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  ی ایران در شاهنشاهی هخامنشیغرب يهانینشساتراپي اقتصاد گاهیجانقش و 

  )م. پ 330تا  550 از( 
  

  ***اکبر شهابادي علی -  **ناصر جدیدي -   یجمال وسفی میکرمحمد
  

  چکیده 
قش و اهمیـت  یی را دربارة نها یآگاههاي غربی هخامنشی، نشینی به ساتراپلیتحلی نگاهی شده با سعپژوهش  نیادر 

وضعیت اقتصادي، بازرگـانی و تجـاري ایـران در    . ها در شاهنشاهی هخامنشی به دست دهدنشیناقتصادي این ساتراپ
پژوهشگران تاریخ اقتصادي و تاریخ ایران باسـتان بـوده، امـا در خصـوص       مطالعهباز مورد شاهنشاهی هخامنشی از دیر

ي هـا  افتهی. ی ایران در شاهنشاهی هخامنشی، کمتر سخن گفته شده استغربهاي نشیني ساتراپاقتصاد گاهیجانقش و 
ی انجـام  باسـتان ي پژوهنـدگان  هـا  گزارششناسانه و ي باستانها دادهی، خیتاري منابع واکاوبر اساس  کهپژوهش حاضر 

هاي نشینتراپسا که دهد یمی نشان روشنگرفته و متکی بر اسناد و منابع موجود و تحقیقات روشمند تاریخی است، به 
ـ اهمالمللی آن عصر قرار داشته و از غربی، به لحاظ اقتصادي، در مرکز ثقل مبادالت بین و جایگـاه بـاالیی در نظـام     تی

  .اند بودهاقتصادي هخامنشیان برخوردار 
  

  هاي کلیدي واژه
 نهاي غربی، هخامنشیانشینی، ساتراپساتراپ اقتصاد،

                                                
 ی، واحد نجف آباداسالمدانشگاه آزاد  خیتار اریشدان Yousef_jamali@phu.iaun.ac.ir  

   n-jadidi@iaun.ac.ir  ی، واحد نجف آباداسالمدانشگاه آزاد  خیتاراستادیار **
  shahabady@iaun.ac.ir  )نویسندة مسؤول( دکتري تاریخ ایران باستان دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوي ***

  
 15/11/1392 :تاریخ پذیرش                                                                    4/6/1392  :تاریخ وصول

  )پژوهشی -علمی( هاي تاریخی پژوهش
  دانشگاه اصفهان -دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

  پنجمدورة جدید، سال چهل و نهم،  سال
  37- 52 ، ص1392 تابستان، )18پیاپی ( دومشمارة 
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 مقدمه

اجتمـاعی   -نظام سیاسی هخامنشیان براي حفظ تعادل 
به . و روابط اقتصادي نیازمند بودند ها تیفعالخویش به 

ي اقتصادي شاهنشاهی ها استیسهمین دلیل، بخشی از 
هخامنشی نیز به ایجاد رفـاه اقتصـادي، تشـویق تولیـد،     

ـ الزم بـراي توزیـع و    ۀفراهم کردن زمینـ  کـاال و   ۀمبادل
راستا در این . خدمات اقتصادي، اختصاص داشته است

آنان نیز بر اساس منـافع اقتصـادي ملـل     سیاست عمده
تابعه و آزادي اقتصادي استوار بود که بیشترین سـود و  

هـاي غربـی شاهنشـاهی    نشـین منفعت را براي ساتراپ
اقتصـادي آنـان مبتنـی بـر      زیرا پایـه . هخامنشی داشت

حال سوال اصلی ایـن اسـت   . تجارت و کشاورزي بود
غربی ایران در سـاختار اقتصـادي   هاي نشینکه ساتراپ

شاهنشاهی هخامنشی از چه جایگاهی برخوردار بودنـد  
ــا     ــیان ایف ــادي هخامنش ــور اقتص ــی در ام ــه نقش و چ

ــی ــی    م ــور کل ــه ط ــد؟ ب ــکردن ــوان یم ــه   ت ــت ک گف
هاي غربـی هخامنشـی در عهـد کـوروش      نشین ساتراپ

بــزرگ و ســپس در زمــان جانشــینانش، همیشــه جــزء 
آفــرین در شاهنشــاهی لي خبرســاز و تحــوهــا کــانون

ایـن مسـاله ناشـی از    . آمدنـد  یمـ هخامنشیان به شـمار  
موقعیت برتر اقتصادي و دیرینگی تمدن و فرهنگ آنان 

جایگاهشان نیز در تعـامالت اقتصـادي و سیاسـی    . بود
به همین علت،  . شاهنشاهی هخامنشی حائز اهمیت بود

کیـه،  ودیه، کاپادولایونیه، : هاي غربی مانندنشینساتراپ
ــار   ــل، آشــور، عربســتان و مصــر در چه ارمنســتان، باب

هاي اوایـل عصـر هخامنشـی پـس از     فهرست ساتراپی
 هـا  بـه یکتپارس، ماد و عـیالم از موقعیـت ممتـازي در    

در  ).2و  1نگاه کنید بـه تصـویرهاي   (برخوردار بودند 
ي هـا  بحثمورد مسائل اقتصادي شاهنشاهی هخامنشی 

نـه در آثـار دانـدامایف    بـراي نمو . فراوانی شـده اسـت  
و مقاالت او در » تاریخ سیاسی و اقتصادي هخامنشیان«

ــگ ــفرهن ــاوین   ۀنام ــا عن ــا ب ــاد در «ایرانیک   دورهاقتص

بـه امـور   » بازرگانی در عصر هخامنشـی «و » هخامنشی
ــل ــوانین، وضــع  : اقتصــادي از قبی ــانی، ق تجــارت جه

، نظـام پـولی، خزانـه و    ها اتیمالداري، کشاورزي، برده
بنـابراین  . زرگانی عهد هخامنشـی اشـاره شـده اسـت    با
گفت تا کنـون پـژوهش مسـتقلی کـه زوایـاي       توان یم

هـاي غربـی و اهمیـت    نشـین  مختلف اقتصادي ساتراپ
ها را تحلیـل کنـد، صـورت    نشیناقتصادي این ساتراپ

به مقاله تالش شده است با استناد  نیدر ا .نگرفته است
، شناسـی باسـتان  يها افتهیو نیز  یونانیي و ا بهیکت منابع

هـاي غربـی کـه نقـش      نشـین  ساتراپ اهمیت اقتصادي
تأثیرگـذاري بــر ســاختار و عملکــرد اقتصــادي دولــت  

در پایان نیز سعی شده . هخامنشی داشتند، بررسی گردد
جایگـاه   عوامـل مـوثر در   ی ازرخـ ببه تحلیـل  است تا 

ـ هاي غربـی  نشیناقتصادي ساتراپ روش  از اسـتفاده ا ب
  .پرداخته شود یخیتار تقایتحق

  
ــاختار اقتصــادي   ــورد س ــاوت در م ــدگاه متف دو دی

  شاهنشاهی هخامنشی  
ششــم پـیش از مـیالد، کــوروش دوم    ةسـد در اواسـط  

قلمرو پادشاهی ماد، لودیه، بابل و غرب فالت ) بزرگ(
ــا  ــران ت ــهای ــین  هــا کران ــه و هــم چن ــاي مدیتران ي دری

ز بیسـت  ا تـر  کـم ي شرقی فالت ایران را در ها نیسرزم
کمبوجیـه جانشـین   . فـتح کـرد  ) م .پ 530-550(سال 

. مصر را به ایـن قلمـرو افـزود    م .پ 525ل وي، در سا
ــال   ــوش در س ــس از آن، داری ــیالد   518پ ــیش از م پ

سند تصـرف کـرد و در    رودخانه  کرانههندوستان را تا 
 ها يا اژه علیه سکاها لشکرکشی کرده و م .پ 513سال 

فـتح و   ةدوربدین گونه . وردرا تحت فرمان خویش درآ
 ;Imanpour, 2010: 87(گسـترش کامـل گردیـد    

Brosius, 2006: 20 .(  ،ــس   گســـترهاز آن پـ
شاهنشاهی هخامنشیان از جیحون و سـند در شـرق تـا    
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ســواحل شــرقی دریــاي اژه و مدیترانــه و رود نیــل در 
و از جنـوب  ) آرال(غرب و از شمال تا دریاي خوارزم 

