
 

 
 

 

 

 در دوران باستان حقوق اساسی ايران
 

 

 1آيت اهلل عباسعلي عميد زنجاني

 

 

  طرح مسأله -1    

مهوری اسالمي ايران بدون توجه به مراحل تاريخي آن نه جشك بررسي دقيق و علمي حقوق اساسي بي    

 ناممكن نيز هست. بسياری از واقعيتهای والًصا ،هي به واقعيتهای جامعه استجتنها منحرف كننده و موجب بي تو

 اين عوامل با تاروپود مسائل سياست ياناًحاجتماعي اثرگذار در مسائل حقوق اساسي ريشه در تاريخ جامعه دارد و ا

 .تپذير نيسو تفكيك است و حكومت آميخته

لبد لكن از آن گريزی طراهي دشوار و طوالني تا عمق ايران باستان را مي موضوع بررسي جامع ،هر چند    

بايد اين راه را با حوصله پيمود و از كمبود منابع و آشفتگي مسائل و ابهامات موجود نهراسيد و تا آنجا كه   نيست و

 . امكان دارد مسائل حقوق اساسي را در ادوار مختلف ايران پي گرفت

باشد قابل تعميم عمومي مطرح ميبايد اذعان نمود كه حقوق اساسي بدان معني كه امروز در حوزه حقوق     

ز جمله عصر ا -سياست در جوامع بشری و ولي از آنجا كه پيشينه حكومت ؛ي مانند ايران باستان نيستيبه دورانها

توان مسائل حقوق اساسي را در قالب نظامهای مي ،همواره با نوعي نظام سياسي همراه بوده است -ايران باستان

مطالعه قرار داد. به ويژه در برخي از مقاطع تاريخ سياسي ايران از حكومتهائي با  سياسي حاكم در آن عصر مورد

  .تواند در حوزه حقوق اساسي مورد بحث قرار گيردكه مي است گرايشهای عدالتخواهانه ياد شده

 وگمان نفي يا اثبات حقوق اساسي در دوران ايران باستان و هر گونه اظهار نظر در خصوص مسائل دبي    

جانبه نياز به بررسي و استدالل دارد. كمبود منابع معتبر و يا نارسائي اسناد تاريخي در اين زمينه، تنها بر ابهام مسأله 

نمايد. خوشبختانه اسناد و مدارك موجود در خصوص شرايط اجتماعي افزايد و ضرورت بررسي آن را نفي نميمي

تجزيه و تحليل حقوق اساسي آن عصر  برایاز عناصر الزم و سياسي عصر ايران باستان در شفاف كردن برخي 

تواند بسيار سودمند باشد و از آن جمله جغرافيای سياسي، مردم شناسي، ناسيوناليزم ايراني، جنگها، اديان، مراسم مي
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حث خود از ابعاد برجسته ب ،چنان كه نظام شاهنشاهي در اين عصر است؛ و جشنهای رسمي و روابط با دولتهای ديگر

آيد. با توجه به تاريخ تحوالت سياسي ايران باستان الزم است مسائل حقوق اساسي ايران قبل از اسالم به شمار مي

بحث قرار دهيم. يكي از مشكالت ساختاری  دحقوق اساسي را در دو دوره ايران قبل از ميالد و پس از ميالد مور

رد و فرضا خوبه چشم مي مقاله اسب بين بخشها و فصول آن است كه در البالی ايناين بحث، عدم امكان رعايت تن

عذر ما در اين نابساماني، فقدان  .پنجم همخواني ندارد مباحث بخش مباحث بخش اول به لحاظ تعداد صفحات با

 . ويا قلت حجم اطالعات و منابع مربوط به بخشهای كم مبحث بوده است
  

  اسی در ايران قبل از ميالدمسائل حقوق سي -2    

ه ما كمك بآن دوره تواند از دو جنبه در روشن شدن مسائل حقوق اساسي جغرافيای سياسي ايران باستان مي    

نمايد. نخست به لحاظ وضعيت سياسي سرزميني كه در اختيار حكومتها در ايران باستان قرار داشته و دوم به لحاظ 

  .شده استا اعمال مينوع سياستي كه در اين سرزمينه
 

قلمرو ه سزيرا  .رودنيمه اول هزاره اول قبل از ميالد در تاريخ ايران باستان دوراني سرنوشت ساز به شمار مي    

در  را قفقاز و بين النهريني از آميز سرنوشت منطقه بزرگسياسي در مجاورت يكديگر ولي با روابطي خصومت

 دست داشتند:

  .مي كه نظام پادشاهي را در زندگي سياسي خود پذيرفته و منطقه وسيعي را در اختيار داشتندآشوريان سا :نخست    

ه ي كيدر جنگها وآمدند ي و حريف سرسخت آشوريان به شمار مييدوم: دولت اوراتو كه از اصل آسيا    

 .بودگرفت گاه پيروزی از آن دولت اوراتو بين آن دو در مي

يان ياجداد ايرانيان كنوني و تباری در خصومت با دو رقيب مذكور بودند. همين آرياان كه ييسوم: آريا    

ادشاهي های نخستين نظام پو با دست آوردهای جنگهای خونين پايهشدند بودند كه سرانجام بر دو رقيب خود پيروز 

  2 .جهان را به وجود آوردند

كرد. افراد مسلح ابتدا به خدمت متنفذان عيين ميدر اين دوره جنگ سرنوشت قدرت، قلمرو و حكومت را ت    

اً ابزار و طبع.شدند و سپس به نيروهای تعيين كننده قلمروهای سياست و حكومت تبديل مي در مي آمدند محلي

زدند. ساز و برگ نظامي نه تنها در زمان حيات نيروهای نظامي در سرنوشت مردم منطقه خود حرف آخر را مي

آمد. پس از مرگ نيز در كنار جسدشان در قبرها مايه مباهات به شمار مي ،تری و اقتدار بودنظاميان وسيله بر

آوردند جنگجويان، مزدوراني بودند كه نه تنها برای اربابان خود پيروزيهای نظامي و فتوحات جنگي به ارمغان مي

های بودند كه كاخ انباالخره همين و ؛نمودندبلكه امنيت و آسايش و حتي غذای آنان را از طريق شكار تأمين مي

 .شدندنمودند و هر بار دسته دسته قرباني ميميحفظ برافراشته سالطين را 
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ا و ه های جنگ، شكارگاهگورستانهای بازمانده و شناخته شده اين عصر شاهد استفاده از آهن در صحنه    

ي يه نظامهای كالن پادشاهي نقش بسزاي قدرت و تحول نظام ملوك الطوائفي بيساخت ظروف است كه در جابجا

  داشته است.

