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بررسی تطبیقی نظام خویشاوندی با محوریت خانواده و ازدواج
میان زردشتیان پیش از اسالم و زردشتیان امروزین در ایران
مجتبی ترکیاندمنه * ،منیژه مقصودی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت نظام خویشاوندی ،خاانوده و ددهود یااا درهشاتاا پااش دد دسا م و
درهشتاا دیرودین دنجام گرفته دست .هر دین پژوهشِ هردیانی ،تغاار و تحوالت نظاام خویشااوندی باا تأکااد بار
خانوده و ددهود هر دیرد هورد ساسانی و درهشتاا دیرودین با دستفاه دد روش کتابخانهدی و یرهمنگاری بررسای
شد دست .تغاار و تحوالتی که هر نظام خویشاوندی ،خانوده و ددهود هر دین پژوهش بررسی شاد دناد دد هیادگا
کلوه ریویر و جور یرهدک حرکت یی کنند .دین هو دندیشمند نظام خویشاوندی رد هر یرتباهدی پنددشاتهدناد کاه
کمترین تغااردت هر آ یتصور دست .بادینحال ،ریویر دد یااا ننارار خویشااوندی ددهود رد هر بااالترین سا
تأثارپذیری ییدنگاره .هر دین پژوهش ،دین یسئله بررسی شد دست و رحت دین پنددر با توجه به یافتهها و نتایج
تحقاق تأیاد ییشوه .همچنان ،گزدر هایی همچو گذدر فرهنگ دد دجزدی سااه باه سامت دجازدی پاشارفته هر
رهاافت ت ور فرهنگی یوره یناقشه قردر ییگاره و با توجه به یافتههای پژوهش هربارة نظام خویشااوندی روشان
ییشوه که دجزدی فرهنگ لزویاً دد س ساه به س پاشرفته یال نمیکند و همچنان ننارری دد فرهنگ قابل
رؤیت دست که دلزدیاً با تغاار همرد ناست.
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مقدمه
نظام خویشاوندی ،نظام هینی ،نظاام سااسای و نظاام دقتصااهی دد دبتاددی شاکل گااری هدناش
دنسا شناسی دد درلیترین حود های ی العاتی دین رشته به حساب آید دند .دد دین یاا  ،خانوده
و شبکة پاوسته دی که دد ترکاب رودبط نسبی و سببی همچو ددهود به وجوه ییآید باا نناود
نظام خویشاوندی شناخته یی شوه که یظهر درلی و دساسی پاددیی جودیع بشاری و نظاام هاای
حاکم بر آ دست [  ،ص .] 72نظامهای خویشاوندی و تبار هر طول تاریخ دندگی دنسا حاات
بشر رد سادیا هده دند [ ، 1ص « .]1خویشاوندی نظایی دست که یا باا آ باهنناود دنساا
شناخته ییشویم و هر تمام جودیع جها وجوه هدره» [ ، 2ص ] .بردی هر دنسا شناس ،شناخت
ساختار دجتمانی جایعة ی العهشد و پاوندهای خویشاوندی دد یباحث درولی یوره بررسی دست.
یشاهدة فعالات ها و ترکاب های گرو های یختلف دنسانی دد دهددف رشتة دنسا شناسی دست که
خویشاوندی و خانوده و رودب ی همچو ددهود دد یهمترین دین ترکابها و طبقاهبنادیهاسات
[هما ] .فلاپ کتاک دشار هدره که «خویشاوندی ،یانند نژده و جنسات ،نونی برساختة فرهنگی
دست و در حهای خویشاوندی و قودنان درث و ددهود  ،ساخت فرهنگی آنا رد هر یک فرهناگ
یعان ینعکس و ویژگیهای دجتمانی بسااری رد بادتاب ییکنند» [ ، 1ص  .]19به همان هلال
ددهود  ،خانوده و خویشاوندی هرحالی که یسائلی باولوژیک یا دیساتی هساتند ،باشاتر دیاوری
فرهنگی یحسوب ییشوند که با توجه به ویژگیهای فرهنگ ،دد تنوع بساااری برخورهدرناد .باه
نبارت هیگر ،فرهنگهای یختلف تعاریف و چشمدندددهای یتفاوتی دد رودبط خویشاوندی هدرند؛ با
آنکه دد جهت باولوژی و دیست شناختی ودقعات های جنسی هر جودیع گونااگو یکساا دسات.
بررسی دین نظام پژوهشگرد رد دد بسااری دد ویژگیهای یک فرهناگ یشاخآ آگاا یایکناد؛
ویژگیهای یتفاوتی که هر یسئلة نظام خویشاوندی و درتباط آ با هیگر نظامهاا همچاو هیان
آشکار یی شوه .دددینرو ،یسائل هرگار هر جودیع یختلف همچو چگاونگی رودباط دنساا هاا باا
یکدیگر بردساس باورها و هنجارها و هرک و تفسار دنسا ها دد سنن پاشاناا هر جها دیرودین
بانث دیجاه یسئلة یهمی هر دنسا شناسی شد دست.
جایعة دیردنی ،بهننود جایعه دی سرشار دد فرهنگ های یختلف که دد دیان حااث هر جایگاا
ویژ دی قردر هدره ،یادد تحقاق یناسبی باردی ی العاة نظاام خویشااوندی ،خاانوده و ددهود و
ردب ة هرهمتنادة آ با هین دست .وجوه دهیا و دقودم یختلفای کاه هر طاول هازدرد ساال باه
تباهل با یکدیگر پرهدخته دند گود دین یاجردست .هر دین یاا  ،جایعاة درهشاتاا دیارد قابلاات
ی العة بساار خوبی هدره .هین درهشتی دد دهیانی قدیمی دسات کاه هناود پارودنای هر سرتاسار
جها و بهخصوص دیرد و هند هدره و هینی یکتاپرستانه یحسوب یی شوه [ .] 1هین درهشاتی
یا یزهیسنا به دندددة بساار دیاهی بر ددهود  ،خاانوده و رودباط یااا دفارده تأکااد هدره و آهدب و
قودنان بساار دیاهی هر دین دیانه هدره .دین آهدب همگی با هیانوردی و یساائل دجتماانی آناا
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پاوندی ناگسستنی هدره .هین درهشتی یا یزهیسنا هین بومدده دیارد باا سانت یکتاوب و آهدب
هینی پاچاد و یشخآ دست که هرنانحال پارود دین هین تقریباً چهاره قر تحت تاأثار و
سا رة جایعة دس یی دندگی کره دند که دین شردیط یمکن دست بر شکل هیانوردی و قاودنان
خویشاوندی ،خانوده و ددهود دین گرو تأثار هدشته باشد .هر دین پژوهش ،بررسی دیان تغااار و
تحوالت هر کنار هیدگا تکایل فرهنگیا به هور دد هرگونه جبرگردیی و هدرویناسم دجتمانیا باا
تکاه بر روششناسی یرهمنگاری و ی العة دسناهی و تاریخی ،با تأکاد باشاتر بار قاودنان ددهود
بررسی و یوشکافی ییشوه .تأکاد باشتری که بر یقولة ددهود نهاه شد دست حارال هیادگا
کلوه ریویر یبنی بر دین نظر دست که «یاا ننارر خویشااوندی و تحاتتاأثار هیان ،ددهود هر
رهة نخست تأثارپذیری قردر هدره» [ ،1ص .] 1که دین دیرا ددهود ا هر آیاان درهشاتی باه هو
هلالی که به آ دشار خودهد شد هدردی یوقعات یناسبی بردی بررسای هیادگا کلاوه ریاویر هر
یوره تغاار و تحوالت نظام خویشاوندی و ددهود دست .هلال دول نقاش هینای ددهود هر جهات
تحکام بناا خانوده و تعاان ودرث و نبور دد پل چانوه و رساد به بهشت دُخاروی دسات کاه
دین یسئله هرچه باشتر ددهود و فردندآوری رد به تکلافی هینی یبدل ساخته دست [ .] 7هلاال
هوم ،دهمات ددهود هر ساختارهای دجتمانی و خانودهگی دیردنی دسات .ددهود دولاان گاام باردی
شناختهشد و وروه هر فره به دجتماع هر نظر گرفته ییشاد دسات [هماا ] .بادین یعناا کاه
ساه ترین ننصر دجتمانی دیرد فره هر نظر گرفته نمیشد دست ،بلکاه فارهی باوه دسات کاه
ددهود کره باشد .هرنتاجه ،بررسی قودنان ددهود بستری یناسب بردی رراد تغااار و تحاوالت
فرهنگی ،دجتمانی و هینی خانوده و نظام خویشاوندی هر دین یادد ی العااتی دسات؛ قاودنانی
که برخی دد آنا دیرود به هما شکلی دست که پاش دد وروه دس م به دیرد هر جایعاة دیردنای
وجوه هدشته دست و قودنانی که هیگر دیرود دثری دد آنا باقی ناست یا باا تغااار روباهرو شاد
دست .دین تحقاق به روشنشد دین یودره هر گذشته و حال پارود آیان یزهیسنا هر چاارچوب
هیدگا های کلوه ریویر ،جور یرهدک و تکایل فرهنگی ییپرهدده .فرض دین تحقاق دیان دسات
که با توجه به فشارها و دنمال یختلفی که هر طول تاریخ ،باهخصاوص پاس دد وروه دسا م باه
دیرد  ،رورت گرفته دست و بنا بر پاردهدیم تکایلگردیی ،قودنان خانوده و ددهود هر دین هین نااز
هستخوش تغااردتی بوه دست ،دیا یازد و چند و چو آ بههرساتی یشاخآ ناسات .یسائلة
درلی دین پژوهش یشخآشد تغاار و تحاوالت قاودنان یرباوط باه خویشااوندی و ددهود هر
یاا درهشتاا دیرد هر طول دیا دست.

