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آشفتگی و . کرده اند تا در رسيدن به قانون و نظم چالش کنندوصيت هخامنشيان به بازماندگانشان 

 .  هرج ومرج در جمهوری اسالمی کامال برخالف فروهر هستی و گوهرواالی ایرانی است
 

 قانون و نظم در ارتش و جامعه هخامنشيان
 

 
يوستن پارسيان و ماد ها توسط بنيان گذار از بهم پ)  پيش از ميالد٣٣١ تا ۵۴٩(سلسله هخامنشيان 

 به است که    سرزمين23 شامل ين جهانداریابوجود آمد )  پيش از ميالد۵٢٩ تا ۵٧۶(سلسله کورش بزرگ 
که همه بر اساس قانون و نظمی  ، کشيده شده بود١ مايل مربع از شمال آفريقا تا دره هند٣،٠٠٠،٠٠٠وسعت 

آريائی ها /ره تحمل و صلح از جمله قوانين  سنتی پارسيانبا تسلطی که آموزه های زرتشت در با. استوار بود
آنچه در . بودشکل گرفته  و داده های اين قوانين طبيعی  مرزهای امپراتوری جديد برآمده از گذر،بودداده بدست 

 . زير می آيد اهميت قانون و نظم را در ارتش و نظام جامعه هخامنشی مورد بررسی قرار می دهد
 

بر . ندی به ارمغان آورده بود به مردمان هخامنشبا ارزشی فرمان های خدايان پارسيان قوانين مهم و نظم و
در د که خدای پارسيان همواره نظم و قانون راساس اسناد وسنگ نگاره هائی که در دست است نشان از آن دا

 یزرتشتيان اوليه گفتگو در مورد حقيقت و درست. را در قالب مسائل اقتصادی در نظر داشته است ارتش و جامعه
پيمان ها، سوگند ها، ميهمان خدای   ٢.  می ناميدند و نيکوکاری را به جوانان فرا می دادندآرتــــا را و نيکی

، دادگستری و انصاف، باالترين احترام ها را در جامعه ايران باستان داشته )کیين(نوازی، درستی و راستی 
دوست نداشته اند زيرا باورشان بر اين بود که بدهی را ) ايرانيان( پارسيان ٤ بنا به نوشته های هرودوت  ٣.است

بر اين گواهی می دهد که آريائی ها را از قوانين و سوگند ها . اشد ناچار به گفتن دروغ می شودبهر کس بدهکار 
هندو اروپائی ها که همواره پس از مهاجرتشان با پارسيان همگن شده بودند در . گفتن دروغ بر حذر داشته اند

ران با مردم بومی و فرهنگ های محلی يکی شده بودند و نظام آنها به هزار ها سال پيش از ميالد فالت قاره اي
   ٥.مسيح می رسد

 
آنها هرگز فرومايه، فاسد و بد اخالق و . قانون ايرانيان شامل همه نيکی ها برای همه شهروندان بوده است

، واگر بر حسب اتفاق گرفتندمي فرا  های جوانی فن دادگستری را در سنپسران. شرمناک و ننگ آور نبوده اند
ايرانيان فرا گرفته بودند تا ميانه رو باشند و . يکی ديگری را به نا سپاسی متهم می کرد بسختی تنبيه می شد

. بزرگساالن برگزيده شده بودند تا نقش دادگستران و دادرسان را در جامعه بازی کنند ٦.قانون را احترام بگذارند
به مقام های باال که دارای احترام بود بدون توجه به گذشته شان بدون استثنا، قادر بودند ) ايرانيان(سيان  پارمتما
 مردان موظف بودند با هر چيزی که بهشتی ويا زمينی بود همنوائی ٧. ند چه سياسی باشد ويا امور اداریبرس

آنها گماشت داشتند تا . فه واال می نگريستندآنها به نظاميگری به عنوان يک وظي. کنند و از آن پيروی نمايند
  اطاعت از قانون و نظام همه رهبران نظامی و حتی شاه را هم ٨. خدمت نظاميگری را انجام دهندبدون قيد شرط 

  بنا به گزارش های هرودوت ، حتی شاهان اجازه نداشتند در صورت خطای کسی دستور مرگ او را .شامل ميشد

                                                 
) ٢٠٠٦ ژانویه – ٢٠٠٥سپتامبر (موزه بریتانيا، لندن " امپراتوری فراموش شده "-١

htm.home/persia/uk.ac.thebritishmuseum.www://http. 
٢- Young, Jr., T. C., “Achaemenid Society and Culture,” History of Iranایران تاریخ در فرهنگ و جامعه (پسر یانگ( 
٣- Frye, R. N., The Heritage of Persia, Costa Mesa, CA:  Mazda Publishers, Inc. (1962), p. 26. ، فرایر آر ان 

 ميراث پارسيان 
 
٤-  Frye, pp. 112-3 
٥- Xenophon, The Education of Cyrus, trans. W. Ambler, Ithaca, NY: Cornell Univ. Press (2001), I(2):23- 
٦- Ibid., I(2):26-7. 
٨ -٧- Raaflaub, K. and N. Rosenstein, eds., War and Society in the Ancient and Medieval Worlds: Asia, the 

Mediterranean, Europe, and Mesoamerica, “The Achaemenid Empire” by P. Briant, Cambridge, MA: -
Harvard Univ. Press (1999), pp. 114-5h 
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شاهان و رهبران حتما . نداشت خدمتکاران را طوری تنبيه کند که زخمی بر آنها وارد شودهيچکس اجازه . بدهند
 ٩. را همانند ديگران در جامعه اطاعت کنند و به آن احترام بگذارندآرتــــامی بايست 

