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  دهيچک
  
 گوناگون يها تيمل و ها فرهنگ باورها، از منسجم يامپراتور کي ليتشک ،يهخامنش يشاهنشاه يفرهنگ يها يژگيو نيتر مهم از يکي

 ديجد يافق ييايآناتول -يپارس و يوناني -يپارس ،يمصر -يپارس ،يالميع -يپارس هدوگان يها فرهنگ يريگ  شکل راستا نيهم در .بود
 شيب د،يجد يقيتلف يها فرهنگ ياساس يها نشانه از يکيعنوان  به يمذهب راتيثأت. داد شکل باستان جهان يفرهنگ مناسبات در را
 يسو از يشناخت باستان شواهد و سو کي از کيکالس متون. ديرس ظهور همنص به) يامروز هيترک( ريصغ يايآس در گريد يجا هر از
 مناسبات روند ر،يصغ يايآس در يمذهب و ياسيس هرتب يعال مقامات ريگ چشم حضور ،يهخامنش هدور در که است کرده ثابت گر،يد

 در يرانيا يها چهره حضور و يپارس مقدس يها محوطه يريگ شکل بتوان ديشا. است دهکر يجد يتحوالت دچار را منطقه يفرهنگ
 يهخامنش هدور در ريصغ يايآس در که دانست يا دوگانه فرهنگ يها نشانه نيآشکارتر را يآناتول انيخدا هبرجست ونيروحان قامت

 يدوخدابانوعنوان  به ان،يخدا مادرِ بِله،يک و يپارس سِيآرتم قالب در زيهرچ از شيب که يا دوگانه فرهنگ شود، يم نهاده انيبن
 يبررس. رسد يم يرانيا خاندان کي به يمدت يبرا افسوس در سيآرتم معبد يتصد که ييجا تا کند، يم ظهور ييايآناتول -يپارس

 پرداخته بدان بوده، اش ستهيشا که گونه آن و گرفته قرار يوناني -يپارس مطالعات هيسا در شهيهم ييايآناتول -يپارس فرهنگ
 همنزل به صرفاً يآناتول در انيهخامنش حضور شناسان، باستان و مورخان از يبخش انيم در يسنت باور کي اساس بر. است نشده
 بخش که ستين يانکارشدن البته. است يونيا -يوناني فرهنگ با دوره نيا در ،يآناتول در ياصل هغلب و بوده ياسيس تيحاکم
 ياظهارنظرها مانع ه،يسو کي ديد نيا اما دارد، يونيا و يوناني فرهنگ با کينزد اريبس يارتباط ،يآناتول فرهنگ راثيم از يتوجه قابل
 شواهد و مکتوب اسناد يبررس امروز. است گشته يفرهنگ رانيا يشناس باستان و يشناس خيتار محافل در خصوصه ب ديجد

 شد، يم تصور که آنچه از شتريب يليخ ريصغ يايآس در يپارس فرهنگ هغلب که کرده ثابت يآناتول مختلف مناطق يشناخت باستان
. انجامد يم خدابانو کي محور حول يآناتول يبوم ساکنان و مهاجر انيرانيا انيم در کسان،ي ينييآ ظهور به که ييجا تا است، بوده

 فراهم يآناتول مهاجران و انيبوم انيم در را يديجد يفرهنگ مبادالت د،يجد نييآ نيا بروز و ظهور که دهد يم نشان شواهد،
 اي يپارس سيآرتم تيشخص کيتئولوژ يها جنبه مطالعه در. کند يم دايپ ادامه روم يامپراتور يريگ اوج دوره تا آن راتيتاث و سازد يم

 شواهد يا سهيمقا مطالعه بر مقاله نيا تمرکز. است ريناپذ اجتناب شناختي کتيبه و شناختي سکه يها داده در مداقه که،يپرس سيآرتم
 که است يديجد يخدابانو يخيتار يها يژگيو فيبازتعر در کيکالس متون زين و مرتبط يها بهيکت و سکه از اعم شناختي باستان
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 شناختي) آناتوليايي بر اساس متون کالسيک و شواهد باستان - دابانوي پارسيآرتميسِ پارسي و مادر خدايان (رديابي يک خ                ٥٠

  مقدمه
که  ين گامي، اوليهخامنش يامپراتور يريگ پس از شکل

انجام داد،  ييکشورگشا يکورش بزرگ در راستا
بود.  يديل ير و شکست پادشاهيصغ يايبه آس يلشکرکش

 ين گام برايتوان گفت که چرا اول يت نميهنوز با قاطع
ک برداشته شده است، اما ين استراتژين سرزمير ايتسخ

 يگو فرهن ياسيبود، که معادالت س ينحوه ج آن بينتا
 يايغرب آس ير قرار داد. شهرهايک را تحت تأثيخاورنزد

ک يبودند که در قالب  يا ت اژهيغاه ب يراثير وامدار ميصغ
که  ييف است. شهرهايقابل تعر ييايآناتول - يوناني يفرهنگ

خود  يخيو تار يراث فرهنگياز م يگرچه بخش قابل توجه
رهنگ نفوذ ف يها اما رگه ؛گرفته بودند يرا از جهان هلن

 يفرهنگ هنيقابل مشاهده بود. زم يه روشندر آنها ب يشرق
ز در يک نينزد و خاور يآناتول ييمشترک هند و اروپا

 ييسزا هر بيتأث يغرب -ين فرهنگ شرقيا يريگ شکل
رکن ن يتر ياساسعنوان  به ،شک مذهب داشت. بدون

ن فرهنگ ير را از اين تأثيشتريب يجوامع باستان يفرهنگ
ت دوگانه و يبا هو يانيرفت و خدايپذ يم يا اژه -ييايآناتول

که متون  يداد. اشارات يگانه را شکل مين حال يع در
گر يد ياز سو يشناخت و شواهد باستانسو  يکک از يکالس
ت ين هوين اسناد ايتر دارند، مهم يان ميب نهيزمن يدر ا

ن يهستند. در ابتدا تصور غالب بر ا يا اژه -ييايآناتول هگاني
 يا قرباني يشکشيک از پيک مورخ کالسي يکه وقت بود

د، يگو يسخن م يوناني يک خدايدرگاه ه ب يرانيک شاه اي
 يآن معادل يرا مدنظر داشته و برا يرانيا ييحتماً خدا

بخش قابل  مورده در ين فرضيآورده است. البته ا يوناني
ن يچن يک که حاويات متون کالسياز روا يتوجه

شواهد  يا هح است، اما پاريهستند، صح ياطالعات
 هها و مسکوکات دور بهياعم از کت يشناخت باستان

دند، که کرد ثابت يجد هر در دوريصغ يايآس يهخامنش
 يست و برخيح نيات مذکور صحيتمام روا هن فرض درباريا

فراتر از  يان اعتقاديرانيکه ا ،هستند يا ان اژهياز خدا
که  يرانيمغان ا هردگست هبه آنها دارند. شبک نسبت احترام
ر حضور يصغ يايو پس از آن در آس يهخامنش هدر دور

کسان است. در ي ين باورهاين سند ايتر ، مهمکنند يدا ميپ
در  در کمال سهولتگانه يان بيخدا يهخامنش هدور

ت شناخته يرفته شده و به رسميان پارس پذيپانتئون خدا
 هدربار توان ين موضوع را مين شواهد ايشوند. بارزتر يم

توان گفت پس از  يمشاهده کرد که م يالميان عيخدا

ان در قلب ين مقام را در پانتئون خدايواالتر يرانيان ايخدا
ان يست که خداا ين درحاليکنند. ا يپارس از آن خود م

ان هم هستند يهخامنش هر اقوام تحت سلطياز سا يگريد
 شوند. يت شناخته ميرسمه ن جمع بيکه در ا

 هان برجستياز خدا يکيعنوان  بهانا يد ينام رومس با يآرتم
و  ا التونايان و لتو يخدا ي، دختر زئوس، خدايپانتئون هلن

و  يقي، موسييروشنا يآپولو، خدا يخواهر دوقلو
شود.  يشناخته م ونان باستاني يشناس در اسطوره يکماندار

شکار و  يس، خدابانويآرتم يوناني يشناس در اسطوره
حساب ه ب يز کمانداريوانات و نيو ح نگاهبان جنگل

م کرد در يگونه که اشاره خواه البته همان ؛آمد يم
گاه ي، جا)يامروز هي(در ترک اژه يايدر يشرق يها کرانه
، يع بوده و در موارديار رفيس و برادرش آپولو بسيآرتم

از  يآنها تنها بخش يوناني يشناخت اسطوره يها جنبه
، بر يهخامنش هاز دور. آمد يحساب مه اتشان بيخصوص

قلب  يو اجتماع يفرهنگ يها استياساس همان س
تا، يس و آناهيان آرتميم يکيوند نزديپ، يامپراتور
ت به يگرفت که در نها روان، شکل يها آب يرانيا يخدابانو

 يس پارسيآرتم«نام  بهد يجد ييخدابانو يريگ شکل
)Artemis Persike «(ت يرامون هويد. پژوهش پيانجام
ن خدابانو در يا ينکه از چه زمانيو ا يس پارسيرتمآ

. دارد يخيتار يا نهيشيشود، خود پ يظاهر م يآناتول
 ياز سون بار ياول يتا، برايس و آناهيآرتم يبرابرانگار

کشف شده در  يوناني هبيدس و وگه با انتشار چهار کتيريپ
که در آنها از  ييها بهيمطرح شد. کت ۱۸۶۶قبرس در سال 

س سخن گفته شده بود و وگه بر يآرتم ينِ برادرانجم
 ين اصطالح، آن را مخصوص مذاهب شرقياساس هم

است  يس مذکور، شرقيشد که آرتم يدانسته و مدع
 ریناخز ساموئل ين ي) پس از و۳۳۵ :۱۳۹۲ وس،ي(بروس

)Samuel Reinachاول تا دوم  هرا از سد ييها بهي) کت
 - سيآرتم«نام  به يياز خدامنتشر کرد که در آنها  يالديم

 يس پارسين اساس آرتمياد شده بود. و بر همي» سيتيآنائ
ش، از يها اثبات استدالل يتا دانست. او برايرا همان آناه

ن يز استفاده کرد و از هميک نياشارات متون کالس يبرخ
و  يس پارسيتا با آرتميآناه يزمان بود که برابرانگار

(همان:  همگان قرار گرفت رشيس مورد پذيتيس آنائيآرتم
 نهيزمر در ياخ هبرجست يها پژوهشگر از يد يکي. )۳۳۶

» وسيا بروسيمار« ياز سوس، يتيآنائ -سيت آرتميهو
س يآرتم«خود با عنوان  هدر مقال يانجام شده است. و
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قت ين حقيدر اثبات ا يسع» سيتيآنائ -سيو آرتم يپارس
ف نظر س، برخاليتيس آنائين پرستش آرتمييداشت که آ

س يمآب شدن آرتم ي، نشانگر پارسپژوهشگراناز  ياريبس
: ۱۳۹۲وس، يتا (بروسيمآب شدن آناه يونانياست نه 

