوده اســت )نظیــر ازدواج ب ب

محــارم(« ۶.

1. احســان یارشــاطر، دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی از دانشــگاه تهــران و دکتــرای زبانشناســی ایرانــی از دانشــکده مطالعات 
شــرقی و آفریقایــی دانشــگاه لنــدن، اســتاد، پژوهشــگر، نویســنده و مؤســس بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب و مرکــز ایرانشناســی 

و دایــره المعــارف ایرانیــکا.
2. یارشــاطر، احســان، 1389، تاریــخ ایــران کمبریــج )جلــد ســوم، بخــش اول: از ســلوکیان تــا فروپاشــی دولــت ساســانیان(، 

ترجمــه حســن انوشــه، ص 49-48.
ــی  ــد ادب ــات و نق ــرای ادبی ــرای روانشناســی اجتماعــی از ســوربن فرانســه، و دکت ــل در مقطــع دکت ــاوری، تحصی 3. حــورا ی
بــا گرایــش بــه ادبیــات داســتانی معاصــر ایــران، نویســنده، منتقــد ادبــی، مترجــم، مســؤول بخــش ادبیــات و مشــاور احســان 

ــکا. یارشــاطر در هیئــت ویراســتاری دانشــنامه ایرانی
4. یاوری، حورا، 1388، داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته در ایران، ص 382.

5. غالمحسین یوسفی )1306-1369( دکترای زبان و ادبیات فارسی، استاد، ادیب، نویسنده، مترجم و مصحح.
6. یوسفی، غالمحسین، 1371، یادداشت هایی در زمینه ی فرهنگ و تاریخ، ص 106.



فصل هشتم: 

پیوست ها





پیوست 1( پژوهش های پیشین1

نخســتین کســی کــه از میــان اروپائیــان بــه موضــوع ازدواج بــا محــارم در میــان ایرانیــان باســتان 
پرداخــت بارَنبــی ِبریِســن بــود کــه در ۱۵۹۰ م شــرحی مبتنــی بــر نوشــته های یونانیــان و رومیــان بــه 
ــا  دســت داد۲. از آن پــس در تاریخ هــای فلســفه و دیــن و نیــز در تاریخ هــای عمومــی مطالــب او ب
اضافاتــی تکــرار شــد، تــا اینکــه تومــاس هایــد در ۱۷۰۰ میــالدی۳ و ا.ه.آنکتیــل دوپــرون در ۱۷۷۱۴ 
اشــاراتی از متــون ایرانــی و عــرب بــرای موضــوع جســتند و بــدان افزودنــد. در ۱۸۲۰ کــه ی.گ.ُرد 
نخســتین کتــاب تحقیقــی را دربــاره ســنن و عقایــد دینی پارســیان و اقــوام خویشــاوند نوشــت۵ دیگر 
مســئله ازدواج بــا محــارم جزئــی از بحث هــای مربــوط بــه عقایــد ایرانیــان شــده بــود. البتــه آدلــف 
راپ و فردریــخ اشــپیگل کوشــیدند کــه ایــن موضــوع را بــر اســاس دو فرضیــه تعبیــر کننــد: یکــی 
ــه دلیــل اهتمــام فوق العــاده  ــا و پادشــاهان ایرانــی و آن هــم ب ایــن کــه ایــن کار فقــط در میــان نجب
بــه حفــظ پاکــی خــون و نگهــداری میــراث در خانــواده انجــام می گرفتــه اســت و دیگــر ایــن کــه 

اصــل و اســاس آن غیــر آریایــی و مربــوط بــه مغــان بومــی بــوده کــه بــه آریاییــان رســیده اســت۶.
ــادآور شــد کــه  ــاره بررســید۷ و مخصوصــًا ی ــم گایگــر شــواهد زرتشــتی موضــوع را دوب ویلهل

1. )شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 10-9(
توجــه: اطالعــات ایــن بخــش مربــوط بــه پژوهش هایــی اســت کــه تــا ســال 1380 انجــام گرفتــه اســت و معلــوم اســت کــه 

ــاره منتشــر شــده اســت. ــاری در این ب ــز آث پــس از آن نی
2. رک. چاپ ۱۷۱۰، اشتراسبورگ، ص ۱۵۸-۱۵۷، ۴۹۱ و بعد )چاپ نخستین به دست نیامد(.

3. تاریخ ادیان ایرانی، زیر فصل »ازدواج«.
4. رک. کتاب زند - اوستا، ج ۳، فهرست، زیر واژه خوئیت ودثه.

5. کتاب روایات مقدس و مکاشفات دینی بلخیان قدیم، مادها، پارسیان و جز آن.
6. »دین و سنن ایرانیان«، صفحات ۱۱۰ تا ۱۱۳؛ اشپیگل، باستان شناسی ایران، ج ۳، ص ۶۷۸ و بعد.

7. تمدن ایرانیان شرقی باستان، ص ۲۴۵ و بعد.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۲۹۰

ــراز )Arda Viraz( افتخــار می کــرده اســت کــه هفــت  ــام ارداوی ــه ن یکــی از قدیســان زرتشــتی ب
ــا  ــه ازدواج ب ــوط ب ــه شــواهد مرب ــزی ب ــان پی ــی داشــته اســت۱. در همــان زم ــه زن خواهــر خــود را ب
محــارم در افســانه های حماســی ایــران اشــاره کــرد۲ و ر.ُفــن ِاشــَتِکل ِبــرگ تذکــر داد۳. کــه داســتان 

ویس و رامین سرتاسر بر مبنای زناشویی ویس با برادرش ویرو استوار شده است۴.
ــران  ــن زرتشــتی چــه در ای ــد. نخســت آن کــه دی ــر زرتشــتیان بســیار گــران آم ــاالت ب ــن مق ای
ــه  ــت. ب ــه می گذاش ــر آن صح ــه ب ــناخت، و ن ــی را می ش ــان ازدواج ــه چن ــتان ن ــه در هندوس و چ
عقیــده زرتشــتیان خوئیــت ودثــه بــه معنی »زناشــویی بــا نزدیکان/خویشــان« اســت نــه »زناشــویی با 
محــارم«. به عبارت دیگــر آنــان هــم از چنیــن مفهومــی همــان را می فهمیدنــد کــه ایرانیــان مســلمان، 
یعنــی ازدواج دخترعمــو بــا پســرعمو، دخترخالــه بــا پســرخاله و جــز آن. بــه عقیــده آنــان »ازدواج 
ــا یهــودی و مســیحی و  ــود کــه نازرتشــتیاِن بت پرســت و ی ــی زشــت ب ــا محــارم« تهمــت و افترای ب
ــی از  ــل یک ــن دلی ــه همی ــت. ب ــته اس ــی نداش ــاد تاریخ ــد و بنی ــم می زدن ــان قدی ــه ایرانی ــلمان ب مس
بزرگ تریــن دانشــمندان زرتشــتی، دســتور داراب پشــوتن ســنجانا بــه مخالفــت بــا نظریــه دانشــمندان 
غربــی پرداخــت و در کار آنــان خلــل آورد۵. ایــن بــود کــه فاضل تریــن پژوهنــده متــون پهلــوی، ای. 
و. ِوســت، مقالــه مفصلــی بــه نــام »انــدر معنــی خوئیتــوک دس« نوشــت۶ و بــه صــورت افــزوده ای 
ــای  ــک )Dadestan i Dinig( و نامه ه ــتان دینی ــامل داِدس ــه ش ــد دوم )ک ــوی، مجل ــون پهل ــر مت ب
ــر  ــوع را در ب ــب موض ــه جوان ــه هم ــن مقال ــرد۷. ای ــاپ ک ــال ۱۸۸۲ چ ــه س ــد( ب ــر می ش منوجه
نداشــت و فقــط جوابــی بــود کــه وســت بــه دســتور ســنجانا مــی داد و بــرای ایــن کــه ایــن پاســخ را 
قانعقانع کنندهیــد کلیــه مطالبــی را کــه از کتــب پهلــوی و روایــات زرتشــتی می شــناخت گــرد آورد 
1. ارداویــراز پســری یگانــه بــوده اســت بــا هفــت خواهــر و از قدیســان زرتشــتی بــه شــمار می رفتــه ولــی وجــود تاریخــی او 

ثابــت شــده نیســت.
2. موزئون، ج ۲، چاپ ۱۸۸۳، ص ۳۶۶ و بعد.

3. چنــد کلمــه دربــاره حماســه ایرانــی ویــس و رامیــن، نقــل اینوسترانتســف از وی، تحقیقاتــی دربــاره ساســانیان، ص ۱۹۳، 
یادداشــت.

4. )ویــس و رامیــن، ص ۴ تــا ۴۲(، البتــه خواننــده می دانــد کــه ویــرو نابــرادری ویــس اســت. )از تکــرار ابیــات پرهیــز شــد، 
نوادری(

ــژه در ترجمــه خــود از دینکــرد، ص .۹۶ دســتور ســنجانا در ترجمــه اش، در همــه جــای دینکــرد، واژه و مطالــب  ــه وی 5. ب
ــراض  ــد: رک، اعت ــر نمی آم ــارم از آن ب ــا مح ــوم ازدواج ب ــاًل مفه ــه اص ــد ک ــوری برگرانی ــوک دس را ط ــه خوئیت ــوط ب مرب
نیبــرگ، راهنمــای پهلــوی، ج ۲، ص ۲۲۴ کــه می گویــد فقــط پــس از چــاپ عکســی دینکــرد بــود کــه ایــن مســئله معلــوم 

شــد.
6. ایــن مقالــه ۴۲ صفحــه ای اســاس کار همــه کســانی بــوده اســت کــه بعــدًا در ایــن زمینــه کارکرده انــد و همین جــا اعــالم 

می کنیــم کــه مآخــذ اصلــی مــا هــم بــوده اســت.
7. متون پهلوی، ج ۲، ص ۳۸۹ تا ۴۳۰.



۲۹۱ فصلهشتم:پیوستها

و تحقیقــی چنــان جامــع بــه دســت داد کــه هنــوز کهنــه نشــده اســت۱. امــا دســتور داراب پشــوتن 
ســنجانا هــم ســاکت ننشســت و کتابــی در رد مقالــه وســت نوشــت کــه چــون جنبــه جدلی داشــت 
توفیقــی نیافــت۲ )بعدهــا ردیــه جمشــید کاَوســجی کاتــراک هــم بــه همــان سرنوشــت دچــار شــد(۳. 
در عــوض دانشــمندان غربــی چــون ه. هوبشــمان، جیمــز دارمســتتر، ل. ســی. کازارتلــی، ِا. کوهن، 
امیــل ِبنِونیســت، فردینانــد یوســتی، کنســتانتین اینوسترانتســف، ک. بارتولومه، آرتور کریســتن ســن، 
ث. و. کینگزمیــل، ل. ه. گــرای و ِا. کرنمــان بــا ادغــام منابــع زرتشــتی و پارســی نویــن در شــواهد 

ــران باســتان را قطعی تــر کردنــد۴. ــا محــارم در ای غربــی موضــوع ازدواج ب
ــل  ــه فص ــه فرانس ــود ب ــاب خ ــم در کت ــری ه ــر مظاه ــی علی اکب ــمند ایران ــان دانش ــن می در ای
ــا ســعید نفیســی و دیگــران از آن اســتفاده  ــن موضــوع اختصــاص داد۵ کــه بعده ــه ای مشــبعی را ب
کردنــد۶. از آن پــس گاهگاهــی تحقیقــی در ایــن بــاب شــده اســت ولــی کســی چیــز تــازه ای بــرای 

1. بــه رغــم تمــام اعتراضاتــی کــه بــه ایــن مقالــه شــده اســت، هــرگاه بــه دیــده انصــاف بنگریــم می بینیــم کــه هــدف وســت 
اصالوابــدا متهــم کــردن ایرانیــان نبــوده اســت و بــر خــالف عــده ای دیگــر از غربیــان و حتــی شــرقیان کــه از بســتن اتهــام 

ــده اســت. ــی غافــل نمان ــد، وســت ذره ای از حقیقت جوی ــذت می برن ــد و از خــوار کــردن اجــداد خــود ل ــی ندارن ابای
2. رسم موهوم زناشویی با محارم در ایران باستان، بمبئی، ۱۸۸۸.

ــات و  ــی در ارجاع ــابه آن بی دقت ــته های مش ــر و نوش ــن اث ــزرگ ای ــکال ب ــی، ۵.۱۹۶ اش ــتان، بمبئ ــران باس ــویی در ای 3. زناش
ــدی  ــا را ج ــد آنه ــی نمی توان ــت، و کس ــات اس ــناد و روای ــات و اس ــح آی ــص صری ــکار ن ــوم و ان ــرات موه ــش آوردن تعبی پی
ــا متــون را  ــرد و ی ــده بگی ــد، شــواهد را نادی ــان چنیــن اتهاماتــی زده ان ــان بدان ــرد و فقــط به صــرف ایــن کــه دشــمنان ایرانی گی

ــد. ــر کن ــود تعبی ــواه خ به دلخ
4. هوبشــمان، در بــاب ازدواج بــا اقــارب در میــان ایرانیــان، مجلــه شرق شناســی آلمــان، دوره ۴۳، ســال ۱۸۸۹، ص ۳۰۸ تــا 
ــه هوبشــمان، همــان  ــر مقال ــا ۱۳۴؛ کوهــن، در یادداشــتی ب ــژه در ترجمــه زنــد اوســتا، ج ۱، ص ۱۲۶ ت ــه وی ۳۱؛ دارمســتتر، ب
مجلــه، ص ۶۱۸؛ کازارتلــی، شــواهد شــرقی دربــاره خوئیتــوک دس، مجلــه اســناد بابلــی و شــرقی، دوره چهــارم، ســال ۱۸۹۰، 
ــاس  ــران در اس ــخ ای ــتی، تاری ــا ۱۶۰؛ یوس ــانیان، ص ۱۵۶ ت ــان ساس ــی در زم ــن مزدای ــفه دی ــی، فلس ــد؛ کازارتل ص ۹۷ و بع
ــاره ساســانیان، ص ۱۲۳ و بعــد، بارتولومــه، لغتنامــه ایــران  فقــه اللغــه ایرانــی، ج ۲، ص ۶۸۲؛ اینوسترانتســف، تحقیقاتــی درب
کهــن، ســتون ۱۸۶۰؛ بارتولومــه، زن در حقــوق ساســانی، ترجمــه، ص ۳۲ و ۳۳؛ کریســتن ســن، ایــران در زمــان ساســانیان، 
ــال  ــوم، س ــه آثنیئ ــن، مجل ــیان که ــان پارس ــن در می ــل، ازدواج و تدفی ــز می ــا ۳۴۷؛ کینگ ــه ص ۴۸ ت ــوی ۳۲۳، ترجم فرانس
۱۹۰۲، ص ۹۶ و بعــد؛ گــرای، ازدواج در ایــران رســم زناشــویی بــا محــارم، دائــره المعــارف هیســتینگز، جلــد هشــتم، ۱۹۱۵، 
ــا .۲۷ در اینجــا بایــد تذکــر دهیــم کــه مراجــع و  ــا خواهــر در جهــان قدیــم، ص ۱۷ ت ــا ۴۵۹؛ کرنمــان، ازدواج ب ص ۴۵۶ ت
 carl clement,fontes :ســخنان مورخــان قدیــم یونانــی و رومــی را کارل کلمنــت در کتــاب زیــر گــردآوری کــرده اســت

.1920,historiae religionis persicae,Bonn
5. در کتاب خانواده ایرانی در دوران پیش از اسالم، فرانسوی ص ۱۱۷ و بعد، ترجمه، ۱۱۸ تا ۱۴۳.

6. مخصوصــًا در مقاالتــی کــه در مجلــه مهــر بــر ضــد عقایــد جمشــید سروشــیان نوشــت و نیــز در کتــاب تاریــخ اجتماعــی 
ایــران، ج ۱، تهــران، ۱۳۴۲، ص ۳۵ تــا ۴۲ تکــرار کــرد بــدون آن کــه مآخــذ اصلــی خــود را یــاد کنــد.
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ــد۱. ــه تکــرار مکــررات بســنده کرده ان ــه و ب گفتــن نیافت

پیوست 2( شواهد کلی2

ــه  ــت ک ــم( اس ــا ۳۷۱ ق ــدود ۴۴۴ ت ــس )ح ــس ِثِن ــا آنتی ــاهد م ــن ش ــته کهن تری ــن دس در ای
ــا  ــان ب ــد آن ــا بدانجــا رفــت کــه »مانن ــان ت ــروی از ایرانی ــی در پی ــاِدس آتن می نویســد کــه آلکــی بی
مــادر و خواهــر و دختــر خــود هماغوشــی کــرد« ۳. بعــد از او گزانتــوس لودیایــی )همزمــان اردشــیر 
ــود  ــر خ ــر و دخت ــا خواه ــد ب ــر بخواهن ــد و اگ ــود می خوابن ــادر خ ــا م ــان ب ــد: »مغ دوم( می نویس
ــد.«  ــه اشــتراک روی می آورن ــه در مــورد همســران خــود ب ــه عــالوه آزادان ــد. ب ــن می کنن ــز چنی نی
ــا مــادر خــود آشــکار رابطــه  ــان ب ــوده اســت کــه »ایرانی ــاس پزشــک اردشــیر دوم مدعــی ب ۴ کتزی

ــا ۱۵۰ قــم می زیســته اســت می گویــد »ایرانیــان مــرده را  جنســی می یابنــد« ۵. ســوتیو کــه از ۲۰۰ ت
ــا مــادر و  نمی ســوزانند ]چنــان کــه رســم پســندیده در روم بــوده[ ولــی شــرم ندارنــد از ایــن کــه ب
خواهــر خــود جفــت آینــد« ۶. کاتولــوس )حــدود ۸۴ تــا ۵۴ قــم( بــر »دیــن ناپــاک ایرانــی« خــرده 
می گیــرد کــه روا مــی دارد »مغــان از جفــت شــدن مــادر و پســر بــه بــار آینــد« ۷. اســترابو کــه از ۶۳ 
قــم تــا ۱۹ م می زیســت، می گویــد »در میــان مغــان زناشــویی، حتــی اگــر بــا مــادر هم باشــد، پســند 
ســنت های نیــاکان اســت« ۸. فیلــن اســکندرانی، کــه از ۲۰ قــم تــا ۴۰ م زندگــی کــرد، آورده اســت 

1. از میــان مقاالتــی کــه شایســته ذکرنــد یکــی نوشــته فــرای اســت بــه نــام زنــای بــا محــارم زرتشــتی. دیگــری مقالــه ای اســت 
از کلیمــا، دربــاره مشــکل رســم زناشــویی در ایــران قدیــم، ســومی مقالــه بســیار جالــب اســپونر اســت: خویشــاوندی و ازدواج 
ایرانــی. و دیگــر مقالــه ای اســت پــر از مطالــب مربــوط و نامربــوط از بوچــی. و مقالــه حقــوق خانــواده از منصــور شــکی در 

دانشــنامه ایرانــی، ج ۹، ص ۱۸۴ تــا ۱۸۹.
2. شاپورشهبازی، علیرضا، 1380، افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان، ص 13-11.

3. به نقل از وی در آثنه، کتاب پنجم، بند ۶۳.
4. به نقل از وی در کتاب کِلِمنت اسکندرانی، استرومتا، کتاب سوم، فصل ۱۱، فقره ۱.

ــاس در دســت  ــا .۷۰ هیــچ یــک از نوشــته های کتزی ــا، فصــل ۹، کلمنــت، ص ۶۹ ت ــان از وی در َاپولوگی ــه نقــل ترتولی 5. ب
ــه  ــی ب ــارات- می شناســیم، کــه همــه آنهــا را فیلیکــس یاکوب ــه صــورت اختی نیســت و فقــط تکه هایــی از آنهــا را- آن هــم ب
نحــو بســیار شایســته ای گــردآوری و ارزیابــی کــرده اســت. رک. یاکوبــی، قطعــات پراکنــده مورخــان یونــان، حلقــه ســوم، 

ــا ۵۱۷. جلــد c، ص ۴۱۶ ت
6. به نقل دیوژن الئرتی از وی در کتاب زندگانی فیلسوفان، ج ۱، بند ۷.

7. اشعار، قطعه ۹۰، به نقل ُفکس-ِپمبرتن، ص ۲۹.
ــن  ــود کــه ای ــد کــرده ب ــن در ۷۳۳، اســترابو تاکی ــر از ای ــد .۷۳۴ کمــی پیش ت ــاب پانزدهــم، فصــل ۲۰، بن ــا، کت 8. جغرافی
ــد و ایــن ســخن به خوبــی نشــان می دهــد کــه  ــد بلکــه مورخــان دیگــر گفته ان ــه مطالــب را وی خــود به شــخصه نمی دان گون

ــه تکــرار دیگــران به صــورت نــص تاریخــی درمی آمــده اســت. ــاب می کــرده اســت، ب ــزی کــه نویســنده ای ب ــه چی چگون
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کــه »نجبــای ایرانــی بــا مــادر خــود زناشــویی می کنند و پســرانی کــه از چنــان ازدواجــی به بــار آمده 
باشــند را بســیار ســتوده و حتــی- اگــر خبــر درســت باشــد- ســزاوار شــاهی می داننــد« ۱. کنتــوس 
ــدان  ــا فرزن ــان رابطــه جنســی ب ــان ایرانی ــوس حــدود ۷۰ م نوشــته اســت کــه »در می ــوس رف کوریت
)دختــران( خــود داشــتن رواســت.« ۲ پلوتــارک، کــه از ۴۶ تــا ۱۲۰ م می زیســت و گلچیــن مورخــان 
و نویســندگان پیشــین بــود و کتــب بســیاری دربــاره مــردان نامــی و نیــز اخالقیــات )moralia( بــه 
جــای گــذارد، یــک جــا در مــدح اســکندر می گویــد کــه وی از جملــه بــه ایرانیــان یــاد داد کــه بــه 
جــای ازدواج بــا مادرانشــان بــه آنهــا احتــرام بگذارنــد۳، و در جایــی دیگــر می نویســد کــه پروشــات 
ــا  ــا ب ــادر اردشــیر دوم پســر خــود را واداشــت ت ــی پرســیانیس اســت( م )ُر از شــادی؛ صــورت ایران
دختــرش اســتاتیرا ازدواج کنــد و اعتنایــی بــه عقایــد و رســوم یونانیــان نداشــته باشــد۴. ایــن توضیــح 
اخیــر بســیار شــگفت انگیز اســت و مــا بــه آن بــاز خواهیــم گشــت. سکســتوس ایمپریکــوس، کــه 
ــا مــادر در میــان ایرانیــان رواســت۵.  در ســده دوم میــالدی می زیســت، نوشــته اســت کــه ازدواج ب
ــارم  ــا مح ــودن ازدواج ب ــم از روا ب ــا ۱۷۸ م( ه ــدود ۱۰۰ ت ــوس )ح ــا ۱۸۰ م( و بطلمی ــان )۱۲۰ ت لوکی
ــادر را متذکــر  ــا م ــودن ازدواج ب ــد۶. مینوســیوس فلیکــس )حــدود ۱۲۰ م( هــم روا ب ســخن رانده ان
می شــود۷. و تاتیــان حــدود )۱۷۰ م( نیــز محســن بــودن آن را تذکــر می دهــد۸. کلمنــت اســکندرانی 
ــه آتــش شــهوت خــود همچــون گــراز وحشــی  ــا بــزرگ می شــوند ب می نویســد: »پســران ایرانــی ت
ــم  ــمار ه ــای بی ش ــد و از صیغه ه ــود می خوابن ــان خ ــر و زن ــادر و خواه ــا م ــوند و ب ــلیم می ش تس
ــه اســت: »رســم مــردان ایرانــی  ــا ۲۳۳ م گفت نمی گذرنــد.« ۹ باردیســانی )بردیســان( حــدود ۱۵۴ ت
ایــن بــود کــه بــا مــادر و خواهــر و دختــر خــود ازدواج کننــد. ایــن ســنت مخصــوص مغــان ایرانــی 
نبــود بلکــه همــه آنانــی هــم کــه در خــارج می زیســتند، مثــل مغــان مــاد، مصــر، فریژیــه و غاالطیــه، 
ــکندریه  ــکان در اس ــیر پاپ ــان اردش ــه در زم ــم ک ــروف ه ــوژن مع ــد.« ۱۰ دی ــن راه می رفتن ــه همی ب

1. در کتاب De Specialibus Legibus، فصل سوم، بند ۱۳.
2. در تاریخ اسکندر، کتاب هشتم، بند ۲، فقره ۱۹.

.c328 3. اندر فّر اسکندر بزرگ، اخالقیات: ج ۱، فصل ۵، بند
4. زندگانی اردشیر، بند ۲۳، ظاهرًا از روی تاریخ کتزیاس.

5. در کتاب Pyrrhonis Hypotyposes، فصل سوم، بند ۲۰۵، به نقل از ُفکس- پمبرتن، ص ۷۶.
ــل از  ــه نق ــه، Tetrabiblon، ج ۲، ص ۱۷، ب ــایل چهارگان ــوس، رس ــد ۴۸؛ بطلمی ــا، Pharsalia، ج ۸، بن ــان، فرزالی 6. لوکی

ــن، ص ۶۲. ــس- پمبرت فک
7. اکتاویوس، بند .۳۱ کلمنت، ص ۷ تا ۵۶.

8. خطابه ای به یونانیان، ج ۱، ص ۲۸.
9. به نقل فکس- پمبرتن، ص ۷۲ و ۷۳.

