
  /20.1001.1.23225793.1401.18.1.6.4https://dorl.net/dor                 )علمی پژوهشی(    

 

617 – 151 ، صص1401 ستانبهار و تاب، 33، پياپياول دهم، شمارةهجنامة ادب حماسي، سال پژوهش  

 شاهنامۀ در فرزندان ازدواج در هاوالدین و نقش آن دخالت فرهنگ ردیابی

 فردوسی

  پشنگ دالوری

ات ن و ادبیه زباگاه آزاد اسالمی، واحد آستارا، گروات فارسی، دانشجوی دکترای رشته زبان و ادبیدانش

 فارسی، آستارا، ایران

    مهدی کارگر 

 ،یرسفا اتیدبابان و زواحد آستارا، گروه  ،یگاه آزاد اسالمدانشاستادیار رشته فرهنگ و زبانهای باستانی، 

 رانیآستارا، ا

 مسؤول( ةخسرو جليلي کهنه شهری )نویسند

ارا، آست ،یرسفا اتیواحد آستارا، گروه زبان و ادب ،یگاه آزاد اسالمدانشاستادیار رشته ادبیات تطبیقی، 

 رانیا

 بهرام خوشنودی  

 ،یفارس اتیو ادب واحد آستارا، گروه زبان ،یگاه آزاد اسالمدانش ،یفارس اتیرشته زبان و ادباستادیار 

 رانیآستارا، ا

  13/6/1400تاریخ دریافت:  

 20/2/1401تاریخ پذیرش:  

 دهيچک

در ازدواج فرزندان، با توجه به ها و نقش مثبت یا منفی آن نیفرهنگ دخالت والد  ۀبحث در بار

ها ازدواج %30از  شیبر منجر شدن ب یمبن، 1398آمار سازمان ثبت احوال کشور، در سال  نیآخر

در  یهرگونه پژوهش نیبنابرا ؛رودیمار مخانواده به ش یشناساز مباحث مهم جامعه یکیبه طالق، 

ها به از ازدواج ییعلل و عوامل ناموفق بودن درصد باال یابی شهیدر ر یکه بتواند به نوع نهیزم نیا

کند،  یاریطالق  ۀدیکاهش وقوع پد ای یریگشیپ رخانواده، د ۀگران حوزپژوهش ایو  نیولؤمس

منابع  نیتریمیاز قد یکیموضوع،  تیبا توجه به اهمقابل اعتنا باشد؛ لذا پژوهش حاضر  دتوانمی

 یاز ازدواج فرزندان را در بطن خود جا یمختلف یهاکه مدل ،راشاهنامۀ فردوسی  یعنی ،رانیا یادب

در ازدواج فرزندان را با استفاده از  نینقش والد ۀلأو مس دانتخاب کر یآمار ۀداده به عنوان جامع

 
  Pashing.delavari@gmail.com 
  Ma.kargar@iau-astara.ac.ir 
 jalili_khosro@yahoo.com 
 b.khooshnodi@iau-astara.ac.ir 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225793.1401.18.1.6.4


 152  1401بهار و تابستان ، 33پياپي هجدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

در  ،یخیاز نوع تار یدرصد یو فراوان یفراوان فیها به روش توصداده لیو تحل یفیک قیروش تحق

 یکه فرزندان دارا یازدواج 21مامی پژوهش نشان داد در ت نیا ۀجیاثر مورد مطالعه قرار داد. نت نیا

ازدواج  مادران فقط در سه مورد از کهیدر حال ندنقش داشتنشان فرزند زدواجدر ا انپدر بودند، پدر

بود و در  یلیها تحمدرصد ازدواج %60از  شیمشخص شد ب نیچناند. همکرده فایا نقش انشانفرزند

اختصاص به  یلیتحم یهاازدواج %93پدر عامل اجبار شناخته شد.  یلیتحم یهاازدواج ۀهم

های تحمیلی که نتیجۀ آن در شاهنامه گزارش شده، ناموفق ازدواج %80و بیش از  داشت اندختر

 .بود

 شاهنامه. ن،یفرزندان، خانواده، ازدواج، والد :گانواژ ديکل
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 مقدمه

دواج از 519250 قای، دق1398آمار سازمان ثبت احوال کشور، در سال  نیبراساس آخر

)درگاه  تمورد طالق ثبت شده اس 171246 ،خیتار نیاست. در مقابل، در هم دهیبه ثبت رس

نشان  نهیزم نیدر ا ت صورت گرفتهاز مطالعا یاریبس(. 1399، ازدواج و طالق-رانیآمار ا یمل

سـط زدواج تواپسر بـه  ایها با اجبار و وادار کردن دختر سـوم ازدواج ـکیاز  شیب» دهدیم

  .(44-35: 1390 کاران،ی و هم)مشک« صــورت گرفتــه اســت ــانیو اطراف نیوالــد

رسد نظر میبهامروزه در اثر تغییرات فرهنگی به خصوص در جوامع بزرگ شهری، اگرچه 

های آن تغییر یافته است هاِی تحمیلی، کاسته شده اما در حقیقت شیوهکه از تعداد ازدواج

می، )ر.ک. مقدشود های اجباری تلقی میسال که در زمرۀ ازدواج 15مثل ازدواج کودکان زیر 

 (1399) گزارش مرکز آمار ایران، در سه ماهه دوم سال جاری، برطبق (176: 1395عامری، 

دین ب (1399 خبرگزاری ایسنا)داشته است درصدی  23ساله رشد  14تا  10ازدواج دختران 

ز عنوان یکی اتوان بهترتیب از پدیدۀ ازدواج اجباری، فارغ از آمار و درصدهای آن، هنوز می

اغلب  ردیگیصورت م نیاصرار والد لیکه به دل ییهاازدواجمعضالت جامعۀ ایرانی یاد کرد. 

 ای یخودکش یا به طالقشود که فرد امر سبب می نیشده و ا نیزوج یاسازگارموجب ن

نان با ز ۀستیز ۀتجرب یسدارشنایپد» کاران در مقالۀپور و هماقدام کند. شیخو ....  یهمسرکش

اند ر کردهگانۀ  طالق ذکازدواج اجباری را یکی از عوامل شش «به طالق درشهر کرمان لیم
 (.152: 1397کاران، پور و هم)ر.ک. شیخ

توان در ازدواج آنان را میانتخاب همسر و در  نیوالد دخالتموضوع ازدواج فرزندان و 

 جای مانده از متون مختلف تاریخی و ادبیالی آثار مکتوب بهو البه قرون و اعصار یهاداالن

