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مقدمه
تاکنون در مورد تاریخ ایران باستان ، به ویژه دوره هخامنشیان ، مطالب زیادي نگاشته شده است. در واقع وسعت و عظمت ایران در دوره 
هخامنشي، به ویژه در زمان کورش و داریوش، همواره موجب مباهات و افتخار ایرانیان بوده است. در این مقاله، نگارنده سعي کرده است از 
دیدگاه دیگري به امپراتوري هخامنشي توجه نماید : دیدگاه مدیریتي به واقع پرسیدني است که امپراتوري بزرگي در حد و اندازه امپراتوري ایران، 
در زمان داریوش یا فرزند وي خشایارشا چگونه اداره مي شد؟ آیا بکاربردن زور و سرنیزه براي اداره آن کافي بوده است یا آنان از مکانیزمهاي 
اداري و انساني پیشرفته تري براي اداره امپراتوري استفاده مي کرده اند! این مقاله نشان مي دهد که حالت دوم درست است و نظام اداري 

داریوش به اندازه اي پیشرفته بوده است که حتي برخي جنبه هاي آن امروزه هم قابل استفاده است.
به واقع جاي تعجب است که در نظام اداري داریوش در 2500 سال پیش،تمامي کارکنان دولت داراي شرح وظایف بوده و از یک نظام دستمزد 

طبقه بندي شده، پیروي مي کردند. 
بعضي از فرایندهاي اداري، مانند: ماموریت، پرداخت، دریافت و تحویل کاال و ... با روشهاي مدرن امروزي تفاوت اساسي ندارند و در این فرایندها 
اغلب فرمهایي که ما امروزه استفاده مي کنیم، مانند: فرم ماموریت، دستور صدور سند ، رسید انبار، حواله انبار، دستور پرداخت و ... مورد استفاده 
قرار مي گرفتند و از این راه کل جریان مالي و کاالیي کشور زیرکنترل قرار داشت . ازسوي دیگر، استقرار یک نظام بازرسي سه سطحي در 

کشور درواقع جالب و خواندني است و با نظامهاي پیشرفته امروزي برابري مي کند .
در این مقاله سعي شده است به اختصار وضعیت سازماندهي و تشکیالت ، مشاغل و دستمزدها،مالیات، انبارداري و خزانه داري ، بازرسي و 

کنترل، و ارتباطات در دوره داریوش کبیر معرفي شود.

1. سازماندهي و تشکیالت
شاهنشاهي بزرگ ایران،به تعدادي ساتراپي بزرگ ) استان یا ایالت ( تقسیم شده بود که در راس هر کدام یک ساتراپ )استاندار( قرار داشت. 
داریوش کبیر، امپراتوري ایران را به 23 ساتراپي و خشایارشاه آن را )که اندکي بزرگتر شده بود( به 28 ساتراپي تقسیم کرده بود. براي نمونه از 
طریق مورخان یوناني ساتراپي سارد را مي شناسیم که روزگاري پایتخت فرمانروایي لیدي بود. اما سرزمین مرکزي ایران، یعني پارس، بدون 

ساتراپ بود و شخص شاه بر آن حکومت مي کرد.

آشنایي با نظام مدیریت اداري داریوش
دکتر رحمت ا... حسین بر

r_h_bor@ yahoo.com
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از مقامها و مشاغل نظام اداري 
در تشکیالت داریوش کبیر ، مقام ها و مشاغل عمده عبارت بودند از:

الف: رئیس تشریفات
ب: قائم مقام رئیس تشریفات

ج: خزانه دار
د: کاخ دار

هـ : نمایندگان محلي دولت
و: سایر مشاغل دولتي، مانند: بازرسان ، سفیران ، نیزه داران، نگهبانان ، منشي ها، 

ماموران مالیات گیر، پیکها و چاپارها، و تعدادي مشاغل رده پایین تر. 
1-2. لوح گلي به جاي فرم کاغذي 

استفاده از لوح گلي پیش از ایران، در بین النهرین ) بابل و آشور ( و عیالم رایج 
بود . هخامنشیان که این شیوه را مفید یافته بودند، آن را در نظام اداري و دیواني 
خود بکار گرفتند . این لوح ها قرصهاي بیضي شکلي به اندازه کف دست از 
جنس خاک رس بودند که در زمان مورد نیاز، سطح آنها صاف مي شد و با خط 
میخي روي آنها نگاشته مي شد . لوحها بر حسب نیاز در چند نسخه تولید مي 