روش
دین پژوهش دد سه روش تااریخی ،یارهمنگااری و ت باقای بهار یایباره .یقایساة باان نظاام
خویشاوندی و قودناد خاانوده و ددهود هر دیارد پااش دد دسا م و جایعاة درهشاتاا دیارودی
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هربرگارندة روش ت باقای دیان تحقااق دسات .روششناسایهاایی کاه هر بررسای نظاامهاای
خویشاوندی به کار گرفته یی شوند دد طریق قاااس یااا فرهنگای ،نظاام هاای خویشااوندی رد
بهننود نهاههای دختصاری هر نظر ییگارند که دین روش قااسای باا رویکارهی دیااک همارد
دست [ .] 2روش هیگر تاریخی دست که به وسالة بررسی و کنکاش هر دساناه و یناابع تااریخی
هست دول همچو یاتاکا هزدرهدتستا  ،رودیت آذر فرنبغ فرخازدهد  ،رودیات هدردب هریزهیاار،
یانوی خره ،رد هر نثر و رد هر بندهش و ینابع دیرودین یرباوط باه آ هاا همچاو رسااالت
هدنشگاهی ،سعی هر شناخت نظام خویشاوندی و قودند خانوده و ددهود هر دیرد پاش دد دسا م
هدره .روش کتابخانه دی و تاریخی دیان تحقااق دد آغااد تاا دنتهاا یتکای بار یافتاه هاای تحقااق
کتابخانهدی دست .هر دین تحقاق ،سعی ییشوه دد روش های کمی و کافای یااددنی باه راورت
ترکابی دستفاه شوه .دددینرو ،روش هیگر ،دتنوگردفی یا یرهمنگاری دست که به همرد یشاهد و
یصاحبه ،روش درلی هر گرهآوری هده های کمی و کافی دیان تحقااق هر یاادد بررسایشاد
دست .یشاهد به همرد یشاهدة یشارکتی دد پایه های یهم دنسا شناسی فرهنگای دسات کاه دد
لحاظ یرهمنگاری ،یرهمنگاردنه ترین یدل تحقاق هر تحقاقات یااددنی دسات [ .] 1یصااحبهدی
که هر دین پژوهش طردحی و دجرد شد دست بریبنای یک پرساشنایاة تشاریحی دسات کاه باه
رورت سؤدل و جودب هر چندین جلسة یکسانته با یوبد آتشاکدة هرب یهار گاوهر و یهرباا
شهر درفها دنجام شد دست .آتشکدة هرب گوهر و یهربا شهر درفها یاادد یاوره بررسای
دین تحقاق دست .دین آتشکد هر سال  917توسط چندین تن دد درهشتاا ساکن درفها باه
نایگا یرحویا گوهر بهردم گشتاسب پور و یهربا رستم یهربانی تأساس ییشوه که باه ناام
همان دفرده به نام نورکدة هرب گوهر و یهربا نایاد ییشوه [ ، 9ص.]12

