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 چکیده
پیش از آغاز شاهنشاهی هخامنشی، مهاجرنشینان یونانی غرب آسیای صغیر با فرهنگ ساکنان آسیای 

های مردمان آسیای پیشین را اخذ کردند. با حضور مهاجرنشینان  صغیر آشنا بودند و برخی از سنت

نانیان آسیای صغیر و مردمان آسیایی گسترش مادی و هخامنشی در آسیای صغیر، روابط بین یو

بیشتری یافت. از موضوعاتی که در این عرصه محل تبادالت فرهنگی بود نحوة ثبت تاریخ بود. 

ارتباط  ،نگاری مستقل در دورة هخامنشی است نگاری یونانی، با وجود اینکه یک سنت تاریخ تاریخ

رانی در آسیای صغیر در سطوح باالی حکومتی حضور های ایرانی و شرقی دارد. عناصر ای نزدیکی با سنت

های خود را در این مناطق توسعه دادند. نفوذ و تأثیر فرهنگ هخامنشی بر  داشتند و آداب و سنت

نگاری این جوامع اثرگذار بود. این پژوهش ابتدا سعی دارد  در سنت تاریخ های محلی آسیای صغیر سنت

شناسایی عناصر سنت شفاهی ایرانی در  ر را بازشناسی کند و باتا عناصر ایرانی حاضر در آسیای صغی

این دو سنت و  تأثیر برخورد ،نگاری آسیای صغیر ها و مقایسة آن با عناصر یونانی تاریخ قالب کتیبه

نگاری یونانیان آسیای صغیر نشان  تحول تاریخ آمده در اثر این برخورد را دروجودتبادالت فرهنگی به

در شبه جزیرة یونان را، که به ادعای نگارندگان محصول تطوّر  نگاری تاریخه تکوین و در ادام ،دهد

 نگاری آسیای صغیر در دوران پیش از سدة ششم ق.م است، تحلیل و تبیین کند. تاریخ
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 مقدمه

سط بعدها توبود که  یونان شبه جزیرة در یدارپاسنّتی  جهان تاریخ عمومیِ نگاری تاریخ

بخش . شدند تداوم یافت دار این سنت محسوب میها که میراث رومیان و بیزانسی

یک پهنة  نگاری تاریخدر  مربوط به آسیا بود،عمومی جهان  نگاری تاریخی  عمده

هایی که بر کل این پهنه  توسط سلسلهها  ام آسیا، سرزمینبه ن شده یفتعرجغرافیایی 

بود، سپس  آشور و بابلپادشاهان ابتدا حکومت آسیا در اختیار . شد حاکم بودند اداره می

های  . پیوند بین سلسلهنشیان منتقل شدماین حکومت به مادها و پس از آنان به هخا

منظور از  .(Calmeyer, 1987) یدبخش ها مشروعیت می های این سلسله به حکومت یادشده

مرزهای  ةآسیا مفهوم جغرافیایی آن نیست. بلکه یک مفهوم سیاسی تعیین کنند

ها  شد. یونانی شاهنشاهی هخامنشی است که توسط حکومت هخامنشیان به کار برده می

. نداشتندآشنایی  تاریخ عمومی مفهومی در با چنینتا پیش از آشنایی با هخامنشیان 

با توجه به این که  (.Strabo, 1924: 15.3.23) این ادعا است ییدکنندةتأ استرابو توضیحات

اند، ممکن است این ابهام  یونانی بوده اکثراًاند  متونی که چنین مفهومی را منتقل کرده

شواهد موجود خالف این پیش بیاید که این سنت برآمده از یک سنت یونانی است اما 

 .دهد مینظر را نشان 
 

 مادها و هخامنشیان و حضور آنان در آسیای صغیر .1

و  متأخر عموماًد حضور جوامع ایرانی در آسیای صغیر باشند یّای که مؤ شواهد کتیبه

برای شناخت تمایز سنت ایرانی از سنت  اما ،دوران هخامنشی هستنداواخر  مربوط

در شناخت سنت  توانند ما را این شواهد می از این شواهد بهره برد. توان مییونانی 

در آسیای صغیر  آمده دست بهمتون  د.نشفاهی ایرانی رایج در آسیای صغیر یاری کن

اما خط آرامی تنها خط ؛ های این منطقه است خط آرامی در تمام شهرب ةحاکی از اشاع

 و به موازات استفاده از خط آرامی از خطوط یونانیو  نیستمورد استفاده در این مناطق 

در این مناطق متون  آمده دست بهشد. بسیاری از متون  نیز استفاده می ،(1)یا لوکیه

اند.  ساکن این مناطق تهیه شده ای هستند که به دستور حاکمان پارسی یا مادی کتیبه

 ةدهند عکاسنااند که  ی نیز برپا شدههای هبه همراه بسیاری از این متون نقوش برجست

های حاکم،  ناعالوه بر سلسله نسب خاند که ها هستند های ایرانی صاحبان آن سنت

 های مختلف تصاویر صحنهشرح تاریخ و روایت حماسی از شاهکارهای خاندانی به همراه 

ها از نقوش  در آن دارند کهرا نیز به همراه  حکاکی شده بر احجار های گوناگون در قاب



 59/ 1396، بهار و تابستان1، شمارۀ 7سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

 

ا بررسی هشت ای دربار هخامنشی تقلید شده است. شهبازی ب و ادبیات کتیبه  برجسته

، بنای (3)کسانتوس ةزبان ، استل دو(2) ها اثر هخامنشی در کسانتوس بنای هارپی

، (7) ، استودان ارتیماس لیمورا(6) ، مجلس قربانی پایاوا(5)، نقوش تابوت مرهی(4)نرئیدها

Fتابلوهای سنگی بنای  و G (8)سنگی گور هرون یا بنای یتابلوها
دو خاندان حاکم  ،(9) 

نسل هارپاگ معروف  ازناطق را شناسایی کرده است که اولی خاندان مادی در این م

و دیگری خاندان پارسی از نسل گئوبروه یکی  (10)و سردار کورش هستند یاگسآستوزیر 

که در هستند  (11)از شش یاور داریوش در کودتا بر ضد گئوماتَ و پدرش مگابوزس

که به بازسازی تاریخ حکومت اند. شهبازی تالش کرده است  لوکیه حکومت کرده

های قدرتمند  ناهخامنشی هریک از خاند ةخاندانی محلی این منطقه بپردازد. در دور

 الزاماًمستقل از دربار بودند که   تاریخی پهلوانان -های ها و روایات افسانه نامه دارای نسب

ت از دربار عیّهای حاکم در آسیای صغیر نیز به تب ها شفاهی نبوده است. خاندان تمام آن

های هخامنشی در تالش  های درباری در سرتاسر سرزمین ناهخامنشی و همچون خاند

بودند با برپا کردن بناهای شکوهمند و تبلیغ اقدامات مثبتی که خود و پیشینیانشان در 

های هخامنشی  اند به حکومت خود در این بخش از سرزمین آسیای صغیر انجام داده

ها به شکل شفاهی و  ناحماسی از این خاند -های تاریخی ناتمشروعیت ببخشند. داس

های  ناها به شکل مکتوب از خطوط و زب ناو در ترویج این داست ندشد مکتوب ترویج می

های مهم  کتیبه (12) .شد آرامی شاهنشاهی، یونانی و محلی استفاده می فارسی باستان،

یونانی آرتیماس( و  –سانتوس و آرامی ای ک لوکیه -یونانی  ةدو زبانه )مثل کتیب معموالً

