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 مقدمه

 يان هزاردادستانماد

ة متنـي بـه خـط و زبـان پهلـوي از پايـان دور       »هـزارداوري  ةمجموع«يا  دادستان2هزار 1ماديان
ايـن  . مانـده اسـت    بـاقي  ،آشفته شكلآن هم به  ،يك نسخه فقطساسانيان است و از آن  ةسلسل

نهادهاي ة دربارمانده از نظام حقوقي و يكي از منابع بسيار مهم  مجموعه تنها سند و مدرك باقي
رو  ساسانيان است كه مسائل حقوقي و فقهي ديـن زردشـتي را دربرگرفتـه و ازايـن    ة قضايي دور

قـوانين حقـوقي مـدني و     ماديـان هزاردادسـتان  در  3.شامل اصطالحات حقـوقي بسـياري اسـت   
داري، ضمانت، طالق، ازدواج، هبه، نافرماني يا عـدم تمكـين، تقسـيم ارث     اجتماعي از قبيل برده

گـران   ساسانيان بـراي پـژوهش  ة اوضاع اجتماعي و حقوقي دورة مطرح شده كه از نظر مطالع ...و
  .بسيار ارزشمند است

شـده در دسـتگاه    اي از احكام و موارد حقـوقي صـادره و ثبـت    مجموعه ماديان هزاردادستان
بلكه احكام و تصميمات و تفاسـير   ،يعني اين مجموعه حقوق مدون نيست ؛ساساني است قضايي

هاسـت كـه    هـاي حقـوقي در دادگـاه    داوران و همچنين نقـل قـول مفسـران پيشـين در زمينـه     
همچون آثـار   زياد، استناد كنند، كه به احتمالها  آن توانستند براي موارد مشابه محاكمات به مي
 ،7[ مانده از آن دوره، بنا به اقتضاي زمـان، مطـالبي بـه آن افـزوده يـا كاسـته شـده اسـت         باقي
 ].125ص ،42 ؛287ص

ـ  شده، بـه  آوري هاي حقوقي جمع براساس پرونده ماديان هزاردادستان راهنمـايي بـراي   ة منزل
به هنگام گـردآوري   ،بر اين اساس. استفاده كنندها  آن دادگويان بوده است تا در احكام مشابه از

هم مورد توجـه  ها  در دادگاها بلكه موارد استثن ،تنها مسائل و آراي داوران نه ماديان هزاردادستان
ها و هـم   اين كتاب هم شامل مجموعه قوانين شرعي و احكام صادره در دادگاه. قرار گرفته است

شامل موضوعاتي است كه در آن حكمرانان براساس قوانين شرعي و بنابر نياز احكـامي را وضـع   
براسـاس   و گـاهي  منبعي موثق و قابل استناد در قانون محسـوب ة منزل احكام صادره به. اند كرده

  .شده است هاي جديدتر بررسي مي همين احكام، پرونده
 مـرد  فـرخ  اثـر  ايـن ة گردآورنـد  نام. خطي ناقص در دست است ةيك نسخ فقط ،از اين متن

 دسـت  در او از اطـالع ديگـري   و مانده جاي  به كتاب ةمقدم در او نامي از فقط كه است بهرامان

                                                        
  .خوانند مي برحسب سنت آن را ماتيكان يا ماديگان هم .1
 ].36ص ،20[رسد و هزار در معناي بسيار است  كتاب به هزار نميشمار واقعي آرا و نظرات گردآمده در اين  .2
نيـز بـه مسـائل حقـوقي كـه       روايـات فرنبـغ سـروش   و  دادستان دينيو  اميد اَشَه وهيشتانهاي پهلوي  كتاب .3

 ماديـان هزاردادسـتان  ولـي كتـاب    ،زردشتيان در قرون نخستين اسـالمي با آن مواجه بودند پرداختـه اسـت  
 ].287ـ286، ص7[ است دورة ساسانيمسـائل حقوقي زردشتيان در  ةكنند منعكس
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 حقـوق  دسـتگاه  بـا  و بـوده  دان حقـوق  خود او كه پنداشت چنين توان مي كتاب برمبناي. نيست
ـ  حقـوق  بـراي  را مجموعـه  ايـن  و داشته آشنايي كامالً ساساني  ارجاعـات  از. اسـت  نوشـته  اندان

 بـويس  نظـر  بنـابر . كرد تعيين كاري او راة دور توان مي تاريخي اسناد و ها شخصيت به شده داده
ة دور در احتمــاالً اثــر ايــن نتــدوي و نگــارش زمــان] 286ص ،7[ تفضــلي و] 62ـــ61ص ،37[

 در شنـام  كـه  اسـت  پادشاهي آخرينوي  زيرا بوده،) ميالدي 628ـ590( خسروپرويز پادشاهي
 دوبـاره  اسـالمي  ةدور در پهلـوي  يهـا  كتـاب  ديگر مانند كتاب اين البته. است آمده كتاب متن
 اسـت  نگرفتـه  يتـأثير  اسـالمي  ةدور از و اسـت  ساساني كامالً آن محتواي ولي ،شده آوري جمع

  ].131ص ،42[

  پژوهش ةپيشين
 ماديـان هزاردادسـتان  از وجـود مـتن    2و وست 1دارمستترهاي  بار با يادداشت نخستينها  اروپايي

مـذكور را   ةگـر نامـدار پارسـي، عكسـي از نسـخ      پژوهش ،3مودي .ج 1901در سال . آگاه شدند
از پارسـيان  ، 4انكلساريا .د .ت ،گر پارسي ديگر پژوهش ،1872در سال  .]55ص ،12[ كردمنتشر 

هنگامي كه انكلسـاريا يـك   . دست آورد و به بمبئي انتقال داد هبرگ آن را در ايران ب بيستهند، 
بـرگ   55مشخص شـد كـه    ،را براي چاپ و عكس و انتشار آماده كرده بودها  نسخه از اين برگ
اي از  نويس همراه مقدمه تاين بخش دس. هاتريا در اختيار دارد .ل .نويس را م ديگر همين دست

به  ،هاتريا بود ةكه در كتابخان ،در پونا منتشر شد و سرانجام بخش نخست 1906مودي در سال 
بـه صـورت چـاپ عكسـي      1912دسـت آورده بـود در سـال     هبرگي كه انكلساريا ببيست همراه 

  ].12ص ،44 ؛191ـ190ص ،33[ اش را نوشت منتشر شد و مودي مقدمه
را به انگليسي  ماديان هزاردادستان 1937بار در سال  د پارسي، براي نخستينبلسارا، دانشمن

