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چکیده
در مادیان هزار دادستان ،کتاب حقوقی ارزشمند بازمانده از دورة ساسانیان ،اصطالحات حقوقی
بسیاری را میتوان یافت که بیانگر اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن دوره است؛ امّا اهمیّت و جذابیت
قوانین مرتبط با امور خانواده انکارناپذیر است .این گفتار ،اصطالح حقوقی «خُوَرش و دارش :تأمین امرار
معاش خانواده(نفقه) ،انفاق و حمایت» و «خُوَرش و وَستَرَگ :تأمین خوراک و پوشاک» را در ده حکم
مادیان هزار دادستان بررسی میکند .در این راستا ،پرسشهایی مطرح میشود :قوانین مدنی ایران دورة
ساسانی چه افرادی را تحت پوشش نفقه میداند ،و وضعیت فرزندان نامشروع و بدسرپرست چگونه
بودهاست؟ بااستناد به احکام حقوقی موجود در مادیان هزار دادستان درمییابیم که ،حمایت قانون بر
حفظ خانواده و احترام به حریم آن تبیین میشود ،امّا قانونگذار با نگرشی شجاعانه ،اتفاقات و وضعیت
ناهنجار جامعه را خردمندانه مدیریت میکند .این مقاله ،از نوع نظری و با روش تاریخی تحلیلی صورت
پذیرفتهاست و هدف آن ،تبیین کارکرد حقوقی نفقه و افراد تحت کفالت در جامعة مدنی دورة ساسانیان
است .ضمن تفسیر اصطالح حقوقی «خُوَرِش و دارش» یا «خُوَرِش و وَستَرگ» ،کارکرد فرهنگی و
اجتماعی آن را در ساحت خانوادة دورة ساسانی باز مییابیم .با توجه به عدم پژوهش مستند در این
زمینه ،ضرورت پرداختن به آن آشکار است.
کلیدواژهها :ساسانیان ،متون فارسی میانه ،مادیان هزار دادستان ،حقوق خانواده ،نفقه
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مقدمه
مادیان هزار دادستتان ظرایف با ارزشتی از قوانین عصتر ساسانی را در خود جای داده است .دین
رستمی کشتور ،در دوران ستاسانی مذهر زردشتی است؛ بنابراین ،قوانین حقوقی در چهارچوب قوانین
دین زردشتتی شتک گرفته است ،امّا وجود بخشی از فتویهای حقوقی در این کتاب ،بیانگر دگرگونی
های اجتماعی ،اخالقی و انستتانی حاکم بر جامعه استتت ،که قانونگذار برای اختاللهای به وجود آمده،
گامی به سوی عدالت اجتماعی برمیدارد.
ظهور مانی ،و جفاهای کرتیر و نهضت مزدک جزر و مدّ ناشی از توالی قدرت بین بزرگان لشکری
و مذهبی را نشتان میدهد و در عین حال ،حاکی از وجود قانون مدون و ضرورت اصالح و تجدیدنظر
در جزییات آن نیز هستتت 8.در مادیان هزار دادستتتان ،هنگام ستتخن گفتن از واحد اجتماعی خانواده
اصطالح  dūdagبهکار میرود که آن را باید در زبان فارسی دری به «دوده» ،دودمان و خاندان ترجمه
کرد؛ خاندان بزرگی که پدر یا مردی به جانشتتینی او ریاستتت و «ستتایری» آن را بهعهده دارد و به
اصتتطالح «دوده ستتایر» استتت .وی در برابر اعضتتای خانواده ،یعنی کدبانو و فرزندان و زنان دیگر و
پسران نابال غ و نیز بندگان ،مسئولیّت و اختیاراتی داشته است :حمایت از آنان و نیز ادارة اموال خانواده و
تهیة «خورش و دارش»  ،یعنی خوراک و وسای امرار معاش بر عهدة وی بوده و اختیارات بسیار وسیع
او را قواعد اجتماعی و عرف معمول در جامعه محدود میکرده است 4.در نخستین بازبینی ،دورنمایی از
خاندان گستتردة پدرشتاهی و پدرستایری هند و اروپایی ری مینماید که پیشینة آن به دورة قریر به
چهارهزار و پانصتتد ستتال پیش از میالد مستتی میرستتد 9.با چنین توصتتیفی از خانواده و قدرت پدر یا
دودهستایر ،وقتی قوانین پدر را مسئول اشتباه دختر میداند ،یعنی دیگر ،چنین قدرتی در خانواده بسیار
کمرنگ شتده استت؛ که مشتکالت درون خانوادگی به محاکم قضتایی کشیده میشود .قانونگذاران،
تغییرات بهوجود آمده در جامعه را روند اجتنابناپذیری میبینند ،و قوانین را متناستتر با مشتتکالت روز
هماهنگ میکنند؛ تا جامعة مدنی از کنترل خارج نشتود و به مستیر مناسر مورد قبول عرف اجتماعی
هدایت شود.
دستتنویس مادیان به خط و زبان فارستی میانه(پهلوی ساسانی) نوشته شده است .این کتاب به
زبانهای انگلیستی ،روستی ،آلمانی و فارستی ترجمه شتده است 2.بررسی ،اصطالح حقوقی«خُوَرِش و
دارش» یا «خُوَرِش و وستتَرگ»(=نفقه) 6در مادیان هزار دادستان ،نخستین پژوهش با استناد به احکام
موجود در این کتاب ارزشمند حقوقی است.

