
  در مادیان هزار دادستان) هشتن از زنی(= احکام طالق
  1حسینی زهرا

          
  

  چکیده
احکام گسستن همسري در  .ساسانیان است هیکی از معتبرترین متون حقوقی دور مادیان هزار دادستان

به هم خوردن شراکت د قانونی شدن آن، تفکیک اموال و انجام طالق و رون هبیشتر به نحو مادیان
هدف از  .شود دو مورد، علت خاصی براي طالق بیان نمی درجز ه ، بمرتبط استدي زن و شوهر اقتصا

اگر و  داشتندقانونگذاران مادیان به حقوق زن در طالق توجه  پژوهش حاضر این مسئله است که آیا
 م شده،در بررسی انجا. بوده استشود، برخورد مردان با این امر چگونه حقوق پس از طالق زن تأمین می

  ها به کار  مشخص شد که قانونگذاران نهایت درایت و خردجمعی را در احکام صادره در دادرسی
دهد که گاهی مردان با  گیرند که زن پس از طالق در امنیت باشد؛ اما برخی احکام نشان می می

ز درآمد زن، ا) هبه(=ترفندهاي رندانه، به طرق مختلف مانند درخواست عدم تمکین و بخشش 
تأکید بر رضایت  .در تصاحب اموال زنان امتحان کنندکنند تا شانس خود را هاي قانونی استفاده می شکاف

کامل زن در طالق و توجه به شخصیت حقوقی زن در مالکیت اموال خود به جهت تأمین امنیت اجتماعی 
  .ساسانیان است همدنی دور هجامع هدر ادارشناختی فقها دستاورد تالش جامعهو روانی او پس از طالق، 

  
(= ساسانیان، حقوق زن، طالق دوره ، مادیان هزار دادستانمتون فارسی میانه،  :کلیدي هايواژه
  ) هشتن

  
  
  مقدمه -1

به محض صدور طالق، زن مجـاز  . ، شوهر حق داشت زن را طالق دهد)یهودیت( بنابر قوانین عهد عتیق
الق معین نبـود و توضـیحی بـراي طـالق زن وجـود نداشـت       اما علل و موجبات ط. به ازدواج مجدد بود

  ).290: 1998، 3میلس -2دریور(

                                                
 .هاي باستانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران دکتري فرهنگ و زبان -  1

Hosseini_z90@yahoo.com                                                                                             
2- Driver, G.R. 
3- Miles, J.C. 
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 شـا، جـادوگري، عـدم تمکـین و    طالق به علـت فح  1.در دین مزدیسنا طالق بدون علت مشروعیت ندارد
، علـی رغـم میـل زن، او را    بدون رضایت زن جایز بوده است؛ اما اگر مرد براي تقصـیرهاي دیگـر  نازایی 

بنـابراین زن همچنـان   . شـد  محاسبه می 2گناه مرد برابر با تناپوهلداد، این جدایی معتبر نبود و طالق می
  3.ماند همسر قانونی مرد باقی می

 هدر دور. توانستند در طـول زنـدگی شوهرانشـان ازدواج مجـدد داشـته باشـند       پارتیان زنان نمی هدور
ـ    کردنـد  مفسران قـوانینی وضـع    ،ه مرور زمانساسانیان، ب انسـتند از  توه راحتـی مـی  کـه زنـان اشـراف ب

  .)451-449: 1995 ،شکی( شوهرانشان طالق بگیرند
توان گفت که همتاي مرد، همدم و همراه او در این دنیـا و  بلکه میزن در میان ایرانیان، کنیز نیست 

اي کـه  درست بـه همـان گونـه   . به عهده دارددر کانون زناشویی، نقشی معادل نقش شوهر . آن دنیا است
  ). 85 :1377، مظاهري( مرد سرور خانه است، زن بانوي خانه است

به هـر علّتـی   . به تفضیل چراییِ طالق بیان نشده استپیداست،  مادیان هزار دادستانآنچه از احکام 
را پـس از طـالق   اقتصادي زن  -وضعیت اجتماعی ،انینجدایی رسیده باشند، قو هکه زن و شوهر به مرحل

  . کند تثبیت می
وقتـی کـه مـرد    . دو علّت قانونی در احکام وجود دارد، که طالق در یک علّـت آن گریزناپـذیر اسـت   

موقعیـت زن از پادشـازنی بـه    . خـود را بدهـد  ) عقدي/زن اصلی(=  پادشازن )قیمومت(=  ستُريتقاضاي 
در . شـود  مـی  زناشویی با عقد چکرزنی  ممکن هکند و قانوناً عقد پادشازنی فسخ و ادام می تغییر 4چکرزنی

ترین نزدیک که شود ن علت طالق، در مورد زنی بیان میدومی. گیرد این طالق تفکیک اموال صورت می
ل عدم رضـایت تقاضـاي   تواند به دلی اما تقاضاي ستُري کند؛ شوهر می وارث نباشد،خویشاوند شخص بی

در این گونه موارد به تقاضاي زن توجـه  شود  بینیم که از قانونگذار خواسته می ا در ادامه میام. طالق دهد
  . شود نشود و به همین سبب موضوع طالق خودبخود منتفی می

