
تجارت و مسائل حقوقي آن
 در دورة ساسانيان

حسين نادري قره بابا
مدرس دانشگاه پيام نور

چكيده 
پادشاهي ساسانيان نوعي حكومت ديني بود. اقتصاد و تجارت به عنوان يكي از ابعاد 
جامعة ساساني، قوانين و احكام مخصوص به خود را داشت. اين قوانين در دين رسمي 
ساسانيان (يعني دين زرتشتي) ريشه داشتند و تطبيق آن ها با قوانين تجارت بين الملل، براي 

آنان مسئله اي اساسي بود.
بنابراين، در مقالة حاضر سعي شده تا با تكيه بر اوستا و ساير متون پهلوي كه به دست 
ــده اند، قوانين حاكم بر تجارت در ايران عصر  موبدان و بانيان دين گردآوري و تأليف ش
ساساني استخراج و بازخواني شوند. هدف از اين امر، به تصوير كشيدن اوضاع تجاري و 

جايگاه تجارت و شرايط حاكم بر آن در جامعة ايران آن روز است.

كليد واژه ها: ساسانيان، تجارت، قوانين تجارت، شركت هاي تجاري.

مقدمه
ــاني تنها دولتي بود كه با نهضت ديني بر صحنة  ــتان،  دولت ساس در ايران دورة باس
تاريخ پديدار شد. دين زرتشتي بر قوانين آن دولت تأثير كامل و فراوان بر جاي گذاشت. 
اساسي ترين موضوعي كه مدنظر اردشير بابكان (226-241.م)، بنيان گذار سلسلة ساساني، 
قرار داشت، امور ديني بود. وي كه قصد احياي دين زرتشتي را داشت، در سراسر كشور 
آتشكده هايي بنياد نهاد. هم چنين فرمان داد، همه  آموزه هاي زرتشت را در يك كتاب فراهم 

آورند تا در كارهاي ديني منبع قابل اعتمادي باشد و همگان به آن گردن نهند.
ــر شاهنشاهي، انجمني  ــيدن به اين مقصود، از مغان سراس ــير بابكان براي رس اردش
ــده بودند، هفت تن  ــور گرد آم ــان هزاران مؤبد كه از همه جاي كش ــم آورد و از مي فراه

ــروري  را برگزيد و موبد موبدان را به س
آنان برگماشت. اردشير براي استوارسازي 
ــت، به بانيان آن، قدرت عمل  دين زرتش
بيشتري بخشيد و آنان را در فرمان روايي 
شركت داد و در هر سو موبداني گماشت 
تا بر اجراي امور، طبق دستورهاي ديني، 

نظارت نمايند [عباس، 1348: 20-21].
ــاني  ــاً تمامي قوانين دورة ساس تقريب
ــتا» و دستورهاي ديني آن اقتباس  از «اوس
ــن آموزه ها در  ــرد اي ــده بود، اما كارب ش
ــارت، به  ــي از جمله تج ــات قانون اقدام
ــرا اصول و  ــتقيم بود. زي صورت غيرمس
مقررات اوستا كه در نسك هاي گوناگون 
ــت، چه از لحاظ مدني و  آن منعكس اس
ــل و رافع همة  ــه از لحاظ جزائي، كام چ
ــة ايراني آن روز نبودند.  احتياجات جامع
در مقايسه با تراز پيشرفت جامعه اي كه در 
آن به كار بسته مي شدند، كهنه و ابتدايي به 
شمار مي رفتند. اين امر در زمينة تجارت 
كه به ركني از اركان سياست هاي داخلي 
و خارجي دولت ساساني تبديل شده بود، 
ــهود بود. لذا براي تكميل آن،  ــيار مش بس
وضع قوانين عرفي و اجتماعي و تجاري 
ــن نقيصه را  ــت و اي ديگر ضرورت داش
ــاني با صدور فرامين و  ــاهان ساس پادش
ــررات، مرتفع مي كردند  وضع پاره اي مق

[احمدي، 1346: 94].
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ــت قراردادها در دادگاه ها و دفترخانه ها،  ثب
ــورد معامله  ــال م ــي كه م ــژه هنگام به وي
ــترده اي داشت.  غيرمنقول بود، رواج گس
دفترخانه، نسخه اي از هر سند خصوصي 
ــت ــه مي داش ــود نگ ــي خ را در بايگان
 [Shaki, 457-460] حيطة كاربرد قرارداد 
شفاهي تا آن جا بود كه عمدتاً به معامالت 
چيزهاي منقول مربوط مي گشت. عناصري 
ــتن  ــتاني، در آييِن بس ــكل باس از اين ش
ــند  ــفاهي كه مقدم بر س ــاي ش قرارداده
مكتوب بود، هم چنان زنده ماند. طرف هاي 
ــرارداد در پيش گواهان و در برابر قاضي،  ق
ــرار مي كردند. در  ــه بار تك جمالتي را س
بندها و مفاد خود قراردادها، ردپايي از تأثير 

