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و دولت در ايران باستان با تأكيد بر تحقيقات  تعامل عدالت
 تاريخي در حقوق هخامنشيان
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و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاديار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق

 فريما جمالي
و علوم سياسي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي  دانشگاه تهراندانشكده حقوق
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:چكيده
هخامنشيان در مقايسه با رقباي جهاني خود بـيش از هـر امـر ديگـر در مقولـه عـدالت ورزي

مياين فرضيه آنگاه قابل مطالعه جدي. اندصاحب دغدغه بوده  گردد كـه بـا در نظـر گـرفتن تر

نوشـتار. فردي آن، در ابعاد اجتماعي مورد مداقه قـرار گيـرد نقش دولت، عدالت فراتر از بعد 

 بنـا دارد بـا ورود بـه حـوزه حقـوق عمـومي در عـصر،حاضر ضمن تاكيد بر مـساله اخيـر 
و هخامنشيان، شاخصه هاي تحليل عدالت اجتماعي را در ذيل بحث نقـش دولـت در تـدارك

هخامنشيان با توجـه بـه مبـاني براي اين منظور بررسي ساختار حكومت. تكامل آن جويا شود 

و محتواي قوانين اجرايي آن در بعد حقوق شهروندي ضرورت خواهد داشت .مشروعيت

: واژگان كليدي
. دولت، قانون، عدالت اجتماعي، ايران باستان، هخامنشيان، حقوق عمومي،حقوق بشر
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:از اين نويسنده تاكنون مقاله زير در همين مجله منتشر شده است

.3، شماره 1386، سال»حقوق بشر در عصر پسامدرن انتقاد از شاهكاري فلسفي در فهم حقوق ذهني«
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 مقدمه
ن كه از  بشر همواره به دنبالش بوده گيري جوامع، روزهاي شكل خستينعدالت آرماني است

به عنوان معياري براي سنجش درست از نادرست به خـصوص در عرصـه ي عملكـردو از آن

به جرأت مي حكومت و يكي از اهداف اصلي شكل ها استفاده كرده گيـري توان گفت كه اساساً

غ ايران از جمله سرزمين. بوده است» نهاد حكومت« ني تـرين هايي است كه با تاريخ كهن خود

عدالت از عناصر اليتغير هويت ايرانـي بـه شـمار. تجربه را در امر حكومت داري در خود دارد 

و از ديرباز ايرانيان دغدغه مي و حكومت را با اين معيار سنجيده رود و انصاف داشته ي عدالت

كه فهم رايـج از عـدالت بـا مفهـوم. اندو با اين ديد بر آن صحه گذارده ديـن در با اين توضيح

و مصداق ايراني از عدالت انساني چه بوده ايران باستان بشدت درآميخته، البته اينكه واقعاً   مراد

چه ميزان با نظريه هاي عدالت معاصر مطابق است، تا حدودي در ذيل همين بحـث تعامـلو تا

و دين در تاريخ ايران قابل فهم است  ا. بين عدالت و قوانين حكومتي به مثابه بازوهـاي جرايـي

و طبعاً  به عنـوان ابـزاري دوگانـه، ظرفيـت توسعه دادگري همواره مورد توجه مردم بوده است

مي-برداري طرفيني شهروند بهره هـاي از ويژگـي. ساخته است دولت از مقوله عدالت را فراهم

كه در صورت تخطي هريك از آن محور مشترك، مجـوز  تفسير دوگانه از ابزاري واحد، آن بود

مي طغي ارشاد، انتقاد، اعتراض، اعتـصاب،. كردان عليه قانون حكومتي يا عادت مردمي را فراهم

و تـاريخ ايـران در  و قيام در درجه نخست براي اصالح يعني بازگشت به عدالت بوده شورش

كه آخـرين قيـام. ها با حاكميت را تجربه كرده است دوره بلند عمر خود انواع اين نوع مخالفت 

و وقوع انقالب اسالمي ايـران بـه مثابـه آخـرين انقـالب كبيـر هـزاره دوم براي عدال ت، ظهور

مي  در. باشدميالدي در جهان و نقش دولت اين مقاله درصدد توضيح اين مبنا در انديشه ايراني

 خـستينن براي اين منظر پايگاه نخستين، طبعـاً. تقويت تعامل با عدالت براي جامعه ايران است 

مي دولت قدرتمند توضيح اين مساله در ذيل تـاريخ هخامنـشيان. باشدايراني يعني هخامنشيان

كه نويسندگان در صدد توجيه ستم  كه عمـوم هايي بوده نبايد اين تلقي را برخواننده القا كند اند

آن. اندپادشاهان مبرا از آنها نبوده  وابلكه هدف اصلي مقاله حاضر ست تا با پژوهشي اكتـشافي

 اصـيل چـونياي خاص، ميزان پايبنـدي حكومـت هخامنـشيان بـه معيـارن فرضيه بدون داشت 

و مشروعيت نظـام سياسـي مـي كه امروزه مبنايي براي حكمراني خوب باشـد مـورد عدالت را

و نـوع رفتـار آنـان بـا شـهروندان را  و ميزان عدالت در عمل عمال حكومتي ارزيابي قرار دهد

مي. مطالعه نمايد  ند در آينده مقياسي براي مطالعه تطبيقي نظـام حكـومتي ايـران توانتيجه نهايي

دو،بنابراين. باستان با همعصران يوناني آنان باشد  و هفـت گفتـار در  مقاله حاضر در دو فـصل

 بــه بررســي) فـصل دوم(و نحـوه تعامــل مردمــي) فــصل اول(بعـد كــالنِ سـاختار حكــومتي

و محتوايي در عصر حكومت هخام شاخص ميهاي صوري طبيعي است تا ضـمن. پردازدنشيان



و دولت در ايرا  113 با تأكيد بر تحقيقات تاريخي در حقوق هخامنشيانن باستانتعامل عدالت

و مشروعيت در فصل نخست اجتمـاعي مـشترك چهـار نـوع رنـجاز،بحث از مباني حاكميت

فقر نيز در فصل دوم سـخن گفتـه، راهكارهـايو ناداني بشر يعني بيماري، بيكاري، ميان ابناي 

ب لذا. حاكمان براي درمان يا تسكين اين آالم را جويا شويم  ا اين پيش فرض كـه هـر اين مقاله

و ريشه اي در تاريخ دارد قصد دارد به بررسي وضـعيت دستاورد بشري تكاملش تدريجي بوده

ن  ازآبه مفهوم امروزي ايراني دولت خستينعدالت اجتماعي در ن يعني دولـت هخامنـشي كـه

آنجـا كـه شـكلازماا. بپردازد)134، 1374گيريشمن،(اندم در ايران حكومت داشته.ق330 تا 559

را حكومت در محتواي آن موثر  و عـدالت است زيرا تا ساختار حكومـت اقتـضاي شايـستگي

 وضـعيت ابتدا بر اين مبنا نوشتار حاضر.نداشته باشد در عمل هم عدالتي وجود نخواهد داشت 

و ي عملكرد در ارتبـاط نحوهسپس عدالت در حكومت هخامنشي را از منظر ساختار حكومت

و در هر يك مولفهيمبا مردم ميسنجيد كه تواند مبين وجود عـدالت در ايـن دوره باشـد هايي

.مورد بررسي قرار خواهد گرفت

و مشروعيت حكومت: فصل اول  عدالت
و حكومت وجودبه درستي مي توان گفت كه نوعي آميختگي اساسي بين مفهوم عدالت

ت. دارد ،ا حكمرانان همواره از عدالت سخن گفتهدر ايران باستان نيز اين مساله موجب گرديده

كه از سوي خدا بدين ماموريت گماشته شده از اين منظر. اندخويشتن را پادشاهي عادل بدانند

آن تحقق عملي عدالت داراي نوعي بداهت براي عموم است بطوري  حاكمان،كه براي تحقق

ن كه در زبا.ديستنمحتاج تعاريف حكما ن فارسي نيز همچون ساير هر چند بايد معترف بود

رو اگر بخواهيم احصايي از اين از اين. ها در تعريف چيستي عدالت سخن بسيار استزبان

و: تواند معاني متعدد داشته باشد از جملهمي» عدل«موارد داشته باشيم بايد گفت واژة  متعادل

به گونه و نفي هر گونه تبعيض؛ رعايت حقوق افراد به هر صاحبا موزون بودن؛ تساوي ي كه

و حقي آنچه را كه استحقاقش را داراست، اعطا شود؛ رعايت استحقاق ها در اعطاي كماالت

كه امكان بهره به هر چيزي اما. مندي از آن كمال را داراست خودداري نكردن از اعطاي كمال

