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Abstract
The island of  Cyprus was considered one of  the most strategic territories of  the Achaemenid Empire. The local Cyp-
 riot kings continued to rule various parts of  the country during this period, but this did not mean the absence of  an
 imperial presence on the island. The satraps of  Ebir-Nāri (beyond the Euphrates) ruled directly over Cyprus, and signs
of  this domination can be seen in some archaeological evidence from the island. From the Achaemenid period, espe-

 cially the fifth and fourth centuries BC, a large number of  statues, headstones and figurines have been found in temples
 of  Apollo at various cities on Cyprus, which according to most scholars show influence of  Achaemenid art. This is
 mostly manifested in the form of  curly beard designs. There is no doubt that some of  these sculptures were created
 under the influence of  Assyrian art, which reached Cyprus before the political domination of  the Achaemenids and
 significantly influenced its sculptural production. However, there is compelling evidence that some of  these sculptures
were influenced by Achaemenid sculpture or depict Persian figures. It seems that starting already during the begin-
 ning of  the Achaemenid period, a close connection was formed between the Achaemenid Empire and the temples of
 Apollo. On one side of  this connection was the financial support of  the Achaemenids and on the other, the spiritual
 support of  the god Apollo. This historical connection could provide the basis for the presentation of  sculptures of
Persian figures or the influence of  Achaemenid art on the sculptures offered to the temples.m
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چکیده
جزیرۀقبرسیکیازسرزمینهایسوقالجیشیتحتسلطۀشاهنشاهیهخامنشیبود.پادشاهانمحلیقبرس،درطولدورۀهخامنشی
بهحاکمیتخودبرنواحیگوناگوناینسرزمینادامهمیدادند،امااین،ابداًبهمعنایغیبتحضورشاهنشاهیدرجزیرهنبود.ساتراپهای
اَبَرنَهر)ماورایفرات(،مستقیماًبرقبرستسلطداشتندونشانههایاینتسلطرادرپارهایشواهدباستانشناختیمیتوانمشاهدهکرد.
درپرستشگاههایآپولودرشهرهایمختلفقبرس،تعدادزیادیمجسمه،سردیسوپیکرکبهدستآمدهکهبهسدههایپنجموچهارم
پیشازمیالدیعنیهمزمانبادورۀهخامنشیتاریخگذاریشدهاند.غالبپژوهشگرانبرتأثیرگذاریهنرهخامنشیبراینآثاراشارهکردهاند.
اینتأثیرگذاریبیشتر،خودرادرقالبشکلآرایشریشهایفِردارنشاندادهاست.تردیدینیستکهبخشیازاینمجسمههاتحتتأثیر
هنرآشوریپدیدآمدهاند.هنریکهپیشازسیطرۀسیاسیهخامنشیانبهقبرسرسیدهوپیکرتراشیاینسرزمینرابهصورتیجدی
ازاینمجسمهها،تحتتأثیرهنرپیکرتراشیهخامنشی بااینحالهنوزشواهدمستدلیوجودداردکهبخشی تحتتأثیرقراردادهبود.
ساختهشدهویاشخصیتهایپارسیرانمایشمیدهند.بهنظرمیرسدکهازآغازدورۀهخامنشی،ارتباطنزدیکیمیاناینشاهنشاهیو
پرستشگاههایآپولوشکلگرفتهاست.دریکسویاینارتباط،حمایتهایمالیهخامنشیانودرسویدیگرآن،حمایتهایمعنویخدای
آپولوقرارداشت.همینارتباطتاریخیمیتوانستزمینهرابرایپیشکشیمجسمههایشخصیتهایپارسییاتأثیرگذاریهنرهخامنشی

برمجسمههایپیشکشیشدهبهمعابدآپولوفراهمسازد1.

واژگان کلیدی: هخامنشی،قبرس،مجسمه،پرستشگاه،آپولو.
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مقدمه
حوزۀ سوقالجیشی سرزمینهای از یکی بهعنوان قبرس
مدیترانۀشرقی،ازدیربازموردتوجهبودهاست.قرارگرفتن
اینجزیرهدرقسمتشرقیدریایمدیترانهودرغربآسیا،
زمینههایتأثیرپذیریسیاسیوفرهنگیآنراازچندحوزۀ
تمدنیدورانباستان،یعنیبینالنهرین،لوانت،مصر،آناتولی
معماری و هنر در دلیل بههمین بود. فراهمساخته یونان و
قابل بروشنی شده، یاد فرهنگی حوزههای تأثیرات قبرس،
شکلگیری با .)Karageorghis 2000: 11( است مشاهده
قبرس، جزیرۀ در مذکور تأثیرات هخامنشی، شاهنشاهی
بیشازپیش،خودرانشانداد.بخشعمدۀسرزمینهاییکه
پیشازاینارتباطاتتجاری،سیاسیوفرهنگیگستردهای
باقبرسداشتند،اینکتحتسیطرۀشاهنشاهیهخامنشی
ازهرچیز پیش میبایست قبرس بنابراین بودند. گرفته قرار

مناسباتخودراباحاکمیتجدیدمدیریتمیکرد.
ساتراپی قلمرو از بخشی قبرس هخامنشی، دورۀ در
اَبَرنَهر1محسوبمیشدDandamayev 1996: 654(2(.حاکمیت
نظارت تحت ابرنهر، ساتراپی از بخشی بهعنوان قبرس،
شاهنشاهیهخامنشیدراختیارحکمرانانمحلینهگانۀاین
در ابتدا در وحضورمستقیمشاهنشاهی داشت قرار جزیره
اینسرزمینچشمگیرنبود)دیودور4.42.16(.بااینحال
نگرشهایسیاسی برخی پنجمپیشازمیالد، اواخرسده در
جداییطلبانهدرقبرسقوتگرفتوشاهنشاهیهخامنشیرا
برآنداشتکهبابکارگیریحاکمانپارسیگرادراینجزیره،
.)Maier 2006: 329.همچناننفوذخودرابرآنحفظکند)نک
تقریباًازهمیندورهاستکهشواهدتأثیراتهنرهخامنشی
میشود. دیده ملموستری و روشنتر بهصورت قبرس در
و نذری مجسمههای در میتوان را تأثیرات این از بخشی
خدای پرستشگاههای بهویژه و قبرس معابد به پیشکشی
آپولو،مشاهدهکرد.بهنظرمیرسدکهازآغازدورۀهخامنشی،
هخامنشی شاهنشاهی و آپولو معابد میان نزدیکی ارتباط
شکلگرفتهاست)Abedi 2019b: 84(.بنابراینمیتوانکشف
مجسمههاییادشدهدراینمعابدرابهنوعیدرارتباطبااین

s1. Eber-Nāri
2.اَبَرنَهر،)اکدی:اِبِرناری؛آرامی:اَبَرنََهرا(عنوانیاکدیبودکهدرمتونآشوری
وبابلیسدههشتمتاپنجمپیشازمیالدبرایسرزمینهایغربفراتهمچون
فنیقیه،سوریهوفلسطیناستفادهمیشد)Dandamayev 1996: 654(.دردورۀ
هخامنشینیز،همینعنواندرموردسرزمینهاییادشده،بهکارمیرفت.در
حدود344پیشازمیالد،اَبَرنهربهبخشیازساتراپیکلیکیهتبدیلشدوساتراپ
کلیکیه،مازهدرسکههایجدیدشعنوانآرامی“مازهکهبراَبَرنَهاروکلیکیه
حاکماست”رابکاربرد)Ibid(.بنابراینمیتوانبهایننتیجهرسیدکهنامابرنهر

دردورۀهخامنشینیزبراینسرزمیناطالقمیشد.

