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  فارسی چکیده

 به بستگی گذارندمی خود مقررات و قوانین به کشور آن مردم که را احترامی و کشور هر قوانین  

 آن خردمندان و پژوهندگان نظرات و وآیین کیش وآداب، سنن فرهنگ، پیشرفت تمدن، تاریخ سیرتاریخ،

 و خاوری هایتمدن ارتباط و تبادل یواسطه درگذشته ویژه به تاریخ طول در ایران کشور. دارد ملت

 کمک به که هخامنشیان. استداشته گوناگون و عالی هایتمدن ترکیب در بسزایی سهم و بوده باختری

 بخش و داده گسترش بروز روز را خود سیاسی نفوذ تدبیرعالی، و سیاست سلیم، ذوق نظامی، نیروی

-پی در اساس این بر و بوده شناس حق و فروتن آرام، هاییانسان داشتند، فرمان زیر را جهان از بزرگی

 همچنین و قانون اجرای چگونگی و عدالت اجرای. نمودندمی کوشش عدالت انجام و دادگستری ریزی

 بطوریکه باشد،می ایران افتخار پر تاریخ در زرینی برگ داریوش و کورش چون بزرگی فرمانروایان بروز

 نامهپایان. استبوده تاریخی روایات و اسناد موضوع هامدت تا آنان هایگستری عدالت و هادالوری نقل

 تالشی نتیجه همچنین و هخامنشیان یدوره در ایران جزایی نظام بررسی خصوص در کاوشی حاضر

 وجود دوران آن در جرایم به رسیدگی نحوه خصوص در که مختلفی مسائل به پاسخ جهت در است

: شامل اول فصل که شده نگاشته فصل دو در و ایکتابخانه توصیفی روش اساس بر نامه پایان این. دارد

 نیز دوم فصل در و هخامنشی عصر در شاه حقوق و جرایم انواع آن، منشأ قانون، عدالت، جایگاه بررسی

 جرایم و زنان حقوق آنها، نقش و قضایی تشکیالت و مقامات آن، کننده تعیین ارکان مجازات، بررسی به

 .استشده پرداخته آنها علیه

 

حقوق ، آیین دادرسی، ادله اثبات کیفر، رهخامنشیان، عدالت، جرم، مجازاتعص :کلیدیواژگان 

 زنان.
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 مقدمه 

 بوده قدرتمندی هایحکومت و شگرف های تمدن بروز و ظهور پایگاه ابتدا از ایران کهن سرزمین

 بلکه اندبوده برخوردار همسایه اقوام و ملل به نسبت ممتازی موقعیت از خود دوره در تنها نه که است

 و فرهنگ ایرانی، حکام دادورزی و عدالت و درخشندمی نگینی همچون نیز تاریخی منابع و اسناد در

 همواره ایران تاریخ مختلف های دوره در هاحکومت جالل و عظمت و زمین ایران ساکنین اصیل تمدن

 1.نمایدمی رخ

های شفاهی را به شکل نوشته ، ایرانیان با فرهنگی آشنا شدند که داستاننزدیک پیروزی در خاوربا 

اول، ایرانیان شروع به ثبت رکوردهای رخدادهای تاریخی  .درآورند. این چندین بهبودی را منجر شد

ی آن که های آرامسنگ نوشته داریوش در بیستون و نسخهنمونه آن، استوانه کوروش، کردند که بهترین 

ها پارس ن بود که خوانندگان متقاعد شوند،های شاهنشاهی فرستاده شد. این کار برای ایبه استان

 .برگزیدگان الهی هستند که وظیفه شان، آوردن برابری، فرمان و آسایش برای مردم جهان است

 بخصوص قبلی قوانین از تاسی به "تقریبا ها مجازات و جرایم بر حاکم نظام تدوین در هخامنشیان

 ملل و مختلف اقوام با فرهنگ و سیاست حوزه نهمچو نیز حوزه این در و نموده عمل حمورابی قانون

