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 چكيده
Mādayān)ماديان هزار دادستان مجموعة هزار قضاوت يا ī hazār dādestān)ترين منابع تاريخ، يكي از مهم

و دادرسـي  و اسنادي را در بـر دارد كـه در دعـاوي هـاي اجتماعي ايران ساساني است. اين كتاب احكام، فتوا
هـايي چنين متن. اي از احكام حقوقي است بلكه مجموعه،ق مدون نيستحقوقي صادر شده است، يعني حقو

كه در مجموعـة»: ساالريsālārīh«رفت. اصطالح حقوقي به عنوان كتاب راهنما در جريان قضايي به كار مي
مي هزار قضاوت مي ديده و وظـايف حقـوقي او را مطـرح مـي شود، اين جايگاه را به مرد اختصاص  كنـد. دهد

م سأله مقاله اين است، آيا زن نيز در دورة ساساني در مقام ساالري قرار گرفته است؟ اگر ايفـاگر نقـش اكنون
تـوان چگونـه مـي ماديان هزار دادسـتان ساالري بوده است، روند رسيدن به جايگاه مديريتي زن را در احكام

و چگونه در ايـن مقـام كه چگونه زن به جايگاه ساالري رهنمونشان داد بررسي احكام موجود دريافت؟ د شد
و آن را براي خود حفظ كرد. احكامي در اين متن حقـوقي ارزشـمند وجـود دارد شايستگي خود را نشان داد

و مـدير كنندة بيانكه  دريساالري زن در خانواده، آتشكده، ادارة اموال موقوفـه ت امـوال مشـترك زناشـويي
 هاي قضايي عهد ساساني است. دادرسي
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 مقدمه

آوري شـده درآن، گـرد تاريخ حقوق در ايران است. احكـام كنندة بيانماديان هزار دادستان

و برگزاري دادگاه و نظم در روند دادرسي را دقت ميو جامعهبينانه واقعها .دهـد شناسانه نشان

مي حل به موفقيت و تخصص انجامد. نتيجـة اعتقـاد بـه قضـاوت مشكالت اجتماعي با درايت

 غرضانه، تعظيم به قانون است. بي

و،در دورة ساساني بنابر قوانين قـديم زن شخصـيت حقـوقي نداشـت، تحـت سرپرسـتي

مي ساالري به سر (كدخدا) به رئيس خانوا بزرگ خانواده  ده بود.برد، اگر درآمدي داشت متعلق

از« در طي زمان در بينش حقوقي تغييرات زيادي به نفع زن رخ داد. حقـوق قـديمي البتـه

و عمالً ديگر در ميان نسل جديد به كار بسته نمـيامالحاظ نظري همچنان پاي برجا بود.  شـد

كه همچنان حقـوق قـديم را  رسوم جديد از قدرت حاكميت آن كاسته بود. يك رئيس خانواده

ميبراي خو ميد معتبر 1 بارتلمه(».شد دانست، با عكس العمل شديد وجدان حقوقي مردم روبرو

1337:21(.

چه زنان براي مي كدبانوياگر در گري آماده -57/2( ماديان هزار دادستانشوند، اما حكمي

مي12 ميها به تحصيل علم نيز، آن2دهد ) نشان ايو اهل مباحثـه بودنـد. زنـان بـر كردند اقدام

مي مبارزه با نگرش قديمي، خود را به دانش مسلح مي كه تـالش كنند. احكام موجود نشان دهد

بي آن زن«نتيجه نبوده است؛ چنانكه موضوع ايـن گفتـار، يعنـي ها هـا دسـتاورد قـرن»سـاالري

مي خستگيكوشش   كند. ناپذير زنان دورة ساساني را بررسي

ت لحاظاين مقاله از و با روش و هدف آن تبيين كاركرد اجرا شدهاريخي تحليلي نوع نظري

(زنان سرپرست) در جامعة مدني دورة ساساني است. بررسي سـاالري زن حقوقي ساالري زن

 
1. Bartholomae 

ا.2 (نيدر مسيگفته است، روزي) قاض12-57/2حكم درريدر راه رفتن به دادگاه، سه زن در و از او بـارة او نشسـته بودنـد
و ضمانت پرس شن دنديضامن ميكيسپس.دنديو پاسخ الزم را با پرسدياز زنان و ضـامن اگر بدهكار ورشكسـت شـده شـد

و چنانچه بدهكار توانمند شود، حكم آن چگونه است؟ قاضهيقرض او را تسو ا تواندينميكند، ـ پاسخ پرسـش را بدهـد.ني
ميكيآنگاه  نمديگوياز زنان و با شهامت بگو كه مغـان اندرزبـد صـادريپرسش از حكمنيا پاسخ. دانمياستاد نگران نباش

پ ميدانش حقوق زنان نوشته آشكار است.شيكرده در رايمطالعة قاضيتا كاست پرسنديم كشند،يخود را به رخ ـ مرد  ادآوري
م و مرجع آن را اداننديشوند، وگرنه پاسخ مني. و آگاهيكه زنان در دورة ساسان دهديحكم نشان بـهدنيرسيبرا،يبا علم

ميحقوق اجتماع .كوشنديخود،
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Guardianship of Woman in the Book of “A 
Thousand Judgement” (Mādayān ī hazār dādestān) 

Zahra Hosseini1*
Mahshid Mirfakhraie2** 

Abstract 
The Book of A Thousand Judgement (Mādayān ī hazār
dādestān) is one of the most important sources for social 
history of the Sassanid Iran. This book contains sentences, 
judgments and other documents that have been issued in 
the claims and legal proceeding. This book is not a law-
code but it is a collection of legal cases. Such legal texts 
were made to serve as manuals of judicial proceeding. 
Legal term of “guardianship” (sālārīh) that can be seen in 
the collection of thousands of judgments, assign this 
position to man and propound his legal duties.Now the 
questions of this article is: Is the woman in the Sassanid 
period in position of guardianship too? If a woman had 
the role of guardianship, how did she arrive at this position 
and how to find out about the process of arriving at this 
managerial position from the book? By review existing 
sentences, we will find out that how a woman was guided 
toward such a position and how she showed her 
competence and thus preserved if for herself. There are 
sentences in this valuable legal text that represent 
guardianship of women in the family, fire temple, property 
management and property management of marital 
endowment in judicial proceedings of the Sassanid era. 
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X] ساالري زن از مجموعة هزار قضاوت

با استناد به احكام موجود در اين كتـاب ارزشـمند نخستين پژوهشاز مجموعة هزار قضاوت،

 حقوقي است.

