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 چکیده

دي و قتصا، امنظم سیاسیو منطقی ر ساختاي بر پايهرا نی اريرگ اشاهنشاهی بز توانستندکه  نددبوهخامنشیان اولین اقوامی 

را مالی دي و قتصااعظیم ت صالحاا اقتدار سیاسی حاصل شده، بنیان گذارند. لذا به جهت ايجادق.م  4تا  6ون قردر نظامی 

 رشد ر تسريعنقش حائز اهمیتی د هخامنشی شاهنشاهی که کند می مشخص هخامنشیان از مانده باقی آثاربرقرار نمودند. 

 باستان منظر از موجود و منابع آثار اتکا بر با دارد تالش حاضر موضوع، پژوهش اهمیت به توجه با لذا داشته است. اقتصادي

اين تحقیق بر اساس هدف، از نوع بنیادي  .دهد قرار ارزيابی و تحلیل مورد را هخامنشیان هاي اقتصادسیاست چگونگی شناسی

اي و میدانی بوده است.  گردآوري اطالعات به دو روش کتابخانه ش از نوع تحقیقات تاريخی است.و بر اساس ماهیت و رو

تاريخی و منابع هنري بوده و در روش میدانی تالش ار براساس روش کتابخانه اي سعی بر استفاده از منابع معتبر و قابل اعتب

دست آيد.  هي موضوع مورد بحث ب امنشی اطالعاتی در زمینهوره هخدبا مشاهده آثار تاريخی بر جاي مانده از تا  است  شده

)آرال( و از  درياي خوارزمازشمال به درياي مديترانه و نیل،  از غرب به سند،شرق به رود  ازي مکانی اين پژوهش، محدوده

نتايج نشان  .استي امپراتوري هخامنشی آن دوره ي زمانیدرياي پارس کشیده شده و محدودههاي جنوبی  حاشیه تاجنوب 

گستره امپراتوري هخامنشی به ساتراپی هاي مختلف تقسیم از تحوالت بی نظیر اقتصادي در اين دوران می توان به داد که 

 و بهره مندي در دريا و خشکی و شکل گیري تجارت جهانیتباطی ي ارهاش راه گسترجهت سهولت بخشدن در اخذ مالیات، 

وزنه هاي مشخص در امر تجارت، اشاره نمود. در مجموع می توان بیان داشت که اين شرايط  از نظام پولی و ضرب سکه و ورود

 فراهم ساخته است. براي هخامنشیان منابع درآمدي حائز اهمیتی را

 

 تجارت، راه ها، مالیات، کشاورزي اقتصادي، هاي هخامنشی، سیاستهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 جهت بدين بودند. نیازمند اقتصادي روابط و ها فعالیت به خود اجتماعی -سیاسی امنظ تعادل حفظ منزله به هخامنشیان

 الزم زمینه ساختن فراهم تولید، تشويق اقتصادي، رفاه ايجاد به نیز هخامنشی شاهنشاهی اقتصادي هاي سیاست از بخشی

 مشخص صراحت به هخامنشیان از دهمان باقی آثار است. داشته اختصاص اقتصادي خدمات نیز و کاال مبادله و توزيع جهت

 در اقتصادي سازمان که طوري داشته است. به اقتصادي رشد نقش حائز اهمیتی در تسريع هخامنشی شاهنشاهی که کند می

 اهمیت به توجه با لذا. است بوده انحصارگران موارد برخی در و يابنده گسترش رويکرد داراي پیدايش، آغاز همان از دوران اين

 هاي اقتصادسیاست چگونگی شناسی باستان منظر از موجود و منابع آثار اتکا بر با دارد تالش حاضر پژوهشموضوع، 

 .دهد قرار ارزيابی و تحلیل مورد را هخامنشیان

هخامنشیان حکومت خود را ابتدا از استان پارس شروع و با شکست حکومت ماد و تصرف لیديه و بابل توسط کوروش و فتح 

اين پادشاهان در دوران زمامداري خود، از  را افزايش دهند.وسعت قلمرو شهنشاهی خود بوجیه توانستند مصر توسط کم

. در زمان نددکر هاي کشورهاي وابسته بود، پیروي می اي که کمابیش بر اساس خواسته سیاست اقتصادي و اجتماعی عاقالنه

هاي مختلف کشور از جمله نظام اقتصادي  حاتی هم در نظامبر گسترش فتوحات و ايجاد نظم در منطقه، اصال  داريوش عالوه

توان به تقسیم امپراتوري هاي آن می ي آن زمان شد. از نمونه صورت گرفت که باعث شکوفايی و رونق اقتصادي جامعه

بحري بین نواحی  هاي ارتباطی بري و ها، ايجاد راه هخامنشی به بیست ساتراپ و انتخاب فرمانروايی براي هرکدام از آن ساتراپ

واحد به وسیله ضرب   ي کشاورزي و تجارت، ايجاد پول هاي کامالً متعادل تحصیل مالیات، توسعه مختلف حکومت، دستگاه

هاي دريک و شکل به منظور تسهیل مبادالت و تنظیم زندگی اقتصادي مردم و سیاست هاي مترقی و ايجاد بانک  سکه

 .(012، 0555)احتشام، دند ش بديع محسوب میخصوصی اشاره کرد که 

امور  باب پژوهشی گسترده درکه در اين اثر  پی ير برياني  کتاب تاريخ امپراتوري هخامنشیان اثري است دوجلدي نوشته

پولی، خزانه و بازرگانی انجام داده  داري، مالیات، نظام جهانی، قوانین، وضع کشاورزي، برده تجارت لیقباقتصادي و فرهنگی از 

و درآن اوضاع سیاسی، اقتصادي، دينی و  رومن گريشمني  ايران از آغاز تا ظهور اسالم: نوشته(. 0531)بريان،  شده است

 عهد ابط تجاري هرووضع کشاورزي، بازرگانی و رتوان به  آن میمباحث اقتصادي  اجتماعی هر دوره بیان شده است. ازجمله

 به اوضاع اقتصادي، مالیات اقوام خراجگذار،نتس و در آن والتر هین: اثر (. داريوش و ايرانیا0586ه است )گريشمن، اشاره کرد

ي (. ايران در زمان هخامنشی: نوشته0586)هینتس،  استشده  در دوره ي هخامنشی اشارهمشاغل مالی و وضعیت اشتغال 

و شودلعه قرارداده مطا موردرا هاي حکومت هخامنشی  ي جنبه همه که دراين کتاب تالش کرده است تا احتشام مرتضی

 (.0555)احتشام،  است داشته هم به بحث اقتصادي مختصري همچنین اشارات

 

 هخامنشیان تاریخی پیشینه

 در منتها حد (. ق.م55-551حدود دو قرن و ربع ) است کهتمدن هخامنشی يکی از ادوار تاريخی برجسته و درخشان ايران 

آنان از منظر پیشرفت در تمدن و هنر و نیز نگهداري و توسعه  کردند.وايی بر قسمت دنیاي متمدن روز فرمانر شکوه و قدرت

هاي عظیم و ايجاد  همچنین احداث کاخ ،فرهنگ کشورهاي شرق قديم و ترويج دانش و تشويق هنرمندان و جذب دانشمندان

قتصادي و تشکیالت منظم هاي امور و فنون کشاورزي و دامداري و تقويت بنیه ا راه هاي شوسه و ضرب مسکوکات و پیشرفت

حدود اين شاهنشاهی به طور . براي ساير سلسله هاي تاريخی ايران امتیاز خاص و پايگاهی ارجمند داشته اند ،مملکت داري
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: 0581، سامی)آفريقا کشیده می شد  طتقريب نیمی از آسیا يعنی از آن طرف سیحون تا قسمتی از قاره اروپا و از هند تا وس

00-01.) 

 

 هان هخامنشیپادشا

ها تدابیر جانشینی کمبوجیه را  ها کشته شد، او پیش از رفتن به نبرد با ماساژت ق.م در نبرد با ماساژت 551کوروش در حدود 

 .نشست هخامنشیان پادشاهی تخت بر میالد از قبل 551 تا 522هاي  در طی سال فراهم ساخته بود و بعد از او کمبوجیه

 .مادر او کاساندان نام داشت ،سال آخر عنوان شاه بابل را به خود اختصاص دادهشت  که در دکمبوجیه پسر ارشد کوروش بو

 نوه ويشتاسب به داريوش نسب که است شده گفته (.42: 0512 ،پور نعمتو  زيدي) يونانیان کمبوجیه را مستبد می نامیدند

: 0584 )کالیکان، اند شده می محسوب پارس تابع ايکشوره والی آرشام همچنین و ويشتاسپ. رسد می آريارمنه نواده و آرشام

62.) 

