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Abstract

Historical analysis of social phenomena can help identify changes in social

institutions and structures to perceive the historical roots of social problems.

Although studying the status of women in any period of Iranian history can

represent various social aspects of that period, considering the paradigm shifts in the

legal and social system of Iranian society after the fall of the Sassanid Empire, the

study of women’s status in the Sassanid era is of particular importance since it

reveals on what legal traditions and customs the following determinant laws were

based. Therefore, the study of the social status of women in that period has become

a shared area of study for scholars of Iranian studies and Islamic studies. However,

different approaches and intellectual backgrounds in these studies have made this

issue a controversial one. The present study, after reviewing the previous findings,

aims to explain the status of women concerning the marriage and divorce laws, and

answer the question of whether these laws considered women as “legal subject” or
“legal object”. To answer this question, the legal cases related to the laws of
marriage and divorce, as reflected in Mādayān ī Hazār Dādestān, are examined.
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چکیده
بـه شناسـایی رونـد تغییـرات در نهادهـا و      توانـد یاجتمـاعی مـ  يهادهیتحلیل تاریخی پد

مشـکالت  ي تـاریخی برخـی  هـا شهیشناخت رکمک کند و موجب ي اجتماعیساختارها
توانـد یاز تـاریخ ایـران، مـ   يازنـان در هـر دوره  وضـعیت اگرچه مطالعـۀ شود؛اجتماعی

؛ امـا بـا توجـه بـه تغییـرات      گوناگون زیست اجتماعی آن دوره را بازنمـایی کنـد  يهاجنبه
ی،ساسـان یشاهنشـاه اي در نظام حقوقی و اجتماعی جامعه ایران پـس از سـقوط   الگوواره

انین قـو کـه  کنـد یمي دارد، زیرا معلوم اژهیووضعیت زنان در دورة ساسانی اهمیت مطالعۀ
ـ ازانـد.  گرفتـه ا حقوق و عرفی شکليهاچه سنتۀیبعدي بر پاکنندةنییتع بررسـی  رونی

و یشناسـ رانیـ مطالعـات پژوهشـگران ا  مشتركبه حوزةآن دوره،جایگاه اجتماعی زن در 
در این مطالعـات، فکري گوناگون يهانهیو زمکردهایرواست؛ اماشدهلیتبدیشناساسالم

. هدف این پژوهش ایـن  استتبدیل کردهزیانگیکی از موضوعات بحثبه این موضوع را 
وازدواج در نسـبت بـا قـوانین   وضـعیت زن را  ، پیشینيهاافتهینظر گرفتن است که با در

در نظـر  »حـق طـرف «به این پرسش پاسخ دهد کـه ایـن قـوانین زن را    تبیین کند وطالق
هـاي حقـوقی مربـوط بـه     پرونـده ؟ براي پاسخ به این پرسـش  »موضوع حق«یارفتندگیم

شوند.بررسی میمادیان هزار دادستانشده در قوانین ازدواج و طالق منعکس
، شخص، شـیء، طـرف حـق، موضـوع     ، ساسانیوضعیتزن، ازدواج، طالق، :هادواژهیکل

حق
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مقدمه. 1
یکـردي انتقـادي را نسـبت بـه     روتوانیاجتماعی ميهادهیبا تحلیل تاریخی ساختارها و پد

هـا و سـاختارهاي اجتمـاعی در    مطالعۀ مسـائل اجتمـاعی گسـترش داد و قـرار دادن کـنش     
دتوانـ یمـ ایـن بررسـی  کنـد. را ممکـن مـی  رونـد تغییـرات  بررسی ،شانیخیتاريهانهیزم

يهـا شهیرراهنماي بازشناسی و دهدها و تنوع مسائل اجتماعی و فرهنگی را توضیح تفاوت
ـ . ازاباشدبرخی از مسائل اجتماعی  در دورة طـالق وازدواجوضـعیت زن،  مطالعـۀ  يرونی

توانـد ی، بلکه مـ شودشناخت فرازها و فرودهاي اجتماعی ایران راهبرتواندیتنها مساسانی نه
را مشـخص و  ه اسـت شـد در ایـن خصـوص  قوانین بعديسازنهیحقوقی که زميهاسنت

پررنگ نماید.

ن هزار دادستانمادیا1.1
از يتـر تصـویر روشـن  ،از میان منابع موجود، منابع حقوقی در مقایسه با منابع دینی و ادبـی 

روابـط میـان عناصـر    تـوان یمـ و بر اساس این منـابع اساسـاً   دندهیوضعیت زن به دست م
. متأسـفانه از دورة ساسـانی، هـیچ کتـاب قـانون      اجتماعی و حقوق و تکالیف افراد را فهمید

، کتـاب  مانـده ی، تنها اثـر حقـوقی بـاق   (Jany, 2011: 3)ستی) در دست نLawCodeونی (مد
قـوانین  شـناخت منبع مـا بـراي   نیتربه زبان فارسی میانه است که مهم1مادیان هزار دادستان

) legalcasesحقـوقی ( يهـا ارزشمند از پروندهيااست. این کتاب که مجموعهساسانیایران 
است، بـا توجـه   شدهنیقضایی و دستور مقامات تدويهاهیسوابق دادگاه، رواست، عمدتاً از 

يریـ گمیایـن کتـاب نـوعی کتـاب راهنمـا بـراي تصـم       رسـد ی، به نظـر مـ  هایژگیبه این و
) بوده است.Entscheidungshilfeها (حقوقدان

مباحث حقوقی و شـرعی را بـه   کهنیهرامان گردآورندة این مجموعه، بدون اوفرخ مرد 
گوناگون حقوقی و زندگی روزمرة مـردم در اواخـر دوران ساسـانی را    يهاهم بیامیزد، جنبه

ارزشـمندي از نظـام حقـوقی،    يهایآگاهتوانی. به همین دلیل از این کتاب ممی کندمنتقل 
,Jany, 2010: 396; Macuch, 1993: 1–2به دست آورد (آن دورهساخت و وضعیت اجتماعی 

2017b( .ییهـا ياز این منبع براي بازسازي نظام اجتمـاعی ساسـانی بـا دشـوار    يمنداما بهره
این مـتن، نویسـنده بـه عقایـد     دةیچیراه است، عالوه بر زبان دشوار، جمالت طوالنی و پهم

چـه  کـه نیـ در مـورد ا يریـ گمیو این امر تصـم کندیدانان کنار هم استناد مگوناگون حقوق
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,Macuch(سـازد مـی چیزي در اواخر دورة ساسانی هنجـار قـانونی بـوده اسـت را دشـوار      

2017b(موضـوع دیگـري کـه بـه ایـن      .زنـد ینظر میان پژوهش گران دامـن مـ  به اختالفو
این کتاب بر اسـاس هـیچ اصـل مشخصـی     يهااین است که فصلکندیاضافه مهايدشوار
فـارغ  ،ا براي استنباط موضوعی خاص از ایـن کتـاب  ) در همین راست.Ibid(است نشدهمرتب

ضـرورتاً بایـد کنـار هـم     ،حقوقی که به آن مورداشاره دارنـد يها، تمام پروندهيبنداز فصل
و دیگـر قـوانین را   اموال حقوق اشخاص، توانیبررسی شوند و تنها از این طریق است که م

از این مجموعه استنباط کرد.

پژوهشنۀیشیپ2.1
تـداوم و بقـاي برخـی از نهادهـاي     انـد دهیاز پژوهشگران در مطالعۀ این قوانین کوشـ برخی 

(Hjerrild, 1993; Macuch, 1985, 1994, 2009a, 2017b)دهندساسانی را در ادوار بعدي نشان 

تـاریخی بخشـی از   يهـا شـه یبرخی دیگر نیز در پی شناخت مسائل امروزي، به بررسی رو
هـا  ایـن تـالش  ۀهمـ (Ahmed, 1992: 89)انـد. مسائل اجتماعی، به دورة ساسانی ارجـاع داده 

که مطالعات تاریخ اجتماعی این دوره تا چه انـدازه موردتوجـه محققـین بـوده     دهدینشان م
است.
ـ کـه بـه   بودازجمله نخستین پژوهشگرانی)C. Bartholomaeبارتولومه (انیستیکر ان مادی

توجـه نشـان   زن در آن دوره تیوضـع و بررسـی  موضوعات حقوق ساسانی ،هزار دادستان
ایـراد  يادر جشن تأسیس فرهنگستان علـوم هایـدلبرگ خطابـه   1924، او در سال داده است

بـه  در این موضوع مجزا منتشرشده است، این رساله نخستین اثر ياصورت رسالهکرده که به
در نظـر گرفتـه   »یشخص حقـوق «زن سخنرانی اظهار کرده است که . او در این دیآیشمار م

).40: 1337،بارتولومهاست (بوده »ءیش«و شدهینم
خانوادة ایرانی در دوران پیش از اسـالم مظاهري در رسالۀ دکتري خود با عنوان اکبریعل

در مـورد بارتولومه دگاهیداز شدتبهدر بازسازي مباحث مربوط به خانواده ) ]1938[1377(
: 1377(دیدگاه او را رد کنـد کوشدیمو در فصل مربوط به ازدواج کندیمزن ساسانی انتقاد 

روابـط زناشـویی   «) با انتشـار مقالـۀ   M. Shaki) منصور شکی (1971در سال (. )وششستیب
پرداخته اسـت، او دیـدگاهی نزدیـک بـه نظـر      ن نیززبه بررسی وضعیت اجتماعی» ساسانی

قـانون در بحـران   «بـا عنـوان   يادر مقالـه که در چنـد دهـه بعـد    کندیمارتولومه را مطرح ب
,Elman(واقـع شـده اسـت   (Y. Elman)یـاکوف المـن  موردنقـد » امپراتوري: نمونه ساسانی
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و انیـ خانیپردانسـتن زن، » شـیء «یـا  » شـخص «. در پی این مناقشات در خصـوص  )2013
ـ اهل«يدارایرا شـخص حقـوق  زنماتسوخ در آثـار مسـتقلی    یمعرفـ »محـدود یقـانون تی

ـ   آنها، بر و عالوه ) Macuch, 1988a: 765؛19: 1389پریخانیان، (کنندیم ی اناز نظـر یـانوش ی
)J. Jany( داراي اهلیـت  » مـوارد محـدود  «نداشته است یا در برخی از » اهلیت قانونی«نیز زن

,Janyقانونی بوده است ( 2004: 278.(
تـا چـه انـدازه میـان     این موضوعدهدید اختالف ذکر شد میان پژوهشگران نشان مموار

وابسـته بـه   درك وضعیت زن در دورة ساسانی میزانچه و اینکهاست، بودهزیانگها بحثآن
است. در همـین راسـتا   » اهلیت«و » شیء«،»شخص«فهم و تبیین برخی از اصطالحات مانند 

.شودیمو توضیح برخی از مفاهیم اساسی پرادخته پیش از ورود به بحث به تبیین

چارچوب نظري3.1

»اشیاء«و » اشخاص«تمایز میان 1.3.1
در میان صفحات تاریخ بـه یـک منبـع واحـد یعنـی      » اشیاء«و » اشخاص«تمایز حقوقی میان 

او . گـردد یبازم.) م2رومی (قرن دانحقوق)،Gaiusگایوس ()Institutes(اصول قانونیکتاب
) را سـتون فقـرات   actiones» (دعـاوي «و )res(»امـوال «)، personae» (اشـخاص «تمایز میان 

او میان آنها تمایز اساسی قائل بـود امـا آنچـه را    اگرچهاست و قرار دادهکتاب حقوقی خود 
مبناي این تمایز در نظر گرفته در کتاب او روشن و مشخص نیست و تعریفـی از  عنوانبهکه 

,Trahan(او بدیهی بـوده اسـت  ازنظرآنها وجود ندارد؛ گویی مبناي تمایز، مانند خود تمایز، 

)16: 1388،: صفائینیز نک؛9 :2008
این مبناي تمـایز  کهنیابدون ) نیز Institutiones Justiniani(نینیژوستاصول قانونیکتاب 

ایـن  کرده است؛دیبازتولی تمایز گایوس را کلمه به کلمه بدون تغییر سادگبهرا توضیح دهد،
بـه همـین   هـا قـرن توان دید. ایـن اوضـاع   اسپانیا نیز می13قوانین قرن مجموعۀاتفاق را در 
مکتـب  نـدة ینما) اولـین  Hugo Grotiusهوگـو گروتیـوس (  16تا در قرن ماندیممنوال باقی 

شـخص کسـی اسـت کـه     «: کندیمتعریف گونهنیارا » شخص«قانون طبیعی، ۀینظرجدید 
از حقـوق  تواننـد یمـ شد که افـراد  فرضشیپاین مقدمۀو این امر » نسبت به اشیاء حق دارد

)Trahan, 2008: 12دریافت حقوق را داشته باشند. (توانایی گریدعبارتبهباشند؛ برخوردار



35)امین شایسته دوستو محمود جعفري دهقی(...یۀبر پایزن ساسانیتوضع

مـیالدي پـیش آمـد،    19ي بیشتر در شناخت این تمایز باید تـا قـرن   هاينوآوربراي فهم 
) things» (اشـیاء «) و persons» (اشخاص«زمانی که تعدادي دانشمند، عموماً آلمانی، در مورد 

خود بـه فهـم امـروزي ایـن دو مفهـوم شـکل       تازةقرائت و باقرائت جدیدي را ارائه کردند 
subject of right and» (طرف حق و وظایف«عنوانبهرا » شخص«(دوباره) دادند. یکی اینکه 

duties ـ ایک تغییر مهم است و آن دهندةنشانتعریف مجدد، وةیش) معرفی کردند. این کـه نی
) umbrella» (چتـر «جدید ۀینظرمقدم است. از سوي دیگر » شخص بودن«بر » اهلیت داشتن«

