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چكيده

جامعه معاصر ايران نوع خاصي از ازدواج را ميپذيرد كه چهار مكتب فقهي سنّي آن را جايز
نميشمرند .نكاح موقّت ،كه در منابع عربي »متعه« و در متون فارسي »صيغه« خوانده

ميشود ،وصلتي است براي محدوده زمانيِ معين كه عقد آن ميتواند مدتزمان مشخصي
از يك تا چند روز ،چند ماه يا چند سال را در بر گيرد .مؤلفان اهل سنت اين نوع زناشويي

را به طور كلي با حقوق اسﻼمي بيگانه ميدانند .نويسنده استدﻻل ميكند چون اين نوع
نكاح ميان شيعيان سوريه ،لبنان و عراق رواج ندارد و فقط در ايران ديده ميشود ،بايد آن را

بازمانده سنتي از ايران پيش از اسﻼم دانست .او پس از بررسي متون حقوقيِ پهلوي ،مانند
 ،به اين نتيجه ميرسد كه ازدواج موقت در ايران
و

ساساني ريشه دارد و هيچ شباهتي با متعه و رسم كهن عربي در اين باب ندارد كه تصور
شود اين نوع ازدواج تحت تأثير عرف عرب يا قوانين اسﻼم وارد جامعه اسﻼمي شده است.
كليدواژهها :خانواده ،ازدواج ،صيغه ،حقوق ساساني ،متون پهلوي.
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واقعیت شناختهشدهای است که جامعه معاصر ایران ،به پیروی از فقه شیعه دوازدهامامی،
صـــورت خـاصـــی از ازدواج را میپذیرد که چهار مکتب فقهی ســـنّی آن را نه جایز
میشـــمرنـد و نـه انجـامدادنش را برمی تـابنـد .نکـاح موقّت ،که در منابع عربی »مُتعه«
)تحتاللفظ »لعبت«( و در متون فارســی )بنا بر حدّ زوجه( »صــیغه« خوانده میشــود،
وصلتی است برای محدوده زمانیِ معیّن که عقد آن میتواند مدت زمان مشخصی از یک
تا چند روز ،چند ماه یا چند ســال را در بر گیرد )به عبارت دیگر» ،از یک ســاعت« آغاز
شـود و »تا نود و نه سـال« افزایش یابد( .طبق اظهارات نویسندهای ،این نوع زناشویی به
هیچ وجه گونهای وصـلت دائمیِ قانونی و شرعی به شمار نمیرود که برای مدتزمانی
محدود منعقد شـده باشـد .در واقع ،این نوع ازدواج رسم قانونی متمایز و مجزایی است
که با مفهوم عمومی »نکاح« در فقه اســﻼمی منافات دارد ) .(See: Coulson, 1964: 111اگر
بخواهیم راجع به متعه در درون جوامع اســﻼمی ســخن بگوییم ،باید این نکته ســزاوار
توجه را در نظر بگیریم که مؤلفان اهل ســنت اســتدﻻل میکنند که این نوع زناشــویی به
طور کلی با حقوق اسـﻼمی بیگانه اسـت .از آنجا که این نوع نکاح میان شیعیان سوریه،
لبنان و عراق رواج ندارد و فقط در ایران دیده میشود ،باید آن را بازمانده سنتی از ایران
پیش از اسﻼم دانست ).(See: Ende, 1980: 17
در دو دهه گذشـــته ازدواج موقت ،که عمدتاً به منظور احیای شـــریعت بوده ،در
ایران محل توجه خاص قرار گرفته و از لحاظ بسامد ،افزایش چشمگیری داشته است.
این نکته را از آنجا می دانیم که موضــوع محل بحث ما در شــماری از نشــریات این
دوره ،با محوریت سـه موضـوع اصـلی به شرح ذیل ،برر سی شده است .۱ :تشریح و
تبیین پیـدایش نکاح موقت با ارجاع به قرآن و ســـنت )حدیث(

) ;See: Denffer, 1978

(Ferdows, 1985; Haeri, 1989: 7; Heffening, 1993; Madelung, 1985؛  .۲بحث دروندینیِ
مسلمانان در باب قانونی بودن متعه ) (See: Ende, 1980 with further references؛ و  .۳معانی
ضــمنیِ قانونی و اجتماعی نکاح موقت در جامعه معاصــر ایران و تأثیر آن بر جایگاه
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زنان )  . (See: Haeri, 1983 & 1994; Mir-Hosseini, 1993 & 1998بیشتر آثار منتشرشده غربی
بر تکرار این فرض اصـرار می ورزند که متعه یا به صـورت رسـم و سـنتی اسﻼمی بر
اساس تفسیر متفاوت شیعه از آیه  ۲۴سوره ] ۴نساء[ پدید آمده یا همچون نوعی رسم
کهن عربی تلقی شـده که زمانی به درون جامعه اسﻼمی راه یافته است .اما در حقیقت
هیچ یک از این برداشـتها قانع کننده به نظر نمی رسـد .تفسیر آیه  ۲۴سوره ] ۴نساء[
را ،در مقـام مرجعی کـه بـه ازدواجِ محـدود اســـتناد می کند ،بارها مذاهب و مکاتب
حقوقی اهل ســُنّت رد کردهاند

) See: Heffening, 1993; Schacht, 1950: 266f; Ende, 1980

 .(with further referencesدر حقیقت ،به نظر نمی رســـد رســـم کهن عربی نکاحِ موقت
کمترین وجه اشــتراکی با متعه در شــیعه دوازده امامی داشــته باشــد
1978

) See: especially

 .(Denffer,همان طور که دِنْفِر بیان کرده اسـت ،مهمترین قواعد نکاح موقت شیعه

هیچ شـباهتی با آن سنت کهن عربی ندارد :فرزندان متولدشده از متعه فرزندان مشروع
پدرشـان و وارثان وی محسـوب می شوند ،در حالی که شکل کهن عربی نکاح موقت
این فرزندان را در م قام وارثان قانونی پدرشـان به رسـمیت نمیشناسد ) .(Ibid.: 305در
حقوق خـانواده در اســـﻼم این نوع ازدواج هنوز ابهام آمیز اســـت ،چراکه قطعاً هیچ
کـارکرد فهم پـذیری ندارد ،مگر اینکه شـــاید به مثابه راهی قانونی برای برطرفکردن
نیازهای جنسی باشد .در جامعه ایران ،نکاح موقت حتی در موقعیت هایی که جایز نیز
شـمرده شـده ،بهندرت هم ارز نکاح دائمی پذیرفته شـده است .بنابراین ،جای تعجب
نیسـت که متعه را در بیرون از حوزه شیعه دوازده امامی ،معموﻻً فقط شکل دیگری از
فحشا به شمار آوردهاند ).(Denffer, 1978: 318 ff
جالبتوجه اســت که نکاح موقت در ایران هیچگاه به شــیعیان محدود نبوده اســت.
این نکتهای اسـت که میتوان به واسـطه نوشته های اروپاییانی که در قرنهای گذشته به
ایران سـفر کردهاند ،فهمید .براون و پﻼک ،هر دو ،رسـم ازدواجهای صیغهای میان زنان
مسـلمان و اروپاییان غیرمسـلمان را توصیف کردهاند

