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  مقدمه
تنهـا نسـخة خطـي نـاقص موجـود از       »هزارفتـوي مجموعة «ي اعندادستان، به م 2هزار 1ماديان

گـردآوري شـده    ،در نيمة نخست قرن هفـتم مـيالدي   چندين مجموعة حقوقي دورة ساسانيان،
اين كتـاب   .گشايد مي اثري ارزشمند كه دري از نظام حقوقي دورة ساسانيان را به روي ما ؛است

ايران باستان  ةشد نظام حقوقي كارآمد و تجربه بردارد كه بيانگر اصطالحات حقوقي بسياري را در
بيشـتر بـا قـوانين مـدني ماننـد      ) رايمنـدان (آراي دعاوي حقوقي فقهـا  . دي استدر قرون متما

ساالري، قيمومت، مصادره،  ساالران، طالق، ازدواج وام و ضمانت، حدود اختيارات پيشه داري، برده
، )مصـادره (= شـريك و شـراكت، گروگيـري    ادايِ ديـن متـوفي،    گرو و رهن، وقف و موقوفـات، 

از . مـرتبط اسـت  ... خواندگي و ، احكام مبادله، تقسيم ارث، وكالت و اجاره، فرزند)هبه(= بخشش 
  .است اين نظر براي مطالعة وضع اجتماعي و قوانين حقوقي دورة ساساني بسيار مهم

حقوقي صـادر  هاي  سيوجود دارد كه در دعاوي و دادر در اين كتاب احكام، فتوي و اسنادي
تـدوين كنـد و بـراي اجـرا در اختيـار       كه قانونگـذار آن را  يعني حقوق مدون نيست ؛شده است

شـد تـا در    مـي  نوشـته ها  بلكه مجموعة تصميمات داوري در دادگاه ،قرار دهدها  داوران و دادگاه
، )وشـتة حقـوقي  ن(= نامـه   ماننـد دادسـتان  ؛ شود موارد مشابه حكم داوران با استناد به آن صادر

  . ...، و)اظهارات(= نامه  سخن
هــاي  برگرفتــه از پرونــده ـ از قــوانين حقــوقياي  دادســتان مجموعــه واقــع، ماديــان هــزار در

كتـاب راهنمـا در    منزلـة  شـد تـا بـه    مـي  چنين اطالعـاتي گـردآوري  . را دربردارد ـ شده دادرسي
داوران انتخـاب   يتنهـا مسـائل و آرا   براي اين هدف الزم بود نـه . كار رود حقوقي بههاي  دادرسي

به منابع  بايد مسلماً اين كتاب راهنما. شود، بلكه مورد استناد آن آرا و قضاوت نيز مشخص شود
در  .قضـايي برخـوردار باشـد   هـاي   در دادرسياي  كرد تا از اعتبار و منزلت ويژه مي معتبر استناد

  :تركيبي از مجموع، نظام حاكم بر ماديان هزار دادستان نظامي است
  ؛قوانين شرعي ةمجموع .1
كردند و قضـات ايـن موضـوعات     موضوعاتي كه فرمانروايان بنا بر نياز حكمراني مطرح مي. 2

دادند و احكـام منطبـق بـا شـرع و خواسـت فرمـانروا را        را با مقررات و قوانين شرعي تطبيق مي
  كردند؛ اعالم مي

  .شدند مي صادرها  احكامي كه در دادرسي .3
منزلة منبعي موثق و قابـل اسـتناد حكـم     اين روند صدور حكم جزء سابقة قضاوت مطرح بود و به

  .نشستند شد و در صورت لزوم با استناد به آن احكام، داوران به قضاوت مي قانون محسوب مي

                                                        
  .]38ص ،1 [خوانند مي حسب سنت كلمة نخست عنوان را ماتيكان يا ماديگان بر. 1
  .]همان[ به كار رفته است» بسيار«دارد و عدد هزار در مفهوم  بر اين كتاب هزار قضية حقوقي را در .2
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 فرقي ميان قوانين شرعي و قـوانين برگرفتـه از موضـوعات فرمانروايـان ديـده      ،در اين نظام
شـد و اعتبـار آن بـه     مـي  روية قضايي مطـرح منزلة  نيز بهها  شده در دادگاه كام صادراح .شد نمي

