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  چكيده
اما . اند گرفته» قانون«معادل اغلب را » داتا«يا » دات«، »داد«در ترجمة متون ايران باستان، واژة      

 دهد يمدر متون مذكور نشان » داد«و همچنين تحليل نحوة كاربرد » قانون«دقت در مفهوم 
 نيتر سادهدر » قانون«. خصوص از ديدگاه حقوقي، نادرست است به، »قانون«به » داد«ترجمة 

اگرچه به » داد«. مشخص اما يك قاعدة منفرد براي يك موضوع ،تعريف، قاعدة رفتار است
كار نرفته   به معني يك قاعدة منفرد و معين بهگاه چيه ،اشاره دارد» يمند قانون«و » اعدهمة قو«

» قانون«اگر . ديبرآ از آن تواند يماست كه قانون » آييني« بلكه ،قانون نيست» داد«. است
ني و  آرماتيفيك - »اَشَه «- تر عيوسو در مفهوم » داد«مستقيماً، عيناً و دقيقاً يك قاعده است، اما 

 شكل درست زندگي را نشان تواند يم هنتيجدر  و كند يمكيهان را توصيف » پيش از آميختگيِ«
ترجمه » قانون«، واژگان ديگري نيز به »داد«بر  عالوه. دهد و تبعاً اقتضائات هنجاري داشته باشد

ز مفهوم اساساً متون پهلوي تمايلي به استفاده ا.  مناسب اين معنا نيستكدام چيه كه اند شده
 . براي اين معنا بوده استيا واژه حقوقي ساساني فاقد اتيادب بسا چهندارند، » قانون«

 
  واژگان كليدي

  .دين زرتشتي، قاعده، متون پهلوي آيين، اوستا، حقوق ساساني،      
                                                            

  است كه با راهنمايي جناب »مفهوم قانون در تاريخ حقوق ايران«اين مقاله برگرفته از رسالة دكتري نويسنده، تحت عنوان ،
 . تدوين شده استتبار حسن جعفريآقاي دكتر
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  مقدمه. 1 

 و شناسان رانيا كه دهد يم متون پهلوي، اوستايي و فارسي باستان نشان ةترجمنگاه به 
را » داتا«يا » دات«يا » داد« قاطع و بدون ترديد واژة طور به كهن ايراني يها زبان ناتخصصم

 عامدر معني حقوقي و حتي معني » قانون« معادل تواند يم» داد«اما آيا . اند گرفته» قانون«معادل 
 براي يا ژهوا ايرانيان باستان از چه  بايد پرسيد منفي باشد، آنگاهپرسشآن باشد؟ اگر پاسخ اين 

پرسش . است؟ پرسش نخست موضوع اصلي اين مقاله كردند يماستفاده » قانون«افادة معني 
  .  يك موضوع جانبي و در استقرايي محدودتر دنبال خواهد شدعنوان به  نيزدوم

مفهوم قانون در « با موضوع تر كالنفلسفي -اين پژوهش بخشي از يك پژوهش تاريخي
 عنصر نظام حقوقي است و نيتر مهم مفهوم و نيتر ياديبن، »قانون«. است» تاريخ حقوق ايران

از ديرباز . باشده و متمركز بر مفهوم قانون ج متوبايدبيش از هر چيز  طبعاً فلسفة حقوق نيز
 آن آغاز  و شناخت تبار و ريشة لفظاإلسم شرحسنت پژوهش بر اين بوده كه مطالعة هر چيز از 

 معادل قانون در متون يا واژهجوي و ق در ايران نيز از جستپس، مطالعة فلسفة حقو. شود
آيا، : شود يم كه پرسش اصلي اين پژوهش پيش كشيده جاست  نيهم و از شود يمباستان آغاز 

 اين دستاوردبوده است؟ » قانون«در متون باستاني ايران به معني » داد«چنانكه مشهور است، 
همراه  يي باشد كه مطالعات فلسفي و تاريخي به از همان دست دستاوردهاتواند يمپژوهش 

 كم دستاين پژوهش، حتي اگر به نتايجي به قدر كافي دقيق و درست نرسيده باشد، . دارند
 و ها پرسش بخشي از گفتمان فلسفه و تاريخ حقوق ايران، در طرح عنوان به تواند يم

 حقيقت تقرب خواهند يافت، نهايت بهدر گو با يكديگر و  كه در چالش و گفتييها يزن گمانه
  .نقش كوچكي ايفا كند

 افتهي سازمان يخوب بهيك دولت وجود  از حكايت ساساني، ة دور ازجامانده به آثار هرچند
 معلوم  حالنيا با ،)Macuch, 2015: 291(دارد مد و نظام حقوقي پيشرفته اتحت مديريتي كار

جايي كه  .)28: 1347امام شوشتري، (ت  داشته اس چه ناميدقيقاًيوان دادگستري نيست در اين دوره د
» قانون «يجا به نام گمگشته كه در اين ديوان يا واژه، يافتن ميدان ينمنام ديواني به اين بزرگي را 

اگر به ياد داشته باشيم كه ترجمة متون كهن گاه . ، چندان آسان نخواهد بودشده يماستفاده 
، هنگام بامداد ]دفتر نخست اوستا/ها گات[ز سرود گاهان يك بند ا«چنان ترديدبرانگيز است كه 

 كه اين دست شود يم، آنگاه آشكارتر )6: 1394دوستخواه، (»  تا شامگاهديآ يمنظر   ديگر بهيا گونه به
 راهي كه گاه جز با اتكا به ؛ ناروشن و راه ناهموار پيش رو دارندانداز چشم چه مايه ها پژوهش

  .شدني نيست اندك طيگمان و قناعت به شواهد 



 
 
                                      647در متون ايران باستان                                     » قانون«اي معادل جوي براي يافتن واژهوجست» داد«در معني  

  مسئله طرح .2
را به » داد« و مترجمان متون پهلوي، اوستايي و فارسي باستان، كلمة شناسان رانياتقريباً همة 

است كه  Dā اء در اوستا به معني قانون و از ريشة دDāta دات «اند گفته. اند كردهترجمه » قانون«
دات كه به معني قانون  «:پورداود نيز آورده است .)27: 1309ايراني، ( »باشد يممعني وضع و مقرر ه ب

در فرس هخامنشي نيز ... از همين كلمه است داد و دادگر . است اغلب در اوستا استعمال شده
: هم او در شرح واژگان اوستايي آورده است. )533: 1307پورداود، (» ...دات به معني قانون است 

»تاراپور به ارتباط بين مفاد و عناوين ).612: 1307پورداود،  (»ستيا فرشتهداد و اسم ] ،[قانون : دات 
 به سه بخش مطالب اوستا از ديدگاه موضوع كالً«: سدينو يم و كند  مي اوستا اشارهيها نسك

 اتيادب يا كيسار مان هاتك يها نسك مينوي، اتيادب گاسانيك يا يها نسك... : تقسيم شده بود
 داتيك كه شامل احكام و قوانين يها نسكهره عبارت بود از و قوانين اخالقي و سومين ب

» داتيك«كه در تركيب » تدا«بنابراين از نظر تاراپور نيز واژة  .)557: 1360تاراپور، (» ...شد يم
 دينكرد هشتم را تاراپور از كتاب مذكور يبند ميتقساست؛ » قانون« به معني ،استفاده شده

 داد و كيسار مان هاتك، گاهانرا به سه بخش  كالم دين دينكرد هشتم. استاقتباس كرده 
 ,Ādurfarnbag, 1897: Nask 1( داند يمرا دانش و امور مرتبط با گيتي » داد«و  كند يمتقسيم 

section 4( .ة واژاغلب اروپايي نيز يها زبانن متون اوستايي و پهلوي به امن و مترجامستشرق 
، )273: 1366عباديان،  (؛ براي نمونه، رونالد جي كنتاند گرداندهبر loi و lawرا به » دات«و » داد«

 به اين راه رفته و بسياري از )MacKenzie, 1986: 23( و مكنزي )Macuch, 2015: 290 (ماتسوخ
اگر بتوان در چيزي كه به اين حد  .اند كرده پيروي آنهااز پژوهشگران و مترجمان ايراني نيز 

 را بسنجيم و بپرسيم آيا شناسان رانيا قصد داريم دقت كار نجايا شهرت رسيده ترديد كرد، در
  ؟ كند يم» قانون«افادة معني » داد«

  روش، تعاريف و مفاهيم پايه. 3
 از كاربرد آن را در ييها نمونه بايد ،»قانون«و مقايسة آن با » داد« براي تحقيق در معني .3.1

 يها بهيكتپژوهش، تعدادي از متون كهن شامل منبع اصلي اين . متون ايران باستان بررسي كرد
 اردشير بابكان، شايست و ناشايست، ة، كارنامرافنامهيارداو از اوستا، ييها بخشهخامنشي، 