) See: Brown, 1893: 505 f. & Polak,
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 . (1861سـیّاح دیگری در قرن نوزدهم ،که دکتر موریتز واگنر نام داشت ،از اینکه پی برد
ازدواجهای موقت حتی میان زنان مســـیحی نســـتوری و اروپاییان مقیم ایران هم منعقد
میشود بسیار حیرتزده شد:
مســيحيان نســتوري كه تعدادشــان حتي از گريگوريهاي ارمني آذربايجان نيز

بيشـتر است عﻼقه و تعلق خاطر چشمگيري به اروپاييان دارند و اعضاي آن از
نظر مـذهبي ،ملي يـا اخﻼقي هيچ ابـايي ندارند كه دخترانشـــان را براي مدت

محدود ،در ازاي مبلغي معين ،به ازدواج اروپاييان درآورند )فرقي نميكند شش
سال باشد يا شش ماه( .اين امر معموﻻً به منظمترين و رسمي ترين شكل ممكن

ترتيب داده ميشـــود .هميشـــه در حضـــور والدين و نزديكترين اقوام دختر
صـورت مي گيرد و اغلب با تأييد كشـيشـي نستوري كه چه بسا همانند سردفتر

اســـناد رســـمي عمل كند صـــورت ميگيرد ... ... .به محض اينكه آنها درباره
مدتزمان و شـــرايط اين پيوند زناشـــويي به توافق برســـند ،اقوام عروس در

مراســمي كامل و صــحيح وي را نزد شــوهرش ميآورند .براي خانواده عروس
مرسـوم است كه خانه شوهر موقتي وي را به مثابه محل سكونت خود برگزيند

و طبيعتـاً دامـاد بـايـد بـه همه امور اين خانواده توجه كند .اين تمهيدات اغلب

صـراحتاً در توافق ازدواج بيان ميشـود ... ... .بﻼفاصله پس از اينكه مدتزمان

تعيينشــده در قرارداد ســپري شــد توافق ديگري صــورت ميپذيرد ،مگر اينكه
شـوهر از شريك زندگي اش خسته شده باشد و توافق جديدي ]با فرد ديگري[

شكل دهد.(Apud Mabro, 1991: 229 f) ... .

بنابراین ،آشــکار اســت که ازدواج موقت در ایران نه فقط برای شــیعیان ،بلکه برای
دیگر جمـاعت های دینی نیز مجاز بوده اســـت )ذیﻼً خواهیم دید که بنا بر

بابلی

رواج این نوع ازدواج میان یهودیان اعصار بسیار کهن نیز معمول بوده است( .این شواهد
در خور مﻼحظه این فرض را تأیید می کند که در حقیقت نکاح موقت در رســـوم کهن
ایرانیان ریشه داشت که حتی پس از افول نظام حقوقی ساسانی نیز بر جای ماند ،چنانکه
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در حقوق عرفی قرون اولیـه اســـﻼمی نیز رواج یـافت و بعدها خود را با نظام حقوقی
شـیعه دوازدهامامی وفق داد .در مقالهای که هجده سال پیش نوشتم ،به چند منبع حقوقی
پهلوی در باب ازدواج موقت پرداختم و بسیار محتاطانه چنین نظر دادم که شباهت میان
انواع گوناگون ازدواج موقت در ایران سـاسانی و متعه در شیعه نمیتواند صرفاً تصادفی
باشد ) .(Macuch, 1985در آن زمان که میکوشیدم به درک جزئیات پیچیده حقوق خانواده
در عصـر سـاسـانی برسـم ،موفق شدم شمار در خور توجهی از پاره های این جورچین
بزرگ را نیز سر جای خود بچینم ) .(See: especially Macuch, 1995 & 2003اکنون ،میکوشم
بـه بحـث در باب نقش مهم ازدواج موقت در حقوق خانواده در ایران پیش از اســـﻼم
بپردازم و جـایگـاه آن را در طرح گســـتردهتر قوانین زرتشـــتیان تعیین کنم .طبقه بندی
جزئیـات گوناگون انواع مختلف زناشـــویی در منابع پهلوی به فهم ما از کارکرد ازدواج
موقت در بافت گستردهتری از حقوق خانواده کمک خواهد کرد .این جزئیات را میتوان
در سه شیوه اصلی کاوید:
 .١ازدواج هــا هم می تواننــد بــه صـــورت درون همســـری )») (Endogamousخويــدوده«؛
 ١(xwēdōdah / xwēdōdādباشـند و هم به شکل بُرونهمسری )») (exogamousبيسـپان«؛

.(bayaspān

٢

 .۲این ازدواجها را میتوان هم برای مدت معینی ) (az ān ī hamēīgمنعقد کرد و هم بدون
هیچ محدودیت زمانی ).(nē az ān ī hamēīg

٣

 .۳این ازدواجها از لحاظ قانونی به سـه نوع اصلی تقسیم می شد :الف .ازدواج سنتی یا
اصلی با »حقوق کامل زناشویی« )پادشاهزني؛

See: Macuch, 1981: 73-77 (no. ) (pādixšāy

(4), and introduction: 7 f.؛ ب .ازدواج کمکی )چگري؛

((no. 2), and introduction: 7 f.؛ ج .ازدواج خودرأیی
.(89-95 (no. 31), & introduction: 8

٤

Macuch, 1981: 100-113 ) (čagar

)Macuch, 1981: ) (xwasrāyēn/gādār
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من شــیوه ســوم را به ســه بخش تقســیم کردم تا به درک مفهوم »حقوق خانواده« در
عصـر سـاسـانی برسـیم .فقط در صـورتی میتوانیم آن را بهدرستی تفسیر کنیم که تمام
ترکیـبهـای متقـابـل احتمـالی بین این موقعیت ها را لحاظ کنیم .هر یک از ســـه نوع
زناشـــویی قانونی را که ذیل شـــماره  ۳ذکر شـــده ،اعم از پادشـــاه زنی و چَگَرزنی و
خودســـرزنی /گـاداری ،می توان مطـابق بـا شـــیوه یکم منعقد کرد؛ یعنی به صـــورت
ازدواجهای درونهمسری یا بُرونهمسری ٥.انعقاد این نوع ازدواجها بر اساس شیوه دوم
نیز امکـانپذیر اســـت؛ یعنی یا به منزله ازدواج دائمی بدون هیچ محدودیت زمانی یا به
صـــورت ازدواج موقت در دوره زمانی معین .همانطور که در ذیل نشـــان خواهم داد،
ازدواج موقت ،نهتنها نوعی ازدواج مجزا و متمایز در حقوق ســاســانی نبود که با مفهوم
کلی »نکاح« در فقه شـیعی بیگانه باشـد ،بلکه بخش اصـلی نظام خویشاوندی با کارکرد
خاصِ خود در الگوی زیربنایی خانواده زرتشــتی بود .به نظر میرســد دلیل اینکه هیچ
واژهای عالمانه و تخصــصــی برای این نوع ازدواج به کار نمیرفت همین باشــد ،زیرا
بهوضـوح آشـکار بود که هر یک از سـه نوعِ قانونیِ زناشویی و مذکور در شیوه سوم را
میشد به این روش نیز منعقد کرد ).(See Macuch, 1985
بر اســـاس شـــواهد پراکنده که در منابع گوناگون درباره ازدواج موقت وجود دارد،
طول مدت این نوع ازدواج میتوانسـت به صـورت متفاوت تعیین شود .بیشتر عبارتها
مدتزمان نسبتاً طوﻻنی دهساله را تعیین میکنند:

در کتاب حقوقی ساسانیِ

- ka zan-ē(w) tā 10 sāl tan pad zanīh ō mard-ē(w) dahēd

»اگر زنی تا ده سال تن )یعنی تن خود را( به زنیِ مردی دهد«
عبارات زیر را عروس بیان میکرد:
»تا )به مدتِ( ده سال زن تو هستم«

)(MHD 87.17

- tā 10 sāl zan ī tō hom
)(MHD 23.2

- kū(-m tā 10 sāl) tan pad zanīh ō tō dād
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»)تا /به مدتِ ده سال( تن به زنیِ تو دادم«

)(MHD 87.2 f.

