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   چکیده
ساسانی و به زبان فارسی میانه  هحقوق دور هاي درباریا کتاب هزار داوري، رساله مادیان هزار دادستان

و است نخست قرن هفتم میالدي نوشته شده  هساسانی یعنی نیم هاین مجموعه در پایان دور .است
مفسر در این متن  50نام بیش از . پیش از اسالم است هشود متعلق به دور رح میقوانینی که در آن مط

نام برخی از این مفسران را که  . حقوقدان بودند 47موبدان موبد و  4موبد،  4ا آمده است که از میان آنه
به تعداد  با توجه .توان در میان مفسران اوستا نیز مشاهده کردشود، میفتواهاي بسیاري از آنها نقل می

آید که آیا این موضوع  ، این سوال پیش میاست زیاد مفسران حقوقی که در کتاب از آنها نام برده شده
ساسانی تشکیل شده بود و حقوقدانان در آن به  هکه نهاد حقوقی در دوربر این نکته تواند دلیلی باشد  می

از حقوقدانان برجسته و آگاه به مسائل حضور این تعداد  .پرداختند کنندگان می حل مسائل حقوقی مراجعه
بیانگر تشکیل شدن این نهاد حقوقی در زمان خسرو پرویز  ممکن استحقوقی و قضایی در منطقه پارس، 

باشد که این حقوقدانان خبره، در آن مشغول به حل مشکالت  مادیان هزار دادستانیعنی زمان تدوین 
  .حقوقی و رسیدگی به امور قضایی مردم بودند

   
   مفسر، حقوقدان، نهاد حقوقی ، فارسی میانه،مادیان هزار دادستان :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه  - 1

ساسانی و به زبان فارسی میانه  هحقوق دور هاي درباریا کتاب هزار داوري، رساله مادیان هزار دادستان
باقی مانده  مادیانها تنها حقوق وجود داشته که از میان آن هاحتماالً در این دوره چند رساله دربار. است
نخست قرن هفتم میالدي  هساسانی یعنی نیم هبه چند دلیل نگارش این مجموعه در پایان دور. است

نخست اینکه  .پیش از اسالم است هشود متعلق به دور صورت گرفته و قوانینی که در آن مطرح می
مرد  است و مؤلف کتاب، فرخ) 628-591(آخرین پادشاهی که در کتاب از او نام برده شده، خسرو پرویز 

زیسته و کتاب را در همان موقع،  در زمان این پادشاه، یعنی نیمه نخست قرن هفتم می بهرامان، احتماالً
دوم اینکه در این کتاب از مسائلی که . ، گردآوري کرده استاسالمساسانی و پیش از  هیعنی در دور

                                                
   .هاي باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیفرهنگ و زبان) دکتري( پژوهشگر -1
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  ، با توجه به این مسئله 1شوده بودند، سخنی گفته نمیاسالمی با آن مواج هزردشتیان در قرون اولی
دلیل دیگر اینکه، مسائل . انجام شده است اسالمتوان اطمینان داشت که گردآوري کتاب پیش از می

شده در کتاب شامل مسائل پیچیده و بسیار مشکل آن دوره است و داورانی که به بررسی آنها  مطرح
 ههاي پهلوي دورمل به آن مسائل را داشتند؛ در صورتی که در رسالهپرداختند شایستگی و آگاهی کا می

شود و در آنها بیشتر به مسائلی چون قانون ارث و خانواده  اسالمی، موضوعات حقوقی محدودتر مطرح می
با توجه به آنچه گفته شد، بدون . ، پرداخته شده استزردشتی پس از اسالم وجود داشت هکه در جامع

کامال ساسانی است، پیش از اسالم نگارش یافته و تحت تاثیر سیر  یان هزار دادستانمادشک محتواي 
   .)2005، 2ماتسوخ؛ 287-286: 1378 ،تفضلی(اسالمی قرار نگرفته است  هتکاملی قوانین حقوقی دور

ت حائز گوید از چند جه می) 2005(از این متن تنها یک نسخه باقی مانده و همانطور که ماتسوخ 
نخست اینکه تنها کتابی است که شامل مسائل حقوقی و قضایی در فقه ایران پیش از  .استاهمیت 

دین زردشتی باقی مانده است، دوم اینکه یکی از منابع بسیار مهم براي پژوهش  هاسالم است که از دور
 هکه دربارو دیگر اینکه، در منابع موجود پهلوي  نهادهاي قضایی ایران ساسانی است در تاریخ اجتماعی و

در  است قوانین دین زردشتی در دوران ساسانی نوشته شده، مسائل حقوقی و مذهبی با هم ترکیب شده
  . تاب به طور کامل بر مسائل حقوقی تمرکز داردصورتی که این ک

شود و پاسخ به آنها بر اساس روایات قوانین حقوقی در این کتاب به صورت مسائل حقوقی مطرح می
از قوانین دین زردشتی منشأ است و  از مفسران بنام دینی و حقوقیاهایی است که همه شده و فتونقل

  47موبدان موبد و  4موبد،  4ا مفسر در این متن آمده است که از میان آنه 50نام بیش از . گرفته است
ان در میان توشود، میها نقل میران را که  فتواهاي بسیاري از آننام برخی از این مفس. حقوقدان بودند

عالوه بر تفسیر  ها مانند سوشیانس، مردگ، میدیوماه، ابرگ،برخی از آن. وستا نیز مشاهده کردمفسران ا
ده است که هایی نیز در متن آماما نام. هاي غیر حقوقی، مفسر متون حقوقی نیز بودندمتون دینی و نسک

   ).2005ماتسوخ، ( شده استآنها نقل و آرا و احکام مختلف حقوقی از  براي نخستین بار از آنها یاد
وي خود را در مقدمه کتاب معرفی . مؤلف کتاب، فرخ مرد بهرامان، خود یکی از مفسران است

کند، اما چون متن بعد از نام او دچار افتادگی شده است چیزي از زندگی و زمان زندگی او در دست  می
شود که او باید حات حقوقی آن استنباط می؛ با این حال از محتواي این کتاب قانون و اصطال3نیست

                                                
اند ولی در آنها به نیز به مسائل حقوقی پرداختهروایات فرنبغ سروش و  دادستان دینی و روایات امید اَشَوهشتان هاي کتاب -1

تنها ن مادیان هزار دادستاکتاب  .اجه شدند نیز پرداخته شده استمسائلی که زردشتیان در قرون اولیه اسالمی با آن مو
    ).287- 286: 1378تفضلی، (ساسانی یعنی پیش از اسالم است  در دورهمسائل حقوقی زردشتیان  کنندهمنعکس

2- Macuch, M.   
  80/17: مدي.   3

… ud man farrōxmard ī wahrāmān ēn ābādīh ābādīhātar … 
   ....تر را سعادتمندانه) و سعادت(مرد بهرامان این کامیابی و من فرخ... 



