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   مقدمه -1

پژوهشگران قدرت سياسي و توزيع فضايي آن يكي از مهمترين موضوعاتي است كه ذهن 
پخش : توزيع فضايي قدرت سياسي معموالً به. خود مشغول كرده است جغرافياي سياسي را به

سازمانهاي مردمي وحكومتي محلي  قدرت سياسي در پهنه سرزمين و برخوردار كردن نهادها و
امنيت ملي و  كه متضمن وحدت وي نحوو اجرا در امور مربوط به گيري تصميماز اقتدار 
 Hafeznia & Kaviani( و محلياي  همنطق پويا در سطوح ملي، و جانبههمه يدارتوسعه پا

Rad, 2004: 32 .( قدرت سياسي و مفهوم آن در جغرافياي سياسي حاكي از آن است كه
بر  تأثير اشخاص و افراد يك ملت در قالب يك حكومت سرزميني داراي چه ميزان

فضا در جغرافياي سياسي همان پهنه سرزميني است  براي خود و ديگران هستند و گيري تصميم
توزيع فضايي قدرت . پذيرند مي تأثيركه انسان و محيط در آن در كنش متقابل هستند و از هم 

نام  به بين افراد يك ملت در يك پهنه سرزميني گيري تصميمسياسي بدين معني است كه قدرت 
اينكه افراد در قالب يك ساختار  يعني گيري تصميمقدرت . كشور چگونه توزيع شده است
به حكومت شهرت دارد چه جايگاهي دارند و افراد يك ملت  قدرت كه در جغرافياي سياسي

ترين طبقه افراد يك كشور كه  تا پايين ،كه از شخص حاكم كه قدرت اول يك كشور است
 .چه ميزان در اين ساختار قدرت يعني حكومت داراي نقش هستند ،مردم عادي هستند

الگوي متمركز، الگوي : الگوهاي مطرح شده براي توزيع فضايي قدرت سياسي عبارتند از
الگوي محلي كه الگوي اخير به ساختار قدرت سياسي چندان توجهي  اي وفدرال، الگوي ناحيه

 قدرت سياسي متمركز. در بطن ساير الگوهاي ذكر شده ايفاي نقش كند تواند ميندارد و 
بعد فضايي كه بيشتر بر نقش مردم و سكنه نواحي  -1: توزيع شود در دو بعد تواند مي

در  گيري تصميماقتدار  و عد ساختاري كه در آن قدرت سياسيب -2، كند ميكيد أجغرافيايي ت
). Ibid( كند ميكيد أيابد و بر بعد دولتي و حكومت ت سطوح مختلف اركان حكومتي انتشار مي

هاي بشري  ريخي و تمدني بلند است و جزء اولين تمدنكشور ايران كه داراي يك دنباله تا
از اولين حكومت رسمي كه بر ايران . الگوهاي حكومتي متفاوتي را تجربه كرده است است،

اولين  گذرد، ششصد سال مي و هزار حدود دو حكمراني كرد و تشكيل دولت داد يعني مادها،
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شاهد  است و تا به امروز نيز با تغيراتيآمد الگوي متمركز بوده  الگوي حكومتي كه در ايران
بدون شك در . همان الگوي اوليه يعني تمركز در توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران هستيم

در اين . اند گذار بودهتأثيروجود آمدن و فلسفه اين نوع الگو توزيع قدرت سياسي، عواملي به
فرهنگ  عواملي نظير .ته شودپرداخ گذارتأثير بررسي اين عوامل به شود ميپژوهش سعي 

 آّب ذكر است عواملي ديگري نظير وسعت، هالزم ب. موقعيت جغرافيايي مذهب، دين و سياسي،
ولي در اين  ،اند ثر بودهؤدر توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران م ها هوا و ناهمواري و

اريخ ايران به دو دليل اينكه ت. شود ميپژوهش فقط به سه عامل كه در ابتدا ذكر شد پرداخته 
قسمت تقسيم شده است يعني تاريخ ايران باستان و تاريخ ايران اسالمي و پرداختن به اين دو 

. شود ميلذادر اين تحقيق به تاريخ ايران باستان پرداخته  گنجد؛ در قالب يك مقاله نمي حوزه
  :سؤاالت مطرح شده در اين تحقيق عبارتند از

بر مردم ايران در دوره باستان بر نوع الگوي فضايي توزيع آيا نوع فرهنگ سياسي حاكم .1
  گذار بوده است؟تأثير قدرت سياسي در اين كشور

گذار بوده تأثيرباستان  آيا دين و مذهب در نوع الگوي توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران.2
  است؟

 باستان يراني در نوع الگوي توزيع فضايي قدرت سياسي در اتأثيرموقعيت جغرافيايي چه . 3
  داشته است؟

  :فرضيات اين تحقيق نيز عبارتند از
نوع فرهنگ سياسي حاكم بر مردم ايران باستان بر الگوي فضايي توزيع قدرت سياسي در . 1

  .بوده است تأثيرگذار اين كشور در دوره باستان
  .ستبوده ا مؤثردين و مذهب در نوع الگوي فضايي توزيع قدرت سياسي در دوره باستان . 2
دوره باستان ايران  در نوع الگوي توزيع فضايي قدرت سياسي در عامل موقعيت جغرافيايي. 3

  .بوده است مؤثر
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  روش تحقيق -2

در اين تحقيق از روش توصيفي تحليلي استفاده شده است كه اطالعات بدست آمده از طريق 
. ح شده خواهيم پرداختي مطرها هبه تحليل فرضياي  همطالعه اسناد و كتب تاريخي و كتابخان

جداگانه  صورت بههاي ايران باستان با رويكردي ايدئوژيك  در اين تحقيق با بررسي حكومت
سپس به تجزيه تحليل . در توزيع فضايي قدرت در هر دوره پرداخته شده است مؤثر عوامل به

  .آن اقدام شده است

  مباني نظري تحقيق -3

 پراكنش و توزيع قدرت سياسي در يك پهنه سرزمينيگونه كه ذكر گرديد براي الگوي  همان
در اين الگو، قدرت سياسي و الگوي متمركز،  -1 :نام كشور چهار الگو وجود دارد به

سياسي در مركز و در دست يك نفر يا يك گروه خاص متمركز شده است و  گيري تصميم
اين قدرت و  و افراد مناطق مختلف كشور در شود ميقدرت از باال به پايين اعمال 

يعني توسط  شود ميچندان سهيم نيستند و براي آنها تصميمات از باال گرفته  گيري تصميم
در اين الگو افراد مناطق مختلف يك پهنه  الگوي فدرال، -2. شخص حاكم يا حكومت مركزي

