
 
 

 
 

                                                        
 Hr. rezaei@ymail. com: نویسنده مسئول 1

  حسابداري  پژوهش
  1393 بهار، 12شماره 

    

  رسی در امپراتوري هخامنشیحساب
   خواجوي... شکرا

  دانشیار حسابداري و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
  1 حمید رضا رضایی

  مشهد –عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی تابران 
  احمد اسحاقی

 کارشناس ارشد حسابداري
  

  

  چکیده
  92/ /06    :تاریخ دریافت  31

 92/ 11 20/      :تاریخ پذیرش 
نسبت به آن کم توجهی و یا  حسابدارياریخ حسابداري از جمله موضوعاتی است که در ادبیات ت

هاي شگرفی در کلیه ابعاد علم حتی در عصر حاضر که پیشرفت، ؛ این موضوعبی توجهی شده است
هر کجا . حسابداري با تمدن همزاد است. حسابداري به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است

  . شود می استقرار سیستم نظارتی براي کنترل دخل و خرج مطرح باشد ناگزیر از حسابداري بحثکه 
توان نتیجه دقت کنترل نظارت  یکی از دالیل عظمت و افتخار ما ایرانیان در دوران هخامنشیان را می

هاي وکنترلپادشاهی منصفانه  زمانی که .و سیستم منحصر به فرد اداري و مالی آن دوره به حساب آورد
 ،هاي مرکزي با تمرکز بر ساختارهاي نظامیحکومت. استزیادي روي منابع و مخارج کشور بوده

کارگر و ، ها نفر کارمندآوردند که دهي دولتی را به وجود میي پیچیدهها سیستماجتماعی و اقتصادي 
نظارتی دقیق براي اداره ي ها روشاستفاده از  چنین شرایطیدر . اندسرباز در آن مشغول به فعالیت بوده

 ها فعالیت يکلیه، این دوراندر . دریافت مالیات و کنترل مخارج ضروري بوده است، امور مالی کشور
موارد نظارتی و  در این مقاله سعی دارد. ه استشدهایی ارائه میفراخور نیاز گزارش به و لکنتر، ثبت

  . ررسی نمایدي کنترل داخلی موجود در آن دوران را بها سیستم
 . یداخل کنترل و ینطارت ستمیس، یهخامنش يامپراتور، یحسابرس :هاي کلیديواژه

 N00, M42 :طبقه بندي موضوعی
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 مقدمه - 1

اما مدارك زیادي در . صاد در عصر هخامنشیان بر داشته شدتنخستین گام در ساماندهی اق
توان براي آشنایی  می اگرچه .نیستي مالی و حسابرسی آن زمان در دسترس ها سیستمرابطه با 

که مدت زمان زیادي از دسترسی به این الواح . به الواح کشف شده استناد کرد با این سیستم
هاي کوتاه مربوط به متن هستند که اي شکنندهو ی گلی پخته شده یها لوح ،گذرد ها نمی آن

حسین ( شده است درجها  بر آن، مرکز امپراتوري هخامنشیان، جمشیدمحاسبات دیوانی تخت
اما وقتی ، شدندبه صورت خام نگهداري می، در خزانه تخت جمشیدها  آن .)49: 1388، بر

در ، ها را به آتش کشیدجمشید مجموعه کاخم پس از تسخیر تخت. پ 330اسکندر در سال 
ها در لهیب  اي تصادفی بخشی از آنبه گونه، شدند ها براي همیشه نابود حالی که بیشتر آن

   .)223: 1385، محمدي فر( تش بزرگ پخته شدندآ

شیوه ، هاي زیادي درباره مسائل دیوانی اطالعــات الزم را براي پاسخ به پرسش، حالوااین 
و همچنین ، رفتارهاي مذهبی ـ فرهنگی، موقعیت زن، مزدها و رفاه اجتماعی، زندگی مردم

بر خالف  کشف شدهح الوا .)49: 1388، حسین بر( دهندجغرافیا و اقتصاد در اختیار قرار می
ها و گفتارهایی رسمی براي همگان و براي جمشید که بیانیههاي هخامنشی تخت دیگر کتیبه

حسابداري  اسنادها  به عبارتی آن .اند براي خواندن عموم نوشته و عرضه نشده، ندآیندگان بود
، احتشام( اندري بودهیک بایگانی ادادر بیانی جامع جمشید و  و حسابرسی کارکنان تخت

1355 :108(.   

