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 مقدمه. 1

  دربارة متن ماديان هزار دادستان 1.1
يا مجموعه هزار داوري، متني بـه خـط و زبـان پهلـوي از پايـان دورة       ماديان هزار دادستان

نخست اينكه تنها كتـابي  : اين متن از چند جهت حائز اهميت است. سلسلة ساسانيان است
است كه شامل مسائل حقوقي و قضايي در فقه ايران پيش از اسالم است كـه از دورة ديـن   

منابع بسـيار مهـم دربـارة تـاريخ اجتمـاعي و      دوم اينكه يكي از . 1زردشتي باقي مانده است
يـك كتـاب قـانون نيسـت بلكـه       ماديان هزار دادستان. نهادهاي قضايي دورة ساساني است

شـده در دادگـاه و اسـناد مربـوط بـه آن،        هاي حقوقي ثبـت  اي است كه رونوشت مجموعه
آن آمده است  ها، تفسير حقوقدانان و نقل قول مفسران پيشين در زمينه حقوق در نامه وصيت

  ). 287: 1376؛ تفضلي  Macuch 2005نيز (
مولـف آن فـرخ مـرد بهرامـان     . از اين متن تنها يك نسخه خطي ناقص در دست است

است كه نام خود را در مقدمه كتاب ذكر كرده است اما بعد از نام او، متن افتادگي دارد و به 
آيـد كـه او    از مـتن چنـين بـر مـي    . همين دليل آگاهي از زمان و زندگي او در دست نيست

حقوقدان بوده و به دستگاه حقوقي ساساني كامال آشنايي داشته و افزون بر اين به مدارك و 
با توجه به اينكه آخرين پادشاه ساساني كه در متن . اسناد دادگاه دسترسي كامل داشته است

او يعنـي در نيمـه   كتاب از او سخن گفته شده، خسرو پرويز است، احتماال كتاب در زمـان  
هاي پهلوي   البته اين كتاب مانند ديگر كتاب. نخست قرن هفتم ميالدي گردآوري شده است

آوري شده ولي مسلم است كه محتواي آن كامالً ساساني است   در دورة اسالمي دوباره جمع
  ). 286: 1376؛ تفضلي  Macuch 2005نيز (و تاثيري از دورة اسالمي نگرفته است 

تابي كامال تخصصي و براي متخصان در زمينه فقـه نوشـته شـده اسـت؛ يعنـي      ك ماديان
كساني كه دانش تخصصي از نظام حقوقي ساساني داشتند و با اصطالحات فنـي آن كـامال   

محتواي آن منحصرا حقوقي است بدون آنكه به موضوعات دينـي اشـاره كنـد؛    . آشنا بودند
 pad(، امور مربـوط بـه روان   )ādurān / ātaxšān(ها  حتي دربارة نهادهاي ديني مانند آتشكده

ruwān ( و خيرات و صدقات)ahlawdād  /ašōdād  = منظر حقوقي  ، تنها از )اشوداد/ اهلوداد
موضوعات فقهي كه به طور كلي در اين كتاب مورد بررسي قـرار گرفتـه   . شود پرداخته مي

البتـه بـا وجـود    . كنـد   ه مياست شامل قوانين مدني است و به ندرت به حقوق جزايي اشار
هاي بسياري كه در نسخه وجود دارد شايد بتوان گفت، كتاب بـه ايـن مسـائل نيـز       افتادگي
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مسائلي كه در كتاب مطرح است شامل قوانين مربوط . پرداخته ولي بعدها مفقود شده است
رداخت داري، شراكت، ازدواج، طالق، اظهارات متناقض در دادگاه، سوگند، پ به برده و برده

اسـت  ... بدهي، وقف، قيمومت، ضمانت، ضمانت مشترك، ارث، اجاره، فرزندخواندگي و 
  ). 287: 1376؛ تفضلي  Macuch 2005نيز (

ديده در دسـت    همانطور كه گفته شد از اين كتاب تنها يك نسخة خطي ناقص و آسيب
 1872سـال   در.  در ايران رونويس شـده اسـت   17ترين نسخه در اواخر قرن   قديمي. است

از كتاب را خريداري و با خود به هند برد تا آن را چاپ ) صفحه 40(انكلساريا بيست برگ 
از كتاب را خريداري كـرده  ) صفحه 110(برگ  55در همين هنگام با خبر شد هاتاريا . كند

و  1901مدي دانشمند پارسـي نسـخه هاتاريـا را در سـال     . كه در كتابخانه او موجود است
ماديان براي آگاهي بيشتر دربارة نسخة (اي منتشر كرد   با مقدمه 1912لساريا را در نسخه انك

 Macuch؛ 287: 1376؛ تفضلي 55: 1381؛ دهقان 191- 190: 1377وهمن  هزار دادستان 

شـده   و نسـخه چـاپ   ماديانبا عنوان  1901در اين مقاله، نسخة چاپ شده در سال  ).2005
  . انكلساريا نشان داده شده است - ماديانم با نا 1912انكلساريا در سال 

شود قوانين حقوقي مربوط بـه ضـمانت اسـت كـه در      آنچه در اين پژوهش بررسي مي
) ham-pāyandānīh(پاينـداني   و هـم ) pāyandānīh(با اصطالح پاينداني  ماديان هزار دادستان

آن اختصـاص  ضمانت از مسائلي است كه بخش قابل توجهي از اين كتاب به . مطرح است
توان به قوانين ضمانت در دورة ساسـاني،   اي مي  آوري آنها تا اندازه با جمع. 2داده شده است

شود به دو دسته پرسش پاسخ داده شود، نخست اينكـه   در اين مقاله تالش مي. دست يافت
شـود، پاينـدان چگونـه     پاينداني چيست و پايندان كيست و به وسيلة چه كسي انتخاب مـي 

تواند بـه پاينـدان رجـوع كنـد و چـه       شود، طلبكار چه وقت و در چه صورتي مي تأييد مي
دوم اينكه همپاينداني چيست، چه ويژگي دارد، چـه  . تواند مورد ضمانت باشد چيزهايي مي

  . آورد و تفاوت آن با پاينداني در چيست تعهداتي را به وجود مي
  
  پيشينة پژوهش 2.1

) فصـل (= درِ يك بار در فصلي با عنـوان   هزار دادستان ماديانقوانين مربوط به ضمانت در 
 dar ī ham-pāyandānīh ud pāyandānīh ud( )شـراكت (=  پاينـداني و انبـازي   پاينداني و هم

ham-bāyīh) (← شريكان(= آزاد كردن انبازان و يك بار در فصل ) 59/10- 55/10: ماديان (
-ēn dar ī tis pad ham-bāyān ud ham( هاي مشـترك از بـدهي   و بدهكاران مشترك و ضامن
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xwāstagān ud ham-pāyandānān hilišn) (← هاي  در فصل. آمده است) 2/16- 1/17: ماديان
، 3- 89/1: ماديان ←(ديگر كتاب نيز، سه بار به صورت پراكنده دربارة آن سخن رفته است 

تـاكنون از ايـن كتـاب    هاي مختلفي كه  در ترجمه). 5- 32/4: انكساريا- ماديان؛ 14- 102/13
ولي به قوانين مربوط به  3ها آمده است انجام شده، ترجمة بخش پاينداني در كنار ساير بخش

  .  ضمانت به صورت مدون اشاره نشده است
ماتسـوخ  . در چند مقاله نيز در كنار ديگر مسائل حقوقي به پاينداني پرداخته شده اسـت 

اسانيان، به موارد ضمانت و اينكه چه چيزهاي در يكي از مقاالت خود دربارة حقوق دورة س
؛ همچنين )Macuch, 2009: 191 ←(تواند موضوع ضمانت قرار گيرد، اشاره كرده است  مي

توانـد موضـوع    دهد كه چگونه يك بـرده مـي   داري، توضيح مي در مقالة ديگري دربارة برده
اي انواع قراردادها را  منصور شكي در مقاله). Macuch , 1988: 764 ←( 4ضمانت قرار گيرد

كند، او بخشي از كار خود را به قرارداد مربـوط بـه ضـمانت و     در دورة ساساني بررسي مي
در دو مقاله كه اصطالحات حقوقي ). Shaki, 1992a: 224 ←(شراكت اختصاص داده است 

