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 کیدهچ

انگیگ  در تگاریخ روابگي سیاسگی و اعتمگاای عوامگ  قگدیم         اي شگگفت  پیدایش دولت هخامنشی در نیمه قرن ششم ق.م پدیده

اظیمی چون سومر، کلده، ایالم، اورارتو، آشور و دولت آریایی نژاد ماد گردید و به سگرات   امپراتورياست.این دولت، عایگ ین 

ق.م  525مصگر   -535بابگ    -505مر قدرتهاي شرقی باقیمانده در آسیاي غربی و آفریقاي لیدي و در زمانی کوتاه توانست به ا

عهان قدیم را با روشهاي عدید سیاسی و معیارهاي نوین مدیریت فرهنگگی و نظگامی پدیگد     امپراتوريترین  پایان داده و اظیم

ثیري از خویش به عاي نهاد که روشهاي اداري و فرهنگگی  تاریخ دوام آورد. این دولت چنان تا آورد و دیر زمانی بر پهنه ملتهب

آن تا قرنهاي بعد نه تنها در ایران بلكه در مدنیت عهان شناخته شده قدیم به انوان یك نمونه باقی مانگد. فگراي مگی نویسگد      

وي سگازگاري،  ایران، نخست با مادها در تاریخ نمودار شد و سپس شاهنشاهی هخامنشی فرا رسید. این حكومت عهگانی بگا خگ   

ی که موضوا 1که از آن پس همواره از آن پیروي کردند. بردباري دینی و قانونی عهانی براي ایرانیان سرمشقی بر عاي گذاشت.

ي این تحقیق در نظر گرفته شده است ع ایر و شهرهاي مورد اختالف ایران و یونان در دوره هخامنشیان اسگت کگه در ایگن    ارب

 تر و مرتبي با رخدادهاي سیاسی زمان به آنچه پیش آمده است افكنده شود. بینانه دوباره، واق  تكاپو سعی شده است نگاهی

 

 مورد اختالف ریشهرها و ع ا، انیهخامنش، ونانی ،رانیاکلیدی: لمات ک
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 مقدمه

 تاریخ روابط سیاسی دیپلماسی دولت هخامنشی با اسپارت

هگالیس واقگ  در     ق.م از رودخانگه  505کوروش هخامنشی در نخستین هجوم پارسیان به غرب نقش اسالمی داشت. او در سال 

هاي دنیاي یونگانی را بگر    زودي با فتح سارد پایتخت لیدي دولت شهر ثروتمند غرب آسیا دروازه هور نمود و بآسیاي کوچك اب

 روي پارسیان باز کرد.

ق.م سال نخستین تماس میان یونانیان و پارسیان بود. هیچ یك از این دو ملت اهمیت سرنوشت ساز ایگن تمگاس را    505سال 

توانسگت بگه رونگق بازرگگانی یونگان       فقي یك پادشاهی دیگر بربري بود که داد و ستد با آن می، پارس ننشناختند. براي یونانیا

ترین نیمه عهگان یونگانی    ترین و پیشرفته دیدند که در یك نس ، ثروتمندترین، پرعمعیت نماید. آنان هرگ  به خواب نمیکمك 

ابر تمام تواناییهاي شاهنشاهی پارس، در تالشی کگه بگراي   زیر فرمانروایی پارسیان خواهد بود و نس  بعد ناچار خواهد شد در بر

توانسگتند   که هنوز استقالل خود را نگاه داشته بودند ایستادگی کند. آنهگا نمگی   -تر یونانی زیر دست آوردن دولتهاي اقب مانده

کارهگاي داخلگی،   در بینی کنندکه سراسر آن دوره، رابطه عهانی آنان زیر سلطه هخامنشیان قرار خواهگد گرفگت و حتگی     پیش

ها باشند با کامیابی و شكست روبرو خواهد شد. ولی بگراي پارسگیان در    هاي سیاسی وابسته به این طرفدار و یا ضد پارسی دسته

 1ي بعد، یونانیان فقي یك مساله کوچك مرز غربی بودند. سده  نیم

پارت کمگك خواسگت ولگی حرکگت سگری  و      پیش از شروع عنگ، کرزوس شاه لیدي از متحدان خویش یعنی باب ، مصر و اسگ 

ي کوروش به این هم پیمانان فرصتی نداد تا بتوانند لیدي را یگاري کننگد و خگود را هگم از سرنوشگتی مشگابه کگه در         عسورانه

 انتظارشان بود رهایی بخشند.

یی به ه یمت رفتنگد.  ق.م از فالت آناتولی به سمت غرب راند و درنخستین نبرد نیروهاي لیدیا 505کوروش در زمستان سخت 

ایونیان، آسیاي کوچك سفیري ن د کوروش فرستاده، تقاضا کردند که کوروش با آنها مانند پادشگاه لیگدي   »نویسد   هرودوت می

رفتار کند، یعنی در امور داخلی آنها دخالت نكند و همان امتیازات را به رسمیت بشناسد. کگوروش عگواب مسگتقیمی بگه آنهگا      

کنند. پیش خود گفگت، اگگر    هاي قشنگ در آب شنا می نی زنی به دریا ن دیك شد و دید، ماهی»آورده بود   نداده و این مث  را

بعد نشست و چندان که نی زدف دید اثري از انتظار او نیست. پگس تگوري   «. ها به خشكی در آیند من نی ب نم، یقیناً این ماهی

فتادنگد، نگی زن در حگال     عستند و می ها در تور می دام اتادند وقتی که ماهی اي زیاد از ماهیها به برداشته و به دریا افكند و اده