شدند و افراد مسئول از طریق زدن مهر خود، محتواي آنها را تایید مي کردند.
1-3. مهر به جاي امضا

در دوره اي که مورد بررسي ما قرار دارد، براي تایید اسناد از مهر استفاده مي شد. 
در واقع ، این روش تا قبل از سده بیستم هنوز در ایران رایج بود، به گونه اي 
که اغلب صاحب منصبان یا علما، داراي مهر مخصوص خود بودند که به جاي 

امضاء از آن استفاده مي کردند. 
در دوره مورد مطالعه ما ، هر عضو دربار شاهنشاهي هخامنشي که به گونه اي 
با سازماني اداري سر و کار داشت، مي بایستي همیشه مهر خود را همراه داشته 
باشد .نمونه اي از این مهرها از مقر ساتراپ ایراني سارد به دست آمده است. 
هرگاه مهر هر یک از افراد درباري یا نمایندگان دولت گم مي شد، موضوع به 
آگاهي همگان مي رسید و مي بایستي مهر جدید معرفي مي شد. وقتي یک بار 
مهر فرنکه رئیس تشریفات گم شد، او چنین بخشنامه کرد: »مهري که پیش از 
این از آن من بود، گم شده است. اکنون مهري که بر این لوح خورده است مهر 
من است.« این اعالم را در دو نامه اي مي خوانیم که در زیر لوحهاي دیواني 

محفوظ مانده اند. 
1-4. دستورهاي اداري 

فرایند صدور دستورهاي اداري در دربار هخامنشي، فرایندي کاملًا مشخص و 
تعریف شده بوده که تفاوت چنداني با سیستم هاي پیشرفته امروزي ندارد. در 
این فرایند، تمام کنترل هاي امروزي اعمال مي شد با این تفاوت که به جاي فرم 
هاي کاغذي، از لوح گلي استفاده مي شد. مي توانیم گردش کار اداري را تا مرحله 

نگارش بر روي لوح، چنین تصور کنیم:
1. رئیس تشریفات، یکي از کارمندان خود را نزد خود مي خواند و دستور الزم 

را مي دهد.
2. سپس آن کارمند به سازمان دربار مي رود و خود را به رئیس سازمان معرفي 

مي کند .
3. رئیس سازمان یکي از منشي ها را مي خواهد و دستور نوشتن متن الزم را 

به او مي دهد . 
4. منشي متن را به فارسي باستان دیکته مي کند. 

5. دستیار او با قلم مخصوص، متن مورد نظر را به خط میخي عیالمي بر روي 
لوح مي نویسد.

خاص  نظم  برابر  چیز  همه  که  دارد  دقت  و  مي کند  کنترل  را  متن  منشي   .6
خودش پیش برود. 

7. در پایان براي اطمینان خاطر، مي خواهد که به نوشته اضافه شود که دستور 
تهیه لوح از چه کسي صادر شده است. مثال در پایان یکي از اسناد چنین آمده 
است : » انزوکه این را نوشته است ، او ماموریت نوشتن را از ننا ایدین دریافت 

کرده و ورازه در جریان امر قرار داشته است.«
بر روي پوست  آرامي  زبان  به  برخي  و  لوح  بر روي  بابلي  به  از سندها  برخي 
نوشته مي شدند. قابل تصور است که نامه ها و دستور هایي را که مي بایستي 
به راههاي دور فرستاده شوند، روي پرگامنت )پوست( نوشته باشند، چون حمل 
و نقل پرگامنت آسانتر بود. در هر حال براي بایگاني از جنس ارزان لوح استفاده 

مي کرده اند . 
1-5. ماموریت 

مسافراني که بین ساتراپي هاي شاهنشاهي در رفت و آمد بودند، همیشه گذرنامه 
اي با خود داشتند که از طرف ساتراپ ) استاندار ( صادر مي شد. به طور طبیعي 
فقط کساني چنین گذرنامه اي را دریافت مي کردند که با عنوان مامور رسمي و 
دولتي سفر مي کرده اند . در این گذرنامه آمده بود که دارنده گذرنامه از سوي 
نیز  و  آرد  میزان  و چه  کند  را طي مي  دارد، چه مسیري  ماموریت  چه کسي 
گوشت براي مصرف شخصي خود و در صورت لزوم براي همراهان و همکاران 
زیر دست خود باید دریافت کند . این هزینه ها به صورت کاال یا نقره داده و 

دقیقًا ثبت مي شد. 

