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دولت هوشمند، تمدن، فروپاشي، عدالت، پاسخگويي، خودشيفتگي،  :اژگان كليديو

  .استبداد، هويت ملي

حوادث گوناگون در گذر تاريخ است؛ در كشـاكش ايـن  حـوادث و     وضعيت امروز جهان، پيامد
بررسي و تحليل عوامل مؤثر بر بقا يـا  . كنند سقوط ميرشد يا هايي ظهور كرده ها، تمدندگرگوني

تمدن . ها و جوامع در حال رشد، بسيار عبرت آموز باشدتواند براي تمدنفروپاشي يك تمدن، مي
تأثيرگذارترين تمدن هاي تاريخ بشري است و ايـران زمـين نيـز بـه     ترين و ايراني يكي از قديمي

شماري را به ها و سلسله هاي بيمثابه خاستگاه اين تمدن در اعصار گوناگون، حكمراني حكومت
خود ديده است كه برخي از آنها به هنگام برخورداري از فرّ و شـكوه و سـطح بـااليي از اقتـدار     

انـد؛  اي افـول كـرده و در نهايـت منقـرض شـده     يـل ناشـناخته  سياسي و اقتصادي، گـاهي بـه دال  
در ايـن ميـان امپراتـوري     !هاي مقتدري همچون هخامنشي، اشكاني، ساساني، و صـفوي  حكومت

غم برخـورداري از  به رهاي حيات بشري بوده است كه هخامنشي يكي از تأثيرگذارترين حكومت
تأسيس ايـن امپراتـوري كـه    . ه منقرض شدساله به دست سرداري جوان و كم تجرب 230اي سابقه

بزرگ در تاريخ جهان  يگرفت، ابتكارهاي گوناگون و متنوعي را در بر ميها و فرهنگاقوام، زبان
 !ها بعد، فقط امپراطوري روم توانسـت بـا آن برابـري كنـد    بود؛ دولتي واحد و متمركز كه تا سال

ا اين حد از قدرت، عظمت و گسـتردگي  سؤال اصلي پژوهش اين است كه امپراطوري و تمدني ب
رسد كه داليل بسـياري در انقـراض و   به نظر مي. قلمرو، چگونه به مرور زمان از درون فرو پاشيد

در ايـن پـژوهش چنـين    . شوندمييا موجب بقا و استمرار حيات آنها  انددخيل ها فروپاشي تمدن
هويت ملـي و عـواملي چـون    فرض شده است كه ضعف در تحقق عدالت، پاسخگويي، آزادي و 

بررسـي سـوابق   . انـد شـده  استبداد، خودشيفتگي و تبعيض، موجب تسريع فروپاشـي ايـن تمـدن   
ترين عوامل فروپاشـي درونـي و   يخي نيز مؤيد اين پيش فرض بود كه بي عدالتي از جمله مهمرتا

 .ها بوده استتدريجي و كاهش سطح هوشمندي اين حكومت

 

  يدهچك
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  قدمهم

ي ها و اقوام گوناگونها، تمدنگيري، رشد و فروپاشي مستمر حكومتتاريخ شاهد شكل
فروپاشـي   متفـاوتي دچـار  و علل و عوامل  روندها هايي كه تحت تاثيربوده است؛ حكومت

هـا   توان عوامـل بسـياري را در مجموعـه علـل فروپاشـي حكومـت      شدند به طوري كه مي
در . رونـدها مشـاهده كـرد   عوامل و هايي ميان اين توان شباهتبشايد  برشمرد؛ با اين حال

 ، عواملي چون ميزان هوشمندي، مشاركت اجتماعي، عدالت، و پاسـخگويي، حاضر پژوهش
عـواملي چـون اسـتبداد،     امل مؤثر بر بقاي حكومت هخامنشـيان فـرض شـده و   عو به مثابه

  .اندخودشيفتگي، و تبعيض به مثابه عوامل مؤثر بر فروپاشي آن مدنظر قرار گرفته
  

  تشريح موضوع و بيان مسأله

هايي ظهـور  تمدن آنهادر كشاكش  شماري است كه جهان واقع، عرصه بروز حوادث بي
بررسي و تحليل عوامل مـؤثر بـر   بديهي است كه . نمايندو سقوط مي كنندرشد مي ،كنندمي

ها و جوامع در حال رشد، بسيار عبـرت  تمدن ساير تواند برايتمدن، مي هربقا يا فروپاشي 
  . آموز و بصيرت بخش باشد

ترين و تأثيرگذارترين تمدن هاي تاريخ بشري است و ايران تمدن ايراني يكي از قديمي
هـا و  حكمرانـي حكومـت  شـاهد  مثابه خاستگاه اين تمدن در اعصار گوناگون، زمين نيز به 

است كه برخي از آنها به هنگام برخـورداري از فـر و شـكوه و    بوده شماري هاي بي سلسله
سطح بااليي از اقتدار سياسي و اقتصادي، گاهي بـه داليـل ناشـناخته اي افـول كـرده و در      

ـ  نهايت منقرض شده اند؛ حكومـت  دري همچـون هخامنشـي، اشـكاني ساسـاني،     هـاي مقت
يكـي از تأثيرگـذارترين   تمدن و امپراتوري هخامنشي  ،در اين ميان .خوارزمشاهي و صفوي

سـاله بـه دسـت     230اي رغـم برخـورداري از سـابقه   بـه  هاي حيات بشري است كه تمدن
  .سرداري جوان و كم تجربه، اما تشنه قدرت و كشورگشايي منقرض شد

سال پيش از ميالد از خاستگاه اوليه خويش در ايران جنوبي  550ز حدود اقوام پارسي ا
امپراطـوري   ).Briant, 2002. ك.ر(هـايي بلنـد وارد تـاريخ جهـان شـدند      بـا گـام  ) فارس(

پـيش از مـيالد و نبردهـاي     530-557هـاي   هخامنشي در پي فتوحـات كـوروش در سـال   
هاي حاصلخيز قلمروهاي پادشـاهي  نهپيش از ميالد بر ويرا 586-530كمبوجيه در سالهاي 

داريوش اول اين كشور را به صـورتي اسـتوارتر، گسـترش    . شرق نزديك، بنيان گذاشته شد
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ايـن  ) پيش از ميالد 330(برابر اسكندر شكست خورد سوم در  داد و در زماني كه داريوش
آبشـارهاي   سيبري تا خليج فارس و نخسـتين از سند تا درياي اژه و  ةرودخاناز امپراطوري 

   .توسعه يافته بودنيل 
هـاي گونـاگون و متنـوعي را در بـر     و فرهنـگ  هاتأسيس اين امپراطوري كه اقوام، زبان

براي نخستين بار شـاهد پيـدايش   جهان زيرا  ،بزرگ در تاريخ جهان بود يابتكارگرفت،  مي
 ،اي بعـد نيـز  هـ نديده بود و در زمان را آن و متمركز شد كه پيش از آن هماننددولت واحد 

از اين  .سال، فقط امپراطوري روم توانست با آن برابري كند 200 سپري شدن حدود پس از
؛ مختـرع حكـومتي كـه    "هخامنشيان مخترع امپراطوري بودند"توان ادعا كرد روست كه مي

  .هاي متنوعي تشكيل شده بودحكومت ةخود از مجموع
بـه قلمـرو    ژئوپلتيـك  در رويكردي. فتامتداد ياوري پارس تا زمان مرگ اسكندر تامپرا

بـه نـوعي آخـرين امپراطـور     تـوان او را  تحت حاكميـت اسـكندر، مـي    ةجغرافيايي گسترد
اي تقسيم شد وري به واحدهاي پراكندهتزيرا پس از وي، اين امپرا ،آوردهخامنشي به شمار 

در  تردههنوز هـم آثـار و بقايـاي ايـن سلسـله گسـ      . و وحدت رويه اداري آن از ميان رفت
پاسـارگاد و   زرق و بـرق ها، پرسپوليس و گورهاي شگفت آور و پـر  قصرها، برجسته نقش

شـوكت و سـيطره كـم نظيـر شـاهان       توانند از مراتـب وجود دارند كه ميبرخي آثار ديگر، 
  !)Briant, 2002 .ك.ر(پرده بردارند آنها  به و اتباع وفادار هخامنشي

  :بندي كردحقيق را به صورت ذيل صورتتسؤال اصلي توان با اين مقدمه مي
 200وري و تمدني با اين حد از قدرت و گستردگي قلمرو چگونـه طـي حـدود    تامپرا«

  »سال پس از كوروش، از درون فروپاشيد و به سادگي تسليم اسكندر شد؟
 دخيـل انـد،   هـا شمرد كـه در انقـراض و فروپاشـي تمـدن    توان بربسياري را مي عوامل
هـا و انقـراض   تمـدن فروپاشـي   بـه  در مجموع به نوعي هم افزايـي يافتـه   گويا عواملي كه

از  عدالت، پاسـخگويي، آزادي و هويـت ملـي   عواملي چون . بخشندسرعت ميها حكومت
كـه اركـان آن    شـود جامعـه موجـب مـي    فقدانشان در متنجمله عواملي هستند كه احتماالً 

  .متزلزل گردد و به ورطه نابودي فرو افتد
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متوليـان  براي  ارزشمندي هايدرسها، آگاهي از داليل ظهور و سقوط تمدن بدون شك
در بـر خواهـد    "هاي حكـومتي اي، ساختاري و محتوايي سيستمهاي زمينهتركيب"طراحي 

  . داشت
هاي باسـتاني ايـن   حكومت در احوالتاريخ كهن ايران و كند و كاو  ةمطالعضمن اينكه 

ــ ســرزمين،  ــاط ضــعف و ق ــافتن نق ــراي ي ــان، ب ــدهدرت آن ــراي  را ايرهنمودهــاي ارزن ب
تواننـد بـه نحـو    در برخواهـد داشـت؛ رهنمودهـايي كـه مـي     هـاي عصـر حاضـر     حكومت

هـاي موجـود شـوند و بـه پـيش گيـري از        انگيزي موجب اصالح وضعيت حكومت عبرت
اسـتقرار عـدالت،   ؛ بر اين اسـاس، تعهـد بـه    كنندكمك  پيامدهاي نامطلوب وقايع اجتماعي

ــاب  ــتبداداجتن ــز ازاز اس ــه و   ، پرهي ــر عام ــه پاســخگويي در براب ــام ب ــيفتگي، اهتم  خودش
شـوند كـه بـه    عـواملي محسـوب مـي    تـرين  مهـم  آحاد جامعه از جملـه  دهي بهپس حساب
  .دنبخشو مشروعيت مي اعتبارمردمي،  يحكومت

كـه قبـل    بود متمركز وريتامپراهخامنشي اولين نمونة يك قابل تأمل است كه حكومت 
از اين رو، مهم است . در جهان نداشتسال پس از تأسيس نيز هماوردي 200ن و حتي از آ

  .كه بدانيم چرا اين حكومت بيش از دو قرن پايدار ماند و چرا يكباره منقرض شد
نكته جالب توجه ديگر، اهميت اين مطالعه براي توسعه مطالعات ملي درباره حكمرانـي  

هاي ساختاري و رفتـاري مطلـوب آن در   اد و ويژگيابع ةشايد بتوان با مطالع. است 1خوب
هـاي كاميـاي و فيـروزي،    ويـژه در دوره ه هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه، بعرصه

  . حكمراني خوب به دست آورد 2مبنايي تاريخي را براي سنجش اعتبار و به گزيني
  

  چارچوب مفهومي

عوامل مفروض مؤثر بر بقـا   ژرف قبل از ورود به بحث تحليل تاريخي، تأمل بر مفاهيم
فهرست  زير ترين عوامل به شرح  مهمين راستا ادر  . يا فروپاشي هخامنشيان ضرورت دارد

  .، پاسخگويي، هويت ملي، استبداد و از خودشيفتگياجتماعي عدالت: ندشو مي

                                                
1. good governancee  
2. benchmark  
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ـ عدالت مفهومي است با سطح انتزاعي بسيار باالكه از ديـر بـاز ذهـن      عدالت اجتماعي
سياسـي،   فلسـفة  از ديـدگاه  ).,Solomon 2001.ك.ر(را به خود مشغول داشته اسـت  بشر 

، نـه صـفت انسـان و اعمـال او؛ منظـور از      باشـد صفت نهادهاي اجتماعي تواند ميعدالت 
هـا، قـدرت و   حقـوق و مسـئوليت   نهـاد،  عادالنه بودن نهاد اجتماعي اين اسـت كـه در آن  