پیوندتاریخیدید.دراینمقالهباهمینپیشفرضبهبررسی
تأثیراتاحتمالیهنرهخامنشیبرمجسمههاییادشدهونیز
ارتباطاینموضوعباپیوندهایتاریخیپرستشگاههایآپولوبا

شاهنشاهیهخامنشی،خواهیمپرداخت.

1. مجسمه های پرستشگاه ایدالیون
آپولو،کهیکیازخدایاندوازدهگانۀالمپمحسوبمیشدودر
حوزۀدریایاژهبهعنوانیکیازمهمتریِنخدایان،موردتوجه
پیشگویی و بهعنوانخدایموسیقی،کمانداری معموالً بود،
Graf(.یکیدیگرازویژگیهایاین شناختهمیشد)28 :2009 
خدانیزارتباطنزدیکویباخورشیدبودکهازخدایهلیوس
بهآپولورسیدهبود)Ibid: 102(.دردورانباستان،خدایانیک
آن با که سرزمینهایی یا همسایگان تأثیرات تحت تمدن،
تمدندرارتباطبودند،میتوانستنددچارتغییراتیشوندویا
ویژگیهایجدیدیبهخودبگیرند.ویژگیهاییکهدرهویت
اولیۀخدایان،وجودنداشت.درمیانصورتهایشرقیشدۀ
بقیه از آپولو-آمیکلوس3مشهورتر بهنام آپولو،خدایی هویِت
Perl-(4قرارداشت ناست.پرستشگاهاینخدادرشهرایدالیو
man 2000: 75; Ohnefalsch-Richter 1891: 39; Gaber and De-

ver 1996: 91(.بقایایایدالیون،امروزدرشهردالی5درناحیۀ

نیکوزیادرنیمۀشرقیجزیرۀقبرسواقعشدهاست)تصویر
1(.درآغازسدهنوزدهم،سررابرتهمیلتونلَنگ6،شواهد
معبدیمتعلقبهآپولورادرآکروپلیِسایدالیونگزارشکرد
)Gaber 2008: 58; Gaber and Dever 1996: 91(.لنگبدوناشاره
بهموقعیتدقیقمعبد،تنهابهایننکتهاشارهکردکهبقایای
.)Gaber 2008: 58(معبددرکنارجادۀلیمپیا7پیداشدهاست
موقعیت یافتن برای باستانشناختی مطالعات و بررسیها
نتیجۀ اما یافت، ادامه ایدالیون،سالها در آپولو دقیقمعبد
دقیقوروشنیازآنبهدستنیامد.درسال1869،درجریان
بهفنیقی زبانهکه ایدالیونکتیبهایدو کاوشهایلنگدر
 Lang(نوشتهشدهبود،کشفشد)ویونانی)باخطقبرسی
33 :1878(.بابررسیهایدقیقتر،کتیبۀکشفشده،بهسال

388پیشازمیالدیاکمیقبلازآن،یعنیهمزمانبادورۀ
 Willetts( شد تاریخگذاری هخامنشی دوم اردشیر پادشاهی
 Masson 1983: no.(متنفنیقیکتیبهچنینبود.)162 :1977

:)220, pp. 246-8; Fi. XXXVII,2

s3. Apollo-Amyklos
s4. Idalion
s5. Dali
s6. Sir Robert Hamilton Lang
s7. Lympia
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ِرِشف-میکال به میلک9 َعبدی پسر بعلروم8، طرف “از
شاِه میلکیاتون11 پادشاهی چهارم سال است. شده 10تقدیم

کیتیونوایدالیون.”
متنیونانیکتیبهنیز،مشابهمتنفنیقیبود.تنهاتفاوت
آنبامتنفنیقیاینبودکهبهجاینامخدایِرِشفمیکال،
 Gaber( بود گرفته قرار استفاده مورد آپولو-آمیکلوس عنواِن
که دریافت میتوان بنابراین .)2008: 53; Herscher 1995: 276

یکیازهویتهایشرقیشدۀخدایآپولو،بانامآپولو-آمیکلوس
همزمانبادورۀاردشیردومهخامنشی،دارایجایگاهیویژهدر
ایدالیوِنقبرسبودهاست.معبدیکهلنگازآنیادمیکندنیز،

میبایستمتعلقبههمینخدابودهباشد.
درکاوشهایلنگ،تعدادزیادیمجسمهازفضایمعبد
آپولوبهدستآمدوبرخیازاینمجسمهها،بهصورتمشخص،
 Lang 1878(تأثیراتهنرپیکرتراشیهخامنشیرانشانمیداد
مجسمهها این از نمونۀشاخصتر دو .):48; Villing 2005: 245

اگرچه نگهداریمیشود)تصویر2و3(. بریتانیا دردرموزۀ
لنگمعتقدبودکهیکیازآنها)تصویر3(ازهنرآشوریتأثیر
پذیرفته،اماشکِلمووریِشافرادیکهدرآنهابهتصویرکشیده

s8. Baalrom
s9. Abdimik
s10. Reshef-Mikal
s11. Milkyaton

شدهاند،ریشهایفرداِرشاخصهنرهخامنشیرانیزیادآور
میشود)Ibid(.مخصوصاًفِرخوردگیریشهاکهدرنگاهاول،
نقشبرجستههایتختجمشیدراتداعیمیکند)تصویر4و5(.
بهعقیدۀپرایس،ریشهایمجعدوسایرویژگیهایشرقیکه
دراینمجسمههادیدهمیشود،ازپیکرتراشیهخامنشیتأثیر
پذیرفتهاست.اوبراینباوراستکهاینتأثیرات،پسازتسخیر
 Myresمصرتوسطکمبوجیهبهقبرسرسیدهاست)بهنقلاز
102 : 45-1940(.ازآنجاکهاینمجسمههادرنخستینکاوشهای

ایدالیونبهدستآمده)Gaber 2008: 53(،موقعیتدقیقآنهانیز
همانندمعبدآپولونامعلوماست.بااینحال،نکتهایکهبیشاز
هرچیزتوجهپژوهشگرانرابهخودجلبکردهوزمینۀمباحثات
ومجادالتعلمیرافراهمساخته،هویتواقعیافرادیاستکه
مجسمههابهنمایشگذاشتهاند.برخیمعتقدندکهمجسمههای
ایدالیون،بهشخصیتهایسیاسیتعلقدارندوبرخینیزهویِت
روحانیونمعبدرابرایآنانمطرحکردهاند)Beer 1992: 77(.با
اینوجود،تمامیفرضیاتیکهبرایمجسمههایایدالیونارائه
شده،یکنقطۀمشترکدارندوآن،پیشکششدنمجسمهها

بهمعبدآپولو-آمیکلوساست.
را مجسمهها این ویژهای بهصورت َکِسن12، اِستنلی
به که مجسمههایی است؛ معتقد و داده قرار بررسی مورد

s12. Stanley Casson

.)Koiner and Reitinger 2019: Fig. 2. 1(تصویر1.نقشۀقبرسوشهرهایمهمآنهمزمانبادورۀهخامنشی
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تصویر2.یکسردیسمکشوفهازمعبدآپولودرایدالیونکهاحتماالًازهنر
هخامنشیتأثیرپذیرفتهاست،450-470ق.م.،موزهبریتانیا،لندن،شمارۀ

.(Villing 2005: Fig 442) ئ GR. 1873.3-20.9

تصویر3.یکمجسمۀمکشوفهازمعبدآپولودرایدالیونکهاحتماالًازهنر
هخامنشیتأثیرپذیرفتهاست،425-450ق.م.،موزهبریتانیا،لندن،شمارۀ

1917,0701.233
)British Museum Online Collection, No. 1917,0701.233(

“حرمسرا”، به موسوم ساختمان پارسی، مالزمان نقشبرجستۀ تصویر4.
تختجمشید،موزۀتختجمشید)عکسازفرزادعابدی(.