و مساله عدالت است بسيار طبيعي  آنگاه كه هدف تعيين نوعي تعامل بين ساختار حكومت

و يا ضمن در بر داشتن همه اين تعاريف، بيش از هر چيز بر است عدالت فراتر از اين امور

مي. بعد اجتماعي متكي باشد و مطالعه تاريخ هخامنشيان نيز نشان كه ذهن حاكمان دهد

كه بر امر عدالت ناظر بوده، مفهومي مشابه را قصد مي در. نموده استحكيمان آن عصر آنگاه

ن مقاله از سه بعد كالن در ساختار حكومت هخامنشيان همچون مشروعيت، فصل نخست اي

و قانونمداري سخن گفته مي شود كه حكايت از تالش آنان بر بناي ساختاري عادالنه مقبوليت

.از منظر سياسي در آن عصر بوده است
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و مباني مشروعيت: گفتار اول  منشا حاكميت
امبدنه و وي اصلي حكومت مركزي هخامنشي پراطوري وسيع آن را شاهنشاه هخامنشي

و رياست عاليه آنها را بر عهده داشت،  كه در راس آنها پادشاه قرار گرفته بود چند شورا،

و امتيازاتي كه شاه ايران از آن برخوردار بود، از اين امر سرچشمه. دادتشكيل مي  حقوق

كهمي مي گرفت كهسلطنت موهبتي الهي تلقي ميگرديد شد از طرف اهورا مزدا تفويض

و اراده.)2535،42احتشام،( و مجريه در دست آنها قرار داشت ي به همين جهت قوه مقننه، قضائيه

و بصورت فرمان اين و مقررات بوده و ايجاد نظامات آنها در هر مورد موجب وضع قوانين

پادشاهان هخامنشي مقامبه طور خالصه.)1346،32اشرف احمدي،(شده استاراده ظاهر مي

و نيست ملك ملت را همه از  و هست سلطنت، بركت، نعمت، سعادت، بقاء مملكت، زندگي

و جالل)فر(» خورخه«در نتيجه.)1346،74اشرف احمدي،(دانستند اهورامزدا مي يعني شكوه

كه به زبان دري فره مشاهي و اين انندي ايزدي گفته شده، در شخص شاه موجود بوده است

و نشانههاله كه هميشه همراه پادشاه آريايي بوده ي آن دانسته شده كه اي افتخاري شمرده شده

مي.)42، 2535احتشام،(اين شاهان در آسمان، در كنار خدا جاي خواهند داشت كهبه نظر رسد

و ايمان كامل به آفريدگار تواناي جهان موجب بيداري وجدا و قاطع و همين اعتقادات راسخ ن

و و توجه خاص آنان به اجراي قانون حس عدالت خواهي در اغلب شاهنشاهان هخامنشي

اشرف(استفاده ننمايد گذاري خود سوءشد شاه از حق قانونعدالت بوده است كه باعث مي

از.)74-32، 1346احمدي،  و اين فرمانروايي مطلق بر راس امور تا آخر عمر حكومت هخامنشي

و روش تا زماني برقرار بود كه آن پس تا آخر  عهد ايران باستان استوار ماند؛ اما اين رسم

و صداقت«شاهنشاه از طريق  شد؛ زيرا در اين صورت نيروي منحرف نمي» قانونمندي، عدالت

مياهورايي از وي سلب مي و از اوج قدرت به حضيض ذلت فرو افتاد؛ همان نيرويي كه شد

مي» فره ايزدي« وخوانده و هرگاه اين شد مي) فره(همواره نگهبان فرمانروا بود كرد او را ترك

به آخر مي .)178 الي 177، 1381بياني،(رسيد كار او

و مقبوليت در حكومت: گفتار دوم  تفكيك قوا
كه قبالً هم گفته شد در عصر هخامنشي شاهنشاه در راس امور كشور قرار همان-1 طور

به همين منظور رياس و و قضايي بر عهده وي بودهي امور قانونت عاليهداشت گذاري، اجرايي

 اما در كنار پادشاه در اين عصر دربار سلطنتي را، مجالسي از.)32، 1346اشرف احمدي،(است 

و روساي قبايل تشكيل مي و پادشاه در مواقع دشوار راجع به امور مهم كشور با آنها اشرف داد

بامشورت مي و پس از آن ميكرد  هردوت در اين باره. نمود موافقت آنان اتخاذ تصميم

و حكمرانان به هيچ«: نويسدمي و در ايران شاهان و نظريات وجه در كار خود آزاد نيستند



و دولت در ايرا  115 با تأكيد بر تحقيقات تاريخي در حقوق هخامنشيانن باستانتعامل عدالت

ميخيال و تصويب بزرگان كشور به هاي خود را در مجلس پيشنهاد كنند تا پس از صالحديد

ايليف خاورشناس انگليسي در اين باره پروفسور.)134، 1355هردوت،(» موقع اجرا گذاشته شود

كه فرمان ميمعتقد است كه يكي از منابع حقوق محسوب و هاي سلطنتي شده خواه جنبه كلي

به منزله ميعمومي داشته يا و دستور اداري در مورد خاص به شمار ازي حكم رفته است ابتدا

و  تسطرف شوراي سلطنت صادر و به امضا ميپس .)32، 1346اشرف احمدي،(رسيده استاييد شاه

كه عبارتند از سه مجلس شناسايي شده كه مركب از قضات: از اين دوره مجلس فرزانگان

و قضايي تصميم) دائه بره(سلطنتي  و در حل معضالت دولتي ميبوده نموده است، گيري

و غيره براي مشورت در شوراي سلطنتي مركب از پناهندگان، تبعيد شدگان سياسي، فيلسوف ان

و مجلس نظامي مركب از افسران عاليرتبه براي اخذ تصميمات مهم نظامي بوده  امور سياسي

هاي مهم اين شوراها را گيري چون پادشاه بايستي در تصميم، بنابراين-2.)2535،44احتشام،(است

ميطرف مشورت قرار مي و با كمك آنها تصميم نهايي را اتخاذ ,(ودنمداد 1996, p.91 Briant(،

و مطلق العناني را نمي به كار برد عنوان استبداد توان به طور مطلق در مورد پادشاهان هخامنشي

به طور كلي با عالقه به نصايح اشخاص زيرا شاهنشاهان هخامنشي چنانكه آمده، و توجه مندي

و عاقل در امر حكومت گوش مي  در امور اجرايي هم هزاره.)45-43، 2535احتشام،(دادندباهوش

و حائز مقام اول بوده است) هزارپت(پئي تيش ، 1381بياني،(بعد از شاهنشاه شخص اول كشور

وسعت عمليات هزارپت بسيار. توان او را نخست وزير دانستو به تعبير امروزي مي)181

و براي اينكه بتواند از عهده هاي متعدد داشتي انجام وظايف برآيد منشيگسترده بوده

كه باالترين مقام اداري از حيث اداره)42، 1385كخ،( ي كارمندانو عالوه بر مقام رئيس تشريفات

و كارگران استخدامي از طرف حكومت بوده، وي مقام فرماندهي كل گارد سلطنتي يا

ر حكومت عالوه بر اين ساختا.)182–181، 1381بياني،(هاي مشهور را نيز داشته است جاويدان

كه براي حفظ قدرت سلطنت، تجزيه قواي مركزي، هخامنشيان اين طريق را قائل شدند

و از جمع شدن قدرت در نقطه بنابراين براي.ي واحد بايد احراز نمودمقتدرين الزم است

 ممانعت از اجتماع قوه در دست يكنفر سرتاسر امپراتوري پهناور هخامنشي را از لحاظ

و ايالت تقسيم كردند-ريادا به چند قسمت در راس هر ايالت.)211، 1323سايكس،( مالياتي

كه از)79، 1375زرين كوب،(ياساتراپ شهربان يا والي مستقلي وجود داشت با عنوان خشثرپاون 

و گاه شاهزادگان طرف پادشاهان هخامنشي تعيين مي و غالباً از بستگان شاه، امراي محلي شدند

ميهخامن و اشراف انتخاب و ماد و باالترين مقام در هر شي يا سركردگان طوايف پارس شدند

 اين والي در واليت تحت حكم خويش نايب السلطنه محسوب.)122، 1351شايان،(ايالت بودند 

بي شائبهمي و منبعث از قدرت و نظارت بر امور، اختياراتش وسيع و در اجراي عدالت ي شد

ك(شاه بود  در عصر هخامنشي با توجه به فدرالي اداره شدن آن از بدو-3.)79، 1375وب، زرين
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و سياسي و احوال اجتماعي تاسيس حكومت، پادشاهان ايران براي اينكه دائم در جريان اوضاع

