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Abstract
1. Introduction

Establishing security is one of the most important issues in any
society, so that if a government fails to establish the security of its
citizens, all activities will be disrupted and life will be impossible.
After establishing the Achaemenid Empire in 559 BC, Cyrus the Great
used his military genius to form the world's first great empire and
conquer large parts of Asia. His successor, Cambyses, followed his
father's footsteps and succeeded in adding Egypt and Libya to the
Achaemenid Empire. Cyrus and Cambyses spent most of their time in
war and had little opportunity to carry out internal reforms. Darius the
Great (522-486 BC) was the first emperor to carry out extensive
administrative, political, economic and security reforms in ancient
times in a way that his actions lasted until the end of the Achaemenid
dynasty. Later, the governments that came to power in Iran adopted
his actions, and even today in many parts of the world, Darius's
reforms in the field of security can be observed.
2. Methodology

The research method in this study is descriptive-analytical and the
method of data collection is library based with the use of valid sources
and references. The necessity of the present research is that security is
very necessary for every society and country and is like oxygen for
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human breathing. Studying the history and actions taken by civilized
societies of the past regarding the creation of security, helps us to have
more and better security in today's world. The importance of the
present study is that the analytical method investigates the reason for
the security reforms and innovations in the time of Darius the Great
and the impact of these reforms on the Achaemenid era.
3. Discussion
After Cyrus took control of Persia, he tried to conquer various
lands in Asia. For this reason, during his reign of about 29 years (559530 BC), he was able to conquer most of Asia. After the death of
Cambyses and the revolt of Gaumatus the Magi, the entire
Achaemenid realm was in turmoil until finally Darius in 522 BC took
power. At this time to create more security in the vast Achaemenid
territory, reforms such as: the division of the empire into twenty states
of satrapies, the creation of an advanced information system called the
ears and eyes of the king and the creation of the Great Royal Road by
Darius the Great. Darius, after suppressing the early revolts of his rule,
came to the conclusion that the empire created by Cyrus the Great was
not well-structured needing fundamental changes and innovations in
various fields. These reforms created security in the realm.
Achaemenid and prolonged dynasty.
4. Conclusion
Domination over the vast territory of the Achaemenid Empire,
which included the continents of Asia, Africa and Europe, in addition
to military and combat capabilities, required an advanced and new
security system. After Darius the Great ascended to the throne in 522
BC, revolts spread throughout the whole country. After succeeding in
the suppression the revolts, he decided that reforms were needed to
save the empire from possible future revolts. At this time, in order to
control the vast territory more and better, the Achaemenid land was
divided into several states or sub-Saharan lands. At the head of each
satrapy or province was a mayor or governor. khshathrapāvan (the
governor) was obliged to carry out all the affairs of the province under
his command, but his main duty, in addition to the accomplishment of
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affairs of the province under his control, was to obey the great king. In
order that the governors do not revolt, Darius appointed a man as his
secretary, who was obliged to report everything to the center. In
addition, the military garrison of each province was not under the
control of Khashtreh Pawon, but directly under the Shah’s. At this
time, especially after the reforms made by Darius the Great, a very
advanced information system was created. People named "The King's
Eyes and Ears" were chosen from the relatives and trusted individuals
of the Shah, whose task was to roam throughout the vast Achaemenid
realm and report the slightest matter to the Shah. For better managing
his vast territory and establishing the security of the people, Darius
built roads known as the "Royal Road".
After Darius the Great ascended to the throne in 522 BC, large
revolts broke out in It took place throughout the Achaemenid Empire
that Darius, with the help of his loyal allies, was able to suppress the
revolts. After the revolts subsided, Darius came to the conclusion that
the empire did not have a strong administrative and security structure.
Moreover, Cyrus and Cambyses spent less time in conquests and
battlefields and had little opportunity to reform the administrative,
economic, political and security fields. Therefore, Darius tried to
make new reforms and strengthen the imperial structure. In fact,
Darius does not abandon Cyrus policy, as scholars believe, but
strengthens the same policy. Therefore, the reason for the early revolts
of Darius's rule and his new reforms was not the weakness of Cyrus'
liberal policy, but the liberal policy of Cyrus the Great was the
strength of his rule, so that Darius the Great and his successors tried to
continue this policy until the end of the Achaemenid period.
The advanced administrative and security system created by Darius
led to the establishment of lasting security in the Achaemenid Empire,
so that according to ancient texts, the world entered a phase of peace
and tranquility. In addition, the new system made the imperial
structure strong and stable and as a consequence, the Achaemenid
dynasty lasted about 150 years after Darius. The reforms continued by
Darius' successors and its traces are visible even up to this day. The
roots of today's world security system could be traced back to the time
of Darius the Achaemenid.
Keywords: Achaemenid Empire, Darius, Information System, Security.
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چکیده
بعد از اینکه داریوش در سال  522ق.م .به سلطنت رسید ،شورش ،سراسر قلمرو هخامنشی را
در برگرفت .گیرشمن معتقد است که داریوش متوجه شد که سیاست مسالمتآمیز کوروش باعث
بهوجود آمدن این شورش ها شده ،بنابراین با تجدیدنظر در سیاست کوروش دست به اصالحات
جدید زد .بعدها اکثر پژوهشگران نظر وی را تکرار مینمایند .مقالة حاضر با استفاده از روش
توصیفی و تحلیلی ،با استفاده از منابع معتبر درصدد پاسخ به این پرسش است که علّت انجام
اصالحات انتظامی -امنیتی توسط داریوش چه بود؟ و اصالحات بوجود آمده چه تأثیری بر سلسلة
هخامنشی برجای گذاشت؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که اگرچه ایجاد سیستم ساتراپی به
قبل از داریوش (دوره مادها یا زمان کوروش بزرگ) میرسد ولی داریوش روش قدیمی را
گرفته ،تغییرات اساسی در آن ایجاد مینماید .او سیستم اطالعاتی بسیار گسترده و دقیقی راهاندازی
کرد بهطوری که افرادی به نام «گوشها و چشمهای شاه» در سرزمینهای مختلف در حال رفت و
آمد بودند و اطالعات را به «شاه بزرگ» میرساندند .داریوش به این نتیجه رسیده بود که حکومت
هخامنشی ساختار امنیتی محکم و استواری ندارد و به همین دلیل در راستای سیاستهای کوروش
و نه برخالف آن ،دست به اصالحات زد .اصالحات انجام شده توسط داریوش بزرگ ،امنیت
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پایداری را در قلمرو هخامنشی ایجاد نمود و باعث شد حدود  150سال بعد از مرگ وی ،سلسله
دوام بیاورد.
واژههای کلیدی :امنیت ،شاهنشاهی هخامنشی ،داریوش ،سیستم اطالعاتی.

 .1مقدّمه
برقراری امنیت یکی از مسائل بسیار مهم در هر جامعه است ،بهطوری که اگر حکومتی
نتواند امنیت شهروندان خود را برقرار نماید ،تمام فعالیتها دچار اختالل میشود و زندگی
غیرممکن میگردد.کوروش بزرگ بعد از اینکه در سال  559ق.م .سلطنت هخامنشی را
تشکیل داد ،با استفاده از نبوغ نظامی خود توانست نخستین شاهنشاهی بزرگ جهان را
تشکیل دهد و مناطق وسیعی از آسیا را فتح نمود .جانشین وی کمبوجیه نیز همان راه و
روش پدر را ادامه داد و موفق شد مصر و لیبی را به قلمرو هخامنشیان اضافه نماید .کوروش
و کمبوجیه بیشتر وقت خود را در جنگ بودند و کمتر فرصت داشتند دست به اصالحات
داخلی بزنند .داریوش بزرگ ( 522-486ق.م ،).نخستین شاهی است که در دورة باستان
دست به اصالحات گستردة اداری ،سیاسی ،اقتصادی و امنیتی میزند ،بهطوری که تا پایان
سلسلة هخامنشی ،اقدامات وی پابرجا میماند .بعدها نیز حکومتهایی که در ایران روی
کار آمدند ،اقدامات وی را اقتباس نمودند و حتی امروزه نیز در بسیاری از نقاط جهان می-
توان اصالحات داریوش را در زمینة برقراری امنیت مشاهده نمود.
 .1-1شرح و بیان مسئله

بعد از اینکه کوروش سروری پارسیان را بهدست گرفت ،تالش نمود سرزمینهای
مختلف را در قارة آسیا فتح نماید .به همین دلیل وی در مدت حدود  29سال سلطنت خود
( 559-530ق.م ).توانست بیشتر نقاط آسیا را فتح کند .بعد از مرگ کمبوجیه و شورش
گئومات مغ ،تمام قلمرو وسیع هخامنشی دچار شورش و آشوب گردید تا اینکه سرانجام
داریوش در سال  522ق.م .قدرت را بهدست گرفت .در این زمان جهت ایجاد امنیت بیشتر