)و غیـره هـا شـرکت هـا،  ی (اعـم از دانشـگاه  عـ یرطبیغتلـف  را ایجاد کرد که در آن افراد مخ
)Ibid, 13-15در نظر گرفته شوند. (» شخص«ند با این تعریف جدید توانستیم

مدرن در دو جهت کامالً متفاوت اما نـه مخـالف   پردازانهینظرشۀیاند» اشیاء«در تعریف 
/سـوژه «) را آنچـه  things» (چیـز «پردازانهینظربرخی از کمدستپیش رفته است. گریکدی

را )object(» موضوع حـق /ابژه«) نیست تعریف کردند و آنها اصطالح subject» (طرف حق
ي اسـت کـه   زیـ هـر چ resمنظـور از  «گفتـه اسـت   )Thibautتیبـاوت ( کـه چنانارائه دادند، 

قـرار گیـرد، بـدین ترتیـب     معاملـۀ مـورد  توانـد یمصاحب و طرف حق باشد اما تواندینم
ـ نظر، برخی دیگـر از  ») استobject of rightوضوع حق (م محدودکننـدة تعریـف  پـردازان هی

ـ res corporalsهـا یرومارائه دادند و آن همان چیزي است که » چیز«دیگري از  ، دنـد ینامیم
دركقابـل توسط بشر کـه در زمـان و مکـان وجـود دارد و     شدهساختهیعنی اشیاء طبیعی یا 

.)Ibid, 16هستند (
) کسـی اسـت کـه از یکسـو     legal subject(»طرف حق«باري، در این پژوهش منظور از 

خـود  ارادةحـق و تکلیفـی را بـا    توانـد یمصاحب حقوق و تکالیف است و از سوي دیگر 
میان طرف حق بودن و داراي حق و تکلیـف بـودن   قانون بپذیرد. با این توضیح کهموجببه

د، یعنی هر طرف حق و تکلیفی صاحب حق اسـت  عموم و خصوص مطلق وجود داررابطۀ
این نکته را نیز باید در نظر داشت که اگـر قـانون   ؛ وولی هر صاحب حقی طرف حق نیست

گفت که او شخصـیت دارد،  توانینمي تعیین کرده باشد، ادهیپداز قبل حقی براي موجود یا 
خود حقـی را بـه نفـع    ارادةاند با ي باشد که بتواگونهبهتوانایی ذاتی ازنظراما اگر آن موجود 

قانون رأساً او را داراي چنـین قـابلیتی   کهنیاخود مقرر کند؛ یا خود بپذیرد یا تکلیفی را علیه
: نـک (بداند و حق یا تکلیفی را علیـه او مقـرر کنـد، ایـن موجـود داراي شخصـیت اسـت       

.)17: 1397ملکوتی، 
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» طـرف حـق  «چیزي است که پژوهشاین نیز در » موضوع حق) «legal objectمنظور از (
نیست. و در سراسر این بررسی باید این موضوع را در نظـر گرفـت کـه بـا لغـو بـرده داري       

و در )7: 1389زاده، قاسـم و(صـفایی  ود شـ ینمـ است که دیگر انسان موضـوع حـق واقـع    
راهـر شـخص  جهـان امـروز، کـه    در حقوق خصوصیپشت ایده آزادي و برابريحقیقت 

دلیل پیشرفت تـاریخی  به داندیمداراي اهلیت قانونی ،فارغ از جنسیت، نژاد یا اصل و نسب
ي اخالقـی امـروز بـه قضـاوت     هـا ارزشنباید بـا  جهیدرنت)Zerres, 2013: 33(طوالنی است

گذشته رفت یا بخشی از گذشته را انکار کرد.

وضعیت اشخاص2.3.1
ـ  ازنظـر . 1کردنـد،  میبحثمورددر حقوق روم وضعیت اشخاص را ذیل سه  اآزاد بـودن ی

شخصـی شـهروندي رومـی از نـژاد     کـه نیاوضع سیاسی، یعنی بسته به ازنظر. 2برده بودن؛ 
خـانوادگی شـخص، یعنـی وضـع     تیوضـع . 3؛ شدیمالتینی بود یا از رعایا روم محسوب 

طبقـه  ازلحـاظ ا احتماالً مورد چهارم دیگري کـه وضـعیت افـراد ر   وحقوقی او در خانواده؛
)16: 1388(صفائی، ه است.دادیمقرار موردبحثاجتماعی 

یی هـا تفـاوت میشناسـ یماما در حقوق ساسانی وضعیت اشخاص با آنچه از حقوق روم 
ـ آزاد . 1است: شدهیمافراد بر اساس این موارد تعیین تیوضعدارد که درآن  ؛بـرده بـودن  ای

. زردشـتی بـودن و غیـر    3یـا خـارجی بـودن؛    بـودن شاهنشاهو تابع شهررانیشهروندان ا. 2
در اگرچـه  )Macuch, 2009: 183, 2015a: 292:(قسـ . سـن  5. جنسـیت؛  4زردشـتی بـودن؛   

يذکـر ه اسـت به آن تعلق داشتيمرداي که رتبهایدر طبقه یتفاوتچیهمادیان هزار دادستان
جامعـه  اجتماعی نیـز در  طبقۀحتماالً ، اما ا)Macuch, 2003: 234 note 14(استبه میان نیامده

در تعیین وضعیت افراد نقش داشته است.یساسان
طـرف  «یـا  » شـیء «، »شخص«ازشدهارائهمفهومی فوق و تعاریف چارچوببا توجه به 

و دیگر مالحظات مربوط به آنها، پژوهش حاضرمی کوشـد وضـعیت   » موضوع حق«و » حق
ر را با بررسی وضعیت خانوادگی او اعـم از ازدواج و  زن، آزاد، بالغ زردشتی شهروند ایرانشه

طـرف  «طالق تبیین کند و به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به قوانین طالق و ازدواج، او 
».موضوع حق«بوده است یا » حق
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وضعیت زن پیش از ازدواج. 2
بـه معنـی   ی لفظـ (تحت Kadag-xwadāyدر حقوق ساسانی مرد در رأس خانواده بود و به او 

خـانواده بـود و اهلیـت حقـوقی     » سرپرسـت ) «sālārشد، اوساالر (گفته می») سرور خانواده«
هـاي  داشت. او نمایندة حقوقی خانواده در مسائل بیرونی مانند معامالت حقـوقی و دادرسـی  

بعـد از مـرگ سـرور    )Hjerrild 2006, 480: نکزین؛ Macuch, 1981: 77(.شدمدنی شناخته می
ي بودنـد بـر آن   جـا بـه ، اگر اعضاي آن خانواده (زن و کودك/ان نابرنا) kadag-xwadāyخانه 

ایـن  ) کـه Macuch, 1981: 227-228شـد ( ) منصوب مـی dūdag-sālārخانواده، دوده ساالري (
دوده ساالر سه نوع بوده است:

فرزند پسري از نسل خودش داشت که به سن قـانونی رسـیده بـود،    Kadag-xwadāyاگر 
گرفـت. در  مـی بـر عهـده  ساالري خـانواده را  » ساالر قانونی«sālār ī būdagعنوان پسر بهاین

عنـوان سـرور   یا هر کس دیگـري کـه بـه   پسرخواندهkadag-xwadāyغیاب پسر بالغ از نسل 
مسـئولیت سـاالري خـانواده    » ساالر تعیین شده«sālār ī kardagعنوان شد بهخانواده تعیین می

، کسـی کـه در   شـده نییتعگرفت. اگر نه ساالر طبیعی وجود داشت و نه ساالر میبر عهدهرا 
» سـاالر گمـارده  «sālār ī gūmārdagعنـوان  تر بود بهمیان خویشان مذکر مرد درگذشته مناسب

)jany, 2011: 28:؛ نیز نـک Macuch, 1981: 213-214(پذیرفت مسئولیت ساالري خانواده را می
و بردگـان موظـف بـه    فرزنـدان و همۀ افراد تحت سرپرستی دوده سـاالر نیـز، اعـم از زن،    

مادیـان هـزار دادسـتان    (هـاي او بودنـد   ها و درخواسـت ) از فرمانtarsagāyīhبرداري (فرمان
، کـرد یمـ اما زن چه زمانی که خردسال بود و چه وقتـی کـه ازدواج   2.)5.6- 4.15،آنکلساریا

قــرار داشــت و در مســائل حقــوقی نیــز توســط sālār(3(نی ســاالرتحــت سرپرســتی قــانو
مانـد.  بـاقی مـی  personaealieniiurisفردي وابستهعنوانبهشد و سرپرستانش سرپرستی می

)Macuch, 2009: 183, 2015a: 292نیز نک :Jany, 2004: 278.(

انواع ازدواجوضعیت زن در . 3
.1: ازدواج وجـود داشـته اسـت   4دورة ساسانی سـه نـوع  درمادیان هزار دادستان، اساسبر

)؛ xwasrāyēn(خوســراین. ازدواج3و؛)čagar(چگــرازدواج.2؛ )pādixšāy(5ازدواج پادشــا
وضعیت زن با ورود به هر یک از ایـن  باشند ودائمییاموقتتوانستندمیها ازدواجاین که

بوده است.صورت موقت یا دائم، متفاوت انواع ازدواج، به
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زن در ازدواج پادشا1.3
او) sālārīh(سرپرسـتی تحـت ،)tarsāgāhīhزن با تعهد به اطاعت از شوهر (در ازدواج پادشا

یـا  xwēdōdah (6، دودهی(خويهمسرصورت درونبهتوانستی. این ازدواج مگرفتیمقرار
زن از سرپرسـتی سـاالر   ي،همسـر انجام شـود و در صـورت بـرون   exogamyيهمسربرون

برادر یا دیگر خویشاوندان که سرپرسـتی او را بـر عهـده داشـتند) خـارج      ،پیشین خود (پدر
و بدین طریق از دودمـان اصـلی خـود    گرفتیو تحت سرپرستی همسر خود قرار مشدیم

او در خـانواده عنـوان کـدبانو    ،. بـا ایـن ازدواج  وستیپیو به دودمان شوهر مشدیخارج م
)Kadag-bānūgایـن  شـدند یعنوان فرزندان قانونی شوهر پذیرفته مو فرزندانش بهافتیی) م .

او را » کـل امـالك  «مند بودند و حق داشـتند کـه   از حق نگهداري از سوي پدر بهره،فرزندان
، زن یا دختر موظف بودنـد  مردیبرند. اگر شوهر بدون فرزند ذکور مبپس از وفاتش به ارث 

آن مــرد عمــل کننــد ayōgēn(8» (هجانشــین واســط«یــا 7)stūr» (نشــین بــدلیجا«عنــوان بــه
2007: 193(.

دادیانجـام مـ  بودآن منع کرده انجاماگر زنی سه بار عمل ناشایستی را که شوهر او را از
، حکـم نافرمـان بـرداري زن    کـرد یپرهیز مبودیا از کار نیکی که شوهر به انجام آن امر کرده 

)a-tarsagāyīh ī zan ) و اگـر مـرد   9) 5.8- 5.6،مادیـان هـزار دادسـتان آنکلسـاریا    ) را داشـت
بـه شـوهر بـاز    ،را که مرد به زن واگذار کـرده بـود  مالی، کردینافرمان برداري زن را اعالم م

) یـا اگـر او زن را در تصـرف    8.2- 7.17،مادیان هزار دادسـتان آنکلسـاریا  (شدیپس داده م
،مادیـان هـزار دادسـتان آنکلسـاریا    (گشتیدرآمد مجاز کرده بود، آن درآمد باید به مرد بازم

و اثبـات نافرمـان   ه اسـت ). این امر در مورد شراکت نیز صـادق بـود  7.13- 7.11؛4.4- 3.13
، البتـه ایـن   شـد یپس داده مـ به مرد باز، مالتبع آنو بهکردیبرداري زن، شراکت را باطل م

مادیـان هـزار دادسـتان    حق براي زن محفوظ بوده است که از خود دفاع و رفع اتهـام کنـد (  
شـده کـه   آذر زندان گفتـه يها). در پاسخ دادفرخ به پرسش7.2- 6.14؛ 6.1- 5.15،آنکلساریا

ـ صحت ادعاي مرد در مورد نافرمان برداري زن باید از فرزنـدان تحقیـق شـود (    ان هـزار  مادی
10).5.6- 4.15،دادستان آنکلساریا

که انـواع  میدانیم: «دیگویمازدواج در انواعدر خصوص وضعیت زن ساسانی بارتولومه
بـاور کهـن  کـه  اسـت نیتوجه ادارد. نکته قابلیمتفاوتاریوجود داشته و اشکال بسیمختلف

از بین نرفتـه اسـت   طور کامل هنوز به،)Person» (شخص«هستند، نه ) Sache(»زیچ«زنان که
و یاجتمـاع گـاه یجانیـی تباو براي .)50: 1337(بارتولومه، »خوردیمبه چشم بار نیچندو
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نیـ کاربرده اسـت و بـر ا  ) را بهObjekt des Rechts(»موضوع حق«xwāstagریزن تعبیحقوق
و شـد یپنداشـته مـ  »موضوع حـق «ه بلکه شدیدر نظر گرفته نم»طرف حق«باور بود که زن 

بـه  ی(تحـت لفظـ  kadag-xwadāyیتحت سرپرسـت لحاظنبوده است و از هر یصاحب حق
معتقد بود کـه بارتولومـه   يمظاهراکبریعل،11)40همان: بوده است (») سرور خانواده«یمعن

