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چکیده

با روی کار آمدن داریوش بزرگ و توسعهی بیشتر شاهنشاهی که نیازمند تجدید نظر در ساختار اداریش
بود ،داریوش تصمیم گرفت عالوه بر اصالحاتی در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور ،سیستم ساتراپی کشور
را که در عهد کورش بزرگ و کمبوجیه دوم شکل گرفته بود ،دوباره سازماندهی کند؛ بنابراین در پایان
پادشاهی او تعداد ساتراپها از  23به  31عدد افزایش یافت.
وضعیت دستگاه اداری هخامنشیان و اصالحات داریوش از دیر باز مورد مطالعهی پژوهشگران تاریخ ایران
باستان بوده؛ اما در مورد نقش و جایگاه ساتراپها در شاهنشاهی هخامنشی کمتر سخن گفته شده است.
در اين مقاله ،چگونگی ش��کلگیری نهاد س��اتراپی ،نقش و جایگاه س��اتراپها در دورهی هخامنش��ی،
ویژگیها و انواع ساتراپیها در سازمان اداری شاهنشاهی هخامنشی ،با رويكرد مطالعهي تحليلي -توصیفی
و با تکیه بر منابع به جای مانده از این دوره و با اس��تفاده از شیوهی پژوهشهای تاریخی ،بررسی میشود.
واژگان کلیدی :ساتراپ ،ساتراپی ،سازمان اداری ،شاهنشاهی هخامنشی.

 .1مقدمه

کوروش بزرگ توانس��ت در زمانی کوتاه س��رزمینهای بسیاری را فتح کند و به پادشاهی پارس
بیفزاید و شاهنشاهی پارسیان را با مرکزیت پارس (خاستگاه پارسیان) ،تأسیس کند .او برای ادارهی
این شاهنش��اهی بزرگ و حفظ فتوحات ،الزم دید که کارهایی برای س��ازماندهی شاهنشاهی ،از
جمله تقس��یم آن به س��اتراپهای مختلف انجام دهد .گزنفون از زبان ک��وروش میگوید« :اگر
فتوحاتی که منتهی به ایجاد یک شاهنش��اهی میش��ود ،ش��ادیبخش اس��ت ،نگه��داری چنین
فر و ش��کوهتر اس��ت؛ زیرا اولی جز شهامت و جس��ارت چیزی نمیخواهد؛ ولی
شاهنش��اهی ،با ّ
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نگهداری و محافظت مس��تلزم حزم و احتی��اط ،فرزانگی ،تدبیر ،اعتدال و دقت در امور اس��ت».
( .)Xenophon, 1914-25: VII, 5, 77او بر اس��اس یک مدل سیاس��ی ویژه که متکی بر الگوی
اخالقی و سیاسی تسامح و تساهل بود ،بسیاری از نخبگان پارسی و ملل تابعه را برای ایجاد آرامش
در میان اقوام و س��رزمینهای تابعه ،برآن سرزمینها برگماشت؛ اما به دلیل گرفتاریهایی که در
زمینهی کشورگشایی و یکپارچهس��ازی شاهنشاهی هخامنشی داشت ،تنها به انتصاب ساتراپها
همت گماش��ت ( .)Xenophon, 1914-25: VIII, 6, 7هرچند کمبوجیه توانس��ت سرزمینهای
مصر و اتیوپی را به شاهنشاهی بیفزاید ،فرصت نیافت به سازماندهی بیشتر کشور بپردازد.
داریوش بزرگ نیز که دو سال نخست پادشاهی خود را صرف فروخواباندن شورشهایی کرد
که در چندین س��اتراپی شاهنشاهی هخامنشی رخ داده بود (ویسهوفر152 :1387 ،؛ Vogelsang,
 ،)1998: 202پس از پیروزی بر شورشیان ،به اصالح و تقویت سازمان اداری ساتراپها و ساختار
شاهنشاهی هخامنشی روی آورد.
بر اس��اس منابع كتيبهاي و يوناني ،تفاوتهايي در تعداد س��اتراپيهاي عهد هخامنشي وجود
دارد .از آنجا كه در ايران عهد هخامنشي مردم گوناگوني با آداب و رسوم خاص ميزيستند و هر
گروه در يك سرزمين به سر ميبردند ،هخامنشیان يك نوع تقسيمبندي خاص سياسي -اجتماعي
داشتند كه بر اساس آن سراسر كشور به سرزمينهايي تقسيم ميشد که در هريك مردمی مشخص
ميزيس��تند؛ برای نمونه در سرزمين پارس ،پارسيان و در سرزمين عيالم ،عيالميان میزیستند .اين
تقسيمبندي در كتيبهها و نقش برجستههاي هخامنشي انعكاس یافته است و زمانی که از ماد و سغد
نام برده ميشود منظور ،سرزمين يا قوم مادي و سغدي است (شهبازی .)89 :1389 ،به این ترتیب،
این تقس��يمبندي مبتني بر اقوام تابع است كه طبق کتیبهی بیستون ،در آغاز پادشاهي داريوش 23
عدد بودند كه در  23سرزمين بزرگ مي زيستند .با مقایسهی اين كتيبه با سنگنوشتهی داريوش
در نقش رس��تم كه در اواخر عمر او نوش��ته شده بود ،درمییابیم که تعداد سرزمينها در قلمروی
داريوش به  30ساتراپی رسیده است .بعد از آن تغييرات عمدهاي در تعداد سرزمينها ايجاد نشد،
فقط با جابهجايي در جايگاه سياسي ساتراپيها بر اثر گسترش مرزهاي شاهنشاهي يا تغيير پايگاه
و وضع اقوام ،اين تعداد به  31هم رسيد (ایمانپور .)24 :1388 ،شاید علل افزایش تعداد ساتراپیها
را بتوان چنین توجیه کرد که  20س��اتراپی سياس��ي -اقتصادي نامبرده توس��ط هرودوت ،وسیعتر
از آن بودن��د که بتوانند با دقت بر همهی آنها حکومت کنند .با کاهش مش��روعیت داریوش در
میان ملل تابعه ،نظارت بیشتر بر ساتراپیها ضرورت یافت و در اواخر عهد هخامنشی و با کاهش
قدرت شاهنش��اه ،نیاز به نظارت بر س��اتراپیها و ساماندهی آنها بیشتر ش��د (یانگ.)46 :1389 ،
همچنین در عهد داریوش و خشایارشاه ،شورش برخی از ساتراپیها به تقسیم سرزمین آنان منجر
ش��د .این کار برای جلوگیری از ش��ورشهای احتمالی بعدی بود؛ برای نمونه ،س��اتراپی بابل در
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سال 486پس از میالد به دو قسمت بابل و آن سوی رود تقسیم شد (.)Stolper, 1989: 288-293
س��ؤال اصلی این است که این شاهنشاهی چگونه موفق ش��د؟ در این زمینه دو نکتهی بنیادی
وجود دارد .نکتهی نخست این است که در زمان سلطنت داریوش اول و خشایارشاه ،به دلیل وسعت
بس��یار زیاد قلمروی هخامنشی ،استحکام نهاد ساتراپی و استوارسازی زیربناهای آن ،برای ادارهی
شاهنش��اهی الزم بود .در نتیجهی این استوارسازی ،شاهنش��اهی به پختگی و ثبات رسید .نکتهی
دوم این اس��ت که در نتیجهی ش��ورشهای عهد داریوش ،بروز ناآرامیهای پیدرپی در مرزها،
تالشهای جداییطلبانه (مانند از دس��ت دادن ساتراپی مصر به مدت  60سال) و مسائل مربوط به
ش��اهگزینی و شاهکشی ،شکلگیری سازمان ساتراپیها در شاهنشاهی هخامنشی ضرورت یافت.
یکی از مهمترین بخشهای س��ازمان اداری هخامنشیان ،نظام ساتراپیها بود .نظام ساتراپیها
که متأثر از سیس��تمهای اداری مادی ،عیالمی ،میانرودانی ،اورارتویی ،لودیهای و آرامی بود ،در
عهد کورش بزرگ و کمبوجیهی دوم ،ش��کل گرفت و داریوش بزرگ ،به استوارس��ازی آن در
گس��ترهی شاهنش��اهی خود پرداخت .در ادامه ،روند ش��کلگیری این نهاد در عهد هخامنشی را
بررسی میکنیم.
در اين مقاله کوش��یدیم با استناد به گزارش پژوهندگان باس��تان ،منابع عبری ،كتيبهها ،الواح
گلي تخت جمشيد ،يافتههاي باستانشناسي و مطالعات زبانشناسي ،در آغاز به طور گذرا سازمان
اداری شاهنشاهی هخامنشی را توضیح دهیم و سپس چگونگی شکلگیری نهاد ساتراپی ،واژهی
ثرپا َون) ،شیوهی ادارهی یک س��اتراپی و کلیات دیگر دربارهی این سازمان اداری
س��اتراپ (خشَ َ
عهد هخامنشی را با روش تحقیقات تاریخی بررسی کنیم.