بررسی و تحلیل اصالحات امنیتی داریوش بزرگ

315

در قلمرو وسیع هخامنشی ،اصالحاتی مانند تقسیم شاهنشاهی به بیست ایالت یا ساتراپ،
ایجاد سیستم اطالعاتی پیشرفته به نام «گوشها و چشمهای شاه» و ایجاد جادة بزرگ شاهی
توسط داریوش بزرگ بهوجود آمد .مسألة ما در این پزوهش این است که چرا داریوش
بزرگ بعد از سرکوب شورشها در قلمرو وسیع هخامنشی ،دست به اصالحات گستردة
امنیتی میزند و آیا اصالحات امنیتی ایجاد شده توسط داریوش بخاطر شکست سیاست
مسالمت کوروش بزرگ با اقوام زیردست بوده و داریوش به این نتیجه رسیده که سیاست
کوروش باید کنار گذاشته شده و از سیاست سخت و خشن استفاده نماید یا اینکه دالیل
دیگری وجود داشته است .داریوش بعد از سرکوب شورشهای اوایل حکومت خود ،به
این نتیجه رسید که شاهنشاهی ایجاد شده توسط کوروش بزرگ ،دارای ساختار محکم و
استوار نیست و نیاز به تغییرات و نوآوریهای اساسی در زمینههای مختلف دارد .این
اصالح ات باعث ایجاد امنیت در قلمرو هخامنشی و طوالنی شدن عمر سلسله گردید .روش
تحقیق در این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری مطالب بصورت کتابخانهای
و استفاده از منابع و مآخذ معتبر است.
 .2-1پیشینة تحقیق

در زمینة اقدامات و اصالحات امنیتی انجام گرفته توسط داریوش بزرگ تاکنون تحقیق
مستقلی انجام نگرفته است .بسیاری از نویسندگانی که در مورد سلسلة هخامنشی مطلب
نوشتهاند به اصالحات داریوش به صورت کلی اشاره مینمایند .بهعنوان مثال ،علیرضا
شاپور شهبازی در کتاب جهانداری داریوش بزرگ ( ،)1350والتر هینتس در کتاب
داریوش و ایرانیان ( )1387و پییر بریان در کتاب شاهنشاهی هخامنشی ( ،)1381به تمامی
وقایع دورة هخامنشی میپردازند و در متن آثار خود ،اصالحات داریوش را نیز بررسی
میکنند .در مقالة «اصالحات اداری انتظامی ساتراپی ارمنستان» ،نوشتة علیرضا سلیمانزاده
و عظیم شهبخش به وقایع ساتراپی ارمنستان پرداخته میشود .در این مقاله میخوانیم که
«در عهد داریوش اول شکست سیاست بسیار آزادمنشانة کوروش بزرگ ،مستلزم این بود
که تجدیدنظری در سیاستهای قبلی شاهنشاهی صورت پذیرد» ( ،)50:1394در حالی که
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شورشهای بهوجود آمده در ابتدای پادشاهی داریوش ،بهخاطر هرج و مرج ایجاد شده بعد
از قیام گئومات مغ بود نه شکست سیاستهای آزادمنشانه کوروش بزرگ.
اهمیت پژوهش حاضر بیشتر به این است که در آن ابتدا با روش توصیفی اقدامات
امنیتی داریوش بزرگ ذکر میشود و سپس با روش تحلیلی ،علت انجام این اصالحات
توسط وی بیان شده ،نظریاتی که دراین زمینه تاکنون توسط محققین و نویسندگان آمده
مورد نقد و بررسی قرار میگیرد .عالوه بر این با روش تحلیلی تأثیر این اصالحات بر عصر
هخامنشی مورد واکاوی قرار میگیرد .بنابراین نوآوری پژوهش حاضر توجه به علت
توصیف اصالحات انجام شده و بررسی تأثیر این مسأله بر سلسله هخامنشی و نیز نقد و
بررسی نظریات مختلف در این زمینه است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

امنیت در لغت به معنای در امان بودن ،بیبیمی ،آسایش و بیهراسی است (معین،
 .)354:1375همچنین در لغت از ریشه امن به معنای در امان بودن و مصون بودن از هرگونه
تعرّض و در آرامش و آسایش بودن است (قریشی .)123:1352 ،ضرورت پژوهش حاضر
در این است که امنیت برای هر جامعه و کشور بسیار ضروری است و همانند اکسیژن برای
نفس کشیدن انسان میباشد .مطالعه تاریخ و اقدامات انجام گرفته توسط جوامع متمدن
گذشته به ما کمک میکند بتوانیم امنیت بیشتر و بهتری در دنیای امروزی خود ایجاد
نماییم .اهمیت پژوهش حاضر بیشتر به این است که با روش تحلیلی ،علت انجام اصالحات
و نوآوریهای امنیتی در زمان داریوش بزرگ و تأثیر این اصالحات بر عصر هخامنشی
مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2بحث و بررسی
 .1-2اصالحات امنیتی داریوش
 .1-1-2سیستم

ساتراپی1

یکی از اقداماتی که در دورة هخامنشیان انجام گرفت ،تقسیم ساتراپی شاهنشاهی است،
یعنی اینکه قلمرو را به ساتراپ یا استان تقسیم کرده ،در رأس هر ایالت یک ساتراپ یا
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استاندار قرار دادند .هدف از این کار ،ادارة بهتر کشور و تأمین امنیت بیشتر بود .گزنفون
ایجاد سیستم ساتراپی را به کوروش بزرگ نسبت میدهد (گزنفون .)229 :1386 ،اگر چه
ایجاد سیستم ساتراپی به قبل از داریوش میرسد (دوره مادها یا زمان کوروش بزرگ) ولی
داریوش آن روش قدیمی را گرفت و تغییرات اساسی در آن ایجاد نمود .در اصل داریوش
بود که این کار را بر پایة منظم و مستحکم قرار داد و با ایجاد قوانین جدید ،رابطة بین شاه و
ایاالت یا ساتراپیها را بر اساس اصول و نظم جدید قرار داد.
با روی کار آمدن داریوش بزرگ ،آتش اغتشاشات که مدت چندین ماه تقریباً در همة
اقطار پهناور شاهنشاهی برافروخته شده بود ،به منزلة اعالم خطر بود .اغتشاشات بهوجود
آمده به شاه جوان الهام میکرد که دولتی بر روی مبنای مستحکمتری بنا کند (گیرشمن،
 .)187 :1389کوروش کبیر و کمبوجیه با کمک وجهة خود و سیاست جهانگشایی
حکومت کردند در حالی که داریوش تمام چیزهایی را که آن دو خلق کردند ،بر روی
یک زیربنای محکم و استوار اداری قرار داد (براند.)123 :1390 ،
مراکز ساتراپیها غالباً همان پایتختهای قدیمی دولتهایی بودند که به دست ایرانیان
فتح شده بودند ،مثالً در مصر مرکز ساتراپی شهر مِمفیس ،2در لیدی شهر سارد ،در ماد
اکباتان و در بابل شهر بابل بود (کورت.)109 :1382 ،
گزنفون معتقد است که ساتراپ یا خشثرهپاون در ایالت خود بر نیروهای نظامی نفوذی
نداشت و ارتش در آن منطقه مستقیماً زیر نظر شاه بود« :تشکیالتی که در آن زمان مقرر
شده بود هماکنون در امپراطوری پارسی پابرجاست ،سپاهیانی که در هر ایالت برای مراقبت
ممالک مسخّر شده برگزیده بود ،اکنون نیز مستقیماً تحت اوامر پادشاه وظیفة خویش را
انجام میدهند» (گزنفون .)262 :1386 ،وی میگوید که حکّام محلی و رؤسای قبایل نیز
در هر منطقه مستقیماً زیر نظر شاه بودند نه تحت امر ساتراپ (همان.)262 :
با وجود گفتة گزنفون ،برخی نویسندگان معاصر معتقدند که ساتراپ یا خشثرهپاون بر
نیروهای نظامی آن منطقه نیز نفوذ داشت و داریوش از ساتراپها بعنوان فرماندهان نظامی
در مناطق دوردست استفاده مینمود (گرشویچ .)93 :1385 ،به نظرمیرسد مطلب ذکر شدة
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گزنفون در مورد عدم تسلط ساتراپ بر نیروهای نظامی والیت خود صحیح باشد .هرچند
که در اواخر دورة هخامنشی برخی از ساتراپها بیش از اندازه ،قدرت گرفتند و بر
نیروهای نظامی نیز تسلط یافتند.
شاهنشاهان برای آنکه از وفاداری ساتراپها خاطرجمع شوند ،مصلحت را در این می-
دیدند که تا آنجا که ممکن است خویشاوندان خود را به این مقام بگمارند .داریوش برادر
خود اردوان را به ساتراپی ایالم گمارده بود و دیگر برادرش ،اَرتَفِرنِه 3را به ساتراپی لیدی
(هینتس .) 305 :1387 ،اردشیر اول پس از اینکه به پادشاهی رسید ،تمامی خشثرهپاونهایی
را که با وی دشمنی داشتند عزل کرد و حکومت آنها را به دوستان وفادارش سپرد
(سیسیلی .)277 :1384 ،معموالً ساتراپها پارسی بودند چون به پارسیان میشد بیشتر میشد
اعتماد کرد .داریوش میگوید« :اگر چنین فکر کنی که از دیگران نترسم ،مردم پارسی را
محفوظ دار ،در آن صورت تا دیرزمان شادی به تو خواهد رسید» ( شارپ،کتیبة داریوش
در تخت جمشید ،ستون  ،22بند .)3
ساتراپها وظایف مهمی به عهده داشتند؛ ادارة والیت ،نظارت بر اجرای قانون،
نگهداری نظم و آرامش ،خواباندن شورشها،گردآوری مالیات شاهی و فرستادن آن به
پایتخت ،دادن حقوق و جیرة سپاهیان ایالت و دقت در بهبودی وضع آنان و – اگر خودش
فرماندة پادگان والیت نبود – همکاری با سپهدار استان ،برقراری روابط دوستانه با
همسایگان ،همه برعهدة او بود .وی همچنین میبایست راهها را پاک و امن نگه دارد ،پلها
را تعمیر کند و یا بسازد ،در اجرای قانون و رعایت آن ،نمایندة شاهنشاه باشد و گزارش
جزئیات کارها را به مرکز بفرستد (شهبازی.)101 :1350 ،
پایتخت یا مرکز ساتراپی به منزلة نمونة کوچکتر مراکز سلطنتی بود .مالیاتها و
خراجهای والیت در آنجا گرد میآمد و انبار میشد (بخشی از آنها را به مرکز
میفرستادند) و بدین ترتیب ،منابع همان ساتراپی و کارمندان آنرا تأمین میکرد .بعضی
خراجها جنسی بودند و میتوانستند مستقیماً برای تغذیه و حفظ پادگانهای محلی مورد
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استفاده قرار گیرند ،مثالً سربازان در الفانتین مجاز بودند برای معاش و تغذیة خود و
خانوادههایشان از انبار ایالتی سهمیه و جیره دریافت کنند (کورت .)112 :1382 ،پس
پیداست که در تمام فعالیتهای دربارِ ساتراپ ،مقررات همان بود که بر دربار مرکزی
حاکم بود .ساتراپی به چندین حکمرانی تقسیم میشد و بنابر کتاب «استر» ،4فرمانروایی
هخامنشی از هند تا حبشه  127حکمرانی محلی داشت« .در ایام اخشورش که از هند تا
حبش بر صد و بیست و هفت والیت سلطنت میکرد ،در آن ایام حینی که اخشورش
پادشاه ،بر کرسی سلطنت خویش در دارالسلطنه شوشن نشسته بود» (کتاب مقدس،کتاب
استر .)602:2007 ،یونانیان حاکمان نواحی کوچکتر را که زیر سلطة ساتراپها بودند به نام
«هیپارخی» 5میشناختند (هِد .)24 :1391 ،به این ترتیب به هر ساتراپی بهطور متوسط چهار
تا پنج حکمرانی میرسیده .برای نمونه ساتراپی سوریه عبارت بود از حکمرانیهای آشور،
فینیقیه ،سامرا ،یهودا و قبرس .عنوان این حکمرانان به فارسی باستان «فرَتَرَکَه» 6بود یعنی
رئیس .ظاهراً اینان با شاه در ارتباط مستقیم بودند اما مصلحت بود تا با ساتراپ مافوق خود
رابطة خوبی داشته باشند .هر حکمرانی به هفت «بخش» تقسیم میشد که در رأس هر یک
از آنان بخشدار قرار داشت ،تحتاللفظی «یکهفتمدار» .به واسطة «ویذرِنگه» ،7فرمانده
سواران پارسی است که ما از این منصب آگاه میشویم .او در سالهای  420تا  416ق.م.
فرمانده پادگان الفانتین در جنوب مصر بود .او این عنوان یکهفتمدار یا «بخشدار» را
داشت .در سال  401ارتقای مقام یافت و فرترکه (رئیس) شد (هینتس.)306 :1387 ،
پارس تنها سرزمین بدون ساتراپ بود که بر این بخش از شاهنشاهی ،شخص شاه و
بلندپایهترین مقام پس از او یعنی رئیس تشریفات مستقیماً حکومت میکردند( .ماری کخ،
.)43 :1377
 .2-1-2گوشها و چشمهای شاه