پيمان شفاهي را مي توان ديد.
يك روش براي تضمين انجام قرارداد، 
ــا تاوان از طرف  تصريِح گرفتن جريمه ي
ــت. چنين  ــر پاگذارندة قرارداد بوده اس زي
مادة كيفري، در بخش دوم از َفرَگرد چهارم 
ــم مي خورد. روش ديگر،  ونديداد به چش
ــه در مادة 45  ــراي قرارداد ك ضمانت اج
قانون نامة «ماتيكان هزار داتستان» ذكر شده، 
-[Farrax شرايط گرفتن غرامت بوده است

.marti, 1980: 176]
مواد مربوط به جريمه ها و غرامت ها، 
هرگاه در سند قيد مي گرديد، به هر يك از 
ــاي قرارداد حق مي داد در صورت  طرف ه

قوانين از وراي متون ديني
قوانين ايران در دورة ساسانيان تحول 
ــي فراوان يافت. اما با اين حال،  و دگرگون
ــك هاي حقوقي  ــت و اعتبار نس صالحي
ــد. در اين دوره،  ــان معتبر باقي مان هم چن
ــك هاي مزبور رواج  ــفاهي نس تفسير ش
فراوان يافت و به گفتة «قانون نامه»، تفاسير 
ــك هاي حقوقي  ــه دربارة نس ــي ك مكتوب
اوستا نوشته شدند، از ميانة دوره  ساساني 
ــخص  پايه و زمينة اقدامات قانوني را مش
مي ساختند. اين تفاسير را «چاشتك»1 يعني 
«آموزش ها» مي خواندند [يارشاطر، 1380، 

ج 3: 13].
ــاني، كتاب  ــوق عهد ساس مباني حق
ــاع «نيكان»،  ــير آن و اجم ــتا و تفاس اوس
ــتي،  ــي مجموعه فتاوي علماي زردش يعن
ــن، 1378: 218].  بوده است [كريستين س
ــراً مجموعه اي قانوني به معني اخص  ظاه
ــت. لكن  ــته اس كلمة «قانون» وجود نداش
ــك هاي «داتيك» اوستا كه  از خالصة نس
ــت، چنين  در كتاب «دينكرد» موجود اس
ــود كه چندين نسك شامل  استنباط مي ش
ــت. اين نسك و  ــائل حقوقي بوده اس مس
ــك هاي ديگر اوستا، مقرراتي راجع به  نس
ــي و روابط حقوقي و جرائم،  اصول قضاي
و مقرراتي مربوط به بزهكاران (قاتل، دزد، 
راهزن و ...) و بردگان و عقود و تعهدات و 

غيره دربردارند.
ــداد» در مورد قرض  در بخش «وندي
چنين آمده است: «كسي كه از بازگرداندن 
ــودداري كند،  ــپرده اي به دارنده اش خ س
ــپرده را از  ــدان ماند كه آن س ــردارش ب ك
دارنده اش دزديده باشد. تا هنگامي كه آن 
ــش نگاه دارد، هر  ــپرده را در خانة خوي س
روز و هر شب كه بدان دست زند و آن را 
ــمارد، بدان ماند كه ديگر  از آن خويش بش
بار آن را دزديده باشد» [دوستخواه، 1370، 

ج 2: 689].

مهم ترين قوانين تجارت
ــارت، همان  ــن قوانين تج از مهم تري
ــاي خريد و  ــم بر قرارداده مقررات حاك
فروش بود. سيماي مشخص قراردادهاي 
اين دوره، نخست تثبيت قرارداد در شكل 
ــند قرارداد بود. دوم،  ــته و در يك س نوش
ــون تضمين انجام  ــاي گوناگ وجود راه ه
ــوم حمايت دستگاه قضايي  تعهدات و س
ــرارداد بود. زيرا هر  ــع طرف هاي ق از مناف
قرارداد رسمي، به طرف هاي آن حق مي داد 

آن را به اجرا درآورند.
ــخه  ــند قرارداد در چند نس معموالً س
ــرف قرارداد،  ــد، چنان كه هر ط تهيه مي ش
ــخه را پيش خود نگه مي داشت و  يك نس
سند را با ُمهر ِگلي ُمهر مي زدند. هم چنين، 
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عدم اجراي قرارداد يا موادي كه در قرارداد 
آمده، مثًال انجام ندادن قرارداد در دورة زماني 
ــه كند و در آن جا  ــن، به دادگاه مراجع معي
ــر، به طرح دعوي بپردازد  عليه طرف ديگ
ــان، 102]. تعيين كفيل يا ضامن كه با  [هم
ــود، جدا از توافقي  توافق خاصي همراه ب
ــد وعده دار ايجاد  انجام مي گرفت كه تعه
و ضامن انجام آن را ضمانت مي كرد. وي 
در حضور دسِت كم سه گواه، جمالتي را 
ــر زبان مي راند كه به گفتة «ماتيكان هزار  ب
داتستان» در مادة 40 چنين بوده است: «من 
ــي بدهي) ضامن  ــبت به اين چيز (يعن نس
فالن كس هستم [همان، 142]. نقش او در 
مقام ضامن، در سندي كه قرارداد اصلي در 
آن آمده بود، ثبت مي شد. قرارداد ضمانت، 
شخص ضامن را در برابر بستانكار مسئول 
ــرارداد اصلي  ــاخت و هرگاه عاقد ق مي س
ــود در مدت  ــكار) از انجام تعهد خ (بده
ــي مي ورزيد، ضامن ملزم بود  مقرر كوتاه
بدهي او را بپردازد. از سوي ديگر، پرداخت 
بدهي بدهكار به ضامن حق مي داد كه پس 
از پرداخت بدهي، به بدهكار رجوع كند و 
بدهكار نيز ملزم بود هزينه اي را كه ضامن 