دومـين  . نخستين پژوهش، بسيار باارزش و راهگشـا بـوده اسـت    ةمنزل او بهة ترجمه كرد و ترجم
به روسي انجام داده  1973شناس، در سال  ، دانشمند زبان5ترجمه از اين اثر را آناهيد پريخانيان

مريكـا بـه چـاپ    ادر  1997از كتاب پريخانيـان در سـال    6يسي نينا گارسويانانگل ةترجم. است
ماريـا ماتسـوخ چهـل    . انجـام شـد   1981در سال  ماديان هزاردادستانسومين ترجمه از . رسيد
بـار   مرحوم رسـتم شـهزادي نخسـتين   . انكلساريا را به آلماني ترجمه كرد ةاز متن ويراست  صفحه

منتشـر   1365را به نام حقوق مدني ساسانيان ترجمه و در سـال   ماديان هزاردادستانبخشي از 
  .به چاپ رساند 1391اين كتاب به فارسي را در سال  ةسعيد عريان دومين ترجم. كرد

                                                        
1. Darmesteter,J. 
2. West,E.W. 
3. Modi, J.J. 
4. Anklesaria,T.D. 
5. Perikhanian. A. 
6. Garosian. N. 
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  پژوهش حاضر
و  1بـه بررسـي مـورد نافرمـاني     ،پذيرفته است انجامكه با روش توصيفي و تحليلي  ،اين پژوهش

اصـطالح  . پـردازد  مـي ) 48فصـل  (=  ماديان هزاردادستانب قوانين و احكام مربوط به آن در كتا
در مورد زنان و البته فرزندان نيز بـه كـار    ماديان هزاردادستاننافرماني يا همان عدم تمكين در 

 در .رود و يكي از داليل اصلي است كه شوهر با اثبات آن اجازه دارد زن خود را طـالق دهـد   مي
 ناپسـند  امـري  تجـرد  و جامعـه  اصلي اركان از يكي انوادهخ تشكيل و ازدواج زردشتي، تعليمات
 تلقـي  ناشايسـت  عملـي  و ندارد زردشتي جوامع ميان در جايي طالق، رو ازاين. شود مي محسوب

 موافـق  طرفين اگر حتي .نيست پذير امكان مشروع داليل بدون طالق ،زردشتي دين در. شود مي
 فحشـا،  علـت  بـه  طـالق  .شـوند  جـدا  هـم  زا دليـل خاصـي   بـدون  توانند نمي نيز باشند جدايي

 پـذير  امكـان  صـورتي  در اين البته. است بوده جايز زن رضايت بدون نازايي و نافرماني جادوگري،
معتبـر   جـدايي  آن ،صـورت  ايـن  غير در .بياورد كيهر براي اي شده اثبات داليل همسر كه است

 حقـوقي  قـوانين  سـپس  و نافرمـاني  شود كه نخسـت مفهـوم   مي تالش ،در اين پژوهش 2.نيست
 امـوال  در زن تصـرف  و مشـاركت  و چگـونگي  ،)چگرزن و پادشازن( زنان تمكين عدم به مربوط
 بـه  )برمانـد  (=و ارث  )خواسـته (= دارايي  گرفتن تعلق شرايط نافرماني، محرزشدن از بعد و قبل

  .شود رسيبر و ها بحث زن گونه اين درآمد وضعيت ونگيگچ همچنين و نافرمان زنِ فرزندانِ
 ،44 ؛8ــ 4ص ،35[ فصلي به طور كامل به نافرماني اختصـاص دارد  ،ماديان هزاردادستاندر 

 ،44 ؛4ــ 3ص ،35[ به صورت جزئي از آن سخن رفته اسـت  ،ديگر كتاب نيز  در فصل ].252ص
 بـرداري و  حقـوق و تعهـدات خـانواده، فرمـان     ةاي از منصور شكي بـه مسـئل   در مقاله ].280ص

 .سـخني گفتـه نشـده اسـت    هـا   آن اما از قـوانين و شـرايط   ،]91ص ،45[ راتي شدهنافرماني اشا

                                                        
1. a.tarsagāyīh :در اصطالح حقوقي و فقهي نشوز عبارت از. نافرماني را عدم تمكين و نشوز نيز معني كرده اند 

خروج زوجين از انجام تكاليف واجبي است كه قانونگذار برعهده هركدام از آنها در رابطه با ديگري گذاشته «
بنابراين تعريف نشوز اختصاص به زن ندارد، بلكه مرد نيز ممكن است در برابر زوجه خويش نسبت به . است

 فرق به توجه ؛ با]15-10ص ،13[.دانجام تكاليف واجب خود اقدامي ننمايد و از اين نظر ناشز محسوب گرد
 ناشز. شود مي مرد هم و زن شامل هم نشوز اما است شوهر از زن نافرماني تمكين عدم كه دو اين بين

 به كه نافرماني زنِ از عبارتست ناشزه و نكند ايفا و رعايت را زن نكاح از منعبث حقوق كه مردي از عبارتست
 ]158،ص18؛706- 178ص ،8[. نكند رعايت زندگي تمام در را شوهر حقوق وجه هيچ

  :، در مورد طالق چنين آمده است16-8، بند 34در » صد در بندهشن«در  .2
و به دين مزديسنا نشايد كه زن را رها كنند و طالق نيفتد مگر به چهار چيز، يكي بستره شوهر خويش ببرد و بي 

نهان كند و شوهر نداند و سوم آنكه جادوي كند رسمي كند و ناشايستي از او پديدار آيد و دوم آنكه دشتان پ
دل زن خوش كند و به شوهر دهد و خويشتن زن ديگري بكند به رضا و . و آموزد و چهارم آنكه فرزند نزايد

اگر نه به هيچ نشايد هشتن و اگر دست بازدارند و بهلند و از اين چهارگونه هيچ نباشد . خشنودي يكديگر
  .گناهكار و مرگ ارزان باشد



  581    ...زنان در) عدم تمكين(= نافرماني 

ــه كاكــاي افشــار نيــز ــد از فصــل نافرمــاني را بررســي كــرده اســت   در مقال  ،21[ 1اي چنــد بن
 قـوانين  و بار سعي شده با توجه به متن، نافرماني يننخستبراي  ،در اين پژوهش .]173ـ168ص