10. به نقل یوزی بیوس از وی. رک، کلمنت، ص ۶۹.
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می زیســت، ادعــای ســوتیو را بازگفتــه اســت۱. ُاریگــن در همــان دوران از »قانــون ایرانــی کــه ازدواج 
مــادر بــا پســر و پــدر بــا دختــر را روا مــی دارد« ســخن رانــده اســت، و می گویــد از کلســوس حدود 
)۱۷۰ م( در شــگفتم کــه بــا ذکــر ایــن قانــون، ایرانیــان را نــژادی صاحــب الهــام می دانــد۲. کلمنــت 
دروغیــن کــه از ۳۵۰ تــا ۴۰۰ م می زیســته اســت می گویــد: »میــان ایرانیــان رســم اســت کــه خواهــر 
و دختــر را بــه زنــی بســتانند« و می افزایــد عــده ای از مغــان ایــران بــه نواحــی دیگــر مثــل خراســان، 
مــاد و مصــر و فریژیــه و غاالطیــه رفته انــد و اخــالف آنــان هنــوز ایــن رســم را نگــه داشــته اند و آن 
ــته تر  ــر و سربس ــور کلی ت ــه ط ــب را ب ــن مطل ــپارند۳. همی ــان می س ــه بازماندگانش ــی ب ــون میراث را چ
بازیــل )۳۳۰ تــا ۳۷۹ م( هــم آورده اســت۴. جــان کریُسســُتم کــه در ۴۰۷ مــرد، هــم از جفــت آمدن 
ــا مــادر و خواهــر خــود یــاد کــرده اســت۵. ارمیــا )جــروم( قدیــس کــه از ۳۴۸ تــا ۴۲۰ م  ایرانیــان ب
می زیســت، ادعــا کــرده اســت کــه برخــی »ملــل قــوی و رقیــب رومیــان، یعنــی پارســیان و مادهــا 
ــبند.«  ــان می خس ــر زادگانش ــران و دخت ــزرگان و دخت ــادر ب ــادران و م ــا م ــیان، ب ــدوان و حبش و هن
ــه ســنت َزَرَدش )زرتشــت(  ــه اســت: »پیش ترهــا کــه پارســیان ب ــا ۴۵۷ م( گفت ــودوره )۳۹۳ ت ۶. تئ

ــه  ــا مــادر و خواهــر و حتــی دختــر را روا می دانســتند، امــا اکنــون کــه ب می رفتنــد، جفــت شــدن ب
ســنت ماهیگیــر- حــواری مســیح- درآمده انــد، ایــن قوانیــن َزَرَدش را دور انداخته انــد.« ۷. بعــد از 
گاثیــاس مــورخ رومــی معاصــر  اینهــا کســی کــه بیــش از همــه در ایــن بــاره ســخن گفتــه اســت آ
انوشــیروان دادگــر اســت. وی بــا تاریــخ و فرهنــگ ایــران بســیار آشــنایی داشــت و خالصــه ای هــم 
از کتــاب خداینامــه یــا تاریــخ رســمی دوره ساســانی بــر مبنــای ترجمــه ای کــه یکــی از دوســتانش از 
ــع دوره ساســانی محســوب می شــود۸.  ــه دســت داد کــه از مهم تریــن مناب ــود، ب آن کتــاب کــرده ب
گاثیــاس دربــاره ازدواج ایرانیــان می نویســد۹: »مــردم عهــد باســتانی آن نواحــی )مقصــود ایــاالت  آ
ایــران اســت( بــر عقایــدی کــه امــروز دارنــد نبودنــد، نــه در مــورد مراســم )دخمــه نشــینی( مــردگان 

1. زندگی فیلسوفان، ترجمه هیکز، ج ۱، ص ۹.
2. رد بر کلسوس، ج ۵، فصل ۲۷، بند ۵۹۷؛ ج ۶، فصل ۸۰، بند ۶۹۳.

3. در Recognitions، ج ۹، فصل ۲۰ و .۲۱ به نقل فکس- پمبرتن، ص ۹۱.
4. نامه ها، .۲۵۸ به نقل کلمنت، ص ۸۶ از آن.

ــه نقــل فکــس- پمبرتــن، ص  ــه ٍســث، Liber apocryphus nomine Seth، ســتون .۶۳۸ ب 5. رســاله مجعــول منســوب ب
.۹۸

6. رد بر ژوینیان، Adversus Jouinianus، کتاب دوم، بند .۷ به نقل کلمنت، ص ۸۸.
7. مواعظ، ج ۹، ص .۳۳ به نقل فکس- پمبرتن، ص ۱۰۴.

8. رک. ع. شــاپور شــهبازی، خالصــه ای از خداینامــه در یــک روایــت یونانــی، ســخنواره: مجموعــه مقــاالت بــه یــاد دکتــر 
پرویــز ناتــل خانلــری.

گاثیاس، تاریخ، کتاب دوم، بند ۲۴. 9. آ
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و نــه در مــورد ســنت غیرمتعــارف ازدواج. پارســیان امــروز رســم بســیار شــرم آوری دارنــد، نــه تنهــا 
ــا  ــدر ب ــی پ ــد، بلکــه حت ــرادر و خواهــر خــود جفــت می آین ــر و زادگان ب ــا خواه ــچ ننگــی ب بی هی
ــا مــادر می خســبد. ایــن کــه ایــن هــم بدعتــی  دختــر می خوابــد و از ایــن هــم بدتــر… پســر هــم ب
نویــن اســت از ایــن قصــه بــر می آیــد کــه ِننیــاس مــادرش… ســمیرامیس را کــه بــه او نظر داشــت… 
از نفــرت بکشــت. اگــر ایــن رســم را قانــون قبــول می داشــت، بــه نظــرم ننیــاس هرگــز چنــان کار 
ــون  ــد چ ــار آم ــال دچ ــن ب ــم بدی ــوش ه ــر داری ــیر پس ــه اردش ــد ک ــرد… می گوین ــی نمی ک فجیع
مــادرش پروشــات می خواســت بــا او بخوابــد. اردشــیر بــه کشــتن او دســت نــزد، امــا او را بــه خشــم 
و نفــرت از خــود رانــد چنــان کــه گفتــی آن آرزو نــه درســت بــود و نــه مرســوم جامعــه انســانی. ولی 
ــد و رســوم  ــده می گیرن ــد و ندی ــًا همــه رســوم گذشــتگان را خــوار می دارن پارســیان امــروزی تقریب
جدیــدی در پیــش گرفته انــد کــه فقــط بدعــت نابــاب می تــوان نامیــد و در ایــن فریــب تعلیمــات 

ــد. ــزدا۱ را خورده ان زردشــت پســر اهورام
ــا محــارم بدعــت شــمرده می شــده اســت.  ــد کــه ازدواج ب ــاس برمی آی گاثی ــن گواهــی آ از ای
بعــد از او هــر کــس چیــزی گفتــه تکــرار مطلــب اســت بــه غیــر از ایــن ســخن فوتیــوس بیزانســی، 
کــه در ســده نهــم می زیســته اســت، و بــه نقــل از کتزیــاس گفتــه یکــی از نجبــای پارســی زمــان 

داریــوش دوم بــا خواهــر خــود ازدواج کــرده بــود۲.
در اینجــا بایــد شــواهد ارمنــی را هــم ذکــر کنیــم کــه بیشــتر مربوط انــد بــه افســانه زروان کــه بــا 
وصلــت بــا محــارم ارتبــاط حقیقــی نــدارد امــا آن را نمونــه چنــان ازدواجــی گرفته انــد۳. و نیــز الیشــه 
ــی  ــن مزدای ــت دی ــان در رعای ــه ارمنی ــی ب ــه اســت یزدگــرد دوم ضمــن فرمان های ــی گفت مــورخ ارمن

ازدواج بــا محــارم را هــم توصیــه کــرد۴.
درســت در اواخــر دوره ساســانی اســت کــه شــواهد ســریانی هــم بــه اســناد مــا اضافــه می شــود. 
بیشــتر آنهــا در کتــب قوانیــن مســیحیان ایرانــی آمــده اســت. مثــاًل در قانــون نامــه عیشــوع ُبخــت 
ــالح  ــد اص ــوده و بع ــده ب ــته ش ــروپرویز نگاش ــه در دوره خس ــارس، ک ــران ف )Ishu-Boxt(، مط
ــا  ــم ب ــروان زرتشــت ه ــی پی ــا محــارم شــنیع اســت. حت ــم کــه »ازدواج ب ــده اســت می خوانی گردی

گاثیــاس بــا داشــتن آشــنایی زیــاد، را از مســائل دینــی ایــران از ایــن دروغ آشــکار در  1. خواننــده خــود میــزان فهــم واقعــی آ
می توانــد یافــت. در هیــچ یــک از زمانهــا و در میــان هیــچ یــک از بهدینــان زرتشــت پســر اهورامــزدا خوانــده نشــده اســت.

ــرادرزن اردشــیر دوم و دامــاد داریــوش  ــارات، Bibliotheca، فصــل ۷۲، بنــد ۵۴: تــری تخمــه، Teritouchmes، ب 2. اختی
ــدازی  ــوری چیره دســت و در ژوبین ان ــود و در کمان ــاروی ب ــام، کــه زیب ــدر، روشــنک ن دوم، »خواهــری داشــت از ســوی پ

ماهــر. تــری تخمــه بــر وی دل باخــت و بــا او بخفــت و از امســتریس ]خواهــر اردشــیر[ جــدا شــد«.
3. کلیه این شواهد را زهنر در کتاب زروان با متن و ترجمه و تفسیر به دست داده است.

.104-103.pp,1982,Elishe,History of Vardan and the Armenian War,tr.R.w.Thomson,London .4
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ــرای  ــه ب ــی دارد ک ــرد او را وام ــرص م ــواًل ح ــد، و معم ــن در می دهن ــدی ت ــان پیون ــه چن ــراه ب اک
گرفتــن ارثیــه خواهــر و یــا مــادر بــا او چنــان کنــد.« ۱ قانون نامــه مارآبــا، کــه در آخــر دوره ساســانی 
نوشــته آمــده اســت، هــم ازدواج بــا محــارم و همچنیــن ازدواج مــردی بــا زن بــرادر مــرده اش را روا 
ــد همســران  ــی کــه مســیحی شــده بودن ــی می گذاشــتند ایرانیان ــا مدت ــاء مســیحی ت ــد۲. آب نمی دان
خــود را کــه بــه طریقــه »ازدواج بــا محــارم« گرفتــه بودنــد، نگــه دارنــد، امــا مارآبــا بــر ایــن شــیوه 
تاخــت و ایــن گونــه نــو مســیحیان را بــه تــرک همســران خویــش وادار ســاخت۳. امــا آن رســم بــر 
نیفتــاد و تیموتــه اول، از آبــاء مســیحی در دوره اســالمی، مســیحیان نســطوری را بــرای پیــروی از آن 

ــد۴. ــش می کن نکوه

پیوست 3( خویدوده در متون چینی

اســتاد شــهبازی در بخــش شــواهد کلــی بــه منابــع چینــی اشــاره نمی کنــد درحالی کــه 
باتوجه بــه روابــط متقابــل ایــران و چیــن می تــوان ردپایــی ازاین گونــه شــواهد در منابــع چینــی 
معاصــر ساســانیان یافــت. عبــاس تشــکری در ایــن بــاره گویــد: »از دیــدگاه منابــع چینــی، نویســنده 
ــران چنیــن آورده اســت: " آن هــا )ایرانیــان( معمــواًل "  ــاره ای ــا - وی در بحــث خــود درب تاریــخ توب
خواهرانشــان را بــه همســری برمی گزیننــد و اکثــرًا " در امــر ازدواج بیــن اشــراف و زیردســتان تبعیض 
قائــل نمی شــوند. از ایــن رو در میــان بربرهــا از همــه مشــئوم ترند." تاریــخ ســوای نیــز روایــت اخیــر 
را تأییــد می کنــد. دیگــر متــون ادبــی چیــن چــون تونــگ - دیئــن و ون - شــیئن تونــگ کا عــالوه 
بــر تأییــد اخبــار فــوق ازدواج بــرادران و خواهــران و نیــز مــادران و پســران را در میــان ایرانیــان رایــج 
شــمرده اند. گفتــه شــوان - جانــگ کاهــن معــروف چیــن دربــاره آشــفته بــودن امــر ازدواج در نــزد 

ایرانیــان گویــا اشــاره بــه رایــج بــودن چنیــن ازدواج هایــی در ایــران باشــد« ۵.
»وی شــو پی شــیه« دربــاره ازدواج ایرانیــان می نویســد: »خواهــران را به عنــوان همســران 

ــد« ۶. ــمی[ می گیرن ــد رس ــدون پیون ــی ]ب ــران توافق ــوان همس ــا به عن ــروع ی مش

1. طبع زاخائو در قانون نامه های سریانی، ج ۳، ص ۱ تا ۲۰۱، به ویژه ص ۳۳ و بعد، ۹۷.
2. طبع زاخائو، همانجا، ص ۲۵۵ تا ۲۸۵ به ویژه ص ۲۶۱، ۲۶۵ و بعد.

3. کتــاب انجمنهــای دینــی، Dus Buch der Synhados، طبــع بــراون، ص ۹۳ و بعــد؛ بیدیــان، Bedijan، تاریــخ مارجبلها، 
ص ۲۰۶ و بعــد از آن و ص ۲۵۴ و ص ۲۸۲؛ زاخائــو، همانجــا، ص ۲۲ تــا ۲۷، ۳۱ تــا ۳۵، ۳۶۵ تــا ۳۶۸.

4. براون، همانجا، ص ۱۳۱.
5. تشکری، عباس، 2536، ایران به روایت چین باستان، ص 103

6. دفینا، پائولو، 1396، ایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی، ترجمه نازنین خلیلی پور، ص 67.
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»سویی شو« نیز گوید: »با خواهران ازدواج می کنند« ۱.

پیوست 4( خویدوده در منابع اسالمی

ازدواج بــا خویشــان نزدیــک از جملــه رســومی اســت کــه هماننــد بســیاری از دیگری رســم های 
زرتشــتی به درســتی در منابــع اســالمی اعــم از کتــب روایــی، فقهــی، کالمــی، تاریخــی، ادبــی، و 
... یــاد شــده اســت. ذکــر همــه مطالــب از حوصلــه ایــن پژوهــش بیــرون اســت. در نتیجــه تنهــا بــه 

گزیــده ای از مســتندات بســنده می شــود.
ــه امثــال جنــاب علــی اکبــر جعفــری، تکملــه ای بــر  ایــن بخــش از کتــاب جــدای از پاســخ ب
کار اســتاد شاپورشــهبازی اســت. ایشــان دربــاره شــواهد منــدرج در منابــع اســالمی چنیــن گویــد: 
»شــواهد کتــب اســالمی به قــدری اســت کــه خــود مقالتــی جداگانــه می خواهــد امــا چــون همــه 
ــا  ــر در آنه ــم از دوره معاص ــورد ه ــک م ــی ی ــم و حت ــه دوره قدی ــاب ب ــه انتس ــت ب ــوط اس آن مرب
نیســت، بازگفتنشــان ســودی نــدارد« )شاپورشــهبازی، علیرضــا، ۱۳۸۰، افســانه ازدواج بــا محــارم در 

ــران باســتان، ص ۱۳(. ای
امــا در اهمیــت شــواهد منــدرج در منابــع اســالمی همیــن بــس کــه نخســت مؤیــدی بــر روایات 
پهلــوی و زرتشــتی و شــاهدی بــر شــهرت ایــن روایــات ایرانــی اســت. دوم اینکــه یکــی دو شــاهد 
از ایــن نمونه هــا در منابــع اســالمی هــم گــزارش شــده اســت و همچنیــن روایــت بهافریــد دربــاره 
تحریــم ایــن رســم نیــز شــاهدی بــر وجــود آن تــا عهــد ابومســلم خراســانی اســت. ناگفتــه نمانــد در 
جســتجوی نگارنــده شــواهد فراوانــی از روایــات دســته نخســت وجــود دارد کــه از ذکــر بســیاری از 

آنهــا چشم پوشــی شــد.

الف( ازدواج با محارم در کتب روایی

ــم کــه هــم نشــان می دهــد نــکاح محــارم از  ــن بخــش روایتــی صحیح الســند۲ را برگزیدی در ای
ســوی زردشــتیان انجــام می گرفتــه و هــم اینکــه ایــن کار نبایــد بهانــه ای بــرای ناســزا گفتن به ایشــان 

تلقــی گــردد. چــرا کــه ایشــان ایــن کار را بــه عنــوان ازدواج انجــام می داده انــد نــه از روی فحشــا.
۱- مــردی، مــرد مجوســی را نــزد حضــرت اباعبداللــه )علیه الســالم( ناســزا گفــت. امــام 
فرمودنــد: ســاکت بــاش. آن مــرد گفــت: ایــن مــرد بــا مــادر و خواهــر خــود ازدواج می کنــد. امــام 

1. همان، ص 68.
2. بــرای اطــالع از صحــت ایــن چنــد روایــت و دیگــر روایــات نــک: »حاجتــی شــورکی، ســید محمــد؛ نقــوی، حســین و 

ــات اســالمی، ص 70-68. ــه روای ــر پای ــن زرتشــت ب ــا محــارم در آیی مالحســنی، داوود، 1400، واکاوی ازدواج ب
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ــت۱.  ــان ازدواج اس ــن ایش ــن کار در دی ــد: ای ــالم( فرمودن )علیه الس
۲- حــذاء گویــد نــزد ابــا عبداللــه )علیه الســالم( بــودم. مــردی از مــن پرســید: بدهــکارت چــه 
کــرد؟ گفتــم: او پســر زنــاکار اســت. در ایــن هنــگام امــام نــگاه بســیار تنــدی بــه مــن کــرد. مــن 
 ــا مــادر و خواهــر خویــش ازدواج می کنــد. امــام گفتــم: فدایــت گــردم او مجوســی اســت و ب

فرمودنــد: آیــا ایــن کار نــزد ایشــان چیــزی جــز ازدواج اســت۲.
ایــن روایــت بــا همیــن ســند بــا تفــاوت اندکــی در کافــی و تهذیــب آمــده اســت و جالــب ایــن 
ــادرش  ــت و م ــی اس ــت: او مجوس ــادق گف ــام ص ــه ام ــخص ب ــه ش ــده ک ــا آم ــه در آنج ــت ک اس
ــن شــخص  ــر خــود ازدواج کــرده اســت و ای ــا دخت ــن شــخص ب ــدر ای خواهــرش اســت۳. یعنــی پ

نتیجــه آن اســت.
۳- روایــت شــده اســت کــه در پیشــگاه حضــرت ابــا عبداللــه مــردی یکــی از مجوســیان را 
ناســزا گفــت. آن حضــرت او را نهیــب داد و بازداشــت. مــرد گفــت ایــن مــرد بــا مــادر خــود ازدواج 

کــرده اســت. امــام فرمودنــد: آیــا نمی دانــی کــه ایــن کار نــزد ایشــان همــان ازدواج اســت۴.
ــی  ــی ازدواج تلق ــنت را نوع ــن س ــتیان ای ــات زردش ــن روای ــاس ای ــر اس ــد ب ــه ش ــه گفت چنانچ
ــن کار  ــرای ای ــا« ب ــتفاده از واژه »زن ــه اس ــدند ک ــر ش ــام متذک ــر ام ــن خاط ــه همی ــد ب می کردن

ــت. ــت اس نادرس
ــاره  ــه اش ــه دو نمون ــه ب ــت ک ــده اس ــاره ش ــنت اش ــن س ــز بدی ــنت نی ــی اهل س ــب روای در کت

می شــود:

1. عــن عبــد اللــه بــن ســنان قــال: قــذف رجــل رجــال مجوســیا عنــد أبــي عبــد اللــه فقــال: مــه فقــال الرجــل: إنــه ینکــح 
أمــه أو أختــه. فقــال: ذلــك عندهــم نــکاح فــي دینهــم )کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، 1367، الفــروع مــن الکافــی، ج 5 ص 

574 و نیــز نــگ: طوســی، محمــد بــن الحســن، 1407، تهذیــب االحــکام، ج 7، ص 486 - 487(.
2. أبــي رحمــه اللــه عــن علــي بــن إبراهیــم عــن أبیــه عــن ابــن أبــي عمیــر عــن أبــي الحســن الحــذاء، قــال: کنــت عنــد أبــي 
عبــد اللــه )ع( فســألني رجــل و قــال: مــا فعــل غریمــك؟ قلــت: ذاك ابــن الفاعلــة فنظــر إلــی أبــو عبــد اللــه نظــرا شــدیدًا، 
قــال قلــت جعلــت فــداك انــه مجوســي ینکــح أمــه وأختــه، قــال: أولیــس ذلــك فــي دینهــم نــکاح )صــدوق، محمــد بــن علــی 

بــن الحســین، 1386، علــل الشــرائع، ج 2 - ص 540(.
َلِني َرُجــٌل َمــا َفَعــَل 

َ
ــِه ع َفَســأ ِبــي َعْبــِد اللَّ

َ
اِء َقــاَل: ُکْنــُت ِعْنــَد أ ِبــي اْلَحَســِن اْلَحــذَّ

َ
ِبــي ُعَمْیــٍر َعــْن أ

َ
ِبیــِه َعــِن اْبــِن أ

َ
3. َعِلــيٌّ َعــْن أ

ْخُتــُه 
ُ
ــُه أ مُّ

ُ
ــُه َمُجوِســيٌ  أ ــِه ع َنَظــرًا َشــِدیدًا َقــاَل َفُقْلــُت ُجِعْلــُت ِفــَداَك ِإنَّ ُبــو َعْبــِد اللَّ

َ
َغِریُمــَك ُقْلــُت َذاَك اْبــُن اْلَفاِعَلــِة َفَنَظــَر ِإَلــيَّ أ

 َو َلْیــَس َذِلــَك ِفــي ِدیِنِهــْم ِنَکاحــًا. )کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، 1407، الکافــی، ج 7؛ ص 240؛ طوســی، محمــد بــن 
َ
َفَقــاَل أ

الحســن، 1407، تهذیــب االحــکام؛ ج 10؛ ص 75(.
4. روي أن رجــال ســب مجوســیا بحضــرة أبــی عبــد اللــه فزبــره ونهــاه عــن ذلــك فقــال: انــه قــد تــزوج بأمــه فقــال: أمــا 
علمــت أن ذلــك عندهــم النــکاح )طوســی، محمــد بــن الحســن، 1390، االســتبصار، ج 4 ص 189 و نیــز طوســی، محمــد بــن 

الحســن، 1407، تهذیــب االحــکام، ج 9 ص 365(.
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روایــت شــده کــه عمــر بــن خطــاب در ســال آخــر خالفــت خــود نامــه ای از نماینــدگان خــود 
خواســت تــا اگــر در میــان مجوســیان کســانی بــا محــارم خــود ازدواج کرده انــد آن را باطــل کننــد و 

راوی نیــز گویــد مــا هــم میــان زنــان و مــردان محــرم جدایــی انداختیــم. ۱
ــرس: چــرا  ــه نوشــت کــه از حســن بصــری بپ ــاه نام ــن أرط ــه عــدی ب ــز ب ــن عبدالعزی ــر ب عم
ــا مــادران و خواهــران آزاد گذاشــته شــده اند، عــدی از حســن پرســید و او در  مجــوس در ازدواج ب
پاســخ گفــت: شــرکی کــه ایشــان بــر آن هســتند بزرگ تــر از ازدواج بــا محــارم اســت. و بــه خاطــر 

ــه ایشــان آزاد گذاشــته شــده اند۲. جزی

ب( ازدواج با محارم در کتب فقهی

پــس از آنکــه محاکــم قضایــی بــه دســت مســلمین افتــاد، ایــن مســئله پیــش آمد کــه اگــر فردی 
ــا  ــا آن زن تنه ــرد آی ــرد بمی ــپس آن م ــد و س ــرده باش ــود ازدواج ک ــارم خ ــی از مح ــا یک ــتی ب زرتش
ســهم مــادری، دختــری یــا خواهــری را بــه ارث می بــرد یــا عــالوه بــر آن، ســهمی را هــم بــه عنــوان 

ــرد. ــی می ب همســری متوف
در بــاب میــراث المجــوس معمــواًل بــا ایــن جمــالت روبــه رو می شــویم »اگــر مــردی مجوســی 
بمیــرد و مــادری داشــته باشــد کــه آن مــادر، زن متوفــی نیــز هســت« ۳. البتــه در بــاب نــکاح نیــز 

بدیــن مســئله پرداختــه شــده اســت.
ــر  ــه ذک ــد نمون ــه چن ــت ک ــده اس ــاره ش ــنت اش ــن س ــز بدی ــنت نی ــی اهل س ــب فقه در کت
ــه  ــاد ک ــده ب ــع ش ــت جم ــخصی دو قراب ــر در ش ــد: اگ ــافعی گوی ــای ش ــووی از فقه ــود: ن می ش
شــرع از ســبب اجتمــاع آن دو قرابــت منــع کــرده اســت، ماننــد مــادری کــه خواهــر هــم هســت. و 
ْقَنــا  ْمَزَمــِة، ... َو َفرَّ ُقــوا َبْیــَن ُکلِّ ِذي َمْحــَرٍم  ِمــْن اْلَمُجــوِس، َو اْنَهْوُهــْم َعــْن الزَّ 1. َجاَءَنــا ِکَتــاُب ُعَمــَر َقْبــَل َمْوِتــِه ِبَســَنٍة: ... َو َفرِّ
ِه«)ابــوداود، ســلیمان بــن اشــعث، 1420، ســنن أبــي داود، ج 3، ص،  َبْیــَن ُکلِّ َرُجــٍل ِمــْن اْلَمُجــوِس َو َحِریِمــهِ  ِفــي ِکَتــاِب اللَّ

.)1330 -1329
َثُهَمــا َبَجاَلــُة َســَنَة َســْبِعیَن، َعــاَم َحــجَّ ُمْصَعــُب  ْوٍس، َفَحدَّ

َ
ْیــٍد َو َعْمــِرو ْبــِن أ َســِمْعُت َعْمــًرا، َقــاَل: ُکْنــُت َجاِلًســا َمــَع َجاِبــِر ْبــِن َز

ــِن  ــَر ْب ــاُب ُعَم ــا ِکَت َتاَن
َ
ــِف، َفأ ْحَن

َ
ــمِّ اْل ــَة َع ــِن ُمَعاِوَی ــْزِء ْب ــا ِلَج ــُت َکاِتًب ــاَل: ُکْن ــَزَم َق ــَد َدَرِج َزْم ــَرِة، ِعْن ــِل اْلَبْص ْه

َ
ــِر ِبأ َبْی ــُن الزُّ ْب

ــح  ــماعیل،1410، صحی ــن اس ــد ب ــاری، محم ــوِس )بخ ــْن اْلَمُج ــَرٍم ِم ــَن ُکلِّ ِذي َمْح ــوا َبْی ُق ــَنٍة: »َفرِّ ــِه ِبَس ــَل َمْوِت ــاِب َقْب اْلَخطَّ
البخــاري ، ج 5، ص 238(.