٦

- kū-m tā 10 sāl tan pad zanīh {ō Mi}hrēn dād

»تا ده سال تن به زنیِ مِهرین دادم«

)(MHDA 2.8

یکی دیگر از جملههای

٧

که به دعوایی حقوقی در رابطه با زن

در ازدواج موقت میپردازد ،مدتزمان محدودِ سهساله را نشان میدهد:
- sāl 3 ō zanīh ī man mad

»تا )به مدتِ( سه سال به زنیِ من درآمد«

)(MHD 83.13f

»تا )به مدتِ( سه سال به زنیِ کِرین درآمد«
در کنار این اظهارات در

- sāl 3 ō zanīh ī Kērēn mad
)(MHD 83.14

 ،عبارتی در روایت پهلویِ

نشان

میدهد که ازدواج موقت از نوع خویدوده نیز میتوانســـت به مدت یک تا چهار ســـال
منعقد شــود» kē ē(w) sāl xwēdōdād pad zanīh darēd :آن که یک ســال خویدوده به زنی
)در ازدواج( ]نگاه[ میدارد« )همین لفظ راجع به دو و سـه و چهار سال هم به کار رفته
اســت .نک :.ادامه مقاله( ) .(RivDd 18.7-19.2; Williams, 1990, no. 8h1-8h3جالب اســت که
بابِلی -که تحت حکومت ساسانیان تکمیل شده و نه تنها از واژگان حقوقی ایرانی
اســتفاده کرده ،که احتماﻻً تحت تأثیر قوانین ایرانی نیز قرار گرفته

) & See: Macuch, 1999

 -(2002نشــان میدهد که ازدواج موقت میان یهودیان بابِل نیز انجام میشــده اســت .در
اینجـا عبارت »زن برای یک روز« ) (See: Satlow, 2001: 194ذکر شـــده که بعید اســـت
خاخامها و عالمان یهود آن را تأیید کرده باشند ،اما امکان انجامدادنش تحت نفوذ قوانین
ایرانی وجود داشته است:
هر گاه »رو« )] (Ravبه »اردشـــير« ٨در كرانه غربي دجله[ ميآمد ،اعﻼم ميكرد:
چه كسي به مدت يك روز مال من شود؟ هر گاه »رشمائيل نَهمن« )(R. Nahman

]كه در »ماحوزه« ) (Mahozaزندگي ميكرد[ به »شـ ـخونتزيو« )] (Shekhuntzivدر

ســاحل شــرقي[ ميآمد ،اعﻼم ميكرد :چه كســي به مدت يك روز از آنِ من
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خواهد بود؟ اما آيا نياموختهاند كه هيچ مردي نبايد با زني در ســرزميني ازدواج
كنــد و ســـپس بــه ســـرزميني ديگر رود و بــا زني ديگر ازدواج كنــد مبــادا

]فرزندانشـــان[ با يكديگر ازدواج كنند تا نتيجهاش ازدواج برادر با خواهرش يا
پدر با دخترش باشــد و دنيا را از »حرامزادهها« ) (Mamzerutپر كنند تا نمونه آيه

»و زمين از فجور پر شـود« )ﻻويان  (٢٩ :١٩شوند؟
٩(17b & Yevamot 37a-b

) Babylonian Talmud, Yoma

اگر شـــاهد تلمود را بپذیریم ،ازدواج موقت میتوانســـت برای مدت بســـیار کوتاه
یکروزه نیز منعقد شــود )که با قوانین مؤخر فقه شــیعه منطبق اســت( .در منابع پهلوی
فقط دورههای طوﻻنیتر از یک تا ده سال تأیید میشود.
نقش ازدواج موقت در نظام حقوق خانواده عصـر ساسانی دقیقاً چه بود؟ به منظور درک
پیشزمینه آن ،باید هدف اصـلی از سـه شیوه قانونی زناشویی را ،که پیشتر بدانها اشاره شد،
به خاطر بیاوریم .پیچیدگی این حوزه از حقوق فقط در صــورتی درک میشــود که یکی از
تعهدات اصــلی زرتشــتیان را در نظر بگیریم :وظیفه حصـــول اطمینان از تداوم »نامبرداریِ«
) (Nāmburdārīhدودمان مرد با فرزندآوری ،بهویژه پســران مشــروع ،بوده اســت که جانشــین
قانونی »پدرســاﻻر« ) (Paterfamiliasیا »کَدگخْوَدای« ) (Kadag-xwadāyبوده و نه فقط اموال پدر
را به ارث برده ،بلکه نام و جایگاه او در خاندان و ســـلســـلةالنســـب ) (Paywand, tohmagو
همچنین جـایگاه ) (Gāhاو در جامعه و مقام و پیشـــگاهِ ) (Pēšagاو در طبقه اجتماعی را نیز به
ارث میبردنــد ) .(See: Macuch, 1995 & 2003البتــه ،هـدف اصـــلی هر نوع ازدواج در نظــام
پدرتباریای چون نظام سـاسـانی به دنیا آوردن فرزندان مشـروع ،بهخصـوص فرزندان پسر،
برای مرد بوده اســت .اما باید دانســت که هیچ جامعه باســتانی دیگری برای مصــونماندن از
انقطاع نســل چنین نظام پیچیدهای از ازدواج و ارث ایجاد نکرده اســت .این نکته را نیز باید
در نظر داشـــت که در هر گونه نظام پدرتباری این نکته اهمیت حیاتی دارد که حقوق قانونی
مرد در مقابل زن و فرزندانش صراحتاً و بهدقت تعریف شود.
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در حالت عادی ،ازدواج از نوع پادشـاهزنی )»با حقوق کامل مربوط به زناشویی«( از
طریق سرپرست عروس -که ممکن بود پدر ،برادر یا یکی دیگر از اعضای مذکر خانواده
اصـلی باشـد و به منزله سـرپرست قانونی یا ساﻻر ) (Sālārعمل میکرد -منعقد و ترتیب
داده میشد .اگر این ازدواج از نوع برونه مسری بود ،عروس نسب و دودمان اصلیاش
را ترک میکرد و وارد دودمانِ ) (Sālārīhشــوهر میشــد و از اینرو تحت ســرپرســتی و
قیمومت او قرار میگرفت و در نتیجه حقِ ارثبردن از قسمت خاصی از اموالِ شوهر به
او میرسـید .فرزندان حاصل از ازدواج پادشاهزنی ،همگی فرزندان مشروع پدر طبیعی و
واقعی خود بودنـد .زن با ورود به این نوع ازدواج خود را به فرزندآوری برای همســـر
خود متعهد میکرد و نقش »جانشین میانی یا واسطهای« یا همان »اَیوگین« را ایفا میکرد،
چراکه ممکن بود شـــوهرش بدون برجای گذاشـــتن اوﻻد فوت کند .این نکته از نمونه
پیمان ازدواج زیر استنباط میشود:
... wāhmān ēn-iz padīrēd kū zīndag dra(h)nay az zanīh ud ayōgēnīh / ayōgānīh١٠ ud
framānburdārīh ud tarsāgāh warzīdārīh ander im wāhmān az ērīh ud weh-dēnīh be nē
wardom.

