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  چكيده
هاي فضاي بندي يك نظام سياسي حاكم بر يك سرزمين براي اداره بهتر امور خود نياز به يك سري تقسيم

اولين تجربه تقسيم فضاي سياسي در ايران به . سياسي و گماردن شخصي با اختيارات خاص بر اين واحدها دارد
ين دوره داريوش بزرگ سازمان فضايي كشور را در در ا. گرددمي بر) م.ق550-330(دوره حكومت هخامنشيان

شيوه . كردنشين تنظيم كرد كه يك خشترپاون از سوي حكومت مركزي بر آنجا حكومت ميبيست خشترپاون
. حكومت سياسي هخامنشيان فدراتيو بود و نواحي مفتوحه با حفظ استقالل داخلي تابع حكومت مركزي بودند

نيز در اين قسمت واقع شده بودند،  هانشينمنشيان كه تعدادي از خشترپاوناز جمله مناطق تحت انقياد هخا
هدف از اين پژوهش، بررسي نمودهاي حكومت فدراليسم هخامنشي در . آسياي صغير امروزي است

  .هاي دستگاه اداري هخامنشي استبندي آنها براساس سياست هاي آسياي صغير و نحوه تقسيمنشينخشترپاون
  

  .نشين هخامنشيان، آسياي صغير، خشترپاون، خشترپاون: ليديك هاي واژه
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  مقدمه -1
يي كه از زمان كوروش بزرگ ها شورگشاييكم با .ق 559-330هخامنشيان در فاصله سالهاي 

آغاز و تا دوران آخرين پادشاهان اين سلسله ادامه پيدا كرد، قلمرو پهناوري را تحت انقياد خود 
در دوران پادشاهي داريوش بزرگ بنابر  .تمندي را تشكيل دادنددرآورده و امپراتوري قدر

ناحيه مالياتي و سياسي  20اقتصادي موجود، سرتاسر قلمرو امپراتوري به  -سياسي بندي تقسيم
گذاشتند  مي خوانده و آن را به فرمان فردي) به معني ايالت(تقسيم شد، هر ناحيه را خشترپه 

همين واژه است كه در يوناني ساتراپي و ساتراپ را درست  از(گفتند  مي كه وي را خشترپاون
گذار سلسله  اصطالح از زمان كوروش كبير بنيان  اين). 87:1357،شاپورشهبازي) (اند كرده

هخامنشي رواج پيدا كرد زيرا وي براي اداره ملل تابعه و فرمان روايي بر سرزمين پهناور قلمرو 
ت و يكپارچگي اداري، از نحوه سازمان دهي سياسي امپراتوري هخامنشي و ايجاد نوعي وحد

النهرين براي كشورهاي مفتوحه مورد استفاده بوده،  كه اول بار توسط آشوريان در بين
الگوبرداري نمود و همين روش در دوره كمبوجيه و داريوش كبير نيز ادامه 

.  در ايران بوداين اولين تجربه تقسيم فضا ). 109: 1378و كورت،  81:1381اومستد،(يافت
اين . بندي سازمان سياسي فضايي داريوش بودند ها باالترين سطح تقسيمننشي خشترپاون

هاي اداره دولت و فضايي، با روش خاص اداره آن، يكي از بهترين روش -سازمان سياسي
نگ اين سازمان حاكي از سطح باالي فره. گذار آن بودند آيد كه ايرانيان پايه شمار مي به سرزمين

نظام و تقسيمات سياسي ). 372:1381،نيا حافظ(و شعور سياسي و كشورداري قوم ايراني است
سه قوم اصلي آريايي براي اداره ايران زمين برگزيدند،  عنوان بهها ها و پارتكه مادها، پارس

فوذ ها را بر اساس ميزان اعمال نتوان اين نظام مي بسيار متفاوت از يكديگر بود؛ اما در مجموع
كه در (نظام ساتراپي: ها و نواحي تابعه، به دو بخش تقسيم كردو قدرت دولت مركزي بر ايالت

ها بر دولت). 169: 1380-81پور، كامران و كريمي(و نظام اشكاني) دوره هخامنشي اعمال شد
در نظام فدرال، حكومت .  شوند مي تقسيماي  هحسب ظاهر به سه دسته متمركز، فدرال و ناحي

مانند  دهند ميهايي كه عاليق مشترك آحاد داخلي را تشكيل زي مجاز است تنها در زمينهمرك
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در مقابل، واحدهاي داخلي محق هستند با . دفاع، سياست خارجي و ارتباطات دخالت كند
ميرحيدر، (همت گمارند ها سياستحفظ هويت و آداب و رسوم خود به وضع قوانين و اتخاذ 

نظام . آمد وجود بهنظام حكومتي فدراتيو براي اولين بار در ايران  بدون ترديد). 132:1371
آوردند، نخستين پديده حكومتي و نخستين حكومت فدراتيو  وجود بهحكومتي كه هخامنشيان 

  ). 110:1381مجتهدزاده، ( شود ميدر تاريخ بشر شمرده 
ي به ليديه آسياي صغير از جمله مناطقي بود كه از دوران كوروش كبير و لشگركشي و

و شهرهاي اين ناحيه  در پي سياست تقسيم فضايي كشور، به  درآمدتحت حكومت پارسيان 
نام بعضي از اين  به ها البته در برخي از كتيبه. هاي هخامنشيان عالوه شدندننشي خشترپاون
ه شناسيم ب مي ها اشاره شده و برخي ديگر را نيز از روي متون مورخان يونانيننشي خشترپاون

هر حال آثار و شواهد مادي مكشوفه از حفاريهاي مختلف باستانشناختي در اين مناطق قابل 
سازند؛ اما بحث  مي مقايسه با آثار داخل ايران در دوره هخامنشي است و اين امر را مستدل

از نظر  آنها حكومتي بندي تقسيمنحوه  شود مياصلي كه در مورد اين شهرها مطرح 
هاي فدراتيو شاهان است كه نمودار انديشه آنها ن و ميزان استقاللنشين بود خشترپاون

در پژوهش حاضر سعي بر آن است كه با توجه به متون مورخان و آثار و . هخامنشي است
لتي و هاي دوها و بازتاب سياستننشي خشترپاوناين  گيري شكلشواهد پارسي تعداد و نحوه 

  .دا بررسي شوفدرال حكومت هخامنشي در آنه

  روش تحقيق -2
براي تعيين  شناسي باستاني ها ارتباط بين متون باستاني و داده بحث اصلي اين پژوهش درباره

فضايي حكومت  بندي تقسيمهاي هخامنشي در آسياي صغير و نحوه نشين تعداد خشترپاون
ياي ي آسها روش تحقيق اين مقاله استناد به گزارش حفاري. هخامنشي در ناحيه آناتولي است

ي مورخان يوناني ها و همچنين استناد به نوشته آنها دست آمده از ي فرهنگي بهها صغير و داده
  .بوده استاي  هو مطالعات كتابخان
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  ي تحقيقها يافته -3

  حضور هخامنشيان در آسياي صغير - 1-3
اولين حضور ايرانيان در آسياي . آسياي صغير نام تاريخي بخش شرقي آسيايي تركيه است

چهل سال . گردد مي م، به زماني كه مادها كاپادوكيه را اشغال كردند، بر.ق 6ير به آغاز قرن صغ
 ها م كوروش بزرگ به ليديه لشگر كشيد كه با شكستي كه ليدي.ق 546يعني در سال  ،بعد

