
  چند قانون اجاره در دوره ساسانی بر اساس 
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  چکیده 
یا مجموعه هزار داوري، متنی حقوقی است که در اواخر دوره ساسانی یعنی اوایل مادیان هزار دادستان 

داري، ضمانت، شراکت، موضوعات حقوقی این متن درباره برده. گردآوري شده است میالدي 7قرن 
در این پژوهش قصد بر این است تا مطالب مربوط به اجاره در این . است... ازدواج، طالق، ارث، اجاره و 

در متن حقوقی بررسی و قوانین آن استخراج و به این پرسش پاسخ داده شود که چه قوانینی براي اجاره 
آمده بسیار کم  مادیان هزار دادستانمطالبی که درباره اجاره در . این دوره از تاریخ ایران وجود داشته است

با وجود اندك بودن مطالب، بررسی آنها قوانین قابل توجهی را درباره اجاره در دوره . بند است 5و تنها 
شد که به ر و مستاجر بسته میبر اساس متن، قراردادي بین دو طرف موج. سازدساسانی روشن می

اجاره باید سالیانه . شدموجب آن مالی به کسی اجاره و در قبال آن مبلغی به عنوان اجاره دریافت می
مستاجر . رسد مقدار آن یک چهارم اصل دارایی یا میانگین درآمد بوده استشد و به نظر میپرداخت می

  . شداید مطابق با قرارداد پرداخت میتوانست یک یا چند نفر باشد و مبلغ اجاره بمی
  

  مادیان هزار دادستان، دوره ساسانی، قوانین اجاره، موجر، مستاجر  :هاي کلیديواژه
  
 مقدمه  - 1

یا مجموعه هزار داوري، متنی حقوقی است که به خط و زبان پهلوي نوشته شده  مادیان هزار دادستان
یک  این متن،. یعنی اوایل قرن هفت میالدي، تعلق دارد است و تاریخ تدوین آن به اواخر دوره ساسانی

هاي حقوقی ثبت شده در  اي است که در آن مواردي چون رونوشت کتاب قانون نیست بلکه مجموعه
ها، تفسیر حقوقدانان و نقل قول مفسران پیشین در زمینه حقوق  نامه دادگاه و اسناد مربوط به آن، وصیت

مادیان حقوقی بسیاري در دوره ساسانی نوشته شده بود ولی از میان آنها تنها هاي احتماالً متن. آمده است
دهد، قوانینی که در این متن به آن چند دلیل وجود دارد که نشان می. باقی مانده است هزار دادستان

نخست، آخرین پادشاهی که در آن از او نام برده شده، : اشاره شده، متعلق به دوره پیش از اسالم است
مرد بهرامان، در دوره این پادشاه یعنی نیمه نخست است و مدون کتاب، فرخ) 628-591(سرو پرویز خ

                                                
مطالعات فرهنگی شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و هاي باستانی، پژوهشکده زبانفرهنگ و زبان) دکتري(پژوهشگر -1

nadiahajipour@yahoo.com                                                                                              
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کرده و این متن را در دوره خسرو پرویز گردآوري کرده است؛ دوم، در این مجموعه به زندگی می 7قرن 
و این  1شوداي نمیمشکالت و مسائلی که زردشتیان در قرون اولیه اسالمی با آن مواجه بودند هیچ اشاره

تواند دلیل محکمی باشد بر اینکه این متن، قبل از استیالي اعراب گردآوري شده است؛ و سوم، می
شود، شامل موضوعات بسیار پیچیده و متنوع حقوقی آن مسائل حقوقی که در این مجموعه مطرح می

دانش کافی به این مسائل حقوقی  شده در کتاب، با مهارت و برده دوره است و حقوقدانان و مفسران نام
که مسائل حقوقی که درحالی. دهنده تسلط آنان بر مسائل حقوقی آن دوره استدهند که نشانپاسخ می

. زردشتیان در دوره اسالمی با آن مواجه بودند بسیار محدودتر و شامل مسائلی چون ارث و خانواده بود
ب بدون شک متعلق به دوره پیش از اسالم یعنی دوره دهنده این است که این کتاهمه این دالیل نشان

