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مقدمه
سرزمین و سیستم حکومتی  ةلة شیوة ادارسئاند م با آن چالش داشته ،ها مانند دیگر دولت ،هخامنشیانترین مسائلی که  از مهم

آن در اواخر قرن تا سقوط سلسلة هخامنشی در قرن ششم گیری  کارآمد برای ادارة مناسب کشور بوده است. از زمان شکل

برابر مساحت ایران امروزی ه قلمرو آن چندین حکومتی مقتدر و بادوام داشته کایران  اسکندر،دست   به چهارم پیش از میالد

بسیار گسترده بود و اقوام متعددی را ت دولاست که وسعت ارضی این  قابل تأملین کامیابی از آن جهت بیشتر ه است. ابود

 و شد های دریای مدیترانه را شامل می پادشاهی هخامنشیان در اوج اقتدار خود از مرزهای غربی هند تا کرانهشد.  شامل می

این  لةو ... از جم ،ها ها، ارمنی ها، بابلی ها، عبری گرفت. یونانی های گوناگونی را دربر می سبب همین گستردگی اقوام و ملت به

 .استنگاری آنان  مدیون تاریخ تاریخ هخامنشی در موردمانده  های برجای از داده گیری چشمها هستند که امروزه بخش  ملت

، پاسداری از مرزها و حفظ استقالل و تمامیت اند که اقوام گوناگوناگی در آن ساکن بوده قلمرو گستردهشک، ادارة این   دونب

و تقسیمات سیاسی مناسبی  ،سازمان، تشکیالتسیاست، های ارتباطی آن روزگار نیازمند  با توجه به فناوری آنسرزمینی 

مسائل  .حکومت مرکزی شودبه بین اقوام قلمرو آنان نسبت که بتواند باعث همگرایی حداکثری و واگرایی حداقلی در بوده 

 و ،فضا برای مدیریت سیاسی شده اعمال راهکارهای مدیریت سیاسی قلمرو هخامنشی، اصلی مقالة پیش رو چگونگی شیوة

تالش  ،ها در عصر حاضر است. بر این اساس گیری احتمالی از تجربة تاریخی آن منظور بهره ها به آن موفقیت سنجش میزان

شده تا به سؤاالت ذیل پاسخ داده شود. هخامنشیان برای ادارة شاهنشاهی خود چه ساختار مدیریتی ایجاد کردند؟ نهاد 

تأثیری  چه هخامنشی عصر در فضا سیاسی ساتراپی به چه منظور ایجاد شد و کارکرد آن به چه شکلی بوده است؟ مدیریت

 نسبت به حکومت مرکزی داشته است؟واگرایی اقوام قلمرو آنان  و همگرایی رد

 مبانینظریپژوهش

 حکومت،فضا،مدیریتسیاسیفضا

 سازوکارهایی نیازمند خود اهداف به دستیابی برای آیند می وجود به ها کشور مدیریتى سازمان در که سیاسی ساختارهای

 برخوردار نیز کافی دینامیسم از زمانی تحوالت با همگام و باشد متناسب آنان فضایی -جغرافیایی ساختار با که هستند

 پای مشخص انسانی گروه یک در مردم عمومی رضایت و خواست بنیاد بر که است اداری سازمانی حکومت. باشد

 .بخشد تحقق را نظر مورد اهداف تواند می و( 2 :1387 نیا، حافظ و مجتهدزاده) گیرد می

و زندگی اجتماعی  ،انسان برای سکونت، بقا ةکه مورد استفادفضا در جغرافیا عبارت است از بخشی از سطح زمین 

 و دهی سازمان: کرد تعریف گونه این را آن توان می و آید می شمار به حکومت ویژة کارکرد فضا سیاسی . مدیریتاست

به . مردم توسط خدمات آن از آسان ةاستفاد و کشور آن مردم به خدمات ارائة و ایجاد هدف با کشور ةادار در نظم ایجاد

 که نهادهایی روابط تنظیم و کنترل طریق از کشور یک امور دهی سازمان از است عبارت فضا سیاسی مدیریت ،بیان دیگر

 هویت کالن و خرد سطح در فضا توسعة به فضا سیاسی مدیریت. برخوردارند اختیار و قدرت از جغرافیایی فضای در

 مسیر در انسانی و طبیعی منابع ةبالقو توان و امکانات از عقالنی برداری بهره به ایجادشده روندهای پایة بر تا بخشد می

 دهی سازمان از هدف ،بنابراین(. 6 :1384 ،همکاران و نیا حافظ) دشو هدایت مناطق و کشورها متوازن و متعادل توسعة

در مراحل بعدی است. بر  جامعه کنترل و اداره و نخست رتبة در سرزمین آن ساکنان به خدمات بهینة ارائة فضا سیاسی

مانده از عصر هخامنشی، عوامل مختلفی همچون جغرافیای کشور و وسعت آن، توپوگرافی،  اساس اسناد و مدارک باقی

فاصله و دسترسی، اقلیم، پراکندگی اقوام، تنوع نژادی و مذهبی، تهدیدهای بیرونی، و مسائل نظامی بر الگوی 

 ؤثر بوده است.بندی فضای کشور م تقسیم
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بندیناحیه

ناحیه فضا یا قسمتی از خاک یک کشور است که عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی آن را از محیط اطراف خود متمایز 

سیاسی و فرمانروایی یک  ة(. ناحیة سیاسی بخشی از سطح زمین است که در قلمرو اراد89 :1369کرده است )شیعه، 

یه در جغرافیا هنگامی قابل تشخیص و متمایز از دیگر نواحی جغرافیایی است که عوامل قدرت سیاسی قرار دارد. یک ناح

بندی تقسیم یک محیط  (. ناحیه19 :1383نیا،  خوبی آشکار و قابل شناسایی باشد )حافظ اجزای آن به ةپیونددهند

هایی خاص  دارای ویژگیهای مجاور خود متمایز و  جغرافیایی بر حسب عواملی به واحدهای کوچک است که از بخش

 عوامل سیاسی را نام برد.و  توان شکل زمین، تراکم جمعیت، تمرکززدایی بندی می باشد. از عوامل مؤثر در ناحیه

 روشپژوهش

شناختی  های باستان حکومت هخامنشیان موضوعی تاریخی و نیازمند بررسی منابع و مآخذ تاریخی و یافته بارةتحقیق در

شده از سوی هخامنشیان در این مورد  مدیریت سیاسی فضا در این عصر و سازوکارهای اعمال است. اما پژوهش در

تا در چارچوب مطالعات بین  ندپژوهش حاضر در صددنگارندگان در تواند بیشتر در چارچوب جغرافیا قرار گیرد.  می

ها و  اند و گزارش هشدخی بررسی منابع دست اول تاری نخست ،ای به مسئلة این پژوهش بپردازند. بر این اساس رشته

ها در رابطه با شیوة مدیریت سیاسی فضا در عهد هخامنشی و نقش آن در همگرایی و واگرایی اقوام قلمرو  های آن نوشته

بندی شده و سپس با استفاده از مبانی نظری  آوری شده است. در مرحلة بعد، مطالب به صورت موضوعی دسته آنان جمع

ه است. منابع دست اول مشتمل بر شداند و همگام با آن نظر پژوهشگران معاصر نیز ارزیابی  هشدفسیر یادشده تحلیل و ت

توان به  شناسی از عهد هخامنشی و منابع کالسیک یونانی است که از آن جمله می های باستان و یافته ،ها، اسناد کتیبه

 هرودت اشاره کرد. های بازمانده از عهد داریوش و خشایارشا و کتاب تواریخ کتیبه

 هابحثویافته

 شاهنشاهیساختارینوینبرایادارۀایجاد

-1 :1975؛ گریسون، 521-516 :1993برای آگاهی در این مورد ر.ک. داندامایف، گیری شاهنشاهی هخامنشی ) شکل

دولتی . است باستانجهان  تاریخ تةاز رخدادهای برجس( 485 :1390؛ مالوان، 140 :1388کوب،  ؛ زرین1998؛ بریان، 15

 قلمرویی بود کهترین  بزرگ شد و دوسوم یونان را شامل می استثنای به باستان دنیای وجود آوردند تمام که هخامنشیان به

 و رودان میان جلگة و ایران فالت مرزهای آن تمامی. تا آن زمان به خود دیده بودجهان از نظر گستردگی و جمعیت 

 و مشرق در ترکستان و سند رود تا مغرب در نیل ةدر و مدیترانه شرق سواحل و بالکان ةجزیر شبه شرق تا صغیر آسیای

که تابع دولت هخامنشیان  ،. هرودوت از بیست ساتراپی و حدود هفتاد ملت(1گرفت )ر.ک. شکل  می دربر را شرقی شمال

 و پیروزی به بستگی بلکه نبود، ثابت ها ساتراپی این تعداد(. 399، 89 سوم، کتاب :1389بودند، نام برده است )هرودوت، 

 .(2های عهد هخامنشی ر.ک. شکل  )ر.ک. صفحات بعد؛ برای مالحظه ساتراپی داشت شاهان فتوحات

ارتباط مستقیمی با  های پادشاهان گذاری میان مرکز پادشاهی و ایاالت و همچنین سیاستدر عهد هخامنشی رابطة 

سو شاهنشاه مظهر   محور اساسی در فرمانروایی هخامنشیان این نکته بود که از یک .داشته استنوع سیستم حکومتی 

و از سوی دیگر مردم نیز از جانب او نمایندگی متقابل داشتند.  بوداتباع خویش  ةفرمانروایان پیشین و نیز نمایند