متحمل شده بود، جبران كند.
اما اگر براي يك بدهكار چندين ضامن 
ــت كه خود را ضامن مشترك  وجود داش
اعالم كرده بودند، آن ها را داراي مسئوليت 
مشترك مي دانستند و بستانكار مي توانست 
ــك بخواهد كه تمامي بدهي او را  از هر ي
بپردازند، زيرا در اصل، هر يك از ضامن ها 
ــند وام را امضا كرده  ــدان) زير س (هم پاين
بودند. قراردادهاي شراكت2 نيز مسئوليت 
مشترك پديد مي آورد. قراردادهاي شراكت 
غالباً ميان بازرگانان (شركت هاي بازرگاني) 

بسته مي شد [همان، 176].
چون فروش اموال غيرمنقول مستلزم 
ــندي  انتقال حق واقعي آن بود، غالباً در س
آن را به ثبت مي رساندند. اما قرارداد اجارة 
ــروش انجام  ــكل قرارداد ف ــي، در ش دائم
ــد «خريدار» و  ــت و تنها قيِد تعه مي گرف

ــينان او به كاشتن زميني كه در قبال  جانش
ــاي معين به تصرف او  پرداخت اجاره به
ــت واقعي معامله  ــده، پرده از ماهي داده ش

برمي دارد [همان، 150].
انتقال حق واقعي به خريدار، به محض 
اين كه وي بهاي كاال را مي پرداخت، انجام 
مي گرفت، اما تحول خود كاال ممكن بود 
ــنده ملزم بود  ــا تأخير انجام گيرد. فروش ب
ــده را به  ــا هنگامي كه كاالي فروخته ش ت
خريدار تحويل نداده است، از آن به خوبي 
نگه داري كند و اگر از روز معامله تا زمان 
ــدار، درامدي از آن به  تحويل كاال به خري
ــه دقت مراقبت  ــت آورد، از آن نيز ب دس
كند [همان، 247]. از سوي ديگر، خريدار 
حق داشت، اگر كااليي كه خريده، در اين 
ــيبي مي ديد، از فروشنده غرامت  مدت آس
بخواهد. اگر فروشنده مي خواست كااليي 
ــي دراز پيش  ــت، مدت ــه فروخته اس را ك
ــاً با خريدار قراردادي  خود نگه دارد، غالب
تازه مي بست و آن كاال را از وي به امانت 

مي گرفت.
در كتاب حقوقي «داتستان دينيك» نيز 
در مورد اقالم كاالهاي مورد مبادله،  احكام و 
قوانين بسياري موجود است. در اين كتاب، 
در زمينة احتكار گندم و گران فروشي چنين 

حكم شده است: 
ــع وفور براي  ــدم را در مواق ــر گن «اگ
ــته سازند،  روز مبادا و مواقع كميابي انباش
امري پسنديده است، اما اگر آن را به هنگام 
ــد و به هنگام  ــداري كنن ــودن خري ارزان ب
قحطي و گراني با قيمت گزاف بر هم دينان 
خود بفروشند، مرتكب گناه مي شوند. گناه 
ــت كه گندم انباشته شده  بزرگ تر اين اس
ــد شود. در اين صورت، لعن و نفرين  فاس
كساني كه در نتيجة اين امر آسيب مي بينند، 
-[Manuski «متوجه فرد محتكر خواهد بود

.har, 1970: 174-6]
ــاب، در مورد  ــاي ديگر اين كت در ج
ــرايط خريد و فروش گندم چنين آمده  ش

است: 

از مهم ترين قوانين تجارت، همان 
مقررات حاكم بر قراردادهاي خريد 
و فروش بود. سيماي مشخص 
قراردادهاي اين دوره، نخست تثبيت 
قرارداد در شكل نوشته و در يك 
سند قرارداد بود. دوم، وجود راه هاي 
گوناگون تضمين انجام تعهدات و 
سوم حمايت دستگاه قضايي از منافع 
طرف هاي قرارداد بود
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ــخصي از بابت خريد  ــؤال: اگر ش «س
ــي را به صاحب آن بپردازد و در  گندم پول
ــن باقي پول را به صورت  آن بگويد كه م
قسط تا آخر ماه خواهم پرداخت، چنان كه 
در طي اين يك ماه شخص خريدار گندم 
ــن برابر گران تر  ــده را چندي خريداري ش
بفروشد، حكم در اين مورد چگونه است؟ 
ــا آگاهي و  ــر طرفين معامله ب ــواب: اگ ج
ــت زده باشند، به  اختيار به اين معامله دس
ــت به دست شدن كاال و صورت  دليل دس
گرفتن كاال روي آن، منافع حاصله تنها از آن 
خريدار (يعني پرداخت كنندة پول) خواهد 
بود. در غير اين صورت، سود حاصل از آن 
ميان فروشندة اصلي و پرداخت كنندة قسط 

