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 مقاله تهيه راهنماي

 

 ثبػتبى ،ؿٌبػي هجبًي ًظشی ثبػتبى هَضَػبت توبهي دس ،"ضناسی ایران پيص از اسالم جستارهاي باستان" ًِـشي

ػٌگ، هفشؽ ٍ آّي ٍ فشآيٌذ گزاس -ّبی ًَػٌگي، هغ ؿٌبػي دٍسُ ثبػتبى ،ػٌگي ؿٌبػي ٍ هغبلؼبت هشثَط ثِ دٍساى پبسيٌِ صهیي 

گزاسی رذيذ تبسيخ ،ّبی پیؾ اص تبسيخ ٍ دٍساى تبسيخيؿٌبػي هشتجظ ثب دٍسُّبی ثبػتبىّب ٍ ثشسػي ؽدػتبٍسدّبی کبٍ ،ّب ثِ آى

ػٌزي ٍ فٌبٍسی اعالػبت دس حَصُ هغبلؼبت ثبػتبى ،ّبی پیؾ اص تبسيخي ٍ دٍساى تبسيخييبثي ؿذُ اص هحَعِ ٍ ثقبيبی ػبل

ؿٌبػي دٍساى تبسيخي )ايالم، هبد، َى تبسيخي ٍ هغبلؼبت ثبػتبىهت ،ؿٌبػي پیؾ اص تبسيخ ٍ دٍساى تبسيخيهغبلؼبت ثبػتبى

ؿٌبػي ٍ قَم ثبػتبى ،ؿٌبػي ٍ طًتیکثبػتبى ،ؿٌبػيّب دس ثبػتبى ای ٍ ربيگبُ آىػلَم هیبى سؿتِ ،ّخبهٌـي، پبست ٍ ػبػبًي(

 ٍ ًشػیذُ، چبح ثِ ػلوي بتًـشي دس قجالً کِ سا پظٍّـي هقبالت ؿٌبػي ٍ ػلَم پبيِ )ؿیوي، فیضيک، سيبضیبت ٍ آهبس ٍ ...(ثبػتبى

. کٌذ هي چبح ٍكَل اٍلَيت تشتیت ثِ یذ،أيت كَست دس ٍ پزيشفتِ داٍسی ٍ ثشسػي ثشای ثبؿذ، ًـذُ اسػبل ّب آى دس دسد ثشای يب

 قبثل ًِـشي ايي دس ًیض گشديذُ اسائِ ػلوي ّبی کٌفشاًغ ٍ ػویٌبسّب دس يب پظٍّـي ّبی گضاسؽ چبسچَة دس کِ ييّب پظٍّؾ

 .اػت چبح ٍ ثشسػي

 ؿًَذ، ضشٍسی اػت:  ّبيي کِ ثشای چبح ثِ ًـشيِ اسػبل هي سػبيت دػتَسالؼول صيش دس ًگبسؽ هقبلِ

 .ؿَد اسػبل www.sku.ac.ir/iaejػبهبًِ ًـشيِ ثِ ًـبًي  عشيق اصثشاػبع فشهت هزلِ تٌظین ٍ  هقبلِ، Word فبيل -

 ٍی ثب هكبتجبت کلیِ ٍ کٌذ هي اسػبل ًـشيِ ثشای سا هقبلِ کِ اػت ؿخلي ْذُػ ثش ًَيؼٌذگبى ًبم تشتیت ٍ هقبلِ هؼئَلیت -

اػبهي کلیِ ًَيؼٌذگبى  دسدًبهِ کبسؿٌبػي اسؿذ ٍ سػبلِ دکتشی ثبؿذ،   . دس كَستي کِ هقبلِ حبكل پبيبىؿذ خَاّذ اًزبم

 )داًـزَ، اػتبداى ساٌّوب ٍ هـبٍس( الضاهي اػت.

 صهبى ثشای چبح ثِ ًـشيبت ديگش اسػبل ؿذُ ثبؿذ. سػیذُ ثبؿذ يب ّنهقبلِ ًجبيذ ثِ ؿكل کبهل ثِ چبح  -

ٍكَلي ثؼذ اص  ِدس ايي ساػتب، هقبلػت. اتحشيشيِ هزلِ ّیأت رلؼِ  أيیذت هٌَط ثِ اص داٍسیپغ ح چبای هقبلِ ثشؽ پزيش -

 خَاّذ ؿذ. ػَدتگبى ذيب ًَيؼًٌگبسؽ، ثِ ًَيؼٌذُ  ًِبه ؿیَُ ًكشدى د ٍ دس كَست سػبيت َؿ هيدسيبفت، ثشسػي اٍلیِ 

 هزلِ دس ٍيشايؾ هقبالت آصاد اػت.

 :مقاله مختلف هاي قسمت ضرح و ترتيب

پیـیٌِ ٍ هجبًي  ،ّب سٍؽ ٍ هَاد ،هقذهِ ،کلیذی ّبی ٍاطُ ،فبسػي چكیذُ ،ػٌَاى ،هقبلِ هـخلبت ثشگ ؿبهل اسػبلي هقبالت

 )اختیبسی(؛ گضاسی ػپبع ،گیشی ٍ ًتیزِ ثحج ،ًتبيذ ،بلؼِ(ؿٌبػي هٌغقِ يب هحَعِ هَسد هغ ًظشی )هَقؼیت رغشافیبيي ٍ ثبػتبى

 .ثبؿذ هي اًگلیؼي صثبى ثِّبی کلیذی ُ ٍ ٍاط چكیذُ ؛ ػٌَاى،اػتفبدُ هَسد هٌبثغ

هقبلِ دس ثبال، ًبم کبهل کلیِ هؤلفبى دس ػغش دٍم ٍ آدسع  ػٌَاى ًَيؼٌذگبى فبيل ای رذاگبًِ، دس  دس كفحِ مطخصات مقاله:

ػلوي )کبسؿٌبع، هشثي، اػتبديبس، داًـیبس يب اػتبد(، اسگبى هشثَعِ، ؿْش هحل اقبهت، آدسع پؼت الكتشًٍیک جِ ّب ؿبهل هشت آى

(E-mailؿوبسُ توبع هؼتقین آى ٍ ) .ّب، ثِ كَست فبسػي ٍ دس كفحِ دٍم ّوبًٌذ كفحِ اٍل اًگلیؼي دسد گشدد 

 ًَيؼٌذگبى ًبم رکش ثِ ًیبصی ػٌَاى صيش دس. ثبؿذ هي هقبلِ هحتَای کٌٌذُ هٌؼكغ ٍ کلوِ 02 دس حذاکخش هقبلِ ػٌَاى :عنوان

 .ثبؿذ ًوي

 کلي گیشی ًتیزِ ٍ آهذُ دػتِ ث ًتبيذ ٍ سٍؽ ّذف، هؼئلِ، ثیبًگش کلوِ، 052 حذاکخش تب 052 دس هقبلِ چكیذُ :فارسی چكيذه

 .اػت پظٍّؾ اص



 

 

دس هقذهِ ِ ّویي هٌظَس ث تحقیق يب هـبّذُ اػت. ثیبى کٌٌذُ ػَاثق ػلوي هغبلؼِ، ضشٍست اًزبم ٍ اّذافايي ثخؾ  :مقذمه

اًگیضُ کبس اًزبم  پبيبى ثِ ٍ دس هقبلِ هـخق ثبؿذد ٍ استجبط آى ثب هَضَع َعَس هختلش ثیبى ؿ ّبی قجلي پظٍّؾ ثِ ثبيذ صهیٌِ
  ؿذُ اؿبسُ ؿَد.

ّب ٍ ٍػبيل هَسد اػتفبدُ ثِ  سٍؽگیشی ٍ ؿشح هَاد،  ايي ثخؾ ثبيذ ؿبهل ربهؼِ هَسد ثشسػي، ًحَُ ًوًَِ ها: مواد و روش

افضاس هَسد  ّبی هـخق ٍ تؼشيف ؿذُ ثب رکش ًبم اسربع ؿذُ ثبؿذ. سٍؽ آهبسی ٍ ًبم ًشم عَس کبهل ثبؿذ ٍ دس كَست لضٍم سٍؽ
 اػتفبدُ ًیض ثیبى ؿَد. 

 سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه(ضنا پيطينه و مبانی نظري )موقعيت جغرافيایی و باستان

ّب ٍ ًتبيذ ثب تشتیت هٌغقي دس هتي، رذاٍل ٍ ًوَداسّب، تلبٍيش ٍ اؿكبل اسائِ ؿَد ٍ فقظ اص يكي اص هَاسد يبد ؿذُ  دادُ نتایج:

گیشی اص حشٍف هخفف دس  گیشی ؿَد ٍ اعالػبت هَرَد دس هتي هزذداً تكشاس ًگشدد. دس كَست ثْشُ ثشای اسائِ اعالػبت ثْشُ
گیشی ؿذُ، توبهي ايي هقبديش ثبيذ ثش  آى دس هتي آٍسدُ ؿَد. دس كَست اؿبسُ ثِ هقبديش اًذاصُتلبٍيش يب رذاٍل حتوبً کلوبت کبهل 

ّب ٍ ثِ كَست  ّب ثبؿذ ٍ ٍاحذّب ثِ كَست حشٍف خالكِ ؿذُ آى گبى آى ّبی دُ الوللي يب ضشيت اػبع ػیؼتن اػتبًذاسد ثیي
Italic .کشد اػتفبدُ ّب ؿكل تشػین يب ٍ ّب رذٍل تْیِ ساٌّوبی ػٌَاى ثِ تَاى هي  ًـشيِ ايي دس هٌذسد هقبالت اص آٍسدُ ؿَد. 

گیشی  ّبی هْن ٍ تبصُ تحقیق ٍ ًتیزِ ؿَد رٌجِ ّبی هْن ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى آٍسدُ ؿَد. تأکیذ هي دس ايي ثخؾ يبفتِ :بحث

ّب ثب ػبيش هٌبثغ ٍ  تفبٍت يب تـبثِ يبفتِّب يب ديگش هغبلت رکش ؿذُ دس هقذهِ يب ًتبيذ تكشاس ًـَد. ػلل  حبكل اص آى ًقل ؿَد. دادُ
 ّبی رذيذ ثیبى، تَریِ ٍ پیـٌْبدّب اسائِ ؿَد. تحقیقبت ثیبى گشدد. دس پبيبى ثحج دس كَست لضٍم فشضیِ

 آى احتوبلي( کبسثشدّبی يب) کبسثشد رکش ٍ گیشی کلي اص پظٍّؾ كَست خالكِ، دس چٌذ خظ ًتیزِ  دس ايي ثخؾ ثِ گيري: نتيجه

 گشدد. ِ هيئاسا

 اؿخبف کلي عَس ثِ ٍ ًْبدّب، ٍ ّب ػبصهبى اؿخبف، هؼشف کلوِ، 52 دس حذاکخش ثخؾ ايي ًیبص، كَست دس :گساري سپاس

 .ثبؿذ  آًبى اص قذسداًي ٍ تـكش ٍ پظٍّؾ اًزبم دس حشؤه حقَقي ٍ حقیقي

ثشای  ٍثبؿذ  دسآهذُ ػلوي هزالت اص ييك دس هٌذسد هقبلِ يب کتبة كَست ثِ قجالً ثبيذ هقبلِ هتي دس ؿذُ اؿبسُ هٌبثغ :منابع

: 9031 ّوكبساى، ٍ ًؼت ٍحذتي)« ٍ ؿوبسُ كفحِ ػبل، ًَيؼٌذُ ًبم» يذ ثبثب هتي دس اسربع ًحَُ. ثبؿذ دػتشػي قبثلًَيؼٌذُ 
 اؿبسُ ثغهٌب اص كشفبً ثبيذ هقبلِ اًتْبی دس اػتفبدُ هَسد هٌبثغ فْشػت .ثبؿذ( 59: 9019ٍ خؼشٍصادُ،  55: 9031؛ ػبسيخبًي، 09

 ّبی ؿوبسُ اص يک ّش دس سفتِ کبس ثِ سٍؽ يب صيش ّبی هخبل ثشاثش ًَيؼٌذُ، ًبم الفجبی حشٍف تشتیت ثِ ٍ ؿوبسُثب  ذبؿث هتي دس ؿذُ
  .ؿَد هي آٍسدُ خبسري هٌبثغ آى دًجبل ثِ ٍ فبسػي هٌبثغ اثتذا ،ثبؿذ ؿذُ تْیِ ًِـشي ايي

اًتـبسات ٍصاست  ،پظٍّـكذُ ػبصهبى هیشاث فشٌّگيؿٌبػي )رلذ اٍل(،  ، تئَسی ٍ ػول دس ثبػتبى9032ػلیضادُ، ػجبع،  .9
 ، تْشاى.فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهي

الذيي خشاصی ٍ الِْ حزبصی، اًتـبسات  ؿٌبػي ؿٌبختي )ٍيشاػت چْبسم(، تشروِ ػیذکوبل ، سٍاى9031اػتشًجشگ، ساثشت،  .0
 ػوت، تْشاى.

حلیل ًقؾ ت، 9012، رَاد ًیؼتبًيٍ  ؿْیذی خغیت حویذ ،ًؼت تيحبهذ ٍحذ ،هحوَد حیذسيبى ،هْذی کَّپش، ػیذ هَػَی .0
ّبی رغشافیبی عجیؼي  پظٍّـي پظٍّؾ-ّبی ثبػتبًي اػتبى هبصًذساى، هزلِ ػلوي ػَاهل عجیؼي دس تَصيغ فضبيي هحَعِ
 .9012ثْبس  15داًـكذُ رغشافیب، داًـگبُ تْشاى، ؿوبسُ 

4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 
ِ ث ًتبيذ ّب، سٍؽ ّذف، تشتیت ؿبهل  ثِ ثبيذ کلوِ 122 حذاکخش تب 522 دس هقبلِاًگلیؼي  چكیذُ :انگليسی زبان به چكيذه

 .ثبؿذ پظٍّؾ اص گیشی ًتیزِ ٍ ، ثحجآهذُ دػت

 .ّؼتٌذ اًگلیؼي صثبى ثِ «کلیذی ّبی ٍاطُ» بهلک ثشگشداى ّب ٍاطُ ايي :انگليسی زبان به كليذي هاي واشه
 .ثبؿذ كفحِ  02ثبيذ  حذاکخش تؼذاد كفحبت ثب سػبيت فشهت هزلِ )ؿبهل چكیذُ اًگلیؼي(: تعذاد صفحات

 ًَيغ دس اًتْبی هقبلِ ثیبٍسيذ. ّب ٍ تَضیحبت اضبفي سا ثِ كَست پيالصم ثِ رکش اػت دس كَست ًیبص هؼبدل التیي ثشخي ٍاطُ



  شناسی ایران پیش از اسالم باستانجستارهاي  نشریه
 )23-15( 1396/ بهار و تابستان 3/ پیاپی 1/ شماره 2جلد 

  
  
  
  

  الميا تمدن ياجتماع نيقوان بر ديکأت با شوش ياکد اسناد در يپژوهش
  

  ٢نژاد م قاسميمر و *١ين کوهستانيحس
  
  
  دهيچک

  
 نيتر ياصل آن تحقق يبرا و دارد يبرم گام آن به دنيرس جهت در متمدن جامعه هر که است يهدف نيتر ياصل ياجتماع تيامن

 ،ياجتماع عدالت جاديا در ياساس ينقش همواره جامعه هر در جيرا نيقوان کنند. يم فايا جامعه آن بر حاکم نيقوان را نقش
 طول در که ييها حکومت در آن يبررس ،نيابربنا ؛دارند حکومت از جامعه افراد تيرضا سطح طبع به و حکومت کي يداريپا

 و فراز رغم يعل که يحکومت عنوان به زين باستان الميا در جيرا نيقوان راستا نيا در دارد ييبسزا تياهم افتندي ياديز دوام خيتار
 ژهيو به رانيا فالت در خود از پس يها حکومت يتمام بر يحت و داد ادامه خود تايح به سال هزار دو از شيب اديز يها بينش

 منابع از استفاده با تا هستند آن يپ در نگارندگان پژوهش نيا در نيبنابرا است؛ ملأت قابل اريبس ،نهاد بسزا يريثتأ انيهخامنش
 اطالعات يده سامان با نگارندگان .بپردازند آن ياجرا تيوضع نيهمچن و باستان الميا يها حکومت در نيقوان يبررس به موجود

 دست مهم نيا به يا کتابخانه منابع از گرفتن کمک با و شوش از شده افتي ياکد اسناد ژهيو به يشناس باستان اسناد از افتهيدر
 به توجه با که دهد يم ارائه باستان الميا يحقوق مسائل خصوص در را يمدار قانون و قيدق ستميس ،موجود مدارک که افتندي

