
مجله هـنر و تـمدن شـرق سال هشتم | شماره 30| زمستان 1399

تاریخ دریافت :   99/01/19                            تاریخ پذیرش :   99/06/18                               تاریخ انتشار :   99/10/10

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
Factors Strengthening and Threatening the Security Functions of the 
Achaemenid 
Coins (559-330 BC)
در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

DOI:  10.22034/jaco.2020.225997.1156

125

09112522719 ،masood_koochooloo2006@yahoo.com :نویسنده مسئول *

 مقالۀ پژوهشی

عوامل تقویت و تهدید کارکردهای امنیتی سکه های دورۀ 
هخامنشیان )559-330ق.م(

رضا عبادی جامخانه*1، سینا فروزش2، محمد فرهادی3

1. گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
2. دکتری تاریخ، گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
3. دکتری تاریخ، گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده
سکه ها منابع مصور و معتبری از زمان های گذشته هستند که مطالعۀ آنها می تواند به روشن شدن بخش های 
تاریک تاریخ گذشتگان کمک شایانی کند. سکه ها در زمان های گذشته نقش امنیتی، تجاری و رسانه ای 
داشته اند. هدف این پژوهش بررسی عوامل تقویت و تهدید کارکردهای امنیتی سکه های دورۀ هخامنشیان 
)559-330ق.م( با بهره گیری از روش تحقیق تاریخی و شیوۀ نگارش توصیفیـ  تحلیلی است. در گردآوری 

اطالعات از منابع کتابخانه ای و اسناد و آرشیو موزه ای استفاده شده است. 
تجارت و ابزارهاي داد و ستد همواره از مؤلفه های بسیار مهم حیات اجتماعی یک جامعه به شمار می آید، 
لذا در پژوهش حاضر تالش شده تا این جنبه از تاریخ اجتماعي-اقتصادی با طرح ایـن فرضـیه که عوامل 
سیاسی و اقتصادی با کارکردهای امنیتی سکه های هخامنشی رابطۀ مستقیم داشته اند، مورد واکاوي قرار 
گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل تقویت کنندۀ کارکرد سکه های هخامنشی را باید در اقدامات 
برید( و تدبیر در  اداری )دیوان  اقتصادی )جاده شاهی(،  به زیرساخت های  اول در زمینۀ توجه  داریوش 
شیوه های مدیریت سیاسی )ساتراپ نشینی( جست وجو کرد. عوامل تهدیدزای کارکرد سکه های هخامنشی 
را نیز باید در سوءمدیریت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جانشینان داریوش مانند سیاست تقسیم سکۀ 
طال در جنگ های پلوپونزی، استخدام سربازان مزدور، فساد دربار، افزایش قدرت ساتراپ ها و افزایش نرخ 

بهره و مالیات تحلیل کرد.

 واژگان کلیدی: سکه، هخامنشیان، تقویت، تهدید، کارکردهای امنیتی.

مقدمه
و  اقتصادی  مذهبی،  متعدد  کارکردهای  دارای  سکه  ضرب 
تقویت کننده  عوامل  تأثیر  تحت  همواره  و  بوده  سیاسی 
قومیت،  بر  نشانی  دیرباز  از  سکه ها  است.  بوده  تهدیدزا  و 
امتیاز دیگری که ضرب  بودند.  آزادی  و  استقالل  حاکمیت، 
سکه برای یک قوم داشت، آن بود که سکه ها نشانۀ پیشرفت 
به  اقدام  که  مردمی  یعنی  بود؛  فرهنگ  به  توجه  و  تمدن 

ضرب سکه می کردند به یقین پیشرفته تر و متمدن تر به حساب 
حکومت ها  و  منظم تر  مملکتی  اوضاع  که  زمان  هر  می آمدند. 
ضرب  هنرمندانه تری  و  زیبا  اشکال  با  سکه ها  بودند،  غنی تر 

می شدند.
هخامنشیان  دورۀ  به  ایران  در  آن  کارکردهای  و  سکه  تاریخ 
کسی  اولین  ق.م(   ۴86-522( هخامنشی  داریوش  برمی گردد. 
وی سکه های طال  کرد.  اقدام  به ضرب سکه  ایران  در  که  بود 
و نقره به نام های »دریک« و »شکل یا سیگلس« به ترتیب به 
وزن 8/۴1 گرم و 5/6 گرم ضرب کرد. بر روی سکه، تصویر شاه 
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هخامنشی به شکل کمان دار پارسی و در پشت سکه نیز چند 
فرورفتگی مشاهده می شود. همچنین سکه ای از داریوش سوم 

