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 چکیده  
های غرب آسيا رقم زد. نيمۀ تحولی شگرف را در سرنوشت سرزمين تأسیي  شیاهنشاهی همامنشی  

های باسیییتانی که های سیییياسیییی به کلی تريير کرد و سیییرزمين پ.م در این منطقه مرزبندی6دوم قرن 

بار جملگی تحت لوای یک شاهنشاهی قدرتمند روزگاری را در جنگ و صیل  سرری کرده بودند، این 

ی باسیییتانی، تحولی قابو توجه در عرصیییۀ ترهنگی را به دنرال آورد.  هاجیای گرتتنید. این اتحاد تمدن  

نگریسیییتند و از این های معنوی اقوام تابعه را به دیدة احترام و تحسیییين میهمامنشیییيان عمدتاا داشیییته 

ی های معنوی اقوام دیگر باعث شد تا دستاوردهابردند. این نوع نگاه به ثروتها به خوبی بهره میظرتيت

وان تمجال ادامۀ حيات یابد که امروز هم می« تمدن همامنشی»ها در تمدنی نو به نام هنری آن ترهنگی و

يان از همامنشها را از یکدیگر بازشناخت. های هنری آنبا مقایسیۀ آثار همامنشیی و اقوام تابعه، ویژگی  

د. این راط بودنشییهرهای یونانی در ارت-ها و دولتبدو تأسییي  امرراتوری خوی ، پيوسییته با سییرزمين 

ای ترهنگی هگری داشت و ظرتيتنشين آسيای صرير اغلب جنرۀ سلطهشهرهای یونانی-روابط با دولت

گرتت، اما این ارتراط با یونانيانِ اروپا برداری قرارمیبزرگ مورد بهرهو هنری آنان به عنوان رعایای شاه

ونانی به شییهرهای ی-هایی که دولتابیشییود. کاميجویانه تعریف میبيشییتر براسییا  یک م هوم رقابت
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پارسی به دست آوردند باعث شد تا به یک دیرلماسی تعال روی آورند. با وجود -دنرال نرردهای یونانی

هایی که ات اق اتتاد، یک جریان تعامو ترهنگی نيز های زیرین روابط سیییياسیییی و گ تمان این، در الیه

 های ممتلف تحتاز پارسییيان و یونانيان در سییرزمين شییکو گرتت. آثار برجای مانده و به دسییت آمده

ها حکم کرد. توان به تصیییادتی بودن آنهای مشیییترکی هسیییتند که نمی حاکميت آنان، واجد ویژگی

همچنين در متون مکتوب کالسییيک یونانی تأثير روابط ترهنگی و هنری با پارسییيان به خوبی مشییهود   

رردازد که این ب شناختی به این مسئلههد مکتوب و باستاناست تا با بررسی شوااسیت. این پژوه  بر آن 

هایی جریان داشیییته اسیییتس بر اسیییا  این چارچوب اسیییت که تعامالت ترهنگی و هنری در چه زمينه

 پذیری بين پارسيان و یونانيان را تريين و تحليو کرد.توان ترایند ترهنگمی

 آکروپولي ، پارسه همامنشيان، یونانيان، آسيای صرير، های کلیدی:واژه
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Analysis and explanation of Literary and Archaeological evidence 

on cultural and artistic relations and interactions 

between Achaemenians and Greek city-states (4-6 BC) 

 

Abstract 

The establishment of Achaemenid Empire (559-331 BC) marked a dramatic 

change in the fate of western lands of Asia. In the second half of the 6th century 

BC, political boundaries were changed totally and the ancient lands that had spent 

a period in war and peace, were placed under the banner of a strong empire, this 

time. The alliance of ancient civilizations, resulted a dramatic change in the 

cultural field. Achaemenids usually used to respect and appreciate the other 

nations’ spiritual wealth and took advantage of them, accordingly. This kind of 

look at the spiritual wealth of the other nations, paved the way for appearance of 

a new civilization called “Achaemenid Civilization” with its own characteristics.  

Since the establishment of their empire, the Achaemenids had been in constant 

contact with the Greek lands. These relations with the small Greek city-states of 

Asia Minor had often domination aspect and their cultural and artistic capacities 

were exploited as the subjects of the great king, but this connection with the 

Greeks of Europe would be more considered on the basis of a competitive concept. 

The successes of Greek city-states, following the Greek-Persian battles, led to an 

active diplomacy. However, in the underlying layers of political relations and 

discourse that occurred, there was also a process of cultural interaction. In the 

relics left over from the Persians and the Greeks in various lands under their 

control, common characteristics have been seen that is not considered as an 

accident. The influence of the cultural and artistic relations with Persians, is also 

well evident in Greek literary texts. The purpose of this research is to study the 

fields of these cultural and artistic interactions on the basis of literary and 

archeological evidence in order to analyze and explain the process of acculturation 

between Persians and Greeks. 
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 مقدمه -1

 بیان مسئله -1-1

های شیشم تا چهارم پي  از ميالد، همزمان با استقرار حاکميت شاهنشاهی همامنشی در  سده

ویژه به های ممتلفمنطقۀ تالت ایران تا آسیيای صیرير و شمال آتریقا، تحوالتی سرید در عرصه  

ان با تابعه همامنشي عرصۀ ترهنگی رخ داد. در این زمان وحدت سياسی باعث شد تا ارتراط اقوام

یکدیگر گسییترده شییده، امکانِ دادوسییتد ترهنگی به آسییانی تراهم شییود. در آسییيای صییرير      

همامنشیيان از آغاز سلطۀ خوی  همواره با یونانيان در ارتراط بودند. اگرچه در آغاز این ارتراط  

سییترش یونانی گ محدود به نيمۀ شییرقی دنيای یونانی بود، سییير حواد  آن را به نيمه غربیِ دنيای

 داد و تا واپسين روزهای این شاهنشاهی پایدار ماند. 

ری و های هنشییناختی و مکتوب مربوط به این دوران، تأثير و تأثر در عرصییهشییواهد باسییتان

وام های تمدنی اقدهد. پارسیيان که در تالت ایران شاخصه ترهنگی بين دو سیرزمين را نشیان می  

آنان  رودان، ازهای مياناقترا  کرده بودند، بعدها در ارتراط با تمدنویژه ایالميان را جوار بیه هم

نيز تا حدودی تأثير پذیرتتند. آنان نوع خاصیی از سیرک هنری و به رور خاه هنرهای تجسمی   

را به آسيای صرير وارد کردند و سر  به هنر یونانی نيز در این منطقه توجه نشان دادند. در نتيجۀ 

-های همامنشییی در تالت ایران و هم در دولترهنگ و هنر هم در پایتمتاین ارتراط عرصییۀ ت

شییهرهای یونانی آسییيای صییرير دسییتموش تحوالت عميقی شیید. پي  از این حرییور مران در   

شییود و همچنين بمشییی از آثار برجای مانده نشییين آسییيای صییرير تأیيد می های یونانیسییرزمين

 .های هنری یونانی استاز پذیرتتن ویژگی مربوط به دوران نمست سلطه همامنشيان حاکی

بم  دیگر آثیار بر جیای میانیده از دوران همامنشیییی را در ارتراط با ترهنگ یونانيانی باید     

زیسیییتند. اگرچه هماره شیییارمندان هال  و پارسیییيان در تقابو با  بررسیییی کرد که در اروپا می

بين آنان وجود داشییته اسییت.  یکدیگر بودند، اما در عرصییۀ ترهنگ و هنر تعامو شییایان توجهی
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های ششم تا چهارم پي  از ميالد وجود هایی که در آثار پارسیی و یونانیِ در سده شیاید شیراهت  

 جویانه بوده است. دارد، در نتيجۀ یک تقليد عامدانه با م هومی رقابت

ر اها که روابط نظامی و سیياسیی بين پارسيان و یونانيان استمر  در تمام دوران حکومت پار 

توان تأثير و تأثر هنری و ترهنگی بين این دو سیییرزمين را با دقت در آثار مربوط به این دارد، می

ها از هنر حوزه به خوبی مشیییاهده کرد. بر این اسیییا ، معرتی آثار هنری و ميزان اثرپذیری آن 

 زهای ترهنگی نيجوار باید بررسیی شیود. نق  جنگ و صل  در انتقال شاخصه  های همسیرزمين 

 های ترهنگی با توجه به شواهدیک از عرصیه که کدامباید مورد توجه قرار گيرد و سیرانجام این 

ميت دهند، نيز شایان اهمادی و مکتوبِ موجود بي  از همه این تأثير و تأثر ترهنگی را نشیان می 

 است.