در . ي امپراتوري هخامنشيان شدها سقوط كرد و كشورشان يكي از استان آنها خوردند، پايتخت
مادي را همراه  »1مازارس«پس از آن كوروش .  كيليكيه تبعيت پارسه را پذيرفت همان زمان

جانشين او . را فتح كرد 4و مگنسيا 3، دشت مئاندر2لشگري به آسياي صغير فرستاد و او پيرنه
و  7ها و جزاير اطراف آن و دوري 6، تالوس5هارپاگ به شهرهاي ايوني حمله نمود؛ فوكايا

بدين ترتيب . و ليكيان اقدام كرد 9اد در آورد و سپس براي فتح كائونيانرا تحت انقي 8ها كاري
در دوره كوروش بزرگ، آسياي صغير ضميمه قلمرو امپراتوري هخامنشي شد و تا پايان، تحت 

مهمترين منابع شناخت ما از . (Shapur Shahbazi, 1973: 1)استيالي پارسيان باقي ماند 
ي رسمي امپراتوري است كه شامل كتيبه بيستون، ها ستهاي هخامنشي فهرنشين خشترپاون

كتيبه داريوش در تخت جمشيد، كتيبه داريوش در شوش، كتيبه داريوش بر نماي آرامگاهش 
در نقش رستم، كتيبه داريوش بر ستون سنگي برافراشته شده در مصر و كتيبه خشايارشا در 

آسياي صغير به دليل اين كه نام  هاي هخامنشي درنشين تعداد خشترپاون.  تخت جمشيد است
ي رسمي امپراتوري نيامده همواره مورد ترديد بوده است اما بر ها در فهرست آنها بسياري از

  .ها را مشخص كردننشي خشترپاونتوان تعداد اين  مي شناسي باستاناساس آثار و شواهد 

                                                           
1. Mazare 
2. Priene 
3. Meander plain 
4. Magnesia 
5. Phocaea 
6. Talos 
7. Dorians 
8. Carians 
9. Caunians 
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 :ه عبارتند ازي رسمي آمدها در فهرست آنها هاي آسياي صغير كه اسمننشي خشترپاون
  ).158:1378توين بي،) (كاپادوكيه(و كت پاتوكه ) كاريه(، ايونيا، كركا )سارد(اسپرده

م و در زمان لشگركشي خشايارشا .ق 5ي مورخان يوناني، در اوايل قرن ها براساس نوشته
) به پايتختي تارسوس(كيليكيه : شد مي ننشي خشترپاون 4به يونان، آناتولي شامل 

(Xen.Anab.1.2.3.4) به پايتختي سارد(، اسپاردا )به پايتختي گورديون(، كاپادوكيه ((Hdt.5.25.1) 
به پايتختي محلي به همين نام در ساحل جنوبي درياچه (و داسكيليون 

1)مانياس
(Xen.Hell.4.1.15-6).  

: ن در آسياي صغير اشاره شده استنشي خشترپاون 6م در متون به اسم .ق 5در اواخر قرن 
در مورد چگونگي .  ايونيا، كاريا و فريگيه هلسپونت -يه، كاپادوكيه، فريگيه بزرگ، ليديهكيليك

م، ديودوروس .ق 5اواخر ننشي خشترپاون 6به . م.ق 5اوايل قرن  ننشي خشترپاون 4تبديل 
هاي هخامنشي در دوره اردشير اول ننشي خشترپاونگزارشي را در مورد )مورخ يوناني(سيسيلي

م اردشير اول كه بعد از .ق 463در سال « :كند ميبيان  »بازسازي امپراتوري پارسيان«با عنوان 
فوت پدرش به تازگي صاحب تاج و تخت شده بود، اول كساني را كه در قتل پدرش نقش 

.  اش سازماندهي نمود داشتند، مجازات كرد و سپس امور پادشاهي را متناسب با اهداف شخصي
هايي را كه با وي هماهنگ و هم هدف نبودند، ام قبلي، خشترپاونبنابراين با حفظ همان نظ

ها را ننشي خشترپاونمرخص كرد و از ميان دوستانش آنان كه شايسته بودند را انتخاب و اداره 
اسپاردا و  ننشي خشترپاوندر اين مقطع زماني فقط دو . (Balcer, 1993:81)»به آنان داد

ايونيا و كاريا و داسكيليون به فريگيه  -د كه اسپاردا به ليديهداسكيليون در آناتولي غربي بودن
و يا  2و هر يك از اين مناطق تحت عنوان آرخاي بزرگ و فريگيه هلسپونت تقسيم شد

به معني حاكم محلي و (به اداره افرادي كه با عناويني چون هيپارك و اپيملت  3خوراي
راين اردشير اول چهار شهري كه در اوايل قرن بناب. شدند، واگذار گرديدند مي ناميده) سرپرست

م به واحدهاي كوچكتري تقسيم .ق 465ن هخامنشيان بودند را در سال نشي خشترپاونم .ق 5
                                                           
1. Manyas Lake 
2. Archai 
3. Chorai 
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تر كردن سيستم دريافت خراج  و براي آسان »بازسازي امپراتوري«ن امر در پي سياست اي. كرد
بعد از دوران اردشير اول و در دوران   .و فراهم كردن سهميه نظامي براي اين واحدها انجام شد

پادشاهان بعدي باز هم تغيير و تحوالتي در اين مناطق روي داد؛ نحوه اداره اين مناطق نيز در 
با بررسي متون و شواهد و آثار مادي مناطق زير . طول دوران امپراتوري متغير بوده است

  ).1نقشه شماره ( شوند مي هاي هخامنشي در آسياي صغير معرفيننشي خشترپاون عنوان به

    www.wikipedia.org :منبع -شهرهاي كهن آسياي صغير  :1 نقشه شماره

  سارد - 2-3 
ليديه . ليديه، سارد بود ننشي خشترپاونپايتخت . سارد در غرب آسياي صغير واقع شده است

چنان كه هرودوت . درآمد ها م تحت انقياد پارس.ق 546تسخير و پيروزي كوروش در  دنبال به
هرودوت . پارسي از طرف كوروش، خشترپاون سارد ناميده شد 1اورايتس: بيان كرده است

                                                           
1. Oroites 
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كار بردن  خواهد با به مي ظاهراً.  كند ميبرد و از هيپارك استفاده  نميكار  اصطالح ساتراپ به
در آسياي صغير كند كه هم مشتمل بر  اشاره به يك حكومت وسيع »هيپارك سارد«اصطالح 

بريان، (مقر اورايتس گاه در سارد است و گاه در مگنزي مئاندر . ليدي و هم ايونيه بوده است
تجاري بودند  صغير بود؛ ليديان قطب اقتصادي وليديه كشوري قدرتمند در آسياي). 98:1385

جا را تسخير كرد، تحت كندر آنبعد از آن كه اس. زني را اختراع كردند م سكه.ق 7و در قرن 
- 133ي ها در طول سال. گرفتند خود بهيوناني  كامالًم چهره .ق 334كنترل سلوكيان در سال 

ند و در درآمدم سارديان ابتدا تحت تسلط پادشاهي پرگامون و سپس امپراتوري روم .ق 180
اسقف نشين شد  كياين دوره معماري سارد بسيار پيشرفت كرد؛ در دوره بيزانس سارد مركز 

سارد حكم پايتخت . (Akurgal, 1970: 124-25)جا را تسخير كردندآن ها ترك 14و در قرن 
هاي پلكان شرقي آپادانا، سارديان از اقوام در نقوش برجسته. پارسيان را در آسياي صغير داشت

