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

دهچکی
دو نوع پایندانی  منعکس شده مادیان هزار دادستاندر  کهانی دورة ساسحقوق خصوصی زرتشتیان 

( و پایندانی به تن pāyandānīh pad xwāstag) شناسد: پایندانی به خواسته را بازمی)ضمانت( 

(pāyandānīh pad tan .) در فقه اسالمی قابل  / ضمانه بالمالنخست که با ضمانه بالشیءمورد

و تا حدی به سبب  هبندی ظاهراً پیچید فرمول دوم به دلیلا مورد ام ،مقایسه است ابهام کمتری دارد

 و ارتباط عناصر آن  درستی شناسایی و بررسی نشدهبه تا کنون  ،شدة آن زمینة حقوقی کمتر شناخته

 واژگانیهای  های نادرست این موارد به برابرانگاری ترجمهبرداشت ناصحیح و . است مبهم باقی مانده

بردگی در اثر بدهکاری در حقوق  همچون فرض اشتباهینجامیده و نتایج حقوقی /برده اtanهمچون 

ضمانه  عی از ضمانت در فقه اسالمی کهبا نو آورده است. مقایسة این موارد پدیدرا رتشتی ساسانی ز

 ، حلهشدخوبی شناخته  بهنیز  آنو حقوقی بندی و زمینة معنایی  فرمولو شود  نامیده میبالنفس 

به در فقه اشارد مبا مو این موارد حقوق زرتشتی ساسانی قرابته این مقال کند. را ممکن می هامعمای آن

 دهد. نشان میرا  اسالمی
 

، ان هزار دادستانمادی ،متون حقوقی فارسی میانه حقوق خصوصی زرتشتی، هایکلیدی:واژه

 ، فقه اسالمی.ضمانه بالنفس پایندانی،

                                              

 jam1977@ferdowsi.um.ac.ir                                                          :هنویسند ة. رایانام 1



 پایندانیبهتنوضمانهبالنفس/06

مقدمه

میانه  ی زرتشتیان دورة ساسانی در چند رسالة فارسیموضوعات مرتبط با حقوق خصوص

 (،MHD یا مادیان)از این پس:  مادیان هزار دادستاننها ترین آ مطرح شده است. مهم

بیش از گرد آورده است.  مرد وهرامان مشتمل بر احکام حقوقی )دادستان( است که فرخ

و طی این  گذرد می نمادیاجامانده از  بهنویس چاپ عکسی تنها دست از زمان قرنیک 

اگرچه  (1)صورت گرفته است.های آن  دشواری حل برای فراوانی های کوشش مدت

برخی  ،منتهی شده گیری در این زمینه چشم های تبه پیشرفپژوهشگران  مطالعات

از حقوق  موردی ،در این میانباقی مانده است. ناگشوده همچنان  مادیانمشکالت 

 بندی فرمول تا حدی به سبب ،است)ضمانت( مربوط  یپاینداننوعی از به  خصوصی که

و دور تفسیرهای نادرست ، با اش حقوقی ناشناختهپیچیدة آن و تا حدی به دلیل زمینة 

 است.ده همراه بو از ذهن

دارای های  در فصلمعموالً به دنبال هم را موارد حقوقی مرتبط با یکدیگر  مادیان

پایندانی و پایندانی و  همفصل »ذیل دانی به تن مربوط به پاین بندهای. آورد می عنوان

از سطر و اند  آمده (dar ī ham-pāyandānīh ud pāyandānīh ud hambāyīh)« شراکت

 ؛دنگیر را در بر می مادیاننویس  دست 75تا سطر شانزدهم صفحة  79دوازدهم صفحة 

نظام حقوقی  آمده است. از آنجا که 57مورد دیگری هم در سطرهای یکم تا سوم صفحة 

و است  بر رویه و سابقة قضایی استوارو  است یع حقوق عرفاسانی از نوزرتشتیان دورة س

، تعریفی برای اصطالحات حقوقی شود را شامل میاحکام حقوقی واقعی یا نظری  تنها

خاطب با آن مفاهیم را مسلّم آشنایی پیشین ممادیان کند و گردآورندة  ارائه نمی

تجزیه و تحلیل درونی آن موارد ممکن  های متن تنها با حل دشواری ،ینرد. بنابراانگا می

های حقوقی دیگر یافت شود، به کمک  است و اگر موارد قابل قیاس برای آن در نظام

 .هسایقم

در خالل  ن موارد، اما اینون موضوع تحقیق مستقلی نبودهموارد پایندانی به تن تا ک

را به  مادیان کل پژوهشگرانی که و نیز در آثار یگر )بارتلمه، پالیارو(های د بررسی

. این است و تفسیر شده مطالعه تسوخ(اند )پریخانیان، ما های امروزی ترجمه کرده زبان

به حقوق زرتشتیان  ،و مفروضات آنعمدتاً با در نظر داشتن حقوق رومی  پژوهشگران

نت( در حقوق رومی از آنجا که این نوع پایندانی )ضما و اند دورة ساسانی نگریسته

اند.  دهکر دیگری ارزیابی و تفسیرهای  شیوه بهرا موارد پایندانی به تن  ،ناشناخته است
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ط به بویکی از موارد مر ،و حقوق زرتشتیان ساسانی مادیانپیشگام مطالعة  ،بارتلمه

