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چکیده
با روی کار آمدن داریوش بزرگ و توسعه ی 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 شكل گرفته بود، دوباره سازماندهی کند؛ بنابراین در پایان 

پادشاهی او تعداد ساتراپ ها از 23 به 31 عدد افزایش یافت.
وضعیت دستگاه اداری هخامنشیان و اصالحات داریوش از دیر باز مورد مطالعه ی پژوهشگران تاریخ ایران 

باستان بوده؛ اما در مورد نقش و جایگاه ساتراپ ها در شاهنشاهی هخامنشی کمتر سخن گفته شده است.
 در این مقاله، چگونگی ش��كل گیری نهاد س��اتراپی، نقش و جایگاه س��اتراپ ها در دوره ی هخامنش��ی، 
ویژگی ها و انواع ساتراپی ها در سازمان اداری شاهنشاهی هخامنشی، با رویكرد مطالعه ي تحلیلي- توصیفی 
و با تكیه بر منابع به جای مانده از این دوره و با اس��تفاده از شیوه ی پژوهش های تاریخی، بررسی می شود.

واژگان کلیدی: ساتراپ، ساتراپی، سازمان اداری، شاهنشاهی هخامنشی.

1. مقدمه
کوروش بزرگ توانس��ت در زمانی کوتاه س��رزمین های بسیاری را فتح کند و به پادشاهی پارس 
بیفزاید و شاهنشاهی پارسیان را با مرکزیت پارس )خاستگاه پارسیان(، تأسیس کند. او برای اداره ی 
این شاهنش��اهی بزرگ و حفظ فتوحات، الزم دید که کار هایی برای س��ازماندهی شاهنشاهی، از 
جمله تقس��یم آن به س��اتراپ های مختلف انجام دهد. گزنفون از زبان ک��وروش می گوید: »اگر 
فتوحاتی که منتهی به ایجاد یك شاهنش��اهی می ش��ود، ش��ادی بخش اس��ت، نگه��داری چنین 
شاهنش��اهی، با فّر و ش��كوه تر اس��ت؛ زیرا اولی جز شهامت و جس��ارت چیزی نمی خواهد؛ ولی 
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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(. او بر اس��اس یك مدل سیاس��ی ویژه که متكی بر الگوی  5, 77(
اخالقی و سیاسی تسامح و تساهل بود، بسیاری از نخبگان پارسی و ملل تابعه را برای ایجاد آرامش 
در میان اقوام و س��رزمین های تابعه، برآن سرزمین ها برگماشت؛ اما به دلیل گرفتاری هایی که در 
زمینه ی کشورگشایی و  یكپارچه س��ازی شاهنشاهی هخامنشی داشت، تنها به انتصاب ساتراپ ها 
,Xenophon, 1914-25: VIII(. هرچند کمبوجیه توانس��ت سرزمین های  6, همت گماش��ت )7

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 شورش هایی کرد 
 Vogelsang, که در چندین س��اتراپی شاهنشاهی هخامنشی رخ داده بود )ویسهوفر، 138۷: 1۵2؛
202 :1998(، پس از پیروزی بر شورشیان، به اصالح و تقویت سازمان اداری ساتراپ ها و ساختار 

شاهنشاهی هخامنشی روی آورد.
بر اس��اس منابع کتیبه اي و یوناني، تفاوت هایي در تعداد س��اتراپي هاي عهد هخامنشي وجود 
دارد. از آنجا که در ایران عهد هخامنشي مردم گوناگوني با آداب و رسوم خاص مي زیستند و هر  
گروه در یك سرزمین به سر مي بردند، هخامنشیان یك نوع تقسیم بندي خاص سیاسي- اجتماعي 
داشتند که بر اساس آن سراسر کشور به سرزمین هایي تقسیم مي شد که در هر  یك مردمی  مشخص 
مي زیس��تند؛ برای نمونه در سرزمین پارس، پارسیان و در سرزمین عیالم، عیالمیان می زیستند. این 
تقسیم بندي در کتیبه ها و نقش بر جسته هاي هخامنشي انعكاس یافته است و زمانی که از ماد و سغد 
نام برده مي شود منظور، سرزمین یا قوم مادي و سغدي است )شهبازی، 1389: 89(. به این ترتیب، 
این تقس��یم بندي مبتني بر اقوام تابع است که طبق کتیبه ی بیستون، در آغاز پادشاهي داریوش 23 
عدد بودند که در 23 سرزمین بزرگ مي زیستند. با مقایسه ی این کتیبه با سنگ نوشته ی داریوش 
در نقش رس��تم که در اواخر عمر او نوش��ته شده بود، درمی یابیم که تعداد سرزمین ها در قلمروی 
داریوش به 30 ساتراپی رسیده است.  بعد از آن تغییرات عمده اي در تعداد سرزمین ها ایجاد نشد، 
فقط با جا به جایي در جایگاه سیاسي ساتراپي ها بر اثر گسترش مرزهاي شاهنشاهي یا تغییر پایگاه 
و وضع اقوام، این تعداد به 31 هم رسید )ایمانپور، 1388: 2۴(. شاید علل افزایش تعداد ساتراپی ها 
را بتوان چنین توجیه کرد که 20 س��اتراپی سیاس��ي- اقتصادي نام برده توس��ط هرودوت، وسیع تر 
از آن بودن��د که بتوانند با دقت بر همه ی آن ها حكومت کنند. با کاهش مش��روعیت داریوش در 
میان ملل تابعه، نظارت بیشتر بر ساتراپی ها ضرورت یافت و در اواخر عهد هخامنشی و با کاهش 
قدرت شاهنش��اه، نیاز به نظارت بر س��اتراپی ها و ساماندهی آن ها بیشتر ش��د )یانگ، 1389: ۴۶(. 
همچنین در عهد داریوش و خشایارشاه، شورش برخی از ساتراپی ها به تقسیم سرزمین آنان منجر 
ش��د. این کار برای جلوگیری از ش��ورش های احتمالی بعدی بود؛ برای نمونه، س��اتراپی بابل در 
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.)Stolper, 1989: 288-293( سال۴8۶ پس از میالد به دو قسمت بابل و آن سوی رود تقسیم شد
س��ؤال اصلی این است که این شاهنشاهی چگونه موفق ش��د؟ در این زمینه دو نكته ی بنیادی 
وجود دارد. نكته ی نخست این است که در زمان سلطنت داریوش اول و خشایارشاه، به دلیل وسعت 
بس��یار زیاد قلمروی هخامنشی، استحكام نهاد ساتراپی و استوار سازی زیربناهای آن، برای اداره ی 
شاهنش��اهی الزم بود. در نتیجه ی این استوارسازی، شاهنش��اهی به پختگی و ثبات رسید. نكته ی 
دوم این اس��ت که در نتیجه ی ش��ورش های عهد داریوش، بروز ناآرامی های پی در پی در مرزها، 
تالش های جدایی طلبانه )مانند از دس��ت دادن ساتراپی مصر به مدت ۶0 سال( و مسائل مربوط به 
ش��اه گزینی و شاه کشی، شكل گیری سازمان ساتراپی ها در شاهنشاهی هخامنشی ضرورت یافت. 
یكی از مهم ترین بخش های س��ازمان اداری هخامنشیان، نظام ساتراپی ها بود. نظام ساتراپی ها 
که متأثر از سیس��تم های اداری مادی، عیالمی، میان رودانی، اورارتویی، لودیه ای و آرامی بود، در 
عهد کورش بزرگ و کمبوجیه ی دوم، ش��كل گرفت و داریوش بزرگ، به استوار س��ازی آن در 
گس��تره ی شاهنش��اهی خود پرداخت. در ادامه، روند ش��كل گیری این نهاد در عهد هخامنشی را 

بررسی می کنیم.
در این مقاله کوش��یدیم با استناد به گزارش پژوهندگان باس��تان، منابع عبری، کتیبه ها، الواح 
گلي تخت جمشید، یافته هاي باستان شناسي و مطالعات زبان شناسي، در آغاز به طور گذرا سازمان 
اداری شاهنشاهی هخامنشی را توضیح دهیم و سپس چگونگی شكل گیری نهاد ساتراپی، واژه ی 
س��اتراپ )خَشثَرپاَون(، شیوه ی اداره ی یك س��اتراپی و کلیات دیگر درباره ی این سازمان اداری 

عهد هخامنشی را با روش تحقیقات تاریخی بررسی کنیم.