 پهناور امپراتوري در نظم برقراري از بعد است. رسیده پادشاهی به میالد از قبل 522 سال اکتبر 5 در احتماالً داريوش

 از تن شش پردازد و شورش ها را با کمک می تابع ممالک و مملکتی تقسیمات و داخلی امور به تشکیالت هخامنشیان،

جنگ انجام داد و نه نفر  01داريوش در طی دو سال . قبل از میالد فتح کرد 520داريوش بابل را در  .نشاند می فرو همدستانش

نخستین  وي همچنین .داريوش به نوعی دولت هخامنشی را از نو تأسیس نمود ، از میان برداشت.را که ادعاي پادشاهی داشتند

 (.45: 0512 پور،نعمت )زيدي و ايتخت قرار داد پ هخامنشی بود که شوش را شاه

 از همسرشخشايار شاه پسر داريوش شود.  می برگزيده او جانشینی به مق. 486 حدود در خشايارشاه پسرش داريوش از بعد

 را صرم شورش آنکه از پس او (.46)همان: دختر کوروش بود و داريوش قبل از مرگ خود او را به ولیعهدي انتخاب نمود ،آتوسا

 (.81)همان:  دهد می قرار او مستعمره و پارس شاهنشاهی از جزئی را سرزمین اين نشاند، می فرو مق. 484 سال در

 خوابگاه در مق. 465 سال پايان در خشايارشا است. مق. 488 در آتن تسخیر و يونان به لشکرکشی او زمان وقايع مهمترين از

 می سلطنت برتخت مق. 465 سال در دست دراز اردشیر ملقب به اول و ردشیرخشايارشاه، ا از پس رسد. می قتل به خود

 در دست دراز اردشیر حکومت دوران نمود. اشاره يونانیان با کیمون عهدنامه انعقاد به او می توان مهم اقدامات جمله از نشیند.

 کرده حکومت مق. 424 تا 414 هاي سال طی در دوم داريوش. رسد می پادشاهی به دوم داريوش آنگاه يابد. می پايان مق. 424

 دوم از اردشیر بعد. کرد حکومت م.ق 558 سال تا و رسید پادشاهی به مق. 414 سال در دوم اردشیر او، مرگ از پس و است

 سلطنت تخت ق.م بر 556 سال حدود تا و کمی مدت او رسید. پادشاهی به دوم اردشیر پسر چهارم ق.م اردشیر 558 سال در

به سلطنت رسید. او پس  میالد از قبل 551 سال در که داشت نام سوم داريوش شاهنشاهی هخامنشی، پادشاه آخرين .نشست

 امپراتوري و او سلطنت موجه می شود. به طوري که عمر جمشید تخت سقوط ونیز اسکندر حمله با از به قدرت رسیدن

 (.21: 0512 )ويسی، پذيرفت پايان 551 حدود در هخامنشیان

 

 سیاست های به کار رفته از سوی پادشاهان هخامنشی ستاوردهاید

 سان، بدين بخشید. پايان ايران فالت در نژادي هاي کهن کینه که به انديشیدند را تدابیري هخامنشی شاهان نخستین

 و گرديد حاکم همدلی انس و ديرين، رقابت جاي به آن اقوام میان و گرفتند پاي فرهنگی قلمرو همین در آينده هاي سلسله

 و غربی آسیاي اجتماعی و سیاسی هاي چهره بررسی همچنین يافت. میهن حکم براي ساکنانش ايران تا شد طی دراز راهی
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 منطقه اين در رايج هاي جدال به هخامنشی امپراتوري برپايی که دهد می نشان میالد از قبل نخست هزاره میانه در آن تغییرات

پذيرش  براي را آنان فراگیر اقتصادي دستگاه يک در گوناگون اقوام بکارگیري سیاست و بخشد یم پايان پیشین هزاره طی در

 زمینه دينی، گوناگون هاي انديشه به بخشیدن آزادي و رسوم داشتن گرامی همچنین. نمايد می آماده يکپارچه و همگرا ملت در

 (.05: 0511 )طاهري، گرداند می محو را تازه نبردهاي بروز

 

 شناسی پژوهش روش

گردآوري اطالعات به دو  اين تحقیق بر اساس هدف، از نوع بنیادي و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاريخی است.

تاريخی و منابع ار اي و میدانی بوده است. براساس روش کتابخانه اي سعی بر استفاده از منابع معتبر و قابل اعتب روش کتابخانه

ي  وره هخامنشی اطالعاتی در زمینهدبا مشاهده آثار تاريخی بر جاي مانده از تا  است  میدانی تالش شدههنري بوده و در روش 

ازشمال درياي مديترانه و نیل،  از غرب به سند،شرق به رود  ازي مکانی اين پژوهش، محدودهدست آيد.  هموضوع مورد بحث ب

ي امپراتوري آن دوره ي زمانیدرياي پارس کشیده شده و محدودهی هاي جنوب حاشیه تا)آرال( و از جنوب  درياي خوارزمبه 

 .هخامنشی است

 

 هخامنشیان اقتصاد در فراز و نشیب در زمان حکومت

در دوران نسبتا طوالنی حکومت هخامنشیان همواره تحوالت مختلفی صورت گرفته است. در اين راستا تحوالت اقتصادي و 

ص، يکی از اين موارد محسوب می شود. معموال اقدامات برخی پادشاهان هخامنشی در اقدامات انجام يافته در اين خصو

خصوص اقتصاد، نقش سازنده اي در سرنوشت کشور در آن زمان ايفا نموده است. به طوري که درخشش اقتصادي بیشتري را 

میمات الزمِ اقتصادي را داشته اند. به همراه داشته است. در اين میان برخی شاهان فرصت بیشتري جهت انجام راهکارها و تص

برخی نیز درگیر فتوحات خود بوده اند. همچنین بعضی نیز اقداماتی در اين خصوص نداشته يا مجال آن را به هر شکلی نیافته 

 اند.

 

 ق.م( 331الی  555فراز و نشیب اقتصاد هخامنشیان بر اساس رویکرد پادشاهان )

بدين ند. ه ادبودي قتصاابط و روافعالیتها  انجام بهملزم  خويش اعیـجتما -سیاسی م انظدل حفظ تعا به منزله ي نهخامنشیا

دن هم کرافر، دـويق تولیـتشدي، اـقتصه ااـفد ريجااشاهنشاهی هخامنشی نیز به دي قتصاي اسیاست هااز بخشی ، جهت

نیز بر ن ناه آستا سیاست عمدراين در ا يافته است.ص ختصادي، اقتصات اخدماو اال ـة کـلدمباو ع ـيزتواي رـبزم ة الـمینز

دي اـقتصاه ـپاي می گردد. درواقع دو مقوله ي تجارت و کشاورزي،ار ستودي اقتصاو آزادي ال تابعه ـملدي اـقتصاافع ـمنس ساا

 به شمار می رفته است.ن اـنآ

ه دوـبزي جهانیساوزي مرار ـتعبی هـبن، اـنة آدـعماف هداز اکه يکی د کرج ستنتاان اوـیتـی مـهخامنشن اهاـشت فتوحااز 

ن، ناوژه آپر در واقع ند.ه ام دادنجاالمللی ابینت مناسبادر جهت تغییر در هدفمند ام ارادي و دـقاي اهـگونن یاـهخامنش .است

 فت.به شمار می ر شاهیدپاي هازمردن بین براز با ي آزاد هازاربه بادي و ورود قتصاانع امو میان برداشتناز ت ـجهدر گامی 

ن را نااه آناخواه خوب، غرري تجاي هاراه سلطه بر ي آزاد و اـياهر در دريعنی حضون؛ هخامنشیادي قتصاو ای ـسیاسي تژاترـسا