 2زدم به رقص درآمده باشید. بایست وقتی که من نی می رقصید، می آنها نظاره کرده و گفت حال، بیهوده می

ده شگده بگود امگا خگود را     شناخت که فرا خوانگ  ي هم پیمانی میقش، اسپارت را فوآنگاه یونانیان از اسپارت یاري خواستند. کور

نشان نداده بود. ولی شاه ب رگ پیروز، با شگفتی فرستادگان را پذیرفت که او را تهدید کردند که اگگر بگه شگهر یونگانی آسگیب      

 3س اي کرده خود خواهید رسید. ها به برساند به دست اسپارتی

تار او را نخواهد داشت. کروش از اسپارت همانقدر ش پیام داد که اسپارت تحم  رفوسفیر اسپارت الکرینس نام داشت و به کور

هایی کگه عگ و ملتگ مین رکگاب او بودنگد       سفیر نگریسته، بعد رو به یونانیها از پارس. لذا با حیرت در  اطالع داشت که اسپارتی

ردم را معرفگی  یونانیهاي مذکور این مگ « زنند؟ شان چیست که بدین سان حرف می نها کیستند و ادهمویاالسه د»کرده و گفت  

عایی مخصوص دارند و در آن محگ    از مردمیكه در شهرهایشان»کردند. پس از آن کوروش روي به طرف نماینده کرد و گفت  

ام. اگر زنده ماندم چنان کنم که ایگن مگردم بگه     شوند تا با قید قسم یكدیگر را فریب دهند، من هیچگاه تشویق نداشته عم  می

 0«ها دخالت کنند از کارهاي خودشان حرف ب نند عاي اینكه در امور یونانی

نمایندگان اسپارت پس از شنیدن عواب کوروش به اسپارت بازگشتند و بدو پادشاه اسپارت، آناکساندریدس و آریستون عگواب  

رتیان، بگه  کورش را رسانیدند. آنها هم همان عواب را به مردم ابالغ کردند و مساله استمداد یونانی هاي آسیاي کوچك از اسگپا 
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همین عا ختم شد. این نخستین ارتباط دیپلماتیك ایران هخامنشی و دولت اسپارت بود که در شهر سارد اتفاق افتاد و از ایگن  

 اي بین ایران و هخامنشی و اسپارت به وعود نیامد. ق.م تا زمان داریوش اول، رابطه 505تاریخ 

 

 ات انسانی و فرهنگی در جامعه اسپارتظمالح

کند علگه پلوپون  واق  شگده و   ي کورینت که یونان شمالی و عنوبی را از هم مج ا می ترین نقطه یونان و پس از تنگه یدر عنوب

کند قرار گرفته است. این دره زیبا و پر درخگت،   ي زیبا اورواس ان را مشروب می ي حاصلخی  الکونی که رودخانه پس از آن دره

است، پایین دو رشته کوههاي شاف  تاي گت و پارتون گسترده شده و بدون لنگگر گگاه    که هومر آن را السدایمون ژرف خوانده

مناسب، دور از دریا قرار گرفته است. این عا سرزمین الکونی است و پایتخت آن الکدایمون نام دارد در چنگین سگرزمینی بگود    

هگا بگه    ق.م دوري 1744د ولی در حدود سگال  ها بودن نخستین ساکنان آن آخه 1که در قرن هفتم ق.م دولت اسپارت پدید آمد.

آنان غلبه یافتند. اسپارت سرزمین برابران بود بنیانگ ار فكر برابري افراد در عامعه اسپارت، لیكورگ نام داشگت. آنگان از همگان    

خگاص خگود،    دادند. در سرتاسر یونان، تنها دولت یونانی که به معنگاي  آغاز زندگی کودکان را به تحم  سختی و رنج اادت می

ها  ها، ایلوت یك هاوایلوت ها پري شدند. اسپارتی نظام سلطنتی داشت اسپارت بود. ساکنان اسپارت به سه قشر متمای  تقسیم می

ها بودند و زمین و امگوال منقگول داشگتند و مكلگد بودنگد در ارتگش اسگپارت         اي ها، از ااقاب آخه یك بردگان دولتی بودند. پري

 2خدمت کنند.

 

 یونان

اي مستقیم داشت. یونان شمالی به طور  ه طور قط  عغرافیاي سیاسی یونان با شرایي اقیدتی و آرمان خواهی مردم آن رابطهب

کام  کوهستانی بودو مردمی را پروراند که در محیي زندگی خویش مغلوب طبیعت بوده و درعه تمدن آنگان تگا زمگان فیلیگ      

ي  هاي عنگوب کگه حگد یونگان عنگوبی منطقگه       نی باالتر نرفته بود. در علگههاي شبا ق.م از حدود حكومت 335-355مقدونی 

ساخت حكومت الیگارشی اسپارت پاي گرفته بگود کگه بگا تكیگه      هاي السه دمون محدود می الکونی مسنی و پلوپون  آنرا به کوه

مه امر هدگان دولتی مجبور بودند نظامی خویش، خود را بر مردم به بند افتاده ایلوت تحمی  می کرد. این بر -هاي اشرافی گاه

کگرد. لگذا اسگپارت بگه طگور       براي اسپارتیان به کارهاي شاق پرداخته و دولت نظامی اسپارت با قدرت بر کگار آنهگا نظگارت مگی    

آنچگه از   ي بسیاري داشت. امگا   ي آتیك فاصله نظامی و فرهنگی و اقتصادي با یونان، علگه –مشخص از نظر مالحضات سیاسی 