و چـاپ شـده هاي روسي، آلمانيبه زبان ماديان هزار دادستان و فارسي ترجمـه ، انگليسي

و مقاالتي نيز در هـاي مختلـف نوشـته برخي از موضوعات اين كتاب حقوقي به زبان بارةاست

زن« مقوله دربارة در هيچكداماشده است. ام و پژوهش» ساالري .است نشدهبحث

و  ساالر دودهدوده

»dūdagمي»خانواده«، اين اصطالح به واحد اجتماعي»: دوده شود. واحـد اجتمـاعي اطالق

و  به جانشيني او رياست و بـه اصـطالح آن را به عهـده مـي» ساالري«كه پدر يا مردي گيـرد

و اختياراتي داشته استاواست.»دوده ساالر« مزداپور( در برابر ساير اعضاي خانواده مسئوليت

1370 :228-229(.

كـرد، تمـام اش زنـدگي مـي ساير اعضاي خـانواده رئيس خانواده در خانه يا حياط اربابي با

كه مي به استثناي دختراني كه خانة-توانست متشكل از چند خانواده باشد اعضاي يك خانواده

تحت سرپرستي رئيس خانواده، حداقل تا زمان تقسيم ارث، با يكديگر بسر-شوهر رفته بودند

.)1337:45( بارتلمه بردند مي

د مياگر دوده ساالر از مي نيا گرفت، اگر پسـر رفت، پسر بالغ او، رياست خانواده را برعهده

و بنـابراو جانشينتوانست بالغ نداشت، برادر شريك او مي شود، اگر هيچ يك از آن دو نبودند

به كسي نسپرده بود، آنگاه شايسته دودهوصيت  و نزديـك ساالر، ساالري خانواده را تـرين تـرين

به ساالري  ميخويشاوند به ساالري خانواده منصـوب مـي دوده، برگزيده كه شـد، شد. آن كس

به فرد مناسب ديگر بسپارد. مي  توانست، ساالري را

مي(حتي ساالر طبيعي و برادر) نيز و انتقال مانند پسر به ديگري بدهد توانست ساالري را

(مدي ) به گفتة75: 21997ن؛ پريخانيا8-26/5: 11901ساالري ممكن بود، چند بار انجام شود

دي مجازات براي رها كردن خانواده بدون ساالر، مرگ ارزان اسـت،يكي از مفسران 1901(مـ:

1. Modi 
2. Perikhanian 
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.)84: 1997؛ پريخانيان29/2-3

به كس ديگري سپرده شـود، هرگـزنمطمئ اًً با وجود قوانيني كه ممكن بود ساالري خانواده

به كسي خانواده را بدون سرپرست رها نمي كه  مرگ متهم شود.كرد

و شوهر  اختيارات پدر، برادر

مي ساالر او بود.،پدر تا ازدواج دختر به سن ازدواج كه دختر رسـيد، وظيفـة پـدر هنگامي

به شوهر دهد. اگر پدر نبود، و ساالري دختر را برادر، بود كه شوهري مناسب براي او پيدا كند

خ ساالر دختر محسوب مي مي واهر،شد، او بايد براي ازدواج  كرد. اقدام

pid sālārīh ī duxt jāwēdānag ud brād ān ī xwah tā zindagīh ī (12) 
xwēš be pādixšāy dād. (MHD 28/11-12)  

و برادر  >مجاز است سـاالري<پدر مجاز است، ساالري دختر را براي هميشه
 بدهد.>به ديگري<زنده بودن خود>زمان<خواهر را تا

درربه نظر مي و قوانين آرياهاي پيشين يعني پيش از آيين مزداسـت. سد اين يكي از رسوم

به زن از بين مي  رود. ايران عهد ساساني با رسمي شدن دين زردشتي، چنين نگرشي

كه پروفسور مظاهري در اين مورد مي وهاآن قوانيننويسد: در ميان كافرهاي كنوني رسوم

زن آداب آرياهاي پيشين را نگه داشته به دست پدرش است، و كنيز ندارد: چون تفاوتي با برده

و صـاحب اختيـار خـويش كـار كنـد،  به مبلغي نازل فروخته شده است، بايد در خانة مخـدوم

و تملك، را انجام دهد.كارهاي خانه توانـد مالـك چيزهاي ناشناخته است، نمياو برايآزادي

.)1377:110(مظاهري چيزي باشد

و برادر با دادن ساالري دختـر بـهبي اگر خوش كه پدر و باور كنيم به قانون فوق بنگريم نانه

مي ديگري، قصد فروختن او را ندارند، دهنـد يـا اينكـه بـا بلكه او را به هر كه بخواهند شوهر

مي دادن ساالري به دخترخواندگي كسي در به دنيا آورد.، او را آورند تا وارثي براي پدرخوانده

مي ماديان هزار دادستاندر باز هم كه مخالف اين قانون قوانيني ديده مي،شود، شود: فتوي داده

 كه پدر حق ندارد دختر خود را، علي رغم ميل او شوهر دهد. 



