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Mādayān ī Hazār Dādestān or the Collection of Thousands of Judgments is 

a legal text, which has been written in the late Sassanid era, early 7th century 

AD. There are many themes and terms in this text that can help us to 

understand the legal rules of the pre-Islamic era as well as its terms. Among 

the juridical issues of this text are slavery, guardianship, warranty, 

partnership, marriage, divorce, and so on. The terms in this text are 

sometimes highly specialized and complex, indicating that it has been 

written for legal professionals. One of these terms is azišmānd. Various 

translations have been given since the beginning of translation of this text. 

The purpose of this article is to examine all the materials and judgments 

about azišmānd in order to answer the question what is the best translation 

and definition for the term and what topics are used and what laws are in 

place. Our study shows that it occurs in issues such as possession (property, 

slave, woman), theft, pledge, alteration of testimony, and so on. Whenever 

azišmānd occurs, the punishment was the fine, to take a pledge and etc. 

  

Keywords: Sasanian Law, Mādayān Ī Hazār Dādestān, azišmānd, 

Litigation, Legal Procedure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Email of the author: nadiahajipour@yahoo.com 

 8991، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 9 سال شناسی، ایران هایپژوهش

 10.22059/jis.2019.291032.740 
Print ISSN: 2252-0643-Online ISSN: 2676-4601 

jis.ut.ac.ir 

https://jis.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7&fld=0&manu_statuss=0&rev_limit=0&act_sday=5&act_smonth=5&act_syear=1399&act_eday=5&act_emonth=5&act_eyear=1399&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
نقد%2098%20شماره%202/اصلاح%20شده%20نویسنده/متنی/Print%20ISSN:%202382-9850/Online%20ISSN:2676-7627
jis.ut.ac.ir


 دادستان هزار مادیان در ازشماند حقوقی اصطالح / دربارۀ65

 مادیان هزار دادستاندر  ازشمانددربارۀ اصطالح حقوقی 
 

 8پورنادیا حاجی
 ه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهای باستانی ایران، پژوهشگر پژوهشگاو زباندکتری فرهنگ 

 (47تا ص  55) از ص    
 01/08/92 :مقاله پذیرش تاریخ ؛92/ 82/4: مقاله دریافت تاریخ

 
، یعنی اوایل در اواخر دورۀ ساسانی هزار داوری متنی حقوقی است که یا مجموعةمادیان هزار دادستان 

بسیاری در این متن مطرح است که  گردآوری شده است. موضوعات و اصطالحات ،میالدی قرن هفتم
یاری کند.  ش از اسالم و همچنین شناخت اصطالحات آنپی ا در آشنایی با قوانین حقوقیتواند ما رمی

داری، قیمومت، ضمانت، شراکت، ازدواج، طالق و ... است.  مسائل حقوقی این متن، برده از جملة
برای  این متن دهدیچیده است که نشان میشده در این متن گاه بسیار تخصصی و پاصطالحات مطرح

این متن  است. از آغاز ترجمة ازشماند ته شده است. یکی از این اصطالحاتافراد متخصص در حقوق نوش
ی همة مطالب و . هدف این پژوهش بررساندکرده کنون، این اصطالح را به چندین صورت ترجمه تا

بتوان به این پرسش پاسخ داد که بهترین ترجمه و تعریف  در آنها آمده تا ازشماند احکامی است که واژۀ
وجود دارد. رابطه با آن  کار رفته است و چه قوانینی دربهو در چه موضوعاتی  ای این اصطالح چیستبر

و  در موضوعاتی چون حق مالکیت )دارایی، برده، زن(، دزدی، تاوان ازشماند دهد کهها نشان میبررسی
و تعداد ارتکاب، احکامی چون  ، بسته به موضوع دعواازشماند. در صورت انجام گویی آمده استتناقض

 شد. تاوان، تعیین گرو و ... صادر می
 

   .دادرسیدعاوی حقوقی، ، ازشماند، مادیان هزار دادستانحقوق ساسانی، : کلیدیهایواژه
 

 مقدمه
بان پهلوی است. زمتنی حقوقی به خط و  یا مجموعة هزار داوری مادیان هزار دادستان

زیرا  ، است،میالدی میعنی اوایل قرن هفت ،اواخر دورۀ ساسانی تاریخ تدوین این متن
( است و مدون م. 882-590خسرو پرویز ) از او نام برده شدهآخرین پادشاهی که در آن 

در این  کرده است؛ دیگر اینکهگی میزند این پادشاه ، در دورۀ(0)مرد بهرامانکتاب، فرخ
مواجه بودند عه به مشکالت و مسائلی که زردشتیان در قرون اولیه اسالمی با آن مجمو

قبل از  لیل محکمی باشد بر اینکه این متنتواند د و این می (8)ای نشدههیچ اشاره
قی که در این مجموعه مسائل حقو ی اعراب گردآوری شده است؛ و سوم اینکهاستیال

ی است و حقوقدانان و ده و متنوع حقوقشامل موضوعات بسیار پیچی شودمطرح می
دهند که با مهارت و دانش کافی به این مسائل پاسخ می کتاب شده دربردهمفسران نام
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که مسائل حقوقی که  حالی در آنان بر مسائل حقوقی آن دوره است،دهندۀ تسلط نشان
مسائلی چون  لند بسیار محدودتر و شاماهزردشتیان در دورۀ اسالمی با آن مواجه بود

-های حقوقی ثبت ای است شامل رونوشت مجموعه . این متنه استارث و خانواده بود

ها، تفسیر حقوقدانان و نقل قول  نامه شده در دادگاه و اسناد مربوط به آن، وصیت
 .پیشین مفسران

خصصی است و برای متخصصان در فقه و حقوق متنی کامالً ت مادیان هزار دادستان     
با نظام حقوقی ساسانی و اصطالحات فنی آن کامالً  که یعنی کسانی ده است،نوشته ش

 ؛آشنا بودند. محتوای آن منحصراً حقوقی است بدون آنکه به موضوعات دینی اشاره کند
نظر ات، شادی روان و ... تنها از مها، خیر حتی دربارۀ نهادهای دینی مانند آتشکده
گرفته ی که در این کتاب مورد بررسی قرار حقوقی پرداخته شده است. موضوعات فقه

کند. البته با وجود ندرت به حقوق جزایی اشاره میشامل قوانین مدنی است و به
های بسیاری که در نسخه وجود دارد، شاید بتوان گفت کتاب به این مسائل نیز افتادگی
؛ 824-825: 0342تفضلی،  )برای آگاهی بیشتر، رک.مفقود شده است ولی بعدها  ،پرداخته

Macuch, 2005)های گوناگونی به انگلیسی، فارسی، روسی و آلمانی از این . تاکنون ترجمه
  (3).متن حقوقی صورت گرفته است

 ازشماندکلیاتی دربارۀ  .8
از آن )= » به معنای  az  +-šاز  :azišتشکیل شده است از  (azišmānd) ازشماند واژۀ

داشتن، ممانعت کردن، جلوگیری باز»معنای جا به که در این māndanمورد حقوقی( + 

 ,Perikhanian, 1997, 363; Shaki)«. باقی ماندنماندن، » -man ریشة از است، «کردن

 مادیان هزار دادستاندر  از اصطالحات و موضوعات حقوقییکی  ازشماند .(261 :1988
سوگند، پرداخت  الق،داری، ازدواج، ط برده و بردهاست که در کنار دیگر موضوعاتی چون 

مادیان ت، ضمانت، ارث، اجاره، و ... در این متن مطرح شده است. در بدهی، وقف، قیموم
آمده است که در آن موضوعاتی که موجب « درِ ازشماند»فصلی با عنوان  هزار دادستان

