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چکیده

سکهها منابع مصور و معتبری از زمانهای گذشته هستند که مطالعۀ آنها میتواند به روشنشدن بخشهای
تاریک تاریخ گذشتگان کمک شایانی کند .سکهها در زمانهای گذشته نقش امنیتی ،تجاری و رسانهای
داشتهاند .هدف این پژوهش بررسی عوامل تقویت و تهدید کارکردهای امنیتی سکههای دورۀ هخامنشیان
(330-559ق.م) با بهرهگیری از روش تحقیق تاریخی و شیوۀ نگارش توصیفی ـ تحلیلی است .در گردآوری
اطالعات از منابع کتابخانهای و اسناد و آرشیو موزهای استفاده شده است.
تجارت و ابزارهاي داد و ستد همواره از مؤلفههای بسیار مهم حیات اجتماعی یک جامعه به شمار میآید،
لذا در پژوهش حاضر تالش شده تا اين جنبه از تاريخ اجتماعي-اقتصادی با طرح ايـن فرضـيه که عوامل
سیاسی و اقتصادی با کارکردهای امنیتی سکههای هخامنشی رابطۀ مستقیم داشتهاند ،مورد واکاوي قرار
گيرد .یافتههای پژوهش نشان میدهد عوامل تقویتکنندۀ کارکرد سکههای هخامنشی را باید در اقدامات
داریوش اول در زمینۀ توجه به زیرساختهای اقتصادی (جاده شاهی) ،اداری (دیوان برید) و تدبیر در
شیوههای مدیریت سیاسی (ساتراپنشینی) جستوجو کرد .عوامل تهدیدزای کارکرد سکههای هخامنشی
را نیز باید در سوءمدیریت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جانشینان داریوش مانند سیاست تقسیم سکۀ
طال در جنگهای پلوپونزی ،استخدام سربازان مزدور ،فساد دربار ،افزایش قدرت ساتراپها و افزایش نرخ
بهره و مالیات تحليل کرد.
واژگان کلیدی :سکه ،هخامنشیان ،تقویت ،تهدید ،کارکردهای امنیتی.
مقدمه

ضرب سکه دارای کارکردهای متعدد مذهبی ،اقتصادی و
سیاسی بوده و همواره تحت تأثیر عوامل تقویتکننده
و تهدیدزا بوده است .سکهها از دیرباز نشانی بر قومیت،
حاکمیت ،استقالل و آزادی بودند .امتیاز دیگری که ضرب
سکه برای یک قوم داشت ،آن بود که سکهها نشانۀ پیشرفت
تمدن و توجه به فرهنگ بود؛ یعنی مردمی که اقدام به
* نویسنده مسئول09112522719 ،masood_koochooloo2006@yahoo.com :

ضرب سکه میکردند به یقین پیشرفتهتر و متمدنتر به حساب
میآمدند .هر زمان که اوضاع مملکتی منظمتر و حکومتها
غنیتر بودند ،سکهها با اشکال زیبا و هنرمندانهتری ضرب
میشدند.
تاریخ سکه و کارکردهای آن در ایران به دورۀ هخامنشیان
برمیگردد .داریوش هخامنشی ( ۴۸۶-۵۲۲ق.م) اولین کسی
بود که در ایران به ضرب سکه اقدام کرد .وی سکههای طال
و نقره به نامهای «دریک» و «شکل یا سیگلس» به ترتیب به
وزن  ۸/۴۱گرم و  ۵/۶گرم ضرب کرد .بر روی سکه ،تصویر شاه