2. زمینه های شکل گیري سازمان ساتراپي
پس از تش��كیل شاهنشاهی هخامنشي، سرزمین هاي شاهنش��اهي به صورت ساتراپي در آمدند. در 
رأس هر س��رزمین یك ساتراپ قرار داش��ت که به اداره ی استان مي پرداخت. واژه ی ساتراپ در 
عه��د مادها نیز به کار مي رفته اس��ت و همه ی زبان هاي باس��تاني به جز عیالم��ي، این کلمه را از 
م��ادي وام گرفته ان��د. عیالمي ها اصطالح شكش��ه پمانه )škšapemāna( را به کار مي بردند که از 
»خَشثَرپاَون« پارسي باستان گرفته شده بود؛ به عبارت دیگر واژه ی ساتراپ به صورت خَشثَرپاَون 
از گونه ي مادی گرفته ش��ده و این نهاد مادي احتماالً از آشور، اوراتو و آرامي اقتباس شده است 

)دیاکونف، 13۷۷: 332(. 
بنا بر نوشته ی گزنفون و سالنامه ی نبونید، کورش بزرگ اولین کسي بوده که بعد از تسخیر بابل، به 
سازمان اداري شاهنشاهی خود اندیشیده است؛ زیرا برخي از ساتراپ هاي نواحي و مناطق شاهنشاهی 
.)Oppenheim, 1969: 313-15; Xenophon, 1914-25: VIII, 6, را انتخاب و منصوب کرد )1
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گویی در عهد او هنوز ساتراپي هاي مرسوم  عصر هخامنشي شكل نگرفته بودند و تنها به سرسپردگي 
ش��هرها قناعت مي شد و ساتراپ ها به صورت شاهان دست نشانده، از روي الگوي آشوري تعیین 
مي ش��دند؛ اما ظاهراً در روش هاي اداري که از زمان فرمانروایي مادها، بابلیان و لودیه ای ها وجود 

داشت، تغییرات اندکي ایجاد شد )کوک، 138۵: 3۶؛ آذري، 13۵۴: 38(.
کورش بزرگ بیش��تر وقتش را صرف تشكیل شاهنش��اهی و مطیع سازي قبایل و یكپارچگي 
ای��ران کرد. او با تصرف کش��ورهاي متعدد )م��اد، لودیه، بابل و برخي نواحي ش��رقي ایران مثل 
خوارزم، سغد و...( و استقرار صلح و امنیت در نواحي و مناطق مختلف، فرصت راه اندازي سازمان 
ساتراپي ها را نداشت؛ بنابراین مي توان حدس زد که هنوز نهاد ساتراپي شكل نگرفته بود و کورش 

همان نهادهاي سیاسي عهد مادها و عیالمي ها را اقتباس و به همان شكل اداره کرد.
کمبوجیه نیز به دلیل مطیع س��ازي سكاها و گس��ترش فتوحات در غرب قلمروی هخامنشیان، 
فتح مصر و لشكرکشي به سوي سرچشمه هاي نیل، اتیوپي و واحه ي آمون، فرصت راه اندازي نهاد 
ساتراپي را نداشت و شاید همان ساتراپ هاي قبلي را با حفظ سمت باقی گذاشته باشد )ایمان پور 

و شهابادی، 1389: 38(.
در عهد داریوش بزرگ قلمروی هخامنش��ی وس��عت یافت. وی براي اداره ي بهتر این قلمرو، 
س��ازمان اداري منسجمي را تشكیل داد. بر اساس گفته ی هرودوت، داریوش20 ساتراپی تأسیس 
کرد و ساتراپ ها را بر آن ها برگماشت )III ، بند 88(. این کار ابتكاری نبود؛ بلكه تجدید سازمان 
اداری به ش��مار می رفت. داریوش برای اداره ي کش��ور، نهاد س��اتراپي را که در زمان کورش و 
2۶؛ داندامایف، 13۵8: ۶؛ هیگ  کمبوجیه وجود داش��ت، اس��تحكام بخش��ید )ایمان پور، 1388:
نت، 13۷8: 8۶؛ Potts, 1999: 39(. او با جداس��ازی مرزهای ساتراپی ها به وسیله ی موانع طبیعی، 
از دخال��ت آن��ان در قلمروی یكدیگر جلوگیری کرد. داریوش ب��ر خالف عهد کورش بزرگ، 
محدوده ی قدرت ساتراپی ها را کاهش داد و حق انتخاب حاکمان و والیان زیردست را برای خود 
نگه داش��ت. این نكته را از آنجا در مي یابیم که اردش��یر دوم ش��خصاً نِحمیا را به حكمراني یهودا 
در قلمروی س��وریه منصوب کرد )هینتس، 13۷8: 30۵(. در عهد جانشینان داریوش بزرگ، نظام 

ساتراپی چندان تغییری نكرد و تنها دامنه ی قدرت ساتراپ ها کاهش یا افزایش می یافت.

3. ريشه شناسی واژه ی ساتراپ يا خَشثَرپاَون
ساتراپ واژه ای یونانی و برابر با »خَشثَرپاَون« )xšaçapāvan( در پارسي باستان است. این واژه از دو 
قسمت تشكیل شده است. قسمت اول، اسم خنثی خَشثَر )xšaθra(، به معناي شهریاري، پادشاهي، 
قدرت، قلمرو و س��رزمین اس��ت که معادل آن در اوس��تایي xšaθra، در سانسكریت kşatra، در 
فارسي میانه šahr و در فارسي نو »شهر« است. ریشه ی این واژه -xšay √، به معني حكومت کردن، 
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فرمانروایي کردن و پادش��اهي یا سلطنت کردن اس��ت )موالیي، 138۷: 1۶۵(. قسمت دوم، پاون 
)pāvan( به معني پاینده، نگهبان و محافظ اس��ت. این کلمه از ریش��ه ی فعل -pā، به معنی پاییدن، 
،paya-, pā- ساخته شده است. ماده ي مضارع van نگهداري کردن، پروردن و پرورش دادن و پسوند

صفت مفعولي آن pāta، مصدرش pāda و اوستایي آن -pā است و در سنسكریت -pā، در فارسي 
میانه -pāy )پاییدن(، در ایراني باستان pāya و در فارسي نو »پاي« آمده است )موالیي، 138۷: 19۴؛ 
Kent, 1953: 194(. این دو کلمه با هم، به معني پاینده ي شهریاري، نگهبان یا حامي پادشاهي و 

محافظت کننده ي سرزمین ها است. 
در یونان��ي س��اتراپیس )satrapis( به معني مرزبان آمده اس��ت؛ البته یونانی��ان گاهی واژه ي 
هوپارخ��وس )hyparchos( را نیز به کار مي بردن��د )Schmitt, 1994: 116(. در بابلی به صورت 
اَهَشَدَر – پاننو )ahšadarapannu(، مبتني بر شكل غیر پارسي، احتماالً مادي )-xšaθra-pā( است

 ،)kassdrapan( و در لودیه اي َکّسدَرپَن )؛ ویسهوفر، 1388 الف: 221Benveniste, 1973: 315(
از کلمه ی مادي خَش��ثَرپاَون )Xšaθrapān( گرفته ش��ده اس��ت. کلمه ی »خَش��ثَرپاَون« در متون 
 Bresciani, 1998: 248;( حرف نویسي شده است )hštrpn( دموتي مصري به صورت هش��ترپن
Dandamayev & Lukonin, 1989: 100; Schmitt, 1985: 418(. شاید در همه ی آن ها ریشه ي

خَشی )-xšay( پارسي باستان، به معني »فرمان راندن« وجود داشته باشد؛ بنابراین نهاد مادي )سازمان 
س��اتراپي( احتماالً از پیهاتو )pihātū(، بِل پیهاته ی آشور )pihāte bel( و اورارتو و پِهاتای آرامی 
)pehātā( گرفته ش��ده است که البته سازمان اداري ماد آن را کامل تر کرد و بعدها پارسیان آن را 

اقتباس کردند )هینتس، 138۵: 209؛  دیاکونف، 13۷۷: 332(.
قدیمي ترین سند ایراني معتبر که از ساتراپ سخن به میان آورده است، کتیبه ی بیستون است. 

در این کتیبه در دو بخش نام ساتراپ آمده است: 

: pasāva : adam : frāišayam : Dādaršiš : nāma : Pārsa : manā : bandaka : Bāxtriyā 
: xšaçapāvā : abiy : avam :” 

»پس از آن من یك پارسي را به نام دادرشیش، بنده ی من، ساتراپ بلخ، علیه او فرستادم.«
)DB، ستون III، سطرهاي 1۴-11(.

“bandaka : Harauvatiyā : xšaçapāvā : abiy : avam : utāšām : I martiyam : maθištam 
: akunauš: ”  

» بنده ی من، ساتراپ رخج، و او )وهیزداته(، یك نفر را به فرماندهي آنان برگزیده بود.«
)DB، ستون III، سطرهاي ۵۷-۵۴(.
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4. شیوه ی اداره ی ساتراپی ها
قلمرو و مرزهای شاهنشاهی هخامنش��ی به دلیل سرزمین ها و جمعیت های ناهمگون، هیچ گاه در 
قالب سیاس��ی- اداری یكسانی اداره نمی شدند. هخامنشیان به س��اختارهای سیاسی هر منطقه که 
عمر طوالنی داشتند، اجازه ی ادامه ی حیات می دادند )Dandamayev, 1999: 271(. ساتراپی که 
به منطقه ای فرس��تاده می شد، باید برای اداره ی بهتر ساتراپی محل مأموریتش، ثبات داخلی آن را 
تضمین می کرد. وی برای اعمال این سیاست ابتدا با شهرها و مناطق مختلف ساتراپی خود، روابط 
حس��نه برقرار می کرد؛ حتی برای حس��ن اعتماد آنان بخش��ودگی های مالیاتی، تخفیف مجازات 
مجرمان سیاس��ی و... را انجام می داد تا بتواند بنیاد سیاست هخامنشی، یعنی »حفظ نظم و ثبات« را 
۴2( از این رفتار با عنوان اقدامات »آشتی جویانه  ،V( در منطقه به مرحله ی اجرا گذارد. هرودوت

و آرام سازی« یاد می کند )بریان، 1388: 1/ 3۵(. 
معموالً هر س��اتراپ نه تنها همسر، فرزندان و خدمتكاران خویش، بلكه باورها، عادات، آداب 
زندگی و زبان خود را نیز به همراه خود می برد و به محض رس��یدن به اس��تانی که از س��وی شاه 
در آن مأموریت یافته بود، جزو جمعیت پارس��یانی می ش��د که در آن ش��هر قرار داشتند )همان: 
۴۷(. س��اتراپ باید درباری پدید می آورد که نمونه ی کوچك تر دربار شاهنشاهی هخامنشی بود