اسـت دربـارة مسـئله بـه     افتـه یفرصـت ن «و » صورت داده استاریباعجلۀ بس«را قیتحقنیا
و ملـک  ءیرا شـ یزن دورة ساسـان خواسـت یتصور او کـه مـ  «به اعتقادش » تعمق بپردازد

ـ یزن ا«يو از نگـاه مظـاهر  » بـار و دردآور اسـت  تأسفينشان بدهد تصوریحقوق در یران
).وششستی: ب1377مظاهري، (» نبوده است»ءیش«قرن ششم هرگز 

دانست؟ بـراي پاسـخ بـه    xwāstagمه اظهار کرده است زن را بارتلکهچنانتوانیماما آیا 
ماتسـوخ  کنـیم.  یرسرا برxwāstagاین پرسش در وهلۀ نخست الزم است که معنی حقوقی 

کـاربرد  .2؛ »زیـ چ«یعمـوم يبه معناxwāstagیک. ی1متصور است یسه معنxwāstagيبرا
قـرار  »طـرف حـق  «عنـوان  بـه » مـرد «است که در مقابـل  » موضوع حق«یکه به معنیحقوق

او این نظر را چنـد جـاي دیگـر    ،(Anm. I,9 77 :1981)»مال«یبه معنxwāstag؛ و 3؛ردیگیم
»موضوع حـق و ءیش«يحقوق به معناۀیدر نظرxwāstagیانتزاعو کاربرددهدیمنیز بسط 
سـازد یمـ جـدا ، کنـد یمـ داللـت »مـال و ءیشز،یچ«که بر یقیآن در بافت حقيرا از معنا

را بر داللـت بـر   اصطالحو هر دوکندیمسهیمقاresیو آن را با اصطالح روم(264 :2008)
:(2015b: 247 ;187 :2009)ردیگیمکسانییسه معننیا

با طیف وسیعی از معانی شـامل اشـیاء حقـوقی بـا     » شیء«بر حقوقیهر دو در معنی . 1
زمـین، کانـال، خانـه    ايقطعهل (امالك و مستغالت، مانند اموال منقوراماهیت کامالً متفاوت

؛ردیگیها، گاو، بردگان، پول و غیره) در برممانند (کاالها و متاعرمنقولیو غیره) و غ
هر دو در معناي وسیع به هر موضوعی که بتواند موضوع حقوق خصوصی و دعـوي  . 2

؛مدنی باشد داللت دارد
ازجملـه  گـردد یاطالق مـ » و اشیاي داراي ارزش، ثروت مال«هردو به معناي کلی به . 3

.)abarmāndکل ارث (
تفـاوت قائـل   »حـق انتفـاع  «و »حـق عینـی  «انیامروزه میحقوقيهانظامکه طورهمان

مطـابق يزیچادارهحقیعنی، xwēšīh» تیمالک«انیحقوقدانان مزینیساساندورةهستند در 
اسـت نبـوده آنتیکه لزوماً مالکزیچکییداشتن حقوقیعنیdārišn» تصرف«وخود اراده

یطـورکل بـه در حقوق ساسـانی  »شیء«xwāstagبر اساس این دو مفهوم، .اندبودهتمایز قائل 
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(بن، مایه، سرمایه، اصل مـال)  bunاست: دستۀ نخست شدهیتقسیم م»بن«و » بر«به دودسته
مثـال  عنـوان . بـه اسـت )سوددرآمد،(»windišn،waxš،waxt«بهره، ثمر یا » bar«و دستۀ دیگر 
bar-xwēšاز توانسـته یبوده است و مـ » مالک اصل زمین«bun-xwēšزمین، اي در مورد قطعه

. )Macuch, 2005: 128-129; 2015b: 248-249(،حاصل از آن زمین متمایز باشـد » مالک سود«
یعنی حق عینی از حق انتفاع متمایز بوده است.

رفتـه یمـ براي نشان داد حق عینی به کـار  مادیان هزار دادستاني که در هافرمولیکی از 
به کـار رفتـه اسـت و ایـن     یعنی (... که در مالکیت من است)(ī man xwēš…)است عبارت 

است که نسبت بـه چیـزي ادعـاي مالکیـت داشـته      کردهیمجمله را در دعاوي کسی مطرح 
مادیـان هـزار   اسـت کـه در   » مـال متعلـق بـه مـن    «به معنی xwāstag ī man xwēšاست. مثالً

امـا  )؛ 107.13؛68.4؛ 68.15؛66.8؛14.3؛5.9(مادیان هزار دادستان، پرکاربرد است دادستان
مادیـان هـزار   (اسـت شـده اسـتفاده این فرمولِ ادعايِ مالکیت عینی در خصوص بـرده هـم   

شـیء، چیـز،   «xwāstagکه این تعبیـر بـه   نجاستیاجالب نکتۀ) و 11.13،دادستان آنکلساریا
اسـت  ذکرانیشااست. و کاررفتهبهمنحصر نشده و عیناً براي زن هم » برده«anšahrīgو » مال

است کـه بـراي توجـه    کاررفتهبهکه این تعبیر در متن کنار دیگر اصطالحات حقوق مالکیت 
:اندشدهبیشتر خواننده محترم در متن برجسته 

ka gōwēd kū ēn zan 〈ī〉 man (14) xwēš tō a-pādixšāyīhā dārē ud azišmānd bawēd tā 3

jār azišmānd (15) bawēd zan be nē abespārišn čē dārišn ēwar ud bun xwēšīh

warōmand ud ka (16) pad xwāstag saxwan ud pēšēmāl ham-gōnag gōwēd ēg-iš

dādestān ham-gōnag bawēd.

و يدارتصـرف ، تو (او را) بدون اجـازه در  زن مال من استنیا: دی) بگوی(شاکاگر
ـ نبارازن باشد،تا سه بار ازشماند ،دیبه وجود آ12ازشماند تصـرف رایـ سـپرد ز بـاز دی

،یو شـاک 〉نیطرف〈ییاست، اگر اظهار دارامشکوكی)نیع(حق تیمالکاست و یقطع
.13)16- 12.13، هزار دادستانمادیان (گونه باشدآنگاه حکم همان،همسان باشد

شـیء، چیـز   «xwāstagيبراکه چگونه مفاهیم حقوق مالکیت که دهدیممتن فوق نشان 
مـرد  » حق عینـی «است و این امر شدهاستفادهدر نسبت با زن رفتهیمبه کار » برده«و » و مال

موضـوع  «و درستی نظر بارتولومه را در این خصـوص کـه زن   دهدیمرا نسبت به زن نشان 
. در نقد نظر مرحوم مظاهري ذکر چند نکتـه ضـروري اسـت    کندیمبوده است را تأیید » حق

منتشر کـرده  )1910در سال (ی دربارة حقوق ساسانمقالۀ خودنیاولبارتولومه کهنیانخست 
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وسـته یطور پبه(Bartholomae, 1918, 1920, 1921, 1923))1923-1918(ي هاسالنیباست و
رانی هایـدلبرگ، در خصـوص زن   سخنمقاالتی را در آن موضوع به چاپ رسانده و پیش از 

ر حقوقی و اجتماعی بـرده و  جایگاه برابو Vol. I: 6, 36-38(14 ,1918» (موضوع حق«ۀ منزلبه
آخـرین  دربه بحث و بررسی پرداخته است، از سـوي دیگـر سـخنرانی او    )359 :1913زن (

رسـد ینمـ بوده است و به نظر یاسانسال زندگی، بعد از یک ده و اندي مطالعه بر حقوق س
عمل کرده باشد.زدهشتابي ریگجهینتکه او در این 

بـه زبـان   همانـد یبـاق يِشـا پادازدواجِۀعقدنامـ مـدلِ ۀشکی بر پایاز سوي دیگر منصور
موضـوع  «، قراردادي به ارزش انسـان) زن را  wīr -masāyو قرارداد ویر مساي (15فارسی میانه

شـده یبرخـورد مـ  داراییصورت و معتقد است که با زن در دورة ساسانی بهداندیم»معامله
هـم در  يتـر کـه دیـدگاه آزادمنشـانه   شودی؛ البته متذکر مداندیمهیپااست و او را با برده هم

موارد حقوقی وجود داشته است که در پـی بهبـود وضـعیت و جایگـاه اجتمـاعی زن بـوده       
,Shaki(16است و معتقد است این دیـدگاه  کندی)؛ اما المن نظر شکی را رد م338-339 :1971

. 17»شـده مـدنی اسـت   مخالف با سایر مقررات شناخته«زن در دورة ساسانی وضعیتدربارة 
طور کامل کنتـرل جنسـی خـود را    مناسب خود را رد کند و بهنۀیگزنستهتوایازنظر او زن م

زار مادیـان هـ  و براي اثبات نظـر خـود بـه مـتن زیـر از      (Elman, 2013: 105)به دست بگیرد 
دهد.  ارجاع میدستاندا

zan-būd ī-šan sazāgān rāy pādīrānēnīd u-šān pad šōy bē nē dād u-šan xwadāy-duxt-iz

wih-šābuhr rāy ōh pādīrānēnīd.

هـا (بـراي   ها به سبب فردي شایسـته، (شـوي) مضـایقه شـد و آن    زنانی بودند که از آن
شاپور (از شـوي) منـع   که خداي دخت به سبب وهازدواج) به شوي داده نشدند و چنان

).13- 14.12،مادیان هزار دادستان آنکلساریاشد (

منظـور ازدواج بـا   . خداي دخت بـه 1: کندیه من در تفسیر این متن به این موارد اشارالم
. دختـر مطـابق   2؛طبقه با او بوده است رد کرده استوه شاپور کس دیگري را که احتماالً هم

اگـر مـا تفسـیر ماتسـوخ را     «. بـه نظـر او   3؛انتخاب پدر را رد کندتوانستهیخودش مقۀیسل
».از ازدواج سرباز زده استیسادگبپذیریم، او (دختر) به

به اختیـار دختـر در   ياذکر اینکه نه ترجمۀ ماتسوخ از متن و نه خود متن اشارهنکته قابل
زدهیاسـتنباط کـرد کـه دختـر از ازدواج سـرباز مـ      تـوان یرد انتخاب پدر ندارد و از متن نم
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zan-būdماتسـوخ در جملـۀ نخسـت    18است. ī-šan راEs gab Frauen, denenرجمـۀ کـرده   ت
، ضمیر موصولی برایی جمع اسـت و ماتسـوخ   گرددیبازم» زنان«Frauenکه به denenاست. 

جمله را نیز مجهول ترجمه کرده است. نه در متن و نه در ترجمه زنان فاعل جملـه نیسـتند.   
:Macuch, 1981به دینکرد هشتم توجه داده است (هاي این متندر یاداشتعالوه ماتسوخبه

158 n. 141که تفسیر المـن از  کندیو اثبات مدهدی) که برداشت درست او را از متن نشان م
ترجمۀ ماتسوخ درست نیست. با در نظر گرفتن یادداشت ماتسوخ این مـتن دربـارة کسـانی    

انـد کـه ایـن امـر در     ها را از شوي کردن بازداشتهاست که مانع ازدواج دخترانشان شده و آن
؛ 715.3- 714.22؛714.14،دینکرد مـدن است (شدهیر گناه محسوب ممتون فقهی براي ساال

؛ ترجمـۀ  31.12روایت امیـد اشوهشـتان،  ). نیز قس: (97- 96: 1398ترجمۀ نظري فارسانی، 
).193: 1376صفاي اصفهانی، 

از ازدواج سـرباز زنـد اشـتباه    یسـادگ بهتوانستهیدختر مکهنیبر اساس این متن ادعاي ا
اجتمـاعی در دورة  يادهیـ فرخ مرد گردآورندة مادیان در این مـورد بـه پد  است. در حقیقت

ساالر، شوي دادن دختـر (طبعـاً   يهاتییکی از مسئولکهنیارغمیساسانی اشاره دارد که عل
براي ازدواج بـا دختـر   يترستهیفرد شاکهنیاند که به امید ابا رضایت او) است، افرادي بوده

حقـوقی اشـاره دارد   يا، او در این خصوص به پروندهشدندیپیدا شوند، مانع ازدواج دختر م
اند.که در آن به خاطر وه شاپور، مانع ازدواج خداي دخت و فرد دیگري شده

مـتن  کنـد ییکی از دیگر شواهدي که المن در رد نظـر مرحـوم شـکی بـه آن اسـتناد مـ      
) است.12- 36.9، دادستانمادیان هزار (

Zarwāndād ī Juwājam guft kū ka mard ō duxt ī xwēš gōwēd kū šaw ud stūrīh ī wahmān

kas kun duxt pādixšāy ka nē kunēd čē ēn-iz ōwōn bawēd čiyōn ka-š gōwēd kū šaw ud

zanīh wahmān mard kūn ud ka nē kunēd pādixšāy

برو و ستري بهمان کـس را  «اگر مردي به دختر خود بگوید: «زروانداد جوان جم گفت: 
بـرو و بـا بهمـان    «دختر اگر نکند مجاز است، زیرا این همانند آن است که بگوید: » بکن

).12- 36.9، مادیان هزار دادستان» (و اگر نکند مجاز است» مرد ازدواج کن

ت که این حکم بـه زنـان   المن با استناد به این بخش و رأي زروانداد جوان جم معتقد اس
از ؛ اما این مـورد حقـوقی،   »بر مسائل جنسی خود کنترل کامل داشته باشند«که دهدیاجازه م
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در ادامـه  و اوشودیاست و در اینجا تمام نمزیانگبحثدستان داار هزانیدمانده نظر گردآور
.ردیگیکه در تقابل با نظر پیشین قرار مکندیبه نظر دیگري اشاره م

ud abāg ān ī guft kū mard duxt ī xwēš pad* akāmagōmandīh ī ān duxt pad stūrīh be

dād pādixšāy ud pad zanīh be dād nē pādixšāy [ud] pad stūrīh ēd rāy be pādixšāy dād

čē* windišn pad pid ēstēd ud pad zanīh ēd rāy nē pādixšāy čē duxt gād pad xwad ēstēd

nigērīdan.

