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  هچكيد
هاي فارسي ميانه زردشتي يا پهلوي، چند واژه دربارة خـانواده محـل    در نوشته

، طرحـي بـراي بررسـي آنهـا و ارتبـاط ايـن       در مقالة زير. بحث و جدل است
  .آيد ها با يكديگر و با ساحت خانوادة ساساني مي واژه

ساالر، پادشاه زني، چكرزني، خانوادة دوران  مان، دوده دوده، دوده: ها كليدواژه
  .ساساني

  

زرتشـتي در دوران ساسـانيان    پهلـوي كـه دربـارة خـانوادة       هاي اندك و پراكندة نوشته
موجـب   ، بـه (Hjerril 2002)دهنــد   دسـت مـي   مختصـر و نامنظمــي بــه    هـاي  آگاهي

  .آورند دربرداشتن اصطالت و مفاهيمي مبهم، در خوانش و تفسير، دشواري پديد مي
. هـا نيـز گـاهي يكسـان نيسـت      و دشواري دارد و ضبط نسخه  زبان اين متون ناهمواري

خوبي  ـانـده از عهد ساسانيان ــ بهــ كتاب حقوقي بـازم ماديان هـزار دادستانهمچنين از 
آراي محافل حقوقي و رايمندان، در باب خانواده و حقوق اعضـاي آن،   گردد كه  روشن مي

اختالف و تَشَتُت بسيار داشته و درواقع، مراحل تطور ساخت اين نهاد اجتمـاعي را ظـبط   
دگرگـوني   تر آنكه با تغيير ساخت جامعه، معناي اصطالحات دستخوش فزون. كرده است
هـاي   همچنين با گذشت زمان، گـاهي نويسـندگان اصـطالحات را در نوشـته    . گشته است

  .اند برده كار متأخر، چون فارسي زرتشتي، با معناهايي متفاوت به
                                                                                                 

 mazdapour@gmail.com .استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي *
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نمايـد    كندوكاو در اين مجموعة معمايي حتي گاهي پرتضاد و سرشـار از تنـاقض مـي   
نظمـي در آنهـا پديـد     هـاي خـود   افتـه نگارنده برمبناي ي443: 1370مثالً، كريستن سن(

  . رسد كه به نظر گرامي شما مي دست آمد بهآورد و از آن، طرحي كلي  مي
» جـورچين كـردنِ  «جور كـردن و  و با جفت در اين كوشندگي، تالش بر اين است كه

هـاي رنگارنـگ و    هـاي پيچيـده و پراكنـده، نخسـت، ميـان بخـش       هاي اين نوشته تكه
سازگاري پديد آيد و ابعاد مختلف آن در طرحي كلي و واحد  گون آن همسازي و گونه

هايي كه از ساخت قـديمي   بگنجد؛ دوم، ارتباط آنها با باورها و عقايد شناخته و آگاهي
  .شود اجتماع كهن در دست است، توضيح داده 

در اين راستا، براي شناخت نسبت و ارتباطي كه ميان برخي از اصـطالحات مربـوط   
. زرتشتي در دوران ساسانيان هست، بايد به چند مفهوم اساسي توجه داشـت به خانوادة 

ساالر  هاصطالح دود بودن اصل اختيار پـدر خاندان و به) archaic(نخستين آنها كهنيك 
تر، خانواده و دودمان  است كه هنوز، در دوراني متأخر و جديد) sālārـdūdag: پهلوي(
بـا اسـتقالل نظـامي و اقتصـادي و      تماعي مسـتقلي، مثابه واحد اج را به) dūdag: پهلوي(

در . نمايانـد  فارغ از اقتدار حكومت متمركز كشوري و سازمان شـهري آن، مـي   قضايي، 
. آيـد   اينجا، بقاي اصطالحات و تعابيري مربوط به نهادهايي ديرينه و كهنه پديـدار مـي  

د اجتمـاعي  صـورت مشـترك بـه واحـ     دومين مفهوم، تعلق گرفتن حقوق يكپارچه و به
آن است و از اين جهـت، ايـن حقـوق بـه ديگـر اعضـاي        خانواده است كه پدر نمايندة 

رسد كه باتوجه به ايـن دو   نظر مي به. گردد صورت انفرادي بازنمي تنهايي و به دودمان به
  .هاي كور را در اين معما گشود توان گره اصل مي

رشاهي و پدرساالري هندواروپايي ن بازبيني، دورنمايي از خاندان گستردة پديدر نخست
پانصـد سـال پـيش از مـيالد     آن به دوراني قريب به چهارهزارو نمايد كه پيشينة رخ مي

  .رسد مسيح مي
     در اين دورنماي دوردست و عتيق، رشـته باورهـايي دينـي بـر قداسـت  پسـر   تكليـف