 .)Xenophon, 1914-25: VIII, 6, 12(
پیوندهای زناشویی میان خاندان های حكومتگر منطقه، یكی از راه های اداره ی ساتراپی ها بود. 
طبعاً این زناشویی ها به همبستگی میان بزرگان محلی می انجامید و برای بزرگان ایرانی این امكان 
را فراهم می کرد که در محل از حمایت مطمئنی برخوردار شوند. البته پیامدهای این سیاست گاهی 
اوقات باعث نافرمانی از مرکز شاهنش��اهی هخامنش��ی می شد؛ زیرا س��رکردگان ایرانی و اشراف 
محلی اشتراک منافع پیدا می کردند و زمینه را برای خود مختاری ساتراپی خویش فراهم می کردند 
)همان: ۵۷(. ازدواج میان اس��پیتریدات و دختر کوتیس ش��اه پافالگون��ی از این نوع ازدواج های 

سیاسی به شمار می رود )بریان، 1388: 1/ ۵۶(. 
احتماالً روش دیگر برای اداره ی ساتراپی شریك کردن پسر ساتراپ در قدرت بود. هنگامی 
که ویدَرنَگه )Vidranga( فرماندار ش��د، پس��رش نََفینَه )Nafaina( ب��ه جای او به مقام فرماندهی 
پادگان س��ی ین الفانتین رس��ید و این نشان می دهد که قباًل دستیار پدر بوده است. البته تنها پسران 
نبودند که دس��تیار یا شریك پدران می ش��دند؛ بلكه این موضوع در مورد اعضای دیگر خانواده 
نیز امكان داش��ت؛ مثاًل داتام پدر زن خود، میتوبرزن را که فرمانده ی س��واره نظام بود، به همراه دو 
پس��ر او، با خود برد. چنین کارهایی به این معنی بود که انتخاب برخی مقام ها عماًل در اختیار شاه 
نبود. در این زمینه ساتراپ ها نیز از شاهان هخامنشی تقلید می کردند که بیشتر، خویشاوندان خود 
را به مقامات باالی کش��وری و لشكری می گماشتند. به این ترتیب، اداره ی شاهنشاهی هخامنشی 
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در دس��ت چند خاندان حكومتگر بزرگ قرار داشت )بریان، 1388: 1/ ۶8(. این سیاست نیز مانند 
راه اول، احتمال ش��ورش ساتراپی ها را به همراه داشت؛ مثاًل هنگامی که داریوش تصمیم گرفت 
اینتافرن را نابود کند، »دس��تور داد او، پس��رانش و همه ی خویش��اوندانش را بازداشت کنند؛ زیرا 

 .)118-120،III ،حدس می زد که او و همه ی طایفه اش علیه وی توطئه کرده اند« )هرودوت

5. ساختار درونی و سلسله مراتب در ساتراپ های هخامنشی 
س��اختار دروني ساتراپي ها در عهد هخامنشي روشن نیس��ت. مورخین یونانی در نوشته های خود 
صریح و شفاف نیستند و به طور کلی همه ی آنان، ساتراپ و فرماندار را با یكدیگر اشتباه می گیرند. 
آن ها گاهی واژه ی »آرخون« و گاهی »هوپارخوس« را به جای یكدیگر به کار می بردند )احتشام، 
2۵3۵: 19۷(. اسناد آرامي یافته شده در مصر سلسله مراتب اداري ساتراپي آن سرزمین را مشخص 

مي کند؛ اما این نظام اداري را نمي توان به کل ساتراپي هاي شاهنشاهي هخامنشي نسبت داد.
بر اس��اس منابع بابلي، گویا س��اتراپ ها در باالترین مقام قرار نداشتند؛ بلكه فرماندار کشور یا 
ش��اکین ماتي )šākin māti( که در س��ال هاي اولیه ی حكومت کورش ذکر شده است، باالتر از 
آن ها قرار داشت )ویسهوفر، 1382: 83(. گویی در دوران پس از کورش مقام ساتراپ ارتقاء یافته 
و در رأس امور اداري س��اتراپی قرار گرفته اس��ت. پس از ساتراپ، بل پاهاتي )bēl pāhāti( قرار 

.)Brosius, 2000: 47( داشت
در عهد ک��ورش نیز، کاران��وس)Karanos( که فرمانده ی کل قواي نظامي بود، زیردس��ت 
ساتراپ کار مي کرد )ویس��هوفر، 1382: 83(. کارکنان بلند پایه ی دیگري نیز بودند که زیر دست 
س��اتراپ ها قرار داشتند؛ اما عنوان و وظایف آنان به درستي معلوم نبود. عنوان هایی مانند دوستان 
)philoi(، مالزمان هم میز )homotrapezoi( و حامالن عصاي ش��اهي )skēptouchoi( در دربار 
کورش کوچك  وجود داش��تند. همچنین بر اساس کتاب نحمیا، فرماندهان اسواران فرنابازوس، 
»م��ردان تحت حكومت والي« بودن��د.  اعضاي دیگر دیوان اداري اعالن گ��ران )azdākara( که 
فرمان هاي رس��مي را اعالن مي کردن��د، دادوران یا قض��ات )dātabara*(، بازپرس هاي قضایي 
)frasaka(، پلیس مخفي )vistar-bara(، دبیران )dipibara*( و حس��ابدار )hamārakara( بودند
.)Dandamayev & Lukonin, 1989: 114-15 ؛Dandamayev, 1993: 358 ویسهوفر، 1382: 83؛(

در کتاب عهد عتیق )اِستِر: آیه ي 9( آمده است که گستره ي ایران در عهد خشایارشاه، از حبشه 
 )pahat / phw’( تا هند، به 12۷ فرمانداري تقس��یم شده بود و در رأس هر یك »والي« یا فرماندار
قرار داشت. به این ترتیب به هر ساتراپ به طور متوسط، چهار تا پنج منطقه ی حكمراني مي رسید؛ 
براي نمونه ساتراپي س��وریه از حكمراني هاي آشور، فنیقیه، سامرا، یهودا و قبرس تشكیل مي شد 

)هینتس، 13۷8: 30۵(.
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 در مصر ش��ناخت نظام س��اتراپي آسان تر اس��ت. در زیردست س��اتراپ یك رئیس یا نومی 
)nomē( قرار داش��ت که عنوان ایرانی اش »فرترک��ه« )frataraka(، به معني ناظر، بود. همان طور 
که گفتیم، واژه ي اخیر براي س��اتراپ هم به کار مي رفت. به زیر دست فرترکه رئیس بخش بود، 
در منابع آرامي هفَت خوپاتا )hpthpt’/haftaxupātā( گفته مي ش��د که در پژوهش��ی زبان شناسي 
»سرپرست یا پاسدار یكي از هفت بخش« و »یك هفتم دار« ترجمه شده است. به این فرد از لحاظ 
وظیفه ي نظامي و فرماندهي پادگان، رب هیال )rabhaylā(، به معنی »فرمانده ی ارتش« و از لحاظ 
مقام رس��مي اش ِسگان )segan(، یعنی »فرمانده ی پادگان« مي گفتند. در مصر شاید هفَت خوه پاتا 
)haftaxava- pātā( سرپرست توپوس )topos( یا توپارخي )کشور( بود. گویی گاهي فرترکه نیز 
مانند توپارخ، سرپرست کشور به یوناني بود )فراي، 1388: 18۶-18۷؛ ویسهوفر، 1388 ب: ۴۵1؛ 
Frye, 1972: 90(. در یك سند مصري احتماالً به اتیاوهي، صاحب منصب پارسي، پسر ارشامه و 
قنجو، فرماندار وادي حمامات اش��اره شده است. ممكن است لقب او، یعني »سریس« )saris(، از 
عنوان بابلی َش ریش َشّری )ša rēš šarri( مشتق شده باشد و شاید بتوان آن را »ارباب« یا »فرماندار« 
ترجمه کرد )Brosius, 2000: 75(. قائم مقام او اریاورته )Aryāvarta( بود و اعضاي این خانواده 

حدود ۵1 سال پیاپي فرماندار آنجا بوده اند )هینتس، 138۷: 30۶(.
گفتنی اس��ت، گزنفون هنگام بازگش��ت ده هزار تن در ارمنس��تان با کس��ي به نام کومارخی 
)Kōmarchai( »دهدار یا کدخدا« آش��نا شده که به پارسي سخن مي گفته است )گزنفون، 138۶: 
18۵(. این اصطالح را هم براي رئیس یك روستا و هم برای سرپرست چند روستا به کار مي برده اند. 

در پایین ترین سطح اداره ی شاهنشاهی، مالكان زمین ها قرار داشتند )ویسهوفر، 1382: 82(.

