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چكيده
ایجاد وحدت ملی در یک قلمرو سياسی سالهای سال است که مورد توجه محققان علوم اجتمااعی قارار فرهتاه و
پژوهشهای زیادی نيز در این مورد انجام شده است .محققان تاکنون عوامل زیادی را که در شاكل فياری وحادت
قومی موثر بوده مورد بررسی قرار داده اند؛ اما نقش اقتصاد و نظام پولی در ایجاد وحدت قومی کمتر ماورد توجاه
قرار فرهته است.
هخامنشيان به عنوان بنيانگذاران نظام سياسی منسجم در ایران ،توانستند نظام پولی منظمی را در قلمرو خود ایجااد
کنند.در این نظام پولی منظم سكه های طال و نقره در تمام طول حكومت هخامنشی و حتی بعد از آن بادون آنكاه
تغييری در وزن آنها رخ دهد،ضرب می شد.
این سكه ها که در تمام مناطق قلمرو هخامنشی با وزنی ثابت ضرب می شد،باعث یكپارچگی در داد و ساتد و در
نتيجه یكپارچگی اقتصادی شد .بعالوه داد و ستد در ميان قلمرو وسيع هخامنشی باعث تبادالت هرهنگی در سراسر
قلمرو آنها می شد.
در این مقاله بر آنيم تا به بررسی این نكته بپردازیم که هخامنشيان چگونه با ایجاد یک نظام پولی مشترک و وحدت
اقثصادی در سراسر قلمرو خود توانستند به فونه ای از یک وحدت ملی دست یابند .در این راستا و برای رسايدن
به این هدف داده های سكه شناسی مورد بررسی قرار می فيرند.
واژفان کليدی :هخامنشيان ،وحدت ملی ،سكه ،طال ،نقره
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مقدمه

نگرشهای اجتماعی ماذهبی در وحادت ملای باعاث

درباره هویت ملای ایرانياان تااکنون مقااالت زیاادی

فردیده که جنبه های اقتصادی که مای تواناد عامال

-483

وحدت ملی فردد کمتر مورد توجه قرار فرهته است.

 )419تنها سه مولفه جغراهيای سياسی ،مذهب و زبان

جوامااع مختلفاای کااه دارای ساااختارهای اجتماااعی

را عوامل ایجاد هویت ملی در ایران دانساته و اشااره

مااذهبی متفاااوت هسااتند داد و سااتد و ارتباطااات

ای به دیگر مولفه ها نمی کند .قرخلو 4831ص

اقتصادی آنها به ارتباطات هرهنگی ختم مای فاردد و

 )4-12عواملی هراتر از جغراهيای سياسی را در شكل

وحدت پولی باعاث مای فاردد کاه ایان ارتباطاات

فيری وحدت ملی موثر می داند .وی بر ایان اعتقااد

اقتصادی به وحادت هرهنگای ،اجتمااعی و ماذهبی

است که حوزه تمدنی و جعراهيای مجازی نيز نقاش

تبدیل فردد.

نوشته شده اسات .ساعيد زاهاد 4831صا

موثری را در ایجاد وحدت ملی دارا هست.
تاچيک  ) 4839محقق دیگری است کاه از دیادفاه
جامعه شناسی به تعریف هویت می پردازد به عقياده
او هویت ملی ریشه در تعلقاات قاومی و طایفاه ای
دارد .او به هویت ملی در عصر پهلاوی –باه عناوان
زمان اوج شكل فيری هویت ملی در ایاران – اشااره
کرده و آن را برخاسته از مفهوم کهان ایرانشاهر مای
داند،تعریفی که وقوع انقاالب اساالمی بعادها آن را
تغيير می دهد.
علی یوسفی  )4831در مقاله ای باه تعریاف قاوم و
روابط بين قومی می پردازد و هویت ملی را به معنای
احساس تعلق و وهاداری نسبت باه عناصار و نمااد
های مشترک در کل جامعه تعریاف مای داناد .او در
این راستا به روابط اقتصادی بين اقوام ساکن در یاک
جامعه نيز به عنوان عاملی در شكل فيری هویت ملی
اشاره می کند .وی در نهایت چنين نتيجه

می فيرد

که اجماع ملی در جامعه چناد قاومی ایاران بواسا ه
مناسبات مشترک دولت با اقوام مختلف کشور ایجااد
شده است.