زاري نقش وي در اجراي آداب و تقديس آتش دودمان و برگـ و تشخّص  خاندان و تمايز
نيز بقاي . هاي نيايش براي شادي روح و بقاي درگذشتگان تكيه و تأكيد داشته است آيين

ور مذكر بازميخاندان به وجود گشته و سرپرستي كودكان خردسال و زنان برعهدة اث  
دار باشـد،   ماند كه اين رشته تكاليف مقدس را عهده هرگاه پسري بازنمي. وي بوده است



 1389، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان شناختزبان

 13 كتايون مزداپور     

 

شـد   داد؛ زيرا تصور مـي  ناپذير روي مي ا، قصوري شوم و گناهي جبرانبنابر همين باوره
  . ها نياز مفرط دارند كه رفتگان به اين نيايش

در هندوستان و نيز يونان و روم باستان، اسناد بيشتر در اين باره در دسـت اسـت كـه    
در  تـوان ابهامـاتي در ايـن بـاب را     دهد و بر مبناي آنها مي دست مي تر به تصوري روشن

  .ايران روشن كرد
نياز به داشتن پسري كه بقاي دودمان را ضامن شـود و بـه اصـطالحي جديـدتر، نـام      
خاندان را زنده نگاه دارد، در ايران، چند گونه تالش را پديد آورد و موجب شـد كـه   

  .وجود آيد كه فقط اعتبار قانوني و آييني داشت ييني به نوعي ازدواج اسمي و آ
بـه خـالف ايـن، در ازدواج    . ج، ارتباط جنسي ميان زوجين نبـود در اين نوع ازدوا

شد و واقعيت طبيعي داشت، زوجين  ديگري كه مكمل اين  ازدواج رسمي و آييني مي
فرزند نيز در چنين ازدواجي، . رفتند شمار نمي از نظرگاه اقتصادي و دارايي شريك به

گرفـت و از آنِ   علـق نمـي  رغم قواعد عام و اصلي، به پدر واقعي و خوني خـويش ت  به
تر آنكه هنوز اصل ساالري پدر بـر   فزون. شد دودمان شوهرِ آييني مادرش شمرده مي

اعضاي دودمان ارزش قانوني داشت و در حقيقت، ساخت جامعه و شرايط اجتماعي 
. كـرد  هاي بزرگ كهن و شكل ديرينة قبايل را بازنمون مي مهر و نشانِ اقتدارِ خاندان

از در قوانين ازدواج و نامگذاري انواع خانواده در ايـران ساسـاني اثـر    همين ويژگي ب
  .خود را برجاي نهاده است

در ايـن  » آيـان «گونـه ازدواج   بايد هفت شرايط و عوامل است كه مي ةدر اين مجموع
) يكـم  :هاي آنها را برشمرد و ساخت خانواده  را بر اين مبنا توضـيح  داد  متون و ويژگي

) زنـي؛ سـوم   يا اَيوكayōkēn (: پهلوي(ايوكين ) دوم ؛rādixša-zanīh)ي پهلو(پادشازني 
يـا چغرزنـي؛    čagar-zanīh): پهلـوي (چكَرزني ) چهارم ؛)stūr-zanīh: پهلوي(ستُر زني 

: پهلـوي (ازدواج خويدودس ) ششم ؛)xwasrāyōn-zanīh*: پهلوي(خودسراي زني ) پنجم
xwēdōdah(پهلـوي (نـروزد  : و اصـطالح د همچنـين . ازدواج موقت) هفتم ؛ :niruzd ( و

  .بايد بر اين فهرست افزود مي را) bayaspān: پهلوي(پان بغَس
جز اصـل سـاالري،    در آن. استشكل اصلي و طبيعي ازدواج  »پادشازني«از اين ميان، 

بايـد   كند و بنا بر آن، سـاالري عـروس مـي    صورت نهاد اجتماعي مستقلي عمل مي كه به
، با شـكل  ر يا جانشين وي به دودمان داماد سپرده شود، از ديگر نظرهارسماً از سوي پد

ازدواج كنـوني و خـانوادة   . كان هماننـدي دارد سب و پدر منَآشناي ازدواج امروزي پدر
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  .اي معاصر زرتشتي بازماندة آن است هسته
ي زني، دختر با اجازة پدر يا كس ديگري كه بـه جانشـيني و   در ازدواج پادشاهي يا پادشا

در ايـن ازدواج، سـاالري دختـر بـه دامـاد      . آيد ساالر دودمان است، به همسري مردي درمي
فرزندان عروس نام پدر و دودمان وي را بر خود دارند و ساالري دودمـان را  . يابد انتقال مي