  .اندازة قوانين شرعي مورد استناد بود
ت افتـادگي هـيچ   لـ بـه ع اما  كند، مي مرد بهرامان معرفي مؤلف در مقدمة كتاب، خود را فرخ

احكـام موجـود    .نشـده اسـت  مانده پيـدا   باقيهاي  ش در برگا و زمان زندگي او دربارةاطالعاتي 
نيز براي حقوقدانان نوشته است و توضيحي  اين مجموعه را دهد كه او حقوقدان بوده و مي نشان

  .دهد نمي براي اصطالحات حقوقي و پيچيدة آن
شده در كتاب در ايـن   هاي ذكر كرده و بيشترين نام جاي مي مرد ظاهراً در پارس زندگي فرخ

 ـرسـد شـهر گورـ    مـي  ، و مسكن اصلي او بـه نظـر  )خوره ردشيراستان ا(شود  مي استان مشخص
 »كُـوار  kuwār«و ) 16-19/13انكلساريا ( »خبر xabr«اشاره به دو شهر . باشد ـ آباد كنوني فيروز

هـاي   ارجاعات او به شخصـيت  .بخشد مي مرتبط با تعهدات به اين امر قوت )5-20/2انكلساريا ( 
گـور  هـاي   همچنين اسناد تاريخي كه در بايگاني و دادگـاه  خصوص فرمانروايان آن و هب ،تاريخي

نوشـته،   مـي  كـرده و كتـاب قـانون را    مـي  را كـه او كـار  اي  شده است، تعيـين دوره  مي نگهداري
  .پذير ساخته است امكان

موضوع فرماني اسـت كـه در سـال     ،هايي از متن ذكر شده است آخرين سندي كه در بخش
نتيجـه، كتـاب    در. صادر شـده اسـت  ) ميالدي 615(خسرو پرويز / پادشاهي خسرو اورمزدان 26

 ،پسـر بهـرام   ،مـرد  خفـر  هميالدي نوشته شده باشـد و گــردآورند   620بايد در سال  هزارقضاوت
  .بوده باشد) 628 -591(پرويز  خوره معاصر با خسرو شهروندي از شهر گور در استان اردشير

مثابة قوانيني اشاره دارد كـه هنـوز    سري از مقررات رسمي ساساني به مرد به يك افزون بر اين، فرخ
  .توانسته پس از سقوط پادشاهي ساساني آشكارا به قوت خود باقي بماند رود؛ اين رويه نمي كار مي به

صصـي كـه بـراي    زبان دشـوار اسـت و پـر از اصـطالحات تخ    اما  .نويس متن خواناست دست
قـوانيني كـه شخصـيت    ؛ شـود  مـي  ديـده  قوانين متناقض در آن. حقوقدانان دورة خود آشناست
  .حقوقي براي زن قائل نيست

تنهـا   ذاراني هستند كه نـه گ قانون ،اين با وجود. اختالف و تشتت آرا در ميان فقها كم نيست
بندند تا جايگاه زن را بـه   مي ركا بلكه نهايت توان خود را به، نهد مي ت حقوقي زن ارجبه شخصي

زن را از اقتدار پدرساالري و شـوهرمحوري بـه   اند  آنان كوشيده. همسري و همراهي مرد برسانند
  .فعال باشد ،عنوان معتمد و نمايندة همسر آوردند؛ تا جايي كه زن در عرصة اقتصادي به در

ايـن  . مقـامي برگزيـده دارد  زن ايراني در قرن ششم، در كانون زناشويي، از نظـر اقتصـادي   
  ].110ص ،13[. چند هزار ساله استاي  مبارزه پيروزي ثمرة

ها را  با وضع قوانين، فرصت حضور آن ،فقها .خود را در خانواده اثبات كردندهاي  زنان توانايي
  .مند شدند هدر جامعه فراهم كردند و زنان به حقوق اجتماعي خود عالق
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دو حكـمِ آن زن را   ؛موجود اسـت  1»كردن گوهرين«بارة  ان دردادست سه حكم در ماديان هزار
دهـد مقاومـت و    مـي  اين احكام نشان وجود. دهد مي يكي از اركان اصلي اين مبادلة تجاري قرار