 .2زمینههای شكلگيري سازمان ساتراپي

پس از تش��كیل شاهنشاهی هخامنشي ،سرزمينهاي شاهنش��اهي به صورت ساتراپي درآمدند .در
رأس هر س��رزمین يك ساتراپ قرار داش��ت كه به ادارهی استان ميپرداخت .واژهی ساتراپ در
عه��د مادها نيز به كار ميرفته اس��ت و همهی زبانهاي باس��تاني به جز عيالم��ي ،اين كلمه را از
م��ادي وام گرفتهان��د .عيالميها اصطالح شكش��هپمانه ( )škšapemānaرا به كار ميبردند كه از
ثرپا َون
ثرپا َون» پارسي باستان گرفته شده بود؛ به عبارت دیگر واژهی ساتراپ به صورت خشَ َ
«خشَ َ
از گونهي مادی گرفته ش��ده و اين نهاد مادي احتماالً از آشور ،اوراتو و آرامي اقتباس شده است
(دياكونف.)332 :1377 ،
بنا بر نوشتهی گزنفون و سالنامهی نبونيد ،كورش بزرگ اولين كسي بوده كه بعد از تسخير بابل ،به
سازمان اداري شاهنشاهی خود انديشیده است؛ زیرا برخي از ساتراپهاي نواحي و مناطق شاهنشاهی
را انتخاب و منصوب كرد (.)Oppenheim, 1969: 313-15; Xenophon, 1914-25: VIII, 6, 1
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گویی در عهد او هنوز ساتراپيهاي مرسوم عصر هخامنشي شكل نگرفته بودند و تنها به سرسپردگي
ش��هرها قناعت ميشد و ساتراپها به صورت شاهان دستنشانده ،از روي الگوي آشوري تعيين
ميش��دند؛ اما ظاهرا ً در روشهاي اداري كه از زمان فرمانروايي مادها ،بابليان و لودیهایها وجود
داشت ،تغييرات اندكي ايجاد شد (كوك36 :1385 ،؛ آذري.)38 :1354 ،
كورش بزرگ بيش��تر وقتش را صرف تشكيل شاهنش��اهی و مطيعسازي قبايل و يكپارچگي
اي��ران کرد .او با تصرف كش��ورهاي متعدد (م��اد ،لودیه ،بابل و برخي نواحي ش��رقي ايران مثل
خوارزم ،سغد و )...و استقرار صلح و امنيت در نواحي و مناطق مختلف ،فرصت راهاندازي سازمان
ساتراپيها را نداشت؛ بنابراين ميتوان حدس زد كه هنوز نهاد ساتراپي شكل نگرفته بود و كورش
همان نهادهاي سياسي عهد مادها و عيالميها را اقتباس و به همان شكل اداره كرد.
كمبوجيه نيز به دلیل مطيعس��ازي سكاها و گس��ترش فتوحات در غرب قلمروی هخامنشيان،
فتح مصر و لشكركشي به سوي سرچشمههاي نيل ،اتيوپي و واحهي آمون ،فرصت راهاندازي نهاد
ساتراپي را نداشت و شاید همان ساتراپهاي قبلي را با حفظ سمت باقی گذاشته باشد (ایمانپور
و شهابادی.)38 :1389 ،
در عهد داریوش بزرگ قلمروی هخامنش��ی وس��عت یافت .وی براي ادارهي بهتر اين قلمرو،
س��ازمان اداري منسجمي را تشكیل داد .بر اساس گفتهی هرودوت ،داریوش 20ساتراپی تأسیس
کرد و ساتراپها را بر آنها برگماشت ( ، IIIبند  .)88این کار ابتکاری نبود؛ بلکه تجدید سازمان
اداری به ش��مار میرفت .داريوش برای ادارهي كش��ور ،نهاد س��اتراپي را كه در زمان كورش و
كمبوجيه وجود داش��ت ،اس��تحكام بخش��يد (ایمانپور26 :1388 ،؛ داندامایف6 :1358 ،؛ هیگ
نت86 :1378 ،؛  .)Potts, 1999: 39او با جداس��ازی مرزهای ساتراپیها به وسیلهی موانع طبیعی،
از دخال��ت آن��ان در قلمروی یکدیگر جلوگیری کرد .داریوش ب��ر خالف عهد كورش بزرگ،
محدودهی قدرت ساتراپیها را کاهش داد و حق انتخاب حاکمان و والیان زیردست را برای خود
نگه داش��ت .اين نكته را از آنجا درمييابيم كه اردش��ير دوم ش��خصاً نِحميا را به حكمراني يهودا
در قلمروی س��وريه منصوب كرد (هينتس .)305 :1378 ،در عهد جانشینان داریوش بزرگ ،نظام
ساتراپی چندان تغییری نکرد و تنها دامنهی قدرت ساتراپها کاهش یا افزایش مییافت.

 .3ریشهشناسی واژهی ساتراپ يا َ
ثرپا َون
خش َ

ثرپا َون» ( )xšaçapāvanدر پارسي باستان است .این واژه از دو
ساتراپ واژهای یونانی و برابر با «خشَ َ
ثر ( ،)xšaθraبه معناي شهرياري ،پادشاهي،
قسمت تشکیل شده است .قسمت اول ،اسم خنثی خشَ َ
قدرت ،قلمرو و س��رزمين اس��ت که معادل آن در اوس��تايي  ،xšaθraدر سانسكريت  ،kşatraدر
فارسي ميانه  šahrو در فارسي نو «شهر» است .ريشهی این واژه  ،√ xšay-به معني حكومت كردن،
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فرمانروايي كردن و پادش��اهي يا سلطنت كردن اس��ت (مواليي .)165 :1387 ،قسمت دوم ،پاون
( )pāvanبه معني پاينده ،نگهبان و محافظ اس��ت .اين كلمه از ريش��هی فعل  ،pā-به معنی پاييدن،
نگهداري كردن ،پروردن و پرورش دادن و پسوند  vanساخته شده است .مادهي مضارع ،paya-, pā-
صفت مفعولي آن  ،pātaمصدرش  pādaو اوستايي آن  pā-است و در سنسكريت  ،pā-در فارسي
ميانه ( pāy-پاييدن) ،در ايراني باستان  pāyaو در فارسي نو «پاي» آمده است (مواليي194 :1387 ،؛
 .)Kent, 1953: 194اين دو كلمه با هم ،به معني پايندهي شهرياري ،نگهبان يا حامي پادشاهي و
محافظتكنندهي سرزمينها است.
در يونان��ي س��اتراپیس ( )satrapisبه معني مرزبان آمده اس��ت؛ البته يوناني��ان گاهی واژهي
هوپارخ��وس ( )hyparchosرا نيز به كار ميبردن��د ( .)Schmitt, 1994: 116در بابلی به صورت
اَهشَ دَ َر – پاننو ( ،)ahšadarapannuمبتني بر شكل غير پارسي ،احتماالً مادي ( )xšaθra-pā-است
(Benveniste, 1973: 315؛ ويسهوفر 1388 ،الف )221 :و در لودیهاي َك ّسد َرپَن (،)kassdrapan
��ثرپا َون» در متون
��ثرپا َون ( )Xšaθrapānگرفته ش��ده اس��ت .كلمهی «خشَ َ
از كلمهی مادي خشَ َ
دموتي مصري به صورت هش��ترپن ( )hštrpnحرفنويسي شده است (;Bresciani, 1998: 248
 .)Dandamayev & Lukonin, 1989: 100; Schmitt, 1985: 418شايد در همهی آنها ريشهي
خشَ ی ( )xšay-پارسي باستان ،به معني «فرمان راندن» وجود داشته باشد؛ بنابراين نهاد مادي (سازمان
س��اتراپي) احتماالً از پيهاتو ( ،)pihātūب ِل پيهاتهی آشور ( )pihāte belو اورارتو و پ ِهاتای آرامی
( )pehātāگرفته ش��ده است كه البته سازمان اداري ماد آن را كاملتر كرد و بعدها پارسيان آن را
اقتباس کردند (هينتس209 :1385 ،؛ دياكونف.)332 :1377 ،
قديميترين سند ايراني معتبر كه از ساتراپ سخن به ميان آورده است ،كتيبهی بيستون است.
در اين كتيبه در دو بخش نام ساتراپ آمده است:
: pasāva : adam : frāišayam : Dādaršiš : nāma : Pārsa : manā : bandaka : Bāxtriyā
”: xšaçapāvā : abiy : avam :

«پس از آن من يك پارسي را به نام دادرشيش ،بندهی من ،ساتراپ بلخ ،عليه او فرستادم».
( ،DBستون  ،IIIسطرهاي .)14-11
“bandaka : Harauvatiyā : xšaçapāvā : abiy : avam : utāšām : I martiyam : maθištam
” : akunauš:

« بندهی من ،ساتراپ رخج ،و او (وهيزداته) ،يك نفر را به فرماندهي آنان برگزيده بود».
( ،DBستون  ،IIIسطرهاي .)57-54
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 .4شیوهی ادارهی ساتراپیها