ابتدا، در ترجمة متون مذكور . هزاردادستان است از دينكرد، مينوي خرد، ماتيكان ييها بخش
 بررسي خواهد شد تا معلوم  اصلينجو خواهد شد و سپس آوانوشت متوو جست» قانون «ةواژ

و » داد«واژة يا برعكس، ابتدا .  پيشنهاد كرده استيا واژهشود مترجم اين كلمه را در برابر چه 
»تا شود يم نظر ها ترجمهجو خواهد شد و سپس در و در آوانوشت متون اصلي جست» دات 

 »داد« مفهوم د كهشش خواهد تال. اند كرده پيشنهاد  رامعلوم شود مترجمان براي آن چه معادلي
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، سياق جمالت و اطالعات  آنمشتقاتاين واژه و  نحوة كاربرد  توجه در،با مقايسة متون

در شود تا در نهايت بتوان فرامتني كه از فرهنگ و انديشة ايران باستان در دست است، تحليل 
  .دتي ارائه دا قضاو است، پيشنهاد شدهواژه كه براي اين ييها معادلمورد 

 از عام براي يافتن پاسخ پرسش پژوهش، پيش از هر چيز بايد معناي اجمالي و نسبتاً .3.2
» داد«جو كرد و پرسيد كه آيا و ارائه داد و آنگاه چنين معنايي را در متون گذشته جست» قانون«
 .  حامل اين معنا باشد يا خيرتواند يم

ور و منظوم حال و گذشته وجود ندارد  در ادبيات منث نوين ظاهراً هيچ واژة فارسي.3.2.1
 از اسالم وارد فرهنگ پساين واژه ريشة يوناني يا سرياني دارد و . كه معادل قانون باشد
 ولي در ادبيات ، يا راه باريك بودهكش خطگفته شده معني لفظي آن . اسالمي و ايراني شد

مر كلي منطبق علي جميع القانون ا«:  استشدهعرب و فارسي به معني قاعده و اصل استفاده 
 »قانون« ةكلم. )371 - 373: 1319غياثي، (» جزئياته التي يتعرف احكامها منه كقول النحاه الفاعل مرفوع

و است  از غرب وارد شده »Islamic law«معادل با  »يقانون اسالم«تركيب و » law«در معني 
 از پسقهي يا متون حقوقي ايران  فهاي بادر كت. )60 :1385، ينيحس يعل( در اسالم سابقه ندارد

 »قانون«واژة استفاده شده است و حتي اكنون نيز » حكم«اغلب از واژة » قانون «يجا بهاسالم، 
   .)86: 1387باقرزاده، ؛ 13 :1358: محمصاني( مگر ندرتاً و اخيراً ،در فقه كاربرد چندان ندارد

 پارلمان و مصوباتاي خود به  معننيتر خاص  يك واژة حقوقي درعنوان بهقانون  .3.2.2
 اگر مرجع وضع و صدور قانون را  و)201 و 197: 1386ديزپيكازو،  (شود يممجالس قانونگذاري گفته 

كه  شهروندان  رفتاري براي قاعدة الزام:ميرس يم از قانون يتر عيوس به مفهوم ،ناديده بگيريم
پيداست كه قانون به معناي . )50 :1375، كاتوزيان(اجراي آن از طرف دولت تضمين شده باشد 

جوي و بنابراين در جست.  پارلمان مفهومي جديد است و در ايران باستان سابقه نداردمصوبات
در  - »  براي رفتاريا قاعده« براي قانون در ايران باستان بايد آن را به معناي دوم يعني يا واژه
 بودن، داشتن آور الزامصر ديگري مانند  قانون مستلزم ذكر عناتر قيدقالبته تعريف .  بگيريمنظر

اما در اين پژوهش الزم است دايرة تعريف را . استضمانت اجرا، ارتباط با امور اجتماعي نيز 
بسنده ) قاعدة رفتار= قانون  (تر سادهو به تعريفي وسيع بگيريم، از اين عناصر چشم بپوشيم 

است ده و تا حد زيادي پذيرفته شده اين تعريف با همة سادگي، تعريفي است شناخته ش. ميكن
 مكاتب، نسبت به اختالفات )190 و 98: 1396هارت، (كه مشكالت نظرية دستوري قانون را ندارد 

 الزم شناسانه واژهكه در يك بررسي طور همان  است وتفاوت يب ييگرا اثباتحقوق طبيعي و 
 .شود ينمنيز محدود » قانون«حقوقيِ صرفاً  به معناي است،
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، افزودن اين خواهد آمد» قانون«و » داد «به آنچه دربارة تفاوت براي التفات كافي .3.2.3
 تيعمومنبايد ويژگي . قانون قاعده است، اما قاعدة منفرد و معيننكته ضروري است كه 

اين ويژگي .  استتيعمومبله، قانون واجد خصيصة . كرد با منفرد بودن آن خلط  راقانون
 مانند لوح نيالنهر نيب قديمي يها نامه قانونن كه ارخي مستشرق است كه بمهم حدي به

بادامچي ( اند نشده و قواعد كلي نوشته عام مشابه را كه در قالب احكام يها نمونهحمورابي و 
 آنها از ا كه نام اصحاب دعواند دانسته ييها قضاوتمجموعة   بلكه صرفاً،»قانون«، نه )31: 1383

 قانون با انفراد آن مباينت تيعموماما نبايد تصور كرد كه . )1393وستبروك، (حذف شده است 
 اما از حيث ، مصاديق خود قابل اعمالشمار يب است و بر عامقانون از حيث مصداق . دارد

.  راموضوعات نه حكم همة كند يم را تعيين يمشخص موضوع است و حكم خاصموضوع 
به معني » قانون«گاه لفظ . است و منفرد صمشخ يك قاعدة در معني دقيق آنبنابراين قانون 

. رود يمكار  به)  غيرشخصيصورت به( ولي بدون تعيين دقيق آن ،يكي از اين قواعد رفتار
 كس چيه«يا » به موجب قانون باشد... بايد ... حكم به مجازات  «شود يم مثال وقتي گفته طور به

 در تمام اين موارد و 1.»كند يمون معين  دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانتوان ينمرا 
 اجرا است كه در زمان يمشخص قواعد رفتاري منفرد و تك تكبه معني » قانون«امثال آن، لفظ 

به معني » قانون« از اين كاربردها كدام چيهدر .  مربوط و قابل اعمال باشدموردنظربه موضوع 
به همين دليل است . رود ينمكار  به »يدقانونمن « يانظام قواعد، يك كليت هنجاري، همة قواعد

 قانون را با ماده و شماره نشان داد يا آن را در يك عبارت معين و اغلب كوتاه توان يمكه 
 . درآورد

. است تفاوت قانون و قانونمندي مفيد باشد، تواند يمنكتة ديگري كه ذكر آن  .3.3
به نظامي اشاره دارد كه قانون » يمند ونقان«، كند يمكه داللت به قواعد منفرد » قانون «برخالف

 خارجي موجود تيواقع ولي قانونمندي يك ،تنها جزئي از آن است؛ قانون امري اعتباري است
 خارجي يا حصول به تيواقعحفظ اين . است)  بالقوهتيواقع(  خواستنيتيوضعو بعضاً يك 

يك » نديقانونم« ولي خود ، مطلوب اقتضاي برخي هنجارها را داردتيوضعآن 
» به قاعدة بودن«/ »م بودنظمن«/ »نظم«/ »قانونمندي«بنابراين مفهوم . تكليف نيست/قاعده/هنجار

 از يك قانون يعني هماهنگ كردن صورت خارجي رفتار تيتبع. تفاوت دارد» قانون«با مفهوم 
دن ا پيروي يا پذيرش قانونمندي، به معني ميل به شكلي از زيستن و جذب شما. با يك هنجار

در يك نظام و هماهنگي با آن است كه گاه مستلزم مراتبي از همدلي با ايدة بنيادين آن نظام 
 بلكه شامل عناصري از طرح، ايده، انديشه و گاه عاطفه ، يك قاعده نيستيقانونمند. است

                                                            
  .ا.ا. قانون اساسي ج36 و 32اصول . 1
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بنابراين، .  از عمل و انتخاب را دارديخاص نوع هنتيجدر است كه اقتضاي نوعي زندگي و 

 . استفيرد هم و صنف هم، »آيين «تر عيوس طور به، يا »دين« مانند ييها واژه با يقانونمند

 
  »آيين«، تنها به معني »داد«فرضيه؛ . 4

» يقانونمند«به مفهوم » داد«مفهوم . به معني قانون نيست» داد« در متون ايران باستان .4.1
داد و فهرستي از قواعد اشاره  يا حتي تعمشخصاين واژه به قاعدة . »قانون« است تا تر كينزد