اصالحي كـه وضـع قـوانين آن را     ؛ه عالمانة فقها سبب اين اصالح شده استپايداري زنان و توج
  .نه در جهت طغيان زن عليه مرد كند مي بيني در جهت رفاه خانواده پيش

شـرح   »هزارفتـوي «را از مجموعـة   كردن گوهريناين گفتار بر آن است كه اصطالح حقوقي 
 ـ نقـش زن در ايـن امـر حقـوقي    ، امـا  دهد و نكات حقوقي، اجتمـاعي و اقتصـادي آن را دريابـد   

زن هـاي   نمنـدي توان به تفسير اين اصطالح جـدا از بيـان توا   نمي قدر مهم است كه اقتصادي آن
  .دورة ساساني پرداخت

 يرانيدر خانوادة ا يديجد يدةمبادله پد يكاركرد حقوق ياآ شود كه مي مطرح سؤالپس اين 
  ؟نقشي داشته است در اين امر زن آيا بوده است و يدورة ساسان

بوده و زن  يديجد يدةكاركرد مبادله در خانواده پد ي،دورة ساسان يحقوق احكامبا توجه به 
ايفاگر نقشي اسـت كـه بايـد تـوأم بـا       ،در حوزة تجارت ،زن .است داشته بسيار مؤثري نقش يزن

تعويض چه كـااليي   تا بداند ؛گر بايد پيوسته از نياز بازار خبر داشته باشد معاوضه .خالقيت باشد
  .الشعاع قرار ندهد سود را تحت همبادلهاي  تواند سودآور باشد و هزينه مي در چه موقعي

آيد، واقعاً مشـخص نيسـت كـه     مي مختصر كه از اين سه حكم به دستهاي  دليل آگاهيبه 
هـاي   چيزي از ارزشاما  .شده است مي مبادله منجرهاي  قراردادها چگونه به كاهش هزينه حقوق

كند، زيرا سخن از امر تجاري مبادله است كه با ابتكـار زنـان توانمنـد     نمي اين احكام گرانبها كم
  .تسهيل شده استروند آن 

اين گفتار از نوع نظري و با روش تاريخي تحليلي صـورت پذيرفتـه اسـت و هـدف آن نيـز،      
 ،همچنين .و نقش زن در مسائل حقوقي دورة ساسانيان بوده است تبيين كاركرد حقوقي مبادله

  .دشو مي پژوهش جدي در اين زمينه، ضرورت پرداختن به آن نيز آشكار فقدانبا توجه به 
دادسـتان را در سـال    نخستين ترجمـة انگليسـي ماديـان هـزار     ،دانشمند پارسي هند، رابلسا

. ارزش و راهگشـا بـوده اسـت    نخستين پژوهش بسيار با منزلة ترجمة او به .]19[ انجام داد 1937
او از  .]25[ انجـام داده اسـت   1973كامل را آناهيـد پريخانيـان روسـي در سـال      ةن ترجموميد

اداري و اجتمـاعي دورة اشـكانيان و   هـاي   ناسي است كه در ارتباط با سـازمان ش دانشمندان زبان
از كتـاب   ترجمـة انگليسـي نينـا گارسـويان    . ساسانيان تحقيقـات بسـياري را انجـام داده اسـت    

انجـام   1981در سـال   مين ترجمـه وس ].26[ مريكا به چاپ رسيدادر  1997پريخانيان در سال 
  .ترجمه كرد استة انكساريا را به زبان آلمانيصفحة وير چهل ماريا ماتسوخ. شد

                                                        
.1 gōhrēn kardan :كردن معاوضه، كردن گوهرين  

دهـد به عوض مال ديـگر كــه از طـرف ديگـر     مي است كه به موجب آن يكي از طـرفين مالي را عقـدي: معاوضه
 .] 668ص ،6[ )مـ  ق 464مادة ( اينكه يكي از عوضين، مبيع و ديگري ثمن باشد ةكند، بدون مالحظ مي اخذ
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حقـوق مـدني   به نام  ،مرحوم رستم شهزادي دادستان را فارسي ماديان هزار ةنخستين ترجم
فارسـي   دومين ترجمة سعيد عريان 1391و در سال  ]8[ منتشر كرد 1365در سال  ،ساسانيان

  ].9[ رساند به چاپ اين كتاب را
 بارة اصطالح حقـوقي  طور تخصصي در ولي بهاند،  ترجمه كرده اين اثر را يادشده،دانشمندان 