 37/مفسران حقوقی مادیان هزار دادستان 
 
حقوقدان و کامال با اصطالحات فنی حقوقی آشنا بوده باشد و عالوه بر این به اسناد دادگاه نیز دسترسی 

   ).ماتسوخ، همان ؛286: همان ،تفضلی( 1داشته است
 ل نبودندمذهب با هم مطرح بود و هیچگاه از هم مستق باستان همواره قانون و ههر چند در دور

و به  رسید سازمان مستقل حقوقی الزم به نظر میکه ایجاد  آورد این تصور را به وجود میمادیان بررسی 
یکی از موضوعاتی . آن روز شکل گرفته بود هاحتماالً تفکر ایجاد این نهاد در جامع) 2005(قول ماتسوخ 

مفسران بسیار در آن به همراه م بردن نارسد،  به نظر مهم و جالب توجه می مادیان هزار دادستانکه در 
اندرزبد  مغان عنوان موبدان موبد، موبد، رد وبا آمده برخی مادیان نام مفسرانی که در . ستا فتواهاي آنها

و نام برخی بدون عنوان در متن آمده که با توجه به احکام و فتواهایی که از آنها نقل شده، مسلم  هستند
با توجه به تعداد زیاد مفسران حقوقی که . اندر در مسائل حقوقی بودهنظ است که همه متخصص و صاحب

بر این تواند دلیلی باشد  آید که آیا این موضوع می ، این سوال پیش میاست در کتاب از آنها نام برده شده
و حقوقدانان در آن به بررسی و حل مسائل  ساسانی تشکیل شده بود هنهاد حقوقی در دور نکته که
که در  مفسرانی هتا در این پژوهش نام هم در این راستا تالش شد. پرداختند کنندگان می راجعهحقوقی م

نام مفسران در دو بخش . ، استخراج و به موضوع فتواي آنها اشاره شوداست آمده مادیان هزار دادستان
اشد در این موبدان و مفسران حقوقی، بررسی شده است و اگر نام مفسري در دیگر متون پهلوي آمده ب

البته الزم به یادآوري است، مفسرانی که نام آنها در . 2گزارش به صورت یادداشت به آن اشاره شده است
نام آنها در دیگر کتب پهلوي، ممکن است دو شخصیت جدا و  آمده و مفسران هم مادیان هزار دادستان

  . ه استنامی به آنها اشاره شد متفاوت باشند اما در این پژوهش به دلیل هم
ها، تنها  در میان این ترجمه. 3شده استانجام  مادیان هزار دادستانکنون چندین ترجمه از تا

  ، در نمایه کتاب به نام مفسران و عنوان آنها اشاره کرده استمادیانخود از  هپریخانیان در ترجم
به نام و عنوان  یانایران در زمان ساسانسن در کتاب  همچنین کریستن). 418-416: 1997پریخانیان، (

آوري نام  جمع. 4)138و  76-75: 1351سن،  کریستن(تعدادي از مفسران و موبدان اشاره کرده است 
به همراه موضوع فتواي آنها کاري است که براي نخستین بار در این پژوهش انجام   مادیانمفسران 

                                                
شاید . شده استمحل اقامت او احتماال در شهر گور، در استان اردشیر خوره بوده یعنی جایی که اسناد دادگاه، بایگانی می -1

  ).12: 1997پریخانیان، (کرده است  به این شهر نقل مکان و در آن زندگی می مادیانمرد به منظور گردآوري  هم فرخ
 . مکنزي است به شیوه ولی آوانویسی آن ).418- 416: همان(ئت پریخانیان استخوانش نام مفسران بر اساس قرا -2
؛ 1993، 1981؛ ماتسوخ، 1997، 1973پریخانیان،  :از آغاز تاکنون عبارتند ازمادیان هزار دادستان هاي کامل   ترجمه -3

رونوشتی که متعلق به کتابخانه   - 1: دو رونوشت باقی مانده است هزار دادستان مادیاناز  .1391؛ عریان، 1937بولسارا،
 40رونوشت انکلساریا که  -2 ؛)1901دي، م( آن را چاپ کرده است 1901دي در سال صفحه دارد و م 110ست، اهاتاریا 

   .)1912آنکلساریا، ( به چاپ رساند 1912اي در سال  دي آن را به همراه مقدمهت و مصفحه اس
آمده، منحصراً از این دو کتاب نیز  مادیان هزار دادستانهش، عالوه بر آنچه در  هاي ذکرشده در این پژو براي عنوان -4

   .استفاده شده است، به همین دلیل براي هر یک از عناوین، به منبع آن اشاره نشده است
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نها به منظور بررسی وجود نهاد و آراء حقوقی آمادیان هزار دادستان مفسران  هپژوهش دربار. شود می
  . دشوقضایی و حقوقی در دوره ساسانی هدفی است که این پژوهش دنبال می

  
 موبدان  - 2
  موبدان موبد  - 2-1
  ) ādurbād ī zarduštān(آذر باد زردشتان  -2-1-1

مادیان متن  بار در 6نام او . 1آذرباد پسر زردشت، موبدان موبد زمان ساسانی و معاصر با یزدگرد دوم است
بار نام او کامل و به  2. آمده است و فقط یک بار با عنوان موبدان موبد نامیده شده است هزار دادستان

بار دیگر فقط به صورت آذرباد، نام او برده  4و  )38/10، 36/3: 2انکلساریا( همراه نام پدرش زردشت آمده
رود ی مطالب آشکار است که از او سخن میولی از پیوستگ) 11و  8و  7و  36/4: انکلساریا(ت شده اس

  .  3اشاره شده است» ساالري آتشکده« هدر متن تنها به توصیه او دربار ).36/3: انکلساریا(
  
  ) ādurbād ī mardbūdān( آذر باد مردبودان -2-1-2

او پس از  ).36/6: انکلساریا( و یک بار نام او در متن آمده است ، موبدان موبد بود4آذرباد پسر مردبود
اي را برپا کرده زیسته زیرا بر اساس متن وي براي شادي روان آذرباد زردشتان آتشکدهآذرباد زردشتان می

  .  5نقل نشده است در متن فتوایی از او. بود
  ) mardbūd(مرد بود  - 2-1-3

. 6)39/16 :ریاانکلسا(است موبدان موبد زمان پیروز شاهنشاه ساسانی است، نام او یک بار در متن آمده 
  . فتوایی از او نقل نشده، فقط اشاره شده که در موضوعی پیروز شاه با او مشورت کرده است

                                                
پذیرش پتت گماشته بود  يبر اساس این بند وي شاگردي را برا. به صورت آذرباد زردشتان آمده است) 8/10( شایست ناشایستنام او در  -1

اي در متون پهلوي در قطعه ).39: 1912داور،  ؛98: 1390مزداپور، (کننده را فاش کرد، او را از این کار محروم کرد شاگرد، راز توبهولی چون 
و آمده و چند اندرز از او نام ا دینکرد ششمدر ). 81: 1913- 1897جاماسب آسانا، (سال موبدان موبدي او اشاره شده است 90نام او آمده و به 

   ).573: 1911ن، مد ؛236: 1392میرفخرایی، (نقل شده ولی به موبدان موبدي او اشاره نشده است 
2 - Anklesaria. T. D.  