 ،مادیان هزار دادستانشود و احکام و قوانین مربوط به آن بیان شده است )می ازشماند

طور پراکنده (. عالوه بر این فصل، در جاهای دیگری از این متن نیز به01/08-08/04
و  43/08، 8و  05/5، 04و  07/08، 05و  4/03، 3/4 ،همان)سخن گفته شده است  ازشمانددربارۀ 

 (38/8، 31/07، 88/0، 05/0، 03/04، 9/7 انکلساریا، -مادیان هزار دادستان؛ 08و  92/05، 44/08، 45/08، 04
با بررسی تمام مطالب  در این نوشته، اند.مورد بررسی قرار گرفته این نوشتهکه همه در 

تری از این اصطالح صورت امکان تعریف دقیق در قصد داریم ،ازشماندشده دربارۀ مطرح
روی  ازشماند یکه دربارۀ چه موضوعات دست دهیم و سپس به دو پرسش پاسخ دهیم به
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 اریفی که پیشتر ازدر تع .ه استشدکاب، چه احکامی صادر میو در صورت ارت هدادمی
تأخیر، عدم »، (Shaki, 1988: 261)« مانع اجرای عدالت شدن»، آن را شده ازشماند

وسیلة یکی از طرفین حاکمه، تعلل در مراحل دادرسی به مدر خیر انداختن حضور، تأ
قصور و »، نامه(از واژه 2: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 363)« سرکشی، تمرد ا،دعو

 اند.هدانست (Macuch, 1993: 118; 1981: 257)« تراشی در روند دادرسی کوتاهی و اشکال

 مادیان هزار دادستاندر  ازشماند .2
  ازشماندهای کاربرد .2-8-8

 کار رفته است.  به سه صورت در این متن حقوقی به ازشماند
 :  … ud azišmānd bawēd …صورت به .8-0-0-0

ka gōwēd kū man xwēš dārēm u-m pasēmāl az dārišn vizāyēd ud 

azišmānd bawēd …. 

متعلق به من است و خوانده مرا از داشتن آن  <این چیز>»هرگاه کسی گوید که: 
؛ نیز 03-01/08، مادیان هزار دادستان) فتد( ...بیشود )= اتفاق  ازشماند و «کند محروم می

 .(004: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 48, 49رک. 

-08/03؛ 04-00/08؛ 3-00/8؛ 05-01/07 ،مادیان هزار دادستانهمچنین است در 
 . 8-38/0 ،انکلساریا -مادیان هزار دادستان؛ 5-05/7؛ 07

 : … ud az … azišmānd bawēd …صورت به .8-0-0-8
būd kē guft kū ka gōwēd kū apādixšāyīhā tō dārē ud az pasēmāl 

azišmānd bawēd ….  

تو غیر  <این دارایی مرا>گوید که  <کسی>هرگاه »گفت که:  <اینگونه>کسی بود که 
مادیان هزار ) ... شود ازشماندو از سوی خوانده « در اختیار داری )و بدون اجازه( قانونی

  .(004: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 48, 49 ؛ نیز رک.07-00/03، دادستان

-43/00؛ 04و  08و  8-08/0؛ 07-03و  00و  9-2و  4-00/8؛ 03-4/08) مادیاندر جاهای دیگری از 

از سوی کسی  ازشماندچنین آمده است که  (07-31/03انکلساریا  - مادیان هزار دادستانو  08
 اتفاق افتاده است.  

 : … ka … azišmānd kard …و  … pad azišmānd ī … kard …صورت به .8-0-0-3
any gyāg nibišt kū pad azišmānd ī pasēmāl kard ka graw az 

pasēmāl be kard … 

که خوانده کرد )مرتکب شد(، اگر گرو  ازشماندجای دیگری نوشته شده است که برای 

 ,Perikhanian ؛ نیز رک.03-07/08: مادیان هزار دادستان)از خوانده گرفته شده باشد ... 

  (.085-087: 0390یان، ؛ عر54-55 :1977
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any gyāg-ē nibišt kū ka pasēmāl nazdist azišmānd ud pas marg-

arzān kard agar pad azišmānd xwāstag bē kard būd … 

-مرگ <گناه>و سپس  ازشماندجای دیگری نوشته شده است که اگر خوانده نخست 

گرفته شده  <عنوان گروو بهاز ا>، دارایی ازشماندارزان کرد )= مرتکب شد(، اگر برای 

؛ Perikhanian, 1977: 224-225 ؛ نیز رک.08-92/07: مادیان هزار دادستان)بود ... 

  (.41: 0390عریان، 

کسی مال دیگری را تصرف کرده و  ول، طرح دعوا به این صورت است کهدر مثال ا     
، پس از توضیح مثال در اختیار گرفته و مالک را از داشتن آن محروم کرده است. در این

نظر  به در ابتدا، که« شود ازشماندو »... تصاحب مالِ دیگری، آورده شده:  دربارۀ مسئلة
 گر تصرف مالی صورت بگیرد و متصرفا»مفسر حقوقی قصد دارد بگوید:  رسد کهمی

-اتفاق می ازشماند ضر به بازگرداندن آن نباشد،مالک را از دارایی او محروم کند و حا

تر  ای بیان شده که معنای این اصطالح را روشنولی در نوع دوم، مطلب به گونه«. افتد
طور  خواهان به ای که ذکر شد، دو طرف دعوا حضور دارند واساس نمونه کند. برمی

و « مال مرا غیر قانونی در اختیار داری»دهد که مستقیم خوانده را مورد خطاب قرار می
از سوی  ازشمانداره به با اش «.شود ازشماندوی خوانده و از س»در ادامه آمده است: 

توان گفت، خوانده از برگرداندن حق خواهان سرپیچی و در برابر سپردن آن  خوانده می
مبنی بر عبارتی، خوانده ادعای خواهان را به مالک )= خواهان( ایستادگی کرده است. به

ی کرده است. این مثال روشن رمالکیت آن چیز نپذیرفته یا از بازگرداندن آن خوددا
یک نوع  ازشماندشود. در دو مثال سوم، از سوی کسی انجام می ازشماندکند که می

مرتکب آن شوند؛  ه یکی از دو طرف دعوا ممکن بودهنظر گرفته شده است ک جرم در
وند نه یک ر ازشماند ،رسیدگی شود. بنابراین به آن جرمی که از سوی دادگاه باید

واقع کسی مرتکب  است که از سوی کسی انجام و در ه کوتاهی وخلل در آنحقوقی بلک
عدم حضور در »، شده ازشمانده است. یکی از تعاریفی که پیش از این شدآن می
هایی که اند. در یکی از مثالیعنی آن را یک روند حقوقی به حساب آورده ،است« دادگاه

بلکه این  ،عدم حضور در دادگاه نیست ازشماندشود که آمده است، روشن می مادیاندر 
وسیلة کسی یا گروهی هو ایجاد مانع در روند دادرسی است که ب ازشماندکار موجب 

  شود:انجام می
+ādur farrōbay jāmag-ē az mihr +ādur farrōbay be duzēd +ādur 

farrōbay pasēmāl nē šawēd <ud a-burnāyīgān> pēšēmāl 

pādixšāy ka tā az pasēmāl nē šawēd azišmānd bawēd saxwan-

nāmag az kard muhr nē brīnēd.  
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به >خوانده  <به عنوان>دزدد. آذرفرنبغ  ای را از مهرآذر فرنبغ میآذرفرنبغ جامه
 خواهان .شود ازشماندرود نمی <ای که به دادگاه>از خوانده <و>رود،  نمی <دادگاه

 شاملِ اظهارات را مهر نکند )= امضا نکند( (7)نامهمجاز است سخن <در این صورت>

؛ عریان، Perikhanian, 1977: 180-181 ؛ نیز رک.08-43/01، مادیان هزار دادستان)
0390 :40).  

