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استادیارتاریخدانشگاهفردوسیمشهد 
تاریخ دریافت مقاله79/10/62 :؛ تاریخ پذیرش مقاله 79/16/60 :

چکیده 
حقوق خصوصی زرتشتیان دورة ساسانی که در مادیان هزار دادستان منعکس شده دو نوع پایندانی

(ضمانت) را بازمیشناسد :پایندانی به خواسته ( )pāyandānīh pad xwāstagو پایندانی به تن

( .)pāyandānīh pad tanمورد نخست که با ضمانه بالشیء  /ضمانه بالمال در فقه اسالمی قابل
مقایسه است ابهام کمتری دارد ،اما مورد دوم به دلیل فرمولبندی ظاهراً پیچیده و تا حدی به سبب
زمینة حقوقی کمتر شناختهشدة آن ،تا کنون بهدرستی شناسایی و بررسی نشده و ارتباط عناصر آن
مبهم باقی مانده است .برداشت ناصحیح و ترجمههای نادرست این موارد به برابرانگاریهای واژگانی

همچون /tanبرده انجامیده و نتایج حقوقی اشتباهی همچون فرض بردگی در اثر بدهکاری در حقوق
زرتشتی ساسانی را پدید آورده است .مقایسة این موارد با نوعی از ضمانت در فقه اسالمی که ضمانه
بالنفس نامیده میشود و فرمولبندی و زمینة معنایی و حقوقی آن نیز بهخوبی شناخته شده ،حل
معمای آنها را ممکن میکند .این مقاله قرابت این موارد حقوق زرتشتی ساسانی با موارد مشابه در فقه
اسالمی را نشان میدهد.
واژههای کلیدی :حقوق خصوصی زرتشتی ،متون حقوقی فارسی میانه ،مادیان هزار دادستان،

پایندانی ،ضمانه بالنفس ،فقه اسالمی.
 .1رایانامة نویسنده:

jam1977@ferdowsi.um.ac.ir
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مقدمه 
موضوعات مرتبط با حقوق خصوصی زرتشتیان دورة ساسانی در چند رسالة فارسی میانه
مطرح شده است .مهمترین آنها مادیان هزار دادستان (از این پس :مادیان یا ،)MHD
مشتمل بر احکام حقوقی (دادستان) است که فرخمرد وهرامان گرد آورده است .بیش از
یک قرن از زمان چاپ عکسی تنها دستنویس بهجامانده از مادیان میگذرد و طی این
مدت کوششهای فراوانی برای حل دشواریهای آن صورت گرفته است )1(.اگرچه
مطالعات پژوهشگران به پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه منتهی شده ،برخی
مشکالت مادیان همچنان ناگشوده باقی مانده است .در این میان ،موردی از حقوق
خصوصی که به نوعی از پایندانی (ضمانت) مربوط است ،تا حدی به سبب فرمولبندی
پیچیدة آن و تا حدی به دلیل زمینة حقوقی ناشناختهاش ،با تفسیرهای نادرست و دور
از ذهن همراه بوده است.
مادیان موارد حقوقی مرتبط با یکدیگر را معموالً به دنبال هم در فصلهای دارای
عنوان میآورد .بندهای مربوط به پایندانی به تن ذیل «فصل همپایندانی و پایندانی و
شراکت» ( )dar ī ham-pāyandānīh ud pāyandānīh ud hambāyīhآمدهاند و از سطر
دوازدهم صفحة  79تا سطر شانزدهم صفحة  75دستنویس مادیان را در بر میگیرند؛
مورد دیگری هم در سطرهای یکم تا سوم صفحة  57آمده است .از آنجا که نظام حقوقی
زرتشتیان دورة ساسانی از نوع حقوق عرفی است و بر رویه و سابقة قضایی استوار است و
تنها احکام حقوقی واقعی یا نظری را شامل میشود ،تعریفی برای اصطالحات حقوقی
ارائه نمیکند و گردآورندة مادیان آشنایی پیشین مخاطب با آن مفاهیم را مسلّم
میانگارد .بنابراین ،حل دشواریهای متن تنها با تجزیه و تحلیل درونی آن موارد ممکن
است و اگر موارد قابل قیاس برای آن در نظامهای حقوقی دیگر یافت شود ،به کمک
مقایسه.
موارد پایندانی به تن تا کنون موضوع تحقیق مستقلی نبوده ،اما این موارد در خالل
بررسیهای دیگر (بارتلمه ،پالیارو) و نیز در آثار پژوهشگرانی که کل مادیان را به
زبانهای امروزی ترجمه کردهاند (پریخانیان ،ماتسوخ) مطالعه و تفسیر شده است .این
پژوهشگران عمدتاً با در نظر داشتن حقوق رومی و مفروضات آن ،به حقوق زرتشتیان
دورة ساسانی نگریستهاند و از آنجا که این نوع پایندانی (ضمانت) در حقوق رومی
ناشناخته است ،موارد پایندانی به تن را به شیوههای دیگری ارزیابی و تفسیر کردهاند.
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بارتلمه ،پیشگام مطالعة مادیان و حقوق زرتشتیان ساسانی ،یکی از موارد مربوط به
پایندانی به تن (مادیان  )11-4 ،75را رهن مال در عوض دَین تفسیر کرده است .پس از او،
پالیارو نیز ذیل پژوهشی که به رهن مال در عوض دین اختصاص داده ،همان تفسیر را از
بند مورد نظر به عمل آورده است ( .)Bartholomae, 1918: 9–10; Pagliaro, 1935: 306از
آنجا که در رهنِ مال ( ،)Antichresisبدهکار در قبال دینِ خود مالی را به گرو به دائن
میدهد و بهرهمندی دائن از منافعِ مالِ گرو موجب استهالک دین میشود ،موارد
پایندانی به تن را هم به همان مفهوم در نظر آوردهاند و تسلیمِ تن به دائن (رک .بعد) را
گرو نهادن تن در قبال وام پنداشتهاند و تن را برده معنا کردهاند که گویا کار او نزد دائن
وام را مستهلک میکند .همین تفسیر در تحقیقات جدیدتر بیشوکم تکرار شده است.
پریخانیان نیز تن را برده و  pad tanرا «به عنوان برده ،به جای برده» ( as a slave/servi
 )locoترجمه کرده است ( ;Perikhanian, 1997: 149; cf. Shaki, 1992: 221–226
 .)Perikhanian, 1983: 635نظر ماتسوخ تا حدی با نظر پریخانیان تفاوت دارد .او تن را
شخص غیرآزاد یا نیمهآزادی میداند که به لحاظ فیزیکی به عنوان ضمانت یک وام
معین میشود یا ضامن یک بدهی میشود .به زعم او ،بردگیِ تن زمانی روی میداد که
وامگیرنده از بازپرداخت دین خود عاجز میشد .در آن صورت وامدهنده میتوانست تن
را برای خودش بردارد و او را برده کند ( Macuch, 1988: 763–766; Macuch, 1993: 401
 .)no. 11; Macuch, 2010: 197; Macuch, 2016: 24–25چنین معنای نادرستی برای tan
از ترجمهها و تحقیقات مرتبط با مادیان به آثار دیگر راه پیدا کرده و  tanیکی از واژههای
اطالقشده به برده در فارسی میانه ذکر شده است ( Wiesehöfer, 2001: 178; Colditz,
.)2009: 83; Daryaee, 2009: 58–59

