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Abstract 
Greco-Persian Wars are among the most important events of ancient history. 

The most important issue regarding studying these wars has been the scarcity 

of sources. While no Persian or Asian sources have mentioned these wars, 

Greek sources have detailed them. Herodotus ends his book with the battle 

of Mycale and the siege of Sestos (479 BC). Other Greek sources retell 

scattered accounts on these wars that make it difficult to study them after the 

Battle of Mycale. It is told that the Achaemenids’ defeat at the Battle of 

Mycale and Sestos terminated the Persians’ naval presence in the Aegean 

waters, and the maritime dominance over the main Mediterranean passage to 

the Black Sea and the western coast of Asia Minor (Ionia) was put an end to. 

But this article argues that the Achaemenids still had important bases in the 

Mediterranean sea which enabled them to continue the conflicts up to three 

decades after the Battle of Mycale until the two sides agreed to a peace 

called Peace of Callias (449 BC). 
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 کالیاسموکاله تا صلح  نبرداز  :هخامنشیان در ايونیه

 پ.م( 971-991) 
 

 1غضنفري کلثوم
 تهران دانشگاه تاريخگروه استاديار 

 ضمیرروشن بهرام
 تهران دانشگاه باستان ايران تاريخ ارشد کارشناسيآموختۀ دانش

 (88 تا ص 56)از ص 

 16/05/1911 ؛ تاریخ پذیرش:56/01/1911تاریخ دریافت: 

 پژوهشی -علمی

 

 چکیده
باستان است. مهمترین  ۀهای تاریخ دوراز مهمترین سرفصل )دولت هخامنشی با یونانیان(های مادی جنگ

طرفه بودن منابع است. در حالیکه هیچ منبع ایرانی و شرقی مسئله در بررسی این جنگ کمبود و یک

اند. اما شرح داده را ات آنبه تفصیل جزئی( هرودتس آنان أ)در ر سخنی از این جنگ نزده، منابع یونانی

به پایان رسانده  پ.م( 971) سِستوس ۀبه دلیلی ناروشن کتاب خود را با نبرد موکاله و محاصر هرودت

ها پس اند که بررسیِ جنگها به یادگار گذاشتههایی آشفته از این جنگاست. دیگر منابع یونانی روایت

موکاله و  هخامنشیان در نبردِ یت یونانی، با شکستِکند. بر اساس روااز نبرد موکاله را دشوار می

آبی مدیترانه  شاهراهِدریایی بر  های اژه به پایان رسید و چیرگیِدر آب پارسیاندریایی  سِستوس حضورِ

های انجام شده در این اما بررسی، فتراز دست )ایونیه( های غربی آسیای صغیر به دریای سیاه و کرانه

های دریایی مهمی در مدیترانه داشت که به دولت هخامنشی همچنان پایگاه که دهدپژوهش نشان می

 991) ه صلح کالیاسدو طرف ب سرانجام تا اینکه ،ها تا سه دهه پس از نبردِ موکاله انجامیدادامه درگیری

 تن دادند. پ.م(
 

لس، اردشیر ، پائوسانیاس، کیمون، پریکتمیستوکلسهای ایران و یونان، جنگ: کلیدي ياههواژ

 یکم.
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 . مقدمه1

پس از »نویسد: یرساند منت که کتاب مهم خود را با نبرد پالته به پایان میگچارلز هی
 ۀاسلحنظام سنگین)پیاده هالیتهوپ ۀسربازان ایرانی همواره در سای)پالته(  جنگ بزرگ

درن به پیروی از م نگارانِبیشتر تاریخ .(957: 1978)هیگنت،  «کردندحرکت مییونانی( 

اند که هخامنشیان هرگز در زمین یونانی تردیدی به خود راه نداده کالسیکِ نگارانِتاریخ

اند به و دریا یارای مقاومت در برابر یونانیان نداشتند و اگر دستاوردهایی هم کسب کرده

ن است. گیرشمفراوانی نیرو و ثروت و بیشتر از راه رشوه و وسوسه کردن بوده ۀواسط

به آن دست یابد، اردشیر دوم با  ندآنچه داریوش و خشایارشا نتوانست» :نویسدمی
: گویدر به درستی میبالسِ .(505: 1919)گیرشمن،  «استعمال مفرط طال به کف آورد

جنگ را  جا نهفته که یونانیان روایتِبخشی از شکست هخامنشیان از یونانیان در این»

اما آیا بر  .(Balcer, 1989: 127) «است که باقی مانده نوشتند و تنها متون آنان است

خشایارشا،  ۀگفت که پس از نبردهای بزرگ دور بایدطرفه یونانی اساس همان منابع یک

را متحمل  پیاپی هاییو شکست ندهخامنشیان در موضع دفاعی و انفعالی قرار داشت

 شد؟شدند که صرفا با خرج کردن طال جبران میمی

پردازد و در این میان سه کتاب ها میبه این جنگ پنج کتاب هرودتاب کت نُهاز 

 هرودتاختصاص دارد. پ.م  971تا  980خشایارشا در سالهای  ۀپایانی به نبردهای دور

یونانی  منابعو دیگر  رساندبه پایان می سِستوس ۀو محاصر موکاله کتاب خود را با نبردِ

از  هایی پراکندهپاره ،پلوتارک ،اس روایت افوروس()بر اس دیودور ،توسیدید، چون کتسیاس

 ،به شکلی بسیار مختصرتر و دیگر خطیبان و فیلسوفان نسدموستِایسوکرات، 

پس از را  اوضاع ویژه بررسیِاند که بهها به یادگار گذاشتههایی آشفته از این جنگروایت

پنجم  ۀنگاری در همان سدتاریخ این فقرِ کند.دشوار می پ.م 971سال  درله موکا نبردِ

خارج از  شداو مجبور  .(Thucydides: I/97) ه استهم بیان شدز سوی توسیدید پ.م ا

 چند صفحه را برای جبران این کمبود اختصاص دهد پلوپونزی( )جنگِ موضوع کتابش
(ibid: I/94-113-128-138). 

نبرد  ۀفاصل در سیاسی هخامنشیان و یونانیانی های نظامدر نتیجه شرح درگیری

)اوج قدرت نظامی و یکپارچگی  برای تاریخ یونان در عین اهمیت کالیاسموکاله تا صلح 

و  ، جنگ پلوپونزیجنگ بزرگ پیشین ۀها زیر ساینگاریبه نوعی در تاریخ یونانیان(

 الگوی اصالتا یونانیِگویا اسکندر مقدونی قرار گرفته و  سقوط هخامنشیان به دستِ

 فرما شده است.حکم نیزدر این زمینه  «یانانحطاط هخامنش»
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 های پارسی)که بعدا جنگ (Medic Wars) های مادیجنگ مستقلِ این ترتیب بررسیِبه

Persian Wars پارسی یا یونانی Greco-Persian Wars )آثار از نبردِدر برخی  هم خوانده شد 

پ.م  971ردهای سال پ.م آغاز شده و به پیروی از هرودت با نب 910ماراتن در سال 

 شود به تالشِمحدود می این جنگدیگر  نِبه بیایابد. پایان می )پالته، موکاله، سِستوس(

هخامنشیان برای نفوذ در یونان اروپایی که در هر دو مرحله در زمان داریوش بزرگ و 

 پارسیان آغاز شده و با شکستِ جنگ با شکستِ این یعنیماند. خشایارشا ناموفق می

حال آنکه  .(Vlassopoulos, 2013; Sekunda, 2002 ؛1978، هیگنت) یابدرسیان پایان میپا

تواند چرایی سکوت و و می گرددله میأبیشتر در مس تاملِ شواهدی هست که باعثِ

 .در این مورد تا حدودی روشن کندرا های یونانی آشفتگی روایت
 

 پیشینۀ پژوهش. 2

ویژه در ارتباط ربارۀ هخامنشیان، تاریخِ نظامیِ آنان بههای نوین داز زمان ظهور پژوهش

به دلیلِ منابعِ یونانی که به  این میان با یونانیانِ عصر کالسیک مطرح بوده است. در

کار به دست  بخشِ بزرگترِ پرداختندمنشیان و یونانیان میهای هخاموضوعِ جنگ

وضوعِ موردِ نظر در این مقاله م شناسان انجام شده است.شناسان و نه هخامنشییونان

یعنی حضورِ هخامنشیان در ایونیه پس از نبردهایِ موکاله و سِستوس بیشتر به صورتِ 

)یا ونان شامل موضوعاتی چون اتحادیۀ دلوس جنبی در آثاری که به تاریخِ نظامیِ ی

ن آتن و ِ پلوپونزی میاجنگ ،(Pericles) سدورۀ کیمون و پِریکلِ آتن در ،امپراتوری آتن(

در  اند، بررسی شده است.پرداخته هایی که به صلح کالیاسو همچنین پژوهش اسپارت

پ.م میان دولت هخامنشی  991مفادِ پیمانِ صلحِ کالیاس که به سال  واقع بحث بر سرِ

 تواند تا حدودی به کمکِ موضوعِ این مقاله بیاید.و دولت آتن منعقد شد می

 ، کَری(Wade-Gery, 1940, The Peace of Kallias,1940)ی پژوهشگرانی چون وِیدگِر

(Cary, 1945, The Peace of Callias)استاکتُن ، (Stockton 1959, The Peace of Callias) ،

 Eddy 1970, On the Peace of) اِدی، (Mattingly 1965, The Peace of Kallias) مَتینگلی

Callias) ،موریسون (Murison 1971, The Peace of Callias: Its Historical Context) ،

-Goldstein 1974, Athenian) گلداستاین ،(Meiggs 1972, Athenian Empire) میگز

Persian Peace Treaties: Thuc. 8.56.4 and 8.58.2.)، پِرلمَن (Perlman 1976, On Bribing 

Athenian Ambassadors)، سیلی (Sealey 1976, A History of the Greek City States, ca. 

