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مقاله پژوهشی اصیل

 ي فردوسیژنوگرام روابط خانوادگی در ایران کهن بر اساس شاهنامه
 1تیمور مالمیر

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
 شیرزاد نعیمی

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
    27/11/91ه: پذیرش مقال        17/8/91دریافت مقاله:   

 
ده        چکی
تواند ما را نسبت به فرهنگ  برنامه ریزي براي بهبود روابط اجتماعی در عصر حاضر، بدون شناخت گذشته ناقص است. یکی از منابعی که می: هدف      

 ست. ي زندگی و دستاوردهاي خود را در آن گنجانده اي ایران آگاه سازد شاهنامه است از آن روي که قوم ایرانی حاصل صدها سال تجربهگذشت
ایم و روابط درون هر  ایم. خویشاوندي را به دو شکل نسبی و سببی طبقه بندي کرده : براي شناخت روابط خویشاوندي شاهنامه را برگزیدهروش      

 ایم. طبقه را بررسی و تحلیل نموده
ي متوسط و پایین جامعه،  ها رده بود؛ اما در میان ردهصورت گستي خویشاوندي بهي عالی جامعه، رابطه ها : در میان ردهگیري نتیجه یافته ها و     

اندیشی شکل  ي خویشاوندي نسبی گرم و صمیمی نبود و غالباً برمبناي مصلحتي خویشاوندي سببی، به اندازهاي بود. رابطه صورت هستهخویشاوندي به
 گرفت. می

   انواده: شاهنامه، روابط خویشاوندي، ایران باستان، خها کلیدواژه       
  

1. Timoormalmir@gmail.com 



17
3

ژنوگرام روابط خانوادگي در ایران کهن بر اساس شاهنامه ی فردوسی/ مالمير، تيمور و نعيمی، شيرزاد

 مقدمه  
هایی که بعد از تصحیح متون و میراث گذشتگان و حّل مشکالت لغوي آنها قرار دارد استخراج مسائل و عناصر  ترین پژوهش ترین و ضروري یکی از مهم

خاطر احتوا بر این عناصر، ارزش وافري دارد  بهسیاسی و اجتماعی است. آثار گذشتگان  عرفانی، تاریخی،  چون مسائل کالمی، فلسفی، مختلف فرهنگی هم
ي خویش انجام دهیم خصوصاً قوم ایرانی، تمام اندیشه و تفکّر و دستاورد خود را در شعر گنجانده است از این روي، ما هر تالشی براي شناخت گذشته

زندگی و روابط با یکدیگر و درك مقام و جایگاه خود، گذشته را ). باید براي پیشرفت و بهبود 8: 1370باید به شعر شاعران روي آوریم(اسالمی ندوشن،
شناسی و  مسائل مردم ي بهایی که در زمینه فردوسی باتوجه به اطّالعات گران  يشاهنامهبشناسیم؛ گذشته باید چراغِ راه آینده قرارگیرد از این منظر، 

دار است. عمر آدمی محدود است و فرصتی نیز براي دوباره زیستن در این جهان وجود ندارد اي برخور العاده شناسی ایران در آن هست از اهمیت فوقجامعه
 شاهنامهدیگران استفاده کرد و  ي هاي خود استفاده کنیم از این روي، باید براي بهتر زیستن و با بصیرت نگریستن امور، از اندیشه و تجربه تا از تجربه

 ایرانی است.  ي قومحاصل صدها سال اندیشه و تجربه
 روش        

ژوهش را،  هاي بنیانی است سندهاي موجود در این پ ي ساخت و نظام خویشاوندي یکی از روشهاي گذشته، پژوهش درباره براي شناخت فرهنگ
فردوسی، براي شناخت  يهنامهشا). 794: 1374االمینی، دهد(روح مانده تشکیل میهاي باقی هاي تاریخی و رسم و آئین ، داستان ها ها، اسطوره اصطالح

ي  ها ي تاریک گذشته باشد تا با شناخت آن، از نکته ها گر نقطهتواند روشن ورویدادهاي فرهنگی و اجتماعی ایران کهن منبعی ارزشمند است و می  ها پدیده
گار ما تحت تأثیر فرهنگ غالب یعنی مدرنیسم، عمدتاً ي ناپسند اجتماعی دوري جوییم؛ در روز ها مانده مند شویم و از مشکالت و ته سودمند گذشته بهره

یی است که ممکن است از بطن و متن فرهنگی ما برنیامده  ها و نظریه  ها گیرد مبتنی بر فرضیه ي روابط خویشاوندي صورت مییی که درباره ها توصیه
خواهیم به گذشته بازگردیم اما براي  دوام زیادي هم نیاورد. ما نمیکنند ممکن است عالوه بر ناکارآمدي،  باشد به همین سبب، الگوهایی که ارائه می

 يشاهنامه ایجاد و رواج الگوهاي مناسب در روابط اجتماعی، باید گذشته را بشناسیم. از این روي، به توصیف روابط خویشاوندي در ایران کهن بر اساس
 ایم. کردهممکن پرهیز د تا حداست لیکن براي رعایت اختصار از ارجاعات متعد شاهنامهآماري این پژوهش تمام  يجامعهایم.   پرداخته
: شامل پدر و مادر و فرزندانشان، برادران و خواهران، نوادگان و کسانی که از یک دوده و خاندان هستند به تعبیر شاهنامه با خویشاوندي نسبی       

هاي سببی بیشتر  است. برترین مهر نیز از آنِ مهر خون یا خویشاوندي نسبی بود. خویشاوندي هایشان خون مشترك جاري هم مهر خون دارند و در رگ
 ).39: 3،ج1374(فردوسی،گرفت براي تداوم خویشاوندي نسبی صورت می

 که رستم گفت:ساخت. چنان نیاز می پرورد و بی : پدر، فرزندش را به ناز میپدر و پسر      
ــی  ــد و ایمنـــ ــرد جویـــ ــو خـــ ــی کـــ  کســـ

 
ــی    ــیش آهرمنـــــ ــوي کـــــ ــازد ســـــ  نیـــــ

 
ــاز     ــه نــ ــه داري بــ ــد کــ ــد بایــ ــو فرزنــ  چــ

 
ــاز    ــی نیـــ ــته بـــ ــن از خواســـ ــج ایمـــ  ز رنـــ

 
سعی بسیار کرد تا داراب  گازرشود که  و داراب استنباط می گازرکه از داستان مرد آموخت چنان خود را به فرزند می يپدر، دانش و تجربه) 191: 3(همان،ج

نخست برخی  ). پدر به فرزند خود359: 6اي نداشت او را به فرهنگیان و آموزگاران سپرد تا دانش بیاموزد(همان،ج عالقهي بیاموزد چون داراب گازر
که برخی پادشاهان به فرزند خود ) چنان138: 6،ج140-5:139(همان،ج و بتواند بعد از پدر کار او را ادامه دهدشود کرد تا آزموده میکارهاي مهم را واگذار

هستان را به سیاووش سپرده بود یا سپردند تا فرزندشان آمادگی الزم براي پادشاهی و جانشینی پدر را بیابد مثالً کاووس زمین قُ نی جایی را میراحکم
خود را از  ی هنگام اختالف و دشمنی هم پدران پندپر است از پندهاي پدران به فرزندان خود حتّ شاهنامههرمزد، پرویز را حاکم اآلن دژ ساخته بود. 

ا به پرویز براي مقابله با بهرام چوبین و حفظ تخت ام ؛خاطر اختالفش با پرویز به دست خاالن پرویز کور شده بود گرفتند؛ هرمز به نمیبازشان  فرزندان
شیرویه او را معزول و در بند ساخته بود چنین پرویز هنگامی که فرزندش ) هم47: 9(همان،جد قیصر برود و از او یاري بخواهدشاهی پند داد که به روم نز

ي ا ) و مقصودشان از پند فرزند بیشتر آن بود که دانش و نیروي فرزند را افزون سازند به گونه269(همان:ه او رساندبینی و هشدارهاي خود را با پیام ب پیش
شناسان را او سفارش کرد که موبدان و ستاره روز باقی نهاد بهیمکند زال را در نسام وقتی خواست به گرگساران سفر فخر و بزرگی پدر شود؛ يکه مایه

و خصوصیات تبار و نژاد   ها بایست آموخته شدند می ). چون فرزندان یادگار پدر محسوب می154: 1کرد(همان،جان دانش بیاموزد زال نیز چنانبخواند و از آن
 انتقال خوي و فرهنگ و نژاد پدران خویش بودند؛ اردشیر بابک به فرزندش شاپور گفت: يسطهفرزند خود واگذارکنند، فرزندان وارا از پدر بگیرند و به 

ــدار   ــت ب ــا روان ــدر ب ــد پ ــو عه ــه فر ت ــان زب ــد م  ن
 

ــم   ــان هـ ــد مـ ــه فرزنـ ــاربـ ــین یادگـ  چنـ
 

ــقّ   ــن حـــ ــو مـــ ــذاردم   چـــ ــد بگـــ  فرزنـــ
 

ــازاردم  ــی نیـــــ ــی را ز گیتـــــ  کســـــ
 

 شــــما هــــم از یــــن عهــــد مــــن مگذریــــد
 

ــد     ــه بـ ــتان را بـ ــس داسـ ــمریدنفـ  مشـ
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مقاله پژوهشی اصیل

 چنــــین یــــاد دار  تــــو پنــــد پــــدر هــــم   
 

 بـــه نیکـــی گـــراي و بـــدي بـــاد دار     
 

 بـــــــه خیـــــــره مرنجـــــــان روان مـــــــرا 
 

 بـــــه آتـــــش تـــــن نـــــاتوان مـــــرا  
 

 فرزندش بهمن چنین بیان کرد: يگام مرگ پیشگویی جاماسب را درباره)یا اسفندیار، هن190: 7(همان،ج
ــود    ــاري بـــ ــن یادگـــ ــن ز مـــ ــه بهمـــ  کـــ

 
 بـــــــود ســـــــر افرازتـــــــر شـــــــهریاري   

 
دادند؛ نوذر وقتی سپاه فراوان توران را دید پر بیم شد گویی  بدین سبب بود که مردان، زندگی فرزندشان را بر زندگی خود ترجیح می) 310: 6(همان،ج

 مرگ خود را حتمی دید به دو فرزندش طوس و گستهم گفت به سوي پارس بروید، شبستان را بیاورید و به البرز کوه ببرید تا 
ــن      ــک دو تــ ــر یــ ــدون مگــ ــم فریــ  ز تخــ

 
ــی     ــن بــ ــان ازیــ ــرد جــ ــن  بــ ــمار انجمــ  شــ

 
اش را انجام داده است  کرد که خویشکاري دید و احساس می کشید وقتی خود را به پایان رسیده می چنین پدر براي فرزنش رنج می) هم21: 2(همان،ج

 که فریدون گفت: نهاد چنان کارها را به فرزندان وا می
 تن را کـــــاله نخـــــواهم همـــــی خویشـــــ  

