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 چکیده 

یا مجموعه هزار داوری، متنی به خط و زبان پهلوی  مادیان هزار دادستان

 منحصراًاین متن  سلسلۀ ساسانیان است. محتوای پایانی دورۀمتعلق به 

حقوقی است بدون آنکه به موضوعات دینی اشاره کند. قوانین مطرح در 

کند. ق جزایی اشاره میاین متن بیشتر مدنی است و به ندرت به حقو

شراکت، ازدواج، طالق، پرداخت بدهی، ضمانت، ارث، اجاره، مانند  یمسائل

کید أشده است. عدالت ترمیمی با تدر این متن مطرح فرزندخواندگی و ... 

مسئول کردن بزهکار در برابر  و دیدههای بزهبر ترمیم و جبران خسارت

ها و در نهایت در روهکوشد آشتی بین گجرمی که مرتکب شده، می

چون داوطلبانه  جامعه برقرار کند. برای رسیدن به این مهم، عناصری
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مورد  بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن

بررسی عناصر ترمیمی در هدف این مقاله  .گیرندقرار میبحث و بررسی 

رسش پاسخ دهد که کوشد به این پاست و میمادیان هزار دادستان متن 

شود و آیا آیا عناصر ترمیمی نام برده شده در این متن حقوقی دیده می

کند ثابت میاین عناصر را شواهدی از وجود  ،هابررسی قابل بررسی است؟

 فرد ،داوطلبانه بودن در عنصرشود: که به چند مورد آن اشاره می

 او این اقدام ،کردمیصورت داوطلبانه خود را تسلیم به هر گاه، ارزانمرگ

هر  ،اظهار حقیقتدر  شد، مجازات مرگ از وی برداشته شود.موجب می

 شدنمیشد، محکوم گویی متمایل میگویی به راستگاه فردی از تناقض

 درگرفت. زیرا بررسی در مسیر درست خود که رفع آسیب بود، قرار می

دهد دو می نشان ،مادیاندر متن  «تو»و « من»کاربرد ضمایر  ی،رودروری

 کردند.گرفتند و با هم گفتگو میطرف رودرروی یکدیگر قرار می

مادیان هزار  ؛عناصر عدالت ترمیمی ؛ترمیمی عدالت: گانکلیدواژ

  فارسی میانه ؛حقوق دوره ساسانی؛ دادستان
 

 مقدمه -1

 مادیان هزار دادستان . 1-1

ه خط و زبان پهلوی از پایان دورۀ یا مجموعه هزار داوری، متنی ب مادیان هزار دادستان

ساسانیان است. این متن از چند جهت حائز اهمیت است: نخست اینکه تنها کتابی است 

که شامل مسائل حقوقی و قضایی در فقه ایران پیش از اسالم است که از دورۀ دین 

ی و . دوم اینکه یکی از منابع بسیار مهم دربارۀ تاریخ اجتماع1زردشتی باقی مانده است

                                                           
اند ولی نیز به مسائل حقوقی پرداختهروایات فرنبغ سروش و  دادستان دینی و روایات امید اَشَوَهِشتان های کتاب.  1

 به مسائلی که زردشتیان در قرون اولیه اسالمی با آن مواجه شدند نیز پرداخته شده است ولی کتاب مادیان در آنها
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یک کتاب قانون نیست بلکه  مادیان هزار دادستاننهادهای قضایی دورۀ ساسانی است. 

شده در دادگاه و اسناد مربوط به آن، های حقوقی ثبترونوشتاست که  ایمجموعه

در آن  ،در زمینه حقوق ،ها، تفسیر حقوقدانان و نقل قول مفسران پیشیننامهوصیت

 (. 287: 1376تفضلی ؛  Macuch 2005آمده است )نیز 

)=  لف آن فرخ مرد بهرامانؤاز این متن تنها یک نسخه خطی ناقص در دست است. م

است که نام خود را در مقدمه کتاب ذکر کرده است اما بعد از نام او،  مرد پسر بهرام(فرخ

بر اساس متن افتادگی دارد و به همین دلیل آگاهی از زمان و زندگی او در دست نیست. 

آشنایی داشته و افزون بر این  او حقوقدان بوده و به دستگاه حقوقی ساسانی کامالً ،متن

به مدارک و اسناد دادگاه دسترسی کامل داشته است. با توجه به اینکه آخرین پادشاه 

است،  م(628-590) ساسانی که در متن کتاب از او سخن گفته شده، خسرو پرویز

یعنی در نیمه نخست قرن  ،در زمان اورا کتاب  سته وزیمرد در زمان او میفرخ احتمالً 

های پهلوی در ده است. البته این کتاب مانند دیگر کتابکرگردآوری  ،هفتم میالدی

ولی مسلم است که محتوای آن کامالً ساسانی است  ،آوری شدهدورۀ اسالمی دوباره جمع

 (. 286: 1376فضلی ؛ ت Macuch 2005ثیری از دورۀ اسالمی نگرفته است )نیز أو ت

ان در زمینه فقه نوشته شده صتخصصی و برای متخص کامالً متنی هزار دادستان مادیان

کسانی که دانش تخصصی از نظام حقوقی ساسانی داشتند و با  برای است؛ یعنی

حقوقی است بدون آنکه به  آشنا بودند. محتوای آن منحصراً اصطالحات فنی آن کامالً

 / ādurānها )کند؛ حتی دربارۀ نهادهای دینی مانند آتشکده موضوعات دینی اشاره

ātaxšān( امور مربوط به روان ،)pad ruwān( و خیرات و صدقات )ahlawdād  /

ašōdād  موضوعات فقهی شده استمنظر حقوقی پرداخته = اهلوداد / اشوداد(، تنها از .