يـان  مادپاينداني، همراه شاهد مثـالي از   در دورة ساساني بررسي شده است به پاينداني و هم
ولـي  ) 115: 1387؛ مسـعودي،  151: 1387منصوري،  ←(، اشاره شده است هزار دادستان

اي دو بنـد از فصـل    كاكاي افشار نيز در مقاله. اي اشاره نشده است  دربارة قوانين آن به نكته
در برخي از مقـاالت  . 6)169- 162: 1388كاكاي افشار  ←( 5پاينداني را بررسي كرده است

بخشي از قوانين ضمانت پرداخته شده ولي پاينداني و قوانين آن به صـورت   شده به برده  نام
در اين پژوهش براي اولين بار، سعي شـده اسـت بـا    . موضوعي مستقل بررسي نشده است

  .بندي شود  آوري و دسته  ضمانت جمعتوجه به متن، قوانين 
  

  ماديان هزار دادستانضمانت در . 2
-ham(پاينداني  و هم) pāyandānīh(با دو اصطالح پاينداني  ماديان هزار دادستانضمانت در 

pāyandānīh (در اين پژوهش ابتدا به پاينداني و قوانين مربـوط بـه آن پرداختـه    . آمده است
وع ضمانت وجود دارد، پاينداني بررسي و در آخر تفاوتي كه در اين دو ن  شود، سپس هم  مي

  .شود  ذكر مي
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  پاينداني 1.2
و پاينـدان  » ضـمانت، تضـمين، تعهـد   «پاينـداني بـه معنـاي    زار دادستان ماديان هبر اساس 

)pāyandān ( است » ضامن و متعهد«به معناي)Perikhanian 1997: 381 .( در اين متن پاينداني
يـا بـه   ) 8- 57/5 ماديـان  (براي دارايي در نظر گرفته شده است كـه يـا بـه صـورت وام     

ت در بازگرداندن آن ضمانتي تعيين شده است صورت قرض به كسي داده شده و براي امني
) البته احتماالً ضمانت در موارد ديگر نيـز بـوده كـه در ايـن مـتن      . 7)17- 56/15 ماديان

  . هايي بوده كه مفقود شده است  موجود نيست يا در بخش
شد و بر اساس آن يكي از طرفينِ   رسد، هر گاه قراردادي بين دو نفر بسته مي  به نظر مي

داد براي ضمانت در برگرداندن آن، تضميني   قرارداد مال يا وامي را به طرف ديگر قرض مي
شد، شامل فردي بود كه مالي را   بنابراين قراردادي كه به اين صورت بسته مي. شد تعيين مي
(= و پاينـدان  ) طلبكار(= داد   ، فردي كه دارايي را وام يا قرض مي)بدهكار(= گرفت   وام مي
  . شد  ود كه براي ايجاد تعهد در بازپرداخت بدهي، تعيين ميي ب)ضامن

گيرنـده   در شـكل نخسـت وام  ) الـف . توانست به دو شـكل باشـد   موضوع ضمانت مي
آنچه بدهكار براي ضـمانت  . توانست چيزي از دارايي خود را براي ضمانت گرو بگذارد مي

... ين، مسـتغالت، دام و  او به صـورت زمـ  ) bun(توانست از اصل دارايي  كرد مي واگذار مي
... دارايي خود را كه به صورت زمين كشاورزي، دام، برده و ) bahr(باشد يا وي بهره و سود 

همچنين ممكن بود فـرد بـدهكار بـراي ضـمانت وام     . داد  بود، براي ضمانت اختصاص مي
 در صورت پرداخت نشدن بـدهي، . گذاشت  شده، پول يا چيز ديگري را براي گرو مي  گرفته

در شكل دوم شخص به عنـوان ضـامن انتخـاب    ) ب. گرفت  دارايي به فرد طلبكار تعلق مي
شد و   در نوع نخست، شخص ثالثي به عنوان ضامن تعيين مي. شد كه سه صورت داشت مي

به  (در صورت عدم بازپرداخت بدهي از سوي بدهكار، ضامن متعهد به پرداخت آن بود 
شـدند   گرفتند و ضـامن يكـديگر مـي    كت هم، وامي را ميدر نوع دوم چند نفر با شرا). بعد

)ham-pāyandānīh ←  در نوع سوم اگر كسي دارايي نداشت، يك يا چند ). - 2- 2به بخش
اگـر  . كـرد  براي ضمانت عرضـه مـي   pad tan(8(اش را به عنوان برده  نفر از اعضاي خانواده

راي ضمانت قرار داده بود به شد، فردي كه ب  بدهكار قادر به پرداخت وام و بدهي خود نمي
آمد و در واقع جزئي   شد و برده بايد در خدمت طلبكار در مي عنوان برده به طلبكار داده مي

؛ نيـز  59/10- 55/10، 40/17- 37/11، 32/10- 29/12: ماديـان  (آمـد    از دارايي او در مـي 
Macuch 2009: 191.(  
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توان به قوانين زير دسـت    ميآمده، ماديان هزار دادستان از مطالبي كه دربارة پاينداني در 
  :يافت

  تعيين پايندان 1.1.2
. گيرنده انجـام گيـرد    دهنده و يا وام  توانست از سوي هر يك از طرفين، وام  تعيين پايندان مي

  . توانست براي قرارداد، ضامن تعيين كند يعني بدهكار يا طلبكار هر كدام مي
ka gōwēd kū-m pad ēn xwāstag wahmān mard pāyandān kard ….  

) ضامن(= پايندان ) دارايي(= مرد را در مورد اين خواسته  9من بهمان«گويد كه ] كسي[هر گاه «
؛ 56/5: ماديـان  ←(» ...، )گيـرم  با پاينداني و ضمانت فالن مرد، اين مال را از تو قرض مي(= كردم 

Perikhanian, 1997: 144-145 .(  
در . رسد، بدهكار براي مالي كه گرفته، خود كسي را پايندان كرده است  چنين به نظر مي

  .  مثال بعد، پايندان از سوي طلبكار تعيين شده است
ka mard-ē abāg mārd-ē paymān kunēd kū man pāyandānīh ī wahmān rāy xwāstag and 

ō to dahēm ….  

(= ، انـدي  ]مـرد [ن بـه پاينـداني بهمـان    مـ «هر گاه مردي با مردي پيمان كنـد كـه   
من با ضمانت فالن فرد، مقداري از ايـن مـال را   (= دهم   از دارايي را به تو مي) مقداري
  ).Perikhanian, 1997: 146-147 ؛16- 56/15 :ماديان ←(» ...، )دهم به تو مي

شود طلبكار، فرد مشخصـي را بـراي ضـمانت تعيـين كـرده و در        از اين بند روشن مي
  . صورت پاينداني او، حاضر شده دارايي خود را به فرد مورد نظر بدهد

  رضايت طرفين براي انتخاب پاينداناظهار خرسندي و  2.1.2
توانست از سوي هر كدام از طرفين انتخاب شود ولي مهم بود كه طـرف ديگـر     پايندان مي

ماديـان هـزار   بر اسـاس  . شده، اعالم كند  و رضايت خود را نسبت به پايندانِ تعيينموافقت 
شـد و اگـر     فقط در صورت رضايت دو طرف، حق رجوع بـه پاينـدان ايجـاد مـي     دادستان

توانست به پايندان رجوع و طلب خود   كرد، طلبكار مي  بدهكار، بدهي خود را پرداخت نمي
  . را خواستار شود
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ka mard-ē abāg mārd-ē paymān kunēd kū man (16) pāyandānīh ī wahmān rāy xwāstag 

and ō to dahēm ka ān paymān andar hamē kunēd (17) hunsand ēg-iš rāh ō pāyandān u-

š abāz ō bun nē bawēd.  