 ...بهمان ]= عروس[ اين را نيز بپذيرد :تا زماني كه زنده هســتم از زني ]ازدواج
با داماد[ و جانشيني مياني ]ايوگينيِ[ )او( و فرمانبرداري و ترسورزيداري )از(
بهمـان ]= دامـاد[ و رفتـار نيك و )انجام دادن فرايضِ( دين بِهي ]= زرتشـــتي[

برنگردم

)١١.(Jamasp-Asana, 1897: 142, 1 -4

همانگونه که در جای دیگر بحث کردهام ،اصــطﻼح »اَیوگین« )که معنای عالمانهاش
»جانشـین میانی« اسـت( ١٢منحصراً برای اشاره به سه گروه از زنان به کار میرود که به
دودمان مردی متعلقاند که میتوانســـت ظرفیت های تولید مثل آنها را در خدمت تداوم
نســل خویش قرار دهد .۱ :همســران؛  .۲دختران؛ و  .۳خواهران

) See: Macuch, 1985: 190,

 .(& 2003اگر مردی بـدون باقیگذاشـــتن وارث مذکر فوت میکرد ،همســـر یا دختر یا
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خواهرش به عنوان »جانشین میانی« عمل میکرد که وظیفهاش به دنیا آوردن حداقل یک
جـانشـــین قـانونی برای شـــوهر ،پدر یا برادر خود بود .اینجا اســـت که با انبوهی از
ســـاختـارهای قانونی پیچیده مواجه میشـــویم که جایگاه قانونی افراد مشـــمول را به
دقیقترین شـــکل ممکن تعیین میکرد .درباره پادشـــاهزن باید گفت وظیفهاش به منزله
اَیوگین در قرارداد ازدواج قید میشــد .اما راجع به دختر یا خواهری که نقش »جانشــین
میـانی« را ایفـا می کردنـد نوعی از ازدواج مجـازی با محارم )خویدوده( از نوع ازدواج
پادشــاهزنی با پدر یا برادر به طور قانونی منعقد میشــد

) & See: especially REA, Pursišn 1

 . (Macuch, 1995 & 2003موقعیـت قـانونی دختر یـا خواهر ایوگین ،خود به خود به عنوان
همســر در وضــعیت ازدواج پادشــاهزنی محســوب میشــد .به عبارت دیگر ،فرزندان او
پســران مشــروع پدر یا برادرش بودند که از ســهماﻻرث کامل و حق جانشــینی بهرهمند
بودنــد .اَیوگین برای انجــام دادن وظیفــه اش ،وارد ازدواجی از نوع چَگَری )بــا معنــای
تخصصی »ازدواج کمکی«( با مردی در درون یا بیرون از دودمان خود میشد .هیچ یک
از قوانینی که تعیینکننده ازدواج پادشــاهزنی بود برای زناشــویی چگری اعتبار نداشــت:
زن تحـت قیمومـت شـــوهرش قرار نمی گرفت و هیچ حقی بر حفظ دارایی و اموال او
نداشت و از او ارث نمی برد .افزون بر این ،شوهر در ازدواج چگری فقط بهوجودآورنده
فرزندانی از این نوع ازدواج بود نه پدر قانونیشــان .این ،از آن رو بســیار بدیهی بود که
اگر پدر طبیعی و واقعی فرزندانی را به عنوان جانشـین و وارث اموال خود می خواست،
مجبور بود فرزندان حاصــل از ازدواج چگری را به فرزندی خویش بپذیرد .در حقیقت،
یکی از مهمترین مسـائل مطرحشـده در این زمینه به این پرســش مربوط میشود که آیا
پدر طبیعی و واقعی می تواند فرزندانِ حاصـل از ازدواج چگری را تحت شرایط خاصی
بــه این منظور بــه فرزنــدی بپــذیرد یــا خیر ) .(See: especially Macuch, 1981: 107-111در
نمونـه های عادی ،فرزندان حاصـــل از ازدواج چگری همه به صـــورت قانونی به پدر
غیرواقعی پادشاهزنیشان تعلق داشتند.
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سـنت ایوگینی به هیچ وجه تنها راه تولید نســل برای مردِ عقیم نبود .چنانکه تاکنون
بهخوبی روشن شده است ،مرد میتوانست به اصطﻼح »سْتور« یا »نماینده«ای )به معنای
تخصـصـی »شـخصی که مکلف به تولید فرزند برای مردی دیگر است«( نیز برای خود
منصــوب کند ،که ممکن بود مردی یا زنی از درون یا بیرون دودمانش باشــد .در اواخر
دوره ساسانی حتی هر پدرساﻻر با هر مقدار معینی از دارایی که در اختیار داشت به طور
قانونی موظف بود برای خود سـْتوری تعیین کند )سـنت »جانشـینی جایگزین«( ،صرف
نظر از اینکه آیا او فرزندان پسر داشته است یا خیر .از این طریق ،اگر فرزندانش در طول
حیاتش فوت میکردند ،نام و شــهرت او بر جای میماند ) .(Macuch, 1995: 155ســْتور نیز
می توانسـت به ازدواج چگری درآید که در آن صـورت فرزندانش به پدر غیرواقعیشان
تعلق داشتند نه به پدر طبیعی و واقعیشان.
همانطور که در ذیل نشـان خواهم داد ،هر دو نوع ازدواج پادشاهزنی و چگرزنی به
صــورت موقت نیز منعقد میشــد ،اگرچه ،همانطور که ما دلیل خوبی برای این فرض
داریم ،احتمـاﻻً شـــمار ازدواجهای موقت از نوع چگر بیشـــتر از نوع پادشـــاهزنی بود
)به زودی به نوع سـوم ازدواج خواهیم پرداخت که در باﻻ بدان اشـاره شد( .با این حال،
شـواهدی غیرمسـتقیم )اما روشن( در اختیار داریم که ازدواج پادشاهزنی نیز میتوانست
بر مبنای مدت زمان معین منعقد شود:
MHD 87.2-3: ka gōwēd kū{-m tā 10 sāl} tan pad zanīh ō tō dād ēg-iš andar 10 sāl ayōgēn
abar ō mānēd.