امل قوانین مدنی است و که به طور کلی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است ش

                                                                                                                                         
: 1376کنندۀ مسائل حقوقی زردشتیان در دورۀ ساسانی پیش از اسالم است )تفضلی تنها منعکسهزار دادستان 

286-287 .) 
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های بسیاری که در نسخه کند. البته با وجود افتادگیبه ندرت به حقوق جزایی اشاره می

ولی بعدها مفقود شده  به این مسائل نیز پرداخته متنوجود دارد شاید بتوان گفت، 

 داری، شراکت، ازدواج،شامل قوانین مربوط به برده و برده شده در آنمطرح است. مسائل

طالق، اظهارات متناقض در دادگاه، سوگند، پرداخت بدهی، وقف، قیمومت، ضمانت، 

؛  Macuch 2005ضمانت مشترک، ارث، اجاره، فرزندخواندگی و ... است )نیز 

 (. 287: 1376تفضلی 

دیده در دست تنها یک نسخۀ خطی ناقص و آسیب متنهمانطور که گفته شد از این 

 1872در ایران رونویس شده است.  در سال  17واخر قرن ترین نسخه در اقدیمی است.

صفحه( از کتاب را خریداری و با خود به هند برد تا آن را  40انکلساریا بیست برگ )

صفحه(  110برگ ) 55 است که هاتاریانویس دیگر متعلق به کتابخانۀ دست. 1چاپ کند

و نسخه انکلساریا را در  1901. مُدی دانشمند پارسی نسخه هاتاریا را در سال 2دارد

)برای آگاهی  صفحه دارد 150نویس در کل . این دستای منتشر کردبا مقدمه 1912

: 1381؛ دهقان 191-190: 1377وهمن  مادیان هزار دادستان بیشتر دربارۀ نسخۀ 

 (.Macuch 2005؛ 287: 1376؛ تفضلی 55
 

 عناصر عدالت ترمیمی  . ۲ -1

دیده بزه هایست و بر ترمیم و جبران خسارتا جرمبه  عدالت ترمیمی پاسخ و واکنش

کید دارد. از سوی دیگر در عدالت ترمیمی بزهکار نسبت به آسیب و خسارتی که وارد أت

ها است. عدالت سخن از آشتی میان گروه ،کرده است مسئول است. در این نوع از عدالت

کند تا به صت جبران فراهم میکند، برای بزهکار فردیده را جبران میترمیمی آسیب بزه

عدالت ترمیمی بر خالف صلح و آشتی در جامعه و گروه مردم به وجود آورد.  هاین وسیل

                                                           
انکلساریا مشخص شده  – هزار دادستان ده، با نام مادیاننویس استفاده شدر این مقاله، هر جا که از این دست.  1

 . است

 مشخص شده است.  هزار دادستان مادیاننویس در این مقاله آمده است، با نام مطالبی که از این دست. 2
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دیده و مسئول تنبیه بزهکار تاکید دارد، بر رفع آسیب بزهعدالت کیفری که بر مجازات و 

نبال عدالت ترمیمی به ددارد.  دکیأت ،کردن بزهکار نسبت به آسیبی که رسانده است

دیده، بزهکار و جامعه است. بنابراین عناصری در کتار دیده بین بزهترمیم روابط آسیب

، اظهار حقیقت، ن. عناصر داوطلبانه بودشود فراهم فگیرد تا این هدهم قرار می

در کنار عناصر عدالت ترمیمی است که از دررویی، توافق، حمایت و غیرعلنی بودن، رو

؛ همو، 32-22: الف1385)شیری،  کنداین مهم حاصل  دتوانمیهم قرار گرفتن آنها، 

 . (215-214ب: 1385

کند، پاسخ به این پرسش است که آیا در متن حقوقی هدفی که این پژوهش دنبال می

توان که متعلق به ایران باستان است، عناصر عدالت ترمیمی را میمادیان هزار دادستان 

 دید؟ 

ده گارنترمیمی هدف این مقاله و همچنین در تخصص ن از آنجا که پرداختن به عدالت

تعریف صورت خالصه به، بیان و عدالت ترمیمیعناصر  ، منحصراًاین پژوهشدر نیست، 

و در صورت لزوم توضیح  آورده مادیان هزار دادستاناز  های آنشود و سپس نمونهمی

 شود.  می داده
 

 پژوهش  ةپیشین. ۳ -1

کند و به طور کلی هدفی که این شیوه در دنیای امروز دنبال میدربارۀ عدالت ترمیمی و 

کار دیده و مسئول کردن بزهبران آسیبها و جو خالصه، برقراری آشتی میان گروه

 ای( در مقالهالف1385باس شیری )عاز جمله،  مطالعات بسیاری انجام گرفته است.

عدالت ترمیمی  عریفشروع این حرکت، به تتاریخچۀ ای دربارۀ ضمن بیان مقدمه

سپس عناصر ترمیمی را در این حوزه بیان کرده است.  را نظرانصاحبو نظرات  پرداخته

ب( در 1385همچنین همو )توضیح داده و به فرایند عدالت ترمیمی پرداخته است. 