سرزميني براي منافع خود و براي اهداف بزرگتر با هم متحد شده و تشكيل يك حكومت 
. دهند و قدرت بين اين مناطق تقسيم شده و قدرت برتري بر آنها حاكم نيست ميبزرگتر را 

باشد كه در  اي، يك الگوي متعادل كننده بين دو الگوي متمركز و فدرال مي الگوي ناحيه -3
بخشي از قدرت سياسي را به نواحي داخلي كه از هويت قومي و  اين الگو دولت مركزي،

دولت  الگوي محلي، -Glasner, 1993:107 .(4( كند ميفرهنگي متفاوتي برخوردارند واگذار 
اداري است كه در نتيجه فرايند توزيع  -  مفهومي سازه سياسي لحاظبهيا حكومت محلي 

ترين حلقه حكومت كه  پايين ،ه عقيده تايلورب. آيد ميوجود  به وسيله حكومت فضايي قدرت به
 شود ميحكومت محلي گفته  كند ميهاي منفرد رسيدگي  شهرها و شهرك به امور ويژه جوامع،

)Taylor & flint, 2000: 372.(  در واقع الگوي محلي يك جزء كوچك از حكومت مركزي
  .در قالب سه نوع قبلي تجلي يابد تواند مياست و 
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  فرهنگ سياسي

هايي كه نسبت به ساخت قدرت يا نحوه اعمال  مجموعه نگرش: فرهنگ سياسي عبارتست از
آن در يك جمعيت وجود دارد كه ممكن است به دو بخش فرهنگ نخبگان و فرهنگ توده 

مفهوم فرهنگ سياسي بر اين فرض  هر جامعه فرهنگ سياسي خاص خود را دارد،. تقسيم شود
تاريخي خود بايد چيزهايي بياموزد و به دروني كردن معرفت  استوار است كه هر فرد در زمينه

 ريشه در روانشناسي دارد، لذا، و احساسات مربوط به سياست در جامعه خويش اقدام كند
و فرايند كلي آن  بدين معنا كه فرهنگ سياسي را هر نسل از نسل قبل خود به ارث خواهد برد

 دي و فرهنگ عمومي جامعه حاكم استباشد كه بر توسعه شخصيت فر تابع قانوني مي
)Lucian.w. pye, 1995: 3.( فرهنگ  :كند ميگونه بيان  اهميت فرهنگ سياسي را اين عالم

توسعه سياسي كشوري را  توان ميسياسي با مطالعات توسعه سياسي رابطه تنگاتنگ دارد و ن
فرهنگ سياسي براي بررسي . بدون اينكه از فرهنگ سياسي اطالع داشت مورد بررسي قرار داد،

 ,Alam(ابزار مفهومي ارزشمندي است  ،كند ميرفتار فرد در نظام سياسي معين كه در آن عمل 

بنابراين فرهنگ سياسي نگرش افراد يك ملت به قدرت سياسي و ساختار ). 112 :2008
 قدرت است كه هر فرد با توجه به سطح رشد فكري خود به اين ساختار نگرش خاص خود را

 .دارد

  ي تحقيقها هيافت -3

  )ماد(گيري اولين دولت متمركز در ايران  نحوه شكل - 3-1

ماد كه از نظر بسياري از مورخين اولين حكومت سازماندهي شده در ايران زمين است كه با 
براي مقابله با دشمن خارجي يعني آشور ) Diakonov, 1975: 69( گانه اتحاد قبائل شش

هگمتانه  و دياكو اولين پادشاه و عامل اصلي اتحاد و تشكيل دولت ماد بودگذاري شد و  پايه
از . باشد مي لهأحاكي از از اين مس ،معني محل تجمع بود پايتخت اولين حكومت ايراني كه به

توزيع ). Enayat, 1998: 29(نظر ساختاري شاه انتخابي بوده كه بيشتر نقش داوري داشته 
دليل كمبود منابع معتبر  بعد قابليت بررسي دارد، كه به ز دوفضايي قدرت در دولت ماد ا
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قاطعي كرد ولي از  اظهار نظر توان ميتاريخي در مورد پراكندگي فضايي قدرت در دوره ماد ن
ايراني است و اساس حكومت و شيوه توزيع قدرت  حكومتاينكه اولين  دليل بهنظر ساختاري 

توزيع فضايي قدرت . بررسي كاملتري شده است ،در اين دوره رقم خورد سياسي در ايران
تبديل شدن به شاهنشاهي ماد به اين صورت بوده  گيري و سياسي در حكومت ماد پس از شكل

هاي خود  هاكه همان سرزمين كه شاهنشاه در رأس قدرت قرار داشت و بعد از شاهنشاه، شاهك
قرار داشتند كه در رأس اين  ،شوند ميمختار ماد كه در منابع تاريخي و اوستا دهيو ناميده 

در اوستا آمده است كه از اجتماع چند زنتو ها  دهيو. ها قرار داشتند يا دهيوپتها  دهيوها، شاهك
وجود  گرفتند كه از اتحاد چند قبيله به قرار مي در رده بعدي قدرتها  آمد و زنتو وجود مي به

معاني مختلف  ه سوم قدرت ويس بود كه بهحلقه سوم و رد. آمد و در رأس آن زنتوپت بود مي
كه توسط افراد يك  شود ميگفته  خاندان كه به دهكده مسكوني مانند عشيره و شود ميترجمه 
نهايتاً آخرين حلقه قدرت نيمانا يا  گرفت و پت يا دهخدا قرار مي كه در رأس آن ويس خاندان،

-Diakonov, 1975: 67( بودهترين واحد اجتماعي در دوره ماد  كه كوچك همان خانواده

در دوره ماد نظام پدرساالري حاكم بوده و شايد به همين دليل است كه قبائل پس از ). 120
شاه توسط . عنوان رئيس يا شاه انتخاب كردند كه در رأس قدرت قرار گيرد اتحاد يك نفر را به

باز هم قدرت بيشتر در شد و سلطنت موروثي بوده ولي  مي خاندان يا بزرگان قبائل ماد انتخاب
گرفتند شاه را به انواع بهانه يا  دست اين خاندان يا اشراف مادي بود و هر وقت تصميم مي

 با منافع آنها است را جايگزين كردند و كسي كه هماهنگ هاي خاص خود بركنار مي روش
وده كه بيشتر در دست خاندان ب قدرت در دوره ماد متمركز بوده ولي تمركز قدرت. كردند مي

نوع حكومت در دوره ماد را يك حكومت  توان مي. طبقه خاص جامعه آن دوران بودند
اليگارشي قلمداد نمود كه قدرت متمركز بوده ولي در دست يك شخص نبوده بلكه در دست 

به اين صورت  توان مي حاكم بوده راها  فرهنگ سياسي كه در دوره ماد. گروه خاص بوده است
و  پرداختند ه مادها بيشتر مردم دامدار بوده و به دامپروري يا كشاورزي ميدر دور .بررسي كرد