اگر او )= عروس( بگويد» :من تا ده سـال تن به زنيِ تو دادم« ،پس طي ده سال

)وظيفه( جانشـــيني مياني )اَيوگيني( بر او بماند
.(563

) Macuch, 1985: 194 f. & 1993:

چنانکه در باﻻ دیدیم ،زن هنگامی که وارد ازدواج پادشـــاهزنی میشـــد ،به اَیوگین
شـــوهرش تبدیل میشـــد؛ یعنی اگر احیاناً شـــوهرش بدون فرزند باقی میمانْد وظیفه
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فرزنـدآوری برای وی پس از مرگش را در ازدواجی چگری میپـذیرفت .در موضـــوع
محل بحث ما ،ازدواج به ده ســال محدود میشــود ،به این معنا که وظیفه ایفای نقش در
مقام »جانشین میانی« نیز به ده سال محدود میشود.
به نظر میرسد یکی از دﻻیل منعقدکردن ازدواجها با محدودیت زمانی ،عمل شایسته
قراردادن پادشـاهزن در اختیار مرد دیگری اسـت که برای مدت خاصــی همسر و فرزند
نداشته تا بتواند وظیفه تولید نسل خود را به منزله شخصی زرتشتی انجام دهد .به منظور
اجتنـاب از هر گونـه ســـوءتفـاهم باید بیفزایم که ازدواج پادشـــاهزنی معموﻻً به منزله
ازدواجی دائمی بدون هیچ محدودیتی صــورت میگرفت ،زیرا این نوع ازدواج ،پیوندی
به شـــمار میآمد که حتی پس از مرگ مرد نیز تداوم مییافت .چنین ازدواجی ،همچنان
که یکی از متون پهلوی متأخر میگوید» ،کاری فرشــگردی« )امری جاودانه( به حســاب
میآمده اســـت ) .(REA 31.3, see: Macuch, 1985: 202این مفهوم در بافت گســـتردهتر نظام
حقوق خانواده زرتشــتی نیز اهمیت داشــت ،زیرا در صــورت نبود چنین قاعدهای برای
شـخص بیوه غیرممکن بود که از طریق شـوهر دوم بتواند در مقام اَیوگین یا سْتور برای
پادشــاهشــوهرِ متوفایش فرزندانی مشــروع به دنیا آورد ،چراکه ازدواج پادشــاهی دیگر
)یعنی دوباره پادشــاهزن شــدن( پس از وفات شــوهر اول نامعتبر و ناممکن بود .اما از
سـوی دیگر ،نمونه هایی وجود داشت که در آن برگزیدن نوع زناشویی به مدت محدود
مزایای بسـیاری داشـت .از آنجا که نظام حقوقی دوران ساسانی انعطافپذیر بود ،امکان
انجام هر دوی این گزینهها وجود داشــت .از اینرو ،بهرهبردن از قوای تولید مثل جنس
مؤنث می توانسـت مزیت بزرگی برای چندین مرد یا به عبارتی چندین دودمان باشد .از
مدت زمانی که در قرارداد ازدواج معین شـده بود ،کامﻼً روشن بود که بارورشدن زن به
چه کســی ربط دارد و اینکه فرزندان از لحاظ قانونی به کدام مرد یا دودمان تعلق دارند.
چـه بســـا فرض کنیم این نوع ازدواج موقـت بر مبنـای کـامﻼً قانونی به منزله ازدواجی
پادشـایی منعقد میشـد که در آن فرزندان ،اوﻻد مشروع شوهر به شمار میآمدند ،اما در
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واقع به دوره خاصـی محدود میشـد که پس از آن زن به شـوهر اصلیاش بازمیگشت
)این می تواند دلیل فقدان حق تملک شوهر موقت بر اموال همسرش باشد(:
MHD 101.4-8: mard zan ī pādixšāyīhā ō ōy ī pad zan ud frazand niruzd ud pad ān niruzdīh
a-wināh ud xwāhišn ī pad zan dādīhā kard ēstēd ǰud-iz az hamdādestānīh ī zan dād
pādixšāy ud ka dahēd xwāstag ī zan ō ōy kē zan awiš dahēd nē rasēd.

مرد اجازه دارد پادشــاهزن خويش را بدون كســب رضــايت وي در اختيار مرد
ديگري قرار دهـد كـه بـه زن و فرزنـد نياز دارد و )در ارتباط با اين نياز خود(

گناهي مرتكب نشـده است و طبق داد )قانون( ،خواهشِ )تقاضاي( همسر كرده

اسـت .و اگر همسـر خويش را همدادسـتاني داد )انتقال دهد( ،خواسته )اموال(
زن به آن )مردي( كه او زن خويش را به او داد )واگذار كرده اســـت( ،نرســـد

)منتقل نميگردد( ).(Macuch, 1993: 622

از طریق جایزشــمردن این گونه ازدواج ها در مدت زمانی که دقیقاً معین می شــد،
امکان بهره بردن از ظرفیت های تولید مثل زنان در یک دودمان تا باﻻترین حد ممکن
فراهم می شـــد .اگر زنی تـا آخر عمر در ازدواج بـا مردی بـاقی می مــانـد ،قــدرت
بـاروری اش بـه تولیـد اوﻻد فقط برای یک مرد تقلیل می یافت ،در حالی که وی در
مقام پادشــاه زن می توانســت ه ر بار با مرد دیگری ازدواج کند؛ و این کامﻼ ً منطبق با
اصـــل پـدرتباری ازدواج بود )به این مفهوم که حقوق شـــوهر در قبال همســـر و
فرزندانش باید به روشنی معین شود( .از سوی دیگر ،اجازه دادن به ازدواج های موقت
قـانونی امکـان تولید فرزند برای چندین مرد را در دوره های مختلف زندگی شـــان
فراهم می کرد :اینکه این موضوع ،در واقع ،یکی از دﻻیل اصلی ازدواج موقت بوده،
در چندین متن از کتاب قانون ساسانی
جمله متنی که در ذیل می آید:

به وضوح تشریح شده است ،از
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MHD 23.1-4: ka duxt pad dastwarīh ī pid andar kas kunēd kū: ‘tā 10 sāl zan ī tō homʼ ud
pid pēš az 10 sāl mīrēd pid tā 10 sāl stūr {yufsišn?} ud ka 10 sāl uzīd ud duxt zanīh ī kas
nēst ayōgēn ī pid.