پيشنه تاریخی
مادها  219-313ق م ) اولين قومی بودند که شاكل
سياسی منسجمی را به ایران داده و برای شكل فيری
یک هویات ایرانای تاالر هراوانای نمودناد .مادهاا
اقوامی از نژاد آریایی بودند که با فساترر قادرت و
نفوذ خود بر اقوام مختلف ایرانای و ایجااد پيونادی
ميان آنها توانستند بر سل ه بين النهرینی ها -اقوامی با
هویتی غير آریایی با زبانی متفااوت از آنهاه ایرانيهاا
بدان تكلم می کردند -خاتمه دهند ،قلمرو مادهاا در
زمان حكومتشان در شرق تا ناواحی مرکازی هاالت
ایران و در غرب تاا رودخاناه هااليد دیااکونوف ،
) 4812و در جنوب تا خليج هاارس فساترر یاهتاه
بود.
بعد از پایان حكومت مادها هخامنشيان جانشيان آنهاا
شدند .پيوند خانوادفی هخامنشيان با مادها باعث شد
که انتقال حكومت از مادها به هخامنشيان بدون هاي
مشكل نظامی انجام شاده و هخامنشايان بتوانناد باه
راحتی بر قلمرو مادها تسلط یابند.
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هخامنشيان حكومتی را بنا نهادند که ترکيبی از ملات

باید دید که هخامنشيان چگونه توانستند یک انسجام

های فونافون با هرهنگ های متفاوت و نظاام اداری

ملی را در سراسر قلمرو خود به وجود آورند.

و پولی نا همگن بود ،هخامنشيان باا سال ه بار ایان

دین ،زبان ،خط و آداب و رسوم مشترک هر یک می

ملتهای تابعاه قلمارو وسايعی را تشاكيل دادناد کاه

توانند نقش ماوثری در ایجااد وحادت ملای داشاته

فسترده ترین قلمرو سياسی در آن زماان باود .یقيناا

باشند .اما صحبت کردن درباره هر یک از این ماوارد

اداره ایاان قلماارو وساايع بااا ملتهااایی فونااافون و

و نقش آنها در شكل فيری وحدت ملی در روزفاار

هرهنگهایی متفاوت کاری دشوار بود ،هخامنشايان باا

هخامنشی با توجه به نقصان مدارک بر جای مانده از

ایجاد یک نظام اداری -سياسای و هرهنگای منساجم

این دوره ،کاری است دشاوار .تاا آنجاا کاه مادارک

موهق باه انجاام ایان کاار دشاوار در طاول ساالهای

تاریخی و باستان شناسی یاری می دهند بایاد ففات

متمادی حكومت خود شدند ،آنها توانستند قاوانين و

که دین واحادی در سراسار امپراطاوری هخامنشای

قرخلو4831 ،ص )23را به وجاود

وجااود نداشااته و هریااک از ملاال تابعااه در روزفااار

آورند و از طریق آن قوانين و مقررات امكاان ایجااد

هخامنشی

می توانسته اند دیان خااص خاود را

ارتباطی و معنوی بين تمامی ملل تابعه خود را پدیاد

داشته و به راحتی آیين های دینی مخصوص به خود

آورند ثالثای4839،ص  . )11ایان ارتباام ماادی و

را انجام دهند ،بردباری دینای هخامنشايان از طارف

معنوی سرانجام به ایجاد یک وحدت ملای در ایاران

بسااياری از نویسااندفان و محققااان تایيااد شااده

آن روزفار انجاميد .هخامنشيان خود را از نژاد آریایی

است لوکوک .)33،4831،بعالوه بسايار کمای از آزار

می دانستند.آنها بارها در کتيبه های خود بر این نكتاه

دینی در روزفار هخامنشی به دست ماا رسايده و در

تاکيد کرده اناد لوکوک4831،ص .)114،133،819باا

صحت همان م الب کم نيز جای تردید است.

