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  چكيده

هاي مدرن امروزي     شدند، تا حكومت    اي اداره مي    صورت قبيله   ها كه به    گيري نخستين حكومت    از زمان شكل  
سـي فـضا بـه    سـازمان سيا . دهي سياسي فضا و قدرت را در آنها مـشاهده كـرد   توان سازمان  نوعي مي   به

منـد بـه      كه سازمان سياسـي قـدرت، عالقـه         حالي  پردازد، در   هاي كالبدي و فضايي مي      بندي  مطالعة تقسيم 
دهي سياسي فضا مبتنـي بـر         در يونان باستان، سازمان   . مطالعة پراكندگي قدرت از مركز به پيرامون است       

تدريج در يونـان   وجود داشت و به هاي فينيقيه و سومر       نوعي نظام حكومت شهري بود كه ابتدا در سرزمين        
ها و    ها، كوه   توان وجود عوارض جغرافيايي مانند رودخانه       با مطالعة منابع تاريخي، ديگر نمي     . متكامل گرديد 

گيري نظام حكومت شهري دانست، بلكه نظام حكومت شهري را بايـد در تعـصبات                 ها را علت شكل     خليج
علت وسعت كمِ قلمرو، پراكنش قـدرت         مت شهري يونان به   در نظام حكو  . وجو كرد   اي جست   قومي و قبيله  

در ايران باستان با وجود اقوام متعـدد، جمعيـت زيـاد و قلمـرو وسـيع،                  .صورت افقي صورت گرفته بود      به
هـاي    هاي گوناگوني بوده، كه اين واحدها بر تفـاوت          دهي سياسي فضا مبتني بر فدرالي از ساتراپ         سازمان
تـرين رژيـم در ميـان         بنابراين خاستگاه فدراليسم كه امروزه جغرافيايي     . اند   بوده اي استوار   اي ويژه   منطقه
صـورت    پراكندگي قدرت در ايـران باسـتان بـه        . آيد، در ايران باستان است      شمار مي   هاي سياسي به    نظام

 دهي سياسـي    اين دو مقوله، يعني سازمان    . عمودي و از پادشاه شروع و تا حاكم شهرها ادامه داشته است           
آيند، و از آنجا كه اين دو         شمار مي   فضا و قدرت امروزه دو موضوع مهم در جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك به            

هـا ـ ندارنـد الزم     شده از ساير رشـته  اي مستقل و تفكيك صورت رشته كم به رشته سابقة چنداني ـ دست 
حـال  . تاريخي انتخـاب گـردد    است براي پيگيري بسياري از مفاهيم مهم اين دو رشته، مطالعه و رهيافتي              

دهي سياسي فضا و قدرت را در دو جامعة متفاوت يونـان              توان با مطالعة منابع تاريخي، سازمان       چگونه مي 
هاي گونـاگون بـوده    رفته و ايران باستان كه شامل اقوام و ملت          ـ شهر فراتر نمي     باستان كه از حد حكومت    

   داد؟است، با يكديگر مقايسه كرد و مورد كنكاش قرار
  

  .سازماندهي سياسي فضا و قدرت، حكومت ـ شهر، ساتراپ، فدراليسم: ها واژه كليد
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  مقدمه
اي مـستقل و   صـورت رشـته   كـم بـه   انـد كـه سـابقة چنـداني ـ دسـت       اي شـده  دانان سياسي، امروزه صاحب رشته جغرافي
. ئوپلتيك نيازمنـد رهيـافتي تـاريخي اسـت    بنابراين پيگيري بسياري از مفاهيم جغرافياي سياسي و ژ.  ـ ندارد  شده تفكيك
گيري مفاهيمي همچون دولت، سرزمين، كشور و قدرت نيازمند مطالعة عميق تاريخ است، تا بتـوان ايـن مـسائل را                       شكل
  .خانة جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك است پس بايد پذيرفت كه تاريخ نهان. يابي كرد ريشه

). 282،  1381نيـا،     حـافظ (ستقرار عناصر كالبدي بعد فضايي كشور اسـت         ساختار سياسي فضا بيانگر ماهيت و نحوة ا       
هاي سياسي و تقسيمات كشوري كه در توزيـع قـدرت سياسـي و اجرايـي در كـشورهاي                   اند از محدوده    اين عناصر عبارت  

ر اتفاقي شكل   طو  دهي سياسي فضا و قدرت نيز به        اين سازمان ). 422همان،  (كنند    مختلف، از الگوهاي متفاوتي پيروي مي     
هـاي فـضاييِ امـروزه كـه از آنهـا بـا نـام                 بنـدي   سازمان. نگرفته، بلكه در طول زمان ظهور يافته و متكامل گرديده است          

هـاي    نوعي در حكومـت     اي متفاوت است، به     هاي مختلف متمركز، فدرال، و ناحيه       شود و در رژيم     تقسيمات كشوري ياد مي   
  .ده استريزي شده و متكامل گردي باستان پايه

شـان    هدف از نوشتار حاضر، پاسخ به اين مسئله است كه دو حكومت باستاني ايران و يونان چگونه فضاي سرزميني                  
رفته است و ديگري  كردند، با توجه به اين امر كه يكي وسعت قلمروش از حد حكومت ـ شهر فراتر نمي  را سازماندهي مي