 در میکرـگین، دریناـحلنشاوـر سـيگو دا ـهيرـمص، اـيونیه، ااـابلیهـب، اـهديعصر مانند لودي آن قتصاي اا قطب هاـب
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حتماالً اگفت که  انی میتوــاهی هخامنشــشاهنشدي اــقتصر ااختاــسرد وــمدر  (.58: 0512)يوسف جمالی و ديگران، 

ک ــيل، اــین حــعن و در اگوــگوني هاداـقتصد از اوـست. شايد ترکیبی بده ابوردار برخوع تنواز سیاسی ر همانند ساختا

 -ی ـد سیاسـحوان ـيزي ااـظیفة متحدسون از اـنآهخامنشی که هرگز ن شاهان ستادر ديافته  نمازسادي اــقتصاد ــحوا

يت ديکديگر موجور کنادي در قتصاامختلف ي هازه حو، یـاهی هخامنشـشاهنشدر دند. ـیشـل نمـخويش غافدي اـقتصا

 (.5-6: 0558)داندامايف،  شتنددا

فراهم  ات اقتصاديپرداختن به اقدام چندانی جهت فرصتهخامنشی يعنی کوروش کبیر و کمبوجیه در دوره دو پادشاه بزرگ 

 کاره اداره امپراطوري هخامنشی بجهت که اين دو پادشاه هیچگونه تمهیداتی  نمی باشدبدان معنی هرگز ؛ اما اين نکته نشد

فرصت کافی جهت پرداختن به گسترش امور اقتصادي نداشته  آنان همچون داريوش کبیرمنظور اين است که بلکه  نبسته اند.

اصل  نمايند. با تمام موارد ذکر شده، کوروش توانست امپراطوري ايجاد تشکیالت منظمی براي ادارهاو  اند و نتوانستند همچون

، نظارت الزم را بر کار هاي آنان انجام می داد متصديانی اليق و با انتخاب ترتیب بخشدامور مالیاتی امپراطوري را نظم و 

که غربی ى سیاآ یمتماو  میانه ىسیااز آقسمتی ى در مت مرکزحکو تشکیل(. قابل ذکر می باشد که 553: 0581)گزنفون، 

له کاال بین دمبادن خت کرايکنوو گانی زربار موو استد داد و تسهیل تا جهت  منجر می شد توسط هخامنشیان شکل يافته بود،

. گفتنی است (026 :0542، سامیدر نظر گرفته شود )يجی ك رامسکول و حد پووا ،شاهنشاهیزه سر حواسردر مختلف ام قوا

مل اتوسعه عوازات به مواما آنان (؛ 021-023 که تقريبا از دوران بیشتر پادشاهان هخامنشی سکه به دست آمده است )همان،

سیستم پولی توانسته بودند هخامنشی ن شاهادپادر واقع  می داشتند.ف بخانه معطوابه تاسیس يک ضرد را توجه خو ،دىقتصاا

ى عايارى رندگی تجازبا و آن را  قائل شدنده نقرو طال ارزش تناسبی بین  منطبق نمايند. همچنینجديد  وضعیتبا ان را يرا

 .(008 :0555م، حتشا)ا بخشیدند قنطباد اجديد خو

ى سکه طالب ضر نیز و نوى هاس مقیااوزان و  ساختنمشخص اج، خرخ به تناسب تعیین نرش يودارحائز اهمیت ت مااقداز ا

اى پیمانه  ه است. همچنیندبوار مختلفی برقر وزن هايرى توامپرا سراسرش در يواز دارقبل  ده است.يا همان دريک بوجديد 

ه برچیدسپس آورى و جمع رى توامپراسر اسراز نیز  خصوصیى هاس مقیا .دبوه شاى پیمانه  نمودند،ين می زتوس آن سااکه بر

ولت در امر بازرگانی نیز يکی از موارد مورد توجه پادشاهان . سه(255همان: ) سمیت شناخته شدربه ه شاى تنها پیمانه و شد 

از مهمترين که داشته اند  تباطی بین شهرهاط ارخطوزى و سادهتوجه خاصی به جا هخامنشی بوده است. به طوري که آن ها

ل کمادوره در ين ا درلمللی اگانی بینزربا (. قابل ذکر است که50: 0510)بابايی توسکی،  ستاشاهی ده جاآن ها می توان به 

به رفت و آمد می مد و آفت ر رسر کشواسر دربه حمايت خاصی ز نیاون بد یانروانکاو  صورت می پذيرفته استمنیت ا

 .,Dandamayev) 0115: 51‐61پرداختند )

محسوب نشیهخامدى دوره قتصاع ادارى و اضااومطالعه اى برد موجود سنااکه مهمترين  که بر اساس الواح ايالمیچه آن ما ا

 اين امر را شايد بتوان به جهتست. اشته اندد جودوره وين در اتعرفه گمرکی م به ناى چیزمی شود، می توان بیان داشت 

م نجاامینه زين در امی که اقدالین او صورت می پذيرفت، دانست.آن خل در دابیشتر رت که تجا امپراطوري هخامنشیسعت و

ين د. در ابوزم الارد موه در سريع سپال نتقاو انقل ر کز مهم شاهنشاهی به منظوامرن میاط باتارى اربرقراه و شاهرد يجا، اگرفت

م، حتشاد )ايگر بودمحلی به محل س از جناو اکاالها ان و نقل مسافرو حمل ، هااه ساختن شاهرف از هدى، بعدى مرحله 

سیاست  لی الخصوص داريوش اول بوده است،. توجه به کشاورزي که يکی از اقدامات پادشاهان هخامنشی و ع(005، 0555

ه شار خشايابوده است، نشان می دهد. از اقدامات اقتصادي ورزى کشا فعالیت هايکه مبتنی بر توسعه ان را يرالت دى دوقتصاا
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 (.061: 0511بعد از داريوش اول، ضرب سکه بوده است )محمودآبادي و زلفی، ق. م(  465-486)

 

 هخامنشیسیاست اقتصادی در دوران 

د خوري توامپرش ايودار سامان بخشید.و سر ر را کشودي و اداري قتصان امازسا، خود نیرداکاو تدبیر  استفاده ازبااول ش يودار

گانی زربا گسترشر منظو او به انتخاب کرد.ر يی مقتدوافرمانر، يالتاهر  برايو نمود تقسیم  حدود بیست ايالت يا ساتراپیبه را 

از  بزرگ پرداخت.ي هادهبه ساختن جاد لجیشی خوق اسواهداف تامین  به منزله ي نیزو  ها يالتابط بین ارو نمودنيک دنزو 

 گذر می نمود. همچنینات فرو جله از د ساخت و متصل میش به شوس را فسوااست که شاهی ي  دهجاي اين جاده ها، جمله 

: 0586،مستد)او متصل می کردن ستاوبه هندرا يگر بابل ده اي دجا همچنین .ه استدکیلومتر بو 2411 حدود يکدنزل آن طو

 شکل گرفت.دوره ين دي در اقتصااجالب ي هاهپديداز يکی  می توان گفت که ،(. با شکل گیري بانک هاي خصوصی086

وام محسوب می شدند. دي قتصارگ احد بزواکه تنها  ه استدبو هاگاهپرستشست ر وام دادن در دکه کااومستد اشاره می کند 

 (.611ارائه می شدند )همان:ه بهرون بداً ظاهرورزي کشا هاي

 هخامنشی شاهان، به بعد دوران داريوش اولخر از اواکه  ارزشمندي که کشف شده است، می توان دريافتد سناارك و امداز 

از د. آنان همچنین بوده اند خوي گنجینههادر سیم زر و  شمش هايی ازنباشتن ا همچنین ت ومالیادآوري گر فکردر  صرفا

ت حیاد بهبو انديشه ي سامان بخشیدن و در به هیچ وجه و نمی نمودندوي پیررش گذشت کوو با نرمش ام سیاست تو

ساير و مسکن  ،كپوشا ،راكخو هاي مربوط به که هزينهصورتی در ند. ه ادحمتکش نبوت زطبقا سايرورزان و کشادي قتصاا

جامعه ل فعاو مثمر ت طبقاد مزنیز و مد درآ را طی نموده است،دي صعوس قو اول شيودار دوران خراز اواندگی ز ضروريات

يد دترون بد قدرت خريد اکثر افراد جامعه کمتر می شده است.از  روز به روزين ترتیب ابه و به صورت ثابت مانده بود  نهمچنا

دي و با، در راه آاخذ کرده بودندمیانه ورل خاملت از مالیا به زور تحت عنوانکه را کالنی  پادشاهان هخامنشی پول هايگر ا

خصوصی وام نمی اران بانکداز چهل ي صدخ با نر به اجبارمالی ن يادمو، مصرف می نمودندجامعه ل فعات به طبقاياري رساندن 

شده نه میاورخاي هارکشو سايرو مصر  ،بابلدر م قیارش و به شو در نهايت منجر ديقتصاا اشتباهسیاست  تدوم اين گرفتند.