گفت كه فرهنگ سياسي خاصي در دوره مادها وجود داشته و مدارك معتبري در اين  توان مين
گفت  توان ميشد و  شدت در دوره مادها رعايت مي مورد وجود ندارد ولي نظام پدرساالري به
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اينكه در دوره مادها پدر  دليل بهبوده است  مؤثرومت مادها نظام پدرساالري در شكل حك
طور كه در  در اين دوره نيز حاكم بوده و همان نظام دهخدا منشي، قدرت مطلق خانواده بوده

معرفي دياكو در منابع تاريخي مانند هرودوت يا تاريخ ماد دياكانوف و ديگر منابع آمده انتخاب 
صاحب منصب و  فردي عنوان بهو دادگر بوده و در قبيله خود دياكو بخاطر اين بوده كه عادل 

شد  داري خانواده مي داري محدود به برده در اين دوره نظام برده .داراي اعتبار شناخته شده بود
حقوق و مزاياي  ستند در صورت عدم رضايت ازتوان مي ها هداري اجباري نبوده، زيرا برد و برده

در دوره مادها يك طبقه اشراف وجود داشته كه تمام قدرت را  .خود ارباب خود را ترك كنند
در دستان خود قبضه كرده بودند و همان خاندان و اشراف بودند كه تصميم به اتحاد گرفتند و 

عامه مردم در قدرت نقشي نداشتند و قدرت محدود به  پادشاه انتخاب كردند، عنوان بهدياكو را 
اگرچه  ،ين در دوره مادها منبع تاريخي موثقي وجود ندارددر مورد د .شد خاندان حكومتگر مي

دهي به  كه دين در شكل رسد مين نظر بهتماماً زرتشتي بودند اما  ها آريايي شود ميگفته 
مادها،  در مورد موقعيت جغرافيايي در دوره. حكومت در اين دوره نقش چنداني داشته باشد

ايران سكنا گزيده بودند و در دامپروري و  مادها در غرب گونه اشاره كرد كه، بايد اين
ها زير سلطه  آنها مدت. كشاورزي از ساير اقوام و قبائل ايراني آن دوره وضعيت بهتري داشتند

كردند و اولين دولتي بودند كه از پرداخت خراج  خراج پرداخت مي دولت آشور بودند و به آن
 توان مي اقع دشمني با دولت آشور بوده كهبه دولت آشور سر باز زدند و علت اتحاد مادها در و

دشمني با آشور دانست  توان ميترين دليل تشكيل حكومت ماد را  اصلي در واقع ادعا كرد كه
كردند و دليل اصلي اين حمالت و  به سرزمين مادها هميشه دست اندازي ميها  زيرا آشور

در برابر اين غارتگري آشور  هاي آشور اقتصادي بوده و مادها براي توانايي و مقاومت يورش
البته فرهنگ . پادشاه انتخاب كردند كه به دادگري مشهور بود عنوان بهمتحد شدند و كسي را 

آنها  قبائل ماد پس از تشكيل حكومت ماد و اتحاد. عميق دارداي  هدادگري در ايران باستان ريش
وزگار حذف كنند و ديگر توانستند دشمن اصلي و عامل اتحاد خود يعني آشور را از صفحه ر

ثروت اندوزي خاندان و اشراف، . براي اتحاد وجود نداشت و اختالفات شروع شداي  هبهان
تر، اختالف بين خاندان و پادشاهان ماد همه دست به دست هم داده تا  داري پيشرفته برده
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خاندان خاندان تصميم بگيرند قدرت را از دست آخرين پادشاه ماد يعني ايستاگ كه با اين 
مشكالت فراوان داشت گرفته و به كورش پارسي بدهند و اين پايان كار پادشاهان ماد و آغاز 

توزيع قدرت در اين دوره اگر چه با نام پادشاهي ماد شناخته . پادشاهي پارسيان در ايران بود
را ها  گر بوده و شاه بيشتر نماد اتحاد ماد شده ولي قدرت بيشتر در دست خاندان حكومت

مهمترين عامل كه در توزيع . متمركز بوده است داشت و از نظر فضايي قدرت تا حد زيادي غير
كرده موقعيت ايران بوده است كه دولت آشور به همين دليل  قدرت در اين دوره نقش ايفا مي

فرهنگ . چشم طمع به ايران داشت و اين باعث شد كه قبائل ماد تشكيل دولت متحد دهند
 و. وره محدود به طبقه خاندان و نخبگان بوده كه قدرت را در دست داشتندسياسي در اين د

 مؤثرعواملي ديگر نيز مانند آب هوا و اقليم ايران در نوع ساختار فضايي قدرت در اين دوره 
 .اند بوده

  )Iranian Historical Atlas( قلمرو پادشاهي ماد و تقسيمات سياسي آن:  1نقشه شماره 

  هخامنشيان دوره - 3-2

پارسها يكي ديگر از اقوام آريايي بودند كه در بخش مركزي و جنوبي ايران سكونت داشتند 
ها  هخامنش .زير نظر حكومت ماد بودند ماديهاي  يكي از كشورك صورت بهاين قوم ابتدا 
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جزء رعاياي مادي بودندكه در زمان كورش قيام كرده و فرمانروايي مادي جاي خود را  نخست
قدرت در پارسها در دست  ).Paramour, 1996: 14 Mole( دهد ميمانروايي پارسي به فر

متمركز بوده تا اينكه آخرين پادشاه ماد يعني ايستاگ توسط كورش و به كمك ها  دهيوپت
بعد از به . اشراف سرنگون شده و كورش خود را جانشين ايستاگ و شاهنشاه ايران معرفي كرد

 قدرت سياسي و توزيع آن در بين پارسها تغيير نمود و حكومتقدرت رسيدن كورش ساختار 
اگرچه چيدمان . نبودها  گذاري شد و قدرت ديگر در دست دهيوپت شاهنشاهي هخامنش پايه

گانه  رياست قواي سه و قدرت شبيه ماد بود يعني همان ساختار كه پادشاه در رأس هرم قدرت
ترين  و خانواده پايين) Bayani, 2002:17( اداري، نظامي و روحاني تحت فرمان شاه بود

كورش پس از به قدرت . حلقه بود ولي اسم خانواده در ساختار قدرت هخامنش نمنه بوده
هاي تصرف شده را به چند دهپاوه و در رأس هر  رسيدن دست به كشورگشايي زد و سرزمين

نگهبان قلمرو داد كه امين شاه و حافظ و  يك خشه سه پاوه قرار مي ها هيك از دهپاو
     :نيز در قلمرو خود داراي قدرت و وظايفي بودند مانند ها هخشه سه پاو .شاهنشاهي بوده