ها  که منشاء آن خراج جریان کاالیی وسیعی وجود داشت، در امپراتوري بزرگ هخامنشیان
به مرکز  ابتدا، ها این مالیات. هاي مختلف امپراتوري بود هاي وصول شده از ایالت و مالیات

شهرها و آبادیهاي  يهات همآوري مالیشد و در آنجا پس از جمعفرستاده می) ساتراپی( ایالت
کاالهاي دریافتی از ایالتهاي . گشت می ارسال) تخت جمشید( براي مرکز امپراتوري، آن ایالت

نیاز به انبار کردن داشت و با توجه به تعدد انبارها در سراسر ، بابت خراج ومالیات مختلف
اسناد به دست . نیاز بود و کنترل موجودي اقالم، تحویل، نظام معینی براي دریافت ،امپراتوري

 دهد چنین نظامی وجود داشته و بسیار هم پیشرفته بوده است جمشید نشان می آمده از تخت
   .)48: 1388، حسین بر(
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ي مطلق که بر منابع اقتصادي سیطرهمانند امپراطوري هخامنشی ، هاي عظیموجود امپراطوري
ضرورت ، ندکردرانی را کنترل میي نظامی و سیاسی و اجتماعی و عمها فعالیتو ند تداش

و همچنین وجود یک سیستم هاي مالی ي پویا جهت ثبت و پردازش دادهها سیستماستفاده از 
در این مقاله بخشی از تاریخ . ردکي مالی را ایجاب میها فعالیتنظارتی دقیق براي حسابرسی 

هی فنی مورد بررسی قرار در قلمرو ایران باستان به ویژه در عصر هخامنشیان با نگا حسابرسی
ها هزار نفر نیروي انسانی جهت اجراي که به دلیل وسعت جغرافیایی و استفاده از ده گیرد می

  . استبرخوردار بوده نظارتی دقیقي ها سیستمهاي اقتصادي از طرح

  اطالعات بایگانی و انبارداري سیستم - 2

ها نه به شرح  در هیچ یک از آنالواح پرسپولیس جنبه داستانی و روایت گونه ندارند و 
 اي شدهاي به تاریخ سلسلهحتی به صورت غیر مستقیم اشاره ها پرداخته شده و نهلشکرکشی

انبارداري و توزیع ، عمده مطالب در الواح و استحکامات مربوط به عملیات گردآوري. است
، شاه و خانواده او از عبارت بودندها  از آن کنندگان استفاده کهمواد غذایی و آذوقه است 

چارپایان و به  ،)اران دینیزخدمتگ( کهنه ،)سازمان اداري( رتبه دیوانیصاحب منصبان عالی
هاي کارگاه، تاسیسات کشاورزي و دهات، ها که در دبیرخانه ،)کورتش( خصوص کارگران

 یک زنجیره طوالنی از این الواح در. کردندهاي پرسپولیس کار میتبدیل مواد وکارگاه
اي به نقطه دیگر هایی ثبت شده است که از نقطههاي غذایی به افراد و گروهتحویل جیره

هاي روزانه و صورت یادداشتها،  نامه، در سه سري دیگر از الواح. ردندکامپراطوري سفر می
همانطور که در قسمت مقدمه بیان شد در  .)880: 1377، بریان( حساب انبارها مضبوط است

 ؛داشت و کنترل موجودي اقالم وجود ، تحویل، نظام معینی براي دریافت خامنشیهامپراتوري 
  :)48: 1388، حسین بر( شده استهاي آن اشاره از جنبه رخیبه ب لیذدر که 

 در بین النهرین، استفاده از لوح گلی پیش از ایران :لوح گلی به جاي فرم کاغذي .1
آن را در ، دانستند می ه این شیوه را مفیدهخامنشیان ک. و عیالم رایج بود) بابل و آشور(

هاي بیضی شکلی به اندازه کف  ها قرصاین لوح. نظام اداري و دیوانی خود بکار گرفتند
و با خط  ها صاف سطح آن، از جنس خاك رس بودند که در زمان مورد نیاز و دست
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شدند و افراد یها بر حسب نیاز در چند نسخه تولید ملوح. شد ها نگاشته می میخی روي آن
   .)46: 1388، حسین بر( کردند ها را تایید می محتواي آن، مسئول از طریق زدن مهر خود

جمشید تحویل ها و خزانه تختکاالهاي مختلفی به انبار :دریافت و نگهداري کاال .2
لیکن در مورد ، بسته به نوع کاال متفاوت بود، شد که اگر چه نحوه نگهداري هر یکمی

به . اي وجود نداشتتفاوت عمده) ها رسیدها و حواله( ها هداري اسناد آنچگونگی نگ
فشردند و مقدار کاالي تحویل نشان میخی را بر لوح گلی نرم می، کمک قلم مخصوص

کرد و تحویل دهنده با مهر خود نوشته را تایید می، کردندشده را به دقت ثبت می
: 1388، حسین بر( گذاشتشته میبیین نز نقش مهر خود را در بخش پاکننده نیدریافت

به صورت  زیادي بسیار الواحاز اینرو . شدمی ارسال جمشیدتخت به مستقیماً اينسخه .)48
اي  چاره، بنابراین. بود مشکل ها آناز  نگهداري که، شدمی ارسال جمشیدتخت بهروزانه 