 
پادشاهی را بهترين نوع حکومت )  پيش از ميالد۴٨۶ – ۵٢١(نوشته های هرودوت، داريوش بزرگ بنا به 
 می دانست زيرا، بنظر او، بهترين، عادالنه ترين و پشتيبان ترين قهرمان از ميان مردم از يک سرزمين سياسی

او احساسش بر اين استوار بود که حکومت ثروتمندان و حکومت .  پادشاهی و مردمش نگاهبانی خواهد کرد
هرودوت دانش شخصی اش  اينکه  ١٠.  در های فساد و رشوه خواری را بروی مردم خواهد گشودقاطبه مردم

تا بدانجا می رسيد که از نظرات سياسی شاه شاهان آگاهی داشت مشخص نيست، ولی نوشتار او نشان از آن 
 يا رهبری را که بسيار ، پادشاه)همچنان که ديگران ايرانيان را درک می نمايند) (ايرانيان(دارد که پارسيان 

 در دادگستری استادانه باشد، و  ضامن نظم اجتماعی و صلح دانشوری اوهوشمند بوده، قاطع و محکم باشد، 
 از وظائف او اينکه سرزمين و مردم را از گزند دشمن، تنگ سالی، کميابی غله،    ١١. باشد را ترجيح ميدهند

يک شاه خوب آن است که قانون . سوگند شکنی، دروغگوئی، شورش، طغيان وسرکشی محفوظ بدارد
   ١٢.ارد و در حقيقت آن کند که خوش باشی را به ارمغان آوردامپراتوری را احترام بگذ

   
مدارا و بردباری، . کورش بزرگ، بنيانگزار سلسله هخامنشی، بنيان و دانگ يک استراتژی بزرگ را گذاشت

قانونمندی و نظم ابزار هائی بودند که آنها را قادر کرد سرزمين هائی را که بر آن فرمانروائی کردند را بدست 
 او هرگز اجازه نداد وحشت، ترس، بی حرمتی درحق جا های مقدس اعمال شود واعالم ر مشهوسيلندر. ورندآ

او همه آنچه را که از سوی مردم بابل دزديده شده بود را به  ١٣. کرد که به هرنوع بدبختی پايان خواهد داد
احبان اصلی اش باز گرداند و اجازه نداد هرگونه تاراج و يا ضبط اموال مردم بدون اينکه مبلغی در مقابل آن ص

کورش که به عنوان اولين منشور حقوق بشر شناخته شده نمادی از  سيلندر . شده باشد به تاراج برودپرداخت
ه است که سرزمين او از در اين منشور، کورش سوگند خورده و خواستار شد. اين دانگ آهنگين است

 پيش از ميالد به بابل قدم ۵٣٩هنگاميکه او و لشکريانش در سال . دروغگوئی و گژکرداری مصون بماند
. گذاشتند فن آوری و شيوه نظاميگری او برای مطيع ساختن مردم بابل در ميان همزمانان خود بی نظير بود

لشکريان کورش بدون اينکه .  ر شهر بحرکت در آمدندلشکريان کورش بدون اينکه مزاحمتی برای آنها باشد د
جازه نداد وحشت، ترس، بی حرمتی درحق جا او هرگز ا. مزاحمتی برای آنها باشد در شهر بحرکت در آمدند

  ١٤. های مقدس اعمال شود واعالم کرد که به هرنوع بدبختی پايان خواهد داد
 

او برده . به فرمان پادشاه تمام يهوديان زندانی به شهر های خودشان بازگردانده شدند و معابد آنها باز سازی شد
او هرگز اجازه نداد ستم و بيدادگری، تجاوز و تعدی يا ظلم . داری را منسوخ کرد وآزادی مذهب را تشويق نمود

او پادشاهی را به نفع خود با زور رواج نداد، اعالم کرد امنيت در سرتاسر امپراتوری . اج پيدا کندبه ديگران رو
  کورش بسيار تابع اخالق و پندار نيک بود، منصف  ١٥. تا زمانی که مردم قانون را رعايت می کنند برقرار بماند

درحاليکه کورش  آمده نشان می دهد اسنادی که بدست ١٦.و در رعايت انضبات نظاميگری، تزلزل ناپذير بود
تا ـــ ح.اور های شخصی خود بپردازندـ اجازه يافتند تا به ادامه ب مردم بابل معهذابودندولشکريانش درشهر 

                                                 
9-  Herodotus, I:137 

١٠- Ibid., III:82. Alexander: A History of the Persian Empire, trans. P. T. Daniels, Winona Lake, IN: 
Eisenbrauns (2002), p. 2 

١١- Briant, P., From Cyrus to 13. 
 

١٢- Xenophon, VIII(1):234. 
 
٣١- , ”,the First World Charter of the Human Rights: “Cyrus the Great’s Cylinder

asp.logo/constitution/org.peymanmeli.www://http. 
 
٤١- , ”,the First World Charter of the Human Rights: “Cyrus the Great’s Cylinder

asp.logo/constitution/org.peymanmeli.www://http. 
 

١۵-  Ibid., pp. 3-4. 
١٦-  Brown, D. M. ed., Persians: Masters of Empire, Time-Life Books, Alexandria, VA: Time Life Inc. 