 
 نــــه آگنــــده گــــنج و نــــه تــــاج و نــــه گــــاه  

 
ــاز   ــواهم آرام و نــــ ــد را خــــ ــه فرزنــــ  ســــ

 
ــج دراز    ــدیم رنــــ ــه دیــــ ــس کــــ  از آن پــــ

 
) گاهی نیز منافع فرزندان ایجاب 315: 6،ج177: 3(همان،جخواه و پشت و پناه او بودند)پسران نیز احترام پدر را داشتند و یار و نیک100: 1(همان،ج

خاطر  نگریست به احترام و بزرگی می يکه به پدرش به دیدهزال با آن ،خواست کابل را ویران کند نسبت به پدر سرکشی کنند وقتی سام میکرد که  می
هاي تورانی ) یا سیاوش از کشتن گروگان200: 1(همان،جي او به کابل شددر مقابل پدر ایستاد و مانع حمله عشقش به رودابه دختر مهراب کابلی

) یا بهرام گور از کردار 67-68: 3(همان،جکرد ی میشید و پیمان خود با افراسیاب را نشکست چون اجراي دستور پدر را سرکشی نسبت به یزدان تلقّسرک
رزند هر ) ف295-296: 7(همان،جومت خود را غیر از روش پدر خواندحک يحترام به روان او را حفظ کرد شیوهکه اپدرش یزدگرد انتقاد کرد در عین آن

ود که پسرش بیژن به او مانند که گیو از آن خوشحال بسن پسر به آن بود که مانند پدر شود چنانشد ح پذیرفت و به او مانند می کس از او تأثیر بسیار می
) هم بدین سبب که 76: 2(همان،جرشد عیب از او بود نه از پد آورد و اگر کسی مانند پدر نمی ه وظایف خود را به جاي می). پدر البت107ّ: 5(همان،جاست

دار تخت پادشاهی شوند چون نوذر را  شد؛ زال و بزرگان ایران بعد از مرگ نوذر نگذاشتند پسران او عهده پذیرفت و مانند او می پسر از پدر تأثیر می
گر، پیري به نام خسرو را بر تخت نشاندند  مرگ یزدگرد بزه). یا بعد از 43: 2(همان،جکه فرزندانش نیز مانند او باشندنشمردند بیم داشتند از آ ناشایست می

صورت که تاج پادشاهی را ز سر گذراند بدینچون بیم داشتند بهرام فرزند یزدگرد نیز مانند پدرش باشد. بهرام براي اثبات شایستگی خود آزمونی دشوار را ا
-ص و یگانهبرتري و ویژگی خا ياز پدر بود که پیران ویسه درباره به همین تأثیر پسر هتوج) و با301-302: 7سر نهاد(همان،ج از میان دو شیر ربود، و بر

 سیاوش بر افراسیاب گفت: ي
ــد    ــوي بــ ــژي و خــ ــدر کــ ــز پــ ــی کــ  کســ

 
 نگیــــــرد از او بــــــدخویی کــــــی ســــــزد    

 
ها را بکشد  فرمان داده بود که گروگان کاووسچون سیاوش بر خالف خوي پدرش بر نگه داشتن پیمان و راستی تأکید کرده بود و وقتی ) 73: 3(همان،ج

 و پیمان بشکند چنان نکرده بود. 
که وقتی افراسیاب براي جنگ جستن گرفت مانند آن میعت او یا گفتار و پندهاي او قرارا تحت تأثیر دالوري و شجاشد ام ر میپدر نیز از پسر متأثّ

) پدر و پسر 11: 2(همان،جش شتاب آمد و فرمان جنگ دادزوي او و شنیدن گفتارش، به مغزو با کرد پدرش پشنگ نیز با دیدن قد با ایرانیان شتاب می
پذیرفت و پدر نیز سخن پسر را  ا گاه پسر، پند و سخن پدر را نمی) ام48: 5(همان،جگفتند میکردند و راز گاه با هم مشورت می

 گفت: داشت خصوصاً جان و زندگی او، از این روي بود که کیخسرو مییت بسیار ). پدر براي پسر اهم6:275وج292و77:،4(همان،جپذیرفت نمی
ــتمکاره ــتم   ســـ ــن ســـ ــر مـــ ــرد بـــ  اي کـــ

 
 مـــــرا بـــــی پـــــدر کـــــرد بـــــا درد و غـــــم 

 
شد بر فرزندش واجب بود که به  کردند و اگر پدر به دست دشمنی کشته می زاري بسیار میاز این روي هنگام مرگ پدر در سوگ او ) 266: 4(همان،ج

که کرد؛ چنان که کیخسرو با آن بلکه در یاد او بود و از روانش یاد می ؛) پدر بعد از مرگ نیز از یاد فرزندش بیرون نبود47: 4(همان،جاو برخیزد خواهی کین
براي پدر خیلی یت فراوان داشت خصوصاً جان و زندگی او چنین پسر نیز براي پدر اهمهم )241: 5(همان،جا در یادش بودام ؛هرگز پدرش را ندیده بود

 مهم بود:
ــت    ــز نیســ ــون دل چیــ ــر  ازخــ ــی تــ  گرامــ

 خون  
 هنرمنـــــــد فرزنـــــــد بـــــــا دل یکیســـــــت 
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 که فرانک به فریدون گفت:کرد تا او زنده بماند؛ چنان ) هنگام سختی، پدر جان خود را فداي فرزند می174: 8(همان،ج
ــوان   ــرد جــــ ــه مــــ ــدرت آن گرانمایــــ  پــــ

 
 فـــــدي کـــــرده پـــــیش تـــــو روشـــــن روان 

 
اك را در حضور اك ماردوش نترسید قیام کرد ضح) و کاوه براي نجات ظاهراً آخرین فرزند خود از دستگاه خودکامه و پر شکوه ضح60: 1(همان،ج
-63 :1(همان،جون برد و قیام خود را عمومی ساختکرد دست فرزندش را گرفت و از پیش پادشاه ستمگر بیرش دشنام داد و محضر آنان را پارهپایمردان

رفتن به نبرد فرود شد گیو فرزندش را  يبیژن او را سرزنش کرد و خود آماده) یا وقتی اسب گیو هدف تیر قرار گرفت و از مقابل فرود بازگشت پسرش 62
خود را که یادگار سیاوش رود، زره  ا چون دید که بیژن به میدان و نبرد فرود میام ؛هایی که کرد، سخنان درشت گفت و او را تازیانه زد خاطر سرزنش به

خاطر بیم جان  خواست به جنگ بالشان برود گیو به ) و هنگامی که بیژن می59: 4(همان،جبه گستهم داد تا بر بیژن بپوشاندکرد  بود و از آن، تیر عبور نمی
ترین اندوه شاهنامه از آغاز تا پایان، مرگ ترین و سخت) دردناك68-70: 4تّه بیژن نپذیرفت(همان،خواست خودش آن کار را انجام بدهد الب بیژن می

 ).138: 9، ج30: 1،ج181: 3،ج289: 4،ج29: 2جمله ر.ك. همان،جفرزند است(از
بر کین سیاوش تأکید داشت و گودرز به کین هفتاد فرزندش، پیران ویسه را کشت و از  کاووسکه کین فرزند خواستن واجب بود چنان بر پدر نیز

 ).61و52: 4(همان،جدخون او نوشی
ا از مرگ یکدیگر خرسند ام ؛کنندشود و قصد جان همممکن بود به دشمنی سخت هم منتهی افتاد و اختالف میان پدر و پسر اختالف هم می

تور در مرگ  که سلم وخاطر آن که فریدون بهرسیدند به جاي شادي غمگین بودند چنان ا اگر به هدف خود میکردند ام نبودند براي نابودي هم تالش می
ا وقتی سلم و تور ام ؛که اظهار پشیمانی کردند آنان را نبخشیدرغم آن) و به115: 1رد و آنان را دشمن خواند(همان،جایرج کوشیده بودند بر آنها کین آو

) هرمزد 126: 1(همان،جشرم بودر را نزد فریدون ببرد پر خواست سر تو منوچهر هنگامی که می يین روي بود که فرستادهکشته شدند گریان بود از ا
ا پرویز گریخت، بندوي و گستهم پدرش را کور کردند و کشتند ام ،یی به نام پسرش پرویز دید خشمگین شد و دستور مرگ فرزندش را داد ها هوقتی سکّ

خاطر خون پدرش آنان را  ودند بهی از جان خود گذشته بحتّ ،که این خاالنش او را براي رسیدن به قدرت یاري کرده بودندپرویز به رغم آن
خواست قدرت براي او باشد و پدرش را در ا فقط میل گماشته بود ام). شیرویه پدرش را در طیسفون محبوس کرده بود و بر او موک178ّ: 9کشت(همان،ج

زاد علیه پدرش کسري قیام یا هنگامی که نوش) 277و  252-253: 9(همان،جزند برساند و از غم او غمگین بودآرام نگاه دارد دوست نداشت کسی او را گ
زاد برایش مهم را زنده بگیرند و حفظ جان نوش زاد کرده بود کسري براي دفع شورش او لشکري فرستاد لیکن سفارش بسیار کرد که سعی کنند نوش

 ).101-102: 8(همان،ججنگ کشته شد زاد دره نوشبود البتّ
گامی سختی هر کس به تر بود از این روي، هن ا خود فرد از هر کس مهمي آن در شاهنامه بسیار است ام ها هپدر و پسر به هم مهر داشتند و نمون

گرفت مانند  نبود خشم می ،خواست کرد یا چنان که می ) پدر بر فرزندش اگر احترامش را رعایت نمی135: 7، ج144،339،394: 6(همان،جفکر خویش بود
از پدر دور شد و نزد منذر که با شفاعت طینوش رومی ی چرت زده بود پدرش یزدگرد بر او خشم گرفت تا آنبهرام که چون ایستاده از خستگ

دابه، سو يو براي رهایی از گفتگو و فتنهخاطر موقعیتی که در دربار پدر یافت  ا بهورزید ام ) یا سیاوش به پدرش مهر می280-281: 7(همان،جبازگشت
 ).76: 3(همان،جتترك ایران و دربار پدر گف

پدر و  يي عالی جامعه رابطه ها افت در ردهی گرفت و کاستی می مهر ذاتی پدر و فرزند، تحت تأثیر تربیت و محیط و منافع و مقام دنیا قرار می
کرد  ه اجتماعی پدر چنان ایجاب میم بر فرزند بود و در حقیقت مقام و جایگاشد و مقد ی میخاطر برتري مقام، پدر برتر تلقّ فرزند، ژرف و نزدیک نبود به

 اسفندیار از گشتاسب، جاماسب به او گفت: يچنان که هنگام گله
 تــــو دانــــی کــــه خشــــم پــــدر بــــر پســــر 

 
ــر پـــــدر   ــر بـــ ــر پســـ ــور مهتـــ ــه از جـــ  بـــ

 
 در اندیشه بود که چه کند موبدان به او گفتند:  کاووسهام سودابه بر سیاوش چون ) هم بدین سبب بود که هنگام ات129ّ: 6(همان،ج