  . ساسانیان است
مرد طور که گفته شد، فرخمولف آن همان. از این متن تنها یک نسخه خطی ناقص در دست است

پسر بهرام است که نام خود را در مقدمه کتاب ذکر کرده است اما به دلیل افتادگی که در متن وجود دارد 
آید که او حقوقدان بوده و به دستگاه  از متن چنین بر می. و اطالعی در دست نیستاز زمان و زندگی ا

. حقوقی ساسانی کامال آشنایی داشته و افزون بر این به مدارك و اسناد دادگاه نیز دسترسی داشته است
آوري شده ولی مسلم است که هاي پهلوي، در دوره اسالمی دوباره جمعاین متن مانند دیگر کتاب

کتابی کامالً تخصصی و  مادیان. تواي آن کامالً ساسانی است و تاثیري از دوره اسالمی نگرفته استمح
ان در زمینه فقه نوشته شده است؛ یعنی کسانی که دانش تخصصی از نظام حقوقی صبراي متخص

محتواي آن منحصراً حقوقی است بدون آنکه . ساسانی داشتند و با اصطالحات فنی آن کامالً آشنا بودند
صدقات و شادي ها، خیرات و  به موضوعات دینی اشاره کند حتی درباره نهادهاي دینی مانند آتشکده

طور کلی در این کتاب مورد بررسی  موضوعات فقهی که به. نظر حقوقی پرداخته شده استتنها از روان، 
هاي البته با وجود افتادگی. کندقرار گرفته است شامل قوانین مدنی و به ندرت به حقوق جزایی اشاره می

ولی بعدها مفقود شده کتاب به این مسائل نیز پرداخته بسیاري که در نسخه وجود دارد، شاید بتوان گفت 
   ).2005، 2ماتسوخ ؛287-285: 1378تفضلی، رجوع کنید به براي آگاهی بیشتر (است 

 1872در سال .  در ایران رونویسی شده است 17ترین نسخه این کتاب در اواخر قرن قدیمی
در همین . از کتاب را خریداري و با خود به هند برد تا آن را چاپ کند) صفحه 40(بیست برگ  3انکلساریا

از کتاب را خریداري کرده که در کتابخانه او موجود ) صفحه 110(برگ  55هنگام با خبر شد هاتاریا 
اي با مقدمه 1912و نسخه انکلساریا را در  1901دانشمند پارسی نسخه هاتاریا را در سال  4مودي. است

                                                
 ده است البتهش نیز به مسائل حقوقی پرداختهروایات فرنبغ سروش و  دادستان دینی و روایات امید اَشَوهشتان هاي کتابدر  -1

مادیان هزار در آنها به مسائلی که زردشتیان در قرون اولیه اسالمی با آن مواجه شدند نیز پرداخته شده است ولی کتاب 
  ). 287-286: 1378تفضلی (ره ساسانی پیش از اسالم استکننده مسائل حقوقی زردشتیان در دوتنها منعکسدادستان 

2- Macuch,M. 
3- Anklesaria, T.D. 
4- Modi, J.J. 
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تاکنون ). 2005، ماتسوخ ؛287: 1378؛ تفضلی، 55: 1381؛ دهقان 191-190: 1377وهمن، (منتشر کرد
  1.هاي گوناگونی به انگلیسی، فارسی، روسی و آلمانی از این متن حقوقی صورت گرفته استترجمه

داري، شراکت و  برده و برده این کتاب مطرح است عبارت است ازقوانین مدنی که در  از جمله
ضمانت، ازدواج، طالق، اظهارات متناقض در دادگاه، سوگند، پرداخت بدهی، وقف، قیمومت، ضمانت، 