اينكه  .رسيدگي به امور كشوري هر يك از استانهاي شاهنشاهي -2، تأمين صلح داخلي -1
امور لشكري و نظامي به آنها محول شده بوده يا خير اطالع دقيقي موجود نيست ولي شكي 

برخي  .شدند شاهنشاه انتخاب و منصوب مي نظامي توسط خود ست مسئوالن امور لشكري وني
پادشاهي هخامنش به هفت قسمت تقسيم  مدارك و شواهد تاريخي حاكي از آنند كه قلمرو

 شده بوده و هر قسمت و قلمرو توسط يكي از خاندان قدرتمند زير نظر شاهنشاه اداره
بندي نظامي بوده است و اين عدد هفت همان هفت  اين تقسيم رسد مي نظر بهشوند كه  مي

بدين ترتيب سرزمين هخامنش به هفت منطقه نظامي و  و خاندان قدرتمند ايران باستان هستند
تا آخرين  سه پاوه به چند دهپاوه و هر دهپاوه و سه پاوه و هر خشه هر منطقه به چند خشه

حلقه ديگر قدرت در دوره هخامنش دبيران . شد يتقسيم م حلقه يعني نمنه يا همان خانواده
رساني از  ها امين شاه بوده و به امور مالي و حسابداري هر سرزمين و اطالع بودند كه اين

پس از مرگ كورش تمركز . پرداختند سه پاوه به شخص شاهنشاه مي اوضاع داخلي هر خشه
نشاهي شدت گرفت تا قدرت شدت گرفت و كم كم اختالفات بين خاندان و خاندان شاه
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گانه داريوش قدرت را در دست گرفت كه خود يكي از همين  اينكه به كمك خاندان هفت
وجود آورده و خود را نايب خدا بر روي زمين  خاندان بوده داريوش نظام استاني امروزي را به

راي مانند دوره كورش دا ها هسه پاو شدت قدرت را متمركز كرد و ديگر خشه معرفي كرد و به
استان تقسيم  30در دوره داريوش قلمرو پادشاهي هخامنش به . آزادي و خودمختاري نبودند

ها بر اساس  بندي ديگر وجود داشت كه بر اساس ماليات بود يعني استان شد ولي يك تقسيم مي
اگر بخواهيم فرهنگ سياسي دوره هخامنش را  .ناحيه مالياتي تقسيم شده بودند 20ماليات به 

ررسي قرار دهيم بايد گفت در دوره هخامنش نظام فرهنگي در ابتدا شباهت زيادي به مورد ب
در  رسد مي نظر بهداشته ولي يك طبقه جديد به طبقات اجتماعي اضافه شده بود كه ها  دوره ماد

بودند كه به مقررات ها  گروه مغ بسزايي داشته اين تأثيرساختار فرهنگ سياسي اين دوره 
گذاري و حتي  انجام مراسم تاج تعيين ايام سعد و نحس، تعبير خواب، كردن،قرباني  مذهبي،

قرار ها  رسيد بايد تحت تعاليم مغ اند كه هر كس كه به پادشاهي مي تا آنجا نفوذ داشته
و اين حاكي از نفوذ مذهب در ساختار قدرت در ) Grishman, 1993: 148(گرفت مي

هاي  حتي در دوره كورش هخامنش طرفداران آئيندر دوره مادها و . حكومت هخامنش بوده
اين دوره باعث رشد و پيدايش مكاتب فكري  پرداختند و ميو تبادل نظر و گفتگ مختلف به

 Jalali( جديد شد كه برخي اعتقاد دارند آئين زوراني در اين دوره محصول اين تفكر است

Moghaddam, 1993: 23 .(بودند، يعني  زادي اي آمردم در دو مقوله فرهنگ و مذهب دار
كرد ولي پس  گيري نمي هر كس دين و اعتقادات خود را داشت و حكومت در اين مورد سخت

از قدرت گرفتن داريوش اين وضعيت دچار تغيير شد و در دوره خشايار شاه مذهب و فرهنگ 
كمك اهورا كه من به  كند ميعنوان  قرار گرفته و خشايار شاه در كتيبه بيستونها  مغ تأثير تحت

مزدا توانستم بر دشمنانم غلبه كنم و همه را مجبور كردم كه به اهورا مزدا اعتقاد داشته 
از نظر طبقات اجتماعي در اين دوره طبقه اول اشراف و  ).Diakonov, 1975: 110( باشند

قه طبقه دوم طب. گانه ايران باستان است منظور همان خاندان هفت رسد مي نظر بهنجبا بودند كه 
بودند يعني در اين دوره طبقه روحانيت بعد از نجبا در جايگاه دوم طبقه اجتماعي  روحانيت

ستند در طبقه دوم قرار بگيرند و طبقات توان مي قرار داشتند و طبيعي است با نفوذي كه داشتند،
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ايران را در اين دوره هخامنشيان قلمرو سرزمين . وران و كارگران بودند بعدي كشاورزان و پيشه
و دو  ايران در دوره هخامنشيان از هفتاد .وسعت بخشيدند و امپراتوري عظيمي را بنا كردند

نام  به وجود آورده بودند تشكيل شده بود و هر ايالت حاكمي نشين را به ملت كه سي ساتراپ
اشغال شده فقط زير لواي امپراتوري  هاي سرزمين). Nazarian, 1374; 7( شهربان داشت

وسعت قلمرو، نظارت بر آن  دليل بهكه  آمدند شمار مي نش بودند و جزء سرزمين ايران بههخام
يعني همه . صورت كنفدراسيوني بوده كاري بسيار دشوار بوده به همين خاطر شكل حكومت به

ها اسماً زير نظر پادشاهي و حكومت مركزي هخامنش بودند ولي در امور داخلي خود  سرزمين
با زوال فاصله ميزان نظارت حكومت مركزي كاهش  رسد مي نظر به. بودند داراي خودمختاري

و  شدند مورد نظارت حكومت مركزي واقع مي هاي دورتر كمتر يافت يعني سرزمين مي
 توان ميشدند و  سرزمين و مردم اصلي ايران بيشتر مورد شماتت حكومت مركزي واقع مي

عدم توانايي حكومت مركزي در كنترل  دليل بهگفت شكل حكومت كنفدراسيوني بيشتر 
هاي دورتر بيشتر داراي خودمختاري بودند تا  سرزمين كه باشد، هاي دور دست مي سرزمين
ويل دورانت اعتقاد دارد در دوره هخامنش مردم در مقابل شخصي كه . تر نزديك هاي سرزمين

نظام  ).Ravandi, 1964: 453(كردند  از نظر قدرت در سطحي باالتر از آنها بوده تعظيم مي
پدرساالري دوره هخامنش نيز مانند نظام دوره مادها بوده و نظام رياستي و كدخدايي در دوره 