                                                
  :در مورد طالق چنین آمده است 16-8، بند 34درِ  »صد در بندهش«در  - 1
رسـمی کنـد و    شـوهر خـویش را ببـرد و بـی    فتد مگر به چهار چیز، یکی بستره و به دین مزدیسنان نشاید که زن را رها کنند و طالق نی 

یوم آنکه جادوي کند و آموزد و چهارم آنکه فرزند نزایـد، دل زن  پنهان کند و شوهر نداند و سو پدیدار آید و دوم آنکه دشتان ناشایستی از ا
بهلند شاید هشتن و اگر دست بازدارند و اگر نه، به هیچ ن. خوش کند و به شوهر دهد و خویشتن زنی دیگر بکند، به رضا و خشنودي یکدیگر

 ).102 :1909، دابار(و از این چهار گونه هیچ نباشد گناهکار و مرگ ارزان باشد 
تازیانه،  200چهار درهمی است یا  سکه 300شود و کفاره آن از عبور گناهکار از پل چینود می نام گناهی است که مانع: تناپوهل/ تنافر -2

 .)426 :1346 فره وشی،(گناه نابخشودنی 
  .47-44  :1376، ؛ صفاي اصفهانی30-24 :1962، انکساریا نگاه کنید به -3
، دوباره ازدواج نماید، امتیازات اگر زنی پس از درگذشت شوهر. معنی عقد ازدواج دوم یا بعدي است به čagar-zanīh)(چکرزنی -4

 -288: 1376صفاي اصفهانی، (و تمام فرزندانش را نخواهد داشتتر از امتیازات پادشازن خواهدبود و اختیارتام ازدواجی او پایین -اجتماعی
. 236: 1370؛ مزداپور، 170: 1369مزداپور، ؛ 191، 189، 149، 48، 43، 7: 1376اصفهانی،  ؛ صفاي 649-647: 1990؛ نیز نک شکی، )289

؛ 60-49: 1378؛ عریان، 181-73، 1377؛ مظاهري، 39: 1909؛ دابار، 180-177، 1358آذرگشسب  نگاه کنید به در مورد ازدواج و انواع آن
  .287-278:  1386آموزگار، 
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شوهر در بیشـتر مـوارد، ترتیـب ازدواج دوم    .  شود بنابر آیین و قانون، جدایی و طالق کامل کمتر بیان می
  .  دهد زیرا قانوناً فرزندان زنش از ازدواج دوم متعلق به اوست همسرش را می
کنـد، چنانچـه زن در ازدواج دوم سـختی    ه صراحت اعالم میب) 106/1 -105/16( مادیانحکمی در 

  .تواند به شوهر اول رجوع کند تحمل کند و یا آسیبی ببیند، می
بررسی طالق با استناد به تحلیلی صورت پذیرفته است،  با روش توصیفی حاضر کهپژوهش از هدف 

بـه خـط و زبـان     مادیان هـزار دادسـتان  کتاب  .است دیان هزاردادستانمادر کتاب  موجود احکام حقوقی
   .نوشته شده است؛ زبان متن دشوار و پر از اصطالحات تخصصی است) پهلوي ساسانی(فارسی میانه 

انجـام   1937انگلیسی مادیان هزار دادسـتان را در سـال    هدانشمند پارسی هند نخستین ترجم 1بلسارا
دومـین ترجمـه کامـل را    . نخستین پژوهش بسیار با ارزش و راهگشا بـوده اسـت   او به عنوان هترجم. داد

ناسـی اسـت   شاو از دانشمندان زبان. انجام داده است 1973شناس روسی در سال  ، ایران2آناهید پریخانیان
انجـام داده  ان و ساسـانیان تحقیقـات بسـیاري    اشکانی ههاي اداري و اجتماعی دورکه در ارتباط با سازمان

. در آمریکـا بـه چـاپ رسـید     1997از کتاب پریخانیـان در سـال     3سویانوانگلیسی نینا گار هترجم. است
انکساریا را به زبان  ه، چهل صفحه از متن ویراست4ماریا ماتسوخ. ، انجام شد1981سومین ترجمه  در سال 

رستم شهزادي بـه نـام    را  مرحوم مادیان هزار دادستاننخستین ترجمه فارسی . ترجمه کرده استآلمانی 
فارسی این   هسعید عریان دومین ترجم 1391و در سال  منتشر کرد 1365در سال  حقوق مدنی ساسانیان

  . رساندچاپ کتاب را  به 
  مادیان هزار دادستان احکام طالق در - 2

بنـا  و در  فصول  مختلف  است 6موضوع طالق مربوط به 5با ده حکممادیان هزار دادستان فصل نوزدهم 
  .به نیاز، احکام دیگري نیز در این مورد آمده است

شوهر به هر دلیلی کـه بخواهـد از زنـش      8.پردازد مفسر به نحوه انجام طالق می 7در حکم نخست    
جدا شود، باید براي او،  همسري پیدا کند که سرپرستی آن زن را به عهده بگیـرد؛ اگـر چنـین کـاري     

  .شود کرد، طالق قانونی می
  

                                                
1- Bulsara, S.J. 
2- Perixanian, A. 
3- Garosian, N. 
4- Macuch, M. 