تصویر5.نقشبرجستۀصحنۀمبارزهشاههخامنشیباموجوداساطیری
بهشکلگاو،ساختمان“کاختچر”،تختجمشید)عکسازفرزادعابدی(.
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پرستشگاههایقبرسپیشکشیشدهاند،بهشاهانتعلقدارند
بر حاکم فراعنۀ از معابد، به شاهان مجسمه تقدیم سنِت و
.)Casson 1937: 193(قبرسبهشاهانهخامنشیرسیدهاست
برهمیناساس،بعقیدۀاو،مجسمههایایدالیونبهداریوش

.)Ibid(اولوخشایارشاتعلقدارند
شالودۀفرضیۀکسن،برایناساساستواراستکهسنت
ازشاهان بهپرستشگاههایقبرس،پیش تقدیممجسمۀشاه
هخامنشی،توسطآماسیس13وپسامتیک14سوم،آغازشدهوپس
ازهخامنشیاننیز،اینسنت،دردورۀدمتریوسپولیورکتس15
ونیزشاهانبطلمیوسیمصر،ادامهیافتهاست)Ibid(.بنابراین
بهباوراو،مجسمههایایدالیون،بهعنوانهدایایتقدیمیشاهان
هخامنشیبهپرستشگاههایقبرس،میتوانندحلقۀگمشدۀمیان
دورههایقبلیوبعدیرادراینموضوعپرکنند.فرضیۀکسناز
یکجهتدیگرنیزمیتواندتقویتشود.تعدادیازمجسمههایی
کهازایدالیونوسایرپرستشگاههایقبرسبهدستآمدهاندو
تأثیراحتمالیهنرهخامنشیرانشانمیدهند،دارایریشهای
ولیعهد و شاه تنها هنرهخامنشی، در بلندهستند. و مجعد
تارویسینهمیآمده،تصویرمیکردند بلندیکه باریِش را
این تأثیرپذیری بنابرایناگرپیشفرض ،)Root 1979: 97.نک(
مجسمههاازهنرهخامنشیتأییدشود،احتمالتعلقداشتنآنها
بهشاهیاولیعهدنیزتقویتشده،فرضیۀکسنبهیکفرضیۀ

جدیدراینموضوعتبدیلمیشود.
مجسمههایکشفشدهدرمعبدآپولودرایدالیون،فقط
بهمردانتعلقندارند.دریکمجسمهزنکهدراینپرستشگاه
پیداشده،نیزتأثیراتاحتمالیهنرهخامنشیرامیتوانردیابی
وگل تاج )Villing 2005: 245(.شکلظاهری )تصویر6( کرد
اول، نگاه در داشته، نگاه دردستخود زن این که لوتوسی
یادآوریمیکند)تصویر7(. را زنانۀگنجینۀجیحون تصاویر
مجسمهاینزنوحالتایستادنونگاهداشتنگلدردست
آن،بهسایرتصاویریکهاززنانهخامنشیدردستاست،نیز
شباهتدارد.ازآنجملهمیتوانبهنقوشزناندرمهرهای
هخامنشیمکشوفهازتختجمشیدویایکقالیبهدستآمده
ازپازیریکاشارهکرد)تصویر8()نک.Moorey 2002: 212(.در
موردهویتاینمجسمهنیز،ابهاماتزیادیوجوددارد.برخی،
اینمجسمهراتصویریازیکزِنعبادتکنندهدانستهاندو
برخیآنرابهعنوانتندیسیازیکخدابانو)آفرودیت(معرفی
کردهاند)Ibid(.برخیپژوهشگراننیزگللوتوسیکهدردستان
اینزنقراردارد،نمادیازبرکتدانستهوبرهمیناساس،

s13. Amasis
s14. Psamtik III
s15. Demetrios Poliorketes

تصویر6.مجسمۀیکزن،مکشوفهازمعبدآپولودرایدالیون،باتأثیرات
احتمالیازهنرهخامنشی،حدود450ق.م.،موزۀبریتانیا،لندن،شمارۀ

.)Villing 2005: Fig. 443(ئ GR 1873.3-20.51

تصویر7.یکپالکنذریازگنجینۀجیحونکهزنیرادرلباسپارسیبا
گللوتوسدردستشنشانمیدهد،موزهبریتانیا،لندن 

.(Curtis 2005 b: Fig. 189)
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آفرودیت یا آستارته16 خدابانوی از تصویری را مجسمه این
ستارۀ خدابانوی آستارته، .)Brönner 2001: 148( برشمردهاند
صبحیاسیارۀناهیدونیزخدابانویباروریدرمنطقۀلوانت
محسوبمیشد)Boyce 1982: 29(.یکیازنمادهایاینخدابانو
کهارتباطنزدیکیباخدابانویاینانّاوایشتربینالنهرینیدارد،
گللوتوساست،کهازنمادهایباروریوحاصلخیزیدرآسیای
 Chwalkowski 2016:( میآید بهحساب باستان دوران در غربی
249(.باهمینپیشفرض،احتمالتعلقداشتناینمجسمهبه

آستارتهمطرحشد.ازنمونههایمشابهاینمجسمه،پیکرکی
استکهازشمالسوریهبهدستآمدهودرمجموعهایتحت
بهدورۀهخامنشی عنوان“پیکرکهایپارسی”طبقهبندیو

s16. Astarte

در .)Lyonnet 2005: 132( )9 )تصویر است شده تاریخگذاری
در میبینیم را آستارته خدابانوی احتماالً شده، یاد پیکرک
در را لوتوسی ایدالیون،گل مشابهمجسمۀ کهدرست حالی
دستخودنگاهداشتهاست.پیکرکهایگلیمشابهینیزاز
محوطۀاَلمینا17دراستانهاتایدرجنوبشرقترکیهبهدست
آمدهاست.دریکیازنمونهها،بهطورمشخص،زنیدرلباسی
مشابهلباسپارسیدرحالیکهگللوتوسیرادردستگرفته
ترسیمشدهاست)تصویر10(.باتوجهبهاینکه،المینانیزدر
حوزۀجغرافیاییشمالسوریهومنطقۀلوانتقرارمیگیرد،این
پیکرکهممیباست،تصویریپارسیشدهازخدابانویآستارته
باشد.بنابراینمیتوانبهاینفرضیهرسیدکهاحتماالًایننحوه

s17. Al-Mina

تصویر8.طرحیازتصویرزنانایرانیباگللوتوسدردستکهبررویزیِناسبازجنسقالینقشبستهاست،مکشوفهازپازیریک،روسیه،موزۀآرمیتاژ،
.(Lerner 2010: Fig. 14.6) مسکو
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تحتتأثیر و هخامنشی دورۀ در آستارته خدابانوی ترسیم از
هنرهخامنشیشکلگرفتهاستودرحوزۀجغرافیاییلوانتو

قبرسگسترشیافتهاست.
نمونههایمشابهمجسمههایکشفشدهدرمعبدآپولو-
آمده بهدست نیز قبرس پرستشگاههای سایر از آمیکلوس،
بهدست بهطورکامل اینمجسمههاکه از مواردی است.در
احتمال که میشود، دیده افراد دستان در اشیایی آمدهاند،
تقویت را زائران یا روحانیون به تندیسها آن داشتن تعلق
مفهوم که کرد فراموش نباید چارچوب، همین در میکند.
شاه-روحانیدرجزیرۀقبرسازجایگاهویژهایبرخورداربوده
وبرایمدتطوالنی،ادارۀبخشهایمتفاوتیازاینسرزمین
دراختیارشاه-روحانیونبودهاست.برهمیناساس،میتوان
بخشیازمجسمههایکشفشدهدرپرستشگاههایقبرسرا