تقسيم خواهد شد» [همان، 180-182].
ــر از كاالهاي  ــي ديگ ــراب نيز يك ش
صادراتي ايران عصر ساساني بود. در كتاب 
حقوقي «داتستان دينيك» در مورد فروش 
ــان (غير  ــگان و غيرمؤمن ــراب به بيگان ش

زرتشتيان) چنين حكم شده است: 
«اين عمل گناهي بسيار سنگين است، 

ــتار  حال، فروش دام به بيگانگان براي كش
ــا در ايران زمين  ــه طبعاً به كاهش دام ه (ك
مي انجامد)، از سنگين ترين گناهان است» 

[همان، 182-3].
ــد، مي توان  ــه گفته ش ــيري ك با تفاس
ــي كاالها از قبيل  دريافت كه فروش برخ
دام به پيروان ساير اديان، منع شرعي داشته 

است.

قانون تجارت برده 
برده نيز مانند هر چيز ديگري بود كه 
ــاه يا پرستشگاه، بر آن حق  يك فرد، پادش
واقعي مي يافت و مي توانست مورد معامله، 
خريد و فروش، بخشش و كرايه قرار گيرد. 
در «ماتيكان هزار داتستان» آمده است كه تا 
دورة حكومت بهرام پنجم ساساني (438-
420.م) بردگي از طريق پدر به فرزند منتقل 
ــد، حال آن كه از زمان بهرام پنجم به  مي ش
بعد، اين انتقال از طريق مادر به فرزند معتبر 

 .[Farraxmarti, 1980: 27] بود
ــتفاده  از برده به عنوان وثيقه و گرو اس

ــراب محتاطانه از كساني كه  مگر اين كه ش
ــد، مضايقه  ــيدن آن افراط مي كنن در نوش
ــود و به كساني فروخته شود كه اعتدال  ش
را رعايت مي كنند. [پيروان زرتشت] آن را 
ــاني بفروشند كه با مصرف آن  بايد به كس
امكان بهتر شدن اعمال و رفتارشان وجود 

دارد».
ــود:  ــن خالصه مي ش ــن رأي، چني اي
ــند،  ــه مؤمنان به اعتدال بنوش «هنگامي ك
ــرفت گناه ُكند مي شود و اعمال نيك  پيش

رواج مي يابد ...» [همان، 176-7].
در مادة 53 «داتستان دينيك» در مورد 
فروش دام توسط بي دينان به تجار بيگانه و 
پيروان اديان ديگر، حكم بدين قرار است: 
ــودجويي  ــن مبادله اگر از روي س «اي
ــنگين  ــروع بوده و گناهي س ــد، نامش باش
ــوب مي شود. اما اگر بي دينان كسب  محس
و كار ديگري براي ارتزاق و حفظ حيات 
ــته باشند، مي توانند كار ديگري  خود نداش
را كه گناه كمتري دارد، انجام دهند. يعني 
ــند. در هر  ــه بي ديني ديگر بفروش دام را ب

در قانون نامة «ماتيكان هزار 
داتستان»، انواع قراردادها، معامالت 
و حل معضالت مربوط به آن ها، طبق 
شرايط متعدد از جمله شرايط رسيدن 
كشتي به لنگرگاه، وجود كاال در كشتي 
و حمل آن به محل فروش،  درج شده 
است

كرتير. نقش رستم
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مي كردند يا اگر وامداري قادر به پرداخت 
وام خود نبود، برده اش را به تنهايي يا همراه 
ــار وام دهنده  ــك قطعه زمين، در اختي با ي
ــت تا با كار كردن براي طلبكار،  مي گذاش
ــتهلك سازد. قانون  اصل و فرع وام را مس
به برده دار اجازه مي داد تا با تعقيب قانوني، 
ــي، برده اي را كه  از طريق دادخواهي مدن

گريخته بود، پس بگيرد.
ــاني و در كتاب  ــر دورة ساس در اواخ
ــروش بردة  ــتان» ف ــزار داتس «ماتيكان ه
زرتشتي مذهب به غيرزرتشتيان، منع شده 
ــتي داشت،  ــت. برده اي كه آيين زرتش اس
مي توانست مالك كافر خود را ترك گويد 
ــتي گردد.  ــخِص زرتش و بردة مخدوم ش
ــي داد، مالك  ــن حادثه اي روي م اگر چني
ــت بخواهد كه برده نزد  پيشين حق نداش
او بازگردد، بلكه تنها مي توانست از مالك 
تازه به اندازة بهاي برده خسارت بخواهد 