قلمرو و مرزهای شاهنشاهی هخامنش��ی به دلیل سرزمینها و جمعیتهای ناهمگون ،هیچگاه در
قالب سیاس��ی -اداری یکسانی اداره نمیشدند .هخامنشیان به س��اختارهای سیاسی هر منطقه که
عمر طوالنی داشتند ،اجازهی ادامهی حیات میدادند ( .)Dandamayev, 1999: 271ساتراپی که
به منطقهای فرس��تاده میشد ،باید برای ادارهی بهتر ساتراپی محل مأموریتش ،ثبات داخلی آن را
تضمین میکرد .وی برای اعمال این سیاست ابتدا با شهرها و مناطق مختلف ساتراپی خود ،روابط
حس��نه برقرار میکرد؛ حتی برای حس��ن اعتماد آنان بخش��ودگیهای مالیاتی ،تخفیف مجازات
مجرمان سیاس��ی و ...را انجام میداد تا بتواند بنیاد سیاست هخامنشی ،یعنی «حفظ نظم و ثبات» را
در منطقه به مرحلهی اجرا گذارد .هرودوت ( )42 ،Vاز این رفتار با عنوان اقدامات «آشتیجویانه
و آرامسازی» یاد میکند (بریان.)35 /1 :1388 ،
معموالً هر س��اتراپ نهتنها همسر ،فرزندان و خدمتکاران خویش ،بلکه باورها ،عادات ،آداب
زندگی و زبان خود را نیز به همراه خود میبرد و به محض رس��یدن به اس��تانی که از س��وی شاه
در آن مأموریت یافته بود ،جزو جمعیت پارس��یانی میش��د که در آن ش��هر قرار داشتند (همان:
 .)47س��اتراپ باید درباری پدید میآورد که نمونهی کوچکتر دربار شاهنشاهی هخامنشی بود
(.)Xenophon, 1914-25: VIII, 6, 12
پیوندهای زناشویی میان خاندانهای حکومتگر منطقه ،یکی از راههای ادارهی ساتراپیها بود.
طبعاً این زناشوییها به همبستگی میان بزرگان محلی میانجامید و برای بزرگان ایرانی این امکان
را فراهم میکرد که در محل از حمایت مطمئنی برخوردار شوند .البته پیامدهای این سیاست گاهی
اوقات باعث نافرمانی از مرکز شاهنش��اهی هخامنش��ی میشد؛ زیرا س��رکردگان ایرانی و اشراف
محلی اشتراک منافع پیدا میکردند و زمینه را برای خودمختاری ساتراپی خویش فراهم میکردند
(همان .)57 :ازدواج میان اس��پیتریدات و دختر کوتیس ش��اه پافالگون��ی از این نوع ازدواجهای
سیاسی به شمار میرود (بریان.)56 /1 :1388 ،
احتماالً روش دیگر برای ادارهی ساتراپی شریک کردن پسر ساتراپ در قدرت بود .هنگامی
که وید َر َ
نگه ( )Vidrangaفرماندار ش��د ،پس��رش ن َ َفینَه ( )Nafainaب��ه جای او به مقام فرماندهی
پادگان س��ی ین الفانتین رس��ید و این نشان میدهد که قب ً
ال دستیار پدر بوده است .البته تنها پسران
نبودند که دس��تیار یا شریک پدران میش��دند؛ بلکه این موضوع در مورد اعضای دیگر خانواده
نیز امکان داش��ت؛ مث ً
ال داتام پدرزن خود ،میتوبرزن را که فرماندهی س��وارهنظام بود ،به همراه دو
پس��ر او ،با خود برد .چنین کارهایی به این معنی بود که انتخاب برخی مقامها عم ً
ال در اختیار شاه
نبود .در این زمینه ساتراپها نیز از شاهان هخامنشی تقلید میکردند که بیشتر ،خویشاوندان خود
را به مقامات باالی کش��وری و لشکری میگماشتند .به این ترتیب ،ادارهی شاهنشاهی هخامنشی
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در دس��ت چند خاندان حکومتگر بزرگ قرار داشت (بریان .)68 /1 :1388 ،این سیاست نیز مانند
راه اول ،احتمال ش��ورش ساتراپیها را به همراه داشت؛ مث ً
ال هنگامی که داریوش تصمیم گرفت
اینتافرن را نابود کند« ،دس��تور داد او ،پس��رانش و همهی خویش��اوندانش را بازداشت کنند؛ زیرا
حدس میزد که او و همهی طایفهاش علیه وی توطئه کردهاند» (هرودوت.)118-120، III ،

 .5ساختار درونی و سلسله مراتب در ساتراپهای هخامنشی

س��اختار دروني ساتراپيها در عهد هخامنشي روشن نيس��ت .مورخین یونانی در نوشتههای خود
صریح و شفاف نیستند و به طور کلی همهی آنان ،ساتراپ و فرماندار را با یکدیگر اشتباه میگیرند.
آنها گاهی واژهی «آرخون» و گاهی «هوپارخوس» را به جای یکدیگر به کار میبردند (احتشام،
 .)197 :2535اسناد آرامي يافتهشده در مصر سلسله مراتب اداري ساتراپي آن سرزمین را مشخص
ميكند؛ اما اين نظام اداري را نميتوان به كل ساتراپيهاي شاهنشاهي هخامنشي نسبت داد.
بر اس��اس منابع بابلي ،گويا س��اتراپها در باالترين مقام قرار نداشتند؛ بلكه فرماندار كشور یا
ش��اكين ماتي ( )šākin mātiكه در س��الهاي اوليهی حكومت كورش ذكر شده است ،باالتر از
آنها قرار داشت (ويسهوفر .)83 :1382 ،گویی در دوران پس از كورش مقام ساتراپ ارتقاء يافته
و در رأس امور اداري س��اتراپی قرار گرفته اس��ت .پس از ساتراپ ،بل پاهاتي ( )bēl pāhātiقرار
داشت (.)Brosius, 2000: 47
در عهد ك��ورش نیز ،كاران��وس( )Karanosكه فرماندهی كل قواي نظامي بود ،زيردس��ت
ساتراپ كار ميكرد (ويس��هوفر .)83 :1382 ،كاركنان بلندپايهی ديگري نيز بودند كه زيردست
س��اتراپها قرار داشتند؛ اما عنوان و وظایف آنان به درستي معلوم نبود .عنوانهایی مانند دوستان
( ،)philoiمالزمان همميز ( )homotrapezoiو حامالن عصاي ش��اهي ( )skēptouchoiدر دربار
كورش كوچك وجود داش��تند .همچنين بر اساس كتاب نحميا ،فرماندهان اسواران فرنابازوس،
«م��ردان تحت حكومت والي» بودن��د .اعضاي ديگر ديوان اداري اعالنگ��ران ( )azdākaraكه
فرمانهاي رس��مي را اعالن ميكردن��د ،دادوران يا قض��ات ( ،)*dātabaraبازپرسهاي قضايي
( ،)frasakaپليس مخفي ( ،)vistar-baraدبيران ( )*dipibaraو حس��ابدار ( )hamārakaraبودند
(ويسهوفر83:1382،؛Dandamayev,1993:358؛.)Dandamayev&Lukonin,1989:114- 15
در كتاب عهد عتيق (اِستِر :آيهي  )9آمده است كه گسترهي ايران در عهد خشايارشاه ،از حبشه
تا هند ،به  127فرمانداري تقس��يم شده بود و در رأس هريك «والي» يا فرماندار (‘)pahat / phw
قرار داشت .به اين ترتيب به هر ساتراپ به طور متوسط ،چهار تا پنج منطقهی حكمراني ميرسيد؛
براي نمونه ساتراپي س��وريه از حكمرانيهاي آشور ،فنيقيه ،سامرا ،يهودا و قبرس تشكيل ميشد
(هينتس.)305 :1378 ،
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در مصر ش��ناخت نظام س��اتراپي آسانتر اس��ت .در زيردست س��اتراپ يك رئيس یا نومی
( )nomēقرار داش��ت که عنوان ایرانیاش «فرترك��ه» ( ،)fratarakaبه معني ناظر ،بود .همانطور
كه گفتیم ،واژهي اخير براي س��اتراپ هم به كار ميرفت .به زيردست فرترکه رئيس بخش بود،
در منابع آرامي هفتَخوپاتا ( )hpthpt’/haftaxupātāگفته ميش��د كه در پژوهش��ی زبانشناسي
«سرپرست يا پاسدار يكي از هفت بخش» و «يكهفتمدار» ترجمه شده است .به این فرد از لحاظ
وظيفهي نظامي و فرماندهي پادگان ،ربهیال ( ،)rabhaylāبه معنی «فرماندهی ارتش» و از لحاظ
مقام رس��مياش ِسگان ( ،)seganیعنی «فرماندهی پادگان» ميگفتند .در مصر شايد هفتَخوه پاتا
( )haftaxava- pātāسرپرست توپوس ( )toposيا توپارخي (كشور) بود .گویی گاهي فرترکه نيز
مانند توپارخ ،سرپرست كشور به يوناني بود (فراي187-186 :1388 ،؛ ويسهوفر 1388 ،ب451 :؛
 .)Frye, 1972: 90در يك سند مصري احتماالً به اتیاوهي ،صاحبمنصب پارسي ،پسر ارشامه و
قنجو ،فرماندار وادي حمامات اش��اره شده است .ممكن است لقب او ،يعني «سريس» ( ،)sarisاز
عنوان بابلی َ
ش ریش َش ّری ( )ša rēš šarriمشتق شده باشد و شايد بتوان آن را «ارباب» يا «فرماندار»
ترجمه كرد ( .)Brosius, 2000: 75قائممقام او ارياورته ( )Aryāvartaبود و اعضاي اين خانواده
حدود  51سال پياپي فرماندار آنجا بودهاند (هينتس.)306 :1387 ،
گفتنی اس��ت ،گزنفون هنگام بازگش��ت ده هزار تن در ارمنس��تان با كس��ي به نام کومارخی
(« )Kōmarchaiدهدار يا كدخدا» آش��نا شده كه به پارسي سخن ميگفته است (گزنفون:1386 ،
 .)185اين اصطالح را هم براي رئيس يك روستا و هم برای سرپرست چند روستا به كار ميبردهاند.
در پايينترين سطح ادارهی شاهنشاهی ،مالكان زمينها قرار داشتند (ويسهوفر.)82 :1382 ،

