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چکیده
دیپلماسی در تاریخ سیاسی جهان به ویژه ایران پیشینهای دیرینه دارد ،گرایش به قدرت و حفاظت از
منافع و دستاوردها از یک سو ،وحشت از جنگ و پیامدهای ناگوار آن از سوی دیگر در ایجاد و توسعه
روابط دیپلماسی به ویژه در میان هخامنشیان تاثیر گذار بوده است .از آنجایی که در دوره هخامنشیان،
زندگی در پارس به سیاست و جنگ بیشتر از مسائل اقتصادی بستگی داشت ،بنابرین بین هخامنشیان
و کشورهای دیگر ،روابط دیپلماسی وسیعی برقرار بوده است .بر این اساس ،نقش سفیر بسیار مهم و
حساس بود .سفیران انتخاب شده توسط شاهان هخامنشی باید پس از عبور از راههای دشوار و به
جان خریدن خطرات بسیار به کشور مقصد میرسیدند ،عالوه بر این ،سفیران باید به زبان مردم بومی
آنجا آشنا بوده و از راههای عبور و مرور و کشور مقصد اطالعات کافی دریافت کرده و پس از بازگشت
به کشور مبدا این اطالعات را در اختیار شاهنشاه میگذاشتند و این در مورد سفیران هخامنشی نیز
صدق میکرد .با وجود پژوهشهای گستردهای که دربارهی تاریخ هخامنشیان و روابط سیاسی و
اقتصادی آن با کشورهای دیگر انجام گرفته است ،تاکنون در منابع این دوره اشارت پراکندهای به
سفیر و سفارتخانه در دوره هخامنشان شده است و هیچ یک بطور کامل به وجود سفارتخانه ،جایگاه
سفیر و حدود و اختیارات آن در دوره هخامنشیان نپرداختهاند .لذا این پژوهش بر آن است تا با استناد
به منابع تاریخی و با استفاده از شیوهی پژوهشهای تاریخی به وجود سفارتخانه و جایگاه سفیر در
دوره هخامنشیان بپردازد.
کلید واژه ها :سفیر ،سفارتخانه ،فرستاده ،هخامنشیان.