 . پیشینۀ پژوهش1-2

مۀ دوم بوط هستند، در نيهایی که مسیتقيم یا غيرمسیتقيم به این موعیوع مر   ترین پژوه مهم

در سال  «پرسیرولي  و آکروپولي  »اند. پژوه  لورن  با عنوان قرن بيسیتم به نگارش در آمده 

های بنای های مشترک معماری و نق  برجستهم. منتشیر شد. در این اثر نویسنده به ویژگی 9159

ع توسط این موعوپارسیه و آکروپولي  به موازات تحوالت سياسی پرداخته است. اثر دیگر در  

تار منتشر شد. اس« یونانيان و پارسيان در سدة چهارم پي  از ميالد»م. با عنوان 9177استار در سال 

رير صپارسی را با توجه به آثار کشف شدة همامنشی در منطقۀ آسيای-در این نوشتار، هنر یونانی

 دهد.مورد بررسی قرار می

ط دورة رواب« پذیریو ایرانيان: ترایندهای ترهنگ یونانيان»م. بالسییر در مقالۀ 9199در سییال 

نظامی و دیرلماسییی بين پارسییيان و یونانيان را بررسییی کرده و به نتيجۀ مهم آن که دورة ترهنگ 

یِ های حيوانهنر یونانی و ذوق پارسیییی: برخی تندی »پردازد. مقالۀ پارسیییی اسیییت، می-یونانی

ه در آن نویسنده  به بررسی چند تندی  حيوانی م. منتشر شد ک9196، توسط کاوامی در «پارسیه 

هایی که در ها را با نمونۀ تندی های تنی آندر آتن پرداخت و شراهت 9در قررستان کراميکو 

امرراتوری همامنشی: از کوروش »پارسیه وجود داشیته، نشان داد. بریان در اثر مشهور خود با نام   

این مسئله پرداخته و دادوستد ترهنگی بين دو  م.( به تناسیب موعیوع بحث به  9116«)تا اسیکندر 
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آتن و پار  در سدة پنجم پي  »کند. سیرزمين را با توجه به آخرین شیواهد موجود بررسیی می   

نوشیتۀ ميلر اثری جامد اسیت که نویسنده در این اثر، تعامو ترهنگی و هنری را با توجه   « از ميالد

دهد و در پایان به اسییراب و د بررسییی قرار میبه آثار مادی و مکتوب از جمله شییواهد ادبی مور

 پذیری توجه کرده است.ابزار این ترایند ترهنگ

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-3

لشعاع اهای ایران و یونان هماره تحتکه روابط ترهنگی و هنری ميان سیرزمين با توجه به این

از پي  آشییکار  مناسییرات نظامی و دیرلماسییی قرار داشییته اسییت، عییرورت این پژوه  بي    

شیود. در حوزة مطالعات همامنشیی و یونانی غالب پژوهشگران با رویکردهای ممتلف سعی   می

مر ول  اند و بُعد تعاملی روابط دو سرزميندر تحليو و بررسی تقابو دنيای پارسی و یونانی داشته

همامنشيان و  های مربوط بهرو ارائۀ پژوهشیی با این موعوع در ميان پژوه  مانده اسیت. از این 

گشای تواند راهرسد. از دیگر روی، وجود پژوهشی با این موعوع مییونانيان عروری به نظر می

 های دیگر به صورت تمصصی در حوزة تاریخ ترهنگ و هنر همامنشی و یونانی باشد.پژوه 

 

 بحث -2

 مقدمات تعامل فرهنگی و هنری پاسیان و یونانیان -2-1

شااهرهاای یوناانی و سااااکناان فالت ایران در دور      -ولات ارتباا  فرهنگی د  -2-1-1

 پیشاهخامنشی

رسید پي  از آغاز شیاهنشیاهی همامنشی، شناخت یونانيان ساکن در آسيا از مردم    به نظر می

پ.م.( به 692تالت ایران احتماالا محدود به مادها بوده است. پ  از سرنگونی امرراتوری آشور )

نتيجۀ تقسیيم نواحی ارعیی، کاپادوکيه نصیيب مادها شد و     دسیت نيروهای متحد ماد و بابو، در 

نامد، رعایای مادها شییدند می« سییوریایی»ها را اقوام یونانی سییاکن در این ناحيه که هرودوت آن
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قدر (. از دیگر سیییو سیییرنگونی امرراتوری آشیییور در دنيای باسیییتان آن9/72: 9919)هرودوت، 

 نشين سواحو دریای اژه برسد.انیاهميت داشت که آوازة مادها تا شهرهای یون

دهد که ارتراط یونانيان و اقوام سییاکن در تر منابد مربوط به این دوره نشییان میبررسییی دقي 

تالت ایران منحصیر به شناخت اسمی مادها نروده است. کوروش در آستانۀ درگيری با شاه لودیا  

 ها خواست تا با ایجاد ناآرامیز آناقدام به ارسیال پيامی به شهرهای یونانی آسيای صرير کرد و ا 

در پشیییت جرهیۀ کرزو ، میاند از ورود بمشیییی از نيروی نظیامی لودییا بیه ميدان نررد شیییوند       

(. تالش شاه پارسی برای همراهی یونانيان با خود، اتزون بر شناخت وی 9/76: 9919)هرودوت، 

رتته ق به سییابقه صییورت گتواند با اعتماد به یک شییناخت مسییرواز جرراتيا و جمعيت منطقه، می

به  2(. پ  از تسمير سارد، برخی منابد از آمادگی ميلتو 67: 9911باشید )سنگاری و کرباسی،  

سوی  کنند و ازعنوان یک شیهر سینتاا ررتدار ماد، برای عقد پيمان اتحاد با کوروش صحرت می  

 اح ررتدار ماد وشهرهای یونانی مرارزة شدیدی بين دو جن-دیگر در همين زمان در دیگر دولت

(. با توجه به توان نظامی کوروش در نمسیییتين جنگ 9/51: 9997لودیا آغاز شیییده بود )بریان، 

بينی نرود. از این رو جنیاح ررتدار ماد در  خیارجی، پيروزی او بر لودییا بیه رور قطد قیابیو پي      

زی کوروش سر بر وتوانسته است به یک باره و با اميد به پيرنشين آسيای صرير نمیمنار  یونانی

اند به شییهرهای  آورد. بوی  معتقد اسییت پي  از ظهور کوروش، مرلران او که مران مادی بوده 

ایونيه رتته و زمينه را برای حریور پادشیاهی مؤمن به آئين زردشت در این منطقه به عنوان منجی   

  به دیدة تردید (، هر چند امروزه باید به این دیدگاه بوی2/65: 9912)بوی ،  9کننید تراهم می

کنیید یکی تییأثير تعییاليم مینگریسییییت، ولی دالیلی کییه بوی  برای ادعییای خوی  مطرح  

، تيلسیییوف ميلتوسیییی از دین زردشیییتی و دیگری اسیییتقرال و   1شیییناختی آناکسیییيماندر کيهان

گوی زیارتگاه دلف در حوالی مگنزیا هنگام ورود سیراهيان پارسیی اسیت    آمدگویی غيبخوش

توان اسیییتنرییاط کرد تنهییا یییک ارترییاط (. آنچییه از گواهییان بوی  می66-2/65: 9912)بوی ، 

ر و کار ریزی شده که با پيشگویی سترهنگی مسیروق به سیابقه است، نه یک اقدام از پي  برنامه  

 دارد. 
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در وجود ارتریاط بين یونیانيیان و میادهیا تردییدی وجود ندارد، اما شیییواهد موجود حکم به       

ادها و انگاری مکند. احتماالا یکسیییانمران مادی و حکمای یونانی میارتراری ترهنگی در ررقۀ 

های برخی مورخان یونانی به دليو همين ارتراط باشییید، زیرا یونانيان، تالت ها در نوشیییتهپیار  

کردند و حرور مران در اند که مادها بر آن حکومت میشیناخته ایران و اقوام آن را از زمانی می

( در این شیناخت نقشیی اسییاسیی داشییته    9/929: 9919اند )هرودوت، ماد بودهایونيه که از رای ۀ 

اسیت. برخی پژوهشگران معتقدند چون کوروش وار  مدل حکومتی مادها بود و پ  از ت وق  

ها همچنان هگمتانه را به عنوان مرکز حکومتی ح ظ کرده بود، یونانيان ت اوتی ميان رای ۀ بر آن

(. در هر صیورت ترادی بين دو احتمال مطرح  9/91: 9997بریان، غالب و مرلوب تائو نشیدند ) 

 شده نيست و هر دو مؤید شناخت یونانيان از ساکنان تالت ایران با نام مادها است.

 
 های پارسی به منزلۀ شاهد فرهنگی تعامالت بیناتمدنیجنگ -2-1-2

های نگيامدهای جبررسییی تعامالت ترهنگی و هنری پارسییيان و یونانيان بدون پرداختن به پ

ها نقشییی اسییاسییی در شییناخت یونانيان و پارسییيان از   پارسییی ممکن نيسییت. این جنگ -یونانی

شییکو  توان گ ت اسییا  نگرش یونانی به پارسییيان به دنرال جنگیکدیگر داشییت. در واقد، می

گرتیت، امیا به جهت تقدان منابدِ پارسیییی متأسییی انه دیدگاه پارسیییيان نسیییرت به یونانيان برای     

ژوهشییگران این حوزه روشیین نيسییت و آنچه که تاکنون بدان پرداخته شییده اسییت، با تمرکز بر پ

 اند.هایی است که یونانيان بر جای گذاشتهنوشته

نظامی  ها قيام کردند و آتن با نيرویبر پایۀ منابد مکتوب، ایونيان برای رهایی از سییلطۀ پار 

مامنشییيان قرار داد. داریوش پ  از سییرکوب  محدودی که وارد معرکه کرد، خود را در برابر ه

هر صرير را  تراگرتت، ابتدا اسيران ميلتوسی را در شاین قيام که کمی بعد شمال تا جنوب آسيای