افتگاد. در   ح  پیشرفت و تكام  دموکراسی و اوام  وابسته به آن در حال نضج بود، در آتن یا مادر شهر یونان اتفاق مینظر مرا

هگاي ااظگم آن کگه مگان  از      موقعیت االی عغرافیایی آتن )واق  شدن بی خلیج کرینت و دریاي اژه(، کوهستانی بودن قسگمت 

نمود کگه   ساخت، او را ناچار می اش را برآورده نمی به طور طبیعی نیازهاي اولیه تسلي انصر یونانی بر مناب  زمینی می گردید و

از دریاها ابور کرده و پیوسته در ارتباط با ع ایر و شهربندرهاي حول و حوش مدیترانه و دریاي سگیاه باشگد، همچنگین رشگد     

ی فكري و احساس برتگري فلسگفی در بگین    شد که نوای بالندگ فرهنگ و اندیشه سوفسطایی و فالسفه یونانی در آتن سبب می

هاي عدیدي از سیاست را که بعدها در طگی مراحگ  رشگد خگود دموکراسگی نگام گرفگت در         مردم این شهر پدید آید و اندیشه

 3خودت بپروراند.

 

 سیاسی شرق و غرب –انگیزه نخستین برخوردهای نظامی 

هگاي اقتصگادي    اند معتقدند که عنگ غالباً ریشه در انگی ه دهبسیاري از عامعه شناسان و کسانی که روي هنر عنگ مطالعه کر

المقدس به قصد تصرف هدایاي ارزشمندي بگود کگه یهودیگان تقگدیم      داشته است. از عمله حمله بخت النصر و دیگران به بیت

 کردند. معبد می
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یگر چگون سگاختار دولگت نظگامی بگود      حمله خشایار شا و داریوش به مصر قطعاً بایستی تاب  همین قااده بوده باشد. از سوي د

آمگد زیگرا در عنگگ     بنابراین عنگ براي شاه و اطرافیانش تنها وسیله کسب غرور و شرافت طبقاتی و مال و منال به حساب می

ي یونان بود. طبیعی بود کگه   توانستند لیاقت و شایستگی خود را به ظهور برسانند. ایران قدرتمندترین و ن دیكترین همسایه می

سیاسی و دینگی، برخوردهگاي نظگامی را در پگی داشگت. در دوره       -ن همجواري ضمن داشتن مناف  حاص  از روابي اقتصاديای

 هووخ شتره پادشاه نامدار مادي نخستین عنگ میان ایران و لیدیه به پیروزي مادها ختم شد.

نتهی با ن دیك شگدن کگورش بگه بابگ ،     باب  و مصر شد. م –هخامنشی توسي کورش موعب اتحادیه لیدیه  امپراتوريتاسیس 

اتحاد املی نشد و لیدي به تصرف کورش درآمد پیروزي کورش و همسایگی او با آتن و اسپارت که متحد لیدیگه در عنگگ بگا    

ق.م( سارد پایتخت لیدیه ثروتمندترین پایتخگت عهگان در    505دولت را فراهم کرد ) -کورش بود، موعبات نگرانی این دو شهر

و برخگی از ع ایگر یونگانی از عملگه      بود. کورش به دلی  حمایت آتن از لیدیه، کلنی نشینهاي یونانی آسگیاي صگغیر  زمان خود 

ق.م( کمبوعیه در پی سیاست عهانگیري  505اندهان پارسی واگذار کرد )ملسبوس و خیوس را تصرف کرد و اداره آنها را به فر

بهگره بگود تصگمیم گرفگت از نیگروي دریگایی        از امكانات دریگانوردي بگی   ق.م( چون 525پدر، به فكر لشكرکشی به مصر افتاد )

اي که روابي ن دیكی بگا مصگر داشگت، قگول همكگاري و        ها استفاده کند. یونان قاره نشینهاي یونانی آسیاي صغیر و فنیقی کلنی

و یونگان موعگب خشگم    مساادت دریایی به مصر داد اگر چه کمبوعیه از طریق خشكی به مصر حمله کگرد ولگی اتحگاد مصگر     

 کمبوعیه الیه یونان شد.

ق.م( به ایران بازگشت و داستان بردیاي دروغی اتفاق افتگاد. ایگن حادثگه نخسگتین بحگران       523کمبوعیه پس از تصرف مصر )

عانشینی که بحران مشروایت را نی  به همراه داشت در امپراتوري هخامنشگی بوعگود آورد. گرچگه داریگوش بگا قگدرت تگدبیر        

سیاسی هخامنشی در نهان بهم ریخت و پس از داریوش و ناکامی او در حمله بگه یونگان    نها را مهار کرد اما یكپارچگی نظامبحرا

 در نبرد ماراتن ظهور پیدا کرد.

 

 سیاست داریوش اول و یونان

ی فائق آمده اسگت.  حمله داریوش به مصر در واق  یك نمایش قدرت بود که نشان دهد بر تمام مدایان داخلی و نارضایی اموم

خواسگت ثروتمنگدترین متصگرفات ایگران )مصگر( را کگه توسگي         این لشكرکشی منافعی براي ایران نداشت شاید داریگوش نمگی  

شگد.   کمبوعیه به دست آمده از دست بدهد زیرا خروج مصر از قلمرو امپراتوري، قطعگاً موعگب ت لگ ل پادشگاهی داریگوش مگی      

یت پارسی و به منظور کسب غنائم و اخذ باج و خراج مرزهگاي امپراتگوري راگسگترش    داریوش کوشش می کرد با حمایت اشراف

 دهد.