در ايـن  . جاودانه است و تا جهان ديگر ادامه خواهد داشت  اين ازدواج. برد پسر به ارث مي
برند و ارتبـاط اقتصـادي و نيـز طـالق آنهـا       اج، زن و شوهر از يكديگر ارث ميگونه ازدو

  .موضوع بحث است روايت اميد اشوهشتانو  ماديان هزار دادستانژه در  وي به
برخي از ابعاد پيوند تام و كاملي را كه در پادشازني ميان زن و شوهر برقـرار اسـت،   

توان يافت و از اين جهت آنها در تقابـل بـا    در انواع ديگر ازدواج در دوران ساساني نمي
را » دخـت «در اين تقابل، نخست، انتقال سـاالري  . گيرند پادشازني و با يكديگر قرار مي

ارتبـاط مـالي و اقتصـادي     ،ارتباط جنسي ميان زن و شوهر را؛ سوم ،بايد ياد كرد و دوم
ديرنـده و دينـي    ورهـاي ه نهاد اجتماعي دودمان و بادر اينجا است ك. آنها را با يكديگر

  .گردد عضاي آن مطرح ميپيرامون آن و سپس حقوق و روابط ا
هـاي   از نوشـته  ،هاي كهنيك در اين بـاب  كوشندگي براي نگاهداري باورها و نسبت

رسـد كـه    ر مـي ـبا ورود اسـالم بـه ايـران، بـه نظـ      اما. روشني آشكار است بازمانده به
ي آن سرزده بود، پديـدار گشـت و مفـاهيم    ها هاي جديدي، كه از ديرباز جوانه ساخت

  .كهنه دربارة خانواده به بوتة فراموشي افتاد
بـه گمـان   . توان آورد پهلوي مي» dūdag«دودمان و يا دودة فارسي را در برگردان براي 

-Szmerényi 1977 :100)هنـدواروپايي  » teutā«بايـد بازمانـدة   » dūdag«نگارنده، واژة 
باشد كه در سير تحول درازي، تخصيص معنـايي يافتـه   » مردم«و » قبيله«، به معناي  (108
هـاي پهلـوي بـراي ناميـدن خانـدان گسـترده و پدرسـاالر دوران         اين واژه در نوشته. است

مكنـزي  (» mān«آيـد و    مـي » dūdag«در متون حقوقي، همين نـام  . رود كار مي ساسانيان به
  .توان ديد با اين معني كمتر ميها  را در اين نوشته) »مسكن مان، خانه،« :1379

ساالر دنبالة اقتدار و اختيار پدر در خانـدان   هدودمان يا  دود قدرت و اختيارات ساالرِ
در روزگاران عتيـق، يكسـره   . عتيق هندواروپايي بود؛ ولي از آن محدوديتي بيشتر داشت

در . گشـت  ديني و حقوقي قضايي و مالي خاندان همـه بـه پـدر بـازمي     نظامي و رياست
ـ  سـه   هـاي  را دستگاه روحاني متمركز و آتشكدهدوران ساسانيان، رياست ديني وي   ةگان

كرد و جز آثاري اندك، مانند رياست وي بر سر سفرة طعام  كشوري و شهر محدود مي
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ده نبرجاي نما چيزي ديني او در خاندان يِبرسم، از مقام رهبر و و در مراسم گرفتن باژ
اي از آن هنـوز بـاقي    هاي شهري انتقال يافت، اما سايه به دادگاه اختيارات قضايي او. بود

بود و او تنها كسي بود كه قانوناً حق داشت به نماينـدگي از طـرف دودمـان در دادگـاه     
  .اقامة دعوا كند يا دليل قانوني در  دفاع بياورد

 وجـود ايـن،   بـا  .يت زنان و نيز كودكان در متون پهلوي شناخته شده اسـت لكامحقّ 
آمد و هنگـام   صورت بخشي از دارايي و اموال مشترك دودمان درمي عروس به ةجهيزي

  .گرفت طالق به وي تعلق نمي
ساالر همچنان رياست و ساالري خود را بـر همسـر خـود،     ده، دوسانيبنا بر قوانين سا

و ) a-burnāyپهلـوي  (و دختران ازدواج ناكرده و پسران نابـالغ و نابرنـا   » كدبانو«يعني 
سـاالري پـدر بـر    . از ديرباز حفظ كـرده اسـت   ،و ديگر زنان دودمان» زادان خانه«يز ن

» دخت«تواند آن را به مرد ديگري بسپارد يا آنكه  به معناي آن بود كه مي ،دختر، خود
پادشايي خـود  ارة زنساالر دربـ دوده. كند) pādixša: پهلوي(ود ساالر و پادشا ـر خـرا ب

