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 مدیریت دولتی در عصر امپراطوري جهانی هخامنشیان 

 علی فرازمند

 مقدمه 

هاي مدیریت دولتی و تمدن بشري است. پارسها با داشتن اعتبار ترین سنتترین و باسابقهایران داراي غنی

در گذشته نقش مهمی در نظریه و عمل حکومت و مدیریت » مدیران دولتی ممتاز«جهانی و برخورداري از 

یریت دولتی ایران نخستین بار در سال پیش، بوروکراسی و مد 8000اند. حدود دولتی در ابعاد جهانی ایفا کرده

دولت شهر شوش ـ یکی از شهرهاي قدیمی تمدن باستانی ایران ـ نضج گرفت و آنگاه به عنوان نهاد مهم 

سال قبل از  6000حکومت در زمان امپراطوري عیالم، ماد و سه امپراطوري هخامنشی، پارتیان و ساسانیان (

در برابر اعراب شکست  615اگر چه امپراطوري ساسانیان در سال بعد از میالد) تکامل یافت.  651میالد تا 

 اي خورد، ولی باالترین سطح سنتهاي اداري و حکومت را ایجاد کرده است. غیرمنتظره

سال قبل از میالد تا پایان  6000هاي ایرانی مدیریت دولتی، حکومت و بوروکراسی را از این فصل برخی از سنت

بعد از میالد، زمانی که اسکندر، پایتخت هخامنشی، یعنی پرسپولیس  330ی در سال امپراطوري جهانی هخامنش

 دهد. را به آتش کشید مورد بررسی قرار می

این فصل در پی معرفی برخی از نقشهایی است که ایرانیان در سیر تکاملی مدیریت دولتی و تمدن بشري در 

 اند. کنار دو تمدن یونان و روم ایفا کرده

 کنیم: در این فصل چهار هدف را دنبال می
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 داري و مدیریت دولتی ایرانیان.هاي تاریخ حکومتطرح سنت -1

 هاي کلیدي نظام اداري و بوروکراسی ایرانیان در زمان امپراطوري جهانی هخامنشی. طرح برخی از ویژگی -2

ر سیر تکاملی مدیریت دولتی هایی که ایرانیان به طور مستقیم یا غیرمستقیم، دبحث درباره برخی از نقش -3

 اند. ایفا کرده

هایی براي دولتهاي اداري و مدیریت دولتی مدرن در کشورهاي پیشرفته و در حال توصیه کاربردها و درس -4

 توسعه. 

 مدیریت دولتی شوش و دولت فدرال عیالم 

بی ایران قرار دارد) ترین سرزمینهاي تمدن بشري (که در جنوب غرشوش به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی

سال قبل از میالد آغاز کرد که ابتدا به عنوان دولت رقیب سومر در  6000زندگی سیاسی خود را تقریباً 

 3000هاي روزگار باستان، یعنی عیالم در ترین امپراطوريالنهرین و سپس به عنوان پایتخت یکی از قدیمیبین

داري و اداره امور در مقیاسی وسیع در ایران ن تجربه حکومتسال قبل از میالد مطرح شد. با این حال، اولی

سال پیش آغاز شد. مهمترین ابزار مدیریت دولتی و حکومت در سیر تکامل طوالنی حکومت و  8000حدود 

 کرد. هاي ماد و پارس نیز ایفا میزوال عیالم، بوروکراسی بود که نقش مهمی در زمان امپراطوري

وسیله شد: استانها بهي عیالم بر اساس سه الیه اداري حاکمیت ساماندهی میساختار فدرال امپراطور

شد. پادشاهان دو االمر پادشاه عیالم بود، اداره میالسلطنه که خود تحتفرمانبرداران که تحت کنترل نایب

شوش  پایتخت را تأسیس کرده بودند. یکی از این پایتختها در بخش سفلی شهر، دزفول کنونی و دیگري در

 ترین مرکز متمدن سیاست تجارب، ارتباطات و مدیریت بین غرب و شرق قرار داشتند. قدیمی

 

 اداره امور امپراطوري مادها 
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سیاي نها از آجرت آها که از نژاد هند و اروپایی بودند به سرزمین ایران در خالل موج دوم مهابا ورود آریایی

 اور نزدیکخگردد، ترکیب جمعیت و قدرت سیاسی در ایران و کل سال قبل از میالد برمی 1000مرکزي که به 

 دستخوش تغییراتی شد. 

هاي از دره ن عصرآنیمه نخست هزاره اول قبل از میالد، نقطه عطفی در تاریخ بشر بود زیرا مرکز سیاست جهانی 

ن ت. در عییاف د تغییرالنهرین به منطقه شمال ایران که از لحاظ آب و هوایی کمتر مساعد بومواج نیل و بین

براي  رر شد کهین مقحال، از میان بازیگران اصلی آن زمان، ایرانیان به عنوان پیروزترین قوم ظهور کردند و چن

 هاي بعدي بر سیاست جهانی مسلط شوند. هزاره

ریایی و مادها چندین میراث عمده در امر اداره امور و حکومت و نیز امپراطوري عظیمی که قلمرو امپراطوري آ

طلبیهاي بزرگ تقریباً همه آسیا را در برداشت برجاي گذاشتند. آنها افرادي جوان و نیرومند بودند که از جاه

» دولت«نظامی و مهارتهاي نابی در حکومت و اداره امور برخوردار بودند. آنها براي نخستین بار در تاریخ، مفهوم 

دهی هاي آسیایی را از طریق سازمانخستین کسانی بودند که ارتشرا مطرح و آن را در عمل به کار بردند. آنان ن

دهی روابط بین ها یکپارچه کردند. مادها در پی نظمداران، تیراندازان، سواره نظامواحدهاي نظامی چون نیزه

باط توانستند به یک پدیده واحد یعنی دولت ماد دسترسی و با آن ارتمردم در جامعه بودند و همه شهروندان می

گیري جمعی ایجاد داشته باشند. مادها همچنین نوعی نظام فدراتیو حکومت و اداره امور و نوعی نظام تصمیم

که فردي قاضی و از اعتبار باالیی برخوردار بود و  1کردند. مادها، به طور خاص از دوران زمان حاکمیت دیوسس

 به وسیله مجلس مادها به عنوان پادشاه انتخاب شده بود، نوعی نظام یا مدیریت قضایی دقیقی ایجاد کردند. 

دومین میراث عمده مادها ایجاد نوعی نظام اداري بود که متصدیان آن آموزش دیده و متخصص بودند و در نزد 

و احترام باالیی برخوردار بودند. آنها به کشورداري و مدیریت بوروکراتیک احاطه داشتند و برخالف مردم از ارزش 

کردند، نظامی ایجاد کردند که از اثربخشی و کارایی باالیی رحمانه برخورد میآشوریان که با مردم به صورت بی

                                                           
۱Dieoces.  
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ی در زمان مادها بر اساس دو اصل شکل برخوردار بود و براي افکار مردم محلی احترام قایل بودند. بوروکراس

 اي به خود گرفت: حرفه

 هاي اداري. آموزش و کارآموزي تحت نظر استادان فن براي پست -1

مند در پست یا مقام دولتی از طریق تخصصی کردن نقش، سلسله مراتب سازمانی و وحدت نظام تجربه نظام -2

ها و امپراطوري بوروکراتیک آشوریان در طول برخوردهاي نظامی تردید آنها از مدیریت عیالمیفرماندهی. بی

 و اداري با آنها فراوان آموختند. 