 به احتمال بسیار پدید آورد کهرا میان یک فرهنگ سیاسی و یک ایدئولوژی اقتدار  عمیق فرمانروایی هخامنشی پیوندی

عنوان جانشین خدا بر  دربارة فرمانروا به رودان میانتر ریشه در عقاید مردم  طور مستقیم شت و شاید بهدریشه در آیین زر

نبرد نامتناهی میان نیروهای  صةمحور اصلی فرمانروایی هخامنشیان بر این مبنا استوار بود که دنیا عر .روی زمین داشت
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دست فرمانروای دادگر در این دنیا به پایان   است که سرانجام با پیروزی خیر و شکست نیروهای اهریمنی به شرّخیر و 

و هرج و مرج  ،، آشفتگیاین حکومت بود که دنیا را از شرّ فقطهای آنان آمده  گونه که در کتیبه آن ،رسد. بر این اساس می

 .(96 :1387گارثویت، ر.ک. ) داد نجات می


(2010.قلمروشاهنشاهیهخامنشی)ویتکهوهمکاران،1شکل

که در سرتاسر شاهنشاهی رعایت  ندمراتب اساسی را بنیان نهاد ، با تلفیق فرمانروایی و اقتدار الهی، سلسلهانهخامنشی

یز که جانشین تنها دنیا را آفریده بود، بلکه شاهان آن را ن شد که نه مزدا آغاز می مراتب از اهوره شد. این سلسله می

، خلق کرده بود. در نتیجة این نگرش، حق آمدند شمار می بهبر روی زمین  ـ از خاندان هخامنشی پارسـ  مزدا اهوره

اساسی متضمن یک تعادل جهانی بود.  طةشد. این راب مختص به این خاندان شمرده می فقطحکومت و فرمانروایی 

 (.97-98 :1387گارثویت، ر.ک. شد ) زدا و نظام جهانی وی تلقی میم شورش علیه پادشاه هخامنشی شورش علیه اهوره

کردند.  پرداختند و در خدمت شاه شاهان بودند از وی و قلمرو شاهنشاهی و حاکمیتش دفاع می شاهانی که خراج می

هخامنشیان به  باور کرد که حاکمیتش را از خدا گرفته باشد. با این حال، مفهوم شاه شاهان در سنتی معنا پیدا می ،بنابراین

کید داشتند آن را تادر حالی که بر قدرت مطلق  آنان شد که مزدا و نمایندگی او بر روی زمین باعث می میان اهوره طةراب

بود. این « فرمانروای دادگر»های آن  ترین شاخصه آوردند که از مهم شمول به اجرا در در چارچوب یک نظام اخالقی جهان

تا زمانی قدرت  فقطشاهنشاه هخامنشی  ،کرد. به عبارت دیگر هخامنشی را به نوعی محدود میحد شاه  خود قدرت بی

 کرد. شده رفتار می مطلقه بود که در چارچوب نظم شناخته

ها و  شده توسط شاه بزرگ و طبقة حاکم بر سرزمین به دنبال این بحث، پرسش اساسی نحوه و میزان قدرت اعمال

رو هخامنشیان است. اینکه قدرت شاه هخامنشی چه میزان بوده و این قدرت چگونه در قلم ةاقوام ساکن در محدود

ای مهم در تاریخ هخامنشی است. بیشتر مورخان تاریخ  هسئلشده است م سرتاسر این مرزهای گسترده اعمال می

ودمختاری محلی خواند توان آن را خ هخامنشی گرایش دارند که نفوذ قدرت مرکزی را در برابر چیزی محدود کنند که می

که در « محلی»و « مرکزی»با این حال، دو واقعیت  ،که حتی پس از اصالحات داریوش نیز کماکان ادامه داشت. اما

مناطق شاهنشاهی بر حسب شرایط خاص هر منطقه وجود  همةطور دائم در  ند در کنار یکدیگر و بهبود ظاهر با هم متضاد

تمرکز قدرت در ارتباط با روابط شاه با تشکیالت اداری مرکزی و  سئلةبه بیان دیگر، م (.32 :1388،  است )بریان  داشته

 تأکیدشده توسط شاه بر فضای شاهنشاهی  خصوص بر کنترل سیاسی اعمال ست. متون یونانی بها ناپذیرها انکار ساتراپی
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نظامی به مناطق مختلف  -دهان سیاسیها و فرمان (. اعزام ساتراپ6 و 5 فصول هشتم، کتاب :1380ورزند )گزنفون،  می

های مهم، اعزام  اقتدار مستقیم شاه بر ارگ مانندگرفت، با تدابیری  می انجامکه مستقیم زیر نظر شاهنشاه  ،شاهنشاهی

ص اشخاشد که که هدفشان ممانعت از رهایی  و ... همراه می ،منظور نظارت بر او نمایندگانی به نزد هر ساتراپ به

که  ،های اشرافی حیات و ثبات در خاندان ،(. به عالوه360 :1386زیر بار قیمومت سلطنتی بود )بریان،  رتبه از عالی

شد، در گرو ماندگاری و حفظ قدرت خاندان هخامنشی و شاه بزرگ  ها و فرماندهان ارشد از میان آنان انتخاب می ساتراپ

انتخاب  :گرفت انجامها  اعمال قدرت بیشتر شاه بر ساتراپیبود. بعد از اصالحات داریوش یکم، اقدامات دیگری نیز برای 

موران مخفی که مأطور مستقیم از سوی شاه، نظارت مستقیم بر دیوان اداری هر ساتراپی، و  حکام محلی هر ساتراپی به

تی از سوی به چشم و گوش شاه معروف و فقط در برابر شاه مسئول بودند. با این همه، نباید پنداشت که چنین اعمال قدر

 وجود مناطق و اقوام گوناگونشد. قلمرو شاهنشاهی هخامنشی به دلیل  ارکان جامعه نیز اعمال می همةشاه هخامنشی بر 

که سابقة دیرینی  ،مختلف را طقاهخامنشی ساختارهای سیاسی مندولت شد.  اداری یکسانی اداره نمی -در قالب سیاسی

ای  به گونهشاهنشاهی  دهی . سازمان(2006؛ یاکوبس، 282-269 :1999امایف، به قوت خود باقی گذاشتند )داند ،داشتند

آمیز و  همزیستی مسالمت. به حداقل برسدباشند و شورش متمدن در کنار هم  اقوام متمدن و نیمهگرفته بود که  انجام

(. 1983 ت،ی)اشم بود حاکمبود که در امور سیاسی و مذهبی  انیهخامنش یاتیتسامح بهترین نوع ابزار تبلیغاتی و عمل

شد؛  اقوام می میانپیوستگی اقوام مختلف ناشی از وجود شاهنشاه هخامنشی بود که با تدابیر مختلف باعث پیوند 

ثبات سیاسی، نظم  ةکنند ای که بیشتر نخبگان بومی شاه پارسی را نه به چشم فرمانروایی بیگانه، بلکه تضمین گونه به

 (.80 :1390، ویسهوفردانستند ) حافظ مشاغل خود می و ،اجتماعی، رفاه اقتصادی

در تاریخ بشر « حکومت فدراتیو»وجود آوردند نخستین پدیدة حکومتی و نخستین  نظام حکومتی که هخامنشیان به

 از یک هیچ که است این گیرد قرار توجه مورد باید اینجا در که مهمی مسئلة (.171 :1393پور،  )احمدی شود شمرده می

 نظام با انطباق قابل امروزی مفهوم و معنا در کشور ادارة های شیوه و کشور در مکان و فضا دهی سازمان های روش

بینش و  و اصطالحات نباید با را باستان دوران دولتی دیگر اینکه ساختار. نیست باستان ایران در حکومتی -سیاسی

 جامعة ساختارهای با که هستند جدید عصر اروپای به مربوط ملت -دولت نظیر مفاهیمی. کرد تحلیل امروزی دریافت

 باستان دوران در شرقی جامعة به مرکزگریز و تمرکزگرا مفهوم دو به باید منظر، این از. دارند تفاوت بسیار شرق باستان

 و متضاد نه باستان ایران حکومتی های سیستم در یادشده مفهوم دو. کرد بررسی خود زمانی شرایط در را آن و نگریست

در نظام هخامنشی حکومت مرکزی نقش  (.365-364 :1386 بریان،)یکدیگرند  ثبات باعث و هم مکمل بلکه هم، نافی

کرد. در این روش حکومتی، به دلیل گستردگی و ناهمگنی  کنندة امور را در بین نواحی مختلف کشور ایفا می هماهنگ

ای به ایاالت  منظور تداوم و بقای کشور امتیازات ویژه ناچار بود بهزبانی دولت مرکزی  -کشور و همچنین تکثر قومی

ها را به رسمیت بشناسد. اما باید این نکته را در نظر داشت که حاکمیت در نظام  تفویض کند و تا حدی خودمختاری آن

حکومت فدرالی آمد و به تعبیر امروزی دولت هخامنشی یک  شمار می ناپذیر آن به حکومتی هخامنشیان بخش جدایی

کوچک مشروط به اینکه پایبند  پادشاهان و ها ها یا ساتراپ (. شهرب173-172 :1386 شد )بریان، یکپارچه محسوب می

ضمن  بودند؛ مند بهره خود داخلی امور ةادار زمینة از استقالل نسبی در بودند نظامی مسائل و به امورات مربوط به خراج

 (.365-364 :1386 ر.ک. بریان،) های هخامنشیان باشد راهبرد با تضاد ایست درب هم نمی ها آن های سیاست اینکه

خود را بر مناطق مفتوحه اعمال  ةهای محلی قدرت تاز شاهان نخستین هخامنشی کوشیدند با تکیه بر نخبگان و سنت

