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)با  داریوش بزرگبررسی نظام کنترلی سیستم اداری دوره هخامنشی در زمان 

 جمشید(تکیه بر الواح تخت

 کریم گلشنی راد

 چکیده

.م( بیشتر پ 522-530) ( و فرزندش کمبوجیهمپ.530-559کوروش بزرگ )

های جدید گذراندند و به همین دلیل وقت خود را در نبردها و فتح سرزمین

هنگامی که داریوش  فرصت کافی جهت انجام اصالحات تازه بدست نیاوردند.

.م به پادشاهی رسید، دست به اصالحات گسترده در زمینه پ 522بزرگ در سال 

سیاسی، اقتصادی و نظامی زد. یکی از اصالحات مهم وی در زمینه سیستم اداری 

النهرین، های بزرگ قبل از خود مانند بین. داریوش از سیستم اداری تمدنبود

ای به وجود آورد که نسبت ان، سیستم پیشرفتهماد، ایالم و مصر و نیروی پارسی

به قبل از خود بهتر و کارآمدتر بود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت 
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های به توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع معتبر عصر باستان، بخصوص لوحه

پژوهش این است که: در سیستم اداری  پرسش .است جمشیدآمده از تختدست

فرضیه  شد؟هایی جهت کنترل کارکنان استفاده میدوره هخامنشی از چه روش

ول ئپژوهش این است که طبق مدارک و اسناد به دست آمده نام افراد که مس

شد تا اینکه مشخص باشد چه کسی دستور را ورود و خروج کاالها بودند ثبت می

گیرنده چه کسی بوده است. عالوه بر این دهنده و تحویلتحویل و صادر نموده

یید سند، وارد نمایند. أن موظف بودند به جای امضا، مهر خود را به منزله توالئمس

شدند که به همواره از طرف اداره مرکزی، بازرسانی به طرف ایاالت فرستاده می

دادند. سیستم می صورت ماهیانه و سالیانه اسناد را مورد بازرسی و کنترل قرار

کنترلی دوره هخامنشی چنان دقیق بود که میزان اشتباه و سوء استفاده را بسیار 

 رساند.پایین آورده و به حداقل می

 .کنترلروش ؛ هخامنشی لوحه ؛داریوش ؛سیستم اداری واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1

های اقتصادی و اداری بیشتر مربوط به دوره داریوش منابع اطالعات ما درباره سازمان

دهنده بزرگ شاهنشاهی هخامنشی داریوش بود. بیشتر اصالحات ، زیرا سازماناستبزرگ 

(. داریوش بزرگ 2۶: ۱35۴وی تعلق دارد )فرای ، ةها در شاهنشاهی نیز به دورو نوآوری

به اصالحات گسترده .م(، نخستین شاهی است که در دورة باستان دست پ 522-۴8۶)

زند، بطوری که تا پایان سلسله هخامنشی، اقدامات اداری، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می

هایی که در ایران روی کار آمدند، اقدامات وی را ماند. بعدها نیز حکومتوی پابرجا می

ن داریوش یک کاردان برجسته مالی بود. در میا (.3۱۴:۱۴00اقتباس نمودند )گلشنی راد،

شود که مانند داریوش به اهمیت وجود قانون پادشاهان باستانی، کمتر فرمانروایی یافت می

: ۱380و تشکیالت منظم و اقتصادی سالم در موفقیت یک قوم پی برده باشد )جوادی،

(. این پادشاه به راحتی این نکته را دریافته بود که برای حل و فصل امور یک شاهنشاهی 8۴

ز ایجاد مرکزیتی نیرومند است، بدان نحو که بتواند نه تنها درامور مهم گسترده، ناگریز ا
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های صحیح بپردازد، بلکه سازمانی نیز ایجاد ها و برنامهکشوری و لشکری به ارائه طرح

(. 93: ۱382)شعبانی،  کند که قادر و موظف به اجرای دستورها و تدابیر متخذه باشد

های قبل از بود اگر چه شباهت با سیستم تمدن سیستم اداری که داریوش ایجاد نموده

( ولی تغییرات اساسی در آن ایجاد ۶5: ۱382کورت ،  ؛۱2۴: ۱382)دیاکونف،  خود داشت

دستگاه اداری که داریوش به وجود آورد، کارایی شگفت  (.۱۷: ۱39۱)داندامایف،  نمود

ان لیت سیاسی بزرگشوئمس جانبه ایرانیان در انجامانگیز داشت. در واقع، دستاوردهای همه

توان مثل یک کتاب درسی در خصوص کم و کاست بود که شرح آن را میچنان بی

هایی ارائه می دهد حلامپراطورسازی خواند، کتابی که برای اکثر مسائل کشورداری راه

(Hicks,1975:101.) 
 

 روش تحقیق-1-1

وره اکثر منابع مربوط به د. است روش پژوهش در این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی

جمشید ابتدا بررسی سپس مورد های به دست آمده از تختهخامنشی به خصوص لوحه

های کنترلی که در سیستم اداری دوره الی منابع، روشهاند. از البتحلیل قرار گرفته

 اند.مشخص گردیده و تحلیل شده هخامنشی کاربرد داشته
 

 و فرضیه پژوهش پرسش-1-2

هایی ها و روشهخامنشی، چه شیوه ةپژوهش این است که در سیستم اداری دور پرسش

 شد؟جهت کنترل و نظارت بر کارکنان اداری به کار برده می

با استفاده از تجربیات سایر اقوام به خصوص  هخامنشی، ةفرضیه ما این است که در دور

اداری و کاهش میزان خطا ایالمیان، جهت جلوگیری از سوءاستفاده کارکنان اداری و غیر

های بسیار جالبی استفاده شده است. در اسناد مختلف نام ها و روشدر بین آنها، از شیوه

شد و همه موظف بودند مهر خود را بر افرادی که در زمینه کاری دخالت داشتند ذکر می

 در مثالا  شود کهپایین یا پشت سند یا لوح بزنند. بنابراین با نگاهی مختصر مشخص می
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گیرنده دهنده و تحویلچه کسی دستور داده و تحویل ،زمینه ورود و خروج کاال از انبار

شدند تا به چه کسی بوده است. بازرسان نیز مرتب از طرف اداره مرکزی فرستاده می

 صورت ماهیانه و سالیانه اسناد و مدارک را کنترل نمایند.
 

 پژوهش ةپیشین-1-3

های مختلف توسط محققین انجام هخامنشی تاکنون پژوهش ةدر مورد سیستم اداری دور

اند. مارک های کنترلی در این سیستم پرداختهگرفته ولی نویسندگان کمتر به بحث روش

بسیاری  (،۱38۷) «جمشیدبررسی مهرهای تخت»گریسون و کول روت مارک در مقاله 

جای مانده را هاثر مهر ب جمشید و الواحی که بر روی آنهااز مهرهای بدست آمده از تخت

 (،۱388) «جمشیدمتون باروئی تخت»لوئیس در مقاله  .د م. اند.مورد بررسی قرار داده

جمشید را ارزیابی علمی مده از تختآهای بدست متن نوشته شده بر روی الواح و نوشته

زگار مغان در رو»کوب در مقاله فرحناز حسینی سرابی و روزبه زرین (.۱388) تنموده اس

هخامنشی و حضور آنها در سیستم اداری  ة( به نقش مغان در دور۱395) «هخامنشیان

حسابداری در امپراطوری »واجوی و رضائی در مقاله خ اند.آن زمان اشاره نموده

هخامنشی را بررسی کرده و سرانجام  ة(، تمام سیستم حسابرسی دور۱393) «هخامنشی

هخامنشی  ةاصول حسابرسی در دنیای امروزی از دورکنند که بسیاری از گیری مینتیجه

 اقتباس شده است.

هخامنشی پرداخته  رة( به سیستم اداری دو۱3۷۷( خانم کخ در کتاب از زبان داریوش

هخامنشی مانند هنر و معماری،  ةهای دوراست. با توجه به اینکه این کتاب به تمام جنبه

یر بریان . پیاستهخامنشی کم  ةکنترلی دورهای دین و غیره پرداخته، اشاره او به روش

( به کل تاریخ هخامنشی پرداخته و به سیستم ۱38۱) در کتاب امپراتوری هخامنشی

اداری هخامنشی نیز اشاره نموده است. در کتاب داریوش و ایرانیان نوشته والترهینتس 

طور مختصر ( نیز به ۱355( و ایران در زمان هخامنشیان نوشته مرتضی احتشام )۱38۷)

پژوهش حاضر با استفاده از منابع عصر  به سیستم اداری هخامنشی اشاره شده است.
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های نویسندگان معاصر به طور مشخص به بحث کنترلی سیستم اداری باستان و نوشته

تواند هخامنشی می پردازد که اهمیت بسیار زیادی داشته و در دنیای امروزی نیز می ةدور

 رار گیرد.ثر قؤم ةمورد استفاد
 

 بحث و بررسی -2

داریوش بزرگ با استفاده از تجربیات کوروش بزرگ، کمبوجیه و سایر ملل متمدن زیر 

جهت کنترل امور و جلوگیری از  ،را یسلطه و نبوغ شخصی خود سیستم اداری جدید

به آنها اشاره می ه در ادامه فساد و سوءاستفاده کارکنان اداری و غیراداری، بوجود آورد ک

 شود:
 