ش و نام سارد در هر ش اند هديه آورنده هستند كه در نخستين بخش رديف پايين نقش شده
در سارد آثار و شواهد مادي بسياري از حضور . فهرست رسمي امپراتوري آمده است

اين ديوار وجود  ها هخامنشيان باقي مانده است؛ مانند ديوار دفاعي شهر كه قبل از ورود پارس
داشت، هخامنشيان آن را ويران كردند و روي پي آن يك ديوار جديد بنا نهادند؛ قربانگاه 

كه در  1و قربانگاه كيبل كند مييافت شده از آن هخامنشي بودن آن را ثابت  آرتميس كه اشياي
نگاري  شمايل تأثيريي كه اگرچه ها دوره هخامنشي به آتشدان تبديل شده است؛ نقوش برجسته

اما سبك ساردي دارند و سبك چندگانه شرقي، غربي و محلي را به  دهند ميهخامنشي را نشان 
مانند شير، عقاب و  ها ي حيواني از حيوانات مورد عالقه پارسها گذارند؛ پيكرك مي نمايش

2اسفنكس
يا ابوالهول مخلوطي از انسان و حيوان با پيكري از شير و مزين به بالهاي عقاب و ( 

ي تدفين در سارد ها روشنيز از سارد به دست آمده است؛ ) داراي سري شبيه انسان است
مقدار زيادي خاك  آنها گورهايي كه روي(ومولوسيهخامنشي به سه صورت قبور صخره اي، ت

به  و اصطالحاً اند هدرآمدتپه كوچك با برآمدگي مختصري از زمين  صورت بهريخته شده كه 

                                                           
1. Kybele 
2. Sphinxe 
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سنگ يادبودهايي (يها و قبر هرمي بوده است؛ استل) شوند مي نيز ناميدهاي  هنام گورهاي پشت
تدفيني نيز در ارتباط با  قبور ). حاوي نقش برجسته و كتيبه است آنها روي كه معموالً

ي آن به بعد از ورود ها و تاريخ قبر هرمي معروف سارد بنا به گورنهاده اند يافت شدهاي  هصخر
ي طاليي با نقش ها ي هخامنشي مانند پالكها هايي با درون مايهرسد؛ گورنهاده مي ها پارس

مهرهاي استامپي،سيلندري و  ، گاومردهاي بالدار و شمايل بالدار اهورامزدا،ها اسفنكس
در نقش بار داريوش  آنها پارسي و عودسوزهاي فلزي كه مشابه كامالًي ها انگشتري با موتيف

شاه در تخت جمشيد وجود دارد از ديگر آثار يافت شده در سارد هخامنشي هستند؛ ضمن اين 
  .(Dusinberre, 2003)ي سارد هم باقي مانده استها يي از ساتراپها كه سكه

  ليكيه - 3-3
ليكيه در جنوب آناتولي و در ناحيه ساحلي بين كاريا و پامفيليا واقع شده است و آثار آن در  

بعد از حمله كوروش بزرگ به . گيرندترين آثار باستاني در خاك آناتولي قرار ميميان جذاب
كردند و زن ليكيان سرسختانه مقاومت . به ليكيه حمله كرد) سردار مادي(آسياي صغير، هارپاگ

ر روي هارپاگ آنجا را فتح ه و بچه و گنجينه و بردگانشان را در آكروپل شهر آتش زدند اما به
و  ها ، كاري1ها در فهرست هرودوت همراه با پامفيلي ها ليكيه در سازماندهي شهربي. كرد

ه هر چند ليكي. داد مي اولين ناحيه مالياتي را تشكيل 2ها و ائولي ها مگنسيا و ايوني
شد، استقالل داخلي قابل توجه و پادشاه و سكه مخصوص خود  مي محسوب ننشي خشترپاون
پايتخت  عنوان بهاقتدار گذشته خود را  3اندكي پس از پيروزي پارسيان، خانتوس. را داشت
در طول دوران طوالني . م باقي ماند.ق 430دست آورد و تا زمان حمله روميان در  ليكيه به

ليكي  -به همين دليل آثار ايراني. در ليكيه، ايرانيان زيادي به آنجا رفتندحكومت پارسيان 
 Shapur).آمدند وجود بهيي ها جا وجود دارد و از ازدواج ايرانيان با ليكيان دو رگهدر آن زيادي

Shahbazi, 1973:4-6)  م كورورش اوروايتس را خشترپاون ليديه و ايونيا .ق 530كمي قبل از

                                                           
1. Pamphylia 
2. Aeolian 
3. Xanthus 
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داد كه اين استان خودش به ليديه ملحق بود  مي متي از ساتراپي ايونيه را تشكيلكرد و ليكيه قس
ليكي در -هارپاگ يك سلطنت ايراني.  كردجا حكومت ميخشترپاون ساكن در سارد بر آن و

يك .  م حكومت كرد.ق 532اولين حاكم اين ناحيه تا سال  عنوان بهمنطقه خانتوس بنا نهاد و 
ي ها است كه گزارش 2پسر كسيكا 1آمده است كيبرنيس ها و سكه ها نام ديگر كه در كتيبه

كه وي نيز حاكم ليكيه بوده و مرتبط با خانواده هارپاگ بوده  دهد ميهرودوت نشان 
بعد از خانواده هارپاگ نيز، ليكيه هميشه در ميان چند  (Shapur Shahbazi, 1973:45).است

 3ن جزء در دوره اردشير دوم هخامنشي، پريكلسيكي از پادشاها. شد مي پادشاهي جزء تقسيم
 در ليكيه شرقي براي بسط قلمرو خود تالش 4بود كه از پايگاهش در ليمورا) م.ق 380حدود (

براي خود اي  هسازماندهي شد كامالًقطع موفق شده است كه اميرنشين  طور بهاين فرد . كرد مي
استل سه زبانه خانتوس مويد آن است از طرفي سند مشهور ). 1385:1057بريان، (كند تأسيس

ليكيه در تاريخ . كه ليكيه در زمان اردشير سوم در معرض تغييري اساسي قرار گرفته است
ني مشترك با كاريا نشي خشترپاوندر ) م.ق 337( كند ميتصميمي كه اين استل آن را منتقل 

سال  5در ماه سيون« :اين عنوان را دارا است) آرامي(گنجانده شده است؛ زيرا روايت رسمي
8، پسر كتومنو]رو[ 7پيكسود ]خانتوس[ 6اردشير شاه در ارگ اورنه

، خشترپاون كه بر كركه و  
توان تشخيص  مي در اين متن نام پيكسوداروس را» ...فرمانرواست، گفته است ]ليكيه[ 9ترميله

 340-341از سال  شناخته شده است و كامالًداد كه از طريق متون متعدد يوناني و ليكيايي 
وجود  رغم به. وي دو آرخون را در ليكيه منصوب كرده است. خشترپاون ليكيه هم شده است

ترديدهايي از نوع اداري، اين سازماندهي گواه دگرگوني عميق موقعيت سياسي ليكيه است  

                                                           
1. Kybernis 
2. Kossika 
3. Pericles 
4. Limyra 
5. Siwan 
6. Orna 
7. Pixoda 
8. Katomnô 
9. Termila 



  _________________________    1390 پاييز، سوم، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    212

تواند بازتاب گسست ليكيه غربي و شرقي باشد؛ از ميان رفتن  مي گرچه وجود دو آرخون
-1120: 1385بريان، (كنند مين شدن ليكيه را روشن نشي خشترپاوني دودماني واقعيت ها سكه