ــن أرطــاة  ــز إلــی عــدي ب ــد العزی ــن عب ــر واحــد قــال: کتــب عمــر ب ــادة عــن غی ــرزاق عــن معمــر عــن قت ــد ال ــا عب 2. أخبرن
یســأل الحســن: لــم خلــي بیــن المجوســي وبیــن نــکاح المهــات والخــوات؟ فســأله، فقــال: الشــرك الــذي هــم علیــه أعظــم 
مــن ذلــك، وإنمــا خلــي بینهــم وبینــه مــن أجــل الجزیــة )صنعانــی، عبدالــرزاق بــن همــام، المصنــف، ج 6، ص 50 و 51(

ــن محمــد، 1410، المقنعــه، ص 699-670؛ طوســی، محمــد  ــد، محمــد ب ــرك المجوســي أمــه، وهــي زوجته«)مفی 3. »إذا ت
ــوط، ج 4، ص 120(. ــن، 1388، المبس ــن الحس ب



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۳۰۰

ایــن کار در میــان مجــوس اتفــاق می افتــاد، زیــرا ازدواج بــا محــارم را حــالل می شــمرند۱. شــربینی 
ــد، مــا  ــا محــرم خــود ازدواج کنــد و شــکایت پیــش مســلمانان نیاورن می نویســد: اگــر مجوســی ب
نیــز متعــرض آنهــا نمی شــویم، چــرا کــه صحابــه نیــز می دانســتند کــه مجــوس بــا محــارم خویــش 

ــدند۲. ــان نمی ش ــرض ایش ــال متع ــن ح ــا ای ــد ب ازدواج می کنن
ــه  سرخســی از فقهــای حنفــی نیــز می نویســد: مشــهور ایــن اســت کــه عمــر بــن عبدالعزیــز ب
حســن بصــری نوشــت کــه چــرا خلفــای راشــدین اهــل ذمــه را آزاد گذاشــته اند در حالیکــه ایشــان 

ــد۳. ــا محــارم خــود ازدواج می کنن ب

یادآوری

بررســی مســئله ارث مجــوس منــوط بــه صحــت نــکاح محــارم نیســت چــرا کــه در ازدواج ســتر 
ــا دو  ــرد ی ــا زن از پــدر خــود یــک ارث می ب زنــی، و ایوکیــن نیــز ایــن مســئله پیــش می آیــد کــه آی

ارث؟
توضیح مطلب نیاز به بحث درباره این سه قسم از دواج دارد.

ــدر  ــام پ ــه ن ــاآوردن پســری ب ــواده مســئول به دنی ــر خان ــی کــه دخت ــن و ســتر زن در ازدواج ایوکی
خــود بــود، وی شــرعًا و قانونــًا همســر پــدر خــود بــود. ایــن همســری بدیــن معنــا بــود کــه دختــر 
ــودن،  ــر ب ــر دخت ــه خاط ــن ب ــرد. و همچنی ــی می ب ــهم االرث زن ــود س ــدر خ ــر از پ ــوان همس ــه عن ب

ــری را۴. ــهم االرث دخت س
ــر  ــا می رفــت، تنهــا دخت ــدون داشــتن پســر از دنی ــام بهمــن ب ــه ن ــه اگــر شــخصی ب ــرای نمون ب
وی یعنــی مهربانــو بایــد بــا مــردی بــه نــام فریــدون ازدواج کنــد تــا پســری بــرای ادامــه نســل بهمــن 
ــه دنیــا آورد. در ایــن ازدواج مهربانــو هــم از جهــت دختــری ارث می بــرد و هــم ازآن جهــت کــه  ب

ــي  ــع ف ــك یق ــت، وذل ــي أخ ــا، کأم ه ــبب اجتماعهم ــرة س ــن مباش ــرع م ــع الش ــان، من ــخص قرابت ــي ش ــع ف 1. »إذا اجتم
المجــوس، الســتباحتهم نــکاح المحارم«)نــووی یحیــی بــن شــرف، روضــه الطالبیــن، ج 5، ص 44 – 45(

2. »و إن نکــح المجوســي محرمــا لــه ولــم یترافعــا إلینــا لــم نعتــرض علیهمــا، لن الصحابــة رضــي اللــه تعالــی عنهــم عرفــوا 
مــن حــال المجــوس أنهــم ینکحــون المحــارم ولــم یعترضوهم«)الشــربینی، محمــد بــن احمــد، 1377، مغنــی المحتــاج، ج 3، 

ص 196(.
3. »وإنمــا المشــهور مــا کتــب بــه عمــر بــن عبــد العزیــز إلــی الحســن البصــري رضــی اللــه تعالــی عنهمــا مــا بــال الخلفــاء 
ــن، 1406، المبســوط، ج 5،  ــکاح المحــارم ...«)سرخســی، شــمس الدی ــه مــن ن الراشــدین ترکــوا أهــل الذمــة ومــا هــم علی

ص 39 – 40(.
4. نــک: مزداپــور، کتایــون، 1393، خانــواده در ایــران باســتان، در تاریــخ جامــع ایــران، ج 3، ص 179. و نیــز نــک: عریــان، 

ســعید، 1391، مادیــان هــزار دادســتان، ص 208-209، فصــل 23، بنــد بنــد 25-24.



۳۰۱ فصلهشتم:پیوستها

پادشــازن پــدر خویــش اســت. امــا ارتبــاط مهربانــو و فریــدون بــه فرزنــدآوری ختــم می شــود و ایــن 
ــد۱. ــر ارث نمی برن دو از یکدیگ

امــا اگــر مهربانــو پیــش از مــرگ پــدر خــود بــه همســری فریــدون درآمــده باشــد و ســپس بهمن 
بمیــرد در ایــن صــورت ازدواج مهربانــو و شــوهرش فریــدون خودبه خــود ملغــی می شــود و مهربانــو 
بــه عقــد پادشــازنی پــدر خــود درمی آیــد. و اگــر فریــدون همچنــان مهربانو را دوســت داشــته باشــد 

بایــد وی را بــه عقــد چکرزنــی بــه همســری بپذیرد.
حــال چــه نــکاح محــارم نــزد زردشــتیان حقیقــت داشــته باشــد یــا نــه، بازهــم ایــن مســئله وجــود 
ــری و  ــهم االرث دخت ــی س ــود مدع ــدر خ ــترزنِی پ ــا س ــن و ی ــای ایوکی ــا ادع ــی ب ــر زن ــه اگ دارد ک
همســری باشــد آیــا در محاکــم قضایــی اســالمی هــر دو ســهم را صاحــب می شــود یــا ارث وی بــر 

اســاس نســب درســت اســت کــه تنهــا ســهم دختــری باشــد؟

ج( ازدواج با محارم در کتب تاریخی

محمــد بــن حبیــب بغــدادی بــه نقــل از کلبــی آورده اســت کــه خداونــد تازیــان را بــر پارســیان 
برتــری داده اســت چــرا کــه ایشــان دختــران و خواهــران خــود را بــه همســری نمی گرفتنــد۲.

یعقوبــی گویــد: پارســیان بــا مــادران و خواهــران و دختــران خویــش ازدواج می کننــد و بــر ایــن 
بــاور هســتند کــه ایــن کار هدیــه و نیکــی بــه ایشــان اســت و با ایــن کار بــه خــدا تقــرب می جویند۳.

مســعودی نیــز می نویســد: پارســیان گمــان می کننــد کــه ازدواج بــا خواهــران از زمــان حضــرت 
آدم جایــز بــوده و ســپس زنادقــه ازدواج بــا مــادران را حــالل کرده انــد و گفته انــد کــه ازدواج بــا مادر 
برتــر از ازدواج بــا خواهــر اســت۴. وی از قــول اردشــیر بابــکان آورده اســت کــه اردشــیر در مکاتبات 
ــن در  ــد۵. و همچنی ــود ازدواج کنی ــکان خ ــا نزدی ــه ب ــرد ک ــه می ک ــوری توصی ــران کش ــا س ــود ب خ

مناظــره قبطــی و طبیــب ابــن طولــون نیــز گزارشــی از ایــن نســبت بــه مجــوس وجــود دارد۶.

1. صفا، نزهت، روایت امید اشوهشتان، ص 48، پرسش 7.
2. »قــال الکلبــی فــی اســانیده: فضــل اللــه العــرب علــی العجــم النهــم کانــوا ال ینکحــون البنــات و ال االخوات«)البغــدادی، 

محمد بــن حبیــب، المنمــق، ص 21(.
3. »وتنکــح المهــات والخــوات والبنــات، وتذهــب إلــی انهــا صلــة لهــن، و بــر بهــن، وتقــرب إلــی اللــه فیهن«)یعقوبــی، ابــن 

واضــح، تاریــخ الیعقوبــی، ج 1، ص 174(.
4. »و الفــرس تزعــم أن نــکاح الخــوات مــن وقــت آدم، ثــم أطلــق لهــم بعــد ذلــك زنادقتهــم نــکاح االم، و قالــوا لهــم هــي 

أحــق إلیــه مــن الخــت ...«)مســعودي، علــی بــن حســین، 1385، اخبــار الزمــان، ص 102(.
5. مسعودی، علی بن حسین، 1404، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج 1، ص 372.

6. همان، ص 392.
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ــاد  ــد: »پــس چــون ده ســال از ملــک قب ــر مــزدک و ســیرت او« گوی بلعمــی در بخــش »خب
ــری  ــن خراســان از شــهر نســا، و دعــوی پیغمب بگذشــت، مــردی بیامــد ســوی او، مــزدک، از زمی
کــرد. و ایشــان را هیــچ شــریعت ننهــاد مگــر همــان شــریعت مغــی و همــان مــادر و دختــر بــه حالل 

داشــتن«۱.
ــران خــود را حــالل  ــا خواهــران و دخت ــد: ازدواج ب ــز گوی ــر بگوییــم مقدســی نی ــا بهت بلخــی ی

ــد۲. ــاج می کنن ــرت آدم احتج ــیله ازدواج حض ــش بوس ــان خوی ــا مخالف ــد و ب می دانن
ابوریحــان بیرونــی نیــز گویــد: »عقیــده زردشــتی ها ایــن اســت زردشــت ... ]بــه[ نکاح انســاب 

نزدیــک دعوت کــرد« ۳.
گردیــزی نیــز گویــد: »چــون وی ]زردشــت[ بیامــد کتــاب اوســتا آورد و آتش پرســتی فرمــود 
و نــکاح اهــل حرمــت جائــز کــرد« ۴. ثعالبــی گویــد: ]زرتشــت[ »مزاوجــت بــرادران و خواهــران 
و پــدران و دختــران را بدیــن عنــوان کــه آدم پســران و دختــران خــود را باهــم تزویــج کــرده حــالل 
دانســته« ۵ اســت. جاحــظ۶ و راغــب اصفهانــی۷ نیــز ایــن رســم را بــه خــود زرتشــت نســبت داده اند. 
چنانچــه در تجارب االمــم فــی اخبــار ملــوک العــرب و العجــم آمــده اســت کــه زردشــت در بیــان 
دیــن خــود چنیــن گفــت: »خــدای تعالــی نــکاح امهــات و اخــوات و بنــات و پرســتیدن آفتــاب و 

آتــش حــالل فرمــوده اســت«۸.
علــی بــن زیــد بیهقــی )م ۵۶۵( نیــز در ازدواج بهمــن و همــای گویــد: »بهمــن را پســری بــوده 
ــت  ــی کــرد چنان کــه در مل ــش را بزن ــر خوی ــام، وی دخت ــری همــای ن ــام و دخت اســت ساســان ن

ــار گرفــت« ۹. ــز اســت، و ایــن دختــر از وی ب مجــوس جای
ــا محــارم اشــاره شــده اســت روایتــی  ــه رســم ازدواج ب ــات تاریخــی کــه در آن ب ــه روای از جمل
اســت کــه مربــوط بــه بهافریــد اســت. وی از موبــدان زرتشــتی اســت کــه در هنــگام قیــام ابومســلم 

1. بلعمی، 1378، تاریخنامه طبری، ج 1، ص 676.
ــن ســهل، 1903،  ــی مــن خالفهــم بفعــل آدم«)بلخــی، احمــد ب ــات و یحتجــون عل ــکاح االخــوات و البن 2. »و یســتحلون ن

ــص 27-26(. ــخ، ج 4، ص ــدء و التاری الب
3. بیرونی، ابوریحان، 1389، آثار الباقیه، ترجمه اکبر دانا سرشت، ص 299.

4. گردیزی، عبدالحی، 1363، زین االخبار، ص 51.
5. ثعالبی، محمد بن عبدالملک، 1384، شاهنامه ثعالبی، ترجمه محمود هدایت، ص 120.

6. »و زرادشت بهذا العقل دعا الناس الی نکاح االمهات«)جاحظ، عمرو بن بحر، 1424، الحیوان، ج 5، ص 174(.
ــرات  ــد، 1420، محاض ــن محم ــین ب ــی، حس ــب االصفهان ــول البقر«)راغ ــوء بب ــات و التوض ــک االمه ــم نی ــرع له 7. »و ش

االدبــاء و محــاورات الشــعراء و البلغــاء، ج 2، ص 435(.
8. تجارب االمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، 1373، ص 132.

9. بیهقی، علی بن زید،،1361، تاریخ بیهق، ص 40.
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ــدان زرتشــتی کــه از وجــود او نگــران  خراســانی، زرتشــتیان را از نــکاح محــارم بازمی داشــت. موب
بودنــد، از او نــزد ابومســلم شــکایت کردند و ابومســلم نیــز او را گرفت و بــه دار آویخــت. ابوریحان 
در بــاره اصالحــات او چنیــن می گویــد: »]او[ زناشــویی بــا مــادر و خواهــر و دختــر و بــرادرزاده را 

حــالل ندانســت« ۱.
همچنیــن گویــد: »دربــاره نــکاح مــادر کــه بــه زرتشــتی ها نســبت می دهنــد از ســپهبد مرزبــان 
ــدان و  ــن عمــل را تشــریع نکــرده و چــون گشتاســب و خردمن ــن رســتم شــنیدم کــه زرتشــت ای ب
ســالخوردگان کشــور خــود را بــرای گفتگــو بــا زردشــت در مجلســی گــرد آورد یکــی از 
پرســش هایی کــه از زردشــت کردنــد ایــن بــود کــه اگــر مــردی بــا مــادر خــود از میــان تــوده جامعــه 
دورافتــاده باشــد و دسترســی بــزن دیگــر نداشــته باشــد و از انقطــاع نســل بهراســد چــه بایــد بکنــد 

ــد« ۲. ــا مــادر خــود نزدیکــی کن ــن حــال رواســت کــه ب زردشــت پاســخ داد در چنی
ابــن اعثــم آورده اســت کــه نعمــان بــن مقــرن بــرای تحریــک ســپاهیان مســلمان در جنــگ بــا 
ایرانیــان در خطبــه ای گفــت: شــما بــا گروهــی مردمــی می جنگیــد کــه روزی خــدا را می خورنــد 
ــران و  ــادران و خواه ــد و م ــتایش می کنن ــش را س ــاه و آت ــید و م ــتند. خورش ــرش را می پرس و غی

ــد۳. ــری می گیرن ــه همس ــود را ب ــای خ ــا و عمه ه ــران و خاله ه دخت
در تاریــخ سیســتان دربــاره مذهــب مردمــان آن ســامان تــا پیــش از ظهــور زرتشــت چنیــن آمــده 
اســت: »اکنــون یــاد کنیــم از طریقــی کــه مــردم سیســتان داشــتند انــدر قدیــم تــا اســالم آورده شــد 
گرشاســب و نبیــره گان او تــا فرامــرز بــن رســتم همــه بــر آن طریقــت بودنــد کــه آدم علیــه الّســالم 
آورده بــود، ...، دختــر و خواهــر و مــادر را بزنــی نکردنــدی، و پیــکار کــه میــان رســتم و اســفندیار 
افتــاد ســبب آن بــود کــه چــون زرتشــت بیــرون آمــد و دیــن مزدیســنان آورد، رســتم آنــرا منکر شــد و 

نپذیرفــت«۴.
نویســنده گویــا قصــد داشــته بگویــد مــردم سیســتان بــر خــالف زرتشــتیان بــا دختــر و خواهــر و 
مــادر را بــه زنــی نمی گرفتنــد و از همیــن رو دکتــر شمیســا ایــن بنــد را چنیــن آورده اســت: »دختــر 

و خواهــر و مــادر را بزنــی نکردنــدی ]یعنــی زردشــتی نبودنــد[« ۵.

1. بیرونــی، ابوریحــان، 1389، آثــار الباقیــه، ترجمــه اکبــر دانــا سرشــت، ص 315 و نیــز نــگ: گردیــزی، عبدالحــی، 1363، 
زیــن االخبــار، ص 267؛ شهرســتانی، محمــد بــن عبدالکریــم، 1364، الملــل و النحــل، ج 1 ص 284.

2. همان، ص 300-299.
3. »فانمــا تقاتلــون خلقــا مــن خلقــه یاکلــون رزقــه و یعبــدون غیــره، یعبــدون الشــمس و القمــر و النــار و ینکحــون االمهــات و 

البنــات و الخــاالت و العمات«)ابــن اعثــم الکوفــی، احمــد، 1411، الفتــوح، ج 1، ص 300(.
4. - تاریخ سیستان، 1366، به تصحیح ملک الشعراء بهار، ص 34-33.

5. شمیسا، سیروس، 1376، طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار، ص 21.
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بنــا بــه نقــل تجارب االمــم بهــرام دوم بــه خاطــر زشــت دانســتن ازدواج بــا محــارم دیــن زرتشــتی 
را تــرک کــرد و بــه دیــن مســیحی پیوســت۱ کــه شــهرام جلیلیــان آن را ســاخته و پرداخته مســیحیان و 

افســانه ای دین ورزانــه خوانــده اســت۲.

د( ازدواج با محارم در کتب ادبی

شــعرا و نویســندگانی چنــد بدیــن رســم در آثــار خــود اشــاره کرده انــد. بســیاری از سخن ســرایان 
تــازی دشــمنان خــود را بــدان هجــو کرده انــد بــرای نمونــه کعــب االشــقری، زیــاد عجمــی را چنین 

ــو گوید: هج
ی بعد ما ناک أّمه یری ذاک فی دین المجوس حالال۳ وأقلف صلَّ

ــرایان  ــت سخن س ــه از دس ــی داد ک ــعرایی م ــت ش ــه دس ــی ب ــه خوب ــم بهان ــن رس ــهرت ای ش
شــعوبی بــه تنــگ آمــده بودنــد. معمــواًل شــاعر در ایــن مــوارد بــه دنبــال نکاتــی اســت کــه طــرف 
مقابــل را ســاکت کنــد. بــرای نمونــه وقتــی صاحــب بــن عبــاد کــه می بینــد مــردی، ایرانیــان را بــر 
اعــراب برتــری می دهــد و آنهــا را بــه خاطــر خــوردن مــار عیــب می کنــد در پاســخ بــه وی چنیــن 

می ســراید:
لکلها الحیات فی الطعم یا عائب العراب من جهله   

تنساب۴ فی الخت وفی الم۵  فالعجم طول اللیل حیاتهم   
یا ابوالعالی معری گوید:

ام االقوام کلهــــم رجــــوس َا یوجد فی الوری نفر طهاری  
و باالخوات اعرست المجوس۶  بنات العــم تاباها النصـــاری  

نمونــه دیگــر پاســخی اســت که اشــعب بــه اســماعیل بــن یســار داد. اســماعیل کــه از طرفــداران 

1. تجارب االمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، 1373، ص 201.
2. جلیلیان، شهرام، 1397، تاریخ تحوالت سیاسی ساسانیان، ص 149.

ــرده ای  ــه ناک ــه: ختن ــان، ج 15، ص 263-264(. ترجم ــز هم ــي، ج 14، ص 449 و نی ــي، الغان ــرج الصفهان ــو الف 3. )أب
ــد. ــن مجــوس حــالل می دان ــادرش چــرا کــه آن را در دی ــا م ــزش ب ــس از آمی ــاز ایســتاد پ ــه نم ــاد[ ب ــی زی ]یعن

4. در اعیان الشیعه به جای تنساب »تناسب« آمده است )االمین، السید محسن، اعیان الشیعه، ج 3، ص 348(.
5. الثعالبی، عبدالملک، 1403، یتیمه الدهر فی محاسن اهل العصر، ج 3، ص 316.

ــد  ــه می توان ــاک یافت ــی پ ــردم تن ــة م ــا در میان ــه باســتان، ج 3، ص 225. ترجمــه: آی ــن، 1390، نام 6. کــزازی، میرجالل الدی
ــیان  ــه مجوس ــد درحالی ک ــر می تابن ــو س ــران عم ــا دخت ــویی ب ــایان از زناش ــد؟ ترس ــه ناپاک ان ــان هم ــه مردم ــا آنک ــد، ی ش

ــتانند. ــی می س ــه زن ــش را ب ــران خوی خواه
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شــعوبیه بــود در ابیاتــی فارســیان را بــر اعــراب این چنیــن برتــری داد:
سفاها بناتکم فی الّتراب إذ نرّبی بناتنا وتدّسو ن  

ــان  ــی دخترانت ــم شــما از روی نادان ــران خــود را می پروراندی ــان دخت ــا ایرانی ــی کــه م ــی زمان یعن
ــری از  ــرای جلوگی ــان را ب ــا دخترانم ــت: م ــخ گف ــعب در پاس ــد. اش ــن می کردی ــاک دف را در خ

ــد۱. ــان را می پروراندی ــع ازدواج، آن ــه طم ــما ب ــا ش ــم ام ــن می کردی ــار دف ننگ وع
البتــه شــاعران عــرب حتــی دیگــر اعــراب را نیــز بــا ایــن تعبیــرات هجــو می کردنــد. بــرای نمونــه 
میــان گروهــی از اعــراب رســم بــود کــه نامــادری را پــس از مــرگ پــدر بــه عقــد خــود درمی آوردند 
و بــه همیــن خاطــر برخــی دیگــر در مقــام ســرزنش می گفتنــد کــه شــما رســم مجــوس را در پیــش 

گرفته ایــد. اوس بــن حجــر در بیتــی ایــن چنیــن طــرف مقابــل خــود را هجــو کــرده اســت:
فکلکم البیه ضیزن سلف۲ و الفارسیه بینکم غیر منکره  

حتــی گاهــی شــعرا در رثــای مخاطــب خــود نیــز از ایــن رســم کمــک می گرفتنــد. بــرای نمونه 
ــه  ــن گفت ــه او چنی ــی از مرثی ــل بصــره در بیت ــر مجوســی عام ــس از مــرگ ابوجعف نهرجــوری در پ

اســت:
عقیق االبوال فی الطهر۳ قد نکحوا االمهات و اتکلوا علی  

بعــد از آن بــه نهرجــوری گفتنــد ایــن شــعر بیشــتر بــه هجــو می مانــد تــا بــه مرثیــه و او در پاســخ 
گفــت مــن از آیینــی کــه بــدان بــاور داشــت پــا را فراتــر ننهــادم۴. برخــی نیــز بی رغبتــی اعــراب بــه 
چنیــن پیونــدی را دلیلــی بــر برتــری خــود بــر عجــم می دانســتند چنانچــه از دغفــل نقل شــده اســت 

کــه عــرب به ســه چیــز بــر عجــم برتــری دارد یکــی همیــن خــودداری از ازدواج بــا محارم اســت۵.

ــارس. و کان  ــن ســبی ف ــم شــاعرین أیضــا، و هــم م ــد، و کان أخــواه محمــد و إبراهی ــا فائ ــی أب ــن یســار یکن 1. إســماعیل ب
ــه  ــس فی ــي مجل ــا ف ــال: فأنشــد یوم ــه بالعاجــم. ق ــر یفخــر فی ــه شــعر کثی إســماعیل شــعوبّیا شــدید التعّصــب للعجــم، و ل
ــه یــا أبــا فائــد، أراد القــوم  أشــعب قولــه: إذ نرّبــي بناتنــا وتدّســو ن ســفاها بناتکــم فــي الّتــراب فقــال لــه أشــعب: صدقــت واللَّ
بناتهــم لغیــر مــا أردتموهــّن لــه. قــال: ومــا ذاك؟ قــال: دفــن القــوم بناتهــم خوفــا مــن العــار، و رّبیتموهــّن لتنکحوهــّن. قــال: 
ــی،  ــرج االصفهان ــل. )ابوالف ــي الرض لفع ــیخ ف ــدر أن یس ــو ق ــی ل ــماعیل حّت ــل إس ــتعربوا، وخج ــی اس ــوم حت ــك الق فضح
ــه، ج 3، ص 442(. ــن الحســن، 1996، التذکــره الحمدونی ــن حمــدون، محمــد ب ــز نــک: اب ــی، ج 4، ص 539، و نی االغان

2. فراهیــدی، خلیــل بــن احمــد، 1410، العیــن، ج 7، ص 20. و نیــز نــک: البغــدادی، محمــد بــن حبیــب، 1361، المحبــر، 
ص 325.

3. حموی، یاقوت، 1400، معجم االدباء، ج 8، ص 256.
4. همان، ص 257.