: 1379بشـيريه،  (شـوند  مـي به طور عادالنه توزيع هاي اجتماعي اختيارات و مزايا و فرصت
را بـا عـدالت متـرادف    ويـژه  هر يـك ارزشـي    ،مكاتب سياسي گوناگونجالب آنكه ).115
شـود در حـالي كـه در    بر استقرار آزادي تأكيـد مـي   يبراليدر رويكرد لدانند؛ براي مثال،  مي

 بر يبرال دموكراسيمكتب ل است و در تحقق برابري هدف جامعه عدل، مكتب سوسياليسم

بـه   شود تا مفهومي ايجاد شـود كـه بتوانـد   تأكيد مي اي از آزادي و برابريابي به آميزهدستي
 ؛ در رويكـرد ) Sterba, 1999.ك.ر(گيـرد   ظرمـدن حق و تكليف  ةمثابه مبناي توجيه عادالن

رابـر  را با تأكيد بر ضرورت تأمين شرايط دسترسـي ب عدالت اجتماعي  توانمي حق مدار نيز
  ).274: 1382پورعزت، (كرد آحاد جامعه به امنيت، رفاه و آگاهي تعريف  ةهم

 اي از ديدگاه هايك نيز تحقق عدالت اجتماعي مستلزم آن است كه آحاد جامعه به گونـه 
يـان  هايي مناسـب م به نسبت شود سازماندهي شوند كه بتوان آنچه را كه در جامعه توليد مي

توان عـدالت را  مي در واقع). 45:  1372غني نژاد، ( دكري تقسيم هاي اجتماع افراد يا گروه
  :با تأمل بر سه بعد زير مطالعه كرداي به طور ويژه

ـ  كه 1يعدالت توزيع ايـن بعـد    .اجتمـاعي آدامـز اسـت    ةمبتني بر نظريه برابري و مبادل
دارنـد  افت ميكه افراد درياشاره دارد ها و پيامدهايي عدالت به انصاف ادراك شده از ستاده

)Begley&Lee, 2002 ,692; Mc.Dowall , 2004, 10(انصاف ادراك شـده   ةدرج ؛ يعني
هـاي افـراد   هاي در مقايسه بـا عملكـرد و آورده  توزيع و تخصيص پيامدها و ستاده ةاز نحو

هـاي  بر انصاف ادراك شـده از رويـه   2ايعدالت رويه ).Lambert , 2003, 24(اشاره دارد 
هـا و پيامـدها اشـاره دارد    تخصـيص سـتاده   ةگيـري دربـار  ه در فراگرد تصميممورد استفاد

)Mc.Dowall , 2004 : 10 .(شوند ها زماني منصفانه ادراك ميدهد رويهتحقيقات نشان مي
بدون در نظر گرفتن منافع شخصي و بر مبناي اطالعـات دقيـق بـه كـار گرفتـه       با ثبات،كه 

                                                
1. distributive justice  
2. procedural justice  
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هاي مشاركت كننده در نظر گرفته شـوند و اسـتانداردها   بخش ةعالئـق هم در آنها، شوند و
بـر   نيز 1عدالت مراوده اي ).Lambert , 2003, 26(و هنجارهاي اخالقي نيز رعايت گردند 

 داشـته هـا و فراگردهـا داللـت    انصاف ادراك شده از كيفيت ارتباطات بين شخصي در رويه
)Mc.Dowall , 2004 , 10( گيرنـدگان را در فراگـرد   تصـميم  ويژه منصفانه بودن رفتـار ه ب

  ).Kreitner & Kinicki , 2001(دهد گيري مد نظر قرار ميتصميم
نكته مهم اين است كـه حيـات و پايـداري هـر سيسـتم اجتمـاعي، وابسـته بـه وجـود          

دهنده آن است و عدم رعايت عـدالت،  پيوندهاي قوي و كارآمد ميان اجزا و عناصر تشكيل
هاي پيوند دوري اين اجزا از يكديگر گردد و در نهايت رشتهممكن است موجب جدايي و 

 در واقع عدالت عامل انسجام و به هم پيوستگي مردم جامعه است. ميان اين اجزا را بگسلد
  ).Folger& Kropanzano, 1998؛1380پورعزت، (

اجتمـاعي، دسـتاوردي   هاي ها و موقعيتمنابع، فرصت ةبي عدالتي و توزيع غير منصفان
شـود كـه رعايـت    تالش و فعاليت در افراد ندارد؛ از اين رو تأكيـد مـي   تضعيف روحيةجز 

الـواني و  (عدالت، رمز بقـا و پايـداري جريـان تـالش، توسـعه و پيشـرفت جامعـه اسـت         
  ).1382پورعزت، 

ـ يكي ديگر از عوامل اثرگذار در فروپاشي يا بقاي حكومت، ميزان پاسخگو   پاسخگويي
اگـر  . هاي اداره مدرن و دموكراتيك اسـت از نشانه 2دهي عموميسپحساب. بودن آن است

هايشان به آحاد مردم پاسخگو نباشند، گيريقدرتمندان در رابطه با اعمال، اقدامات و تصميم
بنابراين پاسخگويي عمومي بـه  . ماندباقي ميصرفاً در حد شعار  دموكراسي و مردم ساالري

 در حكومـت دموكراتيـك و مـردم سـاالر اسـت      يك نهـاد، مكمـل مـديريت دولتـي     ةمثاب
)Bovens,2005, 2.(  

در گفتمـان  هاست و  مدتداشته، از مفاهيمي است كه مقبوليت عامه  3حساب پس دهي
 ،دليـل كـه ايـن واژه   رواج يافته است؛ شايد بدان گذاري مشيخطمربوط به ادبيات سياسي 

 از نظر). Bovens,2005:2( كندميرا به ذهن متبادر  4يتصويري از شفافيت و اعتماد عموم
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مـادام  رت داشته باشد و هم پاسخگو باشد، و دولتي است كه هم قد ،ويلسون، دولت خوب
: 1380فقيهـي،  (هد بـود  اعليه آن كارساز نخوخطري  كه قدرت با پاسخگويي همراه باشد،

را اي عامه آراء و نظره شود تاتالش مي هاي سياسي متمدنامروزه در بسياري از نظام). 55
نماينـدگان   سازند؛ بـدين ترتيـب كـه   تجلي م مردمها و آراء نمايندگان منتخب مشيدر خط

آحـاد   شود كـه ولي اين مسأله مطرح مي ،كنندمردم، مديران و كارگزاران دولت را تعيين مي
ن و كـارگزاران اجرايـي دولـت دخالـت     به طور مستقيم در انتخاب مديرا توانندنمي جامعه

تـوان رفتـار و   چگونـه مـي  «: گيـرد مدنظر قرار مـي سؤال اساسي  يك بنابراين ،اشندداشته ب
د و اطمينان كرتأمين منافع عامه مردم هدايت به سوي هاي كارگزاران حكومت را مشي خط

» ؟دارنـد هاي اجرايي دولتي در جهت منافع عمومي گام بر ميها و دستگاهيافت كه سازمان
هـا و سـازوكارهاي كارآمـد،    روش ةشود كـه بـا توسـع   تالش مي البته )!54: 1380فقيهي، (

دهي سيستم اداري در برابر آحاد جامعه افزايش يابـد و بـه   پسمراتب پاسخگويي و حساب
  .هاي مؤثرتري براي تحقق نظارت عامه بر فراگرد حكمراني، توسعه يابندطور مستمر روش

از . )Bovens, 2005: 14(سـت  ، كنتـرل دموكراتيـك ا  دهيپسحسابترين كاركرد مهم
شـود و از سـوء اسـتفاده از    طريق كنترل دموكراتيك بر قدرت بخش عمـومي نظـارت مـي   

  تفـويض اختيـار سـعي    ةعناصـر زنجيـر   ةهمـ . آيـد اختيارات عمومي پيشگيري به عمل مي
اعمال و به كارگيري قدرت انتقـال يافتـه را    يندكنند تا با پاسخگو ساختن كارگزاران فرامي
بايـد توجـه داشـت كـه كنتـرل       البتـه ؛ )Przeworski & others, 1999,33( تـرل كننـد  كن

زيرا كنترل دموكراتيك افراطي و انعطاف ناپـذير،   ،دموكراتيك بايد منعطف و يكپارچه باشد
هـايي  خالقيت و كارآفريني مديران دولتي را كاهش داده و نهادهـاي دولتـي را بـه سـازمان    

به دليل وسـواس بـيش از حـد در    هايي كه سازمان ؛سازدبدل ميم ،قانون ي در برابروسواس
-اجراي قوانين، افراد محافظه كار را به افرادي ترسو و افراد جسور را به افرادي قانون برابر

  ).Behn,2001,30( كنندشكن تبديل مي
هويت از نظر لغوي يعني آنچه كه موجـب شناسـايي شـخص يـا چيـزي       - هويت ملي

و در اصطالح علمي به معناي كيستي شناسـي يـا چيسـتي    ) 1177: 1369مشيري،(شود  مي
ت و هاسـ افراد و گروهشناسايي  ، مبنايهويت در واقع ؛)324: 1374توسلي،( استشناسي 
را از ديگـران   گيرد كه آنهـا را در بر مياي از خصائل فردي و خصوصيات رفتاري مجموعه
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در خالل ادراك اعضـا گـروه    1يت اجتماعهوي ).532-533: 1373اشرف، (سازد متمايز مي
  يــا اجتمــاع و ادراك و شــناخت فــرد از خويشــتن در عرصــه تعــامالت اجتمــاعي شــكل  

هاي عاطفي و احساسي گروهي كه فرد عضوي از آن بـه  ها و جلوهدر واقع ارزش. گيردمي
  ).Ivanova, 2005,74-5( دهد بازتاب ميهويت او را آيد، شمار مي
با ديگـران   ويبه صورت ناخودآگاه در جريان تعامالت  هويت هر فرد هاي ذهنيزمينه

 گيرد ساختار هويت افراد در جواني شكل مي .گيردشكل مي اوشناسايي آنان از  ةو به واسط
افراد هويت خود را يعني  ،شودجامعه از آنان ساخته مي ةهاي اوليمصالح آن در شناسايي و

از ايـن  . كننديري و يا در طي تماس با ديگران كسب ميپذدر روند اجتماعي شدن و جامعه
 يهاي حفـظ و تغييـر هويـت، نقشـ    شـد تواننـد در فرا هاي سياسي ميها و قدرترو دولت

بـه راحتـي    را مردمعامه بندي دسته مورد استفاده در محوري ايفا كنند و هويت هاي اسمي
  .)Jenekins,1996, 21-25(تغيير دهند، حفظ يا حتي تحميل كنند 

در چارچوب سرزميني معين بـا   "ملت ـ  دولت"هويت ملي به معناي احساس تعلق به 
ايـن مفهـوم در دوران معاصـر، بعـد از     . فرهنگ، تاريخ، خـاطرات و زبـان مشـترك اسـت    

هنگـامي كـه   يعنـي   ،و دولت ملي در غرب موضـوعيت يافـت   "ملت ـ  دولت"گيري  شكل
نيز بـه ميـان    طرح گرديد، موضوع ملتبحث سرزمين به صورت واحدهاي سياسي مجزا م

. كننـد  واحد تصـور  يتخيلي، خود را ملت يدر قالب اجتماع بتوانند تا مردم هر سرزمين آمد
آن همـديگر را   ة اعضـاء همـ  تخيلي دانست كه هر چند يتوان ملت را اجتماعبنابر اين مي

ايـن باورنـد كـه     ، امـا بـر  نبيننـد يكديگر را  ممكن است برخي از آنان هرگزو  شناسندنمي
 ةملت گروهـي از مـردم اسـت كـه بـه واسـط       واحدند؛ از اين رو اي همگي عضو مجموعه

 !تعلـق دارنـد  گسـترده   يبه اجتماع كنند كهمياحساس خويشاوندي يا تبار مشترك، تصور 
شهروندي شأني اسـت كـه در آن بـر    . هويت ملي ارتباطي نزديك با حقوق شهروندي دارد

اين التزام بـه   .اندكه عضويت ملت و دولت ملي را پذيرفتهشود  أكيد ميتهايي برابري انسان
حقوقي كه به صورت رسـمي بـه تمـامي     ،اساسي حقوق شهروندي است ةمشخص ،برابري

قيصري، (ند گيريك ملت، صرف نظر از تمايزات نژادي، زباني و قومي آنان تعلق مي ءاعضا
1377 ،53-49.(  

                                                
1. social identity  
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آنهـا كـاهش    اجتماعي ملي برخوردار نباشند، انسجامهويت احساس اگر آحاد ملت از 
ملي  موجوديتحمله دشمنان، تمايلي به دفاع از  ةيابد تاحدي كه ممكن است در هنگاممي

كشـور خـود را در    قط به منافع شخصي خويش بيانديشند ونداشته باشند و هر يك فخود 
 .ندسازتسليم  دشمنان و غاصبان برابر 