مرد مجاز است دختر خود را بـدون میـل   «شده است که این رأي همراه با آن (نظر) گفته
دختر به ستري دهد و مجاز نیست به زنـی دهـد؛ مجـاز اسـت بـه سـتري بدهـد زیـرا         

آمیزش جنسی بـه  تصمیمدرآمدش متعلق به پدر است و مجاز نیست به زنی بدهد زیرا 
).16- 36.12، دادستانمادیان هزار» (است〉دختر〈خود عهدة 

کـه  دانـد یگردآورنده مادیان در ذکـر مـوارد حقـوقی پیچیـده گـاهی بـر خـود الزم مـ        
ندرت نیز نظـر خـود را نیـز    و نظرات حقوقی حقوقدانان ساسانی را ذکر کند و به19هاچاشته

حـل  و در این روند آنچه را او به نظرش بهترین راهکندیمورد اختالف بیان مموضوعاتدر 
در مـواردي هـم بـه رونـدهاي     ،عـالوه بـر آن  ؛)Jany, 2005: 302(دهدیمانتقال وده است ب

در تقابـل بـا نظـر حقوقـدانان قـرار      گـاهی ها نیزکه آنکندیقضایی دادگاه ساسانی اشاره م
.ردیگیم

کـرده اسـت و پیداسـت    در متن موردنظر ما نیز گردآورده به دو نظر در تقابل باهم اشـاره 
بـه  توانینمجهیوضوع در میان حقوقدانان ساسانی نیز محل مناقشه بوده است، درنتکه این م

ژهیـ ودانسـت. بـه  و حتی هنجار قـانونی  نظر یکی از دو طرف استناد کرد و آن را نظر غالب 
نظر زروانداد جوان جم، چراکه او مخصوصاً در حمایت زنان رأي داده است به همـین دلیـل   

»زنآرمـان پاسـداران وهـواداران نیتـر بزرگ«از) wāyayārایار (مظاهري او را در کنار واي
.)222: 1377(داندیم

زن در ازدواج چگروضعیت 2.3
انواده ساسانی که در آن فرزندان مـذکر خـانواده   ) نظام خpatrilinealبه دلیل ماهیت پدر تبار (

گرفتـه بـود کـه    دهندة نسل بودند، قوانین ارث و جانشینی حول محور این اصل شـکل انتقال
-Hjerrild 1995: 68; 2003: 13; Macuch 2017: 330)مرد نباید بدون جانشین پسر باقی بمانـد. 
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شخصی و تداوم نسـل او بـود و از سـوي    اموالتضمینی براي حفظ سوکیاین امر از (331
بگـذارد  يجـا مـذکري بـه  فرزنـد از خود کهنیدیگر مطابق باورهاي دینی اگر مردي بدون ا

؛ )82: 1394؛ بـه نقـل از مزداپـور،    17.2(وجرکرد دینی، از پل چینود عبور کندتوانستینم
نظـور کـه بـراي آن مـرد     ، پادشازن او بـه ایـن م  رفتیبنابراین اگر مردي بدون پسر از دنیا م

. 20گفتنـد یکه به آن ازدواج چگر مشدیدرگذشته پسري به دنیا بیاورد، وارد ازدواج دومی م
در اصـل  21زن و فرزندان در این ازدواج، مستحق دریافت ارث از سوي شوهر چگر نبودند.

بـراي  که زن يازن تحت ساالري شوهر چگر نیز نبود. بلکه او و فرزندانش از مرد درگذشته
، لذا ازلحاظ قانونی پسـر حاصـل از ازدواج چگـر    بردندیارث مشدیاو وارد ازدواج چگر م

در حقیقت ایـن  .)Macuch 1981: 7-8(آمدیعنوان پسر و وارث قانونی پادشاپدر به شمار مبه
»واسـطه جانشـین «یـا ) stūr» (جانشـین بـدلی  «عنـوان  که زن بـه شدینوع ازدواج موجب م

)ayōgēn (دهـد قـرار خـود تبـار خدمتدرراخودباروريفیتظر.)Macuch, 2009: 186-

187(.
که ازدواج چگـر  دهدیموجود دارد که نشان مادیان دیدگاه حقوقی این خصوص دردر

امکـان جـدایی   ایـن مـتن   است و حتیافتادهینملزوماً بعد از مرگ شوهر و ساالر زن اتفاق 
ـ بـدون ا توانستهی؛ مطابق آن، زن مداندیمزن از مرد را بدون طالق هم ممکن  طـالق  کـه نی

.درآیدبه زناشویی چگر شودداده
ka ō zan gōwēd kū-m pad xwēš-tan sālār pādixšāy kard hē* nē hišt bē-š padixšāyīh

pad šōy ī čagar kardan dād bawēd.

به زن بگوید که من تو را بر خویشتن ساالر قـانونی کـردم، طـالق نیسـت     〉مردي〈اگر 
).3.11- 3.10، مادیان هزار دادستانبلکه به او اجازة شوي چگر کردن داده باشد. (

شود اما از قید ساالري شـوهر نخسـت   ياوارد زناشویی تازهتوانستهییعنی اگرچه زن م
زناشویی تازه فرزندانش متعلـق بـه شـوهر اول    یعنی با ورود زن به این؛ شدیخود خارج نم

گونه کـه در  ادعاي نسبت به فرزندان زن داشته باشد. همانتوانستهیاند و شوهر چگر نمبوده
و بـا ورودش بـه ازدواج   شـد ی، اگر زن از قید ساالري مرد خارج نمـ شدهحیشاهد زیر تصر

اند:فرزندانش متعلق به شوي نخست بوده،شدیدوم صاحب فرزندي م
gyāg-ē nibišt kū ka mard [ud]* zan az zanīh hilēd bē čiyōn ān zan pad xwēš-tan sālār

pādixšāy kunēd ēnyā-š pad sālārīh ō kas (17) nē dahēd ud ān zan pas az ān zīndagān
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ān mard šōy kunēd* frazand zāyēd* frazand (1) ōy frazand ān zan ōy [ī] xwēš kē ān

zan pad ān ēwēnag az zanīh hišt.

او را بر خود ساالر کـه شده است که اگر مرد زن را طالق دهد بدون آنکه نوشتهییدرجا
ازآن در زمان حیـات مـرد   عالوه ساالري او را به کسی ندهد و آن زن پسقانونی کند، به

فرزند کسی اسـت کـه بـدان روش زن را طـالق     شوي کند و فرزند زاید، فرزند آن زن
).4.1- 3.15، مادیان هزار دادستانداده است (

اسـت  سهیمقا) از متون حقوقی هندو قابلJuliusJollyجولی (وسیاین متن با تحلیل ژول
که صاحب زن است، حتـی اگـر پدرشـان نباشـد، هماننـد      مرد صاحب فرزندان است چنان«

، حتـی اگـر او آن را نکاشـته    دیـ رویاست که در آن مـ صاحب زمینی که صاحب محصولی
در خصوص ستري و ازدواج چگر در میـان  نیز 22یشوع بختنظر )؛ Jolly, 1896: 49» (باشد

دانـد یمرد چگر را مانند کسـی مـ  او،خود مؤید همین دیدگاه استعصرهماست زردشتیان
و فرزنـد آن را  » بـن، ریشـه، گیـاه   «عنـوان  . زن را بـه کنـد یکه در زمین کسی کار م

؛ 5ب ،96(یشوع بخت، کتاب چهـارم. فصـل یکـم. ص    ندیبیم» بر، میوه«عنوان به
)Sachau, 1925: 79ترجمۀ 

» بـن «و اصـطالحات مضمون دو متن باالتوجه و حائز اهمیت اینجاست استنکته قابل
کـه در بخـش ازدواج پادشـا    انیدر کتاب یشوع بخت با مفاهیم قانون مالکیـت ساسـ  » بر«و 

تنهـا نگـاه بـه زن    نـه مـوارد فـوق  که مینیبیمجهی. درنتکندیم) مطابقت0: توضیح دادیم (نک
کـه مـرد چگـر    کنـد یکه تصریح مـ ، بلکندیرا بازنمایی م»موضوع حق«و »دارایی«عنوان به

.شودیچون اساساً مرد چگر ساالر زن شناخته نم،نسبتی با مالکیت زن و فرزند ندارد

ازدواج خوسراینوضعیت زن در3.3
واردسـاالر رضایتبدونوخودمیلبازنکهبودازدواجی) xwasrāyēnازدواج خوسراین (

افتـاد یاین نوع ازدواج زمانی اتفاق مرسدیو به لحاظ قانونی معتبر بود. به نظر مشودیمآن
کـرد یبـراي خـود شـوهري انتخـاب مـ     زنکه به سبب کوتاهی ساالر در شـوهر دادن زن،  

)gādārkardan تحت ساالري شوهر نبود و بـه او  زن ازدواج چگر هماننداین ازدواج) و در
)؛ امـا هنـوز تحـت سرپرسـتی و     Macuch, 2009: 186(ه اسـت گرفتـ ینفقه و ارث تعلق نمـ 
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از ارث پـدر  مانـد یساالري پدر یا برادر خود قرار داشت و حتی اگر ایـن ازدواج موقـت مـ   
23).10- 24.7، مادیان هزار دادستان(شدیمحروم نم

و در مانـد یمـ گفتیم زن در تمام زندگی خود تحت سرپرسـتی بـاقی   نیازاشیپکهچنان
تسـوخ  ) اما یکی از مواردي کـه ما 0: (نکشدیمدعاوي حقوقی توسط سرپرستش نمایندگی 

,Macuch(اسـت » ازدواج خوسـراین «استثنا براي این مـورد در نظـر گرفتـه اسـت     عنوانبه

2009:184;  2010b: 200(معتبـر بـوده   یازدواج به لحـاظ قـانون  نیا«موارد، همۀنه در همآن
بـرادر قـرار داشـت و اگـر در آن زمـان      ایپدر يو ساالریاست اما زن هنوز تحت سرپرست

) دو امکـان وجـود داشـت    دیـ آیبه شمار مريپادشا شوهوةیبکهنینداشت (مانند ايساالر
زن سـاالر  خودنکهیاایمنتقل شود نیزن به شوهر او در ازدواج خوسرايساالرکهنیایکی

ماتسـوخ شـاهدي بـر اهلیـت     حـال نیبـاا . )xwēštan sālār( «)Macuch, 1981: 8خود شـود ( 
: نـک دهـد ینمـ قانونی زنـی کـه در ازدواج خوسـراین قـرار دارد در دعـاوي حقـوقی ارائـه        

)Macuch, 1981: 89–95 n. 31; 1985: 200, 2003b: 593(.

موقتازدواجزن در تیعوض4.3
مـدت و  صـورت کوتـاه  بـه توانسـت یزمـان مـ  گفتیم ازدواج ازنظر مـدت نیازاشیکه پچنان

بلندمدت نیز انجام شود. ازدواج موقت نوع جدایی از ازدواج نبوده است و هـر یـک از سـه    
اشیزنــدگزن در تمـام  باشـد، مـدت یـا بلندمـدت    کوتـاه توانسـت ینـوع ازدواج فـوق مـ   

موقـت بـه زن ایـن امکـان را     با یک نفر وارد ازدواج شود و ایـن ازدواج قـانونی  توانستهیم
و بـه نظـر   که در تمام عمر در زایش و پروش فرزند براي چندین مرد مشارکت کنـد  دادهیم
,Macuch(از حداکثر ظرفیت بـاروي زن بـوده اسـت   يمندازدواج موقت براي بهرهرسدیم

2009: 186(.
در توانسـته یمـ است که در آن مردي شدهاشارهبه ازدواج موقتی مادیان هزار دادستاندر 

خود را حتی بدون رضـایت زن  پادشازنصورت درخواست رسمیِ مرد نیازمند زن و فرزند، 
واگذار کند.

ud abāg ān ī Dād-Farrox ud Syāwaxš guft kū mard zan ī pādixšāyīhā ō ōy ī pad zan

frazand niruzd ud pad ān niruzdīh a-wināh ud xwāhišn ī pad zan dādīhā kard ēstēd

jud-iz az ham-dādestānīh ī zan dād pādixšāy ud ka dahēd xwāstag ī zan ō ōy kē zan

awiš dahēd nē rasēd.
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پادشـا زن  مجاز است کهاند که مرد ، دادفرخ و سیاوش گفته〉نظر حقوقی〈و همراه با آن 
ـ    خود را بدون موافقت زن گنـاه یبه کسی که نیازمند زن و فرزنـد اسـت و در آن نیـاز ب

آن مـال است و براي ازدواج با زن درخواست قانونی کرد واگذار کند؛ و اگر واگذار کند 
- 101.4، مادیـان هـزار دادسـتان   (رسـد یکه زن را بدو واگذارمی کند، نمیکسزن به آن

)Macuch, 2003:592: نکزین101.8

ایـن دیـدگاه را   Interims -/Zwischenehe(24ه با توجه بـه قـانون ازدواج موقـت (   بارتولوم
بلکـه  شـوند ی) شناخته نمRechtssubjekt(» حقطرف«عنوان زن و برده به«که کندیمطرح م

,Bartholomae» (شـوند ی) در نظـر گرفتـه مـ   Sache) و شـیء ( Rechtsobjektشیء حقوقی (

1918, Vol.. I : 6( ي را قـرض  ابـرده که اربابی طورهمان: «دیگویمو در خصوص متن فوق
.» دهـد یممرد زن پادشاي خود را قرض شودیمقرض داده یا اسبی توسط صاحبشدهدیم
)Ibid: 37(.