  .دشوبندي  وري و دستهآ زنان جمع نافرمانيِ به مربوط

  دورة ساسانيزن در 
بـراي   dūdagهنگام سخن گفتن از واحد اجتمـاعي خـانواده، اصـطالح     ،ماديان هزاردادستاندر 

كـه پـدر يـا     رود و منظور از آن، خاندان بزرگي است مي به كار »خاندان«و  »دودمان«، »دوده«
او . اسـت » ساالر دوده«اصطالح  د و بهآن را برعهده دار» ساالري«مردي به جانشيني او رياست و 

در دودمـان وي زاده  «در برابر اعضاي خانواده، يعني كدبانو و فرزندان و نيز بندگان و افرادي كه 
ساالر معموالً پيشـواي   دوده. روند، مسئوليت و اختياراتي دارد به شمار مي» زاد خانه«و » شوند مي

 ،رو ازايـن  .]228ص ،24[ نيـز برعهـده دارد   سـت و سـاالري آتـش خانـه را    اديني خـانواده هـم   
  .ساالر خاندان است دودهة نگاهداري از زن و كودك و برده و همچنين دارايي خانواده برعهد

ها  آن ترين در نقش مادر و همسر وظايفي دارد كه مهم 2ساالر، كدبانو تر از دوده پايينة در رد
انتخاب كدبانو و ازدواج يكي از مسائل مهـم در   ،رو ازاين 3.به دنيا آوردن وارث براي خاندان است

مانده، چندگونه ازدواج در دين زردشتي وجود داشته كه  براساس متون باقي. دين زردشتي است
دهنـد كـه    ساساني نشان مية ك به شكلي ساخت خانواده و موقعيت اجتماعي زن را در دوريهر

  :شود در اينجا به اختصار به انواع ازدواج اشاره مي
بار بـا حضـور و رضـايت پـدر يـا قـيم        زن براي نخستين ،در اين نوع ازدواج: 4پادشازن .1

 .رسد آن ساالري عروس به دودمان داماد مي كند كه در مي تر خود شوهر بزرگ
وقتي كه پدري فرزندي نداشته باشد، دختر خود را به نـام خـود   : زني يا ايوك 5ايوكين .2

بـه پـدر و مـادر ايـن زن      ،ز لحاظ قوانين دينـي دهد و اولين فرزند پسر او، ا شوهر مي
 .باشدها  آن گيرد تا وارثي براي تعلق مي

                                                        
مقاله درباره ماديان هزاردادستان دارد كـه در   19علي كاكاي افشار، وكيل پايه يك دادگستري، مجموعه اي از  .1

پنج بند از فصل نافرماني  12در مقاله شماره . اين مقاالت، اصطالحات و موارد حقوقي آن را بررسي كرده است
به قوانين و موارد خاص آن اشاره اي نكـرده   را بررسي و تحليل كرده ولي 15-5/2و  15-4/13يعني صفحات 

  .است
2. kadag-bānūg 

ي او زادن  ي شوهر وظيفه در خانه. همسر خوب همسري است كه نسبت به شوهر خود فرمانبردار و مطيع باشد .3
هايي براي درگذشتگان  برگزاري آيين. و پروراندن فرزند و كوشش براي همكاري در تأمين معاش خانواده است

 ]58ص ،23[آيد دمان و ستايش ايزدان نيز از جمله تكاليف زن به شمار ميدو
4. pādixšāy-zanīh 
5. ayōkēn 



  1396 زمستان، 4، شمارة 9، دورة فرهنگ و هنرزن در   582

هـاي پـانزده بـه بـاال بـدون انتخـاب همسـر درگـذرد،          اگر مـردي در سـال  : 1ستُرزني .3
بـه ازدواج  (دهنـد   بازماندگان او براي آسايش روان او دختري را بـه نـام او شـوهر مـي    

گيرد  شود به مردي تعلق مي زاده ميها  آن فرزندي كه ازو اولين ) آورند آئيني او درمي
 .اند كه به نام او اين زن را شوهر داده

 دوباره چون يا طالق گرفته و درگذشته شوهرش هك شود يم يزن به مربوط: 2چگرزني .4
 .گويند را چگرزن مي او كند، يم ارياخت شوهر

 ،1[ تـر خـود ازدواج كنـد    زني كه بدون موافقت پدر يا قيم يا بـزرگ : 3خودسراي زني .5
 ].182ـ180ص ،11 ؛296ـ295ص

 5.ازدواج با نزديكان را گويند: 4ازدواج خويدودس .6
  6.فقط ذكري از آن رفته است ماديان هزاردادستاندر : ازدواج موقت .7

هـا نيـز احكـام     ك از ايـن نـوع ازدواج  يـ هريك از اين زنان جايگاهي در خانواده داشـته و هر 
هـا در نـوع ازدواج و جايگـاه     ايـن زنـان بـا وجـود تفـاوت      ةهمـ . اسـت  را داشـته مربوط به خود 

 7برداري يا تمكـين  شان، بايد از همسر خويش اطاعت كنند كه در اصطالح به آن فرمان اجتماعي
  ].19ـ13ص ،27[ شود گفته مي 7تمكين

  نافرماني
، ولـي  خود برخوردار بودند ةدر عهد ساسانيان از استقالل و حقوق بيشتري نسبت به گذشت زنان

زن شيء «ديرين ة انديشها  آن با اين همه در مباحث مربوط به ازدواج، طالق و احكام مربوط به
 ،4[ كنـد  از ميـان نرفتـه و همچنـان خودنمـايي مـي      كـامالً در حقوق ساساني » است نه شخص

چيزهايي كه مـرد بـه   ة هنگام طالق هم ،ندداشتبا اينكه زنان در اين دوره حق مالكيت  .]50ص
                                                        

1. stūr-zanīh 
2. čagar-zanīh 
3. xwasrāyān-zanīh 
4. xwēdōdah 

تا حـدي كـه ازدواج بـا     ؛رفت ايراني به شمار مي ةاهتمام در پاكي نسب و خون خانواده يكي از صفات بارز جامع .5
 /؛ بدين ترتيـب خويـدوده  ]347ص ،22[ خواندند مي شمردند و چنين وصلتي را خويدودس مي محارم را جايز

عنوان راهي براي حفظ پاكي و تقـدس   و به هخويدودس اصطالحي است كه براي ازدواج با خويشان به كار رفت
  ].375ص ،32[ بندي به قواعد اجتماعي برگزيده شده است دين و پاي