 مادیان هزار دادستاندر  ازشماند . مصادیق2-2
 تصرف دارایی  .2-2-8

ۀ تصرف دارایی دربار ازشماندهرگاه  آمده است، مادیان هزار دادستاناساس آنچه در  بر
طور اتفاق افتاده باشد، یا اشاره کلی به دارایی بوده و به نوع دارایی اشاره نشده و یا به

 : شده سخن گفته شده است، مثالًفتصر خاص از نوع دارایی
  رۀ تصرف دارایی که مشخص نشده استدربا ازشماند .8-8-0-0

ud ka gōwēd kū man xwēš dārēm (15) u-m <u-m> pasēmāl aziš 

wizāyēd ud azišmānd bawēd … 

این چیز )= دارایی([ متعلق به من است و خوانده مرا از »]گوید که  <کسی>و هرگاه 
؛ 05-01/07، مادیان هزار دادستان)کند و ازشماند شود )= اتفاق افتد( ... آن محروم می

 (. 004: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 48-49 نیز رک.

، ولی به نوع دارایی طور کلی به تصرف دارایی از سوی خوانده اشاره شدهثال بهدر این م
، موارد 07-03و  3-00/8؛ 03-01/08ای نشده است. همچنین در اشاره شدهتصرف
کند دارایی او از سوی خوانده )= شده چنین است. خواهان )= مالک( ادعا میمطرح

ا از داشتن آن محروم کرده است. در ر )= مدعی مالکیت( متصرف( تصاحب شده و او
برابر خواست خواهان  خوانده دریعنی  ،«شود ازشماندو »پایان عبارت آمده است 

 پذیرد و قصد بازگرداندن مال را ندارد. ایستادگی کرده و آن را نمی
شده ف دارایی مشخصی سخن گفته شده است، دارایی تصرفهرگاه از تصر .8-8-0-8

شامل چیز )مانند گوسفند،  مادیانروی داده شده باشد در متن  اندازشم که دربارۀ آن
 :لباس(، برده و زن است، مثالً جام،

ka gōspand 2 ī farrox ud mihrēn āgēnēn ayāb jud jud xwēš 

mihrēn dārēd ud farrox gōspand ē ō pusag dahēd ud pusag ān 

gōspand ī farrox xwēš nē šnāsēd ud mihrēn-iz ān gōspand ān ī 

ōy xwēš paydāg nē kunēd u-š azišmānd aziš bawēd ….  

 <آنها را>مهرین  <و<اگر دو گوسفند با هم یا جدا جدا متعلق به فرخ و مهرین باشد 
شناسد و نسک گوسفند متعلق به فرخ را دهد و پُسک و فرخ یکی را به پُ ،نگه دارد

 شود ... ازشماندسوی او  کند و ازمشخص( نگوسفند خود را آشکار )= مهرین نیز آن 
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: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 50-51 ؛ نیز رک.08-08/9 ،مادیان هزار دادستان)
009).  

دو گوسفند متعلق به دو نفر  گوسفند است. توضیح اینکهدر این مثال، مورد مناقشه یک 
بخشد. ود را به دیگری میکند. فرخ گوسفند خاست و یکی از آنها از هر دو مراقبت می

اساس متن  کند و بردر این میان مهرین )= خوانده( در سپردن گوسفند فرخ تعلل می
 خوانده )= مهرین( در «ایستادگی» ازشمانددهد. در اینجا نیز از سوی او رخ می ازشماند

اض و دهندۀ اعترواقع، نشان برابر ادعا و خواست فرخ )= خواهان( است. اقدام مهرین، در
مخالفت او با تصمیم فرخ برای سپردن گوسفند و نپذیرفتن آن است. ایستادگی خوانده 

مثال دیگری، فرخ  درکند. در جریان برقراری عدالت و احقاق حق مانع و خلل ایجاد می
کند جام متعلق به او است را از آنِ خود کرده است و صاحب آن ادعا می )ظرفی( جامی

 ازشماندرا تصرف کرده و در اختیار دارد و از سوی فرخ )= خوانده( و فرخ غیر قانونی آن 
ن را نپذیرفته برابر ادعای خواهان ایستادگی کرده و آ دهد. در اینجا نیز فرخ دررخ می

 است:

ka gōwēd kū farrox ēn jāmag apādixšāyīhā az man stad ud burd 

ud ān jāmag man xwēš ud dārišn ud pad ān čiyōn farrox stad ud 

burd farrox dārēd ud az farrox azišmānd bawēd ….  

فرخ این جام را غیر قانونی از من گرفت و برد و آن جام مال » گوید که <کسی>اگر 
و « است و به آن دلیل که فرخ گرفت و برد، فرخ در اختیار دارد <به من> من و متعلق

 نیز رک. ؛07-31/08 ،انکلساریا -ستانمادیان هزار داد) باشد... ازشمانداز فرخ 

Perikhanian, 302-303 ،379: 0390؛ عریان) . 

 برده .8-8-0-3
ka gōwēd kū man anšahrīg hē u-t anšahrīgīh ī man kunišn ud 

azišmānd bawēd ….  

شود )=  ازشماند، و «تو بردۀ من هستی و باید بردگی مرا کنی»گوید که:  <کسی>اگر 

؛ Perikhanian, 1977: 50-51 ؛ نیز رک.04-00/08 ،مادیان هزار دادستان) .روی دهد( ..

 . (002: 0390عریان، 

ای مطرح شده و سپس با نپذیرفتن و ابتدا ادعای مالکیت برده رسد کهنظر می چنین به
داده است. عدم پذیرش برده و  روی ازشماندبرابر ادعای خواهان  ایستادگی خوانده در

 شده است.  ازشمانددر برابر خواست خواهان )= مدعی( موجب ایستادگی او 

 زن  .8-8-0-7
 دربارۀ زن نیز مطرح شود:  نند همین ادعا ممکن بودهما
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ka gōwēd kū ēn zan man xwēš tō apādixšāyīhā dārē ud azišmānd 

bawēd ….   
نگه  <ااو ر>این زن متعلق به من است و تو غیر قانونی » گوید که <کسی>هر گاه 

؛ نیز 07-08/03 ،مادیان هزار دادستان) شود ... ازشماندو « ای )و در اختیار داری(داشته

 (. 009: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 50-51 رک.

شود که فردی ادعا مالکیت . در این مثال مشخص می08/8-00/08همچنین است در و 
را غیر قانونی در اختیار گرفته است و زنی را کرده که در اختیار فرد دیگری است و او 

رسد که متصرف )= خوانده( نظر می . در اینجا نیز چنین بهروی داده است ازشماند
 شده است.  ازشماندادعای خواهان را نپذیرفته و در برابر آن ایستادگی کرده  و موجب 

 دزدی  .2-2-9

 مال و دارایی کسی یا سخن از دزدی ،شده است ازشمانددر موضوع دزدی که موجب 
در متن مشخص است که چه چیزی  یاطور کلی است و به نوع مال اشاره نشده به

 دزدیده شده است. 
  صورت دزدیدن دارایی که مشخص نیست در ازشماند. 8-8-3-0

ka gōwēd kū mard se be appurd ud mard ē hamēmāl hēm ud az 

pasēmāl azišmānd bawēd …. 

