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Greek refugees in the Achaemenid court (from establishment to the fall of the 

Imperial) 

Abstract: 

 

After the establishment of Achaemenid dynasty and the expansion of its territory, 

the imperial confluence with the States of that day took on a new form. The 

increasing importance of the monarchies, given the prospect of expansion and 

finding new territories for the economic management of the territory, brought the 

relationship with the government of Asia Minor to a new stage. It is noteworthy in 

these considerations, apart from the importance and supportive power of the 

Achaemenid state, that important Greek figures sought refuge in Iran in order to 

regain lost dignity. At this juncture we see that some of these individuals were 

Achaemenid blood enemies that the Achaemenid kings withdrew due to their 

approach and political considerations for the expansion of the Imperial Territory to 

destroy them for use in future events of the state. The present study seeks to analyze 

the question of how the role and position of Greek refugees in the Achaemenid 

court was and how it had an impact on the relations between Iran and Greece. The 

approach of this study is that given the importance and status of the Achaemenid 

Imperialism in that day, important figures from Greece were seeking refuge in Iran 

for their own political purposes, and consequently Achaemenid kings sought refuge 

in the events Politically. 
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 پناهندگان یونانی در دربار هخامنشی)از تأسیس تا سقوط شاهنشاهی(
  1حمیده مظفری

 2ناصر جدیدی

 3احمد کامرانی فر

 چکیده:

شاهی با دولت      شاهن سترش قلمرو آن، تالقی  شی و گ سله هخامن سل سیس  شکل پس از تأ های آن روز 

تازه جهت  هایطلبی و یافتن سرزمینتوسعه اندازجدیدی یافت. اهمیت روزافزون شاهنشاهی با توجه به چشم

سبات با دولت صادی قلمرو، رویکرد منا صغیر را وارد مرحله نوینی کرد.  -اداره اقت سیای  نکته قابل شهرهای آ

های است که شخصیتی دولت هخامنشی، این گرایانهتأمل در این مالحظات، جدا از اهمیت و قدرت حمایت

شاهده میشدند. ، به ایران پناهنده میحیثیت از دست رفته مهم یونانی برای اعاده کنیم که برخی در این برهه م

سیاسی از این  شاهان هخامنشی با توجه به رویکرد و مالحظات  شخاص دشمنان خونی هخامنشی بودند که  ا

کرد. ها برای بهره گرفتن در حوادث آینده دولت صتترفنظر میبرای گستتتره قلمرو شتتاهنشتتاهی از نابودی آن

صیفی  شی تو ست با رو ضر بر آن ا سش که نقش و جایگاه  –تحقیق حا گان پناهندهتحلیلی به واکاوی این پر

ست شی چگونه بوده ا ست؟، بپردازد.  یونانی در دربار هخامن شته ا سبات ایران و یونان دا و چه تأثیری بر منا

رهیافت این پژوهش این استتتت که با توجه به اهمیت و جایگاه شتتتاهنشتتتاهی هخامنشتتتی در دنیای آن روز 

شدند که به تبع آن شاهان هخامنشی می هایران پناهندهای مهمی از یونان برای مقاصد سیاسی خود به شخصیت

 ها در رویدادهای سیاسی استفاده نمایند.کردند از آنسعی می

 

 واژگان کلیدی: هخامنشی، یونان، پناهندگی، آتن و اسپارت.
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 مقدمه:

به فرد، افراد یا  اصطالحکسی و یا چیزی پناه برده شود. پناهنده در به پناهنده در لغت عبارت است از این که 

 برند.میشتتوند و به جایگاه دیگر پناه  مختلف مجبور به ترک مکانی می یلدالمی شتتود که به  اطالقگروهی 

ست.  شته ا شریت وجود دا شی اگرچه در پناهندگی از دیرباز در تاریخ ب صر هخامن صایران ع شخ ی حقوق م

از خصایص ولی بر اساس مأخذ اسناد مذهبی، تاریخی و استناجات ناشی  ،نداشتوجود  ی پناهندگاندرباره

سلط نبودن مذهب واحد یا ال سعت نواحی تحت ت صبأنژادی، و شتن تع شی  قل ندا مذهبی در دوران هخامن

با تثبیت قدرت و سلطه شاهنشاهی هخامنشی در آسیای  .رفتار با بیگانگان توأم با مهربانی و آزادگی بوده است

سعه ست تو سیا شی  ز و بوم را ادامه داد و به قدرت شهرهای آن مرطلبی خود در دولتصغیر، دولت هخامن

ی پل ارتباطی جا شکل جدیدی بخشید. با توجه به اهمیت سیاسی و اقتصادی آسیای صغیر به مثابهخود در آن

میان ایران و اروپا و دسترسی آزاد به دریای مدیترانه، شاهنشاهی هخامنشی از همه ابزارهای قدرت خود نظیر، 

همچنین حمایت از مستتتبدان و فراریانی که روزگاری در قلمرو خود  و هاپها، انتصتتاس ستتاتراایجاد پادگان

کردند. نکته قابل توجه در این مالحظات نقشی بود گاه مردم و صاحب قدرت و شوکت بودند استفاده میتکیه

فاء کرده بودند. از یک ستتتو کارکردی نظیر دا یای آن روز فی مابین ایران و یونان ای ناهندگان در دن دن که پ

ها، انتخاس محل نبرد)نظیر انتخاس دشت ماراتن توسط هیپیاس( داشتند و از الجیشی در جنگاطالعات سوق

شی به کمک کردن آن شاهان هخامن سیدن دوباره به قدرت و ایجاد سوی دیگر با تحریک و تهییج  ها برای ر

شت به دیار خود همه شاه هخاین تلقی که با بازگ شی را به جای خواهند آورد، به ی لوازم فرمانبرداری از  امن

 های مهمی در روابط فی مابین شدند. نوعی باعث رقم زدن جنگ

شی شکرک شت که مقارن ل صغیر باید اذعان دا سیای  شی به آ ضع به گونههای هخامن ای بود که در در یونان و

بر آن فرمانروایی کردند.  "جبار"عنوان شهرهایی وجود داشت که فرمانروایانی تحت رأس ایاالت مستقل دولت

پیمانی با هم بودند، که شهرها به مرور زمان در حال نزاع و رقابت و گاه برعکس در حال اتحاد و هماین دولت