 

 امپراطوري جهانی هخامنشی 

شد در حالی النهرین و بابل آماده میري مادها در اوج قدرت نظامی بود و براي تصرف سایر مناطق بینامپراطو

ها، یعنی پارسها پادشاهی قدرتمندي در پارس (فارس کنونی) واقع در جلگه جنوبی ایران که شاخه دیگر آریایی

 تأسیس کرده بودند. 

به وسیله کوروش کبیر بنیانگذاري شد؛ بزرگترین و قبل از میالد  559امپراطوري هخامنشی که در سال 

 نیرومندترین امپراطوري جهان باستان بود که تاکنون جزییات مدیریت آن کمتر شناخته شده است. 

هاي کلیدي نظام شد؟ ویژگیاي که داشت اداره میچگونه این امپراطوري عظیم چندملیتی با قلمروهاي گسترده

اي از قلمرو و در مورد کارایی و اثربخشی بوروکراسی مشهور آن در هر گوشهاداري هخامنشی کدام بودند 

ها در نظریه و عمل حکومت و مدیریت دولتی چیست توان آموخت؟ نقش هخامنشیهخامنشی چه چیزي را می

 تواند نصیب دولت اداري مدرن شود؟و از نظام اداري پارسها چه چیزي می

 

 کوروش کبیر بنیانگذار هخامنشی 

کوروش کبیر پدر امپراطوري پارسها و بنیانگذار حکومت سلطنتی و قانون اساسی ایران بود. کوروش یک رهبر 

اندازهاي طلبانه، رویکرد مدیریت کالن و چشمسیاسی شجاع و از تبار نظامیان بود که داراي خصلتهاي جاه
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ات، نژاد و رنگ بنیانگذاري کرد و این جهانی بود. کوروش نوعی دولت دموکراتیک بر مبناي آزادي مذاهب، مراود

 دولت نخستین تجربه در جهان باستان و به راستی در تاریخ سیاسی بود. 

کوروش امپراطوري گسترده خود را بر مبناي نوعی نظام ساتراپی سامان داد و به نصب فرمانداران اقدام کرد. 

وریان برقرار بود در سنت حاکمیت پارسها برچیده هاي ماد و آشنظام اولیه رعیت ـ مالکی که در زمان امپراطوري

سالگی بر اریکه قدرت تکیه داشت. او در  70شد. به عنوان سیاستمداري کاریزماتیک و ماهر، کماکان در سن 

بعد از میالد، یعنی سه روز بعد از زخمی شدن در یک جنگ که در یکی از مناطق شمالی صورت  530سال 

، دار فانی را وداع گفت. کوروش بنیانگذار تمدن و فاتحی جهانی بود که گرفت و به پیروزي دست یافت

 هاي زیادي براي ایرانیان و غیرایرانیان برجاي گذاشت. میراث

 

 سازمان و نظام اداري امپراطوري 

هاي منحصر بفردي دارد که در دولت اداري نوین اثرگذار سازمان و نظام اداري امپراطوري هخامنشی ویژگی

هاي هاي اداري و دربار مادها به وسیله کوروش کبیر اقتباس شد و در اصل برخی از ویژگیاست. اگر چه نظام

ي، مستلزم نوعی سازمان و مدیریت ساختار سازمانی آشوریان مورد استفاده قرار گرفت ولی وسعت امپراطور

تري بود. امپراطوري وسیع پارسها بر مبناي یک دولت مرکزي قدرتمند، یک نظام ساتراپی قوي، یک اثربخش

مشی حکومتی آزادمنشانه و یک ارتش اي، یک خطنظام اداري کارآمد و اثربخش همراه با نوعی بوروکراسی حرفه

 تشکیل شده بود.  زادگان بزرگقوي به فرماندهی اشراف

 

 پادشاه و دولت مرکزي 

داري و مدیریت امپراطوري را که در آن اختیار هاي دقیق حکومتاي نظامیک ساختار سلسله مراتبی پنج الیه

داد. این ساختار یافت شکل میسازمانی از پادشاه کبیر و دولت مرکزي به دولتهاي ساتراپی و محلی جریان می

شد: مرکزي و ساتراپی. در رأس هرم پادشاه بزرگ، دربار او و دولت یه کلی تقسیم میسلسله مراتبی به دو ال



 

7 
 

اي و کارآمد قرار داشت؛ در سطح بعدي ساتراپ و بارگاه او به مرکزي مجهز به نوعی بوروکراسی و ارتش حرفه

 قرار داشتند.  هاي اداري محلی و استانی را بر عهده داشتنددنبال آن ساتراپهاي فرعی که مسئولیت بخش

شد. مقامات اصلی دولت متحده اي، نهاد کلیدي دولت مرکزي محسوب میبه طور واضح، بوروکراسی حرفه

 پارسها بر مبناي چند اصل سازمانی و نهادهاي سیاسی و کنترل قانونی استوار بود. این اصول عبارت بودند از:

 حکومت آزادمنش  -1

 تمرکز با میزان مقبولی از عدم تمرکز  -2

 گوناگونی و تعدد کنترلهاي نهادي  -3

 عدم تبعیض نسبی در برابر قانون  -4

 پادشاهی مقدس ـ پادشاه کبیر به عنوان فرمانروا، مقام عالی و رئیس دولت  -5

 استانداردسازي وظایف حکومت و فرآیندهاي اداري  -6

 اي و قدرتمند. نوعی بوروکراسی متمرکز، حرفه -7

شد که با قدرت بعد از پادشاه و دولت مرکزي او، ساتراپ، فرماندار قلمرو وسیعی از امپراطوري محسوب می

 کرد. گسترده در امور مدیریت نظامی، قضایی و کشوري، ساتراپی را اداره می

و دربار ساتراپ از اختیارات، وظایف و مسئولیت زیادي برخوردار بود. تشکیالت حکومتی او شبیه دولت مرکزي 

هاي مختلف حکمرانی پادشاه کبیر بود. او بر قلمرو متنوعی متشکل از ملل و اقوام مختلف و حتی سلطنت

کرد و خود دربار کوچکی داشت که مینیاتوري از دربار مرکزي بود. او باالترین مقام قضایی و رئیس دولت در می

هاي مهم باید مشیبسیار وسیع بود اما در اتخاذ خطمشی و امور اداري ساتراپی بود. اختیارات او در تعیین خط

 کرد. به دستورات شوش عمل می

وظایف یا کار ویژه و مسئولیتهاي یک ساتراپ عبارت بودند از: حفظ قانون و برقراري نظم، نظارت بر مدیریت 

ی و منابع مادي ها و همین طور تجهیز و تدارکات نیروي نظامعمومی؛ سرپرستی بر گردآوري مالیاتها و خراج