فــارس امتــداد یافــت  جیخلــ یجنــوبي هــا هیحاشــتــا 
  ) .23: 1388پور،  ایمان(
اقتصـادي   -پهناور شامل واحدهاي سیاسی ةگستراین  

ي ایرانـی در  هـا  نـام وجـود  . شد یممتنوع و گوناگونی 
ي موجـود در  هـا  زبـان سیاسـی دیگـر    -اسناد اقتصادي

قلمرو هخامنشیان از مصر تا بلخ بیانگر این مساله است 
)Dandamayev, 1998: 101Tavernier, 

 تـوان  یمـ از فتوحات شـاهان هخامنشـی   ) . 2 :2007
آنـان، بـه تعبیـر     ةعمـد استنتاج کرد که یکی از اهداف 

ي اقـدام  ا گونـه هخامنشـیان  . سازي بـود امروزي جهانی
المللی ارادي و هدفمند در جهت تغییر در مناسبات بین

پروژه آنان، گامی در جهـت از بـین بـردن    . انجام دادند
اقتصادي و ورود به بازارهاي آزاد با از بین بردن موانع 

البته پیامدهاي سیاست جهـانی  . مرزهاي پادشاهی، بود
در آن  رسد یمبه نظر . سازي آنان، متنوع و گسترده بود

عصر، اقتصاد جهان در واقع جهانی نبود؛ بلکه در میـان  
هخامنشیان، ایونیـان،  : چند امپراتوري و دولت از جمله

گـرد آمـده بـود کـه      ها یقیفنریان، بابلیان و لودیان، مص
ي دریاهـاي اژه،  هـا  کرانـه بیشتر در آسیاي غربـی و در  

اسـتراتژي سیاسـی و   . سیاه و مدیترانـه متمرکـز بودنـد   
اقتصادي هخامنشیان؛ یعنی حضور در دریاهـاي آزاد و  

خواه آنان را بـا  ي تجاري غرب،  خواه ناها راهسلطه بر 
، هـا  یبـابل هـا،  لودي: ر مانندي اقتصادي آن عصها قطب
نشـینان، درگیـر   و دیگـر سـواحل   هـا  يمصـر هـا،  ایونی

با وجود اقتداري که پارسیان در آسیاي غربی و . کرد یم
تـا پایـان دولـت     هـا  يریـ درگشمال آفریقا داشتند، این 

هخامنشی ادامه داشت و سرانجام از همین ناحیه ضربه 
البتــه . مــددولــت هخامنشــیان وارد آ  کــرهیپکــاري بــر 

ي مربــوط بــه هــا فرصــتو  هــا چــالشهخامنشــیان از 
گستردگی قلمـرو خـویش اطـالع داشـتند؛ چنـان کـه       

دریابـد   توانست یمهر انسان خردمندي «: گزنفون گوید
چه قدرت پادشـاه در پهنـاوري کشـور و شـمار     که اگر

رعایایش بود اما اگـر جنگـی ناگهـانی و سـریع پـیش      
کنـدگی نیروهـا خـود از    و پرا ها مسافتدوري  ،آمد یم

بنابراین، ). Anabasis, I. 5. 9(» عوامل ضعف او بود
این قلمرو گسترده و تنوع قومی، یک فرصت و در عین 

. آمـد  یمـ حال تهدیدي براي دولت هخامنشی به شمار 
فرصت آن بود که نیروي کارآمد و متخصص در اختیار 

ي اقتصــادي هــا هیــپاپارســیان قــرار گیــرد تــا بتواننــد 
ي تابعـه  ها ملترا تحکیم بخشند و براي  شانمتحکو
مبادالت اقتصادي در ابعادي که تا پیش از آن  ۀنیزمنیز 

ي هـا  بحرانالبته تهدیدها و . ناشناخته بود، فراهم سازند
ي هـا  آشـوب هـا و  سیاسی مانند شورش بزرگ ساتراپ

هـاي غربـی، امـور اقتصـادي     بابل و مصر در سـاتراپی 
ــراز و  شاهنشــاهی هخامنشــی را  ــانات و ف دچــار نوس

  ) . Briant, 2005: 16(فرودهاي فراوانی کرد 
در این میان،  نظرات متفاوتی در مورد مسائل اقتصادي 

هاي غربی هخامنشـی و ایـن شاهنشـاهی    نشینساتراپ
دیدگاه برخی از دانشمندان  توان یم. جهانی وجود دارد

ــه ةحــوز ۀبرجســت ــه  جامع شناســی و اقتصــاد، از جمل
و بعضی از اقتصاددانان نئوکالسیکی کـه   ها ستیمارکس
، انـد  رفتـه یپذرا » دولت اسـتثمارگر یـا غـارتگر   «نظریه 

بر طبق این دیدگاه،  آنان معتقدند که دولت . مطرح کرد
اسـتخراج   اش فهیوظیک گروه یا طبقه است که  ةندینما

. مردم، به نفـع آن گـروه یـا طبقـه اسـت       هیبقدرآمد از 
 کند یمه حقوق مالکیتی را تعیین دولت غارتگر مجموع

که درآمد گـروه صـاحب قـدرت را، بـدون توجـه بـه       
 رسـاند  یمپیامدهاي آن بر ثروت کل جامعه، به حداکثر 

در نتیجه، زمانی که آراي مورخینی ). 34: 1379، نورث(
ـ  یمـ مانند وبر و یانگ را با این نظریه مقایسـه   در  میکن

ین دیدگاه هم خـوانی  یابیم که آراي ایشان کامالً با امی
، از نگاه اینـان، اقتصـاد هخامنشـی    رسد یمبه نظر . دارد
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داري مآبانه است و اسـتبداد شـرقی و نظـام بـرده    سلطه
هخامنشیان باعث انحطاط و رکـود اقتصـادي در میـان    

آنان دلیـل اساسـی   . هاي غربی شده استنشینساتراپ
 سیاسـی  ۀتوسعالزم براي  ۀمحرکاین انحطاط را فقدان 

ــی     ــرو غرب ــی در قلم ــامان سیاس ــه س ــا ب ــاع ن و اوض
هخامنشیان و دالیل دیگر آن را نیز، عوامل غیرمسـتقیم  

حکومـت در اقتصـاد، وضـع      نابخردانـه دخالـت  : چون
گیري، و جا به جـایی  ي سنگین، نظام عوارضها اتیمال

؛ Weber, 1976: 222( دانند یم پول زیاد در اقتصاد،
ي هـا  اسـت یسرش پیامـد  در این نگ). 51: 1389یانگ، 

اقتصادي شاهنشاهی هخامنشی را در رکود تورمی، نرخ 
 ,Haerinck :به ویژه در ساتراپی بابل نـک (باال  ةبهر

، و فشار اقتصادي ناشی از افزایش بار )27-28 :1997
هاي غربـی  نشین،  که هر ساله ساتراپها اتیمالسنگین 

یش را مقادیر هنگفتی از فلزات گرانبهاي خو ستیبا یم
، دیـد  کردنـد  یمـ به خزانه شاهنشاهی هخامنشی واریـز  

  ).12: 1388توین بی، (
گران اقتصادي،  بر این باورند اما گروهی دیگر از تحلیل

 ي بزرگ اقتصـادي در میـان ملـل تابعـه    ها شرفتیپکه 
شاهنشــــاهی هخامنشــــیان بــــه ویــــژه در میــــان  

شاهنشـاهی  . هاي غربی روي داده اسـت  نشنین ساتراپ
پـذیر اقتصـادیش،   نشی به دلیـل سـاختار انعطـاف   هخام

بدان معنی کـه تولیـد،   (باعث تسریع رشد اقتصادي پایا 
ي هـا  نیسـرزم در میـان  ). از جمعیت رشد کند تر عیسر

. ، بابـل، فنیقیـه، ایونیـه و مصـر گردیـد     کوچـک آسیاي 
. ها ترقی کـرد صنعت و کشاورزي در میان این ساتراپی

و توسعه اقتصادي بـراي آنـان   المللی مبادالت بین  نهیزم
رشد تولیـد منجـر بـه کـاهش بیکـاري،      فراهم گردید؛ 

افزایش ثروت عمـومی،  نابرابري و تورم شد و موجب 
. هاي غربی گردیدباال رفتن سطح درآمد و رفاه ساتراپی