ــا إذ نکحــوا حرمهــم مــن  ــا عــن حرمن 5. »یفّضــل العــرب علــی العجــم  بثــالث: بحفــظ النســاب و ضیــاع أنســابهم، و عّفتن
الّمهــات و الخــوات، و الفصاحــة طبیعتنــا و البیــان ســجّیتنا«)توحیدی، ابوحیــان، 1419، البصائــر و الذخائــر، ج 9، ص 153(.
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برخــی از ظرفــا نیــز گهگاهــی بــرای مقاصــدی بــا کنایــه بــدان اشــاره کرده انــد. بــرای نمونــه 
ــدا  ــو ج ــا از ت ــی ت ــا باش ــدر م ــم پ ــت داری ــه دوس ــد ک ــار گفتن ــه بّش ــدی ب ــای مه ــی ندیمه ه وقت
نشــویم، بّشــار بــا کنایــه گفــت: »َو َنحــُن َعَلــی ِدیــِن َکســَری«. و بــه همیــن خاطــر مهــدی اجــازه 
نــداد کــه او نــزد آنــان بــرود۱. یــا ابونــواس )م ۱۹۶ ق( نیــز هنگامــی کــه کنیزکانــی بــدو گفتنــد ای 

کاش دختــران تــو بودیــم، بدیشــان گفــت: بلــه و مــا نیــز بــر دیــن مجوســی هســتیم۲.
در آثــار منظــوم و منثــور فارســی نیــز نمونه هایــی از ایــن اشــارات در دســت اســت بــرای نمونــه 

خاقانــی شــروانی در ابیاتــی گویــد:
فعل بد مغ به مادر اندازد. دیِو کژ کژ به مـردم اندیشــــد؛  

نا حفاظی به خواهر اندازد۳. مغ که رخ نقاب شرم انداخت،  
اســتاد کــزازی در گــزارش بیــت دوم گویــد: »خاقانــی در ایــن بیــت بــر رفتــاری انگشــت نهاده 
 xvetodat اســت کــه گبــران را بــدان می نکوهنــد: زناشــویی بــا نزدیــکان کــه در پهلــوی خوتــودت

ــده می شــود« ۴. خوان
مسعود سعد سلمان نیز گوید:

نه نکو فعلــی و نه پاک تنــی ای خروس ایچ ندانم چه کسی  
ترا نه مسلـمانی و نه برهمـــنی سخت شوریده طریقیــســــت  
به همه وقتی پیوســـته کنــــی طیلسان داری و در بانگ نمــاز  
زن شماری به همه چنگ زنی مادر و دختر و خواهر که تراست  
گشتی از دین رســـول مدنی؟ دین زرتشـــتی داری تو مـــگر؟  

ــرة  ــو محجــوب البصــر، ال غی ــا یؤانســنا و ینشــدنا فه ــار یدخــل إلین ــت لبّش ــو أذن ــال جــواري المهــدی للمهــدی: ل 1. »و ق
ــا معــاذ أنــك أبونــا حتــی ال نفارقــك، قــال: و  ــا أب ــه ی علیــك منــه، و أمــره فدخــل إلیهــن و اســتظرفنه، و قلــن لــه: وددنــا واللَّ

ــی هــذا فقــال: ــي نظــر إل ــن کســری! فأمــر المهــدی أالَّ یدخــل علیهــن. و کأن المتنب ــی دی نحــن عل
یا أخت معتنق الفوارس في الوغی لخوك ثّم أرّق منك و أرحم
یرنو إلیك مع العفاف و عنده أّن المجوس تصیب فیما تحکم.

)القیرواني، إبراهیم بن علي، 1419، زهر اآلداب وثمر اللباب، ج 2، ص 475(.
ــا بناتــک. قــال: نعــم و نحــن علــی المجوســیه«)ابن  ــه لیتن ــه قیــان، فقلــن ل 2. »و قــال الشــیبانی حضــر ابونــواس مجلســا فی

ــد، ج 7، ص 69(. ــه، 1404، العقــد الفری ــد رب عب
ــی،  ــز خاقان ــت 79-80، و نی ــزازی، ج 1 ص 135، بی ــن ک ــته میرجالل الدی ــوان، ویراس ــی، 1393، دی ــز خاقان ــان. و نی 3. هم

ــن ســجادی، ص 136. ــه کوشــش ســید ضیاءالدی ــوان، ب 1388، دی
4. کزازی، میرجالل الدین، 1392، گزارش دشواریهای دیوان خاقانی، ص 172، چامه 32.



۳۰۷ فصلهشتم:پیوستها

از در کشتنی و باب زنی ۱ با چنین مذهب و آیین که تراست  
عطار نیشابوری نیز برای بیان مقاصد صوفیانه خود از این رسم چنین بهره می برد:

منم آن گبر دیرینه، که بـــت خانه بنا کردم  
شــدم بر بام بت خانه، درین عالم ندا کردم

صالی کفر در دادم شما را ای مسلمـــانان 
که من آن کهنه بت ها را دگر باره جال کردم

از آن مادر که من زادم، دگر باره شدم جفتش 
از آنم گـــبر می خوانند که با مادر زنا کردم۲

یا سنایی چنین گوید:
دست زی او مبر که مادر تست »دنیی از چه ز حرص دلبر تست  
مادر تست چون کنی بزنیش« ۳ گر نه ای گبر پس بخوش سخنیش  

یا گوید:
گر نه ای گبر عقد چون بندی« ۴. »چون جهان مادر و تو فرزندی  

ایــن از شــعرای پارســی گوی قدیمــی امــا بســیار جالــب اســت کــه حتــی در دوران معاصــر نیــز 
شــاعری ماننــد ملک الشــعرای بهــار در مثنــوی »جنــگ تهمــورث بــا دیوهــا« ایــن چنیــن بــه ایــن 

رســم ایرانیــان باســتان اشــاره کــرده اســت:
جسته خواهر با برادر همسری۵ کرده بر هر دوره پیری مهتری  

 و حتــی بعدهــا ایــن ســنت دســت مایه طنزپردازانــی چــون عبیــد زاکانــی گردیــد. وی چنیــن 
گویــد: »قــال النصرانــی منــذ ترکتــم نیــک االمهــات؟ قــال منــذ ادعیــن انهــن یلــدن اآللهــه« ۶.

1. مسعود سعد سلمان، 1362، دیوان مسعود سعد سلمان، ص 632.
ــی، ص  ــعید نفیس ــح س ــابوری، تصحی ــار نیش ــن عط ــات فریدالدی ــات و غزلی ــد و ترجیع ــوان قصای ــن، دی ــار، فریدالدی 2. عط
ــب، 1376،  ــروی، نجی ــل ه ــک: مای ــات ن ــن ابی ــی ای ــالت عرفان ــیر و تاوی ــی از تفاس گاه ــرای آ ــه 452. ب 361-362، قطع

ــد. ــه بع ــار نیشــابوری، ص 73 ب ــی و ترســایی در شــعر عط ــای مغ نماده
ــدا،  ــز دهخ ــت 1-2 و نی ــه، ص 371، بی ــریعه الطریق ــه و ش ــه الحقیق ــن آدم، 1359، حدیق ــدود ب ــد مج ــنایی، ابوالمج 3. س

علی اکبــر، 1383، أمثــال و حکــم،  ج 2، ص 660.
4. ســنایی، ابوالمجــد مجــدود بــن آدم، 1359، حدیقــه الحقیقــه و شــریعه الطریقــه، ص 362، بیــت 9. و نیــز دهخــدا، علــی 

اکبــر، 1383، أمثــال و حکــم،  ج 2، ص 660.
5. بهار، محمد تقی ملک الشعرا، 1387، دیوان اشعار ملک الشعرای بهار، ج 2، ص 897.

6. زاکانی، عبید، 1999، کلیات، ص 264-265 و برای ترجمه فارسی نک: )همان، ص 274(.
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یعنــی نصرانــی بــه طعنــه از مجوســی پرســید: از کــی هم خوابگــی بــا مــادران را تــرک کرده اید؟ 
مجوســی گفــت: از زمانــی کــه مــادران ادعــا کردنــد خدایــان را می زایند۱.

ــن رســم  ــادن ای ــه فراموشــی افت ــاره ب ــت درب ــن حکای ــه همی ــا اشــاره ب ــور ب ــون مزداپ ــو کتای بان
در میــان زرتشــتیان گویــد: »در دوران هــای بعــد ایــن رســم کامــاًل بــه فراموشــی افتــاد )سروشــیان 
ــد« ۲. ــل نمی ش ــه آن عم ــم ب ــت ۷۷۲/۷۷۱ ق( ه ــد )درگذش ــی در روزگار عبی ۲۱۶:۱۳۳۵( و حت

ناگفتــه نمانــد این لطیفــه را راغــب اصفهانــی در محاضــرات االدبــاء دســت کم دو قــرن پیش از 
عبیــد حکایــت کــرده اســت. در آنجــا جاثلیــق بــرای خندانــدن مأمــون رو بــه موبــد زرتشــتی کــرده 
و گویــد ایــن مــرد گمــان می کنــد درب بهشــت در ... مــادرش اســت و هــر چــه بیشــتر نزدیکــی 
کنــد بــه بهشــت نزدیک تــر می شــود. موبــد هــم در پاســخ گفــت مــا چنیــن کاری نمی کردیــم تــا 
اینکــه خبــردار شــدیم کــه خــدای شــما از آن جــا بیــرون آمــد. جاثلیــق شــرمنده شــد و مأمــون از 

خنــده پــای خــود را بــه زمیــن می کشــید۳.
پیــش از راغــب نیــز ابوحیــان توحیــدی گویــد: جاثلیــق در حضــور مأمــون گفــت کــه موبــد 
گمــان دارد کــه بهشــت در ... مــادرش اســت و موبــد در پاســخ گفــت مــا گمــان می کردیــم کــه 
همیــن طــور اســت امــا زمانــی کــه خــدای تــو از آنجــا خــارج شــد دیگــر شــّکمان از بیــن رفــت۴.

در نتیجــه اگــر قــرار اســت بــر اســاس ایــن لطیفــه بــه فراموش شــدن خویــدوده اســتدالل شــود 
می تــوان آن را تــا زمــان ابوحیــان توحیــدی و حتــی اگــر ایــن لطیفــه اصلــی داشــته باشــد می تــوان تــا 

زمــان مأمــون آن را بــه عقــب بــرد.

ه( ازدواج با محارم در دیگر منابع اسالمی

بــه جــز منابعــی کــه بــدان اشــاره شــد، نویســندگان دیگــری نیــز بدیــن رســم اشــاره کرده انــد؛ 

1. کنایه به باور مسیحیان که عیسی را خدا و مریم )علیها السالم( را مادر او می دانستند.
2. مزداپور، کتایون، 1393، خانواده در ایران باستان، در تاریخ جامع ایران، ج 3، ص 166.

3. »و جلــس المأمــون و بحضرتــه المتکلمــون و الجاثلیــق فأقبــل الموبــذ فقــال: یــا أمیــر المؤمنیــن أ تحــب أن أضحــکك مــن 
کثــر مــن جماعــه کان أقــرب إلــی بــاب  الموبــذ، فأقبــل علــی الموبــذ و قــال: هــذا یزعــم أن بــاب الجنــة فــي حــر امــه، فکمــا أ
ــا أن إلهکــم خــرج مــن ذلــك، فأخجلــه، و ضحــك المأمــون حتــی  ــا نفعــل ذلــك حتــی أخبرن الجنــة. فقــال الموبــذ: مــا کن
ــاء و محــاورات الشــعراء و البلغــاء، ج 2،  ــن محمــد، 1420، محاضــرات االدب ــی، حســین ب فحــص برجله«)راغــب االصفهان

ص 438(.
4. »اجتمــع الجاثلیــق و الموبــذ عنــد المأمــون فقــال الجاثلیــق: إّن هــذا یزعــم أّن الجّنــة متصلــة بحــر أّمــه، فقــال الموبــذ: و 
ــا  ــا نظــّن أّن المــر کمــا وصــف حتــی رأینــا إلهــك خــرج مــن ذلــك الموضــع فــزال عّن ــه لقــد أفحشــت علــيّ، و لقــد کّن الّل

ــر، ج 7، ص 79(. ــر و الذخائ ــان، 1419، البصائ ــّك«)توحیدی، ابوحی الّش
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حکیــم ترمــذی )م قــرن ســوم( در ختــم االولیــاء این رســم را بــه زرتشــتیان نســبت داده اســت۱. فخر 
رازی در تفســیر خــود گویــد تمامــی ادیــان ازدواج بــا مــادر و خواهــر و دختــر را حــرام کرده انــد بــه 
جــز زرتشــت کــه قائــل بــه حلیــت شــده اســت۲. ابوحیــان توحیــدی بــه نقــل از قاضــی ابوحامــد 
مــرورودی )م ۳۶۲( گویــد: اگــر همــه فضائــل بــرای پارســیان باشــد بــاز هــم بــه خاطــر ازدواج بــا 
محــارم بهتــر اســت از یــاد آن خــودداری شــود۳. دینــوری در عیــون االخبــار گویــد معاویــه مــردی از 
قبیلــه کلــب را در جایــی گماشــت. آن گماشــته روزی گفــت خــدا مجــوس را از رحمــت دور کند 
چــرا کــه بــا مــادران خــود ازدواج می کننــد در حالیکــه اگــر ده هــزار درهــم بــه مــن بدهنــد چنیــن 
کاری نمی کنــم. چــون خبــر بــه معاویــه رســید گفــت: خــدا رویــش را ســیاه کنــد، آیــا اگر مبلــغ را 

بیشــتر کننــد چنیــن کاری را انجــام می دهــد و ســپس او را عــزل کــرد۴.
رازی حســینی ســخنی را از یکــی از مجوســیان صاحــب منصــب آورده اســت کــه قابــل توجــه 
اســت وی گویــد: »بــدان هیــچ مذهــب نزدیک تــر بــه مذهــب فالســفه از مذهــب مجــوس نیســت 
و ایشــان وطــی مــادر و خواهــر و دختــر و عمــه و خالــه و آنچــه از ایشــان بزاینــد جملــه حــالل داننــد 
ــاح  ــد شــرع مب ــد و مجــوس گوین ــاح دارن ــح شــرعی و محرمــات مب ــه قبای اال آنکــه فالســفه جمل
ــادر  ــد کــه از م ــود فرزن ــاوت ب ــد او را در شــرف تف ــا بزای ــدی کــه از اینه کــرده اال آنکــه هــر فرزن
ــر آورد شــریف تر از آنکــه  ــود و آنچــه از دخت ــر آورده ب ــود از آنکــه از دخت خــود آورد شــریف تر ب
ــود یکــی از مجــوس کــه او از  ــش آورد شــریف تر از همــه ب از خواهــر آورد و آنچــه از جــده خوی
جملــه وزرا بــود شــرح ایــن داده اســت. گویــد چــون مــادر ایــن فرزنــد جــده پــدر باشــد ایــن فرزنــد 
را فراســتی و کیاســتی باشــد و فصیــح و نیکــو طلعــت بــود و داهــی و محتــال باشــد و در ایــن معنــی 
مبالغتــی عظیــم می کــرد تــا ...«۵. دو نکتــه بســیار مهــم در ایــن روایــت رازی حســنی وجــود دارد 
کــه هماننــد روایــات پهلــوی اســت هــر چنــد تفاوت هایــی هــم دارد. یکــی تفــاوت مرتبــه فرزنــدان 

حاصــل از ایــن ازدواج و دیگــری برتــری ایــن فرزنــدان از دیگــران اســت.

1. »الن المجوس یتناولون محارمهم علی جهه النکاح«)ترمذی، محمد بن علی، 1422، ختم االولیاء، ص 427(.
ــم یثبــت حــل نکاحهــن فــي  ــی هــذا الزمــان، و ل ــة مــن زمــن آدم إل 2. »اعلــم أن حرمــة المهــات و البنــات کانــت ثابت
ــح  ــن، 1420 ق، تفســیر مفاتی ــه«)رازی، فخــر الدی ــال بحل ــل ان زرادشــت رســول المجــوس ق ــة، ب ــان اإللهی شــي ء مــن الدی

الغیــب، ج 10، ص 23(
3. لــو کانــت الفضائــل کّلهــا بعقدهــا و ســمطها، و نظمهــا و نثرهــا، مجموعــة للفــرس، و مصبوبــة علــی أرؤســهم، و معّلقــة 
بآذانهــم، و طالعــة مــن جباههــم، لــکان ال ینبغــي أن یذکــروا شــأن ها، و أن یخرســوا عــن دّقهــا و جّلهــا، مــع نیکهــم المهــات 

ــاع و الموانســه، ص 79(. ــان، 1424، االمت ــدی، ابوحی و الخــوات و البنات )توحی
4. ابن قتبیه دینووری، عبدالله بن مسلم، 1418، عیون االخبار، ج 2، ص 54.

5. رازی حسنی، سید مرتضی داعی، 1364، تبصره العوام، ص 16.
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ــم در شــرح  ــن مانکدی ــم الــکالم۱ و قــوام الدی ــه فــی عل ــق المعرف ــن ســلیمان در حقائ احمــد ب
االصــول الخمســه۲ بــه تشــابهات مجبــره و مجوس اشــاره کــرده و گویــد مجوس نــکاح محــارم را از 
روی قضــای الهــی می داننــد. همچنیــن قاضــی عبدالجبــار در تثبیــت دالئــل النبــوه نیــز این رســم را 

بدیشــان نســبت داده است۳.

و( نمونه های ازدواج با محارم در منابع اسالمی

ــود دارد،  ــالمی وج ــع اس ــکان در مناب ــا نزدی ــاره ازدواج ب ــه درب ــادی ک ــات زی ــر روای ــزون ب اف
ــات  ــا روای ــیاری ب ــدی بس ــه همانن ــود دارد ک ــون وج ــن مت ــز در ای ــا نی ــن ازدواج ه ــی از ای نمونه های
ــیان  ــا پارس ــع عجــم ی ــود را از مناب ــای خ ــح نویســندگان، گفته ه ــه تصری زرتشــتی دارد چــرا کــه ب
ــرواک و  ــیامی« 5، »َاف ــیامک و س ــیانه« ۴، »س ــی و مش ــد ازدواج »مش ــی مانن ــد. نمونه های گرفته ان
َافــری« و دیگــر فرزنــدان ســیامک و ســیامی6 و همچنیــن ازدواج فریــدون و نــوه اش )دختــر ایــرج( 
کــه بــه دلیــل اهمیــت آن بــه ناچــار بایــد اندکــی دربــاره آن نوشــت چــرا کــه در دل ایــن روایــات 

ــود. ــن می ش ــت در آن روش ــا دق ــه ب ــت ک ــده اس ــم آم ــری ه ــای دیگ نمونه ه
گروهــی از ایرانیــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه فریــدون بــا نــوة خــود ازدواج کرده اســت کــه ثمره 
آن منوچهــر بــوده اســت. در ایــن روایــت، فریــدون، دختــِر پســِر خــود را بــرای در امــان بودن از شــر 

ســلم و تــور، پنهــان کــرده و بــا وی ازدواج می کنــد.
طبــری گویــد: »بــه پنــدار بعضــی گبــران فریــدون بــا کوشــک دختــر ایــرج پســر خــود بخفــت 
و دختــری تولــد یافــت کــه نــام وی فرکوشــک شــد و بــا فرکوشــک بخفــت و دختــری آورد کــه 
ــا  ــام وی فرزوشــک شــد و ب ــد کــه ن ــری آم ــا زوشــک بخفــت و دخت ــام وی زوشــک شــد و ب ن
فرزوشــک بخفــت و دختــری آمــد کــه نــام وی بیتــک شــد و بــا بیتــک بخفــت و دختــری تولــد 
یافــت کــه نــام وی ابــرک شــد و بــا ابــرک بخفــت و ایــزک آمــد و بــا ایــزک بخفــت و ویــرک آمــد 

1. احمد بن سلیمان، 1424، حقائق المعرفه فی علم الکالم، ص 197.
2. مانکدیم، قوام الدین احمد بن ابی الحسین، 1422، شرح الصول الخمسة، ص 193.

3. قاضی عبدالجبار، ابوالحسن بن احمد، تثبیت دالئل النبوه، ج 2، ص 332.
ــم و  ــخ االم ــر، 1403، تاری ــن جری ــری، محمــد ب ــخ، ج 2، ص 77؛ طب ــدء و التاری ــن ســهل، 1903، الب 4. بلخــی، احمــد ب
الملــوک )تاریــخ الطبــری(، ج 1، ص 103؛ بلعمــی، 1378، تاریخنامــه طبــری، ج 1، ص 83؛ مســعودی، علــی بــن حســین، 
1404، مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر، ج 1، ص 245؛ شهرســتانی، محمــد بــن عبدالکریــم، 1364، الملــل و النحــل، ج 

1، ص 279.
5. طبری، محمد بن جریر، 1403، تاریخ االمم و الملوک )تاریخ الطبری(، ج 1، ص 103.

6. همان.
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و بــا ویــرک بخفــت و منشــخرفاع و بــه قولــی منشــخواربغ آمــد بــا دختــری کــه مســحرک نــام یافت 
و منشــخواربغ بــا مســحرک بخفــت و منشــخرنر تولــد یافــت بــا دختری کــه منشــراروک نــام یافت و 

منشــخرنر بــا منشــراروک بخفــت و منوچهــر تولــد یافــت« ۱.
بلعمــی بــه نقــل از طبــری گویــد: »و گروهــی گوینــد کــه چــون بــرادران، ایــرج را بکشــتند، 
فریــدون زنــده بــود و گفــت: یــا رّب! مــرا مــرگ مــده تــا از فرزنــدان ایــرج کســی را ببینــم کــه کین 
ــود.  ــده ب ــری مان ــرج دخت ــود، و از ای ــدون را پســری دیگــر ب ــس افری ــد. پ ــرادران بخواه ــرج از ب ای
افریــدون ایــن دختــر را بــه پســر خویــش داد. و نــام ایــن دختــر گوشــک بــود، از ایشــان دختــری 
آمــد روشــنک نــام، و از ایــن دختــری آمــد نامــش اتــرک بــود. پــس ایــن اتــرک را پســری آمــد و 
ایــن پســر بــا خواهــر خــود ببــود و منوچهــر آمــد، و دیگــر گوینــد کــه افریــدون بــا دختــر ایــرج ببــود 

و منوچهــر آمــد« ۲.
بلعمــی خــود گویــد: »منوچهــر از فرزنــدان ایــرج بــود و نســبت او ایــدون گفتنــد: منوچهــر بــن 
میشــحون بــن شروســک بــن اتــرک بــن یمــک بن فرشــک بــن پشــنگ بــن فرزکــورک بــن کوذک 
بــن ایــرج ابــن فریــدون الملــک. و خداونــدان علــم نســبت از علمــای عجــم بدیــن نســبت او انــدر 
خــالف کرده انــد. گروهــی چنیــن گفتنــد و گروهــی گفتنــد کــه او از پشــت افریــدون بــود، دختــر 
ایــرج را بــه زنــی کــرده بــود و بــا وی ببــود، و ایشــان بــر دیــن آتشپرســتی بودنــد، بــا دختــر و خواهــر 
بــودن حــالل داشــتندی. پــس افریــدون دختــر پســر خویشــتن بخواســت و بــا وی ببــود. و نــام ایــن 
دختــر کوشــکره بــود و از او دختــری آمــد نــام او مســحرک و پســری آمــد نــام وی مســحرفاغ. پس 

ایــن بــرادر بــا خواهــر ببــود و از ایشــان منوچهــر آمــد، و هنــوز افریــدون زنــده بــود« ۳.
ــاق او  ــت الح ــت و در کیفی ــر خالفهاس ــب منوچه ــان را در نس ــد: ایرانی ــز گوی ــعودی نی مس
بفریــدون و اینکــه فریــدون دختــر ایــراج را گرفــت و نیــز دختــر دختــر او را تــا هفت پشــت گرفت« 

1. طبری، محمد بن جریر، 1368، تاریخ الطبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج 1، ص 287 – 288.
»و قــد یزعــم بعــض المجــوس ان افریــذون وطــئ ابنــة البنــه إیــرج یقــال لهــا کوشــك فولــدت لــه جاریــة یقــال لهــا فرکوشــك 
ــا  ــال له ــة یق ــه جاری ــدت ل ــذه فول ــك ه ــئ زوش ــم وط ــك ث ــا زوش ــال له ــة یق ــه جاری ــدت ل ــذه فول ــك ه ــئ فرکوش ــم وط ث
فرزوشــك ثــم وطــئ فرزوشــك هــذه فولــدت لــه جاریــة یقــال لهــا بیتــك ثــم وطــئ بیتــك هــذه فولــدت لــه جاریــة یقــال لهــا 
إیــرك ثــم وطــئ ایــرك فولــدت لــه إیــزك ثــم وطــئ إیــزك فولــدت لــه ویــرك ثــم وطــئ ویــرك فولــدت لــه منشــخر فــاغ و یقــول 
بعضهــم منشــخواربغ و جاریــة یقــال لهــا منشــجزك وان منشــخرفاغ وطــئ منشــجزك فولــدت لــه منشــخرنر و جاریــة یقــال لهــا 
منشــراروك و ان منشــخرنر وطــئ منشــراروك فولــدت لــه منوشــهر«)طبری، محمــد بــن جریــر، 1403، تاریــخ االمــم و الملــوک 

ــخ الطبــری(، ج 1، ص 265(. )تاری
2. بلعمی، ابوعلی، 1378، تاریخنامه طبری، ج 1، ص 107 – 108.

3. همان، ص 252.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۳۱۲

۱. یــا ابــن شــادی پــس از نقــل روایــت شــاهنامه گویــد: »بروایتــی گوینــد دختــر ایــرج هــم دختــری 

بــزاد و فریــدون بــزن کــردش« ۲.
چنانچــه گفتــه شــد ایــن دیــدگاه برخــی از ایرانیــان قدیــم بــوده اســت. روایتــی کــه بخش هایــی 
از آن در بندهــش مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت و یکــی دون نســل از این سلســله را حاصــل ازدواج 
خواهــر و بــرادری می دانــد. هــر چنــد کــه هــدف مــا بــرای نشــان دادن روایــت ازدواج فریــدون بــا 
نــوه خــود بــود. در بندهــش آمــده اســت کــه پــس از مــرگ ایــرج فریــدون دختــر وی را پنهانــی 
ــان  ــه می ــر ایــرج ســخنی ب ــاره شــوهر دخت نــگاه داشــت و از آن دختــر دختــری زاده شــد. امــا درب
گاه شــدند او را کشــتند. فریــدون آن  نیامــده اســت. پــس از آنکه دشــمان ایرج از جــای دختر وی آ
دختــر را تــا ده پیونــد پنهــان کــرد تــا زمانــی کــه منــوش خورشــید و خواهــرش از مــادر زاده شــدند. 

امــا بــاز هــم از شــوهر ایــن ده دختــر چیــزی گفتــه نشــده اســت.
هــر چنــد روایــت شــاهنامه بــه کلــی بــا روایــات گذشــته متفــاوت اســت کــه نشــان از تفــاوت 
روایــات ایرانیــان دارد. فردوســی گویــد پــس از مــرگ ایــرج یکــی از کنیــزان دربار کــه از وی بــاردار 
بــود دختــری بــه دنیــا آورد کــه فریــدون او را بــه همســری پشــنگ درآورد و منوچهــر از آن دو زاده 
ــرادر  ــر ب ــداری۴ پس ــاهنامه بن ــز ش ــاهنامه و نی ــخه های ش ــی از نس ــق برخ ــنگ طب ــن پش ــد۳. و ای ش

فریــدون بــود.
نژاد از گرانمایه گوهرش بود۵ پشنگ آنکه پور برادرش بود  

ــب و  ــت ازدواج طهماس ــده اس ــاره ش ــدان اش ــالمی ب ــع اس ــه در مناب ــی ک ــر نمونه های از دیگ
دختــرش اســت. طبــق نگاشــته های بلعمــی »منوچهــر را پســری بــود نــام وی طهماســب، گناهــی 
ــر  ــن طهماســب دخت ــر او خشــم گرفــت و قصــد او کــرد کــه بکشــدش. و ای بکــرد و منوچهــر ب

ــه زنــی داشــت« ۶. خویــش را ب

1. مسعودی، علی بن حسین، 1382، مروج الذهب، ترجمه پاینده چاپ هفتم، ص 235.
ــت  ــدون لبن ــي وطء أفری ــدون و ف ــه بأفری ــة الحاق ــي کیفی ــي نســب منوشــهر، و اضطــراب ف ــا منازعــات ف ــا هن »و للفــرس ه
أیــرج، و وطئــه بنــت البنــت الــی الســبع منهــن )مســعودی، علــی بــن حســین، 1404، مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر، ج 1، 

ص 263(.
2. ابن شادی، مجمل التواریخ و القصص، به تصحیح ملک الشعراء بهار، ص 27.