 کــــه هــــر چنــــد فرزنــــد هســــت ارجمنــــد 
 

 دل شـــــــاه از اندیشـــــــه یابـــــــد گزنـــــــد 
 

 وزیـــــــن دختـــــــر شـــــــاه هامـــــــاوران 
 

ــران     ــر کــ ــه دیگــ ــتی بــ ــه گشــ ــر اندیشــ  پــ
 

 ز هـــر در ســـخن چـــون بـــدین گونـــه گشـــت 
 

ــت     ــد گذشـــ ــی را ببایـــ ــش یکـــ ــر آتـــ  بـــ
 

آنها  يشتند از یکدیگر دریافت کنند رابطهتوانستند حقوقی را که انتظار آن را دا پدر و پسر بر اساس مهر ذاتی نمی ي عالی جامعه ها ) در رده33: 3(همان،ج
ز که سام هنگام بازگشت زال ابستند مثل آن گذرد بدین سبب بود که میان خود پیمان میداشت کسی از وظیفه یا مرز خود دراي بود که امکان  به گونه

یرد پیمان انسانی پیمان بست که میل فرزندش را بجوید تا آن هنگام که زال خواست موافقت سام را براي ازدواجش با رودابه بگ يامعهنزد سیمرغ به ج
را کمرنگ داد و آن  ) بیشترین چیزي که مهر خویشاوندي خصوصاً پدر و پسر را تحت تأثیر خود قرار می178-179: 1(همان،جپدر را به یاد او آورد
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مقاله پژوهشی اصیل

ها تر هستند؛ آن ی بر فرزند آدمی از او مهربانها به فرزند بیشتر است حتّ ) مهر حیوانات به فرزند از مهر انسان136: 2(همان،جخت قدرت و جاه بودسا می
یت نمیبه آز، قدرت و سخن دیگران اهم دگویی دیگران فرزند که سام از بیم ننگ و رسوایی و بتر از فرزند است چنان ها برایش مهما انسان ایندهند ام

نشناختن  يبه همین سبب بود که فردوسی درباره). 140: 1(همان،جا سیمرغ بر او مهر آوردام ؛سپید سر خویش را بر کوه نهاد تا خوراك سیمرغ و دد شود
 رستم، فرزندش سهراب را گفته است:

 همـــــــی بچـــــــه را بازدانـــــــد ســـــــتور
 

ــور       ــت گـ ــه در دشـ ــا چـ ــه دریـ ــاهی بـ ــه مـ  چـ
 

ــج و آز    ــردم از رنــــ ــی مــــ ــد همــــ  ندانــــ
 

ــاز   ــد بـــــ ــمنی را ز فرزنـــــ ــی دشـــــ  یکـــــ
 

: 6اسفندیار نزد پدرش گشتاسب بدگویی کرد، گشتاسب به گفتار گرزم اعتماد کرد و اسفندیار را در بند ساخت(همان،ج ي) گرزم درباره224: 2(همان،ج
چون لهراسب قدرت را به او واگذار نکرد به خشم ایران را ترك کرد  ) خود گشتاسب نیز براي کسب قدرت پادشاهی پیش از مرگ پدرش تالش کرد125

پرد و بدان جا اسباب دردسر حکومت پدرش گشت تا آنکه تاج و تخت را لهراسب به زریر سپرد تا به نزد گشتاسب برد و به او سو به روم رفت در آن
ویاي تخت و تاج بود گشتاسب نیز به طریق دانش نجوم دریافته بود که ). اسفندیار هم پیش از مرگ پدر ج61: 6(همان،جترتیب گشتاسب رام گشت

نکرد مراد  مرگ اسفندیار در زابل و به دست رستم است او را به زابل فرستاد تا رستم را دست بسته به دربار او بیاورد کاري که هیچ کس نکرده بود و
). پرویز و هرمز 226و311: 6(همان،جچنان بر گشتاسب بماندو نرسد و همج و تخت به اگشتاسب آن بود که اسفندیار را دور سازد و به کشتن دهد تا تا

یی به نام پرویز زد هرمز برآشفت و فرزندش منازع قدرت دید حکم به مرگ او  ها هکه بهرام سکّا بعد از آن) ام329: 8سخت به هم مهر داشتند (همان،ج
اران و بستگان کشی و کارهاي ناشایست شیرویه، پرویز او را با کارد). هنگام گردن420-421: 8(هما،تریخت و روابط پدر و پسر تیره گشداد، پرویز گ

ه فقط شیرویه ) البت263ّ: 9خواسته جلو کار بد شیرویه را بگیرد(همان،ج ) پرویز سبب این کار را بعدها آن گفت که می219: 9(همان،جنزدیکش زندانی کرد
که هنگام معزولی پرویز شیرویه چنان در زندان بودند چنانبلکه پانزده پسر دیگرش نیز براي حفظ قدرت پدر هم ؛انی شده بودنبود که به دستور پرویز زند

 به او گفت: 
ــت     ــودت دو هشــ ــد بــ ــک فرزنــ ــر آنــ  دگــ

 
ــت      ــدان گذشــ ــه زنــ ــان بــ ــب و روز ایشــ  شــ

 
 بــــه در بــــر کســــی ایمــــن از تــــو نخفــــت 

 
ــتندي نهفـــــــت   ــو بگذاشـــــ ــیم تـــــ  ز بـــــ

 
و افراسیاب را براندازد و پدر و پسر بر تخت  کاووسخواست با پدر همراي شود  ) سهراب براي دیدن پدرش به ایران لشکر کشید می257: 9(همان،ج

کرد آن  که وقتی هجیر از رستم تعریف و تمجیدتوانست بشنود کسی پدرش را از او برتر بشمارد چنان ا نمیبنشینند عاقبت بدین قصد خود جان باخت ام
-که مبادا خوار شود به مرگ پدر همجاه و از بیم آن اك پدرش را دوست داشت ولی براي حب) ضح217-218: 2(همان،جپنداشت را تعریضی به خود

خواه ظاهر نیکاك سوگند خورد که راز ابلیس را که به شکل مردي ابلیس از او پیمان گرفت که سوگند بخورد تا رازي را برایش بگوید ضح .داستان شد
 ). 44-45: 1(همان،جوي و فرمان کندشده بود به کس نگ

کرد شان به آنان واگذار مییا مقامات را متناسب با شایستگی ی داشتند که وظایفپسران براي پدر با هم متفاوت بودند، هر یک شایستگی خاص
 که یزدگرد گفت:چنان

ــی    ــد همــ ــر آیــ ــر ســ ــن بــ ــون روز مــ  کنــ
 

ــد     ــت انــ ــرو شکســ ــه نیــ ــی بــ ــد همــ  ر آیــ
 

ــز کـــــاله و نگـــــین    ســـــپردم بـــــه هرمـــ
 

ــین    ــران زمـــ ــنج ایـــ ــکر و گـــ ــه لشـــ  همـــ
 

 همــــه گــــوش داریــــد و فرمــــان کنیــــد     
 

 ز پیمـــــــان او رامـــــــش جـــــــان کنیـــــــد  
 

 اگـــــر چنـــــد پیـــــروز بـــــا فـــــرّ و یـــــال 
 

 ز هرمــــز فــــزون اســــت چنــــدي بــــه ســــال  
 

ــتگی    ــنم آهســــ ــی بیــــ ــز همــــ  ز هرمــــ
 

 خردمنــــــــــــدي و داد و شایســــــــــــتگی   
 

تر داراي منزلت بیشتري بود اگر فرزند کوچک منزلت  شد رسم چنان بود که پسر بزرگ ی میاین کار پدر از سوي پسران غالباً تبعیض تلقّ) 7: 8(همان،ج
ه بر ایرج مهر بیشتري که سلم و تور به بخشش فریدون خرده گرفتند کشد چنان گرفت سبب اعتراض می یافت یا مورد مهر بیشتري قرار می برتري می

که سري پر باد خاطر آن ا لهراسب به گشتاسب به) لهراسب دو پسر داشت گشتاسب و زریر هر دو سزاوار تخت پادشاهی بودند ام91: 1(همان،جه باشدداشت
شد که  نهادند و اگر الزم می ). گاه نیزکسانی میان فرزندان خود فرقی نمی9-10: 6(همان،جو همین سبب ناخرسندي گشتاسب بود هی نداشتداشت توج
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ژنوگرام روابط خانوادگي در ایران کهن بر اساس شاهنامه ی فردوسی/ مالمير، تيمور و نعيمی، شيرزاد

ر ش مقرّکاووس براي جانشینی پادشاهی نهادند چنان که  انتخاب میان آنان براي منزلتی و مقامی صورت گیرد آن انتخاب را به هنرنمایی خودشان وا می
 کی را برگزین،گفت که از این دو ی کاووسصاحب پادشاهی شود وقتی گودرز به  ،اش کیخسرو و پسرش فریبرز هر کدام دژ بهمن را بگشاید کرد نوه

 کــــاین راي نیســــت  کــــاووسبــــدو گفــــت 
 

ــت     ــی اسـ ــر یکـ ــه دل بـ ــر دو بـ ــد هـ ــه فرزنـ  کـ
 

ــرده   ــن کـ ــو مـ ــی را چـ ــزین   یکـ ــم گـ  ام باشـ
 

ــین    ــر ز کـــ ــود پـــ ــن شـــ ــر از مـــ  دل دیگـــ
 

ــر دو ز مــــن  ــه هــ ــازم کــ ــار ســ  یکــــی کــ
 

ــن انجمـــــن      ــدر ایـــ ــین انـــ ــد کـــ  نگیرنـــ
 

خاستند  میکردند به کین بر یافت نمیی قائل بودند که اگر آن را درنشان می دهد که پسران هر یک براي خود از پدر حقّ کاووس) سخن 241: 3(همان،ج
خاطر بزرگی و  که فریدون بهشد و برخی منفور و ناپسند؛ چنان خاطر رفتار پسران برخی از آنان نزد پدر محبوب می گرفتند گاهی نیز به و خشم می

). زال نیز شغاد را نفرین کرد و بعد 98-99: 1که ایرج را کشتند کین ورزید (همان،جخاطر آن یرج بود به او مهر داشت و بر سلم و تور بهوارستگی که در ا
داد براي  ) اگر پدري دخترش را بر پسرش برتري می346: 6(همان،جرستم سبب ویرانی خاندان زال گشت گفت چون سبب مرگ رستم شده بود و مرگ

که وقتی بهمن دخترش هماي چهرزاد را که همسرش بود ولیعهد خود ساخت و گشت چنان شد و موجب تیرگی روابط آنها می گ محسوب میپسر نن
د و به نیشابور رفت و گمنام گفت فرزندم در شکم هماي پسر باشد یا دختر بعد از او شاه شود ساسان پسر بهمن آن را ننگ داشت و از پیش پدر بیرون ش