آن منـوط بـه تشـكيل جوامـع     وقوع اي است كه پديده 1استبداد - استبداد و خودكامگي
ترين شكل حكومت مطلقه است نمايي و ابتداييقدرتاستبداد بارزترين مظهر . بشري است

مستبد يعني خودرأي، خودكامه و خودسر؛ كسي يا سيستمي كه بدون ).  5: 1364كواكبي، (
 )11: 1378خليل اهللا مقدم، (كند لي مياقدام به انجام عم ،مشورت با ساير عناصر اجتماعي

 ؛ پـس )16: 1364كـواكبي،  (نمايد د به رأي خويش اكتفا مينو در اموري كه شايسته مشورت
منشــأ اســتبداد،  ،)11: 1380همــايون كاتوزيــان، (اســتبداد يعنــي خــودرأيي و خودكــامگي 

عت، قانون و وضعيتي است كه حكمران مكلف نباشد تا تصرفات و اقدامات خود را با شري
  ).17: 1364كواكبي، (لت منطبق سازد م ةاراد

بـه  ) 25: 1385قاضـي مـرادي،   (اساس حكومت بر بي قانوني است  ،در نظام استبدادي
اين معني كه قوانين و مقررات موجود فقط تا زماني نافذند كه مستبد كل يا گماشـتگان وي  

توانـد هـر لحظـه زيـر پـا      اي ميضابطهاما هر قانون و . مصالح و منافع خود را در آن بدانند
؛ درست به همين دليل است كه اصـطالحات  شودگذاشته شود و قانون ديگري جانشين آن 

زيرا خوب و بد عرف و قانون در  ،قانون و ضابطه در نظام استبدادي معنا و محتوايي ندارند
ن حكومت قانون گرچه در جوامعي كه در آ. همين نكته است كه به آساني تغييرپذير نيستند

ن اسـت كـه احتـرام    آشود، اما اصل و اسـاس بـر   گاهي قانون پايمال مي نيز حكمفرماست
قانون حفظ و هيچ كس نتواند مطابق نظر و ميل شخصي خود آن را تغييـر داده يـا زيرپـاي    

قانون و مقـررات حـاكم بـر     ،در نظام استبدادي). 12-13: 1380همايون كاتوزيان، (گذارد 
م ناشي از اراده دولت مقتدر و مستقل است كه ممكن است هـر آن و در هـر   سرنوشت مرد

نوع و ميزان اين تغييـر اسـت    ةمصالح و منافع حاكمان تعيين كنند و عمدتاً لحظه تغيير يابد
  ).14: 1381ماهرويان، (

                                                
1. despotism 



 

 

88

عـدم توجـه بـه     و نيازي به فضيلت و تقوا نيسـت  هاي استبداديجوامع و حكومتدر 
در اين جوامع سياست از يك سو بـه  . بردها ميههاي منطقي را از خاطرمانتقواي مدني، آر

جهـل و خرافـات در ميـان مـردم      ةو از سوي ديگر به اشاع پردازدميرعايت نظر بيگانگان 
چنين نظامي به زور بر مـردم سـيطره يافتـه و    ). 72: 1378خليل اهللا مقدم، ( ورزد اهتمام مي

از هيچ ظلـم   ي بقاي خويش به بيگانه متوسل شدهاين رو برامردمي است؛ از  ةفاقد پشتوان
هـا  اين گونه حكومـت . گيردكند و معموالً در مقابل مردم قرار ميفرو گذاري نميو ستمي 

دارنـد   منويات بيگانگان گام بر مـي براي اي ندارند و طبعاً جز جلب حمايت بيگانگان چاره
ـ ). 19: 1385علوي، (  ةهـاي اسـتبدادي، همـ   مـوالً در حكومـت  قابـل تأمـل آنكـه مع    ةنكت

؛ بـدين دليـل كـه متكـي بـه اراده خودكامانـه شـهريار        شـوند  تصميمات تصادفي اتخاذ مي
  ).270-271: 1385قاضي مرادي، (هاي اجتماعي مستبدند، نه ضرورت

بـه معنـاي    2يخودشـيفتگ . 1تاي يوناني اسـ برگرفته از افسانه ،اين واژه - خودشيفتگي
توسـط فرويـد    در متون روانشناسي خود برتربيني است ظاهراً اولين بار خويشتن دوستي و

  ).Munro&others,2005:51( شده استمطرح 
عالئم بارز اين ويژگي شخصيتي عبارتند از احساس شديد خودمهم بيني، خـودبرتربيني  

موفقيت، احتيـاج بـه خودنمـايي و جلـب      ةو شاخص بودن، تخيالت شديد و دائمي دربار
غالباً افراد مبتال به اين اخـتالل روانـي در   . آنانتحسين ديگران و تمايل به استثمار توجه و 

بين فردي، از قطب پرستش مطلـق يـك فـرد تـا قطـب تحقيـر و تنفـر از او نوسـان          ةرابط
هـا  ولي در هر صورت، هيچ گونه احساس صميميت و همدردي نسبت بـه انسـان   ،كنند مي

ودمهم بيني و خودبرتر بيني در ايـن افـراد بـه صـورت     احساس شديد و غلوآميز خ. ندارند
ايـن افـراد اسـتعدادها و    . نمايـد غرور و خودخواهي شديد و خودشيفتگي مداوم تظاهر مي

بـه طـور   . دهنـد اي جلوه ميهاي خود را بزرگ، دست نيافتني و گاهي حتي افسانهموفقيت
ـ  موفقيـت سرشار اسـت از   ،توان گفت كه تخيالت چنين افراديخالصه مي  ةهـايي در زمين

 & 242: 1372شــاملو، ( ايهــاي آرمــاني و افســانهقــدرت، ثــروت، هوشــمندي و عشــق

                                                
پندارد كه تصوير منعكس ين مي، با ديدن تصوير خود در آب، چن1در اين افسانه مردي جوان به نام نارسيسوس. 1

يابـد، مـأيوس   امـا توفيـق نمـي   . كوشد بدان دست يابدشود و ميشده، يك حوري بهشتي است، لذا عاشق آن مي
  ).287: 1372آزاد، (بازد شود، و سرانجام از غم و نااميدي جان ميونااميد مي

2. narcissism  
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Lown,1985:ix.( بـه هـيچ وجـه   و آنها چشـمگير اسـت    طلبي احساس استحقاق و برتري 
  ).174: 1379نوقابي، (انتقادپذير نيستند 

خودخـواهي  . ن دارندافراد خودشيفته گرايشي افراطي به كسب قدرت و تسلط بر ديگرا
 برخـي  و غرور جزء تفكيك ناپذير شخصيت آنهاست؛ همچنين اين گونه افراد غالبـاً فاقـد  

 ).Ang & Yusof, 2005:117( هاي اخالقي همچون متانت، وقار و عزت نفس هسـتند ارزش
پـاييني   1ياز هـوش عـاطف   امـا بـااليي دارنـد،   ) بهره هوشـي (اين افراد غالباً هوش رياضي 

و فقـط بـراي اشخاصـي     از ادراك احساسات ديگـران عاجزنـد   ند؛ به همين دليلبرخوردار
  .)Maccoby, 2000( را باز بتابانند ي مشابه ايشانوار تصويرارزش و اعتبار قائلند كه آينه

بـوده،   كاريزماي فريـب و قـدرت  نوعي داراي  خودشيفته رهبران كه مكابي معتقد است
دانـي  تواني و همهيفتگي و تصورِ همهشابي از خود حس تحقير و نفرت از خود را پشت نق

تدريج محبوبيت ه بهاي شخصيتي خويش، به دليل ويژگيرهبران خودشيفته . كنند پنهان مي
 انتقاد پـذيري بـوده،   فاقد روحيةزيرا ، دهند از دست مي واطرافيانخود را در ميان نزديكان 

هرگـز دهـان بـه تحسـين كسـي      ؛ اينـان  دهنـد هر گونه انتقاد به تندي پاسخ مـي  معموالً به
كرده، به را به حساب خود واريز ي حاصله اعتبارهاها و همواره همه موفقيت گشايند و نمي

هاي داخلي بـراي سـرنگون كـردن آنهـا      توطئهمعموالً در اين حالت، . دهندخود نسبت مي
ــيشــكل  ــدها و شــورش م ــواع سوءقص ــرد و ان ــاگي ــطح كشــور ه ــي در س ــدرخ م  نماين

)Maccoby,2000.(  
  

  سؤاالت اصلي پژوهش

هخامنشيان در اوج اقتدار نظامي و سياسـي دچـار فروپاشـي     ةقابل تأمل است كه سلسل
با توجه به آنچه در ادبيات  دارد، پسشد؛ بنابراين تحليل داليل اين فروپاشي بسيار اهميت 

 :ن شدندتدوي زيربه صورت  مورد نظر محققانذكر شد، سؤاالت اصلي  پژوهش

گيـري، از داليـل سـقوط حكومـت     آيا افزايش سطح بي عدالتي در سـاختار تصـميم   ـ 
  هخامنشيان بوده است؟ 

                                                
1. emotional intelligence (EQ)  
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هـاي حكمرانـي از داليـل سـقوط حكومـت      آيـا افـزايش سـطح اسـتبداد در شـيوه     ـ  
 هخامنشيان بوده است؟

آيـا افـزايش ميـزان خـود شـيفتگي در رفتـار حاكمـان از داليـل سـقوط حكومـت            ـ 
 وده است؟هخامنشيان ب

آيا كاهش مراتب پاسخگويي حكمرانان در برابـر مـردم از داليـل سـقوط حكومـت       ـ 
  هخامنشيان بوده است؟

آيا كاهش سطح تعلق خـاطر بـه حكومـت و هويـت ملـي مـردم از داليـل سـقوط          ـ 
  حكومت هخامنشيان بوده است؟

احيانـاً   و بنابراين، در فراگرد تحقيق تالش بر آن است كه با كـاوش در متـون تـاريخي   
مانـده از   و آثار فيزيكي بـه جـا   زباني مكتوب 2و مصنوعات 1آثار باستاني و نمادها ةمقايس
ايـن سـؤاالت جمـع     پاسـخ بـه  براي هاي شكوفايي و فروپاشي هخامنشيان، شواهدي دوره

  .آوري شود
  

 روش شناسي پژوهش

هـاي  گرگـوني گيري روند دهاي تاريخي، امكان سنجش و اندازهشناخت تاريخ و پديده
 هـاي  دگرگـوني  بـارة هـايي كـه در  پرسش. سازدو مسير و آهنگ آنها را فراهم مي اجتماعي

هايي قرار دارند كـه در  ترين و اساسي ترين پرسشعميق ةشوند در زمراجتماعي مطرح مي
پيـدايي جامعـه،    ةنحـو  سخن از در پژوهش تاريخي، يعني ،دانش بشري طرح شدني است

پاسخ به  .اي است كه در برابر انسان استآن و در نهايت سخن از آيندهتطور  ةمسير و نحو
در ايـن خصـوص   . سـازد هاي تاريخي را ضروري ميها، شناخت ماهيت پديدهاين پرسش

  :استزير، الزم توجه به موارد 
حيـات   ؛حوادث تاريخي زنده نيستند، بلكه به گذشته دور و نزديـك تعلـق دارنـد   . الف

گرد روزگار گرفته و در ابهام جاي دارند؛ از اين رو درك و فهـم مسـتقيم   يابند، مجدد نمي
پذيرد و زماني انجام مي ةآنها ممكن نيست و همواره مطالعه و ارزيابي اين حوادث با واسط

                                                
1. Symbols 

2. artifacts  
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هـا  گاه واسـطه . در حقيقت، پژوهش در مورد آنها مبتني بر نوعي مشاهده غير مستقيم است
كنـد   اي را نقـل مـي  راوي از قـول راوي ديگـري، حادثـه    يابنـد، يعنـي فـالن   نيز تكثر مـي 

 ،و بدين ترتيب قضاوت درباره حقيقت يك حادثه) 195و  200و  241، 1378ساروخاني، (
  .شوددشوارتر مي

و ناخواه بـا معيارهـاي جامعـة     شود، لذا مورخ خواهتاريخي عيناً تكرار نمي ةگذشت. ب
ضريب انحراف خاصي را در ارزيابي خود د باي اينشود؛ بنابرزمان خود با گذشته مواجه مي

  .پذيرا باشد
گيرنـد و مـورخ   حوادث تاريخي هرگز به طور كامل در اسناد و مدارك جـاي نمـي  . ج

ايـن امـر طبيعتـاً    . دبهـره گيـر  هاي استنتاجي از روش تكميل خأل موجودبراي  ناگزير است
هـا بـه   بايد مراقب بود كه اين افزودگي افزايد؛ البتههاي تاريخي ميبه واقعيتعناصري تازه 