. هاي پارسي دارندمايه عالوه بر شواهد كتبي، آثار مادي در ليكيه باقي مانده كه درون). 1114
. توان ديدخوبي مي ليكيه، عناصر بومي و محلي را به در آثار باقي مانده از دوران هخامنشي در

مان خانتوس عالقمند به نمايش خود در شكل شاه بزرگ هم در متون و هم در آثار حاك
كردند اما تصويرنگاري  مي يشان استفادهها از عناصر يوناني هم در آثار و سكه. تدفيني بودند

بيشتر . كند ميهاي تدفيني وجود و پذيرش عناصر پارسي را روشن در مكان ويژهها بليكي
ليكي را با ايدئولوژي پارسي و از طرف ديگر -هاي آناتوليطرف ريشهبناهاي مهم از يك 

آثاري كه از دوره پارسي در ليكيه . (Keen, 1998 :61-66)دهندهاي يوناني را نشان  ميچهره
از جمله آنها . يي از نوع پارسي هستندها باقي مانده، بيشتر آثار تدفيني با نقوش برجسته

و ) 1تصوير شماره( 1ها ر داريوش شاه در نقوش يادمان هارپييي از صحنه باها الگوبرداري
2يادمان پاياوا

 3ليكي يادمان نرئيد -عالوه بر اين زيباترين اثر ايراني.  است) 2تصويرشماره( 
پارسي دارد؛ استودان آرتيماس،  شدت هبي ها يي با موتيفها است كه كل بنا نقوش برجسته
نوع پارسي، مقبره كارابورون و مقبره قزل بيل با يي از ها ساختمان گ با نقوش برجسته

ي ها ساتراپ.يي كه درون مايه هخامنشي دارند از ديگر آثار هخامنشي در ليكيه هستند ها نقاشي
را  ها زيباترين سكه 4كپرلي آنها را داشتند كه در ميان خود بهليكيه نيز هر يك سكه مخصوص 

هاي نقوش برجسته شوش نقر شده مشابه شيردارا است كه بر آن شير بالدار و شاخداري 
   Shapur Shahbazi, 197).(است

  

  

  

                                                           
1. Harpagid Monument 
2. Payava Monument 
3. Nereid Monument 
4. Kprlli 
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  (Chirvani, 1993) :منبع - صحنه بار داريوش شاه در تخت جمشيد) الف( :1تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  
  ها در ليكيهنقش برجسته وجه شرقي يادمان هارپي) ب( :1تصوير شماره 

  (Shapur Shahbazi, 1973:pl.II) :منبع                  

   (Shapur Shahbazi, 1973: pl.LXXVII):منبع - پانل غربي يادمان پاياوا در ليكيه :2تصوير شماره 
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 كيليكيه- 4-3

 كيليكيه در جنوب شرقي آسياي صغير واقع شده و منطقه استراتژيكي درجه اولي براي پارسيان
ي ها و طبق نوشته درآمدكوروش تحت انقياد  اين منطقه از دوران. آمده است شمار مي به

اين . ، كوروش هرگز يك پارسي را به سمت خشترپاون براي كيليكيه اعزام نداشت1گزنفون
داده  مي منطقه از دوران داريوش محل عبور جاده بزرگي بوده كه بابل را به آسياي صغير پيوند

علت . مي از كيليكيه نيامده استي رسمي هخامنشيان ناها در فهرست). 782:1385بريان، (است
 توين بي،(كشوري مستقل بود  عنوان بهاين امر احترام و رعايت وضع حقوقي آن سرزمين 

؛ دوره اول بين شود ميبه دو دوره مجزا تقسيم  ها تاريخ كيليكيه در زمان پارس). 151:1378
خشترپاون پارسي  كه تحت حكومتاي  هگيرد و دور مي م را در بر.ق 401م تا .ق 547سالهاي

عنوان  آنها در دوره اول اين سرزمين تحت حكومت يك سلطنت پادشاهي بومي بود كه همه .بود
البته نبايد تصور كرد كه در اين دوره منطقه كيليكيه خارج از حوزه قلمرو . را داشتند 2سينيسيس

نخست آن كه . است امپراتوري هخامنشي بوده يا آنكه پيوند آن با امپراتوري جنبه تصنعي داشته
تنهايي بخش چهارم از اين تقسيمات  گزاري داريوش وارد بوده و به كيليكيه در تشكيالت خراج

پرداخته و از  مي تاالن نقره 500اسب سفيد،  360داده و هر سال خراجي معادل  مي را تشكيل
از طرف كيليكيه  واحد دريايي فراهم آمده. اند طرفي خود حاكمان محلي متعهد به تهيه سپاه بوده

- 350( 3مازه). 783:1385بريان، (با مجموعه واحدهاي يونيه و هلسپونت برابري داشته است 
م از .ق 4ي پارسي در قرن ها اولين خشترپاون شناخته شده در كيليكيه است و ژنرال) 375

 ,Gates)كردند مي استفاده ها پايگاهي براي نيروي دريايي و زميني در جنگ عنوان بهكيليكيه 

شهرهاي ساحلي . شود مييي كه در كيليكيه ضرب كرده روشن ها قدرت مازه با سكه. (2005:789
ي ها تصاوير منقوش بر سكه. كيليكيه ملزم به اعزام قشوني براي نيروي دريايي سلطنتي بودند

سنن محلي و هم ورود مضامين پارسي و اختيار كردن  تأثيرهرهاي كيليكيه هم حاكي از ش دولت

                                                           
1. Xenophon 
2. Syennesis 
3. Mazday 
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ي انجام شده در كيليكيه منجر به كشف ها كاوش).  1123:1385بريان، (ي يوناني است ها دلم
ميدان جيك  ةعناصر شاخصي از دوران هخامنشي شده كه نقش برجسته تخت جمشيد گون

اين نقش . كند مياست و حضور پارسيان را در اين ناحيه مسجل  آنها مهمترين، 1قلعه
نقوش هديه آورندگان در پلكان آپادانا در تخت جمشيد است كه از نوع ) 3تصويرشماره(برجسته

  .(Davesne and Laroche, 1998) كند ميوجود احتمالي كاخ يك فرمانروا را اثبات 

  هاي نقوش برجسته در ميدان جيك قلعهبازسازي بلوك :3تصوير شماره
  (Laroche and Davesne,  1998:306):منبع

  كاريا  - 5-3
هستاني جنوب غربي سواحل آناتولي بود كه ايونيا، فريگيه و ليديه آن را كاريا ناحيه كو

كركا يا كاركا آمده است، پيش از پايان پادشاهي  ها نام كاريا كه در كتيبه .محصور كرده بودند
م كه .ق 395اما در واقع كاريا تا سال .  ي فارسي باستان آمده استها داريوش يكم در فهرست

كاريا در ). 352:1382كوك، (اعدام نشده بود، هنوز ساتراپي نبود) سارد خشترپاون(تيسافرنس

                                                           
1. Meydancékkale 
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م .ق 546هنگامي كه در . ي از پادشاهي ليديه بودئم جز.ق 6م و نيمه اول قرن .ق 7طول قرن 
م بسيار .ق 4در قرن  آنها. درآمد ها كوروش ليديه را فتح كرد، كاريا هم تحت تسلط پارس

3مايوسولوس. پادشاه كاريان بود 2هكاتومنوس (XIV, 657) 1ترابوطبق گفته اس. قدرتمند بودند
 