 ). 352: 6مان،ج(هزیست
هایی که  که غالب عشقنزدیک و صمیمی داشتند چنان ين دایه و کنیزان رابطه: دختران با مادرشان بیشتر دمساز بودند یا با زنی چوپدر و دخترش      

دایه یا کنیز بوده است مانند اظهار عشق رودابه به زال، منیژه به بیژن، و مالکه به شاپور  يوي دختران اظهار شده است با واسطهدر شاهنامه از س
کند مانند آرزو دختر ماهیار گوهر فروش که دمساز پدر بود فقط از  صمیمی پدر و دخترش حکایت می ي. برخی موارد نیز هست که از رابطهذواالکتاف

 نزد ماهیار رفته بود، نویشید وقتی بهرام گور دست آرزو باده می
 بـــــدو میزبـــــان گفـــــت کـــــاین دختـــــرم 

 
ــرم   ــدر آرد ســـــ ــمان انـــــ ــی بآســـــ  همـــــ

 
ــزن    ــم چنگـــ ــت و هـــ ــم او میگسارســـ  هـــ

 
ــکن     ــکر شــ ــت و لشــ ــه گویســ ــان چامــ  همــ

 
ــود   ــام بـــــــــــــ  دآلرام را آرزو نـــــــــــــ

 
ــود   ــار و دآلرام بـــــــ ــم او میگســـــــ  هـــــــ

 
رفت و در دیار و تبار  شوهرش می يکرد به خانه ردي بیگانه ازدواج میبا مبعد اگر  دي پدرش بودختر تا هنگام شوهر کردن در خانه )352: 7(همان،ج

اش با او نیست اگر هم گاهی سخنی از آن به میان  پدر یا خانواده يز ازدواج دختر دیگر سخنی از رابطهکرد در چنین مواردي غالباً بعد ا شوهر زندگی می
را همراه سودابه و تعدادي بزرگان ایران به  کاووسخاطر مهر دخترش سودابه، دامادش  هاماوران بهکه شاه اي گرم و دوستانه نیست چنان آید رابطه می

شاه هاماوران آنان  و رفتندو  نپذیرفت  کاووسا را از رفتن به مهمانی منع کرد و او را از قصد پدر آگاه کرد ام کاووسمهمانی دعوت کرد سودابه شوهرش 
در بند باشد تا  کاووسا سودابه به پدر پشت کرد دوست داشت که همراه ستاد تا سودابه را به کاخ خود ببرد و محترم بدارد امرا در بند ساخت، کسانی را فر

ا بعد از مرگ سیاوش ام ؛). فرنگیس دختر افراسیاب تا پیش از مرگ همسرش سیاوش نزد پدر گرامی بود137: 2(همان،جکه در کاخ پدرش به سر ببردآن
ن گریخت و شد عاقبت هم به ایرا مورد خشم پدر قرار گرفت و اگر شفاعت پیران ویسه نبود با فرزند شکمش کشته می ،افراسیاب را نفرین کردچون 

از وجود گاه که به بیژن عشق ورزید و او را به کاخ خود برد افراسیاب ). منیژه هم در کاخ پدرش محترم بود تا آن154: 3(همان،جارتباطی با پدرش نداشت
را نیز همراه بیژن به ایران  گاه که رستم بیژن را نجات داد منیژهبیژن آگاه شد او را در چاهی زندانی کرد منیژه را نیز زوار و پرستار او کرد تا آن

کیم خاطر نفوذ یا تح ه بیشتر بهکه البتّشد  چنان با دخترش ارتباط داشت و از حال و روز او آگاه میه برخی موارد نیز بود که پدر هم) البت31ّ: 5(همان،جبرد
که بعد از ازدواج سپینود با بهرام گور، شنگل هندي براي دیدن دخترش به ایران آمد هر دو از تام به دخترش؛ چنان يقدرت خودش بود تا مهر و عالقه

آید براي حفظ آن از قهر بهرام بود. قیصر روم نیز  می) که بیشتر به نظر 444: 7(همان،جل منشور هند را براي سپینود نوشتمهر هم گریستند و شنگ
یافت پرویز نیز  یدخترش مریم را به پرویز داد برادرش نیاطوس را نیز همراه او به ایران فرستاد بعد از آن نیز با نامه و فرستاده از وضع دخترش آگاهی م

هم که مریم شیرویه را به دنیا آورد به قیصر نیز مژده دادند اما بعد از مرگ داد که دخترش همچنان بر کیش و مذهب مسیح است هنگامی  به او یقین می
که قیصر پی درپی از مریم قیصر در پی بررسی اسباب مرگ دخترش برنیامد و هیچ نامی از آگاهی یافت قیصر از مرگ دخترش در میان نیست حال آن

 رده بودند بازگرداند.خواست تا صلیبی را که ایرانیان از روم به غنیمت ب پرویز می
جستند و مقام و موقعیت خود را در نظر داشتند؛ مالکه دختر طایر غسانی بود پدرش به او مهر و عالقه داشت  پدر و دختر هر یک سود خویش می

دریافت که گشوده شدن دژ ا به سبب عشق به شاپور به پدرش خیانت کرد دژ را بر روي شاپور گشود و سبب شد پدرش در دام هالك بیفتد طایر چون ام
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: 7د(همان،جکار مالکه بوده به شاپور گفت این دختر به من که پدرش بودم وفا نکرد به تو نیز وفا نخواهد کرد و می خواست شاپور را بر دخترش بشوران
ا چون دالوري و د محروم ساخت ام). قیصر روم نیز چون دخترش شوهري بیگانه، خالف خواست و نظر پدر برگزیده بود او را از گنج و چیز خو225

ازد داماد و گشتاسب بتواند در مقابل بیگانگان قدرت نمایی کند و مشکالت داخلی خود را برطرف س يکه به وسیلهبراي آن ،شجاعت گشتاسب را دید
 ).24: 6(همان،جدخترش را محترم داشت

فراوان داشتند فرزندان را بر خود و همسرشان ترجیح می دادند بزرگی و پیروزي و دانش : مادران به فرزندان خود؛ دختر یا پسر مهر مادر و فرزند       
ادان که مادر فریدون براي حفظ فرزندش از دست روزبانان و جلّبردند چنانانی می کردند و بر فرزند رشک نمیفرزند را دوست داشتند و از آن اظهار شادم

سیار براي ي ب ها ش به پادشاهی رسید خرسند بود و بزم بر پا کرد، به درویشان چیز بخشید و خواستهضحاك تالش بسیار کرد هنگامی هم که فرزند
). شاپور نیز از کودکی شاه خوانده شد وقتی پنج ساله بود دستور ساختن پل دیگري بر روي اروند داد تا مشکل 80-81: 1(همان،جفریدون به هدیه فرستاد

 ).220: 7ز این هوش او شادمان شد (همان،جازدحام مردم گشوده شود مادرش ا
که در شاهنامه هر گاه از مرگ جوانی سخن رفته است گریه و زاري سوزناك مادرش هاي فرزند غمگین و اندوهناك بودند چنان مادران در بال و غم

ست فرود وقتی مجروح افتاده بود و در دم مرگ قرار ت انگیزترین آنها کاري است که جریره بعد از مرگ فرزندش فرود کرده ادر پی آن ذکر شده است رقّ
ره نیز اسبان را داشت به پرستندگان و مادرش گفت همگی خود را از باالي دژ به زیر بیفکنند تا به دست بیژن نیفتند. پرستندگان خود را فرو افکندند، جری

 ).65: 4(همان،جشکم خود را نیز بردرید و جان دادپی کرد و 
) و اگر دختر بود نیز مادر نگران او 90: 2(همان،جرفت بیم جانش را داشتند میدان میفرزند بودند اگر فرزند پسر بود به  يکار و آیندهمادران نگران 

 بود چنان که هنگام زایمان رودابه مادرش وقتی غیرطبیعی بودن زایمان دخترش را دید گریان بود:
ــخود روي    ــیندخت و بشــــ ــید ســــ  خروشــــ

 
 ســــــوي مشــــــکبويبکنــــــد آن ســــــیه گی 

 
خاطر کار یا سخن اشتباه  ) مادر ممکن بود به336: 8(همان،جگشت شد مادرش غمگین می در دور میکردن از ما) یا وقتی دختر با شوهر236: 1ن،ج(هما

7(همان،جبانگ زدر خشم گرفت قیدافه بر او که وقتی طینوش پسر قیدافه بر اسکندگرفت چنان ا مهر او کاستی نمیفرزندش او را سرزنش کند ام :
رشت به نزد  را می  ها سن دختر آن بود که به مادرش شبیه باشد چنان که دختر هفتواد وقتی پنبهچنین حکار داشتند هم)دختران بیشتر با مادرشان سرو56

نزدیک  يخاطر این رابطه ). به140: 7جهمان،(از من برخورده و به من مانند استرا دید گفت این دختر   ها برد مادرش نیز چون بسیاري رشته مادرش می
فریفتند؛ چنان که سپینود وقتی خواست با بهرام  کردند و او را می استفاده میرسیدن به اهداف خود از مادر سوء و همرازي دختر با مادر برخی دختران براي

یز به پدر همین را گفت تواند بیاید مادرش ن یمار است نمیرفتند به مادرش گفت که شوهرش ب به ایران بگریزد یک روز که جشن بود و همه به جشن می
کردند و  ا گاه نیز نسبت به او تندي میامداشتند؛ ان احترام مادر را نگه می). فرزند435: 7(همان،جنود با بهرام به سوي ایران گریختکردند سپیآنها باور

به همسري زال مژده داد داد و وقتی سیندخت او را » جواب«مقابل مادرش ایستاد وعشق زال در که رودابه به سبب کردند چنان پندهاي او را گوش نمی
که مادرش را گفت یکی از آرزوهایش آن است  ا می) اسفندیار پندهاي مادرش را گوش نکرد و نسبت به او تندي کرد ام228: 1(همان،جخرسند گشت

که سیندخت عشق رودابه را توجیه کرد و مهراب را از کشتن دخترش در پیش پدر بود چنان) مادر حافظ منافع فرزند 218: 6(همان،جبانوي شهر ایران کند
م داشت چهرزاد مادر داراب بود ) تنها مادري که خود را بر فرزندش مقد190-191: 1باز داشت و از او پیمان گرفت که آزاري به رودابه نرساند (همان،ج

ا او نیز به فرزندش مهر داشت اش را حفظ کند داراب را در صندوقی نهاد با گوهر بسیار به آب افکند ام هیهماي فرزندش را نهان داشت تا بتواند پادشا
ن را بشناسد شیر از پستانش که آ) بعد از سی و دو سال هنگامی که داراب را دید بدون آن356: 6(همان،جشود سی را فرستاد تا ببیند چه میچون ک

 ).370: 6(همان،جو واگذاشت و از گذشته پوزش خواستناسایی داراب تخت را به ا) هنگام ش362: 6(همان،جپالود
ی بود که دو یا چند پسر که از یک پدر و مادر به دنیا آمده بودند میان آنان صمیمیت و نزدیکی خاص: پیوند برادري سه گونه بود یکی آنبرادران      