Y\ ساالري زن از مجموعة هزار قضاوت

ud abāg ān ī guft (13) kū mard  duxt ī xwēš pad akāmagōmandīh ī
ān duxt… (14) …pad zanīh be dād nē pādixšāy… (15) … pad  
zanīh ēd rāy nē pādixšāy čē duxt gād pad(16) xwad 
ēstēd nigirīdan.(MHD 36/12-16) 
بر آن گفته شده است كه مرد مجازنيست، دختر خويش را بـا نارضـايتي افزون

آن دختر، به همسري دهد. بدين دليل مجاز نيست به همسري بدهد، چه رابطة 
 بايد توجه كرد.جنسي به خود دختر مربوط است، به اين 

مياهميت ازدواج دختر صد در بندهش)64-63(درِ كه، اگر دختر دوازده ساله شود مطرح

و اگر پدر  چه اندازه گناه مرتكب شده است شد، شوهر نكرد، آنكه مسبب شوهر نكردن اوست

چه اندازه كرفه(= ثواب) اندوخ و خواهر را شوهر دهند، تا و تـهو برادر جهاد كنند تا دختر انـد

چه كرفه به وجود آيد، آن اگر از آن دختر يا خواهر فرزندي مي ها نصيب : 11909(دهابار شود ها

134-135(

به ديدگاه ديني ازدواج، مي و برادر عهـد ساسـاني، با توجه توان باور داشت، كه هدف پدر

و قـان  به ديگري، انجام اين فريضة ديني اسـت؛ و خواهر ون هـم تمايـل در دادن ساالري دختر

و خواهر را در اين امر جوياست.  دختر

كه دختر ازدواج مي مي هنگامي مي كرد شوهر، ساالر او آيد كـه شد. اكنون اين پرسش پيش

ت سـاالري در عهـد باسـتان، اگـر  و با وجـود اهميـ حدود اختيارات شوهر تا چه اندازه بوده؟

بو شوهر زن را طالق مي د؟داد، تكليف ساالري او چگونه

رفتار زورمدارانة مرد ساالري بوده است، اينكـهةبازمانديكي از اختيارات قانوني شوهر كه

شـد، كـه توانست براي زن خود درخواست قيمومت بدهد. با اين امر زن موظف مـي شوهر مي

 براي آن كسي كه قيمومتش را پذيرفته، فرزندي به دنيا آورد. 

ka mard zan ī-š pādixšāy(4)īhā rāy stūrīh xwāhēd ō ān stūrīh
hilišn. būd kē guft (5) kū-š sālārīh ī ān zan būdagīhā čē-š az 
sālārīh be nē hilišn. (MHD 49/3-5) 

ستُري (= قيمومت) آن پادشازنش اگر مردي ادعاي را بكنـد، پـس بـه جهـت
، بايد  را<قيمومت طالق دهد. كسي بـود كـه گفـت كـه آن مـرد>پادشازن

 
1. Dhabhar 
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از ساالري بركنـار كـرد(= ساال او را ري طبيعي/ قهري آن زن را دارد. چه نبايد
 مرد مجبور نيست، ساالري زن را رها كند). 

مي آن2، ازدواج پادشازني1قيمومتبه سبب آن بايـد بـا در اين صورت شوهر شد. ها باطل

و همچنان ساالرمي با آن زن ادامهبه زندگي مشترك3چكرزنيازدواج  مي داد  ماند. زن باقي

كه درخواست قيمومت زنش را داده بود، پيش از گمارده شدن زن، مي مرد، حتي اگر مردي

به درخواست شوهر مرده ( اش، به قيمومت گمـارده مـي باز هم زن بايد بنا او.)13-48/12شـد

مي براي آن قيمومت بايد با فردي ازدواج مي به جاي و درخواست شوهر را  آورد. كرد

هنگام طالق هم شوهر اختيار داشت كه تكليف سـاالري زن را بـه سـه روش مشـخص به

و ساالري را به آن شوهر بدهد. اگر آن مـرد سـاالري كند: يك، شوهري براي زن انتخاب كند

ميمودو ازدواج با شوهرلواپذيرفت، طالق از شوهر زن را مي كرد. دو، شـوهر رسميت پيدا

ميبايد زن را بر خود ساال و صاحب اختيار كرد، كـه در ايـن صـورت شـوهر بـه زن اختيـارر

ميمودازدواج  به را و شرعاً متعلق داد. در هر دو مورد فوق، فرزند آن زن از ازدواج دوم قانوناً

ا  بود.ولشوهر

1.stūrīhتُرق،يسرپرست،ي: س وليادارة امور صغاري؛ستُرزن مومت،يمراقبت، وصيقهرياست كه (يو يولـيعنـيندارند
نيقانون مدن 1218مادة-خاص ندارند و غ امورادارةيبرازي). و و عدم رشد آنان متصل به صغريديرشريمجنون كه جنون

و  به نكهيااينباشد ولدر صورت اتصال قـ شوديمنيمعيقانون ندةيخاص نداشته باشند، نمايصغر و عمـلميكه او را نامنـد
قيتيوال كسstūr.)560: 1370يلنگرودي(جعفر انددهينام مومتياو را در حق محجوران مذكور، بدون فرزند پسري: هرگاه،
دري(= فرزند پسر) را براينيدارند جانشفهيوظيزنايمرد رد،يبم تعشخص » ستُـر«زن عنـوانايكنند. به آن مردنييگـذشته

م پرشودياطالق ا.)387: 1997انيخاني( بـيبرايآور كه همراه با فرزنديافهيوظيعنييمنظور ستُرزن نجايدر  وارثيشخص
ا و ادامة آن ازدواج با چكرزنيكه ازدواج رسمليدلنياست به و شوهر باطل ميزن .شوديممكن

2.pādixšāyīhā،زناي: زن پادشا و با رضايپادشازن، بـه شـوهر رفتـه اسـت. ( بهـارنيخاطر والـدياست كه باكره است
اح،يي) زن پادشا290، 1378 زن بازماندة مفهوم مادر خانواده، در دوران كهن اناًيكه ي دارا»چغَـر«ايـ»چكـر«تر است در برابر

و مزا (بارتلمهيايحقوق م24-1337:5مشخص است و در عقد ازدواج، شوهر تعهد كـه فرزنـدان او را بـه پادشـا كنديمي)
و نسـبت بـه فرزنـدانش اختيپادشازن، زن اصل.)170-169: 1369( مزداپوررديبپذيفرزند ـ كه كامالً مسـتقل تـام دارد.اري

سافهيهمسرش وظ و هزيدارد كه غذا، لباس مكندنياو را تأميهانهير پس از درگذشت شوهر، سرپرست خـانواده تواندي. او
.)286: 1376ياصفهاني(صفا شود