 126رضا عبادی جامخانه و همکاران

هخامنشی به شکل کماندار پارسی و در پشت سکه نیز چند
فرورفتگی مشاهده میشود .همچنین سکهای از داریوش سوم
به دست آمده است که خنجری را به دست گرفته است.
در سراسر ایران هخامنشی ضرابخانههای سلطنتی بنابر آنچه
احتیاج بود ،سکه ضرب میکردند ،ولی در مواقع لزوم و بروز
جنگ ،فرمانروایان یا ساتراپهای محلی سهم بیشتری برای
ضرب سکه از خزانۀ سلطنتی دریافت میکردند .حال ،پرسش
اصلی مقالۀ حاضر این است که کارکرد امنیتی سکههای
هخامنشی و عوامل تقویت و تهدید آن چه بوده است؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
جستار دربارۀ سکهها به ويژه «کارکرد امنیتی آنها» با
رويکردي متفاوت و يافتن نکاتي نو و بديع است.
پیشینۀ تحقیق
سکههای پیش از اسالم در ایران موضوع مورد عالقۀ بسیاری
از مورخان و محققان بوده است .از جمله «گرشويج» در
«تاریخ ایران» ،هخامنشیان از جمله کسانی است که ابتکار
ضرب سکه را در ایران به کورش نسبت داده است (گرشويج،
)273 ،1385؛ «بابلون» موزهدار سکهها در پاریس« ،پوپ»
در کتاب «سیری در هنر ایران» ،و از بین محققان ایرانی
دادور و مکوندی ( ،)1391فیضی ،منتشری و محمدی لورون
( ،)1396آورزمانی ( )1380و ملکزاده بیانی (،»)1388
مطالعۀ تخصصی خود را بر سکههای ایران متمرکز کردهاند
و در این زمینه کتب «تاریخ سکه» تألیف کردهاند .از منابع
مذکور و دیگر منابعی که کم و بیش به مطالعۀ موردی سکهها
پرداختهاند ،هیچکدام به تحلیل کارکردهای امنیتی سکههای
هخامنشی نپرداختهاند.
روششناسی تحقیق
اطالعات این تحقیق به شیوۀ کتابخانهای و با مراجعه به اسناد
موزه ،کتب ،مقاالت ،کتیبهها و سکههای هخامنشی صورت
گرفته است.
سکههای هخامنشیان
سکهها عالوه بر ابزار تجاري مبادلۀ کاال ،کارکرد امنیتی-
سیاسی داشتهاند .شاهان با نقش تصویر خود و نیز تصاویر
نمادهای مذهبی ،آیینی و سیاسی بر روی سکهها ،نظام
اعتقادی هماهنگ و یکسویی را در جامعه تبلیغ میکردند.
ویژگی سکههای هخامنشی در این است که عموماً یکرو
ضرب میشدند .طرح روی سکهها پادشاه را در حالی نشان
میدهد که در یک دست کمان دارد و با دست دیگر خود

پیکان ،خنجر و یا نیزهای را گرفته و رو به راست مینگرد.
طرح پشت سکهها گودی مستطیلشکل نامنظمی را نشان
میدهد که ناشی از ابزار ضرب سکه است .سکههای هخامنشی
بیشتر با دو فلز طال و نقره ضرب میشدند .سکههای طالی
هخامنشی با نام «داریک» به وزن  8.42گرم و سکههای «دو
داریکی» به وزن  16.65گرم ضرب میشد (گرشويج،1385 ،
.)507-528
در امپراطورى هخامنشي سكههاي شاهى-ساتراپها -استانها
با تصاوير شاه و سكههاى محلى در كشورهاى مغلوب ضرب
مىشد .پس از سال  517ق.م داريوش اول در سراسر امپراطورى
هخامنشى واحد پولى ثابتى را رايج كرد .اين واحد پولى بر
مبناى سيستم پولى هخامنشيان برگزيده شد و شامل قطعۀ
طالى مسكوك به وزن  8 /4گرم بود .ضرب پول طال فقط به
ضرابخانۀ سلطنتى اختصاص داشت .عيار اين طال 3درصد بود ،و
اين معيار طى چندين سده پايۀ رواج پولهاى طال در بازرگانى
جهان بهشمار مىرفت (بابلون.)26-5 ،1388 ،
رايجترين وسيلۀ مبادله ،سكۀ نقرهاى به وزن  5 /6گرم و
معادل  1 /20پول طال بود .نسبت بهاى طال و نقره با وزن
مساوى در دولت هخامنشى ،يك به  131/3بود .فلزهاى
گرانبهایى كه متعلق به خزانۀ دولت بودند فقط به صالحديد
شاهنشاه ضرب و تبديل به مسكوك مىشدند (گرانتوفسکی،
)92 ،1389؛ (جدول .)1
عوامل تقویتکنندۀ کارکرد امنیتی سکههای دورۀ
هخامنشیان
استقرار شاهنشاهى هخامنشيان در سراسر آسياى غربى و
پاياندادن به قدرت حاکمان اين منطقه تمركز بيسابقهاى
به وجود آورد كه عامل مهمى در توسعۀ فعاليتهاى تجارى
و بازرگانى بود .عالوه بر اين ،سياست اقتصادى داريوش و
سعى او در تأمين راهها و وسايل ارتباطى ،دخول مقياسها و
وزنههاى جديد ،رواج سكه و پول واحد در اقطار شاهنشاهى،
و نظارت دولت در امور اقتصادى تحرك و جنبش بيسابقهاى
در امور تجاري و بازرگانى ايجاد كرد« .گيرشمن» مىنويسد:
«با توسعه تجارت جهانى ،سطح زندگى بهطور محسوسى در
ايران عهد هخامنشى باال مىرفت و مخصوصاً در بابل ،سطح
زندگى باالتر از يونان بود» (گیرشمن .)177 ،1372 ،به ادعاي
«اومستد» نيز «در ميان پادشاهان باستانى ،كمتر فرمانروايى
مىيابيم كه مانند داريوش به اين خوبى دريافته باشد كه
كاميابى يك ملت بايد بر بنياد اقتصادى سالم گذاشته شود»؛
او براى هماهنگكردن وزنهها ،وزنه جديدى به نام «كرشه»
و پيمانه جديدى به نام «پيمانه شاه» برقرار كرد (اومستد،
.)251 ،1393
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جدول  .1تقسیمبندیهای سکههای هخامنشیان .مأخذ :رضایی باغبیدی5 ،1391 ،و6؛ بابلون.8-26 ،1388 ،