پسر وي خشترپاون شد؛ وي حاكم حقيقي كاريا بود و عليه اردشير دوم ممنون شورش كرد و 
4وي پايتخت كاريا را از ميالسا. ي عظيمي از ليديه و ايونيا را فتح كردها قسمت

به  
پس از . خشترپاون پارسي حاكم شد 6وپاتسپس از او، اوتنت. منتقل كرد 5هاليكارناسوس

 ,Akurgal)بر آنجا حاكم شدند  ها نيز اسكندر، سلوكيان، پادشاهي پرگامون و رومي ها پارس

از دوره هخامنشيان در كاريا آثار محدودي باقي مانده است مانند بقعه . (1970:242
ر ايدئولوژيكي كه در ي آن همه به سبك يوناني است اما ساختاها هاليكارناسوس كه مجسمه

ي ها ، هخامنشي است و شكل هرمي سقف آن احتماال از نمونهشود ميزمينه نقوش ديده 
؛ معبد شهر البرايوندا كه درجلوي اين (Nylander, 1970:93)تدفيني هخامنشيان ملهم شده است 

و يك  دشو ميتزيينات لوتوس و پالمت ديده  آنها ي ايونيكي قرار گرفته كه رويها بنا ستون
از  متأثر كامالًمجسمه از يك اسفينكس نر هم از همين محوطه مقدس كشف شده كه 

در مسيرهاي فرعي راه شاهي در آسياي صغير . (Gunter, 1989:93)ي هخامنشي است ها نمونه
 ها ي اين برجها نمونه.  امنيت راهها ساخته شده بود تأميني ديده باني براي نگهباني و ها برج

ي ايوني و ها شايد علت اين امر مجاورت كاريا با شهر. كاريايي پيدا شده است در شهرهاي
  .(Marchese, 1992) يونان باشد

  
  
  

                                                           
1. Strabo 
2. Hekatomnos 
3. Mausollos 
4. Mylasa 
5. Halikarnassos 
6. Othontopates 



 217      ... تي ارتباطات سياسي و فرهنگي ايران و آسياي صغيرشناخ بررسي باستان       ___________________

  ايونيا - 6-3
يي كه از آن دريا ها ايوني«سرزميني كه در فهرست رسمي كتيبه داريوش در تخت جمشيد 

حيه مالياتي شماره يك همان نا »يئونه«و  »يئونا« ها و ديگر فهرست اند ناميده شده »هستند
 ها توين بي معتقد است كنار هم آمدن دو اسم كركا و يئونه در فهرست. هرودوت است

؛ بخش جدا شده را كركا ناميده بودند و كند مين اوليه يئونه نشي خشترپاونحكايت از تجزيه 
ك خود جا را در ناحيه مالياتي شماره ي آنها شامل چهار قوم از اقوامي بود كه هرودوت حداقل

جز  هگونه سندي در دست نيست كه حكايت كند هيچ يك از واليات يونيه ب هيچ. داده بود
. السلطنه سارد نبوده باشند گاه از نظر تقسيمات اداري زير نظر نايب كاريه اصلي و كيليكيه هيچ

السلطنه  واليت پامفيالي كركا معموالً نايبظاهرا سارد و تمام ناحيه كوچك شده يونيه و الاقل 
ي رسمي تاييد ها اين بستگي و نزديكي را فهرست. اند داده مي واحدي را تشكيل

بعد از آنكه كوروش هخامنشي سارد را فتح كرد، هارپاگ مادي ). 167:1378، كورت(كنند مي
اما فقط يك شهر ايوني مستقل ) م.ق545-540(بيشتر شهرهاي ايوني را تحت فرمان درآورد

م پس از شكست از .ق 522كرد و در  مي كرات آنجا را فرماندهي كه پلي 1ساموس: ماند
وي عليه سارد . از آن پس حكومت از ساموس به دست ميلتوس افتاد. اورايتس كشته شد

م .ق 480در  ها له باعث حمله پارسأهمدست شدند كه همين مس ها جنگيد و آتن هم با ايوني
دست آوردند، باقي  پيروزي نهايي را به آنها تيم وق.ق 479اگرچه در سال بعد يعني . به آتن شد

شكست دادند و شهرهاي ايوني آزادي خود  2نيروهاي آتني و ايوني ناوگان پارسه را در ميكاله
به حكم معاهده دليان كه همان سال منعقد شد كل آناتولي غربي متحد آتن . را باز پس گرفتند

تا زمان اسكندر شهرهاي ايوني تحت انقياد يا در قرن بعد .  م مستقل ماند.ق 412شد و تا سال 
از نظام  ها انعقاد معاهده دليان نخستين نشانه (Akurgal, 1970:115-116).كنترل پارسيان بودند 

المنافع ايراني و قدرت  حكومتي كنفدراسيون بود كه تحت رهبري آتن و براي مقابله با مشترك
مانند اي  هاين ناحيه آثار و اشياي پراكنددر ). 113:1381مجتهدزاده،(هخامنشي تشكيل شد
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دست آمده است اما مهمترين اثر پارسي در  ي سفال با نقوش مختص دوره هخامنشي بهها تكه
تصوير شماره (از مقبره كوروش است  متأثرآن، مقبره تاش كوله واقع در ناحيه فوكاياست كه 

4 ((Cahill, 1988).  
  
  
  

                               

  

  

  

  

   (Cahill, 1988: 486):منبع - مقبره تاش كوله در فوكايا  :4تصويرشماره

  فريگيه هلسپونت - 7-3

نشين فريگيه هلسپونت، داسكيليون بوده آيد اين است كه مركز خشترپاون مي چه از متون برآن
ي تروآد، ها گرفته كه شامل سرزمين مي اين ناحيه قسمت شمال غرب آناتولي را در بر. است

دست آمده است كه  ي تدفيني از دوره هخامنشي بهها از داسكيليون استل. شد مي ميسيا و بيتينيا
مراسم درباري : كه با ايدئولوژي پارسيان مرتبط است شود ميپنج زمينه اصلي در اين آثار ديده 

 ، گوي بالدار و زنان پارسي؛ صحنههاي پرستش و عبادت، مغانشامل صحنه بار پادشاه؛ صحنه
از پشت اسب؛ ويژه ؛ صحنه شكار و نبرد ب)در حال نبرد با موجودات مختلف(قهرمان پارسي

همچنين . (Gates, 2005: 791)) 5 تصويرشماره(حيوانات و موجودات تركيبي و ديگر تصاوير
دست آمده است كه تعداد  هاي ارگيلي بهبزرگترين مجموعه مهرهاي امپراتوري غربي از حفاري

ها اغلب نبرد بين يك مرد و يك شير و يا يك هاي آنكتيبه دار هستند و موتيف آنها زيادي از
هاي تخت جمشيد هستند؛ ها مشابه نقش برجسته؛ اين صحنهدهد ميمغ و يك شير را نشان 
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هايي كه افسانه و اسطوره هستند به خط ميخي و ها نوشتهعالوه بر اين در ميان اين صحنه
  .  (Balkan, 1959) شود ميها نام خشايارشا خوانده يان اين نوشتهآرامي هم پيدا شده و از م

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  www.livius.com/10.Nov.2009) (: منبع –هاي تدفيني از داسكيليون استل :5تصويرشماره 

  فريگيه بزرگ - 8-3
در  »ارمينه و كاپادوكيه«نام . رسمي هخامنشي به نام كاپادوكيه اشاره شده است يها در فهرست 