ي اقتصادي را بـر  ها تیفعالهخامنشیان  پندارند یماینان 
هـاي  نشـین بستر رقابت و آزادي عمل در میان ساتراپ

ــد ــراهم کردن ــی ف ــاي  . غرب ــر نهاده ــن نگــاه، اکث در ای
اقتصادي، تجار و بازرگانان پشتیبان دولـت هخامنشـی   

ي غربی آسـیا و  ها نیسرزمبودند و به همین علت فتح 
ي هـا  شـرفت یپالبتـه  . آفریقا به سرعت صورت گرفـت 

اقتصادي ناشی از نقش اقدامات دولت هخامنشـی بـود   
براي پیشرفت اقتصاد صـورت  که یا به صورت مستقیم 

مستقیم به تـدابیر سیاسـی و اداري   گرفته یا به طور غیر
؛ احتشـام،  35: 1379نورث، ( شد یمهخامنشیان مربوط 

  ) .13: 1376؛ خلیل، 118: 1355
  

  هاي اقتصادي در شاهنشاهی هخامنشیحوزه
ــی    ــاهی هخامنش ــادي شاهنش ــاختار اقتص ــورد س در م

نند ساختار سیاسی از تنوع گفت که احتماالً هما توان یم
شاید ترکیبی بـود از اقتصـادهاي   . برخوردار بوده است

ــادي     ــد اقتص ــک واح ــال،  ی ــین ح ــاگون و در ع گون
یافته در دستان شاهان هخامنشی که هرگز آنـان   سازمان

اقتصـادي   -متحدسـازي ایـن واحـد سیاسـی     ۀفیوظاز 
هخامنشـی،   در شاهنشـاهی . شـدند  ینمـ خویش غافـل  

لف اقتصادي در کنار یکدیگر موجودیت ي مختها حوزه
تدبیر ( Oikonomika /اویکونومیکا  رسالهدر . داشتند

که در گذشته به خطا به ارسطو نسـبت داده مـی   ) منزل
ي اقتصـادي اشـاره شـده    ها حوزهشد، به برخی از این 

اصـلی    گونـه چهـار  «: در ایـن مـتن آمـده اسـت    . است
ماننـد   تـوان  یمـ بقیـه را  ( شـود  یمـ دستگاه اداري یافته 

شـاهی،  ): اصـلی آورد  ۀگونـ ي ایـن چهـار   هـا  گونهزیر
و در عـین حـال    نیتر بزرگ. ساتراپی، مدنی و شخصی

دسـتگاه  . دسـتگاه اداري شـاهی اسـت    ها آن نیتر ساده
. اداري ســاتراپی هــم درازدامــن و هــم پیچیــده اســت 

دستگاه اداري مدنی نیز پیچیده، اما اداره کردن آن آسان 
و هـم   تـر  کوچکداري شخصی از همه دستگاه ا. است

دسـتگاه اداري شـاهی    .انـدازه پیچیـده اسـت   چنین بی
اگرچه بالقوه بسیار قدرتمند است، در واقـع بـه چهـار    
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    ٤١/) م. پ 330تا  550 از(ی ایران در شاهنشاهی هخامنشی غرب يهانینشساتراپي اقتصاد گاهیجانقش و 
 

ضـوابط و مقـررات، واردات،   : شـود  یمـ حوزه تقسـیم  
مـراد مـن از ضـوابط و مقـررات،     . ها نهیهزصادرات و 

واردات و . هاسـت  مـت یقکاري ماننـد اصـالح فصـلی    
درات توزیع سودآور درآمدهایی است کـه سـاتراپی   صا

هزینه نیازمند این بود که تصمیم گرفته شود . دافرست یم
کدام هزینه باید قطع شود و چه هنگـام پرداختـی بایـد    

دستگاه اداري ساتراپی بـا شـش    .نقدي یا جنسی باشد
، شـود  یمـ گرفته  ها حوزهگونه از درآمدهایی که از این 

رزي عمـومی، تولیـد محلـی ویـژه،     کشاو: سروکار دارد
. ، دام و چیزهــاي گونــاگون دیگــرهــا اتیــمالبازارهــا، 

ـ ا نیتـر  مهـم نخستین و  ،  درآمـدي اسـت کـه از    هـا  نی
ي گوناگون، ها نامبه (دیآ یمکشاورزي عمومی به دست 

دوم ). مانند مالیات تولید و عشـر شـناخته شـده اسـت    
مثالً (همان محل  ةژیودرآمدي است که از تولید محلی 

. رندیگ یم) آورند یمزر، سیم و مسی که از معادن بیرون 
ـ آ یمـ سوم درآمدي است که از بازارها بـه دسـت    و  دی

. چهارم درآمد حاصل از مالیات زمین و فـروش اسـت  
معروف ( دیآ یمپنجم درآمدي است که از وام به دست 

ي که درآمدهایی چـون  ا مقولهششم ). به نوبرانه یا عشر
ورزي را در بـر  ه و مالیات کاالهاي دسـت مالیات سران

دسـتگاه اداري،    گونهدرآمد،  سومین  نیتر مهم .ردیگ یم
یعنی دستگاه اداري شهري، از تولیدات محلی به دست 

پس از آن درآمدهایی است کـه از بازرگـانی و   . دیآ یم
و سرانجام درآمـدهایی اسـت    شود یمعوارض حاصل 

ـ آ یمـ که از واگذاري زمین بـه دسـت    چهـارمین و   .دی
چـون  . شخصی است  حوزهي اداري، ها دستگاهآخرین 

این دستگاه باید چندین منظور را برآورد، شناساندن آن 
ــدها و    ــه درآم ــا ک ــا از آن ج بســیار دشــوار اســت، ام

دستگاه  نیتر تیاهمي آن بسیار اندك است کم ها نهیهز
درآمدي است که از کشاورزي و  ها نیا نیتر مهم. است

ردآوري مالیات و سرانجام از سود ربـاخواري  پس از گ
ـ آ یمبه دست   Ps. Aristotle, Oikonomika(» دی

II. 1; Meadows, 2005: 185.(    ،بنابر این نوشـته
ستون فقرات دستگاه اقتصـادي هخامنشـیان را    توان یم

در متن یاد شده،  پادشاه در مرکز این دستگاه . نشان داد
ها، که متعهد بودنـد  تراپي از حکمرانان یا ساا شبکهبر 

تا ثروت را از مردم قلمرو شاهنشاهی گرد آورنـد و آن  
ــارت   ــد، نظ ــال دهن ــه شاهنشــاه انتق ــرا ب ــرد یم در . ک

. مراتب آن نیز افراد آزاد یا کسبه قرار داشتند نیتر نییپا
دستگاه اداري ساتراپی به گردآوري درآمـدها و انتقـال   

 ۀهستو دربار، یعنی پادشاه . پرداخت یمبه پادشاه  ها آن
وران ثروتـی بودنـد کـه    نظام اقتصادي شاهنشاهی، بهره

اما پذیرفته شده بود که  آورد یمرا گرد  ها آنشاهنشاهی 
البتـه   .اي نیز قرار داشته باشددر این میان تعهد دوسویه

اقتصـادي متعلـق بـه معابـد      ةحوزدر اویکونومیکا،  به 
 ةحـوز بوط بـه  شواهد مکتوب مر. شود ینمدینی اشاره 

اي که به معابد تعلق داشت، بیشتر در بابل و تا اقتصادي
در بابـل،  هـم   . حدودي در مصر به دست آمـده اسـت  

امالك وسیع و هم مراکز اقتصادي و صنایع دسـتی، در  
ي معابد به اجـاره داده  ها نیزم. اختیار معابد قرار داشت

ان و دارهم براي اجاره ها نیزمو کارگران در این  شد یم
 ,Dandamayev( کردنـد  یمـ هم بـراي معابـد کـار    

1998: 103.(  
  

  علل کارآمدي اقتصاد شاهنشاهی هخامنشی
ــموفقراز  ــا تی ــی،   ه ــاهی هخامنش ي اقتصــادي شاهنش

پـــذیري و بیشـــتر از سیاســـت رواداري، انعطـــاف  
؛ آنـان بـه نـدرت در زنـدگی     شد یمتمرکززدایی ناشی 

دخالـت   هـاي خـود  نشـن اقتصادي و اجتماعی ساتراپ
در عین حال،  حمایت نظامی مورد نیازشـان  . کردند یم