نفوذ روحانيون  توان ميبا دوره مادها را  هخامنش نيز وجود داشت تنها تفاوت دوره هخامنش
گرفت و در دوره هخامنش رفته تمركز صورت  .دستگاه حكومت هخامنشيان عنوان كرد در

قبل از همه تمركز ديني و مذهبي در حالي كه در دوره مادها و حتي در دوره كورش يا 
كمبوجيه مردم در انتخاب دين و مذهب خود آزاد بودند و حكومت مركزي با آنها كاري 

وجود آمد و تا آخر دوره  در دستگاه قدرت تمركز ديني بهها  نداشت ولي رفته رفته با نفوذ مغ
شد يعني  در دوره هخامنشيان توزيع فضايي قدرت متمركز. اين وضع ادامه داشتهخامنشيان 

در ابتدا كه كورش به قدرت رسيد تا حدود زيادي عدم تمركز بر ساختار قدرت حاكم بوده 
تر شد و اين  تر و توزيع قدرت بسيط ولي با به قدرت رسيدن داريوش بزرگ حلقه قدرت تنگ

كمتر شده و تمركز قدرت ها  يوش بزرگ بوده و قدرت ساتراپطلبي دار بيشتر ناشي از قدرت
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كم كم توانسته بودند در حلقه قدرت وارد ها  در اين دوره مغ .در دست شاهنشاه بيشتر شد
از نظر فضايي قدرت سياسي در دوره . گذار باشندتأثيرشوند و بر ساختار قدرت سياسي 

 .متمركز باقي ماندحد زيادي مانند دوره مادها غير  هخامنشيان تا

 )Iranian Historical Atlas( قلمرو جغرافيايي ايران در دوره شاهنشاهي هخامنشيان: 2نقشه شماره 

  دوره اشكانيان - 3-3

اولين بار  .النهرين يورش برد و به قدرت هخامنشيان در ايران پايان داد اسكندر مقدوني به بين
پس از مرگ اسكندر  .بود كه يك بيگانه توانسته بود بر ايران و حكومت ايراني غلبه كند

سلوكيان، . ها رسيد هاي تصرف شده بين سرداران وي تقسيم شد و ايران به سلوكي سرزمين
يعني به زور شمشير توانسته . سرداران شمشير بودند و قدرت آنها ناشي از شمشير آنها بود

نحوه حكومت  از آنجا كه اين سلسله يك سلسله ايراني نبود به. د قدرت خود را حفظ كنندبودن
كردند در  پردازيم ولي سلوكيان در قدرت و دين و فرهنگ متمركز عمل نمي در اين دوره نمي
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هر حال آنها يك دولت بيگانه بودند و  اياالت كاري نداشتند ولي به واقع آنها به اوضاع داخلي
با همين حربه اشك اول  و ستيز هستند، بيگانه تشد هشد چون ملت ايران ب آنها مقابله مي بايد با

كن كند و به عمر هفتاد ساله آنها پايان دهد و حكومت اشكاني كه  توانست سلوكيان را ريشه
ساختار حكومت در دوره اشكانيان با . يك حكومت ايراني اصيل است را پايه گذاري كند

حكومت ساختار كامالً غيرمتمركز داشت هم از . ي قبلي فرق داشتها هدور ساختار قدرت در
قدرت در دست پادشاه بوده ولي قدرت شاه محدود و  نظر ساختاري هم از نظر فضايي،

 مجلس و پارلمان داراي قدرتي زياد بودند و بعد از سلوكيان و نفوذ فرهنگ هلني در ايران
وجود آمد و  و پارلمان براي اولين بار در ايران بهقرار گرفت  تأثير شكل حكومت نيز تحت

بود و اعضاي  پادشاه در برابر مجلس بايد پاسخگو مي ست شاه را انتخاب يا عزل كندتوان مي
مجلس ديگري كه به ). Zarrinkoob,1996: 35( دادند را جنگاوران پارتي تشكيل مي سنا

. نفوذ چنداني نبود داراي قدرت و مجلس مغان و خردمندان معروف بود نيز وجود داشت ولي
را فئودال ترجمه   شد كه به اشتباه آن الطوايفي اداره مي ملوك صورت بهدر اين دوره ايران 

 هاي اصيل و اند ولي در اين دوره هر ايالتي داراي خودمختاري خاص بوده و اياالت كرده
بودند و در امور داخلي داراي خوزستان در ضرب سكه آزاد  آذربايجان و ايراني مانند فارس،

در اين دوره شاه شخص مورد اعتماد خود را  :گويد پيرنيا مي. خودمختاري بااليي بودند
نخست وزير يا همان وزير اعظم انتخاب و وي به تصويب شاه، اعضاي كابينه دولت  عنوان به

اداره  اسلحه خانه، نگ،اداره ج دفتر خانه سلطنتي،: هاي مانند وزارت كرد، يا وزرا را انتخاب مي
نام برد كه در دوره اشكاني داراي ساختار  توان مياداره تجار و كسبه را  اداره گمرك، ماليه،

 و قدرت در اين دوره تمركز در ).Ravandi, 1964: 557( مشخص و وزير مشخص بودند
ودند و تبليغ قرار نداده ب يعني اشكانيان دين خاصي را مورد حمايت و. وجود نداشت مذهب

مردم در انتخاب دين و مسلك خود آزاد بودند و اين خشم روحانيون زرتشتي را برانگيخته 
دين اصلي و حكومتي  عنوان بهستند با استفاده از تمركز و تعيين دين زرتشتي توان ميچون ن بود

خاندان ي قبل ساختار اجتماعي و ها هدر اين دوره هم مانند دور. به دستگاه قدرت راه يابند
سزايي در ساختار قدرت داشتند و حتي به مجلس سنا  گانه اشراف ايران باستان نقش به هفت
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ولي چيزي كه معلوم  ستند فشار بياورند كه در اين مورد مدرك مستدلي وجود ندارد،توان مينيز 
 است آنها داراي امالك و ثروت زيادي بودند و طبيعي بود آنها در دستگاه قدرت داراي نفوذ

ايران داراي ثبات بودند و پنج قرن مرزهاي ايران بدون تغير هاي  در دوره اشكانيان مرز. باشند
فرهنگي و زباني ايرانيان در اين دوره  عقيده ميرحيدر ناشي از وحدت سياسي، ماندند كه به

ولي در اين دوره كه همه سرزمين ايران اشكاني نبودند و  ).Mirheydar, 2010: 91(بود
رهنگي وجود نداشت چون فرهنگ هلني تا حد زيادي در ايران نفوذ كرده بود و وحدت ف