 (611همان: ) گرديدهم اجی فررخاوز يا هر متجار سکنداسیاست وزي پیراي براي مینه ز است. به طوري که

تخت ش، شو ائنخزدر طال  کردن شمش هاي دآوريگري به جا شاهان قبل از ويم و سوش يودارگر اشايد بتوان گفت  

انديشه ي ر سکند، اکوروش کبیر تبعیت می نمودندسیاست ز ، استم بر ملل تابعو ظلم و هکمتانه و مشق د، دگارپاسا، جمشید

دي قتصاايگر سالطین هخامنشی فکر منظم از دبیش ش يودار در ذهن نمی پروراند. در اين دورانان را يرا كبه خاوز تجا

ه بعد بش يوي دار از دوره منشیحکومت هخا (. کتیبه هاي میخی برجاي مانده بیانگر آنند که222: 0568 دوت،شت )هردا

گیبی ا نظیر افرادي کاردانبه ر را حی مختلف کشوانواج خرهمچنینت و مالیاگرفتن د، سايش خوآ جهت فراهم نمودن راحتی و

آوري دگره نقرل به پورا هر محل اج خر، پیشهرت تجا افرادين و انموده بود اري گذوا يگره اي دعدان و پسرو شو راموان و پسرو 

بلکه ، می گرفتند دممراح از تخانه ها نه تنها خررتجان آن مشتريان و بندگااما  نددادتحويل می شاهیي نهابه خزو می کردند 

 ،شفسکیو)پطرفشار هاي مضاعفی را بر آنان وارد می نمودند طوري که گذران روزگار را براي هر ايالتی سخت می کردند 

0545 :511.) 

که  قیمت هاسطح افزايش يافت. به طوري که  يجرمالیتها بتدان میزو دي قتصار امودر الت ي دوخلهامدکبیر ش يودار زماناز 

سرعت  اول شيودارشاهی دپاز غا، از آرو به کندي بوده است و به طور آرامی به سمت باال می رفته استشاهنشاهی ز غادر آ
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دي قتصااهم پاشیدگی  منجر به ازدم، خريد مررت قدن مدآپايین و  قیمت هافتن رهمین باال و  قابل توجهی يافته است

ه ي کمبوجیه قاعدرش و کوي  در دوره به طوري که می توان اشاره داشت که. شده استبعد  ادواردر حکومت هخامنشی 

اما از ؛ هدايايی را به شاه تقديم می نمودند سرزمین هاي تابعه صرفاو  نداشته استد جوت وخت مالیاداپر در خصوصثابتی 

ن آن روز نیاايرامینويسد که ودوت هر، جهتيد. به همین دملل تابع مشخص گراز هر يک  مالیاتمیزان پرداخت ش يودار زمان

می زد، دوهمه چیز چانه میدر لی ا اويرز «.ندندامی خور پدرش را کوو مستبد را کمبوجیه وش( فرده کاسب )خرش را يودار»

 (.042: 0512)عبدالخانی،  دخلق بوار خدمتگذو شت داخالقی ماليم ا مین پادشاه نیزسوو بی قید خوانده می شد  وخشن 

 

 ها تمالیا

نروا از پرداخت فرمام قوبه عنوان  بعد از قدرت يافتن هخامنشیان و وسعت يافتن قلمروي سلطنتی آن ها، پارسی ها رفته رفته

دارد که:  (. اومستد در خصوص وضعیت مالیات دهندگان عنوان می224: 0551نمودن باج ها معاف گرديدند )هرودوت، 

ن نهايشاو زيها دين يهوك اناد درديديم. فريادبابل در ين از اکه پیش ر آورد به باد يهواي را در نتیجه ن سنگین هماي باجها»

 (.468)همان:  «دسی بورشاهنشاهی پان مادمري همه  فرياد قعدر وا

به دست می آمده درآمدهاى دولت از آن که  سازمان مالیاتی يکی از سازمان هی اقتصادي هخامنشیان محسوب می شده است

گرفت، صورت  اقدامی که در اين زمینه ي ارتباط داشته است. نخستینمسئله مالیات، به امور اقتصادى و عمرانی ديگراست. 

د نقل و انتقال سريع سپاه در موار جهتشاهنشاهی  حائز اهمیت بین مراکز ارتباط الزم ايجاد شاهراه ها و برقرارى قدم اولدر

(. 005: 2555)احتشام، مکانی به مکانی ديگر می باشد از  کاالها، کاال و مسافرها، حمل و نقل قدم بعديو در  لزوم بوده است

منجر به توسعه شده از شهرها و بازرگانان شهرى،  اخذمالیات هاى بر هخامنشی  امپراتوريمتکی بودن می توان بیان داشت که 

سیاسی در  دوام سازمانجهت که  هخامنشی می شده استی بین المللی درقلمرو شاهنشاهی شبکه هاى ارتباطی و بازرگان ي

 (.00: 0565)سلطان زاده،  آن زمان ضرورت داشته است

 

 راه ها و شبکه های بازرگانیداد و ستد، تجارت، 

ي تمرکز، منطقه ان اينحاکمو ل ها دافئورت به قد خاتمه بخشیدنو غربی ي سیاآسر اتسردر  منشیشاهنشاهی هخاار ستقرا

آن می بر وه عال محسوب گرديد.گانی زرباري و تجا فعالیت هايپیشرفت جهت در  بی سابقه را ايجاد نموده است که عاملی مهم

و  در نظر گرفتن مقیاس هاو تباطی ارسايل و راه هاي تجاري وتامین در وي سعی و  کبیر شيودي دارقتصااسیاست  توان به

ك و تحردي، قتصار امودر الت رت دونظاو شاهنشاهی سرزمین هاي در حد ل واپوو سکه رواج  چنینهم وجديد ي نههاوز

 بادر اين خصوص عنوان داشته است که: همراه گريشمن  اشاره نمود.د يجااگانی زربارت و تجار مودر اقابل توجه جنبش 

سطح  ،بابلدر  علی الخصوصو عودي گرديد ص هخامنشیه عهدان يردر اآشکاري ر ندگی بطوزسطح ، جهانیرت تجاي توسعه

توسعه و شد د يجان( ايوناو شت )مثل بین بابل اندد جووحی که در گذشته اتی بین نوربط تجاد. روابون يونااز ندگی باالتر ز

ي دوم ق.م. ارههزدر که ودي حداز مستقیم رت تجا. يددغربی گري سیاآبا دي قتصاابط در رواخل داجنوبی ي پاارويافت. 

 (.268: 0586 ،مستدد )اومینمووز تجارت میگرفت بندرت صو

ي هاد راه يجاو ا ي قبلهاراهتوسعه به  آن،کندگی اپرش گسترهمچنین و سکه ب ضر کبیر باش يودار خصوصان و هخامنشیا

ش گسترو ق نرو توانستند ربا اولیناي برن گانازربار و تجااي بر نیز فراهم نمودن تسهیالتو شاهی ص راه به خصوو جديد 

فراهم نمايند. آنها از طريق ايجاد جاده هاي جديد و استفاده ي سیستماتیک و مند منظارت به صورا جی رخاو خلی رت داتجا
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يش افزرا اگانی زربات الدحجم مبارا امکان پذير ساختند و همچنین  نقلو تسهیل حمل  ،تیرتجاي هان اروکاآن از سوي 

را ايجاد نمود زه اي تال تحو، شاهنشاهیت ياالام در اقوس اتمات و الديش مباافزاداشت ند. به طوري که می توان بیان داد

 تنها نه راستا ينو در اامکان پذير می شود به مصر ان يراز ا سفريا از راه درکه کبیر پی برد ش يو(. دار056: 0588، )گیرشمن