 1عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
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مقدمه
«سفیر یک کشور ،یعنی نماینده تام سیاسیی اقتصیادی شاهنشیاه در آن کشیور» ،هیر شاهنشیاهی و
حکومتی در طول تاریخ برای تبادل نظر یا گاهی برای اتخاذ جنگ و صلح و یا روابیط دیپلماتییک بیا
سایر کشورها به «فرستادهای» نیاز داشت ،این فرستاده که امروزه از آن تحت عنوان «سفیر» یاد می-
شود در سرنوشت کشور نقشی مهم و سرنوشت ساز داشت .شاهنشاهی هخامنشییان نییز بیا آن همیه
گستردگی و وسعتی که داشت به ناچار باید با همسایگان خود و دیگر کشورها چه از لحیا سیاسیی و
چه اقتصادی– تجاری ارتباط برقرار میکرد که این ارتباطات توسط شخص سفیر (=فرستاده سیاسیی
یا اقتصادی» انجام میگرفت .این در حالی است که سفیران کشورهای دیگیر نییز ،وقتیی وارد قلمیرو
هخامنشی میشدند با توجه به این که زمان ماندن آنها در این محدوده ،گاهی اوقات به حیدود ییک
ماه و گاهی به یک سال نیز میرسید ،لذا باید مکانی تحت عنوان «سفارتخانیه» بیرای میدت زمیان
توقف داشتند .همچنین وقتی شاهنشاه تصمیمی در ارتباط با همسایگان و دیگر شاهان اتخاذ میکیرد
به خصوص در مواقع ضروری ،بنا به ضرورت ،شخصی مامور رساندن آن تصمیم بیه شاهنشیاه میورد
نظر بود .در برخی مواقع ممکن بود حتی منتقل کردن تصمیم شاه« ،مرگِسیفیر»میورد نظیر را در پیی
داشته باشد .اما آیا در دوره هخامنشیان نیز سفیر چنین قدرت و جایگاهی داشت .بیحرمتی بیه سیفیر
یعنی بی احترامی به مردم و درنتیجه به شاه آن کشور و در چنین مواقعی حتی میتوانست جنیگ را در
بین دو کشور در پی داشته باشد.
معموال تمام مشاغل دربار هخامنشیان موقت بود و ممکن بود از امروز به فردا از آدمی که کامال مورد
اعتماد است ،اخذ و به دیگری منتقل شود و احتماال این در مورد منصب سفیر نیز صیدق مییکیرد .در
هر حال سفیری که به کشوری فرستاده میشد ،ابتدا باید به زبان آنان آگاهی داشته باشد .بنابرین باید
از قبل به زبان و فرهنگ آن کشور یا منطقه آشنا شده باشد .همچنین سفیر باید از دربار و مسیر عبیور
و مرور مقصد نیز اطالع داشته و در مواقع ضروری دارای اختیاراتی نیز باشد تا بتواند تصمیم مورد نظر
را اخذ کند .به نظر میرسد یکی از صاحب منصبان دربار هخامنشیان ،سفیر بیود کیه معمیوال توسیط
شاهان هخامنشی انتخاب میشد.
اگر چه در منابع اشارت پراکندهای به سفیر و سفارتخانه در دوره هخامنشیان شده است ،اما تیاکنون
تحقیقی جامع و مانع درباره سفیر و سفارتخانه و همچنین جایگاه سفیر در دوره هخامنشییان صیورت
نگرفته است .از جمله منابعی که میتوانند ما را در این زمینه یاری دهند تاریخ هردوت ،اثیر هیردوت،
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تاریخ کتزیاس ،اثر کتزیاس ،کتابخانههای شرقی ،دیودور سیسییلی ،جغرافییای اسیترابو ،اسیترابو و از
میان مورخان جدید به امپراطوری هخامنشی ،اثر پیر بریان ،امپراطوری پارس از امیلیی کیورت اشیاره
کرد که برخی از آنها چندان قابل اطمینان نیستند و در استفاده از آنها باید احتیاط الزم را به عمل آورد
تا نتیجهگیری به بیراهه نرود.
پرداختن به موضوع سفیر و سفارتخانه در دوره هخامنشیان نیز ،از آن جهت حائز اهمیت است تیا بیه
وجود بینش شاهان این سلسله به مقام و جایگاه سفیر در بیین هخامنشییان و تعیامالت آن بیا سیایر
کشورها بر اساس روابط دیپلماتیک اشاره شود که این امر در روند تعامالت سیاسیی – اقتصیادی بیه
ویژه نظامی در آن برهه از زمان بسییار حیائز اهمییت اسیت .در زمیانی کیه کشیورهای یونیان دم از
دیپلماتیک و حقوق دیپلماسی میزدند ،به طوری که واژه دیپلماسی از یونان گرفته شده ،اما در عمیل
سفیران هخامنشی توسط آنان کشته میشد ،این در حالی بود که پاسخ هخامنشیان عملی غیر از ایین
بود .بنابرین این جستار با درک این مطلب تالش دارد تا به وجود سفارتخانه ،جایگاه سیفیر ،حیدود و
اختیارت آن در دوره هخامنشیانبا تکیه بر منابع این دوران و دادههای باستانشناسیی و بیا اسیتفاده از
شیوه پژوهشهای تاریخی بپردازد .لذا برای این منظور ابتدا به پیشینه سفیر و موقعیت آن ،سیپس بیه
وجود سفارتخانه و جایگاه آن در دوره هخامنشیان پرداخته خواهد شد.
مقام سفیر نزد کوروش
سفیر فرستاده ای است از جانب کشور یا قومی به کشور ییا قیوم دیگیر بیرای رفیع نگرانیی سیاسیی،
اقتصادی ،فرهنگی و بین مرزی ،که بین دو طرف وجود دارد .شواهد و مدارک تیاریخی بییانگر وجیود
مذاکرات سیاسی و روابط دیپلماتیک در دوره پیش از هخامنشیان ،میان دولتهای ایران ،آشور و بابیل
بوده و حل و فصل اختالفات سیاسی میان این دولتها از طریق سفیر به وییژه بیین دولتهیای اییالم و
آشور میباشد .تبعا دولتهای پیش از دوره هخامنشیان نیز بیرای حفیق قیدرت و حیل اختالفیات بیا
همسایگان خود نمایندگانی داشتهاند ،در غیر اینصوت در مسائل داخلی و خارجی بیا مشیکل روبیه رو
میشدند .برای مثال ،از برخی منابع میتوان دریافت در دوره ایالم افرادی به عنوان نماینده این دولت
به سفارت رفتهاند .اگر چه به نظر میرسد شخص به سفارت رفتیه هنیوز آن جایگیاه سیاسیی خیود را
نداشته است و فقط در زمینه سیاسی (نه اقتصادی و فرهنگی)اختیار میذاکره داشیته و مییتوانسیته بیا
دولت مقصد مذاکره کند 5 .همچنین از اشاراتی که در کتیبهها و نقش برجستهها باقی مانده ،میتیوان
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به وجود نوعی روابط سیاسی بر اساس سفیر اذعان کرد .وجود نام پیارسهیا و مادهیا در نوشیتههیای
آشوریان و اشاره به آنها برای اولین بار توسط آشوریان بیانگر ارتباط دیپلماتیک بین ایین دو سیرزمین
بوده است 2 .برای مثال ،کوروش اول پس از غلبه آشوربانی پال بر عیالم پسرش را بیا نیام اروکیو بیا
هدایایی به دربار پادشاه آشور فرستاد ،اگرچیه نیه در مقیام سیاسیی سیفیر و بیه عنیوان ییک روابیط
دیپلماتیک ،بلکه فقط در جایگاه سیاسی و حفق قدرت خود.