ای کسانتوس و سنگ یادبود  یونانی و آرامی و لوکیه ةسه زبان ةگاه سه زبانه )مثل کتیب

 (14) .بودند ((13) ادّا
 

 آسیای صغیر نگاری تاریخسنت  .2

های هیتی و  حکومت نگاری تاریختا قرن هشتم ق.م سنت  2500آسیای صغیر ازدر 

، بعد از این دوره و از زمان وجود داشتدوره  آنهای رایج در  نازبمیتانی با خطوط و 

 هخامنشیان، حکومتی گوگوس در لودیه تا پیش از ظهور شاهنشاهی ةسیس سلسلأت

های محلی رایج در  نا. زبگ یونانی و محلی قرار داشتفرهن تأثیرآسیای صغیر تحت 

ای( بود.  هندواروپایی )فریگیهولیایی و های آنات ناهای مختلف زب از شاخه آسیای صغیر

 (15)های لودیایی و زبان لوویایی ناشامل زب یآناتول دار رایج نیز درهای کتیبه نازب
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از خط یونانی  ،شدند ها نوشته می نباای( بودند. تمام متونی که به این ز ای و لوکیه )کاریه

در دوران پیش از هخامنشی زبان یونانی نیز  ،ها ناعالوه بر این زب (16) .بودند شده اقتباس

قرار گرفته گسترش یافته بود در یونان نیز  یرشموردپذدر سازمان اداری و دربار لودیه 

هشتم پیش از  ةبا ابداع خط یونانی یعنی حدود سد تقریباًای  نخستین شواهد کتیبه

ران هخامنشی در ای ةسیس سلسلأ. از زمان ابداع خط یونانی تا تپدید آمدمیالد در یونان 

تنها به متونی چند خطی از قبیل  (17)های یونانی و اقتباس شده از خط یونانی کتیبه

های  ، کتیبهی به عنوان امضای اثرهاهای معرفی صاحبان آثار هنر های مقابر، کتیبه کتیبه

 به تدریجشد. از پایان قرن هفتم  تبلیغاتی و برخی اشعاری حماسی هومری محدود می

ها به درگاه  خورند که در آن بر روی دیوار معابد به چشم می صوصاًخهای حاکمان  کتیبه

کتیبه  برپاکنندگانشهر و  گذاران قانونشود و نام افراد یا  خدایان، نیکبختی شهر دعا می

 ,Osborne) ها در کرت یافت شده است نوع کتیبهشود. نخستین شواهد این  آورده می

ق ساحلی آسیای صغیر و جزایر اطراف ها قبل در مناط ها از مدت یونانی (2011

از اواخر  خصوصاًاقامت گزیده بودند. فرهنگ یونانی  آنجاایجاد کرده در  ییشهرها دولت

که از شواهد امر  در لودیه گسترش یافته بود اما چنان «گوگوس»حکومت خاندان  ةدور

مندی به  هود عالقتاریخی وارد نشده ب ةدر یونان هنوز سنت شفاهی به مرحل آید یبرم

تبارشناسی خدایان و  ةبه گسترش متونی دربارمنجر های یونان  اساطیر و حماسه

های سرشناس یونانی و ایونی به عنوان اخالف  ناپهلوانان شد و کم کم پای برخی خاند

های حماسی و کهن کشیده شد. اقداماتی هم برای  نااین پهلوانان و خدایان به داست

ی انجام شده بود. قدم مهم گردآوری اشعار هومر توسط یکی اساطیر های ینامجاشناخت 

ظهور پارسیان بود تا این زمان  ةدوم قرن ششم و در آستان ةاران یونان در نیماز جبّ

 ةدور اًلّای به ثبت تاریخ معاصر و کُ اما عالقه ندبسیاری از متون حماسی مکتوب شده بود

قایع اساطیری و حماسی به قبل و بعد از شد. در این زمان و تاریخی در یونان دیده نمی

ای و تاریخی با توجه به  های اسطوره ناداست ةسلسلترتیب ند و دش جنگ تروا تقسیم می

 ;Bury, 1909: 5-8) یافت نظم و ترتیب میها نسبت به جنگ تروا  نزدیکی و دوری آن

Boedeker, 2011.) ةلطهای ساکن آسیای صغیر که تحت س در آسیای صغیر یونانی 

ند. فرهنگ بود تری برخوردار کنند از وضعیت متفاوت حکومت لودیه زندگی می

و خط یونانی به عنوان خط  یداکردهپهای آسیای صغیر در این سرزمین گسترش  یونانی

های دربار لودیه دارای  و برخی از کتیبه بود مورد استفاده در دربار لودیه پذیرفته شده
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ها به  ها و یونانی رقابت بین ایونی (.Craig Melchert & Others, 2009) بودندخط یونانی 

در  (Boedeker, 2011) های بنیادگذاری شهرها کشیده شده بود ها و افسانه حماسه ةصحن

های هاتفان معبد دلفی یونان ظهور کرد. پادشاهان لودیه با  ایونیه سنت ثبت پیشگویی

کردند. به این ترتیب  این کار حمایت میتوجه به اعتقادی که به هاتفان دلفی داشتند از 

با استفاده از امکان جعل و  نگاری تاریخاز  ای یوهشدر ادبیات آسیای صغیر ژانری ادبی و 

های معاصر به دوران گذشته ظهور کرد. رواج این سنت از  تحریف و نسبت دادن نوشته

ن با خدایان و رفتار های بسیار کهن در شرق نزدیک سابقه داشت. نقل روابط پهلوانا نازم

 نگاری تاریخشد که به نوعی  ها باعث ثبت بخشی از وقایع تاریخی می خدایان با آن

های علمی بسیاری به  های در این زمان دستاورد ایونی (Bury, 1909: 8-9) انجامید می

آنان با  ةاز برخورد و رابط ناشیبسیاری از این دستاوردها که دست آورده بودند 

ها کمک  به رشد ادبی و علمی ایونی یبسیار مهم ةها بود. مدتی بعد واقع ینیالنهر بین

ین اها پیشی بگیرند و  کرد و باعث شد آنان از همسایگان همزبان خود در این زمینه

گسترش قلمرو پارسیان در آسیای صغیر و پس از مدتی تسلط بر شهرهای مهم  واقعة

 پس از .شدند هخامنشیانتابع و همکار ها  ایونی اول قرن ششم به بعد ةایونیه بود. از نیم

ند. تا ادبیشتری نشان د یمند عالقهبه دو موضوع تاریخ و جغرافیا  ها ایونیاین ارتباط 

شود. به  های بزرگ مورخان یونانی زبان اثری دیده نمی تاریخ هنوز از نام اینپیش از 

ها پدید آمده بود و  سیاییها و آ دلیل روابط تجاری و فرهنگی عمیقی که بین ایونی

ها و  حاکمان آسیایی از سویی و رقابت ةبه مدت حدود یک قرن زیر سلط آنان زندگی

 ,Bury) قرار داشت ها کشیده شده بود حماسه ةهایی که تا صحن چشمی چشم و هم

های فرهنگی بیشتر با  های به دنبال برقراری پیوند ایونیاز این پس  (.8-9 :1909

تبارشناسی خدایان شد. تبارشناسی  ةها حتی وارد صحن این پیوند (18).ندشدها  آسیایی

رقابت تبدیل شده بود.  ةهای آسیا و اروپا به صحن ها قبل در میان یونانی خدایان از مدت

خاندانی  سببی و نسبی شاهد برقراری روابط یحماسز این زمان به بعد در متون ا

 (19)هستیم. ها و پهلوانان و خدایان یونانی آسیایی

ها و دیگر اقوام ساکن در آسیای  در کنار سنت قوی حماسی هلنی که در میان ایونی

حکومت خاندان مرمنادها در بین مردم  ةصغیر رایج بود، سنت شفاهی لودیه نیز دربار

ان که مورد لودیه و سایر اقوام آسیای صغیر رایج بود. عالوه بر کاهنان معبد دلفی در یون