3.čagar و پرستاريعني» چاكر«واژةيواقعي: احتماالً معنا «است بنده زن. زن«اي»يچكر د»يچغر از ازدواج مرسومگرينوع
زن.)170: 1369( مزداپور در دوران باستان است و شـوهرش درگـذرياگر و او دوبـاره ازدواج ازدواج كرده ـ امت كنـد،د  ازاتي

پايازدواج-ياجتماع وظ ارتاميپادشازن خواهدبود. اخت ازاتياز امتترنيياو  فـهيو تمام فرزندانش را نخواهد داشت. همسر او
و لباس او را تأم و فرزندان . او هنوز متعلق به همسر درگذشتهكندنيندارد كه غذا جدياش است ـ كـه از همسـر ايـدنهبـدشي

م>يشرع-يفرزندفياز لحاظ وظا<آورده حيتوضـ.)289-288: 1376ياصـفهاني(صفارديگيبه همسر درگذشته تعلق
و انواع آن 191، 189، 7،43،48،149: 1376ياصفهان صفاي(درترشيب : 1909 دهابـار(رجوع كنيـد بـه)؛ در مورد ازدواج

).105-104: 1391انعري(،)287-278: 1386 آموزگار(،)39
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توانسـت از شـوهر درخواسـت كنـد، سه، چنانچه آن زن، تنها دختر خانواده بود، پـدر مـي

بهيساالر و فرزنـد آن ازدواج، وارث پـدر دختر را او باز دهد، تا دختر به نام پدر ازدواج كند

 بزرگ خود باشد.

و سرپرسـتي مـي داشـت تـا بـه جـاي او تصـميم بگيـرد، اينكه زن هميشه بايد يك ساالر

و شوهر محوري است؛ دهندة نشان و با توانمنـدي زنان تسليم نميماااقتدار پدر ساالري شوند

و پايشان را باز كنند. تا گره كنند تالش مي  هاي كور پيچيده بر دست

در كانون زناشويي، از نظـر اقتصـادي مقـامي برگزيـده دارد، ايـن،زن ايراني در قرن ششم

پيروزي ثمرة مبارزة چند هزار ساله است. آيين مزدا سهم بزرگـي در ايـن تغييـر داشـته اسـت. 

و زورگويانـة شـوهر بـه در آوردنـد، از فقهاي عهد ساساني زن را از چنگ اقتدار پدرسـاال  ري

( مظاهري،  .)110: 1377لحاظ اقتصادي آزادش كردند

كه دختر بدون اجازه پدر يـا سـاالر ازدواجبه قوانيني برمي ماديان هزار دادستاندر خوريم

مي مي و اين ازدواج را قانون تأييد  كند: كند.

abar dādestān-nāmag (3) ōwōn nibišt ēstēd kū xwah ud duxt  ka  
jud az hunsandīh ī sālār tan pad  zanīh (4) be  dahēd zanīh rāy
xūb. (MHD 36/2-4) 
و دختر در دادستان نامه( نوشتة حقوقي) چنين نوشته شده است كه، اگر خواهر

 ازدواج قانوني است.>اين<تن به همسري دهد،،بدون خرسندي ساالر

آ و تشساالري خانواده

و ماديان هزار دادستاندر»sālārīh ساالري:« به معني رياست، قيمومت، داشـتن مسـئوليت

 قواعد اجتماعي.ةمحدوداختياراتي در

sālārīh ātaxšو و اداره (آتش مجاز از آتشـكده)، نگهـداري : ساالري آتش، توليت آتشكده

و موقوفات آن.  سرپرستي امور مرتبط با آتشگاه

و و بقاي آن بـود بنابر عقايد باورهاي اين نياكان دوردست ما، آتشگاه نماد وحدت خاندان

و نـه بـه  به همين دليـل، كه پيرامون آن در آيين برگزاري نيايش شركت داشتند، و همة كساني

و خويشاوندي نسبي يا سببي، وحـدت مـي و عضـو خانـدان خوانـده دليل پيوند خوني يافتنـد
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(مزداپور مي .)228: 1370شدند

و سرپرسـتي خـانواده را برعهـده دارد،كه كسي ماديان هزار دادستانقوانين طبق سـاالري

و اختيـارات  به عهدة او خواهد بود. پس اگر بخواهد سـاالري و نگهداري آتشكده نيز ساالري

و ادارة آتشكده نيز واگـذار مـي  شـود. طبـق ايـن خود را در برابر خانواده واگذار كند، ساالري

ميقانون، سا و آتشكده در كنار هم معنا  يابد. الري خانواده

ka gōwēd kū-m dūdag pad (5) sālārīh ō tō dād ātaxš-iz dād bawēd. 
(MHD 27/4-5) 

،>قرار<اگر كسي بگويد كه دوده را تحت ساالري تو پـس سـاالري<دادم
مي>  شود. آتشكده نيز واگذار

م و اموال  وقوفهموروثي شدن ساالري آتشكده

ميبا و اموال موقوفه را موروثي اعالم كه ساالري آتشكده كند، خواه ناخواه وجود احكامي

به عرصة ساالري باز مي  شود. پاي فرزندان دختر

و ادارة موقوفه، اين امر را پيش مي قانونگذار در موروثي كردن ساالري آتشكده كه بيني كند

به دختر برسد. ممكن است در ميان فرزندان خانواده، پسري و اين ساالري  نباشد

(انكلسـاريا ) موبـدان موبـد، مقـام نخسـت دينـي12-36/6: 11912بنابر حكمي ارزشـمند

اي را كه براي شادي روان خود برپا كرده، زنش برعهده بگيـرد آتشكدهساالري،كند وصيت مي

مي وصيتو  به سند تبديل و مهر شده ف نامه او قها را در اعتماد بـه زن شود. اين حكم پيشگامي

 كند. بيان مي

و مـوروثي شـدن آن در خـانواده حكم نخست در ارتباط با توليت و ادارة موقوفه آتشكده

 است.