عالوه بر اين، مفاهيمي همچون حكومت ـ شـهر،   . آوري كرده بود ر جمع قوم مختلف را در زير يك چت46ـ يعني ايران ـ  
  .گردند اند، در اين مقاله روشن مي ساتراپ، و فدراليسم نيز كه در اين دو حكومت باستاني شكل گرفته

  
  روش تحقيق

  .اي است آوري اطالعات روش كتابخانه روش تحقيق با توجه به ماهيت موضوع، روش تاريخي؛ و شيوة جمع
  

  نظام حكومت ـ شهري و خاستگاه آن
دانـد و حتـي بـراي ايـن      گيري دموكراسي در چارچوب نظام حكومت ـ شهري مي  عقيدة عمومي، يونان را خاستگاه شكل
گيـري نظـام      اما در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه صدها سال قبل از شـكل               . گفته، داليل جغرافيايي نيز آورده است     

ايـن  . ر يونان باستان اين نظام در سومر، بابل و فينيقيه ظهور يافته بود و بعد به يونان منتقـل گرديـد  حكومت ـ شهري د 
  ).225، 1365مجتبائي، (صراحت در كتاب ويل دورانت بيان شده است  مطلب به

ـ  هاي جغرافي، علت شكل اكثر كتاب افيايي  شهري در يونان باستان را نتيجة وجود عوارض جغر گيري نظام حكومت 
گيـري نظـام حكومـت ـ شـهري       تـري را بـراي شـكل    كه منابع تاريخي عوامـل مهـم   حالي اند، در ها دانسته نظير رودخانه

ويل دورانت در كتاب تاريخ تمدن، اختالفـات سياسـي و اقتـصادي و از همـه                 . تر است   اند، كه به واقعيت نزديك      برشمرده
. اين نظام معرفي كرده و براي گفتة خويش نيز دليل مستند آورده استگيري  تر تعصبات قومي و نژادي را علت شكل مهم
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گونه عارضة جغرافيايي خاصي آنهـا را از يكـديگر جـدا      هر دو در يك دشت واقع شده بودند و هيچ        2 و پالتايا  1دو شهر تب  
 شـهر در دو صـف مرزهـاي         اند و مانند دو     كرد، ولي اين دو شهر نهايت اختالف و بيگانگي را در مقايسه با هم داشته                نمي

  ).224همان، (كردند  متخاصم با يكديگر برخورد مي
گيـري نظـام حكومـت ـ شـهري را       دست آورد بايد علت شكل توان به آنچه از مطالعات منابع موثق تاريخي مي بنابر

ماد پيـشرفت  توان نظام حكومت ـ شهري را ن  نظر درخصوص ادارة سرزمين دانست و نمي عدم تفاهم و نرسيدن به وحدت
چنـان ميـان    و مدنيت جامعه قديم يونان برشمرد، چراكه همين نظام حكومت ـ شهري جدايي سياسـي و اقتـصادي را آن   

پس نظـام حكومـت ـ شـهري را بايـد صـورت       . هاي داخلي شديد گرديد نواحي مختلف تقويت كرد كه سبب ايجاد جنگ
  .اند دهي فضا قرار داشته گيري و سازمان حلة اول شكل جامعه روستايي قلمداد كرد كه هنوز در مرةيافت تكامل

  
  دموكراسي يونان و مجمع آپال

مطالعه درخصوص حكومت مردم يا همان دموكراسي بايد با احتياط و دقت بسيار همـراه باشـد، زيـرا ايـن مـورد يكـي از           
نخست اينكـه، آيـا در يونـان    . شود ره ميدر اينجا به دو نكته اشا. آيد شمار مي ها به هاي تاريخ حكومت ترين تجربه  برجسته

شدني بوده اسـت؟ دوم، در يونـان          باستان حكومت دموكراتيك وجود داشته و آيا اين حكومت با دموكراسي امروزي قياس            
  اند؟ باستان چه كساني حق انتخاب شدن و انتخاب كردن داشته

تاريخي موجود اظهارنظر كرد، ولي بايـد بـه ايـن           توان بدون استناد به منابع         عنوان نمي   هيچ  در مورد پرسش اول، به    
شيوة امروزي در يونـان باسـتان تـصوري خـام و              نكته اشاره داشت كه تصور كردن دموكراسي يا همان حكومت مردم، به           

  .اند شناسان ـ ازجمله هميلتون ـ آن را تبليغ كرده اشتباه است كه برخي مورخان و يونان
ـ براي روشن شدن دموكراسي يونان ب .  شهر آتن و اسپارت مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت     استان، هر دو حكومت 

ست كه تنها شهروندان 3عنصر دموكراتيك كه در نظام حكومت ـ شهري اسپارت وجود داشته، همان جمع عمومي يا آپال 
روند از ديدگاه اسپارت به شه.  سالگي به اين مجمع راه بيابند20توانستند پس از  ـ يا به قول خود يونانيان شاروندان ـ مي 

 هزار نفـري    376بنابراين، طبق گفتة ويل دورانت از جمعيت        .  زاده شده بود    شد كه از پدر و مادر اسپارتي        فردي اطالق مي  
 هزار 25 هزار نفري 40در حكومت ـ شهر آتن از جمعيت  ). 98، 1365مجتبائي، ( هزار تن حق رأي داشتند 8اسپارت تنها 
  .توانستند به مجمع عمومي راه بيابند مانده تنها عدة محدودي مي  هزار نفر باقي15 و از نفر برده بودند