3. فردوسی، ابوالقاسم، 1366، به کوشش جالل خالقی مطلق، ج 1، ص 125.
4. »فزوجها من ابن اخیه بشنج«)بنداری، فتح بن علی، الشاهنامه، 1932، تصحیح عبدالوهاب عزام، ص 46(.

5. کــزازی، میــر جــالل الدیــن، 1392، نامــه باســتان، ج 1، ص 93، بیــت 1647. و نیــز نــک: فردوســی، ابوالقاســم، 1366، 
بــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق، ج 1، ص 125.

6. بلعمی، ابوعلی،1378، تاریخنامه طبری، ج 1، ص 380.



۳۱۳ فصلهشتم:پیوستها

ــه دام  ــرای ب ــه ب ــت۱ ک ــود( اس ــر خ ــر همس ــیاوش )پس ــه س ــودابه ب ــن س ــر دل باخت ــه دیگ نمون
ــام  ــه انج ــه ب ــد ک ــش ازدواج کن ــی از خواهران ــا یک ــیاوش ب ــد س ــنهاد می ده ــن وی پیش انداخت

نمی رســد۲.
ــه  ــه ب ــت ک ــه آن داراب اس ــه نتیج ــت ک ــای اس ــرش هم ــا دخت ــن ب ــر ازدواج بهم ــه دیگ نمون
تاج وتخــت می رســد3 و پادشــاهی بــه زندگانــی خویــش بــه بــرادر و پســر خویــش داد۴. ابــن بلخــی 
ــت درســت آن اســت  ــد: »روای ــی، گوی ــت از قوم ــن روای ــل همی ــس از نق )م ۵۱۰( در فارســنامه پ
کــی بکــر بــود و تــا بــه مــردن، شــوهر نکــرد و بکــر مــرد« ۵. چنانچــه گذشــت نویســنده بهمــن نامه 
ــی  ــت فردوس ــود روای ــاع از خ ــرای دف ــراک ب ــت۶. کات ــر اس ــاه مص ــر پادش ــای دخت ــد هم می گوی
ــخ و  ــی کــه در مجمــل التواری ــد۷ در حال ــه تمســک می جوی ــه نوشــته بهمــن نام ــرد و ب را نمی پذی
القصــص هــم آمــده کــه هــر چنــد برخــی گوینــد همــای دختــر پادشــاه مصــر بــود امــا پارســیان 

معتقدنــد کــه همــای دختــر و زن بهمــن بــود۸.
ــا روایــات زرتشــتی، شــاهنامه و منابــع اســالمی متفــاوت و  روایــت ابــن بلخــی و بهمــن نامــه ب
البتــه در مقــام مقایســه و ترجیــح روایــات قــدرت چندانــی نــدارد. دکتــر دوســتخواه ایــن روایــت و 
دیگــر روایاتــی کــه در تبــار همــای اختــالف کرده انــد گویــد: »ریشــه ی شــک ورزی نویســندگان 
ــت  ــل روای ــرش و نق ــان در پذی ــز آن ــراه و پرهی ــد در اک ــای را بای ــی هم ــا در تبارشناس ــن کتاب ه ای
زناشــویی او بــا پــدرش بهمــن جســت کــه در دوره اســالمی کاری حــرام و خــالف شــرع و ســزاوار 
عقوبتــی ســنگین بــه شــمار می آمــده اســت« ۹. همچنیــن »از زاویــه دیگــری می تــوان احتمــال داد 

ــالد و  ــار الب ــن محمــد، 1998، آث ــا ب ــی، زکری ــه: قزوین ــع آمــده اســت از جمل ــاره ای از مناب ــن دلباختگــی در پ 1. داســتان ای
ــن بلخــی، ص 129. ــن بلخــی، 1374، فارســنامه ی اب ــز اب ــاد، ص 137 و نی ــار العب اخب

2. ثعالبی، محمد بن عبدالملک، 1384، شاهنامه ثعالبی، ترجمه محمود هدایت، ص 78.
ــدء و  ــهل، 1903، الب ــن س ــد ب ــی، احم ــوال، ص 27؛ بلخ ــار الط ــن داوود، 1960، االخب ــد ب ــوری، احم ــه الدین ــن قتیب 3. اب
التاریــخ، ج 3، ص 150؛ طبــری، محمــد بــن جریــر، 1403، تاریــخ االمــم و الملــوک )تاریــخ الطبــری(، ج 1، 406؛ ثعالبــی، 
محمــد بــن عبدالملــک، 1384، شــاهنامه ثعالبــی، ترجمــه محمــود هدایــت، ص 179؛ بیهقــی، علــی بــن زیــد،،1361، تاریــخ 
بیهــق، ص 40؛ ابــن شــادی، مجمــل التواریــخ و القصــص، بــه تصحیــح ملــک الشــعراء بهــار، ص 30-31؛ تجــارب االمــم 

فــی اخبــار ملــوک العــرب و العجــم، 1373، ص 134-135؛ مســتوفی، حمداللــه، 1387، تاریــخ گزیــده، ص 95.
4. گردیزی، عبدالحی، 1363، زین االخبار، ص 56.
5. ابن بلخی، 1374، فارسنامه ی ابن بلخی، ص 157.

6. ابن ابی الخیر، ایرانشاه، 1370، بهمن نامه، ویراسته رحیم عفیفی، ص 123-125، ابیات 2032-1984.
7. کاتراک، جمشید، 1342، زناشویی در ایران باستان، ترجمه رستم شهزادی، ص 66.
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9. دوســتخواه، جلیــل، دوســتخواه، جلیــل، خیتــودث، خویــدودس، خویــدوده، )خویشــاوند پیونــدی(: رازواره ای در 

ــدن، ص 34. ــی ش ــدن و جهان ــی مان ــتی، در ایران ــین زرتش ــوزه ی پس آم



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۳۱۴

کــه چــون ایــن عمــل در میــان طبقــه خــاص اجتماعــی بخصــوص پادشــاهان و درباریــاِن پیــش از 
اســالم مرســوم بــوده، ایــن شــایعات و روایــات متعــدد، واکنــش طبقــاِت دیگــر اجتماعــی بــوده، که 

ــتند« ۱. ــت نمی دانس آن را درس
از جمله نمونه های تاریخی ازدواج بهرام با خواهرش گردیه۲ است.

نمونــه دیگــر ازدواج قبــاد بــا خواهــر خــود اســت. همــان خواهــری کــه او را از زنــدان نجــات 
داد و بــه گفتــه بلعمــی: »قبــاد را از وی فرزنــدی آمــده بــود« ۳.

از دیگــر شــواهد پیشــنهاد ازدواج شــیرویه با نامــادری اش شــیرین اســت۴. البته در تاریــخ یعقوبی 
آمــده اســت کــه شــیرویه پــس از نشســتن بــر تخــت پادشــاهی زنــان پــدرش را بــه زنــی گرفــت۵. هر 

چنــد بنــا بــه نوشــته تجــارب االمم شــیرویه »زنــان کســری را بــه شــوهر داد« ۶.
ــی  ــراب مجوس ــی از اع ــه یک ــوط ب ــت مرب ــی اس ــای تاریخ ــمار نمونه ه ــری در ش ــه دیگ نمون
ــج  ــان رای ــی ادی ــوری در معرف ــد. دین ــدان اشــاره کرده ان ــن اســت کــه نویســندگان مســلمان ب بحری
در میــان اعــراب گویــد: دیــن مجوســی در میــان قبیلــه تمیــم رایــج بــود و حاجــب بــن زراره کــه 
مجوســی بــود دختــر خــود را بــه همســری داشــت۷. هــر چنــد در روایــت دیگــری آمــده اســت کــه 
لقیــط بــن زراره یعنــی بــرادر حاجــب، دختــر خــود را کــه دختنــوس نــام داشــت بــه همســری گرفته 

.۸ بود
پادشــاهی نامعلــوم از مجــوس و دختــرش نمونــه دیگری اســت کــه شــافعی )م ۲۰۴ ه.ق( در مســند 
ــع  ــی در مناب ــا تفاوت های ــت ب ــن روای ــد. ای ــف آورده ان ــی )م ۲۱۱ ه.ق( در المصن ــرزاق صنعان و عبدال

شــیعی نیــز وجــود دارد بــرای نمونــه شــیخ صــدوق در روایتــی از اصبــغ بــن نباتــه آورده اســت کــه:

1. کراچی، روح انگیز، 1391، بررسی دالیل اجتماعی تشتت روایات درباره پادشاهی همای چهرزاد، ص 97.
ــوک  ــم و المل ــخ االم ــر، 1403، تاری ــن جری ــد ب ــری، محم ــی، ج 1، ص 171، طب ــخ الیعقوب ــح، تاری ــن واض ــی، اب 2. یعقوب
)تاریــخ الطبــری(، ج 1، 589؛ ثعالبــی، محمــد بــن عبدالملــک، 1384، شــاهنامه ثعالبــی، ترجمــه محمــود هدایــت، ص 329؛ 
ــر  ابــن مســکویه رازی، احمــد بــن محمــد، 1380، تجــارب االمــم، ج 1، ص 219، اآلبــی، منصــور بــن الحســین، 1424، نث

ــدر فــی المحاضــرات، ج 4، ص 184. ال
3. بلعمی، ابوعلی، 1378، تاریخنامه طبری، ج 1، ص 677.

ــک، 1384،  ــن عبدالمل ــد ب ــی، محم ــداد، ص 229-230، ثعالب ــن و االض ــر، 2002، المحاس ــن بح ــرو ب ــظ، عم 4. جاح
ــت، ص 351. ــود هدای ــه محم ــی، ترجم ــاهنامه ثعالب ش

5. »و تزوج بنساء ابیه« )یعقوبی، ابن واضح، تاریخ الیعقوبی، ج 1، ص 172(.
6. تجارب االمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، 1373، ص 361.

ــن عمــر، 1893، االعــالق  ــن رســته، احمــد ب ــن مســلم، 1969، المعــارف، ص 621؛ اب ــه ب ــوری، عبدالل ــه الدین ــن قتیب 7. اب
ــوه، ص 202. ــالم النب ــن، 1409، اع ــآوردی، ابوالحس ــه، ص 217، نی النفیس

8. ابن اثیر، عزالدین علی بن محمد، 1385، الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 587.



۳۱۵ فصلهشتم:پیوستها

هنگامــی کــه امــام علــی خلیفــه شــد و مــردم بــا او بیعــت کردنــد ... فرمــود از مــن بپرســید 
پیــش از آنکــه مــرا نیابیــد. شــعث بــن قیس بــه ســوی ایشــان برخاســت و گفــت ای امیرمؤمنــان چرا 
از مجــوس جزیــه گرفتــه می شــود درحالی کــه کتابــی بــر ایشــان فــرود نیامــده و پیامبــری برایشــان 
فرســتاده نشــده اســت. امــا فرمودنــد ای اشــعث خداونــد کتابــی بــر ایشــان نــازل کــرد و پیامبــری به 
سویشــان فرســتاد. تــا اینکــه شــبی پادشاهشــان مســت شــد و دختــر خــود را بــه بســتر خــود خوانــد 
گاه شــده و بــر در او جمــع شــدند. و گفتنــد ای  و بــا او هم بســتر شــد. چــون صبــح شــد مــردم آ
پادشــاه دیــن مــا را بــر مــا آلــوده و آن را نابــود کــردی بیــرون آی تا تــو را پــاک گردانیــم و بــر تو حد 
جــاری کنیــم. پادشــاه بدیشــان گفــت: جمع شــوید و ســخنم را بشــنوید اگــر مخرجی بــرای کاری 
کــه انجــام داده ام بــود کــه هیــچ و اال هــر چــه خواســتید کنیــد. او گفــت آیــا می دانیــد کــه خداوند 
هیــچ آفریــده ای را گرامی تــر از پــدر مــا آدم و مــادر مــا حــوا نیافریــد. مــردم گفتنــد: راســت گفتــی 
ای پادشــاه. پادشــاه گفــت: آیــا آدم پســران خــود را بــه ازدواج دختــران و دختران خــود را بــه ازدواج 
پســران خــود در نیــاورد. مــردم گفتنــد: راســت گفتــی ایــن همــان دیــن اســت. پــس همپیمــان بــر 
آن شــدند. پــس خداونــد نیــز هــر آنچــه از دانــش در ســینه داشــتند را پــاک کــرد و کتابشــان را بــاال 

بــرد و برداشــت۱.
برخــی بــر اســاس ایــن روایــت پذیرفته انــد کــه ازدواج بــا محــرم یــک بدعــت در دیــن زرتشــتی 
بــوده اســت. هــر چنــد ایــن روایــت اشــکاالت ســندی و داللــی دارد امــا بایــد متذکــر شــد کــه در 
ایــن روایــت ازبین رفتــن کتــاب مجــوس بــه خاطــر هم پیمــان شــدن بــر ایــن گنــاه بــود درحالی کــه 
ــش را ســوزاندند۲. از  ــش را کشــتند و کتاب ــر خوی ــح دیگــر مجــوس خــود پیامب ــات صحی در روای
ْشــَعُث ْبــُن َقْیــٍس َفَقــاَل َیا 

َ
ْن َتْفِقُدوِنــي َفَقــاَم ِإَلْیــِه اْل

َ
ــاس  ... َقــاَل َســُلوِني َقْبــَل أ ــا َجَلــَس َعِلــيٌّ ع ِفــي اْلِخاَلَفــِة َو َباَیَعــُه النَّ 1. »َلمَّ

ْشــَعُث 
َ
ِمیــَر اْلُمْؤِمِنیــَن َکْیــَف ُیْؤَخــُذ ِمــَن اْلَمُجــوِس اْلِجْزَیــُة َو َلــْم ُیْنــَزْل َعَلْیِهــْم ِکَتــاٌب َو َلــْم ُیْبَعــْث ِإَلْیِهــْم َنِبــيٌّ َقــاَل َبَلــی َیــا أ

َ
أ

ــی َکاَن َلُهــْم َمِلــٌك  َســِکَر َذاَت َلْیَلــٍة َفَدَعــا ِباْبَنِتــِه ِإَلــی ِفَراِشــِه َفاْرَتَکَبَهــا-  ــُه َعَلْیِهــْم ِکَتابــًا َو َبَعــَث ِإَلْیِهــْم َرُســواًل َحتَّ ْنــَزَل اللَّ
َ
َقــْد أ

ــْم  ــْرَك َو ُنِق ــُه َفاْخــُرْج ُنَطهِّ ْهَلْکَت
َ
ــا َو أ ــا ِدیَنَن ْســَت َعَلْیَن ــُك َدنَّ ــا اْلَمِل َه یُّ

َ
ــوا أ ــِه َفَقاُل ــی َباِب ــوا ِإَل ــُه َفاْجَتَمُع ــِه َقْوُم ــَح َتَســاَمَع ِب ْصَب

َ
ــا أ َفَلمَّ

َنُکْم َفاْجَتَمُعــوا َفَقــاَل َلُهــْم 
ْ
ــا اْرَتَکْبــُت َو ِإالَّ َفَشــأ َعَلْیــَك اْلَحــدَّ َفَقــاَل َلُهــُم اْجَتِمُعــوا َو اْســَمُعوا َکاَلِمــي َفــِإْن َیُکــْن ِلــي َمْخــَرٌج ِممَّ

َج   َفَلْیــَس َقــْد َزوَّ
َ
َهــا اْلَمِلــُك َقــاَل أ یُّ

َ
اَء َقاُلــوا َصَدْقــَت أ َنــا َحــوَّ مِّ

ُ
ِبیَنــا آَدَم َو أ

َ
ْکــَرَم َعَلْیــِه ِمــْن أ

َ
ــَه َلــْم َیْخُلــْق َخْلقــًا أ نَّ اللَّ

َ
َهــْل َعِلْمُتــْم أ

ــُه َمــا ِفــي ُصُدوِرِهــْم ِمــَن اْلِعْلــِم  ْیــُن َفَتَعاَقــُدوا َعَلــی َذِلــَك َفَمَحــا اللَّ َبِنیــِه ِمــْن َبَناِتــِه َو َبَناِتــِه ِمــْن َبِنیــِه َقاُلــوا َصَدْقــَت َهــَذا ُهــَو الدِّ
َو َرَفــَع َعْنُهــُم اْلِکَتاب«)صــدوق، محمــد بــن علــی بــن الحســین، 1398، التوحیــد، ص 306(.

2. محمــد بــن یعقــوب عــن محمــد بــن یحیــی عــن أحمــد بــن محمــد عــن أبــي یحیــی الواســطي عــن بعــض أصحابنــا قــال: 
کان لهــم نبــي؟ فقــال: نعــم أمــا بلغــك کتــاب رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وآلــه إلــی  ســئل أبــو عبــد اللــه عــن المجــوس أ
أهــل مکــة أن أســلموا وإال نابذتکــم بالحــرب فکتبــوا إلــی النبــي صلــی اللــه علیــه وآلــه ان خــذ منــا الجزیــة ودعنــا علــی عبــادة 
الوثــان، فکتــب إلیهــم النبــي صلــی اللــه علیــه وآلــه إنــي لســت آخــذ الجزیــة إال مــن أهــل الکتــاب، فکتبــوا إلیــه یریــدون 
بذلــك تکذیبــه صلــی اللــه علیــه وآلــه زعمــت أنــك ال تأخــذ الجزیــة إال مــن أهــل الکتــاب ثــم أخــذت الجزیــة مــن مجــوس 
هجــر، فکتــب إلیهــم النبــي صلــی اللــه علیــه وآلــه ان المجــوس کان لهــم نبــي فقتلــوه وکتــاب أحرقــوه اتاهــم نبیهــم بکتابهــم 
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طرفــی راونــدی بــه نقــل از شــیخ صــدوق روایتــی آورده کــه مخالــف همراهی مردم با پادشــاه اســت 
و پادشــاه نیــز چــون می بینــد مــردم ســخن او را نمی پذیرنــد دســت بــه کشــتار مــردم می زنــد۱.

فــي اثنــی عشــر ألــف جلــد ثــور. )طوســی، محمــد بــن الحســن، 1407، تهذیــب االحــکام، ج 4، ص 113 و ج 6، ص 158 – 
159 و نیــز کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، 1407، الکافــی، ج 3، ص 567 – 568(.

ترجمــه: از امــام صــادق دربــاره مجــوس کــه آیــا پیامبــری داشــتند پرســیدند. ایشــان فرمودنــد: بلــه. آیــا نوشــته ی پیامبــر 
بــه اهــل مکــه بــه شــما نرســیده اســت کــه نوشــته بودنــد ایمــان بیاوریــد وگرنــه آمــاده جنــگ بــا شــما می شــوم. مکیــان بــه 
ــر بدیشــان نوشــتند مــن تنهــا از اهــل  ــان آزاد بگــذار. پیامب ــر و مــا را در پرســتش بت ــه بگی ــر نوشــتند از مــا جزی پیامب
ــل  ــا از اه ــه تنه ــی ک ــان می کن ــه گم ــتند ک ــر نوش ــب پیامب ــت تکذی ــه جه ــخ ب ــان در پاس ــرم. آن ــه می گی ــاب جزی کت
ــتند(.  ــاب نیس ــل کت ــان اه ــه آن ــی درحالیک ــه ای )یعن ــه گرفت ــم جزی ــر ه ــوس هج ــپس از مج ــری و س ــه می گی ــاب جزی کت
ــوزانیدند و  ــه آن را س ــتند ک ــز داش ــی نی ــتند و کتاب ــه او را کش ــتند ک ــری داش ــوس پیامب ــتند مج ــخ نوش ــر در پاس پیامب

ــان آورد. ــت گاو برایش ــزار پوس ــی در دوازده ه ــان کتاب پیامبرش
ــْم  ــاِب َو َکاَن َلُه ــْم ِکَت ــاِب َکاَن َلُه ــِل اْلِکَت ْه

َ
ــْم أ ــاَل ُه ــْم َق ــِري ِفیِه ــَکاِم َتْج ْح

َ
يُّ أ

َ
ــوِس أ ــِن اْلَمُج ــَن ع َع ــُر اْلُمْؤِمِنی ِمی

َ
ــِئَل أ 1. ُس

ــاِس َهــَذا َحــاَلٌل َفاْمَتَنُعــوا َعَلْیــِه َفَجَعــَل  َفــاَق َنــِدَم َو َشــقَّ َذِلــَك َعَلْیــِه َفَقــاَل ِللنَّ
َ
ــا أ ــِه َفَلمَّ مِّ

ُ
ْخِتــِه َو أ

ُ
ــَع َعَلــی أ َمِلــٌك  َســِکَر َیْومــًا َفَوقَّ

ــاء، ص  ــه، 1409، قصــص االنبی ــه الل ــن هب ــن ســعید ب ــدی، قطــب الدی ــه )راون ــْم ِفی یِه ــْم الخــدود َو ُیَلقِّ ــَر َلُه ــُم َو َحَف َیْقُتُلُه
.)247
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سخن پایانی

خویــدوده یــا ازدواج بــا خویشــان درجــه یــک آنچنــان کــه در متن هــای زرتشــتی آمــده اســت 
از جملــه برتریــن کارهایــی اســت کــه بــرای آن فضائــل بیشــمار برشــمرده اند. گواهی هــای بســیاری 
از زمــان هخامنشــیان تــا پــس از ورود اســالم بــه ایــران دربــاره ایــن رســم وجــود دارد. بــر این اســاس 
بســیاری از پژوهشــگران نیــز ایــن رســم را بــه ایرانیــان باســتان نســبت داده انــد. حتــی آنــان کــه وجود 
ایــن رســم را افســانه دانســتند نیــز اعتــراف داشــتند کــه موبــدان زرتشــتی در زمــان ساســانیان ایــن 

ــد. رســم را پایه گــذاری کردن
تــا پیــش از ترجمــه متــون پهلــوی، بهتریــن راه بــرای رد چنیــن رســمی، نســبت جهــل و نادانــی 
و ســوءتفاهم بــه دیگــران بــود. امــا پــس از ترجمــه متــون پهلــوی کار توجیــه و پاســخگویی ســخت 
ــم از  ــن حج ــه ای ــرا ک ــت داد چ ــود را از دس ــی خ ــر کارای ــد آن دیگ ــی و مانن ــبت نادان ــد و نس ش
تحریــف بــه دســت موبــدان هیــچ توجیهــی نداشــت. بزرگ تریــن موبــدان زرتشــتی طــی چند نســل 
ــج  ــرای تروی ــد داشــتند و هــر آنچــه خواســتند ب ــن رســم تاکی ــر انجــام ای ــا ب ــن کتاب ه در مهم تری
ایــن رســم گفتنــد و نوشــتند و بــا وجــود ایــن گواهی هــا هــر توجیهــی در کوتاهتریــن زمــان ممکــن 

پاســخ داده شــد و چیــزی جــز ســرافکندگی بــرای نویســندگان بــه جــا نگذاشــت.
بــا وجــود اینکــه ســابقه موبــدان در جعــل و تحریــف روشــن و وندیــداد بــه عنــوان نمونــه اعالی 
چنیــن کاری پیــش چشــم همــگان بــود اما موبــد کــورش نیکنــام بــرای تطهیر چهــره موبــدان کهن 
بــدون رعایــت موازیــن علمــی و اخالقــی مســلمانان نخســتین را بــه چنیــن کاری متهم کرده اســت. 
از نظــر ایشــان مســلمانان بــا تکیــه بــر زور شمشــیر و با هــدف تخریب چهــره دیــن زرتشــتی، موبدان 
را مجبــور کردنــد تــا علیــه خــود چنیــن چیزهایــی را بنویســند. در حالــی کــه هیــچ شــاهد تاریخــی 

بــرای آن وجــود نــدارد و ســابقه برخــی از متــون زرتشــتی حداقــل بــه عصــر ساســانی برمی گــردد.
ــه  ــارم ترجم ــا مح ــه ازدواج ب ــگران آن را ب ــیاری از پژوهش ــه بس ــدوده ک ــدای از واژه خوی ج
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ــای  ــارم معن ــا مح ــز ازدواج ب ــه ج ــت ک ــت اس ــتیان در دس ــیاری از زرتش ــای بس ــد متن ه کرده ان
دیگــری از آن برنمی آیــد. حداقــل شــش دســته روایــات در متــون زرتشــتی وجــود دارد کــه نشــان از 

ــن رســم اســت. ــدازه ای اهمیــت بیــش از ان
ــتناد  ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس ــه متون ــن« از جمل ــس و رامی ــب نامه«، و »وی ــاهنامه«، »گرشاس »ش
ــای  ــاطیری، نمونه ه ــای اس ــدای از نمونه ه ــد. ج ــزارش کرده ان ــم را گ ــن رس ــوی ای ــع پهل ــه مناب ب
تاریخــی نیــز بــرای ایــن رســم گــزارش شــده اســت کــه علی رغــم توجیــه و انــکار پــاره ای از آنهــا 

ــدارد. ــچ توجیهــی وجــود ن ــا هی ــرای برخــی از نمونه ه ــا ب ام
بــا وجــود تمــام تالشــی کــه بــرای توجیــه چنیــن رســمی انجــام گرفتــه امــا چنانچــه در بخــش 
دفاعیــات آمــد هیــچ یــک از ایــن توجیهــات ارزش چندانــی نــدارد و بــه راحتــی می تــوان آن را رد 

کــرد.
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- ابن اثیر، عزالدین علی بن محمد، ۱۳۸۵، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر.
- ابن اعثم الکوفی، احمد، ۱۴۱۱، الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت، دار االضواء.