کهعناصرمذهبیدرآنهاقابلردیابیاستبهشاه-روحانیون
.)Papantoniou 2012 : 279(نسبتداد

2. مجسمه های پرستشگاه گولگوی
در فوتیوس18 گولگوی-آیوس پرستشگاه و مذهبی محدودۀ
روستایآتیهنو19درناحیۀالرناکایقبرسامروزی،واقعشده
نیز محوطه این در .)Vermeule 1974: 287( )1 )تصویر است
آپولو معبد از بهدستآمده تندیسهای مشابه مجسمههایی
ایدالیونکشفشدهاست.آیینپرستشخدایآپولودر در
 Vernet( رسیده گولگوی به پیشازمیالد چهارم سده حدود
2015(وبهعقیدۀگیورگوسپاپانتونیو20بعضیازمجسمههای

بهتصویر را گولگوی،شاه-روحانیون پرستشگاه در پیداشده
s18. Golgoi-Ayios Photios
s19. Athienou
a20. Giorgos Papantoniou

در که سوریه، شمال از آستارته خدابانوی احتمالی پیکرک .9 تصویر
.(Lyonnet 2005:Fig 2 (1-2)) مجموعهپیکرکهایپارسیقرارمیگیرد

تصویر10.پیکرکاحتمالیخدابانویآستارتهازمحوطۀالمینا 
(Moorey 2002: Fig. 3)
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میتوان را فرضیه این .)Papantoniou 2012: 279( کشیدهاند
درچارچوبهمانجایگاهسیاسیشاه-روحانیوندرجزیرۀ
ارزیابیقرارداد.در قبرسدرسدهپنجمپیشازمیالدمورد
ایدالیون،نیزاحتماالًبخشمهمیازمجسمههابهمینطبقۀ

حاکمتعلقدارند.
ایدالیون، معبد همچون گولگوی، پرستشگاه در
مجسمههاییبهدستآمدهکهبهنظرمیرسدازهنرهخامنشی
آنها از مورد دو مجسمهها، این میان از پذیرفتهاند. تأثیر
بهصورتمشخص،مشابهتبیشتریباهنرهخامنشینشان
میدهند)تصویر11و12(.ایندومجسمهکهجزءمجموعۀ
نگهداری نیویورک متروپولیتن موزۀ در هستند، چزنوال
میشوند.چنانکهِهرِمریوِمرتِنزاشارهمیکنند،چهرۀیکی
ازایندومجسمه،شباهتغیرقابلانکاریبهچهرۀساتراپ

 Hermary( )13 و 12 )تصویر دارد تیسافرن21 هخامنشی،
اردشیر پادشاهی دورۀ در تیسافرن، .)and Mertens 2014: 94

پیشازمیالد چهارم سده اوایل در یعنی هخامنشی، دوم
از باچهرۀیکی او بود.مقایسۀچهرۀ لودیهوکاریه ساتراپ
تندیسهایگولگوی،براساستصویریاستکهازتیسافرن،
بررویسکههایشبرجایماندهاست)تصویر14(.دردورۀ
تیسافرن همچون قدرتمندی ساتراپهای نفوذ هخامنشی،
در بود. ایشان اداری مسئولیت اصلی حوزۀ از فراتر بسیار
ازشاهاِن یکی مقام تکریم در که یونانی کتیبههای از یکی
محلیقبرسبهناماواگوراساول22نگاشتهشده،نامتیسافرن
نیزآمدهاست)Lewis 1981: 113(.برهمیناساس،فرضیاتی
دربارۀارتباطاتسیاسیتیسافرنواواگوراسمطرحشدهاست

s21. Tissaphernes
s22. Evagoras I

تصویر11.مجسمۀمکشوفهازگولگویباتأثیراتاحتمالیازهنرهخامنشی،مجموعۀچزنوال،موزۀمتروپولیتن،نیویورک،)عکسازپیترپاولجفریون؛ 
.(Hermary and Mertens 2014: Cat. 80
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Weiskopf(.همینسندمیتواندنشانگرمیزاننفوذ  1993: 510(
بر مرتنز و هرمری تأکید بنابراین باشد. قبرس در تیسافرن
شباهتمجسمۀگولگویوتیسافرن،میتواندقابلقبولباشد.
امااینفرضیه،یکسوالاساسیرابهذهنمتبادرمیسازد
کهآیاممکناست،مجسمههاییکهاحتماالًازهنرهخامنشی
تأثیرپذیرفتهاند،بهساتراپهایشاهنشاهیهخامنشیتعلق
ارائۀ برای کافی شواهد امروز به تا متأسفانه باشند؟ داشته
چنینفرضیهایبهدستنیامدهاست.دردورۀپادشاهیاردشیر
در کامل بهطور قبرس آنتالکیداس، عهدنامۀ بهموجب دوم،
اختیارشاهنشاهیهخامنشیقرارگرفت)کسنفون،هلنیکا،5.
31.1(.بنابراینبعیدنیستکهتندیسیازتیسافرن،بهعنوان
تأثیرگذارترینساتراپهخامنشیدرحوزۀغربیشاهنشاهیدر
دورۀاردشیردوم،بهمعبدمهمخدایآپولودرگولگویتقدیم
شخصیت این دستان در که اشیایی به توجه با باشد. شده

اجراییکمراسم درمجسمۀگولگویقراردارند،واحتماالً
مذهبییاتقدیمپیشکشیرابهتصویرکشیدهاند،شایدبتواناز
ایناحتمالنیزسخنگفتکهتیسافرنیاهرشخصیتپارسی
اهمیت به باتوجه بهتصویرکشیده، اینمجسمه دیگریکه
پرستشگاهآپولودرگولگویاینتندیسراتهیهکردهوبهمعبد
تقدیمکردهاست.براساسروایاتمتونکالسیکمامیدانیم
در را خود از تندیسهایی هخامنشی، ساتراپهای گاهی که
معابدخدایانمحلِیسرزمینهایتحتسلطۀهخامنشیانبرپا
میکردهاند)دیودور،6.17.17(.بنابراینمجسمۀگولگوییا
بهبیانکلیتربخشیازمجسمههایدارایویژگیهایهنری
هخامنشی ساتراپهای به میتوانند هخامنشی، پیکرتراشی
ازویژگیهای اینمجسمهها آیاواقعاً اما باشند. تعلقداشته
را دیگری منشأ یا گرفتهاند؟ تأثیر هخامنشی پیکرتراشی

میتوانبرایاینسبکهنریدرنظرگرفت؟

تصویر12.مجسمۀمکشوفهازگولگویباتأثیراتاحتمالیازهنرهخامنشیکهچهرۀآنشبیهچهرۀتیسافرناست،مجموعۀچزنوال،موزۀمتروپولیتن،
.(Hermary and Mertens 2014: Cat. 86نیویورک)عکسازپیترپاولجفریون؛
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3. مجسمه های پرستشگاه پیال
شواهدتأثیراتاحتمالیهنرهخامنشیبرمجسمهسازیقبرس،
بهجزایدالیونوگولگوی،درمحوطۀدیگرینیزبهدستآمده
شهر است. پیال23 شهر در آپولو معبد مذکور، محوطۀ است.
باستانیپیالدرروستایپیالدرناحیۀالرناکادرشرققبرس
 Lang.واقعشده)تصویر1(وتوسطلنگکاوششدهاست)نک
بقیه از بیش پیال،دوسردیس، میانمجسمههای در .)1905

s23. Pyla

تصویر13.چهرۀمجسمۀمکشوفهازگولگویباتأثیراتاحتمالیازهنرهخامنشی
کهشبیهچهرۀتیسافرناست،مجموعۀچزنوال،موزۀمتروپولیتن،نیویورک

(Hermary and Mertens 2014: Cat. 86 عکسازپیترپاولجفریون؛(

چهارم سده سکه، روی تیسافرن به منسوب چهرۀ نیمرخ .14 تصویر
.(CNG: No. 272029) پیشازمیالد