6. وظايف و اختیارات ساتراپ ها
در م��ورد وظایف و اختی��ارات س��اتراپ ها، بای��د دو دوره ي زماني را در نظ��ر گرفت. دوره ي 
اول مربوط به آغاز ش��كل گیري حكومت هخامنش��یان اس��ت که چون رؤس��اي طوایف، یعني 
دهیوپت ها نقش مهمي در ایجاد شاهنشاهي ایفا کرده بودند و قدرت فراواني داشتند، باید اداره ی 
س��رزمین هاي فتح شده به آن ها سپرده مي شد. چنانكه از اس��توانه ی کورش  بر مي آید پس از فتح 
بابل، گئوب��رو )Gubaru بابلي(، فرماندار کورش)pihātu بابلي(، مأموران نواحي بابل را منصوب 

.)Oppenheim,1969: 313-15( کرد
دوره ی دوم، از جلوس داریوش بزرگ بر اورنگ پادش��اهي شروع مي شود. به محض اینكه 
داریوش به کمك س��ران ش��ش خاندان، زمام امور را به دست گرفت، از اطراف کشور نغمه های 
جدایي طلبي برخاست. داریوش به کمك سربازان پارسي و مادي )DB، ستون II، سطرهاي 18-19(

همه ی شورش��یان را در نوزده جنگ مغلوب و نه ش��اه را اس��یر کرد )DB، س��تون IV، سطرهاي 
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8-2(. وی براي جلوگیري از تكرار چنین حوادثي، در نظام اداري هخامنش��ي تمهیداتی اندیشید 
و براي کاس��تن از اختیارات ساتراپ ها مقداري از اختیارات محوله به آنان را پس گرفت و از آن 
زمان به بعد، س��اتراپ ها فرماندهي س��پاهیان را در حوزه ي فرمانروایي خود از دست دادند و این 
وظیفه به یك سردار نظامي واگذار شد که فرماندهي چندین ساتراپي را نیز بر عهده داشت. به این 
ترتیب، وظایف لش��كري از امور کشوري جدا ش��د و اختیارات ساتراپ ها به امور اداری محدود 

شد )احتشام، 2۵3۵: 129(.
ساتراپ ها تا زماني که وظایف خود را به درستي انجام مي دادند و به شاه وفادار بودند، در مقام 
خود باقي مي ماندند. شاهنشاه هخامنشي براي اطمینان از وفاداري ساتراپ ها، مصلحت مي دید که تا 
حد ممكن خویشان خود را به این مقام بگمارد. داریوش برادر خود، ارتَپانه )Artapāna( را به ساتراپي 
عیالم و برادر دیگرش، ارتََفرنه )Artafarna( را به س��اتراپي لودیه گمارد )هینتس، 138۷: 30۵(.

در مجموع ساتراپ ها، حتی هنگامي که از خاندان هخامنشي نبودند، مانند تمیستوکلس که در 
 ،I ،( در آسیاي صغیر بود )توسیدیدMagnesia( زمان اردشیر اول ساتراپ چندین شهر در مگنسیا
بند 138(، نس��بت به شاهنشاه وفادار بودند و کمتر پیش مي آمد که ساتراپي سر به شورش بردارد 

)همان، 138۷: 30۵(.
براي جلوگیري از رفتار خودسرانه ي ساتراپ ها، منشي مخفي، یعني مدیر دیوان اداري ساتراپي 
که از سوي دربار در اختیار ساتراپ گذاشته مي شد و مستقیماً زیر نظر شاهنشاه بود، وظیفه داشت 

پیوسته گزارش کار ساتراپ را به دربار بفرستد )همان(.
تمهید دیگر براي جلوگیري از اس��تقالل بیش از حد س��اتراپ ها این بود که شاهنش��اه هر از 
گاهي بازرس��اني برای بازدید از س��اتراپي ها مي فرستاد. این بازرس��ان نزد یوناني ها به افدالموس 
 VIII, 2, بازیلئوس)Efdalemus Bazileus( )احتشام، 2۵3۵: ۴۷( یا چشمان شاه مشهور بودند )11
:Xenophon, 1914-25(. با توجه به لقب پیتیاکس��س )pitiakses( که به چش��مان شاه داده شده 
اس��ت، می توان این واژه را به صورت پتی یَخش��ه )patiyaxša*( که احتماالً بازرس شاه یا نایب 
  .)Llewellyn-Jones, 2013: 47; Frye, 1972: 89( او در ساتراپی ها بوده است، بازسازی کرد
»چشمان ش��اه« گروهی بازرس بودند که از سوي شاه به سراسر شاهنشاهي سر مي کشیدند تا 
به یقین برس��ند که همه ي کارها برابر قوانین دیواني انجام مي شود. این بازرسان در پارسي باستان 
دیدیك��ه )didiyaka*(، ب��ه معنی خبرگیر، نامیده مي ش��دند. البته آنان مخفیان��ه کار نمي کردند 

)هینتس، 138۷: 302(.
همزمان با دس��تگاه بازرسي شاهنش��اهي، امور مخفي و امنیتي بر عهده ی سازمان دیگري بود 
که ریاست آن را شخصي به نام گوشكه )gaušaka( بر عهده داشت. یوناني ها او را بازیلوس اوتا 
,Xenophon, 1914-25: VIII(. همچنین  2, )Bazilos Uta( یا گوش هاي ش��اه مي نامیدند )12
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 Frye, 1972:( می گفتند )gwšky’( طبق پاپیروس های آرامی  مكشوف در مصر، به آنان گوشكیا
89(. وظایف آنان خیلی پنهاني بود و شاید به همین دلیل در الواح گلی تخت جمشید نامی از آن ها 
برده نشده است )هینتس، 138۷: 302(. در پاپیروس هاي الفانتین به گوش هاي شاه اشاره شده است. 
با همه ی این تمهیدات، در اواخر شاهنشاهي هخامنشیان، ساتراپي هاي آناتولي خواهان استقالل 
بودند و دست به خودسري مي زدند. مي توان گفت که آنان با یوناني ها به دلخواه خویش و بدون 
کس��ب اجازه از دربار شاهنشاهي، به مذاکره مي پرداختند. این خودسري به حدي رسیده بود که 
بیسه )Baisa/ بسوس یونانیان(. ساتراپ بلخ، داریوش سوم را به اسارت گرفت )دیودور سیسیلی، 

XVII، بند۷3، 2(.
وظایف و اختیارات ساتراپ ها عبارت بودند از:

1 . Meaddows, 2005:( ضرب سكه ی  سیمین، به ویژه در س��اتراپي هاي غربی هخامنشي
182؛ ویس��هوفر، 1388 ال��ف: 221(. ضرب س��كه ب��ا عیار باال و یا ضرب س��كه ی طال 
نشانه ی شورش علیه شاه بود. در این مورد آریاندس، ساتراپ مصر، نمونه ی خوبي است 

)هرودوت، IX، بند113(.
2 ..)Briant, 2005: 16( فرماندهي نیروهاي تأمیني زیردستان خود
س��اخت و بازسازی راه ها و ساختمان هاي مورد اس��تفاده ی عموم مردم )پل ها، کاریزها، . 3

چاپارخانه ه��ا، کانال ها )DZc، بند 3(، معابد و نظای��ر آن( )Frye, 1993: 196(. البته در 
برخي موارد مثل تعمیر معبد اورشلیم نیاز به موافقت شاه بود )احتشام، 2۵3۵: 130(.

صدور مجوز گذرنامه، ویژه ی مأموران رس��مي شاهنشاهي هخامنشي، مانند خزانه داران، . ۴
 halmi( و صدور مجوز سفر )سفیران و نظایر آن )کخ، 13۷9: 13؛ لوئیس، 1388: ۴/ 21
عیالمی( و آذوقه برای مس��افرانی که قصد س��فر در جاده ی ش��اهی را داش��تند )بریان،

.)2۶۵ :138۶
اداره ی خزانه هاي سرزمین هاي هخامنشي بیرون از پارس )هینتس،138۷: 289(.. ۵
اجرای عدالت در مواقع خاص به عنوان داور )احتشام، 2۵3۵: 129(.. ۶
عزل و نصب فرمانداران با مسئولیت شخصي ساتراپ )همان(.. ۷
8 .-25: VIII, 6, حفظ صلح و امنیت در داخل س��اتراپی با ایجاد پاس��گاه هاي محلي )16

 .)Xenophon, 1914
مجازات یاغیان و تنبیه دزدان، تأمین امنیت راه ها در برابر حمالت راهزنان )بریان، 138۶: . 9

2۶۷( و مراقب��ت از مرزها؛ مانند نگهداری اس��تحكامات مرزي الفانتین در مصر توس��ط 
یهودي نشینان. 

پرداخت جیره و مواجب کارمندان اداري، س��پاهیان مزدور، مس��افران و نظایر آن. البته . 10
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به می��زان پرداخت جیره و مواجب از میزان مالیات س��اتراپي کاس��ته مي ش��د )توپلین،
.)11۵ :1388

11 . Strabo, XV, 3, 17-24( تعلی��م و تربیت پس��ران نجب��ا با همراه��ی حاکم��ان محل��ي
.)Xenophon, 1914-25: VIII, 10, 6;

گردآوري مالیات ها بر اس��اس طبقه بندي اجتماعي و به تناس��ب حاصلخیزي زمین هاي . 12
 )dora یونانی( و دادن هدیه )یونانی phoros ،پارسي باستان bājim( کشاورزي و خراج ها

.)Garthwaite, 2008: 61( به شاهنشاه
تهیه ی مواد و مصالح مورد نیاز برای ساخت کاخ هاي هخامنشي)DSf، بندهاي 3-۶(.. 13
تأمین نیروي متخصص در امور ساختمان سازي و معماري )DSf، بندهاي ۶-3(، صنعتي، . 1۴

کش��اورزي، اداري و نظایر آن )PFT، ش��ماره 18۵3؛ PFT، شماره 180۷؛PFT، شماره  
.)Brosius, 2000: 70 شماره  39 به نقل از ،PTT 999؛

نظارت بر حس��ن اجراي برنامه هاي عمومي، مانند جش��ن هاي ملي و پذیرفتن نمایندگان . 1۵
.)Ibid: 48( طبقات مختلف یا فرستادگان خارجي در سطح ساتراپی

رعای��ت آداب و رس��وم اجتماعي و مذهبي در س��اتراپی خویش ک��ه در صورت عدم . 1۶
رعایت، از طرف ش��اه تذکراتي داده مي شد )DMM نامه ي داریوش به گاداتاس به نقل 

از لوکوک، 138۶: 331(.
توسعه و تشویق تجارت، بازرگاني و کشاورزي )DMM نامه ي داریوش به گاداتاس به . 1۷

 .)Xenophon, 1914-25: VIII, 6, نقل از: لوکوک، همان جا؛ 16
ارسال نیروي نظامي و سرباز در هنگام جنگ براي شاهنشاه هخامنشي )هینتس، 138۷: 333(.. 18
اس��تقبال از شاه هخامنش��ي؛ برای نمونه،  اُرخي نس )Orxines(، ساتراپ پارس، هنگام . 19

بازگشت اسكندر از کرمانیا، در مرزهاي سرزمین پارس از اسكندر استقبال کرد )آریان، 
VI، بند 29، 2 به نقل از بریان، 13۷9: ۴30/1(. 