در قرون بعدی هزاره اول قبل از ميالد، قوم ماد نيز در صحنه سياسي ايران ظاهر شد و در پايان قرن هشتم     

همان هزاره كيمريان و سكاييان نيز در سياست و حكومت ايران اثر گذاشتند و پيروزيهای آنان در برابر مادها بر 

آنان افزود و مدتها سرزمينهای مجاور را در آسيای صغير و سوريه و فلسطين مورد تاخت و تاز قرار دادند. جرات 

ا را مجبور هآن وساخت  يان را با پرداخت باج از مصر و فلسطين دوريبنابر برخي از اسناد تاريخي فرعون مصر، سكا

 6باز گردند. به نواحي درياچه اروميه كرد تا

به  ي كه از دور و نزديكانكردند اعم از پارسيان و بيگانگسياسي اقوامي كه در ايران زندگي ميساختار     

اين واحدهای كوچك تحت تأثير . ای و يا محلي ساده نبودآوردند چيزی جز حكومت قبيلهاين سرزمين روی مي

بزرگتر جديد فرمانبردار شدند و گاه در درون قدرت جنگ و پي آمدهای آن گاه به قدرتهای بزرگ تبديل مي

  گرديدند.مي

از جمله قدرتهای بزرگي كه پارسيان را متحد و متمركز نمود مادها بودند كه نظام پادشاهي را به مركزيت     

همدان كنوني تأسيس نمودند. تاريخ در مورد خصوصيات تشكيالت سياسي قبايل، اقوام و دولتهای ايران باستان 

 های آشور و گزارشهای هروداز سالنامه بر آمده لكن شواهد ؛كندني را برای ما بازگو نميقبل از ميالد مطالب روش

كه نشانه توسعه سياسي است و چنين  ستادهد كه دولت ماد از وحدت و مركزيتي برخوردار بودهتوس نشان مي

  توانست از تشكيالت حكومتي بي بهره باشد.جامعه مقتدری نمي

حكومت جديد كوچكي توسط جمعي از پارسيان به رهبری شخصي به  ،قبل از ميالد در حدود قرن هفتم    

  نام هخامنش تأسيس گرديد كه بعدها توسعه يافت و نام مؤسس آن را به خود اختصاص داد.

  حكومت پارسيان - 3    

 سند تاريخي ترينقديمي .قبل از ميالد( دولت جديد پارسيان را گسترش داد 966 - 916كوروش اول )حدود  

رفات و قلمرو باشد. متصبيانگر نظام پادشاهي اين سلسله مي است، سلسله هخامنشيان كه با خط منحني نوشته شده

 نبزرگي چو یحكومت هخامنشيان در آغاز عبارت بود از فارس و نواحي جبال بختياری كه در محاصره قدرتها

ترين های  طوالني قلمرو اين سلسله كه بزرگگتدريج در سايه جن ولي به ؛پادشاهي ايالم، بابل، آشور و ماد قرار داشت

شي از ر يونان و بخينظام پادشاهي در تاريخ جهان را به وجود آوردند بين النهرين، سوريه، مصر، آسيای صغير، جزا

  شبه قاره هند را شامل گرديد.

 ،ده بودتاسيس شقبل از ميالد(  189 - 222توان امپراطوری هخامنشيان را كه توسط كوروش اول و داريوش )مي   

حق ي كه به سرعت به قلمرو جغرافيای سياسي اين امپراطوری مليگمان اداره سرزمينهابسيط تلقي كرد. بي يحكومت
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كه روزی  ي بودنديبه ويژه آن كه بيشتر اين سرزمينها از آن همان قدرتها بوده است،پذير نشد به آساني امكانمي

دادند. تنها قانوني كه محور اصلي تشكيالت سياسي و اداره ت جوان را مورد تهديد قرار ميموجوديت اين دول

جنگ و شرايط ناشي از آن بود. هر چند هخامنشيان پس از مدتي  ،شدامپراطوری بزرگ هخامنشيان محسوب مي

 ن مهمترين هدفلك ،حكمراني در مركز شوش و همدان به ساختن پاسارگاد، مقر دائمي حكومت خود پرداختند

  شد.و فعاليت سياسي آنان در جنگ خالصه مي

گويد كه امپراطوری كوروش و پادشاهان هرود توس در گزارش خود از نظام هفت پادشاهي سخن مي    

پادشاه  ،كرددر حقيقت پادشاه اول كه بر شورای پادشاهي پارسيان نظارت مي .دادندبعدی هخامنشيان را تشكيل مي

 1شد و شباهت دوری به نوعي نظام فدراليته داشته است.هفت تنان يا شاهنشاه ناميده مي

ب بدين ترتي .بنامند« پادشاه كشورها»سقوط بابل توسط كوروش موجب گرديد كه كوروش خود را     

اعت خود را اعالم بسياری از اقوام مجاوری كه دارای امرا و سالطين مستقل بودند به حضور وی شتافتند و اط

  نمودند.