دیگر نتیجة این نوع تفسیر آنکه بر پایة همان موارد پایندانی به تن ،یکی از راههای
تبدیل شخص آزاد به برده را بردگی در اثر دین یا ناتوانی از پازپرداخت وام
( )Schuldknechtschaft/ debt slaveryدانستهاند .سطور آینده ماهیت پایندانی به تن در
حقوق خصوصی زرتشتیان دورة ساسانی را بررسی میکند و اعتبار تفسیرهای پیشین را
به محک ارزیابی میزند.
.7پایندانیبهتن 
چنانکه ذکر شد ،مادیان موضوعات حقوقی را تعریف و طبقهبندی نمیکند ،اما از موارد
ذکرشده برای پایندانی میتوان دو نوع پایندانی را در حقوق زرتشتیان دورة ساسانی
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بازشناخت .1 :پایندانی به خواسته/مال ( )pāyandānīh pad xwāstagو پایندانی به تن
( .)pāyandānīh pad tanموارد پایندانی به خواسته با فرمولهایی همچون u-m pad ēn
 xwāstag pāyandān hēmبیان شدهاند )6(.موارد پایندانی به تن با فرمولهایی بیان
شدهاند که پس از این بررسی خواهند شد.
به نحو مشابه ،فقه اسالمی نیز دو نوع ضمانت را میشناسد .1 :ضمانه بالشیء (ضمانه
بالمال) و  .6ضمانه بالنفس (کفاله بالنفس) .از حیث اصطالح ،ضمانه بالشیء آشکارا با
 pāyandānīh pad xwāstagدر فارسی میانه برابر است .همسانی  pāyandānīh pad tanو
ضمانه بالنفس را هم برگردانهای کهن متون فقهی عربی به فارسی تأیید میکنند (نک
بعد) .برابری نفس  :تن و بالنفس  :به تن در برگردانهای کهنِ قرآن و فرهنگهای کهن
عربی ـ فارسی تأیید میشود )3(.ضمانه بالشیء نوعی از ضمانت است که طی آن،
شخصی برابر شخص دیگر ادای دین شخص سوم را تضمین میکند .اما ضمانه/کفاله
بالنفس در فقه اسالمی نوعی ضمانت است که طی آن ،شخصی برابر شخص دیگر متعهد
به احضار شخص سوم میشود )4(.فقه اسالمی متعهد را کفیل ،طرف دیگر را مکفول له و
شخص سوم را مکفول/مکفول عنه میخواند .مقایسة موارد پایندانی به تن در حقوق
زرتشتی با موارد ضمانه بالنفس در فقه اسالمی ارتباط منطقی عناصر جملههای فارسی
میانه و برابریهای اصطالحات حقوقی فارسی میانه و اصطالحات عربی را آشکار میکند
و حل معمای بندهای فارسی میانه را میسر میسازد .بند زیر از جهت مشخص کردن
طبیعت پایندانی به تن و ارتباط میان اشخاص دخیل در آن اهمیت شایانی دارد:

MHD 58, 9–11

ka Farrox Mihrēn pad tan az Ādurfarrōbay abāz padīrēd, Ādurfarrōbay agar ka
xwāhēd Farrox Mihrēn abespārēd, enyā pādixšāy ka pad gōhrīgānīh ī Mihrēn
Farrox griftār kunēd.

اگر فرخ مهرین را به تن از آذرفرنبغ بازپذیرد ،آذرفرنبغ زمانی که بخواهد فرخ [باید] مهرین را
()7
تسلیم کند؛ وگرنه مجاز است که به عوض مهرین ،فرخ را گرفتار کند.