 .6وظايف و اختيارات ساتراپها

در م��ورد وظايف و اختي��ارات س��اتراپها ،باي��د دو دورهي زماني را در نظ��ر گرفت .دورهي
اول مربوط به آغاز ش��كلگيري حكومت هخامنش��يان اس��ت كه چون رؤس��اي طوايف ،يعني
دهيوپتها نقش مهمي در ايجاد شاهنشاهي ايفا کرده بودند و قدرت فراواني داشتند ،بايد ادارهی
س��رزمينهاي فتحشده به آنها سپرده ميشد .چنانكه از اس��توانهی كورش برميآيد پس از فتح
بابل ،گئوب��رو ( Gubaruبابلي) ،فرماندار کورش( pihātuبابلي) ،مأموران نواحي بابل را منصوب
كرد (.)Oppenheim,1969: 313-15
دورهی دوم ،از جلوس داريوش بزرگ بر اورنگ پادش��اهي شروع ميشود .به محض اينكه
داريوش به كمك س��ران ش��ش خاندان ،زمام امور را به دست گرفت ،از اطراف كشور نغمههای
جداييطلبي برخاست .داريوش به كمك سربازان پارسي و مادي ( ،DBستون  ،IIسطرهاي )18-19
همهی شورش��يان را در نوزده جنگ مغلوب و نه ش��اه را اس��ير كرد ( ،DBس��تون  ،IVسطرهاي
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 .)2-8وی براي جلوگيري از تكرار چنين حوادثي ،در نظام اداري هخامنش��ي تمهيداتی انديشيد
و براي كاس��تن از اختيارات ساتراپها مقداري از اختيارات محوله به آنان را پس گرفت و از آن
زمان به بعد ،س��اتراپها فرماندهي س��پاهيان را در حوزهي فرمانروايي خود از دست دادند و اين
وظيفه به يك سردار نظامي واگذار شد كه فرماندهي چندين ساتراپي را نیز بر عهده داشت .به این
ترتیب ،وظايف لش��كري از امور كشوري جدا ش��د و اختيارات ساتراپها به امور اداری محدود
شد (احتشام.)129 :2535 ،
ساتراپها تا زماني كه وظايف خود را به درستي انجام ميدادند و به شاه وفادار بودند ،در مقام
خود باقي ميماندند .شاهنشاه هخامنشي براي اطمینان از وفاداري ساتراپها ،مصلحت ميديد كه تا
حد ممكن خويشان خود را به اين مقام بگمارد .داريوش برادر خود ،ارتَپانه ( )Artapānaرا به ساتراپي
عيالم و برادر ديگرش ،ارتَ َفرنه ( )Artafarnaرا به س��اتراپي لودیه گمارد (هينتس.)305 :1387 ،
در مجموع ساتراپها ،حتی هنگامي كه از خاندان هخامنشي نبودند ،مانند تميستوكلس كه در
زمان اردشير اول ساتراپ چندين شهر در مگنسيا ( )Magnesiaدر آسياي صغير بود (توسيديد،I ،
بند  ،)138نس��بت به شاهنشاه وفادار بودند و کمتر پيش ميآمد كه ساتراپي سر به شورش بردارد
(همان.)305 :1387 ،
براي جلوگيري از رفتار خودسرانهي ساتراپها ،منشي مخفي ،يعني مدير ديوان اداري ساتراپي
كه از سوي دربار در اختيار ساتراپ گذاشته ميشد و مستقيماً زير نظر شاهنشاه بود ،وظيفه داشت
پيوسته گزارش كار ساتراپ را به دربار بفرستد (همان).
تمهيد دیگر براي جلوگيري از اس��تقالل بيش از حد س��اتراپها اين بود كه شاهنش��اه هر از
گاهي بازرس��اني برای بازديد از س��اتراپيها مي فرستاد .اين بازرس��ان نزد يونانيها به افدالموس
بازيلئوس(( )Efdalemus Bazileusاحتشام )47 :2535 ،يا چشمان شاه مشهور بودند (VIII, 2, 11
 .)Xenophon, 1914-25:با توجه به لقب پیتیاکس��س ( )pitiaksesکه به چش��مان شاه داده شده
اس��ت ،میتوان این واژه را به صورت پتی یَخش��ه ( )*patiyaxšaکه احتماالً بازرس شاه یا نایب
او در ساتراپیها بوده است ،بازسازی کرد (.)Llewellyn-Jones, 2013: 47; Frye, 1972: 89
«چشمان ش��اه» گروهی بازرس بودند كه از سوي شاه به سراسر شاهنشاهي سر ميكشيدند تا
به يقين برس��ند که همهي كارها برابر قوانين ديواني انجام ميشود .اين بازرسان در پارسي باستان
ديديک��ه ( ،)*didiyakaب��ه معنی خبرگير ،ناميده ميش��دند .البته آنان مخفيان��ه كار نميكردند
(هينتس.)302 :1387 ،
همزمان با دس��تگاه بازرسي شاهنش��اهي ،امور مخفي و امنيتي بر عهدهی سازمان ديگري بود
كه رياست آن را شخصي به نام گوشكه ( )gaušakaبر عهده داشت .يونانيها او را بازيلوس اوتا
( )Bazilos Utaيا گوشهاي ش��اه مينامیدند ( .)Xenophon, 1914-25: VIII, 2, 12همچنین
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طبق پاپیروسهای آرامیمکشوف در مصر ،به آنان گوشکیا (‘ )gwškyمیگفتند (Frye, 1972:

 .)89وظایف آنان خیلی پنهاني بود و شاید به همین دلیل در الواح گلی تخت جمشید نامی از آنها
برده نشده است (هينتس .)302 :1387 ،در پاپيروسهاي الفانتين به گوشهاي شاه اشاره شده است.
با همهی اين تمهيدات ،در اواخر شاهنشاهي هخامنشيان ،ساتراپيهاي آناتولي خواهان استقالل
بودند و دست به خودسري ميزدند .ميتوان گفت كه آنان با يونانيها به دلخواه خويش و بدون
كس��ب اجازه از دربار شاهنشاهي ،به مذاكره ميپرداختند .اين خودسري به حدي رسيده بود كه
بيسه ( /Baisaبسوس يونانيان) .ساتراپ بلخ ،داريوش سوم را به اسارت گرفت (دیودور سیسیلی،
 ،XVIIبند.)2 ،73
وظایف و اختیارات ساتراپها عبارت بودند از:
1 .1ضرب سكهی سيمين ،بهويژه در س��اتراپيهاي غربی هخامنشي (Meaddows, 2005:
182؛ ويس��هوفر 1388 ،ال��ف .)221 :ضرب س��که ب��ا عیار باال و یا ضرب س��کهی طال
نشانهی شورش عليه شاه بود .در اين مورد آرياندس ،ساتراپ مصر ،نمونهی خوبي است
(هرودوت ،IX ،بند.)113
2 .2فرماندهي نيروهاي تأميني زيردستان خود (.)Briant, 2005: 16
3 .3س��اخت و بازسازی راهها و ساختمانهاي مورد اس��تفادهی عموم مردم (پلها ،كاريزها،
چاپارخانهه��ا ،كانالها ( ،DZcبند  ،)3معابد و نظاي��ر آن) ( .)Frye, 1993: 196البته در
برخي موارد مثل تعمير معبد اورشليم نياز به موافقت شاه بود (احتشام.)130 :2535 ،
4 .4صدور مجوز گذرنامه ،ويژهی مأموران رس��مي شاهنشاهي هخامنشي ،مانند خزانهداران،
سفيران و نظاير آن (كخ13 :1379 ،؛ لوئیس )21 /4 :1388 ،و صدور مجوز سفر (halmi
عیالمی) و آذوقه برای مس��افرانی که قصد س��فر در جادهی ش��اهی را داش��تند (بریان،
.)265 :1386
5 .5ادارهی خزانههاي سرزمينهاي هخامنشي بيرون از پارس (هينتس.)289 :1387،
6 .6اجرای عدالت در مواقع خاص به عنوان داور (احتشام.)129 :2535 ،
7 .7عزل و نصب فرمانداران با مسئوليت شخصي ساتراپ (همان).
8 .8حفظ صلح و امنيت در داخل س��اتراپی با ايجاد پاس��گاههاي محلي (-25: VIII, 6, 16
.)Xenophon, 1914
9 .9مجازات ياغيان و تنبيه دزدان ،تأمین امنیت راهها در برابر حمالت راهزنان (بريان:1386 ،
 )267و مراقب��ت از مرزها؛ مانند نگهداری اس��تحكامات مرزي الفانتين در مصر توس��ط
يهودينشينان.
1010پرداخت جيره و مواجب كارمندان اداري ،س��پاهيان مزدور ،مس��افران و نظاير آن .البته
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به مي��زان پرداخت جيره و مواجب از ميزان ماليات س��اتراپي كاس��ته ميش��د (توپلين،
.)115 :1388
1111تعلي��م و تربيت پس��ران نجب��ا با همراه��ی حاكم��ان محل��ي (Strabo, XV, 3, 17-24
;.)Xenophon, 1914-25: VIII, 10, 6