یکی از روشهایی که داریوش بزرگ جهت ایجاد امنیت بهترِ قلمرو خود بهکار برد
استفاده از جاسوسان جهت اطالع یافتن از اوضاع و چگونگی سرزمین خود بود .از نظر
هرودوت اولین بار در تاریخ ایران ،دیوکس( 8یا دیااکو) بنیانگذار سلسلة ماد« ،جاسوسان و
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خبرچینانی» در سراسر قلمرو خود مأمور داشت (هرودوت .)80 :1392 ،شمار فراوانی از
نویسندگان یونانی قرون پنجم و چهارم قبل از میالد ،نهادی را به نام گوش شاه ذکر کرده-
اند .پلوتارک هنگام ذکر شورش کوروش کوچک ،از خواجهسرای اردشیر به نام
«آرتازیراس» 9نام میبرد و او را «چشم شاه» مینامد (پلوتارک.)493 :1369 ،
برای آنکه یکی از گماردگان توانای استانها گناهی نکند و یا خطر توطئهای در میان
نیاید و یا بر شکایتی سرپوش گذاشته نشود و اوضاع همواره روی به بهبودی داشته باشد و
مردم خرسند و خوشبخت باشند ،داریوش بازرسانی از دربار به ایالت میفرستاد که کارها
را با دقت رسیدگی میکردند و اگر الزم بود گماردة گنهکاری را گوشمالی میدادند و
بیدرنگ شاهنشاه را از جزئیات آگاه میکردند (شهبازی.)103 :1350 ،
گزنفون علت انتخاب چنین افرادی را اینگونه ذکر مینماید:
«هر سال یک نمایندة بصیر و مقتدر از جانب شاه معیّن میشد که با سپاه مهمی از
جمیع ایاالت بازدید نماید .اگر حکام احتیاج به کمک نظامی داشتند ،به آنها
مساعدت مینمود و اگر در رتق و فتق امور مسامحه ،یا در رفتار و کردار آنان
خشونت و عصیان مشاهده میکرد ،آنها را گوشمال میداد؛ و همچنین اگر در
رفنار آنان نسبت به مردم و جمعآوری مالیات و خراج یا آبادی زمینهای بایر و انجام
سایر وظایف و تکالیف قصوری دیده میشد ،چنانچه در صالحیت نمایندة شاه بود،
در محل رفع و رجوع میکرد والّا پادشاه را از ماوقع آگاه میساخت و پادشاه تکلیف
حاکمی را که در امور خود قصور ورزیده بود معین میکرد .مردم وقتی برگزیدة
پادشاه به سرزمین آنان میرسید او را «پسر پادشاه یا برادر پادشاه یا باالخره چشم
پادشاه میخواندند»( .گزنفون.)264 :1386 ،

داریوش افرادی را به این کار میگماشت که دارای هوش و ذکاوت باال و مورد اعتماد
او بودند (مشکور ،)36 :1381 ،و آنها بهطور مرتب ساتراپها را زیرنظر داشتند (یاما اوچی،
 .)186 :1390علیرغم تالش ایرانشناسان برای یافتن اصطالحی با ریشة فارسی ،در این
زمینه هیچ قطعهای از مجموع اسناد هخامنشی یافت نشده که وجود چنین نهادی را تأیید
کند .یکی از اصطالحهای اسناد آرامی مصر «گوشکه» 10را اغلب مشابه اصطالحهای

بررسی و تحلیل اصالحات امنیتی داریوش بزرگ

321

یونانی قرار دادهاند اما این تشابه قطعی نیست (بریان .)540/1 :1381،این تشکیالت جدید،
مورد تقدیر بسیارِ سالطین قدیم قرار گرفت و شارلمانی هم برای تأمین ارتباط و پیوستگی
بین اجزای مختلف امپراطوری خود همان روش را به کار برد (گیرشمن.)188:1389 ،
 .3-1-2استفاده از عالئم نوری و صوتی