 در توجه مورد موارد جمله از زين باستان الميا نيقوان در خوردن سوگند تياهم است. توجه قابل اريبس استفاده مورد دوران
 کننده نييتع حيصر و ميمستق طور به يموارد در يحت و است داشته يکالم شهادت کي از فراتر اريبس ينقش که است اسناد
  است. بوده زين قضاوت حکم

 
  .نيقوان شوش، اکدي، اسناد ،الميا :يديکل يها هواژ

  
 شناسي باستان جستارهاي نشريه ايالم. تمدن اجتماعي قوانين بر تأکيد با شوش اکدي اسناد در پژوهشي .۱۳۹۶ نژاد م. ح. و قاسم يکوهستان ارجاع:

  .۲۳-۱۵ ):۱(۲ اسالم. از پيش ايران

                                                             
 رجند.ي، دانشکده هنر، دانشگاه بيشناس گروه باستان اريستادا - ١
  رجند.يدانشگاه بدانشکده هنر،  ي،شناس  ارشد باستان يکارشناس- ٢
  hkoohestani@birjand.ac.irنويسنده مسئول:  *

 ۱۴/۱۱/۱۳۹۶: تاريخ پذيرش                                  ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
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  مقدمه
 .است نيزم رانيا خيرتا در ينيزر برگ باستان الميا
 نژادي از را ها آن اما ؛نيست صمشخ دقيقاً الميا قوم منشأ

 خودشان، روايت به ايالم سرزمين .اند دانسته مستقل
 )خـدايان سـرزمين يـا مقدس سـرزمين( يهلتمتـ
 تمتي و سرزمين معني به هل از بکمر كه شد، مي ناميـده

 ).۲ :۱۳۸۵ ،يمي(ابراه بـود خـدايان يا قدسم معني به
 که است بوده ميقد شرق کهنسال يکشورها از يکي الميا

 قسمت -هيلويک کوه از يقسمت يکنون خوزستان شامل
 ،محدود کرمانشاه يحوال تا لرستان و ياريبخت خاک اعظم

 ماد خاک به شمال يسو از و پارس خاک به شرق يسو از
 و آشور خاک و العرب شط و دجله رود مغرب جانب از و

 :۱۳۸۹ ،يسام( رسد يم فارس جيخل به جنوب از و بابل
 به توجه با مختلف يکشورها در حاکم قانون ستميس .)۳۰

 .است متفاوت مردم يمذهب و ياجتماع ،ياخالق يزندگ
 در مبهم رسوم يخوب به تواند يم کشور کي نيقوان مطالعه

 Jamshed C) دهد ارائه را خاص يزمان دوره کي

Tarapore, 2011: 97). فرهنگ از ييباال سطح به انيالميا 
 در نيقوان تيوضع يبررس رو نيا از ،بودند دهيرس تمدن و
 خصوص در را يتوجه قابل نکات تواند يم تمدن نيا

 در ياديز يها پژوهش کنونتا کند. انيب الميا حکومت
 کمتر اما ؛است گرفته انجام باستان الميا با خصوص
 توجه با الميا که پرداخته لهأمس نيا يبررس به يپژوهشگر

 در که منطقه در يرگذاريثأت و حکومت يطوالن دوران به
 از قدرتپر يحکومت و نيسرزم عنوان به همواره خيتار طول

 از خود يحقوق مسائل به يدگيرس يبرا شود يم ادي آن
 استفاده يدادرس نييآ و است کردهيم استفاده ينيقوان چه

 ياصل االتؤس است. بوده ياساس چه بر و چه الميا در شده
 پاسخ ها آن به مقاله يط در تا کند يم تالش نگارنده که

  که: است نيا دهد
Ø بوده ياساس چه بر باستان الميا در يدادرس نظام 

 ؟ است
Ø نيقوان با الميا در يجار نيقوان زانيم چه تا 

 شناخته از که يحموراب قانون ژهيو به ينيالنهر نيب
 بوده نيالنهر نيب نيقوان نيتر مهم و نيتر شده
 دارد؟ ارتباط ،است

 تفکر قدمت به ييگرا قانون بحث سابقه کهآن به توجه با
 يها شهياند که يزمان از يعني ؛هاست انسان ياسيس
 اظهار زين قانون يرو آن ليذ در گرفته شکل ياسيس

 از جامعه، بر آن اعمال و قانون و است شده دهيعق
 است متمدن جوامع همه قبول مورد و يهيبد اتيضرور
 در يا ارزنده نقش تواند يم مذکور االتؤس به پاسخ نيبنابرا
  .باشد داشته منطقه يفرهنگ يغنا شينما
 

  يشناس روش
 الميا خصوص در خصوص به يخيتار مطالعات شک  يب

 دارد. يخيتـار مستدل و مکتوب منابع از رييگ بهره به ازين
 شود، يم ريتعب اول دسته منابع به ها آن از که منابع نيا

 الميا شـتريب هرچـه شناخت و بازسازي در يمهم نقش
 وهيش به مقاله نيا در اطالعات يآورروش گرد دارد.

 از استفاده با کند يم تالش نگارنده و ستا يا کتابخانه
 از اول دسته منابع به استناد با يخيتار ليتحل کرديرو

 معدود جزو که - شوش از شده افتي ياکد اسناد جمله
 شناخت يبرا اسناد نيمعتبرتر و نهيزم نيا در اسناد

 مخ سوکل دوره از که هستند باستان الميا يحقوق نيقوان
 کتب قيدق مطالعه با نيهمچن و ١است آمده دست به

 به مربوط مطالب استخراج به - الميا خيتار به مربوط
 .بپردازد باستان الميا در يحقوق نيقوان يعني مقاله موضوع

 درباره معتبر کتب جمله از مقاله در شده استفاده کتب
 در اول دسته منابع از اکثرا که است انيالميا خيتار

 يها پژوهش از استفاده .اند کرده استفاده شانيها نوشته
 در ـادييز سـهم زين پژوهشگران و شناسان باسـتان ـديجد

  .کند يم فـايا مقاله نيا
 
  قيتحق نهيشيپ

 باستان يايدن در ياجتماع و يحقوق نيقوان نهيزم در
 است گرفته صورت يارزشمند اريبس و متعدد يها پژوهش

 الميا در يحقوق نيقوان نهيزم در منابع کمبود ليدل به اما
 نيقوان نهيزم در گرفته صورت يها پژوهش تعداد باستان
 يرانيا پژوهشگران از است. اندک منطقه نيا در يحقوق
 باستان الميا در يدادرس و يحقوق نيقوان نهيزم در موفق

 و ريتفس به شانيا .برد نام را يبادامچ نيحس دکتر توان يم
 گوناگون يحقوق مسائل نهيزم در الواح قيدق ترجمه

                                                             
باشد. در دوره  الواح اکدي یافت شده در شوش مربوط به دوره ي سوکل مخ می - 1

ها را به واکنش  هاي میان رودان به ایالم ،ایالمی سلسله اور سوم و پس از آن یورش
(در "سوکل مح"نظامی واداشت. در این دوره پادشاهان ایالمی از لقب ویژه سومري 

باشد استفاده  می"السلطنه بزرگ نایب"اي به معناي  اکدي سوکل مخ) که تا اندازه
شود (ولفانگ  کردند. این دوره از تاریخ ایالم به نام دوره سوکل مح خوانده می می

  ).59: 1389استولپر، 
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 البق در قيدق طور به را نشايها پژوهش جينتا و اند پرداخته
 ياکد اسناد اند. کرده هئارا رياخ يها سال يط يمقاالت
 شد افتهي يفرانسو يشناس باستان توسط که شوش
 ياجتماع و يحقوق ينهادها مطالعه يبرا رينظ يب ياطالعات

 ,Vincent Scheil( ليش ونسال يآقا کند. يم هائار الميا

 شوش از شده افتي يحقوق اسناد يرو )1858-1940
 سلسله در آن جينتا و اند داده انجام يارزشمند يها پژوهش

 ياختصار (عالمت فرانسه يشناس باستان تأيه انتشارات
MDP( بادامچ اند  هشد چاپ)۲۲ :۱۳۹۲ ،ي(.  