براي جنگها و دفاع از سرزمین؛ نگهداري راههاي اصلی و مسیرهاي پستی و ارتباطی؛ حفظ و نگهداري قناتها و 
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دیگر راههاي آبی نظیر کانال سوئز داریوش در مصر و کانال آتوس اردشیر در اروپا، ساخت و نگهداري تسهیالت 

هاي امور نظامی تراپها؛ و ارتباط با ساتراپهاي همسایه در زمینهعمومی: برقراري روابط با دولت مرکزي و دیگر سا

شد که و سیاسی. هر ساتراپی به دو ساتراپ فرعی یا استان به ریاست یک ساتراپ مادون یا فرماندار تقسیم می

در عین حال مقامات استانی و مردم دسترسی مستقیم به دولت مرکزي داشتند.  در برابر ساتراپ مسؤول بود،

ساتراپهاي فرعی یا استانی هم به مناطق تحت سرپرستی مدیران منطقه یا رهبران سیاسی جوامع محلی تقسیم 

 شدند. می

 

 کنترل مرکزي ساتراپها 

چندین سازوکار نهادي به وسیله دولت مرکزي به عنوان ابزار نظارت و کنترل در نظام ساتراپی مورد استفاده قرار 

 گرفت. این سازوکارها براي نظام اداري از جهت: می

 حفظ کنترل مرکزي بر قلمرو امپراطوري  -1

 طلبیفرو نشاندن هر گونه شورش، نارضایتی و استقالل -2

 ه از اختیار و قدرت به وسیله ساتراپها جلوگیري از سوءاستفاد -3

 جلوگیري از فساد و زوال در نظام  -4

 حفاظت از اقوام مختلف در دولت متحده چندملیتی پارسها و -5

 حفظ وحدت و یکپارچگی امپراطوري بسیار اساسی بودند.  -6

 

 مشی اداري نسبت به اقوام تابع خط

مشی مدیریت امپراطوري در پیش گرفتن نوعی خطداري و هاي نظام پارسی حکومتیکی از مهمترین ویژگی

سازمانی آزادمنشانه جهانشمول تحمل و احترام به اقوام در سراسر قلمرو گسترده امپراطوري بود. پارسها نوعی 

دولت آزادمنش با نوعی مدیریت مبتنی بر اصول تمرکز و عدم تمرکز شکل دادند. کوروش به عنوان بنیانگذار 
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گرفت نسبت به تمدنهاي زیر سلطه، آگاه بود و در پی ایجاد اقوام چندملیتی را دربرمیامپراطوري وسیع که 

اي در پیش گرفت. او اجازه ها بود. از این رو وي سیاست سازمانی آزادمنشانهنوعی حکومت جهانی با همه تنوع

حتی هزاران ـ که درون  هاي سنتی بسیاري از اقوام متنوع ـ در حقیقت صدها،داد تا آداب و رسوم و زندگیمی

امپراطوري وسیع او جمع شده بودند، در سطح محلی و حتی استانی تداوم داشته باشد. مادامی که اعمال محلی 

هاي سیاسی و اقتصادي با اصول متمرکز مدیریت و بوروکراسی که براي اجراي اراده پادشاه و مدیریت سیاست

 اداره حکومت محلی منعطف بود. قلمرو او در تعارض نبود امپراطوري در مورد 

طور برخی سنتها استوار نظام متمرکز مدیریت بر نهادهاي بوروکراتیک، نظامی، سیاسی و دولتی مختلف و همین

بود. تمرکزگرایی کلید مدیریت اثربخش و کارآمد امپراطوري وسیع بود. اما عدم تمرکز نیز به دو طریق در 

داري مداراگونه که رهبري محلی و استانی مشی حکومتعنصر محوري خط) به عنوان 1رفت: سیستم به کار می

) نظام اداري را به حداکثر فرصت براي 2گذاشت و را مجاز و به سنتهاي اقوام تحت سلطه احترام می

کرد. هر دو اصول سازمانی تمرکزگرایی و عدم تمرکز اجراي مدیریت اثربخش پذیري و کارآیی مجهز میانعطاف

 کردند. ري را تکمیل میامپراطو

 نظام ساتراپی 

گرفت و به وسیله یک ساتراپ که یک ساتراپی قلمرو عظیمی بود که چند ملیت، پادشاه و اقوام را دربرمی

هاي شد. کوروش کبیر در اصل تشکیالت کلی امپراطوريمنصوب پادشاه بزرگ یعنی دولت مرکزي بود، اداره می

اي بود. آشوریان و مادها هاي منطقهژگیماد و آشوري را اقتباس کرد اما نظام ساتراپی نوعی نوآوري پارسی با وی

هاي خود را بر مبناي پادشاهی، استان و ناحیه نوعی نظام مشابه بر مقیاس کوچکتر آزمون کرده بودند و سرزمین

تقسیم کرده بودند که از نظر اندازه و اهمیت نسبت به ساتراپها بسیار کوچکتر بودند. در مقابل، امپراطوري عظیم 

 23ساتراپ در زمان داریوش و  22ساتراپ در زمان کوروش،  20شد ـ تراپهاي عمده تقسیم میهخامنشی به سا

 ساله امپراطوري حفظ شدند.  230یا بیشتر در زمان خشایار ـ که در بیشتر دوران 
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بردند و هاي دوران پس از هخامنشی که اقوام تابع را به بردگی میبرخالف آشوریهاي قبل از هخامنشیان و رومی

مشی حکمرانی و مدیریت گرفتند، پارسها از زمان کوروش کبیر به بعد خطآداب و رسوم آنان را نادیده می

آداب و رسوم و مذاهب اقوام مختلف رفتاري گرفتند. پارسها نه تنها نسبت به سنن، اي را پی میمداراجویانه

هاي داشتند یا به ساختن عبادتگاههاي ملل تابع برمیمداراجویانه داشتند بلکه گامهایی در حمایت از عبادتگاه

 شدند. اي قائل میپرداختند و براي نهادهاي مذهبی آنان امتیازات ویژهآنان می

 در ساتراپها دو بخش فرعی وجود داشت: 

 دهاي اداري براي کارایی مدیریتی و اهداف اداري واح -1

داري مداراجویانه. هاي نژادي مذهبی و قومی در انطباق با سیاست حکومتبنديواحدهایی بر مبناي گروه -2

بندي قومی عموماً توانست در زمانهاي مختلف گسترش یا محدود شود ولی گروههاي اداري میاگر چه بخش

 شد. تغییر داده نمی

 داري آنان بود. هاي مهم پارسها در شیوه حکومتنظام دوگانه تشکیالت اداري، یکی از نوآوري این

 

 بوروکراسی پارسها (هخامنشیان) 

بعد از پادشاه و ارتش تحت فرماندهی اشراف، بوروکراسی قدرتمندترین نهاد امپراطوري پارسها بود. بوروکراسی 

 داري و مدیریت بود. ترین ابزار سازمانی حکومتشدر کنار ارتش پارسها کارآمدترین و اثربخ

هاي زمان اي بود. اندازه، کارکردها و عملکرد آن بر همه بوروکراسیبوروکراسی پارسها عظیم، متمرکز و حرفه

 باستان برتر بود. 