هند س قیانورس و اسپس خلیج فاخ و سري يادرنه به امديتري يااز دربی آمیز مسیر آموفقیتدي قتصااتاثیرات نديشه در اصرفا 

، اليتی)و هدار دشگرفی قرر نیز تحت تأثیر کارا  تابعان خود وژهين پرامیز آبا تکمیل موفقیت به دنبال آن بود تابلکه د، بو

رت از راه تجااز با صرفهتر  به مراتبمنیت و اهزينه ن، مازنظر از يايی رت درتجا در واقع می توان بیان داشت که (.11: 0588

 (.58: 0510نظري و ديگران، )آن گرديد نق و روتوسعه  به . اين نوع تجارت در دوره هخامنشیان منجردخشکی بو

ها مسیر ن رواطوالنیترين مسیر کااز روندي سريع برخوردار بوده است.  زيمرونبرزي و مررت درونهخامنشی تجادر دوره 

جله ب دجنوو لنهرين اطريق بینو از صغیر ي سیارد در آسااز و  داشته استکیلومتر مسافت  2411وداً که حددشاهی بوده جا

 .داشته استار قرده ين جااد امتددر اکیلومتر  51-21هر در فاهی ت رخدما هايی باهيستگاا اتصال می يافت. همچنینش به شو

(Hallock, 1969: 6) راه و راه سازى با گسترش  ع می توان بیان داشت که در دوره ي هخامنشیان بیندر مجمو

باتوجه به تغییر چشم گیرى ارتباطی وجود داشته است.  نهادها و سازمان هاى ادارى و مالی توسعه يشاهنشاهی و تشکیل يا 

ايجاد شد،  تحت سلطه ي آنانهاى  شاهنشاهی هخامنشی در سرزمین در دوران علمی، اجتماعی و اقتصادى در زمینه هاي که

اشکانی، ساسانی و  بعد از دوران هايبه پیشرفت هاى بزرگی، حتی منجر تحولی که  رخ داد.دنیاى باستان  در شگرف تحولی

 صورت گرفت.رومی 

اى ايران ه بازرگانی جهانی در شاهراهاز ساير اهمیت هاي راه هاي و شبکه هاي ارتباطی دردوران هخامنشیان می توان به  

 (.01-01: 0511)اسدى،  اشاره نمود هخامنشی

در دوران زمامداري خود دريغ تالشی نوع رونق بخشیدن به بازرگانی بین المللی، از هیچ با هدف  اول داريوش در هر صورت

قابل ش، از نوشته هاى تاريخی، الواح تخت جمشید و حتی سنگ نبشته هاى خود داريو به طوري که اين نکته ننموده است.

ساخت، بازسازى و درنهايت بهره بردارى از بزرگراه هاى اين پادشاه می توان به ازجمله کارهاى بزرگ عمرانی  درك می باشد.

 (.510-614: 0533،)برياناشاره نمود سارد )از خوزستان تا غرب ترکیه ى امروزى(،  ـ شاهی، مانند بزرگراه شوش

ديگر نیز  اقدامچند ه است. او بازسازى و تکامل بازرگانی در راه هاى دريايی نیز بودکر فخشکی، در  جاده هايبر  عالوه داريوش

 می نموده ، اما ظاهراً از اين اقدامات، مقاصد استراتژيک را دنبالصورت گرفته بود انجام داد که تا حدى با هدف ترغیب تجارت

در گفته هاي سرانجام گشايش گذرگاه آبی سوئز را  که ريانداسفر سیالکس اهل کا و نیز است. سفر اکتشافی از انیدوس تا سوئز

)کوك،  قبلی اقتباس يافته بوداقدامات فراعنه ى  که خود از از جمله نتايج اين اقدامات بود قبلی به اجمال به ان پرداخته ايم،

به نوآورى هايی،  اقدامگانی دريايی در بازر به منزله ي ايجاد سهولتاز راه اندازى راه هاى دريايی، داريوش  بعد(. 262: 0586

عالوه بر ناوهاى  زماندر اين  نمود. به طوري که می توان تصور نمودپايه گذارى شرکت هاى کشتی سازى و کشتی رانی،  نظیر

 يیهاکشتی  رفت و آمد می نموده اند.تابعه نیز در درياها و رودها به طور فراوان  سرزمین هايکشتی هاى بازرگانی  ،سربازبر

 را داشته اندرود دجله و فرات، سند، نیل و کارون  نظیرظرفیت صد تا دويست تن براى عبور از رودهايی  که داراي بزرگ

 (.062: 0581)سامی، 
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 ابزار داد و ستد و واحد پول

ه وجود می آورد ، اين شرايط را بنهخامنشیا به وسیله ي غربیي سیاآتمامی و  میانه يسیااز آقسمتی در حد واحکومتی ايجاد 

زه سر حواتسردر مختلف ام قواکاال بین ي لهدمباي سیلهو ساختن ختايکنوهمچنین و گانی زربار موو استد داد و  که جهت

علی الخصوص داري بانکرت و هخامنشی تجا(. در دوره 005 :0581،)سامیرايج شود ئمی ك دامسکول و حد پووا ،شاهیدپا

را بابلیها داري بانکي هاروش  پارسی به طوري که تاجرانيافت.  رش قابل توجهیگست (ق.م 551غلبه بر بابل )از  پس

به طوري که می  .بهره می گرفتندان يرو ابین هند د خوي حمل کاالها جهت يايین درگاوناو ها روان کااز  آن ها آموختند.

 تسلط از بعد و کبیرش يودار دورانر در اب نخستیناي بران يردر ايک( )درطال ي سکه هاوبانکی ض( )قبو دسناا توان بیان نمود

 (Chachi, 2005: 8).استقرار گرفته ده ستفاا ( موردق.م 506ي )بر لید

: 0581، مانیاز و آورز)سرفر شد آگاه سکهب ضروم لز به بیشتري ببخشد،ام قورا مالی م اداري و نظا توانستش يوداروقتی که 

ي سکهها (. به طور کل40 :0510ضرب سکه نمی کردند )نظري و ديگران،  اقدام به دهخامنشی خون شاهاپاد در واقع(. 00

خاص خود را داشتند. به طوري که د کررکاام که هر کد (0وجود داشته اند )تصوير شماره  شکلو يک درسته دو دهخامنشی به 

وزن حد واطال با  ي سکه اما ،ستا کاربرد داشته واحديان عنو تحتو خلی رت داتجا امور دربیشتر ، بابلس وزن با مقیاشکل 

 رواج معمول ترين داليلاز  (Alraam, 1994: 5). به کار می رفته استلمللی ابیناي و منطقهافررت تجا جهتتیک آيوبیک ا

، مانیاز و آورز)سرفر اشاره نمودرت تجات ومعامالن آن در ساآله دمباهمچنین  در وزن ونظم  می توان به يکي درسکه يافتن

در امر داد و ستد فراهم دم را مر تمامیي هازنیا همز با، ازديادد جووبا ه نقر وطال ي که سکهها ابل ذکر استق(. 02: 0581

شاهنشاهی ق شر ناحیه يدر مر بیشتر اين اکه  گرفته است،می صورت جنساز طريق ت، معامالري از بسیاو نمی نموده است 

 همان(.است )رواج داشته  هخامنشی

 
 (.12: 1331دوران هخامنشی: دریک )سمت راست( و شکِل )سمت چپ( )تندولی و باقری لری، : سکه های 1تصویر 

 

وزن م گر65/06 که حدوديکی دودر بهم موسوي هخامنشی سکهن شاهی شاهنشاهادپادوران خر در اوا معتقد است که نبابلو

 (.6: 0588ن، )بابلو( 2داشته است، به وجود آمده بود )تصوير شماره 
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 (.11: 1331تندولی و باقری لری، ) یهخامنش: سکه ی دو دریکی، دوران 2تصویر 

 

سکه هاي سـاتراپی هـاي   ب(  .هاي شاهان هخامنشی سکهرا تشکیل می دادند: الف( سکه هاي هخامنشی سه گروه به طور کل 

 .سکه هاي امیران تابع فرمانرواي هخامنشیج(  ی.هخامنش

از طال و شکل از نقره ضرب می شده اند که روي سکه بـه طـور معمـول     دريک ورتبه دو ص: سکه هاي شاهان هخامنشیالف( 

نقش شاه به صورت نیزه دار به جز سکه هاي داريوش سوم کـه شـاه را خنجـر بـه دسـت مـی نمايانـد و پشـت آن فرورفتگـی          

شـیارهاي  که هاي مذکور روي س. بر گرديددو دريکی نیز در زمان داريوش سوم ايجاد  ی مشاهده می شده است. سکه ينامنظم

 (.2و  0قابل مشاهده می باشد )تصاوير شماره مواج، يا نقش دو هالل و يا نقش قسمت جلوي کشتی 

و شـهرهاي   هممالـک تابعـ   ،عالوه بر دريک که مخصوص ضرابخانه هـاي سـلطنتی بـود    :سکه هاي ساتراپی هاي هخامنشی ب.