۳۴۹.(  
  

  و روش پژوهش ينظر يمبنا
در  يس پارسيآرتم يت واقعيهو نهيزمدر  يد فراوانيعقا

اما با توجه  ؛ان شده استيها و مقاالت گوناگون ب پژوهش
بر  ن مقالهيا هيد، فرضيآ يم ير پکه د يبه شواهد و مدارک

شواهد  .۲و  کي. متون کالس۱ هاساس مطالع
ن يا ،يشناس و سکه يشناس بهياعم از کت يشناخت باستان

ن يياز آ يقي، تلفيس پارسين پرستش آرتميياست که آ
بله، مادر يس و کيتا، آرتميآناه يپرستش سه خدابانو

ش يد ستاس موريبوده است. در واقع آرتم يگيان فريخدا
ه دارد و ب ياساس يها تفاوت يس هلنيبا آرتم يدر آناتول
ست. در ين يس هلنيگر آرتميتوان گفت که د يجرأت م

ان مذکور تالش خود را صرف يخدا انيروحان يآغاز، برخ
کردند و شاهد  يبله ميس و کيتا، آرتميان آناهيک خدايتفک
ه بليس و کيز اختصاص دو معبد مجزا به آرتميآن ن ياصل

 هاما از دور ؛م کرديدر سارد است که بدان اشاره خواه
ده يها د کين تفکيدر ا يارشا به بعد، مشکالت اساسيخشا

 يتايبله و آناهيک يها يژگياز و يس برخيشود، آرتم يم
 يها يژگياز و يبخش يرانيا يتايبله و آناهيو ک يرانيا

 يها يژگيد با ويجد ييرند و خدابانويگ يس را ميآرتم
 يکه گاه ييکند. خدابانو يمذکور ظهور م يق سه خدايتلف

نجا ياما موضوع به ا ؛ده شده استينام يس پارسيآرتم
ان يک از خدايات مورخان کالسيروا يشود. برخ يختم نم

ان مقدسند. يپارس يند که برايگو يز سخن مين يگريد
 يارشا به درگاه آتنايخشا ي، قربانمسألهن يبارز ا هنمون

ک موجود يتفک يهخامنش هقت از دوريحقترواست. در 
، مفهوم خود را از دست يان آناتوليخدا يان برخيم
ون يروحان يدين دوره است که نقش کليو از همدهد  يم
شود.  يان آغاز مين خدايمعابد ا روحانیت يدر تصد يرانيا

س يرامون آرتميکه پ يان تمام اظهاراتين نظر در مياز ا
دگاه يوس، از ديا بروسيمار هيض، شده است، فريپارس

س و ين آرتميرسد. در واقع ا يظر من هتر ب حينگارنده صح
تا در يآناهنام  بهنه يماد يتيبله هستند که با ظهور الوهيک

شوند و اتفاقاً از نظر خود مردمان  يم ي، پارسيآناتول

 يستگيش از همه شايانند که بين پارسيا يآناتول
را دارند. الزم به ذکر  ييايآناتول يانومعابد خداب روحانیت

، يد در آناتوليجد ينش مذهبين بير اياست که احتماالً تأث
 يهخامنش ير دوم خود را در قلب امپراتورياردش هدر دور
ک يکه بر اساس متون کالس يزمان يعني ؛دهد ينشان م

شود و نام  يس ساخته ميتيآنائ -تياز آفرود ييها سيتند
 يشاه يها بهيز در کنار اهورامزدا در کتيا نتيآناه يخدابانو
بله در يس و کيگونه که آرتم همان ييگوگردد.  يذکر م

ز در فالت ين يرانيا يتايشوند، آناه يم ي، پارسيآناتول
د يجد يتيبله، هويس و کيبا آرتم يگانگير يران تحت تأثيا
ن يکسان و در عي يک خدابانويکه  يتيهو کند. يدا ميپ

  در رأس آن است. حال چندگانه
  

  انيان و مادر خدايپارس
 هک به مقولين اشارات متون کالسيتر  از جالب يکي
است که استرابو، در  يا ، اشارهيناتولدر آ يپارس يها نييآ

ان در زال يمقدس پارس همحدود خصوصدر خود  يايجغراف
)Zela; Zile( ت يقت دو روايدر حق يآورده است؛ و
سکاها  يو اشاره کرده که وقتک موضوع آورده يرامون يپ

در  يني: سرزمPontus( ه و پونتيپس از غارت کاپادوک
 يبرا يکوبيدر زال به جشن و پا اه)يس يايجنوب در

 يسرداران پارس هم پرداختند، مورد حملياستفاده از غنا
 يا تپه ان در آن محل،ينابود شدند و پارس قرار گرفتند و

ک يان شريگر خدايو د سيتيبرپا ساختند و پرستشگاه آنائ
همچون اناداتوس و اومانوس را بر فراز  يدر پرستشگاه و

مقرر  سکائیا جشن نام  بهساالنه  يتپه بنا کردند و جشن
 يکوبيساختند که ساکنان زال تا امروز در آن جشن به پا

ن يرامون ايز پيرا ن يگريت دياو در ادامه روا .١پردازند يم
کورش  يورش را به سرکردگين ياکند و  يان ميموضوع ب

 يو يک شکست از سويداند، که در ابتدا با تقبل  يم
ان يان در مقر پارسييهمراه شده و پس از فرار کورش، سکا

مواجه  يخون وياما با شب ؛پرداختند يگسار يبه جشن و م
کند  يغ گذشتند. و در ادامه اشاره ميشده و همه از دم ت

 مشيت به را آن بود وشحالخ يپيروز اين از كه که کورش
 تقدس اجدادش يخدابانونام  به را آن و داد نسبت يآسمان

کند که  او اشاره می .نهاد نام »ييسكا« نيز را آن و داد
 نيز را ييسكا جشن هست خدابانو اين پرستشگاه كه هرجا

خدای  [ باكوس جشن همانند يجشن. کنند برگزار می
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 كنند تن بر ييسكا لباس مردها در آن كه ]شراب یونانی
 نيز زنان و كنند يهرزگ و بنوشند و بخورند روز و شب و
  .١كنند يم شركت جشن اين در آنان با
 يمقدس مذهب هک محدودي ،ت استرابوين رواياساس ا بر

س يتيآنائ يان در زال در پونت وجود داشته که خدايپارس
خاص ساالنه به افتخار  يها و جشن شدهش يآنجا ستا در

هنوز در  ييت جشن سکايهو ييشناساشد.  ياو برگزار م
رامون آن يپ ياز ابهام قرار داشته و اظهارات متفاوت يا هاله

 ييها توان گفت شباهت يک کالم ميابراز شده است. در 
 شود يده ميد تو در بابلين جشن و جشن اکيان ايم
)Langdon, 1924: 65-72(ت، ين روايقابل توجه ا هاما نکت ؛

ان است. ياجداد پارس يخدابانوعنوان  بهس يتيذکر نام آنائ
دهد که دو  ينشان م يهخامنش يخياسناد خط م

 يا ژهيگاه ويان جايهخامنش يدر باورها يرانيا يخدابانو
 يگريروان و د يها آب يتا، خدابانويآناه يکي؛ اند داشته
تا فقط در ياز آناه ن.يزم ي، خدابانويتيآرمئ سپنته

 ؛و شوش در هگمتانه ير دوم هخامنشياردش يها هبيکت
ترا سخن گفته شده و يدر کنار اهورامزدا و م البته

 يبارو يالميدر الواح عشش مرتبه ز ين يتيآرمئ سپنته
 شيمتاشپنداريا ،شيالميد، تحت عنوان نام عيتخت جمش

)Išpandaramattiš (يو يافتيدر هريکه جاد شده است ي 
مغان  ياز سوو پنج بار  يالمين عيک شتي ياز سوک بار ي
). Henkelman, 2008: 530-531افت شده است (يدر يرانيا

 Kiririšaشه (يريرين پرستش کيياز آ يهنوز شواهد قطع
د يدر الواح تخت جمش يالميان عي)، مادر خدابزرگ يبانو:
ن احتمال را يا يحال برخن يامده است، با ايدست نه ب

، شده يم يشکشيپ نيکه به زم AŠKIMEŠ که مورداند  داده
 بوده است يالميان عين مادر خدايبه درگاه ا

)Henkelman, 2008: 351.( کخ اشاره کرده  يدماريها
 يشتر تبرهايشه، بيريريکه در معبد کبا توجه به آناست 

ز يجنگ و ست ياحتماالً خدابانو يافت شده، وي يجنگ
ت ير هويتأث هلأرامون مسيپ). ۴۰: ۱۳۸۲است (کخ، بوده 

تر سخن  در ادامه مفصل يالميان عيبزرگ خدا يبانو
توان  يجرأت مه ن موارد مذکور، بيگذشته از ا خواهد رفت.

د از آن يگفت که تنها نقش موجود از زن در تخت جمش
رانان  عرابه هان چرخ گردونينقش شده در م يخدابانو

محافظت از عرابه و  يکه احتماالً برا ستدر آپادانا يپارس
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ن يبنابرا ،نانش در مرکز چرخ عرابه نقش شده استيسرنش
برتر  يان حداقل با سه خدابانويم که هخامنشيدان يما م

شه) يريريو ک يتيآرمئ تا، سپنتهي(آناه يالميو ع يرانيا
د يجد يک خدابانوياز آنها  يقياند و بعداً تلف داشته ييآشنا

مادر  يقت دو معرفه اصليدر حقده است. يآفربرتر را 
نقش مادر  يفايو ا يبارور يعني ؛يان هخامنشيخدا
هر سه  ينييآ هنيشيدر پ ين جنگاوريان و همچنيخدا

مذکور وجود داشته و بعداً ادغام آنها با دو  يخدابانو
 )Cybele(بله يس و کيآرتم يعني ؛ييايآناتول يبانوخدا

 يامپراتوران در يادر خداگاه ميد از جايجد يا چهره
   داده است. ارائه يهخامنش
ان همچنان در يدر نزد هخامنش يل پرستيت شمايموجود

ان يدگاه هخامنشيشک از د از ابهام قرار دارد. بدون يا هاله
مطرح  ينييک اصل آيعنوان  بهان يگاه تجسد خدا چيه

 يها سيست تنديبا يبود، م ين ميرا اگر چنيز ؛است نبوده
ه ب يهخامنش هبرجست يها از محوطه ين به فراوانايخدا

ن دوره يهستند که در ا ييها سيالبته تند ؛آمد يدست م
و در ابعاد کوچک ساخته  يدر نقاط مختلف با سبک پارس

موسوم به پارسی از های  (همچون تندیسک اند، شده
 خصوصت در يتوان با قاطع ياما نم )شمال سوریه

که اصل عدم  يا اما نکته ؛دکرآنها اظهارنظر  يکاربر
است که  يتيدهد، روا يرا در ابهام قرار م يپرست ليشما

) از Clement of Alexandria( يکلمنت اسکندران
  نقل کرده است: )Berossus( يبروسوس بابل

) خود، در Chaldaicsان (يدر کتاب سوم کلدانبروسوس «
 يل پرستيشماان آورده است که ين پارسييآ خصوص

ان آنان شکل يدر م يمتماد يها س از سالپ يانسان
وش و پدر اوخوس ير پسر دارياردش ران عمل يگرفت، ا
س در يتيآنائ - تياز آفرود يسي، او ابتدا تندکردمرسوم 