هخامنشيان دين و دولت در هم آميخته بودند لكن نه بدان معني كه دين، روش حكومت را  حكومتدر     

تهای توسعه همواره در سياس يدولت هخامنشو است وابستگي دين و سياست آن كه بلكه به مفهوم ديگر ؛بيان نمايد

ش از چهل هزار يهودی اسير در دست بابليان كه در زمان كوروش انجام برد. آزادی بيطلبانه خود از دين بهره مي

توانست راه پذيرفت در همين راستا قابل تفسير است. بازگشت اين تعداد از آوارگان يهودی به ارض موعود ميمي

شدند فتح مصر را از طريق فلسطين هموار سازد. در حقيقت يهوديان پل عبور سپاهيان كوروش به مصر محسوب مي

 خود كوروش شاهد آن نبود لكن اعقابش كه هر چند ؛و حوادث بعدی نتايج اين سياست را به واقعيت تبديل نمود

   2.مند گرديدنداز آن بهره

داد، تمام هم و غم و همه شورشهايي كه هر گاه در گوشه و كنار امپراطوری بزرگ هخامنشيان رخ مي    

داشت و هر گونه فرصت اصالحات در درون نظام ي را به جنگها معطوف ميتوان سياسي نظامي پادشاهان هخامنش

  نمود.حاكم و بهبود بخشيدن به معيشت مردم را از آنها سلب مي

 .شدتشكيالت حكومتي هخامنشيان كه در عهد داريوش توسعه يافت حداكثر در سه بخش خالصه مي    

اسي تقسيمات سي ،اخص عهده دولت و حكومت بود. دومنهاد سلطنت كه محور اصلي اقتدار سياسي و ش ،نخست

شد و معموالً منصوبين شاه اداری قلمرو وسيع شاهنشاهي كه هر كدام از واحدها توسط شاهي كوچكتر اداره مي

های افراد و خانواده بين موران جمع آوری ماليات و عوارض كه ازام ،راندند. سومبزرگ بر اين واحدها حكم مي

  شدند.ايالتها گسيل مييعني موريت اادشاه انتخاب و به محل موابسته به پ
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 .برخي از گزارشهای تاريخي از وجود بيست ايالت يا شهربان در قلمرو امپراطوری هخامنشيان حكايت دارد    

 مورادارای م ،كردندهر كدام از آنها به جز صاحب منصبان عالي كه به عنوان والي و شاه دست نشانده حكومت مي

عالي برای اداره امور مالياتي، عوارضي و گمركات بود كه عمدتاً از ميان خويشاوندان شاه و افراد وابسته انتخاب و 

  دآمدهای مالياتي داشتنردرا از های سپاهيان و فعاليتهای نظامي بيشترين سهم شدند. معموالً هزينهمنصوب مي

9. 

 هر چند از يك سو بهپرداختند،  مي ساالنه به صورت امپراطوریي كه اياالت قلمرو يسنگيني خراجها    

آمد ترين عامل درد سر به شمار مياز سوی ديگر عمده، اما كردموفقيتهای سياسي و نظامي امپراطوران كمك مي

لت اد و چند برابر ماليات آن اينداربربه شورش سر امرای نواحي و ايالتها از چند گاهي  گرديد كه هرو موجب مي

  صرف سركوب شورشيان گردد.

متون متعددی از داريوش در بيستون، تخت جمشيد، شوش، نقش رستم و بابل به دست آمده است كه     

مزدا( شاهنشاهي را به كوروش  اهوراي است. بر اساس اين اسناد، خدای بزرگ )بدارای مضامين مشابه قوانين حمورا

 مضامين اين سنگ .گردد و همه مردم بايد از او فرمان ببرندبه شاه باز ميو همه امور مردم و جهان  است عطا نموده

   7.است: نخست اطاعت مردم از شاه و دوم پيروزی شاه بر دشمناننكته ها مبين دو هنوشت

مزدا(  اهوراتوان به نقش نهاد دين در امپراطوری هخامنشيان پي برد. خدای بزرگ )با بررسي اين اسناد مي    

ن او هر چند به عنوان مبنای اعتقادی امپراطوری بزرگ ايران به رسميت شناخته شده لكن در عمل برای دين و آئي

رسالتي جز پشتيباني از سياستهای دولت در دو قلمرو اطاعت مردم و پيروزی بر دشمن به رسميت شناخته نشده 

  است.

  

   دين حكومتی پارسيان - 4    

 مزدا( اعتقاد داشت لكن در اهوراهخامنشيان پاسدار آن بودند هر چند به خدای بزرگ )ي كه يدين ابتدايي آريا 

مزدا از خدايان ديگری نيز نام برده شده است كه نشان از سرشت  اهوراهای باز مانده از آن دوران در كنار كتيبه

ج اند. معموالً مراسم تاودهشرك آلود دارد و حاكي از آن است كه همه قوای طبيعت مانند خورشيد مورد پرستش ب

ه شد و قرباني كردن بمحارم نزديك تجوير مي باگرديد. ازدواج گذاری پادشاهان در معبد پاسارگاد برگزار مي

  شد.عنوان اوج عبادت خدايان محسوب مي

يروی پ دو راه آن از جانشينان كوروش و داريوش كه پس از آن دو به تاج و تخت شاهنشاهي ايراني رسيدند    

اسكندر  سرانجام در حمله .كردند و نتوانستند تحول اساسي در ساختار حكومت و تشكيالت دولت به وجود آوردند

  مقدوني به ايران حدود سه قرن قبل از ميالد امپراطوری هخامنشي به خط پايان خود رسيد.
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 حكومت و، ر قرآن استپس از اسكندر بزرگ كه احتماالً همان ذوالقرنين شخصيت تاريخي مذكور د    

سلوكيان با وجود ادامه نظام سياسي و اداری هخامنشيان مانند اسالف خود در  .دولت ايران به دست سلوكيان افتاد

  و سپس منقرض گرديدند.شدند گرداب سياست جنگ گرفتار آمدند و ابتدا دچار تجزيه 

هي را به تحول اجتماعي و سياسي قابل توج تنها امتياز سلوكيان شهر سازی به سبك اسكندر كبير بود كه    

در كنار تالشي كه برای ايجاد وحدت ملي بين  .آنهادندودنبال داشت. سلوكيان مانند هخامنشيان مليتها را ابقا نم

 را نيز ايالتها تشكيالت ،جستندپارسيان داشتند و از هويت ملي و سياست ملت سازی در پيشرفتهای نظامي بهره مي

و به خود مختاری آنان گردن نهادند. سلوكيان كه اصالً غير پارسي بودند حدود دو قرن و نيم حكومت  كردند حفظ

ثير زبان و اپارسيان شهرنشين تحت ت 8كردند كه قريب به هشتاد سال آن در ايران و بقيه در سوريه بوده است .