طبقات باالي جامعه به زبان هلني آشنايي داشتند و بيشتر مكاتبات با زبان و فرهنگ هلني انجام 
، وحدت زباني هم وجود نداشته شد هلني هم در ايران اجرا ميهاي  شد حتي برخي آئين مي

شد و اياالتي مانند خوزستان و فارس و  طوايفي خودمختار اداره ميال ملوك صورت بهكشور 
اشكانيان هيچ دين و مذهب خاصي را تبليغ  كردند، آذربايجان حتي براي خود سكه ضرب مي

زادي تبليغ و مردم در انتخاب مذهبشان از حكومت  كردند و همه مذاهب و اديان داراي آ نمي
يل اين ثبات و عمر طوالني سلسله اشكاني را در عدم كردند، پس بايد دل مركزي تبعيت نمي

ها و زرتشتيان بودند كه  تمركز سياسي و مذهبي و فرهنگي اين دوره جستجو كرد چون فارس
بهانه اينكه اشكانيان به دين و آئين  هم براي كسب قدرت به بر عليه اشكانيان شوريدند آن

عمر طوالني سلسله اشكانيان را بايد به خاطر پس . نياكان خود يعني هخامنشيان پايبند نبودند
اين دوره با اينكه تهاجمات بيگانگان  در. يعني حكومت غيرمتمركز شكل حكومت دانست،

به  .اندازي كنند كدام نتوانستند به قلمرو ايران دست ي قبلي وجود داشت ولي هيچها همانند دور
مردم خود يعني سراسر  دين و آئين گفت به خاطر احترامي كه دولت مركزي به توان ميجرات 

قلمرو ايران قائل بودند نيروهاي گريز از مركز داراي كمترين حالت درگيري به حكومت 
وضعيت اقتصادي كشور نيز . مركزي بودند و مرزهاي ايران داراي ثباتي پانصد ساله بودند
 دليل بهان را بايد سقوط اشكاني. داراي ثبات بود و ايران محور ارتباطي شرق و غرب شده بود

به . عدم همكاري با روحانيون زرتشت دانست چون آنها در قدرت جايگاه قبلي را نداشتند
ديني و  و آنها را به بي بر عليه اشكانيان شوريد ،همين دليل انوشيروان كه كليددار آتشكده بود

الي كه تمام غير و بدون تعصب نسبت به تمدن نياكان خود يعني هخامنشيان متهم كرده در ح
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تر از  كردند و ايراني شواهد حاكي از اين بود كه اشكانيان به ايران و ايراني خدمت مي
گفت كه فرهنگي كه سلوكيان با خود به ايران  توان ميت أجر به. كردند هخامنشيان عمل مي

قرار داد  تأثير شدت تحت آوردند به ايرانيان خدمت كرد و شكل توزيع قدرت سياسي كه به
افزايش  كاهش قدرت پادشاه، گذاري مجلس سنا، پايه ام متمركز را به نظام غيرمتمركز،نظ

 توان ميرا  آزادي دين و مذهب ها، ساتراپ نشين خودمختاري بيشتر اياالت و قدرت اياالت و
تا حد زيادي ناشي از نفوذ فرهنگ هلنيسم به دربار اشكاني دانست كه اين به مزاق زرتشتيان 
كه در دوره هخامنش داراي قدرت و جايگاهي بودند خوش نيامد و سرانجام قدرت را از 

وجود  چرخشي كامل در شكل ساختار قدرت به در دوره اشكانيان. چنگ اشكانيان در آوردند
از نظر ساختاري و هم از نظر فضايي كامالً غيرمتمركز شد از نظر  آمد يعني قدرت هم

شد  دو پارلماني كه تواناي انتخاب و عزل شاه را داشتند اداره مي صورت بهساختاري حكومت 
داشت و آن قدرت كه در دوره  و شاه بيشتر حالت مسئول و پاسخگو در برابر مجلس

اختيارات تا حد زيادي به مجلس داده شده  و هخامنشان در دست شاه بود كمرنگ شده بود
بود و رؤساي اياالت نيز داراي اختيارات زيادي در حوزه حاكميتي خود بودند و از نظر فضايي 

. شد كه شباهت زيادي به سيستم فدرالي امروزي دارد الطوايفي اداره مي ملوك صورت بهكشور 
اندان اشكاني بود، كه تا حد زيادي به اين نوع ساختار بيشتر ناشي از خرد و انديشمند بودن خ

مردم آزادي در انتخاب فرهنگ و مذهب داده بودند و به اياالت خودمختاري زيادي داده بودند 
و قدرت را به پارلمان كه از سلوكيان به ارث برده بودند واگذار كردند و فرهنگ عدم تمركز 

ان اين توانايي را داد تا با قدرت در دستان يك شخص كه يك فرهنگ غربي بوده به اشكاني
سيستم عدم تمركز در قدرت، فرهنگ، مذهب، ثبات سياسي و امنيتي را در ايران پياده و با 

 .ترين دوره از نظر امنيت مرزي و سياسي با عمري طوالني را رقم بزنند ثبات
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  )Iranian Historical Atlas( قلمرو جغرافيايي پادشاهي اشكانيان: 3نقشه شماره 

  ساسانيان - 3-4

ساسان نام مغي بود از دودمان نجباي فارسي و در معبد ناهيد استخر داراي موقعيت ممتازي 
پس از به قدرت رسيدن اردشير  خاندان ساساني ابتدا توانستند بر اقوام پارس غلبه كنند و. بود

اردشير پس . دادند بر عليه دولت اشكاني قيام كردند و به عمر پانصد ساله سلسله اشكاني پايان
وي دستور داد تمام معابد را آتش زده  از به قدرت رسيدن تمام مخالفان خود را سركوب كرد،

 :Khodadadyan, 2004(را ساختند ) آتش بهرام(ي آنها آتشكده جا بهو ويران كنند و 

توزيع فضايي قدرت در دوره ساسانيان داراي . اردشير به تمام معني شيفته قدرت بود ).1439
شدت متمركز شده در دستان  يعني قدرت به ،چرخش كامل نسبت به دوره اشكانيان بود يك

در تاريخ : مشكور معتقد است .شد شاه شد و شاه در دوره ساسانيان معادل خدا شمرده مي
كار برده  معني مالك و صاحب مطلقاً براي پادشاهان به به) كلمه خدايي( ايران پيش از اسالم

ناپذير  شاهان ساساني خود را فنا ).Mashkoor, 1988: 15(همان پادشاه بود  خداوند و شد مي
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آدمي فناناپذير از ميان خدايان و : دانستند، خسرو پرويز وقتي بر تخت شاهي نشست گفت مي
صاحب شهرتي بسيار و كسي كه در طلوع با آفتاب قرين  خداي بسيار جليل در ميان مردمان و