 . قیم گماردن براي متوفیِ بدون زن و فرزند است در بارهحکم سوم  از این فصل، ارتباطی به طالق ندارد؛  -5
6-  dar ī hištan az zanīh :درِ رها کردن از همسري، درِ ترك همسري، درِ آزاد شدن از ازدواج، در باره طالق زن . 
  .است مادیان هزار دادستانام بنا به تفسیر و تحلیل نگارنده از احکام موجود در ترتیب احک -7
نخست بایـد  : نامه رعایت اصول طالق، چنین نوشته شده استآیین) طالق نامه(= ، هشت نامه)87/9( با استناد به حکم  -8

   .انجام یابد، سپس هشت) سرپرستی زن(= ساالري 
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hišt (10) būd  kē guft kū1 jud az sālār nē bawēd u-š 
kardag ōwōn abāg kū ō ōh bawēd.  (MHD4/10)  

 <گفـت، بـدون  ) طـالق (=هشتن  >در مورد<بود که ) مفسري(= کسی   
رونـد  (=نباشـد، و بنـابر کـرده      >طـالق معتبـر  < 2)قیم(=ساالر >گماردن
   .داده شود >ساالري<، همانا به >بایدگفت<در چنین موردي ) قانونی

اگر شوهر دوم، زن را به همسري بپذیرد، اما ساالري و : کند تفسیر می 3حکم دوم آن را با مثال
شود؛ زیرا به تبع آن ازدواج بدون قبول ساالري زن ممکن  سرپرستی او را قبول نکند، طالق انجام نمی

  .نیست
ka gōwēd kū-m (15) ziyānag az zanīh hišt ud pad zanīh 
ud sālārīh ō farrox dād ud farrox ziyānag (16) pad  zanīh  
padīrēd  pad  sālārīh  andar  nē  abāyēd gōwēd. būd kē 
guft kū (17) hišt kār nēst.  
wahrām guft kū ēd rāy čē pad sālārīh andar nē abāyēd (1) 
guft zanīh-iz rāy guft bawēd. čē zanīh jud  az  sālārīh nē 
šāyēd (2) būd.  pas ōwōn bawēd čiyōn kē pad xwāstag ī 
awiš dahēnd  andar  nē abāyēd gōwēd (3) dād nē bawēd. 
(MHD4/14-17;5/1-3) 

  
اگر گوید که، زنم را از همسري هشتم، و به همسري و ساالري به فـرّخ دادم و فـرّخ،   

  »الزم نیسـت  «ري اظهـار کنـد کـه    در مورد سـاال >اما<. زن را، به همسري بپذیرد
   ).طالق درست نیست(=کسی بود که گفت، هشت انجام نشده است 

چـون، در مـورد    >درسـت نیسـت   <گفتـه اسـت کـه، بـدین دلیـل     ) مفسر(= بهرام 
. نیز چنـین گویـد  ) همسري(= گفت، پس باید در مورد زنی  »نیازي نیست«سـاالري 

مانند موردي است کـه،   >روند قانونی<پس . تزیرا ازدواج بدون سـاالري ممکن نیس

                                                
1- būd kē guft kū   یاbawēd kē gōwēd kū اصطالحی که بسیار . هست کسی که گوید/ بود کسی که گفت یا باشد

  .شود، براي بیان حکمی بدون نام قانونگذار یا مفسر، از آن استفاده می شوددیده می مادیاندر  
با استناد به   .دبه هنگام طالق باید تکلیف این ساالري مشخص شو. دهدپدر ساالري دختر را به شوهر او می  در ازدواج، -2

 .طالق در صورتی قانونی می شود، که تکلیف سرپرستی زن مشخص  باشد)  3-5/1، 17 - 4/14(حکم دوم 
قانونگذار پذیرفتن ساالري را با قانون هبه مقایسه کرده است، همانگونه که در هبه، باید گیرنده، پذیرش خود را در ارتباط  -3

به قانونی شود، در ازدواج نیز شوهر دوم، نخست باید ساالري را بپذیرد تا به تبع آن همسري با دارایی اهدا شده اعالم کند تا ه
 مادیاننظیر این حکم در . فرّخ ابتدا باید ساالري یا سرپرستی آن زن را بپذیرد، سپس او را به همسري بگیرد. رسمی شود

؛ قاسم 760، 1370 ،جعفري لنگرودي(قانون مدنی    798و  795نک ماده هاي :  در مورد هبه.  تکرار شده است) 10- 7/ 87(
  ).259 ،1393، زاده، ره پیک و کیایی
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) واگـذار کـردن  (= پـس دادن   »نیازي نیست «: دهند، گوید به کسی که دارایی را می
   .شود انجام نمی

اش باشد و پدر نیازمند یـک   شود، تنها فرزند خانواده الزم به ذکر است که اگر زنی که طالق داده می
از دامادش درخواست کند که ساالري دختر را به هنگام طالق بـه او  وارث پسر باشد؛ آنگاه پدر دختر باید 