مقيم نواحي و روستاها اصالت خود را  فرهنگي تبديل شدند لكن پارسيان فرهنگ يوناني به جوامع دو زباني و دو

 دنثيری كه جنگها در دست به دست شدن قدرت و حكومت داشتاحفظ كردند. در سياست جنگ محوری و ت

  دادند.توان از نقش چادر نشينان و روستايياني غفلت ورزيد كه بيشترين نيروهای رزمي را تشكيل مينمي

  

  حكومت پهلويان باستان - 5    

حي است آمدند. واژه پارت اصطالپارتيان كه جانشين سلوكيان شدند در حقيقت تشكلي از اين تبار به شمار مي 

دوش  كار و يا خانه بهاحتماالً به معني سوارواند كه مورخان غربي در مورد اشكانيان يا پهلويان قديم به كار برده

                                       است.

ال كه در مناطق بين گرگان و دريای آر است ي بودهيای از قبائل سكاهر حال ريشه اصلي پارتيان تيرهبه     

   6.انددر حال رفت و آمد بودند و برخي آنان را از قبايل خراسان به شمار آورده

از تبار  و كه خود را پارسيداشت پادشاهي اشكانيان را بنا نهاد اشك نام سلسله اولين سردار پارتي كه     

در دولت اشكانيان نيز عامل اصلي و تعيين كننده سياست و حكومت، جنگ بود كه شرايط  .دانستهخامنشيان مي

  كرد.خاص خود را بر همه قلمروهای سياسي و اقتصادی تحميل مي

ردند. برقرار كاشكانيان باب روابط خارجي را در ايران گشودند و با روم و چين روابط سياسي و اقتصادی     

اشكانيان در نظام شاهنشاهي دگرگوني خاص به وجود نياوردند و در دوران اشكاني نيز مالك شاهنشاهي سالطين 

گيری آنها از واديات و شاه نشينهای قلمرو حكومت اشكانيان بود و از اين رو لقب شاه را بر خود روا ايران باج

اني ايران را در نامه خود شاه خوانده بود مشكالت فراواني را در روابط ديدند. پادشاه روم كه فرهاد پادشاه اشكنمي

. خواندقبل از ميالد( پادشاه ارمنستان نيز خود را شاهنشاه مي 91بين ايران و روم به وجود آورد. در همان زمان )حدود 

هان آن نخستين فاتح ج و دسرانجام پادشاه اشكاني ده سال بعد توانست ارمنستان و امپراطوری روم را شكست ده

ك اش .روز به شمار آيد. در عصر اشكانيان سلسله مراتب شاهي مسأله اول سياسي و محور اصلي حكومت بود
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قام خود يت مثببه خاطر حفظ سمت شاهنشاهي پس از كشتن پدر، برای ت مي شد، چهاردهم كه فرهاد چهارم ناميده

م دااع ،ند ارشد خود را از بيم آن كه در پادشاهي رقيب او گرددسپس فرز . اوبرادران خويش را هم به قتل رسانيد

   16.نمود

 

ی به گريختن وبرداشتند. همين امر موجب شورش  سر به  مورخان مردم در برابر مظالم فرهاد چهارمطبق گفته     

تلقي  حائز اهميتميالد از تواند در تحليل ماهيت نظام سياسي اشكانيان در نيمه دوم قرن قبل كه ميشد خراسان 

اه زيرا او برای بار دوم سپ ،اسي فرهاد چهارم باشديتواند به دليل ضعف اقتدار سگمان اين شورش نميشود. بي

  عنوان شاهنشاهي خود توفيق يافته بود. تيثبامپراطوری روم را شكست داده و به ت

 زيرا خشونت بيش از حدنبوده است؛ ز شورش عمومي ناشي از آزادی مردم در تعيين سرنوشت خود نيهمچنين      

دم اجازه مر ،بهفرهاد چهارم كه پدر، برادران و حتي فرزند ارشد خود را برای تثبيت مقام خود به قتل رسانده بود

  داد.برخورداری از چنين آزادی را نمي

ر قابل ارد زندگي غيمردم را در برابر چنين استبداد و خود كامگي به شورش واد ستتوانتنها عاملي كه مي    

هارم دو . بنابر اسناد تاريخي فرهاد چبرگزيده بودند شورش يعني مرگ رااز آن  تحملي بود كه پارسيان برای نجات

بار در برابر خشم مردم و طغيان عمومي قرار گرفت و برای نجات سلطنت خويش چهار فرزند خود را به رسم 

رايگان مسترد نمود و اين امر خود بر آتش خشم  به اسرای رومي راپرچمها و  یگروگان به دربار روم فرستاد. و

   11.سرانجام در سال دوم قبل از ميالد توسط فرزندش به قتل رسيدد. وی مردم افزو

 

  دولت و حكومت اشكانيان -6

ارضايتي ن پا بر جا بود.دولت اشكانيان در قالب امپراطوری بزرگ و نظام شاهنشاهي تا سه قرن پس از ميالد     

 هكمحسوب مي شود شاهنشاهي ايران سلسله ترين طوالنياين طلبي مردم مهمترين عامل انقراض عمومي و اصالح

  به عمر سياسي اشكانيان پايان بخشد. تا اردشير بابكان فرصت داد به

 .دندخود بواشكانيان در طول حكومت پانصد ساله خود همواره در حال جنگ با روميان و ديگر همسايگان     

آمده خط مشيهای سياسي پادشاهان اشكاني به شمار ميتعيين ها و شكستهای نظامي همواره عامل اصلي يپيروز

  است.