 آن را با شماره و ماده نشان داد و در يك عبارت و جمله توان ينم، »قانون «برخالفندارد و 
 يك شيوة زندگي اشاره عنوان به اين آيين تيتمام طرح زندگي زرتشتي، به كلبه » داد«. درآورد
اي خود باشد و اين همان  كه هر چيز در جآن استچون، قانونمندي و نظم به معناي . دارد

از همين جاست كه . است» عدالت« همان تر مأنوس معناي ،»داد«تعريف عدالت است، پس 
، زيرا نقش اين نهادها برقراري رفته كار به آن در ارتباط با داوري و قضاوت بسيار مشتقات
 اينها  و بازسازي نظمي است كه با ارتكاب جرم يا نقض پيمان و ماننديقانونمند ،عدالت

 نظم و و به معني» اشه« از يا جلوهرا در متون ايران باستان بايد » داد«بنابراين . آشفته شده است
كه به زندگي انسان مربوط » اشه«دانست؛ اما آن جلوه از )  الهينو نه قانو( الهي يقانونمند

بدون » طابق دادعمل م« .است» آيين«يا » دين«به معني » داد « بنابراين،).نظم تشريعي (شود يم
 همنوايي و هماهنگي  و ارجاع دهد، به معني پذيرش شكلي از زندگييمشخصاينكه به قاعدة 

 .ابدي يمكه در تمامي اعمال نيك و درست ظهور  با يك آيين است

در برخي متون براي نمونه،  .كشد يمرا پيش  مذكور ةشواهدي وجود دارد كه فرضي. 4.2
. دهد يمكه ترادف معنايي اين واژگان را نشان است عطف شده » آيين«به » داد«زرتشتي كلمة 

كار   نيز به معني آيين بهشاهنامه در ژهيو به )دري(نوين  در متون و اشعار فارسي »داد«همچنين، 
حفظ معناي پهلوي خود را   همچنان»داد«گويي پس از اسالم نيز . )7 و 6 :1384ازي، زك( رفته است
 در معني گاه چيه و كند يم حكمراني درست داللت ژهيو بهو  درست  زندگي آيين،كرده و به

 چهارم و هاي سده در زبان فارسينخستين شاعران . رود ينمكار  قانون يا حكم و مانند آن به
 كه اند كردهرا در كنار هم آورده و به هم عطف » دين«و » داد«در موارد بسياري پنجم هجري، 

  .يافت» داد« ذيل مدخل ة دهخدانام لغت  درتوان يم متعددي از آن را يها مثال
را به » داد«ه و در مواردي  آشنا بودشد،كه بيان » داد«با مفهومي از نيز  شناسان رانيا. 4.3

 مشترك آن را يك و افتاده اشتباه  به» قانون« اما در مورد ترادف آن با .اند كردههم ترجمه » آيين«
: سدينو يم پژوهشگرانيكي از  براي نمونه، .اند دانسته نون براي هر دو مفهوم آيين و قالفظي

قانون، دادگري، انصاف نام ايزد نماينده و نگاهبان دادگري و قانون ) »دات«در اوستا : (داد«
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به » داد«) 18، بند 16. فر. و وند139از جمله، مهر، بند (در بسياري از جاهاي اوستا . است
اين .  كلي آمده استطور به و نهادهاي آن ها قانون و ها انفرم مزداپرستي و مجموع دينمعني 
داد «است كه در اين كتاب آن را به ) ونديداد(» وي دئودات« بخشي از تركيب نيهمچنواژه 

» داد« با معناي يخوب به مذكور ةبنابراين نويسند .)979: 1394دوستخواه، ( »ميا برگردانده »ديوستيز
. استفاده كرده است» داد ديوستيز«وان ونديداد هم از عبارت درست آشنا بوده و در ترجمة عن

داد «: سدينو يماما، به داليلي كه گفته شد، در ادامة گفتار خود خطاي سايرين را تكرار كرده و 
 آن را به توان يم كه استدات +دئو+ سه جزء ويةترجم» داد دوردارندة ديو«يا » ديوستيز

  .ترجمه كردز ني » ديوضد قانون«
  : دانستدليل ناشي از دو توان يمرا  »قانون«به » داد «ةه در ترجماشتباه يا مسامح

  و براي آنها هستند باستانيها زبانمتخصص تاريخ يا  اغلب پژوهشگران اين )الف
ترجمة متون كهن با چنان .  نداردچنداني، آيين و عدالت تفاوت يقانونمند قانون، مفاهيم

  . شود يم وسواس مفرط محسوب  اين مفاهيم بر تمايزتمركزه است كه مشكالتي مواج
 مفاد و مضمون و اند بودهي متون امتوجه معني و محتو بيشتر نامورخن و ا مستشرق)ب

براي .  استكرده القا آنها در كاررفته به  در مورد معنا و داللت الفاظييها دهيا آنهامتون به 
 را آنهاحاوي احكام كيش زرتشتي است، » داد زرتشت «و» ونديداد« كه تيواقعاين مثال 

 باشد» قانون« معني بايد بهن اين متون وادر عن» داد«به اين نتيجه هدايت كرده كه لفظ 
)Macuch, 2015: 290(. كه به مسائل حقوقي باشد متون مقدسي »داد« اگر يك معني 
 از محتواي حقوقي نتيجه گرفته ، دور از انتظار نيست كه)MacKenzie, 1986: 23( پردازد يم

  .است» قانون«در چنين متني » داد« معادل براي نيتر كينزدشود كه در 

  بررسي شواهد/  آزمودن فرضيه.5
. در متون زرتشتي توجه كرد» داد« از نحوة كاربرد كلمة ييها نمونهبراي آزمودن فرضيه بايد به 

به معني » داد«يد بتوان متني يافت كه در آن درست باشد، آنگاه با» قانون«به » داد«اگر ترجمة 
همچنين بايد بتوان كاربردهايي از اين كلمه را .  باشدرفته كار به مشخصيك قاعدة منفرد و 

وجود دارد كه » دادي«: گفته شده باشد براي مثال  نكره نيز يافت؛صورت به جمع و صورت به
اما متوني كه در . است... هايي دربارة »داد«ي  حاومتنيا فالن . نبايد كرد/ چنين بايدكند يممقرر 

، بلكه تقريباً در همة موارد، دقت در ددارناين پژوهش مطالعه شد، نشان از چنين كاربردهايي 
به » داد« معادل عنوان به» قانون« كه مترجمان در انتخاب كند يمسياق و معني جمالت روشن 

  :اند كردهخطا رفته يا مسامحة بسيار 
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پيش از من كه زرتشت «: پرسد يم، زرتشت از اهورامزدا نخستين عبارات ونديداددر . 5.1

 به وي دين اهورا و دين زردشتهستم نخستين كسي كه تو اهورامزدا با او سخن گفتي و 
 رمة انبوده، بود كه به ة نخستين كس جم، دارندديگو يماهورامزدا در پاسخ » آموختي كيست؟

 -  75: 1384دارمستتر،  (»...  باشي قانون تعليم دهي و حامل اين انون مراقآيا مايل هستي « :او گفتم

كه در عبارت دوم » دات«از مقايسة بين دو عبارت و سياق جمالت آشكار است كه كلمة . )74
كه در » دين و آيين« بود به همان معناي تر مناسب،  استترجمه شده» قانون«به ) پاسخ اهورا(

  .شد يم، ترجمه شود يمديده ) تسؤال زرتش(عبارت اول 
 فرارون داداود داريد  «: ديگو يم اورمزد به ارداويراز كه ميخوان يمنامه  ارداويرافدر . 5.2

را در اين عبارت » داد« ة كلم طبق معمول، مترجمان.)171: 1394ژينيو، ( » پرهيزيداز ابارون بِ] ،[
در اينجا . » داريد و از قانون نادرست بپرهيزيدقانون درست را نگاه«: اند كردهترجمه  »قانون«به 

 اتيادب كه در  ستيا كلمه »فرارون«.  است»داد فرارون« ترجمه شده، »قانون درست«آنچه به 
 ، جزء اول كلمه»فرارون« در تركيب  حدس زد كهتوان يم 1.بعد اسالم هم استفاده شده است

دهخدا اين كلمه را به معني . متبه معني جهت و س» روي=رون«باشد و جزء دوم » فرا«
در ترجمة .  است»داد درست«پس معني داد فرارون، . مستقيم و درست و عالي دانسته است

 به ترجمه اضافه »قانون« ة، كلم»قانون نادرست پرهيز كنيد از« ديگو يمبخش دوم جمله كه 
 لفظي ةايد به قرينش. »بپرهيزيد از ابارون« ديگو يممتن اصلي . شده و در متن اصلي نيست