ند و تاریخ سلطنت پادشاهان لودیه را بر اساس به ظاهر دها بودتوجه مارمنا
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نوشتند، منابعی که هرودوت در گزارش خود از تاریخ لودیه پیش  های خود می پیشگویی

هایی در  نگر وجود گزارشانشکرده است  ها اشاره از تصرف آن به دست هخامنشیان به آن

 ها لسبوسیها،  کورینتی (Herodotus, 1920-25: 1. 87) ها ای لودیه مأخوذ از همین زمینه
(Herodotus, 1920-25: 1. 23) ها  و میلتوسی(Herodotus, 1920-25: 1. 20-23) (20).است 

های  ملت واقوام  ةهای بسیاری دربار حکومت لودیه افسانهها دربارة  گزارشعالوه بر 

ایر اقوام در بین و س (Herodotus, 1920-25: 2. 15) ها، مصریان همسایه مثل سکایی

آسیای صغیر ضبط شده  اهل مردمان آسیای صغیر شایع بوده که بعدها توسط مورخان

های مختلف در لودیه و  نام سرزمین منشأ ةهای محلی هم دربار است. برخی گزارش

 خود آورده است تواریخها را در  بخصوص سارد موجود بوده که هرودوت این گزارش
(Herodotus, 1920-25: 4. 45-59 .)های مکتوب جغرافیایی هکاتیوس اهل  ارشعالوه بر گز

 ةپی با واسطسکاهای غرب دریای کاس ةهای هرودوت دربار بیشتر گزارش (21)یلتوسم

-Herodotus, 1920)سکاها در جنوب شرقی دریای سیاه  ةهمسای (22) های فریگیة یونانی

 یغرب شماللوس یونان که در د ةاز سویی و تجار و دریانوردان جزیر (;13-16 .4 :25

هایی به انجام مبادالت تجاری با  دریای سیاه و از طریق دریای آدریاتیک از طریق واسطه

های  برخی از گزارش است. بوده (Herodotus, 1920-25: 4. 33) پرداختند ها می سکایی

ها از   استنباط یا (Herodotus, 1920-25: 4. 5) اشعار لوکیایی مأخوذ ازهرودوت نیز 

 ,Herodotus)ه به این اقوام اشار درهومر و هزیود  توسط نقل شده های و روایت ها ناداست

آسیای  نگاری یختارسنت  (23)های بازرگان بوده است. و نیز خود ایونی (32 .4 :1920-25

های فاحشی با سنت  در ابتدا و پیش از سقوط هخامنشیان تفاوت صغیر مسلماً

( Strabo,1924: 11. 6. 2-3) استرابو ةاشاریونان داشته است.  رةشبه جزی نگاری تاریخ
 :ای از این تفاوت است نشانه احتماالً

شناختند  می (24) مورخان باستانی یونان تمام مردمی را که در شمال بودند با اسم سکاها و کلتو سکاها» 

گذاشتند. هرچند که خبر  تمایز میها  مورخان آسیای صغیر( میان آنقاعدتاً ) تر اما نویسندگان عهد کهن

دادند اما وصف دقیقی از آنان در دست نداشتند. مورخان شرح  ها می از جنگی میان کورش و ماساگت

 ةمورخان دربار آنچههای آنان در این باره معتبر نیست و نیز به  درستی از این مردم ندادند و گفته

زودباور و افسانه پرست  اصوالًستناد کرد زیرا مورخان توان ا نمی گویند یمپارسیان و مادها و آشوریان 

ها چون دیده بودند که افسانه نویسان اعتبار و حیثیت دارند، پنداشتند که برای دلنشین  هستند. آن

در قالب  اند، اند و نه شنیده را که الاقل از کسان راستگو هرگز نه دیده آنچههای خود، اگر  کردن نوشته

هایشان خواهد شد. به دیگر سخن  موجب سرگرمی و حیرت خوانندگان از کتابتاریخ عرضه کنند، 

های، بیشتر خواهان دارد تا  های مربوط به قهرمانان افسانه های هزیود و هومر در قالب داستان گفته

 (25)«.النیکوس و دیگر نویسندگان همانند، هرودوت، هیاسکتزهای کسانی مانند  نوشته
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بلکه از  .نبودندیونانی  کردندهای تاریخ خود به تاریخ اشاره  نخستین کسانی در کتاب

بود. (26)ها شاهنشاهی بزرگ و مضمون اصلی کتاب آن بودنداتباع شاهنشاهی هخامنشی 

این شاهنشاهی بزرگ عالقه  ةها در تاریخ خود به تاریخ یونان تنها از منظر همسای آن

 Bury)مشابه بود  تواریخه به هند در این و نگاه آنان از برخی جهات با نگا دادند نشان می

1909: 22). 

هرچند برخی آناکسیماندر را  ؛ واهل میلتوس را باید نخستین مورخ نامید هکاتیوس

اند اما به  دان نامیده است نخستین جغرافیهکاتیوس که متعلق به یک نسل پیش از 

 تأکیدو « ناسیتبارش»و « گردش به گرد جهان»به نام هکاتیوس دلیل دو اثر مهم 

توان با  ( میHerodotus, 1920-25: 5. 36) هرودوت بر پیشگام بودن او در این عرصه

هکاتیوس های  ( در کتابWiesehöfer, 2003) دان هم نامید اغماض او را نخستین جغرافی

تر تاریخی مصری به عنوان منابع تاریخی استفاده شده  برای نخستین بار از متون کهن

تبار  ةدر نگارش کتاب تبارشناسی خود از منابع مصری بهره برده و دربار هکاتیوساست 

 .Herodotus, 1920-25: 2برخی از خدایان وارد مناظره با کاهنان معابد مصر شده است )

بوده که تبار  مؤثر یقدر به( در این دوره سیاست تطبیق خدایان توسط هخامنشیان 143

بحث دانشمندان مصری و یونانی است. تحقیق مشترک خدایان مصری و یونانی موضوع 

هکاتیوس هایی که  د. تالششهرودوت نیز دنبال  تواریخاین مضمون بعدها در  ةدربار

ها و اساطیر یونانی و پارسی انجام داد باعث شد که پارسیان  برای تطبیق حماسه

ا هدف ب احتماالًها و اساطیر هومری پیدا کنند که بعدها  جایگاهی مشخص در حماسه

تبلیغاتی هخامنشیان و پس از آن  ةاروپا و آسیا مورد استفاد بین اتحاد سیاسی ایجاد

به جنگ تروا است. برخالف گذشتگان، هکاتیوس . بیشترین توجه ها قرار گرفت مقدونی

اقدام او ها بلکه خدایان قلمداد کند. این  او تالش کرد مقصر اصلی این جنگ را نه تروایی

حتّی خدایان دخیل در این جنگ  نقش هرودوت نظربه ید شد. تأیاز طرف هرودوت 

هکاتیوس ( Bury 1909: 15-20) نام برده استهکاتیوس بیش از آن چیزی است که 

 که بعدها توسط مورخان ایونی دنبال شد. بنیاد نهاد نگاری تاریخمکتبی را در 

-445های  لدر حدود سا پرسیکامورخ بعدی خارون المپساکوس است که یک کتاب 

ن اخیرتر همچون گرفتاری ق.م به نگارش درآورد. او در این کتاب به وقایع دورا 444

به جا مانده از او نشان  ةدر طوفان کوه آتوس اشاره کرده بود. این اشارمردونیوس 
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ها بوده  ی پارسیان و یونانیها هایی از کتاب او متشکل از تاریخ جنگ دهد که بخش می