باعث شد تا  ،كه از فرهنگ و تمدن يوناني پذيرفته بودند تاثيریجنگ و نيز  هدائمي سالطين اشكاني باشتغال       

اين امر روح  ندهند.نشان عالقه مذهب  اين به بود،ن زردشت در ايران مردم عالقمند به ديخواست چنان كه  آنان 
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در  برخي از مورخان اين مسأله از نظر .كشاند و رابطه مردم و دولت را به تنفركرد فرمانبرداری از شاه را تضعيف 

   12دارای اهميت فراواني است. تفسير انقراض اشكانيان

 لكن كشور خويش را ايرانشهر ،فشردندي بودن خود پای نمييآرياهر چند اشكانيان چون هخامنشيان بر     

خواندند كه خود به معني سرزمين آريا است و بدين ترتيب در كشور سازی و ايجاد كشور سازمان يافته خود را مي

 ديدند. تقسيمات كشوری اشكانيان در حقيقت برگرفته از همان سازماندهي سلوكيان در تقسيمات كشوریبرتر مي

  اند.نمودهبوده است كه استانها را به شهرها و شهرها به روستاها تقسيم مي

آمد و اطاعت از شاه چون اطاعت از يزدان فرامين شاهان دستور العمل همه بخشهای كشوری به حساب مي    

رايط جنگها ش حسببر و اوضاع عمومي بود شد. ميزان ارتباط مناطق، نواحي و استانها با مركز تابع اراده شاهتلقي مي

  انجاميد.في و استقالل نسبي حكومتهای مهمي مييو در شرايط عادی به ملوك الطواتعيين مي شد 

وليعهدی به فرزندان پسر و معموالً به فرزند ارشد اختصاص داشت و در مواردی مانند مهرداد اول و فرهاد     

شتيباني پ و  حال موقعيت حرمسرا، تمايالت سرداران بزرگرسيد. به هر دوم، برادر شاه به تاج و تخت سلطنت مي

  آمد.شخص شاه از عوامل عمده در انتخاب جانشين شاه به شمار مي

لكن در اسناد تاريخي مربوط به عصر اشكانيان از  ،سلسله مراتب ديواني از نظم خاصي برخوردار نبود    

شورای مفان يا شورای اعضای  .نام برده شده است ،شورای درباريان يا اشراف كه معادل سنای روميان بوده

واجه خ .شده استكه بر صاحب منصبان عالي اطالق ميانتخاب مي شدند ای برجسته نخردمندان از ميان ديوانيا

آمده و حاكم استان نيز در اين سلسله مراتب از مقامي باال برخوردار بوده سرا از مقامات باالی دربار به شمار مي

   16.رفته استس از آن، حاكم شهر قرار داشته كه در شهر خود شاه كوچك به شمار ميپ .است

برخي از مورخان به استناد كتابهای كهن ايراني از جمله اوستا، ارداويرافنامه و شاهنامه نظام حكومتي ايران     

 ز ايران با برخورداری از آدابهر بخش ا . طبق اين نظراندباستان را به صورت فدرال و خود گردان محلي ياد كرده

پادشاهان اين  است. ها و ويژگيهای فرهنگي محلي خود دارای پادشاه محلي بودهها، لهجهو رسوم، لباسها، خانه

  شد.اند كه شاهنشاه ناميده ميفرمانبردار پادشاه بزرگ مركزی بوده ، خودمحلي

 ن ايراني مانند كوروش و داريوش هخامنشي بهسياستهای برخي از شاهادر اثر لكن اين سيستم حكومت     

   11.ای تاريخ ايران گرديدهو عامل بسياری از جنگدرآمد نظام متحد استبدادی  صورت

پس از  هایداريوش توسط سلسله زمان برخي ديگر از مورخان، تشكيالت سياسي ايران باستان را كه از    

  :اندتوصيف كرده به شكل زير ،هخامنشيان نيز به اجرا در آمده بود
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هربان كه به آنها ش گرديد و برای هر كدام والي منصوب مي مي شد ممالك ايران به چند قسمت تقسيم 1».    

  رسيد.پارس به سي مي يا شد. تعداد اين واليات در كتيبه نقش رستميا نگهبان شهر گفته مي

  شد.اعزام ميفرماندهي قشون محلي كه معموالً از مركز تعيين و  .2    

شد و در حقيقت رابط مركز با حكومت محلي به شمار مدير امور كشوری كه سردبير محسوب مي .3    

  آمد.مي

شدند و گزارش اوضاع اياالت را به مركز بر عهده بازرساني كه سالي يك بار از مركز اعزام مي .4    

  داشتند.

مين نياز مواصالتي كشور اكشوری و نظامي بود و ضمن ت های ارتباطي كه دارای اهداف ايجاد راه .5    

  گرفت.در عمليات نظامي مورد بهره برداری قرار مي

ار اين سپاه به ده هز افراد تعداد .شد و همواره آماده كارزار بودندسپاه جاويد كه از نفرات آنها كاسته نمي .6 

  رسيد.رزمنده مي

  داد آنها چهار هزار نفر ذكر شده است.گارد ويژه محافظت دربار كه تع .7    

برای هر كدام از بيست ايالت ايران مبلغي را ذكر  دوتماموران و ديوان اخذ ماليات و عوارض كه هر .8    

  گرفتند.كه آن را بايد جدا از مالياتي به حساب آورد كه حكومتهای محلي از مردم مي است كرده

  و عنوان شاهنشاهي داشت. بود ضرب سكه كه نشاني از استقالل .9    

بيشترين نيرو و فرصتهای حكومتي را به خود اختصاص داده  نظامي كهلشكر كشي و فتوحات      .10