یافتههای تحقیق
فرض تحقاق دین بوه که جایعة درهشتی به هلال گذر دد قار هاایی کاه هر دساتا ی فرهناگ
غالب دس یی بوه دسات هساتخوش تغااردتای هر ردب اه باا قاودنان ددهود و درتبااط آ هاا باا
دنتقاهدت هینی شد دست ،دیا چندوچو دین تغااردت هر نظاام خویشااوندی و ددهود یشاخآ
ناست .نظریاتی که هر دین ردب ه ی رح شد بوه تئوری های یربوط به ت ور فرهنگی دسات کاه
دین نظریه با تغااردت فرهنگی یشخآ هر یک جایعه درتباط هدره .همچنان ،هیدگا کلوه ریویر
و جور یرهدک یبنی بر تغااردت دندک فرهنگی هر نظام خویشاوندی و ددهود ناز باا توجاه باه
یافته ها تحلال خودهد شد .هر دین ردب ه ،سعی ییشوه دبتدد یافته ها به رورت طبقهبنادیشاد
یدو شوند تا فررت بردی یقایسة ساهلتار راورت پاذیره .پاارو دیان یسائله ،جادولی قابال
پاااشباناای دساات کااه دط نااات هسااتهبناادی شااوند و بااه رااورت کوتااا و یااوجز هده هااای
طبقهبندیشد دردئه شوند و سپس تحلال و بررسی رورت پذیره.
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جدول  .1جدول دادههای حاصل از تحقیق میدانی و کتابخانهای
موضوع

گذشته

شماره

دهمات ددهود

دهمات دیاه هدشته دست
[ ، 7ص.]99

دیتناع دد ددهود

نکوهاد و ناپسند بوه
دست [  ،ص.]1

9

دیتناع دد ددهود

هر شخصی که دد ددهود
خوههدری ییکره دست،
یرتکب گنا بساار
بزرگی ییشد دست.
دگر رد هزدر کار و نمل
ناک کره باشد ،یمکن
ناست که رود دو به
بهشت رسد ]، 2
ص ؛ ،
ص 92و.] 91

2

باوگی

نای لوب .فره باو
ددهود ییکره دست.
[ ، 1ص]21

1

ددهود و یرگ

یرگ ردب ة خویشاوندی
و ددهود رد ینحل
نمیکره دست [ ؛ ، 7
ص] 91

2

دنودع ددهود

پاهشا د [ ]

7

دنودع ددهود

چکرد [ ]

1

دنودع ددهود

دیوکد [ ]

1

دنودع ددهود

ستر د [ ]

حال

دهمات دیاه هدره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده.) 911 ،
نکوهاد و ناپسند دست (م .ترکاا ،
یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده
ناکهین ،یرهده .) 911
دین دنتقاه وجوه هدره که هر گایی که
شخآ ددهود ناکره روی دیان برهدره،
بردی دو هر قدم گناهی یحسوب ییشوه.
هر فرهی که بیهلال دد ددهود هوری کند،
هرچه کار ناک کند ،رود دو به بهشت
نمیرسد (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین ،یرهده
.) 911
چندد نای لوب ناست .فره باو به ددهود
رغبتی نددره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده .) 911
یرگ ردب ة خویشاوندی و ددهود رد ینحل
نمیکند (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین ،یرهده
.) 911
دیرود یک نوع ددهود وجوه هدره و هما
پاهشا دنی دست (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده .) 911
وجوه نددره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده .) 911
وجوه نددره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده .) 911
وجوه نددره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده .) 911