[همان، 28].
ــازي  رهايي از بردگي از طريق آزادس
انجام مي گرفت. آزادسازي اقدامي قانوني 
بود كه برده به موجب آن، آزادي خود را از 
صاحبش مي گرفت. يكي از شرايط آزادي، 
ــتي بودن  ــتي بودن برده و غيرزرتش زرتش
ــازي به دو صورت كامل  مالك بود. آزادس
ــود. در آزادي كامل، برده تحت  و ناتمام ب
ــد و جزو رعيت  ــت قانون درمي آم حماي

ــمار مي رفت، اما در آزادي  شاهنشاه به ش
ناتمام، تنها بخشي از برده آزاد مي شد. براي 
ــت،  مثال، اگر برده اي آزادي يك دهم داش
چنان كه فرزندي از او متولد مي شد، آزادي 
ــن فرزند نيز در همين حد يك دهم بود  اي

[همان، 27].
ــالش براي جلوگيري از  موبدان در ت
نابودي اعضاي جامعة خود چنين نوشتند: 
«فروش برده به غيرزرتشتيان مجاز نيست... 
ــاِن جديد، برده را به  به عالوه، اگر صاحب
دين ديگر بگروانند، آن گاه مسئوليت تمام 
گناهاني كه به سبب اعتقادات غيرزرتشتي 
مرتكب شود، به عهدة كسي است كه او را 

فروخته است [همان، 28].

وام
ــر از مواردي بود كه  وام نيز يكي ديگ
مشمول قانون تجارت مي شد. در بخش 41 
ــوم ونديداد، دادن وامِ با ربا به  از َفرَگرد س
ديگران و گرفتن بهره از آن، از سنگين ترين 
ــت [دوستخواه،  گناهان به شمار آمده اس
ــي، يعني  ــه بازرگان 1370: 685]. اين گون
تجارت با پول و به ويژه با غّله، و در تنگنا 
ــنا گناه  قراردادن وام گيرندگان، در مزديس
محسوب مي شود و احكامي دربارة آن ذكر 
ــاني كه به اين گونه رفتار  شده است. كس
ــده و در اين جهان  ــد، مرتكب گناه ش كنن
برخوردار از حد شرعي مي شوند و در آن 
ــذاب مي افتند و پادافره  جهان در دوزخ ع

خواهند يافت.
در دولت ساساني كه بازرگاني فعالي 
ــتند و كاالهاي بازرگاني از اين كشور  داش
به سرزمين هاي دور دست برده يا از آن ها 
ــد، دادن وام پولي براي تأمين  آورده مي ش
ــا كارواني،  ــي دريايي ي ــرماية بازرگان س
ــود. بازرگاني  ــرده ب ــرفت فراواني ك پيش
ــورت وام و اعتبار  ــب موارد به ص در اغل
ــام مي گرفت و بازرگان پس از فروش  انج
ــرد. در  ــود را پاك مي ك ــاب خ كاال، حس
ــراي مضاربه هاي بازرگاني  اين دوره كه ب

به دليل اهميتي كه بستن عهد و 
پيمان در دين زرتشت داشت، در 
مورد شكستن هر يك از عهد و 
پيمان ها نيز متناسب با آن ها مجازات 
و كفاره هايي تعيين شده بود كه بيشتر 
به صورت جريمة نقدي پرداخت 
مي شد

پارچه. دورة ساساني
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ــت، دادن وام  شركت بيمه اي وجود نداش
ــراي بازرگاني دريايي (يا بازرگاني از راه  ب
خشكي) خطرات فراواني دربرداشت و اي 
ــا كه سرماية اصلي نيز از ميان مي رفت  بس

[يارشاطر، 1380: 63].
در اين گونه معامله، «وام دار» بازرگاني 
ــاندن آن  ــراي خريد كاال و رس ــود كه ب ب
ــود آن را  ــت با س ــه جايي كه مي توانس ب
ــت. يا ناخدا و  ــد، نياز به پول داش بفروش
ــه گونه اي به  ــاالري بود كه ب يا كاروان س
كارهاي بازرگاني مي پرداخت كه الزمه اش 
ــردن آن به جايي  ــاختن كاال و ب فراهم س
ــت بود و براي خريد اين كاال، به  دوردس
ــت و يا اين كه كااليي را  پول احتياج داش
ــت. براي  ــيه مي گرف ــت، نس كه نياز داش
ــه،  كاالهايي كه براي  وام هايي از اين گون
ــت برده  ــرزمين هاي دور دس فروش به س
مي شدند، خود وثيقه يا ضمانت بازگشت 
پول بودند. معموالً ارزش اين كاالها بسيار 
ــغ وام بود. چون در آن روزها  باالتر از مبل
سفرها با خطراتي چون خطر غارت، كشتي 
شكستگي و مانند آن ها همراه بود، اي بسا 
ــد، وثيقة  بي آن كه وام دار كوتاهي كرده باش
وام در ميانة راه از دست مي رفت. اگر چنين 
حادثه اي پيش مي آمد، وام دار از زير بار وام  
ــه گرفته بود،  ــي مي يافت و وامي ك رهاي
بخشيده مي شد. بدين ترتيب، وام دهنده به 
معامله اي قمار مانند دست مي زد. اما تنها تا 
هنگامي كه كاالها در راه بودند، زيرا پس از 
اين كه كاالها به سر منزل مي رسيدند، ديگر 
ــيب احتمالي، به  ــارت و آس هرگونه خس

گردن وام دار بوده است [همان، 64].