700-338 B.C.)تامسون ، (Thompson 1981, The Peace of Callias in the Fourth 
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Century) ،مِیستر (Meister 1982, Die Ungeschichtlichkeit des Kalliasfriedens und 

deren historische Folgen) ،لیفاین (Politics in the Ancient World, Finley, 1983)، 

Plutarch, Bosworth 1990 ,) ، بُسوُرث(The Peace of Callias1987 Badian ,) بادیان

Callisthenes and the Peace of Callias)هالند ، (2005 Holland) ولو کاک (Cawkwell, 

2006, The Greek Wars: The Failure of Persia) شناسانه به بحث یونان همه از نگاهی

 محورهای آنان نیز تا حدودی رویکردی یوناناند و پژوهشتهدر این مورد پرداخ

(Hellenocentrism)1  دارند. بر این اساس نگاهی مستقل به این موضوع در پژوهشی

ضروری جلوه شناسانه های یونانبا رویکردی انتقادی به منابع یونانی و پژوهش مستقل

 کند.می
 

 ر سرِ ايونیهب هخامنشیان و يونانیان جنگِ ۀزمینپس. 9

های های غربی و جنوب غربی آسیای صغیر در کنار آباز کرانه بودایونیه، عبارت 

مدیترانه، اژه و مرمره که از چندین سده پیش از رسیدن هخامنشیان به آن منطقه، به 

هخامنشیان در آثار خود به یونانیان با سه صفتِ درآمده بود.  (Ionic) اقوام یونی تصرفِ

اشاره  9دریاو یونانیانِ فرا 9)ساحل و جزیره( نشینیونانیانِ دریا 5نشین،شکییونانیان خ

ها شهرهایی بزرگ و ثروتمند در این منطقه ساخته و بومیان را به طور یونانیاند. کرده

شهرهای بزرگی چون  بودند. تبدیل کردهکامل اخراج یا به اقلیتی تحت تسلط خود 

 اریتره ،(Mytilene) نلیتمو ،(Phocaea) فوکایا ،(iletusM) میلتوس ،(Ephesus) سوسفِاِ

( Eretria)، مگنزیا (Magnesia) و هالیکارناسوس (Halicarnassus) های ساموسجزیره و 

(Samos) و خیوس (Chios) و رودس (Rhodes) در هزارۀ یکم  قبرس ۀو بخشی از جزیر

نشان  یونانندگی شهرهای پراک ۀنگاهی به نقش به تصرف یونانیان درآمده بود. پ.م

از این رو، سخن گفتن  نشین در آسیا بودند.شهرهای یونانی بخش بزرگی ازدهد که می

 اهداف خود برای از لشکرکشی داریوش و خشایارشا به یونان و شکست هخامنشیان در

به  است که (نوزدهم به بعد ۀ)سدمدرن  پریشانه و ناشی از یک فهمچیرگی بر یونان، زمان

 یِیونانجهانِ واقعیت آن است که  .لیل تولد یونان مدرن در اروپا ایجاد گشته استد

 شد که زادگاه بزرگانی چون فیثاغورثهای آسیایی هم میباستان شامل سرزمین

(Pythagoras) هراکلیتوس ،از ساموس (Heraclitus) تالس ،از اِفِسوس (Thales)، 

از  همه ،(Hecataeus) و هکاته (Anaximenes) سآناکسیمِنِ ،(Anaximander) آناکسیماندر

 هالیکارناسوس از هرودت البته و (Cnidus) از کنیدوس سیاستِکِ ،توسمیلِ
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(Halicarnassus) .بخش بزرگ از این و کمبوجیه  بزرگ کورش ۀهخامنشیان در دور بود

 .جهانِ یونانی را به زیر پرچم خود آوردند

 /Herodotus: I) کورش در آسیای صغیر ۀدر دور چه پارسیانشود که کمتر توجه می

بر سپاهیان یا مزدورانِ  (Ibid: III/ 11-13) در مصر کمبوجیه ۀدور در چهو  (169-176

 یونانِ را تاداریوش بزرگ، قلمرو خود  در ادامه (.966: 1987برن، ) ه بودندپیروز شدیونانی 

 سرکوب کرد کامیابیبا  را هایونی ۀخواهانو شورش استقالل گسترش داد شمالی

(Herodotus: III/ 11-13).  پارسیان و بنابراین ماراتن و سپس ساالمیس نخستین نبردهای

 «آنچه یونان بتوان خواند»نخستین یورش هخامنشیان به  یایونانیان  شان باپیمانانهم

(Cawkwell, 2006: 87) ۀزیرجاین نفوذ به دو شبه ۀبرای توسع پارسیان تالشِ. ندنبود 

پ.م ناموفق ماند و پس از نبردهای  971تا  910های و پلوپونز در فاصله سال اآتیک

 ۀمنطق برای چیرگی بردرگیری  وضعیتِ به دوباره دو تمدن ،موکاله و سِستوس

را  هرودتسرایی ول داستانکاک ایونیه بازگشتند.تر تر، ثروتمندتر و استراتژیکحساس

ها ا مامور کرده بود هر روز انتقام از نبرد ماراتن یونانیکه طی آن داریوش بزرگ کسی ر

 :ibid) «شاه مسائل مهمتری داشت»نویسد خواند و میاساس میرا به او تذکر دهد، بی

رسد، یونان اتفاقا برای هخامنشیان مهم بود. ولی یونان نه به نظر میحال بهبا این .(1

 –بسیار مهمِ دریای سیاه  بازرگانیِ شریانِ که به معنای .و پلوپونز امعنای خاکِ آتیک

 .شرقی مدیترانه –اژه  -داردانل  –مرمره  -بسفور

 لوساثر آیسخُ پارسیانادبی یونانی چون  هاینامهنمایشین ترتیب، برخالف ا هب

(Aeschylus) های سال بازتاب یافته، جنگ هرودتن که در اثر آت سیاسیِ بلیغاتِت و

اهمیتِ کمتری یونان بود،  اروپاییِ خشایارشا در بخشِ ر ماجراجوییِپ.م که پایانی ب971

تر را مهم بعدی های دیگر در مقطعِبخشبرای کنترل  هاقدرت رقابتِو باید  داشته

 سال به درازا انجامید. 15بدانیم. رقابتی که 
 

 پ.م 991تا  971نخست:  ۀمرحل. 9

شهرهای یونانی به -پ.م دولت 971ل یونانی، پس از رویدادهای سا منابعِ به گزارشِ

جنگ با هخامنشیان یا  ۀآتن نسبت به بنیانگذاری یک اتحادیه به منظور ادام رهبریِ

شود، اقدام کردند. خوانده می (The Greek Counterattack) «یونان پاتکِ»آنچه 

در ها( شهر-)نمایندگان دولترا به دلیل گردآمدن اعضای آن  مدرن این اتحادیه نگاریِتاریخ

 هرودت است. به روایتِ نامیده (Delian League) «اتحادیه دلوس» ،دلوس ۀجزیر
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(Herodotus: IX/104)  توسیدیدو (Thucydides: I/89) ِدومِ ایونیه  در همین زمان شورش

قدرت شاه » :سرایدشاعر می لوسِآیسخُ ،پارسیان در تراژدیِ بزرگ رخ داد. بر ضد شاهِ
در هم کوبیده شده و دیگر نه خبری از قوانین پارسی است،  مطلقاًآسیایی(  )یونان در آسیا

رسد نخستین حال به نظر میبا این .(XI/584Aeschylus :-94) «نه خراج پارسی

های اتحادیه نه آزادسازی بخشِ شرقی جهانِ یونانی، که غارت به منظور افزایش کنش

 توسیدیدروایت کند که رستی بیان میبه د (Sealey, 1976: 242) ثروت باشد. سیلی

(Thucydides: I/ 94)  پائوسانیاسِدر مورد اینکه (Pausanias) قبرس  ۀعمد بخشِ اسپارتی

 ساخلوهای نسبت به غارت تنهاپ.م فتح کرده، درست نیست و یونانیان  978را به سال 

عد فینیقیان دوباره چندی ب اند.اقدام کرده به دلوس( )احتماالً های آنقبرس و بردن ثروت

 .(916: 1987برن، ) ساخلوهای قبرس را برپا کردند و به زیر فرمان هخامنشیان درآمدند

که به کلی از اسپارت  هایونی ۀپاخاستشهرهای به دولت، توسیدید روایتِ ۀادامدر 

 دانستند(می ونیها یها از قوم دوری بودند و اهالی ایونیه خود را مانند آتنی)اسپارتی نبود شانتبارهم