2. مشاغل و دستمزدها
در جهان باستان که برده داري رواج داشت، در بسیاري از کشورها از این برده ها 
به گواهي  لیکن  استفاده مي كردند.  بناهاي عظیم  یا ساخت  بزرگ  مزارع  در 
اسناد تاریخي، ایرانیان) پارسها، پارتها و سایر اقوام ایراني( با وجود پیروزیهاي 
عظیمي که در دوران هخامنشي، اشکاني و ساساني نصیب آنها شده بود، از بند 
بازارهاي  به  آنها  فرزندان  و  زنان  مردان،  روانه کردن  و  مغلوب  اقوام  کشیدن 
برده فروشي خود داري مي کردند. به همین دلیل براي اغلب فعالیتهاي خود در 
زمینه کشاورزي، دامداري و ساختمان سازي دستمزد مي پرداختند . اسناد به جا 
مانده از بنا کردن تخت جمشید در زمان داریوش کبیر و خشایارشاه به خوبي 
نادرستي که  بر خالف تصور  به عبارت دیگر،  را نشان مي دهد.  این موضوع 
تخت جمشید را ساخته دست بردگان و یا اسراي جنگي مي دانستند، مطالعه 
اسناد تاریخي نشان مي دهد که این بناي عظیم توسط کارگراني ساخته شده 
که همگي دستمزد مي گرفتند و چگونگي سازماندهي و میزان دستمزد آنها ) 
از  بعضي  زیر  در سطور  است.  بوده  پیشرفته  بسیار هم  زمان خود(  با  متناسب 
مشاغل و میزان دستمزد هر یک از روي الواح موجود در خزانه تخت جمشید، 

استخراج و ثبت شده است.
2-1. مشاغل موجود در تخت جمشید 

ذکر  را  دولتي  مشاغل  و  مقامها  از  برخي  تشکیالت،  و  سازماندهي  بخش  در 
کردیم. از جمله سایر مشاغلي که در تخت جمشید موجود بوده اند، مي توان 
از: خیاطان، نقره کاران، زرگران، مبل سازان، ظریف کاران، کارکنان تهیه مواد، 
باغبانان،  آشپزها،  برزگران،  ساختمان،  نقاشان  کودکان،  پرستاران  خدمتکاران، 
و  سازان،  شربت  سازان،  روغن  ها،  ریس  نخ  مهترها،   ، آهنگران  سفالکاران، 

کاتبان نام برد. 
جالب این است که سرپرستي همه کارگاههاي تولیدي لباس در تخت جمشید 
همیشه با یک زن بود که باالترین حقوق را در میان کارکنان این کارگاهها، 

دریافت مي کرد.
2-2. دستمزدها 

2-2-1. نحوه پرداخت دستمزدها 
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به نظر مي رسد که خوراک عمده مردم ایران در زمان داریوش، نان جو بوده 
است . به همین دلیل مزد کارکنان غالبًا به صورت جنسي پرداخت مي شد که 
به طور عمده ترکیبي از جو همراه با میوه و گوشت بوده است. مبناي محاسبه 
لیتر  معادل %97  دقه  هر  و  دقه  ده  بن  هر  بود.  بن  نام  به  واحدي  جو  میزان 
. به این ترتیب هر بن  امروزي )تقریبا معادل یك كیلوگرم جو( حجم داشت 

معادل یک لیتر مي شد.
از آنجا که پرداخت حقوق به شکل کاال دشوار بود، از اواخر سلطنت داریوش 

کبیر پرداخت نقره به عنوان بخشي یا تمام حقوق متداول شد. 
2-2-2. میزان دستمزد 

غیر از درباریان که به طورعمده حقوق زیادي مي گرفتند، حقوق سایر افرادي 
که براي دولت کار مي کردند، منصفانه به نظر مي رسد. تفاوت دستمزد در میان 
آنها زیاد نیست و براي کارگران سنگین، زنان، و افرادي که حداقل دستمزد را 
مي گرفتند پرداختهاي جبراني پیش بیني شده بود تا میزان آسیب پذیري آنها را 

کاهش دهد. در سطور زیر به بعضي از آنها اشاره مي کنیم:
الف: حداقل دستمزد 

لوح هاي به دست آمده از تخت جمشید، نشان مي دهد که طبقه بندي دست 
مزدها بسیار غني و از جهاتي چنان مدرن است که گاه پیشرفته تر از امروزه به 
نظر مي آید. در این جا نیز به طور طبیعي مالک ما اسنادي است که تصادفي 
بر جاي مانده اند، که هر چند تصویر کاملي به دست نمي دهند، ولي خطوط کلي 