(1995), p. 55. 
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فرمانروای واال مقام "ها که دشمنان ديرينه ايرانيان بودند کورش را تمجيد کرده اند و نوشته اند؛  يونانی
  ١٧" ودادگستری بود

 
پذيرش پادشاه توسط .  از سوی سنای بزرگ و همگذاری و نشست مردم مشخص و تائيد می شدجانشين شاهان

شاه مسئول بود تا به درستی و پاکی حکومت کند و . مردم کليد اصلی ادامه صلح و نظام اجتماعی بشمار ميرفت
  خودش را مربوط به صنفمقرراتهر طبقه ای از جامعه قوانين و. پاسخگوی ناتوانی و شکست هايش بود

 حتی يهوديان قوانين و مقررات مندرج در تورات را    ١٨. داشت و عالوه برآن فرمان کلی امپراتوری حاکم بود
منصفانه است بگوئيم که هخامنشيان موجب برپائی .  سال پيش ار ميالد بر همين اساس تنظيم کرده اند۵١۵در 

 ١٩. يهوديت مدرن شده اند
 

. همگن کنند) پارسيان(منشی بر آن بودند که مقررات محلی را با قوانين ايرانيان ازهمان ابتدا، پادشاهان هخا
 کتيبه يا سند. هم بزنندبهردو کورش و پسرش کمبوجيه دوم، هرگز نخواستند روند موجود راآنطورکه جاری بود 

جود داشته بابلی بدست نيامده است که نشان دهد در زمان کورش گرفتاری سياسی ويا آشفتگی و بی قانونی و
زبان، مراسم، آداب، ) ايرانيان(  پارسيان ٢٠. اکثر مردم همانطور که عادت کرده بودند به زندگی ادامه دادند. است

مقام ها و شغل های سياسی و طبقات و نجابت های . مذهب، و چيز های ديگر خود را به مردم تحميل نکردند
ای سياسی و آموزشی و گونه گونی آنان بهر جهت با آنچه واحد ه. محلی با قوانين آنها درهم آميخته شده است

هخامنشيان آورده اند همگن شده و حتی بسياری روش های کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و از آن بهره 
که قصرهای بسيار پيچيده ای هستند توسط هنرمندان ) تخت جمشيد(پاسارگاد و پرسپوليس . برداری شده است

 رترکيب و همگنی هنر بکار گرفته شده در هن.  ار امپراتوری آمده بودند ساخته شده استزيادی که از گوشه کن
. های هخامنشی بسيار ويژه و بی همتا است که نمادی شامل صلح خواهی، قدرت و آزادمنشی و مدارا کردن است

نمادی از  -  پرسپوليس–در آن شهر ها بخصوص در جائی که مرکز روحانيت و معنوی هخامنشيان بوده است 
 مردمان نيهمه گوشه های اجتماع در نگاره ها و سنگ نبشته ها بچشم می خورد که اين خود يک تعلق خاطر ب

نماد مردمان گوشه کنار امپراتوری در روی ديوار ها و پله های ساختمان نشان از .  کندمی ايجادآن سرزمين ها 
که شاه بزرگ از مردم گونه گون سرتاسر  اسداریپبه رسميت شناختن و تجليل از مردم آن سرزمين ها و 

روش ) ايرانيان(هرودوت می نويسد؛ هيچ کشور ديگری همانند پارسيان    ٢١. امپراتوری دارد حکايت می کند
  اين شاخص ويژگی همگنی و تحمل و مدارائی ايرانيان را در ٢٢. های ديگران را مورد پذيرش قرار نداده است

 . شان می دهدنای مختلف از مردم توانائی آنها به اداره گونه ه نباال برد
 

مهمترين مشکلی که در امپراتوری هخامنشی مانع شدن و خنثی کردن شورش هائی بود که نظم و قانون را بهم 
پادشاهان با اين چالش روبرو بودند ولی ارتشيان منظم،  آزموده و هنگفت با ميزان مدارائی باال به ياری . ميزد

رده سهيم کرا از هر گوشه در خود ازمان حکومتی که همه نخبگان را دراداره کشور وجود يک س. ندآنها می آمد
 حتا دررفتار با اين مردمان وشاهان محلی ايرانيان قانون را   ٢٣. بود رسيدن به اين آرزورا آسان می ساخت

شی آنها  و به آن وفادار بودند، آنها نظاميان خود را طوری آموزش داده بودند که روش های ارت می کردندرعايت
)  پيش از ميالد۵۴٧ ۵۶٠(س و روابط بين کوروش و کروزدر موردهرودوت . با اين تدبير مطابقت می کرد

نجير آزاد  زاش کروزوس راروک .ديوگ یمپيش از ميالد،  ،۵۴٧ پادشاه ليديا که بدست کورش شکست خورد 
ده مصر پسامنيتوس کمبوجيه وپادشاه سرنگون ش ٢٤. کرد و نهايتا با او بعنوان مشاورقابل احترام رفتار کرد

                                                 
١٧-  Brown, D. M. ed., Persians: Masters of Empire, Time-Life Books, Alexandria, VA: Time Life Inc. 

(1995), p. 55. 
 
٨١-  , 1937 ,Bombay, The Laws of the Ancient Persians” ,“The Law of the Ancient Persians, .J. S, Bulsara

php.1laws_persians_ancient/articles/history/com.iranchamber.www://http.3-2. pp,    
 

٨ -١٩- Frye, p. 135. 
٢٠-  Briant, pp. 70-1. 
١٢ agePhome , a Virtual Reconstruction, Persepolis, Gambke. and W. K, Afhami

com.D3persepolis.www://http., 
 

٢٢-  Briant, pp. 78-9- Herodotus, I:13  5 
٢٤-٢٣   Herodotus, I:88-90 
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کمبوجيه اجازه داد تا او در دربار زندگی کند و برای مدتی طوالنی با او خوشرفتاری . روابط مشابهی باهم داشتند
بطور کلی هخامنشيان در مقابل بيگانگان . او حتی در زمانی به عنوان نماينده ايرانيان در مصر خدمت کرد. شد