از يك طرف افـرادي  . اظهارنظر مورخان و انديشمندان درخصوص دموكراسي يونان باستان متناقض و متفاوت است       
اي قالبـي و      ان، دموكراسـي  هاي كهن اوليـة يونـان باسـت         نظير هانري برگسن معتقدند كه دموكراسي شهرها و شهرستان        

. انـد   انصافي و ستمگري بنيادين بوده      داري استوار شده بود، و اين شهرها گرفتار بي          دروغين است و اين نظام براساس برده      
شايد گفتة برگسن تا حدودي درست باشد، چرا كه خود ويل دورانت در مورد دموكراسي يونان و نقش زنـان چنـين آورده                       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسي يونان نقش مؤثر و برابري نداشتند و يونان هرگز مـسئله جنـسيت و مـشاركت سياسـي مـردان                    زنان در دموكر  : است
كردنـد    منظور اشباع غرايز عمومي و فدية خدايان استفاده مـي           صورت انحصاري را رها نكرد و حتي گاه از وجود زنان به             به
  ).72، 1369زرياب خوئي، (

آنچه از مطالعة منابع ديگـر      . بايد منابع ديگر تاريخي را نيز مطالعه كرد       گونه نظرها تا حدودي افراطي است و          اما اين 
درآمدي نظري بـر تـاريخ      «عنوان مثال در كتاب       به. كند  آيد، تاحدودي دموكراسي ناقص را در يونان باستان تأييد مي           برمي

تـوان در     قبل از ميالد مـي    هاي ناقص و ابتدايي از حدود هشت قرن           دموكراسي را در شكل   : چنين آمده است  » دموكراسي
 عنـوان مطـرح نبـوده        هيچ  يونان سراغ گرفت، ولي بايد توجه داشت كه در يونان باستان مشروعيت و مقبوليت و آزادي به                

  ).202، 1375بهشتي، (صورت ضعيف مطرح بوده واژة برابري است  هم به اي كه آن است و تنها واژه
هـاي فئوداليتـه بـوده و دموكراسـي يـا             استان بيشتر محل نـزاع نظـام      رغم وجود نوعي دموكراسي ناقص، يونان ب        به

اگرچه تاحـدودي   . گيري حكومتي گردد كه بر خواست آحاد مردم استوار باشد           توانسته است باعث شكل     حاكميت مردم نمي  
در . ته اسـت  دليل نداشتن ابزارهايي چون مجلس، پايـايي و دوام نداشـ            دموكراسي نسبي و ضعيفي شكل گرفته بود، اما به        

  ).203همان، ( ندارد  شود و دموكراسي به مفهوم نظام سياسي معني مثابه حزب ياد مي يونان باستان از دموكراسي به
آنچه بايد بدان توجه داشت اين حقيقت است كه حكومت ـ شهري بودن نظام سياسي يونان در ميانة هزارة نخـست   

دن يوناني نبود بلكه علت اصلي آشنا نبودن يونـان آن دوران بـا مفهـوم                پيش از ميالد، ناشي از دموكراتيك انديشيدن تم       
است كه مفاهيم مذكور در ايران در ميانة هزاره نخست پيش از مـيالد شـكل                  اين در حالي  .  بود 2 و كشور چندشهري   1ملت

تان همان است كـه     يكي از داليل برداشت نادرست از شيوة حكومت و مديريت سياسي ايران باس            . گرفت و تداوم پيدا كرد    
پرفسور ايليف آن را ناآگاهي فرزندان غرب از تاريخ تمدن ايران نام نهاده و پرفسور فيليپوني ـ رنكني آن را ناشـي از ايـن    

زاده،  مجتهـد (هاي واسطه به غرب رسيد و رنگ و بوي غربي پيدا كرد         حقيقت دانسته است كه تمدن ايراني از راه فرهنگ        
1386 ،85.(  

توان استنباط كرد كه همين عامل دموكراسي يوناني كه بر اختصاصي و انحصاري بودن تأكيد داشت،                  يحال چنين م  
نخست اينكه تمامي افـراد حـق مـشاركت در جامعـة     . دو مشكل اساسي را در مقابل نظام حكومت ـ شهري قرار داده بود 

توان آن را جنبـة   م تقويت كرده بود كه ميحكومت ـ شهري را نداشتند و همين امر عامل شكاف اجتماعي را در بين مرد 
دوم اينكه همين دموكراسي مانع اتحاد با ديگر حكومـت ـ   . منفي دموكراسي در بعد داخلي حكومت ـ شهرها ارزيابي كرد 

  .توان آن را جاي داد عنوان مانع اتحاد در كنار ساير عوامل مي شهرها در يونان باستان شده بود و در حقيقت به
  

  جتماعي در يونان باستانطبقات ا
شدند، كه فقط دو طبقة اول حق شـهروندي          داران، گاوداران و كارگران تقسيم مي         مردم از لحاظ سياسي به سه طبقة اسب       