1212گردآوري مالياتها بر اس��اس طبقهبندي اجتماعي و به تناس��ب حاصلخيزي زمينهاي
كشاورزي و خراجها ( bājimپارسي باستان phoros ،یونانی) و دادن هديه (یونانی )dora
به شاهنشاه (.)Garthwaite, 2008: 61
1313تهيهی مواد و مصالح مورد نياز برای ساخت كاخهاي هخامنشي( ،DSfبندهاي .)3-6
1414تأمين نيروي متخصص در امور ساختمانسازي و معماري ( ،DSfبندهاي  ،)3-6صنعتي،
كش��اورزي ،اداري و نظاير آن ( ،PFTش��ماره 1853؛  ،PFTشماره 1807؛ ،PFTشماره
999؛  ،PTTشماره  39به نقل از .)Brosius, 2000: 70
1515نظارت بر حس��ن اجراي برنامههاي عمومي ،مانند جش��نهاي ملي و پذيرفتن نمايندگان
طبقات مختلف يا فرستادگان خارجي در سطح ساتراپی (.)Ibid: 48
1616رعاي��ت آداب و رس��وم اجتماعي و مذهبي در س��اتراپی خویش ک��ه در صورت عدم
رعايت ،از طرف ش��اه تذكراتي داده ميشد ( DMMنامهي داريوش به گاداتاس به نقل
از لوكوك.)331 :1386 ،
1717توسعه و تشويق تجارت ،بازرگاني و كشاورزي ( DMMنامهي داريوش به گاداتاس به
نقل از :لوكوك ،همانجا؛ .)Xenophon, 1914-25: VIII, 6, 16
1818ارسال نيروي نظامي و سرباز در هنگام جنگ براي شاهنشاه هخامنشي (هينتس.)333 :1387 ،
1919اس��تقبال از شاه هخامنش��ي؛ برای نمونه ،اُرخي نس ( ،)Orxinesساتراپ پارس ،هنگام
بازگشت اسكندر از كرمانيا ،در مرزهاي سرزمين پارس از اسکندر استقبال كرد (آریان،
 ،VIبند  2 ،29به نقل از بريان.)430/1 :1379 ،

 .7ويژگيهاي يك ساتراپ

در كتيبهی نقش رستم ( )DNbکه «منش��ور شاهنشاهي هخامنشي» است ،داريوش فضايلي را در
چارچوب دوگانههاي حق و ناحق ،راس��ت و ناراس��ت ،وفاداري و سركشي توصيف ميكند كه
معرف شاه پارسي است؛ بنابراين كسي كه به عنوان نمايندهي شاه در يك ساتراپی انتخاب ميشد،
بايد اين فضايل را به طور نسبي میداشت .داريوش خود را يك پارسي معرفي ميكند كه فرمانده،
س��واركار ،كماندار و نيزهدار خوبي است؛ بنابراين الزم بود ساتراپ هخامنشي نيز اين خصايل را
داشته باشد (.)Brosius, 2000: 65
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نقش و جایگاه ساتراپیها در شاهنشاهی هخامنشی

به طور کلی میتوانیم بگوییم ساتراپ ایرانینژاد ،باید از ویژگیهای زیر که از کتیبهی نقش
رستم ( )DNbاستنباط میشود برخوردار بود .این ویژگیها عبارتاند از:
اعتقاد به اهورا مزدا (بندهای  2 ،1و)10؛
خردورزی و کارآمدی (بند )1؛
عدالت ،عدل و انصاف (بند )2؛
خویشتنداری و اعتماد به نفس (بند )3؛
رادمردی با یاران و درشتی با سرکشان (بند )4؛
عدالت در قضاوت و احتیاط در برابر شهادت شهود (بند )5؛
حقشناسی نسبت به رادمردان (بند )6؛
قدرت فرماندهی و مدیریتی (بند )7؛
خویشتنداری هنگام نبرد (بند )8؛
رشادت و شجاعت در سپاهیگری (بند )8؛
مهارت بدنی و مهارت در بهکارگیری سالحهای رزمی (بند )9؛
حسن نیت و راستگویی (بندهای  11 ،3و )12؛
اطاعت و فرمانبرداری (بند ( )11لوکوک127 :1386 ،؛ مزداپور.)25 :1386 ،

 .8نشانههای ساتراپ

بر اس��اس تصاویر سكههاي ساتراپيها و نقش برجس��تههاي باقيمانده و آثار باستاني ،میتوانیم به
برخي از نشانههاي ظاهري مربوط به مقام ساتراپي پی ببریم .در عهد هخامنشي همانطور كه شاه
بزرگ داراي تاج ،جامهی فاخر ،تخت ،دبوس و س��ايبان بود (هينتس ،)263 :1387 ،س��اتراپها
ني��ز در مقي��اس كوچكتر ،كاخها ،ت��اج ،تخت ،جام��هي فاخر و دبوس يا عص��اي حكمراني
داش��تند .از برخ��ي منابع يوناني مانند گزنف��ون که میگويد «كورش [بزرگ] ،همهي ش��هربانان
را كه گس��يل ميك��رد ،ميفرمود تا كارهايش��ان آنگون��ه گزارند كه ديدهان��د وي ميگزارد»
( ،)Xenophon, 1914-25: VII, 8, 10درمييابيم كه ساتراپها هر آنچه از كورش ديده بودند
را مورد تقليد قرار ميدادند ،مانند س��اخت كاخها كه هریک از س��اتراپها كاخ مجلل و گارد
شخصي داشتند (.)Gobineau, 1971: 66
برگزاری مهمانیهای مجلل در محدودهی یک س��اتراپی به تقلید از ش��اهان هخامنش��ی ،از
نش��انههای یک س��اتراپی بود .او با برگزاری ضیافتهای ش��اهانه معموالً جایگاه باالیی در میان
اش��راف و بزرگان محلی به دس��ت میآورد .در این مهمانیها ،مهمانان هدایایی برای س��اتراپ
میبردند .یادبود این مهمانیها را بر بنای نرید در اختیار داریم .شاید منظور از نمایش این صحنه،

جامهي فاخر و دبوس يا عصاي حكمراني داشتند .از برخي منابع يوناني مانند گزنفون که میيگويید

رگ] ،همهي شهربانان را که گسيل ميکرد ،ميفرمود تا کارهايشان آنگونه گزارنید کیه ديید انید

رد» ( ،)Xenophon, 1914-25: VII, 8, 10درمييابيم که ساتراپها هیر آنچیه از کیورش ديید

شخصیي
رد تقليد قرار ميدادند ،مانند ساخت کاخها که هريک از ساتراپهیا کیاخ مللیل و گیارد
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نش��ان دادن قدرت و شوکت ساتراپ بوده است که یادآور شکوه صحنهی هدیهآوران بر پلکان
ي مهمانيهاي مللل در محدود ي يک ساتراپي بیه تقليید از شیاهان هخامنشیي ،از نشیانههیاي يیک
آپادانای تخت جمشید است (شکل .)1

د .او بیا برگیزاري فیيافتهیاي شیاهانه

گیا بیااليي در ميیان اشیراب و بزرگیان

ست ميآورد .در اين مهمانيها ،مهمانان

راي سییاتراپ مییيبردنیید .يییادبود ايیین

ا بر بنیاي نريید در اختيیار داريیم .شیايد

ايش ايین حیحنه ،نشیان دادن قیدرت و

اتراپ بییود اسییت کییه يییادآور شییكو

ديییهآوران بییر پلكییان آپادانییاي تخییت شکل  :1صحنهی هدیهآوران برای یک ساتراپ (بریان)1409 /2 :1379 ،