  
  باستان الميا ييايجغراف تيموقع

 از که شد يم گفته ينيسرزم به الميا ميقد روزگاران در
 پارس از يقسمت شرق يسو از و دجله رود به مغرب يسو
 از و رفت يم همدان به که يراه و بابل به شمال سمت از و

 شد يم يمنته (بوشهر) انيل و فارس جيخل به جنوب سمت
 بيترت به الميا يها نيسرزم )۱ :۱۳۷۰ ،دزادهي(مج

 شامل را ياريبخت يها کوه و کوه پشت ،لرستان ،خوزستان
 ،ايرني(پ بودند انشان و شوش آن مهم يشهرها و شد يم

 ييايجغراف لحاظ از را شوش جلگه .)۳۰ :۱۳۸۲ ،يانيآشت
 ،(کامرون آورد شمار به بابل هيناح از يبخش ديبا احتماالً
 استقرار ياصل محل يعني ؛شوش منطقه ).۸ :۱۳۷۲

 کوپراتس و غرب در (کرخه) خواسپ رود دو نيب ها، يالميا
 قرار شمال در (اولئوس) اي ياوال و شرق در دز) (رود

 سرچشمه و اصل مورد در ).۲۴۹ :۱۳۷۱ ،والفواي(د داشت
 است شده هئارا ياديز نظرات آن ياصل مرکز و الميا تمدن

 دست به نيالنهر نيب از که يآثار و مدارک اساس بر کنيل
 نظر نيا به دانشمندان اتفاق به بيقر اکثر ،است آمده

 نيسرزم در ابتدا در الميا نيساکن که دارند دهيعق
 نيا خاطر به هم امر نيا ليدل و بودند ساکن يکوهستان

 بلند نيسرزم ياکد زبان به الميا نيسرزم يمعن که است
  .)Jacobsen, 1939: 82( است

 شرق در الميا کشور چون کرد قبول ديبا البته
 ارتفاعات که تصور نيا ن،يبنابر دارد قرار نيالنهر نيب

 و بلند يها نيسرزم يعني خوزستان دشت بر مشرف
 انيالميا و الميا نيسرزم ياصل محل تواند يم يکوهستان

 تيموقع به توجه با .(Olmsted, 1959: 31) باشد
 يبرا يخوب منبع هم کرخه و دز يرودها ييايجغراف

 در منطقه حفاظت يراي يعيطب يمانع هم و يکشاورز
   ييشکوفا و رشد در جهت هر به که بودند انمهاجم برابر

  دند.يگرد واقع ثرؤم شوشان اي شوش تمدن
 و ييايجغراف يها مجموعه در الميا يباستان دولت

 دو انيم متون در ها آن از يبرخ نام که يمختلف ياسيس
 دو جز دولت نيا است افتهي گسترش است آمده رودان

 يها نيسرزم انشان و شوش يعني خود ياصل تختيپا
 قرار فارس جيخل سواحل در که کويار همچون يگريد

 نيسرزم رودان، انيم با مرز هم مرتفع ينواح داشته
 مرتبط فارس به را انايسوز که بهبهان دشت و ها يلولوب

 احتمال گفت ديبا البته که است گرفته يم دربر را کرده يم
 هزاره از يبخش و .م ق. سوم هزاره يط در انيالميا رود يم

 يها دشت ران،يا فالت يتمام در داشتند يسع .م ق. دوم
 رود ليهل تا ياريبخت يها نيسرزم و کنگاور و کرمانشاه

 که ببرند شيخو ياقتصاد - ياسيس چتر ريز را کرمان
 مناطق نيا شد يم نيالنهر نيب و يآناتول از تر عيوس يليخ

 حدود در c شوش فرهنگ نفوذ با منطبق شيب و کم
 وجود هم آن ياصل شاخصه و بوده .م ق. ۳۰۰۰ يها سال
  ).۳۴۵ :۱۳۷۵ ؛يسجاد دي(س است يالميا آغاز يها لوحه
  
  الميا رفتن نيب از

 (Neo-Elamite Period)نو ايالم سلسله .م ق. ۶۴۴ در
 سياسي حيات و شد منقرض پال باني رآشو دست به

 قيد اين البته .يافت خاتمه هميشه براي ايالم مستقل
 پژوهشگران ديگر نظريات با »هميشه براي«

 آخرين هينـتس اسـت. متفـاوت شـناس ايالمـي
 ادامـه ..م ق ۵۲۹ تـا را بقا براي ها ايالمي هاي تالش
 کي الميا انيپا البته ؛)۴ :۱۳۸۵ ،يميابراه( ددهـ مـي

 يسلطنت مبارزات مثال عنوان به است دهيچيپ کامالً پروسه
 و يثبات يب و ها يآشور زننده بيآس يها تيفعال مخرب،
 De Graef, 2014: 463( انيالميا انيم در تنش وجود

Tavernier،( در  الميا تمدن از سال هزار دو از شيب اما 
 و ستادنديا ها ينيالنهر نيب حمالت مقابل ها آن ادوار همه

 :Masuri, 2013( شدند نابود انيآشور لهيوس به سرانجام

2176.(  
 
  باستان يايدن در يحقوق نيقوان

 با ،جهان در شده شناخته حقوق نيمشهورتر ستميس
 قانون ) Sumner Maine, 1987; 1( شود يم آغاز کد کي

 که است شده افتي کينزد خاور از يمتعدد يها نامه
 به اور شهر در نمو - اور قانون از عبارتند ها آن نيتر مهم
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 نيالنهر نيب به متعلق شتاريا تيپيل قانون ،يسومر زبان
 شهر به متعلق اشنونا قانون ،يسومر زبان به و يجنوب

 از و ها يتيه نيقوان ،ياکد زبان به و يشمال بابل در اشنونا
 نيقوان باستان يايدن نيقوان نيتر شده شناخته و نيتر مهم

 ياکد زبان به و آمده دست به بابل از که است يورابمح
 يمدون و مشخص نامه قانون ).۳۰ :۱۳۸۳ ،ي(بادامچ است

 در ما اسناد نيتر مهم و امدهين دست به باستان الميا در
 افتي شوش در که است ياکد زبان به سند ۵۵۰ باره نيا

 از که ييها استفاده و ساتيمقا ليدال به اما است شده
 حيوضت به است شده مقاله نيا در يحموراب نيقوان

 و بابل مراودات رايز ؛ميکن يم بسنده آن درباره يمختصر
 دو هر يحقوق نيقوان در ياديز راتيثأت موجب الميا

 يحموراب (Edwards, 1971; 272) شد الميا ژهيو به منطقه
 بزرگ يفرمانروا نيدوم و ها يبابل سلسله هفتم پادشاه

 نيقوان و يادار و ياجتماع نيقوان که او لوح و بود يسام
 سال در سازد يم روشن را بابل جامعه ييجزا و يمدن

 SHUTRUK-NAHUTE يسو از الديم از قبل ۱۱۷۶
 موزه در اکنون لوح اصلشد. آورده شوش به يالميا پادشاه

 ).۳۹و  ۳۸ :۱۳۵۲ ،ي(نجف شود يم يدار نگه سيپار لوور
 ۱۹۰۱ سال در يفرانسو يشناس باستان را يحموراب نيقوان
 که طور همان .)۳۲۰ :۱۳۴۸ (عرفان، کرد. کشف شوش در
 نيقوان و شد آورده بابل از يحموراب لوح شد ذکر تر شيپ

 و يحقوق نيقوان شناخت در ييبسزا نقش آن در شده درج
 ييها دوران طول در رايز ؛کرد فايا دوره آن الميا ياجتماع

 امکان داشت تفوق الميا بر ياسيس نظر از نيالنهر نيب که
 رسد يم نظر به و باشد بوده معتبر هم يخارج قانون دارد

 موجود عرف قانون ليتکم يبرا اگر يحت يحموراب قانون
 به ادامه در که است شده رفتهيپذ الميا در باشد بوده هم

 نيقوان با يحموراب نيقوان يها تفاوت و ها شباهت يبررس
  پرداخت. ميخواه الميا در شده اجرا

  
 الميا در يجار نيقوان با رابطه در موجود اسناد
  باستان

 اسناد کمبود با الميا نهيزم در پژوهشگران همواره
 روبرو ميقد الميا نهيزم در ژهيو به الميا باره در يخيتار

 هستند ياسناد الميا باره در معتبر اسناد جمله از هستند.
 که است آمده دست به ها مخ سوکل دوره در شوش از که

 نيب در که است ياکد زبان به يحقوق سند ۵۵۰ حدود
 يحقوق سند ۶۰۰ حدود الديم از قبل ۱۶ و ۲۰ يها سده