 های تاریخی است که به وقایع معاصر مورخ پرداخته است. لین کتابکتاب از اواست و 

 پرسیکادیونیزوس اهل هالیکارناس نیز یک کتاب  ،خاروندر اندک زمانی بعد از 

به . او بودکه طبق شواهد در آن به جنگ ماراتن و مرگ داریوش اشاره شده  نوشت

پس از مرگ ها  انیهای پارسیان و یون شرح جنگ و اولحکومت داریوش  پیامدهای

کتابی در است. تا این زمان هنوز خبری از  نشان داده زیادی ةعالقبه  داریوش

هایی به تاریخ یونان اشاره شده است  نیست و اگر در بخش هلنیکایونان یا  نگاری تاریخ

 ةیونان در زمان حمل یشهرها دولتبه جهت تشریح هریک از اعمالی که از هرکدام از 

 .است بوده در آن زمان شهرها دولتتر وضعیت  ان سر زد و شرح دقیقپارسیان به آن

را  یسینو سفرنامهجدید  ةاست که گون (27)دیگر این مکتب سکوالکه کاریاندی ةنویسند

تا پیش از او معمول نبود او عالوه بر نویسی ایجاد کرد. سفرنامهدر مکتب هکاتیوس 

 ةرجال میلتوس است که در حملیکی از  حال شرحنوشت که  سرگذشتسفرنامه یک 

از  شخصاً(. هرودوت Bury, 1909: 26) کند سیان به یونان نقش پررنگی ایفا میرپا

 .(Rawlinson, 1859: 39) ای استفاده کرده است های این دریانورد کاریه نوشته

کسانتوس (. Bury, 1909: 26) در لودیه نیز رایج شدهکاتیوس پیروی از مکتب 

ی خود را به خط و زبان یونانی نوشت اما تالش کرد که از لودیکا بود کهی مورخ لودیایی

های نقر شده در قصر ساردیس نیز بهره ببرد  کتیبه احتماالًهای محلی و  سنت

(Gutschmid, 1889: 307ff اهمیت .)ای نخستین ی کسانتوس در این است که برلودیکا

. در این زمان آید یدرمنگارش های شاهنشاهی هخامنشی به  بار تاریخ یکی از شهرب

را  تاریخ غرب یونانیونان نوشته شد و آنتیوخوس سیراکوزی  ةیک تاریخ محلی هم دربار

نخستین تاریخ یونان است که در آن مستقل از تاریخ هخامنشی به  احتماالًنوشت که 

 شود. تشریح تاریخ یونان پرداخته می

 کامالً نگاری تاریخاست که در  معاصر آنتیوخوس و کسانتوس، هالنیکوس لسبوسی

را هکاتیوس عالوه بر این که مضامین مورد استفاده توسط نبود و هکاتیوس پیرو مکتب 

های  سنت»به کار برد از مضامین جدیدی استفاده کرد. مضامین او عبارت بودند از 

 متأخرتاریخ »و « شهرهای یونانی در آسیا منشأ»، «دوران اساطیری یونان»، «بربرها

در  مندنظام شماریگاهکارگیری  ترین کار هالنیکوس به اما مهم؛ «آتن خصوصاًیونان 

 ةزمان که مشخص یوس از تاریخ بیتاکبود. تا پیش از هالنیکوس پیروان ه نگاری تاریخ
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در  .(Bury 1909: 27-30) کردند هخامنشی بود استفاده می نگاری تاریخسنت شفاهی در 

قبل و بعد از  ةتاریخ آغاز جنگ تروا بود و تاریخ به دو دور أدها ابتدا مب میان یونانی

های  پارسیان به یونان تاریخ یونان در نوشته ةشد. بعد از حمل جنگ تروا تقسیم می

ها و بعد  قبل از جنگ تروا، از جنگ تروا تا جنگ پارسیان و یونانی ةمورخان به سه دور

 یاز زمان هالنیکوس بر اساس سنت جدید (28)شد. های ایران و یونان تقسیم می از جنگ

حکومت  شماریگاه از به کار برده شداو نخستین بار توسط خود که  نگاری یختاردر 

سال پیش از نگارش اثر هالنیکوس  35کالیاس( که  ةمعاهد) ها در صلح شاه آرخون

ها از  صورت گرفته بود استفاده شد. کرونولوژی هالنیکوس بر اساس حکومت آرخون

از وقایع  متأثرنگاری نیز  یافت. این وقایع ق.م پایان می 411در  آغازشدهق.م  683-682

 (.Bury, 1909: 28-31) شاهنشاهی هخامنشی بود

و  با هرودوت هخامنشی و /آسیایی  نگاری تاریخدیرتر از  یونانی نگاری تاریخعصر  

اهی از اتباع شاهنشو  هالیکارناسشود. او با این که اهل  آغاز می او تواریخکتاب 

مخالف مکتب آتن،  ةشیفتو  یافته پرورشبود اما  و پیرو مکتب هکاتیوس هخامنشی

از  نه تنها . با این حال(Bury, 1909: 35-65) دموکراسی بود طرفدارحکومت دیکتاتوری و 

و  هخامنشی نگاری تاریخلف های مخت سنتانعکاس یافتن تاریخ شفاهی،  ثبتنظر 

 کتاب، های مختلف شاهنشاهی افراد و گروهاز طریق مصاحبه با  شده یگردآوراطالعات 

ندارد  هکاتیوسپیروان دیگر مکتب  تاریخی های  کتابتفاوت زیادی با  ،هرودوت تواریخ

فقدان  به دلیل بلکه هخامنشی اهمیت دارد نگاری تاریخدر شناخت به همان اندازه  و

های مهمی  و گنجانده شدن بخش تپیروان مکتب هکاتیوس پیش از هرودو های کتاب

برای شناخت سنّت این مورخ کتاب ، به عنوان منابع هرودوت تواریخها در  از این کتاب

 .است گرفتهقرار  اهمیت ی نخستین در درجهآسیایی/ هخامنشی  نگاری تاریخ

 شده نوشتهمتون تاریخی ی  که بیش از همه آنچه، تواریخپیش از نگارش کتاب 

آسیایی/ هخامنشی آشنا  نگاری تاریخکتب هکاتیوس ما را با سنت توسط پیروان م

ی بزرگ داریوش در بیستون کرمانشاه  کتیبه خصوصاًهای هخامنشی  کتیبهکند  می

یهودی نیز در ویرایش جدید آن که کهن  نگاری تاریخها، سنت  عالوه بر این کتیبهاست. 

بازتولید شده  تواریخنگارش  ی کمی از دوران هخامنشی است و به فاصله ةمحصول دور

حال پژوهشگران  هخامنشی کمک نگاری تاریخهای  تواند در بازشناسی ویژگی است می

  که در سنت هخامنشی نگاری تاریخسه ویژگی مخصوص طبق بررسی ماملیانو باشد. 
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 دنشو ها نیز دیده می ایونی نگاری تاریخدر  اند و به کار گرفته شدهنیز یهودی  نگاری تاریخ

 ؛از اند عبارت

های  ها، اشعار و پیشگویی کتیبهاستفاده از از  نظر صرفسناد: هرودوت . استفاده از ا1َ 

باید  قاعدتاًهایی اشاره کرده است که  به فهرست سه جا، در به عنوان منابع خودهاتفان 

د کند که به اسنا در یک جا هم هالنیکوس ادعا می (29).از منابع حکومتی اخذ شده باشند

در  نیز مورخ یونانی سیدیدتو. (Jacoby, 1986: Fragment. 178) پارسی دسترسی دارد

سند، پارسی  5سند  11سند آرشیوی استفاده کرده است و از این  11کتاب خود از 

های  نامه رد و بدل شده بین خشیارشا و پوزانیاس و سه نسخه از توافق ة)دو نام هستند

کنند که به اسناد  ادعا می نیز یونانی یاسکتزای دیگر ها(. در ج پارسیان و اسپارتی

 .(Jacoby, 1986: Fragment. 178) سلطنتی دسترسی دارد

 نگاری تاریخسنت »به عنوان آغازگر هکاتیوس و اتوبیوگرافی:  بیوگرافی. استفاده از 2

رچوب چاکه در آن کند  آغاز میای  تاریخ خود را با مقدمه «به خط و زبان یونانی آسیایی