 شاهان که ستین یدیهای خود را بر اقوام تابعه تحمیل نکردند، ولی ترد کنند. درست است که پارسیان هرگز سنت

بود که بتوانند جوهر و بنیاد ن ییها التیامرکب از  سست ونیفدراس یا گونه بر یظاهر ییفرمانروا فقط هدفشان یهخامنش
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یا در آسیای مرکزی  ،ها در ماد، آناتولی، بابل، مصر امتیازات حاکمیت خویش را حفظ کنند. بنابراین، هرچند برگماردن ساتراپ

بر  های اداری احتماالً ها و مسئولیت محلی نشد و صالحیت -روشمندانه و رسمی واحدهای سیاسیموجب از بین رفتن 

شدن و  از یک سو پیروزی نظامی پارسیان به مستحیلاما سرزمینی آن مناطق شکل گرفت،  -اساس الگوی ساختار سیاسی

سیس نهاد تأطلب در درون یک شاهنشاهی متحد و یکپارچه انجامید و از سوی دیگر،  نابودی قلمروهای پادشاهی توسعه

فاتحان به پدیدآوردن دولتی نوین بود که وحدت آن به چند نماد ظاهری محدود  ةساتراپی به بهترین شکل نمایانگر اراد

ولی قاطع جذب شده و جوش خورده های شاهی در این شاهنشاهی به نحوی متفاوت  شد. اقوام، شهرها، شاهان، دودمان نمی

 بودهای واقعی پارسی در ایاالت تاییدکنندة خواست شاهان ایرانی برای ایجاد شرایطی  استقرار مهاجرنشین ،د. همچنیندنبو

 (.129-128 :1391های مغلوب داشته باشد )بریان،  ها و جمعیت ای مؤثر بر سرزمین که بتواند سلطه

امتیازات مختلفی . در بابل کورش دادند به مردمان مغلوب میامتیازاتی وحات خود آغاز فتشاهان هخامنشی در پاد

ای رفتار  گونه بهدر مصر کمبوجیه و داریوش  نیز امتیازاتی داد. به معابدهمچون معافیت مالیاتی به شهروندان بخشید و 

: برگزیدگان ام از طرفین امتیازاتی داشتبرای هر کدند. این اقدامات ا همصری شدپنداشتند  کردند که مردمان آنجا می می

های بابلی و  نام سنن و ارزش  اما خدمت به آنان را به ؛پذیرفتند که شاهان هخامنشی را شاه خود بدانند بابلی و مصری می

های  مدت و بلندمدت به خاطر سوءتفاهم مدت به هدف خود رسید، در میان که در کوتاه ،پذیرفتند. این سیاست می یمصر

که قصد داشتند منافع پیروزی را نصیب خود کنند، با اقداماتی نظیر تحکیم  ،اختالفات جدی شد. فاتحان شأآغاز کار من

و محدودکردن  ،های نظامی اراضی به نفع شاه و پارسیان، استقرار مهاجرنشین ةقدرت سلطنتی بر معابد بابلی، مصادر

هایی که در مصر و بابل روی داد چرخش ناگهانی  نخستین شورش .شدندمغلوبان باعث برانگیختن درآمد معابد مصری 

و در بابل با  کند: خشایارشا مصمم شد مصر را به ایالتی چون ایاالت دیگر تبدیل ساخت سیاست هخامنشیان را نمایان

تژی قیادت خوبی به آنان نشان داد. استرا یر سیاست خود را بهتغیتخریب دیوارهای دفاعی شهر  و سرکوب اشراف بابلی

(. تقسیم ساتراپی بزرگ بابل به دو ساتراپی و 374 :1386گزین استراتژی توافق ایدئولوژیکی شد )بریان،  نظامی جای

 ابرنهر در راستای همین چرخش در سیاست شاهان هخامنشی بود.جدید ایجاد ساتراپی 

چه ؛ دهی شاهنشاهی خود بود اندیشة سازماندر  بابل تسلط برکه بعد از اولین شاهی بود کورش  ،بنا بر نوشتة گزنفون

ظاهراً او دورة (. در 6، فصل 8کتاب  :1380)گزنفون، برگزید شاهنشاهی را مختلف های نواحی  از ساتراپاو خود بعضی 

(. 36 :1387کوک، ر.ک. شدند ) آشوری تعیین می نمونةاز روی  و سرسپرده نشانده صورت شاهان دست ها به ساتراپ

-67 :1390 بروسیوس،ر.ک. شد ) س حکومت هر سرزمین منصوب میأبود که در ر ییکارآمد او تعیین فرمانروانوآوری 

کشور  دهی فرصت نیافت به سازمان های مصر و اتیوپی را به شاهنشاهی بیفزاید، کمبوجیه اگرچه توانست سرزمین (.68

به اصالح (، 224-195 :1988مورد ر.ک. فوگلسانگ، )برای توضیح در این  پس از پیروزی بر شورشیان. داریوش بپردازد

، 89 سوم، کتاب :1389.ک. هرودوت، ر) ها و ساختار شاهنشاهی هخامنشی روی آورد و تقویت سازمان اداری ساتراپ

وسعت بسیار زیاد قلمرو هخامنشی،  لیبه دل ارشا،یاول و خشا وشی(. در زمان سلطنت دار39 :1999پاتس،  ؛399

یوش مانده دار بر اساس شواهد باقیساتراپی و استوارسازی زیربناهای آن برای ادارة شاهنشاهی الزم بود. استحکام نهاد 

وسیله مداخلة آنان در نواحی دیگر را کاهش داده بود. او   از هم مجزا کرده و بدین موانع طبیعیرا عمدتاً با ها  مرز ساتراپی

 (.305 :1378هینتس، ر.ک. ) کرد خود منصوب میو حاکمان زیردست را کاسته بود ها  قدرت ساتراپیاز 

ها  نآ ادتعد که هددمی ننشا نهخامنشیا وقلمردر  امقوو ا مینهازسر ینا تطبیقی ةیسمقاو سیاسی ت سی تحوالربر

 بود که ها تراپدامنة قدرت سا اینباقی ماند. وده محدن هماو در قلمر ةگسترد و نکرای  هتغییر عمد یکمش یودار ةدوراز 

از ناشی بیشتر  ،دمیشوه تی مشاهداها تغییراپساتراد تعددر گر ا ،. بنابراینیافت کاهش یا افزایش میدر این عهد 
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. ستا نهخامنشیا وقلمر یپیهااساتر و امقواز اسیاسی برخی ه جایگاو موقعیت در گرگونی و دمنیتی ا -سیاسیت تحوال

، 90کتاب سوم،  :1389)هرودوت،  دبو صغیر یسیاآ مالیاتی زةحوو  امقوا وجزکه  ،1کارکدوت، وهر یعااد به ،که نچنا

و  ژئوپولیتکییافتن موقعیت  همیتو االیل سیاسی دبه ،  هنشدده نامی برهخامنشی از آن  نخستینی کتیبههاو در ( 399

 (.59-58 :1983)کوک،  ستا  هشدده برم ناهخامنشی  بعدیهای  در کتیبهگانه اجداپ یک ساتران عنو بهآن منیتی ا

غلبه بر از پس وی ست. ه اشدره شان اهخامنشیاو قلمرام قوابه در آن ست که ی انخستین سندرش نة کواستوا

ج بان سیاربه پاو ند دبوو او قلمردر مینهایی که زبه سرد خووف نة معراستودر ابابل و  ،لیدیهد، ماد در تمند خورقدن حریفا

ر ین شماابر ی جدیدی مینهازسرو یافت ش ها گستراپساترو قلمرش، یوده است. در دورة دارکرره شااختند دامیپر

 سیدرمی 23به ها اپساتراد تعد، ستا  هنوشته شدش یودارشاهی دیل پادر اواکه  ،نکتیبة بیستوس سااشد. بر وده فزا

 23 بروه عال ،ستمر نقشو  ،سوئز لکاناش، شو، پرسپولیسد، در خوی بعدی کتیبههاش در یو. دار(128 :1950)کنت، 

 ،3هند ،2سگرتهاجدید مانند ام قوو امینها زبرخی سر، از نددبوه کمبوجیه فتح شدرش و کون مادر زمینی که زسر

رد مودو ین رود امین گماد. میبرم نان( یونیها )یونانیاو اهایی مانند سکاها وهگراز نیز و  ،کرکا ،6حبشه ،5لیبی ،4دراسکوا

از برخی در  .(59-58 :1983)کوک،  باشندده بو 8یونیهاو ا 7پیشین یعنی سکاهای مینهازسرای از عهیرمجموزخر آ

م ینجا نادر اکه  ،رسمین پازسرب حتسااها با یاپین ساتراد اتعد، ستمر نقشش در یودارمانند سنگنوشتة ، سنگنوشتهها

جایی در  فقط با جابه ؛ها ایجاد نشد ای در تعداد سرزمین بعد از آن تغییرات عمده سد.رمی یاپساتر 30 به، ستا  هنشدده بر

هم رسید  31ها بر اثر گسترش مرزهای شاهنشاهی یا تغییر پایگاه و وضع اقوام این تعداد به  جایگاه سیاسی ساتراپی

م نا 11کوفچیاو آ 10هههادایگر یعنی وه دگراز دو  9دئوهکتیبة در شا نیز ر(. خشایا110-89 :1392، و همکاران جمالی )یوسف

یل ن در اواکه سنگنبشتة بیستونجا . از آ(152-150 :1950)کنت،  سدرپی میاساتر 32 بهها  ناد آجمعاً تعد کهد میبر