رديف

تصاویر سکه

ویژگیهای سکههای هخامنشی

1

نیمتنۀ کمانداری ریشدار که تاجی کنگرهدار بر سر و قبایی آستینگشاد
بر تن دارد و نیمرخ راستش نمایان است .این کماندار کمانی در دست
چپ و دو تیر در دست راست دارد .از این نوع تاکنون فقط چند سیگ ُلس
به دست آمده است.

2

سکههایی که در آنها در کنار ریش کماندار برجستگیای وجود ندارد.

3

سکههایی که در آنها پایین قبای کماندار ،برخالف دو نوع پیشین ،روی
زانوی پای چپ چین نخورده ،بلکه به صورت تقریباً نیمدایره از زانوی
پای چپ تا قوزک پای راست امتداد یافته است.

4

تصویر تمامقد کمانداری با ویژگیهای ظاهری نوع  1که تیردانی بر
پشت بسته ،کمانی در دست چپ و خنجری در دست راست دارد و با
زانوان خمیده در حال دویدن است.

بنا به نوشتۀ برخی از مورخان ،داریوش اول دستور ضرب سکه
دریک را اواسط نخستین ماه زمستان سال  ۵۰۴ق.م صادر
کرد .این سکهها به سرعت از مصر تا هندوستان بهکار رفت
و دشواریهایی که میان قومها و ایالتهای گوناگون ایران در
امر دادوستد وجود داشت ،برطرف شد .سکه دریک زرین تنها
به فرمان شخص پادشاه ضرب میشد ،اما سکههای سیمین
چنین وضعی نداشت .داریوش اجازه داده بود .تا ساتراپهای
او سکههای سیمین مورد نیاز را در ضرابخانههای واقع در
قلمرو فرمانروایی خود ضرب کنند .سکههای دریک در

کلیۀ کشورهای مجاور بهویژه «يونان» بسیار رواج داشت؛
بهگونهایکه بانکداران بیگانه با رغبت بسیار سکۀ هخامنشی