در این پژوهش، هدف بررسی مطالب مربوط به . است... ضمانت مشترك، ارث، اجاره، فرزندخواندگی و 
فصلی به موضوع اجاره اختصاص داده شده که  مادیان هزار دادستاندر . اجاره و استخراج قوانین آن است

dar ī task » نام دارد ولی به دلیل افتادگی متن تنها سه بند از این فصل باقی » اجاره) فصل(= در
در دو جاي دیگر نیز به صورت پراکنده درباره اجاره سخن گفته ). 172-72/13 رجوع شود به(مانده است 

بند  5مجموع  در). 33/2-32/17و  12- 25/8: انکلساریا -دادستانمادیان هزار  رجوع شود به(است شده 
هرچند مطالب بسیار کمی درباره این . شود به مسئله اجاره اختصاص یافته استسطر می 13که شامل 

برد ولی با توان به تمامی قوانین اجاره پییموضوع در این متن باقی مانده است و به همین دلیل نم
- توان به قوانین قابل توجهی درباره اجاره که در دوره ساسانی اعمال میندك، میبررسی همین مطالب ا
  . شده است، دست یافت

آوانویسی و به  آمده، مادیان هزار دادستاندر این پژوهش، نخست تمام آنچه درباره اجاره در متن 
گیري به قوانین جهشود و در بخش بعد قوانین آن استخراج و در پایان در بخش نتیفارسی برگردان می

   .شوداجاره به صورت کلی و منسجم اشاره می
   مادیان هزار دادستان اجاره در  - 2
   شناسی واژهریشه - 2-1

. است» اجاره، کرایه«به معنی  task / *tasak 3*آمده و خوانش آن  ا/غز تواژه در متن به صورت 
» اجاره دادن« tas(a)k dādan* آمده شاملکار رفته و در متن به هایی که این واژه در آنهاعبارت

 -مادیان هزار دادستان(» پرداختن اجاره«: tas(a)k wizārdan*، )16و  72/14: مادیان هزار دادستان(
» به صورت اجاره در اختیار داشتن، اجاره کردن«: pad *tas(a)k dāštan، )11- 25/9: انکلساریا

                                                
و ترجمه آن به انگلیسی در ) 1973(به روسی) Perixanjan(؛ پریخانیان)1937(به انگلیسی) Bulsara(ترجمه بلسارا  -١

 ).  1391(و ترجمه آن به فارسی به وسیله سعید عریان ) 1993و  1981(؛ ماتسوخ به آلمانی1997سال 
و بلسارا،  487 - 485: 1993ماتسوخ، ؛179- 178: 1997پریخانیان،  ؛283: 1391عریان،  بهبراي این فصل همچنین  -2

1937 :400-401.   
این خوانش را رد  )391- 390: 1997(پریخانیان. خوانده است tāgاین واژه را با همان معنی اجاره  )189: 2009(ماتسوخ -3

 tʼ/hkبرداري به صورت که در نسخه بوده tskو معتقد است صورت واژه  کندرا پیشنهاد می task/tasakکرده و قرائت 
معنی شده است و هیچ ارتباطی » تا؛ شاخه، فقره؛ تنها، تک« tāg) 144: 1379(در فرهنگ کوچک مکنزي . نوشته شده است

  . با اجاره ندارد
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مادیان هزار (» مورد اجاره) ملک(= خواسته «: xwāstag ī *tas(a)k، )2-33,1: مادیان هزار دادستان(

ملکی را اجاره کردن، چیزي را به «: xwāstag pad tas(a)k padīriftan، )17-16/ 72: دادستان
  . است) 9-25/8: انکلساریا -مادیان هزار دادستان(» عنوان اجاره پذیرفتن

که در تلموت بابلی با همین معنی  tasqâ/ṭasqâآن را با واژه ارمنی  )391-390: 1997(پریخانیان
نولدکه این . آمده که از آرامی مشتق شده است» اجاره«با معنی  ṭasqدر عربی واژه . داندآمده مرتبط می

» ]مالیات[ارزیابی و تخمین «معناي » نظم و ترتیب«که عالوه بر معناي  τάζιςواژه را با واژه یونانی 
از این واژه در اسناد یونانی و رومی دیده نشده » اجاره، مالیات«عناي دهد، مقایسه کرده است ولی م می