ایـن  ) آمده اسـت. در  4.44این متن به لحاظ محتوا نزدیک به متنی است که در وندیداد (
است، سفارش شده است کـه اگـر مـرد    جرائمکه در خصوص عقود و مفرگرد چهاربند از
مزداپـور،  : نـک (که برادر یا دوست است، خواسته، زن یا دانش بطلبد باید به او بدهنـد نیهمد

زن مانند چارپـا و مزرعـه،   «، دار مستتر در پانوشت این بند آورده است که )168–167: 1394
قرارداد است و ارزش آن بیشتر از چارپا و کمتر از مزرعـه اسـت و توسـط پـدر یـا      موضوع 

:Shaki, 971؛ به نقـل از Darmesteter & Mills, 1895: 45 n. 43» (شودیسرپرستش فروخته م

دهـد یمـ که نشـان  کندیمنگاهی کهن به زن را منتقل مادیان هزار دادستاناین بند از .)324
است.شدهیمرفتار » موضوع حق«که با زن به منزلۀ 

قوانین طالقمطابقوضعیت زن. 4
انتقال ساالري زن با انتقال مالکیت شیء در قوانین طالقسۀیمقا1.4

یکی از شروط صحت طالق ایـن بـود کـه    مادیان هزار دادستانمطابق دیدگاهی حقوقی در 
، ولی سـاالري زن  دادیطالق مزمان ساالري زن را نیز رها کند یعنی اگر مردي زن را مرد هم

).7- 87.6، مادیان هزار دادستان، طالق معتبر نبوده است (کردیرا رها نم
abāg-iz ān ī azabar nibišt kū ka gōwēd kū-m az zanīh (8) hišt ud pad zanīh ud sālārīh ō

Mihrēn dād ud Mihrēn ziyānag pad zanīh padīrēd (9) ud pad* sālārīh andar nē
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abāyēd rāy* gōwēd būd kē guft kū hišt kār nēst ud ān-iz ī (10) pad hišt-nāmag naxust

sālārīh hanjāmēnd ud pas hišt nigerīdan.

طـالق دادم و بـراي زنـی و    «اگر (کسی) بگوید که «عالوه بر آنچه در باال نوشته شد که 
نیـاز  «و مهرین زن را به زنی بپذیرد و دربـارة سـاالري بگویـد:    » ساالري به مهرین دادم

ت سـاالري  نامه نخسـ در طالق» طالق معتبر نیست«) بود که گفت: یدان، (حقوق»نیست
).10- 87.7، مادیان هزار دادستان(»، سپس به طالق توجه کنندرسانندیرا به انجام م

و شـود یدر این دیدگاه، ترك ساالري زن با انتقال ساالري او به شخص دیگر تفسـیر مـ  
در حقیقت، انتقال ساالري زن با به زنی دادن او به فرد دیگـري تـوأم بـوده اسـت. بـه نظـر       

یشگیري از منازعات احتمالی حقـوقی آینـده دربـارة سـاالري زن، در هنگـام      براي پرسدیم
.کردندی) تعیین مhišt -nāmagنامه (طالق، ساالر بعدي را در طالق

، آندان ازجمله بهرام اشاره دارد که مطـابق  دیگر گردآورنده به دیدگاه دو حقوقییدرجا
منفـک از دیگـري نیسـت و طـالق نیـز      اند و یکـی  خوردهاساساً ازدواج و ساالري باهم گره

.دیآیجداي از انتقال ساالري به شمار نم
ka gōwēd kū-m (15) ziyānag az zanīh hišt ud pad zanīh ud sālārīh ō Farrox dād ud

Farrox ziyānag (16) pad zanīh padīrēd pad sālārīh andar nē abāyēd gōwēd būd kē

guft kū (17) hišt kār nēst wahrām guft kū ēd rāy čē pad sālārīh andar nē abāyēd (1)

guft zanīh-iz rāy guft bawēd čē zanīh jud jud az sālārīh nē šāyēd (2) būd pas ōwōn

bawēd čiyōn kē pad xwāstag ī awiš dahēnd andar nē abāyēd gōwēd (3) dād nē bawēd.

و فـرخ زن  «و براي زنی و ساالري به فـرخ دادم  زن را طالق دادم«بگوید که 〉مرد〈اگر 
بـود کـه گفـت:    〉حقوقـدانی 〈، »نیازي نیست«را به زنی بپذیرد و دربارة ساالري بگوید 

نیـازي  «به این سبب کـه دربـارة سـاالري گفـت:     «؛ بهرام گفت که: »طالق معتبر نیست«
پـس .باشدتواندگفته باشد زیرا زنی جز ساالري نمی〉همان را〈دربارة زنی نیز »نیست

〉 مـال آننیابنابر〈،»نیستنیازي«بگویدبدهنداوبهکهمالیدربارةکسیکهباشدگونهآن
).5.3- 4.14، مادیان هزار دادستان(»ه نشودداد

ل بهرام در قیاس حقوقی خود ساالري زن را با مالکیت؛ و انتقال سـاالري زن را بـا انتقـا   
در کننـده افـت یگونه که تأیید مالکیت شخص درهماندیگویمالکیت مقایسه کرده است و م

هبه یا واگذاري ضروري است، اگر شخص هنگام طالق پذیرش سـاالري را تصـدیق نکنـد    
25طالق معتبر نیست.جهیساالري زن را نپذیرفته؛ درنت
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,János(دربارة تئوري حقوق ساسانی و جایگاه قیاس در آن بحث کـرده اسـت   کهیانی 

بر این بـاور اسـت نظـر بهـرام بهتـرین نمونـۀ قیـاس در حقـوق         )315-318 ;307-308 :2005
بـراي  توانـد یاگرچه قیـاس موردبحـث مـا مـ    «). به نظر او Ibid. 315: f.n. 75ساسانی است (

و ثابـت  کنـد یجامعه ساسانی را نسبت به زنان بیان مخواننده امروز عجیب باشد، اما نگرش
:Jany, 2006(» ) نیـز هسـت  Financialrightsکه سرپرستی به معنـاي حقـوق مـالی (   کندیم

بوده اسـت و سـاالري زن   » موضوع حق«که زن دهدیم، این متن نشان گریدعبارتبه؛)313
است.شدهیممرد تلقی » حق عینی«منزلۀبهنیز 

زن بعد از طالقۀیزیجهرآمد و د2.4
و سـعی در آن دارد کـه زن را   کندیمیکی از مواردي که مظاهري در خصوص طالق مطرح 

مطرح کند مبحث دارایـی زن بعـد از طـالق اسـت، او     » شخص«و » طرف حق«آن واسطۀبه
دارایـی  همـۀ و مرد باید بردیمرا با خود اشییدارا: که در صورت طالق، زن همۀ دیگویم

کـار کنـد و   توانستهیم، کردهیمنظام فک اموال زندگی ۀیساه است و در دادیماو را باز پس 
( ي آن را در دسـت خـود نگـه دارد    درآمدهاسته دارایی خود و توانیمدر صورت طالق نیز 

1373 :110(.
ورد بعد از طالق دارایی خود را بـا خـود ببـرد یکـی از مسـائل مـ      توانستهیماین که زن 

توانسته است درآمـد خـود را   در وهلۀ نخست زن نمیاست. زار دادستانمادیان همناقشه در 
) و در جاي دیگـري آمـده اسـت    12- 4.11، دستانهزار دامادیانبعد از طالق با خود ببرد. (

کـرد بعـد از   چنانچه زن در طول ازدواج درآمد حاصل از کار خود را به شـوهر واگـذار مـی   
قضـایی  ۀی)؛ اما شاهد رو15- 2.14ن، هزار داستا(مادیانه استآن را نداشتطالق حق مطالبۀ

کـه  را دهد درآمـدي  کند و به زن اجازه میاي در مادیان هستیم که موارد پیشین را رد میتازه
در طول ازدواج به دست آورده است با خود ببرد.

(11) hišt būd kē guft kū ān ī zanīh rāy andar burd čiyōn pēšīgān [ud]* wāspuhragān

(12) be barēd ud windišn ī andar zanīh[ēw]* be mānēd u-š kardag ōwōn abāg kū

raftag
26 be (13) šawēd.

رد 〉چیـزي 〈که براي زناشویی، 〉زنی〈آن «دربارة طالق، کسی بود که گفت:  ماننـد  27بـ ،
آمـده  دسـت شـویی بـه  کـه در طـول زنا  يببرد و درآمـد 〉با خود〈، 〉پیش ارث〈جهیزیه 
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چنان اسـت  〉=درآمد〈مربوطه به آن 〉روند قضایی منفصل از قواعد شرع〈، کرده »بماند
)13- 4.11،دستاندازار مادیان ه(.〉=برود〈که رفته شود 

مـی خـرج راخـود همسردرآمدمردياگرگوید،میحتیکهداردوجودنیزدیگريمورد
کـرد مـی بازپرداخـت راخـود زندرآمـد بایسـت میآنگاهداد،میطالقرازنازآنپسوکرد

هـا  زن مطلقه مشخصاً آمده است که آنۀیزیدر مورد جه) و 3.1- 2.13،مادیان هزار دادستان(
).13- 4٫11، هزار دادستانمادیانبرد (را از خانۀ همسر خود می

را مبنی بر شخصـیت حقـوقی زن گرفتـه    در طالقالاساساً علت اینکه مظاهري فک امو
مبنـی بـر   کهیدرحالخود فرض کرده است. ۀیزیجهاست این است که زن را مالک درآمد و 

طورمعمـول حـق   بـه بـا انتقـال سـاالري   همـراه  هنگام ازدواج مادیان هزار دادستان،ي هاداده
،دسـتان آنکلسـاریا  مادیان هـزار دا است (شدهیاز درآمد زن هم به شوهر واگذار ميمندبهره
و همچنان نزد پـدر  ) اما امکان این نیز وجود داشته است که این حق واگذار نشود 2.11- 2.7

از درآمـد زن  يمنـد ) یا امتیاز بهـره 1.2- 1.1آنکلساریامادیان هزار دادستان (دختر باقی بماند 
). سـاالر  1.12- 1.6آنکلسـاریا مادیان هزار دادستان ر از شوي باشد (یمتعلق به کس دیگري غ

ایـن حـق   توانسـت یمـ داشـت درآمد زن را يمند(پدر، شوي) یا هر شخصی که امتیاز بهره
) و 1.12- 1.2،مادیان هزار دادستان آنکلسـاریا تصرف بر درآمد را به خودزن نیز واگذار کند (

درآمـد نـزد زن   شـد یدان ساسانی اگر این حق تصـرف بـه زن اعطـا مـ    به نظر بهرام حقوق
).17.16- 17.9، مادیان هزار دادستان(ماندیم

دختر حاصل از ازدواج پادشا هنگام ازدواج از پـیش سـهم ارث   نیزۀیزیجهدر خصوص 
کـرد و بـه   عنوان جهیزیه براي ازدواج دریافت میبه،خود را که به میزان نصف سهم پسر بود

: ؛ نیـز نـک  Macuch, 1981: 58 Anm. 17, 2009: 186(شـد این طریق از شمار وارثین خارج می
Shaki, 1974: 326.(    اگـر دختـري وارد   وبـرد یمـ و این جهیزیه را با خود بـه خانـۀ شـوهر

او در آن شـوهر  متعلـق بـه  زمـان آن ازدواج جهیزیـه او   در مـدت شدیميدارازدواج مدت
:ازدواج موقت بود

ud abāg ān ī guft kū ka gōwēd (8) kū-m pas az dah sāl tan pad zanīh ō mihrān dād

pēšīgān* [ud] wāspuhragān ī (9) andar ān ī ka gōwišn gōwēd pas az dah sāl šōy xwēš.