 نيقوان مطالعه يبرا را يمناسب نهيزم که است شده دايپ
 را اسناد نيا کند. يم فراهم باستان الميا در يحقوق

 عالمت با که افتي شوش در يفرانسو شناس باستان
 )۲۲ :۱۳۹۲ ،ي(بادامچ اند دهيرس اپچ به MDP ياختصار

  هستند. موردنظر موضوع يبررس يبرا ياصل منبع و
  
  باستان الميا يحقوق نيقوان

 ذيتنف بود، يشفاه صرفاً ابتدا در الميا يقانون نظام
 اعتبار همان با داشت سابقه ها قرن که قانون يشفاه

 اجرا به بود، شده آورده بابل از که يمکتوب يها وهيش
 يبررس مورد متن نياول ).۱۱۹ :۱۳۷۱ نتس،ي(ه آمد يدرم
 -يتمت زمان از يحقوق مهمحاك کي سند مقاله نيا در

 ياکد زبان به متن ،)MDP 24 393( است الميا شاه رپتش
 يآقا ترجمه از محاکمه نيا ذکر يبرا نگارنده و بوده
 درباره سند نيا است کرده استفاده يبادامچ نيحس
 فروشنده پسران که يا خانه فروش به راجع است يتيشکا
 سند در نامبرده شخص به را خانه پدرشان اند کرده ادعا

 يشونيقيا از قضات .است نفروخته )ينام يشونيقي(ا
 راشتيا معبد در او نکهيا از پس و کند ادا قسم که خواستند

 ،ستين يجعل او اسناد که کرد ادا قسم شاهد ۳۴ مقابل در
 ).۳۸۲و  ۳۸۱ :۱۳۹۰ ،ي(بادامچ دادند او به را خانه قضات
 در که ستا يارزش سند نيا مطالعه در توجه قابل نکته

 سوگند رايز ؛بودند قائل خوردن سوگند عمل يبرا محاکم
 بود يتيواقع ها آن يبرا بلکه نبود قانون کي از يا ماده تنها

 يمحل راتييتغ وجود با منطقه سراسر در سوگند اصل و
 از که طور همان )Sasoon, 2005: 47&48( داشت وجود

 سود به ياديز شاهدان ميشو يم متوجه متن خواندن
 يادا با پرونده گريد طرف اما ؛اند داده شهادت يشاک

 در د.يآ يم رونيب روزيپ پرونده از شتاريا معبد در سوگند
 اگر اما برسد نظر به بيعج مسئله نيا ديشا نخست ديد
 ادي سوگند شتاريا معبد در او که ميکن توجه نکته نيا به

 يادا صورت در که ميشو يم متوجه آنگاه است کرده
 از را الهه نيا تنيک کننده محافظت قدرت دروغ، سوگند
 ،الميا در که است بوده يقدرت تنيک( داد خواهد دست
 بوده پادشاهان محافظ قدرت و يماورائ و زياسرارآم يقدرت
 يمعن هب و قانون طهيح از شدن خارج يعني نيا و )است
 به مربوط که يموارد در مجازات  وهيش بود خواهد او مرگ

 ايهدا و يخواندگ فرزند ت،وراث خصوص در دروغ سوگند
 سرکش امواج به مجرم سپردن از بود عبارت باشد،
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 نيا در که شهود تعدد وجود با که برد دينبا ادي از رودخانه.
 اريبس سوگند ارزش ظاهراً خورد يم چشم به ها پرونده

  .است بوده شانيا شهادت از شتريب
 يآقا ديد از را باستان الميا دوره از يگريد يدادرس سند
 MDP( ميکن يم يبررس يبادامچ نيحس و نتسيه والتر

28 399(.  
  

  MDP 28 399 سند ترجمه
 يرير تا دخترش به را خود ييدارا ن،يس يآقا چون

 يريتار د.کر ميتسل يرير تا هيعل ييادعا شوگوگو ديبخش
 تو« :کرد ادا ريز شرح به يسوگند گوگو شو مقابل در

 و يهست من وارث ،تويهست من پسر تو ،يهست من همسر
  »کند خدمت تو به و بدارد دوست را تو ديبا ريتيخوب اتا

 و کرد ادا شوگوگو به نسبت را شده ادي سوگند يريتار
 جان به و تيسان کوکو جان به شان، شيا پاال جان به
 نسبت يريتار که يقسم به شوگوگو خورد. قسم شَيرينپ
 ساخت. وخانه گذارد احترام بود، کرده راديا خدا و شاه به
 يبرا نقره شکل ۸ کرد؛ افتيدر نقره »شکل« ۴۵ يريتار
 عنوان به جو »گور« ۳۰ شوگوگو و بود ريتيخوب اتا

  کرد. پرداخت يرير تا الرث ا سهم
 که است شرح نيبد ماجرا از نتسيه والتر يآقا ريتفس

 تنها و برده ارث به او فوت از پس را پدر اموال يدختر
 اموال رايز ؛کند يم اعتراض شوهر ؛است بوده زين پدر فرزند
 نيا بر يا سلطه شوهر پس است نبوده زن هيمهر جزو
 تيرضا يتعهد نينچ با زن که داشت نخواهد لاموا

 من وارث تو ،يهست شوهرمن تو کند: يم جلب را شوهرش
 را تو بوده) ها آن دختر احتماالً (که تبريخوب اته ،يهست

 ليدل گذاشت. خواهد احترام تو به و داشت خواهد دوست
 مال آن بر او تعهد نيا با که است بوده نيا شوهر تيرضا
 او به را سلطه نيا دادگاه که بود ديبع و شد مسلط يارث

 شرح نيبد يبادامچ نيحس يآقا ريتفس و ترجمه .بدهد
 قصد بوده دهيرس او به پدرش از هيارث که خانم که: است
 معترض او همسر که بردارد يفرزند به را ريتيخوب اته دارد

 در زن که است ارث وضع نگران رايز ؛است هيقض نيا
 ليدل .است يو وارث شوهر که کند يم ادي سوگند دادگاه
 نيا يانتها در که است يعبارت ترجمه نيا شتريب صحت
 است) يشاک سند نيا در که ي(شوهر شوگوگو آمده: سند

 که »ساخت خانه« و شمارد محترم را خدا و شاه به سوگند
 فرزند به خانه ساختن ۱۹۱ ماده يحموراب قانون اساس بر

 يحموراب ۱۴۸ قانون اساس بر اما ؛ دارد اشاره يخواندگ
 ،ي(بادامچ است زين خانواده ليتشک يمعن به خانه ساختن
 اريبس سند نيا از يتدرس و قيدق برداشت )۳۲ :۱۳۹۲
  .است مشکل

  
  باستان الميا در يکشاورز نيزم اجاره

 منعقد سال کي يبرا معموالً نيزم اجاره قرارداد
 توسعه يبرا اجاره داد قرار بود. هم ديتمد قابل که شد يم
 در و سال سه مزارع درمورد ريبا يها نيزم کردن آباد و

 سال آخر در فقط بها اجاره که بود سال ۵ نخلستان مورد
 مبلغ :پرداخت بود گونه ۴ به بها اجاره شد. يم پرداخت

 واحد هر يازا به نيمع مبلغ محصول، از يسهم ثابت،
 بر نيزم اجاره قرارداد شوش در .يعرف نرخ مساحت،
 زارع که شود يم دهيد فراوان محصول در مشارکت اساس
 .)۲۴ :۱۳۹۱ ،ي(بادامچ دهد يم مالک به را محصول نصف

 يرگيچ الميا بر نيالنهر نيب که يمدت رسد يم نظر به
 معتبر انايسوس در ينيالنهر نيب نيقوان داشت يفرهنگ
 توجه قابل که شود يم مشاهده آن در يراتييتغ اما بودند.
 Esip-Tabal يها قرارداد يحموراب نيقوان در مثالً است
 اسناد در اما ؛بودند يرقانونيغ نيالنهر نيب در ببر) و (بردار
  م.يشو يم الميا در آن شدن اجرا متوجه شوش

  
 MDP 22 95 مزرعه اجاره سند

 الستيس ۷۰ آن يبذرافشان يبرا الزم غله که يا مزرعه
 کي شوبارو. کانال با مزرعه ياريآب گل. بل هيناح در واقع
 و لويا - يباشيا مزرعه ،گريد مرز ،ياتور مزرعه ،نيزم مرز
 ديکن يم مشاهده که طور (همان نويخون مزرعه ،سوم مرز