تصویر15.سردیسمکشوفهازمعبدآپولودرپیال،475-500پیشازمیالد،
.(Lendering 2017) موزهلوور،پاریس

تصویر16.سردیسمکشوفهازمعبدآپولودرپیال،450-475پیشازمیالد،
موزهبریتانیا،لندن 

(British Museum Online Collection: 1872,0816.49)
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تأثیراتاحتمالیهنرهخامنشیرابهنمایشگذاشتهاند)تصویر
15و16(.یکیازاینسردیسهادرموزۀلوور)تصویر15(و
Mas-(نگهداریمیشود)16 دیگریدرموزۀبریتانیا)تصویر
son 1996: 15(.افرادترسیمشدهدرسردیسهایپیال،ریشهای

بلندمجعدیدارندکهآنهارابهنمونههایپیشینبهدستآمده
ازایدالیونوگولگویشبیهمیکند.بااینحالشباهِتبیشتر
سردیسهایپیالبانمونههایپیکرتراشیآشوریغیرقابلانکار
برجستگی پیال، مجسمههای ریشهای فِرخوردگی زیرا است.

فرخوردگیریشهایهخامنشیراندارد.

4- پیکرک پرستشگاه کوریون
یکیدیگرازپرستشگاههایآپولودرقبرسکهیکپیکرک
تأثیرپذیرفتهازهنرهخامنشیدرآنبهدستآمده،پرستشگاه
کوریون24است)رزمجو،78:1397(.کوریون،درجنوبغربی
جزیرۀقبرسودرناحیۀنیکوزیاواقعشدهاست)تصویر1(.
پرستشگاهکوریونبهیکیدیگرازصورتهایقبرسِیخدای
گزارش به داشت. اختصاص هیالتس25 آپولو یعنی آپولو،
آپولوی بعنوان معموالً که خدا این پرستشگاه در چزنوال،
،)Carroll 2003: 67( میشد شناخته جنگل خدای یا جنگل
پیکرک آنها میان در که کشفشده نذری مجسمۀ تعدادی

s24. Kourion
s25. Apollo Hylates

ِگلییکسوار،تأثیراتفرهنگیهخامنشیانرابخوبینشان
این نیز برخی .)1397 رزمجو، )نک. )17 )تصویر میدهد
احتمالرادادهاندکهشایدپیکرکسوارپارسیازکیتیون26
درناحیۀالرناکابهدستآمدهباشد)همان:78(.اینپیکرک
مجموعۀ در گولگوی پرستشگاه مجسمههای همچون نیز
چزنوالیموزۀمتروپولیتنقراردارد.شخصیتتصویرشدهدر
پیکرکگلیبهدستآمدهازکوریون،برخالفمجسمههاییکه
پیشازایندربارۀآنهاصحبتکردیم،ریشندارد.عنصریکه
بیشتر،پارسیبودناینشخصیترانشانمیدهد،نهآرایش
ریش،بلکهپوششایرانیوبهخصوصپوششسراوست.این
بر یونانیان، بودکه نامی فریگی، است. فریگی پوشش،کاله
اساسشناختیکهازهمسایگانشرقیخود،یعنیفریگیها
کاله .)Calmeyer 1993: 408( بودند داده کاله این به داشتند
فریگی،درواقعهمانکالهنرمنوکتیزیبودکهدنبالهآن
معموالًبهپشتیابهجلوادامهپیداکردهوگاهینیزهمین
اشکال میافتاد. کاله جلویی یا پشتی قسمت روی دنباله،
مختلفاینکالهبوسیلۀاقوامایرانیمختلفازکاپادوکیاییها
گرفتهتاسکاهامورداستفادهقرارمیگرفت)Ibid(.دردورۀ
هخامنشینیز،بهویژهدرشواهدتصویریباقیماندهازقلمرو
غربیایشان،کالهفریگییاتیارا،بهعنوانپوششاصلیسِر
شاه،ساتراپوسردارانایرانیدیدهمیشود.درموردهویت

s26. Kition

تصویر17.پیکرکسوارپارسیکهاحتماالًازپرستشگاهآپولودرکوریونبهدستآمده،مجموعۀچزنوال،موزۀمتروپولیتن،نیویورک
)رزمجو،1397:تصاویر1.2(.
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دربارۀمجسمههای که فرضیاتی همان نیز کوریون، پیکرک
ایدالیونوگولگویبهآنهااشارهشد،ارائهشدهاست.

قاطعیت با آن پوشش به توجه با که کوریون پیکرک
گفت، سخن هخامنشی هنر از آن تأثیرپذیری از میتوان
نمونههای با شاخصی تفاوتهای ظاهری شکل بهلحاظ
بهدستآمدهازایدالیون،گولگویوپیالداردکهشایدایندو
گروهرادردستهبندیهایجداگانهقراردهد.امامجسمههای
دیگرینیزهستندکهشایدبتوانندپیوندمیانایندوگروه

راروشنترسازند.

5. تأثیرات هخامنشی یا تأثیرات آشوری؟
بعضیعناصرهنرهخامنشی،مستقیماًازهنرآشوریگرفته
از پیش عناصر، این از بخشی که نیست شکی است. شده
ازآشور تسخیرجزیرۀقبرستوسطهخامنشیانومستقیماً
در نیز بلند و مجّعد ریِش شاید است. یافته راه قبرس به
مجسمههای شباهت چرا اما باشد. بوده عناصر همین میان
یادشدهدرقبرسبهمجسمههایهخامنشی،درسدهچهارم
پیشازمیالدبهنقطۀاوجخودمیرسد؟همانطورکهپیشاز
ایننیزاشارهشد،عنصرمهمدیگریکهاحتمالتأثیرپذیری
نشان را هخامنشی هنر از شده اشاره مجسمههای مستقیم

تصویر18.سردیسمکشوفۀازقبرس،اواخرسدهپنجمواوایلسدهچهارمپیشازمیالد،موزۀباستانشناسیاستانبول،شماره T 3356 )عکسازفرزادعابدی(.

این از برخی در افراد پوشش به مربوط جزئیات میدهد،
مجسمههاست.عنصریکهدرنمونۀبهدستآمدهازکوریون
وجوددارد)رزمجو،80:1397(،امادرسایرمواردیکهدر
ایدالیون،گولگویوپیالبهدستآمدهاند،مفقوداست.شاید
یکمجسمۀدیگربتواندپیوندیمیانایندوگروهایجادکند.
محوطهای از سالم تقریباً بحث،یکسردیِس مورد مجسمۀ
نامعلومدرقبرساست،کهدرموزۀباستانشناسیاستانبول
احتمال به نیز سردیس این .)18 )تصویر میشود نگهداری
)احتماالً قبرس در آپولو پرستشگاههای از یکی از باید زیاد
فِرداروظاهر باشد.ریش بهدستآمده پرستشگاهگولگوی(
گولگوی از بهدستآمده مجسمۀ به شبیه بسیار سردیس،
استکهشباهتغیرقابلانکاریباساتراپهخامنشیلودیه
وکاریه،تیسافرندارد.امادرسردیسموزۀاستانبول،عنصر
دیگرینیزوجودداردکهتأثیرپذیریمستقیماینمجسمهرا
ازهنرهخامنشی،تأییدمیکندوآنعنصر،کالهفریگیاست
برسر استانبول، کهشخصیتتصویرشدهدرمجسمۀموزۀ
بهدستآمده پیکرک در این از پیش سر، پوشش این دارد.
شده تصویر شخصیت گرفت. قرار بررسی مورد کیتیون، از
درمجسمۀمورداشاره،فاقدریشبودوبنابراینامکانیک
مقایسهمیانآنونمونههایایدالیون،گولگویوپیالوجود
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اماسردیسموزۀاستانبولهردوعنصرراداراست؛ نداشت.
یعنیهمکالهفریگیبرسرداردوهمریشفِرداِراومشابه
میتوان بنابراین، پیالست. و گولگوی ایدالیون، مجسمههای
استانبول، موزۀ پارسی سردیس که رسید نتیجه این به
بر را هنرهخامنشی تأثیرمستقیم که است نمونهشاخصی
ریِش مشابهِت میگذارد. بهنمایش قبرس، پیکرتراشی هنر
گولگوی از که تیسافرن به منسوب تندیِس با سردیس این
یاد دومجسمۀ که باشد نکته این مؤید میتواند پیداشده،
شده،نهازهنرآشوری،بلکهمستقیماًازهنرهخامنشیتأثیر