نتیجه

+

+

+

-

+

+

-

-

-
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شماره

موضوع

گذشته

1

دنودع ددهود

خوهرأی د [ ]

ددهود یوقت

وجوه هدشته دست []2

ددهود دستقردضی

وجوه هدشته دست [، 7
ص  1و] 12

9

ددهود دوهرس

وجوه هدشته دست [، 1
ص ]1

2

ددهود با همکاشا

درهشتاا فقط باید با
همکاشا خوه ددهود
ییکرهند ، 7[ .ص]21

1

ددهود هر طبقات
یکسا

2

سن ددهود

7

رضایت هختر

1

رضایت هختر

1

یهریه

ددهود باید هر طبقة
یکسا رورت بگاره
[ ، 7ص]21
یره  1سالا د  1تا
 9سال [  ،ص 1؛
 ، 7ص29؛  ، 1ص] 2
رضایت هختر شرط
ددهود بوه دست [، 7
ص .]1
پدر هختر نمیتودنسته
دست به دور هختر خوه
رد شوهر ههد [ ، 1ص
.]7
نصف دیودل یره یتعلق
به د ییشد دست
[ ، 2ص21؛ ، 7
ص.]72

حال

وجوه نددره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده .) 911
وجوه نددره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده .) 911
وجوه نددره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده .) 911
وجوه نددره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده .) 911
دیرود ینعی بردی ددهود با خار دد
همکاشا وجوه نددره ،دیا هر حال حاضر
هر دیرد  ،با توجه به قودنان جمهوری
دس یی ،دین دجاد فقط هر رورت گروید
فره درهشتی به دس م وجوه هدره که با
توجه به دین یوضوع هر نمل درهشتاا با
همکاشا خوه ددهود ییکنند (م.
ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد
بهزده ناکهین ،یرهده .) 911
دین یسئله دیرود وجوه نددره (م .ترکاا ،
یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده
ناکهین ،یرهده .) 911
یره  1سالا د  2سال (م .ترکاا ،
یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده
ناکهین ،یرهده .) 911

نتیجه

-

-

-

-

-

-

-

رضایت هختر شرط ددهود دست [.]9

+

پدر هختر نمیتودند به دور هختر خوه رد
شوهر ههد (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین ،یرهده
.) 911

+

نصف دیودل یره یتعلق به د ییشوه (م.
ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد
بهزده ناکهین ،یرهده .) 911

+

بررسی تطبیقی نظام خویشاوندی با محوریت خانواده541 ...
شماره

موضوع

گذشته

حال

1

جهازیه

وجوه هدشته و دهمات
هدشته دست [ ،1ص21؛
 ، 7ص.] 11

دخ ق دناشویی

دهمات هدشته دست [،7
ص.]21

یودره ینع ددهود

باماری [ ، 7ص]21

9

یودره ینع ددهود

ناددیی [ ، 7ص]21

2

یودره ینع ددهود

هوسبادی [ ، 7ص]21

1

یودره ینع ددهود

یستمندی [ ، 7ص]21

وجوه هدره و دهمات هدره (م .ترکاا ،
یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده
ناکهین ،یرهده .) 911
دهمات هدره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده .) 911
باماری (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین ،یرهده ،
.) 911
ناددیی (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین ،یرهده
.) 911
هوسبادی (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین ،یرهده
.) 911
دین یوره دیرود وجوه نددره (م .ترکاا ،
یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده
ناکهین ،یرهده .) 911

2

تعده دوجات

7

تکهمسری

1

خودستگاری

1

خودستگاری

91

خودستگاری

وجوه هدشته دست [ ،
ص .]1
یدل درلی ددهود
تکهمسری بوه دست
[ ، 7ص.] 21
وجوه هدشته و چارچوب
و نرفهای یشخصی
هدشته دست، 7[ .
ص]19
هدیههده هنگام
خودستگاری [، 7
ص.]79
نملی کای ً رسمی بوه
دست و دگر هر یوره
خودستگاری تصمامی
دتخاذ ییشد دست ،آ
رد حتی با وجوه
خودستگاری هیگر فسخ
نمیکرهند [، ،2
ص.] 71

وجوه نددره [  ،ص 1؛  ،9یاهة .] 2

یدل درلی ددهود تکهمسری دست (م.
ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد
بهزده ناکهین ،یرهده .) 911
وجوه هدره و چارچوب و نرفهای
یشخصی همانند آنچه هر گذشته بوه
هدره (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین ،یرهده
.) 911
هدیههده هنگام خودستگاری (م .ترکاا ،
یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده
ناکهین ،یرهده .) 911
دگر هر یوقع خودستگاری به تودفق رسادند
و تصمامی دتخاذ شد ،هر یوره آ تصمام
و نهدی که بستهدند پایبندند و با آید
خودستگار هوم ،به نهد و پاما خوه پشت
نمیکنند (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین ،یرهده
.) 911

نتیجه

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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شماره

موضوع

گذشته

حال

نتیجه

9

خودستگاری و دجادة
ردب ه به هختر و
پسر بردی آشنایی
باشتر

هر دین یوره هر گذشته
دط ناتی وجوه نددره.