به چشم شاه  به كار برند، دستگاهي موسوم و در مواقع مهم بتوانند تدابير الزم كشور باشند

و مراقبت در كارهاي. كردندرا ايجاد» سپدك« از جمله وظايف كارمندان اين دستگاه نظارت

و فتق امور  به طرز رتق و تهيه گزارش راجع و لشكري در سرتاسر امپراتوري ماموران كشوري

و حسن يا سود جريان كارها براي شاهنشاه ايران بوده است  آنها.)48-47، 2535احتشام،(جاري

و غالباً سرزده ميناگهان  آمدند، دفاتر، خزائن واليات را بررسيبه قلمرو اين ساتراپها

و در باب نحوهمي و جمع آوري ماليات از طبقات مختلف باز جويي كردند ي اجراي عدالت

كه.)80، 1375زرين كوب،(نمودند مي  مراقبت اين بازرسان غالباً با چنان دقت انضباطي همراه بود

و حتي قتل مقامات عالي واليات نيز منتهي شود گزارش آنها امكا به عزل زرين كوب،(ن داشت

و امنيتي بر عهده)217، 1364 و همزمان با تاسيس دستگاه بازرسي شاهنشاهي، امور مخفي

و يوناني كه رياست آن را شخصي داراي عنوان گوشكه بر عهده داشت ها سازمان ديگري بود

 اين سازمان جاسوسي.)48، 2535احتشام،(شناختندمي) گوش شاه(ا او را زير عنوان بازيلئوس اوت

ميدر تمام استان كه هاي امپراتوري فعاليت داشت به هر استان ماموران عاليرتبه اعزام شدند

و فعاليت و حتي فرماندهان لشكري را كنترل اوضاع آن استان را زير نظر بگيرند هاي ساتراپ

مياين جاسوسان اطالعات. كنند شايان،(گذاشتند خود را پنهاني در اختيار پادشاهان هخامنشي

و نظارتي نقش) 123-124، 1351  مهم در ايجاد سير عادالنهيكه وجود اين دو دستگاه كنترل كننده

ترين نمادهاي عدالت ورزي هخامنشيان يكي از عالي-4. در اجراي امور در كشور داشته است

ميبه سبك برخورد شاهان هخامن و مجازات سخت آنان باز گردد كه شي با قضات رشوه خوار

به نيكي آن را توضيح داده است  بنابراين در مورد امور.)Hérodote 5.25.1 et 7.194.1-2(هردوت

و از جمله قوه قضايي نيز با وجود اينكه در ايران عهد هخامنشي، تمام قدرت ها، اختيارات

به يكي از)Hérodote 3.31.2-3(قضايي زير نفوذ شاه بود و انتخاب را ، شاه عمل قضاوت

آن. كرددانشمندان سالخورده واگذار مي از» محكمه الهي«پس از يا دادگاه عالي ديگري بود كه

كه در تر، محكمهو پايين)124، 1351شايان،(شد هفت قاضي تشكيل مي هاي محلي قرار داشت

ميقوانين را كاه.شدسراسر كشور تشكيل مي و تا مدت زيادي كار رسيدگي نان وضع كردند

و زناني جز از طبقه كاهنان به به دعاوي در اختيار ايشان بود، ولي در زمان هاي متاخرتر مردان

مياين ،(كردندگونه كارها رسيدگي .)10، 1386راوندي

به نكاتي كه در باب نحوه حكومت هخامنشي ذكر گرديد داليلي بر تب يين حال با توجه

يكي از ويژگي به عدالت سياسي اين عصر ذكر خواهد وجود تفكيك قوا به عنوان هاي ناظر

:شد
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آن-1 و مطلق اول اينكه قدرت پادشاه در اين دوره كه مشهور است تماما خودكامه گونه

و گاهي قدرتمند تر از آن  و نهادهايي در كنار اين قدرت در حد آن و راهكارها العنان نبوده

و شوراهاي سلطنتي كه در تصميموجود  و سرنوشت ساز گيريداشته نظير مجالس هاي مهم

و وظيفه-2. اندنقش داشته و منظم در همه تقسيم كار كه در تمام اين دوره به شكل دقيق اي

و سلسله مراتب كشوري براي اداره آن وجود داشته زيرا پادشاهان نمي توانستند با توجه شئون

س ي قدرت اداره،بنابراين. رزمين، تمام امور كشور را در دست خود داشته باشندبه وسيع بودن

و و خود نقش نظارتي در پيش گرفتند مشروع خود را در سلسله مراتبي گسترده تقسيم كرده

و فدرالي بودن اداره به تمركز زدايي .ي ايران در عصر هخامنشي استنشان اين مساله توجه

و بطوري ي آنها بيشتر از خودمختاري استان داران در ساتراپها براي ادارهكه گاهي قدرت

به نظر مي مي-3. رسدشاهنشاه كه مفهوم تفكيك قوا در مقابل وحدت قوا قرار گيرد از آنجا

ميهاي حاكم عديدهيعني تفكيك موجب پديداري سازمان بهي تخصصي كه هر كدام گردد

و هيچانجام وظيفه خاص خود مشغول ي قواي ديگري را ندارد يك از قوا حق انجام وظيفهاند

كه نوعي تفكيك قوا در ساختار حكومت با توجه به اين تعريف مي.)9، 1386هاشمي،( توان گفت

و هخامنشي موجود بوده است زيرا در اين مفهوم تفكيك قوا با اتكا بر مولفه ي تقسيم كار

ميوظايف در بدنه به درستي در ساختار حكومت گيرد كه ايني حكومت شكل تقسيم كار

در-4. باشدهخامنشي آشكار مي و ولف  برخي از انديشمندان مانند گروسيوس، پوفندورف

كه در باب تفكيك قوا ابراز داشته كه همهاند بر اين عقيدهنظرياتي ي اين قوا بايد در اختيار اند

ميد واحدي باشد زيرا بخش كردن حاكميت در دستگاه و مستقل، با سرشت واقعي هاي ختلف

مي. حكومت ناسازگار است كه بايد يك نفر يا يك دستگاه مركزي، پيوند پس نتيجه گيرند

و سررشته دار امور حكومت باشد  كه با)39، 1383 جعفري ندوشن،؛296، 1383قاضي،(دهنده واقعي

نتوجه به وجود شخص شاهنشاه در راس حكومت هخامنشي، مي ظر را در باب توان اين

. تفكيك قوا با ساختار حكومت هخامنشي تطبيق داد

توان وجود نوعي از تفكيك قواي عمودي را در اين عصر از حكومت ايران در نهايت مي

و در احقاقكه اين امر خود مولفه. احراز كرد ي براي تامين بيشتر عدالت در ساختار حكومت

. باشدحقوق مردم مي

 محوريقانون: گفتار سوم
و خدا يافت و قانون پادشاه و پادشاه  در ميان هخامنشيان رابطه تنگاتنگي بين قانون

سه اصل.شدمي و اصول وخط مشي حكومت هخامنشي بر در واقع حقوق اساسي عرفي

و ملل تابع،.1:شداستوار مي و موازين زندگي همه اقوام در دست داشتن.2احترام به اصول
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ا و قانونمندي.3من براي حفظ امپراطوري مرزهاي به قول گزنفون، همه. رعايت عدالت

و دستورهاي كور و اين اصولوپارسها تا آخر عمر حكومت از اين اصول ش اطاعت كردند

و اساسي تلقي مي از مستندات.)176، 1381بياني،(.دشبراي پادشاهان بعد هم غير قابل تخطي

و نوشته به عمل آمده مخصوصاً كاوشهاي محققينتاريخي هايي كه از دو قرن پيش تا كنون

به خوبي معلوم مي و شواهد موجود وو آثار كه در كشور ايران عصر هخامنشي قوانين گردد

كه پايه اصلي آنها را  و قضايي افراد موجود بوده و اصولي براي تنظيم امور اجتماعي مقررات

و فرمان و رسوم ملي ميهايعادات، سنن و قواعد مذهبي تشكيل اشرف( داده است پادشاهان

به دو دسته تقسيم اكثر محققين معتقداند كه در دوره.)31، 1346احمدي،  ي هخامنشي قوانين

و سازمان-1: شده استمي و قوانين كلي مربوط به نظم عمومي شاهنشاهي هاي اداري، قواعد

و نظامي  و رسوم-2مالي  محلي قوانين، آداب
و حفظي اول در تمام امپراطوري الزم الرعايه بوده است زيرا الزمهدسته ي حسن اداره