های پداسو  را های دریای اریتره اسیکان داد و گروهی از پارسیيان و کاریایی  و کرانه 5آمري 
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این قيیام بود کیه رعایای شیییاه در قلب   (. پ  از 6/22: 9996بیه ميلتو  کوچیانید )هرودوت،    

 های همامنشی شاهد ادامۀ حيات ترهنگ یونانی از نزدیک بودند.سرزمين

پ.م. داریوش برای تنريه آتن اقدام کرد و نيروهای نظامی پارسیییی در دشیییت 112در سیییال 

ين شنشينی پارسيان منجر شد. انتقام این شکست بر عهدة جانماراتون وارد عمو شدند که به عقب

های تابعۀ همامنشییيان آتن را تسییمير  داریوش قرارگرتت و او با ارتشییی متشییکو از تمام مليت 

کرد، اما پ  از مدتی سیرداران وی در نرردهایی که رخ داد، شکست خوردند و یونانيان مجدداا  

رت زمانه ترین قدهای خود دسیت یاتتند. پيروزی یونانيان در نرردی سمت با بزرگ بر سیرزمين 

توان رود، اما آثار بلندمدتی میپارسیییی به شیییمار می-  نتيجۀ کوتاه مدت نرردهای یونانیخوی

ها ورود یک ترهنگ بيگانه به سرزمين یونان بود. پارسيان ترین آنبرای آن تصیور کرد که مهم 

اگر چه برای پيروزی وارد ميدان نررد شییده بودند، اما شییکسییت آنان باعث شیید تا برای دشییمن  

ها دی بر جای مانَد. از دست دادن این غنائم قطعاا مطاب  ميو پارسيان نروده است، اما آنغنائم زیا

 برداری کنند.  توانستند واکن  یونانيان را بشناسند و از آن به خوبی بهره

سییياسییت تطميد یونانيان بدون تردید از همين زمان آغاز شییده بود. پاوسییانيا  قهرمان نررد   

که عییعف خود را در مقابو شییکوه زندگی پارسییی با مشییاهده خيمۀ  پالته نمسییتين کسییی بود 

کند که پاوسانيا  پ  از نررد پالته از آشرز خشيارشا خشیيارشیا آشیکار کرد. هرودوت نقو می   

ای شیاهانه بگسیتراند و پ  از مشاهده، آن غذاهای شاهانه را با آش سياه یونانی   خواسیت سی ره  

این واقعه به بعد سیردار یونانی آشکارا روش پارسيان را  (. از 1/92: 9991قيا  کرد )هرودوت، 

(. تميسیییتوکل  991-929، 9متهم شییید )توکودید ، « خيانت»در زنیدگی پي  گرتیت تا به   

قهرمیان دیگری اسیییت کیه او نيز به اتهام خيانت مورد تعقيب قرارگرتت، اما گریمت و در پناه   

؛ 929، 9ا تجربه کند )توکودید ، پادشیاه همامنشیی توانسیت شیوکت و رتاه زندگی پارسی ر    

ترتيب سران یونانی ععف (. بدین7، 57، 99؛ دیودور سیيسیيلی،   59پلوتارخو ، تميسیتوکل ،  

خوی  را در برابر پارسییيان آشییکار کردند و پارسییيان از همين زمان اسییت که به خوبی از این   

 ها است اده کردند.ترصت
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های سییربازان خوی  را در یادها  ة رشییادت یونانيان پ  از پيروزی سییعی داشییتند تا خارر 

جاودان کنند. با همين هدف بود که پي  از پریکل  تصییميم داشییتند تا آکروپولي  را به همان 

(، اما بعدها اقدام به 92: 9911صیییورتی که پارسیییيان ویران کرده بودند، ح ظ کنند )دو وامرز،  

هایی که گ بود از جمله رناببازسیییازی شیییکوهمند آن کرده و اشیییيائی که یادمان دوران جن 

ها پو متحرک بر هلسرونت ایجاد کرده بودند و خيمۀ خشيارشا را به دورن پارسیيان به وسیيلۀ آن  

 (. Balcer, 1983: 256آکروپولي  آورده و مقابو دیدگان عموم مردم قرار دادند )

ی ها گرتتند و آثارهای خود را از همين نرردمایههنرمندان، ادیران و شیاعران یونانی نيز دست 

بار در نهاست که برای نمستيآیسمولو  مشهورترین آن« پارسيان»بدید خل  کردند. نمایشنامۀ 

 :Miller, 1997ای آمد که سیراپردة خيمۀ خشیيارشیا آن را آراسته بود )   ادئون به روی صیحنه 

رن ، دوهای ن ي  آتيکا که امروز در دسیییت اسیییتهای یونانی بر سییی ال(. بسیییياری نگاره235

های پارسیییی دارند و هر کدام از این نقوش یادآور یک واقعۀ مربوط به پارسیییيان اسیییت یا  مایه

 که بازتاب نگاهی است که یونانيان از پارسيان در ذهن داشتند.  این

های شییشییم تا چهارم پي  از ميالد اگر چه یونانيان و پارسییيان تقریراا به رور در تاصییلۀ سییده

توان روند میپارسی ن-های یونانیتعامو و تقابو بودند، اما تا پي  از جنگمستمر با یکدیگر در 

پذیری را به خوبی تريين کرد. عمده شناخت دو ملت از یکدیگر مربوط به دوران پ  از ترهنگ

جنگ است. دوران گ تگوهای سياسی را باید مکمو دوران رویارویی نظامی دانست و سرانجام 

 ترهنگی و هنری در اواخر دوران همامنشيان آشکار شد.نتيجۀ درخشان این تعامو 

 
 دیپلماسی فرهنگی در مواجهه با دیپلماسی نظامی -2-1-3

پارسییی اقدام نظامی متقابو یونانيان عليه پارسییيان را متوقف نکرد و  -های یونانیپایان جنگ

نظامی  هایگيریها به یونان ایجاد شد. درمنظور دتد خطر احتمالی حملۀ پار اتحادیۀ دلو  به

پ.م. که مذاکرات آتنيان و پارسیيان آغاز شید بين دو ررف جریان داشت. کاليا    111تا سیال  
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نماینده دولت شیییهرهای یونانی با نمایندگان اردشیییير یکم مذاکراتی به عمو آورد و در نهایت  

 قرارداد صل  بين دو سرزمين به امرا رسيد.

عصر پریکل  و شکوتایی آتن آغاز شد و در  آرامشی داشت که در نتيجۀ آندوران صیل ،  

، اما نتایج خوبی برای پارسییيان نيز به دسییت آمد؛ نمسیییت   تاریخ تمدن جهان خوش درخشییيد 

شیییدن سیییایۀ تر  از  برداشیییته دیگر، های خود بازگرداند و دویونانيان را به سیییرزمينکیه  این

رتی گر دوام اتحادیۀ دلو  عروشیاهنشاهی بود که بر یونان، سایه گسترده بود. با وجود این، دی 

 (.59: 9912)محمودآبادی،  رنگ شدنداشت و نق  آتن در اتحاد شهرهای یونانی کم

با شیروع روابط سیياسی بر مرنای گ تگو، آمدوشد س رای دو ررف آغاز شد. براسا  منابد   

مکتوب که اکنون در دسیت اسیت، از زمان صیل  کاليا  تا حریور هيئتا سياسی به سرپرستی     

پ.م. در مجموع ده هيئت سياسی برای مذاکره به دربار شاه بزرگ آمده 122تارناک  در سیال  

های سياسی های سیياسیی گاه در سیط  هيئت   (. این مالقاتMiller, 1997: 110-111بودند )

گرتت تر، شمص شاه ررف گ تگو قرار میها بود و گاهی در مقارد حسا یونانی و خشثرپاون

 رتتند. براسییا  گزارشیییشییهرهای یونانی می-پارسیی برای مذاکره به دولت های و گاهی هيئت

در هلنيکا که دیودور سیيسیيلی نيز آن را نقو کرده اسیت، تيثرائو  پ  از قتو تيساترن ، یک    

 ,Xenophon, IIIکند )سییيالئو  اعزام میهيئت از نمایندگان پارسییی را برای مذاکره با آگه

IV, 29 ،6، 92 ،91؛ دیودور سيسيلی .) 