از جملۀ  سیشاهنامۀ فردو. نمود یابیرد وست،یوقوع پبشر به یهاازدواج نیگاه که نخستآن

رود. در این اثر بزرگ، فردوسی، به گزارش زندگی شمار مییکی از این منابع ارزشمند به

های مختلف تا ها و خانوادهای و بیان سرگذشت خاندانانسان، از نخستین روزهای اسطوره

پایان سلطنت شاهان ساسانی در قرن ششم میالدی پرداخته و در این میان به موارد زیادی 

ای و تاریخی اشاره نموده است. این بستر عریض های مختلف اسطورههای شخصیتازدواجاز 

و طویل از نمای جامعۀ گذشتۀ ایران فرصت مناسبی برای پژوهش در زمینۀهای مختلف 

دهد خصوص مسائل اجتماعی و خانوادگی را در دست قرار میهحیات بشر در روی زمین و ب

لۀ ازدواج فرزندان و انتخاب همسر اشاره الت والدین در مسأتوان به دخه میکه از آن جمل

ای یا ای، افسانهها، فارغ از اسطورهنمود، و به این پرسش اساسی که چه میزان از ازدواج
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، با دخالت والدین صورت گرفته و درصد موفقیت یا شکست شاهنامهها در تاریخی بودن آن

 ها به چه میزان بوده است، پاسخ داد.آن

ل و کاهش درصد قاب یابیشهیدر ر دتواندست می نیاز ا یاالتؤساین سؤال و پاسخ به 

های حوزهسایر  وخانواده  ۀگران در حوزپژوهش ایو  نیولؤبه مس هابیآس نیاز ا یامالحظه

ای تلقی نمود توان جزء مطالعات میان رشتهبنابراین پژوهش حاضر را می کند. یاریمرتبط 

 های ادبی و از سوی دیگر روی در مسائل جامعه شناختی ووی در پژوهشکه از یک سو ر

  خانواده دارد.

فته انجام گر یادیز یهاپژوهش ،شاهنامهدر مورد ازدواج و خانواده در ق: پيشينة تحقي

هرا زاز   رسی نهاد خانواده در شاهنامۀ فردوسیبرتوان به کتاب ها میآن ۀاست که از جمل

 یاخالق یهااز آموزه ییهابه مطابقهتر بیشاثر  نیدر ا سندهیره نمود. نواشا (1391ی )میحک

است. کتاب  پرداخته شاهنامه ی درخانوادگ _ یتیترب یهاالمثلو ضرب  شاهنامهاسالم در 

السادات و فاطمه الساداترهین فیتأل شناسی(کرد روانفردوسی )با روی ۀخانواده در شاهنام

 نیضوع ااست. مو شاهنامهدر  یخانواده پژوه ۀنیدر زم یگریثر دا( نیز 1391)سعادتمند 

رف تباط، صتعهّد، احترام، ار :ریمتغبراساس شش  شاهنامهروابط خانواده در  نییتب کتاب

در  (1387ی )احمد خاتم روح است. ییکویحل مشکل و ن ییبا هم بودن، توانا یوقت برا

از  یاارهپبه  «فردوسی ۀمور خانواده در شاهنامآداب پیوند زناشویی و ا»خود با عنوان  ۀمقال

ه ره نموداشا یادگمربوط به ازدواج، تولد کودک، تربیت فرزند و روابط خانو یهارسوم و آیین

الی بوالمعاز نسرین ا« فردوسی ۀشناسی ازدواج در شاهنامشکل» مقالۀ دیگر با عنوان است.

دیگر دارند کینوع پیوندی که مرد و زن با  را براساسشاهنامه های ازدواج(، 1387الحسینی )

ای نیز در مقاله( 1394) ه است. سیده سعیده سنجریهای مختلفی تقسیم کردبه دسته

ی نقش بررسرا این پژوهش  از خود هدف «فردوسی ۀتحلیل ازدواج در شاهنام»تحت عنوان 

یان ب ردوسیف ۀشاهنامعنوان عامل موثر در ازدواج و تشکیل خانواده در هگاه زنان بو جای

له های صورت در مورد مسأیک از پژوهششود هیچکه مالحظه میچنانهم کرده است.

اند و به جرأت ای نداشته، به موضوع دخالت والدین در این امر اشارهشاهنامهازدواج در 

این ه که هیچ پژوهشی تا کنون در متون ادبی بهای فوق، بلتوان گفت که نه تنها پژوهشمی

 باشد.سابقه میموضوع نپرداخته است لذا پژوهش حاضر از این جهت بی

شاهنامۀ  یعنی رانیا یمنابع ادب نیتریمیاز قد یکی حاضر پژوهشدر : روش تحقيق
به  ،داده یاز ازدواج فرزندان را در بطن خود جا یمختلف یهامدل کهنیبا توجه به ا ،فردوسی

، در آن مورد بررسی در ازدواج فرزندان نیدنقش وال ۀلأمس د وشانتخاب  ،یآمار جامعۀعنوان 
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ها، از آمار توصیفی استفاده بندی دادهقرار گرفت. در این بررسی برای جمع آوری و دسته

گر ها. نتایج حاصل در این روش نشانشده است که مبتنی است بر تنظیم و طبقه بندی داده

ورد تحقیق( است. در این روش، توجه به مشخصات یکایک اعضای جامعۀ آماری )جامعۀ م

راه با تعیین صورت طبقات همها به ها، یعنی تنظیم دادهبرآورد فراوانی و توزیع فراوانی داده

ها نیز از دو روش جدول و نمودار استفاده سازی دادهفروانی هر طبقه بوده است. برای خالصه

 نشانی، والدشاهنامهرا که در  ییهادا تمام زوجابت . در این راستا،(1399)ر.ک. دالور،  شده است

از روند  یبردارشیشد و سپس با ف ییشناسا تنددخالت داش یها به نوعآن در ازدواج

موفق به  ،هاآن کیو تفک ،شاهنامه تیبه روا ن،یها و نحوه دخالت والدازدواج نیا یریگشکل

 ریسنجش  به شرح ز اریعنوان مع ها شد که بهازدواج نیمشترک در ا ییهابرساخت جادیا

  :تها مورد استفاده قرار گرفمطالعه تمام نمونه یبرا

 

ترین تشکیل خانواده به عنوان کوچک أازدواج زن و مرد، منش: مباني نظری تحقيق

. سالمت این واحد کوچک اجتماعی در اصل تضمین کنندۀ سالمت کل واحد اجتماعی است

صحت و سالمت منشأ تولید این واحد اجتماعی از اهمیت جامعه است بنابراین دقت در 

آفرین در ازدواج، همسرگزینی است که عموما از مسائل نقش ای برخوردار است. یکیویژه

روح  سرهکی ،خانواده نیترییابتدا» رانیدر اریشه در فرهنگ جوامع مختلف دارد. 

 ۀبود. او بر زنان و فرزندان و همحد و حصر یب ان،یدر آن م داشت و اقتدار پدر، یساالرپدر

در  رییمرور زمان با تغبه تیوضع نیا» اما. (12: 1367، ی)مظاهر «خود مسلط بود ۀخدم خانواد
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در  یرانیاجتماع ا یتحول کل انیاواسط سلطنت ساسان از معاش و اقتصاد خانواده، ستمیس

 مادرقدرت  شیفزاا یۀفرد، قدرت پدر خانواده را کاهش داد و به عکس ما یجهت آزاد

، کهو به این ترتیب نه تنها سیطرۀ پدر، بل نرفت؛ انیم ازاما هرگز  ،(15: همان)« خانواده شد

سر مازدواج و انتخاب ه ۀلأفرزندان از جمله در مس یدر مسائل مختلف زندگنیز دخالت مادر 

 افزوده شد.