این حال آنها از یک مشروعيت مذهبی هم برخوردار

کتيبه های هخامنشی که به سه خاط هارسای باساتان

بودند .کتيبه های هخامنشی کرارا به ما می فویند کاه

،عيالمی و بابلی نگاشته شده اند .شاید بتاوان هارض

اهورامزدا حامی شاه هخامنشای و پشاتيبان سال نت

کرد که استفاده از این سه خط مای توانساته یكای از

اوست.

عوامل ایجااد وحادت ملای در سراسار امپراطاوری

چنانكه دیدیم تعلق داشتن به قومی خاص و پياروی

هخامنشاای بااوده باشااد؛اما در روزفاااری کااه بخااش

از مذهبی معين از جمله عوامال ایجااد هویات ملای

وسيعی از جامعه از نعمت خواندن و نوشتن بی بهره

اسات ،البتاه دو عامال ماذکور تنهاا اقاوام ایراناای –

بوده اند ،این هرض چندان واقعی به نظر نمی رساد .

آریااایی -را فاارد هاام جمااع ماای کرد؛درحاليكااه

اما درباره زبان ؛ تا کنون مدرکی به دست ما نرسايده

هخامنشيان بر اقوام غير آریاایی کاه ماذهبی غيار از

که نشان دهد هخامنشيان تاالر کارده باشاند زباان

مذهب زردشتی داشتند نيز حكومت می کردند .حاال

مشترکی را در بين مردم تحت سل ه خاود فساترر

مقررات مدونی
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دهند ،بعالوه این کار از پادشاهانی کاه حتای تاالر

شدند .جنگهای پی درپی بين این حكمراناان محلای

نكرده اند دین مشترکی را رواج بخشند ،بعيد است.

،باعث ضعف این دولتهای محلی شاده باود .هماين

مسایل دیگری نيز در ایجاد وحدت قومی در روزفار

مساله باعث شد کاه کاورر یكای پاد از دیگاری

هخامنشی قابل تامل است .در دوره هخامنشای یاک

قلمرو حكومتی آنها را تسخير کرده و باه حكمرانای

نيروی مرکزی و قدرتمند در ایران باه حكومات مای

آنها خاتمه دهد .کورر سپد این حكومتهای محلی

رسد .این قدرت مرکزی مای توانساته بارای تماامی

را جزء ملل تابعه خود در یک قلمرو وسايع سياسای

اقوام تابعه – صرهنظر از اینكه چه ماذهب یاا مليتای

قرارداد .بعدها این ملتها و حكومتهاا کاه هار کادام

داشته اند -بواس ه امنيت و آرامشای کاه ایجااد مای

دارای هرهنگاای متفاااوت بودنااد بااه ملتهااای تابعااه

کرده مفيد بوده باشد جوادی4831،ص.)13

هخامنشی تبدیل شدند .هخامنشيان موهاق شادند در

فذشته از تمام م الب هوق وجاود یاک نظاام پاولی

بين تمام آنها یک وحدت ملی را به وجود آورند.

مشترک در سراسر قلمرو هخامنشی به عنوان عااملی

هخامنشايان بارای اینكااه بتوانناد وحادت و عناصاار

اصلی و مهم در ایجاد وحادت ملای در دوره ماورد

هرهنگی مشترکی را در بين اقوام و ملل تابعه خود به

بحث ،شایسته توجه خواهد بود

وجود آورند ،کوشش بسيار کردند .بدین ترتيب آنهه

سيستم منظم اداری و اقتصادی در روزفار هخامنشی

را از دیگر اقوام برتار و مناسابتر مای دیدناد،انتخاب

نيازمند داشتن هلز و یا ق عه هلزی) خاص با وزنای

کرده و آن را می پذیرهتند مالوان )412،4832،؛حتای

بود کاه ماورد قباول دولات

افر مجبور می شدند رسمها و سنتهای پيشين خود را

معين و شكلی مشخ

باشد و دولات بتواناد از طریاق آن مالياات و دیگار

کنار بگذارند.