  توسـعه ي مطلوب و جدید، بـراي  ها فرصترا تأمین و 
 کردنـد  یمـ کاالهایشان فـراهم   ۀمبادلروابط اقتصادي و 

)Rostovtzeff, 1941: 77 .(   بنابراین، اگـر از پـایین
هخامنشیان بنگریم، این  به ساختار اقتصادي شاهنشاهی
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    1392 تابستان، )18پیاپی ( دوم، شمارة پنجمدورة جدید، سال  ل و نهم،سال چه هاي تاریخی، پژوهش /42
 

ي پیشین، متجـاوز و  ها يامپراتوربر خالف  شاهنشاهی،
ــروي    ــاختار اقتصــادي پی ــان س ــود و از هم زورگــو نب

. رواج داشـت  ها دولتدر میان آن  تر شیپکه  کردند یم
کـه   شد یمپیوستن آنان به شاهنشاهی هخامنشی، سبب 

براي آنان ضمانت امنیت در پی بیاورد و ایـن صـلح و   
 شـد  یمـ یـدي  ي تولهـا  فراوردهافزایش  موجبآرامش 

)Meadows, 2005: 185 .(  ،ــر ــارت دیگ ــه عب ب
ي مذهبی ها سازمانناهمگونی شاهنشاهی هخامنشی، با 

موفقیـت  . و اقتصادي بسیار متفاوت و متنوع همراه شد
شاهنشاهی، به عملکرد سـاختار غیـر    و یا زوال داخلی

متمرکز آن بستگی داشت و به این دلیل، هرگونه تالش 
ر متمرکــز متحدالشــکل در بــراي تحمیــل یــک ســاختا

واحدهاي گوناگون فوق به شدت و در واقـع بـه نحـو    
  فعاالنـه تساهل دینی و انطباق . ي پرهزینه بودا بازدارنده

اساسـی بـوده اسـت     ةکنندمذاهب محلی، عامل تثبیت 
براي مثال، کوروش، براي آن که ). 121: 1379نورث، (

 در اســتیالي پارســیان بــر بابــل، از عنصــر مشــروعیت
ي اجرایی را کاهش ها نهیهزاستفاده کند و بدین ترتیب، 

ـ برگزدهد، خـود را    ةکننـد خـداي مـردوك و احیـا    ةدی
 کند یمي فرو گذاشته شده دوران نبونئید معرفی ها نییآ
);Kuhrt, 1983: 89; Brosius, 2000: 12 

  ) .  58: 1389رزمجو، 
از طرف دیگر، اقتصاد شاهنشـاهی هخامنشـی بـر پایـه     

هانه بر پا شده بود؛ هنگامی که در سده پسـین  صلح شا
هخامنشی صلح و آرامـش از میـان برخاسـت، اقتصـاد     
شاهنشاهی رو به تباهی رفت و اسباب انحطاط سیاسی 

شالوده ثروت در شاهنشاهی . و نظامی را فراهم ساخت
هـاي غربـی،   نشینهخامنشی و به ویژه در میان ساتراپ

ي بود کـه  ا هیهد نیرت مهمزمین . زمین و کشاورزي بود
از طرف شاه هخامنشی بـه کسـانی کـه بـه او خـدمت      

 Hatru/و در اصـطالح هتـرو   شـد  یمـ ، اعطا کردند یم
ي اعضاي خانـدان  ها نیزماز طرف دیگر . شد یمنامیده 

شاهی هم وجود داشت و هر سال بر میزان آن افـزوده  
. آمـد  یمـ در حقیقت دارایی موروثی بـه شـمار   . شد یم

را اداره  هـا  نیزمـ مباشران خود آن   لهیوسبه داران زمین
هخامنشـیان،   ).Wiesehöfer, 2009: 79( کردند یم

هـا،  ماننـد   نشینبا توجه به این که در برخی از ساتراپ
آبیاري منظمی نیاز داشتند، در نتیجه  ۀشبکرودان به میان

گذاري وجوه دولتی در امر کشاورزي و تالش با سرمایه
هبود باغداري در آناتولی، گامی مثبـت  رسانی و بدر آب

در تشویق امر کشاورزي و توسـعه آن در مملکـت بـر    
ـ دارچـه  اگـر  ).50: 1389یانـگ،  ( داشتند یم اول،   وشی

ـ بن کـه گرم،  42/8را به وزن  نیزر کیدري ها سکه  انی
ي هـا  سکه زین، و داد یم لیتشکی را هخامنشی پولنظام 
ـ ام نمـود، امـا   گرم را مرسـو  6/5نقره با وزن  شکل  نی
هـاي غربـی   نشـین سـاتراپ   حـوزه از  رونیبدر  ها سکه

 ,Album؛ 105: 1389شهبازي، (ی داشتند اندک کاربرد

،  داد و سـتد و پـول رواج   زیندر پارس ) . 14 :1993
ی حتی و سلطنت  حوزهشاغل در  کارگران. اندکی داشت

دولت، حقوق خود را به صـورت   کارکنان نیتر هیپابلند
 –يکشـاورز (ي نقد ریغي ها فرآوردهو  مسکوكنا  نقره
نظام پرداخت،  به طور پـولی  . کردند یم افتیدر) یدام

در این زمان به  هم باو کاالیی در کنار هم و در رقابت 
 ,Dandamayev؛ 6: 1382آلتهـایم،  ( رفـت  یمـ کـار  

1998: 101; Dandamayev, 1993: 60 .(
یان در داد و اقتصـاد پـولی هخامنشـ     هیپاهمچنین نقره، 

ستد بود که بیشتر مبادالت بر اساس آن ارزش گـذاري  
سنجیده، و جا ) شکل(فلز را بر مبناي پول نقره . دش یم

اما در عین حال، از برخی فلزات خام و  کردند یمبه جا 
دیگر مانند جواهرات و یـا ظـروف اسـتفاده     ۀافتتغییر ی

نقـره   با این حال، هر چند ارزش هر چیز بـه . کردند یم
 ۀ، ولی این گونه نبود که همواره در همـ شد یمسنجیده 

 ,Allen(مراحل مبادالت، از ارزش نقره استفاده نمایند 

الــواح بـاروي تخــت جمشــید نشــان  ) . 121: 2005
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که چگونه تعدادي از کاالها را نسـبت بـه هـم     دهد یم
). Hallock, 1969 :17( کردنــد یمــگــذاري ارزش

 ةویشصاد هخامنشی، بر اساس ساختار و ماهیت کلی اقت
ــین  در اقتصــاد . شــد یمــجمــع آوري منــابع مــالی تعی

و حمـل و نقـل زمینـی و     هـا  جـاده شاهنشاهی، شـبکه  
این شبکه به . دریایی از اهمیت به سزایی برخوردار بود

 قدرت عضالنی انسان و حیوان و وسایل حمـل و نقـل  
ي طـوالنی  هـا  فاصلهحمل و نقل کاالها در . وابسته بود

دشوار و پرهزینه بود، اما حمل و نقل آبی به بهبود این 
ــک   ــعیت کم ــوض ــرد یم ــورداري  . ک ــت برخ ــه عل ب

: هاي دائمـی ماننـد  هاي غربی از رودخانهنشین ساتراپ
هاي تولید، توزیـع و  فرات، دجله، هالیس و نیل،  هزینه

کرد و رونق اقتصادي را در پـی  خدمات کاهش پیدا می
هاي شـرقی بـه   نشیناتراپداشت؛ در صورتی که در س

هاي فصـلی، بیشـتر از نیـروي    آبی و رودخانهسبب کم
. شدعضالنی انسان و حیوان در حمل و نقل استفاده می

همین مسأله استفاده از اسـب و شـتر در حمـل و نقـل     
از  تـر  عاقالنـه کـرد و هـیچ چیـز    تر میرنگزمینی را پر

پــروري و شـترداري بــه منظــور توســعه  اســب ۀتوسـع 
  نبـــود  تصـــادي و حمـــل و نقـــل در ایـــن منـــاطقاق
)Tallis, 2005: 210 ،265: 1392؛ مستوفی.(  
  

ــادي   ــعه اقتصــ ــیان در توســ ــش هخامنشــ نقــ
  هاي غربی  نشین ساتراپ

هـاي  نشـین مرکز ثقل اقتصادي هخامنشـیان را سـاتراپ  
بنـدي  ي بسیار قدیمی شـهري بـا الیـه   ها تمدنغربی با 