دستگاه مخابراتیِ دولتی نیز بسیار نیرومند بود .خبرهای مهم را بهوسیلة شعلة آتشی که
بر فراز کوهها میافروختند و با دود آن و یا با استفاده از بازتاب آئینههای کوچک ،با تندی
بسیار به مرکز میفرستادند (شهبازی .)105 :1350 ،در بعضی موارد برای پیشبرد کار ،برج-
ها و قلعههایی احداث میشد که بتوان از آنها هنگامی که نیاز به پاسخ و اطالعات فوری
بود آن را دریافت نمود ،حتی تندتر از تاخت اسب و تندتر از پیکهای دونده .لذا در نقاط
مرتفع نظیر قلة کوهها ،بناهایی احداث نمودند تا پیکهای شاهی با استفاده از آتش ،پیامها
را ارسال کنند .این شیوة پیامرسانی با آتش و دود میتوانست اطالعات مناطق دوردست را
جهت جلوگیری از خطر احتمالی به مقر شاهنشاه گسیل نماید (بارتر.)60 :1387 ،
استفاده از آتش جهت ارسال خبرهای فوری و خبر یافتن از شورشها و بالها ،از
ابداعات داریوش بزرگ است .آیسخولوس هم در تراژدی آگاممنون 11خود به آن اشاره
میکند .احتماالً آیسخولوس 12و هممیهنان یونانی او برای نخستین بار استفادة گسترده از
«نشان آتش» را بوسیلة پارسیان بر روی پل موقت دریای اژه دیدهاند و سپس برای مقاصد
خود از آن سود جستهاند (آیسخولوس.)54:1399 ،
عالوه بر افروختن آتش از عالئم صوتی نیز جهت خبررسانی استفاده میشد .فرامین با
بکار بردن عالئم صوتی یا تصویری سریعتر به مقصد میرسید .وجود عالئم صوتی را متنی
که مربوط به آغاز دوران یونانی مآبی است ،تأیید میکند .این متن نحوة کار زنجیرة
عالمات بین سوزیان و فارس را نشان میدهد .همه چیز این تصور را ایجاد میکند که این
زنجیره به دوران هخامنشیان تعلق دارد .براساس این متن ،ائومنس ،13یکی از جانشینان
اسکندر در ساحل پاسیتیگریس( 14رود کارون) ،نیازمند آن بود که از پارس قوای کمکی
برایش ارسال دارند .یک واحد پیاده نظام برای پیمودن این مسیر میبایست حدود  24روز
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وقت صرف کند« .ائومنس» به روشی متوسل شد که دیودوروس آنرا چنین شرح داده
است :هرچند عدهای از پارسیان سی روز پیاده فاصله داشتند ،همان روز فرمان را به واسطة
نحوة استقرار هوشمندانة پاسگاههای نگهبانی شنیدند که حیف است دربارة آن چیزی
نگوییم .پارس سرزمینی پرفراز و نشیب با پاسگاههای دیدهبانی مستقر در ارتفاعاتی است
که در فواصل اندک از یکدیگر قرار دارند .در این پاسگاهها ،بومیانی با صدای قوی مستقر
کردهاند ،جاها را طوری ترتیب دادهاند که صدا از یک پاسگاه به پاسگاه دیگر میرسد
چنانکه کسانی که فرمان را دریافت میدارند ،آنرا به دیگران منتقل میکنند و به همین
ترتیب تا پیام به آن سوی خشژهپاون برسد (سیسیلی.)96 :1384 ،
در عاجلترین موارد ،پیام صوتی تنها وسیلهای است که میتواند از مانعی طبیعی چون
رودخانه بگذرد .وقتی داریوش در عقبنشینی به ساحل چپ دانوب رسید ،الزم بود به
فرماندهان ایونیا که با کشتیهای خود در ساحل راست بودند ،این امر را اطالع دهد .به این
منظور داریوش یک نفر مصری را که نیرومندترین صدا را در جهان داشت ،فراخواند و این
مصری توانست فرمان استقرار مجدد پل شناور را منتقل سازد .هرودوت در این زمینه
مینویسد« :بین همراهان داریوش مردی بود مصری که صدایش رساترینِ صداها بود .پس
داریوش به این شخص دستور داد که در ساحل ایستروس بایستد و هیستیه از اهل ملط را
صدا کند.آن مصری چنین کرد و هیستیه به نخستین ندای او کشتیها را در وصفی قرار داد
که سپاه بتواند از آن عبور کند و به این ترتیب پل از نو برقرار شد( ».هرودوت1384 ،
.)178/4:
اما این تصویر فقط بهطور ناقص مبین واقعیتی بینهایت پیچیدهتر است :این تصویر
شیفتگی یونانیان را نسبت به دولتی که موفق شده است بر قلمروهای وسیع تسلط یابد،
منتقل میکند و بینشی بسیار آرمانی از قلمرو شاهنشاهی ،چنانچه بهویژه از کتیبههای
سلطنتی استنتاج میشود ،ارائه میدهد (بریان .)582 :1381،شاهنشاهی هخامنشی از بسیاری
جهات ،تفاوت چندانی با یک دولت جدید امروزی نداشت؛ دستگاه مرکزیِ ادارة امور
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کشور که حاکمان والیات میبایست گزارشی کتبی به آن میدادند ،اجرای درست
سیاست و خط مشی دولت مرکز ،نظام مشترک نوشتاری و زبان مشترک اداری ،سکهزنی
متحدالشکل ،شبکة راههای تحسینبرانگیز ،دستگاه پیشرفتة دادگستری ،پلیس و مأموران
امنیتی و جاسوسی ،خدمات سیستمی و تلگراف ابتدایی (هنینگ ،)65 :1379 ،اصالحاتی
است که بیشتر آنها را هخامنشیان مدیون داریوش بزرگ بودند.
 .4-1-2جاده شاهی

هنگامی که پارسیان جای شاهان ایالمی ،مادی ،آشوری ،بابلی ،لیدیایی و مصری را
گرفتند ،با برخی ساختارهای آزمایش شده روبرو شدند که هنوز پابرجا بود و کار میکرد.
یکی از آنها وجود راههای کاروان رو و جادههای بسیار قدیمی بود .در زمان ایرانیان این
شبکه جادهها و راهها توسعه یافت و مورد بررسی و نقشهبرداری قرار گرفت (ویسهوفر،
 .)102 :1393از مهمترین جادهها در دورة هخامنشی ،جادة شاهی است که توسط داریوش
بزرگ بهوجود آمد.
بسیاری از مورخین یونانی به وجود این جاده در دورة هخامنشی اشاره نمودهاند .این راه
از ساردیس آغاز میشد و البته راهی فرعی تا دریای مدیترانه بدان میپیوست و از لودیه و
فریگیه میگذشت و به رود هالیس (قزل ایرماق) میرسید و در کنارة گذرگاهی که
بهوسیلة یک دژ استوار نگهبانی میشد ،رود را میبرید و از میان کاپادوکیه و کیلیکیه و
دروازههای کیلیکیه یا سوریة شمالی و ارمنستان و ماد شمالی و غربی میگذشت و به
حدود دیاربکر میرسید و در آنجا از دجله میگذشت و در اربال ،از زاب عبور میکرد و
به خوزستان وارد میشد و تا شوش امتداد می یافت .فاصلهای که یک پیاده در مدت یک
ساعت میپیمود ،فرسنگ یا فرسخ نامیده میشد و آن بر حسب دشواری یا آسانی راه ،فرق
میکرد ،اما بطور متوسط یک فرسنگ حدود  6کیلومتر بود .فاصلهای را که کاروانی – یا
پیادهای – در یک روز میپیمود ،یک منزل 15تقریباً با  5فرسنگ برابر میشد یعنی 30
کیلومتر .این راه شاهی را کاروانها در نود روز میپیمودند ولی پیکهای شاهی در هفت
روز آن را طی میکردند .یک شاخه از این راه از کیلیکیه به سوی جنوب میرفت و از
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سوریة شمالی و عربستان شمالی میگذشت و به فرات میرسید و در امتداد فرات به بابل
(در عراق امروزی) میرفت و از آنجا به شوش میپیوست .یک بخش دیگر از این جاده،
امتداد راه نخست بود که از همدان میگذشت و از کنارة البرز تا به بلخ و هند شمالی می-
رسید .پاسارگاد نیز با راهی شاهی به پارسه (تخت جمشید) و شوش پیوسته بود (شهبازی،
 .)105 :1350هرودوت مینویسد که جادة شاهی از سارد در آسیای صغیر شروع شده،
سپس به بابل رسید ،در شوش پایتخت هخامنشیان به پایان میرسد (هرودوت.)226 :1395 ،
اما توصیف هرودوت دربارة گستره و اتصاالت منطقهای نظام راههای هخامنشی بسیار
ناقص است .بههرحال ،هنگام شرح این مطلب ،افق جغرافیایی نویسنده در شرق به شوش و
بابل محدود بوده است .وی ظاهراً دربارة جادههایی که از فالت ایران و آسیای مرکزی
عبور میکنند ،چیزی نمیدانسته است .الواح تخت جمشید این امتیاز را دارند که تصویری
از دیدگاه مرکزی ارائه میدهند .در این الواح هرچند مسیر شوش– تخت جمشید بیش از
همه مورد تأیید قرار گرفته است ،اما جادهها و مسیرهای باکتریا (بلخ) ،کرمانیا ،هند،
آراخوسیا و قندهار ،آریا ،ساگارتیا ،ماد ،بابل ،مصر و ساردیس نیز دیده میشود (بریان،
.)560 :1381
داریوش برای ادارة یکپارچة شاهنشاهی ،شبکة جادهای گستردهای ایجاد کرده بود
(هینتس .) 307 :1387 ،هدف از ساخت جادة شاهی توسط داریوش بزرگ چه بود؟ از
دیدگاه قدرت هخامنشی ،محورهای مهم ارتباط و آمدوشد ،نخست کارکردی سیاسی و
استراتژیک دارند .در صورت بسیج عمومی ،این جادهها به قشونهای نقاط مختلف امکان
تجمع در نقاط تعیین شده را میدهند .این وظیفة خشثرهپاون است که انبارهایی را تأسیس
کند ،نظیر آنچه گزنفون بطور مختصر در آناباسیس هنگام وصف جادة شاهی امتداد ساحل
چپ دجله شرح داده است« :آرد و شراب و جو فراوان برای اسبها .همه را خشژهپاون آن
سرزمین ذخیره کرده بود( ».گزنفون .)169:1375 ،به همین دلیل نیز تشکیالت اداری
تدابیری برای تأمین ذخیرة آب در پیش میگیرد (بریان .)583 :1381 ،بنابراین در صورت
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حمله به قلمرو سلطنتی ،راه های ارتباطی چه برای ستاد فرماندهی هخامنشی و چه فرمانده
سپاه دشمن ،عنصری تعیینکننده به شمار میآید ،چون کنترل آنها شرایط لجستیکی الزم
برای پشتیبانی از پیشروی سپاهیان را فراهم میآورد .گزنفون که در لشکرکشی کوروش
جوان علیه برادرش ،اردشیر ،شرکت داشت مینویسد که کوروش با سرعت مسیر را طی
مینمود تا هرچه زودتر به جنگ اردشیر بشتابد ،زیرا اگر سپاه هخامنشی با استفاده از
جادههای مناسب به هم می پیوستند،کار او سخت میشد:
«به خوبی مشهود بود که هرجا کوروش مجبور نبود که برای تامین خواروبار یا
مایحتاج دیگر متوقف شود با شتاب پیش میرفت و لحظهای را تلف نمیکرد .اندیشه
وی این بود که هرچه تندتر پیش رود پادشاه کمتر مجال خواهد یافت که برای مقابله
با وی آماده شود و هرچه آهستهتر حرکت کند شاه لشکر بیشتری خواهد آراست».
(گزنفون)108:13759 ،