لدین و های وایان ارزشم ،سرگزینیمه و لگوی ازدواجو تغییر در ا  با گذر زمان،امروزه 

براین ؛ بناناپذیری بروز کرده استفرزندان برای انتخاب همسر تفاوت و گاه تضادهای آشتی

ند که هایی نمایها و تضادها فرزندان را وادار به ازدواجهرگاه والدین بدون توجه به این تفاوت

بار خواهد ج ناگواری بهاحتمال زیاد نتایاست، بهطور سنتی در جامعۀ ایران مرسوم بودهبه

تنهایی از عهدۀ شناسی موضوع دخالت والدین در ازدواج فرزندان بهآورد. ردیابی و آسیب

ر ددین الت والمطالعات اجتماعی و خانواده پژوهی خارج است؛ زیرا موضوع ازدواج و دخ

ن آ ردمملۀ فرهنگی است و فرهنگ هر ملت ریشه در تاریخ و ادبیات انتخاب همسر یک مسأ

متونی  شود تا بتواند بهسرزمین دارد. لذا مطالعات اجتماعی نیازمند تاریخ و ادبیات می

رخی باشد. مراجعه کند که به نوعی تاریخ و فرهنگ گذشتۀ مردم را در خود منعکس نموده ب

ر ایران دهای ازدواج و پیامدهای اجتماعی آن ویژگی ۀدربار»گران براین باورند که از پژوهش

رات، د خاطن گذشته، اطالعات چندانی وجود ندارد و منابع موجود در این زمینه در حدورا

ها و های سرشناس درباری و کتابهای بزرگان و افراد خانوادهنامه و نوشتهزندگی

 :1383بوبی منش، )مح« گردان خارجی است و منابع دیگری در دست نیستهای جهانسفرنامه

یخ و هم تواند هم اسطوره، هم تارکی از منابع بسیار غنی که میکه یاما غافل از این (184

 بختانه ایران جزء معدودها هستند و خوشفرهنگ یک ملت را در خود نمایش دهد حماسه

در سطح جهان  شاهنامهنظیر چون ای سترگ و کمماسههایی است که صاحب حسرزمین

های تاریخی به اطالعات بسیار بکر و نایاب تها و روایالی داستانبهباشد. در این اثر در المی

مود که نتوان برخورد دربارۀ مسائل ازدواج جوانان و دخالت والدین در همسرگزینی آنان می

ده در شناسی و خانواگران حوزه جامعهر اختیار پژوهشدتواند اطالعات بسیار مفیدی می

 در همسرگزینی قرار دهد. الت والدین لۀ ازدواج و دخشناسی مسأیابی و آسیبریشه

 .(151: 1375روح االمینی، ر.ک. )مورد  ازدواج شناخته شده است  38 یفردوس ۀشاهنامدر 

مورد  21است اما در  مزدوجین نشدهوالدین  ای بهاشاره مورد 17مورد ازدواج، در  38از این 

الت یزان دخهستند. م ها، مزدوجین )دختر و پسر( دارای هردو والد یا یکی از والدیناز ازدواج

 یک جنسیتبار آمده از این کنش را به تفکو نقش این والدین در ازدواج فرزندان و نتایج به

 توان به شرح زیر گزارش نمود:جهت ممانعت از تداخل و تزاحم آمار و ارقام می



  157 کارانهم ونگ دالوری پش |              ...  در هاوالدین و نقش آن دخالت فرهنگ ردیابي

 

 

 در ازدواج فرزند دختر نیدخالت و نقش والد زانيم -الف

 (1)نمودار شماره  – ا پسران فریدونیمن بشاه  سروازدواج دختران -1

نشده است. ای به مادر این دختران، اشاره شاهنامهسرو شاه یمن سه دختر دارد. در 

د وجو کند، او بابرای پسرانس خواستگاری می که فریدون از دختران سرو شاه یمنگاه آن

در مقابل  نکه مجبور است سر تمکیخاطر اینکه دخترانش را دوست دارد اما بهاین

ین ر نفرخواستگار فرود آورد و تن به دوری فرزندانش دهد، خود را از بابت داشتن دخت

ظرخواهی ندر مورد ازدواج با پسران فریدون  که از دخترانشکند و در نهایت نیز بدون اینمی

 دواجاز این از پس کهاین مورد در شاهنامهآورد. ریدون درمیفها را به ازدواج پسران کند، آن

 شیگزار داشتند، اختالف خود سرانهم با یا شدند بختدختران شاه یمن خوش اجباری،

 .(98-1/95: 1366مطلق،  یر.ک: خالق)دهد نمی

 (1)نمودار شماره  – ازدواج دختر بابک با ساسان-2

ود از خبا ساسان زدواج ادر  ،ای نشده استاشاره اوبه مادر  شاهنامهدر که  ،دختر بابک

داند و نه می ند خود، ساسان را که از نوادگان داراست، همانند فرزبابک. ه و اختیاری ندارداراد

بدون دهد هم به او میدختر خودش را که سازد بلنیاز میتنها او را از امکانات مادی بی

ین بودن ا دربارۀ موفق یا ناموفق شاهنامهشود.  جویا دخترش را در این موردکه نظر این

 .(6/142: 1384مطلق،  یر.ک: خالق) دهدگزارشی نمی ازدواج

 (1)نمودار شماره  –ازدواج سه دختر برزین باغبان با بهرام -3

ا بنام را  شود و در باغی، باغبانی برزینبهرام گور در پی شاهین خود از شکارگاه دور می

انش ، از دخترانبباغ برزینِبیند. که نامی از مادرشان برده شود، میسه دخترش بدون این

غبان با خرسند شده از دخترانه از پذیرایی کبهرام  .خواهد که از بهرام پذیرایی کنندمی

و بهرام اکه اگر  دهدمیپاسخ نیز درآور. برزین  اورا به همسری  شدختر هر سه خواهد کهمی

 واز نیک ش، پس چه نیکوست دختراندپذیرا باش شواربه پرستندگی تخت شاهی و تاج شاه را

ها را به ر این مورد جویا شود آنپدر، نظر دخترانش را دکه بدون اینترتیب اینو به .باشند

.ک: ر)دهد گزارشی نمی درباره موفق یا ناموفق بودن این ازدواج شاهنامهکند. بهرام تقدیم می

 . (6/482: 1384مطلق،  یخالق

 (1ه )نمودار شمار – ازدواج چهار دختر آسيابان با بهرام-4

را نزد  انیروو چهار دختر از ماه کندیاطراق م یبهرام هنگام بازگشت از شکار، درکنار ده