 

 محیط بوروکراسی 

م بود. اقتصاد امپراطوري به کرد که هم گسترده و هم متنوع و هم باثبات و آرابوروکراسی در محیطی فعالیت می

نوعی شکوفا بود، چون که گستردگی و تنوع اقلیمی و منابع طبیعی امپراطوري درآمدهاي کالنی نصیب 
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کرد. دولت هخامنشی اقتصاد سالم را براي حفظ و غنی کردن امپراطوري و مقیاس داري امپراطوري میخزانه

 گسترده جهانی عملیاتش میدانست. 

کنار نظام اقتصادي فئودالی و روابط اجتماعی رشد یافت، جایی که حکومت اشرافی موقعیت  داري درسرمایه

یافته از طرف دادگاه بود. وضع مالیات نیز بر مبناي کرد ولی جامعه دادگاه محور و هدایتحکمرانی را حفظ می

گیري وزنی پیشرفته استفاده ازهنوع کاال و خدمات و همینطور فلزات گرانبها و پول استوار بود. از نوع نظام اند

 کرد. آوري میشد که مالیات بر دارایی منقول و غیرمنقول را با کارایی جمعمی

محیط اقتصادي مطلوب در امپراطوري ـ به استثناء برخی از مناطق و سالهاي خشکسالی ـ به رشد و توسعه 

ي مختلف مدیریت دولتی بودند کمک کرد و هااي طبقه میانی بوروکراسی که درگیر فعالیتبوروکراتهاي حرفه

 پاداش به عملکرد مطلوب، متداول بود. مالیات مبناي اصلی گردآوري درآمد بود. 

محیط سیاسی نیز همانند محیط اقتصادي براي توسعه و توانمندي بوروکراسی پارسها بسیار مساعد بود. 

قدرت آنها در جهت تأمین برابري و کارایی اداري بوروکرات پارسی مقامی غالب در میان اقوام مختلف داشت اما 

شد. به طوري کلی امپراطوري براي بیش از دو قرن از ثبات برخوردار بود و این دوره طوالنی مدت، محدود می

محیط سیاسی مطلوبی براي فعالیتهاي اداري و همین طور اقتصادي ـ اجتماعی به وجود آورده بود. محیط 

دي از سیاستمداران، حاکمان تبعیدي و متخصصان یونانی را که قلمرو پارسی را مکانی سیاسی آرام، تعداد زیا

کرد. محیط مذهبی نیز مساعد بود زیرا آزادي مذهبی مورد یافتند، جذب میمناسب براي زندگی و کمال می

وضعیت به شد. این قبول و احترام پادشاه بود. ضمن آنکه به تنوع فرهنگی و مذهبی نیز احترام قائل می

داد در محیطی مذهبی و فرهنگی ـ سیاسی فعالیت کند که گوناگونی و مدارا کردن بوروکراسی پارسی اجازه می

 با چنین گوناگونی ویژگی برجسته آن بود. 

گرفتند و در کنار خواندن و نوشتن، سه سالگی تحت آموزش و تعلیم قرار می 20تا  5فرزندان پارسها از سن 

 تند: اسب سواري، تیراندازي و راستگویی. گرفچیز فرا می
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هاي مهم فرهنگی همه پارسها، راستگویی و پرهیز از دروغگویی بود و دروغگویی نوعی جرم یکی از ویژگی

هاي مهم فرهنگی ملی ایران در طول شد و تنبیه سختی در پی داشت و این ویژگی یکی از ویژگیمحسوب می

 هاي گذشته تا به امروز است. هزاره

الحات اداري ـ قانونی داریوش نوعی محیط قانونی جهانشمولی ایجاد گر بود، چون اصمحیط قانونی نیز حمایت

 گرفت. کرد که عدالت در برابر قانون شدیداً مورد توجه قرار می

 

 نخبگان اداري 

پارسها نخبگان حاکم هم در مدیریت امور داخلی و هم نظامی بودند اگر چه نخبگان محلی مجاز بودند تا زمانی 

اند، به عنوان رهبران سنتی فعالیت کنند. در عین م و اقتدار پارسها را زیر سؤال نبردهکه مشروعیت پادشاه حاک

حال، پارسها نخبگان استراتژیک قدرتمندي در بوروکراسی و مدیریت دولتی و در نظام نظامی ایجاد کردند. با 

 . کردنداندکی استثناء فقط پارسها و مادها به عنوان فرماندهان اصلی نظامی خدمت می

منصب یا موقعیت استراتژیک نخبگان اداري بر امتیازات ویژه اقتصادي که به علت وابستگی به نجیب زادگی 

هاي زادگان کادر اصلی نخبگان اداري استراتژیک را هم در مدیریتکردند، استوار بود. بنابراین نجیبدریافت می

شدند. اقوام در سراسر امپراطوري استخدام می دادند. نخبگان اداري از میان همهنظامی و هم کشوري شکل می

طور به علت این مدیریت استراتژیک ویژگی اصلی بوروکراسی و مدیریت پارسها در سرتاسر امپراطوري بود. همین

که بوروکراسی پارسی مکلف بود تا براي مواجه با همه نوع حوادث ناگهانی طبیعی و انسانی آمادگی داشته باشد، 

کرد. در اضطرار را در دستور کار خود داشت. هیچ چیزي عملیات مدیریت پارسی را متوقف نمیمدیریت شرایط 

مشی که باید از مدیریت بوروکراسی پارسها ثبت و ضبط متداول بود. به ویژه در ارتباط با مسائل مهم خط

کاغذبازي که در یک شد. اما کارایی نظام اداري غالباً بر هر نوع مرکزي شوش و تخت جمشید کسب تکلیف می

 چربید. بوروکراسی عظیم قابل انتظار بود می
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 ساختار و فرآیند بوروکراسی 

رفت تماس اندازه بوروکراسی پارسی چنان وسیع بود که قلمرو سازمان آن دور از تصور بود. آنطور که انتظار می

اي با هخامنشیان دیگر مناطق یا حوزه مدیریت محدود بود زیرا قلمرو هاي محلی و منطقهمستقیم بوروکراسی

ساخت. اما چنین نی را دشوار یا غیرممکن میگسترده امپراطوري از غرب تا شرق امکان چنین ارتباط بین سازما

هاي ساتراپهاي همسایه متداول بود؛ براي مثال، میان بوروکراتهاي بابلی ارتباطات بین سازمانی میان بوروکراسی

با همتایشان در ماد و ماوراء رودخانه یا بوروکراتهاي ساتراپ اخیر با همتایشان در مصر ارتباطات مستمري وجود 

توانستند از کنترل مدیریت مرکزي در اي نمیهاي محلی یا منطقهاین وجود، هیچ کدام از بوروکراسیداشت. با 

 امان باشند. 