هـا از  این سـاتراپی . دادند یماجتماعی گوناگون تشکیل 
ي پیشین یعنی لودیه، بابل، آشـور و مصـر   ها يامپراتور

 -شکل گرفته بودنـد و هـر کـدام یـک واحـد سیاسـی      
: 1387دیـاکونف،  ( دادنـد  یماقتصادي خاصی را شکل 

ــادي    ).234 ــایی و اقتصـ ــاص جغرافیـ ــت خـ موقعیـ
ماننـد  (هاي غربی، وجـود ملـل بازرگـان    نشین ساتراپ

و ) هـا  یبـابل و  هـا  يمصر، ها يایونیه، اها یقیفنها، لودي
ي خوب به لحاظ ها سالداشتن مازاد تولید، خصوصاً در 

آب و هوایی، موجب توجه هخامنشیان به این قسمت از 
آنـان بـه   ). 134: 1350بختورتـاش،  (شان گردید قلمرو

ي معـامالتی و در جهـت رونـق    ها نهیهزمنظور کاهش 
چند اقدام مـوثر  اقتصاد تجاري و کشاورزي این مناطق 

ي ارتباطی و حمل و نقل ها راهمانند توسعه . انجام دادند
بـا ایجـاد    هـا  آن. ي خویش گنجاندندها برنامهرا که در 

انبارهـا و نظـام   سـراها، آب ، کاروانها چاپارخانهکانال، 
جـاده  (ي خشـکی  هـا  راهراهداري مناسب و گسـترش  

 ۀنیزمهاي غربی نشینو دریایی در میان ساتراپ) شاهی
هخامنشیان، . ي اقتصادي پایا را گسترش دادندها تیفعال

هاي غربـی  نشین سازمان مناسب اداري در میان ساتراپ
هـاي  نشینایجاد کردند، در صورتی که در میان ساتراپ

رویـی و دامـداري، کمتـر     شرقی، به علت ساختار کوچ
اي مهم در امور نظم سازمانی و اداري را که مسأله شد یم

عالوه بر حمایت بازرگانی و . ادي است، فراهم کرداقتص
هاي غربـی بـه   نشیني که از ساتراپا گستردهاقتصادي 

ي ها بانک(ي بانکی ها تیفعالتسهیل  ۀنیزمعمل آوردند، 
را فـراهم   هـا  یبـابل به ویـژه در میـان   ) اگیبی و موراشو

هخامنشیان، ). Dandamayev, 1998: 103(نمودند 
یی با عیـار مـورد   ها سکها با ضرب نظام پولی و ارزي ر

ایـن اقـدام   . پذیرش در بازار جهانی، سازماندهی کردند
المللـی ایفـا کـرد    نقش مهمـی در داد و سـتدهاي بـین   

)Album, 1993: 14 .(    حفظ حقـوق مالکیـت افـراد
اقدام دیگر هخامنشیان بود  ،براي تشویق تولید و تجارت

رض آنـان در جهـت تعـدیل عـوا    ). 58: 1379نورث، (
سازي مندهقاعدگمرکی تالش کردند، سیستم مالی را با 

این اقدام به لحاظ . اوزان و مقادیر یکسان، توسعه دهند
ي معامالتی را کاهش و بـه فرمـانروا   ها نهیهزاقتصادي، 

نـورث،  (تا رانـت بیشـتري دریافـت کنـد      داد یمامکان 
گذاري وجوه دولتـی   هخامنشیان با سرمایه ) .39: 1379
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رسانی به کشاورزي و سدسازي و تالش براي آب در امر
-pairi*/مکان محصور(داري  زارها، بستر بهبود باغکشت

daeza- ي هـا  فـرآورده و کشت انـواع  ) فارسی باستان
ـ دار ۀنام DMM(کشاورزي را فراهم نمودند  بـه   وشی

این اقـدامات  . )331: 1386لوکوك، : گاداتاس به نقل از
، کـه از  هـا  وهیمسازي یرهتا هخامنشیان ذخ شد یمسبب 

ــود، و محصــوالت   ــاالیی برخــوردار ب ارزش غــذایی ب
استراتژیک ماننـد جـو و گنـدم را بـه مـرز خودکفـایی       

با توجه ). 321: 1386؛ کخ، 339: 1387هینتس، (برسانند 
ي هـا  نیسـرزم به این که سیاست هخامنشیان در مـورد  

گشوده شده، سیاست ضد تولیدي نبود؛ بنـابراین نظـام   
ي هـا  اسـت یس. لیاتی توسط داریوش سـاماندهی شـد  ما
ي که در گذشته به ثبات اقتصادي و رونق تولید ا یاتیمال

: الـف 1388وردنبورخ، (، اصالح شدند رساند یمآسیب 
6/110. (  

شاهان هخامنشی با ایجـاد وحـدت سیاسـی و تـرویج     
ي سیاسی، امنیتی ها بحرانصلح و نظم شاهانه در زمان 

رونـق اقتصـادي بـود، فـراهم      ۀسـت یبارا که شایسـته و  
ي نظـارتی و تاسـیس   هـا  هیـ روآنان با طراحی . نمودند

نهادهاي امنیتی و قضایی در جهت ایجاد نظـم نـوین و   
بنـابراین روابـط و   . وضع قـوانین نافـذ تـالش نمودنـد    

مناسبات اقوام تابعه بـا یکـدیگر و بـا دولـت مرکـزي،      
  ).15: 1386احمدي، (گردید  مند قاعده

  
ـ  هـاي نشـین ي سـاتراپ اقتصاد گاهیجانقش و  ی غرب

  ایران در شاهنشاهی هخامنشی
پـیش از پیـدایش    ها سالهاي غربی ایران، نشینساتراپ

هخامنشـی داراي پیشـینه تـاریخی، سـوابق      شاهنشاهی
ي ا شـرفته یپفرهنگی و سـازمان حکـومتی و اقتصـادي    

هـاي شـرقی بـه لحـاظ     نشـین در مقابل، ساتراپ. بودند
رویـی بودنـد   ي کوچها نظامدي، ضعیف و داراي اقتصا

ــادي، ( ــدامایف، 41: 1388محمودآبــ ؛ 5: 1358؛ دانــ

Dandamayev & Lukonin, 1989: 95-96; 
Vogelsang, 1992: 99 .( ــه ــن رو،  مشخص از ای

ي اجتمـاعی و اقتصـادي قلمـرو دولـت     هـا  نظاماصلی 
هخامنشی، پیچیدگی، تنـوع و گونـاگونی سـاختار بـود     

در این میان، نقـش و جایگـاه    ).82: 1386ف، داندامای(
هاي غربی هخامنشی که از نظـر  نشیناقتصادي ساتراپ

بـود، بـه چشـم     تـر  شرفتهیپپیشینه و اقتصاد از پارسیان 
هـا،  سیستم پولی و اقتصـاد برتـر ایـن سـاتراپی    . آمد یم

هخامنشیان سرازیر  ثروت کالنی را به خزانه شاهنشاهی
االن، مصـر  ت 1000ه بابل و آشور به عنوان نمون. کرد یم

ـ  500تاالن، لودیه و کلیکیه هر کدام  700 و لیبی االن، ت
ـ  350تاالن، فنیقیقـه و قبـرس    400ایونیه و کاریه  االن ت

نگـاه  )  (89-94 يبنـدها  ،IIIهرودوت، . (پرداختند یم
-هخامنشیان با چیرگی بـر سـاتراپ  ). 1ل کنید به جدو

ر مناسبات و مبادالت هاي غربی، نقش به سزایی دنشین
ي هـا  نیزمـ پیداسـت،  . کردنـد  یمـ اقتصادي جهان ایفـا  

ها نشنخیز، صنایع پیشرفته و ثروت این ساتراپحاصل
پارسیان، از اهمیت فراوانی برخـوردار   براي شاهنشاهی

این کشورها با اروپا و آفریقـا   ۀلیوسهخامنشیان به . بود
هـا  سـاتراپی ایـن   رسد یمبه نظر . کردند یمارتباط پیدا 

 بازار داد و سـتد مناسـبی بـراي بازرگانـان شاهنشـاهی     
از طریق این ساتراپ نشـن  . کردند یمهخامنشی فراهم 