 ة. راوی مقدمه با صیغدهد میشرح  کتابشگزارش تاریخی برای نگارش  خود را ةبرنام

جبار موالسا و از رجال میلتوس به  ةیک بیوگرافی دربار نیز اول شخص است. سکوالکه

ها است و  هرودوت متعلق به شرقی تواریخها در  نگارش درآورده است. بهترین بیوگرافی

نیز  توسیدید. حتی هستندهای مشاهیر یونان فقیر  بیوگرافی ةمنابع هرودوت در زمین

 .آورند یدرمپردازد که آنان سر از شرق  می یستوکلستمپوزانیاس و به شرح حال  زمانی

یونان به  شبه جزیرةهای آسیای صغیر بیش از مردمان  با این فرض که یونانی

گارش اتوبیوگرافی و سنت نتوان نتیجه گرفت که  بودند می مند عالقهها  بیوگرافی

 هخامنشی بوده است. نگاری تاریخاز  مأخوذاین مورخان توسط   بیوگرافی

ترین شهورهای ثابت: م مایه المللی و جهانی با بن داستانی بین عناصر. استفاده از 3

ها در  توان با اطمینان ادعا کرد که یونانی المللی داستان احیقر است که می داستان بین

حضور یک  المللی از عناصر بین اند. ل از میالد با این داستان آشنا بودهقرن چهارم قب

های پارتینوس در حوالی دوران  لبر است که هم در داستان یهودیت و هم در عاشقانهدِ

از  های کهن شرقی است. مایه این عنصر سرشار از بن .شود تولد مسیح دیده می

پرسشگری  ةمای بن توان به نیز می المللی های تاریخی بین ناهای ثابت در داست مایه بن

ها آشکار  آتنی ةآتوسا دربار  پارسیان آیسخولوس در پرسش ةکه در نمایشنام اشاره کرد

خارج از  های یونانیِ در سنت شده گرفتههای به کار  گونه (.Momigliano, 1990)شود  می



 67/ 1396، بهار و تابستان1، شمارۀ 7سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

 

های  ای اشتراک با سنتدار عموماً ،یونان و متعلق به یونانیان آسیای صغیر شبه جزیرة

اعضای های هخامنشی از قبیل یهودیان،  سرزمین در اقوام ساکن نگاری تاریخمختلف 

است.  متأخرساکن لوکیه در دوران  پارسیانهای ماد و  خاندان، نهخامنشیا هایدربار

یونان  شبه جزیرةدر  نگاری تاریخهای  ها اتفاقی نیستند. فقدان چنین گونه این اشتراک

 نگاری تاریخهایی در  از سویی و وجود آثار چنین گونه ران پیش از ظهور هرودوتدر دو

 شبه جزیرةهای  یونانی نگاری تاریخهای  این گونه منشأدهد که  نشان می مشرق زمین

 یونان نیستند.
 

 نتیجه .3

که به عنوان سنت  نگاری یختاریونان نیست.  شبه جزیرةیونانی  نگاری تاریخسنت  منشأ

آسیای صغیر یونانی است که با وجود این که متون  ةزاد ،شود ی از آن یاد مییونان

از  متأثراند اما  مکتوب برآمده از این سنت به خط و زبان یونانی به نگارش درآمده

در  نگاری تاریخگیری و آغاز سنت در شکل اما هستندها و فرهنگ هخامنشیان  سنت

گرش آنان به حضور هخامنشیان در آسیای صغیر نبا  اند. ای ایفا کرده عمدهیونان نقش 

ة سرزمینی به مورخان یونانی در به عنوان یک واحد یکپارچهای تحت سلطة  سرزمین

را نه با نگارش تاریخ محلی بلکه با  نگاری تاریخمنتقل شد. این مورخان  نیز آسیای صغیر

بود آغاز کردند. در خامنشی آسیا یعنی جهان ه ةهای عمومی که دربرگیرند نگارش تاریخ

نه آسیای صغیر و نه یونان مرکزیت نداشت و به هریک از این مورخان  نگری یختار

جزئی از یک هخامنشیان و از جمله آسیای صغیر به عنوان  ةهای تحت سلط سرزمین

یونان چنین دیدگاهی را از یونانیان  شبه جزیرةشد. یونانیان ساکن  کل پرداخته می

نگری در جهان یونانی پس از هخامنشیان نیز تداوم  خذ کردند و این تاریخأسیای صغیر آ

 پیدا کرد.

 هانوشت یپ
. برخی از 3ها  . سجع سکه2های سنگی  .کتیبه1 ای تاکنون در سه شکل به دست ما رسیده است. زبان لوکیه .1

 هستند. گروه اول این سه، ینتر مفصلترین و  فلزی. مهم دستی یعصناها بر روی سرامیک و  ها و نقاشی حکاکی

بر دیوار معابد هستند.  شده حکهای  ها کتیبه آن فقرة 150 مشخصاًکه  شده کشفای  لوکیه ةکتیب 172تاکنون 

ای  غیر صخره ةکتیب 22. برای فهرست کامل اصد نذری برپا شده استبرای مق معموالً مانده یباق ةکتیب 22بیشتر 

اما دو  Bryce& Zahle, 1986: 42..ها نک ای از این کتیبه رای گزیدهب Bryce& Zahle, 1986: 90-98.نک

و  A ای های یونانی، لوکیه کسانتوس )به زبان ةهای معابد هستند که نذری نیستند. اولی کتیب غیر از دیواره ةکتیب

)به  Xanthus Bilingualکسانتوس  دو زبانةیا استل  Xanthian Obelisk های ستون کسانتوس ( با نامBای لوکیه
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 Inscribed Pillar ofدار کسانتوس  کسانتوس اشتباه نشود( یا ستون کتیبه ةجهت این که با استل سه زبان

Xanthos  و یا استل هارپاگوسHarpagus Stele نا)به جهت این که این کتیبه بخشی از یک ستون یادبود خاند 

. این استپرداخته  یش خاندان حاکم بر کسانتوسجمله ستااز به موضوعات گوناگونی  ؛ کههارپاگوس است( است

 سطری است 255که  شده مشخصاما  (Fellows, 1840: 169) سطری دانست 250کتیبه را فیلوز ابتدا 

(Bryce& Zahle, 1986: 42کتیب )کسانتوس است  ةاستل سه زبان ةدیگر کتیب ةLetoon Trilingual Stele 

 لیتون ةکسانتوس برای اله ةدر حوم Lētōon آرامی است که در معبد لیتون ای، یونانی، لوکیه ةاین استل سه زبان

Λατώ  (Smith, 1872/2: 772-773)  متعلق به سال اول حکومت ارسسکه وقف شده است. این کتیبه(Arses, 

Aršu in Babylonian ) شناسایی شده  ( جانشین اردشیر سومم 336-338اردشیر چهارم )است که به عنوان

موضوع  .(Briant, 2002: 9) در جنوب غربی ترکیه قرار دارد Fethiyeثیه شهر ساحلی فِ ةاکنون در موز هماست و 

های وابسته به آن  ساکنان سرزمین این کتیبه که سه متن آن با هم چندان مشابه نیستند توافق اهالی کسانتوس و

هایی که  این معبد و تصویب انجام قربانی اختصاص اراضی برای معبد و انتصاب کاهنی به ریاست آن و یستأسدر 

وقف این معبد شود و معافیت این معبد از پرداخت مالیات بوده است. در پایان کتیبه نیز نفرینی نسبت به کسانی 

ذکری هم )گذاری کتیبه زمان اردشیر چهارم است  تاریخ .د حک شده استنکه بر خالف توافق متن کتیبه عمل کن

هم در  . باز(Briant, 2002: 708 )متن سه زبانه نک. ةر کتیبه شده است( برای بررسی ترجماز نام یک اردشیر د

 ةاول و اربین ةهای اربین ها به نام مجسمه بر روی دو مجسمه چهار کتیبه کشف شد. 1973معبد لیتون در سال 

 cو b ةیونانی و کتیب bو a ةکه کتیب شده حکها یک کتیبه  این مجسمه ةروی هر چهار گون شدند. یگذار نامدوم 

 (.Shahbazi, 1975: 56; Keen, 1998: 9-10) اند ها مرتبط دانسته هارپاگی ةها با سلسل این کتیبه لوکیایی است.