یت باقی مانده از باب ، آشور و حتی فنیقیه که اینك بخشی از آنان به کار بازرگگانی و ربگاخواري پرداختگه    فاحتماالً محاف  اشرا

عانشینی، از داریوش حمایت کننگد تگا امنیگت تجگاري را     دادند براي علوگیري از هرج و مرج ناشی از بحران  بودند، ترعیح می

هاي سرکش را به عاي خود بنشاند  برقرار نمایند. همین محاف ، داریوش را تشویق به تاسیس ارتش قدرتمند کردند تا هم توده

یونان ب نگد   و هم متصرفات را که ابارت از بیست و هشت ایالت بود حفظ کند و هم دست به تصرف سرزمینهاي عدید به ویژه

بود. یونان می توانست بازار عدیدي را به سوي اشگرافیت تجگاري پارسگی بگاز کنگد.       که صاحب قدرت بازرگانی دریایی گسترده

نشگینها بگه    نشینهاي یونانی آسیاي صغیر را به اطاات واداشگت ایگن کگوچ    هنگامی که کورش، کشور لیدي را تصرف کرد و کوچ

طور کلی حكومت در دست خود آنان باقی ماند. منتهی پس از مدتی روح آزادیخواهی آنگان   پرداخت خراج مجبور شدند ولی به

آن تمام شگهرهاي   ق.م ملیت )در واق  پایتخت یونان در آسیاي صغیر( و پس از  055را به قیام الیه پارسیان واداشت. در سال 

ایی کمك خواستند. اسپارت از دخالت در این کار امتناع ورزید ها شوریدند و از یونانانیان اروپ الیه پارسی  ایونی و دوري -ائولید

ها واهالی ایونی بگه عانگب سگارد )پایتخگت      تر و دلیرتر بود بیست و پنج کشتی به کمك آنان فرستاده آتنی ولی آتن که با همت

ها  آوري قوا پرداختند. یونانی ها که منتظر چنین اقدامی نبودند به عم  رفته پس از تصرف شهر، آن را اتش زدند. پارسی لیدیه(

را اقب راندند و پس از نوشهرهاي یاغی را مطی  کردند. ظرف مدت چهار سال این کار انجام گرفت و اهالی ایگونی بگه سگختی    

 ق.م( 050تنبیه شدند. ملیت مخصوصاً خسارات فراوان دید و پس از تاراج شهر طعمه حریق شد، و مردم آن قت  اام شدند )
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درصگدد تصگرف یونگان     ها به سارد را از یاد ببرد کافی نبگود و از آن تگاریخ   تونست حمله یونانی ه نظر داریوش که نمیاین کار ب

اروپایی برآمد. در این راه تحریكات مردونیوس، داماد داریوش که مردي عاه طلب وهی پیاس پناهنده یونانی که امیگد رسگیدن   

 اد و عنگهاي ایران و یونان که به عنگهاي مدي شهرت دارد آغاز شد.به مقام عباري آتن را داشت بسیار موثر افت

هاي حساب شده سیاسی و قدرت نظامی بر بخگش وسگیعی از آسگیاي صگغیر و      گیري از شیوه تا قرن ششم ق.م یونانیان با بهره

هاي ب رگ نظگامی   ن درگیريمناطق ایونی که مهمترین مراک  بازرگانی میان شرق و غرب بود مسلي شدند. یونانیان تقریباً بدو

هگا بودنگد    به عهانگشایی تجاري خود، خصوصاً در دریا ادامه دادند. یكی از ب رگترین رقباي یونانیان در بازرگانی دریایی فنیقگی 

ه ي ود را برقرار کرده بودند بگ  هاي دریایی خود را در دریاي اژه را، که در آنجا از زمان سقوط کرت سلطه که بدون عنگ، پایگاه

یونانیان واگذار کردند. اما در آسیاي صغیر وض  یونانیان زمانی تغییر کرد که شهرهاي ایونی مجبور شدند سر به اطاات دولگت  

نوظهور و قدرتمند لیدي بگذارند و به پادشاه آن خراج بپردازنگد. لیدیگه از طریگق اخگذ مالیگات از ابگور کاالهگاي تجگاري، بگه          

 ی  شد.ثروتمندترین دولت زمان خود تبد

هگاي ایگران،    در اواسي قرن ششم قلمرو کرزوس به تصرف کوروش درآمد و کلنی نشینهاي یونانی آسیاي صغیر فرمان سگاترا  

نشگینها از دسگت    کردند. به این ترتیب اداره امور بازرگانی و کشتیرانی این کلنی خراج و مالیات به دولت هخامنشی پرداخت می

ها می خواسگت از   ها افتاد که تاب  امپراتوري هخامنشی بودند. کورش با دادن این باج به فنیقی یونانیان خارج و به دست فنیقی

تجربیان و تجهی ات آنان در لشكرکشی دریایی به مصر استفاده کند. از سوي دیگر پس از تصرف مصر، داریوش به بی انس کگه  

به کلی از این منب  غنی محروم کرد. هنوز یونانیان از سگقوط  دریاي سیاه را به روي تجارت یونانیان می گشود، حمله و آنان را 

ق.م سوباریس نیگ  سگقوط کگرد. بازرگانگان میلگت       514بردند که گرفتار مصیبت دیگري شدند زیرا حدود سال  بی انس رنج می

دریاي تیرنگی بگود. در دوره   گاهی براي تجارت آنان در  ي تكیه فرستادند و بندر م بور به من له هاي خود را ب این بازار می پارچه