من بعد از ده سال با مهـرین  «بگوید که 〉زنی〈شده است که: اگر گفته〉رأي〈همراه با آن 
ده سـال  ، پـس از کنـد یاین عبارت را بیان مکهیجهیزیه هنگام〉آنگاه〈، »کنمیازدواج م

.)10- 106.7، هزار دادستانانیماد(است.)مهرین(متعلق به شوهر
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زن به همراه ساالري زن در هنگام انتقال سـاالري در ازدواج  ۀیزیجهدر حقیقت درآمد و 
توانسـته یمـ و ایـن سـاالر   شدهیمو طالق از ید ساالر پیشین خارج و به ساالر دیگر منتقل 

و پیش از نیز گفته شد که اگر مردي زن پادشـاي خـود   ؛اشدهمسر بعدي زن یا پدر آن زن ب
مانـد یمداراي زن نزد شوهر و ساالر او باقی کردیمرا به مرد نیاز مند زن و فرزندي واگذار 

سـاالري  نتقـال  موقـت ا دواج ) زیراً در ایـن از 101.8- 101.4، مادیان هزار دادستان)، 0(متن (
بـر درآمـد   توانستهیمدر برخی از موارد آمده است که زن اگرچهواستگرفتهینمصورت 

شـواهد متعلق به زن بوده مبتنـی بـر   درآمدو ۀیزیجهشود اما این فرض که اساساً خودمختار
فرض درستی نیست.  دستانمادیان هزار دا

انتقال ساالري زن با انتقال مالکیت بردهسۀیمقا3.4
نزدیک به قیاس بهرام، ساالري زن را با سروري بـرده و طـالق   یدانحقوق،در موردي دیگر

که به بررسی این بند بپردازیم به ایـن  نیازاشیپاما مقایسه کرده است؛ اودان زن با فروختن 
طـور بـه است، نخسـت بایـد   خوردهگرهباهمدلیل که فهم وضعیت زن با فهم وضعیت برده 

ساسانی تبیین کنیم.دورةخالصه وضعیت برده را در 
کهگویدیدر خصوص برده میخانیانپر

یـا xwāstag»یـز چ«یـک ه بـود کـ  ینایرانبرده در قانون ایزممیاربرجسته و بسیمايس
یـا فـرد پادشـاه،   یـک بود که یگريدیزمانند هر چيوآمد،یبه شمار میفروختيکاال

–مـورد معاملــه  توانسـت ی) و مـ ius in re(یافـت یمـ یپرستشـگاه بـر آن حـق واقعـ    
)21: 1389(یردقرار گیهبخشش و کرایدوفروش،خر

یشـۀ کـه در اند یممواجـه هسـت  یدرونيکه در خصوص برده با تضادکندیمیحاما تصر
یءشـ یـک اگرچه بـرده را همچـون   «ینکهو آن ایابدیجوامع عهد باستان راه مۀهمیحقوق

توانسـتند یرا نمـ یءشـ یـن ایانسـان یعـت طبکردنـد، یرفتار میءو با او مثل شدانستندیم
دانسـتند، یمـ یواقعـ یءشـ یـک اگرچه بـرده را همچنـان ماننـد    «و »یرندبگیدهنادیآسانبه

). او در خصـوص  23، 22: 1389» (او قائل شدنديبرایمحدود، حقوقیاربسیولياتااندازه
ا بـه او اجـازه   یـ اش انتقال دهـد  را به بردهیزهاییچتوانستهیبرده معتقد بود که مالک برده م

يرا بـرا یبه او اجازه دهد امـوال یگرو به سخن دیردبگیرا از شخص ثالثيایۀدهد که هد
).23(همان، یندوزدخود ب
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مادیان بـین  «دیگویمو کندیبرده تشکیک مبودن» موضوع حق«در نیز نخستماتسوخ
مشخص نیست کـه آیـا   به نظر اوو) تمایز قائل استbandagو anašahrīgافراد آزاد و برده (

علـق بـه گـروه اول    یعنی ازنظر قـانونی مت ؟) است یا نهRechtssubjekt(»طرف حق«این برده 
اسـت  »(حقوق مالکیت)»اموال«متعلق است به گروه »مال«عنوان است یا به»اشخاص«یعنی 

)Macuch, 1981: 9کهدهدیتوضیح مگونهنی) و علت این عدم قطعیت را ا
و » شـیء «عنوان که برده نه بهرسدیبه نظر ممادیان هزار دادستاناز ییهابر مبناي بخش

شـده  در نظـر گرفتـه  » طـرف حـق  «و » شخص«عنوان بلکه به» موضوع حق«عنواننه به
بـه  قـانونی که برده از اهلیت شودیاین امر با این واقعیت تأیید مماتسوخازنظراست؛ و

براي خود یا اربـاب خـود در دادگـاه حضـور     توانستهیکه مشودیمند مخصوصی بهره
.Ibidیابد ( 82 Amn.1,15؛(

در xwāstagدر حقـوق روم و  resکـه میـان   ياسهیدر مقابعدي خودهاياو در پژوهش
movable» (امـوال منقـول  «و » شـیء، چیـز  «عنـوان  برده را بـه دهدیحقوق ساسانی انجام م

propertyردیگی) در نظر م.
منحصر به ایران نبـوده  است برخورد دوگانه با بردهکردهاشارهکه پریخانیان نیز طورهمان

تـوان ینمـ ي و وضعیت برده در امپراتوري روم را نیز داربردهاست که حتی ذکرانیشااست. 
بودن برده، قضاوت کـرد، بایـد در نظـر    » شیء«resاز مزارع و شدهارائهبا تصویر ناخوشایند 

انـد  از اربابان خود بـوده ترو تعلیم دیدهترباهوشداشت که گاهی بردگان در امپراتوري روم 
خـود  اربابـان و چـون بـراي   اندبودهي مردان فعالی تجارو نبوغ عملی به لحاظ تواناییو با

آمد ضرورتاً در نظـام حقـوقی، آنهـا را    و تجارت به حساب میوکارکسبابزار مناسبی براي 
خـود وارد معاملـه و   اربابـان در همین راستا آنها بـه نفـع   شناختندیمطرف تعهدات عنوانبه

Poste(شدندیمتجارت  & Greenidge, 2020, sec. 13(ارباب خـود عمـل  ندهینماعنوانبهو
در زمـرة امـوال اربـاب قـرار     آمـد یمـ بـرده بـه دسـت   واسطۀبهقیطرنیاازآنچهوکردیم
قـرار res» امـوال «در دستۀ و پولهیاثاث، اسباب و واناتیمانند ح، بردهوجودنیباا.گرفتیم
. در نتیجـه  )Groeling, 2006: 7-8(رسـند یمـ به ارثیءشکیعنوانبهزی، بردگان نگرفتیم

» حقوق طبیعـی «اما این امر بر ، شدندینمشمرده » اشخاص«هابردهروميتورامپرادراگرچه
ــأثآن ــا ت ــق آنشــتگذانمــیریه ــرا طب ــی»، زی ــوق طبیع ــردان »حق ــه م ــد هم ــر بودن براب
)Schrobenhauser, 2005: 3(.
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انتقال سـاالري  کهمیپردازیممادیان هزار دادستان ررسی موردي در با این مالحظات به ب
برده مقایسه شده است:تیمالکزن با انتقال 

abāg ān ī guft kū anšahrīg ka be frōxšēd ud zan ka be hilēd u-š rēš padiš būd ēstēd

šnāsīh* pas rawēd xwadāy ud šōy ī pēš xwēš.

را بفروشـد و زنـی را طـالق    يابرده〉کسی〈اگر «شده است که گفته〉رأي〈همراه با آن 
〉نـزد 〈〉بـرده یـا زن  〈نقص جسمانی داشته است، او 〉برده یا زن〈28دهد و معلوم شود

).106.1- 105.16، مادیان هزار دادستان» (گرددیسرور و شوي سابق خود بازم

و سـاالري زن را ماننـد   دریـ گیطور که بهرام زن را شیء حقوقی و مال در نظـر مـ  همان
دان نیز طالق را با واگذاري و فروش بـرده همسـان گرفتـه    ، این حقوقکندیمالکیت تلقی م

ازآن و چـه در صـغارت و چـه در    است. دیدیم که زن همواره چه پیش از ازدواج چـه پـس  
در نظـر  »موضوع حق«عنوان برده نیز به لحاظ نظري بهوماندیبلوغ، تحت سرپرستی باقی م

عنـوان  او را بفروشند، اجاره دهند، وقف یـا هبـه کننـد یـا بـه     توانستندییعنی مشدیگرفته م
بنـابراین در ایـن   )21: 1389،پریخانیـان ؛Macuch, 1988a: 765(تضمین وام به گرو بگذارند

تلقـی شـده   و شـیء مـورد معاملـه    » موضوع حق«عنوان شاهد نیز همانند شاهد پیشین زن به
مان با انتقال ساالري و مالکیت زن به شخص دیگري بوده است.أو طالق امري تواست 

اهلیت قانونی زن. 5
اهلیت عبارت است از توانایی دارا شدن حق و تکلیف و اجراي آن و از مفـاهیم مربـوط بـه    

)، 22- 1397:20: ملکـوتی،  . (نـک دیآیمحقوق اشخاص است و از نتایج شخصیت به شمار 
.میاگرفتهبه اهلیت داشتن چیزي قائل باشیم او را شخص یعنی اگر 

) 19: 1389(پریخانیـان،  داندیپریخانیان زن را شخص حقوقی با اهلیت قانونی محدود م
توانسـته یمعتقـد بـود کـه مالـک بـرده مـ      نیـز  او در خصوص برده و همانگونه که گفته شد

رد،اش انتقال دهد یا به او اجازه دهد که هدیۀ اي را از شخص ثالثی بگیـ را به بردهییزهایچ
او يکـه بـرا  نیولـی بـاوجودا  .به سخن دیگر به او اجازه دهد اموالی را براي خود بینـدوزد 

و میزان و دامنـۀ ایـن حقـوق    پنداشتندیاو را مانند شیء واقعی ماندگرفتهیحقوقی در نظر م
)23، 1389،انیخانیدار بوده است. (پربه ارادة بردهنیز وابسته 
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» اهلیت قـانونی محـدود  «داراي » شخص حقوقی«زن و کودك نابرنا را ،بردهماتسوخ نیز
)limitedlegalcapacity(داندی) مMacuch, 1988: 765عنـوان  زن بـه کهنی). او در خصوص ا
در اصـل  «دیگویمذبذب است باز در جاي دیگر م؟است یا نهشدهیشناخته م»طرف حق«

قـرارداد منعقـد کننـد.    ییتنهـا که بتوانند بهشدندیدر نظر گرفته نم» طرف حق«عنوان زنان به
) یـا  sālārها مانند افراد زیر سن قانونی بود که در امـور حقـوقی بـه سرپرسـت (    وضعیت آن

ییو درجـا )127: 2004: قـس Macuch, 2007: 201(. ») احتیاج داشتندjagdag-gōwمیانجی (
کـه در  دانـد یمـ » اهلیـت قـانونی محـدود   «داراي » شخص«دیگر زن و بردة نیم آزادشده را 

کـه دانـد یمـ » موضـوع حـق  «و بـرده را  گرفتنـد یمـ قرار » طرف حق«به خصوصی طیشرا
شـناخته شـوند   نیـز »طـرف حـق  «عنـوان  تحت شرایطی خـاص بـه  توانستندیمنیباوجودا

)Macuch, 2010b: 209(  ،و مطــابق بازســازي او در جامعــه ساســانی، تنهــا مــرد بــالغ، آزاد
) و شـهروند ایرانشـهر   šāhānšāhbandagتابع شاهنشـاه ( که)māzdēsn، زردشتی (زادهبینج
)Erānšahr (»کامـل اهلیت قانونی«) بود، و ازtuwānīg(īh) اسـت.  بـوده  منـد بهـره)Macuch,

2009: 183, 2013: 127, 2015a: 292(.
یانی نیز معتقد است که زن اهلیت قانونی نداشته است یـا  ، سوخعالوه بر پریخانیان و مات

دعـواي  یـانی طـرف  )،278 :2004داراي اهلیت قانونی بـوده اسـت (  محدوددر برخی موارد 
بردگـان  زنان و : «دیگویو مردیگیدر نظر ماهلیت کامل قانونیيی براایرا مبنحقوقی بودن

عنوان شریک سرپرسـت خـود   در حق خود اقامۀ دعوا کنند و معموالً بهتوانستندیندرت مبه
در دفاع از حق خود در دعاوي مربوط بـه  توانستهیو زن نمکردندیدر دادخواست شرکت م

- 16.5،مادیـان هـزار دادسـتان   و در این خصوص بـه ( » یابدحضورعنوان شاکیمالکیت به
.)57 :2016 ,406 :2010: کنیز نJany, 2011: 21(دهدیم) ارجاع 16.10

که در آن زن مجـاز بـه حضـور در    شدهاشارهبه موردي تان در متنی از مادیان هزار دادس
مالی را بـراي  توانستهیممتن بر این مضمون داللت دارد که مرد نیا.شودیمدعاوي حقوقی 

ه کسی نباید سـاالر آن زن و مـال شـود و زن    خود بسپارد و فرمان دهد کپادشازنستري به 
استگرفتهیمفرمان در دعاوي حقوقی مسئولیت مال را بر عهده نیامطابق 

ka mard (4) xwāstag pad stūrīh ī xwēš zan ī pādixšāyīhā ī xwēš dāštan rāy ud ēn-iz

framān (5) dahēd kū kas pad ziyānag ud ān xwāstag sālārīh pādixšāyīhā ma ēd bawēd

ziyānag (6) pad pēsēmālīh ud pasēmālīh ī xīr ī ān stūrīh sālār andar nē abāyēd.
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خـویش تخصـیص دهـد و    پادشازنبراي ایجاد ستري براي خود، مالی را به ،ياگر مرد
يبـرا زن و آن مال مختار باشـد، براي ساالريدینبایصادر کند که کسنیزفرمان رانیا

مادیـان هـزار   گمـارد. ( دیـ سـاالر نبا يعنوان خواهان و خوانـده در امـر آن سـتر   زن به
)44.6- 44.3، دادستان

توانسـته یمـ اسـت  دادهیمـ که زن در مواردي که شوهر فرمـان  دهدیمشاهد نشان این
ي هـا ادداشـت ماتسوخ در یکهچناناین موضوع طرف دعواي حقوقی شناخته شود.عنوانبه

.)Macuch, 1993: 346 Anm. 24(استدشدهییتأوضیح داده در دینکرد هشتم نیز این متن ت
abar šāyistan ī zan pad gugāyīh ud +dastwarīh+ ka abar (19) tan ī xwēš sālār

pādixšāy pad-iz dastwarīh 〈ī〉 šōy nē (20) šāyistan ī an-ēr ud margarzān pad ēk-iz.