بر روی  ة کاالهاگیرنددهنده و تحویلدستور، تحویل ةثبت نام صادرکنند-2-1

 هالوح

 دستور ذکر شده است، ةنام صادرکنند جمشید،های به جامانده از تختبر روی بیشتر لوح

فرمان، شاه، رئیس دیوان اداری یا شخص  ةبه طوری که مثالا مشخص است صادرکنند

 دیگری بوده است: 

گوسفند از دارایی پادشاهی من، برای ایرتشدونا، شهزاده )خانم( برای او صادر شود.  ۱00 »

گوید، همانگونه که داریوش شاه چنین فرمان داده است، من به تو فرمان و اکنون پرنکه می

گونه که از سوی گوسفند برای ایرتشدونا، شهزاده صادر کن، همان ۱00دهم، اکنون تو می

 (.253: ۱38۷) ارفعی،«ده شده استشاه فرمان دا

 ةگیرنددهنده کاالها )مواد خوراکی، دام و غیره( و تحویلتحویل ها ،عالوه بر این در لوحه

 شد:گردید و نام او ذکر میآن نیز مشخص می
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« 29  (BAR  ،برای مواجب )۱۷آرد  (BAR پَرّوَنآ ) و  2تحویل داد، در کوردشوم ۱رد

 (.55همان :  )«دریافت کرد 3هَتوردد

( و نام نویسنده لوح نیز Hallock, 1969, pf1802: 492شدن لوحه )سال و ماه مکتوب

حتی دقت را تا جایی می (.id, pf1805: 493) ها ذکر شده استدر بسیاری از لوحه

شد، بخصوص لوحهونقل نیز ذکر میول حملئها نام مسرساندند که در برخی از لوحه

 (.۶۶۴: ۱38۱)بریان،  شدرئیس تشریفات فرستاده می هایی که برای پرنکه

گیرنده و دهنده، تحویلفرمان، تحویل ةسال، ماه، صادرکنند ها،بنابراین بر روی لوحه

آمد شد. علت این مسئله این بود که اگر در آینده مشکلی پیش میلوح ذکر می ةنویسند

توانستند بفهمند لوح، مقصر را پیدا کنند. یعنی در هر زمانی می ةتوانستند با مشاهدمی

چه کسی آنها را  ؟را دادهها محصوالت کشاورزی یا دامپرداخت دستور چه کسی مثالا 

 ؟ و غیره. بنابراین اگر مشکلی پیشاست چه کسی آنها را تحویل گرفتهو یا  تحویل داده؟ 

توانستند مقصر معین بود و به راحتی میآمد وظیفه هر کسی در این بین مشخص و می

توانست شد. کسی نمیرا پیدا کنند. عالوه بر این جلوی سوءاستفاده احتمالی نیز گرفته می

کاالیی را از انبار خارج نماید مگر اینکه دستور مافوق خود را به صورت مکتوب داشته 

وان رئیس دی فوق )شاهنشاه،: دستور از مقام مابنابراین روند کار به این صورت بود باشد.

شد. دستورها به دست اداری، قائم مقام وی، ساتراپ و...( به صورت کتبی صادر می

رسید. سرپرست بخش کردند، میساالر کار میها که زیرنظر دیوانهای بخشسرپرست

. کرددستورهای ثبت سند را از باال، شخصاا به کارشناسان ایرانی منتقل می همربوط

 بودند، ایالمی و بعدها آرامی، که در ابتدا هاان دستورهای مربوطه را به منشیکارشناس

نویسی و پر آنها را کتابت کنند. در آخر هر سند، کردند تا آنها نیز با قلم گلمی دیکته

ها به ترجمه کند. این یادداشتخورد که روند کار را روشن میهایی به چشم مییادداشت

                                                           
1 parvanah 
2 koordoshoom 

3 hatoordada 
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کارشناس ]نام[ این نوشته را امال کرده است. دستور ثبت سند را » گویند:آزاد چنین می

: ۱38۷) ارفعی،  «ساالر داده استسرپرست بخش]نام[ داده است. دستور این را دیوان

(. اگر به واسطه تنگی وقت، سرپرست مربوطه در Hallock, 1969, 1805: 493و  253

در پایان اسناد به  _ر نداشته استشاید در آن زمان در دیوان حضو_کار دخالتی نداشته

اا در بعد حداقلبنابراین او را  «با اطالع سرپرست بخش» چنین یادداشتی بر می خوریم:

ساالر باید اند؛ اما در هر صورت پیش از فرستادن دستور، یک دیوانگذاشتهجریان امر می

 (.299و  298: ۱38۷)هینتس، کردبه این امر اعتراف می

ول ئدهند که کاتبان نه تنها نویسنده اسناد و الواح، بلکه مسخ نشان میمتون آرامی بل

کاتب از این فرمان آگاه است و یا  «۱هشوخشو» اند:ها بودهاجرای فرمان مندرج در نامه

ول اجرای فرمان معرفی شده است. مخاطب دیگری که از نامش باخبر ئکاتب مس 2«دیزکا»

ز دستور ول اجرای فرمان و بار دیگر آگاه ائاست که او نیز یکبار مس 3«نورفرتر»هستیم 

(. بنابراین در سازوکار اداری بلخ، کاتب صرفاا Driver, 1957, No8) خوانده شده است

رفته کننده فرمان ساتراپ نیز به شمار میول نوشتن فرمان نبوده بلکه به نوعی اقدامئمس

دهد کاتب ز شواهد مشابهی وجود دارد که نشان میهای آرشام در مصر نیاست. در نامه

 Driver, 1957, Noو ۱۷۷: ۱393نیز بوده است )صفایی، ول اجرای آن ئفرمان، مس

No8). 
 

 ثبت دقیق ورود و خروج محصوالت و کاالها از انبار-2-2

وآمد بودند، همیشه مجوز های شاهنشاهی در رفتها یا ساتراپیمسافرانی که بین استان

طور طبیعی فقط  شد. بهبا خود داشتند که از طرف ساتراپ )استاندار( صادر می سفر

مور رسمی و دولتی سفر أکردند که با عنوان مکسانی چنین مجوزی را دریافت می

موریت دارد، چه أمجوز از سوی چه کسی م ةاند. در این نوشته آمده بود که دارندکردهمی

                                                           
1 Hashavakhsu 
2 Daizaka 
3 Nurafratara 
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واد خوراکی برای خود و در صورت لزوم برای همراهان کند و چه میزان ممسیری را طی می

 (.3۶:۱3۷۷)کخ، و همکاران زیردست خود باید دریافت کند

وآمد بودند. طول این جاده که سراسر مسکونی و شاهی مسافران در رفت ةدر سراسر جاد

نمود و های هخامنشی را به هم وصل می( پایتخت۶5: 5،ج ۱38۴امن بود )هرودوت، 

 )همانجا(. کشیدروز طول می 90هرودوت طی کردن تمام مسافت این جاده  طبق نقل

و  99: ۱3۷5های به دست آمده و گفته مورخان عصر باستان )گزنفون ،بر اساس لوحه

های هخامنشی در سراسر قلمرو شاهنشاهی ها و شاهزاده( ملکه۱09: ۱380کتزیاس،

ها دائماا برای سرکشی از امالک و یا برای رسد که آندارای امالک و زمین بودند. به نظر می

تردد آنان در اند. جمشید در سفر بودهدیدن شاه، در طول جاده شاهی، بین شوش و تخت

 شود. آرد، شراب،شان از طرف دیوان اداری معلوم میاز ثبت مایحتاج آنها و همراهانها راه

ظاهراا ملکه ها و همراهان آنها در  جو، آب جو، انگور و چیزهایی از این دست. ،غذای آماده

.م  ملکه پ ۴98ند. مثالا در سال دکرنتی اتراق میبین راه پیوسته در امالک سلط

مشاهده در ایالم  3و منری 2، هونر۱آرتیستونه به همراه پسرش آرشام، در سه ملک اوتی تی

لیات را ولیت انجام این عمئبرای تشکیالت اداری که مس (.2۷3: ۱3۷۷)کخ ،  شده است

یان، )بر به عهده داشتند، نخستین وظیفه حفظ و ثبت محصوالت انبار شده، بوده است

۱38۱ :۷08.) 

هخامنشی نیز این شیوه رسمی و اداری حتی برای افراد مهم انجام  ةبعد از سقوط سلسل

در ، .م(پ 320سال )مآبی متعلق به اوایل دوران یونانی ،یک متن یونانی پذیرفته است.

زمینه جالب است. اومن کاردیانی یکی از سرداران اسکندر و از جانشینان او، وقتی این 

که خود را نماینده واالی نظام امپراتوری ، به نام نئوپتولم را موفق شد فرستاده آنتی پاتر

، به تقویت سوار نظام خود در شکست دهد کرد،)بعد از مرگ اسکندر( معرفی می

                                                           
1 utiti 
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های اومن در زمان مسافرت خویش در حدود قله» رداخت:پ ۱های سلطنتی ایداستورگاه

ایدا که مرکز ایلخی شاه بود، آنچه توانست از اسبان متعلق به پادشاه با خود گرفت و 

رسیدی به عنوان میرآخور فرستاد. گویند چون آنتی پاتر این جسارت و حواله را بدید، 

  ،۱3۶9لوتارک، پ) «داشته است نگهرا بسیار خندید و گفت که اومن جانب حزم و احتیاط 

وجد اینکه به عنوان فاتح وارد منطقه شده و از طویله اسب  بنابراین اومن با (.۱۷8: 3ج

ها را ویله رسید بدهد مبنی براینکه اسبول طئولی موظف بوده به مس .کنددریافت می

 تحویل گرفته است.