مشهور شده  Pillar Tombیا  Harpy Tomb ها کسانتوس که از زمان کشفش به نام معبد هارپی بنای مشهور .2

های اساطیری است که در نقوش  پرنده هارپاگ مادی نیست بلکه منظور نخاندا Ήρπυια  است )منظور از هارپی

 .B. این نام نخستین بار از سوی (Smith, 1872/2: 853 )این موجودات نک  ةشود. دربار این مجموعه دیده می

Gibson  ها با دختران پانداروس هارپی که در آنبا داستانی در ادیسه با توجه به نقوش روی بنا Pandarus  شاه

 ( پیشنهاد کردهShahbazi, 1975: 15) شهبازی .(Fellows, 1840: 171-72)مرتبط دانسته شد ،کنند پرواز می

. اهمیت بنا در (Harpagid Monument) بنامند ی هارپاگی سلسلهبنای یا  که این بنا را بنای هارپاگیان است

 هارپاگ دارند.ن بنا با خاندان ای ةهای نقوش برجست ارتباطی است که طبق نظر پژوهشگران شخصیت

  آگورای رومی کسانتوس واقع شده ةگوش ترین یشمال متر ارتفاع که در 4/4ای است دارای  استل سنگ یکپارچه .3

که روی سه  ها بنایی است شبیه بنای هارپی ةماند دار است. در واقع این ستون باقی هر چهار وجه آن کتیبه است.

اما توسط  ،شده یرانوبینیم قرار گرفته است. بنا  ر مقبره کورش و بناهای از آن دست میای که د پلکان مشابه شیوه

کورت  است نقاشی شده Tessa Rickardsو طرح آن را که توسط تسا ریکاردز  شده یبازساز P. Coupleپ.کوپل 

 M. ROUPEL راتصویر کتابش  ة( شهبازی نام نقاش بازسازی کنندKuhrt, 2007: 340) در کتابش آورده است

در چهار قاب که در چهار وجه ستون در  تراش سنگ. هنرمند (Shahbazi, 1975: PlateXX )نک. آورده است.

دار است. خط  ( هر چهار وجه این بنا کتیبهShahbazi, 1975: 51-52نظر گرفته چهار مجلس پدید آورده است )

ای به  لوکیه ةی به خط و زبان یونانی در میان متن کتیبهستند. شعر a, b ای ها یونانی و لوکیه و زبان این کتیبه

کرده  ییآزما طبعانگلیسی این متن یونانی  ةرا چنان جلب کرده که در ترجم اومستد. این شعر نظر خورد چشم می

و آن را به شکل شعری انگلیسی آورده است. او به طعنه و برای نشان دادن کم مایه بودن این شعر یونانی ادعا 

، اگر از اصل یونانی بهتر نباشد، بدتر نیست! او است شعر یونانی آورده ةند که شعر انگلیسی او که در ترجمک می

که متن شعر به یونانی اتیک است و خط آن در گذر از اتیک کهن به ایونی است و خط اول آن  است اشاره کرده

 (.Olmstead, 1948: 360-361) ور یونانی استکه راجع به زمان جدا شدن اروپا از آسیا است اقتباس از آثار مشه
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اشکاالت متن یونانی را در کتاب خود آورده و نتیجه گرفته که در لوکیه  ةها دربار ای از پژوهش شهبازی چکیده

ای  به لوکیه Kherei خریبنا  برپا کنندة. (Shahbazi, 1975: 61) زبان یونانی چندان رایج و قابل فهم نبوده است

در این شعر الف  است خود را پسر هارپاگوس نامیدهکه در آن بخش هم شکل یونانی این نام را نداریم(  متأسفانه)

کسی از  تاکنونگیری اروپا و آسیا  زند که در یک روز هفت هوپلیت یونانی را به قتل رسانده است و از بدو شکل می

او  نگار هم خود این شخص است(. خستین کتیبهاین بنا و ن ةسازند) است ها چنین بنای باشکوهی نساخته ای هکیول

گیری مورد احترام جوانان  از هرکسی تواناتر است و به دلیل قدرتش در کشتی یهر کارکند که در  ادعا می

شهرها را تاراج کرده و به خویشانش سهمی  ،ها را تصرف کرده سیاری از آکروپلبا حمایت آتنا ب معاصرش است.

خدا کرده این است که خدایان به جهت این که هفت  12به درگاه او این وقفی که یل دلو  است شاهانه بخشیده

اند و او به عنوان برترین مردان در پیشگاه زئوس  ، او را مفتخر ساختهاست سرباز آرکادی را در یک روز کشته

  به پایان رسیده 31سطر در  آغازشده 20این شعر از سطر  افتخار آفریده و تاج بر سر مردمان کاریایی نهاده است.

از این استل  ةدر کتیب (,Bryce & Zahle1986: 97-98) نک انگلیسی، ةاست. برای متن یونانی و ترجم

از اخالف  Harpagus پسر هارپاگوس ای( )لوکیه Kheriga )یونانی(/خریگه Gergis های گرگیس پهلوانی

عالوه بر  . در کتیبهط اخالف او ستایش شده استتوس ای( )لوکیه Khezigaخزیگه )یونانی(/  Kosikas کسیکاس

در ادامه در  اخالق و نیروی بدنی او اشاره شده و از آن تمجید شده است. به ذکاوت، ،خری ةذکر اعمال پهلوانان

ها اشاراتی آمده است و به نوعی یک سلسله نسب هم از این  استل و اعمال آن ةبندهایی از فرزندان او تا نویسند

خاندانی  ةوار اعمال پهلوانان طور فشرده و مختصر به ذکر داستانتوان به دست آورد. این کتیبه که به  کتیبه می

ترین نام در سلسله نسب این  کهنکه  (Bryce & Zahle1986: 670-672)شود به ما یادآور میاست پرداخته 

 (Keen,1998 )احتمالی نک. اریگذ یختاربرای سلسله نسب همراه با  است. Khezigaخزیگه  خاندان محلی، نام

پسر گرگیس  (440-ای )؟ به لوکیه Arppakhu به یونانی، ارپخو Harpagus هارپاگوس)باید به نام مهم هارپاگ 

Gergis  به یونانی، خریگهKheriga اند که  هایی از کتیبه آمده در بخش ای در این کتیبه نیز اشاره کرد که لوکیه

سفانه هایی است که متأ داستان نشانگر حجم کتیبه در با متون ناخوانا ها این نام یمراهاما هناخوانا هستند  عموماً

 ةها مربوط به ده های مربوط به آن ها و داستان به دلیل آسیب جدی کتیبه قابل بازسازی کامل نیستند. این نام

 .(Shahbazi, 1975:65)هستندپنجم  ةآخر سد

این کتیبه از  بر آورندگانکه  گیری یجهنتاین  عقیده دارد که ف شهبازیخالرب بریان توجه به این که با هرچند