خـود را بـه     صورت طبيعي، هنگـامي كـه دختـرِ    ت و ظاهـراً بهنيز چنين اختياري داش
ـ  . كـرد  داد، ساالري او را نيز به دودمان داماد منتقل مي مي شوهر  ةدر پادشـازني، جهيزي

، يعني a-baxtصورت  رفت و همچنان همواره به نيز با وي به دودمان شوهر مي» دخت«
پادشـا  «كلّف بود كه فرزندان او را بـه  داماد م. ماند در آنجا مي ،»تقسيم ناشده و مشاع«

عروس و كودكان  xwarišn ud dārišn)  :پهلوي(بپذيرد و وسيلة امرار معاش » فرزندي
آورد،  دسـت مـي   عروس در هر آنچـه دامـاد حـق بخشـيدن داشـت و بـه      . را تأمين كند

  .شد شريك مي ،صورت مشاع به
-perikhanian, 1997:401(زني ع هفتگانة ازدواج، يعني خودسرايانوادر يكي از اين 

بـه هنگـام ازدواج، بـا ارادة پـدر يـا جانشـين وي صـورت         ،انتقال ساالري دختر، )402
ص  :1373(اكبـر مظـاهري    زني، به قول شادروان پروفسور علي در خودسراي. نگرفته بود

 روايـت شكال گوناگون ايـن تعويـق در   اَ. افتاد به تعويق مي» درخت«انتقال ساالريِ ) 91
توصـيف   )12ــ 14، بنـدهـاي 31پرسش :  Anklesaria 1962:113- 114:( انـد اشوهشتـامي

سـالگي   ، چـون بـه پـانزده   شد، پسرِ زن ظاهراً هرگاه اين مشكل برطرف نمي. شده است
 Ibid:162:( شـناختند  و خـواهران و بـرادرانش مـي   رسيد، او را قانوناً ساالر مادرش  مي

  .)9ـ4، سطرهاي 2، بند 43پرسش 
. اسـت »  ن خـود كننده از خود، محـافظ و نگاهبـا   بتمراق«معني  به» خودسراي«واژة 
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  .  درآمد» زن خودسر و خودرأي«، »زن خودسر« صورت  بعداً اين واژه به
پادشايي خود را بر خـود   درعين حال، ساالردودمان حق داشت كه دختر و نيز زن 

 Madan)، 18سـطر ( نكرد هشـتم دي. وي ساالر و پادشاه و صاحب اختيار قانوني كند
كند كه زن اگر بر خـود سـاالر و    از قول اوستاي گمشدة باستاني نقل مي 1911:708

تواند در محكمه حاضر شود، اما، اگر بر خود ساالر و پادشا نباشـد،   پادشا باشد، مي
 مينـوي خـرد  ايـن محروميـت همـان اسـت كـه در      . از چنين حقي محـروم اسـت  

هم از آن ياد شـده اسـت و در قـوانين     )56، ص 1364: 37بند ،  38پرسش  :37ص:1364(
  . رم و يونان نيز از آن خبر داريم

دهد كه اصل اشتراك و استقالل حقـوقي   رسميت و اعتبار خودساالري زنان نشان مي
بنـا بـر ايـن اصـل، پـدر نماينـدة حقـوق        . شـناختند  خانواده را در آن روزگار قانوناً مي

زيسـت،    ت و هرگاه زن در قيموميـت و سـاالري مـردي نمـي    مشترك خانواده بوده اس
  .شد شخصاً از همان حقوق برخوردار مي

بدين شمار، احكام دربـارة خودسـاالري زنـان و زنـانِ خودسـاالر پيشـينه بـه دوران        
اين مبحث به همان اصل اشتراك حقوقي در واحـد اجتمـاعي خـانواده    . برد اوستايي مي

دهد كه در آن روزگار، حقوق اجتماعي بـه گـروه    اهي ميگردد و بر اين اصل گو بازمي
  .گرفته است و نه به تكاتك اعضاي آن و يكايك افراد اجتماعي خانواده تعلق مي

گرفت، اما هرگـاه از ايـن    زن، تا در ساالري مرد بود، تحت قيموميت وي قرار مي
وني را آمد، وي همـان مقـام و موقعيـت حقـوقي و قـان      ساالري و قيموميت به درمي

درست به همين مناسـبت،  . يافت كه بنا بر ديگر شواهد، از آنِ ساالرِ دودمان بود مي
» stātō.ratū«يكي : شود  از دو رده زن ياد مي) 18ـ9، بندهاي 15فرگرد ( ونديداددر 

ناردخـداي، آن  «يعنـي  » astātō.ratū«و ديگري » رد خداي، داراي رد و ساالر«يعني 
در اينجا، معنـايي  » rad«و از  (shaki 1971:324)» ا شوي نيستكه در خانة پدري ي