تعریف و نظرات طرفداران هر را « عدالت ترمیمی»و « عدالت سزادهنده»دیگری  ۀمقال

در مقاله خود  (1382حسین نجفی ابرندآبادی )علی کند.ایسه مییک را بیان و مق
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آوردن به گردانی از آن و عدالت ترمیمی و علل رویعدالت کیفری کالسیک و علل روی

او نیز عدالت  ،(1382زادگان )همچنین است مقاله مصطفی عباس دهد.آن را توضیح می

 آوری به این نوع از عدالتل رویدهد و در آن به مراحکیفری و ترمیمی را توضیح می

که در حوزه عدالت ترمیمی  (1382حسین غالمی )نوشته . و پردازدمی که نوظهور است،

ای نوظهور در دنیای امروز مطرح عدالت ترمیمی به عنوان پدیدههای آن است. و برتری

که  استهمه مربوط به دورۀ کنونی  ،ایی که در این حوزه نوشته شده نیزهمقالهاست و 

حقوقی و  که یک متن صرفاً مادیان هزار دادستان. بررسی به برخی از آنها اشاره شد

است، برخی آثار از این نوع عدالت و میالدی(  7متعلق به دورۀ پیش از اسالم )قرن 

دهد پژوهش دربارۀ این موضوع در این متن ایرانی باستان کاری عناصر آن را نشان می

 ر صورت گرفته است. است که برای اولین با
 

 روش پژوهش. 4 -1

به ای است. های کتابخانهو بر اساس داده تحلیلی-توصیفی روش کار در این پژوهش

ای کوتاه، در مقدمه مادیان هزار دادستاندر متن  ترمیمیعدالت عناصر منظور بررسی 

 عناصر .نکاتی ذکر شدعدالت ترمیمی و عناصر آن و مادیان هزار دادستان دربارۀ متن 

 آمده، (الف1385عباس شیری ) در مقاله آنچهر اساس بشده در این پژوهش بیان

 -3اظهار حقیقت  -2داوطلبانه بودن  -1که شامل شش عنصر  ه است؛شدفهرست 

متن در  مواردی که سپس. است غیر علنی بودن -6حمایت و  -5توافق  -4رودررویی 

 داشت، به عنوان مثال ذکر شد. برایبا این عناصر مطابقت  مادیان هزار داستان

هر یک از عناصر عدالت ترمیمی یک مثال از جلوگیری از طولنی شدن مطلب برای 

وجود داشت، تنها به دادن  مادیانهای بیشتری در متن و چنانچه نمونهمتن آورده شد 

 . آدرس آن در متن اکتفا شد

که برای آگاهی بیشتر  گارنده استاز ن مادیانهای ذکر شده از متن برگردان فارسی مثال

 ( نیز ارجاع داده شده است. 1997( و پریخانیان )1390به ترجمه عریان ) ،خوانندگان
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 . بحث و بررسی۲

 داوطلبانه بودن   . 1 -۲

، به بدون ترس و تهدیددیده و بزهکار بزهاولین عنصر در عدالت ترمیمی این است که 

 ت سزادهنده بزهکار به اجبار در مراحل دادگاه شرکتدرفرایند عدال. حل مسئله بپردازند

نقش تشریفاتی دارد. نقش  در این میان، دیده نیزدهد و بزهمیکند و تن به محاکمه می

در عدالت شود. وکیل و ... می ،او مانند دیدن یک نمایشنامه است که شامل قاضی، متهم

به توافق برسند. این توافق اید باز فرایند مرحله دیده در هر بزهکار و بزهترمیمی، 

آن باید ف دو طر ب است کهاست و تنها دربرگیرندۀ تعهدات منطقی و متناس انهداوطلب

  . (26-25الف: 1385)شیری،  تعهدات را بپذیرند

  6-92/2: مادیان هزار دادستان

ردی من م»اگر مردی نه به اجبار بلکه خود نزد داور فراز شود )= برود( و بگوید که ... 

؛ اگر گواهی همراه ]او[ نیست )= شاهد نداشته «را اینگونه )= به این شکل( کشتم

کنند. اما اگر به اجبار برود و به گناه ارزان، برای او صادر نمیباشد(، حکم ]گناه[ مرگ

ارزان خستو شود )= اعتراف کند( حتی اگر شاهد نداشته باشد، پس برای او حکم مرگ

 :The Book of a Thousand Judgements, 1997 ←کنند )نیز  ارزان صادرگناه مرگ

 (.306و  68: 1391، مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ 212-213

 انۀ بزهکار برای رسیدگی به جرمشبه حضور داوطلب دادستانر مادیان هزادر این بند از 

وجود انجام  باشود، به موجب این حضور و همانطور که مالحظه می اشاره شده است

دیده اشاره نکرده البته مطلب بال به حضور بزه. دش، مجازات مرگ از او برداشته میقتل

دیده و جبران خسارت توان گفت تسلیم شدن گناهکار، زمینه را برای حضور بزهولی می

 . 1کردفراهم می

                                                           
دربارۀ  وشته شده،ن، که یکی از متون حقوقی زردشتی است که البته در دورۀ اسالمی روایت امید اشوهیشتاندر .  1

کرد، باید به میتوبه کرد و از صمیم دل میفرد خود را داوطلبانه تسلیم  اگر 29پاسخ  آمده است:جازات گناه لواط م