های یکدیگر در وهلۀ اول انجام مأموریت ابالغی بود، اما این آمد و شیید سیی را به سییرزمين  

آموختند و وج و حرییور نزد صییاحب منصییران را میبایسییت حداقو آداب ورود و خرسیی را می

همچنين دانسیییتن نحوة تعامو با مردمان سیییرزمين ررف مقابو امری اجتناب ناپذیر بود. چنين به 

ای که یونانيان در قرال آداب و رسییوم اجتماعی و ترهنگی های ویژهرسیید که حسییاسییيتینظر م

 های س يران باشد. قولاند، قسمت مهمی از آن حاصو نقوپارسيان در آثار خود بروز داده

نگرش پارسيان نسرت به زنان، خداپنداری شاه، آداب و رسوم ویژة دربار، باده نوشی و... که 

رای های نمایندگی بوده اسییت. بنانيان را جلب کرده بود در نتيجۀ حرییور هيئتبيشییتر توجه یو

یونانيان واکن  مردان سیياسییِ خودشان نسرت به این آداب و رسوم نيز اهميت داشت. گزارش   
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پلوتارخو  از دو سیی ير تريایی در دربار اردشییير جالب توجه اسییت که یکی از سیی را به خارر    

شییتر اتکند و به بهانۀ برداشییتن انگشییاه، انگشییتری خوی  را بر زمين میاکراه از کُرن  در برابر 

 (.99آورد )پلوتارخو ، اردشير: رسم کُرن  را به جا می

 ها و ورود به مرحلۀ دیرلماسییی با م هوم سیی ارتاز نظر ميلر یونانيان در نتيجۀ ارتراط با پار 

اجرا شیید، شییناخت عمومی  7ن که توسییط آریسییتوتا 6زادگاننامۀ نجيبآشیینا شییدند و نمای 

(. ترهنگ تردی و اجتماعی Miller, 1997: 23-25م هوم س ارت را در یونان به دنرال داشت )

نامۀ آریسییتوتان  عییمن بيان م هوم پارسییيان همواره مورد توجه یونانيان بود و در همين نمای 

ر این ها دزندگی پار کند. آنچه آریسییتوتان  از سیی ارت، دیدگاه خود را به ممارران القا می

دهد، مسییاترت با ارابه، نوشییيدن شییراب و بسییيارخوردن غذاها برای اثرات    نامه ارائه مینمای 

 ,Millerای بود عليه سیی رنامه نویسییان یونانی )نامه در واقد هجونامهمردانگی اسییت. این نمای 

1997: 109.) 

الد دوم قرن پنجم پي  از ميدر مجموع باید گ ت که دورة گ تگوهای سییياسییی که در نيمۀ 

شود. در دورة نمست، جنگ عامو مهمی بود پذیری محسوب میآغاز شید، ادامۀ روند ترهنگ 

که به سییرعت مقدمات تعامو ترهنگی را تراهم کرد. رویارویی مسییتقيم پارسییيان و یونانيان و به 

يان به يان و پارسییپذیری بين یونانهای اصییلی ترایند ترهنگآوردن غنيمت و اسییير، زمينهدسییت

آیند. با وجود این، رهاورد جنگ در نتيجۀ یک ارتراط خصییمانه بود و هر دو ررف حسییاب می

نظر مثرتی در رویارویی با آثار مادیِ ترهنگی و هنری یکدیگر نداشتند، اما در دوران گ تگوهای 

 مساعدی برای ااداوری بود از بين رتت و شرایط تقریرسیياسی به تدریج نگاه من ی که عامو پي  

 های ترهنگی تراهم شد.  اخذ مؤل ه
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 تعامل فرهنگی و هنری هالس و پارس -2-2
 های معماریتعامل و تقابل در سبک -2-2-1

 توان در معماری دید.آشیییکیارترین جلوة تجلی دادوسیییتد ترهنگی بين ایران و یونان را می  

 های پارسارگاد است که در زمانکند، کاخنمسیتين بنایی که معماری همامنشیيان را معرتی می  

که عناصر هنری و معماری اقوام آشوری و ایالمی در پاسارگاد کوروش ساخته شد. با وجود این

های پارسیییه از جمله خورد، اما هينت  معتقد اسیییت عناصیییر یونانی نيز در ویرانه بیه چشیییم می 

وان نمونۀ تار است که میها به خوبی آشکپایههای شياردار سنگی ستونهای مرمر و شالیسینگ 

های مرمرین باریک و بلند در کنار ساختار بنا که آن را در معرد الهه هرا در سیامو  دید. سیتون  

 (.122-919: 9916شوند )هينت ، های هلنی از این دست مقایسه میاصالتاا پارسی است، با نمونه

شیاهان همامنشی بوده   های تحت سیيطره، مدنظر های موجود در سیرزمين اسیت اده از ظرتيت 

( سییندی گویا برای معرتی مليت هنرمندان و کارگرانی DSfاسییت چنان که کتيرۀ کاخ شییوش )

های اند. قطعاا این استادکاران و هنرمندان برای پروژهها مشارکت داشتهاسیت که در ساخت کاخ 

ان ان هنرمنداند. در کتيرۀ کاخ شییوش از ایونيان به عنودیگر در خدمت شییاهان همامنشییی بوده 

(. Kent, 1951: 144کردند )ها آنان را همراهی میسینگ تراش یاد شیده اسیت که ساردیسی   

شود و در شوش حریور کارگران یونانی اگرچه در پاسیارگاد تنها در نوع معماری مشیمص می   

 کنيم. درکتيرۀ برجای مانده از داریوش مؤید آن اسیت، اما در پارسه با اسناد بيشتری برخورد می 

گر تحویو جيره به ( که بيانPF 1224های باروی پارسیییه اتزون بر مدرکی )نوشیییتهميیان گیاو  

(، سیییندی به زبان Hallock, 1969: 349اند )کارگران زن ایونيایی که صیییاحب ترزند شیییده

 (. Hallock, 1969: 2یونانی نيز وجود دارد )

های معماری یونانی و گیهای پارسییه نمونۀ کامو معماری ترکيری اسییت که در آن ویژکاخ

های نهای هنری سرزميتوان مشیاهده کرد. همامنشیيان تنها به اقترا  شاخصه  ابتکار ایرانی را می

تابعه اکت ا نکردند و در ساخت این بنا ترييراتی به وجود آوردند که ذوق پارسيان را در معماری 

اما در کنار آن تأثيرگذاری و کند، دهید. هينت  بیه ابتکیار هنری پارسیییيان اذعان می   نشیییان می

های معماری و (. با بررسییی ویژگی129: 9916شییود )هينت ، تأثيرپذیری یونانيان را یادآور می
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های پارسیی را مشاهده کرد و حتی  توان نوآوریهنری در آثار بر جای مانده از همامنشیيان، می 

 ت.ترین سازة یونان باستان دریاتتأثير آن را بر آکروپولي ، مهم

های مربوط به دوران همامنشییيان به چند دليو های پارسییه در ميان سییازهپروژة مجموعه کاخ

که آغاز به کار این ررح در زمان تثريت حکومت همامنشییی و ای دارد. نمسییت آنجایگاه ویژه

رگاد ای که نسییرت به پاسییااوج گرتتن توسییعۀ ارعییی آنان بود. دو دیگر، این مجموعه با تاصییله

ای دیگر معطوف کرد. سیییه دیگر، با توجه به محو انون توجهات را از آنجا به نقطهداشیییت، کی 

سییاخت این بنا در کنار کوه رحمت یا کوه مهر که به شییهادت الواح ایالمی جنرۀ مذهری داشییته  

( و نزدیکی آن به نق  رستم، مکانی مقد  برای آن در نظر 25: 9991اسیت )شیاپورشیهرازی،    

 گرتته شده بود. 

های پارسیییه قرار گيرد، تواند در مقابو کاخمی 9 يیان آثار معماری یونانی، آکروپولي  در م

های زههایی سیاخته شد که بسيار شريه به همان انگي زیرا بناهای مجموعۀ آکروپولي  نيز با انگيزه

های این دو سازه، سؤالی قابو تأمو های پارسه است. لورن  پي  از بررسی ویژگیساخت کاخ

 سازد:ح میرا مطر

اگر پریکل  ح ظ سیلطۀ آتن در سیراسیر غرب را همانند سيطرة استرداد ایران در شرق در    »

–های امرراتوری باشییید وری از ظرتيتتر از بهرهتوانسیییت مناسیییبنظر داشیییت، چه چيزی می

آن هم با ساخت  -وری را در سیاخت ارگ پارسه انجام داده بودند ها این بهرهگونه که پار آن

« جویییانییه آنسمونییۀ آتنی از پییارسیییه در عیییمنِ م هوم ایییالییت، ولی بییا معنییای رقییابییت  یییک ن

(Lawrence, 1951: 118 .) 

آغیاز بیه کیار سیییاخیت بناهای آکروپولي  با توجه به موقعيت آتن، یعنی دورانی که پيمان     

صل  کاليا  امرا شده و امتيازات خوبی برای آتن به دست آمده بود و همچنين وجود معابدی 

های سییاخت شییراهت با انگيزهدهد، چندان بیر این مجموعه که اهميت مذهری آن را نشییان مید

مونۀ تواند یک نکند، آکروپولي  میگونه که لورن  مطرح میپارسیییه نيسیییت؛ از ررتی همان
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رییامين توان مجویانه باشیید. شییاید به همين دليو اسییت که مییونانی از پارسییه با م هومی رقابت

دو بنیا را به دسیییت آورد؛ گویی پریکل  و معماران یونانی برای اعالم حریییور   مشیییترک بين 

 امرراتوری خود در دنيای باستان دست به تقليدی عامدانه زده باشند.