شتند ها دو حکومتترین آنمهم سپارت و آتن بود که نیروی برتر را در خاک اصلی یونان دا  مؤسس سلسله .ا

شی شایی هخامن شورگ سطههای خود ا در ادامه ک سی که  ز همان ابتدا به وا سیا ضاً  صادی و بع ی اهمیت اقت

های تازه و افزودن  شهرهای آسیای صغیر به ویژه لیدیه داشتند، درصدد تحت انقیاد درآوردن این سرزمین دولت

صرفات دربار هخامنشی برآمد. سلط بر راه آن به مت ها برای رسیدن به دنیای تجارت زیرا حضور در دریاها و ت

با وجود  از این رو و قابل توجه شاهنشاهی هخامنشی بوده است. ها بدون شک یکی از اهداف اولیهوریرهو به

پارستتتی که  قدرتی  یان چنین  نان با یو نان  ند، برخورد آ مدن از خود نشتتتان داد کار آ مان اوان روی  ها از ه

ها و با یونانیان داشت، نقطه عطفی جدید در روابط یونانی دیرپاییسقوط کرزوس که رابطه  .ناپذیر شداجتناس

سوس میپارس سی که مقدر بود در طول تاریخ ها مح سرآغاز تماس برخورد میان دو ملت بود، تما شد و این 

سئله شود. م سته ن س شیان هرگز گ ستای که در اینهخامن ست این ا شهکه  جا حائز اهمیت ا های با ایجاد اندی

های برکنار شده از قدرت برای ونان و سیاست طرد جباران و مستبدان از آن سامان، شخصیتدموکراسی در ی

به نمودند.  ، هخامنشتتیان،دیرینه یونان دشتتمنبه به دستتت آوردن جایگاه پیشتتین خود اقدام به پناهنده شتتدن 

شهرهای آسیای صغیر، -ی اندکی پس از سقوط سارد و مستحکم شدن جای پای هخامنشیان در دولتفاصله

شان داده بودند، به نوعی  شمگیری که در دنیای آن روز از خود ن شی با توجه به قدرت چ شاهی هخامن شاهن
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ازگشتتت به قدرت و یا جباران، مستتتبدان و فراریانی گردید که در آرزوی ب و پناهنده شتتدن محرک وابستتتگی

  یابند.ایران هخامنشی را تنها ملجأ و پناهگاه خود  خود نجات جان

 :بنیادین پرسش

از روی کار آمدن  یونان با در مناستتبات شتتاهنشتتاهی هخامنشتتی یونانی گانپناهندجایگاه و کارکرد  -

 ؟چگونه بوده است شاهنشاهی هخامنشی تا سقوط سلسله

 :روش پژوهش

شی که در این  ستفاده واقع میرو صیفیروش  شود،پژوهش مورد ا ست  تحلیلی -تو شده ا سعی  ست که  ا

  .ارائه شود هاپژوهشی بر مبنای گردآوری و تحلیل داده

 

 پیشینه پژوهش:

شی می صر هخامن ستان به ویژه ایران ع سئله پناهندگی و پناهندگان در ایران با توان ادعا کرد که کار در مورد م

شارات جزئی به این مهم و قابل توجهی  ست. اگرچه کتب جدید در این زمینه ا صورت نگرفته ا در این زمینه 

ستقل و مجزا  باید افزود کهاما  ،اندمقوله کرده صورت م ستبه  شده ا شتر به جمع پرداخته ن آوری اخبار و بی

 اند.کرده تاریخی در مورد این موضوع اشاره

های یونانی در دربار ایران پرداخته تاریخ هخامنشتتیان که به شتتخصتتیتدرباره  یکی از تحقیقات قابل مالحظه

ست شی اثر پیربریان ا ست، کتاس امپراتوری هخامن شیان". داندامایف نیز در ا سی هخامن سیا پناهندگان  "تاریخ 

شی به  شاهی هخامن شاهن ست و از نقش و کارکرد آن در  شی را مورد واکاوی قرار داده ا یونانی دربار هخامن

از جان مانوئل کوک نیز  "شاهنشاهی هخامنشی ". در کتاسصورت جسته و گریخته سخن به میان آورده است

در حواشی تاریخ سیاسی شاهنشاهی هخامنشی پناهندگان سیاسی یونان که در دربار پارس رفت و آمد داشتند 

اگرچه تاریخ سیاسی صرف است،  "ایرانیان و یونانیان"جی. آر. برن تحت عنوان ت. مقاله نیز اشاراتی آمده اس

دیگر  های یونانی پناهنده شده به دربار هخامنشی سخن به میان آورده است.ولی در برخی موارد از شخصیت

در  "یونانیان و بربرها"منبع مورد استفاده در این پژوهش کتاس با ارزش امیرمهدی بدیع است. نویسنده کتاس 

شی با یونان بپردازد. یکی از  شاهی هخامن شاهن ست که به همه زوایای ارتباط  سعی کرده ا مباحث این کتاس 

شی و  مهمی شاهی هخامن شاهن سپارت به  سی یونان؛ آتن و ا سیا ست، فراریان  را که مورد واکاوی قرار داده ا

 .ونان داشته استیای آن روز ینقشی که این افراد در مناقشات ایران عصر هخامنشی با دن

 :از کوروش دوم تا روی کار آمدن اردشیر یکم های یونانی در دربار هخامنشیشخصیت

سال  سیا روی داد که تأثیر عمیق آن بر یونانیان ناگزیر بود. در  شم ق.م حوادثی در آ ش سده  ق.م  560در طی 

یونانیان در یونیا را کرزوس پادشتتاهی لودیا در نیمه غربی آستتیای صتتغیر شتتاهی یافت و موفق شتتد شتتهرهای 

سخیر کند.  ست، کوروش ت ش سلطنت مادها ن شت. کوروش بابل را در حدود همین ایام ایرانی بر تخت  نام دا

( و 133: 1393، کیتولشکرکشی )دیوی نیز پس از مدت کوتاهی به لودیا والنهرین حاکم شد سرنگون و بر بین

سخیر کردآن صغیر (.39: 1378)کورت، جا را ت سیای  سقوط لیدی تمام آ به روی فاتحان ایرانی  از این رو با 

ها با ها و یونانیح لیدی برای نخستتتتین بار در تاریخ، ایرانی(. در واقع با فت40 :1378کورت، گشتتتوده شتتتد)
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محمدپناه، )ها ادامه یافتها و حوادث بسیاری شد که تا قرنیکدیگر همسایه شدند، اما این اتفاق سرآغاز جنگ

1387 :8.) 