) مقداري(= ، اندي ]فرد[من به پاينداني بهمان «هر گاه مردي با مردي پيمان كند كه 
] باشـد [كند راضـي    به آن پيماني كه مي] هر دو طرف[، اگر »دهم  را به تو مي از دارايي

و بـراي  ] شـود   ايجـاد مـي  ) [طلبكار(= پايندان براي او  10)حق رجوع به(= پس راه به 
؛ 17- 56/15: ماديـان  ←. (رجوع كند) بدهكار(= اصلي ] طرف[به ] بايد[ش نه]طلب[

Perikhanian, 1997: 146-147 .(  

شد، در صورت پرداخت بدهي به طلبكـار،    پايندان بدون رضايت بدهكار تعيين مياگر 
  .   توانست ادعايي در برابر بدهكار داشته باشد  نمي

... ka pāyandānīh jud az ham-dādestānīh ī ōy kē wizārišn kunēd ka xwāstag wizārēd 

ēdōn bawēd čiyōn +ka abē-dastwar wizārēd u-š abāz nē rasēd.  

وام [آن كسي انجام شود كه بايد ) موافقت(= چنانچه پاينداني بدون همداستاني ... 
را باز گرداند، مانند ايـن باشـد كـه بـدون     ) وام(= دارايي ] پايندان[گرداند، اگر   باز ] را

به او بـاز  ] شده در اين صورت پول پرداخت[پرداخته است و ] آن را) [اجازه(= دستور 
-Perikhanian, 1997: 144؛ 8- 56/5: ماديان ←) (شود  باز گردانده نمي(=  11رسد  نمي

145 .(  

  تعيين زمان 3.1.2
پس از تعيين پايندان و اعالم موافقت دو طرف نسبت به او، زماني براي بازگرداندن بـدهي  

بدهكار موظف بود پيش از زمان . تعيين زمان در قرارداد بسيار اهميت داشت. شد  تعيين مي
نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام كنـد در غيـر ايـن صـورت     ) brīn zamān(شده   تعيين

  . توانست به پايندان رجوع و طلب خود را خواستار شود  طلبكار مي
ka tōzišn be (9) hilēnd pēš az brīn zamān pad pasēmāl ud pas az brīn zamān pad 

pāyandān hišt (10) bawēd.  

(= شده به وسيلة خوانـده   بدهي را بپردازند، پيش از زمان تعيين] بخواهند[چنانچه 
: ماديـان  ←(شـود   به وسيلة پايندان پرداخت مـي  12شده و پس از زمان تعيين) بدهكار

  ). Perikhanian, 1997: 150-151؛ 10- 2/8



  ماديان هزار دادستاندر  )ضمانت مشترك= (پاينداني  و هم )ضمانت= (پاينداني    8

نيز زمـان  عالوه بر تعيين زمان براي قرارداد و رجوع به پايندان، گاه براي مورد ضمانت 
براي مثال ممكن بود طبق قراردادي، وامي به فردي داده شود و بدهكار براي . شد  تعيين مي

كرد كه در صورت عدم بازپرداخـت بـدهي در زمـان      ضمانت، فردي يا چيزي را تعيين مي
در ايـن صـورت، بـراي در    . مورد نظر، آن فرد به عنوان برده يا آن چيز به طلبكار داده شود

شد، يعني آن فرد يـا چيـز بـراي مـدت زمـان        فتن آن فرد يا چيز، زمان تعيين مياختيار گر
شده آن چيز يـا آن فـرد     تعيين  پس از پايان زمان . گرفت  مشخصي در اختيار طلبكار قرار مي

  . شد  بازگردانده مي) بدهكار(= بايد به صاحب اوليه خود ) برده(= 
abāg any [nibišt / guft] (2) kū ka gōwēd kū-m tā ēw sāl pad tan az tō padīrift uzīd ēw 

sāl pāyandānīh (3) nēst be tan abāz abespārišn.  

ايـن فـرد   [من تا يك سال «گويد كه ] كسي[عالوه بر اين نوشته شده است كه اگر 
(= يـك سـال، پاينـداني نيسـت     سـپري شـدن   ] بـا [» از تو پذيرفتم 13به عنوان برده] را

: ماديـان  ←(بـاز سـپارد   ] به مالك نخست[، بلكه بايد برده را )پذيرد ضمانت پايان مي
  ). Perikhanian, 1997: 150-151؛ 79، بند 364- 363: 1391؛ عريان، 10- 2/8

دهد، فردي به عنوان برده براي يك سـال بـه طلبكـار سـپرده شـده و        اين بند نشان مي
پس از سپري شدن يك سال، برده از تعهد آزاد و به صاحب اصـلي خـود    تصريح شده كه
  . شود  بازگردانده مي

شد اول، براي بازگرداندن بـدهي بـه طلبكـار و دوم     بنابراين در دو مورد زمان تعيين مي
براي بازگرداندن مورد ضمانت به بدهكار، و آن زماني بود كه به دليل عدم پرداخت بـدهي  

تعهد . يزي يا فردي براي مدت زمان مشخصي به طلبكار سپرده شده بوداز سوي بدهكار، چ
رد، وارثـان او بايـد آن را      بازگرداندن تضمين همواره باقي بود به طوري كه اگر فـرد مـي   مـ

  . گرداندند؛ همانطور كه در اين كتاب قانون به آن اشاره شده است  مي  باز
ka (15) farrox ādur farrōbay pad tan az mard-ē abāz padīrēd widard-iz farrox +xwāstag-

dārān1 ī  (16) farrox ādur farrōbay abāz abespārišn.  

در ] در صورت) [بگيرد(= ، آذرفرنبغ را به عنوان برده از مردي باز پذيرد 14اگر فرخ
: ماديـان  ( )بازگرداننـد (= گذشت فرخ، وارثان فرخ بايـد آذرفرنبـغ را بـاز سـپارند     

58/14 -16(.  
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  عمل به قرارداد 4.1.2
باز پرداخت بدهي بايد مطابق بـا قـرارداد پاينـداني كـه بـين      ماديان هزار دادستان بر اساس 

گرفتنـد،    براي مثال اگر دو نفر با هم وامـي را مـي  . گرفت  طرفين بسته شده بود، صورت مي
شد؛ هر گاه نحوة بازپرداخت     نحوة بازپرداخت آنها بايد به صورت دقيق در قرارداد ذكر مي

  . شد، ممكن بود در پرداخت آن ايجاد ابهام كند  به صورت دقيق ذكر نمي
ka dō mard pad āgēnēn abām (7) stānēnd ud ān abām ast-ē be hilēnd awēšān mard ēk 

bahr ī xwēš wizārēd ān ī (8) be hilēnd ēdōn bawēd čiyōn ān ī pad pāyandān hilēnd.  

يكي از آن ] يعني[آن وام بخشي را ادا كنند ] از[گر دو مرد با هم وامي را ستانند و ا
چنان باشد كه بـر اسـاس   ] بايد[كنند   خويش را ادا كند آنچه ادا مي) سهم(= مردان بهر 

  ).Perikhanian 1997: 28,29؛ 8- 2/6: ماديان ←(كنند   پاينداني ادا مي

در اين بند، تعهد برابر را بـراي انجـام كـار    ) pad āgēnēn(= » با هم«به كار بردن عبارت 
. گرفتند، در پرداخت نيز شريك بودنـد   بنابراين اگر دو نفر با هم وامي را مي. 15كرد  ايجاد مي

توانست به حساب كل بـدهي    گرداند، مي  پس اگر يكي از شركاء مقداري از بدهي را بازمي
به همين دليل، همانطور كه در ايـن  . شودگذاشته شود و به حساب سهم بدهي او گذاشته ن

بند آمده، براي جلوگيري از چنين مشكالتي، نحوة بازپرداخت بدهي بايد در قرارداد ذكر و 
  .  شد  نحوة بازپرداخت آن به صورت دقيق روشن مي

  حق رجوع به پايندان 5.1.2
بـار بـا    9آمـده و  » راه بـه « rāh ōبا اصـطالح  ماديان هزار دادستان حق رجوع به پايندان در 

دربارة حق رجوع ). 10يادداشت شماره  براي آگاهي بيشتر(همين معني به كار رفته است 
  : طلبكار به پايندان دو گونه مطلب در اين متن آمده است

كردنـد،    نخست اينكه، هر گاه دو طرف نسبت به قرارداد پاينـداني اظهـار رضـايت مـي    
  . خود به پايندان رجوع كندطلبكار، حق داشت براي طلب 