به هختر و پسر دین دجاد رد ییههند که
بردی آشنایی باشتر با یکدیگر ردب هدی رد
بردی یدتی آغاد کنند و به ی قات و
گفتوگو بپرهددند (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین،
یرهده .) 911

-

9

حضور فره یاانجی
هر خودستگاری

فره یاانجی هر گذشته
هنگام خودستگاری
حضور هدشته دست [،2
 ،ص  71؛ ،1
ص]27

فره یاانجی دیرود با گسترش درتباطات
هر هنگام خودستگاری وجوه نددره (م.
ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد
بهزده ناکهین ،یرهده .) 911

-

99

آیان نقد

وجوه هدشته و چارچوب
و نرفهای یشخصی
هدشته دست [ ،1ص
]91

وجوه هدره و چارچوب و نرفهای
یشخصی همانند آنچه هر گذشته بوه
هدره (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین 9 ،یرهده
.) 911

+

92

حضور شاهد هر نقد

وجوه هدره [ ،9یاهة .] 2

+

91

دهمات فردند

92

تولد فردند

توجه دیاه به یاهر بارهدر
[ ، 7ص] 11

97

ینع درتباط جنسی
هر بارهدری

وجوه هدشته دست [، 7
ص] 11

91

ناپاکشمره یاهر
هنگام ددیما

91

نامنهاه فردند

21

سقط جنان

وجوه هدشته دست [،1
ص.]91
دهمات فوقدلعاه دیاهی
هدشته و با دندگی پس
دد یرگ یرتبط بوه
دست [ ، 7ص12و.]11

دین باور وجوه هدشته
دست [، 2
ص 2و] 7
نامنهاه دسایی غار
یرتبط با آیان درهشتی
گنا یحسوب ییشد
دست [  ،ص.] 29
گنا بساار دیاهی
یحسوب ییشد دست.
حکم قتل نمد رد هدشته
دست [  ،ص 2؛ ، 2
ص.]12

دهمات فوقدلعاه دیاهی هدره و با دندگی
پس دد یرگ یرتبط دست (م .ترکاا ،
یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده
ناکهین ،یرهده .) 911 ، 9
توجه دیاه به یاهر بارهدر (م .ترکاا ،
یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده
ناکهین 9 ،یرهده .) 911
وجوه هدره (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین 9 ،یرهده
.) 911
دین باور وجوه نددره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین9 ،
یرهده .) 911
تقریباً هما طور دست ،دیا گنا یحسوب
نمیشوه (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین 9 ،یرهده
.) 911
گنا بساار دیاهی یحسوب ییشوه .حکم
قتل نمد رد نددره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین9 ،
یرهده .) 911

+

+
+
-

-

-

بررسی تطبیقی نظام خویشاوندی با محوریت خانواده549 ...
شماره

موضوع

2

فردندخودندگی

2

فردندخودندگی

گذشته

وجوه هدشته و بساار
یهم تلقی ییشد دست
و با دندگی پس دد یرگ
یرتبط بوه دست [، 7
ص.] 21
دولویت با فردندد ِ
خویشاوندد خوه دست
که نااکانشا هما
نااکا دو بوه دند [، 7
ص.] 22

حال

نتیجه

وجوه هدره و بساار یهم تلقی ییشوه و با
دندگی پس دد یرگ یرتبط دست []9

+

بستگا نزهیک شخآِ هرگذشته حق
تقدم هدرند [ ،9یاهة .]27

+

29

فردندخودندگی

فردندخودند باید دیردنی
باشد و با جایعة
درهشتی باگانه نباشد
[ ، 7ص.] 79

بردی دنتخاب فردندخودند باید شرط
دیردنیبوه و درهشتیبوه رد هر نظر
بگارند (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین 9 ،یرهده
.) 911

+

22

فردندخودندگی

دگر یرهی بیودرث،
بیچاز و نددر بماره و
نتودنسته باشد یالی رد دد
خوه بر جای گذدشته
باشد تا با آ بتودند
جانشانی بردی دو
دنتخاب کره ،هر هرجة
دول وظافة نزهیکترین
خویشاوندد دوست که
بردی وی فردندخودند دی
دنتخاب کنند ،وگرنه دگر
نتودنند ،تکلاف هولت
دست که دین کارها رد
بردیش دنجام بدهد [، 7
ص.] 27

دین یوره دیرود هم وجوه هدره .هر دین
یوره ،نهاهی که دیرود هر یاا درهشتاا
وجوه هدره و ییتودند دین کار رد دنجام ههد
«دنجمن درهشتاا » هر شهر یا یحله دست
که آنا یوظفدند هر یوره دشخاری که
بدو فردندخودند یا پلگذدر دد هناا ییروند
تصمام بگارند (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین9 ،
یرهده .) 911

+

21

فردندخودندگی

رسم فردندخودندگی با
یردسم و آیانهای
یخصوری همرد بوه
دست [ ، 7ص.] 71

دیرود فردندخودندگی با یردسم و آیانهای
یخصوری همرد دست؛ دد جمله دینکه هر
بایدده رود چهارم هرگذشت شخآ
یتوفی ،خویشاوندد و آشنایا بردی
یشخآشد شخآ پلگذدر یا
فردندخودند هر جایی یشخآ گرههم
ییآیند (م .ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة
یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین 9 ،یرهده
.) 911

+

 544زن در فرهنگ و هنر ،دورة  ،11شمارة  ،4زمستان 1931
گذشته

شماره

موضوع

22

فردندخودندگی

27

ط ق

21
21

یودره یجاد ط ق
یودره یجاد ط ق

11

یودره یجاد ط ق

پنها هدشتن دیا
حاض دد شوهر [ ]