  .اند را به چاپ نرساندهاي  مقاله »كردن گوهرين«
تـوجهي   درخورشمار و نوشته  »زن در حقوق ساساني«بارة  كريستين بارتلمه نيز مقاالتي در

  .]4[ نكرده است اي اشاره »كردن گوهرين«به اما  را بررسي و شرح داده است، از احكام
در  .دادسـتان دارد  بارة ماديان هزار مقاله در نوزدهيك دادگستري،  ةافشار، وكيل پاي علي كاكا

يعنـي   كـردن  گـوهرين «: داشـته اسـت  اي  يكي از مقاالت خود به ايـن اصـطالح حقـوقي اشـاره    
دادن و كردن، يعني گوهر در برابر گوهر يـا چيـزي را در برابـر اصـل يـا گـوهر آن چيـز         مبادله
يعنـي   ؛]201،ص11[ »زدن معني كرده اسـت  را تاخت كردن گوهرينو اصطالح امروزي  .گرفتن
امـا   .انـد  شبه را در اين معامله توضيح داده و فسخ سه اند درستي شناخته هب اين اصطالح را ايشان

  .اند طور ويژه نپرداخته احكام مبادله به به بررسي
تأثير تحوالت اجتماعي و پايداري زنان بـراي رسـيدن   شناخت  به دليل دشواري زبان كتاب،

اين گفتار موضوعي نو و مستند را  .در روند تغيير احكام بسيار مشكل است به حقوق واقعي خود
بررسـي اصـطالح حقـوقي     .كنون به آن پرداخته نشده است كند كه تا مي از دورة ساسانيان ارائه

با اسـتناد بـه احكـام موجـود در ايـن       ين پژوهشنخستدادستان،  در ماديان هزار كردن گوهرين
) پهلوي ساساني( نويس اين متن به خط و زبان فارسي ميانه دست .كتاب ارزشمند حقوقي است

  .نوشته شده استآن  سپس برگردان فارسي ،ابتدا آوانوشت .است

  گوهرين
gōhr+īg :جاي ي جانشين، بهاصفت نسبي، به معن.  

عـوض،   در«ي اكـار رفتـه اسـت و بـه معنـ      به» gōhrīg«پهلوي بيشتر صورت هاي  در نوشته
  1.»كردن جا هكردن، جاب جايِ، مبادله به

                                                        
  :ديگر فارسي ميانه شواهدي از متون 1.

…kē wāzag ī nē dānēd rāy gōwēd kū dānēm ē goy wāzag gōhrīg rāy 1000  ]16[ wāzag ī dānēd 
az-iš bē šawēd.( Mirfakhraie, 1393, p63) 

  .داند، از او دور شود آن سخن، هزار سخن را كه مي در عوض، پس »دانم مي«داند، بگويد كه  كسي كه سخني را نمي
(36.28) u-š wāspuhrīgān hunsand kard menišn ī āhōgēnīd zīndagān pad gōhrīg weh-iz ī az 

anāgīh ēn ōh-iz hunsand pad marg…(Dehaghi, 1998, p120) ]20[  

ناپاكي خرسند كرد و همانا اين سعادت از طريـق مـرگ    پاكي در مقابل تبادل ويژه انديشة آشفتة زندگان را با به او
  ...هست
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 ابه همـين معنـ  ) 4،س102ص ( صفت در ماديان از اين »gōhrīgānīh«ساخت اسمي  و نيز
  .ديده شد

 »كـردن  عـوض « يابـه معنـ   »گوهرينيدن: gōhrēnīdan«از  مادة سببي در اصل :gōhrēn1ـ 
  .است »gōhrēn kardan«معادل 

  كردن گوهرين
 »كـردن  گـوهرين «اصـطالح حقـوقي   ) 10ــ 2 س ،37ص(دادستان  در نخستين حكم ماديان هزار

  .شود مي نوعي معاملة تجاري و اقتصادي مطرح منزلة به
، )gōhrēn kardan( كـردن  گوهرينگذار در آن سه شخصيت حقيقي را در امر حقوقي  قانون

حضـور  . كند مي در اين مثلث تجاري، زن نقش تأثيرگذاري در مسائل اقتصادي ايفا. كند مي وارد
توجهي است كه  درخورل اقتصادي در جامعه از نكات روشن و اعنوان فع به كردن گوهرينزن در 