برای دشمنی که میخواهد در شاهنشاهی پیش رود ،تصرف محورهای ارتباطی بزرگ
به نحوی که بتواند نقاط تأمین آذوقه و شاهراههای نفوذی را در اختیار بگیرد ،اهمیت
فراوان دارد .انتخاب مسیرهای فرعی ممکن است سبب غافلگیری شود ،اما فقط میتواند
موقت و برحسب مقتضیات باشد ،چون مسئله تأمین آذوقه بیدرنگ مطرح میشود.
بنابراین میتوان گفت که دشمنان شاه بزرگ برای اینکه در کار خود موفق شوند ،الزم بود
قلمرو استراتژیکی هخامنشی را تصاحب کنند و به عبارت دیگر از تدابیر لجستیکی که
قدرت پارس برای تأمین بقای خود پیاده کرده بود سود جویند .مفهوم داستان کوتاهی که
پلوتارک شرح داده است نیز چنین است :اسکندر در غیاب پدرش ،سفرای شاه بزرگ را
میپذیرد و یکی از پرسشهایی که برایشان مطرح میکند «طول جادهها و نحوة سفر در
سرزمینهای مرتفع» است (پلوتارک .)328 :1369 ،متون سهمیهای تختجمشید اسنادی
دربارة مسافرت در طول این جاده ارائه کردهاند ،برای نمونه از سفر شخصی به نام داتیه در
سال  494ق .م .خبر داریم که از سارد به قصد باریابی به حضور شاهنشاه در تختجمشید به
صورت پیک تندرو حرکت کرده است (خزائی 42:1395 ،و .)lewis,1980:194:
بهطور کلی مسلّم فرض میکنند که کاروانهای حمل کاال ،پیوسته از جادههای شاهی
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بزرگ عبور میکردند .اما مسئله این است که نه در هیچ یک از الواح تختجمشید و نه در
هیچ متن کالسیک به حملونقل کاالها اشارهای نشده است .یگانه گواه حملونقل کاال به
فواصل دوردست نیز در چارچوب سیاسی قرار میگیرد ،یعنی به انتقال خراج و حمل
محصوالت گردآوری شده برای احداث کاخ داریوش در شوش مربوط میشود (بریان،
 .)591 :1381برخی از قطعات سنگفرش شدة جادة شاهی در ناحیة بهبهان شناخته شده
است .در مسیر این جاده ،نزدیک فهلیان ،بقایای یک سایبان سلطنتی با پایههای ستون
سنگی به سبک هخامنشی وجود دارد (گیرشمن.)191 :1389 ،
در طول جادة شاهی ایستگاههایی جهت استراحت مسافران و پیکهای شاهی ساخته
بودند .استفاده از این ایستگاهها در طول شاهراهها ،خاص افرادی بود که از شاه یا مقامات
رسمی -اداری مجوز مهرشده داشتهاند .به این مجوزهای رسمی در الواح گلی بهجایمانده
16

از دورة هخامنشی و به زبان ایالمی «هَلمی»

میگفتند (.)hallock,1969:394

گزارشهایی از چگونگی نظارت بر عبور مسافران و پروانة عبور ایشان در اختیار داریم.
یکی از این گذرنامهها به زبان آرامی از سوی آرشام ،ساتراپ مصر ،برای مباشر امالک
خویش و همراهان او جهت مسافرت از شمال بابل صادر شده است .در این سند به
نِهتیهور 17و همراهانش اجازه داده میشود که با ارائة آن ،جیرة غذا و علیق روزانة خود را
در طول راه در ایستگاهها دریافت کنند (کورت.)118 :1382 ،
از جادة شاهنشاهی به خوبی حراست میشد؛ در الواح خزانة دربار به «نیزهداران نگهبان
جادهها» اشاره شده است ) .)hallock,1969: 526اینان ظاهراً واحد مستقلی را تشکیل
میدادهاند و زیر نظر افسرانی خدمت میکردهاند (هینتس .)309 :1387 ،اغلب میبینیم که
این راهداران (به فارسی باستان داتیهمَرَه )18پیش از شاه حرکت میکردهاند ،راهها را
بازرسی و در محلی معین منتظر میماندهاند تا با رسیدن شاه به محل تعیین شده گزارش
امنیت راه را به عرض برسانند (ماری کخ.)87 :1377 ،
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هرودوت درمورد جادة شاهی میگوید که «این جاده فقط از مناطق آباد و امن
میگذرد» (هرودوت .)296:1385 ،منظور هرودوت از این جمله این است که راهها کامالً
تحت مراقبت و کنترل مردان شاه بود ،چون بهطور کلی وظیفة برقراری نظم و امنیت
مسافران در برابر راهزنان برعهدة شاه بود (بریان .)577 :1381 ،گزنفون در آناباسیس
کوروش کوچک را شخصی عالقمند به برقراری عدالت معرفی میکند« :هرکسی که به
کوروش (کوچک) خوبی یا بدی کرده بود اطمینان داشت که وی از مقابله باز نخواهد
ماند .میگویند همیشه آرزو میکرد که چندان عمر کند تا سزای هر کسی را که به او بدی
یا خوبی کرده است باز دهد» (گزنفون .)135 :1375 ،اما در ادامه میگوید که کوروش
کوچک به تبهکاران و بداندیشان اجازه نمیداد که او را مورد تمسخر قرار دهند ،به همین
دلیل «در کنار راهها اشخاصی دیده میشوند که دست یا پا یا چشم ندارند و اینها افرادی
بودند که جادهها را ناامن میکردند»( .همانجا)
در مورد حراست و حفاظت دقیق از جادهها هرودوت داستانی نقل میکند:
«دماراتوس 19شاه اسپارت ،که در شوش زندگی میکرد ،با این که از اسپارت
رانده شده بود ،بر آن شد تا میهنش را از حملة خشایارشا به هالس (یونان) آگاه کند.
فرستادن پیک به اسپارت کار چندان دشواری نبود ،اما چگونه میتوان پیامی را که به
صورت کتبی به همراه داشت ،پنهان کرد؟ دماراتوس لوحی دو الیه برداشت و موم
آن را پاک کرد و پیام مخفیاش دربارة تدارکات جنگی شاهنشاه را بر روی چوب
لوح کند و سپس روی آنرا دوباره موم اندود کرد تا لوح به هنگام کنترل پاسگاه در
طول راه جلب توجه نکند» (هرودوت.)28 :1395 ،

اما به رغم شدت مجازات متخلفان ،امنیت را نمیشد در همهجا و همیشه با نظمی
یکسان تأمین کنند .بههمین دلیل معموالً مردان مسلحی را با کاروانها همراه میکردند .مثالً
وقتی نحمیا را اردشیر اول به اورشلیم فرستاد با او «سرداران و سواران» را همراه کرده بود
(بریان .)577 :1381 ،بعضی از قسمتهای جادة شاهی را جهت ایجاد امنیت بیشتر با ایجاد
دیوار و بارو محافظت میکردند( .گزنفون.)97 :1375 ،

328

مجلة مطالعات ایرانی ،دورة  ،20شمارة 1400 ،40

درخصوص ساختمان و مصالح ساخت و شکل ظاهری این جاده اطالع دقیقی در دست
نیست اما از آثار بهجای مانده از جادههای دیگر و از جمله جادهای که شوش را به تخت-
جمشید متصل میکرده است میتوان گفت که به احتمال ،ساختمان جاده شاهی نیز
همینطور بوده است .قطعهای از جادهای قدیمی به صورت سنگفرش ،از گوردیون در
فریگیه به سوی شرق وجود دارد که در میان مسیر آن ،گورستانها و تپههای خاکی به جای
مانده از آنها نشان میدهد که قدمت آنها بیشتر از سدة ششم ق.م .نبوده است .این تکه
جاده از فریگیه پیچ خورده ،و گویا به سوی شرق و به سمت آنکارا میرفته است .این جاده
 6متر و  25سانتیمتر عرض دارد که در حاشیه و کنارههای خود ،با لبة جدول سنگ صاف
مرزبندی شده ا ست و در وسط ،حالت برآمدگی و پشته دارد که جاده را به دو قسمت
تقسیم میکند .آزمون گمانه زنیِ این قطعه جاده نشان میدهد که خرده سفالهای اواخر
سدة ششم ق.م .درست در زیر سنگفرش قرار دارد و این شاهدی است بر اینکه آن را
بخشی از جادة شاهی در زمان هخامنشی بدانیم (خزائی 43 :1395 ،و graf, 1994:
.)177
نویسندگان باستان به راستی مجذوب وسعت قلمرو هخامنشی بودند .بسیاری از آنها
شرحی را به نظام ارتباطات داخل امپراطوری اختصاص دادهاند و یا توضیحاتی را دربارة
آن ارائه دادهاند .همة آنان بین منظم بودن ارتباطات و قابلیت قدرت مرکزی برای دخالت
در کشورهای فتح شده در هنگام لزوم ،رابطه برقرار کردهاند .بسیاری از آنها تحیّر خود را
از تباینی که از دیدگاه آنان بین وسعت شاهنشاهی و سرعت ارتباطات وجود داشت ابراز
داشتهاند( .گزنفون.)97:1375 ،
 .5-1-2پیکهای شاهی

در دورة هخامنشی در طول مسیر جادة شاهی ،چاپارخانههای متعددی ساخته شده بود.
در این چاپارخانهها سربازان و مسافران به استراحت میپرداختند و قاصدان ،نامهها را به
نقاط مختلف شاهنشاهی ارسال مینمودند .داریوش بزرگ برای اینکه بهتر و سریعتر بتواند
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اطالعات را از نقاط مختلف قلمرو خود بهدست بیاورد و بدین صورت امنیت سرزمین خود
را بیشتر برقرار نماید ،دست به احداث این چاپارخانهها زد .هرودوت در مورد قاصدانی که
در این چاپارخانهها در طول جادة شاهی در حرکت بودند مینویسد:
«هیچ چیز در جهان از این قاصدان پارسی تندروتر نیست .گفته میشود که در هر
ایستگاه در طول جاده ،مردان و اسبانِ آماده وجود دارند و تعداد آنها برابر تعداد
روزهایی است که مسافرت طول میکشید .یک مرد و یک اسب برای هر روز .این
قاصدان بجز در این ایستگاهها که پیام را تحویل قاصد بعدی میدهند ،در هیچ جا
توقف نمیکنند و با تندترین سرعت ممکن حرکت میکنند .نه برف ،نه باران ،نه
گرما و نه تاریکی مانع از حرکت آنها نمیشود .کردار آنها شبیه کار مشعلداران
یونانی در فستیوال المپیاد است .پارسیان این گونه چاپارگری را آنگاریون 20مینامند»
(هرودوت. )295 :1385 ،