… ka ān paymān andar hamē kunēd (17) hunsand ēg-iš rāh ō pāyandān u-š abāz ō bun 

nē bawēd.  
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پس حق رجوع به پاينـدان  ] باشد[كند خرسند   به آن پيماني كه مي] هر يك[اگر ... 
(= اصـلي  ] طـرف [بـه  ] بايد[ش نه]طلب[و براي ] شود  ايجاد مي) [طلبكار(= براي او 
  ). Perikhanian, 1997: 146-147؛ 17- 56/15: ماديان ←. (رجوع كند) بدهكار

تـوان گفـت بـا اتمـام زمـان        بر اساس اين بند و آنچه در قسمت تعيين زمان آمده، مـي 
توانست به پايندان رجوع كند   شده و عدم پرداخت بدهي از سوي بدهكار، طلبكار مي  تعيين

  . و طلبش را خوستار شود و الزم نبود براي وصول طلبش، ابتدا به بدهكار رجوع كند
آمـد، حـق     دوم، اگر بدهكار قادر به پرداخت وام و بدهي نبود يا براي تسوية بدهي نمي

ار رجوع رسد، هر گاه طلبكار براي طلبش به بدهك  به نظر مي. شد رجوع به پايندان ايجاد مي
شـده    شد يا بدهكار در زمان تعيـين   كرد و با عدم توانايي او در پرداخت بدهي مواجه مي  مي

  .  توانست به پايندان رجوع كند  آمد، مي  براي پرداخت بدهي نمي
ka gōwēd kū-m pad ēn xwāstag wahmān mard pāyandān kard rāh ō pāyandān pas ān 

zamān bawēd ka mērag an-ādān ayāb nē mad ēstēd …  

، حـق  »من بهمان مرد را در ايـن خواسـته پاينـدان كـردم    «گويد كه ] كسي[هر گاه 
(=  16نـاتوان ] در پرداخـت وام [شـود كـه مـرد     رجوع به پاينـدان از زمـاني آغـاز مـي    

: ماديـان  ←... ( 17نيامده باشـد )] تسويه(= براي پرداخت بدهي [يا ] باشد) [ورشكسته
  ). Perikhanian, 1997: 144-145؛ 6- 56/5

  و همچنين 
ud abāg any guft (5) kū ka mādagwar an-ādān abāg pāyandān  

در پرداخـت  ) بـدهكار (= اصـلي  ] طـرف [و عالوه بر اين گفته شده است كه اگر 
 18اسـت ) ضـامن (= با پايندان ] پرداخت بدهي) [ورشكسته باشد(= بدهي ناتوان باشد 

  ). Perikhanian, 1997: 304-305؛ 5- 32/4: انكلساريا- ماديان ←(

تصريح شده است كه در صورتي كه بدهكار قادر ماديان هزار دادستان در دو جا از متن 
  . به تسوية بدهي خود باشد، نبايد به پايندان رجوع كرد

… ka mādagwar ādān rāh ō pāyandān nēst.  
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باشد، حق رجوع به  19پرداخت وامقادر به ) بدهكار(= اصلي ] طرف[اگر ] پس... [
؛ 57/2: ماديان ←). (براي طلب خود نبايد به ضامن رجوع كند(= پايندان وجود ندارد 

Perikhanian, 1997: 146-147 .(  

  و نيز 
… ēk guft kū (5) awēstād ēn dādestān ēd be wizār ka mard do xwāstag abām stānēnd 

ud gōwēnd kū (6) ham-pāydānān čiyōn ud man guft kū mādagwar ādān rāh ō 

pāyandān nē bawēd u-š (7) pas guft kū ka ēk abām stānēd ān dudīgar gōwēd kū-š pad 

ēn xwāstag (8) pāyandān hēm čiyōn bawēd ud man guft kū ēn-iz ham-gōnag bawēd 

….  

اگـر دو مـرد   «: حكمي صـادر كـن  ] مورد قانوني[يكي گفت كه استاد براي اين ... 
؟ و من ]است[هستيم، چگونه  20پايندان  را وام بگيرند و بگويند كه هم) پولي(= دارايي 

، حق رجـوع بـه   ]باشد[قادر به پرداخت بدهي ) بدهكار(= اصلي ] اگر طرف[گفتم كه 
و آن ). طلبكار براي گرفتن طلب خود حق رجوع بـه پاينـدان نـدارد   (= پايندان نباشد 

آن ديگري گويد كه در اين دارايي پايندانِ او ] و[اگر يكي وام ستاند : سپس گفت] يك[
: ماديـان  ←.... (چگونه باشد؟ و من گفتم كه ايـن نيـز همانگونـه باشـد    ] حكم[م هست
  ). Perikhanian, 1997: 146-147؛ 8- 57/4

شد، طلبكـار حـق     و در جاي ديگر آمده است در صورتي كه بدهكار، دوباره توانگر مي
  . داشت دوباره به او رجوع و طلب خود را خواستار شود

u-š ēn-iz guft kū ka ōwōn +gōwēnd kū ēk ōy ī did pāyandān hēm (7) ud farrox an-ādān 

be bawēd ud ādur farrōbay pad tōzišn abāg mihrēn rāyēnišn kunēd (8) ud pas farrox ō 

+tuwānīgīh21 rasēd ādur-farrōbay pādixšāy ka rāyēnišn be hilēd (9) ud abāz ō rāyēnišn ī 

farrox ēstēd ….  

چنين گويند كه پاينـدان يكـديگر   ] گيرندگان وام[او اين را نيز گفته است كه اگر و ... 
تـاوان عليـه مهـرين    ] گرفتن[براي  22هستيم و فرخ در اداي بدهي ناتوان شود و آذرفرنبغ

و سپس فرخ به توانگري برسد، آذرفرنبغ مجاز است طرح دعوا را رهـا   23طرح دعوا كند
  ). Perikhanian, 1997: 150-151؛ 10- 59/6: ماديان ←. ... (كند و عليه فرخ طرح دعوا كند
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شده، طلبكار بدون رجوع به بـدهكار،    بنابراين در گونة نخست، پس از پايان زمان تعيين
و در گونة دوم، طلبكار ابتدا به بدهكار و در صورت عدم . كرد  مستقيم به پايندان رجوع مي

ماديـان هـزار دادسـتان    هر دو حكم در . كرد  مي توانايي در پرداخت بدهي به پايندان رجوع
  . شود  ديده مي

  فسخ پاينداني 6.1.2
توانست از سوي طلبكار يـا بـدهكار تعيـين شـود؛       همانطور كه پيشتر گفته شد، پايندان مي

  : آمده است ماديان هزار دادستاندربارة فسخ پاينداني نيز در 
ka pad sē gōwišn ō pāyandān gōwēd kū-m az (12) pāyandānīh hišt hē ēg-iš az 

pāyandānīh hišt bawēd ud tōzišn agar pēš (13) [az] brīn zamān gōwēd nē hišt bawēd 

ud agar pas az brīn zamān uskārdan abāyēd.  

آزاد (= تـو را از پاينـداني هشـتم    «گفتن به ضامن گويد كه ] بار[با سه ] كسي[اگر 
براي [شده  زمان تعيين] پايان[پيش از ] طلبكار[و اگر . آزاد شود پس از پاينداني» )كردم

(= هشته نشود ] بدهي و خسارت[بگويد، ] پرداخت بدهي، دربارة آزادي ضامن سخن
(= بايد انديشيد ] بگويد در اين مورد بيشتر[شده  و اگر پس از زمان تعيين) ساقط نشود
  ). Perikhanian, 1997: 30-31؛ 13- 2/11 :ماديان ←) (تحقيق كرد

كرد و بدين ترتيـب    ، پايندان را آزاد مي»تو را از پاينداني هشتم«بنابراين فرد با سه بار گفتنِ 
بر اساس مطلب باال، فسخ پاينداني پيش از پايـان زمـان   . شد  تعهد ضمانت از او برداشته مي

ورت شـد و در ايـن صـ     شده براي بازپرداخت بدهي، موجب ساقط شدن بدهي نمـي   تعيين
شـده، پرداخـت     اما با توجه به اينكه پس از پايـان زمـان تعيـين   . شد  بدهي بايد پرداخت مي

پرداخت آن با مشكل مواجـه   شد،  ، اگر پاينداني در اين زمان فسخ مي24بدهي با پايندان بود
  .شد  مي
  