» چهارم یک«فارسی باستان به معناي  čassušvaاز  čássak(a)ممکن است بتوان این واژه را از . است
پذیر است همانطور  امکان tبه  čبدل شده است؛ تبدیل  taskکه به ) اوستایی čaϑrušvaقس (دانست 
در مورد تلفظ این کلمه که به . شود دیده می tasūk / tasōkو  tasomو نیز در  čišو  tisکه در 
خوانده t’/hkرا  tskبرداري  نویس در هنگام کپی توان گفت که نسخه نوشته شده است، می t’/hkصورت 

  tahak*و ) -tavāka- / *tahaka*ایرانی <( *tākاحتمال خوانش این واژه به صورت . است
هاي در نوشته. بسیار ضعیف است زیرا از نظر معنایی کمتر مرتبط هستند) -taϑaka*ستان فارسی با <(

و شاید اشاره به میزان  )I :326،  2004، 1دورکین(است» یک چهارم« tasūgمانوي یکی از معانی واژه 
میانگین درآمد شده و یا یک چهارم اجاره دارد که یک چهارم اصل سرمایه یا به عبارتی مال اجاره داده

درباره اجاره  مادیان هزار دادستاندر ادامه پنج بندي که در  .حاصل از اجاره خواسته مورد نظر بوده باشد
  . شودآمده است اشاره می

  مادیان هزار دادستاناجاره در  - 2-2
1 (72/14-15   

ka gōwēd kū ēn xwāstag rāy task čahār sad ō tō dahēm ka waxt ham-bun-iz 
nē bawēd task pad bowandag be wizārišn.  

چنانچه » دهمبه تو به عنوان اجاره می] درهم[ 400، )ملک(= براي این دارایی «گوید که ] کسی[اگر 
 . نشود باید اجاره را به صورت کامل بپردازد] حاصل[ 2اصالً سودي

                                                
1- Durkin,D. 

2- waxt : به جاي این واژه  ) 155: 1379(؛ مکنزي )395: 1997پریخانیان، (داده شده است» افزایش، سود، بهره«به معناي
waxš  افزایش،  -1«دهد نیز یکی از معانی که براي این واژه می) 459: 1346(وشی داده است؛ فره» سود، بهره«را در معناي

پریخانیان، (است» رشد دادن، افزودن، سودآوري کردن«به معناي   -waxtan, waxš. است» زمین برجسته -2نمو، رشد 
رجوع کنید  (با همین معنا آمده است  -waxšīdan, waxšهاي فارسی میانه به صورت  این مصدر در فرهنگ )395: 1997

    ).II :207، 1974نیبرگ، ؛ 460: 1346وشی، ؛ فره155: 1379مکنزي،  به
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2 (72/15-16   
ka gōwēd kū čiš xwāstag [rāy] task panjāh ō tō dahēm ka az xwāstag [ī] task 
panjāh nē waxt and dahišn čand waxt.  

چنانچه از » دهمبه تو به عنوان اجاره می] درهم[ 50) ملک(= خواسته ] این[براي «گوید که ] کسی[اگر 
] براي اجاره[باید آن مقداري را که سود کرده ] مستاجر[سود نکرد ] درهم بیشتر[ 50ملک مورد اجاره 

 ). درهمی که سود کرده باید به مالک بپردازد 50(= بدهد 
3 (72/16-17   

ka mard ē xwāstag pad task padīrēd gyāg-ē nibišt kū pad ān sāl ka wizend ī ō 
bun rasīd rāy waxt …   

را به عنوان اجاره بپذیرد، در آن سال به موجب ] اي[جایی نوشته شده است که هر گاه مردي خواسته
  1...رسید، سود ] سرمایه[به اصل ) آسیب و صدمه(= زند آنکه گ

  انکلساریا -مادیان هزار دادستاناجاره در  2-3
4 (25/8-11 2 :  

ka mard xwāstag ī-šān čand sāl pad task aziš padīrift ud sāl sāl task wizārdan 
paymān kard abāz kard pādixšāy būd rāy ōwōn framād nibištan kū bē ka ān 
task nē wizārd ēnyā ān xwāstag ma stān ka sāl sāl az task ham-bun-iz wizārd 
bē stad nē šāyēd.  