  . آيد برمي» ساالر«معادل با 
توانست ساالري دختر يا خـواهر   هنگامي مي ، پدر يا ساالردودمان»دخت«در ازدواج 

برمبناي قواعـد  . خويش را به داماد بدهد كه قبالً اين ساالري را به ديگري نسپرده باشد
» دختگـاني «توانسـت  دختـر را بـه دخترخوانـدگي يـا       هلوي، پدر ميدر متون پ» آيان«
كـه   ـــ ) stūrīh: پهلـوي (يا ستُري ) 141،11ص  :هاي پهلوي متن، duxtagānīh :پهلوي(

ـ  ديگر نمي» دخت«در اين صورت، . بدهد ــشرح آن خواهد آمد  پادشـازني   هتوانست ب
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تنهـا  » دخـت «اج ايـن بـود كـه    مانع ديگري براي بستن اين نوع عقـد ازدو . مردي درآيد
در اين صورت نيز عقد پادشازني با وي . بازماندة پدر يا برادر يا خويشاوند ديگري باشد

  .رفت شمار نمي شرعي به
روايـات  داراب  در . در اينجا بايد به چندگانگي خطبه بـراي عقـد ازدواج اشـاره كـرد    

عقد ياد شـده اسـت؛ از آن   از چندگونه نكاح و  (Unvala 1992:vol, 184-187) هرمزيار
تقابل اين دو . گيرد جمله، نكاح پادشازني و چكرزني، كه يكي در تقابل با ديگري قرار مي

بينـيم   مي , Anklesaria 1962:111)8سطر(، 3، بند 31، پرسش اميد اشوهشتان روايترا در 
ست، همان تفاوت ميان اين دو نوع عقد ازدواج، نخ. كند كه دو گونه ازدواج را گواهي مي

  . است و، دوم ارتباط مالي و اقتصادي ميان زوجين» دخت«انتقال ساالري 
آيد كه حتي زني كـه    مي  ←Ibid:5)6پرسش يكم، بنـد ( شوهستاناروايت اميـد در 

با نكاح پادشازني در عقد ازدواج مردي است، به محض اينكه شرايط جديـدي پيشـامد   
خاصـي را نسـبت بـه خانـدان پـدري خـود        ناگزير شد تكاليف» دخت«كرد و در آن، 

 مندي صورت عالقهآنگاه در. گردد نكاح پادشازني باطل مي ،برعهده گيرد، قانوناً و شرعاً
بار، نكـاح   بايست از سرنو، عقد ازدواج ببندند و اين طرفين براي ادامة زناشويي خود مي

  .يافت چكرزني انعقاد مي
و يا جانشين وي يا برادري بود كه وارثي  دودماندر گذشت ساالر» شرايط جديد«اين 

براي انجام دادن تكليف شرعي و قانوني خـود در ايـن   » دخت«نداشته باشد و به وجود 
چنين تكليفي ناشي از ابرام و پافشاري براي زنده داشـتن آن اصـل عتيـق    . باب نياز باشد
ـ    گويد پسر مي است كه مي جاودانـه و  واسـطة وي   هبايد جانشين پدر شـود و دودمـان ب

اي پسري از خـود برجـاي    ساله هن جديدتر، هر مرد پانزدادر دور ،پاينده بماند، يا سپس
سالگي سـن   زدهپان(ساله  هپانزد» تني زاد«در شرايط مطلوب، يعني هرگاه متوفا پسر . نهد

ـ   شته باشد، وي ساالرو عاقل دا) رشد است  هدودمان و وارث خواهد شد؛ امـا اگـر وي ب
خواهد بود و بايد ساالري را براي دودمان  (stūr)نابرنا ستر طفل ه باشد، سن رشد نرسيد

اسـت؛ بـه   » ساالران زمانـه «گزينش چنين ساالري قواعد خاص دارد و برعهدة . برگزيد
امـا هرگـاه از   . ل خواهـد گشـت  مسئله حلّ و فصـ » كدخدامنشي«بيان ديگر، از طريق 

  دودمان پسري به دنيا نيامده باشد، چه؟ساالر
دودمان، ر و سـاالر پـد . خوانـدگي بـود  ، گزيدن پسر كسي ديگر بـه فرزند راه نخستين

اخباري  نيز از پيشينة فرزندخواندگي در يونان و رم باستان. چنين حق و اختياري داشت
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توانسـت در زنـدگاني    سـاالر مـي   ران، بنابراين حق و اختيـار، دوده در اي. در دست است
  . و او را براي جانشيني خود برگزيند خويش پسري را به فرزندي بپذيرد