ری آنها بر اين اساس بود که به آنها احترام بگذارند و مورد مهر قرار دارای روشی مدبرانه بودند و منش دربا
برخی مدعيان محلی به تاج و تخت خودشان برگردانده شدند ولی همچنان زير مديريت شاهنشاهی ايرانيان . دهند

  ٢٥. باقی ماندند
 

د آنها ی تسليم شو در مورد کسانی که اسير می شدند نظام ويژه ای برقرار کرده بود؛ که اگر کسکورش
اگر ديگران با آنان بدرفتاری کردند و .  همانند گذشته ادامه خواهد يافتخود را زندگی. د بوداسير نخواههمانند 

اگر مردم باآنان با مهر رفتار کردند آنها نيز همانند . غير عادالنه رفتار نمودند ايرانيان از آنان حمايت خواهندکرد
نوع ديگری از نظاميگری و استراتژی سياسی بود که تا آن دوران   اين ٢٦. دوست با آنان روبرو خواهند شد

از تسخير جزيره اصلی پس سپاراتان ا وقتی  پيش ای ميالد۴٨٠بنا به نوشته هرودوت در سال . شناخته شده بود
 از او درخواست صلح بکند، شاه ات)  پيش از ميالد۴۶۵-۴٨۵( اول فرستاد ايار شاهشخيونان، نماينده ای به نزد 

سپاراتان را به تالفی کشتن نماينده ايران توسط سپاراتان افشار قرار گرفت که نماينده از سوی مشاورانش تحت 
همانند آنچه  به مشاورانش گفت خشايارشاهبکشد، که سالها پيش از سوی داريوش اول به پيش او رفته بود

او نمی خواست در قانون بين المللی .  بهيجوجه حاضر نيست قانون بين المللی را بشکندسپاراتان کرده بود 
در عوض اونماينده . گناهکار بشمار بيايد و اسپاراتان را از گناهی که بردوش او سنگينی می کند نجات بدهد

اسپاراتان را با احترامی که شايسته اش بود پذيرفت و امنيت او را تامين کرد و بصورت ميهمان پادشاه در قصر 
   ٢٧. ماند

  
حتی گاهی آشوبگران را . گز با زور حکومت نکنندتالش هوشيارانه ای بکار بردند تا هرهخامنشيان  

  ٢٩.  يا آنها را به سرزمين های تازه اعزام داشتند و با آنها همانند مردم عادی رفتار کردند٢٨. می بخشيدند
بخشی از استراتژی آنها برای به حداقل رساندن آشوبگران و ناشادان بر اين استوار بود که به آنها اجازه بدهند 

                                                 
٢٥- Ibid., III:15-6 
٢٦-  Xenophon, IV(5):129 
٢٧- Herodotus, VII:136 
٢٨- Young, p. 3 
٩٢- , CAIS” ,“The Achaemenid Imperial Army, .S. A, Shahbazi -cais.www://http

htm.army_achaemenid/hakhamaneshian/History/CAIS/com.soas.7. p,  
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. چيزی است که به يک اقتصاد سالم منجر می شودهخامنشيان بخوبی ميدانستند که صلح و نظم . دوزندثروت بيان
 ٣٠. داريوش اول وزن و بانک منظمی را برقرار کرد. آنها در کشاورزی و بازرگانی سرمايه گذاری بکنند

  
ريوش خود را به دا. شاهان هخامنشي بطورآشکار متعهد شده بودند تا قانون و نظم را رعايت بکنند

  در اين منش رفتاری، ٣١. حقيقت ودادگستر معرفی کرده بود و قانون و نظم را گرامی ميداشتعنوان ب مردم
جرا می رفتار شاه و وفای و احترام او به قوانين صحبت می کند و قانون سرزمين را الزم االداريوش از اهميت 

 : داند
در اين سرزمين ها يک مرد ... . گفته شده به انجام رسيدهرچه از جانب من، روز و شب، به آنها ... «

اين سرزمين ها همواره از ... کسی که بی وفائی بکند تنبيه خواهد شد. وفادار همواره نيکی می بيند
 » ... هرچه از جانب من به آنها گفته شده انجام شد... قوانين من پيروی کرده اند

 
داريوش می گويد پادشاهان نبايستی دورغ  .  ٣٢ ٢۶-١٨ خط گ بيستون ستون اولرزسنگ نگاره داريوش ب

 :بگويند
اکنون که شما ... را غير قانونی کرد و آنها به مردم خود دروغ گفتند] شاه آشوبگران[دروغ آنان ...    «

 » ....شاه خواهيد شد، از اين هنگام از گفتن دروغ بپرهيزيد
 

نيک کردار باشد   او همچنين از شاهی که ٣٣ ٣١-٩خط سنگ نگاره داريوش بزرگ بيستون، ستون چهارم، 
 : سخن می راند

 
 »  ... و قدرتمندان بد رفتاری نکردماناينويبمن . من دادگرو نيک کردار بودم... «

 
 ٣٤  ۶۶-۵٩سنگ نگاره داريوش بزرگ بيستون، ستون چهارم خط 

باشد که دشمنان، . نار بداردن، خشکسالی و دروغ برکماهورامزدا اين سرزمين را از دش... «
 » ..ندنخشکسالی و دروغ در بيرون از اين سرزمين بما

 
هره گيری ب  بريانت ترجمه می کند؛ ٣٥ ٢۴-١خط ) تخت جمشيد(سنگ نگاره داريوش بزرگ، پرسپوليس 

 لزوما از جانب يک پادشاه و اشاره او به وفاداری و قانونی که او به آن اشاره دارد" قانون"ه ژداريوش از وا
بريانت بر اين باور است که چون هخامنشيان هرگز قانون خود را به زور . قانون مربوط به امور دادگاه نيست