پذیرفتهاند.
6. تأثیرات هخامنشی یا تأثیرات هنر آرکائیک یونان؟

یکیدیگرازجنبههایهنریمهمکهدرمجسمههایمکشوفه
آرکائیک هنر نشانههای دارد، وجود آپولو، پرستشگاههای در
افراد بدِن ایستادنوپوشش بیشتردرحالت یوناناستکه
هنر َکِسن، بهعقیدۀ میشود. دیده گولگوی مجسمههای در
سرتاسر در میتوانست کوتاهی زمان مدت در هخامنشی
قبرسرایجشود،اماهمزمانباگسترشهنرهخامنشی،قبرس
 Casson 1937:(بهشدتتحتتأثیرهنرآرکائیکیونانقرارگرفت
193(.بهباوراو،اینپیشگامیهنرآرکائیکبودکهاجازۀعرض

اندامکاملهنرهخامنشیرادرجزیرۀقبرسنداد.نتیجۀاین
پیکرتراشی جدید سبک پدیدآیی قبرس، در هنری بلبشوی
بهصورت را آن نشانههای که بود، قبرسی-یونانی-پارسی
مشخصمیتواندرمجسمههایپرستشگاهگولگویمشاهده
کرد.دراینمجسمهها،شخصیتها،بالباسیونانیوایستایی
پارسی27، احتماالً فِرداِر ریِش حال، عین در و آرکائیک هنر

بهتصویردرآمدهاند.

7. تأثیرپذیری از هنر هخامنشی یا نمایش شخصیتهای 
پارسی؟

همانطورکهپیشازایناشارهکردیم،هنوزیکدیدگاهمشترک
دربارۀهویتمجسمههایتأثیرپذیرفتهازهنرهخامنشیدر
قبرس،وجودندارد.َکِسن،براینباوراستکههنرهخامنشی
بر دهد، تغییر را مجسمهها ظاهری شکل آنکه از بیش
شخصیتهاییکهمجسمههابهتصویرکشیدهاند،تأثیرگذاربوده
است)Ibid(.یعنیافرادیکهدراینمجسمهها،نمودبصری
پیداکردهاند،شخصیتهایایرانیهستندوجزئیاتهخامنشی
مربوطبهظاهرآنها،بهدلیلشخصیِتآنهاست،نهتأثیرگذاری
هنرهخامنشی.درستدرهمیننقطهاستکهدرمورداین

27.باتوجهبهشباهتبسیارزیادشکلحجاریریشدرسردیسموزۀ
باقاطعیتبیشتری ازگولگوی استانبولومجسمۀمنسوببهتیسافرن
میتوانازتأثیراتهخامنشیبرمجسمۀمکشوفهازگولگویسخنگفت.

شخصیتها،حتیاگرایرانیبودهباشند،همچنانفرضیاتو
اختالفنظرهایزیادیوجوددارد.بهعقیدۀنگارنده،میتوان
پیکرک یا استانبول، موزۀ موردسردیس در فرضیۀکسن به
مکشوفهازکوریون،باتوجهبهشکلپوششآنهاقطعیتبیشتری
داد.امادرموردمجسمههاوسردیسهایایدالیون،گولگویو
قانعکنندهای دلیل نمیتواند ریش، ترسیم نحوۀ صرِف پیال،
برایهویتپارسِیشخصیتهایتصویرشده،باشد.ایننکته
رانبایدازنظردورداشتکهفرمانروایانقبرسدردورۀتسلط
امپراتوریآشوربراینجزیرهنیز،برخیعناصرفرهنگیپوشش
آشوریانرادرظاهرخودبروزدادهبودند.بنابرایندردورۀتسلط
هخامنشیانبرقبرسنیز،اینفرمانروایاندرعملکردیمشابه،
میتوانستند،نشانههایشاخصیازپوششپارسیرابرگزینند
وبپوشند)Tuplin 1996: 59(.لذابرخالففرضیۀکسن،احتماالً
پارسی شخصیتهای به نه شده، یاد مجسمههای از بخشی
بلکهبهشخصیتهایسیاسیوابستهبهپارسیانتعلقداشته
است.براساسفرضیۀهرمری،دراینمجسمهها،فرمانبرداری
وسرسپردگیشاهانمحلیقبرسبهشاهنشاهیهخامنشی
رامیتواندیدکهباعناصِراشرافییونانیترکیبشدهویک
Tup- سبکپیکرتراشیجدیدراپدیدآوردهاست)بهنقلاز
lin 1996: 59(.بههمیندلیلاستکهمجسمههاییادشدهدر

لباس ودرشکل الگوهایهخامنشی-آشوری از شکلریش،
ازالگوهایپوششآرکائیکدریونانتأثیرپذیرفتهاند.فرضیۀ
هرمریرامیتوانجامعترینفرضیۀیادشدهدربارۀمجسمههای
تأثیرپذیرفتهازهنرهخامنشیدرپرستشگاههایقبرسدانست.
امااینفرضیهنیزبهاندازۀکافی،مانعنیست.طبیعتاًگروهیاز
مجسمههایموردبحثبهشخصیتهایپارسیتعلقداشتهاند
بهدلیل آنها از بخشی میکند، اشاره کسن که همانگونه و
هویتایرانیشخصیتهاباظاهریشبهپارسیبهتصویرکشیده
شدهاند.بنابراینمیتوانترکیبیازفرضیۀکسنوهرمریرا
بهعنوانیکفرضیۀجامعومانعدربارۀاینمجسمههاپذیرفت
وبهایننتیجهرسیدکهبخشیازمجسمههایقبرسکهعناصر
هنریهخامنشیرانشانمیدهند،ازاینهنرتأثیرپذیرفته
بهنمایش را هخامنشیان به وابسته محلِی شخصیتهای و
ازآنهابدونآنکهبهلحاظسبک بخشی گذاشتهاندواحتماالً
پیکرتراشیتحتتأثیرهنرهخامنشیقرارگرفتهباشند،صرفاً
شخصیتهایپارسیراباجزئیاتمربوطبهظواهرآنهابهتصویر
کشیدهاند.طبیعتاًمجسمههاییراکهدرآنهاجزئیاتمربوط
میشود مشاهده فریگی کاله همچون پارسیان، پوشش به
)همچونمجسمهموزۀاستانبولوپیکرککوریون(،بااحتمال

بیشتریمیتوانبهشخصیتهایپارسینسبتداد.
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8. ارتباط مجسمه های پارسی و معابد آپولو
بهنوعی که مجسمههایی غالب شد، مشاهده که همانطور
قبرس از و داشته قرار هخامنشی هنر احتمالی تحتتأثیر
بهدستآمده،ازپرستشگاههایآپولوپیداشدهاند.سؤالاصلی
اینجاستکهدلیلپیدایشاینتعدادازمجسمههاکهشباهت
در دارند، هخامنشی پیکرتراشی الگوهای با انکاری غیرقابل