دزدیدند و من مردی را همال هستم )=  < (5)دارایی مرا>سه مرد : »اگر کسی گوید که
مادیان هزار ) شود )= روی دهد( ... ازشمانداز یکی شکایت دارم( و از سوی خوانده 

  .(004: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 48, 49 ؛ نیز رک.9-00/2 ،دادستان

خواهان تنها از یک نفر شکایت دارد. اند و مرتکب دزدی شده در این مثال، سه نفر با هم
را  ادعای خواهانیعنی  شود،شماند میوان خوانده موجب ازعنآن یک نفر )= دزد( به
-می مانع اجرای حکماو  ایستادگی و سرپیچیدارد.  اعتراض نپذیرفته و نسبت به آن

 شود.  

 ی که مشخص استیصورت دزدیدن دارای در ازشماند .8-8-3-8
+ādur farrōbay jāmag-ē az mihr +ādur farrōbay be duzēd +ādur 

farrōbay pasēmāl nē šawēd <ud a-burnāyīgān> pēšēmāl 

pādixšāy ka tā az pasēmāl nē šawēd azišmānd bawēd   ....  

دزدد. آذرفرنبغ ]به عنوان[ خوانده ]به دادگاه[  ای را از مهرآذرفرنبغ میآذرفرنبغ جامه
 ،مادیان هزار دادستان) باشد ... ازشماندی که خوانده ]به دادگاه[ نرود، رود، تا زمان نمی

  .(40: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 180-181 ؛ نیز رک.43/01-08
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-عنوان خوانده به دادگاه نمیدزد. دزد بهرا که متعلق به دیگری است میای فردی جامه

خوانده قصد  توان گفت کهمطالب قبل می ، مانندشود. بنابراینمی ازشماندرود و موجب 

 . برگرداند متعلق به خواهان است را که آنچهندارد 

 گوییتناقض .2-2-4

 از آن یاد مادیانشود و در متن می ازشماندگویی موضوع دیگری است که موجب تناقض

 شده است.  

ka jādag-gōw ēk az did juttar gōwēnd saxwan nē padīrišn (12) 

ud pad azišmānd dārišn.  

پذیرفت و باید  <آنها را>گویند، نباید سخن  <سخن>اگر وکال متفاوت از یکدیگر 

؛ 08-45/00 ،مادیان هزار دادستان) )= ایجاد اخالل در روند دادگاه( حساب کرد ازشماند

  .(42: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 184-185 نیز رک.

محسوب  ازشماندنباید سخن آنان را پذیرفت و باید  ،هرگاه وکال متناقض سخن بگویند

-اتفاق می ازشماندکند و گویی وکال در روند دادگاه خلل ایجاد میکرد. در اینجا تناقض

 افتد. 
  ازشمانداحکام ارتکاب  .2-9

چنین  مادیانشد. از متن حکمی برای آن صادر می افتاد،اتفاق می ازشماندکه هنگامی

، قابل بررسی حتی در صورت نارضایتی خوانده حکم بسیار قطعی بوده و آید که اینبرمی

 دوباره نبود. 

bē pad wizīr kard ī pad azišmānd abārīg wizīr ī dādwar <ī> keh 

kunēd a-hunsandīh ī pasēmāl kunēd ōh padīrišn ud zaman ī ō 

dādwar ī meh ōh dahišn.  

تر( پایین حکم دیگری که دادور کِه )= <هر>، دازشمانشده دربارۀ جز حکم کردهبه

برای تشکیل جلسه دادگاه >بکند، درصورت نارضایتی خوانده، باید پذیرفت و زمانی را 

 ,Perikhanian ؛ نیز رک.2-3/8، مادیان هزار دادستان)دادور مِه )= ارشد( داد  <با حضور

 (. 94: 0390؛ عریان، 32-33 :1977

قابل تغییر و اعتراض بود و باید از سوی خوانده پذیرفته  غیر ازشماندحکم  ،بنابراین

شده ناراضی بود، ، هرگاه خوانده از حکم صادرازشماندشد. در شرایطی غیر از حکم  می

ولی دربارۀ  ،توانست اعتراض کند و داوری به جلسه و داور دیگری سپرده شودمی

 حکم قطعی و غیر قابل برگشت بود.  ازشماند
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 «دارایی تصرف در ازشماند احکام» به کند تغییر «ازشماند احکام» .2-9-8

شود. احکام اشاره می شدصادر می ازشمانددر زیر به احکامی که درصورتِ روی دادن 
تواند در پی بردن به می ه، ولی بررسی متنهایی داشتصادرشده در بین مفسران اختالف

 کلیات این احکام بسیار مفید باشد. 
  که مالی تصرف شده استهنگامی .8-3-0-0

کام صادرشده ممکن شد، احمی ازشماندشد و از سوی متصرف می هرگاه مالی تصرف
و، سپردن موقت دارایی به مالک، بستن پیمان، تعیین و سپردن گر بود از این قرار باشد:

 . پرداخت تاوان و ..
روم ـیار داشت و او را از داشتن آن محـدیگری را در اختفرد  داراییِ هرگاه کسی     
، ازشماندبا اولین  فسران معتقد بودند کهبرخی از م ،دادروی می ازشماندکرد و می

که ورتید. درصرسالکیت باید به خواهان سپرده شود تا زمانی که دادرسی به پایان م
کرد، با بستن پیمانی خوانده را ملزم به تعهد در سپردن می اریمتصرف باز هم خودد

 کردند. دارایی به مالک )= خواهان( می
… pad ēk azišmānd pad dārišn <tā> dādestān sar <wizīr 

kunišn> ka-š nōgtar wizāyēd paštag hēnd …. 

داد تا دادستان )= دادرسی( به انجام برسد و  ، به مالکیت باید حکمازشماند... با یک 
 ؛ نیز رک.07-01/03، مادیان هزار دادستان)اگر دوباره محروم کند، باید متعهد شوند ... 

Perikhanian, 1977: 48-49 ،004: 0390؛ عریان .) 

به او گفته  ،خوانده ازشماندِبا اولین  دادند:ای دیگر حکم میگونهبهبرخی از مفسران      
تا پایان دادرسی، مالک را از داشتن دارایی محروم نکند؛ وقتی دومین  شد کهمی

سنگ مال ی همباید گرو سپرد،از هم مال را نمیافتاد، یعنی خوانده باتفاق می ازشماند
شد سوم، خوانده محکوم می ازشماندشد؛ با مورد مناقشه تعیین و به خواهان سپرده می

 سپرد. رسد باید مالکیت دارایی را به خواهان مینظر می و به

… pad ēk azišmānd wizīr kunišn kū tā dādestān sar bawēd ma 

wizāy ud pad azišmānd ī dudīgar graw hāwand-ē be abespārišn 

ud pad sidīgar ēraxt.  

 ازشماند، حکم باید کرد که تا دادرسی به پایان رسد، محروم نکن و با ازشماند... با یک 
مادیان هزار )شود دوم، گروی مشابهی باید سپرده شود و با سومین بار محکوم می

 (. 004: 0390ریان، ؛ عPerikhanian, 1977: 48-49 ؛ نیز رک.00/8-01/04، دادستان

چنین آمده است: تا دو  ازشماندحکم ،  در یک جا نامهدادستانبه نقل از  ،مادیاندر      
 ازشماندباید حکم کرد که خواهان از داشتن آن دارایی محروم نشود؛ در  ازشماندبار 
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یی باید به خواهان برگردانده شود که داراشود و تصریح میسوم، متصرف محکوم می
  :شود

… wizīr kunišn kū tā dādestān sar bawēd ma wizāy ud tā dō jār 

azišmānd bawēd wizīr hamgōnag kunišn ud jār ī sidīgar ēraxt ud 

pad xwēšīh be abespārišn.  