و " سنت ها"توسط داريوش به منظور ياد آوری " قانون"به کسی تحميل نکرده اند بنا براين استفاده از واژه 
 البته اين هم نوعی برداشت از سنگ نگاره  ٣٦. تاس" آئين نامه ها و مقررات"و " وفاداری يا وظيفه شناسی"

های داريوش است، او به روشنی به نظام گيتی و تضمين های مربوط به آن اشاره دارد و همچنين اشاره اش 
حتا قوانين پارسيان . به کم بنيه ها و قدرتمندان بطور مساوی می تواند در اين راستا مورد توجه باشد

 بوده گرچه در ميان سنگ  نمی شده است، پادشاه مجبور به اطاعت از قوانين محلیبه مردم تحميل) ايرانيان(
  . نگاره های مربوط به داريوش توجه به مسائل قضائی و دادگستری هم به روشنی ديده می شود

  
بنا به نوشته های اولمستيد، داريوش بيشتر دوران پادشاهی خود را به سازمان دادن و نظم 

يا قانون تدبير جديدی بود برای اشاره به نظم و » دات «جمله ويا اصطالح . رداخته استامپراتوری خود پ
 پيش از ميالد بر اساس اسنادی که در بابل بدست آمده است می ۵١٩-۵٢٠در سال های بين . قانون آورده شد

 تمام منطقه بکار توان گفت بنابه درخواست داريوش اين قوانين جمع آوری شدند منظم شدند، تفسير شدند و در
 با اين شرائط مصرف شده است ميتوان به با توجه به اينکه چه مدتی برای تنظيم يک کتاب قانون. بسته شدند

                                                 
٣٠-  Briant, p. 126 
٣١ Briant, p. 126. 
٣٢-  Sharp, R. N., The Inscriptions in Old Persian Cuneiform of the Achaemenian Emperors, trans. Sheda 

Vasseghi, Tehran, Iran: Pazineh Publications (2003), p. 34. 
٣٣-  Ibid., p. 67 
٣٤-  Ibid., p. 70 
٣٥- Ibid., p. 81 -- Briant, pp. 510-11 
٣۶-  Briant, pp. 510-11 
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بر حسب شواهد تاريخی، مردم خاور نزديک . آسانی تخمين زد که منابع اصلی برای اينکار وجود داشته است
ن مختلفی داشته اند که در مورد امور اجتماعی، اقتصاد، در دوران باستان، همانند سومريان، بابليان، قواني

بدين ترتيب داريوش قادر شد قوانين باستانی ايران را بهم آميخته و . نظاميگری و شرائط ديگر صحبت می کرد
  اسناد بابلی ٣٧. که نشانه کاملی از داده های امپراتوری باشد را بدست داده است از آن يک قانون يکسان

اولمستيد بر اين باور است که . ن دارد که کوروش به تمام کتاب های قانون احترام می گذاشتنشان از آ
شوربختانه، باوجود اينکه نسخه ای از اين کتاب ها . داريوش خواسته است کتاب  خودش را بدست داده باشد

ارد که قوانينی موجود در دسترس نيست، اولمستيد اشاره دارد که نامبردن از منابع مختلف خود نشان از آن د
نوشته شود که در آن زمان زبان ) آراميک(داريوش فرمان داد کتاب قانون او به زبان آرامی    ٣٨. بوده است

در نظر . رسمی امپراتوری بود، بنا براين وقتی منتشر و پخش شد همه گونه مردمی قادر به خواندن آن بودند
رانی که به هر مورد رسيدگی ميکردند می باست بری از هرگونه داريوش گواه و گواهی ها مهم بودند و دادگست

 که از منابع مختلفی بطور يکسان ميدهدآنچه از داريوش بجا مانده است گواهی . فساد و عيب و ارتشاء باشند
 توجه شده و در هر مورد نياز به وجود دادگستر  تجارتیبه قوانين مالياتی، تنبيه ها در مورد جنايات، مقررات

 اولمستيد به روشنی باورش  ٣٩. و اشاره به مورد قانون و اختالفات بين شيوه های داوری يادآوری شده است
يا قانون ها همانطور که داريوش در سنگ نگاره های خود بکار برده است به » دات«بر اين است که واژه 

بريانت در نظريه ديگری اهميت اين موضوع را می کاهد وقتی .  اشاره دقيق داردمسائل دادگستی و قضاوت
او همچنين برخالف گفته خود می گويد، داريوش . بکند" قانون"ميخواهد نظر داريوش را متوجه استفاده از 

 او در استعداد. مبدل می کرد" استاد مسلم دادگستری"دارای يک هوشمندی ونبوغ قطعی بود که او را به يک 
دادگستری مانع از بروز عصبانيت غير عقالئی و گنگ در او می درک و فراگيری گستردن بيطرفانه و منصفانه 

" داد"اين ارتباط با درک ومهفوم واالی پادشاهی در گستردن "بريانت همچنين پيشتر رفته و می گويد؛ . شود
 اگر بريانت  ٤٠. لح مردمی مبدل می کنددارد و همين خصيصه داريوش را به تضمين کننده و منظم کننده ص

در اينصورت با نظر او در باب اينکه داريوش را يک شخصيت همانند قهرمان قانون و نظم معرفی می کند 
 .چه بوده مخالفت می کند" قانون"منظور داريوش از واژه 

 
فرزند داريوش و . هدسنگ نگاره های ديگری از پادشاهان هخامنشی ادامه اهميت قانون ونظم را نشان می د

 اول راه پدران خود را پيشه کردند و همچنان سنگ نگاره هائی از خود بجای گذاشتند که خشايار شاهجانشين او 
در سرتاسر امپراتوری برای جلوگيری از جنگ های به تشويق اصول اخالقی ) ايرانيان(اهميت توجه پارسيان 