 پس از او، .است ین تفسیر کردهرهن مال در عوض دَرا  (11-4 ،75 مادیان)دانی به تن نپای

همان تفسیر را از  ،اختصاص داده رهن مال در عوض دین به که ذیل پژوهشینیز پالیارو 

. از (Bartholomae, 1918: 9–10; Pagliaro, 1935: 306) استبند مورد نظر به عمل آورده 

 ندائبه گرو به خود مالی را  بدهکار در قبال دینِ (،Antichresis)مال  رهنِ در آنجا که

موارد ، شود می دین کستهالموجب ا گرو مالِ از منافعِ دائنمندی  بهره ودهد  می

را  ک. بعد(دائن )ر تن به تسلیمِو   اند پایندانی به تن را هم به همان مفهوم در نظر آورده

که گویا کار او نزد دائن  اند کرده اند و تن را برده معنا در قبال وام پنداشته نهادن تن گرو

 وکم تکرار شده است. حقیقات جدیدتر بیشتفسیر در تهمین . کند وام را مستهلک می

 as a slave/servi)« به عنوان برده، به جای برده»را  pad tan و را برده نیز تن نپریخانیا

loco )است   دهترجمه کر(Perikhanian, 1997: 149; cf. Shaki, 1992: 221–226; 

Perikhanian, 1983: 635).  را  تندارد. او تفاوت پریخانیان  نظربا تا حدی  ماتسوخنظر

کی به عنوان ضمانت یک وام به لحاظ فیزی داند که میآزادی  شخص غیرآزاد یا نیمه

داد که  زمانی روی می تن . به زعم او، بردگیِدشو ضامن یک بدهی می یا شود معین می

 تنانست تو دهنده می وامن صورت آدر  .دش پرداخت دین خود عاجز میگیرنده از باز وام

 Macuch, 1988: 763–766; Macuch, 1993: 401) را برای خودش بردارد و او را برده کند

no. 11; Macuch, 2010: 197; Macuch, 2016: 24–25.) برای ی نادرستیمعنا چنین tan 

های  یکی از واژه  tanبه آثار دیگر راه پیدا کرده و مادیانها و تحقیقات مرتبط با  از ترجمه

 ,Wiesehöfer, 2001: 178; Colditz)برده در فارسی میانه ذکر شده است  شده به اطالق
2009: 83; Daryaee, 2009: 58–59.) 

های  بر پایة همان موارد پایندانی به تن، یکی از راه که آندیگر نتیجة این نوع تفسیر 

 متبدیل شخص آزاد به برده را بردگی در اثر دین یا ناتوانی از پازپرداخت وا

(Schuldknechtschaft/ debt slavery) سطور آینده ماهیت پایندانی به تن در اند.  دانسته

کند و اعتبار تفسیرهای پیشین را  بررسی می راحقوق خصوصی زرتشتیان دورة ساسانی 

 .زند به محک ارزیابی می
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کند، اما از موارد  ی نمیدبن موضوعات حقوقی را تعریف و طبقه مادیان ،که ذکر شد چنان

ة ساسانی دور انزرتشتی حقوقدر  توان دو نوع پایندانی را ه برای پایندانی میذکرشد
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و پایندانی به تن ( pāyandānīh pad xwāstag) به خواسته/مال. پایندانی 1: شناختباز

(pāyandānīh pad tan.) همچون ییها فرمولبا  موارد پایندانی به خواسته u-m pad ēn 

xwāstag pāyandān hēm بیانهایی  فرمول با پایندانی به تنموارد  (6)اند. بیان شده 

 .ز این بررسی خواهند شدکه پس ااند  شده

. ضمانه بالشیء )ضمانه 1شناسد:  به نحو مشابه، فقه اسالمی نیز دو نوع ضمانت را می

آشکارا با  نه بالشیءضمااز حیث اصطالح، کفاله بالنفس(. ) ضمانه بالنفس .6بالمال( و 

pāyandānīh pad xwāstag  یاست. همسانبرابر در فارسی میانه pāyandānīh pad tan  و

)نک  کنند های کهن متون فقهی عربی به فارسی تأیید می ضمانه بالنفس را هم برگردان

های کهن  فرهنگو  قرآنهای کهنِ  در برگردان به تنبالنفس : و  نفس : تنبرابری . بعد(

ء نوعی از ضمانت است که طی آن،  ضمانه بالشی (3)د.شو بی ـ فارسی تأیید میعر

ضمانه/کفاله  اماکند.  برابر شخص دیگر ادای دین شخص سوم را تضمین می یشخص

نوعی ضمانت است که طی آن، شخصی برابر شخص دیگر متعهد در فقه اسالمی بالنفس 

ه و ل  طرف دیگر را مکفولرا کفیل،  متعهدفقه اسالمی  (4)شود. به احضار شخص سوم می

در حقوق پایندانی به تن موارد  مقایسة .خواند می عنه  /مکفولمکفولرا  شخص سوم

ی فارسی ها جمله ارتباط منطقی عناصر در فقه اسالمی ضمانه بالنفسبا موارد زرتشتی 

کند  میرا آشکار  و اصطالحات عربی های اصطالحات حقوقی فارسی میانه و برابری میانه

مشخص کردن هت از ج بند زیر .دساز میسر میرا معمای بندهای فارسی میانه حل  و

 اهمیت شایانی دارد:آن  ارتباط میان اشخاص دخیل در طبیعت پایندانی به تن و
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. 