  پاينداني هم 2.2
 25است» مشتركمشاركت در ضمانت، مسئوليت تضامني و ضمانت « پاينداني به معناي  هم

  ). - 1- 2 ←(و در واقع نوعي از پاينداني است كه در آن مورد ضمانت، شخص ثالث است 
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بسـتند    گرفتنـد و پيمـان مـي     در اين نوع از ضمانت، دو نفر يا بيشتر با هم وامـي را مـي  
افرادي كه به اين صورت بـا هـم   . درقبال پرداخت آن، با هم مسئوليت مشترك داشته باشند

  . شدند و ضامن يكديگر در بازپرداخت بدهي بودند  پايندان ناميده مي  ستند، همب  پيمان مي
تاوان بودن اسـت و آن بـه     پايندان بودن، به معناي هم  ، همماديان هزار دادستانبر اساس 

ذكـر هـر   ). Perikhanian, 1997: 366(است » مسئوليت مشترك در بازپرداخت بدهي«معناي 
رداد وام به يك معناست و به كار بردن آن مسئوليت و تعهـد  يك از اين دو اصطالح در قرا

  . كرد  برابر را در بازپرداخت بدهي براي همة شركاء فراهم مي
… ka +gōwēnd kū ham-pāyandān (5) hēm ā-š ēn guft bawēd kū ham-tōzišn hēm u-š 

ādānīh ud an-ādānīh nē (6) āmār….  

شود اين است  پايندان هستيم پس آنچه كه گفته مي  گويند كه هم] گيرندگان  وام[اگر 
هسـتيم و  ) همه به هم در پرداخت بدهي مسئول(= تاوان   كه هم) به اين معني است(= 

: ماديـان  ←(آيـد   بـه حسـاب نمـي   ) ها  گيرنده  هر يك از وام(= توانايي و ناتواني مالي 
  ).Perikhanian 1997: 150,151؛ 244: 1391؛ عريان، 6- 59/4

توان قوانين و   پاينداني آمده است، مي  دربارة هم ماديان هزار دادستانبا توجه به آنچه در 
  : تعهدات اين پيمان را به صورت زير خالصه كرد

  مسئوليت متقابل 1.2.2
بسـتند در برابـر يكـديگر      پاينداني افرادي كه با هم قرارداد مـي   همانطور كه گفته شد در هم

گرفتند و   براي مثال چند نفر، وامي را از كسي مي. ل داشتندمسئوليت و تعهد مشترك و متقاب
در قرارداد، بدهكاران » پايندان  هم«، آوردن عبارت »پايندان هستيم  با هم هم«كردند كه   بيان مي

داد كه نسـبت   را اعم از دو نفر يا بيشتر، در حكم يك نفر و يا به عبارتي، يك گروه قرار مي
پاينـدانان رجـوع و     توانست به هر كدام از هـم   د و طلبكار ميبه طلبكار تعهد مشترك داشتن
  . طلب خود را خواستار شود

ka gōwēd kū mard se az man abām stad [ud] paymān kard kū (1) ham-pāyandānān 

hēm az harw kē kāmēd pādixšāy xwāst ….  

پيمـان  ] و) [گرفتند(= از من وام ستاندند ) نفر(= سه مرد «گويد كه ] كسي[هر گاه 
] تمام وام را[مجاز است از هر كس كه بخواهد ] طلبكار[، »پايندان هستيم  كردند كه هم
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ــد ــان ←... (طلــب كن ــان، 56/1- 55/17: مادي  ,Perikhanian 1997؛ 241: 1391؛ عري

144,145 .(  

  حق رجوع براي مطالبة بدهي  2.2.2
نخسـت اينكـه، اگـر همـة     . صورت بودپاينداني، حق رجوع به پايندان به دو   در قرارداد هم

توانست به هر يك از   پايندانان قادر به بازپرداخت بدهي بودند در اين صورت طلبكار مي  هم
  .   بدهكاران رجوع كند و طلب خود را خواستار شود

…. [dād]-farrox <ī> guft (2) kū ka <ōh> harw se ādān hēnd ēg-iz az harw kē kāmēd 

pādixšāy xwāst ….  

] طلبكـار [فرخ گفته است كه اگر هر سه قادر به پرداخت وام باشـند پـس   ]داد... [
؛ عريان، 2- 56/1: ماديان ←... (طلب كند] وام را[كه بخواهد ] كس[مجاز است از هر 

  ). ؛Perikhanian 1997, 144,145؛ 241: 1391

توانسـت بـه شـركاء ديگـر       كرد، مي  بدهكاري كه به اين صورت، بدهي را پرداخت مي
  . رجوع و سهم بدهي هر كس را مطالبه كند

… [dād]-farrox <ī> guft (2) kū ka <ōh> harw se ādān hēnd ēg-iz az har kē kāmēd 

pādixšāy xwāst ōy kē be wizārēd (3) bahr ī ōy ī did pādixšāy az ōy ī did xwāst ….  

] طلبكـار [قادر به پرداخت وام باشـند پـس   فرخ گفته است كه اگر هر سه ]داد... [
بـاز  ] وام را[آن كـس كـه   ] و[طلب كنـد  ] وام را[كه بخواهد ] كس[مجاز است از هر 

 ←... (، مجاز است سهم ديگري را از نفر ديگر طلب كند)كند تسويه مي(= گرداند   مي
  ). ؛Perikhanian 1997: 144,145؛ 242- 241: 1391؛ عريان، 3- 56/1: ماديان

دوم اينكه، اگر افراد طرف قرارداد، يكي قادر به باز پرداخت بدهي بـود و يكـي تمكـن    
آمـد،    آمـد و ديگـري نمـي     نداشت و ورشكسته شده بود يا يكي براي پرداخت بـدهي مـي  

پايندانان كه توانـايي پرداخـت بـدهي را دارد رجـوع و      توانست به هر يك از هم طلبكار مي
كـرد،   شـرايط نيـز كسـي كـه بـدهي را پرداخـت مـي        در ايـن . طلب خود درخواست كند

توانست به ديگر همپايندانان و شريكان خود رجوع و سهم بدهي مربوط به هر كـس را   مي
  . طلب كند
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gyāg-ē nibišt kū ka gōwēd kū-mān (9) xwāstag abām stad ham-pāyandān hēm ayāb 

gōwēd kū pad ān xwāstag ēk ōy ī did (10) ham-pāyandān hēm ādānīh ud nē ādānīh ī 

ōy ī did pad tōzišn wizārēd ud mad ēstēd (11) nē mad ēstēd ōy ī did nē āmār čē az 

harw kē kāmēd xwāst pādixšāy ud ōy kē az-iš (12) xwāhēd az ōy ī did bahr abāz rasēd.  

] و[ايم   وام ستاندهدارايي را ] اين[ما «گويد كه ] كسي[جايي نوشته شده كه هر گاه 
توانـايي يـا   » پايندان هسـتيم   در آن دارايي با يكديگر هم«يا گويد كه » پايندان هستيم  هم

آن ديگري در تاواني كه بايـد پرداخـت شـود، و    ) تمكن يا عدم تمكن(= عدم توانايي 
؛ زيـرا  26آيـد  آن ديگري، به حسـاب نمـي  ) حضور يا عدم حضور(= نيامدن ] يا[آمدن 

طلبكـار  [و آن كسي كـه  . طلب كند] وام را[مجاز است از هر كس اراده كند ] طلبكار[
تواند سهم   و مي(رسد   باز مي] به او[كند از آن ديگري سهم   از او طلب مي] تأدية وام را

ــدهكار[ ــد  ] ب ــب كن ــر را طل ــان ←) (ديگ ــان، 12- 56/8: مادي ؛ 242: 1391؛ ؛ عري
Perikhanian 1997: 146,147 .(  

ضمانت، در صورتي كه همة شركاء قادر به پرداخت بدهي بودند، طلبكار به در اين نوع 
كرد و اگر برخي شـركاء قـادر بـه برگردانـدن       يكي از آنها رجوع و طلب خود را مطالبه مي

در هـر  . بدهي نبودند، طلبكار حق داشت به بدهكاري كه توانايي پرداخت دارد رجوع كنـد 
پايندانان ديگر   كرد، حق داشت به هم  را پرداخت مي شده، كسي كه بدهي  يك از شرايط گفته

  . رجوع و سهم بدهي هر كس را طلب كند

  پاينداني  اهميت كاربرد عبارت هم 3.2.2
پاينداني بسـيار    شد، به كار بردن عبارت هم  پاينداني بين چند نفر بسته مي هر گاه قرارداد هم

كـرد و اگـر     ت مشترك ايجـاد مـي  زيرا كاربرد اين واژه براي كل بدهكاران مسئولي. مهم بود
شـريكان  (= توانست به بدهكاران ديگر   شد، او مي  بدهي به وسيلة يكي از افراد پرداخت مي

رجوع كند و سهم بدهي هر يك از آنها را خواستار شود ولـي در صـورتي كـه ايـن     ) خود
  . شد  رفت، اين حق از او سلب مي  عبارت به كار نمي

… ud ka ham-pāyandān nē bē +gōwēnd kū az harw kē (4) kāmēd pādixšāy [xwāst] ka 

<ōh> hamāg ēk be wizārēd ēg-iz az ōy ī did nē pādixšāy (5) xwāst.  