 مردي همسري تواند مي پدر بودن زنده زمان در تنها و است ايوكين كه بازگردد دختري به شايد ازدواجاين نوع  .6
 بـراي  ازدواج زردشـتي  ديـن  در كه كرد استنباط شواهد اين براساس توان مي البته]. 21ص ،27[ بكند مردي
 در موقـت  اجازدو است معتقد نيز ماتسوخ .]524ص ،39[ گرفته مي صورت هم محدود و مشخص زمان مدت
 باقي اسالمي نخستين قرون در هم، ساساني دولت سقوط از پس حتي داشته و وجود ايرانيان قديم هاي سنت
  ].597ـ585ص ،41[ ماند

7. tarsagāyīh  
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شـد و دارايـي بـه شـوهر      قراردادهـاي حقـوقي بـين طـرفين ملغـا مـي      ة اگذار كرده و همـ زن و
آمـده كـه مـرد     گاهي پيش مي ،رو ازاين. رسيد گشت، مگر اينكه به طور رسمي به ثبت مي بازمي

گـذاران قـوانين    قـانون  دليـل، به همين  .كرد براي گرفتن اموال از زن، او را به نافرماني متهم مي
كـرد تـا    زنـش را رسـماً ثبـت مـي     كرده بودند كه طبق آن مـرد بايـد نافرمـاني   سختي را وضع 

گناهــي   البتـه زن نيز حق داشت براي بي. توانست او را طالق دهد يا اموالش را مصادره كند مي
  ].35ص  ،5[ مستقالً به دادگاه متوســل شود خويش

را در خـانواده و   و حقـوق او ساساني با تهيه و تصويب قوانين، جايگاه زن و حق ة فقهاي دور
با وجود احكامي كه در راستاي نافرماني زنان و فرزندان آورده شده، احكامي . اجتماع ارتقا دادند

  .عدالتي عليه او صورت نگيرد شود كه براي حفظ منافع زن تصويب شده است تا بي نيز ديده مي

  مفهوم نافرماني
 كه را كارهايي بايد زن .دهد مي ه نافرماني را شرحنافرماني و رفتارهاي منجر ب ،ماديان 48فصل 

 دو ايـن  از اگـر  .پرهيز كنـد  شده منع كه كارهايي از و دهد انجام كرده تعيين او براي همسرش
  .است وارد او بر حكم نافرماني كند، سرپيچي مرتبه سه قانون

a.tarsagāyīh ī zanān ēn bawēd kār ī frārōn ī-š (7) šōy framāyēd nē kardan ud ān 
ī abārōn ī nē kardan gōwēd [ud   [ kardan ud har dō pad sē bār (8) bawēd. 

 ينادرسـت ) ارِكـ (=  آن و نكردن د،يفرما بدو  شوي هك را يدرست ارك: باشد نيا زنان نافرماني
  .]شود مي محسوب نافرماني[باشد  بار سه دو هر] اگر[ و كردن د،يگو را نكردن آن هك را

  نافرمانياي ه تفاوت
بـدين   .بين نافرماني پادشـازن و چگـرزن وجـود دارد   هايي  شود كه تفاوت مي در اين بند روشن

 زندگي ديگري مرد با و كند خيانت او به درواقع و كند رها را خود شوهر كه كه پادشازنيشكل 
 ايبـر  نافرمـاني  يعنـي  ؛كنـد  مـي  فـرق  حكـم  ايـن  چگرزن درمورد اما .است كرده نافرماني كند،

  .دارد چگرزن به نسبت بيشتري تبعات پادشازن
gyāg-ē nibišt paywand pēšēnīgān ōwōn nibišt kū a.tarsagāyīh ān ō kār šud (14) 

zan ī pādixšāyīhā rāy gōwēnd enyā ī čagarīhā rāy gōwēnd ō kār nē šawēd. 

نافرمـاني  « :هكـ اند  هگونه نوشت نيپيشين ا] مفسران[ )؟(پيوند ] هك[ نوشته شده است ييجا
 ،اما در مـورد زن چگـر اگـر نـزد مـردم نـرود       ،»را در مورد پادشازني كه نزد مردم رفت، گويند

  )؟(گويند ) بداخالق(

  نافرماني فرزندان و بردگان
شـود، بـه نافرمـاني بردگـان نيـز       مي افزون بر اشاراتي كه به حكم نافرماني فرزندان ذيل،در بند 
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را هماننـد نافرمـاني زنـان بـه     ) چه دختر و چه پسر(اني بردگان و فرزندان شود و نافرم مي اشاره
 1خـواهي  شكايات و فرجـام مفسر حكم مربوط به نافرماني پادشازن را به كتاب . آورند مي حساب
  .دهد مي ارجاع

ud ān ī [pus]nē pusīh drust ašnud ān ka gōwēd kū nē pus ī tō hēm (9) ud pusīh ī 
tō nē kunēm … owōn čiyōn zan pahikār pad-iš ud pus ud duxt rāst (10) ud anšahrīg 
owōn čiyōn zan be ō wistar nē šud ān ī zan ī pādixšāyīhā rāy (11) čiyōn pad 
Mustbar-nāmag nibišt estēd ud ān ī zan ī čagarīhā mard [-ē] Burzōy nām (12) būd 
rāy ōh parmādan nibišt kū az ān čiyōn šāyēd dānist kū Burzōy ān wizīr (13) nē sūd 
ud nēkīh ī dūdag [rāy] [az] [kē] ziyānag pad-iš stūr bē tarsagāyīhtar būd ī (14) 
ziyānag andar zanīh mērag [andar mērag] ēd rāy āwišt ān mān parmādan. 