  .تحريف تاريخ نينجامند
 ةالبتـه ايـن قاعـده دربـار    . دهدتاريخي به طور مجزا و در تجريد رخ نمي ةهيچ واقع. د

تـاريخي را   پس مورخ بايد هر واقعةها صادق است؛ زمان ةدر هم هاي اجتماعيپديده ةهم
كلي جامعه بنگرد؛ البته جمـع آوري مـدارك    در زمينه) كه اسناد و مدارك آن موجود است(

از اين رو مورخ نـاگزير اسـت    ؛اي كه موجود نيست، غير ممكن استمتقن در مورد جامعه
اما بايد هوشيار بود كه اين امر يكي از عوامـل اصـلي   . به بازسازي جامعه گذشته اقدام كند
؛ )201: 1378اني، سـاروخ (هاي اصيل اجتمـاعي اسـت   تحريف و فاصله گرفتن از واقعيت

دريافتني بوده، ممكن است به  ات گواهانهاي تاريخي فقط از خالل روايپديدهضمن اينكه 
بـه عـالوه،   . سبب همين وساطت گواهان، واقعيت خود را از چشـم محقـق دور نگهدارنـد   

بلكه عـين حيـات خـويش     نه آميخته با وجود خود،غالباً تاريخ را  ،تاريخ ةمورخ يا خوانند
تاريخ، مطالعه گذشـته جوامـع بشـري اسـت و      در واقع  ).186: 1370زرين كوب، (بد يامي

هـدف پـژوهش   . كنـد ل اتفاقي و غير قابل پيش بيني تكيه مييبر خالف ساير علوم بر مسا
هاي مرتبط با رويدادهاي گذشـته و تفسـير   هاي مربوط به واقعيتتاريخي به كار بردن داده

 ه،اين طريق به عوامل مؤثر در بروز وقـايع گذشـته پـي بـرد     ازكوشد تا محقق مي. آنهاست
پـژوهش تـاريخي   ). 122: 1384سـرمد و ديگـران،   ( بشناسدرويدادهاي زمان حال را بهتر 

ها و چگونگي انجـام  عادات، رسوم، سنت ةدربار هاي موجودكند تا با تحليل دادهكمك مي
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هاي حوادث دوران كهـن بـه   از ويژگي، درك بهتري اندگرفتهاموري كه در گذشته انجام مي
تواند براي پيش بينـي آينـده نيـز مفيـد     گذشته مي ةبر آن، پژوهش دربار؛ افزون آورددست 
گويا اگر گذشته را بازيـابيم، كليـد كاميـابي در    ). 122-123: 1384سرمد و ديگران، (باشد 

اي هـر فـرد و جامعـه   ايم؛ در واقع شناخت و پيش بيني آينده براي آينده را در دست گرفته
گـامي مفيـد و مـؤثر اسـت؛      ،اهميت دارد و در راه تحقق اين مهم، انجام پژوهش تـاريخي 

توان به عقب بازگشت و رفتـار گذشـت آنـان را    ها، ميبراي پيش بيني حركت پديده گاهي
  ).198: 1378ساروخاني، (مطالعه كرد 

  
 فراگرد پژوهشتصريح 

هاي خبـري  اي از گزارهسي متون تاريخي، مجموعهدر اين پژوهش پس از مطالعه و برر
پـس از آن بـه    .دشـ متغيرهاي پژوهش استخراج شده و در قالب جـداولي فهرسـت    ةدربار

. خ مراجعـه شـد  هاي مستخرجه به خبرگان علـم تـاري  منظور ارزيابي صحت و اعتبار گزاره
كـه مبنـي بـر     روشـي . براي انتخاب خبرگان از روشي شبيه روش گلوله برفي استفاده شـد 

رهنمودهايش شود با ، تالش مياوپس از مصاحبه با . بسيار خبره است يشروع از متخصص
ترين افراد پس از وي مراجعه شود تا جايي كه خبرگـان مـورد معرفـي بـه كسـاني      به خبره

كننـد  خبرگان بعدي فقط كساني را معرفـي  و ارجاع دهند كه قبالً به آنها مراجعه شده باشد
 & Maykut(كــرده انــد  مصـاحبه بــا ايشــان  و مراجعـه پژوهشـگران بــه آنهــا   كـه قــبالً 

Morehouse, 1994, 57.( آوري آراء و نظرهاي خبرگان و اعمـال اصـالحات   پس از جمع
حاصـل و بـراي    هـاي مـذكور  هايي بر مبناي گـزاره گيريپيشنهاد شده توسط ايشان، نتيجه

م، پس از كسب تأييـد خبرگـان، نتـايج نهـايي     ، و سرانجاشدارزيابي نهايي به خبرگان ارائه 
  ).1نمودار (پژوهش به دست آمد 
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  فراگرد انجام پژوهش. 1نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  دودمان هخامنشي
هخامنشيان، دوازده شاهنشـاه بـر مسـند حكومـت تكيـه       سالة 230طي حكومت   

عهـد هـر   . هايي چند ماهـه ديگر با دورهبعضي برخي با دوران حكومت چند ساله و  زدند؛
 يهـا ها، فتوحات يا شكسـت يك از اين شاهان با فراز و فرودهاي ناشي از نبردها، شورش

  . متعدد قرين بوده است
به عقيده تاريخ نگـاران، دوران حكومـت سـه فرمـانرواي اول هخامنشـي، يعنـي         

نظـم،   ،است؛ در ايـن دوران  اين سلسلهاريوش، عصر عزت و عظمت كورش، كمبوجيه و د

 يخيتار متون ةمطالع و يبررس      

 يخيتار ياه گزاره استخراج

 خيتار علم خبرگان به رجوع

 ييابتدا يريگ جهينت

 خيتار علم خبرگان به رجوع

 يينها يريگ جهينت
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و هر يك از اين سه تن، طـي   بودحاكم  ي گستردهاين قلمرو ةآرامش و امنيت نسبي بر پهن
؛ زريـن كـوب،   1385پيرنيـا،  . ك.ر(افزودنـد  شاهنشاهي خـود   ةر گسترببسياري فتوحات 

  ).Briant, 2002؛  1384
ايـن   در. سلسـله بـود  و فروپاشي دودمـان ايـن    انحطاط دوران سلطنت خشيارشا، آغاز

داليلي همچون دخالت و نفوذ بي حد و حصر زنان دربـاري و خواجـه سـرايان در     دوران،
، موجـب ضـعف و اضـمحالل    اشـراف گرايي خاندان هخامنشـي و  امور حكومتي و تجمل

در . رار دادتدريج آن را در سراشيبي ضعف و نـابودي قـ  ه د و بتدريجي سپاه شاهنشاهي ش
يافـت  ميسكون مدتي اندك براي  هر چنداين انحطاط شدت گرفت،  ،دوران شاهان بعدي

ـ  ،و در پي آن نهايـت ضـعف و    ولـي  ،شـد مسـتولي مـي  شاهنشـاهي   ةآرامشي نسبي بر پهن
كه به تسـليم   سوم نسبت داده شده است؛ دوراني ناهماهنگي اين سلسله به دوران داريوش

  .خامشيان در برابر سپاه اسكندر انجاميدو نابودي فرمانروايي ه
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 دودمان هخامنشي. 2نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي و تحليل متون تاريخي

هاي تاريخي بر اسـاس عوامـل و متغيرهـاي مـورد     اي از گزارهدر اين پژوهش مجموعه
مـذكور  ها بر حسب موضوعات اين گزارهاز آن پس تأكيد در ادبيات تحقيق استخراج شد؛ 
بعـد   ة؛ در مرحلـ ) 5جداول ا الي (سياهه برداري شد تفكيك و در جداولي مربوط به خود 

و )  6جدول (ها و استنباط هاي پژوهشگران مدون گرديد نتايج حاصل از تحليل اين گزاره

 .م.ق 675-  705هخامنش

 .م.ق 600 -640  اول كورش

 .م.ق 425-465  اول رياردش

 .م.ق 424 سغديانس .م.ق 405- 424  دوم وشيدار

 .م.ق 359- 405  دوم ريردشا

 .م.ق 559-600  اول كمبوجيه

 .م. ق 530-559  بزرگ كورش

 ايبرد .م.ق 522 -530  دوم كمبوجيه

 .م.ق 559-590  آرشام

  م.ق 590-640  ارمنيآر

 ؟- ؟ شتاسبيو

 .م.ق 486-522  بزرگ وشيدار

 .م.ق 465- 486  ي اولارشايخشا

 .م.ق 424- 425 دوم يارشايخشا

 .م.ق 640- 675 شيشپيچ

 اُستان وانج كورش

 ارشامه

 .م.ق 330- 336  سوم وشيدار

 .م.ق 338- 359  سوم رياردش

 .م.ق 336- 338  آرسس

 .م.ق 600 -640  اول كورش
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در معرض نقد و تحليل صاحبنظران و خبرگان قرار گرفت و تالش شد تا در نهايت، پـس  
نتايج . و كسب اجماع نسبي ميان آنان، نتايج نهايي پژوهش ارائه گردد از تحليل صاحبظران

  ..ارائه شده است 7آرأ و نظرهاي خبرگان و صاحبظران مورد مراجعه در جدول 

  ميزان رعايت عدالت در دوره هخامنشيان ةهاي تاريخي دربارگزارش. 1جدول
تاريخ 

  تقريبي
  هاشاخص  منابع دسترسي  متن گزارش يا سند

ش كور

  بزرگ

نبرد نافرماني كرده  ةوي افرادي را كه به هنگام
دي را كه افرا كرد، وبودند، سخت مجازات مي
ها نقش و در پيروزيتابع فرمان و مطيع بوده 

  .دادشاياني داشتند، مورد لطف فراوان قرار مي

  318و  360: پيرنيا 
  124: سامي

Briant: 304-5  

رعايت عدالت توزيعي 
  اي و رويه

به دست كورش را را ي دليل تصرف بابل برخ
 او، و ظلم و استبداد "نُبونيد"ضعيف النفسي 

دانسته و برتري كورش را به عدل او و آرامش و 
   .كه بر شهر حاكم كرددهند نسبت ميامنيتي 

  735: پيرنيا
  128: زرين كوب

  21: اسالمي ندوشن
  102-3: بياني

Olmstead: 73-4 

Briant: 41-2 

نيت؛ عدالت و ام
دي از پيروزي نما

عدالت بر ظلم و جور 
  مردم ةبه خواست تود

وي پس از فتح هر ايالت، آرامش و امنيت كامل را 
در آنجا مستقر ساخته، اسرا را در صورت تبعيت 

از هر گونه خونريزي و غارت . كردآزاد مي
ورزيد و ساكنان ممالك مفتوحه را در اجتناب مي

  گذاشترفاه نسبي باقي مي

و  318-19و  285: پيرنيا
336  

  22: اسالمي ندوشن
  104: بياني

تحقق دو اصل عدالت 
حق مدار، يعني امنيت 

  كامل و رفاه نسبي 
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  در دوره هخامنشيان عدالتميزان رعايت  هاي تاريخي دربارةگزارش. 1ه جدولادام

 
تاريخ 

  تقريبي
  هاشاخص  منابع دسترسي  متن گزارش يا سند

كورش و 

  كمبوجيه

كيب كادر سياسي اين دو حكمران، نشاندهنده تر
كارگيري كارمندان محلي است، لكن اين افراد ه ب

در سلسله مراتب اداري جايگاه متوسطي داشته و 
هاي اجرايي و سياسي به آنها هيچ يك از سمت

شد؛ بدين ترتيب مقامات باال فقط به واگذار نمي
  .يافتها و برخي مادها اختصاص ميپارسي

  56: نيبيا
  23: مشكور

Briant: 80-2 

عدالتي و ظلم؛ بي
شايسته نكردن رعايت 

ساالري و نقض 
  ايعدالت مراوده

  كمبوجيه

بر مدارا با اقوام شكست مبني را او سياست پدر 
در پي نگرفت و پس از فتح هر مكان به خورده 

به طرق مختلف، . غارت و خونريزي دست يازيد
ود، به نحوي كحقير ميها را تبزرگان و مردم ايالت

بسياري از مردمان موجب خشم رفتار كه اين 
البته فقط اقوام تابعه قرباني خشم و . اياالت شد

غضب او نبودند، بلكه پارسيان و نزديك ترين 
  .اقرباي او نيز از اعمال وي در امان نماندند

  419: پيرنيا
  136-7: زرين كوب

  111و  107: بياني
Olmstead: 126 

Briant: 55-6 
&59&97 

عدالتي و ظلم؛  بي
عدالت نكردن رعايت 

  اياي و مراودهرويه

  كمبوجيه

هاي سنگيني كه وي به منظور بر پاداشتن خراج
نيروي دريايي شاهي و لشكركشي به مصر طلب 
كرده بود بر دوش اقوام مغلوب باري بس سنگين 