تأمین امرار معاش خانواده در دَه حکم مادیان هزار دادستان

66

بررسی و تحلیل تأمین امرار معاش خانواده در دَه حکم مادیان هزار دادستان
اصتتطالح «خُوَرِش و دارش» یا «خُوَرِش و وستتتَرگ» ،یک اصتتطالح حقوقی ،به معنی وظیفة
سترپرستتی ،نگهداری و حمایت از افراد تحت پوشش خانواده؛ تأمین مایحتاج فرزند ،از قبی  :خوراک،
پوشتاک پرداخت هزینه آموزش و پرورش و ...؛ و همستر ،از قبی  :خوراک ،پوشاک ،مسکن و...منظور
تأمین امکانات رفاهی و حمایتی در حد شأن خانواده.
حکم نخست 5،افرادی را که تحت پوشش نفقه قرار میگیرند ،مشخص میکند .در این قانون،
پدر یا دودهسایر ،ریاست و قدرت خود را بر همسر و دختر ازدواج نکرده و پسر نابالغ حفظ کرده است.
(12) pus tā burnāy bawēd duxt tā šōy kunēd zan tā zindag ān ī
pādixšāyīhā xwarišn (13) ud dārišn (MHD32/12-13).

از پسرر ،تا برنا(بالغ) شود ،دختر ،تا هنگامی که شوهر کند ،پادشازن 7تا
زمانی که زنده است ،باید نگهداری و سرپرستی شود.
پسر تا سن بلوغ(86سالگی) ،دختر تاهنگام ازدواج ،و پادشازن(زن رسمی) تا پایان عمر ،باید تحت
پوشتش حمایت و نگهداری سرپرست خانواده قرار بگیرد .در روایت امید ا َشوَهیشتان به دادن نفقة زن
حتی بعتتد از مرگ شتتتوهر 1تتتأکیتتد میشتتتود :اگر بخشتتتی از <ک ت ّ متتایملتتک> ،بتتهصتتتورت
اهلوداد(=صدقه/خیرات) 3داده شده است ،ک ّ مخارج زن ،باید از آنچه باقی مانده ،منظور شود.
به جز موارد شترعی که در دین مشتخص شتده استت ،الق 81در دین زردشتی گناه محسوب
میشود .مردی که بدون عذر شرعی و علی رغم می زن ،او را الق دهد ،گناهکار است و در صورتی
که در قید حیات باشد ،قانون میتواند زن را در پادشازنی ابقا نماید .در مورد اموالی که در اختیار آن زن
قرار داشتتتتته ،متعهتد به قرارداد فیمابین خواهند بود؛ و اگر آن زن ،غذا و مایحتاج و یا جامهای را به
صورت پنهانی نگه داشته باشد ،پسندیده خواهد بود آنچه در شأن اجتماعی او داده شود .امّا اگر در قید
حیات هم نباشد ،باید آنچه در شأن زن باشد ،به او داده شود .اگر بیشتر از آنچه که شایستگی دارد ،در
اختیار داشتتتته باشتتتد ،نباید از او پس گرفته شتتتود؛ زیرا یقیناً همستتترش به او داده بود و اگر کمتر از
شتایستتگی شتأنش داشتته باشد ،تحمی و تعقیدی به روح همسرش خواهد بود 88.اکنون این پرسش
پیش میآید که اگر پدر دارایی برای ادارة خانوادهاش نداشته باشد ،وظایف او را چه کسی باید به عهده
بگیرد؟ و برخورد قانون با این امر چگونه است؟
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حکم دوم ،به پاسخ این پرسش میپردازد:
)pid ka-š az xīr ud xwāstag ī xwēš nest, az xīr ī pus, duxt ud zan ī (17
pādixšāyīhā. pid ī čagarīhā az wāspuhragān ī zan ud frazand ī čagarīhā (1) uš gōhrīg abāz dahišn(MHD32/ 16- 33/1).