فهرست از  4در .  هر شش فهرست رسمي و دولتي هخامنشي كنار هم قرار گرفته است
و در فهرست پنجم داريوش، فقط با اسم  اند ي داريوش اين دو اسم كنار هم آمدهها فهرست
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اقل تا پايان سلطنت حدتوان احتمال داد كه  مي اين فرض را. اند از يكديگر جدا شده 1يئونا
اما . واحد تشكيل شوداي  هالسلطن داريوش، ارمينه و كاپادوكيه ادغام شده بودند تا نايب

توانست براي هميشه يكپارچه  نميبا اين ابعاد چنان تركيبي نامناسب بود كه اي  هالسلطن نايب
دانيم جز اينكه كتزياس نوشته  نميكاپادوكيه چيز زيادي درباره ). 161:1378توين بي، (بماند 

م فرمان نبرد .ق 513است كه آريارمنه خشترپاون كاپادوكيه از داريوش اول اندكي پيش از سال 
حضور پارسيان در ارمنستان و كاپادوكيه از . در سواحل شمالي درياي سياه را دريافت كرده بود

اين جامعه را از طريق تراكم اسامي ايراني در كاپادوكيه  وجود. شود ميمتون و شواهد استنباط 
و كاربرد خط آرامي در مكاتبات رسمي و اداري و اسناد خصوصي و از آن مهمتر انتشار 

مناطق ). 1173:1385بريان، (توان تشخيص داد  مي آناهيتا را بويژهو خدايان پارسي  ها كيش
در يك محدوده بودند؛ اما نظرات در مورد اين كاپادوكيه، فريگيه بزرگ، گورديون و كاليناي 

در ) 5كتاب (هرودوت. ن و كدام يك مركز آن بوده متفاوت استنشي خشترپاونكه كدام يك 
در تغييراتي كه در زمان اردشير اول . كند ميگورديون را پايتخت كاپادوكيه معرفي  4اوايل قرن 

گيرد در  مي ن در كنار كاپادوكيه قرارنشي خشترپاونيك  عنوان بهصورت گرفت، فريگيه بزرگ، 
يك نمونه . ن كاپادوكيه بود و در اين زمان جدا شده بودنشي خشترپاونبخشي از  حالي كه قبالً

م را در .ق 407فارنابازوس دوم زمستان : شود ميي گزنفون ديده ها از تغيير نام در نوشته
كه  در فريگيه گذرانده در حالي كه به نقل از گزنفون (Xen.Hell.1.4.1)گورديون سپري كرد

ن كاپادوكيه بود كه تغيير نام گزنفون را از نام رسمي كاپادوكيه به نشي خشترپاونگورديون مركز 
شايد همين تغيير نام و تغييراتي از اين دست در . (Balcer, 1993:90)بينيم مي نام معمولي فريگيه

وكيه در حاشيه قرار بگيرد و فريگيه ي مورخان باعث شده است كه ديگر نام كاپادها گزارش
گورديون را  2چنان كه اكرم آكورگال. ن و گورديون را پايتخت آن بدانندنشي خشترپاونكبير را 

پروفسور پير بريان نيز هنگام  (Akurgal, 1970:14)پايتخت فريگيه بزرگ معرفي كرده است
نگي در شاهنشاهي در كتاب وحدت سياسي و تعامل فره(ي تركيهها كاوش دربارهبحث 
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؛ )198:1386(رفي كرده استن فريگيه بزرگ معنشي خشترپاونگورديون را پايتخت ) هخامنشي
آناباسيس كتاب (كه همين نويسنده در كتاب امپراتوري هخامنشي به نقل از گزنفون در حالي

 دليل وجود اقامتگاه و پرديس شاهي در اين قسمت، پايتخت كاليناي را به )9بند .2فصل .1
توان دريافت كه  مي با بررسي اين نظرات). 1133:1385(فريگيه بزرگ معرفي كرده است

ي ها و كاوش ها داند پس از انجام بررسي مي كه گورديون را پايتخت فريگيه بزرگاي  هنظري
. و شواهد مادي بيان شده است، پس قابل اعتمادتر است ها و براساس يافته شناسي باستان

ن بوده كه گورديون مركز آن و نشي خشترپاوننتيجه گرفت فريگيه بزرگ يك توان  مي بنابراين
  .اند ن بودهنشي خشترپاونفرماندهي اين  تحتكاپادوكيه و كاليناي هم 

ي ساختمان ها نام نشي، دو ساختمان بهاز سايت باستاني دژتپه در گورديون از فاز هخام
ي ساختمان منقوش، ها ي نقاشها دست آمده كه موتيف موزاييك و ساختمان منقوش به

ي ديگر اين محوطه تعدادي مهر و اثر با دورن ها از سايت (Voigt, 1999).هخامنشي است
معروف گورديون است كه اي  همهر استوان آنها دست آمده كه مهمترين ي پارسي بهها مايه

  .(Dusinberre, 2005))6 تصويرشماره(كند ميموقعيت اداري آنجا را اثبات 
  

 
 
 
 
 
 

   (Dusinberre, 2005: fig 33): منبع -ورديون مهر سيلندري مكشوفه از گ :6 تصويرشماره

  تجزيه و تحليل -4
ي سياسي حاكم بر كشورها براي اداره بهتر سرزمين خود آن را به واحدهاي كاركردي ها نظام

ضمن  بندي تقسيماين . كنند ميتري تقسيم و برخي اختيارات خود را به آنها تفويض  كوچك
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ي شهروندان كشور ها بسياري از نيازها و خواسته ،شود ميآنكه باعث سهولت در اداره كشور 
، پوشش كنند ميي مختلفي تعلق دارند و در نواحي فرهنگي مختلفي زندگي ها را كه به فرهنگ

ده تواند حداكثر استفا مي كه اين امر كند ميداده و ميزان مشاركت آنها در اداره كشور را بيشتر 
پورموسوي و (داشته باشد دنبال بهاز توان و نيروي انساني براي پيشرفت و تعالي كشور را 

ها نسبت به دليل اهميت سازماندهي فضا در توسعه كشورها، دولت به). 95:1387همكاران، 
سطح اختيارات و قدرت . ت خاصي دارندتقسيم فضاي سرزميني خود به شكل مناسب جدي

رد سياسي واحدهاي تقسيمات درون كشور تابع نوع دولت و سيستم گيري و كارك تصميم
هاي كاركرد تقسيمات كشوري كه شايد مورد توجه تمام نظام. باشد ميسياسي در سطح ملي 

خدمات و امكانات براي مناطق نيازمند و تسهيل  تأمينعبارت است از  باشد ميسياسي 
تقسيم قدرت ). 63:1385ر و منصوريان، پو احمدي(ترين سطح سياسيت تا پايينحاكميت دول

بندي سياسي درون كشور نتيجه تفكر و انديشه نظام سياسي  بين مركز و نواحي پيرامون و ناحيه
همين  به. كند ميافقي و بر سرزمين جريان پيدا  طور بهقدرت هر حكومتي . هر كشور است

. ضاي جغرافيايي استسبب عامل اصلي توجه به ساختار حكومت و چگونگي توزيع قدرت، ف
منظور اداره بهتر امور و تنظيم روابط افقي و عمودي آن با ساير  فضاي مكان و ناحيه سياسي به