شد که هر کدام تعداد زیادي شاغلین رسمی و غیررسمی در بوروکراسی به چندین وزارتخانه بزرگ تقسیم می

ها، امور عمومی، امور قضایی و امنیت و نقل جاده داري و مالیه، ارتباطات و حملهاي خزانهبرداشتند. وزارتخانه

دادند. همچنین تعداد زیادي از شرکتهاي عمومی یا داخلی مهمترین ساختار سازمانی بوروکراسی را شکل می

کردند. مالیاتها و عوارض دولتی وجود داشتند که بسیاري از خدمات شبیه کسب و کارهاي خصوصی را اداره می

ها، تسهیالت ها، بنادر، لنگرگاهها و پاسگاههاي شهرها، راهها، پلوگاههاي ارتباطی، وروديدر راههاي آبی، گل

هاي تولیدي و صنایع خدماتی را اداره شد. شرکتهاي دولتی نیز کارخانهآوري میحمل و نقلی و غیره جمع

 کردند. می

انهاي اداري بودند. معبدهاي همه ها بزرگترین سازمدربار سلطنتی هم در دولت مرکزي و هم مراکز ساتراپ

کردند. اگر چه هیچ گونه مذاهب نیز به عنوان سازوکارهاي نهادي بوروکراسی در سرتاسر امپراطوري عمل می

ارقام آماري روشنی در مورد اندازه بوروکراسی پارسی توسط مورخین گزارش نشده است ولی برآورد تقریبی از 

دهد که سه میلیون نفر در بوروکراسی امپراطوري رسمی ـ نشان میتعداد پرسنل ـ کارکنان رسمی و غیر

ها، مستخدمان دربارها، کارکنان چیهخامنش مشغول به کار بودند. این افراد از کارکنان جزء، مخبرین، تدارکات

 شدند. هاي میانی و استراتژیک را شامل میارشد در پست
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کردند؛ اما از تعداد زیادي مأموران اقتصادي استفاده نمی پارسها هرگز از بردگی براي تشکیالت اجتماعی و

قراردادي یا مزدوران براي ارائه خدمت به بوروکراسی و همین طور اسرایی که متعهد به ارائه خدمات مختلف به 

 جستند. دولت متحده امپراطوري شده بودند، بهره می

دوگانه تمرکز و عدم تمرکز را ترکیب کرد. در واقع  طور که قبالً ذکر شد، بوروکراسی پارسی اصل سازمانیهمان

سابقه بود. اگر چه سازمان مرکزي این یک نوآوري در مدیریت دولتی و حکومتی بود که در دنیاي باستان بی

اي و استانی کنترل بوروکراسی را در دست داشت ولی نظام ساتراپی انعطاف کافی در اداره مناطق محلی / منطقه

 . کردفراهم می

 

 اي کردن بوروکراسی حرفه

اي کردن بوروکراسی پارسی را شکل داد. تکامل بوروکراسی و بوروکراتها در زمان امپراطوري مادها شالوده حرفه

هاي خوب سازمانی استثنایی بر جاي اي بودند و نوعی ساختار اداري عالی با ویژگیمادها سیاستمداران خبره

وکراسی در زمان امپراطوري هخامنشی با توجه به اصول متنوعی شکل گرفت که گرایی بیشتر بورگذاشتند. حرفه

 شد. این اصول عبارت بودند از: رسید در سرتاسر حکومت پارسها رعایت میبه نظر می

 استخدام بر مبناي شایستگی و دانش -1

 تجربه پیشین -2

 آموزش استاد شاگردي بلندمدت  -3

 پیروي از مقررات رسمی تدوین شده به وسیله سازمان  -4

 اشتیاق مستمر و تالش براي بهبود عملکرد پرسنل و تحقق کمال  -5

کرد و راه که از بوروکراتها بسیار حمایت می» نظام صنفی«اي یا پذیرفتن یا عضویت در انجمن حرفه -6

از احترام قدرت و امتیازات ویژه » تانقلم بدس«ورود غیربوروکراتها را بسته بود. بوروکراتها به عنوان 

 برخوردار بودند. 
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اگر چه پارسها به عنوان نخبگان حاکم، از نوعی مقام ممتاز و برتر در امپراطوري، مثل مادها، برخوردار بودند اما 

اي در سراسر امپراطوري گسترده بوروکراتهاي غیرپارسی به هیچ وجه از امتیازات ویژه یک بوروکراسی حرفه

دهد که مزدوران و افراد طبقات پایین اجتماع بنا به خدمات شدند. در حقیقت، شواهد نشان میحروم نمیم

کردند و دادند، پاداش دریافت میخوبی که در بوروکراسی چه در سطح مدیریت مرکزي و چه ساتراپی انجام می

ها با پیشینه شبه غالمی ها، مصریها و دیگر ملیتها، لیداییشدند. یهودیان، یونانیبه مقامات باالتر ارتقاء داده می

قادر بودند به مقامات باالتري در بوروکراسی دربار راه یابند و آنگاه به مقامات دولتی استانها و مناطق اداري 

 درآیند. 

اي که از نوعی قدر و منزلت و احترام در جامعه برخوردار هماهنگی و تعارض بین بوروکراتهاي رسمی و حرفه

 بودند از یک طرف و کارکنان انتصابی وفادار، که مقامات مهمی در دولت داشتند از طرف دیگر، وجود داشت. 

با گذشت زمان، در طی قرن دوم امپراطوري، توسعه بوروکراسی منجر به سوءاستفاده از قدرت شد. این مسأله به 

اسی شد. این مسأله به همراه افزایش ها منجر به نارضایتی عمومی نسبت به بوروکرهمراه افزایش مالیات

ها منجر به نارضایتی عمومی نسبت به بوروکراسی شد. در نهایت این امر به امپراطوري صدمه زد زیرا مالیات

هاي داري پارسها تغییر کرد و امپراطوري را در برابر چالشنگرشهاي سیاسی مردم نسبت به حکومت

ن زمان به فکر حمله به ایران نیفتاده بود و پارسها نیز چالش او را جدي جویانه نظیر حمله اسکندر که تا آسلطه

 پذیر ساخت. نگرفته بودند، آسیب

پایتخت اداري امپراطوري شوش بود و مرکز مذهبی، تشریفاتی و یا سلسله هخامنش تخت جمشید بود، در حالی 

ن پایتختهاي تجاري، استراتژیک و استانی به که اکباتان (همدان امروزي)، بابل و دیگر شهرهاي اصلی نیز به عنوا

داري مهم و پایتخت اداري به کار برده شد. پاسارگاد یکی از شدند. اکباتان نیز به عنوان مرکز خزانهکار گرفته می

هاي مهم ساتراپی عبارت بودند از ممفیس در مصر، ساردیس در پایتختهاي اولیه دولت بود. برخی از پایتخت

زبان رسمی بوروکراسی و مدیریت امپراطوري عیالمی آکادي، یا آرامی و خط ». ماوراء رودخانه«در لیدي و بابل 

 هاي گلی بود.میخی مکتوب بر لوح
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 بوروکراسی و مدیریت دولتی 

هاي عظیم مدیریت دولتی هاي مهم بوروکراسی هخامنشی پارسی، توانایی آن براي انجام پروژهیکی از ویژگی

اي، مدیریت نگهداري، مدیریت عملیاتی، مدیریت سازمانی و ها چندین نوع بودند: مدیریت سرمایهبود. این پروژه