مهرین را ]باید[ بخواهد فرخ  پذیرد، آذرفرنبغ زمانی که ازتن از آذرفرنبغ ب اگر فرخ مهرین را به

 (7)د.به عوض مهرین، فرخ را گرفتار کن است کهوگرنه مجاز  ؛دتسلیم کن

شود.  های شرط و جواب شرط مطرح می هله صورت جممسئلة حقوقی بدر اینجا 

 کنند: از چنین الگویی پیروی می یهای شرط جمله
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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A ،B  وC اند ا یکدیگر قرار گرفتهطة حقوقی بند که در یک رابا سه شخص .A  فاعل

بر رابطة ، abāz padīrēdفعل جمله، و آغازگر این رابطة حقوقی است.  نخست جملة

و دیگری  (B) مستقیم ، یکی مفعولدارد و دو مفعول کند داللت میمابین  فیحقوقی 

کلید  دو مفعول آن فعل با رابطة .آمده است azکه پس از  (C)حرف اضافه مفعول 

 این فرمول است. اییبازگش

های اصطالحات حقوقی فارسی میانه و عربی  های کهن عربی ـ فارسی برابری فرهنگ

پذیرفت بر فالن »را « ضَمِنَ لَهُ کذا» مقدمه األدبد. نکن بندهای باال را روشن می

پذرفتاری کردش، »را « قَبَلَ بِهِ»و « پذیرفتار شد از وی او را»را « کَفَلَ عَنهُ»و « چیزی

همان فرهنگ کفیل،  .(100 -133 -127: 1543)زمخشری، معنا کرده است « پایندانی کرد او را

. (100 -127: 1543)زمخشری، آورده است « پذیرفتار»و « پایندان»ضامن و قبیل را برابر 

هم  کتاب البلغهو ( 726: 1357)کرمینی، معنا کرده « پدرفتار»نیز کفیل را  تکمله األصناف

این . (324: 6737)کردی نیشابوری، قَبیل و الزَّعیم را برابر با پایندان آورده است الکَفیل، ال

و همان پایندان/پذیرفتار/کفیل  abāz padīrēdفاعلِ فعلِ  A دهند که نشان می ها برابری

 .استتعهد حقوقی فی مابین آن سه شخص از نوع پایندانی )ضمانت( 

کَفَلَ » فارسی برگردانمقایسة  باعول آن دو مف وباال فرمول رابطة فعل دومفعولی 

پذیرفتار شد از وی او »را « کَفَلَ عَنهُ» مقدمه األدب د.شو روشن می« کَفَلَ بِهِ» و «عَنهُ

ه و برگرداند« او را، پذیرفتاری کرد او راپایندانی کرد »را  «کَفَلَ بِهِ»ترجمه کرده، اما « را

از  را با یک مفعول نشان داده است. معنا« یتیم را: پذرفتاری کرد کَفَلَ الیتیمَ»در مثال 

 کهکسی است  abāz padīrēdفعلِ  مفعول مستقیمِشود که  اینجا معلوم می

کسی  مفعول حرف اضافهواقع شده و بر او  پذیرفتاری/پایندانی )کفالت/ضمانت بالنفس(

برابر با  Cل و مکفوبرابر با  B ،بنابراین است که پایندانی به نفع او صورت گرفته است.

همان پذیرفتاری/ پایندانی/کفاله  pad tan abāz padīriftan است وفقه اسالمی  له  مکفول

 بالنفس است.

در باال روشن شد که . دارد Cتعهدی در قبال  Aشود که  جملة نخست آشکار میاز 

صورت  Cاست و پایندانی به نفع متعهد اصلی  Bاین تعهد از نوع پایندانی است و 

را  B کندطلب  Cدر زمانی که است  تعهدم A کند که جملة دوم مشخص میگیرد.  می

از از تحویلش ناتوان است یا  Aکه  B به عوضِ مجاز استC وگرنه  ،تحویل دهد Cبه 

 موارد ضمانه مقایسة مفهوم دقیق این تعهد با کند. را گرفتار A سر باز زده،تحویل وی 
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 351 درگذشتةشیخ صدوق ) المقنعمورد زیر در د. شو بالنفس در فقه اسالمی روشن می

های  دهد و برابری را نشان می ا ضمانه بالمالو تفاوت آن ب عت ضمانه بالنفسق( طبیه.

 کند: های عربی ـ فارسی میانه را آشکار می واژه
و إذا کان لرجل علی صاحبه حقّ فضمنته بالنّفس فعلیک تسلیمه، و علی اإلمام أن یحبسک حتّی 

 (.395: 1354)شیخ صدوق،  بالمال فعلیک بالمال مه، و إن ضمنتهتسلّ
در ضمانه بالنفس کرده است و  در ضمانه بالمال، ضامن با مال خود ضمانت می بنابراین

صاحب در ضمانه بالنفس ضامن باید شخص مورد ضمانت را تسلیم  با نفس )تن( خود.