 مجـاز بودنـد تـا   ساتراپ( تعیین شده از سوي شاه، حتی فرمانروايـان ارتـش   يونانی آسیاي صغیر در تصرف ايران و فرمانروايان )

در بعضـی سـاتراپ هـا، فرمانروايـان محلـی کـه از شـاهزادگان و         ضرب نمايند.سکه تمايل داشتند، هريک جداگانه از فلزي که 

در حـالی کـه حاکمـان فقـط      .گرديداجازه ضرب سکه داشتند. سکه هاي طال در مرکز ضرب می  ،نده ابزرگان پارس يا ماد بود

 گـر کـه نشـان    ش هـايی (. بر روي سکه هاي هر شهر يا ساتراپی، نق244 :0583اجازه داشتند سکه نقره ضرب نمايند )قديانی، 

 تصوير می شـده اسـت  ها به طور مکرر نقش سر يک مرد  روي آن ضرب می گرديد.ها بوده  اقتدار و ويژگی خاص هرکدام از آن

با اين حال دستگاه ديـوانی   روند.هاي محلی روي سکه ها به شمار می  ی باشد، آغازگر نمايش تصوير قدرتکه اگر حاکمان محل

(. اين سکه ها اغلب داراي نوشته سه خط آرامی هستند و در 222 :0511)لیندزي،  ه استدر انتخاب هر کدام از نقوش آزاد بود

 ضرب می شدند.ضرابخانه هاي سلطنتی 

 اين سکه ها به اياالتی از قبیل کاري، لیبی، کتیوم، ساالمین، قبـرس، فنیقیـه و  : تابع فرمانروايی هخامنشی سکه هاي امیران ج(

شـرايط  در  نمـوده و ها تحت اطاعت هخامنشیان در آمدند، استقالل داخلـی خـود را حفـظ     زمانی که آنداشته اند. تعلق غیره 

و به دلخواه، نقوش مربوط به مذهب و خدايان مورد سـتايش   دار بودندار و از لحاظ نقش نیز اختی ضرب نمودندسکه کامال آزاد، 

بـا زمینـه ي خـاص محلـی، معـانی و       نقش هاي مذکور(. 06 :0581آورزمانی،  و )سرفرازمی بردند و خط محلی خود را به کار 

وي ديگر نقش کشـتی منقـور   . سکه اي که بر يک روي آن، شاه سوار بر اسب و بر رارا بوده استمحلی خاص خود را د امینمض

 (.244: 0583است، در کشورهاي تابع هخامنشیان نیز رواج يافت ولی در يک را که از طال بود خیلی کم سکه میزدند )قديانی، 
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اگر بخواهیم به يافته هاي باستان شناسی بنگريم، می توانیم تا حدي چگونگی داد و ستد را در دوره هخامنشیان بیان نمايیم. 

ست که ه امدآست دين حکومت به ي اهااپ ساتردر ستد هخامنشی  و دادمبنی بر ء شیااکه می توان اذعان داشت  به طوري

م نظاد يجااهخامنشی با ي  در دورهدر واقع همگی آثار نشانگر آنند که می باشد. دوران ين در اتباطی ري و اربیانگر نظم تجا

و شهرها ه از شد اخذي هاتبه مالیادن آن متکی بوهمچنین و مختلف ي پیهااتقسیم شاهنشاهی به ساترو سیاسی متمرکز 

و قلمردر خشکی از طريق هم و يا درطريق از لمللی هم اگانی بین زرباو تباطی ي ارشبکههاش گستر منجر بهي شهرن گانازربا

 نیز ضرورت داشته است.ن ماآن زسیاسی ن مازسااي دوام که بره است شاهنشاهی شد

نستند به انمیتوقبل دي قتصاو اسیاسی ي هارساختان يگر با هماد ، پارس هاهنشاهی شکوهمند هخامنشیشاي شکل گیر با

 احساس شد.کاال ي لهدمباي سیلهوبه ج حتیااو اينگونه بود که  نددازبپرن گوناگوي فرهنگهاام و قوابا  وسیع وين قلمري ا اداره

ام قواکاال بین ي لهدمباي سیله و ساختنخت اهمچنین يکنوو ی گانزربار موو استد داد و تسهیل  در اين دوران به جهت

داراي دو جنبه بوده رت تجاو ستد داد و  رواج يافت. در اين زمان كمسکول و حد پو، واشاهیدپاي  زهسر حواسر در مختلف

ی شده است م خلیي داهااپهمچنین ساترو نشین چکوو نشین دم ده کاال بین مري لهدمبا شاملمحلی که ي يکی جنبه است.

نیز منابع و تخت جمشید روي بااز  ه است. به طوري که الواح مکشوفهدبوورزي کشاي هاآوردهفرت و که بیشتر شامل منسوجا

مترقی ت ياالابین رت يگر تجاي د. جنبهنمايدمیزي سافشفارت تجاع ين نوي ا رهبادر دوران،ه از آن ماندي جا ربب مکتو

طاليی ه اي، نقراي، شیشهوف قبیل ظراز ينتی ي زشیااشامل ورزي کشاي هاآوردهر فربوه همسايه که عالي هارکشوو حکومت 

ي تا حد بر اساس يافته هاي باستان شناسی کامال آشکار است، می تواندکه  . اين مسالهسفالی میباشدي هااز آن دادهمهمتر و 

، میانهي سیاه و آسیاي ياي در زهحوز، قاقفاز  مکشوفهي گنجینه هاو تاکید داشته باشد هخامنشی اي منطقهافررت به تجا

 باشند.دي قتصاانظر از هم و نظر فرهنگی از هم ع، ين موضواهمیت ا تا حد قابل توجهی می توانند نشانگرن ستاربلغاو سیه رو

 

 کشاورزی

معیشت ورزي هخامنشی کشادوران  در جامعه ي دوران هخامنشی به نوعی در زمینه ي اقتصاد به کشاورزي وابسته بوده است.

ي توسعه اي بران، يرد آب در انظر گرفتن کمبودر با آن به وري ضرزنیاي آب و مسأله داده است. تشکیل می دم را غالب مر

هايی آوري با نون ين شاهاد. از جهتی اگیرار هخامنشی قرن ست شاهادر دبی آکه مديريت منابع د بوه شدورزي منجر کشا

اري به باغدرا ايجاد نمايند. پارسیان نقی روپر ورزي نستند کشااتوت يا حفر قناو مبوجیه عصر کدر ها« وتأسیس »هاترن همچو

ده است. حتی از ير بوداقصرها در همجواري شاهنشاهی قلمرو سر اسردر شاهی ي يس هادپري وافري داشته اند و عالقه 

شامل محصوالتی و جنسی رت به صوشتر دوره استفاده می شده است که بیين ت در امالیامحصوالت کشاورزي جهت پرداخت 

رت به صواد نیز فرد استمزديگر دسويی ورزي در اين عصر است. از همیت کشاامؤيد د ست که خوده ابواب شرو جو م، گندنظیر 

اوان در فرت محصوالد جواز ومختلف حکايت ط نقادر هايی رنباد اجووست. گرديده اخت می داپرت همین محصوالو از جنسی 

 (.0: 0515ارد )حسینی بجدنی، دوره دين ا

زمین هاى قابل کشت  یتمام چشمگیري يافت. به طوري کهکشاورزى در شرق نزديک تغییرات  یتدر دوران هخامنشیان وضع

و چه کوچک شناسايی چه زمینداران بزرگ  در اختیار دارندگانشان( و 03: 0558)داندامايف،  به طور دقیق مساحی شدند