آن را روشن مي کنند .
ها  پادو  و  به خدمتکارها  ماه،  در  لیترجو   30 یعني   ، ترین سطح حقوق  پایین 
تعلق مي گرفت که با دستمزد کارگران خارجي بي شمار، همسطح است. حقوق 
مهترها، کارگران خزانه، نخ ریس ها، چوب کارها، نجارها، ظریف کارها، زرگرها، 
روغن سازان، شربت سازان و پسر بچه هاي پارسي که از نبشته ها رونبشت تهیه 

مي کردند، پایین ترین سطح حقوق، یعني همان 30 لیتر جو در ماه بود. 
همه کارگراني که حداقل حقوق را مي گرفتند، به عنوانها و منسب هاي گوناگون 
پرداختهاي جبراني داشتند که اغلب یک لیتر جو درماه بود. بعضي از کارگران 
مشمول کمک شاهانه نیز مي شدند که عبارت بود از یک لیتر آرد جو اعال و یا 
یک لیتر جوانه خشک جو در هر 3 ماه . همچنین،نگهبانان خزانه، بانوان خیاط، 
بانوان کارگر مزارع، نقاشان ساختمان و اغلب کارگران خارجي نیز این جیره را 

دریافت مي کردند.
پرداختهایي جبراني به طور عمده زیر نظر روحانیان بوده است . ظاهرًا روحانیان 
اعتماد،  مسئله  از  اند.گذشته  بوده  دیگران  از  معتمدتر  ویژه،  پرداختهاي  براي 
همین امر موجب مي شد تا روحانیان در کنار وظایف دیني به مسئولیت هاي 

دیواني نیز مشغول شوند.
 

ب : سایر دستمزدها 
میزان  بیشتر،  مهارت  کسب  با  مي توانستند  همه  ایران  شاهنشاهي  در  ظاهرًا 

دریافتي هاي خود را افزایش دهند. 
درمجموع چنین مي توان برداشت کرد که نظام دیواني هخامنشي مي کوشید تا 
هر کس به اندازه کاري که انجام مي دهد، مزد بگیرد. حقوقهاي سازماني باال نیز 
طبقه بندي شده بود. بازرسان ، ماموران مالیاتي ، بازرسان سپاه، ماموران تامین 
و خرید کاال، زرگران، پیکهاي سریع ویژه، و راهنمایان سفر هر کدام ماهانه60 
لیتر جو دریافت مي کرده اند. ماموران کنترل، حسابرسان، ماموران بازرسیهاي 
حوادث ناگوار، باغداران، ندیمه هاي شاهزاده خانمها، نگهبانان خزانه و دژها هر 
کدام ماهانه 60 لیتر جو مي گرفته اند. جیره گوشت ماهانه این گروه را تنها 
مي توان تا یک ششم بز یا گوسفند دنبال کرد. این مقدار گوشت نصف جیره 

سرپرست بانوان کارگر است، که دریافتي آنها 50 لیتر جو بود. 
سند دیگري گویاي آن است که کارمندي که پیشکار کشاورزي نامیده شده در 
ماه 60 تا80 لیتر جو و یک و نیم بز و یا گوسفند حقوق مي گرفته است. حقوق 
کارمندان سرپرست خزانه و کارمندان ناظر هر کدام90 لیتر جو، و سه راس بز و 

گوسفند بود. جیره گوشت به طور عمده از بز تامین مي شد. 
برابر  مزد   ، واحد  کار  براي  زن  و  مرد  که  دهد  مي  نشان  هم  دیگري  اسناد 
مي گرفته اند. مثلًا، در خزانه شیراز در سال 494 پ . م، 2 مرد و 51 زن و همان 
سال در خزانه رخا 75 زن و تعدادي مرد به کار هنري دستي مشغول بوده اند و 

همه ماهانه 40 لیتر جو گرفته اند .
ج : مزایاي دیگر 

عالوه بر پرداختهاي جبراني که در بند الف به آن اشاره شد، اسناد به دست آمده 
نشان مي دهند که کمک هاي دیگري نیز به بعضي از کارکنان مي شده که 

برخي از آنها به شرح زیر مي باشند : 
 

به برخي از کارکنان لباس دوخته داده مي شد . 
در کارگاه هاي شاهي خزانه ها ، صدها بانوي خیاط نه فقط لباسهاي پر زرق 
و برق براي خلعت دادن شاه مي دوختند، بلکه به استناد لیست هاي حقوق ، 
لباسهاي کاملًا معمولي نیز در این کارگاه ها دوخته شده است که به احتمال زیاد 