ا مادرشان بوجود آمده بودند میان آنان روابط نیکی تا پایان عمر بود: نوع دوم، پسران از یک پدر بودند امه پشوتن و اسفندیار از کتایون و گشتاسب چنانک
جدا بود مثل شغادو رستم که پدرشان زال بود اما شغاد ا شغاد از کنیزکی زاده شد و رستم از رودابه به دنیا آمده بود این دو نیز نخست روابط نیکو داشتند ام

ها را شغاد ساخته است او را با تیري به  نیرنگ يگام زخم یافتن وقتی دریافت که همهکار بست رستم نیز هن اندیشی کرد و نیرنگ بهرادرش بدنسبت به ب
که از سه اي نیز داشتند اینان با هم همراي بودند چنان درخت دوخت بعد خودش نیز جان باخت برادرانی که از یک پدر بودند و گذشته از آن مادر یگانه

همراي بودند و خود را از ایرج ) سلم و تور همواره با هم 82: 1(همان،جود و ایرج از ارنواز به دنیا آمدشان شهرناز ب فرزند فریدون سلم و تور و مادران
اه کابل در مجلس بدگویی کن شداشتند: از همین روي بود که وقتی شغاد براي به دام افکندن رستم به شاه کابل گفت در مجلس شراب از من  کنار میبر

 شغاد چنیین گفت: يشراب هنگام عربده
ــ ــه  تـــ ــرم نـــ ــام نیـــ ــۀ ســـ  اي  و از تخمـــ

 
ــه  ــرادر نـــ ــه  بـــ ــتم نـــ ــویش رســـ  اي اي خـــ
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 نکردســـــت یـــــاد از تـــــو دســـــتان ســـــام
 

ــام     ــز نـــ ــرد نیـــ ــی بـــ ــو کـــ ــرادر ز تـــ  بـــ
 

 تـــــو از چـــــاکران کمتـــــري بـــــر درش    
 

 بــــــــرادر نخوانــــــــد تــــــــرا مــــــــادرش 
 

هی به شغاد خوانده است نوع سوم بدین صورت بود که دو یا چند برادر توج شاه کابل اختالف مادر رستم و شغاد را دلیل بی ) در حقیقت327: 6(همان،ج
ادري داشتند فقط از طریق مادر به هم پیوند داشتند یعنی مادرشان چند شوهر کرده بود و از شوهران خود فرزندانی به دنیا آورده بود که با هم نسبت م

شد و نوعی پیوند سببی محسوب می  ه از این نوع در شاهنامه آمده است این گونه خویشاوندي از دیدگاه برادران خویشاوندي ژرف محسوب نمییک نمون
 که تلخند به گو گفت: شد چنان

ــت   ــه دوســ ــن نــ ــرا مــ ــوانم تــ ــرادر نخــ  بــ
 

ــت       ــه پوســ ــا نــ ــو از دودةمــ ــز تــ ــه مغــ  نــ
 

ا این دو بر سر کسب قدرت با هم نبرد کردند عاقبت ام ؛شان نیز باهم برادر بودند بودند هر چند پدران )گو و طلخند فقط از مادر برادر229: 8(همان،ج
ل و دوم پیوند برادري در شاهنامه که زخمی از جانب لشکر برادرش به او رسیده باشد عمرش به سر آمد و بر اسب جان باخت. نوع اونآطلخند بدون 

چون راهنما و مشاور بود مثل که پشوتن براي اسفندیار همونه برادران غالباً با هم نزدیک، صمیمی و همراي هستند چناني بسیاري دارد این گ ها نمونه
 دعوت مهمانی رستم گفت من با رستم و ایوان او کاري ندارم و نمی خواهم رستم را به مهمانی خود بخوانم، يوقتی که اسفندیار به پشوتن درباره

 کـــــاي نامـــــدار  پشـــــوتن بـــــه او گفـــــت
 

 بــــــرادر کــــــه یابــــــد چــــــو اســــــفندیار   
 

 بـــه یـــزدان کـــه دیـــدم شـــما را نخســـت      
 

ــت        ــین نجسـ ــر کـ ــا دگـ ــامور بـ ــک نـ ــه یـ  کـ
 

 دلــــم گشــــت زان کــــار چــــون نــــو بهــــار 
 

ــفندیار     ــم ز اســــ ــتم و هــــ ــم از رســــ  هــــ
 

چنین برادران هنگام نیاز و پیش آمدن هم شمرد، ی)اسفندیار به پندهاي پشوتن عمل نکرد چون عمل به آنها را سرپیچی از فرمان شاه م273: 6(همان،ج
که وقتی گرسیوز آگهی یافت که افراسیاب بر اثر خوابی هولناك خروش برآورده غمگین است به تیزي نهادند چنان دشواري راز خود را با هم در میان می

 ).49-48: 3(همان،جخود را برایش بیان کردب نیز راز و تندي نزد برادر شتافت او را در آغوش گرفت و رازش را پرسید افراسیا
خاطر مهر خونی که بود اعتماد تمام  ا برخی به برادر خود بهی و تمام به هرکس نبایست کرد؛ باید او را آزمود و در کارها باید تدبیر کرد اماعتماد کلّ

-فرنگیس برد با نیرنگ و دروغ میانهاثر رشکی که بر سیاوش و که گرسیوز برشد عملی نسنجیده و ناشایست ظهور کند چنان کردند که گاه موجب می می
 يگناه بر زمین ریخته شد دامن افراسیاب، گرسیوز و همه افراسیاب را با سیاوش بد ساخت و عاقبت سبب مرگ سیاوش گشت خون سیاوش که بی ي

که وقتی گرسیوز از سیاوش نزد او بدگویی گمان نشد؛ چنانشت به او بدخونی که با گرسیوز داخاطر مهر برادري و پیوند  ا افراسیاب بهتوران را گرفت ام
). یا رستم که پهلوانی خردمند و پر تجربه بود از نیرنگ برادرش شغاد 125: 3خاطر مهر خون پنداشت (همان،ج کرد او آن را از روي نیک خواهی و به

هایی کنده بودند و در آن تیغ و  جا شغاد و شاه کابل با هم به نیرنگ دست زده بودند چاهنیندیشید به کابل رفت تا کین شغاد را از شاه کابل بگیرد در آن
انی که صاحب شمشیر نهاده بودند تا رستم و رخش و زواره در چاه افتادند و جان باختند رستم وقتی از نیرنگ شغاد آگاه شد که دیگر دیر شده بود برادر

که بهرام گور گزیدند و کار را به آن واگذار می کردند چنان براي انجام کارهاي مهم و محرمانه برادرشان را بر می قدرت بودند یا داراي مقام درسپاه بودند
 هنگام رفتن به جنگ،

ــاله    ــت و کـــــ ــرادرش را داد تخـــــ  بـــــ
 

ــاه     ــدارد نگــ ــکر بــ ــنج و لشــ ــا گــ ــه تــ  کــ
 

رگان دستگاه اي بودند و احترام آنان را نیز مثل شاه یا بز داراي نفوذ و قدرت ویژهچنین این گونه برادران به اعتبار پیوندشان با شاه و صاحب مقام هم      
) سیاوش به گرسیوز گفت به جاي خود کسانی را برگزیند تا با او نبرد بیازمایند گرسیوز نیز چنان کرد هر چند 122: 3(همان،جداشتند حکومت نگه می

). 48 3(همان،ج: درت بنگرد و بر او خشم خود براندر در عین داشتن روابط نیک و صمیمی از منظر قممکن بود برادري که صاحب قدرت بود بر برادر دیگ
) برادران در شادي همراه هم بودند در سختی نیز برادران یار و 97-96 4(همان،ج: شدند دیگر محسوب میگاه هم در میدان نبرد برادران پشت و تکیه

چیچست نهان شده بود هوم براي بیرون آمدن افراسیاب  ينداشتند؛ وقتی افراسیاب در دریاچهزبونی یکدیگر را  ل دیدن خواري وهمدم هم بودند و تحم
ه او از آب بیرون بیاید چنان کردند. از جمل يشکنجه کنند) تا افراسیاب با ناله (=ست که گرسیوز را در چرم خر بنهنداز آب به کیخسرو گفت تنها راه آن ا

که تاج و تخت م بر برادر بود چنان) فرزند مقد112: 6(همان،جخن رفته است کین خواهی برادر استبرادران از آن س ير شاهنامه دربارهموارد بسیاري د
ه ت را هنگام مرگ بداشت، اگر هم گاه بر اثر خردي فرزند، کسی تاج و تخ کردند نه برادر مگر آنکه کسی فرزندي نمی پادشاهی را به فرزند واگذار می

) مهر ورزي برادران ذاتی آنان بود و 253: 7(همان،جفرزندش تاج شاهی را به او بسپرد گرفت که هنگام بزرگ شدن کرد از او پیمان می میبرادرش واگذار
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مقاله پژوهشی اصیل

آرام بود حاضر بود  که وقتی ایرج در مقابل تندي برادرانش سلم و تور براي رسیدن به قدرت و ثروت،بر اساس خرد درونی و گوهر ذاتی استوار بود چنان
 از همۀ اینها بگذرد فریدون دربارة فکرش،

 اي خردمنـــــد پـــــور  بـــــدو گفـــــت شـــــاه 
 

ــور      ــو ســـ ــد تـــ ــی رزم جویـــ ــرادر همـــ  بـــ
 

ــت     ــد گرفــ ــاد بایــ ــخن یــ ــن ســ ــرا ایــ  مــ
 

ــگفت    ــد شـــــ ــنایی نیایـــــ ــه روشـــــ  زمـــــ
 

ــزید     ــدون ســ ــخ ایــ ــرد پاســ ــر خــ ــو پــ  زتــ
 

 دلـــــت مهـــــر پیونـــــد ایشـــــان گزیـــــد      
 

پی حفظ جان و زندگی هم بودند از درد ناك ترین بالها از دست دادن برادر بود بدین سبب بعد از مرگ برادري، دیگر برادران ) برادران در 99: 1(همان،ج
ها از سخت اندوهگین بودند. مواردي نیز در شاهنامه هست که برادري به مرگ برادر خود کوشیده است یا از مرگ او خرسند و شاد گشته است تمام آن

که شغاد براي رهایی شاه کابل که پدر زن او بود از باژو ساو دادن به رستم نیرنگ اندیشید و رستم را در ستی قدرت و جاه بوده است چنانروي آز یا دو
نگذارد خوراك ددان هاي گران و سخت خودرا برکشید به شغاد گفت تیر و کمان بزه پیشش بنهد تا  دام افکند، هنگامی که رستم از چاه با زخم

شد که برادران خود را با یکدیگر بسنجند و در مقابل هم بایستند نه در مقابل  جاه و قدرت سبب می ). آز و حب264: 7نیز ر.ك. ج 333: 6همان،ج(شود
به ایرج شده است  يبهره که وقتی فریدون زمین را به سه بخش میان فرزندان خود تقسیم کرد سلم و تور احساس کردند بخش بهتريبیگانه؛ چنان