  .»ساالري آتشکده باید به آن فرزند من برسد که پرهیزکارتر است«:نامه خود آورده آذرباد در وصیت -3
  1-1-3 ه رجوع شود ببراي مردبود  -4
بر اساس متن، زمانی که آذرباد زردشتان وصیت کرد، ساالري آتشکده به فرزند پرهیزکارتر او برسد، آذرباد مردبودان، دادخوش را که هم  -5

  .خواهر و هم زن آذرباد بود براي این کار انتخاب کرد
کوتوال ( این نام آمده است) 2/11(همچنین در هیربدستان  و) 32: 1390مزداپور، (آمده ) 2/86(مفسري با این نام در شایست ناشایست  -6

) mardbūd ī dādjuwān(، از مفسري با نام مردبود دادجوان )40/21(و ) 30/15(در نیرنگستان، فرگرد دوم  ).32: 1992 و کرینبروك،
از چندین هاي ساسانی هاي خاص در کتیبهنامدر کتاب  ).178و  136: 2003کوتوال و کرینبروك، (او اشاره شده است یاد شده و به چاشته

براي ... (راورمزد و اي یا مهر بودند؛ از جمله مردبود پسر آزادمرد، مردبود پسر آذو داراي جام نقره ن نام برده شده که موبدنفر با این عنوا
   ).118-117: 1986، آگاهی بیشتر رجوع کنید به ژینیو
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  ) weh šābuhr( وه شاپور -2-1-4
نام . ؛ وي در زمان خسرو انوشیروان اوستا را مدون کرد)181: 1986، 1ژینیو(بود موبدان موبد اردشیرخوره

و ) 39/4، 34/7: انکلساریا(آمده است؛ دو بار با لقب موبدان موبد  انمادیان هزار دادستبار در متن  5او 
زمان زندگانی او پس از . 2)36/17، 35/15، 14/13: انکلساریا(سه بار بدون این عنوان نامیده شده است 

ستوري، امور بردگان و تنظیم «فتواي او در سه موضوع . برده در باال بوده است سه موبدان موبد نام
  . است» ارزان دقیق در مورد فرد مرگ پرونده

  
  موبد  -  2-2
  ) burzag(برزگ  -2-2-1

بار در متن آمده که در هر سه با عنوان موبد  3نام او . موبد اردشیرخوره در زمان خسرو انوشیروان بود
خوره بار در متن تصریح شده که موبد اردشیر 2). 37/9: ، انکلساریا100/4، 97/6: 3ديم( نامیده شده است

  . است» اي که مرتکب قتل شدههی و بردهساالري آتش، تادیه بد«فتواي او در موضوع . بوده است
   
  ) zardušt(زردشت  -2-2-2

رونوشت تهیه » اموال آتشکده«وي در زمان خود از . 4نام او یک بار با عنوان موبد بیشابور آمده است
رونوشت از اسناد دادگاه شوند  هعد، داوران ملزم به تهیهاي ب کرده بود و این کار او دلیلی شد تا در دوره

)93/4: ديم .(  
  
  ) frēh-zardušt( فره زردشت -2-2-3

لزوم تنظیم « هفتواي او دربار). 100/8: ديم(موبد شهر اورمزد اردشیر، نام او یک بار در متن آمده است 
  . است» در مراحل دادرسی 5نامه پرسش

  
  

                                                
1- Gignoux, P. 

فتوا داده است این مراسم مذهبی  آمده که درباره 61و  38بند ) 58( در فصل درون و میزد و گوشودا ایت پهلويرونام وه شاپور در  -2
نام این مفسر آمده و احکامی دربارة  11و  19/8، 13/14، 10/44هاي در نیرنگستان، فرگرد نخست، فصل). 345و  341 :1390 ،میرفخرایی(

   ). 114و  112، 92، 74: 1995کوتوال و کرینبروك، ( تاز وي نقل شده اس... درون، شنومن و 
3 - Modi, J. J.  

  وه بوده استشود که پدر موبدي به نام ماه صاحب مهري با این نام دیده میهاي ساسانی هاي خاص در کتیبهنامدر کتاب  -4
  ).194: 1986، ژینیو( 
5- pursišn-nāmag آمد سندي که در  شد به صورت مکتوب درمی از خواهان و خوانده می؛ در جلسات دادگاه تحقیقات و بازجویی که

شد و چیزي  در این سند تمام مراحل دادرسی ثبت می. گفتند نامه می رسید، پرسش آن مراحل دادرسی ثبت و به امضا و مهر طرفین دعوا می
   ).178: 2009کی، ش(افتاد از قلم نمی
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   )māh-ādur frēh guānasb( نسبگش آذر فره ماه  -2-2-4

 2و ) 99/7: ديم(بار در متن آمده، یک بار با عنوان موبد اردشیر خوره  3موبد اردشیر خوره است؛ نام او 
  .فتوا داده است» تایید مهر نامه«شرایط  هوي دربار. 1آمده است) 95/17: ديم(بار بدون عنوان موبد 

  
  مفسران حقوقی  - 3
  ) ādurbarzgar(آذر برزگر  - 3-1

حقوقدانی بهرام نام با عنوان استاد از وي ). 57/3: ديم(آمده است  مادیان هزار دادستاننام او یک بار در 
  . کند بیان می» )ضمانت(= پایندانی « هکند و فتواي او را دربار یاد می

  ) ādur-bōzīd( آذر بوزید - 3-2
ک بار در متن به همراه هوداد، فرنبغ و آذرباد نام او ی. ساسانی است ههاي دور از شخصیتآذر بوزید 

  . از او فتوایی نقل نشده است.  2)38/10: انکلساریا(زردشتان آمده است 
   )ādur-ohrmazd( آذر اورمزد- 3-3

» گوییتناقض« هوي فتوایی دربار. نام این مفسر یک بار در متن آمده و براي او عنوانی ذکر نشده است
)waštag-saxwanīh (فتواي او را قابل  مادیان هزار دادستانده است؛ فرخ مرد بهرامان نویسنده دا

  . 3)9/2: ديم(داند استناد نمی
  ) abarag( ابرگ - 3-4

- که بسیاري از تفسیرهاي وندیداد از زبان او نقل میاست نام روحانی دانشمندي ابرگ 
، 5/14: ديم(بار فتوایی از او نقل شده  5. بار در این متن آمده است 6نام او  ). 19: 1963ستی،یو(4شود

                                                
کوتوال و (در کنار مفسرانی چون ابرگ، مردبود، گشنسب و سوشیانس نام برده شده است) māh-ādur(آذر ماه، از مفسري با نام )2/11(در هیربدستان  -1

  ). 32: 1992کرینبروك، 
مده است داد آ نام او در کنار آذرفرنبغ و وه دینکرد ششدر  ).32: 1986، ژینیو( اندشوند که موبد بودهسه شخص با این نام دیده میهاي ساسانی کتیبهدر   -2
 ).  322: 1392میرفخرایی، (از موبدان موبدي با عنوان آذربوزید نام برده شده است  هاي منوچهر نامهدر . )574-573: 1911ن، مد؛236: 1392میرفخرایی، (
در نیرنگستان،  ).2-1: 1912داور، ؛2: 1390مزداپور، (گناه و تاوان آن است، سخن گفته شده است  ، از چاشته او که درباره)3و  1/2(ایست ناشایست در ش -3

کوتوال و (نام برده شده و از وي فتوایی نقل شده است) wehdād ādur-ōhrmazd(داد پسر آذراورمزد از مفسري با نام وه) 22/5(فرگرد نخست 
وي از جمله بزرگانی بود که در هنگام ظهور . استداراب هرمزدیار نام آدراورمزد آمده است که دین دستور آذربایجان بوده روایات در ). 124: 1995کرینبروك، 

داداورمزد آمده است ) 2/2(البته این نام در زند بهمن یسن ). 87-86: هرمزدیارداراب (مزدك از سوي خسرو انوشیروان خوانده شد تا با مزدك مناظره کند 
اند از نام چندین موبد با این نام آمده است که داراي مهر بوده اي ساسانیههاي خاص در کتیبهنامدر کتاب  ).5: 1957آنکلساریا، ؛ 2: 1385راشد محصل، (