شكوهمند امپراتوري داریوش، مهمتر از نیروهاي مسلح قدرتمند و دستگاه اداري منضبي، که موعبات امنیت تجارت را فگراهم  

ه حتی گاهی بخشودگی مالیگاتی را نیگ  بگه همگراه     ي امپراتوري در شبكه تولید و تجارت بود ک آورده بود، سیاست ادم مداخله

ي میانی عامعه ایران و به تب  آن بهبود وضعیت زنگدگی امگومی را    داشت این شرایي رشد اقتصادي کاالیی و ثروتمندي طبقه

ن مجگدد  نشینهاي یونانی آسیاي صغیر را تصرف کرد یونان براي آزادسازي و به دست آورد فراهم آورد. از زمانی که کورش کوچ

نشگینها آنهگا را تشگویق بگه شگورش و نافرمگانی در        ها زد و با دادن کمكهاي نظامی به کوچ آنها، دست به تحریكاتی الیه پارسی

نشینهاي آسیاي صغیر و تنبیگه یونانیگان تگراس و مقدونیگه را      براي باز پس گیري کلنیهاي ایرانی کرد. داریوش  مقاب  ساترا 

و به سرزمین سكاهاي اروپا که از نژادي غیر از سكاهاي آسیا بودند حمله برد، اما در نبرد مگاراتن  گرفت و از رود دانوب گذشت 

 1از یونان شكست خورد.

 

 علل جنگ های مدیك

داد و امكانات  یونان به الت موق  عغرافیایی خاص و ن دیكی به دریاي مدیترانه از دیر زمان نیروي دریایی مهمی را تشكی  می

ي مگورد بحگ     آمد بودند. و سروري دریاي مدیترانه را که در دوره اي بازرگانی آن در آبهاي کشد شده در رفت و عنگی و ناوه

رفت در دست داشت. از این عهت که خاك یونان کوچك و کم حاص  بود. شگهرهاي خگود    مهمترین دریاي عهان به شمار می

خوراکی، معدن و چوب بودند و توانسته بودند از لیبی واقگ  در   مختار یونانی در اطراف و اکناف در عستجوي زمین، محصوالت

 شمال افریقا گندم و از اروپاي مرک ي در سرزمین سكاها چوب و گندم مورد نیاز ود را تامین کنند.

در ساح  شبه ع یره آناطولی کلنیهایی ترتیب داده و چون چشم طم  به این منطقه داشتند نیگروي نظگامی مهمگی را ایجگاد     

ده بودند از زمان حكومت مادها توانسته بودند به این شبه ع یره دست یابند. ایران براي دستیابی به یونان چنگد طگرح را در   کر

 نظر داشت 

 کرد کوتاه کند. را از لیبی که گندم آن راتامین می دست یونان -1

 شد محروم کند. اها تامین مییونان را از گندم، چوب و بعضی مواد معدنی که از عنوب روسیه در سرزمین سك -2
                                                 

 81و  88م، ص وعلي بيگدلي: تاريخ يونان و ر- 1
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نظامی خود در شبه ع یره آناطولی، یونان را از دستیابی مجدد به شهرها و ایگاالت   –با توسعه قدرت و تقویت نیروي اداري  -3

 ي حساس که به من له پ  بین آسیا و اروپا بود ناامید کند. این منطقه

هاي سوق الجیشی براي خود فراهم آورد و هر چه بیشتر بگه ایگن    پایگاه با در دست گرفتن ع ایر یونانی در دریاي مدیترانه، -0

 تر ب خاك اصلی یونان برسد. دریاي مهم اشراف یابد تا از این طریق راحت

با حمله اروپاي مرک ي و رساندن خود به تراکیه )تراس( و مقدونیه از سویی قدرت تحرك یونان را از عانب شگمال سگلب و    -5

اي خگاص بگود، بگدین     ههاي تجارتی آن ناحیه را به روي یونان مسدود کند.در یونان، .وض  حكومگت بگه گونگه   از سوي دیگر، را

شگد، فرمگانروایی کگه او نیگ  اصگطالحاً عبگار نامیگده         ترتیب که در راس هر ایالت مستق  که اصطالحاً )دولت شهر( خوانده می

محدود بود اما بتدریج و به خصوص بگا تقویگت نیگروي دریگایی و      کرد. در گذشته اختیارات این فرمانروایان شد حكومت می می

برتري در آبهاي مدیترانه و تشكی  حكومتهاي مهم در ایران نحوه حكومت نی  تغییر کگرد و فرمانروایگان مسگتبدي بگه وعگود      

ت و گگاه بگر اكگس در حگال     این دولت شهرها، به ضرورت زمان، گاه در حال ن اع و رقابگ  1آمدند از این رو آنان را عبار نامیدند.

بردند و مهمترین آنان دو حكومت آتن و اسپارت بود که رقیب یكگدیگر بودنگد. ع ایگر     پیمانی با یكدیگر به سر می همدلی و هم

مهمترین این ع ایر ابارت بودند از قبگرس کگه در ن دیكگی خگاك      2شدند و مستق  بودند. یونانی نی  به همین ترتیب اداره می

 ش و در زمان مورد بح  در اختیار هخامنشیان بود.آسیا قرار دا

سبوس، دلس، ناکسوس، کنیدوس کرت و ع ایر دیگر در این زمان، عهان بگین دو ابرقگدرت شگرق وغگرب     همچنین ساموس، ل

تقسیم شده بود. ابر قدرت شرق ایران هخامنشی و ابر قدرت غرب عهان یونانی )هلنی( ایگن دو بگراي بگه دسگت آوردن تفگوق      

ي  ی، با یكدیگر ستی ي سخت کردند که محور سیاست، فرهنگ و اقتصاد عهانی این دوران شد. هخامنشگیان شگبه ع یگره   نهای

مجمواگه عنگهگاي زمینگی و دریگایی ایگران و یونگان کگه         3اناطولی را در اختیار گرفته و در آن ساتراپیهایی ایجاد کرده بودند.