كه بتوانند و عمومي بوده است نظم عمومي ان امپراطوري بزرگ اجراي يك نوع مقررات كلي

و اقوام مختلف در آن زندگي مي و ملل كه وسعت زيادي داشته اند تحت كردهكشوري را

و  تشكيالت منظم اداره نمايد ولي در عين حال امور قضايي كشورهاي تابع كه حكومت واحد

و عادات بخصوص داشته و سنن ملي و قواعد و سنن ملي خود قوانين اند طبق همان قوانين

و فصل مي و زيرا از كتيبه. شده استهر يك از آن كشورها قطع كه در بابل بدست آمده هايي

كه تابع در موزه لوور پاريس موجود اس كه امور قضايي كشور بابل هنگامي ت معلوم گرديده

و همينگونه تفاوتي با دورههيچ شاهنشاهي ايران بوده، گونه بوده هاي پيش آن نداشته است

و فلسطين كه وضع قوانين ملل تابعه بصورت،بنابراين. اوضاع كشورهاي مصر  ترديدي نيست

به.دهقبل از تسلط شاهنشاهان هخامنشي محفوظ بو كه ولي اين امر تا حدي رعايت شده

و اداره امپراطوري لطمه نمي و انتظامات عمومي .)58-57، 1346اشرف احمدي،(زده استسياست

واين امر خود نشانگر مدنظر قرار دادن عدالت در عرصه و عرفهاي حكومت است زيرا قوانين

و ها وقتي مدتي طوالني در مكاني اجرا شوند در اعمسنت و روح مردم جا باز كرده اق ذهن

كه مربوط به عادالنه جلوه مي و به همين منظور عوض كردن آنها به يك باره در اموري نمايد

و احوال شخصيه مردم مي به همين. باشند خواه ناخواه ناعادالنه خواهد بودحقوق خصوصي

به احكام منظور در عصر هخامنشي در زمينه و مذهب خود ملزمي حقوق خصوصي هر ملتي

و. بوده است و از آنجا كه داريوش عقيده داشت كه ضامن بقاي دولت حفظ حقوق ثابت

و رسوم، در زمينه)128، 1348صالح،(ي ملت است عادالنه و معامالت، قواعد ي حقوق قراردادها

به نام گذارانني كار قانوايجاد كرد كه بعدها پايه» قانون شاهي«بازرگاني، يك قانون مدون

.)83، 1382امين،(قرار گرفت) ميالدي�565 527(روم از جمله ژوستينين بزرگ امپراتور بيزانس
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به نام آخرين به خاطر همين تالش او جهت ايجاد قوانين مناسب، مصريان او را در تاريخ خود

و آثار بجاي مان.)129، 1348صالح،(گذار بزرگ خويش شناختندقانون ده از عصر تمامي تاريخ

و اجراي آن به صورت سختگيرانه  به قانون هخامنشي نشانگر اهميت بخشي اين حكومت

و به همين منظور هردوت ماده.حتي بر شخص شاه بوده است اي از قانون شاهي را ذكر كرده

و نه هيچ براي يك بزه حتي شاه هم نمي«: داندميي ستايشآن را شايسته تواند كسي را بكشد،

ميپارسي به بردگان خود بدهديتواند كيفر ديگر بلكه تا آنها را به شمار. كشنده براي يك بزه

و كارهاي نادرست او و بزرگتر از خدمت نياورد تواند افسار خشم هاي او نيابد نميرا بيشتر

نك137، 1355هردوت،(»خود را رها كند و .)175، 1386اوستد،.،

حق: فصل دوم  وق عمومي عدالت در تضمين
 بيش از هر امر ديگريكه همواره در طول تاريخ بشريباشدآرماني همان عدالت شايد

و به عنوان معياري براي ارزش و جمعي شهروندان گذاري مورد توجه قرار گرفته رفتار فردي

و شاخصه بكار دغدغه. هاي اجرايي آن حاكم باشدرفته، بي آنكه اجماعي مفهومي بر اركان

نه صرف امنيتام قانونقديم تم و  از اين.گذاران كهن بيش از امروز، تامين عدالت بوده است

ي افرادكه همه،براي تحقق عدالت در سطح كالنرو اصل اساسي در حكمراني آنست كه

به عنوان يكي از كاركردهاي حكومت ضرورت،جامعه از آن برخوردار شوند  قلمداد كردن آن

ااصوالًشته، دا  جوامع انساني همين برقراري عدالتدرهداف بنيادين تشكيل حكومت يكي از

براي نسل حاضر، اهميت بيشتر اين مساله هرچندبوده است) بيش از عدالت فردي(اجتماعي

و مشاهده  اين امر موجبكهي وضع فالكت بار مردم روشن گشت پس از جنگ جهاني دوم

اگيري دولتشكل هر.جتماعي در برخي از كشورها گرديدهاي رفاه براي تامين عدالت  در

و مقررات، برنامه اگر عدالت اجتماعي را مجموعهحال ها، خدمات اجتماعي، اي از قوانين

و پرورش، اعطاي معاش در دوران اقدامات عمراني، كمك هاي اجتماعي، گسترش آموزش

و به كارگران و كودكان، پرداخت مزد مساوي و مرد، بيكاري، حمايت از مادران  كارمندان زن

و كشوري سالم و نظام اداري بيمه بيكاري، كاهش فقر، برقراري قضاوت صحيح، ايجاد امنيت

و نتايج چهار نوع رنج اجتماعي مشترك بشر يعني بيماري، بيكاري،و همچنين مقابله با آثار

و فقر  يكي از اهداف مهم دولتناداني يدر نظر گيريم كه امروزه به عنوان ميها شود، شايد اد

در فصل حاضر. مشاهده كردايران زمين هاي باستان هاي اوليه آن را در حكومتبتوان نمونه

قصد داريم تا در ضمن چهار گفتار اين نوآوري كهن ايراني در توسعه عدالت اجتماعي را 

.بيشتر توضيح دهيم
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و شهروندي: گفتار اول  حقوق بشر
و هاي عدا ترين جلوه يكي از شايع لت ورزي در عـصر هخامنـشيان اعالميـه كـورش كبيـر

و اقليت  مي مباحث وي در رعايت حقوق شهروندان و مذهبي از سـوي ديگـر. باشدهاي قومي

و حقـوق در نوشته  به داريوش، بيش از همه توجه هخامنـشيان بـه نظـم عمـومي هاي منصوب

بهالبته.)Huyse, 2005(عمومي شهروندان معطوف است مسئله ضروري است كـه مـا اين توجه

مي  كه هيچ در عصري از اعالميه حقوق بشر صحبت گونه حقوقي را پادشاهان بـراي ملـل كنيم

و.شناختندمغلوب نمي  چنانچه از پادشاهان همعصر او، آشور باني پال پـس از جنـگ، غـارت

مي  و آثار موجود را از بين به كودكان اسرا نيز رحم خونريزي، بناها و حتي و آنهـا نمي برد كرد

در.)1375،249رضايي،(افكندرا زنده در آتش مي و وحـشيانه طـول از اين رفتارهـاي غيـر انـساني

يكي از جلوه.تاريخ بشر كم نيست  وجود همين مباحث حقوق هاي تابان تاريخ ايران زمين، اما

كه قرن  و اعالميه ها بعد در انساني است مـورد توجـه هاي مختلف حقوق بشري قوانين اساسي

و اجـراي. قرار گرفت  شاهان هخامنشي همواره توجهي مخـصوص بـه حقـوق انـساني مـردم

مي  كوروش كبير اعتقاد راسخ داشت كـه خداونـد او را برگزيـده. داشتندعدالت بر آنان مبذول

كه در حق ملت خود حتي ملل مغلوب عدالت اجرا كند  بنـابراين پـس از فـتح بابـل بـه. است

و بشر دوستيي با اندازه و بر اساس اصول انسانيت و مهرباني و عدل به مدارا يهوديان مغلوب

و در تـورات از او بـه نيكـي يـاد شـده  و منجـي دانـستند رفتار كرد كـه او را مـسيح موعـود

كه بنيان گذار قسمتي از حقوق بشري اسـت.)Daniel, 6:28; 10:1(است زيرا آن پادشاه دادگستر

و بازگشت بـه در نخستين سال سلطنت   خود در بابل فرماني مبني بر آزادي يهوديان از اسارت

و تجديد بناي معبد خود در بيت المقدس به وضـعي كـه پـيش از خـراب شـدن موطن اصلي

به پايان رسيده است  و اسارت و بردگي كه دوره اختناق و صريحاً اعالم نمود داشت انتشار داد

آن رتبهو براي اجراي فرمان خود، مامور عالي  و مواظبت كه با مراقبت اي را همراه آنها فرستاد

و احتـرام بـه. مامور فرمان درست اجرا گردد  در حقيقت كوروش در اثر رعايت حقـوق، سـنن

