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 «ه الرحمن الرحيمبسم اللّ»

(92 )قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه

 

 سخن ناشر

 
دانشـگاه بـه    فقيـد  سوي ریاست که از دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 

باتقوا و کارآمد در   اي متعهد تربيت نيروي انساني  کرات مورد توجه قرار گرفته
عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسي خود را در 

 سطح راهبردي به انجام رساند. 
اي محوري یاد نمود که وظایف و  توان مقوله را مي« تربيت» از این حيث

« تزکيه»بدون « علم»یابد؛ زیرا که  در چارچوب آن معنا مي  هاي دانشگاه کارویژه
ساز  عاملي مشکل  بيش از آنکه ابزاري در مسير تعالي و اصالح امور جامعه باشد
 سازد. ميخواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متأثر و دگرگون 

توان  تابع اصول و مبادي علمي هستند و نمي« ها سياست»از سوي دیگر 
ها در گرو انجـام   منکر این تجربه تاریخي شد که استواري و کارآمدي سياست

مندي از نتایج آنهاست. از این منظر پيشگامان عرصه  هاي علمي و بهره پژوهش
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آیند و  حساب مي اجرایي بههاي فکري و  راهبران اصلي جریان  علم و پژوهش
هاي علمي ـ پژوهشي رقم زد و سخن  توان آینده درخشاني را بدون توانایي نمي
 گویي به این نياز بنيادین است. در واقع پاسخ« مرجعيّت علمي»از 

واقع یـک الگـوي عملـي بـراي تحقـق ایـده        در دانشگاه امام صادق

اکنـون ثمـرات    یي کـه هـم  دانشگاه اسالمي در شرایط جهان معاصر است. الگو
المللي قابل مشاهده است. طبعـا  آنچـه حاصـل     نيکوي آن در فضاي ملي و بين

گـذاران و   آمده محصول نيّت خالصانه و جهاد علمـي مسـتمر مجموعـه بنيـان    
رود بـا اتکـا  بـه تأیيـدات الهـي و       آموختگان این نهاد است که اميد مـي  دانش

بتواند به مرجعي تمـام    مدیران دانشگاهدانشجویان و   جانبه اساتيد تالش همه
 عيار در گستره جهاني تبدیل گردد.

امکانـات    توجه به شـرایط  با معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق
و نيازمنــدي جامعــه در مقطــع کنــوني بــا طرحــي جــامع نســبت بــه معرفــي   

و بـاالخره  هـا   آن ـ کـارکردي  ارزیابي سازماني  دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه
  هـا درقالـب کتـاب    تحليل شرایط آتي اقـدام نمـوده کـه نتـایج ایـن پـژوهش      

گردد. هدف از این اقـدام ـ     مندان مي نشریات علمي و.... تقدیم عالقه  گزارش
اي بـزرگ   ضمن قدرداني از تالش خالصانه تمام کساني که با آرمان و اندیشـه 

اسـت  هـا   آن صـالح هـا و ا  و ادعایي اندک در این راه گام نهادند ـ درک کاستي 
مند به طـي ایـن طریـق نيـز      تا از این طریق زمينه پرورش نسل جوان و عالقه

مکتبب لليبي امببام   فـراهم گـردد؛ هـدفي بـزرگ کـه در نهایـت مرجعيـت        

 شا اهلل( المللي به همراه خواهد داشت. )ان را در گستره بين صادق
 الحيد وللّه

 معاونت پژوهشي دانشگاه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بخش يکم

 عهد اول اريان باستان
 

 





 
 

 فصل اول

 ها هخامنشيان و پارت، حقوق مادها
 

 مقدمه
جامعـه دودمـاني بـود و اسـام جامعـه        هاي بسيار قدیم جامعه ایرانياز زمان

 :پایه و اسام بودمبتني بر چهار 
 ؛مان(  خانه )نمانالف. 
 ؛ده )ویس(ب. 

 ؛زند(  طایفه )زنتوج. 

