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:چكيده

م با سقوط دولت ماد به دست كورش بزرگ تأسـيس شـد 550حكومت هخامنشيان در سال از.ق

و داخلـي همان نخستين نبردي كه به سقوط مادها منجر شد، اساسي ترين اصـل سياسـت خـارجي

و مدارا پايه  شد كورش يعني تسامح . ست را ادامـه دادنـد پادشاهان بعدي كمابيش اين سيا. گذاري

و پس از تسخير مصر همان سياست ماليـم پـدرش را كمبوجيه، سياست توسعة ارضي پيش گرفت

سلَف خويش را به يك دكترين سياسي تبـديل. دنبال كرد  و مداراي داريوش بزرگ سياست تسامح

به يونان در پي حمالت خشايارشا. جويانه به اهداف خود برسدو تالش كرد با روش هاي مسالمت 

دلُس به رهبري آتن شكل گرفت  و.اتحادية و مماشـات  اردشير اول در قبال يوناني ها سياست صبر

و حكومت كن پيش گرفتند و اردشير دوم سياست تفرقه بينداز سرانجام بـا حمـالت. داريوش دوم

. ها در زمان داريوش سوم، آفتاب عمر امپراتوري معظّم هخامنشي غروب كرد مقدوني
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 مقدمه
و منسجم از سوي هر دولتي، يكي از عوامل و اتخاذ سياست خارجي مناسب  اصـلي ثبـات

مي رودالمللي در مقابل رقيبان متعدد بين ورها در صحنة دوام كش تجربه تاريخي نشان.به شمار

كه اتّ  و نامناسب از سوي داده و از دولت ها خاذ سياست خارجي غلط به سـقوط  در اكثر موارد

و مناسـبات خـارجي. ميان رفتن آنها انجاميده است و دولـت هـا آگـاهي از چگـونگي روابـط

و توانـد در فرآينـد تـصميم المللـي مـي بين آنان در صحنةخذةهاي متّ سياست گيـري مـسئوالن

و بازيگران متّ  المللـي عدد بين مجريان سياست خارجي كشورها در قبال واحدهاي سياسي ديگر

.مؤثر افتد

و و رسوم، فرهنگ، تمدن، سياست هركشوري ميراث نياكان آن جامعـه طـي... زبان، آداب

و تمدن ايراني، دوران هخامنشي از دوره يكي. ادوار گذشته است  و عظمت فرهنگ هاي شكوه

كه پس از زوال حكومت مادهـا.است بوسـيله،هخامنشيان دومين سلسله پادشاهي ايران است

و بـه مـدت.ق550به سال) كورش كبير(كورش هخامنشي   سـال بـه220م بنيانگـذاري شـد

در.ي را به نام هخامنش نياي خويش ناميـد كورش اين سلسله حكومت. حيات خويش ادامه داد

و بيست مدت  سال حكومت هخامنشي، دوازده تن بر مسند پادشاهي تكيـه زدنـد كـه دويست

و داريوش بزرگ بودند معروف سرانجام اين حكومت مقتدر پارسي در سـال. ترين آنان كورش

م.ق330 .يان رفتم در زمان پادشاهي داريوش سوم با حمله اسكندر مقدوني از
از، گونــاگونابعــادايــران دورة هخامنــشي بــه دليــل دســتاوردهاي گرانبهــاي آن در  يكــي

و فرهنـگ كـشور مـا محـسوب مـي دوره در ايـن دوره اسـت كـه. شـود هاي درخشان تـاريخ

و بـا پايـه موفّيپادشاهان و داريوش بزرگ ظهور كردند و كارآمد چون كورش گـذاري اصـلق

ه  و و مدارا بهيالمللي انقالب آميز در عرصة بين مزيستي مسالمت تسامح  بزرگ در عالم سياست

و تشكيالت منظّم خود يكـي از شـكوفاترين تمـدن و با طرز تفكر منطقي هـاي وجود آوردند

كه دولت. دندكربشري را به جهان عرضه  هاي گونـاگون جهـان كنـوني بـا وجـود در شرايطي

پي  و كم سابقة خود در و عظمـت كـاذب خـود هـستند، بـسيار گذشتة تاريك  احيـاي تـاريخ

كه در نوع خـود بـي كم و دورة عظمت ايران دورة هخامنشي كه از گذشتة باستاني لطفي است

به بوتة فراموشي بسپاريم و دستاوردهاي ارزشمند آن را . نظير بود آگاه نباشيم

مي شود با تحليل سياست خارجي هخامنشيان، بررسـي شـود كـه ايـن در اين مقاله تالش

و پايداري اين امپراتوري داشته است چه تأثيري در ثبات . سياست خارجي
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 سياست خارجي كورش بزرگ
و شيوة زمامداري او يكي از نقاط عطف بـزرگ تـاريخ دنيـا دوران زندگاني كورش بزرگ

كَ- چهار نيروي بزرگ«،)پيش از سقوط ماد(مقارن پادشاهي كورش در انشان. است لـده مـاد،

و مصر]بابِل[ .)45: 1380اومـستد،(» سراسر شرق نزديك را ميان خود بخش كـرده بودنـد-، ليديه

هگمتانه در سال)دهاك آژي(اگيتكورش با غلبه بر آس و تسخير 550، آخرين فرمانرواي ماد

بييم رسماً امپراتور.ق كه تا آن زمان كهاز. نظير بودي معظّم را بنيان نهاد  همان نخستين نبردي

و داخلي كورش يعني شد، اساسي منجربه سقوط مادها و«ترين اصل سياست خارجي تـسامح

آسري پايه» مدارا اگ بر خالف پادشاهان گذشته با او به نرمـييتزي شد؛ زيرا وي پس از غلبه بر

و مدارا بر او با پايه.دكررفتار  پيكر سرد زمين دميـد گذاري اين اصل مهم، نسيم گرم آزادي را

. بزرگ در عالم سياست ايجاد كرد كه تا آن زمان سابقه نداشتيو انقالب

و قدرتمند ماد هاي بزرگ ديگر يعني ليـدي، كورش، قدرت بوسيلهتصرّف سرزمين بزرگ

به وحشت انداخت  و مصر را اينان با يكديگر داخل مذاكره شـدند تـا در مقابـل كـورش. بابل

و بر وي بتازند اتّحادي تشكيل  كه واكنش جـدي نـشان داد، ليـدي بـود. دهند . نخستين دولتي

و كرزوس پادشاه ليدي كه سياست توسعة ارضي را دنبال مي به تـدارك جنـگ پرداخـت كرد،

كه با خود متّحد سـاخت، سـفيري نـزد دولـت  قبل از جنگ عالوه بر مستعمرات آسياي صغير

و از آن تقاضاي اعزا  و كشتي جنگي اسپارت فرستاد وودكرم سپاه بـا آمـازيس فرعـون مـصر

و از متّحـدان)1/188: 1368؛ سـايكس،72: 1335هـدايتي،(نبونيد پادشاه بابِل هم قرارداد اتّحـاد بـست 

. اما قبل از رسيدن قواي متّحدين، بـه قلمـرو كـورش تجـاوز كـرد. خويش تقاضاي كمك كرد

كه استراتژيستي فوق هاي قدرتش تثبيـت نـشده بـود با وجود اينكه هنوز پايه العاده بود كورش

به دشمن فرصت ندهـد كـه بـر وي بتـازد  و به مقابله او بشتابد طبـق گـزارش. تصميم گرفت

كه اگر وي داوطلبانـه  ديودور سيسيلي، كورش پيش از آغاز جنگ پيكي را نزد كرزوس فرستاد

او را بخـشيده، بـه عنـوان والـي ليـدي خود را تسليم كورش كرده، ابراز بندگي كنـد، كـورش 

كه قبالً بنـدة مادهـا. منصوب خواهد كرد  و پارسيان و پاسخ داد بايد كورش كرزوس نپذيرفت

من بوده به شاه ليدي اظهار بندگي كنند نه اگر اين گفتـة.)31، بند9ديودور سيسيلي، كتاب(اند، نسبت

ب  به خشن ديودور درست باشد، بايد گفت كورش قصد نداشت و فصل مناقشات ترين راي حلّ

هاي ديپلماتيك ضـمن بلكه تمايل داشت از راه؛ابزار سياست خارجي يعني جنگ متوسل شود 

به هدف خويش به مناقشه فيصله دهد .دست يافتن

به حيات دولت مقتدر ليدي پايان.ق 546 غافلگيرانه در سالايهسرانجام كورش در حمل م

آس رد پايتخت ليدي با كرزوس همان معاملهو پس از فتح سا داد . اگ كرده بوديتاي را كرد كه با

و با وي مهربـاني و مـدارا در اينجا نيز او كرزوس را مورد عفو بزرگ منشانة خود قرار داد هـا
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و حتّي كر پس. مشاور افتخاريِ دربار خود قرار دادويد كتزياس، به استناد نوشتة عالوه بر آن

 از آنكه كور در حوالي اكباتانهش، كرزوس را به ايران برد، در سرزمين ماد واليتي را به نام بارن

ب) همدان( به عنوان تيول ابا دستگاه شاهانه .)34: 1380كتزياس،(و بخشيده

و اتّحاد آنان در مقابل دولت نوبنياد كورش، اهداف سياسـت واكنش دولت هاي بزرگ زمان

را  كه كورش در آينده تصرّف سـرزمين.دكر مشخص خارجي دولت هخامنشي هـاي مسلّم بود

م  از. داد خواهـد ور را در رأس اهداف سياست خارجي خـود قـرارزبمتّحدين تحـوالت پـس

و ليـدي  كه در منازعـة ايـران و تهاجم ليدي، كورش را بر اين كار مصمم كرد؛ چرا سقوط ماد