جنگ نداشت و بدین  ۀای برای ادامو اسپارت هم انگیزه (Diodorus: XI/41) ندشددلزده 

 ۀبرای تبدیل اتحادی را ترتیب آتن رهبری مبارزه را به دست گرفت و نخستین گام

هایی در این زمان، هنوز بخش .(Thucydides: I/ 96-97) آتن برداشت دلوس به امپراتوریِ

 سنخست به فرماندهی آریستید هخامنشیان بود. آتنیان ان اروپایی متحدِاز یون

(Aristides)  کیمونو سپس (Cimon) سپسر میلتیاد (Miltiades)، به ایون (Eion)  در

مردمان آنجا را به  و نددر اژه لشکر کشید (Skyros) و جزیره اسکوروس (Thrace) تراکیه

بهتر  اتحادیه دلوس یا به بیانِ بخشیِآزادی واقعیتِ برای درکِ .(ibid: 98) بردگی گرفتند

 شهرهای یونانی نگریست. آتنیان-آتن در این سالها با دولت امپراتوری آتن باید به رفتارِ

را به زور اسلحه وارد اتحادیه  (Euboea) در منطقه اوبویا (Karystos) کاروستوس شهر

اعالم کرد که از اتحادیه خارج  پ.م951به سال  کردند و وقتی جزیره ناکسوس در اژه

 .(ibid) و مجبورش کرد به اتحادیه برگرددشود، آتن به محاصره آن پرداخت می

سال بعد همین بال بر سر  شش آزاد بود. اًقانونیونانی،  درحالیکه ورود و خروج به اتحادیۀ

 6.آمد هم آتن شوریده بود ۀسلطضد که بر  در شمال اژه (Thasos) تاسوسجزیره 

در  (Plutarch: 12/1-2) بیشتر امنیتِ ۀبه بهان اتحادیه از دلوس به آتن ذخایرِ انتقالِ

 /Thucydides: I) پارس اسپارت و آتن بر ضدِ همبستگیِ قراردادِ و لغوِ پ.م 969سال 

 اًنهایت ،انجامید )به رهبری اسپارت( پلوپونزی ۀکه در ادامه به احیای اتحادی (102-103
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 (see Plutarch, Cimon: 16f) برافروختِ پلوپونزی را میان دو اتحادیه نخستین جنگ

هخامنشی ظرفیتی بیش از  در نتیجه دولتِ شد. «یونان یکپارچه»بر رویای  تلخ پایانیو

رزم بیش از پیش امیدوار باشد و هم در میدان سیاست، از  پیش یافت که هم در میدانِ

راهبردی  .(Dandamayev, 1989: 256) بهره بگیرد «کن و حکومت بیانداز تفرفه»راهبرد 

که بعدها به بهترین نحو توسط تیسافرن در اواخر سدۀ پنجم و اوایل سدۀ چهارم در 

 یونان اجرا شد. قبالِ

به  توسیدیدو  هرودترسد این است که آیا چنانکه نخستین پرسشی که به ذهن می

آسیا با قیامی  نشینِهای یونانیپ.م شهر 971، پس از سال کردندشکل تلویحی اشاره 

 هرودتبه بندی عجیب از  لۀ بغرنجأمسهخامنشیان آزاد شدند؟  ۀدوباره از سلط

خود را با فرسنگ  یِقلمرو هاشهرب»نویسد: گردد که در مورد شهرهای ایونیه میبرمی
 ]شهرها دولت[ و ایشانکردند هر شهر را تعیین می گرفتند و بر این اساس خراجِاندازه می

رن، بِبه گمانِ  .(Herodotus: XI/ 42) «پردازندمی بر همین منوالآرتافرن تا امروز  از زمانِ

کتابش را پس از آزادی ایونیه به دست آتن نوشته، این گفته عجیب  هرودتاز آنجا که 

ایونیه از  کاملِ استقاللِ تاریخ کمبریج ۀو این یعنی نویسند (971-970: 1987برن، ) است!

گردد که هنگام برمی توسیدیددوم به  لۀأمسداند. خامنشیان در این مقطع را مسلم میه

نویسد که ، میدر زمان اردشیر یکم هااز دست آتنی تمیستوکلس شرح ماجرای گریختنِ

که در تصرف  را ناخدای یک کشتی باری در ناکسوس ،او به هزار زحمت و با زیرکی

فِسوس برود و به وهای یونانی به سوی اِدور از چشم نیرمجبور کرد تا  ،ناوگان آتنی بود

ای به شاه بزرگ نامه و بگیردیک پارسی قرار  در معیتِ آنجاپیاده شدن در  محضِ

فِسوس از اِ چرازده شد که در اینجا هم باید شگفت .(Thucydides: I/137) بنویسد

امنی برای یک فراری از  اژه، باید ساحلِ ۀدر کرانایونیه مهمترین و بزرگترین شهرهای 

پالته  قهرمانِ پائوسانیاساند، و پلوتارک نوشته توسیدیدبنابر آنچه همچنین  آتن باشد؟

)گذرگاه غله بیزانتیوم  ژئوپولتیکیِ ۀپ.م منطق 978پس از لشکرکشی به قبرس، در سال 

اسیران  ولی در آنجا رفتارش به کل دگرگون شده، .را فتح کرد دریای سیاه به یونان(از 

 او گویا با مگاباتس .(ibid: I/95) اند، در واقع آزاد کردایرانی را با این بهانه که گریخته

(Megabates) ِلیونیداسک شهرب (Daskyleion)  مراوده داشت و از دختر او خواستگاری

 .(916: 1987)برن،  کرد
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خودسرانه اقدام به  ایرانی و یا به شکل شهربِراهنمایی آن در ادامه یا با پائوسانیاس 

، فرمانروای اسپارت، برای خوشایند تو این پائوسانیاس: »کردای به خشایارشا نامه نوشتن
کنم اگر موافق فرستد. به تو پیشنهاد میاند به نزد تو میمردان را که به اسارت او درآمده

معتقدم  هستی دخترت را به همسری بگیرم و اسپارت و بقیه یونان را زیردست تو سازم.
توانم برآیم. اگر با این ای بکشیم از عهده این کار میاگر من و تو با هم شور کنیم و نقشه

اندیشه موافقی، مردی شایان اعتماد به کنار دریا بفرست تا در آینده از طریق او با هم 
 ذهنِ این نامه حاصلِ محتوای البته که .(Thucydides: I/ 97& I/ 128) «تبادل رای کنیم

فرستاده شده به  ۀاند. چون نامیونانی است که محتوای آنرا حدس زده نگارانِتاریخ خالقِ

به  توسیدیدحال اشارۀ با این .فتدابیبه دست یونانیان  توانستنمی قطعا پارسدربار 

 :است نگاری وجود داشتهدهد که نامهمی پاسخِ خشایارشا به پائوسانیاس نشان
 نتیومگوید عمل تو در نجات دادن مردانی که از بیزاانیاس میشاه خشایارشا به پائوس»

ای برای همیشه به پاس نیکویی تو در خاندان ما ثبت از طریق دریا به نزد من فرستاده
ای مرا خوش آمده است. هیچ روز و هیچ شبی نباید تو را از خواهد شد. آنچه نوشته

سیم و زر و سرباز نیز در هرجا که مورد ای باز دارد. احتیاج به ای که به من دادهوعده
نیازت باشد مانع تو نخواهد بود. آرتابازوس را که مردی شایان اعتماد است. به سوی تو 

ع خودت و منافع مرا در بهترین طریقی که برای هر فام، به او اعتماد کن و منافرستاده
 .(ibid) «آمیز باشد پیش ببردوی ما موفقیت

 درونیِ امه ممکن است مناقشه شود. اومستد سالها پیش با نقدِدر اصیل بودن این ن

آن را با  گفتمان، عناصر و اجزای درونیِ محتوا و تحلیلِ تحلیلِ هایروشاین نامه، با 

 (میخی هایِکتیبهو  عتیق عهدِهای هخامنشی در داریوش به گاداتاس، نامه ۀ)ناممشابه  دیگر مواردِ

 .(Olmstead, 1933: 154-161) داندنامه را بیشتر می ل بودنِاصی دهد و احتمالِتطبیق می

نمایندگیِ تامِ  با حفظ سمتِ (Pharnakes) فرناک پسرِ (Artabazos) بازوزودی ارتهبه

 لیون را نیز گرفت.یداسک شهربیِخشایارشا در بیزانتیوم، جای مگاباتس در 

خشایارشا آغاز شده  ۀدورگری از دیپلماسی به جای نظامی پرپیداست که جایگزینیِ

 ها به او نسبت داده بودهمه رشادتآن هرودتکه  )پائوسانیاس( پالته قهرمانِ بود.