سوءاستفاده و دریافت غیرقانونی بنابراین سیستم اداری هخامنشی با این روش جلوی 

کرد و محصوالت و خدمات را حتی برای افراد مهم مملکت و نزدیکان شاه ممنوع می

کاال،  خدمات و ةسیستم اداری بدون اجازه مقام مافوق و بدون دریافت رسید از گیرند

 بداد. جالب اینکه محصول و کاالی پرداخت شده نیز به حساهیچ چیزی به او تحویل نمی

)کسی که دستور پرداخت جیره غذایی و یا کاال  دستورصادر کننده  سئول و مقاممقام م

 بایست در آینده بهای آن را بپردازد.شد و او مینوشته می را به شخصی صادر می نمود(
 

 هااستفاده از مهر به جای امضاء در اسناد و لوحه-2-3

شود استفاده از مهر یکی از موارد کنترلی مهمی که در سیستم اداری هخامنشی دیده می

شد. معموالا . در عصر باستان به جای امضاء از مهر بر روی اسناد و مدارک استفاده میاست

( آرد، فراهم QA) 5/۱( ، BAR)2»زد: صادرکننده فرمان مهر خود را بر روی لوح می

نامش، )دارای پیشینه( داتی مارا دریافت کرد. سند مهر شده  ،3ش، امبدو2شده اومیشدوم

کننده کاال و بسیاری از مواقع دریافت (.203: ۱38۷)ارفعی، « کردپرنک را حمل می

، براساس سند مهر شده ۴( غله، فراهم آورده کرمBAR)383» زد:محصول مهر خود را می

                                                           
1 Ida  
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در  (.۱5۷)همان،  «داد 3دریافت کرد و آن را به زنان کارگر هرینویی 2، کتوک۱ایرتوپیی

دهد( بر روی قسمت چپ بعضی متون، مهر مقام تدارکاتی )کسی که جیره را تحویل می

سمت راست و لبه  کاال یا خدمات، ةکنندلبه لوح حک شده است و مهر گیرنده یا دریافت

شد )هالوک، تکرار می سافرتی منظماا دیگر نقش شده است. این کار در مورد متون م

موری که کاال را داده أها اثر دو مهر دارند، مهر م(. بنابراین بسیاری از لوحه۴85: ۱385

 شدبود و مهر کسی که آن را برای توزیع دریافت کرده بود. نام صاحب مهر معموالا ذکر می

کننده و سط پرداختهای مهر شده تو(. لوحه3۱۱: ۱382رجبی،  ؛۶۶3: ۱38۱)بریان، 

 شدند )لوئیس،جمشید بازگردانده میکننده، به عنوان گزارش دادوستد به تختدریافت

۱388 :2۱.) 

اند. همچنین افراد نیز البته ممکن بوده صاحب گمان ادارات بیش از یک مهر داشتهبی

تر که دهپیچیبیش از یک مهر باشند و همزمان یا پیاپی از آنها استفاده کنند. نکته از این 

ما دارای یدکی  ةاکنون برایمان روشن شده اینکه حداقل دو مهر اداری مهم در مجموع

ای شناخته شده اند. کاربرد مهرهای مضاعف عمدی، پدیده)شکل ظاهری( همانندی بوده

 «اوگاریت»های اداری و نیز در گزارش «IIIاور »های از دوران باستان که مثالا در بایگانی

مهرهای کامالا متمایز و کامالا یکسانی  «مضاعف عمدی»ده است. منظور از مهرهای دیده ش

اند و مدارک موجود نیز این را است که کاربرد و قابلیت اداری کامالا همسانی نیز داشته

(. مواردی از مهرهای تقریباا مشابه وجود دارد 3۱و  30: ۱38۷یید می کنند )گریسون، أت

اند و این ظاهراا در موقعیتی پیاپی مورد استفاده قرار گرفتهکه توسط اشخاص واحدی 

مهر اصلی وجود داشته که در مواقع ضروری با کامالا مشابه  یدهد که مهرهاینشان می

شده است )همانجا(. بنابراین هر عضو دربار شاهنشاهی هخامنشی عمدتاا از آنها استفاده می

بایستی همیشه مهر خود را به همراه ، میکه به نحوی با سازمان اداری سروکار داشت
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آویختند. مجسمه رو برخی از کارمندان، مهر خود را از گردن میداشته باشد. از همین

به خوبی نمایانگر این امر است. با اینکه  ،سفانه سر آن از میان رفتهأکوچکی از عاج که مت

ند مان وپارسی است  از آن یککه مجسمه در مصر به دست آمده، از شکل لباس پیداست 

ای را زیر کمر فرو برده است. کفش جمشید، دشنههای تختمقامات بلند پایه سنگ نگاره

بندی ایرانی است. روش استفاده از مهر بسیار آسان بود: هرگاه او نیز، کفش معروف سه

این مهر  .کردکشید و از آن استفاده میخواست، مهر را به طرف پایین میدارنده آن می

ینی کوچکی نیز کاربرد داشت. این مهرها معموالا از سنگ نیمهئاغلب به صورت زیور تز

 (.3۶: ۱3۷۷ ( )کخ،۱)تصویر شماره  شد و گاه قابی از طال یا نقره داشتقیمتی ساخته می

های بدون مهر اعتباری نداشتند و به همین دلیل کسانی که به مهر نیاز پیدا اسناد و لوحه

نمودند چون دند )کارمندان اداری، مسافران و...( آن را به گردن خود آویزان میکرمی

دانستند اگر مهر نداشته باشند، کار آنها به پیش نخواهد رفت. به عنوان مثال اگر می

غذایی در بین راه  ةموریت بود مهر خود را به همراه نداشت، جیرأمسافری که دارای م

نمود از ترس گمیستم دقیق کنترلی همگان را مجبور میکرد. بنابراین سدریافت نمی

 شدن یا جاماندن مهر، آن را به گردن خود بیاویزند.

در یکی از مهرها، داریوش در حال نبرد با یک سکایی است که کالهی بلند و نوک تیز بر 

(. شاه، فرد سکایی را با دست چپ خود گرفته، Dandamayev, 1992: 127سر دارد )

ه مرد ای در دست راست، در صدد کشتن او است؛ ضمن اینکه یک سکایی دیگر،با دشنه

ارته »(. از یکی از همسران داریوش به نام ۱8۱: ۱38۱)داندامایف،  بر زمین افتاده است

تصویر مهر وی، سوارکاری نیزه به دست در حال تعقیب  نیز مهر به جای مانده است. «بامه

 (.2۷۶: ۱3۷۷)کخ،  (2)تصویر شماره . دو گورخر است

های وسیعی از طبقات مختلف اجتماعی و ملیت ةمهر، مجموع ةکارمندان و اشخاص دارند

. کردندها را در سیستم اداری اجرا میای از فعالیتمتفاوت هستند و سیستم گسترده

 سهای باال و افراد برگزیده درباری بودند که آنها را بر اسابرخی از کارمندان متعلق به رده

 (.2: ۱388شناسیم )فیروزمندی و مکوندی، های سلطنتی و منابع یونانی میکتیبه
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 مهم  هایولیتئمسبا افرادی  رایحقوق و دستمزد باال ب -2-4

ه ولیت بئدر سیستم اداری داریوش بزرگ، حقوق و دستمزد براساس میزان کار و نوع مس

خوریم که حقوق بسیار باالیی دریافت میبرمیها به افرادی گرفت. در لوحافراد تعلق می

در داده شده است. وی پ «گبریاس»یا  «گئوبروه»کردند. بیشترین حقوق به مردی به نام 

( و جزء هفت نفری بود که به همراه داریوش، ۱8۴: 3، ج۱38۴زن داریوش )هرودوت، 

بعدها به پاس (. وی ۷2: ۱8، بند ۱388کتیبه بیستون ،  (گئومات مغ را شکست دادند

شاه بود و  ةداری گمارده شد. او همچنین نگهبان ویژخدمات صمیمانه اش به مقام نیزه

(. یک گروه رایزنی ۴5: ۱3۷۷گرفت )کخ، در مراسم رسمی بالفاصله در کنار او قرار می

ها، در کنار شاهنشاه بودند ترین زمانهفت نفری از بزرگترین بلندپایگان، ظاهراا از قدیم

کرد. مهمترین سمت این شورای با آنها درباره مهمترین کارهای دولتی مشورت میکه 

از نظر دریافت  «گبریاس» (.299: ۱38۷بود )هینتس،  «گئوبروه»شاهنشاهی در اختیار 

ها ذکر شده برتری منصبان و مدیرانی که حقوق آنها در لوحهآرد و آبجو بر سایر صاحب

، کسی که در الواح «گبریاس»یا  «گئو بروه»بعد از  (.۴۷۶، ۱385)هالوک،  است داشته 

)به ایالمی پارناکا و به « فارناکس»نماید ما بیشترین حقوق و مستمری را دریافت می

های هیچ عنوانی برای او قید نشده است. او بارها فرمان است که فارسی باستان فارناکا(

نامه ةکنندکا به عنوان فرستنده یا خطابسلطنتی را ابالغ کرده است. بسیاری موارد فارنا