چیست؟
بهنظرمیرسدکهازآغازدورۀهخامنشی،پیوندنزدیکی
میانشاهنشاهیهخامنشیوپرستشگاههایآپولودرسرتاسر
دنیایاژهومدیترانهشکلگرفتهاست.براساسروایتهرودوت،
درهمانابتدایدورۀهخامنشیوپسازتسخیرساردتوسط
است معروف پاکتوئس28 غائلۀ به که داد رخ اتفاقی کورش،
جمعآوری مسئول که پاکتوئس .)157-159 .1 )هرودوت،
خزانۀکرزوسبرایهخامنشیانشدهبود،درفاصلۀاندکیاز
ترکساردتوسطکورشدستبهشورشزدوبدنبالفرستاده
شدننیروهایپارسیانبرایسرکوبکردنوی،بهشهرکومه29
درمحدودۀایونیهدرغربآناتولیگریخت)همان(.ساکنانکومه
برایکسبتکلیفدرموردتسلیمکردنیانکردنپاکتوئسبه
آپولودردیدوما30 دامانپرستشگاهخدای به پارسیان،دست
شدند.پیشگویدیدومانیزچندینمرتبهبرتحویلدادنوی
بهپارسیانتأکیدکرد.توصیهایکهحتیبرایساکنانکومه
براحتیقابلپذیرشنبود)همان(.بعدها،داریوشدرنامهایکه
بهگاداتاس31،فرمانروایمگنسیایمئاندر32درساتراپیایونیه
“حقیقت و آپولو بهخدای اجدادش و ارادتخود به نوشت،
راستینی”کهخدایآپولوبهپارسیانتقدیمکرده،اشارهکرد
که راستینی حقیقت .)Crawford and Whitehead 1983: 95B(
میتوانستماجرایحمایتازپارسیاندرغائلۀپاکتوئسبوده
باشد)Abedi 2019b: 82(.درجریانلشکرکشیداریوشبهیونان
نیز،داتیس،فرماندۀمادیسپاهیانداریوش، نبردماراتن در
و آپولو معبد حرمت حفظ بر مبنی را هخامنشی شاه پیام
آرتمیسوجلوگیریازآسیبرسیدنبهاینپرستشگاهبهمردم
دلوس33ابالغکرد)هرودوت،97.6(.ارتباطنزدیکشاهنشاهی
اوج به خشایارشا دورۀ در آپولو پرستشگاههای و هخامنشی
خودرسید.یونانیانکهبالشکرکشیگستردۀشاههخامنشی
بهسرزمینشانمواجهشدهبودند،برایکسبتکلیفازآپولودر
موردجنگیدنیانجنگیدنعلیهپارسیان،راهپرستشگاهآپولو

s28. Pactyes
s29. Cyme
s30. Didyma
s31. Gadatas
s32. Magnesia of  Meander
s33. Delos

دردلفی34رادرپیشگرفتندوهمهبایکپاسخمشترکمواجه
شدند؛پذیرفتناستیالیشاههخامنشیوواردنشدنبهنبرد
باپارسیان!)هرودوت،220،148،140.7(.اینپاسخمشترک
کهبهتعبیریمیتوانستسرنوشتجنگرامشخصکند،بیش
ازهرچیزمؤیدارتباطتاریخیواحتماالًپشتپردۀشاهنشاهی
هخامنشیوپرستشگاههایآپولوبود.ارتباطیکهدریکسوی
آن،حمایتهایمالیشاهنشاهیهخامنشیودرسویدیگر
 Abedi(آن،حمایتهایمعنویپرستشگاههایآپولوقرارداشت
2019b: 82(.اینارتباطاتدردورههایبعدی،حتیبهنزدیک

شدنویکیشدنآپولوومیترابایکدیگرمنجرشد.درحدود
دوم اردشیر دورۀ با همزمان یعنی پیشازمیالد، 380-370
هخامنشی،فردیبهناممیتراپاتا35ساتراپلوکیهدرجنوبغرب
آناتولیبود.بربرخیازسکههایمیتراپاتا،تصویرخدایآپولو
در این، برخی بهعقیدۀ .)Hill 1897: Xliv- 32( بود بسته نقش
واقعتصویرخدایمیترابودکهدرقالبوشکلخدایآپولو
نقششدهبود.معنایناممیتراپاتا)معتقدبهمیترا(بسیاریاز
پژوهشگرانرابهایننتیجهرساندهکهاوارادتویژهاینسبت
بهخدایمیتراداشتهاست)Shenkar 2014: 102(واینارادترا
درسکههاوحتیدرآرامگاهخوددرتروسا36بهتصویرکشیده
است)Abdi 1999: 121(.غالبمجسمههایتأثیرپذیرفتهازهنر
هخامنشیکهازپرستشگاههایآپولودرقبرسبهدستآمدهاند،
نیزبهدورۀپادشاهیاردشیردومهخامنشیتاریخگذاریشدهاند.
یعنیدورهایکهمیتراپاتادرمنطقۀلوکیهارادتویژۀخودرا
نسبتبهخدایمیترا،بانقشکردنتصاویراورویسکههایش
نیز هخامنشی ساتراپهای و فرمانداران سایر میداد. نشان
به تندیسهایخود پیشکشی با را ارادتی میتوانستندچنین
پرستشگاههایآپولودرایدالیون،گولگویوپیالنشاندهند.
همانطورکهپیشازایناشارهکردیم،برخیازخدایانمحلی
به زیادی شباهتهای الوهی، جنبههای نظر از احتماالً که
فرمانداران و ساتراپها توجه مورد داشتند، پارسیان خدایان
هخامنشیقرارمیگرفتندوحتیبراساسروایاتبرجایمانده
درمتونکالسیک،آنهاتندیسهایخودرابهمعابداینخدایان
بنابراینپیشکشی )دیودور،6.17.17(، پیشکشیمیکردند
مجسمههایشاهیاساتراپویاصاحبمنصبانونجبایایرانی
بهپرستشگاههایخدایانغیرایرانیدرسرزمینهایمفتوحۀ
هخامنشیان،امرغیرطبیعیونامعمولینبود.حالآنکهخدای
شاهنشاهی با عمیقی تاریخی پیوند این، از پیش نیز، آپولو

هخامنشیبرقرارکردهبود.

s34. Delphi
s35. Mithrapata
s36. Trysa
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9. نتیجه گیری
درمرحلۀاول،بایدایننکتهرادرنظرداشتکههنوزدربارۀ
مجسمههایموردبحثدراینمقالهوتأثیرپذیریریشهای
هخامنشی، یا آشوری ریشهای از مجسمهها این در مجعد
پیالو ایدالیون،گولگوی، زیادیوجوددارد. اختالفنظرهای
کوریون،ازشهرهایمهمدورۀهخامنشیدرقبرسبودندکه
آنها، در هخامنشی فرهنگ یا و هخامنشیان حضور طبیعتاً
میتوانستبهشکلگستردهایهنرپیکرتراشیمحلیراتحتتأثیر
قراردهد.امانبایدنقشآشوررابهعنوانیکمبدأاولیهدراین
موضوعنادیدهگرفت.دربعضینمونههایاشارهشدههمچون
بیشتری خاطر اطمینان با ایدالیون، و گولگوی مجسمههای
ازتأثیرگذاریپیکرتراشیهخامنشیسخنگفت.در میتوان
با ازپیال، بهدستآمده موردنمونههاییهمچونسردیسهای
توجهبهبرجستهنبودِنپیِچریشهاوعدمپرداختنبهجزئیات
موهایریش،میتواننمونههایمشابهپیشازهخامنشینیز
درقبرسپیداکرد)تصویر19(.بنابراینسردیسهاییادشده،
بهاحتمالزیاد،پیشازسیطرۀسیاسیهخامنشیانبرقبرسو
تحتتأثیرپیکرتراشیآشورشکلگرفتهاند.درموردمجسمههای
ریشهای است. متفاوت کمی وضعیت گولگوی و ایدالیون
فِرداریکهپیچخوردگیهایبرجستهدارندوجزئیاتیکهدر