 ایکه آ کندی( سوال مابانی. شاه که از دختران خوشش آمده از پدر دختران )آس برندیشاه م

که در مقابل بهرام کرنش کرده  یدرحال رمردیپ است؟ دهیهنگام شوهر کردن دخترانش نرس
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. ندارند یهستند اما پول زهیو دوش زهیها همه پاکآن .ها سراغ ندارمآن یبرا یجفتکه  دیگویم

 یکه دخترانش مال دیگویم رمردیکه دختران را به او بدهد. پ خواهدیم رمردیبهرام از پ

هم هرچهارتا را به او  ابانیندارد پس آس یازینکه به پول دختران  کندی. بهرام اظهار مندارند

چون کاالیی به بهرام گور ها در این مورد نظرخواهی کند، همکه از آنبدون این. هددیم

ها بعد از ازدواج با که آیا آندر مورد مادر چهار دختر آسیابان و این شاهنامهکند. واگذار می

: 1384مطلق،  یخالق)ر.ک:  دهدگونه گزارشی نمیاند یا نه، هیچبهرام، زندگی موفقی داشته

6/455). 

 (1)نمودار شماره  - ازدواج دختر فغفور چين با کسرا -5

ری با کس در ازدواجنامی از مادر او برده نشده است،  شاهنامهکه در دختر فغفور چین 

 یدهایمقابل تهد که خود را دربرای اینپدرش)فغفور چین(  از خود ندارد. و اختیاری اراده

به  . لذاداز دختران خود را به انوشیروان بدهکند یکی سعی می ،انوشیروان ایمن گرداند

 کی را بهیدهد تا در شبستان از میان دخترانش نمایندۀ اردشیر به نام مهران ستاد اجازه می

انتخاب  بود، عنوان همسر اردشیر انتخاب کند مهران نیز دختری را که از خاتون )ملکه( چین

که نظر آنسپارد بیش را به مهران میه داده بود، دخترککند. فغفور چین، طبق قولی می

 ج گزارشازدوا در مورد موفق یا ناموفق بودن این شاهنامهدخترش را در این مورد جویا شود. 

 .(180-8/172: 1386مطلق،  یر.ک: خالق) دهدصریحی نمی

 (1)نمودار شماره  - دربا اسکندختر کيد هندی ازدواج فغستان -6

در غستان فاست.  نشده ایاشاره او مادر به شاهنامه ردفغستان دختر کید هندی است. 

کید  ه سرزمینگاه که اسکندر بازدواج با اسکندر، از خود هیچ اراده و اختیاری ندارد. زیرا آن

راه با خواهد که یا دخترش را همای از کید هندی میشود با ارسال نامههندی نزدیک می

را  ا اسکندرده جنگ شود. کید هندی چون توان مقابله بهایی که دارد به او واگذارد یا آماگنج

های خود، به راه با گنجگریست،  همبیند، ناچار دخترش فغستان را در حالی میدر خود نمی

ن گریست یا رضایتی به اییا کودک بود و میفرستد. فغستان عنوان باج  نزد اسکندر می

 ازدواج نداشت: 
ــک ــونین سرش ــد خ ــتان بباری  فغس

 
ــی رفــت بــا فیلســوف و پزشــکه   م

 (28-6/23: 1384مطلق،  ی)خالق    
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 (2ار شماره )نمود ناهيد دختر فيلقوس یوناني با دارابازدواج - 7

هید نا .ای نشده استبه مادر ناهید اشاره شاهنامهدر است.  ناهید دختر فیلقوس یونانی

راب ت به داغرام ارد. او به عنواندر مورد ازدواج با داراب، هیچ اراده و اختیاری از خود ند

 شود.می سپرده

د ی زیبا داردختر قیصر شنود گاه که میکه به قصد تصرف روم لشکر کشیده، آن داراب

 ازمینش ، سرزراه باژ برای او بفرستددخترش ناهید را به همکند که اگر نهاد میبه قیصر پیش

را  یدناه شود و دخترشحال میداراب خوش نهاداز پیشغارِت او در امان خواهد ماند. قیصر، 

 که متوجه بوییاما داراب پس از ازدواج وقت کند.عازم ایران می بسیار جهیزباژ و راه به هم

کنند، اما یه نام اسکندر مداوا مبکه پزشکان او را با دارویی شود با وجود ایندهان ناهید می

ه و ب گرداند.میکه حامل فرزندی است به روم باز در حالیسرد شده و او را داراب از ناهید دل

: 1375مطلق،  یقر.ک: خال)شود ناموفق گزارش می شاهنامهاین ترتیب نتیجه این ازدواج در 

5/520-522). 

 (2)نمودار شماره  -ازدواج مریم با خسرو پرویز -8

 او در .ای نشده استاشاره« مریم»به مادر  شاهنامهدر دختر قیصر روم است. مریم 

ر روم، قیص .گونه اراده و اختیاری از خود نداردسر و ازدواج با خسروپرویز هیچانتخاب هم

به او  ور داده المصالحه قراوجه ،بخاطر استحکام پیوند دوستی با خسرو پرویزدخترش مریم را 

اج زدواکند با دخترش ازدواج کند تا دشمنی از میان برداشته شود. نتیجۀ این نهاد میپیش

 ر.ک:)کند یبرای مریم ناموفق است زیرا خسرو پس از ازدواج با شیرین، مریم را فراموش م

 .(8/115: 1386مطلق،  یخالق

 (2ماره ش)نمودار  - فرنگيس دختر افراسياب با سياوشازدواج -9

، فراسیابا د.سر، هیچ اراده و اختیاری از خود نداردر انتخاب هم دختر افراسیاب فرنگیس

یس اج فرنگر ازدوبکه از ایرانیان دل خوشی ندارد اما به اصرار پیران مبنی فرنگیس با اینپدر 

، و پیران (301-2/299: 1369مطلق،  یخالقر.ک: سپارد )با سیاوش، اختیار دخترش را به او می

 به هنامهشادر  آورد.که نظر فرنگیس را جویا شود او را به ازدواج سیاوش درمینیز بدون این

 . (304-2/302: 1369مطلق،  یر.ک: خالق)است  ای نشدهادر فرنگیس اشارهم

زند ک فریفرنگیس ازدواج ناموفقی دارد او  بالفاصله پس از ازدواج درحالی که حامل 

 دهد.زندگی را ادامه می یی و به تلخیدهد و به تنهاسرش  سیاوش  را از دست میاست، هم
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  (3)نمودار شماره  -ازدواج دختر ایرج با پشنگ -10

 کند.می برای دختر ایرج شوهری مناسب )به نظر خودش( انتخاب ،فریدون به عنوان نیا

که ینبا ا . دختر ایرجکندنظرخواهی نمی انتخاباز نوه خود )دختر ایرج( در خصوص این  او

 از این که پسدر مورد این شاهنامهمادر دارد، اما مادر هیچ نقشی در ازدواج دخترش ندارد. 