  1.بدین ترتیب فرزندان ازدواج دوم دختر متعلق به پدرش خواهد بود. بازدهد
این است که روند تغییر احکـام را در طـی زمـان     مادیان هزار دادستانهاي ویژگیترین  از مهم یکی

بلکه به مرور با تغییر نگـرش   ه احکام در تناقض با یکدیگرندکنباید پنداشت  .توان در آن جستجو کرد می
  .ها نیز تغییر کرده است زندگی، احکام صادره در دادرسی همدنی و روی هجامع

با این قانون، . بنابر حکم سوم، مرد موظف نیست به هنگام طالق زن، شوهري نیز براي او پیداکند  
شود و هم زن صاحب  بدین ترتیب هم طالق انجام می. دهدتواند ساالري زن را به خود او ب شوهر می

                                                            . شود اگر زن بخواهد شوهر کند، نکاح او با چکرزنی رسمی می. اختیار و ساالر خود است
ka ō zan gōwēd kū-m pad xwēš tan sālār pādixšāy 
kard hē  nē  hišt bē-š (11) pādixšāyīh  pad šōy ī čagar 
kardan dād bawēd. (MHD3/10-11)   

 2پادشا کردم، >و<به زن گوید که، من، تو را بر خویشتن ساالر >شوهر<اگر  
، بلکه به او اختیار شوهر کردنِ چکرزنی داده  )طالق نداده است(= نهشته است 

  3.شود می
  .کند لیف فرزندان ازدواج دوم زن را روشن میحکم چهارم ضمن تثبیت قانون پیشین، تک

چه مرد براي زنش، شوهر پیدا کند و ساالري را به او دهد، چه ساالري را به خود زن دهد و او براي 
  .برنداول است و نفقه و ارث از او می ازدواجش تصمیم بگیرد، فرزندان ازدواج دوم متعلق به شوهر

                                                
1- nibišt kū mard zan ud frazand bē duxt-ē  any kas  nēst (6) ud ān ī  duxt šōy ān duxt az zanīh 
be hilēd ud pad sālarīh abāz ō pid nē (7) dahēd  ēg-iš  stūrīh ī pid pad xwāhišn ud ka-š pad 
sālārīh abāz padīrēd (8) ēg-iš  abar ōh  mānēd… (MHD22/5-8) 

طالق (= زن و فرزند، به جز یک دختر کس دیگري نباشد و شوي آن دختر، او را از همسري بهلد  >از<مرد را   >اگر<نوشته شده است که
به ساالري باز پذیرد، آنگاه او او را  >پدر<و اگر  .>شود <، ستُري پدردر صورت درخواست >تنها <و به ساالري پدر باز ندهد، آنگاه ) دهد
  .ماند می >ستُري پدر <بر 

رسمیت و اعتبار خودساالري . ساالر دودمان حق داشت که دختر و نیز زن پادشایی خود را بر خود وي ساالر و صاحب اختیار  قانونی کند -2
بنابراین اصل، پدر نمایندة حقوق مشترك . شناختند ل حقوقی خانواده را در آن روزگار قانوناً میدهد که اصل اشتراك و استقال زنان نشان می

  ).16 :1389 ،مزداپور(زیست، شخصاً از  همان حقوق  برخوردار بوده است  خانواده  بوده است و هرگاه زن در قیمومت و ساالري مردي نمی
ازدواج اول و (= یعنی، با توجه به این کـه ازدواج پادشـازنی   . کرد، او را طالق نداده است هنگامی که مرد زن را بر خود ساالر و پادشا -3

یابد، از نظر آیینی او را طالق نداده است، بلکه  تنفیذ اختیارات حقوقی است،  جاودانه است و تا جهان دیگر ادامه می) ازدواج پر اختیاررسمی، 
قانونی و وظایف فرزندي  -تصمیم بگیرد، و  چنانچه ازدواج دومی داشت، فرزندان او از نظر شرعی خود)  چکرزنی( که زن  براي ازدواج دوم 
بارتلمه این حکم را بهانه اي براي تعویض و مبادله زن  .ترین اصول در امر ازدواج بوده است تعهد و وفاداري از مهم. به همسر اول تعلق دارد

تو از این پس صاحب اختیار خود هستی، با این سخن زن طالق داده نشده است، : زن خود بگویداگر شوهري به «: داند که درست نیست می
در اثر این حکم بهانۀ بسیار آسانی . یابد که به یک زناشویی دوم به طور موازي با ازدواج نخستین خود تن  در دهد ولی در نتیجه رخصت می

  ).60 :1337، بارتلمه( » به دست داده شده است »زن«براي تعویض و مبادلۀ 
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gyāg-ē nibišt kū ka mard zan az zanīh hilēd bē (16) čiyōn 
ān zan pad xwēš tan sālār pādixšāy kūnēd enyā-š pad 
sālārīh ō kas (17) nē dahēd ud ān zan pas ān zindagān ān 
mard šōy kūnēd ud  frazand  zāyēd  frazand ī (1)  ān  zan 
ōy xwēš kē ān zan  pad ān ēwēnag az zanīh  hišt. 
(MHD3/15-17; 4/1)                                                                    
                                   