(Herodotus: IX)، نشست و به بزم می پارسیان کرد، به سبکِمیبه تن  پارسیای جامه

 داشتمیخود  و مصری در برِ پارسیبه هنگام گذر کردن از تراکیه نگهبانانی 

(Thucydides: I/129).  ارتباط ۀخودسری و بدرفتاری و همچنین شایع او به اتهامِسپس 

خطر بازگشتن به  پائوسانیاسرسد اینکه . به نظر میاسپارت فراخوانده شد هبپارس با

زمان به دولت هخامنشی پناهنده توانست همانمیهن را به جان خرید، درحالیکه می
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 .استندمدت و نه منافع شخصی زودگذر بوده بل ز یک سیاست راهبردیِشود، ناشی ا

از فرماندهی  ،ولی به جهت بدرفتاری ،از اتهام خطرناک خیانت تبرئه شد سردارِ اسپارتی

 ۀاجاز صبر کرد و سپس بدونِاو چندی  .(Ibid: I/ 95) نیروهای نظامی برکنار گشت

رسمی،  غیرِ بار چندین سال به شکلِو ایناسپارت به بیزانتیوم لشکر کشید  دولتِ

سپس  .(915: 1987برن، ) الجیشی بوسفور را در کنترل گرفتسوق ۀژاندارمیِ منطق

در  (Kolonia) او به کولونیا ،را به محاصره درآوردند تیومبیزان ،نیروهای آتن هنگامی که

 پرداخت هخامنشیانمذاکرات با  ۀرفت و آنجا هم به ادام (Troas or Troad) تروآ

(Thucydides: I/131).  تحتِ  ایونیه در هلسپونت زمان تروآ در جنوبِدر آناین یعنی

نویسد که وقتی از اسپارت ماموری نزد او می توسیدیدنبود.  دلوس ۀاتحادی مدیریتِ

و حیثیت خود در  بدتواند از این مخمصه نجات یافرستادند، او گمان برد که می

 یونانیان تا گرفتار شداو بار ینالبته ا. (Ibid) اش را بازیابد، پس بازگشتمیهن

 .(Thucydides: I/132-134) شندبکُ به اتهام خیانت را «پیشین قهرمان ملی»این

های ردوبدل شده میان سردار اسپارتی و شاه شدن نامهنویسد با کشفمی توسیدید

، اسپارت آتنی هم برمال شد و نمایندگانِ (Themistocles) تمیستوکلسِ بزرگ، راز خیانتِ

آتنی نبردِ حماسیِ ساالمیس نیز به همان جرمِ  از دولت آتن خواستند که قهرمانِ

در  پیش از آن تمیستوکلس .(Thucydides: I/135) شودهمتای اسپارتی محاکمه  ارتکابیِ

 (Ostracism) اوستراسیسم ۀساالن ۀپ.م به دلیل منفور بودن در آتن در برنام 971سال 

 دیودور به روایتِ .(Plutarch, Themistocles: 22) ده بودشهروندان تبعید ش با رایِ

(Diodorus: XI/56) ِتوسیدید معتبرترِ خشایارشا، و به روایتِ در زمان (Thucydides: 

I/137)، ِموفق شدند دولت آتن را  تمیستوکلس اردشیر یکم بود که دشمنانِ در زمان

بخواند.  رم خیانت به شهر فرابرآن دارند که این سردار بزرگ را برای محاکمه به ج

بزرگ و به زیانِ  شاهِ پائوسانیاس به نفعِبا در این حد اعتراف کرد که  تمیستوکلس

و  (Ibid: XI/58-59) دیودور. اگرچه (Diodorus: XI/55) کرده استنگاری مییونان، نامه

 تاریخِ مهمِ ۀاین چهر ۀبرای تبرئتالشی نافرجام  (See Plutarch, Themistocles) پلوتارک

اصال جایی برای دفاع از  توسیدیدتر یعنی موثق منبعِ ،اندکردهیونان  آتن و کلِ

 ۀبه توطئ تمیستوکلسراستی اگر به .(Thucydides: I/138) گذاردنمی تمیستوکلس

کم دست را برمال نکرده و سکوت کرده بود؟ داد، پس چرا آندرنمی پائوسانیاس تن

از »سراید: آتنی را داریم که چنین می شاعرِ (Timocreon) اشعار تیموکرئون
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منفور است. زیرا خائنی است واقعی،  آورم، چه حقیقتاًسخنی به میان نمی تمیستوکلس
 خیانتِ اتهامِ رسمیِ شدنِهمین شاعر پس از مطرح«. مردی است شرور و دروغ پرداز...

ه با مادها بر پیمانی رسمی پس تیموکرئون تنها کسی نبود ک»سراید: می تمیستوکلس
م به تله داد سوگند خورد، از من شرورتر هم بوده است. من تنها روباه صحرا که دُ

 همچنین نباید دولتمردِ اسپارتی گُنگولُس .(Plutarch, Themistocles: 21-22) «نبودم

(Gongylos)  نان از جنگِ خشایارشا با یو پس از پایانِ تمیستوکلسرا از یاد برد که مانند

قلمرویی در  شبه پاداش خدمات آنان میهن تبعید شده و به هخامنشیان پناهنده شد و

تا شهربیِ خاندانیِ خود در جنوبِ تروآ به او بخشیدند  (Pergamon) به نام پرگامون ایونیه

 .(Dignas& Smith, 2012: 120-122) را تا زمان اسکندر مقدونی برپا دارد

 هخامنشی و زیر نظرِ دولتِ اسپارت و آتن، با هماهنگیِ رگِبز این دو سردارِ ظاهراً

هخامنشیان در جهانِ  لیون، برای تثبیت یا احیای نفوذِیداسک شهربِبازو آرته مستقیمِ

نویسد: او پس از وارد شدن به آسیا به اردشیر یکم می کردند.یونانی تالش می

ودم در برابر حمله پدرت از آید. من هنگامی که مجبور ببه سوی تو می تمیستوکلس»
ولی وقتی که او  .امخود دفاع کنم بیش از همه یونانیان به خاندان تو بدی کرده

کرد و من از خطر جسته بودم و او در معرض خطر قرار داشت، نیکی نشینی میعقب
که در اینجا  (Thucydides: I/137) دهدادامه می توسیدید ....«امبزرگتری به او کرده

پس از نبرد  داردانلکند که با ممانعت از تخریب پل به دروغ ادعا می توکلستمیس

اکنون » جان خشایارشا را نجات داده است ،(See Herodotus: VIII/110) ساالمیس
های بزرگی به توانم خدمتکنند و و من مییونانیان مرا به جهت دوستی تو تعقیب می

 .(Thucydides: I/137) ..«تو بکنم.

د بتوان گمانه زد که حتی در فردای ساالمیس هم این سیاستمدار باهوش به شای

دولت هخامنشی برای روز مبادا بود و شاید هم چنانکه هواداران دنبال برقراری پیوند با 

تا جلوی ویرانی اروپا را  اند با سیاستی درست، خشایارشا را از اروپا بیرون رانداو گفته

اش که پلوتارک برای ستایش او نوشته، نشان نامهاو در زندگی ولی نگاه به سیمای .بگیرد

 ۀپیشسیاستیک پرست باشد، میهن سیاستمداری دهد که بیش از اینکهمی

مسلکی چون درویش پرستِست شرح احوال او با میهنکافی .بوده استپراگماتیست 

نان هم طعم آکیمون مقایسه شود. چه با سردار پر شر و شوری چون و یا  سآریستید
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 تلخ تبعید از میهن را پس از آن همه خدمات چشیدند ولی به دربار دشمن پناه نبردند

(See Plutarch, Aristides & Cimon). 

ماند، زبان پارسی آموخت و سپس به  قلمرو هخامنشیسال در  یک تمیستوکلس

 سردارِ آتنی. دربار شاهنشاه رفت و آنجا بیش از هر یونانی دیگری مورد لطف قرار گرفت

 یازبه مگن هدر ایونی هخامنشی دولتِهای سیاست پیگیریِ مامورِ سپس به عنوانِ

(Magnesia)  و خراج دو شهر دیگر، یعنی مویوس ه شدکیلومتری اِفِسوس فرستاد 16در 

(Myos) و المپساگوس (Lamsagos)  ندرا نیز به او بخشیدایونیه در (Thucydides: I/138; 

Diodorus: XI/57). توسیدید روایتِ جنجالیِ یونانی در ایونیه درگذشت. سردارِ این 

گوید می توسیدیدمتناقض با دیودور دارد. درحالیکه  لحنی کامالً منصف نسبتا

های هخامنشیان در یونان بود و حتی شنیده واقعا به دنبال تحقق آرمان تمیستوکلس

 ، دیودور(Ibid: I/138) رسد خودکشی کرداینکه نتوانست به آن اهداف ب شده که به جهتِ

 دشمنِ را آتنیهای پرآب و تاب تالش کرده قهرمان که با انواع قصه آتننگار پانتاریخ

بزرگ سوگند خورده بود  گوید چون شاهِپارس و همچنان وفادار به یونان نشان دهد، می

و خودکشی کرد و یونان یونان را فتح خواهد کرد، او با خون گا تمیستوکلس که به همراهِ

همچنان در قلمرو شاه  یاد شده ۀمنطقهرچه باشد  .(Diodorus: XI/58) را نجات داد

تر و سپس مفصل (Thucydides:I/100) توسیدیداساس آنچه  حال آنکه بر بزرگ بود.