 خود قوانین حتی و رسوم و آداب به درعمل را آنها و نموده رفتار تسامح و تساهل با جنگ در مغلوب

 و بوده نویسان تاریخ تأکید مورد همواره هخامنشی شاهان دادورزی و خواهی عدالت. گذاشتندمی آزاد

 .است بوده مختلف اعصار در اقوام و ملل همه زبانزد

 نگهداری نقش بزرگ، داریوش برجسته سازمان برشالوده هخامنشی حکومت سال 211 مدت در ایران

 هنر و صنعت، آورد پدید درآسیا که امنیتی و آرامش پرتو و بود دارا خوبیه ب را جهان تمدن نگهبانی و

 و قوانین وضع علت هب تنها اجتماعی عدالت این و آسایش و امنیت این .بخشید شکوه و رونق را

 .است بوده مسئول مقامات نظارت روش و آنها اجرای چگونگی و سودمند مقررات

                                                           
طالع زاری، علی، نظاام حااکم بار جارائم و مجاازات هاا در عصار هخامنشایان، مجلاه تحقیقاات حقاوقی، انتشاارات              1

  .2، ص91، سال59دانشگاه شهید بهشتی، شماره
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 و شوکور نهمچو بزرگی حکام فرمانروایی عرصه که است هخامنشیان عصر ادوار، این از یکی

 از مادها نهمچو هخامنشیان. نوردید در را ممل و ممالک تمام آنها یآوازه و نشان و نام که شد داریوش

 شده ساکن فارس خلیج سواحل و غربی جنوب نواحی در ایران به مهاجرت از پس که بودند پارس قوم

 مختلف قبایل نمودن متحد با شوکور ولیکن اند بوده ماد قوم سلطه تحت ابتدا از اگرچه اینان. بودند

 دولت پایتخت) اکباتان تصرف و مادها بر غلبه با میالد از قبل 551 سال در و کرد قیام مادها، علیه پارس

 1.کرد ایجاد را هخامنشی بزرگ امپراطوری( ماد

 را خویش حکومت مبنای و پایه و دانسته اهورامزدا سوی از ای عطیه را خود سلطنت هخامنشیان 

 مسائل به پایبند شدت به که زمان آن ایران تا جامعه گردید سبب امر این و اند دانسته می آسمانی و الهی

 .نمایند تمکین آن از و پذیرفته را هخامنشیان حاکمیت راحتی به اند بوده الهی و دینی

و جزایی ایران در  امروزه عالوه بر قوانین کیفری موجود بازنگری و پژوهش در مورد قوانین کیفری

اره یاد آور این نکته است که ایرانیان از دیر باز تا کنون به انسان وادوار گذشته خالی از لطف نیست و هم

 داده و برای حقوق مدنی و اجتماعی هرفرد ارزش واالیی قائل بودند.و زندگی اجتماعی اهمیت می

 بیان مسئله الف( 

تردید  بی که هست ایران فرهنگ و تمدن در ویژگیهایی .است غنی ایبا پیشینه باستانی کشوری ایران   

 مهم ویژگی دو به عنایت. سازدمی جهان تمدن و تاریخ فردی در به منحصر نمونه این سرزمین را 

 در داوری و سفیدی ریش داشتن جریان و دیگری  عدالت اجرای در دقت باستان، یکی حقوق در دوره

 . زترین عناصر سمبل تمدن ایران استسیستم جزایی از بار کنار

 مورخین های نوشته در .بوده است عدالت اجرای به  فراوانی توجه باستان ایران در است مسلم آنچه   

 الزام و پادشاهان خواهی عدالت به فراوانی های موجود اشاراتکتیبه و هاملی، کتاب یادگارهای جهان،

تحقیق و پژوهش بیشتر و دقیق تر در اسناد و مدارک می تواند  .شود می دیده عدالت از تبعیت به قضات

ها در دوره ایران باستان بردارد و به ما و همه جهانیان نداز زیبای احترام به حقوق انسانپرده از چشم ا