 هيهمسا يها نيزم کردن مشخص قيطر از نيزم حدود
 کرد. اجاره لوميا -ابوم از را مزرعه يکوب -ورد شد. يم انجام

 آن در که ييا (قرارداده ببر و کن جمع قاعده بر بنا
 او به قهيوث عنوان به که يمال از هيسرما قبال در دهنده وام

 ببرد سود حاصله محصول از چه کند يم استفاده شده داده
 در يشخص تعهد رندهيگ وام صورت هر در کند ضرر چه

 در توان يم نيهمچن ،ندارد دهنده وام به وام پرداخت
 را وام پرداخت باز که کرد مشخص يا قهيوث قرارداد

 به اما شد يم نيمع قهيوث گريد حالت در کند. نيتضم
 خود نيد دهنده وام که نيا مگر شد ينم پرداخت دهنده وام
 و کنجد جو، يبرا ببر. و کن جمع قاعده بنابر .ندهد) را

 ميتقو خولتوپو، ماه در کرد. پرداخت نقره شقل ۳ او عدس
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 .کرد اجاره را مزرعه و پرداخت را نقره او اورودگ. هيناح
 و او خانه در خيم کي شود مطرح مزرعه هيعل ييادعا گرا

 شاموال همه با جرؤم يعني( است شده نصب هيناح سه هر
 و شمش خداوند ورحض در است) جرأمست خسارت مسئول

 ،يميش -شمش ورحض اتکلشودر حضور در ناکينشوشيا
 - ارا ورحض در بلوط،يل حضور در ل،يگام - يليا حضور در
  دارند). يمهم نقش اسناد همه در که شهود گر (نشان يبان
  

  شوش ياکد اسناد اساس بر الميا در نامه وصيت
 (MDP 24 379) ادد ليميگ نامه وصيت
 به را خود والام تمام کننده تيوص نامه وصيت نيا در

 نيا« که کند يم حيتصر سند دبخش يم شيزندگ کيشر
 زحمت و کرده کار شوهرش با او رايز ؛شد داده او به هيهد
 هيهد نيا به دختران اي پسران از يکي اگر »است دهيکش

 و شوند يم محروم مادر ارث از يکل طور به کنند اعتراض
 ارنک در که يفرزند اما کنند يم رونيب نهخا از را او فوراً
 وارث تواند يم کند يم مراقبت او از يريپ در و ماند يم مادر
 به فرزندان به که کند يم تيوص ادامه در باشد مادر

 نامه وصيت يانتها در و بدهند نقره خگل شهيليا دخترش
 که يگريد سند است. قيتصد نشانه به ادد مليگ ناخن اثر
 دختر نام است ازدواج سند ايگو که شد افتي شوش در
 زمان در ايگو آمده آن در عروس عنوان به ادد ليميگ

 از نامه وصيت در که يا نقره و بوده خردسال پدرش تيوص
 مشخص دخترش ندهيآ نيمأت يبرا را شده صحبت آن

 خواهرشان جهاز ندهيآ در که کرده موظف را وراث و کرده
  ).۲۵ :۱۳۹۲ ١،ي(بادامچ کنند پرداخت را
  

  )MDP ,28 :402 11( يرب -نيس نامه وصيت
 همسرش به را اموالش يرب - نيس تيوص نيا در
 دارد استفاده حق است زنده که يزمان تا همسر و دهيبخش

 و برند يم ارث به را اموال پسرش سه همسر فوت از بعد و
 نخواهد يسهم اموال از نکند خدمت مادر به که يپسر

 دو نيا يبررس اساس بر ).۳۲ :۱۳۹۲ ،ي(بادامچ داشت
 اعمال حق کننده تيوص شخص که شود يم مشخص سند
 و داشت زين را مرگ از پس يحت خود ماترک بر تيحاکم

 د.ينما مشخص را راثيم آن به دنيرس بيترت توانست يم
 وراث از يکي به را خود اموال هيکل توانست يم او نيهمچن

                                                             
 به مقاله وضعیت اجتماعی زنان در ایالم باستان که توسط آقاي بادامچی اشاره دارد - 1

  منتشر شده است. 92در سال 

 د.ينما محروم ارث از را گرانيد و دينما منتقل خود
 نيا داشت ها نامه وصيت نيا از توان يم که يگريد برداشت

 و است داشته آن در احترام قابل يگاهيجا زن که است
 واضح کامالً متون نيا در کنندگان تيوص همسران تياهم

 و باستان يايدن در زنان يبرا ارزش و تياهم نيا و است
 نيقوان در که است يا لهمسأ آنها حقوق نگذاشتن پا ريز

 نيقوان ۱۴۸ ماده م.يخور يبرم آن به هم يحموراب
 اگر شود. ضيمر او زن و کند ازدواج يمرد اگر :يحموراب

 زن دينبا او کند ارياخت يدوم همسر که باشد ليما مرد
 ساخته که يا ( خانه در او از ديبا بلکه بگذارد کنار را اول

 است زنده که يزمان تا او از و دينما يدار  نگه است)،
 قانون ۱۴۸ ماده به توجه با و )King, 1915( دينما تيحما

 و ارزش يرب نيس نامه وصيت با آن سهيمقا و يحموراب
  است. مشهود کامالً آن دو هر در زنان به قانون احترام

  
  الميا در هيارث نيقوان

 ارث به مربوط يحقوق نيقوان ها مخ سوکل دوره در
 را يساالر برادر نظام و رسد يم نظر به يعاد ريغ اريبس

 به ميقد الميا يحکومت نظام در که يطور و دهد يم نشان
 در برده. يم ارث به را حکومت که بود برادر پسر، يجا
 شد نيگزيجا پسر توارث نظام با نظام نيا انهيم الميا
 يط در و بود پسر بر مقدم راثيم در برادر که بيترت نيدب

 به را خود يجا يساالر برادر نظام ها مخ سوکل دوران
 انتقال فرزندان به فقط راثيم و دهد يم يپدرساالر

 از شيپ دوم هزاره از زن ياجتماع و يمدن حقوق .ابدي يم
 و شد برابر مرد با او حقوق باًيتقر و نهاد بهبود به رو الديم

 م؛يمر ،يقاسم( گرفت يم پسر که برد يم را يارث همان
 زن ،يالميا يحقوق تفکر در .)۱۶ :۱۳۸۵ ،فاطمه ،يقاسم

 فرو نام به هرگز و داشته را خود حق به و يانسان گاهيجا
. است نشده ظاهر يدعاو خوانده اي خواهان مقام در دست

 بودند مرد و زن جنس دو از يالميا جوامع در رندگانيگ وام
 انجام منشا هم نهيماد انيخدا بلکه نهينر انيخدا فقط نه

 در ارث قانون . )۱۰۵ :۱۳۸۹ (دادور، اند بوده يحقوق امور
 در زين يالميا مردان بخشد يم يا ژهيو گاهيجا زنان به الميا

  دادند. يم قرار الطاف مورد را خود زنان ها نامه وصيت
  

  باستان الميا در يتجار قرارداد
 مبلغ که ميينما يم يبررس را يتجار يقرارداد نجايا در
 يگذار هيسرما آن وموضوع است نقره شقل ۲۴ قرارداد
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 است. شمش معبد گذار هيسرما ستيتجار يسفر يبرا
 برابر در گذار هيسرما که دارد يم اعالم عقد ضمن شروط

 اصل و ستين مسئول راهزن حمله و يتجار خسارات
 سود اما گردد يبازم گذار هيسرما به صورت هر در هيسرما

 درباره يحموراب قانون شود. ميتقس يمساو طور به ديبا
 يراهزن از يناش خسارت ديگو يم خسارت از يناش شرط

 اگر ستين مسدول است سفر در که يتاجر يبرا
 هيسرما رندهيد،گيگو يم دروغ او که ديبگو گذار هيسرما
 رفتهيپذ او هيعل ييادعا گريد و خورد يم سوگند صرفا

 شده درج قانون يبررس با ).۲۴ :۱۳۹۳ ،ي(بادامچ ستين
 با قانون دو نيا تفاوت يحموراب قانون و شوش سند در
  م.يشاهد را گريکدي
  

  باستان الميا در ها مجازات
 يمختلف يها مجازات ميجرا اساس بر باستان الميا در

 دروغ شهادت مرتکب هرکس ،مثال عنوان به شد يم نييتع
 مربوط ليمسا مورد در شود. يم دهيبر او زبان و دست شود

 بر عالوه معمول مجازات ايهدا و وراثت ،يخواندگ فرزند به
 آب در کردن غرق وهيش به مرگ فرمانروا، و انيخدا لعنت
 زن ده آن در که است موجود هوهنور به مربوط يمتن بود.