و حتّي اسپار مجدداً دولت  و بابل .ت عليه ايران با پادشـاه ليـدي عقـد اتّحـاد بـستند هاي مصر

هـاي متخاصـم رقـم ترين اهداف سياست خارجي كورش با موضوع گيري دولت مهم،بنابراين

و اقدامي نكند او نمي. خورد . توانست اتّحاد دشمنان را ناديده بگيرد

ا و شمال شرقي ايران شد تا منيت را در كورش پس از تصرّف ليدي متوجه مرزهاي شرقي

و به زودي سرزمين. آن ممالك برقرار سازد  و وسـعت هاي يادشده به تـسخير كـورش در آمـد

و تواناترين، نامي كه بابِل، اين اكنون وقت آن رسيده بود. عظمت امپراتوري افزايش يافت  ترين

بـراترين شهر دنياي كهن مستحكم و جـالل آن و شـكوه ه كه پس از نينوا پايتخت شـده بـود

سـرانجام بابـل در سـال. تـصرّف كنـد)88: 1356هرودوت،(همتا بود نوشته هرودوت در جهان بي

در بـابلي: در باب تسخير بابِل هـرودوت نوشـته اسـت.ف كورش در آمدم به تصرّ.ق 539 هـا

به لشكر پارسي  و نـاگزير بـه درون بابـل عقـب بيرون شهر بابل  ها تاختند اما شكست خوردند

و.ندنشيني كرد به دستور كورش، رود فـرات را برگردانـده به درازا كشيد، چون محاصرة شهر

آب در مجراي قديم كم شد، قـشونبه طرف درياچه  و پس از آنكه اي مصنوعي هدايت كردند

و بقيه در محل خروج رود از شـهر موضـع گرفتـه اي در مدخل رودخانه ايران كه عده  به شهر

و آن را تسخير كردند از مجراي رود واربودند، .)93: 1356هرودوت،(د بابِل شدند

كه رمز موفّقي و بقاي امپراتوري را در گرو اصل كورش و تسامح«ت، ثبات ديـد، مـي» مدارا

در واقعة فتح بابِل كماكان عالوه بر عامة مردم، نبونيد پادشاه بابِل را نيز بر اسـاس همـين اصـل 

و تساهل مشمول رأفت  وي طبق عادت، در كمال آزادمنـشي بـا.و گذشت خود قرار داد مدارا

و  او هنگامي)م.ق 538(در سال بعد«نبونيد رفتار كرد درگذشت، عزاي ملّي اعـالم] نبونيد[كه

را.)155: 1383گيرشمن،(»ش هم در آن شركت كردو خود كور شد و خـداي خـود نه تنها دين او

م  به و به بر مغلوبين تحميل نكرد بلكه خـداي خـدايان بابـل» مـردوك«عبد بزرگ بابليان رفت

و پادشاه پارس معرفي نكرد  و حتّي خود را به عنوان فاتح  بلكه خود را برگزيـدة؛احترام گذارد

و پادشاه بابل خواند اَكَد... منم كورش، شاه عالم«: مردوك و : 1380پيرنيـا،(» ...شاه بابِل، شاه سومر

.)2/140: 1382؛ رجبي، 1/367
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خـتكه در زمـان ب النّـصر پادشـاه يكي از وقايع مهم پس از فتح بابل آزادي يهودياني است

به بابل تبعيد شده بودند  را. بابل از فلسطين كورش پـس از فـتح بابـل فرمـان آزادي همگـاني

و  و مـورد لطـف نه تنهـا تمـامي يهوديـان از اسـارت آزاد شـدند و بر همين اساس صادر كرد

شـان كورش قرار گرفتند، بلكه او امكانات الزم را براي بازگشت آنان بـه وطـن اصـلي رحمت 

و معابـد آن پرداخـت بيت به بازسـازي اورشـليم و در كتُـب عهـد عتيـق. المقدس فراهم كرد

عنپيامبران يهود سخنان فراوا) تورات( و به كورش به قوم يهود نوشته اند راجع :نايات او

مي«)2:عزرا مي نويسد هـا جميـعيهوه خـداي آسـمان: فرمايد كورِش پادشاه فارس چنين

كه خانه  و مرا امر فرموده است به من داده اي براي او در اورشليم كه در يهـودا ممالك زمين را

.)2تورات، كتاب عزرا، باب اول آيه(» است بنا نمايم

كُ]خداوند[«و)28: اشعياي نبي نوشته است مي در بارة و ورش كه او شبان من اسـت گويد

.)28آيه:44تورات، كتاب اشعيا، باب(»...تمامي مسرّت مرا به اتمام خواهد رساند

و پنجم آمده است كُورش مـي«: در باب چهل گويـد كـه خداوند به مسيح خويش يعني به

و كمرهـاي پادشـا  هان را دست راست او را گرفتم تا بـه حـضور وي امتهـا را مغلـوب سـازم

و دروازه  به حضور وي مفتوح نمايم آيـه:45اشعيا، بـاب(»...ها ديگر بسته نشود بگشايم، تا درها را

و) تورات(به طور كلي در منابع يهودي.)1 و شرط ستايش شده اسـت چهرة كورش بدون قيد

به  و نجات دهندة يهود از بدبختي از او ميكامالً محت«. ها ياد شده است عنوان منجي به نظر  مل

به عنوان گروهـي منـزوي در و كه اگر كورش نبود مردمان يهود در خارج از موطن خود رسد

.)434: 1378هارت،(» باختند قرن پنجم قبل از ميالد جان مي

و تسامح«گذاري اصل كورش با پايه  بزرگ در عالم سياست بـه وجـود آورديانقالب» مدارا

و نفـرين.كه تا آن زمان سابقه نداشت كه مغلـوبين، مغـضوبين شـدگان او به همگان ثابت كرد

و خـدايان آنـان نيـز مـورد احتـرام  و نه تنها خود آنان بلكه اعتقادات، معابد ابدي زمين نيستند

و مداراي خـود، تفكّـرِ همزيـستيِ مـسالمت. است  آميـزِ ملـلِ مختلـف بـا او با سياست تساهل

 كـورش كـه تـسامح جـزء خـصايل. الملـل مطـرح كـردي گوناگون را در صحنه بينهافرهنگ

و حفـظ امپراتـوري ذاتي اش بود، با مبنا قرار دادن چنين سياستي موجبـات گـسترش، عظمـت

و اصـلي را در سياسـت خـارجي پايـه آورمعظّم هخامنشي را فـراهم  گـذاري كـرد كـه اكثـرد

و. بند بودند پادشاهان هخامنشي كمابيش بدان پاي   بقـاي امپراتـوري بـه مـدت بـي شـك دوام

و بيست مردويست و مديون همين سياست خردمندانة سال . كورش بودهون

و احتماالً يونـان بـود ا در ايـن زمـان؛كورش پس از فتح بابل يقيناً در انديشة فتح مصر امـ 

 قبـل از تـسخير مـصر بـه، بنابراين.سكاهاي آسياي مركزي هنوز كامالً مطيع ايران نشده بودند

وي. ها را از هجوم سكاها محفوظ دارد مرزهاي شمال شرقي امپراتوري پرداخت تا آن سرزمين
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به مصر مأمور كـرد خـود عـازم به تدارك مقدمات لشكركشي ضمن اينكه پسرش كمبوجيه را

و بـا مـرگ خـود)م.ق529(ها كـشته شـد مرزهاي شمال شرقي شد اما در مصاف با ماساژت 

.گ فرو برد بزريپارس را در ماتم

 ياست خارجي كمبوجيهس
ات پـدرش جامـة عمـل بپوشـاند ش، پسرش كمبوجيه بر آن شد تا بـه نيـوي. پس از كور

به محض نشستن بر تخت سلطنت سياست توسعه و  مسئلة تـسخير مـصر،طلبي را پيش گرفت

و برنامه ا پس از آنكه شورش. هاي سياست خارجي خود قرار داد را در رأس اهداف ياالت هاي

تـرين داليـل مهـم.اش را به سوي مصر آغـاز كـردم سفر جنگي.ق526را فرو نشاند در سال 

به مصر عبارت بودند از :لشكركشي كمبوجيه

كه آمازيس فرعون مصر با دشمنان كورش پيمان اتّحاد بسته بود تـا: كين جوئي-1 از آنجا

به زانو درآورد مي؛ايرانيان را رو بيم آن كه وي ؛ي از ترس جان خود بر ايران بتازدزرفت

و بلند: بلند پروازي كمبوجيه-2 و خودكامـه وي مردي بود جنگي از. پـرواز تـا دشـمن را

به مقصود خويش نمي رسيد، پاي در نمي و ؛گرفت آرام نميآورد

و موقعيت جغرافيايي مصر-3 و بـارور بـود: زرخيزي . كشور مصر سـرزميني گنـدم خيـز

گ ميعالوه بر آن به اين امر واقـف بـود ندم مصر محصول استراتژيك محسوب و كمبوجيه شد

مي  شهبازي،(ري كند تواند هر گاه بخواهد از ارسال گندم به سرزمين يونان جلوگيكه با فتح مصر