 بايد همان »ابارون«. و منظور اين بوده كه از داد ابارون بپرهيزيدباشد  حذف شده »داد« ةكلم
 از داد«: جمله چنين استمة پس ترج. ست باشددر يعني در جهت نا»وارونه« و »وارون«

هوم  و مف استتر حيصح» آيين«به » داد« كردن ترجمه ، صورتنيدر ا .»نادرست بپرهيزيد
صفت مناسبي » درست« چه، ؛پيروي نكنيد) آيين ديو( باطل يها نييآ كه از آن استجمله 

.  در يك نظام حقوقي استآور الزام يا قاعده در معني حقوقي، ژهيو بهقانون، . براي قانون نيست
. از آن ياد شود» قانون نادرست «عنوان بهنظام حقوقي و قواعد ضمن آن رقيبي ندارند تا 

 قانون نيست و چنانكه در يبه معني حقوق» داد« واژة  در اينجااين قطعي است كهبنابر
  . باشدتواند ينم و غيرحقوقي نيز عام برابر با قانون به معني  ديد، بعد خواهيميها نمونه

  كهرود يم از مشكالت اخروي كساني سخن گفته نامه ارداويراف در يكي از قطعات .5.3
 به ،اند ختهير كه بازماندگان ها اشك آن  واند كردهمويه و زاري  آنهاگ  از مرپسبازماندگانشان 

: 1394ژينيو، ( شكل رودي مانع عبور روان مردگانشان از برخي مراحل سفر اخروي شده است

                                                            
 »شمر چون فرارون بيافت   دويد و بسوي فريدون شتافت ستاره«: فردوسي سروده است. 1
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در  . توصيف كرده است1»اَداديها« گريه و موية بازماندگان را با صفت يا قيد نامه رافيارداو .)62
 كه هنگام خوردن گياه و آب رود يم از مجازات كساني سخن  كتاب،ي از همينجاي ديگر

، رعايت آنهاست نيتر مهم كه سكوت از ،يعني آداب خوردن را؛ اند گفتهسخن » اَداديها«
گاو و » اَداديها« كه رود يمي سخن ان ديگر از مجازات كسدر جايي. )67: 1394ژينيو، ( اند نكرده

بر ستوران بار » اَداديها«از مجازات كساني كه همچنين . )87 و 69: 1394ژينيو، ( اند كشتهگوسفند را 
به . رود يمكار   يك قيد بهصورت به» اَداديها«در تمامي اين موارد . اند آزرده را آنها نهاده و مازاد

را )  دادبرخالف(=» اَداديها«، گرفتهرا به معني قانون » داد «كهنامه   ارداويرافمترجم. معني است
خالف « ،»نادرست«اينجا به معني » اَداديها« كه يدرحال. برگردانده است» برخالف قانون«به 
  .وجود ندارد» قانون«است و دليلي بر داللت آن بر » خالف آيين«يا » دين

گرفته » برخالف قانون«را به معني » اَداديها« كه  سياقهمان بر نامه  مترجم ارداويراف.5.4
 مدر بند يككتاب  ؛ براي نمونه، استترجمه كرده »مطابق قانون«ه  را ب»داديها«كلمة  است،
 بيستم نگاه داشتند؛ يا در فصل »داديها« كه گوسفندان را ديگو يم از روان شباناني پانزدهمفصل 

 و به آب و آتش نزديك ه رفتار نكرد»داديها« كه وقتي دشتان بوده ديگو يماز عذاب روان زني 
 و  در اين دو نمونه دقيق نيست»مطابق قانون« به »داديها« ةرجمتواضح است كه . استه شد

ن به اين راه اچنانكه يكي از مترجم 2. استتر مناسب» يدرست به«يا » به آيين« مانند ييها ترجمه
از مشكالت يافتن معادل » دادمندانه« كلمه و برگرداندن آن به ةرفته و با حفظ اصل و ريش
  .)35: 1389، يدهق يجعفر(رده است مناسب براي اين لفظ پرهيز ك

 بهي و »داد« كه مردمان را از ديگو يم از مجازاتي كساني 47 در فصل نامه رافيارداو. 5.5
 ترجمه شده »قانون« به »داد«نيز در اينجا . آوردند) وتّريه( بدي و تباهي »داد«نيكي گذاشتند و 

 يا »روش« يا »آيين«  مانندييها معادلو  قبلي آشكارتر است يها نمونهاز  آن نامناسب بودنكه 
، خود متن منظورش را كه در عبارات بعدياين ژهيو به . استافادة معني آن گوياتر براي »دين«

 داد بديكساني كه [  «ديگو يم در توصيف اين گناهكاران  وكند يمآشكار » داد«از كلمة 
  . )75: 1394ژينيو، ( »ند نادرست در جهان رواج دادو باور كيشبسيار  ... ]آوردند
 از ماتيكان هزاردادستان شرح اصطالحات حقوقي كتاب براي يكي از پژوهشگران .5.6

 از يا جملهترجمة  شاهد، عنوان به و رديگ يم» قانون«آغاز كرده و آن را به معني » داد«واژة 
و داد ) ؟) (يتامن=آمد خوش (يآور درستديگر گفت كه، براي ] داورِ[و «: كند يمكتاب را نقل 

                                                            
1.   a-dādihā  ( »ها« پسوند قيدسازِ+ » داد «+» اً« پيشوند منفي سازِ ) 

. ترجمه كرده است كه معادل بسيار بهتري است) ، خالف روش درستقاعده يب(=اَنايين «را كتايون مزداپور به » اَداديها«. 1
 مبادا بشكند و ميوه را به وظيفة اَداديهاگياه را «: ديگو يمجايي كه ) 217ص  (27 بند 15شايست و ناشايست، فصل : ك.ر

 ».س و بتران مبادا بدهدناشنا
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: 1387منصوري، (» بايد كرد) تبعيد(آسيب رساند پادافره و طرد ] مردي را كه[شهر، نيز، ) قانونِ(

 مقصود متن اصلي آسان نبوده است؛ چيزي دنيفهم دهد يم نشان ها قالبتعدد پرانتزها و  .)146
 چون بارتُلُمه جرأت مستشرق بزرگيحتي  كه شود يمكه مترجم نيز به آن اذعان كرده و يادآور 

ببرد و بلسارا نيز كه اين كار را انجام داد، حاصل دست   مذكوركتاب] كامل[نكرد به ترجمة 
، يادشده به هر روي، در ترجمة جملة .)145: 1387منصوري، ( مقبول و دقيق نشد يا ترجمهكارش 

 بج شود، باز هم تركيبا همة كلماتي كه به متن اصلي اضافه شده تا معنايي روان از آن استخرا
 ديگو يم بلكه ،»براساس قانون شهر «ديگو ينمخصوص كه متن  به. رسا نيست» قانونِ شهر«

»  شهربراساس قانون« كه رود يم از داور توقع كه يدرحال. »داد شهر«] حفظ يا سامانِ[براي 
 عادلي كه براساس ؟ بنابراين بهترين م!» شهربراي قانون« را معلوم كند نه رسان بيآسحكم مرد

گويي . است» شهر] در[عدالت «يا » نظم شهر«پيشنهاد كرد » داد شهر«سياق جمله بتوان براي 
از واژة  در نظر داشته به تناسب موضوع كتاب، شرح اصطالحات حقوقي راپژوهشگر مذكور 

و ( كتاب در اين» داد«واژة زيرا  ،ا مثال بهتري از متن كتاب نيافته استم، اآغاز كند» قانون«
 حقوقي و قضايي يها واژه در شمار »داد« .رود ينمكار  در معني قانون به) ساير متون مشابه

  .كند ينممبناي صدور احكام قضايي است، داللت امروزه  و به قواعد جزئي منفردي كه نيست
 ژهيو به آن، مشتقاتو » داد«واژة  شايد كتاب هشتم دينكرد بيشتر از هر كتاب ديگري. 5.7

را به » دادستان«و گاهي » داد«مترجمان اين كتاب نيز اغلب . كار گرفته باشد ، را به»دادستان«
هاي فوق درستي تحليل عبارات اين كتاب حتي بعضاً بهتر از مثال. اند گرفته» قانون«معني 

 .ز داردي جداگانه نياا مقالهي متعدد آن به ها نمونه، اما ذكر كند يمفرضية اين پژوهش را تأييد 

  » داد«و » قضاوت« ارتباط بين .6
 »دادور«. اند شدهساخته » داد« از واژة قضا و داوريدر متون پهلوي اصطالحات مربوط به . 6.1

. قضاوت است» داديه« .)389: 1381ي، وش فره( همچنين داديك ؛كند يمكسي است كه قضاوت 
، »ورددادوران دا «.)MacKenzie, 13986: 23(  رأي قاضي يا حكم چيزي را گويند»داتيستان«