قدرت در دوران قبل ). Ibn Khaldun, 1984: 214; Christiansen, 1995: 648(است 
ساساني تا حد زيادي غيرمتمركز بوده كه اوج عدم تمركز، دوره اشكاني بوده ولي در دوره 

معني واقعي استبداد در اين دوره در  شدت در دستان شاه متمركز شده و به قدرت به ساساني
به اين صورت بود كه رئيس تشكيالت اداري  نظامي ساسانيان ساختار اداري و. ايران حاكم شد

 و ساسانيان در دست وزير بزرگ كه به هزار بد معروف بود قرار داشت وي نايب پادشاه بود؛
       :ترتيب زير وجود داشت در اين دوره هشت ديوان به كرد، به امور كشوري رسيدگي مي

، ديوان دادرسي -5، ها هديوان نام -4، ديوان مسكوكات -3، ها هديوان را -2، ديوان ارتش -1
 ,Christiansen( ديوان اوزان و مقادير -8، ديوان ماليات -7، ديوان امتيازات دولتي -6

سياست به هم پيوند داده شدند و براي اولين بار در  در دوره ساسانيان دين و ).71 :2005
گفت تخت  دشير بابكان ميي كه ارطور بهتاريخ ايران دين تا اين حد در قدرت نفوذ كرده بود 

ناپذير هستند و در اين دوره روحانيت در جايگاه اول طبقات اجتماعي قرار  و آتشگاه تفكيك
نظام طبقاتي ). Christiansen, 1935: 24( اند ذكر شده آشورا گرفت كه در اوستا آنها مي
از جايگاه و شدت در اين دوره حاكم بوده و مانند نظام كاستي هند هيچ كس حق نداشت  به

دانست و معاشرت به آنها  مي حقير اردشير بابكان مردم عامه را پست و. طبقه خود باالتر برود
قدرت در دستان پادشاه بوده و ). Masoodi, 1995: 239( دانست آور مي را براي شاه زيان

كمتر دانستند و به  آنها خود را از نژادآسماني مي. كردند مردم وي را خداي خويش خطاب مي
قدرت بزرگ  در اين دوره عمدتاً شاه ).Motahari, 1993: 287( شدند از سجده راضي نمي

شاه داراي قدرتي مطلق بوده ). Enayat, 1998: 63( شاهي بود معني تك خدايي به است و تك
كردند و به  مديون روحانيت بوده كه وي را جانشين خدا بر روي زمين معرفي مي را  كه آن

شدت افزايش يافت و در دستگاه  يزدي بخشيدند در عوض قدرت روحانيت بهپادشاه فر ا
در تمامي مناصب اداري و حكومتي داراي جايگاه ويژه  تقريباً حاكميت قدرت اول بودند و

فردي در دوره ساساني از گهواره تا گور زير نظارت و  قول كريستينسن هر بودند و به
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گفت دولتي در دولت  توان مي چنان قدرتي بودند كهآنها داراي . بود سرپرستي روحانيت مي
كشور  را» آذربايجان« كشور ماد خصوصاً ايالت آتروپاتن بودند و حتي در دوران شاپور دوم،

وجود  نظام استبدادي كه دور دوره ساساني به ).Ghal'e Khani, 2005: 157( ناميدند مغان مي
طبقاتي شديد و ساختاري منظم و قدرتمند و آمده بود يك نظام استبدادي شديد با نظام 

استفاده از  اين نظام يك نظام استبداد ديني بود كه با استفاده از اهرم دين و سوء شديد، نظارت
زده كرده  اعتقادات مردم روحانيت زرتشت بر قدرت سوار شده بودند و مردم ايران را دين

ف در اين دوره بود كه خيلي زود از طرف ي آن ظهور اديان مختلها هگريز از نشان بودند و دين
اي  هشد ولي حكومت مركزي و روحانيت زرتشت به طرز وحشيان مردم مورد پذيرش واقع مي

شدت  كه به باشد مي دين مانوي و هاي نهضت مزدكيان كردند نمونه آن قيام آنها را سركوب مي
گرائيدند با  مي روحانيت زرتشت كساني را كه به آئين غيرزرتشت. سركوب شدند

و مردم از ترس اينكه مبادا از  كردند مانند تكه تكه كردن اعضاي بدن تنبيه مي هايي مجازات
دار بودند و در واقع دين زوري بود  طرف روحانيت زرتشت تكفير شده و مجازات شوند دين

جايي  قدرت روحانيت زرتشت به. يا زرتشت يا كافر و نجس كه سرانجامي جز مرگ نداشت
 ه بود كه حتي پادشاهان هم از قدرت مغان هراس داشتند كه مبادا از طرف روحانيترسيد

از نظر  دوره شاهنشاهي و شديداً متمركز بوده است، ساختار قدرت در اين. تكفير شوند
ها يا استانداران خيلي  ساختاري نظام ايالتي تبديل به نظام استاني امروزي شد و قدرت شهربان

قانون سراسري . ي پيشين وجود داشت نبودها هاز خودمختاري كه در دوركاسته شد و خبري 
در  .شدت متمركز و يك دست و منظم بود و ساختار به مذهب هم يكي بوده بوده و دين و

شد و  شدت سركوب مي كرد و يا مخالف بود به واقع هر كسي خارج از اين ساختار عمل مي
همين دليل است وقتي يك دين جديد با  شايد به معني واقعي كلمه وجود نداشت و آزادي به

به مردم ايران معرفي شد كه دين مبين ) ص(گرايانه توسط حضرت محمد هاي انسان آرمان
ها  را پذيرفتند تا از زير يوغ استبداد ديني ساسانيان و مغ اسالم بود مردم ايران با دل و جان آن

در ها  نفوذ بيش از حد مغ دليل به توان يمتمركز شديد قدرت در اين دوره را . رهايي يابند
ها  ساختار قدرت دانست و فرهنگ سياسي عامه تابع فرهنگ سياسي حكومتي بود كه مغ
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كامل  طور بهگذار آن بودند و در ساختار قدرت مردم هيچ جايگاهي نداشتند و حق انتخاب 
 .متمركز شده بود لب شده بود و قدرت در دستان شاه و مغان

Iranian Historical Atlas(   

گذاري شد يك نظام  دوره ايران باستان و ساختار قدرت در آن دوره از ابتدا كه دولت ماد پايه
غيرمتمركز بوده كه پيش از تشكيل حكومت مادساختار قدرت سياسي هرمي نبوده بلكه همه 

كردند و با هم در ستيز بودند  همتراز و در افق هم در سرزمين ايران زندگي مي
و خراج  دليل فشاري كه دولت آشور از نظر باج

و غارتگري بر آنها تحميل كرده بود با هم متحد شدند تا بتوانند در مقابل آشور مقاومت كنند و 
. تشكيل يك حكومت متمركز را بايد دولت آشور دانست