برای واژة آنگاریون هنوز اشتقاق قابل قبولی پیدا نشده است .منشأ کلمه ،بدون شک
ایرانی است .شاید به معنای «کسی که چیزی را انجام میدهد یا کسی که چیزی را تحویل
میدهد» باشد( .بروسیوس)217 :1392 ،
این سِمت بسیار مهم بود و دارندهاش متناسب با اهمیت آن انتخاب میشد .مثالً
داریوش سوم پیش از رسیدن به شاهی ،این سمت را بر عهده داشت (هینتس.)309 :1387 ،
وجود این قاصدانِ سریع را بعضی از الواح تختجمشید که در آنها واژة «پیرَدَزیش»

21

بهکار رفته است ،مورد تأیید قرار میدهد ).(lewis,1980:194-195:hallock,1969
این واژه آشکارا به دستگاه چاپارخانة سلطنتی برمیگردد که کار تبادل مکاتبات شاه و
زیردستانش را در ایاالت به عهده دارد (بریان .)581 :1381 ،در واقع پیکهای سوار شاهی
میتوانستند فاصلة میان شوش تا هگمتانه ،پایتخت مادها ،را که کاروانها  20روز طی می-
کردند ،با تاخت شبانهروزی ،یک روزه پشت سر بگذارند .به این ترتیب آنها در یک روز
حدود  300کیلومتر راه میپیمودند .پیکهای سوار ،راه شاهیِ  2684کیلومتریِ شوش به
سارد را  8تا  10روزه طی میکردند ،در حالی که یک کاروان برای طی کردن همین مسیر
بیش از سه ماه در راه بود (هینتس.)309 :1387 ،
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گزنفون سرعت چاپارها و قاصدان شاهی را با بازِ شکاری تشبیه مینماید« :بین مردم
ضربالمثلی بود که چاپارها در سرزمین پارس از بازهای شکاری سریعتر حرکت میکنند.
اگر در این جمله قدری مبالغه به کار برده شده است ،مسلماً در روی زمین هیچ پیامی
سریعتر از این به مقصدهای دوردست نمیرسید و چه بسا که امور مهم در نتیجة سرعت
عمل و نظم و ارتباط به نیکی فیصله مییافت و فرماندهان در اندک مدتی به وقایع چهار
گوشة مملکت پهناور وقوف مییافتند» (گزنفون.)264 :1386 ،
عالوه بر پیکهای سواری« ،دوندگان تیزپای» بیشماری نیز در کار بودند .اما این
تیزپایان بصورت زنجیرهای کار نمیکردند ،اینها را میشد از رانها و ساقهای لختشان
که در زیر آفتاب آسیا سوخته بود ،بازشناخت .در الواح ایالمیِ تختجمشید اغلب از
پیکهای سریع یا تیزپایان شاهی نام برده شده است .از نام آنها پیداست که تقریباً همه
ایرانی بودهاند .این پیکهای تیزپا یا با فرمان مهر شدة شاهنشاه ،یعنی دستوری بیواسطه،
سر میرسیدند یا از سوی بلندپایگان ،پیامی را برای او میفرستادند .اینها در حقیقت
«پست پیادة شاهی» بودند .از نظر جیره به آنها خوب رسیدگی میشد ،چون هر پیکِ
سریع ،روزی یک و نیم لیتر آرد بهعنوان سهمیه دریافت میکرد و گاهی دو لیتر .احتماالً
تیزپایان هخامنشی ،مانند اواخر سدة هفدهم میالدی ،از طریق مسابقه و رقابت برگزیده می-
شدند (هینتس.)310 :1387 ،
در نظر یونانیان وجود فعالیت پیکهای هخامنشی مبین و نماد سلطة اِعمال شده توسط
شاهِ بزرگ بوده است و نبودنِ پیکها و خراجگیرانِ سلطنتی در یک منطقه ،به معنای آن
بوده ایت که آن منطقه از زیر بار سلطة مرکز گریخته است (بریان.)111 :1381 ،
جالب اینکه در حال حاضر شعار حک شده بر ساختمان ادارة پست ایاالت متحده
امریکا در شهر نیویورک ،از توصیف هرودوت دربارة چاپارهای سلطنتی هخامنشی گرفته
شده است (یامااوچی.)180 :1390 ،
 .2-2ضرورت انجام اصالحات امنیتی داریوش و تاثیر آن بر سلسله هخامنشی
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چ را داریوش بزرگ بعد از اینکه به پادشاهی رسید به اصالحات مختلف در زمینه
اداری ،امنیتی دست زد؟
در مورد علت انجام اصالحات اداری و امنیتیِ دوران داریوش ،تاکنون محققین نظرات
مختلفی را ارائه کردهاند .گیرشمن معتقد است که در اوایل حکومت داریوش ،آتش
اغتشاشات که مدت چندین ماه تقریباً در همة نواحی پهناور شاهنشاهی برافروخته شد،
بهمنزلة اعالم خطری بود .شکست سیاست بسیار آزادمنشانة کوروش ،مستلزم تجدیدنظری
در سیاست بود و به شاه جوان الهام میکرد که دولتی بر مبانی مستحکمتری بنا کند
(گیرشمن .)187 :1389 ،سایر نویسندگان نیز بعدها این نظر گیرشمن را پذیرفته ،تکرار
مینمایند .در مقالة «اصالحات اداری ،انتظامی ساتراپی ارمنستان در عهد داریوش اول»
میخوانیم که «در عهد داریوش اول ،شکست سیاست بسیار آزادمنشانة کوروش بزرگ،
مستلزم این بود که تجدیدنظری در سیاستهای قبلی شاهنشاهی صورت پذیرد (سلیمان
زاده و شه بخش.)50:1394 ،
بعد از اینکه داریوش بزرگ در سال  522ق.م .به پادشاهی رسید ،شورشهای وسیعی
در سراسر قلمرو هخامنشی صورت گرفت که داریوش با کمک یاران وفادار خود توانست
این شورشها را سرکوب نماید .بعد از آرام شدن شورشها ،داریوش به این نتیجه رسید که
شاهنشاهی ،دارای ساختار محکم اداری و امنیتی نیست .کوروش بزرگ و فرزندش
کمبوجیه ،بیشترِ عمر خود را در فتوحات و میدان نبرد گذرانده بودند و کمتر فرصت
داشتند که به اصالحات در زمینههای اداری ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی بپردازند .بنابراین
داریوش تالش کرد که دست به اصالحات جدید زده ،ساختار شاهنشاهی را قوی و
مستحکم نماید .در اصل ،داریوش در سیاست کوروش آنگونه که برخی محققین معتقدند
تجدیدنظر نمیکند بلکه با انجام اصالحات جدید ،همان سیاست را استوارتر مینماید.
بنابراین علت وقوع شورشهای اوایل حکومت داریوش ،ضعف سیاست آزادمنشانه
کوروش نبود بلکه سیاست آزادمنشانه کوروش بزرگ نقطه قوت حکومت وی محسوب
میشد بهطوری که داریوش بزرگ و جانشینان وی تا پایان دورة هخامنشی ،تالش
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میکردند این سیاست را ادامه دهند .نحوة حکومت کوروش حتی مورد تحسین دشمنان او
یعنی یونانیان نیز بود ،بطوری که گزنفون که خود یک فرمانده نظامی بود ،کتاب
«کوروشنامه» را نوشت و هدف وی آشنا ساختن یونانیان با روش حکومت آزادمنشانة
کوروش بود .حتی اسکندر مقدونی نیز بعد از فتح شاهنشاهی هخامنشی ،تالش نمود از
روش حکومت کوروش تقلید نماید .داریوش همکاری با سالطین محلی را ،که مرام
کوروش بود ،ادامه داد .هرکس که حکمفرمایی پارسیان را قبول میکرد ،با احترام در
مقامش باقی میماند و همینطور مذاهب و آیینهای اقوامِ زیردست مورد احترام قرار
میگرفتند (برنت جورج .)116:1390،دیودور سیسیلی در مورد رفتار شایستة داریوش در
مصر مینویسد که او کوشید با ادیان مصری رفتار مالیم و محترمانهای در پیش گیرد .وی
همچنین روابط بسیاری با کاهنان مصری برقرار کرد و از آنان علم دین و تاریخ را
آموخت .داریوش با رفتار خود چنان مورد احترام مردم مصر قرار گرفت که تنها شاهی بود
که در دورة حیات خود از مصریان نام خدا به او تعلق گرفت ( siculus, book 1, chapter