 و می توان آشکار شدبیشتر در شهرهاى بزرگ شاهنشاهی  دگرگونی هاي مذکور نمودند.نیز دريافت سندى  احتماالشدند و 

می  از جمله موجود است.که نمونه هاى امروزى آنها نیز  در نظر گرفته اندانجام اين کارها  جهت سازمان هاى بزرگی را گفت
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گزارش که همه ى اينها بايست  غیرهدارى، سازمان کارگرى و سازمان کشاورزى و آبیارى، سازمان بازرسی تخلفات زمینتوان به 

ضی اراعظم اقسمت ن هخامنشیات ثر فتوحادر ا .تحويل می دادندکارنامه ى روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه ى خود را به دربار 

از مر اين است ا آشکارو  فتمی ياار ستقرن اشاهادضی پادر ارامستقیماً ورزي که کشاري به طومی آمد.  ه درشادبه مالکیت پا

قائل بوده اند ري همیت بسیاامین زنی داباورزي و آکشا برايهخامنشی ن شاهاآسان تر بوده است. پادنه هم اخزظ لحا

 .(51: 0533 ،يسهوفرو)

و داد می توان دريافت که سیاست اقتصادي پادشاهان هخامنشی بیشتر بر مبناي مالیات ها، تجارت  با توجه به آنچه گفته شد

، ايجاد از آن ها هرکدام يبرا فرمانروا و تعین ی هاساتراپو ستد و کشاورزي انجام می يافته است. مالیات هاي اخذ شده از 

ي را فراهم ساخته است. ايجاد رفاه اقتصاد ي که منجر به شکل گیري تجارت وسیع و جهانی شد، مطمئناو بحر يبر يها جاده

و خدمات،  کاال ي توضیع و مبادلهمناسب جهت زمینه  کردن تشويق به تولید بیشتر، فراهم نشیاينگونه بود که شهرياران هخام

 را مورد توجه قرار دادند. يکشاورز ي ايجاد بانک خصوصی و توسعه

مجهز به يک  ت هايوسیع به ايال گستره يهخامنشی، تقسیم اين  امپراتوريآسیاى غربی، در زير لواى تمامی تحقق وحدت 

از  هخامنشی ، ايجاد وسايط ارتباطی بین بخش هاى مختلف شاهنشاهیمورد نظارت قرار می گرفتمرکز  سوياره که از طرز اد

 همگیطال در گنجیه هاى حکومتی،  ازدياد منابع ، دستگاه کامالً متعادل تحصیل مالیات،طريق راه هاي خشکی و دريايی

ه وجود نداشت در گذشتهقوه محرکه اى  به عنوان که ي هخامنشیان دارندکه تاکید بر اقتصاد بی نظیر امپراتور عواملی هستند

جان و به حیات اقتصادى ايران  است. اين ويژگی ها که به جهت سیاست اقتصادي پادشاهان هخامنشی حاصل گرديده است،

 قدرت عظیمی بخشید.

 آورده شده است. 0سیاست اقتصادي پادشاهان هخامنشی در جدول 

 اقتصادی پادشاهان هخامنشی )نگارنده(.: سیاست 1جدول 

 سیاست اقتصادی پادشاهان هخامنشی

 ضرب سکه-0

 توسعه ي راه ها و شاهره هاي تجاري در خشکی و دريا.-2

 برقراري امنیت راه ها و نیز مکانات براي کاروانیان در مسیر جاده اي.-5

 وارد نمودن وزنه ها و مقیاس ها.-4

 دريافت خراج بر اساس زر و سیم.-5

 اهمیت به توسعه ي کشاورزي و ارتقاء آبیاري.-6

انتخاب حاکمانی در ساتراپی ها به منزله ي تسلط بیشتر بر امور -3

 اقتصادي.

 

 بحث و نتیجه گیری نهایی

 باستان منظر از هخامنشی شاهان توسط شده گرفته کار به اقتصادي هاي سیاست شناخت بررسی پژوهش حاضر که تحت عنوان

سیاست اقتصادي پادشاهان صورت يافته است، نشان داد که  قتصاد هخامنشیان از منظر باستان شناختیبررسی اشناختی 

هخامنشی بیشتر بر مبناي مالیات ها، تجارت و داد و ستد و کشاورزي تاکید داشته است. از جمله مواردي که توانست در اين 

 فرمانروا و تعین ی هاساتراپمالیات هاي اخذ شده از  -0 وده است:دوران نوعی رفاه اقتصادي را فراهم نمايد، شامل موارد زير ب
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تشويق  -5ي که منجر به شکل گیري تجارت وسیع و جهانی شد. و بحر يبر يها ايجاد جاده -2از آن ها.  هرکدام يبرا

ايجاد بانک  -4. و خدمات کاال ي توضیع و مبادلهمناسب جهت زمینه  کردن فراهم و به تولید بیشتر شهرياران هخامنشی

همچنین می توان بیان داشت که در اين دوران به جهت اهمیت باالي داد و ستد و تجارت ي. کشاورز ي توسعه -5و  خصوصی

توجه ويژه اي شده است. به طوري که اين مسئله با شتاب  قبلراهدارى، نسبت به  چگونگی و راه سازى و راه جهانی به امورات

 ساخت راه شاهی و ايجاد سامانه ى چاپارى، رشداول در اين خصوص نظیر نوآورى هاى داريوش  ت.قابل توجهی همراه بوده اس

تجارت از اين طريق، رفاه  ايفا نموده است که در کنار توجه به راه هاي دريايی و داد و ستد وفزاينده اى در امر بازرگانی جهانی 

 اقتصادي قابل توجهی را فراهم نموده است.

بازرگانی آن هم در سطح جهانی، با تبديل راه  یايجاد شاهراهجهت  را اي مساعد رى و سامانه ى چاپارى، زمینهسازمان راهدا

 امپراتوري سیطره يآسیاى غربی در زير تمامی تحقق وحدت ساخته بود. قابل ذکر است که خراسان به راه ابريشم، فراهم 

، مورد نظارت قرار می گرفتمرکز  سويمجهز به يک طرز اداره که از  ت هايبه ايال گستره امپراتوري شان، تقسیم انهخامنشی

، دستگاه کامالً متعادل از طريق راه هاي خشکی و دريايی هخامنشی ايجاد وسايط ارتباطی بین بخش هاى مختلف شاهنشاهی

د بی نظیر اين دوران داشته که تاکید بر اقتصا عواملی هستند همگیطال در گنجیه هاى حکومتی،  ازدياد منابع تحصیل مالیات،

 اند.

وزنه ها و  از نکات قابل توجه ديگر که در زمینه ي اقتصادي تحوالتی را به جهت رشد آن فراهم ساخته است، در نظر گرفتن 

گرديد. در واقع  تشويق تجارت خارجی بوده است. به طوري که منجر به سکه خصوصامقیاس ها در همه اقطار شاهنشاهی و 

ذعان داشت که تدابیر و رويکرد هاي پادشاهان هخامنشی، ظهور رفاه اقتصادي قابل توجهی در اين سرزمین را امکان می توان ا

بنابراين با توجه ؛ پذير نموده است. به طوري که اين رفاه و چگونگی اقتصادي در آن دوران داراي بازتابی جهانی نیز بوده است

توسعه ي راه ها  -2ضرب سکه.  -0دشاهان هخامنشی شامل موارد زير بوده است: به نتايج پژوهش کنونی سیاست اقتصادي پا

وارد  -4برقراري امنیت راه ها و نیز مکانات براي کاروانیان در مسیر جاده اي.  -5و شاهره هاي تجاري در خشکی و دريا. 

 -3ه ي کشاورزي و ارتقاء آبیاري و اهمیت به توسع -6دريافت خراج بر اساس زر و سیم.  -5نمودن وزنه ها و مقیاس ها. 

 انتخاب حاکمانی در ساتراپی ها به منزله ي تسلط بیشتر بر امور اقتصادي.