شاهی دپادر دورة سکاها و مین مصر زسرینکه ابا توجه به ه و شد نبشتهجدید ت فتوحااز پیش ش و یودارشاهی دپا

کتیبة در  یادشدهمین زسر 21ر یگدسکاها و قلمرو سد جز مصر رنظر می به ،شدوده فزاشاهی دین پاة اکمبوجیه به گستر

کتیبة ر در مذکوی مینهازند. فهرست سرا همددرآها رسپاو تحت قلمررش کون مااز ز ،لحتماابه ، (7-14، 1) نبیستو

، 12سهرپاس/ رپاز: ا ندا رتکه عبا هنوشته شدش یوداریی وایل فرمانراو در اوخلی ی داهارششوب سرکواز پس ن و بیستو

 /لیدیه، 18یهیادرتییی/ نیانشینا، در17یارمد/ مصر، 16بایهار /نعربستا، 15راثوا /رشو، آ14وشبابیر/ بابل، 13وجهو /میالا

                                                                                                                                                               
1. Karkā 

2. Asagarta 
3. Hinduš 
4. Skudrā 
5. Putāyā 

6. Kušiyā 

7. Sakā 

8. Yaunā 

9. daiva 

10. Dahā 

11. Ākaufaciyā 

12. Pārsa 

13. hûvja 

14. Bābiruš 

15. Aθurā 

16. Arabāya 

17. Mudrāya 

18. Tyaiy:drayahyā 
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، 8هرَیو/ اتهر، 7نکزر /نسیستا ،6پَرثو/ رتپا، 5کتپتوکه /کیهدوکاپا، 4مینهار /نمنستا، ار3دما، 2یئونه/ یونیها، ا1دسپرا

/ یازکو، آر14شثتُگوَ /شثتهگو، 13سکا/ سکاها، 12ارگند/ رقندها، 11دسوگُو/ سغد، 10باختریش/ بلخ، 9میاوارز/ ارزمخو

احتماالً  ها افزایش تعداد ساتراپی دلیل (.1950)برای آگاهی از محتوای این کتیبه ر.ک. کنت،  16مکه /انمکر، 15تیشووهَر

دهی  سامانبیشتری به اهش قدرت شاهنشاه نیاز در اواخر عهد هخامنشی و با کبود که ها  آننظارت بیشتر بر ضرورت 

هایی که در دورة  عوامل دیگری همچون شورش افزون بر این،(. 45 :1385، و همکاران )یانگ شد احساس میها  آن

از نقش داشت. هدف از این امر پیشگیری ها  آنها و تقسیم  رخ داد نیز در افزایش تعداد ساتراپی داریوش و خشایارشا

از میالد به دو قسمت بابل  یشپ 486در سال نمونة مسئلة یادشده است که ساتراپی بابل  .بود دیگرهای احتمالی  شورش

 .(305-283 :1989)استالپر،  تقسیم شد ابرنهرو 


.تقسیماتاداریشاهنشاهیهخامنشی2شکل

(https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/7re6wy/map_of_the_achaemenid_satrapies_c490bc_1817x1410/) 

نهادساتراپیوکارکردآن

های  و ساتراپی های وابسته به شاهنشاه طور کلی در شاهنشاهی هخامنشی دو نوع ساتراپی وجود داشت: ساتراپی به

عنوان ساتراپ برای ادارة  های وابسته، از طرف شاهنشاه هخامنشی، فردی به الحمایه. در ساتراپی مستقل یا تحت نیمه

آب »حاضر به دادن زیرا  ؛یی به قلمرو هخامشی افزوده شده بودندها ساتراپیچنین شد.  های تسخیرشده فرستاده می سرزمین

 عنوان به را شاه اینکه بر افزون دادند می خاک و آب و بستند می عهد بزرگ شاه با که اقوامی د.نبودن بزرگبه شاه « و خاک

                                                                                                                                                               
1. Sparda 

2. Yauna 

3. Māda 

4. Armina 

5. Katpatuka 

6. Parθava 

7. Zranka 

8. Haraiva 

9. Uvārazmiy 

10. Baxtriš 

11. Suguda 

12. Gan dāra 

13. Sakā 

14. θataguš 

15. Harauvatiš 

16. Maka 
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 بزرگ شاه به مقرر زمان در جاری رسوم طبق و کردند می اعزام سپاه نبرد هنگام در فقط ،پذیرفتند می مذاکرات در طرف

سای محلی سپرده ؤو ر نحکومت هخامنشی بیشتر به فرماندهااز سوی ها  ساتراپی ةارتا دورة داریوش اول اد دادند. می هدیه

 :1354)آذری،  شد استفاده میها  ساتراپی ةبرای ادارعمدتاً و اشراف پارسی  ،ها، قبایل ز خانداناز این دوره به بعد ا؛ اما شد می

 شاه فرمان از ییها یساتراپ نیچن(. 1983 ت،یشدند )اشم ی( و از طرف شاهنشاه هخامنشی منصوب م1983 ت،یاشم؛ 37-61

 نیاآمدند. سرکردگان نظامی و دبیران  یشمار م مراتب حکومتی از اعضای دربار هخامنشی به و در سلسله کردند یم اطاعت

 (.9، بخش 6کتاب  :1380شدند )گزنفون،  یشاهنشاه هخامنشی انتخاب م یسواز  ها یساتراپ

به میل خود از شاه که نیز بودند مستقلی  های نیمه یشی ساتراپهخامن عهدهای وابسته، در  بر ساتراپی افزون

موظف حاکمان و  شد استناد میداب و رسوم محلی امور به آ ةها برای ادار در این ساتراپی. کردند هخامنشی اطاعت می

ها امور قضایی طبق  یاین ساتراپدر . ارسال کنند هخامنشیحکومت مرکزی  رایبهای دریافتی را  قسمتی از مالیاتبودند 

های این  سکه ةهم آزاد بودند )برای مشاهدضرب سکه ( و در 272 :1999شد )داندامایف،  انجام میقوانین و عرف محل 

 .(101-99 :1370عنوان نمونه ر.ک. بیانی،  ها به ساتراپی

زمان خشایارشا شاهنشاهی شد. بنا بر کتاب استر، در  تقسیم می« حکمرانی»هر ساتراپی به چندین ساتراپی فرعی یا 

ساتراپی سوریه عبارت بود از  ،برای نمونه .(1971)مور،  حکمران محلی داشته است 127هخامنشی از هند تا حبشه 

بود. هر حکمرانی به  1و قبرس. عنوان این حکمران به فارسی باستان فرَتَرَکَه ،های آشور، فینقیه، سامرا، یهودا حکمرانی

 ،(. با این حال305 :1378هینتس، ر.ک. دار قرار داشت ) که در رأس هر یک از آنان بخششد  هفت بخش تقسیم می

خلط ن یونانی ساتراپ و فرماندار با یکدیگر امورخدر آثار روشن نیست. کامالً ها در عهد هخامنشی  ساختار درونی ساتراپی

رسد  نظر می به ،بنابراین .(197 :2535)احتشام، رفته است کار  جای یکدیگر به  به 3«هوپارخوس»و  2«آرخون»اژة شده و و

مقام ساتراپ در آغاز عهد  ،مانده از عهد هخامنشی بر اساس اسناد باقی. اند که متوجه تفاوت بین این دو اصطالح نشده

اداری  های بعد افزایش مقام یافته و ریاست تمام امور اما به مرور در دوره ؛تر از فرماندار کشور بوده هخامنشی پایین

 (.84-83 :1390، ویسهوفر)ساتراپی را بر عهده داشته است 

آغاز  نخست از :کنند تقسیم میزمانی  ةدورعهد هخامنشی را به دو ها  وظایف و اختیارات ساتراپ بارةدرپژوهشگران 

ت حکوم تشکیلدر  مهمینقش که  ؤسای طوایفتا پایان عهد کمبوجیه که طی آن ر گیری حکومت هخامنشیان شکل

تا پایان داریوش بزرگ  حکومتاز  دوم ؛(315-313 :1969مفتوحه را در دست داشتند )اپنهایم، های  ادارة سرزمین داشتند

اقداماتی در نظام اداری  داریوشسلطنت  اوایلهای  برای جلوگیری از تکرار حوادثی نظیر شورشعهد هخامنشی که 

. ها به امور اداری محدود شد ری جدا شد و اختیارات ساتراپوظایف لشکری از امور کشوصورت گرفت. طی این دوره 

نظامی واگذار شد که فرماندهی چندین ساتراپی را نیز  یبه سردار آنانفرمانروایی  ةفرماندهی سپاهیان حوزیعنی عمالً 

طور  بهها، مدیر دیوان اداری ساتراپی که  ساتراپنة (. برای جلوگیری از رفتار خودسرا129 :2535)احتشام، دار بود  عهده

دیگر برای جلوگیری از استقالل  اقدام. فرستاد میگزارش کار ساتراپ را به دربار مستقیم تحت نظر شاهنشاه بود 

مشهور بودند  4«چشمان شاه». این بازرسان به بودها  برای بازدید از ساتراپی از سوی شاهنشاه بازرسان ارسال ،ها ساتراپ

 هوجود داشت و مقامی بسازمان دیگری نیز امور مخفی و امنیتی رسیدگی به  یبرا .(2، بخش 8کتاب  ،1380فون، )گزن

                                                                                                                                                               
1. frataraka 
2. archon 
3. hyparchos 

.4 didiyaka،  ی خبرگیراپارسی باستان به معندر 
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 ت،یاشم) استنامیده شده های شاه  یا گوش 2اوتا بازیلوسکه در متون یونانی  بر عهده داشتریاست آن را  1نام گوشکه 