باشـد؛ امـا بـه   پادشاساالرخودبراگر29دستوريو〉دادن〈یزن به گواهییدربارة توانا
بـه  〉کـه 〈) و مـرگ ارزان  نیبهـد ریـ /غیرانیاریـ (غan-ērیدربـارة نـاتوان  شوي،اجازة

).20-18 .708، دینکرد مدن(استبارهنیو هر آنچه درا〉اندنبودهقار〈کیچیه

اما در این خصوص چند پرسش اساسی مطرح است، اینکه صرف حضور زن در دادگـاه  
اسـت و آیـا امـوالی کـه     کردهیم» شخص حقوقی«تبدیل به رابراي شهادت و دسترسی، او 

است متعلق خود او بوده است؟ و براي احقـاق حـق خـود    شدهیمواگذاربراي ستري به او 
اسـت؟ آیـا   کردهیمالر خود از اموال نگهداري و مراقبت است یا به نفع سارفتهیمبه دادگاه 

او ذاتاً داراي اراده و اختیار بوده است یـا ایـن اختیـار در مـواردي از سـوي سـاالر او بـه او        
» شـخص «ي بـراي  ریگمیتصمی است که براي سؤاالتاست؟ این موارد همه شدهیمضیتفو
دانستن زن باید به آنها پاسخ داد.» طرف حق«و 

ه و وارث آن دارایـی بـه شـمار    شدینميدر سترییستر هرگز مالک داراحقیقت زن در
ازبـه پسـر متولـد    تنهـا يمربوط به ستریی)؛ و دارا41: 1389،پریخانیان: نک(ه است دمآینم

,Macuch(ه اسـت  آمـد یحساب مـ گذار بهراثیمیعنوان وارث قانونکه بهدیرسیمنهادآن 

1981: 115–116(.

داشـت  مدنظردیگر اینکه در خصوص شخص در نظام حقوقی ساسانی این نکته را باید 
طرف حـق  «بودن یا » موضوع حق«بودن چیزي، براي جانیبکه در آن نظام جاندار بودن یا 

کنـد  ماتسوخ اذعان مـی کهچنان)، و 43: 1389: پریخانیان، آن اهمیتی نداشته است (نک» بودن
ـ ی(Macuch, 2010b: 207)ختیار ساالر او بوده استمحدودة اهلیت زن در ا ي دارای زن در عن
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یکی از شـروط اساسـی بـراي شـخص     کهیدرحالي نداشته است اارادهحق و تکلیف بودن 
بودن توانایی ذاتی براي طرف حق و تکلیف شدن است یعنـی داراي حـق و تکلیـف بـودن     

ي هـا نظـام دانـیم در  مـی کـه چنان).17: 1397: ملکوتی، براي شخص بودن کافی نیست (نک
امپراتـوري روم، حتـی بـا    مانند نظـام حقـوق  گرفتهیمقرار » موضوع حق«حقوقی که انسان 

اشـیاء خـارج   او از زمرةکردهیماو به او عطا ارباباز حقوق و اختیاراتی که ي بردهمندبهره
کرده است که برده از حقـوقی  حیتصراست، در نظام حقوقی ساسانی نیز پریخانیان شدهینم

داراي ایـن  ي وابسـته بـه ارادة اربـاب بـوده اسـت و     مندبهرهبوده است و این میزان مندبهره
بـاقی  و همچنـان شـیء  کـرده ینمـ بـودن خـارج   » موضوع حـق «حقوق بودن او را از زمرة 

دهیبخشـ یمـ قانونی آنچه به انسـانی شخصـیت  هادستگاهاست؛ یعنی اساساً در این ماندهیم
ایـن  بـه عالوه بر انسان بودن آزادي و ارده و قابلیت داراي حق و تکلیف بودن بوده اسـت. 

بـود، و  شدهیمضیتفواعتبار زن صاحب اراده نبوده و این اختیارات از سوي ساالر او به او 
در مادیان هزار دادستان موارد متعددي در خصوص موضوع حق بـودن زن  کهنیابا توجه به 

بودن داد. برنـابر ایـن، آنچـه طـرف     ة او حکم به شخصدربارتوانینمجهیدرنتدارد وجود
موضـوع  «موضوع حق بوده است، زن ساسـانی  شدهیمحق نبوده است و موضوع حق واقع 

در دورة » موضـوع حـق  «گـرفتن زن، رفتـار بـا زن بـه عنـوان      » شـخص «بوده است و » حق
.ردیگیمساسانی را نادیده 

يریگجهینت. 6
در خصوص اشـیاء و اشـخاص وجـود نداشـته اسـت.      يبندمیدر نظام حقوقی ساسانی تقس
روبـرو  يبندمیگایوس است که با این تمایز و تقساصول قانونیاساساً نخستین بار در کتاب 

می این مقاله سعی در توضـیح  وطی فرایندي تاریخی که در بخش چارچوب مفهو میشویم
يبنـد ي مقولـه او مبنشودیژرمن م- رومنمدرنحقوقیيهااموارد حقوق مدنی نظشد،آن 

.شده است» موضوع حق«و » طرف حق«ذیل مباحث حقوقی
و »طـرف حـق  «نظام حقـوقی چـه چیـز    در یک تصمیم بگیریم که میخواهیزمانی که م

، در وهلۀ نخسـت بایـد دیـد کـه بـا چـه       »شیء«است و چه چیزي شدهیتلقی م»شخص«
عنـوان بـه ی اساسـاً انسـان   قو آیا در آن نظام حقـو اجتماعی روبرو هستیم. ساختار حقوقی و 

کـه در آن  باسـتانی زیرا مالك این تمایز در جوامعیاست یا نه، شدهیمواقع » موضوع حق«
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يدارتنهـا نظـام بـرده   نـه هادر آنی کهمدرنمقایسه با جوامعو جود داشته است دريداربرده
متفاوت است.،نداردنیز وجودجنسیتی و نژادي يزهایتمااست بلکهملغی شده

دارايتوانـد یدارد یعنـی مـ  تیصرف انسان بودن شخصدر نظام حقوقی مدرن انسان به
ها داراي اهلیت اسـتیفا و اجـراي حـق   حق و تکلیف باشد با این مالحظه که البته همۀ انسان

يدارآن بـرده کـه در باسـتانی . در جوامعشوندیميبنداشخاص مهجور دستهذیلنیستند و 
و انسـان بـودن   قرار بگیرد»موضوع حق«توانستهیانسان مچنین نیست ووجود داشته است

ایـن  جبودن کافی نبوده اسـت. در ایـن چـارچوب نتـای    » طرف حق«بودن و » شخص«براي 
:شودیمپژوهش در موارد زیر خالصه و جمع بندي 

اختیـاراتی کـه   برده بـا همـۀ  ها که در آنمیابییدرمبا بررسی نظام حقوقی امپراتوري روم
بـا سـاختار   ضـمن اینکـه  است شدهیميبنددسته» اشیاء و اموال«resاست باز ذیل افتهییم

» اشـیاء و امـوال  «xwāstagمشابهی در نظام حقوقی ساسانی مواجه هستیم که در آن برده ذیل 
» امـوال و چیزهـا  «xwāstagو »برده«anšahrīg،»زن«zanمرد نسبت به است و گرفتهیمقرار 

»طـرف حـق  «براي مرد به منزلـۀ  سه راهراست و این امر افتهییحق عینی مبه طور یکسان
ه.درکیتبدیل م»موضوع حق«به 

بـه توانسـته یمـ گـردد پادشا و ساالر خود خـارج  ياز قید ساالري شوکهنیزن بدون ا
متعلق به شوهر اول زن بـوده  ،دان حاصل از این ازدواج تازهو فرزنوارد شودياازدواج تازه

این امر در تناسب با نظام مالکیـت ساسـانی   در ازدواج چگر؛نتیکی فرزندان ژاست و نه پدر 
در خصـوص  ،حق عینـی و انتفـاع  مالکیت و تصرف،میگونه که مفاهکه هماندهدینشان م
وص زن و فرزنـد او نیـز صـدق    زمین و محصول آن صـادق بـوده اسـت در خصـ    ياقطعه

حـق عینـی سـاالر زن را نسـبت بـه زن و فرزنـدان او نشـان        موضـوع است و این کردهیم
عصـران خـود   هـم گاه با تصویري که یشوع بخت در خصوص ستري نـزد دید. این دهدیم
کاربرده اسـت بـا اصـطالحات حقـوق مالکیـت      مطابق است و اصطالحاتی که او بهدهدیم

کم تا زمان او تـداوم  که این دیدگاه نسبت به زن دستدهدیو نشان مکندیمتطبیقساسانی 
داشته است.

بدون رضایت پادشازن خود، او را به مرد نیازمند زن و فرزند کـه در ایـن   توانستهیمرد م
راستا است.بوده است واگذار کند. و این امر با موضوع حقوقی بودن زن همریتقصینیاز ب

اسـت و ایـن موضـوع نیـز نشـان      شـده الري زن با انتقال مالکیت شیء مقایسه اترك س
.شدهیرفتار م» موضوع حق«ۀمنزلکه با زن بهدهدیم
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د نیـز مؤیـد   رانتقال ساالري زن با انتقال مالکیت برده مقایسـه شـده اسـت کـه ایـن مـو      
در انی هـر دو در نظام حقوقی ساسـ کهنیابه لحاظ حقوقی است و برابر برده و زنوضعیت

اند.موضوع حق بوده
زن اساساً مالک درآمد و جهیزیه خود نبوده است مالکیت جهیزیـه زن بـه همـراه انتقـال     

،شـد ینمانجاماست و اگر انتقال ساالري شدهیل مقساالري به شوهر و ساالر بعدي زن منت
بـه  توانسـته یاج ماست. در خصوص درآمد نیز در هنگام ازدوبردهیزن دارایی را با خود نم

ن بـاقی  زمندي آن نـزد پـدر یـا سـاالر پیشـین      ساالر بعدي یا شوهر منتقل شود یا حق بهره
مالـک درآمـد و   از اسـاس حق به خودزن منتقل شود و این فرض که زنکه اینیا این،بماند

بـه  بـودن زن » موضوع حـق «رد در توانینمو فرض درستی نیستجهیزیۀ خود بوده است 
استناد کرد.آن 

در دستگاه حقوقی ساسانی زن نیز اگرچه داراي حقوقی بـوده اسـت و از سـوي سـاالر     
است اما به دلیل نداشتن قابلیت ذاتی و اراده بـراي داراي حـق   شدهیمخود داراي اختیاراتی 

عنـوان بـه و شـده یمبودن خارج » موضوع حق«که از حیطۀ رسدینمشدن به نظر فیتکلو 
باشد، البته این نکته را نیـز بایـد در نظـر داشـت کـه      شدهگرفتهق در نظر شخص و طرف ح

است.کردهیمي طبقاتی در وضعیت زن تغییر ایجاد هانهیزماحتماالً 
تصـمیم  تـوان ینمـ وجـود دارد و  نظـر اخـتالف ساسـانی  دانانحقوقدر موادي که میان 

استناد به هر یک از ایـن  ،استگرفت که چه دیدگاهی در جامعه ساسانی هنجار قانونی بوده 
برخـی از  کـه نیبا توجه به ا. اما خواهد بودانهیراگجانبهکیدانستن آنها هنجار دو دیدگاه و 

ي داشته است و با توجه به منابع موجـود  تریطوالنپیشینۀ تاریخی قانونی ي عرفی وهاسنت
را دنبـال  هـا آنتـداوم  تـوان یمنیزو در منابع بعدي ی کرد بازشناسي آنها را هاشهیرتوانیم

دیـدگاه سـنتی در جامعـه    احتمـاالً کـه دور داشـت  ازنظرهمواره نباید این موضوع را نمود،
احتمـاالً در  آزاداندیشانه ترقضایی يهاهیو روهادگاهیتري داشته است و دشساسانی قوت بی

و گرفته اسـت کلشدر محدودة زمانی مشخصی طبقات اجتماعی گوناگون يازهایپاسخ به ن
.بنا به دالیلی که نیاز به پژوهش دارد یا تداوم نیافته یا در متون نمود پیدا نکرده است

هانوشتپی
) j.j. Modiي (مـؤد است. بخش نخست را منتشرشدهاین کتاب در دو بخش جداگانه سینودست. 1

و بخـش  » مادیان هـزار دادسـتان  «صورتبه) منتشر کرده است که در این پژوهش 1901در سال (
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مادیـان  «به چاپ رسیده کـه بـا عنـوان    ) T. Anklesaria(ایط آنکلسار) توس1912دوم نیز در سال (
، )Bulsara, 1937(است. ایـن کتـاب توسـط بلسـارا     شدهدادهبه آن ارجاع » هزار دادستان آنکلساریا

طـور بـه ) 1393و عریـان ( )Macuch, 1998, 1993(، ماتسوخ )Perikhanian, 1973, 1997(پریخانیان
ي را بـه فارسـی برگردانـده    مـؤد » شترونو«نیز بخش دوم )1398(پور کامل شده است و حاجی

است.  
2. pursišn Dād -Farrox ī Ādur -Zandān pad pursišn ī (15) Dād -Farrox ōwōn nibišt kū (16) a -

tarsagāyīh ī frazandān ōwōn čiyōn ān ī zan ayāb juttar ān ī čagarīhā ōwōn čiyōn (17) ān ī

pādixšāyīhā ayāb juttar ud ka -š xwāstag andar burnāyīh dahēd ōwōn bawēd (1) čiyōn ka pad a -
burnāyīh ayāb juttar ud a -tarsagāyīh čē ān ī zan ud čē ān ī frazandān (2) pus ud duxt ēkānag

ayāb juttar ān ī anšahrīgān čiyōn bawēd. dād -Farrox ōwōn guft (3) ēstēd kū ka zan guft [ud]

andar frazandān rāstīh ī an ī guft āmār, ān ī čagarīhā (4) mard -ē pad nāmčišt rāy framān būd nē

hamāg gēhān rāy ud purnāyīh ud abumāyīh har (5) dō ēk pusarān pad rāh a -tarsagāyīh ī andar

pidarān ān -iz ī pahlum axwān xwēš nē (6) būd rāy guft ēstēd.
برداري فرزنـدان  نوشت که: نافرمانگونهآنپرسش از دادفرخ. آذرزندان در پسرش از داد فرخ 