                                                           
ی گفتارهااای ایراناای، تهااران، انتشااارات گیتاای، چاااپ دوم، آریاییااان باار پایااه جنیاادی، فریاادون، زناادگی و مهاااجرت 1

 . 166، ص1376
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یادآوری کند که ایران و ایرانیان یکی از پیشگامان ارائه عدالت و تولید قوانین انسانی و اجتماعی      

 اند.       بوده

و  یپس از گذار از دوران و با اینکه تالشهای فراوانی در زمینه های مختلف کشف کلیات انسان   

اهمیت موضوع آنقدر زیاد است که تالش بیشتر و همت واالتر می طلبد و  است اجتماعی آن دوران شده

و مدارک بررسی مجدد گردد.  هنوز هم جا دارد تا این دوره های مهم تاریخ ایران واکاوی شود و اسناد

در  "تمام این تالشها باعث نگرش بهتر و دقیق تر به مسائل حقوقی و اجتماعی دوران ایران باستان و دقیقا

 .ن پژوهش دوره هخامنشیان خواهد شدای

  تحقیقضرورت و اهمیت ب( 

را مورد بررسی قرار دهیم تا بخوبی موضوع را درک  آندر هر تحقیق الزم است اهمیت و ضرورت 

متناسب و مربوط با موضوع  ، نقطه آغاز تحقیقهای تاریخیبررسی درکرده و به غایت بحث برسیم، 

نیز متفاوت است بنا به گفته ویل  ، نقطه شروعاقتضای موضوعات مختلف تحقیق انتخاب می شود و به

یستی از وسط آن آغاز کرد ما نیز در این بررسی تاریخی ناچاریم دورانت تاریخ کتابی است که همیشه با

 .به اقتضای موضوع نقطه تاریخی مناسبی را برگزینیم

 فرهنگ و مناسبات احتیاجات، به توجه با اعصار طول در و دارد طوالنی عمری ایران دری حقوق نظام

 به احترام و داشت ایپیشرفتهی حقوق نظام ایران گذشته، روزگاران در. است شده متحول بوم، و مرز این

 همه... و خواهینظر تجدید امکان وکیل، انتخاب حق رسیدگی، در دقت صورت به دعوی طرفین حقوق

 هایارزش با مستقیم ارتباط و بود شده نهادینه دوران آن در که بود شهروندان حقوق به احترام از ناشی

تمدن درخشانی برخوردار بوده اند که در طول قرن های قوم ایالمی از  .داشت ایرانی جامعه بر حاکم

 .مادی به حیات خود ادامه داده اندمت

زندگی اجتماعی این اقوام به خصوص در زمینه نظام قضایی و شیوه قضاوت  یبا وجود این درباره 

و دادرسی اطالعات بشر به قدری ناچیز است که تحقیق در این زمینه را عمالً غیر ممکن می سازد لذا 

مهاجرت اقوام آریایی که در هزاره اول ... این مقطع از تاریخ ایران قدیم از قلمرو بررسی ما خارج است

عطفی در تاریخ این سرزمین  نقطه ،توسیه به سمت فالت ایران صورت گرفاز میالد از جنوب رقبل 

 پس از فتح بابل به. اند پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بوده .محسوب می شود
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د و در را منتشر کردن هخامنیشان درزمینه حقوق عمومی نخستین اعالمیه حقوق بشر ش کبیر،ورسم کور

وق قردادها زمینه حقوق خصوصی هر قدمی را به احکام ملت مذهب خود محکوم کردند و در زمینه حق

 .دقانون شاهی مدون گردی

در زمان کوروش  "از اینرو با توجه به پیشینه فرهنگ غنی ایران زمین و تمدن پیشرو ایرانیان مخصوصا

فراد در اجتماع ضرورت مطالعه بیشتر و کبیر مبنی بر  شناخت درست جامعه و اهمیت به حقوق ا

م بتوانم در این راه دین خود را هرچه رایخی خاص را احساس می کنم و امیدوگسترده تر این دوره تار

 بیشتر به تاریح حقوق ایران ادا نمایم.