رشی ، گزاسر و خانوادۀ او اختالف داشتازدواج اجباری، دختر ایرج خوشبخت شد یا با هم

  .(1/125: 1366مطلق، ی ر.ک: خالق) دهدنمی

 (4نمودار شماره ) -دختر شنگل پادشاه هند با بهرام گور  نوديازدواج سپ -11

م به بهرا دختران خود رایکی از بنا به مصالح سیاسی گیرد تصمیم می شنگل پادشاه هند

ن سه کند و بهرام از میااو دختران خود را همچون کاالیی، به بهرام گور عرضه می .بدهد

خود  ت کند یا ازکه با مادر دخترش مشوربدون این شنگل کند.خواهر، سپینود را انتخاب می

اج در ازدواجبار پ ه باسپینود اگرچآورد. سپینود نظرخواهی کند، او را به ازدواج بهرام درمی

شود. و در نتیجه زندگی موفق و مند میشدت به بهرام عالقهکند، اما با گذشت زمان بهمی

 .(582-6/581: 1384مطلق، ی ر.ک: خالق)دهند خوشی را با هم ادامه می

 (5نمودار شماره ) - جریره دختر پيران ویسه با سياوش ازدواج-12

ودک ار کآید از میان چهبرمی ، پیران،سخنان پدرش گونه که ازجریره خردسال است. آن

ود ری از خهیچ اراده و اختیا ،او در انتخاب همسر ترینشان است.بزرگ جریره ،خردسال او

سری مهخواهد که جریره را به و پدر بدون نظرخواهی از او و مادرش، از سیاووش می ندارد

 . (297-296پاورقی /2: 1369مطلق،  یر.ک: خالق)بپذیرد 
با  زدواجاسر او سیاوش پس از آمیز نیست. همجه ازدواج برای جریره چندان موفقیتنتی

سازد و در نهایت هم با قتل کند و او را به حال خود رها میسر دیگری اختیار میاو، هم

کند. ولی فرزندش در جنگی ناخواسته کشته سیاوش او به تنهایی فرزندش را بزرگ می

 .(3/57: 1371مطلق، ی ر.ک: خالق)کند. با دیدن مرگ فرزند، خودکشی میشود و جریره می

 (6ار شماره )نمود - زدواج دختر خاقان با بهرام چوبينها-13

ود ری از خختیاگونه اراده و اهیچ هسر و ازدواج با بهرام چوبیندختر خاقان در انتخاب هم

که از او آنبی–ن هدیه و پاداش چنین مادرش، به عنوااو توسط پدرش، خاقان و هم ندارد.

رام توانسته است به شود؛ چراکهه تقدیم میبهرام چوبینبه  -نظری در این مورد خواسته شود

 ا بهرامبخاقان  در مورد نتیجۀ ازدواج دخترشاهنامه  انتقام خواهر او را از شیر کپی بگیرد.

 .(8/183: 1386مطلق، ی ر.ک: خالق) دهدچوبینه گزارشی نمی
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 (7)نمودار شماره -ازدواج روشنک با اسکندر - 14

ب ش داراسر، از خود اراده و اختیاری ندارد. پدردر انتخاب همداراب( دختر روشنک )

ر.ک: ) اج کندکند با دخترش ازدومی نهاد پیش اسکندر نظرخواهی از او، بهقبل از مرگ بدون 

 .(5/558: 1375مطلق، ی خالق

کند. یمشنک در ازدواج روشنک و اسکندر نقش اساسی ایفا پس از مرگ داراب، مادر رو

عالم اود را ختنها موافقت  او، در پاسخ به نامه اسکندر در مورد خواستگاری از روشنک نه 

 .(6/11: 1384مطلق،  یر.ک: خالق)دهد د میپاسخ مساع از طرف روشنک همکه کند بلمی

 (8ماره ش)نمودار  - رودابه با زال ازدواج-15

شود او در راه عشق شنود ندیده عاشق زال میتعریفی که از دیگران می ۀواسطهرودابه ب

 ،اد اوه اعتقبازدواج است زیرا  این مخالف. پدر کندبا والدین خود مبارزه می ،خود به زال

، ابهرود ادرم. اما تواند نتیجه خوبی داشته باشدازدواج یک دختر تورانی با یک پسر ایرانی نمی

نواده جی بین دختر و پدر و خامیاندر این ازدواج نقش  ،سر مهراب کابلیهم ،ندختسی

پدر  را از خشمدخترش  واره پشتیبان دخترش است. اومه کند. اومی داماد آینده ایفا

عد برحله مندانه و مهارتش در فن بیان، مهراب و در مکند و با تدابیر سیاستمحافظت می

 .(261-1/186: 1366مطلق، ی ر.ک: خالق)کند اضی میسام را به این ازدواج ر

ی هم زندگ تا پایان عمر در کنار زال و رودابه  شاهنامهکه بنا به گزارش با توجه به این

 شوند لذا رودابه ازدواج موفقی داشته است.کنند و صاحب فرزندانی میمی

 (9ره )نمودار شما - مالکه با شاپور ذواالکتافازدواج -16

ان ز پیوندو ا دختر طایر از نژاد عرب است اما مادر او یک زن ایرانی به نام نوشه مالکه

رسی نتقام نارفتن گنرسی پادشاه ایران بود که به قهر به ازدواج طایر درآمده بود. شاپور برای 

، دختر مالکهکند. ای را که طایر در آن پناه گرفته محاصره میکند و قلعهبه یمن حمله می

های شود؛ او شب هنگام دروازهبیند و عاشقش میز باالی باروهای قلعه شاپور را میا طایر،

ارت یز به اسنگشاید. شاپور شهر را تصرف کرده و طایر، پدر مالکه را قلعه را به روی شاپور می

 شود،یج او با شاپور مدخترش و ازدوا انتیمتوجه خ کهنیپدر مالکه، پس از اآورد. خود درمی

سر ه همب تواندیبکند چطور م انتیکه به پدر خود خ یدختر دیگویز اعدام، به شاپور مقبل ا

اج با ازدو بر یشاپور مبن میدر تصم کندیم ینکته سع نیا انیخود وفادار بماند. او با ب

 یاشارهواج اازد نیناموفق بودن ا ایکند. در شاهنامه به موفق  جادیا دیدخترش مالکه، ترد

 .(299-6/294: 1384مطلق،  یر.ک: خالق) نشده است
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 (10)نمودار شماره  -ازدواج منيژه با بيژن - 17

ای اشاره همنیژبه مادر  شاهنامهدر زمین است. منیژه دختر افراسیاب از سرزمین توران 

او  اب،ش افراسیشود و بدون اجازه پدرعاشق او می ،با دیدن بیژن پسر گیومنیژه  .نشده است

داند از ود میخپدر که ایرانیان را دشمن خونی  .کندود برده و با او مالقات میرا به قصر خ

دهد تور میدس بنابراین ؛شودگین میگین و در عین حال اندوهاین انتخاب دختر سخت خشم

ری زندانی کنند و دخترش منیژه را نیز با خفت و خوا و در چاهیگیر بیژن را دست

ات دو توسط رستم نجاما آن ،ا شاهد اسارت معشوق خود باشدند تبرسر چاه ببرکشان کشان

ه صراحت زدواج بیژن و منیژه بابه نتیجه  شاهنامهکنند. اگرچه در یافته و با هم ازدواج می

: 1371مطلق،  یخالق)ر.ک: کرد  های موفق تلقیتوان آن را جزو ازدواجاشاره نشده است اما می

3/314- 397). 