انواع قراردادها
در قانون نامة «ماتيكان هزار داتستان»، 
انواع قراردادها، معامالت و حل معضالت 
مربوط به آن ها، طبق شرايط متعدد از جمله 
ــتي به لنگرگاه، وجود  شرايط رسيدن كش
كاال در كشتي و حمل آن به محل فروش،  
درج شده است. هر يك از شرايط مذكور، 

ــبب تغييراتي در قراردادها و معامالت  س
مي شد كه با نوع كاال و اطمينان بخش بودن 
ــان معين، رابطة  ــتقرار آن در زم محل اس
ــت. در معامالت و قراردادها،  نزديك داش
ــيب ديدن كاال و  ــدن و آس امكان فاسدش
مخاطراتي كه ممكن بود در جريان حمل 
ــد و مورد توجه  آن پديد آيد، منظور مي ش

قرار مي گرفت.
اهورا مزدا در برابر سؤال زرتشت مبني 
بر تعداد پيمان ها چنين پاسخ مي دهد: «1. 
ــفاهي؛ 2. عهد و پيمان با  ــد و پيمان ش عه
ــت؛ 3. عهد و پيمان به ارزش  فشردن دس
ــد و پيمان به ارزش  ــفند؛ 4. عه يك گوس
ــان به ارزش يك  ــك گاو؛ 5. عهد و پيم ي
ــه ارزش يك  ــد و پيمان ب ــان؛ 6. عه انس
قطعه زمين آباد و حاصل خيز» [دوستخواه، 

.[689 :1370
به دليل اهميتي كه بستن عهد و پيمان 
در دين زرتشت داشت، در مورد شكستن 
ــب با  هر يك از عهد و پيمان ها نيز متناس
آن ها مجازات و كفاره هايي تعيين شده بود 
كه بيشتر به صورت جريمة نقدي پرداخت 

مي شد.
ــوع بوخت» آگاهي  از «قانون نامة ايش
ــه «وام هاي  ــاوي مربوط ب ــه دع داريم ك
ــمي  ــاي رس ــه اي» را در دادگاه ه مضارب
ــه دادگاه حكميتي كه  ــد، بلك نمي پذيرفتن
ــكيل مي دادند، به  اصناف يا بازرگانان تش

اين دعاوي رسيدگي مي كرد [پيشين].
در كار بازرگاني، قراردادي از اهميت 
ــوردار بود كه در آن وكالت يا  فراوان برخ
قدرت وكيل به كس ديگر داده مي شد. غالبًا 
ــده  ــرارداد، نوِع وكالت تصريح مي ش در ق
ــت. ممكن بود بگويند: «من به فّرخو3  اس
ــار داده ام براي واريز كردن بدهي من،  اختي
پول را بپردازد و وثيقة مرا از گرو آزاد كند»، 
يا به وكيل وكالت داده مي شد كه چيزي را 
 [Matakdani Hazar Datastan, ــد بفروش

.183]
ــرورت هزينه هايي را  اگر وكيل به ض

ــد، آن هزينه ها را به او پس  متحمل مي ش
ــن گونه را بايد  ــراردادي از اي مي دادند. ق
روي كاغذ مي نوشتند و از آن سند مكتوب 
ــر آن  تهيه مي كردند. قراردادي را كه بر س
ــيده بودند، در صورتي  به توافق قطعي رس
ــخ آن تمايل  ــرف قرارداد به فس كه دو ط
ــتند برهم بزنند و اعالم  داشتند، مي توانس
كنند كه قراردادشان اجرا نخواهد شد. در 
ــه روزه  برخي از قراردادها، يك مهلت س
ــد و از لحظه اي كه قرارداد  تعيين مي كردن
بسته مي شد تا سه روز، هر يك از دو طرف 
ــت  ــرارداد در صورت تمايل مي توانس ق

قرارداد را فسخ كند.
گذشته از اشخاص حقيقي، اشخاص 
حقوقي نيز مي توانستند يكي از دو طرف 
قرارداد باشند و كارگزاران و گماشتگان به 
نمايندگي از آن ها در تنظيم قرارداد حضور 
ــه» از يك  ــه، «قانون نام ــد. براي نمون يابن
ــرارداد وام ياد مي كند كه ميان يك  مورد ق
آتشكده و يك شخص حقيقي بسته شده 
ــكده بود. الزم به ذكر  بود و وام دهنده آتش
است، روحانيان از بزرگ ترين وام دهندگان 
ــيار بااليي داشتند  بودند و قدرت مالي بس
ــي، 1376، ج 3: 1467]. منبع ثروت  [رض
روحانيون عبارت بود از اجراي بسياري از 
امور مردم، چون: انجام معامالت، نوشتن و 
ــمي كردن يا شرعي كردن امور تجاري  رس
ــه مرافعات در  ــي، فيصله دادن ب و فالحت
دادگاه ها، نوشتن اسناد ملكي و اخذ حقوق 
شرعي و كتابت و عوايد حاصل از امالك 
و مستغالت وابسته به معابد و آتشكده ها 

و غيره.