به دست آمده است که خنجری را به دست گرفته است.
در سراسر ایران هخامنشی ضرابخانه های سلطنتی بنابر آن چه 
احتیاج بود، سکه ضرب می کردند، ولی در مواقع لزوم و بروز 
جنگ، فرمانروایان یا ساتراپ های محلی سهم بیشتری برای 
ضرب سکه از خزانۀ سلطنتی دریافت می کردند. حال، پرسش 
سکه های  امنیتی  کارکرد  که  است  این  حاضر  مقالۀ  اصلی 

هخامنشی و عوامل تقویت و تهدید آن چه بوده است؟ 

ضرورت و اهمیت تحقیق
با  آنها«  امنیتی  »کارکرد  ویژه  به  سکه ها  دربارۀ  جستار 

رویکردي متفاوت و یافتن نکاتي نو و بدیع است.

پیشینۀ تحقیق
سکه های پیش از اسالم در ایران موضوع مورد عالقۀ بسیاری 
در  »گرشویج«  جمله  از  است.  بوده  محققان  و  مورخان  از 
»تاریخ ایران«، هخامنشیان از جمله کسانی است که ابتکار 
ضرب سکه را در ایران به کورش نسبت داده است )گرشویج، 
1385، 273(؛ »بابلون« موزه دار سکه ها در پاریس، »پوپ« 
ایرانی  محققان  بین  از  و  ایران«،  هنر  در  »سیری  کتاب  در 
دادور و مکوندی )1391(، فیضی، منتشری و محمدی لورون 
 ،»)1388( بیانی  ملکزاده  و   )1380( آورزمانی   ،)1396(
مطالعۀ تخصصی خود را بر سکه های ایران متمرکز کرده اند 
و در این زمینه کتب »تاریخ سکه« تألیف کرده اند. از منابع 
مذکور و دیگر منابعی که کم و بیش به مطالعۀ موردی سکه ها 
پرداخته اند، هیچ کدام به تحلیل کارکردهای امنیتی سکه های 

هخامنشی نپرداخته اند. 

روش شناسی تحقیق
اطالعات این تحقیق به شیوۀ کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد 
موزه، کتب، مقاالت، کتیبه ها و سکه های هخامنشی صورت 

گرفته است. 

سکه های هخامنشیان
امنیتی- کارکرد  کاال،  مبادلۀ  تجاري  ابزار  بر  عالوه  سکه ها 
نیز تصاویر  و  با نقش تصویر خود  سیاسی داشته اند. شاهان 
نظام  سکه ها،  روی  بر  سیاسی  و  آیینی  مذهبی،  نمادهای 
اعتقادی هماهنگ و یک سویی را در جامعه تبلیغ می کردند. 
یک رو  عموماً  که  است  این  در  هخامنشی  سکه های  ویژگی 
ضرب می شدند. طرح روی سکه ها پادشاه را در حالی نشان 
با دست دیگر خود  و  می دهد که در یک دست کمان دارد 

یا نیزه ای را گرفته و رو به راست می نگرد.  پیکان، خنجر و 
نشان  را  نامنظمی  طرح پشت سکه ها گودی مستطیل شکل 
می دهد که ناشی از ابزار ضرب سکه است. سکه های هخامنشی 
بیشتر با دو فلز طال و نقره ضرب می شدند. سکه های طالی 
هخامنشی با نام »داریک« به وزن 8.۴2 گرم و سکه های »دو 
داریکی« به وزن 16.65 گرم ضرب می شد )گرشویج، 1385، 

.)507-528
در امپراطوری هخامنشي سکه هاي شاهی-ساتراپ ها- استان ها 
با تصاویر شاه و سکه های محلی در کشورهای مغلوب ضرب 
می شد. پس از سال 517 ق.م داریوش اول در سراسر امپراطوری 
بر  پولی  واحد  این  رایج کرد.  را  ثابتی  پولی  واحد  هخامنشی 
مبنای سیستم پولی هخامنشیان برگزیده شد و شامل قطعۀ 
طالی مسکوك به وزن ۴/ 8 گرم بود. ضرب پول طال فقط به 
ضرابخانۀ سلطنتی اختصاص داشت. عیار این طال 3درصد بود، و 
این معیار طی چندین سده پایۀ رواج پول های طال در بازرگانی 

جهان به شمار می رفت )بابلون، 1388، 26-5(.
و  گرم   5  /6 وزن  به  نقره ای  سکۀ  مبادله،  وسیلۀ  رایج ترین 
معادل 20/ 1 پول طال بود. نسبت بهای طال و نقره با وزن 
فلزهای  بود.   131/3 به  یک  هخامنشی،  دولت  در  مساوی 
گران بهایی که متعلق به خزانۀ دولت بودند فقط به صالح دید 
شاهنشاه ضرب و تبدیل به مسکوك می شدند )گرانتوفسکی، 

1389، 92(؛ )جدول 1(.