 .کشور )دهيو( . د

داریوش در  بودند و ایران نيز برگرفته از نام قوم آریاست.آریایي  ایرانيان نيز خود
از نظـر  و  یشتاسـب فرزند و  خود را از حيث نژاد  تمدر نقش رس« مزار»کتيبه 

معرفي کرده آریایي   پارسي و از حيث مليّت  دودمان هخامنشي و از جهت طایفه
 صل مطلب تذکر دو نکته ضروري است.قبل از ورود به ا است.

  هخامنشـي   هـاي مـاد  در سـرزمين مـا ایـران دولـت      قبل از ورود اسالم .(9)
چنـين در بخشـي از ایـن    اشـکاني و ساسـاني حکومـت کردنـد و هم      سلوکي

از سـرزمين ایـران   جزیـي   النهـرین کـه  سرزمين بـين   طور مشخ سرزمين به
ایشـان حکمرانـي   نظـایر   ایـالم و   بابـل   آشـور   هـاي کلـده  دولت  بوده است

به سـطح بـاالیي از تمـدن و فرهنـگ رسـيدند. مـا در       ها  آن داشتند و بعضي از
در فصول و مباحث خـا    هاهاي گذشته از حقوق بعضي از این دولتبحث

هـاي  هي هخامنشي در واقع دنباله سـلطنت خود مختصري بيان کردیم. شاهنشا
نظـام و روش دسـتگاه سياسـي هخامنشـي همـان       ایالم و ماد بود.  بابل  آشور

در اثـر کـارداني و لياقـت کـوروش و     کـه   نظام حقوق عمومي بابل و ماد بـود 
ایـن فصـل مـورد بررسـي قـرار       ه درعليهذا آنچ .داریوش به کمال خود رسيد
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  نظام حقوقي دولت ماد به بعد اسـت. دانسـتن تـاریخ حقـوق ایـران       گيردمي
هـا   آن هایي که حقوقاگرچه بسياري از دولت [9] .هدف و انگيزه اصلي است
 اند.سرزمين پهناور ایران باستان بودهاز جزیي   مورد مطالعه قرار گرفت

هـاي نخسـتين   در سـال   یادآوري گردیـد  جلد اول در مقدمهطورکه  همان .(3)
  کـردم کده حقوق دانشـگاه تهـران تحصـيل مـي    دهه چهل شمسي که در دانش

 آبــاديدکتــر محمدحسـين علـي    درم تـاریخ حقـوق توســط اسـتاد مرحـوم    
سـفانه  نوشتند. خـود مـن متأ  و دانشجویان تقریرات استاد را ميشد تدریس مي
پـس از آنکـه بخشـي از مطالـب ایـن فصـل را       هاي خود را نيافتم و یادداشت
نوشته منظمـي از تقریـرات اسـتاد مرحـوم توسـط جنـاب        نسخه دست  نوشتم

هـا در دانشـکده حقـوق بـا ایشـان      آقاي دکتر مصلحي عراقي کـه در آن سـال  
کپـي شـده   دستم رسيد و انـدکي بعـد نسـخه پلـي     هب  دوره بودم درم و هم هم

کل حقـوقي محتـرم   رمـدی   ي بابـایي دیگري از همين درم توسط جنـاب آقـا  
در و  هـر دوي ایـن بزرگـواران سپاسـگزارم     ازکـه   وزارت نيرو دریافت کردم

بـه   ــ  آبادياستاد مرحوم دکتر علينتيجه تصميم گرفتم که براي تداوم خاطره 
کنـار    ه بـودم آنچه را خود تهيـه کـرد   ـ  علت حق استادي که برگردن من دارد

  در اینجـا بيـاورم    که تا اول بحث ساسانيان اسـت  بگذارم و تقریرات استاد را
ولي از آنجا که تقریرات درم آن مرحوم نسبتا  مفصل بود و بـا ایـن مختصـر    

آن را در حجمـي در حـدود یـک پـنجم مـتن اصــلي       لـذا   همخـواني نداشـت  
 باحـث ایـن قسـمت تـا پایـان     م بنـابراین  .خالصه کردم و در اینجا ذکر نمودم

صـه  خال ــ  غيـر از توضـيحاتي کـه خـود اضـافه کـردم       ـ( )اشکانيانها  پارت
و بـراي آنکـه ایـن قسـمت      آبـادي اسـت  تقریرات درم مرحـوم اسـتاد علـي   