مورد مصرف کارگران و کارکنان بوده است . 
در برخي از نقاط به کارکنان ناهار رایگان داده مي شد. اسناد نشان مي دهد 
که تعداد زیادي آشپز زن زیر نظر خزانه دار کار مي کرده اند که براي کارگران 

غذا مي پختند. 
براي نگهداري نوزادان بانواني که در کارگاههاي تخت جمشید کار مي کردند 

مهد کودک ایجاد شده بود که آنها را در زمان خدمت بانوان نگهداري 
مي کرد. اسنادي وجود دارد که حقوق و میزان پرداختي به مربیان 

مهد کودک را نشان مي دهد. 
درصد   70 مرخصي  زمان  در  و  بودند  زایمان  مرخصي  داراي  زنان 

حقوق ماهانه خود را مي گرفتند. سندي وجود دارد 
که یکي از این زنان در زمان مرخصي زایمان 20 لیتر 
غله از 30 لیتر حقوق ماهانه خود را براي مدت 5 ماه 

دریافت کرده است. 
به کارکنان زن، در زمان زایمان، پاداش داده 
مي شد که براي فرزند پسر 20 بن غله و 

براي نوزادن دختر نصف این مقدار بود . 

3. مالیات
پ.   425 حدود  )درگذشت  هرودت 

م(، مورخ بزرگ یوناني ضمن شرح 
ایران  شاهنشاهي  از  که  مفصلي 

درباره  هم  گزارشي  آورده، 
همراه  ایران،  ساتراپي هاي 

پرداختي  خراج  از  فهرستي 
داده  ساتراپ  هر  ساالنه 

است .
تخت  مالي  اسناد 

نشان  جمشید 
که  دهد  مي 
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را  بیشترین خراج  بابل، سارد و مصر  نظیر: عیالم،  امپراتوري  استانهاي غربي 
که  است  فقط هندوستان  استانهاي شرقي  از  دادند.  خزانه شاهنشاهي مي  به 
خراجي به اندازه استانهاي غربي دارد. درظاهر میزان خراج یا مالیات بستگي به 
جمعیت و حاصلخیزي استان داشته است. جو، میوه مانند خرما و گردو، روغن، 
بز و گوسفند و همچنین گاو و اسب نژاده از اقالم مالیاتي بوده اند. عالوه بر این، 

پوست جانوران ذبح شده نیز از اقالم مالیاتي به حساب مي آمده است . 
در سندي از جیره کارمندي صحبت مي شود که در حال سفر براي شمارش مردم 
است. از اینجا معلوم مي شود که سیستم سرشماري براي اخذ مالیات معمول 
بوده و به طور قطع در کنار آن آمارگیري از امالک و اموال نیز وجود داشته 
که اساس تعیین مالیات قرار مي گرفته است. سر شماري نفوس احتمالًا براي 

سربازگیري هم مفید بوده و بر آن کنترل ویژه اي اعمال مي شده است .
اسناد موجود نشان مي دهند که غالبا میزان مالیات یک دهم بوده است.در میان 
مالیات دهندگان به نام زن ها نیز بر مي خوریم که البد صاحب گله یا ملک 

شخصي بوده اند.
عالوه بر مالیات ساالنه، اغلب ساتراپها پیشکشها یا هدایایي به صورت کاال به 
شاه تقدیم مي کردندکه از بهترین محصوالت استان جمع آوري مي شدند. نمونه 
هایي از این هدایا که توسط نمایندگان استانها تقدیم مي شد در کنده کاریهاي 

دیوار شرقي کاخ آپادانا در تخت جمشید نمایش داده شده است.

4. انبار داري و خزانه داري
در امپراتوري بزرگ هخامنشیان، جریان کاالیي وسیعي وجود داشته که منشاء 
آن خراجها و مالیاتهاي وصول شده از ایالتهاي مختلف امپراتوري بوده است. 
این مالیاتها، ابتدا مي بایستي به مرکز ایالت )ساتراپي( فرستاده مي شد و در آنجا 
پس از جمع آوري مالیات هم شهرها و آبادیهاي آن ایالت، براي مرکز امپراتوري 

)تخت جمشید( ارسال مي داشتند.
بود،  بسیار سخت  ایالتهاي دور دست  از  از کاالها  بعضي  آنجایي که حمل  از 
سعي مي شد مالیات این ایالتها به صورت طال، نقره، سنگهاي قیمتي، جواهرات 