، )طـالق دهـد  (= جایی نوشته شده است که، اگر مرد، زن را از همسـري بهِلـد   
پادشا کند، در غیر این  >و<آن زن را بر خویشتن ساالر ) باید که(= مگر اینکه 
پس از آن،  >اگر <ساالري را به کسی دهد و آن زن،  >حق<تواندیصورت نم

فرزند زایـد، فرزنـد آن زن، متعلـق بـه      >و <در زنده بودن آن مرد، شوهر کند 
  .کسی است که آن زن را به آن گونه از همسري هشته است

 :اي به رضایت زن در طالق داردجم اشارهحکم پن
ka (2) mard pad hunsandīh ī zan, zan az zanīh 
hilēd…(MHD4/2-4)   

   )...طالق دهد(= اگر مردي با رضایت زن، او را از همسري بهِلد       
ق در طالق دارد؛ و اینکه بدون رضایت او، طال 1در حکم ششم نیز مفسر تأکیدي بر رضایت زن

  .شودقانونی نمی
ka gōwēd kū duxtag  pādixšāyīh (12) ō zanīh ī man mad  
ud man pad hunsandīh ī duxtag,  duxtag az zanīh ī <man> 
hišt bē čiyōn (13) pad ān ēwēnag gōwēd enyā ī abar ēstād 
ī duxtag tis nē paydāg ēg  hišt (14) nē bawēd duxtag ud ōy 
mard zan ud mērag. (MHD3/11-14).   

                                                                                                                                                 
پادشازنی، به همسري من درآمد و من با   >با ازدواج<اگر گوید، دختر 

باید (= دختر، او را از زنی هشتم، مگر بدان آیین گوید ) رضایت(=خرسندي 
رضایت دختر آشکار / چیزي از موافقت ، در غیر این صورت )اینگونه بگوید

هم <شود؛ دختر و آن مرد،  نمی >انجام <) طالق(= پس هشت. شود نمی
  .زن و شوهرند >چنان

براي شود و اینکه اگر مرد دالیل محکمه پسندي به شخصیت حقوقی زن توجه کافی میاین قانون  در 
                                                                                                                             .کند تا روند قانونی انجام شودرضایت او را براي طالق جلب طالق زن نداشته باشد، باید 

                                                
توان رضایت دختر را در طالق، درخواست طالق از سوي زن   انجامد که آیا می تأکید مفسر در این حکم به این سؤال می - 1

 د بـه نگاه کنی( خواهان حقوق مساوي در طالق هستندتفسیر کرد؟ بنابر این حکم در روال عادي خانوادگی و اجتماعی، زنان 
  ).1 ، پانویس 60ص همین مقاله، 
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کند  تضمین میگذار تأمین زن را  قانون. گویدطالق سخن می تقسیم اموال پس از هحکم هفتم در بار
  .   او را  تصاحب کندهاي  گذارد که شوهر دارایی و نمی

                                                                                        
 (11) hišt būd kē guft kū ān ī zanīh rāy andar burd čiyōn 
pēšdādagān1 ud wāspuhragān2 (12) be barēd ud windišn3 ī 
andar zanīh be mānēd u-š kardag ōwōn abāg kū saxtag be 
(13) šawēd. (MHD4/11-13) 

 
براي همسري  >زن<ت که، آنچه را که هشتن گف >در مورد<کسی بود که  
 ،)سهم االرث(= مانند جهیزیه و واسپوهرگان  برد،  >شوهر هخان<به ) زناشویی(

بمـاند، و کرده  >براي زن <ببرد، و درآمد دوران زناشویی >باید با خود<
  .با تأمین برود: اینگونه است >در چنین موردي<) روند قانونی(=

  
تفسیر کرد؛ بنابراین اید همان تقاضاي طالق از سوي زن یت زن را  بطالق با رضا در حکم هشتم،

که شوهر در دوران زناشویی به دارایی . گذشت اگر زن، متقاضی طالق بود باید از برخی حقوق خود می
هاي همسرش را به او  توانست در ازاي طالق، هدیهزن می 4.شدداد، به عنوان هدیه محسوب می زن می

  .برگرداند
zan  xwāstag ī-š šōy andar  zanīh dād  ka-š šōy pad 
hunsandīh az (14) zanīh be hilēd be nē  barēd ud pad šōy 
be mānēd. (MHD4/13-14)   

     

                                                
1- pēšdādagān  : 379 :1997 ،پریخانیان(جهیز، کابین، اموال شخصی زن، هدیه عروسی.(  
2- wāspuhragān  : 394 :1997 ،پریخانیان(سهم پسر یا دختر از ماترك پدر، سهم االرث، جهیزیه دختر.(  
3-windišn  :کنند و درآمد دارند و یا قانون درآمدي از  ان کار میبا این قانون باید پنداشت که عدة کثیري از زن .در آمد، کسب

گیرد تا به هنگام طالق آن درآمد دوران زناشویی به او تعلق گیرد و حقوق زنان در جامعه  کارکرد شوهر را براي زن در نظر می
 .تأمین شود