از اين رو د و نارضايتي آنان را در پي داشت، بو
غين با معافيت سه ساله خراج و بردياي درو

سربازگيري تدبيري را با هدف فرونشاندن 
  .ها اتخاذ كردشورش

  27: اسالمي ندوشن
  112: بياني

Briant: 105&120 

عدالتي و ظلم؛ بي
عدالت نكردن رعايت 

  ايتوزيعي و رويه
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  در دوره هخامنشيان عدالتميزان رعايت  ةهاي تاريخي دربارگزارش. 1ادامه جدول

 
تاريخ 

  تقريبي
  هاشاخص  منابع دسترسي  متن گزارش يا سند

داريوش 

  اول

 ةهاي تابعه در حومو به هنگام ديدار از سرزمينا
- شهرها نسبت به برپايي نشست عدالت اقدام مي

كرد كه طي آن ساكنان محل به حضور وي رفته، 
داشتند؛ شكايات و تقاضاهاي خود را عرضه مي

ورش كبير و اردشير دوم مشابه اين عمل در زمان ك
  .نيز ديده شده است

Briant: 191 

  مديريت و عدالت؛
اي رعايت عدالت رويه

  ايو مراوده

از ميان اقوام تابعه  را وي دريافت تعداد معيني زن 
دريافت مقدار معيني خراج از هر قوم، ة به منزل

كرده است؛ چنانچه اعزام امري عادي تلقي مي
اني توسط هر يك از اقوام تعداد معيني خراج انس

توان در واقع مي. تابعه، امري معمولي بوده است
ها از جمله زنان، همچون كاال گفت كه با انسان

  .شده استرفتار مي

Briant: 273  
&279-80  

&437  

هاي ظالمانه و سنت
  جاهلي؛

نقض اصل آزادي و 
 ايعدالت مراوده

ه ها در عصر اين شاتنوع و ميزان متغير خراج
براي نمونه  ؛هاي اقوام متعدد شدموجب شورش

هاي تحميلي و شورش مصر را به زيادي ماليات
ها نسبت عدم رضايت طبقه زارع از سنگيني ماليات

  . دهندمي

  568-9: پيرنيا
  14: شاپور شهبازي

نابرابري در توزيع 
 يعدالت بيثروت و 

اي در تعيين رويه
  هاماليات

داريوش 

اول و 

  خشايارشا

نگام احضار افراد براي خدمت نظام، خود سرباز ه
مكلف به تهيه اسلحه و آذوقه بود و حتي براي 

غذايي در مدت خدمت، بايد مبلغي  ةدريافت جير
  .پرداختمي

Briant: 405&455 
اسبتداد و نقض 

 ايعدالت رويه
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  در دوره هخامنشيان عدالتميزان رعايت  ةهاي تاريخي دربارگزارش. 1ادامه جدول

 
تاريخ 

  تقريبي
  هاشاخص  منابع دسترسي  متن گزارش يا سند

  خشايارشا

برخي تاريخ نگاران معتقدند در زمان جنگ ايران و 
يونان به اموال اقوام تابعه متعرض نشده و همچون 

 ةنياكان خود به مذهب و مقدسات ملل تابعه به ديد
احترام نگريسته است، اما اومستد و بريان بر آنند 

ت شكني كرده و مانند نياكان خود با مردم كه او سن
اينان آتش سوزي آكروپليس . رفتار نكرده است

هاي به دست خشايارشا، وخشم و خونريزيرا آتن 
ها گواه رشبه منظور فرونشاندن شورا متعدد او 

  .دانندمدعي خود مي

  657- 8:پيرنيا
  162- 3: زريت كوب

Olmstead: 318-19 

Briant: 543-5&517 

و استبداد،  ستمگري
اي نقض عدالت رويه

اي و رعايت و مراوده
اصل آزادي و نكردن 

  حقوق بشر

خشايارشا و 

داريوش 

  دوم

ها و هدايايي كه رعايا موظف هزينه مهمان نوازي
بودند در ديدارهاي شاه از ممالك تابعه تقديم 
كنند، گاه چنان سنگين بود كه موجب فالكت و 

اي ي كه مردم چارهدر حال .؛شدتهيدستي مردم مي
  .جز اين نداشتند

Briant: 402-

3&526&756  

كاري، و نقض اسراف
عدالت توزيعي و 

 ايمراوده

  اردشير اول

هاي شاهانه به قدري سنگين در اين زمان خراج
فقير و تهيدست  ،بود كه بسياري از اقوام تابعه

ها و شده، ناگزير بودند به منظور پرداخت خراج
هاي خود را نه، مزارع و تاكستانتأمين غذاي روزا

به گرو گذارند و حتي در مواردي فرزندان خود را 
به بردگي دهند يا دختران خود را در معرض 
فروش گذارند؛ البته اين موارد نادر بوده و امري 

  .شده استرايج تلقي نمي

Olmstead: 406 

Briant: 406&584-5 

ظلم گستري، و نقض 
اي، عدالت رويه

 ايمراوده توزيعي و
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  در دوره هخامنشيان عدالتميزان رعايت  ةهاي تاريخي دربارگزارش. 1ادامه جدول

 
تاريخ 

  تقريبي
  هاشاخص  منابع دسترسي  متن گزارش يا سند

  اردشير دوم

به منظور پيشگيري از ظلم و رشوه گيري از جانب 
قضات و حصول اطمينان از اجراي عدالت، قضاتي 

كرده بودند، محكوم كه حكم ظالمانه صادر 
كنده شود و بر زنده پوست آنها تا شدند  مي

مسندهاي محاكم پهن گردد، تا عبرتي باشد براي 
ساير قضات و بدين ترتيب همواره عقوبت عمل 

اومستد و بريان چنين . نادرست خود را ببينند
- موردي را در خصوص زمان كمبوجيه نيز نقل مي

  .كنند

  1217و  931: پيرنيا
  220: بزرين كو

  28: اسالمي ندوشن
  180و  162-3: بياني

Olmstead: 174 

Briant: 97&291  

مجازات شديد 
  متخلف از فانون

داريوش 

  سوم

ها بر مردم و اقوام تابعه و ماليات ةفشار خرد كنند
اي هاي دريافتي در خزانه، نتيجهراكد ماندن خراج

شد جز خفقان اقتصادي نداشت؛ همين امر موجب 
رد با اسكندر، داريوش سوم از همراهي و تا در نب

البته وصول  ؛همدلي اقوام تابعه بي بهره بماند
اما در  از عهد داريوش اول آغاز شده بود، خراج

ها، ظلم اين زمان به دليل كاهش نظارت بر ساتراپ
و جور روا شده بر مردم، مانع همدلي آنها شده 

  .بود

Briant: 695 

ظلم گستري، نقض 
عي و عدالت توزي

 ايرويه
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  ميزان استبداد در دوره هخامنشيان ةهاي تاريخي دربارگزارش. 2جدول 

  
تاريخ 

  تقريبي
  هاشاخص  منابع دسترسي  متن گزارش يا سند

كورش 

  بزرگ

وي سياست رأفت و مدارا را جانشين سياست 
 در عصر. ظالمانه و نابودكننده پادشاهان پيشين كرد

به عدالت و مدارا داد حكمراني او ظلم و جور و استب
  .بدل شد

   406: پيرنيا
  48: شاپور شهبازي

عدالت گستري و 
  مدارا

  كمبوجيه

 ف عادات و قوانين پارسي عمل كردهاين شاه برخال
با خواهران خود ازدواج كرد؛ قضات شاهي را 
واداشت قانوني بيابند كه به موجب آن شخص شاه، 

يقت در حق. خاستگاه قانون در پهنه مملكت گردد
وي از قوانين حاكمه عدول كرد و بر اساس رأي و 

  .نظر شخصي عمل نمود

  426: پيرنيا
  52: شاپور شهباري

Briant: 93&130 

استبداد، فساد اخالقي، 
  و خودرأيي

داريوش 

  اول

را كه به دليلي از همراهي او در  يهر شخص
و  رساندورزيد به قتل ميها اجتناب ميلشكركشي

  . دانستاقوام تابعه مي ةهم ةخدمت نظام را وظيف

  499: پيرنيا
  63: مشكور

  105: سامي

  خودكامگي و 
كشي از مردم بهره

اي نقض عدالت رويه(
  )ايو مراوده

 

اگر شخصي قصد اظهار رسم پارسي، بر اساس 
مشورت به شخص شاه را داشت، بايد  عقيده و ارائة

ايستاد، اگر نظرش عاقالنه اي طاليي ميبر چارپايه
اش بود و اگر عقيده و ود چهارپايه طال، پاداش گفتهب

در . شدنظر وي بر خالف نظر شاه بود، مجازات مي
واقع گاه شاهان بدون مشورت با صاحبنظران طبق 

كردند؛ البته نظرهاي  نظر خود اتخاذ تصميم مي
- نزديكان و افراد شاخص با تأمل بيشتري بررسي مي

  .شد

Briant: 317  

خودكامگي و نقض 
  ايعدالت مراوده
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  خشايارشا

اين شاه نيز مانند داريوش اول هر گونه تقاضاي 
مبتني بر معافيت از خدمت نظام را توهين تلقي 
كرده، بدون هيچ گونه رحم و شفقت و درك 

. كردموقعيت متقاضي، دستور قتل او را صادر مي
كه مبالغ هنگفتي به وي را حتي درخواست شخصي 

معافيت پسرش نپذيرفت و ي براكش كرده بود پيش
در اقدامي هوس آلود و سرشار از غرور، دستور به 

  .قتل پسر شخص مزبور داد

  595: پيرنيا
  168: زرين كوب

Briant: 317-18  

  خودكامگي و 
  كشي از مردمبهره

عزل و نصب قضات، منحصراً از اختيارات شخص 
شاه بود و اگر چه قضات براي داوري به قانون 

جستند، تصميم نهايي دي استناد ميپارسي و ما
ديگر به بياني  ،وابسته به نظر مقام پادشاهي بود

پادشاه خاستگاه عدالت، داوري و قانون بود و قانون 
  .تشريفاتي داشت ةجاري فقط جنب

Briant: 129  
خودكامگي، برتري 

 شاه بر قانون

اردشير 

  سوم

برخي معتقدند ستمكاري، خودرأيي و غرور او 
به دست باگوآس خواجه به قتل تا موجب گرديد 

  .رسد
Briant: 688  خودرأيي و غرور 

  سغديانس

و قتل تني ) قتل خشايارشاي دوم(برادركشي وي 
چند از خدمتگذاران حكومت، موجب دلگيري و 

را ناشي او زيرا سپاهيان اين اقدام  ،سپاهيان شد ةكين
ز خود رأيي، خودكامگي و طبيعت مستبد او ا

به عبارتي خود رأيي و قدرت طلبي شاه  ؛دانستند مي
  .موجب عدم اطمينان و نارضايتي سپاه گرديد

 195: پيرنيا
  خودرأيي و 
  قدرت طلبي
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  مراتب هويت ملي در دوره هخامنشيان هاي تاريخي دربارةگزارش. 3جدول 

  
تاريخ 

  تقريبي
  هاشاخص  منابع دسترسي  متن گزارش يا سند

كورش 
  بزرگ

افرادي با  ؛ها و مادها بودسپاه كورش متشكل از پارس
 ةاما پس از وي به هنگام ها و اهداف مشترك،ارزش

شد كه جنگ، نسبت به سربازگيري از اياالت اقدام مي
گيري سپاهي فاقد تمرين با زبان، عادات آن شكل ةنتيج

. اي محلي بودو اخالق مختلف و تحت رياست رؤس
ها در ضعف و ناهمگوني سربازان اعزامي ساتراپ
  .گشتميادين نبرد، موجب ضعف سپاه جاويدان نيز مي

  1211: پيرنيا
ناهمگوني و 

هماهنگي نا
  ناشي از آن

داريوش 
  اول

شورش مصر را كه در زمان اين شاه رخ داد به چند 
دهند؛ از جمله اينكه مصريان پيشينه دليل نسبت مي

هاي خود ي داشتند و به منظور حفظ ارزشمفصل
را ها خواستار استقالل و آزادي بودند و تسلط آسيايي

مصريان  ةدر واقع عالق. دانستندبر خود عذاب الهي مي
هاي ملي و مذهبي خود و تالش براي حفظ به ارزش