را  يگريد يها سيبابل و شوش و اکباتان برپا کرد و تند
ا، دمشق و سارد يان به باکتريپرستش پارس يز براين

  ٢»فرستاد.
ان يتا در ميافته به آناهياختصاص  يت بنايموجود
که بروسوس ذکر کرده، در اکباتان شناخته شده  ييشهرها

متعلق  يستون هخامنش يبه شاليز کتياست و سند آن ن
را  دانَه آپهن يا ؛کند ير دوم است که اشاره مياردش هبه دور

 تا بنا کرده است.يترا و آناهيخواست اهورامزدا و مه ب
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تلفظ اَپدانَه  يجاه کند که ب يشنهاد ميشاهرخ رزمجو پ
)apadānaهصورت  بهن کلمه را يتوان ا ي) مدانَه  آپ
)āpadānaيتواند معن ين صورت مي) تلفظ کرد که در ا 
 يتواند اصطالح يکه م ،را داشته باشد» ها گاه آبيجا«

شه يرا هميز ؛روان باشد يها آب يتا، خدايمعبد آناه يبرا
ک آپادانا آمده است يبا احداث  تا همراهينام آناه

)Razmjou, 2010: 232.( م کرد يگونه که اشاره خواه همان
 رد.يگ يم ز شکل يس نيان آب و آرتمين ارتباط ميبعداً ا

 Parthian(يپارت يها ستگاهيا« ز درين يدور خاراکسيزيا

Stations(« تا در اکباتانا سخن گفته و اظهار ياز معبد آناه
انجام  يبه درگاه و يشه در آنجا قربانيداشته است که هم

 يو يها سير تنديکه اردش ييروسوس از خدابانوب .١شد يم
اد کرده يس يتيآنائ -تيسازد، تحت عنوان آفرود يرا م

 يوناني - يپارس يها يژگيز متوجه وياست، قطعاً او ن
ن خدابانو را در ين راستا ايس شده است و در هميتيآنائ
 گر ازيد يکيکرده است.  يفت معريب با آفروديترک

 ييمحل برپاعنوان  بهکه بروسوس  يمهم يهاشهر
 کرده است، شهر  يس معرفيتيآنائ - تيآفرود يها سيتند

  بود.) Sparda(اسپرده  ي)، مرکز ساتراپSardis(سارد 
  

  در سارد ييايآناتول -يپارس ينوخدابا
 ين شهرها برايتر از مقدس يکيرا  د بتوان سارديشا
توان  يت نميقاطعدانست. هنوز با  ياهنشاهان هخامنشش

مورد  يدگاه مذهبين اندازه از ديبه ا گفت که چرا سارد
 هنيمقدس آن زم ينواح يسوز توجه بوده و آتش

را رقم زده است.  يهخامنش هدور يها ن جنگيتر بزرگ
 يق.م. به سرکردگ ۴۹۹در سال  يونيشورش ا

در  )Miletusلت (يم )، حاکمAristagoras( ستاگوراسيآر
اتفاق افتاد.  يهخامنش يامپراتوره ير، عليصغ يايغرب آس

و  يآتن يروهاين ،ستاگوراسيآر ،پس از آغاز شورش يکم
 ر سارديتسخ يلتوس آمده بودند، برايکه به م را ييترايار

ان را ياز افسوس يا عدهمذکور  يروهايروانه داشت، ن
حرکت کردند.  اردس يسوه دند و بيراهنما برگزعنوان  به

 ر شده و تمام آن بجز ارگ شهر که آرتافرنيتسخ ،شهر
)Artaphernes( ش در آنجا مستقر بودند، فتح يروهايو ن

ببه يد را آتش زدند و معبد کان شهر ساريشد. شورش
)Kybebe ( در  .٢ق شده و در آتش سوختيحر هز طعمين
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به اسناد مربوط به پانتئون  ديباببه يت کيهو خصوص
که بر اساس  يد مراجعه کرد. اسناديجد يتيومت هحک

کوبابا نام  به ييت خدابانويتوان به موجود يآنها م
)Kubabaيبانو«عنوان  بهبرد که  يه پيگي) در فر 

). Roller, 1999: 42شده است ( يشناخته م» شيکارکم
شکل ه کوبابا ب ييايآناتول ينام خدابانو يونانيبعدها صورت 

 يها نهيسفال يبرخ يرو د.يآ يه در مبليببه و سپس کيک
 ,Rollerمکشوفه از سارد نام کوبابا نوشته شده است (

ن خدابانو در غرب يپرستش ان ييآ) و گسترش 46 :1999
پرستش کوبابا در  يک فرهنگ همگاني هدهند نشان يآناتول
ر يان تصاويم يادياست و از آن گذشته شباهت ز يآناتول

بر اساس  يبرخشود.  يده ميد يگيان فريکوبابا و مادر خدا
بله يبا ک يچ ارتباطيمعتقدند؛ کوبابا ه يشناخت زبان ليدال

بوده  يگيان فريمادر خدا يبرا يبله تنها لقبيرا کيز ؛ندارد
بله يببه با کيک يعني ؛کوبابا يونانياست و شباهت تلفظ 

است که   ين در حاليا بوده است. يک شباهت تصادفي
ان مذکور در سده پنجم ق.م. در يشدن خدا يکيشواهد 

توان  يد مياست که بدون ترد يا به اندازه يغرب آناتول
اعم  يان آناتوليده از مادر خدايبرکش ييبله خدابانويگفت ک

ک متن ينام کوبابا از  گريد ياز سو بله است.ياز کوبابا و ک
ه مربوط به قرن پنجم و چهارم ق.م. از کاستاباال ب يآرام

ست ا ين در حالي). اRoller, 1999: 45( دست آمده است
در کاستاباال  يرانيا ييکه استرابو از پرستش خدابانو

)Castabala( دهد و اشاره  يخبر م» يس پارسيآرتم«نام  به
کاستاباال . ٣ن خدابانو از پارس آورده شده استيکند ا يم

رام يپ هرودخان يکيا بود، که در نزديکيدر منطقه کل يشهر
)Pyramus :يبا نام امروز Keyhanه است، ) واقع شده بود

پاکتولوس  هرودخاندر کنار ز يسارد ن گونه که همان
)Pactolusي: با نام امروز Sart Çayıان ي) که از م

گذشت، واقع شده بود.  ي) مHermusهرموس ( يها دشت
مورد پرستش در کاستاباال را  ياسترابو صراحتاً خدابانو

 نييشود که آ يم يمدع يمد و حتنا يم» يس پارسيآرتم«
 يسند آرام يياز پارس آمده است، از سو يو پرستش

کند و از  ياد ميکوبابا  يمکشوفه از کاستاباال از خدابانو
کوبابا و  يتيو شخص يظاهر يها گر شباهتيد يسو

ن ارتباط يو همچن يگيان فريبله، مادر خدايک
ر يصغ يايس در غرب آسيبله و آرتميک يها پرستشگاه
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 يهخامنش هگذارد که حداقل از دور ينم يباق يديترد
ا مادر يبله ي، کيرانيا يتايان آناهيک مينزد يونديپ

شکل گرفته است.  يونانيس يو آرتم يگيان فريخدا
ظاهراً  ،ريصغ يايغرب آس ييايآناتول - يپارس يخدابانو

را اکثر يز ؛با رودخانه و کوهستان دارد يکيارتباط نزد
در جوار رودخانه و  يين خدابانو در شهرهايا يها پرستشگاه

  .کوهستان واقع شده است
س و يآرتم يها ر پرستشگاهيز همچون سايت سارد نيموقع

 پاکتولوس و کوهستان تمولوس هبله در مجاورت رودخانيک
)Tmolusي: با نام امروز Bozdağ(وند يپ هي، فرض

 يايش در غرب آسيمورد ستا يها بلهيها و ک سيآرتم
ا يبله يس و کيشگاه آرتميايالبته ن ؛کند يم تيتقور را يصغ

که ي، و در حالندا دهيان در سارد هرگز ادغام نگرديامادر خد
ن خدابانو در يا يستيس در معبد هلني) آرتمAltarمذبح (
 يشرق هبله در کرانيا کيببه ي، مذبح کاست دا شدهيسارد پ
س و در يمعبد آرتم يلومتريم کيپاکتولوس و در ن هرودخان

خانه)  هيخانه و تصف سارد (مانند چشمه يسات آبيجوار تأس
بله يمذبح ک .)Dusinberre, 2003: 65( قرار گرفته است

 هو در دور داشتهر در چهارگوشه يس شيچهار تند
 يبرا ير در ابتدا نماديش(شده است.  يبازساز يهخامنش
 هکه عراب يوانيحصورت  بهکوبابا بوده و بعداً  يخدابانو

 ين خدابانو حتيا ها و نقوش د در مجسمهيکش يبله را ميک
 يشناخت مطالعات باستان )ش درآمد.يبه نما يروم هدر دور

از استخوان  ييها هياستخوان و شاخ و ال يايبه کشف بقا
مانده در داخل مذبح  يبرجا يان خاکسترهايسوخته در م

 ها، رامون مذبح همچون فوارهيپ يسات آبيو تأسده يانجام
در  يهخامنش هبندها که اکثر آنها در دور ها و آب حوض

د ارتباط يمؤ )Ibid: 69(اند،  پاکتولوس ساخته شده يحوال
 ؛است يهخامنش يتايببه با آناهيک يشتر خدابانويهرچه ب

 يقربانک مراسم يبله احتماالً به ين مذبح کيبنابرا
 يهخامنش هاختصاص داشته است و در دور يسوختن
و همچنان فعال بوده است. احتماالً  شده يبازساز

ان يببه که هرودوت اشاره کرده؛ که در جريپرستشگاه ک
 همحدودسوزد،  يبه سارد در آتش م يونيان ايحمله شورش

ز که يس سارد نيمذبح آرتم است. بوده ن مذبحيهم ينييآ
بله يش از کيب يهخامنش هدور ييايديبر اساس متون ل

 ياست و معمار يهخامنش هورمورد توجه بوده، متعلق به د
ها  آن، پلکان مذبح يها و پلکان يوناني -يونيا يها وهيآن ش

همچون معبد فرترکه  در فارس يپارس يها و آتشدان

)Schmidt, 1953: fig.17-D(  در  يپارس يها مذبحو نقوش
 ;Ibid: 62-63( کند يم يرا تداع يهخامنش يمهرها

Hanfmann, 1983: fig.95 .(  
مورخان  يسارد، که همواره از سو يسوز شآت هلأمس

 يبرا يا بهانهعنوان  بهمورد توجه قرار گرفته و آن را  يوناني
اند،  حساب آوردهه ارشا بيسوزاندن آکروپل آتن توسط خشا

ک يدئولوژيا يها کنشوان يتر ياز اساس يکيمنجر به بروز 
قت سوختن يد. در حقيگرد يهخامنش يامپراتور

 يها مقدس سارد بود که جرقه يها غها و با پرستشگاه
ان بر افروخت و يرا از شورش يهخامنش يامپراتورخشم 

ارشا با يت شخص خشايد که در نهايرسان ييجاه کار را ب
ر و يصغ يايآس هروان انبوه از اقوام و ملل گوناگون يلشکر

ک شهر مقدس يان به يوناني يحرمت يونان شد، تا بي
ل ين دليهمه د بيشاسخ نگذارد. پا يرا ب ييايآناتول -يپارس