كـه  ] كـس [كـه مجـاز اسـت از هـر     «پايندان را نه، بلكه بگويند   هم] قيد[و اگر ... 
) تسويه كنـد (= يك نفر باز گرداند ] وام را[، همانا اگر همة »طلب كند] وام را[بخواهد 
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؛ عريـان،  5- 56/3: ماديـان  ←(طلب كند ] سهمي را [مجاز نيست از ديگري ] او[پس 
  ).Perikhanian 1997: 144,145؛ 242- 241: 1391

 

 پاينداني پاينداني و همتفاوت  3.2
نخستين تفاوت اين دو آن است كه در پاينداني، قرارداد شامل دو طرف، بدهكار و طلبكـار  

شـد و بـراي     طبق قرارداد پول يا چيز ديگري از يك طرف بـه طـرف ديگـر داده مـي    . بود
در صـورت عـدم    27اگـر ضـامن، شـخص ثـالثي بـود     . شد  بازپرداخت آن ضامني تعيين مي

كـرد و طلـب خـود را خواسـتار       بازپرداخت بدهي توسط بدهكار، طلبكار به او رجوع مـي 
پاينداني دو نفر يا بيشتر قراردادي براي دريافت پول يا چيز ديگري منعقـد    اما در هم. شد  مي
پاينداني نوعي از پاينداني است كـه    در واقع هم. شدند  كردند و در آن، ضامن يكديگر مي  مي

  . در آن، ضامن، خود جزو بدهكاران و متعهدان است
در پاينداني، طلبكـار پـس از پايـان زمـان     . دومين تفاوت در حق رجوع به ضامن است

در صـورتي كـه در   ). - 2 -1 -5(توانست به ضامن رجوع كنـد   شده در قرارداد، مي  تعيين
توانست به هـر يـك از     پاينداني از آنجا كه همة شركاء ضامن يكديگر بودند، طلبكار مي هم
هر گاه يكي از شركاء، بدهي . رجوع كند و طلب خود را بخواهد) بدهكاران(= پايندانان  هم

توانست به شريكان ديگر رجوع و سهم بـدهي هـر يـك را از آنـان       كرد، مي  را پرداخت مي
  ). - 2- 2- 2 ←(مطالبه كند 

  :  پاينداني اشاره شده است  در زير به تفاوت پاينداني و هم
pusānweh ī āzādmardān (1) ōwōn guft kū ēd ka gōwēd kū ham-pāyandān hēm +tā ka 

gōwēd kū pad ēn xwāstag (2) wahmān mard pāyandān hēm ka mādagwar ādān rāh ō 

pāyandān nēst.  

تـا  » پايندان هستيم  هم«چنين گفته است كه اين كه بگويند كه  28وه آزادمردان  پوسان
(= اصـلي  ] طرف[اگر ] پس[، »بهمان پايندان هستيم] با[در اين خواسته «كه بگويند كه 

بـراي طلـب   (= قادر به پرداخت وام باشد حق رجوع به پايندان وجود نـدارد  ) بدهكار
؛ 242: 1391؛ عريـان،  57/2- 56/17: ماديـان  ←) (خود نبايد بـه ضـامن رجـوع كنـد    

Perikhanian 1997: 146,147.(  
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  گيري نتيجه. 3
شـد كـه از سـوي يكـي بـه        بر اساس آنچه گفته شد، هر گاه بين دو نفر قراردادي بسته مي

شد بـراي اطمينـان از بازپرداخـت آن      ديگري دارايي و پولي به عنوان وام يا قرض داده مي
شد يا   توانست دارايي باشد كه به گرو گذاشته مي تضمين مي. شد تضميني در نظر گرفته مي

توانست از سوي هر يك از طرفين بدهكار و طلبكـار تعيـين    پايندان مي. شخص ثالث باشد
كرد، طرف ديگر بايد آن را تأييد و رضـايت    هر يك از طرفين كه پايندان را تعيين مي. شود

در صورت تأييد، ضمانت وجهـة قـانوني   . كرد  شده، بيان مي  خود را نسبت به پايندان تعيين
توانسـت بـه     و قابل اجرا بود و طلبكار در صورت پرداخت نشدن طلـبش، مـي   كرد پيدا مي

  . پايندان رجوع و طلبش را درخواست كند
شـده در دو    زمـان تعيـين  . تعيين زمان از ديگر نكاتي بود كه در قرارداد مورد توجه بـود 

بـه  مورد بود، نخست، براي بازگرداندن بدهي كه طبق آن، زماني بـراي بازگردانـدن بـدهي    
شد و دوم براي بازگرداندن مورد ضمانت به بدهكار، و آن زماني بود كه به   بدهكار داده مي

دليل عدم پرداخت بدهي از سوي بدهكار، چيزي يا فردي براي مدت زمـان مشخصـي بـه    
شده، دارايي يا فرد مورد نظر بايد به   شد و پس از پايان زمان در نظر گرفته  طلبكار سپرده مي

  . شد  بازگردانده ميصاحب اوليه 
توانست به پاينـدان   نگرداند، طلبكار مي  شده وام را بر نمي هر گاه بدهكار در زمان تعيين

نخست،  .حق رجوع به پايندان به دو صورت بودماديان هزار دادستان بر اساس . رجوع كند
جـوع  شده، طلبكار بدون رجوع به بـدهكار، مسـتقيم بـه پاينـدان ر      پس از پايان زمان تعيين

و دوم، طلبكار ابتدا به بدهكار و در صورت عـدم توانـايي در پرداخـت بـدهي بـه      . كرد  مي
اي بعـد بـه تـوانگري     همچنين در قانون آمده، اگر بدهكار ورشكسته. كرد  پايندان رجوع مي

در جهـت اجـراي   . رسيد، طلبكار حق داشت به او رجوع كند و طلبش را خواستار شود  مي
يك از  ه شده، ثبت دقيق آن در قرارداد مهم بود كه در اين صورت هيچهر يك از قوانين گفت

  . توانست خالف مفاد آن عمل كند طرفين نمي
هاي ضمانت بود كه در آن چند نفـر بـا هـم وامـي را      پاينداني در واقع يكي از شكل هم

ندانان پاي در اين نوع از ضمانت همة هم. كردند  گرفتند و با هم پرداخت آن را ضمانت مي مي
توانست به هـر يـك از    طلبكار مي. نسبت به هم مسئوليت و تعهد مشترك و متقابل داشتند

گيرندگان مهم نبود  تمكن و عدم تمكن وام. شركاء رجوع كند و طلب خود را خواستار شود
توانست براي طلب خود به هر يك از بدهكاراني كه قادر به پرداخـت بـدهي     و طلبكار مي
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توانسـت بـه     كـرد، مـي    پايندانان كه بـدهي را پرداخـت مـي     هر كدام از هم. بود، رجوع كند
به اين سبب بـه كـار بـردن    . شريكان خود رجوع و سهم بدهي هر يك از آنان را طلب كند