ها را در این تقليد نيازمند ارالعات دقي  و گسییترده در خصییوه پارسییه بود که یونانيان آن 

تر در هنرمندان، مهندسان و کارگران یونانی که پي  اختيار داشتند. انتقال این ارالعات را ظاهراا

(. Lawrence, 1951: 110های سیییاختمانی همامنشیییيان کار کرده بودند، انجام دادند )ررح

ر کند. دبریان در خصیییوه ميزان ارالع یونانيان از بنای پارسیییه، از سیییند جالری صیییحرت می  

اری  شده است که یکی از متمکنان اهو سوبآستين مجللی اشاره تنۀ بیای از ارسطو به نيمنوشته

های  پارسیه و شیوش با شکلی بسيار ساده و   خریداری کرده بود. بر حاشیيۀ این لرا ، نق  کاخ 

 (.922-2/929: 9997شد )بریان، الرته به صورت برجسته دیده می

  در مقابو آکروپولي  در مکانی سیاخته شید که در اواخر قرن ه تم یا اوایو سدة ششم پي  

(. پ  از پارتنون Richer, 1994: 203را در خود جای داده بود ) 1از ميالد ییک معرد پارتنون 

، توران آتن باز 92پ.م. و دوران پيسیيستراتو  562باسیتانی، بنای دیگر در این مجموعه به سیال   

 :Sienkewicz, 2007گردد که اولين معرد سییینگی را در مجموعۀ آکروپولي  سیییاخت )می

توان پذیرتت که مکان بنای آکروپولي  هم از سابقۀ مذهری برخوردار بوده جه می(. در نتي179

 است.

تواند انتمیاب سیییاخیت آکروپولي  بر مکان مرت د و در نظر گرتتن جنرۀ تقد  مکان نمی  

ودای دوست بود که سها شمصيتی هوشمند و ميهنصرتاا یک تصادف باشد، زیرا بانی این ررح

پرواند، از این رو حتی در انتماب رراتوری زمان خوی  را در سیییر میترین امرقیابیت بیا بزرگ   

مکان نيز نهایت دقت را به خرج داده اسیت. ميلر با است اده از شواهد متعدد در خصوه است اده  

های به کار رتته در بناهای شاهان همامنشی و شراهت از مصیال  سیاختمانی و حتی رنگ سینگ   

د اسییت این شییراهت پيوند خورده با پارسییيان، حاصییو اندیشییۀ    آن با بناهای آکروپولي ، معتق

 (.Miller, 1997: 219ای است که پریکل  در سر داشت )امرراتوری
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های مشییترک معماری هر دو انداز مجموعۀ پارسییه و آکروپولي  از ویژگیتوجه به چشییم

 ن و معماران بهکه هر دو بنا بر ارت اع سیاخته شیده اسیت نشیان از توجه مهندسا    سیازه اسیت. این  

ها چنان که در پاسارگاد هم قابو انداز سیاختمان ها دارد، اما پي  از سیاخت پارسه، ستون  چشیم 

متر  22شیید. در سییاخت کاخ آپادنای پارسییه ارت اع سییتون ها به مشییاهده اسییت، بلند گرتته نمی

دارد  هیا با وجود ویرانی هنوز هم جلوة خاصیییی ای کیه امروز نيز این سیییتون رسیییيید بیه گونیه   

(. این ویژگی را یونییانيییان اقترییا  کردنیید و بییه عنوان الگویی در سییییاخییت  19: 9919)کخ،

های (. کخ معتقد اسیییت ایوان19: 9919؛ کخ، 122: 9916آکروپولي  بیه کار بردند )هينت ،  

ا بوده های پارسی به ویژه آپادانشیدند، اقتراسی از کاخ ها سیاخته می دار یونانی که بر صی ه سیتون 

 (.11-19: 9995)کخ، است 

گونه پيداسیییت که اسیییت اده از مصیییال  سیییاختمانی در آکروپولي  با توجه به مصیییال   این

ونانيان کند که یسییاختمانی به کار رتته در پارسییه انجام شییده اسییت. هينت  با صییراحت بيان می 

 های مرمر سیی يد اسییت اده کردند های آهکی سییياه را در کنار سیینگ متأثر از پارسییيان، سیینگ 

(. با وجود این، منطقۀ جرراتيایی را نراید از نظر دور داشت؛ یونانيان اگرچه 129: 9916)هينت ، 

ای جویانه مصال  ساختمانی آکروپولي  را به کار بردند، اما منطقۀ آتيکا به گونهبا انگيزة رقابت

سیینگ  در آتيکا معدنی سییرشییار از99بود که این مصییال  را در خود داشییت. وجود کوه پنتليک

 ,Bengtsonآمد که در زیراسازی بناهای آکروپولي  نق  مهمی ای ا کرد )مرمر به شیمار می 

1968: 117.) 

های مدنهایی که مهد تبر این اسیا  باید گ ت پارسیيان پ  از به زیر یوک کشيدن سرزمين  

اتی ابتکار کهن بود دستاوردهای آنان را در معماری خود مورد است اده قرار دادند و پ  از آن با

ها نمایندگان کیه در نظر داشیییتنید، الگویی جیدید در معماری پدید آوردند. در معماری، ایونی   

های پارسییی آورده و شییهرهای یونانی بودند که دسییتاوردهای خوی  را به قلب پایتمت-دولت

 نژادان اروپایی خوی  تقدیم کردند.های دیگر، آن را به همهای ملتپ  از ترکيیب با داشیییته 
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های پارسیییی در معماری الگوهایی را اقترا  رسییید که یونانيان پ  از جنگگونه به نظر میاین

وید تقليدی گگونه که لورن  میتربه کار برده بودند. این اقترا  همانها پي کردنید که پار  

 (.Lawrence, 1951: 118جویانه بوده است )عامدانه با م هومی رقابت

 
 هابرجستهشپیکرتراشی و نق -2-2-2

پي  از ميالد مهارت و شییهرت بسییيار  1تا  6در سییاخت تندی ، یونانيان و مصییریان از قرن 

ها که رجسییتهبها و نق اند. تندی داشییتند. پارسییيان در این ميانه بيشییتر هنر آنان را اقترا  کرده

. ری اسیییتشیییود، بيشیییتر متأثر از کار هنرمندان یونانی و مصیییامروزه به همامنشیییيان مربوط می

ها بود و گوید که خدایان آنان در آسمانهرودوت در خصیوه آداب پارسیيان به صراحت می  

(، در 9/999: 9919سییاختند )هرودوت، رو برای آنان معردی نمیشیید؛ از اینبه چشییم دیده نمی

ان ومقابو یونانيان و مصیریان خدایانی داشیتند که پيکر انسانی یا حيوانی یا ترکيری از انسان و حي  

 سازی بيشتر دليو اعتقادی داشته است. رسد مهارت آنان در تندی داشتند. به نظر می

های همامنشیییی و همچنين در شیییواهد مکتوب نيز  دسیییت آمده از محورهدر ميیان آثیار به  

تندی  بدون  92د. انرا مشاهده کرد که باقی نماندههایی از همامنشيان توان ردپایی از تندی می

زة شده است. اندادر شیوش کشیف شید بنا به حد  محققان بالر بر سه متر می    سیر داریوش که 

برجسیییتۀ داریوش در مجل  باریابی که در پارسیییه به دسیییت آمده تطري   این تنیدی  بیا نق   

تر مای اسیت که اگر ایسیتاده بود سییه  کند، به این صیورت که شیاها نشیسییته بر اورنگ به گونه   می

ر تر از ارراتيان ترسيم شده است و این دقيقاا تأثير هنبلند قامت شید. در این نق  برجسیته شاه  می

های موجود، یونانيان ایزدان خود را در قامت سییازی مصییری و یونانی اسییت. بر پایۀ داده تندی 

 (. 972-979/ 2/2: 9911آورند )کمرریج، تر از معمول به نمای  در میانسانی بزرگ

به همين منوال اسییت.  باز اگر نگاهی به کتيرۀ به  های پارسییه وعییددر سییاخت نق  برجسییته

بينيم که حجاران ایونی به عنوان اسییتادکار در شییوش  دسییت آمده در کاخ شییوش بيندازیم، می 

، یک پيکرتراش توکيایی را که در پارسه به «99تان تله»اند. پلينی در اثر خود نامِ حریور داشیته  

توان در سییان، می(. بدینPliny: XXXIV, XIX, 68کار مشییرول بوده، عییرط کرده اسییت ) 
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رد کار یونانيان است، مشاهده ک هایی را که ویژگیخوردگی لرا های پارسه چيننق  برجسته

( به 9تنۀ زنی )تصییویر (. به جز تندی  داریوش در شییوش تندی  نيم2/2/752: 9911)کمرریج، 

های ظری ی که در لرا  او چين(. با 92: 9919دسییت آمده که کامالا یونانی اسییت )واندنررگ،  

وجود دارد و با توجه به هيئت و حالت تندی ، مشیکو بتوان باور کرد که در پارسه ساخته شده  

تواند مؤید گزارش آریانو  )آریانو ، گوید این تندی  میگونه که هينت  میبیاشییید. همان 

ه آتن بعدها اسکندر ب ها از آتن به پارسه باشد که( در خصیوه انتقال برخی تندی  992: 9999

 (.122: 9916بازگرداند )هينت ، 

برجستۀ آوران پارسه است که با نق برجسیته هدیه ها بي  از همه نق برجسیته در ميان نق 

برجسییته در موعییوع  شییود. شییراهت این دو نق  در آکروپولي  مقایسییه می 91آتنهجشیین پان

(. آتنيان Root, 1958: 113داشیته باشد ) تواند پيام رقابت جویی دو امرراتوری را در خود می

د و مانند کردندر عصیر پریکل  که ررح یک امرراتوری را ریمتند، جشینی هر ساله برگزار می  

آوران در پارسییه شییکوه سییلطنت خوی  را اعالم کرد، آنان نيز  داریوش که با ایجاد نق  هدیه

توان برجسیییته میادند. در این نق ای با همين محتوا آتریدند و در پارتنون قرار دبرجسیییتهنق 