 مکان"الواح را بر اساس، آشفتگی از جلوگیري براي، در نتیجه. نبود ها آن بنديطبقه جز

. گذاشتند ریختند و سپس سبدها را در قفسه می در سبد می، کردندمی بنديطبقه "سال و
اي  معموالً تکه .اند ها یافت شده هر سبد بر چسبی ویژه داشت که تعدادي از این برچسب

ي هر رو. چسباندندسپس خمیر برچسب را به نخ می، بستنداي از سبد مینخ را به گوشه
و سال تحویل ، نام مامور مسئول، محل صدور سند، موضوع تحویل، برچسب نام آن کاال

 جاي سبد درون در سندي که این از پیش اما باید به این نکته توجه داشت که. شد قید می

   .)38: 1376، ماري کخ( شدکنترل می دقت به دیگر توسط فردي، گیرد

یل گیرنده باید ابتدا از یک مقام باالتر مجوز تحو، پیش از تحویل کاال :تحویل کاال .3
نیز ، به هنگام تحویل کاال. دادگرفت و سپس آن را به انباردار ارائه میدریافت کاال را می

شد و انباردار ابتدا صحت مهر دستور یک لوح که نقش حواله انبار را داشت صادر می
، نام دستوردهنده، تحویل کاال کرد و در زماندهنده و سپس دلیل تحویل کاال را چک می

تاریخ و نام تحویل دهنده را ثبت و با زدن مهر خود آن را ، تحویل دلیل، گیرندهنام تحویل
ها در نظر گرفته شده  اي که براي نگهداري آن ها در محل ویژه این حواله. کردتایید می

ن انبار گردانی به این شدند و در صورت بروز هر گونه اشتباه و یا در زمابایگانی می، بود
   .)48: 1388، حسین بر( شدمراجعه می) الواح( هاحواله
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؛ و بایگانی دفاتر و است چند دبیرخانهمربوط به  هايبایگانی تنهااند  آنچه بدان دسترسی یافته
هایی از هاي دیگر عالوه بر پرسپولیس که مامور حفظ و نگهداري و اداره امور داراییدیوان

و این همان واقعیت مهمی است . اند در اختیار نیستندیا البسه بوده، هاسالح، ء قیمتیقبیل اشیا
   .)882: 1377، بریان( که روایات قدیمی غارت و تاراج پرسپولیس به وسیله مقدونیان است

  ) هاي داخلیکنترل( امنیت سیستم انبارداري وحسابداري - 2-1

 آسیاي تمامی بر نظارت براي ایران غربی بخش در واقع پایگاهی از هخامنشیان امپراطوري

 پیچیده و گسترده حاکمیتی با که بود یافته گسترش وابسته هايسرزمین از ايوپاره غربی

 و سیاسی خاص مسایل بر عالوه، سرزمین این بر حاکمیت و) 207: 1376، واال( بود مواجه
 مورد دائما و شده نگهداري احسابه که داشت خاصی مالی سیستم به نیاز ومدیریتی اجتماعی

   .)223: 1385، محمدي فر( دگیر قرار بررسی

ي مدرن ها روشبا ... دریافت و تحویل کاال و، پرداخت، ماموریت: مانند، یندهاآبعضی از فر
، شود یهایی که امروزه استفاده م امروزي تفاوت اساسی ندارند و در این فرایندها اغلب فرم

مورد ... دستور پرداخت و، حواله انبار، رسید انبار، تور صدور سنددس، فرم ماموریت: مانند
در . گرفتند و از این راه کل جریان مالی و کاالیی کشور زیرکنترل قرار داشتاستفاده قرار می

تا از  شداین بخش سعی شده چندین عملی که در سیستم حسابداري و انبارداري انجام می
  :شود می کرامنیت بیشتري بر خوردار باشد ذ

  براي تایید اسناد از ، گرفتاي که مورد بررسی قرار در دوره: مهر به جاي امضاوجود
اي  به گونه، این روش تا قبل از سده بیستم در ایران رایج بود، در واقع. شد مهر استفاده می

داراي مهر مخصوص خود بودند که به جاي امضاء از ، که اغلب صاحب منصبان یا علما
 شاهنشاهی دربار عضو هر سیستم این در .)46: 1388، حسین بر( کردنداده میآن استف

 که بود مهري داراي، داشت سروکار مالی- اداري سازمان با نحوي به که هخامنشی

اي از این مهرها از مقر ساتراپ نمونه. داشت می خود همراه را مهر این بایستمی همیشه
می گردن به را مهرها کارمندان از برخی، روي ینهم از. ایرانی سارد به دست آمده است

 خاص نگاري و نقش داراي و کوچک تزیینی زیور صورت به اغلب مهرها این. دآویختن

 ددهن وفق رؤسا هايمهر با را خود بودند مجبور اداري يها فعالیت در کارمندان و بودند
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. دگردیمی اعالم مساله این اداري اينامه مطابق، شد می عوض یا و ي مفقودمهر گاه هر
، کرد گم را خود مهر، جمشیدتخت مقام ترینپایه بلند، فرنکه که زمانی، مثال عنوان به