ق.م به پایان رسید. این نبردها از نبرد زمینی مگاراتن شگروع شگده و     075هرودوت آن را عنگهاي مدیك خوانده است در سال 

ي این تعداد نبردهاي زمینگی و دریگایی، یونانیگان     توس واق  در آبراهه هلس پونت پایان یافت. در مجمواه ریایی سسدبه نبرد 

امر خویش را به سگاختمان تخگت    پیروز بیرون آمدند. خشایار شاه پس از شكست در نبرد ساالمیس به شوش بازگشت و بقیه

 0عمشید و کاخهاي شوش پرداخت.

 

 اتحادیه لوس نخستین پیمان رسمی دفاعی یونان

ها بگه بسگیاري از    بعداز پایان عنگهاي مدیك یونانیان به فراست دریافتند که پارسیان توعه خاصی به پیروزي آنان ندارند. آتنی

هادي دادند. متن این پیشنهاد چنین بود  آنان باید بگه همراهگی آتگن در یگك     شهرهاي یونان، ع ایر و سواح  دریاي اژه پیشن

شوراي امومی شرکت عسته و آماده شوند که در صورت حمله مجدد انتقامی پارسها، به یاري و مسگاادت یكگدیگر بشگتابند و    

قاب  این عملگه بگه بقگاي ملیگت     هر دولت شهر با پرداخت مبالغی پول یا در اختیار نهادن تعدادي کشتی عنگی به شورا، در م

ق.م میان شهرهاي یونانی آسیاي کوچك و ع ایر از یك سو و آتن از سوي دیگر  077یونانی کمك نماید.به این ترتیب به سال 

ق.م زمان پیمان نامه کالیاس به مدت بیست  055ق.م تا  077اتحادي به نام بیمافی دلوس بسته شد. این اتحاد نظامی از سال 

 ال دوام آورد.و هشت س

شد و با ادامه کار دلوس و رهبري تمیستوکلس و آریستیدس خ انه مشترك یونان کگه در ع یگره    تر می اما آتن روز به روز قوي

 دلوس قرار داشت به آتن انتقال یافت.

د میلتیارس در مون فرزنیبا فرار تمیستوک  و مرگ آریستیدس که اندکی قب  از آن روي داده بود، خرب اشرافیت به رهبري س

آتن بر سر کار آمد و رهبري عبهه دموکراتیك آتن براهده افیالتس قرار گرفت. با حضور سیمون تهاعمات الیگه پارسگا بگر دو    

                                                 
 .135ش. دوالندلن: تاريخ جهاني، ص  - 1

 13، بند 33توسيديد: تاريخ جنگهاي پلوپونز، ص  - 2

 131و  123هرودوت :  تاريخ هرودوت، ص  - 3
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محور قرار گرفت. تحریك در مستعمرات ایران نظیر مصر و تهاعم مستقیم به منفاع دولت پارس در آسیاي کوچگك و قبگرس،   

ي سگیاه و پگاك    هاي بیشتري انجام داد. ولی ساالمیس، نقطگه  ارشا با عاه طلبی و بلندپروازيسیاست داریوش را فرزندش خشای

 نشدنی تاریخ عنگهاي ایران و یونان است که بعدها در روابي سیاسی این دو ملت تاثیر امیقی باقی نهاد.

 

 سیاست اردشیر اول و یونان

دانست تا زمانی که خطر حمله مجدد ایران بگه   د اردشیر، نیك میسیاست اردشیر اول در برابریونان، سیاست عبر و مماشات بو

ق.م بر این راسگتا   005-071رسد. لذا سیاست او در فاصله سالهاي  یونان وعود دارد، امكان شكستن این اتحاد، بعید به نظر می

ان طلب نماید و ثانیگاً فضگاي راگب    پارسی هالیی در دولت مردان آتن، نظرات آنان را نسبت بطکه اوالً از طریق نفوذ  قرار گرفت

انگی  ترس از ایران را در همه یونان ضعید کرده، و به یونانیان تفهیم نماید که ارتش عدیگدي از پارسگیان بگه رهبگري فرزنگد      

داد و به آتن فرصت  خشایار شا به یونان نخواهد آمد اامال این دو روش سیاسی، به تدریج اهمیت دلوس را در یونان کاهش می

 1بخشید تا اصر طالیی خویش را به رهبري پریكلیس آغاز کند. یم

ق.م کمتر از سی سال منازاات دولت هخامنشی و دولت شهرهاي یونگانی بگه رهبگري آتگن      005ق.م تا کالیاس  077از دلوس 

یونان به ع  در آتن اصر  بود. در این مدت کوتاه دولت هخامنشی از ثبات و قدرت در دو قاره آسیا و افریقا برخوردار بود. اما در

ق.م بخشی از دولت شهرها همچنان درگیر مشگكالت داخلگی خگویش بودنگد، بگا ایگن همگه دیگگر دولگت           025-051پریكس 