نواحي و نيز تعريف و استقرار نهادهاي سازماني محلي، مرزهاي ناحيه و كانون آن به 
گونه تقسيمات كشوري از اهم مسائلي است كه براي هر .سازماندهي سياسي فضا نياز دارد

اخص  طور بهاي در سطح واحدها ناحيه ريزي برنامهاعم و  طور بهدر سطح كشور  ريزي برنامه
پور و همكاران،  احمدي(گيردبيشتر از استعدادها صورت مي برداري بهرهجهت اداره بهتر و 

هاي ژئوپليتيك از هنگامي آغاز گرديد از ديدگاه تاريخي، ترديدي نيست كه گرايش). 31:1388
بازهم ترديدي نيست كه نظام سياسي . هاي جهاني پديدار آمدهاي بزرگ با گرايشقدرت كه

بود، كه ) ايران و غرب(هخامنشي در ايران نه تنها نخستين پديده قدرتي در تاريخ تمدن باختر
نظام حكومتي كه ). 132:1381مجتهدزاده، (معني امروزين آن نشان داد  هاي جهاني را بهگرايش

در اين . شود ميآوردند، نخستين حكومت فدراتيو در تاريخ بشر شمرده  وجود بهن هخامنشيا
شد و هر والي يا شهرب  مي زمان از نظر تقسيماتي، كشور به واليات چندي تقسيم



 223      ... تي ارتباطات سياسي و فرهنگي ايران و آسياي صغيرشناخ بررسي باستان       ___________________

نوعي دولت آزادمنش با نوعي مديريت  ها پارس. گفتند مي را به يوناني ساتراپ) خشترپاون(
نظام متمركز مديريت بر نهادهاي . كز شكل دادندمبتني بر اصول تمركز و عدم تمر

استوار بود؛ اما  ها بوروكراتيك، نظامي، سياسي و دولتي مختلف و همين طور برخي سنت
عنصر محوري خط مشي  عنوان به -1: رفت مي كار مركز نيز به دو طريق در سيستم بهت عدم

ي اقوام تحت سلطه ها ه سنتگونه كه رهبري محلي و استاني را مجاز و باداري مدار حكومت
 پذيري و كارايي مجهز نظام اداري را به حداكثر فرصت براي انعطاف -2 ؛گذاشت مي احترام

تمركز، اجراي مديريت اثربخش سرزمين را  هر دو اصول سازماني تمركزگرايي و عدم. كرد مي
ر مديريت دولتي در واقع اين نوع بوروكراسي سازماني دوگانه، يك نوآوري د. كردند مي تكميل

دولت ). 62:1387اطاعت و موسوي، ( سابقه بود و حكومتي بود كه در دنياي باستان بي
دهي ارتباط آنها با ها و نهادهاي مختلف و شكلو تعبيه مكانيسم تأسيسهخامنشي از طريق 

سو سعي بر حفظ يكپارچگي قلمرو هخامنشي  ها، از يكنشيندولت مركزي و خشترپاون
ها در امور اقتصادي، اجتماعي و نشينسوي ديگر استقالل داخلي نسبي خشترپاون داشت و از
گماردن  -1: در حفظ اين تعادل عبارت بودند از مؤثر هايمكانيسم.  كردمي تأمينفرهنگي را 

گماردن سردار و فرمانده لشكر تحت امر شاه و تفكيك  -2 ؛)خشترپاون(حاكم و فرمانروا 
 شبكه ارتباطي كارآمد؛ -4 دبير و واحد اداري دريافت ماليات؛ -3 ؛وظايف لشكري و كشوري

). 374:1381، نيا حافظ(چشم و گوش شاه  عنوان بهمورين بازرس و اطالعاتي أم -6؛ هاپيك -5
 عمالًكه  شود مياين طرز تقسيم مملكت از لحاظ جغرافيايي اهميت بسيار دارد زيرا ديده 

از شخصيت جغرافيايي خود، شخصيتي سياسي ساخته و اين واحدهاي جغرافيايي فالت ايران 
اين امر اثر جغرافيا را در اولين تقسيمات كشوري و . قابليت و تدبيري است بسيار طبيعي

اش مبتني بر شك نيست كشوري كه واحدهاي حكومتي داخلي. جا نهاده است سياسي به
يك از اجزاء آن يعني بر واحد ها هرواحدهاي جغرافيايي و مرزهاي طبيعي باشد، در بحران

چه هر واحد سلولي . اندازدخطر نمي و سقوط يكي ديگري را به كند ميسياسي بهتر مقابله 
تواند باشد و اين است رمز حكومت فدراليسم شاهنشاهي ايران مستقل بوده و مي

ند، ي بسياري گشودها اگرچه هخامنشيان جنگ آفريدند و سرزمين). 9-12: 1349وديعي،(قديم
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ولي در برخورد عمومي با مفهوم حكومت و سرزمين و در سازمان دادن سياسي فضا، بيشتر به 
واقعيت سياسي دادن به . عوامل فرهنگي گرايش داشتند تا به مفهوم خشك سرزمين فيزيكي

ها و اقوام صورت هاي گوناگون، در راستاي خطوط جدا كننده فرهنگننشي خشترپاون
يكي از مشخصات ساختاري و تشكيالتي اين امپراتوري ). 6:1384 مجتهدزاده،(گرفت  مي

فرهنگي در درون  -طبقه مسلط پارسي و نيز حفظ گوناگوني سياسي و قومي -وجود قوم
هخامنشيان در مقام حكمران ). 403:1386بريان،(گراست  اي و وحدتسياسي بندي صورت
از طريق شبكه ارتباطي بسيار كارآمدي با  در قلمروهاي بسته يا نقاط پراكنده بودند، اما عمدتاً

شدند، به مي مند بهرهمتمركزي كه در خدمتش بودند و از خدمات آن نيز  كامالًتشكيالت اداري 
اين نظام كه بر پايه بسته بودن قدرت بنا شده بود، به جوامع امكان تداوم . يكديگر متصل بودند

 –ين است كه آگاهي به تعلق به جامعه قومي منظور ا. دادبخشيدن به سنن و فرهنگشان را مي
ها زنده اي با اهداف و اصول متفاوت با اهداف و اصول پارسيان، در برخي از سرزمينفرهنگي

آثار متعددي از همبستگي و جذب فرهنگي در آسياي صغير را در ). 375:1386بريان، (ماند 
ل، در شهر ليكيه عناصر بومي و مثا عنوان به. توان تشخيص دادكنار حفظ فرهنگ بومي، مي

 -هاي آناتوليدر عين حال بيشتر بناهاي مهم از يك طرف ريشه. توان ديدخوبي مي محلي را به
بقعه . دهندهاي يوناني را نشان  ميليكي را با ايدئولوژي پارسي و از طرف ديگر چهره

ه اگرچه طراحي و هاليكارناسوس از ديگر آثار مربوط به اين دوره در شهر كاريا است ك
ي آن همه به سبك يوناني ها ي ليكي و روكشي يوناني دارد و مجسمهها معماري اين بنا ريشه

، هخامنشي است و شكل هرمي شود مياست اما ساختار ايدئولوژيكي كه در زمينه نقوش ديده 
ه معرفي از آثار ك گونه اين. ي تدفيني هخامنشيان ملهم شده استها از نمونه سقف آن احتماالً

همراه  هاي پارسي را نيز بهها در باال رفت، با حفظ سنت و سبك ساخت بومي، درون مايهآن
طور كه حكومت سياسي حاكم بر اين شهرها با حفظ استقالل تحت سيطره  همان. دارند
راه  خود بههاي پارسي را ها نيز با حفظ سبك بومي، درون مايهها بود، هنر اين سرزمين پارس