رسد، این حضور دو طرف اشاره نشده است ولی به نظر میدر این مطلب نیز به . شداو فرصت جبران گناه داده می



 1400تان ، پاییز و زمس، سال دوم شماره دومهای باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 206

 

 اظهار حقیقت   .۲-۲

خواهد که از مجازات ند و میکرا تکذیب می ارتکاب جرمدر عدالت کیفری، بزهکار 

ری و اظهار پشیمانی و ترمیمی بحث بر سر پذیرش گناهکاعدالت رهایی یابد ولی در 

 این است که گناه از سوی او است. هدف بازپذیر کردن گناهکار و قبول مسئولیت

گویی، دیده و میزان دخالت بزهکار بدون کم و کاست یا مبالغههای وارده به بزهآسیب

 شود: دیده می 11-102/9: مادیان هزار دادستاناین عنصر در عینًا بازگو شود. و  بررسی

چنانچه شخصی در مورد مالکیت خود بر چیزی، نخست بر مبنای رهن و سپس  -الف

)نیز محکوم کرد  1گوییبر پایه خرید قطعی دادخواهی کند، او را نباید به سبب تناقص

← The Book of a Thousand Judgements, 1997: 230-231 مادیان هزار دادستان ؛

 (. 649و  363: 1390، )هزار رای حقوقی(

شد که در این صورت میبرای پیشبرد دعوا، حقیقت باید گفته دهد، این حکم نشان می

شد تا به دلیل داده میفرصت این شد میبیان  وقتی حقیقت ،گوییبا وجود تناقض

 . دمیسر باشجبران آن  صورت نگیرد ومجازات  گویی،تناقض

 :آمده است 3-9/1همان: همچنین در 

ییر کند ولی گفتار دوم مطمئن باشد غگفتار به گفتار دیگری تیک اگر کسی از  -ب

 The Book of a Thousand← )نیز گویی محکوم کرد نباید او را به جرم تناقض

Judgements, 1997: 44-45 و  113: 1390، ی(مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوق؛

445 .) 

                                                                                                                                         
شد، مقدمات رسیدن به شکل برای جبران گناه حاضر می وقتی بزهکار به این شده است.از طریق گفتگو فراهم می

 .(Safa-Isfahani, 1980: 199-202 ؛1376 صفای اصفهانی،) شدتوافق و جبران حسارت فراهم می

1  .waštagīh  ازwaštan ،-ward «( که در 155: 1379، )مکنزی« گشتن، برگشتن، منحرف شدن؛ تغییر کردن
تناقض»توان آن را است که به عنوان اصطالحی حقوقی می« و تغییر دادن آنبرگشتن از سخن »اینجا به معنای 

 معنا کرد.« گویی
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، در صورت جبران، به فرد داده شده است تا کار خطای خود را جبران کند فرصتی

 . بودکار درست را انجام داده  ، در نهایت،د زیرا فردشمجازات دربارۀ او انجام نمی

 8-9/6: هزار دادستان مادیان

شود. و حتی اگر در  گویی بگردد نباید مجازاتگویی به درستاگر کسی از تناقض -ج

گویی نیز صدمه و زیانی به طرف مقابل نرسد باز هم نباید مجازات صورت صحت تناقض

مادیان هزار ؛ The Book of a Thousand Judgements, 1997: 44-45 ←)نیز  شود

 . (445و  113: 1390، دادستان )هزار رای حقوقی(

دیده رسیده است، پس ه به بزهاگر بپذیریم که معیار تعیین مجازات، آسیبی است ک

قانون بر  در چنین شرایطی، شد ومیی هم اعمال نمجازات، شدمیوقتی آسیبی وارد ن

 .تاکید نداشتمجازات خاطی 

 14-102/13همان: 

چنانچه شریک و ضامن بدهی را تکذیب کنند ولی بالفاصله آن را پرداخت کنند لزم  -د

 :The Book of a Thousand Judgements, 1997 ←)نیز  نیست جبران خسارت کنند

 . (649و  363: 1390، مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ 230-231

 دوم اینکه و بود مجازات تخفیف در ،یکی از نتاج اظهار حقیقت ،توان گفتبنابراین می

 . شدو جبران خسارت انجام نمی بودن ی که بر عهدۀ بزهکارولیتئمس
 

 یی رودررو  . ۳ -۲

رودرروی کننده، اعضای خانواده، مشاوران حقوقی و ... دو طرف با کمک میانجی، تسهیل

در این مرحله، شنوند. نظرات هم را می و پردازندبه نقل ماجرا میگیرند، قرار می یکدیگر

است. از این  ،هشد های واردهدف یافتن راهی جهت رسیدن به جبران و ترمیم آسیب

 جبران، توافقانجام دیده و بزهکار آغاز و پس از ح روابط بین بزهمرحله به بعد اصال

)شیری،  شودمیمنجر التیام و آشتی گیرد که در نهایت به صورت میدیده خسارت بزه

  .(28-27: الف1385
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-دهد که دو طرف رودرروی هم قرار مینشان می مادیان هزار دادستانبرخی مطالب در 

اشاره شده است از  مادیان هزار دادستاندر کردند. حل میگرفتند و مسئله را بیان و 

شده بود که در هر منطقه، بیشترین دفاتر مقرر م(، 579-531زمان خسرو انوشیروان )