شدند، كه تنها     هاي اصيل، و بازرگانان و كشاورزان تقسيم مي         و از لحاظ اقتصادي هم به سه طبقة اشراف، خاندان         . داشتند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nation 
2. Multi-city 
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تـرين واحـد      بـزرگ . قوانين اجتماعي براساس پيوستگي خوني استوار بـوده اسـت         . كردند  ر زندگي مي  دو طبقة اول در شه    
 خـانوار   30 طايفه و هر طايفه شامل       30اجتماعي در جامعة يونان باستان قبيله بوده كه متشكل از سه تيره هر تيره شامل                

سابقه چيزي جز رسم نيـست و رسـم و عـادت بـرادر           در جامعة يونان باستان، سابقه بر قانون مسلط است زيرا           . بوده است 
  ).194، 1349پور،  آريان(ارشد و حسود قانون است 

  
  هاي پلوپونزي و راهبرد اردشير جنگل

گذشت كه آتش   سال مي50از زمان بازگشت خشايارشاه از يونان كه در انتقام به جنگ مارتن صورت گرفته بود، در حدود 
 سـال طـول     50بود و تقريبـاً     . م. ق 432ها در حدود      آغاز اين جنگ  . هاي يونان آغاز شد     يههاي پلوپونزي بين اتحاد     جنگل
بيشترين نفع اين نبردهاي فرساينده عايد شاهنشاهي هخامنشي گرديد، به اين ترتيب كـه هريـك از طـرفين كـه                     . كشيد

شـان را   د تا هخامنشيان بتوانند منافعها ادامه ياب كرد تا اين جنگ    يافت و كمك مي     شد ايران به آنها گرايش مي       ضعيف مي 
هـايي كـه در زمـان خـشايارشاه           ايران بعد از جنگ   . دغدغه و بدون جنگ و خونريزي حفظ كنند         شان بي   در مرزهاي غربي  

سـاخت و   هـا مـي   هـاي طـال روانـة اتحاديـه     جاي سرباز، سكه صورت گرفته بود، سياستش را در برابر يونان تغيير داد و به          
  ).14، 1381بياني، (كرد  از پيروزي يكي از آنها جلوگيري مينوعي حتي  به

هميلتـون معتقـد اسـت كـه دو       . انـد   ها و نقش پادشاهان هخامنشي تقريباً در تمام منابع تاريخي ذكر شده             اين جنگ 
اي ه حكومت ـ شهر آتن و اسپارت متوجه اين نكته بودند كه يك كشور آسيايي نقش بسيار مهم و مؤثري در تداوم جنگ 

هاي طالي خـويش   دنبال متصرفات در اروپا بود، سكه نهايت وسيع و نيرومند بود و چون به    آنها دارد، زيرا كشور مذكور بي     
مطالعـات  ). 723، 1353تهرانـي،  (سـاخت   ها مـي   بيشتر حكومت ـ شهرها روانة اين سرزمين  را براي ضعيف كردن هرچه

عنـوان    بـه . كند  هاي اين مورخان را تأييد مي        داردانل تا حدودي گفته    شناسي در شمال غرب آسياي كوچك و تنگة         باستان
هاي متعـدد      سكه طالي ايران در نزديكي تنگة داردانل كشف شد و عالوه بر اين، نمونه              300، تعداد   1739نمونه در سال    

ظـام حكومـت ـ    شناسي ديگري كشف گرديد، كه دخالت امپراتوري هخامنشي را از طريـق سـربازان طاليـي در ن    باستان
  ).407، 1382مهرآبادي، (كند  شهرهاي يونان تأييد مي

  
  گيري قانون و انقالب سولون شكل

آورده است كه دراكون اولين قانون مدون آتن را پـي گذاشـت، كـه ايـن واقعـه            » حكومت آتن «باستاني پاريزي در كتاب     
شديد بود كه مردم آتن معتقد بودند قـوانين او بـا            قدر سخت و      قوانين دراكون آن  .  قبل از ميالد است    621مربوط به سال    

كرد و هنگامي كه از او خواسته شد تا جرايم            ترين خطاها را به اعدام محكوم مي        وي كوچك . اند تا مركب    خون نوشته شده  
  .حل است كوچك را به اعدام محكوم نكند، گفت به عقيدة من مرگ تنها راه

توان استنتاج كرد اين است كه قانون         يخي در زمينة قانون در يونان باستان مي       طور واضح از مطالعة منابع تار       آنچه به 
جنبة تشريفاتي داشته و تخطي از آن بعد از دورة دراكون فقط براي بردگان همراه با مجازات بوده و برابري افراد در مقابل 

ـ حتي ارسطو معتقد به اين امر بود ك. كرده است قانون تنها در حد شعار عمل مي  شهري شماري اندك  ه در نظام حكومت 
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انـد    توانستند به يگانگي و برابري كامل دست يابند، چراكه بيشتر مردم فقط بـراي كـار و حتـي بردگـي آفريـده شـده                          مي
و در همين جاست كه هگل دموكراسي و برابري افراد در مقابل قانون را از دريچة انقالب فرانـسه                   ) 216،  1375بهشتي،  (

  .داند استه از آن ميو آرمان برخ
طـوري بـاورنكردني    اي بود كـه بـه       آنچه يونان بعد از دراكون از قانون به ارث برد، جنگ طبقاتي و درگيري گسترده              

