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 پيشگفتار

 
ام كه   را به داليل گوناگون انتخاب كرده» تاريخ حقوق ايران پيش از اسالم«موضوع  .1

ترينشان بـوده و هسـت.     عمده» عالقه به دانش حقوق ملي«و » به ايران عشق«ها،   در ميان همة آن
هاي مهم اين نوشته، بررسي و تحقيق در اين باره بوده كه آيا در ايران، حقوق به معناي   از هدف

واقعي آن، با ورود اسالم به اين سرزمين ظهور يافتـه اسـت يـا نـه؟ و آيـا پـيش از ايـن رويـداد         
، قانونمند و حقوقي بوده است يا خير؟ البتـه در  »ايران«ك مردم حاضر در تاريخي، رفتار و سلو

ويـژه برخـي     نويسان، به   برخي تاريخ» نامستندگويي«و » بافي  حقوق«ام   جد كوشيده  اين طريق، به
هـا    نويسندگان تاريخ حقوق، خاصه نويسندگان تاريخ حقوق پيش از اسالم را آشكار كـنم؛ آن 

نگري در تاريخ حقوق ملتي كه صـدها سـال بخـش بزرگـي از جهـان        ژرف كه به جاي دقت و
هــاي   متمــدن آن روز را تحــت فرمانــداري و اســتيالي خــود داشــته، بــه جــاي اســتناد بــه يافتــه 

هـاي نابجـا و ناموجـه،      زن، به مـدد اسـتنباط   پروا و دروغ  شناسي و متون معتبر تاريخي، بي  باستان
اي نادرسـت و   حقوق پيش از اسالم سـاخته و واقعيـت را بـه گونـه    تاريخي غيرمستند و مبهم از 

  اند. ديگرگون جلوه داده
ويـژه داراي    آور و داراي ضمانت اجرا كه به   به معناي قواعد و نظامات الزام» حقوق« .2

  شـك نتيجـة     قدرت اجرايي در باب همگان، اعم از فقير و غنـي و زورمنـد و نـاتوان اسـت، بـي     
را » نظم«اند   است و آفريدة كساني است كه خواسته» خواهي  انديشة نظم«و » ييجو فكر عدالت«

و آشـكار اسـت    1را به قيد بكشند» گسيخته  حد و لجام  قدرت بي«را فراهم آورند، » عدالت«و يا 
نيز، خواه از سوي مردم و خواه » قدرت«كه صرفاً زاييده فكر يا انديشة انديشمندان نيست، بلكه 

گيري و دوام و استمرار آن نقش مـؤثر داشـته     احبان قدرت، همواره در ايجاد، شكلاز سوي ص
شـود،    محسـوب مـي  » حقوق به معناي عـام «و » عرف«است و شايد بتوان گفت آنچه حد فاصل 

  وجود ضمانت اجرا از طريق اعمال قوة قاهره و برخاسته از قدرت حاكمه است.

                                                                                                                                              
 عد.و ب 27، ص همان و بعد. نيز نگاه كنيد به: 16، ص سرگذشت قانونصالح، .  1
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هـاي راجـع بـه      را در نگارش مقـاالت و كتـاب   ام رنج گذشتگان و معاصران  نخواسته .3
گيـري، از بزرگـي و     ، كوچك بشمارم و با خرده»پيش از اسالم«ويژه در بخش   حقوق ايران، به 

ارزش آنان بكاهم. با اين رويكرد و براي شناخت آنچه در ايـن بـاب نگـارش يافتـه بـود، كليـة       
اسـتخراج و مطالعـه   » و كتـب حقـوقي   فهرست مقاالت«مقاالت مرتبط با موضوع را با رجوع به 

و » بـافي   تـاريخ «كردم. البته حاصل اين بررسي چندان سودمند نبـود و در عـين قلـت، بيشـتر بـه      
هـا   هرحـال، منـدرجات ايـن نوشـته      شباهت داشـت تـا تحقيـق و تفحـص؛ امـا بـه      » سرايي  افسانه«

نچه بايد انجام داد سودمند دادن راهي كه نبايد رفت و گاه براي آموختن آ كم براي نشان   دست
ويژه دوران  ويژه پراكندگي منابع در خصوص دوران پيش از اسالم، به  بودند. داليل مختلف، به 

مادها و اشكانيان و تا حدي اوايل دورة هخامنشي و در بيشتر موارد، كمبود متحيركننـدة منـابع،   
دانـان   كنندة عدم اقبـال حقـوق   يهتواند توج  در كنار نگاشته شدن متون مربوط به خط پهلوي، مي

بـردن بـه افسـانه و     غلط ـ پنـاه     به اين بخش از تاريخ حقوق باشد و شايد همين امر بتواند ـ ولو به 
  اساطير را در اين بخش از تاريخ حقوق ايران توجيه كند.