اند، نیروهای روایت کرده (Plurarch, Cimon: 12) پلوتارکو  (Diodorus: XI/71) دیودور

ای در فاصله پ.م( 955یا  951)خشایارشا  ۀدر اواخر دور ی به فرماندهی کیمونآتن

 به ناوگانِ (Pamphylia) در پامفولیا دوناوریمِ ۀرودخان ۀدر دهانایونیه بسادورتر از 

کشتی را نابود  500 توانِنیروهای آنان به کلِو  پیمان پارسیان یورش بردههم فینیقیِ

 ۀهای مدیترانآبتا  بودند را شکست داده شاهنشاهینیروهای کرده و در زمین و دریا 

بر  .گیرددلوس قرار  ۀیار اتحادیجنوبی آناتولی در اخت ۀقبرس و کران شرقی و شمالِ

 ,Badian) استبادیان  که مورد تاییدِ (Plurarch, Cimon: 13) پلوتارکروایتِ  اساسِ

 ۀلحی تحقیرآمیز با آتن بست و همص پس از اوریمدون، خشایارشا قراردادِ ،(73 :1993

ول که کاکچنانحال با این های از دست رفته شامل ایونیه را واگذار کرد.سرزمین

 توسیدیدپلوتارک با ترتیب رخدادها در روایت رخدادهای جنگی موجود در  گویدمی

 توانسته وجود داشته باشدچنین قرارداد صلحی نمی در نتیجهخوانی ندارد، و هم

(Cawkwell 1997: 132-137-138). 
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به شکلِ غیر مستقیم  کالسیک، برخی بندها از همان آثارِ که پیشتر دیدیمچنان

ها همچنان در ایونیه قدرت داشت و هخامنشی در همین دهه دولتِ از آن دارد که کنایه

باید دقت داشت که  نبود. و کامل جا قطعیها همیشه و همهچیرگی آتن بر این سرزمین

هایی پرجمعیت و ثروتمندِ آسیای صغیر به همراهِ دست دادن خراجِ سرزمین از

داده  یونانی بسیار هولناک جلوه که در آثارِ های گزافِ شکست نظامی از یونانیهاهزینه

را متوقف جمشید(  ویژه در تختِ)بههخامنشیان  های عمرانیِفعالیت بایستمی قاعدتاً شده

را جزو  «ایونیه»که همچنان  (XPh) خشایارشااز  وَئِدَ ۀتنوشسنگ کرد.یا کند می

 .استدیگری نکتۀنیز   5،(166Schmitt :2009 ,) داندهای تابعه میسرزمین
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 را مرگِ های نظامی و سیاسی هخامنشیان و یونانیاندر رقابت بازگشتبی ۀپلوتارک نقط

 در این روایتِ کامالً .صلح پیمانِ انعقادِ یکو نه داند آتنی می قهرمانِکیمون 

پالته و موکاله تا عقد  های بزرگِنبرد یونانی، آتن و یونان از زمانِ متاخرِو  هخوردتراش

 هماوردِ نیرومندِ در برابرِ پ.م( 971-991) سال 90کالیاس یعنی به مدت  صلحِ

بزرگ را مجبور کردند که به اهِخره شتا بأل ندپیاپی پیروزمند و مهاجم بود ،شانشرقی

 یعنی آزادی کلِ ،دوفاکتو بدست آمده بود هم آنچه به صورتِ ورهژدوو  صورت رسمی

بزرگمردی جنگاور  فقدانِ ،این روایت بر اساسِ را تایید کند. ستانزمین و دریاهای یونان

بیش های داخلی باعث شد تا دستاوردی یونان در جنگ شدنِچون کیمون و البته غرق

 عمدتاتر است که آتنِ حال آنکه منطقی .(Plutarch, Cimon: 19) از این کسب نگردد

های یک سردار ندانیم و پاسخ را در درگیرینبودنِ یا  بودنبه  بستهدموکراتیک را 

 پ.م بیابیم. 960خامنشیان در دهه با ه آن دولتناموفق 

لیبیایی پسر  (Inaros II) ایناروس پ.م( 961-959بین سالهای ) زمانی نامعلومدر 

 دلوس ۀاتحادی ی دریاییِقدرت را در بخشی از مصر در دست گرفته و نیروها 7پسامتیک

یا  (Thucydides: I/96- 97; Diodorus: XI/71) با دویست که در قبرس حضور داشتند را

 مصریانی که به»و  پارسیان. آنان دیددر کنار خود  (Diodorus: XI/74) کشتیسیصد 
 گرفتندو دوسوم شهر را در کنترل  راندند را به ممفیس عقب «طغیان نپیوسته بودند

(Thucydides, I/97; III/104-105). ِندشدشهر ن یدِپس دژِارگ سلطنتی  ولی موفق به فتح 

(Diodorus: XI/75).  توسیدیدگزارشی موثق ولی بسیار مختصر از این رویداد را در 

(Thucydides: III/104-105, 109-110-112)، و ایسوکرات (Isocrates: 77-86)  و کمی
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این جریانات  با که معاصر هرودتیابیم. می (Diodorus: XI/71-77) در دیودور ترمفصل

پراکنده در کتابش به آن اشاره کرده  به صورتِ و همهم آگاه بود بود، هم از این رخدادِ

ای به شرح دادن مل است که پدرِ تاریخ، عالقهأت قابلِاما  ،(Herodotus: III/12-15) است

اردشیر یکم را در کنار  شود کهاو از اینجا هویدا می آگاهیِ ندارد. «فاجعه»این  فرجامِ

 ای به یونان زدندسابقهبی گوید هرسه ضرباتِدهد و میخشایارشا و داریوش قرار می

(Idem, XI/ 99).  خورد هخامنش شکست  نیروهای پارسی به فرماندهیِ عملیاتِنخستین

)دیودور  (Thucydides: I/ 109) شدمگابیز وارد مصر به نام ، سرداری ولی چهار سال بعد

 توانِ مصریان پس از دیدنِ تا (Diodorus: XI/ 77) دهدآرتاباز را هم کنار مگابیز قرار می

 روی زمینیِین .(Ibid) بگذارندا تنها و یونانیان ر هخامنشیان دست از نبرد بکشند ظامیِن

ای در دلتای نیل به آورد و یونانیان را به جزیره چنگه ممفیس را بدژ سپید پارسیان 

ماه به  18ای که محاصره کرد. محاصره آنجا را عقب راند و (Prosopitis) نام پروسوپیتیس

ی هاو کشتی ندرا خشکاند منتهی به جزیره ِآبراه ویژه درازا کشید تا پارسیان با تمهیدی

 در آتنی ۀفاجع» .(/77Diodorus: XI/ ;109Thucydides: I) نددنشانرا به گل  یونانی

 گفتار درباره صلحکتاب در رخ داد. ایسوکرات  در ششمین سال شورش مصر 8«مصر
 60و مصر(  ۀ)اشاره به فاجع شانردیفه با سرنشینانسه کشتیِ 500کند کهروایت می

 .(Isocrates, On the Peace: 86) نابود شدندساالمیس قبرس(  اشاره به)قبرس  دیکِکشتی نز

توانستند از طریق لیبی خود را به شهر  «شتیمُ»یونانی  سپاهِ گوید از کلِمی توسیدید

 متاخرِ جالب آنکه دیودور در روایتِ .(Thucydides: I/109-110) برسانند (Cyrene) کورِنه

اجازه دادند آنان برگردند  و ندحمله به یونانیان را نیافت پارسیان جراتِنویسد که خود می

این تنها باری نیست که  .(Diodorus: XI/77) به سالمت به یونان برگشتندنیز و همه 

در  کند.تواند یک واقعیت تلخ را به سود آتن دگرگون میتا آنجا که می آتنپان دیودورِ

اسپارت و  ان درگیری دولت هخامنشی و آتن در مصر میانِشرح نبرد تانگارا در همان زم

 دهدبه روشنی از شکست آتن آنهم با نیروهایی بیشتر خبر می توسیدیدآتن، با آنکه 

(Thucydides: I/108)، سنگینی داده و با سررسیدنِ نویسد دو طرف تلفاتِدیودور می 

 .(Diodorus: XI/80) شب میدان را ترک کردند

آنکه خبر از مصر فرستاد، بی یونانیانِ کشتی دیگر به یاریِ 60دلوس  ۀیاتحادسپس 

 ماجرا داشته باشد و دقیقا همان سرنوشت برای اینان نیز تکرار شد و به قولِ فرجامِ

در زمین و دریا مورد حمله پارسیان قرار  (Mendes) ندسرود مِ بِدر مص توسیدید
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پژوهشگران البته  .(Thucydides: I/110) ندکشتی، بقیه نابود شد چندو به جز  ندگرفت

فاجعه کاسته  ولی تالش بسیاری شده که از شدتِ ،پذیرنددیودور را نمی روایتِ شاذِ

 ;Westlake, 1950: 209-215) چهارم کاهش یابدو تلفات یونانی به نصف تا یک شود

Salmon, 1965: 90-192).  یرو نابود شده هزار نفر ن 50کشتی با حدود  560-500چه اگر

نبردهای ساالمیس و موکاله  چونهای یونان حماسه باشند، این یعنی شکستی به بزرگیِ

های هخامنشیان اما برای اینکه بدانیم، پیروزی .بودها ستانده شده رخ داده و انتقام آن

 ۀبر آتن منحصر به چند نبرد نیست، بلکه یک پیروزی عمیق و سراسری در هم

بزرگ،  و دیودور توجه کنیم که بنابر آن شاهِ توسیدیدد به خبری از هاست، بایزمینه

مگابازوس  متفاوت از) به نام مگابازوس اش با آتن در مصر، سفیریدرگیری پس از آغازِ

 ۀهنگفت به اسپارت روانه کرد تا آن دولت را برآن دارد یک جبه یبا پول سپاه( سردارِ

گوید اسپارت نه پول را گرفته و نه حاضر ر میدیودو جنگی دیگر پیش روی آتن بگشاید.