عهـد اول ایـران   » تحـت عنـوان    آن را در فصـلي مسـتقل    تـر باشـد  مشخ 
را به دوره ساسـاني تخصـي  دادم. خداونـد     «عهد دوم»ذکر نمودم و « باستان

مشـمول لطـف و     او و همه اساتيد ما را که بر گـردن مـا حقـي بـزرگ دارنـد     
 رحمت خود قرار دهد.
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 «آبادیاقتباس از درس مرحوم دکتر للي»
 عهد اول ایران باستان. 1

که به ایـن سـرزمين    [3] «هند و اروپایي» اي از اقوامشعبهکه  ایران نامي است
ي اقوام دیگر  ها به این سرزميناز ورود آریایيبر آن نهادند. قبل   مهاجرت کردند

هـا و  مثـل سـومري    نهـا آبعضي از که  کردنددر این منطقه از جهان زندگي مي
ها و اخالق و عادات و سنت [2]  تمدن بزرگي در این سرزمين بنا نهادند  ها بابلي

 فرهنگ و تمدن این قوم قرار گرفت.تأثير  تحت  هاي نخستينو حقوق آریایي
گفتند و مي« نافه» خانواده بوده که به آن  «آریاها» نخستين واحد اجتماعي

ه زنـدگي  داده کـه در یـک د   يیک کالن یا تيره را تشـکيل مـ    چندین خانواده
 از ميان  عشایررؤساي  مده است.آپدید مي« عشيره»کردند و از چندین تيره  مي

عشـایر برگزیـده   رؤسـاي   از ميـان  شـدند و پادشـاه   ها انتخاب ميتيرهرؤساي 
شوراي   رسد. در کنار پادشاهداشتند که نسب او به خدا ميو عقيده  [3]  شده مي

  ولي در تصميمات مهم  کردندپادشاه را کمک ميکه  ریش سفيدان و بزرگان بوده
بایست نيروهاي مسلح نيز مي  غير از شوراي ریش سفيدان  مثل جنگ و صلح

که از ابتدا در ایران متشکل  «ها پارسي»و « ها مادي»تصميم مزبور را تصویب کنند. 
بودند و به تدریج خود قدرت مستقلي  «ها آشوري»تحت سلطه و باجگذار   شدند
که جز آن  قبل از تشکيل دولت ماد چيزي براي گفتن نيست  درباره حقوق شدند.

 حقوق آشور و بابل بوده است.تأثير  حقوق ایشان تا حد زیادي تحت

 . مادها1-1
بـراي آن    حـرف زیـادي بـراي گفـتن نيسـت       از آنجا که درباره حقوق مادها

هـا یکـي از    گفـت کـه مـادي     تـوان . در مجموع ميعنوان خاصي قرار ندادیم
هـا تفـاوت چنـداني از حيـث آداب و رسـوم       اقوام ایراني بودند که بـا پارسـي  

  هـا نيـز   دانسـتند و بـه پارسـي   بيگانگان هر دو را یکي مـي نجا که تا آ  نداشتند
تمدن هخامنشي در واقع دنباله تمدن مـادي اسـت ولـي از     [2] .گفتندمادي مي

ت مـاد داشـت          آنجا که دولت هخامنشـي قـدرت و وسـعت بيشـتري از دوـل
 تر بود. برتر و پيشرفته  تمدن و حقوق این کشور از آنچه در دولت ماد بود
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 هـا  مـادي اي از خـود  نوشـته یـا لوحـه    سـنگ « ها مادي»سلطنت در مورد 
« هـرودوت »مثل   هاي بابلي و آثار مورخين یونانينيامده ولي از کتيبهدست  به
 آید.ميدست  به یشاناطالعاتي درباره ا [2]  «گزنفون» و
 حقوق عمومي ماد  .1-1-1
ترتيـب کـه در   به این   شاهي و بلکه نوعي شاهنشاهي بودهحکومت مادها پاد 

ایشان قرار  م همهأشاهان محلي وجود داشتند و پادشاه ماد در ر  داخل مملکت
 آمده که وي آخرین پادشاه بابل  9«نبونئيد»در کتيبه « امستد»داشته است. به گفته 