 .(89 :2005؛ همچنین ر.ک. فرای، 305 :1378؛ هینتس، 1983

را نیز در قدرت شریک یا دیگر اعضای خانواده گاهی اوقات برای ادارة بهتر ساتراپی پسر ساتراپ در این عهد 

ساتراپی را تقلیدی از  ةپژوهشگران این شیوة ادار .گرفته است انجام. نمونة این اقدام در پادگان الفانتین مصر کردند می

ر.ک. ) کردند را به خویش نزدیک خویش واگذار میالی کشوری و لشکری مقامات بادانند که  میهخامنشی خود شاهان 

توانست  هایی نیز همراه داشت و خود می این سیاست شاهان هخامنشی دشواری. (2006؛ یاکوبس، 68 :1388بریان، 

به همراهی بقیة س امور اداری قرار داشتند أچه نافرمانی هر کدام از اشخاصی که در ر ؛شودها  اتراپیباعث ناآرامی در س

هرودوت در گزارش خود در مورد نابودی اینتافرن )از  ،عنوان نمونه شد. به ها منجر می خویشان یا بدبینی حکومت به آن

پسران و همة خویشاوندانش جمله هفت نفری که علیه گئوماته شورش کرد( آورده است که به دستور شاه خود او، 

ها و نیازهای خود را از طریق منابع داخلی  هزینه یالتی(. هر ا411، 119 م،سو کتاب :1389)هرودوت،  شدندبازداشت 

های محلی  ها مستقیماً برای تغذیه و حفظ پادگان شد از آن ها جنسی )کاالیی( بود و می کرد. برخی خراج خویش تأمین می

های استثنایی ذخیره  دریافت و برای هزینهبها و معموالً نقره  صورت فلزات گران هایی نیز به ها و مالیات استفاده کرد. خراج

 (.2000؛ داندامایف، 115-108 :1378شد )کورت،  می

های جغرافیایی هر ساتراپی تقریباً بر گسترة قومی و سیاسی آن سرزمینی منطبق بود که به  رسد محدوده نظر می به

داد، محدودة  ی را موانع طبیعی شکل میطورکه مرزهای اصلی شاهنشاهی هخامنش شاید همان .شدند همان نام خوانده می

شد. البته، با توجه به  و دریاچه تعیین می ،کوه، رود، دشت ها نیز با مرزهای طبیعی مانند جغرافیایی بسیاری از ساتراپی

داد، تغییرات قلمرو جغرافیایی  که در مرزهای غربی و غرب قلمرو شاهنشاهی هخامنشی روی می هایی ها و شورش جنگ

که  های غربی ایران موجب شده استمرزهای مورخان یونانی از  ؛ ضمن اینکه گزارشه استمحدوده بیشتر بود در این

های  یافته و ها، الواح کتیبه اطالعات بیشتری دربارة این مناطق وجود داشته باشد. اما مناطق شرقی ایران را بیشتر از روی

 توان شناسایی کرد. شناسی می باستان

هخامنشی، در درجة نخست باید به این نکته توجه داشت که  ةها در دور ساتراپی ةادار ةمدلی از نحوبرای بازسازی 

 با داریوش ةدور از که ساتراپی نظام اساس دولت هخامنشی بر ةسیستم اداری مورد استفاده در سرتاسر قلمرو گسترد

بود و البته این  یکسان ها ساتراپی با مرکزی دولت برخورد نوع ،بود. به عبارت دیگر یکسان شد برقرار تری منسجم ساختار

که در هیچ یک از منابع تاریخ هخامنشی مدرکی که نشان دهد  چنان آن. ها متفاوت است ساتراپی درونی موضوع با روابط

اجرایی  ةبرای بازسازی شیو ،یک ناحیه با ناحیة دیگر از سوی دولت هخامنشی متفاوت بوده وجود ندارد. با این حال ةادار

رو هستیم. از آنجا که بخش اعظم اطالعات ما از شاهنشاهی  هایی روبه در مدل حکومتی هخامنشیان با دشواری

واسطة مورخان یونانی نظیر هرودوت و کتزیاس است،  قلمرو آنان به ةادار ةطور کل و در این مورد خاص نحو هخامنشی به

رو هستیم. تمرکز  ی و مرکزی شاهنشاهی هخامنشی در این منابع روبهبا فقدان مطالب و اطالعات تاریخی از مناطق شرق

منابع کالسیک یونانی در مورد تاریخ هخامنشی بیشتر بر نواحی غربی این دولت است، که در مجاورت و ارتباط بیشتر با 

هایی است که  ها و داده های تاریخی برای نواحی مرکزی و شرقی دولت هخامنشی وابسته به کتیبه دنیای یونانی بود. داده

های کافی و  کاوشفقدان دلیل  گیرد که در این زمینه نیز به شناسی در اختیار مورخ قرار می واسطة کشفیات باستان به

برای شناخت تاریخ هخامنشی در نواحی مرکزی و شرقی ناچار  ،علمی، اطالعات چندانی در اختیار نیست. بر این اساس
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2. Bazilos Uta 
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بخش خاصی از تاریخ  ةنگری هستیم. بدین معنی که اطالعاتی که دربار  و میزانی از همسان به استفاده از عقل تاریخی

ای از قلمرو آنان قابل شناخت و اثبات است برای نواحی دیگر نیز به احتمال قابل تعمیم است. برای  هخامنشیان در گوشه

زرگ لیدیه یا سارد را معیار قرار دهیم و از ذکر توانیم ساتراپی ب آن، می ةادار ةمراتب هر ساتراپی و نحو شناخت سلسله

هخامنشی تقریباً تمام آسیای صغیر را  ةطلبد خودداری کنیم. سارد در دور موارد دیگر که خود مجال و بحثی جداگانه می

یم تر تقس های کوچک ها نیز به شهربی تر نظیر فریگیه و کاریه را که خود آن های کوچک شد. لیدیه ساتراپی شامل می

شد )یاکوبس،  گرفت. ساتراپ بزرگ آن فرمانروای منطقة بزرگ سارد و نواحی اطراف آن نیز محسوب می شد دربر می می

دید مرکز شاهنشاهی، عملیات نظامی  ( که وظایف نظامی نیز داشت و در صورت صالح2006؛ یاکوبس، 307 :1391

حلی هر منطقه نیز در چارچوب همین سیستم اداری و کرد. کارکرد حکام م خاص را نیز در منطقة خود فرماندهی می

 قوانین حاکم بر آن قابل تعریف است.

تواند مورد توجه  ها به هنگام وقوع بحران می اقدامات آن ةشناخت بهتر عملکرد نظام ساتراپی هخامنشیان، شیوبرای 

برای حل بحران است. نظام اداری هخامنشیان ترین کارکردهای نظام اداری هر دولتی توانایی آن  از مهم زیرا ؛قرار گیرد

جایی افراد است نه در نوع خود کارآمد بوده و به همین دلیل مطالب بازمانده از وقوع بحران در این دوره در ارتباط با جابه

به  دادن مراتب اداری روال واحدی داشته است. سروسامان سطوح سلسله همةتغییر در سیستم. سازوکارهای حل بحران در 

گرداندن آرامش به منطقة تحت تسلط خود بود. برای ادراک کارکرد سیستم زمقام باالتر بود و او مسئول با ةامور بر عهد

او در  ،ساتراپ کلیکیه نمونة مناسبی است. بر اساس گزارش منابع یونانی 1اداری هخامنشی و کارکرد آن، ماجرای داتامس

دلیل شورشی در همسایگی خود عنوان ساتراپ   اپ کوچکی فعالیت داشت، بهعنوان ساتر که در آغاز به ،عصر اردشیر

هخامنشی برای سرکوب این  حکومت(. 1994 ت،ی)اشم کردکامل گرفت. مدتی بعد او علیه دولت مرکزی شورش 

 ی؛ برا8، 14 :1886)نپوس،  کرددادن به شورش او  را مسئول پایان 2نخست ساتراپ بزرگ سارد اوتوفرَدات ،شورش

از پایتخت  ( و1994 ت،یاشم ؛8-1: 1886نپوس، شورش ر.ک.  نیبا ا یدولت مرکز ةمواج یچگونگ بارةدر شتریب حیتوض

نیرویی روانة آنجا نساخت. ناکامی این ساتراپ بزرگ در سرکوب شورش باعث شد تا مرکز شاهشاهی دخالت کند و 

بزرگ »در صورت بروز تمرد از سوی  ،را مسئول حل بحران کند. بنابراین 3بازوس فرمانده هزار تن( ارته هزارپتیش )=

عنوان  قادر به تسلط بر اوضاع و تمشیت امور نبود، هزارپتیش به« ساتراپ بزرگ»یا در مواردی که یک « ها ساتراپ

حل بحران را  ةشیو شد. پس باید چنین نتیجه گرفت که این نظام اداری بود که مسیر و کار گرفته می حل به آخرین راه

کردند  مراتب اداری عمل می کرد، یعنی سازوکارهای حل بحران در هماهنگی و تطابق با ساختار سلسله تعیین می

 ،ها برخالف دیگر مقام ،«ساتراپ بزرگ»مراتب اداری این بود که پست  (. نکتةدیگر در باب سلسله322 :1391)یاکوبس، 

گرفت و به رعایای  شد. انتصاب توسط شاه انجام می هر بار از سوی دربار منصوب می این مقام ةموروثی نبود، بلکه دارند

س ساتراپی بزرگ چه کسی خواهد بود. این ویژگی نظام اداری أجدید شاه در ر ةشد که نمایند صورت کتبی اعالم می او به

فرمانروایان و حکام  همةخطاب به هایی  شناسیم. داریوش دوم با نامه واسطة مورد کورش کوچک می ها را به ساتراپی

 (.322 :1391محلی این انتصاب را اعالم کرد )یاکوبس، 

دهد که در  تصویری که از ساتراپی هخامنشی در آسیای صغیر ترسیم شد یک سیستم منسجم و دقیق را نشان می

بود. چنین مدل حکومتی حیات شاهنشاهی هخامنشی بدون تغییر باقی ماند و یک نظام اداری کارآمد  ةتمام طول دور
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جای قلمرو خود  احتمال بسیار در سایر نقاط این دولت بزرگ نیز برقرار بود و حکومت مرکزی بدین ترتیب بر جای به

عنوان ساتراپی در چارچوب  های ماقبل هخامنشی به کرد. این واقعیت که قلمرو پیشین دولت اعمال نفوذ و حاکمیت می

ی حیات شاهنشاهی پابرجا بودند نمایانگر ثبات و استمرار اوضاع سیاسی و جغرافیایی این دولت هخامنشی تا آخرین روزها

 دولت است.