اگرچه تشكيالت حكومتي پادشاهي بوده ولي ساختار قدرت كامالً غيرمتمركز بود و 
عامل اتحاد آنها ايفا  عنوان بهپادشاه تنها 
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گذار آن بودند و در ساختار قدرت مردم هيچ جايگاهي نداشتند و حق انتخاب 
لب شده بود و قدرت در دستان شاه و مغانسدر اين دوره از مردم 

Iranian Historical Atlas( قلمرو جغرافيايي ايران در دوره ساسانيان: 4نقشه شماره 

   گيري و نتيجه تجزيه و تحليل

دوره ايران باستان و ساختار قدرت در آن دوره از ابتدا كه دولت ماد پايه
غيرمتمركز بوده كه پيش از تشكيل حكومت مادساختار قدرت سياسي هرمي نبوده بلكه همه 

همتراز و در افق هم در سرزمين ايران زندگي مي صورت به
دليل فشاري كه دولت آشور از نظر باج و قدرت برتري را بر سر خود نداشتند ولي به

و غارتگري بر آنها تحميل كرده بود با هم متحد شدند تا بتوانند در مقابل آشور مقاومت كنند و 
تشكيل يك حكومت متمركز را بايد دولت آشور دانست غايت و عامل اصلي اتحاد مادها و

اگرچه تشكيالت حكومتي پادشاهي بوده ولي ساختار قدرت كامالً غيرمتمركز بود و 
پادشاه تنها  مادي داراي خودمختاري كامل بودند وهاي  شاهك

______________________

گذار آن بودند و در ساختار قدرت مردم هيچ جايگاهي نداشتند و حق انتخاب  پايه
در اين دوره از مردم 

تجزيه و تحليل -4

دوره ايران باستان و ساختار قدرت در آن دوره از ابتدا كه دولت ماد پايه
غيرمتمركز بوده كه پيش از تشكيل حكومت مادساختار قدرت سياسي هرمي نبوده بلكه همه 

بهقبائل 
و قدرت برتري را بر سر خود نداشتند ولي به

و غارتگري بر آنها تحميل كرده بود با هم متحد شدند تا بتوانند در مقابل آشور مقاومت كنند و 
غايت و عامل اصلي اتحاد مادها و

اگرچه تشكيالت حكومتي پادشاهي بوده ولي ساختار قدرت كامالً غيرمتمركز بود و 
شاهك
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در دوره . كردو قدرت سياسي هم از نظر ساختاري و هم از نظر فضايي غيرمتمركز بود نقش مي
دوره كورش ساختار قدرت سياسي مانند دولت ماد داشت ولي  هخامنشيان نيز در ابتدا يعني

خود گرفت ولي  تر و متمركزتر به دن داريوش اول نظام ساختاري منسجمبعد از به قدرت رسي
 توان ميدر دوره اشكاني كه آن را . از نظر فضايي تا حد زيادي قدرت سياسي غير متمركز بوده

هم از نظر  هم از نظر ساختاري و و ناميد عدم تمركز به اوج خود رسيده يك حكومت آرماني
در دوره ساساني ساختار قدرت . شد غيرمتمركز اداره مي فدرالي و صورت بهفضايي كشور 

چرخشي كامل نسبت به دوره اشكاني پيدا كرد و هم از نظر ساختاري و هم از نظر فضايي 
  .شد و ساختار قدرت يك ساختار استبدادي شد كامالً متمركز اداره مي صورت بهكشور ايران 

شوند كه فرضيه اول عامل  ع ميفرضيات اين تحقيق به اين صورت مورد ارزيابي واق
ساالري  گذاشت كه فرهنگ پدر تأثير فرهنگ سياسي در دو دوره ماد و هخامنش به اين صورت

محدود بوده،  گيري تصميمولي اين  گيرد باعث شده بود هميشه يك نفر براي بقيه تصميم مي
سي در ايران ات مثبتي بر ساختار قدرت سياتأثيردر دوره اشكانيان رسوخ فرهنگ هلنيسم 

گذاشت و يكي از عوامل مهم در عدم تمركز قدرت سياسي در اين دوره بوده ولي در دوره 
بودند در ساختار قدرت و متمركز ها  ساسانيان فرهنگ سياسي نخبگان كه همان نجبا و مغ

طور  در نتيجه فرضيه اول تحقيق به. بوده مؤثرشدت  كردن قدرت در دستان يك شخص به
  .گردد مينسبي تأييد 

فرضيه دوم عامل دين و مذهب كه در دو دوره ماد و هخامنش اطالع دقيقي از نوع مذهب 
در دسترس نيست ولي آنچه مشخص است عامل مذهب در ساختار قدرت اين دو دوره نقش 

كلي از ساختار  صورت بهآشكار مذهب  صورت بهكرد و در دوره اشكاني  چنداني ايفا نمي
مذهب در رأس قدرت قرار گرفت و  قدرت كنار گذارده شد ولي در دوره ساسانيان كه

در نتيجه . مهمترين عامل تمركز شديد قدرت و استبداد در اين دوره عامل دين و مذهب بوده
  .گردد ميفرضيه دوم تحقيق تأييد 

ين حكومت ايراني يعني ماد وجود آمدن اول فرضيه سوم عامل موقعيت ايران در تشكيل و به
در دوره  چنداني نداشت تأثيرپراكنش قدرت سياسي  عامل اصلي بوده ولي در ساختار و
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بيشتري گذاشته و ساختار كنفدراسيوني دولت هخامنش تا حد زيادي  تأثير هخامنش اين عامل
ه اين عامل در از اين عامل بوده ودر دوره اشكاني كه دوره ثبات مرزهاي ايران باستان بود مؤثر

ساختار قدرت سياسي ايفاء نقشي كرده است و سرانجام در دوره ساساني اين عامل در نوع 
در . عوامل اصلي نبوده است بوده ولي جزء مؤثرساختار و پراكنش قدرت سياسي در ايران 

  .گردد مينتيجه فرضيه سوم تحقيق تأييد 
ه در ساختار قدرت سياسي در ايران در پايان بايد اشاره كرد يكي از مهمترين عواملي ك

گانه كه هميشه در ساختار قدرت نقش اصلي  هفت هاي باستان مؤثر بوده است، وجود خاندان
عوامل ديگري مانند جغرافياي ايران و اقليم اين كشور نيز در . كردند بوده است را ايفاء مي

  .اند بوده مؤثرتوزيع فضايي قدرت سياسي در ايران باستان 

   نيقدردا

نگارندگان بر باشد، لذا  كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي مي مقاله حاضر مستخرج از پايان نامه
هاي مادي و معنوي  دانند از معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي به خاطر حمايت خود الزم مي

   .از انجام پژوهش حاضر كمال تشكر را داشته باشند
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