.)421و 420: 1349

كمبوجيه براي غافل كردن آمازيس پادشـاه مـصر مـسير خـشكي را بـه جـاي دريـا بـراي

بي لشكركشي برگ  و و به همين دليل ناچار بود از صحراي گرم طي.آب عربستان عبور كند زيد

و عبور بي از سياست عاقالنه با سلطان عربستان قرارداد اتّحاد و ضمن برخـورداري ضرر بست

آب مورد نياز سپاه عظيم خود را تأمين  همچنين از مـساعدت متّحـداني.دكرمساعدت اعراب،

و شهرهاي فنيقي بهره چون دولت يهودي فلسطي  ).21: 1354؛ پيگولوسـكايا،29: 1361مهميد،(دشمندن

و:ي چون عوامل سبب شد مـصر بـا كمتـرين ... نارضايتي كاهنان مصر، خيانت مزدوران فرعون

و مقاومت تسليم شود  ).م.ق525(درگيري

و مداراي پدرش و با كورش كمبوجيه در مصر همان سياست تساهل  مـردم را پيش گرفت

 طبق سنّت كشور مصر تاجگذاريوي. كرد مدارا)پسامتيخ فرزند آمازيس(و حتي فرعون مصر

و عنوان : الـف 1381دانـدامايف،(كـرد را براي خـويش انتخـاب» پادشاه مصر، پادشاه كشورها«كرد

آن؛)154 و نـسبت بـه خـدايان به معابد مصر حرمت قائل شد  مراسم مصريان را محترم شمرد،

و بر خالف گزارش برخي از مورخان ماننـد هـرودوت، نـه تنهـا بـه جـسد اظها ر فروتني كرد
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و گاو مقدس آپيس را نكُ موميايي شدة آمازيس بي شت بلكه در پيش گاو مقـدس حرمتي نكرد

به طور كلي در صدد جلب احساسات مصري  و و تأليف قلوب آنان برآمده زانو زد شـهبازي.ا

كه بـراي رفتار كمبوجيه با كالبد موميايي شدة آمازيس، قصه: در اين زمينه نوشته است  اي است

بِريان نيز معتقد است كمبوجيـه.)، توضيحات مترجم 527: 1356هرودوت،(اند بد نام كردن او ساخته  پيِر

و  و تدفين آپيس در چارچوب قواعد به موميايي كردن نه تنها آپيس جوان را نكشته است بلكه

: دان ناردو نيز نوشـته اسـت.)1/88: 1381بِريان،( شناخته شده مبادرت كرده است طبق آداب كامالً

ده شكي نيست كه داستان« كه هرودوت به مصر در بـارة هاي رسواگري ها سال بعد هنگام سفر

 هـاي مـصرياني بـوده كـه كـشور خـود را در وضـعي زبـون گويي گزافه؛كمبوجيه شنيده است 

).53و52: 1382ردو،نا(» انديافته مي

و مصر را ضميمة امپراتوري بـزرگ به فتوحاتش در مصر ادامه داد سه سال كمبوجيه مدت

سه ساله.دكرهخامنشي  و ناكامي اش، برخي شكست در پايان سفر جنگي و ها هاي وي بر روح

و عـده  به خشونت شـد و برخالف رفتار مهربانانة قبل، متوسل را روانش اثر گذاشت  مـورد اي

و غضب خود قرار داد و اتّهامـات مبالغـه همين رفتار كمبوجيه را عده. خشم و بال دادند  اي پر

انـد كـه آميزِ ناروايِ بسيار به او بستند، حال آنكه اين اتّهامات از سوي كاهنان مصر مطرح شده

و مقامشان تنزّل يافت  و عوايد اوقافي آنان كاهش به مصر درآمد  الجـرم. بـودهبا ورود كمبوجيه

به وي نسبت دادندهاي بعد براي بد نام كردن كمبوجيه اين اتّهامسال در .ات را

بزرگس  ياست خارجي داريوش
به مـصر، خبـر يـك كودتـاي سياسـي در پايتخـت در پايان سفر جنگي سه سالة كمبوجيه

ـ  به او مهلـت ن به وطن كند اما اجل و در امپراتوري، سبب شد پادشاه بزرگ قصد بازگشت داد

به فرماندهي داريوش توانستند سلطنت از دست. ميانه راه درگذشت  پس از وي بزرگان پارسي

ـ .ـ باز ستانند چي خائن كودتا رفته را از چنگ گئومات

به قدرت رسيده بود كه پس از كمبوجيه هـاي متعـدد نشاندن شـورش، بعد از فرو داريوش

كه پس از كمبوجيه نا اي به مصر و هـوس اسـتقالل آراماالت . طلبـي داشـت، پرداخـت شده بود

و«داريوش هر چند قلباً چندان اهل تسامح نبود، اما سياست خارجي خود را بـر اصـل تـسامح

به كار بست» مدارا و تسامح كورش را به عنوان يك دكترين سياسي .)114: 1386كـوب، زريـن(نهاد

وي با سياستاو نيز در مصر همان سياست كورش را ادامه داد؛ به جلب رضايت كاهنـان  عاقالنه

كه از كمبوج و همه مق روحانيون در؛سات مصريان را محترم داشتديه ناراضي بودند پرداخت

به ارباب انواع مـصر احترامـات زيـاد؛عزاداري گاو آپيس شركت كرد به معابد آنها رفته نسبت
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و از مصري را؛ بـه نحـوي كـه مـصري)73: 1386پيرنيـا،(د كـر ها دلجويي كامل كرد هـا داريـوش

و اقداماتش را ستودند . همچون يكي از فراعنة بزرگ خود دانستد

ت مرزهـاي ت ارضـي امپراتـوري، امنيـ و تماميـ داريوش در راستاي سياست حفظ وحدت

و  و تصميم گرفـت بـه حمـالت مكـرّر قـوم مهـاجم شمالي امپراتوري را مورد توجه قرار داد

و نيز زمينة اتّحاد آنان با يوناني مزاحم سكاها پا  سكاها مردمـاني دور. ها را از ميان ببرد يان دهد

و وحشي  كه در دورة مادها در سلطنت هووخـشَترَ، موفّـق شـدند مـدت از فرهنگ گونه بودند

و هشت سال بر قلمـرو مادهـا در آسـيا اسـتيال يابنـد  در زمـان.)119: 1379هـومن،(تقريبا بيست

ني  داريـوش شخـصاً بـه سـوي سـرزمين. آنان كماكان وجود داشـتز خطر تهاجم هخامنشيان

كه توانايي مقابله با داريوش را نداشـتند بـا پـيش گـرفتن شـيوة. سكاها لشكركشي كرد  سكاها

و استراتژي  و گريز«جنگي به قلب مملكت خـويش»هزمين سوخت«و بر جاي گذاشتن» جنگ

. بـاز گـردد بـه ايـران مجبور شد داريوش وسيله سكاها،ببا اتّخاذ اين استراتژي. عقب نشستند

ا چنـان درس هر چند داريوش به هدف اصلي خويش يعني مطيع كردن سكاها دست نيافت امـ

د  كه اين مردمان وحشي در سراسر  تجـاوز ورة هخامنشي نتوانستند بـه ايـران عبرتي به آنان داد

و توسـعة قلمـرو از ديگـر دسـتاوردهاي ايـن سـفر جنگـي، تـص. كنند و مقدونيـه رّف تراكيـه

و افزايش پرستيژ ملّي كه از اهداف سياسـت خـارجي محـسوب. امپراتوري بود  نمايش قدرت

به دست آورد شود از ديگر نتايج عمده مي كه داريوش در اين لشكركشي . است

رأ. پس از چندي مستعمرات يوناني عليه ايرانيان شوريدند كه در س آن آتن اتّحادية يوناني

ـ پايتخت غربي امپراتوري هخامنشي و تمامي شـهر قرار داشت به سارد بـه جـز(ـ يورش برد

طي اين آتش سـوزي حومـة شـهر نيـز.و جنگل مقدس آن را طعمة حريق ساخت) ارگ شهر 

و مار كردنـد هر چند.)315: 1356هرودوت،(كامالً سوخت  ، پارسيان شورشيان را پس از مدتي تار

د و جلـب رضـايت اهـالي آنجـا، در صـدد اريوشاما  پس از استقرار امنيت در آسـياي صـغير

به ازاي آتش سوزي سارد، متنب به يونان بر آمد تا آتنيان را .ه سازدلشكركشي

و سنّت پايه اصول قواعد بين دولـت. گـذاري شـده بـود المللي دنياي باستان بيشتر بر عرف

و مح  به رعايت اين اصول را هخامنشي و نقـض ايـن اصـول د بـود ترم شمردن آنها كامالً مقيـ 

مي بي  رين امپراتـوري زمـان در تـ هخامنـشيان خـود بـه عنـوان بـزرگ. كرد حرمتي بزرگ تلقّي

المللي كه تـا آن زمـان مـورد احتـرام عرف بين. بسزا داشتنديالملل نقش گيري حقوق بين شكل

ب و به صورت روية حقوقي در آمده ازملل بود :ود عبارت بود

و خـاك بـه نـشانة-2؛] مصونيت ديپلماتيـك[مصونيت نمايندگان سياسي«-1 آب  دادن

و فرمانبرداري .)69: 1350بختورتاش،(» اعالن جنگ با مشعل-3؛ اطاعت
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كه با تكيه بر روشهاي مسالمت و صـلح داريوش بر آن بود جويانـة سياسـت خـارجي آميـز