زن مانند پادشـا زن اسـت   چگر〉يبردارنافرمان〈برداري زنان است یا متفاوت است؟ مانند نافرمان
یا متفاوت است؟ و آیا دارایی را که در سن بلـوغ دهـد ماننـد آنچـه در صـغارت دهـد باشـد یـا         

برداري چه زن و چه فرزندان پسـر و دختـر یکسـان اسـت یـا متفـاوت       اوت است؟ و نافرمانمتف
برده چگونه باشد؟〉يبردارنافرمان〈است؟ و

زن را اعالم کرد، درسـتی آن گفتـه،   〉 يبردار، نافرمان مرد〈اگر «گفته است که گونهآندادفرخ 
، او تحت فرمان مردي خاص است نـه  〉زن〈و در مورد چگر » شودمالحظهباید در میان فرزندان 

، گفته شده پسران بـه طریـق   〉رسدیم〈به برنا و نا برنا هردو یکسان 〉 ییدارا〈جهان، 〉 مردان〈همۀ 
گیرد.تعلق نمیهاآنبهشت به ي نسبت به پدران،بردارنافرمان(=به سبب) 

شدندمی» سرپرست خانواده«dūdag-sālārپدر، برادر، عمو یا هر یک از اقوام دیگر که .3
عنوان اشـکال مختلـف ازدواج   به» ستر زن«و » ایوك زن«اریهرمزدداراب روایات فارسیدر کتاب .4

جانشـین  «دال براصطالحاتی)stūrو ()ayōkēn(کهیدرحال).Unvala, 1922: 180 ff(اندشدهیمعرف
و ماتسـوخ  انـد نـه ازدواج  به حوزة جانشـینی و وراثـت  ربوطماند که» جانشین بدلی«و » واسطه
ناشـی  گانـه پنجي بندمیتقساین ؛ نیز ارجاعات او)Macuch, 2007: 193(آن تذکر داده است دربارة

منـابع را بـا   دوبـارة در مطالعات حقوقی و اجتماعی ساسانی و همـین امـر مطالعـه    سمیآناکروناز 
.کندیمي تاریخی ضروري کردیرو
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» ازدواج بـا حقـوق کامـل زناشـویی    «عنوانبه» ازدواج پادشا«در نظر گرفتن «که دیگویماتسوخ م.5
را اصـطالح نیـ اسـت ا بهتـر  نیبنـابرا ، کنـد یمـ پیامـدهاي حقـوقی آن را منتقـل    همـۀ ی سختبه

).Machuch 2007: 192» (میدارنگهنخوردهدست
)Macuch, 2010a(ازدواج با نزدیکان، نک: xwēdōdah) دودهیخو(.6
7.stūrīh» :بخـش  رفـت یمـ اگر مردي بدون فرزند ذکور از دنیـا  »: جانشینی نیابتی«یا » جانشین بدلی

ویژه براي تأسیس این نهاد تخصیص داده شود. هـم زن و  طوربهتوانستیماموال مرحوم، عمدة
» بـدل «یـا  » نایـب «stūrعنـوان بهتوانستندیمهم مرد چه از خارج خانواده و چه از درون خانواده 

فرزند ذکوري متولـد کننـد کـه بتوانـد     » ازدواج چگر«مشارکت کنند؛ که موظف بودند با ورود به 
..)Macuch 1981: 115–116; 2003: 235 ffو وارث آن مرحوم به شمار آید. (نیجانشعنوانبه

8.ayōgēnīh» :یـا دختـر   پادشـازن ،رفـت یمـ اگر مردي بدون فرزند ذکور از دنیا »: باواسطهی نیجانش
دمثلیـ تولي بـاروري و  هـا تیظرفقانونی او موظف بودند با ورود به ازدواج چگر با مرد دیگري، 

خود را در خدمت آن فرد مرحوم (شوي پادشا، پدر یا برادر) قـرار دهنـد. زن بـه لحـاظ قـانونی      
فرزنـدان  کـرد یمـ عقـد چگـر  کـه یهنگامو آمدیمهمسر متوفی خود در ازدواج پادشا به شمار 

و پـدر  آمدنـد ینمـ فرزندان قانونی پدر طبیعی خود بـه شـمار   عنوانبهحاصل از این ازدواج دوم 
Macuch(مردي بود که بدون فرزند از این دنیا رفته بود.هاآنقانونی  2003: 238 ff.; 2007:194(

9. a-tarsagāyīh ī zanān ēn bawēd kār ī frārōn ī-š (7) šōy framāyēd nē kardan ud ān ī abārōn ī nē

kardan gōwēd kardan ud har dō pad sē bār (8) bawēd.

نکند و کارهاي بدي کـه بـه   دهدیمي زن این باشد که کارهاي خوبی که شوهر دستور نافرمان بردار
مرتبه باشد.هس〉مورد〈هر دوانجام 〉ی زننافرمان〈انجام دهد و دهدیمنکردن آن فرمان 

)Shaki 1973: 399: قسMacuch 1981: 88-89(: نیز نک14پانوشت .10
(Bartholomae, 1924: 7): اصل کتاب نک.11

)1398پور، : حاجیدر خصوص ازشماند و ازشماند در تصرف دارایی و مصادیق آن (نک12.

ـ ، نگارندگان ضمن ادستاندازار هان مادیپژوهش از کتابنیشده در اارائهيهادر ترجمه13. کـه نی
خـود را از  ۀانـد، امـا ترجمـ   ماتسوخ نظـر داشـته  ۀترجمژهیوبه)1: یاداشت (نکهاترجمهۀبه هم
اند.ها ارائه کردهمتن

)0: (نیز نک.14
ایـن مـتن را ماتسـوخ بـا در نظـر گـرفتن       )Paymānag ī Kadag-Xwadāyīh(» پیمـان کدخـدایی  «.15

ي هـا ترجمـه در مـورد  )2007(اصطالحات حقوقی ساسانی به انگلیسی ترجمه کرده اسـت نـک:   
ماتسوخ.مقدمۀ: دیگر نیز نک
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16.
مـورد معاملـه تلقـی    عنـوان بـه و او را شـد یمـ مال رفتار عنوانبهی، همچنان با زن ساسانی طورکلبه
سـتیر  500)؛ یعنی بـه میـزان   324: 1971. (شدیم) واگذار wīr-masāyویرمساي (قراردادو با کردندیم
)stēr درهم (2000) یاdrahm 33.11،هـزار دادسـتان  مادیـان  (کردندیمرتبههم). معموالً او را با برده -

شیبرافـزا در مورد زنان وجود داشت که گواه ترآزادمنشانهي هادگاهیدحالنیباا، )59.1- 58.19؛13
).Shaki, 1971: 338-339(گرایش براي بهبود وضعیت اجتماعی زنان بوده است 

ایـن مقـررات   «معتقد اسـت کـه   )13- 14.12،مادیان هزار دادستان آنکلساریا(او با استناد به متن .17
مادیـان  (و با ارجاع بـه مـورد حقـوقی    » مناسب خود را رد کنندنۀیگزحتی دهدیمبه زنان اجازه 
را شـان یجنسکامل کنترل طوربه«توانستندیمبر این باور است که زنان ) 12- 36.9، هزار دادستان

).Elman, 2013: 105(» به دست بگیرند
18. (12) Es gab Frauen, denen man wegen eines geeigneten (Mannes den Ehemann) vorenthielt

und sie keinem Ehemann (in die Ehe) (13) gab, und (so) enthielt man auch der xwadāyduxt

wegen des Wehšāpuhr (den Ehemann) vor (Macuch, 1981: 143).

) گفتـه  Čāštag» (چاشـته «، حقوقدانان و متصدیان حقوقی ي نظري، متألهینهاآموزهبه دکترین یا .19
:، نـک شـد یمـ ) گفتـه  kardag» (کـرده «قضایی و تصمیمات دادگاه نیز هاهیرو. در مقابل به شودیم
)Macuch, 1981: 146-149; 1993, 717-718.(
: شـاهد  البته امکان این نیز وجود داشته که در زمان حیات شوهر نیز وارد ازدواج چگر شود (نـک .20

در مقاله).4
اسـت. یـا   کـرده یممرد در این خصوص وصیت کهیوقتاستثنائاتی البته وجود داشته است، مثالً .21

: . براي نمونـه نـک  رفتیپذیمی فرزندخواندگوقتی پدر چگر فرزندان حاصل از ازدواج چگر را به 
)35.13- 35.12،مادیان هزار دادستان آنکلساریا(
و مطـران فـارس بـوده    کـرده یمـ زندگی 9اول قرن مۀیندوم قرن هشتم و مۀینیشوع بخت در .22

ي گـذار دسـت ) 779/80جاثلیق حنانیشوع دوم (متـوفی  ادیزاحتمالبهاست. او توسط حنانیشوع 
در اشانـه یمفارسـی  نسـخۀ شده و کتاب قانون خود را به فارسی میانه نوشته است. این کتاب که 

شـده ترجمهدست نیست، احتماالً بعد از مرگش به تشویق جاثلیق طیمثاوس اول، به زبان سریانی 
.)Aoun 2005, 81-82, Rompay 2011, npn(است 

:Macuch, 1981(. براي آگاهی بیشتر نک: 23 89-95(
و » زن عـاریتی «زن در حقـوق ساسـانی   ی این دو اصطالح را در کتاب الزمانصاحبنیناصرالد.24

)56: 1337ازدواج استقراضی ترجمه کرده است (



1400سال دوازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان ،شناختزبان62

ساالري زن، در هنگـام طـالق سـاالر    دربارةبراي پیشگیري از منازعات حقوقی رسدیمبه نظر .25
.کردندیمتعین » نامهطالق«hišt-nāmagبعدي را در 

ـ (اسـت کـرده اصـالح raftag (’SG̱Y̱T (WN) k)بـه راآنماتسوخ،ن.د.26 : کن
Macuch, 1993: 84(

(Macuch, 1993: 72): کن.27

) ?(bekannt wirdخوانـده اسـت و آن را   šnāsīhبه پیروي از ماتسوخ که این کلمـه را ماتسـوخ   .28
).Macuch 1993: 648(ترجمه کرده است » معلوم شود«
در حقـوق روم  auctorمطـابق  آن راو کـرده اسـت  ح تصـحی dastwarīhاین واژه را بـه  ماتسوخ.29

عنـوان بـه ت که موظف بوده است در دادگاه اسیشخصدستور.(Macuch, 2010: 199)گرفته است
یا وکیل مدافع نبوده است بلکه فقط شخصـی عـادي   دانحقوقي خوانده شرکت کند، او سخنگو

که چیزهایی را که به خوانده فروخته است متعلق به شـخص ثـالثی   کردهیمبوده است که تضمین 
.Bartholomae, 1918, Vol:؛ قسMacuch, 1988b, 2009a: 194: بیشتري نک(براي آگاهی نبوده است.

I: 26(

نامهکتاب
تـاریخ ایـران: از سـلوکیان تـا فروپاشـی دولـت       در. »جامعه و قانون ایرانـی ). «1389پریخانیان، آناهیت. (

.موسسه انتشارات امیرکبیرترجمۀ حسن انوشه، تهران:(قسمت دوم).ساسانیان

نامـه  هـا و واژه ). مادیان هزار دادسـتان: آوانویسـی، برگـردان فارسـی، یادداشـت     1398پور، نادیا. (حاجی
(بخش دوم از رونوشت مؤدي)، فروهر.

ياه. پژوهشـ »هـزار دادسـتان  دربارة اصـطالح حقـوقی ازشـماند در مادیـان     «). 1398. (نادیا،حاجی پور
.ایرانشناسی

تهـران: مرکـز   .23المعـارف بـزرگ اسـالمی جلـد     ). حقوق در ایران باستان، دائـرة 1397شکی، منصور. (
المعارف بزرگ اسالمی.دائرة

تهران: نشر مرکز..). روایت امید اشوهیشتان متعلق به سده چهارم هجري1376اصفهانی، نزهت. (صفاي
نشر میزان.تهران:). دوره مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و اموال.1388(صفائی، سیدحسین

تهـران: ). حقـوق مـدنی اشـخاص و محجـورین.    1389زاده. (صفائی، سیدحسـین و سیدمرتضـی قاسـم   
ها (سمت).سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

تهـران:  .قـوقی). گردآورنـده سـعید عریـان    ) مادیان هزار دادستان (هـزار رأي ح 1393مرد وهرامان، (فرخ
علمی.

.22- 11, 1زبان شناخت، ». بررسی چند اصطالح فارسی میانه درباره خانواده). «1389مزداپور، کتایون. (
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به ویراستاري حسـن رضـایی بـاغ بیـدي و محمـود      ». خانواده در ایران باستان). «1394مزداپور، کتایون. (
المعارف بزرگ اسالمی.(جلد سوم). تهران: مرکز دایرةجعفري دهقی، تاریخ جامع ایران

.طرهتهران: ق.). خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسالم، ترجمۀ علی توکلی1377اکبر. (مظاهري، علی
مجد.تهران:). اشخاص و محجورین.1397ملکوتی، رسول. (

تهـران:  .نامـه کرد: آوانویسـی، ترجمـه، یادداشـت و واژه   ). کتاب هشتم دین1398فارسانی، محسن. (نظري
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