ممكن است تصور شود چون نهاد قضاوت مجري قانون است، پس كلمة .  استالقضات يقاض
سابقة نهاد قضاوت . ا اين گمان بر خطاستما. است» قانون«در تركيبات قضايي، به معني » داد«

 قانوني در آن  وجود داشته، حتي اگريا جامعهداوري در هر .  از قانون استتر كهنبسيار 
 براي نهاد قضاوت ي وظيفة جديد،وظيفة مراقبت از اجراي قانون. جامعه وجود نداشته است

) قانون(شده   نهاد قانون، نهاد قضاوت براساس قاعدة از پيش تعيينيريگ شكلپيش از . است
. ند تكليف هر قضيه را معلوم كتوانست يم كه كرد يم بلكه براساس بنيادي عمل ،كرد ينمعمل 
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بر مبناي نظام عقايد » داد«عمل مقتضيِ . شد يمناميده » داد«اين بنياد در ايران باستان 
تشخيص داده  ها دهيپدشده در مورد جهان و انسان و درك عميق از نظم درست  پذيرفته

. شود يمناميده  »يدادآگاه«چنين بينشي، كه قاضي بايد واجد آن باشد، در متون پهلوي . شد يم
جرم و گناه، شده به موجب   و نظم آشفتهتيوضعاضي يا دادور بازسازي و اصالح  قةوظيف

  قاضيقضاوت وقتي. است» داد« درست و مطابق با تيوضعنقض عهد و بازگرداندن آن به 
هنجارها وجود . شوندگان نيز قانون نيست راهنماي رفتار قضاوتبراساس قانون نباشد، طبعاً 

شايد . ابندي يمدر احكام قضايي و فتاوي ظهور » داد«اقتضائات  صورت بهدارند، ولي همواره 
 دهد ينم؛ به اين ترتيب كه اجازه شود يماست كه مانع توسعة قانون » داد«ة العاد فوق تياهم

 مرجعي براي رفتار تبديل شده و عنوان بهيك هنجار در چارچوب ماده و عبارت بيان شود و 
   .ابدبار و استقاللي نسبي از مباني وضع خود دست ي در مقام اجرا و عمل به اعتكم دست

 در تركيب آنكهو مانند » دادورز«، »دادگاه«، »دادستان«، »دادرس«كلمات جديدي مانند . 6.2
 فرهنگستان ادب فارسي براي عناويني مانند يساز واژه حاصل ،كنند يماستفاده » داد«خود از 
در » داد« و كاربرد نابراين معني لفظي اين كلماتب. ، محكمه و غيره هستندالعموم يمدعقاضي، 

در كلمات مذكور » داد «مضافاً اينكه.  ايران باستان نداردانديشة حقوقي ضرورتاً ريشه در آنها
 تأسيس خواست؛ چنانكه تشكيالت دادگستري نوين ريشه در به معني عدالت استبيشتر 

 امر مطابق با عنوان بهاغلب  امر عادالنه امروزه.  داردتيمشروطدر ابتداي جنبش » خانه عدالت«
عدالت رعايت حقي است كه قانون براي كسي ايجاد كرده و ظلم نيز . شود يمقانون فهميده 
 يا انكار آن است و دادرس نيز كسي است كه بر مبناي قانون اين حق را قتجاوز به آن ح

 با قدري .ر داد و عدالت مقدم استبنابراين امروزه قانون ب. كند يمشناسايي و عدالت را برقرار 
 گفت حتي حقوق طبيعي نيز با اتكاي نظام حقوقي بر قانون مخالفت ندارد، توان يممسامحه 

در ايران باستان، » داد «كه يدرحال. داند يمبلكه تنها قوانين مخالف اخالق و عدالت را نامعتبر 
   . ترديد بر قانون تقدم داردبدون از عدالت قضايي است، تر عيوسبر آنكه مفهومي  عالوه

   هخامنشييها بهيكتدر » داتا«معني . 7
احتماالً تلفظ » داتا«. كار رفته است  هخامنشي نيز بهيها بهيكتدر » داتا يا دات« كلمة .7.1
برخي نيز لفظ . اند كردهترجمه » قانون«اغلب مترجمان اين كلمه را به . است» داد «تر يميقد
به ياري اهورامزدا ... «: ديگو يم بيستون ة داريوش هخامنشي در كتيب،اند دهدارا ترجيح » فرمان«

 آنهااحترام گذاشتند و همان كردند كه از طرف من به من » داتاي«كشورهايي كه بر  اين است
 21در سطر ) DNb ( نقش رستميها بهيكتهمچنين در يكي از  .(Kent, 1950: 119)» گفته شد

تكرار » داتا« كلمة 58در همان كتيبه در سطر . »جام دادند؛ داتاي مراآنچه گفتم ان «:ديگو يم
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:  است ولي بخشي از متن قابل خواندن نبوده و يكي از مترجمان چنين پيشنهاد كرده،شده

 مترجم كه يدرحال ،(Kent, 1950: 140)» ]سرپيچي شود[توسط تو » داتا« ]از[اجازه نده كه «
 به اين كلمه يا يا اشارهدر ترجمة خود هيچ ) دن اين سطر ناخوانا بوسبب شايد به(ديگري 
را به  اشاره كرده و آن» داتا« ولي در شرح لغات كتيبه به واژة ، آن نكرده استيها معادل

نيز كلمة  )DSe ( در كتيبة داريوش در شوش).25: 1390حاجياني، ( ترجمه كرده است» قانون، داد«
را چنين برگردانده ) 37سطر (انا نيست و مترجم جملة دوم بار آمده كه جملة اول خو دو» داتا«

 :Kent, 1950 (»، اينكه زورمند ناتوان را پايمال نكندترسند يم از آن ا آن كه -  - داتاي من«: است

كس كه به  آن «:ديگو يم )XPh( آخرين نمونه، خشايارشاه در كتيبة پرسپوليس عنوان به. 142)
ده احترام بگذارد و اهورامزدا را و آرتا را با خشوع بپرستد، او  كه اهورمزدا برقرار كرداتايي

  . (Kent, 1950: 152)» خواهد شدمتبركوقتي زنده است سعادتمند خواهد بود و وقتي بميرد 
 نخست آنكه ؛ تصور كردتوان يم هخامنشي چند احتمال يها بهيكتبراي معني داتا در . 7.2

 سازگاري بسيار ها نمونهاشد، احتمالي كه حداقل با يكي از ب» آيين«داتا در اينجا نيز به معني 
در اين . به معني قانون باشد» داتا« كه آن استاحتمال دوم . دارد و شرح آن خواهد آمد

 به معني كشورهايي »اين است كشورهايي كه به داتاي من احترام گذاشتند «تصورت عبار
 داريوش قوانين شده ذكر در منابع يوناني اينكه. است كه به قانون داريوش احترام گذاشتند

با اين حال . كند يم را تقويت ي احتمالچنين خود وضع كرد، يامپراتورمشهوري براي 
 بيستون اشاره به همان قوانين ةبيكتدر » داتاي من« كه منظور داريوش از  مطمئن بودتوان ينم

الفان و شورشيان اختصاص  به شرح چگونگي استيالي داريوش بر مخه زيرا اين كتيب،باشد
 در آن و در هيچ ،كار گرفت  بهيامپراتور متعددي كه او براي ادارة يها برنامه از كي چيهدارد و 

 مديريتي داريوش، برنامة يها برنامه از ميان رسد يمنظر  كتيبة ديگري ذكر نشده است و بعيد به
 ترجمه كردن بر اين عالوه. جيه كند داشته باشد كه ذكر آن را در كتيبه تويا ژهيو تياهمحقوقي 

 كه دهد يم لحني آنها هخامنشي نقل شد، به يها بهيكت كه از ييها عبارتبرخي داتا به قانون در 
شايد به . كند يم قانون شباهت پيدا تيحاكم از فراگيري ايدة پسادبيات سياسي و حقوقي با 

: اند گرفته» فرمان«را به معني » اتاد«همين دليل است كه برخي مترجمان به راه ديگري رفته و 
  .»آنچه گفتم انجام دادند، فرمان مرا«

به آن معني كه ما ترجيح » داتا «- كتيبة خشايارشا در پرسپوليس-  و در نمونة آخر.7.3
ديني كه اهورامزدا / كه به آيينيكس  آن«: دينما يم تر كينزد -»دين«و » آيين«يعني - ميده يم