پرداخت اجاره هر ] براي[اند و  اي را چند سال به عنوان اجاره پذیرفته از مردي خواسته] چنانچه چند نفر[
فرمان ] آن خواسته[ه باز ستاندن دوباره در مورد مجاز بودن ب] آن مرد[پیمان کردند، اگر ] با هم[سال 

مگر که آن اجاره را پرداخت نکند، در غیر این صورت آن خواسته را «: بدهد که چنین نوشته شود
] آن خواسته[اگر هر سال مقدار کمی از اجاره را پرداخت کرده باشد، در این صورت ستاندن » مستان

 ).291-290: 1997پریخانیان، ؛ 331: 1391عریان،  به رجوع کنیدنیز (ممکن نیست 
5 (32/17-33/23 :  

                                                
 . ماند اجاره نیز ناتمام می دربارهند میسر نیست، موارد حقوقی و نه تنها برگردان این ب متن از ایتجا به بعد افتادگی دارد - 1
 ؛291 -290: 1997پریخانیان، ؛ 493 -492: 1937بلسارا،  ؛331: 1391عریان،  رجوع کنید بههاي این بند براي ترجمه - 2

   .172: 1981ماتسوخ، 
؛ 307 -306: 1997؛ پریخانیان، 525 -524: 1937بلسارا، ؛ 354: 1391عریان،  جوع کنید بهرهاي این بند براي ترجمه - 3

   .216: 1981ماتسوخ، 
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ud abāg ān guft kū ka gōwēd kū tā tō sahēd pad task az dārēm tā ān tan ayāb 
xwātag-dār ī ān tan kē pad task be dād nē sahēd kunēnd abāz kardan nē 
pādixšāy.  

به عنوان اجاره نگه ] این خواسته را) [تو بخواهی(= تو پسندي ] زمانی که[تا «گوید که ] کسی[اگر 
به عنوان اجاره داده ] آن خواسته را[کسی که ] یعنی[آن فرد، ) وارث(= دار  تا آن فرد یا خواسته» دارم می

 کنید به رجوعنیز (جایز نیست ] خواسته مورد اجاره[گرفتن  را بیان کند، پس» خواهد نمی«] عبارت[است 
  ).307-306: 1997پریخانیان، ؛ 354: 1391عریان، 

  
  قوانین اجاره بر اساس متن  - 3
آمده است، براي اجاره، قراردادي  2و  1؛ بر اساس آنچه در بند 1عقد قرارداد بین موجر و مستاجر -3-1

توانست به صورت شفاهی بسته قرارداد میدهد، این این بند نشان می. شدبین موجر و مستاجر بسته می
دهنده قرار داد شفاهی است و در آن، شود که نشانهشروع می … ka gōwēdبا عبارت  2و  1بند . 2شود

کند در قبال مالی که به او داده شده، مبلغی را به عنوان اجاره مستاجر به صورت گفتاري تعهد می
  . پرداخت کند

-، نشان»....فرمان دهد چنین نوشته شود ... « … ōwōn framād nibištan …عبارت  4در بند 
شد و بنابراین قرارداد یا به صورت شفاهی و یا کتبی نوشته می. دهنده قرارداد کتبی براي اجاره است

  . کندهمین سه بند الزام قرارداد اجاره را تایید می
  : گرفتدر قرارداد میان دو طرف چند موضوع مورد توجه قرار می -3-2

  مبلغ اجاره -الف

                                                
، فروش )guhrēn, guhrīg kardan(در مادیان هزار دادستان، سخن از قراردادهاي دیگري مانند معاوضه کردن  -1

، فرزندخواندگی، هدیه و )zanīh(، ازدواج )graw, grawagānīh(دارایی، وام دادن، واگذاري دارایی، گرو گذاشتن 
 ,Shaki(شود ها و غیره دیده میو غیر قابل برگشت، شراکت و هر نوعی از تعهدات و پیمان هاي قابل برگشتبخشش