 

 منابع

 تهران.، جیبیى هاب کتان، هخامنشیان ماان در زيرا (،0555) ،مرتضیم، حتشاا .0

 و اجتماعی و سیاسی رساختا بر آن تاثیر و پلوپونزي هاي جنگ در هخامنشیان نقش ،(0581) علیرضا، اسدي، .2

 باستان، ايران تاريخ رشته ارشد، کارشناسی مقطع نامه پايان کوب، زرين روزبه: راهنما استاد هخامنشیان، اقتصادي

 .بهشتی شهید دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده

 ، تهران.میرکبیرم، امحمد مقد مترجم:، يخ شاهنشاهی هخامنشیرتا (،0586) ، ا.ت،مستداو .5

 520 _486) يکم داريوش زمان در ايران اجتماعی و اداري اقتصادي، اوضاع بررسی ،(0510) مهناز، توسکی، ابايیب .4

 دانشکده باستان، ايران گرايش تاريخ، رشته ارشد، کارشناسی مقطع نامه پايان آذري، عالءالدين: راهنما استاد ،(م.پ

 .مرکزي رانته واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات

نجمن ا نشر، بیانی خان بابا؛ بیانیزاده ملک  مترجم:، هخامنشیان در دوران يرى اسکه ها(، 0588)، نستن، اربابلو .5

 تهران.، ينهزپانشر ؛ مفاخر فرهنگی



 فرهنگ  و هنر مطالعات

 44 -58، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،6 دوره

53 

 

نشر زرياب، ر، ج اول، سمساى مهد مترجم:ر، سکنداتا رش کون از هخامنشیارى توامپرايخ رتا (،0533) ،پیرن، بريا .6

 تهران.

 بین بررسی تطبیقی نقوش مهرها و سکه هاي هخامنشی، همايش(، 0514تندولی، سارا، باقري لري، محمد رضا، ) .3

 انسانی، سازمان ها و مراکز دولتی، موسسه ي سفیران فرهنگی مبین. علوم و هنر در تحقیق و نوآوري المللی

 ملی کنگره اولین ،«هخامنشی عصر در آن به مربوط مشاغل و کشاورزي» ،(0515)سادات،  فرشته بجندي، حسینی .8

 .پايدار توسعه به دستیابی راهکارهاي مرکز ايران، طبیعی علوم و شناسی زيست

و ترجمه ه بنگارات نتشاب، اباارحی رو مترجم:، هخامنشین شاهادنخستین پاان در دوران يرا (،0558) ، م.آ،مايفانددا .1

 تهران. ب،نشر کتا

اسالمی، چاپ اول، انتشارات فرهیختگان دانشگاه،  –(، تاريخ ايران: باستان 0512)زيدي، سمیه، نعمت پور، طیبه،  .01

 تهران.

 (، تمدن هخامنشی )جلد اول(، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.0581)سامی، علی،  .00

 .نددوفوالپ چاو نشر از، شیرج اول، (، 0542)، هخامنشین تمد، علی، سامی .02

 .تهران سمت، انتشارات زنديه، دوران تا آغاز از ايران؛ هاي سکه ،(0581) فريدون، آورزمانی، اکبر، علی سرفراز، .05

 .تهران آبی، نشر ،«ايران در شهرنشینی و شهر تاريخ بر اي مقدمه» ،(0565)حسین،  زاده، سلطان .04

 آن دهنده شکل هاي فرهنگ از هخامنشیان دوره در رسمی هنر ريشه جويی (، پی0511صدرالدين، ) طاهري، .05

 .تهران مدرس، تربیت دانشگاه معماري، و هنر هنر، دانشکده پژوهش رشته دکتري رساله ،امپراتوري

(، نظام اداري هخامنشیان و ملل تابعه )با تاکید بر بین النهرين، مصر و يونان(، استاد 0512عبدالخانی، محمد، ) .06

خ ايران باستان، دانشگاه آزاد واحد راهنما: محسن قائم مقامی، پايان نامه کارشناسی ارشد، رشته تاريخ، گرايش تاري

 تهران مرکزي.

 ، تهران.تاريخ، فرهنگ و تمدن ايران در دوره هخامنشیان، نشر فرهنگ مکتوب، (0583قديانی، عباس ) .03

 نشر ققنوس، تهران.، مرتضی ثاقب فر مترجم:، شاهنشاهی هخامنشی (،0586) ،مانوئلن جاك، کو .08

 بختیار، اسعد گودرز مترجم: ها، پارسی و ها مادي دوران در هنر تاريخ و یشناس باستان (،0584) ويلیام، کالیکان، .01

 .تهران اول چاپ پازينه، موسسه نشر

 .انتهر ،فرهنگیو علمی ، ضا مشايخیر (، مترجم:0581)، کوروش نامهن، گزنفو .21

 تهران.ب، رجمه کتاتو نشر ه بنگاپ اول، چا، محمد معین مترجم: م،سالاتا ز غاان از آيرا (،0588) ،من، روگیرشمن .20

 ، تهران.تاريخ امپراتوري ايران، مترجم: عیسی عبدي، انتشارات امیر کبیر ،(0511) ،لیندزي، آلن .22

 دنیاي اقتصادي شرايط تغییر در هخامنشی مسکوکات تاثیر» ،(0511) مرتضی، زلفی، اصغر، سید آبادي، محمود .25

 .052-068: 11تابستان  ،20 رهشما ،6 دوره تاريخ، نشريه ،«. م(چهارم و پنجم قرن) يمقد

 هخامنشی دوره در بازرگانی مبادالت و تجارت بررسی» ،(0510) مهران، نوروزي، اصغر، علی سلحشور، سامر، نظري، .24

 شماره کندوکاو، مجله ،«هخامنشیان به منتسب هاي گنجینه از مکشوفه شناسی باستان هاي داده و اشیا بر تمرکز با

 .53_56: 10 زمستان و پايیز چهارم، سال ششم،

 ، تهران.انتهره نشگادانشر ، جلد 6، يتیاهددى ترجمه ها (،0551) ،يخرتاودوت، هر .25

 تهران. ب،کتاى نیاد نشر، نیراندزحید ماوغالمعلی  (، مترجم:0568) ،يخارتوودوت، هر .26

 ران.ته ،میرکبیررات انتشا، ايهرلرحمن حیداعبد مترجم: س ها،رپاش و يودار(، 0583)، لتر، واهینتس .23



 فرهنگ  و هنر مطالعات

 44 -58، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،6 دوره

58 

 

اقتصادي آن در دوره  -چگونگی ساخت کانال سوئز توسط داريوش و بررسی تأثیر سیاسی  (،0588) واليتی، رحیم، .28

 .88، پايیز و زمستان 2، مجله مطالعات باستان شناسی، سال اول، ش «هخامنشیان

 نشر دوم، چاپ فر، اقبث مرتضی مترجم: میالد، از پس 651 تا مق. 551 از باستان ايران ،(0538)يوزف،  ويسهوفر، .21

 .تهران ققنوس،

 تهران.س، ققنو نشر، مرتضی ثاقب فر مترجم: ن،باستاان يرا (،0538) زف،يو، يسهوفرو .51

 گرجستان و ارمنستان آذربايجان مناطق در هخامنشیان هنري -سیاسی حضور بازتاب ، تحلیل(0515)مهسا،  ويسی، .50

 علوم دانشکده تاريخی، دوران گرايش شناسی باستان رشته تردک رساله شناسی، باستان اخیر هاي کاوش به باتوجه

 .تهران مدرس تربیت دانشگاه انسانی،

 نشین ساتراپ اقتصادي جايگاه و نقش» ،(0512) اکبر، علی شهابادي، ناصر، جديدي، کريم، محمد جمالی، يوسف .52

 علوم و ادبیات دانشکده خی،تاري هاي پژوهش ،«(مپ. 551 تا 551 از) یهخامنش شاهنشاهی در ايران غربی هاي

 .53_52: 12 تابستان ،08 پیاپی دوم، شماره پنجم، سال جديد، دوره نهم، و چهل سال اصفهان، دانشگاه انسانی،

33. Alarm, M. (1994), "Iranian coind & mints: Achaemenid dynasty daric The 

Achaemenid Currency",Ecyclopaedia Iranica. 

34. Chachi, A. (2005), "origin and development of commercial and Islamic banking 

operations", J.KAU: Islamic Econ., Vol.18, No. 2, pp. 3-25(2005 A.D/1426 A.H). 

35. Dandamayev,M.A, (1993)"Commerce II. in the Achaemenid period": Encyclopaedia 

Iranica, vol. 6, pp. 59-60. 

36. Hallock, Richard Treadwell. )1969(. Persepolis fortification tablets. Vol. 92. 

University of Chicago Press. 

 

 