اگر پدر دارایی و خواسته در تملک نداشته باشد ،باید از دارایی پسر ،دختر و
پرادشرررازن <نگهرداری و سرررپرسررتی شررود> .امّرا پردرِ چکر ،برایرد از
واسررهوهرگران(سررهماالرث)

12

زن و فرزنرد(ددختر) چکرزن

13

<نگهرداری و

سرپرستی شود> و باید عوض آن را پس دهد.
بنابر این حکم ،اگر پدر دارایی برای امرار معاش خانواده نداشته باشد ،وظیفة سایر اعضای خانواده
استتت که پدر را تحت پوشتتش و نگهداری قرار دهند .قانونگذار ،نخستتت ،پستتر را موظف به این امر
میداند و دوّم ،دختر و در آخر ،پادشتتتازن را .قانون با این امر ،بستتتیار مستتتالمتآمیز برخورد میکند؛
بالفاصله وظیفة بزرگ خانواده را به سایر اعضای خانواده واگذار میکند .نکتة قاب توجه این است که،
پدر ِچکر که هیچ رابطة اقتصتتادی با همستتر و فرزندش ندارد و موظف نیستتت به آنها نفقه دهد ،در
صورتی که خود نیازمند سرپرستی و انفاق باشد ،قانون تأمین معیشت پدر ِچکر را به عنوان قرض قاب
برگشت ،به چکرزن و فرزندِ چکر محوّل میکند.
حکم سروّم ،در مورد کودکان بدسترپرست است :بق این حکم ،کودکانی که بیسرپرست رها
شدند ،به سرپرستان صال سپرده میشوند .هزینه نگهداری و تربیت از مح درآمد آن کودکان ،تأمین
میشود .مح درآمد فرزند را قانون از دارایی پدر برای او مقرر میکند.
aburnāyag kē-š pid pad wināhgārīh xwarišn (4) ud dārišn nē dahēd, kas
be parwarēd, parwardār pādixšāy ka kār-windišn čand (5) parwarišn gōhrīg
ī parwarišn rāy abāz gīrēd. ka kār-windišn pad parwarišn nē bowandag ān ī
(6) nē bowandag gōhrīg pid be dahišn (MHD33/ 3-6).

پدری که ،به علّت قصور و کوتاهی ،کودکش را نگهداری و سرپرستی نکند< ،و>
کس <دیگری او را> بهرورد ،پرورشدهنرده ماراز اسررت کره <از> درآمد< 14آن
کودک> ،بره انردازه هزینپ پرورش ،در عوض برای پرورش باز گیرد .چنانچه درآمد
برای هزینپ پرورش کافی نباشد ،پدر باید عوض/برابر مقدار ناکافی را بدهد.

پتدری که در مورد پرورش و نگهداری فرزند کوتاهی کند ،و کس دیگری فرزند او را بزرگ کند،
نمیتواند از تأمین پرورش فرزند خود فره برود؛ باید هزینة نگهداری و مخارج او را بپردازد.
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قانونگذار در حکم چهارم ،بعد از پدر بیمستتئولیّت ،شتتوهرِ مادر را نزدیکترین فرد به کودک
میداند ،از نظر حقوقی پرورندة کودک ،شتوهرِ دوم مادر محستوب میشود ،درآمد کودک از داراییِ پدر
قانونیاش ،به پرورنده تعلق مییرد.
frazand ka-š gādar ī mādar parwardār (11) u-š windišn nē mādar če
parwadār xwēš(A4/10-11).86

چنانچه فرزند را شرروهرِ مادر بهرورد ،درآمد <فرزند> به مادر نمیرسررد ،زیرا
متعلق به پرورشدهنده است.
بق این قانون ،هزینة نگهداری و تربیت کودک به مادر داده نمیشتتتود ،بلکه به شتتتوهرِ مادر،
جهت تأمین امکانات رفاهی کودک باید پرداخت میشود.
یزم به ذکر استتت ،در حقوق مدنی دوره ستتاستتانیان ،اگر زن پس از الق ،شتتوهر کند ،فرزندان
ازدواج دوم ،متعلق به شتتوهر اول هستتتند؛ بدین ترتیر ،امرار معاش زن و فرزندان ازدواج دوم زن ،به
عهده شتوهر اول استت؛ و شوهر اول ،پدر قانونی فرزندان ازدواج دوم زن محسوب میشود 85.و دیگر
اینکه ،گاهی این پدران قانونی ،از عهده اداره و امرار معاش فرزندان ازدواج دوم زن برنمیآمدند و این
فرزنتدان را بته عنوان برده واگتذار میکردند 85.بنابر این حکم ،قانونگذار ،روند دادن مستتتئولیت این
فرزندان را به پدر واقعی آغاز کرده است.
حکم پنام ،الویت اوّل سرپرست خانوار را بهصراحت روشن میکند:
الویت اوّل ستترپرستتت خانوار تأمین استتباب امرار معاش زن و فرزند استتت .اگر پدر ،هزینة امرار
معاش خانوادة خود را بخواهد ببخشد یا واگذار کند ،آن بخشش از درجة اعتبار ساقط است 81،حتی اگر
این واگذاری به همسترش باشتد ،قانونگذار مجاز است آن دارایی منتق شده را توقیف کند .و اگر به
موجر وصیت باشد ،آن وصیت اجرا نمیشود.
(10) ka xwāstag pad dād be dahēd, ka-z-iš ō zan ēdar ēg-iz xwarišn ud
dārišn (11) ī zan ud aburnayag abāz āwarišn ka pad handarz be dahēd ēg-iz
abāz āwarišn(MHD30/10-11).