هاگراییوواگراییاقواموملتهمویساتراپنظام

آن بود تا با  در پیکرد،  ای را دنبال می که سیاست توسعة ارضی گسترده ،پیش از هخامنشیان، امپراتوری آشور در دورة

ها  گرفت، آن های مفتوحه، که اغلب نیز با خشونت انجام می نابودی فرهنگ و ساختارهای قومی و مردمی ایالتتخریب و 

ها نابودی هویت فرهنگی مللِ به انقیاد درآمده بود. با  را در خود تحلیل کند و در قالبی یکپارچه قرار دهد. سیاست آن

داشتند با به حداقل رساندن دخالت دستگاه اداری هخامنشی سیس شاهنشاهی هخامنشی، کورش و جانشینانش قصد تأ

های گوناگون مرسوم بود اطاعت از قوانین و مقررات ایرانیان را برای اقوام و  در فرهنگ ملل تابعه و آنچه در سرزمین

همین راضی  (. با این حال، نباید چنین پنداشت که ایرانیان به10-9 :1379بی،  مردم زیردست قابل تحمل سازند )توین

؛ واقعیت تا حد رها سازندالعنان  به گردآوری خراج بپردازند و حاکمان محلی را در امور داخلی خود مطلق فقطبودند که 

جهت منافع ایشان عمل کنند و مراقبت  کردند تا در از نهادهای محلی استفاده میها  آن ،زیادی غیر از این است. درواقع

بارز در این زمینه مورد فارناباز ساتراپ هلسپونت است که گزنفون )کتاب  نةداخلی ایشان داشتند. نموخاصی نیز بر اعمال 

(. مورد فارناباز 342 :1388،  دهد )بریان دست می نظارت وی بر مناطق تحت تسلطش به ة( شرح جالبی از نحو6، فصل 8

ها وفاداری خود را ثابت کنند  منافع ایرانیان و اینکه اگر آنخوبی امتیاز و برتری استفاده از افراد محلی برای دفاع از  به

های محلی به  بیانگر وابستگی سلسله نمونة یادشده ،افزون بر آندهد.  چگونه به حکومتشان ادامه خواهند داد، نشان می

 هاست. ها بر آن ساتراپ ایرانی و نیز تسلط این ساتراپ

های  شورش»های داریوش یکم به پختگی و ثبات رسید،  یاستپس از اینکه شاهنشاهی هخامنشی به دنبال س

بود که چه کسی قدرت را در  دلیل، بیشتر به این افتاد اتفاق میداد؛ اگر شورشی نیز  ندرت روی می به« گرایانه ملی

آید. طلب پدید  های جداگانه و جدایی (، نه اینکه دولتکوچکمورد کورش  مانندشاهنشاهی در اختیار داشته باشد )

ها بیشتر در جهت استواری و  تالشو از زمان خشایارشا به بعد، توسعة ارضی بیشتر مورد نظر شاهان نبود  ،همچنین

داری  حساب ةستانی و نحو سازی امر مالیات و خراج پارچه کردن نظام ایالتی و یک داری از طریق عقالیی تحکیم نظام زمام

 (.9 :1379آن بود )کورت، 

داریوش یکم  ةهای شاهنشاهی را باید در دور نظام ساتراپی هخامنشی از منظر واگرایی اقوام و ملت نخستین تأثیرات

رو شد که البته در  بهطلبانة زیادی رو های استقالل ها و جنگ جو کرد. داریوش در آغاز پادشاهی خود با شورشو جست

دودمانی بودند و بة است که همگی دارای جنها این  شورش همةمشترک در  بةترین جن ها موفق بود. مهم سرکوب آن

انتساب خود به یکی  ،ها گذاشتند. از نظر آن می «شاه»دادند و بر خود عنوان  هریک خود را به پادشاهی پیشین نسبت می

منظور شورش علیه حکومت مرکزی ایجاد  برای کسب حمایت مردم بهرا از اخالف پادشاهی پیشین مشروعیت مورد نظر 

این امر سیاست شاهان نخستین هخامنشی،  ةرسد دلیل عمد نظر می البته در بسیاری مواقع نیز این چنین بود. بهکرد و  می

به تابعیت امیران و شاهان محلی سابق اکتفا کردند و تغییرات چندانی  فقطدر آغاز کار  بود که ،یعنی کورش و کمبوجیه

در ساختار سیاسی و اداری مناطق مختلف ایجاد نکردند. هنوز ارکان حاکمیت نظام هخامنشی در ایاالت مختلف به چنان 

یشین در یک نظام های پ آن ادغام تمام پادشاهی ةکه مشخص ،قوام و استحکامی نرسیده بود که بتواند نظم نوین را

از مردمان تابعه این نظم نوین هنوز قابل درک و  یبرای بسیار .سیاسی واحد بود، در نظر مردم شاهنشاهی مجسم کند
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درواقع، حکومت هخامنشی  بردند نیز مزید بر علت بود. کار می باور نبود. سیاست مدارایی که شاهان نخستین هخامنشی به

های پیشین هر منطقه امید  سبب حفظ مظاهر و ارکان اصلی قدرت رو بود که به روبهدر آغاز کار با این مشکل جدی 

 کرد. پذیر می بازگشت به نظم پیشین را برای مردم آن منطقه ملموس و تحقق

کردن  های محلی و یکپارچه در نگرش هخامنشیان و شیوة حکومتی آنان از بین بردن حکومت ،طورکه اشاره شد همان

های  های قومی و فرهنگی، گاهی مواقع دشواری سبب پراکندگی به ،یگاهی نداشت. این شیوة حکومتیکل شاهنشاهی جا

مشاهده کرد.  ..مپ 493تا  499های  بارز آن را باید در بین سال نةآورد. نمو وجود می جدی برای شاهان هخامنشی به

 ،کمیت محلی را تغییر ندادند. از نظر فرهنگیهنگامی که ایرانیان شهرهای یونانی آسیای صغیر را تصرف کردند سنت حا

و  1ررونق شهرهایی نظیر میلتوسشدت شبیه و وابسته به جهان یونانی بودند. اقتصاد شکوفا و بازرگانی پُ این مناطق به

دادند.  ، یونانیان را از دیرباز به این مناطق متمایل کرده بود و آنان بخش زیادی از مردم این منطقه را تشکیل می2وسساف

دست مردم   ها جریان داشت و امور هر شهر به مدل حکومتی حاکم بر این مناطق نوعی دموکراسی یونانی بود که مدت

شد. با روی کار آمدن هخامشیان هرچند آنان تغییر زیادی در آن ایجاد نکردند، ادغام این مناطق در یک  هر شهر اداره می

اندوختن طال در  برایتمایل شاهان هخامنشی از  ،را سلب کرده بود. همچنین های گذشته ساتراپی واحد تا حدودی آزادی

ای  کننده که البته دلیلی قانع (205 :1389)داندامایف،  بحث شدهجریان مبادالت تجاری  شدن و مشکل های خود گنجینه

برداری از نارضایتی نسبی  با بهره ،حاکم میلتوس ،آریستاگوراس .ق.م 499. در سال برای اثبات آن ارائه نشده است

سال  ششایونی ترتیب داد که نیروهای هخامنشی با دشواری زیاد و پس از  قةدر منطرا ایجادشده، شورشی گسترده 

موفق به سرکوب آن شدند. خودمختاری داخلی که شاهان هخامنشی به ایاالت داده بودند در کنار عدم تالش جدی برای 

سرعت گسترش یابد و دیگر  ون شاهنشاهی هخامنشی باعث شد تا جریان شورش بهسازی این مناطق در در پارچه یک

که قرابت و  ،شهرهایی نظیر اسپارت و آتن یونان و دولت هنشین را نیز دربر گیرد. نزدیکی این مناطق ب مناطق یونانی

تر شود. در طول  ررنگپُداشتند، باعث شد که نقش عامل خارجی در گسترش این شورش  ها ان آننزدیکی زیادی با مردم

شهرهای یونان خطری دائمی برای شورش و استقالل این  تاریخ هخامنشی، عامل نزدیکی فرهنگی این مناطق با دولت

 شد. نواحی محسوب می

مردمان  طریقاز  اًکه طبیعت کرد شاهان هخامنشی ثروت زیادی را طلب می بزرگ یهای کشیشکرو ل گستردگی قلمرو

داریوش با مشورت (. 2000)ر.ک. داندامایف،  گذاری دقیق از زمان امپراتوری داریوش آغاز شد خراج .دش مین میتأ تابع

گرفتن از  . او با عبرت(1999)ر.ک. داندامایف و گیزلن،  سای محلی اقوام یک نظام دقیق مالیاتی ایجاد کردؤها و ر ساتراپ