مطالعات . شدند یمها، تجار با غرب به تجارت مشغول 
هاي نشینسکه شناختی بیانگر رفاه اقتصادي در ساتراپ

ــی اســت ــق اقتصــادي بســیاري از  . غرب ــع، رون در واق
آنـان در  . یه، بـه هخامنشـیان وابسـته بـود    شهرهاي ایون

ي پـولی  ها نظامایونیه این امکان را فراهم ساختند که تا 
؛ 200: 1381دانـدامایف،  (توسعه و بازرگانی رونق یابد 

در این میان، تجـار یونـانی   ). 6/110: 1388وردنبورخ، 
بودنـد،   کوچـک ي ایونیـه در آسـیاي   ها کنارهکه ساکن 

ــرفت   ــزایی در پیش ــش بس ــا  نق ــادي، ایف ــط اقتص رواب
 کوچـک هـاي آسـیاي   نشـین تصرف ساتراپ. کردند یم
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مانند لودیه، کاپادوکیه، کاریه، کلیکیه، لوکیـه، فروگیـه،   (
از همـه نظـر بـراي    ) پافالگونیه، پامفولیـه و داسـکلیوم  

با  کوچکاز راه آسیاي  ها آنپارسیان سودمند بود، زیرا 
ــ    ادالت دولـت شــهرهاي آسـیایی و اروپــایی یونـان، مب

این ارتباطـات هـم   . دادند یماقتصادي خویش را انجام 
در زمان صلح و هـم در هنگـام جنـگ بـراي پارسـیان      

و ارتباطات گاهی جنبه سیاسی  ها تماساین . حیاتی بود
شـاهان پـس از خشیارشـا، بـا اسـتفاده از      . کرد یمپیدا 

، بـه تحریـک و تبلیـغ در ایونیـه     »نفوذ نامرئی«سیاست 
. ختنـد یانگ یمـ شهرها را علیه یکدیگر بر  و پرداختند یم

ي دریـایی را  ها گذرگاهها،  هخامنشیان پس از قیام ایونی
پیش از میالد در هنگـام   460یا در . به روي آنان بستند

کـه در   هـا  یآتنـ شورش مصریان به رهبـري اینـاروس،   
ي شـمالی  هـا  کنارهپیش از میالد بازارهاي  6پایان قرن 

داده بودند، ناوهاي خـود را بـه   دریاي سیاه را از دست 
ـ ا. کنندگان مصـري فرسـتادند  کمک قیام امیـدوار   هـا  نی

بـرده، از مصـر غلـه و    بودند که به عوض بازارهاي نـام 
و  110: 1386داندامایف، (گندم به دست خواهند آورد 

ضـربه   هـا  گـذرگاه بسته شـدن  ). 89: 1351؛ شایان، 96
اردات ي تولیـدي و و هـا  فـرآورده بزرگی بـر صـادرات   

ایـن سیاسـت بحـران     ۀادامچوب و غله یونانیان بود و 
ــان در پــی داشــت ا عمــدهاقتصــادي  ــراي یونانی ي را ب

 ۀوقفبقاي یونان به جریان بی). 281: 1381داندامایف، (
واردات غالت بستگی داشـت، کـه از سـکائیه و مصـر     

 -ي سیاسـی هـا  بحـران آنـان در صـورت   . شد یمتامین 
زار بین الملی آزاد غالت را ایجاد با توانستند ینمنظامی 

اهمیت استراتژیکی واردات غالت براي یونانیـان  . کنند
 م 20مشابه اهمیت سوق الجیشی نفت در اواخـر قـرن   

 1388وردنبـورخ، (نفت بـود   ةواردکنندبراي کشورهاي 
از ). 128: 1379؛ نـورث،  49: 1388؛ رایس، 6/318: ب

زیادي داشـت،   آن جا که ساتراپی لودیه با یونان تماس
به عنوان مرکز اقتصاد پولی و بازرگانی پیشرفته اهمیت 

ي هـا  نـه یدفي فـراوان و  ها رمهوجود . به سزایی داشت
ــک ــرن  ۀس ــالي م .پ 4ق ــ، ط ــاکتولوس و  ۀرودخان پ

مهرهاي فراوان یافته شده در غرب آناتولی، بیانگر ایـن  
داریوش نیز به دلیل همین اهمیت، مدت . موضوع است

جهـت نبـود کـه    در آن جا اقامـت کـرد و بـی   طوالنی 
سود برنـده از  (kapelos /لوسیونانیان به او لقب کاپه

ــولی ــادالت پ ــد ) مب ــوخ، (دادن ؛ 8/249: ب1388وردنب
Cook, 1983: 200; Dusinberre, 2010: 

324 .(  
اهمیت ساتراپی فنیقیه براي شاهنشاهی هخامنشی کمتر 

در . م .پ 8از قـرن   هـا  یونانو ی ها یقیفن. از لودیه نبود
دریاي مدیترانه در زمینه تجاري و اقتصـادي سـردمدار   

ي فنیقیه دائماً ها یکشت). Morley, 2007: 24(بودند 
در دریا همراه با دریانوردان و ملوانان فنیقی همـه نـوع   

اي بـه نقطـه دیگـر حمـل     کاالي اقتصـادي را از نقطـه  
حبشـه   و عاج را ازر ؛ نقره و آبنوس را از مصکردند یم
)DSf, 11 ( عـالوه  . آوردند یمبه سواحل خلیج پارس

ي فنیقی در هنگام جنگ، سربازان دولت ها یکشتبر این، 
وجـود  . بردنـد  یمدیگر  اي به نقطههخامنشی را از نقطه

این نیروي حمل و نقل آبی، براي دولت هخامنشی بسیار 
اگر به جریان لشکرکشی کمبوجیه بـه  . حائز اهمیت بود

توجه کنیم، اهمیت نیروي حمل و نقـل دریـایی    آفریقا
ـ  تـر  روشـن براي مـا   ها یقیفن عـدم    جـه ینتدر . شـود  یم

با کمبوجیه، او نتوانسـت بـر کارتـاژ     ها یقیفنهمکاري 
بنابراین، نیروي دریایی توانمند و . تسلط قطعی پیدا کند

ـ بناقتصاد دریایی فنیقیه، پشتوانه محکمی براي  ي هـا  انی
شایان،  Elayi, 1980: 24 ;( ان بوداقتصادي هخامنشی

سوریه و بابل در مرکز ثقل  رسد یمبه نظر  ).90: 1351
ــین ــادالت ب ــاهی مب ــادي شاهنش ــالی و اقتص ــی م  الملل

ـ پاحیات اقتصادي آنـان بـر   . ان قرار داشتهخامنشی   هی
بازرگانی، بانکداري و مالکیت خصوصی اراضی بود که 

تجارت . شتدر اختیار بخش خصوصی و معابد قرار دا
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گسترده با نقاط دور دست شاهنشاهی ادامـه داشـت و   
بـر  . کردند یمي اداري میراث حمورابی را اجرا ها سنت

گران پیشـین کـه معتقدنـد پـس از     خالف نظر پژوهش
اصالحات مالی داریوش، وجوه واریز نقدي مالیات بـه  

کافی بـراي تجـارت در بابـل     ةنقر شد یمخزانه، باعث 
د و روند تجارت نقدي به تأخیر اُفتد، وجود نداشته باش

اکنون مورخینی مانند استولپر بر این باورنـد کـه اسـناد    
بابلی، جریـان وجـوه نقـدي را در مبـادالت اقتصـادي      

؛ 24: 1391دانـدامایف،  ( دهـد  یمـ ساتراپی بابل نشـان  
ــورخ ــا، ). 8/344: ب1388، وردنبـ ــد خشیارشـ در عهـ

بابل، موجب از عریبه در  -اغتشاشات بلشیمانی و شَمش
این مساله را از کـاهش  . رونق افتادن اقتصادي بابل شد

ـ  یمناگهانی متون اقتصادي و تجاري در  البتـه بـه   . میابی
رودان، با این که اقتصاد بابل از علت موقعیت خاص میان

رودان شهر اقتصادي میـان  نیتر مهمرونق افتاد، نیپور به 
-رك باسـتان مـدا  ).234: 1381دانـدامایف،  (تبدیل شد 