موهایریشبهآنهاپرداختهشده،تاپیشازدورۀهخامنشیدر
قبرس،کمتر،مابهازایخارجیپیداکردهاست.عالوهبراین،در
مجسمههایتاریخگذاریشدهبهدورۀهخامنشی،چهرههاشکل
واقعگرایانهتریبهخودگرفتهوازجمودوتاحدودیعدمتناسب
مجسمههای در اوقات گاهی که ذوقزده چهرههای البته و

دورههایقبلیدیدهمیشد37،خارجشدهاند.
درموردبرخیازمجسمههاییادشده،تکلیفروشنتر
است.شباهتبسیارنزدیکریشهایمجعِدمجسمۀمنسوب
بهریشهایسردیِسمرد ازپرستشگاهگولگوی بهتیسافرن
از اینمجسمه تأثیرپذیری استانبول،فرضیۀ پارسیدرموزۀ
پیکرتراشیهخامنشیرابهقطعیتنزدیکمیکند.نمونههای
و نشانمیدهند را اینشباهت کمتر، بادرجۀ نیز ایدالیون
احتمالتأثیرپذیرفتنآنهاازهنرهخامنشیبسیارزیاداست.
بااینحال،هنوزنکاتمبهموجزئیاتبسیاریوجودداردکه
میتوانددرموردماهیتهنریاینمجسمههامطرحشده،به

بحثگذاشتهشود.
درکنارمواردیادشده،میتوانگفتکهپیکرکمکشوفه
ازکوریون،قطعاًتحتتأثیرهنرهخامنشیساختهشدهاست.

37.ویژگیهاییهمچونبینیبزرگترونوکتیزتر،گونههای
پَختروچشماِنذوقزده.

تصویر19.مجسمۀمردریشدارازشهرگولگوی،باتأثیرپذیریازهنرآشوری،موزۀمتروپولیتن،نیویورک،شمارۀ 74.51.2849 
(Hermary and Mertens 2014: Cat. 18)
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شکلپوششبدنوسراینپیکرک،کمترینتردیدرادرنقش
هنرهخامنشیدرآنوحتیهویتایرانِیآنباقیمیگذارد.اما
همانطورکهپیشازایننیزاشارهشد،پیکرککوریونبهدلیل
تفاوتهاییکهدرآرایشصورتبامجسمههایایدالیون،گولگوی

وپیالدارد،میبایستدریکدستهبندیجداگانهقرارگیرد.
از درپایانمیتوانبهاینجمعبندیرسیدکهبخشی
مجسمههاییکهبهپرستشگاههایآپولودرقبرسپیشکشی
شدهاند،تحتتأثیرهنرپیکرتراشیهخامنشیقرارداشتهودر
مواردیشخصیتهایپارسیرابهتصویرکشیدهاند.پیشکشی
باپیشینۀروابط اینمجسمههابهپرستشگاههایآپولو،قطعاً
سیاسیوفرهنگیشاهنشاهیهخامنشیومراکزمذهبیخدای
آپولوبیارتباطنیست.پیشگویانآپولواحتماالًازحمایتهای
معنوی پشتیبانی آنها از و بودند برخوردار هخامنشیان مالی
میکردند.شاه،ساتراپها،صاحبمنصبانونجبایهخامنشی
قصد با طرفی از و حمایتها این به پاسخ در طرفی از نیز
به ازپیشکشمجسمههایشان آپولو، اعالموفاداریبهخدای

پرستشگاههایاینخدا،دریغنمیکردند.

منابع
رزمجو،شاهرخ

“پیکرکسوارپارسیازقبرس”،پژوهشهایایرانشناسی،سال 1397
8،شمارۀ2،پاییزوزمستان1397،صص.75-92.

عابدی،فرزاد
شاهنشاهی یکسان هنری الگوی سرگاو؛ دو “سرستون 1394
ملی همایش دومین مقاالت مجموعه امپراتوری”، سرتاسر در هخامنشی

باستانشناسیایران-آبانماه1394)شمارۀ43(.بیرجند:چهاردرخت.
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راهنمای نویسندگان

نویسندگان گرامی لطفا مقاالت خود را در دو فایل مستقل بارگذاری کنید. یک فایل شامل کل مقاله بدون مشخصات نویسندگان که به داوران ارسال خواهد 
شد و یک فایل Word شامل مشخصات نویسندگان و اطالعات تماس و معرفی آنان که نزد نشریه محفوظ خواهد ماند. 

- ترتیب و چیدمان مطالب در مقاله:
 - عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده ی فارسی و انگلیسی )بین 250 تا 300 کلمه(، کلید واژگان )بین 5 تا 8  واژه مرتبط با متن(، متن اصلی 

)درآمد، مواد و روش ، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری(، پی نوشت ها، کتاب شناسی، زیرنویس تصاویر.
- ذکر نام نویسنده یا نویسندگان )نویسنده مسئول مشخص شود(، عنوان، شماره  تلفن، آدرس پستی و آدرس پست الکترونیک )E-mail( در صفحه نخست 

مقاله الزامی است.
- چکیده مقاله بایستی حاوی یافته های مهم و نتیجه پژوهش باشد و مؤلفین بایستی از کلی گویی و پرداختن به موارد حاشیه ای پرهیز کنند.

- کلیه جداول و نمودارها )در قالب ورد یا اکسل( جداگانه ارسال شود.
- تصاویر با پسوند JPG و وضوح dpi 300 باشند و به صورت فایل های جداگانه ارسال شوند. حداکثر طول افقی تصاویر 20 سانتی متر )برابر عرض دو ستون( 

باشد. در شماره گذاری فایل تصاویر از اعداد التین استفاده کنید. از ارسال تصاویر در فایل ورد پرهیز کنید.
- برای ارجاع به عکس، طرح و نقشه از واژه تصویر استفاده کنید. برای ارجاع به جداول و نمودارها نیز به ترتیب از واژه جدول و نمودار استفاده کنید.

- اسامی در تصاویر فارسی بوده و از ارسال نقشه یا تصویر با اسامی التین خودداری کنید.
- معادل التین اسامی و اصطالحات به صورت پاورقی درهمان صفحه آورده شود.

سبک ارجاع دهی بین المللی AAA:  American Anthropological Association ارجاع کوتاه شامل نام خانوادگی نویسنده، سال نشر در صورت لزوم و 
شماره صفحه درون متن و رفرنس کامل در پایان مقاله

* لطفا از آوردن منابع به صورت پانوشت یا هر شکل دیگری خودداری فرمایید.
 - ارجاع و منابع

- ارجاع به منابع فارسی و غیرفارسی در متن مقاله به شیوه  زیر باشد:
)Renfrew 1982( یا )مجید زاده 1386(

* لطفا در صورتی که منبع مورد اشاره التین است مثال )Mofidi 2012B: 133(، درون متن هم، در ارجاع کوتاه به صورت التین ارجاع داده شود و از فارسی 
کردن ارجاع درون متن مثال )مفیدی 2012ب: 133( خودداری کنید. تنها مقاالتی که در اصل فارسی هستند یا به ترجمه فارسی آنها ارجاع می دهید را 

در فرمت ارجاع کوتاه فارسی بنویسید.
- در صورت لزوم شماره صفحه یا طرح و عکس را پس از نام نویسنده و سال انتشار ذکر کنید. در مواردی که از عکس، شکل و یا طرح منتشرشده ای استفاده 

می کنید در انتهای زیرنویس و در داخل پرانتز نام منبع، سال انتشار و شماره صفحه را ذکر کنید.
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