ها ای پيشک کنند و عدهای وسیایو مورد نياز جشن را حمو می شیارمندان آتنی را دید که عده 

چهرة  هایی یکسان دارند وبرجسته، همه لرا آورند. در این نق را به پيشگاه خدای پارتنون می

وان را نيز به یک صیییورت در پيران شیییريیه بیه یکدیگر اسیییت، همچنين چهرة مردان و زنان ج   

 (. Lawrence, 1951: 118اند )آورده

چه که در قررسیییتان کراميکو  و آکروپولي  های حيوانی در پارسیییه با آنبيشیییتر تندی 

های حيوانی از پارسییيان به توان دریاتت که موعییوع تندی وجود دارد بسییيار شییراهت دارد. می

ها ونانی با ذوق و سیییليقۀ ویژة خود به آترین  آنشیییده اسیییت، اما هنرمندان یعاریت گرتته می

اند. از این نمونه تندی  سیگی اسیت که در راهروی جنوب شرقی کاخ آپادانا به دست   پرداخته

اند که شیناسان این سگ را به عنوان تندی  سگ نگهران شناخته (. برخی باسیتان 2آمد )تصیویر  
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(. نمونۀ یونانی این Kawami, 1986: 259رودان  بسییيار کاربرد داشییته اسییت )  در هنر ميان

(. این دو تندی  در کي يت، همانندی با 9تندی  در قررسییتان کراميکو  وجود دارد )تصییویر  

 (. Kawami, 1986: 262شير، نحوة نشستن و ویژگی نگاهرانی مشترک هستند )

ه ر آثار بموعییوعات مأخوذ از پارسییيان در هنر یونانی به لحاد تعداد و تنوع، بي  از همه د 

دهد که پارسيان برخالف این آثار نشان میهای آسيای صرير وجود دارد. دست آمده در ح اری

صیرير آسیوده از قوانين عرتی و خلقيات پارسی،   اند، در آسیيای  دورانی که در تالت ایران بوده

بر  کارخدمت بارز این آثار نق  زنان هایانید. ویژگی آزادی بيشیییتری بیه هنرمنیدان اعطیا کرده   

ها از قيد و بندهای سیییمتگيرانه پارسیییيان در قلب  سیییت کیه در آن هیا برجسیییتیه مُهرهیا و نق  

 ,Starrهای همامنشییی نسیییرت به تصییاویر عریان و نيمه عریان زنان خرری نيسیییت )  سییرزمين 

تصییاویر گور کشییف شییدة لوکيایی که در قزل بيو در نزدیکی المالی به تاریخ    .( 71 :1977

ها را حاصییو اری شییده اسییت، م اهيمی را در بر دارد که برخی محققان آن گذپ.م. تاریخ525

ا صییی ت ها را بدانند، به همين جهت آنتیأثيرپیذیری متقیابیو ایرانيیان و یونیانيان از یکدیگر می      

(، اما بریان معتقد اسییت این تصییاویر  Starr, 1977: 83اند)توصییيف کرده« پارسییی-یونانی»

: 9997ان، اند)بریتند که حاکمان محلی را تحت تأثير قرار دادههای یونانی هسییتحت تأثير سیینت

9 /921.) 

این دادوسییتد ترهنگی و هنری بين پارسییيان و یونانيان حاصییو ارتراط مسییتقيم آنان، چه در   

دوران جنگ و چه در دوران گ تگوهای سیياسی بوده است. دستاوردهای این ارتراط بسيار بي   

 ها و به دنرال آنگيری شاهنشاهی پار جا ارائه شیده است. شکو هایی اسیت که در این از نمونه

تحوالت منطقۀ آسییيای صییرير، آنان را در مسییير ترادل ترهنگی با یونانيان قرار داد. در نهایت هر 

دو قوم پییارسیییی و یونییانی، دسیییتییاوردهییای تمییدنی خوی  را کییه بییا قوانين عرتی و مییذهری  

که بعدها  چهقدیم یکدیگر کردند. اگر بگوئيم در آنهایشیان هماهنگ ساخته بودند، ت سیرزمين 

مآبی به دنيای باسییتان عرعییه شیید، همامنشییيان نقشییی اسییاسییی و   به عنوان ترهنگ هلنی/یونانی

 ایم.  غيرقابو انکار داشتند، مرالره نکرده
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 سفالگری و فلزکاری -2-2-3

متئو  در ر است. پروهای روی س ال تعالی و ترقی آتنيان آشکادر س الگری به ویژه نقاشی

شیید، اما در آتيکا به عنوان ایزد سیی الگران مورد توجه قرار داشییت  یونان ایزد آت  شییناخته می

توان دریاتت که کارکرد خدایان در یونان باستان به اقترای معيشت آنان (. می52: 9919)کيتو، 

ف ازار معرومت اوت بوده اسییت. درآتيکا صیینعت سیی ال رون  تراوان داشییت و کراميکو ، ب   

 ,Pliny, XXXV؛ 7، 6گران آتنی در یونیان شیییهرتی به هم رسیییانده بود )توکودید ،:   کوزه

XLIII, 155 پ.م. هنرمندان نگارگر آتنی نقوش قرمز را بر زمينۀ سیییياه قرار دادند 552(. پ  از

ر دست دها ایجاد کردند نزدیک به دو قرن بازارهای مدیترانه را و با تنوعی که در تصاویر س ال

 (.212: 9997گرتتند )دورانت، 

ری رسيدند، اما تأثير آنان بر هنر س الگپارسیيان هرچند در صینعت س ال به پای یونانيان نمی  

های توان به وعییوح مشییاهده کرد. نقوشییی که در قرن پنجم پي  از ميالد بر گلدانیونانی را می

ت. از این دسییت موعوعات در گرتشید موعیوعات خود را از سیرزمين پار  می   آتنی زده می

( 1های آتنی تراوان اسیت. بر یک گلدان یونانی صیحنۀ حملۀ شير به اسب )تصویر   نقوش سی ال 

( در پارسه 5نقاشی شده است که نگارة حملۀ شير به گاو را در پلکان شرقی کاخ آپادانا )تصویر 

ه ی، داریوش نشیست (. در تصیویر دیگری بر گلدان آتيکای Miller, 1997: 56کند )تداعی می

( که اگر چه در تکنيک نگارگری 6بر تمت در حال سیتاندن خراج از اقوام تابعه اسیت )تصویر   

تواند ( مت اوت اسییت، اما با توجه به موعییوع واحد می7آوران در پارسییه )تصییویر با نق  هدیه

 ت سيری بر این نقوش پارسی باشد.

 ر س ال های یونانی سراک گرتت، اما اینتوان از نقوش پارسی بمریامين پارسیی بسیياری می   

های تواند گرای  مردم یونان و مشیییتریان سییی التوجه هنرمندان یونانی به این نوع مریییامين می

یونانی را به پارسیيان نشیان دهد و شیاید دليو اصلی سلطه س ال آتنی بر بازارهای مدیترانه توجه    

ابت . یونانيان این بازارها را به دنرال رقتوليیدکنندگان به سیییليقۀ مشیییتریان این کاال بوده اسیییت  
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تجاری به دست آورده بودند و حاعر به از دست دادن آن نرودند. شاید نياز به ح ظ بازارها بود 

که باعث شیید توليد کنندگان آتنی به سییليقه مشییتریان خود توجه کنند و از موعییوعات پارسییی 

ت و های مورخان یونانی آشییکار اسها در نوشیته بهره بررند. اتزون بر این، توجه یونانيان به پار 

نشیان می دهد یونانيان خود نيز در آترین  نقوش بر سی ال عالقمند به بازنمایی مریامين پارسی    

 اند. بوده

با تمام این ت اصیییيو ح ظ بازارها بي  از دالیو دیگر برای یونانيان اهميت داشیییته اسیییت.  

وریه و شان با سی تاجران یونانی برای تداوم تجارتپارسی -های یونانیبينيم که در اوج جنگمی

رند بح ظ بازار آن سییرزمين محو سییکونت خوی  را به درون سییرزمين های تابد پارسییيان می  

(Milller, 1997: 67   امرییای هنرمندان یونانی بر آثار خوی  نشییانۀ رقابت در بازار سیی ال .)