تعهدات مالی خود را دریاهات نمایاد .وجاود چناين

هخامنشيان برای اینكه بتوانند هرهنگ مشاترکی را در

استانداردی در سراسر قلمرو هخامنشی باعث می شد

بين این اقوام تابعه حاکم نمایناد بارای ایان کاار باه

که وضعيت در آمدهای عمومی ساده فردد.این مساله

صورت

فسترده ای اقدام به شكل فيری هرهنگای

به خصوص برای دریاهات مالياات و خاراج هاا از

را نمودند که مورد قباول کلياه ملال تابعاه و باعاث

مناطق مختلف قلمرو سياسی هخامنشيان بسيار مفياد
بود.
نظام اداری و اقتصاادی هخامنشای بعادها از طارف
حكومتهای یونانی و سلوکی – که بعاد از هروپاشای
هخامنشيان برای مادتی در ایاران حكومات کردناد-
مورد پذیرر و استفاده قرار فرهت.
هخامنشيان در زماانی کاه تعاداد حكمراناان ملاوک
ال وایفی در ایران رو باه هزونای فرهتاه باود  ،ااهر

وحدت ملی در بين آنها

می فردید.

نظام پولی هخامنشی
قبل از آنكه هخامنشيان بار تخات سال نت بنشاينند
شمشهای نقره ای و برنزی اساس داد و ستد در بابل
را تشكيل می داد .اولاين ساكه در غارب آسايا در
سارد و ليدیه در قرن ششم قبل از مايالد از الكتاروم
ضرب شد.
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حدود پانصد قبل از ميالد ،هخامنشيان به ضرب سكه

این شمش های هلزی به عنوان وسيله ای برای داد و

هااایی از جااند طااال دریااک) و نقااره شااكل )

ستد تهاتری محسوب می شدند،بی آنكاه از پشاتوانه

پرداختند .بر روی سكه های هخامنشای تصاویری از

سياساای هااي حكااومتی برخااوردار باشااند ؛امااا

یک تيرانداز دیاده مای شاود .هادف هخامنشايان از

هخامنشيان به جاای ایان شمشاها از ساكه اساتفاده

ضرب این ساكه هاا باه وجاود آوردن اساتانداردی

کردند و آن را به عنوان وسيله ای برای ایجاد وحدت

اقتصادی در سراسر قلمرو خود بود .بر اساس نوشاته

مالی در سراسر قلمرو خود استفاده کردند.

های هرودت  ).6.166داریور با ضرب این سكه
ها می خواست قدرت خود را به نماایش بگاذارد.در
دوره هخامنشی ضرب سكه های طال تنها در اختياار
پادشاه بود و استانداران تنهاا اجاازه داشاتند کاه باه
ضرب سكه هایی از جند نقره بپردازند.
دریک و شكل سكه های تجاری بودناد و در تماام
قلمرو هخامنشی اعتبار داشتند .مخصوصا سكه هاای
طالی دریک به عنوان استانداردی از جاند طاال در
بخش های غربی امپراطوری و آسيای صغير اساتفاده
می شدند.
چنانهه پژوهشها نشاان مای دهاد در منااطق تحات
سل ه هخامنشيان قبل از حكمرانی ایان قاوم غيار از
شمشهای هلزی ،استاندارد دیگری در اقتصااد وجاود
نداشت بر روی این شمشهای هلزی هي نشان ،نقش
و یا مهری از یک مقام سياسی دیده نمی شد.
در ایران تا پبش از هور کورر مقيااس نسابی وزن
شمش با معيارهای بابلی سنجيده می شد .از آنجایی
که معامالت بر اسااس تاراز و موازناه صاورت مای
فرهت ،نياز به سكه ای با وزنی معين و معياری برای
تعيااين خلااوص هلااز وجااود نداشاات .چنااين نظااام
اقتصادی که تنها بر اساس وزن هلزات اساتوار باود ،
قبل از هخامنشيان در بين النهرین و چند من قه دیگر
جغراهيایی رواج داشات .بياوار 4832 ،ص )4-211