می بودند مههای مهمی که در دنیای آن روز کارکرد و نقش مهمی داشته است، پناهندگان سیاسی  یکی از شیوه

سی نقش سیا شات  کوروش با  که هردوت درباره نبرد کردند. چنان های مهمی می آفرینی که هر از گاهی در مناق

یی و گوید که یکی از مقامات لیدیا کند. وی می در پیروزی کوروش اشتتتاره می ایکرزوس به نقش پناهنده

ضی از حکومت کرزوس، به گونه شه ی پناهنده نزد کوروش رفت وا نارا سایر د نق ول را به ی اتحاد کرزوس با 

اه، ابتدا راطالع او رستتانید. از این رو کورش بدون اتالف وقت به جانب شتتمال غربی به راه افتاد و در ستتر 

میان  مرزپس از این وقایع  (.80و  17کیلیکیه و ستتپس کاپادوکیه را متصتترف شتتد)هردودت، کتاس اول، بند 

-Encyclopedia Britannica (Greco)از بین رفتشتتهرهای یونانی و شتتاهنشتتاهی هخامنشتتی دولت

Persian Wars.) 

 های انداز دربار هخامنشتتی به آستتیای صتتغیر و در رأس آن ستترزمین با روی کار آمدن داریوش یکم چشتتم

سیای صغیر آرو داریوش قبل از جنگ با یونان، جزایر یونانی نزدیکی سواحل نشین معطوف شد. از این  یونانی

صرف  شرق مدیترانه بود را مت سلط بر  سبی برای ت ساموس را که پایگاه دریایی منا ردید. پیش گبه ویژه جزیره 

به  کرد که پس از مدت کوتاهی توستتط اورنتس به قتل رستتید و از این پولیکراتس در ستتاموس حکمرانی می

سن که ماندریوس حق او را غج سولو سید. از این رو  ساموس ر صب ای او فردی بنام ماندریوس به حکومت 

اریوش را کرده بود، از ستتتاموس گریخت و به داریوش پناه آورد و از او کمک طلبید. به نقل از منابع وی د

آور کرد و به داریوش یادزمانی که در مصتتتر بود ردای ارغوانی داد و به محر ورود به دربار ستتتلطنتی آن را 

سلط شمار والیات  ساموس را در  ست آورد تا  صتی به د شد. در پی آن داریوش فر ستار کمک از وی  نتی خوا

شت. دار سیان او چیزی کم نخواهد دا سپارد که در وفا از پار سن بیاورد و به عنوان تیول به مردی ب سولو یوش 

پی ند که در ا وی را با قوای نظامی بر تخت ساموس بنشانرا نزد ویتانه ساتراپ وی در آسیای صغیر فرستاد ت

 گرایانه در واقع ستتاموس به دلیل اقدامات توستتعه (127: 1385)یونگ،آن ستتولوستتن به تخت ستتاموس رستتید

آمد. در این ی مهمی شتتمار میپولیکراتس جبار آن ستتامان، چه از نظر استتتراتژیکی و چه از نظر تجاری نقطه

دت ی شترح هرودت باید ههور استتراتژی را دید که داریوش برای درازم گونه حکایت واقعه در پس خصتلت

ابط نزدیک پرورانده بود. به عبارتی بهتر در پیش گرفتن چنین ستتیاستتتی، صتترفاً به دلیل مجاورت جزایر و رو

شی بودند، الزم بود. ا آن صغیر، که در این تاریخ تحت انقیاد قدرت هخامن سیای  شهرهای آ این رو به  زها با 

او حکمران  پناهنده ساموسی کمک کرد تا این قلمرو را به نوعی تحت سیطره قلمرو خود درآورد و در در واقع

 (.215 :1، ج1381اسمی ساموس بیشتر نباشد)بریان، 

 در مناقشات ایران و یونان 1نقش هیپیاس

شده بود تا در واقع در قرن هفتم قبل از میالد  شهرهای یونان را در برگرفته بود و باعث  شتر  شوس بی بحران آ

شهرها چنان بی سی این  سیا ضعیت  شود که خطر جنگ داخلی آنو سولون یکیها را تهدید میثبات ب از  کرد. 

گانه ای و به خصوص وجوه سههفت دانای باستان، شاهد این وضعیت در آتن بودکه با الهام از میراث اسطوره

حلی برای نجات آتن از آشوس داشت. او با توجه به قانون و صلح، سعی در یافتن راه ای عدالت، نیکاسطوره

سی  راهو ونی را وضع طبقات اجتماعی قاناین میراث و مبنای نظری حفظ اندازه و حدود  آتن به سوی دموکرا

                                                           
1 . Hippias 
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از این رو با شتتتکل گرفتن تجربه دموکراستتتی در یونان به ویژه آتن،  .(Hattersley, 2009: 13)درا باز کر

های گوناگونی ابراز  در این زمان در یونان اندیشتتهفرمانروایان مستتتبد آن ستتامان مورد مخاطره قرار گرفتند. 

شت؛ اما گروهی  که میشد. گروهی معتقد بودند می ضی نگاه دا صلح کرده و آنان را را شیان  ست با هخامن بای

سردسته این گروه اول؛ جبار آتن به نام  دیگر اعتقاد به جنگ و رویارویی با این قدرت توسعه شتند.  طلب را دا

بایستتت بدون  هیپیاس بود که پس از ستته ستتال فرمانروایی به دنبال درگیری با مخالفان این اندیشتته که آتن می

: 1386جنگ و خونریزی و دادن خسارات جانی و مالی، تحت تابعیت ایران قرار گیرد، از کار برکنار شد)بیانی،

123-124.) 