را میپذیرفتند و قسمت مهمی از دادوستدهای بانکی خود را با
آن انجام میدادند .سکههای زر را دریک (داریک) و سکههای نقره
را سیگلوی میگفتند .وزن دریک  ۸ /۴۲گرم و وزن سیگلوی
 ۱۰ /۷۵گرم بود .عیار سکههای دریک بسیار باال بود و با آزمایش
روی نمونههای بهدست آمده معلوم شده است که فلزش تنها ۳
درصد آلیاژداشتهاست .این خلوص باال باعث رواج این سکه شد
و همواره سکههای طالی هخامنشی سخت معتبر بودند .در اواخر
دوران هخامنشی دو دریکی هم ضرب شد .کیفیت سکههای زر
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در تمام دوران هخامنشی ثابت ماند .دریکها و سیگلویها دارای
نقش «کماندار پارسی» بودند .این نقش در طول دو قرن سلطنت
هخامنشیان تغییر کرد .ازآنجاکه سکههای هخامنشی تاریخ ضرب
ندارند ،از روی قراین دیگر ،نقشهای مربوط به دوران هر پادشاه
را تعیین کردهاند .سکههای هخامنشی جز موارد استثنایی تنها
در یکسو دارای نقش هستند و پشت آنها معموالً فرورفتگی
مربعشکل و ناهمواریهای نامنظمی دیده میشود (بیانی،1381 ،
.)62-72
از دیگر عوامل تقویتکنندۀ کارکرد امنیتی سکههای دورۀ
هخامنشیان رابطۀ تأثیرگذاری آن با اقداماتي از قبیل ایجاد
چاپارخانه و پست ،تأسیس سازمان چشم و گوش شاه ،ضرب
سکه توسط ساتراپهای بزرگ ،سیاست تساهل و تسامح مذهبی
داریوش اول ،نقش و نقر تیر و تاج شاهی در روی سکهها ،ایجاد
وزن و پول واحد در تجارت و بازرگانی ،استقالل داخلی ساتراپها،
اهمیتدادن به راه آبی ،ایجاد امنیت سیاسی و اقتصادی و از همه
مهمتر تأسیس جادۀ شاهی بود ه است .داريوش هخامنشي براى
حفظ ارتباط بين مراكز مختلف شاهنشاهى و پايتختهاى آن،
شبكهاى از منازل عرض راه تشكيل داد كه وسعت و اهميت آن
چندان بود كه مدتها پايدار ماند .اين جادهها كه در درجۀ اول
براى امور ادارى به كار مىرفت ،بازرسى و مراقبت مىشد و مبادالت
تجارى بين دولتهای مختلف را تسهيل مىكرد .ساختمان جادهها
به همان نسبت كه بر امنيت مىافزود ،سرعت حملونقل را نيز
تأمين مىكرد .در سراسر اين جادهها كه از شوش-پايتخت ادارى
مملكت -منشعب مىشد ،دادوستد و بسط فرهنگ و مبادلۀ افكار
و عقايد نيز در سايۀ پرچم شاهنشاهى توسعه مىيافت (فرای،
.)17 ،1393
به عقيدۀ «فراى» ،وجود دو بيابان نمكزار ،يعنى دشت كوير
و دشت لوت كه چون سدى شرق و غرب را از هم جدا كرده،
سبب شده بود كه از ديرباز انبوه مهاجران و مهاجمان به سوى
هندوستان و يا به سوى بينالنهرين روى آورند .بااينحال ،يك راه
بازرگانى از نزديك تيسفون آغاز مىشد و از شهرهاى كرمانشاه،
همدان ،و تهران كنونى تا هرات ادامه مىيافت .سپس ،يك راه به
سوى شمال شرقى مىگراييد و به مرو و بخارا و سمرقند مىرفت
و راه ديگر از سمت جنوب به سيستان و از سمت شرق به قندهار
و از روى كوهها به دشتهاى سند مىرفت .راههاى ديگر از تهران
يا همدان از سمت شمال به آذربايجان و ارمنستان و درياى سياه
يا درياى خزر مىرفتند يا از سمت جنوب به اصفهان و فارس
محدود ميشدند .اما راه عمدۀ تاريخى ،راه مشرق به مغرب بود كه
آن را به نام «راه بزرگ خراسان» يا «جاده ابريشم» مىخواندند
(همان.)18 ،
تداوم نقر و نقوش (تیروکمان) در سکههای هخامنشی به
عنوان نماد سراسر امپراتوری
یکی از مهمترین نقوش سکههای این دوره تداوم تصویر تاج شاهی
بهعنوان نماد قدرت ،مشروعیت و امنیت اجتماعی  -سیاسی بوده
است .بر روی سکههای هخامنشی غیر از تصویر شاهنشاه ،تصویر

شخص دیگری حک نشده و در پشت سکهها نيز عموماً تصویر
خاصی حک نشده است؛ تنها فرورفتگیهای چهارگوش نامنظمی
که شاید نمایندۀ تصویر خاصی باشد ،در پشت مسکوکات نمایان
شده است .دریکها ،دو دریکها ،شَ ِکلها و برخی از سکههای
نقره که به وسیلۀ ساتراپها و سلسلههای تابعه ضرب شد ،عموماً
دارای نقش کماندار پارسی و یا تصویر شاهی که با شیر میجنگد
و یا در گردونۀ خود ایستاده است و نیز در بعضی انواع سکهها
تصاویری شبیه شاهان مختلف هخامنشی از زمان داریوش اول
تا داریوش سوم دیده میشود« .شارل لنورمان» در 1849م .در
اين باره نوشته است سرهای اشخاصی که در روی این سکهها
(دریک) دیده میشود به دو نوع متمایز تقسیم میشود :سکهها
با بینی مستقیم و کشیده بیشتر از سایر سکهها دیده میشود و
باید متعلق به تصویر خشایارشاه باشد .سکههایی که تصویر شاه
آن دارای بینی مستقیم و کشیده است آنها را متعلق به داریوش
میدانیم (بابلون)14 ،1388 ،؛ (تصویر .)1
عوامل تهدیدکنندۀ کارکرد امنیتی سکهها در دورۀ هخامنشی
هخامنشيان پيش از روى كارآمدن از مردم فارس كسب قدرت
كردند ،اما پس از تشكيل سلطنت ،سرچشمۀ قدرت آنان عبارت
از امالك وسيعى شد كه در سراسر امپراتورى هخامنشى وجود
داشت .با زوال شاهنشاهى هخامنشى ،شهربانان عم ً
ال از استقالل
برخوردار شدند؛ خاصه پس از آنكه برخالف قاعدۀ اصلى چنين
مرسوم شد كه آنان را به سپهساالرى شهرستان خود نيز بگمارند.
ظاهرا ً «اسكندر» كه «داريوش سوم» را در  330پيش از ميالد
برانداخت و همچنين سلوكيها ،آداب و سنن اصلى هخامنشى
را ادامه دادند( ...لمبتون .)52 ،1339 ،تمام سالطين خاندان
هخامنشى از روش عاقالنۀ «كورش» و «داريوش» پيروى نكردند،
بلكه در ناز و نعمت و فساد و خودخواهى فرو رفتند.
ضرب سکه در عصر داریوش نشان از آغاز حکومتی باثبات ،دارای
آرامش و امنیت و رونق تجارت است؛ اما دیری نپایید که سودجویان
این نماد اقتدار و امنیت شاهنشاهی هخامنشی را با باالبردن نرخ
بهرههای بانکی تهدید کرده بودند؛ ظهور بانكهاى خصوصى ،يكى
از پديدههاى جالب اقتصادى در اين دوره است .اومستد مىنويسد
كه كار وامدادن در دست پرستشگاهها بود كه تنها واحد بزرگ
اقتصادى بودند .وامهاى كشاورزى ظاهرا ً بدون بهره بود ،ولى قيد
مىكردند كه اگر وام سر خرمن پس داده نشود ،صدى  25بر آن
افزوده شود .در وامهاى غيركشاورزى نرخ بهره صدى بيست بود.
اگر وامگيرنده شخص معتبرى نبود جريمهاى سخت (درصورتىكه
وام در سر موعد پرداخت نمىشد) به آن افزوده مىشد .در مورد
اشخاص غيرمعتبر معموالً وامدهنده ،يك خانه ،يك تكه زمين ،يا
يك برده بهعنوان گروگان مىگرفت .در اين موارد ،اجارهاى براى
گروگان و بهرهاى براى پول منظور نمىشد .اگر بدهكار در پرداخت
كوتاهى مىكرد ،بستانكار گروگان را به چنگ آورده بود .وامهاى
ديگرى بود كه همگرو و هم بهره مىخواستند و قيد مىكردند:
«هرچه كه در شهر و بيرون شهر ازآن اوست ،گرو است» (سامی،
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استقالل
داخلی
ساتراپها