به » داتا« زيرا اگر اينجا ،»بگذارد در زندگي و مرگ سعادتمند خواهد شدبرقرار كرده احترام 
 نتيجه گرفت كه جلوة اصلي دين زرتشتي از نظر خشايارشا و بايدباشد، آنگاه » قانون«معني 
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اگر چنين بوده باشد، بايد هخامنشيان براي .  آن بوده استمقرراتهخامنشيان فقه و مجموعه 
 زيرا حسب فرض، هخامنشيان از ،، اقداماتي كرده باشنداحكام آني و پياده كردن اين نظام فقه

 نيتر مهم حاوي ،شده يم ذكر ها بهيكت و آنچه در اند كرده خود ياد يها بهيكتاين قوانين در 
 نمانده و جا به نشاني از چنين اقداماتي كه يدرحال.  بعدي بوده استيها نسل براي ها اميپ
 كه اهورامزدا براي آنها نه يك خداي دهد يمشيان نشان عكس رواداري ديني هخامنرب

 و 72 ،58: 1397افكنده، (بخش  ، مشروعيتها جنگ بلكه خداي محافظ كشور، ياريگر در ،قانونگذار
 اينكه، برخي بر افزون.  پيدايش بوده استمنشأ خدايي آفريننده و ياتياله و از نظر ديني و )73

 حقوقي اوستا مانند ونديداد در يها بخش كه كند يمتأييد  اوستا يها نسكتحقيقات در مورد 
 . متأخر و احتماالً در عهد ساسانيان تدوين شده استدوران

   معادل قانون در متون كهن ايراني وجود دارد؟يا واژهآيا . 8
 كه سدينو يم نيالنهر نيبدر مورد عدالت در »  حمورابيةنام قانون «ة در مقال1ژان بوترو. 8.1

 زيرا نزد ما عدالت انطباق ، فرق داشتهميشناس يم با آنچه ما نيالنهر نيبم عدالت نزد مردم مفهو
چه در حوزة قضايي و چه در حوزة علمي ] نيالنهر نيبمردم [ايشان « كه يدرحال ،با قانون است

 در زبان آنها وجود نداشت و قوانين در )law( قانون ةواژ ... شناختند ينمهرگز قوانين را 
 تا عهد نيالنهر نيب يها نامه قانوناز زمان . )1393:58وستبروك، (» اند نشده ايشان يافت يها وشتهن

، بعدها افتي ينمآنچه بوترو در حمورابي . دادساساني تحوالت حقوقي و تاريخي بسياري رخ 
 و قواعد يانتزاع و فلسفة يوناني، حقوق يهودي و حقوق رومي اصول برآورددر تاريخ سر 

 حال  نيابا  .)1393:114وستبروك، ( آورند و قانون را پديد دادندي را در علم و حقوق شكل لك
بيان مسائل .  باقي ماندنيالنهر نيب حقوق همانندحقوق ساساني از برخي جهات همچنان 

 قضايي در متن ي شرطي و موصولي و گاه توصيفي؛ تكيه بر آرايها گزارهحقوقي در قالب 
 داشته يا تنها راهنماي قضاوت بوده است، در آور الزام قدرت ،معلوم نيست كه ييها دادستان

 در. )1393وستبروك، ( آنكه واضع قواعد باشد تا حقوق را كشف كند توانست يمبهترين حالت 

 يا شكل نگرفته» قانون« هنوز در اين دوران مفهوم شايد كه شود يم اين گمان ايجاد هنتيج
تحت تمدن هزارساله يك  رود يم انتظار اگرچه. نداشته است  محوري در نظام حقوقينقشي
 بر ملل گوناگون حكمراني كه با سازمان اداري وسيع خود ي بزرگيها يامپراتور رهبري

 كه اساس كار خود را بر مفهوم رساند يم يا مرحله حقوق را به چنان ستيبا يم، كردند يم
نظام كه طور همان. نياز مبرم به قانون ندارد قوقينظام ح نبايد فراموش كرد كهقانون بگذارد، اما 

 طور آن« بلكه بر رويه و ،) از پيش موجود و مرجعةبه معني قاعد( نه بر قانون ال كامن يحقوق

                                                            
1. Jean Bottero .  فرانسويدان خيتار) 2007- 1914 (  
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استوار » اند گرفته مشابه تصميم ة كه قضات در مورد يك قضيطور آن«و »  استشده يمكه عمل 

 يك حقوقاز  ساساني حقوقموجب نشد ي داتيك اوستا نيز ها نسكتدوين . ه استبود
ماتيكان هزارداتستان تقريباً  كه تيواقعاين . يابدتغيير » محور قانون«محور به حقوق  قضاوت

 دليل كافي بر اين ادعا باشد كه حقوق تواند يم، كند ينم استناد  اوستايها نسك به جاهيچ 
 يك كُد يا عنوان بها نيز ي اوستها نسكنيست و حتي به » محور قانون«ساساني يك حقوق 
 اگر احكام حقوقي اوستا در قالب مفهوم قانون فهميده چراكه، كند ينممجموعة قوانين نگاه 

 .بود يم ناگزير -ماتيكان هزارداتستان- اثر حقوقي ساسانياننيتر بزرگ در آنها، استناد به شد يم  
 در متون زرتشتي و ايران  فارسي و اوستايي نيست ويا كلمه »قانون«واژة  ميدان يم .8.2

نيز معادل درستي براي قانون نباشد، پس ايرانيان » داد«باستان استفاده نشده است؛ حال اگر 
ممكن است در متون آيا ؟ كردند يم استفاده يا واژهاز چه » قانون«باستان براي افادة معني 

چنين مفهومي در زمان آيا ممكن است ؟ وجود نداشته باشد» قانون« برابر يا واژههيچ مذكور 
 كه در شواهديه به جوجود نداشته است؟ اين احتمال با تو) و طبعاً پيش از ايشان(ساسانيان 

 وجود ندارد كه به )دري( نوين نخست آنكه هيچ واژة فارسي. اين مقاله آورديم، منتفي نيست
از طرف .  استمعني قانون باشد تا بتوان احتمال داد كه در فارسي پهلوي هم كاربرد داشته

شد كه افادة معني ن برخورد يا واژه، به شدديگر، در منابعي كه براي اين پژوهش بررسي 
 استفاده از مفهوم قانون را ضروري آنهاعباراتي هم ديده نشد كه معني و سياق . كند» قانون«

بر نظم  ه كه اين واژو داللت ضمني و تبعي» داد «عامدر اغلب موارد معني  رسد يمنظر  به. كند
 يا واژه زبان پهلوي به ساختن گويي . استيكاف براي بيان مقصود نويسنده ،هنجاري دارد

 سند حقوقي نيتر مهم عنوان به ماتيكان هزاردادستان كه همچنان. نياز نداشته است» قانون«معادل 
مفهوم  كه نيازي به استفاده از شود يم به شكلي مطرح حقوقيبازمانده از عهد ساساني مسائل 

بدان يا ؤنخست آنكه اين كتاب مبتني بر آرا و فتاوي م. ي براي آن نيستا واژهو كاربرد » قانون«
 به يك متن مكتوب يا مرجع كه قانون و مقررات در آن درج يا اشارهفقهاست و در هيچ جا 

نظير  كه خود چيزي كند يم اشاره ها نامه دادستان به چند موردتنها در . كند ينم ،شده باشد
 معمول امروزي يها عبارت ثانياً در بيان احكام حقوقي نيز اصوالً نشاني از ؛اند بودههمين كتاب 

قاعده بايد چنين /حكم/؛ يا مطابق فالن قانون... وجود دارد كه يا قاعده/قانوني/حكمي«مانند 
 مانند ييها ارتعببلكه از . شود ينمديده » ...حكم بر اين است كه /قاعده/؛ يا قانون...باشد كه 

؛ اين نيز ...؛ گفته شده است  .... اند گفته] و اشخاص ديگر [ونداد ماه/ آزاد مردانوه پوسان/بهرام«
؛ از دستوران نقل شده است  ... اند گفته؛ بعضي ... ؛ جايي نوشته شده است ...گفته شده است 
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و امثال آن استفاده » .. .ه ؛ اگر كسي چنين بگويد آنگا... ؛ اگر كسي چنين كند آنگاه ... كه 
  1.)تمامي اثر: 1393 بهرامان، مرد فرّخ( كند يم

كار  بارها به» law«يا » قانون«واژة فارسي و انگليسي متون زرتشتي اگرچه در برگردان . 8.3
يا ، است كه شرح و نقد آن آمد» داد«ترجمه شده يا واژة » قانون«اما آنچه به  ،2رفته است

  براي نمونه.  ندارند»قانون« اهم ارتباط معنايي ب» داد«ي به اندازة ت كه حاستبرگردان واژگاني 
 عبارتي در مورد زني كه از ديگر ة در ترجم64 در فصل نامه رافيارداومترجم . 8.3.1