ها به رهبری کلیستتتتن، هیپیاس فرمانروای مستتتتبد آتن را برکنار کرده بودند،  ق.م که آتنی 510در ستتتال  

ب با ایران و در عوض  حاد  ندگانی را برای ات مای تهن گذاشتتتتن دستتتت ار نهاز  پا نزد او  1فر در ستتترزمین ارو

درست از این زمان نخستین بار طالی ایرانی در یونان هاهر شد و به (. 59)توسیدید،کتاس ششم: بند فرستادند

ی ستتیاستتتمداران ماهر و محیل آستتیایی به مصتترف رستتید و داریوش توانستتت در امور یونان مداخله وستتیله

فرنه/آرتافرنس این اتحاد را مشتتروط به گرفتن آس و خاک برای ارته(. به هر حال 163: 1385گیرشتتمن، کند)

داریوش و بازگرداندن هیپیاس به فرمانروایی آتن دانستتت که در پی این درخواستتت، نمایندگان آتنی پیشتتنهاد 

ونانی برای ایجاد سلطه بر سرزمین . از این رو کمک کردن به پناهنده ی(Ray.2009: 30)فرنه را نپذیرفتندارته

ها و روابط سیاسی بین ایران و یونان این رسم بعدها نیز در دوران طوالنی جنگیونان در اولویت قرار گرفت. 

مت یان حکو ناراضتتت کاران و  طا فت؛ یعنی خ یا مه  کت میادا به ممل ند و در آنها،  نده گریخت ناه جا پ

سر می (.124: 1386شدند)بیانی،می برد، در حضور آرتافرن آتنیان را متهم  هیپیاس که اکنون در دربار پارس به 

سلطه آرتافرن و داریوش قرار گیرد. در همان موقع که هیپیاس به ترتیب  سعی کرد که آتن تحت  و با تمام قوا 

ستا سارد فر سوالنی به  شده  بودند، ر ضوع خبردار  شغول بود، آتنیان که از مو چه را که دند تا آندادن توطئه م

ند.این تبعیدی قل کرده بودند، را تکذیب کن ما های آتن ن  ایجاد طالب اگر که کرد امر ها به آن آرتافرن ا

ها این پیشتتنهاد را د. در پی آن، آتنیدهن راه خود به شتتهر دیگر بار را هیپیاس نیستتتند خود برای مشتتکالت

کتاس ، دوتوها وارد مخاصمه شوند)هرکه آشکارا با پارس نپذیرفتند و پس از رد این پیشنهاد مصلحت دیدند

 (. 96بند  :پنجم

ها برای برون رفت از ستتلطه شتتاهنشتتاهی هخامنشتتی و هلم و تعدی دیری نگذشتتت که در این میان ایونی

ها درصدد شورش برآمدند. رهبر این دسته آریستاگوراس بود که برای درگیر کردن داریوش با  های آن ساتراپ

صمیم به بهرهآتن  ضای ارتهت ستائوس کرد. در پی این حوادث، آتن که از تقا فرنه درباره برداری از موقعیت هی

شمگین بود،  شتی به یاری 20بازگرداندن قدرت به هیپیاس خ ستاد)رجبی، فروند ک شیان ایونی فر ، 1380شور

فاهم میان آتن و ایران در مورد وضتتتعیت هیپیاس، منجر به دخالت آتن در  (.284-283: 2ج در واقع عدم ت

شیان  ستهای بزرگ میان ایران و یونان شروع جنگ وشورش ایونی علیه هخامن  (Rung,2015,162)بوده ا

ستائوس که در دربار داریوش به  شت و عمو و پدرزنش هی ستاگوراس که میلت را در دست دا در این میان آری

نمایی غنیمت شتتمرد و چند تن از اعضتتای شتتورای حاکم تبعیدی را در برد، فرصتتت را برای قدرتستتر می

ناکسوس مستقر ساخت. او با این پیشنهاد به آرتافرن نزدیک شد که با هم عمل کنند و اههار داشت که جزیره 

 :1383بزرگ و ثروتمند ناکسوس را با کنترل جزایر کوکالدس و پلی در اژه را در اختیار ایرانیان بگذارد)کوک، 

                                                           
1 Artaphrens 
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شد. اما پس از مدتی و به 167 ستاگوراس  (. در پی آن مگابات/مگابیز برادرزاده داریوش مأمور همکاری با آری

ستتازی، معدن های مناستتب آن منطقه برای کشتتتیی چوسدلیل اختالف میان این دو مگاباز به داریوش درباره

و هیستائوس را با عنوان مشاور با خود اش را عوض کند نقره و منابع انسانی باعث شده بود که داریوش عقیده

چنین به شوش ببرد و این داستان ادامه داشت تا هیستائوس که در آرزوی بازگشت به وطن بود، درصدد توطئه

شته ستفاده از نو شاهی برآمد و با ا شاهن شورش علیه  ستاگوراس را تحریک به  شیده غالمی آری سر ترا ای بر 

س از ناکامی پارسیان در به تخت نشاندن دوباره هیپیاس، سیاست حمایت پ (.168: 1383کوک، هخامنشی کرد)

سرزمین یونان ادامه یافت. به گونه شاهی در  شاهن سلطه  ای که خشایارشا نیز از پناهندگان یونانی برای تحکیم 

ارسیان ها به حکومت شخص مورد نظر پاز طریق مردونیه و الکساندراول مقدونی با این پیشنهاد که اگر یونانی

های زیاد در یونان را تأیید  ها و تستتخیر ستترزمینموافقت کنند، وی دستتتور بازستتازی معابد، خودمختاری آن

  کند.می

یونان شده  گیری نبردهای گسترده میان هخامنشیان وتوان ادعا کرد باعث شکلاما این هیپیاس که به نوعی می

ز نبرد اقبل ها داشتتته باشتتد. در واقع محرکی در تداوم جنگبود، مقدر بود که در دربار هخامنشتتی نیز نقش 

نگ حتی جداریوش بدون کردند که اههار می شتتدندمیماراتن اشتتراف یونانی که به دربار شتتاه ایران پناهنده 

ها بایستی تسلیم  یبه یونان فرستاد که یونان یهایتواند یونان را مطیع نماید. بنابر این عقیده داریوش جارچیمی

شهرهای یونانی این تکلیف را پذیرفتند و لیکن صطالح آن روز آس و خاک دهند که اکثر  در آتن و  شد و به ا

سپارت با جارچی شد؛ از این رو نبرد ماها معامله بیا شروع  راتن اتفاق رحمانه کردند؛ بدین جهت جنگ از نو 

وزه در میان ونانی در این جنگ، نیز امردرباره علت انتخاس دشتتت ماراتن و تعداد ستتپاهیان پارستتی و ی. افتاد