گیري آن با  شد، بازپس نتقل میوقتی دارایی م. شوهر می تواند به غیر از زمین از سایر دارایی هایش به زن هبه کند -4
  . شد خواست و رضایتمندي زن  انجام می

 ud zan ī pādixšāyīhā ī tarsāgāh sāl-sāl az xwāstag ī (10) šōy xwēš ud šōy nē guft ēstēd kū ma 
dahēd jud az zamīg āb ud urwarān ud xānag (11) ud anšahrīg tā 2 bandag bawēd be dād 
pādixšāy (MHD33/9-11) 

او . مدهیـد : شـوهر نگفتـه باشـد    >اگـر  <و  >حمایت شـود   <پادشازن فرمانبردار و پارسا باید هر ساله با دارایی شوهرخویش
  ). منتقل کند(= بدهد  >هر چیزي را به زن <بنده باشد،  2مجاز است جز از زمین، آب و گیاهان و خانه و برده تا ) شوهر(=

 



   1395بهار ، 44، شماره 12فصلنامه پازند، سال / 60
 

دارایی را که شوهر در دوران زناشویی به زن داده است، اگر شوهر با رضایت او، 
   .براي شوهر بماند >آن دارایی <نباید ببرد و  1زن را از همسري بهِلد،

  
مسـئولیت اجتمـاعی    طالقی ناخواسته و گریزناپذیر بنا بهشود، پرداخته میحکم نهم به طالق آیینی در 

  .گیرد؛ در واقع نوعی تغییر موقعیت ازدواج  است اي را میگریبان خانواده
نش را دهـد، بـه   وارثی فرزندي بیاورد، تقاضاي ستُري زمردي موظف شود براي خویشاوند بی وقتی که

مـرد،  . شـود  شود و ادامه ارتباط آنها با چکرزنی میسـر مـی   دلیل آن قیمومت، ازدواج پادشازنی آنها فسخ می
  .دهد نکاح چکرزنی به ازدواجش ادامه می دهد و با را از پادشازنی طالق میهمسرش 

  
 ka mard zan ī-š pādixšāy(4)īhā rāy stūrīh xwāhēd ō ān 
stūrīh hilišn. (MHD49/4-5)  
اگر مردي ادعاي ستُري پادشازنش را بکنـد، پـس بـه جهـت آن سـتُري، بایـد       

  )....طالق دهد(= بهلد  >پادشازن را<
  

کند که زن  در ضمن فرق نمی. گیرد قانونی نیز تفکیک اموال صورت می -در این طالق آیینی
فی، سزاواري آنها را براي ستُري تعیین خویشاوندي با متو هدرج. کند، یا مرد)  قیمومت(= تقاضاي ستُري 

  .کند می
  zan ī pad stūrīh sazāgtar ka-š (2) ō xwāhišn kard bahr ud 
pēšdādagān be dād pādixšāy (MHD43/1-2) 

  
کنـد   >سـتُري <که براي ستُري سزاوارتر است، درخواست  >متاهل<اگر  زن 

 >بـه او <یزیـه را  و جه >دختـروار <مجاز است که سـهم االرث   >شوهرش<
   .بدهد

  
است، نارضایتی شوهرش در این امر )  قیمومت(= وقتی مشخص شد زن موظف به پذیرفتن ستُري  

  . تأثیري ندارد
  

                                                
توان گفت که، منظور از طالق با خرسندي زن، همان تقاضاي طالق از سوي زن است نه تقاضاي  یبا استناد به این حکم م -1

آیا زنان نیز در صورت بچه دار نشدن  شود که طالق از سوي مرد و به تبع آن رضایت زن از آن؛  و  اکنون این پرسش مطرح می
شدند و زنـان خرسـندي خـود را     اید براي طالق پیشگام میتوانستند تقاضاي طالق کنند و یا اینکه همیشه مردان ب مردان، می
دار نشدن مرد تقاضاي طالق کنند؛ زیرا طبق آیـین و  رت بچهتوانستند در صو زنان نیز می. توان گفت، بلی کردند؟ می اعالم می

نست همراه خود ببرد، به همـین  توا هایی که قانوناً  زن نمی قانون فرزندان ازدواج دوم زن، متعلق به شوهر اول بود و آن دارایی
  . رسید فرزندان می
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ān ī sazāgtar xwāhēd ēg-iz ān sazāgtar gumārišn. 
(MHD43/4)  
 

 >حتی با وجود ناخرسندي شوي، ستُري را<که سزاوارتر است  >زنی<و آن 
   .گمارد >به ستُري<سزاوارتر را باید   >زن<کند، آنگاه آن  درخواست

  

ud ka ān ī kam sazāgtar  xwāhēd (3) be hišt pādixšāy ud 
ka pad ahunsandīh ī ōy ān ī kam sazāgtar ō xwāhišn kard 
(4) ēg nē gumārišn. (MHD43/2-4)                                          
 

کنـد،   >سـتُري <که سزاواري کمتري دارد، درخواست ) زن متاهل (=و اگر آن 
(= و اگـر بـا وجـود ناخرسـندي او     . اسـت ) طالق(= مجاز به هشت   >شوهر<