ب  و ديپلماسي وي در راستاي اين سياسـت در سـال.دشوه اهداف خويش نايل همچون مذاكره

به شهرهاي متعدد يونان اعزام كرد تا از دولت.ق 491 مم سفيراني را ور به نشانة اطاعت،زبهاي

و خاك دريافت كنند  و اسـپارت. آب و خاك تقديم كردند اما در آتن آب اكثر شهرهاي يوناني

و نزاكت بين  توضـيح.)1/159: 1382كـوب، زريـن(سفيران داريوش را كشتند المللي، بر خالف رسم

و در اسـپارت بـه درون چـاه در آتن سفيران را از فراز صخره«آنكه  ها در پرتگاه فرو افكندنـد

مي  به تمسخر پيشنهاد و و خاك براي شاه ببرند انداختند كه آب با ايـن.)32: 1361مهميد،(» كردند

و اسپارتي اقدامِ آتني  داريـوش. ناپـذير شـد ها، لشكركشي داريوش براي تنبيـه آنـان اجتنـاب ها

و اسپارتي آتني. لشكرياني را مأمور نبرد با يونانيان كرد  و سـرانجام ها ها با يكديگر متّحد شدند

شد.ق 490نبرد ماراتُن در سال  و يونانيان آغاز به داليلي بهـره.م بين ايرانيان منـدي در ايـن بنا

به آسيا مراجعت كردندانيجنگ نصيب يون و لشكريان ايران پس از چندي . ها شد

و مبالغه وقتي داريـوش خبـر هايي كه اروپاييان در بارة اين جنگ گفته اند، با همة اغراق ها

و عدم پيشرفت  به ايننااين واقعه را شنيد آن را خيلي مختصر و بدون اينكه تن قابل تلقي كرد

جن  در. ديگر بر آمديگشكست دهد در صدد تدارك پس از سه سال تدارك جنـگ بـا يونـان،

در. مصر شورشي ايجاد شد  كه ضد يونانيان لشكركشي كند بلكه نه تنها عزم جزم كرد داريوش

.م درگذشـت.ق486اما پيش از آغاز جنگ در سال. صدد بر آمد شورش مصر را نيز بخواباند 

به يونان لـشكر مـي ماند شخصاً فرماندهي لشك يقيناً اگر زنده مي و ور را بر عهده گرفته كـشيد

مي  حقاو. كرد كار يونان را زار  بـا ظهـور دولـت او در عرصـة. بـود پادشاهي قابل تحسين به

.)312: 1384لمـب،(»عالم تحت فرمان واحد در آمد كه ايـن وحـدت سـابقه نداشـت«المللي، بين

و سياست خارجي ا تشكيالت داخلي راز پيش پر اش ايران را بيش و امپراتـوري آوازه سـاخت

و قدرتمندترين امپراتوري عالم بودايران در زمان او وسيع. مقتدرتر نمود . ترين

 سياست خارجي خشايارشا
. سالگي بـر تخـت پادشـاهي نشـست35پس از وفات داريوش، پسرش خشايارشا در سن

و مسئله مص به سلطنت رسيدن خشايارشا، مشكالت يونان عالوه.ر كماكان وجود داشت مقارن

خـشايارشا. اش با شورش بابل نيز مواجـه شـد هاي نخست پادشاهي بر اينها وي در همان سال 

به مصر معطوف  و در حملكرابتدا توجه خود را م شورش مصر.ق484 برق آسا در سالايهد

سلَف خود در دفع اين شـورش خـشو.دكررا كامالً سركوب نت را از وي بر خالف پادشاهان

نه تنها خود را جانـشين فرعونـان  و مداراي كمتر از خود نشان داد؛ و تساهل حد تدبير گذراند

و از رسم  و آداب ديني آنجا حمايت نكرد مصر نناميد از؛)199: 1377فراي،(ها  بلكه امـوال بـسيار
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به عنوان كشور به مصر و پس.)231:ب1381داندامايف،( فتح شده نگريستيمعابد را مصادره كرد

به دليل عهد و به آن سامان لـشكر از دفع شورش مصر، كـشيد شكني بابليان، رنجيده خاطر شد

وي در ابتداي سلطنت خويش ماننـد.و بر خالف دفعة قبل مردم بابِل را نيز به شدت تنبيه كرد 

تن» پادشاه بابِل«پادشاهان سابق هخامنشي خود را  ها بـا مـردم بابـل بـه ناميده بود اما اين بار نه

ـ خداي بابل»بل«خشونت رفتار كرد بلكه با انتقال مجسمه طاليي   از بابل به شـوش-مردوك

به هويت اين شهر باستاني پرآوازه وارد كردايهخدش را از القـاب» پادشـاه بابِـل« عنـوان؛ مهم

و خود را فقط  و مادي شاه پارسي«خويش حذف كرد و بـر)1/163: 1382 كـوب، زرين(خواند»ها ها

و اسـتحكامات شـهر را خـراب و داريوش دستور داد تا مواضع دفاعي خالف سياست كورش

و معابد را ويران ساختند  به طور كلي خشايارشا در دفع شـورش.)220و219: 1383گيرشمن،(كردند

آ  به ابزارهـاي خـشونت و و تساهل را تا حدودي كنار گذاشت و بابل سياست مدارا ميـز مصر

. سياست خارجي متوسل شد

و تنبيه آتن است به يونان به گواهي تـاريخ،. يكي از وقايع مهم زمان خشايارشا لشكركشي

اما تحت تـاثير عوامـل گونـاگون سـرانجام.خشايارشا ابتدا قصد نداشت به يونان لشكر بكشد

ج. حاضر شد سياست توسعه ارضي را در قبال يونان پيش بگيرد  به تدارك و وي نگ پرداخـت

پيماني بـست مبنـي بـر) قرطاجنه(م با اهالي كارتاژ.ق 483 در سال.از اتّحادها نيز غافل نماند 

نيز با يونانيان ساكن جزيرة سيسيل) كارتاژيان(ها، اينان زمان با جنگ ايرانيان با يوناني اينكه هم 

ي بـه يونـان، قاصـداني بـه همـه قبـل از لشكركـش.)190: 1384ديـودور،(و ايتاليا به نبرد بپردازند 

و خـاك خواسـتار به نشانه اطاعت مـشتي آب و اسپارت فرستاد تا شهرهاي يوناني غير از آتن

كه مبـادا. شوند و اسپارت پيشنهادي براي تسليم نفرستاد، اين بود به آتن علّت اينكه خشايارشا

كه در زمان داريوش اتّفـا  به همان سرنوشتي دچار شوند در يونـان.ق افتـاده بـود فرستادگانش

و عـده  سي شهر يوناني تشكيل شد و حدود و اسپارت اي بـه ائتالف ضد ايراني مركب از آتن

به فرماندهي ويژه اسپارتي  به دفاع دليرانـه» لئونيداس«ها اي در برابـر پارسـيان در تنگه ترموپيل

و خشايارشا سرانجام يوناني. پرداختند پس از ايـن نبـرد، آتـنِ ها در ترموپيل شكست خوردند

و جنگـل خالي از سكنه را تصرّ  و معبـد و ارگ شهر را به انتقـام آتـش سـوزي سـارد ف كرد

از. مقدس آن در زمان داريـوش، طعمـه حريـق سـاخت بـا ايـن پيـروزي مقـصود خـشايارشا

به يونان . اما در شوراي جنگي نظر اكثريت ادامه جنگ بود؛حاصل شده بود لشكركشي

به ويژه آتني متحدان يونا در ني به آتن مطلع بودنـد، كه از هدف خشايارشا يعني دستيابي ها

و آمادة نبرد شده بودند   بـين توسط پارسيان، با شنيدن خبر تسخير آتن. ساالميس موضع گرفته

و سياسـتمدار آتنـي، يونـاني يوناني و ها اختالف افتاد اما با ترفند تميستوكل، سردار هـا مجبـور

به عنوان محلّ جنگ براي يونـاني. شدند مصمم به جنگ  هـا بـسيار سـودمند انتخاب ساالميس
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ها را به تنگة باريك ساالميس كـشانده بودنـد كـه برتـري ها مخصوصاً ايراني گويا يوناني. بود

و دقـتبه روايت پلوتارك، تميـستوكل. نيروي دريايي ايران مشهود نشود  و درايـت بـا تـدبير

و پهن بودند بسيار، ساالميس را محلّ  كه كشتي هاي يوناني پست  جنگ انتخاب كرده بود؛ چرا

و سنگين و بزرگ بنابراين در اين تنگة باريك قابليت تحـرّك. ولي كشتي هاي مهاجمين مرتفع

و پيوسته از طرف يوناني ها ضربه مي خوردند  ).1/324: 1379پلوتارك،(و عمليات نداشتند

و بـه دليـل)م.ق480(اوليه، نبرد ساالميس هايبه هر حال بر خالف پيروزي مكـان تنـگ

را نامناسب با وجود فداكاري  و خشارياشا بدون اينكه آن هاي بسيار پارسيان سودمندي نداشت

به ايران بازگشت  و ميكـال نيـز بـا. شكست تلقي كند نبردهاي بعدي سپاهيان ايران چون پالته

شد شكست د. هايي روبه رو م.ق449م يونانيان با ايرانيان تا سال ريايي منظّ پس از آن نبردهاي

و يوناني و استقالل خود را حفظ كردنـد ادامه يافت  امـا ايـران؛)199: 1382دان،(ها قدرت نظامي