 دارد. میحبس نگاه تا زمان تسلیم وی در  ضامن را ،کند وگرنه امامحق 

و در ارتباط با موارد فقه اسالمی که پیش از این های فارسی ـ عربی  برابری در ادامة

 بسپردش»را « منهُ سلّمه إلیهِ فَتَسَلَّمَهُ» مقدمه األدب این را هم باید افزود کهنقل شد 

د معتق فارسیبرگردان  (.679: 1543)زمخشری، معنا کرده است « بوی و پذیرفتش ازو
 هیغن در ه ضمانه بالشخص )کفاله بالبدن(از بندی مربوط ب)سدة هفتم هجری(  االمامیه
دهد و بر تداوم  نشان می عربی ـ فارسی نو را یاصطالحات حقوق ابن زهره ارتباط النزوع

 گذارد: صحه میزبان فارسی و پیوند میراث زبانی ایران از دورة میانه به دورة جدید 

صحیح  کردن وی را، بشرط آنکه زنده باشد،و ضمان کند حاضر  ایندانی کندچون شخصی را بتن پ»

الزم بود بر وی ادای آنچه بر وی  را که حاضر آور، نیاورد، است بی خالف. و اگر مطالبت کنند وی

 و ضمن إحضاره بشرط البقاء، و إذا تکفل ببدن إنسان،» (392: 1337، معتقد االمامیه« ).ثابت باشد

لزمه أداء ما یثبت علیه فی قول من  و هو حی، فلم یحضره، و إذا طولب بإحضاره، ... خالف صح بال

 .(626: 1397)ابن زهره، « .األبدان هأجاز کفال

میانه روشن  رابطة معنایی اجزای فرمول فارسی با در نظر گرفتن مطالب باال     

مهرین را کند  عهد میتخ فر پذیرد. پایندانی مهرین را در برابر آذرفرنبغ میفرخ : شود می

فرخ را به  آذرفرنبغ مجاز است د، وگرنهتسلیم کن او ر زمانی که آذرفرنبغ بخواهد بهد

 مهرین به حبس بیندازد. (pad gōhrīgānīh)عوض 

*** 

متعهد ) تنبدون اذن  تواند میپایندان )کفیل/فرخ( کند که  ادامة بند باال معلوم می

و تا  کند تواند او را رها می پایندان پذیرد. در این صورتپایندانی او را ب/مهرین(، اصلی

به  ،و زمانی که مهرین را مطالبه کنند مجاز است به ادامة آن ،زمانی که او را نگاه دارد

 ،را تا زمان مطالبه رها کند )مهرین( او . اما اگرتنش مجاز استو نگاه داشگرفتن او 

 :کنداو را تسلیم مجاز نیست بدون رضایت مهرین 
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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. 

د، فرخ مجاز است مهرین را رها به تن از آذرفرنبغ بپذیرو اگر فرخ بدون تقاضای مهرین، مهرین را 

 ،ن و نگاه داشتنبه گرفت کند و تا زمانی که نگاه دارد به نگاه داشتن ]مجاز است[ و اگر تقاضا کنند

تا زمانی که تقاضا کنند بدون  ،دو اگر رها کر ز[ بوده است.]مجا آذرفرنبغ هم که مجاز باشد همچنان

 مهرین به تسلیم دوباره مجاز نیست. رضایتِ

دهد، از بابت  رد بحث قرار میمورد زیر اذن مکفول را به جهت دیگری مواگرچه 

قابل بوده، مورد که اذن مکفول به کفیل در قبول کفالت در شرایط کفالت مؤثر  این

مِنَ عنه بإذنه رَجَعَ ان قضی الکفیلُ الدَّینَ فان کان ضَ و: »دهد را نشان می یدیگرقیاس 

قیل  ان ضمن بغیر اذنه لم یرجع و یدفع بإذنه و قیل ال یرجع حتَّی یضمن بإذنه و علیه و

 «مؤجَّالً فقضاه قبل األجل لم یرجع قبل األَجَل ان ضمن دیناً و عَجَان دفع بإذنه رَ
 (.160: 1597، شیرازیبواسحاق ا)

*** 

( برای مدت معینی، مثالً یک سال، تعیین )متعهد اصلیتن ممکن بود قرار به تسلیم 

توانست تا سپری شدن  کفیل می ،تا آن مهلت حاضر نبودتن شود. در این صورت اگر 

ملزم  له کرد، مکفول میحاضر بود و او را تسلیم ر تن یک سال تن را تسلیم نکند. اما اگ

 بود: تن به بازپذیرفتن 
MHD 57, 16-58, 3 
ka Ohrmazd rōz Farrox ud Wahman rōz ka Mihrēn kard kū-“m tā ēw(6) sāl Farrox 
pad tan az Ādurfarrōbay padīrift”, tā ēw(7) sāl. ud ka gōwēd kū-“m Farrox pad 
tan az Ādurfarrōbay <ī> padīrift” az ān čiyōn xwāhišn(8) ī tan sāl drahnāy az ān 
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. 