 فریدون اعتراض کردندو گفتند:
ــریم    ــدر کمتـــ ــام و پـــ ــا زو بمـــ ــه مـــ  نـــ

 
ــوریم        ــدر خـ ــه انـ ــاهی نـ ــت شـ ــر تخـ ــه بـ  نـ

 
 ). از همین روي بود که فریدون به ایرج که باز هم بر مهر خویش و برادري با سلم و تور اصرار می کرد می گفت 94: 1(همان،ج

ــود   ــرادر بـــــ ــدان بـــــ ــرادرت چنـــــ  بـــــ
 

ــود       ــر بــ ــر افســ ــر ســ ــرا بــ ــر تــ ــا مــ  کجــ
 

 چـــــو پزمـــــرده شـــــد روي رنگـــــین تـــــو 
 

ــو      ــالین تــــ ــرد بــــ ــر گــــ ــردد دگــــ  نگــــ
 

 تــــو گــــر پــــیش شمشــــیر مهــــر آوري      
 

 ســـــــــرت گـــــــــردد آشـــــــــفته از داوري  
 

را پدرش زندانی کرده بود  ) یا شیرویه را وقتی از زندان آزاد کردند بدان خرسند نبود چنان که به تخوار گفت رها کردن ما کار شما نیست او98: 1(همان،ج
ا وقتی تخوار به او گفت اگر تو نپذیري که شد بدین سبب بدین آزادي خرسند نبود ام رهاند طغیانی علیه پدر محسوب می اگر کسی غیر از او از بندش می

خواهی و دوستی قدرت، گاه سبب  آز و فزون). 247: 9گاه پذیرفت (همان،جپذیرند آن علیه پدرت طغیان کنی و تختش را صاحب شوي، باقی برادرانت می
شد بعد از مرگ پیروزشاه پسر بزرگش قباد اسیر شده بود بالش پسر کوچک پیروز، بر تخت پدر نشست موقعی که قباد آزاد شد  جنگ و نبرد برادران می

ز و هرمز دو برادر بودند که بر سر کسب قدرت نزاع ا پیرو) ام27: 8تر خود واگذاشت بدین سبب جنگی رخ نداد (همان،جبالش تخت را به برادر بزرگ
). یا هنگام شورش بهرام چوبین علیه پرویز و هرمز 41: 8کردند هرمز شکست یافت پیروز او را بخشید و محترم داشت لیکن خود برتخت نشست(همان،ج

ون منافع آن ی در میدان رزم نیز رویاروي شدند چش ایستاد حتّنام که در دستگاه پرویز محترم بود گردوي در مقابل برادر »گردوي«بهرام برادري داشت 
که ایرج را تور از خواهی برادران گاه سبب مرگ برخی از آنان می شد چنان) این دشمنی و نبرد بر سر قدرت و فزو ن116: 9(همان،جدو باهم سازگار نبود

 ).97: 1را آزاد ساخته بود و سبب رخنه در سپاه پیروز او شده بود (همان،ج روي آز کشت و افراسیاب، برادرش اغریرث را کشت چون اسیران ایرانی
د از هم دور بودند چون دختران نیز مانن ي عالی جامعه ظاهراً ها ا در ردهخواهر و برادر نیک بود و به هم مهر داشتند ام ي: رابطهبرادر و خواهر       

شان را از بند رهایی  کردند تا خواهران شد از این روي برادران جهد می اسیري خواهر ننگ محسوب می )120: 6(همان،جکردند زنان در شبستان زندگی می
ل شد مهر برخی ت بسیار متحمخان گذشت و مشقّ که اسفندیار براي نجات خواهرانش که در رویین دژ اسیر ارجاسب تورانی بودند از هفتدهند چنان

و همراه امعلوم گشت  ،که وقتی مردي در شبستان کسري یافتندد که جدا شدن از یکدیگر برایشان ممکن نبود چناناي بو برادران و خواهران هم به گونه
ه این دو بر سر این مهر خود که سبب آلودگی و ناپاکی دختر مهتر چاچ است از روي مهر بسیار به خواهرش همراه او به شبستان کسري آمده است البتّ

دو فرزند او به هندوستان گریختند دو فرزند دیگر در زندان اسیر  ). وقتی اردوان اردشیر را کشت115: 8جان باختند (همان،جشبستان کسري شده بودند 
دشیر محترم بود اي را با زهر نزد خواهرش فرستاد خواهر او نزد ار ایی از پادشاهی ندارد فرستاده بودند بهمن پسر بزرگ اردوان از هندوستان وقتی دید بهره

دردي کند خواهر ). از خواهرش خواست تا زهر را به اردشیر بخوراند و کین پدر و برادران را بگیرد و با آنان هم156: 7(همان، جو همسرش گشته بود
د دستور مرگش خواست به اردشیر بدهد که از ترس لرزید و جام زهرآلود از دستش افتاد اردشیر وقتی پی به نیرنگ او بر دلش بر برادر سوخت زهر را می

سهراب به دژ سپید، رئیس دژ  يکه هنگام حملهداد چنان گاه خواهري به جاي برادرش کاري انجام می ا به تدبیر وزیر جان به در برد.را صادر کرد ام
راي زنی در کنار برادر بود؛ چون ) خواهر گاه هم182: 2خواهرش گردآفرید به رزم سهراب شتافت (همان،ج ،رد بودگژدهم، پیر بود پسرش گستهم چون خُ
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) او آرامش و 413: 8(همان،جا برادر نپذیرفتام ؛که گردیه برادرش بهرام چوبین را پند داد و او را از سرکشی و طغیان علیه هرمزد و پرویز منع کردچنان
ز مرگ بهرام به برادر دیگرش گردوي که نزد پرویز محترم بود ا بعد اداد هنگام بال و فتنه همراه بهرام بود ام حفظ خانواده را برجستن مقام بلند ترجیح می

ا وقتی همسر ) ام177: 9(همان،جپرویز باز داشت با او ازدواج کردرا از رفتن نزد  نامه نوشت تا از او نزد پرویز پایمردي کند که گستهم خال پرویز او
کند و همسر پرویز شود میل به قدرت و همراهی برادر را بر همسري گستهم ترجیح داد گستهم را کشت و همسر درش واسطه گشت تا گستهم را نابودبرا

 کردند: ) خواهران هنگام مصیبت و بال و مرگ برادر زاري می185-182: 9(همان،جی پرویز را با برادرش از یاد بردپرویز گشت و دشمن
ــواهران   ــادر و خـــ ــد مـــ ــاه شـــ ــو آگـــ  چـــ

 
ــوان برفت  ــران   ز ایـــــ ــا دختـــــ ــد بـــــ  نـــــ

 
ــاك    ــردو خــ ــر گــ ــاي پــ ــرو پــ ــه ســ  برهنــ

 
ــاك       ــد چــ ــه کردنــ ــه جامــ ــر همــ ــتن بــ  بــ

 
اساساً در شاهنامه بسیار کم از مرگ زنان سخن رفته  .نیست ،که برادري در مرگ خواهرش به سوگ نشسته باشدا سخنی از این) ام314: 6(همان،ج

 است.
که کیومرث بخشید چنان شمردند که تبار و نژاد آنان را تداوم می آن را یادگار خود میو خود را دوست داشتند  ي: مردان نوه و نبیره(نوه) و نیانبیره      

دختري ایرج و نبیرة فریدون  ينوه) منوچهر 31: 1(همان،جچون دستور و رایزن او بودورزید مثل پسر خودش بود هم به هوشیگ فرزند سیامک مهر می
چون فرزند او بود او را گرامی داشت پرورد و تخت شاهی را به او سپرد منوچهر نیز انتقام خون نیاي خود ایرج را گرفت. منوچهر نسبت به فریدون هم

چون او درست کردند اي هم مهد رستم پیکر و مجسیت نوه براي نیا بود که هنگام تولّخاطر اهم کرد بعد از مرگش نیز سوگ او را به جاي آورد؛ به عمل می
 کاووس) یا 242-239: 1گشت (همان،جستان بازو براي سام به مازندران و گرگسار فرستادند او نیز جشن و رامش بر پاي کرد و براي دیدن رستم به زابل

) و گیو هنگام رفتن به توران 19: 3(همان،جان جاوید و یادگار بماندکاووس بدآید و نام بدین منظور که او را فرزندي پدیداز سیاوش خواست تا زن بگیرد 
 براي آوردن کیخسرو، فرزندش بیژن را به پدرش گودرز سپرد تا بپرورد به گودرز گفت:

 تـــــو مـــــر بیـــــژن خـــــرد را درکنـــــار     
 

ــار    ــه دارش از روزگـــــــ ــرور نگـــــــ  بپـــــــ
 

ــزین     ــد جـــ ــدار باشـــ ــه دیـــ ــدانم کـــ  نـــ
 

ــرین      ــان آفــ ــز جهــ ــین جــ ــد چنــ ــه دانــ  کــ
 

خبر اردشیر  فاق دختر مهرك را دید و بیحذر داشته بود شاپور بر حسب اتّازدواج با دختر مهرك نوش زاد بر ). یا اردشیر پسرش شاپور را از201: 3(همان،ج
خرسند و شاد گاه شدخود آ يا اردشیر وقتی از وجود نوهبا او ازدواج کرد از او پسري به دنیا آمد شاپور بیم داشت پدرش از این راز آگاه شود ام ،

هاي مستحسن نبیره، یکی آن بود که به نیاي خود شباهت صوري داشته باشد. از جمله وظایف نوه و نبیره، گرفتن کین  ). از ویژگی171: 7(همان،جگشت
 که پشنگ پدر افراسیاب گفت:نیا بود چنان

ــت    ــا را نجســـ ــین نیـــ ــه کـــ ــره کـــ  نبیـــ
 

ــار    ــه دارش از روزگـــــــ ــرور نگـــــــ  بپـــــــ
 

خواستند با نیکی در  داشتند؛ می نکرده بودند فرزند فرزند را محترم میکه شایستۀ آنان بود عمل). برخی پدران چون درحق فرزندشان چنان12 :2(همان،ج
ا به توران او بود عمل نکرد و او را آزرده ساخت ت يکه شایستهسیاوش چنان در حقّ کاووسکه نوه، کار خود را در باب فرزندشان جبران کنند چنان حقّ

دار شدن که براي عهدهانگاشت چنان فرزندش فریبرز می يداشت و همپایه ست و او را عزیز مینگری چون فرزند خود میا نسبت به کیخسرو همرفت ام
ب نیز نسبت به اسفندیار قیت هر یک از آنان براي گشودن دژ بهمن بسته ساخت؛ گشتاسبلکه آن را به موفّ ؛تخت شاهی هیچ کدام از آنان دو را برنگزید