و رفع بردگي اولـين منـشور را نـسبت بـه قـسمت  و عقيده ديگران، رها كردن اسيران مذاهب

كه بعد از قرنها در عمده در» الميـه حقـوق بـشراع«اي از حقوق انساني انعكـاس يافتـه تقريبـاً

به كار گذاشته اسـت 2500 و نخستين سنگ بناي حقوق بشري را اشـرف( سال پيش صادر كرده

كه در استوانه اعالميه.)34 الي32، 1346احمدي،   حـك شـده چنـين حقـوقي را بـراي1ي بابلي او

مي انسان به ياري اهورا.1«: شماردها بر كه من و ملـل اكنون مزدا، تـاج پادشـاهي ايـران، بابـل

مي  مي چهار سوي جهان را بر سر كه به سنت گذارم اعالم و اديـان ملـت ها، آئـين كنم هـاي هـا

 
 بدست آمد، شامل 1879هاي بابل در سال كه در جريان حفاري»ي كوچكبشكه«اي از خاك رس به شكل يك استوانه.1

و پايان متن ناقص است چه و پنج سطر، كه آغاز .)209، 1381لوكوك،(ل
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و تا زنده امپراطوري خود احترام مي به هيچ گذارم و زير دستان خـود ام هرگز يك از فرماندهان

ي  به ديده حقارت به آنان بنگرند كه از ايـن پـس، تـا.2.ا به آنان توهين كننداجازه نخواهم داد

كه اهورامزدا لطف شاهنشاهي را به من عطا كند بر هيچ ملتي سلطنت خويش را تحميـل  زماني

و اگر هر يك از آنان حكومـت مـرا رد كنـد. نخواهم كرد  كه آن را بپذيرد هر ملتي آزاد است

زم.3. هرگز براي فرمانروايي خود عزم جنگ نخواهم كرد  و تا كه من شاهنشاه ايـران، بابـل اني

و ملت كه بـر ديگـران سـتم روا دارد هاي چهار سوي جهانم، هرگز به كسي اجازه نخواهم داد

و متجاوز را كيفـر خـواهم داد  تـا.4. اگر چنين شود، من حق مظلوم را باز پس خواهم گرفت

به هيچ كس اجازه نخواهم داد كـه امـوال  كه من حكمرانم، هرگز و غيـر منقـول زماني منقـول

و يا بدون عوض تصرف كند  به عدوان راو تا زنـده.5. ديگران را و بـي مـزد ام كـار اجبـاري

مي.6. ممنوع خواهم كرد  كه هر كس آزاد است تا هـر دينـي را انتخـاب كنـد امروز اعالم .كنم

كه بـهو هر شغلي را برگزينند،.8. مردم آزادند تا در هر سرزميني زندگي كنند.7 به اين شرط

من.10. كس براي خطاي خويشانش مجازات نخواهد شد هيچ.9. حقوق ديگران تجاوز نكنند

و زير دستانم موظفنـد كـه در قلمـرو فرمـانروايي خـود، بردگي را ممنوع مي و فرمانداران كنم

و زنان را به عنوان برده تحريم كنند   ملغـي چنين رسـمي بايـد در سراسـر جهـان. مبادله مردان

و من از اهورامزدا توفيق خود را در اجراي تعهداتم در برابر ملت. شود هاي ايران پـارس، بابـل

البتـه مـوارد ذكـر.)52و51، 1384تبـار، جعفري؛ 215الي 209، 1381لوكوك،(» چهار گوشه جهان خواهانم 

د شده در منشور كوروش عمالً هم زمان امپراتوري هخامنشي اجرا مـي  ر ايـن عـصر شـد زيـرا

و كار بـي مـزد وجـود نداشـته همان طور كه بعداً تشريح خواهد شد حقوق كاري موجود بوده

به حقوق اقليت  و نيز در اين دوران شـود كـه ها بيشترين احترام نهاده شده پس ديده مـي است

عالوه بر اين مـوارد از جملـه حقـوق. اين موارد بصورت شعاري در اين دوره ذكر نشده است 

مي انسا كه در اين عصر ديده و تربيـت از جملـه ني كه تعلـيم به آموزش بوده است شود توجه

و مليت بـه شـرط  امتيازات طبقات اشرافي نبود بلكه تمام جوانان كشور هم از هر نژاد، مذهب

مي  و پرورش بهره مند و لياقت، از اين آموزش و اين عمل باعـث داشتن استعداد، هوش شدند

به شرح آن پرداخته  به دفعات و ساير يونانيان شده بود كه و تحسين افالطون احتشام،(اند حيرت

و ترقي شامل افراد ملـت حتـي در مناصـب مهـم.)41-42، 2535  بنابراين منعي از حيث آموزش

عمـومي عـدالت توانـستند ابنـاء خـود را بـه مكاتـب زيرا تمام افراد ملـت مـي. شده است نمي

كه دوره. بفرستند ميي خدمت خود را تكميل كرده جواناني توانستند در زمره مـردان كامـل اند

و مناصب دولتي ترقـي نماينـد  به درجه قضايي و مثل آنها -51، 1346اشـرف احمـدي،(داخل شوند

د تمامي اين حقوق انساني بطور مساوي براي مردم در حـالي اسـت كـه بـرده.)52 ر ايـن داري

: گويـد شده امري رايج بوده چنانچـه ارسـطو مـي عصر در يونان كه مهد دموكراسي خوانده مي
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بي جان الزم است كه براي به حركت انداختن ابزار به عقيده او وجود. غالم ابزار جاندار است

و. هاي مردم آزاد ضروري است بردگان براي رفع نيازمندي غالم از روز اول غـالم خلـق شـده

.)18، 1363راوندي،(د عمر خود را در خدمتگذاري مردم آزاد سپري كند باي

در عصر هخامنشي: گفتار دوم و تامين اجتماعي  حقوق كار
، ضمن حفريات تخت جمشيد، پايتخت امپراتوري پارس، 1934و1933هاي در سال

به خط ميخي عيالمي به دست آمدچندين هزار لوح گلي با متن  چشم انداز اين الواح.هايي

و حكومتي شاهنشاهي، در وضعيت كار، وسيعي از هسته مركزي و حقوق كارگران را شرايط

كه از جهت ريشهاين عصر بر ما مي ي حقوقي امروز برايمان از اهميت بسياري نماياند

ميايو پهنه.برخوردار است آنچه امروزه از منشا. گشايدوسيع از شگفتي را در درونمان

ميدرحقوق كار به انقالب صنعتي جهان ذكر كه براي 1740شود مربوط است  انگلستان

و فكر حمايتخستينن هايي از اين قشر آسيب ديده بار به وضع فالكت بار كارگران توجه شد

و نظري انساني. را نمودند تر تا او را تنها به عنوان ابزاري در دست خويش به حساب نياورده

به ما مروزه پژوهشا.به وي داشته باشند و ترجمه آنها، هاي صورت گرفته روي اين الواح

و مقرراتي براي كارگران در ايران، قرن ميوجود حقوق دهد، در عصري ها پيش از اين را نشان

و رايج بوده،هاي متمدن آن روز بردهكه در تمام سرزمين و سوء استفاده از آنها مرسوم  داري

و افتخار به نمونه. داردكه جاي بسي تعجب شددر زير .هايي از آن اشاره خواهد

مي: وجود حداقل مزد.1 به صورت جنسي پرداخت شد در اين عصر مزد كارگران عمدتاً

و حداقل مزدو پايه ي آن جو ده. جو در ماه بود)بن(3ي اصلي محاسبه هر) دقه(يك بن و

و بنابراين يك دقه نزد و هفت صدم ليتر بود ميدقه نود كه از آن نيم كيلو يك به يك ليتر شد

مي. پختندنان مي و كم تجربه پرداخت اضافه.2)61، 1385كخ،(شد اين مزد به كارگران نوجوان

و هميشگييا اضافه پرداخت در آمد را همه:هاي مشخص ي كارگراني كه حداقل جيره

و مناسبتمي د«هاي گوناگون گرفتند، به عناوين هر. داشتند»ر آمداضافه به طور منظم، شايد

مي» پاداش«دو ماه يك بار، آب جو بودداده و نيم ليتر شراب يا از. شد كه اغلب يك ليتر جو

كه هر و بانوان خياط خبر داريم مي30آب ميوه گيران . اندگرفته نفر ماهانه يك بز يا گوسفند

كه ديوان اداي ويژهبه اين پاداش بايد جيره مي» كمك شاهانه«ري به نام را داد، به كارگران

و يا يك ليتر جوانه» كمك شاهانه«اين. افزود ي خشك عبارت بود از يك ليتر آرد جوي اعال