 تحقیقاهداف ( ج

 هدف کلی:    -1

 ی هخامنشیان.بررسی نظام جزایی ایران در دوره          

 جزئی: اهداف -2

 ان.ی هخامنشیالت و قانون در دورهعد ،بررسی جایگاه قضاوت -1

 ی هخامنشیان.ورهبررسی انواع جرائم و مجازات ها در د -2

 ی هخامنشیان.قضایی و آیین دادرسی در دوره  بررسی دیوان عالی -3

 ی هخامنشیان.ررسی ادله ی اثبات کیفری در دورهب -4

 ی هخامنشیان.حقوق زنان در دوره بررسی -5 

 سؤاالت تحقیق:( د

 ؟ن قانون و عدالت وجود داشته استی هخامنشیاآیا در دوره -1

اصل  اصول امروزی مثل اصل برائت، اصل تناسب جرم و مجازات و ی هخامنشیانرهآیا در دو -2

 ست؟اشده ها رعایت میبودن جرائم و مجازاتقانونی 
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 ؟ضی و آیین دادرسی وجود داشته استهخامنشیان دیوان عالی قا یآیا در دوره -3

 ؟له اثبات کیفری وجود داشته استهخامنشیان اد یآیا در دوره -4

 :تحقیق اتفرضی( ه

 .ستای هخامنشیان قانون و عدالت وجود داشته در دوره -1

 .است شدهها رعایت میاصل قانونی بودن جرائم و مجازات ی هخامنشیاندر دوره -2

 .هخامنشیان دیوان عالی قاضی و آیین دادرسی وجود داشته است یدر دوره -3

 ته است.هخامنشیان ادله اثبات کیفری وجود داش یدر دوره -4

 کاربرد تحقیق:( و

 

حقوق  های مطالعاتی بیشتر دراز مهمترین کاربردهای این تحقیق با توجه به نکات فوق گشودن دریچه    

گذاری و اجرای شناسایی چگونگی قانون ای با سایر علوم انسانی است.مطالعات میان رشتهباستان و 

هخامنشیان  یمداری در دورهبررسی ابعاد مختلف قانون و در عصر هخامنشیان احکام در ایران باستان و

 باشد.می

 

 روش و ابزار گرد آوری اطالعات:  ( ز

 

آن ای و ابزار گردآوری اطالعات کتابخانهاین تحقیق عبارت است از: روش  و ابزار گردآوری روش    

  جمع آوری و بررسی آنها های حقوقی،، مجالت و نوشتارها سایتاز کتب برداری، استفادهفیشبصورت 

 .باشدمی تاریخی حقوقی  و کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز اشخاص دخیل در امورهمچنین و  

 :ساختار تحقیق( ح

سی منابع تحقیق و در آمدی بر جغرافیای عصر هخامنشی و چشم انادازی از  ربر این رساله از مقدمه،    

در قسمت بررسای مناابع تحقیاق کوشایده      شاهنشاهی عصر هخامنشی و از دو فصل تشکیل شده است.

و در قسمت درآمد ابتدا  شده است تا منابع اصلی ومهم در رابطه با تاریخ هخامنشیان معرفی و نقد شوند.
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در رابطه با قلمرو جغرافیایی هخامنشیان به صورت مختصر توضیحی آورده شده است و در قسمت بعاد  

 مروری کوتاه بر رخدادهای مهم و توضیح مختصری راجع به شاهان هخامنشی ارائه شده است.