1(
ka gōwēd (17) kū ēn ātaxš pad sālārīh tō dār sālarīh pad paywand 
be barišn sālarīh ī pad 
(1) paywand be rawēd ān ī ātaxš ud ān ī xwāstag ī ō ruwān
dahēnd. (MHD 25/16- 26/1) 

1. Anklesaria 
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سـاالري>پس<اگر كسي بگويد كه، ساالري اين آتشكده را، تو داشته باش،
در خانوادة   موروثي شود.>آن فرد<بايد
رسـد، سـاالري بـر موروثي مـي>به شكل<بستگان>ميان<ساالري كه در

و دارايي را كه براي  مي<دهندمي روان>آمرزش<آتشكده .>شود نيز شامل

را برپـا كنـد، سـاالري در خـانوادة آن فـرد مـوروثي1كسي كه آتشگاه بهرامموددر حكم

 شود. مي

2(
ādarōg ī kas pad warahrānīh ō (1) dādgāh nišāst pad dūdag ī ōy kē
pad warahrānīh
(MHD 26/17-27/1) ō dādgāh nišāst rawēd. 

كس>ساالري< در دودة آن كسي4ي در آتشگاه بهرامآتشي كه نشانده است،
را<كه  مي>آن آتش  رسد.در آتشگاه بهرام نشانده است،

و عالج واقعهموسدر حكم كه تغييري بنيادين در پـي دارد، حكـم قانونگذار براي چاره اي

ي كند: اگر در روند موروثي شدن، ساالري به دختـر برسـد يـا پـدري سـاالر ديگري صادر مي

به دختر بدهد، به محض ازدواج دختر او،آتشكدة خانوادگي خود را ساالري آتـش بـه شـوهر

 منتقل خواهد شد:

3(
ud abāg ān ī gyāg-ē nibišt kū, ka ātaxš pad sālārīh ō duxt ī xwēš
(9) dahēd ud duxt šōy kun- 
ēd andar ō šōy barēd ud  ka-š šōy az zanīh be hilēd (10) ayāb be 
mīrēd ēn kū sālārīh ānōh be 
mānēd ayāb abāz ō bun šawēd saxwan (11) ud pahikār pad-iš
nigerīdan. (MHD 25/8-11) 

وسيها آتشگاه بهرام: آتشگاه.1 و موقوفات و ثروت و بسـيعيبزرگ آتش بهرام نام داشتند مقـدس بودنـد ( بهـاراريداشتند
آيها از آتشيكي). آتش بهرام 547: 1386 دلينيديهانييمرتبط با جرلياست. ـ دشـوار تطهويطوالنانيقداست آن، آنري
آن 1128و شوديميآور شانزده آتش از منابع مختلف جمعاست، ا كننديمريها را تطه بار  كشديم سال طولكيانيجرنيو
(هنةيو هز ).64-63: 1909 دهابار؛138: 1378؛ بهار213: 1378 مزداپور؛180-179: 1377 نلزيآن هنگفت است
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بر آن جايي نوشته شده است كه اگر كسي ساالري آتشگاه را به دختر و افزون
و دختر شوي كند، ساالري آتش را به شوي منتقل خواهد كرد.  خود بدهد

ياچاما بميرد،>اگر شوي<نانچه شوي او را از همسري بهلد (= طالق دهد)
(در آن خانواده) بماند يا به خانوادة وقف كننده باز گـردد،  اين كه ساالري، آنجا

و جواب در آن مورد بايد  و جدل/ سؤال  بررسي شود.>در دادگاه<بحث

ا به طالق منجر شود يا اگر شوهر بميرد، ينكه سرانجام ساالري منتقل شـده، اگر اين ازدواج

به خانوادة دختر بازمي شـود؟ گردد يا در خـانوادة شـوهر مـوروثي مـي چگونه خواهد شد، آيا

 تكليف نهايي اين انتقال، داوران در دادگاه تصميم خواهند گرفت. بارة در

كه ساالري امور موقوفه بـه زن نيـز داده مـي حكم چهارم نشان مي و دهد و زنـان ارد شـود

شوند. هرچند در اين حكم، ظاهراً به محض ازدواج زن، ساالري موقوفه بـه عرصة مديريتي مي

 شود. شوهر منتقل مي

4(
gyāg-ē nibišt kū ka xwāstag (6) ruwān rāy paydāg kunēd ud pad 
dāštan ō zan-ē dahēd ud 
ān zan  šōy kunēd ān xwāstag (7) pad  ān ēwēnag ī ō ān zan mad 
be ō ān mard rasēd ud pad 
paywand ī ān mard be (8) rawēd. (MHD 25/5-8) 
و بـراي جايي نوشته شده است كه، اگر كسي دارايي را براي روان وقـف كنـد

و آن زن، شوهر كند، آن دارايي ( موقوفه) به همان گونه كه  اداره به زني بدهد
و(به آن زن رسيد، به آن مرد  به خانوادة آن مرد خواهـد>سسپ<شوهرش)

 رسيد.

مياما كه نشان  دهد اين امر قطعي نيست. حكمي وجود دارد
كه قانون چهارم را مانع مي مي آنچه كه به واقف اجازه در شود، حكمي است بارة نحوة دهد

تواند بنويسد چنانكه زن، شـوهر كنـد، ادارة ادارة موقوفه خواست خود را اعمال كند. واقف مي

زنا موال موقوفه به خانوادة خـود او برگـردد. در ايـن صـورت منظـور از آن مـرد، شـوهر آن
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به خـانوادة واقـف بـر و خانوادة او خواهد بود. يعني موقوفه نخواهد بود، بلكه آن مرد، واقف

مي مي و در آنجا موروثي  شود. گردد

ka gōwēd (4) kū-m xwāstag ruwān rāy paydāg kard ud pad dāštan 
ō mihrēn dād mihrēn ud any-z (5) kas ān xwāstag frōxt ud be dād
nē pādixšāy ēwāz bar pādixšāy frōxt ud bun (6) pad 
.ān ēwēnag ī-š awiš mad be dād nē pādixšāy u-š pad paywand ōh

rawēd.(MHD 35/3-7).
و را<ادارة اگر كسي بگويد كه من اين دارايي را براي روان وقف كـردم >آن