.)94
مهمترین دلیل شورشهای اوایل حکومت داریوش این بود که بعد از مرگ کمبوجیه،
حکومت هخامنشی دچار هرج و مرج گردید و سرزمینهای مختلفی که بسیاری از آنها
داعیة استقالل طلبی داشتند ،به هم ریختگی اوضاع را غنیمت شمرده و دست به شورش
زدند تا قدرت را بهدست بیاورند .اما داریوش با تدبیر و اراده قوی که داشت مانعِ ازهم
پاشیدگی شاهنشاهی هخامنشی گردید.
چند عامل به داریوش جهت انجام اصالحات کمک نمود:
اول اینکه قبالً کوروش در زمینههای مختلف ،دست به اصالحات زده بود؛ گزنفون
برخی نوآوریها را به کوروش نسبت میدهد و مینویسد:
«کوروش رؤسایی برای امور مختلف برگزید از جمله مأمورین ضبط خراج و
مالیات ،مأموران رسیدگی به ساختمانها و  ....نظارت در کارهای مأموران بزرگ را
خود عهدهدار شد زیرا مقید بود که شخصاً به رتقوفتق امور آنان نظارت کند .از بین
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یاران صدیق و مطمئن ،سرکردگان سپاه را که بتوانند در غیابش سربازان را تربیت
کنند و همچنین حکام والیات و ایاالت و شهرداران بزرگ و سفیران را که به سایر
ممالک به نمایندگی خود میفرستاد تا امور را به نحوی اداره کنند که احتیاج به زد و
خورد نباشد و باالخره مأموران و سرکردگان مهم را برگزید» (گزنفون.)229 :1386 ،

بنابراین داریوش تجربه کوروش را پیش رو داشت و از آن استفاده نمود.
دوم اینکه شاهنشاهی هخامنشی از سرزمینهای متمدنی مانند ایالم ،ماد ،مصر ،بابل و
لیدی تشکیل میشد که هرکدام از این آنها ،سابقة بسیار طوالنی داشتند و در زمینة
فرهنگ و تمدن پیشرفته بودند .هرودوت مینویسد« :هیج ملتی نیست که به اندازه ایرانیان،
زود و آسان عادات خارجی را اختیار کند» (هرودوت .)106:1392 ،به همین دلیل داریوش
نیز با استفاده از پیشینه و تجربة اقوام زیرِ سلطه ،توانست اصالحات خود را به انجام برساند.
یونگ به حق این نکته را روشن کرده است که داریوش در پایهریزیِ سازمانهای دولتی،
دریافته بود که گروه اندک پارسیان در سرتاسر ایرانشهر پراکندهاند و بیم آن است که
ویژگیهای روحی و ارثی خود را در میان تودة بومیانِ زیردست گم کنند ،از این رو با
هوشمندی و دوراندیشیِ قابل ستایشی ،از مرز ایرانی و آریایی گام فراتر نهاد و از میان
مردم خویشاوند ،هند و اروپائیان ،هر که را شایسته و وفادار و دادگر دید ،برکشید و مقام
بلند داد .داریوش پایه های دولت خود را بر این اصل قرار داد که نه تنها نجبای پارسی و
ایرانی باید ارکان عظیم شاهنشاهی ایران باشند ،بلکه همة آزادسوارانِ این قومِ واحد و
متحد آریایی که در رأس آنها نجبای شمشیرکارِ آزموده و فرمانروای آنها قرار گرفتهاند.
از این جهت است که مادها ،پارتیان ،سکاها و یونانیانِ وفادار در دستگاه نظمآفرین پارسی
بهکار گماشته شدند و همه با هم در برافراشتن «شاهین درفش» شاهنشاهی جهانی ،گام
برداشتند (یونگ.)81:1385 ،
مسئله سوم نبوغ داریوش است .داریوش در سرکوب شورش گئومات مغ ،رسیدن به
پادشاهی ،آرام نمودن شورشهای اوایل حکومت خود ،انجام اصالحات اداری -امنیتی و
بهخصوص نحوة حکومت خردمندانة خویش ،نبوغ فوقالعادهای از خود نشان داد .بهطوری
که آیسخولوس ،شاعر معروف آتنی ،که در سال  490ق.م .به عنوان دشمن ایرانیان در نبرد

334

مجلة مطالعات ایرانی ،دورة  ،20شمارة 1400 ،40

ماراتون شرکت کرده بود ،داریوش را به مقام ایزدی میرساند و از زبان پارسیان (بعد از
مرگ داریوش) مینویسد« :آه! چه زندگی باشکوه و آسودهای در شهرهای خود داشتیم.
آنگاه که داریوش ،شهریارِ پیرِ توانای نیکوکارِ شکستناپذیر که همپایة ایزدان بود ،بر
کشور فرمان میراند .آن زمان که قوانین پارسیان بر همه حاکم بود (آیسخولوس،
.)44:1356
بنابراین داریوش بزرگ با استفاده از تجربة دورة کوروش بزرگ و همچنین یاری
گرفتن از اندیشمندان و فرهیختگان ملل زیرسلطه ،دست به اصالحات و نوآوری در زمینة
اداری و امنیتی زد اما با نبوغ خود توانست دستاوردهای پیشینیان را تکمیل نماید و خود نیز
چیزهای جدیدی بدان بیفزاید .سرانجام سیستمی ایجاد نمود که در نوع خود بینظیر بود و
دوست و دشمن آنرا تحسین نمودند.
اوّلین تأثیر اصالحات داریوش ،ایجاد امنیت در سراسر قلمرو وسیع هخامنشی بود .بعد
از اینکه داریوش در سال  522ق.م .به قدرت رسید شورش سراسر حکومت هخامنشی را
در بر گرفت و اکثر نواحیِ زیر سلطه از هرج و مرجِ ایجاد شده جهت رسیدن به استقالل و
یا رسیدن به قدرت استفاده نمودند .داریوش بعد از سرکوب این شورشها و انجام
اصالحات وسیع ،توانست امنیت را در سراسر شاهنشاهی برقرار نماید ،امنیتی که تقریباً تا
پایان دورة هخامنشی دوام آورد .داریوش در کتیبة نقشرستم میگوید« :اهورامزدا چون
این زمین را آشفته دید ،پس از آن ،آن را به من ارزانی فرمود .مرا شاه کرد .من شاه هستم.
به خواست اهورامزدا من آن را در جای خودش نشاندم .آنچه من به آنها گفتم ،چنانکه
میل من بود ،آن را کردند» (کتیبة نقش رستم :1388 ،بند  .)4صلح و آرامشِ ایجاد شده در
زمان داریوش ،چنان وسیع و بااهمیت بود که رد پای آن را میتوان حتی در کتاب تورات
مشاهده نمود .در کتاب زکریای نبی میخوانیم« :در روز بیست و چهارم ماه یازدهم که ماه
شباط باشد ،از سال دوّم داریوش ،کالم خداوند بر زکریای نبی نازل شده ،گفت :در وقت
شب دیدم که اینک مردی بر اسب سرخ سوار بود و در میان درختان آس که در وادی بود
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ایستاد و در عقب او اسبان سرخ و زرد و سفید بود و گفتم :ای آقایم ،اینها چیستند؟ و
فرشتهای که با من تکلم مینمود مرا گفت :من تو را نشان میدهم که اینها چیستند .پس
آن مرد که در میان درختان آس ایستاده بود جواب داد و گفت :اینها کسانی میباشند که
خداوند ایشان را برای تردد نمودن در جهان فرستاده است و ایشان به فرشتة خداوند که در
میان درختان آس ایستاده بود جواب داده ،گفتند :ما در جهان تردد نمودهایم و اینک
تمامی جهان مستریح و آرام است» (کتاب مقدس .)1066:2007 ،اما تأثیر دوّم و مهمتر
اینکه اصالحات داریوش باعث ایجاد ساختاری محکم در حکومت هخامنشی گردید
بهطوری که این سلسله توانست حدود  150سال بعد از داریوش دوام بیاورد و بعدها این
اصالحات و ساختار جدید بهدست اسکندر مقدونی رسید و ردپای آن را میتوان امروزه
در ایران و سایر نقاط جهان مشاهده نمود.
 .3نتیجهگیری
تسلط بر قلمرو بسیار وسیع حکومت هخامنشی که شامل قارههای آسیا ،آفریقا و اروپا
میشد ،عالوه بر قابلیت نظامی و جنگاوری ،نیازمند یک سیستم امنیتی پیشرفته و جدید
بود .بعد از اینکه داریوش بزرگ در سال  522ق.م .به پادشاهی رسید شورش سراسر
مملکت را فراگرفت .بعد از اینکه موفق شد شورشها را سرکوب نماید ،به این نتیجه رسید
که جهت نجات شاهنشاهی از شورشهای احتمالیِ بعدی باید دست به اصالحات زند .در
این زمان جهت کنترل بیشتر و بهتر قلمرو وسیع ،سرزمین هخامنشی به چندین ایالت یا
خشثرهپاوننشین تقسیم شد .در رأس هر ساتراپی یا استان ،یک خشثرهپاون یا شهربان/
استاندار قرار گرفت .خشثره پاون موظف بود تمام امور استانِ تحت امر خود را انجام دهد
اما وظیفة اصلی او ،عالوه بر رتق وفتق امور استانِ زیر سلطه ،اطاعت از شاه بزرگ بود .برای
اینکه استانداران دست به شورش نزنند ،داریوش یک نفر را بهعنوان منشی او تعیین نمود
که این شخص موظف بود همه چیز را به مرکز گزارش نماید .عالوه بر این ،پادگان نظامیِ
هر استان ،زیر نظر خشثرهپاون نبود بلکه مستقیماً زیر نظر شاه بود .در این زمان بهخصوص
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بعد از اصالحاتی که داریوش بزرگ انجام داد ،سیستم اطالعاتی بسیار پیشرفتهای ایجاد
شد .افرادی به اسم «چشمها و گوشهای شاه» که از دوستان و افراد مورد اعتماد شاه بودند
برگزیده شدند که وظیفة آنها این بود که به سراسر قلمرو وسیع هخامنشی سرکشی نموده،
کوچک ترین مسئله را به شاه گزارش نمایند .داریوش برای اینکه بهتر بتواند قلمرو وسیع
خود را اداره نماید و امنیت مردم را برقرار کند ،دست به ساخت جادههایی زد که به «جادة
شاهی» معروف شدند .بعد از اینکه داریوش بزرگ در سال  522ق.م .به پادشاهی رسید،
شورش های وسیعی در سراسر قلمرو هخامنشی صورت گرفت که داریوش با کمک یاران
وفادار خود توانست این شورشها را سرکوب نماید .بعد از آرام شدن شورشها ،داریوش
به این نتیجه رسید که شاهنشاهی ،دارای ساختار محکم اداری و امنیتی نیست .کوروش
بزرگ و فرزندش کمبوجیه ،بیشتر عمر خود را در فتوحات و میدان نبرد گذرانده بودند و
کمتر فرصت داشتند که به اصالحات در زمینههای اداری ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی
بپردازند .بنابراین داریوش تالش کرد که دست به اصالحات جدید زند و ساختار
شاهنشاهی را قوی و مستحکم نماید .در اصل ،داریوش سیاست کوروش را آنگونه که
برخی محققین معتقدند ،کنار نمیگذارد بلکه همان سیاست را استوارتر مینماید .بنابراین
علت وقوع شورشهای اوایل حکومت داریوش و انجام اصالحات جدید توسط وی ،ضعف
سیاست آزادمنشانه کوروش نبود بلکه سیاست آزادمنشانة کوروش بزرگ نقطه قوت
حکومت وی محسوب میشد بهطوری که داریوش و جانشینان وی تا پایان دورة
هخامنشی ،تالش میکردند این سیاست را ادامه دهند.
سیستم اداری و امنیتی پیشرفتهای که داریوش ایجاد نمود باعث شد که امنیت پایدار در
قلمرو هخامنشی ایجاد شود بهطوری که براساس نقل متون عصر باستان ،دنیا وارد مرحلة
صلح و آرامش گردید .عالوه بر این ،سیستم جدید باعث شد که ساختار شاهنشاهی،
محکم و استوار گردد و سلسلة هخامنشی حدود  150سال بعد از داریوش دوام بیاورد.
اصالحات بهوجود آمده توسط جانشینان داریوش ادامه یافت و ردّپای آنرا تا به امروز می-
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توان مشاهده نمود .ریشة سیستم امنیتی جهان امروز را باید در زمان داریوش هخامنشی
جستجو نمود.
یاداشتها
 .1واژۀ ساتراپ مشتق از واژه فارسی باستان « »XsacaPavanاست که معنای واقعی آن
«محافظت کنندۀ سرزمین» است (بروسیوس .)187 :1392 ،ما با این اصطالح در کتیبۀ بیستون آشنا می
شویم (شارپ،کتیبه بیستون،1388،ستون:3بند.)56
Memfis .2
Artaferneh .3
Ester .4
Hiparkhi .5
Frataraka .6
Vizrengah .7
Diox .8
Artaziras.9
Gaushaka .10
Agamemnon.11
Aiskholoos.12
Eomnes.13
Pasitigris.14
Stage.15
Halmi.16
Nehtihoor.17
Datihmara.18
Demaratoos.19
Angariyoon.20
Piradazish.21