9

کسنفون اشاره دارد ،بعد مرگ آستیاگ5و در پی جانشینی پسرش هوخشتره ،پادشیاه آشیور از فرصیت
استفاده کرده و سفیرانی نزد کراسوس پادشاه لیدی و دربیار سیلطان کاپادوکییه ،2بیه هیر دو قسیمت
فریگیه و پافالگونیها ،هندیها ،کاریها ،کیلیکیها فرستاد و از سفیران خواست تا این کشیورها را در
برابر ماد ترغیب کنند ،بنابرین آن اقوام تحت تاثیر اظهارات سفیر آشیور بیا ایین دولیت پیمیان اتحیاد
بستند 5 .اصوال و بر اساس شواهد تاریخی چنین شهادتی برای مورخ بی ارزش است ،اما اگر بخیواهیم
این ادعای کسنفون را مبنی بر ارسال سفیر ،توسط پادشاه آشور به پادشاهان آسیای صغیر را بپیذیریم،
باید آن مربوط به اوایل هزاره اول پیش از میالد باشد ،یعنیی زمیانی کیه آشیوریان موفیق شیدند بیا
تهاجمات مکرّر خود به شرق سرزمین های خود ،بر نواحی شمالی زاگرس و بخشیی از سیرزمین میاد
سلطه یابند 1 .و احتماال منظور کسنفون نیز یه این برهه از تاریخ میباشد .در هر حال پس از شکسیت
آستیاگ و در نتیجه آن ،تشکیل شاهنشاهی هخامنشی توسط کوروش کبیر بر اهمیت سفیر نیز افزوده
شد .هر چه به نظر میرسد هنوز سفارتخانهای رسیمی در اییران وجیود نداشیته اسیت .امیا از مییان
گفتههای کسنفون میتوان به اهمیت سفیر در دوره کوروشپی برد.
کسنفون اشاره دارد ،فرستادگانی از هند نزد هوخشتره آمده و وی قاصدی را فرستاد تا کوروش را نیزد
سفیران روانه کند .البته کسنفون اشاره دارد که هوخشتره لباس فاخری هم فرستاده و خواسته بود کیه
کوروش به صورتی هر چه برازندهتر جلو سیفیران هنید در آیید و چیون کیوروش ایین کیار را نکیرد،
هوخشتره از او بسیار ناراحت شد و گفت رفتار تو مایه سرافکندگی وی در پیش سفرای هند شده است.
در ادامه وی اشاره دارد که کوروش سفیرانی به هند فرستاد و حتی از ارامنه و کلدانیهیا نییز خواسیت
سفیرانی به هند برای درخواست پول بفرستند و آنها نیز چنین کردنید ولیی قیبلش کیوروش از آنهیا
خواسته بود تا دقیقا گفتههای وی را به هندیان منتقل کنند 9 .هر چند نوشتههای کسنفون بیا افسیانه
1 Astyages
2 Katpatuka
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همراه شده است ،اما بیانگر اهمیت سفیر و جایگاه آن در دورهی مادها و کیوروش اسیت .از شیواهد و
مدراک میتوان دریافت که حتی کوروش خود به عنوان نماینده شاهنشاهی هخامنشی درمراسم عزای
عمومی نبونید در بابل شرکت کرد 0 .همچنین وی از طرف آستیاگ به سفارت نزد پیشوای کادوسییان
رفت 1 .در توطئه هارپاگ و بلزیس علیه سارداناپالوس نیز ،بلیزیس بابلییان را ترغییب کیرد تیا در راه
آزادی بکوشند و با فرستادن نمایندگانی به عربستان ،رهبر بومییان آنجیا را کیه از آشینایان و دوسیت
مهمانیهایشان بود ،متقاعد کرد که به آن حمله بپیوندد 3 .هر چند بیشتر این نوشتهها با افسانه همراه
شده است ،اما حداقل بیانکننده نقش مهم سفیر در این دوره میباشد.
سفارتخانه و جایگاه سفیر نزد هخامنشیان
از آنجا که هخامنشیان توانستند بزرگترین شاهنشاهی را در پارس تشیکیل دهنید و بیه دنبیال آن ،از
آنجایی که شاهنشاهان این سلسله خود را حامی صلح و امنیت جهانی مییدانسیتند ،لیذا بایید مکیانی
تحت عنوان سفارتخانه در پارس داشته باشند .عالوه بر این رشد تمدّن و گسترش روابط بین المللی،
نمایندگی دائم را در بین هخامنشیان و حکومتهای دیگر ایجاب میکرد تا سفارتخانیهای رسیمی و
دائمی توسط داریوش بوجود بیاید و منصب سفیر نیز ،به صورت دائم به جای موقیت صیورت بگییرد.
شواهد و مدارک حاکی از آنند که در دوره داریوش در پارس ،مکانی تحیت عنیوان سیفارتخانیه نیام
گرفته است .که احتماال این مکان در گوشهای (=قسمتی) از دربار شاه بوده است و سفرا نیز ،در دربیار
شاه به حضور پذیرفته میشدند 57 .بنابرین سفرای کشورهای دیگر باید در کنار دربار شاه یعنی جیایی
که آنان به حضور پذیرفته میشدند (محل بار عام در دربار مرکزی) ،اقامت میکردند .همیانطیور کیه
ویسهوفر میگوید ،در زمان داریوش ،فرنکه عموی وی ،اسناد الزم را برای نگهبانان سفارتخانه تهییه
میکرده است تا نگهبانان این اسناد را در صورت نیاز سفیران مقیم در سفارتخانه ،در اختیار آنان قرار
دهند 55 .همچنین در عهد داریوش بزرگ قلمرو هخامنشی وسیعت یافیت .وی بیرای اداره بهتیر ایین
قلمرو ،سازمان اداری منسجمی را تشکیل داد و آن را به ساتراپی تقسیم کیرد و در راس هیر قسیمت،
ساتراپ را قرار داد .آنطور که مورخین اشاره دارد ،عالوه برسفرای خارجی ،ساتراپها نیز ممکین بیود
گاهی اوقات به دلیل حمایت سیاسی و نظامی در برابر دشمنان داخلی و یا خارجی و یا مسائل مربیوط
به باج و خراج ،سفیرانی به دربار مرکزی بفرستند.