از آذرفرنبغ  به تنتا یک سال فرخ را »که  بهمن، مهرین توافق کرد هرمزد، فرخ، و روزِ اگر روزِ

« ن از آذرفرنبغ پذیرفتمفرخ را به ت»، تا یک سال ]پایندانی برقرار باشد[. و اگر بگوید که «پذیرفتم

که تقاضا برای تن تا پایان سال از آن زمان که خواست تا یک سال تمام باشد، اگر تن حاضر  از آنجا

 پس بپذیرد. اگر تن حاضر باشد و تسلیم کند، آذرفرنبغ باید باز نباشد، مجاز است که تسلیم نکند و
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له به قبول مکفول پیش   الزام مکفول ،فقیه شافعی ،ق(ه. 492)م  شیرازیابواسحاق 

ان شرط فیه أجالً طولب عند المحلّ وان  و: »از موعد تسلیم را چنین بیان کرده است

ان سلَّم المکفول به نفسه  ب قبوله ولیس علیه ضررٌ فی قبوله وج أحضره قبل المحلّ و

 .(161: 1597شیرازی، ابواسحاق )« بریء الکفیلُ

فإن شرط فی الکفاله : »هم بیان مشابهی دارد ،، فقیه حنفیق(ه. 773مرغینانی )م 

بالنفس تسلیم المکفول به فی وقت بعینه لزمه إحضاره إذا طالبه فی ذلک الوقت، وفاء 

)مرغینانی، ال حبسه الحاکم، المتناعه عن إیفاء حق مستحق علیه بما التزمه. فإن أحضره، وإ

... ولو سلمه قبل ذلک بریء ألن األجل حقه، فیملک إسقاطه کما فی الدین  (673: 1419/7

 (.674: 1419/7)مرغینانی،  «المؤجل

إذا أحضر الغریم قبل األجل، : »دارد مشابه یمورد هم( قه. 292)م. محقق حلی 

حاضر کند بدهکار را  هرگاه/ »(79: 1405/6)محقق حلی، « ذا کان ال ضرر علیهوجب تسلّمه، إ

)محقق « نشود کار او را، هرگاه او را ضرری حاصل واجب است گرفتن طلب پیش از موعد،

 (.644 :1394/1حلی، 
*** 

پایندانی خاتمه ، با خاتمة آن ،برای مدت زمان معینی بود پایندانی در صورتی که

 :کرد تسلیم می ( راباید تن )متعهد اصلییندان یافت و پا می
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 

، با سپری شدن یک «پذیرفتماز تو  تا یک سال به تن»همراه با آن نوشته شد که اگر بگوید که 

 سال ]دیگر[ پایندانی نباشد، بلکه تن باید تسلیم شود.

 هو للمکفول له مطالب»توان با مورد زیر در فقه شیعه مقایسه کرد:  باال را می نمونة

فإن  هو بعد األجل إن کانت مؤجل هأو معجل هعنه عاجال إن کانت مطلقالکفیل بالمکفول 

رئ و إن امتنع کان له حبسه حتى یحضره أو یؤدی ما علیه و لو سلمه تسلیما تاما فقد ب

قال إن لم أحضره کان علی کذا لم یلزمه إال إحضاره دون المال و لو قال علی کذا إلى 

 .(72: 1405/6)محقق حلی، « أحضره وجب علیه ما شرط من المال کذا إن لم

، مالی را (د اصلیمتعهتن )نکردن ر اضحمکن بود ملتزم شود که در صورت کفیل م

بندی دقیقی پیروی  پایندانی از فرمولبه هر صورت، دهد. بله(   به طرف دیگر )مکفول

بود. تعهدی که بدون رعایت این  m padīrift- مستلزم به زبان آوردن لفظِ کهکرد  می

که این قاعده  ای در نمونه فاقد اثرات مترتب بر پایندانی بود. گرفت قواعد صورت می
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س از توانا شد، حتی پ ناتوان از تسلیم می بدون تقصیر چنانچهاگر رعایت نشده، پایندان 

شده  د و نه مبلغ توافقرا تسلیم کن که نه شخص تعهدشدهنبود  شدن به انجام آن، ملزم

 :بدهد را
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 ēg-
iz čiyōn ō tuwānīg(īh) rasēd tan abāz abespārišn. 

رم، وگرنه سپا اگر تو مهرین را بخواهی مهرین را به تو می»اگر فرخ با آذرفرنبغ پیمان کند که 

یم نکند و ز فرخ بخواهد و فرخ مهرین را تسل، و سپس آذرفرنبغ مهرین را ا«دویست ]درهم[ بدهم

حتی اگر بعد به توانمندی  تقصیر باشد، دن مهرین ناتوان و در آن ناتوانی بیاگر فرخ به تسلیم کر

 ، اگر به«پذیرفتم»اگر او گفت که ندهد.  د و دویست ]درهم[ همتن را تسلیم نکنتواند[  ]میبرسد، 