 (10مودار شماره )ن -با گشتاسب کتایون ازدواج -18

 ن بنابر. کتایوای نشده استاشاره اوبه مادر  شاهنامهدر  است اما کتایون دختر قیصر روم

آن را  رسد، مختار است که از میان مردان رومگاه که به سن ازدواج میرسم روم باستان آن

ما اغریبه  یبا مرد ه بوددیدب در خواکه کتایون سر انتخاب کند. خواهد به عنوان همکه می

به محض دیدن گشتاسب که در جمع مردم عادی  کندفرزانه و خوش سیما ازدواج می

تی شنید وق(، قیصرپدر کتایون )واج کند. گرفت با او ازدایستاده بود، عاشق او شد و تصمیم 

نهایت  در اام که دخترش فردی از میان مردم عامه انتخاب کرده بسیار ناراحت و عصبانی شد

اما  پذیرد.به این شرط که از قصر بیرون بروند. کتایون نیز می تسلیم خواسته دخترش شد

پذیرد ها را به دربار خویش میبیندآنها و شجاعت گشتاسب را میها وقتی قیصر دالوریبعد

 .(22-5/20: 1375مطلق،  یر.ک: خالق)کنند در نتیجه آن دو زندگی خوشی را سپری می

 (11ر شماره )نمودا -تهمينه با رستم  ازدواج-19

خود  شود و کامال با تصمیم و اردهتهمینه پس از شنیدن وصف رستم ندیده عاشق او می

دهد و دلیل آن را نهاد ازدواج میتهمینه خود به رستم پیش .با رستم ازدواج کند خواهدمی

پدرش  یم خود را باوقتی که تهمینه تصمکند. هم به دنیا آوردن فرزندی قوی بیان می

به مادر شاهنامه  دهد. درجواب مثبت می خود دختربه درخواست پدر گذارد، درمیان می

 . ای نشده استتهمینه اشاره

اصله سرش رستم بالفاین ازدواج نتیجه خوشی برای تهمینه ندارد، به این معنا که هم

سر کشته مهز به دست همان اش نیو دلخوشی کند و تنها پسربعد از ازدواج او را ترک می

 .(124-2/122: 1369مطلق،  یر.ک: خالق)شود می
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 (12ره )نمودار شما - ازدواج آرزو با بهرام-20

 ادنهشیپ آرزو پدر به دخترش کند،یم یآرزو را خواستگار ار،یگاه که بهرام گور از ماهآن

ود به خ اریخته و ابا اراد زین نظر خود را اعالم کند و آرزو یخواستگار نیا ۀکه در بار کندیم

ت خ مثبکرده بود پاس یبهرام، که با نام مستعار گشسپ خود را به او معرف یخواستگار

زو خترش آرکه د خواهدیبسنده نکرده و از خواستگار )بهرام( م زین نیبه ا اری. اما ماهدهدیم

« وآرز»در به ما شاهنامهر با او ازدواج کند. د پسنددینگاه کند اگر واقعا م قیخوب و دق ،را

 .(494-6/493: 1384مطلق،  یخالق)ر.ک: نشده است  یااشاره

 (13ره )نمودار شما - کاووسيازدواج سودابه با ک -21

او را از پدرش  کاووسیگاه که کدر انتخاب خود صاحب اراده است. آن سودابه

دخترش  خواهدینم او  رایز کندیپدرش، شاه هاماوران مخالفت م کند،یم یخواستگار

 تینهاو در دهیه را پرساو نظر دخترش سوداب نیبا وجود ا رد،یقرار گ یاسیالمصالحه سوجه

تگار و خواس برتر تیسودابه با توجه به موقع اما داردیخواست او را بر خواست خود مقدم م

 مادر زا شاهنامه. در کندیازدواج موافقت م نیبا ا د،یکه به او و پدرش خواهد رس یمنافع

بر  ینمبمه شاهنا ازدواج با توجه به گزارش نیا جهیاست. نت امدهین انیم به یسودابه نام

ود که از او سر زده ب یانتیخدست رستم به خاطر و کشته شدن سودابه به اووشیس یماجرا

 .(2/72: 1369مطلق،  یخالق)ر.ک:  ستین زیآمتیچندان موفق

در ازدواج  نیتوان موضوع دخالت والدمیمودارها رجوع به نو فوق دقت در مباحث  با

 نمود:   یبندجمع ریفرزندان دختر را به شرح ز
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 نمای کلي از ميزان دخالت و نقش والدین ازدواج فرزندان دختر

)مثبت و یا  وددر ازدواج فرزند خبه نوعی  نیوالد(، 100%) مورد ازدواج دختران 21 ۀدر هم -

هیچ دهد که در جامعۀ شاهنامه، دختران بهمسأله نشان میاین . اندنقش داشته منفی(

 توانند ازدواج کنند.عنوان به تنهایی نمی

رد از مادر مو 7دختری که در شاهنامه به ازدواج آنها اشاره شده فقط در  21مجموع از   -

در ازدواج دختر خود مادر  3 ر، فقطماد 7از این  و (%33حدودا )ها نام برده شده است آن

ن و ای دش یابیارز یمورد منف کیدر دو مورد نقش مادر مثبت و در ه است که قش داشتن

 .اندشتهگر آنست که، زنان یک سوم مردان در جامعۀ شاهنامه امکان حضور داامر بیان
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در نقش پمورد،  21ند؛ و در هر هستپدر ی(، دختران دارا100%مورد ازدواج ) 21در هر  -

 دارد. یاساس

واج، اصال دختران( خود در مورد ازد ای(، پدر از دختر )%66از  شیب یعنیمورد ) 14 در -

 یرایو اخت اراده چیاز خود ه یاجبار یهاازدواج نیو دختران در ا کندینم ینظرخواه

 ندارند. 