 افتيدر يا هيهد يمرد از متهم زن که دهند يم شهادت
 دستور متهم به يقاض است. کرده انکار را آن و کرده

 رود در اگر ،بسپارد رودخانه آب به را خود که دهد يم
 بماند زنده اگر و دعواست برنده يمدع شود غرق کارون

 ).۱۲۷ نتس،ي(ه کند المثل اجرت را هيهد ديبا يمدع
 در هک است ييها مجازات جمله از زين مرگ به مجازات

 از يکي در مثال عنوان به شده افتي الميا يحقوق اسناد
 شده گرفته نظر در مرگ مجازات جعل يبرا اسناد

 يبرا يمجازات گريد ييجا در ).۳۸۳ :۱۳۹۰ ،ي(بادامچ
 او که است قرار نيا از است داده دروغ شهادت که يشخص

 امواج در را او جمجمه رودخانه يخدا که برود آب در دياب
 د،يآ فرود او سر بر شاه و خدا گرز که باشد بشکند، گرداب
 ،يني(حس رود رونيب شاهان و خدا قلمرو از که باشد

 يمهم اريبس نقش الميا قانون در شهود ).۸۶ :۱۳۹۰
 ديرس يم نفر چهل به موارد يبعض در شهود تعداد داشتند

 لوح کي گزارش اساس بر تنها است توجه قابل اريبس که
 به يفان شهود وجود بدون ناکينشوشيا و ناهوته شهادت

 حداقل شهود دادتع صورت نيا ريغ در ،است يکاف ييتنها
 نتس،ي(ه است بوده انيخدا عالوه به يفان انسان نفر دو

 شاه رپتش - يتمت زمان از يحقوق مهمحاك سند در .)۱۲۶
 ذکر زين يبرخ شغل ،شهود انيم شد انيب شتريپ که الميا

 مثالً ستندين يا حرفه قضات افراد دهد يم نشان که شده
 :۱۳۹۰ ،ي(بادامچ بوده آنها انيم در زين ريگيماه و آشپز
 داده يکشور قضات به تنها الميا در يمدن يدعاو ).۳۸۳

 شهود از باالتر يسمت دادگاه در هرگز کاهنان و شدند يم
 فهرست شوش اسناد در ).۱۲۶ :۱۳۷۱ نتس،ي(ه نداشتند

 و شده يم آغاز ناکينشوشيا و شمش انيخدا نام با شهود
 شهود با يتفاوت و داشتند وجود هم زنان شهود انيم در

 قرارداد نيطرف شدهيم ذکر شهيهم کاتب نام نداشتند. مرد
 را تعهد که يشخص و خوردند يم سوگند انيخدا به
 بهيکت يرو انيپا در را خود ناخن اثر بود رفتهيپذ
 يالميا مذهب ارتباط ).۲۶ :۱۳۹۱ ،ي(بادامچ گذاشت يم
 به بردن يپ يبرا که است ريچشمگ چنان يالميا حقوق با

 الميا مذهب و فرهنگ از يآگاه بدون يالميا حقوق اصول
   کرد. اقدام توان ينم

 به نافياست يها دادگاه جلسات استير باستان الميا در
 که بود مختلف يها استان شاهزادگان اعظم يوزرا عهده

 در رساندند. يم انجام به را فهيوظ نيا يقاض کي کمک به
 و دادند يم يرأ که بودند انيقاض نيا يبدو يها دادگاه

 کردند. يم قضاوت نافياست مورد در فقط اعظم يوزرا
 يخدا با کامل طور به رسد يم نظر به حاکم گذار قانون

 يالميا بهيکت کي توسط لهمسئ نيا است بوده متحد الميا
 يخدا الطاف با که يقانون :ديگو يم که شده داده نشان

 .شده گرفته )II( ناحوته شوتروک پادشاه و ناکينشوشيا
 فيط کي از شهيهم سکوالر نيقوان و ياله نيقوان الميا در

 ).Edwards, 1971, 275( بودند
  

 الميا در رشوه اي و نفوذ احتمال با رابطه در يسند
   باستان
 نزد که ييکاال به راجع که: است آمده اسناد از يکي در

 شدند راپتاش"متوسل "تمپت به بودند گذاشته رهن به من
 در مرا هم او که فرستاد من سراغ به را سيپل سيرئ او و

 تمپت زمان به مربوط متن نيا است. کرده حبس خانه
 ريکب الحکومه بينا حکومت تحت شوش شاهزاده راپتاش

 .)۸۵ :۱۳۹۰ ،يني(حس است .م ق. ۱۶۳۰ در لهاهايس کوتر
 که دارد وجود نيا احتمال سند نيا ديديد که طور همان
 را يدرخواست ازاو و شده متصل شوش شاهزاده به يشخص

   او زبان از سند که يشخص يبرا يمشکالت جاديا بر يمبن
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  کند. يم را شده تيروا
  
  باستان الميا در زندان
 يباستان کينزد خاور در کردن يزندان شهياند

 وجود بر دال شواهد نيتر يميقد يآناتول در بوده. ناشناخته
 زندان کلمه که است ميقد يآشور متون به متعلق ها زندان

 واژه با زندان بابل در است. آمده )anakisersim( نام با
Sibittum در اما و .)۱۱۷-۱۱۵ (کاسپارک، است آمده 

 يها يبررس اساس بر باستان الميا در زندان با رابطه
 اسناد از شده ارائه يها ترجمه و مختلف منابع در نگارنده

 افتي کردن يزندان اي و زندان مفهوم با يا واژه شوش ياکد
 باستان الميا از زين زندان وجود نشانگر يمعمار و نشد
 و يقطع سند امدنين دست به زمان تا و نشده افتي هنوز

 باستان الميا در زندان مجازات وجود از توان ينم مستدل
  .گفت سخن

  
  يريگ جهينت

 و نيقوان يبررس به تا شد تالش مقاله يط در
 به توجه با باستان الميا در يحقوق مسائل و ها مجازات

 رغم يعل شوش ياکد اسناد م.يبپراز موجود اندک منابع
 از ياول دست و ميمستق ريتصو الميا درباره محدود منابع

 يبررس با کنند. يم ارائه باستان الميا ياجتماع يزندگ
 يقراردادها از باستان الميا در شده منعقد يقراردادها

 فايا را يمهم نقش شاهد ،ازدواج قرارداد تا گرفته يتجار
 شاهد دو اقل حد وجود خاص موارد در جز و کرده يم

 ۴۰ به تعداد نيا قراردادها يبرخ در يحت و بوده يضرور
 که بوده ناخن نشانه قرارداد دييأت نشانه ده.يرس يم هم
 يرو که يمطالعات با است. داشته را امضا کاربرد ييگو
 نيقوان با آن سهيمقا با و گرفته صورت الميا نيقوان

 ليدال که ميشاهد نيقوان يبرخ در را ييها تفاوت يحموراب
 آنها انيم هم يشباهات اما باشد داشته تواند يم يمختلف
 و سوگند يبرا شدن قائل  ارزش به توان يم که دارد وجود
 و صحت يبررس جهت يا لهيوس عنوان به آن رفتنيپذ

 جمله از کردن مصلوب .کرد اشاره مطروحه يدعاو سقم
 خيتار طول در که طور همان که است بوده ييها مجازات

 زين باستان الميا در ميهست يمجازات نيچن ياجرا شاهد
 نقش باستان الميا در يالميا انيخدا است. داشته وجود
 نيا هم ها مجازات و يحقوق مسائل در که داشته يمهم
 و نام با همواره قراردادها و اسناد و شود يم دهيد مهم نقش

 در زندان وجود از است. بوده همراه يالميا انيخدا شهادت
  است. نشده افتي يشواهد هنوز باستان الميا

  
  منابع
 هاي زبان و فرهنگ تحقيقات مركز ايراني مطالعات ،تاريخي جستجوي يك انزان: انشان/ ،۱۳۸۵ ،قربانعلي ،يميابراه .۱