اي مانند اوریپیدس کگه حالگت روحگی اصگر خگویش را مگنعكس        آمد. نویسنده شانشاهی دشمنی موحش و مهب به شمار نمی

 2«ا را دارد.آسیا حكم برده اروپ»نویسد   سازد می می

 

 ایران و اسپارت در عهد داریوش دوم

ق.م و در  020ق.م درگذشت او بخشی از عنگهاي پلوپون  رااز راه دور اداره نمود. و با مگرگ وي ب سگال    020اردشیر ب سال 

 ران رسید.( ق.م به پایان نرسیده بود فرزندش داریوش دوم به سلطنت ای021-031حالی که هنوز دوره اول عنگهاي پلوپون  )

ایاالت آسیاي کوچك و ایگاالت یونگانی نشگین     داریوش دوم دو تن سیاستمدار پارسی را به نامهاي تیسافرن و فرناباذ به شهر بی

هاي پارسی ابارت بود از اامال سیاست طال و رشوه در عهت ادامه یافتن عنگ بین دو گگروه   وظاید این شهرب 3تعیین نمود.

اي به نام خالسگیداس را   ي عنگ پلوپون ، اسپارت نماینده که هنوز در یونان ادامه داشت. در بحبوحه یونانی در عنگهاي پلوپون 

اي بسته شد که مفاد آن به قول توسیدید چنین بود  تمام شگهرهایی کگه    به لیدي به ن د تیسافرن فرستاد که بین آنان معاهده

اطاات او باقی خواند بود، شگاو السگه دمونیهگا و متحگدین آنگان مگان         اند و یا متعلق به اعداد او بودند، در تحت در تصرف شاه

ها عنگگ   شاه والسه دمونیها با آتنی -ها از این شهرها چی ي به هر اسم و رسم که باشد دریافت دارند خواهند شد از اینكه آتنی

ه که بر ضد او پند دشگمن السگه دمونیهگا و    کسانی از اتباع شا –ها صلح کنند  ها رضایت یكدیگر با آتنی خواهند نمود و نباید بی

 -اگر کسانی از اتباع السه دمونیها بر ضد آنان قیام کنند دشمن شاه نی  داریگوش دوم  -متحدین آنان نی  ب شمار خوهند رفت

ق.م منعقد شد و یك سگال قبگ  از ایگن تگاریخ دوره دوم عنگهگاي پلوپگون  در        010محسوب خواهند شد. این معاهده به سال 

یگك   کگرد  ونان آغاز شده بود. اومستد پیمان خالسیداس را که از هر عهت متضمن مناف  ایران بگود و اسگپارت را تحقیگر مگی    ی

 0داند. خیانت کام  می
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 کوروش کوچك در کنار اسپارت علیه اردشیر دوم

ق.م درگذشگت.   040 داریوش دوم، اندکی پس از نبرد اگس پوتامس و شكست آتن و پایان یگافتن عنگهگاي پلوپگون  بگه سگال     

کودتایی که کوروش الی برادر به راه انداخت در کوتاه مدت نتایجی بد و در دراز مدت نتایجی بدتر به بار آورد آنچگه در کوتگاه   

نشینی معروف به ده ه ار نفر یونانی از ایران بود که به رهبري گ نفون انجگام شگد. بگا ایگن همگه در والیگات        مدت رخ داد اقب

رفت و اردشیر ناچار شد چند بار دیگر قدرت صلح شگاه را کگه ارکگان آن بگر      و ایونی کارها به سادگی پیش نمیآسیاي کوچك 

هاي خودمختار مبتنگی بگر    هاي ایران در این کشورها نوای حكومت سیاست و صال تكیه داشت تاکید نماید. او با وعود سیاست

در امور داخلی خود بسیار  –یات را که از مرک  امپراتوري بسیار دور بود هاي دموکراتیك رایج بود. زیرا ایران دست این وال عنبه

شد تا سیادت شاه ب رگ را بگر   هاي محلی و شهرهاي آزاد رو به رشد خواسته نمی باز گذاشته بود و دیگر چون گذشته از سلسله

سگاختند و   ه قبول آیین خویش نی  وادار نمیخود بپذیرند و خراج منظم به دربار ایران بپردازند حتی آنان دیگر ص  مغلوب را ب

شود بلكه تصویر بع  ترسوس و پاالس آنته نقگش شگده    هاي شهربانان والیات، نقش اورام دا مشاهده نمی از این رو بر روي سكه

دوم در رسگد. سیاسگت اردشگیر     ق.م تاریخ روابي ایران و اسپارت تقریباً به پایگان مگی   353با مرگ اردشیر دوم در سال  1است.

هاي ایرانی و یونانی بگه بگار آورده بگود. در شگمال یونگان و در       تضعید ص  یونانی براي دراز مدت نتایجی شوم براي هر دو ملت

گردید تا از راهگی کگه ایرانیگان آن را در یونگان ضگعید شگده        کوهستانهاي بلند مقدونیه سپاهی به فرمانروایی فیلی  آماده می

 2کرد. آري، اسكندر از این راه ابور می و اپراتوري هخامنشی را نابود سازدفراهم ساخته بودند بگذرد 

 

   گیری نتیجه

س نخستین امپراتوري ایران است که آن را وسعت نی  بخشید. او قسمت شگمال شگرقی، ماسگاژتها را    ؤسن میداریوش اول، دوم

ار داد. در قسمت شگرق ناحیگه سگند را تسگخیر     ي خود قر که کورش ب رگ از آنها شكست یافته و کشته شده بود تحت سلطیه

کرد و ضمیمه امپراتوري پارس ساخت. همچنین در بخش شمال غرب بر قسمت ااظم سمت اروپایی داردانگ  اسگتیال یافگت و    

آن را به امپراتوري خویش منضم نمود. این قسمت از ساح  عنوبی بستر سفالي رود دانوب تا عنوب غربی کوه المپیاد کشیده 

 بود.شده 

هگاي شگمال دریگاي سگیاه بگود. در       این متصرفات اروپایی، محصول فرای لشكرکشی شدید الیه چادرنشینان اسكیت در است 

حمله داریوش به سكاییه و اشغال منگاطق شگمالی و غربگی     3اینجا داریوش اول از سرنوشتی که بر سر کورش آمد رهایی یافت.