مختلف، پارچه و غیره تعیین شود. 
با توجه به  انبار کردن داشت و  به  نیاز  ایالتهاي مختلف،  از  کاالهاي دریافتي 
تعدد انبارها در سراسر امپراتوري مي بایستي نظام معیني براي دریافت، تحویل، 
و کنترل موجودي اقالم وجود مي داشت. اسناد به دست آمده از تخت جمشید 
نشان مي دهد که چنین نظامي وجود داشته و بسیار هم پیشرفته بوده است . در 

سطرهاي زیر به بعضي از جنبه هاي آن اشاره مي کنیم . 
4-1. دریافت و نگهداري کاال 

کاالهاي مختلفي به انبار ها و خزانه تخت جمشید تحویل مي شد که اگر چه 
نحوه نگهداري هر یک، بسته به نوع کاال متفاوت بود، لیکن در مورد چگونگي 
نگهداري اسناد آنها ) رسیدها و حواله ها ( تفاوت عمده اي وجود نداشت . به 
مقدار  و  فشردند  مي  نرم  گلي  لوح  بر  را  میخي  نشان  مخصوص،  قلم  کمک 
کاالي تحویل شده را به دقت ثبت مي کردند، تحویل دهنده با مهر خود نوشته 
را تایید مي کرد و دریافت کننده نیز نقش مهر خود را در بخش پایین نبشته 
در سبد  بندي کرده،  زمان طبقه  و  براساس مکان  را  لوح ها  این  مي گذاشت. 
مي ریختند و سپس سبدها را در قفسه مي گذاشتند. براي جلوگیري از آشفتگي ، 
هر سبد بر چسبي ویژه داشت که تعدادي از این برچسبها یافت شده اند. معمولًا 
تکه اي نخ را به گوشه اي از سبد مي بستند، سپس خمیر برچسب را به نخ مي 
چسباندند. روي هر برچسب نام آن کاال، موضوع تحویل ، محل صدور سند، نام 

مامور مسئول، و سال تحویل قید مي شد . 
4-2. تحویل کاال 

پیش از تحویل کاال، تحویل گیرنده باید ابتدا از یک مقام باالتر مجوز دریافت 
کاال را مي گرفت و سپس آن را به انباردار ارائه مي داد . به هنگام تحویل کاال 
، نیز یک لوح که نقش حواله انبار را داشت صادر مي شد و انباردار ابتدا صحت 
مهر دستور دهنده و سپس دلیل تحویل کاال را چک مي کرد و در زمان تحویل 
کاال، نام دستور دهنده ، نام تحویل گیرنده ، بابت تحویل، تاریخ و نام تحویل 
تایید مي کرد. این حواله ها در محل  با زدن مهر خود آن را  دهنده را ثبت و 
ویژه اي که براي نگهداري آنها در نظر گرفته شده بود، بایگاني مي شدند و در 
صورت بروز هر گونه اشتباه و یا در زمان انبار گرداني به این حواله ها )الواح( 

مراجعه مي شد.

5. بازرسي و کنترل
از میان تمام جنبه هاي مدیریتي سازمان اداري داریوش ، نظام بازرسي و کنترل 
آن هنوز هم ارزشمند است و اگر خواننده اي نداند که این نظام مربوط به 2500 

سال پیش است، ممکن است آن را بسیار مدرن و امروزي بداند. 
5-1. بایگاني اسناد 

براي اینکه بتوان اسناد مالي و عملکرد ساتراپها را کنترل کرد از هر سند، سه 
نسخه تهیه مي کردند: یک نسخه براي بایگاني محلي، نسخه اي براي بایگاني 
مرکز ساتراپي )استان(، و سومي براي مرکز، در تخت جمشید. چنین است که از 
هر لوحي که در محلهاي مختلف بسیاري تهیه شده، نمونه اي نیز در بایگاني 
لوح ها نخست در تخت جمشید کنترل شده،  این  تخت جمشید موجود است. 

سپس بایگاني مي شد. 
5-2. نظام بازرسي 

اما نظام کنترل شاهنشاهي هخامنشي، تنها در جمع آوري و بایگاني یکایک 
این سندها خالصه نمي شد. بلکه داراي سطوح بازرسي و کنترل متفاوتي بود. 
هر دو ماه یک بار بایستي گزارشي از عملکرد همه حوزه ها تهیه مي شد. این 
روند، کار کنترل مرکزي در تخت جمشید را آسانتر مي کرد. عالوه برگزارشهاي 
عملکرد دو ماهه، مي بایستي گزارشهاي ساالنه نیز تهیه و براي مرکز فرستاده 
مي شد. نمونه هایي نیز از گزارشهاي ساالنه در دست است. در این گزارش ها 
همه دریافتها و پرداختهاي یک سال در یک جا، جمع بندي شده اند. درستي 
این ترازنامه ها را سه کارمند تصدیق مي کردند که نخستین آنها مسئول انبار 