اگر فردی دارایی را انتقال دهد ،حتی اگر به زن خود که آنااسررت <منتقل کند>،
آنگراه نیز باید<هزینپ> خوراک و نگهداری(امرار معاش) زن و فرزند نابرنا(صررریر) را
بهردازد .چنانچه <آن دارایی را> به موجب وصرریت واگرار کند ،آنگاه نیز باید<آن را از
انتقال /واگراری> باز آورد.
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با توجه به حکم بعدی ،زن میتواند آن اموال را به دلخواه تصتتترف کند ،و هزینة امرار معاش را
نپردازد.
در حکم ششم ،قانونگذار لزوم احترام به شخصیّت حقوقی زن را یادآور میشود:
wāyayār guft kū xwāstag ī šōy pad bar-xward ō zan dahēd zan (9) ēdōn
)šōy awiš dahēd har čiyōn-iš kāmēd kardan kū pādixšāy u-š xwarišn ud (10
wastarag az dūdag…(A7/8-10).

وای یار(مفسرر) گفته اسرت که دارایی را که شوهر برای برخوَرد(استفاده از
سود) ،به زن واگرار کند ،زن همانگونه که شوهر به او واگرار میکند ،هر گونه که
میلش باشد ،میتواند با آن دارایی اناام دهد؛ امّا خوراک و پوشاک او <باید> از
<امکانات> خانواده <تأمین شود>.
واییار یکی از مفسران روشنفکر حقوقی دوران ساسانی ،در این حکم ،بهصراحت اعالم میکند:
دارایی که به زن داده شتود ،او در تصترف آن ،بهدلخواه آزاد استت؛ یعنی شتخصتیّت حقوقی زن را به
رستمیّت بشناسید؛ زن در ادارة اموالش صاحر اختیار است و موظف نیست ،دارایی خود را برای تأمین
امکانات رفاهی خانواده هزینه کند؛ حتی اگر آن دارایی را شتتتوهر به او واگذار کرده باشتتتد .پس باید
قانونی شتتک بگیرد ،که منبع درآمد امرار معاش به کستتی منتق نشتتود ،و اگر ستترپرستتت خانواده،
خودستترانه ،دارایی خود را به کستتی انتقال داد ،قانون بتواند هزینة تأمین رفاه خانواده را از آن دارایی
کسر کند.
بتا حکم هفتم ،قانونگذار(واییار) حکم توقیف امکانات رفاهی خانواده را از اموال واگذار شتتتدة
مرد ،صادر میکند.
wāyayār guft kū ka kunēd, kū-m xwāstag ī man xwēš frāz az man ō
wahmān (5) mard dād pad kardag ōwōn kunēnd kū parwarišn ī zan ud
aburnāyag abāz āwarišn ud abārīg (6) hamgōnag čiyōn dād freh rāst
(MHD31/4-6).

واییار(مفسرر) گفته است که ،اگر کسی <عنوان> کند که من داراییام را ،پس از
خود ،بره بهمران شررخگ واگررار کردم .آنگاه بنابر کرده(داحکام قانونی) ،این چنین
<حکم> میکنند که <امکانات ضروری برای> پرورش زن و <فرزند> نابرنا ،باید<از آن
دارایی> ،باز آورده شرود(دکسر شود)؛ و بقیپ <دارایی> همانگونه که داده شد <واگرار
شود>< .این حکم> ،بسیار عادالنه است.
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بنابراین ،حکم فراهم کردن امکانات ضروری برای امرار معاش زن و فرزند از جمله مواردی است
که ،قانون اجازة مصادره و بازگرداندن آن را از اموال واگذار شده ،میدهد.
در ی زمان ،موقعیّت خودکامگی و سلطة مرد به شدّت دچار تغییر و تحوّل گردید .قدرت و سلطة
نامحدود مرد ،عمالً وجود نداشتت .اعمال خودسترانة مرد نسبت به زن ،وجدان حقوق عصر ساسانی را
جریحهدار

میساخت83.