  .در دورة ساسانيان به ظهور رسيده و ثبت شده است
ka šōy ō zan gōwēd kū gōhrēn kun zan (3) gōhrēn ī rāst pādixšāy kard (MHD 

37.2-3) 

برابر  زن مجاز است مبادلة، كن) مبادله(= گوهرين >اين چيز را<اگر شوي به زن بگويد كه 
  .كند

تواند معاوضة پول يا كاال و حيوان يـا هـر دارايـي قابـل تعـويض و       مي اين معاوضه يا مبادله
تواند  مي او ،بنابراين. به زن بدهدرا  كردن گوهرينتواند اختيار تام  مي شوهر. مبادلة ديگري باشد

  .شوهر به امور اقتصادي بپردازدة عنوان نمايند به
                                                                                                                                  
ka frašagird frazāmēnīd kāmēnd… pad gōhrīg hōm ān ī zindakkar, ī ast «hōm ī spēd» ī āndar 

zrēhān, kē-š murdagān padiš zindag ud zindagān padiš a-marg bawēnd. gōhrīg sīr, ī 
«gāw ī hadahyōš» ī andar drubuštīh-ē ayōšust 

pad sālārīh ī gōbadšāh pādag. 
gōhrīg ātaxš, wuzurg ātaxš ī zīndag dāštār ī gyānwārān. gōhrīg yašt, 
 yazišn stāyišn ī abar frašagird-kardārīh ī wehīh paydāgīhā 

]255ـ245،ص7[  
گر است، هوم سپيد كـه در درياهاسـت، كـه     كه زنده هوم، آن به جاي... كه فرشگرد را فرجام دادن خواهند هنگامي

 >ي<رويي فلزكه در با» گاو هدهيوش«شير، شير  به جاي. مرگ باشند مردگان با آن زنده و زندگان با آن بي
يشت، ستايش  به جاي. دارندة جانوران آتش، آتش بزرگ زنده به جاي. به سرداري گوبدشاه نگهداري شده است

  .يزش بر فرشگردكرداري كه نيكيِ آشكار است >و<
…ham gōnag a-paydāg kardan ud gōhrīg adādīhā kard<an>… 

]50،ص2[  

  ...خالف قانون، بر) سرمايه(كردن  مبادله ،)سرمايه) (كردن پنهان(=  گونه ناپيدا همان
 .]363ـ362 ص ،26؛ 56 ص ،21؛ 64 ص ،16؛ 556 ص ،15؛ 109 ص ،2: [نك
.1 gōhrēn : از فعلgōhrīdan : ،178 ص ،10[ كردن ، چيزي را به چيزي عوض بدلكردن معاوضهگوهريدن[.  
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ud ka šōy nē guft ēstēd pad 4 bahr ē-bahr pad (4) šōy nirmadtar pādixšāy 

(MHD 37.3-4) kardan. 
مبادلـه  <سـود   چهـارم  مجاز است با يك >گاه زن آن<نگفته باشد،  >اين را<ا اگر شوي ما

  .از طرف شوي انجام دهد >را
توانـد بـه امـر مبادلـه      مـي  اگر شوهر به زن مجوز نداده باشد كه گوهرين كند، بـاز هـم زن  

  .دهد كه در عرصة اقتصادي حاضر باشد مي قانون به زن اين اجازه را ،درواقع .بپردازد
ud ka frāy kū pad 4 bahr ē-bahr az wēš pad ān ī az wēš (5) duz čē gōhrēn 

(MHD 37.4-6) ēdōn pādixšāy kardan ka frāy kū 4 ēk az wēš nēst. 
 >آن مقـدار <بـراي   ،باشـد  >ارزش آن چيـز <چهـارم   بيشتر از يك >سود مبادله<اما اگر 

ارزش آن < چهـارم  بيشـتر از يـك   >سـود <گونه جايز است كه  مبادله اين چه. بيشتر دزد است
  .نباشد >چيز

تصـويب حـداكثر سـود تجـاري      .ؤاخذة قانوني در پـي دارد بردن بيش از نرخ مصوب، م سود
  .است%) 25(= چهارم دارايي  معاوضات يك

  :كند بيني مي معاوضه را نيز پيش/ گذار فسخ گوهرين كردن سود معاوضات، قانون پس از مشخص
ziyānag (6) abāz nē pādixšāy ēstād. 
ān kē gōhrēn abāz hamē kunēd <andar> 3 šabag abāz pādixšāy (7) ēstād 
paydāg kū ka mard-ē ō kas-ē gōwēd kū gōhrēn kun ān kē awiš gōwēd (8) 
gōhrēn ī rāst pādixšāy kardan ud andar-iz 3 šabag abāz nē pādixšāy ēstād 
(MHD 37.6-9). 