1

یودره یجاد ط ق

جاهوگری د [ ]

1

یودره یجاد ط ق

غابت طوالنییدت [ ،
ص.]17

19

یمنونات ط ق

قاندة هستپاما [، 7
ص]71

12

ط ق ددهود دوهرس

وجوه هدشته دست [.] 1

هر گذشته فردندخودند
دلزدیاً باید یَره بوه باشد
و دساساً هدف دد
فردندخودندگی دنتخاب
پسرخودند بردی
شخصی دست که بدو
پسر دد هناا رفته دست
[  ،ص 9؛  ،1ص21؛
 ، 7ص.] 22
نملی بساار نکوهاد
یحسوب ییشد دست.
هر کل جایز نبوه و
بدو شردیط خاص دد
جمله رضایت د یجاد
نبوه دست [، 1
ص .]9
خاانت [ ]
ناددبوه [ ]

حال

نتیجه

دیرود هختر یا پسر بوه پلگذدر یا
فردندخودند تفاوتی نددره و هختر ناز به
ننود فردندخودند ییتودند دن م شوه (م.
ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد
بهزده ناکهین 9 ،یرهده .) 911

-

نملی بساار نکوهاد یحسوب ییشوه .هر
کل جایز ناست و بدو شردیط خاص
یجاد ناست .رضایت د شرط دست (م.
ترکاا  ،یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد
بهزده ناکهین 9 ،یرهده .) 911

+

خاانت [ ،9یاهة ] 2
نادد بوه [ ،9یاهة ] 9
وجوه نددره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین9 ،
یرهده .) 911
وجوه نددره( .م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین9 ،
یرهده .) 911
غابت طوالنییدت [ ،9یاهة .]9
به دین نام ناستا دیا هر هنگام بستن نقد
هستور یا یوبد ،ط ق ددهودجی رد که هر
هنگام آ یره و د هر هنگام بستن آ
هست یکدیگر رد هر هست هم قردر هده دند
یمنوع ییشماره (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین9 ،
یرهده .) 911
چنان چازی وجوه نددره (م .ترکاا ،
یصاحبه و یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده
ناکهین 9 ،یرهده .) 911

+
+
-

+

+

-

بررسی تطبیقی نظام خویشاوندی با محوریت خانواده545 ...
شماره

موضوع

11

هدردییهای د
هنگام ط ق

12

هددیا هنگام ط ق

17

درث

11

درث

گذشته

حال

نتیجه

هرچه یتعلق به د
بوه  ،به دو پس هده
ییشد دست [،1
ص.]19
هرچه هدیه هده
ییشد ،به شخصی که
هدیه هده بوه پس هده
ییشد دست [، 1
ص .]7
بردی پسرد و یاهر یک
سهم یفروض بوه دست
و بردی هختر نصف سهم
[ ،1ص.]11
سهم یضانف بردی
فردندد تود خود  .رد
هر بندهش ص  ،12به
نقل [ ، 7ص] 11

هرچه یتعلق به د بوه باشد ،به دو پس
هده ییشوه (م .ترکاا  ،یصاحبه و
یشاهدة یاددنی ،یوبد بهزده ناکهین9 ،
یرهده .) 911