دورۀ  سکه های  امنیتی  کارکرد  تقویت کنندۀ  عوامل 
هخامنشیان

و  غربی  آسیای  سراسر  در  هخامنشیان  شاهنشاهی  استقرار 
تمرکز بي سابقه ای  این منطقه  به قدرت حاکمان  پایان دادن 
به وجود آورد که عامل مهمی در توسعۀ فعالیت های تجاری 
و  داریوش  اقتصادی  سیاست  این،  بر  عالوه   بود.  بازرگانی  و 
سعی او در تأمین راه ها و وسایل ارتباطی، دخول مقیاس ها و 
وزنه های جدید، رواج سکه و پول واحد در اقطار شاهنشاهی، 
و نظارت دولت در امور اقتصادی تحرك و جنبش بي سابقه ای 
در امور تجاري و بازرگانی ایجاد کرد. »گیرشمن« می نویسد: 
»با توسعه تجارت جهانی، سطح زندگی به طور محسوسی در 
ایران عهد هخامنشی باال می رفت و مخصوصاً در بابل، سطح 
زندگی باالتر از یونان بود« )گیرشمن، 1372، 177(. به ادعاي 
»اومستد« نیز »در میان پادشاهان باستانی، کمتر فرمانروایی 
که  باشد  دریافته  خوبی  این  به  داریوش  مانند  که  می یابیم 
کامیابی یک ملت باید بر بنیاد اقتصادی سالم گذاشته شود«؛ 
او برای هماهنگ کردن وزنه ها، وزنه جدیدی به نام »کرشه« 
برقرار کرد )اومستد،  نام »پیمانه شاه«  به  و پیمانه جدیدی 

.)251 ،1393
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جدول 1. تقسیم بندی های سکه های هخامنشیان. مأخذ: رضایی باغ بیدی، 1391، 5و6؛ بابلون، 1388، 8-26.

تصاویر سکهویژگی های سکه های هخامنشیردیف

 نیم تنۀ کمانداری ریش دار که تاجی کنگره دار بر سر و قبایی آستین گشاد1
 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 سیگُلس

به دست آمده است.

 سکه هایی که در آنها در کنار ریش کماندار برجستگی ای وجود ندارد.2

 سکه هایی که در آنها پایین قبای کماندار، برخالف دو نوع پیشین، روی3
 زانوی پای چپ چین نخورده، بلکه به صورت تقریباً نیم دایره از زانوی

پای چپ تا قوزك پای راست امتداد یافته است.

بر۴ تیردانی  که   1 نوع  ظاهری  ویژگی های  با  کمانداری  تمام قد   تصویر 
 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 
ماه زمستان سال 50۴ ق.م صادر  نخستین  اواسط  را  دریک 
کرد. این سکه ها به سرعت از مصر تا هندوستان به کار رفت 
و دشواری هایی که میان قوم ها و ایالت های گوناگون ایران در 
امر دادوستد وجود داشت، برطرف شد. سکه دریک زرین تنها 
به فرمان شخص پادشاه ضرب می شد، اما سکه های سیمین 
چنین وضعی نداشت. داریوش اجازه داده بود. تا ساتراپ های 
در  واقع  ضرابخانه های  در  را  نیاز  مورد  سیمین  سکه های  او 
در  دریک  سکه های  کنند.  ضرب  خود  فرمانروایی  قلمرو 

داشت؛  رواج  بسیار  »یونان«  به ویژه  مجاور  کشورهای  کلیۀ 
به گونه ای که بانک داران بیگانه با رغبت بسیار سکۀ هخامنشی 
را می پذیرفتند و قسمت مهمی از دادوستدهای بانکی خود را با 
آن انجام می دادند. سکه های زر را دریک )داریک( و سکه های نقره 
سیگلوی  وزن  و  گرم   8  /۴2 دریک  وزن  می گفتند.  سیگلوی  را 
75/ 10 گرم بود. عیار سکه های دریک بسیار باال بود و با آزمایش 
روی نمونه های به دست آمده معلوم شده  است که فلزش تنها 3 
درصد آلیاژ  داشته  است. این خلوص باال باعث رواج این سکه شد 
و همواره سکه های طالی هخامنشی سخت معتبر بودند. در اواخر 
دوران هخامنشی دو دریکی هم ضرب شد. کیفیت سکه های زر 
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در تمام دوران هخامنشی ثابت ماند. دریک ها و سیگلوی ها دارای 
نقش »کماندار پارسی« بودند. این نقش در طول دو قرن سلطنت 
هخامنشیان تغییر کرد. ازآنجاکه سکه های هخامنشی تاریخ ضرب 
ندارند، از روی قراین دیگر، نقش های مربوط به دوران هر پادشاه 
تنها  استثنایی  موارد  هخامنشی جز  کرده اند. سکه های  تعیین  را 
فرورفتگی  معموالً  آنها  پشت  و  هستند  نقش  دارای  یک سو  در 
مربع شکل و ناهمواری های نامنظمی دیده می شود )بیانی، 1381، 