 به شکل کلیهم  توسیدید .(Diodorus: XI/74) به هیچ همکاری با هخامنشیان شد

گوید مگابازوس مقداری از پول را در یونان بیهوده کند ولی میهمین خبر را روایت می

 نخستِ جنگِ آتشِ توسیدیداینکه به قول  البته .(Thucydides: I/109) خرج کرد

پلوپونزی دقیقا پس از اعزام نیروهای آتنی به مصر برای کمک به ایناروس باال گرفت و 

شود باعث می (Thucydides: I/109) سنگینی خورد آتن شکستِ ،تانگارا ویژه در نبردِبه

ویژه به خرج شده بود؟ «بیهوده»های اردشیر در یونان بیاندیشیم که آیا واقعا پول که باز

 جنگِ که در جریانِ سالیهای یونانی جالب است که سربازان تِین بخش از گزارشا

دلوس  ۀهخامنشیان بود و بعدا مجبور به ورود به اتحادی پیمانِخشایارشا هم زمانِ بزرگِ

به صفِ  آن، و با خیانت به ندها خارج شدجنگ از اردوی آتنی در میانۀشد درست 

 .(Diodorus: XI/80; Thucydides: I/108) اسپارت پیوستند

با  احتماالًآتن  گسترده بر ضدِ ۀپشت پرد ریزیِآیا این رخدادها نشان از یک برنامه

 توجه کنیم که دقیقا همزمان با حضور نظامی و شکستِ نیست؟پشتیبانی شاه بزرگ 

 خطرِ عِدف ۀآتن به بهان دلوس به شهرِۀ اتحادیه، از جزیر ذخایرِ انتقالِ آتن در مصر، شاهدِ

طالیی  ۀدور»هخامنشی در آن  اگر ناوگانِ .(Plutarch, Pericles: 12/1-2) بربرها هستیم

بال  آتنی بودند که با فراغِ کرد و این ناوگانِکامال ضربه خورده و محدود عمل می «آتن

هایی موفق دست دلوس، به عملیات شرقِ کیلومتریِ 700در قبرس و پامفولیا یعنی 

توانست این بهانه را چطور میفرمانروای مطلق آتن پس از کیمون لِس پِریکزد، می
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تنها  ؟قرار داردخطر هخامنشیان  ، در معرضِاآتیک یکیلومتر 100 دربیاورد که دلوس 

های ایونیه کرد که هخامنشیان در آبدلوس را تهدید می خطر پارسیان در صورتی

 .دبودنمیرفت و آمد قادر به و  داشتندمیپایگاه 
 

 ساالمیس قبرس و ماراتن؛ معیارهايي دوگانه. 6

 نگارانِتاریخ محبوبِ آتنیِ دریاساالرِکیمون مصر،  آتنیِ ۀسه یا چهار سال پس از فاجع

 50دلوس،  ۀکشتی اتحادی 500. از برافراشتکالسیک، دوباره به سوی قبرس بادبان 

ی کوچکتر به رهبری تا از یک شورش محل رفتندمسیر به سوی مصر  کشتی با تغییرِ

 190، توسیدید در سرزمینی باتالقی پشتیبانی کنند. به گزارشِ (Amyrtaios) آمورتایوس

ولی به دلیل مرگ . پرداختند در قبرس (Kition) کیتیون به محاصرۀ ماندهباقی کشتیِ

 .(Thucydides: I/112) آذوقه، دست از محاصره کشیدند کمبودِکیمون و 

جراحت در نبرد با بربرها کشته  کیمون در اثرِ ،برخی گفتۀبه » پلوتارک،به روایتِ 

 یونانیان به این شکلِ یِحماس قهرمانِکه  نبوداما روا  .(Plutarch, Cimon : 19) «شد

ویژه که به .روزگار خداحافظی کند ۀخورده از صحنآیند در عملیاتی شکستناخوش

که  سپردوش سفیر فرستاد و تعهد آتن به ش مهم، دولتِ درنگ پس از این رخدادِیب

پس  .(Diodorus: XII/4) های شاه چون مصر و قبرس دخالت نکندسرزمینِ دیگر در امور

قبرس، نیروهای  در دو نبرد در ساالمیسِ خوانیم کهمی توسیدیددر روایتی مغایر از 

 .گشتندپیروز شدند و به آتن باز)فینیقی، قبرسی، کیلیکی(  آتنی بر نیروهای هخامنشی

 گوید خبرِمیو گیر ناوگان آتن در قبرس نشنیده های چشمپلوتارک چیزی از پیروزی

یونانی را پنهان داشتند و با دستوراتی که پیش از مرگ  نامورِ این سردارِ شدنِکشته

رده، نظم خود را حفظ فرماندهی یک مُ روز تحتِ 90، تا بازگشت به آتن(یعنی ) صادر کرد

ترینِ دیودور هم که هواخواه .(Plutarch, Cimon: 19) مت به آتن برگشتندو به سال ندکرد

که  گزارش کرده 1نادرستنگاری یک گاهماجرا را با  ،کلاست به آتنینگاران تاریخ

 سپسزده به صلح روی آورد و بزرگ شتاب های کیمون باعث شد شاهِبنابرآن پیروزی

قبرس را  !با افتخار و شکوه آنجا درگذشت، درحالیکه سردارشان از بیماری در هاآتنی

آن شصت  جزئیات سفرِ ۀدربار بدون گزارشی توسیدید .(Diodorus: XII/4) تخلیه کردند

 «آنها هم به آتن برگشتند»کند که کشتی اعزام شده به مصر، به این اکتفا می

(Thucydides: I/112). ِشود. مداد مینتیجه به معنای پیروزی قلبی در اینجا بازگشتن

هخامنشی طرفِ و ی پیروز یونانطرفِ نبرد ماراتن،  در که معیاریبا همان  کهحال آن
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کیمون به قبرس و مصر که به مرگ  جۀینتفرجام و بیبی لشکرکشیِ ،بودشکست خورده 

شکست »و  «پیروزی شاه بزرگ»نیز باید  ،ناوگان آتن انجامید دستاوردِبی و بازگشتِاو 

 10.ه شودانگاشت «ساتحادیه دلو

 بزرگ و مملو از تجهیزاتِ پادگانِ دانست با گرفتنِنویسد که کیمون میدیودور می

گرفت و جنگ را مغلوبه  خواهد کل جزیره را در اختیار ،قبرس پارسی در ساالمیسِ

و دیودور را باور کنیم که نیروهای  توسیدید قولِ اگر .(Diodorus: XII/4) خواهد کرد

 که چرا بپرسیمند، باید کننده بدست آوردخیره دو پیروزیِ قبرس ساالمیسِکیمون در 

دیگر هرگز یک بزرگمرد آتنی بعد از اوریمدون  (Plutarch, Cimon: 19) به قول پلوتارک

یا  رسمی) دو کشور در شرایط صلح جایشو به بزند «بربرها»ای به یافت نشد تا ضربه

 نیروهای آتنی در ساالمیسِ ظاهراً ؟واگذار شد ارسپو قبرس به  ندقرار گرفت (دوفاکتو

میدان را  پ.م( 980) در زمان خشایارشا آرتمیزیوم قبرس شکست خورده یا مانند نبردِ

که  پ.م( 901) کوچک پس از نبرد کوناکسا کورشِ یونانیِ سپاهِ ماجرای .اندترک کرده

رف اینکه ، به صِجنگ پس از شکست در میدان اسپارتیی آن بخشی از نیروها طیِ

 :Xenophon, 1918: I/1921) ندختبرسابه یونان برگردند روایتی حماسی توانستند زنده 

II) 11تواند بر همان سیاق باشد.قبرس هم می دهد که ساالمیسِنشان می 

 