برگـزاري   حقـوق و ثـروت دودمـان بـود و     قانوناً و رسماً وارث همة» پسرِ پذيرفته«
هاي خانوادگي، سـاالري آتـش دودمـان و نگاهـداري همـة اركـان آن را برعهـده         آيين
يـا  با داشتن ثروت، بي از اندرز، يعني وصيت، و داشتن پسر  ،اما هرگاه مردي. گرفت مي

  گذشت، چاره چه بود؟ پسرخوانده درمي
عنوان  ماند، او را به زن جواني از وي برجاي مي يا حتي بيوه هرگاه دختري يا خواهري

. شناسـيم  اين رسم را در يونان و رم قـديم هـم مـي   . گزيدند برمي» ايوكين«يا » بازمانده«
زادن  كليف ايوكينت .برگزيده شود» ايوكين«عنوان  امكان داشت يكي از چند خواهر به

دودمان شـود و دودمـان را تـداوم    سالگي رسيد، سـاالر  به سن پانزده پسري بود كه چون
» ايوكين«تا رسيدن چنين فرزندي به ساالري دودمان، ادارة اموال دودمان برعهدة . بخشد

مكنزي، (» امين، سرپرست، قيم«، به معناي )stūr:  پهلوي(ستُر » دخت«گرفت و  قرار مي
سـاالري واجـد    ي كه پسـرش بـراي پـذيرفتن سـمت دوده    اما هنگام. دودمان بود )1379

رسيد و سهم مادر از آن دارايي، بنا بر نسـبتي تعيـين    شد، همة اموال به او مي شرايط مي
  .گشت كه وي با ساالر متوفاي دودمان داشت، يا تحت شروط و احكامي ديگر مي

، ماديان هـزار دادسـتان  اينها در . آيد يش ميدر اينجا، چندين مسئله و راه حل قانوني پ
با آثار پهلوي قرن سـوم هجـري و    ،كه حقوق ساساني را ضبط كرده است، در جزئيات

. آنها همسان اسـت   اختالفاتي دارد، اما خطوط كلي روايات داراب هرمزيارژه  وي نيز به
شازني بـه عقـد   توان با نكاح پاد زن ايوكين را نمي: نكتة نخستين همان است كه گذشت

پادشايي بر اثر درگذشت يكـي از اعضـاي دودمـان پـدري      زنازدواج درآورد؛ حتي اگر 
  . شود، قانوناً بايد نكاح وي مجدداً منعقد گردد» ايوكين«

فقط بـا نكـاح چكرزنـي رسـميت و     » ايوكين«نكتة ديگر آن است كه ازدواج واقعي 
ي وبه شوي چكر » ايوكين«الري سوم آنكه سا. مشروعيت دارد و جز اين قانوني نيست

  .مادر وي خواهد بودرسد و ساالري وي همان ساالرِ  نمي
نكتة چهارم و اصلي آن است كه فرزندان وي پادشافرزند پدر يا برادر متوفاي مادر خويش 

روشن اسـت كـه همـة ايـن     . شمار خواهند رفت و فرزند چكر پدر خوني و واقعي خويش به
  .كنند مي جاد مواردي خاص و مستلزم بحث در جزئياتنكات و مسائل در عمل اي

توانـد و   مـي » دخـت «آيد آن است كه كـدام    مسئلة دشواري كه در اينجا پيش مي
تنها دختر يـا تنهـا خـواهري باشـد كـه ازدواج      » ايوكين«اگر . شود» ايوكين«بايد  مي
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يسـت و  نكرده است و ساالري او به دودمان پدر تعلق دارد، هيچ مشـكلي در كـار ن  
امـا  اگـر وي از   . اگر يكي از چند خواهر باشد نيز قواعدي معين راهنما خواهد بود

دودمان خود رفته و ساالري وي به دودمان ديگري انتقال يافته باشد، چـه؟ در اينجـا   
از » دخـت «آيد و تقابل دوگونه بيرون رفـتن   به ميان مي» بغسپان«است كه اصطالح 

يكـم از   و در پرسـش سـي  . ي و ديگري خودسـراي زنـي  يكي پادشازن: ساالري دودمان
و بـا جزئيـاتي دشـوارتر، اصـطالح      1همين نكته مطرح است روايت اميد اشوهشتان

در هر دو مورد مسائلي پيرامـون  . شود نيز ديده مي ماديان هزار دادستاندر » بغسپان«
  .مطرح است و ساالري او» ايوكيني دخت«

دوگونـه نكـاح را   و دهـد   قابل با يكديگر قرار ميآنچه پادشازني و چكرزني را در ت
كند، ارتباط اقتصادي و مالي زن و شـوهر در ايـن دو اسـت كـه بـا       براي آنها مطرح مي