 به او گفته:  «ماد» ر خواب دیده و او درباره پادشاهخداي بابل را د 3«مردوک»
ينش و پادشـاهاني  او خود و سرزم  گوئيد مادي که از او سخن مي»

خـدایان سـبب     روند نيستند. چون سال سوم بيایدکه با او راه مي
بنده کوچک  [2]  «اَنشان» پادشاه خواهند شد که کورش )سيروم(
و ایـن کتيبـه نشـان    «. روي کننـد. او با سپاه کوچکش عليه او پيشـ 

  .«اند دهد که در داخل ماد پادشاهاني وجود داشته مي

 
  كورش كبير از پادشاهان هخامنشي. 1تصوير 

                                                                 
1. Nabu Naiid 
2. Marduk 
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تشکيالتي ارثي بوده و   شاه ماد در رأم دولت ماد قرار داشته و پادشاهي
 در  دار نيز داشته است. سپاه ماد به نوشته مرحوم پيرنيامربوط به دربار و خزانه

به صورت سپاه منظم در آمـده   «خشترههو» ابتدا چریکي بوده و سپس در زمان
وظيفـه مزبـور را انجـام      است. ماليات در دولت ماد وجود داشـته و سـازماني  

بين او و که  آوردوجود  به اولين امپراتور ماد تشکيالتي «دیا اُکو»داده است.  مي
 شد.ض مردم نيز به شخ  معيني داده ميمردم واسطه بودند و عرای

 هاحقوق خصوصي ماد .1-1-2
پـدر رئـيس خـانواده     لـذا  .اسـت  ي یا پدرشاهي بـوده ینظام نيا  زمين مادرس در

قـانوني در مـاد   [ 3]  «استرابون» زوجات نيز رواج داشته و به گفتهبوده و تعدد 
بایست حداقل پنج زن داشته باشد و همسران پادشاه نيـز بـه    پادشاه ميکه  بوده
دربـاره حقـوق خصوصـي مـاد     کردنـد.  داد زیاد زوجات پادشاه افتخـار مـي  تع

اطالعات قابل توجه بيشتري در اختيار ما نيست و تنهـا یـادآوري مجـدد ایـن     
النهـرین  هـاي بـين  حقـوق دولـت  تأثير  حقوق ایشان تحتکه  نکته الزم است

 بوده است.

 هخامنشيان. 1-2
ره دربــااگرچـه   هـا و از قـوم پارسـي بودنـد.    از قبيلـه پاسـارگادي   هخامنشـيان 

ولـي بررسـي مـذهب هـر قـوم        تـوان داد هخامنشيان نظر قاطعي نمـي مذهب 
اعتقاد عمومي به دین و مذهبي خا  باعـث  زیرا   داراي اهميت زیادي است

تأثيرهاي زیادي در حقوق عمومي و حقوق خصوصي آن ملـت اسـت. آنچـه    
در عهـد  کـه   تـوان گفـت ایـن اسـت     ي در عصـر هخامنشـي مـي   از نظر مذهب

هاي تابع این دولـت وجـود    هب براي مردم ایران و ملتهخامنشيان آزادي مذ
 گذاشتند ولي این سيره: هاي تابعه احترام ميداشته و حتي به مذهب ملت

ن مـردم عليـه شاهنشـاهي هخامنشـي     در جایي که مذهب وسـيله طغيـا   .اوال 
   ؛گردیدهشده رعایت نميمي
هر وقت اراده خالف کرده که هخامنشي را محدود نمي شاه  . سنت مزبورثانيا 
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 هایي قائل شود.نتواند درباره قوم و گروهي محدودیت  داشته باشد
وقتـي مـردم بابـل شـورش       در زمان خشایار شـاه که  به همين علت بود 
اب کردنـد  پس از تسخير بابل به دستور پادشاه هخامنشي معابد را خـر   کردند

ذوب کـرده و    خداي بابل را کـه از طـالي خـال  بـود     «مردوک» و مجسمه
را کـه   «Esaglia»دند و روحاني معبد مـردوک بـه نـام    شمش در آور  صورت به