و كس ديگري نيز مجاز نيست كه آن دارايـي را به مهرين واگذاركردم، مهرين
و >و<را بفروشـد.>آن<واگذار كند. تنها مجاز است درآمـد>يا<بفروشد

را به همان آيين (= ترتيب) كه بـه او رسـيد، واگـذار>آن<مجاز نيست اصل
او برس و بايد به پيوند(= خانوادة) د.كند

و فرزند واقـف را سـزاوارترين افـراد بـراي به حكم زير، قانون به طور طبيعي زن با استناد

از واقـف مـياماداند. ادارة دارايي وقفي آمرزش روح او مي توانـد ادارة موقوفـه را بـه هريـك

 فرزندان خود يا هر شخص مورد اعتماد ديگري بسپارد.

gyāg-ē nibišt kū ka gōwēd kū-m ēn xwāstag (17) ruwān rāy
paydāg kard zan ud frazand īōy mard pad āgenēn dārišn.( MHD 
24/16-17) 
جايي نوشته شده است كه، اگر كسي بگويد كه من اين دارايـي را بـراي روان

و فرزند آن فرد بايد وقف كرده را<ام، زن  با هم اداره كنند.>موقوفه

و عـادي مـي كم كم روال ساالري زن بر موق و شـوهر وفه امري معمول ادارةاًرسـم شـود،

مي اموال موقوفه و قـانون اش را به همسر خود زن را مكلـف بـه اجـراي فرمـان شـوهر،سپارد

داند. در واقع قانون، شايستگي ساالري زن را در ادارة امـوال موقوفـه خـانواده بـه رسـميت مي

 شناسد. مي

5(
ka mard xwāstag tuwān rāy paydāg kard ud nibišt kū-m zan ī (13) 
xwēš dāštan rāy framān
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dād zan az framān ī šōy be ēstād nē pādixšāy (14) u-š sālārīh
kunišn. (MHD 27/12-14) 

و نوشت كه من براي ادارة بـه>آن<اگر مردي دارايي را براي روان وقف كرد
از فرمـان  او زن خويش فرمان دادم؛ زن مجاز نيست و شـوي خـودداري كنـد

را<بايد  ساالري كند.>موقوفه

و5-96/3( ماديان هزار دادستان در به طور مساوي بـه دختـر ) قانوني وجود دارد كه ارثيه

و سرپرسـتي بـه عهـدة دختـر قـرارامارسد، پسر مي به جهت آن ارث، وظيفة ساالري ميـراث

مي مي و پسر ارث را تملك ت گيرد و هيچگونه گيـرد. قانونگـذار بـا عهدي را برعهـده نمـي كند

و موظـف بـه پـرداختن امـور قانون فوق اين امتياز پسر بزرگ را مي گيرد، كـه ارثيـه را بگيـرد

در با وجود بانوي خانه، ساالري امور موقوفه بـه او محـول مـي،ساالري نباشد. بنابراين شـود.

و همكاري در به همسرش يك نوع معاونت و راه واقع اعتماد مرد به همـراه داشـت زندگي را

مي را براي فرزندان ذكور بي  بست. مسئوليت

كه نشان مي مي احكامي و دهد زن و نيز ساالر آن باشد:ارذبنيانگتواند برپاكننده  آتشكده

6(
agar ātaxš-ē (2) zan nišāst sālārīh pad zan kē nišāst ( A14/1-2) 

<زن اسـت كـه>آن<بـا> آتشكده<ي اگر زن آتشكده اي را بنشاند ساالر
 نشاند.>آتشكده را

ازارذبنيانگاگر زني كه و سـپس آتشكده است، بدون وصيت بميرد، ساالري بـه شـوهر او

مي طريق شوهر به فرزندش مي و در خانواده موروثي  شود. رسد

ātaxš ī zan kē šōy ud frazand (16) ast ud anandarz murd nišāst ō
frazand nē bē ō šōy rasēd. (MHD 27/15-16) 

و>به وسيلة<آتشكدة برپا شده>ساالري< و فرزنـد دارد زني، كـه شـوهر
مي وصيت مرده است، به فرزند نمي بي  رسد. رسد بلكه به شوهر

و دارايي مرتبط با با بررسي قوانين فوق ديديم كه چگونه با موروثي شدن ساالري آتشكده

و آتشكده وارد شدند، تا آنجا كه، توانسـتند آتشـكده آن در خانواده، زنان در ادارة امور موقوفه
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مي نيز برپا كنند. اين قوانين توانمندي آن دهد. اگر زنان در ساالري ها را در نقش مديريتي نشان

و ادارة موقوفه موفق عمل نمي مي آتشكده را كردند، چگونه توانستند مجـوز تأسـيس آتشـكده

 بگيرند؟ 

7(

و دستاورد قرن ( خانواده)، تحقق يك آرمان و صبر است: ساالري دختر بر دوده  ها مبارزه
) و ) ديديم كه دختر از سوي پدر به ساالري آتشگاه برگزيـده مـي11-25/8در حكم شـود

دانيم كه ساالري خانواده با ساالري آتشگاه همراه است. قانون زيـر سـاالري خـانواده را بـه مي

 سپارد. دختر مي

dūdag sālārīh ī duxt ōwōn wēš gōwēnd kū (16) ka zyān kunēd ā-š
sālārīh appār nē bawēd
mard  pad  guft  ī zurwāndād nibišt (17) kū ka  nē
hambārēd<zyān> kardan ud nē wizārdan rāy aburnāyag sālār
gumārišn.(MHD 28/15-17) 

ميبر1ساالري دختر>دربارة< (رايمندان) چنين تر گويند كـه، اگـر دوده بيش
او گرفته نمي>نيز<هم زيان كند، آنگاه  از  شود. ساالري

را<شخصي بنابر گـفتة زروان داد ( قانونگذار) نوشـته است كه، اگر او >زيان
و جبران نكردن آن، بايد سـاالر >ديگـري<جبران نكند، به سبب زيان وارده

 گمارد.>هيان دود<براي نابرنا

و پاسـدار آرمـان زروان داد جوان جمپروفسور مظاهري، ( قانونگذار) را بزرگترين حـامي

( مظاهري زن مي .)222: 1377داند

مي زروان دادنظر كه دختر ساالري دوده را تواند داشته باشد، اگر از عهده برنيامد اين است