مشکالت مردم به صورت  دهندۀ این باشد کهنشان تواندحقوقی برقرار شود که می

های ردم در دادگاه. زیرا اگر بنا بر حضور مشده استحل میو کدخدامنشی  یتوافق

، رسدبه نظر میاین تعداد دفاتر حقوقی نبود. بنابراین  ایجاد بود، لزم بهرسمی می

در شرایط سخت و لینحل، مسئله به دادگاه ارجاع داده  مسائل در این دفاتر حل و تنها

 شد.می

  6-78/2: مادیان هزار دادستان

قبادان بر اساس حکم ردان و دیگر در دورۀ آن خداوندگار )= شاه فقید( خسرو  -الف

هر روستا به  1دهندگان( در استان اردشیرخوره، دفاتر حقوقیها )= حکمکارفرمان

بیشترین ]تعداد[ لزم بود. بیش از چهار دبیر را نباید ]در هر دفتر حقوقی[ به کار 

و ]به )= دفتر ثبت بازجویی( را باید ن  3نامهو پرسش 2داشت و ]اسناد مربوط به[ حکم

پرسی )= مشورت( با بازرسان و نو[ در انجمن )= جلسه( ]دادرسی[ از طریق هم

شهروندان تنظیم کرد، و ]همۀ این اسناد را باید[ تنظیم کرد و با مهر بازرسان و 

 The Book of a Thousand← اند، مهر کرد )نیز شهروندانی که ]به دادگاه[ آمده

Judgements, 1997: 190-191 1390، ن هزار دادستان )هزار رای حقوقی(مادیا؛ :

 (.666و  385-386

                                                           

    رسد.خوانش این واژه فرضی است ولی برگردان آن بر اساس مفهوم جمله درست به نظر می  متن:.  1

2  . :pargār* س زده شده است.است. معنای این واژه بر اساس متن حد« حکم، رای»: به معنای 

 نیز خوانده شود. در سنسکریت fra  +-kāraاز  *fragār آوانویسی آن نیز بر حسب گمان است و ممکن است

prakār (pra + kār-)  آمده است« سیس کردنأتعیین کردن، بنیان نهادن، ت»به معنای (Perikhanian, 1997: 

378 .) 
3  .nāmag-pursišn :«شد بهاه تحقیقات و بازجویی که از خواهان و خوانده می؛ در جلسات دادگ«نامهپرسش 

نامه رسید، پرسشآمد سندی که در آن مراحل دادرسی ثبت و به امضا و مهر طرفین دعوا میصورت مکتوب درمی
 (. Shaki, 2009: 178) افتادشد و چیزی از قلم نمیگفتند. در این سند تمام مراحل دادرسی ثبت میمی
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که نشان  آمده استمطالبی  102/9-101/17 همچنین در جای دیگری از همین متن

 :پردازنددهد دو طرف دعوا رودرروی یکدیگر به گفتگو میمی

 ]درهم / استیر 10من جامی را برای »چنانچه خواهان از خوانده شکایت کند که  ... -ب

؛ اما «]درهم / استیر[ را بپذیر و جام را باز ده 10وام[ نزد تو گرو گذاشتم. ]اکنون[ 

خوانده وام و گرو را منکر شود و خواهان ]در این منازعه[ پیروز شود، خوانده باید جام را 

رود ]و ]درهم / استیر[ از بین نمی 10پس بدهد ]اما[ با وجود انکار ]خوانده[ پس از آن، 

 :The Book of a Thousand Judgements, 1997 ←)نیز باید وام را برگرداند[ خواهان 

 (. 648و  363-362: 1390، مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ 228-229

به  مفهوم حکمدهد. ای است که گفتگوی دو طرف را نشان میگونه شده بهعبارات بیان

هم گرو و هم وام را انکار کرده است ولی  این است که، درست است که خوانده طور کلی

اگر محکوم شود که گرو را برگرداند طرف مقابل نیز باید وام را برگرداند و با توجه به 

 . و باید حق او نیز ادا شود رود، باز پرداخت وام از بین نمیو محکوم شدن او انکار خوانده

 ن شده است: مسئله به گونۀ دیگری بیا (9-102/3 ←) همچنین در همان

چنانچه خواهان در مورد خری از خوانده شکایت کند، و ]این در حالی است ...  -ج

که[ خوانده آن خر را در عوض گاوی از خواهان ستانده و آن گاو را به خواهان سپرده 

باشد؛ اما خواهان ادعا کند ]که[ آن گاو را به دلیل زیانی که از خوانده ]متحمل شده[، 

ته است؛ اگر خوانده ]در این دعوا[ پیروز شود و خواهان به زور خر را ]از در اختیار گرف

آنِ خود[ بکند با وجود آنکه خوانده تملک خود را ]نسبت به[ گاو منکر شده، پس از 

آن که خوانده ]گاو را[ بخواهد، باید ]گاو[ به خوانده سپرده شود. ]اما[ اگر خوانده 

)نیز  ماندبرای خر بپردازد و گاو برای خواهان می محکوم شود، خوانده باید تاوانی را

← The Book of a Thousand Judgements, 1997: 228-229 مادیان هزار دادستان ؛

 . (648و  363: 1390، )هزار رای حقوقی(

کتاب قانون نیست، بلکه شامل  مادیان هزار دادستانهمانطور که در مقدمه اشاره شد، 

معه روزگار ساسانی است که نوشته و حفظ شده است. دو مسائل حقوقی مطرح در جا

دو طرف دعوا رودرروی یکدیگر دهد مثال بال که رونوشتی از یک منازعه است، نشان می
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تا در نهایت به توافق و سپس به   کرده اندقرار گرفته و با هم دربارۀ اختالف خود گفتگو 

 . آشتی برسند
 

 توافق . ۴ -۲

توافق بر سر نحوۀ جبران آسیب و پاسخ بزه  ر عدالت ترمیمی،د یکی از عناصر اصلی

ممکن است تا حدی کند و تعیین می راقانون مجازات در عدالت سزادهنده است. 