ميهنوز بزرگ و نيرومندترين خطر براي يونانيان محسوب .شد ترين

كـ. را تقويت كـردها خطر تهاجم ايران، انديشة اتحاد يوناني - دولـته بـيش از همـة آتـن

 را متـشكل از (Delos)»دلُس«م اتحادية.ق478كرد در سال شهرهاي يوناني، احساس خطر مي

و آتن از سوي ديگر بـه وجـود آورد و جزاير از يك سو تـاريخ جهـان باسـتان،(دول آسياي صغير

و هم اهداف توسعه)97و2/96: 1353 عكه هم جنبه دفاعي داشت و تهـاجم ليـه ايـران را در طلبي

كه آزاد سازي مـستعمرات يونـاني آسـياي،پس از مدتي. سر مي پروراند   هدف اصلي اتحاديه

به آسيا بود حاصل شد و كشانيدن جنگ به زودي اتحاديه به ابزاري براي تسلّط بيش. صغير اما

.از حد آتن بر يونان تبديل شد؛ به نحوي كه آتن قدرت بالمنازع يونان گرديد

)تسد دراز(سياست خارجي اردشير اول
و.ق 465خشايارشا در سال به قتل رسيد ازم به پسرش وي بعد  دراز اردشير اول معروف

به تخت سلطنت نشـستسد م سـبب شـورش اسـتقالل.ق465قتـل خـشايارشا در سـال.ت

به تحريك مصريان عليه ايران پرداخت. خواهي مصر شد شش. آتن سال اردشير پس از حدود

.)1/901: 1381ريـان،بِ(دم فـرو نـشانَ.ق454توانست شورش اسـتقالل خـواهي مـصر را در سـال 

وي بـر اسـاس اصـل. سياست اردشير در مصر همان سياست نخستين پادشاهان هخامنشي بود

و« بـ» تـسامح مدارا و آنـان را از خـود راضـي كـرد در صـدد جلـب قلـوب مـصريان .ر آمـد

و داريوش متفـاوت بـود سياست اردشير اول او بـه جـاي. در قبال يونان با سياست خشايارشا

و مماشات در برابر يونان پيش گرفت  و خونريزي سياست صبر مي. جنگ كه آنچه وي دانست

و  و در نتيجه شكست ايران در ساالميس، پالته  خطر حمالت ايـران؛شد... سبب اتحاد يونانيان

و نيك آگاه خطـر تهـاجم» دلُس«گيري اتّحادية بود كه عامل اصلي شكل به سرزمين يونان بود
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و انتقام ايران از يونان بود بـ،بنابراين. مجدد ا آگـاهي از عـوارض روانـيِ خطـر حملـة اردشير

كه براي رسيدن به اهداف سياسـت به اين نتيجه رسيد و اقدامات دفاعي يونانيان احتمالي ايران

ن فضاي رعب انگيـز تـرس از ايـران را در همـه يونـان بـه بايد تا حد ممك،خارجي خود اوالً 

 از طريق نفوذ طاليي در دولتمردان آتن نظرات موافق آنان را بـه پارسـيان،ثانيا. حداقل برساند

 اسـالف سياست توانست با توجه به اوضاع پيش آمده، وي نمي.)47: 1383محمودآبادي،(جلب كند

پ.دكنخويش را دنبال كه سياسـت توسـعه ارضـي را كنـار لذا او نخستين ادشاه هخامنشي بود

و هوشمندانه براي از ميان بـردن زمينـه  و با اتّخاذ ديپلماسي خردمندانه هـاي اتحاديـه گذاشت

 شـك انعقـاد ايـن پيمـان كـه بـي. رضـايت داد) صلح سـيمون(» پيمان كالياس«دلُس به انعقاد 

و پراكنـدگي رين نقطة عطف سياست خارجي اردشير محـسوب مـيتمهم شـد موجـب تفرقـه

مي  و در نتيجه تضعيف بيش از حد آتن كه مقصود اصلي اردشير بود؛ چـراشد اعضاي اتّحاديه

 كه اعضاي اتحاديه با برطرف شدن خطر تهاجم ايران دليلي براي باقي ماندن در اتحاديـه نمـي

كه در سال بر اساس اين معاه.ديدند و آتن منعقد گرديد.ق449دة صلح :م بين ايران

شد قبرس كه در تصرّةجزير-1 د شدند كـه بـا ها متعه آتني-2؛ف آتن بود به ايران واگذار

به تمام شهرهاي يوناني در آسياي صغير-3؛ فات ايران نشوند اسلحه وارد متصرّ شاهنشاه ايران

و استقالل داخلي داد  ازر داشتند كـه كـشتي دولت مقرّدو-4؛ آزادي هـاي آنهـا در دريـاي اژه

).84: 1347شاملوئي،(ند نرو معين جلوتريحد

و سستي متّ ا بـر امـ؛هم شده اسـت هر چند اردشير با انعقاد اين معاهده در تاريخ به ضعف

و قبـرس آسـوده حداقل،اساس آن و در كنـار شـد مـي خيال ايران از تحريكات آتن در مـصر

 با آرامش ايجاد شده پس از صلح كالياس همان طور.هاي فراوان داشت هاي آن سودمندي زيان

به وجود آمد ها در اتحادية بيني كرده بود، نخستين تنشكه اردشير پيش ؛ زيرا خطر تهاجم دلُس

مي افزود، نبود كه بر قدرت طلبي آتن به وجود اتّحاديه و نيازي بـه دنبـال. ايران رفع شده بود

و قدرت طلبي هاي توسعهستسيا هاي روز افـزون آتـن، برخـي از اعـضاي اتحاديـه بـه طلبانه

و از اسپارت، رقيب ديرينة آتن ياري جـستند  431سـرانجام در سـال. مخالفت با آن برخاستند

و طرفداران (peloponese))پلوپونس(هاي پلوپونزم جنگ.ق  ميان طرفداران اسپارت از يك سو

.ور بود سال شعله27ر آغاز شد كه نايرة آن مدت آتن از سوي ديگ

كه به جان هـم اردشير از ديدن يوناني«. هاي پلوپونز مطلوب دربار ايران بود شروع جنگ ها

و يكديگر را تباه مي ساختند بسيار خرسند بـود  در.)472: 1380اومـستد،(» افتاده در واقـع اردشـير

ب  به اهداف خويش رسيده و عمـالً سياست خارجي خود ود؛ يونـان متّحـد، متفـرّق شـده بـود

مي  به دست خويش مضمحل به جنگ با يكديگر خود را كردند دشمنان اصلي ايران با پرداختن

و نتيجه استراتژي خود مـي  به تحوالت يونان . نگرسـتو اردشير از دورترين نقطه يعني شوش
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هـاي دولت.رِ ايران در يونان بود درگيري يونانيان با يكديگر بهترين فرصت براي مداخلة مستم

و اسپارت در حين جنگ سفارت  و دريافـتي جداگانهيها آتن  را براي جلب مساعدت اردشير

مي كمك و نظامي روانة دربار شوش كه هدف.)144: 1351بختورتـاش،(كردند هاي مالي دربار ايران

و بازيه نهايي اي سياسـي ماهرانـه بـه ادامـة اش تضعيف هر دو جبهه بود با سياست خردمندانه

كه متضمن منافع مي امپراتوريجنگ .كرد ايران بود كمك

و. موفّق پيش گرفتياردشير در مقابل قوم يهود نيز سياست وي در تعقيب سياست كورش

و دو تن از كارگزارانش بـه  و مدارا پيش گرفت به قوم يهود روشي توأم با رفق داريوش نسبت

نَ نام و عزرا و احيـاي هاي به اصالحات مـذهبي حميا را مأمور كرد ضمن ساختن معبد اورشليم

اش بـه در سـال هفـتم پادشـاهي] اردشـير[«: العبري نوشته است ابن. بپردازند)ع(قانون موسي

و در آبـادي آن بكوشـد»عزرا« به اورشليم برود كه  بـا در نظـر.)67: 1377العبـري، ابـن(» فرمان داد

و جايگاه آن در سياست خارجي هخامنشيان، اردشير سياسـت گرفتن موقعيت يجغرافيايي مصر

مي زيراخردمندانه در قبال قوم يهود اتّخاذ كرد؛ و حفظ امنيت مسير مصر از فلسطين عبور كرد

و حتّي سوريه  و توجه به قـوم يهـود بـود،سياسي مصر  بـه هـر حـال. مستلزم امنيت فلسطين

و تسا و ملل تابعه رعايت اردشير اصل مدارا .دكرهل را همانند سابق در حق اقوام

 سياست خارجي داريوش دوم
پس از مرگ اردشير اول، تنها فرزند مشروعش از ملكه داماسپيا، به نـام خـشايارشا كـه بـه

به سلطنت رسيد ولـي بـيش از  و بـرادر45خشايارشاي دوم معروف شد  روز سـلطنت نكـرد

و خـود بـربه همراه خواجه (Sogdianos))ديانسغ(اش سغديانُس ناتني اي وي را به قتل رساند

و پـانزده روز. مسند قدرت تكيه زد  اما طولي نكشيد كه خود سغديانُس نيز پـس از شـش مـاه

اُخُس بوسيله سلطنت  .)95: 1380كتزيـاس،( بـه قتـل رسـيد (Okhos))اخوس(برادر ناتني ديگرش

به اينكه خشايارشاي دو و نظر اين دو پادشـاه بـه طـور، سغديانُس مدت كمي سلطنت كردندم

به فكر سياست خارجي كشور باشند گرفتـار توطئـه  و مسلّم قبل از آنكه و قتـل هـاي دربـاري