  .داد
يكي از ) كنوناز دوره ماد تا(ت سياسي در ايراناز تاريخي توزيع فضاي قدراند در چشم
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كه خصوصيات آن در ) 434:1381،نيا حافظ(هاي جغرافيايي استالگوها، الگوي اصالت تفاوت
به نيابت از شاه، اي  هدر اين الگو نمايند. حاكميت سياسي بر شهرهاي آسياي صغير هويدا است

در اموري چون زبان، دين، آداب و رسوم  كرد و مردم اين واحدها عموماًت ميمنطقه را حكوم
در شرحي كه از . بايست مطيع و تابع دولت مركزي باشندو شيوه معيشت آزاد بودند و تنها مي

هاي خوبي مشخص است كه پايه وضعيت سياسي شهرهاي آسياي صغير در اين دوره رفت به
طق وجود داشته است و هر يك ضمن حفظ استقالل داخلي، نظام فدرال در رهبري اين منا
  . اند گزار پادشاهي بوده و خراج اند اختيارتي را نيز از دربار داشته

ها به مفهوم واگذاري قدرت سياسي خودمختار در بسياري موارد اهدا مالكيت به خشترپاون
نظارت خشترپاون بوده  براي اداره يك دولت شهر نبوده ، بلكه اهداي امتياز اخذ خراج تحت

سرباز، ماليات (شدنددست شاه مشمول تكاليف مي تمام اراضي داده شده يا اعطا شده به. است
بودند كه بنا به ) سلطنتي(همه اراضي خدمت ها عبارت ديگر اين به) و وظايف خشترپاوني

مي بسياري از اسا ).336:1386بريان،. (توانستند توسط شاه مسترد يا باز توزيع شوند مي تعريف
هاي رسمي هخامنشي ذكر نشده دليل احترام به شخصيت مستقل آنها در كتيبه اين نواحي نيز به

ها ننشي خشترپاونكه در اوايل حكومت، حتي برخي از اين  شود ميدر مواردي مشاهده . است
تر  سانمنظور آ ي كوچكتري بهها بندي تقسيم ها و بعد اند جزوي از يك از استان بزرگتر بوده

آنچه در رابطه با مجموعه شهرهاي تحت . گيري صورت گرفته است كردن مجموعه خراج
سلطه نظام حكومتي هخامنشي در آسياي صغير وجود داشته چنين بوده است كه سارد 

ها ناظر بر ساير نواحي نشين هخامنشي در آسياي صغير بود و تا مدتترين خشترپاون بزرگ
داسكيليون هم به دو قسمت فريگيه هلسپونت و فريگيه بزرگ . كاريا بودمانند ايونيا و ليكيه و 

نشيني مستقل خشترپاون تقسيم شد كه خود مركز فريگيه هلسپونت شد و كاپادوكيه هم كه قبالً
بود جزو فريگيه بزرگ شد و پايتخت فريگيه، گورديون بود؛ هر چند بعدها كاليناي هم جزو 

كيليكيه اگرچه . جا ساختهايي در آنو خشايارشا پرديسشد  كالن شهرهاي فريگيه بزرگ
ي هرودوت بخش چهارم را ها ي رسمي نيامده است اما در فهرست شهربيها نامش در فهرست

م حكومت مستقل داشته اما .ق 401تا سال  547گزار بوده و از سال  داده و خراجتشكيل مي
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؛ مازه نخستين خشترپاون شوند ميجا حاكم گزار پارسيان بوده و بعد از آن پارسيان در آن خراج
ي از ئم جز.ق 395كاريا هم تا حدود سال . پارسي شناخته شده در كيليكيه است

ليكيه در . نشين سارد بود و بعد از اين تاريخ خشترپاون پارسي بر آنجا حاكم شد خشترپاون
نشين سارد بود و رپاوننشين ايونيه بود و ايونيه خود جزو خشتخشترپاون ءاوايل امپراتوري جز

آورد؛  وجود بهكرد كه حاكميتي ايراني ليكي در اين دوره هارپارگ مادي بر ليكيه حكومت مي
نشين مستقلي كه در ليكيه وجود دارد در زمان اردشير سوم ليكيه نيز خشترپاوناي  هطبق كتيب

گرچه در اين دوره شد كه اين شهرها اايونيا شامل شهرهاي ايوني آسياي صغير مي. شده است
 .سرزمين هخامنشي بودند ءكلي جز طور بههايي داشتند اما قيام

  گيري نتيجه -5
از نقاط عطف سازماندهي سياسي فضاي جغرافيايي ايران در طول تاريخ ، دوره هخامنشي 

فضاي سياسي كشور عرضه كردند كه هم الگوي  بندي تقسيمهخامنشيان الگويي را براي . است
هاي هاي اصلي براي تكوين سيستممسايه مانند هند و روم قرار گرفت و هم پايههاي هقدرت

هايي تقسيم شده بود و يك سراسر قلمرو اين حكومت به استان. فدرالي كنوني در جهان شد
آسياي صغير . از مناطق تحت انقياد آنها آسياي صغير امروزي بود. والي نيز بر آنجا حاكم بود

ه ارتباطي با سرزمين يونان رقيب هميشگي پارسيان بود از نظر استراتژيكي دليل اين كه حلق به
هاي هخامنشيان در اين ناحيه ليديه به پايتختي سارد، نشينخشترپاون. اهميت فراواني داشت

ليكيه به پايتختي خانتوس، كيليكيه به پايتختي تارسوس، كاريا به پايتختي هاليكارناسوس، 
. ت به پايتختي داسكيليون و فريگيه كبير به پايتختي گورديون بودندايونيا، فريگيه هلسپون

هاي فضايي هخامنشيان در اين قسمت متغير بود و تا پايان سلسله، به چند بندي تقسيمسياست 
صورت مختلف تحت حكومت بودند؛ در يك برهه از زمان حكومت مستقل داشتند اما 

حكومت خود را داشتند ولي زير نظر يك  گزار بودند مانند كيليكيه، يا اينكه خراج
نشين بزرگتر بودند مانند ليكيه؛ در مواردي حكم يك شهرستان از يك استان بزرگتر  خشترپاون

ها بودند و بعدها در پي شورش را داشتند مانند كاريا، يا در اوايل حكومت تحت سلطه پارس
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با اين وجود تا پايان  .آسياي صغير مانند شهرهاي ايونيها آزادي خود را باز يافتند هتا مدت
نشين خشترپاون در اين شهرها حاكم شد و حكم خشترپاون عنوان بهدوره هخامنشي شخصي 

شد ها ديده ميهاي حكومت فدرال هخامنشي در اين سرزمينگرفتند؛ اما پايه خود بهمستقل را 
را نيز پذيرا شدند و  و ضمن حفظ استقالل داخلي، در كنار حفظ فرهنگ بومي، عناصر پارسي

  .شود ميشناسي برجاي مانده از آن دوران اثبات اين مسئله از روي آثار و شواهد باستان

  قدرداني -6
ارتباطات ايران و آسياي  :تحت عنوان كارشناسي ارشد  همستخرج از پايان نام حاضر مقاله

تربيت مدرس كه  از دانشگاه نگارندگان وسيله صغير در دوران هخامنشي است؛ لذا بدين
 . نمايند ميقدرداني  ،فرصت چنين پژوهشي را فراهم آورد
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