قدم شود و ترمیمی ممکن است بزهکار خود پیش عدالت در. دیده باشدخوشایند بزه

تواند از سوی بزهکار، میانجی و ... مطرح شود. در خود را آماده جبران کند. پیشنهاد می

نباید یند دو طرف باید به توافق برسند. هدف از توافق باید ترمیم باشد و ااز فر مرحلههر 

وقتی که . (29-28: الف1385ری، )شی ه دادن و ... باشدودیده، رشبه صورت خریدن بزه

دیگر قرار بگیرند و با هم گفتگو کنند، زمینه برای رسیدن به توافق کدو طرف رودرروی ی

 . شودفراهم می

توافق بین تواند اشاره به ( مطلبی آمده است که می10-49/8) هزار دادستان مادیاندر 

 دو طرف داشته باشد:

وال کوچکتر از طریق دادرسی در دادگاه مورد پرونده ارتکاب سرقت نسبت به ام -الف

 .بررسی قرار نگرفته است

های کوچک به صورت کدخدامنشی در دهندۀ این باشد که سرقتتواند نشاناین بند می

شده و به حل و فصل می و یا همان دفاتر حقوقی که قبالً اشاره شد، هددو، خانواده

-شدند و با هم به گفتگو میمی حاضر دو طرف احتمالً  .شددادگاه ارجاع داده نمی

 . رسیدندمیتوافق مرحله به  نتند و در همیپرداخ
 

 حمایت . ۵ -۲

پذیر )زنان، کودکان، افراد دیده، بزهکار، اشخاص آسیبدر فرایند عدالتی ترمیمی، بزه

د. عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم دو طرف و جامعه نبیمار( و جامعه باید حمایت شو
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که به اش و همچنین خانواده ایت از بزهکار مثل جلوگیری از توهین و تحقیر اواست. حم

جبران خسارت وارد شده به  مانند دیدهاز بزه حمایت صورت ناخواسته درگیر هستند و

، در این دو طرف ۀکننده و خانواداست. میانجی، تسهیلاو و دادن حس امنیت و ... 

 – مادیان هزار دادستانباره در اینباشند. توانند نقش حمایتی داشته می میان،

 آمده است:  16-38/12انکلساریا: 

اه کسی با جادو به فردی آسیب برساند، دارایی او به منظور رفع خسارت گهر  -الف

 :The Book of a Thousand Judgements, 1997← )نیز  رسددیده به او میزیان

  (.644و  358: 1390، حقوقی(مادیان هزار دادستان )هزار رای ؛ 316-317

از حمایت  با هدف کمیحچنین شود و دادن دیده میدیده بزه ، حمایت ازدر این حکم

 . او صادر شده است

 -101/17) هزار دادستان مادیانهمچنین دربارۀ گرو گذاشتن چیزی در نزد کسی در 

 ( آمده است: 102/3

درهم نزد تو گرو گذاشتم،  10من جامی را به »اگر خواهان طرح دعوا کند که  -ب

اگر خوانده جام را انکار کند و در این « درهم را بگیر و جام را پس بده 10اکنون این 

چون  که نیستو محکوم شدن او به این معنا  ؛دعوا خواهان پیروز شود باید جام را بدهد

 The Book← )نیز  درهم را ندهد 10 توانددر این دادرسی پیروز شده است، می خواهان

of a Thousand Judgements, 1997: 228-229 مادیان هزار دادستان )هزار رای ؛

 . (648و  363-362: 1390، حقوقی(

شود؛ زیرا با وجود محکوم شدن خوانده در دیده می حمایت از بزهکاردر مطلب بال 

 درود. درهمی که خواهان به او بدهکار است باید به خوانده داده ش 10برگرداندن جام، 

 . شود تا با گفتگو به توافق برسنددیده می یکدیگربا دو طرف  نیز رودرروییاین بند 

 ( آمده است: 98/1-97/15در جای دیگری از همین متن )

شد ولی در قانونی ارزان شده بود، دارایی او تصرف میفردی که مرتکب گناه مرگ -ج

ارزان، ه زن و فرزندان فرد مرگاین امکان وجود داشت که برای جلوگیری از آسیب ب
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ای گیرانهشد. البته قوانین سختروزی زن و فرزندان باید از دارایی مورد مصادره کم می

شد )نیز ارزان نیز مصادره میوجود داشت که بر اساس آن حتی زن و فرزند فرد مرگ

 ←The Book of a Thousand Judgements, 1997: 222-223 ان مادیان هزار دادست؛

 (. 407و  69: 1390، )هزار رای حقوقی(

شود که ناخواسته درگیر گناه مرد در این بند حمایت از زن و فرزند بزهکار دیده می

حتی زن و فرزند و ممکن بود وجود داشته  کهقوانین سختی با وجود  اند.خانواده شده

کت بود که رسد، قانون به سمتی در حرولی به نظر می ،دوفرد مجرم نیز مصادره ش

 حمایت از خانواده فرد بزهکار در نظر گرفته شود. 