اگر دختر با دسـتورِ )اجازه( پدر)ش( با كسي قرار كند كه »تا ده سال زن تواَم«،

و پدر پيش از ده ســال )پيش از پايان قرار( بميرد) ،در آن صــورت( سـتورِ پدر
بايد به مدت ده ســال ]تغيير يابد[ .و پس از آنكه ده ســال ســپري شــد و دختر

ديگر همســـر آن مرد به حســـاب نميآيد) ،پس( او جانشـــين مياني )ايوگين(
پـدرش به شـــمار ميرود

) Macuch, 1981: 188, & idem, 1993: 177; see also the

.(commentary on p. 187, no. 12

این نمونه میتواند بدین نحو توصـیف شود :زنی با اجازه پدرش میتواند با شخص
دیگری )در ازدواج پادشـایی( به مدت ده سال ازدواج کند .این زن نمیتواند در صورت
فوت پدر در این دوره زمانی نقش جانشــین یا نماینده )س ـْتور( را برای پدرش ایفا کند،
چراکه او متأهل اسـت و وظیفه دارد بر اسـاس قرارداد ازدواج پادشــایی نقش »جانشین
میانی« )اَیوگین( را برای شــوهرش ایفا کند .اما پس از انقضــای مدت آن ازدواج ،دختر
می تواند به منزله اَیوگین برای پدر متوفایش عمل کند و وظیفه به دنیا آوردن فرزند برای
وی را انجام دهد.
»ازدواج کمکیِ« نوع چگری نیز میتوانست در محدوده زمانی خاصی و کامﻼً منطبق
با هدف اصــلی این نوع ازدواج ،یعنی تولید اوﻻد به منزله جانشــین یا نماینده )ســْتور(
برای مردی دیگر منعقد شــود .میتوان تصــور کرد که این قبیل ازدواجها در مدتزمان
محدود و موقتاً بر اســاس زمانی صــورت میگرفت که متوفا برای سـْتوری معینی تعیین
کرده بود .مثالهای ذیل گویای همین مطلب است:
MHD 96.8-10: zan ī mard kē-šān tā sāl xwāstag pad stūrīh awiš dād ō an(y) stūrīh burd
pas az sāl stūrīh nēst.
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) ...اگر( زن يك مرد كه خواسته )اموال( از طريق ستوري )جانشيني( تا ده سال

به او داده شد به ستوري ديگر منتقل شود ،در آن صورت ،پس از مدت ده سال،

ديگر ستوري وجود ندارد ) .(Macuch, 1993: 609; see also idem, 1985: 200

MHD 50.1-3: ka gōwēd {... xwāstag tā 10 sāl pad stūrīh (Zanbūd)} dārēd ud Zanbūd
andar 10 sāl frazand zāyēd ān xwāstag pad xwēšīh be ō ān frazand rasēd.

 ...اگر ]مرد[ بگويد ...}» :اين خواســـته )اموال( را بايد )زنبود( تا ده ســـال از

طريق جانشـيني )سـتوري({ نگاه دارد و زنبود ظرف مدت ده سال فرزندي به
دنيا آورد ،پس آن خواسـته به خويشي )صاحب( آن فرزند برسد )تعلق خواهد

گرفت( ).(Macuch, 1993: 326

در هر دو مثال ،رسـم سْتوری به مدت ده سال محدود می شود که در طول این مدت
نماینده یا ســْتور )در هر دو مثال مؤنث( موظف بود برای شــخصــی که به نام او رســم
ســْتوری تعیین شــده بود ،فرزندانی به دنیا بیاورد .چنانکه دیدیم ،ســْتور وارد ازدواج
چگری میشــد که ،طبق پنداشــت ما ،ممکن بود به مدت زمانی محدود شــود که سـْتور
برای آن تعیین میشــد ،چراکه چگرزن از طریق ســود اموال و دارایی در ســْتوری حفظ
میشد و پس از انقضای سْتوری هیچ راهی برای حفظ و ابقای خود نداشت.
سومین نوع ازدواج در نظام حقوقی ساسانی که پیشتر بدان اشاره شد» ،نکاح گادار/
خودســری« بود که بر مبنای رضــایت عروس و داماد صــورت میگرفت و به صــورت
نکاح موقت نیز میتوانسـت منعقد شـود .این نوع »ازدواج توافقی یا اجماعی« بهوضوح
از هر دو نوع پـادشـــاهزنی و چگری متمـایز بود ،چون نـه ازدواجی ســـنّتی و از پیش
تعیینشـده بود که با جلب رضایت و موافقت سرپرست عروس منعقد شود و نه کارکرد
ویژهای مرتبط بـا زاییدن فرزندان برای مردی عقیم داشـــت )مانند ازدواج چگری( .اگر
پدر یا سـرپرسـت زنی پس از آنکه وی به سـن ازدواج میرسید مانع ازدواجش میشد،
وی میتوانسـت وارد ازدواج گادار /خودسری شود .اصطﻼحی که برای منعقدکردن این
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نوع ازدواج کــامﻼً قــانونی بــه کــار می رفــت عبــارت بود از گــادارکردن ،کــه معنــای
تحتاللفظیاش »اختیارکردن معشــوقه« اســت ،حال آنکه معنای تخصــصــیاش عبارت
اســت از »واردشــدن به ازدواج خودســری یا نوع ’توافقی‘ آن«

) Macuch, 1981: 89-95 (no.

 .(31), & idem, 1985: 197 ffبرخﻼف ازدواج پادشاهزنی ،همسر در ازدواج از نوع خودسری
هیچ حقی بر حفظ اموال و دارایی نداشـت و تحت قیمومت یا سرپرستی شوهر )گادار(
قرار نداشـت .چنانکه پیشتر اشـاره شـد ،ازدواج توافقی میتوانست به صورت ازدواج
موقت منعقد شــود و علت مشــخص آن محدودکردن پیوند و وصــلتی بود که تأیید و
موافقت سرپرست عروس را نداشت:
MHD 24.7-10: ka duxt abē-dastwar(īh) ī pid gādār kunēd agar gādār nē az ān ī hamēīg
kunēd ēg-iš sālārīh (ud) abarmānd ī pidar ǰuttar be nē bawēd ud ka gādār az ān ī hamēīg
kunēd ēg-iš ā-š abarmānd ī pidar awiš nē rasēd ud pid-iz kār-windišn az-iš appar be
bawēd.

اگر دختر بيدستورِ پدر گادار )توافقي ازدواج( كند :اگر گادار نه از آنِ هميشگي
)يعني موقت( كند ،پس ساﻻري )قيمومت( )و( اَبرمانْد )ارث (پدر متفاوت نبود

)تغيير نكند(؛ و اگر گادار از آنِ هميشــگي )دائمي( كند ،پس اَبرمانْد )ارث (پدر
به او نرسد و پدر نيز درآمد وي )دختر( را از دست دهد ).(Macuch, 1993: 179