در آبادي مربوطه بوده است.
در کنار اینها یک حسابرس ویژه وجود داشت . این حسابرسها مسئولیت همه 
حسابهاي یک حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سرکشي 
مي کردند و موجودي محل را کنترل و صورت حساب تهیه مي کردند. کار اینان 
بیشتر در پایان هر سال یا در ماههاي نخستین سال بعد انجام مي شد، زیرا 
بازرسي  امکان  عدم  بودودرصورت  ساالنه  ها  ترازنامه  همه  به  رسیدگي  نوبت 
ساالنه، گاهي حساب دو و یا چند سال را یکجا مورد بررسي قرار مي دادند. در 
چنین حالتي به طور طبیعي ممکن نبود تک تک اقالم رسیدگي شود، بنابراین 
فقط به ارقام کلي مي پرداختند. مثلًا در تسویه حساب میوه یک آبادي به نام 
ندینیش چنین آمده است: »حساب سال 22 ،در ماه دوم سال23 توسط هوسه 

وه کنترل شده است«.
که  دهند  مي  نشان  داریوش  سلطنت  دوران  از  به جامانده  اسناد  روي هم رفته 

بازرسي و کنترل در سه سطح انجام مي شده است :
_ بازرسي و کنترل توسط مقامهاي محلي در یک آبادي یا شهر بطور ماهانه،
_ بازرسي و کنترل در دوره هاي 2-3 ماهه، توسط نماینده ساتراپ ) استاندار(،

_ بازرسي و کنترل ساالنه توسط نماینده هاي اعزامي از مرکز امپراتوري ) تخت 
جمشید(. 
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دقت بازرسي، با توجه به سطح بازرسي ، از پایین به باال کاهش پیدا مي کرد به 
گونه اي که بازرسي هاي ساالنه به طور عمده روي جمع اقالم تاکید مي کرد، 
در حالي که در بازرسي هاي سطوح پایین تر) ماهانه یا سه ماهه( ممکن بود 

جزییات نیز مورد بررسي قرار گیرند .
 

6. ارتباطات و اطالع رساني
با توجه به اینکه امپراتوري هخامنشي بسیار وسیع بود ) از هندوستان در شرق 
این  براي مدیریت  فعال  و  کارا  ارتباطي  نظام  توسعه یک   ،) لیبي در غرب  تا 

شاهنشاهي بزرگ، ضروري بود. داریوش از سه راه به این هدف رسیده بود : 
مراکز  به  را  امپراتوري  مرکز  که  راهها  از  اي  گسترده  شبکه  ایجاد   .1-6
ساتراپیهاي مهم وصل مي کرد . از جمله این راهها مي توان از جاده شوش به 
تخت جمشید، تخت جمشید به اکباتان و تخت جمشید به سارد) موسوم به جاده 
شاهي( نام برد. بین تخت جمشید و ساتراپي هاي پارت، سغد و هند نیز جاده 

هاي کم اهمیت تري وجود داشتند . 
6-2. ایجاد چاپارخانه و کاروانسرا در فواصل معیني از این راهها به گونه اي که 
ماموران دولتي و بازرگانان مي توانستند در این اقامتگاه ها استــراحت کرده، 
سپس به مسیر خود ادامه دهند. حتي براي چاپارهاي دولتي این امکان وجــود 
داشت که اسبهاي خود را در این چــاپارخانه ها با اسبهاي تازه نفس تعویض 
كنند. این شبکه به اندازه اي روان و ســریع بوده است که مسیر تخت جمشید 
به سارد )واقع در غرب ترکیه فعلي ( ظرف 5 روز توسط پیکهاي دولتي طي 
مي شد. ترتیب قرار گرفتن چاپارخانه ها را مي توان به کمک لوح ها به خوبي 
معین کرد. مثال از تخت جمشید به شوش 22 چاپارخانه با فاصله 24 کیلو متر 

وجود داشته است. 
 