کگه   –یونان با مستعمرات غنی یونان این منگاطق توسگي نیگروي دریگایی فنیقیگه      دریاي سیاه و مدیترانه و قط  راهاي تجاري 

نمگود. بگه    محگروم مگی   مبه طور یقین آتن را از وصول بازارهگاي عهگانی دنیگاي قگدی     -دریایی ایران بودند -متحد بالقوه نظامی

وب دریاي مدیترانه، امكان دسگتیابی  در شمال افریقا و تسلي آنان بر عن -ها فنیقی -خصوص که یونانیان به الت حضور پونیك

ي غربی مدیترانه را نی  از دست داده بودند. در حقیقت حمله داریوش به سكاییه و  به بازارهاي سیسی  در عنوب ایتالیا و حوزه

ر بازگشت پیروزندانه او و تسلي بر مقدونیه واق  در شگمال یونگان محگیي اعتمگاای و اقتصگادي یونگان و در راس آن آتگن را د       

تون باور نمگود   کرد. شاید اگر امروز به قضاوت بنشینیم می حصاري قرار داد که امكان هرگونه تنفس اقتصادي را از آن سلب می

آویخت. این نخستین  کرد در کوتاه زمانی عهان یونانی قید حاکمیت ایرانیان را به گردن می که اگر داریوش به یونان حمله نمی

تر از اقوام حمی و سامی بود.  ي ذوق سازماندهی بسیار پیشرفته در صحنه تاریخ، داراي صفت ممی ه دخالت اقوام هند و اروپایی

هاي گوناگون توانستند به یكدیگر ن دیك  در پرتو وعود دولت متحد پارس که در آن قدرت با بردباري و اغماض همراه بود ملت

رات و اطمینان و امنیت از کشوري به کشور دیگر سفر کنند که خود نتوانسته بودند بدان س شوند. تا آن زمان هرگ ، بازرگانان

 0نتیجه آن داد و ستدهاي ثمربخش در میان فرهنگهاي متفاوت بود.

                                                 
 52كلمان هوار: ايران و تمدن ايراني ص  - 1

 111تاريخ فرهنگ و سياست در ايران باستان: ص  - 2

 212آرنولدتوين بي، تاريخ تمدن، ص  - 3

 216كارل گريمبرگ: تاريخ بزرگ جهان، ص  - 4



 اسالم  و ایران تمدنِ و تاریخ مطالعات

 27-35، صفحات 1041بهار ، 1، شماره 7دوره 

 53 

 فهرست منابع  

 .1335ریچارد نلسون فراي، اصر زرین فرهنگ در ایران، ترعمه مسعود رعب نیا، انتشارات سروش، تهران  -1

 .1372ی هخامنشی، ترعمه محمد مقدم، انتشارات امیرکبیر، تهران ، چا  دوم ا.ت اومستد  تاریخ شاهنشاه -2

 1352حسن پرنیا   ایران باستان یا تاریخ مفص  ایران، علد دوم، انتشارات شرکت مطبواات، تهران،  -3

 .1371آلبرشاندور  کورش کبیر ، ترعمه محمد قاضی، انتشارات زرین، تهران  -0

 1355استان، ترعمه گروه مترعمان، علد دوم، سازمان انتشارت و آموزش انقالب اسالمی، تهران، وی  دورانت   یونان ب -5

 .1353نویسندگان روسی   تاریخ عهان باستان، ترعمه مومنی، نشر اندیشه، تهران،  -5

 سید اصغر محمودآبادي  دیپلماسی هخامنشی از ماراتن تا گرانیك، چا  اول، انتشارات مینو. -7

 .1335بیگدلی، تاریخ یونان و رم، دانشگاه پیام نور، تهران، الی  -3

 .1357ش. دوالندلن، تاریخ عهانی، پیش از تاریخ تا قرن شان دهم ترعمه احمد بهمنش، انتشارات دانشگاه تهران،  -5

 .1377توسیدید   تاریخ عنگهاي پلوپون ، ترعمه محمدحسین لطفی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد،  -14

 .1335هرودوت   تاریخ هرودوت، ترعمه هادي هدایتی، علد اول تا ششم، دانشگاه تهران،  -11

 .1331شیرین بیانی  تاریخ ایران باستان ، سمت، تهران،  -12

 .1353موله ماریان   ایران، باستان ، ترعمه ژاله آموزگار، انتشارات توس، چا  اول، تهران،   -13

 .1375دن ایرانی ، ترعمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر کلمان هوار  ایران و تم  -10

 .1352آرنولدتوین بی   تاریخ تمدن، ترعمه یعقوب آژند، چا  اول، انتشارات مولی، تهران، -15

     .1355کارل گریمبرگ   تاریخ ب رگ عهان، ترعمه ضیاءالدین دهشیري، علد اول، انتشارات ی دان، تهران  -15