کورش بنيانگذار وحدت پولی
در زمانيكه هخامنشيان در ایران بر حكومت نشساتند
سكه های آتنی هم در جریان داد و ستد قرار داشت.
کورر که بنيان فذار حكومت هخامنشيان بود وقتای
به تصرف قلمرو حكمران محلی می پرداخت و آن را
ضميمه حكومت خود می نمود ،ساختار هرهنگای و
اجتماعی آن حكومتها را تغيير نمی داد .کاورر بعاد
از شكست شاه ليدیه کروسد  211-211ق م ) به
ضرب سكه طالی الكتروم در ساارد پایتخات ليدیاه
ادامااه داد .در سااال  211ق م سااارد بااه تسااخير
هخامنشيان درآمد و هخامنشيان با تقليد از ليدیه باه
ضرب سكه های طاال  -بعناوان وسايله داد و ساتد
پولی – پرداختند.
به نظر می رسد که بعد از مرگ کروسد ،شاه ليدیه،
سكه های او از نظر وزن کاهش یاهته تاا اینكاه وزن
جدیدی معرهی فردیده است .چنانكه مشخ

است

سكه های طال و نقره هخامنشی حالت تراز داشته تاا
یااک اسااتاندارد پااولی .در دوره هخامنشاای تعااداد
مشخصی از سكه های نقره از نظر ارزر اقتصادی با
تعداد مشخصای ساكه هاای طاال برابار باوده اناد.
) (Herodotus, 1904: 3.95ایاان سااكه هااا
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همهنين جهت پرداخت حقوق به سربازان هخامنشی

که داریور عالوه بر اساتفاده سياسای و تجااری باه

و تجارت استفاده می شده است.

عنوان

شاید در زمان سل نت کورر – بنيانگاذار حكومات

کرده است.

وسيله ای تبليغاتی نيز از آن اساتفاده مای

هخامنشيان -سكه های سبک کروساد همهناان در
قلمرو هخامنشيان ضرب مای شاده تاا آنكاه بعاد از

داریوش و ضرب سكه:

مرگ کورر ،داریور اقدام به ضرب ساكه باه ناام

هرودت می نویسد که کروزس-پادشاه ليدیه  -اولين

دریک کرد .این موضوع باعث شده که مورخين عهد

شاهی بود که نخستين بار به ضارب ساكه از جاند

باستان به اشاتباه اهتااده و معتقاد باشاند کاه قبال از

طااال و نقااره پرداخاات مااالوان4832 ،ص )138و

داریور در قلمرو هخامنشيان سكه ای ضارب نمای

هردوی این سكه هاا را در کناار یكادیگر رواج داد.

شده و یاا اینكاه دریاک اولاين ساكه هاای طاالی

هرودت  )4,166می نویسد داریور بعاد از آنكاه

هخامنشی با نام ایرانای اسات کاه توساط داریاور

طال را تا حداکثر ميزانی که ممكن بود خاال

کارد

معرهی فردیده تا جایگزینی برای ساكه هاای ليدیاه

دستور به ضارب ساكه داد .ضارب چناين

ساكه

باشد.

هایی تا زمان اسكندر ادامه یاهت .سكه های دریک و

مورخين باستانی معتقدند که نام دریک ساكه طاالی

شااكل سااكه هااایی بودنااد کااه از پشااتيبانی سياساای

هخامنشااای)از ناااام داریاااور اول Herodotus,

هخامنشيان برخوردار بوده و مخصوصاا ساكه هاای

) ) 1904,4.166,7.28مشتق شده که برای اولين بار

طالی دریاک باه عناوان اساتانداردی اقتصاادی در

به ضرب این سكه پرداخته است .ولی محققين عصر

نواحی غربی قلمرو هخامنشيان و در آسيای صغير به

جدید معتقدند که منشاء نام دریک را باید در هارسی

کار فرهته می شادند )(Ghirshman,1989: 181

باستان جستجو کرد که بعدا با ناام داریاور آميختاه

ایاااااان سااااااكه هااااااا بعاااااادها توسااااااط

شده است  .این سكه در تمام طاول دوره هخامنشای

بانكااداران ) (Burns,1927:83سورشااارژ ماای

ضرب می شد.

فردیده است.