 اند.بودهها ترین رقيب آنان تنيقیاست. در این بازار سرسمت

ی هایی که به دست یونانيان اتتاد آثار تلزپارسیی بمشی از غنيمت -های یونانیپ  از جنگ

زی زرین تر به جای س ال ظروف تلبهایی بود که توجه یونانيان را جلب کرد. پارسيان بي گران

کالی شییو سییيمين را ابزار تجمو زندگی روزانه خود کرده بودند و هنرمندان تلزکار با نقوش و ا

کردنید، جیذابيت اسیییت اده از این اشیییيان را دوچندان کرده بودند. این    کیه بر ظروف ایجیاد می  

 گرتت.ظروف در ميان اشراف پارسی بسيار مورد است اده قرار می

( آشکارا تقليد از نمونۀ 9برخی از ظروف سی الی یونان که با سردی  حيوان هستند )تصویر  

(. ميلر این نقوش را بر ظروف تلزی پارسی یک موعوع 1ر دهد )تصیوی پارسیی آن را نشیان می  

(. در تالت ایران سییابقۀ دیرینۀ هنر Miller, 1997: 141داند )مشییترک پارسییی و آشییوری می

ین کتيرۀ شود. اتزون بر اتلزکاری با توجه به اشیيان به دسیت آمده در لرستان و مارليک تأیيد می  

اند. بدین مادی در خدمت شیاه همامنشی بوده  دهد که زرگران( شیهادت می DSfکاخ شیوش ) 

ترتيب موعیییوعات تلزکاری ایرانی به دنرال جنگ و تجارت اسیییت که مورد توجه سییی الگران 

 گيرد.آتنی قرار می
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 فلسفۀ سیاسی  -2-2-4

نگاه پارسییيان به نظام سییياسییی براسییا  شییواهد موجود با محوریت شییاه بوده اسییت. این را  

جیای میانیده از دوران همامنشیییيان دریاتت. با وجود این، شیییاه دارای     هیای بر توان از کتيریه می

شیید. کتيرۀ آرامگاه ها ح  حکومت از او سییلب میخصییائلی اسییت که در صییورت تقدان آن  

موع کند. مجداریوش گویاترین سیندی اسیت که خصیائو شیاه را در اندیشۀ پارسيان معرتی می    

معرف شییاه آرمانی اسییت، یعنی شییاهی که   داند،این خصییائو که داریوش خود را واجد آن می

 (. Root, 1959: 181جامد جميد ص ات اخالقی، مذهری و پارسایی است )

ی نروده های سياسارالعی آنان از دیگر نظامتوجه پارسیيان به اندیشیۀ شیاه آرمانی به دليو بی   

جود نيز وهای غيرسلطنتی ها حکومتهایی بودند که در ميان آناسیت. پارسیيان وار  حکومت  

های پارسی در تعيين نظام سياسی گزارش هرودوت مرنی بر اختالف نظر سران خاندان 95. داشت

: 9996که در آن حکومت دموکراسییی و آریسییتوکراسییی مورد بحث قرار گرتت )هرودوت،    

های (، اگر پذیرتته نشیود باز اسینادی وجود دارد که نشیان دهد پارسيان به خوبی نظام   9/92-92

شناختند. بارزترین سند در این مورد اعطای های تحت امر میاز خود را در سرزمين سياسی پي 

های آسیيای صیرير است که مردونيه پ  از قيام ایونيان انجام داد   حکومت دموکراسیی به دولت 

 (. 6/19: 9996)هرودوت، 

عه را در جاممزدا بود که با شایستگی، زمام امور در نگاه پارسیيان شاه آرمانی برگزیدة اهوره 

بينی و توانسیییت حکومت کند. این تئوری مطاب  با جهانگرتت و به بهترین نحو میدسیییت می

ه پذیرتتند. پلوتارخو  عمن بيان سمنانی کرا نمیهای ایرانی بود که یونانيان آنمذهب آریائی

خو ، رميان ارتران و تميسیتوکل  ردوبدل شید به این اختالف دیدگاه اشاره کرده است )پلوتا  

(. این نگاه به  شییاه شییاید در ميان اکثر یونانيان پذیرتته نرود، اما تأثير مهمی در 11تميسییتوکل : 

ه پردازان سياسی یونان اتالرون نگاه خاصی بآرای سياسی اتالرون گذاشته است. در ميان نظریه

سيار ت خوی ، بکند که اتالرون در زمان حياپارسیيان و اندیشۀ مران دارد. الئرتيو  عنوان می 
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مایو بود که به آسیيا وارد شود و بنای مصاحرت با مران ایرانی را بگذارد، اما جنگ در این زمان  

(. از قرار معلوم اتالرون موت  شییده بود با 926: 9979ماند از سیی ر او شییده اسییت )الئرتيو ،   

شییناسییان اسییت )خاورها داشییته برخی مران ایرانی در تنيقيه مالقات کند و گ تگوهایی نيز با آن

دهد که در واپسين شب حيات اتالرون، یک مر (. سیند دیگری نشان می 922: 9916ترانسیوی،  

 :Kingsley, 1998) 96اتتدکلدانی مهمان او بوده است و گ تگویی علمی ميان آنان ات اق می

199.) 

کيم ها حهای علمی همراه بوده است و ری همين گ تگوها با مناظرهپيداست که این مالقات

شییاه معتقد شییده اسییت. از این رو اتالرون به صییراحت بهترین نوع   یونانی به اندیشییۀ تيلسییوف 

(. در این انیدیشیییه نیاکارآمدی   592، 1اتالرون، دانید ) حکومیت را پیادشیییاهی تيلسیییوتیان می    

سيار داشته شده، تأثير بهایی که نصیيب همامنشيان می دموکراسیی یونانی از یک سیو و نيکرمتی  

 ميشییهر خود شییکو هندسییی جامعه را به مانند جامعۀ ایرانی، هرمی تنظتالرون در آرمانااسییت. 

داند که خویشیییتن را به صییی ت حکمت آراسیییته و الی   کنید و حیاکمان را خردمندانی می  می

شییاهی بر شییاه آرمانی و تيلسییوف ۀاندیشیی (. در19: 9915اند)احمدوند و بردبار، زمامداری شییده

صییاحران این اندیشییه آگاه هسییتند که تنها خردمندی   زیرا ،اسییت هشیید خردمندی تأکيد بسییيار

بر  تأکيد دارد که در کتيرۀ آرامگاه  خودکامگی باشییید و از این رو داریوشاز توانید ماند  می

   خشم و هو  خود مهار زده است.

 

 نتیجه

، دهای شییشییم تا چهارم پي  از ميالتعامو ترهنگی و هنری دنيای پارسییی و یونانی در سییده

های سییياسییی به وجود آمد. این های زیرین رویارویی نظامی و گ تمانجریانی اسییت که در الیه

ارتراط اگر چه پي  از آغاز به کار حکومت پارسیییيان به رور محدود وجود داشیییته اسیییت، اما  

ود که سياسی ب-های نظامیپارسیی آن را گسترده کرد و در نتيجۀ همين مواجهه -نرردهای یونانی

 هنری مراحو تکامو خود را ری کرد.-ت ترهنگیتعامال
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ن های آنان را به دنرال داشت، از ایبه اراعت واداشتن یونانيان آسيای صرير، شناسایی مهارت

توان در بنای کاخ پاسارگاد به سادگی تأثير عمي  معماری ایونی را مشاهده کرد. با وجود رو می

ان بود که دادوسیییتد ترهنگی و هنری را شیییتاب این، دوران نررد و صیییل  در روابط پار  و یون

را  از سنگ پارسيان برينند به تقليد و اقتخواستند خود را همبمشيد. در این زمان یونانيان که می

های برگرتته از هنر و های پارسه روی آوردند و ویژگیهای آنان به ویژه در مجموعه کاخسیازه 

 ي  مورد است اده قرار دادند.تمدن همامنشی را در ساخت بناهای آکروپول

ي  های ساختمانی نرود. آثار عمهای تعامو ترهنگی پارسیيان و یونانيان محدود به پروژه زمينه

های پارسه قابو مشاهده است. از ررتی هنر برجستهها و نق سازی یونانی در تندی هنر تندی 

های پارسیییی در اختيار جنگ تلزکاران مادی و آشیییوری که مورد توجه پارسیییيان بود، به دنرال

مایۀ آثار س الی آتيکا شد. اتزون بر این نگارگران یونانی در نقوشی یونانيان قرار گرتت و دسیت 

های بسییياری را از پارسییيان  کردند، مرییمونها و آثار دیگر توليدی خود ایجاد میکه بر سیی ال

ونان نيز بی، حاکَمی و تلسییی ی یاقترا  کردند و بر تنوع آثار خوی  اتزودند. در آثار مکتوب اد

پردازی تيلسییوتان یونان به ویژه اتالرون مشییاهده  توان تأثير مُران را در موعییوعات و نظریهمی

 کرد. 

ها بي  از همه آثار هنری خشیثرپاونی که در آسيای  ها و یونانیدر ميان آثار مربوط به پار 

تی اسییت که همواره رو در روی هم صییرير به دسییت آمده، گویای تعامو ترهنگی و هنری دو مل

ن پارسی توان مراميشود میپارسی معرتی می-ایستاده بودند. در این هنر که با عنوان هنر یونانی

از های شیکار، رزم سرب اند. مجال  بزم، صیحنه های هنر یونانی ترکيب شیده را دید که با ظراتت

 سییتند که بدون شییک حاصییو تعامالتسیوار پارسییی با سییرباز پيادة یونانی و... مرییامينی بدید ه 

 های سياسی بایستی جستجو کرد.ترهنگی است که در الیۀ زیرین رقابت

دیگر های هنری یککه ماند از اقترا  و تقليد ویژگیرقیابیت پیارسیییيان و یونانيان بدون این   

پذیری ميان دو دشییمن را شییتاب بمشییيد. ترهنگی که بعدها شییود، ابزاری بود که ترایند ترهنگ
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حت عنوان ترهنگ هلنی از یونان برخاسیت، بدون شیک مرهون نتایج درخشان تعامو ترهنگی   ت

شیییهرهای یونانی مقهور قدرت -در این دورة زمانی اسیییت. این در حالی اسیییت که اگر دولت 

چه که امروز در آثار شد، اما آنها مر ول واقد نمیشیدند، اگرچه مهارت و نروک آن ها میپار 