و  تـوان بنابراين نمي؛تخت هخامنشي بودند برادركُشي شاهزادگان حريص جهت تصاحب تاج

م شدخارجي متصواي براي سياست ور برنامهزببراي پادشاهان .ر

و خود را داريوش دوم ناميد وي نيز.اُخُس پس از قتل سغديانُس بر تخت سلطنت نشست

 سـالة19از بخت خوش او تمام دوران. بكار بست همان سياست اردشير اول را در قبال يونان 

شي خارجي دولت هخامنـ سياست. ها بود اش مصادف با جنگهاي پلوپونز ميان يوناني پادشاهي

ميـدر اين زمان و پيشبرد آن ايفا ـ بر اين قرار گرفتـه كرد كه تيسافرن نقش بسزايي در اتّخاذ

و چنـان ضـعيف شـوند كـه به جنگ داخلي ادامه دهند كه تا حد ممكن دو حريف يوناني بود
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و ساير مستعمرات تهديد كنند دربار هخامنـشي كـه بـه. نتوانند منافع ايران را در آسياي صغير

مي نقطه ضعف يوناني  پي برده بود تالش و بـه تعبيـر ها و طال به ديپلماسي رشوه كرد با توسل

و بـا)102: 1374كـوب، زرين(» اسلحة طاليي«كوب استاد زرين  اختالفـات يونانيـان را توسـعه داده

كن«سياست  و حكومت به» تفرقه بينداز و تضعيف بيش از پيش طرفين  جنگ را تا حد نابودي

و مانع ايجاد اتّحادية ضد ايراني شود  سياستمداران ايرانـي تـالش،بر اين اساس. درازا بكشانَد

و تعادل قوا را در بين حريفان جنگ حفظ مي و بـه نحـوي بـه آنـانكنكردند نوعي موازنه نـد

و بـا يـاري يـا عـدم  و مغلوب معلوم نـشود و غالب كمك برسانند كه بر يكديگر چيره نشوند

.فين جنگ در زمان مناسب، موجبات استمرار جنگ فرسايشي را فراهم كنندياري طر

و زيركانة خود يوناني در شرايطي كه تيسافرن با سياست به ويژه اسـپارتي هاي دوگانه هـا ها

و  را كالفه كرده بود، در اواخر عمر داريوش دوم چرخشي در سياست خارجي ايران ايجاد شد

 س به  بـر خـالف كـورش.دشـمت فرمانروايي آسياي صغير منصوب كورش پسر جوان پادشاه

و طرفـداري آنهـايها سياست تيسافرن در قبال اسپارتي به حمايت و رسماً به كار گرفت  روشن

و پايـان).1/214: 1375رخزادپور،(برخاست  نتيجة اتّخاذ چنين سياستي، پيـروزي اسـپارت بـر آتـن

و شكست سـخت هر چند با پايان يافتن اين جنگ.م بود.ق404هاي پلوپونز در سال جنگ ها

در«آتن،  :ب1381دانـدامايف،(» هاي آسياي صغير مسلّط شـدندم بار ديگر بر كرانه.ق 404پارسيان

و قلمرو ايران گسترش يافت)317 از؛و دوباره اقتدار  اما در تحليل سياسي اتّخاذ سياست اخيـر

چ را كه اسپارت پس از آن به قدرت برتر اروپـا تبـديل سوي كورش كوچك به نفع ايران نبود؛

و مشكالتي را براي . به وجود آوردهخامنشي امپراتوريشد

و سنجيده اتّخاذ كردي سياست،در مجموع دربار ايران در اين دوره با وجود اين نبايد. موفّق

كه هر چند سياست جديد ايران يعني  و حكومـت كـن«فراموش كرد را» تفرقه بينداز پارسـيان

و طوالنييجنگ بدون و طـال پر هزينه به جاي شمشير با ديپلماسي زر  بـه اهـداف خـويشو

به عبارتي اسلحة، رساند و و توان رزمي آن كاهش يافت اما طي اين مدت سپاه ايران بيكار شد

ست بـه نحـوي كـه ايـران نتوانـ؛طاليي داريوش دوم تدريجاً اسلحة آهنينش را از اثر انداخت 

كه در اواخر سلطنت داريوش دوم آغاز شده بود دفع .دكنشورش مصر را

)منمون(سياست خارجي اردشير دوم
يوناني ها براي تميز اين.به قدرت رسيد)منمون(با مرگ داريوش دوم پسرش اردشير دوم

حا (Mnemon)»منمون«اردشير از اردشير اول، وي را  فظة خـوب بـود لقب داده اند؛ زيرا داراي

. در همان اوايل سلطنت با قيام برادرش كورش كوچك مواجه شد اردشير).4/478: 1379پلوتارك،(

و حدود سيزده هزار چريك يوناني مزدور به و آسيايي كورش با يكصد هزار نفر نيروي ايراني
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م كشته شـد.ق401 به سال (Cunaxa) اما در نبرد كوناكسا؛)66: 1384گزنفون،( جنگ اردشير رفت

و به روايت دقيـق و يونانيان به تعداد حدود ده هزار نفر تـر هـشتو سپاهيان او پراكنده شدند

به سالمت به يونان بازگـشتند  و ششصد نفر تقريباً .)2/518: 1380، دورانـت؛ 202: 1384،گزنفـون(هزار

ز يـرا بـا وجـود پيـروزي بازگشت اين ده هزار نفر نشانة ضعف اردشير دوم تلقّي شده اسـت؛

و عقب  در انظار عالم ثابت نمود كه ايران اين زمان با وسعتي«نشيني يونانيان اردشير، اين جنگ

و قـشون عظـيم ايـران)89: 1386پيرنيـا،(»كه دارد از حيث استعداد نظامي بـسيار ضـعيف اسـت 

ي هـا در قلمـرو بدتر از آن حضور اولـين بـار يونـان. يت جنگي خود را از دست داده است اهم

هـاي در قلمرو ايران ضمن ديدن شهرهاي ثروتمنـد، آذوقـة غنـي، گلـه ان يوناني. امپراتوري بود

و نقره  و طالها به ضعف نظام اداري،هاي تابعه امپراتوري هخامنشي هاي سرزمين بزرگ احشام

،ن خـودو در بازگـشت بـه مـيه)330:ب1381دانـدامايف،(و نيروي نظامي امپراتـوري پـي بردنـد

مي. هموطنان خويش را از مشاهدات خود آگاه ساختند توانست مشوق حمالت بعـدي اين امر

به قلمرو امپراتوري ايران شود يوناني .ها

و اسپارت را تيره كرد اكنـون هـدف. همراهي اسپارتيان با كورش عليه اردشير روابط ايران

دولـت. از حـد اسـپارت بـود اصلي سياست خارجي اردشـير در قبـال يونـان تـضعيف بـيش 

كه در سالهاي اخير به قدرت جادويي  پي برده بود در صدد» هاي زرين پارسيهسكّ«هخامنشي

و آنان را گرفتار جنگ ها شعله بر آمد دوباره آتش نفاق را در ميان يوناني هـاي داخلـي ور سازد

به تقويت آتن پرداخ،بر اين اساس. كند و.ت ايران براي تضعيف اسپارت سياست طاليي ايران

به-هاي زرين پارسي در ميان دولت توزيع سكه  كه شهرهاي عمدة يونان، آژِزيالسِ اسپارتي را

به هنگام ترك آسـيا. قلمرو ايران در آسياي صغير تجاوز كرده بود مجبور به ترك آسيا كرد  وي

به دوستان خود گفت  س: در حين وداع با تأسف به كمك ) تيرانداز(هزار كمانداريپادشاه ايران

هـزار سـكه طـالي ايرانـي منظور وي از كمانداران، سـي).4/505: 1379،پلوتـارك(مرا از اينجا راند

كه دولت ايران در يونان خرج كرده بود) دريك( .بود

و و تقويت آتن، آتش جنگ را ميان ايـن كـشور و با تحريك به اين مسئله اكتفا نكرد ايران

در،بدين صورت. ور ساختت شعله اسپار و طاليي ايران جهت ايجاد اخـتالف  سياست زرين

نُـه سـال صـلح ميان يوناني و پس از به آساني نتيجه داد و،ها  دوبـاره آتـش جنـگ ميـان آتـن

شد اسپارت شعله به قلمرو ايران بي نتيجه ماندور .و تالش يونانيها براي كشاندن جنگ

و تصميم گرفـت گيري ائتالف ضد با شكل اسپارت در يونان، اسپارت در انزوا قرار گرفت

به نام  . را براي عذر خواهي بـه دربـار اردشـير دوم بفرسـتد (Antalcidas)»آنتالسيداس«سفيري

به نام.ق 387سرانجام در سال اردشـير بـه.دشبين طرفين منعقد» آنتالسيداس«م قرارداد صلح

ر  به يونانيان تحميل هنگام عقد صلح تمام شرايط خود به نحوي كه اين صلح بـهكرا صـلح«د؛
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شد» شاهانه و همه طبق اين صلح).119: 1382،ناردو(معروف  مـستملكات يونـاني آسـياي صـغير

و پادشاه ايران در منازعات ميان شهرهاي يوناني بـه به دست ايرانيان افتاد جزيرة قبرس مجدداً

شد»حكَم«عنوان  ار. پذيرفته م نفـوذ ايـران را در يونـان بـه.ق387دشـير دوم در سـال فرمان