ت (شكل.)1

شكل  :1ححنهي هديهآوران براي يک ساتراپ (بريان)1441 /2 :1731 ،

شیرو وگسترهی جغرافيايي در
قسمدرتهاي
گسیتربهيدورترين
سلطنتي،
دورتیرينكاخ
بیه معماري
نقوش و
اقتباس از
جغرافيیايي
هايهیاي
قسیمت
سلطنتي،
س از نقوش و معماري کاخهاي
شرق و غرب قلمروی هخامنشيان رسيده بود .در شرق قندهار ،بازماندهی يك تاالر ستوندار پيدا
ي هخامنشيان رسيد بود .در شرو قندهار ،بازمانید ي يیک تیاالر سیتوندار پيیدا شید کیه يیادآور
ش��ده كه يادآور تاالرهاي هخامنشي است (كخ )44 :1379 ،و در غرب ،بازماندهي اين كاخها را
خامنشي است (کخ )44 :1731 ،و در غرب ،بازمانید ي ايین کیاخهیا را در حیيدون بیه شیكل يیک
در صيدون به شكل يك سرستون گاو و يك پايهی ستون میتوان ديد كه اقتباسي از شمايلنگاري
و و يک پايهي ستون ميتوان ديد که اقتباسي از شمايلنگاري کاخ آپادانا است .تاالرهاي سیتوندار
كاخ آپادانا است .تاالرهاي ستوندار بزرگ در آلتين تپه ،در اشكناكرت ( )Ashkanakertو اربوني
لتين تپه ،در اشكناکرت ( )Ashkanakertو اربوني( )Erebuniدر شيو ي معمیاري ،آپادانیا ناميید
( )Erebuniدر ش��یوهی معماری ،آپادانا ناميده شدهاند .بر اساس فرضيههايي ،كاركرد اين بناها را
دانسیته
اند.شیوش
جمشیيده و
داروتخیت
تاالرهاي ستون
مانند
بناها را
کارکرد اين
انید.بر اين واقعيت داللت
مسئله
شايد اين
شوش دانست
جمش��يد
دار تخت
ستون
تاالرهاي
ساس فرفيههايي ،مانند
تقليید
هخامنشیي را
معماري
دربار و
شكوهمند
ساختار
ساتراپها،
داللتكهکند
ميكردند تا از اين طريق
تقليد
هخامنشي را
معماری
دربار و
شکوهمند
ساختار
کهپها،
ساترا
سئله بر اين واقعيت کند
Curtis,2005:
2005:43
;43
Allen,2005:
2005:94-95
94-95
دهنید (
نشیان
خیود را
از اين طريق موقعيیت
Curtis,؛؛ روت.)33 /6 :1388 ،
; Allen,
دهند (
نشان
خود را
ممتیازممتاز
موقعيت
.)77 /6 :1
مش��ابه صحنهی بار عام تخت جمش��يد در قبر نرید ( )Nereidدر خانتوس ،واقع در آس��یای
صغیر ديده میشود .در اينجا ساتراپ که هویتش مشخص نیست ،در يك صحنهی مالقات ديده
ميشود که گرداگرد او را مالزمان ركاب ،شامل خادمان ،عرضحالكنندگان ،سايهبان و نگهبان
دربرگرفتهاند (شکل 2؛  .)Allen, 2005: 96اين تصویر تقريباً نشانههاي خاص ساتراپها را نشان
میدهد كه مقياس كوچكی از صحنهی بارعام تخت جمش��يد است .در اين تصوير ساتراپ يك
صحنه خبري از مگسپران ،دبوس
سايبان يا آسمانه ،تخت و چهارپايهی جلوي تخت دارد .در اين 41
يا عصاي سلطنتي نيست و تاج ساتراپ نيز شبيه به سكههاي تيسافرن در لودیه و فرناباز در فريگيه
اس��ت .تصویر سکهها نش��ان مي دهد که آنان با ديهيمي سرپوش خويش را ميپوشاندند (بياني،
92-82 :1374؛ بابل��ون57-37 :1388 ،؛ ترابي طباطبائ��ي .)215 :1381 ،اين تاجها كنگرهدار و از
جنس طال نيستند؛ زيرا اين دو ویژگی مخصوص تاج شاهان بودند (هينتس .)263 :1378 ،در عهد

ود .در اينلا ساتراپ که هويتش مشخص نيست ،در يک ححنهي مالقات ديد ميشود که گرداگیرد او را

ان رکاب ،شامل خادمان ،عرضحالکنندگان ،سايهبان و نگهبان دربرگرفتهانید (شیكل2؛ Allen, 2005:

اين تصوير تقريباً نشانههاي خاص ساتراپها را نشان ميدهد که مقياس کوچكي از ححنهي بارعام تخیت

تخیت دارد .در ايین
ساتراپ يک سايبان يیا آسیمانه ،تخیت و چهارپايیهي جلیوي
نقش و جایگاه ساتراپیها در شاهنشاهی هخامنشی
يد است .در اين تصوير 102

ه خبري از مگسپران ،دبوس يیا عصیاي

تي نيسیت و تیاج سیاتراپ نيیز شیبيه بیه

ههییاي تيسییافرن در لوديییه و فرنابییاز در

يه است .تصوير سكهها نشان میي دهید

آنییان بییا ديهيمییي سییرپوش خییويش را

وشاندند (بيیاني12-12 :1734 ،؛ بیابلون،

53-73 :1؛ ترابییییي طباطبییییا ي:1711 ،

)Villing,
يکساتراپ
باريابيیک
باریابی
صحنهی
شکل :2
)Villing,2005:
(2005:242
نرید(242
مدفننريد
روی مدفن
ساتراپ روي
ححنهي
شكل :2

) .اين تاجها کنگر دار و از جنس طال نيستند ،زيرا اين دو ويژگي مخصیوص تیاج شیاهان بودنید (هينیتس،

هخامنش��ي ،گذاش��تن تيارا يا همان تاج و ديهيم كنگرهدار نیز مرسوم بود؛ امّا تنها شاه حق داشت
 .)267 :1در عهد هخامنشي ،گذاشتن تيارا يا همان تاج و ديهيم کنگر دار نيز مرسوم بود ،امّا تنهیا شیا حیق
كاله برافراشته بر سر بگذارد ( .)Xenophon, 1914-25: VIII, 3, 13در تخت جمشيد هيچیک
كاله .،در
)Xenophon,
1914-25:
بدونVIII,
3, 13
بگذارد
يیک وازمقام اجتماعي و
جمشیيدنشانهیيهی شأن
تختدس��تار
ديهيم و
براي ايرانيان
كاله نيس��تند.
نگار(هها
ت کال برافراشته بر سر از
ديهیيم و دسیتار نشیانهي شینن و مقیام اجتمیاعي و نمیاد مليیت و
ايرانيان وکیال ،
ها بدون کال نيستند .براي
قوميت بود.
نماد مليت
ت بود.
در کتیبهی بیس��تون «ش��اهان دروغزن» بدون پوشش سر ترسیم ش��دهاند که این مسئله بیانگر
.)429 /6 :1388
(کالمایر،
گرفت
استفادهلهقرار
موردکهسوء
ترسيم که
مقامی بود
بدونخلع از
دروغزن»آنان و
در کتيبهي بيستون «شاهانمجازات
آنیان و
ملیازات
بيیانگر
ايین مسیئ
شد اند
پوشش سر
ً
س��اتراپ.)،خلعت يا لباس بود و هر ساتراپ لباس مخصوص
(کالماير،ههاي
ديگر از نش��ان
421 /6 :1711
يكيگرفت
احتماالقرار
از مقامي بود که مورد سوء استفاد
قوبرق
داشت .از الواح گلي تخت جمشيد چنين برميآيد كه صدها بانوي خياط لباسهاي پرزر 
حتماالً يكي ديگر از نشانههاي ساتراپ ،خلعت يا لباس بود و هر ساتراپ لباس مخصوص داشیت .از الیوا
براي خلعت دادن ش��اه دوختهاند (كخ .)70 :1386 ،داريوش به نجباي پارس��ي بر حسب مرتبه و
تخت جمشيد چنين برميآيید کیه حیدها بیانوي خيیاس لبیاسهیاي پیرزرووبیرو بیراي خلعیت دادن شیا
.)389
(هينتس،
بخشید
خلعت مبیهي
شأن،
هميشیه آن را همیرا میيداشیتند
:1387بايید
آويختنید و
خیويش میي
گیردن
مهر خود را
ساتراپها مانندکارمندان،
:
1713
(هينیتس،
بخشيد
مي
خلعت
شنن،
و
مرتبه
حسب
بر
رسي
پا
نلباي
به
داريوش
تهاند (کخ34 :1716 ،
 .)71 :.)1716س��اتراپ مُهر مخصوص خود را داش��ت .از الواح تخت جمش��يد لوحهايي ويژهی مسافران
(شكل7؛ کخ،
).
توسط اداري
آنان حیوز ي
دربیاري در
دهدمحلیي و
شیاملیسیبک
ترکيبیي،
مهرهیايي
ساتراپها
س��اتراپ محل مهر ميشده است
گذرنامهی
نش��ان م
سیبک که
آمدهبیه است
دس��ت
جالب است که به
.)171
:1715
کردند
خويش توليد و
هاي مسافران به
ويژ
لو هايي
جمشيد
تخت
13؛الوا
(موري،از
داشت.
مي را
استفادخود
مخصوص
ساتراپ مُهر
اسیتبه گردن خویش
آمدخود را
دستمهر
مانندکارمن��دان،
س��اتراپ
.)264
:1386
بريان،
:1379
(كخ،
شايد نمونهي ديگر تقليد ساتراپها از شاهان هخامنشي ،داشتن باغهیاي محصیور باشید کیه بیه آن پیرديس
.)38 :1386
(کیخ( ،كخ،
یداشتند
همراه م
آن را
آویختند و باید
شان ميدهد گذرنامهي می
بريیان.)264 :1716 ،
17 :1731؛
است
ميشد
همیشهمهر
ساتراپ محل
آنان توسط
( )pairi-daēzaيا «مكان محصور» ،به عيالمي پرتیهتیش

( )partetašو به يوناني پرديسیوس ( )pardeisosگفتیه
ميشد .گزنفون اولين کسي است که اين واژ را بیه کیار
بیییرد اسیییت ( ;Llewellyn-Jones, 2013: 93

 .)Brosius, 2000: 69وي گويد« :کورش به شهربانان
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خود گفت :بايد که در شیهرهايتان پیرديسهیا بسیازيد و
جانوران در آنها بپروريدXenophon, 1914-25: ( ».