از اهمیت این کتیبه در  (Briant, 2002: 583) چندان قطعی نیست هستنداخالف هارپاگوس سردار کورش 

سبک و سنت  بازشناسیاین کتیبه در  بارز اهمیت ازکاهد اما نظر بریان  شناخت ما از تاریخ هخامنشیان می

 .کند کم نمیهخامنشی در آسیای صغیر  نگاری ختاری

و از جنوب  است ایونی ساخته شده ةای است که به شیو لوکیه -ترین اثر ایرانی و باشکوه ینتر بزرگاین بنا  .4

کالسیک ایونی و بر روی یک سکو ساخته شده که این سکو در بخش  ةبه شیو بنا شهر کسانتوس است. مشرف به

برپا  موضوعات گوناگونی ةو در ورودی یک مقبره است. نقوش این بنا در چهار قاب دربار غربی دارای یک ایوان

 .(Shahbazi, 1975: 75-111)اند است شده

 کوداال که در آن ذکر شده است که این عمارت توسط مرهی پسر شده حکای هم بر روی این قبر  کتیبه .5

Kudala تحت فرمان خریگه Kheriga (Jenkins, 2006: 179.برپا شده است )  که نقوش حماسی  قبر سنگاین

های بسیاری با  نقوش آن شباهت ق.م است. 380تا  400اش بنا بر نظر شهبازی  گذاری تاریخ اند بر آن حک شده

د. برای فهرست نبنای نرئیدها و غیره دار ستون کسانتوس، ها، بناهای معاصرش مثل بناهای یادبودی پایاوا، هارپی

ها و  سای خاندانؤر ةتشکیل جلس ، مجلس ضیافت یا دیدار وجنگ، شکار(. Shahbazi, 1975: 94نک.)این بناها 
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های  رایج پهلوانی خاندان ةمای پنج بنبه عنوان ای از بارگاه و جلوس پادشاه یا حاکم،  بخشی یا صحنه پهلوانان و تاج

 شوند. اشرافی در تمام این نقوش تکرار می

-gothicبه سبک گوتیک ةاو این مقبره را مقبر . توسط فلوز کشف شد.م 1837در سال  Payavaپایاوا  ةمقبر. 6

formec sarcophagus بالدار ةاراب ةو مقبر a winged chariot tomb منسوب به شخصی به مقبره  ةنامید. کتیب

است که اتوفراداتس ها اشاره شده  . در کتیبهین نقش برجسته و چهار کتیبه دارداین بنا چند .است نام پایاوا

(watprddata)ها برای ترمیلی شهرب پارسی مخارج این مقبره را Termili کرده است و پایاوا پسر اد...؟ از  ینتأم

یکی از فرماندهان سپاه شهرب پارسی  احتماالًاو  ای( این بنای یادبود را ساخته است. )از اقوام لوکیه ها نسل ترمیلی

به کسانتوس و  شهرباین یادمان مراسم ورود نقوش  در یکی از. (Shahbazi, 1975:137-140) اتوفراداتس است

 (. Briant, 2002: 672)شده است برگزاری مجلسی همراه با حاکم محلی و نزدیکانش بازنمایی

7. Astodana of Artimas at limyra سنگی آرتیماس در دو مایلی لیمورای لوکیه شهری کوچک واقع در  ةمقبر

شود  نامیده می Necropolis IV of Limyra 4این منطقه امروزه نکروپولیس  واقع است. کنونی ةترکی آنتالیای

ارتیماس  ةرسد. مقبر ق.م می 370تا  450ها به  ترین آن که قبرستانی است با حدود پنجاه معبد که قدمت قدیم

درها دو کتیبه یک خطی یکی به یونانی و  هرکدام از این ةدارای دو اتاق است که دو در ورودی دارد بر باالی آستان

آرامی بر  ة( و کتیبB)ورودی اتاقک  ورودی سمت راست ةدیگری به آرامی نوشته شده است کتیبه یونانی بر آستان

 ( حک شده است.Aآستانه ورودی سمت چپ )ورودی اتاقک 

 ʾstwdnh znh ʾrtym br .......... از او.ارزپی این استودان را ساخت.هرکس که............. آرامی: ارتیمه پسر ةکتیب

ʾrzpy ʿbd ʾhr mn zy m . .. - - - - - - - [zy]lh پسر ارزیفیوس اهل لومریا و  ارتیماس، یونانی: یبةکت

 این مقبره برای خودش و اخالفش ةپدرپدربزرگ آرتیماس کورودالّا نخستین برآورند
Αρτι[μας Αρσαπιος Αιμυρευς Αρτιμου Κφ]υδ[α]λλεως Προπαππος [..πρ]ς κατεσ[κ] ευασατο 

τον Ταφον[τουτον ζ]αυτω και Τοις ξγγζνοις پنجم ق.م زندگی  ةبه نظر شهبازی ارتیماس در اوایل سد

خود به او  آناباسیسن در کتاب ونفق.م است که گز 400-401دیه در سال او همان حاکم لو ؛ وکرده است می

. به نظر شهبازی ارزیفیوس همان آرتیفیوس است ر از خاندان هخامنشی بودهدیودو ةو طبق اشار اشاره کرده است

Artyphius ان زوپیروسی که هم ةآرتیفیوس پسر همان مگابوزوس فاتح مصر در زمان اردشیر اول است و نو .است

ابوزس پدر این زوپیروس، مگ ؛ ودانست ، داریوش او را پس از کورش ارجمندترین پارسیان میطبق روایت هرودوت

شرکت داشت. مادر  ،یی که منجر به پادشاهی داریوش شدمهین یکی از هفت تن پارسی است که در کودتا

 پریساتیس مادر کورش کوچک هخامنشی ةآموتیس دختر خشایارشا و آمیستریس و عم همان آرتیفیوس هم

زوپیروس کهین  گذشت.سالگی در کمال افتخار در 76مگابوزس در زمان اردشیر در  یاسکتزگزارش . طبق است

با هرودوت دیدارهایی  آنجادر  ( احتماالWells, 1907ً) ولز ةبه گفت و ق.م به آتن متواری شده، 440 -441در سال

هرودوت این  ةو باز به گفتارسی در اختیار او قرار داده است دربار و نظام اداری پ ةداشته است و اطالعاتی دربار

گرچه او بر ضد پادشاه شورش کرد اما قاتل او به دستور ا ته شده است.پای دیوار آتن کش ،شخص در جنگی

 (.Shahbazi 1975:110-124) آمیستریس همسر خشایارشا مصلوب شد

مکعب شکل  ةاین اتاق بر روی یک صف ،است، یک اتاق بزرگ با سقف مسطح کسانتوس Gبنای معروف به بنای  .8

دیوارهای تخت جمشید مقایسه  ةبا نقوش برجست معموالًت نقوش آن متر ارتفاع قرار گرفته اس 50بلند با حدود 

 اند را در کتاب خود تشریح کرده بریتانیا منتقل شده ةای که به موز . شهبازی سه مجلس از نقوش برجستهاند شده

 .(Shahbazi, 1975)ها را نیز در بخش پایانی کتابش آورده است تصاویر آنو  است

کروپل کسانتوس یک اتاق مسقف با سقف شیروانی است که روی سه پله قرار گرفته واقع در آ F ساختمان .9

است. بعدها این ساختمان تخریب شد و از مصالح آن برای ساخت بنای هلنیستی آکروپل کسانتوس استفاده شد. 
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در  .انجام داد و این کار را تصمیم گرفت آن را به لندن منتقل کند بنا را بازدید کرد، 1938وقتی فیلوز در سال 

 اند. سلطنتی در دو طرف این ستون نشستهو دو زوج  است این بنا یک سیرن بر روی ستونی نشسته ةنقش برجست
 

10. Shahbazi, 1975: 46 

Harpagus the Elder, 545 - c. 432 B.C 

Kossika. c. 532 - 505 B.C. 