جبران اسفندیار  يخود دربارهرا خواست قصور  سفندیار میاندیشی نکرد اسفندیار نا به هنگام جان باخت گشتاسب با سپردن شاهی به بهمن پسر ا نیک
ي گشتاسب و بهمن بر همین طهشد راب جانشین فرزندش محسوب می ). نوه براي نیایی که فرزندش را از دست داده بود در حکم6:341(همان ،جسازد

طلبی اسفندیار او را به زابل فرستاد دو که گشتاسب براي دفع قدرترساند چنان ه نبیرگان را نیز آسیب می). جنگ قدرت البت321ّ: 6(همان،جمبتنی بود
گله کرد که سبب مرگ آنان شده اي نوشت و از او  مهآذر نیز در آنجا کشته شدند، اسفندیار بعد از مرگ آنان به گشتاسب نا فرزند اسفندیار مهرنوش و نوش

افراسیاب از  يهوقتی کیخسرو به ایران آمده بود دربار کاووس) نوعی رقابت میان نیاي مادري و پدري براي جذب نوه وجود داشت؛ 290: 6(همان،جاست
کیخسرو را  کاووس) . به همین سبب بود که 234: 3(همان،جبودگاه دوستدار او نخواهد که هیچاو پرسید کیخسرو از بدي افراسیاب سخن راند و این

 يبا نیاي مادریشان نیک بود مثل رابطه  ها برخی نبیره ي) رابطه13: 4نگرود و کین پدر را از او بخواهد(همان،جسوگند داد تا به خویشی افراسیاب 
که منوچهر چون به جاي فریدون برتخت ه مشروع بود چناناي مادري یافتن البتّ) پادشاهی از نی182: 2(همان،جبا پدر تهمینه که همراه هم بودندسهراب 
 نشست،

ــین   ــان روي زمـــــــ ــه پهلوانـــــــ  همـــــــ
 

 منـــــــــوچهر را خواندنـــــــــد آفـــــــــرین    
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مقاله پژوهشی اصیل

ــرّ ــه فـــ ــواه  کـــ ــو اي نیکخـــ ــاي تـــ  خ نیـــ
 

ــاله      ــت و کــــ ــاهی و تخــــ ــرا داد شــــ  تــــ
 

 تـــــــرا بـــــــاد جاویـــــــد تخـــــــت ردان  
 

 همـــــان تـــــاج و هـــــم فـــــره موبـــــدان      
 

ا به نژادش که به ام ؛اك فخر نکردپیوست اوبه خود ضح اك میضح به ی رستم به نیاي مادري خود نیز فخر می کرد اگر چه) حت137ّ-1:136(همان،ج
که من بودند چنانخاطر کردار نیا با او دش خوبی با نیاي مادري خود نداشتند و به ينیز رابطه  ها ) برخی نبیره257: 6(همان،جنازید اك می پیوست، میضح

 کیخسرو به پیران گفت: يافراسیاب درباره
ــروغ     ــرد فــ ــن نگیــ ــرو از مــ ــه کیخســ  کــ

 
ــد دروغ    ــه باشــــ ــوانش کــــ ــره مخــــ  نبیــــ

 
ــا   ــدون او را نیـــــــ ــم همیـــــــ  نباشـــــــ

 
ــا    ــخن کیمیـــ ــن ســـ ــی زیـــ ــویم همـــ  نجـــ

 
ي نیا را در  ها شد که نبیره اندیشه خاطر ستم او به پدر و مادرش نابود کرد. گاه اختالف دو نسل سبب می ) کیخسرو نیاي مادري خود را به166: 5(همان،ج

 گودرز قضاوت ناشایست کرد، يبدین سبب بود که وقتی بیژن دربارهنیابد و بر او خرده بگیرد 
ــوش دار     ــر هــ ــو اي پســ ــت گیــ ــدو گفــ  بــ

 
ــوش دار    ب  ــر گـــ ــر بســـ ــن ســـ ــار مـــ  گفتـــ

 
ــن     ــدي مکــ ــه تنــ ــودم کــ ــه بــ ــرا گفتــ  تــ

 
ــخن      ــردان ســـ ــد مگـــ ــر بـــ ــودرز بـــ  ز گـــ

 
ــت     ــت و داناترســ ــده ســ ــار دیــ ــه او کــ  کــ
 

 بـــــدین لشـــــکر نـــــامور مهتـــــر ســـــت      
 

  )120: 5(همان،ج                                                                                                                                                  
: 4سپرد (همان،ج شاوند خود میخویشاوندان به هم مهر داشتند هر کس کارهاي مهم را به خوی :دوده و خاندان و خویشاوندي گسترده      
: 4(همان،جو یار یکدیگر و فریادرس هم بودندکردند و در سختی یاور  خاطر هم کار و تالش می )، آنان به314: 5،ج344و  257-258: 8،ج90: 3،ج227
 ان گریخته بودند و طالیه خبر نشده بود، کردند چنان که رستم، وقتی تورانی اي و گروه خویشاوندي عمل می ). در سپاه نیز به صورت قبیله47: 9،ج103

ــگ    ــون پلنـ ــد چـ ــوس و شـ ــا طـ ــفت بـ  برآشـ
 

ــگ       ــت جن ــر دش ــت گ ــواب اس ــاي خ ــن ج ــه ای  ک
 

ــت      ــل کیسـ ــه از خیـ ــن کـ ــه کـ ــه نگـ  طالیـ
 

 ســـــر آهنـــــگ آن دوده را نـــــام چیســـــت     
 

ــو       ــه چــ ــابی بــ ــه بیــ ــرد طالیــ ــو مــ  چــ
 

 هـــم انـــدر زمـــان دســـت و پـــایش بکـــوب       
 

ی که ) یکی از خویشاوندان بر اثر شایستگی خاص17: 4(همان،جدش سپاهیان نیز بر اساس گروه خویشاوندي توزیع می). روزي و مواجب 259: 4(همان،ج
که داراي مشکالت و منافع مشترك بودند و بر اساس آن گرد ه این خویشاوندان در عین آن) البت417ّ: 7(همان،جشد و باقی تابع او بودند رئیس میداشت 

اي بودند چنان که بهرام چوبین  کیش گاهی داراي منافع جداگانه دل و همی خویشاوندان یکی نیز داشتند حتّهر یک منافع خاص ،هم جمع شده بودند
ا وقتی اینان به ) ام42: 9(همان،جشان را به یاري بخواهند یشاوندانخواز وقتی در مقابل پرویز احساس ضعف کرد از سپاهیانش خواست تا هر یک 

). این 43: 9(همان،جآید مانیم تا ببینیم چه پیش می یآگاهی دادند و یاري خواستند آنان منافع خود را در نظر داشتند گفتند منتظر م خویشاوند خود
اگر  شود یا پرویز؟ خواستند مطمئن شوند که بهرام پیروز می ا عاقبت نگر بودند میدل و همراي بودند امخویشاوندان در دل با سرکشان همراه بهرام یک

در ظاهر با او مخالفتی نکرده بودند تا دچار  ،شد ا اگر پرویز پیروز نمیام ؛گرفتند گرویدند و غنائم بر می رسید اینان به سپاه او می بهرام پیروزمند به نظر می
که نیرنگ شبیخون خسرو را به آنان خبر دادند ا به دل با بهرامیان بودند چنانپرداختند ام گشتند در حال به نبرد نمی عقاب شوند اگر چه در دل غمگین می

ر بود شاید از آن روي بود که شدند کردار هر یک از آنان در نظر حکومت براي باقی آنان مؤثّ و امید پرویز را برباد دادند خویشاوندان یک کل محسوب می
سبب نبود که  که گردوي برادر بهرام با او جنگ رویاروي نیز کرد بینخواندند چنا ی برخی خود را دشمن بهرام نیز میکردند حتّ طرفی می اینان اظهار بی

هاي بسیاري از  بعد از مرگ بهرام و تحکیم قدرتش ري را که موطن بهرام بود و سپاهیانش غالباٌ اهل ري بودند با تدبیري خاص ویران کرد؛ در جاي
که قلون ر بوده است اشاره شده چناناند و گناه هر یک در سرنوشت باقی آنان مؤثّ شده که خویشاوندان یک کل به هم پیوسته محسوب میشاهنامه به این

او آگاه شد خویشان و فرزندانش را تباه ساخت. از همین روي بود که اسفندیار به رستم پیام داد که باید دست  يپیر بهرام چوبین را کارد زد خاقان از فتنه
 دوده با هم راي زنی کنید؛ چون رفتار رستم را بیانگر رفتار کلّ يي، براي انتخاب یکی از این دو راه، همهبه بند بدهی اگر نه، براي جنگ آماده شو

234: 6توابع و عوارض آن نیز مشترك بود(همان،ج کردند از این جهت ر میخاندان زال تصو(. 
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ژنوگرام روابط خانوادگي در ایران کهن بر اساس شاهنامه ی فردوسی/ مالمير، تيمور و نعيمی، شيرزاد

روابط آنان بهتر بود و والدین دختر، فرزند دخترشان را نیز مثل فرزند داشت  عروس پیوند سببی نیز میي : اگر داماد با خانوادهخویشاوندي سببی      
آفرید و پشنگ، یش نسبی فریدون بود از پیوند ماهآفرید به دنیا آمد او را به پشنگ دادند پشنگ خوکه از ایرج، دختري به نام ماهکردند چنان ی میخود تلقّ

هاي سببی غالباً به  اشت چون پرورش یافت تاج و تخت را به او سپرد تا کین ایرج را گرفت؛ خویشاونديمنوچهر به دنیا آمد فریدون او را عزیز و محترم د
گرفت که ممکن بود در دراز ورت میی صدالیل خاصت آن عامل مد 

گرم نبود، در خویشاوندي سببی  خویشاوندي نسبی ژرف و ي، روابط خویشاوندي سببی به اندازهیت خود را از دست بدهد و دوام نیاورد از این رويهما
گرفت  بینی صورت مینه از روي مهر بلکه بر اثر مصلحتی هنگام ظهور اختالف، رفع آن شد حتّ اندیشی از روي ناگریزي رعایت می غالباً نوعی مصلحت

روم، نیاطوس رومی که عموي مریم زن پرویز بود خاطر اختالف مذهبی ایران و  که در مجلس بزم خسرو بهکه مایه پیوند خویشاوندي واقع شده بود چنان
. سیاوش چون از خویشاوندان نسبی خود بریده بود به پیشنهاد پیران ویسه )134-9:133ا رام سازد(همان،جآزرده شد، پرویز مریم را فرستاد تا نیاطوس ر

 ياز کسانی چون رستم و بهرام و زنگهرا نبینم و  کاووسرم براي ازدواج با دختر افراسیاب گردن نهاد، به او گفت اگر چنان است که دیگر روي پد
 ).95: 3(همان،جرایم خواستگاري دختر افراسیاب کنمن پدري کن و ب ام در حقّ شاوران دور افتاده