   12.«بود

 

خذ ارمني، رومي و يوناني است اين مورخان به پيروی از ااز آنجا كه منابع عمده در تاريخ اشكانيان به م    

يقت مجلس در حق . اين مجلساندي به نام مفستان ياد كردهيمجلس شورااز سنت سياسي روميان برای اشكانيان نيز 

آمده است. نقش اين مجلس و پادشاهان محلي به ويژه در شاهزادگان و اشراف بوده و شبيه سنای روم به شمار مي

ي سي سال به طول يگيری نهاو گاه تصميم است ثر و حساس بودهوع انتخاب شاهنشاه جديد بسيار ممواق

   19.انجاميدمي

 

  

  حكومت ساسانيان - 7    

از جمله فرازهای مهم در بررسي تحوالت حكومت در ايران باستان، بروز سلسله ساساني در عرصه سياسي ايران  

  حكومت ايران را به دست گرفتند. ،تا فتح ايران به دست مسلماناناست كه پس از انقراض اشكانيان 
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پس از ميالد( به دست يكي از شاهان محلي  222سلطنت اشكانيان در عصر اشك بيست و هشتم )حدود     

يد او و سلسله رساز آنجا كه نسب اردشير بابك فاتح جديد ايران به ساسان مي .دست نشانده اشكاني منقرض گرديد

  .طين پس از او را ساساني ناميدندسال

پادشاه جديد پارس بر اين باور بود كه در نزاع تاريخي بين ايران و روم كليه متصرفات روميان در آسيا     

  17.متعلق به او و ميراث پيشينيان او است و امپراطوری روم بايد به تصرفات خود در اروپا بسنده كند

 .يد يك بار ديگر نظام متمركز را در قلمرو سياسي ايران ايجاد نمودلسله ساساني با فتوحات نظامي جدس

به دين زردشت رسميت بخشيد و  ،ت درباری با القاب حكومتي ملحق كرداهمه شاهان محلي را به هياين سلسله 

يها و آزاد ردك بر خالف اشكانيان رابطه دين و دولت را مستحكمهمچنين  .نظام طبقاتي را در كشور برقرار ساخت

و  گری را كه محور اصلي سياستهيچ كدام از اين تحوالت سرشت نظامي .را به نظم و قانون طبقاتي مبدل ساخت

يه اصلي و كشتارهای فجيع پا يهاتغيير نداد و جنگهای خانمان سوز با تمام ويران گر ،حكومت در ايران باستان بود

 گشت. سياست و حكومت ساسانيان

  :ندشدانيان كه تا ظهور اسالم در ايران ادامه داشت مردم به چهار دسته تقسيم ميدر نظام طبقاتي ساس    

  داشتند.ها بودند و نظام را پاس ميروحانيان كه نگهبانان دين زردشت و آتشكده .1    

 نمودند.نظاميان كه فتوحات و امنيت داخلي و خارجي دولت شاهنشاهي را تضمين مي .2    

  خدمات دولتي و اداری را بر عهده گرفته بودند. دبيران كه .3    

 نمودند.مي بايست با تالش مستمر امرار معاشكشاورزان و كسبه كه مي .4    

د و آنها شدنآمدند از مفان يعني اشراف و نجبا انتخاب ميروحانيان كه برترين طبقات مردم به حساب مي    

شد و ديگر روحانيان توسط وی برگزيده بدان توسط شاه انتخاب ميوميا بد وم .ناميدندبدان ميوبد و مورا م

 18.پذير بودگذشتن از طبقه پايين به طبقه باالتر تنها با اجازه شاه امكان .شدندمي

 بيرق رسمي كشور همان درفش كاوياني بود كه يادگار كاوه .پرچم اهميت بسيار قائل بودند رایساسانيان ب    

اين پرچم به مرور زمان بر طول و عرضش افزوده شد و در اواخر دوره ساساني  .آمدار ميآهنگر داستاني به شم

  16.با جواهرات قيمتي مزين گشته بود ه تمام آنكمي رسيد پا  12پا و عرض آن به  22طول آن به 

 اورزانكه كشبود. شد: نخست خراج يا ماليات ارضي عايدات دولت ساساني از دو نوع ماليات تشكيل مي     

وم پرداختند. درا به عنوان خراج به دولت مركزی و دولت محلي مي يشاناز محصوالت زمينها مبالغي مي بايست

موريت داشتند بر اخذ اواليان و قضات م .شدمه مردم اخذ ميهسالگي از  26تا  26ماليات سرانه بود كه از سن 
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 216انه دولت ساساني را در زمان خسرو پرويز بالغ بر برخي از مورخان رقم عايدات سالي .ماليات نظارت نمايند

 26.اندميليون مارك طال برآورد كرده 261اند و برخي نيز آن را به ميليون درهم دانسته

 

ر عامه مردم و تحقي ،های سنگين عمليات نظاميهزينه، بسياری از محققان نظام ظالمانه طبقاتي، فشار مالياتها    

علل اصلي سقوط رژيم ساساني در برابر سپاه اسالم به  ،كه حامي اوضاع حاكم بود را شتتزر ينيا از آهبريدگي آن

  21.اندشمار آورده

  رابطه مردم و حكومت در دوره باستان - 8    

ني در ديدگاه حقوق اساسي يعاز های سالطين ايران باستان اوضاع سياسي و حكومتي سلسلهبرای بررسي     

نظام  مورد نياز دست پيدا نخواهيم كرد.به اسناد   ،يارات دولت و حقوق و آزاديهای مردمدو مرحله حدود اخت

و  است همواره نامحدود بوده و سلطنتي چه در سطح شاهنشاهي و چه در مراحل پايين به صورت نظام شاهي محلي

  به هر حال به اراده شاهان بستگي داشت.