آمدنـد كـه بـه پيـشدادي و         » سـولون «نـزد   . م  . ق 594در اين حوادث، نمايندگان طبقات متوسط در سال         . گسترش يافت 
كـه او     شـود، چـرا     اي اميدبخش در تاريخ يونان باستان قلمداد مي          درواقع معجزه  انقالب سولون . رعايت انصاف مشهور بود   

 معـروف   1ساخته  سولون با قانون خاص خود كه به قانون سي        . ريزي كند   توانست قانون اساسي جديدي را براي كشور پايه       
يت شناخت، اما بالفاصله بعـد      هايي را رواج داد و حق رعيت را به رسم           شد، تاحدودي جنگ بين طبقات را آرام كرد و سكه         

  )199، 1349پور،  آريان(هاي داخلي شد  وجود آمد كه دوباره جامعة آتن درگير جنگ از مرگش چنان ديكتاتوري به
فراگير در يونان باستان سابقه ندارد و  گيري حكومت فراگير يا حتي نيمه بنابراين برطبق روايات مستند تاريخي، شكل

  . شد كه به وحدت نظر برسند اي بودند كه مانع از آن مي اي و طايفه تالف نژادي، قبيلهقدري درگير اخ آنها به
  
  )مادها(گيري اولين حكومت ايراني  شكل

نام  گري آشور بودند دست به قيام زدند و در ميان متحدين شخصي به اي از كساني كه تحت اشغال  عده. م. ق715در سال 
گذار سلسلة پادشاهي مـاد       عنوان بنيان   كند، كه به    و را با نام يوناني ديوكس معرفي مي       هردوت ا . خورد  اوكو به چشم مي     دي

كردند و ديوكس مردي بـود كـه    هاي متعددي زندگي مي  گفتة هردوت، مردمان در قبيله      اكو به   قبل از دي  . شود  شناخته مي 
هايي كـه از      پرداخت و با توانايي     ة خود مي  عنوان نمايندة روستاي خويش به داوري بين ساكنان منطق          با شايستگي تمام، به   

. خود نشان داد، سبب جلب نظر جوامع همسايه نيز گرديد و سرانجام كار به جايي رسيد كه او يگانه پناه مردم قلمداد شـد                       
تر نقـل    هردوت اين ماجرا را دقيق    . اوكو رفتند و از او خواستند كه رهبري جامعة آنها را برعهده بگيرد              مردم ماد به نزد دي    

تـر    وسيلة يونانيان دموكراتيك    هاي برگزيدن حاكم به     عنوان رهبر، از شيوه     اكو به   كند و معتقد است كه شيوة انتخاب دي         مي
اكـو تمـامي    كه در حكومت ـ شهرها تنها نمايندگان مردم حضور داشتند و نه همة مردم، اما در انتخاب دي  بوده است، چرا

اوكـو بعـد از رسـيدن بـه           دي). 328،  1382مهرآبـادي،   (اكو شدند      خواستار حاكميت دي   ساكنان منطقه و با رضايت تمام،     
 قبـل از    708عنوان پايتخت برگزيـد و پادشـاهي مـاد را در سـال                متَنه يا هگمتانه، همدان امروزي را به        قدرت، شهر هنگ  

  .گذاري كرد ميالد بنيان
  

  شيؤه حكومت مادها
انـد   توان استنباط كرد اين است كه مادها نظام و دولت متمركزي نبوده هاي ميخي مي آنچه از مطالعة منابع تاريخي و متن    

دياكونوف معتقد است كه شيوة حكومت مادها       . كه در تمام مناطق تحت سلطة خويش بتوانند حاكميت كامل داشته باشند           
  ). 129، 1380نيا،  رجب(را بايد فئودالي ناميد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. seisachtheia 
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تـر و تاحـدودي خودمختـارتر         دست هخامنشيان ايجاد گرديـد كوچـك        كه بعداً به  هايي    هاي مادي از ساتراپ     ساتراپ
عالوه بر اين، دولت ماد     .  ساتراپ تشكيل شده بود    10آمده است كه حكومت ماد از       » تاريخ ايران باستان  «در كتاب   . بودند

ان هخامنشيان حكومتي متمركز و  فرمانروايان متعدد داشت و نظام تمركز آن نسبتاً ضعيف بود، تا آنكه داريوش اول در زم               
آنچه بـه   ). 522،  1383خداداديان،  (بوده است   . م. ق 522هاي مختلف را تأسيس كرد؛ اين واقعه در سال            مبتني بر ساتراپ  

عنوان اولين سازمان سياسـي فـضاي ايـران           توان درخصوص دولت ماد مطرح كرد اين است كه دولت ماد به             طور كلي مي  
  ).207، 1381رضايي، (اند  بان ايراني سخن گفتهشود كه به ز محسوب مي

  
  هاي هخامنشيان يا فدراليسم باستاني ساتراپ

ها شهرت يافته است و هـرودت واژه سـاتراپ را             ترين روزگاران با نام ساتراپ      تقسيمات كشوري ايران به استان، از قديمي      
هـاي    سـاتراپ . رفته است   كار مي   ان، دولت و كشور به    جاي سرزمين، است    داند و اين واژه به      متعلق به دوران هخامنشيان مي    

. كردنـد   هاي خودمختار امروزي بودند كه نايبان و اطرافيان مورد اعتماد شاه آنها را اداره مـي                 زمان هخامنشيان نظير ايالت   
 ايرانيان خشترپاون   نفر اول همان والي بود كه يونانيان او را ساتراپي و          . حوزة نفوذ هر ساتراپي بين دو نفر تقسيم شده بود         