 های زیادی شتتده استتت. مورخان در گزارش خود پیرامون جنگ ماراتن تأکیدپژوهشتتگران تاریخ کهن بحث

و داشتتتن  زیادی بر نقش هیپیاس در راهنمایی ستتپاه پارستتی برای پیاده شتتدن در ماراتن به دلیل مناستتب بودن

عی انتخاس ( و به نو107-106 بند ام دارد)هرودت، کتاس ششم،فضای مناسب برای جنگ نیروهای سواره نظ

شخص هیپیاس می صیه  سیوس، دانند)محل را به تو سال قبل از این نب44: 1388برو رد بزرگ (. در واقع پنجاه 

جا گراتوس موفق شتتدند جنگ پالن را علیه رقبای آریستتتوکرات ببرند و از آنهیپیاس همراه پدرش پیستتس

نظام ای سوارهد و قدرت را در دست گرفتند. لذا انتخاس این مکان برای پیاده شدن نیرو که بری آتن شدنروانه

سب بود، می ساس تجربه نیز توانهم منا شد)الزنبی، برا شین هیپیاس بوده با به هر حال چند  .(48: 1993ی پی

شت ماراتن رفتند، که هی سوی د سرزمین یونان، هیپیاس و داتیس به  پیاس آن را روز بعد از عملیات داتیس در 

نند، حتی از کنظام خوس خوانده بود. اما هیپیاس نتوانستتت حامیانی بیابد تا او را همراهی با ستتوارهستترزمینی 

رده کای هم حمایت نشد و سپاه آتن که به دستور میلتیادس حرکت سوی جناح قدیمی پدرش در سرزمین تپه

د از نبرد نجام هیپیاس بع(. ستترا377: 1387، برنبود، راههای منتهی به آتن را در انتهای جنوبی دشتتت بستتت)

 ماراتن درگذشت.

 پادشاه اسپارت در دربار شاه بزرگ 1وسدمارات

های ایران و یونان از جنگ ق.م(486)پس از شکست ماراتن و مرگ داریوش و به پادشاهی رسیدن خشایارشا 

یکی از این عوامل حضور، شاه سابق اسپارت بنام دمارات در دربار شاه ایران بود. در واقع وی سر گرفته شد. 

شا انتخاس  شایار شاور خ سمت م صله کوتاهی به  شاه پارس بود که به فا شهورترین پناهنده یونانی در دربار  م

                                                           
1 . Demaratus 
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کرد که تحریک می . دمارات یکی از محرکین خشایارشا بود و همواره وی را(Schmitt,1986, 10)شده بود

 نشاندهجا را دستآنجا را تغییر داده، دمارات را پادشاه و تواند پلوپونز را بگیرد و حکومت آنشاه به آسانی می

شد  .(60-54: 1340اومستد،)کندایران خواهد  سپارت رانده  سلطنت داریوش از ا این پناهنده در واقع در زمان 

و به دربار ایران پناهنده شده بود. داریوش به او روستاها و شهرها بخشید و او را مشاور خویش ساخت و شاه 

بزرگ را از تردید انتخاس جانشینی خویش نجات داد. وی خشایارشا را به داریوش معرفی کرد و به او گوشزد 

. لذا داریوش خشایارشا را که شد وی به دنیا آمد کرد که خشایارشا نوه کوروش است و زمانی که داریوش شاه

رسد که  به نظر می .(570 :1، ج1391)پیرنیا،دختر کوروش بود به سلطنت برگزید از جانب مادری فرزند آتوسا

ست آورده صورت  دمارات جایگاه مهمی در دربار پارس به د شا در نبردهای خود با یونان به  شایار شد. خ با

به خاطر خدمتی که در مسئله جانشینی به شاه بزرگ پارس کرده بود،  پس از آنکرد.  مداوم با وی مشورت می

شده  سرزمین ست وی بود. همچنین ذکر  شد که تا زمان مرگش در د سال به وی داده  های زیادی به عنوان وا

های ایران و یونان نیز به دستتتت آورده  رها را به پاداش مشتتتارکت در جنگاستتتت که دمارات این شتتته

شا قبل از آغاز نبرد با یونان با بیان این .(Xenophon.3.1.6.8, p179بود) شایار ها با که آیا مقاومت یونانیخ

یارشا این گفتگو در بین دماراتوس و خشاچنین نیروی عظیمی قابل تصوراست، درصدد جنگ با یونان برآمد. 

شهورترین مان شده که یکی از م شرح داده  سط هرودوت  صورت دراماتیکی تو ساتی در زبان یفبه  سا ست اح

یونانی است. در پی این دماراتوس پادشاه تبعیدی نسبت به نبرد با یونان به وی هشدار داد و اههار کرد که هر 

 (.Eda Penner,2014: 64د)کننشان برای آزادی نبرد میها تا پای مرگها و آتنیدو اسپارتی

 پناهندگان یونانی دربار هخامنشی از اردشیریکم تا سقوط شاهنشاهی:

  1ستمیستوکل

سال  15 ساالمیس در  سرزمینق.م  465سال بعد از نبرد  شد و مدتی به  ستوکل از آتن اخراج  توابع  های تمی

سپارت پناه برد، شیریکم، مقام و منزلت  ا شدن به دربار ارد ست خاما پس از مدت کوتاهی با پناهنده  وبی به د

ناهنده شتتتده Marr: 1995: 65)آورد ته برخی معتقدند وی در زمان حیات خشتتتایارشتتتا به ایران پ ( الب

شتتا که پناهنده شتتدن وی در زمان حیات خشتتایارگوید  می که پلوتارک نامی چنان (.Badian,1995:p 2)بود

ر زمان اردشیر کند که گفتار توسیدید درباره پناهنده شدن تمیستوکل که د صورت گرفت. اما در ادامه اذعان می

تمیستوکل (. 48د بن :کتاس اولیکم به دربار پارسیان پناهنده شده بود، با واقعیت تطابق بیشتری دارد)پلوتارک، 

صی بود شخ س همان  ساالمیس  شخص مورد اعتماد معلم فرزندنوس یککه در نبرد  ه این خود را با پیامی ب و 

ضمون صمیم دارند به جزیره کورنت بروند و عقبکه یونانی م شینی کنند، به یونانیها ت شود،ها حملهن به  ور 

یارشا دست به ها میدان نبرد را ترک کنند، خشا؛ زیرا باور داشت قبل از این که یونانیسوی خشایارشا فرستاد