 ها آن به فرنکه، به این منظور. دهند عادت جدید مهر به را خود شدند ناگزیر کارمندان

 لوح ینا بر که مهري اکنون، شد گم، بود من آن از این از پیش که مهري« :کرد بخشنامه

   .)38: 1376، ماري کخ( »است من مهر، است خورده

 با را ممهور ايگذرنامه همیشه ،بود سفر در مأمور یک که زمانی :اي فرم سه نسخه 

 و نوشیدنی، آرد میزان، مسیر، ماموریت نوع، گذرنامه این در. همراه داشت به خود

 کمک به خام هاییگل وير بر الواح. کند دریافت بایست می که بود شده نوشته گوشتی

 و کردمی تایید را نوشته خود مهر با مسئول کارمند، سپس. شدندمی مخصوص ثبت قلم
براي اینکه بتوان  .)39: 1376، ماري کخ( زدمی مهر بر را خود نقش نیز دریافت کننده

 یک: کردند سه نسخه تهیه می، ها را کنترل کرد از هر سند اسناد مالی و عملکرد ساتراپ
و سومی براي  ،)استان( اي براي بایگانی مرکز ساتراپینسخه، نسخه براي بایگانی محلی

 هاي مختلف بسیاري تهیه که از هر لوحی که در محل بود چنین. جمشیددر تخت. مرکز
جمشید ها در تخت این لوح. بود جمشید موجوداي نیز در بایگانی تختنمونه، شد می

   .)48: 1388، حسین بر( شدمیسپس بایگانی  ونخست کنترل 

 صورت برداري از : ها و کنترل نقل و انتقاالتصورت ریز و دقیق موجودي
حسابداران براي . گرفتو بر اساس جنس و سن و سال دام انجام می احشام با ذکر هر نوع

مقدار ، بوداسم مدیري که فرمان به توزیع داده ، اسامی مسئوالن انبار، هر یک از اقالم
و مقدار ...) چارپایان و، کورتشها، کاهنان( کنندگانتعداد استفاده، ي توزیع شدهکاال

ها فرمان. دنکرد ذکر می بودکاالیی را که به انبارهاي پرسپولیس یا نقاط دیگر حمل شده 
هر وقت . شدو احکام مقامات باال از طریق سلسله مراتب در یک سند ممهور ارسال می

ئولیت هر فرد معلوم و کامال روشن بود؛ به خصوص که هر لوحه مس، کردمشکلی بروز می
و مهر کسی که کاال را ، بودمهر مقام رسمی که کاال را داده : شتاثر دو مهر بر خود دا
مهر فالن " :اي به مضمونمهر مقامات عالیه حامل نوشته. کرد می براي توزیع دریافت

   .)885: 1377، بریان( بود "پسر فالنی، کس
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 محاسبات و : ام ندادن مسئولیت یک کار از ابتدا تا انتها توسط یک نفرانج
و خرده بینی  "کاغذ بازي"اسناد و رسیدها در درجه اول حکایت از ویژگی  بایگانی کردن

تولیدات گوناگون کشاورزي و . تشکیالت اداري مامور کنترل تولید و ذخایر دارند
در هر انبار یا مغازه دو کارمند . شدندرها برده میبه انبا، حیوانی بعد از گردآوري در مناطق

ها و حبوب و دیگري مسئول صدور انبار دانه یکی مدیر موجودي، دنمامور امور بود
هر سال حسابداران صورت موجودي را تهیه کرده و به . جوازهاي مربوط به خروج کاال

ارهایی که در هر یک از در مورد روساي انب. ندفرستاددبیر خانه مرکزي در پرسپولیس می
مسافران رسمی غذا و جیره سفر خود را  کهند اي بزرگ استقرار داشتمراحل و منازل جاده

در پرسپولیس نیز محاسبه . شدند نیز به همین ترتیب عمل میکرداز ایشان دریافت می
ها را و حسابداران هر سال ورود و خروج را کنترل و ترازنامه گرفتمحدودي صورت می

ا در هاي مرکزي از موجودي هر یک از انبارهسرویس، کردند و به این ترتیببررسی می
ند آگاهانه حکم به توانستند و مقامات رسمی مملکت میهر گوشه امپراطوري مطلع بود

پراتوري هاي امهر یک از والی نشین. برداشت محصول از این یا آن انبار صادر کنند
: مانند هر کدام در گردآوري و انبار کردن یک محصول ند وصاحب انبارهاي متعدد بود

پرندگان ، اسب، شتر، گاو، گوسفند: چارپایان مانند، آرد، شراب، کنجدها،  انواع دانه
   .)884: 1377، بریان( تخصص داشتند

  هاي سیستمو نارسایی مشکالت - 2-2

و اعتراض نیز بوده در معرض ایراد ، اشبا همه کارآمدي، اسناد متعدد گواه آن است نظام
. اند که یک مقام رسمی مدارك مهر شده را تهیه نکرده استحسابدارانی شکایت کرده. است