- ابــن بلخــی، ۱۳۷۴، فارســنامه ی ابــن بلخــی، توضیــح و تحشــیه از منصــور رســتگار فســایی، 
ــاد فارس شناســی. چــاپ اول، شــیراز، بنی

- ابن الجوزی، ابوالفرج عبدالرحمن، ۱۴۰۳، تلبیس ابلیس، چاپ اول، بیروت، دارالقلم.
ــروت، دار  ــه، چــاپ اول، بی ــن الحســن، ۱۹۹۶، التذکــره الحمدونی ــن حمــدون، محمــد ب - اب

صــادر.
- ابــن حوقــل، ۱۳۶۶، ســفرنامه ابــن حوقــل )ایــران در صــوره االرض(، ترجمــه و توضیــح جعفر 

شــعار، چــاپ دوم، تهــران، انتشــارات امیرکبیر.
- ابن رسته، احمد بن عمر، ۱۸۹۳، االعالق النفیسه، چاپ اول، بیروت، دار صادر.

- ابــن شــادی، مجمــل التواریــخ و القصــص، بــه تصحیــح ملــک الشــعراء بهــار، چــاپ دوم، 
تهــران، نشــر کاللــه خــاور.

ــب  ــروت، دارالکت ــد محمــد قمیحــه، بی ــق مفی ــد، بتحقی ــه، ۱۴۰۴، العقــد الفری ــد رب ــن عب - اب
العلمیــه.

- ابــن قتیبــه الدینــوری، احمــد بــن داوود، ۱۹۶۰، االخبــار الطــوال، تحقیــق عبدالمنعــم عامــر، 
چــاپ اول، قاهــره، دار احیــاء الکتــب العربــی.
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- ابــن قتیبــه الدینــوری، عبداللــه بــن مســلم، ۱۹۶۹، المعــارف، تحقیــق دکتــر ثــروت عکاشــه، 
چــاپ دوم، مصــر، دارالمعــارف.

ــروت،  ــاپ اول، بی ــار، چ ــون االخب ــلم، ۱۴۱۸، عی ــن مس ــه ب ــوری، عبدالل ــه الدین ــن قتبی - اب
ــه. ــب العلمی دارالکت

- ابــن مســکویه رازی، احمــد بــن محمــد، ۱۳۸۰، تجارب االمــم، چــاپ دوم، تهران، انتشــارات 
سروش.

- ابــوداود، ســلیمان بــن اشــعث، ۱۴۲۰، ســنن أبــی داود، شــرح و تحقیــق الســید محمــد ســید، 
عبدالقــادر عبدالخیــر و ســید ابراهیــم، چــاپ اول، قاهــره، دارالحدیــث.

- ابوالفرج االصفهانی، االغانی، دار احیاء التراث العربی.
- احمــد بــن ســلیمان، ۱۴۲۴، حقائــق المعرفــه فــی علــم الــکالم، چــاپ اول، صنعــاء، موسســه 

االمــام زیــد بــن علــی.
- احمدی، حمید، ۱۳۷۷، خاطرات بزرگ علوی، چاپ اول، تهران، دنیای کتاب.

- اســتادی، الهــام و مزداپــور، کتایــون، ۱۳۹۸، چگونگــی و ســاختارهای بــر تخت نشســتن زنان 
ــران باســتان )۵۵۰ پ.م.-۶۵۱ م.(، در "زبان شــناخت"، دوره ۱۰، شــماره ۲ - شــماره  ــروا در ای فرمان

پیاپــی ۲، پاییز و زمســتان، صفحــه ۲۴-۱.
- اســترابو، ۱۳۸۲، جغرافیــای اســترابو، ترجمــه همایــون صنعتــی زاده، چــاپ اول، تهــران، 

ــزدی. ــار ی ــود افش ــر محم ــات دکت ــاد موقوف ــارات بنی انتش
ــوب،  ــر محج ــام محمدجعف ــه اهتم ــن، ب ــس و رامی ــن، ۳۷۱۳، وی ــی، فخرالدی ــعد گرگان - اس

تهــران، بنــگاه نشــر اندیشــه.
- اســعد گرگانــی، فخرالدیــن، ۱۳۴۹، ویــس و رامیــن، بــه تصحیــح ماگاتــی تــودوا - الکســاندر 

گواخاریــا، انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایران.
ــوی ساســانی، در "کلــک"،  ــه پهل ــی ب ــه: متن - اســماعیل پور، ابوالقاســم، ۱۳۷۲، ارداویراف نام

بهمــن و اســفند ۱۳۷۲، شــماره ۴۷-۴۸، ص ۲۵۱-۲۴۸.
- اشــیدری، جهانگیــر، ۱۳۸۱، راهنمــای آشــنایی بــا دیــن و آموزش هــای اشــو زرتشــت )دفتــر 

یکــم(، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات فروهــر.
ــا محــارم در دوره هــای  ــب، ۱۳۹۶، پدیدارشناســی ازدواج ب - افخمــی، بهــروز، خســروی، زین
ایــالم باســتان و هخامنشــی، در "زن در فرهنــگ و هنــر"، دوره ۹، شــماره ۳، پاییــز ۱۳۹۶، ص ۴۲۹-

.۴۵۱
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ــور، چــاپ  ــون مزداپ ــر کتای ــه دکت ــا مقدم ــو، ب ــه ن ــو ب ــازه ن _ افشــاری، مهــران، ۱۳۸۵، تازه به ت
اول، تهــران، نشــر چشــمه.

ــه  ــید، در "مجل ــاهی جمش ــن در پادش ــی اهریم ــر، آرش، ۱۳۸۸، کردارشناس ــری مفاخ - اکب
جســتارهای ادبــی"، بهــار ۱۳۸۸، شــماره ۱۶۴، ص ۱۱۳-۸۳.

ــران،  ــاپ اول، ته ــی، چ ــی ایران ــر اهریمن شناس ــدی ب ــر، آرش، ۱۳۸۹، درآم ــری  مفاخ - اکب
ــد. انتشــارات ترفن

- االمیــن، الســید محســن، اعیان الشــیعه، تحقیــق و تخریج حســن االمیــن، بیــروت، دارالتعارف 
للمطبوعات.

- الیــاده، میرچــا، ۱۳۹۴، تاریــخ اندیشــه های دینــی، ترجمه مانــی صالحــی عالمــه، چــاپ اول، 
تهــران، انتشــارات نیلوفر.

- اورنــگ، م، ۱۳۴۱، همبســتگی در اوســتا، ترجمــه و گــزارش واژه اوســتایی خَوِات َوَدَتــه، 
ــن. ــه رنگی ــران، چاپخان ته

- اون واال، مانکجی، ۱۹۲۲، روایات داراب هرمزد یار، بمبئی.
- بارتولومــه، کریســتیان، ۱۳۳۷، زن در حقــوق ساســانی، ترجمــه ناصرالدیــن صاحب الزمانــی، 

تهــران، انتشــارات عطایــی.
- باســتانی پاریــزی، محمدابراهیــم، ۱۳۹۴، گــذار زن از گــدار تاریــخ، چــاپ چهــارم، تهــران، 

نشــر علــم.
- باشــتنی، معصومــه، ۱۳۹۳، بررســی نقــش عوامــل دینــی در رواج رســم خویــدوده )ازدواج بــا 
ــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد شــاهرود،  ــران باســتان، پایان نام محــارم( در ای

ــداک. ــه از ایران ــخ، برگرفت دانشــکده علوم انســانی گــروه تاری
ــا  ــراه ب ــم )هم ــتان ج ــمیه، ۱۳۹۳، داس ــی، س ــه و روح االمین ــاده، معصوم ــن کی ــری حس - باق
آوانویســی و ترجمــه فارســی متــن زنــد فرگــرد دوم وندیــداد(، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات پازینــه.

- بخــاری، محمــد بــن اســماعیل،۱۴۱۰، صحیــح البخــاری، الطبعــه الثانیــه، قاهــره، لجنــة إحیاء 
ــنة . کتب الس

ــده مشــایخ، چــاپ ســوم، تهــران،  ــان هخامنشــی، ترجمــه های ــا، ۱۳۸۷، زن - بروســیوس، ماری
انتشــارات هرمــس.

ــاروق،  ــه خورشــید احمــد ف ــق علی ــب، المنمــق، صححــه و عل ــن حبی - البغــدادی، محمــد ب
ــم الکتــب. عال
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- البغدادی، محمد بن حبیب، ۱۳۶۱، المحبر، مطبعه الدائره.
- بلخی، احمد بن سهل، ۱۹۰۳، البدء و التاریخ، پاریس، برطرند.

- بلعمــی، ابوعلــی، ۱۳۷۸، تاریخنامــه طبــری، تصحیــح و تحشــیه محمــد روشــن، چاپ ســوم، 
تهران، انتشــارات ســروش.

- بنــداری، فتــح بــن علــی، ۱۹۳۲، الشــاهنامه، تصحیــح عبدالوهــاب عــزام، چــاپ اول، قاهــره، 
مطبعــه دارالکتــب المصریه.

- بویــس، مــری، ۱۳۸۱، زرتشــتیان، باورهــا و آداب دینــی آنهــا، ترجمــه عســکر بهرامــی، چــاپ 
دوم، تهــران، انتشــارات ققنــوس.

ــی زاده، چــاپ اول،  ــون صنعت ــه همای ــش زرتشــت، ترجم ــخ کی ــری، ۱۳۹۳، تاری ــس، م - بوی
تهــران، نشــر گســتره.

- بویــس، مــری، ۱۳۹۷، کانــون دیــن زرتشــتی در ایــران، ترجمه حســین ابراهیمیان، چــاپ اول، 
تهــران، انتشــارات توس.

- بهــار، محمدتقــی، ۱۳۸۷، دیــوان اشــعار ملــک الشــعرای بهــار، چــاپ اول، تهــران، مؤسســه 
انتشــارات نــگاه.

ــم(، ویراســتار  ــاره دوی ــاره نخســت و پ ــران )پ - بهــار، مهــرداد، ۱۳۹۱، پژوهشــی در اســاطیر ای
گــه. ــور، چــاپ نهــم، تهــران، انتشــارات آ ــون مزداپ کتای

- بهار، مهرداد، ۱۳۹۵، بندهش، چاپ پنجم، تهران، انتشارات توس.
- بهار، مهرداد، ۱۳۹۵، از اسطوره تا تاریخ، چاپ نهم، تهران، نشر چشمه.

ــان ِ پارســی میانــه/ پهلــوی ساســانی،  ــه زب - بهــزادی، رقیــه، ۱۳۶۸، ُبندهــش هنــدی، متنــی ب
تهــران، مؤّسّســۀ مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی.

ــاپ دوم،  ــران، چ ــخ ای ــن تاری ــم انداز که ــا در چش ــا و ناآریاه ــه، ۱۳۸۳، آریاه ــزادی، رقی - به
تهــران، انتشــارات طهــوری.

ــه  ــی کتابخان ــخه الکترونیک ــی. نس ــن، بمبئ ــار چم ــتان چه ــاد، ۱۲۷۹، شارس ــن فره ــرام ب - به
ــس. مجل

- بهرامی، احسان، ۱۳۶۹، فرهنگ واژه های اوستایی، چاپ اول، تهران، نشر بلخ.
- بیــات عزیزاللــه، ۱۳۶۵، کلیــات تاریــخ و تمــدن ایــران پیش از اســالم، تهــران، دفتر انتشــارات 

و تأمین منابع درســی دانشــگاه شــهید بهشــتی.
- بیرونی، ابوریحان، ۱۴۰۳، تحقیق ما للهند، چاپ دوم، بیروت، عالم الکتب.
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ــا سرشــت، چــاپ ششــم، تهــران،  ــر دان ــه، ترجمــه اکب ــی، ابوریحــان، ۱۳۸۹، آثارالباقی - بیرون
مؤسســه انتشــارات امیــر کبیــر.

- بیهقــی، علــی بــن زیــد،،۱۳۶۱، تاریــخ بیهــق، بــا تصحیــح و تعلیقــات احمــد بهمنیــار، چاپ 
ســوم، تهــران، ناشــر کتاب فروشــی فروغــی.

- پارتریــج، کریســتوفر، ۱۳۹۱، ســیری در ادیــان جهــان، ترجمــه عبدالعلــی براتــی، چــاپ اول، 
تهــران، انتشــارات ققنــوس.

- پاکبــاز، هانیــه، میرفخرایــی، مهشــید و ابوالقاســمی، محســن، ۱۳۹۷، بررســی نقــش مغــان در 
ــان«، ســال نهــم، شــماره دوم، پیاپــی ۳۴، بهــار ۱۳۹۷، ص  ــران، در »معرفــت ادی آییــن و تاریــخ ای

.۱۴۲-۱۲۷
- پالــن، دســتور داراب، ۱۹۲۴، فرضیــات نامــه و خالصــه دیــن، بــه کوشــش جیوانجی جمشــید 

ــؤدی، بمبئی. م
- پانائینــو، آنتونیــو، ۱۳۹۶، زنــان و پادشــاهی: چنــد گفتــار دربــاره پادشــاهی بــوران و خواهرش 
آذرمیدخــت، ترجمــه ســامان رحمانــی، در "فصل نامــه جنــدی شــاپور"، ســال ســوم، شــماره ۱۲، ص 

.۱۴۲-۱۱۴
- پلوتــارخ، ۱۳۸۰، ایرانیــان و یونانیــان بــه روایــت پلوتــارخ، ترجمــه احمد کســروی، چــاپ اول، 

تهــران، انتشــارات جامی.
- پورداوود، ابراهیم، ۱۳۸۱، ویسپرد، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطیر.

- پــورداوود، ابراهیــم، ۱۳۸۴، گات هــا کهن تریــن بخــش اوســتا، چــاپ دوم، تهــران، انتشــارات 
اساطیر.

ــارات  ــران، انتش ــاپ دوم، ته ــتا، چ ــاب اوس ــی از کت ــنا بخش ــم، ۱۳۸۷، یس ــورداوود، ابراهی - پ
اســاطیر.

- پورداوود، ابراهیم، ۱۳۸۷، خرده اوستا، چاپ سوم، تهران، دنیای کتاب.
- پورشــریعتی، پروانــه، ۱۳۹۸، افــول و ســقوط شاهنشــاهی ساســانی، ترجمــه آوا واحــدی نوایی، 

چــاپ اول، تهــران، نشــر نی.
- پیرنیا، حسن، ۱۳۹۲، ایران باستان، چاپ سوم، تهران، انتشارات دبیر.

ــارم -  ــدهای چه ــران در س ــرقی و ای ــای روم ش ــدود مرزه ــراب ح ــکایا، ۱۳۷۲، اع - پیگولوس
ــات  ــات و تحقیق ــه مطالع ــران، مؤسس ــاپ اول، ته ــا، چ ــه رض ــه عنایت الل ــالدی، ترجم ــم می شش

ــگاه(. ــی )پژوهش فرهنگ
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ــه  ــان و ساســانیان، ترجمــه عنایت الل ــران در روزگار پارتی ــو ســکایا، ۱۳۸۷، شــهرهای ای - پیگول
رضــا، چــاپ چهــارم، تهــران، شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.

- تاراپــورواال، ای. ج. س، ۱۳۸۴، آییــن زناشــویی پارســیان، در »ایــران شــناخت )یادنامــه اســتاد 
گه. ا. و. ویلیامــز جکســن(«، ترجمــه جلیــل دوســتخواه، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات آ

ــه تصحیــح ملک الشــعراء بهــار، چــاپ دوم، تهــران، نشــر پدیــده  - تاریــخ سیســتان، ۱۳۶۶، ب
خــاور.

ــیف الدین  ــه س ــه، ترجم ــی میان ــوی، فارس ــات پهل ــان و ادبی ــر، ۱۳۴۸، زب ــا، جهانگی - تاوادی
نجم آبــادی، تهــران، انتشــارات دانشــگاه تهــران.

- تاورنیه، ۱۳۸۲، سفرنامه تاورنیه، ترجمه حمید شیرانی، چاپ اول، تهران، نیلوفر.
- تجــارب االمــم فــی اخبــار ملــوک العــرب و العجــم، ۱۳۷۳، بــه تصحیــح رضــا انزابی نــژاد و 

یحیــی کالنتــری، چــاپ اول، مشــهد، انتشــارات دانشــگاه فردوســی.
- تذکــره اربیــل، ۱۳۹۰، ترجمــه محمــود فاضلــی بیرجنــدی، چــاپ اول، تهــران، دائره المعــارف 

ــالمی. بزرگ اس
- ترابی، علی اکبر، ۱۳۸۲، نظری در تاریخ ادیان، چاپ ششم، انتشارات فروزش.

- ترمذی، محمد بن علی، ۱۴۲۲، ختم االولیاء، چاپ دوم، بیروت، مهد اآلداب الشرقیه.
- تشکری، عباس، ۲۵۳۶، ایران به روایت چین باستان، مؤسسه روایت بین المللی.

- تفضلی، احمد، ۱۳۴۸، واژه نامة مینوی خرد، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
- تفضلــی، احمــد، ۱۳۷۸، تاریــخ ادبیــات ایــران پیــش از اســالم، بــه کوشــش ژالــه آمــوزگار، 

چــاپ ســوم، تهــران، انتشــارات ســخن.
- تفضلی، احمد، ۱۳۹۱، مینوی خرد، چاپ پنجم، تهران، انتشارات توس.

- تفضلــی، احمــد، ۱۳۹۷، تصحیــح و ترجمــه سوتکرنســک و ورشــت مانسرنســک از دینکــرد 
۹، بــه کوشــش ژالــه آمــوزگار، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات مرکــز دائره المعــارف بــزرگ اســالمی.

- تقــی زاده، ســید حســن، ۱۳۲۶، لــزوم حفــظ زبــان فارســی، در "مجلــه یــادگار"، ســال پنجــم، 
شــماره ششــم.

- تقی زاده، سید حسن، ۱۳۴۹، از پرویز تا چنگیز، انتشارات فروغی.
- توحیــدی، ابوحیــان، ۱۴۱۹، البصائــر و الذخائــر، تحقیــق وداد القاضــی، چــاپ چهــارم، 

بیــروت، دار صــادر.
- توحیدی، ابوحیان، ۱۴۲۴، االمتاع و الموانسه، چاپ اول، بیروت، مکتبه العصریه.



خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک/ محارم در روایات زرتشتی۳۲۶

- الثعالبــی، عبدالملــک، ۱۴۰۳، یتیمــه الدهــر فــی محاســن اهــل العصــر، شــرح و تحقیــق مفید 
محمــد قمیحــه، چــاپ اول، بیــروت، دارالکتــب العلمیه.

- ثعالبــی، محمــد بــن عبدالملــک، ۱۳۸۴، شــاهنامه ثعالبــی، ترجمــه محمــود هدایــت، چــاپ 
پنجــم، تهــران، انتشــارات اســاطیر.

- جاحــظ، عمــرو بــن بحــر، ۱۴۲۴، الحیــوان، بــه تصحیــح محمــد باســل عیــون الســود، چــاپ 
دوم، بیــروت، درالکتــب العلمیــه.

- جاحــظ، عمــرو بــن بحــر، ۲۰۰۲، المحاســن و االضــداد، چــاپ اول، بیــروت، دار و مکتبــه 
الهــالل.

- جعفری، علی اکبر، ۱۳۴۶، پیام زرتشت، تهران، انتشارات سازمان زنان زرتشتی.
ــان و  ــن بهــی زرتشــتی، در "چیســتا"، آب ــا محــارم و دی ــر، ۱۳۷۸، ازدواج ب - جعفــری، علی اکب

آذر، شــماره ۱۶۲ و ۱۶۳، ص ۱۷۹-۱۷۴.
- جعفری، محمود، ۱۳۶۵، ماتیکان یوشت فریان، چاپ اول، انتشارات فروهر.

ــۀ  ــر پای - جعفــری دهقــی، محمــود و شایســته دوســت، امیــن، ۱۴۰۰، وضعیــت زن ساســانی ب
ــتان ۱، ص ۳۵-۱. ــار و تابس ــماره ۱، به ــناخت"، دوره ۱۲، ش ــالق، در "زبان ش ــن ازدواج و ط قوانی

- جالل پــور، شــهره، ۱۳۸۲، »خویــت وگــدس«، در "دائره المعــارف زن ایرانــی"، بــه سرپرســتی 
مصطفــی اجتهادی، چــاپ اول، تهــران، بنیاد دانشــنامه بــزرگ فارســی، ج ۱، ص ۴۳۹-۴۳۵.

ــران،  ــاپ اول، ته ــران، چ ــب در ای ــان و مذاه ــه ادی ــعود، ۱۳۸۵، تاریخچ ــدم، مس - جاللی مق
ــی. ــای جیب ــهامی کتاب ه ــرکت س ش

- جلیلیــان، شــهرام، ۱۳۹۷، تاریــخ تحــوالت سیاســی ساســانیان، چــاپ دوم، تهــران، انتشــارات 
. سمت

ــران در گذشــته و حــال،  ــن ویلیامــز، ۱۳۶۹، ســفرنامه جکســن، ای - جکســون، آبراهــام والنتای
ــدره ای، چــاپ ســوم، تهــران، انتشــارات خوارزمــی. ــدون ب ــری - فری ترجمــه منوچهــر امی

- جکسن، آبراهام ویلیامز، ۱۳۸۷، سفرنامه جکسن، چاپ پنجم.
- جــم، پــدرام، ۱۳۸۷، بررســی تطبیقی حقــوق مدنی شاهنشــاهی ساســانی و امپراتــوری روم در 

قــرن ششــم و هفتــم میالدی، رســاله دکتــری، دانشــگاه تهــران، دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی.
- جهانیان، اردشیر، ۱۳۴۹، دین هخامنشیان.

- حاجتی شــورکی، ســید محمد؛ نقــوی، حســین و مالحســنی، داوود، ۱۴۰۰، واکاوی ازدواج با 
محــارم در آییــن زرتشــت بــر پایــه روایــات اســالمی، در "پژوهش هــای ادیانــی"، ســال نهــم، شــماره 
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هفدهم، بهــار و تابســتان، ص ۸۲-۵۵.
- حاجیانــی، فــرخ و صمیمــی، عفــت، ۱۳۹۵، واژه نامــه توصیفــی و ریشه شــناختی متــن پهلــوی 

روایــت آذرفرنبــغ فرخــزدادان، چــاپ اول، شــیراز، انتشــارات مؤلفــان فرهیخته.
- حموی، یاقوت، ۱۴۰۰، معجم االدباء، چاپ سوم، بیروت، دارالفکر.

- حمیدی، بهمن، ۱۳۸۵، فرهنگ زنان شاهنامه، چاپ اول، نشر پژواک کیهان.
- حمیدیــان، ســعید، ۱۳۸۳، درآمــدی بــر اندیشــه و هنــر فردوســی، چــاپ دوم، تهــران، 

ــد. ــارات ناهی انتش
- خاتون آبــادی، افســانه، ۱۳۷۷، مضمــون عشــق و منــش قهرمانــان در ویــس و رامیــن، در "نامه 

پارسی"، ســال ۳، شــماره ۳، ص ۳۸-۱۵.
- خــادم ازغــدی، مریــم؛ بــازرگان، محمــد نویــد و طاووســی، محمــود، ۱۳۹۳، خویــدوده در 
شــواهد تاریخی و بررســی آن در بخش تاریخی شــاهنامه فردوســی، در "پژوهشــنامه ادب حماســی"، 

ســال دهــم، شــماره هفدهــم، بهــار و تابســتان، ص ۵۵-۳۳.
- خــادم ازغــدی، مریــم، مقایســه آداب تشــکیل خانــواده در شــاهنامه فردوســی بــا متــون کهن، 

چــاپ اول، تهــران، انتشــارات زوار.
- خاطــرات اربــاب کیخســرو شــاهرخ، ۱۳۸۲، ترجمــه غالمحســین میــرزا صالــح، بــه کوشــش 

شــاهرخ شــاهرخ و راشــتا رایتــر، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات مازیــار.
ــاپ  ــجادی، چ ــن س ــید ضیاءالدی ــش س ــه کوش ــروانی، ب ــی ش ــوان خاقان ــی، ۱۳۸۸ دی - خاقان

ــارات زوار. ــران، انتش ــم، ته نه
ــران،  ــوم، ته ــاپ س ــزازی، ج ۱، چ ــن ک ــالل الدی ــر ج ــته می ــوان، ویراس ــی، ۱۳۹۳، دی - خاقان

چــاپ مرکــز.
- خالقــی مطلــق، جــالل، ۲۰۰۹، از خداینامــه تــا شــاهنامه )جســتاری دربــارة مآخــذ مســتقیم و 
www.noufe. غیرمســتقیم شــاهنامه(، مقالــه منتشــر شــده بــر پایــگاه مجــازی »نــوف« بــه آدرس

.com

ــاپ اول،  ــر، چ ــد بی نظی ــه احم ــاهنامه، ترجم ــان در ش ــالل، ۱۳۹۵، زن ــق، ج ــی مطل - خالق
ــد. ــارات مرواری ــران، انتش ته

ــه  ــی"، ب ــان و ادب فارس ــنامة زب ــن، در "دانش ــس و رامی ــالل، ۱۳۹۸، وی ــق، ج ــی مطل - خالق
سرپرســتی اســماعیل ســعادت، ج ۱۲، دورة دوم چــاپ اول، تهران، فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 

بــا همــکاری انتشــارات ســخن.
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- خدابخش ماستر، گلدسته چمن آیین، بمبئی.
ــگاه  ــا از ن ــا بهرام ه ــه ب ــدال نرس ــد، ۱۳۹۳، راز ج ــب، حام ــرور، وحدتی نس ــادی، ُس - خراش
ــتان، ص  ــز و زمس ــماره ۳، پایی ــی"، دوره ۶، ش ــی تاریخ ــی، در "جامعه شناس ــی فرهنگ انسان شناس

.۲۶۳-۲۱۱
- خســروی، زینــب، ۱۳۹۶، تبارشناســی ازدواج بــا محــارم در ایــران باســتان بــه اســتناد داده های 
https:// ،ــران ــران«، ته ــی ای ــی باستان شناس ــش مل ــومین همای ــاطیری، در "س ــی و اس باستان شناس

.770608/civilica.com/doc

ــه خالصــه فوتیــوس(، ۱۳۸۰،  ــا اردشــیر )معــروف ب ــاس از کــوروش ت ــخ کتزی - خالصــه تاری
ترجمــه و تحشــیه کامیــاب خلیلــی، چــاپ اول، تهــران، نشــر کارنــگ.

ــران  ــاپ اول، ته ــتیان، چ ــی زرتش ــش های دین ــه پرس ــخ ب ــیر، ۱۳۸۶، پاس ــیدیان، اردش - خورش
انتشــارات فروهــر.