  . بودمردمان آن سرزمين آنها، عامل اصلي شورش 

  569: پيرنيا

و فرهنگي  بي
ترك ارزش مش

در قلمرو 
  حكمراني

خشايار
  شا

رد با يونان مشتمل بر هرودوت سپاه ايران را به هنگام نب
يعني سپاهي ناهمگون و  ،داندقوم تابعه ميگونه  48

نامتجانس از اقوام تابعه كه اغلب نااميدانه و تحت 
  جنگيدندشرايط اجبار و فشار نظامي مي

  166و  163: زرين كوب
  85و  69: اسالمي ندوشن

  130: بياني
Olmstead:  324-31 

Briant: 195&528 

زبان نبود 
مشترك، 

ناهمگوني، 
و  يتجانس بي

وحدت و نبود 
همبستگي ميان 

  سپاهيان
 ةهنگام شكسته شدن حصار دفاعي، هم ودر نبرد ميكال 

ها دست از دفاع كشيده و سپاه به استثناي پارسي
مصالح  ها، منافع وها از ارزشزيرا پارسي ،گريختند

كردند؛ منافع و مصالحي كه ضرورتاً با خود دفاع مي
هاي ساير اقوامي كه براي تكميل سپاه منافع و ارزش

  .بسيج شده بودند، هم سويي نداشت

  169-70: سامي
  116: شاپور شهبازي

Briant: 538 

ان منافع فقد
مشترك و 

مصالح تعريف 
  ملي شدة
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داريوش 
  دوم

اردشير 
  دوم

اردشير 
  سوم

سپاه ايران  ر اين سه شاه هخامنشي، بخش عمدةعصدر 
دادند؛ افرادي كه در را اجيران و مزدوران تشكيل مي

جنگيدند و اغلب نه به ابتكار برابر دريافت پول مي
شخص خود، بلكه به دليل الزام و اجبار وارد خدمت 

شدند؛ حضور مزدوران موجب ضعف و انحطاط مي
ن نسبت به امپراتوري بر آن، مزدوراافزون ارتش گرديد؛ 

تعلق خاطري نداشتند و فقط براي دريافت مزد بيشتر 
  .جنگيدندمي

  1212: پيرنيا
  209: سامي

Briant: 612&794-5  

تضعيف هويت 
ملي سپاه، 
توسل به 

مزدوران بيگانه 
و از بين رفتن 
تدريجي تعلق 

خاطر به 
  حكومت

داريوش 
  سوم

ك ديده سپاهي كه وي براي رويارويي با اسكندر تدار
بود، تركيبي ناهماهنگ، نامتجانس و ناهمگون از طوايف 

مشكل . و اقوام متعدد با عادات و رسوم گوناگون بود
از آنان، زيادي جنگي تعداد  ةتجربنبود نظم دهي و 

خود داريوش نيز نگران . موجب ضعف سپاه گرديد
هاي با آداب و زبان(چگونگي ارتباط ميان اين اقوام 

  .بود) متفاوت

 1121: پيرنيا

  203-4: زرين كوب
  156: بياني

Briant: 

197&765&795-9 

ضعف ارتباط 
زباني، 

ناهماهنگي، 
و  يتجانسنام

ناهمگوني، 
فقدان وحدت 
  در ميان سپاهيان

هنگام پيشروري اسكندر در خاك ايران، اقوام تابعه به 
هاي خود بودند؛ به همين دنبال حفظ منافع و ارزش

پرداختند و رسي قواي طرفين ميدليل به تحليل و بر
  آنهايي كه پيروزي قطعي را از آنِ اسكندر

شدند؛ در خصوص برخي اقوام دانستند، تسليم او ميمي
كردند نيز اطميناني وجود ندارد كه كه مقاومت مي

شان به دليل منافع امپراتوري و وفاداري به مقاومت
منافع بلكه شايد اكثراً به دنبال  ،شخص شاه بوده باشد

هاي قومي و حفظ هويت محلي خود بودند؛ البته نمونه
نادري دال بر همبستگي ميان اقوام گوناگون شاهنشاهي، 

  .شوداقوام شرق فالت ايران ديده ميبه ويژه 

  165-6: بياني
Briant: 852-64  

  

ترجيح منافع و 
مصالح قومي و 
محلي بر منافع 

  ملي

فقط بر وفاداري  به ويژه  نظام امپراتوري اخالف كورش
ها به شخص شاه استوار بود؛ اجزاء مردم و ساتراپ

مختلف اين امپراتوري در همه جا اديان، آداب و حتي 
نظامات خاص خود را حفظ كرده بودند؛ اين اقوام جز 
ارتباط با شخص شاه وجه اشتراك ديگري نداشتند؛ 

هايي كه از فرمان شاه حتي فرماندهان سپاه يا ساتراپ
كردند، خائن به مصالح و منافع شاه معرفي ي ميسرپيچ

  .شدند، نه خائن به مصالح ميهنمي

  214: زرين كوب
  37: اسالمي ندوشن

Briant: 795-9 

  عاملنبود 
وحدت آفرين 

  و فقدان 
هاي ارزش

مشترك و 
  انسجام بخش
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  هاي تاريخي درباره مراتب خودشيفتگي پادشاهان در دوره هخامنشيانگزارش. 4جدول 

  

تاريخ 

  تقريبي
  هاشاخص  منابع دسترسي  متن گزارش يا سند

كورش 
  بزرگ

و عدم وجود غرور و نخوت در وجود  ساده زيستي، قناعت
كورش، موجب شده بود كه وي به شخصيتي متعادل، 
داراي عزت نفس و قابل احترام در ميان دوستان و اطرافيان 

  .خود تبديل شود

تعادل شخصيت و   309و  209: پيرنيا
  عزت نفس

  كمبوجيه

به حدي بود كه با شنيدن هر او خودستايي و خودرأيي 
آشفت و هرگونه اظهار نظر، گفته مخالف نظر خود برمي

كرد و دستور به قتل نصيحت و انتقادي را توهين تلقي مي
برخي معتقدند غرور و خودشيفتگي، او را . دادسخنگو مي

رده بود و به نوعي عدم تعادل و بيماري رواني دچار ك
ة بندگان خود موجب شده بود كه به اقوام تابعه به منزل

در  يياستثنا ةريخ نگاران از كمبوجيه به مثابتاالبته بنگرد؛ 
  .برندميان شاهان هخامنشي نام مي

  427- 8: پيرنيا
  137و  132: زرين كوب

  110و  107: بياني

خودشيفتگي،  
 يتعادل بيخودرأيي و 

  شخصيت

داريوش 
  اول

از  اش بري از سوء ظن نيستعيت سلطنته مشرووي ك
كورش بنيانگذار امپراتوري در كتيبه بيستون، فقط با نام پدر 

آنها كه پيش «كند و پروا ندارد كه بنويسد كمبوجيه ياد مي
 ة از من پادشاه بودند در طول زندگي خود، به انداز

  .»اندسال انجام دادم، نكرده اقداماتي كه من طي يك

Briant: 63 

خودبرتربيني، و 
تالش براي تحريف 

 شخصيت رقبا

اين  ،باريابي ةضرورت تعظيم و زانو زدن به منظور اجاز
حس  ءكند كه شاه به منظور ارضانكته را به ذهن متبادر مي

غرور و خودشيفتگي خود چنين امري را متداول ساخته و 
به صورت آئين سنتي و درباري درآورده است به نحوي كه 

رد، اجازه كفردي از تعظيم در برابر شاه خودداري مي اگر
ندي به اين رسم به حدي بود شدت پايب. يافتحضور نمي

  .كه حتي در زمان غيبت شاه نيز لزوم اجرا داشت

Briant: 222-3  
تالش به منظور 

حس غرور و  ارضاء
 خودشيفتگي

داريوش و 
  خشايارشا

اين دو شاه  اكثر حجاري بناهاي به يادگار مانده از عصر
هخامنشي، نمادي از خودبرتربيني و غرور بناكنندگان آن 

اه با حيوانات درنده و هايي همچون نبرد شصحنه. است
افراد  بلندتر بودن قامت شخص شاه از همة يا ايافسانه

  .موجود در حجاري

 53و  47و  40: سامي

Briant: 218-19 

نمايش  تالش براي به
گذاشتن قدرت، 
و  شوكت و عظمت

حس  ءارضا
 خودبرتربيني و غرور
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  خشايارشا

سان ديدن از سپاهي كه براي نبرد با يونان تدارك ديده بود، 
پنداشت هيچ وي را به قدري به خود غرّه ساخت كه مي

ميزان اين خودشيفتگي و . قومي ياراي مقابله با او را ندارد
غرور به حدي بود كه انتقاد و حقيقت گويي يكي از 

اما شكست از يونان  ،ود را به سخره گرفتنزديكان خ
اي مهلك به غرور و خودبرتربيني او وارد چونان ضربه

ساخت كه به موجب آن بدون تعمق و تفكر به قتل فرمانده 
و ادر واقع خودشيفتگي و نخوت . ناوگان دريايي فرمان داد

  .موجب اتخاذ اين تصميم نادرست و عجوالنه شد

  615-16: پيرنيا
  165: زرين كوب

  67: اسالمي ندوشن
 131: بياني

بين  واقعخودبرتربيني، 
و اتخاذ نبودن 

هاي نادرست تصميم
  و عجوالنه

قابل ساختن فردي كه خدمت پاداش دهي و سرافراز  نحوة
به شاه نموده بود، نمادي است از  يشايان توجه و

خودشيفتگي و غرور شاهانه؛ براي نمونه به منظور تمجيد 
دادند لباس پادشاه را بر به وي اجازه مياز شخص خادم 

مندي از د؛ در واقع بهرهشوبر اسب پادشاه سوار   تن كرده
وسايل شخصي شاه براي مدت زماني اندك، باالترين 

  .پاداش اعطايي از جانب او بود

  737: پيرنيا
  289: سامي

Briant: 1194  

خودبرتربيني و 
 ةخودشيفتگي در نحو

  پاداش دهي

  اردشير اول

پاداش  اعطاء غرور و نخوت وي به حدي بود كه به جاي
دادند، ها نجات ميبه اشخاصي كه جان او را درشكارگاه

زيرا معقتد بود پيش دستي بر  ،داددستور به قتل آنان مي
  .شوددار شدن شخصيت او ميشخص شاه موجب خدشه

Olemested: 467 

Briant: 231&320 

عدالت نكردن رعايت 
اي، رويهاي و مراوده

وغرور   خودبرتربيني
 بيش از حد

  اردشير دوم

داشت كه كورش جوان را خود به وي چنين اظهار مي
مردم نيز  خواست تامعركة نبرد كشته است و ميتنهايي در 

كورش كشتن اشخاصي را كه در پس چنين بيانديشند؛ 
هدايا يا ارعاب  ءجوان نقشي مؤثر و مستقيم داشتند با اعطا

  .داشتقتل به سكوت وامي و يا حتي

  859-60: پيرنيا
Briant: 318&360  

تالش در جهت اثبات 
  شخصيت جعلي خود

هايي كه از جانب شخص شاه بسياري از هدايا و مجازات
مثالً شد، نشان از غرور و خودبرتربيني او دارد؛ تعيين مي

براي مجازات فردي خاطي، او را از صف دوستان خود 
پاداش به شخصي  ءبه منظور اعطاساخت يا خارج مي

  .كردديگر، او را همسفره خود مي

Briant: 308   خودبرتربيني در
 هاپاداش اعطاء

داريوش 
  سوم

هنگام سان ديدن از سپاهي كه براي مقابله با اسكندر 
چنان دچار  ،و شكوه سپاهشمار تدارك ديده بود با ديدن 

ر مجرب شعف و غرور شد كه انتقاد و ارشاد منطقي سردا
او را توهين  ةاش به مذاقش خوش نيامد و گفتيوناني

  .قلمداد كرده، دستور به قتل او داد

  1060- 1: پيرنيا
خودبرتربيني و غرور 

واقع بيني ناشي از ناو 
  آن

 ،غرور، تكبر و اعتماد به نفس بيش از حد سرداران سپاه او
كه براي مقابله با اسكندر، استراتژي دفاعي شد موجب 

ناشي از غرور و اشتباه اين . سبي به كار نگيرندمنا
خودبرتربيني، سبب شد تا ميدان بيش از پيش براي اسكندر 

  .دشوخالي 

  1022: پيرنيا
  205: زرين كوب

  157: بياني
Briant: 920-1 

غرور، تكبر و اعتماد 
به نفس بيش از حد و 

به تبع آن ضعيف 
  شمردن دشمن
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  خامنشيانه دهي در دورهپسميزان پاسخگويي و حساب ةهاي تاريخي دربارگزارش. 5جدول 

  

تاريخ 

  تقريبي
  هاشاخص  منابع دسترسي  متن گزارش يا سند

  داريوش اول

شد كه با هر ساتراپ، مأموري از مركز روانه مي اودر زمان 
كرد، اما در واقع ناظر بر اعمال به ظاهر نقش منشي را ايفا مي