.)VIII, 6, 12
در ملمییوم مییيتییوان گفییت ،بییه نظییر مییيرسیید کییه

شكل  :7تنديسي که نحو ي آويختن مُهر به گردن را نشان ميدهد

شکل  :3تندیسی که نحوهی آویختن مُهر به گردن را نشان میدهد ()Kuhrt, 2007: 2/660

دربارهییاي سییاتراپيهییا در نظییم و نظییام از دربارهییاي

()Kuhrt, 2007: 2/660

شاهنشاهان هخامنشي تقليد ميکردند .آنچه نشانههاي مربوس به شهرياران هخامنشي بیود را سیاتراپهیا نيیز در
مقياس کوچکتر و با رعايت احول وفاداري به شاهنشاهي ميتوانستند داشته باشند.
چندگونگی و اختالفات در شکل ساماندهی ساتراپیها

سازمان شاهنشاهي هخامنشي طوري تنظيم شد بود کیه در آن ،کشیورهاي متمیدن و نيمیهمتمیدن در کنیار هیم
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جالب است که ساتراپها مهرهايي به سبك تركيبي ،شامل سبك محلي و درباري در حوزهی
اداري خويش توليد و استفاده ميكردند (موري.)839 :1385 ،
ش��ايد نمونهی ديگر تقليد ساتراپها از شاهان هخامنش��ي ،داشتن باغهاي محصور باشد که
ب��ه آن پردیس ( )pairi-daēzaیا «م��كان محصور» ،به عيالمي پرتهت��ش ( )partetašو به يوناني
پرديس��وس ( )pardeisosگفته میش��د .گزنفون اولين كس��ي اس��ت كه ای��ن واژه را به كار
ب��رده اس��ت ( .)Llewellyn-Jones, 2013: 93; Brosius, 2000: 69وی گوی��د« :ك��ورش به
ش��هربانان خود گفت :بايد كه در ش��هرهايتان پرديسها بس��ازيد و جان��وران در آنها بپروريد».
(.)Xenophon, 1914-25: VIII, 6, 12
در مجموع ميتوان گفت ،به نظر میرسد كه دربارهاي ساتراپيها در نظم و نظام از دربارهاي
شاهنش��اهان هخامنش��ي تقليد میکردند .آنچه نشانههاي مربوط به ش��هرياران هخامنشي بوده را
ساتراپها نيز در مقياس كوچكتر و با رعايت اصول وفاداري به شاهنشاهي ميتوانستند داشته باشند.

 .9چندگونگی و اختالفات در شکل ساماندهی ساتراپيها

سازمان شاهنشاهی هخامنش��ي طوری تنظيم شده بود كه در آن ،كشورهاي متمدن و نيمهمتمدن
در كنار هم بياسايند و طغيان به حداقل برسد ،در نتيجه سياست همزيستي مسالمتآميز و تسامح
بهترين نوع ابزار تبليغاتي به شمار ميآمد كه در عرصههاي گوناگون سياسي ،مذهبي و ...به اجرا
در ميآمد .در عين حال ،پارسي بودن و از پارس آمدن اهميت داشت.
پيوستگي اقوام مختلف ،ناشي از وجود شاهنشاه هخامنشي بود كه با تدابير مختلف ،باعث پيوند
ميان اقوام ميشد؛ به گونهاي كه بیشتر نخبگان بومی ،شاه پارسي را نه به چشم فرمانروايي بيگانه،
بلكه تضمينكننده ثبات سياس��ي ،نظم اجتماعي ،رفاه اقتصادي و حافظ مشاغل خود ميدانستند
(ويسهوفر.)80 :1382 ،
به این ترتیب ميتوان گفت وحدت اقوام مختلف شاهنش��اهي ،در دستان شاه هخامنشی بوده
كه با تفويض آزادي عقايد و خودمختاري داخلي به ساتراپنش��ينها ،باعث استواري شاهنشاهی
هخامنشي ميشد.
به طور كلي دو نوع ساتراپي وجود داشت که عبارتاند از:
 .1-9ساتراپیهاي وابسته به شاهنشاه هخامنشي
از طرف شاهنش��اه هخامنشي ،س��اتراپی براي ادارهی سرزمينهای س��اتراپهای وابسته فرستاده
ميش��د .این ساتراپیها حاضر به دادن «آب و خاك» به شاه هخامنشي نبودند؛ در نتيجه به عنوان
يك س��اتراپی جديد به قلمروی هخامنشي افزوده ميش��دند .در آغاز شاهنشاهی هخامنشي ،در
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عهد کورش و کمبوجیه ،بیشتر از نخبگان محلي براي ادارهي ساتراپيها استفاده ميشد؛ اما بعدها
بيشتر از خاندانها ،قبایل و اشراف پارسي براي ادارهي ساتراپیها استفاده شد .اين نوع ساتراپها
براي ادارهی قلمروی خويش مطيع محض اوامر شاهانه بودند (آذري)42 :1354 ،؛ به گونهاي که
ميتوان گفت در سلسله مراتب حكومتي ،يكي از اعضاي دربار هخامنشي به شمار ميآمدند.
آنان از طرف شاهنش��اه هخامنشي منصوب میش��دند و وظايف و اختيارات آنها همانطور
که در قس��مت اختيارات ساتراپها گفتیم ،انجام ميشد .از لحاظ اداري در اينگونه ساتراپيها،
س��ركردگان نظامي و دبيران از طرف شاهنش��اه هخامنشي انتخاب ميش��دند (-25: VIII, 6, 9
.)Xenophon, 1914
 .2-9ساتراپیهاي نيمهمستقل يا تحتالحمايه
در شاهنشاهي هخامنشي ساتراپهاي نيمهمستقل وجود داشتند كه خودخواسته حاضر به اطاعت
از اوامر شاهنش��اه هخامنش��ي بودند .البته برخی از طوایف گلهدار و کوچرو ،مانند قبایل ماردی
و کادوس��ی در کوههای زاگرس وجود داش��تند که هرگز به هیچیک از ساتراپیهای هخامنشی
نپیوستند و با نظام حکومت مرکزی یکپارچه نشدند .ظرفیتهای تولیدی این منطقه محدود بود و
هدایت لشکریان هخامنشی در سرزمینهای کوهستانی نیز بهسختی انجام میشد .آنها وقتی مورد
حمله قرار میگرفتند ،به مناطق مرتفع غیرقابل دسترس و غارها پناه میبردند؛ بنابراین هخامنشیان
برای کنترل کوهنشینان پراکنده و طوایف کوچرو به نوعی سازش موقت تن داده بودند .شاه پیوسته
برای رهبران محلی این قبایل هدایایی میفرستاد و آنها در عوض ،باید در مواقع ضروری به شاه
کمک میکردند (کورت .)109 :1382 ،به این ترتیب ،این طوایف کوچرو و ساتراپنش��ینهای
نیمهمس��تقل ،فرمانروايان محلي خود را حفظ ميكردند و س��لطنت در می��ان آنها موروثي باقی
میماند .زماني كه تحت اطاعت دولت هخامنشي بودند ،استقالل داخلي خود را حفظ میکردند
و مانند گذشته به ادارهی امور داخلي سرزمین و اقوام خويش مشغول بودند .در همهی اين مناطق
اميران و حاكمان محلي طبق آداب و رس��وم محلي به تنظيم ام��ور ميپرداختند و موظف بودند
مالياتها را بگیرند و مقداري را به حكومت مركزي شاهنش��اهي ايران بفرستند .اين ساتراپها به
امور قضايي ،طبق قوانين و عرف محل خويش رسيدگي ميكردند (.)Dandamayev, 1999: 272
آنان در ضرب س��كه ني��ز مانند امور داخلي دیگر ،در كم��ال آزادي و به هر ترتيب كه مايل
بودند اقدام ميکردند .روي بعضي از س��كههاي س��اتراپهاي نيمهمستقل مانند صيدا و كیليكيه
نقش شاهنشاه هخامنشي ،سوار بر گردونه يا با شيري در حال جنگ است و بر پشت سكهها نقش
كش��تي جنگي ضرب شده است .اين مسئله نش��ان میدهد كه اين شاهان تابع صيدا و كیليكيه بر
س��اتراپهاي تحتالحمايهی دیگر ،مانند صور ،بيبلوس و كاري برتری داش��تند .اين سكهها در
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حكم مُهر و عنوان است كه شاه نيابت سلطنت آنان را مسجل کرده است (بياني97 :1374 ،؛ بابلون،
 30 :1388و.)24
در مواقع حساس كه شاهنشاه هخامنشي به سرباز نياز داشت ،ساتراپیهاي نيمهمستقل ،سربازانی
در اختيار ارتش ايران قرار میدادند؛ البته فرماندهي آنان به يك افسر ايراني محول ميشد .پادشاهان
و امراي محلي حق داش��تند با مركز شاهنش��اهی هخامنش��ي مراوده و مكاتبه كنند .حتي برخي از
س��اتراپیهاي تحتالحمايه ،مانند كیليكيه ،جزاير يوناني در آس��ياي صغير و ش��هرهاي فينيقي،
ميتوانستند ارتش و نيروي دريايي داشته باشند و در ارگ هر شهر كه بخواهند قلعهبان داشته باشند
كه به آنها ارگ پاته ( /*Argpātaارگبد) يا نگهبان دژ ميگفتند (پيرنيا .)1203 /2 :1384 ،گمان
میرود که شاهان هخامنشی به یاری «چشمها و گوشها»ی خویش و پادگانهای نظامی و وسایل
دیگر ،ساتراپیهای نیمهمستقل را زیر نظر و تسلط خویش داشتند (;Dandamayev, 1999: 277
.)Frye, 1976: 89