7. ويژگي هاي يك ساتراپ
در کتیبه ی نقش رستم )DNb( که »منش��ور شاهنشاهي هخامنشي« است، داریوش فضایلي را در 
چارچوب دوگانه هاي حق و ناحق، راس��ت و ناراس��ت، وفاداري و سرکشي توصیف مي کند که 
معرف شاه پارسي است؛ بنابراین کسي که به عنوان نماینده ي شاه در یك ساتراپی انتخاب مي شد، 
باید این فضایل را به طور نسبي می داشت. داریوش خود را یك پارسي معرفي مي کند که فرمانده، 
س��وارکار، کماندار و نیزه دار خوبي است؛ بنابراین الزم بود ساتراپ هخامنشي نیز این خصایل را 

 .)Brosius, 2000: 65( داشته باشد
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 به طور کلی می توانیم بگوییم ساتراپ ایرانی نژاد، باید از ویژگی های زیر که از کتیبه ی نقش 
رستم )DNb( استنباط می شود برخوردار بود. این ویژگی ها عبارت اند از:

اعتقاد به اهورا مزدا )بندهای 1، 2 و10(؛ 
خردورزی و کارآمدی )بند 1(؛
عدالت، عدل و انصاف )بند 2(؛ 

خویشتن داری و اعتماد به نفس )بند 3(؛
رادمردی با یاران و درشتی با سرکشان )بند ۴(؛

 عدالت در قضاوت و احتیاط در برابر شهادت شهود )بند ۵(؛  
حق شناسی نسبت به رادمردان )بند ۶(؛
قدرت فرماندهی و مدیریتی )بند ۷(؛ 

خویشتن داری هنگام نبرد )بند 8(؛ 
رشادت و شجاعت در سپاهیگری )بند 8(؛

مهارت بدنی و مهارت در به کارگیری سالح های رزمی )بند 9(؛ 
حسن نیت و راستگویی )بندهای 3، 11 و 12(؛

اطاعت و فرمانبرداری )بند 11( )لوکوک، 138۶: 12۷؛ مزداپور، 138۶: 2۵(. 

8. نشانه های ساتراپ
بر اس��اس تصاویر سكه هاي ساتراپي ها و نقش برجس��ته هاي باقیمانده و آثار باستاني، می توانیم به 
برخي از نشانه هاي ظاهري مربوط به مقام ساتراپي پی ببریم. در عهد هخامنشي همان طور که شاه 
بزرگ داراي تاج، جامه ی فاخر، تخت، دبوس و س��ایبان بود )هینتس، 138۷: 2۶3(، س��اتراپ ها 
نی��ز در مقی��اس کوچك تر، کاخ ها، ت��اج، تخت، جام��ه ي فاخر و دبوس یا عص��اي حكمراني 
داش��تند. از برخ��ي منابع یوناني مانند گزنف��ون که می گوید »کورش ]بزرگ[، همه ي ش��هربانان 
را که گس��یل مي ک��رد، مي فرمود تا کارهایش��ان آن گون��ه گزارند که دیده ان��د وي مي گزارد«

,Xenophon, 1914-25: VII(، درمي یابیم که ساتراپ ها هر آنچه از کورش دیده بودند  8, 10(
را مورد تقلید قرار مي دادند، مانند س��اخت کاخ ها که هر یك از س��اتراپ ها کاخ مجلل و گارد 

 .)Gobineau, 1971: 66( شخصي داشتند
برگزاری مهمانی های مجلل در محدوده ی یك س��اتراپی به تقلید از ش��اهان هخامنش��ی، از 
نش��انه های یك س��اتراپی بود. او با برگزاری ضیافت های ش��اهانه معموالً جایگاه باالیی در میان 
اش��راف و بزرگان محلی به دس��ت می آورد. در این مهمانی ها، مهمانان هدایایی برای س��اتراپ 
می بردند. یادبود این مهمانی ها را بر بنای نرید در اختیار داریم. شاید منظور از نمایش این صحنه، 
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نش��ان دادن قدرت و شوکت ساتراپ بوده است که یاد آور شكوه صحنه ی هدیه آوران بر پلكان 
آپادانای تخت جمشید است )شكل 1(.
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 گويید  میي از برخي منابع يوناني مانند گزنفون که . دداشتني فاخر و دبوس يا عصاي حكمراني  تاج، تخت، جامه
انید   گونه گزارنید کیه ديید     فرمود تا کارهايشان آن کرد، مي ي شهربانان را که گسيل مي کورش ]بزرگ[، همه»

چیه از کیورش ديید     هیر آن  ها يابيم که ساتراپ ميدر ،(Xenophon, 1914-25: VII, 8, 10« )گزارد وي مي
کیاخ مللیل و گیارد شخصیي      هیا  از ساتراپيک  که هر ها مانند ساخت کاخ ،دادند يبودند را مورد تقليد قرار م

  .(Gobineau, 1971: 66) داشتند
ي يیک  هیا  از نشیانه  ،شیاهان هخامنشیي  يک ساتراپي بیه تقليید از    ي ي مللل در محدود ها برگزاري مهماني

ي شیاهانه  هیا  ساتراپي بیود. او بیا برگیزاري فیيافت    
معموالً جايگیا  بیااليي در ميیان اشیراب و بزرگیان      

، مهمانان ها آورد. در اين مهماني ميمحلي به دست 
بردنیید. يییادبود ايیین   مییيهییدايايي بییراي سییاتراپ  

را بر بنیاي نريید در اختيیار داريیم. شیايد       ها مهماني
ت و منظور از نمايش ايین حیحنه، نشیان دادن قیدر    

آور شییكو   شییوکت سییاتراپ بییود  اسییت کییه يییاد 
آوران بییر پلكییان آپادانییاي تخییت   هديییه ي حییحنه

 (.1شكل) جمشيد است
جغرافيیايي در شیرو و    ي ي گسیتر  هیا  ي سلطنتي، بیه دورتیرين قسیمت   ها نقوش و معماري کاخ از اقتباس   

دار پيیدا شید  کیه يیادآور      ک تیاالر سیتون  يی  ي بازمانید   ،د. در شرو قندهارهخامنشيان رسيد  بو يغرب قلمرو
را در حیيدون بیه شیكل يیک      هیا  ي ايین کیاخ   بازمانید   ،( و در غرب44: 1731)کخ،  تاالرهاي هخامنشي است
 دار ست. تاالرهاي سیتون ا نگاري کاخ آپادانا توان ديد که اقتباسي از شمايل يستون م ي سرستون گاو و يک پايه

معمیاري، آپادانیا ناميید      ي ( در شيو Erebuni( و اربوني)Ashkanakert) بزرگ در آلتين تپه، در اشكناکرت
انید.   دار تخیت جمشیيد و شیوش دانسیته     ين بناها را مانند تاالرهاي ستونيي، کارکرد اها اساس فرفيه اند. بر شد 

ر شكوهمند دربار و معماري هخامنشیي را تقليید   ، ساختاها که ساتراپ داللت کنداين واقعيت  بره ئلشايد اين مس
؛ Curtis, 2005: 43; Allen, 2005: 94-95) کردند تا از اين طريق موقعيیت ممتیاز خیود را نشیان دهنید      مي

 (.   77 /6: 1711روت، 

 (1441 /2: 1731)بريان،  آوران براي يک ساتراپ هديه ي ححنه :1شكل 
شکل 1: صحنه ی هدیه آوران برای یك ساتراپ )بریان، 13۷9: 2/ 1۴09(