خود به  يان لشکرکشيارشا در جريهم هست که خشا
م يتقد يشکشيان گوناگون پيوسته به درگاه خدايپ ،وناني

گاه يرا که جا يخال يا قول هرودوت عرابهه ده و بکر
حرکت در  هب يش موکب شاهيشاپيدر پ ا بود،اهورامزد

  .بودآورده 
بله يس و کيک آرتميباط نزدد ارتيکه ذکر گرد  گونه همان

مقدس سارد،  يها ز باغيرودخانه و کوهستان و ندر سارد با 
د ييتأ يپارس يز ارتباط آنها را با خدابانويش از هرچيب
وژن ياز دوس ينائتآ که يت جالبيان رواين ميکند. در ا يم
)Diogenesخصوصسرا در  ي) شاعر تراژد سازِ تفاوت 

کند،  ينقل م) Magadis( سي) و ساز مگدPectisس (يپکت
در کمک کند.  مسألهبه حل شدن  ياديد تا حدود زيشا

 Theان (ييسوفسطا افتيدرکتاب چهاردهم ضت ين روايا

Deipnosophists (وژن در کتاب سمله يآمده است که د
)Semele ،هبليکنام  به ييضمن اشاره به خدابانو) خود 

 ) آورده است: Asiatic Cybele( ييايآس
 هساکن در کنار رودخان ييايو باکتر ييايديزگان ليدوش«

 شيستارا  يس تمولوسيآرتم يس، آوازخوانان خدابانويهال
 يها شهيبرگ درخت غار در ب هيکه سا يکنند، خدابانو يم

سه گوش و  پاک سِيپکت سازانبوه را دوست دارد، و به 
ها با  که فلوت يوقت سيچنگ مگد يها بلند نغمه يآوا
کر  يقيوسته، موسيمنظم و پ ييها و نوت يرسپا يا وهيش

 ١»کند، عالقه دارد. يم يرا همراه

                                                             
   ۳۸. ۱۴ آتنائيوس، - ١



  ٥٥                                             ١٣٩٦اييز و زمستان پ/ ٤/ پياپي ٢/ شماره ٢/ جلد شناسي ايران پيش از اسالم جستارهاي باستان نشريه

وژن در اواخر قرن پنجم ق.م. در آتن متولد شده و يد
اوست.  يز احتماالً حاصل مشاهدات شخصين يت ويروا
دهد  ينشان موس از او نقل کرده يکه آتنائ يت جالبيروا

 يبرا ينوناي -يپارس يمذهب يها يقيکه در سارد موس
شده است که در  يبرگزار م يس تمولوسيس آرتميتقد
و  يونانيس يس و مگديپکت يها ان آن چنگيجر

شدند.  ينواخته م کُر ييسرا همهمراه با  يپارس يها فلوت
 يتيسارد هو هبليس و کيآرتم يهخامنش هدر دور ييگو

 رفتهيز پذيان نيپارس يخدابانوعنوان  بهاند و  افتهيدوگانه 
ن روست که يو از هم اند مورد احترام قرار گرفتهو  شده

 ينيياز مناسک آ يبخش يپارس يها نواخته شدن فلوت
ن يمعبد چن يسوز آتش .است آمده يحساب مه آنان ب

ناپسند و  يعمل يمطمئناً در نظر شاه هخامنش ييخدابانو
م يگونه که در ادامه اشاره خواه را همانيز ؛بود ينابخشودن

 - سيآرتم ييايآناتول - يپارس يخدابانو ن تقدسييکرد، آ
 يرودان انيو م يان مصرياز خدا يگر همچون برخيبله ديک

ک احترام به معتقدات ملت مغلوب نبود، بلکه يصرفاً 
رفته يان پذيان پارسيخدادر پانتئون مذکور  يخدابانو

اهانت به معتقدات  يدن پرستشگاه ويبود و سوزان ،شده
   شد. يشاه محسوب م

 يونانيدان ي)، جغرافPausaniasاس (يان پاوسانين ميدر ا
معابد  ينييمناسک آنه يزم، در يالديقرن دوم م

س يآرتم ينييمراکز آعنوان  بهپا که يپائيا و هيسريروکائيه
با  ييها يلود«شدند، آورده است:  يمحسوب م يپارس

 يها گاهيپا جايپائيا و هيسريروکائي، در شهر هيرانيالقاب ا
 يو در هر اتاق يگاه اتاقيند که در هر جادار يمقدس

ن خاکستر با رنگ ياما رنگ ا ؛بر مذبح است يخاکستر
 يدر داخل هر محراب، مغ ه خاکسترها متفاوت است.يبق

زد. او در ير يخشک را بر مذبح م يها حضور دارد که چوب
ا يان يخدا يبرخ ينهد و سپس برا يبر سر م ١ارايابتدا ت

ان نامفهوم است، يوناني يکه برا يزبان را به يشيايگران نيد
ت از حضور ين روايقت ايدر حق ٢»خواند. يک کتاب مياز 

در  يرانيدر کسوت ا يا مغاني يرانيمغان ا هگسترد
 هد. نکتيگو يسخن م يس پارسيمقدس آرتم يها گاهيجا

ت اشاره شده ياز روا ين است که در بخشيجالب توجه ا
ها صورت  گاهين جايدر ا انيکه به درگاه خدا يشيايکه ن

                                                             
که در ادوار بعدي بيشتر تحت عنوان کاله فريژي شناخته  کاله مشهور پارسيان - ١

  اي آويزان در انتهاي خود دارد. شود و دنباله مي
  ۶- ۵. ۲۷. ۵ پاوسانياس، - ٢

 يشود که متن آن برا يخوانده م يکتاب يرد از رويگ يم
که به  ييها شياياحتماالً ن يعني ؛ان نامفهوم استيوناني

ت يمطابق روانوشته شده بود  يس پارسيآرتم يبرا يپارس
بر ها  پارس ياسيسلطه س انياز پا پس ياس، حتيپاوسان

 يخدابانو يه براشان کيا ينييآ ي، مبانريصغ يايآس
 هان جامعينگاشته شده بود، در م يس پارسيآرتم هدوگان
 ياتير روايدر مورد سااست.  بوده رفته شدهيپذ ييايآناتول

 ر يگ م آورد و در آنها به حضور چشميکه در ادامه خواه
س و يآرتم ييايدر معابد خدابانوان آناتول يرانياروحانیون 

 يها با نام يروحانیوناگر  يحتبله اشاره شده است، يک
 يداشته باشند و خود پارس يپارس ي، صرفاً ناميرانيا

رامون سنت يه شده پئارا هيدر فرض يرييز تغينباشند، ن
جاد نخواهد شد بلکه ي، ايس پارسيد آرتميجد ينييآ
 هدوگان ين خدابانويا يمذهب يها انيبن يگذار انيانگر بنيب

  است. ينشهخام هد در دوريجد
  

  ان در تروايبه درگاه مادر خدا يشکشيارشا و پيخشا
که هرودوت ضمن  يد، اطالعاتيگونه که اشاره گرد همان

آورد، شامل  يونان ميارشا به يخشا يان شرح لشکرکشيب
گوناگون  ياست که در شهرها يمتعدد ينييمناسک آ

ان مختلف يارشا به درگاه خدايخشا ير از سويصغ يايآس
ن يتر  ن و جالبيزتريبرانگ از بحث يکي. شود يبرگزار م

ارشا ي، اشاره به حضور خشانهيزمن يمطالب هرودوت در ا
 ونيليا يبه درگاه آتنا ياست که و ييها يدر تروا و قربان

)Athena Illias( ن يت هرودوت از ايرواکند.  يشکش ميپ
  قرار است: 

 د و به سمت چپي) رسIdaدا (يآنگاه (ارتش) به کوه آ«
ن هنگام شب شده يون شد؛ در ايلين ايده، وارد سرزميچيپ

دا اردو زد، اما در آن شب يبود و ارتش در دامنه کوه آ
 ياز خود باق ياديان زيتوفان و تندر و آذرخش قربان

 )Scamanderارتش به رودخانه اسکاماندر ( يگذاشت. وقت
ارتش از  يشروين رودخانه بعد از آغاز پياولاسکاماندر  -

ار کم آب بود ياز آنها بسيبه ن ييپاسخگو يرد بود که براسا
 -دباش يان کافيان و چهارپايسپاه يتوانست برا يو نم

ار مشتاق يرا بسيز ؛ام رفتيارشا برفراز ارگ پريد، خشايرس
نگاه کرد و درباره هرچه آنجا  يطوالن يدن آن بود و مدتيد

ون يليا يآتنا يکرد. او هزار گاو برا ييها بود، پرسش
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دند. بعد از يقهرمانان شراب افشان يکرد و مغان برا يقربان
  ١»ارتش در شب دچار ترس و وحشت شد. آن،
دهد، بر  يارشا در تروا انجام ميکه خشا يا يت قربانيماه
 يمنسجم يها ز پژوهشيده است و هنوز نيپوش ياريبس

گاوها  يانجام نشده است. ممکن است قربان نهيزمن يدر ا
ه يتغذ ينشانه کثرت آنهاست، برا ،هزارعدد که مسلماً 

صورت  ينييان صورت گرفته باشد و اصالً مراسم آيسپاه
 يقربان ينييآ يممکن است در مراسم ينگرفته باشد و حت

 يده باشند. برخيان رسيشده و سپس به مصرف سپاه
ن احتمال را ي) اJon Mikalsonکلسون (يهمچون جان م

ت يست با توجه به رواکنند که ممکن ا يز مطرح مين
ان، يبر وقوع توفان و ترس و وحشت سپاه يهرودوت مبن

ون و يليا يکاستن از خشم آتنا يمذکور برا يها يقربان
 :Mikalson, 2003( ها، صورت گرفته باشد ييارواح تروا

از آن غافل  ياريت که بسز هسين يتر ). اما نکته مهم44
 -يپارس يک خدابانوياند و آن شواهد حضور  بوده
ه ت هرودوت بيگونه که در روا در ترواست. همان ييايآناتول
ک يز همچون سارد يداست، در جوار تروا نيپ يروشن

ن يک کوهستان واقع شده است و گذشته از ايرودخانه و 
ز مانند سارد، يتروا ن ياز استرابو در حوال يتيمطابق روا

از آن  شکارگاهعنوان  بهان يبوده که بعداً پارس ييها باغ
ان در يا متعلق به مادر خدايز معبد ترين اند و استفاده کرده

  آنجا واقع شده است:
 همان اين گويند يم يا پاره )Tereia( تريا كوه درباره«

 كيزيكوس مردم آن از كه است پيروسوس يها كوه سلسله
 نيتر پست ايزل(= )Zeleia( زليا مجاورت در و است
 در ليدي مردم و شده واقع) تروا در دايا کوه يها دامنه

 بعدها كه بودند داده ترتيب يشكارگاه خود يبرا جاآن
 وجود يمعبد جاآن در. كردند يم استفاده آن از پارسيان

 شهرت تريا معبد به كه انيخدا مادر به متعلق دارد
  ٢».دارد

ع به نبرد ين موضوع با نسبت وقايده نگارنده ذکر ايبه عق
ران يهزار گاو در ا ينه قربانيشيندارد. پ يتروا ارتباط