 اي. مدیریت توسعه

مدیریت تیمی سنت تاریخی دیرینه مدیریت دولتی ایرانیان بوده است که در قرن بیستم کاربرد آن را از دست 

ساخت و نگهداري راههاي طوالنی در گوشه و کنار  هاي عظیم امور عمومی نظیردادند. بوروکراسی پارسی پروژه

هاي حمل و نقل و ارتباطاتی عظیم، ساخت سد و قناتهاي زیرزمینی که امپراطوري، ساخت و نگهداري نظام

کرد. به طور مثال، ساخت و شد را اداره میهاي مورد استفاده کشیده میصدها مایل از منبع آب تا محل

هاي عظیم مدیریت دولتی بودند. مدیریت استراتژیک یکی از آتوسا از جمله پروژهنگهداري کانالهاي سوئز و 

 هاي مهم بوروکراسی بود. ویژگی

اي براي نظام مدیریت سالم اصالحات اداري داریوش بر چند موضوع مدیریتی و سازمانی تأکید داشت که شالوده

 ت مدیریت و سازمانی عبارت بود از: اثربخش امپراطوري جهان گستر هخامنشی بنا نهاد. این موضوعا

 مشروعیت بوروکراسی یا دولت اداري پارسی  )1

 داد. ثبات و مطلوبیت محیط که در سایه آن بوروکراسی و مدیریت دولتی به فعالیت خود ادامه می )2

 رهبري اثربخش نخبگان اداري پارسی  )3

 گرایی و استانداردسازي بوروکراسی ايحرفه )4

 کاربرد قانون همگانی و جهانی داریوش  )5

 مشی اداري مداراجویانه کوروش کبیر خط )6

 اندیشی در ارتباطات سازمانی و عملکرد مدیریتی مصلحت )7

 مدیریت استراتژیک و مدیریت شرایط اضطراري  )8
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 اصالح اداري داریوش 

اصالحات اداري داریوش جامع بود و پیامدهاي دور و درازي در پی داشت. در حالی که کوروش کبیر امپراطوري 

را بنا نهاد، داریوش آن را ساماندهی و شکلی نو داد و در این گذر توجه زیادي به مدیریت خرد و جزییات 

نظام اداري سالم براي حفظ اداره  او، امپراطوري پارسی با داشتن مدیریتش معطوف داشت. در خالل سلطنت

هاي حکومت به طور اعم و بر مدیریت به طور دولت جهانی متحده به اوج خود رسید. اصالحات داریوش بر حوزه

مشی کوروش بود منتهی داریوش آن را تقویت کرد و مشی حکومتی داریوش همانند خطاخص متمرکز بود. خط

 هاي کوروش بود. انی او فراتر از برنامههاي اداري و سازمها و برنامهمشیخط

هاي عمده خدمات پستی و ارتباطات، مالیات، امور عمومی اقتصادي و مالی، امور اصالحات اداري داریوش حوزه

 گرفت. حقوقی و مدیریت امر قضایی و حکومت محلی را در بر می

 

 ها و راهها جاده

ت تا آنجا که توانست اشاعه و انتشار اطالعات مورد نیاز براي در دوران داریوش نظام ارتباطی بسیار توسعه یاف

اداره حکومت و مطلع نگه داشتن دولت مرکزي از همه رویدادها در سرتاسر قلمرو و حفظ ارتباط مستمر با 

 ها، را تسهیل کند. ساتراپی

 

 اصالحات اقتصادي و مدیریت مالی 

هی یا حاکمانی نظیر داریوش یافت که کامالً بداند حکومت توان پادشادر میان پادشاهان باستان به ندرت می

موفق باید بر نوعی شالوده اقتصادي سالم تکیه کند. اصالحات اقتصادي داریوش گسترده بود و سه بخش 

گرفت. اگر چه نظام فئودالی شرکتهاي دولتی، بخش خصوصی (شهري و روستایی) و بخش عمومی را در برمی
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ازرگانی به خوبی پیشرفت کرد. اصالح اقتصادي نیز شامل اصالحات مالیاتی عمده بر پایه حاکم بود ولی اقتصاد ب

ها و نهادهاي بانکداري و مالی در اصالحات مالی و پولی بود که ساختار مالیاتی، مالیه عمومی، نظام قیمت

 داد.سرتاسر دولت متحده امپراطوري را تحت تأثیر قرار می

ورت صها به باستان وضع نوعی مالیات ثابت اجرا و تثبیت شد و اوزان و معیاربراي نخستین بار در جهان 

 تفصیلی و جزئی استاندارد شد. 

هاي شد. فعالیتنامیده می» باجگیر«کننده مالیات آوريبود و جمع» باج«اصطالح کلی براي مالیات واژه قدیمی 

داد نهادهاي بانکداري رو به فزونی گذاشت. بانکداري براي نخستین بار در جهان باستان گسترش یافت و تع

آوري کردند و با دولت براي جمعبودند که در بابل فعالیت می 2ترین مؤسسات بانکداري، مارشو و پسرانمعروف

مالیات و مدیریت مالی قرارداد منعقد کرده بودند. علیرغم اقتصاد با ثبات و شکوفاي امپراطوري، قشر دهقانان در 

 وري به دلیل پرداخت مالیات سنگین و عرضه نیروي کار تحت فشار شدید بودند. سراسر امپراط

 

 اصالحات حقوقی و مدیریت قضایی 

اصالحات حقوقی و قضایی داریوش از زمره معروفترین اصالحات اداري او بود. نظیر ضرب سکه و استانداردسازي 

و منشورهاي قانونی جهانشمول داریوش اقدامات  اوزان و مقیاسها و ارزشهاي تطبیقی قیمتها در اقتصاد، احکام

شد. قوانین جهانشمول داریوش پارتی بازي را مهمی بود که به طور یکسان در سراسر امپراطوري به کار برده می

کرد و به وسیله مدیریت پارسها و قضات پارسی که به گفته هرودوت و دیگر مورخین هرگز در اعمال ممنوع می

 ها اقتباس کرد ولی قانونشد. داریوش از قانون حمورابی بابلیکردند، تصویب مینمی عدالت عمومی قصور

عمومی او از چند جهت متمایز بود: برخالف قوانین پیشین، قوانین داریوش هم جامع بود و هم جنبه عمومی 

گرفت و در برمیهاي نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، حقوقی، نظامی و اداري را داشت و تقریباً همه جنبه

شد. در حالی که قانون حمورابی محدود به دربار سلطنتی بابل بود، قانون قوانین در سراسر امپراطوري اجرا می

                                                           
۲Ejgibi, Marshu and Sons.  
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به  3هاي پارسی قدیمی داتا و داتا باراشد. واژهعمومی داریوش در مناطق دوردست قلمرو هخامنشی اجرا می

هاي محلی هاي دادگاهنیز در محاکمه 4یانمحلی، یعنی دايترتیب اشاره به قانون و قضات داشت و از قضات 

 شد. استفاده می

 

 اصالحات در دولت محلی 

 رهنگی رای و فها الگویی از مدیریت مرکزي بود که تفاوتهاي جغرافیایی، قومهاي محلی ساتراپیساختار دولت

 ري پارسیت ادامشی عمومی مداراجویانه دولپذیري در اداره دولت محلی نیز نشانی از خطداد. انعطافنشان می

 نسبت به اقوام تحت سلطه بود. 