اقتباس از نقوش و معماري کاخ هاي سلطنتي، به دورترین قسمت هاي گستره ی جغرافیایي در 
شرق و غرب قلمروی هخامنشیان رسیده بود. در شرق قندهار، بازمانده ی یك تاالر ستون دار پیدا 
ش��ده که یادآور تاالرهاي هخامنشي است )کخ، 13۷9: ۴۴( و در غرب، بازمانده ي این کاخ ها را 
در صیدون به شكل یك سرستون گاو و یك پایه ی ستون می توان دید که اقتباسي از شمایل نگاري 
کاخ آپادانا است. تاالرهاي ستون دار بزرگ در آلتین تپه، در اشكناکرت )Ashkanakert( و اربوني 
)Erebuni( در ش��یوه ی معماری، آپادانا نامیده شده اند. بر اساس فرضیه هایي، کارکرد این بناها را 
مانند تاالرهاي ستون دار تخت جمش��ید و شوش دانسته اند. شاید این مسئله بر این واقعیت داللت 
کند که ساتراپ ها، ساختار شكوهمند دربار و معماری هخامنشي را تقلید مي کردند تا از این طریق 
موقعیت ممتاز خود را نشان دهند )Curtis, 2005: 43 ; Allen, 2005: 94-95؛ روت، 1388: ۶/ 33(.   
مش��ابه صحنه ی بار عام تخت جمش��ید در  قبر نرید )Nereid( در خانتوس، واقع در آس��یای 
صغیر دیده می شود. در اینجا ساتراپ که هویتش مشخص نیست، در یك صحنه ی مالقات دیده 
مي شود که گرداگرد او را مالزمان رکاب، شامل خادمان، عرض حال کنندگان، سایه بان و نگهبان 
در  برگرفته اند )شكل 2؛ Allen, 2005: 96(. این تصویر تقریباً نشانه هاي خاص ساتراپ ها را نشان 
می دهد که مقیاس کوچكی از صحنه ی بارعام تخت جمش��ید است. در این تصویر ساتراپ یك 
سایبان یا آسمانه، تخت و چهارپایه ی جلوي تخت دارد. در این صحنه خبري از مگسپران، دبوس 
یا عصاي سلطنتي نیست و تاج ساتراپ نیز شبیه به سكه هاي تیسافرن در لودیه و فرناباز در فریگیه 
اس��ت. تصویر سكه ها  نش��ان مي دهد که آنان با دیهیمي سرپوش خویش را مي پوشاندند )بیاني، 
13۷۴: 82-92؛ بابل��ون، 1388: 3۷-۵۷؛ ترابي طباطبائ��ي، 1381: 21۵(. این تاج ها کنگره دار و از 
جنس طال نیستند؛ زیرا این دو ویژگی مخصوص تاج شاهان بودند )هینتس، 13۷8: 2۶3(. در عهد 
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هخامنش��ي، گذاش��تن تیارا یا همان تاج و دیهیم کنگره دار نیز مرسوم بود؛ امّا تنها شاه حق داشت 
,Xenophon, 1914-25: VIII(. در تخت جمشید هیچ یك  3, کاله بر افراشته بر سر بگذارد )13
از نگاره ها بدون کاله نیس��تند. براي ایرانیان کاله، دیهیم و دس��تار نشانه ی شأن و مقام اجتماعي و 

نماد ملیت و قومیت بود. 
در کتیبه ی بیس��تون »ش��اهان دروغزن« بدون پوشش سر ترسیم ش��ده اند که این مسئله بیانگر 

مجازات آنان و خلع از مقامی بود که مورد سوء استفاده قرار گرفت )کالمایر، 1388: ۶/ ۴29(. 
احتماالً یكي دیگر از نش��انه هاي س��اتراپ، خلعت یا لباس بود و هر ساتراپ لباس مخصوص 
داشت. از الواح گلي تخت جمشید چنین بر مي آید که صدها بانوي خیاط لباس هاي پر زرق و برق 
براي خلعت دادن ش��اه دوخته اند )کخ، 138۶: ۷0(. داریوش به نجباي پارس��ي بر حسب مرتبه و 

شأن، خلعت مي بخشید )هینتس، 138۷: 389(. 
س��اتراپ مُهر مخصوص خود را داش��ت. از الواح تخت جمش��ید لوح هایي ویژه ی مسافران 
به دس��ت آمده است که نش��ان می دهد گذرنامه ی آنان توسط س��اتراپ محل مهر مي شده است 
)کخ، 13۷9: 13؛ بریان، 138۶: 2۶۴(. س��اتراپ ها مانندکارمن��دان، مهر خود را به گردن خویش 

می آویختند و باید همیشه آن را همراه می داشتند )کخ، 138۶: 38(. 
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  ديید  واقیع در آسیياي حیغير    ،( در خیانتوس Nereid) بار عام تخیت جمشیيد در  قبیر نريید     ي مشابه ححنه
گرداگیرد او را   کهشود  مالقات ديد  مي ي ش مشخص نيست، در يک ححنهاينلا ساتراپ که هويت . درشود مي

 :Allen, 2005؛ 2شیكل ) انید  برگرفته نگهبان در و بان کنندگان، سايه حال شامل خادمان، عرض ،ملتزمان رکاب

بارعام تخیت   ي از ححنه که مقياس کوچكيدهد  نشان ميرا  ها ي خاص ساتراپها تقريباً نشانه تصوير(. اين 96
. در ايین  داردجلیوي تخیت    ي جمشيد است. در اين تصوير ساتراپ يک سايبان يیا آسیمانه، تخیت و چهارپايیه    

ححنه خبري از مگسپران، دبوس يیا عصیاي   
سلطنتي نيسیت و تیاج سیاتراپ نيیز شیبيه بیه       

ي تيسییافرن در لوديییه و فرنابییاز در  هییا سییكه
دهید   نشان میي   ها فريگيه است. تصوير سكه

سییرپوش خییويش را  کییه آنییان بییا ديهيمییي 
؛ بیابلون،  12-12: 1734)بيیاني،   پوشاندند مي

: 1711؛ ترابییییي طباطبییییا ي،  73-53: 1711
)هينیتس،  نید  مخصیوص تیاج شیاهان بود    ويژگيزيرا اين دو  ،دار و از جنس طال نيستند کنگر  ها (. اين تاج215

تنهیا شیا  حیق     امّامرسوم بود، نيز دار   ن تاج و ديهيم کنگردر عهد هخامنشي، گذاشتن تيارا يا هما (.267: 1731
از يیک   در تخت جمشیيد هیي    .(Xenophon, 1914-25: VIII, 3, 13) افراشته بر سر بگذارد داشت کال  بر

شینن و مقیام اجتمیاعي و نمیاد مليیت و       ي نشیانه کیال ، ديهیيم و دسیتار    براي ايرانيان بدون کال  نيستند.  ها نگار 
 ود. قوميت ب

له بيیانگر ملیازات آنیان و    ئاند که ايین مسی   بدون پوشش سر ترسيم شد « دروغزن شاهان»بيستون  ي در کتيبه
 (. 421 /6: 1711)کالماير،  خلع از مقامي بود که مورد سوء استفاد  قرار گرفت

از الیوا    هر ساتراپ لباس مخصوص داشیت.  و ي ساتراپ، خلعت يا لباس بودها يكي ديگر از نشانهاحتماالً 
بیرو بیراي خلعیت دادن شیا       و زرو ي پیر هیا  آيید کیه حیدها بیانوي خيیاس لبیاس       مي يد چنين برگلي تخت جمش

: 1713)هينیتس،   بخشيد رسي بر حسب مرتبه و شنن، خلعت مي(. داريوش به نلباي پا34: 1716)کخ،  اند دوخته
711 .) 

مسافران به دست آمد  اسیت   ي يي ويژ ها ساتراپ مُهر مخصوص خود را داشت. از الوا  تخت جمشيد لو 
(. 264: 1716؛ بريیان،  17: 1731)کیخ،   شد  است آنان توسط ساتراپ محل مهر مي ي دهد گذرنامه ميکه نشان 

شکل 2: صحنه ی باریابی یك ساتراپ روی مدفن نرید )Villing, 2005: 242( (Villing, 2005: 242) روي مدفن نريد باريابي يک ساتراپ ي ححنه :2شكل 
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 دنداشیت  میي هميشیه آن را همیرا     بايید آويختنید و   میي مانندکارمندان، مهر خود را بیه گیردن خیويش     ها ساتراپ
 (. 71: 1716؛ کخ، 7شكل)

اداري  ي شیامل سیبک محلیي و دربیاري در حیوز       ،مهرهیايي بیه سیبک ترکيبیي     ها ت که ساتراپجالب اس
 (.171: 1715)موري،  کردند خويش توليد و استفاد  مي

 ي محصیور باشید کیه بیه آن پیرديس     هیا  از شاهان هخامنشي، داشتن باغ ها ديگر تقليد ساتراپ ي شايد نمونه 
(pairi-daēza يا )«تیش  المي پرتیه به عي ،«مكان محصور 
(partetaš ) پرديسیوس و به يوناني (pardeisos  گفتیه )

شد. گزنفون اولين کسي است که اين واژ  را بیه کیار    مي
 ;Llewellyn-Jones, 2013: 93) بیییرد  اسیییت

Brosius, 2000: 69:کورش به شهربانان » (. وي گويد
بسیازيد و   هیا  خود گفت: بايد که در شیهرهايتان پیرديس  

 :Xenophon, 1914-25« )بپروريد. ها جانوران در آن

VIII, 6, 12).  
کییه  رسیید بییه نظییر مییيتییوان گفییت،  در ملمییوم مییي
در نظییم و نظییام از دربارهییاي    هییا دربارهییاي سییاتراپي 

نيیز در   هیا  سیاتراپ  را ي مربوس به شهرياران هخامنشي بیود  ها چه نشانهکردند. آن ميشاهنشاهان هخامنشي تقليد 
 توانستند داشته باشند. يت احول وفاداري به شاهنشاهي مياتر و با رع مقياس کوچک

 
 ها گونگی و اختالفات در شکل ساماندهی ساتراپی چند

متمیدن در کنیار هیم     کشیورهاي متمیدن و نيمیه    ،د کیه در آن سازمان شاهنشاهي هخامنشي طوري تنظيم شد  بو
بیه   آميز و تسامح بهترين نوم ابزار تبليغاتي زيستي مسالمت سياست هم در نتيله برسد،بياسايند و طغيان به حداقل 

آمد. در عين حال، پارسیي بیودن و    به اجرا در مي ...ي گوناگون سياسي، مذهبي و ها آمد که در عرحه شمار مي
 از پارس آمدن اهميت داشت.  