شت اوستا در ياز آبان  ييها توان در بخش يباستان را م
ات مذکور از کرده ششم يکرد. روا يابيتا رديش آناهيستا

 يب از پادشاهان و پهلوانانيترت شود و به يشت آغاز ميآبان 
اند تا بر  آورده يشکشيتا پيکند که به درگاه آناه ياد مي

                                                             
   ۴۳- ۴۲. ۷ ،هرودوت - ١
   ۱۹. ۱. ۱۳ استرابو، - ٢

د، يشت، هوشنگ، جمشي گردند. در آبانروز يدشمنشان پ
 ،يتوران ابيافراس مان،ينر گَرشاسبِ دون،يدهاک، فر ياژ

 جاماسپ، سه،يو خاندان پسران خسرو،يک کاووس،
 ،يوژدريسا پسر اشوزدنگهه و يپوروذاخشت پسر اشوزدنگهِه

 از همه ش،ينيوندرِم ر،يزَر گُشتاسب، يک ان،يفر شتيواي
 به گوسفند هزار ده و هزارگاو اسب، صد که هستند يکسان
 يخدا :مرطوب يتايآناه ؛Ardwīsūr( تاير آناهسوياردو
 بر تا کردند يقربان يو درگاه به اي شکشيپ روان) يها آب

 .شت، کرده ششم به بعد)ي (آبان نديآ قيفا دشمنانشان
ن ييآ يانگر باورهايشتر از آنکه بيقسمت مذکور اوستا ب

صورت  بهران باستان يا ينييآ يورهاادآور بايزرتشت باشد، 
ن يين آيرو هميز پيارشا نيعام است که احتماالً خشا

کمتر  يونانيگذشته در فرهنگ  نيابوده است. از  يباستان
 يکه برا يا ياد شده و معموالً قربانيهزار گاو  ياز قربان

گرفته صد گاو را شامل بوده که اصطالحاً  يان انجام ميخدا
Εκατόμβ )Hecatomb( ها  هکاتومب شده است. يده مينام
(آتنا و هرا) انجام  يونانيان ير خدايآپولو و سا يمعموالً برا

ن مراسم از ين بار به انجام ايز چندياد نيليشده و در ا يم
البته الزم به  .٣اشاره شده است ييفرماندهان آخا يسو

د، شواهد يتخت جمش يذکر است که بر اساس الواح بارو
دست ه ز بين يپادشاهان متوف هبه مقبر يانشکش قربيپ

آمده است که براساس گفته  NN2174آمده است. در لوح 
ک رأس گوسفند/ بز به شومرِ ي، حشمدار، هرماه ههرنَ

)Šumarندوش تقدي) کمبوجم يه و شومر همسرش اوپ
شومر  يالمي). واژه عHenkelman, 2003: 111شده است (

اشاره  يپارس يشاه يها خاندان به مقبره و مدفن اشراف و
). شواهد شومر تنها در Henkelman, 2008: 287دارد (

دست آمده است، که فقط در دو مورد به ه متن چهار لوح ب
شکش احشام به شومر اشاره شده است، که آن هم يپ

توان  يمداوم بوده است و نمصورت  بهو  يار جزئيبس
کشتگان  يا براارشيدستور خشاه باره ب کيرفت که به يپذ

کرده باشند، که البته  يصد گاو) قربان يهزار گاو (حت ،تروا
مذکور  يها يندارد و قربان يا ن امر اشارهيز به ايهرودوت ن

که بعد  يتنها احتمال شمارد. يون برميليا يرا به درگاه آتنا
ه هزار گاو ب يست که قربانا نيشود، ا ين مطرح مياز ا

ان انجام شده که هم يسپاه يبرا يهمگان هميک وليمنظور 
ن يان گرسنه را تأميه سپاهيداشته و هم تغذ ينييآ يکاربر
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 يز در الواح باروين ييها مهين وليچن هکرده است. نمون يم
) و Šipپ (يش يشکشيد تحت عنوان دو پيتخت جمش

اما  ؛شود يده ميد )Akriš( )Ibid: 550-551ش (ياکر
 ين قربانيهرودوت از اکه  يد شرحشگونه که اشاره  همان

ک يبه درگاه  يادآور مراسم قربانيشتر يدهد، ب يه مئارا
هزار  يرامون قربانيپ يبر اساس اوستا اطالعات خدابانوست.

 .دست آمده استه تا بيسور آناهيگاو به درگاه اردو
ز يالم نيکه با ع يا يفرهنگ يکيل نزديدل هان بيهخامنش

 يدر مراسم قربان يشکشيپ يرا برا يداشتند، گوسفندان
آن  يد و حوالي) که در تخت جمشKušukumکوشوکوم (

 هکخ در مقال يدماريدادند. ها يشد، اختصاص م يانجام م
 يهخامنش رانيا و الميع در پرستش و يخداشناس«
)Theology and Worship in Elam and Achaemenid 

Iran(«، ديرا با ين مراسم قربانيا هشيدهد که ر ياحتمال م 
 يبانو«) جستجو کرد که به Gušumدر مراسم گوشوم (

شهر  يت بانويشکش شده بود. هويپ» شهر بلندمرتبه
 - ک خداي ين مراسم برايد ايست. شايبلندمرتبه مشخص ن

شه يريرير و کيکينيشده و بعداً به پ يبرگزار م يميمادر قد
الم يع همراسم گوشوم در دور يايمنتقل شده است. هدا

ان آن يشده است و در جر يم ميشه تقديريريبه ک يانيم
ها  يگوشت قربان .شد يم يقوچ جوان پروار قربان يتعداد

کرد (کخ،  يافت مياز آن در يا کباب شده و هرکس قطعه
 همراسم کوشوکوم در دور يت واقعيهنوز هو). ۴۳: ۱۳۸۲

ت ياما با توجه به انطباق روا ؛ستيمشخص ن يهخامنش
شده در اوستا،  يتا انجام ميآناه که به درگاه ييها يقربان

کوشوکوم که به درگاه  يمراسم قربان يالميع هنيشيپ
تروا و  ييايت جغرافيشده، موقع يم ميمادر تقد يخدابانو

ا يبله يون و کيليا يآتنا يپرستش خدابانو هنيريد هسابق
 يا ين قربانيقيب به ياحتمال قره ان در آنجا بيمادر خدا

 يدرگاه خدابانوه ز بيکند ن يماد يکه هرودوت از آن 
ژه يو يگاهيانجام شده که در تروا جا ييايآناتول -يپارس

شده،  يقربان ياست و با توجه به تعداد فراوان گاوها داشته
ده يان رسيمصرف سپاهه ز بيها ن ياحتماالً گوشت قربان

اد شده صورت گرفته ي ين اگر مراسم قربانيبنابرا ،است
 يوناني -يرانيان اياز خدا يکيگاه باشد، احتماالً به در

ز در تروا ين ير بوده که ممکن است پرستشگاهيصغ يايآس
 از. با اسطوره و کشتگان تروا ندارد يداشته باشد و ارتباط

 در تروا با آنان از يکي ارتباط يوناني -يرانيا انيخدا انيم
 اظهار نيقي به بيقر يحدس با توان يم که است يحد

 دهدا انجام ارشايخشا را مذکور ينييآ سممرا اگر که داشت
 بزرگ مادر آن و صورت گرفته است او درگاه به باشد،
 کوه با يکينزد ارتباط که است) Magna Mother( انيخدا

 تحت کوه نيا از اديليا در هومر. دارد تروا جوار در دايآ
 در ليرژيو .١است کرده ادي يوحش واناتيح مادر عنوان

 وسريت شاه به تروا مردمان تبار که است کرده اشاره ديانئ
)Teucer (رِت درمهاجرت تروا به کرت از او. گردد يم باز ک 

 ان،يخدا مادر و نديگز يبرم سکونت يبرا را آنجا و کرده
 يها جنگل بر دايآ نام و ديآ يم تروا به کرت از زين بلهيک

 يرهايش را اش عرابه که ييخدابانو. شود يم نهاده تروا
 از انيخدا مادر سکونت محل نيبنابرا ،٢کشند يم يوحش
. شود يم منتقل تروا در دايآ کوه به کرت در دايآ کوه

 کرت در دايآ کوه است آورده يخيتار کتابخانه در ودوريد
 مادر) Rhea( رئا که است يا اسطوره محل قتيحق در

 از يريجلوگ يبرا) Cronus( کرونوس همسر و زئوس
 آنجا در را او کرونوس، توسط وسزئ فرزندش شدن دهيبلع

 مادر پرستش رامونيپ آنچه بر عالوه .٣کرد بزرگ و يمخف
 شواهد آمده، کيکالس متون در تروا در انيخدا

 در خدابانو نيا خاص گاهيجا ديؤم زين يشناخت باستان
 و انيخدا مادر يها سيتند يتعداد چنانکه. ترواست

 در. م.ق مشش سده خيتار با زين) Attis( سيآت همسرش
 ابعاد در انيخدا مادر مقدس محدوده. است شده دايپ تروا

 ,Roller( شود يم ساخته تروا در يروم دوره در گسترده

 مادر که- بلهيک يها يژگيو از ياريبس). 206 :1999
 کشند، يم رانيش که يا عرابه همچون -است يروم انيخدا

. شد يم دهيد زين يوناني انيخدا مادر رئا، در يو از شيپ
 است، آمده يمختلف يها نام انيخدا مادر خصوص در

 Asiatic( ييايآس هبليک عنوان تحت يو از وسيآتنائ

Cybele( به يژيفر ثروتمند دختران که است کرده ادي 
 مادر). ۳۸: چهاردهم کتاب( مشغولند او يبرا يخوان آوازه
 ييايآناتول اي ييايآس سرشت يدارا ينوعه ب که انيخدا

 متون در. دارد يآناتول در يباستان يا نهيشيپ است،
 شده ادي Magna Mother عنوان تحت يو از کيکالس
 شده شناخته يژيفر يخدابانو کيعنوان  به شتريب و است
 يت مذهبي، تروا با توجه به اهميروم هبعدها در دور .است
بله درآمد. ياز مراکز مهم پرستش ک يکيصورت  بهدا يکوه آ
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ز يدا و نياسکاماندر و کوه آ هرودخانمجاورت تروا با 
 يش شباهت خدابانويش از پيا، بيتر همنطق يها سيپرد

  دهد. يتروا با سارد را نشان ممورد پرستش در 
  

  ييايآناتول -يپارس انخدابانوبله يس و کيآرتم
 ش از هريکه ب ين مسائليتر توجه ن و جالبيتر از مهم يکي

 هرا از دور ييايولآنات - يک فرهنگ پارسي يريگ ز شکليچ
ر يگ کند، حضور چشم يد ميير تأيصغ يايدر آس يهخامنش

است،  يا اژه - ييايان آناتوليدر معابد خدا يرانيا روحانیون
 ،يران هخامنشيخ ايه به تاريسو کي يها که نگرش يا مقوله

 هنيشيمتروک ساخته است. پ يخيتار يها آن را در هزاره
را هم  يا اژه -ييايان آناتوليخدا يرانيا روحانیونحضور 