انون و عدالت و جایگااه آن  فصل تشکیل شده است که در فصل اول به بررسی ق این پایان نامه از دو    

در عصر هخامنشی و همچنین بررسی جرائم در آن عصر پرداخته می شاود و در فصال دوم باه بررسای     

و همچنین اصول دادرسای در عصار هخامنشای و ادلاه     تشکیالت و مقامات قضایی انواع مجازات ها و 

 یه آنان می پردازیم.اثبات و شیوه ی رسیدگی و همچنین نقش و جایگاه حقوق زنان و جرائم عل

پژوهش خالی از کمی و کاستی نیست، لیکن امید است که از کاژی و ناراساتی باه     بی هیچ گمان این    

این نوشتار از محضار اسااتید    دور باشد بیش از هر چیز از سستی ها و ناراستی های احتماال راه یافته در

مایگی و قلت بضاعت ایان حقیار   حساب کم  باشد که این قبیل اشتباهات را به بزرگوار پوزش خواسته،

 اغماض بنگرند. و این اشتباهات به دیده ی عفو در و نهند

 ( منبع شناسیط

 هخامنشیان یسلطه تحت ملل و اقوام به متعلق منابع( 1

شناخت تاریخ ایران عصر هخامنشی و اقدامات و اصالحاتی که در این عصر توسط پادشاهان بزرگی     

ه به منابع پایه و اصلی امکان پذیر نیست داریوش یکم صورت گرفته بدون مراجعچون کوروش بزرگ و 

شاده   با وجود قلت منابع پایه در این دوره کوشش بر این است که تا حد ممکن و بطور اجمال هام کاه  

 منابع این دوره معرفی گردد.

 در یک دید کلی می توان این منابع را به صورت زیر تقسیم بندی نمود.    

 های شاهان هخامنشینبشته -1

 های کم و بیش نویسندگان یونانی و رومیگزارش -2

های بیشمار گلی با متن های کوتاه به ویژه لوح های دیاوانی تخات جمشاید کاه باه زباان       لوح -3

 نوشته شده است.عیالمی 
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عصر از نظر تااریخی اهمیتای ویاژه دارد ولای متاسافانه       گروه اول به منزله ی اسناد دست اول و هم    

 تعداد آنها کم است.

هاا  ریخی و فرهنگی است ولای ایان گازارش   های متنوعی از نظر مسائل تاگروه دوم محتوی گزارش    

عاری از بی  "ب در زمانهای گوناگون قرار دارد و نتیجتاهمواره زیر نفوذ نوع روابط میان اقوام شرق و غر

 .نیست طرفی

ای است با متن های کوتاه مربوط به محاسابات دیاوانی تخات    های پخته شده شکنندهگروه سوم لوح    

جمشید که می تواند اطالعات زیادی درباره شیوه زندگی در امپراتاوری هخامنشای در اختیاار ماا قارار      

 1دهد.

تند کاه  های مصری نیز جزء مدارک و اسنادی هسا آشوری و پاپیروس ی بابلی،های بدست آمدهلوحه    

 ها و الواح هخامنشی نیست.اهمیت آنها کمتر از کتیبه

عربی و تحقیقات باستان شناسان و مشرق شناسان  فارسی، عبرانی، به منابع فوق می توان منابع آرامی،    

 سکه هاا و...  وزنه ها،مهرها و  ظروف، صر هخامنشیان شامل ابزار آالت،و همینطور آثار بجای مانده از ع

 را نیز اضافه نمود.

با توجه به اینکه در ایران قبل از اسالم مورخی قابل توجه وجود نداشته است که اقدام به ثبت و ظبط     

اند و سخنان آنهاا نیاز   هرومی و دیگران انجام داد وقایع این سرزمین بنماید و این کار را مورخین یونانی،

 بهتارین ساند   )چه بسا که یونانیان در آن دوره دشمن ایرانیان بودناد(  نمی تواند عاری از بی طرفی باشد

-های شاهان هخامنشی بخصوص کتیبهتاریخی که می تواند مشکل کمبود منابع را تا حدی حل کند کتیبه

 های داریوش یکم هستند.