+

هرچه هدیه ییشوه یتعلق به هما
شخصی دست که به دو هدیه شد دست
[ ،9یاهة .]91

-

بردی فردندد هختر و پسر یک سهم
یفروض دست [ ،9یاهة .]21

-

سهم یضانف بردی فردندد تود خود [،9
یاهة .]21

+

تحلیل اطالعات جدول
با یقایسة هده های گرهآوریشد هر  11یوره یرتبط با قودنان ددهود و خانوده  ،هر  92یاوره دد
دین قودنان و نرفها تغاار یحسوسی رورت نگرفته بوه و هر  2یوره دد  11یوره تغااردتی ررد
شد .هرنتاجه ،یودره تغااریافته به نسبت یودره تغاارناافته هر قاودنان یارتبط باا خویشااوندی،
خانوده و ددهود کمتر دست .دین ی لب حاکی دد آ دست که ت ور فرهنگی و تغااردت فرهناگ
همودر به یک شکل و هر یک جهت ناست .دوالً وجوه یودره بسااار باشاتری دد تغااارناافتاه هر
یقابل یودره تغااریافته نشا ههندة آ دست که فرهنگ لزویاً همودر با تغااردتی همرد ناست و
هر رورت تغاار هر دین ی العه نشا هده شد که یودره تغاارناافته یمکن دست باشتر دد یاودره
تغااریافته باشد .و ثانااً دگر یکی دد تعاریف ت ور فرهنگی رد چنان هر نظر بگاریم که «فرهنگ دد
دشکال ساه به سمت دشکال پاچاد هر حال پاشرفت دست» [ ، 2ص 2؛ ] ،دین یسئله ناز
با توجه به هده های دین تحقاق ی ابقت نددره .هر دین تحقاق ،یادلهاای یختلفای دد ددهود هر
گذشته هر یاا پارود یزهیسنا همچو پاهشا د  ،چکارد  ،دیاوکد  ،ساترد  ،خاوهرأید ،
ددهود یوقت ،ددهود دستقردضی و ددهود هر طبقات یکسا هید شاد .حاال آنکاه هاا یاک دد
یدل های ددهودجی که هر گذشته وجوه هدشته دست دیرود وجوه نددره و فقط یک شکل دد ددهود ،
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که هما شکل یرسوم ددهود هر جایعة دیرودین دست ،وجوه هدره .هرنتاجه ،هر بررسی فرهنگ،
بحث هر یوره دلزدم پاشرفت دد دشکال ساه به سمت دشکال پاشرفته یسائلهدی جهاا شامول و
ثابت ناست ،دیرد هر دین تحقاق یشخآ شد که دین یسئله ییتودند ناناً برخا ف دیان یسائله
باشد؛ یعنی گذدر دد سمت دشکال پاشرفته به دشکال سااه یاا یشااهدة نادم تغااار هر دشاکال
فرهنگ .نتاجهدی که دد ندم لزوم پاشرفت و پاچادگی ت ور هر دین یافته به هست ییآید با آنچه
هر دبتددی قر باستم دنسا شناسا جریا ت ورگردیی هر پی تکذیب و ره ت ور تکخ ی بوهند
همپوشانی هدره .همچنان با آنچه هر دیریکا نزه شاگرهد بوآس یبنی بر ره یردحل ترقیخودهانه و
جها شمول بوه فرهنگ وجوه هدشت ناز ت ابق هدره.
نتاجه و تحلال هیگر یربوط به هیدگا کلوه ریویر و جور یرهدک دست .هر یافتههاای دیان
تحقاق یودره ذیل یشخآ شد.
هر هیدگا های یربوط به ددهود و یسائل دخ قای ددهود (یاودره  ) ،1 ،9 ، ،تغااردتای
هید نشد .هر یدل های ددهود (یودره  2تا  ) 2تغااردت گساتره دی راورت گرفتاه دسات .هر
یهریه و جهازیه (یودره  1و  ) 1تغاار یحسوسای هر یاوره کلاات آ هیاد نشاد .هر یودناع
ددهود فقط یک یوره دد چهار یوره تغااردت ررد شد (یودره تا  .) 1هر یاوره خودساتگاری
(یودره  1تا  )9هر هو یوره دد پنج یوره تغاار یشااهد شاد .هر شاکل نقاد هاا تغااردتای
رورت نگرفته بوه (یودره  99و  .)92هر دهمات فردند و تولد فردند تغااردتی رورت نگرفته باوه
(یودره  91و  .)92هر نامنهاه فردند و سقط جنان تغااردتای رراد شاد (یاودره  91و  .)21هر
قودنان گستره و پاچادة فردندخودندگی (  2تا  )22فقط یک تغاار رورت گرفته بوه .هیادگا
نسبت به ط ق به هما شکل دست (یوره  .)27سه یوره دد هشت یوره تغاار پاادد کاره باوه
(یودره  27تا  .)12هر وضعات هدردییها هنگام ط ق هر یک یوره دد هو یاوره تغااار هیاد شاد
(یودره  11و  )12و هر یوره درث یک یوره دد هو یوره تغاار کره بوه ( 17و .)11
به طور خ ره ،یی تود یشاهد کره که یضایان و یوضونات یرتبط با جنبههای دخ قای،
دهمات ددهود و دهمات فردند و فردندخودندگی ،ها تغااری رد شاهد نبوه دست .چنان به نظر
یی رسد که دین ندم تغاار به هلال همپوشا باوه و درتبااط نماقای دسات کاه دیان یضاایان
یستقاماً با دیور هینی هر دین آیان هدرند که تا به دیرود دهدیه پادد کره دسات .یضاایان یارتبط
با دجردی یردسما همچو یهریاه ،جهازیاه ،خودساتگاری و نقادا یضاایان دقتصااهی طا ق و
یوضونات قانونی یربوط به ط ق و یضایان دقتصاهی درث هر خانوده با تغااردت دنادکی همارد
بوه دست ،دیا یدل های یختلف ددهود و قاودنان ددهود باشاترین و گساتره تارین تغاااردت رد
شاهد بوه دست که دین یسئله ناز ،هما طور که دشار شد ،باا شاردیط دجتماانی و نارفهاای
دیرودین یربوط به غالببوه یک شکل دد ددهود هر جایعة دیرودین هر درتباط دست.
هر یاا یودرهی که تغاار پذیرفته دست ،یودرهی که یستقاماً با دشکال ددهود همچو دنودع
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ددهود (پاهشا دنی ،چکردنی ،ددهود یوقت و )...و ددهود هر طبقات یکسا و برخی یودره طا ق
درتباط هدرند باشترین ساهم رد دد تغاااردت هدرناد .یادلهاای ددهود (یاودره 2اا ) 9و قاودنان
یستقام هیگر هر ردب ه با ددهود همچو ددهود با طبقات یکسا  ،ددهود با هامکاشاا و سان
ددهود (یودره  2ا ) 2باشترین فردودنی تغااردت رد هر یاا یافتاههاا هدره .دیان یسائله نظریاة
کلوه ریور یبنی بر دینکه «یاا ننارر خویشاوندی و تحاتتاأثار هیان ،ددهود هر رهة نخسات
تأثارپذیری قردر هدره» [ ،1ص ] 1رد تأیاد ییکند .همچناان هر یاودرهی کاه تغااار راورت
نپذیرفته دست «فردندخودندگی»ا یرتبط با خویشاوندی و تبارا کمترین تغاار رد هر یاا یاودره
بررسی شد هر کنار یضایان دخ قی هدشاته دسات .هر فردندخودنادگی (یاودره  2تاا  ،)21کاه
یربوط به قودنان خانوده  ،خویشاوندی و نسب دست ،ها تغااری رورت نپذیرفته دست و هقاقاً
به هما شکلی دست که هر گذشته وجوه هدشته دست و باشترین سهم رد دد یودره تغااار ناافتاه
هدره .دین یسئله حتی هر آیاننایة دیرودین درهشتاا آشکار دست و باانگر دین ی لب دست کاه
قودنان آیاننایه یصوب هر سال  ]9[ 912هر دین یوره کای ً ین بق با دط نات خویشاوندی و
نسبی دست که هر آثار یرجعی همچو «نایة تنسر به گشنسب»« ،دوستا» و «هدهستا هیناگ»
وجوه هدره و ها تغااری هر آ رورت نگرفته دست .که دین یوره هیگر بار هیدگا کلوه ریاویر
هر یااوره کمتااربااوه یااازد تغااااردت نناراار نظااام خویشاااوندی همچااو خااانوده  ،تبااار و
فردندخودندگی رد نسبت به ننصر ددهود هر ی العات خویشاوندی تأیاد ییکند.
بهطورکلی ،یافته ها نشا یی ههند که تغاار و تحوالت فرهنگی هر نظاامهاای خویشااوندی
و ددهود یازد باالیی دد تغااردت رد هربر نمیگاره .کلوه ریاویر و جاور یارهدک قائال بار دیان
هستند که نظامهای خویشاوندی و ددهود به نظر دد یحافظهکاردنهترین ویژگیهاای فرهناگ هر
سادیا دجتمانی یحسوب ییشوند [ ، 9ص ] .هر بافت دبا شناسای و یتغارهاای ژنتاکای،
نسب باشترین دثر رد هر سا فردناحااه هدره .هرحاالیکاه دثار برخورههاا و درتبااط هر یااا
فرهنگ ها ،هرو ِ ناحاة یشخآ باشترین دثر دسات [هماا ] .دیان بادد یعناسات کاه نساب و
خویشاوندی فارغ دد جغردفاا هرهرحال قاوی تارین دثار رد هدره و هماودر ساعی هر حفا خاوه
هدره .هرودقع ،جور یرهدک ناز همچو کلوه ریویر قائل بر دین دسات کاه خویشااوندی یکای دد
ویژگی فرهنگی دست که کمترین تغااردت رد ییپذیره ،دیا دد یاا ننارار خویشااوندی ،ریاویر
باشترین تغااردت رد یربوط به ددهود یی هدند که هر یاا یافته ها و یادد دین تحقااق بررسای
و هرستی آ تأیاد شد.