ترجمه » غيرقانوني«را » اَخويشكاريها «،آبستن شد و كودك را تباه كرد» اَخويشكاريها«مردان 
شده براي   كاركرد تعيين، نقش و خويشكاري بيشتر معناي وظيفهاما. )82: 1394ژينيو، ( كرده است
آبستن » خالف خويشكاري«زن بگوييم  كه آن است تر قيدق ة ترجمپس. دهد يمهر فرد را 

مثل ي بوده كه خويشكاري و نقش او آبستن شدن نبوده است، تيوضعشده است؛ يعني در 
  3. دقيق نيست»غيرقانوني« به »اَخويشكاريها« ة ترجم،هرچه باشد.  زني كه شوهر نداردتيوضع

 مردان بدكار و شرير كه ةهم«:  استشده ونديداد چنين ترجمه 16 از فصل 18 فراز .8.3.2
كساني كه دادرسي و . ديو دروج در جسم آنان حلول كرده دادرس و داور را به هيچ شمارند

 همه ناپاك و ملعون قانون يبمردان . هستند نييآ يب و قانون يبمردان داور را به هيچ شمارند 
 از در اين جمله،. )241: 1384دارمستتر، ( »باشند يممردان ناپاك ملعون همه سزاوار مرگ . هستند

 واژگان  بايد كه براي اين دو كلمه،رود يمابتدا گمان » نييآ يب«به » قانون يب«عطف كلمة 
اما با مراجعه به آوانوشت اين بخش از ونديداد . شته باشد در متن ونديداد وجود دايا جداگانه
استفاده نشده و مترجم انگليسي نيز در » داد «ةكلم كه در متن اصلي اساساً از شود يمروشن 

احتماالً را » قانون يب« و صفت 4استفاده كرده» خدا يبمردان «ترجمة عبارت مذكور از معادل 
  . به متن افزوده است)موسي جوان(مترجم فارسي 

 5»ديتو گاتو« به سوزانند يمدر ونديداد گويد اگر كسي آتشي را كه با آن جسد را . 8.3.3
ترجمه كرده » جايگاه قانوني«را موسي جوان به » ديتو گاتو«. ببرد پاداش وافري خواهد داشت

استفاده از لفظ قانون در . )174: 1384دارمستتر، ( ف همين كلمه دانسته استف را مخ»دادگاه«و 

                                                            
اين شيوه را در ديگر متون زرتشتي كه به احكام . اين شيوة بيان احكام حقوقي، مخصوص ماتيكان هزارداتستان نيست. 1

 ).236 و 235، 232: 1384كرِيِنبروك، ( ديد توان يم، براي نمونه، در نيرنگستان نيز پردازند يمغيرحقوقي 

 بار از كلمة 7 دادستان ديني بار و در ترجمة كتاب 17 حدود دينكرد هشتمدبليو وست در ترجمة كتاب .  نمونه ايطور به. 2
law1897 ( است و در موارد بسيار بيشتري از مشتقات آن استفاده كرده, Ādurfarnbag; 1882,Manushchihr.( 

شايست و ناشايست، فصل (ترجمه كرده است كه معادل بسيار بهتري است »  ناشناسةوظيف« به كتايون مزداپور اين واژه را. 1
  ». ناشناس و بتران مبادا بدهدة مبادا بشكند و ميوه را به وظيفاَداديهاگياه را «: گويد  جايي كه مي؛)217 :27 بند 15

4. “all rebels against the Sovereign are ungodly men; and all ungodly men are worthy of death” 
5. Daityo Gatu ; كار گرفته است  بهخاص اسم صورت به دارمستتر اين اصطالح را ترجمه نكرده و   
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 .به متن كهن است) محل اجراي قانون(مة اين قطعه ناشي از تحميل معناي جديد دادگاه ترج
، ديتو گاتو را نيز، كه )351: 1345بهار، ( باشد دان آتشجاي مناسب و » دادگاه«اگر معني لفظي  اما

 . گرفت»جايگاه درست«بايد به معني  ،جايگاه آتش بهرام در آتشكده زرتشتي است

 استفاده كرده است كه ابتدا ييها عبارت در چند مورد از ستاندهزاردا اتيكانممترجم . 8.3.4
بهرام «: كار رفته است  مشابه قانون بهيا واژه كه در متن اصلي پهلوي كند يماين گمان را ايجاد 

 از 18بند (»  ...اند كرده مقرر گونه نيا در قوانين حقوقي آنها كه ام دهيشن نيچن نياگفت كه من 
 از فصل 4بند (»  است بايد از قوانين ديني و قضايي پيروي كندنيمتدكسي كه «) ... 28فصل 

 33بند (» وابسته است) مورد منازعه(بر قوانين قضايي هزينه تنظيم سند به دارايي  بنا«... ؛ )38
 1»ورشكستگي كند)  اعالمتواند ينم(زنده ) شخص(بنابر موازين قانوني « ... ؛ )38از فصل 

 كه شود يم مشخص ماتيكاناما با مراجعه به آوانوشت متن پهلوي كتاب  .)41-42: 1393، مرد فرّخ(
در متن اصلي اين عبارات وجود ندارد و لذا استفاده از كلمة » داد«ال هيچ نشاني از كلمة وا

 آن  ثانياً آنچه مترجم؛نيست» قانون«به » داد«قانون در اينجا ناشي از اشتباه و مسامحه در ترجمة 
 است كه آن را مسامحتاً و براساس سياق جمله 2»گردكَ «ة واژ،ترجمه كرده» قانون«را به 

 به تواند ينم زيرا اين واژه 3.برگرداند» شود يمچنانكه عمل «يا » عرف«يا » رويه« به توان يم
ز  برخي ارود يم انتظار با آنكه.  رفتار باشدمشخصبه مفهوم قاعدة منفرد و » قانون«معناي 
 و محكمات فقه زرتشتي و بازگويي احكام مسلمات جزو  در ماتيكانشده مطرحة مسئلصدها 

 چنين لحن و سياقي گاه چيه اما متن اين كتاب ،مندرج در متون ديني و اوستايي بوده باشند
پس چگونه ممكن است در . »قانوني وجود دارد كه طبق آن بايد چنين كرد« كه رديگ ينمكار  به

ي كتاب و سياق جمالت لة تنظيم سند به يك قانون اشاره كرده باشد؟ از فضاي كمورد هزين
 بگويد طبق روية خواهد يم نسبتاً روشن است كه متن ،مربوط به همين مثالي كه ذكر شد

) كردگ (=شود يمو مطابق آنچه به آن عمل ) رديگ يمضمن مورد تأييد نيز قرار در كه (موجود 
بنابراين هيچ كاربردي از كلمه و مفهوم .  موضوع آن بستگي داردهزينة تنظيم سند به ارزش

  . شود ينميا معادل و مشابه آن در متن ديده » قانون«
                                                            

» .تواند ينم) ورشكستگي(كردگ، انادان ] اساسِ[بر / از/گفت كه شخص زنده به[]  «: اين عبارت چنين استتر قيدقترجمة . 4
، برخي مفاهيم تر رواني ا ترجمهناشي از آن است كه مترجم، ناخودآگاه و گاه براي ارائه رجمه لحن متن اصلي با لحن ت تفاوت

 .دهد يمرا كه خارج از زمينة متن با آنها آشنايي دارد در خوانش و فهم متن دخالت ) مانند قانون(حقوقي 

  .)Mac Kenzie, 1986: 49(كرده است  ترجمه actionمك كنزي نيز آن را به . شود ي متلفظ» كرده «امروزاين كلمه . 1
برخي ). Shaki, 1993: 559(دانسته است ) traditional law(منصور شكّي اين واژه را به معني قانون يا حقوق سنتي . 2

 و ها شباهت، اما همچنان شناخت )199 :1388كاكاي افشار، ( كه معادل بسيار بهتري است اند دهيبرگز را »روية قضايي«نيز 
  .، جاي تحقيق داردآنهادر معني امروزي » عرف« يا »روية قضايي «با» كردگ«ي ها تفاوت
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از كتاب  12- 92 ديگر، يكي از پژوهشگران در ترجمة قطعة ة يك نمونعنوان به .8.3.5
 هر توانند يما باشد، آنه) ويژة آن ايزد(، روز موردنظر روز كه يهنگام«: ديگو يم نيرنگستان

»  ... را انجام دهندتر بزرگ) بايد يزش( انجام دهند؛ اگر نه، مطابق قانونرا ) يعني يشت(يزش 
است » پاديخشاي«ترجمه شده، واژة » مطابق قانون«قطعه به  آنچه در اين. )242: 1384كرِيِنبروك، (

 مترجم در عبارات . روان استيا ترجمه ة جهت ارائزيآم مسامحه بسيار معادلي وضوح بهكه 
، كه لغت پادشاه نيز از آن ريشه »پاديخشاي«. كند يمترجمه » مجاز«بعدي همين كلمه را به 

، حاكم، قدرتمند، داراي آتوريته )113: 1345بهار، (، غالب مسلط به معني ها نامه واژهگرفته، در 
)MacKenzie, 1986: 63 (ترجمه شده است. 