از آنجا كه مورخان قديم و جديد، بسيار اندك بخشـي مسـتقل در بـاب حقـوق مطـرح      
عنوان روايتگر تاريخ و    اند و نگاهشان، خواه به  بيشتر به وقايع مألوف تاريخي پرداختهاند و   كرده

انـد    انـد يـا نتوانسـته     خواه در مقام تحليلگر آن، حقوقي نبوده، ايرادي بر آنان نيست كه نخواسـته 
پيش  تحليلي حقوقي از وقايع تاريخي ارائه دهند يا نگاهي حقوقي به زواياي تاريخ حقوق ايران

ناچار غالب متون معتبر تاريخي مرتبط با اين دوران تـاريخي    از اسالم داشته باشند. از اين رو، به
ام و نـه ذكـري     مطالعه شد و بديهي است كه در اين خصوص نه رجوعي به كتب نامستند كرده

حـاً، حـاوي   ها در اين نوشته وجود دارد. در مطالعة متون، هر جا مطـالبي، صـراحتاً يـا تلوي     از آن
اي نبود، جز خواندن تمام و كمال و گاه چنـد بـارة     شد و چاره اي حقوقي بود يادداشت مي  نكته

اثر دياكونوف؛ و البته بار گـران خوانـدن    تاريخ مادداشتند، مثل » نگاشت   تك«كتبي كه حالت 
سـتد  نيـز   نوشـتة اوم  تاريخ شاهنشـاهي هخامنشـي   سوز، مانند  هاي متكلف و طاقت  برخي ترجمه

  جزء مشكالت بود.
بسـا حاصـل     شـد عمـدتاً تـاريخي بـود و اي      به دليل ماهيت اين كتب آنچـه حاصـل مـي   

ها نيز تماماً   كه محتويات آن» فيش«اي، چيزي بيش از چند   خواندن يك كتاب چند صد صفحه
ي كه برخي از توانست در نگارش تاريخ حقوق به كار آيد نبود. با توجه به اعتبار  و مستقالً نمي

  ، در »تـاريخ «اسـت، نـه   » حقـوق «اند و اينكه محتـواي مـتن حاضـر، بررسـي       متون تاريخي داشته
انـد، تـا آنجـا كـه بـه        شناسان صاحب اعتبار، مطلبـي را گفتـه    تمام مواردي كه مورخان و باستان
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وجـه در مقـام     هـيچ   ام؛ زيـرا بـه    ها را ذكر كـرده   مطالب آن» عيناً«شده،   موضوع بحث مربوط مي
بوده اسـت و از  » تاريخ حقوق«ام، بلكه هدف، روشن ساختن   ها نبوده  داوري شخصي دربارة آن

هاي پيش   پادشاهان سلسله«يا » نحوة ورود آرياييان«، »وضعيت طبيعي ايران«اين رو اگر در باب 
ام، از روي   كـرده عـين مطالـب كتـابي را برداشـت     » هاي مورد اسـتناد   قول  نقل«و حتي » از اسالم

  ».كاهلي«قصد بوده است، نه از سر 
آميـز    اين گفته اگرچه اغـراق  1».اند  ايرانيان هيچ سهمي در نوشتن تاريخ خود نداشته« .4

ويژه در تـاريخ پـيش از اسـالم و بـه شـكل        واقع چندان دور از واقعيت نيست؛ به   نمايد، اما به  مي
هـاي تـاريخي بايـد بـه منـابعي        ها. به اين علت در پژوهش  نيتر در باب تاريخ پيش از ساسا  ويژه

كه حتي امروز نيز بايد بـراي    اند، همچنان  نوشته» ايرانيان«در خصوص » ديگران«رجوع كرد كه 
ها مراجعه شود. اگر در روزگار باستان، تاريخ ايـران را    هاي همان  اطالع از تاريخ ايران به نوشته

، »كـامرون «، »گيرشـمن «اند، امروز اشخاصي ماننـد    نوشته» كتسياس«يا  و» گزنفون«يا » هرودت«
  2اند. به اين امر مشغول» بريان«و » اومستد«