ر ي تغیهاي محلی و مرکزت محلی را به قصد هماهنگی بهتر بین مدیریتاصالحات داریوش شرایط خاص دول

 شد. این رقرارداد. براي نخستین بار ارتباط مستقیم بین دولتهاي محلی و مرکزي یعنی سطوح دوگانه دولت ب

ش در ن امر تنما ایامر فرصتی براي دولت مرکزي فراهم کرد تا بر دولت ساتراپی و استانی نظارت داشته باشد. ا

ویت جر به تقسی منگرایی بوروکراافزایش حرفه داد. در ثانیروابط محلی ـ استانی (ساتراپی) را نیز افزایش می

 از طریق صوصاًاستانداردسازي وظایف در کارکردهاي اداري شد. و بدین ترتیب نظارت اداري دولت مرکزي را خ

 کرد. حسابرسی و دیگر اشکال پاسخگویی تسهیل می

ه کشد، در حالی استانداردسازي فرآیندهاي اداري به افزایش کارایی و اثربخشی اداري منجر میوحدت و 

 شد. پذیري در رهبري دولت محلی حفظ میزمان انعطافهم

 

 گیري: کاربردهایی براي مدیریت دولتی جدید نتیجه

سازي ها در دولتنخستین تجربه گردد، زمانی کهسال قبل از میالد برمی 6000سابقه مدیریت دولتی پارسها به 

هاي تمدن و مدیریت در خاور نزدیک آغاز شد. شوش به عنوان یک دولت ـ شهر یکی از نخستین سرزمین
                                                           

۳Bara, data-Data.  
٤Dayyan.  
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سال قبل از میالد آغاز کرد و منجر به نخستین سنت مدیریت ایرانی در  6000انسانی زندگی سیاسی خود را در 

اصر سومر، بابل و آشوریان، زندگی سیاسی خود را به عنوان مقیاسی وسیع گردید. شوش به عنوان قدرت مع

سال بسط داد و آنگاه به پایتخت امپراطوري عظیم روي زمین،  2500پایتخت امپراطوري فدرال عیالم بیش از 

 یعنی امپراطوري هخامنشی پارسها تبدیل شد. 

فت که بر کل خاور نزدیک و خاورمیانه، سازي و مدیریت دولتی چنان گسترش یابنابراین تجربه ایرانیان در دولت

 النهرین قرار گرفت. آباد بینآسیا و بخشهاي مهم اروپا تأثیر گذاشت و هر چند ایران نیز بدواً تحت تأثیر تمدن

هاي اداري پارسها که از مادها به ارث رسیده بود چنان رشد و نمود کرد که میراث و اثرات آن نه تنها در سنت

شود. ایرانیان به علت دارا بودن مدیران ممتاز بلکه در بسیاري از بخشهاي غرب جدید مشاهده میایران و منطقه 

نوعی اعتبار جهانی بدست آوردند و بوروکراسی پارسها به علت کارایی باال در مدیریت دولتی و اثربخشی در اداره 

 بزرگترین امپراطوري روي زمین، شناخته شده بود. 

بعد میالد به نابودي برتري اداري ایرانیان نیانجامید.  651نیان در برابر اعراب در شکست امپراطوري ساسا

هاي حکومت داري، فرهنگ و مدیریت ایرانیان فاتح را تحت تأثیر قرار داد و اعراب بدوي برعکس، برتري سنت

 هاي دولت اداري ساسانیان را اقتباس کردند. تقریباً به صورت کامل نظام

) به بهبود خود ادامه داد، طوري 1500ـ1700رسها در دوران رونق و احیاي امپراطوري صفویه (سنت اداري پا

هاي باالیی در مدیریت دولتی و خدمات عمومی خصوصاً مدیریت عمومی و که بوروکراسی و مدیریت به موفقیت

اي وحشی و ترکها و هاي دولتی نایل شد. اما این سنت تاریخی در طی دوران مستمر حمالت سخت مغولهبنگاه

هاي خارجیان در که منجر به انواع مداخله 19و  18بعدها در دوران حکومت ضعیف و مستبد قاجار در قرن 

 سیاست و مدیریت ایران شد، شروع به افول کرد. 

هاي باستان بوروکراسی پارسها و از طرف دیگر بر مفاهیم مدیریت دولتی جدید ایرانی از یک طرف بر سنت

 دیریت و سازمان که از غرب عاریه گرفته شده، استوار است. جدید م
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توان آموخت؟ بخش زیر بر سؤاالت ذیل متمرکز است: چه چیزي از نظام اداري امپراطوري هخامنشی پارسها می

بوروکراسی پارسها براي تئوري و عمل امروز سازمان، مدیریت دولتی و دولت اداري چه پیامدهایی دارد؟ 

ها و مناطق این رسیان هم عظیم بود و هم چندملیتی با تنوع زبانها، فرهنگها، آداب و رسوم، سنتامپراطوري پا

شد که از لحاظ سیاسی اثربخش و از لحاظ مدیریتی کارآمد امپراطوري به وسیله نوعی نظام اداري مدیریت می

تحده در عصر مدرنیزم و هاي اداري بزرگ نظیر ایاالت مبود. آیا این نظام اداري براي مدیریت حکومت

 شود. پسامدرنیزم کاربردهایی دارد؟ ذیالً به پرسشهاي یاد شده پاسخهایی ارائه می

یکی از درسهاي مهمی که از نظام اداري هخامنشیان پارسی باید آموخت اندازه عظیم بوروکراسی و دولت  -1

گی بیشمار را تحت پوشش قرار ها و پیچیداداري است که قلمروهاي چندملیتی و چند نژادي با گوناگونی

 داد. می

یکی از کاربردهاي مرتبط این است که بوروکراسی و نظام اداري پارسیان هم متمرکز و هم نامتمرکز بود.  -2

ساخت در حالی که عدم تمرکزگرایی دولت مرکزي را به حفظ کنترل قوي بر کلیت امپراطوري قادر می

کرد تا شرایط محلی را براي پذیري کافی اعطا میزي انعطافتمرکز در سطح محلی و استانی به دولت مرک

گرفت. در داري و مدیریت در پیش گیرد. حتی خودمختاري در برخی مناطق صورت میاهداف حکومت

داري را که در زمان باستان منحصر حقیقت براي نخستین بار در تاریخ، پارسیان مفهوم مشارکت در حکومت

 بفرد بود، اجرا کردند. 

مشی آزادمنشانه دولت و مداراجویانه اداري است که کوروش یکی دیگر از درسهایی که باید آموخت خط -3

 کبیر به عنوان بخشی از قانون اساسی امپراطوري وسیع بنا نهاد. 