 ( چنین آمده است: 90/1-89/17در جای دیگر )

شود و دختری که از ازدواجی که به اصرار پدر است سرباز زند از ارث محروم نمی -د

-The Book of a Thousand Judgements, 1997: 208 ←)نیز  م او شودتواند قیّمی

 . (264: 1390، ان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(مادی؛ 209

دختر را به عنوان خطاکار در نظر بگیریم که از حکم پدر سرباز زده در مطلب بال هر گاه 

وجب از دست دادن ، ولی این نافرمانی او مو تن به ازدواج اجباری نداده است است

 . دشحقوق او و محرومیتش از ارث نمی

 : 11-13/9 انکلساریا-نمادیان هزار دادستا

شود ولی اگر دوباره پیدا شود محکومیت زندانبانی که زندانی او فرار کند محکوم می -ه

 ,The Book of a Thousand Judgements ←)نیز  شوداز روی زندانبان برداشته می

 (. 612و  314: 1390، مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ 268-269 :1997

 . دشیت از خطاکار، مجازات حذف مید به منظور حماشجرم برطرف می وقتی مورد
 

  غیر علنی بودن . ۶ -۲

مراحل فرایند باید غیر علنی باشد که برای مثال در مورد کودکان و نوجوان در برگشت 

یکی از موانع برگشت به جامعه است و  ،رفتن آبرو زیرابه جامعه دچار مشکل نشوند. 
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هایی مانند تجاوز، دیده هم جرمگیرد. در مورد بزهه او را نیز میحتی گریبان خانواد

 . (31: الف1385)شیری،  شودعلنی شدن موجب آسیب دوباره به او می

به  ،(13-12/11انکلساریا ) - مادیان هزار دادستان یک حکم کلی که در در

بودن  دهندۀ غیرعلنیکند که نشاناشاره می pad tanبرقراری دادگاه به صورت 

بنا به  ورد خاص اقط در موفدادگاه است. در این مطلب اشاره شده است 

و در حضور  دادگاه به صورت علنیاختالف )= رد(،  کنندۀصالحدید مقام بررسی

به نوع در متن . البته بودمینی دادگاه غیرعل ایدد وال بشبرگزار می دادور و موبد

ولی شود د اشاره نمیشلنی برگزار میعلنی یا غیرع جلسه رسیدگی آن ای کهبزه

توان استنباط کرد، رد با کدخدامنشی مسائل های دادگاه میبا توجه به بیان مقام

 :The Book of a Thousand Judgements, 1997 ←)نیز  کرده استرا حل می

 . (611و  313: 1390 ،مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ 266-267

 (: 12-73/10ز همین متن آمده است )در جای دیگری ا

دزدد. آذرفرنبغ ]به عنوان[ خوانده ]به ای را از مهرآذر فرنبغ میآذرفرنبغ جامه

، رود، تا زمانی که ]دادگاه[ به سبب عدم حضور خوانده برگزار نشوددادگاه[ نمی

 The Book of a Thousand ←)نیز  مذاکرات را رسمی کند خواهان مجاز نیست

Judgements, 1997: 180-181 1390، مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ :

 .  (409و  71

شد، خواهان حق میدهد که حتی اگر خوانده در دادگاه حاضر ناین حکم نشان می

دهندۀ آن است که جلسه نشانهمچنین خواستار مذاکرات رسمی و علنی شود.  شتندا

  نه غیابی. شدهبرگزار می حضوریباید به صورت  رسیدگی احتمالً
 

 گیری نتیجه. ۳

در  را عدالت ترمیمی عناصروجود ، مادیان هزار دادستانن حقوقی مطالعه و بررسی مت

این متن  نو بودن این پدیده در دنیای امروز، وجود آن دربا توجه به  دهد.نشان میآن 
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تن حقوقی این عناصر عدالت ترمیمی در این م وجودتوجه است.  بسیار قابل حقوقی