 :محلی اشاره دارند
 

 » ...قوانين من نگاهبان آنان بود...  آنها گفته شد به انجام رسيدهرآنچه از جانب من به...    «
 

 اعالم می کند که او شايار شاهخ  حتی ٤١ ٢٨-١خط ) تخت جمشيد( اول در پرسپوليس خشيايار شاهسنگ نگاره 
هرگز تصميمی را از روی عصبانيت اتخاذ نخواهد کرد درحاليکه هر مورد را پيش از قضاوت بطور عقالئی 

 .تحليل می کند
 
 توسط ينوايانبدوست نمی دارم که من نيکی و نژندی را دوست می دارم، من دروغ را دوست نمی دارم، . ..«

من .  با زورمداران بد رفتاری کنندينويانبهمچنين دوست نمی دارم که . قدرتمندان مورد ظلم قرار بگيرند
 غضب می آيد من مورد بررسی قرار آنچه در پی يک. من زود عصبانی نمی شوم. دروغگويان را دوست نميدارم

اگر شخصی از ديگری بدگوئی می کند، هرگز آنرا باور . من خواست ها و اراده های خود را کنترل می کنم. ميدهم
من کسانی را دوست ميدارم که تمام توان خود را بکار . نميدارم مگر اينکه هردو در حضور من قسم بخورند

   » ... مانند را تشويق می کنمميبرند و کسانی را که وفادار می

                                                 
٣٧-  Briant, pp. 510-11 
٣٨- Olmstead, A. T., History of the Persian Empire, Chicago, IL: The University of Chicago Press (1948), 

pp. 119-20. 
 

٣٩-  Ibid., pp. 121-2. 
 

٤٠-  Ibid., pp. 128-9 
٤١-  Sharp, p. 119 
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مايز ت پيشينانش م از، خود راخشايار شاه  در جمله ديگری، ٤٢ ٣١-١ اول در تخت جمشيد خط خشايارسيلندر 

سرزمين مستقر کرده است و معابدی را که نيايش های شيطانی اين کرده و اعالم ميکند که او نظم را دوباره در 
سنگ نگاره او بطور . برقرار کرده است" تجارت" در دند را از بين برده است و نظم و قانون رااديم نجاما

از مايد که می نآرزو اما به شفافيت . که به آن اشاره دارد چيست"  تجارت"صريح روشن نمی کندکه منظور از 
ادامه اين سياست . ، گرچه شاهان گذشته پادشاهان بزرگی بوده اندبوده" بيشتر قانون مند"پيشينان خود 

   ٤٣. وشن استهمچنان ر
 

  باور ٤٤.  پيش از ميالد جمع آوری شود۵١٨در مصر، داريوش فرمان می دهد تا تمام قوانين و شرائط آنها در 
در همه جا ) ايرانيان(قانون پارسيان . همگانی بر آن است که او ميخواسته يک سری قوانين همگانی منظم کند

اسنادی در . قوانين شناخته شده مردم مرود احترام بوده اندبه زور تحميل نشده بود و در هر مورد فرمان ها و 
برعکس، وقتی قوانين محلی مورد . دست نيست که نشان دهد قوانين امپراتوری به مردم تحميل شده باشد

 در مصر و در جا های ديگر شاهان يا  ٤٥. پذيرش قرار گرفتند هخامنشيان آنها را به قوانين دربار اضافه کردند
 اگربنا بود ساتراپ های پارسيان اختالفات ٤٦. ن محلی اختالفات را با قوانين خود حل وفصل می کردندفرماندارا

  ٤٧. را رسيدگی کنند، بهرحال قوانين محلی مورد توجه قرار ميگرفت و قوانين مصر برتری ميداشت
 

با . ودند برقرار کنند بخش هائی که دچار مشکل شده بدرحتی پادشاهان کسانی را مامور کردند تا قانون را 
که به » زراا«صادر می کند،  )  پيش از ميالد۴٢۴-۴٧۴()  اولردشيرا(توجه به فرمانی که آرتاکسرکس اول 

را " ازرا"، احتمال دارد که او کتاب  به اورشليم اعزام می شود۴۵٨ در سال قوانين موسی آشنا بوده است
 و پول هائی از جانب امپراتوری برای باز سازی معابدشان نامه ای از سوی شاهنشاه" ازرا. "فراهم کرده باشد
از جانب هردو، يهوديان و پارسيان، بخصوص که فرمان از سوی شاه صادر " ازرا"ماموريت.  ارسال می شود

به او فرمان داده شده بود که نظم را برقرار سازد و داد را بگستراند و تمام مردم . شده بود نظارت شده است
مخصوصا اشاره به اين داشت که آنانی که قوانين يهود را که بخشی فرمان شاهنشاه . ر نظر بگيردمنطقه را د

شاه ضامن و "با توجه به اين ماموريت .  بگيرندراز قوانين امپراتوری هستند گردن ننهادند مورد تنبيه قرا
ار سازد؛ ازرا، ر اورشليم برقبا توجه به اينکه نظم و آرامش را در] و... [مجری قوانين محلی قلمداد می شود

 را "نهميا" پيش از ميالد شاه ۴۴۵بار ديگر در سال      ٤٨." برای اجرای دستور امپراتوری مامور می شود
 به ماموريت - که احتمال ميدهند کتاب نهميا توسط او نوشته شده باشد-به نا امنی که در اورشليم رخ داده بود 