   ).38: 1986، ژینیو( جمله آذراورمزد پسر دادگشنسب و آذراورمزد پدر موبدي به نام مردبود
به صورت ابرگ آمده   71و  52، 38و در بندهاي ) abarīg(،  به صورت ابریگ )22و  2/ 58(نام ابرگ در روایت پهلوي، فصل درون و میز و گوشودا  -4

بار آمده و تفسیرهایی از او در  20در زند وندیداد این نام  .)186، 179،182، 176، 171: 1913، دابار؛ 346و  343، 341، 338، 335: 1390میرفخرایی، (است 
؛ 296: 1953کاپادیا، ( نقل شده است 19/25؛ 9، 14/5؛ 13/35؛ 9/32؛ 80، 34، 22، 8/18؛ 52، 35، 24، 7/5؛ 6/5؛ 49، 19، 4، 5/1؛ 33، 3/14فرگردهاي 
سخن گفته  6، 5/5؛ 115، 88، 73، 64، 2/2؛ 1/3هاي او در فصل مفسر بسیار آمده و از او و چاشته در شایست ناشایست نیز نام این ).II :9: 1907جاماسب، 
و فتواهایی از ) 11، 19/8؛ 13/14؛ 29، 10، 10/2؛ 8/8؛ 3/8(بار آمده  8ام این مفسر در نیرنگستان، فرگرد نخست ن). 1912داور،  ؛1390مزداپور، (شده است 

، گاه نیز 31: 1912، دابار( کندهاي منوچهر نیز نام این مفسر آمده است که گاه به چاشتۀ او اشاره میدر نامه). 1995کوتوال و کرینبروك، (وي نقل شده  است
   ).39: همان( و گاه نظرات او در کنار مفسران دیگري چون میدیوماه و سوشیانس آورده شده است )71: همان( شودفتوایی از او نقل می
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فتوایی نقل شده  )abarīgān(= و یک بار نیز از سوي پیروان او ) 30/3: ؛ انکلساریا52/3، 29/2، 22/5
خوانده شده  avragو   afrag ).296: 1953کاپادیا، ( aparagاین نام به صورت ). 50/13: ديم(است 
شرایط حضور دستور در دادگاه، ایوکینی، ساالري، «هاي  ر زمینهفتواي او د. )9: 2 ،1907جاماسب، (است

  . است» )تشخیص هویت(= قیمومت، تقسیم سهم و شناسایی شخص 
  ) wahrām( بهرام -  3-5

در بیشتر . آمده است مادیان هزار دادستانبار در  26نام او . ساسانی است هبهرام از قضات و مفسران دور
، 31/8، 21/14، 20/7، 8/7، 7/11، 14و  6/2، 4/17: ديم(خود او نقل شده موارد فتوا و حکمی از زبان 

، 19/5، 11/12، 10/13، 9/5، 3/16: ؛ انکلساریا4و  98/1، 70/4، 17و  12و  65/9، 64/14، 61/16
) 16/14: ؛ انکلساریا98/1: ديم(وه آزادمردان  و گاه حکمی را از زبان مفسر دیگري به نام پوسان) 29/16
نام او بیشتر از مفسران دیگر آمده، در نتیجه . 1بیان کرده است) 9/5: انکلساریا(شاد و رادهرمز  هرامو ب

گواهی دو زن، گواهی یک زن و یک « هفتواهاي او دربار. فتواهاي بسیار و متنوعی او نقل شده است
شده، ایوکین، مصادره هبهمرد، ساالري به همراه زناشویی، سوگند، نقش دستور، آزاد کردن برده از دارایی 

 هاموال، ارث، اظهار مالکیت، تقسیم سهم، فرزندخواندگی، اختیار زن بر درآمد خویش، واگذاري اموال، نحو
  .  است» تشخیص هویت هثبت اظهارات و نحو

  ) wahrām-šād(بهرام شاد  - 3-6
مده و هر بار با مفسر دیگري بار در این متن آ 3نام او . ساسانی است هاز قضات و مفسران دوربهرام شاد 

جم و یک بار به همراه گشن) 9/5: ؛ انکلساریا69/13: ديم(بار به همراه راداورمزد  2. همراه است
  . داده است» فرزندخواندگی و واگذاري اموال«او فتوا در مورد ). 11/16: انکلساریا(

  ) pusānūz(پوسانوز  - 3-7
شراکت زن و مرد و حکم آن بعد از « هن آمده و فتوایی درباربار در مت 2مفسر است؛ نام او پوسانوز 

  ). 101: 1391؛ عریان، 8و  4/7: ديم( داده است » طالق
  ) pusān weh( وه پوسان - 3-8

و گاه با مفسران ) 52/15، 51/3: ديم(بار در متن آمده که گاه به تنهایی 6مفسر است؛ نام او وه پوسان
فتوایی از اونقل شده و ) 41/5: ديم(و وه اورمزد و سیاوش ) 42/7، 31/7: ديم(دیگري چون مردگ 

سوگند، واگذاري «فتواهاي او در مسائل ). 7/11: انکلساریا(کند یار از او حکمی را بیان می یک بار نیز واي
» داشتن آتش روشن نگه هدارایی، قیمومت، تقسیم سهم، عدم تمکین، ساالري آتش، مالکیت و هزین

  . است
   )pusān-weh ī āzād-mardān( وه آزادمردان پوسان - 3-9

                                                
از فردي با نام بهرام آذرماهان ) 1-پ/28(در روایت پهلوي ). 171: 1986ژینیو، (نام چند موبد بوده که مهر داشتند هاي ساسانی کتیبهدر  -1

  ).  96: 1913، دابار؛ 280: 1390میرفخرایی، (، نام برده شده است عنوان دستور داشت که
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کسانی  هاین مفسر نیز از جمل. بار در متن آمده است 20نام او . ساسانی است هاز قضات و مفسران دور
 13. گفته شده است مادیان هزار دادستانهاي مختلف در هاي بسیاري در زمینهاست که از او فتوا و حکم
، 95/9، 90/15، 56/17، 13-52/12، 43/6، 19/4، 14/4، 5/11: ديم(شده  بار حکم از خود او نقل

؛ 98/1: ديم(کند بار بهرام، فتوایی را از او بیان می 2و ) 17و  29/14، 4/2: ؛ انکلساریا100/1، 8و  99/3
گواهی دو زن، حضور دستور در دادرسی، سوگند، هبه، «فتواهاي او در مورد ). 15-16/14: انکلساریا

پایندانی، اختصاص درآمد به زن، ثبت دقیق اظهارات در دادگاه، تشخیص قیمومت، تقسیم ارث، هم
  . صادر شده است» نشین و طالقهویت، داوري اقوام کوچ

  
  ) pusān-weh ī burz-ādur-farrōbayān( وه برزآذر فرنبغان پوسان -3-10
، 4-16/3: ديم(بار به تنهایی  6متن آمده که بار در  7نام او . ساسانی است هاز قضات و مفسران دوراو 
- و یک بار به همراه مفسر دیگري به نام پیروز وه) 40/12: ؛ انکلساریا100/16، 72/6، 69/11، 28/3

تادیه بدهی پدر، ساالري دختر، «فتواي او در مسائل ). 108/10: ديم(اورمزدان آمده است 
  . نقل شده است» ري داراییفرزندخواندگی، تاوان، چکرزنی، بخشش و واگذا