 ؟يکم اردشیر کالیاس يا صلحِ صلحِ. 7

درگیر جنگ با  قبرس آتن دلوس در ساالمیسِ ۀکامال ناموفق اتحادی پس از عملیاتِ

 ۀبر سر جزیر «مقدس»جنگ موسوم به  ابتدا .(Thucydides: I/ 112-113) شداسپارت 

لفی ولی آتن بر دِ ۀسیطر ۀکه به ادام ،روی داد (Boeotia) ئوتیادلفی و سپس جنگ با بُ

. آتن در گردیدآتن منجر  شمالیِ این همسایۀ و استقاللِبُئوتیا آن از خروج نیروهای 

 برادرزنِ کیمونِ 15برتر اند در شرایطِنه چنانکه برخی وانمود کرده ضعفی طِچنین شرای

 .رهسپار کردشوش  سوی به سفارت را به کالیاس یعنی درگذشته

بزرگ خودمختاریِ  شاهِ ،بر پایۀ این صلح ،(Diodorus: XII/ 4) بر اساس دیودور

د کرد که نیروهای زمینی را پذیرفت و عه( به آتن )نه واگذاری آن شهرهای یونانی آسیا

و هیچ کشتی  بگیرندروز سواره از دریای اژه فاصله روز پیاده یا یک 9 ۀبه انداز هاشهربی

های کوآنه در و صخره ،(Lycia) در لوکیه (Phaselis) جنگی هخامنشی از فاسِلیس

 های شاه نیرو اعزام نخواهند کرد.ها به سرزمینبوسفور گذر نکند. در عوض آتنی
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 توسیدیدکامل و یا اشارۀ تلویحی و غیرمستقیم  فقدانِسدۀ نوزدهم مناقشه بر سر  از

(Thucydides: VIII/56.4. VIII/58.2)  سدۀ  در طولِآغاز شد و  991به صلح کالیاس

با کنار  .(Goldstein, 1974: 155-164 بنگرید به برای بررسی کامل دیدگاه) بیستم ادامه یافت

 اندکه موجودیتِ این صلح را پذیرفته سدۀ چهارمی دل بر سر منابعِج توسیدید گذاشتنِ

و روایت بسیار متاخر  (Isocrates: 80) و ایسوکرات (Demosthenes: 237) دموستنسیعنی 

پژوهشگران نه توانایی دست برداشتن از »تینگ نماید. به قول مَسرانجام میبی ،دیودور

 «له را حل کنندأبخشی مسرضایت اند به طرزِنستهکالیاس را دارند و نه توا موضوع صلحِ

(Mattingly, 1965: 271). 

نشین، با توجه به خراجِ شهرهای یونانی 1190رسید وِیدگِری در دهه به نظر می

 گیری از ایونیه را اثبات کرده باشدباالتر هخامنشیان برای مالیات کالیاس و دستِ صلحِ

(Wade-Grey, 1958: 121-56; also see Meritt, Wade-Gery and McGregor, 1949: 275). 

 های بعد ادامه یافتو در دهه (see Cary, 1945) ها بالفاصله آغاز شداما مخالفت

(Stockton, 1959) .آن در  کالیاس به غیبتِ بودنِ صلحِمخالفان تاریخی استداللِ هعمد

به  ، هرودتتوسیدیدش از . درست است که اندکی پیگرددبرمی توسیدید معتبرِ کتابِ

اشاره  پ.م(956)نشینی اردشیر یکم درنگ پس از تختکالیاس در شوش بی سفارتِ

نظر  موردِ پیوندی به صلحِ تروایبه نظر مخالفان، این  ولی ،(Herodotus, III/95) کندمی

 ،آورندسدۀ چهارمی و سپسین سخن از چنین پیمانی به میان می ندارد و اگر منابعِ

در همان  (Callisthenes) سنو کالیستِ (Theopompus) مپوسبع دیگری چون تئوپُمنا

 این دو روایت موجودیتِ صلح مخالفانِبه نظرِ 19خوانند.و جعل می زمان آن را افسانه

با  تواندنمی موریسون اگرچه .(Ibid: 63) کامال مستقل از یکدیگرند آتنی و اسپارتی

داند که ای مینبشتهداند، محتوای آن را برآمده از سنگب کالیاس را افسانه قطعیت صلحِ

پیشنهادی که  .(Murison, 1971: 12-31) در نیمۀ سدۀ چهارم در آتن حکاکی شده بود

کالیاس دستکم به  توسط دیگران با این توجیه که اشارات ایسوکرات به محتوای پیمانِ

ادی  .(Meiggs, 1972: 598; Thompson, 1981: 164-177) گردد، رد شدپ.م برمی 980

های پراکنده میان هخامنشیان و نیز نشان داد که تکیۀ منکرانِ پیمان صلح به درگیری

فایده است چون قرار نیست هر پیمانِ آتن در سالهای پس از صلح یادشده، خام و بی

های صلح که پیمانچنانکم و کاست و تا مدت بسیار طوالنی اجرا شود. همصلحی بی

 وجود یا عدمِبه هر صورت . (Eddy, 1970: 14) شدتن و اسپارت نیز همواره نقض میآ
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حضور بر ما  بلکه تمرکزِ 19این مقاله نیست. موضوعِ پ.م 991در سال صلح  پیمانِ وجودِ

 971) موکالهنبرد یونانی در سالهای پس از  هخامنشیان در آب و خاک جهانِ و نفوذِ

 است.  پ.م(

 که کسانی چون بادیان که اگر محتوای پیمان کالیاس چنان باید بررسی کرد

(Badian, 1987: 679) طرفه به سودِ آتن بوده چرا کالیاس پس از بازگشت یک گویندمی

پرلمَن نشان  (Demosthenes,1926: 75-273) ؟شودمیرشوه مواجه  گرفتنِ به آتن با اتهامِ

کالیاس در پارس نافرجام  جرا به سفارتِاین ما ربط نمایاندنِها برای بیداد که تالش

 برای انکارِدوست آتن کالیستنسِ که اشتیاقِضمن این. (Perlman, 1976: 230) خواهد بود

-Bosworth, 1990: 1برای نقد روایت کالیستن بنگرید به ) کندجلوه میعجیب  آن موجودیتِ

13). 
دوفاکتو بعد از  چه به شکلِامضا شده باشد و  رسماًچه این قرارداد  رسدبه نظر می

. زیرا دوستان نبودآتن و آتن ۀشایست کیمون استوار گشته باشد قبرس و مرگِ ساالمیسِ

 هایونی بر سرِ استقاللِ قرن مبارزهپس از دقیقا نیم که رسیدبه نظر نمی چندان غرورانگیز

ابل مق تن به صلحی بدهد که دستاوردهای بزرگی برای طرفِآتن پ.م(  911-991)

و  نشین در آسیای صغیریونانی مناطقِ ۀسال برای هم 90یونان همراه داشته باشد. به

چیزی نبود پ.م  991جنگیده بود و صلح کالیاس به سال هچنین برای قبرس و مصر 

 بریان باید با از این رو .شکست آتن یعنی و این طلبیبرداشتن از این توسعه دست جز

 بوده تا صلحِ( یکم )اردشیر شاه اگر وجود داشته، بیشتر صلحِاین صلح،  موافقت کنیم که

قرار  آتنی نگارانِکارِ تاریخ در دستورِ راهبرد سه ظاهراً . پس(Briant, 2002: 582) کالیاس

س و ومپتئوپُ . دوماز اشاره به آن طفره رفتکه  توسیدید . یکی از سویگرفت

به  محتوای آن کامالً ایشتهبننگسوم در سو  ردندش کانکار که صراحتاً کالیستنس

ها در سدۀ چهارم پ.م با یکدیگر این روایت. (901: 1987برن، ) شد دستکاریسودِ آتن 

ا الفبای نبشته به درستی متذکر شد که این سنگب خیوسیبرخورد کردند. تئوپُمپوس 

 ییکآت پ.م جای خطِ 909/905به سال  این خط که، درحالینوشته شده (Ionic) ایونی

(Attic) برگردد و  پ.م( 991)تواند به زمان مورد نظر نمینبشته سنگپس  است. را گرفته

زند که با دی با هوشمندی حدس میاِ .(Stockton, 1959: 62) مدتها بعد جعل شده است

پ.م  915دوم در سال  ۀبزرگ به میدانِ جنگ پلوپونزی در مرحل ورودِ رسمیِ شاهِ

جنگ  سنگیِ پیمان را نابود کردند و بعدها پس از پایانِ تِرونوشهای خشمگین آتنی

 16تصمیم گرفتند که آن را بازسازی کنند.
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 نویسد:کیمون می در مورد دوران پس ازپلوتارک 
توجه به بربرها بزند و رهبران مردمی پس از کیمون یک نفر آتنی نبود که آسیبی قابل»

من مشترک به یکدیگر پرداخته یونان ساالران یونانی به جای جنگ بر ضد دشو جنگ
های خود را آنان به پارسیان فرصت دادند تا نفس تازه کرده و زیان را ویران کردند.

نیروهای یونان را در آسیا  (Agesilaus) سیالئوسجبران کند. بله، درست است که آگه
به حرکت درآورد، ولی این مربوط به خیلی بعد است و ضمن اینکه چند نمایش 

( انجام شد ولی خیلی دریایی) ایکرانه هایشهربیمختصر جنگی بر ضد قوای شاه در 
پیش از آنکه کاری انجام دهد، به دلیل اختالف و نزاع مردمی به  و زود از میان رفت

اش فراخوانده شد. پس مجبور شد تا افسران پارسی را آزاد بگذارد تا هر خراجی میهن
در  (Lacedaemonians) هادمونیالکهپیمان ونانی همکه دلشان بخواهد بر شهرهای ی

رسان سوار یا نامهکیمون، حتی یک اسب ۀدرحالی که در دور آسیا تحمیل کنند.
 «تر شود)اژه( نزدیک به دریاومتر( کیل 80) اِستاد 900توانست از فاصله پارسی هم نمی

(Plutarch, Cimon: 19). 