در حکم هشتم ،به افرادی که باید مورد حمایت و انفاق سرپرست قرار بگیرند ،برده 41نیز اضافه
میشود:
duxt ud zan ud anšahrīg mard-(12)mard pad wināh warōmand kard
ēstēd uzēnag ī-š pad xwarišn ud dārišn ud ēd čē-š pad (13) passāxtan andar
abāyēd xwadāy ud sālār dahišn(MHD33/ 11-13).

دختر و زن و برده ،هر یک ،برای گناه <ارتکابی> سرروگند 21داده میشرروند .هزینپ
نگهداری و سررپرسرتی <هریک> و آنچه را که برای آماده کردن آن(مراسرم سوگند)،
الزم است ،بزرگ و ساالر <آنها> باید بدهد.

پدری که به موقع دختر خود را شتوهر ندهد ،گناهکار است :آن پدر را تنافوری 44که هزار دویست
درم سنگ گناه باشد ،و به سر چینود پُ  49اوّل شمار این کنند42،و کرفة /ثواب کسی که خواهر یا دختر
خود را شتوهر دهد ،آنقدر بزرگ است که تمام گناهان او شسته میشود و هر کار و کرفة فرزندان آن
دختر یا خواهر نصیر آن شخص نیز میشود .در احکام دینی کرفه/ثواب ازدواج بیشمار است .با وجود
چنین تشتویقهای دینی برای ازدواج ،چنانچه روابط نامشروعی شک بگیرد ،قانون آن زن یا دختر را
گناهکار نمیداند ،و از او حمایت میکند ،آن را قصتتتور و کوتاهی پدر یا ستتترپرستتتت دختر میداند و
میگویتد کته چنین دختری باید انفاق و نگهداری شتتتود؛ در واقع ،او از جامعه رد نمیشتتتود؛ و اگر
فرزندی نیز از این ارتباط به وجودآمد ،تحت حمایت قانون قرار میگیرد.
زنا و ارتباط نامشتتتروع ،به هر حال و به هر صتتتورت ،منع شتتتده و منفور استتتت .ولی فرزندان
نتاخوانتدهای کته از این ارتباط بهوجود میآیند ،بههیچوجه نباید کفارة گناهان پدر و مادر خود را پس
دهند؛ قانون از آنها حمایت

میکند46.

در حقوق اجتماعات مل مترقی امروز ،ستعی شتده است که از

این کودکان نامشتتتروع و مادران شتتتوهر ناکردة آنان حمایت کنند؛ لیکن ،این اقدامات تاکنون ،همه
بیشتر جنبة خیرخواهی و لطف و ترحم داشتته استت ،در ایران دورة ستاستانی ،این کودکان را «پیک
خدا» میخواندهاند و در پناه قانون قرار

داشتند45.
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حکم نهم ،از جمله احکامی استتتت که ،قانونگذار ،ناهنجاری به وجود آمده در جامعه را مدیریت
میکند .کوتاهی پدر ،عام آن بِزة دختر ذکر میشود .بنابراین ،قانون ،پدر را موظف میکند که چنانچه
چنین دختری درآمد یا عایدی ندارد ،او را تحت انفاق و حمایت خود قرار دهد.
duxt ka pad wināhgārīh ī pid gādār kunēd (2) xwarišn ud dārišn ud ka-š
kār-windišn ī zan ast az kār-windišn ī xwēš ud ka-š kār(3)-windišn ī xwēš
nēst az ān ī pid bawēd(MHD33/1-3).

دختر که به سربب قصور و کوتاهی پدر ،رابةپ نامشرو برقرار کند ،باید نگهداری
و سرپرستی شود .اگر آن زن را دستمزد است ،از دستمزد خویش و اگر او را درآمد
از خویش نیست< ،باید> از دارایی پدر <نگهداری> شود.

حکم دهم ،تکلیف زنی که بدون ازدواج مورد بهرهبرداری جنستی قرار میگیرد و فرزند حاص
از چنین ارتبا ی مشتخص میشود .قانون از چنین زن و فرزندی حمایت میکند و مرد مکلف است تا
به ثمر رسیدن آن فرزند ،امکانات رفاهی مادر و فرزند را فراهم کند.
(6) ka mard zan kē sālār ī pad nāmčišt ud stūrīh ī kas nēst gāyēd (7) ud
pad ān gād frazand zāyēd ud ān zan xwāstag ōwōn nēst kū-š xwēš tan (8) ud
frazand dāštan tuwān ōy mard ān frazand tā burnāy bawēd ān zan tā ān
frazand (9) burnāy bawēd pad parwarišn ud xwariš ud wistarag dārišn
(MHD36/ 6-9).