(. امروزه این شخص به ۴۷۴: ۱385)هالوک،  دهدها، دستوراتی از جانب خود و شاه می

عنوان رئیس دیوان اداری و رئیس تشریفات هخامنشی داریوش شناخته شده است. سندی 

در  «فارناکا»دهد، .م( وجود دارد که نشان میپ 528مربوط به بابل در زمان کمبوجیه )

 (.۱8۴: ۱۴00ول سیستم اداری بوده است )بروسیوس، ئآن زمان نیز مس

: ۱392ذکر شده است )بروسیوس،  «آرشامه»نام پدر وی  «فارناکا»بر روی یکی از مهرهای 

(. ۴۷۷: ۱385دانند )هالوک، ( به همین دلیل اکثر محققان وی را عموی داریوش می20۱

)به علت بازنشستگی یا مرگ( کنار  در اواسط حکومت داریوش «فارناکا»با توجه به اینکه 



 137 هخامنشی ....  هبررسی نظام کنترلی سیستم اداری دور

 

 
 

توان حدس زد که وی واقعاا عموی داریوش شود، میرفته و شخص دیگری جایگزین او می

دومهر به دست آمده  «پرنکه»بوده که در این زمان به علت سن باال درگذشته است. از 

 (.20۱: ۱392بروسیوس،  (شوداست: مهرهای بارو و مهر جدیدی که جایگزین آن می

حقوق ماهانه رئیس تشریفات نیز حکایت از مقام بلند او دارد. او نیز مانند دیگر کارمندان، 

کرد و در حالی که یک کارگر ساده روزانه مستخدمین و کارگران، جیره روزانه دریافت می

لیتر جو، آن هم به  5۴00لیتر و در ماه  ۱80روزانه  «فرناکا» ،گرفتیک لیتر جو می

لیتر شراب نیز بیفزاییم.  2۷00گرفت. به این مقدار جو باید ماهانه صورت آرد تحویل می

س أگرفت یعنی روزی دو رس گوسفند یا بز نیز میأر ۶0وی عالوه بر آرد و شراب، ماهانه 

های زیاد شد که این سهمیهشته می(. در آغاز پندا۱0۱: ۱38۷ارفعی،  ؛۴5: ۱3۷۷)کخ، 

اما لوحه  ،تمام اهل خانه خود را تغذیه کند برای آن بوده تا هر شخصیت مهمی بتواند

pfa4  دهد:خالف این را نشان می 

 ۱80کند. خود پارناکا کوارت آرد دریافت می ۴80هایش روزانه پارناکا همراه با پسر بچه»

 (.20: ۱388)لوئیس، « گیردکوارت می

کنند که سامان همه کارهای مربوط به شاه از قبیل برنامه خوراک های گلی فاش میلوح

و متعلقان در کاخ و همچنین به هنگام سفر، انبارکردن کاالی مورد نیاز شاه، صدور حکم 

راهی مأموران های میانها و جیرهمین هزینهأحال مجوز سفر نیز بود، تموریت که در عینأم

از مهمانان دربار و دولت و اداره کارهای ساختمانی با رئیس تشریفات بود  و پذیرایی

ها و دریافت اجارهنظارت عالیه بر مالیات «فرنکه»(. از دیگر وظایف 3۱۷: ۱382)رجبی، 

شد و نحوه صحیح انبارکردن غله و میوه را با ها بود. او هر آنچه را که تحویل انبارها می

یزان برداشت غله و دریافت اسناد مربوط به تیول حیوانات نیز دقت زیرنظر داشت. ثبت م

سرایی با دبیران فراوان در برای انجام کار خود دیوان «پرنکه» (.۴۷: ۱3۷۷با او بود )کخ، 

شد. در چند نامه به دبیران بابلی که به ای نام دبیر قید میاختیار داشت و بر هر نامه

 (.۶۶۴: ۱38۱)بریان،  وابسته بودند، اشاره شده است نوشتند و مستقیماا به اوپیوست می
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رتبه دربار به طور قطع کسی را که خیلیارخوس میمنصبان عالییونانیان از میان صاحب

آوانویسی  ۱«هزرپتیش»عنوان خیلیارخوس را شاید بتوان به ایرانی  شناسند.نامند، بهتر می

این واژه را نویسندگان یونانی زیاد  کرد، هزرپتیش یعنی هزاربد یا رئیس هزارگان. اگر

های آنان، هر دیدارکنندهاند به این علت است که بر مبنای نوشتهمورد استفاده قرار داده

به نوشته  (.398: ۱38۱بایست از طریق هزرپتیش به حضور شاه بار یابد )بریان، ای می

ه از همه وس را کسیسیلی، شاهان پارس نخستین کسانی بودند که منصب خیلیارخدیودور

تر بود باال بردند و به آن شهرتی افتخارآمیز ارزانی داشتند مناصب برجسته

( و برخی منابع یونانی هزرپتیش را مقام دوم کشور ۱02:۱38۴سیسیلی، دیودور)

(. برمبنای این سخنان و براهین دیگر اغلب 28۷: ۱38۱دانند )بریان، هخامنشی می

آمده است و ترین رجل دربار هخامنشی به شمار میرتبهپذیرند که هزرپتیش واالممی

. خالصه هزرپتیش در واقع، برحسب اندها تحت نظارت و سرپرستی وی بودهمجموع دیوان

 (.398کرده است )همان، اصطالح متداول همانند صدراعظم یا وزیر بزرگ عمل می

جمشید آمده است که با شده در تاالر بار تختهای کندهتصویر فرناکا در پیکره ظاهراا

قامتی اندک خمیده به جلو، روبروی داریوش ایستاده است و در حالی که به چشمان 

کند، دست راستش را مقابل دهان نگاه داشته تا با نفس خود مزاحم شاه داریوش نگاه می

نباشد. فرناکا نشانه مقام، دبوسی در دست چپ دارد. این دبوس حتی در زمان صفویه 

 ( .3() تصویر شماره ۴3: ۱3۷۷یس تشریفات بود )کخ، نشان رئ

مقام داشته و این مطلب در مورد در دیوان اداری داریوش هر مقامی در کنار خود یک قائم

ها و سرلشکرها هم احتماالا صادق است اما منابع بسیار اندک ما در این باره چیزی سرهنگ

مقام فارناکا بود. جیره قائم 2«شاویشزی»(. شخصی به نام 323: ۱38۷گویند )هینتس، نمی

کوارت شراب به  30گوسفند به اضافه  5/۱گیرد نصف فارناکا است. ای که او میروزانه

(. وی ابتدا مهر خاص خود را داشت ولی به ۴۷۴: ۱385کوارت آرد )هالوک،  ۶0اضافه 
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روی این  به او بخشیدند و از آن پس از آن استفاده کرد. در «مهر شاهی» یک ۱9سال 

 (.۴8: ۱3۷۷باستان، ایالمی و اکدی نوشته شده بود )کخ،مهر نام داریوش به فارسی

زیشاویش تا سال هجدهم سلطنت خشایارشا به فعالیت خود ادامه داد که بسیار طوالنی

: ۱385)هالوک،  داریوش بازنشسته شد یا درگذشت 25تر از فارناکا بود که پس از سال 

۴۷۴.) 

س تشریفات دارای همه وظایفی بود که برای رئیس تشریفات ذکر شد. او هم مقام رئیقائم

کرد. وقتی در کار اجازه صدور جواز سفر داشت و هم به گماردن کارگران نظارت می

شد با حداکثر سرعت به کمک بشتابد. آمد، الزم میتدارکات تنگناهایی به وجود می

خصوص در غیاب شاه و فرنکه شد، بهمی جمشید انجامکارهای اداری متعددی که در تخت

 (. ۴9: ۱3۷۷هم بر عهده و زیر نظر زیشاویش بود )کخ، 

 نمودند؟ن در زمان داریوش بزرگ حقوق و مستمری باال دریافت میوالئچرا برخی مس

توان چند دلیل را ذکر نمود: اول اینکه افرادی مانند گئوبروه، در پاسخ به پرسش باال می

معاونش وظایف بسیار زیادی داشتند که موظف بودند آنها را به درستی انجام فارانکا و 

دهند. حیطه کاری این افراد فقط یک شهریاروستا نبود بلکه تمام قلمرو هخامنشی را در 

ت دادند حقوق باال نیز دریافگرفت. بنابراین به خاطر وظایف سنگینی که انجام میبر می

کاری در هر این افراد نیز بسیار باال بود و اگر اتفاق یا کم ولیتئداشتند دوم اینکه مسمی

گرفت موظف بودند پاسخگو باشند مسئله سوم ای از حکومت هخامنشی صورت مینقطه

دانست شود این است که داریوش میکه به بحث کنترلی سیستم اداری بیشتر مربوط می

خطر فساد و سوءاستفاده احتمالی در  هستندولیت بسیار مهم نیز ئافراد مهم که دارای مس

ولیت خود قرار دارند. به همین دلیل جهت جلوگیری از سوءاستفاده از پست و مقام ئاز مس

کردند و نمود. در این صورت این افراد نیاز مالی پیدا نمیبه آنها حقوق باال پرداخت می

 همواره مطیع قانون و شخص شاه بودند.
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 یدر اسناد مالمقام او دار و قائمخزانه استفاده از مهرالزام -2-5

دار جمشید خزانهتخت جدای از رئیس تشریفات و قائم مقام وی، یکی دیگر از مدیران

 ,Stolperدربار بوده است. برای وجود چنین مقام اداری، شواهد متعددی در دست داریم )