در اینجا مسئلة حقوقی به صورت جملههای شرط و جواب شرط مطرح میشود.
جملههای شرطی از چنین الگویی پیروی میکنند:

1. ka A B pad tan az C abāz padīrēd,
2. C ka xwāhēd, A B abespārēd,

3. enyā pādixšāy ka, pad gōhrīgānīh ī B, A griftār kunēd.
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 B ،Aو  Cسه شخصاند که در یک رابطة حقوقی با یکدیگر قرار گرفتهاند A .فاعل
جملة نخست و آغازگر این رابطة حقوقی است .فعل جمله ،abāz padīrēd ،بر رابطة
حقوقی فیمابین داللت میکند و دو مفعول دارد ،یکی مفعول مستقیم ( )Bو دیگری
مفعول حرف اضافه ( )Cکه پس از  azآمده است .رابطة فعل با دو مفعول آن کلید
بازگشایی این فرمول است.
فرهنگهای کهن عربی ـ فارسی برابریهای اصطالحات حقوقی فارسی میانه و عربی
بندهای باال را روشن میکنند .مقدمه األدب «ضَمِنَ لَهُ کذا» را «پذیرفت بر فالن
چیزی» و «کَفَلَ عَنهُ» را «پذیرفتار شد از وی او را» و «قَبَلَ بِهِ» را «پذرفتاری کردش،
پایندانی کرد او را» معنا کرده است (زمخشری .)100 -133 -127 :1543 ،همان فرهنگ کفیل،
ضامن و قبیل را برابر «پایندان» و «پذیرفتار» آورده است (زمخشری.)100 -127 :1543 ،
تکمله األصناف نیز کفیل را «پدرفتار» معنا کرده (کرمینی )726 :1357 ،و کتاب البلغه هم
الکَفیل ،القَبیل و الزَّعیم را برابر با پایندان آورده است (کردی نیشابوری .)324 :6737 ،این
برابریها نشان میدهند که  Aفاعلِ فعلِ  abāz padīrēdهمان پایندان/پذیرفتار/کفیل و
تعهد حقوقی فی مابین آن سه شخص از نوع پایندانی (ضمانت) است.
رابطة فعل دومفعولی فرمول باال و دو مفعول آن با مقایسة برگردان فارسی «کَفَلَ
عَنهُ» و «کَفَلَ بِهِ» روشن میشود .مقدمه األدب «کَفَلَ عَنهُ» را «پذیرفتار شد از وی او
را» ترجمه کرده ،اما «کَفَلَ بِهِ» را «پایندانی کرد او را ،پذیرفتاری کرد او را» برگردانده و
در مثال «کَفَلَ الیتیمَ :پذرفتاری کرد یتیم را» معنا را با یک مفعول نشان داده است .از
اینجا معلوم میشود که مفعول مستقیمِ فعلِ  abāz padīrēdکسی است که
پذیرفتاری/پایندانی (کفالت/ضمانت بالنفس) بر او واقع شده و مفعول حرف اضافه کسی
است که پایندانی به نفع او صورت گرفته است .بنابراین B ،برابر با مکفول و  Cبرابر با
مکفول له فقه اسالمی است و  pad tan abāz padīriftanهمان پذیرفتاری /پایندانی/کفاله
بالنفس است.
از جملة نخست آشکار میشود که  Aتعهدی در قبال  Cدارد .در باال روشن شد که
این تعهد از نوع پایندانی است و  Bمتعهد اصلی است و پایندانی به نفع  Cصورت
میگیرد .جملة دوم مشخص میکند که  Aمتعهد است در زمانی که  Cطلب کند  Bرا
به  Cتحویل دهد ،وگرنه  Cمجاز است به عوضِ  Bکه  Aاز تحویلش ناتوان است یا از
تحویل وی سر باز زده A ،را گرفتار کند .مفهوم دقیق این تعهد با مقایسة موارد ضمانه
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بالنفس در فقه اسالمی روشن میشود .مورد زیر در المقنع شیخ صدوق (درگذشتة 351
ه.ق) طبیعت ضمانه بالنفس و تفاوت آن با ضمانه بالمال را نشان میدهد و برابریهای
واژههای عربی ـ فارسی میانه را آشکار میکند:
و إذا کان لرجل علی صاحبه حقّ فضمنته بالنّفس فعلیک تسلیمه ،و علی اإلمام أن یحبسک حتّی
تسلّمه ،و إن ضمنته بالمال فعلیک بالمال (شیخ صدوق.)395 :1354 ،

بنابراین در ضمانه بالمال ،ضامن با مال خود ضمانت میکرده است و در ضمانه بالنفس
با نفس (تن) خود .در ضمانه بالنفس ضامن باید شخص مورد ضمانت را تسلیم صاحب
حق کند وگرنه امام ،ضامن را تا زمان تسلیم وی در حبس نگاه میدارد.
در ادامة برابریهای فارسی ـ عربی و در ارتباط با موارد فقه اسالمی که پیش از این
نقل شد این را هم باید افزود که مقدمه األدب «سلّمه إلیهِ فَتَسَلَّمَهُ منهُ» را «بسپردش
بوی و پذیرفتش ازو» معنا کرده است (زمخشری .)679 :1543 ،برگردان فارسی معتقد
االمامیه (سدة هفتم هجری) از بندی مربوط به ضمانه بالشخص (کفاله بالبدن) در غنیه
النزوع ابن زهره ارتباط اصطالحات حقوقی عربی ـ فارسی نو را نشان میدهد و بر تداوم
و پیوند میراث زبانی ایران از دورة میانه به دورة جدید زبان فارسی صحه میگذارد:
چون شخصی را بتن پایندانی کند و ضمان کند حاضر کردن وی را ،بشرط آنکه زنده باشد ،صحیح
است بی خالف .و اگر مطالبت کنند وی را که حاضر آور ،نیاورد ،الزم بود بر وی ادای آنچه بر وی
ثابت باشد( ».معتقد االمامیه« )392 :1337 ،و إذا تکفل ببدن إنسان ،و ضمن إحضاره بشرط البقاء،
صح بال خالف  ...و إذا طولب بإحضاره ،و هو حی ،فلم یحضره ،لزمه أداء ما یثبت علیه فی قول من
أجاز کفاله األبدان (ابن زهره.)626 :1397 ،