52
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به نظر میرسد با توجه به رسالت مهم سفیر ،وی بایید از مییان صیاحب منصیبان انتخیاب مییشید.
همچنین این نکته را نیز باید در نظر گرفت ،هر زمان که شاهنشاهی از قدرت و یکپیارچگی برخیوردار
بود ،تبعا سفیر نیز از قدرت و جایگیاه بهتیری برخیوردار مییشید و ایین موضیوع در دوره دارییوش و
جانشینان وی صدق میکند .البته عکس این قضیه نیز صادق بود .یعنی سفیران کشورهای دیگر نییز
در این دوران در دربار به طور رسیمی میورد اسیتقبال قیرار مییگرفتنید .شیاهان هخامنشیی بایید از
نمایندگان کشورهای دیگر به طور رسمی استقبال کرده و در شان مقام وی با او رفتار کرده و از آنجیا
که در بیشتر مواقع شاهان هخامنشی در دربار بودند ،لذا سفرای مرکزی فقط در دربار مرکزی پذیرفته
میشدند و استقبال از هر سفیر مراسم و تشریفات بسیاری را به همراه داشیت 59 .وقتیی سیفیری وارد
دربار مرکزی و قلمرو شاهنشاه هخامنشیان میشد دیدهها و شنیدههیای خیود را از وضیع حکومیت و
دربار به سرزمین خود منتقل میکرد .بنابرین ،باید دلیل ساخت پاسیارگاد را بیر همیین مبنیا دانسیت.
برسیوس اشاره دارد دلیل ساخت پاسارگاد برای این بود ،زمانی که سفیر خارجی یا داخلیی بیه حضیور
کوروش می آمد شاهد تجسم قدرت پادشاه و منعکس کننده فتوحات و کنترل و ادغام سیاسیی قیدرت
وی باشد.

14

تبادل هدایا میان دو فرمانروای هم رتبه و یا ارسال آن به فردی عالی رتبهتر در هنگام بار عام ،بخشی
از تشریفات دربار هخامنشی بود .حتی برخی از هیاتها برای همین منظور فرستاده مییشیدند 51 .کیه
نمونه آن را میتوان به مردمی که از  29ملل مختلف در دیوارهای کاخ آپادانا یا نقش رستم به عنیوان
سفیران مناطق مختلف برای داریوش در زمان عید نوروز هدیه میآورند ،بیان کرد 59 .اگر چه ایمانپور
سفیران موجود در نقش برجسته کییاخ آپادانا را با نوروز مرتبط نمیداند ،بلکه احتمال میدهد آن بایید
نشاندهنده نمایش قدرت در منطقه شرق باشد 50 .اما در هر صورت؛ اگر این نمایندگان ملل مختلیف
در دیوار آپادانا و تخت جمشید هدیهآورندگان نوروز بوده یا نشاندهنده قدرت در منطقه شرق بودهانید؛
در هر حال بیان کننده جایگاه سفیر در نزد هخامنشیان میباشد .احتماال این سفیران بایید نماینیدگان
همان مناطقی باشند که داریوش در کتیبه بیستون از آنها به عنوان ساتراپیهای تحت قلمرو خود نیام
میبرد 51 .در اینصورت باید گفت که در شاهنشاهی هخامنشی سفرای خیارجی از منیاطق مختلیف از
جمله دولتشهرهای آسیای صغیر ،مصر ،هند و حتی اتیوپی و لیبی نیز حضور داشتند.

53

در دربار رسومی برای به قاعیده در آوردن ارزش عطاییای پیشکشیی بیه سیفرای خیارجی و هیدایای
دیپلماتیک وجود داشته است ،شاه بزرگ به هر یک از سفرایی که از یونان و مصیر ییا از نقیاط دیگیر
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میآمدند ،یک تاالن بابلی سکهی ضرب شده ،دو جام نقره که وزن هر کدام یک تیاالن بیود (تیاالن
بابلی را میتوان 02مین آتیکه تخمین زد) بازوبند ،شمشیر و گردنبند( ،این سه قسم آخر در کل 9777
دریک ارزش داشت) افزون بر اینها ،جامهی ماد که آن را خلعت مینامیدند به سفرا عطیا مییشید.

27

همچنین بخشی از متون تختجمشید بیانگر آن هستند که همراهیانی سیفرایخیارجی را اسیکورت و
حفاظت میکردهاند.

25

تاپلین اشاره دارد ،در ادبیات یونانی از سامانه جادهها که فواصل در آنها بر پاییهی فرسینگاندازهگییری
میشود ،سفیرانی همراه با مالزمانشان و پیکهای رسمی در آنها سفر میکنند و ثروتشان زیاد است.
از آنجا که سفرا پیوسته از شاه بزرگ هدیه دریافت میکردند .لذا یونانیان نسبت به هدایا چنان حساس
بودنیید کییه بسیییاری از سییفرایی را کییه بییه دربییار شییاه بییزرگ میییفرسییتادند ،در بازگشییت بییه
پاراپرسبیا) (parapresbeiaیعنی رشوه خواری متهم میکردند و میگفتند که گذاشتهانید آنیان را
بخرند .آتنایوس نام تیماگوراس را به عنوان سفیر در سال  993به کنگیره شیوش فرسیتاده بودنید بیه
عنوان کسی آورده است که از اردشیر دوم هدایای فراوان گرفته است و آتنیان نییز تیمیاگوراس را بیه
اتهام رشوهخواری محکوم به مرگ کردند.
کونون آتنی در سال  931به گرفتن هدایای بینظیر مفتخر شد (اردشیر خزانیهداری تعییین کیرد کیه
مامور توزیع نقره فراوان در امتثال از اوامر کونیون بیود 22 .آریسیتوفانس شیاعر یونیانی در نمایشینامه
آرفانیها (بیت  )01-09از زبان سیفرای یونیانی کیه از دربیار اییران بازگشیتهاندمیگویید« :از میا بیا
مهماننوازی پذیرایی شد و ما ناگزیر بودیم چه بخواهیم و چه نخواهیم در پیالههایشیشهای و جامهای
زرین شراب خالص (رقیق نشده) و شیرین در حضور شاهنشاه بیاشامیم 29 .بنابرین با توجه به همه این
موراد ،سفیر در نزد شاهان هخامنشی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخودار بوده است .هخامنشییان نیه
تنها با سفیران برخود خوبی داشتهاند ،بلکه آنان را با مهمییاننوازی و هدیه بدرقه میکردهاند .حتی در
آسیای میانه لباسهایی پیدا شده که نشان میدهد پادشاهان هخامنشی آنها را به عنیوان هدییه بیه
سفرای خارجی تقدیم کرده بودند.