به این  کتاب عزراجمشید، اسناد آرامی مصر و بلخ و در (. در الواح تخت286 :2000

باستان این عنوان در فارسی (.5۷۱: 58۱3 ،کتاب عزرامنصب اشاره شده است )

در اسناد و الواح  2و به ایالمی کپ نیشکیره (shaked, & Naved :2012 177)۱گنزبره

دار از رئیس تشریفات دستور (. در اغلب موارد خزانه5۴: ۱3۷۷خورد )کخ، به چشم می

ها با ولیت این پرداختئچه مبلغ نقره به کارکنان دربار بپردازد. مسگرفت که مثالا می

توانست بطور مستقل عمل کند بلکه این رئیس تشریفات دار بود با این همه او نمیخزانه

دار نه فقط داد. خزانهکرد و دستور پرداخت میو یا شخص شاه بود که مبلغ را معین می

تمام منطقه پارس و ایالم را زیر نظر داشت )کخ، های جمشید، بلکه خزانهخزانه تخت

منابع یونان او را نگهبان دارایی  ،دار داشت(. به خاطر اهمیتی که منصب خزانه55: ۱3۷۷

جمشید دیودورسیسیلی به تصاحب خزانه تخت (.399: ۱38۱گفتند )بریان، سلطنتی می

خزانه در آن قرار داشت حضور جایی که  اسکندر در ارگ ،» نماید:توسط اسکندر اشاره می

هزار تاالن پیدا  ۱20در این خزانه  خزانه پر از طال و نقره بود. یافت و آن را تصاحب کرد.

گوید که در سیسیلی همچنین به ما میدیودور (.۷25:۱38۴سیسیلی،دیودور) «کردند

ی (. اسناد به جا۷2۷)همان، هایی جهت نگهداری اموال وجود داشتجمشید خزانهتخت

ها ول همه این هزینهئجمشید مسداری تختدهد. خزانهخزانه خبر می ۱9مانده از وجود 

 ،های دیوانی تخت جمشیدکردند. از همین روی در لوحو کارگرانی بود که در آنها کار می

 .(55، ۱3۷۷)کخ،  خورددار دربار بیش از هر ُمهر دیگری به چشم میمهر خزانه
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باج گیران، ) ۱رمورانی به نام باجیکأت و استاندار با کمک مهر ایالت یک گنج هم داش

بنا  _آورد و پس از برداشتن مخارج استانگردآوران مالیات( خراج و باج ایاالت را گرد می

ای از خود در فرستاد. پادشاه نمایندهمابقی را به دربار مرکزی می-بر حساب دقیق موارد

آن نظارت و فرماندهی کند. این گمارده همان  گذاشت که بر گنج و درآمدهر ایالت می

. پس کار مهم این گنجوران، نگهداری خزاین محلی و بازداشتن بودگنزبر یا گنجور 

 (.۱03: ۱350)شهبازی، استفاده از مالیات دولتی بوداستانداران از سوء

دربار و دار گرفت، باید خزانههنگامی که پرداختی با دستور از درون کاخ شاهی انجام می

ای که نشاندند. با نظم خردمندانهمقام او، هردو، مهرشان را بر روی قبض رسید میقائم

مقام او متقابالا کار یکدیگر دار دربار و قائمداریوش برای گردش کار فراهم آورده بود، خزانه

دار اول و های میانه، خزانهکردند. درست مانند کاری که در ایران سدهرا کنترل می

 (.29۱: ۱38۷)هینتس،  دادندشدند( انجام میدار دوم )در آن زمان چنین خوانده میخزانه
 

 بازرسان ویژه شاهنشاه -2-6

)استانداران( و کنترل سیستم  در زمان داریوش بزرگ، جهت نظارت بر کار ساتراپ ها

)پلوتارک،  گفتندمی «چشم شاه»ها به آنها شد که یونانیاداری، از بازرسانی استفاده می

موران أاز جمله وظایف کارمندان این دستگاه نظارت و مراقبت در کارهای م (.۴93: ۱3۶9

کشوری و لشکری در سرتاسر امپراطوری و تهیه گزارش راجع به طرز پیشبرد امور جاری 

( گزنفون در ۴۷: ۱355و حسن یا سوء جریان کارها برای شاهنشاه ایران بود )احتشام، 

 ویسد:ناین مورد می

شد که با سپاه مهمی از هر سال یک نماینده بصیر و مقتدر از جانب شاه معین می»

به آنها مساعدت  ،اگر حکام احتیاج به کمک نظامی داشتند .جمیع ایاالت بازدید نمایند

نمودند و اگر در رتق و فتق امورمسامحه، یا در رفتار و کردار آنان خشونت و عصیان می

داد؛ و همچنین اگر در رفتار آنان نسبت به مردم می یآنها را گوشمال کرد،مشاهده می
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های بایر و انجام سایر وظایف و تکالیف آوری مالیات و خراج یا آبادی زمینو جمع

شد، چنانچه در صالحیت نمایندة شاه بود، در محل رفع و رجوع میقصوری دیده می

ساخت و پادشاه تکلیف حاکمی را می پادشاه را از ماوقع آگاه در غیر این صورتکرد 

کرد. مردم وقتی برگزیدة پادشاه به سرزمین که در امور خود قصور ورزیده بود معین می

 «خواندندپسر پادشاه یا برادر پادشاه یا باالخره چشم پادشاه می»رسید او را آنان می

 (. 2۶۴: ۱38۶)گزنفون، 

به « وهوواخشو»خوانیم که شخصی به نام در متون آرامی به دست آمده از مصر می 

و  2«باگوانت»کند مبنی بر اینکه شخصی به نام شکایت می ۱«اخماوزدا» مافوقش به نام

 شود. بنابرایناند ولی به شکایت وی رسیدگی نمیمورانش، شتربانان او را غارت کردهأم

که به او کمک  شودمتوسل می «های شاهها و چشمگوش»وهوواخشو به افرادی از دربار

 (.۱82،۱۴00)بروسیوس، نمایندنموده و مشکل او را حل می
 

 کنترل امور اداری توسط مغان-2-7

های ولیتئمردان با نفوذ دوره هخامنشیان بودند که عالوه بر مسمغان گروهی از دین

 هایی که انجاممختلف، بر علوم مذهبی و نجوم تسلط داشتند و با توجه به مسئولیت

)حسینی سرابی و زرین  دادند، در نزد مردم جایگاه و اهمیت بسیار زیادی داشتندمی

رسد که مغان دارای سه وظیفه های بدست آمده به نظر میبر اساس لوح (.39:۱395 کوب،

 مهم بودند:

 برگزاری مراسم آیینی و مذهبی-۱

ن مردان و به ای ییهاپرداختاز سوی دولت هخامنشی آمده جمشید در الواح تخت

ها اغلب، مغان . در این متنکننداستفاده از آن شد تا در مراسم آیینی کارگزاران داده می

ه وظیف کنندگان سهمیه مراسم خدایان در یک منطقه هستند. احتماالا مردان دریافتو دین

کننده، دریافت کرده ای بوده که باید این سهمیه را از شخص پرداختاداری آنها به گونه
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آن را به محل اجرای مراسم تحویل داده و بر اجرای مراسم و مصرف درست سهمیه  و

کنندگان سهمیه اغلب عنوان دریافت (.۶9: ۱38۴ رزمجو، و 3۴ :)همان کردندنظارت می

مرد نام جمشید به طور مشخص از دو گروه دینهای باروی تختمذهبی دارند. در لوح

 ا کاهنان عادی در ایالم باستان که در معابد مشغولهو مغ. شاتن ۱شاتن برده شده است:

 ( و مغ روحانی زرتشتی بود۴: ۱38۴ صراف،؛ ۷0:۱3۷۶ )هینتس، امور مذهبی بودند

ای نیستند ها در الواح دارای هیچ رتبهشاتن .(۱28: ۱388 بویس،؛ ۱3: ۱39۴ )مزداپور،

شده است. در مواردی آنها مراسم ها از آنان تنها به عنوان شاتن نام برده و همواره در متن

مردان ایالمی ها که اصوالا دینآوردند. بنابراین شاتنمربوط به اهورامزدا را نیز به جای می

 ندآوردبودند، عالوه بر خدایان ایالمی، برای خدایان ایرانی نیز مراسم قربانی به جای می

(Henkelman, 2008: 236.) 