ایونیه رگ کیمون، برابر بوده با چیرگی هخامنشیان بر ، میونانی هلنِپان معلمِاز نظر 

هم بسیار ایونیه برای آزادی خاک  (پ.م 919) سیالئوسآگه ناموفقِ و اشاره او به تالشِ

به صلح موسوم به کالیاس باور ندارد، اما  بنابراین با اینکه پلوتارک اصالً .دقیق است

کالیاس آمده  که در محتوای جعلیِ صلحِ آتن های امپراتوریِنماییاعتراف دارد که قدرت

 گردد.به پیش از مرگ کیمون برمی

 مشکوک و مبهمِ صلحِ باره در پیِاز سوی هخامنشیان یکایونیه  گرفتنِالبته پس

 Status) «وضعیت موجود»بلکه به مرور آتن چشمان خود را گشوده و  کالیاس رخ نداد.

qou)  به  )شاملِ غربِ آن( های آسیای صغیریۀ آن خشکیپذیرفت که بر پا یا عمالً رسماًرا

 پیمانِ آتنهمشهرهای  و دولت ندتثبیت شدهمراه مصر و قبرس زیر نفوذ هخامنشیان 

سال  18)پلوپونزی  روست که با آغاز جنگ. از اینیافتنددر کرانۀ دریاها نیز خودمختاری 

باروهای بلندِ خویش را فرو شهرها  ، آتن ترتیبی داد که این دولتپس از صلح کالیاس(

تا خودمختاری آنان از میان رفته و به زیر  (Thucydides: VIII/31-35-41-50-62) بریزند

دلوس  ۀاینکه اتحادیدهد جز ی نمییاین معنا .(Cawkwell, 1997 :122) بروندنفوذِ آتن 

مکتوب ه چ کالیاس صلح پیماندر غربِ آسیای صغیر و ایونیه قدرتِ فراگیری نداشت و 

مدتها نتوانست با آن  تن تاآتاریخنگاریِ باشد چه دوفاکتو، واقعیتی تلخ برای آتن بود که 

 تعیین تکلیف کند.
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 نتیجه. 6

موکاله و  شکست در نبردِپس از رسد هخامنشیان این پژوهش به نظر می بر اساسِ

ایونیه و  به طور کلی حضور و نفوذ خود بر (پ.م 991-971) سِستوس تا صلح کالیاس

بلکه تعبیرِ کهنِ داریوش بزرگ در سطرهای  آبهای پیرامون آن را از دست نداده بودند.

ها رفته و مرد پارسی بس نیزۀ مرد پارسی تا دوردست»که  DNaنبشتۀ سنگ 90-96

اصلی جنگ  ۀجبهاگرچه نمود. همچنان درست و تازه می« دور از پارس جنگیده است

تهاجمی  وضعِرسید و  )ایونیه( ان اروپایی به یونان آسیاییخشایارشا از یون ۀدر دور

توان به نمی ،تدافعی طرفِ یونانی به تهاجمی تبدیل شد ۀهخامنشیان به تدافعی و جنب

 یونانی را کامالً جهانِ آسیاییِ یونانی، بخشِ ۀطرفهای یکبرخی گزارش استنادِ

 دیگری در همان آثارِ فراوانِهای سرنخ چراکهدانست.  دولتِ پارسیاز  شدهتجزیه

آسیای یونانی وجود دارد که نشان از نفوذِ کم و بیشِ هخامنشیان در غربِ  کالسیکِ

)یا به دلوس  ۀاتحادی طلبانۀتوسعههای طرح با شکستِ در ادامهدهد. می و ایونیه صغیر

 واییِ درازمدتِنیمۀ دومِ فرمانر دردر مصر و قبرس، هخامنشیان امپراتوری آتن(  :تعبیر دیگر

و جدا  آسیایی برای نفوذ در یونانِرا الزم  نفسِدوباره فرصت و اعتماد بهاردشیر یکم 

 به دستبود  نیزکه همان آرمانِ کهنِ هخامنشیان به بیانِ هرودت  کردنِ آن از اروپا

مکتوب باشد و چه توافقی شفاهی میان  پیمانیکالیاس، چه  صلحِ در نتیجه .آوردند

نشینی طرفه به زیان شاهنشاهی نبود، بلکه یک عقبس، پیمانی یکریکلِیکم و پِاردشیر 

آسیای صغیر، قبرس و مصر غربِ  دهه در جهت فتحِکه سه رفتبه شمار می آتنبرای 

 گرفتننادیده متعارضِ گام برداشته بود. از همین رو نویسندگان یونانی سه راهبردِ

ایسوکرات و ) و تحریف کردن مفادِ پیمان (کالیستنس )تئوپمپوس و ، انکار کردن(توسیدید)

 را در دستور قرار دادند. (دموستنس
 

 هانوشتپي
1. see Sancisi-Weerdenburg, 1987: 31-117 
2. Yaunā tyaiy uškahyā. D B II5 Na 28; D Sm 8; D Saa 18 f. I (Vallat, 1971: 58); A P 23. Ionians on the 

dry land: D Pe 13. 

3. Yaunā tya drayahiy dārayatiy or tyaiy drayahyā. XPh. 23. Elamite version in Cameron, 1954-9: 470f; 

DPe. 14; DSe. 27. 

4. Yaunā tyaiy paradraya (dārayatiy) or dahyāva tya paradraya. DSe. 28; XPh. 24; DPe. 14. 

بدیع، یشتر فرمانروایی پارسیان را به سادگی پذیرفته بود بدیع به خوبی توجه کرده است که همین تاسوس پ. 6

1988: 115-119. 

پ.م نوشته شده یا پیش از آن، ولی یک پارچ  971توانیم مطمئن باشیم که این اثر پس از سال هرچند نمی. 5

می، اکدی و جالب که از آرامگاه موسولوس در هالیکارناس یافت شده، امضای خشایارشا به چهار زبان پارسی، ایال
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 British Museum)شود هیروگلیف مصری را بر خود دارد. اگر این پارچ که اکنون در موزه لندن نگهداری می

Number: 132114) ، پیشکشی خشایارشا به آرتمیس، ملکه کاریا و دریاساالر خشایارشا در جنگ یونان باشد که در

آنگاه شاید بتوانیم حدس بزنیم ، و همسرش آرتمیس اهدا شود خاندان آنان باقی مانده تا بعدا به آرامگاه موسولوس

 به:  برای آگاهی بیشتر بنگرید که ایونیه هرگز به طول کامل از دست هخامنشیان خارج نشده بود.
https://www.livius.org/sources/content/achaemenid-royal-inscriptions/a-jar-with-the-name-of-king-xerxes 

نسبتی با پسامتیک فرعون پیشین مصر ندارد، چون آنان لیبیایی نبودند و هیچ گزارشگری هم از یکی  او احتماالً. 7

 .181-189 :1988 بدیع، بنگرید بهبودن اینها خبر نداده است 

8. The Athenian Disaster in Egypt 

را با صلح کالیاس پس از ماجرای قبرس اشتباه  دیودور نبرد اوریمدون و صلح احتمالی دو طرف پس از آن. 1

بنگرید  اشتباه مرگ کیمون و خروج نیروهای آتنی از قبرس را پس از صلح دانسته است . همچنین بهاست گرفته

 .Badian, 1987: 1–39به: 

 .See Cawkwell, 2006))ست ول به درستی به چنین مسیری رفته اکاک. 10

دور نقل تر از هرودت است. مثال دیوهای یونانی در مورد سپاه یونانی کورش کوچک افراطیالگوی ادبی روایت. 11

یونانی در نبرد با پارسیان در کوناکسا درحالی تلفات و ضربات مهیبی به دشمن زد  ۀهزار نفر 10کند که سپاه می

 (.Diodorus: XIV/ 23-31) که خود حتی یک کشته هم نداد!

 :Badian, 1987) داندآتن در قبرس می «پیروزی شکوهمند»بادیان، مانند دیودور صلح کالیاس را پس از . 15

679.) 

 Stockton, 1959: 61-64 برای بررسی مناقشات بر سر تفسیرهای برآمده از تئوپومپوس بنگرید به . 19

  :و برای نظر مخالف وجود آن بنگرید به elyFin:1983, 77–260برای نظر موافق وجود قرارداد بنگرید به . 19
Sealey, 281; Meister, 1982: 124-30 

 ,Holland 366 :2006 ظرات موافق و مخالف بنگرید به:ن ترکیبی ازبرای دیدن 

های یادبودی که از میان رفته بود، نبشتهها به بازسازی سنگکنند که آتنیادی به موارد دیگری هم اشاره می. 16

 (.Eddy, 1970: 13) پرداخته بودند
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