، يیا در مورد دیگر. "اندبه نفع خود ضبط کرده "که این یا آن کاال را اند؟ها متهم شدهبعضی
در . اندت نکردههاي خود را دریافاند زنان کارگر دو ماه است که جیرهحسابداران متذکر شده

مواردي براي موظف کردن و به راه آوردن برخی از مدیران از سازمان مرکزي امپراتوري 
حسابداران مدارك ممهور را تهیه  ":در جاي دیگر تصریح شده است. یاري خواسته شده است

در پاسخ نامه فرمان داده شده است . و شخصی که حامل لوحه بوده فرار کرده است "اندنکرده
به مدیران اخطاریه صادر . خاطی را دستگیر و به ماد روانه کنند تا به پرونده او رسیدگی شود

فرستید اسم مسئول حمل لوحه را اي میوقتی براي رئیس سازمان ادراي لوحه":شده است
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مسئوالن انبارها پیوسته . شده استرسد در گذشته این احتیاط رعایت نمیبه نظر می. "بنویسید
اي که در آن از قصور چندین مسئول و بیلوحه. شدندت نظم و اطاعت خوانده میبه رعای
همان ، که منظور "مطابق قانون سابق ": یابدها سخن رفته است با این فرمول پایان مینظمی

   .)886: 1377، بریان( مقررات و قواعد اداري است

  دستمزد و حقوق پرداخت سیستم داخلی کنترل - 3

لوح در زمان او تنظیم ه همگی داراي تاریخ سال سلطنت پادشاهی است که الواح کشف شد
، قدیانی(اند  شدهسپس ممهور  که باشند می دار و سرکارگرخزانه، نام نویسنده لوح، شده

سیستم حقوق و دستمزد  براي هاي داخلی قوي کنترلدهد  می این موضوع نشان .)153: 1382
نفر مسئول تمام کارها نبوده که بتواند از این مسئولیت  یک: آنکه از جمله وجود داشته است
یکی سرکارگر که ، می بودپرداخت حقوق باید حداقل مورد تائید دو نفر ب، سوء استفاده کند

کند و دیگري خزانه دار که مسئولیت پرداخت محل و نوع کار شخص را مشخص وتائید 
تر اینکه  و از همه مهم اددرا کاهش می این کار خود تبانی بین کارکنان کهحقوق با او بود 

ترجمه تعدادي از . و نظارت داشتخود پادشاه نیز پرداخت بسیاري از موارد را دستور داده 
  :)229: 1377، وینهور فر( باشدجمشید براي اثبات این ادعا به شرح ذیل میهاي تختکتیبه

  شبانان پارمیزا که مسئول کار  کارشا نقره به دست یک مدیر به 904به فرمان داریوش مبلغ
داده اند  است و در محل مارباشکا وظایف خود را به خوبی انجام داده» ساد و میش «ایشان 

 . شد به هر یک نفر هشت کارشا

 کارشا نقره به دست یک مدیر براي هزینه معیشت زنانی  165مبلغ ) داریوش( به فرمان شاه
است بدیشان » آپی شیتاتیس«مسئول کار ایشان هستند و» آپاکیش«که مامور اسبهاي بانو 

 . نوشت» داد و مانیا « این لوحه را . پرداخت

 درودگر مصري سرکارگر صد نفر کارگر که بطور » هردکاما«دهد آقاي گواهی می
 استحقاق دریافت. در ساختمان پارسه مشغول کار است» وهوکا«روزمزد به ضمانت آقاي 

  . م نقره بابت دستمزد خود داردمبلغ سه کارشا و دو شکل و نی
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 »کارشا و پنج شکل نقره بایستی بابت  88دهد دار گزارش میخزانه» برادکاما«به » دارکش
مسئول کار ایشان » وهوش«سازند و کارگران روزمزد که درهاي آهنی پارسه را می مزد

 . است پرداخت شود

 »ک کارشا و سه شکل نقره به دهد معادل یدار گزارش میخزانه» برادکاما«به » دارکش
باید  کسانی که در خزانه بطور روزمزد مشغول تنظیم محاسبات هستند بابت مزدشان

 . پرداخت شود

 »یک کارشا و شکل و ربع 37دهد گزارش می» پارسه«دار خزانه» وهوش«به » آرتاتخما 
را در عمله  عنوان سر کارگر صد نفر» پاکورادا«شکل نقره معادل نصف کارگرانی که 

 در سال نوزدهم) ماه دوازدهم( شیراز دارد و مسئول کار ایشان است بابت ماه سامیا
  . داده شود) سلطنت خشایار شا(

داریوش با تمام توان با  برمی آیدجمشید از بررسی و مطالعه عمیق و دقیق الواح یونانی تخت
تم همراه بود و در رفع ناتوان و تحت س، مسائل و مشکالت و امور متعلق به مردمان تهیدست