سیاب از ویسه براي افراشد، وقتی پیران گمانی نگریسته میتردید و شک و بد يی از هر دو سوي خویشاوندي به دیدهنسبت به پیوند سبب
 ي) گرسیوز به دروغ از رابطه117: 3ج(همان،بد و او را آگاه سازدافراسیاب گرسیوز را فرستاد تاحقایق را دریا ،رد و موقعیت عالی فرنگیس یاد کردگَ سیاوش

یاوش را نیز نسبت به افراسیاب ). از سوي دیگر، گرسیوز س126: 3(همان،جاو را از کار سیاوش بیمناك ساخت سیاوش با ایران به افراسیاب آگهی داد و
که به سیاوش مهر داشت و ) . افراسیاب با آن134: 3(همان،جآن را وسیله شمرد بدگمان ساخت و اساس پیوند خویشاوندي سببی با نوعی نیرنگ خواند و

 رد و با سیاوش بد شد. ثیر ککه خویشاوند نسبی او بود در او تأهاي گرسیوز  ا وسوسه و نیرنگام ،پنداشت او را پاك و نیک می
که سیندخت براي توجیه پیوند زال ایجاد و دوام خویشاوندي سببی بیشتر براي حفظ یا افزونی قدرت و نیرو در مقابل بیگانگان و دشمنان بود چنان

 و رودابه به مهراب گفت:
 فریــــدون بــــه ســــرو یمــــن گشــــت شــــاه

 
 جهــــــانجوي دســــــتان همــــــین دیــــــد راه  

ــد     ــه شـ ــه بیگانـ ــه کـ ــر آنگـ ــوهـ ــویش تـ  خـ
 

 شـــــود تیـــــره راي بـــــد انـــــدیش تـــــو      
وازه یافت قیصر وقتی دالوري او را دید احساس قدرت کرد به ها کرد و نام و آ الوري). گشتاسب داماد قیصر بود، وي در دیار روم د190: 1(همان،ج 

). در حقیقت قیصر 50-6:49سازد (همان،ج آید و کشورت را نابود می (= گشتاسب) میزاد د باژ و ساو بدهی اگر نه فرخالیاس، مهتر خزر، نامه نوشت که بای
توانست قدرت او را بیفزاید پیش از این نیز قیصر شرط پذیرفتن دامادي اهرمن و میرین را کشتن اژدها و گرگ  از داماد خود بدان دلیل خرسند بود که می

) قصد او از 6:45(همان،جکرد خواند و به آنان فخرمی ن میآنان داده بود، آنان را بهترین دامادا قرار داده بود و چون چنان کردند دخترانش را به
کرد چون خود صاحب  آفرینان پادشاهی را از میان بردارد، گاهی داماد به پدر زن خود لطف میکه معاندان و مخالفان و دردسر خویشاوندي سببی آن بود

گور چون دختران آسیابان را به زنی گرفت،  که بهرامبخشید چنان کرد و به او مقام می ثالً جایی را به او واگذار میساخت م قدرت بود پدر زن را مهم می
 مهتري به آسیابان گفت:

ــت     ــاد توســــ ــرام دامــــ ــاه بهــــ  شهنشــــ
 

 بهـــر کشـــوري زیـــن ســـپس یـــاد توســـت       
 تـــــرا دادم ایـــــن کشـــــور و مـــــرز پـــــاك 

 
 مخـــور غـــم کـــه رســـتی ز انـــدوه و بــــاك       

قدرت و کیش خود از آن  يآنِ خود کند و براي بهبود و توسعهخویشاوند، در پی آن بود که فرزند و حاصل خویشاوندي را از  يز دو خانوادههریک ا 
که خاقان از نانخاطر فرزند او بود چ اش با داماد به شمرد رابطه خونی خود می يي خود شادمان بود و او را پیوستهد نوهاستفاده کند؛ پدر دختر نیز از تولّ

) . خویشاوندي سببی، میان شاهان دو کشور گاه سبب به هم پیوستن دو لشکر 9:170(همان،جف کردسفرزند دامادش بهرام، اظهار تأ کوتاهی خود در حقّ
) یا سبب از میان 119و121: 1(همان،جی خون ایرج سرو یمن نیز حاضر بودخواه که سرو یمن با فریدون همراه بود و هنگام کینگشت چنان و کشور می

با آن روابط گرم و  ،پیوستند اي می ا غالباً دختران وقتی با پیوند سببی به خانواده) ام242: 1وج 89: 9گشت (همان،ج رفتن کین و دشمنی دو کشور می
روه خویشاوندي، خویشاوندان سببی را بر شد و موقع انتخاب میان دو گ ها با خویشاوندان نسبی کمتر میآن يسان که رابطه یافتند بدان میمی میص

خاطر  گزیدند مانند فرنگیس دختر افراسیاب که چون پدرش، شوهر او را کشت پدر را نفرین کرد و عاقبت همراه فرزندش به ایران گریخت، مالکه به می
). فقط دختر اردوان 222: 7(همان،جي نرسی بودز تخمهکرد که ار گشود و بر نژاد مادري خود تکیهعشق به شاپور به پدرش خیانت کرد دژ را براي شاپو

ق نشد، اردشیر حکم به کشتن او داد اما وزیرش از کشتن او پرهیز کرد و اردشیر نیز او را ا موفّخاطر مهرش به برادران در کشتن همسرش برآمد ام به
 ).161: 7خاطر فرزندش گرامی داشت(همان،ج بعدها به
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مقاله پژوهشی اصیل

شود هنگام لشکرکشی قیصر به مرز  گشتاسب با میرین و اهرن استنباط می يبط حسنه نداشتند چنان که از رابطهکدیگر روادامادان(=باجناغ ها) با ی
 خزر براي نبرد با الیاس، سه داماد او حضور داشتند گشتاسب به قیصر گفت: 

ــاك      ــه خـ ــانم بـ ــدر جهـ ــاره انـ ــن بـ ــو مـ  چـ
 

 نــــــدارم ز مــــــرز خــــــزر هــــــیچ بــــــاك  
 

ــرد   ــه روز نبـــــ ــد کـــــ ــیکن نبایـــــ  ولـــــ
 

 ز میـــــــرین و اهـــــــرن بـــــــود یـــــــادکرد  
 

ــمنی    ــدر از دشــ ــه رزم انــ ــان بــ ــه ایشــ  کــ
 

ــی    ــّژي و آهرمنــــــــ ــد کــــــــ  برآرنــــــــ
 

 چـــــو لشـــــکر بیایـــــد ز مـــــرز خـــــزر     
 

 نگهبــــان مــــن بــــاش بــــا یــــک پســــر      
 

ه یک سویه بود چنان که ایرج نسبت وجود داشت البتّ ه این کینه و دشمنی میان فرزندان فریدون که هر سه داماد سرو یمن بودند نیزالبتّ .)51: 6(همان،ج
 آن دو کین داشتند. به برادران خود کینی نداشت اماّ

 گیري نتیجهبحث و       
 رند؛ هر یکایم. در خویشاوندي نسبی، پیوستگان با هم پیوند خونی دا به دونوع، خویشاوندي نسبی و سببی بخش کرده شاهنامهخویشاوندي را در          

کوشند، این اداي وظیفه در میان  اي قائل هستند که در انجام دادن آن می طبقات اجتماعی نسبت به هم براي خود وظیفه ياز پدر و پسران در همه
رت ا در میان طبقات عالی جامعه خصوصاً در میان اصحاب قدرت و خاندان پادشاهی به سبب کسب یا حفظ قدطبقات فرودست تداوم بیشتري دارد ام

بازد، در موارد معدودي مثل داستان سیاوش،  شود و رنگ می شود و عالقه و پیوند خویشاوندي در مقابل قدرت کم ارزش می بیشتر دچار لغزش و وقفه می
چنان که هم اند شمرده یتش از حفظ قدرت بیشتر است اما عاقبت ناخوش سیاوش، گواه آن است که چنین رفتاري را ناخوش میراستی و حفظ پیمان اهم

زن خود سودابه را ترجیح نهاده موردي نادر است و از سوي کاووسیت بیشتري داشته و اگر در حفظ مناسبات میان زن و فرزند، حفظ جانب فرزند اهم ،
 بزرگان و عموم مردم ناپسند دانسته شده است.

ست. دختران مطابق تر ا پدر و دختر به نسبت طبقات عالی، گرم يدر میان طبقات عادي جامعه، رابطه اتر است ام دختران با مادر صمیمی يرابطه
اصلی مبتنی بر پدرمکانی است هرچند دختران براي ازدواج به  يروند و قاعده ي همسر میري، پس از ازدواج به شهر و قبیلهپدرساال يرسم معهود جامعه

 مادرساالري داشته باشد. ياي ریشه رسد چنین مسأله به نظر میند و مشورت و رضایت پدر نیازي ندار
هاي فرزندان نیز از مهر آنان  ی سرزنشدادند حتّ شان، دختر یا پسر، مهر فراوان داشتند و پیوسته فرزند را بر خود ترجیح می مادران به فرزندان

دادند و حفظ خانواده و آرامش را بر کسب قدرت از سوي  یت میبه آرامش خانواده اهم چناني اشرافی و عالی جامعه هم ها کاست. مادران در خانواده نمی
 که ازکردند یا آن ا برخی از دختران نیز نسبت به مادر سرکشی میرازي و هماهنگی بیشتري با مادر داشتند امنهادند. دختران، هم شان ترجیح می پسران

 کردند. استفاده میاعتماد آنان سوء
ا براي تصاحب قدرت و کسب منافع بیشتر، به ام ،حد بودندبرادران با هم عمدتاً براي حفظ قدرت بود؛ هرچند در مقابل بیگانگان با هم متّ يرابطه

 نهادند. آوردند بدین سبب هم بود که فرزند را بر برادر ترجیح می هاي خونین روي می آسانی به رقابت
کردند و میان آنان با برادران فاصله  ي عالی جامعه، زنان در شبستان زندگی می ها ا در ردهام ؛هم مهر داشتندخواهر و برادر نیک بود و به  يرابطه

 ها، خواهران به حمایت از برادران خویش می پرداختند و برادران نیز حافظ منافع خواهران خود بودند. هاي سیاسی و جنگ وجود داشت ولی در رقابت
کردند و آنان نیز نبیرگان را یادگار  ه با نیا روابط محکمی وجود داشت و رقابتی در میان نبود؛ نبیرگان از نیاکان خود به نیکی یاد میمیان نوه و نبیر      

 پر کند.پسري را  يت جاي نوهتوانس اش نیز می دختري ي ت تا نژاد او را تداوم ببخشد، نوهپسري نداش ي شمردند، و اگر کسی نوه ژاد خود میتبار و ن
اوندي به صورت ط و پایین جامعه، خویشي متوس ها ا در میان ردهخویشاوندي به صورت گسترده بود ام يي عالی جامعه، رابطه ها میان رده در

 گرفت. اندیشی شکل می خویشاوندي نسبی گرم و صمیمی نبود و غالباً بر مبناي مصلحت يي خویشاوندي سببی، به اندازهاي بود. رابطه هسته
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