 تسلیم کند. باید تن را ،دبه توانایی برس چنانچه ان ترتیب ناتوان باشد آنگاههم

فرنبغ و آذر (متعهد اصلیتن )؛ مهرین، (، قبیلکفیلپایندان/پذیرفتار )در این بند فرخ، 

اگر تو مهرین را بخواهی مهرین را »که  له است. فرخ با به زبان آوردن این جمله مکفول

مهرین به آذرفرنبغ  متعهد به تسلیم «همدارم، وگرنه دویست ]درهم[ بسپ به تو می

فرخ درخواست کند و فرخ مهرین را تسلیم  چنانچه آذرفرنبغ مهرین را ازاگر  .شود می

باشد و در آن مورد تقصیری نداشته باشد، اگر  ر فرخ در تحویل مهرین ناتواند، اگنکن

( هم رین نیست و پرداخت دویست )درهممه نیازی به تسلیم ،هم قادر به آن شودبعدها 

او بوده باشد،  ناتوان از تسلیمحتی اگر  «من پذیرفتم»ه باشد که یست. اما اگر گفتن الزم

 را تسلیم کند. انچه بعداً توانا شود، باید متعهد اصلیچن

له شرط  شود که در کفالت تنها رضایت کفیل و مکفول تلویحاً آشکار میباال در بند 

 .شرط نیست)مکفول(  رضایت متعهد اصلی و تسا

*** 

است. تغییر  ند زیر صحبت از عبارت ایرادشده در هنگام قرارداد پایندانی به تندر ب

 انجامد:  ردازی به تعبیری متفاوت میپ در عبارت
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.” 
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توان گفت  ، می«دهم پس او را باز»، و این را نگوید که «از تو پذیرفتم به تن فرخ را»اگر بگوید که 

 «.داری را به من نسپردیتو نگاه»که 

. بند زیر به بپذیرندرا ( )مکفول به احضار تن به اتفاق، تعهد بود دو پایندانممکن 

دی نیست که مضمون کلی آن، پایندانی دو اما تردیابهام دارد، افتادگی دو سه واژه  دلیل

 :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. 

ن را به تن از تو مهری»رفرنبغ تعهد کرد که با آذ ؟وسگپ روز هرمزد، فرخ، و روز بهمن، ...اگر 

 هر دو شخص جایز است. ، پایندانی«پذیرفتم

وَلَوْ تَکَفَّلَ بِالرَّجُلِ الْوَاحِدِ رَجُلَانِ، »مشابه در فقه اسالمی:  یمقایسه کنید با مورد

 (.410: 1355/4)ابن قدامه، « جَازَ

*** 

به را ( )متعهد اصلی تند که ملزم بودنرفت، وراث وی  از دنیا میپایندان  اگر

 ند:تسلیم کنله  مکفول
MHD 58, 14-16 
ka Farrox Ādurfarrōbay pad tan az mard-ē <abāz> padīrēd, widard-iz Farrox, 
xwāstagdārān(14) ī Farrox Ādurfarrōbay abāz abespārišn. 

 ت فرخ وراث فرخ بایدز مردی بپذیرد، با درگذشهنگامی که فرخ، آذرفرنبغ را به عنوان تن ا

 ند.تسلیم کن آذرفرنبغ را

*** 

در حقوق زرتشتیان دورة  شود که پایندانی به تن از مجموع موارد باال معلوم می

به لحاظ مفهوم و  هچه به حیث اصطالح و چبا ضمانه بالنفس در فقه اسالمی  ساسانی

 ندارد.با آن چندانی تفاوت قابل مقایسه است و  کاربرد حقوقی

که در  چنان کنند، نمیذکر ( را یل احضار تن )متعهد اصلیالپایندانی به تن د درموا

سخنی به  دلیل آن احضار مکفول است و دربارة رفقه اسالمی نیز معموالً بحث بر س

ای  پارهتوان  دورة اسالمی ذکر شده میفارسی  اما از مواردی که در متونآید.  میان نمی

ای  در نامه دریافت.را ی به احضار او دیگر دن شخصامن شاز دالیل احضار شخص و ض

به انتخاب و نصب جهبذ  ،ندنوشتق(    .ه 360-677المقتدر باهلل ) قم بهارباب خراج که 

و بر ما واجب شد : »به تن پایندان شدندجهبذ اشاره کردند و خود بر  کهنرسم  بنا به

دست و تحویل او ه چ باقامت و نصب کردن جهبذ و ضامن شدن نفس و وجود او و آن
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جهبذ را و ما او را  نبن فال نمعنی فال پس ما اختیار کردیم و برگزیدیم از بهر این .آید

نصب کردیم و جهبذ خود گردانیدیم تا اموال این کوره لهذه السنه الخراجیّه و بقایای ما 

اموال  قبل آن در تحت الید و تصرف او آیند و ما ضامن نفس و وجود او شدیم و آنچ از

 هر یک از مادام که جهبذ در دست او باشد ... بر آنک ،قبض و تحت الید او آیده خراج ب

قبض و ه ما کفیل و پایندان نفس این جهبذ بود و هر یک از ما ضامن شود از آنچ ب

 ما او را حاضر گردانیم و از عهدة ،تصرف او آید و هرگاه که از ما طلب حضور او نمایند

 ،داستانهای بیدپایحکایتی از در  .(171: 1321)قمی،  «ون آییمرو بیرآنچ واجب بود ب

گان ابله دعوی ربودن زر کرد و ریش او را گرفت و پیش قاضی برد. ربازرگان طرار بر باز

درختی را که زر زیر آن بود گواه قرار داد. قاضی  اواز بازرگان طرار گواه خواست و قاضی 