.)62-72
دورۀ  سکه های  امنیتی  کارکرد  تقویت کنندۀ  عوامل  دیگر  از 
ایجاد  قبیل  از  اقداماتي  با  آن  تأثیرگذاری  رابطۀ  هخامنشیان 
ضرب  شاه،  گوش  و  چشم  سازمان  تأسیس  پست،  و  چاپارخانه 
سکه توسط ساتراپ های بزرگ، سیاست تساهل و تسامح مذهبی 
داریوش اول، نقش و نقر تیر و تاج شاهی در روی سکه ها، ایجاد 
وزن و پول واحد در تجارت و بازرگانی، استقالل داخلی ساتراپ ها، 
اهمیت دادن به راه آبی، ایجاد امنیت سیاسی و اقتصادی و از همه 
بوده  است. داریوش هخامنشي  برای  مهم تر تأسیس جادۀ شاهی 
آن،  پایتخت های  و  شاهنشاهی  مختلف  مراکز  بین  ارتباط  حفظ 
شبکه ای از منازل عرض راه تشکیل داد که وسعت و اهمیت آن 
چندان بود که مدت ها پایدار ماند. این جاده ها که در درجۀ اول 
برای امور اداری به کار می رفت، بازرسی و مراقبت می شد و مبادالت 
تجاری بین دولت های مختلف را تسهیل می کرد. ساختمان جاده ها 
نیز  را  امنیت می افزود، سرعت حمل ونقل  بر  به همان نسبت که 
تأمین می کرد. در سراسر این جاده ها که از شوش-پایتخت اداری 
مملکت- منشعب می شد، دادوستد و بسط فرهنگ و مبادلۀ افکار 
)فرای،  می یافت  توسعه  شاهنشاهی  پرچم  سایۀ  در  نیز  عقاید  و 

.)17 ،1393
کویر  دشت  یعنی  نمک زار،  بیابان  دو  وجود  »فرای«،  عقیدۀ  به 
کرده،  هم جدا  از  را  غرب  و  که چون سدی شرق  لوت  و دشت 
به سوی  و مهاجمان  انبوه مهاجران  از دیرباز  بود که  سبب شده 
هندوستان و یا به سوی بین النهرین روی آورند. بااین حال، یک راه 
از نزدیک تیسفون آغاز می شد و از شهرهای کرمانشاه،  بازرگانی 
همدان، و تهران کنونی تا هرات ادامه می یافت. سپس، یک راه به 
سوی شمال شرقی می گرایید و به مرو و بخارا و سمرقند می رفت 
و راه دیگر از سمت جنوب به سیستان و از سمت شرق به قندهار 
و از روی کوه ها به دشت های سند می رفت. راه های دیگر از تهران 
یا همدان از سمت شمال به آذربایجان و ارمنستان و دریای سیاه 
فارس  و  اصفهان  به  جنوب  سمت  از  یا  می رفتند  خزر  دریای  یا 
محدود مي شدند. اما راه عمدۀ تاریخی، راه مشرق به مغرب بود که 
آن را به نام »راه بزرگ خراسان« یا »جاده ابریشم« می خواندند 

)همان، 18(. 
به  )تیروکمان( در سکه های هخامنشی  نقوش  نقر و  تداوم 

عنوان نماد سراسر امپراتوری 
یکی از مهمترین نقوش سکه های این دوره تداوم تصویر تاج شاهی 
به عنوان نماد قدرت، مشروعیت و امنیت اجتماعی - سیاسی بوده 
است. بر روی سکه های هخامنشی غیر از تصویر شاهنشاه، تصویر 

تصویر  عموماً  نیز  پشت سکه ها  در  و  نشده  دیگری حک  شخص 
خاصی حک نشده است؛ تنها فرورفتگی های چهارگوش نامنظمی 
که شاید نمایندۀ تصویر خاصی باشد، در پشت مسکوکات نمایان 
سکه های  از  برخی  و  َشِکل ها  دریک ها،  دو  دریک ها،  است.  شده 
نقره که به وسیلۀ ساتراپ ها و سلسله های تابعه ضرب شد، عموماً 
دارای نقش کماندار پارسی و یا تصویر شاهی که با شیر می جنگد 
انواع سکه ها  بعضی  در  نیز  و  است  ایستاده  گردونۀ خود  در  یا  و 
اول  داریوش  زمان  از  هخامنشی  مختلف  شاهان  شبیه  تصاویری 
لنورمان« در 18۴9م. در  تا داریوش سوم دیده می شود. »شارل 
سکه ها  این  روی  در  که  اشخاصی  سرهای  است  نوشته  باره  این 
)دریک( دیده می  شود به دو نوع متمایز تقسیم می شود: سکه ها 
با بینی مستقیم و کشیده بیشتر از سایر سکه ها دیده می شود و 
باید متعلق به تصویر خشایارشاه باشد. سکه هایی که تصویر شاه 
آن دارای بینی مستقیم و کشیده است آنها را متعلق به داریوش 