 های ویژهنظارت بر انجام درست پرداخت -2

های ماهیانه که به کارمندان و کارگران داده در دیوان اداری هخامنشی، عالوه بر پرداخت

تحت عنوان پاداش، کمک شاهانه  بیشتر جنسی، و های ویژهشد، برخی مواقع پرداختمی

ها فقط شامل کارگران و شد. این پرداختپیشکش پرداخت میبه صورت و جیره 

های پرداخت (.۶3: ۱3۷۷ )کخ، اندکه حداقل دریافتی را داشتهشد خدمتکاران ساده می

 وردها مبرای تعیین این گونه پرداخت هان بود و ظاهراا روحانیاویژه همیشه زیرنظر روحانی

 )همان جا(.ند رسیداعتمادتر از دیگران به نظر می

 کنترل امور اداری -3

امور اداری را کنترل کرده و با مهر  ن عالوه بر انجام مراسم مذهبی، موظف بودنداروحانی

. علت اینکه داریوش جهت کنترل بگیرندولیت صحت صدور سند را به عهده ئخود مس

 اهورامزدا ةنمود عالوه بر قابل اعتماد بودن مغان ستایندمین استفاده اامور اداری از روحانی

بدین صورت  .بود (، استفاده از نیرو و توان تمام اعضا و طبقات جامعه۴0: ۱3۷۷ )کخ،
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 به کارهای اداری شدند تامین که بعد از انجام مراسم مذهبی بیکار بودند، موظف اروحانی

بپردازند و بر امور نظارت نمایند. این یعنی حداکثر استفاده از منابع انسانی. عالوه بر این 

اداری کمتر نیروهای از ن و مغان، احتمال سوءاستفاده ابا کنترل امور اداری توسط روحانی

 شد.می
 

 بازرسی و کنترل اسناد اداری-2-8

گردد، ارسال حسابداران ها مشاهده مییکی از مسائل و اقدامات بسیار مهمی که در لوحه

و حسابرسان به نواحی مختلف و کنترل دقیق اسناد و مدارک اداری و اقتصادی توسط 

خوریم که از طرف دیوان مرکزی تختها به بازرسان بر میدر بسیاری از لوحه .استآنها 

نمایند. در جمشید به ایاالت مختلف فرستاده شده و جیره سفر در بین راه دریافت می

)توشه سفر( دریافت  عنوان مواجب، به۱منوی آرد، QA5» ها آمده است:یکی از لوحه

هر  زاده،کرد. وابسته گنجینه بود. دو مرد بزرگرا حمل می 2کرده. او سند مهر شده بکبن

دریافت کردند ماه دهم، سال بیست  ۱QAخدمتکار هر یک 2دریافت کردند.  5/۱QA یک

(. آنها زیر نظر اداره مرکزی برای بررسی و تهیه صورت حساب208: ۱38۷ )ارفعی،« و دو

برداری، سند اصلی را رفتند و پس از رسیدگی و صورتهای سالیانه به مناطق مختلف می

 ؛Hallock, 1969: 2087) آوردندجمشید میآرشیو مرکزی در تختهمراه با خود به 

ایپرسه » (. در برخی از الواح از این بازرسان تحت عنوان۷: ۱388 فیروزمندی و مکوندی،

نام  «قاضی پرنکه» یا« داته بره پرنکه» ( و در برخی دیگر2۱: ۱39۱ )داندامایف، 3«کو

که نام وی تحت  «بکبد» احتمال دارد(. Hallock, 1969: pf1272) برده شده است

های داخلی وفصل اختالفمور حلأعنوان قاضی پرنکه در لوح ذکر شده، از طرف پرنکه م

های سای انبارها به رعایت مقررات و الزامؤدر تشکیالت اداری و فراخواندن حسابداران و ر

 (.۷35: ۱38۱، )بریانباشد شان بوده مربوط به شغل

                                                           
1 mannuya 
2 Bakabana 
3 Iprasakku 
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شد. هر آوری و بایگانی اسناد خالصه نمیاهی هخامنشی تنها در جمعنظام کنترل شاهنش

کردند. این روند، کار کنترل ها تهیه میدو ماه یکبار بایستی گزارشی از عملکرد همه حوزه

(. در این  Hallock, 1969: pf 1983-1984) کردتر میجمشید را آسانمرکزی در تخت

 )ارفعی، ندی شده استبجا جمعهای یک سال در یکها و پرداختدریافت ةها همگزارش

های دو ماهه یا سالیانه از اندازه بزرگتری برخوردار های گزارش(. طبعاا لوح2۶2: ۱38۷

ول ئکارمند بوده که نخست از کسی که مس 3ها با . تصدیق درستی این ترازنامهندبود

ثالا وقتی حسابرسی غله انجام شد. مبخش مربوط در آبادی مربوطه بوده است، نام برده می

(. پس از رئیس کل ۴0:۱3۷۷)کخ، شودرئیس کل انبار نامیده می ول مربوطئشود، مسمی

 شودذکر می «رئیس آتش» ریز( بود که در الواح به نام)آتش انبار، مقام دوم همیشه یک

(Hallock, 1969: pf1986در کنار این .) .این ها یک حسابرس ویژه نیز وجود داشت

ها در منطقه خود های یک حوزه را به عهده داشتند. آنولیت همه حسابئها مسحسابرس

 کردند. کار آنها بیشتربه همه جا سرکشی، موجودی محل را کنترل و صورتحساب تهیه می

شد، زیرا نوبت رسیدگی به همه های نخستین سال بعد انجام میدر پایان سال و در ماه

کردند (. به خاطر همین برخی مواقع فرصت نمی۴۱: ۱3۷۷ )کخ، بود ها، ساالنهترازنامه

خود رسیدگی نمایند بنابراین گاهی  ةهای منطقدر یک زمان در پایان سال به همه حساب

ایرکامک روز  گرفت؛ به عنوان مثال:حساب چند سال پشت سر هم مورد بررسی قرار می

بداری مشغول به کار بود. وی در این در حرفه حسا داریوش، 2۱سوم از دومین ماه سال 

هم و هفدهم داریوش، ، شانزدهای پانزدهملوح ترازنامه سه سال متوالی، مربوط به سال

  تاک، ،نمازی؛ Hallock:1997 :1969 ) را با هم مقایسه نموده است برای نوشیدنی

 شود:اشاره میبه نام این حسابرسان  های سالیانه،برخی مواقع در ترازنامه (.۱30: ۱392

 «به انجام رسانده است ۱9در سال  ۱مسیکه ،۱9و  ۱8این حسابرسی را برای سال »

(Hallock, 1969: pf1984.)  بعد از اینکه همه چیز نوشته شد، مسیکه مهرش را بر روی

                                                           
1 Masika 
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های مربوط به میوه، ، بر پای بسیاری از حسابرسی2۷مسیکه، شماره  سند زده است. مهر

 (.۴۱: ۱3۷۷ )کخ، شودمی شراب و غله دیده

های به جای مانده، بازرسی و کنترل در سه سطح انجام روی هم رفته بر اساس لوح 

 یانهماه صورتبازرسی و کنترل توسط بازرسان محلی در یک آبادی یا شهر به  -۱ :شدیم

 بازرسی -3 ماهه توسط نماینده ساتراپ)استاندار( 3و  2های بازرسی و کنترل در دوره -2

 جمشید() تخت های اعزامی از مرکز اداری شاهنشاهیو کنترل سالیانه توسط نماینده

 (.۱۷۱: ۱393 خواجوی و رضایی،؛ ۴8: ۱388، بر)حسین
 

 بایگانی اسناد و مدارک-2-9

شد، جمشید و سایر مراکز شاهنشاهی انجام میای که در تختهای پیشرفتهیکی از روش

و مالی بود. مراکز اداری از ذخایر موجودی تمامی انبارهای  بایگانی اسناد و مدارک اداری

اول از خصلت دقیق تشکیالت اداری برای  ةزیر نظر خود اطالع داشتند. اسناد در درج

های کشاورزی و جانوری گوناگون را که از کنند. فرآوردهکنترل تولید و ذخایر حکایت می

گذاشتند. هرساله حسابرسان، یکردند، در انبارها منواحی مختلف جمع آوری می

جمشید سرای مرکزی تختکردند و آنها را به دیوانها را تنظیم میصورتحساب

های بزرگ قرار داشتند و سای آن انبارهایی که در منازل واقع در جادهؤفرستادند. رمی

ر دهای سفر از آنها بگیرند. به طور کلی دفاتر مرکزی توانستند جیرهمسافران دولتی می

کشور آگاهی داشتند و بدین ترتیب مأموران  ةهر زمان از وضعیت انبارها در هر نقط

از هر  (.۶۶2: ۱38۱ )بریان، توانستند اجازه برداشت از این یا آن انبار را صادر کنندمی

های دیگر برای شد. یک نسخه برای بایگانی محلی، نسخهسند، دو رونوشت نیز تهیه می

نین شد. چجمشید فرستاده میو سومی مستقیماا به مرکز در تختبایگانی مرکزی بخش 

ای نیز در بایگانی تختهای مختلف تهیه شده، نمونهاست که از هر لوحی که در محل

 (.38: ۱3۷۷ )کخ، جمشید موجود است
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شد که نگهداری از آنها جمشید ارسال میتختالواح بسیار زیادی به صورت روزانه به 

ایم که برای بایگانی بندی آنها نبود. امروزه دریافتهای جز طبقهبنابراین چاره مشکل بود،

های گلی نیز ترتیبی اندیشیده بودند که دسترسی به آنها را هنگام نیاز آسان مرتب لوح

کردند و در بندی میها را بر اساس مکان و سال طبقهرود که لوحکرده است. گمان میمی

نهادند. هر سبد برچسبی ویژه خود س سبدها را در قفسه میریختند و سپسبدی می

بستند و سر دیگر آن را داشت، به این صورت که یک سر تکه طنابی را به گوشه سبد می

ها در (. نمونه زیادی از این برچسب3۱2: ۱382 )رجبی، چسباندندبه خمیر برچسب می

سند مربوط به آنچه توزیع شده در سال » :دست آمده است به عنوان مثالجمشید بهتخت

23 »(pf19151969:  Hallock,) در سال  ۱سند مربوط به شراب منطقه رزکنوش» و

 (.pf1914 :dI)2«، تهیه شده به وسیله اپومن یا23

موری أ مشد مثالاقبل از اینکه لوحی درون سبد جای گیرد، یک بار دیگر به دقت کنترل می

 ،3، حوزه اداری شماره ۴«نریه ایتشیه» کشت غله در منطقه ولئکه مس 3به نام وهوکه

تحویل  5پنجاه لیتر بذرجو به مردی به نام خومنکه 20نیریز امروزی در فارسی بود، در سال

برابر بذر، جو تحویل  30لیتر، یعنی بیشتر از  ۱530داده، به هنگام برداشت محصول از او 

نرسیده بود. این امر یا تسامح، از دید خونتشه جمشیدگرفته بود اما سند قرارداد به تخت

(. او جویای امر از 39: ۱3۷۷ )کخ، جمشید دور نمانده بودول در تختئ، کارمند مس۶نه

جمشید کرده به تخت وهوکه شده، وهوکه نیز از دو سند بایگانی خود رونبشتی تهیه

نه خواسته خو نتشه این رو نبشتی است که» :در هر دو رونبشت آمده است فرستاده بود.