اشاره  هنامهشادر ازدواج اجباری  مورد 5ی فقط به نتیجۀ مورد ازدواج اجبار 14 مجموع از -

زارش گ( موفق 20%و تنها یک مورد)( ناموفق 80%مورد ) 4، دمور 5 این از؛ است شده

 است. شده

 7ها اشاره شده است، در آن نیبه والد شاهنامهکه در  یازدواج دخترانمورد  21مجموع  از -

 ین دخترانااز  مورد 5 .ندبود اریاخت یسر دارا(، دختران، خود در انتخاب هم30%مورد )

تگار از دختر خواس ۀمورد، پدر در بار 2در و  ندنکیج مو ازدوا شده(، عاشق %71از  شی)ب

 . کندو دختر با ارادۀ خود با ازدواج موافقت می کندیم یخود نظرخواه

عاشقانه دختر  مخالف ازدواج نی(، والد% 80مورد ) 4مورد ازدواج عاشقانه، در  5 مجموع از -

 وده است.بانه بودن پسر مورد دلیل مخالفت، مخالفت نژادی و بیگ 4در هر  ند.بود خود

دو  در ند،ودبمخالف ازدواج آنان  انشانکه پدر یدختران ۀمورد ازدواج عاشقان 4 مجموع از -

( موفق % 100مانده، هر دو مورد ) یمورد باق 2اما از  دهدینم یگزارش شاهنامهمورد 

 گزارش شده است.  

وفق نام امهشاهنطبق گزارش که پدر موافق آن بوده  )تهمینه( مورد ازدواج عاشقانه کی در -

 بوده است. 

 يزان دخالت و نقش والدین در ازدواج فرزند پسر:م -ب

های واجازدواج توسط مردان گزارش شده است. بدون توجه به ازد 38حدود  شاهنامهدر 

ر نف 28ه ن رفتمکررِ برخی از مردان، مجموع مردانی که در مورد ازدواج آنان در شاهنامه سخ

 است. 

مورد، مردانی هستند که یا در  23اند، ازدواج کرده شاهنامهمردی که در  28موع از مج

 -4جمهور شاه هند -3پشنگ  -2سام  -1نامی از والدینشان به میان نیامده مانند:  شاهنامه

 -7اند مانند: بهرام چوبین؛ و یا هنگام ازدواج والدینشان در قید حیات نبوده -6طایر   -5مای 

انوشیروان  -13کیقباد یکم -12اسکندر -11ساسان  -10بهمن  -9اووس کیک -8ضحاک 

بهرام گور؛ و یا پدر در قید حیات نبوده اما از مرگ یا زندگی مادر نیز  -15خسروپرویز  -14

شاپور  -18اردشیر  -17داراب  -16دهد، مثل دست نمیدر زمان ازدواج گزارشی به
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ها هیچ نقش ا مادر دارند اما پدر و مادر در ازدواج آنذواالکتاف؛ و یا مردانی هستند که پدر ی

 -20رستم  -19کنند مانند و فرزندان بدون کسب اجازه از آنان ازدواج می یا دخالتی نداشته

بیژن، بنابراین مردان مذکور در آمار این پژوهش  -23سیاوش  -22گشتاسب  -21فریدون 

 اند. وارد نشده

 - منیبا دختران سرو یرج( ا)سلم، تور و  دونیرازدواج پسران ف - 3و  2و  1

 (14)نمودار شمارۀ 

 (دونیفردر )پاز خود ندارند.  یاریاراده و اخت گونهچیسر، هدر انتخاب هم دونیفر پسران

 ردیگیم میها تصمآن یاز پسرانش، به جا یبدون مشورت با مادر فرزندان  و بدون نظرخواه

شاه سرو ناز دخترا یرا مأمور خواستگار جندل نیند بنابراانتخاب ک یسرها همآن یتا برا

. فریدون کندیو پاک( م باینژاده، با اصل و نسب، ز) اوست خود یارهایمعمتناسب با  یمن که

 .(103-1/98: 1366مطلق،   یخالق) کندگذاری میهایش را هم خود، نامعروس حتا

 (15نمودار شماره )- زال با رودابه ازدواج -4

و ااشق با شنیدن توصیف رودابه )دختر مهراب کابلی از سرزمین توران( ندیده ع لزا

 ا این عشق. پدر او سام از اینکه پسرش عاشق یک دختر از سرزمین توران شده بشودمی

وسیله هاما سام در نهایت وقتی ب قشی در این ماجرا ندارد.نکند. مادر زال هیچ مخالفت می

د به این شپهلوان خواهند ه زال و رودابه صاحب پسری جهانشود کگویان آگاه میپیش

ر ها تا آخر عمر دآمیزی دارد. آنزدواج زال و رودابه نتیجه موفقیتدهد. اازدواج رضایت می

 .(261-1/183: 1366مطلق،  یخالق)ر.ک: کنند کنار هم زندگی می

 (16نمودار شمارۀ ) - دختر مهرك نوش زاد باشاپور ازدواج  - 5

 و ری، اردشبدون اطالع پدرش و شوداشق دختر مهرک نوشزاد میعشاپور بر سر چاه آب 

زیرا مهرک  ازدواج است، نیمخالف ا ری. اردشکندیازدواج م اومادرش )دختر اردوان(، با 

لیل دکند که پسرش با دختر او ازدواج کند و به همین نوشزاد دشمن اوست و او تحمل نمی

آمیزی موفقیت . این ازدواج نتیجهشوداز میان بردارد اما موفق نمیکند دختر را سعی می

وه شوند و اردشیر در نهایت با دیدن نصاحب فرزندی میدختر مهرک نوشزاد و  شاپوردارد. 

 .(210-6/207: 1384مطلق،  یخالق)ر.ک: دارد خود، از مخالفت دست برمی
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ازدواج  در نیوان موضوع دخالت والدتمیرجوع به نمودارها و فوق دقت در مباحث  با

 نمود:   یبندجمع ریرا به شرح ز پسرفرزندان 

 نمای کلي از ميزان دخالت و نقش والدین ازدواج فرزندان پسر

 یاهنگام ازدواج دارمورد  7اند، فقط ازدواج کرده شاهنامهکه در  مردی 28 مجموعاز  -

 امهشاهن یا نداشتن مادر گزارشی در و در بقیۀ موارد درخصوص داشتن والد مادر بودند،

رحالی یک از مادران در ازدواج فرزندان پسر خود نقشی نداشتند و این دمشاهده نشد. هیچ

 5در  دند،هنگام ازدواج دارای پدر بوشاهنامه  مورد مردانی که در 10است که از مجموع 

 (. % 50) ته اسش داشتدر ازدواج آنان نق پدر ( والدرجی)زال، شاپور، سلم، تور و ا مورد

ی پدر یا هنگام ازدواج دارا شاهنامهمورد مردانی که در  10از مجموع مورد  سه در -

  .%( 30) بودنوع ازدواج، عاشقانه )زال، بیژن و شاپور( ، مادر بودند

سرش پاشقانه پدر با ازدواج ع)زال(   مورد یک از مجموع سه مورد ازدواج عاشقانه، در -

 عاشقانۀ پسر و در دو مورد )شاپور و بیژن( پدر اصال از ازدواج (%30ز )بیش ا بوده وافقم

 (.%60اطالعی نداشته است )بیش از 

، در بودندهنگام ازدواج دارای پدر یا ما شاهنامهمورد مردانی که در  10از مجموع  -

ق %( موف 100 ، )هایی که والدین در آن دخالت نداشتندهای عاشقانه و ازدواجازدواج ۀجینت