در نظام تحت زمامداري او حتی کودکان خردسال . کوشیدمشکالت و احقاق حقوق آنان می
است در نظام اداري  شگفتیجاي . بودندمندهاي اجتماعی بهرهاز پوشش خدمات حمایت

تمامی کارکنان دولت داراي شرح وظایف بوده و از یک نظام ، سال پیش 2500داریوش در 
  . کردندپیروي می، بندي شدهد طبقهدستمز

  یبازرس و کنترل نظام - 4

 سال در که اثر خود در ولمینک ژوزف. است داشته وجود مالی کنترل يدغدغه دیرباز از

 ثبت در را سومریان يشیوهو داده  قرار مطالعه مورد دقّت با را مساله این، کرد منتشر 1856

 در اما، ریاضی تا داشت ادبی فرم بیشتر سومریان بتث شیوه ي. است کرده تحلیل مالی مسایل

 حین درداد  می نشان که دشمی دیده متنوعی هايعالمت اعداد کنار اسناد در از بسیاري

 مواردي در. استشده گذاشته جاي به خطی یا نقطه، ها آن کنار در اعداد کنترل و بررسی

 روي از را ها آن که کرد تصور چنین توانمی که است آمده دست به نیز مشابهی الواح

   .)222: 1385، محمدي فر( اندکرده برداري کپی یکدیگر
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یکی . گذارندها به این ادعا صحه میبرخی لوح، حسابرسی نیز در زمان هخامنشیان رایج بود
، ها توسط مامورین خاصی بودبازرسی مناطق و ناحیه، از رسومی که کوروش کبیر بنیان نهاد

: کوروش اصولی بنیان نهاد که اکنون هم دوام دارد:نقل شده است» گزنفون«از  در این مورد
و اگر حکام  شداي از طرف شاه به قشونی به ایاالت مختلف مماکت میهمه ساله فرستاده

ها  و اگر تندرو و شدید العمل باشند آن ردکها کمک می به آن شتاحتیاج به قواي لشکري دا
هر گاه در پرداختن باج یا نظارت به امنیت اهالی و یا زراعت مسامحه . اشتدرا به اعتدال وا می

کاري ست توانو اگر نمی نمودفرستاده اقدام می، کردند می و یکی از وظایف خود را مهمل
مفتشین . که با مقصر چه باید کرد رفتگو او تصمیم می دادکند مراتب را به شاه اطالع می

این ، این برادر شاه است، گفتندها می ند که درباره آنشداب میمعموالٌ ازمیان اشخاصی انتخ
ها به محل  آن، کندمفتشین را احضار  خواست می بعضی اوقات اگر شاه، چشم شاه است

   .)310: 1350، مازندرانی( شتندگماموریت نرسیده بر می

در  بزرگکوروش  :کندتصریح می» افسانه بنیان گذار«هرودوت در گزارش خود پیرامون 
» چشم شاه«یک تن را به سمت ، هایی که در اطراف خود به خدمت گماشتمیان شخصیت

» گوش شاه«و » چشم شاه«ضمن اشاره به تعداد زیادي ، در متون بعدي و متاخر. برگزید
 گیري شده است که والیات پیوسته زیر نظارت و بازرسی جاسوسان شاهی بوده است که نتیجه

 کزنفون درسیرو پدي. دادندوتاهی در اجراي اوامر را به شاه گزارش میهر گونه عصیان یا ک
و  "هاي شاهچشم"ما توانستیم این نکته را نیز دریابیم که او مردانی را که به ":نویسدمی

. آوردجز از طریق اعطاي هدایا و مناصب و افتخارات فراهم نمیاند موسوم "هاي شاهگوش"
او  "چشم"کرد تا آن یک تن شاه فقط یک تن را انتخاب میلیکن اگر کسی تصور کند که 

و از طرفی ، یا بشنود، تواند جز چیزي اندك ببیندنمی، یک شخص واحد، کنداشتباه می، شود
هایشان توانست باشد که به دیگران فرمان داده شود چشمانتخاب یک فرد واحد به این معنا می

همه ، و از طرفی، هایش را بگشایدور کنند که چشمرا بر هم بگذارند و فقط یک نفر را مام
، بودن شهرت دارد "چشم شاه"ممکن بود در این اندیشه شوند که خود را از مردي که به 

کند که هر چیزي را که شایسته دقت و زیرا شاه تصریح می، اما چنین نیست. محفوظ بدارند
   .)726: 1377، بریان( توجه باشد دیده یا شنیده است
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درست ، توان به اهمیت بازرسی و کنترل براي حکومت پی بردتوجه به مطالب فوق می با
هاي شاه بیشتر بیانگر کنترل و اطالع از مسائل سیاسی و جلوگیري است که چشم شاه و گوش

ها در  توان از تاثیر آنها بوده است ولی با توجه به مدارك موجود نمیها و دسیسهاز شورش
هاي میان تمام جنبهبطوریکه در . مسائل مالی و حسابرسی چشم پوشی کردکنترل و بازرسی 