می دانیم )بابلون، 1388، 1۴(؛ )تصویر 1(.

عوامل تهدیدکنندۀ کارکرد امنیتی سکه ها در دورۀ هخامنشی
قدرت  فارس کسب  مردم  از  کارآمدن  روی  از  پیش  هخامنشیان 
کردند، اما پس از تشکیل سلطنت، سرچشمۀ قدرت آنان عبارت 
امپراتوری هخامنشی وجود  در سراسر  امالك وسیعی شد که  از 
داشت. با زوال شاهنشاهی هخامنشی، شهربانان عماًل از استقالل 
اصلی چنین  قاعدۀ  برخالف  آنکه  از  برخوردار شدند؛ خاصه پس  
مرسوم شد که آنان را به سپهساالری شهرستان خود نیز بگمارند. 
از میالد  را در 330 پیش  »اسکندر« که »داریوش سوم«  ظاهراً 
هخامنشی  اصلی  سنن  و  آداب  سلوکي ها،  همچنین  و  برانداخت 
خاندان  تمام سالطین   .)52  ،1339 )لمبتون،  دادند...  ادامه  را 
هخامنشی از روش عاقالنۀ »کورش« و »داریوش« پیروی نکردند، 

بلکه در ناز و نعمت و فساد و خودخواهی 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 
بهره های بانکی تهدید کرده بودند؛ ظهور بانک های خصوصی، یکی 
از پدیده های جالب اقتصادی در این دوره است. اومستد می نویسد 
بزرگ  واحد  تنها  که  بود  پرستشگاه ها  در دست  وام دادن  کار  که 
اقتصادی بودند. وام های کشاورزی ظاهراً بدون بهره بود، ولی قید 
می کردند که اگر وام سر خرمن پس داده نشود، صدی 25 بر آن 
افزوده شود. در وام های غیرکشاورزی نرخ بهره صدی بیست بود. 
اگر وام گیرنده شخص معتبری نبود جریمه ای سخت )درصورتی که 
وام در سر موعد پرداخت نمی شد( به آن افزوده می شد. در مورد 
اشخاص غیرمعتبر معموالً وام دهنده، یک خانه، یک تکه زمین، یا 
یک برده به عنوان گروگان می گرفت. در این موارد، اجاره ای برای 
گروگان و بهره ای برای پول منظور نمی شد. اگر بدهکار در پرداخت 
کوتاهی می کرد، بستانکار گروگان را به چنگ آورده بود. وام های 
و قید می کردند:  بهره می خواستند  بود که هم گرو و هم   دیگری 
»هرچه که در شهر و بیرون شهر ازآن اوست، گرو است« )سامی، 
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تصویر 1. عوامل تقویت کننده کارکرد امنیتی سکه های هخامنشی. مأخذ: نگارندگان.

.)78 ،13۴3
بهرۀ  هخامنشی  سکه های  کارکرد  تهدیدکنندۀ  عوامل  دیگر  از 
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 
گردآوری  اندیشه  در  فقط  هخامنشی  سالطین  بعد،  به  داریوش 
مالیات و انباشتن شمش های زر و سیم در گنجینه های خود بودند 

)همان، 79(.
ضروریات  دیگر  و  مسکن  پوشاك،  خوراك،  هزینۀ  درحالی که 
زندگی، از اواخر عهد داریوش، سیر صعودی طی می کرد؛ درآمد 
ترتیب  این  به  و  بود  ثابت  همچنان  جامعه  فعال  طبقات  مزد  و 
اگر  تردید  بدون  اکثریت کاسته می شد.  قوۀ خرید  از  روز  به  روز 
مالیات  نام  به  به زور  را که  پادشاهان هخامنشی پول های کالنی 
کمک  و  آبادی  و  عمران  راه  در  بودند،  گرفته  خاورمیانه  ملل  از 
مالیاتی  مؤدیان  می رسانیدند،  مصرف  به  جامعه  فعال  طبقات  به 
مجبور نمی شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. 
ادامۀ همین سیاست اقتصادی به شورش و قیام بابل، مصر و دیگر 
کشورهای خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست 
گفته  »گوگمل«  نبرد  از  پس  سوم  داریوش  کرد.  فراهم  اسکندر 
بود: »بگذار این ملت حریص )مقدونی و یونانی( که از دیرگاهی 
تشنه خزاین من است در طال تا گلو فرو رود« )همان، 80(. اگر 

داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گردآوری شمش های 
طال و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی 
می کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاك ایران را به خود راه نمی داد. 
ولخرجی شاه و درباریان را حد و حدودی نبود. به طوری که از 
از دورۀ  برمی آید، حکومت هخامنشی  کتیبه های میخی مکشوفه 
مالیات  اخذ  خود،  آسایش  و  راحت  تأمین  برای  بعد  به  داریوش 
و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه کارانی نظیر »اگیبی« 
و  می کرد  واگذار  دیگر  عده ای  و  پسران  و  »موراشو«  و  پسران  و 
نقره  پول  به  را  محل  هر  خراج  تجارت پیشه،  مقاطعه کاران  این 
گرد می آوردند و به خزانه شاهی تحویل می دادند. ولی بندگان و 
مشتریان آن تجارتخانه ها نه تنها خراج از مردم می ستاندند، بلکه 
به معنی صحیح کلمه اهالی را لخت و غارت کرده و ایالتی را از 
چنین  پنجم  قرن  میخی  کتیبه های  از  می کردند.  ساقط  هستی 
برمی آید که یکی از مأموران ایرانی علیه اعمال این تحصیل داران 
خراج، شکایت کرد و خطر محاکمه و محکومیت ایشان پیش  آمد، 
ولی موراشو و پسران بهتر آن دیدند که رشوۀ کالنی به مأموران 
و  )پطروشفسکی  یابند  نجات  دادرسی  و  دادگاه  از  و  بدهند 

همکاران، 1353، 7(.
به تصور امستد، چون مالیات های سنگین را از زروسیم می گرفتند، 
ناچار  نبودند  باج  پرداخت  به  قادر  که  ملک داران  از  کثیری  عدۀ 
به  نابکار  وام دهندگان  نزد  را  خود  امالك  زر  و  سیم  تهیه  برای 
گروگان می دادند. ادامۀ این سیاست ظالمانه از طرف سالطین و 
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به عقیدۀ امستد موجب پیداشدن  زمامداران حکومت هخامنشی 
تورم و باالرفتن قیمت ها و فالکت و بیچارگی مردم زیردست شد 

)اومستد،1393، ۴56(؛ )تصویر 2(.

سیاست تقسیم سکه های طالی دریک و جنگ های 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 
بود. از دیگر  برتر تبدیل شده  به قدرت دریایی  ۴61 ق.م تبدیل 
علل وقوع جنگ پلوپونز می توان به این مورد اشاره کرد که پس 
از اتحاد دلوس، دولت آتن دیوارهای عظیم و بنا در آن ساخت و 
دارای نیروي دریایي 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 ساخته شده در آن 
می نگریست، بتی ها و کرنتی ها بالطبع متمایل به اسپارت شدند و 
با آن عهد و پیمانی بستند تا از بزرگ شدن آتن جلوگیری کنند و 
به این ترتیب در سال ۴31ق.م جنگ پلوپونز بین آتن و اسپارت 
فرمانده  به  را  جنگ  ادارۀ  اسپارت  سرانجام،  اینکه  تا  شد،  شروع 
وارد  به دشمن  لیزاندر چنان ضربتی  واگذاشت.  »لیزاندرم«  خود 
کرد که منجر به سقوط آتن شد. اسپارت بیشتر شهرها و جزایر 
آرسیتوکرات ها  و  بود  خالی  آتن  خزانۀ  درآورد.  تصرف  به  را  آتن 
نیز هواخواه صلح و اتحاد با اسپارت بودند. در سال ۴0۴ق.م آتن 
تمام  از  کرد،  ویران  را  خود  حصارهای  پذیرفت،  را  صلح  شرایط 
گفت  ترك  را  دموکراسی  پوشید، حکومت  متصرفات خود چشم 

و به استقرار قوای اسپارت در آکروپل رضایت داد. به این ترتیب 
جنگ پلوپونز با شکست آتن خاتمه یافت؛ این در حالي بود که آتن 
توانسته بود مدت ها در برابر قوای دولت های یونانی که از کمک 
سکه های پارسیان برخوردار بودند، پایداری کند )پیرنیا، 1388، 