Kybernis (KVB). c. 505 - 480 B.C 

SPPNDAZA (Spenta-data). c. 475 - 469' 

Harpagus the Younger Cuprlle, c. 469 - 435 

11. 
Megabyzus I 

Zopyrus I 

Megabyzus II and Amytis 

Zopyrus II *Arziphius (Artyphius) 

Artimas I 

 ؟

 

 ;Fellows, 1840; 1852; Kaptan, 2003).ای، آرامی و یونانی دیگر نک ای، فریگیه برای بررسی متون لوکیه. 12

Lemaire, 1991.) 

یونانی و  فارسی باستان، ةسه زبان ةاستل مشهور با کتیب :آناتولی)داسکلیون( یغرب شمال یادبودهای سنگ .13

ق.م تعلق دارد و  500این استل به حدود  )سلطانیه کوی(کشف شد. در داسکولیون 1981آرامی است که در سال 

مجزای  ةدر این نقوش دو صحن پارسی است.-معروف به یونانی ةجستنقوش بر ةاز مجموع شده کشفنخستین اثر 

شود که توسط  آرامی دیده می ای در زیر نقوش کتیبه شود. شکار و ولیمه دادن برای روان درگذشته دیده می

 همکار این پارسی( انشاء شده است. احتماالً) Addāبرای روان ادّا  )یک پارسی واالمقام( Ariyābama بمهاریا

 ,Briant)که در هنگام حیات به دستور ادّا ساخته شده بود، قرار داده است یابمه، جسد ادّا را در حرم تدفین خودار

2002: 501-502.) 

 برپاکنندگانشدند که  ها نیز به خط و زبان آرامی برپا می زبانه گاه برخی از کتیبه های چند عالوه بر این کتیبه .14

تبارهای شاهنشاهی نیز  یونانی بودند این افراد فقط پارسی یا مادی نبودند. از سامیافراد غیر محلی و غیر  ها آن

تقسیم قدرت در شاهنشاهی هخامنشی در باالترین طبقات  دهد هایی برجای مانده است که نشان می کتیبه

 ةاستلی که کتیب ،پآرامی یادبود الن ةکتیب مثالًیا اقوام پارسی و مادی نبوده است. ها  حکومتی منحصر به آریایی

 متأخربسیار  هم شاید معاصر دو استل مذکور و شاید و گذاری آن دشوار است تاریخ، کوتاه آرامی دارد

حال  در Ašya اشیه پسر Elnap شخص درگذشته را که النپ ،یاد بود در مقامتدفینی است که  ای هباشد.کتیب

بو خدایان بابلی را و اگر چنین باشد این که بل و ن دهد. او شاید یهودی باشد نشان می Nabū عبادت بل و نبو

دارای التقاط  مصر الفانتین مثل یهودیان از یهودیان دیگر دهد که او نیز مثل برخی نشان می ،کند ستایش می

ها در لودیه مورد تائید قرار گرفته  یهودی باشد که وجود آن ینمهاجرنش ةاو جزو جامع احتماالً مذهبی است.

 (.Briant, 2002:501-502)است
15. Luvian or Luish. 
 

 .(Craig Melchert & Others, 2009نک: )ها و خطوط رایج در آسیای صغیر پیش از هخامنشیان  برای زبان. 16
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پنجم و چهارم  ةها مربوط به سد که اکثر آناند  ای یونانی از ارگ سارد کشف شده همتن کتیب صد یکحدود . 17

های  رسد. قدمت کتیبه هفتم ق.م می ةاز آنان حداکثر به سد یشمار انگشتقدمت تعداد  .قبل از میالد هستند

 .(Craig Melchert & Others, 2009) رسد ق.م می 500ای نیز حداکثر به  لوکیه

هلسپونت و  ةداسکلیون و فریگی لودیه، .غرب آسیای صغیر:1برای مرور روابط فرهنگی هخامنشیان با . 18

. شمال دریای اژه: 2، کاریه، لوکیه، کلیکیه، کالینای، گوردیون، فریگیه یآناتولهای یونانی غرب پروپونتیس، شهر

 (.Miller, 2002 ) .نک یونان شبه جزیرة. 3 و مقدونیه کیهترا

 (.Herodotus, 1920-25: 1. 125; 7. 61, 62; 4. 45; Xenophon, 1914: 1. 2. 1 .نک) به عنوان مثال .19

ها بهره برده است و در جای  وجود داشته است که هرودوت از آن رسمی پارسی نیز در این زمینههای  گزارش. 20

 .ها اشاره خواهد شد خود به آن

 رگرفته از کتاب جغرافیای هکاتیوس اهل میلتوسکند ب جغرافیایی که هرودوت در این بخش تشریح می ةنقش. 21

(Herodotus, 1920-25: 4. 36-43) است. 

دهد  اقوام ساکن در سرزمین سکاها می ةاطالعاتی دربار ای یکی از اهالی فریگیه حماسی فریگیه ةچکام در یک .22

 .که به کلی با روایت خود سکاها متفاوت است

23 .Herodotus, 1920-25: 4. 13ها عالوه بر روایتی  سکاها و تاریخ نخستین شهریار آن منشأ ة. هرودوت دربار

. طبق Herodotus, 1920-25: 4. 8 کند روایتی ایونی نیز در این زمینه اشاره می کند به سکایی که ذکر می

ای در جنوب شرقی دریای سیاه و غرب  )منطقه گزارشی که هرودوت از روایت یونانیان پونت دریای سیاه

 از آمیزش هراکلس Σκύθην سکوت ،، نخستین شهریار سکاهااست آورده Πόντον οἰκέοντες ارمنستان(

Ἡρακλέος ةسرزمین بیابانی سکاها که نیمی زن و نیمی مار بوده به وجود آمده است. با این حال اسطور ةو ملک 

آسمانی  ةرسد در این گزارش یونانی هم وجود دارد و باز هم سه هدی می تر کوچکسه برادر که پادشاهی به برادر 

. هرودوت ه استبند و سومی جامی زرین بوددیگری کمر که یکی کمان، رسد یم تر کوچکوجود دارد که به برادر 

زرین که در هر دور  جام  خصوصاًکند که به اهمیت سمبلیک سه شیء آسمانی  به رسمی در میان سکاها اشاره می

)در زمان هرودوت( سکاها  امروزه طبق گزارش هرودوت، دارد. تأکیدروایت یونانی و سکایی به آن اشاره شده 

 (.Herodotus, 1920-25: 4. 10)کنند د حمل میهمیشه جامی در کمربند خو

24. Σκύθας καὶ Κελτοσκύθα. 

یونانیان آسیای صغیر و سنت آسیایی هخامنشی هستند.  نگاری تاریخاین مورخان اخیر از پیروان سنت  .25

آسیایی  نگاری تاریخ ةشود اما تاریخ خود را بر پای یونان محسوب می نگاری تاریخدوت نیز با این که پدر وهر

 شی بنیاد نهاده است.هخامن
26. The great empire. 

27. Σκύλακα ἄνδρα Καρυανδέα. 
 

 (.Schmitt, 2002نک. ) هخامنشی ةبرای مرور روابط سیاسی ایرانیان و یونانیان در دور .28

چاپارهای  حرکت ب. فهرست مسالک و ممالک در مسیر Herodotus, 1920-25:3.89ها الف. فهرست شهربی .29

 .Herodotus, 1920-25: 7. 61ج. فهرست سپاه هخامنشی  Herodotus, 1920-25: 5. 52 شاهی
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