با در نظر گرفتن مطالب باال رابطة معنایی اجزای فرمول فارسی میانه روشن
میشود :فرخ پایندانی مهرین را در برابر آذرفرنبغ میپذیرد .فرخ تعهد میکند مهرین را
در زمانی که آذرفرنبغ بخواهد به او تسلیم کند ،وگرنه آذرفرنبغ مجاز است فرخ را به
عوض ( )pad gōhrīgānīhمهرین به حبس بیندازد.
***
ادامة بند باال معلوم میکند که پایندان (کفیل/فرخ) میتواند بدون اذن تن (متعهد
اصلی/مهرین) ،پایندانی او را بپذیرد .در این صورت پایندان میتواند او را رها کند و تا
زمانی که او را نگاه دارد ،به ادامة آن مجاز است و زمانی که مهرین را مطالبه کنند ،به
گرفتن او و نگاه داشتنش مجاز است .اما اگر او (مهرین) را تا زمان مطالبه رها کند،
بدون رضایت مهرین مجاز نیست او را تسلیم کند:
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MHD 58, 11–14
ud ka Farrox jud az xwāhišn ī Mihrēn, Mihrēn pad tan az Ādurfarrōbay abāz
padīrēd, Farrox Mihrēn be hišt pādixšāy ud tā dārēd pad dāštan ud ka xwāhēnd pad

grift ud dāštan pādixšāy ōwōn čiyōn Ādurfarrōbay-iz būd, ud ka be hišt tā xwāhēnd
jud az hunsandīh ī Mihrēn abāz abespārdan nē pādixšāy.

و اگر فرخ بدون تقاضای مهرین ،مهرین را به تن از آذرفرنبغ بپذیرد ،فرخ مجاز است مهرین را رها
کند و تا زمانی که نگاه دارد به نگاه داشتن [مجاز است] و اگر تقاضا کنند به گرفتن و نگاه داشتن،
مجاز باشد همچنانکه آذرفرنبغ هم [مجاز] بوده است .و اگر رها کرد ،تا زمانی که تقاضا کنند بدون
رضایتِ مهرین به تسلیم دوباره مجاز نیست.

اگرچه مورد زیر اذن مکفول را به جهت دیگری مورد بحث قرار میدهد ،از بابت
این که اذن مکفول به کفیل در قبول کفالت در شرایط کفالت مؤثر بوده ،مورد قابل
قیاس دیگری را نشان میدهد« :و ان قضی الکفیلُ الدَّینَ فان کان ضَمِنَ عنه بإذنه رَجَعَ
علیه و قیل ال یرجع حتَّی یضمن بإذنه و یدفع بإذنه و ان ضمن بغیر اذنه لم یرجع و قیل
ان دفع بإذنه رَجَعَ و ان ضمن دیناً مؤجَّالً فقضاه قبل األجل لم یرجع قبل األَجَل»
(ابواسحاق شیرازی.)160 :1597 ،
***

ممکن بود قرار به تسلیم تن (متعهد اصلی) برای مدت معینی ،مثالً یک سال ،تعیین
شود .در این صورت اگر تن تا آن مهلت حاضر نبود ،کفیل میتوانست تا سپری شدن
یک سال تن را تسلیم نکند .اما اگر تن حاضر بود و او را تسلیم میکرد ،مکفولله ملزم
به بازپذیرفتن تن بود:

MHD 57, 16-58, 3

ka Ohrmazd rōz Farrox ud Wahman rōz ka Mihrēn kard kū-“m tā ēw(6) sāl Farrox

pad

pad tan az Ādurfarrōbay padīrift”, tā ēw(7) sāl. ud ka gōwēd kū-“m Farrox

az Ādurfarrōbay <ī> padīrift” az ān čiyōn xwāhišn (8) ī tan sāl drahnāy az ān

tan

ī ka xwāst frāz tā ēw(9) sāl bowandag <ud> bawēd, ka tan nē mad ēstēd pādixšāy
ka abāz nē abespārēd ud ka tan mad ēstēd ud abāz abespārd Ādurfarrōbay nē
pādixšāy bē ka abāz padīrēd.