25

گاهی مواقع نپذیرفتن سفیر کشور دیگر به معنیای عیدم قبیول حکومیت و شاهنشیاهی وی بیود ،در
صورتی که شاهی قدرتش را از طریق غیر مشروع و با زور میگرفیت چنیین اتفاقیاتی رخ مییداد .در
حالی که پذیرفتن سفیر کشور دیگر به منزله قبول حکومت آن شخص نیز بود .نمونهی آن روشی بود
که کلئارخوس نسبت به ایران در پیش گرفت و در نتیجه هم اردشیر دوم و هم اردشیر سوم سفرای او
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را میپذیرفتند 21 .در بعضی مواقع نیز شاهان هخامنشی سفیران را با یک نامه به کشیور دیگیر میی-
فرستادند .برای مثال هردوت اشاره دارد در لشگرکشی کمبوجییه بیه مصیر پولیوکراتس بیرای اینکیه
آماسیس را از ماجرا آگاه کند در نامهای همه وقایع را نوشته و دستور داد تا عیدهای از سفییییران وی
آن را نزد آماسیس ببرند 29 .البته گاهی اوقات نیز سفیران ترجیح میدادند تا برای خود سخنگو انتخاب
کنند .چنانکه سفیران ایونی ،پوتوموس را به عنوان سخنگوی خود برگزیدند.

20

روابط دیپلماتیک کوروش و کمبوجیه با اسپارت و مصر
به وجود اشخاصی که در نقش سفیر و با وظایف آن به سفارت نزد دیگران رفتهاند ،تا اینجا به طیوری
گذرا تا پیش از هخامنشیان اشاره شد و سپس به تشکیل سفارتخانه در دوره داریوش پرداختیم ،اما به
نظر میرسد اولین سفارت رسمی و شروع روابط دیپلماتیک در دوره هخامنشیان ،توسط ایونیها انجام
گرفت .پس از تصرف سارد توسط کوروش ،ایونیها سفیرانی به اسیپارت فرسیتادند و از آنهیا در برابیر
کوروش کمک خواستند .اما از آنجایی که سفیران ایونی برای برگشتن در برابر کوروش شتاب داشتند،
بنابرین یکی از نمایندگان شهر فوکه به نام پوتوموس را به عنوان سخنگوی خود برگزیدند .پوتوموس
برای جلب نظر مردم و کشاندن آنان به مجمع شهر با ردایی ارغوانی در برابیر اسیپارتیان آمید و طیی
نطقی طوالنی از آنان کمک خواست .اسپارتیان با وجود نپذیرفتن درخواست آنیان ییک کشیتی بیرای
بررسی وضعیت فرستادند و وقتی عده اخیر به فوکه رسیدند از میان خود متشخصترین سفیر را به نام
الکرینس)(Lakrinesنزد کوروش فرستادند تا از سوی الکدومونیها به کوروش هشدار دهد ،مبیادا
به هیچ شهر یونانی آسیبی برساند چون اسپارتیان تحمل نخواهند کرد.

21

اما کوروش پس از گوش دادن به سخنسفیران ،آنگاه با نقل قصهای به آنیان فهمانید کیه چیون وی
اکنون پیروز شده است آنان چنین میکنند و سرانجام سفیران با احترام به محل خود بازگشتند.

23

در حمله کمبوجیه به مصر نیز ،وی سفرایی به ممفیس فرستاد و امر کرد کیه بیه طیور کامیل تسیلیم
شوند ،ولی مصریان به طرف کشیتی حملیه کردنید و فرسیتاده سیلطنتی وی را قطعیه قطعیه کردنید.
هنگامی که ممفیس محاصره شد مصریان تسلیم شیدند و تعیداد دو هیزار نفیر اسییر از جملیه فرزنید
پسامتیکوس سوم به خونخواهی سفیرِ کشته شده اعدام شدند 97 .هر چند این کار کمبوجییه بیه دلییل
خشمی بود که نسبت به مصریان داشت ولی دلیل این خشم باید بیشیتر بیه دلییل کشیتن سیفیر وی
توسط مصریها باشد ،اگر چنین باشد باید گفت سفیر در نزد هخامنشیان به ویژه کمبوجییه از جایگیاه
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ویژهای برخوردار بوده است .همچنین هردوت اشاره دارد قبل از لشگرکشی کمبوجیه بیه اتییوپی 1وی
سفیرانی از ایکتیوفاگها 2با هدایای زیاد که از جمله آنان یک جامه ارغوانی ،گردبندی بیا حلقیههیای
زرین ،چند دستبند ،ظرفی از سنگ رخام و کوزه ای شراب خرما نزد شاه آنان فرستاد آنیان گفتنید شیاه
ایران ما را فرستاده تا با تو پیمان دوستی ببندیم.