با وجود نظام بازرسی و کنترل آن هنوز هم ارزشمند است و ، مدیریتی سازمان اداري داریوش
  . باشدمیبسیار مدرن و امروزي  ولی، سال پیش است 2500این نظام مربوط به  اینکه

از آن جا که . یک بار رسیدگی شده است، چند سال هاي دو یابه حساب، در بیشتر الواح
یشان و همچنین زیادي ها فعالیتي زیاد و گستردگی دامنه ها مسئولیتحسابرسان به دلیل 
ي مناطق رسیدگی کنند و امکان ها توانستند در پایان هر سال به حسابمناطق و غیره نمی

نظام اگرچه . شدکلی پرداخته میارقام به فقط . رسیدگی به تک تک اقالم نیز وجود نداشت
ها را که از طریق ثبت حسابرسی و رسیدگی به عملیات اقتصادي مربوط به پرداخت جیره

هالک . گرفت خالی از اشکال نبودگلی صورت می ها بر الواح ها و نگهداري آنگزارش
رسی دقیق در این امر که بتوان براي انجام و بررسی یک نظام حساب«: باستان شناس معتقد است

دهد که و ادامه می» . بسیار مشکل است، حین عملیات گسترده تنها از لوح گلی بهره برد
هاي مشابه به زبان آرامی بر روي پوست یا مواد  احتماال این مشکل از طریق ثبت گزارش«

 »دهدالواح گلی تنها بخشی از آنچه در جریان بود را نشان می، فسادپذیر دیگر حل شده باشد
   .)60: 1969، هلک(

 هايشیوه به مربوط اطالعات، آمده از الواح کشف شده دست به هايداده میان از

 کنترل دقّت با، شود ثبت سند اینکه از پیش. است توجه قابل عصرهخامنشیان حسابرسی

 سندها این یکایک بایگانی و آوري جمع در تنها هخامنشی شاهنشاهی کنترل نظم اما، دش می

 از گزارشی بار یک ماه دو هر. داشتبلکه سطوح بازرسی و کنترل متفاوتی  ودبن خالصه

 راحت را مشیدجتخت در مرکزي کنترل کار روند این. شدمی تهیه هاحوزه يهمه عملکرد
هاي  بایستی گزارشمی، هاي عملکرد دو ماهه عالوه برگزارش .)40: 1376، ماري کخ( کرد می

هاي ساالنه در دست  هایی نیز از گزارشنمونه. شد ز فرستاده میساالنه نیز تهیه و براي مرک
بندي جمع، هاي یک سال در یک جا ها و پرداخت ها همه دریافتدر این گزارش. است

   .)48: 1388، حسین بر( ندا هشد
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 ساالنه سندهاي. ندبرخوردار بزرگتري ياندازه از ساالنه یا ماهه دو هايگزارش حالوا

 سه را سند این درستی که بودند سال یک هاي پرداخت و ها دریافت يههم گزارش شامل

 در مربوط بخش مسئول که شده برده نام کسی از، نخست که کردند می د تصدیفکارمن

 محل روحانی رسمی مقام، مقام این. بود "ریز آتش "یک همیشه دوم مقام. است بوده آبادي

 همزمان بایستمی و شدمی تعیین هانآیی مراسم انجام براي حکومت سوي از که است

. گرفت می برعهده را سند صدور صحت مسئولیت خود مهر با و کرد می کنترل را امورمالی
 شناخته يتجربه یک دیرباز از النهرینبین در، شد می سپرده ايوظیفه هاروحانی به که این

. بودند اعتماد مورد انیونروح زیرا، داد تشخیص مؤثر را شیوه این نیز داریوش که بود شده
این کنار در. است آمده اسناد زیر در تأکید به اغلب که شد می نامیده انبار نگهبان سوم مقام

 يهمه به رسیدگی مسئولیت هاحسابرس این که داشت وجود نیز ویژه حسابرسی یک، ها
 ندکردمی سرکشی جا همهدر منطقه خود به  ها آن. دداشتن برعهده را حوزه یک هاي حساب

 پایان در عموماً گروه این کار. کردندمی تهیه حساب صورت و کنترل را محل موجودي و

ماري ( شدمی انجام انبارگردانی عموماً ها سال پایان در و بود بعد سال اول هاي ماه در و سال
   .)41: 1376، کخ

ورت عدم امکان درص وه ها ساالنه بودنوبت رسیدگی به همه ترازنامه کهکردباید توجه 
در چنین . دادندگاهی حساب دو و یا چند سال را یکجا مورد بررسی قرار می، بازرسی ساالنه

بنابراین فقط به ارقام کلی ، حالتی به طور طبیعی ممکن نبود تک تک اقالم رسیدگی شود
 وشتهن، دنکن بررسی کامل صورت به را انبارها از یکی ندوانستتمین که زمانیو  پرداختند می
گفته اساس بر را حسابها، ندیدم خودم يمکنه در را انبار نگهبانان يذخیره ": است شدهمی
 بر پاي مهر این شدمی زده اسناد روي بر حسابرسی مهر، سپس "»دادم انجام نگهبان ي