  .منصرف شود/ باز ايستد >از مبادله<مجاز نيست  >زن<
از (=  بـاز ايسـتد   1روز  سـه  كند مجاز است در مدت  مي مبادله >زن< كسي كه با اما

  ).مبادله منصرف شود
گويـد   مـي  كـه  به آن ،مبادله كن >اين چيز را<اگر مردي به كسي گويد كه  آشكار است كه

بـاز   >از مبادلـه <روز    سهمجاز است مبادلة برابر كند و مجاز نيست در مدت ) مخاطب(=
  ).منصرف شود(=ايستد 
شـده   اجازة معاوضه به فرد ديگري بدهد، ديگر مجاز نيسـت در مبادلـة انجـام    سيچنانچه ك

  .دخالت كند و آن را فسخ كند
ud ēn-<iz> kū (9) ān kē ōy kas pad gōhrēn kardan pādixšāy kunēd andar 3 
šabag pādixšāy<abāz> ēstād (10) ōh abāyēd uskārdan (MHD 37.9-10). 

                                                        
  .استمشابه  در قانون مدني امروز »خيار حيوان«روز، با  هفسخ سه شبان 1.

مـادة  (اگر مبيع حيوان باشد، مشتري از حين عقد تا سه روز اختيار فسـخ عقـد را دارد   ) فقه ـ مدني: (خيار حيوان
  .]268 ص ،6[) ، قانون مدني398

 شبانه

 شبانه
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روز    سهتواند در مدت  مي كند مي كه كسي را مجاز به مبادله آيا آنو نيز دربارة اينكه 
  .بايد بررسي شود) منصرف شود(=پس از مبادله باز ايستد 

 دهنـده  كنـد كـه بـه اختيـار     مي حكمي را اعالم گذار دقت و بازنگري در مورد قانون ،پايان در
  .دهد نمي روز  سهگوهرين را در فرصت / اجازة فسخ معاوضه) شوهر(

شود مبنـي بـر اينكـه چنانچـه زن در غيـاب       مي قانوني بيان ،كردن گوهريندر دومين حكم 
روزي حق فسخ زن، شوهر حاضر شـود و آن    سهرا انجام دهد و در مهلت اي  شوهر معاوضه

  .يابد مي از پايان آن مهلت، معامله از نظر قانوني رسميت پسمعاوضه را تأييد كند، 
dād- farrux ī farrux-zurwān bōzišn ēk ēn guft (4) kū ka zan gōhrēn kunēd 
šōy andar 3 šabag ī zan rasēd u-š abar (5) ēstēd ka 3 šabag ī zan šawēd 

<gōhrēnīd>be bawēd. ( MHD A12. 3-7) 

 معاوضه كند،/ فرخ زروان حكمي بر اين مبنا بيان كرده است، كه اگر زن گوهرين ـ داد فرخ
 حاضـر شـود و موافقـت كنـد، چنانچـه      زن >حـق فسـخ  <روزي   سه >در مهلت<شوهر 

  .شود مي شده محسوب روزي زن بگذرد، معامله انجام سه  >مهلت<
  :كند مي گونه تفسير بدين فقيه مفسر، در ادامه با مثالي اين حكم را رخ،دادف

روزي حق فسـخ زن   شبان سهاگر زن گوسفندي را براي نگهداري بپذيرد و شوهر در مهلت 
روزي به پايان برسد، تعهد نگهداري گوسفند   سهحاضر شود و موافقت كند، چنانچه مهلت 

  .]307ـ306 ص ،9[ يابد مي تحقق
روزي را براي جلب حمايت شوهر  هشبان سهتوانست مهلت  كردن مي گوهرينزن در  ،بنابراين