 (.Hallock, 1969: pf531) «است

                                                           
1 Razakanoosh 
2 Apoomanya 
3 vahuka 
4 Naryaitshiya 
5 xvamnaka 
6 xvamnaka 
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های آن، مدتها چنین جمشید و شکوه و عظمت ویرانههای خاص تختبه سبب ویژگی 

جمشید به منظور نشان دادن زرق و برق داریوش و برگزاری رفت که تختگمان می

های فراوانی لوح(. اما اکنون با کمک Walser, 1980: 8) های نوروزی بنا شده استآیین

 فر،)محمدی جمشید مرکز کل سازمان اداری پارسدانیم که تختکه به دست آمده می

 ( و محل بایگانی اسناد و مدارک بوده است.۱53: ۱385

های هایی از مکاتبات دربار و فرمانعالوه بر اسناد اداری و مالی، به احتمال زیاد نسخه

؛ ۱۷8: ۱۴00 )بروسیوس، شده استداری میشاهی نیز در بایگانی کاخ پادشاه نگه

 (.۷2۷: ۱38۴ سیسیلی،دیودور

توانست در مواقع هدف از بایگانی اسناد و مدارک چه بود؟ بایگانی اسناد و مدارک می

ها را باز کنند که توانستند بسیاری از گرهرسان باشد و با مراجعه به آنها میمتعدد کمک

توانستند به بایگانی آمد میهر گاه مشکلی پیش می-۱ شود:هایی از آن ذکر مینمونه

 پیداخواست از موضوعی اطالع مراجعه نمایند. برخی مواقع، هنگامی که شخص شاه می

: ۱355 5 )احتشام، دادکرد و اسناد بایگانی را مورد مطالعه قرار میکند، از آنها استفاده می

ت تجدید بنا و تعمیر معبد اورشلیم (. هنگامی که یهودیان از داریوش بزرگ درخواس5۶

 دهد بایگانی را جستجو کرده و دستوری در بایگانی قصرنمایند، داریوش دستور میرا می

کوروش پادشاه » یابنددر سرزمین ماد به فرمان کوروش بزرگ در این زمینه می ۱احمتا

کتاب )« تعمیر گرددخدا در اورشلیم فرمان داد که این خانه بنا شود و بنیادش  ةخان ةدربار

هر زمان و مکان در صورتی که از نظر مالی و اداری مشکلی  -2 (.5۷۶: ۱385 ، ۶بند عزرا،

شد، بازرسان به بایگانی اسناد کاری و فساد میآمد یا اینکه کارمندی متهم به کمپیش می

 ولینئمس -3 توانستند با بررسی مجدد، موضوع را روشن نمایند.دسترسی داشته و می

توانستند مأمورین زیر اداری از طریق کنترل مرتب و مداوم اسناد و مدارک بایگانی می

                                                           
1 hmeta 
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ی بنابراین بایگانی اسناد و مدارک یک سلطه و حتی ساتراپ یا استانداران را کنترل نمایند.

 کرد.های کنترل بود که میزان اشتباه، خطا و سوءاستفاده را کمتر میاز روش
 

 نتیجه گیری-3

کارکنان اداری و  ةسیستم اداری دوره هخامنشی جهت جلوگیری از سوءاستفاددر 

های بسیار جالبی استفاده ها و روشغیراداری و کاهش میزان خطا در بین آنها، از شیوه

دهنده، تحویلسال، ماه، نام صادرکننده فرمان، تحویل ها،نمودند. روی بسیاری از لوحمی

آمد شد. علت این بود که اگر در آینده مشکلی پیش مییگیرنده و نویسنده لوح ذکر م

توانستند بفهمند توانستند با مشاهده لوح، مقصر را پیدا کنند. یعنی در هر زمان میمی

چه  رد؟یگ ی صورتپرداخت میمحصوالت کشاورزی یا دااز چه کسی مثالا دستور داده 

ت توانس؟ کسی نمیاست چه کسی آنها را تحویل گرفته و یا کسی آنها را تحویل داده

کاالیی را از انبار خارج نماید مگر اینکه دستور مافوق خود را به صورت مکتوب داشته 

 شد.صورت دقیق ثبت میه عالوه براین ورود و خروج محصوالت و کاالها از انبار ب باشد.

وآمد بودند، همیشه مجوز در رفتهای شاهنشاهی ها یا ساتراپیمسافرانی که بین استان

شد. به طور طبیعی فقط با خود داشتند که از طرف ساتراپ )استاندار( صادر می سفر

مور رسمی و دولتی سفر أکردند که با عنوان مکسانی چنین جوازی را دریافت می

موریت دارد، چه مسیری أمور از سوی چه کسی مأ. در این مجوز آمده بود که مندکردمی

کند و چه میزان مواد خوراکی برای خود و در صورت لزوم برای همراهان و طی می را

حتی زنان داریوش و شاهزادگان نیز موظف  .اران زیردست خود باید دریافت کندهمک

بودند با خود مجوز سفر داشته باشند. جالب اینکه محصول و کاالی پرداخت شده نیز به 

بایست در آینده بهای آن را شد و او مینوشته میحساب مقام مافوق صادرکننده دستور 

فاده شود استبپردازد. یکی از موارد کنترلی مهمی که در سیستم اداری هخامنشی دیده می

. در دوره هخامنشی، به جای امضاء از مهر بر روی اسناد و مدارک استفاده استاز مهر 

ه همین دلیل کسانی که به مهر های بدون مهر اعتباری نداشتند و بشد. اسناد و لوحهمی
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نمودند کردند )کارمندان اداری، مسافران و...( آن را به گردن خود آویزان مینیاز پیدا می

پیش نخواهد رفت. در سیستم اداری  ادانستند اگر مهر نداشته باشند، کار آنهچون می

تعلق  ولیت به افرادئداریوش بزرگ، حقوق و دستمزد براساس میزان کار و نوع مس

کردند. خوریم که حقوق بسیار باالیی دریافت میها به افرادی برمیگرفت. در لوحمی

در خطر فساد و  هستنددانست افراد مهم که دارای مسئولیت بسیار مهم نیز داریوش می

سوءاستفاده احتمالی از مسئولیت خود قرار دارند. به همین دلیل جهت جلوگیری از 

نمود. در این صورت این افراد مقام به آنها حقوق باال پرداخت میاستفاده از پست و ءسو

کردند و همواره مطیع قانون و شخص شاه بودند. هنگامی که پرداختی نیاز مالی پیدا نمی

دو،  مقام او، هردار دربار و قائمگرفت، باید خزانهبا دستور از درون کاخ شاهی انجام می

ای که داریوش برای گردش شاندند. با نظم خردمندانهنمهرشان را بر روی قبض رسید می

 کردند.مقام او متقابالا کار یکدیگر را کنترل میدار دربار و قائمکار فراهم آورده بود، خزانه

)استانداران( و کنترل سیستم  هادر زمان داریوش بزرگ، جهت نظارت بر کار ساتراپ

از جمله  گفتند.می «چشم شاه»ها به آنها  شد که یونانیاداری، از بازرسانی استفاده می

موران کشوری و لشکری در أوظایف کارمندان این دستگاه، نظارت و مراقبت در کارهای م

سرتاسر امپراطوری و تهیه گزارش راجع به طرز پیشبرد امور جاری و حسن یا سوء جریان 

ذهبی، موظف بودند امور ن عالوه بر انجام مراسم ماکارها برای شاهنشاه ایران بود. روحانی

ت . علبگیرنداداری را کنترل کرده و با مهر خود مسئولیت صحت صدور سند را به عهده 

ن استفاده نمود عالوه بر قابل اعتماد ااینکه داریوش جهت کنترل امور اداری از روحانی

ن انیبدین صورت روحا .بودبودن مغان، استفاده از نیرو و توان تمام اعضا و طبقات جامعه 

به کارهای اداری بپردازند  شدند تامیکه بعد از انجام مراسم مذهبی بیکار بودند، موظف 

و بر امور نظارت نمایند. این یعنی حداکثر استفاده از منابع انسانی. عالوه بر این با کنترل 

شد. نیروهای اداری کمتر میاز ن و مغان، احتمال سوءاستفاده اامور اداری توسط روحانی

گردد، ارسال حسابداران ها مشاهده میی از مسائل و اقدامات بسیار مهمی که در لوحهیک

و حسابرسان به نواحی مختلف و کنترل دقیق اسناد و مدارک اداری و اقتصادی توسط 
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خوریم که از طرف دیوان مرکزی تختها به بازرسان بر میدر بسیاری از لوحه .استآنها 

. ندکردمی و جیره سفر در بین راه دریافت شدندمیستاده جمشید به ایاالت مختلف فر

دو سه ماه یکبار و سالیانه امور اداری را بررسی  بازرسان و حسابرسان به صورت ماهیانه،

جمشید و سایر مراکز ای که در تختهای پیشرفتهنمودند. یکی از روشو کنترل می

اداری و مالی بود. در هر زمان و مکان شد، بایگانی اسناد و مدارک شاهنشاهی انجام می

آمد یا اینکه کارمندی متهم به کمدر صورتی که از نظر مالی و اداری مشکلی پیش می

سی توانستند با بررشد، بازرسان به بایگانی اسناد دسترسی داشته و میکاری و فساد می

 یداری هخامنشبنابراین باروش کنترلی که در سیستم ا مجدد، موضوع را روشن نمایند.