اگر روزِ هرمزد ،فرخ ،و روزِ بهمن ،مهرین توافق کرد که «تا یک سال فرخ را به تن از آذرفرنبغ
پذیرفتم»  ،تا یک سال [پایندانی برقرار باشد] .و اگر بگوید که «فرخ را به تن از آذرفرنبغ پذیرفتم»
از آنجا که تقاضا برای تن تا پایان سال از آن زمان که خواست تا یک سال تمام باشد ،اگر تن حاضر
نباشد ،مجاز است که تسلیم نکند و اگر تن حاضر باشد و تسلیم کند ،آذرفرنبغ باید بازپس بپذیرد.
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ابواسحاق شیرازی (م  492ه.ق) ،فقیه شافعی ،الزام مکفول له به قبول مکفول پیش
از موعد تسلیم را چنین بیان کرده است« :و ان شرط فیه أجالً طولب عند المحلّ وان
أحضره قبل المحلّ و لیس علیه ضررٌ فی قبوله وجب قبوله و ان سلَّم المکفول به نفسه
بریء الکفیلُ» (ابواسحاق شیرازی.)161 :1597 ،
مرغینانی (م  773ه.ق) ،فقیه حنفی ،هم بیان مشابهی دارد« :فإن شرط فی الکفاله
بالنفس تسلیم المکفول به فی وقت بعینه لزمه إحضاره إذا طالبه فی ذلک الوقت ،وفاء
بما التزمه .فإن أحضره ،وإال حبسه الحاکم ،المتناعه عن إیفاء حق مستحق علیه (مرغینانی،
 ... )673 :7/1419ولو سلمه قبل ذلک بریء ألن األجل حقه ،فیملک إسقاطه کما فی الدین
المؤجل» (مرغینانی.)674 :7/1419 ،
محقق حلی (م 292 .ه.ق) هم موردی مشابه دارد« :إذا أحضر الغریم قبل األجل،
وجب تسلّمه ،إذا کان ال ضرر علیه» (محقق حلی« /)79 :6/1405 ،هرگاه حاضر کند بدهکار را
پیش از موعد ،واجب است گرفتن طلب کار او را ،هرگاه او را ضرری حاصل نشود» (محقق
حلی.)644 :1/1394 ،

***
در صورتی که پایندانی برای مدت زمان معینی بود ،با خاتمة آن ،پایندانی خاتمه
مییافت و پایندان باید تن (متعهد اصلی) را تسلیم میکرد:

MHD 89, 1–3

abāg ān ī {nibišt}(10) {kū ka}(11) gōwēd kū-“m tā ēw sāl pad tan az tō padīrift,” uzīd
ēw sāl pāyandā{nīh}(12) nēst, bē tan abāz abespārišn

همراه با آن نوشته شد که اگر بگوید که «تا یک سال به تن از تو پذیرفتم» ،با سپری شدن یک
سال [دیگر] پایندانی نباشد ،بلکه تن باید تسلیم شود.

نمونة باال را میتوان با مورد زیر در فقه شیعه مقایسه کرد« :و للمکفول له مطالبه
الکفیل بالمکفول عنه عاجال إن کانت مطلقه أو معجله و بعد األجل إن کانت مؤجله فإن
سلمه تسلیما تاما فقد برئ و إن امتنع کان له حبسه حتى یحضره أو یؤدی ما علیه و لو
قال إن لم أحضره کان علی کذا لم یلزمه إال إحضاره دون المال و لو قال علی کذا إلى
کذا إن لم أحضره وجب علیه ما شرط من المال» (محقق حلی.)72 :6/1405 ،
کفیل ممکن بود ملتزم شود که در صورت حاضر نکردن تن (متعهد اصلی) ،مالی را
به طرف دیگر (مکفول له) بدهد .به هر صورت ،پایندانی از فرمولبندی دقیقی پیروی
میکرد که مستلزم به زبان آوردن لفظِ  -m padīriftبود .تعهدی که بدون رعایت این
قواعد صورت میگرفت فاقد اثرات مترتب بر پایندانی بود .در نمونهای که این قاعده
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رعایت نشده ،پایندان اگر چنانچه بدون تقصیر ناتوان از تسلیم میشد ،حتی پس از توانا
شدن به انجام آن ،ملزم نبود که نه شخص تعهدشده را تسلیم کند و نه مبلغ توافقشده
را بدهد:

MHD 58, 4–9

ka Farrox abāg Ādurfarrōbay paymān kunēd kū “ka tō Mihrēn xwāhēh Mihrēn ō tō
abespārom, enyā 200 be dahom,” ud pas Ādurfarrōbay Mihrēn az Farrox xwāhēd

ud Farrox Mihrēn nē abespārēd, ud agar Farrox pad abespārdan ī Mihrēn a-tuwānīg
ud pad ān a-tuwānīgīh a-wināh, ka-z pas ō tuwānīgīh rasēd tan nē abespārišn ud
200-iz nē. agar-iš guft kū-“m padīrift” ka-z pad ān ēwēnag a-tuwānīg be bawēd ēgiz čiyōn ō tuwānīg(īh) rasēd tan abāz abespārišn.

اگر فرخ با آذرفرنبغ پیمان کند که « اگر تو مهرین را بخواهی مهرین را به تو میسپارم ،وگرنه
دویست [درهم] بدهم» ،و سپس آذرفرنبغ مهرین را از فرخ بخواهد و فرخ مهرین را تسلیم نکند و
اگر فرخ به تسلیم کردن مهرین ناتوان و در آن ناتوانی بیتقصیر باشد ،حتی اگر بعد به توانمندی
برسد[ ،میتواند] تن را تسلیم نکند و دویست [درهم] هم ندهد .اگر او گفت که «پذیرفتم» ،اگر به
همان ترتیب ناتوان باشد آنگاه چنانچه به توانایی برسد ،باید تن را تسلیم کند.

در این بند فرخ ،پایندان/پذیرفتار (کفیل ،قبیل)؛ مهرین ،تن (متعهد اصلی) و آذرفرنبغ
مکفولله است .فرخ با به زبان آوردن این جمله که «اگر تو مهرین را بخواهی مهرین را
به تو میسپارم ،وگرنه دویست [درهم] بدهم» متعهد به تسلیم مهرین به آذرفرنبغ
میشود .اگر چنانچه آذرفرنبغ مهرین را از فرخ درخواست کند و فرخ مهرین را تسلیم
نکند ،اگر فرخ در تحویل مهرین ناتوان باشد و در آن مورد تقصیری نداشته باشد ،اگر
بعدها هم قادر به آن شود ،نیازی به تسلیم مهرین نیست و پرداخت دویست (درهم) هم
الزم نیست .اما اگر گفته باشد که «من پذیرفتم» حتی اگر ناتوان از تسلیم او بوده باشد،
چنانچه بعداً توانا شود ،باید متعهد اصلی را تسلیم کند.
در بند باال تلویحاً آشکار می شود که در کفالت تنها رضایت کفیل و مکفولله شرط
است و رضایت متعهد اصلی (مکفول) شرط نیست.
***
در ب ند زیر صحبت از عبارت ایرادشده در هنگام قرارداد پایندانی به تن است .تغییر
در عبارتپردازی به تعبیری متفاوت میانجامد:

MHD 57, 12–14

ka gōwēd kū-“m Farrox pad tan az tō padīrift,” ud ēn nē gōwēd kū-“š abāz
”abespārom,” tuwān guftan kū-“t dārišn ō man nē abespārd.