1211؛ سامی، 1389، 208(.
اجیران  را  ایران  سپاه  عمدۀ  بخش  پلوپونز  جنگ های  عصر  در 
پول  دریافت  برابر  در  که  افرادي  مي دادند؛  تشکیل  مزدوران  و 
مي جنگیدند و اغلب به دلیل الزام و اجبار وارد خدمت مي شدند. 
حضور مزدوران موجب ضعف و انحطاط ارتش شد؛ شورش هاي پی 
در پی مردم کشورهای تابعه، شکست های 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 
کار  دستور  در  یونان،  سیاسی  سران  بی اعتبارکردن  براي  رشوه 
بین  را  هخامنشی  دولت  سیاست  اردشیر  گرفت.  قرار  اردشیر 
بدین  داد،  قرار  تفرقه اندازي  براساس  ۴۴9ق.م  تا   6۴6 سال های 
ترتیب که از طریق تطمیع، اسپارتیان را علیه آتنیان و آتنیان را 

علیه اسپارتیان تحریک مي کرد )سامی، 1389، 208(.
»اردشیر اول« از طریق سیاست »نفوذ طالی ایران در دولتمردان 
جلب  پارسیان  به  نسبت  را  آنان  موافق  نظرات  کرد  آتن«، سعي 
کند و فضای رعب انگیز ترس از ایران را در همۀ یونان حاکم کرده 
رهبری  به  پارسیان  از  ارتش جدیدی  که  کند  تفهیم  یونان  به  و 
فرزند خشاریارشاه به یونان نخواهد آمد. ایران، در این زمان، طالی 
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تصویر 2. عوامل تهدیدزای کارکرد امنیتی سکه های هخامنشی. مأخذ: خدادادیان، 1386؛ هینتس، 1389و کخ، 1386.
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هریک  که  ترتیب  بدین  مي کرد؛  سرازیر  یونان  جانب  به  را  خود 
از طرفین که ضعیف می شد، ایران به آن طرف گرایش می یافت 
بتوانند  یابد و هخامنشیان  ادامه  این جنگ ها  تا  و کمک می کرد 
منافع خود را در منطقه، بدون  دغدغه خاطر، جنگ و خونریزی، 
حفظ کنند. برای اردشیر دیگر نیازی به شمشیر پیش نیامد، چرا 
مذاکرات  از  پیش  حتی  او  طالیی  وعده های  و  شاه  طالهای  که 
کالیاس و جنگ های پلوپونز، یونانی ها را از فتنه جویی در مرزهای 
باز می داشت و یونانی ها در این دوره به بوی طال و  غربی کشور 
آسیای صغیر  ایرانی  یا حرم ساتراپ های  دربار شاه  به  طمع جاه 
جلب می شدند. روشی که اردشیر به کار می برد، استراتژی جدیدی 
بود که تا آن زمان در روابط دیپلماتیک کشورها به کار نرفته بود و 
یا اگر کارایی داشت، شناخته شده نبود )پیرنیا، 1388، 1212؛ 
سامی، 1389، 209(. اردشیر اول در دسامبر ۴2۴ق.م درگذشت. 
همخوابه  یک  از  اول  اردشیر  پسر  هیرکانی  شهربانی  »واخوس« 
بابلی، در 13 فوریه ۴23ق.م با نام »داریوش دوم« خود را پادشاه 
تا  را داد  این فرصت  به شاه  یونان  پارس خواند. منازعات داخلی 
با  اندازد و  ایران را همچون حربه ای قاطع در یونان به کار  طالی 
توسعۀ اختالفات آتن و اسپارت هردو را ضعیف کند. در این ایام، 
بود، اسپارت  به اوج شدت رسیده  پلوپونز  در حالی که جنگ های 
می کوشید تا برای از بین بردن حریف نیرومند خویش یعنی آتن، 
از طالی داریوش استفاده کند. روانه ساختن سکه های طالی ایرانی 
به جای سربازان ایرانی به آن سوی مرز و تطمیع هریک از طرفین 
مخاصمه، کار را بر یونانی ها مشکل و بر ایرانی ها آسان می ساخت. 
برای  ایران  طالی  دهد،  رخ  درگیری  یونان  و  ایران  بین  بي آنکه 
اغوای آتن علیه اسپارت، به کار می رفت. با صرف طال و رشوه تنور 
جنگ گرم نگاه داشته می شد. 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 
از  تن  دو  »فرناباز«  و  »تیسافرن«  گرفت.  عهده  بر  را  بین المللی 
یونان  تضعیف  برای  را  پارس- سیاست جداگانه ای  سیاستمداران 