میزان سوءاستفاده پرسنل اداری و غیراداری به حداقل  ،در زمان داریوش بزرگ بوجود آمد

 رسید.

 

                 
 (3۷: ۱3۷۷ ،)کخ ۱تصویر شماره 
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 (35۷: ۱38۷، )هینتس 2تصویر شماره 

 

 

 

 
 (29۴: ۱38۷ ،)هینتس 3تصویر شماره
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 کتابنامه

 .کتابهای جیبی: تهران .در زمان هخامنشیان ایران . (۱355) مرتضی احتشام،

دایره المعارف  : مرکزتهران. گل نبشته های باروی تخت جمشید (.۱38۷) عبدالمجید ارفعی،

 .بزرگ اسالمی

 :تهران .کارابت اوهانس، ،ترابر بروس، ترجمه(. ۱385) دکتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدی

 .ایالم

ترجمه هایده  .شاهنشاهی هخامنشی از کوروش بزرگ تا اردشیر اول .(۱392) روسیوس، ماریاب

 .ماهی :تهران .مشایخ

. ترجمه علی ضرغامی «.امپراتوری هخامنشی » تاریخ ایران باستان . (۱۴00) ماریا بروسیوس،

 .سیمرغ آسمان آذرگان :کرج

 .قطره :تهران .جلد اول. ترجمه ناهید فروغان. امپراتوری هخامنشی . (۱38۱) پیر بریان،

 .علمی و فرهنگی: تهران. ترجمه رضا مشایخی.حیات مردان نامی (.۱3۶9) پلوتارک

 .ققنوس :تهران .ترجمه عسگر بهرامی .زرتشتیان باورها و آداب دینی آنها .(۱388) مری بویس،

 .فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران .مدیریت در ایران باستان  .(۱380ا )غالمرض جوادی،

 .مدیریت در ایران باستان: آشنایی با نظام مدیریت اداری داریوش .(۱388) اهللرحمت بر،حسین

 .یاران سبز: شهرضا

مغان در روزگار هخامنشیان بر اساس متون » (.۱395) کوب، روزبهزرین ؛سرابی، فرحنازحسینی

، و هفتم سال هفتم، شماره بیست .مطالعات تاریخ فرهنگی «.جمشیدکالسیک و الواح باروی تخت

  .بهار

پژوهش  .«حسابرسی در امپراتوری هخامنشی». (۱393. )رضائی، حمیدرضا ؛شکراهلل خواجوی،
  .، بهار۱2سال سوم، شماره  .حسابداری

 .کارنگ :تهران .ترجمه خشایار بهاری .تاریخ سیاسی هخامنشیان. (۱38۱) محمد داندامایف،
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 :تهران .ترجمه محمود جعفری دهقی .هخامنشیایرانیان در بابل  . (۱39۱) محمد داندامایف،

 .ققنوس

علمی  :تهران .ترجمه روحی ارباب .تاریخ ایران باستان .(۱382) میخائیل میخائیلوویچ دیاکونف،

 .و فرهنگی

 .اسماعیل سنگاری شورکایی وترجمه حمید بیکس .کتابخانه تاریخی .(۱38۴) دیودور سیسیلی

 .جامی :تهران

 .توس :تهران .جلد دوم .«هخامنشیان به روایتی دیگر»های گمشده هزاره .(۱382) رجبی، پرویز

«. جمشیدهای ایالمی باروی تختهای آیینی در گل نوشتهپرداخت» .(۱38۴) رزمجو، شاهرخ

 .بهار و تابستان .۱شماره . سال اول .پژوهش های باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای

 .دانشگاه پهلوی :شیراز .جهانداری داریوش بزرگ .(۱350)، علیرضا شاپور شهبازی

 .های فرهنگیدفتر پژوهش :تهران .داریوش بزرگ .(۱382) شعبانی، رضا

 .سمت :تهران .مذهب  ایالم باستان .(۱38۴) صراف، محمد رحیم

«. اهمیت و جایگاه متون آرامی بلخ در تاریخ و فرهنگ دوره هخامنشی. »(۱393) یزدان، صفایی

  .۴و  3پاییز و زمستان، شماره .  تاریخ نقد کتاب

هشت مقاله در باب تاریخ و باستان شناسی »ی های هخامنشپژوهش .(۱35۴) ریچارد فرای،
 .سسه تحقیقات هخامنشیؤم :تهران .ترجمه علیرضا شاپور شهبازی «.هخامنشی

مطالعات باستان  «.جمشیدهای باروی تختنبشتهگل» .(۱388) مکوندی، لیال؛ فیروزمندی، بهمن
 .پاییز و زمستان، شماره دو .شناسی

: تهران. ترجمه کامیاب خلیلی. خالصه تاریخ کتزیاس از کوروش تا اردشیر (.۱380) کتزیاس

 .کارنگ

 .کارنگ: تهران .ترجمه پرویز رجبی. از زبان داریوش . (۱3۷۷) کخ، هاید ماری

 .ققنوس: تهران .فرترجمه مرتضی ثاقب . هخامنشیان .(۱382) کورت، آملی
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 .) بررسی مهرهای تخت جمشید( تاریخ هخامنشی .(۱38۷) مارگ کول روت، ؛مارک گریسون،
 .توس: جلد نهم، تهران .فرترجمه مرتضی ثاقب

 .علمی و فرهنگی :تهران .ترجمه رضا مشایخی. کوروش نامه .(۱38۶) گزنفون

 .کتابسرا: تهران. ترجمه احمد بیرشک .آناباسیس .(۱3۷5) گزنفون

 .مطالعات ایرانی .«بررسی و تحلیل اصالحات امنیتی داریوش بزرگ». (۱۴00) کریم راد،گلشنی

 .۴0.شماره  ،20دوره 

جلد  .ترجمه مرتضی ثاقب فر .جمشید(متون باروئی تخت) تاریخ هخامنشی .(۱388) د.م لوئیس،

 .توس :تهران .چهارم

های کنترل حساب و نظارت نگاهی بر شیوه». (۱385) فر، یعقوبمحمدی فر، یوسف،محمدی

اره شم، ال هجدهمس. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان .«مالی در عصر باستان

3.  

زرتشت و کیش »مقاله  .ادیان و مذاهب در ایران باستان .(۱39۴) و همکاران مزداپور، کتایون

 .سمت :تهران«.زرتشتی

واکاوی الواح گلی استحکامات تخت جمشید با تمرکز بر ». (۱392) تاک، فاطمه ؛نمازی، محمد

، ۴، شماره 20دوره . مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .«شیوه حسابداری و دفترداری

 .زمستان

ترجمه . ) لوحه های تخت جمشید( تاریخ ایران دوره هخامنشیان . (۱385) ریچارد هالوک،

 .امیرکبیر :تهران .فرثاقب مرتضی

 .دانشگاه تهران: تهران. ۶و  5جلد  .ترجمه هادی هدایتی .تاریخ هرودوت .(۱38۴) هرودوت

های مجله بررسی .«نای ایران باستاههای استوانمهرها و نشانه». (۱35۴) الدینهمایون فرخ، رکن
 .سال پنجم ،۱شماره . تاریخی

 .علمی و فرهنگی :تهران .ترجمه فیروز فیروزنیا. گمشده عیالمدنیای  .(۱3۷۶) هینتس، والتر

 ماه :تهران .ترجمه پرویز رجبی .داریوش و ایرانیان .(۱38۷) هینتس، والتر
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Study the control system of the Achaemenid administrative 

during the time of Darius the Great (based on the Persepolis 

tablets) 

Karim Golshani Rad 

Abstract 

 

When Darius the Great ascended to the throne in 522 BC, he undertook 

extensive political, economic, and military reforms. One of his 

important reforms is in the field of administrative system. Darius used 

the administrative system of the great civilizations before him, such as 

Mesopotamia, Media, Ilam, and Egypt, and with the help of his 

intelligence and the power of the Persians, created an advanced system 

that was better and more efficient than before. The research method in 

this study is descriptive and analytical and the use of reliable sources of 

ancient times, especially the tablets obtained from Persepolis. The 

research hypothesis is that according to the obtained documents, the 

names of the people who were responsible for the entry and exit of 

goods were recorded until it was clear who issued the order and who 

was the deliverer and the recipient. In addition, the authorities were 

required to enter their stamp instead of the signature as a confirmation 

of the document. Inspections were always sent to the states by the 

central office, which inspected and the documents on a monthly and 

annual basis. The control system which was founed by Darius was so 

precise that it greatly reduced and minimized the rate of error and abuse. 
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