- خورشــیدیان، اردشــیر، ۱۳۹۳، دهــش فرهنگــی یــا لــرک مینــوی، چــاپ اول، تهــران، 
انتشــارات فروهــر.

- دابار، ۱۹۰۵، سد در نثر، سد در بندهش.
- دارمســتتر، جیمــس، ۱۳۸۸، مجموعــه قوانیــن زرتشــت، ترجمــه موســی جــوان، چــاپ پنجم، 

ــای کتاب. تهــران، دنی
- دالونــد، حمیدرضــا، ۱۳۹۹، متــون فارســی زرتشــتی، چــاپ اول، تهــران، پژوهشــگاه 

فرهنگــی. مطالعــات  و  علوم انســانی 
- دالوند، یاسر، ۱۳۹۹، مینوی خرد، چاپ اول، تهران، نشر کتاب سده.

- دامغانــی، محمدتقــی، ۱۳۳۴، احــوال شــخصیه زردشــتیان ایــران، تهــران، مؤسســه مطبوعاتــی 
امیرکبیر.

- داندامایــف، محمــد، ۱۳۸۹، تاریــخ سیاســی هخامنشــی، ترجمــه فریــد جواهــر کالم، چــاپ 
اول، تهــران، نشــر فــرزان روز.

- دریایــی، تــورج، ۱۳۸۳، شاهنشــاهی ساســانی، ترجمــه مرتضــی ثاقب فــر، چــاپ اول، تهــران، 
ــارات ققنوس. انتش

- دریایــی، تــورج، ۱۳۹۱، ناگفته هــای امپراتــوری ساســانیان، ترجمــه آهنــگ حقانــی، محمــود 
فاضلــی بیرجنــدی، چــاپ اول، تهــران، بنــگاه ترجمــه و نشــر پارســه.

ــوری ساســانی، ترجمــه خشــایار بهــاری، چــاپ اول، تهــران،  ــورج، ۱۳۹۲، امپرات ــی، ت - دریای
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ــرزان روز. ف
ــران، پیــروزی عرب هــا و فرجــام شــناختی زردشــتی،  ــورج، ۱۳۹۳، شاهنشــاهی ای - دریایــی، ت

ترجمــه شــهرام جلیلیــان، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات تــوس.
ــان زرتشــتیان: از اواخــر دوره  ــن در می ــر دی ــت و تغیی ــورج، ۱۳۹۶، ازدواج، مالکی ــی، ت - دریای
ساســانی تــا دوره اســالمی، ترجمــه محمــد حیــدرزاده، در "دوفصلنامــه علمــی - تخصصــی 
خردنامــه"، پاییــز و زمســتان، ص ۶۱-۷۸، و یــا در "فصلنامــه جندی شــاپور"، دانشــگاه شــهید چمران 

ــار ۱۳۹۶، ص ۴۴-۳۲. ــماره ۹، به ــوم، ش ــال س ــواز، س اه
ــور،  ــن خلیلی پ ــه نازنی ــی، ترجم ــع چین ــدگاه مناب ــران ساســانی از دی ــو، ۱۳۹۶، ای ــا، پائول - دفین

ــاور. ــران، آوای خ ــاپ اول، ته چ
- دوســتخواه، جلیــل، ۱۳۹۱، اوســتا کهن تریــن ســرودها و متن هــای ایرانــی، چــاپ شــانزدهم، 

تهــران، انتشــارات مرواریــد.
- دوســتخواه، جلیل، خیتــودث، خویــدودس، خویــدوده، )خویشــاوند پیونــدی(: رازواره ای در 
آمــوزه ی پســین زرتشــتی، در "ایرانــی مانــدن و جهانی شــدن". نســخه منتشــر شــده بــر گــوگل بوک.

- دوشــن گیمــن، ۱۳۶۹، تأمالتــی دربــاره زرتشــت، ترجمــه جهانگیــر نــادرزاده، در "ایران نامه"، 
زمســتان، ســال نهم شــماره ۱، ص ۲۲-۳.

- دوشــن گیمــن، ۱۳۸۵، دیــن ایــران باســتان، ترجمــه رؤیــا منجم، چــاپ دوم )اول ناشــر(، نشــر 
. علم

- دهخدا، علی اکبر، ۱۳۸۳، أمثال و حکم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات دهخدا.
- دهخــدا، علی اکبــر، ۱۳۷۷، لغت نامــة دهخــدا، چــاپ دوم از دوره جدیــد، تهــران، مؤسســه 

انتشــارات و چــاپ دانشــگاه تهــران.
- رازی، فخرالدین، ۱۴۲۰ ق، تفسیر مفاتیح الغیب، چاپ سوم، بیروت.

- رازی حســنی، ســید مرتضــی داعــی، ۱۳۶۴، تبصــره العــوام، تصحیــح عبــاس اقبــال، چــاپ 
دوم، تهــران، انتشــارات اســاطیر.

- راشــد محصــل، محمدتقــی، ۱۳۸۹، دینکــرد هفتــم، چــاپ اول، تهــران، پژوهشــگاه 
فرهنگــی. مطالعــات  و  علوم انســانی 

- راشــد محصــل، محمدتقــی، ۱۳۹۰، وزیدگیهــای زاداســپرم، چــاپ ســوم، تهــران، پژوهشــگاه 
علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

- راغــب االصفهانــی، حســین بــن محمــد، ۱۴۲۰، محاضــرات االدبــاء و محــاورات الشــعراء و 
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البلغــاء، چــاپ اول، بیــروت، دار االرقــم بــن ابــی االرقــم.
- راونــدی، قطب الدیــن ســعید بــن هبــه اللــه، ۱۴۰۹، قصص االنبیــاء، تحقیــق غالمرضــا 

عرفانیــان، چــاپ اول، مشــهد، مرکــز پژوهش هــای اســالمی.
- راوندی مرتضی، ۱۳۸۲، تاریخ اجتماعی ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات نگاه.

- رجبــی، پرویــز، ۱۳۸۰، هزاره هــای گمشــده، جلــد اول اهــورا، زرتشــت و اوســتا، چــاپ اول، 
ــران، انتشــارات توس. ته

ــران"،  ــک ای ــاس )۱(، در "پی ــان بنی عب ــان در زم ــای ایرانی ــز، ۱۳۸۲، جنبش ه ــی، پروی - رجب
پاییــز ۱۳۸۲، شــماره ۳، ص ۳۶-۲۲.

- رضازاده ملک، رحیم، ۱۳۸۵، مزدکنامه، نامه انجمن.
- رضایــی باغ بیــدی، حســن، ۱۳۷۶، بازتــاب فرهنــگ مردســاالری در زبان هــای هندواروپایی، 

در "نامه فرهنگســتان"، بهار، شــماره ۹، ص ۹۹-۸۹.
ــران، مرکــز  ــغ فرخــزادان، چــاپ اول، ته ــت آذرفرنب ــدی، حســن، ۱۳۸۴، روای ــی باغ بی - رضای

ــالمی. ــزرگ اس ــارف ب دائره المع
- رضــی، هاشــم، ۱۳۸۲ زرتشــت در گاثاهــا )گیگــر، هینتــس، ویندشــمن(، ترجمه به انگلیســی 

دســتور دارداب پشوتن ســنجانا، انتشــارات سخن.
- رضی، هاشم، ۱۳۸۵، وندیداد، چاپ اول، تهران، انتشارات بهجت.

ــران،  ــاپ اول، ته ــدوده، چ ــتان/ خوی ــران باس ــدس در ای ــم، ۱۴۰۰، ازدواج مق ــی، هاش - رض
ــت. ــارات بهج انتش

ــوری  ــی جمه ــه مل ــورخ ۲۱۱۵ یزدگــردی، نســخه کتابخان ــر، نســخه خطــی م ــت ایتهوت - روای
ــران. اســالمی ای

- روح االمینــی، محمــود، ۱۳۶۰، درون همســری و برون همســری، در "چیســتا"، دی، شــماره ۵، 
ص ۵۳۷-۵۲۵.

- روح االمینــی، محمــود، ۱۳۷۰، ســاختار اجتماعــی ازدواج هــای شــاهنامه، در "چیســتا"، 
.۸۹۱-۸۷۷ ص   ،،۷۸ شــماره   ،۱۳۷۰ اردیبهشــت 

ــی  ــه محمدعل ــاری، ترجم ــا بختی ــان ت ــفرنامه از خراس ــری، ۱۳۳۵، س ــی، هان ــه دالمان - رون
فره وشــی، تهــران، انتشــارات امیرکبیــر.

- رویدادنامــه ســریانی موســوم بــه رویدادنامــه خوزســتان، ۱۳۹۵، ترجمــه و تعلیقــات خــداداد 
رضاخانــی و ســجاد امیــری باوندپــور، چــاپ اول، تهــران، نشــر حکمــت ســینا.
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- زاکانــی، عبیــد، ۱۹۹۹، کلیــات عبیــد زاکانــی، بکوشــش محمدجعفــر محجــوب، زیــر نظــر 
احســان یارشــاطر، نیویــورک.

- زجاجــی، حکیــم، ۱۳۸۳، همایــون نامــه، تاریــخ منظــوم حکیــم زجاجــی، بــه تصحیــح علــی 
پیرنیــا، چــاپ اول، تهــران، نشــر آثــار.

- زرتشــتیان پارســی در گفت وگــو بــا موبــد خِجســته می ســتری، ترجمــه نیلوفرالســادات نــواب، 
در هفــت آســمان دوره ۱۰، شــماره ۳۹، پاییز ۱۳۸۷، صفحــه ۴۶-۱۹.

ــارات  ــران، انتش ــم، ته ــاپ هفت ــران، چ ــردم ای ــخ م ــین، ۱۳۸۱، تاری ــوب، عبدالحس - زرین ک
ــر. امیرکبی

- زنــر، آر. ســی، ۱۳۸۹، طلــوع و غــروب زردشــتی گری، ترجمــه تیمــور قــادری، چــاپ ســوم، 
تهــران، انتشــارات امیرکبیر.

ــه آمــوزگار، چــاپ اول، تهــران، شــرکت  ــو، فیلیــپ، ۱۳۷۲، ارداویراف نامــه، ترجمــه ژال - ژینی
انتشــارات معیــن.

- ژینیــو، فلیــپ، ۱۳۹۵، انســان و کیهــان در ایــران باســتان، ترجمــه لیندا گــودرزی، چــاپ دوم، 
تهــران، نشــر ماهی.

- ساسانفر، آبتین، ۱۳۹۳، گاتاها سروده های اشو زرتشت، چاپ دوم، انتشارات بهجت.
ــبئوس، ترجمــه محمــود فاضلــی بیرجنــدی، چــاپ اول، تهــران،  ــخ ِس - ســبئوس، ۱۳۹۶، تاری

انتشــارات ققنــوس.
- ستاری، جالل، ۱۳۷۵، سیمای زن در فرهنگ ایران، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز.

ــران،  ــاپ اول، ته ــان، چ ــزار افس ــی در ه ــهرزاد - پژوهش ــون ش ــالل، ۱۳۶۸، افس ــتاری ج - س
ــوس. انتشــارات ت

- ســتاری، رضــا و حقیقــی، مرضیــه، ۱۳۹۳، نقــش توتــم در نفــی ازدواج بــا محــارم در ایــران 
ــر"، دوره ۶، شــماره ۱، بهــار، ص ۹۴-۷۳. باســتان، در "نشــریه زن در فرهنــگ و هن

ــرون همســری در حماســه های ملــی  - ســتاری، رضــا و حقیقــی، مرضیــه، ۱۳۹۷، بازخوانــی ب
گاه جمعــی یونــگ،  ایــران از دو منظــر نظریــه تقابل هــای دوگانــه کلــود- لــوی اســتروس و ناخــودآ

در "دوفصلنامــه روایت شناســی"، ســال ۱، شــماره ۳، بهــار و تابســتان، ص ۹۰-۶۷.
- ســتونه، کاریتــا، ۱۳۸۵، بررســی زنــد ویشتاســپ یشــت، پایان نامــه کارشناســی ارشــد، 

دانشــگاه شــهید بهشــتی، دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی، برگرفتــه از ایرانــداک.
ــاه  ــاب م ــودابه، در "کت ــیاووش و س ــتان س ــو از داس ــی ن ــی، ۱۳۸۸، تحلیل ــرامی، قدمعل - س
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ادبیــات"، ســال دوم، اردیبهشــت، شــماره ۲۵، ص ۵۳-۴۰.
- ســرامی، قدمعلــی، ۱۳۹۳، گوهــر و هنــر در شــاهنامه و بازتــاب آن در ادب فارســی، در 

"جســتارهای نویــن ادبــی"، پاییــز، شــماره ۱۸۶، ص ۲۹ - ۵۴.
ــر و  ــه و النش ــه لطباع ــروت، دار المعرف ــوط، ج ۵، بی ــمس الدین، ۱۴۰۶، المبس ــی، ش - سرخس

التوزیــع.
- ســروش پور، پــدرام، ۱۳۹۷، پژوهشــی در دیــن و فرهنــگ زرتشــتی، چــاپ اول، تهــران، 

ــر. ــارات فروه انتش
ــوی، در  ــون پهل ــردان در مت ــان جنســی م ــان، شــهرام، ۱۳۹۴، گناه - ســفاری، حســنی، جلیلی

ــز ۱۳۹۴، ص ۶۲-۴۹. ــماره ۳، پایی ــم، ش ــال یک ــاپور"، س ــدی ش ــه جن "فصل نام
- ســگوند، اردشــیر، ۱۳۹۰، مفهــوم »خویــدوده« ازدواج بــا محــارم نیســت، در "ماهنامــه 

حافــظ"، آبــان ۱۳۹۰، شــماره ۸۷، ص ۲۵-۲۳.
- ســنایی، ابوالمجــد مجــدود بــن آدم، ۱۳۵۹، حدیقــه الحقیقــه و شــریعه الطریقــه، تصحیــح و 

تحشــیه مــدرس رضــوی، انتشــارات دانشــگاه تهــران.
- ســنجری، ســیده ســعیده، ۱۳۹۰، نقــش زن در ادبیــات کهــن و اســطوره های ایرانــی، در "زن 

و فرهنــگ"، ســال دوم، شــماره هفتــم، بهــار، ص ۳۵- ۴۶.
- ســودآور، ابوالعــال، ۱۳۸۳، فــّره ایــزدی در آییــن پادشــاهی ایــران باســتان، هوســتون آمریــکا، 

نشــر میــرک.
- شاپورشــهبازی، علیرضــا، ۱۳۴۹، زندگــی و جهانــداری کــوروش کبیــر، انتشــارات دانشــگاه 

پهلــوی.
- شاپورشــهبازی، علیرضــا، ۱۳۸۰، افســانه ازدواج بــا محارم در ایران باســتان، در "باستان شناســی 

و تاریــخ"، ســال پانزدهــم، شــماره اول و دوم، پاییز و زمســتان ۷۹ و بهار و تابســتان، ص ۲۸-۹.
- شاپورشــهبازی، علیرضــا، ۱۳۸۱، خوئتودثــه، در "ســروش پیــر مغــان )یادنامــه جمشــید 
ــا، ص ۲۴۷-۲۳۷. ــور، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات ثری ــون مزداپ ــه کوشــش کتای سروشــیان("، ب

- شاپورشهبازی، علیرضا، ۱۳۹۸، تاریخ ساسانیان، چاپ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
ــت، ترجمــه ســید احمدرضــا قائم مقامــی، چــاپ دوم،  - شــاکد، شــائول، ۱۳۹۷، تحــول ثنوی

تهــران، نشــر ماهــی.
ــگ،  ــا یادداشــت های ســرگرد اورن ــن مزده یســنی، ب ــه ی آیی - شــاهرخ، کیخســرو، ۱۳۳۷، آیین

چــاپ ســوم، چــاپ آفتــاب.
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- شــاهرخ، کیخســرو، ۲۵۳۵، یادداشــت های کیخســرو شــاهرخ، بــه کوشــش جهانگیــر 
ــم. ــاپ پرچ ــیدری، چ اش

- شــاهرخ، کیخســرو، ۱۳۸۸، فــروغ مزدیســنی )زرتشــت پیامبــری کــه از نــو بایــد شــناخت(، 
ــم، تهــران، جامــی. چــاپ هفت

- الشربینی، محمد بن احمد، ۱۳۷۷، مغنی المحتاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- شــروو، پــردز اکتــر، ۱۳۹۳، پژوهشــی در آییــن پارســیان، ترجمــه بهــزاد معینــی ســام، چــاپ 

دوم، تهــران، نشــر نیــک خــرد.
کســفورد، ویراســته  - شــروو، پــرودس ُاکتــر، ۱۳۹۸، جامعــه اوســتایی، در تاریــخ ایران پژوهش آ

تــورج دریایــی، ترجمه شــهربانو صارمــی، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات ققنوس.
ــاری، چــاپ اول،  ــن زردشــت، ترجمــه خشــایار به ــرۀ آیی ــر، ۱۳۹۸، گوه ــردز اکت _ شــروو، پ

ــرزان روز. تهــران، نشــر ف
- شــکری فومشــی، محمــد، ۱۳۷۷، نمادشناســی اســاطیر ایرانــی، در "نامــواره دکتــر محمــود 
ــص ۵۶۵۸- ــزدی، ص ــار ی ــود افش ــر محم ــات دکت ــاد موقوف ــارات بنی ــران، انتش ــار"، ج ۱۰، ته افش

.۵۶۶۴
ــران«، ج ۳، چــاپ  ــران باســتان، در »تاریــخ جامــع ای - شــکی، منصــور، ۱۳۹۳، حقــوق در ای

ــالمی. ــزرگ اس ــارف ب ــارات دائره المع ــران، انتش اول، ته
- شمیســا، ســیروس، ۱۳۷۶، طــرح اصلــی داســتان رســتم و اســفندیار، چــاپ اول، تهــران، نشــر 

. میترا
- شمیسا، سیروس، ۱۳۸۷، فرهنگ اشارات، چاپ نخست از ویرایش دوم، نشر میترا.

- شــهبازی، عبداللــه، ســر اردشــیر ریپورتــر ســرویس اطالعاتــی بریتانیــا و ایــران، مقالــه منتشــره 
بــر پایــگاه شــخصی عبداللــه شــهبازی.

- شــهبازی، عبداللــه، ۱۳۹۵، ریپورتــر، در »دانشــنامه جهــان اســالم«، ج ۲۱، زیــر نظــر حــداد 
عــادل، چــاپ اول، تهــران، موسســه فرهنگــی کتــاب مرجــع.

- شهرســتانی، محمــد بــن عبدالکریــم، ۱۳۶۴، الملــل و النحــل، تحقیــق محمــد بــدران، چاپ 
ســوم، قــم، نشــر الشــریف الرضــی.

- شــهریارجی دادابهائــی بهروچــارا، ۱۲۶۵ ی، گلدســته چمــن آئیــن زرتشــت، ترجمــه ماســتر 
خدابخــش ابــن بهــرام، بمبئــی، مطبــع ناصــری.

- شهزادی، رستم، ۱۳۶۷، جهانبینی زرتشتی، چاپ اول، تهران، انتشارات فروهر.
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ــارات  ــاپ اول، انتش ــتی، چ ــگان زرتش ــتیان، فرزان ــخ زرتش ــید، ۱۳۶۳، تاری ــهمردان، رش - ش
ــر. فروه

- شــهمردان، رشــید، ۱۳۸۸، خــرده اوســتا برگــردان از دین دبیــره، چــاپ دوم، تهران، انتشــارات 
فروهر.

ــه  ــوی، در ماهنام ــون پهل ــتا و مت ــارم در اوس ــا مح ــری، ۱۳۸۹، ازدواج ب ــیرمحمدی، مه - ش
حافــظ، اســفند، شــماره ۷۹، ص ۱۹-۲۳. و همــان، خــرداد ۱۳۹۰، شــماره ۸۲، ۱۹-۱۴.

- صبــوری، فرهــاد، ۱۳۹۵، تاریــخ روابــط پارســیان هنــد و زرتشــتیان ایــران، چــاپ اول، تهــران، 
انتشــارات فروهــر.

- صــدوق، محمــد بــن علــی بــن الحســین، ۱۳۸۶، علــل الشــرائع، نجــف، منشــورات المکتبــه 
الحیدریه.

- صــدوق، محمــد بــن علــی بــن الحســین، ۱۳۹۸، التوحیــد، به تصحیح ســید هاشــم حســینی، 
چــاپ اول، قــم، انتشــارات جامعه مدرســین.

ــه، چــاپ دوم، قــم،  ــن الحســین، ۱۴۰۴، مــن ال یحضــره الفقی ــن علــی ب - صــدوق، محمــد ب
منشــورات جماعــه المدرســین فــی الحــوزه العلمیــه.

ــی در قرن هــای دوم و ســوم هجــری،  - صدیقــی غالمحســین، ۱۳۷۲، جنبش هــای دینــی ایران
چــاپ اول، تهــران، انتشــارات پاژنــگ.

- صفای اصفهانی، نزهت، ۱۳۷۶، روایت امید اشوهیشتان، چاپ اول، تهران.
- صنعانی، عبدالرزاق بن همام، المصنف، منشورات المجلس العلمی.

ــه شایســت ناشایســت، چــاپ دوم، انتشــارات دانشــگاه  - طاووســی، محمــود، ۱۳۷۲، واژه نام
شــیراز.

- طبرسی، احمد بن علی، ۱۴۰۳، االحتجاج، چاپ اول، مشهد، نشر مرتضی.
- طبــری، محمــد بــن جریــر، ۱۴۰۳، تاریــخ االمــم و الملــوک )تاریخ الطبــری(، چــاپ چهارم، 

بیروت، موسســه االعلمــی للمطبوعات.
- طبــری، محمــد بــن جریــر، ۱۳۶۸، تاریــخ الطبــری، ترجمه ابوالقاســم پاینــده، چــاپ چهارم، 

تهران، انتشــارات اســاطیر.
- طبیبــی، حشــمت الله، ۱۳۵۰، ســیر طبقــات اجتماعــی و ویژگی هــای خانــواده در ایــران 

ــم، ص ۱۰۶-۷۳. ــال شش ــفند، س ــن و اس ــم، بهم قدی
- الطرسوســی، ابوطاهــر محمــد بــن حســن، ۲۵۳۶، داراب نامــة طرسوســی، بــه کوشــش 
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ــاب. ــر کت ــه و نش ــگاه ترجم ــران، بن ــا، ته ــه صف ذبیح الل
ــه  ــه المرتضوی ــران، مکتب ــاپ دوم، ته ــوط، چ ــن، ۱۳۸۸، المبس ــن الحس ــد ب ــی، محم - طوس

ــه. ــار الجعفری ــاء اآلث الحی
- طوسی، محمد بن الحسن، ۱۳۹۰، االستبصار، چاپ اول، تهران، دارالکتب االسالمیه.

ــب  ــران، دارالکت ــم، ته ــاپ نه ــکام، چ ــب االح ــن، ۱۴۰۷، تهذی ــن الحس ــد ب ــی، محم - طوس
ــالمیه. االس

ــق اوســتایی، ویراســت  ــی در نصــوص عتی ــی، بابــک، ۱۴۰۰، بررســی لطایــف عرفان - عالیخان
ــران، نشــر هرمــس. دوم، چــاپ دوم، ته

ــا محــارم در ایــران باســتان، پایان نامــه کارشناســی ارشــد،  - عباســی، مجتبــی، ۱۳۸۵، ازدواج ب
دانشــگاه آزاد واحــد تهــران مرکــزی، دانشــکده روان شناســی و علــوم اجتماعــی، برگرفتــه از 

ــداک. ایران
- عریان، سعید، ۱۳۹۱، متن های پهلوی )آسانا(، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی.

- عریان، سعید، ۱۳۹۱، مادیان هزار دادستان، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی.
ــاپ اول،  ــی، چ ــوی - پارت ــه پهل ــی میان ــای ایران ــای کتیبه ه ــعید، ۱۳۹۲، راهنم ــان، س - عری

ــی. ــارات علم ــران، انتش ته
ــابوری،  ــار نیش ــن عط ــات فریدالدی ــات و غزلی ــد و ترجیع ــوان قصای ــن، دی ــار، فریدالدی - عط

ــنایی. ــه س ــارات کتابخان ــران، انتش ــوم، ته ــاپ س ــی، چ ــعید نفیس ــح س تصحی
- عفیفی، رحیم، ۱۳۴۳، ازداویراف نامه زرتشت بهرام پژدو، چاپخانه دانشگاه مشهد.

- عفیفــی، رحیــم، ۱۳۵۰، خویتــودات یــا خویتوکــدس، در "مجلــه دانشــکده ادبیــات و 
علوم انســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد"، ســال هفتــم، تابســتان، شــماره ۲۶، ص ۳۶۴-۳۳۸.

ــاپ دوم،  ــوی، چ ــته های پهل ــی در نوش ــگ ایران ــاطیر و فرهن ــم، ۱۳۸۳، اس ــی، رحی - عفیف
تهــران، انتشــارات تــوس.

- عفیفی، رحیم، ۱۳۹۱، ارداویرافنامه، چاپ سوم، تهران، انتشارات توس.
- علوی، هدایت الله، ۱۳۷۸، زن در ایران باستان، چاپ سوم، تهران، انتشارات هیرمند.

- عمرانــی، هالــه، ۱۳۹۸، »چــه کســی بــرای یــک روز از آن مــن خواهــد بــود؟« رســوم ایرانــی 
- یهــودی در اواخــر عهــد باســتان، در "شاهنشــاهی ساســانی و تمدن هــای همجــوار"، بــه کوشــش 

تــورج دریایــی و خــداداد رضاخانــی، ترجمــه مهنــاز بابایــی، چــاپ اول، تهــران، نشــر گانــدی.
- عهد عتیق، ۱۳۹۴، ترجمه پیروز سیار، ج ۱، چاپ دوم، تهران، انتشارات هرمس.
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- غضنفری، کلثوم، ۱۳۹۳، ادیان در شاهنامه، چاپ اول، تهران، نشر انتخاب.
- غضنفــری، کلثــوم، ۱۳۹۴، بن مایه هــای دینــی ایــران باســتان در شــاهنامه، چــاپ اول، تهــران، 

مؤسســه انتشــارات دانشــگاه تهران.
- غضنفــری، کلثــوم و ربانــی، محمــد، ۱۳۹۷، ازدواج بــا نزدیــکان در منابع ســده های نخســتین 
ــم،  ــال شش ــی"، س ــای ادیان ــتردگی آن، در "پژوهش ه ــزان گس ــداف و می ــتگاه، اه ــالمی: خاس اس

شــماره ۱۱، بهــار و تابســتان، ص ۱۰۳-۸۵.
- غیبــی، بیــژن، ۱۳۹۶، دوازده متــن باســتانی، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات دکتر محمد افشــار 

با همــکاری انتشــارات ســخن.
- فراســیون، ســید علــی اصغــر، ۱۳۴۲، تعــدد زوجــات و ازدواج بــا محــارم، در ماهنامــه کانــون، 

شــماره ۹، ص ۶۰-۵۲.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۱۰، العین، چاپ دوم، موسسه دارالهجره.