95

سفیرکشی توسط یونانیان و پاسخ خشیارشا به این عمل
یونان باستان به ویژه آتن و اسپارت به حقوق و مقام سفیر کیامال آگیاه بودنید .در حقیقیت در یونیان
باستان ،دیپلماسی جایگاه خاصی داشت .واژگان دیپلماسی و دیپلماتییک و دیپلمیات از ریشیه یونیانی
«دیپلوما» اقتباس شده ،که در اصل به معنای صفحه یا هر برگ لوله یا تا شیده اسیت و معمیوال بیه
سندی گفته میشود که به موجب آن ،عنوان یا امتیازی بیه شخصیی داده مییشیود .یونانییان بیرای
دیپلماسی اهمیت خاصی قائل بودند .هومر متفکر و شاعر معروف یونان ،قرنها پیش از مییالد مسییح
درباره روابط دیپلماتیک سخن گفته است .اما با تمام احترامی که شاهان هخامنشی به سیفرای دیگیر
کشورها از جمله یونانیها داشتند ،گاهی سفیران آنها کشته و یا زندانی میشیدند .در سیال 532پم، .
داریوش سفیرانی به جزایر و شهرهای یونانی اعزام کرد و از آنها تقاضیای آب و گیل کیرد .در همیان
زمان هم فرستادگانی به شهرهای یونانی آسیای صغیر اعزام شدند و به مردم تکلیف کردند که ساختن
کشتی جنگی و حمل کاال را آغاز کنند تا در جنگ قریب الوقوع مورد استفاده قرار گیرند.
بیشتر جزایر و نیز بسیاری از شهرهای یونانی به تقاضای سفیران هخامنشی پاسخ مثبت دادنید ،فقیط
اسپارت و آتن که از حاکمیت داریوش سرباز زدند و حتی سیفیران وی را بیه قتیل رسیاندند .آتنییهیا
سفیران داریوش را از پرتگاه پرت کردند و اسپارتیها آنها را در چاه انداختند 92 .این در حالی است کیه
نادیده گرفتن حقوق سفیر و در حقیقت کشتن آن از سوی هخامنشیان عملی زشت قلمیداد مییشید و
آنان در طول دوران حکومت خود هیچ وقت به کاری که اسپارت و آتن انجام دادند ،تن ندادنید .امیادر
حمله خشایارشاه به یونان ،وی سفیرانی به آتن و اسپارت نفرسیتاد ،زییرا نمییخواسیت بیه سرنوشیت
سفرای داریوش گرفتار شوند.

Ethiopians
Ichthyophagoi
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بعد از این ماجرا ،هردوت داستانی را درباره معبد تالتی بیوس و سفیرکشی توسط آنان را نقل مییکنید
که چطور اسپارتیها دو سفیر را نزد خشایارشا میفرستند تا با کشتن آن دو توسط خشایارشیا از خشیم
تالتیبیوس در امان بمانند ،اما خشایارشا گفت ،اگر آنان تمام حقوق بشر را نادیده و زیر پا گذاشتهاند و
سفیران داریوش را به قتل رساندهاند ،وی نمیخواهد همان کاری را بکند که در خور سرزنش میداند.
 99چنین عملی ازسوی خشایارشا که معموال مورخین یونانی از جمله هردوت ،جنون و دیوانگی را به او
نسبت میدهند در حقیقت نشان دهنده روشن بینی و مینش شیاهانهی وی و آگیاهی از حقیوق بشیر
شاهان این سلسله نسبت به منصب سفارت و جایگاه سفیر بود.
اختیارات سفیر
از آنجا که در زمان اردشیر و جانشیینان او ،سیاسیت تفرقیه انیداختن بیرای حفیق منیافع سیاسیی و
اقتصادی خود در آسیای صغیر و توزیع پول بین آتن و اسپارت برای درگیری بین آنان در پیش گرفتیه
شد ،لذا نقش سفیر نیز نسبت به قبل مهمتر و حساستر شد .شاهان هخامنشی به سفرای خود اجیازه
میدادند تا در زمانهای حساس تصمیمات مهم را خود اتخاذ کنند .نمونه این میورد کتزییاس در دربیار
اردشیر بود .کتزیاس که به مرتبهای رسیده بود تا نقش سفارتاردشیر را بر عهده بگییرد ،در سیال 930
ق .م .از طریق قبرس 5و کنیدوس(Cnidus) 2برای مذاکره به اسپارت اعزام شد ،اگر چیه وی هییچ
وقت به ایران بازنگشت .اما او قبل از این سفارت به چنان قدرتی رسییده بیود کیه در میذاکرات بیین
اردشیر و کونون ،نامههای اردشیر را خودش مینوشته یا ترجمه میکرده است .در پیارههیای جداگانیه
برجای مانده ،روی نامههایی تاکید شده است که کتزیاس آنها را به نام خودش مییفرسیتد و دریافیت
میکند .در حقیقت کتزیاس عالوه بر داشتن عنوان سفیری ،منصب دبیری را نییز در اختییار داشیته و
نامههای اردشیر را خود نگارش میکرده است.

95

از طرفی ،از آنجا که در اواخر دورهی هخامنشیان بیشتر مسائل سیاسی – اقتصادی بر اساس گفتگو و
تبادل سفرا صورت میگرفت ،لذا سفیر انتخاب شده برای حل و فصل اختالفات باید کیامال هوشییار و
باهوش و از طبقه بزرگان بوده و بر جریان امور کشور تسلّط و آگاهی داشته باشد ،تیا بتوانید در زمیان
مقتضی تصمیم درست را اتخاذ کند .در زمان اردشیر سفیری با تجربه بیا نیام «کالییاس» بیه همیراه
Cyprus
Cnidus
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سفرای کشورهای هم پیمان خود وارد شوش شد .وی قدرت آن را داشت که با اختیارت خودش پیمان
صلح سیاسی و اقتصادی را با ایران منعقد کند .سرانجام سفارتخانه هخامنشیان سفارت وی را پذیرفته
و پیمان معروف کالیاس را با سفیران هخامنشی منعقد کرد 91 .این صلح آنچنان مهم بود کیه بیه نیام
سفیر آن کالیاس نامیده شد .گاهی اوقات نیز چندین سفیر در یک کشیور بیرای میذاکره و تصیمیمگییری
وجود داشتند که هر کدام در صدد بودند تا از طریقی به مقصود شاهان هخامنشیی در آن سیرزمین دسیت
پیدا کنند و از راه دیپلماتیک مسائل را حل کنند .نمونهی چنین موردی در زمان داریوش دوم بود.