به دارايي دوده وارد كرد، آنگاه ساالري   از او گرفته شود. يا زياني

اي، اگـر بـه امـوال خـانواده آسـيب هر ساالر گمارده شده ماديان هزار دادستانطبق احكام

و نمـي مدتبرساند، بايد  توانـد خـانواده را بـدون يك سال ساالري خـانواده را داشـته باشـد

ب  ايـد از سرپرست رها كند. چنانچه نتواند زيان را در يك سال جبران كند، طبق قانون سـاالري

 
به» دختر«هزار دادستان، واژةانيماديمصحح روسانيخانيپر.1 و توضـحيتصح» پسر«را يبـرايحيكرده اسـت

 آن نداده است.
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به ساالري خانواده انتخاب مـي در او گرفته شود، ولي اگر بتواند جبران كند، دوباره  بـارة شـود.

 ساالري دختر بر خانواده نيز همين قانون صادق است.

و رضايت، زنش را به عنوان وكيل قانوني اموال خود8 )قانوني كه مرد با اختيار
 گزيند: برمي

ka mard (4) xwāstag pad stūrīhī xwēš zan ī pādixšāyīhā ī xwēš
daštan rāy ud ēn-iz framān
(5) dahēd kū kas pad ziyānag ud ān xwāstag  sālārīh pādixšāyīhā
ma ēw bawēd ziyānag (6) 
pad pēšēmālīh ud pasēmālīh ī xīr ī ān stūrīh sālār andar nē abāyēd. 
(MHD 44/ 3-6) 

تُري(=قيمومت)، بـه پادشـازن خـويش اگر مردي دارايـي خـويش را سـ بـراي
و ايــن را نيــز فرمــان دهــد  مبــادا كســي مجــاز باشــد كــه«اختصــاص دهــد

و آن دارايي باشد>اين<ساالر آن<،»زن زن، به عنـوان خواهـان يـا>آنگاه
 خوانده، در مورد دارايي مربوط به آن قيمومت، به ساالر نيازي ندارد. 

و  گيري نتيجهبحث

آن دربارة)1 و سرپرست در اين بررسي مشخص شد كـه، شناخت واحد اجتماعي خانواده

كه خانوادة تحت پوشش خـود را رهـابياي خانوادههرگز نبايد  سرپرست رها شود. سرپرستي

به مرگ محكوم مي  شد. كرده بود،

آينـد، احكـامي را صـادر قانونگذار براي نجات سرپرستاني كه از عهدة وظايف خود برنمي

به فرد مناسب ديگري مي و سرپرستي خانواده كه انتقال ساالري پـذير شـود. بـدين امكـان كند

به مرگ محكوم نمي و سرپرستي و هيچ خانواده ترتيب هيچ ساالر اي بدون سرپرست رهـا شد

 شد. نمي

و سرپرسـت خـانواده دربارة)2 و شوهر در نقش سـاالر ، در اختيارات نامحدود پدر، برادر

م اين اختيارات نامحدود در ميان افراديمشخص شد كه اين پژوهش وشديدنبال كـه رسـوم

قوانين پيش زردشتي را حفظ كرده بودند. بـا رسـمي شـدن ديـن زردشـتي در عهـد ساسـاني 

و شوهر محوري حداالمكان كم رنگ نگرش شـود. قـوانين تر مـي هاي زورمدارانة پدر ساالري

 اين موارد است.مبين ماديان هزار دادستاندر موجود 

در از جمله اختيارات قانوني شوهر، درخواست قيمومت براي زن رسمي خود بود. معمـوالً
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و سود پذيرفتن قيمومت آن آنو دو هدف درآمد م ثواب آييني .شديدنبال

به طور رسمي درخواست مي مي يعني شوهر، فرزنـد، توانـد بـراي متـوفي بـي كرد كه زنش

به دنيا بياورد.  و شـوهر باطـل وارثي در پذيرفتن قيمومت زن، نكاح رسمي(پادشازني) ايـن زن

مي مي كـرد. زن در برابـر گـرفتن بايست با نكاح چكرزني، ازدواج خود را ثبت مـي شد. شوهر

مي دارايي موظف مي كه به دنيا و اين قانوني بود. چون شد فرزندي آورد، به نام متوفي رقم زند

مةدرجدر قيمومت  ورد توجه بود، اين مقوله يك كـار نيـك دو سـر سـود تلقـي خويشاوندي

به يك خويشاوند مي و قانوني ميبيشد. از نظر آييني و در ازاي آن درآمـدي وارث كمك شـد

مي  گرفت. نيز در اختيار خانواده زن قرار

آنبيآوري براي متوفي وارثناگفته نماند كه كه اگر متوفي دارايـي نيـز وارث قدر مهم بود

و زنــي را بــراي ايــن منظــور اي مــي نداشــت، بايــد خويشــاوندان بــراي آن چــاره انديشــيدند

 گماردند. مي

بهت رضايت دختر در ازدواجياهم دربارة)3 كه، اين نتيجه وجدان جامعـة مـدني دست آمد

و عهد ساساني با آموزه هجـتوحقوقي زن مـوردتيشخصهاي ديني زردشتي بيدار شده است

مي،بنابراين گيرد. قرار مي  شود. رضايت دختر در ازدواج قانوني

به انجـام4 و موبدان موظف امـر دادن ) ازدواج دختر بدون رضايت سرپرست، قانوني است

 نكاح بودند.

كه)5 ميدر اين مورد ، مشخص شد كـه يابد ساالري خانواده در كنار ساالري آتشكده معنا

و همة كسا كننـد، در آن آتشگاه آيين نيايش برگـزار مـيكهنيهر خانواده آتشگاه خود را دارد

و ساالر خانواده بايد مسئوليت ادارة آتشـگاه را نيـز جزو خانواده محسوب مي شوند. سرپرست

به عهده بگيرد.