کاربردهاي دیگر، فدرالیزم و روابط بین دولی است که ویژگی امپراطوري عیالم و مادها بود. بنابراین یاري  -4

به نظامهاي سیاسی و اداري نوین نیز باید ذکر شود، شاید بتوان گفت ایران واضع اولیه نظام فدرالی  ایرانیان

 حکومت در جهان است. 
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ها و بعدها پارسیان، زبان عیالمی سهم مهمی در تاریخ سیاسی، تمدن و مدیریت داشت. ابتدا عیالمی -5

مینی بودند که زمینهاي لم یزرع را به مزروعی نوآوران در ایجاد و مدیریت نظامهاي آبیاري و قناتی زیرز

 شد. کرد و براي هزاران سال در کل خاور دور و میانه استفاده میتبدیل می

را تدوین و آن » دولت«ها ـ مادها و پارسیان ـ از نخستین کسانی بودند که در تاریخ سیاسی مفهوم آریایی -6

مفهوم را به یک واقعیت عملیاتی تبدیل کردند. امپراطوري یک دولت بود و همین طور امپراطوري 

ها، اقوام و تشد و ملهخامنشی دولت جهانی بود. دولت، همه چیز در قلمرو امپراطوري محسوب می

 کردند که نماینده آن پادشاه کبیر بود. کارکنان و مقامات دولت به دولتی واحد خدمت می

اي کردن بوروکراسی است که منجر به ایجاد نوعی نظام کاستی شبه شود آموخت حرفهدرس دیگري که می -7

ز، قدرت و منزلت در دولت و صنفی شد. این نظام به وسیله بوروکراتهاي کاتب که از امتیازات ویژه، پرستی

جامعه برخوردار بودند تأسیس شد. بوروکرات ایرانی از لحاظ مدیریتی، سیاسی و اداري هم کارآمد و هم 

توانستند وارد صنف شوند اما آموزش عمومی متداول بود. از زمان اي نمیاثربخش بود. افراد غیرحرفه

زادگان و مستخدمان ها وجود داشتند که در آنجا نجیبهاي وابسته به مراکز نظامی و معبدداریوش، کالج

دیدند و در آنجا نحوه پرستش و عبادت و علم طب کشوري براي خدمات کشوري و نظامی آموزش می

اي کردن بوروکراسی نیز منجر به تشکیل نظام خدمات کشوري بر مبناي آزمون، شد. حرفهتدریس می

اي از منزلت باالیی در جامعه لوب شد. مستخدمان کشوري حرفهآموزش و نظام پرداخت ثابت و عملکرد مط

کردند. بنابراین، مشی و کارایی مدیریت کمک میبرخوردار بودند و به دولت اداري در تداوم اجراي خط

مفهوم خدمات کشوري منحصر به غرب امروزي نیست، از مدیریت پارسیان باستان و همینطور دیگران 

 آموخت.  توان بیشتر و بیشترمی

اصالحات اداري داریوش نقش مهمی در نسلهاي بعدي امپراطوري و دولتها داشت. اصالحات مالیاتی و  -8

نظامهاي مالی مورد عمل در امپراطوري براي پارسیان شهرت اداره امپراطوري عظیم با ویژگی نظام 
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اي، هنري، فرهنگی، و هاقتصادي سالم و ثبات مالی به ارمغان آورد که منجر به شکوفایی اقتصادي، حرف

 اداري شد. 

ممتاز آن است که براي انواع » مدیریت اضطرار«هاي مهم مدیریت پارسیان نظام یکی دیگر از جنبه -9

هاي نظامی و کشوري به خوبی آماده بودند تا به هاي طبیعی و غیرطبیعی آماده بود. مدیریتفاجعه

شی مرکزي دولت این بود که امپراطوري باید براي مرویدادهاي بحرانی احتمالی واکنش نشان دهند. خط

 مدیریت انواع رویدادهاي بحرانی طبیعی و غیرطبیعی آماده باشد. 

داري و مدیریت ساتراپ دیگر کاربرد این مدیریت چندگانگی سازوکارهاي کنترل سازمانی بر حکومت  -10

گوشها و چشمان «کارها توسط دولت مرکزي در زمان امپراطوري هخامنشی است. مهمترین این سازو

و منشی ویژه پادشاه در دربارهاي ساتراپی به عالوه قضات و بازرسان محرمانه سلطنتی بودند که از » پادشاه

 کردند. فرمانداران و بوروکراتهاي محلی و استانی به صورت غیرمنتظره و ناگهانی بازدید می

ناي اهداف قومی، فرهنگی و مذهبی دولتهاي خود هاي دوگانه تقسیمات اداري قلمرو امپراطوري بر مبنظام  -11

ها، استانها و مناطق جغرافیایی محلی براي تحقق اثربخشی سیاسی و مختار محلی از یکسو و ساتراپی

ها، اقوام و مذاهب متعددي وجود کارایی مدیریتی از طرف دیگر براي جوامعی که در آنها نژادها، فرهنگ

 دارند آموزنده است. 

و خدمات عمومی عظیم مدیریت پارسیان باید ذکر شود. بوروکراسی، هم کشوري و هم نظامی، تسهیالت   -12

 کردند و مدیریت توسعه کارآمد بود. هاي عمده توسعه خدمات عمومی مشارکت میشدیداً در پروژه

طوري هخامنشی بود. پارسیان هاي دولتی یکی از کارهاي عمده مدیریت دولتی در زمان امپرامدیریت بنگاه

شدیداً بر مدیریت تیمی و کارتیمی به عنوان اشکال سازمانی براي اداره خدمات عمومی کوچک و بزرگ تأکید 

 کردند. می
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دربرداشت که کاربردها یا درسهاي  اصالحات اداري موفق داریوش چندین نکته سازمانی و مدیریتی  -13

ها آنها را اقتباس و به نظام جدید مدیریت انتقال دادند؛ این اي براي مدیریت امروز دارند. بعدها رومیعمده

 نکات عبارتند از: 

 مشروعیت بوروکراسی یا دولت اداري پارسیان  -1

 ثبات محیط اداري  -2

 رهبري سازمانی سالم محیط اداري پارسیان  -3

 ایی بوروکراسی گرحرفه -4

 اجراي قانون جهانشمول داریوش  -5

 مشی اداري آزادمنشانه خط -6

 اندیشی در ارتباطات سازمانی و عملکرد مدیریتیمصلحت -7

جوي هخامنشی تعداد زیادي از اقوام یونانی ـ در نهایت، امپراطوري دولت جهانی با ثبات و صلح  -14

ه در دوران طوالنی جنگ بین آتن و اسپارت از آنجا سیاستمداران، متخصصان، اندیشمندان و کارگران را ـ ک

رانده شده بودند، جذب کرد. پارسیان به آنها پناه دادند و از آنها حمایت کردند و در دوران این دولت با 

ها در خدمات هاي یونانی در زمینه سیاست و حکومت ارتقاء داده شد و سهم یونانیثبات بود که شایستگی

 یافت.  دولتی جدید افزایش

تواند کاربردها و درسهاي هاي اداري پارسیان بود که میهاي نظامآنچه ذکر شد فهرستی مختصر از ویژگی

 اي براي مدیریت دولتی جدید هم در کشورهاي توسعه یافته و هم در حال توسعه داشته باشد. بالقوه

 