در ضمن براي آنكه از تمركز قدرت در دست فرد واحـد جلـوگيري              . ناميدند؛ كه معني امروزي آن همان فرماندار است         مي
عنوان دبير بر كار خشترپاون يا ساتراپي نظارت داشـت و دبيـران               ها به فكر جدايي نيفتند، يك نفر ديگر به          شود و ساتراپي  

، 1381رضـايي،  (هـا داشـتند     گوش شاه بودند كه حق هرگونه اظهارنظري را در مـورد سـاتراپ  عنوان بازرس و چشم و    به
ها در امور ديني، فرهنگي، زباني و حتي اقتصادي تا حدود زيـادي مـستقل بودنـد و تنهـا در زمينـة خـراج،                  ساتراپ). 256

  ).93، 1385فر،  ثاقب(شدند  سربازگيري، وسايل نظامي و امنيتي تابع حكومت مركزي مي
در كتيبـة بيـستون،     . شـود   آنچه از شاهنشاهي هخامنشيان برجاي مانده است، بيشتر به زمان داريـوش مربـوط مـي               

منـابع  ). 183،  1381بياني،  ( ساتراپي عنوان شده است      23اياالتي كه تحت تابعيت قرار گرفته بودند ذكر شده و تعداد آنها             
دليل اين امر، آوردن چند نام با يكـديگر اسـت كـه             ). 353،  1382خداداديان،  (د  ان   عدد دانسته  20ها را     ديگر تعداد ساتراپي  
اي را كه همراه هم آورده شده يك ساتراپي و برخي ديگر هريك از اسامي را يك ساتراپي محـسوب                      برخي تمامي اسامي  

هـاي   ارم قبـل از مـيالد، سـاتراپ   مثالً در سدة چهـ  . ها تغييرناپذير بودند    البته اين بدان معني نيست كه ساتراپي      . كردند  مي
  ).95، 1385فر،  ثاقب(هاي جديدي نيز شكل گرفت  تر و حتي ساتراپ كوچك

 قوم و از نژادهاي مختلف و مـذاهب    46با مطالعة منابع تاريخي موثق اثبات شد كه امپراتوري هخامنشي متشكل از             
 در امور ديني، فرهنگي و زباني در پيش گرفتـه           هاي مختلف را    گوناگون بوده است و هخامنشيان سياست تسامح و آزادي        

  .كردند شيوة فدراليسم اداره مي بنابراين هخامنشيان، نظامي شاهنشاهي بودند كه در قياس با امروز كشور را به. بودند
  

  دستاوردهاي تمدن هخامنشيان
 فضا حتي در دنياي مدرن امـروز        دهي  ترين تجربه در امر سازمان      به عقيدة اغلب مورخان، نظام شاهنشاهي پارسي شايسته       

. امپراتوري روم سهم بزرگي از دستاوردهاي سياسي، اداري، و ارتباطات شاهنشاهي قديم ايران به ارث برد           . شود  قلمداد مي 
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ميرحيـدر،  (ساخت    ها را به هم متصل مي       هايي است كه پايتخت     شاهكار بزرگ هخامنشي در زمينة ادارة سرزمين و شاهراه        
هاي فـدرال امـروزي نيـز         ترين رژيم   ر نظام شاهنشاهي هخامنشي آزادي به حدي بود كه شايد در پيشرفته           د). 73،  1382

  . نتوان آن را يافت
دهي سياسي فضا در زمان داريوش اول به سر حد            مردم هر ناحيه، زبان، قوانين و دين خاص خود را داشتند، سازمان           

  ).42، 1365آرام، ( به نوعي همپاية اين شاهنشاهي برشمرد كمال خويش رسيد و شايد بتوان امپراتوري روم را
هاي گوناگون، كه هريك سازمان اداري ويژة خود را داشـت، در آن زمـان       هخامنشيان با تقسيم سرزمين به ساتراپي     

چنـين بـود كـه    . به حكومت مفهوم جغرافيايي بخشيدند؛ يعني ساختار سياسي عمودي كه سرزمين چهرة افقـي آن اسـت              
  ).169، 1386زاده،  مجتهد(معناي حقيقي پديد آمد  ه اين نخستين پديدة حكومتي، نخستين نظام فدراتيو نيز بههمرا

در زمينة حقوق بشر و احترام به اديان در بيشتر منابع تاريخي داخلي و خارجي آمده است كه كوروش به هنگام فتح                      
عالوه بر اين، قـوانين شاهنـشاهي هخامنـشي بـه دو            . دبابل شروع به پرستش و عبادت خداي يهوديان يعني مردوك كر          

گفتنـد، و ديگـري        مي 1شد و به آن داته      ها ديده مي    ها و ساتراپ    شد؛ يكي قوانين شاهي كه در همة ايالت         دسته تقسيم مي  
  ).401، 1383خداداديان، (گفتند   مي2هاي مخصوص خود حاكميت داشت و به آن دينو قوانين محلي كه در ساتراپ