ر طغيـان مـردم عليـه دولـت     کشـتند و در مصـر در برابـ     اعتراض کـرده بـود  
 ي سـخریه را خنجـر زد و بـه جـاي آن بـرا     «آپـيس »گـاو  « اُخـس » هخامنشي

  نيـز بـه هنگـام سـخن گفـتن از روش هخامنشـيان       «اُمستد» قرار داد.« االغي»
این مـدارا تـا     گوید مي دهد ورا ترجيح مي «مدارا» تعبير  درباره مذاهب مردم

پيشـوایان مـذهبي باعـث شـورش و عصـيان عليـه حکومـت        کـه   زماني بـود 
 هخامنشي نشده باشند.  

ملل تابعه این شاهنشاهي از نظـر داخلـي اسـتقالل      زمان هخامنشياندر  
کردنـد و  ي و اداري و حقـوقي خـود را حفـي مـي    داشتند و تشـکيالت سياسـ  

بـاج یـا ماليـات    عنـوان   بـه  مبلغيکه  تبعيت ایشان از دولت هخامنشي این بود
 فرسـتادند سپاهي به کمک پادشاه هخامنشي مـي  پرداختند و در مواقع جنگمي
ــي ایــن خود .(921 :9 ج  9242  پيرنيــا) ــه اراده  ول ــوط ب ــاري داخلــي من مخت

هـم    کـرد و چنانچـه حکومـت هخامنشـي اراده مـي    شاهنشاه هخامنشي بـود  
قــوق هـاي مربـوط بـه حقـوق عمــومي و هـم قـوانين مربـوط بـه ح        سـازمان 

  قبـل از مـيالد   244داد. مثال  داریوش در سال خصوصي ملل تابعه را تغيير مي
حکومـت جبـاران را در ایـن      به دنبال شورش شهرهاي یوناني آسـياي صـغير  

خود باعث تغييـرات  که  ناحيه برانداخت و حکومت دموکراسي را برقرار کرد
: 9234  امسـتد ) اساسي در حقوق عمومي این منطقـه شـد و بـه گفتـه امسـتد     

ــا الهــام گــرفتن از   از نظــر حقــوق خصوصــي  (924 ــانون »نيــز داریــوش ب ق
تهيـه و در سـرزمين    غيرمجموعه قـوانيني بـراي مـردم آسـياي صـ      «حمورابي

  االجـرا کـرد. نظيـر چنـين اقـدامي در مصـر نيـز صـورت گرفـت         مزبـور الزم 
اي نوشـت و از  نامه  مصر« ساتراپ»به  داریوش «امستد» به نوشتهکه  طوري به
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هـا   آن آوري کنـد و بـا توجـه بـه    واست که قوانين گذشته مصر را جمـع او خ
 آورد.وجود  به مجموعه قوانين جدیدي براي مصر

شاه هخامنشي خـود از قـوانين بعضـي    که  لي در دست استیمعذلک دال
ملـه در آیـه   االجرا دانسته است. از جرا الزمها  آن تابعه حمایت کرده واز ملل 

ــزرا»فصــل هفــتم از کتــاب  32 شــير اول( )ارد «ارتخشــتراي اول» از نامــه« ع
اي قـوانين  قـوم یهـود در اجـر     دهدبرد که نشان ميهخامنشي به عزرا نام مي

از متن فرانسـوي آن چنـين   ترجمه بخشي از این نامه  اند.خویش آزادي داشته
  گوید:مي« عزرا»به « ارتخشتراي اول»است که 

بـه    هر کس قانون خداي تو و قانون شاه را به موقع اطاعت نکند»
 «.نفي بلد یا جریمه یا زندان محکوم خواهد شد

شـامل مقـررات حقـوق عمــومي و     «خـداي قـوم یهــود  »و چـون قـانون   
عمـومي و  روشـن اسـت کـه حقـوق      بنـابراین   شـود هود مـي خصوصي قوم ی

 االجرا شناخته است. خصوصي قوم مزبور را الزم
 در  مختصـر طـور   بـه  تاریخ حقوق عهد هخامنشـي را   بعد از این مقدمه