حفظ امنیت
سیاسی و
اقتصادی

تأسیس جادۀ
شاهی

تسامح و
تساهل
مذهبی

ضرب سکه توسط
ملل تابعه

عوامل تقویتکننده
کارکرد امنیتی
سکههای هخامنشی

تداوم ضرب
سکه طال
(200سال)

تأسیس اداره
پست

ابداع پول با
وزن واحد در
کل امپراتوری

نقش و نقر تاج
و تیر و کمان
در سکهها

تصویر  .1عوامل تقویتکننده کارکرد امنیتی سکههای هخامنشی .مأخذ :نگارندگان.

.)78 ،1343
از دیگر عوامل تهدیدکنندۀ کارکرد سکههای هخامنشی بهرۀ
بانکی باال ،رشوۀ درباریان ،افزایش مالیات در ملل تابعه ،فراموشی
آیین و مرام نیک کورش دوم ،معروف به «کورش بزرگ» ،افراط
در خوشگذرانی و تنبلی فرماندهان نظامی ،ضعف سازمان چشم و
گوش شاه و شورش پی در پی ملل تابعه بوده است .از اواخر دورۀ
داريوش به بعد ،سالطين هخامنشى فقط در انديشه گردآورى
ماليات و انباشتن شمشهاى زر و سيم در گنجينههاى خود بودند
(همان.)79 ،
درحالىكه هزينۀ خوراك ،پوشاك ،مسكن و ديگر ضروريات
زندگى ،از اواخر عهد داريوش ،سير صعودى طى مىكرد؛ درآمد
و مزد طبقات فعال جامعه همچنان ثابت بود و به اين ترتيب
روز به روز از قوۀ خريد اكثريت كاسته مىشد .بدون ترديد اگر
پادشاهان هخامنشى پولهاى كالنى را كه به زور به نام ماليات
از ملل خاورميانه گرفته بودند ،در راه عمران و آبادى و كمك
به طبقات فعال جامعه به مصرف مىرسانيدند ،مؤديان مالياتى
مجبور نمىشدند با نرخ صدى چهل از بانكداران پول قرض كنند.
ادامۀ همين سياست اقتصادى به شورش و قيام بابل ،مصر و ديگر
كشورهاى خاورميانه منتهى شد و زمينه را براى پيروزى سياست
اسكندر فراهم کرد .داريوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته
بود« :بگذار اين ملت حريص (مقدونى و يونانى) كه از ديرگاهى
تشنه خزاين من است در طال تا گلو فرو رود» (همان .)80 ،اگر