به نظر می رسد که تصویر کماندار بر روی سكه های

هخامنشيان تعدادی سكه های طال را نيز برای اهداف

هخامنشاااای همااااان شاااااه هخامنشاااای باشااااد

نظامی ضرب کرده اند .هخامنشان با اهاداف نظاامی

) (Stronach,1989: 266این تصویر بر سكه هاای

به سكاهای اطاراف دریاچاه اورال کماک ماالی مای

جانشينان هخامنشيان همهون اشكانيان نيز به صورت

کرده اند؛این کمک های ماالی از طریاق ساكه هاای

کمانداری نشسته بر تخت دیده می شود  .بعادها بار

طالی هخامنشی در اختيار سكاها قرار می فرهت.

سكه هاس ساسانی نيز چنين تصویری قابال رویات

سكه های سل نتی هخامنشی نه منحصر به هرد بوده

است  .استفاده از این تصویر تا دوره اسالمی همهنان

است و نه وسيله داد و ستد جهانی .اکثر ساكه هاای

رواج داشته است .دریک سكه طالی هخامنشی است

هخامنشی به همراه سكه های شمشی پيدا شده است.

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
چنانكه مشخ

–

واحد شوشتر

است سكه های هخامنشای بعناوان

در عصر کالسيک سكه های یونانی هم از نظر زیبایی

نظام پولی در باين عاماه ماردم جامعاه از عموميات

و از نظر هنی به اوج شكوهایی خاود رسايد .در ایان

برخورار نبوده اسات .هخامنشايان بخشای از خاراج

زمان بر روی سكه های یونانی تصاویر خدایان دیاده

خود را به صورت کاال و اجناس دریاهت می کارده

می شود و سكه ها دارای نوشتار می شوند .معموال

اند ؛اما با این حال سكه های هخامنشی بين دولتهای

نام شهری که این سكه ها را ضارب مای کردناد بار

تحت سل ه آنها در سراسر قلمرو وسيعشان به عنوان

روی آنها دیده می شاود .ساكه هاای هخامنشای بار

یک استاندارد اقتصادی مشترک عمل می کرده است.

خالف این سكه هاست .چنانكه شرح داده شد ساكه
های طالی هخامنشی تنها از طارف شاخ

پادشااه

بحث:

ضرب می شده است.

در ایجاد وحدت ملی در طول دوره های مختلف

در یونان تا عصر هلنی -زمان اساكندر  -ساكه هاا

عوامل متعددی قابل توجه است نمودار)4عواملی

دارای استاندارد های متفاوتی بود  .اسكندر باا تقلياد

همهون وجود عناصر هرهنگی مشترک خط،زبان ،

از نظام اقتصادی هخامنشيان برای اولين بار در یونان

دین و)...حوزه تمدنی و نژاد مشترک از عوامل ایجاد

فونه ای از وحادت پاولی را باه وجاود آورد  .ایان

می آیند .اما با توجه به

وحدت پولی در سراسر قلمرو اسكندر وجود داشات

آنهه پيش از این ذکر شد صحبت کردن درباره نقش

و اسكندر باه خاوبی مای توانسات از آن باه عناوان

هریک از عوامل هوق در ایجاد وحدت ملی در

وسيله ای برای ایجاد وحدت ملای در قلمرویای کاه

روزفار هخامنشی با اما و افرهای هراوان همراه

ساکنانش را اهرادی با مليتهای فونافون تشاكيل مای

است .برای م العه وحدت ملی در دوره هخامنشی

دادند استفاده ببرد .برای رسيدن به این اهداف بود که

عوامل خاصی بيش از دیگر عوامل مورد توجه قرار

اسكندر به هم تراز نمودن سكه های ضرابخانه هاای

می فيرند نمودار )1از بين این عوامل خاص اقتصاد

مناطق تصرف شده خود پرداخت.