شرايط بازرگاني و حدود دارايي
در «روايت پهلوي، بخش 42» در مورد 
ــازاد درامد، روايت  ــرايط بازرگاني و م ش

بدين گونه است: 
ــد كه در  «اين كه بازرگاني چگونه باش
گناه نباشد. اگر در شهري يك دست جامه 
ــم ارزد، به چهار درهم بخرد و  چهار دره
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ــهر ديگري ببرد و بدان جا كه برد، ده  به ش
درهم ارزد، به ده درهم بدهد، مزد و روزي 
خويش و ستور را از آن بستاند و مازاد را به 
صدقه بدهد، ثواب بزرگي است. و اگر مازاد 
را به صدقه ندهد، بدان زمان جايز نيست 
ــاورزي و دام داري،  كه با آن پول از راه كش
خواسته (مال و دارايي) جمع كند. اين بدان 
سبب است كه اگر خواسته را براي زندگي 
بهتر الزم دارد، براي زندگي بهتر، تا سيصد 
«اِستير»4 اندوختن جايز است. از آن بيشتر، 
ــود از آن آيد، جز هزينة خويش،  چون س
بايد بقيه را به صدقه بدهد ...» [ميرفخرايي، 

.[51 :1367
ــائل  ــني و وضوح از اين مس به روش
برمي آيد كه در دوران ساسانيان، از ديدگاه 
ــرع، براي دارايي حد و اندازه اي وجود  ش
ــته و ثروت اندوزي سخت نكوهش  داش
مي شده است و البته اين امر طبقة بازرگان 
ــدود مي كرد. اضافه درامد مردم بايد  را مح
ــاهي تأديه و  ــرع و ادارات ش به محاكم ش
ــان حرام و  ــد، وگرنه مالش پرداخت مي ش
ــوب مي شدند و  خودشان گناهكار محس
بي گمان در صورت آگاهي محاكم، اموالشان 
ــد. به همين جهت است كه  مصادره مي ش
ــكده ها و معابد، ثروتمندتر و  خزائن آتش
پرمايه تر از خزائن شاهي بوده است. چون 
مردم عالوه بر ماليات هاي ديني و مقرر كه 
بايد به محاكم و ديوان شرع مي پرداختند، 
ــات و... به  ــك، نذور، صدق به عنوان كم
اداره هاي مالي موبدان پرداخت هاي فراوان 
ــتند  ــي و نيروي كار نيز داش نقدي، جنس

[مانكجي رستمجي اونواال، 1922: 58].
«روايات داراب هرمزديار» راجع به امر 

بازرگاني مي افزايد: 
ــش: كدام بازرگاني است كه در  «پرس

بازرگاني مرگ ارزان5 شود؟
پاسخ: اين كه آن چه خرند و فروشند، 
يزدان بر آن خريد و فروخت روا نداشته و 
ــنده و خرنده هر دو  نفرموده است. فروش
ــند و بي بها هم  ــن6 و مرگ ارزان باش ريم

ــت، در  ــرگ ارزان. پس چون ايدون اس م
همه كاري فرمان يزدان كوشي بايد داشت» 

[همان، 58 و 57].
از موارد فوق مي توان استنباط كرد كه 
در جامعة ساساني، بازرگاني از لحاظ ديني 
ــته است و  ــرعي داش براي بي دينان منع ش
ــدرت و ميدان داري  اين حكم در مواقع ق
موبدان و هم چنين تعصب ورزي پادشاهان 
ساساني، حتي در مورد پيروان ساير اديان 
ــز اعمال  ــاني ني ــود در قلمرو ساس موج
مي شد. و سخت گيري هاي «كريتر»7 نسبت 
ــي و تبعيد يهوديان و  به اقليت هاي مذهب

مسيحيان، دليل موثقي است بر اين ادعا.

شركت هاي تجاري
بازرگاني توسط شركايي از افراد عادي 
ــرمايه هاي خود را  يا جماعات ديني كه س
ــتراك مي گذاشتند و شركتي تشكيل  به اش
مي دادند، انجام مي گرفت. اصطالح مورد 
استفاده براي شركت هاي اين چنيني، واژة 
«همبايي» [دريايي، 1383: 111]. الزم به ذكر 
است كه اين اصطالح نه تنها به شركت هاي 
تجاري، بلكه به شركت هاي ديگري از قبيل 
شركت هاي حفاري و بازسازي كانال هاي 

آب و مانند آن نيز اشاره دارد.
در مادة چهلم از كتاب «ماتيكان هزار 
ــركت ها  ــتان»، به تفصيل از وضع ش داتس
ــت. در اين فصل، پيرامون  سخن رفته اس
حقوق و وظايف اعضاي شركت ها كه به 
ــد در اقتصاد ايران مقام مهمي  نظر مي رس
داشتند نظريات گوناگوني ارائه شده است. 
ــرح زير آمده  ــركت ها به ش اصول كلي ش