 دیگر یکبار حسابرسی همین اما. شودمی دیده نوشیدنی و میوه به مربوط اسناد از بسیاري

 خود بر را مهر که ندینیش نام به آبادي یک هايمیوه حساب تسویه در مثالً. دشمی کنترل

 عالوه .است هشد کنترل هوسه، 23 سال دوم ماه در را 22 سال حساب دیگر یکبار، داشت

 عنوان به. اندداشته وجود نیز هاییسرحسابرس، هخامنشیان مالی سیستم در، فوق موارد بر

 بر يشماره مهر با حسابرس کنترل سمت با مرنتشانه نام به فردي به عیالم يمنطقه در، نمونه

 و مالیات تا کشاورزي هايفرآورده از هادریافتی و درآمدها يکلیه به که خوریممی
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 بوده نیز درآمد مازاد دریافت براي الزم اقدام مسئول او. تاس داشته کافی تسلّط هاپرداخت

 شدهمی ناگزیر و داشته انگار سهل کارمندان با نیز هاییکشاکش موارد برخی در البته. تاس
جامانده از دوران  رفته اسناد به هم  روي. کند صادر را اخطارهایی، انگاري سهل این براي

  : شده است دهند بازرسی و کنترل در سه سطح انجام میسلطنت داریوش نشان می

 ر بطور ماهانهبازرسی و کنترل توسط مقامهاي محلی در یک آبادي یا شه ،  

 استاندار( توسط نماینده ساتراپ، ماهه 3-2هاي بازرسی و کنترل در دوره(،   

 تخت جمشید ( هاي اعزامی از مرکز امپراتوري بازرسی و کنترل ساالنه توسط نماینده(.  

اي که به گونه یافت می از پایین به باال کاهش، با توجه به سطح بازرسی، دقت بازرسی
در حالی که در ، ندکرداالنه به طور عمده روي جمع اقالم تاکید میهاي س بازرسی
 ممکن بود جزییات نیز مورد بررسی قرار گیرند) ماهانه یا سه ماهه( ترهاي سطوح پایین بازرسی

   .)48: 1388، حسین بر(

گیري براي بازرسی و استفاده از روش نمونه، توان به آن اشاره کردموارد دیگري که می
 وه ساالنه بودها  نوبت رسیدگی به همه ترازنامه همانطور که ذکر شد. سی استحسابر

گاهی حساب دو و یا چند سال را یکجا مورد بررسی ، درصورت عدم امکان بازرسی ساالنه
، در چنین حالتی به طور طبیعی ممکن نبود تک تک اقالم رسیدگی شود. دادندقرار می

توان نتیجه گرفت حسابرسان با توجه به این مطلب می. اختندپردبنابراین فقط به ارقام کلی می
گیري و نه بنابراین حسابرسی مبتنی بر نمونه. کردندگیري استفاده می ي نمونهها روشاز فنون و 

. شدصد اقالم نیز در مواقعی که فرصت براي رسیدگی کامل وجود نداشت استفاده می درصد 
ي حسابرسی آن زمان داراي اهمیت بوده است و از اهمیت هاي آخر سال نیز براانبار گردانی

  . توان چشم پوشی کردآن همانطور که در موارد فوق اشاره شد نمی

در پایین اسناد  کردند که می ي ایفابه صورت مهرخود را نقش اعتباردهی  حسابرسان
، ضوعاین مو. داد می اطمینان مطالب سند و رسیدگی صورت گرفتهکه نسبت به زدند  می

ها براي تبرعه از هر گونه سستی و اهمال در انجام اهمیت نقش حسابرسان براي حاکم ایالت
ي ها فعالیتهاي محدودي از حسابداري باستانی تنها جنبه اگرچه. دهد می را نشانوظایفشان 
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و ظبط کند  تسیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثب و ازگرفت مالی را در بر می
  . فاصله بسیاري داشت، به نگهداري حساب معامالت تجاري بپردازد و یا

  گیري نتیجه - 5

امپراتوري هخامنشی به دلیل و سعت و عظمت خود یک سیستم نظارتی و کنترلی قوي و 
حقوق و دستمزد و همچنین ، انبار سیستم کنترلی بررسی. کرده استکارآمدي را ایجاب می

دهد حکومت توانسته  می نشانهاي دو ماهه و یا ساالنه ن دورههایی انجام شده در پایاحسابرس
ي ها روشدر برخی از مواقع  که، آوردیک سیستم نظامند و قوي را در زمان خود بوجود  است

سیستم فرم سه که از آن جمله ي کنترلی امروزي شباهت بسیاري داشته است ها روشآنان با 
ق و دستمزد توسط یک نفر و سیستم ثبت و عدم ثبت تمام مراحل پرداخت حقو، اينسخه

  . که در زمان خود بی نظیر بوده استتوان بیان کرد  می رابایگانی اسناد 
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