 :پهلـوي (» پادشـا «بـا  » چـاكر «و »  چكـر «خـالف تقابـل واژة   . يكديگر مباينـت دارد 
pādixŝa ي و سـلطنت و پادشاه) 1379مكنزي  :»پادشاه؛ نيرومند، مقتدر، مجاز«، يعني، 
زن و برتري پادشـا  ستي چكرزنرود روشن شده باشد كه منظور، كنيزي و فرود اميد مي

نيست؛ زيرا كه گذشت كه هـر پادشـازني بـا درگذشـت بـرادرش يـا خـواهرش، كـه         
بنـابراين،  . با شوهر خود درآيـد  ،بايست به نكاح چكرزني بوده است، خود مي» ايوكين«

چكر در ميان نيست يا چنين نيست كه پادشـازن، زن   بحثي از چاكري و كنيز بودن زن
  .اصلي باشد و زنان ديگر شوهر چاكران و كنيزان

البته احتمال داشت كه مردي كنيزكي را نيـز بـه همسـري درآورد، امـا ايـن امـر بـا        
آن است كـه وجـه    دريافت نگارنده . ارتباطي منحصراً لغوي دارد» چكر زني«اصطالح 

) 1379مكنـزي  (» پادشاهي، اختيـار «كه معناي آن )  pādixŝayīh، پهلوي(تسمية پادشايي 
همسـر ـــ   » اختيار برخواسته و دارايـي «است و منظور از آن، » اختيار«است، در اينجا 

  .خواه زن و خواه شوهر ــ است
 ، پرسـش هفـتم، بنـد يــك    شوهشــتاناروايـت اميـد   بايـد از   در تأييـد ايـن نظـر مــي   

(Anklesaria 1962:24, 7,6) شاهد آورد:  
… ān xwāstag ke-š bē ō Pādixšāyīh ī ham mard burd būd…. 

                                                                                                 

انـد و چنـين    تصـحيح كـرده  ) آيين، گونه( ēwēnag به را بيهوده ayōkēn ةواژ ،ها خالف ضبط دستنويس )1
  .كند د ابهام و اشكال ميقرائتي البته ايجا
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  » ...همان مرد برده بود پادشاييآن خواسته را كه به ... «
نظيـر همـين   . منظور از آن، خواسته و جهيزية زن در ازدواج به شكل پادشازني است

هنگـامي  ) 10و  9ي ، سـطرها 142 :هـاي پهلـوي   مـتن ( 7، بند پيمان كدخدايي اصطالح را در
و » پادشـا « يشبينيم كه در عقد ازدواج پادشـايي، دامـاد عـروس را بـر درآمـد خـو       مي

  .سازد كند و او را در آن با خود شريك مي اختيار مي  صاحب
در اينجا بايد به همان اصل اشتراك اعضاي دودمان در اموال و دارايي اشاره كرد كـه  

  . رفته است شمار مي هاز ديرباز مشروعيت داشته و قانوني ب
شـد از دارايـي دودمـان شـوهر و از آن      س بخشي ميوبنا بر اين اصل، اوالً جهيزية عر

، مگـر بنـا بـر شـرط و قـراردادي      رسـيد  چيزي به ارث به اعضاي دودمان پـدرش نمـي  
 ).Anklesaria 1962:28←8، بنـد  7، پرسـش  روايت اميـد اشوهشـتان   مثالً(جداگانه 

شد، مگر بنا  بازپس داده نمي» دخت«رفتن طالق، اين جهيزيه به حتي درصورت گ ،ثانياً
فقط در پادشازني، زن و شوهر حـقّ دخـل و تصـرف در امـوال      ،ثالثاً. بر اعطاي دودمان

پـس خواسـته و   . يكديگر داشتند و چنين حقّ و اختيـاري در چكرزنـي در ميـان نبـود    
آميخـت و   وي در هم نمـي كر با اموال دودمان شوهر چ» ايوكين« دارايي دودمان پدرِي

  .پيمود شد و راه خود را مي تنهايي اداره مي هر كدام به
در . در واقع مكمل يكديگرند» چكر زني «و » ايوك زني«چنين است كه دو ازدواج 

فرزنـد ايـن   . آيد ت ايوكين با نكاح چكرزني به همسري شوي چكر درميخچكرزني، د
ارتباط مالي ميـان  . خود است و يا دايي مادر دو، فرزند چكر پدر خويش و وارث  پدرِ

چكرزن ادارة اموال دودمـان پـدري را   . زن و شوهر چكر بنا به قراردادي مستقل است
  .برعهده  دارد و ساالر وي شوهر چكر او نيست

يكي شوهر آييني و اسمي وي كـه درگذشـته   : رسد كه زن دو شوهر دارد در اينجا به نظر مي
زمان حيات خود، دخترش را به شوي چكر به شوهري داده اسـت، و   است پدر او است كه در