تفاوت بین دو شیوه موقت و دائمی در ازدواج توافقی کامﻼً در این متنِ جالبتوجه
توصـیف شـده است :اگر عروس وارد ازدواج موقت از این نوع شود )،(nē az ān ī hamēīg
از دودمـان پدر جدا نمیشـــود و حق ارث از پدر و باقیماندن تحت قیمومتش را برای
خویش محفوظ میدارد؛ اما ،اگر وارد ازدواج دائمیِ گاداری شـــود ) ،(az ān ī hamēīgحق
ارث از پـدر را از دســـت می دهد و پدرش نیز در مقابل دیگر هیچ گونه حقی بر درآمد
دخترش ندارد ،زیرا ،چنانکه از بافت متن برمیآید ،دیگر ســـرپرســـت او محســـوب
نمیشود.
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ازدواج موقت نهتنها در سه نوع پیوند قانونی پیشگفته مفید بود ،بلکه در ازدواجهای
بهخصوص خویدوده نیز کارآمد واقع می شد .از دیدگاه روحانیان زرتشتی ،از میان انواع
مختلف ازدواجهای خویشـاوندی ،پیوندهایی که بین اعضـای هسته اصلی خانواده )بین
مادر و پسـر؛ پدر و دختر؛ و برادر و خواهر( ایجاد می شـد ،بیشــترین اهمیت را داشت.
متون حقوقی شــمار فراوانی از ازدواجهای خویشــاوندی گوناگون را تأیید کردهاند؛ از
پیوند »مجازیِ« دختر و خواهر اَیوگین گرفته تا ازدواجهای »واقعی« که میان نزدیکترین
خویشــاوندان صــورت میپذیرفت ،همگی در این منابع ذکر شــده اســت .اما به طرز
عجیبی ،چنـانکه جای دیگر نیز بحث کردهام ،شـــواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه این
گونه ازدواجها به دلیل موانع روانشـناختی بهآسـانی صورت نمیپذیرفت ،گرچه جامعه
عصـر سـاسـانی در این زمینه به هیچ گونه تابویی اعتقاد نداشت و از نظر آنان ازدواج با
محارم عملی شـایسـته تلقی میشد ) .(Macuch, 1991 & 2003واردشدن به ازدواج موقت با
محارم به نظر میرســـد یکی از مهمترین راهحل ها برای این دوراهی بود؛ آن که به این
نوع پیوند معتقد بود ،میتوانســت وظیفه دینیاش را انجام دهد بدون آنکه مجبور باشــد
در پیوندی دائمی بماند .بر اساس متنی پهلوی ،پاداش دینی برای تشکیل پیوند خویدوده
به نسـبت تعداد سـال هایی که ازدواج خویشـاوندی حفظ می شد )یک ،دو ،سه یا چهار
سال( افزایش مییافت:
RivDd 18.7-19.2: kē ē(w) sāl xwēdōdād pad zanīh dārēd ēdōn bawēd čiyōn ka-š hamāg
ēn gēhān 3 ēk-ē(w) abāg āb abāg urwar ud abāg ǰordā ā-š pad ahlawdād be ō mard ī ahlaw
dād hē ud ka 2 sāl pad zanīh dārēd čiyōn ka-š ēn gēhān 2 [ms.: 5] ēk abāg āb urwar ǰordā
be ō mard ī ašō dād hē ka 3 sāl pad zanīh dārēd ēdōn čiyōn ka hamāg ēn gēhān abāg āb
urwar abāg har čiš pad ahlawdād be ō mard ī ahlaw dād hē ka-š 4 sāl pad zanīh dārēd u-š
yašt kard ēstēd +ā-š+ ruwān āškārag be garodmān šawēd ka nē +ā-š+ ō wahišt šawēd.
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آن كه يك سال خويدوده به زني نگاه ميدارد ،ايدون بود چنانكه يكسومِ همه
اين كيهان را با آب و با گياه و با غله چون اهلوداد )خيرات ،صدقه( به مرد اهلو
)پرهيزگار( داده باشد؛ و آن كه دو سال به زني دارد ،چنان است كه دوسومِ اين

كيهان را با آب ،گياه )و( غله به مرد روحاني )موبد( داده باشــد؛ )و( آن كه ســه
سال به زني دارد ،چنان است كه همه اين كيهان را با آب ،گياه )و( با هر چه در
آنها است چون اهلوداد )خيرات ،صدقه( به مرد اهلو )پرهيزگار( داده باشد؛ )و(
آن كه چهار ســال به زني دارد و يشــت كرده باشــد ،پس روانش آشــكارا به