در زمان داریوش دوم بین دو سفیر وی ،یعنی فارنابازوس و تیسافرنس که هر کدام سعی داشتند تا بیه
طور مستقل از جانب خود فعالیت کنند که در نتیجه آن پس از موفقییت بیه شیاه بگوینید کیه اتحیاد
اسپارت با ایران نتیجه کار شخصی وی بوده است مشاجره و گفتگو در گرفت .هیر چنید کیه اسیپارت
شرایط ارائه شده توسط تیسافرنس را پذیرفت .ولی به زودی پس از این جریانات ،سفیرانی از اسیپارت
به مالقات تیسافرنس رفتند و اظهار داشتند که هر دو پیمان پیشین آنها نادرست تنظیم شیده اسیت و
بدین ترتیب درخواست انعقاد پیمان تازهای کردند .در این زمان سفیر هخامنشیان به نشانه ناخرسندی
جلسهی بحث و گفتگو را ترک کرد .البته با توجه به رسالت مهم دو سفیر در این زمان ،مشخص می-
شود که روابط دیپلماتیک بین دو کشور بر اساس گفتگوی سفرای دو کشور ،حل و فصل میشد.

99

سفرا خود را در برابر مردم سرزمین خود مسئول میدانستند .آنان همچنین میدانستند عیدم تصیمیم-
گیری به موقع به مصلحت شاهنشاهی هخامنشی نبوده و باید در برابر چنین کاری جواب بدهند .البته
سفیران زیاد نیز بودند که با گرفتن رشوه راه خیانت را در پیش میگرفتنید .هیر چنید چنیین میواردی
بیشتر از سوی سفرای یونانی اتفاق میافتاد که نمونه آن آنتالکیداس بود .آنتالکیداس سفیر یونیانیهیا
در ایران نتوانست سفارت خود را به خوبی انجام دهد لذا در بازگشت به سوی میهن خودکشیی کیرد و
تیمارگوراس نیز متهم به کرنش به اردشیر و پذیرفتن چهل قنطار رشوه از وی شد و به مرگ محکیوم
گشت 90 .بعد از این جریان ،سفیرانی از آتن به سرپرستی پیساندر نزد تیسافرنس رفتند تا پیمانی منعقد
کندند ،این هئیت به شهر ماگنزیا در آسیای صغیر رسید ،ولی تیسافرن که عالقهای به این کار نداشت
به آلسیبیادس دستور داد که از طرف وی مذاکره را آغاز کند.

91

در سال  573یا  571ق .م .نیز سفرای آتنی به اتفاق فرنهباز حرکت و فصل زمستان را در گوردیوم سر
کردند ولی عاقبت به مقصد خود نرسیدند .زیرا سفیران اسپارتی را که سال پیش به دربیار اییران رفتیه
بودند و بعد از یک سال به شهر خود باز میگشتند مالقات کردند و کسب اطالع شیدند و بیه مقصیود
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خود رسیدند 93 .این موارد نشان میدهد از دوران اردشیر که سیاست تفرقه را جایگزین حملیه نظیامی
در بین دولتشهره ایی یونانی در پیش گرفته بود دربار ایران شاهد حضور سفرای بیشیتری بیوده ،بیه
طوری که آنها حتی برای مدت یک سال در دربار ایران میماندند و سپس به شهر خود باز میگشیتند
و این دالیل حاکی از دایر بودن سفارتخانه در دوره اردشیر و جانشینانش و جایگیاهی بیرای سیفرای
کشورها ،به خصوص سفیران یونانی بوده است .در هر حال اقامت یکسیاله هییات اسیپارتی در اییران
بیانگر مهماننوازی و وجود سفارتخانه در دربار هخامنشی میباشید و احتمیاال ایین منصیب تیا دوره
داریوش سوم و حمله اسکندر همچنان حفق شد.
جایگاه سفیر در دوره اسکندر
پس از پایان نبرد گرانیکوس و شکست داریوش سوم هخامنشی و به دنبال آن در پی ورود اسکندر به
ایران ،نظام شاهنشاهی هخامنشی به ویژه منصب سفارت نیز ،برای مدتی مختل شد .مورخان یونیانی
که مرحله به مرحلهی ورود اسکندر به شهرهای ایران را بیان میکند و فتوحات وی را تعقیب کردهاند،
اشاره دارند که در طی ورود اسکندر به ایران سفرایی نیز از مناطق مختلف به عنوان فرستاده سیاسیی
نزد وی آمده و اظهار اطاعت کردهاند.

57

برای مثال زمانی که اسکندر در سالهای اولیه لشگرکشی خیود در گوردییوم (کردسیتان امروزی)بیود
سفیرانی به حضور وی رسیدند 55 .همچنین هنگامی که وی بیه سیوی بابیل در حیال پیشیروی بیود،
تعدادی سفیر از دولت شهرهای یونان با او مالقات کردند که از جمله این سفرا ،از اپیدوروس بودند.