 دهد آويختن مُهر به گردن را نشان مي ي  : تنديسي که نحو7شكل 
(Kuhrt, 2007: 2/660) 

 

)Kuhrt, 2007: 2/660( شکل 3: تندیسی که نحوه ی آویختن مُهر به گردن را نشان می دهد
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جالب است که ساتراپ ها مهرهایي به سبك ترکیبي، شامل سبك محلي و درباري در حوزه ی 
اداري خویش تولید و استفاده مي کردند )موري، 138۵: 839(.

 ش��اید نمونه ی دیگر تقلید ساتراپ ها از شاهان هخامنش��ي، داشتن باغ هاي محصور باشد که 
ب��ه آن پردیس )pairi-daēza( یا »م��كان محصور«، به عیالمي پرته ت��ش )partetaš( و به یوناني 
پردیس��وس )pardeisos( گفته می ش��د. گزنفون اولین کس��ي اس��ت که ای��ن واژه را به کار 
ب��رده اس��ت )Llewellyn-Jones, 2013: 93; Brosius, 2000: 69(. وی گوی��د: »ک��ورش به 
ش��هربانان خود گفت: باید که در ش��هرهایتان پردیس ها بس��ازید و جان��وران در آن ها بپرورید.«

 .)Xenophon, 1914-25: VIII, 6, 12(
در مجموع مي توان گفت، به نظر می رسد که دربارهاي ساتراپي ها در نظم و نظام از دربارهاي 
شاهنش��اهان هخامنش��ي تقلید می کردند. آنچه نشانه هاي مربوط به ش��هریاران هخامنشي بوده را 
ساتراپ ها نیز در مقیاس کوچك تر و با رعایت اصول وفاداري به شاهنشاهي مي توانستند داشته باشند.

9. چند گونگی و اختالفات در شکل ساماندهی ساتراپي ها
سازمان شاهنشاهی هخامنش��ي طوری تنظیم شده بود که در آن، کشورهاي متمدن و نیمه متمدن 
در کنار هم بیاسایند و طغیان به حداقل برسد، در نتیجه سیاست هم زیستي مسالمت آمیز و تسامح 
بهترین نوع ابزار تبلیغاتي به شمار مي آمد که در عرصه هاي گوناگون سیاسي، مذهبي و... به اجرا 

در مي آمد. در عین حال، پارسي بودن و از پارس آمدن اهمیت داشت. 
پیوستگي اقوام مختلف، ناشي از وجود شاهنشاه هخامنشي بود که با تدابیر مختلف، باعث پیوند 
میان اقوام مي شد؛ به گونه اي که بیشتر نخبگان بومی، شاه پارسي را نه به چشم فرمانروایي بیگانه، 
بلكه تضمین کننده ثبات سیاس��ي، نظم اجتماعي، رفاه اقتصادي و حافظ مشاغل خود مي دانستند 

)ویسهوفر، 1382: 80(.
به این ترتیب مي توان گفت وحدت اقوام مختلف شاهنش��اهي، در دستان شاه هخامنشی بوده 
که با تفویض آزادي عقاید و خودمختاري داخلي به ساتراپ نش��ین ها، باعث استواري شاهنشاهی 

هخامنشي مي شد. 
به طور کلي دو نوع ساتراپي وجود داشت که عبارت اند از:

9-1. ساتراپی هاي وابسته به شاهنشاه هخامنشي
از طرف شاهنش��اه هخامنشي، س��اتراپی براي اداره ی سرزمین های س��اتراپ های وابسته فرستاده 
مي ش��د. این ساتراپی ها حاضر به دادن »آب و خاک« به شاه هخامنشي نبودند؛ در نتیجه به عنوان 
یك س��اتراپی جدید به قلمروی هخامنشي افزوده مي ش��دند. در آغاز شاهنشاهی هخامنشي، در 



نقش و جایگاه ساتراپی ها در شاهنشاهی هخامنشی104

عهد کورش و کمبوجیه، بیشتر از نخبگان محلي براي اداره ي ساتراپي ها استفاده مي شد؛ اما بعدها 
بیشتر از خاندان ها، قبایل و اشراف پارسي براي اداره ي ساتراپی ها استفاده شد. این نوع ساتراپ ها 
براي اداره ی قلمروی خویش مطیع محض اوامر شاهانه بودند )آذري، 13۵۴: ۴2(؛ به گونه اي که 

مي توان گفت در سلسله مراتب حكومتي، یكي از اعضاي دربار هخامنشي به شمار مي آمدند.
آنان از طرف شاهنش��اه هخامنشي منصوب می ش��دند و وظایف و اختیارات آن ها همان طور 
که در قس��مت اختیارات ساتراپ ها گفتیم، انجام مي شد. از لحاظ اداري در این گونه ساتراپي ها، 
-25: VIII, 6, س��رکردگان نظامي و دبیران از طرف شاهنش��اه هخامنشي انتخاب مي ش��دند )9

 .)Xenophon, 1914

9-2. ساتراپی هاي نیمه مستقل يا تحت الحمايه
در شاهنشاهي هخامنشي ساتراپ هاي نیمه مستقل وجود داشتند که خود خواسته حاضر به اطاعت 
از اوامر شاهنش��اه هخامنش��ي بودند. البته برخی از طوایف گله دار و کوچ رو، مانند قبایل ماردی 
و کادوس��ی در کوه های زاگرس وجود داش��تند که هرگز به هیچ یك از ساتراپی های هخامنشی 
نپیوستند و با نظام حكومت مرکزی یكپارچه نشدند. ظرفیت های تولیدی این منطقه محدود بود و 
هدایت لشكریان هخامنشی در سرزمین های کوهستانی نیز به سختی انجام می شد. آن ها وقتی مورد 
حمله قرار می گرفتند، به مناطق مرتفع غیر قابل دسترس و غارها پناه می بردند؛ بنابراین هخامنشیان 
برای کنترل کوه نشینان پراکنده و طوایف کوچ رو به نوعی سازش موقت تن داده بودند. شاه پیوسته 
برای رهبران محلی این قبایل هدایایی می فرستاد و آن ها در عوض، باید در مواقع ضروری به شاه 
کمك می کردند )کورت، 1382: 109(. به این ترتیب، این طوایف کوچ رو و ساتراپ نش��ین های 
نیمه مس��تقل، فرمانروایان محلي خود را حفظ مي کردند و س��لطنت در می��ان آن ها موروثي باقی 
می ماند. زماني که تحت اطاعت دولت هخامنشي بودند، استقالل داخلي خود را حفظ می کردند 
و مانند گذشته به اداره ی امور داخلي سرزمین و اقوام خویش مشغول بودند. در همه ی این مناطق 
امیران و حاکمان محلي طبق آداب و رس��وم محلي به تنظیم ام��ور مي پرداختند و  موظف بودند 
مالیات ها را بگیرند و مقداري را به حكومت مرکزي شاهنش��اهي ایران بفرستند. این ساتراپ ها به 
 .)Dandamayev, 1999: 272( امور قضایي، طبق قوانین و عرف محل خویش رسیدگي مي کردند
آنان در ضرب س��كه نی��ز مانند امور داخلي دیگر، در کم��ال آزادي و به هر ترتیب که مایل 
بودند اقدام مي کردند. روي بعضي از س��كه هاي س��اتراپ هاي نیمه مستقل مانند صیدا و کیلیكیه 
نقش شاهنشاه هخامنشي، سوار بر گردونه یا با شیري در حال جنگ است و بر پشت سكه ها نقش 
کش��تي جنگي ضرب شده است. این مسئله نش��ان می دهد که این شاهان تابع صیدا و کیلیكیه بر 
س��اتراپ هاي تحت الحمایه ی دیگر، مانند صور، بیبلوس و کاري برتری داش��تند. این سكه ها در 
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حكم مُهر و عنوان است که شاه نیابت سلطنت آنان را مسجل کرده است )بیاني، 13۷۴: 9۷؛ بابلون، 
1388: 30 و2۴(.