و اطاعت نكنـد،  ) ندهد اهميت نكند، گوش(= نشنود درست را يپسر] فيوظا[ هك يپسر و
 ماننـد  درست »)ندهم انجام را فرزندي وظايف(=  نمكن تو يپسر و ستمين تو پسر« :ديكه گو آن
] نافرمـانيِ [ و اسـت  يكسـان  دختـر  و پسر براي] مورد نيا[ و كند مي مجادله او با هك است يزن

 تـاب ك در هكـ  ونهگ آن پادشازن مورد در. نرفت] شوي[ بستر به هك است يزن مانند درست برده
 يمـرد ] پيشـين  همسـرِ [ هكـ  چگرزن مورد در اما. است شده نوشته) نامه شكوه(=  مستبرنامگ

) فهميـد (=  دانست توان مي كه آنچه بنابر] داوري[«: هك شد نوشته مشخص طور به ،بود برزونام
 يبـرا  هكـ بل ،بـود ) قـيم (= سـتور  آن بـر  زن كه اي خانواده نيكي و سود براي نه را حكم آن برزو

  .كرد مهر شوي همسري] ستور[ در زن بودنِ بردارتر فرمان
 كه است آنة دهند نشان اين و كنند توجه خانواده )مادر(= زن  گفتار راستيِ  به بايد فرزندان

 در كـه  حـدي  تـا  ؛است اجبار خانواده سرپرست از نابالغ و بالغ فرزندان چراي و چون بي اطاعت
 بايـد  خـانواده  مادر از برداري فرمان هنگام به مقابل در و شوند مي ممحرو ارث نافرماني از صورت
 سرپرسـت  يعنـي  ،مـرد  يـك  از بايـد  تنها چگرزن. كنند حاصل اطمينان او گفتار درستيِ از ابتدا

  2.كند برداري فرمان و اطاعت ،خويش ةخانواد
Dād farrox owōn guft (3) estād kū ka zan guft [ud] andar frazandān rāstīh ī ān ī 

guft āmār ān ī čagarīhā (4) mard-ī pad nāmčišt rāy framān būd nē hamāg gēhān 
rāy ud purnāy [īh] ud aburnāyīh harw (5) dō ēk pusarān pad rāh [ī] a.tarsagāyīh ī 
andar pidarān ān-čē ī pahlom axwān xwēš nē (6) būd rāy guft estēd. 

 گفتـه  آنچـه  يِراسـت   بـه  بايد فرزندان گفت، ]يزيچ[ زن اگر«: هك بود گفته نيچن فرخ داد
 و مردان جهـان؛  ةهم از نه كند برداري فرمان خاص يمرد از بايد چگرزن آن« نند،ك توجه شد،
 گفتـه ] و) [هسـتند  يكسان قانون برابر در(=  هستند سانيك دو هر) كبير و صغير(=  نابرنا و برنا
 نيبهتـر ) منـديِ  بهـره (=  خويشـي  از پـدران،  بـه  نسبت ينافرمان سبب به نيز پسران است شده

  .شوند يم محروم) بهشت(=  هستي

                                                        
  .نام برده شده است ماديان هزاردادستاناز اين اثر تنها در كتاب  .1
ليسيد و دست  مي ني كه با زبان خود اجاقي گرم راديدم روان ز: آمده است كه 63فصل  نامه ارداويرافدر  .2

 اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافره گراني را تحمل«: سوزاند، پرسيدم مي خويش زير آن اجاق
است كه در گيتي به شوهر و ) گناهكار(=اين روان آن زن دروندي « :سروش اهلو و ايزد آذر گفتند »كند؟ مي

خوابگي نداد  به هم ]تن[ زبان بود و نافرماني كرد و به ميل او ه كارش پاسخ داد و سگساالر خويش براي توجي
 .]82ـ81ص ،15[» خويش كرد ةو خواسته از شوهر دزديد و نهاني اندوخت
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  واگذاري اموال
نخسـت  . كند مي اشاره چگرزناين بند به تفاوت و چگونگي شرايط واگذاري اموال به پادشازن و 

انعقـاد قـرارداد    اينكه حق واگذاري اموال بعد از محرزشدن نافرماني پادشازن منوط به چگـونگي 
دوم، در صورت نافرماني چگرزن، اموال واگذارشده به او بايد بـه شـوهر بازگردانـده    . است ازدواج
  .شود

ka Farrox abar Zanbud (6) ī-š pādixšāyīhā a-tarsagāyīh stānēd ud ēn nē nibēsēd 
kū-š xwāstag ī man aw-iš (7) ma ēw ōh rasēd. ēg-iš xwāstag bahr ī kadag-bānugīh 
aw-iš ōh rasēd ka nibēsēd (8) kū-š xwāstag ī man aw-iš ma ēw rasēd ka ēw kas ān 
gyāg [ēg-iš] nē rasēd (9) ud ka nē ēg-iz-iš pad rāh ī dō kasīh aw-iš ōh rasēd [ud ka] 
gōwēd kū-š xwāstag ī (10) man pad tis-iz ēwēnag aw-iš ma ēw rasēd ēg-iš pad-iz 
[rāh] ī dō kasīh aw-iš nē rasēd (11) ud xwāstag pad dūdag Farrox estēd u-š pad-iš 
pahikārdan nē tuwān. ud agar pas az ān (12) andar dūdag frazand zāyēd bē ō ān 
frazand rasēd. būd kē pahikārišn kard kū bē (13) ō xwēšīh ī xwēšāwandān rasēd ud 
abāz ō ān frazand nē rasēd u-m ān nē xūb (14) sahist. 

 را نيـ ا و) آورد دسـت  به(=  بستاند ـزنبود ـ پادشازنش نافرماني] بر يمبن مدركي[ فرخ اگر
 بـه  خواسته از ييدبانوك عنوان به سهمي پس ،»برسد )زن(=او  به من ةخواست مبادا«: هك سديننو
) خـانواده  آن در(=  آنجا نفر يك اگر حتي ،»نرسد او به من ةخواست«: هك سديبنو اگر. رسد مي او
 (=انبـازي   طريـق  از] سهم[ نيز مورد نيا در پس] سديننو[ اگر و رسد ينم] زن[ به پس] باشد[

 ،»نرسـد  او بـه  وجـه  هـيچ  به من، ةخواست«: هك ديگو اگر و رسد مي زن به ديگر، كس با )شراكت
] زن[ و مانـد  يمـ  فـرخ  ةخـانواد  در خواسـته  و رسـد  ينم زن به چيزي نيز انبازي طريق از پس
 آن بـه  ،ديـ بزا يفرزنـد  خانواده در آن از پس اگر اما. كند ادعا آن بر] دادگاه طريق از[ تواند ينم

 بـه ] خواسـته  ايـن [ كـه ) كـرد  بحث (= كرد ادعا هك) نظري صاحب (= كسي بود. رسد يم فرزند
  .رسد ينم درست من نظر به ناي اما ،رسد ينم فرزند باز به و رسد مي شاوندانيخو تكيمال

gyāg nibišt kū (1) xwāstag ī šōy ō zan [ī] čagar dahēd ka a.tarsagāyīh ī ān zan 
gōwēd framān-ē (2) būd rāy abāz ō šōy abespārdan. 