52

اما از چگونگی برخورد وی با این سفرا آگاهی زیادی نداریم .فقط میدانیم زمانی که اسکندر در شوش
با خیمهی مجلل شام صرف کرد ،سفرای خارجی وی در فضای باز خوراک خوردنید .ییا هنگیامی کیه
اسکندر به هیرکانیه آمد ،سفیرانی را که دولت شهرهای یونانی از جمله آتین و اسیپارت نیزد دارییوش
سوم فرستاده بودند را در آنجا یافت و حبس کرد .زیرا این سفیران بعد از تعین اسکندر به سپهساالری
کل قشون یونان و اعالن جنگ به دربار داریوش آمده بودند 59 .اگر چه از زمیان حرکیت اسیکندر بیه
سمت ایران تا تصرف تخت جمشید سفیران زیادی از نقیاط مختلیف نیزد وی رفتیه و اظهیار اطاعیت
کردند اما باید گفت آنها بیشتر فرستاده سیاسی بودهاندکه از طرف حاکم سرزمین خود آمیده بودنید تیا
شهر خود را در برابر اسکندر نجات دهند.

55
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اسکندر نیز ،سرانجام روابط سیاسی و دیپلماتیک هخامنشیان را با توجه به گسترش قلمیرو خیود و در
نتیجه ارتباط با همسایگان خود ،در مسائل مختلف میپذیرفت و به نظر میرسدسیفیر بایید همچنیان
جایگاه خود را حفق کرده باشد ،اگرچه ما از وجود سفارتخانهای رسمی در دوره اسکندر و جانشینانش
در ایران آگاهی نداریم ،اما برای تایید آن باید گفت که میا در دوران پارتییان و ساسیانیان نییز شیاهد
ارتباط این دو شاهنشاهی با امپراطور چین ،روم شرقی و سایر شاهنشاهیها بودهایم ،بنابرین سیفارت-
خانه و سفیر همچنان اهمیت خود را به عنوان شغل بسیار حساس و مهم در نزد شاهان این دو سلسله
حفق کرد 51 .به ویژه در دوره اشکانیان که سفرا نقش مهمی در روابط بین چین و ایرانداشیتند .وقتیی
امپراتور ووتی برای اولین بار سفیری را به پارت فرستاد پادشاه پارت دستور داد تا  27777هیزار سیوار
آن را در مرزهای شرقی مالقات کنند و به دنبال آن سفرایی از ایران به چین اعزام شدند.

59

نتیجه
به نظر میرسد پیش از دوره هخامنشیان و در دوره ایالم و ماد ،منصب سفارت در ایران وجود داشیته
است و سفرایی برای انتقال اطالعیات و اخبییار صلح و جنگ و یا موارد دیگر به سرزمینهیای دیگیر
فرستاده میشدهاند ،اما از وجود سفارتخانه پیش از هخامنشییان آگیاهی نیداریم .همچنیین تیا زمیان
هخامنشیان سفیر آن جایگاه و اهمیت خود را به عنوان یک شخص دیپلمیاتیک و سیاسیی بیه دسیت
نیاورده بود ،اما پس از تشکیل حکومت هخامنشی توسط کوروش ،احتماال این منصب دچیار تغییراتیی
نیز شده و شکل کاملتری به خود گرفته ،به طوری که یکی از دالیل ساخت پاسارگاد را به همین دلیل
میدانند ،تا سفیرانی که از نقاط مختلف جهان به ایران میآیند شاهد قیدرت و جایگیاه ایین حکومیت
بوده و در نتیجه آن در برگشت به وطن خود ،منعکس کننده ابهت و قدرت هخامنشیان برای میردم و
شاه سرزمین خود باشند.
هخامنشان به سفیر اهمیت زیادی میدادند ،برای مثال زمانی که سفیر کمبوجیه توسط مصریان کشته
شد .ویتعداد زیادی از آنان را به انتقام خون سفیر خود اعدام کرد .در دوره داریوش سفارتخانه در ایران
دایر بود و سفرایی که از کشورهای مختلف به ایران میآمدند در دربیار مرکیزی پذیرفتیه مییشیدند.
همچنین دربار هخامنشی از نمایندگان کشورهای دیگر به طور رسمی استقبال میکردند و نه تنهیا بیا
سفیران برخود خوبی داشتهاند ،بلکه آنان را با مهماننوازی و هدیه بدرقه میکردهاند .گاهی اوقات این
هدایا آنقدر زیاد بود که سفیران به هنگام برگشت به کشور خود به رشوهخواری متهم میشدند.
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اگر کشوری سفیر شاهان هخامنشی را دستگیر و یا میکشت معموال توسط شاهان این سلسیله تنبییه
میشد .در هر حال هخامنشیان به طور کامل به حقوق سفیر آگاه بودند و سفیرکشی در نزد آنان حتی
در زمان جنگ ،عملی زشت میبود .برای مثال زمانی که آتن و اسپارت سفیران دارییوش را بیه قتیل
رساندند ،خشایارشا به تمام کشورهای آسیای صغیر به جز آتن و اسپارت سیفیرانی فرسیتاد و هنگیامی
که اسپارت دو سفیر خود را برای جبران کار به ایران فرستاد تا توسط خشایار شیاه کشیته شیوند ،وی
گفت ،نمیخواهد همان کاری را بکند که در خور سرزنش میداند ،لذا باید نتیجه گرفیت سیفیر کشیی
نزد شاهان هخامنشی زشت و مورد سرزنش بوده است .در زمیان اردشییر و جانشیینان وی بیا شیروع
روابط دیپلماتیک نیز سفارتخانه دایر و سفیر همچنان جایگاه خود را حفق کیرد .بیا سیقوط حکومیت
هخامنشی و ورود اسکندر به ایران ،اگر چه در برخی مواقع وی سفرایی را زنیدانی و حیبس کیرد ،امیا
منابع اشاره دارند پس از وی و در دوره اشکانیان نیز سفارتخانه در ایران دایر و بر اهمیت سفیر بییش
از پیش افزوده شده است.
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