ترين مطالب در مورد ايران   هاي آشوري، بابلي و ايراني، عمده  نبشته  عالوه بر متون سنگ
هـاي موجـود     ها و جـدال   هرحال با توجه به جنگ  اند. به  در تواريخ مورخان يوناني قابل مالحظه

بايد متوجـه بـود   » غالب و مغلوب«عنوان    عنوان دو دشمن و چه به   ها، چه به  ميان ايرانيان و يوناني
كه در روايت تاريخ ايران، همواره قلـم در كـف ديگـران بـوده اسـت؛ مضـافاً اينكـه مورخـان         

گاه، افسانه و تـاريخ را بـا     ميان، گاه و بياند و در اين   اند، نوشته  دانسته  مذكور، بيشتر از آنكه مي
  اند.  هم مخلوط كرده

هـا و چـه تـواريخ      نبشـته   دهـد كـه چـه سـنگ      مطالعة منابع موجود تاريخي نشـان مـي   .5
هـا ذكـر وضـعيت      اند و در آن  ها پرداخته  ها يا شكست  ها و پيروزي  مكتوب، بيشتر به ذكر جنگ

هـاي مربـوط بـه چگـونگي       شـود. در بـين نوشـته     ديـده مـي  اجتماعي يا حقوقي مردم بسيار كـم  
ها و امـاكن سـخن گفتـه شـده اسـت و البتـه         ها و پرديس  ها، بيشتر در مورد باغ  ها و جدال  جنگ

ها نيز كم نيست. پرواضـح اسـت كـه در چنـين وضـعيتي اگـر         ها و دسيسه  گفتار در باب خيانت
مانـد و    سيسه يا خيانتي نبود از كانون توجه دور ميشد يا موضوع د  اي در جنگ وارد نمي  ناحيه

                                                                                                                                              
  .11)، ص دورة هخامنشيان( تاريخ ايرانگرشويچ،   .1
اند و داليل بسياري دارند بر اينكه ايرانيان  مخالف تاريخ كمبريجالبته برخي مورخان ايراني با اين نظر مؤلفان  . 2

يـري،  انـد (ر.ك.: محمـدي مال    اند، اما در طول زمان، اين تواريخ از دست رفته  خوبي تاريخ خود را نگاشته  به
 و بعد). 149، ص فرهنگ ايراني پيش از اسالم



 تاريخ حقوق ايران      4

 

يافت. از اين رو، براي مالحظـة وضـعيت اجتمـاعي، اقتصـادي و       جايي براي ذكر در تاريخ نمي
فرهنگي ايران، خواه در زمان مادها و خواه در دورة هخامنشيان و ديگران، اين تـواريخ آگـاهي   

راتوري و ناحية سيسـتان يـا حاشـية خـزر و خلـيج      بسيار اندك و قليلي در باب شرق و شمال امپ
دهند. البته حال خطة يزد و كرمان نيز از اين وضعيت مستثنا نيسـت. خواننـده     فارس به دست مي

يا پژوهشگر تاريخ بايد بسيار منتظر بماند تا به بهانة حضور اسكندر در ايران، مورخان يونـاني از  
اي كوتاه از اين مناطق را نيـز گـزارش     ، تاريخ دورهكم  آن سوي ايران نيز سخن بگويند و دست

كنند؛ هرچند كه در اين دوران نيز مطلب درخور توجهي در بـاب برخـي منـاطق، مثـل حاشـية      
  آيد.  خزر به دست نمي

اي براي كشـف    مايه ويژه پژوهندة تاريخ حقوق، دست  با اين وصف، براي پژوهشگر، به 
اگر حكمي در باب حقوق اين دوران از تـاريخ حقـوق    وضعيت حقوقي مناطق مذكور نيست و

اي بـين تهـران     شود، بيشتر محدود است به بخش غربي ايران پيش از اسالم، يعني ناحيه ارائه مي
كنوني تا آن سوي عراق فعلي. بدين ترتيب در خصوص ساير منـاطق ايـران، گـاه بايـد از روي     

همين قرائن هم وجود ندارند و بايد منتظر ماند  قرائن موجود دست به استنباط و تعميم زد و گاه
  تا داليل و قرائني يافت شوند.