و همسرانشان،:ها مخصوص كارگران ساده بوداين كمك. ماه3جو در هر  كارگران شاه

آب ميوه گيران،  بانوان كارگر در امور كشاورزي، كارگران ارگ، خزانه داري، نقاشان ساختمان،

و سغدي و اغلب كارگران خارجي از ليكيه، تراكيه كاري ها به تقسيم اين كمك. بانوان خياط
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كهي سرپرستي ويژهعهده مي» مفتش« بود و.3.)62–61، 1385كخ،(شد خوانده تناسب حقوق

ن:امكان پيشرفت و جيره كارگران در اين دوره متناسب با وع تخصص، ارزش كار، حقوق

و سن آنها بود و(. ميزان انجام كار  در شاهنشاهي هخامنشي همه.)88، 1386ديگران، گرانتوسكي

برابري.4.)63، 1385كخ،(هاي خود را افزايش دهند توانستند با كسب مهارت ميزان دريافتيمي

و مرد كه بدست آمده در بسياري جاها نام:زن به چشم در ميان الواحي  زنان كارگر هم

كه در بين كارگران از هر دو جنس وجود داشتهمي كه اين نشانگر اين است گرانتوسكي(اند خورد

شوند براي كار واحد با مردان مزد اين زنان كه در مشاغل مختلف ديده مي.)88، 1386و ديگران، 

و2م.ق494ي شيراز در سال مثالً در خزانه. اندگرفتهبرابري مي در51 مرد و همان سال  زن

و تعداد اندكي مرد به كارهاي هنري دستي مشغول75ي رخا، خزانه و همه بوده زن اند

در: هاي خاص از زنان شاغلحمايت.5.)65-64، 1385كخ،( اند جو گرفته1 ليتر40ماهانه زنان

مي گفتندهنگام زايمان از جيره بيشتري نسبت به مردان برخوردار بودند  به آن پيش كشي .كه

مي ماه تمام جيره5مثالً زائوها به جنسبت كودك بستگي داشتي ويژه . گرفتند كه ميزان آنها

آب جو،10ي براي نوزاد پسر ماهانه يك كوزه و گاه هم آرد2 ليتري شراب يا  بن جو، گندم

 اين جيره خود پاداشي بود.)62، 1385كخ،(شدو براي نوزاد دختر نصف اين مقدار پرداخت مي

و جيره ميبراي فرزند آوري به ازاي فرزندان بيشتر به مادران تعلق كه گرفت اساساً هاي اضافي

و با شير خود، كودكانشان را تغذيه كنندبه زنان امكان مي كه نيروي خود را بازيابند بريان،(داد

به مدت.)681، 1381  ماه استفاده نمودند5 پس از آن كه از مرخصي ويژه زايمان

به لـلهمي هاي مهد كودك بسپارند تا در هنگام كار توانستند در هنگام كار كودكان خود را

و اين اسناد تخت جمشيد آن قدر دقيق است كه حتي تعداد نوزاداني  مادران نگاهداري شوند

جيشدهكه در مهد كودك نگهداري مي به همراه مادرانشان مياند و تمام اين. اندكردهره دريافت

كه در باب زن كارگري كه همسر مراحل در لوحه مي»ره-پي-اول-زي«اي شود است اشاره

توانستند كار نيمه وقت را انتخاب كنند تا از عهده وظايفي كه در همچنين زنان مي.)65، 1385كخ،(

و در اين عصر. اند بر آيندخانه به خاطر خانواده داشته يكي بود و مرد محيط كاري زن

و ارتقاي شغلي براي هر دو يكسان فراهم مي و در ميان اسناد موجود امكانات كار آموزي شد

و سرپرستان زن كم نيست   در زمان:فوق العاده سختي شغل.6.)69، 1385كخ،(تعداد مديران

و داريوش كمك و هاي پراكنده دولتي را نيز بايستي به حقوق كارگران كاركنان دولت افزود

به دليلي اين كمك، هم شامل كارگراني مي شد كه شرايط كاري فوق العاده سختي داشتند يا

 ليتر غله،514 نفري از اين كارگران129مثالً يك گروه. ديگر مستحق دريافت پاداش بودند

 گيري وزن غالت واحد اندازه.1
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ر اسناد موجود ايند. انداحتماالً براي يك سال يعني هر نفر يك سوم ليتر در ماه، دريافت كرده

و ميزان اين كمك3بخش در به نوع كار داشته است سال متوالي قابل پيگيري است ها بستگي

به دست نمي هاي رفاهيكمك.7.)69، 1385كخ،(آوريم البته متاسفانه در اين باره اطالع بيشتر

. ري قرار داشتندي اعضاي كاركنان دربار از نظر مالي زير پوشش نظام ادا همه:نظام اداري

و اوالد، زندگي اين خانواده و در عالوه بر حق عيال و برداشت، پرورش ماكيان ها با كاشت

و گوسفند تامين مي ميهزينه.شدچهارچوب معيني با نگهداري بز بري لباس نيز توانست

ميعهده زي دربار باشدو متاسفانه در اين باره سندي در دست نداريم؛ اما دن كه توان حدس

كه كارش تامين سهميه هاي الزم بوده استي ويژهبراي لباس نيز اداره در. اي وجود داشته

و كاركنان ناهار مي آشپزهايهامثالً در خزانه. دادندعصر هخامنشي در برخي نقاط به كارگران

. تنداحتماالً كاركنان دربار جيره غذايي داش. پختندزن براي نهار كارگران غذاي عمومي مي

مدت: ساعات كار.8.)70-69، 1385كخ،(بنابراين غذاي روزانه را هم بايد به ميزان حقوق افزود

و در تابستان8زمان كار كرد روزانه كارگران  .)7، 1386قرائي مقدم،( ساعت بوده است10 ساعت

ا:پرداخت نقدي حقوق.9 كه پرداخت حقوق به شكل جنسي دشوار بود، اندك ندك از آنجا

و گوشت متداول  به جاي شراب پرداخت نقره در مقابل يك سوم تا نيمي از حقوق مخصوصاً

به زمان حكومت خشايارشا لوح. شد و ابتداي)م.ق465-486(هاي تخت جمشيد مربوط

مي)م.ق465�424(حكومت اردشير اول به كارگران گواهي دهد اغلب از پرداخت نقره

و يا استاد كار نمي از آنجا.)68، 1385كخ،( (.توانست تا آخر عمر كار كندكه هر كارگر
8

1(

شد تا در هنگام از كارمي حقوق هر فرد در صندوق جداگانه زير نظر خزانه دار پس انداز

و به او در. يا خانواده او پرداخت شود افتادگي هاي تعطيلي نيز زمان همچنين مزد كارگران

ميمحاسبه  و تمامي اين موارد در لوحو پرداخت . هاي تخت جمشيد درج گشته استشد

و فصل اختالفات. 10 و اجرايي:حل كه باالترين مقام در سيستم اداري  رئيس تشريفات

و فصل اختالف و كشور بوده است در اين دوره مامور حل هاي داخلي در تشكيالت اداري

و روساي ان و الزامفراخواندن حسابداران به شغلشان بوده بارها به رعايت مقررات هاي مربوط

و خارج از روند)735- 734، 1381بريان،( به نظام اداري  كه اين سيستم رسيدگي مربوط

.هاي دادگستري بوده استرسيدگي

و اقتصادي: سومگفتار  نظام مالياتي
كبين پادشاهان ايران قديم كمتر فرمانروايي را مي به خوبي درك بينيم ه مانند داريوش اول،

و بقاي سلطنت بر پايه و در نتيجه دوام و سعادت يك ملت كه كاميابي ي اقتصادي كرده باشد

و يك سازمان دهنده بود، داريوش نه فقط يك قانون. بايد استوار باشدو عادالنه سالم گذار
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كه داشت يك اقتصاددان برجسته به شمار مي كه. رفتبلكه با فكر روشني او درك كرده بود

و ضابطه در امور اقتصادي استخستينن بر اساس همين. شرط پايداري كشور برقراري قاعده

و اوزان را بر پايهفكر بوده است كه مقياس كه.ي صحيح گذاشتاها آن سيستم پولي مالياتي را

و توسعه به تعميم و طالحات داريوشاص. آن همت گماشتيقبالً وجود داشت، تكميل كرد

از در زمينه و اقتصادي كشور عبارتند : تبديل ماليات جنسي به نقدي.1:ي اوضاع مالياتي

ميمتماداريوش به كه وصول . كنند از نوع شمش باشدي شهرب نشينها فرمان داد تا مالياتي

به كاالهاي هاي زير سلطه ايران ماليات قبل از داريوش قسمت عمده از سرزمين توليدي ها را