شود، حکم  ازشماند... حکم باید که تا دادرسی به پایان رسد، محروم نکن؛ و تا دو بار 
برای مالکیت  <شده رادارایی تصرف>شود و بار سوم محکوم میگونه کرد و  باید همان

؛ Perikhanian, 1977: 48-49 ؛ نیز رک.5-00/3، مادیان هزار دادستان)باید بسپارد 

 (. 004: 0390عریان، 

( دربارۀ روی 08-31/08 ،انکلساریا -مادیان هزار دادستاندر جای دیگر از متن )     
، ازشماندصورت  شده مشخص باشد، درگر دارایی تصرفا آمده است که ازشمانددادن 

اگر دارایی مشخص نباشد، باید ولی  ،باید مالکیت آن به مالک اصلی برگردانده شود
  ده تعیین و به گذاردن آن حکم شود:شسنگ دارایی تصرفی همگرو

ka gōwēd kū farrox ēn jāmag apādixšāyīhā az man stad ud burd 

ud ān jāmag man xwēš ud dārišn ud pad ān čiyōn farrox stad ud 

burd farrox dārēd ud az farrox azišmānd bawēd pad ān 

azišmānd pad graw wizīr kunišn čē xwāstag nē nāmčištīg ud ka 

xwāstag nāmčištīg hē wizīr kunišn kū dārišn abāz kunišn.  

یر قانونی از من گرفت و برد و آن جام مال گوید که فرخ این جام را غ <کسی>هرگاه 
من و متعلق به من است و به آن دلیل که فرخ گرفت و برد، فرخ در اختیار دارد و از 

زیرا خواسته  ،حکم کرد <گذاشتن>باید به گرو  ازشماندشود. با آن  ازشماندفرخ 
 باید حکم کرد که مالکیت برگردد )= ،مشخص نیست و اگر خواسته مشخص باشد

 ,Perikhanian ؛ نیز رک.08-31/08انکلساریا،  -مادیان هزار دادستان)برگردانده شود( 

 (. 379: 0390؛ عریان، 302-303 :1977

 هدششده در نوع حکمی که صادر میرفاساس حکم باال، مشخص بودن دارایی تص بر
خص ولی نوع جام مش ،جامی تصرف شدهدر مثال باال . ه استبودکننده بسیار تعیین

روشن  نیست و به همین دلیل باید گروی تعیین و گذارده شود. از مثال دیگری نیز این
  د:شو می

ka gōspand dō ī farrox ud mihrēn āgenēn ayāb jud jud xwēš 

mihrēn dārēd ud farrox gōspand ēk <ō> pusak dahēd ud pusak 

ān gōspand ān ī farrox xwēš nē šnāsēd ud mihrēn-iz ān gōspand 
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ān ī xwēš paydāg nē kunēd u-š azišmānd aziš bawēd pusak 

pādixšāy ka ān gōspand har dō graw be gīrēd ud bar az-iš barēd.  

گه دارد مهرین ن <ولی>جدا مالک باشند  دو گوسفند را فرخ و مهرین باهم یا جدا اگر
سک آن گوسفند متعلق به فرخ نشناسد و سک بدهد. و پُو فرخ یک گوسفند را به پُ

سک مجاز شود، پُ ازشماندمهرین نیز آن گوسفند خویش را پیدا )= مشخص( نکند و 
مادیان هزار )عنوان گرو بگیرد و از هر دو بهره ببرد است که آن هر دو گوسفند را به

  (.009: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 50-51 ؛ نیز رک.03-08/9، دادستان

اساس آنچه در باال آمده است، اگر خوانده گوسفند را مشخص کند، همان به خواهان  بر 
تر شود که ممکن است سنگینی تعیین میصورت، گرو در غیر این ولی ،شودسپرده می

 ازشماند، مفسر حقوقی، نیز معتقد است در صورت (8)داداز مال مورد مناقشه باشد. زروان
  گرداند:ازم شود و دارایی را به خواهان بمحکو باید سوم، خوانده

zurwān-dād … guft kū pad azišmānd ī dudīgar graw hāwand-ē 

be abespārišn … ka pad sē ēraxt xwāstag ō pasemār abespārišn. 

محکوم  ازشماندکه به سه ی برابر باید سپرده شود ... هنگامیدوم، گرو ازشمانددر 

 ,Perikhanian؛ 00/0 ،مادیان هزار دادستان)خوانده سپرده شود خواسته باید به  شود،

 (. 004: 0390؛ عریان، 48-49 :1977

صورت غیرقانونی تصرف شده باشد و از سوی برخی مفسران دربارۀ مالی که به     
  ند:دادمی ت تاوان و جریمه و سپس سپردن گروشود، حکم به پرداخ ازشماندخوانده 

… ud azišmānd az pasēmāl bawēd abar <tāwān> ud pad-iz 

<srād> wizīr kunišn kū tā dādestān sar bawēd abāz abespārišn 

ud pad dudīgar graw hāwand-ē be abespārišn ud pad sedīgar 

ēraxt ud pad xwēšīh be abespārišn … 

رد که تا دادرسی شود، بر تاوان و نیز جریمه باید حکم ک ازشماند... و از سوی خوانده 
دوم گروی مشابهی )= برابر(  <ازشماند>سپرده شود و با  <به خواهان>به پایان رسد 

برای مالکیت  <شدهمال به گرو گذاشته>شود و سوم محکوم می <بار>باید سپرد و با 
 ؛ نیز رک.08-00/03، مادیان هزار دادستان)...  باید واگذار شود <خواهان>

Perikhanian, 1977: 48-49 ،002: 0390؛ عریان .) 

شده باید سنگ مال تصرفی همد، سپس گروشابتدا تاوان و جریمه تعیین می بنابراین،
شد و باید مال را به مالک )= خواهان( سوم، متصرف محکوم می ازشماندسپرده و در 

یا  شده را باید سپردقط دارایی تصرفد. البته متن نامفهوم است که آیا فرکمیواگذار 
  شد.میتاوان و جریمه و گرو نیز باید سپرده 
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، ازشماند واگذاری دارایی بود. درصورتی که با حکم نهاییِ ازشماندمرحلة پایانی حکم      
به خواهان بازگرداند، گروی در اختیار گرفته دارایی را که  کردخوانده تعهد می

وقتی همة دارایی به  اند وباقی بم شده بایستارایی تصرفشده تا پرداخت کل د تعیین
 شد. گرو نیز آزاد می احتماالً شد،مالک بازگردانده می

… ud gyāg-ē nibišt kū ka gōwēd kū ēn ō tō dahēm be xwāhišn ud 

agar be dahēd tā hamāg pad azišmānd graw abespārišn tā be 

abespārēd.  

، باید «دهداین را به تو می»گوید که  <کسی>... و جایی نوشته شده است که اگر 
باید گرو  ازشماند <دلیل>به  ،<واگذار کند>مطالبه کرد و اگر بدهد تا همه دارایی 

؛ نیز 5-9/3انکلساریا، -مادیان هزار دادستانبسپارد ) <همة دارایی را>سپرده شود تا 

 (. 317: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 260-261 رک.

 ه. مالکیت  برد8-3-0-8
 ازشماندکرد و ای را میدر حکمی چنین آمده است که هرگاه کسی ادعای مالکیت برده

  شد:ه باید به خواهان سپرده میشد، تا دادرسی کامل شود، بردمی
ka gōwēd kū man anšahrīg hē u-t anšahrīgīh ī man kunišn ud 

azišmānd bawēd wizīr kunišn tā dādestān sar bawēd kār ī 

pēšēmāl kunēd …. 