  
  ) pērōz( پیروز -3-11

ارث به « هو دربار 1)32/16: ؛ انکلساریا95/9: ديم(بار در متن آمده است  2پیروز مفسر است؛ نام او 
  . فتوا داده است» و طالق) صغیر(= کودك 

  ) pērōz ī weh-ohrmazdān( اورمزدانپیروز وه -3-12
). 108/10: ديم(آمده است  مادیان هزار دادستانت؛ نام او یک بار در متن اورمزد، مفسر اسپیروز پسر وه

  . است» واگذاري برده« هفتواي او دربار
  ) pēšagsēr( پیشَگسر -3-13

قیمومت، تقسیم سهم، «مسائلی چون  هبار در متن آمده و فتواهایی دربار 6نام او . مفسر استپیشگسر 
، 52/17، 50/17، 42/17: ديم( 2از او نقل شده است» اور و موبدارث، واگذاري دارایی و اختیارات د

  ). 26/11، 11/10: ؛ انکلساریا61/9
  ) jāmāsp( جاماسب 3-14

                                                
، ژینیو( ...بود، پیروز پسر مهرگشنسب و  آمده که داراي مهر بودند، مانند پیروز پسر مرد هاي ساسانی کتیبهنام چند پیروز در  -1

1986 :147.(  
  اري درون سخن گفته شده است برگز ، از چاشته پیشگسري درباره)58/1(و گوشودا  ، فصل درون و میزدروایت پهلويدر  -2
 ). 170: 1913، دابار ؛335: 1390میرفخرایی، ( 
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اموال مردي که  همصادر« هنام او تنها یک بار در متن آمده و فتواي او دربار. ساسانی است هقاضی در دور
  ). 32/1: ديم(، است »بعد آن را فروختهمال خود را به زن و فرزند خود هبه کرده و  قبالً

  
  ) xwadāy-būd ī dabīr( بود دبیر خداي -3-15

تسویه بدهی پدر به « هفتواي او در بار. مفسر است، تنها یک بار به نام او اشاره شده استخداي بود دبیر 
  ). 2/5: ديم(داده است » پادشاپسر هوسیل

  
  ) dād-farrox( دادفرخ -3-16

: ديم(بار به تنهایی  5. بار در متن آمده است 7ی و مفسر در زمان ساسانی است؛ نام او قاضداد فرخ 
اختیار مرد در واگذاري  هیک بار به همراه سیاوش که دربار) 5/2: ؛ انکلساریا56/1، 35/9، 29/6، 4/15

نام برده شده است  و یک بار نیز با عنوان مغان اندرزبد از او) 101/5: ديم(ي است رأ پادشازنی با او هم
پایندانی، عدم ساالري امور مربوط به روان و آتشکده، هم« هفتواهاي دیگر او دربار. 1 )15/14: انکلساریا(

  . است» تمکین و قیمومت
  
   )dād-farrox ī ādur-zandān( دادفرخ آذر زندان -3-17

عدم « هه پرسش داد فرخ دربارداد فرخ پسر آذر زند، مفسر است؛ نام او یک بار در متن آمده است که ب
  ). 4/15: انکلساریا(دهد پاسخ می» تمکین زن

  
   )dād-farrox ī farrox-zurwān( زروان دادفرخِ فرخ -3-18

، هر »درآمد زن و شوهر« هبار در متن آمده که یک بار دربار 2زروان، مفسر است؛ نام او دادفرخ پسر فرخ
حکم » زن و حمایت شوهر همعامل« هو یک بار دربار) 1/8: ریاانکلسا(یک به صورت جداگانه، سخن گفته 

  . 2)12/3: انکلساریا(داده است 
  
   )dād-farrox ī mard-būdān( دادفرخ مردبودان -3-19

                                                
و در  )I 177:1907جاماسب، ) (مردار(= دور داشتن برسم از نسا  فسري به نام دادفرخ فتوایی دربارهاز م 34، بند 5در زند وندیداد، فرگرد  -1

از مفسري به نام دادفرخ ) 2/4( هیربدستاندر . آمده است، )221: همان( ده شدهنسایی که در آب پوسی از او فتوایی درباره 29، بند 6رد فرگ
شود که داراي مهر از چند موبد با نام دادفرخ یاد می هاي ساسانیکتیبه در ). 30: 1992کوتوال و کرینبروك، (فتوایی نقل شده است  

، به موبد و مفسري با نام آذرباد دادفرخان اشاره شده است )58/7(ا ، فصل درون و میزد و گوشودروایت پهلويدر ). 1986:71، ژینیو(بودند
-ādurbād ī dād(، فرگرد نخست نیز فتوایی از قول مفسري به نام آذرباد دادفرخان نیرنگستاندر ). 523: 1390 ،میرفخرایی(

farroxān ( نقل شده است و در)13/16 ( دادفرخ نیز از همین مفسر به صورت آذرباد)ādurbād ī dād-farrox ( نام برده شده
  ).90: 1995کوتوال و کرینبروك، (است

 . و یادداشت مربوط به آنرجوع شود  16-3 قسمتبراي دادفرخ به  -2
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و فتوایی داده است که بر ) 72/8: ديم(داد فرخ پسر مردبود، مفسر است؛ نام او یک بار در متن آمده 
در این مسئله مردي دارایی خود را تا بازگشت از سفر، به . ان استوه آذرفرنبغ خالف فتواي پوسان

رسد، ولی دادفرخ میرد، پوسان وه معتقد است مال به آن شخص نمیدهد، ولی در سفر میشخصی می
  .  1)280: 1391عریان، (رسد معتقد است که دارایی به آن شخص می

  
  ) dād-gušnasp ī šagr-zābalagān( دادگشنسبِ شهرزابلگان -3-20

دوره با وه شاپور او هم). 4-39/3: انکلساریا(دادگشنسب پسر شهرزابلگ، نام او یک بار در متن آمده است 
  . است» ساالري آتش« هفتواي او دربار. موبدان موبد بوده است

  
  ) rād( راد -3-21

فتوا داده » ذیرش چیزياظهار پ« هآمده و دربار مادیان هزار دادستانمفسر است؛ نام او یک بار در راد 
  ). 67/16: ديم(است 

  
   )rād-ōhrmazd( راد اورمزد -3-22

بار فتوایی از خود او نقل  7بار در متن آمده که  10نام او . ساسانی است هقاضی و مفسر دورراد اورمزد 
ه ، یک بار به همرا)4/4: ؛ انکلساریا16و  70/13، 64/9، 49/15، 42/9، 32/1، 20/10: ديم(شده 

فتوایی از او گفته ) 9/5: ؛ انکلساریا69/13: ديم(بار نیز به همراه بهرام شاد  2و ) 67/8: ديم(سیاوش 
هبه، مصادره دارایی، قیمومت و ساالري، اظهار مالکیت «مسائل مربوط به  هفتواهاي او دربار. 2شده است

  .، است»و پذیرش، فرزندخواندگی و دارایی که به دو نفر رسیده
  
   )rōšn-ōhrmazd( روشن اورمزد -3-23

در مورد آخر نام او با  .)36/10، 30/2: انکلساریا ( بار در متن آمده است 2ت؛ نام او مفسر اسروشن اورمزد 
» تشخیص هویت و ساالري آتشکده« هفتواي او دربار. خسرو آمده است فرهعنوان رئیس آتشکده ایران 