از دورة استیالي هخامنشیان در مصر چند قرارداد ازدواج، اجارة زمین و اسناد شبیه آن دیده شده است ). 223 :1992
)Dandamayev, 1992: 221; 1995: 461 .(هاي افت شده که از اجارة تاکستاناز دورة اشکانیان چند سند حقوقی ی

  ). Shaki, 1992: 222 & 1995: 458(گوید سلطنتی به افراد خاص سخن می
اوستا (و کتبی )  pad gōwišnو پهلوي  -vačahinaاوستا (پیمان در دورة باستان به دو صورت شفاهی  -2

zastamaršta-  و پهلويdast-mušt (شده است منعقد می) ،صورت شفاهی و کتبی پیمان در  ).222: 1992شاکی
منعقد کردن آن به  در این عبارت پذیرش پیمان و ).I :104- 105، 1907رجوع کنید به جاماسب، (آمده است) 4/2(وندیداد 

   .صورت شفاهی آمده است
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بر . توان آن را تخمین زدمبلغ اجاره احتماال تابع قانون خاصی بوده است که با توجه به افتادگی متن، نمی
دست آمده و یا یک چهارم ارزش  شناسی واژه، شاید مقدار آن یک چهارم میانگین درآمد بهاساس ریشه

   ).391: 1997پریخانیان،  مقدمه؛ نیزرجوع کنید به (شده، بوده است مال اجاره داده
رسد دو نوع پرداخت براي اجاره وجود داشته است؛ در نوع اول مبلغی براي اجاره در نظر به نظر می

حتی اگر فرد از آنچه اجاره کرده بود سودي را کسب . شد که مستاجر موظف به پرداخت آن بودگرفته می
و  1بندهاي  رجوع کنید به(طور کامل پرداخت کند  اجاره را بهکرد با تعیین مبلغ اجاره، موظف بود نمی

-رسد، مطالبی آمده است ولی به دلیل افتادگی متن نمیدرباره زیانی که به سرمایه فرد می 3در بند ). 2
توان به قانون آن پی برد ولی شاید بتوان گفت، اشاره به نوع دیگري از پرداخت اجاره دارد به این ترتیب 

کرد، راهی براي رسید و در سالِ اجاره سودي نمیزیانی به اصل سرمایه فرد میکه، در شرایطی که 
براي مثال کسی که در برابر اجاره باید بخشی از محصول . بینی شده بودجبران خسارت به مستاجر پیش

توانست اجاره خود را پرداخت رفت، میداد، شاید اگر محصول از بین مییا درآمد خود را به موجر می
   ).488 -485: 1993؛ 189: 2009مانسوخ، ( کندن

  مدت زمان اجاره -ب
 čand sāl pad task …(شد توانست براي یک یا چند سال بسته میقرارداد اجاره می 4براساس بند 

padīrift …(شد ولی در هر یک از دو صورت، مبلغ اجاره باید سالیانه پرداخت می ؛)… sāl sāl task 
wizārdan paymān kard ….(   

   مورد اجاره -ج
» خواسته«شد در مادیان هزار دادستان مورد اجاره که از سوي موجر به مستاجر اجاره داده می

)xwāstag ( نامیده شده است)توانست، زمین و هر که احتماالً می) 4و  3و  2و  1بندهاي  رجوع کنید به
  . باشد ز آن استفاده و سودي را حاصل کرد،چیزي که بتوان ا

   اره شامل دو طرف بودهر قرارداد اج -  3-3
داد و در قبال این واگذاري که ساالنه انجام اي از خود را به کسی اجاره میموجر، کسی که خواسته -الف
موجر حق داشت در صورتی که مستاجر اجاره خود را پرداخت . کردشد، مبلغ معینی را دریافت میمی

کرد، که اگر مستاجر تنها بخشی از اجاره را نیز پرداخت میاو پس بگیرد؛ درحالی کرد، مال اجاره را ازنمی
  ). 5بند  رجوع کنید به(شده را از او بگیرد  دادهموجر حق نداشت مال اجاره 