» علمـي «در بررسي تاريخ حقوق، نگاه نويسنده عمدتاً بر تاريخ به معنـاي مصـطلح و    .6
همين متون ام ، هرچند كه در   نشده» تاريخ اساطيري ايران«آن بوده است و از اين رو، داخل در 

همـراه اسـت    (pradhâta)» پرادات«سخن گفته شده، با صفت » شنگ پيشداديهو«هر جا از   نيز
تركيـب شـده و بـه عبـارت ديگـر،      » داد«به معناي » دات«و » پيش« به معناي » پر«كه از دو واژة 

  1».گذار نخستين قانون«يا » داد  پيش«يعني 
امنشيان چيـزي  و تأثير آن بر حقوق در دورة مادها و هخ» آيين زرتشتي«در خصوص . 7

ام؛ از آن رو كه رسمي نبودن دين زرتشتي در ميان هخامنشيان مورد اشاره اغلب مورخان   نگفته
است و در زمان مادها نيز اگرچه برخي مانند ديـاكونوف ايـن ديـن را آيـين رسـمي آن دوران      

تي اند، اما اشاراتي در تواريخ مادي در خصـوص رفتـار بـر اسـاس قـوانين زرتشـ        محسوب كرده
ام و در   شود. بررسـي در بـاب آيـين زرتشـتي را بـه دورة ساسـانيان واگـذار كـرده          مشاهده نمي

طور مستوفي در خصوص تأثير حقوق زرتشتي و اجراي آن در ايـران خـواه در دورة     جا به  همان
  ساساني و خواه پيش از آن سخن گفته خواهد شد.

                                                                                                                                              
. بـراي ديـدن تـاريخ    37، ص 2، ج تـاريخ ايـران باسـتان   . نيـز بيـاني،   124ــ 123، ص سرگذشت قانونر.ك.: .  1

 .عصر اساطيري تاريخ ايراناساطيري ايران و اشارات مربوط به تاريخ حقوق نگاه كنيد به: پيرنيا، 
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لحـاظ و  » پژوهشي حقوقي«عنوان  هدر نگارش مطالب به واسطة ماهيت آن، موضوع ب .8
با آن رفتار شده است و در نتيجه تا حد امكان كوشـش  » پروندة حقوقي«از اين رو، همانند يك 

به عمل آمده تا در استنباط از داليل و اسناد، حد و مرز استنباط حقوقي رعايت شود و به جـاي  
مجـال  «يـا  » غرور ملـي « ست كه گاه ، خيال و پندار با قلم همراه نشود. درست ا»كردن  استنباط «

» مباني زباني حقوق«پردازي بكشاند، اما   فرسايي و دامنه  تواند پژوهشگر را به قلم  مي» باز استنباط
پرداخته شـود يـا   » حقوق زن«، بحثي مطول در باب شاهنامهدهد كه مثالً از فالن بيت   اجازه نمي

  دد.طراحي گر» حقوق كودك«به استناد فالن اسطوره 
متأسفانه در برخـي از كتـب تـاريخ حقـوق مالحظـه      » هاي نادرست  استنباط«گونه  از اين

شود. يكي پس از ذكر داستاني در مورد ابوريحان بيروني و سـلطان محمـود غزنـوي نوشـته       مي
كه معلـوم  » اين حكايت، راست يا دروغ، نموداري است از استبداد مطلق برخي سالطين«است:   

» نمـوداري «اين حكايت، چنين » بودن   دروغ«توان در صورت   حقوقي چطور مي نيست به لحاظ
پيـدايش پادشـاهي و حكومـت    «اسـت:     از حقوق دورة مربوط ترسيم كـرد؛ يـا ديگـري نوشـته    

اجراي احكـام دولـت   » سواري  اسب«مركزي يكصد و پنجاه سالة مادها موجب شد كه در پرتو 
هـاي    درست است كه مادها بـه داشـتن اسـب   ». گردد  يسر هاي مختلف م  مركزي در ميان دهكده

حقـوق  «و مـĤالً در  » اجـراي احكـام  «در » سـواري   اسب«اند، اما نقش   خوب و تيزرو مشهور بوده
  جاي تأمل دارد.» مادها

بخشيدن به آنچه در اين نوشته آمده اسـت، گـاه در حـد وسـواس بـه        براي استحكام  .9
ام؛ اما در   ام و از منابع مختلف شاهد آورده  در پاورقي اشاره كرده منابع مختلف و شواهد فراوان

ــا رعايــت اصــول   ــات حقــوقي«هــر حــال ب ــاه » ادبي ــر   همــواره مستندنويســي و كوت گــويي را ب
ام. تمام كوشش و قصدم   پرهيز كرده» پرگويي«ام و از   ترجيح داده» نامستندگويي«و » ادعاپردازي«