جز پدر، بـرادر يـا خويشـاوند    . شود خوانده مي» شوي چكر«كه » ايوكين«ديگري شوهر واقعي 
  .زني باشد ديگري نيز امكان داشت كه شوهرآييني و رسمي در ايوك

ي خانـدان، چنـد حالـت    اما، در حالت رايج و مهمتر، يعني نبودنِ وارث مذكر يا مونث بـرا 
كه مردي بيگانه را به ستري برگزينند و ساالري آتش خاندان را به وي  نخست اين. آمد پيش مي

حالت ديگر آن بود كه دختر يا زني را به ستري انتخـاب كننـد و او را   . يا كس ديگري بسپارند
. سـترزني نـام داشـت    آيينـي و اسـمي    اين ازدواج. آييني مرد متوفا درآورند به سترزني و ازدواج
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هـاي   همراهي مردي كه ساالر برگزيـدة دودمـان بـود، امـور امـوال خانـدان و آيـين        سترزن به
  . اند زني همسان چنين است كه سترزني و ايوك. كرد دودمـان را اداره مي

بستن چنـين  . ناميدند مي» چكرزني «بدين شمار، ازدواج واقعي ايوكين و نيز سترزن را 
افزون بر اينها، هرگاه زني بيوه، خواه شوهرش مـرده  . كرزني جايز بودعقدي با نكاح چ

  .خواندند مي» چكرزني«كرد، اين ازدواج را  باشد و خواه طالق گرفته باشد، ازدواج مي
 ،الك عمل و تعيينگر بوده استم اندر اينجا، باز همان اصل اشتراك در دارايي دودم

شد آن  وي نخستين وي تعلق گرفته بود و نميموجب آن، جهيزية زن به دودمان ش كه به
بـه همـين   . شـوهر دوم ببـرد   »به پادشـايي «پس، زن چيزي نداشت كه . را بازپس ستاند

كي درخواسته و دارايي اآن، اشتر  رفت و در شمار نمي پادشازني به يجهت، چنين ازدواج
ارگونـه،  افـزون بـر ايـن چه   . نكاح چكرزنـي بـود   آمد و عقد آن يزن و شوهر پديد نم

، 10فصـل  به ترتيب 156، 128ص:1369شايست ناشايست(همسري كنيزان را با ارباب 
  . بايد گنجاند در اين رشته مي) 14، بند 12 و فصل 21بند 

نظر از اينكه چنين ناميدني از كجا آمده اسـت، اصـل مسـلم آن اسـت كـه در       صرف
مبنـاي توافـق و پيمـاني    شد مگر بـر   چكرزني، ارتباط مالي ميان زن وشوهر برقرار نمي

  .جداگانه و مستقل
ماديـان  . (گونه ازدواج كه نامشان گذشت، يكي هم ازدواج موقـت اسـت   از اين هفت
، كـه فقـط ذكـري از آن    )4ـ1، سطـرهـاي 23و ص  17، سطر  87، ص هزار دادستـان

رفته است و شايد به دختري بازگردد كه  ايوكين است و بايد تكليـف خـود را در ايـن    
ت بهسجاي آورد و به سرپرستي اموال دودمان پدر بپردازد و از ايـن جهـت فقـط در     م

  .بكند ي تواند همسري مرد زمان زنده بودن پدر مي
ــي و آن    ــدودس«ازدواج ديگــر شــهرتي گــزاف دارد و قداســتي آيين ــوي(» خوي :  پهل

xwēdōdah ← هـاي   كـه ريشـه  » خويـدودس «در  .است) 248ـ237: 1381شاپور شهبازي
، با تعبير و تفسيري فلسـفي، اگرنـه   )236ـ233ص : 1369 شايست ناشايست(سنتي كهن دارد 

توان ديد كـه در   سالي را مي ازدواج سلطنتي ديرينهاي از سنت ايالمي و بومي  ، سايه تماماً
واسطة همين قاعـده،   يافت و به آن ارثية خاندان از طريق شاخة مؤنث خاندان انتقال مي

  !گشتند مي خودفته و عاشق خواهربرادران سخت شي
تـوان   ساالر بومي اين خطه را تا حدي در دودمان ساسـاني آيـا مـي   مادر  تأثير ساخت

توان مطرح ساخت، اما جز ايـالم و اسـناد باسـتاني آن،     مشاهده كرد؟ اين پرسش را  مي
و  شـاهنامه هايي چون  سب را در داستانسرور و مادرنَ  هايي از اين ساخت زن فقط نشان
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گويـد كـه مزدكيـان از     دينكـرد نيـز مـي   . تـوان ديـد   مـي ) 1383مزداپور ( ويس و رامين
    .)1372شكي (برند  مادرنسب مي
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