. كردو را به مركز گزارش ميو رفتار والي بود و نتايج كار ا
شد و ها مطلع مياز عملكرد ساتراپاي  با شيوهشخص شاه 

  .كردآنان را بازخواست مي ،در صورت تخلف

  1201: پيرنيا
  116: بياني

پاسخگويي 
اداري و 
سلسله 
  مراتبي

هخامنشي، سالي  ةدر اوايل دور) ناظر(عالوه بر وجود منشي 
ررسي امور به ممالك اعزام دو بار مأموريني معتمد براي ب

اين مأموران، سپاهي نيز به همراه داشتند و در . شدندمي
مجري احكام صادره  ،صورت مشاهده تخلف، سپاه مزبور

. اين گونه مأموران به چشم و گوش شاه معروف بودند. بود
هايي مبني بر وجود چنين مأموراني در زمان گزارش

در عصر جود است، اما اردشير اول و دوم نيز موخشايارشا، 
اين پادشاهان، نظارت ادواري و ابتكار عمل ناظرين به شدت 

  .و حدت عهد داريوش نبود

  1203: پيرنيا
  150-1: زرين كوب

و  183و  117: بياني
217  

Olmstead: 82 

Briant: 343-

4&348 

نظارت 
ادواري و 

پاسخگويي 
سلسله 

مراتبي ناشي 
 از آن

  داريوش اول

وه وصول آن توسط شخص شاه تعيين ميزان خراج و نح
گرفت كه در ها ميشد؛ اين امر، اين اختيار را از ساتراپ مي

را موظف به نيز آنان . ها دخل و تصرف كنندميزان ماليات
. كرددهي و پاسخگويي در مقابل شخص شاه ميپسحساب

ها در حق مردم اين نظارت مستقيم از ظلم و جور ساتراپ
  .آوردممانعت به عمل مي

  116-7: بياني
Briant: 345 

يي پاسخگو
سلسله 

مراتبي و 
تالش براي 

گيري از پيش
 ظلم

نظم و انضباط اداري مستقر در اين دوران، تمركز امور را 
ها ساخت و موجب گرديده بود تا كنترل بر ساتراپممكن مي

به نحو احسن انجام پذيرد؛ كنترلي كه زمينه ساز پاسخگويي 
امپراتوري  ار عدالت و امنيت در پهنةتقرها و اسساتراپ

  .هخامنشيان بود

  151-2: زرين كوب
  204: سامي

  86: مشكور
Briant: 67 

نظم و 
انضباط 
اداري و 
تحقق 

پاسخگويي  
و عدالت 
 ناشي از آن
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هاي عهد داريوش به هيچ وجه هاي سياسي و شورشآشوب
عه در نوع كار و طرز عمل اعضاي دفتري و اداري اياالت تاب

دانستند كه زيرا اين افراد به خوبي مي ،بودنكرده وارد  يخلل
خواسته خواهد شد و مكلف به كاركردشان سرانجام صورت 

  .شونددهي و پاسخگويي ميحساب پس

  215: سامي
  107: شاپور شهبازي

Brinat: 452 

انگاره ذهني 
پاسخگويي 

- و حساب

دهي پس
سلسله 

مراتبي در 
 ميان دبيران

ا خشايارشا ت

  داريوش سوم

در طول حكمراني خشايارشا تا داريوش سوم، حكومت 
مركزي رو به ضعف گذارده، خودسري و شورش در برخي 

حتي در دوران اردشير دوم  قدرت  ،اياالت متداول شده بود
ها به حدي رسيده بود كه برخي به طلبي و نافرماني ساتراپ
شاهان  توان گفت در زمانمي. كردندنام خود سكه ضرب مي

دهي و پسپسين هخامنشي، هيچ ضرورتي مبني بر حساب
ها به شخص شاه وجود نداشت و هر يك پاسخگويي ساتراپ

  .ها، فرمانرواي مطلق قلمرو خود شده بودنداز ساتراپ

  75: پيرنيا
  173-4: زرين كوب

  164: خداداديان
Briant: 

525&534  
Olmstead: 

414&497&505  

ضعف 
دولت 

مركزي و 
ي در ناتوان

امر نظارت 
و كمرنگ 

شدن 
پاسخگويي 

سلسله 
مراتبي و 

  اداري

  

  خالصه گزاره هاي استخراج شده از متون تاريخي. 6جدول 

  نتيجه گيري  متغير

  عدالت

توان حكم كلي داد؛ عدالت در عصر هيچ يك از شاهان هخامنشي، نمينبود در خصوص وجود يا 
البته كامالً مشهود  كند،را ظالم مطلق معرفي  را مظهر عدالت و رأفت و ديگري يحكمي كه شاه

ها و آثاري از عدالت و احترام به حقوق و ، نشانه)بزرگ(است كه در عصر كورش و داريوش اول 
اما در عصر ساير شاهان هخامنشي، ظلم و جور و بهره كشي از مردم  ،ها وجود داردآزادي انسان

ها، ها و ستمعدالتي اين بي ةب آنكه در برابر هم؛ عجتحقق آمال، امري است رايج براي رفع حوايج و
اين مهم شايد مؤيد اين دعوي باشد ندارد؛ جود وهاي مردمي هيچ گونه نشاني از نارضايتي و شورش

  .بلوغ و شعور اجتماعي است ةكه الزمه قيام مردم عليه ظالم و تالش براي استقرار عدالت، توسع

  استبداد

هان هخامنشي كامالٌ مشهود بوده است؛ حتي در مواردي قوانين پارسي و خودكامگي و خودرأيي شا
در اين زمينه نيز واكنشي از . اندشاهان بودهحد ساز و مؤيد استبداد و خودرأيي بيش از مادي، زمينه

منسوب به افالطون صحيح باشد كه مردم آسيا در  ةسوي مردم گزارش نشده است؛ شايد اين گفت
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كردند؛ تحمل و پذيرشي كه ناشي از وابستگي ان، ظلم و استبداد را بيشتر تحمل ميمقايسه با يوناني
  )1385قاضي مرادي، . ك.ر(آنان به حكومت بوده است 

  هويت ملي

امپراتوري هخامنشيان با توجه به تنوع و ناهمگوني اقوام تابعه، فاقد فرهنگ و ارزش مشترك و به 
توان گفت در اين مي. وحدت و همبستگي بوده است هويت ملي و مشترك،تبع آن فاقد احساس 
شخص شاه نبود اقوام تابعه، وجود شخص شاه بوده است به صورتي كه  ةدهند دوره تنها عامل پيوند

  .شده استامپراتوري مي ةبه هر نحوي، موجب بروز هرج و مرج و ناآرامي بر پهن

  خودشيفتگي

ناپذير شخصيت بيشتر شاهان هخامنشي بوده  غرور، خودبرتر بيني و خودشيفتگي، جزء تفكيك
است؛ خصلتي كه تربيت درباري، توجه بيش از حد اطرافيان و قدرت بي حد و حصر شاهان در به 

البته خودشيفتگي مشهود در اين عصر، نوعي خودشيفتگي . وجود آمدن آن نقشي اساسي داشته است
بوده است، اما ) خاص ةاكميت طبقتحت ح(فردي است نه گروهي؛ اگرچه نوع حكومت اليگارشي 

افراد از او، موجب  ةها در دست يك شخص و اطاعت محض هماختيارات و قدرت ةانحصار هم
  .نوعي خودشيفتگي فردي در ميان شاهان توسعه يابدشد تا  مي

  پاسخگويي

- پسدر عصر هخامنشيان اثري از پاسخگويي به مردم گزارش نشده است؛ گويا فقط نوعي حساب

ها و فرماندهان نظامي به شخص شاه وجود داشته و هيچ گونه نشاني از پاسخگويي ساتراپ دهي
دهي به شاه نيز بيشتر در عصر پسالبته اين حساب. حكمرانان به آحاد مردم در كار نبوده است

كه دليل آن قدرت حكومت مركزي و نظارت منظم و مستمر از (داريوش اول مشهود بوده است 
بعد از داريوش به دليل فقدان نظارت دقيق و مستمر و ضعف حكومت دوران در . )سوي آن است

ها و فرماندهان شود و به جاي الزام ساتراپمركزي، همين نوع حساب پس دهي نيز كمتر ديده مي
  .نظامي به پاسخگويي، شاهد شورش و استقالل طلبي از سوي آنان هستيم

  

 :گيري نهايينتيجهمورد در  نتايج نظرخواهي از صاحبنظران. 7جدول 

 مجموع باستان شناسي زبان شناسي تاريخ مديريتنام رشته يا تخصص صاحبنظر    

 9 1 1 5 1  تعداد

گزاره                           نوع 
ارزيابي

 اصالح تأييداصالح تأييد اصالح تأييداصالح تأييد اصالح تأييد

 3 6 -- 2 -- 1 3 2 -- 1 عدالت

 1 8 -- 2 -- 1 1 4 -- 1 بداداست

 6 3 1 1 -- 1 5 -- -- 1 هويت ملي

 3 6 -- 2 -- 1 2 3 1 -- خودشيفتگي

 1 8 -- 2 -- 1 1 4 -- 1 پاسخگويي
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  پاسخ به سؤاالت تحقيق

 ،نتايج حاصـل از تحقيـق   ةهاي به دست آمده از اظهارنظر خبرگان درباربر اساس پاسخ
  :ن ساختتدوي زيرا به شكل توان پاسخ به سؤاالت تحقيق رمي

 حكومـت از داليـل سـقوط    يگيرآيا افزايش سطح بي عدالتي در ساختار تصميم) سؤال اول

  هخامنشيان بوده است؟

تواند عامل فروپاشي آن باشـد  گيري حكومت مينظام تصميم در در صورتي بي عدالتي
ا در پـي داشـته   آنـان ر بازتـاب  توسط مردم درك شـده،   ،كه بي عدالتي و ظلم آن حكومت

توان گفت هر يك از شاهان هخامنشي ميدورة عدالت در نبود باشد؛ در خصوص وجود يا 
نشانه و آثاري از عدالت و احترام بـه حقـوق و   ) بزرگ(كه در عصر كورش و داريوش اول 

اما در عصر ساير شاهان هخامنشي، ظلم و جور و بهره كشـي   وجود داشت،ها آزادي انسان
 ،ولي در مقابل ايـن بـي عـدالتي و سـتم     ،ي رفع حوايج و تحقق آمال رايج بودهاز مردم برا

ها گاهي از رسد كه انساناي از اعتراضات مردمي موجود نيست؛ به نظر ميهيچ گونه نشانه
در برخـي مـوارد عـدل را    . و نادرستي در ذهن دارنـد   عدالت تعابير و تفاسير تحريف شده

پـذيرى و عـدل    انگارنـد؛ در وضـعيت ظلـم   ظلم را عدل ميديگر  عضيظلم انگاشته و در ب
الـزام سـتمگر بـه    «و » تقدير زمانـه «، »شانس و اقبال«ون چانگاري ظلم با اشاره به مواردى 

و در مقابـل آن واكنشـي   ! دهند ظلم ستمگر را موجه جلوه مى» گرى براى حفظ قدرت مست
منـدي مـردم از   ر حكومت عدل، بهرهاستقرا ةتوان گفت كه الزمدهند؛ در واقع ميبروز نمي

و  1382پـورعزت،  ( شعور و بلوغ عدل پذيري و پذيرش حكومت عدل از سوي آنان است
هايي دال بـر نقـش مـردم،    در عصر هخامنشيان به دليل عدم وجود اسناد و گزارش). 1385

هـر   ،توان در مورد نقش عدالت نظام حكومتي در بقا و فروپاشـي آن حكـم قطعـي داد   نمي
حكومـت جـدا كـرده بـود بـه       ةچند مشهود است كه ظلم و جور شاهان، مردم را از پيكـر 

مقاومـت   ،نحوي كه در مقابل دشـمن متجـاوز جـز در مـواردي انگشـت شـمار و معـدود       
از سوي مردم، شـايد ناشـي از اميـد آنـان بـه بهبـود        يمقاومت بيتفاوتي و  بياند؛ اين  نكرده

ديگـر  . ادل، پس از شكست هخامنشـيان بـوده اسـت   وضعيت و استقرار حكومتي نوين و ع
داشتن الگو يا تصوري از حكومت عادل، نقش قابل تأملي در برانگيختگي مردم بـراي  آنكه 
  .كندعدالت ايفا مي ءاجرا
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 حكومـت از داليـل سـقوط    ،هـاي حكمرانـي  آيا افزايش سطح استبداد در شـيوه ) سؤال دوم