رای دو طرف دعوا ، در مسیر اصالح و ترمیم بدستگاه قضا دهد کهمی نتیجه را به دست

موضوع ترمیم و . قرار گرفته بوده و جامعه نیز در مسیر پذیرش این موضوع بوده است

وجود این عناصر در  .بودبیشتر از کیفر و مجازات اهمیت پیدا کرده  ،جبران خسارت

ای کهن از تاریخ ایران است، نشان که متعلق به دوره هزار دادستان مادیانمتنی چون 

 جبران دیدهخسارت بزه و اصالح بزهکاردر آن  که بوده جامعه به سوییدهد، حرکت می

در فرایندهای  است.بوده  ترو به عدالت نزدیک تر از کیفر و مجازاتمهمشود و این 

  شود. یمختلف برای برقراری عدالت این مهم دیده م

که در طی آن دو طرف بدون  اولین فرایند در عدالت ترمیمی حضور داوطلبانه است

توان گفت، یمبر اساس این متن،  ند.دشتهدید در مراحل رسیدگی حاضر میترس و 

که دو طرف به صورت داوطلبانه برای بررسی دعوای خود حاضر  این امکان وجود داشت

دهندۀ درخواست او برای توبه و جبران گناه نشانشوند. حضور بزهکار در محکمه و 

ای نشده ولی دیده در این متن اشارهحضور داوطلبانۀ بزهکار است؛ هر چند به حضور بزه

 . ه استشدر میاضح ،حدس زد که او نیز برای رسیدگی توانمی

 با توجه به ایناست. و پذیرش مسئولیت  فرایند بعدی در عدالت ترمیمی اظهار حقیقت

ابتدا  ،خواندهکه یطوربهد ادمیگویی رخ هر گاه تناقضمتن حقوقی دورۀ ساسانی، 

هر . همچنین محکوم شود لزم نبودکرد، میحقیقت را بیان گفت و سپس میچیزی 

، لزم کردمیآن را پرداخت  ،ابتدا بدهی را تکذیب ولی بعدوامی،  شریک یا ضامن گاه

ارزان خود اعتراف مردی به گناه مرگی، هر گاه د دیگرتاوانی پرداخت کند. در مورنبود 

زور را بهمرتکب به قتل  اگر گناهکار، شد. در صورتی که، محکوم به مرگ نمیکردمی

 . شدیت او حتمی بود و هرگز بخشیده نمیمحکومشد، جرم او مسجل می ند ودورآمی

کند مکان را فراهم میاین ا عنصر بعدی در عدالت ترمیمی است که ،دو طرفی یدررورو

پردازند. در بگیرند و با کمک میانجی به حل مشکل بیکدیگر قرار دو طرف رودرروی  تا

، در مورد مسائلی مانند رهن گذاشتن چیزی، هر گاه شوددیده می هزار دادستانمادیان 
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و راجع به مشکل و  ستندنشدو طرف با یکدیگر می آمد،مشکل و یا اختالفی به وجود می

که به دستور  هدشاشاره تر حقوقی اند. در این متن به دففتگرسی آن سخن میبر

و  شهروندان، بازرساندفاتر . در این ه بودسیس شدأتدر مناطق مختلف انوشیروان 

دو طرف با  و گفتگویکمک به رودررویی کارشان هایی حضور داشتند که میانجی

 . کنندبتوانند مسئله را حل دین وسیله یکدیگر بود تا ب

باید بر سر نحوۀ جبران خسارت به در مرحلۀ بعد از رودررویی و گفتگوی دو طرف، آنها 

طور صریح اشاره شده است که پروندۀ به مادیان هزار دادستان. در رسیدندمیتوافق 

حل مسئله دهندۀ تواند نشانهای کوچک نباید به دادگاه ارجاع داده شود که میسرقت

 و با توافق طرفین باشد. به صورت کدخدامنشی 

دیده و خانواده و خویشاوندان او است که عنصر بعدی در عدالت ترمیمی حمایت از بزه

عالوه بر آسیب واردشده را جبران کرد.  توانمی اند و اینکه چگونهدر اثر بزه آسیب دیده

ه جرم و جنایت از ارتکاب دوبارۀ او ببزهکار نیز باید مورد حمایت قرار گیرد تا دیده، بزه 

شود که این حمایت از دو طرف دیده می مادیان هزار دادستان. در جلوگیری شود

جادوگری که با جادوی  دیده،برای مثال، در حمایت از بزهاست.  حمایت از نوع مادی

د. و شدیده و خانوادۀ او ضبط میآسیب فرد زد، دارایی او به نفعخود به کسی آسیب می

ارزان محکوم کسی که در اثر گناه مرگ شود که هر گاه،کار، دیده میدر حمایت از بزه

فرد  زن و فرزنداناز این دارایی، سهمی به شد ولی دارایی او مصادره می بود،شده 

 . مین شودأگرفت تا معاش آنها تتعلق می بزهکار

عدالت ترمیمی بسیار مهم است. هدف آن حفظ  دو در آخر غیرعلنی بودن در فراین

مادیان بر اساس مطالبی که در دو طرف و جلوگیری از توهین و تحقیر آنها است. بروی آ

آمده، دادرسی تنها در شرایط خاص و بنا به نظر موبد و داور علنی برگزار  هزار دادستان

  دیده و بزکار باشد. بزه حقوق و شان تواند، رعایتشده که یکی از دلیل آن میمی
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Elements of restorative justice in legal text: mādayān ī hazār 

dādestān 

Nadia Hajipour 

 

Abstact 

The mādayān ī hazār dādestān or the Book of Thousand Judgments is a text 

in the Pahlavi script and language belonging to the late Sassanian era. The 

content of this text is exclusively legal without referring to religious issues. 

The laws in this text are more civic and rarely refer to criminal law. Issues 

such as partnership, marriage, divorce, debt payment, guarantee, inheritance, 

rent, adoption, etc. are raised in this text. Restorative justice tries to establish 

reconciliation between groups and ultimately in the society by emphasizing 

on repairing and compensating the victims and making the criminal 

responsible for the crime he committed. In order to achieve this, elements 

such as voluntary action, expression of truth, encounter, agreement, support 

and non-publicity are discussed and investigated. The purpose of this article 

is to examine the restorative elements in the text of mādayān ī hazār 

dādestān and tries to answer the question whether the mentioned restorative 

elements can be seen in this legal text and can it be examined? Investigations 

prove evidence of the existence of these elements; for example, in the 

element of voluntariness, a person who committed a sin deserving of death, 

whenever he surrendered himself voluntarily, this act of his would cause the 

death penalty to be removed from him. In expression of truth, whenever a 

person was inclined to tell the truth from contradiction, he was not 

condemned because the investigation was on its right path, which was to 

remove the damage. In encounter, the use of the pronouns "I" and "you" in 

the text shows that the two sides were facing each other and talking to each 

other. 
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