  
  كانياناش

هـاي ايرانـي بـه چـشم           ساله در روند تاريخي سلسله     80اي    پيش از پرداختن به دورة اشكانيان، بايد توجه داشت كه وقفه          
شان تقليدي بود از همان       بعد از هخامنشيان و سقوط آنها، سلوكيه در ايران حاكم شد كه كالً تقسيمات كشوري              . خورد  مي

نظـام تقـسيمات   . تر كردن آنهـا شـدند      ها مجبور به كوچك     ليل ناتواني ادارة ساتراپ   د  اما سلوكيان به  . ساتراپي هخامنشيان 
و ) 252، 1380نيا،   رجب( كه عبارت است از ساتراپي، هيپخاري، توپارخي  اي داشت، گانه3بندي  كشوري هخامنشيان درجه

 ـ شخـصي   3 ـ هيپارخيا يا اپارخيا تر در رأس هر ساتراپ فردي بنام استراتگوس گمارده بودند و در رأس تقسيمات كوچك
  ). همان( حضور داشت 4نام ايپارگوس به

  
  اشكانيان، تقسيمات فضايي و قدرت

گرفته است و نـام پـارت هـم برگرفتـه از              گفتند دربرمي   منطقة جغرافيايي پارتيان، گرگان و خراسان را كه به آن پرثوه مي           
 تـاي   4 طايفة آنها يكجانشينان شـهري و روسـتايي و           6ه بودند كه     طايف 10به نقل از هرودت، پارتيان      . همان پرثوه است  

  ).373، 1382مهرآبادي، (اند  آنها چادرنشين بوده
هاي تابع شاهنشاهي پارتيان ضعيف بوده اسـت،          ها و سرزمين    توان دريافت كه رابطة ميان ساتراپ       از منابع متعدد مي   

كردنـد و حكومـت مركـزي پـارتي اختيـارات             يش سكه ضرب مي   ها شاهان به اسم خو      كه حتي در برخي ساتراپ      طوري  به
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Data 
2. Dinu 
3. Eparchie  
4. Epargus 
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). 215، 1376رضا، (ها تصور كرد     البته نبايد اين را به معني جدايي ساتراپ       . ها قرار داده بود     اي را در اختيار ساتراپ      گسترده
انيان شـهر نـسا و    پايتخـت اول اشـك    . اند  الطوايفي برشمرده   به همين خاطر است كه برخي، حكومت پارتيان را نظام ملوك          

پايتخت دوم آنها صددروازه بود كه ميان دامغان امروزي و شاهرود واقع شده بود و باالخره پايتخت آخرشان تيسفون بوده                    
  ).297، 1377نيا،  رجب(است 

  
  مجالس دوگانة اشكانيان

مجلـس سـنا از   . ندر زمان حكومت پارتيان دو مجلس وجود داشت، يكي مجلس سنا و ديگري مجلس مهستان يا مغستا                
مجلس مغستان از روحـانيون درجـة اول        . شد   خانوادة درجة اول كشور تشكيل مي       شاهزادگان بالغ اشكاني و رؤساي هفت     

نامـة پارتيـان مخـالف بـود،          كشور تشكيل يافته بود و وظيفه داشت كه از تصويب اموري كه با اصـول مـذهبي و اسـاس                   
توان، اولين پارلماني برشمرد كه حتي قـدرت بركنـار كـردن شـخص اول      درحقيقت مجلس مهستان را مي. جلوگيري كند 

هاي متعددي از بركناري پادشاهان اشكاني را به دست مجلـس مهـستان               حكومت يعني پادشاه را نيز داشت و تاريخ نمونه        
  . دهد نشان مي

نظر كرد و حاكميـت آنجـا را          رفدليل اينكه در مقابل روميان از ارمنستان ص         فرهادم پنجم يا فرهادك، به    : نمونة اول 
  ).698، 1382مهرآبادي، (از سلطنت خلع و كشته شد ) مجلس سنا(ها سپرد، از طرف بزرگان و نجباي ايراني  به رومي

مهرداد سوم كه از سلطنت او دو سال نگذشته بود، به دست مجلس مهستان بركنار شد و علـت آن هـم                      : نمونة دوم 
  ).1303، 1383خداداديان، (مي بوده است رح سختگيري، اعمال خشونت و بي

صورت دموكراتيك بوده است و مجلس مهستان         شيوة به حكومت رسيدن وتن يا اشك هفدهم كامالً به         : نمونه سوم 
توان نتيجـه گرفـت آنچـه كـه      كلي مي طور به). 698، 1382مهرآبادي، (عنوان پادشاه به سلطنت برسد  رأي داد كه وتن به 

شـود، همـان وجـود دو مجلـس كـامالً قدرتمنـدي بـود كـه                   و استمرار سلسلة اشكانيان شناخته مي     عامل اصلي در حفظ     
هـا    اي بـه سـاتراپ      در غير اين صورت، اشكانيان كه اختيارات گسترده       . توانستند باالترين قدرت اجرايي را داشته باشند        مي

  .كنندتوانستند نزديك به پنج قرن فرمانروايي  هيچ عنوان نمي داده بودند به
توان بـه     هنگام بررسي تأثير ايران باستان بر توسعة مفاهيمي همچون حكومت و مرز در اروپاي قرون وسطي، مي                  به