 بايستي به فرمان داريوش ساتراپها خواه داراي معدن طال باشند يا نباشند،. پرداختند خود مي

به صورت شمش طال بپردازند مي. ماليات خود را كه فاقد اين فلز بودند بايستيو مناطقي

به خزانه به نقد و ماليات خود را ي اجناس خود را با فروش آنها به وجه نقد تبديل كنند

و بزرگ در زمينهيهمين امر موجب شد كه تحول. سلطنتي بپردازند ي امور اقتصادي پديد آيد

به وقوع بپيوندداز اين نظر پيشرفت در. هاي شايان توجه در مناطق مختلف امپراتوري ولي

و همچنان  به كلي منسوخ نشده بود عين حال اسلوب تهاتري در مقابل اقتصاد پولي هنوز

ا البته واضح ): استان(تعيين مقدار ماليات پرداختي از سوي هر دهياوه.2.ستوجود داشته

به فرمان اين شاهنشاه، از وضع هر يك از  است كه قبل از مقرر شدن مقدار ماليات هر دهياوه

و عوامل ديگري كه موثر در  و هوا و چگونگي آب و نوع محصول توليدي به مقدار آنها راجع

ا ميامور توليدي هستند، و ماليات از روي طالعات الزم كسب به ساكنان تحميلي نشود شد تا

و انصاف وصول شود ا. عدالت اززبدين قسم مقصود داريوش عبارت بوده است  جلوگيري

ياجحافا به منظور تحصيل خوشنودي شاهنشاه، كم ساتراپها در اضافه كردن مبلغ ماليات

و به دست آوردن محبوبيت به منظور  در پرتو اين محبوبيت بر انگيختن مردم بر ضد كردن آن

كه اراضي مزروعي مميزي.)109 الي 101، از 2535احتشام،(حكومت مركزي  همچنين او دستور داد

و ميزان برداشت كشاورزي هر منطقه بر اساس پيشينهحو مسا هاي گذشتهي سالي شود

به مأخذ ميانگي و سپس و نوع محصول نيز مشخص شود ن محصول چند ساله، مالياتي محاسبه

و جنس به عنوان خراج هر قطعه زمين در دفترچه به به نقد اي كه بعدها در عصر اسالمي

و ضبط شود كه در جهان صورت. قانون نامبردار شد، ثبت اين اقدام نخستين مميزي است

و مقدار مالبود، بدين» توزيعي«نظام مالياتي داريوش. گرفته است يات هر گونه كه مبلغ

و در دفترهاي ويژه به طور مقطوع معين و جنس برابر مميزي رسمي با ساتراپي از نقد ي

به ثبت مي كه يك سند بابلي سال حضور دادرسان رسمي به طوري م.ق486رسيده است

دهد كه وقتي عوارض تازه در بابل وضع شد، مشموالن عوارض، از مأموران وصول نشان مي

سن ماليات مطالبه و مأموران در پاسخ گفتندي و در حضور دادرسان«:د كردند چنين مقرر شده
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داريوش نه فقط: تأسيس يك سازمان دارايي.3.)89-88، 1382امين،(» در دفاتر ثبت شده است

كه داراي  و مقرراتي درآورد بلكه يك سازمان دارايي و هدايا را تحت شرايط پرداخت ماليات

و به مي. جود آوردشعبات مختلف بود، و قوانين معين اداره شده اين دستگاه تحت شرايط

و اجراي مقررات آن در هر دهياوه به استاندار محول بوده است است .ي شاهنشاهي

به ماليات موسوم» گنج«يا» گنژ«هاي وصولي در ساختمان مخصوصي در تخت جمشيد كه

يك بود، نگاهداري مي .)113 الي 111، 2535،احتشام(ها داشت از مراكز دهياوهشد كه شعباتي در هر

به خزانه گنج خانه فرستاده مي شد قسمتي از ماليات وصولي را نيز در راه تأمين عالوه بر آنچه

مييا احداث راه و آباداني صرف و توسعه آبياري و مراقبت ها، حمايت از كشاورزي كردند

به قدري بود  كه گهگاه عيب جويانش وي را به طعنه سوداگر داريوش در اين جزئيات

م داريوش.ق517 پس از سال:ترويج واحد پولي ثابت.4.)219، 1364زرين كوب،(خواندند مي

و واحد پولي ثابتي را تعيين كرد اين واحد پولي بر مبناي. وضع پول را نيز سروساماني بخشيد

و شامل قطعه به وزنا سيستم پولي هخامنشيان برگزيده شد  گرم بود،4/8ي طالي مسكوك

و نام اين و در انحصار مركز بود به ضرابخانه سلطنتي اختصاص داشت ضرب اين پول فقط

كه اساس مبادالت محسوب.سكه طال كه از نام داريوش اخذ گشت دريك بود اين پول

طي چندين سده پايه مي ميي رواج پول شد فتر هاي طال در بازرگاني جهان به شمار

و ديگران،نگرا( به رونق مبادالت.)91-90، 1386توسكي و تعيين ارزش ثابت آن اين اصالح وضع پول

و تجارت گشت و سبب بهبود صنعت هماهنگ.5.)123، 1351،شايان(و تجارت كمك كرد

و مقياسها هاي خصوصي را جايگزين پيمانه»ي شاه پيمانه«داريوش همچنين: كردن اوزان

م و كار اين جايگزيني تقريباً در پايان پادشاهي او خاتمه يافته بودگوناگون  لكداران نمود

)Huyse, p.103-104(.به نمونه و از ابتكارات داريوش به دست آمده كه از مقياسات ي ديگري

به» ارش شاه«آيد، حساب مي و كه عبارت از يك خط كش از جنس سنگ آهك سياه است

و عناوين داريوش به زبان اكدي بر آن حك شده،با درازاي هيجده اينچ مي و چون نام  شد

.)252-251، 1386ستد،ماو(اصالت آن ثابت است

 قضايي نظام: چهارمگفتار
در ايران هخامنشي ريشه عدالت را بايستي در عامل تعليمات ديني: ريشه الهي عدالت-1

از براي تأييد اين عقيده.يا دستورات آسماني جستجو كرد يكي به قسمت آخر  كافي است

به وسيله ايرانشناس مشهور، كنت 1935هاي خشايارشا كه در سال سنگنبشته (Kent) ميالدي

و تحليل قرار گرفته رجوع كنيم و مورد تجزيه به. كشف در اين سنگنبشته كه معروف

مي)اهديو(»دوا«ي سنگنبشته آ«: گويد است، خشايار شا كه بعدها چنانچه رزو چنين كني كه تو
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و در آن دنيا روانم شاد باشد، بايد از قانون كه اهورامزدا داده) داتا(در اين دنيا سعادتمند باشم

و از آن با كمال درستي متابعت نمايي كسي كه قانون اهورامزدا را اطاعت. است پيروي كني

مي مي و راستي آن را محترم و با كمال درستي آخ كند و رت سعادتمند خواهد شمارد در دنيا

 اين خود دليلي.)1953ب سال 112، صفحه)ايران قديم(old Persian، به نقل از كنت،82، 2535احتشام،(» بود

كه عدالت جنبه مي ي باشد كه ايرانيان حرمت مذهبي عدالت را رعايت كرده تا به جايي

در رأس سيستم قضايي: سلسله مراتب قضايي-2.)2535،83احتشام،(الوهيت داشته است

كه مركب از هفت نفر از نجيب زادگان پارسي بوده  هخامنشي شوراي سلطنت قرار داشته

به مسائل مهم قضايي. است و رسيدگي در،اعضاي شوراي مزبور عالوه بر تشكيل دادگاه

ش ميامسائل ديگر هم طرف مشورت كه شاه مسائل. گرفتنده قرار در كتاب استر مذكور است

ميمهم ازو مشكل را به اين قضات كه همه روزه در دربار حضور داشتند ارجاع كرد زيرا آنها

و فرمان كليه و سوابق آراءي قوانين و مقررات قديمي با ها و حكم خود را  مشابه اطالع داشتند

و رويه و كليه مقررات مربوط و رعايت قوانين هاي قضايي صادر توجه به داليل اقامه شده

و دادوران.)48-47، 1346اشرف احمدي،(ردندك مي به طور دائم برقرار بوده است اين دادگاه شاهي

و حضر با شاه همراه بوده كه در ظاهر مانند ديوان عالي. اند شاهي هميشه در سفر اين دادگاه

به  و تفسيرهاي متناقض و رفع تعارض قوانين يا حل احكام كشور بوده است براي مسائل مهم

ميك يا ار و دادخواست استينافي يا فرجامي مي رفته . شده است اعاده دادرسي به آنجا تقديم