ان همچون کتابی سنگی و اسنادی غیرقابل تردید تااریخ زناده ایاران زماین     های ایران باستنبشتهسنگ    

هاا ماردم   س از گذشت قارن ز نویسنده آن به ما رسیده است و پهستند که بدون واسطه و بطور مستقیم ا

 1سازد.از خط و زبان و تمدن نیاکان خویش آگاه میایران زمین را 

                                                           
 .11، ص1377کخ، هاید ماری، از زبان داریوش، ترجمه : پرویز رجبی، تهران، انتشارات کارنگ، چاپ سوم،  1
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وقایع حوادث تاریخی را باز گو کند و در نقل حوادث تاریخی نا گفته پیداست که اگر مورخ بیطرفی     

های او بسیار زیاد است اما متاسفانه چنین مورخانی بخصوص در نت دار و راستگو باشد ارزش نوشتهاما

مورد تاریخ ایران باستان کم پیدا می شوند و مورخین بی طرف هر قدر هم منصاف باشاند بادون اینکاه     

ا حدود زیادی در هایشان تاثیر گذاشته و حقایق تاریخی تو مذهبی آنها در نوشتهعصبات ملی اراده کنند 

 مانده است.پرده ابهام باقی

اینجاست که در مورد تاریخ ایران باستان سنگ نبشته ها برتری خود را بر تااریخ نویسای نشاان مای         

وضااع موجاود اسات کاه گااهی      دهند چرا که تاریخ نویسی ناشی از تمایالت افراد گوناگون نسبت به ا

ها قابل تغییر نیستند و کاهد اما کتیبهافزاید یا مییزی به آن میاغراق آمیز بوده و در طول زمان هر کس چ

 دهند.اوضاع اجتماعی ایران را نشان می وقایع تاریخی و تا حدودی

 گروه دوم منابع مربوطه به منابع یونان و روم قدیم است.

هاا  چون یونانی هخامنشی و اشکانی است. یایران فاقد تاریخ مدونی مربوط به دو سلسلهاز آنجا که     

مدت دویست سال یگانه رقیب ایران در صحنه سیاست دنیای آن روزگار بودند و بعد از آنها رومیان کاه  

نزدیاک  هزار سال باا ایاران تمااس     امپراطوری آنها محدود به شاهنشاهی ایران بوده  و مدت قریب یک

اگار چاه ایان دو     داشتند اسنادی مربوط به تاریخ ایران از خود باقی گذاشتند که فوق العاده ناقص است.

هاای  توان نتیجه گرفت که نوشتهقوم بیشتر در جنگ و جدال با ایران بوده اند تا در صلح و صفا پس می

 2آنها خالی از تعصب و عاری از جانبداری نیست.

 منابع ایرانی( 2

 دهیم.ار میدر ارتباط با عصر هخامنشی را مورد نقد و بررسی قر ایرانی ترین منابعدر ادامه مهم    

 های هخامنشیسنگ نبشته( 1-2

                                                                                                                                                                                
 .151، ص1355تاجبخش، احمد، تاریخ مختصر تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسالم، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران،  1

 .1، ص1355های جیبی، چاپ اول، احتشام، مرتضی، ایران در زمان هخامنشیان، تهران، انتشارات شرکت سهامی کتاب 2
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میخای اسات کاه باه      طهاای فارسای باساتان همگای باه یکای از اناواع خا        ها و سانگ نبشاته  کتیبه    

هاا بادان سابب کاه     ایان کتیباه   فرمان شاهان هخامنشای بارای نگاارش ایان زباان اختاراع شاده باود.        

مناابع   تارین تارین و باا ارزش  یکای از مهام   اناد، نگاشاته شاده   همزمان با حوادث ذکار شاده در آنهاا،   

 روند.تاریخ هخامنشی به شمار می

 ی بیستونکتیبه (2-2

)بغسااتان( یعناای ))جایگاااه  کتیبااه بیسااتون :هااای معااروف هخامنشاای عبارتنااد از یبااهجملااه کت از    

 :(خدا(

در کااوه  ای عمااودی در ارتفاااع هشااتاد متاار در کرمانشاااه واقااع شااده ایاان کتیبااه باار روی صااخره    

اکاادی و عیالماای نوشااته  ن،و بااه سااه زبااان فارساای باسااتا 5/67 ای بااه ارتفاااعهروی صااخر بیسااتون،

تاارین پادشاااه هخامنشاای قاارار گرفتااه آوازهعظاایم تاااریخی داریااوش یکاام، پاارو یادمااان  .تشااده اساا

 اینکه داریاوش ایان مکاان را بارای بناای تااریخی خاود انتخااب کارده تصاادفی نباوده اسات.             است.