1. supra-regional
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بحث و نتیجهگیری
هر پی یافتن یودره تمایز یاا نظام خویشاوندی درهشتاا  ،بهخصوص هر یوره قودنان خاانوده
و ددهود هر پاش دد قر هفتم یا هی و قاودنان دیارودین و هر راورت وجاوه ،یشاخآشاد
تفاوت های یاا آ ها ،دین یسئله روشن شد که تفاوتهای دساسای هر برخای قاودنان یارتبط،
بهخصوص یدل های ددهود  ،هید شد .دیا یشاهدة یودره بسااری دد یشابهت یساتقام قاودنان و
نرف های دیرودین با قودنان یوجوه هر دیا ساسااناا و نادم تغااار یحساوس هر آ هاا دیان
ی لب رد آشکار کره که نظام خویشااوندی ،خاانوده و ددهود کماکاا دد کمتارین تغاااردت هر
یقایسه با هیگر ویژگی های فرهنگ نظار تکنولوژی ،دبا  ،ساختارهای قدرت و ...برخورهدر دست.
پارود دین هین هر حال حاضر باورها و بناا های هینای یارتبط باا خویشااوندی و قاودنان
یربوط به خانوده و ددهود خوه هر جایعة دس یی رد حف کره دند .حف هویت و تماایز هینای
هر جایعة درهشتی یشهوه دست .بررسی قودنان ددهود هر گذشته و دیرود نشاا هده دسات کاه
پارود آیان درهشتی باشترین ت ابق رد با آیانها و هستوردلعملها و یسائل دخ قی یرباوط باه
خویشاوندی و ددهود هدرند .دیا هر یوره قودنان ددهود با خار دد هم کاشا  ،دین تحقااق نشاا
هده که درهشتاا دیرود  ،برخ ف گذشته ،هر دین یوره با آنکه ینعای باردی ددهود باا خاار دد
هم کاشا خوه نددرند ،پارو قودنان دس یی هر دیرد هساتند کاه دیان یسائله باا آنچاه جایعاة
درهشتی هر دیرد هر پی حف هویت و تمایز هینی و آیانی خوه دست هر تضاه دست.
نظر کلوه ریویر یبنی بر دینکه خویشاوندی ،برخ ف سایر درکا فرهنگ ،تنها شاایل تعادده
یعدوهی دد یتغارها ییشوه و با سرنت کمتری نسبت به سایر نهاهها تغاار ییکند ،کاه دد دیان
یاا ددهود هر رهة نخست تأثارپذیری قردر هدره ،با توجه به یافته هاای تحقااق بررسای شاد و
نشا هده شد که دیان نظار باه همارد نظریاات جاور یارهدک ،یبنای بار دینکاه نظاامهاای
خویشاوندی و ددهود دد یحافظه کاردنه ترین ویژگیهای فرهناگ هر ساادیا دجتماانی هساتند،
یوره تأیاد قردر گرفت و تناقضی هر آ یافت نشد.
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