بتواند نظم امپراتوری را تضمین هم مغ )بردیای دروغین( قدم گذاشت تا   های پیشین در مسیر اصالحات گئومات شورش

استیالی هخامنشیان را مورد ایراد و اعتراض  اًرا به آنجا نکشاند که عموم مردمکند هم در کار برداشت و دریافت خراج 

بهایش و  ارزیابی فلزات گرانای بود که بر اساس آن هر سرزمین مغلوب بر اساس  گونه این سیستم به ،قرار دهند. درواقع

ها و عوارضی که مکلف بودند به شاه  عالوه بر مالیات ،مردمکرد.  ای مشخص مقداری معین خراج پرداخت می محاسبه

 ،که سایه و تصویری از شاه در والیات بود ،پرداختند. ساتراپ ها می های گوناگون نیز به ساتراپ پرداخت کنند، مالیات

گرفت. قسمتی از خراجی که توسط  های مالزمانش از مردم مالیات می و هزینه ،ساتراپ ة، سفربرای پردیس اختصاصی

 کردند. شاهی ارسال می نةشد و بقیه را به خزا نشین منتقل می داری ساتراپ  شد به خزانه ها جمع می ساتراپ
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طورکه گفته  شد. همان گذار می بر مردم خراج ستمباعث  گاه این سیستم مالیاتی هخامنشیان ایراداتی نیز داشت که

ها این اجازه را داشتند تا مبالغ  شد، عالوه بر مالیاتی که مردم برای خزانة سلطنتی ملزم به پرداخت بودند، ساتراپ

گذاری هخامنشیان بود  های بزرگ سیستم مالیات و خراج ای نیز از مردم دریافت کنند. همین موضوع یکی از عیب اضافه

موجب ظلم و اجحاف آنان نسبت به  گاه گرفتند و این خود نشین می حقوق و سهم خود را از ساکنان شهربها  که شهربان

شد. به سخنی دیگر، از آنجا که ساتراپ در مقابل حکومت مرکزی موظف به پرداخت مقدار  نشین می ساکنان شهرب

از آزادی عمل کافی برخوردار بود و گاه ه مرکز، وظیفة خود و ارسال مالیات مربوطه ب دادن مشخصی از خراج بود، با انجام

علت گستردگی  های بیشتری از مردم بپردازد و حکومت مرکزی به توانست برای ادارة ساتراپی خود به اخذ مالیات می

 (.110 :2525قادر به دخالت مستقیم و نظارت دائم نبود )احتشام، همیشه  مرزهای شاهنشاهی و وسعت زیاد آن عمالً

نشین تا آخر  دیگری که بر سیستم مالیاتی هخامنشیان وارد است این است که مقدار مالیات مقرر هر شهرب ایراد

تا پایان  ریزی شد تقریباً سیستم مالیاتی که در دورة داریوش یکم پی ،حکومت هخامنشیان ثابت و بدون تغییر بود. درواقع

 بیشترها در دورة آغازین شاهنشاهی هخامنشی بسیار  ة ساتراپیحال آنکه گستر ؛دورة هخامنشی بدون تغییر پایدار ماند

ساتراپی تقسیم شده بود و این رقم در دورة داریوش سوم  چهارآسیای صغیر در دورة داریوش یکم به  ،عنوان نمونه بود. به

ا به مرکز حکومت ه ؛ حال آنکه مقدار مالیات و خراجی که در دورة داریوش یکم از این ساتراپیرسیدساتراپی  هفتبه 

مقدار مالیاتی  ،. در نتیجه(2000؛ داندامایف، 2012)داندامایف،  شد بدون تغییر تا دورة داریوش سوم باقی ماند ارسال می

های هر  ها و ثروت ها در اواخر دورة هخامنشی موظف به پرداخت آن بودند تناسبی با دارایی که هر یک از این ساتراپی

 بود. مردماین مالیات بر دوش ساتراپی نداشت و فشار 

با شهرها ها معموالً  آن. تأمین کنندرا ساتراپی خود ثبات داخلی های اعزامی به مناطق مختلف وظیفه داشتند  ساتراپ

اقداماتی مانند  ها ناعتماد آند و برای کسب کرد خود روابط حسنه برقرار میتحت تسلط و مناطق مختلف ساتراپی 

ساتراپی تحت نظم و ثبات را در بدین وسیله قادر باشند تا دادند  انجام میمجازات مجرمان در تخفیف  و مالیات شبخش

ها بود.  ادارة ساتراپیجمله راهکارهای منطقه از  حاکم درهای  خاندان های سیاسی بین ازدواج. تسلط خویش حفظ کنند

. کرد میبرخوردار محلی نیز از حمایت را یرانی بزرگان اها  ، این ازدواجبزرگان محلیگذشته از پیوند و همبستگی بین 

،  )بریان ه بودپارسی پیوند زناشویی برقرار کرد ةزاد نجیب یکدختر  با ،2شاهزاده پافالگونی ،1وتیسک ،عنوان نمونه به

ن و میتأکه ملزم به  ،ها را در مقام والی یک ایالت پهناور توانست موقعیت ساتراپ (. چنین اتحادهایی می343 :1388

ای برای اشراف محلی در  ها جای پای بالقوه این ازدواج ،پرداخت مبلغ معینی از خراج بودند، استحکام بخشد. همچنین

 چنین پیوندهایی ،البته داد. و آنان را به مرکز شاهنشاهی و ماهیت وجودی آن پیوند می کرد  نظام حکومتی ایران فراهم می

 باشد.اشراف محل توانست مسبب مشکالتی شود که حاصل اشتراک منافع حکام ایرانی ساتراپی و  می گاه

وجود آورده بود تا اقتصاد شکوفا شود. تا پیش از استقرار  واحد این امکان را به یهای بسیار در نظام ادغام سرزمین

پادشاهی و حکومت مستقلی وجود  ،قسمت آن روزگار، در هر ةشد شاهنشاهی هخامنشی بر بخش اعظم دنیای شناخته

های خرد و محدود، اقتصاد  راند. در چنین پادشاهی های مشخصی تسلط داشت و بر آن فرمان می داشت که بر بخش

ها نیز امکان شکوفایی و  ها میان دولت نظام محلی و در سطحی محدود رواج داشت. برخوردها و تصادم یةبیشتر بر پا

ارضی گذشته در یک واحد  -واحدهای سیاسی همة کرد. با روی کار آمدن هخامنشیان، ود میگسترش اقتصاد را محد

با تشکیل  ،چنینالمللی ایجاد شد. هم شرایط مناسبی برای شکوفایی یک اقتصاد بین ،پارچه ادغام شدند. بدین ترتیب یک
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داد و مانع  های خرد روی می ن حکومتهایی که در گذشته میان ای جغرافیایی، بسیاری از جنگ -این نظام واحد سیاسی

های  ر کشاورزی نیز تأثیر بسیار گذاشت. گزارشدبر اقتصاد،  افزون ،اصلی گسترش تجارت بود از بین رفت. این شرایط

ترین دلیل توجه  اصلی ،در اختیار داریم. البته آنبسیاری از شکوفایی کشاورزی و حمایت شاهان هخامنشی از رونق 

دریافت مالیات و خراج از مناطق مختلف شاهنشاهی بود. بدین  رونق تجارت و کشاورزیسئلة به مشاهان هخامنشی 

داشتند. گزنفون  ،که شرط اصلی رونق تجارت و کشاورزی بود ،ین امنیت داخلیتأمها تالش زیادی در راستای  آن ،منظور

این ما هستیم که باید آن را برطرف  ،اگر هر خطری پیش آید» :ها گفته بود نویسد کورش در توجیه وضع مالیات می

ها قرار  کند بر عهدة ساتراپ امنیتی که کورش در اینجا ادعا می نیفة تأمی(. وظ6 فصل، 8کتاب  :1380)گزنفون، « کنیم

به مین امنیت فة تأکردن وظی داشت. با توجه به گستردگی بیش از حد شاهنشاهی، تفویض قدرت نظامی و محول

ساتراپ  1ها را در گزارش هرودوت از آرتافرن ساتراپ فةبارز این وظی نةمنطقی و عقالنی بوده است. نمو ها کامالً ساتراپ

آرتافرنس ساتراپ سارد نمایندگان شهرهای ایونی را فراخواند و »بینیم:  می ..مپ 5 ةسارد در جریان قیام ایونی در آغاز سد

جای جنگ و به جان هم افتادن، هنگام بروز اختالفات   به ،بر آن ای بین خود کرد که بنا نامه آنان را وادار به تنظیم توافق

گیری کرد و بر حسب همین  ها را بر حسب فرسنگ اندازه های قانونی توسل جویند. او سپس سرزمین آن باید به راه

مین امنیت و تأش هرودوت رابطة بین (. گزار693، 42 ششم، کتاب :1389)هرودوت، « ها بر آنان مالیات بست اندازه

 دهد. خوبی نشان می بین حکومت و مردم است، به مطالباتکه دو رکن اساسی از  ،گردآوری مالیات را

بودن  منظم. های شاهنشاهی بود پارچگی شاهنشاهی راه ها برای کنترل مناطق و حفظ یک یکی از مؤثرترین روش

. تمام بسیار مهم بود ها و کشورهای مفتوحه در هنگام لزوم دخالت در ساتراپیارتباطات و قابلیت قدرت مرکزی برای 

شد. برقراری ارتباط میان فواصل بزرگ، چه از دید نظامی چه از  ها به هم متصل می منظم راه کةقلمرو شاهنشاهی با شب