و مانع اتّحاد يونانيان اين فرمان از آن زمان مبناي عمـل روابـط.دشباالترين درجة خود رساند

و تا روي كار آمدن فيليپ مقدوني معتبر بود  هـاي هر وقت دولـت.دول يوناني با يكديگر شد

مي يوناني از اين حكم تخطّ  حكَميـت ايـران كردند،ي و به تقاضاي مداخلـه  دولت مورد تجاوز

هاي يوناني سفَراي دولت،بر اين اساس.)165: 1351،بختورتاش؛ 1/189: 1382، كوب زرين(شد متوسل مي

مي  به دربار اردشير و رأي او را چـون حكمـي بـين خـود خود را همواره و دخالـت فرستادند

. شدند خواستار مي

ت به زير حمايت پارس آورد اردشير با به يونانيان، عمالً يونان را تاريخ جهـان(حميل اين صلح

كه سياسـت«.و تابع سياست خود گردانيد)2/165: 1353،باسـتان  در حقيقت اين شاهنشاه ايران بود

 اين فرمان در واقع دخالت تام ايران در يونان.)88: 1347،شاملويي(» كرد خارجي يونان را تعيين مي 

به همة يونانيان محسوب مي .شدو توهين

براي تضعيف بـيش. ترين سياست را در قبال يونان اتّخاذ كرد در مجموع اردشير دوم موفّق

تب را بنا به مقتضاي زمان تقويـت مـي ها يكي از دولت از حد يوناني  و كـرد هاي آتن، اسپارت

و  هاتا موازنة قوا ايجاد شده مدولت مقزبي  فرمـان.ابلـه بـا ايـران را نداشـته باشـند ور توانايي

با. اردشير تحكيم مجدد اقتدار امپراتوري در سرزمين يونان بود مقتدرترين پادشاهان هخامنشي

و جاني فراوانتوسل به نيروي نظامي   نتوانـستند بـه اهـداف مـوردو با دادن سرمايه هاي مالي

بـ؛نظر خود در يونان دست يابند ل بـه كمانـداران قدرتمنـد اما اردشير دوم فقط يـن«ا توسـزر

به اهداف سياست خارجي امپراتوري ايـران در يونـان جامـه عمـل بپوشـاند» پارسي . توانست

تـرين سياسـت خـارجي دوران نادرست نخواهد بـود سياسـت خـارجي او را در يونـان موفّـق

. هخامنشي ناميد

گري در قبال يونان سياست اردشيرباري هر چند فت اما در مصر چندان مـوفّقيتي موفّق پيش

به جـدايي آن از امپراتـوري. حاصل نكرد  و منجـر شـد در همان اوايل سلطنتش شورش مصر

و اسلحة طاليي . بر خالف يونان در اين سرزمين كارگر نيفتاداو ديپلماسي زرين

 سياست خارجي اردشير سوم
اُخُس و خـود را اردشـير بر تخـت سـلطنت)اُخوس(پس از اردشير دوم پسرش  نشـست

و اراده. ناميد) سوم( كپلوتار. اي قوي داشت اردشير سوم بر خالف عطوفت پدرش قلبي قسي

و سفّا] اردشير سوم[اخوس«: نوسته است ،كپلوتـار(» ترين مـردان روزگـار بـودكاز شرورترين
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شـ عام او پس از قتل.)4/521: 1379 و كـشتار در خـانوادة هـاي اهي پايـه تمامي مدعيان سلطنت

و كادوسيان را مطيع خود ساخت حكومتش را تثبي  احيايِ عظمت پيـشينِ.ت كرد كه در پي وي

 براي تسلّط بر شهربانان مـستقل آسـياي صـغير، آنـان را موظّـف بـه؛امپراتوريِ هخامنشي بود 

ك)348:ب1381داندامايف،(انحالل نيروهاي مزدور خود كرد به آتـن هـشدار داد كـه از مـك بـهو

 كـه از جـدايي مـصر از قلمـرو امپراتـوري در زمـان ردشيرا. ياغيان ضد پارسي خودداري كند 

و تحريكات آن كشور ضد ايران را نمي توانست تحمل كند، تصرّف مجدد پدرش ناخرسند بود

و پس از دفع شورش  هاي فنيقيه اين سرزمين را در رأس اهداف سياست خارجي خود قرار داد

شدكـو قبرس  سـپاهيان وي بـا. ــ بـه سـرزمين فراعنـه لـشكر كـشيده با شدت عمل انجام

و مصر دوبـاره پـس از حـدود  استراتژي تغيير دادن مسير رود، سپاهيان مصر را شكست دادند

به تبعيت دولت هخامنشي در آمـد  و جدايي از ايران و بـراي)م.ق344(شصت سال استقالل

به وسعت مرزهاي قديم گسترش يافتآخرين بار مرزهاي امپر . اتوري هخامنشي

اگر سياست خارجي را ادامة سياست داخلي بدانيم كه چنين است، از اردشير سـوم كـه در

همان شدت عمل امور داخلي تمامي مدعيان سلطنت را از دم شمشير گذراند، در قبال مصريان 

مي  او بـر خـالف. ادة شـاهي انجـام داد رود كه در ابتداي سلطنتش در خـانوو خشونتي انتظار

و شقاوت بسيار نـشان داد؛  سياست نخستين پادشاهان هخامنشي نسبت به مصريان شدت عمل

و مقدسات بي  به معابد و نسبت و هتّاكي روا داشـت شهرهاي عمدة آنان را ويران كرد احترامي

ب؛)51، بند16ديودور، كتاب( و به مسخره خـري را گاو مقدس آپيس را با خنجر خود كشت ه جاي او

و فرمان داد كه او را بپرستند بر به همان اندازه مقـدس بـود كـشت،.پا داشت كه مندس را  برة

و معابد را غارت كرد، نوشته پرستشگاه و بـه بهـاي ها هـاي مـذهبي مـصريان را مـصادره كـرد

و بـا ايـن رفتـار خـشنِ خـود)116و3/115: 1382؛ رجبـي، 605: 1380اومستد،(هنگفتي آنها را پس داد 

و مدارا«سياست چند برخي از اين اتهامات از جمله كشتن گاو آپـيسهر.را كنار نهاد» تسامح

بي  تـرين شك اردشير سوم در سياست خارجي خـود مهـم ممكن است صحت نداشته باشد اما

به طور كلي كنار گذاشت و تسامح را .اصل سياست هخامنشيان يعني مدارا

كه دولتدودر به دليل جنگ رة اردشير سوم در حالي هاي داخلـي بـسيارـ شهرهاي يونان

و افـزايش اقتـدار طلبي ارضي در شمال يونان، دولت مقدونيه جهت توسعه؛ضعيف شده بودند 

به روز قدرتمندتر مـي. درصدد تسلّط بر يونان بود كه فيليپ مقدوني روز  دربـار؛شـد در حالي

ش به تقاضاي ياري آتني ايران دچار اشتباه و  پاسخ مناسب نـداداه ها جهت جنگ با مقدوني ده

.و خطر مقدونيه را جدي نگرفت

كه خطر قدرتمند شدن مقدونيه در اروپـا، ايـران را هـم تهديـد مـي كـرد، دو در شرايطي

و اقدامات فيليپ مقدوني شد  وبامنتور سردار يونانيِ: پيشامد ناگوار مانع از دفع تجاوزات وفا
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و به دست وزير بـي خود اليق اردشير وفات يافت وفـاي خـود بـاگواس خواجـه اردشير سوم

و درگذشت  و شدت عمل اردشير نسبت به مصري ظاهراً سفّاكي).م.ق338(مسموم شد ها، ها

و قابـل اردشـير داراي اراده. االصل را به اين اقدام وا داشـته اسـت اين خواجة مصري  اي قـوي

احيا كند. تحسين بود  اگر زنده. وي در نظر داشت عظمت قديم امپراتوري هخامنشي را دوباره

به احتمال قوي از توسعه مي مي ماند و جريان تاريخ روند طلبي مقدونيه جلوگيري  ديگـريكرد

مي. كرد سير مي كه بعد از داريوش او: گويد نولدكه راجع به او ل، او يگانه پادشاه هخامنشي بود

و مـرگ او در ايـن موقـع باريـك بـراي هاي بزرگ خود با بهره كشياز لشكر  مندي بيرون آمـد

).2/1066: 1380؛ پيرنيا، 255: 1363نولدكه، به نقل از مشكور،( بزرگ بودايهايرانيان ضايع

 سياست خارجي داريوش سوم
ار پس از قتل اردشير سوم به دست باگواس خواجه، وي كوچك  بـه نـام دشـير تـرين پـسر

 خواجـه عنـوان اردشـير باگوئاس«: كورت نوشته. بر تخت سلطنت نشاندرا) آرسس(»ارشك«

باگواس خواجه براي اينكـه كـسي مـدعي سـلطنت.)77: 1382كورت،(» چهارم را براي او برگزيد

س بـا. نشود تمامي برادران ارشك را كشت تا شاه جديد را كـامالً مطيـع خـويش سـازد  آرسـ

 امـا؛گواس خواجه در صدد برآمد كه عامل اين جنايـات را مجـازات كنـد آگاهي از جنايات با 

336در سـال[آرسس را با فرزندانش، پس از دو سال پادشاهي«خواجة سفّاك پيشدستي كرده

چون اكثر خاندان هخامنشي در حمام خـون واقعـي بـه.)625: 1384ديودور،(»به قتل رسانيد]م.ق