گذار تأكيد بر موافقت و همراهي شوهر را در امر معاوضه مورد توجه  چند قانون هر. به دست آورد
معاوضه / شوهر براي موافقت، بعد از سه شب آن گوهرين نداشتن در صورت حضور دهد، مي قرار

  .يستكند و حضور و موافقت شوهر الزامي ن مي جنبة رسمي پيدا
  .كند مي ، اين معاوضة حقوقي را بر ما روشنكردن گوهرينين حكم، بعد ديگري از ماما سو

بايد مبلغي و دارايي يا بـدهي در   معاوضه در كار نيست،/ از آغاز قصد گوهرين، در اين حكم
شـده نتوانـد بـه     كند كه اگر در روز مشـخص  مي بدهكار اظهار. يك معاملة تجاري پرداخت شود

گـو در  و گفت .تواند دارايي ديگري را از او بگيرد مي طرف مقابل ود عمل كند، در ازاي آن،عهد خ
با تفاوت قيمت آن زمين به هنگام بستن قرارداد، كه محصول در آن نبـوده، و در زمـاني    ارتباط

  :يابد مي خواهد زمين به محصول نشسته، ادامه مي كه بستانكار آن را
ān xwāstag andar ān ē (9) ka paymān kard bar pad-iš nē būd ud ān drahm 

freh nē arzist <N. guft> kū nūn gōhrēn ōwōn bawēd (10) čiyōn andar ān ē būd. 
nē arzist <N. guft> kū nūn gōhrēn ōwōn bawēd (10) čiyōn andar ān ē būd. 
syāwaxš guft kū bar be nē šawēd ēd čē ka ōwōn xwāstag pad (11) arz ī 
13 frāy hamē gīrēd (MHD54.8-12). 

 شبانه

 شبانه

 شبانه

 شبانه
 شبانه

 شبانه
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 درهـم  >مقـدار < درآمدي نبـود و بيشـتر آن   >هيچ<از آن دارايي در هنگام پيمان بستن 
  .ارزيده است نمي

  .بود )بستن پيمان(=  گونه باشد كه در هنگام آن گفته شده است كه اكنون معاوضه بايد آن

) طلبكـار (= عكـس، او   چون در شرايط شود، >حساب<سياوش گفت، درآمد دارايي نبايد 
  .گيرد همي >نامه موضوع پيمان<بيش از ارزش دارايي  >درهم< 13 بايد

رفتـه اسـت و در    مـي  كـار  گاهي به منظور گروي در معامالت تجاري بـه  كردن گوهرين ،پس
بـا يـك   شده كه چنانچه يكي از طرفين نتواند از عهدة تعهد خود برآيـد، بايـد    مي قراردادها قيد

رسد در گوهرين يا تعويضـي كـه در ازاي تعهـد     مي نظر به. دارايي معادل آن تعهد گوهرين كند
  .كردند نمي بايد انجام شود، زنان دخالت

  گيري نتيجه
سـتد در   و شود، همـان مفهـوم داد   مي اصطالح حقوقي كه معاوضه، عوض، مبادله معني ،گوهرين

گونـه   دهـد كـه زنـان در ايـن     مـي  نشـان  هزارفتويدو حكم مندرج در مجموعة . تجارت را دارد
ايـن نـوع   . توانستند به نمايندگي از شوهر در اين عرصه فعـال باشـند   مي مبادالت خبره بودند و

هـا   آن مبادلـه بـه   دادن تنها منع قانوني براي زنان نداشته، بلكه مجوز قانوني براي انجام تجارت نه
ت اقتصـادي زنانـه اسـت، بـراي     يـ معاوضه يك فعال/ رسد گوهرين مي به نظر. شده است مي داده

  .كمك به معيشت خانواده
 گذار جنبة نظارتي بر قوانين تصـويبي دارد و در جزئيـات دخالـت    آنچه مشخص است، قانون

طـرفين داشـته    در راسـتاي توافـق   تواند شروطي مي در چارچوب قانون، ،هر قراردادي. كند نمي
زن، پيوسـته توجـه زن    كردن گوهرينبودن شوهر از امر  دادن يا مطلع تأكيد قانون بر اجازه. باشد
  .كند مي جلب ،لويت نخست او، يعني خانوادهورا بر ا