وحدت قومی به حساب

و نظام پولی عاملی تاثيرفذار در شكل فيری وحدت
ملی در دوره هخامنشی به حساب می آید.
در یونان عهد عتيق هر شهری جدافانه برای خود باه
ضرب سكه می پرداخات تعاداد ایان شاهرها در آن
دوره حدودا به هزار شهر می رسيد  .این شهرها خود
فردان بوده و واحد پولی یاک شاكلی در باين آنهاا
رایااج نبااوده اساات .تبااادل پااولی نيااز هقااط در بااين
شهرهای خاصی صورت می فرهته که با یكادیگر در
ارتبام بوده اند.

نتيجه:
قبل از به قدرت رسيدن هخامنشيان در ایاران ،مادهاا
در بخشهای وسيعی از ایان سارزمين خكومات مای
کردند .مادها افرچه موهق به شكست آشوریان شدند؛
اما به جز بخشهایی از بين النهرین حكومات آنهاا در
خارج از ایاران چنادان فساترر نياهات  .حكومات
مادها در شرق نيز تنها تا بخشهایی از نواحی مرکازی
هالت ایران مای رسايد.قبل از مادهاا نياز حكمراناان
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محلی متعددی در بخشهای مختلف ایران خكام مای

ثالثی ،محسن ،4839 ،جهان ایرانی و ایاران جهاانی.

راندند .هخامنشيان اولين حكومتی بودند که عالوه بر

تهران :مرکز.

آنكه تمامی سرزمين ایران را تحات سال ه خاود در

دیاکونف،م ،4812،تاریا ماد ،ترجمه کریم کشاورز،

آوردند،حكومت خود را به خارج از مرزهاای ایاران

تهران ،نشر امير کبير.

نيز فسترر دادند .قلمارو هخامنشايان از شامال باه

زاهد 4831،ساعيد ،هویات ملای ایرانياان ،هصالنامه
.483-419

بخش جنوب روسيه کنونی ،از شرق به رودخانه سند

راهبرد یاس،شماره ،1ص

در پاکستان کنونی و در غرب به مصار مای رسايد .

قرخلو ،مهدی ،4831 ،حوزه جغراهيایی تمدن ایرانی،

شيه جزیره عربستان و و بين النهارین نياز در قلمارو

هصلنامه م العات ملی ،سال دوم ،شماره  ،3بهار -4 ،

فسترده هخامنشی جای می فرهتند.هخامنشيان بارای

.12

اداره حكوماات در چنااين قلماارو وساايعی نااافزیر از

قرخلو ،مهدی ،4831 ،حاوزه جغراهياایی هرهناگ و

ایجاد وحدت ملی بودناد .وحادت ملای در سراسار

تمدن ایرانی .چاپ شده در مجموعه مقاالت ،هرهنگ

دوره هخامنشی باعاث دوام و ثباات ایان حكومات

و هویت ایرانی به کوشش مریم صنيع اجالل .تهاران:

فردید.

نشر تمدن ایرانی.

هخامنشيان با استفاده از وحدت پولی و ایجااد نظاام

لوکوک ،پير ، 4831 ،کتيبه هاى هخامنشى ،ترجمه:

پولی منساجم در سراسار قلمارو خاود باه وحادت

نازیال خلخالى ،تهران ،نشر و پژوهش هرزان روز

اقتصادی دست یاهتند .وحادت اقتصاادی در قلمارو

مالوان ،مااکد 4832 ،کاورر بازرگ ،تااریا ایاران

هخامنشاايان باعااث تسااهيل تجااارت در بااين اقااوام

دوره هخامنشيان ،ترجمه :مرتضای ثاقاب هار ،جماع

مختلف این قلمرو فردید .تجارت عامال ماوثری در

آوری کننده ایليا فرشوی  ،تهران.انتشارات مهتاب

ایجاد ویژفی های هرهنگای مشاترک محساوب مای

یوسفی ،علی  ،4831روابط بين قومی و تااثير آن بار

شود .به این ترتيب نظاام پاولی مشاترک و وحادت

هویت اقوام در ایران تحليلی ثانویه بر داد هاای یاک

اقتصااادی باعااث ایجاااد وحاادت ملاای در قلماارو

پيماایش ملای ،هصاالنامه م العاات ملای ،سااال دوم،

هخامنشی فردید.

شماره  ،3تابستان.ص
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