شد. در مقیاسی  جا می بهجا. مقادیر هنگفتی از مالیات و خراج در طول قلمرو شاهنشاهی اهمیت داشت ،دید اقتصادی

ها با مراکز حکومتی نیز  های بازرگانی نیز مطرح بود. ارتباط مستمر میان ساتراپی کاروان ةهای گسترد جایی بهتر، جا کوچک

مین امنیت و تأساخت که  های ارتباطی را ضروری می وسیع و منظم از راه کةاین عوامل نیاز به یک شبمة الزم بود. ه

 :1380)گزنفون،  داند یمکار  نیرا آغازگر ا کورش(. گزنفون 1983 ت،یاول اهمیت قرار داشت )اشمجة ر درکارایی آن د

 :1389پرداخته است )هرودوت،  یهخامنش یمهم در شاهنشاه یها از راه یکی فیتوص به زین(. هرودوت 6 فصل، 8 کتاب

از مناطق آباد و امن » یشاه یها جاده که آوردهشوش  -سارد ةبه بعد(. او در وصف جاد 622، 52-54 پنجم، کتاب

ها نه در معرض  سخن به این مفهوم است که مسافر در آن نی(. ا622، 52 پنجم، کتاب :1389)هرودوت، « گذرند یم

های مواصالتی منظم، در هنگام جنگ نیز به سهولت امکان  این راه طةواس نه افتادن در دام راهزنان. به بودخطر گرسنگی 

در تعمیر و مراقبت از را بایست هر ساتراپ وظیفة خود  ها می تدارکات برای سپاه فراهم بود. برای استفاده از این جاده ةیته

های ارتباطی در درجة نخست  راههخامنشی در شاهنشاهی  (.571: 1383)اومستد،  کرد میخوبی اجرا  ها به این راه

اند و در زمان وقوع حوادث برای  نوعی کارکرد نظامی بسیار مهمی داشتهبه شاهی  های اند. جاده داشتهکارکردی سیاسی 

 اند. ها کاربرد داشته کردن شورش و خاموشعزام نیروهای نظامی ا

تر از مقام شهربان یا ساتراپ، نظام اداری هخامنشی به همکاری با مقامات محلی وابستگی  به عالوه، در سطح پایین

دست   تری نیز وجود داشت که به احتمال بسیار به ها یا تقسیمات فرعی اپی فرمانداریفراوان داشت. در درون هر ساتر

فریگیه دارای واحدهای و هایی نظیر ماوراء فرات، لیدی، هلسپونت،  شد. عالوه بر این، ساتراپی مقامات محلی اداره می

(. 126 :1379شدند )کورت،  ود اداره میطور سنتی توسط مقامات محلی خ به سیاسی متنوع و گوناگونی بودند که معموالً
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آوری  مراتب محلی در ساتراپی به نوعی باعث سهولت انجام امور اداری مربوط به ساتراپی و جمع تداوم و نگهداری سلسله

گردید که آرامش و تداوم آن را در  به حکومت هخامنشی میاشراف محلی شد و از سوی دیگر باعث نزدیکی  مالیات می

 .پی داشت

مزدا به او این است  کند که یکی از دالیل اعطای پادشاهی از سوی اهوره های خود اعالم می اریوش همواره در کتیبهد

ها مدافع نظم  شوبآکه شاه در برابر  ،این مضمون«. شوبگران را به جای خود نشاندآرآشوب بود و داریوش زمین پٌ»که 

با  ،شود ناآرامی می باعثکه  ،مایة شورش شود. درون ستون تکرار میهای داریوش از جمله بی نبشته است، بارها در سنگ

ها را شورشی و دروغگو به مردم  دارند، داریوش پیوسته آن پیوند دارد. هنگامی که مدعیان سر به شورش برمی 1دروغ

ذهنیتی را که نین چگویی با شورش علیه نظام پادشاهی و الهی پیوند دارد.  مفهوم دروغ ،کند. بنابراین معرفی می

های مختلف در سرتاسر شاهنشاهی پراکنده  و به اشکال و روشکردند  میهای حکومت ساخته و پرداخته  تئوریسین

عنوان خدای یگانه  مزدا به کردند به بهترین وجه حمایت از شاهنشاه هخامنشی و حکومت او را برابر با حمایت از اهوره می

 داد. اه بزرگ را تخلفی بزرگ و گناهی نابخشودنی جلوه میکرد و هر گونه شورش علیه ش معرفی می

 :1393، و همکاران پور ها )احمدی هاست نه لزوماً وحدت آن در نظام حکومتی فدرالیسم، اصل بر همزیستی بین ایالت

ز بین های فدرال است. توجه به این نکته که هدف حکومت مرکزی ا (. این اصل یکی از دالیل دیرپایی و دوام دولت177

فتنی های محلی نیست، پذیرش حاکمیت را برای مردمان ایاالت و نواحی مختلف کشور پذیر ها و فرهنگ بردن سنت

های محلی که از جنس خود مردم  ها و حکومت فرهنگ بینند که در آن خرده کند. مردم خود را در قالب حکومتی می می

ها نیز هست. شاهان هخامنشی تا زمانی که  ضامن بقای آن دهند و حتی حکومت مرکزی هستند به حیات خود ادامه می

کردند. نمونة آن یهودیان هستند  ها حمایت می زدند از آن های محلی به شورش علیه حکومت مرکزی دست نمی حکومت

دلیل  هتدریج در کرانة دریای مدیترانه به برپایی حکومت خود بپردازند و ب که از زمان داریوش یکم به بعد توانستند به

که چندین بار علیه  ،عنوان نمونه شهر بابل به ،تبعیت از شاهان هخامنشی تا پایان عمر از حمایت آنان برخوردار بودند. اما

های مختلف از  حاکمیت هخامنشی شورید، سرانجام با برخورد نظامی خشایارشا رو به افول نهاد و با تقسیم به ایالت

 خود را در شاهنشاهی از دست داد. اهمیت آن کاسته شد و جایگاه بلند

گیرینتیجه
کرد که بتواند این شاهنشاهی  سیستم حکومتی خاصی را طلب می هخامنشیانمرزهای گسترده و تنوع قومیتی قلمرو 

به نظام ساتراپی معروف  شد کهمدلی ویژه از ادارة کشور  های یادشده باعث ایجاد گسترده را کنترل و اداره کند. ویژگی

بودن  اجرا درآمد. در این مدل حکومتی ویژگی چندملیتی ویژه از دورة داریوش یکم در سرتاسر شاهنشاهی به به است و

شاهنشاهی هخامنشی باعث شده بود که برای ادارة بهتر کشور تا حد زیادی سایر مردمان را در ادارة حکومت سهیم کنند. 

های  می، حکومت بیشتر از طریق عامالن محلی به اجرای سیاستمنظور کاستن از هرگونه تنش احتمالی با مردمان بو به

ها در ادارة این  گرایانه در طول عمر این حکومت نشان از توفیق آن های ملی تعداد بسیار کم شورش .پرداخت خود می

حال،  . با ایناست با سیستم فدرالی امروزی تا حدی قابل تطبیقشاهنشاهی گسترده از طریق نظام ساتراپی است که 

قومی  -سبب تنوع بسیار فرهنگی از دو قرن بر این قلمرو پهناور فرمان برانند، به هرچند هخامنشیان توانستند بیش

ها قابل مشاهده است و احساسات  آن ساز کمتر در حکومت بخش و همسان های وحدت شاهنشاهی خود، ویژگی
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که  ،در ادامه اقدامات هخامنشیان م و بیش باقی ماند.های مختلف آن ک گرایانه تا پایان عمر شاهنشاهی در بخش ملی

 در قالب جدول ارائه شده است. ،شده ها می باعث واگرایی یا همگرایی در بین اقوام قلمرو آن

 

 اقداماتهخامنشیان همگرایی واگرایی

 هخامنشی(های پیشین هر منطقه )در دوران نخستین شاهان  تالش برای حفظ مظاهر و ارکان اصلی قدرت  *

 استفاده از افراد محلی برای امور داخلی ساتراپی * 

 های گوناگون سرزمینرسوم به حداقل رساندن دخالت دستگاه اداری هخامنشی در فرهنگ ملل تابعه و  * 

* * 
شده و از سوی های گذشته  آزادی از یک سو باعث سلب تقریبی )که در یک ساتراپی واحدمختلف ادغام مناطق 

 .تجارت و کشاورزی شده است( باعث شکوفاییدیگر 

 تعیین مقدار خراج هر ساتراپی برای پرداخت به شاهنشاه * 

 شد( ساتراپی )که گاه باعث ظلم و اجحاف به مردم منطقه می ةها برای دریافت خراج برای ادار اجازة ساتراپ  *

*  
ها خود بعداً به چند ساتراپی  که گاه ساتراپی )درحالی بودن مقدار مالیات هر ساتراپی تا پایان عهد هخامنشی ثابت

 اند( تقسیم شده

 * 
مرکز شاهنشاهی و ماهیت )که باعث پیوند آنها به  گر منطقه های حکومت پیوندهای زناشویی میان خاندانایجاد 

 شد( می وجودی آن

*  
سرکردگان ایرانی و )که باعث اشتراک منافع  های حکومتگر منطقه پیوندهای زناشویی میان خاندانایجاد 

 شد( میزمینه برای خودمختاری ساتراپی کردن  فراهماشراف محلی و 

 ها ساتراپه بهر ساتراپی مین امنیت تأ فةوظیکردن  محول * 

 ها های ارتباطی در سراسر شاهنشاهی و در ساتراپی ایجاد راه * 

 ها لزوماً وحدت بین آنها نه  تالش برای همزیستی بین ایالت * 
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