. اشارات كتب مقدس باختر زمين به شيوة كشورداري در ايران باستان و حرمت نهادن آنان به حقـوق اقـوام اسـتناد كـرد                       
المنـافع ـ از     خود كه براساس ايدة دادگري براي همة ايرانيـان مـشترك  ايرانيان با گستردن ساختار حكومتي فدراتيو ويژة

آمـدن دموكراسـي    وجود آمده بود، شايد زيربناي ضروري براي پديد ملل مستقل تا فدراسيوني از كشورهاي خودمختار ـ به 
زاده،   مجتهـد ( باشند   حكومتي يا حكومت دموكراتيك در اروپاي قرون وسطي و پس از آن در عصر مدرنيته را فراهم آورده                 

1386 ،225.(  
  

  ساسانيان و سفير در نظام ساتراپي
انوشيروان پـس از    . گذاري كرد   كرد در معبد آناهيتا تاج      اردشير كه خود را از نوادگان كوروش معرفي مي        . م. ق 224در سال   

و سيـستان؛ دوم،    يـك، سـرزمين خراسـان       :  قسمت تقسيم كرد، كه عبارت است از       4تحكيم سلطنت خويش كشور را به       



50 1388 ، بهار 67ي، شماره هاي جغرافياي انسان پژوهش  

ناحية همدان، نهاوند، كرمانشاه، اصفهان، قم، كاشان، ابهر، گرگان و طبرستان؛ سوم، پارس و خوزستان و كرمان؛ چهـارم،                   
پاذوكس عبارت است از سرزميني بسيار  . گفتند  ها يك پاذوكس مي     عراق، يمن و شام كه اصطالحاً به هريك از اين بخش          

  ).242، 1376رضا، (شدند  عنوان حاكم هر منطقه معرفي مي شده است و پاذوكسيان به يوسيع كه چند ساتراپ را شامل م
ها كاست و حتي تـا حـدودي          شود كه اردشير تا حدود زيادي از اختيارات ساتراپ          از مطالعات منابع تاريخي آشكار مي     

رفته جايش را به نظـامي متمركـز در           تهگرفته در زمان هخامنشيان رف      بنابراين فدراليسم شكل  . نظام ساتراپي را از بين برد     
حتي . شان كاسته شد    ها افزوده گرديد و آنها تبديل به پاذوكس شدند اما از اختيارات             زمان ساسانيان داد، بر وسعت ساتراپ     

در دوران حكومت خسروپرويز، نظام پاذوكسي نيز تقريباً منحل گرديد و نوعي تقسيمات جديد سـرزميني آغـاز شـد، كـه                       
البته ايـن   . كرد و از باال به پايين عبارت بود از ايالت، استان، رستاق، و تسوج                قسمت تقسيم مي   4ري ساساني را به     امپراتو

  ).530، 1380نيا،  رجب(بندي بيشتر از ديدگاه نظامي و دفاعي مطرح شده بود  نوع تقسيم
  
  گيري نتيجه

  :توان چنين برشمرد نتايج برگرفته از پژوهش حاضر را مي
اه نظام حكومت ـ شهري برخالف نظر اغلب افراد، جامعـة يونـان باسـتان نبـوده اسـت و ايـن نـوع از         خاستگ .1

  .حكومت صدها سال قبل در فينيقيه و سومر وجود داشت
توان صرفاً عوامل جغرافيايي عنوان كرد، چراكه عوامل ديگري  گيري نظام حكومت ـ شهري را نمي  علت شكل .2

 .اند عقيدتي در اين امر بيشترين سهم را داشتهنظير اختالفات قومي، نژادي و 

علت كم بودن جمعيت  اي حتي يونان باستان وجود نداشته است و به  دموكراسي به معني امروزي در هيچ جامعه       .3
 .اند در حكومت ـ شهرها تنها برخي از افراد كه از پدر و مادر آزاد متولد شده بودند حق انتخاب داشته

شـود كـه بـه زبـاني ايرانـي سـخن              ستين سازمان سياسي فضاي ايران محسوب مـي       عنوان نخ   حكومت ماد به   .4
شـيوة كـامالً دموكراتيـك در زمـان خـودش       گفتة منابع غربي ـ ازجمله هرودت ـ پادشاهيِ ماد به   به. گفتند مي

 .انتخاب شد

اليسم باستاني  توان حكومت هخامنشي را شاهنشاهي دانست كه به شيوة فدر           با مطالعة منابع موثق تاريخي، مي      .5
 .شده است اداره مي

علت تداوم و استمرار حكومت اشكانيان، وجود دو مجلس قدرتمند سنا و مهستان بوده است كه حـق بـاالترين          .6
 .اند گيري ـ يعني حتي بركناري شاه را داشته تصميم

 .تدريج از نظام فدرال به نظامي متمركز تبديل گرديد شاهنشاهي ساساني به .7

صورت افقي شكل گرفته بود و اين پراكندگي قدرت  ة پراكنش قدرت در جامعة يونان باستان بهطور كلي شيو  به .8
ولـي در  . بين حاكم حكومت ـ شهر، جمع سالخوردگان، مجمع عمومي يا آپال، و سران نظامي تقسيم شده بـود  

اي كه از شـاه   نهگرفت، به گو صورت عمومي صورت مي ويژه هخامنشيان ـ پراكنش قدرت به  ايران باستان ـ به 
 .رسيد تر مي ها، نماينده شاه، والي و مقامات پايين شد و به ساتراپي شروع مي
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