انون بلكه خورد نه به خاطر قهای سالطين ايران باستان به چشم ميلسلهي بين سياگر در اعمال اقتدار تفاوتها    

 .كردبه طوری كه هيچ عاملي جز اراده شاه يا ناتواني او اقتدار شاه را محدود نمي .متكي به اراده شاهان بوده است

ردم عادی رانجام اين مس مي كشاند.گرايش به اقتدار مطلق آنان را به ستيز با همسايگان و مراكز قدرت دورتر نيز 

طلبي شاهنشاهان را چه در استبداد داخلي و چه در اعمال سياست استكباری در بايست بهای قدرتبودند كه مي

  ورای مرزها بپردازند.

از سوی ديگر در هيچ سندی ديده نشده است كه حقوق و آزاديهای مردم كه بخش ديگر حكومت و از     

به رعايت آن همت  آنان وشده  پادشاهان خود كامه به رسميت شناخته توسط ،آيدوظايف دولت به شمار مي

  گمارده باشند.

به بزرگي و عظمت شاهنشاهان اشاره دارند و از اغلب های بازمانده از اين دوران هنوشت ها و سنگكتيبه    

جمله  رخي از آنان و از آناندك داستانهای مربوط به عدالت ب .كنندالقاب آنان و توصيف فتوحاتشان حكايت مي

ه ي دال بر بي عدالتي آنان نقل شده است كه انوشيروان حتي بيبلكه داستانها اند، انوشيروان عادل به اثبات نرسيده

  قيمت پرداخت هزينه سپاهيانش توسط يك آهنگر ساده حاضر نشد امتياز درس خواندن پسر او را پذيرا باشد.

بندی كشوری به بيست ايالت )ساتراب( متداول گرديد كه در هر كدام از اين تقسيماز زمان داريوش اول     

از آنجا كه وسعت اين ايالتها متفاوت بود اقتدار حاكمان نيز يكسان  .كردايالتها فرمانروا و شاه كوچك حكمراني مي

  پرداختند.نبود و هر كدام به تناسب قلمرو خود به شاه بزرگ ماليات و خراج مي
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 .در عين حال همه آنها نسبت به شاهنشاه فرمانبردار بودند و قدرت حاكمان ايالتها و مرزبانان نامحدود بود    

ي م شدند و گاه در اداره يك شاه نشين كوچك همكاریگاه فرماندهان نظامي به حكومت ايالتها منصوب مي

دادند و تش را در يك يا چند ايالت تشكيل ميای ارپرداختند. پارسيان نيروهای هستهو گاه به رقابت مي كردند

ه شد. نظاميان در ايالت و مركز شاهنشاهي ايران هستاحيانا از يونانيان، مصريان و بابليان به عنوان مزدور استفاده مي

موران اتوان گفت كه تشكيالت حكومتي در شاه محلي، اسپهبد نظامي و ممي .شدندمركزی قدرت محسوب مي

  دادند.ترين نهادهای حكومتي را تشكيل ميشد و اين سه، عمدهخالصه مياخذ ماليات 

 هدها در سنويسد: امنيت جادهمي ،است زيستههرودوت مورخ يوناني كه در نيمه اول هزاره قبل از ميالد مي    

يازده  صد وشد دارای يكشده است. شاهراهي كه به شوش منتهي ميمين مياتوسط نظاميان ت پنجم قبل از ميالد

ی چندين به جز اين جاده، شوش ملتقا .كردندبيتوته مي در آنجا مسافران شبها را بود كهاه گمركز پست و استراحت

شدند و كاالهای نظاميان جا به جا مي ،رسيدجاده ديگر بود كه توسط آنها اخبار ايالتها به شوش و فرامين به ايالتها مي

   22.كردندبازرگاني نقل و انتقال پيدا مي

  جغرافيای سياسی ايران باستان - 9

ميم در آن ناآن چه كه ما ايران مي .سرزمين و جغرافيای سياسي امپراطوريهای ايران باستان ثابت و مشخص نبود   

دادند و گاه يونان، بين النهرين، مصر و بابل جنگها دائماً قلمرو آن را تغيير مي .روزها حدودی نامشخص داشت

  شد.اين قلمرو محسوب مي بخشي از

ي از وقايع نويسي، پيمانها، قوانين و مقررات و حتي يهابرخي از اسناد نه چندان معتبر حكايت از مجموعه    

روايتي از اين آثار به زبان سرياني به جای مانده كه در قرن هشتم ميالدی ترجمه  .ي دارديهای آرای قضامجموعه

ياني ي از آن در آثار سريي است به زبان پهلوی نوشته شده و بخشهايشده است. مجموعه هزار رای كه يك اثر قضا

 26.به جای مانده است

های تابهای تاريخ دوره اسالمي مانند نوشتهاز آثار پهلوی و يوناني در كمنعكس شده  اطالعات در سفانهامت    

حقوق  كمتر مطالبي در رابطه با مسائل جغرافيای سياسي و حتي ،طبری و يعقوبي، ابن قتيبه، واقدی، بالزری، دينوری

  شود.اساسي و نظام سياسي يافت مي

  شد و معموالًمنتهي مي طور عام، هرم قدرت در شاهنشاهي ايران باستان به شاه بزرگه همه اين مسائل و ب    

در  تنها در باقي ماندن پادشاهي ،لكن قانون توارث پادشاهي .شدقانون وراثت در انتخاب جانشينان استفاده مياز 

ند مي كردپادشاهان معموالً در زمان حيات خود وليعهد خويش را انتخاب  .شدنسل سلسله حاكم محترم شمرده مي

  .ندنمودباری تاج و تخت آينده وی را تضمين ميو به كمك سرداران و متنفذان در
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ورت به صگاهي نيز  .قانون توارث پادشاهي معموالً به صورت تسلسل طولي يعني از پدر به فرزند بود    

  چنان كه پس از شاپور دوم برادر وی اردشير دوم به تاج و تخت رسيد. ؛گرديدعرضي يعني از برادر نيز اعمال مي