تا روز دگر به پایندان داد  ت گوش دهد و بازرگان ابله راوز بعد به گواهی درخر کرد راقر

پس از گریختن زندانیان زندانبان  در داستان سمک عیار، طرمشة (.163 :1327)بخاری، 

ه دَ»ت که فرصتی برای جستن و یافتن سمک و گریختگان بیابد به شاه گف برای آن

را بر خود اه برد تا او ه کدخدای معروف را پیش شدَ» او «.معروف در پایندان دارم

دالیل ، به تعهد به احضاردهد که  این موارد نشان می (.174 :1326)ارجانی، « گرفتند

 ،له(  گرفت )مکفول . از سوی کسی که پایندانی به نفع او صورت میداد روی میگوناگون 

المثل  فی ،به ادای تعهد متعهد اصلی )تن( اطمینان نظیرتوانست مواردی  اینها می

در دادگاه یا متهم حضور  حاکم یا عامل او، و اطمینان بهبه شده  حویل خراج تعیینت

 . نفع باشد ین بر عهدة اوست به نزد شخص ذیبازگشت شخصی که دَ
 

نتیجه.9

کسی که پایندان  ؛)کفیل( پایندان گرفت: میان سه شخص صورت میبه تن پایندانی 

؛ کسی که پایندانی به نفع او صورت (tan/متعهد اصلی) پذیرفت پایندانی او را می

به وقوع  m(A) B pad tan az C padīrift-. پایندانی با به زبان راندن له(  )مکفول گرفت می

( abespārdanله متعهد به سپردن )تسلیم/  بنا بر آن، پایندان در برابر مکفول و وستیپ می

متعهد  وراث پایندان شد و پایندانی با مرگ پایندان تمام نمی شد. می (tan)شخص ثالث 

مالی  ،تعهد کند که در صورت تسلیم نکردن تن ودند. پایندان ممکن بودب تن به سپردن

ستقالً ممکن بود دو شخص مهمچنین اخت کند. دله پر  را به عوض آن به مکفول

ه بالنفس در موارد پایندانی به تن در حقوق زرتشتیان و ضمان پایندانی کسی را بپذیرند.

ستوری ساخت دچه از حیث از حیث اصطالحات و عبارات حقوقی، چه  ،سالمیفقه ا
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 . مقایسة آنهای دارندگیر شباهت چشم ،مضمون کلی و جزئی چه از حیثو  جمالت

های  د برای بازگشودن دشواریتوانن تا چه میزان متون فقه اسالمی میکه  دده می نشان

های تبدیل  یکی از راهپژوهشگران کنون تا متون حقوقی فارسی میانه راهگشا باشند.

شخص آزاد به برده در حقوق زرتشتیان دورة ساسانی را بردگی در اثر دین یا وام 

به پایندانی به تن که همگی این موارد نشان داده شد  اما در این مقاله .نددانست می

انی که کم تا زم موضوع بردگی در اثر دین را دستباید اکنون  .مربوطند  )ضمانه بالنفس(

 .کنار گذاشت شاهدی برای اثبات وجود آن از دورة ساسانی به دست نیامده،
 

هانوشتپی

جامانـده هـم دو پـاره اسـت. چـاپ عکسـی پـارة نخسـت          افتادگی دارد. بخش به مادیاننویس آغاز و انجام دست. 1

در  1716ا انکلسـاریا در  برگ ر 60( و پارة دوم شامل Modi, 1901)نک.  1701برگ را مودی در  77مشتمل بر 

 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. 

 .10-2: 77 ،16-6: 79، مادیانی به خواسته و کاربرد این فرمول نک برای موارد پایندان. 6

و بنبشـتیم برایشـان انـدران کـه: تنـی      ...(: »کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ)َ 7/47نک قرآن . 3

نوشتیم بر ایشان در وی کـ تنـی بـه تنـی و     و(/»402: 1373/1)ترجمة تفسیر طبری، « بتنی، و چشمی بچشمی...

و نوشتیم بـر ایشـان در آن کـه تـن بـه تـن و چشـم بـه         (/»95: 1353)ترجمه قرآن ماهان، « چشمی به چشمی...