اگر مرد با زنی که سراالر مشرخصی< 27ندارد> و سُتُری (قیمومت) 28کسی را هم
ندارد ،رابةپ جنسری برقرار کند ،و با آن رابةه فرزندی زاده شود ،و دارایی آن زن چنان
نباشد که بتواند خویشتن و فرزندش را نگهداری کند ،آن مرد ،باید آن فرزند را تا زمانی
که برنا(بالغ) شررود و آن زن را تا زمانی که ،آن فرزند برنا شررود ،بهرورد ،و باید اسرربا
نگهداری و خوراک و پوشاک دهد.

حکم مادیان ،دربارة زنی که شتتتوهر ندارد و مورد بهرهبرداری جنستتتی قرار میگیرد ،ترک زنا از
چنین ارتبا ی و به ازدواج درآمدن است:
اگر کسری بگوید که ،او زن کسری نبود ،رابةپ جنسی اناام شد در به ازدواد درآمدن
مختار است و پس از آن نباید زنا

کند29.
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در قانون کنونی مدنی ایران ،زانی چنین تکلیفی در برابر ف متولد از زنا و شخص زانیه ندارد.
ولی برخی از فقها از جمله آقای خوئی ،برای زانی مستئولیّت قائ شدهاند و قانون ًا نیز مطابق یک رأی
اصراری دیوانعالی کشور ،زانی مکلف به اخذ شناسنامه برای ف ملحق به

زناست91.