/08پایندانیبهتنوضمانهبالنفس

اگر بگوید که «فرخ را به تن از تو پذیرفتم» ،و این را نگوید که «او را بازپس دهم» ،میتوان گفت
که «تو نگاهداری را به من نسپردی».

ممکن بود دو پایندان به اتفاق ،تعهد به احضار تن (مکفول) را بپذیرند .بند زیر به
دلیل افتادگی دو سه واژه ابهام دارد ،اما تردیدی نیست که مضمون کلی آن ،پایندانی دو
شخص به اشتراک است:

MHD 57, 14–16

ka Ohrmazd rōz, Farrox, ud Wahman rōz, …(13) az Pusag andar Ādurfarrōbay kard
kū-“m Mihrēn pad tan az tō padīrift”, pāyandānīh har dō xūb.

اگر روز هرمزد ،فرخ ،و روز بهمن ... ،پوسگ؟ با آذرفرنبغ تعهد کرد که «مهرین را به تن از تو
پذیرفتم» ،پایندانی هر دو شخص جایز است.

مقایسه کنید با موردی مشابه در فقه اسالمی« :وَلَوْ تَکَفَّلَ بِالرَّجُلِ الْوَاحِدِ رَجُلَانِ،
جَازَ» (ابن قدامه.)410 :4/1355 ،
***
اگر پایندان از دنیا میرفت ،وراث وی ملزم بودند که تن (متعهد اصلی) را به
مکفولله تسلیم کنند:

MHD 58, 14-16

ka Farrox Ādurfarrōbay pad tan az mard-ē <abāz> padīrēd, widard-iz Farrox,
xwāstagdārān(14) ī Farrox Ādurfarrōbay abāz abespārišn.

هنگامی که فرخ ،آذرفرنبغ را به عنوان تن از مردی بپذیرد ،با درگذشت فرخ وراث فرخ باید
آذرفرنبغ را تسلیم کنند.

***
از مجموع موارد باال معلوم میشود که پایندانی به تن در حقوق زرتشتیان دورة
ساسانی با ضمانه بالنفس در فقه اسالمی چه به حیث اصطالح و چه به لحاظ مفهوم و
کاربرد حقوقی قابل مقایسه است و تفاوت چندانی با آن ندارد.
موارد پایندانی به تن دالیل احضار تن (متعهد اصلی) را ذکر نمیکنند ،چنانکه در
فقه اسالمی نیز معموالً بحث بر سر احضار مکفول است و دربارة دلیل آن سخنی به
میان نمیآید .اما از مواردی که در متون فارسی دورة اسالمی ذکر شده میتوان پارهای
از دالیل احضار شخص و ضامن شدن شخص دیگری به احضار او را دریافت .در نامهای
که ارباب خراج قم به المقتدر باهلل ( 360-677ه.ق) نوشتند ،به انتخاب و نصب جهبذ
بنا به رسم کهن اشاره کردند و خود بر جهبذ به تن پایندان شدند« :و بر ما واجب شد
اقامت و نصب کردن جهبذ و ضامن شدن نفس و وجود او و آنچ به دست و تحویل او
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آید .پس ما اختیار کردیم و برگزیدیم از بهر این معنی فالن بن فالن جهبذ را و ما او را
نصب کردیم و جهبذ خود گردانیدیم تا اموال این کوره لهذه السنه الخراجیّه و بقایای ما
قبل آن در تحت الید و تصرف او آیند و ما ضامن نفس و وجود او شدیم و آنچ از اموال
خراج به قبض و تحت الید او آید ،مادام که جهبذ در دست او باشد  ...بر آنک هر یک از
ما کفیل و پایندان نفس این جهبذ بود و هر یک از ما ضامن شود از آنچ به قبض و
تصرف او آید و هرگاه که از ما طلب حضور او نمایند ،ما او را حاضر گردانیم و از عهدة
آنچ واجب بود برو بیرون آییم» (قمی .)171 :1321 ،در حکایتی از داستانهای بیدپای،
بازرگان طرار بر بازرگان ابله دعوی ربودن زر کرد و ریش او را گرفت و پیش قاضی برد.
قاضی از بازرگان طرار گواه خواست و او درختی را که زر زیر آن بود گواه قرار داد .قاضی
قرار کرد روز بعد به گواهی درخت گوش دهد و بازرگان ابله را تا روز دگر به پایندان داد
(بخاری .)163 :1327 ،در داستان سمک عیار ،طرمشة زندانبان پس از گریختن زندانیان
برای آن که فرصتی برای جستن و یافتن سمک و گریختگان بیابد به شاه گفت «دَه
معروف در پایندان دارم» .او «دَه کدخدای معروف را پیش شاه برد تا او را بر خود
گرفتند» (ارجانی .)174 :1326 ،این موارد نشان میدهد که تعهد به احضار ،به دالیل
گوناگون روی میداد .از سوی کسی که پایندانی به نفع او صورت میگرفت (مکفول له)،
اینها میتوانست مواردی نظیر اطمینان به ادای تعهد متعهد اصلی (تن) ،فیالمثل
تحویل خراج تعیینشده به حاکم یا عامل او ،و اطمینان به حضور متهم در دادگاه یا
بازگشت شخصی که دَین بر عهدة اوست به نزد شخص ذینفع باشد.
.9نتیجه 
پایندانی به تن میان سه شخص صورت میگرفت :پایندان (کفیل)؛ کسی که پایندان
پایندانی او را میپذیرفت (متعهد اصلی)tan/؛ کسی که پایندانی به نفع او صورت
میگرفت (مکفول له) .پایندانی با به زبان راندن  -m(A) B pad tan az C padīriftبه وقوع
میپیوست و بنا بر آن ،پایندان در برابر مکفول له متعهد به سپردن (تسلیم)abespārdan/
شخص ثالث ( )tanمیشد .پایندانی با مرگ پایندان تمام نمیشد و وراث پایندان متعهد
به سپردن تن بودند .پایندان ممکن بود تعهد کند که در صورت تسلیم نکردن تن ،مالی
را به عوض آن به مکفول له پرداخت کند .همچنین ممکن بود دو شخص مستقالً
پایندانی کسی را بپذیرند .موارد پایندانی به تن در حقوق زرتشتیان و ضمانه بالنفس در
فقه اسالمی ،چه از حیث اصطالحات و عبارات حقوقی ،چه از حیث ساخت دستوری
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جمالت و چه از حیث مضمون کلی و جزئی ،شباهت چشمگیری دارند .مقایسة آنها
نشان میدهد که تا چه میزان متون فقه اسالمی میتوانند برای بازگشودن دشواریهای
متون حقوقی فارسی میانه راهگشا باشند .تاکنون پژوهشگران یکی از راههای تبدیل
شخص آزاد به برده در حقوق زرتشتیان دورة ساسانی را بردگی در اثر دین یا وام
میدانستند .اما در این مقاله نشان داده شد که همگی این موارد به پایندانی به تن
(ضمانه بالنفس) مربوطند .اکنون باید موضوع بردگی در اثر دین را دستکم تا زمانی که
شاهدی برای اثبات وجود آن از دورة ساسانی به دست نیامده ،کنار گذاشت.
نوشتها 