داريوش سوم و پادشاهان پيش از او بهجاى گردآورى شمشهاى
طال و ظلم و ستم بر ملل تابع ،از سياست ارفاقآميز كورش پيروى
مىكردند ،اسكندر فكر تجاوز به خاك ايران را به خود راه نمىداد.
ولخرجى شاه و درباريان را حد و حدودى نبود .به طورى كه از
كتيبههاى ميخى مكشوفه برمىآيد ،حكومت هخامنشى از دورۀ
داريوش به بعد براى تأمين راحت و آسايش خود ،اخذ ماليات
و خراج نواحى مختلف كشور را به مقاطعهكارانى نظير «اگيبى»
و پسران و «موراشو» و پسران و عدهاى ديگر واگذار مىكرد و
اين مقاطعهكاران تجارتپيشه ،خراج هر محل را به پول نقره
گرد مىآوردند و به خزانه شاهى تحويل مىدادند .ولى بندگان و
مشتريان آن تجارتخانهها نه تنها خراج از مردم مىستاندند ،بلكه
به معنى صحيح كلمه اهالى را لخت و غارت كرده و ايالتى را از
هستى ساقط مىکردند .از كتيبههاى ميخى قرن پنجم چنين
برمىآيد كه يكى از مأموران ايرانى عليه اعمال اين تحصيلداران
خراج ،شكايت كرد و خطر محاكمه و محكوميت ايشان پيشآمد،
ولى موراشو و پسران بهتر آن ديدند كه رشوۀ كالنى به مأموران
بدهند و از دادگاه و دادرسى نجات يابند (پطروشفسكى و
همکاران.)7 ،1353 ،
به تصور امستد ،چون مالياتهاى سنگين را از زروسيم مىگرفتند،
عدۀ كثيرى از ملكداران كه قادر به پرداخت باج نبودند ناچار
براى تهيه سيم و زر امالك خود را نزد وامدهندگان نابكار به
گروگان مىدادند .ادامۀ اين سياست ظالمانه از طرف سالطين و

 130رضا عبادی جامخانه و همکاران

زمامداران حكومت هخامنشى به عقيدۀ امستد موجب پيداشدن
تورم و باالرفتن قيمتها و فالكت و بيچارگى مردم زيردست شد
(اومستد)456 ،1393،؛ (تصویر .)2
سیاست تقسیم سکههای طالی دریک و جنگهای پلوپونز
پس از مرگ «تیمستوکل» و اخراج «سیمون» از کشور ،روابط آتن
و اسپارت روز به روز به سردی بیشتر گرایید .آتن در زمان پریکلس
 461ق.م تبدیل به قدرت دریایی برتر تبدیل شده بود .از دیگر
علل وقوع جنگ پلوپونز میتوان به این مورد اشاره کرد که پس
از اتحاد دلوس ،دولت آتن دیوارهای عظيم و بنا در آن ساخت و
دارای نيروي دريايي قوی شد ،ولی طولی نکشید که این قوت آتن
باعث تشویش همسایگان او مانند تب و کرنت شد و چون اسپارت
هم با نظر خصومت به قدرت آتن و دیوارهای ساختهشده در آن
مینگریست ،بتیها و کرنتیها بالطبع متمایل به اسپارت شدند و
با آن عهد و پیمانی بستند تا از بزرگشدن آتن جلوگیری کنند و
به این ترتیب در سال 431ق.م جنگ پلوپونز بین آتن و اسپارت
شروع شد ،تا اينکه سرانجام ،اسپارت ادارۀ جنگ را به فرمانده
خود «لیزاندرم» واگذاشت .لیزاندر چنان ضربتی به دشمن وارد
کرد که منجر به سقوط آتن شد .اسپارت بیشتر شهرها و جزایر
آتن را به تصرف درآورد .خزانۀ آتن خالی بود و آرسیتوکراتها
نيز هواخواه صلح و اتحاد با اسپارت بودند .در سال 404ق.م آتن
شرایط صلح را پذیرفت ،حصارهای خود را ویران کرد ،از تمام
متصرفات خود چشم پوشید ،حکومت دموکراسی را ترک گفت