کرد و در برابر آن مبلغ مشخصی را به عنوان مستاجر، کسی که مالی را از کس دیگري اجاره می -ب
 1در بند . کنندتوانست یک یا چند نفر باشد که با هم چیزي را اجاره میمستاجر می. پرداختبها میاجاره

 xwāstag ī-šān čand sāl pad task aziš(مستاجر چند نفر است  4مستاجر یک نفر و در بند  2و 
padīrift.( نامه پرداخت کندبها را مطابق با قرارداد اجارهمستاجر تعهد داشت اجاره .  
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   لزوم پرداخت اجاره تعهدشده - 3-4

کرد، حتی اگر از کار خود سودي به تاکید شده است، اگر کسی که چیزي را اجاره می 2و 1در دو بند 
کرد و در اثر زیان دید، باید مبلغ اجاره را به طور کامل پرداخت میآورد و یا حتی زیان میدست نمی

  . شد مستاجر تغییري در مبلغ اجاره ایجاد نمی
   هاعالم پذیرش هر یک از دو طرف قرارداد اجار -  3-5

بها، هر یک از دو طرف باید پذیرش خود را پس از انعقاد قرارداد بین دو طرف و تعیین مال اجاره و اجاره
:  … ka mard ē xwāstag pad task padīrēdعبارت  3در بند . کردنسبت به قرارداد اعالم می

دهنده اعالم پذیرش مستاجر است و در بند نشان» ...ه عنوان اجاره بپذیرد اي را بهرگاه مردي خواسته«
تا زمانی که تو بخواهی به عنوان اجاره ... « … tā tō sahēd pad task az dārēm …عبارت  5

گوید و به موجب آن در هر رسد مستاجر خطاب به موجر میآمده است، که به نظر می» ...دارم نگه می
  . شدکرد، اجاره فسخ میر عدم پذیرش خود را اعالم میزمانی که موج

  
  گیري نتیجه - 4

بندي اره را به شرح زیر دستهجا مانده از دوره ساسانی درباره اجتوان قوانین بهبراساس آنچه گفته شد می
آن را براي  است توانستهرسد چنین مرسوم بوده که کسی که مالی را در اختیار داشته میبه نظر می :کرد

مبلغی را به عنوان ) به صورت اجاره(= استفاده به شخص دیگري بدهد و در قبال این واگذاري موقت 
- براي این کار، نخستین گام این بود که قراردادي بین دو طرف موجر و مستاجر بسته می. اجاره بخواهد

توانست به صورت ارداد میقر. شداساس آن چیزي از سوي موجر به مستاجر اجاره داده می شد و بر
رسد مانند اي نشده است ولی به نظر میدر متن به حضور شاهد اشاره. شفاهی یا کتبی نوشته شود

قراردادهاي دیگري که در مادیان هزار دادستان از آنها نام برده شده، این قرارداد نیز در حضور شاهدي 
زمان اجاره . شدمورد اجاره و مدت زمان اجاره ذکر می در قرارداد اجاره، مبلغ اجاره،. شدبیان یا نوشته می

توانست یک یا چند و در آخر مستاجر می شدها به صورت سالیانه پرداخت میبیک یا چند سال بود و اجاره
مستاجر موظف بود . توانستند با شراکت هم مالی را اجاره کنندنفر باشد؛ یعنی یک یا چند نفر با هم می

کرد و یا سود او برابر با اجاره او بود متعهد ر طبق قرارداد پرداخت کند حتی اگر سودي نمیمبلغ اجاره را ب
کرد موجر حق نداشت مال تا زمانی که مستاجر اجاره خود را پرداخت می. بود اجاره را کامل پرداخت کند

-پس بگیرد که او اجاره توانست مال اجاره را از مستاجرموجر تنها در صورتی می. اجاره را از او پس بگیرد
  . کردکرد یا عدم پذیرش خود را براي ادامه قرارداد اعالم میبها را پرداخت نمی
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