پی
 .1آغاز و انجام دستنویس مادیان افتادگی دارد .بخش به جامانـده هـم دو پـاره اسـت .چـاپ عکسـی پـارة نخسـت
مشتمل بر  77برگ را مودی در ( 1701رک )Modi, 1901 .و پارة دوم شامل  60برگ را انکلساریا در  1716در

بمبئی منتشر کرده است:

The Social Code of the Parsis in Sasanian Times or The Madigân-i-Hazâr
Dâdistân. Part II, by Ervad Tehmuras Dinshaw Anklesaria, with an introduction by
Jivanji Jamshedji Modi, 1912, Bombay.

 .6برای موارد پایندانی به خواسته و کاربرد این فرمول رک .مادیان.10-2 :77 ،16-6 :79 ،
 .3رک .قرآن َ( 47/7کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ« :)...و بنبشتیم بر ایشـان انـدران کـه :تنـی
بتنی ،و چشمی بچشمی ( »...ترجمة تفسیر طبری«/)402 :1/1373 ،و نوشتیم بر ایشان در وی کـ تنی بـه تنـی و
چشمی به چشمی ( »...ترجمه قرآن ماهان«/)95 :1353 ،و نوشتیم بر ایشان در آن که تن به تن و چشم به چشـم
( »...برگردانی کهن از قرآن کریم)77 :1353 ،؛ قرآن ( 6/97وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَه)« :و سـوگند یـاد کـنم بتنـی
مالمهکننده» (ترجمة تفسیر طبری«/)1720 :4/1373 ،و سوگند یاد همیکنم به تن نکوهشگر» (برگردانـی کهـن
از قرآن کریم«/)703 :1353 ،و هر آینه سوگند یاد میکنم بدان تن که خود را کنـد بـه قیامـت مالمـت» (نسـفی،
)1117 :1370؛ قرآن ( 35/94کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَهٌ)« :هر تنی بدانچه ساخت گروگان است» (ترجمة تفسـیر
طبری«/)1774 :4/1373 ،هر تنی بدانچه ورزیده است موقوف بـود بـه محاسـبت» (نسـفی)1113 :1370 ،؛ قـرآن
( 130/6وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ)« :و کیست که راغب نشود از کیش ابرهیم مگـر آنکـه نـادان
شود تن خویش را؟» (ترجمة تفسیر طبری« :)106 :1/1373 ،و که باشد که بگردد از دین ابراهیم ،مگر آنکه نـادان
شود تن او( »...بخشی از تفسیری کهن)103 :1356 ،؛ قرآن ( 111/12یَوْمَ تَأْتِی کُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُـوَفَّى
کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ)« :آن روز که میآید هر تنی خصومت میکند از تن خویش بـا جـان خـویش ،و
تمام بدهند هر تنی را آنچه کرده بوده و ایشاناند که ستم نکنند بریشان» (ترجمة تفسیر طبـری)550 :6/1373 ،؛
قرآن ( 17/56یَوْمَ لَا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً وَالْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ)« :آن روز نه پادشاهی دارد تنی مر تنـی را چیـزی ،و
فرمان آن روز ـ و دیگر روزها همه ـ خدای راست» (ترجمة تفسیر طبـری)1774 :4/1373 ،؛ قـرآن ( 21/64لَـیْسَ
عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِکُمْ)« :نیست بر نابینا تنگی ،و نه بر لنـگ
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تنگی ،و نه بر بیمار تنگی؛ و نه بر تنهای شما( »...ترجمة تفسیر طبـری .)1166 :3/1373 ،بـرای برابـری الـنفس و
البدن با تن همچنین رک .کردی نیشابوری.9 :6737 ،
 .4نک قانون مدنی ایران ،مادة  - 934کفالت عقدی است که بـه موجـب آن احـد طـرفین در مقابـل طـرف دیگـر
احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.
 .7ترجمة پژوهشگران از موارد مربوط به پایندانی به تن با یکدیگر اختالف دارد .چنانکه پیشتر گفته شد ،در همـة
این موارد ،پریخانیان (و نیز عریان) تن را برابر با برده گرفته است ،اما ماتسوخ آن موارد را به برده شدن شـخص بـه
گروه نهاده شده در صورت ناتوانی داین به ادای دین خود تعبیر کـرده اسـت :پریخانیـان« :اگـر فـرخ مهـرین را بـه
عنوان برده از آذرفرنبغ دوباره بپذیرد ،آنگاه اگر آذرفرنبغ ادعا کند فرخ باید مهرین را تسلیم کند ،وگرنه (آذرفرنبـغ)
میتواند فرخ را به جبران (عوض) مهرین گرفتار کند» ( .)Perikhanian, 1997: 149ماتسوخ« :اگر فرخ مهرین
را به تن (به عنوان بدن ،یعنی ’بـرده در اثـر بـدهی‘  )Schuldknechtاز آذرفرنبـغ آزاد کنـد( ،آنگـاه) آذرفرنبـغ
هنگامی که بخواهد مهرین را به فرخ تسلیم میکند ،وگرنه او مجاز است به عـوض مهـرین فـرخ را دسـتگیر کنـد»
( .)Macuch, 1993: 394عریان « :چنانچه فرخ مهرین را بعنـوان بـرده از آذرفرنبـغ بـاز پـذیرد ،اگـر آذرفرنبـغ
بخواهد فرخ (باید) مهرین را (به او) واسپارد ،در غیر این صورت حق دارد که در ازای قیمت مهـرین فـرخ را گرفتـار
کند» (فرخمرد بهرامان .)644 :1371 ،نقل ترجمة بندهای دیگر مربوط به پایندانی به تن در اینجا ممکـن نیسـت،
اما در همة آنها همان پیشفرضِهای نادرستِ پیشگفته وجود دارد.