تاهی وی از اما پس از مدت کوآمیز یونانیان به پیروزی دستتتت یافتند. پی این ترفند موفقیت در زند.حمله می

   (Deborah, 2007, 446)ها خائن تلقی شد و درصدد پناهنده شدن به ایران برآمد. سوی یونانی

القول باشتتتیم باید اذعان کرد که پناهندگی تمیستتتتوکل به نوعی در جریان نبرد  اگر با ستتتخن هرودوت متفق

ای به  نشینی خشایارشا تمیستوکل با ارسال فرستادهساالمیس آغاز شده بود. چنان که آورده شده پس از عقب

ام، بیش از هر یونانی دیگر به پدر شما آسیب رسانده یکم، پیغام داد من نزد پسر و جانشین خشایارشا، اردشیر

نشینی ام که یونانیان را از مسدود کردن راه عقبدر موقعی که او به ما حمله کرد، من خدمت بزرگی به او کرده
                                                           
1 . Themistocles 
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گونه در تا بدینز این کار این بود گوید قصتتد وی ادوت میوهر( (.298: 1393کیتو، دیویاو منصتترف کردم)

صورتی که در آینده مجبور به پناهندگی به پارس شود، حمایت پارسیان را داشته باشد)هرودت، کتاس ششم، 

صحت  (.109 ست تا چه حد  سئله معلوم نی شداین م شته با های توان اذعان کرد که وی با دادن وعدهمی. اما دا

شتتدن خود را تا حدودی تستتریع کرده  های دولت هخامنشتتی زمینه پناهندهآینده مبنی بر شتترکت در جنگ

 (.Marr, 1995: 66بود)

هایت به دلیل نبرن معتقد است که این اتهامات ساخته و پرداخته اشراف آتنی علیه تمیستوکل بود و در  جی.آر.

ه دربار همین اختالفات پیش آمده در آتن پس از پیروزی علیه پارستتیان، وی مغضتتوس یونانیان واقع شتتد و ب

سیان  شد)برن، پار شده ب . به هر حال هموطنان آتنی(.469: 1385پناهنده  سبت به او بدگمان  ودند، از این اش ن

ساس خطر از جانب آتنی شاه ایران رها خود را رو وی پس از اح شاهساند به دربار  ست  مفتخر  و به لقب دو

وی در نبرد با  در پی آن اردشتتیر ادعای او را باور کرد که پیامی را که (.57)توستتیدید، کتاس یازدهم، بند شتتود

شا داده بود، را از روی  شایار ساالمیس به خ سیاریخیرخواهی بود و به وعدهیونان و بعد از  برای آینده  های ب

خدای آپولو  وهای به نام خود و با تصویر عقاس او حتی سکه (395: 1340)اومستد،در نزد پارسیان اطمینان داد

یونان  خواست در جنگ ایران علیهدانند؛ زیرا نمی ضرس کرد. برخی مرگ او را طبیعی و گروهی خودکشی می

آورده  کلوتمطالبی درباره تمیستت توستتیدید فرماندهی ستتپاه ایران را بر عهده گرفته، علیه هموطنانش بجنگند.

اریوش که استتت؛ که وقتی وی در نهان به دربار ایران رستتید و به حضتتور پادشتتاه بار یافت، یکی از دختران د

ن پناهنده نهایت از این مصیبت ناراحت بود، به محر شنیدپسران وی در نبرد ساالمیس کشته شده بودند و بی

این  و بگیرد. که در پیو گریان از داریوش درخواستتت انتقام پستتران وی را از ا ضتتجهشتتدن تمیستتتوکل با 

ای به درخواستتتت وی پاستتتخ داد. اما درخواستتتت داریوش با تشتتتکیل دیوانی یا به عبارتی مجلس محاکمه

د گناه دانستنبیقدری خوس از خود دفاع کرد که او را ه حرف زد و ب به زبان پارسی در این محاکمه کلوتمیست

ش شنود  مداشاه از این پی سیدید، کتاس یازدهم، بند خ صغیر و مقام ( 57)تو سیای  شهر در آ رماندهی فو چند 

سطو،  سا به وی داد)ار شهرها مرفه می86: 1370شهر ماگنی ست، تا این(. وی همچنان در این  صر به زی که م

سیای سیمون آتنی به آ شورش کرد و  شاصغیر حمله نمود. در  تحریک یونانیان  شاهی این احوال از دربار  هن

ستپیامی به  سته کلوتمی ست د سید که ریا ست. دای از ایرانیان را به عهده گرفته و با یونانیان بجنگر با  کلوتمی

ان ها شمشیر بکشد، به خصوص که فرماندهخواست بر روی آنهایی که از یونانیان داشت، نمیوجود رنجش

شکر همگی یونانی بودند. از این رو شی گرفت و خون گاو یا به قولی زهر خورد و ل صمیم به خودک سن  ت در 

ی صغیر البته برخی دیگر معتقدند که وی در شهر ماگنسیا در آسیا (.232: 1363سالگی درگذشت)مشکور، 65

 (.298: 1393کیتو، خته شد.)دیوییادبودی برای وی سا بر اثر بیماری فوت کرد و بنای

 کونون دریاساالر آتنی 1پناهنده شدن آلکیبیادس

صیت شخ شد، آلکیبیادس یکی دیگر از  شی به ایران پناهنده   شاهی هخامن شاهن های مهم یونانی که در دوران 

آلکیبیادس از خویشاوندان پریکلس و رئیس محافل تجاوزکار دموکراسی در آتن بود. اساس سیاست بود. وی 

ی خود را مهیا و به بود. او نقشتته ی مدیترانه غربی مانند ستتیستتیل و کارتاژ استتتواربر تصتترف مناطق پر از غله

 (.50: 1351هامیلتون،دینی متهم گردید و معزول شتد)جا رستید به بیولی وقتی به آن ،ستیستیل لشتکر کشتید

سپارت به دلی شاه ا ست که پاد سادتی که به پیروزیپلوتارک در این باره معتقد ا شت و  ل ح های آلکیبیادس دا

                                                           
1 . Alcibiades 
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ای که از پیشرفت کار او در دل داشتند، به سختی با وی دشمن بودند و  سایر بزرگان اسپارتی نیز به علت کینه