 زن نافرماني اگر كند، مي واگذار چگرزن به شوي هك يا خواسته« هك است شده نوشته ييجا
  .شود سپرده باز شوي به ديبا ،]خواسته[ آن 1فرمان] گناه[ ارتكاب سبب به ندك اعالم را

                                                        
 مسـتقيم  ارتباط گناه آن ةدرج با نيز گناه هر تاوان ميزان و دارد گوناگون درجات زردشتي ديني متون در گناه .1

   :است زير شرح به گناهان از اي پاره نام .دارد
 framān(  »سـپوختن  فرمـان « ةشـد  كوتـاه  شـكل  احتمـاالً  و اسـت  گنـاه  ةدرجـ  كمترين نام: framān فرمان .1

spōxtan :( سروشوچرنام .2 ؛است) افكندن خيرأت به را فرمان srōšočaranām  اوسـتا: - sraōšō. Čaranā( 
 بـراي  آن از سروشـاورز  كـه  است بوده اي تازيانه سروشوچرنام. است ديني وظايف انجام در كردن كوتاهي گناه

آگرفـت  . 3 ؛اسـت  شده گرفته وسيله همين از نيز گناه نام و است كرده مي استفاده ديني هاي مجازات اجراي
āgrift )اوســتا :- āgǝrǝpta( ــه ســالح بلنــدكردن گنــاه  - :اوســتا( ōyrišt اويرشــت .4؛ اســت زدن قصــد ب

avaoirišta-( اردوش .5 ؛است سالح با بردن حمله گناه arduš )اوستا :arǝduš- :(زدن بـا  كردن مجروح گناه 
 گنـاه ): -xvara: اوسـتا ( xwarخـور  .6 ؛شـود  مـي  تناپل يك برابر شود، تكرار بار ده ناهگ اين اگر. است ضربه
 ةضرب واردآوردن گناه )bāzu.jata - :اوستا( bāzāy بازاي .7 ؛شود خونريزي سبب كه است اي ضربه كردن وارد

 tanāpuhl تناپل .9 ؛است بدن به ضربه نكرد وارد گناه )yāta -: اوستا( yāt يات. 8 ؛است بازو بر كننده ناتوان
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  شراكت و تصرف اموال
هـايش،   دارايـي  و تصرف زن در امـوال و سـود و  ) انبازي(= رو به چگونگي شراكت   بندهاي پيش

چه اموالِ شراكتي و چه اموالي كه شوهر به زن هبـه  . كند مي اشاره ،قبل و بعد از اثبات نافرماني
  .ده، بعد از اثبات نافرماني بايد به شوهر بازگردانده شوندكر

[ud] zan ī pādixšāyīhā (16) ka-š pad hambāyīh padīrēnd ayāb-iš šōy xwāstag 
pad xwēšīh aw-iš dād (17) estēd ka-š a-tarsagāy gōwēd xwāstag ī-š pad-iš estēd 
abāz ō šōy (1) rasēd ud zan ēn dādestān nē bawēd ka paydāg kunēd kū tarsāgāy būd 
hēm. 

 او بـه  تملك براي را اي خواسته شوي او اي رنديبپذ )شراكت(= انبازي  به را پادشازني اگر اما
 شوي به باز اوست در اختيار هك يا خواسته ند،ك اعالم را او نافرماني] بعداً شوي[ اگر باشد، داده

 هكـ «: كـه  كنـد  اعـالم ) علنـي  طور به(=  اراكآش اگر نيست) حق(=  داوري اين را زن و رسد يم
  ».بودم بردار فرمان

 را خود مشاركتي اموال شوهرش ةاجاز بدون تواند مي در جايي ديگر آمده است كه پادشازن
 را سـندي  مـرد  اگـر  است كه شده ذكر قانون اين بر استثنايي اما. كند واگذار ديگري شخص به

 كَـس  به را شوهرش اموال تواند مي زن كرده، خود شريك را نشپادشاز اينكه بر مبني ،كند مهر
در . گيـرد   بـازپس  را امـوال  آن توانـد  مي مرد شود، ثابت او اگر نافرماني ولي ،كند واگذار ديگري
 خـود  اموال ندارد حق شوهر ةاجاز بدون زن اينكه بر مبني شده نيز اشاره ديگري قانون به ادامه

  .دكن واگذار ديگري كَس به را
gyāg-ē nibišt kū ka andar zan ī pādixšāyīhā wizīr āwištēd kū-t pad (15) hambāy 

dārēm ān zan xwāstag ī ān mard xwēš būd ud pad ān dastwarīh ō ān zan (16) rasēd 
bē dād pādixšāy ud ka zan xwāstag be dahēd šōy a.tarsagāyīh ī (17) zan gōwēd ān 
xwāstag abāz ō šōy rasēd ud gyāg-ē nibišt kū zan (1) xwāstag ī [šōy] aw-iš dahēd 
ka-iz-iš ōh pad čē kāmēd kardan pādixšāy kunēd ēg-iz (2) jud az dastwarīh ī šōy be 
dād nē pādixšāy. 

 را تو» :هك« كند مهر را يسند پادشازنش مورد در] كسي[ اگر«: هك است شده نوشته ييجا
 ارياخت و است مرد آنِ از هك يا خواسته يواگذار حقِ زن آن ،»كنم محسوب مي يكرش عنوان به
 نافرمـاني  شـوي  و كند واگذار را خواسته زن اگر و دارد] ديگري شخص به[ را دهيرس زن به آن
 زن«: هكـ  اسـت  شـده  نوشـته  ييجـا  و رسـد  مـي  بـازپس  شوي به خواسته آن ند،ك اعالم را زن

 دسـتور  بـدون  ،كنـد  مجـاز  هركاري انجام به را او اگر حتي دهد يم او به شوي هك را يا خواسته
  .كند واگذار] را آن[ نيست مجاز) شوي ةاجاز بدون(=  شوي

 ،ايـن  وجود با .كند رفتار كرده واگذار او به مرد كه اموالي با بخواهد كه هرگونه دارد حق زن
 در و حقـوق زن  حـق  مورد در همچنين مفسر .شود تأمين خانواده از بايد زن پوشاك و خوراك
  .داده است قرار توجه مورد را آن كرده و اشاراتي شده واگذاري اموال

Wāyayār guft kū xwāstag ī šōy pad bar-xward ō zan dahēd zan (9) ēdōn kū šōy 
aw-iš dahēd har čiyōn-iš kāmēd kardan padixšāy, u-š xwarišn ud (10) wastarag az 
dūdag. 