تي شتيهای زيادی همراه بود لكن گاه توسط اعيان، سرداران و روحانيان زرران هر چند با دشواعزل پادشاه    

  گرديد.هر عزلي با نصب شاه ديگر تكميل مي .يافتبدان تحقق ميوو م

  

  نقش نهادهای دينی در حكومت ايران باستان - 11

آمد و گاه با قدرت شاه رقابت به شمار مياز اركان تشكيالت حكومتي « بدانوبد موم»در ايران باستان نهاد  

دمي قدرت رويژه ساسانيان در تضعيف پايگاه مه گرديد كه سالطين ايراني بكرد. اين رقابت پنهاني موجب ميمي

  ه بود.گيری رسيديزد گرد اول از جمله شاهاني بود كه در اين مبارزه پنهاني به موفقيت چشم .بدان بكوشندوم

ن محلي حكام ايالتها و شاها ،از قرن پنجم قبل از ميالد به ويژه در عصر ساسانيان شد نيز اشاره چنان كه قبالً    

دار منزلت و جايگاه خاص در دربار بودند كه هر گفتند. در سراسر ايران آن روز، هفت مرزبان عهدهرا مرزبان مي

وم و ظاهری بين نهاد دين و دولت در حفظ با وجود همكاری مدا .كدام به نحوی با نهادهای ديني ارتباط داشتند

 .در درون نظام كشمكش پنهاني بر سر قدرت و حفظ موقعيت همچنان ادامه داشت ،اركان نظام

 گرديد كه خود ريشه در نهادهایامتيازات اجتماعي بر اساس تقسيم بندی طبقاتي چهارگانه مشخص مي    

ض، تبعي .آمدگاني مفاهيم ناشناخته در آن روزگار به شمار مياز اين رو عدالت، مساوات و حقوق هم .ديني داشت

محسوب  ،اكثريت مردم كه در طبقه چهارم قرار داشتندواموری عادی در بين طبقات باالتر ، بهره كشي، ظلم و تجاوز

  .ندنهاديد ميايدهای ديني بر اين نوع تبعيض و اجحاف مهر تاشد و نهمي

بايست يافتند كه ميشدند هنگامي اهميت ميكه طبقات پايين جامعه محسوب ميها مردم عادی يعني همان    

موران شاهان بپردازند و يا به عنوان نيروی نظامي در خدمت ارتش دولتي اماليات خود و خراج زمينهايشان را به م

ان و روم در ادشاهي ايري بود كه بين دو ارتش پيدر آيند. بسياری از مسائل سياسي ايران آن روز تابع فرجام جنگها

 .شدنهاد دين در آن روزگار عامل تحكيم نظام ظالمانه شاهنشاهي محسوب مي .جريان بود
  

  حقوق اقليتها در ايران باستان - 11

ايران و روم بود و معموالً برای  هایحقوق اقليتهای مسيحي در سرزمينهای ايراني از عوامل اختالف بين دولت 

 168 - 121شد. در زمان بهرام پنجم )ت توسعه مخاصمات و حمالت نظامي محسوب ميروميان دستاويزی جه

ميالدی( به درخواست شاه جاثليق مسيحيان ايران پس از نشستي با روحانيان مسيحي، كليسای ايران را از كليسای 

   21.روم جدا و مستقل اعالم نمود

ي يهي طبقات پايين جامعه دانسته و آن را در جابجابرخي از مورخان نهضت مزدكيان را سرآغاز آزادی خوا    

اند.  به هر حال گرايش و حمايت قباد پادشاه ساساني از ثر شمردهوقدرت و عزل بالش و روی كار آمدن قباد م
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رود. نوعي اصالحات و احيای حقوق عمومي و آزاديها در آن عصر به شمار مي 22جنبش مزدك به لحاظ سياسي

( 166 - 169بدان ناگزير تاج و تخت را از دست داد و پس از سه سال )وبرابر فشار نهاد رقيب يعني ملكن قباد در 

ست به سلطنت بازگردد. قباد از آن پس سيا ،توانست به كمك روميان و برخي از اعيان دربار كه وفادار مانده بودند

   29.ك توسط پسر قباد اعدام گرديدسرانجام مزد .خويش را تغيير داد و مزدكيان تحت فشار قرار گرفتند

 

ر عاميانه كه داستانهای آن بيشت است انوشيروان از سلسله ساساني بارزترين پادشاه اصالح طلب معرفي شده    

نان آ خواهي رسد افول تدريجي اقتدار شاهان ساساني به حساب عدالتو فاقد شواهد تاريخي است. به نظر مي

ميالدی يعني در مدت چهار سال ده پادشاه ساساني به تخت و  962تا 928سالهای  . چنان كه بيناست گذارده شده

( تجديد گرديد. ولي چهار سال بيش دوام 921 - 962وحدت سياسي ايران در زمان يزگرد سوم ) .تاج رسيدند

 ،تا اسالم آغازلف ايران از وشكست خورد.  به گفته گيرشمن م ،نياورد و در برابر مسلمانان كه اهل كارزار نبودند

شاهي نشاندند چنان كه دو دختر خسرو يعني پوران و اذرميدخت به سلطنت  وقتي مردان كم آمدند زنان را به تخت

  27رسيدند.

شتي به جای اين كه حكام را به رعايت حقوق فرمانبرداران تنهادهای ديني ايران باستان مانند آئين ماني و زر

اعت بي مردم را به اطآنان  .مايت كنند، بيشتر در خدمت اقتدار عالي شاهان بودندند و از حقوق اقليتها حنفرا بخوا

توان در آثار منظوم ي از آن را مييهانمونه .كردنددعوت مي ،ناميدندچون و چرا از آنچه حقوق پادشاهان مي

ار باز ز خداپرستي، شعهای مربوط به آن دوران به وفور يافت. شاه پرستي همسنگ و همطراشاهنامه و ديگر نوشته

 .مانده آن دوران بود كه در رژيم پهلوی بازخواني و بازسازی شد
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