هموار سـازد و  شود راه محققان بعدي را   نوشته مي» تاريخ حقوق«عنوان    اين بوده است كه آنچه به
بـراي گـام   » سـو  چراغي ولو كـم «، »توشة سنگين و نامستند«راهه نكشاند و به جاي   آنان را به بي

هـا نخسـتين    رو كتـاب حاضـر كـه از برخـي جنبـه      زدن در اين راه براي آنان فراهم شود. از ايـن   
هـاي تـاريخي ايـن دوران را     ران مادها و هخامنشيان است، نه همة جنبـه كتاب دربارة حقوق دو

توانسته چنين باشد و البته خواست نويسنده نيز ايـن نبـوده كـه برخـي مطالـب       دربر دارد و نه مي
  بدون فراهم آمدن گفتار مربوط به دوران ساساني در اين كتاب بيايد.

نـد بـه تـاريخ حقـوق اسـت، درگيـر       م ام خوانندة ايـن كتـاب را كـه عالقـه     كوشيده .10
نظرهاي مورخان دربارة موضـوعات مطـرح در دوران مادهـا يـا هخامنشـيان نكـنم و از        اختالف
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گونه موضـوعات عالقـه دارنـد، در پـاورقي كتـاب، منـابع و مĤخـذ         رو، براي آنان كه به اين اين
  ام. مربوط را براي مراجعه و مطالعة بيشتر ذكر كرده

هـا،   هـا و گفتـه   كردم دربارة تاريخ ايـران پـيش از اسـالم نوشـته     نميدر آغاز گمان  .11
شـد   رو، نمـي  ويژه در سخن از دوران هخامنشي و ساساني، چنين بسيار و پردامنه باشد. از ايـن  به

ويژه دربارة دوران ساسانيان كه گفتگوها دربـارة آن   همه مطالب را در يك كتاب ارائه كرد؛ به
عنـوان   ود متون تاريخي فراوان از آن دوره و حضور آيين زرتشتي، بـه بسيار است و به دليل وج

مذهب رسمي كشور، نيازمند پژوهشي ويژه است و اميدوارم زمان و فرصتي ديگر بـراي انتشـار   
  ها فراهم شود. آن

اي است كه مورد تأييد سـازمان   الخط كتاب كنوني به گونه شيوة سجاوندي و رسم .12
ها بر همان آيين نوشته است  كند و سال آنچه نويسنده از آن پيروي مياست و با » سمت«محترم 
رو، پيـروي از آن در ايـن كتـاب از جهـت      هاي درخور توجـه دارد. از ايـن   ها و اختالف تفاوت

  رعايت مقررات موجود در سازمان سمت است.
از فراهم آمدن اين متن فقط برآمده از كوشش نويسنده نبوده است، بلكـه بسـياري    .13

انـد كـه ضـمن سـپاس از همـة آنـان،        ياران، همراهان و بزرگان، صاحبِ اين قلم را ياري كـرده 
ويژه جا دارد از استاد بزرگوار دكتر سيد حسين صفايي، كه در تمام مقاطع تحصيل در رشـتة   به

سـنجي و راهنمـايي    ام و دربـارة محتويـات ايـن كتـاب نكتـه      ها بـرده  حقوق از دانش ايشان بهره
اكبـر   شناسي دانشگاه تهران دكتر علي اند، و نيز استاد ارجمند و فروتن رشتة باستان نه كردهعالما

راه درسـت پـژوهش در متـون تـاريخي و     سرفراز به غايت سپاسگزاري كـنم كـه در نشـان دادن    
اندركاران و همكاران گرامي سـازمان   اند. همچنين از دست ها كمك بسيار كرده زدودن برخي ابهام

ويـژه جنـاب آقـاي دكتـر محمدرضـا       (سـمت)، بـه  هـا   و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه مطالعه
ـ فني)، جنـاب آقـاي دكتـر محمـود جـوان (مـدير محتـرم         سعيدي (معاون گرامي نظارت علمي

دريـغ   طراحي و تدوين)، سركار خانم عادله مشايخي و سركار خانم مژگان اميري پريان كه بـي 
انـد   سـازي و چـاپ ايـن اثـر يـاري كـرده       ، تصـحيح، تـدوين، نهـايي   سازي و دلسوزانه در آماده

  كنم. سپاسگزاري مي
  
  