کند  آنگاه  >ستُري<که سزاواري کمتري دارد، درخواست  >زنی<، آن )شوهر
  .گمارد  >به ستُري<نباید  >او را<
  

کند، درجه خویشاوندي او با متـوفی نزدیـک نباشـد، و شـوهر      اما اگر کسی که درخواست ستُري می
حتی شوهر بـه دلیـل ایـن درخواسـت     . مخالف درخواست زنش باشد، نباید آن زن به ستُري گمارده شود

  .تواند زنش را طالق دهد می
هر نـوع روابـط اقتصـادي    . انحالل شراکت اقتصادي زن و مرد پس از طالق است هحکم دهم در بار

اگر شوهر اختیار دارایـی  . هایشان معتبر و قابل اجراستهر در طی ازدواج، طبق پیمان نامهو شوپشین زن 
خاصی را به زن داده باشد و زن آن دارایی را بـه کسـی منتقـل کـرده باشـد، پـس از طـالق آن دارایـی         

 شـود و شـراکت آنهـا بـه هـم      طبق قانون پس از طالق اموال هریک مشخص مـی . شود بازگردانده نمی
  .خورد می

  
ka mard ud zan hambāy ud ēn-iz paymān kunēd kū (5) ēn 
xwāstag ōy kē tō xwēš būd gōwē xwēš  ē(w) bawēd  ka 
ziyānag az zanīh (6) be hilēd ēg-iz  ka ziyānag ān xwāstag 
kas xwēš būd xūb gōwēd abāz (7) nē āwarišn. bē 
hambāyīh abāz āwarišn (MHD4/4-8).  

                
، این را نیز چنین پیمان کند که، >شوهر<و  >باشند<اگر مرد و زن شریک  

چنانچه . او را بگویی) مالکیت(=  این دارایی، از آن کسی باشد که تو خویش بود
در مالکیت   >که<زن را از همسري بهِلد، آنگاه نیز اگر زن گوید، آن دارایی 
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گردانده باز  >اگذارندهو< ،  نباید به >است<) معتبر(=کس بود ، خوب  >آن<
   .شود، اما شراکت باید منحل شود

این حکم، . شود چون اساس شراکت زن و شوهر، ازدواج بوده است، با فسخ ازدواج، شراکت نیز منحل می
  .شناسدامور مالی او را به رسمیت می هادار هحقوق مدیریتی زن و  نحو

پیداست که اگر شوهر، ساالري و مدیریت اموال خود را به  همسـرش  مادیان هزار دادستان از احکام 
او را اعـالم   1چنانچه شوهر عـدم تمکـین  . سپرده باشد، زن در اداره و انتقال اموال اختیار تام داشته است

هر با زنش پیمـان  گذارد؛ چنانچه  شو کند، هیچ تأثیري در روند انتقال اموالی که زن انجام داده است، نمی
کند که این دارایی، از آن کسی باشد که تو مالکیت او را بگویی و پس از آن شـوهر عـدم تمکـین زن را    
اعالم کند و زن مالکیت آن دارایی را به کسی دهد حتی اگر پس از اظهار عدم تمکـین از سـوي شـوهر    

-7/13انکلساریا، (ن اعالم شده است باشد، آن دارایی باید به آن کسی داده شود که مالکیت او از سوي ز
17.(  

اما اگر شوهر اموالی را  با سند به زن منتقل کند یا در طول زندگی هدیه دهد، در صورت اعالم عـدم  
  .تمکین زن، آن اموال باید به شوهر برگردانده شود

 باشد کـه تـو  اگر شوهر با سند، زن را در دارایی خود شریک کند و نگوید که این دارایی از  آن کسی 
آن زن را اظهـار کنـد،   واگذار کند، سپس شـوهر عـدم تمکـین    به کسی بگویی، چنانچه زن آن دارایی را 

آمد نیـز بدینگونـه   در مورد در. )17-6/14؛  6/1، 17-5/15لساریا، انک(شود دارایی به شوهر بازگردانده می
آمـد را بـه   رفـت، زن بایـد آن در  را گاو  دي را به زن داد و سپس عدم تمکیناختیار درآماست، اگر شوهر 
شود که ثابـت کنـد، مطیـع بـوده     البته این احکام شامل زنی نمی.  )13-7/11انکلساریا (شوهر باز گرداند 

  ).6/1انکلساریا (است 
  
  نتیجه گیري -3
  :مرد  براي رسمی شدن طالق موظف است یکی از این سه راه را انتخاب کند -1

ه عبارتی زن را و ساالري او را به شوهر دوم منتقل کند، ب پیدا کنداي زن شوهري مناسب بر -الف
  .دلخوش کند و شوهر دهد

                                                
1-   atarsagāyīh  :مادیانتعریف این اصطالح از . عدم تمکین، نافرمانی زن و شوهر در برابر یکدیگر:  

pad nāmag pēšēnīgān ōwon nibišt kū atarsagāyīh ān ō kār šud ī (14) zan ī pādixšāyīhā rāy 
gōwēnd enyā ān ī čagarīhā rāy gōwēnd ō kār nē šawēd. (A4/13-14) 