است: 
ــيئي را به هر تعداد  «هرگاه كساني ش
ــداري كنند و به تملك خود درآورند  خري
و چنين توافق كنند كه همة اموال و يا شيء 
خريداري شده به ما تعلق دارد، پس آن گاه 
ــده، به  ــيء خريداري ش همة اموال و يا ش
-[Far «ــاوي متعلق به آنان خواهد بود تس

.raxmarti, 1980: 147]

وجود  ديگر  تجاري  قوانين  پاره اي 
و  دولت  مأموران  توسط  كه  داشتند 
از طريق اخذ حقوق گمركي در طول 
راه ها و دريافت عشريّه (يك دهم) در 

بازارها اِعمال مي شدند
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ــركت ها،  ــول و مقررات ش ــق اص طب
سرمايه ، درامد حاصله و يا اموال و اشياي 
ــاوي ميان كلية  ــركت، به تس متعلق به ش

اعضاي شركت قابل تقسيم بود.
ــركت  و مهم ترين  ــده در ش اصل عم
عامل آن، مالكيت عمومي اعضا و جمعيت 
ــيم برابر و رعايت كامل  آن بود. اصل تقس
ــركت ها  آن، پاية محكم و مطلقي براي ش
به شمار مي رفت. فروش سهم يكي از اعضا 
ــت قبلي ديگر اعضاي  بدون جلب موافق

شركت، غيرممكن بود.
ــركت رواج و گسترش  بدين روال، ش
ــت و در آن نه تنها بازرگانان،  فراوان داش
بلكه افراد داراي اموال غيرمنقول از جمله 
ــه نيز كه اين اموال  صاحبان مزرعه و خان
غيرمنقول را به اجاره مي دادند، در شركت 
سهيم مي شدند. درامد حاصله از اموال آن ها 
نيز درامد عمومي شركت به شمار مي رفت.

بر پاية مطالب ارائه شده مي توان مدعي 
ــركت و تعاون،  ــد كه رواج گستردة ش ش
هدف كسب سود را دربرداشت. اين مهم 
ــي، وام  و اجاره  ــي ، بهره كش از راه بازرگان

ميسر بود.
ــاره اي قوانين تجاري  عالوه بر اين، پ
ــط مأموران  ــتند كه توس ديگر وجود داش
ــوق گمركي  ــق اخذ حق ــت و از طري دول

ــريّه (يك  ــا و دريافت عش ــول راه ه در ط
ــدند. احداث  دهم) در بازارها اِعمال مي ش
ــدد در بنادر خارك،  گمرك خانه هاي متع
سيراف و اُبّله بدين منظور بوده است و به 
موجب پيماني كه بين خسرو انوشيروان و 
ژوستي نيان (امپراتور بيزانس) بسته شد، 
بازرگانان آزادانه در قلمرو طرفين به داد و 
ستد كاال پرداختند و شهرهاي «نصيبين» در 
جانب دجله و «كالي نيك» در سمت فرات 
ــتان، به عنوان  و «ارتاكزاتا» در ناحية ارمنس
محل اخذ عوارض گمركي بين دو دولت 

تعيين شدند [كريستين سن، 1378: 91].
قانون ديگر، به انحصار دولتي خريد و 

ــاره اي كاالها از قبيل مواد معدني  فروش پ
ــياي فلزي و مخصوصاً ابريشم خام  و اش
ــروش آن ها به  ــود كه خريد و ف مربوط ب
دست مأموران دولتي صورت مي گرفت و 
قيمت و ميزان آن ها را دولت تعيين مي كرد 

[يارشاطر، 1380: 141].
ــن دوره  ــي، در اي ــطح بين الملل در س
ــر آب ها مطرح  ــئلة مالكيت قانوني ب مس
بود، به طوري كه تجار دريانورد ايراني، از 
رفت وآمد كشتي هاي بيزانسي و حبشي از 
طريق آب هاي خليج فارس و درياي عمان 
و اقيانوس هند جلوگيري مي كردند. بعدها 
ــط عثماني ها  ــت توس پي گيري اين سياس

موجب تحريك حس كنجكاوي غربيان و 
دست يابي آنان به اكتشافات جديد شد، به 
ــاي 15 و 16 ميالدي  طوري كه در قرن ه
توانستند قلمرو ايران و عثماني را از شمال 
و جنوب دور بزنند و به سرزمين هاي ادويه 
 [Ziskind, 1973: ــت يابند ــم دس و ابريش

.35-49]

پي نوشت
1. čaŝtak
2. Hambayih
3. farraxv

4. هر استير برابر با چهار درهم بوده است.
5. مرگ ارزان = مستوجب كشتن 

6. ريمن = ناپاك، از دين بيرون 
اول  پادشاه  چهار  دورة  در  هيربذهيربذان   = كرتير   .7
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