ه همادان و ناواحی   گذشات کاه سارزمین بابال را با     ویای از اینجاا مای   ی بسایار کهان کااروان ر   جاده

بای   آیاد، خادایان( چنانکاه از ناام آن بار مای      همچنین کاوه بیساتون )جایگااه    کرد.شرقی آن متصل می

 1باز و سپس در زمان هخامنشیان از اهمیت دینی و آئینی برخوردار بوده است.تردید از دیر

کشااورهای تحات فرمااان   داریاوش در ایان ساانگ نوشاته پااس از برشامردن اصال و نسااب خاود،          

کاه کمبوجیاه قبال از لشکرکشای      پاردازد، پس به مااجرای کمبوجیاه و بردیاا مای    س برد.خود را نام می

کنااد کااه در غیاااب ز آن بااه قیااام گئومااات ماام اشاااره ماایپااس ا ت.بااه مصاار باارادرش بردیااا را کشاا

را بدسات خاود   داریاوش همچناین چگاونگی سارنگونی گئوماات مام        کمبوجیه خود را شااه خواناد.  

هااای متعااددی در جاهااای مختلااف پااس از کشااتن گئومااات قیااام کنااد.و همدسااتانش توصاایف ماای

 ها را سرکوب کند.ن قیامداریوش سرانجام موفق شد ای شاهنشاهی به وقوع پیوستند.

اهی ای کاه مناابع داخلای آگا    در دوره ی بیساتون اسات.  کتیباه  ی فارسای باساتان،  رین کتیباه تمفصل    

از اوضااع آن زماان باه ماا ارائاه      ای را ایان کتیباه اطالعاات ارزناده     گذارناد، چندانی در اختیار ما نمای 
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در توصاایف داریااوش از خویشااتن باادون تردیااد ایاان ساانگ نبشااته جنبااه تبلیغاای دارد و   دهااد.ماای

نی هاا و نابسااما  ی بای نظمای  د را در آن باه ناوعی از باین برناده    کاه داریاوش خاو    نگاشته شده است،

 نماید.ها معرفی می

))رساامی(( بااا زبااان اول شااخص مفاارد بااه صااورت روایتاای اصاایل در محلاای مهاام    ای اعالمیااه    

ایاان ساانگ  شاهنشاااهی توزیااع کردنااد. هااای متعاادد در سراساارسااپس آن را در نسااخه فااراهم آورده،

بلکاه باه طارزی نااقص نیاز در قطعاات یاک         ماناده، روایات ساه زباناه بااقی    نبشته نه تنها به صورت 

 1زبانه در جاهای مختلف شاهنشاهی به دست ما رسیده است.

 سایر کتیبه ها( 3-2

الوناد در همادان   شاوش و کتیباه هاای ساوئز در مصار و کتیباه        عالوه بار آن کتیباه هاای فاارس،        

مربااوط بااه داریااوش اول و خشااایار شاااه و کتیبااه اردشاایر اول در تخاات جمشااید و کتیبااه هااای      

اردشاایر دوم در شااوش و هماادان از مهمتاارین کتیبااه هااا و آثاااری هسااتند   داریااوش دوم در شااوش،

بااا وجااود اینکااه نماای تااوان کااار  2هنااد.پژوهشااگر را یاااری ماای د تاااریخ هخامنشاایان، هکااه درمطالعاا

ی ایاان کتیبااه هااا و الااواح را در شااناخت تاااریخ هخامنشاایان و موضااوعات مربااوط بااه آن را     آمااد