و اموال موقوفهدربارة)6 بهموروثي شدن ساالري آتشكده وقتـي دست آمد كـه، اين نتيجه

به دختر رسيد و زنان جامعة عهد ساسـاني را بـه ادارة آتشكده از پدر ، اجراي آن، پاي دختران

 جايگاه مديريتي باز كرد.

كه انتقال ساالري آتشكده از زن به شوهر دربارة)7 اجراي اين قانون، پاسـخي، اينگونه بود

آن براي پرسش مردان است كه چرا زنان مي ها تكيـه بزننـد. پـس هـر توانند به جايگاه ساالري

به طور كه به او مـي زني رسـيد، بـا ازدواج آن سـاالري را بـه شـوهر موروثي ساالري آتشكده
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آن منتقل مي مي كرد تا مردان نينديشند با اين قانون مقام ساالري به مـرور مـردان ها گرفته شود.

پي مي و خود پـيش قـدم مـيبه توانمندي زنان در اين عرصه شـوند كـه سـاالري امـوال برند

به همسرانشا ن بدهند.مشترك را

مي8 و فرزند قرار به عهدة زن قـانون شايسـتگي، يعني اينكه گيرد ) ادارة اموال موقوفه مرد

وصيت نامه موبدان موبد نشان داد كـه رهبـران؛ شناسد زن را در عرصة مديريتي به رسميت مي

به عنوان الگو، قوانين را در خانوادة خود اجرا مي . فقهـاي كنند، تا فتواها اجرايـي شـوند ديني

و شكوفا شـدن عهد ساساني به بانوي خانه اعتماد مي و نتيجة آن حفظ دارايي در خانواده كنند

ميتاقيخلّ  شود. هاي زن در اجراي ساالري

به اينكه)9 ميراجع كه توانند آتشكده بنيان كنند زنان زن از نظر اقتصادي بايد، اينگونه بود

ق كه آتشكده بنشاند؛ به انونگذار نه تنها آن را منع نميتوانمند باشد، كند، بلكه ساالري آن را نيز

 كند. زن واگذار مي

و پيش كساني كـهةهمتر نيز گفته شد، ساالري آتشكده در كنار ساالري خانواده بايد باشد

شـوند، پـس زن بـا كنند جـزو خـانواده محسـوب مـي در آن آتشكده مراسم نيايش برگزار مي

خ كه به عهده بگيرد.ساالري آتشگاهي  ود بنيان كرده است، ساالري خانواده را نيز بايد

كه از ساالري دختر بر خانواده سخن مـي 10  بـه دليـل كـه اسـت حكمـي، گويـد ) قانوني

و روشني هـاي فقهـاي هيچ توضيحي نياز ندارد جز آنكه گفته شـود، تمـام تـالشبه صراحت

به  و ايمان و پايداري زنان انگيز، به بـار نشسـته رقتباور تغيير وضعيت زردشتي در كنار صبر

به  شناسد، اين يك پيروزي بـراي زن دورةميتيرسماست. قانون ساالري دختر را بر خانواده

 ساساني است.

وةثمر آميز مرد به زن در اواخر عهد ساساني است. مرد بـا احتراماين پيروزي، نگاه انساني

و او را نيازمند ساالر نمي ايي برميطيب خاطر همسرش را به عنوان وكيل دار  بيند. گزيند

و نـاگزيرهدر اين گفتار روند طي شد و زن شخصيت حقـوقي نداشـت كه دختر از زماني

و سرپرستي مي و خـانواده قـرار شـديبررس داشت تا زماني بايد ساالر كـه مـدير ادارة امـوال

 گرفت.

و خانواده بوده است، رسـيم كـه دختـر به مرور به زماني مـيامادر آغاز پدر ساالر آتشگاه

به ارث مي مي ساالري آتشگاه را از پدر به جايگاه ساالري تكيه و در ايـن برد. توسط پدر زنـد
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كه قانون مقام به شايستگي عمل مي به زن مـيةاجازكند، تا آنجا او بنيانگذاري آتش را و دهـد

زن را ساالر آن مي الر خانواده شدن او نيز محرز است، چرا كـهسا،داند. با ساالر آتشكده بودن

و ساالري خانواده در كنار هم بايد باشد.   ساالري آتشگاه

و دارايي، جايگاه ساالري زن را تثبيـت مـي به عنوان شريك زندگي و در پايان شوهر كنـد،

و مسائل حقوقي آن را به زن مي مي اداره اموال و اذعان امـوال دارد كه زن در اداره امـور سپارد

و صاحب اختيار است. در دادرسي  هاي قضايي ساالر

مي بنابرآموزه به عنوان مؤمنان خطاب واقع و برتـري هاي زردشت افراد شوند نه زن يا مـرد

آن انسان و كردار نيك و گفتار و پندار را هاست. اين آمـوزه ها بر اساس پرهيزكاري هـا جامعـه

آنكند كه برتري افراد بر يكديگ هشيار مي و درستي كردار  هاست.ر براساس راستي

ساسـانيان،ةدورنشـان داد كـه در جامعـة مـدني ماديـان هـزار دادسـتان قوانين موجود در

وتيشخص و خانواده قرار دارد و حمايت قانون هـاي زردشـت آموزهحقوقي زن مورد احترام

 نهادينه شده است.
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Abstract 
The Book of A Thousand Judgement (Mādayān ī hazār
dādestān) is one of the most important sources for social 
history of the Sassanid Iran. This book contains sentences, 
judgments and other documents that have been issued in 
the claims and legal proceeding. This book is not a law-
code but it is a collection of legal cases. Such legal texts 
were made to serve as manuals of judicial proceeding.
Legal term of “guardianship” (sālārīh) that can be seen in 
the collection of thousands of judgments, assign this 
position to man and propound his legal duties.Now the 
questions of this article is: Is the woman in the Sassanid 
period in position of guardianship too? If a woman had 
the role of guardianship, how did she arrive at this position 
and how to find out about the process of arriving at this 
managerial position from the book? By review existing 
sentences, we will find out that how a woman was guided 
toward such a position and how she showed her 
competence and thus preserved if for herself. There are 
sentences in this valuable legal text that represent 
guardianship of women in the family, fire temple, property 
management and property management of marital 
endowment in judicial proceedings of the Sassanid era.
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