  .آورد  عبارت پاينداني بسيار مهم بود زيرا مسئوليت متقابل براي شركاء به وجود مي
ر اين بود كه در پاينداني، دارايي يا شخص پاينداني نخست د تفاوت عمدة پاينداني و هم

در صورتي كه بدهكار، بـدهي خـود را پرداخـت    . شد  ثالثي براي ضمانت در نظر گرفته مي
ولـي در  . شـد   كـرد و طلـب خـود را خواسـتار مـي       كرد، طلبكار به پايندان رجوع مـي   نمي
ه بـا هـم آن را   شـدند كـ    كردنـد و متعهـد مـي     پاينداني افرادي با هم وامي را دريافت مي  هم

  . پرداخت كنند يعني نسبت به هم ضمانت مشترك داشتند
در پاينداني، حق رجـوع بـه پاينـدان بـه دو     . تفاوت ديگر در حق رجوع به پايندان بود

شده براي بازگرداندن بدهي، طلبكـار مسـتقيم بـه      صورت بود؛ نخست، با پايان زمان تعيين
كـرد و در صـورتي كـه او      به بـدهكار رجـوع مـي    كرد؛ دوم، طلبكار ابتدا  پايندان رجوع مي

پاينـداني ضـامن در    در هم. شد  توانايي پرداخت بدهي خود را نداشت، به پايندان رجوع مي
واقع يكي از شريكان نيز بود، اگر همة شريكان قادر به پرداخت بدهي بودنـد، طلبكـار بـه    

ودند، طلبكار بـه كسـي كـه    كرد و اگر همه قادر به پرداخت بدهي نب  يكي از آنها رجوع مي
پاينداني،   در هم. شد  كرد و طلبش را خواستار مي  توانايي پرداخت بدهي را داشت رجوع مي
شدند و طلبكـار مجـاز بـود بـه هـر كـدام كـه          همه شريك و پايندان يكديگر محسوب مي

  .  خواهد رجوع كند  مي
  
  ها نوشت  پي

نيز به مسائل حقوقي روايات فرنبغ سروش و  دادستان ديني و روايات اميد اَشَوهشتان هاي   كتاب. 1
اند ولي در آنها به مسائلي كه زردشتيان در قرون اوليه اسالمي بـا آن مواجـه شـدند نيـز       پرداخته

كنندة مسائل حقوقي زردشتيان در   تنها منعكسماديان هزار دادستان پرداخته شده است ولي كتاب 
   ).287- 286: 1376تفضلي (دورة ساساني است 

در دو فصل از اين متن به طور خاص دربارة اين موضوع سخن گفته شده و در سه جـاي مـتن   . 2
  ). پيشينة پژوهش (نيز به صورت پراكنده در ميان احكام ديگر به آن اشاره شده است 

ن بـه روسـي؛ نينـا گروسـيا    ) 1973(به انگليسي؛ ترجمة  آناهيت پريخانيان ) 1976(ترجمة بلسارا . 3
ترجمة پريخانيان را به انگليسي ترجمه كرد كه پس از اصالحاتي كه پريخانيان روي آن انجام داد 

به آلماني و ترجمـة سـعيد عريـان    ) 1993 ,1981(چاپ شد؛ ترجمة ماريا ماتسوخ  1997در سال 
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نگارنده در برگردان بندها به فارسي ). كتابنامه ←ها  شناسي كتاب براي كتاب(به فارسي ) 1391(
  . شده استفاده كرده است برده هاي نام از ترجمه

كنـد و در توضـيح    داري را در دورة ساساني بررسي مـي  ماتسوخ در اين مقاله خود، برده و برده. 4
وامي در نظـر  كند كه براي ضمانت بدهي يا  اشاره مي) tan(» تن«انواع برده به نوعي از آن به نام 

كـرد، بـرده بـه      در اين نوع از ضمانت، بدهكار هر گاه بدهي خود را پرداخت نمي. شد گرفته مي
  ).  Macuch, 1988: 764(گرفت  طلبكار تعلق مي

 ماديان هزار دادستانمقاله دربارة  19اي از  علي كاكاي افشار، وكيل پايه يك دادگستري، مجموعه. 5
در آخرين مقاله از . دارد كه در اين مقاالت، اصطالحات و موارد حقوقي آن را بررسي كرده است

را بررسي و  10- 59/1و  12- 57/2پاينداني يعني صفحات  اين مجموعه، نويسند دو بند از فصل
  . تحليل كرده ولي به قوانين آن اشاره نكرده است

اي اصطالح پاينداني به عنـوان بحـث كالمـي و بـه معنـاي       شده، در مقاله  برده در كنار مقاالت نام. 6
هاي نخستين اسالمي بررسي شده است؛ ولي در آن به مفهـوم حقـوقي آن در    در سده» شفاعت«

   .)1393نقابي،  ←(اي نشده است  پيش از اسالم هيچ اشاره
واژة پاينـداني   ،8 ، بندپيمان كدخداييدر فصل دربارة  متون پهلويدر  ماديان هزار دادستانجز   به. 7

  : است» ضمانت«كه در آنجا نيز به معناي  آمده
ud ham wahmān ī wahmān ēn mādag mādag pad gōhrīg ī ēn sē hazār drahm be pāyandānīh1 

padīrift ud padiš ham-dādestān būd (→ Jamasp-Asana, 1897-1913: 143).  

(= هـزار درهـم را در برابـر، بـراي پاينـداني      بهمان اين مبلغ سـه  ] دخترِ[و همچنين بهمان 
  .بود) موافق(= پذيرفت و در مورد آن همداستان ) ضمانت

، بـرده  )an-šahrīg) (بيگانه(= ، غير شهروند )bandag(ها در دورة ساساني به چهار دسته بنده   برده. 8
)wardag ( و تن)tan (كردند، غير   خدمت ميها در خانه   بندي، بنده  در اين تقسيم. شدند  تقسيم مي

كردند، برده نيـز روي زمـين     شهروند كه در واقع غير زردشتيان خارجي بودند در مزرعه كار مي
 Shaki(شـد   كرد و تن نوعي از برده بود كه براي ضمانت قرارداد وام در نظر گرفتـه مـي    كار مي

1992b, 657 .(رهي بنده، ناشهروند: بندي ديگر براي بردگان عبارت بود از  طبقه ،)rahīg   به معنـاي
كه قابل مقايسه است با بيسه » متعلق به خاندان و خانواده«به معناي  wīsag(، تن و ويسه )»بسته«
)bisa ( ختني به معناي خدمتكار و بنده) ،؛ 21: 3/2، 1387پريخانيانBailey 1979: 292 .( اصطالح
شـود كـه بـراي     به كار رفته است به فردي اطـالق مـي   ماديان هزار دادستانبه معناي برده كه در » تن«

تواند او را در  شود و طلبكار مي مدت زمان مشخصي، براي ضمانت وام يا قرضي به طلبكار سپرده مي
در . تواند يكـي از خويشـاوندان بـدهكار يـا پاينـدان باشـد       شده مي بردة سپرده. اسارت خود نگه دارد



  ماديان هزار دادستاندر  )ضمانت مشترك= (پاينداني  و هم )ضمانت= (پاينداني    20

خود را در  زمان مقرر پرداخت كند آن فرد بـه عنـوان بـرده در     صورتي كه فرد بدهكار نتواند بدهي
   ).Macuch 1988: 764; 2009: 184(گيرد  اختيار طلبكار قرار مي

گاه از ضمير مبهم بهمان، گاه از واژة مردي يا زني و گاه از اسامي ماننـد   ماديان هزار دادستاندر . 9
الزم به ذكر است كـه هـر   . ده، استفاده شده استهايي كه آورده ش  در نمونه... فرخ، آذر فرنبغ و 

در متن آمده اسـت؛ بـراي   ... ها با عنوان بدهكار، طلبكار، خوانده، خواهان، برده و  يك از اين نام
   .باشد... تواند بدهكار، طلبكار و  مثال مهرين در جاهاي مختلف مي

و  107/1، 106/17، 80/13، 57/4 ←(» راه، مسير، جاده«در معناي  rāh ماديان هزار دادستاندر . 10
است » حق رجوع به«به معناي : rāh ōاصطالح . آمده است) 81/15، 80/16(» روش، شيوه«و ) 2

، 15و  12و  60/9، 59/3، 6و  57/2، 17و  6- 56/5 ←(كه فقط در فصل پاينداني آمـده اسـت   
ر جاهاي ديگر ايـن كتـاب   د» به وسيلة، از طريق«به معناي : pad rāh īهمچنين اصطالح ). 61/14

   ).Perikhanian 1997: 383 ←(، همچنين )81/10، 12و  62/9، 60/17 ←(آمده است 
11 .abāz rasēd : آمده است) 8/5( شايست ناشايستاين فعل با همين معني در :  

… u-š kār ud kirbag ī pēš kard abāz rasēd ….  