که هخامنشیان با اشغال مصر، هیچ  آنندشناختی حاکی از 
. تغییر مهمی در ساختار اقتصادي آن کشور ایجاد نکردند

ي اقتصادي یونانیان را برچیدند ها تیفعالالبته، آنان بساط 
ي اقتصادي به ابتکار خویش جایگزین کردنـد  ا شبکهو 
ــوخ، ( ــان ). 8/227: ب1388وردنبـ ــیان جریـ هخامنشـ

تولیدات مصري را با حفر کانال سوئز در مسیر دریـایی  
البتـه   ).DZc, §3(، تسهیل کردنـد  رود یمکه به پارس 

و گستردگی  ها مسافتشاهان هخامنشی به دلیل دوري 
قلمروشان ناگزیر بودند که بخش زیادي از قدرت خود 

این قدرت فـراوان غالبـاً   . ها تفویض کنندرا به ساتراپ
 :Meadows, 2005( کشاند یمفساد  ها را بهساتراپ

بنابراین، در برخی از مواقع، دولـت هخامنشـی   ). 185
؛ دیگرد یمدچار مفاسد اقتصادي در قلمرو غربی خویش 

از جمله مواردي که در گزارش پژوهندگان باستانی به آن 
مائوسـولوس،  «اشاره شده، مـورد مائوسـولوس اسـت؛    

ریافت کرده بود که فرمانرواي کاریا، فرمانی از شاهنشاه د

وي ثروتمنـدترین مـردان   . خراج شده بـود  ۀمطالباز او 
 ها آنفراخواند و به  راند یمسرزمینی را که بر آن فرمان 

 ةعهداما از . خراج کرده است ۀمطالبگفت که شاهنشاه 
او پیشاپیش، چند تنی را آمـاده  . دیآ ینمپرداخت آن بر 

رسید گامی پیش کرده بود که همین که سخن او به پایان 
گذارند و بگویند چندان که بتوانند او را در این کار یاري 

مردان توانگرتري که در آن انجمن گـرد آمـده   . دهند یم
رو بـه رو شـدند بـا     هـا  آنبودند هنگامی که با پیشنهاد 

ي از شرم و ترس قول دادنـد کـه مبـالغ بسـیار     ها زهیآم
هنگامی که مائوسولوس . بیشتري بپردازند و چنین کردند

بار دیگر گرفتار فقر مالی شد، مردم شهر موالسا را گرد 
یادآور شد که بر گرد شهرشان دیـواري   ها آنآورد و به 

از . دیآ یم ها آننیست و گفت شاهنشاه با سپاهی به شهر 
این رو، دستور داد تا مردم موالسا چندان که بتوانند براي 

مـروز هزینـه   گفـت آن چـه ا   ها آناو پول بیاورند و به 
. خواهد شد ها آني ها ییدارا  هیبقموجب امنیت  کنند یم

هنگامی که مردم در ساختن دیوار مشارکت کردنـد، او  
گفت که  ها آنرا گرفت، اما پس از گرفتن پول، به  ها پول

» خداوند فعالً او را از ساختن دیوار شهر منع کرده است
)Oikonomika II. 2. 13; Meadows, 2005: 

کـه رابطـه شـاه و     کنـد  یمـ این گزارش روشن ). 184
رعایایش مالی بود و حاکمی بی اخـالق چنـدان آزادي   
عمل داشـت کـه مـالی را کـه بـراي پرداخـت خـراج        

با فریب و اغواي مـردم بـه    توانست یمشاهنشاهی بود 
  .سود خود بردارد

  
   جهینت

ي بـاال، بـه صـراحت    هـا  یبررسـ با استنتاج از بحث و 
کرد که شاهنشاهی هخامنشی موجب مشخص  توان ینم

تسریع رشد اقتصادي یا مانع رشد اقتصادهاي مترقی در 
هاي غربی ایران گردید؛ زیرا برتـري  نشینمیان ساتراپ
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سازمان اقتصادي یونانیان منجر به شکست هخامنشـیان  
از آنان و باالخره تسخیر شاهنشاهی هخامنشی به دست 

ي هـا  لیتحلاصلی  يها رشتهاین مسأله، . اسکندر گردید
سـازمان   رسـد  یمـ به نظر  .اقتصادي را از هم می گسلد

اقتصادي هخامنشـیان، از همـان آغـاز پیـدایش، داراي     
یابنده و در برخی موارد انحصـارگرا  رویکردي گسترش

ي اقتصـادي، دسـت بـه    ها نهیهزآنان براي کاهش . بود
ســازي سیاســت رواداري دینــی در جهــت مشــروعیت

ایــن ســامانه از راه گشــودن . حکومــت خــویش زدنــد
پیامـد  (ي سریع اقتصادي ها شرفتیپبازارهاي جهانی و 

ي مجلل در شوش، تخت ها کاخاین رشد را در ساخت 
ـ  توان یمجمشید، هگمتانه و بابل  سـبب انباشـت    )ددی

ي هـا  تخـت یپاي بومی و محلـی در مراکـز و   ها هیسرما
 این سامانه براي رشـد و . هخامنشیان گردید شاهنشاهی

توسعه خود، به نیروي انسانی ماهر، متخصص و ارزان، 
ي عمرانی ها رساختیزي مناسب براي مواد خام و اولیه

هاي غربی به وفـور بـه   نشیننیاز داشت که در ساتراپ
در راستاي رسـیدن بـه   ). DSf, §3-5( خورد یمچشم 

ي هــا نیســرزمایــن اهــداف؛ یعنــی دســتیابی بــه     
ر دریاهاي آزاد و سلطه هاي غربی، تسلط بنشین ساتراپ

ي تجاري غرب در دستور کار هخامنشیان قرار ها راهبر 
هـا، نظـام   با تسلط هخامنشیان بر ایـن سـاتراپی  . گرفت

نوین گردید که شـاید   ۀمرحلاقتصادي هخامنشیان وارد 
ــد   ــی نامی ــاد فراملیت ــوان آن را اقتص ــین  . بت ــر چن در اث

یی، مرزهــاي بــومی و محلــی گسســته و هــا یدگرگــون
ــا روازهد ــدمات   هـ ــا و خـ ــروج کاالهـ ي ورود و خـ

ي شاهنشـاهی  هـا  تخـت یپاهاي غربی بـه  نشین ساتراپ
ــد  ــاز گردی ــراي  . هخامنشــی ب ــه ب ــب، زمین ــدین ترتی ب

ي اقتصادي، تورم و باال رفـتن نـرخ بهـره و    ها ينابرابر
ها در از جمله نزاع دولت و ساتراپ( ي سیاسیها بحران

بـل و مصـر، بـه    ، شورش ساتراپی بام .پ 5اواخر قرن 
دســت آوردن اســتقالل توســط مصــر در چنــد دوره و 

هـاي غربـی   نشـین در ساتراپ) ي ایران و یونانها جنگ
ثبـاتی سـاختار   همین مسائل موجـب بـی  . فراهم گردید

ــادي  ــدهاي اقتص ــیختن    -واح ــم گس ــی و از ه سیاس
  .ها شدنشینشاهنشاهی از سوي این ساتراپ

  
 منابع 

  ها کتاب) الف
ـ آل - تـاریخ اقتصـادي دولـت    ). 1382.(رانتستهایم، ف

: تهران چاپ اول،هوشنگ صادقی،   ترجمه، ساسانی
   .انتشارات علمی و فرهنگی

، انیهخامنشدر زمان  رانیا. )1355(.یمرتضاحتشام،  -
 .چاپخانه زر: چاپ اول، تهران

ــراهللا  - ــاش، نص ــت   .)1350(.بختورت ــی دول دیپلماس
  .ارتشتارانستاد بزرگ : ، چاپ اول، تهرانهخامنشی

ـ جغراف« .)1388(.، آرنولــد یبــ  نیتــو  -  يادار ییایـ
ـ  یشاهنشـاه  ـ ، جغراف»انیهخامنش ـ ا يادار يای  رانی

 ،زاده، چـاپ دوم  یصـنعت  ونیهمـا   باستان، ترجمـه 
 .ایانتشارات ثر: تهران

 هیـ رق  ، ترجمـه سـکاها  .)1388(.تامارا تالبوت، سیرا -
 .چاپ دوم ي،انتشارات طهور :، تهرانيبهزاد