  .۲۰- ۱: ۹شماره  ،كرمان باهنر شهيد دانشگاه ايراني
 -۳۸۱: ۴ شماره اسناد بهارستان، ،ياکد متن از ترجمه و شيرايو با شوش از يحقوق سند کي ،۱۳۹۰ ن،يحس ،يبادامچ .۲

۳۸۶ .  
 متن شيرايو همراه به باستان الميا از يحقوق سند سه ليتحل :يکشاورز نيزم نامه اجاره ،۱۳۹۱ ،---------------  .۳

 .۳۸-۲۱: ۲شماره  ،يشناس رانيا يها پژوهش ،ياکد
 ،يالميا دوسند يسيانگل و يفارس ترجمه شيرايو همراه به باستان الميا در يدادرس ،۱۳۹۲، ---------------  .۴

  .۳۸- ۲۱: ۲شماره  ،يخيتار علوم يها پژوهش
 ها مخ سوکل هدور از ادد ليميگ يالميا هنام تيوص باستان: الميا در زن ياجتماع تيوضع ،۱۳۹۲ ،---------------  .۵

 .۳۲-۱۷: ۲شماره  ،يشناس رانيا يها پژوهش )،.م ق. ۱۶۵۰(
شماره  اسالم، و رانيا يخيتار يها پژوهش م،يقد الميا دوره در يتجار مشارکت يقراردادها ،۱۳۹۳، ---------------  .۶

۱۴ :۲۱ -۳۶. 
: ۱شماره  ،يشناس باستان يتخصص مجله باستان، کينزد خاور حقوق در تنوع و وحدت ،۱۳۸۳ ،---------------  .۷

۳۰-۳۴.  
 ه،يقاجار انقراض تا اسالم صدر از انيساسان انقراض تا ازآغاز رانيا خيتار ،۱۳۸۲ ،يانيآشت اقبال و حسن حسن ا،يرنيپ .۸

  تهران. ،بهزاد انتشارات
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and documents and contracts were accompanied by their names. The legacy law in Elam gives 

a special position to women; the Elamite men have paid attention to their own women. No 

evidence is found regarding the existence of prisons in ancient Elam. 
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Abstract 

 

Social security is the most important objective that each civilized society tries to achieve and 

for this purpose, the main role is played by the rules governing the society. Common rules in 

each society create social justice, sustainability of the government, and satisfaction of people. 

Therefore, this aspect is very important in governments that have shown durability over 

history. In this regard, common rules in ancient Elam deserve investigation as a government 

that despite the fluctuations over more than two thousand years continued its life and 

influenced next governments in Iranian plateau, especially Achaemenid dynasty. The Elam 

land was a connector between prehistoric era and historic era of Iran’s land, which has more 

than 2000 years’ history and old culture. Elam was an ancient Pre-Iranian civilization 

centered in the far West and Southwest of what is now modern-day Iran, stretching from the 

lowlands of what is now Khuzestan and Ilam Province as well as a small part of southern Iraq. 

More than two thousand years of civilization in the ancient, middle and new kingdom of 

Elam, they stood in front of the invasions of Mesopotamian’s and finally destroyed by the 

Assyrians. This study aimed to investigate the rules in ancient Elam using the available 

documents. Organizing the information found from archeological documents and Akkadian 

documents From Sukkal-mah period (Sukkal-mah is a Sumerian term that may be literally 

translated “grand vizier,” was the title borne by the highest official of the empire under the 

Third Dynasty of Ur) found in Susa, As well as using library sources, it was found that the 

available documents present an accurate system about legal issues in ancient Elam that 

according to the area of interest, it is significant. Akkadian documents of Susa, despite limited 

sources about Elam, present direct and clear image of social life in this region. By 

investigating the contracts in ancient Elam including commercial contracts and marriage 

contracts, it was found that witness had an important role and except in certain cases, the 

presence of two witnesses was necessary and, in some contracts, 40 witnesses were required. 

Contract confirmation sign was nail sign that was functioning as a signature. With studies on 

Elamite rules and comparing them with the Code of Hammurabi (Hammurabi was the sixth 

king of the First Babylonian Dynasty, reigning from 1792 B.C. to 1750 B.C. and the code of 

Hammurabi is a well-preserved Babylonian code of law of ancient Mesopotamia, dating back 

to about 1754 B.C.), differences were observed that have different reasons, but there are 

similarities between them where we can point to giving value to swearing as an instrument to 

investigate verification of claims. Crucify was among the sentences in ancient Elam and 

existed in different periods. Elamite gods had important roles in legal issues and sentences 

                                                           
1- Assistant Professor, Department of Archaeology, Art Faculty, University of Birjand, Birjand, Iran. 
2- Master in Archaeology, Art Faculty, University of Birjand, Birjand, Iran. 

* Corresponding Author: hkoohestani@birjand.ac.ir 

Received: 2017/10/12                                    Accepted: 2018/02/03 

mailto:hkoohestani@birjand.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Table of content 
Paper title Page 
  
 The Effect of Environmental Factors on the Prehistoric Sites in the Southern Zayandeh-Rud by 
Using the Pearson Correlation Formula 

M. Heydari Dastenaei 
1 

  
 A Study on Akkadian Documents of Susa with Emphasis on Social Rules of Elam 

H. Koohestani and M. Ghasemnezhad 
 

15 

  
 The Influence of the Kura-Aras Culture on the Southwest of Iran's Plateau 

H. Arab, A. Hejebri Nobari and S.khaledian 
 

25 

  

 New Reflection on the Religious Position of the “Snake” in the Works of the Remnants of the 
Ancient Elamite Civilization (Based on Archaeological Evidence) 

M. Zohourian, S. Farzin and M. A. Hajizadeh 
 

37 

  
 The Sixth Chapter of Archaeological Excavation of Patpeh Site (Malayer - Dam Catchment of 
Kalan Dam) 

H. Tofighian and M. Sadeghirad 
51 

  

 A Comparative Study of the Newly-Discovered Stuccos on Qezel Qala Mound in Farahan 
J. Alaei Moghadam, S. R. Mousavi Haji and R. Mehrafarin 

75 

  
 Study Role of Environmental Factors in the Formation and Distribution of Partian sites in 
Romashgan Plain (lorestan) 

F. Miri, A. khosrowzadeh, N. Norouzzadeh Ghegini and Y. Yousefvand 
89 

  
 The Study of the Pottery of Shahneshin Area in Historical Town of Frimes 

E. Khakbaz and A. Taghavi 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Address: Journal of Iran's Pre-Islamic Archaeological Essays, Shahrekord University Press, 
Shahrekord, Iran 

Postal Code: 88186-34141    P.O.Box: 115    Tel: 038-32324401-7;(Ext. 2258)    Fax: 038-32321669 
Website: journals.sku.ac.ir                                    E-mail: iaej@journals.sku.ac.ir 

Journal of Iran's Pre-Islamic Archaeological Essays  
 

Bi-Seasonal 
Volume 2/ Number 1/ Serial Number 3/ Summer 2017 

 
ISSN: 

2476-6046 (Paper Edition) 
2476-6054 (Online Edition) 

 
 
 

Proprietor:   The Society of Iranian Archaeologists 
Managing Editor:  Sarikhani. M. 
Editor-in-Chief:  Mousavi Haji S. R. 

 

 

Editorial Board: 

Fazeli Nesheli H. Associate Professor, Tehran University 

Heydarian M. Assistant Professor, Shahrekord University 

Khosrowzadeh A. R.  Professor, Shahrekord University 

Mehar Afarin R. Professor, Isfahan University of Technology 

Molazadeh K. Associate Professor, Bu Ali Sina University 

Mousavi Haji S. R. Associate Professor, Shahrekord University 

Mousavi Kohpar S. M. Professor, Tehran University 

Naistani J. Professor, Tehran University 

Sarikhani M. Professor, Tehran University 

Tavasoli M. M. Associate Professor, Sistan and Balochestan University 

Zaree M. E. Associate Professor, Bu Ali Sina University 

 
 
Journal Manager: Heydarian M. Scientific Editor: Khosrowzadeh A. R. 

Editor of Persian Language: Kianpor S. Editor of English Language: Hashemian. M. 

Administrative Executor: Kianpor S. Typesetting: Ghany F. 

Publisher: Shahrekord University Circulation: 500 Copies 

  

The papers of Journal of Iran's Pre-Islamic Archaeological Essays is indexed by:  
ISC, SID, Magiran. 




	11.pdf
	Contents F
	Format IAEJ

	22.pdf
	Contents E 02
	Contents E 01