  . است
   )zurwān-dād( داد زوران -3-24
قتل به «مسائلی چون  همورد فتوایی دربار 6بار در متن آمده است که در  7مفسر است؛ نام او داد وروانز

برده، گواهی دو زن، برگرداندن بدهی، عدم حضور در دادگاه، تادیه بدهی، ساالري، واگذاري دارایی  هوسیل
و یک بار ) 99/7، 98/3، 97/6، 28/16، 15/7، 11/5: ديم(از او نقل شده است » و تایید اعتبار مهر

                                                
  .رجوع شود 3-1-2  قسمتبراي مردبود به  -1
  ).151: 1986، ژینیو(هاي ساسانی نام فردي به نام راداورمزد آمده که داراي مهر بوده استهاي خاص درکتیبهدر نام -2
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از گشن جم ) زروان داد(= گوید در حضور او مرد بهرامان، گردآورنده مادیان هزار دادستان، می فرخ
  ). 10/5: انکلساریا( 1پرسشی کرده است

  
  ) zurwān-dād ī gušn-jam( زروان داد گشن جم -3-25

شرایط ساالري « هو دربار) 36/9: ديم(آمده  زروان داد پسر گشن جم، مفسر است؛ نام او یک بار در متن
  . فتوا داده است» دختر خانواده

  
   )sōšyāns( سوشیانس -3-26

مسائل مربوط  هفتواي او دربار). 21/8، 1/3: ديم( 2بار در متن آمده است 2مفسر است؛ نام او سوشیانس 
  . است» برده و قیمومت دختر«به 
  
  ) syāwaxš( سیاوش -3-27

و  20/9: ديم(گاه فتوایی تنها از سوي او بیان شده . بار در متن آمده است 17ر است؛ نام او مفسسیاوش 
و گاه با ) 11/10: ؛ انکلساریا16و  13و  10و  9و  96/3، 89/6، 69/16، 54/10، 16و  38/8، 31/17، 11

: ديم(و داد فرخ ) 67/8: ديم(و راد اورمزد ) 41/5: ديم(اورمزد  وه و وه مفسران دیگري مانند پوسان
هبه، مصادره، گرو گذاشتن، شرایط « هفتواهایی که از او نقل شده دربار. همداستان بوده است) 101/5

» تادیه دارایی و گرو، اظهار پذیرش چیزي، فرزندخواندگی، مالکیت، واگذاري پادشازنی، ارث و قیمومت
  . است

   )farrox-zurwān( زروان فرخ -3-28
) 29/12: ؛ انکلساریا14/5: ديم(بار به تنهایی  2. بار در متن آمده است 3ر است؛ نام وي مفسزروان فرخ

وي همچنین ). 2/15: ديم(است   داده» برگرداندن بدهی« هاورمزد فتوایی را دربارو یک بار به همراه وه
  . فتوا صادر کرده است» سوگند و تایید هویت شخص« هدربار

                                                
 مادیان هزار دادستانداد   ولی اینکه زوان) 303و  302و  141و  137: 1351سن،  کریستن(ساسانی است  سر مهرنرسه هیربدان هیربد در دورهداد پ زروان -1

: 1995کوتوال و کرینبروك، (آمده است 6، بند 21، فرگرد نخست نام وي یک بار در فصل نیرنگستاندر . تداد پسر مهر نرسه است روشن نیس همان زوان
، ژینیو( بوده است) māh-dād(داد اند، از جمله پدر موبدي با نام ماهنیز نام چند نفر بوده که داراي مهر بوده هاي ساسانیهاي خاص در کتیبه نامدر ). 120

1986 :196 .( 
، بارها نام وي در وندیدادبراي مثال در . شود ه در دیگر متون پهلوي نام او بسیار دیده میکه تنها دو بار نام این مفسر آمد مادیان هزار دادستانبر خالف  -2

کاپادیا، ( شوددیده می 18/44؛ 12، 11، 7، 4، 16/2؛ 13/7؛ 9/50؛ 105، 20، 8/10؛ 65، 52، 7/2؛ 35، 29، 6/9؛ 52، 49، 38، 32، 26، 5/14؛ 4/2فرگردهاي 
، 3/13، 118و 80و74و2/56، 1/3هاي او در فصل مفسر بسیار آمده و از او و چاشته نیز نام این شایست ناشایستدر . )215: 2 ،1907؛ جاماسب، 100: 1953

، 9/5؛ 8/4؛ 6/7؛ 5/2؛ 2/11هاي بار در فصل 12نام او  هیربدستاندر ).  1912داور ، ؛ 1390مزداپور، (سخن گفته شده و فتواهایی او نقل شده است  5و6/4
؛ 13/12؛ 12/7؛ 10/59؛ 1/4هاي بار در فصل 7، فرگرد نخست نام او نیرنگستاندر  ).1992کوتوال و کرینبروك، (آمده است 15/1؛ 5، 11/3؛ 10/9؛ 9، 7، 6

؛ 17، 10 ،9، 4، 24/2هاي بار او در فصل 13و در فرگرد دوم  نام . )1995کوتوال و کرینبروك، (آمده و دستورات دینی از وي نقل شده است 9، 8، 19/7
   ).2003کوتوال و کرینبروك، (آمده است 52/15؛ 49/13؛ 39/5؛ 33/7؛ 32/4؛ 29/19؛ 28/48؛ 25/3
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   )farrox-mard ī wahrāmān( مرد بهرامان فرخ -3-29

نام او تنها یک بار، در بخش معرفی . است مادیان هزار دادستانمرد پسر بهرام، گردآورنده کتاب  فرخ
ي خود را با ضمیر اول شخص مفرد با عباراتی در متن کتاب، سه بار رأ). 80/17: ديم(کتاب، آمده است 

به «و ) 3/16: انکلساریا(» دانمنیز همینگونه می من«، )20/10: ديم( »گویممن نیز اینگونه می«چون 
هبه، تقسیم سهم و عدم «وي در مسائل . کند بیان می) 6/13: انکلساریا(» نظر من آن خوب نیست

  . فتوا دارد» تمکین
  ) farrōbay( فرنبغ - 3-30

وداد، آذربرزید و نام او یک بار در متن آمده و در کنار ه. ساسانی است هرتبه دور از مقامات عالیفرنبغ 
؛ در متن فقط به نام او اشاره شده و فتوایی از او نقل )38/10: ديم(شود آذرباد زردشتان از او یاد می

  . 1نشده است
  ) gušn-jam( جم گشن -3-31

: ؛ انکلساریا89/8: ديم(مسائل مختلف بیان شده  هبار راي او دربار 4. بار در متن آمده است 6نام او 
، پرسش »تقسیم مالی بین سه نفر در شرایط خاص« هاورمزد از او دربار، یک بار وه)36/2، 31/9، 12/14
شاد است، اشاره شده است  ، در یک جا نیز به راي او که متفاوت از بهرام)10/5: انکلساریا(کند می

ر، قیمومت و واگذاري دارایی، واگذاري برده، عزل داو« هفتواهاي دیگر او دربار). 11/16: انکلسارایا(
  . ، است»ساالري آتشکده

  
  ) māh-dād gušnasb ī gyān-abzūd( افزود داد گشنسب جان ماه -3-32

فتواي او ). 10-70/9: ديم(نام او تنها یک بار در متن آمده افزود، مفسر است؛  داد گشنسب پسر جان ماه
  .، است»ارث چکرزنی است که به مقام پادشازنی رسیده« هدربار