کـوروش بـزرگ     اسـتوانه ). 1389.(و، شاهرخرزمج -
: ، چـاپ اول ، تهـران  تاریخچه و ترجمه کامل متن

  .فرزانه روز
 یاســـیس خیتـــار .)1381(.آ. ، محمــد فیدانــداما  -

نشـر   :، تهـران يبهـار  اریخشـا  ۀ، ترجمـ انیهخامنش
  .، چاپ اولکارنگ

ــار. )1358(. ____________- ــیس خیتـ و  یاسـ
ـ   ریم ۀ، ترجمانیهخامنش ياقتصاد  پـور،  یکمـال نب

  .نشر گستره :تهران چاپ اول،
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ایرانیـــان در بابـــل  . )1391( .____________-

محمـود جعفـري دهقـی، چـاپ      ۀترجم، هخامنشی
  . انتشارات ققنوس: اول، تهران

ســیري در تــاریخ ایــران ). 1351.(شــایان، فریــدون -
  .انتشارات رز: اول، تهرانچاپ ، باستان

جهانداري داریوش ). 1389.(شهبازي، علیرضا شاپور -
  . کهن پارسه: اول، شیرازچاپ ، بزرگ

ــش  .)1357(.____________ - ــرح مصــور نق  ش
: رازیشـ  اول،چـاپ  هشـتم،    ، شـماره رستم فـارس 

  .یهخامنش قاتیبنداد تحق  موسسه
 ۀترجمـ ، از زبان داریـوش ). 1386.(کخ، هاید ماري -

  .نشر کارنگ: پرویز رجبی، چاپ دوازدهم، تهران
ـ لوکـو  - ، یهخامنشــ يهــا بـه یکت .)1386(. ری یــك، پ

و  نشـر : چـاپ دوم ، تهـران  ی، خلخال الیناز ۀترجم
  .روزپژوهش فرزان

ــغر - ــدار ). 1388.(محمودآبـــادي، اصـ ــد اقتـ فرآینـ
نگـاري در  امپراتوري هخامنشی و تحـول تـاریخ  

انتشـارات نقـش   : ، چاپ اول، اصفهانیونان باستان
  .مانا

ــاختار و . )1379.(نـــورث، داگـــالس سیســـیل - سـ
غالمرضـا   ۀترجمـ ، دگرگونی در تاریخ اقتصـادي 

  .نشر نی: آزاد ارمکی، چاپ اول، تهران
مرتضـی   ۀترجم، تاریخ هرودوت). 1389.(هرودوت -

  .اساطیر: ثاقب فر، چاپ اول، تهران
ـ دار). 1387.(والتر ،نتسیه - ـ رانیاو  وشی  خیتـار  انی

ـ پرو ۀترجم، انیهخامنشفرهنگ و تمدن  ـ  زی ی، رجب
  . ینشرماه: تهران.اولچاپ 

  
  مقاالت) ب
جایگاه داریوش بزرگ در « .)1386(.احمدي، داریوش-

، دنیاي ناشناخته هخامنشیان، »تاریخ و اساطیر ایران
  .11 – 27، صص جوانه توس: تهران

ــدتقی  - ــور، محم ــان پ ــ«). 1388.(ایم ــاه بررس ی جایگ
ي هخامنشـی در دوره داریـوش   هـا سیاسی ساتراپ

پژوهشـی   -علمی هینشر، »ها بهیکتبزرگ با تکیه بر 
  .23 -54صص ، 5/61، ش تاریخ ایران

 1388( .وردنبورخ، هلن سانسیسـی و آملـی کـورت    -
ــار. )الــف و مصــر  ریصــغ يایآســ: یهخامنشــ خیت

 ۀ، ترجمـ نینو یشاهنشاه کیکهن در  يها فرهنگ
  .97 - 110صص  ،توس :ثاقب فر، تهران یمرتض

 ةدورقتصـاد ایـران از   تاریخ ا« .)1376(.خلیل، ابراهیم -
، 34 ش، بورس ماهانـه ، »هخامنشی تا عصر حاضر

  .13 – 18صص 
 ). 1388.(وردنبورخ، هلن سانسیسـی و آملـی کـورت    -

 یمرتضـ   ترجمـه  ،»تداوم و تغییر: یهخامنش خیتار«
  .339 – 348، صص توس :ثاقب فر، تهران

، »یدولــت هخامنشــ« .)1386(.آ. ، محمــدفیدانــداما -
  ، ترجمـه ز زمـان باسـتان تـا امـروز    ا رانیا خیتار

 – 111صـص  ، دیـ مروار: کشاورز، تهـران  خسرویک
76.  

  دورهتاریخ ایـران در  ، »ماد«). 1387(.م. دیاکونف، ا -
صـص  جـامی،  : بهرام شالگونی، تهـران   ترجمه، ماد

  .91ص  -241
ــرخ  - ــتوفی، ف ــوري  «). 1392.(مس ــانوران در امپرات ج

س و نایجــل ، ویراســتاران جــان کــرتی»هخامنشــیان
 امپراتوري فراموش شـده جهـان پارسـیان   تالیس، 
  .263 – 267، صص کتاب آمه: ، تهرانباستان
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 )Meadows, 2005: 183; III, §89-94 (ي مالیاتی بنا بر گزارش هرودوت ها حوزه: 1ل جدو
میزان مالیات 
 به کیلوگرم نقره

میزان مالیات 
 به تاالن

 ردیف هامالیاتی یا  ساتراپی ةحوز

 1  ها یها و پامفول یلطی، مها ی، لوکها يها، کار یها، ائول ییایها، مگنس یونیا 400 13600
 2 ها یتیها و ه یها، کابال ی، السونها يا هیها، لود ییایموس 500 17000
 3 ها يسورو  ها ياندیها، مار ی، پافالگونایآس يها يا هی، تراکانیهلسپونت، فروگ 360 12240
 4 ها یکیلیک 360 12240
 5 و قبرس نی، فلسطها يا هیقینیف 350 1190
 6  یبیل، مصر 700 23800
  7 ها هیتیها، آپار کهی، دادها يقندهارها،  يدیستگ 170 5780
  8 شوش 300 10200
  9 آشور ،بابل 1000 34000
  10 ها بانتی، اورتوکورانیکانیمادها، پار 450 15300
  11 ها تی، دارها یمات ی، پانتکاهایپوس ها، یکاسپ 200 6800
  12 انیبلخ 360 12240
  13 ارمنیان ،انیپاکت 400 13600
  14 ها ییایها، موک ییایها، اوت ی، تامانانی، زرنگانیساگارت 600 20400
  15 ها یسکاها و کاسپ 250 8500
  16 )ها یهرات( اهایو آر ها ي، سغدها یها، خوارزم پارت 300 10200
  17 ایآسي ها یوپیو ات انیکانیپار 400 13605
  18 انیودها، آالر ي، ساسپرانیانیمات 200 6800
  19 ها و مارها ییایها، ماکرون ها، موسونونُک یبارنیها، ت کسوم 300 10200
  20 انیهند )طال( 360 122399
370094 

 میزان کل مالیات ساالنه هخامنشیان .     کیلوگرم است 34هر یک تاالن برابر با  تاالن 7960 کیلوگرم نقره
جمع 

  کل

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


    1392 تابستان، )18پیاپی ( دوم، شمارة پنجمدورة جدید، سال  ل و نهم،سال چه هاي تاریخی، پژوهش /52
 

 )49: 1357 شهبازي، شاپور( داریوش بزرگاورنگ بران آرامگاه  :2تصویر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  بر پایه مجسمه داریوش در موزه ملی ایران باستان) به جز مکرانی و هندي(هاي غربی هخامنشینشینساتراپ: 1تصویر
(Kuhrt, 2007: 480-482/2 ; Curtis, 2005: 99; Vogelsang, 1992: 144) 

 

Mačiya /   Sakā: tigraxaudā/ Bābiruš/ Aθuriya/ Arabāya/ Mudrāya/ Arminiya/ Katpatuka/ Spardiya/ Yaunā/ Sakā: paradraiya/ Skudra/ Yauna: takabarā/ Putāya/ Kūšāya/   Karka  

Pārsa/ Māda/ Ūvja/ Parθava/ Haraiva/ Bāxtriya/ Suguda/ Uvārazmiya/ Zrankā/ Harauvatiya/ θataguiya/ Gandāraya/ Hinduya/ Sakā: haumavargā 
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