کم شود، ح ازشماندگوید تو بردۀ من هستی و بردگی مرا باید کنی و  <کسی>چنانچه 
)= برای خواهان کار کند کار خواهان را کند  <برده>باید کرد که تا دادرسی پایان رسد، 

-Perikhanian, 1977: 50 ؛ نیز رک.08/0-00/08، مادیان هزار دادستان/خدمت کند( ... )

 (. 002: 0390ان، ؛ عری51

 در این مورد حکم دیگری داده است:  ،، مفسر حقوقی(4)مردک     
Mardak anšahrīg rāy ōwōn nibišt kū pad nazdist azišmānd 

rōzgār and čand dādestān rāyēnīdan rāy andar abāyēd ud abārīg 

be abespārišn ud pad ān ī dudīgar agar-iš adānīh ast graw 

abespārišn ud pad sedīgar sar graw agar pēšēmāl guft ēstēd kū 

anšahrīg čē arzēd pad ān arz ud ka juttar pad 500 drahm be 

abespārišn … 
اندازۀ چند روزی که به ازشمانددربارۀ برده چنین نوشته است که در نخستین  مردک

یگری )= خواهان( و د <دباید در خدمت خواهان باش>برای اقامة دادرسی الزم است 
ی باید ، گرودوم اگر توانایی است <ازشماند>بسپارد. و در آن  <یگرو>باید  <نیز>

یابد. و اگر خواهان گفته باشد که برده چه پایان می <گذاشتن>بسپارد و در سوم گرو 
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 ،<از این باشد>و اگر غیر  <باید گرو گذاشت>با آن ارزش  <برابر> ،ارزدمقدار می
 ؛ نیز رک.4-08/7، مادیان هزار دادستان)سپرده شود ...  <گرو>درهم  511باید 

Perikhanian, 1977: 50-51 ،009: 0390؛ عریان .) 

لی خواهان نیز و ،، برده باید در خدمت خواهان باشدازشمانددر اولین  ،مردک نظر بر بنا
، باید لی داشته باشدتوانایی ما ، اگر بردهدوم ازشماندی بسپارد. در در مقابل باید گرو

 ازشماندتا بتواند تا پایان دادرسی از قید مالکیت خواهان خارج شود. با  گروی بسپارد
با توجه به ادلة دو طرف،  شد وکم نهایی صادر مییافت و حگرو گذاشتن پایان می ،سوم

ز شد نینظر گرفته می ی که برای برده درشد. دربارۀ مقدار گرومیمالکیت برده تعیین 
کرد، برده باید به همان مقدار گرو میاگر خواهان ارزشی برای برده تعیین  آمده است که

درصورت مطرح شدن چنین درهم بود.  511مقدار گرو  ،در غیر این صورت گذاشت.می
ست با وکیلی در دادرسی حاضر شود توانبرده سند آزادی خود را داشت، میادعایی، اگر 

با سند آزادی خود از مالکیت خواهان و  –ر قبل او نیز نبود ی به حضور سروحتی نیاز -
 (. 38/8-30/05 انکلساریا، -مادیان هزار دادستان)د شمیمبرا 

 مالکیت زن .8-3-0-3
آمد، حکمی مشابه برده برای آن وجود می دنبالِ ادعای مالکیت زنی بهبه ازشماندهرگاه 

کرد و به او عای مالکیت زنی را می(. یعنی چنانچه مردی اد8-0-3-8شد )صادر می
زن باید  د که تا پایان دادرسیحکم چنین بو ،«باید همسری مرا کنی»گفت که می
مادیان )بود می اوداد و مانند زن ایف همسری خود را در قبال مرد )= مدعی( انجام میوظ

دیگری حکم داده گونة دربارۀ ادعای مالکیت زن به البته مردک(. 08/0-00/08، هزار دادستان
 است: 

Mardak … zan rāy ōwōn nibišt kū pad nazdišt azišmānd wizīr 

kunišn kū zanīh ī jud az gādan kunēd ud pad dudīgar graw 500 

drahm be abespārišn ud pad sedīgar sar 

 حکم باید کرد که زنی را ازشماند... دربارۀ زن چنین نوشته است که در اولین  مردک
سوم  <بار>درهم گرو باید بسپارد و  511جز تمکین، و در دوم کند )= انجام دهد( به

 ,Perikhanian ؛ نیز رک.9-08/4، مادیان هزار دادستان)یابد پایان می <دادرسی>

 (. 009: 0390؛ عریان، 50-51 :1977

ولی  ،دادی، او باید وظیفة همسری خواهان را انجام مازشماندبا اولین  بر حکم مردک بنا
شد درهم وثیقه تعیین و واگذار می 511جز تمکین بود. در بار دوم باید این وظیفه به

یافت و گرو گذاشتن وجود نداشت دادرسی پایان میر سومین بار،)مانند حکم برده( و د
 شد. اساس ادلة موجود صادر می و حکم نهایی بر
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با این تفاوت که خوانده شوهر آن  ،مالکیت زنی مطرح شده در جای دیگری مسئلة     
عتقد است باره م این درمفسر شده است.  ازشماندزن است و ادعا را نپذیرفته و موجب 

 مالکیت حقیقی باید روشن شود.  ، زیرا دربارۀ اوشودزن نباید واگذار  ازشماندتا سه بار 
ka gōwēd kū ēn zan man xwēš tō a-pādixšāyīhā dārē ud 

azišmānd bawēd tā sē bār zaišmānd bawēd zan be nē abespārišn 

čē dārišn ēwar ud bunxwēšīh warōmand …. 

در اختیار داری  <او را>اگر کسی گوید که این زن متعلق به من است و تو غیر قانونی 
زیرا مالکیت روشن است و  ،شود، زن را نباید سپرد ازشماندشود، تا سه بار  ازشماندو 

 ؛ نیز رک.05-08/03، مادیان هزار دادستان)ت مورد تردید است ... اصل مالکی

Perikhanian, 1977: 50-51 ،009: 0390؛ عریان .) 
 دزدی در ازشمانداحکام  .2-9-2

  آن بود: پرداختتعیین تاوان و جریمه و  ،در موضوع دزدی ازشماندحکم 
ka gōwēd kū mard 3 be appurd … ud az pasēmāl azišmānd 

bawēd … srād-ē ud tāwān 12 graw be abespārišn ud pad dudīgar 

hamgōnag ud pad sidīgar ēraxt ud pad xwēšīh be abespārišn ud 

pas az-iš awēšān ī abārīg harw ēk tāwān 12 xwāst pādixšāy 

bawēd … 

نده دزدیدند ... و از سوی خوا <چیزی را از من>سه مرد »گوید که  <کسی>چنانچه 
گرو سپرد و با  <عنوانبه>باید  <درهم> 08شود ... جریمه و تاوان،  ازشماند

 <شدهمال به گرو گذاشته>شود و محکوم می گونه و بار سوم دوم همان <ازشماند>
اگر باید سپرده شود )= واگذار شود( و سپس از آن دیگران )= دو دزد دیگر(، هر کدام، 

؛ نیز 00-00/2، مادیان هزار دادستان)مجاز است ...  درخواست کند، <درهم> 08تاوان 

 (. 002: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 48-49 رک.

د، باید ادمیاز سوی آنها رخ  ازشماندو  ندشدمیهرگاه گروهی مرتکب دزدی پس 
 ،تاوان را از یک نفر بگیرد ستتوان. شاکی میگذاشتندمیگرو  عنوان تاوانمبلغی را به

 تا دو بارو  بود درهم 08. مبلغ تاوان بود، مجاز گرفتمیاگر از تمام دزدان نیز ولی 
سوم، درصورت محکومیت دزد، مبلغ گرو باید به خواهان  ازشماندو با کارکرد داشت 

 .شدسپرده می

  درصورتِ خواستن تاوان از دوده ازشماند .2-9-9

ی تعیین و از سوی دوده ، گرواندازشمدر صورت  ،شدهرگاه از دوده تاوانی درخواست می
  :شدسپرده می
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gyāg-ē nibišt kū ka tōzišn az dūdag xwāst ud zan ud sālār har dō 

hamēmālīh kard ud ēk nē šawēd (5) ud azišmān bawēd agar az 

sālār bawēd graw az dūdag nē bē [abespārišn agar az zan ua 

sālār (6) jud jud azišmānd bawēd ōwōn čiyōn ka pad ēw jār būd 

hē graw az dūdag (7) be abespārišn. ud Zurwāndād guft kū ka 

jud jud graw tis-iz nē abespārišn. 