) برگردانده شود، سهم و نصيب او شود(= رسد  اي كه پيشتر كرد به او باز و كار  و كرفه.... 
  ).Davar 1912: 38؛ 96: 1390مزداپور  ←... (

به اين » شده با بدهكار است  پرداخت بدهي پيش از زمان تعيين«رسد منظور از اينكه   به نظر مي. 12
   .»شده به سر رسد بدهكار بايد بدهي را پرداخت نمايد  تا زمان تعيين«معني است كه 

   .8يادداشت شماره  ←» برده«در معناي » تن«براي اصطالح . 13
14 .  9يادداشت.   
  : اين اصطالح به صورت زير تعريف شده استماديان هزار دادستان در . 15

ka gōwēd kū mard dō pad āgenēn dō sad ō man dahišn (11) āgenēn kār ēdōn framūd ēstēd 

kū rāst.  

بـا  «] عبـارت [، »به من بدهنـد ] درهم[با هم بايد دويست ) نفر(= مرد  دو«گويد كه ] كسي[هر گاه 
  .)11- 55/10: ماديان ( كند  انجام كار را به طور مساوي فراهم مي) الزام(= ، كار »هم

16 .an-ādān :»و » درماندهan-ādānīh :»ماديـان هـزار   در ). 38و  32: 1379مكنـزي   ←(» درماندگي
آمـده  » ورشكستگي، ناتواني مالي«به معناي  an-ādānīhو » ورشكسته«به معناي  an-ādān دادستان

   ).Perikhanian 1997: 335(است 
شود،   مفهوم عبارت اين است كه حق رجوع به ضامن بالفاصله بعد از معرفي ضامن شروع مي. 17

   .پرداخت آن نيايدمشروط به اينكه ثابت شود فرد بدهكار در پرداخت بدهي ناتوان است يا براي 
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و » شـود  اگر طرف اصلي ورشكسته شود، پس آن شامل ضامن هم مي«) 305 :1997(پريخانيان . 18
شـامل  ) آنگـاه ورشكسـتگي او بايـد   (چنانچه طرف اصلي ورشكسته شود ) 353: 1391(عريان 
اگر طرف اصلي ورشكسته شود ضـامن درگيـر   «): 57,215 :1981(ماتسوخ . »)او هم شود(ضامن 

   .»ستا
19 .ādān :»و » ثروتمند، قادر به پرداخت وام؛ ثروتādānīh :» در ). 32: 1379مكنـزي   ←(» ثـروت

تمكـن  «و دومي به معناي » قادر به پرداخت وام و بدهي«نيز اولي به معناي  ماديان هزار دادستان
: -tav`و از ريشـة  » قادر بـه پرداخـت  «: ati- + tāvana*اين واژه از ايراني . آمده است» مالي، ثروت

   ).Perikhanian 1997: 340; Bartholomae 1904: 640(است » توانستن، قادر بودن«
گيرنـد و ضـامن    پاينداني نوعي از ضمانت است كه در آن چند نفر با هـم مـالي را وام مـي    هم. 20

شود بلكه افرادي كه  شده نمي در اين نوع از ضمانت نفر سوم، ضامن وامِ گرفته. شوند يكديگر مي
   .- 2- 2بخش  ←شوند  اند به طور مشترك ضامن يكديگر مي با هم وام را گرفته

   tuwānīgān :متن. 21
22 . 9يادداشت ش.   
23 .rāyēnišn »از فعل » عمل، وظيفه؛ ترتيبrāyēnīdan :»  ،ترتيب دادن، رهبري كردن، هدايت كـردن

طـرح دعـوا   «در اين متن، همچنـين بـه معنـاي    ). 129: 1379مكنزي  ←(است » متشكل كردن
   .آمده است» كردن، شكايت قانوني كردن

24 . 2 -1 -3 - تعيين زمان .  
در . آورده اسـت » پاينداني هم«را براي » مسئوليت تضامني«اصطالح ) 161 :1388(افشار  يكاكا. 25

مسئوليت تضامني به معناي مسئوليت «: اين اصطالح اينگونه تعريف شده است ترمينولوژيكتاب 
» مديون در مقابل چند بستانكار است كه هر يك از آنها حـق مطالبـة تمـام طلـب را دارا باشـند     

مـاده  (مسئوليت بدهكاران متعدد كه بتوان تمام طلب را از هر يك از آنان مطالبه كـرد  «همچنين 
   ).642 :1392فري لنگرودي، جع( »)قانون ثبت 108

26 .nē hamār :»اين تركيب در ديگر متـون پهلـوي نيـز آمـده و     » قابل توجه نيست و اهميت ندارد
  ): 6/4(براي مثال در شايست ناشايست . معني شده است» آيد شود، به شمار نمي حساب نمي«

sōšyāns guft ē pad ān ī pahlom axwān yašt kardan nē abāyēd. čē ka-š kirbag ē tanāpuhl wēš 

kū wināh ō pahlom axwān rasēd ud u-š yašt kardan nē āmār ….  

زيرا هـر گـاه كرفـه يـك     . سوشيانس گفت كه براي رسيدن به بهشت برين، نبايد يشت كرد
 ←... (رسـد و يشـت كـردن او حسـاب نيسـت       به بهشت برين مـي ] باشد[نتافور بيش از گناه 

  ). Davar, 1912: 35؛ 84: 1390مزداپور 



  ماديان هزار دادستاندر  )ضمانت مشترك= (پاينداني  و هم )ضمانت= (پاينداني    22

  : نيز با همين معني آمده است) 18/4(در هيربدستان 
ēn az abestāg paydāg any bawēd ka dānēd kū-m čāšt u-š uzēnag nē āmār.  

باشد اگر بداند كه من آموزش دادم و هزينة آن ) متفاوت(= ديگر ] كه[اين از اوستا پيداست 
  ). Kotwal, 1992: 78 , 79 ←) (ام ام، در نظر نگرفته توجه نكرده= (را حساب نكردم 

مـورد توجـه نيسـت و قابـل     «را برابر بـا  » حساب نيست«توان معناي  در اين دو متن نيز مي
بـا همـين   ) 58/65و  55/1(اين تركيب همچنين در روايت پهلوي . ترجمه كرد» مالحظه نيست

   ).Dhabhar, 1913: 165, 185؛ 345و  331: 1390ميرفخرايي،  ←(معني آمده است 
   . - 1- 2 ←براي انواع ضمانت . 27
؛ Perikhanian 1997: 417 ←(از قضـات و مفسـران دورة ساسـاني اسـت     وه پسـر آزادمـرد    پوسان. 28

او اين مفسر از جملـة كسـاني اسـت كـه از     . بار در متن آمده است 15نام او ). 75: 1351سن  كريستن
بـار   13. گفتـه شـده اسـت   ماديان هزار دادسـتان  هاي مختلف در   هاي بسياري در زمينه  فتواها و حكم

ــل شــده   ــان ←(حكــم از خــود او نق ، 90/15، 56/17، 13- 52/12، 43/6، 19/4، 14/4، 5/11: مادي
بهـرام  بار مفسـر ديگـري بـه نـام       2و ) 17و  29/14، 4/2: انكلساريا- ، ماديان100/1، 8و  99/3، 95/9

همچنين براي نام همة ؛ 15- 16/14: انكلساريا- ماديان، 98/1: ماديان ←(كند   فتوايي را از او بيان مي
  ).  52- 35: 1395پور،   حاجي  ماديان هزار دادستانمفسران 

  
  نامه كتاب

، دولت ساسانيانتاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي ، »جامعه و قانون ايراني«). 1387(پريخانيان، آناهيت 
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