  
  ) māh-windād( ونداد ماه - 3-33

و ) 24/4: ديم(» قیمومت دختر« هبار در متن آمده و از وي دو فتوا دربار 2؛ نام او 2مفسر استونداد ماه
  ). 59/1: ديم(بیان شده است » )ضمانت مشترك(= پایندانی هم«
  
  ) māh-widād ī wuzurg-būdān( بودان ونداد بزرگ ماه -3-34

تقسیم دارایی میان «بود، مفسر است؛ نام او تنها یک بار در متن آمده که فتوایی در  ونداد پسر بزرگ ماه
  ). 65/14: ديم(داده است » زن و فرزندان

                                                
  ). 81: 1986، ژینیو(اند که داراي مهر بودندساسانی چندین موبد با این نام بوده در دوره -1
  ).114: 1986، ژینیو( مده که صاحب مهري بودآ) anōš-baxt(بخت ونداد پسر انوش موبدي با نام ماه هاي ساسانیدر کتیبه -2
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  ) mardag( مردگ - 3-35
: ديم(مورد فتوایی از او گفته یا نوشته شده است  5بار در متن آمده، در  8؛ نام او 1مفسر استمردگ 

و یک بار نیز با پوسانوز در ) 42/7، 31/7: ديم(وه  بار با پوسان 2، )72/3، 71/4، 41/8، 19/15، 12/4
شراکت زن و مرد بعد از طالق، عدم حضور در «وي در مسائل ). 4/7: ديم(حکمی همداستان بوده است 

  . ، فتوا دارد»دادگاه، هبه، واگذاري دارایی، قیمومت، فرزندخواندگی و تاوان دادن
  
  ) manuščihr( منوچهر -3-36

فتوا » شراکت در ارث« هآمده است و دربار مادیان هزار دادستانمفسر است؛ نام او یک بار در منوچهر 
  ). l,nd :24/2(داده است 

  
   )maraspand( مارسپند - 3-37

نام این مفسر که در متن با عنوان رد معرفی شده و معاصر با مهرنرسه بوده تنها یک بار آمده است و 
  . 2 )13/4: ديم(، داده است »آن هبازگرداندن بدهی و سوگند دربار« هبارفتوایی در

  
  ) mēdōmāh( میدیوماه -3-38

، 14- 5/13: ديمmēdōmāh )بار به صورت  7. بار در متن آمده است 9؛ نام او 3مفسر اوستاستاو 
: ديم(آمده است  mēdōmāhīgبار به صورت  2و ) 9و  4و  52/3، 51/9، 50/15، 22/5، 17/14
حضور دستور در « هفتواي او دربار. میدیوماهی دارد هکه به طور روشنی اشاره به چاشت) 50/15، 17/14

  . ، است»دادگاه، ساالري دختر، هبه، ایوکینی، تقسیم سهم و قیمومت
  

                                                
   ).117: 1986، ژینیو(بود) weh-ohrmazd(اورمزد و و پسر وه شود که صاحب مهر بوداز موبدي نام برده میهاي ساسانی کتیبه در -1
ا پدر آذرباد است که در متون فارسی ترین آنه که معروف )115: 1986، ژینیورجوع شود به براي آگاهی بیشتر (مارسپند نام چند موبد بوده  -2

میرفخرایی (آمده است ) آذرباد پسر مهرسپند(به صورت آذرباد مهرسپندان  1و  62/0فصل  روایت پهلويدر . شود میانه نام او بسیار دیده می
در  ).II :155و  I :130، 1907، جاماسب ( مهرسپندان آمده است نیز به صورت آذرباد 4/45در زند وندیداد  ).193: 1913، دابار ؛352: 1390

   ).110-100: 137؛ عریان، 71- 58: 1897آسانا،  0جاماسب( اندرزهایی منسوب به آذرباد مارسپندان آمده استمتون پهلوي 
 235: 2.د.ت(در بندهش  ). 122: 1986، ژینیو( میدیوماه نام پسرعموي اشو زردشت و همچنین نام چند موبد است که صاحب مهر بودند -3

نام  20/4 هاي زادسپرموزیدگیدر ). 153و  152: 1380بهار، (پسر آراستی و پسر عموي زردشت است، همچنین نام چند موبد است ) 236و 
با  35/9و  24/1هم چنین در . نیز از گرویدن او به زردشت سخن رفته است 25/1میدیوماه به عنوان اولین گرونده به زردشت آمده و در 

زند در ). 1964انکلساریا، ؛ 1385راشد محصل، (شود که به زردشت گروید معرفی می) mēdōmāh ī ārāstāyān(ستاي عنوان پسر آرا
شایست در  ).II :153، 1907؛ جاماسب، 143: 1953کاپادیا، (نام این مفسر آمده است 14/9؛ 13/36؛ 9/32؛ 34، 8/18؛ 19، 4، 5/1 وندیداد

و گاه به وندیداد او ) 6و5/5، 89و11و2/1، 1/3هاي فصل(ام او بسیار آمده که فتواهایی از او نقل شده مفسرانی است که ن از جمله ناشایست
 ).1912داور،  ؛1390مزداپور، ) (12و 2/1هاي فصل(کند استناد می
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   )mēnōg-mardān( مینو مردان - 3-39

است » آن هدین پدر و حکم سوگند دربار« همفسر است؛ نام او یک بار در متن آمده و راي او درباراو 
)13/2: ديم .(  

  
  ) nēw-gušnasb( نیو گشنسب -3-40

: انکلساریا(مفسر است؛ نام او یک بار در متن آمده و در مورد قیمومت فتوا داده است نیو گشنسب 
31/9(1 .  
   )wād-ayār( 2وادیار -3-41

وي ). 37/11: انکلساریا(او یک بار در متن آمده است  مفسر و معاصر با خسرو انوشیروان بوده؛ ناموادیار 
که در زمینی متعلق به دو نفر برپا شده و چگونگی ساالري آتشکده براي » ايساالري آتشکده« هدربار

  ). 357 :1391 ،عریان(آن دو و بعد از آنها براي فرزندانشان حکمی داده است 
  
   )wāy-ayār( واي یار -3-42

 مادیان هزار دادستانبار در متن  14نام او  .ساسانی زمان خسرو اول است هان دوروي از قضات و مفسر
، 23/1، 16/14، 5/4: ديم(وي از مفسرانی است که فتواهاي بسیاري از او نقل شده است . آمده است

 هیار دربار واي). 18/4، 7/8: ؛ انکلساریا62/2، 54/2، 47/7، 46/4، 45/1، 12و  42/6، 31/4، 27/7
، »حضور دستور در دادگاه، بازگرداندن بدهی، قیمومت، ساالري آتش و مصادره دارایی«سائلی چون م

  . احکامی را صادر کرده است
   )weh-panāh( وه پناه -3-43

: ديم(او عنوان مغان اندرزبدي دارد . دارد» پایندانی هم« هنام او یک بار در متن آمده و فتوایی دربار
59/10 .(  
  ) weh-dād( ادد وه -3-44
: ديم(داده است » تقسیم سهم« همفسر است، تنها یک بار نام او در متن آمده و فتوایی دربارداد وه
65/2(3 .  