مطرح اسـت؛ ممكـن اسـت فـردي بـا      ، يا عوض عنوان گرو م، بهوكاركرد گوهرين در حكم س
، آن معامله پـولي پرداخـت نكنـد    شود و دراي  د، وارد معاملهاطمينان به دارايي يا زميني كه دار

زماني تعيين كند براي پرداخت بدهي خود؛ و در قرارداد تعهد كند چنانچـه در زمـان مقـرر    اما 
گذار  قانون. موفق به پرداخت بدهي خود نشود، آن زمين يا دارايي را در ازاي بدهي گوهرين كند

تفـاوت قيمـت در    ةخواسـتار محاسـب   بودن معاوضات دارد و ارزش گونه موارد تأكيد بر هم در اين
  .موارد گوهرين است

  :ند ازا اجتماعي و اقتصادي اين احكام عبارت ،نكات حقوقي
  ؛عنوان نمايندة شوهر حضور تأثيرگذار زن در جامعه در نقش يك فعال اقتصادي به. 1
اقتصـادي، هنگـامي كـه شـوهر او را      ـ صدور مجوز قانوني فعاليت زن در عرصة اجتماعي .2

  ؛نمايندة خود نكرده باشد
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  ؛كردن نرخ سود مجاز مشخص. 3
  ؛فسخ گوهرين. 4
  ؛به طرفين مبادله) ساعته 72(روز  هشبان سهدادن حق فسخ  .5
 فسـخ معاوضـه را   ةبه طـرفين معاملـه اجـاز    گذار خواستار تأمل در قانوني است كه قانون. 6
توجه داوران را بـه   ،در پايان. شود نمي اين اجازه داده) دهندة اصلي جوزم(= به شوهراما  دهد، مي

شـده راضـي    دهنـده از مبادلـة انجـام    اجازه/ كند، اگر موردي پيدا شد، كه شوهر مي وضعي جلب
  ؛بررسي شود او يرضايتنانباشد، 
متيـاز  توانسـت از ا  مـي  كـرد،  مـي  معاوضـه / اطالع از او گوهرين بي/ زن اگر در نبود شوهر. 7

  ؛روزي براي رضايت و همراهي او استفاده كند هشبان سهمهلت 
  ؛شوهر گذار در تأكيد بر موافقت و حمايت احتياط قانون. 8
  روزي بـه پايـان برسـد، آن معاوضـه يـا گـوهرين رسـميت        چنانچه مهلت سه شبانه. 9

  كند؛ پيدا مي
  ؛داشته باشدستد تجاري  و داد توانست نقش گروي در كردن مي گوهرين. 10
  ؛شود مي تضمين انجام/ كه به جاي تعهداي  معاوضه/ عدم حضور زن در گوهرين .11
  .قابل تعويض بودن موارد ارزش گذار به هم اهميت قانون .12

اقتصـادي بـه    ـ تنها حضور زنان دورة ساساني را در عرصة اجتمـاعي  نه كردن گوهرينقوانين 
اهميت اين . كند مي ها را نيز فراهم رساندن خالقيت آنبه ظهور  ةشناسد، بلكه زمين ت ميرسمي

تـأمين  . حقوقي زنان در جامعة مـدني بسـيار ارزشـمند اسـت     تاحكام از نظر احترام به شخصي
استحكام و آرامـش   در جهت توانمندي براي زنان، خودباوري وهاي  آوردن زمينه فراهم آرامش و

  .رود مي خانواده پيش
 اميدوار و قانونمند در اذهـان نقـش   پويا، هدفمند،اي  تصويري روشن از جامعه ،با اين احكام

ماند كه حكمي نوشته شود تا تـابع قـانون باشـد، بلكـه خـود       نمي كه منتظراي  جامعه ؛بندد مي
دانان روابط حاكم  كند كه حقوق مي اقتصادي به عدالت و انصاف رفتار ـ چنان در روابط اجتماعي

قضـات از آداب و رسـوم و عـرف، در     ،واقـع  در. آورنـد  صورت قانون مدون درمـي در جامعه را به 
وقتي روابطي در اين راستا مورد عالقه و  .گيرند مي اقتصادي بهره ـ تنظيم حقوق روابط اجتماعي

  .كند مي گذار آن را در قالب يك حكم بيان قانون گيرد، مي اطمينان مردم قرار
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