 اند کردهد ييتأ يشناخت ک و هم شواهد باستانيمتون کالس
شواهد م پرداخت. يآنها خواه ين بخش به بررسيکه در ا

ن حضور که تا به امروز شناخته شده است، از سه شهر يا
دست آمده است که دو ه نوس بيزون و پسيافسوس، آم
س و شهر يآرتم يخدابانو ينييمرکز آوان عن بهشهر اول 

آمد.  يحساب مه ان بيبزرگ خدامادرپرستشگاه سوم، 
توان در  يم يراحته تا را بيبله و آناهيس، کيق آرتميتلف

چون زال،  ييضرب شده در شهرها يروم يها از سکه يبرخ
  .)Price, 1977ا مشاهده کرد (يالدلفيا و فيپايه
  

  نوسيان در پسيمادر خدا
حصار يبال ينوس در مجاورت روستايپس يباستان شهر

)Ballıhisarرحصاريويشهر س يلومتريزده کي) و در س 

)Sivrihisarيکيموس و نزدينديکوه د يجنوب هدامن ) در 
واقع شده  يمرکز يآناتول ) درSakaryaا (يساکار هرودخان

ان يپرستش مادر خدا ينييمرکز آعنوان  بهرباز ياست و از د
ت ياهم بارهر توجه بوده است، استرابو دمورد  يگيفر

 پسينوس« ن شهر اشاره کرده است که يا يمذهب
 مادر پرستشگاه. استدني از بخش اين بارانداز ترين بزرگ

 آنجاست و در گذراند، يم بسيار حرمت بدو كه ،انيخدا
 اين ساختن بلندآوازه در ها يروم. دارد نام »اگديستيس«

 شمايل ،هاتف سيبيلِ هتوصي به و كردند تالش معبد
 واقع دينديموم كوه شهر، يباال. بردند جاآن به را خدابانو

. نامند يم نهميديند را سرزمين آن رو اين از. است
 ».١موسوم ساختند كيبالنام  به نيز را كيبله كه گونه همان

                                                             
   ۳. ۵. ۱۲ استرابو، - ١

 يو مذهب يت تجارياست که استرابو از موقع يتين روايا
ارتباط با مادر دليل  هبن شهر يت ايز اهمينوس و نيپس

دنبال مجاورت شهر با کوهستان ه ز بيان که آن نيخدا
  دهد. يم ارائهشکل گرفته است، موس ينديد

ان يپرستشگاه مادر خدا خصوصکه در  يقابل توجه هنکت
 ب ياست که پل يتينوس وجود دارد، روايدر پس

)Polybius (دهد و يم ارائهن معبد يا روحانیون ياز اسام 
س و باتاک )Attisس (يآت يها نامه ن معبد بيا راهباناز 

)Battakes (ان يق.م. و در جر ۱۸۹در سال  که کند ياد مي
 يآرزو يو يا براياز آس وس، کنسول روميمانل عبور

از  يکيز از ين يليسيودور سيد ييسواز  .٢اند کرده يروزيپ
در  کند که ياد مي باتاکسنام  بهان يمعبد مادر خدا راهبان
ن اساس احتماالً نام يبر هم .٣به رم رفته است ق.م. ۱۰۲

 يک نام روحانيبلکه  ، است نبوده يک نام شخصيباتاکس 
معبد  راهبان) که مخصوص Sekunda, 1991: 134( بوده

 يبرا يفراوان ليدال نوس بوده است.يان در پسيمادر خدا
 است. اتاکس آورده شدهنام ب يبرا يپارس هشيقائل شدن ر

در  يهخامنش يها سکونتگاه« ه) در مقالSekundaسکوندا (
 Achaemenid Settlement inبزرگ ( هيگيا و فريکيا، ليکار

Caria, Lycia and Greater Phrygia, 1991 «(طور ه ب
بودن نام باتاکس  يپارس يرا که در راستا يديمفصل عقا

ر رهوفيمثال ما يبراابراز داشته شده، آوررده است. 
)Mayrhofer 1973, 8.175نقل از ه ؛ بSekunda, 1991: 

) ba-da-kaباداکا ( نام يالميع سيرونو) آن را با 134
 PF 1273و  PF 805که در الواح  يشخصداند.  يممرتبط 

 Hallock, 1969: PF( د حضور دارديتخت جمش يبارو

805- PF 1273(، ينتس معتقد است از نام پارسيکه ه 
= شراب) Bataشه در واژه باتا (ي) که خود رBatakaاتاکا (ب

 نقل ازه ب؛ Sekunda, 1991: 134( دارد، گرفته شده است
Hinz, 1975: 64( . سکوندا معتقد است نام باتاکس در ابتدا

بوده است که  يرگذار پارسيک خاندان تأثي ينام شخص
ان يابزرگ خدمادر روحانیون يبرا ينامصورت  بهبعداً 

است  يهياما بد ؛)Sekunda, 1991: 135ل شده است (يتبد
 روحانیونلقب عنوان  بهن نام يکه بعداً هم ا يکه در صورت

ک يحضور  هنيشيان درآمده باشد، نشانگر پيمعبد مادر خدا
 معبد رهبانیتگاه يجانوس و در يدر پس يرانيخاندان ا

گونه که اشاره  که همان يندياست، فرا انيمادر خدا
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گر از يد يدر برخ يهخامنش هم کرد از اواخر دوريخواه
گونه که اشاره  همانآغاز شده بود.  يمهم آناتول يشهرها

ز همچون سارد و يننوس يپس ييايت جغرافيم موقعيکرد
بر  يد مهمييزال و تروا، در مجاورت کوه و رودخانه تأ

ذکور م يمورد پرستش در شهرها يخدابانو ينييآ هنيشيپ
و  يپارس هنيشيانگر پيشتر بياست، که ارتباط آن با آب ب

ن يا يگيفر -ييايآناتول هشيد ريارتباط آن با کوه مؤ
 يها يژگي، ويهخامنش هاما ظاهراً از اواخر دور ؛خدابانوست

ب يترک يپارس يها يژگيخدابانو با و ييايو آناتول يوناني
م اقوام ش و معبود تمايد مورد ستايجد يشده و خدابانو

 ييها توان در سکه ين تقدس را ميمذکور است. سند ا
) واقع در Dokimeionون (يميافت که در دوکي
صار يکاراح وني) در استان افİscehisarصار (یح سجهيا
)Afyonkarahisarآنها نقش  ي) ضرب شده و در رو

 سيپرسکوه  هبله و در پشت آنها نقش دو قليک يخدابانو
)Persis( ون در مجاورت آن واقع يميد که دوکشو يده ميد

ن يتوان چن ين ميبنابرا ،)Sekunda, 1991: 133شده بود (
 يا به اندازه يپارس يبله با خدابانويک يگانگيتصور کرد که 

در مرکز  ينام پارس بر کوه مقدس و يبوده است که حت
 يو حت يقت نفوذ مذهبيدر حقنهاده شده است.  يآناتول

و با حضور  يهخامنش هاخر دوران از اويپارس ياسيس
افته يش يافزا يحده ب يدر آناتول يبزرگ پارس يها يکلون

بله يهمچون ک يان مهميخدا يمذهب يها انيبن يکه حت
تنها  ينفوذ مذهب هن حوزيالبته ا ؛اند را در دست گرفته

 يو در برخ يمحدود به خدابانو نبوده بلکه در موارد
و  است اد شدهيز ين يارسها و سنگ قبرها از زئوس پ بهيکت
 هترا از دوريان آپولون و ميم يارتباطات يابيرد يحت

  ر است.يپذ امکان يهخامنش
 

  يس پارسيآرتم
خود اشاره کرده  )Annals( ه) در سالنامTasitusت (يتاس

س و يرامون تولد آرتميکه در افسوس پ ياست که باور
متفاوت  آپولو وجود دارد، با باور معمول تولد آنها در دلوس

روس يکنخنام  به يا است. در افسوس رودخانه
)Cenchriusوجود داشت که  يا شهيب يا رهي) همراه با جز

مقدس  يالتونا در آنجا وضع حمل کرد و دو قلوها
 ارائهت يکه تاس يتيروا .١ا آورديس و آپولو) را به دني(آرتم

س از همان ياست که آرتم يکيانگر ارتباط نزديدهد ب يم
                                                             

   ۶۱. ۳ سالنامه، تاسيت، - ١

ن احتمال وجود دارد که يتولد با رودخانه دارد که ازمان 
 تا/يسور آناهيرامون اردويپ يشرق ير باورهايتحت تأث

ز يت نين روايروان، ا يها آب ي، خدابانويس پارسيتيآنائ
خصوص  هر و بيصغ يايس در آسيرامون تولد آرتميپ

ن يش از ايگونه که پ همانافسوس شکل گرفته است. 
بله يک يمقدس خدابانو ين شهرهايرت م، مهمياشاره کرد

در مجاورت رودخانه و کوهستان قرار  سيهمچون آرتم زين
و کوهستان جزء  يداشتند، که احتماالً رودخانه جزء پارس

هند و  هنيشيالبته پ ؛مذکور است يت خدابانويهو يگيفر
که در  )Sarasvati( يسرسوتنام  به ييخدابانو يرانيا
مقدس با  يا ) رودخانهييايآر يانباست يودا (سرودها گير

ز يشود، ن ياست و مورد پرستش واقع م  زنانه يتجسم
بله يس و کيآرتم يغرب - يد شرقيت جديمطمئناً در هو

ن مادر، يبهتر يگ ودا، سرسوتيدر راند.  ر نبودهيبدون تأث
ه که ب است ده شدهين خدابانوان نامين رودها و بهتريبهتر

و همواره  ٢شود يانجام م يانفراو يها يدرگاه او قربان
و  ٣شود ياد ميحافظ و نگاهبان از او  يخدابانوعنوان  به

 يها آب يمرطوب) خدابانو يتايتا (آناهيسور آناهيدوبعداً ار
شکل  يرانيهند و ا ين خدابانوير هميروان تحت تأث

 ،سيکه از آرتم يقيد بتوان گفت که تلفيشارد. يگ يم
ر يتر از سا ار مستحکميد، بسريگ يتا شکل ميو آناهبله يک

 يهلن هکه در دور ژهيو هاست، ب ييايآناتول -يان پارسيخدا
 ييشهرها يها س بر پشت سکهيتيآنائ - سينام آرتم يحت

تس، يآنائ يا گاهينقش بسته و ا يسريروکائيچون زال و ه
ر يش تصويده در کنار پايلم ييرهايبله با شيدر قامت ک
ک به ير دو مورد متون کالسن حال تنها ديبا اشده است. 