ـ وَلَا أُقْسِمُ بِـالنَّفْسِ اللَّوَّ ) 97/6(؛ قرآن 77: 1353)برگردانی کهن از قرآن کریم، « چشم... و سـوگند یـاد کـنم    (: »هامَ

)برگردانـی  « گـر  کنم به تن نکوهش و سوگند یاد همی(/»1720: 1373/4)ترجمة تفسیر طبری، « کننده مهبتنی مال

« کنم بدان تـن کـه خـود را کنـد بـه قیامـت مالمـت        و هر آینه سوگند یاد می(/»703: 1353کهن از قرآن کریم، 

ـ   کُلُّ) 94/35(؛ قرآن 1117: 1370)نسفی،  « هـر تنـی بدانچـه سـاخت گروگـان اسـت      » (:هٌنَفْسٍ بِمَا کَسَـبَتْ رَهِینَ

: 1370)نسـفی،  « هر تنی بدانچه ورزیده است موقوف بـود بـه محاسـبت   (/»1774: 1373/4)ترجمة تفسیر طبری، 

و کیست که راغب نشـود از کـیش ابـرهیم    (: »وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) 6/130(؛ قرآن 1113

و که باشد که بگردد از دین ابـراهیم،  (: »106: 1373/1)ترجمة تفسیر طبری، « آنکه نادان شود تن خویش را؟مگر 

یَوْمَ تَأْتِی کُـلُّ نَفْـسٍ تُجَـادِلُ    ) 12/111(؛ قرآن 103: 1356)بخشی از تفسیری کهن، « مگر آنکه نادان شود تن او...

کند از تن خویش بـا   آید هر تنی خصومت می آن روز که می(: »لَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَعَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِ

)ترجمـة تفسـیر طبـری،    « که ستم نکنند بریشان اند جان خویش، و تمام بدهند هر تنی را آنچه کرده بوده و ایشان

آن روز نه پادشاهی دارد تنی مـر  (: »لْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِوَا یَوْمَ لَا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً) 56/17(؛ قرآن 550: 1373/6

(؛ قرآن 1774: 1373/4)ترجمة تفسیر طبری، « تنی را چیزی، و فرمان آن روز ـ و دیگر روزها همه ـ خدای راست  

نیسـت بـر نابینـا    (: »جٌ وَلَـا عَلَـى أَنْفُسِـکُمْ   لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِیضِ حَرَ) 64/21
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(. بـرای  1166: 1373/3)ترجمة تفسیر طبری، « تنگی، و نه بر لنگ تنگی، و نه بر بیمار تنگی؛ و نه بر تنهای شما...

 .9: 6737 ،یشابورین یکردهمچنین نک تن  با البدن النفس وبرابری 

 گـر یدر مقابـل طـرف د   نیاست که بـه موجـب آن احـد طـرف     یکفالت عقد - 934مادة  ران،یا ینک قانون مدن. 4

 .کند یرا تعهد م یاحضار شخص ثالث

در همـة   ،که پیشتر گفته شد ترجمة پژوهشگران از موارد مربوط به پایندانی به تن با یکدیگر اختالف دارد. چنان. 7

اتسوخ آن موارد را به برده شدن شـخص بـه   این موارد، پریخانیان )و نیز عریان( تن را برابر با برده گرفته است، اما م

اگـر فـرخ مهـرین را بـه     »گروه نهاده شده در صورت ناتوانی داین به ادای دین خود تعبیر کـرده اسـت: پریخانیـان:    

عنوان برده از آذرفرنبغ دوباره بپذیرد، آنگاه اگر آذرفرنبغ ادعا کند فرخ باید مهرین را تسلیم کند، وگرنه )آذرفرنبـغ(  

اگر فرخ مهرین »(. ماتسوخ: Perikhanian, 1997: 149« )د فرخ را به جبران )عوض( مهرین گرفتار کندتوان می

( از آذرفرنبـغ آزاد کنـد، )آنگـاه( آذرفرنبـغ     Schuldknecht‘ بـرده در اثـر بـدهی   ’را به تن )به عنوان بدن، یعنی 

« به عـوض مهـرین فـرخ را دسـتگیر کنـد      کند، وگرنه او مجاز است هنگامی که بخواهد مهرین را به فرخ تسلیم می

(Macuch, 1993: 394 :عریان .)«        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    

(. نقل ترجمة بندهای دیگر مربوط به پایندانی به تن در اینجا ممکـن نیسـت،   644: 1371 مرد بهرامان، )فرخ« کند

 گفته وجود دارد. نادرستِ پیش های فرضِ اما در همة آنها همان پیش

 HDبه جای  HNA. دستنویس: 2

 HDبه جای  HNAدستنویس: . 9

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

( بـه همـین صـورت    Macuch, 1993: 389خوانـد. ماتسـوخ )   xwāhišn( آن را بایـد  11همان صفحه )سـطر  

 تردید نادرست است. خوانده که بی dārišn( آن را Perikhanian, 1997: 148خوانده، اما پریخانیان )

 HDبه جای  HNA. دستنویس: 7

گیرد، از بـین   نویس که پایان سطر نخست و بخشی از آخرین واژة سطر دوم را در بر می دست 57گوشة صفحة  .10

و  Perikhanian, 1997: 206 رکرا پیشـنهاد کـرد.    guftو  nibištتـوان دو واژة   رفته است. به جای آن مـی 

Macuch, 1993: 569 

 Modi: 1901, Corrigenda and Addenda, p. 15 . نک11

 ,Macuchو  Perikhanian, 1997: 206 رکایـن واژه از بـین رفتـه. بـرای بازسـازی مشـابه       . بخشـی از  16
1993: 569  

 نویس در اینجا به اندازة دو سه واژه افتادگی دارد. . دست13

 'hwʾstkdʾlʾnبه جای  'hwʾstkdʾlšnنویس:  . دست14
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