و به استقرار قوای اسپارت در آکروپل رضایت داد .به این ترتیب
جنگ پلوپونز با شکست آتن خاتمه یافت؛ اين در حالي بود که آتن
توانسته بود مدتها در برابر قوای دولتهای یونانی که از کمک
سکههای پارسیان برخوردار بودند ،پایداری کند (پیرنیا،1388 ،
1211؛ سامی.)208 ،1389 ،
در عصر جنگهای پلوپونز بخش عمدة سپاه ايران را اجيران
و مزدوران تشكيل ميدادند؛ افرادي كه در برابر دريافت پول
ميجنگيدند و اغلب به دليل الزام و اجبار وارد خدمت ميشدند.
حضور مزدوران موجب ضعف و انحطاط ارتش شد؛ شورشهاي پی
در پی مردم کشورهای تابعه ،شکستهای نظامی و قیام شهربانان
با کمک مزدوران یونانی ،اردشیر اول را به بازبینی بنیادی سیاست
خود در قبال یونان واداشت .اردشیر پی برد که یونان تقسیم شده
و هیچ تهدیدی برای دولت پارس نخواهد بود .بنابراین ،پرداخت
رشوه براي بیاعتبارکردن سران سیاسی یونان ،در دستور کار
اردشیر قرار گرفت .اردشیر سیاست دولت هخامنشی را بین
سالهای  646تا 449ق.م براساس تفرقهاندازي قرار داد ،بدین
ترتیب که از طريق تطميع ،اسپارتیان را علیه آتنیان و آتنیان را
علیه اسپارتیان تحريک ميکرد (سامی.)208 ،1389 ،
«اردشير اول» از طریق سیاست «نفوذ طالی ایران در دولتمردان
آتن» ،سعي کرد نظرات موافق آنان را نسبت به پارسیان جلب
کند و فضای رعبانگیز ترس از ایران را در همۀ یونان حاکم کرده
و به یونان تفهیم کند که ارتش جدیدی از پارسیان به رهبری
فرزند خشاریارشاه به یونان نخواهد آمد .ایران ،در اين زمان ،طالی
استخدام سربازان
مزدور

افزایش نرخ بهرۀ
بانکی

گسترش فساد و
رشوه در دربار

بیتوجهی
جانشینان
داریوش به اصول
ملکداری

عوامل تهدیدزای کارکرد
امنیتی سکههای
هخامنشی

افزایش بیش از
حد مالیات

استقالل و
افزایش قدرت
ساتراپها

استقالل مصر از
ایران
کاهش شدید
درآمدهای
مالیاتی
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خود را به جانب یونان سرازیر ميکرد؛ بدین ترتیب که هریک
از طرفین که ضعیف میشد ،ایران به آن طرف گرایش مییافت
و کمک میکرد تا این جنگها ادامه یابد و هخامنشیان بتوانند
منافع خود را در منطقه ،بدون دغدغه خاطر ،جنگ و خونریزی،
حفظ کنند .برای اردشیر دیگر نیازی به شمشیر پیش نیامد ،چرا
که طالهای شاه و وعدههای طالیی او حتی پيش از مذاکرات
کالیاس و جنگهای پلوپونز ،یونانیها را از فتنهجویی در مرزهای
غربی کشور باز میداشت و یونانیها در این دوره به بوی طال و
طمع جاه به دربار شاه یا حرم ساتراپهای ایرانی آسیای صغیر
جلب میشدند .روشی که اردشیر بهکار میبرد ،استراتژی جدیدی
بود که تا آن زمان در روابط دیپلماتیک کشورها بهکار نرفته بود و
یا اگر کارایی داشت ،شناخته شده نبود (پیرنیا1212 ،1388 ،؛
سامی .)209 ،1389 ،اردشیر اول در دسامبر 424ق.م درگذشت.
«واخوس» شهربانی هیرکانی پسر اردشیر اول از یک همخوابه
بابلی ،در  13فوریه 423ق.م با نام «داریوش دوم» خود را پادشاه
پارس خواند .منازعات داخلی یونان به شاه این فرصت را داد تا
طالی ایران را همچون حربهای قاطع در یونان بهکار اندازد و با
توسعۀ اختالفات آتن و اسپارت هردو را ضعیف کند .در این ایام،
در حالیکه جنگهای پلوپونز به اوج شدت رسیده بود ،اسپارت
میکوشید تا برای از بینبردن حریف نیرومند خویش یعنی آتن،
از طالی داریوش استفاده کند .روانهساختن سکههای طالی ایرانی
به جای سربازان ایرانی به آن سوی مرز و تطمیع هریک از طرفین
مخاصمه ،کار را بر یونانیها مشکل و بر ایرانیها آسان میساخت.
بيآنکه بین ایران و یونان درگیری رخ دهد ،طالی ایران برای
اغوای آتن عليه اسپارت ،بهکار می رفت .با صرف طال و رشوه تنور
جنگ گرم نگاه داشته میشد .اسپارت وضع ممتاز خود را براساس
شیوۀ دیپلماتیک شاهنشاه ایران از دست داد ،ولی به پاداش آن،
طالی فراوان دریافت کرد .شاه ،با طیب خاطر ،نقش یک بانکدار
بینالمللی را بر عهده گرفت« .تیسافرن» و «فرناباز» دو تن از
سیاستمداران پارس -سیاست جداگانهای را برای تضعیف یونان