اشاره » يس پارسيآرتم«تحت عنوان  يت مستقليهو
ن خدابانو در ياشاره استرابو به پرستش ا يکيکه اند،  کرده

 يپارس يانايمعبد دت به يتاس هاشار يگريو د ٤کاستاباال 
ن از يبنابرا ؛٥کورش بزرگ است ها از دوريسريروکائيدر ه
مهم  يها يور کلونو با توجه به حض يهخامنش هدور

ر و با توجه به يصغ يايدر آس يپارس يو مذهب ياسيس
 يگانگيزود  يلي، خيرانيفرهنگ همگون هند و ا هنيشيپ

ها شکل  ييايان و آناتوليرانيان ايم يقابل توجه يمذهب
ن يتر از مهم يکي يپارس هبليک س/يگرفت که آرتم
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   ٧. ٢. ١٢ استرابو، - ٤
   ۶۲. ۳ سالنامه، تاسيت، - ٥
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نزد  ييايآناتول ين خدايآن بود. تقدس ا يفرهنگ يها جلوه
زود  يلينماند و خ يش باقيان تنها در حد ستايپارس
 يايبله را در آسيک س/يآرتم يان زمام قدرت مذهبيپارس
  ر در دست گرفتند.يصغ
  

  زونيس در آميآرتم يخدابانو يپارس روحانیون
) Mazinkalesi( يس ن قلعهيکه امروز ماززون يشهر آم

 يچارلجنوب کو يلومتريک يدر سشود،  يده مينام
)Koçarlıکه  ا واقع شده استيکار هو در محدود ي) امروز

ان ياست. در جر داشته يت فراوانياهم يسلوک هدر دور
سِ يمعبد آرتم يشناخت باستان يها يها و بررس کاوش

 ياين خدابانو در آسيد مهم ااز معاب يکيعنوان  بهزون يآم
 آورددست ه ب ي) شواهدLouis Robert( روبر ييلور، يصغ

 يخ مذهبين اسناد تاريتر از مهم يکيد بتوان آنها را يکه شا
معبد  يها ان کاوشيدر جردانست.  يان در آناتوليرانيا

احکام  يبه که حاويکت ياديزون تعداد زيس در آميآرتم
دست آمد. ه ها بود، ب يزونيو احکام مربوط به آم يشاه

 يس، شگفتيمکشوفه از معبد آرتم يها بهياز کت يکي
که در آن ذکر شده بود که در  يخت، سنديرابرت را برانگ

ا ي )Neocoros( نئوکوروس، سوم وخوسيزمان آنت
 ؛داشته است يپارس ينام ،زونيآم سِيسرپرست معبد آرتم

 ,Ariéramnès( )Robertرمنس ( هيآرنام  به روحانیی

م يدان يزون مياز آم يگريد هبيبر اساس کت. )410 :1953
ق ين از طريش از ايپ، ت خود را يموقع يو هخانوادکه 
افت کرده ياسکندر در يناتنپ سوم، برادر يلياز ف يفرمان
) پسر Bagadatesکه باگاداتس ( يزمان يعني ؛بودند

 يوق شهرونداز حقيق.م. از امت ۳۲۰در سال  رمنس هيآر
معبد آپولو در  ها، کاهنيتيپ هيشده و پس از توص مند بهره
زون منصوب يس در آميمعبد آرتم يبه مقام سرپرست يدلف
ن مقام در خاندان يا ييو گو )Robert, 1983: 98( شد
 تا ۲۴۱وخوس سوم (يمانده و تا زمان آنت  يرمنس باق هيآر

در  ينام ک تسلسليسکوندا  افته است.يم) ادامه .پ ۱۸۷
رمنس و باگاداتس قائل است که آن را حاصل  هيخاندان آر

 ،صورت گرفته يرانيان دو خاندان ايکه م يياه ازدواج
منجر به آن شده تا پسر  و) Sekunda, 1991: 96داند ( يم

رمنس  هيرمنس، باگاداتس و پسر هر باگاداتس، آر هيهر آر
وفه از سه دو سند مکشين تسلسل در مقايده شود و اينام
باگاداتس و  يها نام يپارس هشير است. يزون قابل بررسيآم
جست و جو  يل پارسيتوان در متون اص يرمنس را م هيآر

 يمعنه (بغداد بداتَه  بگ يونانيکرد. باگاداتس، صورت 
پارس پس از  ياسيس هن چهريتر خداداد) است که شاخص

 ن فرترکه (شاهانيبغداد، اول يعني ؛انيسقوط هخامنش
ز صورت يرمنس ن هيآر .ن نام را داشتيپارس) ا يمحل

ن شواهد آن نام يتر ميرمنه است که قد هينام آر يوناني
ستون از يب هبيوش بزرگ است که در کتيمربوط به جد دار

ل ياص يها ن ناميبا چن ين افراديبنابرا ؛است شدهاد ي يو
آن سکونت  يزون و حواليدر آم يهخامنش هاز دور يپارس

 س/يآرتم يرش خدابانويپذ هنيشيد و با توجه به پداشتن
، ده سال پس از سقوط يان پارسيبله در پانتئون خدايک

نفوذ  يپارس يها که هنوز خاندانيان و در حاليهخامنش
 يد معبد دلفييند، با تأداشتر يصغ يايدر آس يقابل توجه

زون يس در آميمعبد آرتم راهبانسرپرستان و عنوان  به
اند. در  ن مقام را حفظ کردهياند و تا چند نسل ا شده نييتع

نوس افتاده و پس از يکه در پس يقت مشابه اتفاقيحق
 يپارس يبله ناميک راهبانگذشت نود سال همچنان 

 ييدهد. گو يزون رخ ميز در آميمشابه ن ياند، اتفاق داشته
فرهنگ و  هنيشيان با توجه به پيپس از سقوط هخامنش

 يت مذهبيان تولي، پارسييايآناتول - يد پارسيدمذهب ج
اند.  ر را بر عهده گرفتهيصغ يايمهم آس يها پرستشگاه

 مذکور شواهد اساس بر که است معتقد رابرت سيلوئ
 خدابانوان ريسا اي ييايديل سيآرتم انيم يونديپ احتماالً

-Anahita( سيتيآنائ/ تايآناه يپارس يخدابانو با يبوم

Anaïtis (بر و وناني و پارس ريتأث تحت که دارد وجود 
 :Robert, 1953( است گرفته شکل يمحل يالگوها اساس

411.(  
 

  انيمعبود پارس ،افسوسس يآرتم
) بدون اغراق Ephesian Artemisس افسوس (يمعبد آرتم

است که پس از ساخت  ين معبد جهان هلنيتر باشکوه
تاً ينها و شود يم يق.م.، چند مرتبه بازساز ۵۵۰ه در ياول

ک يدئولوژيگاه ايشود. جا يران ميها و ز با هجوم گوتين
معبد  - مادرصورت  بهد بتوان يس افسوس را شايمعبد آرتم
که معابد  يا گونهه حساب آورد، به ر بيصغ يايغرب آس

از  يشعبات ينوعه ز بيزون و سارد نيس در آميآرتم
  ن خدابانو بودند. يا يها پرستشگاه

ان يپارس يس افسوس برايتقدس آرتم هنيشين پيتر ميقد
 يب معبد ويکه استرابو از عدم تخر يتيتوان در روا يرا م
ر يبرخالف ساونان (يارشا به يخشا يزمان لشکرکش در
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گونه که اشاره  همان .١کرد يابيرد ) آورده است،معابد
بود که در تروا  ين لشکرکشيهم يطارشا در يم خشايکرد

ز يبعداً ن ،شکش کرديوا پتر يهزار گاو به درگاه خدابانو
ر دوم، ياردش ها در دوريا و کاريديل يرانيسافرن، ساتراپ ايت
کند که  يشکش ميپ يس افسوس قربانيدرگاه آرتمه ب

د به يدياثر توس ،»يپلوپونز يها جنگ«ن جمالت يآخر
بحبوحه ز در يدو سال بعد ن .٢ن واقعه پرداخته استيشرح ا
) Thrasyllus(لوس يتراس بامقابله  يسافرن برايت يآمادگ

 يبرا يفراهم کرده و سواران ياديز يروين ي، ويآتن
سافرن يت .٣س اعزام داشتيآرتم ياريفراخواندن مردم به 

و در آستورا  شود يمترواس  هن فاصله روانيدر ا يحت
 يآن نقش و يکند که در رو ياز قلع ضرب م ييها سکه

شود  يه مديس ديسوار بر اسب و در پشت آن نقش آرتم
ها  ين که شواهد مربوط به قربانيا ).۱۱۰۶: ۱۳۹۲ان، ي(بر
 هس از دوريبه درگاه آرتم يبزرگان پارس يها يشکشيو پ

تا در کنار يزمان با قرار گرفتن نام آناه ر دوم و همياردش
ز قابل يشود، ن يده ميد ،يشاه هبيترا در کتياهورامزدا و م

ر اقدامات مذکور اگ ؛ستيقت گزافه نيدر حق و تأمل است
 يهخامنش يامپراتورد يجد يدئولوژياز ا ياميپ يرا دارا

گاه معبد يت جايگر از شواهد مهم اهميد يکيم. يبدان
ت ياز تاس يتيروا يهخامنش هس افسوس در دوريآرتم

 هدر معبد در دور ينياز بست نشياست که به حفظ امت
ر يکه بر اساس اساط يازياشاره شده است، امت يهخامنش

س افسوس يهرکول به معبد آرتم ياز سودر ابتدا  يهلن
موارد  هتر از هم  تر و جالب د مهمياما شا ؛٤داده شده بود

در معبد  يرانيا روحانیونحضور قدرتمند مذکور، 
که در  ياست، اتفاق يهخامنش هس افسوس از دوريآرتم

ده شد. يان ديس پس از سقوط هخامنشير معابد آرتميسا
در  کسنفون است که يتيروا نهيزمن ين سند در ايتر ميقد

ع مربوط به سال يدهد و در ذکر وقا يم ارائهس يآناباس
زوس يمگابنام  بهس يمعبد آرتم نئوکوروس از ق.م.  ۳۹۴

 )Prieneنِه (يک فرمان از پرين سند يهمچن ،٥کند ياد مي
س يق.م. نئوکروس آرتم ۳۳۳دهد که در سال  ينشان م
) داشته Megabuxosم مگابوکسوس (نا ،افسوس

)Sekunda, 1991: 136ز از ين حال پلوتارک ني) و در ع
                                                             

   ۵. ۱. ۱۴ استرابو، - ١
   ۱۰۹. ۸ توسيديد، - ٢
   ٦. ٢. ١ هلنيکا، سنفون،ک - ٣
   ۶۲. ۳ سالنامه، تاسيت، - ٤
   ۳. ۵ آناباسيس، کسنفون، - ٥

معبد  نئوکوروس زوس، يمگاب يکه اسکندر برا يا نامه
(پلوتارک، که به آن پناه برده، نگاشته  يا برده هدربار

ست که ا ين در حالياسخن گفته است.  ،)۴۲اسکندر: 
 روحانیوند آورده است که خو يايز در جغرافياسترابو ن

 يزيمگاببودند که  يس افسوس خواجگانيمعبد آرتم
رسد  ينظر مه ب). ۱/۲۳شدند (کتاب چهاردهم:  يده مينام

 هجيزاده باشد که در نت نجا منظور از خواجه، بزرگيکه در ا
 ؛ر شدهيتفس اخته يمعنه ب يونانيغلط در  هک ترجمي
ر يباگواس، وز مورددر ها  که مدت يهمان اشتباه يعني

 وس،يز صورت گرفته بود (بروسير سوم نياعظم اردش
نام  ي) صورت اصلBenvenisteست (يبنون ).۴۸: ۱۳۹۰

 داند ي) مBagabuxšaبوخشه ( زوس را بگيمگاب
)Sekunda, 1991: 135هبين بار در کتياول يکه برا ي)، نام 
ش ويدار همراهکه  ياز شش سردار يکيعنوان  بهستون يب