(. از این رو به نزد تیافرنس/تیستتافرن شتتهربان و 47و  46بند  :کتاس اولقصتتد کشتتتن وی را کردند)پلوتارک،

ستمدار اردشیر  : 1380)پلوتارک، مانی در نزد وی جایگاه بزرگ یافتدوم هخامنشی پناه برد که در اندک زسیا

 (.275: 1383ماله، ؛ 142

چینی علیه استپارت در نزد تیستافرن پرداخت. در ستایه این کوشتش دیری نگذشتت که آلکیبیادس به ستخن 

سافرن از همراهی و یاور شید؛تی ست ک شت د سپارتیان دا سخن میزیرا آل ی که با ا گفت که کیبیادس چنین 

شمنی علیه یکدیگر برانگیخت، تا توانایی آن ستیاری پول یونانیان را به د ستی به د سان ها تحلیل رود، بدینبای

شاه ایران گردند) ضعیف و خواه ناخواه مطیع فرمان  ( و به جای یک درهم 143 :1380پلوتارک، هر دو طرف 

ها آتنیکند.  پول زیاد ملوانان را فاسد می بپردازد، به این دلیل که معتقد بودملوان به هر نفر فقط سه ابول به هر 

که آلکیبیادس را ستترزنش که در این هنگام حالت دفاعی به خود گرفته و صتتدمات فراوانی دیده بودند، از این

اندک به اتحاد با دککرده بودند، پشیمانی داشتند. آلکیبیادس هم با احتیاط فراوان شروع کرد کرد تیسافرن را ان

 .(347: 1394آتن ترغیب کند)داندامایف،

سافرنه پیشنهاد می  سپارت را از بین ببرد، بدون کرد که او میآلکیبیادس با نیرنگ و سیاست به تی تواند آتن و ا

شداین شته با سافرن را ترغیب کرد وی (.421-420: 1387)هینتس، که دخالتی در منازعات دا سپارتی تی ها  که ا

کوشتتند در خشتتکی برتری نظامی پیدا کنند و هنگامی که به هدف خود رستتیدند، شتتهرهای یونانی آستتیای  می

سلط ایران خارج نمایند. ولی آتنی سپارتا خطری متوجه صغیر را از ت ست و مانند ا سلط بر دریا شان ت صد ها ق

اما پس از  ،(347 :1394داندامایف،ن ابراز داشتتتت)ایران نخواهند کرد. از این رو تیستتتافرن تمایل خود را با آت

 ها در دریا و خشکی شکست خورد، به نزد فرناباز در آسیای صغیر پناهنده شددمونیکه آلکیبیادس از السه آن

خود را ق. م به کشورش بازگشت. وی پس از شکست آتن لباس پارسی به تن کرد و  408تیسافرن در سال و 

صورت یک ایرانی در  سپارت آورد. او با عنایت فرناباز مقرری دریافت میبه  کرد و وقتی کوروش کوچک به ا

منظور لیزاندر خواستار کشتن او شد  خواست به شاه شکایت کند. به همینکرد، میبیش از حد لزوم کمک می

 (540: 1340ق.م این آتنی به قتل رسید)اومستد،402و باألخره در سال 

ای به های پلوپونزی ستتیاستتت زر پارستتی در دوره اردشتتیر دوم تداوم یافت و حکام تازهپس از پایان جنگ

ساتراپی سرزمین ست تثبیت  سیا شد و  ستاده  شاهی فر شاهن شد. در این میان های مختلف  ها در پیش گرفته 

پناهنده شتتد و به عنوان  فارناباز ستتاتراپ داستتکولیونشتتخصتتی بنام کونون یونانی/آتنی که دریاستتاالر بود، به 

عه به توستتت گان ایرانی در قبرس منصتتتوس شتتتتد و  ناو نده  ما قه فر پارستتتی در این منط گان  ناو ی 

ی در پی آن کونون برای حل و فصتتتل قضتتتیه (.4-1، 39 بند :کتاس چهاردهم ،ستتتیستتتیلیدیودورپرداخت.)

به  نهناوگان پارسی و دریافت پول برای تقویت و توسعه ناوگان پارسی در قبرس و دریای مدیترا فرماندهی بر

ضمن دریافت خلعت سید و  شاه ر ضور  شاه یک خزانه های گران ح دار را مأمور کرد به همه نیازهای مالی  بها، 

ها هم به رغم صتتلح هاهری که با استتپارت  دریایی پاستتخ دهد. همچنین آتنی ی ناوگانکونون برای توستتعه

مک  یایی او ک های در یت نیرو خامنشتتتی، کونون را در تقو بار شتتتاه ه با در هانی  مذاکره پن با  ند،  داشتتتت

( به هرحال پس از ستته ستتال 214-213 :1390 ؛ کوک،4-1، 39دیودورستتیستتیلی، کتاس چهاردهم، بند کردند)

صغیر و یونان، و به ویژه مذاکرات  ههای پراکندجنگ سیای  شکار بین نیروهای رقیب در آ مذاکرات پنهانی و آ
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های تیسافرن، سرانجام  کونون با دربار شاه برای توسعه ناوگان دریایی شاهنشاهی در آسیای صغیر و سیاست

 ق.م جنگ بین نیروهای پارسی و اسپارتی درگرفت.397در سال 

 داریوش سوم در دربار دموس آتنیو خاری تاس مقدونیآمین

فرزند الکستتتاندر که زمانی نقش میانجی در مناستتتبات ایران و یونان را داشتتتت، به دلیل  تاس مقدونی آمین

بر اثر  وی اما و به دربار داریوش ستوم پناهنده شتد، راز مقدونیه فرا داشتتخصتومتی که با استکندر مقدونی 

در به طرابلس  بهجنگ ایستتوس که به فرماندهی چهار هزار نفر یونانی که به خدمت ایران اجیر شتتده بودند، 

توانست به نزد اسکندر برود و از داریوش هم به واسطه شکست او مأیوس بود، از  . چون نمیگریختسوریه 

راه ماجراجویی درصدد برآمد که مصر را تسخیر نماید و با این مقصود با قشون خود به بندر پلوزیوم رهسپار 

ساخلوی بندر او را به این سمت پذیرفت. بعد از  آهنگ قشون داریوش است، شود. چون او انتشار داد که پیش