نتیاهگیری
وظیفة نگهداری ،سرپرستی و تأمین امرار معاش خانواده به عهدة پدر است .چنانچه پدر در فراهم
کردن استباب رفاه خانواده ناتوان باشتد ،این وظیفه به عهدة پسر قرار میگیرد .در صورت نبودن پسر،
وظیفة دختر محستوب میشود .اگر پسر و دختری در خانواده نباشد ،بانوی خانه این امر مهم را باید بر
عهتده بگیرد .وقتی قتانون چنین وظیفتة مهمی را بته زن محول میکنتد ،یعنی بتانوی خانه در دورة
ساسانی چنین توانمندی را به اثبات رسانده است که در صورت نابهسامانی مالی مرد ،بدون مؤاخذة او،
امرار معاش به عهدة پادشتتتازن قرار بگیرد .در ازدواج چکرزنی قانوناً زن از مزایای حقوق همستتتری
بهرهمند نیستتت ،چکرزن و چکرمرد هیچگونه تعهد مالی نستتبت به یکدیگر ندارند و فرزند این ازدواج
نیز به چکرمرد تعلق ندارد؛ بستیار با اهمیّت استت که قانونی پیدا میشود که ،از چکرزن میخواهد در
صورت نیاز چکرمرد ،از او نگهداری و مراقبت کند و عوض تأمین معیشت را از او بخواهد .توجّه قانون
به کودکان بدسترپرستت یا بیسترپرست را باید از جمله موارد مهم قانونگذاری دورة ساسانی بهشمار
آورد .پیشترفته بودن این قانون در زمانی که تمام تصتمیمات را دودهسایر/پدر میگیرد ،بینظیر است؛
آنقدر باید سترنوشتت آیندهستازان در جامعه مهم باشتد ،که چنین احکامی شک بگیرد و آنقدر باید
مراجع قانونی قدرتمند باشتند که از عهدة اجرای چنین احکامی برآیند و بتوانند بیمسئولیتی سرپرست
را مورد بازخواستت قرار دهند و امرار معاش کودک رها شده را بگیرند .قانونگذار شوهرِ مادر را ،بعد از
پدر قانونی ،پرورشدهنده و ستترپرستتت کودک معرفی میکند .این نشتتان میدهد چهار چوب تربیت،
پرورش و حمایت در خانواده و جامعه تعریف شتتده استتتت .از وظیفة پدر نستتتبت به خانواده ،قانون با
قا عیّت حمایت میکند .فراهم آوردن استتباب رفاه و امرار معاش خانواده ،وظیفه و دین پدر محستتوب
میشود و بخشش دین ،قانوناً اعتبار ندارد و قاب برگشت است .حمایت قانونی از شخصیّت حقوقی زن
و اینکه اختیار اموال خود را دارد و هر گونه که بخواهد میتواند در اموال خود دخ و تصتتترف کند و
هزینة امرار معاش خود را از شوهر بخواهد .از موارد بهروز حقوق زن محسوب میشود .اگر افراد تحت
پوشتش نفقه(دختر ،زن و برده) مرتکر جرمی شتوند ،در آن شرایط نیز سرپرست موظف به حمایت و
نگهداری آنان استتتت و باید استتتباب رهایی آنها را از گناه ارتکابی فراهم کند .اگر به هر دلیلی پدر یا
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سترپرستت ،شرایط ازدواج دختر را فراهم نیاورد ،قصور و کوتاهی تلقی میشود .بنابراین ،اگر گناهی از
دختر ستر بزند ،پدر یا ستایر موظف به حمایت از چنین دختری است .فرزندان نامشروع تحت پوشش
قانون هستتند و فراهم کردن امکانات رفاهی و پرورشی به عهدة پدر آنهاست .چنین پدری نمیتواند
از سرپرستی فرزندش شانه خالی کند.
ال
از قوانین این گفتار ،بهوضتوح ،میتوان دریافت ،که از دودهسایر یا بزرگ خانواده جز نامی ،عم ً
قدرتی باقی نمانده استت .وقتی دودهسایری ،نمی تواند معیشت خانواده خود را تأمین کند ،قانون سایر
اعضتتای خانواده را مکلف به نگهداری و حفاظت از پدر میکند؛ و یا وقتی قانونگذار درمییابد که پدر
در بزرگ کردن فرزند خود کوتاهی میکند ،از او ستتلر صتتالحیّت میکند ،برای فرزند او ستترپرستتت
بهتری پیدا میکند و هزینة نگهداری فرزند را از اموال پدر ،وصتتتول کرده و به پرورش دهندة کودک
میپردازد و یا هنگامی که دختر گناهی خالف عرف مرتکر میشتتتود ،پدر یا ستتترپرستتتت او مؤاخذه
میشتتود .آیا همة این احکام نشتتان نمیدهد که در دورة ستتاستتانی پدران ،آن دودهستتایران قدرتمند
نیستتتند ،که زنان از آنها بپرستتند چگونه بیاندیشتتیم ،چه بگوییم و چه کار کنیم؟ بلکه زنان همپای
مردان در جامعه فعال هستند و قادرند امرار معاش خانواده را در صورت ناتوانی مرد بهعهده بگیرند؛ اگر
دختر یا زن قادر به فعالیّت اجتماعی و کستتتر درآمد نبود ،چگونه قانونگذار میتوانستتتت احکامی را
تدوین کند که اگر پدر توان مادی نداشتت از ستوی دختر ،پادشازن و حتی چکرزن نگهداری و تأمین
شتود .در واقع ،احکام فوق ،بیانگر حقوق عملی جدید عصر ساسانی است ،و قانونگذار ،مرد و زن را به
عنوان همکار ،همستر و همراه میشتناسد .یکی از قانونهای مترقی در احکام بررسی شده ،حمایت از
شخصیّت حقوقی زن در ارتباط با دارایی خود ،بسیار قاب توجه و مُدرن است.
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لباس و سایر هزینههای او را تأمین نماید صفای اصفهانی ،نزهت( .)8955روایت امید اشوَهیشتان ،تهران:
مرکز ،ص  .415نک .بارتلمه ،کریستین( .)8995زن در حقوق ساسانی ،ترجمة ناصرالدین صاحر الزمانی،