                                                
 وماه بر اساس چاشتهآذرهرمز و میدی نیوگشسب بر اساس چاشته 3بند  1صل در ف. بار آمده است 5نام این مفسر  شایست ناشایستدر  -1

   ).1912داور،  ؛1390مزداپور، (فتواهایی از او نقل شده است  119و82و2/74هاي نیوگشسب فتوایی داده است و در فصل
  . این نام را واتیار خوانده است) 357: 1391(عریان  -2
-wehdād ādur(» آذراورمزدان دادوه«نام مفسري به همراه نام پدرش به صورت )  22/5(، فرگرد نخست نیرنگستاندر  -3

ōhrmazd (آمده است) ،در . نقل شده است) قاعدگی(= و از او فتوایی دربارة نیایش زن در حالت دشتان ) 124: 1995کوتوال و کرینبروك
  ). 179-178: 1986، ژینیو( نیز نام چند موبد است که مهر داشتندهاي ساسانی هاي خاص در کتیبهنامکتاب 
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   wahrēz(1( وهرز -3-45
که از » پایندانی پایندانی و هم« همفسر است؛ نام او یک بار در متن آمده و در طی آن مطلبی درباروهرز 

  ). 57/2: ديم(کند ن میآذر برزگر شنیده است بیا
  
  ) weh-ohrmazd( وه اورمزد -3-46

مسائلی چون قیمومت، تأیید و تعیین  هگاه دربار. بار در متن آمده است 7مفسر است؛ نام او وه اورمزد 
 29/9، 10/5: ؛ انکلساریا50/16: ديم(افراد شایسته حکمی داده است  همشخصات افراد در دادگاه به وسیل

همداستان بوده ) 41/5، 2/15: ديم(وه و سیاوش  با مفسران دیگري چون فرخ زروان، پوسان و گاه) 17و 
 هفتواهایی که از او نقل شده، دربار. 2)30/2: انکلساریا(و گاه مطلبی را از مفسر دیگري نقل کرده است 

  . است» تادیه بدهی، قیمومت، واگذاري دارایی خویش و تشخیص هویت«
  
  ) hū-dād( هوداد -3-47

: انکلساریا(و فتوایی از او نقل نشده است  3نام او یک بار آمده. ساسانی است ههاي دور از شخصیتهوداد 
  . شودنام او در کنار فرنبغ، آذربرزید و آذرباد زردشتان دیده می). 38/10
  
  گیري  نتیجه  - 4

شاپور فتوا و حکم ن آنان تنها از وهموبدان موبد اشاره شده که از میا 4به نام  مادیان هزار دادستاندر متن 
شاپور  بر اساس متن، وه. اي از آنها اشاره شده است نقل شده و از دیگر موبد موبدان، تنها به نام یا توصیه

شاپور، وي از دیگر  با توجه به زمان زندگی وه. موبدان موبد اردشیرخوره در زمان خسرو انوشیروان بود
. تر بوده است نزدیک) خسرو پرویز هیعنی دور( مادیانان زندگی نویسنده موبد موبدان جدیدتر و به زم

هاي مختلف مسائل حقوقی است که از او به جا مانده و ثبت شده  فتواهایی که از او نقل شده در زمینه
 رسد در زمان پادشاهی خسرو مانده از او، به نظر می شاپور و فتواهاي باقی با توجه به زمان زندگی وه. است

که در صدد ثبت فتواها و آراي  گیري بود انوشیروان نهادي براي رسیدگی به مسائل حقوقی در حال شکل
  . حقوقی و نگهداري آنها بوده است

موبدي که در متن به آنها اشاره شده، برزگ موبد اردشیرخوره در زمان خسرو  4همچنین در میان 
حالی که از موبدان دیگر تنها در یک موضوع فتوا نقل انوشیروان بود، وي در چندین موضوع فتوا دارد در 

                                                
  دغجصلاخ :متن -1
: 1986، ژینیو( اند و برخی از آنها، موبد نیز بودندبرد که صاحب مهر بودههرمز نام میاز چند وههاي ساسانی هاي خاص در کتیبهنامدر  -2

180 .(  
ا نام از شخصی با این عنوان نام برده شده است که صاحب مهر بوده و پدر موبدي بهاي ساسانی هاي خاص در کتیبهنامدر کتاب  -3

   ). 99-98: 1986، ژینیو( است) ādur-hudād(آذرهوداد 
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تواند نشان از تفکر ایجاد این نهاد در زمان پادشاهی  این نیز می. )2-1رجوع شود به (شده است 
احتماالً شهر اردشیرخوره در این مورد نسبت به شهرهاي دیگر پیشرو بوده و شاید این . انوشیروان باشد

با توجه به وجود تعداد بیشتر . در این شهر آغاز به کار کرده بودنهاد به صورتی نیمه مستقل 
پایتخت مذهبی «تواند ثابت کند این شهر  هاي زمان ساسانی در شهر اردشیرخوره که می چهارطاقی

شاید بتواند ثابت کند که این شهر همچنین ) 40: 1393بخش،  وندائی و تاج(بوده » شاهنشاهی ساسانی
  .  ساسانی نیز بوده است هقضایی و حقوقی در دور مرکز رسیدگی به امور

مفسر و حقوقدانی که نام آنها در متن آمده، از برخی بیشتر در متن نام برده شده و در  47در میان 
برده در این متن است، نام او بهرام از قضات و مفسران نام. مقابل نام برخی نیز تنها یک بار آمده است

تواند  سائل مختلف و متنوعی به راي و فتواي او اشاره شده است که این میبار آورده شده و در م 26
بار،  20وه آزادمردان پس از بهرام به ترتیب پوسان. هاي مختلف باشد تخصص او در زمینه هدهند نشان

وه نبار، پوسا  8بار، مردگ  9بار، میدیوماه  10بار، راداورمزد  11بار، رادفرخ  14یار بار، واي 17سیاوش 
بار، نام  6جم وه، پیشگسر و گشنبار، ابرگ، پوسان 7اورمزد، هر کدام داد و وهآذرفرنبغان، دادفرخ، زروان

تن از مفسران، فقط یک بار  25نام . آنها از همه بیشتر در متن آمده و به فتواهاي آنها اشاره شده است
. ندارند و فقط به نام آنها اشاره شده استتن فتوایی  4تن از آنان داراي حکم هستند و  21ذکر شده که 

  . بار آورده و به فتواهاي آنها اشاره شده است 3یا  2مفسر نیز  6نام 
ه پارس در کل و استان اردشیرخوره ب ه، منطقمادیان هزار دادستانجغرافیایی  هاز آنجایی که منطق

حقوقی و قضایی در این منطقه و خصوص است، حضور این تعداد از حقوقدانان برجسته و آگاه به مسائل 
آن  هگردآورند هتواند بیانگر تشکیل شدن این نهاد حقوقی در دور همچنین فتواهاي گوناگون آنها، می

یعنی زمان خسرو پرویز باشد که این حقوقدانان خبره، در آن مشغول به حل مشکالت حقوقی و رسیدگی 
گذاري  د، کاري که در زمان خسرو انوشیروان آغاز و پایهرس بنابراین به نظر می. به امور قضایی مردم بودند

  . شده بود در زمان خسرو پرویز به طور کامل انجام شد
این امر باشد که  هدهند تواند نشان دیگر اینکه این تعداد بسیار حقوقدانان نسبت به تعداد موبدان، می

شده و فقط در موارد خاص  انجام مینظر در امور حقوقی  افراد صاحب فن و صاحب هامور حقوقی به وسیل
  . شده است به موبدان و موبد موبدان ارجاع داده و از آنان فتوا خواسته می
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