                                                                                                                                  
 كلـي  نـام : margarzan ارزان مـرگ  .10 ؛است گناه ةدرج ترين بزرگ و شديدترين) tanu.pǝrǝθa - :اوستا(

 ]. 372ـ371ص ،32؛ 1ص ،28[ بيشتر آگاهي براي. است مرگ ها آن مجازات كه است گناهاني
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 زن دهـد،  مـي  زن بـه  آن سـود ] از اسـتفاده [ براي شوي هك يا خواسته است گفته 1اري يوا
 ،كند رفتار آن با است مايل كه هرطور است مجاز دهد، يم او به] را خواسته[ شوي هك گونه همان

  .]است) [خانواده(= سوي دوده از او ةجام و خوراك اما
 بـه  را خـود  اموال دارد حق پادشازن ينكها بر مبني ببندد پيماني خويش پادشازن با مرد اگر
 مـرد  سـپس  و بدهـد  ديگـري  شـخص  بـه  را خـود  اموال پادشازن و بدهد خواهد مي كه هركس

 كـه  اسـت  شخصي به متعلق اموال و گشت نخواهد باز مرد به اموال آن كند، اعالم را نافرماني او
 او همسـر  و پادشـازن  بـين  كـه  اسـت  صـورتي  در اين البته. است داده او به را مالكيت پادشازن
 مالكيـت  پادشازن اگر حتي گردد بازمي مرد به اموال صورت، اين غير در .باشد شده بسته پيمان
  .باشد داده ثالثي شخص به را اموال

(13) u-š ēn-iz guft kū ka mard abāg ān ī-š pādixšāyīhā zan (14) paymān kard kū 
ēn xwāstag ōy kē tō xwēš būd rāy gōwēh xwēš ēw bawēd (5) pas az ān a.tarsagāyīh 
ī ān zan guft ka ān zan pas az ān a.tarsagāyīh (16) guft ān xwāstag kas xwēš būd 
rāy guft ā-šān hamgōnag (17) pad ōy be hilišn kē az ān zan xwēš būd rāy guft. 

 نيـ ا«: هكـ  كند مانيپ خود دشازنپا با يمرد اگر هك است گفته زين را نيا) يار واي(=  او و
] خواسته آن[ مالك] شخص آن[ »كني اظهار را آن بودن كمال تو هك باشد يسك] آنِ از[ خواسته

 هكـ  كند اظهار نافرماني، آن از پس زن آن اگر .ندك اعالم را زن نافرماني آن، از پس] و[ شود مي
 آن[ ،]شـوهر  سـوي  از زن نافرمـاني  اعـالم  از[ پـس  حتـي  است، گرييد سك خواسته آن كمال

  .است آن كمال ردهك اظهار زن آن هك شود واگذار] كس[ آن به گونه همان بايد] خواسته
 ،رسـد  نمي همسر به فرزندش و او اموال از بپذيرد، مشاركت به را فرزندش و زن شخصي اگر

ـ  كـه  رسـد  مـي  مرد به صورتي در فرزندان اموال. شود اثبات زن نافرمانيِ اينكه مگر  از پـس  انآن
  .باشند آمده دنيا به زن نافرمانيِ اثبات

ud ka-š zan ud frazand-iz ī az ān zan zād pad hambāyīh padīrift estēd ud 
a.tarsag(3)āyīh ī zan gōwēd xwāstag pad ziyānag estēd abāz nē rasēd ud ān ī 
frazandān (4) tā paydāg bawēd kū ziyānag a-tarsagāy būd abāz nē rasēd ud ān-iz ān 
ī ōy frazand (5) abāz rasēd ī pas az a-tarsagāhīh ī ziyānag zād 

 را زن نافرماني] سپس[ و بپذيرد انبازي به شد زاده زن آن از هك را يفرزند و نيز زن اگر اما
 هكـ  زمـاني  تـا  اسـت،  فرزنـدان  به متعلق هك آنچه و دارد تعلق زن به هك يا خواسته ند،ك اعالم
 بـه  هكـ  آنچـه  يصـورت  در امـا  رسـد،  يبـازنم ] شوي به[ است ردهك نافرماني زن هك شود اركآش

  .باشند شده زاده زن نافرمانيِ از پس هك رسد يم باز] شوي به دارد تعلق[ فرزندان
اثبـات نافرمـاني    از پـيش  آنـان  كـه  رسـد  مي فرزندان به مرد اموال از صورتي در قوانين، براساس

 آنـان  بـه  مـرد  امـوال  از بيايند، دنيا به اعالم نافرماني از پس فرزندان اگر ولي باشند، مدهآ دنيا به مادر
 مـادر  نافرمـاني  كـه  داشـت  خواهند حق پدر اموال از فرزندان اين صورتي در فقط. رسيد نخواهد ارثي
 بـاز  كـرده  اگـذار و مـادر  به پدر كه اموالي از نيز برداري مادر فرمان اثبات از بعد حتي البته. نشود اثبات

  .رسيد خواهدها  آن به وراثت طريق از فقط و گرفت نخواهد تعلق مالي فرزندان به
ka mard pad a.tarsagāyīh (3) raft ī zan ī xwēš dip stānēd frazand ī pēš az ān zan 

                                                        
  ]48ص ،9[. است اول خسرو زمان دورة ساساني مفسران و قضات از يكي .1
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zāyēd (4) xwāstag ī ōy mard xwēš bawēd ud ān ī ka frazand ī pas az a.tarsagāyīh 
guftan zāyēd (5) xwāstag xwēš nē bawēd. Pad ān zamān bawēd ka a.tarsagāyīh [nē] 
ēwar ud ka-iz tarsa (6) gāyīh ēwar ēg-iz-iš xwāstag ān xwēš nē bawēd ī-š pad pašt ī 
abāg ham kard (7) dastwarīh [ī] xwēš šāyēd būd enyā-iš abarmānd [ī] pidar be nē 
bawēd. 