اطالعااات ناااچیزی درباااره ی   ایاان آثااار بجااز مااواردی اناادک،   امااا بایااد گفاات:  نادیااده گرفاات، 

موضااوعاتی نظیاار تبارنامااه شاااهان و بزرگااان و لشکرکشاای هااای مهاام و اقاادامات شاااهان آن عصاار  

اشاارات بسایار انادک و نااقص باه رویادادهای تااریخی یاا آیاین هاا و            در اختیار ماا مای گذارناد و   

 3اعتقادات و زندگی روزانه مردم عادی دارند.
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 منابع یونانی( 3

یونااانی یعناای تاااریخ هاارودت و نقااد، بررساای    تاارین منبااعادامااه بااه نقااد و بررساای مهاام   در    

 پردازیم.شخصیت این مورخ یونانی می

 )هرودتوس( تاریخ هرودت 

پ.م بااه دنیااا  414بااه سااال 4واقااع در کاریااا 3در هالیکارناسااوس 2و درواو 1هاارودت پساار لوکسااس    

اغتشاشااات  در طفولیاات وی سلسااله حاااکم در کاریااا خراجگاازار شاهنشاااهی هخامنشاای بااود.  آمااد.

هاای  خاود را تارک گویاد و ساپس باه مساافرت      هرودت جوان را ناچار سااخت کاه زادگااه     سیاسی،

 5پ.م نیز رخت از جهان بربست. 426در سال طوالنی بپردازد و

 کتاااب هاارودت گزارشاای اساات از زمااان گذشااته و حاضاار یونااان و مصاار و آساایای کوچااک.        

هااا و مبااارزات عظیماای اساات کااه در زمااان   شاان کااردن کشاامکش منظااور عمااده از نوشااتن آن رو 

شاهنشاااهی تااا زمااان خشااایار شاااه و پایااان جنااگ یونااان و  پ.م(561-546 )پادشاااه لیدیااه کاارزوس

ه عناوان هریاک ناام    تااریخ هارودت باه ناه کتااب منقسام مای شاود کا          هخامنشی ادامه یافتاه اسات.  

 6ی یونانی است.یکی از نه الهه

-آیااد و گاازارشماای ی هخامنشاای بااه شاامارتاااریخ هاارودت از منااابع مهاام و اساساای اوایاال دوره    

نیااان در هخامنشاایان و یوناهااای مفصاالی از زمااان تاساایس سلسااله هخامنشاای تااا پایااان جنااگ هااای 

وان گفات کاه باا پایاان یاافتن      تا در اهمیات گزارشاات هارودت مای     دهد.زمان خشایار شاه بدست می
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2 Dryo 

3 Halicarnassos 

4 :Caria .واقع در گوشه جنوب غربی آسیای کوچک 
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امااا بااه شااوند، جانشااین واقعاای او محسااوب نماای هاایچ یااک ازنویسااندگان یونااانی هااای وی،روایاات

نظاار بگیااریم بااویژه آن کااه اگاار در  هااای او را پااذیرفت.تااوان بااه طااور کاماال روایاات راحتاای نماای

از مااتن  1منااابع شاافاهی بنااا نهاااده شااده اساات. یهااای ارائااه شااده توسااط او باار پایااهبساایاری از داده

هخامنشاای دسترساای داشااته  یشااود کااه او بااه بعضاای از منااابع دربااارهتاااریخ هاارودت دریافاات ماای

 2.نوشتن تاریخ از آن بهره برده است است و در

دت مااا را از بررساای انتقااادی  اهمیاات گزارشااات هاارو و امااا در پایااان شااایان ذکاار اساات کااه        

در گزارشااات او  هااای زیااادیهااا و افسااانه پااردازیهااای او باااز نماای دارد و طبعااا ضااعف روایاات

عاه تاا حاد    بایست به کماک مناابع دیگار و باا بررسای اوضااع و شارایط زماان واق        وجود دارند که می

 ممکن کنار گذاشته شوند.
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