که  تاس به منفیس پایتخت مصر حمله برد. اما مازارس رئیس قشون داریوش پس از آن تسخیر محل مزبور آمین

تاس و قشتتون او جنگید و وی را شتتکستتت داد و  ها را پراکنده و به  غارت کردن مشتتغول دید با آمین یونانی

 (. 1089: 1391ید)پیرنیا، تاس نیز به قتل رس آمین

به  ای نیز با او داشت،که دوستی دیرینه مقدونی فیلیپفرمانده آتنی از دست  سخاری دمو بعد از این حوادث

قبل از جنگ ایسوس دموس خاریداریوش سوم او را به عنوان مشاور نظامی خود برگزید.  و ایران پناهنده شد

اما با  ای کمترتوانستت به داریوش امکان دهد تا با عدهخاطرنشتان کرد که میآلود به شتاه با لحنی تند و عتاس

ی رویین نفوذناپذیر سازد و جلوی پیشرفت او را سد فاالنژهای اسکندر یک قلعهتر در مقابل مردانی کارآزموده

کشت و بعد هم در ایسوس  وی راجا بالید و به خاطر سوءهنی بیکند. اما داریوش که به کثرت سپاه خود می

سوارهبی از سب انتخاس کرد که  نظام ایران میدان تجربگی میدان جنگ را در تنگنایی بین کوه و دریا چنان نامنا

 (206 :1، ج1388 ،کوسزرین)عمل نیافت و شکست خوردند
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 گیری:نتیجه

شکل سی با  سیا سائل  شی و نظر به اهمیت م شاهی هخامن شاهن شتر، گیری  ست آوردن قلمروهای بی و به د

شی برای این سترده هخامن شاهی گ شد، ناگزیر از شاهن شته با که بتواند جای پایی در دریای اژه یا مدیترانه دا

شتتهرهای آستتیای صتتغیر گردید. این رویارویی و متخاصتتمات فی مابین -رویارویی با یونان و به تبع آن دولت

که سرانجام به نابودی  در تاریخ هر دو کشور رقم زد های بزرگی راجنگخیلی زود ماهیت خود را نشان داد و 

شی توسط دولت مقدونی شاهی هخامن شات یونانی گردید. آن -شاهن شتبارزی  اهمیتچه که در این مناق ، دا

سی بود که به جه سیا شخاص مهم و  شدن ا ستپناهنده  سیا ستبدادی و جباری که در آتن و ت  ضد ا های 

های مهمی در ها و مقامجایی که این افراد قبالً پستتتبردند. از آنپناه می انبود، به هخامنشتتی استتپارت رد داده

صدد برآمدند به هر طریق ممکن  شتند در شور خود دا از این رو با تحریک  از عاملین طرد خود انتقام بگیرند.ک

آسیای صغیر باعث رقم زدن های منصوس شده این شاهنشاهی در شهرهای شاهنشاهان هخامنشی و ساتراپ

ها با انتخاس میدان نبرد، در ای که برخی از آنبه گونه ها و نبردهای طوالنی میان دو کشتتتور گردیدند.جنگ

شاه، تیول شاور پاد سته نظامیان در برخی جنگنقش م سرد شاهی و  شاهن ها به ایفای نقش پرداختند و حتی دار 

جان خود را از دستتت  نیز هاای بود که برخی از آنبه گونه نگیچگونگی مستتائل و آرایش جها در اصتترار آن

 دادند.
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 ترجمه رضا مشایخی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاس. ،1حیات مردان نامی، ج(، 1343پلوتارک،)

 ، ترجمه احمد کسروی، تهران، جامی.ایرانیان و یونانیان(، 1380پلوتارک،)

 انتشارات نگاه.، تهران، مؤسسه 2، جتاریخ ایران باستان(، 1391پیرنیا، حسن)

، ترجمه محمدحستتین لطفی، تهران، انتشتتارات ستتازمان چاپ و های پلوپونزیتاریخ جنگ(، 1377توستتیدید،)

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

شی،(، 1394داندامایف، محمد،) سی هخامن سیا نشتر و پژوهش فرزان ترجمه فرید جواهرکالم، تهران،  تاریخ 

 روز.
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ترجمه حمید بیکس شورکایی و اسماعیل سنگاری، تهران، انتشارت  کتابخانه تاریخ،(، 1384دیودور سیسیلی،)

 جامی.

 ، ترجمه سیامک عاقلی، تهران، ماهی.یونانیان(، 1393دیوی کیتو، هافمری،)

 ، تهران، توس.2، جهای گمشدههزاره(، 1380رجبی، پرویز،)

 ، تهران، امیرکبیر.1، جتاریخ مردم ایران(، 1388کوس، عبدالحسین،)زرین

 فر، تهران، ققنوس.، ترجمه مرتضی ثاقبهخامنشیان(، 1378کورت، آملی)

 فر، تهران، ققنوس.، ترجمه مرتضی ثاقبشاهنشاهی هخامنشی(، 1390کوک، جان مانوئل،)

 ترجمه محمد معین، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی. اسالم،ایران از آغاز تا (، 1385گیرشمن، رومن،)

 ، ترجمه عبدالحسین هژیر، تهران، سمیر.تاریخ ملل شرق و یونان(، 1383ماله، آلبر)

 ، تهران، انتشارات سبزان.نبردهای ایران با یونان و روم(، 1387محمدپناه، بهنام)

 ، تهران، انتشارات مینو.از ماراتن تا گرانیکدیپلوماسی هخامنشی (، 1383محمودآبادی، سیداصغر،)

تهران،  ایران در عهد باستتتتان)در تاریخ اقوام و پادشتتتاهان پیش از استتتالم(،(،  1363مشتتتکور، محمدجواد،)

 انتشارات اشرفی.

، ترجمه عذری خزائلی، مجله دانشتتکده ادبیات و علوم انستتانی مشتتهد، «توستتیدید( »1351هامیلتون، ادیس،)

 .29شماره اول، سال هشتم، شماره 

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران.، ترجمه هادی هدایتی(، تاریخ هرودوت، 1336،)هردودت

 ترجمه پرویز رجبی، تهران، نشر ماهی.داریوش و ایرانیان،  (،1378هینتس، والتر)

 زاده، تهران، نشر ثالث.ترجمه داود منشیپادشاه پارسی داریوش یکم،  (،1385یونگ، پیتر یولیوس، )
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