  »داد «؛ تحليل نهايي معنايجهينت .9
اما دقت در تعريف قانون و سپس تحليل . اند دانسته» قانون«را غالباً برابر » داتا«/»دات«/»داد«

 از كاربرد آن يا نمونهمانند فقدان (در متون كهن از حيث معنا و دستور زبان » داد«نحوة كاربرد 
 و عام معناي  اين واژه داللتي بر معني حقوقي و حتيدهد يمنشان ) در صورت جمع يا نكره

 به گاه چيهقاعدة رفتار در يك موضوع معين است و » قانون«. نيز ندارد» قانون«غيرحقوقي 
قواعد منفرد و «نيست؛ بلكه معني دقيق آن » تمام قواعد«ي تيا ح» نظام هنجاري«معني يك 

 بدون ،است» دين«/ »آيين«حكايت از يك نظام دارد و به معني » داد«در مقابل،  .است» جداگانه
، به معني زندگي كردن و »داد«رفتار كردن مطابق . ني داللت كندياينكه بر هيچ قاعدة منفرد و مع

 به يك يا چند هنجار و قاعده فروكاست؛ توان ينم، را »داد«. قرار داشتن در راه درست است
اشي شكلي از زيستن است كه تبعاً و ضمناً اقتضائات رفتاري و هنجاري از آن ن» داد«بلكه 

) گاهي و نه همه جا(از اوستا پيداست كه اشه . قرابت معنايي بسيار دارد» اشه«با » داد«. شود يم
» داد« از تر عيوس اشه مفهومي رو ازاين. بخشد يمبه معني نظم و ساماني است كه به جهان بقا 

 نظم يوس به هم به معني نظم تكويني و هم همانند يك نيروي هدايتگر انسان تواند يماست و 
به قانوني » نظم«برخي از . )267 و271: 1366عباديان، (باشد ) نظم تشريعي(زندگي مطلوب و درست 

. اند دانسته» قانون الهي«يا » قانون«را معادل » اشه« عبور كرده و ،شود يم نظم سببكه 
تاري در اوستا چنين داللتي ندارد و حكايت از هيچ قاعدة معين و منفرد رف» اشه «كه يدرحال

بيانگر كدام )  در گاهانخاصه( در اوستا هاين سؤال كه كاربرد اش«گفته شده  كمااينكه ،كند ينم
به هر . )272: 1366عباديان، (»  استنتاج شدني نيستيآسان بهاصل يا دستور اخالقي بوده است، 

پهلوي در در متون » داد«در اوستا، » اشه« متنوع و بعضاً رازگونة دروي، در مقايسه با كاربر
است كه به زندگي، رفتار و عملكرد انسان مربوط » اشه«بيشتر موارد به معني آن بخش از 

پرسش پاسخ به . آيين، دين و زندگي درست: ؛ نظم آرماني و برين در حيات انسانيشود يم
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، ) استشده يم قانون استفاده يجا به يا واژهاينكه در متون باستاني چه (فرعي اين پژوهش 

 از وجود شد،متوني كه در اين پژوهش بررسي . كند يم طلب تر گسترده و تر قيعمي تحقيق
 كه زبان حقوقي ايران باستان كند يم و اين گمان نسبتاً قوي را ايجاد دهد ينم ي خبرا واژهچنين 
 تر كامل متكي به شواهد قابل اعتنا كه اگر با استقرايي يا هيفرض؛ است معادل قانون يا واژهفاقد 

 . دارد يبرمت در فلسفه و تاريخ حقوق ايران ميأييد شود، پرده از حقيقتي پراهت

 
 

 بيانيه نبود تعارض منافع

كنند كه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را شامل پرهيز از دزدي   نويسندگان اعالم مي
سازي و جعل  ها، منبع سازي يا جعل داده  ديگران، دادهادبي، انتشار و يا ارسال بيش از يك بار مقاله، تكرار پژوهش

  .اند طور كامل رعايت كرده شونده، سوءرفتار و غيره ، به منابع، رضايت ناآگاهانه سوژه يا پژوهش
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Abstract  
This article is part of a larger study of the philosophy and history of law in 
Iran. Philosophical studies in Iranian law need to begin with the examination 
of the most fundamental legal concept, namely the “law” itself. The study of 
the concept of law, in turn, can begin, as it has been the tradition of old 
scholars, with a semantic survey of the word “qānūn” (the Persian word for 
‘law’). But since “qānūn” is a foreign word that came into Persian after the 
arrival of Islam, the first step would be to find the word that the ancient 
Iranians used for “law”. A brief look at the ancient texts and their 
translations shows that the Iranologists and translators have often translated 
the word “dād”, “dāta” or “dātā” to “law”. However, considering facts such 
as a) that, in Pahlavi texts, one of the definite meanings of “dād” is 
religion/“Aeen”; b) “dād” was used in the oldest texts and poems in New 
Persian (Dari)  in the same meaning as Aeen and that it has apparently never 
been used to mean “law”; c) that there is no other New Persian word 
equivalent to “law”; d) New Persian is very similar to Middle Persian 
(Pahlavi) and there is not  a long interval between the prevalence of Middle 
Persian and the first New Persian texts and poems , this hypothesis arises 
that in spite of what Iranologists suppose, “dād” in ancient Iranian texts does 
not signify the law. To find an answer to the research question and verify the 
hypothesis, we first need to provide a definition of the “law” as part of the 
theoretical and conceptual framework of the research. Hence, the definitions 
of “law” given by jurists and legal philosophers will briefly be reviewed. 
Then, in order to avoid imposing modern conceptual structures and ideas on 
ancient Iranian texts, as well as to expand the scope of the definition to 
include all possible examples, some elements of this definition will be set 
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aside so that the law in its simplest definition - the rule of behavior – remains 
as the basis for this research.  
Then, a sufficient number of Pahlavi texts and almost all Achaemenid 
inscriptions will be studied. The research method will be first to examine the 
translations of ancient texts and, wherever the translators have used the word 
“law”, to study the transcripts of the original texts in order to find out which 
words in the original text the translators have taken as equivalents of the law 
. In other cases, the transcripts of the original texts will be checked first. 
Wherever the word “dād” is used, translations will then be checked to find 
out what equivalents the translators have suggested for it. In the last step, by 
comparing and analyzing sentences and phrases, paying attention to their 
context, and considering the information available from ancient Iran, the 
equivalents that translators have suggested for the word “dād” will be 
evaluated. The results of this study will show that the translation of “dād” to 
“law”, especially from a legal point of view, is incorrect. “Law”, in its 
simplest definition, means a rule of conduct, but a single rule for a particular 
subject. Therefore, if the translation of “dād” to “law” was correct, then it 
should be possible to find a text in which “dād” means a single, particular 
rule. It should also be possible to find uses of this word in plural and in 
indefinite forms, uses such as in “there is a “dād” that stipulates that this 
must / must not be done”, or in “this text/book contains a few “dād”s 
applicable to ...”. But the findings of this research do not suggest such a 
thing. Though “dād” does refer to “all rules”, “being organized by rules” or 
“legality”, it has never been used to mean a single, definite rule. “Dād” is not 
law, but a part of a weltanschauung, cosmology or ideology from which the 
law can be derived. If “law” is directly, exactly and essentially a rule, “dād” 
and “asha”, a more comprehensive concept, describe merely the utopian 
state of universe before being invaded and polluted by Ahriman. They can 
thus illustrate the righteous forms of life, with certain implications about 
rules and norms. Perhaps it is why the 8th book  of Denkard describes “dād” 
as the knowledge related to material world (Giti). Once it becomes clear that 
“dād” could not signify the law, the subsidiary question would arise what 
word was used for this concept in ancient Iran? Reviewing ancient texts 
shows that in addition to “dād”, some other words have been translated to 
“law” none of which, however, are suitable for this meaning, as neither is 
semantically connected  to the concept of “law” even to the extent that “dād” 
is. Since the analysis of Pahlavi legal texts indicates that they do not tend to 
refer to the concept of “law” and given that the search to find a word equal 
to “law” in some of the most important legal texts of the Sassanid period 

 fail, this article reinforce the hypothesis that the Sassanid legal 
literature lacked a word for “law”. Definitive confirmation of this hypothesis 
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requires complete review of all Pahlavi texts. Finding a convincing 
answer to this question is one of the most important steps that can be taken 
in studying the history and philosophy of law in Iran. 
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