ن مسجل يبنابرا ؛شورند، آمده است يممغ  ه گئوماتهيعل
 همدت شصت سال آخر دور يشود که حداقل برا يم

س افسوس از آن يمعبد آرتم نئوکوروسی، مقام يهخامنش
جالب  هنکتبوده است.  يزيمگابنام  به يک خاندان پارسي

عنوان  بهزوس يکه از نام مگاب يخين تاريتر ميقدنکه يتوجه ا
اد کرده است، مربوط به يس افسوس يآرتم مقام روحانی

سافرن، يک سال پس از مرگ تي يعني ؛ق.م ۳۹۴سال 
ر دوم يرادر زن اردشز بيا و نيا و کاريديل يساتراپ پارس

کورش کوچک در  يب اصليرقعنوان  بهاست که  يهخامنش
در  يتاً پس از سرکوب وير حضور داشته و نهايصغ يايآس

رد. يگ يت او قرار ميز مجدداً تحت حاکميا نيديل ،کوناکسا
سافرن ارادت يد، تيگونه که اشاره گرد گر همانيد ياز سو

س افسوس داشته و بارها از ينسبت به آرتم ياديز
ز فراخواندن مردم ين خدابانو و نيدرگاه اه ب يو يها يقربان
ن است که يگر ايمهم د هاد شده است. نکتي يو ياريبه 

ر دوم، ياردش ٦دوره نياز همک يکالسمطابق متون 
مهم  يس را در شهرهايتيآنائ - تيآفرود يها سيتند

معروف  يها هبيگر کتيد يکند و از سو يبرپا م يامپراتور
تا در ينگارد که در آن از آناه يم و شوش خود را در همدان

گر مطابق يد ياز سوکند.  ياد ميترا يکنار اهورامزدا و م
ر ياردش يکوچک در روز تاجگذارت پلوتارک کورش يروا

 هدوم در معبد خدابانو پنهان شده بود و از آنجا که توطئ
خاص به  ير دوم همواره ارادتيافشا شد، اردش يو

                                                             
   ۵ان، يونانيحت ينص اسکندراني، کلمنت - ٦
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شود،  ينجا ختم نميموضوع به ا .١داشت تايآناه يخدابانو
 - آتوسا، دختر يوقت يحت ت پلوتارک،ياساس روا بر بلکه

ر در يشود، اردش يم ر دوم به خوره مبتاليهمسر اردش
افتد و خاک را به چنگ  يبه خاک م هراس يمقابل تند

داند که  يم ين احتمال را قويشاهرخ رزمجو ا .٢رديگ يم
ن، ينگهبان زم ينجا، خدابانويمنظور از هرا در ا

که  يي). خدابانو۸: ۱۳۷۶باشد (رزمجو،  يتيآرمئ سپنته
را  يات ويز خصوصين يدر موارد يپارس هبليک س/يآرتم

دهد که  يعوامل مذکور نشان م هن هميبنابرا ؛گرفته است
 خصوصدر  ياساس يک تحول مذهبير دوم ياردش هدر دور
که با توجه به آنتا صورت گرفته و يآناه يپارس يخدابانو

د، ين گردييز تبيبله نيک س/يبا آرتم يو يگانگي هنيشيپ
 يخدابانو ييايآناتول هجلوعنوان  بهس افسوس يآرتم
ن يگرفته و ا يجا يرانيان اي، در پانتئون خدايپارس

 روحانیتدر قالب  ييايآناتول - يپارس يمذهب يگانگي
افته است. يدر معبد افسوس جلوه  يزيمگاب يخاندان پارس

ر دوم عالوه ياردش هس افسوس از دوريتقدس آرتم يفزون
ست، يارتباط ن يب يقلب امپراتور يبر آنکه با تحوالت مذهب

ز ير دوم نياردش يشاهنشاه يدئولوژيانگر ايب يعنوه ب
 ياز سوانت برادرش کورش کوچک يهست که در مقابل خ

 يب اصليق رقياز طر يدئولوژين ايو ا شدحفاظت متا يآناه
ر مورد توجه يصغ يايسافرن در آسيت يعني ؛کورش کوچک

در  مکشوفه يشناخت شواهد باستان ييسواز ، قرار گرفت
س در يکه در معبد آرتم يشناخت ستانبا يها کاوش هجينت

) صورت گرفته، بخش قابل Selçukسلجوق ( يشهر امروز
ش ينماه را ب يهخامنش يشناخت از آثار باستان يتوجه

 يا شهيش هاليتوان از پ يمثال م يگذاشته است که برا
 ساخته شده يهخامنش يظروف فلز که به سبک ييرنگ

)Hogarth, 1908: 318(  .ا مورد يکه  يا لهايپاشاره کرد
احتمال ه ا بيمعبد قرار گرفته و  يپارس راهبان هاستفاد

به معبد  انيپارس يشتر جزء ظروف وقف شده از سويب
ن است که يگر ايمهم د هنکتس افسوس بوده است. يآرتم
از نظر تعداد فراوان  يچ معبدياژه ه يايان معابد دنيدر م

سه با معبد يابل مقامتر) ق ۱۹ها و ارتفاع آنها ( ستون
ر معابد يخالف ساکه بر يست، معبديس افسوس نيآرتم

و   رامون ساخته شدهيف ستون در پيبا دو رد يوناني
ن نظر ي، از ادارد) Dipterosپتروس (ياصطالحاً پالن د

                                                             
  ۳: اردشير پلوتارک، - ١
  ۲۳: اردشير پلوتارک، - ٢

 يها رات جنگل ستونيز تأثيگر نيد يا د بتوان از جنبهيشا
و  ديتخت جمش يچون آپادانا ييدر بناها يهخامنش
بسا که  د، چهيد يم هلنين معبد عظين را در اصدستو

تراتوس در  هسوس ياز سوب يپس از تخرز يآن ن يبازساز
 تصدیکه  ه استصورت گرفت يدر زمانق.م.  ۳۵۶سال 

بر  يرات شرقيتأث. اند هعهده داشت ان بريمعبد را پارس
نماند و  يهخامنش هس افسوس تنها محدود به دوريآرتم

س يکه در تند ييها ز در قالب گاوها و اسفنکسيبعداً ن
  .خود را نشان دادش درآمد، ينماه س افسوس بيآرتم يهلن

  
  يريگ جهينت

 يايآس يخ فرهنگياز نقاط عطف تار يکي يهخامنش هدور
 يجزء اساسعنوان  بهشود. مذهب  ير محسوب ميصغ

در  يفرهنگ ياساس يها از شاخصه يکيفرهنگ همواره 
با  يانيخدا يريگ و شکل است بوده يمنشهخا يامپراتور

 ياساس يها از جلوه يکيعنوان  به يپارس مهين يها تيهو
گونه  همانرد. يمورد توجه قرار گ ديبا يفرهنگ هن شاخصيا

در  يعني ؛ير دوم هخامنشياردش هاز دور ؛ديکه اشاره گرد
 يک تحول اساسيان، يهخامنش ياسيات سيقرن آخر ح مين

دهد و آن حضور  يان رخ ميمنشهخا يدر مذهب شاه
روان در کنار اهورامزدا و  يها آب يتا، خدايآناه يخدابانو

چندان  ين تحول مذهبيا يقيتراست. هنوز ابعاد حقيم
زمان با آن در  اما هم ؛نشده استق يعم يو واکاو يبررس

رسد  ينظر مه د بيافتد، که بع يم يز اتفاقاتير نيصغ يايآس
ارتباط باشد.  يران بيدر فالت ا يرامپراتوبا تحوالت قلب 

قت از همان دوره است که حضور قدرتمند يدر حق
ده يد ييايدر معابد خدابانوان آناتول يرانيا روحانیون

 يگانگي يها نهيگونه که اشاره شد، زم البته همان ؛شود يم
 يتيآرمئ تا، سپنتهياز آناه يقيکه خود تلف يپارس يخدابانو

بله از يس و کيآرتم يياي، با خدابانوان آناتولشه بوديريريو ک
مستقل  يها تيهو واقعدر  ارشا آغاز شده بود.يخشا هدور
با ان نبود و يپارس يبله چندان مورد اعتنايس و کيآرتم

احساس  يگون تا هميآناه ين آنها و خدابانويکه بتوجه به آن
 يتيهو هنيشيک عنوان و با پيکردند، هر دو را تحت  يم

ن يا يحت ،رفتنديان خود پذيس در جمع خدايتيآنائ
موجود  يها کياز تفک ياريکرد بعداً موجب شد که بسيرو
د يجد يتيان برود و هويز از ميبله نيس و کيان آرتميم

ات يشک روا بدونرد. يبله شکل بگيک س/يتحت عنوان آرتم
به معبد  يکه به عدم اهانت شاه هخامنش يمتعدد
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که در  يبزرگ يز قربانيرده و نس اشاره کيآرتم يخدابانو
 ،قت است که از آن دورهين حقيانگر ايشود، ب يتروا انجام م

 يها ان مذکور آغاز شده بود. حضور خاندانيخدا يگانگي
 يريگ ز شکليو ن يهخامنش يها يدر ساتراپ يل پارسياص

 يکيدر نزد يدر آناتول يپارس يها ها و پرستشگاه محوطه
 يها و حت ييايان و آناتوليارسپ يو مذهب يفرهنگ يمبان
توان گفت که قابل  يجرأت م ر نبود. بهيتأث يها ب يا اژه

در  ين مدارک و شواهد مربوط به مغان پارسياستنادتر
دست آمده که خود ه ر بيصغ ياياز آس يهخامنش هدور
ن منطقه در يدر ا يقدرتمند مذهب يها يد حضور کلونيمؤ

 يشناخت و باستان يخيمطالعات تاراست.  يهخامنش هدور
 يتيک هويان چندان به تفکيدهد که هخامنش ينشان م

از  ياريان خود و ملل مغلوب معتقد نبودند و بسيخدا
در پانتئون خود  يراحت هشان را ب هان ملل تحت سلطيخدا

آنان را در  يريرپذين تأثيشتريد بتوان بيرفتند. شايپذ يم
 يها نير سرزميالم دانست. در سايبا ع مرتبطنه ين زميا

ش بود تا يدر پ يز روند مشابهيان نيهخامنش همفتوح
) Besبس ( يمصر يخدا يها ن دوره نشانهيکه در ا ييجا

رش يروند پذدست آمده است. ه حون بياز سواحل ج
 يبا شدت يرانيان ايدر پانتئون خدا ييايان آناتوليخدا

ز که ا يفرهنگ يگون هم هنيشيشتر از مصر اتفاق افتاد و پيب
ان دو ملت وجود داشت، به آن يم يرانيق اقوام هند و ايطر

 يرانيدر پانتئون ا ييايان آناتوليت خدايکمک کرد و در نها
رش يپذ ييايآناتول يمذهب هدر جامع يرانيا روحانیونو 

ان يفرمانروا ياسيت سيکه بعداً با حاکم يتي. وضعشدند
د و يحفظ گرد زين يهلن هت شد و در دوريپونت تقو يرانيا

ر يصغ يايروم بر آس يت در دوران تسلط امپراتوريدر نها
  ات خود ادامه داد.يافزون به ح يبا قوت
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