حقـوق کيفـري مـورد مطالعـه     حقوق خصوصـي و    سه بخش: حقوق عمومي
 دهيم. مي قرار

 [9. حقوق عمومي هخامنشي]1-2-1

 مناصب عمومي الف.
ــق و     :شبباه (.0) ــارات مطل ــود و اختي ــت هخامنشــي ب شــاه در رأم حکوم

یـا والیـت در او جمـع بـود.      «دهيـو »ریاسـت ملـت و    یعني نامحدود داشت.
  شـد کـامال  رعایـت مـي     ها کـه در زمـان هخامنشـي   ولي بر طبق سنت آریایي

  پيرنيـا ) با اختيارات کمتـري محفـوم مانـده بـود    ها و طوائف ریاست خانواده
نيـز   «هـا دهيوپـت »تيارات رؤسا و خسروان والیـات یـا   اخ .(923-922 :9242

اختيـارات شـاهان هخامنشـي در    کـه   انـد [ بعضي گفتـه 94] .در دست شاه بود
آسـياي صـغير و مصـر بـيش از اختيـارات ایشـان         : بابـل مثل  رهممالک مسخّ
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ــود در والیــات شــرقي از نظــر  در ایــران مخصوصــا زیــرا   در خــود ایــران ب
منشـي اختيـارات ایشـان    یا والياني بودنـد و شـاهان هخا   «ها دهيوپت»تاریخي 

ه محسـوب  ملـک پادشـا    رهکـه ممالـک مسـخّ    در حـالي   کردنـد را رعایت مي
کـه   کنـد نقـل مـي  « کمبوجيـه » از قـول یکـي از قضـات    شـدند. هـرودوت  مي

توانـد انجـام   مـي   هـر کـار بخواهـد   « هـا پادشاه پارسي»که  قانوني وجود دارد
  هـاي خودکامـه  ماننـد دیگـر نظـام     اصل و ریشه این اختيـارات مطلـق   دهد.
 :مثــل  هـاي شـاهان هخامنشـي   ه الهـي حکومـت بـوده اسـت. در کتيبـه     نظریـ 

  هـاي خشـایار شـاه    کتيبـه   جمشـيد تخـت   شوش  داریوش بزرگ در بيستون
 هوضـوح تصـریح شـد    هجمشيد و شوش بـ در تخت اردشير سوم  اردشير دوم

شـده و هـر چـه ایشـان     اعطـا    که قـدرت شـاهان هخامنشـي از سـوي خـدا     
 اسـت.  «اهـورمزدا »حکـم    اراده خدا و دسـتور الهـي و حکـم ایشـان      کنند مي
ستون اول کتيبـه بـزرگ داریـوش بـزرگ در کـوه        مثال در بند پنجمعنوان  به

   :(923 :9242  پيرنيا) است بيستون آمده
اعطـا    شـاهي را بـه مـن    مزدااهـور   به اراده اهورمزدا من شـاهم »

ــت...  ــرده اس ــس از آنک ــا  آن  پ ــتاني)ه ــاخوزس ــيدند و  (ه ترس
هـا   آن مـن داد و بـه اراده اهـورمزدا بـا    دست  به راها  آن اهورمزدا

 «.چنان کردم که خواستم
 است:آمده همين پادشاه گفته دست  به اي که در شوشو در کتيبه 

  کنـد ي من است و آنچه او بـه مـن امـر مـي    اهورمزدا حامي توانا»
 [99.]«است به فضل اهورمزد  دهم و هر چه من کردمانجام مي

اردشـير دوم و اردشـير   هـاي خشـایار شـاه و    نظير همين مطالب در کتيبـه  و 
شـاهان هخامنشـي قـدرت و    کـه   قطعـي اسـت   بنـابراین  شود.سوم دیده مي

نـد و  داشتند و ایـن اختيـار و توانـایي را منتسـب بـه خداو     اختيارات مطلقه 
ــد  داخــود را مجــري دســتورهاي او مــي نســتند و مــردم بــه دســتور خداون

 بایست از ایشان اطاعت کنند. مي
ر خـود را  هنگامي که شاه کشـو   براسام یک سنت ایراني :السلطنه(. نايب1)