در مواقع حساس که شاهنشاه هخامنشي به سرباز نیاز داشت، ساتراپی هاي نیمه مستقل، سربازانی 
در اختیار ارتش ایران قرار می دادند؛ البته فرماندهي آنان به یك افسر ایراني محول مي شد. پادشاهان 
و امراي محلي حق داش��تند با مرکز شاهنش��اهی هخامنش��ي مراوده و مكاتبه کنند. حتي برخي از 
س��اتراپی هاي تحت الحمایه، مانند کیلیكیه، جزایر یوناني در آس��یاي صغیر و ش��هرهاي فینیقي، 
مي توانستند ارتش و نیروي دریایي داشته باشند و در ارگ هر شهر که بخواهند قلعه بان داشته باشند 
که به آن ها ارگ پاته )Argpāta*/ ارگبد( یا نگهبان دژ مي گفتند )پیرنیا، 138۴: 2/ 1203(. گمان 
می رود که شاهان هخامنشی به یاری »چشم ها و گوش ها«ی خویش و پادگان های نظامی و وسایل 
;Dandamayev, 1999: 277( دیگر، ساتراپی های نیمه مستقل را زیر نظر و تسلط خویش داشتند

.)Frye, 1976: 89

10. فهرستی از ساتراپ نشین های هخامنشی و علل تحول در آن
در کتیبه ی داریوش بزرگ )DB، س��تون 1، بند ۶، سطر 1۷-12( فهرستی از ساتراپی ها ارائه شده 
است. در این کتیبه آمده است: »داریوش شاه گوید: این است کشورهایي که پیرو منند؛ به خواست 
اهورامزدا من ش��اه آنان شده ام: پارس، عیالم، بابل، آش��ور، عرب، مصر، اهل دریا، لودیه، یونان 
)یوناني هاي س��اکن آسیاي صغیر(، ماد، ارمنس��تان، کاپادوکیه، پرثو )خراسان(، زرنگ، هرئي و 
)هرات(، خوارزم، باختر )بلخ(، سغد، گندار )دره ي کابل(، سك )طوایف دو طرف دریاي خزر(، 
ثتگوش )س��تگیدي دره ي رود هیرمند(، آراخوزیا )رخج(، مك )مكران(، روي هم، 23 کشور.« 
)Bae, 2001: 82(. طبق کتیبه ی بیس��تون که در اوایل پادشاهی داریوش نوشته شده است، تعداد 
ساتراپی ها به 23 سرزمین می رسید. داریوش در کتیبه های بعدی خویش، یعنی در کتیبه های خود 
در تخت جمشید )DPe, DPh(، شوش )DSm, DSe, DSab(، کانال سوئز در مصر )DZ( و نقش 
رستم )DNa, DNe( عالوه بر 23 سرزمینی که در زمان کورش و کمبوجیه فتح شده بودند، از بعضی 
س��رزمین ها یا اقوام جدید مانند اس��گرته )Asagarta(، هند )Hinduš(، اسكودرا )Skudrā(، لیبی 
)Putāyā(، حبش��ه )Kušiyā(، کرکا )Karkā( و گروه های دیگری از سكاها و ایونی ها )یونانیان( 
نام می برد که به نظر می رسد این دو مورد آخر زیر مجموعه ای از سرزمین های پیشین، یعنی سكاها 
)Sakā( و ایونی ها/ یونانیان )Yaunā( بوده اند. بعضی اوقات تعداد آن ها مانند سنگ نوشته ی داریوش 
در نقش رستم  با احتساب سرزمین پارس که در اینجا نام برده نشده است، به 30  ساتراپی می رسد. 
خشایارشاه نیز در کتیبه ی دیوان )daivā( در تخت جمشید )XPh( از دو گروه دیگر،  یعنی داهه ها 
)Dahā( و آکوفچی��ا )Ākaufačiyā( نام می برد که جمعاً تعداد آن ها به 31 س��اتراپی می رس��د.
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با مقایسه ی تعداد و اسامی سرزمین های یاد شده در کتیبه های مختلف هخامنشیان به این نتیجه 
می رس��یم که  عالوه بر 23 س��رزمین و اقوام تحت س��لطه که در کتیبه ی بیس��تون از آن ها سخن 
رفته اس��ت و س��رزمین هند، لیبی و حبشه که بعدها توس��ط داریوش فتح و یا خراج گزار پارسیان 
شدند، بقیه ی سرزمین ها موقعیت ثابتی نداشتند و حتی بعضی از آن ها، مانند سكاها یا ایونی ها، به 
اشكال مختلف نامیده می شوند که در هر حال به معنی تحولی عمده در مرزهای امپراتوری نیست 

)ایمان پور، 1388: 2۶(.
به سخن دیگر، هرچند تعداد ساتراپ ها یا ملل تحت سلطه ی پارسیان در سنگ نوشته های این 
دوره، از زمان داریوش و پس از وی، تا حدودی متفاوت ذکر ش��ده اند و حتی در سنگ نوشته ی 
خشایارش��اه از 31 س��اتراپی نام برده می ش��ود و اغلب در س��نگ نگاره های آرامگاه های شاهان 
هخامنشی در نقش رستم و تخت جمشید تعداد اقوام تحت سلطه و اورنگ بران تخت شاهی تا 30 
نفر معرفی شده اند )شكل ۴(، با بررسی تحوالت سیاسی و مقایسه ی تطبیقی این سرزمین ها و اقوام 
تحت س��لطه به نظر می رسد، سرزمین های تحت سلطه ی پارسیان از زمان مرگ داریوش بزرگ، 
تغییر عمده ای نكرد و گس��تره ی امپراتوری در همان محدوده باقی ماند. اگر در تعداد ساتراپی ها 
تغییراتی دیده می ش��ود، ناش��ی از تحوالت مالیاتی، سیاس��ی- امنیتی و دگرگونی در موقعیت و 

جایگاه سیاسي بعضی از اقوام و ساتراپي های تحت سلطه است )همان: ۴9(.

11. نتیجه گیری 
قلمروی هخامنشیان متشكل از تعدادی ساتراپی به فرمانروایی یك ساتراپ بود که شاه هخامنشی 
او را منصوب می کرد. ساتراپ ها نماینده ی قدرت شاه در مرکز اداری ساتراپی بودند. آنان معموالً 

02 
 

 

mCiy         / ska/tigrxuda    /babiRuS      /aOuriy    /Arbay    /,udry    /arMiniy    /ktpTuk    /sprDiy    /Yuna     /ska/prdriy   /sKudr      /Yun/tkbra      /putay     /KuSiy                / krk 

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

امنیتیودگرگوونید موعییووويایهواه-ناشیازتحوالتمالیاتی،سیاسی،شودمیدهدیتغییراتیهایاپساتر
(.94)همان:یتحوسلطهاسوهاسیاسیبیضیازاعواموساتراپی


گيرینتيجه
امنصوو هخامنشیانمتشکلازتیدادیساتراپیبهفرمانروایییکساتراپبودکهشاههخامنشویاو یعلمرو

ازشواهیواانخویشواوندازمیمووال عد تشاهد مرکزادا یساتراپیبودند.آنانینمایندههاکرد.ساتراپمی
حقضر سوکهازيمله،واختیا اتفراوانیبودندسلطنتیوصلوکردهیبودندکهباخانوادهگانیزادنجیب

ويوب نیوروبوراینونونظم،د یافووانتقالمالیواتمینحقوقمزدو ان،استقرا عاأد مواععينگبرایت
 .داشتندا تش

(7531:94برانآ امهاهدا یوشبز گ)شاپو شهبازی،او نگ:9شکل  
 

برابردستهاهادا یشاهنشاهیهخامنشی،شوکلاابووهایهخامنشید نشینهاوساتراپوضییوساتراپ
هواحکوموومرکوزی،همووا هآزادیواسوتقسلنسوبیسواتراپیدهنظا تگستریباهمه ومستقلینداشو.

 سودننویناعوداماتیمیاشا هشدهاسو،امابهنظرهاانهیزبود.د منابعیونانیبهبرخیازاینکوششوسوسه
مشوکل.هرگاهعد تدستهاهتمرکزگرایهخامنشیباندکردمیعد تشاهنشاهی اباخطراتيدیموايهن

کوهبنوابورننان؛شودندمویآفرینخامنشی،د دسرد مناطقغربیشاهنشاهیهویژه،بههاشد،ساتراپیمیموايه
غربویعلیوهاوعَل ومهواینشوینتیدادیازساتراپ،(د عهدا دشیردومXV,90)گزا شدیودو سسیسیلی

و یهوفنیقیههمزمانشد.یآسیایصغیر،سهانشیندکهبانافرمانیبرخیازساتراپيداییبرافراشتن

شکل 4: اورنگ بران آرامگاه داریوش بزرگ )شاپور شهبازی، 13۵۷: ۴9(
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از خویش��اوندان ش��اه یا از نجیب زادگانی بودند که با خانواده ی س��لطنتی وصلت کرده بودند و 
اختیارات فراوانی، از جمله حق ضرب سكه در مواقع جنگ برای تأمین حقوق مزدوران، استقرار 

قانون و نظم، دریافت و انتقال مالیات و جذب نیرو برای ارتش داشتند. 
وضعیت ساتراپ ها و ساتراپ نشین های هخامنشی در برابر دستگاه اداری شاهنشاهی هخامنشی، 
ش��كل ثابت و مستقلی نداشت. با همه ی نظارت گس��ترده ی حكومت مرکزی، همواره آزادی و 
اس��تقالل نسبی ساتراپ ها وسوسه انگیز بود. در منابع یونانی به برخی از این کوشش ها اشاره شده 
است؛ اما به نظر می رسد چنین اقداماتی قدرت شاهنشاهی را با خطرات جدی مواجه نمی کردند. 
هرگاه قدرت دستگاه تمرکزگرای هخامنشی با مشكل مواجه می شد، ساتراپی ها، به ویژه در مناطق 
غربی شاهنش��اهی هخامنشی، دردسر آفرین می ش��دند؛ چنانكه بنا بر گزارش دیودورس سیسیلی 
)XV, 90( در عهد اردشیر دوم، تعدادی از ساتراپ نشین های غربی علیه او َعلَم جدایی برافراشتند 

که با نافرمانی برخی از ساتراپ نشین های آسیای صغیر، سوریه و فنیقیه همزمان شد. 
با بررسی منابع در می یابیم که وفاداری ساتراپ ها نسبت به شاه اهمیت حیاتی در بقای شاهنشاهی 

و عدم وفاداری، مجازات سختی برای ساتراپ ها در پی داشت.
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