آمد، زیرا این نتایج درخشان حاصو اندیشۀ شود به وجود نمیين مشیاهده می هنری هر دو سیرزم 

 جویانه هنرمندان دو سرزمين بود.رقابت

 

 هانوشتپی
1. Kerameikos 

2. Miletos 

پي  از اقدام او عليه آسیتواگ ، به سرزمين بابو رتته تا کاهنان بابلی و   بوی  معتقد اسیت مرلران کوروش  .9

 پيیامرران یهودی کیه بیه اسیییارت در بیابیو بودند را با خود همراه کنند. به اعتقاد بوی  تمجيد کوروش در     

، مرهون سییمنوری و گونه که در اسییتوانه مشییهور کوروش آمده اسییت تورات و همراهی کاهنان بابلی آن

 .(66-51: 9912 ، ی)بوران وی در سرزمين بابو بوده استتی مرلدسچيره
4. Anaximender 

5. Ampis های شییهر مليتواز شییهرهای بابو قدیم در سییاحو دجله که به ترمان داریوش یکم برای ترعيدی  

 (.9/171: 9997؛ بریان، 991، ه 6: ج9996ساخته شد )هرودوت، 

6. Acharians 
7. Aristophanes پنجم پي  از ميالد. سدة، نویسنده کمدی پرداز آتنی در 

8. Acropolis 

9. Parthenon 

10. Peisistratos 

11. Pentelic 

کند که در زمان حملۀ اسیییکندر وجود داشیییته اسیییت  پلوتارخو  به تندیسیییی از خشیییيارشیییا اشیییاره می  .92

پارسه که در مقابر مقدونی پيدا شده است؛ بهای . همچنين در بابِ اشیيای گران (69پلوتارخو ، اسیکندر:  )

  .52-59 :9911 ،نک: هاموند

13. Telephanes 

14. Panathenaic 

کند پ.م. در خيو ، وجود رهرران شییورای مردمی را در آنجا تأیيد می552-575ای مربوط به سییال کتيره .95

(ML80 ،9/291: 9997( )بریان.) رودان نمستينو از ررتی برخی اندیشمندان با بررسی حکومت های ميان 
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شهرهای سومری مرتنی بر حکومت -زیرا دولت، شیهرهای سیومر نسیرت می دهند   -دموکراسیی را به دولت 

 .(29: 9975گرتته بود )آدميت، عهده شهر بر آن شهر را مجمد در هر پادشاهی نرودند و مدیریت امور

( در ایتاليا اسییت که به دنرال Herculaneumای از شییهر باسییتانی هرکوالنيوم )پاپيرو  سییوختهاین سییند  .96

های قرن هجدهم به کاوش در نتيجۀ و مدتون شده بود م.71( در سال Vesuviusتوران آتشی شیان وزوو )  

 احيا شد. دست آمده،

 

 منابع

 روشنگران. مر تا یونان و روم، تهران:ر از سو(، تاریخ تک9975)آدميت، تریدون

محسییین خادم، تهران: مرکز نشیییر   ۀلشیییکرکشیییی اسیییکندر به ایران، ترجم  (،9999آریانو )

 .دانشگاهی

در ایران  (، تيلسییوف شییاه اتالرونی و شییاه آرمانی  9915)احمدوند، شییجاع، احمدرعییا بردبار 

 .99-1، صص 99 ی راهرردی سياست، سال پنجم، ش.هاباستان، تصلنامه پژوه 

ناهيد تروغان،  ۀجلد، ترجمدو  ،، امرراتوری همامنشیی از کورش تا اسیکندر  (9997)یربریان، پی

  .ترزان روزقطره و  :چاپ سوم، تهران

 ه. زاده، تهران: گسترترجمۀ همایون صنعتی تاریخ کي  زرتشت، جلد دوم، (،9919بوی ، مری)

: بنگاه ترجمه و رعا مشایمی، چاپ دوم، تهران ۀ، حيات مردان نامی، ترجم(9916)پلوتارخو 

 .نشر کتاب

 خوارزمی. محمدحسن لط ی، تهران: ۀترجم(، تاریخ جنگ پلوپونزی، 9977)توکودید 

بنگاه ترجمه و نشییر  عيسییی بهنام، تهران: ۀترجم(، تمدن ایرانی، 9916)شییناسییان ترانسییوی خاور

 کتاب.

 ترانکلين. احمد آرام، تهران: اقرال و ۀترجم(، تاریخ تمدن، جلد دوم، 9997)دورانت، ویو

 ارالعات. شيرین بيانی، تهران: ۀترجم(، هنر در قرن پریکل ، 9911)یردو وامرِز، پی
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اری، اسماعيو سنگ و حميد بيک  شورکایی ۀترجمتاریمی،  ۀ، کتابمان(9991)دیودور سیيسيلی 

 .جامی :تهران

 جا.بی ،کشور شاهنشاهی ایران ترین پایتمت، پاسارگاد قدیمتا()بیسامی، علی

شدن در گيری نمستين بنيادهای جهانیشکو»(، 9911سینگاری، اسیماعيو و عليرعیا کرباسی، )   

، دورة 59های تاریمی، دانشگاه اص هان، سال ، پژوه «عصیر همامنشیی با رویکردی دینی  

 .91-69. ص، ص9911 (، بهار25 جدید، سال ه تم، شمارة اول)پياپی

 مسییتند تمت جمشییيد، چاپ دوم، تهران: سیی يران و(، راهنمای 9991)شییاپورشییهرازی، عليرعییا

 ميردشتی.  

ين اميرحس ۀترجم، پرسیرولي ، پایتمت درخشیان امرراتوری همامنشیی،    (9919)کخ، هایدماری

 پازینه. :شالچی، تهراناکرری

 کارنگ. تهران:پرویز رجری، چاپ نهم،  ۀترجم(، از زبان داریوش، 9995) ----------

 ماهی. :سيامک عاقلی، تهران ۀترجم(، یونانيان، 9919)دیویکيتو، هام ری

(، تاریخ ایران، دورة همامنشییيان )دتتر دوم، جلد دوم( پژوه  دانشییگاه  9911)یلياگرشییوی ، ا

 جامی. :تهران ،تر، چاپ سوممرتری ثاقب ۀترجمکمرریج، 

 مرکز.  بهزاد رحمانی، تهران: ۀترجم(، تيلسوتان یونان، 9997)الئرتيو ، دیوگن 

، دیرلماسی همامنشی از گرانيک تا ماراتون، چاپ سوم، تهران: (9912)اصررمحمودآبادی، سيد

 .مينو

 دانشگاه عيسیی بهنام، چاپ دوم، تهران:  ۀترجمشیناسیی ایران،   (، باسیتان 9919واندنررگ، لویی)

 تهران.

 سوزیآت  درباره مکتوب و شیناختی باسیتان  شیواهد » (،9915المرریر) ج ری نيکال   هاموند،

اه دانشییگ باسییتان، ایران ترهنگ و تاریخ مجله سیینگاری، اسییماعيو ترجمه ،«جمشییيد تمت

 .59-62 صص ،2 شماره ،2 شهيد بهشتی، سال

، : مادها و همامنشیییيان تا ترجام کوروش کرير، تاریخ هرودوت، جلد نمسیییت(9919)هرودوت

   .پارسه : بنگاه ترجمه و نشر کتاباسماعيو سنگاری، تهران ۀترجم
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   .دانشگاه تهران :هادی هدایتی، تهرانۀ ترجم ،6-2های ، تاریخ هرودوت، جلد(9996) ------

 .اسارير :تر، تهرانمرتری ثاقب ۀترجم، تواریخ، جلد دوم، (9991) ------

 ماهی. :پرویز رجری، چاپ پنجم، تهران ۀترجم(، داریوش و ایرانيان، 9916هينت ، والتر)
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  :تصاویر

 
 های پارسهمرمرین زن یونانی، به دست آمده در کاوش : تندی  نيم تنۀ9 تصویر

 ب( 19: لوحه 9919)واندنررگ، 
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 : تندی  سگ که با سنگ سياه تراشيده شده و در ورودی کاخ آپادنا در پارسه قرار داشته است 2تصویر 

(Kawami, 1986: 268) 

 
 : تندی  سگ در قررستان کراميکو  9تصویر 

(Kawami, 1986: 268) 
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 : جام آتيکایی با موعوع مرارزه شير و اسب و شاید اقترا  از موعوع دیواره شرقی آپادانا در پارسه1تصویر 

((Miller, 1997: Fig 14 

 
 : مرارزه شير با گاو نر در نقوش پلکان شرقی آپادانا در پارسه5تصویر 

(Miller, 1997: Fig17) 
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 از جنوب ایتاليا پ.م1داریوش بر تمت؛ نقاشی روی گلدان مربوط به قرن :  6تصویر 

 (219: 9916)بریان، 

 
 ان بر دیوار شرقی آپادانای پارسهندگآور: نق  برجسته هدیه7تصویر 

 (92: 9991)شاپورشهرازی، 
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 : جام س الی آتيکایی که به تقليد از نمونۀ تلزی ایرانی ساخته شده است 9تصویر 

(Miller, 1997: Fig 48) 

 

 
 : جام رالیی ایرانی با سر قوچ 1تصویر 

(Miller, 1997: Fig 50) 

 

 
 

 

 

 