بهکار میبردند که در مجموع به یک هدف میرسید .اسپارتیها
سرانجام با تیسافرن پیماننامهای در سال 414ق.م انعقاد کردند
که براساس آن .1 :تمام شهرها و سرزمین هایی که قب ً
ال در دست
پارسیان بود ،بار دیگر به کنترل پادشاه پارس درمیآمد .2 .مقرر
شد شاه هخامنشی و اسپارتیها ،نیروهای خود را برای ممانعت
آتنیها از اخذ مالیات در این مناطق ادغام کنند .3 .جنگ با
آتن را تنها با توافق یکدیگر مختومه اعالم کنند .4 .هر شهر یا
منطقهای نیز که علیه شاه قیام میکرد ،به منزلۀ دشمن اسپارت
تلقی میشد .5 .پادشاه نیز متقاب ً
ال یاغیان علیه السدمونیها را
دشمن خویش میپنداشت .پارسیان تأمین مالی اسپارتیها را بر
عهده گرفتند .محتوای این پیمان چندان خوشایند اسپارت نبود
(پیرنیا)956 ،1388 ،؛ (جدول .)2
نتیجهگیری
سکه در طول تاریخ عالوه بر نقش اصلیاش که تسهیل امر تجارت
و مبادالت کاال بود ،وسیله و ابزاری امنیتی و تبلیغاتی در دست
شاهان نیز تلقي ميشد .در دورۀ هخامنشی مهمترین سکههایی که
ضرب میشد ،دارای کارکرد امنیتی و عبارت از «سکههای شاهی»
و «سکههای ساتراپی» بودند .در طول حکومت هخامنشی ،تعداد
ساتراپها و جایگاه سیاسی آنها دچار تغییرات مکرری شد که در
بسیاری موارد میتوان این تغییرات را در مطالعۀ سکهها و کتیبهها
مشاهده کرد .سیاست تقسیم سکه در کنار جدایی مصر از ایران و
افزایش قیمت کاالهای اساسی ،از عوامل تهدیدکنندۀ بسیار مهم
کارکردهای امنیتی سکههای هخامنشی بوده است .از زمان اردشير
اول و با شروع جنگهاي پلوپونز ،دولت ایران با کمک سکههای
طالیی خود سیاست تفرقهاندازي را در پیش گرفت و در واقع،
پادشاه ایران با این شیوه که تاکتيک نوين دیپلماتیک بود ،نه تنها
در امور داخلی یونان دخالت کرد ،بلکه يونانيها را از سرازیرشدن
به مرزهاي ممالک زیر سلطه خود دور نگه داشت و این سیاست
همچنان ادامه پيدا کرد تا در زمان داریوش دوم که او نیز بهواسطۀ

جدول  .2پیامدهای سیاست تقسیم سکه طالی شاهان هخامنشی در جنگهای پلوپونزی .مأخذ :نگارندگان.
ردیف

پیامدهای مثبت

1

ایجاد آرامش در ملل تابعه منطقۀ آسیای صغیر

2

درگیری بین دولت  -شهرهای یونانی

پیامدهای منفی
غفلت از تربیت امور اداری و مالی منطقۀ آسیای صغیر
اتحاد بین دولت  -شهرهای یونانی در زمان حملۀ اسکندر به ایران و عدم
کارایی سیاست تقسیم سکههای طال

3

کنترل ممالک تابعه توسط پادشاهان اردشیر اول ،داریوش دوم،
اردشیر دوم و اردشير سوم توسط استخدام سربازان مزدور

شورش ملل و ضعف هخامنشیان در اثر سیاست استخدام سربازان مزدور

4

گسترش و رونق تجارت در امپراتوری هخامنشی

گسترش و رونق تجارت در امپراتوری هخامنشی

کارایی سیاست سکههای طال در حربه سیاسی

عدم کارایی سیاست تقسیم سکههای طال در زمان داریوش سوم و سقوط
هخامنشیان

ساماندهی در اخذ مالیات

ناتوانی در اخذ مالیات به دلیل شورش ملل تابعه به ویژه مصر

5
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سیاستهای خود نقش بانکدار بینالمللی را ایفا میکرد و دولت-
شهرهای آتن و اسپارت را به جان هم میانداخت .به گواهي منابع
تاريخي ،همانگونه که شروع این جنگها با پشتیبانی دولت ایران
بود ،پایان آنها هم با نظر دولت ایران و سیاست تقسیم سکه
ایران صورت ميپذيرفت .خالصه آنکه سکههای ایرانی از شمشیر
سربازان نظامی برندهتر و از هر جنگی خانمانسوزتر بود .به بيان
ديگر ،همانگونه که ضرب سکه در ايجاد امنيت داخلي مؤثر افتاد،
در ايجاد ناامني ميان دولتهاي رقيب و متخاصم نيز مؤثر واقع
شد.
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