به خصوص در امور جزائي با خود پادشاه بود رياست فائقه)38، 1325افالطوني،( در.ي اين هيأت

به امنيت كشور يا مقام سلطنت و پادشاه در مرحله،مورد جرائم نسبت ي رسيدگي ابتدايي

مينهايي مي حكم كه خود برگزيده بود ارجاع به قضاتي و رسيدگي به امور حقوقي را نمود داد

هاي محلي قرار داشت كه در سراسر كشور تر از اين محكمه، محكمه پايين.)126، 1348صالح،(

و)10، 1368راوندي،(شد تشكيل مي و جزائي از يكديگر تفكيك نبوده در آن عصر امور حقوقي

ك ميدادرسي به دعاوي داشته . توانسته به هر دو قسمت رسيدگي نمايده صالحيت رسيدگي

ساتراپها در اين دوره در حوزه مأموريت خود از لحاظ تعيين مجازات داراي اختيارات وسيعي

و محكومين سياسي از اختيارات شخص شاه بوده است.اند بوده اشرف( ولي عفو مجرمين

هاي آن دوره از طرز دادرسي: شريفات خاص براي جرائم مهمت-3.)48و47، 1346احمدي، 

كه در مورد گناه معلوم مي هاي عادي يعني تر از دادگاههاي سياسي هميشه دادگاهي مهمشود

ميشبيه دادگاه كه مركب از قضات ديوان عالي كشور است تشكيل  چنانكه.شده هاي امروزي

: چنين مسطور است) مشيرالدوله( پيرنيا در موضوع خيانت ارن تاس در تاريخ شادروان

و توقيف كرد« بعد مجلس مشورتي از هفت نفر رجال درجه اول. كورش ارون تاس را احضار

و فرمود او را محاكمه كنند ... خود تشكيل داد بعد از محاكمه ارن تاس محكوم به اعدام.
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در اين دوره بدون وجود: اوالً: نحوه صدور حكم-4.)48و47، 1346اشرف احمدي،(»گرديد

و ثبوت تقصير حكم به كيفر صادر نمي در عصر: ثانياً.)49، 1346اشرف احمدي،(شده است داليل

ميهخامنشي در عين وجود مجازات به علت عدالت خواهي هاي شديد مشاهده كه شود

و احوال متهم از قبيل پيشينه ري يا به جهت انجامي كيف پادشاهان غالباً با در نظر گرفتن اوضاع

و كشور تعيين مجازات مي به شاه و درست مانند قوانين امروز كيفيات خدمتي نسبت شده

مي. مخففه مورد نظر بوده است شد كه مجازاتش چنانكه اگر كسي در مرتبه اول مرتكب گناهي

كه پيشنه و به مجازات خفيف اعدام نمي،ي كيفري نداشت اعدام بود در صورتي  تري گشت

مي محكوم مي و اگر در مرتبه اول گناه كوچكتري مرتكب شده بود مورد عفو واقع شد شد

آنچه از وقايع تاريخي استنباط: شرايط برگزيده شدن بكار قضا-5.)64–63، 1346اشرف احمدي،(

به عدالت،،شود در اين دوره از شرايط برگزيده شدن بكار قضا مي و ايراني شهرت  امانت

و سالخوردگي بوده بودن، بي و كارآزمودگي كافي و داشتن اطالعات الزم بي غرضي  طمعي،

و مجموع نوشته و اين معني از مطالعه تاريخ اين دودمان مي است .آيد هاي مورخين بدست

كه از طريق عدالت منحرف شده هاي اند مجازات خواري كرده اند يا رشوه زيرا درباره قضاتي

و شديد اجرا شده اس در عصر: تشويق به داوري-6.)50-49، 1346اشرف احمدي،(ت سخت

و نيز هر نوع مرافعه در مدت معين  به درازا نكشد هخامنشي براي آنكه كار محاكمات قضايي

به طرفين دعوي پيشنهاد سازش از طريق داوري مي كردند تا اختالف به به سرانجام رسد

حتي خود شخص.)10، 1368راوندي،(ز حل شود وسيله داور منتخب طرفين به طور مسالمت آمي

و معاضدت مغان به داوري مي و به)90، 1382امين،(نشست شاه نيز در روزهاي بار عام با ياري

و فصل اختالفات مردم مي . پرداخت حل

 نتيجه
 مان بسيار ناچيز است به همان نسبت ادبيات موجود گان ميراث گذشتدربارهاطالعات ما

و درايت هخامنشيان فراتر از آثار تمدني.و ناتمام خواهد بودنيز ناقص از جمله(عظمت زيبايي

;.شهرسازي معماري، نك pp. 122,131 Stierlin, pp. 88,89(و شهرداري، قابل  در حوزه فرهنگي

و محتوا در عصر. مطالعه است بر همين اساس، وضعيت عدالت با تكيه بر دو منظر شكل

ب ويژگي كه بيش از ساير عناصر باعث استواري بهتر. ررسي قرار گرفتهخامنشي مورد

حال با توجه به مباحث.)Briant, p.893-896(هخامنشيان در مقايسه با ساير پادشاهان ايراني بود 

و عدالت در حكومت هخامنشي، را با مولفه هاي مطرح شده وجود تعاملي مثبت بين دولت

به عنوان يكي  مياصلي اين تعامل به شكل زير تبيين از كاركردهاي اصلي اين حكومت توان

به عنوان ريشه عدالت در حكومت اصوالً-1: نمود ها يكي از ممتازترين داليلي كه بر آن
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كه سلطنت موهبتي. توان اشاره نمود اعتقادات ديني استمي در حكومت هخامنشي هم از آنجا

كه از طرف اهوالهي تلقي مي بنابراين اجراي عدالت از جمله، رامزدا تفويض شدهگشت

ميمسئوليت و مانعي در جهت سوء استفاده شاهان از اختيارات هاي شرعي حكومت تلقي شد

به حساب مي در وجود نوعي از تفكيك مسئوليت-2. آمدخويش و تقسيم قدرت عمودي ها

كه بر استاند و همچنين كنترل دقيقي و كارگزاران دولتي از ساختار حكومت هخامنشي اران

ميهاطرف حكومت مركزي براي وصول ماليات گرفت باعثو نحوه رفتار با مردم صورت

و قضايي. گشتايجاد سالمت در ساختار حكومت مي اين مساله براي تدارك عدالت سياسي

و عرف-3. بسيار سودمند بود خو در حكومت هخامنشي قوانين كه براي د هايي وجود داشته

مي پادشاهان نيز غيرقابل تخطي وتلقي اي براي عدالت قانون محوري مقدمهاساساً شده است

در.4.به همين نسبت نظام قضايي نيز از استقالل مطلوبي برخوردار بود. شودمحسوب مي

منشور حقوق بشر كورش كه بعد از وي توسط ساير پادشاهان هخامنشي نيز محترم شمرده

كه اجراي آن در دنياي امروز هم هنوز به طور ين براي انسان حقوقي بنياد،شد ها ذكر شده

و با مشكالتي رو به رو است در.كامل محقق نشده  سال پيش از اين2500 پس بيان آن

به دست آمده از تخت جمشيد مواردي شگفت.5.ي شگفتي استمايه انگيز از در الواح گلي

و حقوق كار در عصر ميه شرايط و خامنشي ديده شود از جمله تساوي حقوق كارگران زن

و حمايت  و همچنين مواردي از تامين مرد، حقوقي كه براي حمايت از زنان برقرار شده بود

كه در آن است هاي رفاه امروزي نزديك حكومت هخامنشي را به معيارهاي دولت، اجتماعي

م.6. كندمي و پولي كشور برقرار كرد خود اصالحاتي كه داريوش در زمينه وضعيت الياتي

شد موجب عادالنه تر  قابل مقايسه با نظام تبعيض اساساً اين امور. شدن رابطه حكومت با مردم

با.7.آميز يوناني نبود و برخورد سخت بي طرفي قاضي نظام قضايي هخامنشي كه با تاكيد بر

و همچنين سلسله مراتبي كه براتخلفات قضات عمل مي و فصل اختالفات بين كرده ي حل

 توان نتيجه گرفتمي،بنابراين. باشدمردم وجود داشته خود دليلي بر وجود عدالت مي

كه براي اثبات عدالت در يك حكومت مورد نياز است در مولفه هاي مقايسه با حكومتهايي

 با توجهكه است بطوري موجود بوده صورت قابل توجهيهب هخامنشيهمعصر، در حكومت

هاي ترين نظامعادالنهاز جمله توان در عصر خود به موارد ذكر شده حكومت هخامنشي را مي

.دانستسياسي 
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