کتابنامه
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الف .منابع فارسی

 آیسخولوس .)1356( .ایرانیان .ترجمة کامیاب خلیلی .تهران :سروش. آیسخولوس .)1399( .اورستیا .ترجمة محمود حسینیزاد .تهران :آگه. بارتر ،جیمز .)1387( .پارسیان .ترجمة مهدی حقیقتخواه .تهران :شمشاد. برنت جورج ،فیلیپ .)1390( .امپراطوری جهانی ایران .ترجمة وحید عسکرانی.تهران :امیرکبیر.
 بروسیوس ،ماریا .)1392( .شاهنشاهی هخامنشی .ترجمة هایده مشایخ .تهران :ماهی. بریان ،پیر .)1381( .امپراتوری هخامنشی .ترجمة ناهید فروغان .جلد اول ،تهران:قطره.

 بیانی ،شیرین .)1384( .تاریخ ایران باستان از ورود آریاییها به ایران تا پایانهخامنشیان .تهران :سمت.
 پلوتارک .)1369( .حیات مردان نامی .ترجمة رضا مشایخی .جلد چهارم .تهران:علمی و فرهنگی.

 پیگولوسکایا ،نینا .)1354( .تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدۀ هجدهممیالدی .ترجمة کریم کشاورز .تهران :موسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
 خزائی ،سهمالدین .)1395( .راههای ارتباطی خشکی در دورۀ هخامنشی .سال .52اصفهان :فصلنامه پژوهش های تاریخی.
 داندامایف ،محمد .)1373( .ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی.ترجمة روحی ارباب .تهران :علمی و فرهنگی.
 دیاکونف ،میخائل میخائیلوویچ .)1383( .تاریخ ایران باستان .ترجمة روحی ارباب.تهران :علمی و فرهنگی.
 -سامی ،علی .)1388( .تمدن هخامنشی .جلد دوم .تهران :سمت.
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 سلیمانزاده ،علیرضا و شهبخش ،عظیم« .)1394( .اصالحات اداری ،انتظامیساتراپی ارمنستان در عهد داریوش اول» .مجلة مطالعات تاریخ انتظامی .شمارة
هفتم.
 سیسیلی ،دیودور .)1384( .کتابخانة تاریخی .ترجمة شورکایی و اسماعیل سنگاری.کتاب دوم ،تهران :جامی.
 شارپ ،نورمن .)1388( .فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی .تهران :پازینه. شاپورشهبازی ،علیرضا .)1350( .جهانداری داریوش بزرگ .شیراز :دانشگاه پهلوی. فرای ،ریچارد نلسون .)1373( .میراث باستانی ایران .ترجمة مسعود رجبنیا .تهران:علمی و فرهنگی.
 قریشی ،علی اکبر .)1352( .قاموس قرآن .تهران :دارالکتاب االسالمیه کتاب مقدس (عهد عتیق) .)2007( .ترجمة رابرت بروس و کاراپت اوهانس .تهران:انتشارات ایالم.
 کورت ،آملی .)1382( .هخامنشیان .ترجمة مرتضی ثاقبفر .تهران :ققنوس. گرشویچ ،ایلیا .)1385( .تاریخ ایران (دورۀ هخامنشیان) .ترجمة مرتضی ثاقبفر.تهران :انتشارات جامی.
 گزنفون .)1375( .آناباسیس .ترجمة احمد بیرشک .تهران :کتابسرا. گزنفون .)1384( .بازگشت ده هزار نفر .ترجمة وحید مازندرانی .تهران :انتشاراتدنیای کتاب.
 گزنفون .)1386( .کوروشنامه .ترجمة رضا مشایخی .تهران :علمی و فرهنگی. گیرشمن ،رومن .)1389( .تاریخ ایران از آغاز تا اسالم .ترجمة محمد معین .تهران:دنیای کتاب.
 ماری کخ ،هاید .)1377( .از زبان داریوش .ترجمة پرویز رجبی .تهران:کارنگ. ماله ،آلبر .)1383( .تاریخ ملل شرق یونان .ترجمة عبدالحسین هژیر .جلد اوّل .تهران:نشر سمیر.
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 مشکور ،محمدجواد .)1381( .تاریخ ایران زمین .تهران :صفار اشراقی. معین ،محمد .)1375( .فرهنگ فارسی .تهران :امیرکبیر. ویسهوفر ،یوزف .)1393( .ایران باستان .ترجمة مرتضی ثاقبفر .تهران :ققنوس. هد ،دانکن .)1391( .ارتش ایران هخامنشی .ترجمة محمد آقاجری .تهران :ققنوس. هرودوت .)1384( .تاریخ هرودوت .ترجمة هادی هدایتی .تهران :دانشگاه تهران. هرودوت .)1385( .تاریخ هرودوت .ترجمة مرتضی ثاقبفر .تهران :اساطیر. هرودوت .)1392( .تاریخ هرودوت .ترجمة وحید مازندرانی .تهران :علمی و فرهنگی. هنینگ ،والتر .)1379( .زرتشت سیاستمدار یا جادوگر .ترجمة کامران فانی .تهران:پرواز.
 هوار ،کلمان .)1386( .ایران و تمدن ایرانی .ترجمة حسن انوشه .تهران :امیرکبیر. هینتس ،والتر .)1387( .داریوش و ایرانیان .ترجمة پرویز رجبی .تهران :نشر ماهی. یامااوچی ،ادوین .)1390( .ایران و ادیان باستانی .ترجمة منوچهر پزشک .تهران:ققنوس.

 یوسفجمالی ،محمدکریم و ایمانپور ،محمدتقی« .)1392( .نقش و جایگاهساتراپیها در شاهنشاهی هخامنشی» .فصلنامة تاریخ اسالم و ایران ،دانشگاه
الزهرا ،شماره .18
 یونگ ،پیتر یولیوس .)1385( .پادشاه پارسی ،داریوش یکم .ترجمة داوودمنشیزاده .تهران :ثالث.
ب .منابع التین
- Diodorus, S. (1967). Library of history. Book 1. Translation by
c.h old father. Harvard University.
- Graf, D.F. (1994). The persian royal road system. h.sancisi
weordenburg.
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- Lewis, D. M. (1980). Das the Mede. journal of Hellenic studies
- Richard, T. H. (1969). Persepolis fortification tablets. The
university of Chicago press.
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