 .10فهرستی از ساتراپنشینهای هخامنشی و علل تحول در آن

در کتیبهی داریوش بزرگ ( ،DBس��تون  ،1بند  ،6سطر  )12-17فهرستی از ساتراپیها ارائه شده
است .در این کتیبه آمده است« :داريوش شاه گويد :اين است كشورهايي كه پيرو منند؛ به خواست
اهورامزدا من ش��اه آنان شدهام :پارس ،عيالم ،بابل ،آش��ور ،عرب ،مصر ،اهل دريا ،لوديه ،يونان
(يونانيهاي س��اكن آسياي صغير) ،ماد ،ارمنس��تان ،كاپادوكيه ،پرثو (خراسان) ،زرنگ ،هرئي و
(هرات) ،خوارزم ،باختر (بلخ) ،سغد ،گندار (درهي كابل) ،سك (طوايف دو طرف درياي خزر)،
ثتگوش (س��تگيدي درهي رود هيرمند) ،آراخوزيا (رخج) ،مك (مكران) ،روي هم 23 ،كشور».
( .)Bae, 2001: 82طبق کتیبهی بیس��تون که در اوایل پادشاهی داریوش نوشته شده است ،تعداد
ساتراپیها به  23سرزمین میرسید .داریوش در کتیبههای بعدی خویش ،یعنی در کتیبههای خود
در تخت جمشید ( ،)DPe, DPhشوش ( ،)DSm, DSe, DSabکانال سوئز در مصر ( )DZو نقش
رستم ( )DNa, DNeعالوه بر  23سرزمینی که در زمان کورش و کمبوجیه فتح شده بودند ،از بعضی
س��رزمینها یا اقوام جدید مانند اس��گرته ( ،)Asagartaهند ( ،)Hindušاسکودرا ( ،)Skudrāلیبی
( ،)Putāyāحبش��ه ( ،)Kušiyāکرکا ( )Karkāو گروههای دیگری از سکاها و ایونیها (یونانیان)
نام میبرد که به نظر میرسد این دو مورد آخر زیرمجموعهای از سرزمینهای پیشین ،یعنی سکاها
( )Sakāو ایونیها /یونانیان ( )Yaunāبودهاند .بعضی اوقات تعداد آنها مانند سنگنوشتهی داریوش
در نقش رستم با احتساب سرزمین پارس که در اینجا نام برده نشده است ،به  30ساتراپی میرسد.
خشایارشاه نیز در کتیبهی دیوان ( )daivāدر تخت جمشید ( )XPhاز دو گروه دیگر ،یعنی داههها
( )Dahāو آكوفچي��ا ( )Ākaufačiyāنام میبرد که جمعاً تعداد آنها به  31س��اتراپی میرس��د.
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با مقایسهی تعداد و اسامی سرزمینهای یادشده در کتیبههای مختلف هخامنشیان به این نتیجه
میرس��یم که عالوه بر  23س��رزمین و اقوام تحت س��لطه که در کتیبهی بیس��تون از آنها سخن
رفته اس��ت و س��رزمین هند ،لیبی و حبشه که بعدها توس��ط داریوش فتح و یا خراجگزار پارسیان
شدند ،بقیهی سرزمینها موقعیت ثابتی نداشتند و حتی بعضی از آنها ،مانند سکاها یا ایونیها ،به
اشکال مختلف نامیده میشوند که در هر حال به معنی تحولی عمده در مرزهای امپراتوری نیست
(ایمانپور.)26 :1388 ،
به سخن دیگر ،هرچند تعداد ساتراپها یا ملل تحت سلطهی پارسیان در سنگنوشتههای این
دوره ،از زمان داریوش و پس از وی ،تا حدودی متفاوت ذکر ش��دهاند و حتی در سنگنوشتهی
خشایارش��اه از  31س��اتراپی نام برده میش��ود و اغلب در س��نگنگارههای آرامگاههای شاهان
هخامنشی در نقش رستم و تخت جمشید تعداد اقوام تحت سلطه و اورنگبران تخت شاهی تا 30
نفر معرفی شدهاند (شکل  ،)4با بررسی تحوالت سیاسی و مقایسهی تطبیقی این سرزمینها و اقوام
تحت س��لطه به نظر میرسد ،سرزمینهای تحت سلطهی پارسیان از زمان مرگ داریوش بزرگ،
تغییر عمدهای نکرد و گس��ترهی امپراتوری در همان محدوده باقی ماند .اگر در تعداد ساتراپیها
تغییراتی دیده میش��ود ،ناش��ی از تحوالت مالیاتی ،سیاس��ی -امنیتی و دگرگونی در موقعیت و
جايگاه سياسي بعضی از اقوام و ساتراپيهای تحت سلطه است (همان.)49 :

 .11نتيجهگیری

قلمروی هخامنشیان متشکل از تعدادی ساتراپی به فرمانروایی یک ساتراپ بود که شاه هخامنشی
او را منصوب میکرد .ساتراپها نمایندهی قدرت شاه در مرکز اداری ساتراپی بودند .آنان معموالً

pars /mad /Uvj /prov /Hriv /bxtriy /suGud /uvarzMy /zrka /hruvtiy /otGuiy /gdary / Hi?uy /ska /humvrga

/ krk

/KuSiy

/putay

/Yun/tkbra

/ska/prdriy /sKudr

/Yuna

/aOuriy /Arbay /,udry /arMiniy /ktpTuk /sprDiy

/babiRuS

/ ska/tigrxuda

mCiy

میشود،ناشیازتحوالتمالیاتی،سیاسی-امنیتیودگرگوونید موعییووويایهواه
ساتراپیهاتغییراتیدیده 

شکل  :4اورنگبران آرامگاه داریوش بزرگ (شاپور شهبازی)49 :1357 ،

سیاسیبیضیازاعواموساتراپیهایتحوسلطهاسو(همان .)94:



نتيجهگيری 


علمرویهخامنشیانمتشکلازتیدادیساتراپیبهفرمانروایییکساتراپبودکهشاههخامنشویاو امنصوو 
میکرد.ساتراپهانمایندهیعد تشاهد مرکزادا یساتراپیبودند.آنانمیمووالازخویشواوندانشواهیوااز


نجیبزادگانیبودندکهباخانوادهیسلطنتیوصلوکردهبودندواختیا اتفراوانی،ازيملهحقضر سوکه
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از خویش��اوندان ش��اه یا از نجیبزادگانی بودند که با خانوادهی س��لطنتی وصلت کرده بودند و
اختیارات فراوانی ،از جمله حق ضرب سکه در مواقع جنگ برای تأمین حقوق مزدوران ،استقرار
قانون و نظم ،دریافت و انتقال مالیات و جذب نیرو برای ارتش داشتند.
وضعیت ساتراپها و ساتراپنشینهای هخامنشی در برابر دستگاه اداری شاهنشاهی هخامنشی،
ش��کل ثابت و مستقلی نداشت .با همهی نظارت گس��تردهی حکومت مرکزی ،همواره آزادی و
اس��تقالل نسبی ساتراپها وسوسهانگیز بود .در منابع یونانی به برخی از این کوششها اشاره شده
است؛ اما به نظر میرسد چنین اقداماتی قدرت شاهنشاهی را با خطرات جدی مواجه نمیکردند.
هرگاه قدرت دستگاه تمرکزگرای هخامنشی با مشکل مواجه میشد ،ساتراپیها ،بهویژه در مناطق
غربی شاهنش��اهی هخامنشی ،دردسرآفرین میش��دند؛ چنانکه بنا بر گزارش دیودورس سیسیلی
( )XV, 90در عهد اردشیر دوم ،تعدادی از ساتراپنشینهای غربی علیه او َعلَم جدایی برافراشتند
که با نافرمانی برخی از ساتراپنشینهای آسیای صغیر ،سوریه و فنیقیه همزمان شد.
با بررسی منابع درمییابیم که وفاداری ساتراپها نسبت به شاه اهمیت حیاتی در بقای شاهنشاهی
و عدم وفاداری ،مجازات سختی برای ساتراپها در پی داشت.
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