گرودمان )بهشـت برين( شــود )برود( ،و اگر نه )اگر يشــت نكرده باشــد( ،پس

)روانش( ]فقط[ به بهشــت شــود )رود(
.(no. 8h1-8h3

) Cf. Williams, 1990, pt. I: 58 f.; pt. II: 15,

از شـــواهـدی کـه این متن در اختیـار مـا قرار میدهـد ،میتوانیم نتیجه بگیریم که
ازدواجهای خویشـاوندی میتوانسـت بر مبنای زمانی محدود منعقد شود و به زرتشتیان
اجـازه می داد این گونـه ازدواج را به منزله وظیفهای دینی انجام دهند ،بیآنکه ناگزیر به
ازدواجی دائمی باشند.
***
با تلخیص جزئیاتی که توانستیم درباره ازدواج موقت گرد آوریم ،واضح و مبرهن به
نظر می رســـد کـه این نوع رابطه زناشـــویی بخش ﻻینفک و جداییناپذیر نظام حقوق
خانواده در عصر ساسانی به شمار میرفت ،از این جهت که نظام ازدواج را انعطافپذیر
میکرد و بر مبنای مهمترین اصــل آن دوره اســتوار بود که بنا بر آن هیچ مرد زرتشــتی
نمیبایســت بدون برجایگذاشــتن اوﻻد از دنیا برود! بر اســاس قانونی نانوشــته در هر
جـامعه پدرتبار ،از آنجا که زن میتوانســـت هر بار به همســـری مردی درآید ،این نوع
زناشــویی در مدتزمان محدود گزینههای بیشــتری را فراهم میکرد؛ به گونهای که زن
میتوانست موقتاً ازدواج پادشاه زنی را منعقد کند و برای این دوره زمانی با همه عواقب
قانونی این نوع زناشـویی و حقوق پادشـاه زن وارد دودمان شوهرش شود .پس از اینکه
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این ازدواج به زمان انقضــایش میرســید ،او میتوانســت مجدداً وارد دودمان اصــلیاش
شـــود و بـا منعقـدکردن ازدواج چگری دوبـاره ظرفیـتهـای تولید مثلش را در اختیار
خانواده اصــلیاش )به صــورت اَیوگین یا س ـْتور( قرار دهد .توالی معکوس با آنچه ذکر
شـــد نیز امکـانپـذیر بود :او میتوانســـت بـا منعقـدکردن رابطه زناشـــویی خویدوده
)خوددودمانی ،خوددوده ای ،خویشـــاوندی( با پدر یا برادرش در طول مدتی خاص در
دودمان خود بماند و سـپس ،پس از انقضـای قرارداد ازدواج ،به ازدواج برونهمسری یا
غیرخویشـــاوندی مبادرت ورزد .به طور خﻼصـــه میتوان گفت ازدواج موقت یکی از
مهمترین روش هـا برای بهره بردن از بـاروری جنس مؤنث تا کامل ترین حد ممکن بود،
بـدون آنکه زن مجبور باشـــد دودمان پدرتباری اش را رها کند .در ســـیاق نظام حقوق
خانواده در عصــر ســاســانیان ،ازدواج موقت کارکرد مهمی دارد و در نتیجه از جایگاهی
منطقی در الگوی اصــلی و زیربنایی خویشــاوندی و ازدواج برخوردار اســت .افزون بر
این ،این نوع ازدواج به هیچ وجه به زنانی محدود نمیشـــد که به جایگاه اقتصـــادی یا
اجتماعی نازلتری متعلق بودند ،چنان که از دوره پسـاسـاسـانی تا عصر حاضر نیز چنین
بوده اسـت .ب رعکس ،هر زن زرتشتی ،در هر جایگاهی موظف بود در صورت ضرورت
در مقام اَیوگین یا سْتور عمل کند و به منظور فراهم کردن اوﻻد برای پدر ،برادر یا شوهر
متوفا وارد ازدواجی به مدت محدود شود .از سوی دیگر ،ازدواج موقت در فقه شیعه که
با نکاح اسﻼمی بیگانه است ،به منزله مسئله ای عجیب و غیرمعمول باقی ماند تا همچنان
محل مناقشه شدید باشد .بنابراین ،دﻻیل خوبی در اختیار داریم که ما را به این پنداشت
ســوق دهد که ازدواج موقت در حقیقت یکی از کهنترین رســوم و ســنن رایج در نظام
حقوقی ایرانیان بوده است که حتی پس از ورود مسلمانان به ایران نیز بر جای ماند و در
نتیجه فقط با نظام حقوقی مسـلمانان در اقلیمهایی سـازگاری یافت که این رسم باستانی
در آنجا در طول قرون متمادی رواج داشته است.
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پینوشتها
 .١در باب ازدواج با محارم ،نک:.
 .٢در باب معنای این واژه عالمانه ،نکMacuch, 1993: 182, no. 3, with further references :.؛ نیز
یادداشت شماره  ۶در زیر؛ کارلسُن ) (Carlson, 1984این واژه عالمانه را به شکلی دیگر تفسیر میکند.
در باب قرائتها و ریشهشناسیهای احتمالی ،نکSundermann, 1998 :.
 .٣در باب واژهشناسی آن ،نکMacuch, 1981: 85; idem, 1985: 197 & idem, 1993: 179 :.
 .٤در روایات فارسی نو از دو نوع زناشویی دیگر هم نام برده شده که یکی به نام اَیوگین ) (ayōgēnو
دیگری به نام سْتور ) (stūrمعرو ف است .این دو واژه عالمانه ،نه اَشکال متفاوتی از ازدواج ،بلکه
نهادهایی وابسته به حوزه پیچیده جایگزینی در ارثبری قانون ساسانی هستند؛ حوزهای که بعدها در
معرض کجفهمی واقع شد )نک :.ادامه مقاله( .در باب انواع ازدواج در روایات فارسی ،نکMacuch, :.
1981: 8 f؛ نیز بنگرید به نمودارهای ص.۱۱۳-۱۱۱
 .٥در ازدواج چگرزنی ،بدون توجه به اینکه از نوع درونهمسری باشد یا برونهمسری ،عروس در
دودمان پادشاهشوهرش )شوهری که با او به شیوه پادشاهزنی ازدواج کرده است( باقی میمانْد ،زیرا
ازدواج پادشاهزنیاش کمافیالسابق معتبر بود .راجع به دختر یا خواهری هم که در مقام اَیوگین به شیوه
چَگَری ازدواج میکرد ،زن در دودمان اصلیاش باقی میمانْد ،چراکه ساختار حقوقیاش از نوع ازدواج
پادشاهزن در وضعیت درون همسری با پدر یا برادرش بود .به اعتقاد من ،کارکرد ویژه ازدواج چَگَری
به مثابه ازدواج کمکی به شکل پادشاهزنی به این پرسش پاسخ میدهد که چرا برای این گونه ازدواجها
واژه عالمانه »بَیَسپان« ) bayaspānکه به نظر من معنای عالمانه »برونهمسری« دارد( به کار نرفته است.
 ،پرسش  ،۳۱س ،۱۴-۱۰مطرح شده ،اگرچه متأخر
توصیفی که از این اصطﻼح در
و ابهامآمیز است ،اما نکته مهمی که به نظر می رسد در آن هست این است که این واژه برای توصیف
دو نوع ازدواج پادشاهزنی و گاداری )توافقی( به کار رفته که بر اساس آن عروس میبایست »خانه پدر
یا برادرش را ترک کند« )با ارجاع به ازدواج پادشاهزنیaz xānag ī pid … ayāb az xānag ī šōy :
)» šawēd bayaspān bawēdاگر( از خانه پدر  ...یا از خانه شوی بشود )برود() ،آن ازدواج( بَیَسپان
)برونهمسری( بُوَد«؛ با ارجاع به ازدواج گاداریaz xānag ī pid ud brād bērōn šawēd … ka ō :
)» nazdīk ī gādār šud bayaspān bawēdاگر( از خانه پدر یا برادر بیرون شود )بیرون رَوَد() ،پس آن
ازدواج( بَیَسپان )برونهمسری( بُوَد )است(«؛ نک . Macuch, 1993: 182, no. 3 :.در همه اینها ،وقتی
عروس ازدواج میکند ،خاندانش )»خانه« پدر و برادرش( را »ترک میکند« ) (šawēdو از آن »بیرون
میرود« ) .(bērōn šawēdاین یعنی این وصلت برونهمسری بوده است .کارلسن )(Carlsen, 1984
توصیف دیگری از این اصطﻼح پیش میکشد.
 . ٦در باب تفاوت میان جمﻼت حقوقی که از نظر دستوری در حالت فاعلی ظاهر میشود ،مانند »زنِ
تواَم« ) ،(zan ī ō tō homو در مقابل ،بیانی که در حالت مجهول ) (passiveیا اِرگاتیو ) (ergativeیا با
Macuch, 1991 & 2003 with further references
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) … kū-m

»عامل« ) (agentبرای عباراتی که در پیمان و قرارداد میآیند ،مانند »تن به زنیِ تو  ...دادم«
 ،(tan pad zanīh … dādنکMacuch, 1981: 140, no. 30 & 176, no. 10 :.
 .۷عنوان »مِهرین« در کتب حقوقی نه به مرد خاصی ،بلکه فقط به مرد به معنای عمومیاش اشاره میکند
و با »آئولوس اَگِریوس« ) (Aulus Ageriusیا »نومِریوس نِگیدیوس« ) (Numerius Negidiusدر حقوق
رومی قیاسپذیر است.
 .٨مقصود »وِهاردشیر« است .این شهر به فرمان اردشیر بابکان ،بنیانگذار سلسله ساسانی ،در نزدیکی بابِل
در میانرودان بنا شد ،که یکی از شهرهای تیسفون )یا به قول اعراب :مدائن( پایتخت ساسانی بوده
است )م.(.
 .٩مدیون محبتهای یاکوو اِلمَن ) (Yaakov Elmanهستم که سخاوتمندانه مقاله منتشرنشدهاش در باب
»ازدواج و وسژگیهای زناشویی در قوانین ربّی و ساسانی« را برایم ارسال کرد .نقلقولهایی که از
آوردهایم ،از این مقاله اقتباس شده است.

10. Written ʾywkʾnyh

 .١١مکنزی آن را به شکل دیگری ترجمه میکند ).(MacKenzie, 1969: 106
 .١٢برای قرائتها و تفسیرهای دیگری که از این واژه شده ،نکMacuch, 1981: 104 (***)f., & :.
idem, 1985, with further references؛ آوانوشتهایی که ذیﻼً برای این واژه به کار رفته ،مبتنی بر
ریشهشناسی کلینگناشمیت ) ( Klingenschmitt, 2000: 225fاست که این لغت را از ریشه اوستایی
 *aiiaoγaēnīیا  *aiiūγaēnī-میداند و آن را با هندی باستانِ » ayogū-, VS ayugū-دختری که تنهافرزند مادر است؛ تکفرزند دختر« هر دو از  a-i̯ au̯gā-یا  a-i̯ ug-ترکیب میکند.
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