به شوهر خود خیانت ( برود  پیشینیان چنین نوشته شده است که عدم تمکین آن است که پادشازن به سوي دیگري در نامه
  .گویند که نباید به سوي دیگري برودچنانکه در مورد چکرزن نیز می) کند

atarsagāyīh ī zanān ēn bawēd kār ī frārōn ī-š (7) šōy framāyēd nē kardan ud ān ī abārōn ī nē 
kardan gōwēd kardan ud har 2 pad 3 bār (8) bawēd. (A5/6-8) 

انجام ندهد و آن کار بدي را نکردن گوید، انجام دهد و هر یک  ،کار نیکی را که شوي به او فرماید: عدم تمکین زنان این باشد
             .سه بار اتفاق افتد) موضوع(از این دو 
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در این صورت زن پس از طالق، خود براي ازدواج دومش تصمیم . ساالري زن را به خود او دهد -ب
  .گیرد می
  .برندنفقه و ارث میاول است و از او  در هر دو مورد فوق فرزندان ازدواج دوم زن متعلق به شوهر   
دختر را درخواست دهد، ساالري و سرپرستی  توانداش باشد، پدر او میخانواده هاگر دختر تنها بازماند -پ

بود  او خواهد در این صورت، فرزندان ازدواج دوم دختر متعلق به پدر. به هنگام طالق، از شوهر بگیرد
  .برندبزرگشان نفقه و ارث مییعنی این فرزندان از پدر 

-حقوق اجتماعی زن را بـه رسـمیت مـی    دهند،بر رضایت دختر در طالق، نشان می مفسران با تأکید -2
  .شناسند

تا امنیت اجتماعی دوران زناشویی را با خود ببرد،  در طالق، زن طبق قانون باید جهیزیه، ارث و درآمد -3
  .او تضمین شود

  :ي طالق بازیافتتوان براعلت را می از احکام بررسی شده دو -4
خویشاوندي شود، باید از پادشازنی طالق داده ) قیمومت(= اگر پادشازن به ناچار موظف به ستُري  -الف
  . گیردطالق واقعی تفکیک اموال صورت می با اینکه این یک طالق آیینی است ولی مانند. شود

را درخواسـت کنـد چنانچـه شـوهر     اگر زنی در الویت نخست براي ستُري خویشاوندي نباشد، اما آن  -ب
  . تواند زن را طالق دهد موافق نباشد، می

  .شودت اقتصادي بین زن و شوهر منحل میبا طالق، هر نوعی شراک -5
اموالی در طی ازدواج بـه زن واگـذار شـده     هاگر ادار. مفسران به حقوق مدیریتی زن توجه کامل دارند -6
  .گیردقرار نمی اشد، زن در دخل و تصرف آن مورد سئوالب

کردند، تـا  ن و اموال اهدایی شان استفاده میدرآمد ز هگاهی مردان از سالح عدم تمکین براي مصادر -7
کرد که من مطیع بودم، مرد از ادعاي خود  البته اگر زن اظهار می. هاي زن را صاحب شوند برخی از دارایی

  .برد اي نمی بهره
و  نهادنـد در خانواده و جامعه ارج مـی روشنفکرانه حقوق زن را ساسانی با تصویب قوانین  هفقهاي دور

ین ضـمن  قواندر . دبودنهاي مزدیسنایی، زنان را در رسیدن به حقوق انسانی در جامعه یاریگر  بنا به آموزه
حفـظ حقـوق انسـانی    به محض بروز مشکل  خویشاوندي، هموجود در رابطرعایت پیوستگی و همبستگی 

شد، همه همدیگر را بـه سـوي سرنوشـت    ها سبب می پیوستگی و همبستگی. گرفتیمد نظر قرار مافراد 
تـه بـود؛ امـا    معنوي و آرمانی یاري کنند و سرنوشت مشترکی را رقم بزنند که دین و آیین بـه آنهـا آموخ  

نمود، بالفاصـله قانونگـذار بـا     اجتناب ناپذیر میآمد که گسستن ارتباط خانوادگی گاهی شرایطی پیش می
افراد آن خانواده کمترین آسیب را متحمـل  د، این گسستگی را ترمیم بخشد تا کر ویب قوانین سعی میتص

زن جهیزیـه،  . شـود و روانی زن پس از طالق تأمین میامنیت اجتماعی  مادیان هزار دادستانبنابر .  شوند
اینکه اگـر زن در ازدواج  .  برد هاي همسر را به همراه میدري، درآمد دوران زناشوئی و هدیهسهم االرث پ

تواند به شوهر نخست خود رجوع کند، براي تـأمین امنیـت روانـی    وم خود در سختی و مشقت باشد، مید
در عسر و حرج رجوع زن به شوهر نخست مانند بازگشت دختر بـه نـزد پـدر    . زن حکم بسیار مهمی است
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ـ پیوستگی و هم. براي رفع مشکالت خانوادگی جایی براي امنیت است  هدیـن بـاور دور   هبستگی در جامع
در مـوارد نیـاز   نیز نسبت به هـم بیگانـه نباشـند و    اي نهادینه شده بود که پس از طالق  ساسانی به اندازه
  . یاریگر هم باشند
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