نهميا بزودی . ه داشته است تا قانونمندی و نظم را در منطقه برقرار کنداو فرمان ويژ. مشابهی اعزام می شود
موفق می شود دريابد که مشکل اختالفات بين دارا و ندار بوده است که موجب مشکالتی برای فقرا بوجود 

اعی را به عنوان نماينده شاه، نهميا نظم را در اورشليم به ترتيبی که بهترين قوانين سياسی و اجتم. آورده است
 ٤٩.مسقر می کند فراهم ميسازد

 
ارتش امپراتوری از ائتالف توده های . قانون و نظم از سوی جامعه هخامنشی به سوی نظاميان اعمال می شد

سرآمدگان و نخبگان در جامعه ايران بطور مساوی آموزش ديده و فرماندهی نيرو . مردم جامعه بوجود آمده بود
از تسليحات همگن و برابر استفاده می کند که گزارش ها و تمرين های نظامی برای نيرو ها . ها را بعهده داشتند

را برای افزايش نظامی  ها فنون و ارزش های کارداکحتی سربازان غير ايرانی يا . ديد همگان آزاد بود
سرزمين يک پياده نظام امپراتوری به همگن کردن مردم در . بيشتردر کل فرا می گرفتندهمبستگی و سودمندی 
اين همگنی و پايداری و استقامت نظم و وفاداری را در بين نيرو های شاهنشاهی افزايش . پارسيان کمک می کرد

 ٥٠. ميداد

                                                 
٤٣-  Ibid., p. 123 
٤٤-  Briant, p. 550 
٤٥- Ibid., p. 137 
٤٦- Ibid., p. 474 
٤٧-  Ibid., p. 510. 
٤٨ - Ibid., pp. 583-4 
٤٩-  Ibid., pp. 584-6 
٥٠- Raaflaub, pp. 120-2 
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هنگ های نظامی به بخش های هزار نفری .  و آرايش نظامی سازمان های نظامی نيز در حد اعال بودمزمانیه

 تقسيم شده بود که هر کدام به گروهان های ده نفری  نفری١٠٠تقسيم شده بودند که هر کدام به گردان های 
  اين ارتش حرفه ای و تخصصی يا اسپادا، کاربرد های ويژه ای رادر کنار جنگ های حرفه ای ٥١.بخش شده بود

جنگ ابزار های مستقر در پادگان ها در سرتاسر سرزمين حافظ صلح و امنيت . برای امپراتوری بکار می بستند
يک سيستم شگرفی برای رساندن نامه و برقراری ارتباط استفاده می کردند؛ که بسته ها و نامه ها آنها از.  بودند

پيک ها قادر بودند تا خبر ها را ) چاپار( .را از طريق جاده های شاهی با سرعت و دقت به نقاط مختلف می رساند
ش برای رساندن پيام هائی ارتش همچنين از آئينه و آت.   يکروز به مقصد برساننددتماز شهر ها ی مختلف در 

دروازه های غيرقابل نفوذ در نقاط حساس کنترل نصب شده بودند . کوتاه در فاصله های کوتاه استفاده می کردند
 دژ ها و پادگان های استراتژيکی در  ٥٢.  امپراتوری را بعهده داشتندامنيتوظيفه فراهم کردن که سربازان 

سربازان مستقر در اين دژ ها از خزانه امپراتوری . ه گزارش می داندفرماندهی کسانی بود که مستقيما به شا
  ٥٤.   بازنشستگان در نقاط حساس مستقر می شدند تا به نظم و اجرای قانون کمک کنند٥٣. حقوق می گرفتند

هرسال ارتش به بخش های .  ميزان شورش را پائين آورده بودکنترل شاه بر سازمان های نظامی و لشکريان
ساتراپی اعزامی ميشدند تا پاسداری و گشت های محلی را در خدمت فرمانداران وساتراپ ها به انجام مختلف 

 برای فراهم کردن تسهيالت برای اجرای اين نقش برخی  خراج ها ٥٥. برسانند و صلح و نظم الزم را برقرار کنند
اين تنخواه گردان های اضافی به . به خزانه شاهی ارسال می شد که بعدا به فرمانداران محلی حواله می شد

همراه کمک های مالی که خزانه داری شاهی پرداخت می کرد به فرمانداران محلی اجازه ميداد تا نظم و 
سرزمين های تحت فرماندهی   آنطور که نظم شاهنشاهی برقرار کرده بود درسازماندهی الزم را به منظور کنترل

   ٥٦.خود بوجود آورند
 

ه منظور نگاهداری صلح و آرامش و به حداقل رساندن احتمال شورش مقامات محلی از آزمودن افزون بر اين، ب
انتخاب کردند و آنان " سرزمين های آزاد"بجای آن کسانی را از  .تاکتيک های ارتشی به همه سر باز می زدند

شاه خود که به آنها اين کار کمک کرد تا نفرات ساتراپی نسبت به پاد. رادر ليست حقوق شاهنشاهی گذاشتند
 افزون بر  ٥٧.حقوق ميداد وفادار بمانند و نه اينکه به کسانی پرداخت شود که ايده های ديگری در سر داشتند

اين در کنار ارتش گروه های سازمان يافته پليسی باکفايت و لياقتی وجود داشت که منطقه خود را می شناخت و 
 ٥٨.  شهر ها به آرامش و نظم و قانون کمک می کردندروش های دادگستری محل را آشنا بودند و در

 
اگر بنا بود که سربازان . آموزش ها و سازه های نظامی برای جنگ ها از پيش برای نبرد ها آماده می شدند

بدون قيد و شرط به فرماندهانشان وفادار بمانند انتظار داشتند که نقشه وطرح های هوشمندانه ای تدارک ديده 
رهبران می بايست نقشه های قابل . همه لشکر کشی ها و عمليات جنگی با انظباط به اجرا درآيندشده باشد تا 