 ،اگر تاوانی از دوده خواسته شود و زن و ساالر، هر دو» جایی نوشته شده است که
از  <ازشماند>اگر  ،شود ازشماندد و شون <در دادرسی حاضر>و یکی  مخالفت کردند

اگر از سوی زن و ساالر  <ولی> ،نباید از سوی دوده گرو سپرده شود ،سوی ساالر باشد
 <و>بوده است  <ازشماند>درست مانند این است که یک بار  ،شود ازشماندجدا  جدا

 ازشماندهم >داد گفت که اگر جداگانه زروان ه باید سپرده شود. وگرو از سوی دود
؛ نیز 5-05/3، مادیان هزار دادستان)گرو نباید سپرده شود  <عنوانبه>ز هیچ چی ،<شود

  .(033: 0390؛ عریان، Perikhanian, 1977: 56-57 رک.

ولی ساالر و زن دوده با آن مخالفت  ،ای خواسته شدهتاوانی از خانواده توضیح اینکه
از سوی ساالر  ازشماندشده چنین است که اگر شده است. حکم داده ازشماندو  کرده

صورت  ولی اگر از سوی زن و ساالر به ه،شدی از دوده گرفته نمیه، گروخانواده بود
ه که در هر صورتی نباید داد معتقد بود. ولی زروانه استشد، گرو گرفته میهجداجدا بود

 ی گرفته شود.گرو

 گویی تناقض .2-9-4

گویی تناقضاگر  ولی ،ده استنیاممادیان هزار دادستان گویی حکمی در دربارۀ تناقض
گرو برای این داشت. شاید تعیین تاوان و جریمه و  دنبال، تاوان بهشدمی ازشماندموجب 

هایی که نیاز به تشکیل دادگاه داشت و مسائل کوچک در دفترخانه بود که دعاوی مهم
ا وکیل شد. اگر یکی از طرفین دعوا ینظر گرفته شده بود انجام می برای این موضوع در

خیر انداخت، مسبب تأه را به تعویق میدادگا گوییحضور در دادگاه یا با تناقضاو با عدم 
بر قانون، او باید وثیقه یا پولی به  پرداخت. بناخیر انداختن دادگاه را میید هزینة به تأبا

کسی افتاد، سپرد و اگر دوباره دادگاه به تأخیر مییارزش مال مورد منازعه به دادگاه م
رد. در سپمیباز هم باید وثیقه یا پولی را برای گرو به دادگاه  ،خیر انداختهکه آن را به تأ

به طرف برندۀ  هاو وثیقهشد میخیر بود، محکوم رت تأخیر سوم، کسی که مسئول تأصو
 (.Shaki 2009, 179 ؛0394پور، ؛ حاجی82-84: 0324پریخانیان، )د گردیمنازعه پرداخت می
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  یجه. نت9
 مادیان هزار دادستانیکی از اصطالحات و موضوعات حقوقی مطرح در متن  ازشماند

 ud» .0کار رفته است: عبارت در متن به، چند نوع ازشمانداست. برای بیان روی دادن 

azišmān bawēd» ،8. «ud az … azišmānd bawēd» ،3. «ka … azišmānd kard» ،

7. «pad azišmānd ī … kard .»تدا ادعای مالکیت چیزی )اعم از نوع اول و دوم، اب در
کند که دارایی او را شخص  ، دارایی، برده، زن( مطرح شده، یعنی کسی بیان میشیء

-کار رفتن این عبارت نشان اتفاق افتاده است. به ازشماندده و سپس دیگری تصاحب کر

ه و آن را نپذیرفته و برابر ادعای خواهان ایستادگی کرد دهندۀ آن است که خوانده در
قصد برگرداندن مال را ندارد. این کار در احقاق حق خلل وارد کرده و مانع برقراری 

و  3خواهد خواهان را از حق خود محروم کند. دو عبارت آخر )عدالت است و خوانده می
شود و باید از سوی جرمی است که کسی مرتکب می ازشماندسازد که ( روشن می7

 گی شود. دادگاه رسید
. 8. تصرف دارایی، 0دربارۀ  مادیان هزار دادستانازشماند در  بیشترین مصادیق     

شده مشخص است و در تصرف دارایی، گاه نوع مال تصرف گویی است.. تناقض3دزدی و 
گوسفند، جام و جامه، برده و زن(، ولی گاه مشخص نیست و  شود )مانندنام آن ذکر می

 شده مشخص استکر شده است. در دزدی نیز گاه دارایی دزدیدهدارایی ذ طور کلیبه
طور کلی بیان شده است. تفاوتی که )مانند دزدی جامه( و گاه مشخص نیست و به

 ین است که در تصرف دارایی و دزدیگویی با تصرف دارایی و دزدی دارد در اتناقض
ن کرده و قصد بازگرداند برابر خواست خواهان ایستادگی روشن است که خوانده در کامالً

نظر  گویی، بیشتر بهولی در تناقض ،خلل وارد کرده است مال او را ندارد و در احقاق حق
مانع  ل در روند دادرسی و دادگاه است. در نهایت، این مورد نیزآید که ایجاد خلمی

 شود. برقراری عدالت می
می اتفاق افتاده باشد، روند که جرافتاد، همچناناتفاق می ازشماندکه هنگامی     

 ازشماندشد. بر اساس متن، حکمی که دربارۀ رسیدگی آغاز و در نهایت حکمی صادر می
رسید حق غیر قابل اعتراض بود و کسی که حکم نهایی به دست او می شدداده می

توانست آن را به داور باالتر ارجاع دهد )برخالف احکام دیگر که اعتراض نداشت و نمی
 ازشمانداعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد کند(. احکامی که برای قضیة  دم مجاز بومته

قوقی مختلف شد با توجه به موضوع آن متفاوت بود و همچنین مفسران حصادر می
صورت تصرف دارایی  در ازشماندند. اگر اهداد دربارۀ یک موضوع واحد آرای مختلفی
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شد و در بار سوم حکم نهایی صادر صت داده میافتاد، تا سه بار به خوانده فراتفاق می
 شد. می

و  شود دارایی باید به خواهان سپرده ازشماندند با اولین اهبرخی مفسران معتقد بود     
شده در که به حکم داده باید با بستن پیمانی متعهد شود بعدی خوانده ازشمانددر 

، به این اندونة دیگری حکم دادهگسپردن دارایی التزام داشته باشد. برخی مفسران به
دارایی باید به مالک )مدعی( سپرده شود و تا پایان دادرسی و  ازشماندکه با اولین  معنا

شده ایی تصرفسنگ داری همدوم گرو ازشماندصدور حکم نهایی در اختیار او باشد، با 
به خواهان  نده، داراییصورت محکومیت خوا در ،سوم ازشماندو با  تعیین و سپرده شود

موقت است ولی در سومین بار،  احکام صادرشده ازشماندد. درواقع تا دو سپرده شو
مادیان هزار به نقل از ، نامهدادستاندادرسی باید کامل و حکم نهایی صادر شود. در 