تهران :عطائی ،صص 42-6؛ مزداپور ،کتایون( .)8953شایست ناشایست .تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی ،صص 851-853؛ (مزداپور :8913 ،صص)82-89؛ حسینی ،زهرا و میرفخرایی ،مهشید(.)8936
«سایری زن از مجموعة هزار قضاوت» ،مةالعات زن و خانواده ،دوره  ،2شماره  ،4صص.55-65
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 1در قرآن کریم به مردان تأکید میشود که وصیّت کنند پس از مرگشان هم ،همسرانشان را تا یکسال نفقه
دهند و از خانه بیرون نکنند()421 :4؛ و نیز از آنها خواسته میشود ،به هنگام الق ،مهر فراوانی را که به
همسرانشان دادهاند ،پس نگیرند( ،)41 :2قرآن کریم( .)9831ترجمة سید کاظم ارفع ،چ چهارم ،تهران:
فیض کاشانی.
 3اهلوداد( ):ahlawdādیا اشوداد ،یعنی بخشش کردن به نیکان( مزداپور .)855 :8953 ،به ور عام ،هدیهای
است که به موبدان داده میشده است .میرفخرایی ،مهشید( .)8931روایت پهلوی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی ،ص  .932اهلوداد ،مقرری که به صورت نقدینه یا جنس به روحانیون دین زردشتی داده
میشود؛ تا با آن حمایت مالی ،زندگی ایشان تأمین گردد و بتوانند بیدغدغه خا ر به انجام وظایف و مسئولیتهایی
که دارند ،برسند و برای تأمین معاش در پی کار دیگری نروند(صفای اصفهانی.)416 :8955 ،
 81نک .حسینی ،زهرا(« .)8936احکام الق(=هشتن از زنی) در مادیان هزار دادستان» ،پازند ،شماره ،22
صص.56-69
 88صفای اصفهانی :8955 ،ص .25
 84واسپوهرگ( :)wāspuhragسهم پسر یا دختر از ماترک پدر ،سهمایرث .جمع :واسپوهرگان
( :)wāspuhragānسهم پسر یا دختر از ماترک پدر ،سهمایرث ،جهیزیه دختر ( Perikhanian, 1997:
.)394
 89چکرزن ،اگر زن پس از مرگ همسرش دوباره ازدواج کند ،امتیازات اجتماعی -ازدواجی او پایینتر از امتیازات
پادشازن خواهد بود .یعنی اختیار تام فرزندانش را نخواهد داشت .همسر او وظیفه ندارد که غذا و لباس او را تأمین
نماید .او متعلق به همسر در گذشتهاش است(صفایاصفهانی)411 :8955 ،؛ چکرزنی( :(čagar-zanīhعقد
ازدواج دوّم یا بعدی .نک.
Shaki, M.,(1990): Čakar. Encyclopædia Iranica. London-New York.
Vol. IV, Fasc. 6, pp. 647- 649.
در مورد انواع ازدواج ،نک .حسینی ،زهرا( 8935الف)« .احکام انواع ازدواج و تعدد زوجات از مجموعه هزار قضاوت»،
پنامین همایش متن پژوهی ادبی سبک شناسی بالغت نقد ،تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران.
 :kār-windišn 82دستمزد ،درآمد.
Ankelersaria,T.D. (1962):Rivayat ī Hemit ī Ašavahištan. Bombay. 15
Perikhanian, Anahit. (1997). The book of A Thousand Judgments(A
Sasanian law-book). tr. Nina Garosian. New York.
 85نک .حسینی ،زهرا(8935ب)« .حقوق فرزندان ازدواج دوم(=دودهزادان) در مادیان هزار دادستان» ،اولین
همایش بینالمللی زبان و ادبیات فارسی ،همدان ،صص .86-8
 85نک .حسینی ،زهرا(8935ج)« .حقوق اجتماعی بردگان از مجموعه هزار قضاوت» ،پژوهشنامه تاریخ ،سال
سیزدهم ،شماره  ،68صص  14و.35
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 81نک .حسینی ،زهرا(« .)8935احکام هبه(=بخشش) در مادیان هزار دادستان» ،ماموعه مقاالت چهارمین
همایش متن پژوهی ادبی(نگاهی تازه به متون تاریخی -ادبی) ،جلد ،4تهران :هسته مطالعات ادبی ،سازمان
اسناد و مدارک کتابخانه ملی ایران ،صص .419-414
 83بارتمله.54 :8995 ،
 41در مورد حقوق اجتماعی بردگان ،نک(.حسینی8935 ،ج.)812-53 :
 48وراومند( :)warōmandملزم به سوگند ،آزمایش الهی .نک( .حسینی.)851-855 :8932 ،
 44تنافر /تناپوهر :نام گناهی است که مانع از عبور گناهکار از پ چینود میشود ،و کفارة آن  911سکة چهار
درهمی است یا  411تازیانه ،گناه نابخشودنی ،فرهوشی ،بهرام( .)8925فرهنگ پهلوی ،تهران :بنیاد فرهنگ
ایران ،ص.245
 49چینودپ  :پ صراط(همان.)35 :
24
Dhabhar,E.B.N.,(1909):(ed.) Saddar Nasr and Saddar Bundehesh.
Bombay, p 135.
 46آموزگار ،ژاله( .)8915زبان فرهنگ اسةوره ،تهران :معین ،ص.415
 45بارتلمه :8995 ،صص .44-48
 45سایر مشخصی ندارد ،یعنی در سایری پدر و برادر نیست و شوهر نیز ندارد .خود سایر است و تعهدی به
کسی ندارد.
 41سُتُری( :)stūrīhسرپرستی ،مراقبت ،قیمومت ،سُتُرزنی :stūr .هرگاه ،کسی بدون فرزند پسر بمیرد ،مرد
یا زنی وظیفه دارند جانشینی (= فرزند پسر) را برای شخص در گتذشته تعیین کنند .به آن مرد یا زن عنتوان
«سُتُتر» ا الق میشود( .)Perikhanian, 1997: 387در اینجا ،منظور زنی که وظیفه و مسئولیت
فرزندآوری برای فرد بی وارثی برعهدة او نیست.
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