 از ]نافرمـاني [ آن از شيپ هك يفرزند بستاند، كيمدر شيخو زنِ نافرماني مورد در مرد اگر
 اعـالم  از پس كه يفرزند آن اما گيرد، مي تعلق) فرزند(=  او به مرد ةخواست باشد، شده زاده زن

 گيرد، مي تعلق] فرزند به خواسته[ درصورتي. گيرد نمي تعلق] او به[ خواسته شود، زاده نافرماني
 ايـن  در شـود،  ثابـت  زيـ ن] مـادرش [ برداري فرمان اگر و باشد نشده ثابت] مادرش[ مانيِنافر هك

، ]و[ گيـرد،  نمي تعلق] فرزند به[ است، ردهك] مادر[ با] مرد[ هك يمانيپ بنابر خواسته نيز صورت
  .شود نمي پدر وارث) شخصي تصرف حق(=  اختيار ِقيطر از او

  درآمد
ار كند و حق اختيار درآمد زن را به خودش بدهد و سـپس  اگر مردي همسرش را به درآمد مخت

گيرد و زنِ نافرمان اختيار درآمد خود را از  مي درآمد زن به همسر تعلق ،دشونافرماني زن محرز 
  .دهد مي دست

u-š ēn-iz guft kū pussānweh guft kū ka šōy zan (12) pad windišn pādixšāy kard 
u-š pas a.tarsagāyīh abar stānēd ā-š windišn abāz ō (13) šōy abespārdan. 

 را] خـود [ زن يشو اگر هك است گفته 1وه پوسان هك است گفته زين را نيا) اري يوا(=  او و
 بـه  بايد را) زن(=  او درآمد گاه آن برستاند، او نافرماني] از كيمدر[ سپس و كند مختار درآمد به

  .سپرد باز شوي
  :است شده داده توضيحي مورد اين در 2درآمد به مربوط فصل در
 اظهـار  را او) تمكـين  عـدم (=  نافرماني سپس كند، مختار] خود[ درآمد بر را زن] شوي[ اگر
 بـاز  شـوي  به )دارايي(= خواسته  كه) است تر پسنديده چنين اين(=  دارم تر خوب چنين اين كند،
] حكـم ) [زن(= او اگـر  چـه  ».دانـم  مـي  گونـه  همين نيز من«: كه گفت بهرام و) برگردد(=  رسد

 خواهـد  شـوي  بـه  باز] رسيده[ او به شوي از كه منفعتي هر ،)كند دريافت(=  ستاند را نافرماني
 بـدون ] كـردنش  رهـا [ كه است شده گفته نافرمان] زنِ مورد در[ اكنون و) گردد برمي(=  رسيد
. نيسـت  زن بـراي ) ؟( خواسـته  پـس  ،نباشـد  اختيـاري  درآمـد  بـر  را او اگر و نيست جايز درآمد
 و كنـد  مختـار  اش خواسـته  بـر  را زن شـوي  اگر»  :كه گفت چنين نيز 3آزادمردان پسر وه پوسان
 ؛4ــ 3ص ،35[ »سپرد  شوي به دوباره بايد را درآمدهايش گاه آن ،كند اعالم را او نافرماني سپس

  ].289ص ،19 ؛252ص ،44

                                                        
 ].41ص ،9[ است دورة ساسانياز مفسران  .1
اين فصل به وضعيت و تكليف درآمد ميان دو نفر كه به نوعي و بنابر ضوابطي با يكديگر ارتباط نزديك دارند و با  .2

  .پردازد مي كنند مي دگيهم زن
 ].42ص ،9[ است دورة ساسانياز قضات و مفسران  .3
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 گيري نتيجه
 داري همـان پـذيرش و اطاعـت از شـوهر     بر براساس آنچه گفته شد، معناي عام فرمان

و اگـر زن غيـر از    .عنوان سرپرست خـانواده  عنوان رياست خانواده و چه به چه به ؛است
  .شود حكم نافرماني براي او صادر مي ،اين كند

    خـانواده   بـرداري از سرپرسـت   زنان و فرزندان خانواده موظف بـه اطاعـت و فرمـان =)
بـاز زنـد، گنـاهي     اگر نافرماني از سـوي هريـك سـر   هستند و از اين روي ) ساالر دوده

  .كند مي شود و حكم نافرماني پيدا نابخشودني محسوب مي
 بردار باشند و در صـورت نافرمـاني   زن و فرزند بايد در برابر شوهر و پدر خويش فرمان 

 و حتي فرزنداني كه پس از نافرمـاني  1مانند بهره مي از ارث بي) اگر مكتوب شده باشد(
  .زاده شوند، از ارث سهمي نخواهند بردمادر 

 چگرزن متفاوت است حكم نافرماني پادشازن و. 
  اطاعت از پدر براي فرزندان برتر از اطاعت از مادر خانواده است و حكم پسر و دختري

اي كـه نافرمـانيِ    كه وظايف و تكاليف خود را در قبال پـدر انجـام ندهنـد و نيـز بـرده     
همانند حكم زنِ نافرمان است و نيز فرقي در نافرمان بـودن  خانواده را كُند،  سرپرست

نيست و حكـم شخصـي كـه چـه در برنـايي و چـه در       ) برنا يا نابرنا(= رشيد يا صغير 
  .نابرنايي نافرماني كند، يكسان است

  ايـن صـورت   در غيـر  .برداري كند بايد از شوهر خود اطاعت و فرمانفقط زن خانواده، 
بـردار   بايـد فرمـان   فقط. مردان نيست ةبردار هم چنين زني فرمان. نافرماني كرده است

پـس   .شـود  نمـي  شوهر خود باشد و اگـر از ديگـران فرمـان نبـرد، نافرمـان محسـوب      
انجام دهد و كـاري  ، برداري به اين معناست كه كاري را كه همسر از او خواسته فرمان
 .منع كرده، انجام ندهد را كه

 ِحتـي اگـر    ؛ن، اموال او به همسرش بازگردانده خواهد شـد ز در صورت اثبات نافرماني
ولي اگر مرد با زن پيمان بسته باشـد   .زن اموال را به شخص ديگري واگذار كرده باشد

كه او حق دارد اموالش را به شخص ديگري واگذار كند و زن اموالش را واگـذار كـرده   
 .گردد نمي باشد و بعد مشخص شود كه نافرماني كرده، اموال به مرد باز

   شرايط مكتوب در قرارداد ازدواج، چگونگي رسيدن يا نرسيدن اموال به زنِ نافرمـان را
 .كند مي مشخص

 از امـوال پـدر سـهم     ،مـادر زاده شـده باشـد    نافرمـاني  فرزندي كه پيش از محرزشدن
 .برد مي

 زن بعد از اثبات نافرماني به همسر بازگردانده شود مي درآمد. 

                                                        
در روايت داراب هرمزديار نيز به اين موضوع اشاره شده است كه اگر نافرمـاني زن مسـلم شـود و شـوهر كتبـاً       .1

  ].2 ج ،39[ بهره خواهد بود او را گرفته باشد، از دارايي همسر بي گواهي نافرماني
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