به پادشـاهي نـشاند) كودمان(ه ناگزير داريوش سوم قتل رسيده بودند باگواس خواج  آن. را در

و به رقيب قدرتمنـد كندسوي آسيا، فيليپ مقدوني كه توانسته بود يونانيان را عليه ايران متّحد 

و پسر.ق 336 پس از چندي در همين سال؛ايران تبديل شده بود به قتل رسيد به طور مرموز م

ر بيست ساله .)3/409: 1279پلوتارك،(ا گرفت اش اسكندر جاي او

و به دفع تجاوزات مقدونيه شـد به قدرت رسيدن داريوش سوم، دربار هخامنشي مصمم با

و استراتژي كـشاندن جنـگ بـه خـاك اروپـا در دسـتور كـار دولـت  براي اين منظور سياست

به تدارك سپاه جهت. هخامنشي قرار گرفت  كه داريوش سوم و جنگ بـا مقدونيـ در شرايطي ه

از؛روي سپاهيان مقدونيه پرداخته بود جلوگيري از پيش  مرگ فيليپ مقدوني، نگراني داريوش را

داريوش خطر حملة اسكندر را جدي.)626: 1384ديودور،(مرزهاي غربي امپراتوري بر طرف كرد

و درصدد اقدامات بعدي بر نيامد  ي ها از داريوش تقاضـا با افزايش خطر اسكندر، آتني. نگرفت

و به تقاضاي آنـان جـواب رد داد و كمك كردند اما وي كماكان خطر اسكندر را جدي نگرفت

و اسكندر بر تمام يونان مـسلّط  كه ديگر خيلي دير شده بود به ياري مالي آنان برخاست زماني

هو. شده بود  كه بر؛ جهانگيري داشتساسكندر و تسخير آسيا  درصدد اجراي خياالت پدرش
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ب و با دانـدامايف،(هانه قرار دادن انتقام از پارسـيان در ازاي لشكركـشي خـشايارشا بـه يونـان آمد

و هاي اتّحاد يوناني، زمينه)359:ب1381 به ايران را فراهم كردها . لشكركشي

و وفـاداري چنـدان بـه كه برخي از شهربانان ايراني در صـدد اسـتقالل بودنـد در شرايطي

چـون دربـار).م.ق 334(هـا بـه ايـران آغـاز شـد مقـدوني حمالت؛دولت هخامنشي نداشتند 

در هخامنشي كماكان حملة اسكندر را جدي تلقّـي نمـي  و كـرد بـه تـدارك چنـدان نپرداخـت

و پيروزي با وجود دالوري) گرانيك(ين جنگ نخست داريـوش. هاي اوليه شكست را پذيرفت ها

ف  وي اسـكندربه اسـتقبال رماندهي سپاه را بر عهده گرفته سوم بر آن شد شخصاً و بـر  بـشتابد

از اما فرار نابهنگام عده. فائق آيد به دنبال آن هزيمت خـود داريوش سپاهيان اي و در حين نبرد

.)م.ق333ايسوس(دومين شكست را نصيب ايران كرد؛)95: 1386پيرنيا،(وي 

به تسخير كامل آسيا از.دكـر فرار بد موقع داريوش سوم، اسكندر را مصمم داريـوش پـس

ل شـده بـود، اي كـه بـه تـازگي متحمـ بـه رغـم فاجعـه«اين شكست به قول ديودور سيسيلي 

 بلكـه بـه جمـع آوري؛)675: 1384ديـودور،(» ترين تزلزلي در عزم خويش به خود راه نداد كوچك

و استراتژي عاقالنه و با ارسـال كمـك سپاه پرداخت و كـشتي اي پيش گرفت هـاي هـاي مـالي

به ويژه اسپارت تالش كرد پشت جبهة اسكندر را ناآرام سازد جنگ به يونان از.ي وي به زودي

و ممالك گوناگون امپراتوري   اصـالحاتي در وسـايل جنگـي قشون زيادي در بابِل جمـع كـرد

و خبط. انجام داد و از فرصتشهاي بزرگ اما باز هم داريوش دچار اشتباهات هاي خوب بـهد

به خوبي  حـضور او بـه عنـوان فرمانـدة لـشكريان ايـران در جنـگ. استفاده نكـرد دست آمده

و به دنبال فرار عـده)م.ق331 گوگمل(سرنوشت ساز بعدي  اي مجدداً به ضرر ايران تمام شد

شد نيز از نيروهاي داريوش، وي و پيروزي مقدونيان بر ايرانيان مسجل . از صحنة نبرد گريخت

و تـدارك با عزمي راسخ) گملگو(داريوش پس از آخرين نبرد به جمـع آوري سـپاه تر از قبل

وي؛ ديگر با اسكندر پرداختيجنگ كه قصد داشت پس از بِسوس شهربان باختر  اما با خيانت

و در تيـر و همراهانش زخمي شد به دست وي و سرانجام بر تخت سلطنت بنشيند مواجه شد

آف.م درگذشت.ق330 سال ماه تاب عمر امپراتوريِ معظّمِ هخامنشي پس با مرگ داريوش سوم

. سال سروري بر عالم غروب كرد220از 

بيبه داريوش سوم نسبت دادهنهاي نارواي فراوا هر چند تهمت شك خيرخواه اند، اما وي

و در صدد بود كه امپراتوري هخامنشي را از خطر سقوط نجات دهد   ولي؛مملكت خويش بود

را جبرانياشتباهات و توانـايي ناپذير و امكانـات در در مقابله با اسكندر مرتكب شـد هـايش را

به كار نبست  در،متأسفانه در كل صفحات تـاريخ. فرصت مناسب  آخـرين پادشـاه هـر دولتـي

و شكست و همة تقصيرات مي معرض اتهام قرار گرفته داريوش سوم نيز. نهند ها را بر گردن او

كه هر چنـد بايد پذيرف. از اين امر مستثني نيست  آثـار سـقوط امپراتـوري در دوره داريـوشت
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و احوال ايران دورة او با گذشته امپراتوري بسيار و اوضاع سوم به چشم نمي خورد، اما شرايط

به تعبير. متفاوت بود  و انحطـاط«بديع امير مهدي با وجود اين كه او را در حال شكست ايراني

و با تهو معرفي مي  و اربـل كنند با شهامت جنگيد و ايـسوس و از خود گذشتگي در گرانيـك ر

و آتن مقاومت كرده بودند، مقاومت] گوگمل[ و بيش از آنكه خود اسپارت .دكرايستادگي كرد

از،در واقع و،)345: 1364بديع،(» پاي درآمد ايران هخامنشي در آن هنگام منقرض شد كه شاهش

يا اگر داريوش سوم زنده مي . هاي بعدي وي نتايج ديگر داشتند جنگماند چه بسا جنگ

 نتيجه
و داريـوش بـا بـه كـار بـستن اصـل،در مجموع  نخستين پادشاهان هخامنشي نظير كورش

و مدارا« به آن، به موفّو پاي» تسامح امـا. هاي بزرگ در سياست خارجي دست يافتندتقيبندي

و شكل  و پـس از او، هاي يونـاني عليـه پارسـيا گيري اتحاديه با پيدايش ن در زمـان خـشايارشا

به سياست پادشاهان بعدي ضمن پاي به مقتضاي زمان و مدارا، بنا به اصل تسامح تفرقـه«بندي

و حكومت كن  به ديپلماسي» بينداز و با توسل و ايجـاد اخـتالف» زرين پارسـي«روي آوردند

ك و ثبات امپراتوري هخامنشي به موفّقيت، اقتدار مك شاياني كردند؛ به نحوي كه ميان دشمنان،

و با نفوذترين امپراتوري عالم بود . ايران در تمامي دوران هخامنشي قدرتمندترين

و مدارا، انقالب هخامنشيان با پايه  بزرگ در عـالم سياسـت بـه وجـوديگذاري اصل تسامح

و محترم دا و مذهبي و رمز موفّقيت خود را در كنار گذاشتن تعصبات قومي شـتن ملـل آوردند

مي  و رسوم بين. دانستند گوناگون د بودنـدبه آداب المللـي مقيـ .ويهتـوج  خـاص بـه عـدالت

و با تفكّر همزيستي مسالمت گسترش آن نشان مي ي مختلف را در گسترة فرهنگ ها آميز، دادند

ح و و براي ايجاد صلح .كومت جهاني تالش فراواني كردندامپراتوري خود مطرح

و سيطرة بر220 اقتدار ج بـسياري از ملّـت سالة هخامنشيان و تبـديل ايـران بـه هـاي هـان

و بزرگ آن دارد كـه سياسـت عـصر خـود، حكايـت از قدرتمندترين امپراتـوري عـالم در ترين

كه عمدتاً بر اساس  و مدارا«خارجي هخامنشيان در پايه»تسامح گذاري شده بـود، نقـشي مـؤثّر

و  به مـدت بـيش از دو قـرن،. داشتمثبات اين امپراتوري معظّ توسعه تداوم حيات امپراتوري

و تا حد زيادي مديون سياست خارجي  و خردمندانة پادشاهان سياستمداران هخامنـشي عاقالنه

مي. بود و كارگزاران نظام و جنبـه سياستمداران به كار بستن نكات مثبـت هـاي موفّـق توانند با

رايسياست خارجي هخامنشيان، گام  ت بزرگ در و موفّقيـ و تمـدن خـويش ه اعتالي فرهنـگ

. آميز بردارند المللي بر مبناي اصل همزيستيِ مسالمت سياست خارجي خود در عرصة بين
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