 ،باید به خوانده حکم کرد که مالک را از دارایی محروم نکن ازشماندآمده تا دو ، دادستان
سوم حکم نهایی باید صادر شود. در برخی احکام آمده است اگر نوع  اندازشمولی در 

، ولی اگر مشخص نباشد ،دارایی مشخص باشد، نباید خواهان را از داشتن آن محروم کرد
ند باید تاوان اهتعیین و سپرده شود. برخی از مفسران نیز معتقد بود سنگ باید گروی هم

 عنوان گرو نگه داشت. شاید درگرفت و آن را به نظر ای برای تصرف دارایی درو جریمه
شد تا ادلة خود را برای فرصتی بوده که به دو طرف داده می ازشماندنظر گرفتن سه بار 

طور  شد که همانحکم نهایی صادر می ازشماندمالکیت دارایی ارائه کنند و با آخرین 
و زن احکام یکسانی صادر قابل اعتراض نبود. دربارۀ مالکیت برده  ،که قبال گفته شد

، برده یا زن مورد مناقشه ازشماندبا اولین  اندهشده است. برخی از مفسران معتقد بود
شد تا دادرسی به پایان برسد. در این حکم برده و زن در باید به مدعی سپرده می

دادند. ولی مردک معتقد ظایف خود را انجام میآمدند و باید و مالکیت خواهان در می
نه تا پایان دادرسی. برده تا زمان تعیین دادرسی باید در خدمت خواهان باشد  ده کهبو

توانست از ی تعیین کند. مقدار گرو میصورت توانایی گرو توانست در سپس برده می
شد. ولی درهم گرو سپرده می 511باید  ،سوی خواهان تعیین شود و در غیر این صورت

مگر اینکه سندی مبنی بر آزادی  ،آمدمیلکیت مدعی درسوم برده باید به ما ازشمانددر 
 دربارۀ ادعای مالکیت زن نیز گفته است د. مردککربه دیگری ارائه می یا تعلق داشتن

ولی تمکین در وظایف آن زن  ،باید حکم به زنی خواهان داده شود ازشماندبا اولین  که
در مورد زن نیز مبلغ گرو  و شددوم باید گروی تعیین و سپرده می ازشماندنیست. در 

دربارۀ مالکیت زن باید بسیار دقت کرد و  ه کهدرهم بود. مفسر دیگری معتقد بود 511
دنبال داشت، حکم آن تا  به ازشماندزن را نباید واگذار کرد. هرگاه دزدی  ازشماندتا سه 
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ومیت شد که محکسوم حکم نهایی صادر می ازشماندتعیین گرو بود و در  ازشمانددو 
 شد. درهم تعیین می 08دزد بود. مقدار گرو 

آمده است، فردی ادعای  مادیان هزار دادستاندر تمام مطالب که دربارۀ ازشماند در      
روند  که رسدنظر می مالکیت چیزی را کرده است و براساس احکام صادرشده، چنین به

و است. به همین دلیل در دادرسی به سوی خواهان و برگرداندن مال مورد مناقشه به ا
هان از مال مورد ا، محروم نکردن خوازشماندبینیم که از سه احکام صادرشده می

مناقشه، سپردن گرو، تعیین تاوان و در نهایت حکم نهایی و محکومیت خوانده سخن 
گونه استنباط کرد که  این شده د بتوان از مجموع سخنان گفتهگفته شده است. شای

زیرا دادگاه برای  ه نه در دادگاه،شددر دفاتر حقوقی رسیدگی می شماندازمسائلی مانند 
هایی که به این صورت در  . فرصته استتری بودتر و پیچیدهر مهمرسیدگی به امو

 تواند دلیلی بر این ادعا باشد.گرفت، میاختیار خوانده قرار می
 

 هانوشتپی
مادیان هزار است. وی نام خود را در مقدمه ذکر کرده )دستان مادیان هزار دامرد پسر بهرام مدون متن . فرخ0

(، اما به دلیل افتادگی که در متن وجود دارد از زمان و زندگی او اطالعی در دست نیست. از متن 21/04: دادستان
دارک و آید که او حقوقدان بوده و به دستگاه حقوقی ساسانی کامال آشنایی داشته و افزون بر این به م چنین بر می

 آوریجمع دوباره اسالمی ۀهای پهلوی، در دورمانند دیگر کتاب ،اسناد دادگاه نیز دسترسی داشته است. این متن
 .است نگرفته اسالمی ۀدور از ثیریتأ و است ساسانی کامالً آن محتوای که است مسلم ولی ،شده

 ،اندنیز به مسائل حقوقی پرداختهرنبغ سروش روایات فو  دادستان دینیو روایات امید اَشَوَهِشتان های . کتاب8
کتاب  اما .ولی در آنها به مسائلی که زردشتیان در قرون اولیه اسالمی با آن مواجه شدند نیز پرداخته شده است

ساسانی پیش از اسالم است )تفضلی  ۀدور در زردشتیان حقوقی مسائل ۀکنندتنها منعکسمادیان هزار دادستان 
0342 :828-824.)  

 به آن ة( و ترجمPerixanjan, 1973(؛ پریخانیان به روسی )Bulsara, 1976) انگلیسی به بلسارا ةترجم .3
و  ؛(Macuch, 1981; Id., 1993(؛ ماتسوخ به آلمانی )Perikhanian, 1997) 0994 سال در انگلیسی

 .  ابعمن ، رک.هاکتاب ة(. برای جزئیات هم0390) عریان ةیلوس به فارسی به آن ةترجم
7 .saxwan-nāmag« :در لحظه به لحظه دادرسی مراحل ساسانی ۀ؛ در دور«جلسه، ثبت مراحل دادرسی صورت 

( قاضی در بایگانی wizīrپس از پایان دادرسی به همراه حکم ) .شد نامیده می نامه سخنشد که  می ثبت دفتری
(dīwānbedنگهداری می ) ( شدMacuch, 2009: 194 ؛Perikhanian, 1997: 386.) ( 0395منصوری :

ک شامل گفتار مرد بیگانه، صورت مجلس )اسناد( برای دو طرف دعوا، مدار رونوشت»( این ترکیب را 392-399
 کند.  تعریف می« ه به دادگاهئراشده برای انهیه

 ,Perikhanianخودش سخن گفته است ) ۀشدهای قبل که از این بند شده، فرد شاکی از دزدیدهمهدر ترج .5

 (. 750-751 ،002: 0390؛ عریان، 48-49 :1977

قتل »مسائلی چون  ۀدربار احکامی مورد 8متن آمده است که در بار در  4نام او  .داد مفسر حقوقی است. زروان8
دهی، ساالری، واگذاری دارایی و ب ةدیأندن بدهی، عدم حضور در دادگاه، تبرده، گواهی دو زن، برگردا دستبه 

ک بار ( و ی99/4، 92/3، 94/8، 82/08، 05/4، 00/5 ،مادیان هزار دادستاناز او نقل شده است )« ار مُهریید اعتبأت



 دادستان هزار مادیان در ازشماند حقوقی اصطالح / دربارۀ54

جم پرسشی کرده است داد( از گشنگوید در حضور او )= زروانهزار، می مادیان ۀمرد بهرامان، گردآورند فرخ
 (. 75-77: 0395پور، حاجی؛ 01/5 ،انکلساریا-مادیان هزار دادستان)
از (. 48/3، 40/7، 78/4، 70/2، 30/4، 09/05، 08/7، 7/4آمده است ) بار در متن 2نام او  .مفسر حقوقی است .4

 ه، هبه، واگذاری دارایی، قیمومت،شراکت زن و مرد بعد از طالق، عدم حضور در دادگا»وی در مسائل 
 (. 74: 0395پور، )حاجی احکامی نقل شده است «خواندگی و تاوان دادنفرزند
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