 نشان داده شده است.
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 در، در بودندهنگام ازدواج دارای پدر یا ما شاهنامهمورد مردانی که در  10از مجموع  -

 نیو پسر در ا کندینم یدر مورد ازدواج اصال نظرخواه ،خود ( پدر از پسر% 30مورد ) سه

 ندارد.  یاریاراده و اخت چیمورد از خود ه

 شد.نمشاهده  شاهنامهدر  یارشپسران گز یاجبار هایازدواج جهینت از -

 

 یريگجهينت

دختران  یهاازدواج یپژوهش مشخص شد در تمام ۀجیاعداد و ارقام حاصل از نت از -

دخالت  موارد نیا ترشیدر ازدواج دختران دخالت داشتند و در ب ایسرپرست، اول یدارا

ن ر دخترااکث نیابرابن ؛از آنان بوده است یهبدون نظرخوا ،صورت اجبار دختران به ازدواجبه

سر مهختران خود هم که د یموارد در. انداز خود نداشته یاریاختسر، اراده و در انتخاب هم

  اند.جه بودهموا نیاند در اکثر موارد با مخالفت والدرا شخصا انتخاب نموده شانۀندیآ

 ست.اده ق بوکه گزارش شده اغلب ناموف یدر موارد ،دختران یاجبار یهاازدواج ۀجینت -

 ه است.داشت در ازدواج او نقش مادر و نیااز  شیاز مجموع سرپرستان دختر، والد پدر ب -

ز جته است صورت گرف نیبدون دخالت والد شاهنامهپسران در  یهاتمام ازدواج بایتقر -

 . دونیپسران فر زال و در مورد

بوده و در هر  پدر مورد دارای 2مورد،  3. از این ازدواج پسران عاشقانه بود ،مورد 3 در -

ر به علم پد فت، باابتدا مخالف ازدواج عاشقانه پسران خود بودند. اما این مخال پدراندو مورد 

  شود.که فرزندش نوۀ پسری به او خواهد بخشید، فراموش شده و به موافقت تبدیل میاین

لف بودند، ها مخاا ازدواج آنب نیکه والد یدختران و پسران ۀعاشقان یهاازدواج جهینت -

 موفق گزارش شده است.   %100
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 منابعفهرست 

نشریة  ،«یازدواج در شاهنامه فردوس یشناسشکل» ،(1387) نینسر ی،نیالحس یابوالمعال -

 .86 – 59، صص 13شماره  1387تابستان  ،فرهنگ مردم ایران

اساس  ستان برهمسری در ایران باهای برونزمینه»، (1394افراسیابی، ح.، و بهمنی، ن. ) -
-123 ،1، شمارۀ 7دورۀ  ،)پژوهش زنان( فرهنگ و هنر زن در ،«شاهنامه فردوسی

136.  22059/jwica.2015.56780 Doi: 10. .   

ن: . اصفهايفردوس ةنهاد خانواده در شاهنام يبررس .(1391زهرا ) ،یبافق یمیحک -

 چاپ.بهنشر 

 مهشاهناو امور خانواده در  ییزناشو وندیآداب پ یبررس»(، 1387حمد )ا ،یخاتم -

 . 320 – 303، ص 15، شماره 4، دوره 1387 زیی، پاخانواده پژوهي ،«یفردوس

 تیجمعی آمار اطالعات و هاداده ،و طالق ثبت شده در کشور ازدواج، (20/11/99)درگاه ملی آمار ایران  -

 https://www.amar.org.ir/5591746#.  طالق و ازدواج کاری روین و

ارات ، تهران: انتششناسي و علوم تربيتيروش تحقيق در روان(، 1399دالور، علی ) -

 ویرایش. 

ۀ شمار ،تاچيس، «شاهنامه یهاازدواج یساختار اجتماع»(، 1370محمود ) ،ینیروح االم -

 .891تا  877؛ صص: 78

خانواده در شاهنامه (؛ 1391السادات سعادتمند )و فاطمه الساداترهین سعادتمند، -

  نشر فرهنگ سبز. تهران: ؛ چاپ اول؛شناسی(کرد روان)با روی فردوسي

مي نشریة عل،  «یفردوس ۀازدواج در شاهنام لیتحل»(، 1394) دهیسع دهیس ،یسنجر -

 .105 – 95، صص 25 ۀشمار 7 ۀ، دورزن و فرهنگ

(، 1397ی )رضو دایو وفالح  نیمحمد حس ؛نجمه سدرپوشان ؛ نوراهلل ،پور خیش -

عات زن و مطال، «به طالق درشهر کرمان لیزنان با م ستهیتجربه ز یدارشناسیپد»

 .163 – 145صص:  1397شماره چهلم ـ تابستان  ،سال دهم ،خانواده

 ،6-1ج ، مطلـق یق، به کوشش جالل خالشاهنامه .(1366-1384ابوالقاسم ) ،یفردوس -

 نیویورک: ناشر بنیاد میراث ایرانچـاپ اوّل 

چـاپ  ،8و  7ج مطلـق،  ی، به کوشش جالل خالقشاهنامه .(1386ابوالقاسم ) ،یفردوس -

 .یمرکز دائره المعارف بزرگ اسالمناشر تهران:  ،اوّل

https://www.amar.org.ir/5591746
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ن بر اساس که رانیدر ا یژنوگرام روابط خانوادگ» .(1391) یمینع رزادیو ش موریت ر،یمالم -

، ادهخانو يدرمان، مشاوره و رواننامة خانواده و طالقویژه ،«یفردوس ۀشاهنام

 .7 یاپیپ

 ،نانمطالعات راهبردی ز، «ازدواج یاجتماع راتییتغ»(، 1282) نیمنش، حس یمحبوب -

 (.202تا  172صفحه )از  31، 26شماره  1383

جعه اجباری، تاریخ مراازدواج  ،خبرگزاری ایسنا ،(21/11/1399)مریدی، مهران،  -

(12/10/1400،) 

ا بو عوامل مرتبط  تیوضع یبررس» .(1390کاران )همشاه قاسمی و و  یمهد ،یمشک -

گاه علوم دانش ۀنامفصل ،افق دانش ،«شهرستان گناباد ۀمطلق نیزوج دگاهیطالق از د

، 1390، بهار سال 1 ۀ، شمار17 ۀگناباد، دور یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

  44-35حات صف

 غاتی، چاپ قم: سازمان تبلفرزند از نظر اسالم تيترب(. 1367) نیحس ،یمظاهر -

 .یاسالم

تا جرم  یانگار تیاز ممنوع ؛یازدواج اجبار»(، 1395مقدسی، محمد باقر و زهرا عامری ) -

، 12 ۀشمار ،13دورۀ  ،یرضو یگاه علوم اسالمدانش ،«یفریحقوق ک یهاآموزه یانگار

-ازدواج/https://www.isna.ir/news/99112115714 نشانی سایت:. 1395ان زمست و زییپا
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