به کار می بردند که در مجموع به یک هدف می رسید. اسپارتی ها 
سرانجام با تیسافرن پیمان نامه ای در سال ۴1۴ق.م انعقاد کردند 
که براساس آن: 1. تمام شهرها و سرزمین هایی که قباًل در دست 
پارسیان بود، بار دیگر به کنترل پادشاه پارس درمی آمد. 2. مقرر 
برای ممانعت  را  نیروهای خود  اسپارتی ها،  و  شد شاه هخامنشی 
با  جنگ   .3 کنند.  ادغام  مناطق  این  در  مالیات  اخذ  از  آتنی ها 
یا  اعالم کنند. ۴. هر شهر  توافق یکدیگر مختومه  با  تنها  را  آتن 
منطقه ای نیز که علیه شاه قیام می کرد، به منزلۀ دشمن اسپارت 
را  السدمونی ها  علیه  یاغیان  متقاباًل  نیز  پادشاه   .5 می شد.  تلقی 
دشمن خویش می پنداشت. پارسیان تأمین مالی اسپارتی ها را بر 
عهده گرفتند. محتوای این پیمان چندان خوشایند اسپارت نبود 

)پیرنیا، 1388، 956(؛ )جدول 2(.

نتیجه گیری 
سکه در طول تاریخ عالوه بر نقش اصلی اش که تسهیل امر تجارت 
و مبادالت کاال بود، وسیله و ابزاری امنیتی و تبلیغاتی در دست 
شاهان نیز تلقي مي شد. در دورۀ هخامنشی مهمترین سکه هایی که 
ضرب می شد، دارای کارکرد امنیتی و عبارت از »سکه های شاهی« 
و »سکه های ساتراپی« بودند. در طول حکومت هخامنشی، تعداد 
ساتراپ ها و جایگاه سیاسی آنها دچار تغییرات مکرری شد که در 
بسیاری موارد می توان این تغییرات را در مطالعۀ سکه ها و کتیبه  ها 
مشاهده کرد. سیاست تقسیم سکه در کنار جدایی مصر از ایران و 
افزایش قیمت کاالهای اساسی، از عوامل تهدیدکنندۀ بسیار مهم 
کارکردهای امنیتی سکه های هخامنشی بوده است. از زمان اردشیر 
اول و با شروع جنگ هاي پلوپونز، دولت ایران با کمک سکه های 
واقع،  در  و  گرفت  پیش  در  را  تفرقه اندازي  سیاست  طالیی خود 
پادشاه ایران با این شیوه که تاکتیک نوین دیپلماتیک بود، نه تنها 
در امور داخلی یونان دخالت کرد، بلکه یوناني ها را از سرازیرشدن 
به مرزهاي ممالک زیر سلطه خود دور نگه داشت و این سیاست 
همچنان ادامه پیدا کرد تا در زمان داریوش دوم که او نیز به واسطۀ 

پیامدهای منفیپیامدهای مثبتردیف

غفلت از تربیت امور اداری و مالی منطقۀ آسیای صغیرایجاد آرامش در ملل تابعه منطقۀ آسیای صغیر1

2
 اتحاد بین دولت - شهرهای یونانی در زمان حملۀ اسکندر به ایران و عدم درگیری بین  دولت - شهرهای یونانی

کارایی سیاست تقسیم سکه های طال

 کنترل ممالک تابعه توسط پادشاهان اردشیر اول، داریوش دوم،3
اردشیر دوم و اردشیر سوم توسط استخدام سربازان مزدور

شورش ملل و ضعف هخامنشیان در اثر سیاست استخدام سربازان مزدور

گسترش و رونق تجارت در امپراتوری هخامنشیگسترش و رونق تجارت در امپراتوری هخامنشی۴

5
 عدم کارایی سیاست تقسیم سکه های طال در زمان داریوش سوم و سقوطکارایی سیاست سکه های طال در حربه سیاسی

هخامنشیان

ناتوانی در اخذ مالیات به دلیل شورش ملل تابعه به ویژه مصرساماندهی در اخذ مالیات6

جدول 2. پیامدهای سیاست تقسیم سکه طالی شاهان هخامنشی در جنگ های پلوپونزی. مأخذ: نگارندگان.
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سیاست های خود نقش بانکدار بین المللی را ایفا می کرد و دولت-
شهرهای آتن و اسپارت را به جان هم می انداخت. به گواهي منابع 
تاریخي، همان گونه که شروع این جنگ ها با پشتیبانی دولت ایران 
سکه  تقسیم  سیاست  و  ایران  دولت  نظر  با  هم  آنها  پایان  بود، 
ایران صورت مي پذیرفت. خالصه آنکه سکه های ایرانی از شمشیر 
سربازان نظامی برنده تر و از هر جنگی خانمان سوزتر بود. به بیان 
دیگر، همانگونه که ضرب سکه در ایجاد امنیت داخلي مؤثر افتاد، 
در ایجاد ناامني میان دولت هاي رقیب و متخاصم نیز مؤثر واقع 

شد.
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