- فردوســی، ابوالقاســم، ۱۳۶۶، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق، ج ۱، نیویــورک، 
.bibliotheca persica ــر نش

- فردوســی، ابوالقاســم، ۱۳۶۹، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق، ج ۲، نیویــورک، 
.bibliotheca persica نشــر

ــا،  ــق، ج ۳، کالیفرنی ــه کوشــش جــالل خالقــی مطل فردوســی، ابوالقاســم، ۱۳۷۱، شــاهنامه، ب
بنیــاد میــراث ایــران.

- فردوســی، ابوالقاســم، ۱۳۷۷، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق، ج ۵، کالیفرنیــا، 
انتشــارات مــزدا.

- فردوســی، ابوالقاســم، ۱۳۸۴، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل خالقــی مطلــق و محمــود امیــد 
ســاالر، ج ۶، نیویــورک، بنیــاد میــراث ایــران.

ــل  ــق و ابوالفض ــی مطل ــالل خالق ــش ج ــه کوش ــاهنامه، ب ــم، ۱۳۸۶، ش ــی، ابوالقاس - فردوس
خطیبــی، ج ۷، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات مرکــز دائره المعــارف بــزرگ اســالمی.

- فردوســی، ابوالقاســم، ۱۳۸۶، شــاهنامه، بــه کوشــش جــالل خالقی مطلــق، ج ۸، چــاپ اول، 
تهــران، مرکــز دائره المعــارف بــزرگ اســالمی.

ــدی، ج ۳، چــاپ  ــدون جنی ــش فری - فردوســی، ابوالقاســم، ۱۳۸۶، شــاهنامه فردوســی، ویرای
اول، تهــران، نشــر بلــخ.

- فره وشــی، بهــرام، ۱۳۸۶، فرهنــگ زبــان پهلــوی، چــاپ پنجــم، تهــران، انتشــارات دانشــگاه 
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تهران.
- فضیلــت، فریــدون، ۱۳۸۱، کتــاب ســوم دینکــرد، چــاپ نخســت، تهــران، انتشــارات فرهنگ 

دهخدا.
- قائم مقــام فراهانــی، ناهیدالســادات، ۱۳۹۲، موقعیــت زنــان در دیــن زرتشــتی بــر اســاس کتــب 
ــم - شــماره ۶۰، ص ۱۰۹ -  ــی، در »هفــت آســمان"، زمســتان ۱۳۹۲، ســال پانزده فقهــی و حقوق

.)۱۲۸
- قــادری، تیمــور، ص ۱۳۸۲، پندهــای نخســتین در دائره المعــارف مزدیســنی )دینکــرت ششــم( 
ــی"،  ــه مطالعــات ایران ــه )از ۳۷۷-۴۳۲(، در "مجل ــر فارســی میان ــن اث ــار از ای ــا پنجــاه گفت همــراه ب

ســال دوم، شــماره چهــارم، پاییــز، ص ۱۶۷-۱۵۵.
- قاضی عبدالجبار، ابوالحسن بن احمد، تثبیت دالئل النبوه، قاهره، دار المصطفی.

- قدردان، مهرداد، ۱۳۸۵، جستاری در آیین زرتشت، شیراز، نشر رخشید.
- قدیانی، عباس، ۱۳۸۷، فرهنگ جامع تاریخ ایران، چاپ ششم، تهران، انتشارات آرون.

ــروت، دار  ــاپ اول، بی ــاد، چ ــار العب ــالد و اخب ــار الب ــد، ۱۹۹۸، آث ــن محم ــا ب ــی، زکری - قزوین
صــادر.

ــوم،  ــاپ س ــوی، چ ــون پهل ــة مت ــر پای ــی ب ــاطیر ایران ــگ اس ــرو، ۱۳۹۲، فرهن ــی زاده، خس - قل
ــه. ــاب پارس ــه کت ــر و ترجم ــگاه نش ــران، بن ته

ــروت، دار  ــاب، چــاپ اول، بی ــن علــی، ۱۴۱۹، زهــر اآلداب وثمــر اللب ــم ب ــی، إبراهی - القیروان
الکتــب العلمیــه.

- کاتــراک، جمشــید، ۱۳۴۲، زناشــویی در ایــران باســتان، ترجمــه رســتم شــهزادی، انتشــارات 
انجمــن زرتشــتیان تهــران.

- کاّلییــری، پییــر فرانچســکو، ۱۳۹۳، دیــن در دوره ســلوکی اشــکانی، ترجمــه اســفندیار 
ــارف  ــز دائره المع ــارات مرک ــران، انتش ــاپ اول، ته ــران«، ج ۴، چ ــع ای ــخ جام ــری، در »تاری طاه

ــالمی. ــزرگ اس ب
- کتابــی، احمــد، ۱۳۷۹، زناشــویی بــا خویشــاوندان بســیار نزدیــک در ایــران باســتان، در "نامــه 

علــوم اجتماعــی«، شــماره ۱۶، پاییــز و زمســتان، ص ۱۹۲-۱۶۷.
ــاهی  ــاره پادش ــات درب ــتت روای ــی تش ــل اجتماع ــی دالی ــز، ۱۳۹۱، بررس ــی، روح انگی - کراچ

ــماره ۱۷۷، ص ۱۰۱-۸۵. ــتان، ش ــی"، تابس ــتارهای ادب ــرزاد، در "جس ــای چه هم
- کرمــی، محمــد بــن احمــد، أحســن التقاســیم فــی معرفــة القالیــم، چــاپ دوم، بیــروت، دار 
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صــادر.
- کریســتین ســن، آرتــور، ۱۳۸۵، ایــران در زمــان ساســانیان، ترجمــه رشــید یاســمی، ویراســتار 

حســن رضایــی باغ بیــدی، چــاپ پنجــم، تهــران، انتشــارات صــدای معاصــر.
ــخ  ــهریار در تاری ــتین ش ــان و نخس ــتین انس ــای نخس ــور، ۱۳۹۶، نمونه ه ــن، آرت - کریستین س

ــه آمــوزگار و احمــد تفضلــی، چــاپ ششــم، تهــران، نشــر چشــمه. ــران، ترجمــه ژال افســانه ای ای
- کریمــی زنجانــی اصــل، محمــد، ۱۳۷۷-۱۳۷۸، ازدواج بــا محــارم گمانــه ای دیگــر در بــاب 

نســبتی دیرپــا، در "چیســتا"، اســفند ۱۳۷۷ و فروردیــن ۱۳۷۸، شــماره ۱۵۶-۱۵۷، ص ۴۹۶-۴۸۲.
- کزازی، میرجالل الدین، ۱۳۸۸، نامه باستان، ج ۷، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.

- کزازی، میرجالل الدین، ۱۳۹۰، نامه باستان، ج ۳، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.
- کزازی، میرجالل الدین، ۱۳۹۰، نامه باستان، ج ۸، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.

- کــزازی، میرجالل الدیــن، ۱۳۹۱، نامــه باســتان، ج ۶، چــاپ چهــارم، تهــران، انتشــارات 
ــمت. س

- کزازی، میرجالل الدین، ۱۳۹۲، نامه باستان، ج ۱، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.
ــتم،  ــاپ هش ــی، چ ــوان خاقان ــواری های دی ــزارش دش ــن، ۱۳۹۲، گ ــزازی، میرجالل الدی - ک

تهــران، نشــر مرکــز.
- کلیمــا، اوتاکــر، ۱۳۸۶، تاریــخ جنبــش مزدکیــان، ترجمــه جهانگیــر فکــری ارشــاد، چــاپ 

ــوس. دوم، تهــران، انتشــارات ت
- کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، ۱۳۶۷، الفــروع مــن الکافــی، چــاپ ســوم، تهــران، دار الکتــب 

االسالمیه.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷، الکافی، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب االسالمیه.

- کویــر، محمــود، ۱۳۹۶، هــزاره ققنــوس ساســانیان تــا ســامانیان، چــاپ اول، لنــدن، انتشــارات 
اچ انــد اس مدیــا.

- کیخســرو اســفندیار، ۱۳۶۲، دبســتان مذاهــب، بــه اهتمام رحیــم رضــازاده ملک، چــاپ اول، 
تهــران، کتابخانــه طهوری.

- کیقباد، بهمن، ۱۳۵۰، قصه سنجان، ویراسته هاشم رضی، انتشارات فروهر.
ــاپ اول،  ــی، چ ــی حبیب ــح عبدالح ــه تصحی ــار، ب ــن االخب ــی، ۱۳۶۳، زی ــزی، عبدالح - گردی

تهــران، نشــر دنیــای کتــاب.
- گرشــویچ، ایلیــا، ۱۳۹۶، آمــوزه و آییــن زردشــت، ترجمــه منیــژه اذکیایــی و جــواد دانــش آرا، 
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چــاپ اول، تهــران، نشــر ثالــث.
ــران، انتشــارات  ــه، ترجمــه رضــا مشــایخی، چــاپ ششــم، ته ــون، ۱۳۸۶، کــورش نام - گزنف

علمــی و فرهنگــی.
ــی زاده،  ــرو قل ــه خس ــتان، ترجم ــران باس ــن ای ــر دی ــه ای ب ــام. م.، ۱۳۹۱، مقدم ــدرا، ویلی - ماالن

ــاب پارســه. ــگاه ترجمــه و نشــر کت چــاپ اول، بن
- نیآوردی، ابوالحسن، ۱۴۰۹، اعالم النبوه، چاپ اول، بیروت، مکتبه الهالل.

- مایــل هــروی، نجیــب، ۱۳۷۶، نمادهــای مغــی و ترســایی در شــعر عطــار نیشــابوری، در »نامه 
فرهنگستان«، شــماره ۹، ص ۷۹-۶۵.

- مبارکــه، بهنــام، ۱۳۹۳، هفــده پــژواک گاتاهــا، بــه کوشــش محمدحســین نظری پویــا، چاپ 
چهــارم، تهــران، انتشــارات فروهر.

- محجــوب، محمدجعفــر، ۱۳۷۱، نظــری بــه ســیر عشــق در داســتان ویــس و رامیــن، در "مجله 
ایرانشناســی"، ســال چهارم، پاییــز، شــماره ۱۵، ص ۵۱۱-۴۶۹.

- مــرادی غیاث آبــادی، رضــا، ۱۳۹۳، فرهنگنامــه ایــران، چــاپ اول، تهــران، نشــر رضــا مــرادی 
غیاث آبــادی.

- مزداپور، کتایون، ۱۳۷۱-۱۹۲۲، زن در آیین زرتشتی، چاپ اول، آلمان، انتشارات نوید.
ــورس و  ــب، تهم ــتان گرشاس ــتنویس م. او ۲۹، داس ــی دس ــون، ۱۳۷۸، بررس ــور، کتای - مزداپ

گاه. ــر آ ــران، نش ــاپ اول، ته ــر، چ ــای دیگ ــاه و متن ه ــید و گلش جمش
- مزداپور، کتایون، ۱۳۸۲، گناه ویس، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطیر.

- مزداپــور، کتایــون، ۱۳۹۰، شایســت ناشایســت، چــاپ دوم، تهــران، پژوهشــگاه علوم انســانی و 
ــات فرهنگی. مطالع

ــد  ــران، در "چن ــتیان در ای ــم های زرتش ــن در رس ــداوم آداب که ــون، ۱۳۹۱، ت ــور، کتای - مزداپ
ــدا نــداف، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات فروهــر، ص ۷۰-۳۳. ــه کوشــش وی ســخن"، ب

ــدا  ــه کوشــش وی ــد ســخن"، ب ــان، در "چن ــد رســم های بهدین ــون، ۱۳۹۱، پازن ــور، کتای - مزداپ
نــداف، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات فروهــر.

- مزداپــور، کتایــون، ۱۳۹۳، خانــواده در ایــران باســتان، در »تاریــخ جامــع ایــران«، ج ۳، چــاپ 
اول، تهــران، انتشــارات دائره المعــارف بــزرگ اســالمی.

- مزداپــور، کتایــون و همــکاران، ۵۱۳۹، ادیــان و مذاهــب در ایــران باســتان، چــاپ دوم، تهــران، 
ــارات سمت. انتش
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- مســتوفی، حمداللــه، ۱۳۸۷، تاریــخ گزیــده، بــه اهتمــام عبدالحســین نوائــی، چــاپ پنجــم، 
تهــران، انتشــارات امیرکبیــر.

ــوان مســعود ســعد ســلمان، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات  - مســعود ســعد ســلمان، ۱۳۶۲، دی
گلشــایی.

ــس  ــروت، دار االندل ــاپ دوم، بی ــان، چ ــار الزم ــین، ۱۳۸۵، اخب ــن حس ــی ب ــعودی، عل - مس
ــه و النشــر. للطباع

ــم،  ــاپ دوم، ق ــر، چ ــادن الجوه ــب و مع ــروج الذه ــین، ۱۴۰۴، م ــن حس ــی ب ــعودی، عل - مس
ــره. دارالهج

- مشکور، محمدجواد،۱۳۲۵، گفتاری درباره دینکرد.
ــه بررســی های  ــان در پیــش از اســالم، در "مجل - مشــکور، محمدجــواد، ۱۳۴۵، اخــالق ایرانی

تاریخــی"، اســفند، ســال اول، شــماره ۵-۶، ص ۲۱۰-۱۸۹.
- مشــکور، محمدجــواد، ۱۳۴۷، تاریــخ اجتماعــی ایران در عهد باســتان، انتشــارات دانشســرای 

لی. عا
- مصطفوی، علی اصغر، ۱۳۷۲، زمان و زندگی استاد پورداوود، چاپ اول، ناشر مؤلف.

ــه  ــه عبدالل ــالم، ترجم ــش از اس ــی در روزگار پی ــواده ایران ــر، ۱۳۷۷، خان ــری، علی اکب - مظاه
تــوکل، چــاپ دوم، تهــران، انتشــارت قطــره.

- معتضــد، خســرو، ۱۳۷۲، بابــک خرمــی و جنبــش ســرخ جامگان، چــاپ اول، تهــران، 
ــر. ــان معاص ــارات جه انتش

- معصومــی دهقــی، احمدرضــا، ۱۳۸۴، زناشــویی در شــاهنامه، در "رشــد آموزش زبــان و ادب 
فارســی"، شــماره ۷۳، ص ۲۳-۱۶.

- معیــری، هایــده، ۱۳۸۱، مغــان در تاریــخ باســتان، چــاپ اول، تهــران، پژوهشــگاه علوم انســانی 
ــات فرهنگی. و مطالع

- معیــن، محمــد، ۱۳۸۴، ارداویرافنامــه، در "یادنامــه پــورداود"، بــه اهتمــام دکتــر محمــد معیــن، 
چــاپ اول، تهــران، انتشــارات اســاطیر، ص ۲۱۳-۱۵۰.

- مفید، محمد بن محمد، ۱۴۱۰، المقنعه، چاپ دوم، قم، مؤسسه النشر االسالمی.
- ممتحــن، حســینعلی، ۱۳۷۰، نهضــت شــعوبیه، چــاپ دوم، تهــران، شــرکت ســهامی 

جیبــی. کتاب هــای 
ــر  ــم، نش ــاپ اول، ق ــتان گرایی، چ ــتی و باس ــن زرتش ــعیدرضا، ۱۳۹۵، آیی ــید س ــری، س - منتظ
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ذکــری.
ــاپ اول،  ــه(، چ ــی میان ــوی )فارس ــان پهل ــی زب ــگ حقوق ــه، ۱۳۹۵، فرهن ــوری، یدالل - منص

ــاور. ــر آوای خ ــران، ناش ته
- منوچهــر ســنجانا، فرهنــگ روایــت دینــی، بــه کوشــش رهــام اشــه، نســخه منتشــر شــده بــر 

.parsianjoman.org پایــگاه
ــاپ اول،  ــران«، ج ۴، چ ــع ای ــخ جام ــیان، در »تاری ــن هخامنش ــز، ۱۳۹۳، دی ــی، چنگی - موالی

ــالمی. ــزرگ اس ــارف ب ــارات دائره المع ــران، انتش ته
- مولــه، ماریــان، ۱۳۹۱، ایــران باســتان، ترجمــه ژالــه آمــوزگار، چــاپ ششــم، تهــران، انتشــارات 

تــوس.
ــران باســتان: مســئله زرتشــتی و  ــن، اســطوره و کیهانشناســی در ای ــان، ۱۳۹۵، آیی ــه، ماری - مول

ســنت مزدایــی، ترجمــه محمــد میرزایــی، چــاپ اول، تهــران، نشــر نــگاه معاصــر.
- مهر، فرهنگ، ۱۳۸۷، دیدی نو از دینی کهن، چاپ هفتم، تهران، جامی.

- مهرکــی، ایــرج و غفرانــی، آرش، ۱۳۹۳، »ازدواج مقــدس« در »پژوهشــنامه ادب حماســی«، 
شــماره هجدهــم، پاییــز و زمســتان ۱۳۹۳، ص ۱۱۴-۹۵.

- میرفخرایی، مهشید، ۱۳۸۲، بررسی هفت ها، چاپ اول، تهران، فروهر.
- میرفخرایــی، مهشــید، ۱۳۹۰، روایــت پهلــوی، چــاپ اول، تهــران، پژوهشــگاه علوم انســانی و 

ــی. ــات فرهنگ مطالع
- میرفخرایــی، مهشــید، ۱۳۹۳، بررســی دینکــرد ششــم، چــاپ دوم، تهــران، پژوهشــگاه 

فرهنگــی. مطالعــات  و  علوم انســانی 
- میرفخرایــی، مهشــید، ۱۳۹۳، ادبیــات فارســی میانــه، در »تاریــخ جامــع ایــران«، ج ۵، چــاپ 

ــزرگ اســالمی. اول، تهــران، انتشــارات دائره المعــارف ب
ــاره دوم )پرســش های ۴۱-۹۲(، چــاپ اول،  ــی، پ ــی، مهشــید، ۱۳۹۶، دادســتان دین - میرفخرای

تهــران، پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
- نامــه تنســر بــه گشنســب، ۱۳۵۴، بــه تصحیــح مجتبــی مینــوی، چــاپ دوم، تهــران، انتشــارات 

خوارزمی.
- نــژاد اکبــری مهربــان، مریــم، ۱۳۸۷، شاهنشــاهی ساســانیان، ویراســته مهــدی افشــار، چــاپ 

اول، تهــران، شــرکت مطالعــات و نشــر کتــاب پارســه.
- نصــر، ســید تقــی، ۱۳۹۷، تاریــخ حقــوق ایرانیــان باســتان از آغــاز تــا ظهــور اســالم، ترجمــه 
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محمدعلــی اخــوان، چــاپ اول، انتشــارات اخــوان خراســانی.
- نظامــی گنجــوی، ۱۹۶۰، خســرو و شــیرین، باکــو، نشــریات فرهنگســتان علــوم جمهــوری 

شــوروی سوسیالیســتی آذربایجــان.
ــارات  ــران، انتش ــاپ اول، ته ــرد، چ ــتم دینک ــاب هش ــن، ۱۳۹۷، کت ــانی، محس ــری فارس - نظ

ــر. فروه
- نفیســی، ســعید، ۱۳۸۸، تاریــخ تمــدن ایــران ساســانی، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات کتــاب 

پارســه.
ــز آن(، در  ــینیان و ج ــای پیش ــک )اندرزه ــوی کوچ ــن پهل ــد مت ــار، ۱۳۳۹، چن ــی، ماهی - نواب

"زبــان و ادب فارســی"، تابســتان ۱۳۳۹، شــماره ۵۴، ص ۲۶۵-۲۴۵.
- نوادری، غالمرضا، ۱۳۹۸، قربانی در آیین زرتشتی، چاپ اول، تبریز، انتشارات عاصم.

ــی  ــگان، ترجمــه جــالل خالق ــزم فرزان ــاب ب ــی ات در کت ــوس، ۱۳۸۶، ایران - نوکراتیســی، آنای
ــالمی. ــزرگ اس ــارف ب ــز دائره المع ــران، مرک ــاپ اول، ته ــق، چ مطل

ــاس  ــه عب ــانیان، ترجم ــان ساس ــا در زم ــان و عرب ه ــخ ایرانی ــودور، ۱۳۷۸، تاری ــه، تئ - نولدک
ــی. ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــگاه علوم انس ــارات پژوهش ــران، انتش ــاپ دوم، ته ــاب، چ زری

- نووی، یحیی بن شرف، روضه الطالبین، بیروت، دارالکتب العلمیه.
ســیف الدین  ترجمــه  باســتان،  ایــران  دین هــای   ،۱۳۸۳ ســاموئل،  هنریــک  نیبــرگ،   -

کرمــان. باهنــر  شــهید  دانشــگاه  انتشــارت  کرمــان،  اول،  چــاپ  نجم آبــادی، 
- نیکنام، کورش، ۱۳۸۵، آیین اختیار، تهران، انتشارات تیس.

- نیکنــام، کــورش، ۱۳۹۴، ُخــوَاِات َوَدتــام اوســتایی، ازدواج بــا محــارم نیســت، در »چهره نما«، 
نشــریه مرکز زرتشــتیان کالیفرنیا، ســال ســی و ســوم، شــماره ۱۷۳، ص ۱۳-۱۱.

- نیکنام، کورش، ۱۳۹۹، زرتشت و مزدیسنان، چاپ اول، تهران، نشر هیرمبا.
ــاپ دوم،  ــی، چ ــاهنامه فردوس ــاطیری در ش ــای اس ــوش، ۱۳۸۷، نهادینه ه ــت، مه - واحددوس

تهــران، انتشــارات ســروش.
ــران باســتان و اســالم در  ــال، ۱۳۸۹، جلوه هــای فرهنــگ ای ــدی، لی ــاج و عب ــن ت - واردی، زری

»ویــس و رامیــن«، در "مطالعــات ایرانــی"، ســال نهــم، بهــار، شــماره ۱۷، ص ۲۳۶-۲۲۷.
- وامقــی، ایــرج، بحثــی دربــاره واژه اوســتایی Xvaet Vadatha، در "جشــن نامه محمــد پرویــن 

گنابــادی"، زیــر نظــر محســن ابوالقاســمی، چــاپ اول، تهــران، انتشــارات تــوس، ص ۴۷۲-۴۵۵.
- وحیدی، حسین، ۱۳۸۴، شناخت زرتشت، تهران.
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ــاپ اول،  ــاری، چ ــایار به ــه خش ــن، ترجم ــه ای نوی ــا ترجم ــن، ۱۳۹۴، گات ه ــت، مارتی - وس
ــرزان روز. ــر ف ــران، نش ته

ــر، چــاپ دهــم، تهــران،  ــران باســتان، ترجمــه مرتضــی ثاقب ف ــوزف، ۱۳۸۸، ای - ویســهوفر، ی
انتشــارات ققنــوس.

- هدایت، صادق، ۱۳۸۵، زند وهومن یسن، چاپ سوم، تهران، انتشارات جامه دران.
- هــرن اشــمیت، کالریــس، ۱۳۸۸، یادداشــت هایی دربــارة خویشــاوندی نــزد پارســیان در آغاز 
شاهنشــاهی هخامنشــی، در "تاریــخ هخامنشــی"، ج ۲، بــه ویراســتاری هلــن سانسیســی وردنبــورخ و 

آملــی کــورت، ترجمــه مرتضــی ثاقب فــر، چــاپ اول، تهــران، انتشــارت تــوس.
- هــرودوت، ۱۳۸۲، تاریــخ هــرودوت، ترجمــه هــادی هدایتــی، چــاپ دوم، تهــران، انتشــارات 

دانشــگاه تهــران.
- هــرودوت، ۱۳۸۹، تاریــخ هــرودوت، ترجمــه مرتضــی ثاقب فــر، چــاپ اول، تهران، انتشــارات 

اساطیر.
ــی،  ــران فان ــه کام ــر، ترجم ــا جادوگ ــتمدار ی ــت، سیاس ــو، ۱۳۶۵، زرتش ــر برون ــگ، والت - هنین

ــرواز. ــر پ ــران، نش ــاپ دوم، ته چ
ــن زردشــت و پارســیان، ترجمــه ســعید علیمحمــدی، چــاپ اول،  ــز، جــان، ۱۳۹۳، آیی - هینل

قــم، نشــر ادیــان.
- یارشــاطر، احســان، ۱۳۸۹، تاریــخ ایــران کمبریــج )جلــد ســوم، بخــش اول: از ســلوکیان تــا 

فروپاشــی دولــت ساســانیان(، ترجمــه حســن انوشــه، چــاپ ششــم، تهــران، انتشــارات امیرکبیــر.
- یاسمی، رشید، ۱۳۱۴، ارداویرافنامه، در مجله مهر، سال سوم، شماره ۱، ص ۱۶-۹.

- یامااوچــی، ادویــن ام، ۱۳۹۳، ایــران و ادیــان باســتانی، ترجمــه منوچهــر پزشــک، چــاپ دوم، 
تهــران، انتشــارات ققنــوس.

- یــاوری، حــورا، ۱۳۸۸، داســتان فارســی و سرگذشــت مدرنیتــه در ایــران، چــاپ اول، تهــران، 
انتشــارات ســخن.

- یعقوبی، ابن واضح، تاریخ الیعقوبی، قم، مؤسسه نشر فرهنگ اهل بیت )ع(.
ــوی،  ــای پهل ــر متن ه ــطوره باتکیه ب ــن و اس ــتر آیی ــدوده در بس ــمیه، ۱۳۹۷، خوی ــفی، س - یوس
پایان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی، گــروه 

آموزشــی تاریــخ، برگرفتــه از ایرانــداک.
- یوســفی، غالمحســین، ۱۳۷۱، یادداشــت هایی در زمینــة فرهنــگ و تاریــخ، چــاپ اول، 
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ــخن. ــارات س ــران، انتش ته
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