 هخامنشيان بوده است؟

ناپذير اكثر پادشاهان در تـاريخ اسـت و   خصلت رايج و جدايي ،يخودكامگي و خودرأي
قـوانين پارسـي و    ،اند؛ حتي در برخي مواردشاهان هخامنشي نيز ازاين قاعده مستثني نبوده

انـد و بـر   شاهان هخامنشـي بـوده  پيش ساز و مؤيد استبداد و خودرأيي بيش از زمينه ،مادي
قابل تأمل آنكه در ايـن مـورد نيـز هـيچ     . اندتهها و اعمال ناصحيح آنان صحه گذاشتصميم

از . گزارشي دال بر واكنش مردم و ايستادگي آنان در برابـر ايـن رخـدادها موجـود نيسـت     
است مردم آسيا در مقايسه با يونانيان، ظلـم و اسـتبداد را    كه معتقداست نقل شده افالطون 

آن،  ةه حكومت و قدرت مطلق؛ تحمل و پذيرشي كه از وابستگي آنان بكندبيشتر تحمل مي
، در ايران باستان نيز وابستگي مردم بـه حكومـت بـه    )1385قاضي مرادي، ( گيردمينشأت 

زيـرا مـردم بـا پـذيرفتن حاكميـت حكـومتي        ،شده استنوعي وابستگي اقتصادي تلقي مي
ماندند؛ به همين سـبب  هاي ديگر مصون ميمقتدر و قدرتمند از غارتگري و تعدي سرزمين

كه ارمغانش به زعم آنان، امنيت جاني و مـالي اسـت پـذيرا    را ز حاكميت حكومتي مقتدر ني
در عصـر هخامنشـيان ظلـم و اسـتبداد     . بودند؛ حتي اگر اين حكومت، حكومت ظلـم بـود  

هايي تنـگ كـرده بـود كـه پـيش از تسـخير،       حاكم، عرصه را بيش از همه بر مردم سرزمين
هايي چون مصر، هر گاه فرصتي پيش تند؛مردم سرزمينداشبارور استقالل، تمدن و فرهنگي 

هنگام حمله اسـكندر نيـز ايـن    . آمدندآمد و شرايط مهيا بود در پي كسب استقالل برميمي
-ها فرصت را غنيمت شمرده، منافع خودرا در نظر گرفته بـه سـهولت تسـليم مـي    سرزمين

هـاي  جـور شـاهان دوره   فزونـي ظلـم و  كـه   توان گفتمي بنابراين، به طور خالصهشدند؛ 
متأخر هخامنشي، موجب نارضايتي مردم تحت سيطره آنان شده بود و سرانجام به فروپاشي 

  .هخامنشيان انجاميد
 حكومـت آيا افزايش ميزان خود شـيفتگي در رفتـار حاكمـان از داليـل سـقوط      ) سؤال سوم

  هخامنشيان بوده است؟

، تربيت درباري كه گويا در اثرد هستني هايخصلت ،غرور، خودبرتربيني و خودشيفتگي
ـ يابافـزايش مـي   در آنهـا  نهاشـا  توجه بيش از حد اطرافيان و قدرت بي حـد و حصـر   . دن

يكي از خصائل اصلي بيشتر شـاهان هخامنشـي بـوده اسـت؛      ،خودشيفتگي و خودبرتربيني



 

 

112

1385

. شده اسـت از خودبزرگ بيني كه گاه موجب اخذ تصميمات عجوالنه و نادرست ميمرزي 
نه خودشيفتگي  ،عمدتاً نوعي خودشيفتگي فردي بوددوره ه خودشيفتگي مشهود در اين البت

بود، اما تمام اختيارات و قـدرت در انحصـار يـك     گروهي؛ اگرچه نوع حكومت اليگارشي
تـا  همين امر موجـب شـده   . اندافراد نيز مطيع محض شخص وي بوده ةشخص بوده و هم

باريان و برخي مردم نيز بـا هـدف رفـع حـوايج و     در. نوعي خودشيفتگي فردي بروز نمايد
همـين  . اين خصـلت در وجـود شـخص شـاه بودنـد      ةتشديدكنند ،كسب قدرت به نحوي

كه براي مقابله با شد خودبزرگ بيني در وجود داريوش سوم و فرماندهان نظامي او موجب 
گيرنـد و  هاي او، استراتژي دفـاعي مناسـبي را بـه كـار ن    اسكندر و جلوگيري از پيش روي

ميدان را براي وي خالي گرداننـد؛ در واقـع خـودبرزگ بينـي، خـودبرتربيني و خودبـاوري       
كاذب هخامنشيان و كوچـك و ضـعيف شـمردن دشـمن، يكـي از داليـل مهـم و اساسـي         

  .هاي پي در پي و سرانجام فروپاشي آنان بودشكست
 حكومتز داليل سقوط آيا كاهش مراتب پاسخگويي حكمرانان در برابر مردم ا) سؤال چهارم

  هخامنشيان بود؟

پاسخگويي دولت به ملت و مسئوليت پذيري حاكمـان در قبـال اعمـال و اقداماتشـان،     
توان گفت كه در عصر هخامنشيان اما مي ،و پابرجايي هر حكومتي است ءيكي از عوامل بقا

شود و هر چه هست، نوعي حسـاب پـذيري و حسـاب پـس     اثري از پاسخگويي ديده نمي
در واقع در اين عصر شاهد نوعي  ؛ها و فرماندهان نظامي به شخص شاه استهي ساتراپد

پاسخگويي اداري و سلسله مراتبي هستيم و هيچ گونه نشاني از پاسخگويي حكمرانـان بـه   
اين حساب پس دهي نيز بيشتر در عصر داريوش بارز بود كه دليـل آن  . شودمردم ديده نمي

مدبرانه و منظم و مستمر بر امور ممالك تابعـه از سـوي آن   قدرت دولت مركزي و نظارت 
داريوش به دليل فقدان نظارت دقيق و مستمر و ضعف دولـت مركـزي، همـين    پس از . بود

هـا و  دهي نيز تضعيف شـد و بـه جـاي الـزام سـاتراپ     پسپذيري و حسابفراگرد حساب
. نمـود  ي در پي آنـان رخ هاي پها و استقالل طلبيفرماندهان نظامي به پاسخگويي، شورش

زيـرا تحقـق پاسـخگويي مبتنـي بـر بـه رسـميت         ،دموكراسي باشدنبود شايد دليل اين امر 
پاسـخگو   گانانتخـاب كننـد   در برابريعني بايد منتخب  ،اصيل و وكيل است ةشناختن رابط

در شـد كـه   باشد؛ در دوره هخامنشيان گاهي تمايل  حكمرانان به كسب قدرت سـبب مـي  
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به منافع خويشتن بيانديشـند؛ بـه همـين    تنها و به پرهيزند دشمن از مقاومت  ةلحم ةهنگام
بـه  عمـل  شدند و با ايـن  دليل نيز گاه به آساني به جاي مقاومت و مقابله، تسليم دشمن مي

كردند تا خـود را در مسـندهاي   بخشيدند و تالش ميزوال و نابودي هخامنشيان سرعت مي
  .ندحفظ كن يا الاقل امنيت، قدرت

آيا كاهش سطح تعلق خاطر به حكومت و هويت ملـي مـردم از داليـل سـقوط     ) سؤال پنجم

 هخامنشيان بوده است؟ حكومت

تاريخي مشـترك، موجـد هويـت ملـي اسـت؛ در تمـامي        ةمندي از فرهنگ و سابقبهره
هاي بزرگ به دليل وسعت و گستردگي قلمـرو خـود   ها و فرمانرواييتاريخ، غالباً امپراتوري

در نتيجه وحـدت و همبسـتگي بـه    هويت مشترك بيافرينند و نتوانستند تنوع اقوام تابعه، و 
نيـروي  د؛ البته خالفت اسالمي در اين زمينه استثناء است كه به دليل اسـتفاده از  وجود آورن

امپراتوري هخامنشيان نيز بـا  . مشترك توانست تا مدتي به اين مهم دست يابد كيايدئولوژي
و ناهمگوني اقوام تابعه و فقدان هـر گونـه زمينـه فرهنگـي، ايـدئولوژيكي و      توجه به تنوع 

وحـدت و همبسـتگي برخـوردار     و ارزشي مشترك از ظرفيت كافي براي ايجاد هويت ملي
اقـوام تابعـه،    ةتوان گفت كه در اين دوره، تنها عامل انسـجام بخـش و پيونددهنـد   مي. نبود

به هر نحوي، موجب هرج و مـرج و نـاآرامي   وي نبود وجود شخص شاه بود به نحوي كه 
شد؛ بديهي است كه ظرفيت اثرگذاري شخص شاه بـر ايجـاد هويـت    در پهنه امپراتوري مي

يكپارچگي و وحدت  در نهايت نوعي تفرقه و فقدان .چندان قابل اعتماد و پايدار نبود ،ملي
  .در سطح امپراتوري، موجب اضمحالل هخامنشيان شد

  
  گيريو نتيجههاي پژوهش يافته

هـاي مـرتبط بـا    متون تاريخي به منظور اسـتخراج گـزاره   ةدر اين پژوهش ضمن مطالع
 توان ادعا كرد در فروپاشـي تمـدن هخامنشـيان   مي مواردي مالحظه شد كه ،سؤاالت تحقيق

عالوه بر عواملي كه در اين پژوهش مورد توجه و بررسي قرار گرفته  اند؛ موارديمؤثر بوده
و نقش مـؤثر آنـان در فروپاشـي    ) خگويي، هويت ملي، استبداد و خودشيفتگيعدالت، پاس(

سـرايان و  عواملي همچون دخالت زنـان دربـاري، خواجـه    !هخامنشيان به تأييد نسبي رسيد
ديگر افـراد ناشايسـت در امـور حكـومتي، ضـعف و نارضـايتي ارتـش، فسـاد اخالقـي و          
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 ءراآ ةمجموعـ شودكه يادآوري مي !تيگرايي حاكمان و قدرت طلبي كارگزاران حكوم تجمل
مؤيـد   ،در اين باره به نحوي بسـيار صـريح و روشـن   نيز صاحبنظران و خبرگان علم تاريخ 

  .نتايج پژوهش بوده است
برخورداري از باوجود امپراتوري پارس، امپراتوري قدرتمند با قلمرويي گسترده بود كه 

ابر هجوم و تجاوز لشـكريان اسـكندر   فر و شكوه و قدرت سياسي و اقتصادي به سزا در بر
 نظير فقـدان  :اندشماري در اين اضمحالل دخيل بودهعوامل بي. مقدوني دچار فروپاشي شد

هويت و فرهنگ مشترك، اسـتبداد و  نبود حكمرانان به مردم، نبودن  ، پاسخگوادراك عدالت
اين  حدي كه تا گان در امور حكومتي هدخالت ناشايستو  خودشيفتگي حكمرانان هخامنشي

تر از ارتش خود شكست خـورد و  امپراتوري به شكل عجيبي در برابر ارتشي بسيار ضعيف
پژوهش مـورد توجـه و بررسـي قـرار     طي عالوه بر عواملي كه  ،بنابر اين !به تاريخ پيوست

گرفتند و نقش مؤثر آنان در فروپاشي هخامنشيان به تأييد نسبي رسيد، عوامل ديگـري نيـز   
  :چوندند؛ عواملي به نابودي آنان سرعت بخشيو  نان دخيل بوددر تضعيف آ

 ؛)آتن و اسپارت(فرسودگي دو ابر قدرت ايران و يونان 

  گرايي و سرگرمي به شكوه درباري؛افراط در تجمل
  تشكيل امپراتوري پارس از اقوام و ملل گوناگون؛

  ضعف فنون سپاهيگري؛
  ضعف مديريت و سازماندهي تشكيالتي؛

  ؛ )چشم و گوش شاه(يي دستگاه نظارتي و اطالعاتي عدم كارا
  ها در اياالت تابعه؛خودمختاري بيش از حد ساتراپ

  .آشفتگي، سرگرداني و ضعف شخصيت داريوش سوم
سـاختار قـدرت متمركـز در     ةرسد كه مورد اخير با توجـه بـه سـيطر   به ويژه به نظر مي

البتـه بايـد توجـه     ،منشيان داشته استدستان شاه، تأثير زيادي بر تسريع روند فروپاشي هخا
داشت كه اين علل و عوامل در مجمـوع بـه نـوعي هـم افزايـي يافتـه، فروپاشـي تمـدن و         

  .بخشندرا سرعت مي يحكومت مقتدر
ديگـر  بايد با توجه به اسناد و مدارك ) حكومت هوشمند( را ه، اين مدلآنكسخن آخر 

  ).1387پورعزت و طاهري عطار، ( تساختاريخي مورد تأمل قرار داد و تكميل دوران 
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