و  دستورها  گزارشها،  از  عظیمي  سیل  همواره  یادشده،  موارد  بر  عالوه   .3-6
مکاتبه هاي اداري بین بخشهاي مختلف امپراتوري، به ویژه بین تخت جمشید 
و مراکز بقیه ساتراپیها در جریان بود و اخبار و اطالعات امپراتوري را به دورترین 

نقاط کشور مي رساند . 
متن  حتي  داریوش  که  اي  گونه  به  بود  وسیع  بسیار  رساني  اطالعات  حوزه 
کرد  کاخهاي خود حک مي  دیوارهاي  یا  و  روي کوهها  بر  که  را  کتیبه هایي 
آنان آگاه شوند. براي نمونه  از  به دورترین نقاط کشور مي فرستاد تا همگان 
رونبشتي از متن کتیبه بیستون در مجتمع نظامي یهودیان در جزیره الفانتین نیل 

) در جنوب مصر( به دست آمده است. 
براي سریع بودن، روان بودن و فعال بودن ارتباطات در امپراتوري هخامنشي، 
تدابیر  هم  مورد  این  براي  داریوش  بود.  برخوردار  اي  ویژه  اهمیت  از  امنیت 
که  بود  بنا شده  پاسگاههایي  نقاط مختلف کشور  در   : بود  اندیشیده  اي  ویژه 
اي  منطقه  هیچ  که  اي  گونه  به  داشتند،  عهده  به  را  حوزه  یک  امنیت  حفظ 
وجود نداشت که زیرپوشش یکي از این پاسگاهها نباشد. حوزه هاي استحفاظي 
پاسگاهها به طور كامل تعریف شده و مشخص بود. راهها، جداگانه، نگهباناني 

بنام راهدار داشتند که مسئول حفاظت از آنها بودند . 
البته به دلیل وسعت امپراتوري، معمولًا شهرهاي داخلي کشور از امنیت کافي 
برخوردار بودند، لیکن نقاط مرزي به طور عمده مورد تاخت و تاز همسایگان یا 
راهزنان قرار مي گرفتند و نیاز به توجه بیشتري داشتند . به همین دلیل، با وجود 
آنکه شهرهاي داخلي امپراتوري فاقد برج و بارو بودند ولي استانهاي مرزي مانند 
ایندوش ) سند = هندوستان ( در شرق، سغد در شمال، سارد در شمال غرب، 
و مصر در آفریقا داراي قلعه هاي مستحکمي بودند که تعدادي نیروي نظامي 

در آنها مستقر بودند.

نتیجه گیري
درباره عصر هخامنشیان سه گروه منبع کتبي در اختیار داریم که عبارت اند از: 
سنگ نبشته هاي شاهان هخامنشي ،گزارش هاي نویسندگان یوناني و رومي ، 

و لوح هاي دیواني تخت جمشید به زبان عیالمي. 
گروه سوم که مدت زمان زیادي از دسترسي به آنها نمي گذرد و هنوز در آغاز 
با متن هاي  پخته شده شکننده اي هستند  لوحهاي گلي  آنها هستیم  خواندن 
کوتاه مربوط به محاسبات دیواني تخت جمشید، مرکز امپراتوري هخامنشیان. 
این لوحها که در سالهاي 1933 و 1934 ، ضمن حفریات تخت جمشید به دست 
آمده اند، چندین هزار لوح گلي با متن هایي به خط میخي عیالمي را شامل مي 
شوند. این لوحها در زمان فرمانروایي داریوش بزرگ)486-522 پ. م ( نوشته 
شده و تاریخ آنها سیزدهمین تا بیست و هشتمین سال فرمانروایي داریوش ، 
یعني از سال 509 تا 494 پ. م را در بر مي گیرد . این مجموعه بخش کوچکي 

از بایگاني واقعي داریوش است . 
لوح ها در خزانه تخت جمشید، به صورت خام نگهداري مي شدند، اما وقتي 
اسکندر در سال 330 پ. م پس از تسخیر تخت جمشید مجموعه کاخ ها را به 
آتش کشید، در حالي که بیشتر آنها براي همیشه نابود شدند، به گونه اي تصادفي 
بخشي از آنها در لهیب آتش بزرگ پخته شدند و براي ما محفوظ ماندند. تعدادي 

از این الواح توسط موسسات و نهادهاي فرهنگي غربي بازخواني شده اند. 
با این لوحها براي نخستین بار به سرچشمه اي غني از منــابع موثق و معتبر 
دست مي یابیم. این لوحــها اطالعــات الزم را براي پاسخ به پرسشــهاي 
 ، اجتماعي  رفاه  و  مزدها   ، مردم  زندگي  شیوه  دیواني،  مسائل  درباره  زیادي 
در  اقتصاد  و  جغرافیا  همچنین  و  فرهنگي،  ـ  مذهبي  رفتارهاي  زن،  موقعیت 

اختیار ما قرار مي دهند . 
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