اجرا را به همراه سربازان در اختيارش راهبری می کرد، آنها را برای هرگونه سرزمين و فضای جنگی آماده 
 در نظر می گرفت، چطور را از پيش) تدارکات نظامی و آذوقه(ميکرد، چطور آنها را اداره می کرد، لجستيک 

اردوگاه و لشکرگاه ها آرايش می شد، و در هنگام فرمان عقب نشينی ويا پيشروی چه بايد بکنند را در نظر 
  ٥٩.ميگرفت

 
» چشم و گوش«شاهان هخامنشی جاسوس های امپراتوری در سرتاسر کشور پراکنده کرده بودند که به آنان 

اين افراد با اطالعاتی که جمع آوری می . آخرين آگاهی ها به شاه ميدادندشاه می گفتند، اينها گزارش خود را با 
 ٦٠.کردند در اجرای نظم و قانون در سرتاسر امپراتوری موثر واقع می شدند

                                                 
٥١-   Sekunda, N., The Persian Army: 560-330 BC, Oxford, UK:  Osprey Publishing (1992), p. 5 
٥٢- Shahbazi, p. 5 
٥٤-  Shahbazi, p. 5 
٥٤- Sekunda, p. 20 
٥٥- Xenophon, VIII(6):266 
٥٦- Sekunda, pp. 19-20 
٥٧-  Ibid., p. 23. 
٥٨- Bulsara, p. 3 
٥٩-  Xenophon, I(6):57-8 
٦٠- Young, p. 3. 
 



 9

 
. اگر شاه می شنيد که فرامين اودرقلمروئ اجرا نشده است، بر اساس اين آگاهی های کاربران وارد عمل ميشد

 ميان اطرافيان نزديک فرمانداران محلی و فرمانروايان را تحت کنترل قرار ميداد و داشتن چنين جاسوسانی در
 ٦١. آنها را از دست زدن به شورش و کار های غير قانونی بر حذر ميداشت

 
شاهنشاهان همچنين جاده های شاهی را در سرتاسر امپراتوری بين شهر های مهم کشيده بودند و 

د، تا سفر مردم در امنيت باشد و مرتبا به باز سازی و توسعه آنها اقدام توسط سربازان مجهز حفاظت می شدن
 برای گذر از اين جاده ها مردم ميبايست اجازه . و نظاميگری بموقع انجام شود) چاپاری(می کردند تا کار پست 

 تحت نظارت   جاده های امپراتوری٦٢. عبور داشتند زيرا همه جاده ها از نزديک مورد مراقبت قرار می گرفتند
استفاده اوليه از جاده ها به منظور . قانون و نظم شاهنشاهی مورد استفاده استراتژيک و نظامی قرار می گرفت

  بنا به مسئوليتی که شاه داشت که همانا رعايت نظم ٦٣.جابجائی سازمان های ارتش و استفاده های سياسی بود
حتی نگاهبانان . می شدند) همراهی(ازان ارتش اسکورت و امنيت در اين جاده ها بود کاروانها از جانب سرب

جابجائی ها و گذر های . جاده ها موظف بودند تا گذر های اين جاده ها را در سرتاسر امپراتوری مراقبت کنند
 پارسيان کنترلشان کهنگاميه. به نفع چاپار ها، ارتش و نمايندگان و تجار و مسافران مصالحه می شدندروزانه 

 ٦٤. ف می شد از وضعيت جاده ها و امنيت آنها بخوبی آشکار می شدبر منطقه ضعي
 

شوربختانه بيشتر اسناد و مدارک هخامنشيان ازسوی متجاوزين ومهاجمين از بين رفته است ويا به 
خير کرد و در ستسرزمين پارس را )  پيش از ميالد٣٢٣- ٣۵۶(وقتی اسکندر مقدونی . غارت ويغما رفته اند

ميالد به تخت جمشيد رسيد او تمام کاخ های سلطنتی را به آتش کشيد، مردم غير مسلح را  پيش از ٣٣٠سال 
آنچه . کشتار کرد و تمام کتابخانه ها که قوانين و نظامنامه های اين سرزمين را حفاظت می کردند رانابود کرد

دارک شده بودند و آنچه باقی ماده است سنگ نگاره ها و سفال های کنده ای هستند که بنا به فرمان شاهان ت
مرتب کردن و طبقه بندی در بين آنچه در نگاره . مربوط به بيگانگان می باشد که در مورد دشمن خود نوشته اند

های دشمنان در مورد ايرانيان باقی مانده است به روشنی نشان می دهد که هخامنشيان قوانين و مقررات منظمی 
 سال گذشته ٢۵٠  طولشايد اين کاردر  . يک استراتژی قوی بهره مند استاز را فراهم کرده اند که بيشتر آنها 

اما روشن است که شاهان هخامنشيان تشنه رسيدن به ...غير ممکن،  در يک دورانی  يابسيار دشواربوده باشد
صلح و همسازی و هم آهنگی بوده اند و در نوع خود قهرمان قانونمندی و حفاظت از همه مردمان خود در 

 در امپراتوری یپيروز مندانه امديريت م آوردن يک چنين دادن و بهسازمان .  مپراتوری خويشسرتاسر ا
   .  می باشداز چنان استراتژینوع خود ترکه وميرات بی نظيری در که نمونه و تک بود خود در زمان پهناور

 
 ا واثقی دــيش

 سازمان آزادگان
 
 ک-ح: از انگليسیرگردان ب

 
                                                 

٦١-  Briant, p. 364 
٦٢- Ibid. 
 

٦٣-  Ibid., p. 376 
٦٤- Ibid., pp. 368-9 