 .2دستنویس HNA :به جای HD

 .9دستنویس HNA :به جای HD

 .5این واژه در دستنویس آسیب دیده است ،اما با مقایسة حروفِ باقیمانـده از آن بـا واژة ' xwāhišn/hwʾdšnدر

همان صفحه (سـطر  )11آن را بایـد  xwāhišnخوانـد .ماتسـوخ ( )Macuch, 1993: 389بـه همـین صـورت
خوانده ،اما پریخانیان ( )Perikhanian, 1997: 148آن را  dārišnخوانده که بیتردید نادرست است.

 .7دستنویس HNA :به جای HD

 .10گوشة صفحة  57دستنویس که پایان سطر نخست و بخشی از آخرین واژة سطر دوم را در بر میگیرد ،از بـین

رفته است .به جای آن میتـوان دو واژة  nibištو  guftرا پیشـنهاد کـرد .رک Perikhanian, 1997: 206 .و
Macuch, 1993: 569

 .11رکModi: 1901, Corrigenda and Addenda, p. 15 .

 .16بخشی از ایـن واژه از بـین رفتـه .بـرای بازسـازی مشـابه رک Perikhanian, 1997: 206 .و Macuch,
1993: 569

 .13دستنویس در اینجا به اندازة دو سه واژه افتادگی دارد.
 .14دستنویس hwʾstkdʾlšn' :به جای 'hwʾstkdʾlʾn
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وتزشتاین ،لیپزیگ.
شیخ صدوق ،محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی ،1354 ،المُقنع ،قم ،مؤسسه اإلمام الهادی.
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قمی ،حسن بن محمد بن حسن ،1321 ،تاریخ قم ،ترجمة حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی،
به تصحیح سید جاللالدین تهرانی ،تهران ،توس.
کردی نیشابوری ،ادیب یعقوب ،6737 ،کتاب البلغه ،به تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچی ،تهران،
بنیاد فرهنگ ایران.
کرمینی ،علی بن محمد ،1357 ،تکمله األصناف ،به تصحیح علی رواقی ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی.
محقق حلی ،1405 ،شرایع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،تصحیح و تعلیق عبدالحسین محمد علی
بقّال ،قم ،اسماعیلیان.
محقق حلی ،1394 ،ترجمة فارسی شرایع اإلسالم ،ترجمة ابوالقاسم بن احمد یزدی ،به تصحیح محمد
تقی دانشپژوه ،تهران ،دانشگاه تهران.
مرغینانی ،برهانالدین ابوالحسن علی بن ابوبکر ،1419 ،الهدایه شرح بدایه المبتدی ،مع شرح العالمه
عبدالحیّ اللکنوی ،کراچی ،إداره القرآن والعلوم اإلسالمیه.
معتقد االمامیه ،متن فارسی در کالم و اصول و فقه شیعی از سدة هفتم ،1337 ،به تصحیح محمد تقی
دانشپژوه ،تهران ،دانشگاه تهران.
نسفی ،امام ابوحفص نجمالدین عمر بن محمد  ،1370تفسیر نسفی ،ترجمهای کهن از قرآن مجید به
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